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 :الممخص
التقكيـ ىك تجميع كدليؿ منظـ لمبيانات كالمعمكمات الضركرية        

لصنع القرار كيمجأ الييا معظـ المؤسسات التعميمية لتقكيـ ادأءىا كاإلسياـ 
في تحسيف برامجيا كسياستيا المتبعة. ُيعد مفيـك تقكيـ رضا الطالب كمدل 
دراؾ لما تقدمو الكمية مف خدمات تعميمية  شعكره بالسعادة كاإلبتياج كا 
دارية اسياما في زيادة الكعي بأىمية جكدة التعميـ, فضال عؿ انو يعد  كا 
احد مككنات إدارة الجكدة الشاممة في المؤسسات التعميمية التي يككف 

دل جكىرىا مساعدة الطمبة لتحصيميا عمى المعارؼ كالميارات كقياس م
رضا الطمبة عف أداء المؤسسة يعد مف أىـ الُمؤشرات التي تدؿ عمى 
مستكل جكدة التعميـ, كتساعد اإلدارة عمى كضع إستراتيجيتيا كخطتيا. 
كىدؼ البحث الحالي ىك تقييـ مستكل رضا طمبة كمية التمريض عف 
األداء األكاديمي كاإلدارم لكميتيـ, كقد تـ تطبيؽ مقياس رضا الطمبة عمى 

( طالب كطالبة مف السنكات األربعة, ككانت أبرز 022ينة مككنة مف )ع
النتائج اف مستكل العاـ لرضا بيف الطمبة في المجاالت الخمسة يتراكح بيف 
)الجيد, المتكسط, كالضعيؼ(. كقد كاف متكسط رضا الطمبة األكاديمي 
ل كاإلدارم أعمى مف متكسط النظرم لممقياس بداللة احصائية عند المستك 

( كما ظير فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسط اإلناث كالذككر 2025)
كلصالح اإلناث. كما أظيرت النتائج كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف 

 المراحؿ األربعة ككاف لصالح المرحمة األكلى.
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Abstract: 

The evaluation is a compilation guide and organizer of 

necessary data and information for decision-making and 

used by most educational institutions to assess their 

performance and to contribute to the improvement of 

programmes and policy. The concept of calendar 

satisfaction student and the feeling of happiness and joy 

and the realization for their college education services 

and administrative contribution in raising awareness of 

the importance of quality education, as well as is one of 

the components of total quality management in 

educational institutions that have essentially help 

students' collected knowledge, skills and success in, and 

measure student' satisfaction with the performance of 

enterprise is one of the most important indicators that 

show the level of quality of education, administration 

and help to develop its strategy and its plan to raise the 

educational level. the aim of the current research to 

evaluate the level of satisfaction of students of the 

college of nursing at the university of Mosul for the 

academic performance of college, has been applied to 

measure satisfaction student on a sample of (200) 

students from the four years, and was the most 

prominent results show that the overall level of 

satisfaction of students in the five areas ranges (good, 

middle, weak). The mean satisfaction students' academic 

and administrative higher than the theoretical average of 

the scale in terms statistical level (0.05), as shown a 

statistically significant difference between the mean 

male and female and in favor of females as the results 

showed the presence of statistically significant difference 

between the four stages and in favor of the first stage. 
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 المقدمة
 أك السمعة ثمف يدفع الذم الزبكف ِرضا تحقيؽ ىك منظمة ألم األساسي اليدؼ إف

 حاجاتو فكجكد حاجاتيـ, كتمبية الزبائف لخدمة كاف باألصؿ المنظمات فكجكد إلشباع, الخدمة
 طمبة(, دكف لجامعات كجكد الزبائف )ال كجكد عمى تعتمد فالمنظمة, االجتماعية أك المادية
 تعتمد فيي منظمة, ألم أىمية األفراد أكثر ىك ( الزبكف0225ككتمر )ككتمر,  يقكؿ ككما
 خالؿ ظيرت المنظمة حياة في لمزبائف العظمى األىمية ليذه نتيجة .عمييا يعتمد أف قبؿ عميو
 كفي الزبائف, مع العالقة إدارة في متخصصة كمقررات إدارات إحداث فكرة األخيرة العقكد

في الجامعات العراقية  عمميا, كلكف الطمبة, بشؤكف متخصصة إدارات تكجد أيضان  الجامعات
 الطالب حاجات دراسة كليس لمطمبة, كالكثائقية اإلدارية الشؤكف تسيير عمى يقتصر كغيرىا,
براز لجامعتو ككالئو ِرضاه كتحقيؽ  في الكبير التكسع ىذا ظؿ المستقبمية, كفي قيمتو كا 

 ببحكث االىتماـ القصكل الضركرات مف الخريجيف, أصبح عدد كتزايد العالي التعميـ مؤسسات
 عقدت لذلؾ العمؿ, كسكؽ الطمبة كحاجات يتكافؽ بما جكدتو, مستكل كرفع العالي, التعميـ
لعاـ  بكلكنيا اتفاقية نصت كقد كالدكلية المحمية المؤتمرات مف العديد األخيرة السنكات خالؿ

 مككنات أحد الطمبة ِرضا قياس يككف أف عمى أكربا في العالي التعميـ لتطكير (5999)
 http://ec.europa.eu/education).)كاالعتمادية.  الجكدة

نما فراغ, مف يأت لـ( الطالب) المستفيديف عمى التركيز كلعؿ  مكضكع ألىمية كا 
شباع حاجاتو إرضائو  أف مف كانطالقا منيا, يستفيد التي التعميمية لممؤسسة كالئو كسب بغية كا 

 لمطال كتقديميا المعرفة إنتاج إلى تيدؼ البحثية كالمراكز كالمعاىد ت كالجامعاتاالمؤسس ىذه
 ينبغي ال كلذا االىتماـ, محكر كىـ التعميمية العممية مف األكؿ بمرتبة المستفيد ىـ الذيف ب

 المؤسسات, بيذه التعميمية العممية عناصر أحد كحاجاتيـ باعتبارىـ كأراءىـ أدكارىـ إىماؿ
 لمعممية تقكيـ بؿ فحسب, أراءىـ كمعرفة ليـ فقط تقكيـ ليس لدييـ التعميمي الرضا معرفة كأف

 كالمقررات كالمناىج كمعاكنييـ, التدريس أعضاء ىيئة مف تشممو كما المؤسسات بيذه التعميمية
 تأميف في بو يستفاد أساسيا معيارا كىذا يعد التقكيـ, كأساليب كالتدريبات كاألنشطة كالبرامج
 . العكلمة لظاىرة العالمية التطكرات ظؿ في التعميـ جكدة

 الحقيقية المؤشرات أحد باعتباره لمطالب التعميمي الرضا مكضكع أىمية تأتى ىنا كمف
 أنو باعتبار كذلؾ مجتمع أم كفى تعميمي نظاـ أم في تربكية مؤسسة أم كقكة قيمة لتقكيـ
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 مف التي التعميـ في الجكدة مفيـك يحقؽ بما التعميمية, المؤسسات ىذه باستمرار لمتنبؤ معيار
 عالمينا العمؿ سكؽ في الجامعة مركز تحسيف , ثقتيـ كزيادة , الطالب رضا تحسيف " أىدافيا
 كمحميا. 

 الدراسة: مشكمة
كمية التمريض  لطمبة األكاديمية الحاجات عف الكشؼ في الدراسة مشكمة تجمت

 رضا يعد إذ . نظرىـ كجية مف الحاجات ىذه تحقؽ عف رضاىـ مدل جامعة المكصؿ كقياس
 األكاديمي تحصيميـ تحسيف في كتساىـ حاجاتيـ تحقؽ التي الداعمة المصادر عف الطمبة
 ىي التعميمية العممية جكىر ألف التعميمية, المؤسسات في الشاممة الجكدة إدارة مككنات أحد

 يعني الطمبة ِرضا كغياب. فييا كالنجاح كالميارات المعارؼ تحصيؿ عمى الطمبة مساعدة
 كقياس , التعميـ جكدة تدني تاليكبال التعميمية لممؤسسة كاألكاديمي اإلدارم األداء جكدة تدني
 عمى تدؿ التي المؤشرات أىـ مف يعد حاجاتيـ لتحقؽ المؤسسة أداء عف الطمبة ِرضا مدل

 المستكل لرفع كخطتيا استراتيجياتيا كضع عمى اإلدارة كيساعد التعميـ, جكدة مستكل
 طمبة لدل األكاديمي التحصيؿ تدني الباحثيف مالحظة في البحث مشكمة تحددت كقد.التعميمي
 التعميمية الحاجات إشباع بعدـ ذلؾ يفسر كربما دراسيان  المتعثريف الطمبة نسبة كازدياد الجامعة

 الطمبة ِرضا مدل كقياس الطمبة حاجات لمعرفة سابقة دراسات كجكد ندرة أف كما , األكاديمية
 الذم ,األمر الرضا مستكل في المتغيرات بعض كأثر الحاجات, ىذه لتمبية جامعاتيـ أداء عف
 تحقؽ عف رضاىـ مدل كقياس الطمبة حاجات لتعرؼ الدراسة ىذه إلجراء الباحثيف دفع

 نظرىـ. كجية مف كاألكاديمية التعميمية حاجاتيـ
 اهمية الدراسة:

طالب كمية   لدل التعميمي الرضا مكضكع تناكليا إلى الدراسة أىمية ترجع .5
 التعميـ في الشاممة الجكدة بمفيـك المرتبطة الميمة المكضكعات مف مكضكع التمريض كىك

 كانطالقنا , التعميـ مجاؿ في خاصة التنمية قضايا أىـ مف تعد كالتي البشرية التنمية كقضية
 التعميمية. العممية مف المرجكة كالتغييرات التطكرات إحداث في أساسي عامؿ الرضا أف مف

يو مف نتائج فيي تمكف المسئكليف ليذه الدراسة أىمية تطبيقية فيما تصؿ إل .0
يجاد أفضؿ الطرؽ  كالمعنييف بأمر ىؤالء الطالب بضركرة كضع الحمكؿ كاتخاذ القرارات, كا 
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المناسبة لدعـ عكامؿ الرضا التعميمي بما يتناسب مع متطمبات العصر, كيساعد عمى زيادة 
 كفاءة العممية التعميمية.

 منخرطة العالي, التعميـ كزارة بإشراؼ العراقية, الحككمية الجامعات جميع إف .3
 كِرضا سكيتو, كرفع ّكميا, المستكيات عمى العالي التعميـ جكدة لقياس كضع برامج في اآلف

 .االتجاه ىذا دعـ في يسيـ الحالي فالبحث ىذه المقاييس, أحد ىك الطمبة
 في يظير بدأ الذم االتجاه, تدعيـ كيشجع البحث ىذا يسيـ أف الباحث يأمؿ .4

 .تيتـ في الجكدة الشاممة العالي التعميـ في متخصصة بحكث مراكز نحك إحداث العراؽ, 
 المصطمحات تحديد

 :األكاديمية لمحاجات النظري التعريف
 الطالب يشعر التي المادية ك البشرية المككنات كتشمؿ الجامعية البيئة مككنات جميع

 يؤدم مما العممي التحصيؿ كزيادة التعميمية األىداؼ لتحقيؽ إشباعيا إلى بالحاجة الجامعي
 . )0228)جميداف,  بالجامعة النفسية الراحة تحقيؽ إلى

 :الطمبة رضا لمفهوم النظري التعريف
 .رغبة أك حاجة إشباع نتيجة بالسعادة الشعكر ىك :الرضا

الزبكف, كفي  قبؿ مف كالمتكقع المدرؾ األداء بأنو( 0225)ككتمر ,  كقد عرؼ ككتمر
 عجز حالة كفي كالرضا, بالسعادة سيشعر الزبكف فإف متكقع ىك ما مع األداء تطابؽ حالة
 الدالئؿ مف االستياء. يعد أك السركر عدـ حالة في يككف الزبكف فإف المتكقع عف األداء

 المقدمة الخدمات كجكدة الجامعة, تقدـ مدل عمى خالليا مف نتعرؼ التي الصادقة كالمؤشرات
 ,Grenchikبكستيال ) ك أكككنكر ك كتفكقيا في مصاؼ الجامعات العالمية. قرينشيؾ فييا,

O'Connor, & Postelli, 1999) . 
 :الطمبة رضا لمفهوم اإلجرائي التعريف

 عمى إجابتيـ خالؿ مف األكاديمية لحاجاتيـ الجامعة تمبية لمدل الطمبة تقدير ىك
 .نظرىـ كجية مف األكاديمية الحاجات مقياس فقرات

 :األكاديمية لمحاجات اإلجرائي التعريف
 تتحقؽ كالتي الجامعييف الطمبة لدل كالتعميمية كاالجتماعية النفسية الحاجات تشمؿ

دارية تدريسية ىيئة بكجكد  حديثة تعمـ مصادر عمى تحتكم جامعية بيئة ضمف مؤىمة, كا 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11اجمللد )( 1العدد )

 2222 آذار

 

)708 ) 
 

 عنيا أجاب التي الفقرات جميع كتتضمف .بالطمبة خاصة فردية حاجات إلى باإلضافة كفاعمة,
 .لذلؾ المخصصة االستبانة في الطمبة

 :البحث أهداف
  ة كمية التمريض جامعة المكصؿطمب لدل األكاديمية كاألدارية الحاجات تقكيـ .5
 اإلدارم األداء التمريض جامعة المكصؿ عف كمية طمبة ِرضا مدل قياس .0
 لكميتيـ. كاألكاديمي
 أك مقبكلة أك جيدة ِرضا درجات الكمية فييا حققت التي المجاالت استكشاؼ .3
 .كتطكيره أدائيا لتحسيف مستقبمية استراتيجيات كضع عمى سيساعد اإلدارة مما ضعيفة,

 حدود الدراسة:
الفصؿ الدراسي الثاني  خالؿ كمية التمريض / جامعة المكصؿ في الدراسة اقتصرت
   .0253 – 0250لمعاـ الدراسي 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
 مجال التقويم: 

بشكؿ عاـ بعممية التقكيـ في حياتيـ اليكمية, كفي مختمؼ النشاطات  يقكـ الناس
كاالغراض كاألىداؼ. فالبشر يتحدثكف عف حبيـ لشيء ككرىـ ألخر؛ اك حبيـ لشخص ما اك 

دة احكاـ مختمفة. كالقاسـ كرىيـ لصفة في اخر. فالتقكيـ عممية مطاطة جدا تمتد لتغطي ع
المشترؾ بيف استخدامات الناس لكممة التقكيـ ىك أنيا الحكـ عمى األىمية اك األستحقاؽ 

(Merit مف خالؿ استخداـ أداة ,)(. فعندما نقكـ بفحص ظاىرة ما مثال )شخص, شيء, فكرة
فاف االدكات تتبايف مف مكقؼ الى اخر حسب االىداؼ صريحة كاضحة اك مضمرة, 

الغراض ضمف معميير معينة كالبحث عف الجماؿ اك الفعالية كقياـ االداة بعمؿ ما صممت كا
لقياسو كتقكيمو كجانب اخر في اداة التقكيـ ىك الكفاءة, كمدل قدرتيا عمى تقديـ فكائد اك 
منافع تكازم التكمفة التي بذلت مف اجميا. كما اف اداة التقكيـ كالحكـ عمى اىمية الشيء يمكف 

صؼ بالعدؿ كالمساكاة, كقابمية التطبيؽ معايير المجتمع, كالمتعة كالرضا, كاالسياـ في اف تت
 التناغـ االجتماعي.

اما في ما يتعمؽ بالظاىرة المراد تقكيميا, فيي متنكعة كمتعددة كمختمفة كذلؾ, 
كخاصة البرامج كالسياسات كالمستخدمة في تطكير البشر كتطكير كتحسيف تمؾ البرامج 
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تيا كالتاكد مف تحقيقيا الىدافيا المرسكمة ليا. كىذه البرامج يمكف اف تشمؿ التربية كفعالي
كالرعاية االجتماعية كالصحة كاالسكاف كالصحة العقمية كالخدمات القانكنية كاالصالح كالتنمية 
االقصادية كغيرىا. كىذه البرامج يمكف اف تككف مدعكمة مف الحككمة اك القطاع الخاص؛ 

نطاؽ الكطف اك االقميـ اك عمى الصعيد العالمي. كتكجو ىذه البرامج عادة لتغير  سكاءا عمى
معرفة الناس كاتجاىاتيـ كقيميـ كسمككيـ, كالمؤسسة التي يعممكف بييا, كالمجتمعات التي 
يعيشكف فييا. كالخاصية المشتركة بيف ىذه البرامج ككذلؾ ىدفيا االسمى ىك جعؿ الحياة 

 (.0224دكدا مف الناحية المادية كالمعنكية )الدكسرم, افضؿ لمبشر كاكثر مر 
 
  

 ماهو التقويم:
التقكيـ: ىك تجميع كتحميؿ منظـ لمبيانات كالمعمكمات الضركرية لصنع القرارات. كىك 
عممية تمجأ الييا معظـ المؤسسات لتقكيـ برامجيا منذ بداية تنفيذىا كتطبيفيا. كيمكف تعريؼ 

تقييـ منظمة لعمميات البرامج كنكاتجو, اك لسياسة معينة يتبناىا التقكيـ كذلؾ بأنو عممية 
البرنامج في ضكء مجمكعة مف المحكات الصريحة كالمضمرة ككسيمة السياـ في تحسيف 
البرنامج اك السياسة التي يتبناىا البرنامج. كىناؾ خمسة عناصر في تعريؼ التقكيـ ىذا. 

(. فالتركيز Systematic Assessmentمنظـ ) كالعنصر األكؿ ىك اف التقكيـ عممية تقييـ
عمى النظاـ ىنا يشير الى الطبيعة البحثية في اجراءات التقكيـ. فبصرؼ النظر عما اذا كاف 
بخث التقكيـ كميا اك كيفيا. يتـ اجراؤه بطريقة رسمية, كقكاعد صارمة كفقا لقكانيف البحث في 

لثفي تعريؼ التقكيـ فيشيراف الى تركيز عممية العمكـ االجتماعية. أما العنصرييف الثاتي كالثا
االستقصاء المتعمقة بعمميات البرنامج كنكاتجو. فبعض دراسات التقكيـ تركز عمى العممية 
)كيفية تطبيؽ البرنامج(, كمعرفة مدل اتباع البرنامج لمممارسات المعدة اك المكصكفة )أمانة 

متقكيـ(؛ اك أنيا تستيدؼ معرفة ما يجرم فقط مع التصميـ المعد ل Fedilityالبرنامج اك ثباتو 
بغرض تحسينو كتطكيره. كتركز بعض دراسات التقكيـ مف الجانب االخر عمى ناتج البرنامج 
كمدل تحقيقو لألىداؼ المرسكمة لو, اك عمى أثار البرنامج عمى المنتفعيف بو. كىذا النكع مف 

مى فكائد مف اشتراكيـ في البرنامج, التقكيـ يبحث عف مدل حصكؿ المشاركيف في البرنامج ع
اك ماذا حصؿ ليـ بعد تطبيؽ البرنامج عمييـ. كلكف معظـ بحكث التقكيـ تبحث عف العممية 
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كالتاتج معا. اما العنصر الرابع في تعريؼ التقكيـ المشار اليو فيك تعريؼ كتحديد محكات 
(Standards التقكيـ بغرض المقارنة. فبعد الحصكؿ عمى الدليؿ ) المتعمؽ بالعممية اك

( ألىمية البرنامج مف خالؿ مقارنة ىذا Assessmentالناتج, يقكـ التقكيـ بعممية تثميف )
الدليؿ بمجمكعة مف التكقعات. كال ييـ ىنا ما كاف البرنامج يركز عمى العممية اك الناتج, 

الصدار فالميـ ىك اف عنصر الحكـ متكافر. كفي بعض االحياف نجد أف المعيار المطبؽ 
األحكاـ يأتي بياف مجمكعة األىداؼ كالسياسة الخاصة بالبرنامج عند تنفيذه. فاذا كاف اليدؼ 
مف الرنامج مثال ىك خفض معالت الطالؽ في المجتمع اك زيادة نسبة تحصيؿ الطمبة في 
العمكـ كالرياضيات, فال شؾ اف أحد المحكات الصريحة ىنا ىك خفض النسبة المئكية لتكرار 

. حاال ت الطالؽ, اك ارتفاع المعدؿ اك النسبة المئكية لتحصيؿ الطمبة في الرياضيات كالعمـك
كتجدر االشارة الى أف األىداؼ الرسمية لمبرنامج ليست المصدر الكحيد الممكف لممعايير التي 
يطبقيا التقكيـ فقد تتغير األىداؼ خالؿ عممية تطبيؽ البرنامج, كما قد يركز عميو البرنامج 

صيغتو الحاضرة قد يككف شيئا مختمفا. كىناؾ محكات أخرل لمحكـ عمى البرنامج يمكف في 
اف تنبثؽ عف المشاركيف في البرنامج اك في سياستو. فأىداؼ الكافميف لمبرنامج كمديرم 
البرنامج كالممارسيف كالمشاركيف يمكف اف تككف معايير لتقكيـ البرنامج. كفي بعض األحياف, 

يال اك برىانا منظما عف البرنامج في مجاالت محددة. اما العنصر الخامس في يقدـ التقكيـ دل
تعريؼ التقكيـ فيك الغرض الذم تـ مف أجمو تقكيـ البرنامج. كاألسياـ في تحسيف البرنامج 
كالسياسة المتبعة فيو. فالتقكيـ ىك صناعة عممية مصممة لجعؿ البرنامج يعمؿ بشكؿ أفضؿ, 

نامج افضؿ, كيتكقع المقكمكف مف المسؤكليف اك الذيف ليـ سمطة ما اف ثـ لتحديد المكارد لبر 
 (.     0224يستخدمكا نتائج التقكيـ لمقياـ بأعماؿ أكثر حكمة )الدكسرم, 

 :الطالب ِرضا مفهوم
 إشباع نتيجة اإلنساف عمييما يحصؿ الذم كاالبتياج بالسعادة الشعكر ىك :الِرضا

 يحققو ما ىك المستيمؾ كِرضا كالخدمات, األعماؿ مجاؿ في فاإلشباع .عنده رغبة أك حاجة
 ِرضا يعرؼ أف كيمكف .ما خدمة مف انتفاعو أك ما لسمعة استيالكو خالؿ مف منفعة مف

 تمبي التي الخدمات أك المنتجات تقديـ في المنظمة, فاعمية لمدل إدراكو درجة بأنو الزبكف
 المدرؾ األداء عمى دالة ىك( 0225ككتمر )ككتمر,  حسب فالِرضا .حاجاتو ك تكقعاتو
 عدـ حالة في يككف الزبكف فإف المتكقع عف  األداء عجز حالة ففي , الزبكف قبؿ مف كالمتكقع
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 كالِرضا, بالسعادة سيشعر الزبكف فإف المتكقع مع األداء تطابؽ حالة كفي االستياء, أك السركر
 مف يتحكؿ الزبكف فإف الزبكف, قبؿ مف متكقع ىك ما األداء فييا يتجاكز التي الحالة في أما

 منظمات عنيا تبحث التي الحالة كىي بيا, كثيقان  ارتباطان  كسيرتبط لممنظمة, الكالء إلى الِرضا
 .كالعشريف الحادم القرف

 :اآلتية المعادالت حسب الِرضا درجات صياغة يمكف كعميو
 الكثيؽ كالكالء لممنظمة.االرتباط  األداء < المتكقع, السعادة 
 كيمكف ترتيبو في ثالث درجات, ضعيؼ, مقبكؿ, جيد.  األداء = التكقع, الرضا 

 البحث عف بديؿ.   األداء > المتكقع, االستياء 
 حد عمى كالخاصة الحككمية لمكميات بالنسبة استراتيجي أمر الطمبة ِرضا قياس إف

 : الِرضا معدؿ كاف فإذا لمشركات, كالخسائر األرباح بحساب شبيو ألنو سكاء,
 ربح حالة في تككف الجامعة فإف نادرة, حالة كىي الطالب, يتكقعو مما أعمى 
 المستيدفة, كالميارات كالقيـ المعارؼ الطالب بإكساب أىدافيا حققت الكمية· ألف متفكؽ,
 بشكؿ الكمية عف كيتحدث المينية, كحياتو العممي بتحصيمو كمبتيجان  الطالب مسركران  كسيككف
 .إيجابي

 أىدافيا تحقؽ لـ الكمية ألف خسارة, حالة في الجامعة فإف المتكقع, مف أقؿ 
 في يبقى أك أخرل, كمية إلى ينتقؿ أك الدراسة, مف الطالب ينسحب كقد الطالب, تكقعات كال

 .بشكؿ سمبي معيا يتعامؿ الكمية
 نتيجة معتدؿ, كربحِ  استقرار حالة في فالكمية الطالب, يتكقعو ما يساكم 
 المقبكؿ, الِرضا ىذا عمى المحافظة عمييا كيجب الطمبة, دراسة الستمرارية  الكبير االحتماؿ

 .المتفكؽ الِرضا لمكصكؿ إلى تطمح كأف
 العربية في الجامعات كاألكركبية كبعض األمريكية الجامعات معظـ عميو تسير ما ىذا

 :اآلتي المنطقي العمؿ إطار كفؽ المادية, غير خسائرىا ك أرباحيا حساب
 الطمبة رضا نظاـ عمؿ آللية المنطقي اإلطار
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 ركنيف أىـ ىما لمزبكف كاالستجابة الجكدة أف االستراتيجي نمكذجو في بكرتر يعد لذلؾ
كجكنز,  )ىؿ األداء في كالكفاءة التحديث عف فضالن  التنافسية الميزات بناء أركاف مف

0225.) 
 العربي الصعيديف عمى كبير اىتماـ مكضع العالي التعميـ أداء جكدة يـكأصبح مف لقد
 دكرىا يقتصر كال اإلنساني, كالسمكؾ المعرفة في الخبرة بيت تمثؿ الجامعة إف حيث كالعالمي,

 بالمجتمع, النيكض إلى يتعداىا بؿ فقط؛ الدراسية القاعات داخؿ بالمعارؼ الطمبة تزكيد عمى
 .المختمفة المجتمعات في الشاممة التنمية أىداؼ لتحقيؽ كالتطكير التغيير عمميات كقيادة

 األخذ ظؿ في خاصة متزايدا, اىتماما بالجامعات األكاديمي األداء تقييـ لقي لقد
 (. كعدت0224العالي )الدىشاف كالسيسي,  التعميـ مجاؿ في الجكدة كضماف االعتماد بنظاـ

 التعميـ مساءلة كالعشريف الحادم القرف مف األكلى العشرية( Waterbury, 2008) ككتربكرم
 كعمميات مدخالت مف الجامعي النظاـ عناصر جميع التقييـ كيشمؿ كتقييمو. العالي

 العممي كالبحث التدريس األساسية الجامعة كظائؼ عمى األداء تقييـ يركز بينما كمخرجات,
 الرئيسية العناصر بالتفصيؿ البشرية المكارد إلدارة العربي المنتدل كأكرد تمع,المجا كخدمة
 المعمكمات كمراكز كالمكتبات الدراسية, كالبرامج التدريسية, الييئة: كىي الجامعي, األداء لتقييـ

 المتكفرة, التعمـ كمصادر
 كخدمات التعميمية, بالعممية المتعمقة كالتسييالت كالمرافؽ كالمباني المالية, كالجكانب

 أدت التي األسباب كمف(. http://www.hrdiscussionالبحثي ) كالنشاط كالعامميف, الطمبة
 :يأتي ما الجامعي األداء بجكدة المتزايد االىتماـ إلى

 أداء الكمية 

توقعات الطمبة 
 خبرة الطمبة من كميتهم

تقويم أداء 
الكمية من 
 قبل الطمبة

تعبير الطمبة عن 
 مدى رضاهم

http://www.hrdiscussion/
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 تحميؿ نحك االتجاه تزايد ثـ كمف الخاص, الجامعي التعميـ ظاىرة تنامي 
 تعميمو, تكاليؼ يتحمؿ سكؼ المتعمـ أف كبما .منيا األكبر الجزء أك تعميمو, تكاليؼ المتعمـ
 .التدريس كاألجكد في التعميـ في األفضؿ عف يبحث فسكؼ

 المستكل عمى ليس الطمبة استقطاب عمى الجامعات بيف المنافسة دائرة تساع 
 لممكنات العالي التعميـ استثمار مع كخصكصا العالمي, المستكل كعمى بؿ فحسب, المحمى

 .بعد التدريس عف في كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا
 فيريد أدائو؛ مستكل زيادة العالي التعميـ مف المصالح أصحاب مطالبة 

 كلتتكافؽ أجمو, مف أنشئت الذم بدكرىا تقـك التعميمية المؤسسات أف مف يتأكد أف تمعلمجا
 بالثقة يشعركا أف األمكر أكلياء كيريد كالمتغيرة, تمع الجديدةلمجا حاجات مع الخريجيف كفاءة
 أبنائيـ تعميـ عمى ينفقكنو ما أف كأف يتأكدكا أبنائيـ, تعميـ تتكلى التي التعميمية المؤسسة في

 .العالمية المعايير مستكل عمى تعميـ إلى ـبيي ينتيي
 في العالمية الجكدة شيادات عمى الحصكؿ عمى التعميمية المؤسسات حرص 

 Academicاك شيادة االعتماد األكاديمي ) (ISOكشيادة االيزك ) الجامعي, األداء
Accreditationمف لمتأكد الجكدة لشيادة المانحة الجية لرقابة ( كىذا يعني إخضاع الجامعة 

 تحرص المقابؿ كفى المانحة, الجية تضعيا التي كالمعايير الشركط فييا تتحقؽ الجامعة أف
 كقد ا المالية,تياعتمادا عمى لحصكليا ضمانا كالمعايير الشركط ذهبي الكفاء عمى الجامعة

 إف (.0224كالسيسي, )الدىشاف  أدائيا حسف عمى أكبر بشكؿ الجامعات تأكيد إلى ذلؾ أدل
 التنظيمي األداء: مستكيات تفاعؿ نتيجة ىك اتيخدما تقديـ في المؤسسات فاعمية درجة

 العالي التعميـ أداء جكدة قياس ( كيمكفLaFleur, 1997كالفردم كتكامميا ) كالعممياتي
 بيف العالقة بدراسة ( الميتـProduction Model) اإلنتاج أنمكذج األكؿ: التالية بالنماذج

 ( الذمValue-added Approachالقيمة المضافة ) منحى كالثاني كالمخرجات, المدخالت
 Totalخبرة الجكدة الشاممة ) منحى كالثالث الطمبة, لدل خبرات مف تحصيمو تـ ما يقيس

Quality Experience Approachخبرات مف انتزاعو تـ ما تحديد إلى ييدؼ ( الذم 
العديد مف  طرح كتـ (Tam, 2001) الجامعة في كجكدىـ أثناء الطمبة قبؿ مف تعممية

 Totalالشاممة ) الجكدة إدارة مثؿ أدائو, مستكل كرفع العالي التعميـ إلدارة الحديثة األساليب
Quality Management,) ( عادة اليندسة (, كرفع القيمة المضافة Reengineeringكا 
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(Added Valueلمخرجاتو, كتقييـ الجامعة ح )( سب ترتيب الجامعاتRanking 
System( محميا كعالميا )Anninos, 2008 .) 
 األساسية الخطكة العالي التعميـ مؤسسات في كاإلدارم( األداء )التعميمي تقييـ إف

 فاعمية زيادة عمى لتعمؿ نفسيا الجامعات إلدارات فقط المكضكعية ليس القرارات التخاذ
 في كلمحككمة المناسبة, الكمية في اختيار مف: الطمبة لكؿ بؿ تميزا, أكثر كتجعمو األداء,
 (.Anninos, 2008الجامعات ) مساءلة في المصالح كألصحاب يستحؽ, لمف الدعـ تقديـ

 كمية التمريض  
ـ لتككف رافدان رئيسان لممالكات التمريضية الكطنية 5993كمية التمريض عاـ  تأسست 

الحاالت المرضية الحادة منيا كالمزمنة بكفاءة كجكدة  المؤىمة القادرة عمى التعامؿ مع جميع
عالية كعمى جميع مستكيات الرعاية الصحية الثالث )الكقائية, العالجية, كالتأىيمية( استجابة 
لمتطمبات المجتمع العراقي كلمكاكبة المتغيرات كالمستجدات العممية عمى المستكل المحمي, 

دفت الكمية إلى تكفير كػادر تمريضي مؤىؿ عمػميان كمنذ تأسيسيا ى كاإلقميمي, كالعالمي.
كأكاديميػان لتقديـ الخدمة الصحية الجيدة كتدريب الميػارات التمريضيػة الجػامعية لػتييئة كتخريج 
كػادر تمريضي متقدـ يمػبي احتيػاجػات المستشفيػات كالمؤسسػات الصػحية التعػمػيمية في القطر 

المتعارؼ عمييا عمػميان مف عدد الممرضيف قياسان إلى عدد كصػكالن إلى النسب المتكافئة 
األطبػاء. مدة الدراسة في كمية التمريض أربعة سنكات, يحصؿ الطالب عند انتياؤه مف مدة 
الدراسات األكلية شيادة البكالكريكس في عمكـ التمريض, كما يمنح طمبة الدراسات العميا 

 /./ar.wikipedia.org/wikiشيادة الماجستير في عمـك التمريض. 
 الدراسات السابقة العربية واالجنبية:

 أداء عف الطمبة ِرضا تدرس التي البحكث في الكاضح الشح مف الرغـ عمى
 عف الِرضا مثؿ مختمفة زكايا مف المكضكع تعالج التي البحكث بعض كجدنا جامعاتيـ,
 فييا يدرسكف التي البرامج جكدة مستكل في المفتكح التعميـ طمبة آراء أك األكاديمي, اإلرشاد
 أف بد ال األخرل الدراسات ببعض كارتباطيا الدراسة ىذه دكر عمى كلمتعرؼ لذا . كغيرىا

 العربية الدراسة ىذه بمكضكع ارتباطان  األكثر السابقة كاألبحاث الدراسات مف بعضان  نستعرض
 .كاألجنبية منيا
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 ِرضا مدل قياس إلى ىدفت حمب في دراسة (0229) الحسنية الباحث أجرل 
 كاألكاديمي اإلدارم األداء مستكل عف حمب جامعة جامعة في في كمية االقتصاد طمبة

 في كطالبة ( طالبان 092مف ) مؤلفة عينة عمى لمقياس االستبانة كأداة استخدمت كقد لكميتيـ,
 المجاالت عف لمرضا العاـ المستكل أف النتائج كقد بينت العميا, كالدراسات البكالكريكس مرحمة
 في كمقبكؿ التدريسية, الييئة أعضاء أداء في مجاؿ الجيد بيف يتراكح كاف المدركسة العشرة
 تكجد ال أنو النتائج بينت كما جميعيا, المجاالت األخرل في كضعيؼ العممي, البحث مجاؿ

 الحالة العمر, الجنس,) الديمكغرافية إلى المتغيرات تعكد الرضا مستكل في جكىرية فركقات
  .الدراسة( سنكات اإلقامة, مكاف الثانكية, الشيادة نكع الدراسية,
 دراسة أجريت كما (McGhie, 2009) طالب احتياجات تحديد إلى ىدفت 

 أفريقيا, جنكب الغربية كيب جامعة في اإلدارية كالعمـك االقتصاد في كمية األكلى السنة
 مستكاىـ لرفع كتكجيييـ دعميـ في التدريس ىيئة أعضاء تكاجييـ كدكر التي كالتحديات
 مف عدد عمى الدراسة طبقت .مستقبمية كظائؼ عمى الحصكؿ في فرصتيـ كتعزيز األكاديمي

 تمبية تـ الطالب مف (%30أف ) إلى الدراسة أشارت نتائج .طالبا (728بمغ  ) الطمبة
 الدراسية كالدكرات المراحؿ متطمبات كافة استطاعكا إكماؿ ألنيـ التعمـ عممية في احتياجاتيـ
 في المتطمبات جميع تنيي لف األرجح عمى العينة مف %(30أف ) حيف في بيـ, الخاصة
 أف الباحث: يستنتج متطمباتيا, معظـ تنيي كلـ العينة مف %(36) فشؿ كما السنة. نياية
 في حاجة ىناؾ أف إلى كالتي تشير التدريس ىيئة ألعضاء بالنسبة الخطيرة أثارىا النتائج ليذه
 كاستخداـ كامؿ طاقاتيـ لتحقيؽ دفعيـ أجؿ مف الطالب ىؤالء لدعـ األىمية غاية

 أمس الطمبة في أف كما .أكاديميان  أنفسيـ تطكير عمى تساعدىـ التي التعمـ استراتيجيات
 في مف فشميـ يقمؿ مما المجرد. كالتفكير كالنقد كالتقييـ المعرفية مياراتيـ تطكير إلى الحاجة
 العممية في كالتميز النجاح تحقيؽ عمى أكبر قدرة كيمنحيـ الجامعية الحياة مع التكيؼ
 .التعميمية
  كأجرل(Kitzrow M. A. 2009) مف مجمكعة خالليا استعرض دراسة 
 كاستخمص .نتائجيا كجمع لمطمبة بالنسبة كالعقمية النفسية االحتياجات حكؿ .السابقة األبحاث
 مجمكعة ظؿ في الطمبة احتياجات تمبية كيفية في الجامعات تكاجو التيكالتكصيات  التحديات
 مساعدة إلى الدراسة ىدفت .كاالقتصادية كالسياسية االجتماعية كالمتغيرات العكامؿ مف مختمفة
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 المؤسسات قياـ المتكازف مف خالؿ كالمينية األكاديمية الشخصية تحقيؽ عمى الطمبة
 دكر إلى الدراسة كأشارت نتائج .المطمكب بدكرىا النفسية كالصحة اإلرشاد كمراكز األكاديمية
 بدأت التي كالعنؼ مظاىر االنحراؼ مف كالكقاية لمطالب, كالتكعية الدعـ تكفير في الجامعات

 المتكازنة األكاديمية كالشخصية األىداؼ تحقيؽ عمى يساعد مما الجامعي الحـر في تتزايد
 في التدريس كالعامميف ىيئة أعضاء كتثقيؼ تكعية ميةأى إلى كأشارت الجامعي, لمطالب

 بتكفير كذلؾ .كالعقمية النفسية الصحة حكؿ منيـ العديد عند سمبية تصكرات لكجكد الجامعات
 كقت استغالؿ المكتكبة, المكاد اإللكتركنية, المكاقع مثؿ مختمفة تكعية ككسائؿ تثقيفية مصادر
 كتكظيؼ استراتيجيات الطمبة رعاية فحسف .لمطمبة عامة تثقيفية محاضرات إللقاء الفراغ
 .ليـ الالـز الدعـ كيكفر كالقمؽ التكتر مف يحد مبتكرة جديدة

 جامعة طمبة ِرضا مستكل قياس إلى ىدفت (0228كالمبحكح ) الحجار دراسة 
 مقياس استخداـ تـ األكاديمي, كاإلرشاد التسجيؿ خدمات جكدة عف في فمسطيف األقصى
 كطالبة طالبان  (5203) مف مؤلفة عينة الدراسة شممت الدراسة خصيصان ليذه المعد الرضا

%( 62حكؿ ) يتراكح بمعدؿ متكسطان, كاف الطمبة لِرضا المستكل العاـ أف النتائج كأظيرت
 عف الِرضا ككاف الدراسي, كالبرنامج التسجيؿ, كآلية المكظفيف, مع التكاصؿ :مجاالت لثالثة
 . %(62مف ) أقؿ ضعيفان  األكاديمي اإلرشاد

 طالب رضا مدل عمى التعرؼ إلى ىدفت دراسة ( 0228عايش ) آؿ أجرل 
 األكاديمي اإلعداد جية مف , بالكمية الدراسي البرنامج عف المكرمة بمكة المعمميف كمية

 التدريس طرائؽ فاعمية مدل ك الثقافي اإلعداد ك التربكم الميني اإلعداد ك التخصصي
 مجتمع كتككف .البرنامج في المستخدمة األكاديمية كالتقنية المصاحبة التربكية كاألنشطة
 – 5407 الدراسي لمعاـ المكرمة بمكة المعمميف بكمية الميدانية التربية طالب مف الدراسة
 االستبانة الباحث استخدـ .عضكان  (552الدراسة )لمجتمع  اإلجمالي العدد كبمغق 5408
 جامعة - المعمميف كمية في الميدانية التربية طالب رضا )مدل لمعرفة كذلؾ ؛ لدراستو كأداة
 عف الطالب رضا إشباع تحقؽ إلى النتائج أشارت كقد(. إعدادىـ برنامج عف القرل أـ

 .الثقافي ككذلؾ كالميني )التخصصي( األكاديمي إعدادىـ
 الحاجات تحديد إلى ىدفت دراسة (0228جميداف ) الباحثة أجرت كما 
 تحقؽ عف الجامعية الطالبة رضا مدل كتعرؼ المدينة بمنطقة لمطالبة الجامعية األكاديمية
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 الحاجات عمى التعرؼ إلى ييدؼ مقنف مقياس بناء ك نظرىا مف كجية الحاجات ىذه إشباع
 مف جامعية طالبة (327مف ) مككنة عشكائية عينة عمى تطبيؽ األداة تـ كقد .األكاديمية
 ت( ح )ـ مقنف مقياس تطبيؽ تـ كقد .بالجامعة كالمستكيات كالتخصصات الكميات مختمؼ
 عف الرضا مدل قياس إلى ييدؼ كما الجامعية, األكاديمية لمطالبة الحاجات قياس بيدؼ
 تأثير ذات عكامؿ ثالثة ظيكر إلى النتائج كقد أشارت نظرىا كجية مف الحاجات ىذه تحقؽ
 كىي المقياس عبارات في المتضمنة الحاجات بتحقيؽ كالمرتبط الطالبة عند الرضا درجة عمى

 حرية ظؿ في الذات تنمية إلى كالحاجة كالشعكر باالنتماء, الجماعية, األنشطة إلى الحاجة :
 .الحانية المساندة إلى الحاجة ككذلؾ فكرية

 شمؿ  ( استبيانان 0226دمشؽ ) جامعة في الجكدة ضماف مركز أجرل كما
 %(7بالمتكسط ) بمغت دمشؽ جامعة كميات لجميع تمثيؿ بنسبة كطالبة ( طالب8322)

 تضمنت كقد كاإلدارية, التربكية لمعمميات الحالي كالكاقع لمجامعة العامة السياسات تقييـ بيدؼ
 درجة أف النتيجة بينت فقد دمشؽ جامعة كميات أداء عف الطمبة ِرضا مدل عف سؤاالن  األسئمة
 أما الشريعة, كمية %( في82ك ) الميكانيؾ كالكيرباء كمية %( في42بيف ) تراكحت الِرضا
 %(.55الِرضا ) درجة فكانت االقتصاد كمية

  كأجرل الكيدا كأخركف(Eguavoen A. H., Imhonde O., Aluede, 
لطمبة الجامعات النيجيرية ىدفت إلى تقييـ احتياجات الطمبة الشخصية كاألكاديمية  (2006

( 553( طالبان كطالبة: )902لجامعية. تككنت عينة الدراسة مف )كالمينية لطالب المرحمة ا
( طالبة مف طمبة جامعة أمبركز المعمى تـ استخداـ أداة معدلة لقياس 367طالبان ك )

احتياجات الطالب ليا دالالت صدؽ كثبات مناسبة ألغراض الدراسة كقد أشارت نتائج 
ميارات الدراسة, كما أف الطالبات أكثر  الدراسة إلى أف الطمبة بشكؿ عاـ بحاجة إلى تحسيف
 الحـر داخؿ يقيمكف الذيف كالطمبة الطالب,حاجة إلى اإلرشاد في اإلنفاؽ كاألمكر المالية مف 

 اتصاؿ كميارات مستقرة عالقات كالحفاظ عمى كاإلرشاد الرعاية إلى حاجة أكثر الجامعي
 .الجامعي الحـر خارج يقيمكف الذيف بالطمبة مقارنة سميمة

 كآخركف باكاؿ كأجرل (Baykal, et al, 2005)  في جامعة اسطنبكؿ في
 التي التعميمية الخدمات عف التمريض كمية طمبة ِرضا مدل قياس إلى ىدفتتركيا دراسة 

 كما أىدافيا, لتحقيؽ أعده الذم الرضا مقياس الدراسة في الباحث الجامعة, استخدـ تقدميا
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 كأشارت .المختمفة الدراسة سنكات في الكمية طمبة فم( 302) الدراسة عمى عينة اشتممت
 السنة طمبة عند كانخفض األكلى السنة طمبة عند عاليان  الِرضا كاف متكسط أف إلى النتائج
 السنة طمبة عند حد أدنى إلى ينخفض ثـ كمف السنة الثالثة, طمبة عند فيرتفع ليعكد الثانية
 فرصة ليـ أتيحت إذا أنيـ اسطنبكؿ جامعةفي  التمريض كمية طمبة أعمف كما الرابعة,
 تمبية في أخفقت الكمية ألف أكلى كذلؾ كرغبة آخر اختصاصان  يختاركف فسكؼ االختيار
 األكربية. الجامعات في التعميـ جكدة قياس إلى ىدفت التي .حاجاتيـ كتمبية رغباتيـ

 : الدراسة منهج
 جمع خالؿ مف البحث مكضكع لكصؼ التحميمي الكصفي الباحث المنيج استخدـ

 المعمكمات ىذه كتحميؿ كالدراسات كاألبحاث كالمراجع الدراسة عينة مف كالمعمكمات البيانات
 النتائج.  إلى لمكصكؿ كالبيانات

 : وعينتها الدراسة مجتمع
 الفصؿ في المسجميف طمبة كمية التمريض جامعة المكصؿ مف الدراسة مجتمع تككف

 اختيار تـ كما كطالبة. ( طالبا750) عددىـ البالغ (ـ0253 – 0250لمعاـ الدراسي ) الثاني
 العينة أفراد عدد بمغ حيث الجنسيف, مف المراحؿ الدراسية لجميع شاممة لتككف عشكائية عينة

 . استبانة (022) ؿ اإلحصائي التحميؿ إجراء تـ كطالبة, ( طالبان 022)
 

  .لمتغيراتيا تبعا الدراسة عينة أفراد تكزيع يبيف (5رقـ ) كالجدكؿ
 الدراسي( المستوى الجنس، :لمتغيرات وفَقا العينة مواصفات) الدراسة عينة

 النسبة المئوية العدد فئات المتغيرات المتغيرات

 الجنس
 %3115 63 ذكر
 %6815 137 انثى

 %100 200 المجموع

المستوى 
 الدراسي

 %25 50 سنة اولى
 %25 50 سنة ثانية
 %25 50 سنة ثالثة
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 %25 50 سنة رابعة
 %100 200 المجموع

 :الدراسة أداة
 لتحقيؽ تمبيتيا إلى الجامعات تسعى التي األكاديمية الحاجات مقياس الرضا لتحديد

 قاـ األبعاد, ىذه تحقؽ عف الرضا مستكل كلتحديد التعميمية, المخرجات كتطكير التعميـ جكدة
 تناكلت التي السابقة كالدراسات النظرم اإلطار عمى باالعتماد الدراسة أداة بإعداد الباحثاف
كبعد االطالع عمى بعض المقاييس  .العالي التعميـ مؤسسات في األكاديمية الحاجات

( فقرة تقيس خمسة أبعاد 08تـ إعداد )كاالستبانات التي تـ قياس رضا الطمبة كمنيا دراسة. 
 كىي: 

 :كىي فقرات( 5) عمى كيحتكمتتعمؽ بالييئة التعميمية  التي الحاجات مجاؿ .5
(4 ,5 ,7 ,52 ,50.) 

 عمى كتحتكم الطمبة تجاه كمسؤكليتيـ باإلدارييف تتعمؽ التي الحاجات مجاؿ .0
 (. 03, 00, 58, 57, 55, 55, 8, 0, 5): كىي فقرات( 9)

 لمطمبة كالخدمات المقدمة ليـ التعمـ بمصادر تتعمؽ التي الحاجات مجاؿ  .3
 (.07, 05, 04, 59, 56, 54, 6, 3) :كىي فقرات  (8)عمى كتحتكم

( 3) عمى بخدمات المباني كالمرفقات كتحتكم تتعمؽ التي الحاجات مجاؿ .4
 (.08, 06, 53) :كىي فقرات

 :كىي ( فقرات3) عمى كتحتكم تتعمؽ بخدمات المكتبة التي الحاجات مجاؿ .5
(9 ,02 ,05.) 

 : األداة صدق
 في الخبراء مف مجمكعة عمى بعرضياالباحث  قاـ الدراسة أداة صدؽ مف لمتحقؽ

 شمكلية حيث مف الدراسة أداة حكؿ أراءىـ تحديد منيـ طمب حيث الجامعة كميات مختمؼ
ضافة لمفقرات المغكية الصياغة كصحة لألبعاد الفقرات مناسبة كمدل الطمبة لحاجات األبعاد  كا 

 مناسبة. غير أنيا المحكمكف يرل األبعاد أك الدراسة فقرات مف فقرة أم حذؼ أك تعديؿ أك
 عمى المحكمكف اتفؽ التي الفقرات اعتماد تـ كمالحظاتيـ المحكميف بآراء األخذ كبعد

 أداة أصبحت كبذلؾ , % فاأكثر مف الخبراء82مالءمتيا كالتي حصمت عمى نسبة مكافقة 
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( أبعاد. كىذا يمثؿ الصدؽ 5( فقرة مكزعة عمى )08) مف تتككف النيائية صكرتيا في الدراسة
 الظاىرم كصدؽ المحتكل لممقياس. 

 ثبات األداة:
تـ التأكد مف ثبات اداة البحث مف خالؿ استخراج معامالت االتساؽ الداخمي 
لمجاالت المقياس الفرعية كالكمية بطريقة )كركنباخ الفا( كفيما يمي جدكؿ يبيف معدالت 

 ي لمجاالت المقياس الفرعية كالكمية.االتساؽ الداخم
 ( معدالت االتساق الداخمي لمجاالت المقياس الفرعية والكمية2جدول رقم )

 االتساق الداخمي المجاالت ت
 2084 الحاجات التي تتعمؽ بالييئة التعميمية .5
 2075 الحاجات التي تتعمؽ باإلدارييف كمسؤكلياتيـ تجاه الطمبة .0
 2078 تتعمؽ بمصادر التعمـ لمطمبة كالخدمات المقدمة ليـالحاجات التي  .3
 2086 الحاجات التي تتعمؽ بخدمات المباني كالمرفقات .4
 2085 الحاجات التي تتعمؽ بخدمات المكتبة .5

 2088 الكمي
 نتائج الدراسة ومناقشتها

 بعد التحميؿ اإلحصائي لمبيانات كلتحقيؽ أىداؼ البحث الحالي تـ حساب الكسط
الحسابي لكؿ فقرات المقياس كحسب االبعاد ككاف لمبعد األكؿ لمييئة التعميمية كما مكضح في 

 (3الجدكؿ رقـ )
 الهيئة التعميمية عن الِرضا: المجال األول (3) رقم جدول

رقم  ت
المتوسط  البند البند

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط نسبة
 الفئة من

 (4العظمى )

متوسط 
 الرضا

1. 4 
مدى إلتزام اعضاء 
هيئة التدريس بتغطية 
محتوى المقررات 

 مقبول 58.3 0.988 2.335
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رقم  ت
المتوسط  البند البند

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط نسبة
 الفئة من

 (4العظمى )

متوسط 
 الرضا

 الدراسية.

2. 5 

مدى إلتزام اعضاء 
هيئة التدريس 
ومعاونيهم بمواعيد 
المحاضرات والدروس 

 العممية.

 جيد 72 1.000 2.880

3. 7 

نسبة تطبيق نظام 
التعمم الذاتي ضمن 
محتوى المقررات 

 الدراسية.

 مقبول 56.1 1.720 2.245

4. 10 

مدى كفاية عدد 
الساعات التدريسية 
لتغطية محتوى 

 المقررات الدراسية.

 متوسط 68.7 0.975 2.750

5. 12 

توافر مذاكرات اعضاء 
هيئة التدريس )كتب 
القسم( لممقررات 

 الدراسية.

 مقبول 53.5 0.924 2.140

 متوسط 61.75 1113 2.47 المتوسط الكمي

الييئة التعميمية  عف الطمبة ِرضا أف المجاؿ األكؿ, في يتبيف,( 3ـ )رق الجدكؿ مف
إلتزاـ الييئة التعميمية بالمقررات التدريسية مف ناحية  إف أم %(,65.75متكسطا ) كاف

)تغطية المحتكل كمكاعيد المحاضرات كعدد الساعات كالكتب التابعة لممقررات الدراسية( 
 مف ِرضا عمى أكثر حصؿ المجاؿ ىذا أف الممفت كمف الطمبة, طمكحات مستكل إلى ترقتأر 

 المكجية البكصمة ىك المجاؿ ىذا ألف مستغربان  ىذا يككف ال كقد الدراسة, مجاالت جميع
 .المبحكثة خمسةال لممجاالت الطمبة يعطييا ِرضا درجة أعمى كىي .األخرل المجاالت لجميع
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 المكارد قدرات أف عمى يدؿ مما كالعممي, النظرم التعميمية, العممية شقي الِرضا ىذا كشمؿ
 بالقدرات الثقة إلى يدعك كىذا الطمبة, طمكحات مف كثيران  يقترب مستكل في األكاديمية البشرية
ف العممية,  .االمتياز درجة إلى يصؿ لـ كا 

 االداريين ومسؤولياتهم عن الِرضا: الثاني المجال (4) رقم جدول

 ت
رقم 
 البند البند

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 نسبة
 المتوسط

 الفئة من
 (4العظمى )

متوسط 
 الرضا

1 1 
مدى الموافقة عمى 
سياسات القبول الحالية 

 بالكمية
 مقبول 52.1 0.912 2.085

2 2 
مدى الموافقة عمى 
سياسات التحويل 

 الحالية
 مقبول 50.3 0.888 2.015

3 8 

مدى شعورك بالرضا في 
الكمية عن نظام الريادة 
العممية )مقابمة اعضاء 
هيئة التدريس مع 
الطالب( لمناقشة 
المشاكل المختمفة 
)اجتماعية وعممية 

 وغيرها(

 مقبول 50.8 1.024 2.035

4 11 
تعمل الكمية عن الحد 
من ظاهرة الدروس 

 الخصوصية
 مقبول 59 1.223 2.360

5 15 
مدى الشعور بالرضا 

في عن النظام المتبع 
التعامل مع تظمماتك 

 ضعيف 45.6 0.864 1.825
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رقم  ت
 البند

المتوسط  البند
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 نسبة
 المتوسط

 الفئة من
 (4العظمى )

متوسط 
 الرضا

اشياء  -)امتحانات
 اخرى(

6 17 
مدى تشجيع الكمية 

 مقبول 59.6 1.020 2.385 لممتوفقين دراسيا

7 18 

مدى سعي الكمية 
لضمان العدالة وعدم 
التمييز بين الطمبة من 
حيث فرص التعميم 

 والتقويم.

 مقبول 54.2 1.072 2.175

8 22 
مصداقية االدارة مدى 

في التعامل معك ومع 
 زمالئك

 مقبول 55.1 1.004 2.205

9 23 

مدى سهولة وصول 
شكاوي الطالب الى 
القيادات العميا في 

 االدارة

 مقبول 49.7 1.007 1.990

 مقبول 52.98 11001 2.119 المتوسط الكمي 

 الجدكؿ مف لمكمية, اإلدارم األداء جكدة عف الِرضا بمدل المتعمؽ الثاني المجاؿ أما
 فئة كليككف في ,%( 50.98) إلى ليصؿ ضعؼ قد الِرضا متكسط أف يالحظ( 4) رقـ

)مدل  اإلدارة أداء جكدة عف الطمبة انطباع أف يالحظ اإلدارم األداء مجاؿ داخؿ المقبكؿ.
 اشياء اخرل(( -الشعكر بالرضا عف النظاـ المتبع في التعامؿ مع تظممات الطمبة )امتحانات 

%( كيميو بند مدل سيكلة كصكؿ 45.0) بنكد البعد اإلدارم جميع مف نسبة أقؿ حيث سجؿ
 . %(49.7اإلدارة بنسبة )شكاكم الطالب الى القيادات العميا في 
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 مصادر التعمم لمطمبة والخدمات المقدمة لهم عن الِرضا: الثالث المجال (5) رقم جدول

رقم  ت
 البند

المتوسط  البند
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 نسبة
 المتوسط

 الفئة من
 (4العظمى )

متوسط 
 الرضا

 متوسط 66 1.116 2.640 توافر دليل الطالب 3 1

2 6 
مدى مالئمة المدرجات 
والمعامل مع اعداد 

 الطالب
 مقبول 55.5 1.042 2.220

نتيجة امتحانك تعبر عن  14 3
 ضعيف 47.2 0.965 1.890 مستواك الحقيقي

مشاركتك في مدى  16 4
 ضعيف 40.7 0.858 1.630 االنشطة الطالبية بالكمية

5 19 
اطالعك عمى نتائج 

 ضعيف 46.8 0.940 1.875 االستبيانات

مدى توافر دعم مالي  24 6
 ضعيف 47.2 0.933 1.890 لمطالب المحتاجين

7 25 

مدى رضائك عن هذا 
الدعم المقدم من 
صندوق التكافل 

 االجتماعي

 مقبول 51.3 1.075 2.055

8 27 
مدى توافر انواع من 
الدعم مقدمة لذوي 

 االحتياجات الخاصة
 ضعيف 43.2 0.818 1.730

 مقبول 50 0196 1.99 المتوسط الكمي 

مصادر التعمـ لمطمبة  عف يشمؿ الِرضا الذم الثالث المجاؿ إلى ُنظر ما إذا
 درجة تصؿ إلى لمطمبة اإليجابية اآلراء أف ( كُجد5رقـ ) الجدكؿ فمف كالخدمات المقدمة ليـ ,
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 أف الرضا عف مصادر التعمـ كالخدمات المقدمة ليـ يالحظ داخؿ مجاؿ %(.52المقبكؿ )
 حيث سجؿ)مدل مشاركتؾ في االنشطة الطالبية بالكمية( الخدمة  جكدة عف الطمبة انطباع

ب سجؿ أعمى %( كبينما بند تكافر دليؿ الطال42.7)بنكد مصادر التعمـ  جميع مف نسبة أقؿ
 .%(66بنسبة ) نسبة رضا عند الطالب

 مصادر المباني والمرفقات عن الِرضا: الرابع المجال (6) رقم جدول

 البند رقم البند ت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 نسبة
 المتوسط

 الفئة من
 (4العظمى )

متوسط 
 الرضا

1 13 
كثافة الطالب مناسبة 
ومالئمة مع امكانيات 

 الكمية
 مقبول 53.3 1.054 2.135

2 26 
مدى توافر الخدمات 
الصحية داخل الكمية 

 لك وزمالئك
 ضعيف 49.5 0.987 1.980

3 28 
مدى مالئمة 
ومناسبة ومرافق 

 الكمية
 مقبول 54.2 0.913 2.170

 مقبول 52.3 0198 2.092 المتوسط الكمي

بالرضا عف  تتعمؽ أسئمة ثالثة يتضمف الذم الرابع المجاؿ( 6) رقـ الجدكؿ مف
 ضمف حدكد المقبكؿ المجاؿ ىذا في العاـ المتكسط أف مصادر المباني كالمرفقات, كُجد

, حيث سجؿ بند مدل تكافر الخدمات الصحية داخؿ الكمية اقؿ نسبة بنسبة %(50.3)
(49.5 .)% 

 
 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11اجمللد )( 1العدد )

 2222 آذار

 

)746 ) 
 

 عن خدمات المكتبة الِرضا: الخامس المجال (7) رقم جدول

رقم  ت
 البند

 المتوسط البند
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 نسبة
 المتوسط

 الفئة من
 (4العظمى )

متوسط 
 الرضا

1 9 

مدى االستفادة من 
الساعات المكتبية 
)مقابمة اعضاء هيئة 
التدريس لمناقشة 
المشاكل الخاصة 

 بالمقرر الدراسي(

 ضعيف 40.6 0.804 1.625

2 20 
مدى توافر تسهيالت 
بمكتبة الكمية لالستفادة 

 خدماتهامن 
 متوسط 61.2 0.939 2.450

3 21 

مدى توافر المراجع 
العممية العالمية في 
التخصصات المختمفة 

 بمكتبة الكمية

 متوسط 64.6 0.898 2.585

 مقيول 55.5 0188 2.22 المتوسط الكمي

بالرضا عف  تتعمؽ أسئمة ثالثة يتضمف الخامس الذم المجاؿ( 7) رقـ الجدكؿ مف
, %(55.5) ضمف حدكد المقبكؿ المجاؿ ىذا في العاـ المتكسط أف خدمات المكتبة, كجد

مدل تكافر المراجع العممية العالمية في التخصصات المختمفة بمكتبة الكمية حيث سجؿ بند 
%(, بينما بند مدل االستفادة مف الساعات المكتبية )مقابمة 64.6اعمى المستكيات بنسبة )

الخاصة بالمقرر الدراسي( اقؿ مستكل بنسبة  اعضاء ىيئة التدريس لمناقشة المشاكؿ
(42.6.)% 
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 (: يبين الفرق بين متوسط الذكور واإلناث عمى مقياس الرضا8جدول )

مستوى  tقيمة  درجة الحرية األنحراف المعياري متوسط الحسابي العدد الجنس
 الدالة 

 0.05 5.166 198 10.995 53.74 63 الذكور
    12.665 63.31 137 األناث

( 2.25( يبيف اف ىناؾ فرؽ ذك داللة أحصائية عند مستكل )8جدكؿ رقـ )  
 بيف الذككر كاالناث كلصالح االناث. أم اف رضا االناث اكثر مف رضا الذككر. 

 ( لمفرق بين متوسط العينة والمتوسط النظريT-test(: يبين قيمة )9جدول رقم )
 مستوى الدالة  T-testقيمة  الحريةدرجة  األنحراف المعياري متوسط الحسابي العدد
200 60130 12192 199 201018 000 

( يبيف اف ىناؾ فرؽ ذك داللة احصائية بيف متكسط العينة كالمتكسط 9جدكؿ رقـ )
( كلصالح افراد العينة مما يدؿ 50090( كبانحراؼ معيارم بمغ )62032النظرم كالذم كاف )

 اف عينة البحث لدييـ رضا عف االداء االدارم كاالكاديمي. 
ن متوسطات العينة حسب ( جدول تحميل التباين يوصف الفروق بي10جدول رقم )

 متغير المرحمة
مربع  

 المتوسطات
مربع الوسط  درجة الحرية

 الحسابي
 مستوى الدالة (Fقيمة )

 21041973 3 63141920 بين المجاميع

 1371485 196 269471080 مع المجاميع دالة 151311
 332621000 199  

( بيف 2025مستكل )يظير جدكؿ تميؿ التبايف فركؽ ذك داللة إحصائية عند 
متكسطات المراحؿ األربعة بعد إجابتيـ عمى مقياس الرضا ككاف لصالح المرحمة األكلى بعد 

 إستخداـ طريقة )شيفي( لبياف مصدر الفركؽ.
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( يوضح متوسطات المراحل االربعة وانحرافها المعياري والحدود 11جدول رقم )
 الدنيا والعميا

المتوسط  العدد المرحمة
 الحسابي

إلنحراف ا
 المعياري

خطأ اإلنحراف 
 الحدود العميا الحدود الدنيا المعياري

1 50 69.740 10.505 1.505 66.715 72.764 
2 50 56.680 11.910 1.684 53.295 60.064 
3 50 59.280 13.709 1.938 55.383 63.176 
4 50 55.500 10.337 1.461 52.562 58.437 

 62.102 58.497 0.914 12.928 60.300 200 الكمي

نحرافيـ المعيارم كالحدكد الدنيا 55جدكؿ رقـ ) ( يكضح متكسطات المراحؿ األربعة كا 
 كالعميا لدرجات العينة كخطأ اإلنحراؼ المعيارم.

 األستنتاجات:
 تكصمت نتائج الدراسة إلى إف: 

متكسط رضا الطمبة األكاديمي كاإلدارم أعمى مف متكسط النظرم لممقياس  .5
 (.2025بداللة احصائية عند المستكل )

 ظيكر فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسط اإلناث كالذككر كلصالح اإلناث.   .0
أظيرت النتائج كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف المراحؿ األربعة ككاف  .3

 لصالح المرحمة األكلى.
 التوصيات: 

الباحث  فإف نتائج مف إليو تكصمت كما مجتمعةراسة  الد نتائج عمى اإلطالع بعد
 :يمي بما يكصي

معالجة البنكد التي حصمت عمى درجات ضعيفة مف خالؿ كضع إجراءات  .5
 لتحسيف أداءىا.

دراسة مماثمة لمدراسة الحالية لمعرفة اثر تطبيؽ الجكدة كاالعتماد عمى إجراء  .0
 كفاءة خريجي كمية التمريض مف كجية نظرىـ.



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11اجمللد )( 1العدد )

 2222 آذار

 

)749 ) 
 

 الطمبة تحصيؿ عمى كاالعتماد الجكدة تطبيؽ لمعرفة أثر إجراء دراسة .3
 .لمعمؿ الالزمة المينية كالقيـ كالميارات المعارؼ ـبيكاكتسا األكاديمي,
كمية التمريض / جامعة  طمبة عمى مستقبالن  تتابعية دكرية دراسة إجراء .4
 .الدراسة نتائج تغير ثبات أك مدل عمى لمتعرؼ المكصؿ

 قائمة المصادر:
  لمحاجات األكاديمية كقياس مدل الرضا عنيا لدل جميداف, تغريد: دراسة كصفية

 (.0228الطالبة الجامعية بالمدينة المنكرة. جامعة طيبة, )
  الدكسرم, راشد حماد: القياس كالتطبيؽ التربكم الحديث )مبادئ كتطبيقات كقضايا

 . 588 – 586, ص. 0224معاصرة(, الطبعة األكلى, جامعة البحريف, دار الفكر, 
 ,رفاعي  محمد رفاعي ترجمة ,1 ج :االستراتيجية اإلدارة جاريث: كجكنز, شارلز ىؿ

 .596(, ص. 0225, )المريخ دار الرياض, المتعاؿ, عبد أحمد سيد كمحمد
  (تقييـ بعض جكانب األداء األكاديمي  0224الدىشاف, جماؿ, كالسيسي, جماؿ .)

البحكث النفسية كالتربكية, ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة المنكفية مف خالؿ آرائيـ. مجمة 
 .59( 3جامعة المنكفية, )

 ,مستكل  عف حمب جامعة في االقتصاد كمية طمبة رضا مدل إبراىيـ: سميـ الحسنية
االقتصادية  لمعمـك دمشؽ جامعة مجمة مسحية, دراسة .لكميتيـ كاألكاديمي اإلدارم األداء

 (.0(, العدد )05المجمد) ,0229 كالقانكنية,
  ,في  الخدمات جكدة عف األقصى جامعة طمبة رضا أحمد: المبحكح, ك رائد, الحجار

 .(0228األقصى, ) جامعة فمسطيف, .األكاديمي كاإلرشاد التسجيؿ عمميات
 المكرمة عف بمكة المعمميف كمية طالب رضا مدل :عبداهلل حمفاف اهلل عبد عايش, آؿ 

 كمية ,شمس عيف جامعة محكمة, مجمة كالمعرفة, القراءة مجمة .بالكمية الدراسي البرنامج
 .(0228) التربية,

  مركز ضماف الجكدة بجامعة دمشؽ, تقييـ العمميات التربكية كاإلدارية كبياف الرسالة
 (.0226كالخطة االستراتيجية لجامعة دمشؽ, جامعة دمشؽ, )

 Kotler, P.: Marketing Management: Analysis Planning، 

Implement and Control, India, Prntice Hall, Inc. (2001), P. 36, 53. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 م/ إستمارة إستبيان

تقويم مستوى األداء اإلداري واألكاديمي يسعى الباحثاف الى إعداد البحث المكسكـ )
بمميء ( كلغرض إكماؿ ىذه الدراسة نرجك تفضمكـ لكمية التمريض من وجهة نظر الطمبة

استمارة االستبياف الممحقة باإلجابات التي تركنيا مناسبة لكؿ عبارة. عممان بأف البيانات تتسـ 
 بالسرية كاألمانة العممية.

 مع جزيل الشكر والتقدير
  د. ياسر نظام الدين مجيد

  أستاذ مساعد 
  كمية التمريض / جامعة الموصل

 
 جامعة الموصل
 كمية التمريض 

 إستمارة إستبيان معمومات 
 المعمومات الشخصية  . أ
 العمر:   .5
 الجنس: .0
 المستكل الدراسي:  .3
 نموذج رأي الطالب . ب

 العنصر

 مدل رضا الطالب
5 0 3 4 
0

5% 
5

2% 
7

5% 
5

22% 
     مدل المكافقة عمى سياسات القبكؿ الحالية بالكمية .5
     مدل المكافقة عمى سياسات التحكيؿ الحالية .0
     الطالبتكافر دليؿ  .3
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مدل التزاـ اعضاء ىيئة التدريس بتغطية محتكل  .4
 المقررات الدراسية.

    

مدل التزاـ اعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ بمكاعيد  .5
 المحاضرات كالدركس العممية.

    

     مدل مالئمة المدرجات كالمعامؿ مع اعداد الطالب. .6
المقررات نسبة تطبيؽ نظاـ التعمـ الذاتي ضمف محتكل  .7

 الدراسية.
    

مدل شعكرؾ بالرضا في الكمية عف نظاـ الريادة  .8
العممية )مقابمة اعضاء ىيئة التدريس مع الطالب( لمناقشة 

 المشاكؿ المختمفة )اجتماعية كعممية كغيرىا(.

    

مدل االستفادة مف الساعات المكتبية )مقابمة اعضاء  .9
 بالمقرر الدراسي(.ىيئة التدريس لمناقشة المشاكؿ الخاصة 

    

مدل كفاية عدد الساعات التدريسية لتغطية محتكل  .52
 المقررات الدراسية.

    

     تعمؿ الكمية عف الحد مف ظاىرة الدركس الخصكصية .55
تكافر مذاكرات اعضاء ىيئة التدريس )كتب القسـ(  .50

 لممقررات الدراسية.
    

     الكمية.كثافة الطالب مناسبة كمالئمة مع امكانيات  .53
     نتيجة امتحانؾ تعبر عف مستكاؾ الحقيقي. .54
مدل الشعكر بالرضا عف النظاـ المتبع في التعامؿ مع  .55

 اشياء اخرل(. -تظمماتؾ )امتحانات
    

 العنصر

 مدل رضا الطالب
5 0 3 4 
0

5% 
5

2% 
7

5% 
5

22% 
     مدل مشاركتؾ في االنشطة الطالبية بالكمية. .56
     لممتكفقيف دراسيا. مدل تشجيع الكمية .57
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مدل سعي الكمية لضماف العدالة كعدـ التمييز بيف  .58
 الطمبة مف حيث فرص التعميـ كالتقكيـ.

    

     اطالعؾ عمى نتائج االستبيانات. .59
مدل تكافر تسييالت بمكتبة الكمية لالستفادة مف  .02

 خدماتيا.
    

مدل تكافر المراجع العممية العالمية في التخصصات  .05
 المختمفة بمكتبة الكمية.

    

     مدل مصداقية االدارة في التعامؿ معؾ كمع زمالئؾ. .00
مدل سيكلة كصكؿ شكاكم الطالب الى القيادات العميا  .03

 في االدارة.
    

     مدل تكافر دعـ مالي لمطالب المحتاجيف. .04
مدل رضائؾ عف ىذا الدعـ المقدـ مف صندكؽ التكافؿ  .05

 االجتماعي
    

تكافر الخدمات الصحية داخؿ الكمية لؾ مدل  .06
 كزمالئؾ.

    

مدل تكافر انكاع مف الدعـ مقدمة لذكم االحتياجات  .07
 الخاصة

    

     مدل مالئمة كمناسبة كمرافؽ الكمية. .08
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