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 ممخص الدراسة:
ىدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى خدمات وكالة شؤون الطالبات، ودرجة استفادة      

أىمية الخدمات الطالبية باعتبارىا المحور األساسي الذي تدور حولو الدراسة الطالبات منيا، و 
معرفة الفروق ذات و  الجامعية، وتييئة سبل االستفادة من الدراسة األكاديمية لجميع الطالبات،

امعة ج –الداللة اإلحصائية لدرجة تطبيق وكالة شؤون الطالبات بكمية العموم واآلداب بالنماص 
بيشة لمعايير الييئة الوطنية لمجودة واالعتماد األكاديمي والتي ُتعزى لمخصائص الديموغرافية 
ألفراد عينة الدراسة. وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي، وتم تطبيقو عمى عينة 

ئية عدم وجود فروق ذات داللة إحصا( طالبة. وأسفرت نتائج الدراسة عن 342عشوائية بمغت )
فأقل( يعزى إلى اختالف التخصص واختالف المستوى الدراسي، كما يوجد  0...عند مستوى )

فأقل( يعزى إلى الالتي تخصصين اقتصاد  0...فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
ضرورة إقامة برامج التييئة منزلي أو فيزياء. كما توصمت الدراسة إلى عدد من التوصيات منيا: 

، يجب توفر أماكن مناسبة لتقديم كافة الخدمات الطالبيةات، كما طالبات المستجدوالتوجيو لم
 العمل عمى تسييل وصول الطالبات لمخدمات الطبية.و 

 الكممات المفتاحية: 
 شؤون الطمبة، الجودة، عمادة شؤون الطمبة، الجودة الشاممة.
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The abstract: 

      Title of the study:  The Degree of Applying The Norms of National 

Organization for Quality and Academic Accreditation by The Agency of 

Female Students Affairs of Faculties of Science and Arts in Al - Namas 

at The University of Bisha in The Kingdom of Saudi Arabia.   

     This study aimed to highlight the services of the agency of female 

students affairs, and the degree of its usefulness for female students, and 

the importance of students services as it is the main axis of the study in 

university, and to prepare ways to draw of academic study for all female 

students, and to know the significant statistical differences of applying 

the norms of national organization for quality and academic accreditation 

by the agency of female students affairs in the Faculties of science and 

arts in Al - Namas at the university of Bisha which may attribute to 

demographic features of the sample’s members of the study. The 

researcher used the analytical descriptive method, which was applied to a 

random sample contained (243) female student. According to the results 

of this study there were not any significant statistical differences at the 

level of (0.05 or less) which may attribute to: difference of specialization 

and difference of study level, and also there were significant statistical 

differences at the level of (0.05 or less) which may attribute to female 

students whom specialized in  home economics or physics. This study 

proposed several recommendations such as: the importance of 

establishing programs of guidance for new students, providing proper 

places for student services, and facilitating access to medical services. 

Key words: 

Students Affairs, The quality, Deanship of Student Affairs, 

Comprehensive Quality.    
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 مقدمة:
تيتم الجامعات في المممكة العربية السعودية بدرجة أولى بالطالب، وتحرص عميو، سواء 

الحرم الجامعي بالقاعات الدراسية وخارجيا  أم خارج أسوار الجامعة، فتسعى دائما إلى داخل 
تقديم أفضل الخدمات لو، واألخذ بيده لحل جميع مشكالتو األكاديمية وغير األكاديمية، كما تركز 
عمى فيم دوافعو وحاجاتو، لتوفير متطمباتو، وتعمل عمى إرضاءه، إلى جانب الحرص عمى وقتو؛ 

يحقق في النياية النمو السوي والصحة النفسية الجيدة بما يضمن سعادة الطالب، ومن ىذا  مما
المنطمق أنشئت عمادة شؤون الطالب، التي تعمل عمى رعاية الطالب أكاديميًا بكل ما تتضمنو 
دارية، عالوة عمى االىتمام بالجوانب االجتماعية والصحية والنفسية بل  من أمور دراسية وا 

يية أيضًا. ولقد نشأ مفيوم شؤون الطالب منذ نشأة الجامعات، ومع التطور التكنولوجي والترفي
تطور التعميم الجامعي وتطور معو مفيوم شؤون الطالب، لتحقيق الرؤية المستقبمية الجديدة التي 
يستطيع من خالليا تحقيق اليدف الذي تسعى الدراسة الجامعية لتحقيقو، بجعل المنيج الجامعي 

مة وثيقة بالطالب، لذا اىتمت الجامعات عمى اختالفيا بعمادة شؤون الطالب، التي تعد ذو ص
الجية التي تدير الوحدات واإلدارات والبرامج التطويرية المترابطة بجميع اإلدارات الموجودة 
بالجامعة، والتي تيدف إلى ضمان مناخ داعم لمطالب لموصول بالجامعة إلى الريادة العالمية 

 (.4م، 3.00اني، والعمري، )العمي
 مشكمة الدراسة:

تناولت الكثير من الدراسات إدارة الجودة الشاممة في التعميم العالي، وفي جامعات الوطن 
العربي عمومًا، وفي الجامعات بالمممكة خصوصًا، حيث قامت العديد من الدول باالىتمام بمدى 

لركيزة األساسية لنموذج اإلدارة الجديدة التي تطبيق الجودة الشاممة داخل الجامعات، حيث تعد ا
تعمل عمى إتاحة ومواكبة كل ما ىو جديد وحديث عالميًا، لتساير المتغيرات الدولية حتى يتم 

 التكيف معيا في آن واحد.
وبناء عمى ذلك قامت العديد من الجامعات بتبني مفيوم الجودة الشاممة، والعمل عمى 

             عميمي داخل الجامعة، وباألخص داخل الشؤون الطالبية.تطبيقو، لتحسين المستوى الت
ونظرًا ألىمية إدارة الجودة الشاممة، ومدى القدرة عمى تطبيقيا داخل الجامعة، تظير العديد من 
           المعوقات التي تحد وتعوق قدرة اإلدارة الداخمية بالجامعة عمى تطبيق الجودة بشكل سميم

            ير بعض المعوقات التي تؤثر عمى درجة تطبيق الجودة الشاممة داخلومثمر. كما تظ
الجامعة من خالل وجود بعض الخمل في التواصل مع الطالب، وقمة برامج التعميم المستمر، 
ومعايير قياس األداء التي يشوبيا الغموض، وعدم توفير خطط عامة لألنشطة والخدمات 

وذلك كما ورد في دراسة  التييئة والتوجيو لمطالب المستجدين،  إقامة برامجالطالبية، وعدم 
 (.3.03)سعيد بن عمي العضاضي، 

.  
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( أن المجتمع أصبح 3.02كما أشارت دراسة )سميمان حسين، سامية إسماعيل سكيك، 
غير راِض عن المنتج الجامعي من خريجي الجامعات، لما يشوبيم بعض التدىور في المستوى 

ى التعميمي، لذا تعمل الجامعات عمى ضرورة تطبيق الجودة الشاممة داخل العام وفي المستو 
إداراتيا باعتبار أن الجودة الشاممة تقدم الكثير من الحمول التي تعمل عمى تحسين المنتج 

 التعميمي ليمقى استحسان المجتمع ككل.
 وبناًء عمى ما سبق تتحدد مشكمة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي:     

 بيشة جامعة - بالنماص واآلداب العموم بكمية الطالبات شؤون وكالة تطبيقما درجة 
 .السعودية العربية بالمممكة األكاديمي واالعتماد لمجودة الوطنية الييئة لمعايير

 تساؤالت الدراسة:
جامعة بيشة لمعايير  -ما درجة تطبيق وكالة شؤون الطالبات بكمية العموم واآلداب بالنماص  .0

 ييئة الوطنية لمجودة واالعتماد األكاديمي؟ال
.( لدرجة تطبيق وكالة شؤون 0.ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) .3

جامعة بيشة لمعايير الييئة الوطنية لمجودة  -الطالبات بكمية العموم واآلداب بالنماص 
 ة الدراسة؟واالعتماد األكاديمي ُتعزى لمخصائص الديموغرافية ألفراد عين

 أىداف الدراسة:
 تيدف الدراسة إلى:

جامعة بيشة  -تحديد درجة تطبيق وكالة شؤون الطالبات بكمية العموم واآلداب بالنماص  .0
 لمعايير الييئة الوطنية لمجودة واالعتماد األكاديمي.

معرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية لدرجة تطبيق وكالة شؤون الطالبات بكمية العموم  .3
جامعة بيشة لمعايير الييئة الوطنية لمجودة واالعتماد األكاديمي والتي  -آلداب بالنماص وا

 ُتعزى لمخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة.
 أىمية الدراسة:

أىمية الخدمات الطالبية باعتبارىا المحور األساسي الذي تدور حولو الدراسة الجامعية،  .0
 سة األكاديمية لجميع الطالبات.وتييئة سبل االستفادة من الدرا

يسيم البحث الحالي في إلقاء الضوء عمى خدمات وكالة شؤون الطالبات، ودرجة استفادة  .3
 الطالبات منيا.

تعد ىذه الدراسة من الدراسات القالئل التي تناولت كميات تابعة لمجامعات الناشئة، وتحديد  .2
 درجة التزاميا بمعايير الجودة الشاممة.
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          ؤولين بواقع الخدمات المقدمة من وكالة شؤون الطالبات بالكمية، وتزويدىم تزويد المس .4
ببعض التوصيات لمحاولة تطويرىا في ضوء معايير الجودة واالعتماد األكاديمي بالمممكة 

 العربية السعودية.
 حدود الدراسة: 

لنماص لمعايير : تطبيق وكالة شؤون الطالبات بكميو العموم واآلداب باالحد الموضوعي -0
 شؤون الطالب الصادر عن الييئة الوطنية لالعتماد االكاديمي بالمممكة العربية السعودية. 

 : كمية العموم واآلداب بالنماص التابعة لجامعة بيشة. الحد المكاني -3
 342: عينة من طالبات كميو العموم واآلدب بالنماص وقد بمغ عددىن الحدود البشرية -2

 .طالبة
 اسة:مفاىيم الدر 

 أواًل: التعريف بماىية وكالة شؤون الطالب:
يمثل مفيوم شؤون الطالب بمعناه الشامل، كل ما يتعمق بحياة الطالب الدراسية من أمور      

أكاديمية واجتماعية وترفييية وصحية، كما أن ىناك من يعتبر مفيوم نمو وتطور الطالب ىو 
  (.2، 0823شمبي، شؤون الطالب ) التعبير الحديث لممفيوم المبكر الذي كان يعني

بأنيا مجال في التعميم العالي، مسؤول عن تنمية الطمبة  عمادة شؤون الطالبكما تعرف      
عبر تقديم خدمات مختمفة، وبرامج لمتعمم داخل الحرم الجامعي وخارج حجرات الدراسة 

 (.03، 3.00)الحقباني، 
 ىذه إطار في اجرائياً   بالنماص واآلداب ومالعم بكمية الطالبات شؤون وكالة وتعّرف     

إحدى الوكاالت المساندة التي تشرف عمى مجموعة واسعة من برامج  أنيا: عمى الدراسة
وخدمات العممية التعميمية بالكمية، والتي تيدف إلى االىتمام بالطالبات، وتييئة البيئة المناسبة 

لترقية مياراتين وتنمية قدراتين الذىنية لين لمتحصيل العممي، وتدريبين في مجاالت إضافية 
 والبدنية.

تعرف الجودة بأنيا تفاعل المدخالت وىي األفراد واألساليب والسياسات ثانيًا: مفيوم الجودة: 
واألجيزة، لتحقيق جودة عالية لممخرجات. وىذا يعنى إشراك ومساىمة العاممين كافة وبصورة 

ة مع التركيز عمى التحسين المستمر لجودة المخرجات فعالة في العمميات اإلنتاجية أو الخدمي
 (.32، 2..3بيدف تحقيق الرضى لدى المستفيدين )العمى، 
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 أنيا: عمى البحث ىذا إطار في اجرائياً  الطالبات شؤون خدمات جودة تعريف ويمكن     
، وتقديميا معيار لتقديم أفضل الخدمات بوكالة شؤون الطالبات، واالىتمام بالعموميات والتفاصيل

بمستوى عاِل من الجودة، لكسب ثقة الطالبات ورضاىن، والوصول إلى األداء المتميز 
المنصوص عميو بمعايير ضمان الجودة واالعتماد لبرامج التعميم العالي بالمممكة العربية 

 السعودية عند تقديم الخدمات.
 ديمي:ثالثًا: مفيوم معايير الييئة الوطنية لمجودة واالعتماد األكا 

ُيعرفيا أندرسون وآخرون بأنيا محاكات تؤدي إلى توضيح ما ىو ضمني في الممارسات      
األكاديمية، وبعض الصفات الفكرية التي تَُتوقع من الخريجين بصفة عامة، أو ضمان نظام 
ونسق معين وُيفترض أن ىذه المعايير ُيمكن تناوليا في نطاق محدد عمى األقل إلى الدرجة التي 

 ,Anderson et al)م فييا التمييز بين مستوى النجاح والفشل في تحقيق اليدف المنشود )يت
2000:ix. 

 مفيوم معايير ضمان الجودة واالعتماد: -
يتبنى البحث الحالي المفيوم الصادر عن الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد األكاديمي في      

ضمان الجودة بأنيا الممارسات الجيدة المتعارف المممكة العربية السعودية، حيث ُتعرف معايير 
عمييا في قطاع التعميم العالي عمى مستوى العالم، وقد أنشئت "الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد 
األكاديمي" لتقوم بمسؤولية وضع المعايير القياسية لممؤسسات والبرامج، ومن ثم تقويم واعتماد 

م فوق الثانوي التي تستوفى معايير الجودة المطموبة، وفي المؤسسات والبرامج في مرحمة التعمي
سبيل ذلك قامت الييئة بتصميم نظام ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي، لدعم التحسين 
المستمر لمجودة. وكان اليدف الرئيس لمييئة الوطنية من ذلك ىو ضمان تحقق المعايير 

لثانوي، وفي جميع البرامج األكاديمية في المتعارف عمييا دوليًا في مؤسسات التعميم فوق ا
المممكة العربية السعودية. وقد شممت المعايير التي وضعتيا الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد 
األكاديمي لضمان جودة مؤسسات وبرامج التعميم العالي واعتمادىا أحد عشر مجااًل عامًا 

 –ة واالعتماد لمؤسسات التعميم العالي ألنشطة ىذه المؤسسات والبرامج )معايير ضمان الجود
 (.0ىـ، 0422الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد األكاديمي، 

وقد ُقسمت ىذه المعايير اإلحدى عشر وصنفت عمى مستويات متعددة من حيث العموم       
 والتفصيل وذلك كما يمي:

 الرئيسية. أواًل: ىناك توصيفات عامة لكل مجال من مجاالت األنشطة األحد عشر
تنقسم ىذه المعايير إلى معايير فرعية تتناول المتطمبات الخاصة بكل مجال من  ثانيًا:

 ص(..004م، 3.00المجاالت الرئيسية )سالم، 
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 اإلطار النظري لمدراسة
 مقدمة:

أتت إجراءات ضمان الجودة وتحسين األداء مالزمة لمتوسع اليائل في مؤسسات التعميم 
بح لزامًا عمى ىذه المؤسسات التأكد من جودة عممياتيا ومخرجاتيا، العالي السعودي، فأص

والعمل عمى التحسين المستمر لكافة أنشطتيا، متبنية مجموعة من مؤشرات أداء رئيسية، 
 (.042، 3.00ومقاييس مرجعية مختارة تقيس ىذا األداء )الطاسان، والعسكر، 

ة لجامعة بيشة الناشئة تسعى لحل كل ما وبما أن كمية العموم واآلدب بالنماص التابع     
يعترض أو يحول دون العمل وفق جودٍة وأداء بمستوى عال، فيي تسعى لمعرفة سبل تطبيق 

من  معايير إدارة الجودة الشاممة، وذلك لغايات رفع مستوى الخدمة واالنتاجية، وتحقيق الجودة 
ريتيا وبقائيا في وسط االزدحامات خالل استخدام أساليب حديثة في اإلدارة تحافظ عمى استمرا

 التنافسية بين المنظمات والحكومات في العالم. 
 الجودة الشاممة في المؤسسات التربوية: -

إن االفادة من الجودة الشاممة في التعميم الجامعي عامة وفي كمية العموم واآلداب بالنماص 
تضمنت في شتى مراحميا  عمى وجو الخصوص ليست باألمر العسير وال سيما أن خطط التعميم

 االىتمام بالجودة والنوعية في التعميم.
    وُتعد الجودة الشاممة بمثابة استراتيجية إدارية، ترتكز عمى مجموعة من القيم، تستمد     

           حركتيا من المعمومات التي تتمكن في إطارىا من استثمار وتوظيف المواىب والقدرات
تمف مراحل التنظيم، لتحقيق التحسين المستمر لممؤسسة التعميمية. الفكرية لمعاممين في مخ

 (. 89م، 3.02)عميمات، 
 أبعاد الجودة:

 (:33-30م، 3.04)جودة، يمكن إيجاز أبعاد الجودة فيما يمي 
ويقصد بو خصائص الخدمة األساسية التي تتسم بالشفافية والوضوح لجميع األداء:  .0

 الطالبات.
 ائص الثانوية المضافة لجميع أنشطة وخدمات شؤون الطالبات.: ويقصد بو الخصالمظير .3
 ويقصد بيا تقديم الخدمات طبقًا لممواصفات المطموبة ومعايير ضمان االعتماد. المطابقة: .2



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021مبيو   – اخلبمس العدد  – 33اجمللد  744

 

درجة ثبات األداء بمرور الوقت، أو بمعنى آخر متوسط الوقت الذي تتأخر فيو  االعتمادية: .4
 الخدمة عن موعدىا.

 حدد المتوقع )حيث أن لكل خدمة زمن محدد بشكل مسبق(.الوقت الم الصالحية: .0
حل المشكالت واالىتمام بالشكاوى، باإلضافة إلى درجة سيولة  الخدمات المقدمة: .9

 التصحيح، ويمكن قياس ىذه الخدمات عمى أساس سرعة وكفاءة التصحيح.
 م.درجة تجاوب فريق العمل بشؤون الطالبات مع الطالبات بمطف واىتما االستجابة: .2
: اختيار المكان المالئم لتقديم خدمات شؤون الطالبات مع توافر القيم الجمالية في الجمالية .2

 ىذا المكان.
 وتشير إلى الخبرة والمعمومات السابقة عن خدمات وكالة شؤون الطالبات. السمعة: .8

 ويالحظ في األبعاد السابقة الترابط والتكامل فكل منيا يتحقق بوجود اآلخر.
، بتصرف( تنبع األىداف 9-0م، 3.00العمياني، والعمري، ة شؤون الطالبات )أىداف وكال -

العامة لوكالة شؤون الطالبات من األىداف التي تسعى إلى تحقيقيا عمادات شؤون الطالب 
بالجامعات السعودية وفقا لعدة عوامل منيا: تنوع الوحدات المساندة ليا، والمعتمدة بالييكل 

حده، كذلك تنوع رؤية ورسالة وأىداف كل جامعة، وُيمكن أن  التنظيمي لكل جامعة عمى
 نوجز أىم أىداف عمادات شؤون الطالب بالجامعات السعودية عمى النحو التالي:

 ربط طالب الجامعة بالمجتمع المحمي من خالل مؤسساتو وأنشطتو ومناسباتو. •

ربية، وتعميق حب الطالب، وتقوية شعورىم باالنتماء إلى أمتيم االسالمية والع توعية •
 الجامعة واالنتماء إلييا في نفوسيم، وبناء جيل يتمتع بشخصية وطنية.

تييئة البيئة المناسبة التي تجذب الطالب، وتساعد عمى صقل مواىبيم وتنميتيا وتوظيفيا  •
 في عمل مثمر.

واستثمار طاقات الطالب وخبراتيم في أعمال منتجة ونافعة  االنضباط الذاتي، تنمية روح •
 اخل الجامعة وخارجيا.د

 تشجيع الطالب عمى المشاركة في األنشطة الطالبية، وفعاليات الجامعة المتنوعة. •

تشجيع الطالب لتحقيق التوازن المتكامل بين المتطمبات األكاديمية والتنمية الشخصية  •
 النفسية والجسدية.
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 الدراسات السابقة
 أواًل: الدراسات العربية:

الدراسة تقديم تصور مقترح لدور عمادة شؤون الطالب في   فت( ىد2019دراسة العريفي) -
في ضوء رؤية   تنمية الميارات القيادية لقائدات األندية الطالبية في الجامعات السعودية

، وبيان أبرز معوقات تفعيل دور عمادة شؤون الطالب في تنمية الميارات القيادية .3.2
ممك سعود، وتحديد متطمبات تطويرية لتفعيل دور لدى قائدات األندية الطالبية في جامعة ال

عمادة شؤون الطالب في تنمية الميارات القيادية لدى قائدات األندية الطالبية في جامعة 
الممك سعود، وتقديم تصور مقترح لتفعيل دور عمادة شؤون الطالب في تنمية الميارات 

عود( وتم استخدام المنيج الوصفي القيادية لدى قائدات األندية الطالبية في جامعة الممك س
لتحقيق األىداف ، کما اسُتخدمت االستبانة کأداة لجمع البيانات الالزمة لمدراسة، وتکون 
مجتمع الدراسة من طالبات جامعة  سعود بمدينة الرياض القائمات بميام القائدات لألندية 

يًا، تنقسم غمى أندية عامة ( ناد90الطالبية النسائية في جامعة الممك سعود والبالغ عددىا )
( ناديًا تخصصيًا. أما عينة الدراسة فقد تمثمت في عينة عشوائية .0( ناديًا، و)00وعددىا )

أن أفراد عينة  ( طالبة. توصمت الدراسة لمجموعة من النتائج أبرزىا20بسيطة بمغ حجميا )
ت القيادية لقائدات الدراسة موافقين عمى واقع دور عمادة شؤون الطالب في تنمية الميارا

األندية الطالبية في جامعة الممك سعود أن أفراد عينة الدراسة موافقين إلى حد ما عمى أبرز 
الميارات القيادية لدى قائدات األندية  معوقات تفعيل دور عمادة شؤون الطالب في تنمية

 . الطالبية في جامعة الممك سعود
إلى التعرف عمى تقويم أداء عمادة شؤون  ىدف البحث(  2016دراسة المانع و المطيري) -

الطالبات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن باستخدام مدخل تحميل النظم. استخدم 
( وكيالت، ومديرتان من جميع 4البحث المنيج الوصفي. وتكونت مجموعة البحث من )

ورة بنت عبد وكيالت وكاالت ومديرات إدارات عمادة شؤون الطالبات في جامعة األميرة ن
ه. وتمثمت أدوات 0429-ه0420الرحمن خالل الفصل الدراسي الثانى من العام الدراسي 

البحث في المالحظة والمقابمة، واستبيان لتقويم أداء عمادة شؤون الطالبات بجامعة األميرة 
نورة بنت عبد الرحمن باستخدام مدخل تحميل النظم. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من 

: أن الجامعة لم تراع تخصيص مرافق ومنشآت خاصة لمخدمات واألنشطة التي أبرزىا
تختص بيا العمادة. كذلك تبين عدم تحديث قنوات االتصال بسبب التكمفة العالية ليذا 
التحديث، والمركزية والبيروقراطية الشديدتين في اتخاذ القرارات وبطء اإلجراءات المتعمقة 

قرارىا بذلك. وأشارت النتائج ضعف م شاركة منسوبات العمادة في وضع خطط األنشطة، وا 
من وكالة الجامعة لمدعم األكاديمي والخدمات الطالبية فقط، وغمبة الطابع المركزي 

 البيروقراطي عمييا. 
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ىدفت إلى التعرف عمى درجة تطبيق معايير االعتماد  (2015دراسة الطاسان، والعسكر) -
بات والخدمات الطالبية، وتحديد مستوى رضا وضمان الجودة في إدارة شؤون الطال

الطالبات، والتعرف عمى بعض المعوقات اإلدارية والفنية التي تواجو الموظفات. وقد أكدت 
نتائج ىذه الدراسة عمى أن استجابة أفراد العينة كانت عالية عند درجة تطبيق معيار 

طالبية في البنود التالية: االعتماد وضمان الجودة في إدارة شؤون الطالبات والخدمات ال
األنشطة  -الخدمات اإلرشادية -تخطيط خدمات الطالبات وتقويميا -)سجالت الطالبات

غير الصفية( وذلك من وجية نظر الطالبات والموظفات، كما نصت عمى وجود تفاوت في 
 إجابات أفراد الدراسة حول مستوى رضا الطالبات عن الخدمات المقدمة لين.

ىدفت إلى التعرف عمى واقع الخدمات الطالبية التي  (2010، الحمادي،) دراسة بويشيت -
تقدميا عمادة شؤون الطالبات في جامعة الممك فيصل، وكذلك مستوى ىذه الخدمات كما 
تراىا طالبات الجامعة، وقد أوضحت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تجاه وجود 

تغير مكان السكن لصالح الطالبات المقيمات في الخدمات الطالبية الجامعية وتعزى إلى م
سكن الطالبات، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية تجاه مستوى الخدمات الطالبية  تعزى 
إلى متغير المستوى الدراسي لصالح طالبات المستوى الدراسي الثاني. وقد أوصت الدراسة 

طالبات داخل المباني الجامعية، بضرورة االىتمام بالخدمات الطالبية؛ ألىميتيا لرعاية ال
وتييئة سكن الطالبات بحيث تتوفر فيو مقومات اإلقامة المريحة، وتزويده باإلمكانيات 

 المالئمة لمتحصيل العممي السميم لمطالبات.
بعنوان "درجة تطبيق مفاىيم إدارة الجودة الشاممة في عمادات  (2009دراسة )القاضي،  -

دنية الرسمية"، والتي ىدفت إلى معرفة آراء اإلداريين لدرجة شؤون الطمبة في الجامعات األر 
تطبيق مفاىيم إدارة الجودة الشاممة في عمادات شؤون الطمبة في الجامعات األردنية 

 الرسمية.  وقد توصمت الدراسة لمنتائج التالية:
o  ( بين آراء اإلداريين في 0...وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  )

ادات شؤون الطمبة في الجامعات األردنية الرسمية تعزى لمتغير )الجنس( عمى مجاالت: عم
الييكل التنظيمي واألنظمة والعمميات، ومجال إدارة الموارد البشرية والمادية، ومجال البيئة 
التنظيمية، ومجال نظام ادارة المعمومات، ومجال القيادة اإلدارية، وأخيرًا مجال الرقابة 

 م لصالح الذكور.والتقوي
o  ( بين آراء اإلداريين في عمادات شؤون 0...عدم وجود فروق داللة إحصائية بمستوى )

الطمبة في الجامعات األردنية الرسمية تعزى لمتغير سنوات الخبرة في مجاالت الدراسة 
 السبعة.
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o  ( بين آراء اإلداريين في عم0...وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) ادات
شؤون الطمبة في الجامعات األردنية الرسمية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي عمى جميع 

 مجاالت الدراسة لصالح فئة العميد.
 ثانيًا: الدراسات األجنبية:

، وقد "بعنوان "ضمان الجودة في التعميم العالي Štimac & Katic (2015) دراسة -
ثالثة بمدان وىي: كرواتيا وسموفينيا  ىدفت الدراسة إلى تحديد الطرق التي تستخدميا

والمجر؛ لضمان الجودة في التعميم العالي، وكذلك إلى تقديم اقتراحات لتحسين جودة 
الخدمات التعميمية. وقد استخدم الباحثان في إعداد الدراسة المنيج الوصفي. وتوصمت 

ا، وقد قامت الدراسة إلى أن ىذه البمدان تسعى إلى تحسين جودة التعميم العالي فيي
مؤسسات التعميم العالي بوضع أساس لبرامج تحسين الجودة، ويتم إجراء تقييم داخمي مرة 
واحدة في السنة، وتقييم خارجي مرة كل ثالث سنوات يتم تجديد اعتماده، وقد قامت 
الجامعات بإنشاء مجالس لضمان الجودة، وىذا من شأنو يدعم عمل اآلليات المؤسسية 

 عزيز الجودة.بشكل أفضل في ت
بعنوان "تطبيق ضمان الجودة في مؤسسات التعميم  Shuib & Others (2007) دراسة -

العالي العامة: تجربة جامعة مااليا". ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى كيفية تطبيق 
ضمان الجودة في مؤسسات التعميم العالي، وذلك من خالل استعراض تجربة جامعة مااليا، 

مى غرس ثقافة الجودة وزيادة الوعي تجاه مسألة ضمان الجودة داخل الحرم والتي حرصت ع
الجامعي، وكذلك حرصت عمى مساعدة الكميات عمى إعداد قواعد بيانات، وتنسيق عمميات 
المراجعة الداخمية والخارجية، وقد استخدم الباحثون المنيج الوصفي في إعداد الدراسة، وقد 

لجودة في جامعة مااليا أصبح يمتاز بالسيولة خاصًة مع توصمت الدراسة إلى أن ضمان ا
 ( من قبل إدارة الجامعة.0..8استخدام وتطبيق نظام إدارة الجودة )اآليزو 

 التعميق عمى الدراسات السابقة:
من خالل االطالع عمى الدراسات السابقة ترى الباحثة وجود بعض نقاط التشابو واالختالف      

 ,Shuib & Others( ودراسة )Štimac & Katic, 2015دراسة )، فقد اتفقت كاًل من 
في استخدام المنيج الوصفي في إعداد الدراسة، كما اتفقت الدراستان عمى ضرورة  (2007

جراء تقييم داخمي، وتنسيق عمميات المراجعة              وضع أساس لبرامج تحسين الجودة، وا 
 الداخمية والخارجية.
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ودراسة ( .3.0)بويشيت، الحمادي، ودراسة ( 8..3)القاضي، راسة واتفقت كل من د     
في اختالف درجة تطبيق الجودة الشاممة في الجامعات تبعًا  (3.00)الطاسان، والعسكر، 

دارة الموارد البشرية، ونظام إدارة المعمومات، وتغير مكان السكن  الختالف الييكل التنظيمي، وا 
 داخل المراكز اإلدارية بالجامعات. مما يؤثر عمى درجة تطبيق الجودة
 اإلجراءات المنيجية لمدراسة

 دراسة وصفية تحميمية.أوال: نوع الدراسة: 
 المسح االجتماعي بطريقة العينة العشوائية الطبقية. ثانيًا: منيج الدراسة:

 ثالثًا: مجتمع الدراسة وعينتيا:
العموم واآلداب بالنماص  تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات كمية: مجتمع الدراسة -

 ( طالبة.3432التابعة لجامعة بيشة بجميع األقسام األكاديمية وعددىم )
%( من مجتمع البحث فبمغت العينة .0: تم اختيار عينة عشوائية قواميا )عينة الدراسة -

( طالبة  بالطريقة العشوائية الطبقية، وقد بمغ عدد االستبانات الصالحة لمتحميل 342)
 تبانة. ( اس004)

 رابعًا: أدوات الدراسة:
استبيان مبني عمى مؤشرات األداء لممعيار الخامس )إدارة شئون الطالب والخدمات  .0

وقد  المساندة( بدليل الييئة الوطنية لمجودة واالعتماد األكاديمي بالمممكة العربية السعودية.
 تكونت االستبانة من قسمين:

 مة لمدراسة والتي تتضمن المتغيرات المتعمقة بعينة الدراسة.: يتعمق بالمتغيرات المستقالقسم األول
 : يتكون من أربع محاور:القسم الثاني

: درجة توفر الممارسات المتعمقة بقبول الطالبات المقدمة من وكالة شؤون المحور األول •
 ( فقرات.2الطالبات بالكمية ويشتمل عمى )

تخطيط خدمات الطالبات وتقويميا المقدمة درجة توفر الممارسات المتعمقة ب المحور الثاني: •
 ( فقرات.4من وكالة شؤون الطالبات بالكمية ويشتمل عمى )

: درجة توفر الممارسات المتعمقة بالخدمات اإلرشادية والطبية المقدمة من المحور الثالث •
 ( فقرات.4وكالة شؤون الطالبات بالكمية ويشتمل عمى )
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بأنشطة الطالبات الالصفية المقدمة من وكالة شؤون  : الممارسات المتعمقةالمحور الرابع •
 ( فقرات.0الطالبات بالكمية ويشتمل عمى )

ويقابل كل فقرة من فقرات المحاور قائمة تحمل العبارات التالية: )ال، إلى حد ما، نعم(، 
            بحيث يعطي االختيار )ال( درجة واحدة، واالختيار )إلى حد ما( درجتين، واالختيار )نعم(

 ثالث درجات.
 إجراءات تطبيق االستبيان:                                                        

( 004تم توزيع االستبانة عمى أفراد الدراسة ومن ثم استالميا مرة أخرى، وقد تم جمع )
عن طريق استبانة صالحة لمتحميل، وتم إدخال البيانات، ومعالجتيا إحصائيًا بالحاسب اآللي 

 Statistical Package for Socialاستخدام برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية )
Sciences( )SPSS .) 

المالحظة البسيطة من خالل عمل الباحثة كرائدة نشاط بالكمية حيث استفادت من ذلك في  .3
 تدعيم نتائج الدراسة.
 صدق أداة الدراسة: 

 : ةالصدق الظاىري ألداة الدراس -أ
لمتحقق من صدق االستبانة، والّتأكد من قدرتيا عمى قياس الغرض الذي أعدت من أجمو،      

اعتمدت الباحثة عمى صدق المحكمين، حيث تم عرضيا في صورتيا األولية عمى مجموعة من 
المحكِّمين المتخصصين بعدد من الجامعات، وذلك لتحديد مدى وضوح العبارات، ومدى 

ا لممحور، وابداء ما يرونو من إضافة أو تعديل، وبعد جمع المالحظات مناسبتيا وأىميتي
والتَّعديالت المقترحة من قبل المحكِّمين قامت الباحثة بحذف بعض العبارات، واضافة عبارات 

 أخرى واعادة صياغة البعض اآلخر.
 :صدق االتساق الداخمي -ب

لباحثة بتطبيقيا ميدانيًا عمى العينة ثم بعد التأكد من الصدق الظاىري ألداة البحث قامت ا     
حساب معامل االرتباط بيرسون لمعرفة الصدق الداخمي لالستبانة وذلك من خالل حساب معامل 
االرتباط بين درجة كل محور من محاور االستبانة بالدرجة الكمية لالستبانة كما توضح ذلك 

 الجداول التالية:
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 (1جدول رقم )
( درجة توفر الممارسات المتعمقة بقبول الطالباتلعبارات محور )معامالت ارتباط بيرسون 

 بالدرجة الكمية لممحور

معامل االرتباط  رقم العبارة
معامل االرتباط  رقم العبارة بالمحور

 بالمحور
0 ..280** 2 ..2.0* 
3 ..222*  ..022** 

 فأقل.  0.05* دالة عند مستوى الداللة 
 فأقل. 0.01** دالة عند مستوى الداللة 

 (2جدول رقم )
درجة توفر الممارسات المتعمقة بتخطيط خدمات معامالت ارتباط بيرسون لعبارات محور )
 ( بالدرجة الكمية لممحورالطالبات وتقويميا

معامل االرتباط  رقم العبارة
معامل االرتباط  رقم العبارة بالمحور

 بالمحور

0 ..292** 2 ..220** 
3 ..280** 4 ..222** 

 فأقل.                  0.05* دالة عند مستوى الداللة   
 فأقل. 0.01** دالة عند مستوى الداللة   

 (3جدول رقم )
درجة توفر الممارسات المتعمقة بالخدمات اإلرشادية معامالت ارتباط بيرسون لعبارات محور )

 ( بالدرجة الكمية لممحوربيةوالط

معامل االرتباط  رقم العبارة
معامل االرتباط  قم العبارةر  بالمحور

 بالمحور
0 ..234** 2 ..22.** 
3 ..249** 4 ..224** 

 فأقل. 0.05* دالة عند مستوى الداللة 
 فأقل. 0.01** دالة عند مستوى الداللة 
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 (4جدول رقم )
( الممارسات المتعمقة بأنشطة الطالبات الالصفيةمعامالت ارتباط بيرسون لعبارات محور )

 ية لممحوربالدرجة الكم

معامل االرتباط  رقم العبارة
معامل االرتباط  رقم العبارة بالمحور

 بالمحور
0 ..2.4** 4 ..282** 
3 ..924** 0 ..942** 
2 ..220**   

 فأقل.  0.05* دالة عند مستوى الداللة 
      فأقل. 0.01** دالة عند مستوى الداللة 

ت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكمية يتضح من الجداول السابقة أن قيم معامال     
لممحور الذي تنتمي إليو الفقرة ىي قيم عالية و متوسطة وجميعيا موجبة، مما يعني وجود درجة 
عالية من االتساق الداخمي بما يعكس درجة عالية من الصدق لفقرات االستبانة، وصالحيتيا 

 لمتطبيق الميداني.
 :ثبات أداة الدراسة

 اس مدى ثبات أداة الدراسة )االستبانة( استخدمت الباحثة )معادلة ألفا كرونباخ لقي     
Cronbach'a Alpha لمتأكد من ثبات أداة الدراسة، حيث طبقت المعادلة لقياس الصدق )

 البنائي والجدول التالي يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة:
 (5جدول رقم )

 لدراسة.معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة ا

عدد  محاور االستبانة
 ثبات المحور العبارات

 .2.. 2 درجة توفر الممارسات المتعمقة بقبول الطالبات
 22.. 4 درجة توفر الممارسات المتعمقة بتخطيط خدمات الطالبات وتقويميا

 23.. 4 درجة توفر الممارسات المتعمقة بالخدمات اإلرشادية والطبية
 28.. 0 شطة الطالبات الالصفيةالممارسات المتعمقة بأن

 80.. 09 الثبات العام لمحاور الدراسة
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( أن معامل الثبات لمحاور الدراسة عالي، حيث بمغ معامل 0يتضح من الجدول رقم )     
(، وىذا يدل عمى أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن االعتماد 80..الثبات العام )

 داني لمدراسة.عمييا في التطبيق المي

 األساليب اإلحصائية:
لتحديد طول خاليا المقياس الثالثي )الحدود الدنيا والعميا( المستخدم في محاور الدراسة، تم      

(، ثم تقسيمو عمى عدد خاليا المقياس لمحصول عمى طول الخمية 3=0-2حساب الدرجة )
أقل قيمة في المقياس، وذلك (، بعد ذلك تم إضافة ىذه القيمة إلى 92..= 3/2الصحيح أي )

 لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية، وىكذا أصبح طول الخاليا كما يمي:

  يمثل )ال( نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسو. 0.92إلى  ...0من 

  يمثل )الى حد ما( نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسو. 3.22إلى  0.92من 

  نعم( نحو كل عبارة باختالف المحور المراد قياسو. يمثل ...2إلى  3.24من( 

 وبعد ذلك تم حساب المقاييس اإلحصائية التالية:
التكرارات والنسب المئوية لمتعرف عمى الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة،  -0

 وتحديد استجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاور الرئيسة التي تتضمنيا أداة الدراسة.
" وذلك لمعرفة درجة ارتفاع أو Weighted Meanالمتوسط الحسابي الموزون )المرجح( " -3

انخفاض استجابات أفراد عينة الدراسة عمى كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة 
 األساسية، مع العمم بأنو يفيد في ترتيب العبارات حسب أعمى متوسط حسابي موزون. 

عرفة درجة ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد عينة " وذلك لمMeanالمتوسط الحسابي " -2
الدراسة عن المحاور الرئيسة )متوسط العبارات(، مع العمم بأنو يفيد في ترتيب المحاور 

 حسب أعمى متوسط حسابي.
( لمفروق في متوسطات إجابات أفراد عينة One way Anovaتحميل التباين األحادي" )" -4

 يرات الديموغرافية.الدراسة طبقًا إلى اختالف المتغ
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 عرض الجداول وتفسيرىا وتحميميا
 أواًل: الجداول المتعمقة بوصف أفراد عينة الدراسة:

 التخصص الدقيق -1
 (6جدول رقم )

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير التخصص الدقيق

 النسبة التكرار التخصص الدقيق
 2.8 9 قسم اقتصاد منزلي

 2.3 0 قسم التربية وعمم النفس
 0..3 20 قسم الدراسات االسالمية

 0.2 3 قسم الرياضيات
 4.0 2 قسم الفيزياء
 32.4 29 قسم الكيمياء

 0..2 42 قسم المغة االنجميزية
 ..02 .3 قسم المغة العربية

 ....0 004 المجموع

ن يوضح الجدول السابق توزيع أفراد الدراسة حسب متغير التخصص الدقيق، حيث يتبين أ     
٪( من إجمالي أفراد الدراسة تخصصيم 0..2( من أفراد الدراسة والذين يمثمون ما نسبتو )42)

( من أفراد الدراسة 29الدقيق لغة انجميزية، وىم الفئة األكثر من أفراد الدراسة، بينما وجد أن )
جد ٪( من إجمالي أفراد الدراسة تخصصيم الدقيق كيمياء، في حين و 32.4ويمثمون ما نسبتو )

٪( من إجمالي أفراد الدراسة تخصصيم 0..3( من أفراد الدراسة ويمثمون ما نسبتو )20أن )
٪( من إجمالي ..02( من أفراد الدراسة ويمثمون ما نسبتو ).3الدقيق دراسات اسالمية، وأن )

( من أفراد الدراسة ويمثمون ما 2أفراد الدراسة تخصصيم الدقيق لغة عربية، في حين وجد أن )
( من أفراد الدراسة 9٪( من إجمالي أفراد الدراسة تخصصيم الدقيق فيزياء، وأن )4.0تو )نسب

٪( من إجمالي أفراد الدراسة تخصصيم الدقيق اقتصاد منزلي، بينما وجد 2.8ويمثمون ما نسبتو )
٪( من إجمالي أفراد الدراسة تخصصيم الدقيق 2.3( من أفراد الدراسة ويمثمون ما نسبتو )0أن )
٪( من إجمالي 0.2( من أفراد الدراسة ويمثالن ما نسبتو )3ية وعمم نفس، وأخيرًا وجد أن )ترب

أفراد الدراسة تخصصيما الدقيق رياضيات، وىما الفئة األقل من أفراد الدراسة، والشكل التالي 
 يوضح ذلك.
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 (1شكل رقم )

 
 المستوى الدراسي -2

 (7جدول رقم )
 تغير المستوى الدراسيتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لم

 النسبة التكرار المستوى الدراسي
 9.. 0 األول
 04.8 32 الثاني
 0.2 3 الثالث
 00.9 34 الرابع
 2.8 9 الخامس
 38.3 40 السادس
 4.0 2 السابع
 38.8 49 الثامن
 ....0 004 المجموع
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راسي، حيث يتبين يوضح الجدول السابق توزيع أفراد الدراسة حسب متغير المستوى الد     
٪( من إجمالي أفراد الدراسة يدرسون 38.8( من أفراد الدراسة والذين يمثمون ما نسبتو )49أن)

( من أفراد 40بالمستوى الدراسي الثامن،  وىم الفئة األكثر من أفراد الدراسة، بينما وجد أن )
الدراسي السادس، في ٪( من إجمالي أفراد الدراسة بالمستوى 38.3الدراسة ويمثمون ما نسبتو )

٪( من إجمالي أفراد الدراسة 00.9( من أفراد الدراسة ويمثمون ما نسبتو )34حين وجد أن )
٪( من إجمالي 04.8( من أفراد الدراسة ويمثمون ما نسبتو )32بالمستوى الدراسي الرابع، وأن )

اد الدراسة ويمثمون ما ( من أفر 9أفراد الدراسة كانوا بالمستوى الدراسي الثاني، في حين وجد أن )
( من أفراد 2٪( من إجمالي أفراد الدراسة كانوا بالمستوى الدراسي الخامس، وأن )2.8نسبتو )

٪( من إجمالي أفراد الدراسة كانوا بالمستوى الدراسي السابع، 4.0الدراسة ويمثمون ما نسبتو )
جمالي أفراد الدراسة كانوا ٪( من إ0.2( من أفراد الدراسة ويمثالن ما نسبتو )3بينما وجد أن )

٪( من 9..( من أفراد الدراسة ويمثل ما نسبتو )0بالمستوى الدراسي الثالث، وأخيرًا وجد أن )
إجمالي أفراد الدراسة كان بالمستوى الدراسي األول، وىو الفئة األقل من أفراد الدراسة، والشكل 

 التالي يوضح ذلك.
 (2شكل رقم )
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 ة بمحاور االستبيان:ثانيًا: الجداول المتعمق

ما درجة تطبيق وكالة شؤون الطالبات بكمية العموم واآلداب بالنماص لمعايير الييئة      

 الوطنية لمجودة واالعتماد األكاديمي؟

درجة تطبيق وكالة شؤون الطالبات بكمية العموم واآلداب بالنماص لمعايير لمتعرف عمى      

فقد تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات  ألكاديميالييئة الوطنية لمجودة واالعتماد ا

درجة تطبيق الوكالة لمعايير الييئة المعيارية، والرتب، الستجابات أفراد الدراسة عمى أبعاد محور 

 وجاءت النتائج كما توضحيا الجداول التالية:   الوطنية لمجودة واالعتماد األكاديمي،

 (8جدول رقم )

درجة تطبيق وكالة شؤون الطالبات بكمية العموم واآلداب راسة عمى أبعاد استجابات أفراد الد

 بالنماص لمعايير الييئة الوطنية لمجودة واالعتماد األكاديمي

 األبعاد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 درجة التوفر الترتيب

 متوفرة إلى حد ما 0 .9.. 0.92 الممارسات المتعمقة بقبول الطالبات 

 غير متوفرة 2 02.. 0.02 الممارسات المتعمقة بتخطيط خدمات الطالبات وتقويميا

 غير متوفرة 4 44.. 0.38 الممارسات المتعمقة بالخدمات اإلرشادية والطبية

 غير متوفرة 3 .0.. 0.00 الممارسات المتعمقة بأنشطة الطالبات الالصفية

واآلداب درجة تطبيق وكالة شؤون الطالبات بكمية العموم 

بالنماص جامعة بيشة لمعايير الييئة الوطنية لمجودة 

 واالعتماد األكاديمي

 غير متوفرة 42.. 0.00



 وفاء عبداهلل فرحان العمري أ/         درجة تطبيق وكالة شؤون الطالبات 
 منال محمد عبدالعزيز آل عثمانأ/             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله أن أفراد الدراسة من الطالبات يرون أن      
 تتوفر إلى حد ما، حيث أن متوسط موافقتين عمى مدى الممارسات المتعمقة بقبول الطالبات

معايير (، وجاءت بالمرتبة االولى بين 0.92الممارسات المتعمقة بقبول الطالبات ىي )توفر 
، في حين وكالة شؤون الطالباتالتي يتم تطبيقيا في  الييئة الوطنية لمجودة واالعتماد األكاديمي

 جاءت بدرجة غير متوفرة، حيث أن متوسط الممارسات المتعمقة بأنشطة الطالبات الالصفيةأن 
(، يمييا 0.00الممارسات المتعمقة بأنشطة الطالبات الالصفية ىي )موافقتين عمى مدى توفر 

، وقد جاءت بدرجة الممارسات المتعمقة بتخطيط خدمات الطالبات وتقويميافي المرتبة الثالثة 
الممارسات المتعمقة بتخطيط خدمات غير متوفرة، حيث أن متوسط موافقتين عمى مدى توفر 

الممارسات المتعمقة بالخدمات اإلرشادية (، وفي األخير جاءت 0.02وتقويميا ىي ) الطالبات
الممارسات  المتعمقة بدرجة غير متوفرة، حيث أن متوسط موافقتين عمى مدى توفر  والطبية

(، ونستخمص من الجدول السابق أن أفراد الدراسة من 0.38بالخدمات اإلرشادية والطبية ىي )
في  توفر درجة تطبيق معايير الييئة الوطنية لمجودة واالعتماد األكاديمي عدمالطالبات يرون 

(.  0.00حيث أن متوسط موافقتين بمغ )وكالة شؤون الطالبات بكمية العموم واآلداب بالنماص 
بدرجة تطبيق وكالة شؤون الطالبات لمعايير الييئة وفيما يمي النتائج التفصيمية فيما يتعمق 

 وذلك من خالل الجداول التالية: العتماد األكاديميالوطنية لمجودة وا

توفر الممارسات المتعمقة بقبول الطالبات المقدمة من وكالة شؤون المحور األول:      
 جامعة بيشة. –الطالبات بكمية العموم واآلداب بالنماص 

النسب لمتعرف عمى توفر الممارسات المتعمقة بقبول الطالبات تم حساب التكرارات، و       
المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب، الستجابات أفراد الدراسة عمى 
عبارات محور الممارسات المتعمقة بقبول الطالبات المقدمة من وكالة شؤون الطالبات بالكمية 

 وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي: 
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 (9جدول رقم )
 )الممارسات المتعمقة بقبول الطالبات( ة عمى عبارات محورأراء أفراد عينة الدراس

 العبارات م
 موافقة الى حد ما غير موافقة 

ط 
وس
لمت
ا

ابي
حس

ال
ف  

حرا
االن

ري
عيا
الم

 

  
يب
لترت
ا

 % ك % ك % ك 

0 

تتم عممية اإلرشاد 
األكاديمي بمساعدة 
الطالبات عمى حل 

مشكالتين 
 األكاديمية.

20 42.2 90 28.9 02 00.2 0.92 ..98 3 

3 

توفر وكالة شؤون 
الطالبات األدلة 
والوثائق اإلرشادية 
لمطالبات وأصحاب 
المصمحة بالشكل 
الورقي وااللكتروني، 
بالمغة العربية 
 واالنجميزية.

20 00.3 44 32.9 30 09.3 0.90 ..20 2 

2 

تقوم وكالة شؤون 
الطالبات بعمل 
برامج التييئة 

والتوجيو لمطالبات 
 المستجدات.

2. 40.0 44 32.9 4. 39.. 0.20 ..22 0 

  .9.. 0.92 متوسط المحور العام

 يتضح من الجدول السابق ما يمى:
( فقرات، جاءت 2: يشتمل محور )الممارسات المتعمقة بقبول الطالبات( عمى)أوالً       

ا( وىى استجابات أفراد الدراسة عمى  )فقرة واحدة( من فقرات المحور بدرجة )موافق إلى حد م
( التي تنص عمى " تقوم وكالة شؤون الطالبات بعمل برامج التييئة والتوجيو 2الفقرة رقم )

(، وىذا المتوسط يقع بالفئة الثانية 0.20لمطالبات المستجدات" حيث بمغ المتوسط الحسابي ليا )
يار (،2( وتشير إ3.22إلى  0.92من فئات المقياس المتدرج الثالثي والتي تتراوح ما بين )



 وفاء عبداهلل فرحان العمري أ/         درجة تطبيق وكالة شؤون الطالبات 
 منال محمد عبدالعزيز آل عثمانأ/             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)موافق إلى حد ما(،  وتدل ىذه العبارة عمى أن عمل برامج التييئة والتوجيو لمطالبات 
المستجدات ىي أىم  الممارسات المتعمقة بقبول الطالبات، بينما جاءت استجابات أفراد الدراسة 

( وينصان عمى 0،3عمى )فقرتين( من فقرات المحور بدرجة )غير موافق( وىى الفقرات رقم )
عممية اإلرشاد األكاديمي بمساعدة الطالبات عمى حل مشكالتين األكاديمية"، "توفر وكالة "تتم 

شؤون الطالبات األدلة والوثائق اإلرشادية لمطالبات وأصحاب المصمحة بالشكل الورقي 
         (، 0.90، 0.92واإللكتروني، بالمغة العربية واإلنجميزية" حيث بمغ متوسطيما الحسابي )

          متوسطات تقع بالفئة األولى من فئات المقياس المتدرج الثالثي، والتي تتراوح ما بينوىذه ال
 ( و تشير إلى خيار )غير موافق( عمى أداة الدراسة. 0.92إلى  0)

: تشير النتيجة السابقة إلى أن ىناك تقارب في استجابات عينة أفراد الدراسة ثانياً       
بقبول الطالبات(، حيث أن المتوسط الحسابي ليم يتراوح ما  لمحور)الممارسات المتعمقة

(، وىذه المتوسطات تقع بالفئة األولى والثانية من فئات المقياس المتدرج 0.20إلى   0.90بين)
الثالثي، ويالحظ أن متوسط الموافقة العام عمى عبارات المحور )الممارسات المتعمقة بقبول 

         ( ، والتي تشير إلى خيار )موافق إلى حد ما( عمى2 درجو من 0.92الطالبات( قد بمغ )
 أداة الدراسة.

: نستخمص مما سبق أن المتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة عمى عبارات المحور (،ً 40
(، مما يعني أن أفراد عينة 2درجة من  0.92)الممارسات المتعمقة بقبول الطالبات( قد بمغ )

            د ما عمى عبارات المحور، وىذا المتوسط يقع بالفئة الثانية الدراسة موافقين إلى ح
( ويشير إلى خيار 3.22إلى  0.92المقياس المتدرج الثالثي، والتي تتراوح بين ) من فئات

)موافق إلى حد ما( عمى أداة الدراسة. ويتضح أن أىم الممارسات المتعمقة بقبول الطالبات تتمثل 
 الطالبات بعمل برامج التييئة والتوجيو لمطالبات المستجدات. في قيام وكالة شؤون

( إلى اىتمام الوكالة بعمل برامج التييئة والتوجيو لمطالبات 2وتعزى النتيجة لممؤشر رقم )     
المستجدات لتسييل عممية دمج الطالبات بالكمية، باإلضافة أن ىذه البرامج تخفف العبء عن 

التعميمية في مساعدة الطالبات في حل مشكالتيم األكاديمية في أعضاء الييئتين اإلدارية و 
 المستويات العميا.
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( توفر وكالة شؤون الطالبات األدلة والوثائق اإلرشادية لمطالبات 3بينما جاء مؤشر رقم )     
وأصحاب المصمحة أقل النسب نظرًا إلى نقص الخدمات والموارد التي يمكن أن تعين الكمية في 

 ل ىذي الوثائق واألدلة اإلرشادية.توفير مث

توفر الممارسات المتعمقة بتخطيط خدمات الطالبات المقدمة من وكالة المحور الثاني:       
 جامعة بيشة وتقويميا. -شؤون الطالبات بكمية العموم واآلداب بالنماص 

م حساب لمتعرف عمى توفر الممارسات المتعمقة بتخطيط خدمات الطالبات وتقويميا، ت     
التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب، الستجابات 
أفراد الدراسة عمى عبارات محور )الممارسات المتعمقة بتخطيط خدمات الطالبات وتقويميا( 

 وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي: 
 (10جدول رقم )

            )الممارسات المتعمقة بتخطيط خدمات  عمى عبارات محور أراء أفراد عينة الدراسة
 الطالبات وتقويميا(

 م
 موافقة الى حد ما غير موافقة  العبارات

ط 
وس
لمت
ا

ابي
حس

ال
ف  

حرا
االن

ري
عيا
الم

يب 
لترت
ا

 % ك % ك % ك 

0 
تتوفر خطط عامة 
لألنشطة والخدمات 

 الطالبية
22 42.4 00 20.2 39 09.8 0.98 ..24 3 

3 

توجد مسؤوالت يمكن 
االستعانة بيم 
لمحصول عمى 
 الخدمات الطالبية

24 42.0 42 32.8 22 34.. 0.29 ..23 0 

2 
تتوفر أماكن مناسبة 
لتقديم الدعم المالي 
 لمخدمات الطالبية.

03. 22.8 30 09.3 8 0.2 0.32 ..20 4 

توجد عناية ومتابعة  4
 لممنشورات الطالبية

0.0 92.3 22 34.2 00 2.0 0.28 ..93 2 

  02.. 0.02 متوسط المحور العام



 وفاء عبداهلل فرحان العمري أ/         درجة تطبيق وكالة شؤون الطالبات 
 منال محمد عبدالعزيز آل عثمانأ/             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يتضح من الجدول السابق ما يمى:
                : يشتمل محور )الممارسات المتعمقة بتخطيط خدمات الطالبات وتقويميا(أوالً 

                ( فقرات وجاءت استجابات أفراد الدراسة عمى )فقرتين( من فقرات المحور بدرجة 4عمى )
( 0.29، 0.98( حيث  بمغ المتوسط الحسابي ليما )3،0)موافق إلى حد ما( وىى الفقرات رقم )

عمى التوالي، وىذا المتوسط يقع بالفئة الثانية من فئات المقياس المتدرج الثالثي والتي تتراوح ما 
حين (، و تشير إلى خيار)موافق إلى حد ما( عمى أداة الدراسة، في 3.22إلى  0.92بين )

جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى )فقرتين( من فقرات المحور بدرجة )غير موافق(، وىى 
( وىذه المتوسطات تقع 0.28إلى  0.32( حيث  بمغ المتوسط الحسابي ليما )4،2الفقرات رقم )

( و تشير 0.92إلى  ...0بالفئة األولى من فئات المقياس المتدرج الثالثي والتي تتراوح ما بين )
 إلى خيار)غير موافق( عمى أداة الدراسة. 

: تشير النتيجة السابقة إلى أن ىناك تقارب في استجابات عينة افراد الدراسة عمى ثانياً 
محور )الممارسات المتعمقة بتخطيط خدمات الطالبات وتقويميا(، حيث أن المتوسط الحسابي 

           بالفئة األولى والثانية (، وىذه المتوسطات تقع 0.29إلى  0.32ليم يتراوح ما بين )
من فئات المقياس المتدرج الثالثي، ويالحظ أن متوسط الموافقة العام عمى عبارات محور 

(، والتي 2درجة من  0.02)الممارسات المتعمقة بتخطيط خدمات الطالبات وتقويميا( قد بمغ )
 تشير إلى خيار )غير موافق( عمى أداة الدراسة.

لك من الجدول أنو يمكن ترتيب عبارات المحور )الممارسات المتعمقة : يتضح كذثالثاً 
بتخطيط خدمات الطالبات وتقويميا( ترتيبًا تنازليًا حسب درجة الموافقة عمييا من وجية نظر 

 أفراد الدراسة أنفسيم، كما يمي:

ة ( وىي "توجد مسؤوالت يمكن االستعان3جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رقم ) -0
بيم لمحصول عمى الخدمات الطالبية" بالمرتبة األولى وبدرجة )موافق إلى حد ما(، بمتوسط 

(، وىذا يعنى أن أفراد الدراسة يوافقون الى حد ما عمى أن ىناك مسؤوالت 0.29حسابي )
 يمكن االستعانة بيم لمحصول عمى الخدمات الطالبية.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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( وىي "تتوفر خطط عامة لألنشطة 0جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رقم ) -3
(، 0.98والخدمات الطالبية" بالمرتبة الثانية وبدرجة )موافق إلى حد ما(، بمتوسط حسابي )

            وىذا يعنى أن أفراد الدراسة موافقون إلى حد ما عمى توفر خطط عامة لألنشطة 
 والخدمات الطالبية.

( وىي "توجد عناية ومتابعة لممنشورات 4م )جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رق -2
 (.0.28الطالبية" بالمرتبة الثالثة وبدرجة )غير موافق(، بمتوسط حسابي )

( وىي "تتوفر أماكن مناسبة لتقديم الدعم 2جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رقم ) -4
 (.0.32توسط حسابي )المالي لمخدمات الطالبية" بالمرتبة الرابعة وبدرجة )غير موافق(، بم

نستخمص مما سبق أن المتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة عمى محور )الممارسات      
(، وىذا المتوسط يقع 2درجة من  0.02المتعمقة بتخطيط خدمات الطالبات وتقويميا( قد بمغ )

ى أداة الدراسة. بالفئة الثانية من فئات المقياس الثالثي والتي تشير إلى خيار )غير موافق( عم
واتضح أن أىم الممارسات بتخطيط خدمات الطالبات المقدمة من وكالة شؤون الطالبات تتمخص 

 تواجد مسؤوالت يمكن االستعانة بيم لمحصول عمى الخدمات الطالبية. في

( عمى أعمي ترتيب عدم وجود عجز في ىذا المؤشر 3وُيفسر حصول المؤشر رقم )     
ات التي تتمتع بيا القائمات عمى تقديم خدمات وكالة شؤون الطالبات باإلضافة الى الميار 

( عمى أقل ترتيب نظرًا لطبيعة حجم المباني الصغيرة 4بالكمية. بينما حصل المؤشر رقم )
االىتمام بتطوير البيئة الجامعية ومرافقيا لممارسة  (2015وىذا ما اكدتو الحقباني )والقديمة، 

 يل األمثل لممنشآت الرياضية.االنشطة المختمفة والتشغ

توفر الممارسات المتعمقة بالخدمات اإلرشادية والطبية المقدمة من المحور الثالث:       
 جامعة بيشة. –وكالة شؤون الطالبات بكمية العموم واآلداب بالنماص 

رات، لمتعرف عمى توفر الممارسات المتعمقة بالخدمات اإلرشادية والطبية، تم حساب التكرا     
والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب الستجابات أفراد الدراسة 
عمى عبارات محور )الممارسات المتعمقة بالخدمات اإلرشادية والطبية( وجاءت النتائج كما 

 يوضحيا الجدول التالي: 



 وفاء عبداهلل فرحان العمري أ/         درجة تطبيق وكالة شؤون الطالبات 
 منال محمد عبدالعزيز آل عثمانأ/             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (11جدول رقم )
 الممارسات المتعمقة بالخدمات اإلرشادية والطبية(أراء أفراد عينة الدراسة عمى عبارات محور )

 موافقة الى حد ما غير موافقة  العبارات م

ط 
وس
لمت
ا

ابي
حس

ال
ف  

حرا
االن

ري
عيا
الم

يب 
لترت
ا

 % ك % ك % ك 

تتوفر خدمات  0
رشادية  طبية وا 

 مناسبة.
0.0 92.3 22 34.2 00 2.0 0.28 ..93 3 

يتوفر كادر طبي  3
 مؤىل.

039 20.2 32 04.8 0 2.3 0.30 ..42 2 

ىناك سيولة في  2
الوصول لمخدمات 

 الطبية
0.9 92.2 20 33.2 02 2.4 0.4. ..94 0 

توجد الخدمات  4
الطبية عمى 
مستوى الكمية 
 واألقسام.

022 29.4 08 03.2 3 0.2 0.00 ..28 4 

  44.. 0.38 متوسط المحور العام

 -يتضح من الجدول ما يمي: 
( 4ور )درجة توفر الممارسات المتعمقة بالخدمات اإلرشادية والطبية( عمى ): يشتمل محأوالً  

فقرات وجاءت إجابات أفراد الدراسة عمى جميع فقرات المحور بدرجة )غير موافق( حيث تراوحت 
(، وىذا المتوسط يقع بالفئة األولى من فئات المقياس .0.4، 0.00قيمة المتوسط الحسابي بين )

( وتشير إلى خيار )غير موافق( عمى أداة 0.92إلى  ...0التي تتراوح بين )المتدرج الثالثي و 
 الدراسة. 

              : تشير النتيجة السابقة إلى أن ىناك تقارب في إجابات عينة افراد الدراسة عمىثانياً 
محور )درجة توفر الممارسات المتعمقة بالخدمات اإلرشادية والطبية(، حيث أن المتوسط 

             ( ، وىذه المتوسطات تقع بالفئة األولى.0.4الى  0.00ي ليم يتراوح ما بين)الحساب
       من فئات المقياس المتدرج الثالثي، ويالحظ أن متوسط الموافقة العام عمى عبارات محور

(، والتي 2من  0.38)درجة توفر الممارسات المتعمقة بالخدمات اإلرشادية والطبية( قد بمغ )
 إلى خيار )غير موافق( عمى أداة الدراسة. تشير
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: يتضح كذلك من الجدول أنو يمكن ترتيب عبارات المحور )درجة توفر الممارسات المتعمقة ثالثاً 
بالخدمات اإلرشادية والطبية( ترتيبًا تنازليًا حسب درجة الموافقة عمييا من وجية نظر أفراد 

 الدراسة أنفسيم، كما يمي:

( وىي "ىناك سيولة في الوصول 2اد الدراسة عمى الفقرة رقم )جاءت استجابات افر  -0
 (.0.29لمخدمات الطبية" بالمرتبة األولى وبدرجة )غير موافق(، بمتوسط حسابي )

رشادية 0جاءت استجابات افراد الدراسة عمى الفقرة رقم ) -3 ( وىي "تتوفر خدمات طبية وا 
 (.0.28سط حسابي )مناسبة" بالمرتبة الثانية وبدرجة )غير موافق(، بمتو 

( وىي "يتوفر كادر طبي مؤىل" بالمرتبة 3جاءت استجابات افراد الدراسة عمى الفقرة رقم ) -2
 (.0.30الثالثة وبدرجة )غير موافق(، بمتوسط حسابي )

( وىي "توجد الخدمات الطبية عمى مستوى 4جاءت استجابات افراد الدراسة عمى الفقرة رقم ) -4
 (.0.00الرابعة وبدرجة )غير موافق(، بمتوسط حسابي )الكمية واألقسام" بالمرتبة 

               نستخمص مما سبق أن المتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة عمى محور     
(، وىذا 2من  0.38)درجة توفر الممارسات المتعمقة بالخدمات اإلرشادية والطبية( قد بمغ )

س الثالثي، والتي تشير الى خيار )غير موافق( عمى المتوسط يقع بالفئة األولى من فئات المقيا
أداة الدراسة واتضح أن الممارسات المتعمقة بالخدمات اإلرشادية والطبية المقدمة من وكالة شؤون 

 الطالبات لم تكن متوفرة.

وتتفق ىذه النتيجة مع ما الحظتو الباحثة من وجود نقص شديد في الخدمات والموارد      
فرىا الجامعة داخل الكمية، باإلضافة الى أن مكان تقديم الخدمات الطبية ال الطبية التي تو 

 يتناسب مع عدد الطالبات بالكمية.

توفر الممارسات المتعمقة بأنشطة الطالبات الالصفية المقدمة من المحور الرابع:       
 جامعة بيشة. -وكالة شؤون الطالبات بكمية العموم واآلداب بالنماص 

رف عمى توفر الممارسات المتعمقة بأنشطة الطالبات الالصفية تم حساب التكرارات، لمتع     
والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والرتب الستجابات أفراد الدراسة 
عمى عبارات محور )الممارسات المتعمقة بأنشطة الطالبات الالصفية( وجاءت النتائج كما 

 دول التالي: يوضحيا الج



 وفاء عبداهلل فرحان العمري أ/         درجة تطبيق وكالة شؤون الطالبات 
 منال محمد عبدالعزيز آل عثمانأ/             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (12جدول رقم )
 أراء أفراد عينة الدراسة عمى عبارات محور )الممارسات المتعمقة بأنشطة الطالبات الالصفية(

 م
 موافقة الى حد ما غير موافقة  العبارات

ط 
وس
لمت
ا

ابي
حس

ال
ف  

حرا
االن

ري
عيا
الم

يب 
لترت
ا

 % ك % ك % ك 

0 
تتوفر أنشطة غير 
صفية مناسبة لجميع 

 ات.الطالب
89 93.2 43 32.2 09 0..4 0.42 ..92 2 

تتوفر الفرص لمقيام  3
 0 23.. 0..3 22.2 03 22.0 00 22.0 00 بالواجبات الدينية.

2 

توجد إجراءات لتنظيم 
وتشجيع مشاركة 

الطالبات في األنشطة 
 الثقافية.

20 00.3 0. 23.0 08 03.2 0.02 ..2. 3 

4 

تتوفر الفرص لتسييل 
اعي التفاعل االجتم

وغير الرسمي 
 لمطالبات.

88 94.2 4. 39.. 00 8.2 0.40 ..92 4 

0 
تتوفر حوافز لمشاركة 
الطالبات في األنشطة 

 الرياضية.

03
9 20.2 30 02.9 2 4.0 0.32 ..03 0 

  .0.. 0.00 متوسط المحور العام

 -يتضح من الجدول السابق ما يمى: 
( فقرات، وجاءت 0طة الطالبات الالصفية( عمى ): يشتمل محور )الممارسات المتعمقة بأنشأوالً  

( حيث بمغ 3استجابات أفراد الدراسة عمى فقرة واحدة بدرجة )موافق الى حد ما( وىى الفقرة رقم )
(، وىذا المتوسط يقع بالفئة الثانية من فئات المقياس المتدرج الثالثي، 0..3متوسطيا الحسابي )
شير إلى خيار )موافق إلى حد ما( عمى أداة الدراسة، ( وت3.22إلى  0.92والتي تتراوح بين )

( فقرات من فقرات المحور بدرجة )غير موافق( وىى 4وجاءت استجابات أفراد الدراسة عمى )
              (،0.02إلى  0.32(، حيث تراوح متوسطيا الحسابي )من 0-4-0-2الفقرات رقم )

قياس المتدرج الثالثي، والتي تتراوح ما بين وىذه المتوسطات تقع بالفئة األولى من فئات الم
 ( وتشير إلى خيار)غير موافق( عمى أداة الدراسة .0.92إلى ...0)
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: تشير النتيجة السابقة إلى أن ىناك تقارب في استجابات عينة أفراد الدراسة عمى محور ثانياً 
بي ليم يتراوح ما بين )الممارسات المتعمقة بأنشطة الطالبات الالصفية(، حيث أن المتوسط الحسا

(، وىذه المتوسطات تقع بالفئة األولى والثانية من فئات المقياس المتدرج 0.02إلى 0.32)
الثالثي، ويالحظ أن متوسط الموافقة العام عمى عبارات محور )الممارسات المتعمقة بأنشطة 

عمى أداة  (، والتي تشير إلى خيار )غير موافق(2من  0.00الطالبات الالصفية( قد بمغ) 
 الدراسة.

: يتضح كذلك من الجدول أنو يمكن ترتيب عبارات المحور )الممارسات المتعمقة بأنشطة ثالثاً 
الطالبات الالصفية( ترتيبًا تنازليًا حسب درجة الموافقة عمييا من وجية نظر أفراد الدراسة 

 أنفسيم، كما يمي:

"تتوفر الفرص لمقيام بالواجبات  ( وىي3جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رقم ) -0
( وىذا يعنى أن 0..3الدينية" بالمرتبة األولى وبدرجة )موافق إلى حد ما(، بمتوسط حسابي )

 أفراد الدراسة موافقون إلى حد ما عمى أنيا تتوفر الفرص لمقيام بالواجبات الدينية. 
ءات لتنظيم وتشجيع ( وىي "توجد إجرا2جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رقم ) -3

مشاركة الطالبات في األنشطة الثقافية" بالمرتبة الثانية وبدرجة )غير موافق(، بمتوسط 
 (.0.02حسابي )

( وىي "تتوفر أنشطة غير صفية مناسبة 0جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رقم ) -2
 (.0.42بي )لجميع الطالبات" بالمرتبة الثالثة وبدرجة )غير موافق(، بمتوسط حسا

( وىي "تتوفر الفرص لتسييل التفاعل 4جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رقم ) -4
االجتماعي وغير الرسمي لمطالبات" بالمرتبة الرابعة وبدرجة )غير موافق(، بمتوسط حسابي 

(0.40.) 
لبات في ( وىي "تتوفر حوافز لمشاركة الطا0جاءت استجابات أفراد الدراسة عمى الفقرة رقم ) -0

 (.0.32األنشطة الرياضية" بالمرتبة الخامسة وبدرجة )غير موافق(، بمتوسط حسابي )

نستخمص مما سبق أن المتوسط العام الستجابات أفراد الدراسة عمى محور )الممارسات      
(، وىذا المتوسط يقع بالفئة األولى من 2من  0.00المتعمقة بأنشطة الطالبات الالصفية( قد بمغ )

ات المقياس الثالثي والتي تشير إلى خيار )غير موافق( عمى أداة الدراسة. واتضح أن فئ
         الممارسات المتعمقة بأنشطة الطالبات الالصفية المقدمة من وكالة شؤون الطالبات لم

 تكن متوفرة.



 وفاء عبداهلل فرحان العمري أ/         درجة تطبيق وكالة شؤون الطالبات 
 منال محمد عبدالعزيز آل عثمانأ/             
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نشطة ( درجة اىتمام الكمية وتركيزىا عمى األ3كما توضح النتيجة السابقة لممؤشر رقم )     
الدينية بدرجة كبيرة حيث تتسق ىذه النتيجة مع أىداف التعميم بالمممكة العربية السعودية والتي 

 تنبع من تعاليم الدين اإلسالمي.

( عمى أقل ترتيب إلى عدم وجود أماكن مييئة أو خاصة 0وُيعزى حصول المؤشر )     
 لألنشطة الرياضية في الكمية نتيجة صغر حجم المباني.

كما تفسر تمك النتيجة أيضًا أن ىناك عدد كبير من الطالبات لديين عزوف عن المشاركة      
في األنشطة الالصفية عمى الرغم من اىتمام وتركيز وكالة شؤن الطالبات عمييا، وقد يرجع ىذا 
العزوف الى عدم وجود مكافأة مجزية مشجعة لمطالبات عمى المشاركة في ممارسة األنشطة 

بأىمية إعداد دراسة عممية حول أسباب  (2011ما أكدت عميو دراسة العمري) وىوبنوعييا، 
عزوف الطالبات عن ممارسة األنشطة الطالبية وتوفير حوافز تشجيعية لمطمبة حتى يقبموا عمى 

أىمية تحديد درجات تضاف إلى  (2015كما أضافت الحقباني )ممارسة األنشطة الطالبية، 
مبة المتميزين في االنشطة الطالبية واستحداث مساق دراسي لو المعدل التراكمي لتحفيز الط

 عالقة باألنشطة الطالبية.

( 0.05ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية)السؤال الثاني:      
لدرجة تطبيق وكالة شؤون الطالبات كمية العموم واآلداب بالنماص جامعة بيشة لمعايير الييئة 

 واالعتماد األكاديمي ُتعزى لمخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة؟ الوطنية لمجودة

 الفروق حسب التخصص: -1
لمتعرف ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات أفراد مجتمع       

 One way"الدراسة حول محاور الدراسة تعزى الختالف التخصص تم استخدم اختبار "
Anova فروق الداللة اإلحصائية بين متوسط إجابات أفراد مجتمع الدراسة تعزى ، لتوضيح

 الختالف التخصص وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:
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 (02جدول رقم )
( لمفروق في متوسطات إجابات أفراد عينة One way Anovaنتائج "تحميل التباين األحادي" )

 الدراسة طبقًا إلى اختالف متغير التخصص

درجات  مجموع مربعات مصدر التباين محاورال
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة اإلحصائية قيمة ف

مدى توفر الممارسات 
 المتعمقة بقبول الطالبات

 4.4.. 2 3.22 بين المجموعات

0.04 ..24 
داخل 

 209.. 049 00.802 المجموعات

  002 04.243 المجموع

مدى توفر الممارسات 
تخطيط خدمات المتعمقة ب

 الطالبات وتقويميا

 408.. 2 2.300 بين المجموعات

داخل  02.. 0.90
 المجموعات

4..029 049 ..322 

  002 42.280 المجموع

مدى توفر الممارسات 
المتعمقة بالخدمات اإلرشادية 

 والطبية

 923.. 2 4.433 بين المجموعات

2.92 .... 
داخل 

 023.. 049 00..30 المجموعات

  002 38.422 المجموع

الممارسات المتعمقة بأنشطة 
 الطالبات الالصفية

 424.. 2 20..2 بين المجموعات

داخل  .0.. 0.22
 المجموعات

20.20 049 ..340 

  002 22.224 المجموع

يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى      
فأقل( في إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول محور الدراسة )مدى توفر الممارسات  0...)

المتعمقة بقبول الطالبات، مدى توفر الممارسات المتعمقة بتخطيط خدمات الطالبات وتقويميا، 
الممارسات المتعمقة بأنشطة الطالبات الالصفية( باختالف التخصص، في حين يوجد فروق ذات 

فأقل( في إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول محور الدراسة  0...ند مستوى )داللة إحصائية ع
)مدى توفر الممارسات المتعمقة بالخدمات اإلرشادية والطبية( باختالف التخصص، ولتحديد 
صالح الفروق في كل فئتين من فئات التخصص نحو االتجاه حول ىذا المحور تم استخدام  

 ا يوضحيا الجدول التالي:  " وجاءت النتائج كمLSDاختبار "



 وفاء عبداهلل فرحان العمري أ/         درجة تطبيق وكالة شؤون الطالبات 
 منال محمد عبدالعزيز آل عثمانأ/             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (14جدول رقم )
 " لمفروق في كل فئتين من فئات التخصصLSDنتائج اختبار "

حور
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غة 
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ربية
 الع

مغة
ال

 

مدى توفر 

الممارسات 

لمتعمقة ا

بالخدمات 

اإلرشادية 

 والطبية

 *40.. *03.. *00.. - - - - - 0.20 9 اقتصاد منزلي

التربية وعمم 

 النفس
0 0.4. - - - - - - - - 

الدراسات 

 االسالمية
20 0.29 - - - - - - - - 

 - - - - - - - - .0.0 3 الرياضيات

 09.. *92.. *99.. - - *49.. - - 0.23 2 الفيزياء

 - - - - - - - - 0.09 29 الكيمياء

المغة 

 االنجميزية
42 0.08 - - - - - - - - 

 - - - - - - - - 0.39 .3 المغة العربية

 يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله:
فأقل( في إجابات أفراد عينة  0...وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )       

جابات أفراد مجتمع الدراسة الالتي الدراسة الالتي تخ صصين )اقتصاد منزلي أو فيزياء( وا 
تخصصين )كيمياء، أو لغة إنجميزية، أو لغة العربية( حول محور )مدى توفر الممارسات 
المتعمقة بالخدمات اإلرشادية والطبية(، وكانت الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة الالتي 

(، أي أن أفراد الدراسة الالتي تخصصين اقتصاد منزلي أو  تخصصين )اقتصاد منزلي، الفيزياء
          فيزياء يرون بدرجة أكبر أنو يتوفر ممارسات متعمقة بالخدمات اإلرشادية والطبية مقدمة 
           من وكالة شؤون الطالبات بالكمية، وقد ُتعزى النتيجة السابقة إلى تجارب فردية خاصة 

 بياذين القسمين.
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 ق حسب المستوى الدراسي:الفرو -2
لمتعرف ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات أفراد مجتمع      

 One wayالدراسة حول محاور الدراسة تعزى الختالف المستوى الدراسي تم استخدم اختبار "
Anovaسة تعزى "، لتوضيح فروق الداللة اإلحصائية بين متوسط إجابات أفراد مجتمع الدرا

 الختالف المستوى الدراسي وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:

 (15جدول رقم )

( لمفروق في متوسطات إجابات أفراد One way Anovaنتائج "تحميل التباين األحادي" )
 عينة الدراسة طبقًا إلى اختالف متغير المستوى الدراسي

مجموع  مصدر التباين المحاور
 مربعات

درجات 
 لحريةا

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية

مدى توفر الممارسات 
 المتعمقة بقبول الطمبة

 2.2.. 2 3.048 بين المجموعات

داخل  00.. 20..
 29.. 049 03.08 المجموعات

  002 04.24 المجموع
مدى توفر الممارسات 
المتعمقة بتخطيط 
خدمات الطمبة 

 وتقويميا

 242.. 2 3.432 بين المجموعات

داخل  38.. 0.33
 322.. 049 40.29 المجموعات

  002 42.28 المجموع

مدى توفر الممارسات 
المتعمقة بالخدمات 
 اإلرشادية والطبية

 022.. 2 832.. بين المجموعات

داخل  98.. 92..
 089.. 049 32.00 المجموعات

  002 38.42 المجموع

الممارسات المتعمقة 
شطة الطمبة بأن

 الالصفية

 304.. 2 0.220 بين المجموعات

داخل  42.. ...0
 302.. 049 0..22 المجموعات

  002 22.22 المجموع



 وفاء عبداهلل فرحان العمري أ/         درجة تطبيق وكالة شؤون الطالبات 
 منال محمد عبدالعزيز آل عثمانأ/             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021مبيو   – اخلبمس العدد  – 33اجمللد  717

 رررر

يتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى      
ة )مدى توفر الممارسات فأقل( في إجابات أفراد مجتمع الدراسة حول محور الدراس 0...)

المتعمقة بقبول الطالبات، مدى توفر الممارسات المتعمقة بتخطيط خدمات الطالبات وتقويميا، 
مدى توفر الممارسات المتعمقة بالخدمات اإلرشادية والطبية، الممارسات المتعمقة بأنشطة 

ة لعدم وجود تكثيف الطالبات الالصفية( باختالف المستوى الدراسي، وقد ترجع النتيجة السابق
ويؤكد ذلك ما توصمت إليو دراسة إعالمي من قبل الكمية حول خدمات وكالة األنشطة الطالبية 

بأىمية توعية طمبة الجامعات نحو الخدمات الطالبية المتاحة ليم  (2015الطاسان، والعسكر )
ئحة موحدة بأنظمة منذ بدء التحاقيم بالجامعة، باإلضافة الى ضرورة إعداد وتزويد الطالبات بال

 وكالة شؤون الطالبات وخدماتيا.

 نتائج الدراسة وتوصياتيا
 أواًل: النتائج 

 أىم نتائج السؤال األول: 
ما درجة تطبيق وكالة شؤون الطالبات بكمية العموم واآلداب بالنماص لمعايير الييئة       

 ؟الوطنية لمجودة واالعتماد األكاديمي

اسة أن أىم الممارسات المتعمقة بقبول الطالبات المقدمة من وكالة اتضح من نتائج الدر      
شؤون الطالبات بكمية العموم واآلداب بالنماص تتمثل في قيام وكالة شؤون الطالبات بعمل برامج 

 التييئة والتوجيو لمطالبات المستجدات.

من وكالة شؤون  كما تبين أن أىم الممارسات بتخطيط خدمات الطالبات وتقويميا المقدمة     
الطالبات بالكمية تتمخص في: مسؤوالت يمكن االستعانة بيم لمحصول عمى الخدمات الطالبية، 

 خطط عامة لألنشطة والخدمات الطالبية.

وفيما يتعمق بمحور الخدمات اإلرشادية والطبية المقدمة من وكالة شؤون الطالبات بالكمية،      
رسات المتعمقة بالخدمات اإلرشادية والطبية المقدمة باإلضافة بينما بينت نتائج الدراسة أن المما

 الى أنشطة الطالبات الالصفية المقدمة من وكالة شؤون الطالبات لم تكن متوفرة.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 أىم نتائج السؤال الثاني: 
( لدرجة تطبيق وكالة 0.05ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )     

جامعة بيشة لمعايير الييئة الوطنية لمجودة  -لعموم واآلداب بالنماص شؤون الطالبات كمية ا
 واالعتماد األكاديمي ُتعزى لمخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة؟

فأقل( في إجابات أفراد مجتمع  0...عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -0
متعمقة بقبول الطالبات، مدى توفر الدراسة حول محور الدراسة )مدى توفر الممارسات ال

الممارسات المتعمقة بتخطيط خدمات الطالبات وتقويميا، الممارسات المتعمقة بأنشطة 
 الطالبات الالصفية( باختالف التخصص. 

           فأقل( في إجابات أفراد مجتمع  0...يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -3
ى توفر الممارسات المتعمقة بالخدمات اإلرشادية والطبية( الدراسة حول محور الدراسة )مد

              باختالف التخصص وكانت الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة الالتي تخصصين
 )اقتصاد منزلي، فيزياء(.

فأقل( في إجابات أفراد مجتمع  0...عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -2
 اسة األربعة باختالف المستوى الدراسي. الدراسة حول محاور الدر 

 ثانيًا: التوصيات
توصمت الدراسة إلى عدد من التوصيات في ضوء أقل النسب التي أظيرتيا نتائج الدراسة      

 عمى النحو التالي:
أىمية توفير األدلة والوثائق اإلرشادية لمطالبات وأصحاب المصمحة بالشكل الورقي  .0

 بية واإلنجميزية.واإللكتروني، بالمغة العر 
 ضرورة إقامة برامج التييئة والتوجيو لمطالبات المستجدات. .3
 أىمية توفير خطط عامة لألنشطة والخدمات الطالبية. .2
 يجب توفر أماكن مناسبة لتقديم كافة الخدمات الطالبية. .4
رشادية مناسبة لعدد الطالبات. .0  االىتمام بتوفير خدمات طبية وا 
 بات لمخدمات الطبية.العمل عمى تسييل وصول الطال .9
تحفيز الطالبات بالمكافآت التشجيعية لالشتراك في األنشطة الالصفية من خالل  .2

 إضافة درجات لممعدل التراكمي أو حوافز مالية.



 وفاء عبداهلل فرحان العمري أ/         درجة تطبيق وكالة شؤون الطالبات 
 منال محمد عبدالعزيز آل عثمانأ/             
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 المراجع:
 ( 3.0بوشيت، الجوىرة إبراىيم، والحمادي، فايزة صالح. .)الخدمات الطالبية التي تقدميا م

ستواىا كما تراىا طالبات جامعة الممك عمادة شؤون الطالب واقعيا وم
 ، مجمة العموم التربوية والنفسية، البحرين.فيصل

 ( 3.00ثابت، حسان ثابت، وحرجان، سنان عبد اهلل .)قياس فاعمية تطبيق معايير ضمان م
، المؤتمر QFDأربيل باستخدام أسموب  –الجودة في جامعة جييان 

  (IACQA'2015) م العاليالعربي الدولي الخامس لضمان جودة التعمي
 مارس 3-5دولة اإلمارات العربية المتحدة /-جامعة الشارقة

 ( 3.04جودة، محفوظ أحمد .)دار وائل، إدارة الجودة الشاممة "مفاىيم وتطبيقاتم ،"
 عمان، المممكة األردنية الياشمية.

 ( 3.00الحقباني، فلاير عبد اهلل بن سعيد .)ب في ضوء تطوير أداء عمادات شؤون الطالم
التحديات المعاصرة في الجامعات الحكومية في المممكة العربية 

دار جامعة الممك سعود لمنشر، الرياض، المممكة العربية  السعودية،
 السعودية.

 ( 3.00سالم، سماح سالم .)جودة خدمات اإلرشاد األكاديمي في ضوء معايير الجودة م
 رة نورة بنت عبد الرحمنجامعة األمي -واالعتماد بالجامعات السعودية 

، بحث منشور، المؤتمر العربي الدولي الخامس لضمان جودة ""أنموذج
دولة اإلمارات العربية -جامعة الشارقة(IACQA'2015) التعميم العالي 

 مارس 3-5المتحدة /
 ( 0823شمبي، أحمد .)( التربية اإلسالمية: 0، جزء )موسوعة النظم والحضارة اإلسالمية

 تيا، تاريخيا. القاىرة: مكتبة النيضة المصرية.نظميا، فمسف
 ( ،3.00الطاسان، نجالء عبد الرحمن، والعسكر، عبد العزيز عبد الرحمن .)درجة تطبيق م

معايير االعتماد وضمان الجودة في إدارة شؤون الطالبات والخدمات 
، مجمة رابطة التربية الطالبية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 مصر.-ثةالحدي
 إدارة الجودة الشاممة في التعميم الجامعي، م(. 8..3) الطائي، يوسف حجيم، وآخرون

 مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع، الرياض، المممكة العربية السعودية.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021مبيو   – اخلبمس العدد  – 33اجمللد  714

 

 ( .تصور مقترح لدور عمادة شؤون الطالب في تنمية الميارات 3.08العريفی، حصة .)
ي الجامعات السعودية في ضوء رؤية القيادية لقائدات األندية الطالبية ف

 .24-0(، 0).3مجمة البحث العممى في التربية ..3.2
 ( 3.03العصيمي، عبد المحسن أحمد .)االعتماد األكاديمي في الجامعات العربية م

بحث منشور، المؤتمر الدولي السابع التخطيط  "التحديات والفرص"
لتعميمية العربية، جامعة االستراتيجي لجودة واعتماد المؤسسات الجامعية ا

 ديسمبر. 34-33عين شمس، 
 ( 2..3العمى، عبد الستار .)عمان،  تطبيقات في إدارة الجودة الشاممة، دار الميسرة،م

 المممكة األردنية الياشمية.
 ( 3.00العمياني، غرم اهلل بن دخيل اهلل، والعمري، وفاء عبد اهلل فرحان.)تطوير عمادة  م

عات السعودية الناشئة في ضوء االتجاىات شؤون الطالب في الجام
، ورشة عمل، المعرض والمؤتمر الدولي لمتعميم العالي، الرياض، الحديثة

 المممكة العربية السعودية. 
 ( 3.02عميمات، صالح ناصر .)التطبيق " إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات التربويةم

مان، المممكة دار الشروق لمنشر والتوزيع، ع ومقترحات التطوير"،
 األردنية الياشمية.

 ( 3.00العمري، جمال فواز .)دراسة تقويمية لواقع األنشطة الطالبية في جامعة البمقاء م
بحث منشور، مجمة كمية  التطبيقية من وجية نظر الطمبة أنفسيم،
 .30التربية بأسوان، جميورية مصر العربية، ع

 ( درجة8..3القاضي، عال شفيق يوسف .)فاىيم إدارة الجودة الشاممة في تطبيق م م
رسالة ماجستير  عمادات شؤون الطمبة في الجامعات األردنية الرسمية،

 غير منشورة، كمية الدراسات العميا، الجامعة األردنية.
 ( .تقويم أداء عمادة شؤون الطالبات بجامعة 3.09المانع، عبداهلل، و المطيري، صيتو .)

عالم التربية: خدام مدخل تحميل النظم." األميرة نورة بنت عبدالرحمن باست
) 02 المؤسسة العربية لالستشارات العممية وتنمية الموارد البشرية

09 .)0 - 024 . 
  الييئة الوطنية لمتقويم واالعتماد  –معايير ضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات التعميم العالي
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