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 أ.د. سًطإ سعٝد عبدٙ املداليف         

 أستاذ ايتدطٝط ايرتبٟٛ 

 داَع١ املًو خايد-ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

 د. َفسح بٔ سعٝد آٍ نسدّ 

 أستاذ االداز٠ ايرتب١ٜٛ املظازى 

 داَع١ املًو خايد-ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



من وجهة نظر أعضاء ىيئة  SERVQUALدراكات والتوقعات قياس جودة الخدمات التي تقدمها جامعة الملك خالد باستخداـ مقياس الفجوة بين اإل
 د. مفرح بن سعيد آؿ كردـ                 أ.د. سلطاف سعيد عبده المخالفي         التدريس في الجامعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

54 

 والتوقعات اإلدراكات بين الفجوة مقياس باستخداـ خالد الملك جامعة تقدمها التي الخدمات جودة قياس
SERVQUAL الجامعة في التدريس ىيئة أعضاء نظر وجهة من 

 لخص:مُ ال
من بالفعل ا١تقدمة  اتدراكات أعضاء ىيئة التدريس ٞتودة ا٠تدمإالكشف عن الفجوة بُت ذل إ البحثي  ىدؼي 

، كاستخدـ الباحثاف ا١تنهج الوصفي التحليلي، تقدمها اٞتامعةينبغي أف ١تستول ا٠تدمات اليت  كتوقعاهتمجامعة ا١تلك خالد 
-1438( فردنا من أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة ا١تلك خالد يف العاـ الدراسي )309كتكونت عينة البحث من )

عت البيانات 1439 ىػ(، حيث ًب  اختيار عينة عشوائية طبقية من أعضاء ىيئة التدريس بالكليات اإلنسانية كالتطبيقية، كٚتي
( عنصرنا، 13( ٣تاالت ٠تدمات اٞتودة، ىي: ا١تادية احملسوسة )5( عنصرنا كٌزعت على)66طة استبانة تضمنت )بواس

( عنصران، كخضعت 13( عنصرنا، كالتعاطف )12( عنصرنا، كاألمن كالسبلمة )14( عنصرنا، كاالستجابة )14كاالعتمادية )
ق كإعادة التطبيق باستخداـ معامل بَتسوف، كما استيخًدـ أداة البحث لصدؽ احملكمُت، كحساب الثبات بطريقة التطبي

 دراكاتاإل يف متوسط١تعرفة داللة الفركؽ (t.test) االختبار التائي ، ك ك التوقعأدراؾ متوسط اإلا١تتوسط اٟتسايب ٟتساب 
العلمية كعدد سنوات كفقنا ١تتغَتم: الدرجة  حصائيةحادم ٟتساب الفركؽ اإلـ ٖتليل التباين األي خدً استي التوقعات، ك ك أ

(،  3.67ا٠تدمة. كأظهرت النتائج على مستول األداة أف متوسط اإلدراؾ ٞتودة ا٠تدمات اليت تقدمها اٞتامعة بالفعل بلغ )
(، كبلغ متوسط الفرؽ بُت 4.30كما بلغ متوسط التوقعات ٞتودة ا٠تدمات اليت ينبغي على اٞتامعة أف تقدمها )

(. كما أظهرت النتائج عدـ كجود فركؽ دالة 0.05كىو فرؽ داؿه إحصائينا عند مستول )(، 0.63اإلدراكات كالتوقعات )
إحصائينا يف متوسطات اإلدراؾ أك متوسطات التوقعات كفقنا ١تتغَتم الدرجة العلمية كعدد سنوات ا٠تدمة. كخرج البحث 

ة بتحسُت جودة ٣تاؿ االعتمادية بعددو من التوصيات أ٫تها: ٖتسُت حالة الرضا بُت أعضاء ىيئة التدريس باٞتامع
من خبلؿ كافةن أشكا٢تا  باٞتامعة اليت تقدمها نوعية ا٠تدمات قياس العمل على ٖتسُت كالتعاطف، كمن أىم ا١تقًتحات، 

  (.QFDمقياس)ك  (SERVPERF)  أخرل مثل: مقياس سيياالستعانة ٔتقا
 

 ا١تلك خالد.جامعة  - SERVQUALمقياس  -: جودة ا٠تدماتالكلمات المفتاحية
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Measuring the quality of services provided by King Khalid University using the 

SERVQUAL instrument from  faculty members' Perspectives 
 

Abstract 

 

The current study aimed at revealing the gap between the perceptions of faculty members 

of the quality of services already provided by King Khalid University and their 

expectations of the level of services that the university should provide The researchers 

used the descriptive analytical method. The research sample consisted of (309) faculty 

members at King Khalid University in the academic year (1438-1439). A random sample 

was selected from faculty members in the humanities and applied colleges.. The data 

were collected by a questionnaire that included (66) items distributed to (5) dimensions of 

services quality:  Materiality (13) elements, reliability (14) element, response (14) 

element, security and safety (12) element, sympathy (13) element. Validity and reliability 

of the test were proved. Mean scores were used to calculate the average of perceptions or 

expectations, and the t-test was used to determine the significance of differences in the 

average of perceptions or expectations. The analysis of the single variance was used to 

calculate the statistical differences according to the variables: The results showed that the 

average level of awareness of the quality of the services provided by the university was 

3.67. The average expectations for the quality of services the university should provide 

were 4.30 and the average difference between the expectations and perceptions was 0.63, 

which was statistically significant at the level of  (0.05). The results showed that there 

were no statistically significant differences in the mean or average of perceptions and 

expectations according to the variables of the degree and the number of service years.  

Suggestions were presented in light of these results. The most important recommendation 

was the necessity of  improving the satisfaction of university faculty members by 

improving the quality of the field of reliability and empathy. The most important 

suggestions was to improve the quality of the services provided by the university in all its 

forms, using the other criteria such as SERVPERF and QFD.  
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 مقدمة البحث:
كتطور التكنولوجيا كاالتصاالت  ،ظهور معايَت اٞتودة العا١تية :ليمن ا١تتغَتات من قب اتشهد البيئة العا١تية عديدن 

؛ حيث تيعد جودة ا٠تدمة من تهاا على إدارة اٞتودة ١تواكبة تلك ا١تتغَتات كالتحديات كمواجهذلك عبئن  لقيكالعو١تة. كيي 
،  ا١توضوعات اٟتية كا١تعاصرة اليت أصبحت تشكلي  ا١توارد البشرية األساس األكؿ  دتع حيثٝتة أساسية ١تؤسسات اليـو

من الضغوط، كما يصحبها من تأثَتات سلبية على  متعددةو  ١تواكبة ا١تتغَتات كالتحديات اليت جعلت اإلنساف ٤تاصرنا بأنواعو 
 أماـ رفع مستول اٞتودة ا١تطلوبة با١تؤسسات احمللية كالعا١تية. ل عقبةن ا١تؤسسة كمنسوبيها، كمن ٍب تشكٍّ 

أصبحت الدكؿ هتتم بوجود  حىتيف القرف اٟتادم كالعشرين،  كافةن   مؤسساتلل احقيقين  اة ىاجسن قد باتت اٞتودل
إذل االلتزاـ ُّا؛ حيث يتأثر اقتصاد الدكلة ككضعها التنافسي بُت  ٚتيعها أف تسعي ا١تؤسسات ٬تبمعايَت ٤تددة للجودة 

ا١تؤسسات الًتبوية كالتعليمية، مثل: ا٠تدمية االجتماعية الدكؿ ٔتثل ىذه ا١تعايَت. كمن ىذه التحديات تعاظم دكر ا١تؤسسات 
مؤسسات عامة ال هتدؼ للربح كإ٪تا هتدؼ إذل ٖتقيق عائد باعتبارىا  كذلككا١تؤسسات الصحية، كا١تؤسسات االجتماعية 

ظواىر إذل دعم الظواىر االجتماعية اإل٬تابية كاٟتد من ال تسعى من خبل٢تااجتماعي معُت من خبلؿ تقدًن خدمات 
(، لقد أكدت أساسيات نظم إدارة اٞتودة على أف ٧تاح 341ـ، 2009االجتماعية السلبية )الدكسرم، كا١تكيمي، 

و إذل تلبية احتياجات األطراؼ ا١تستهدفة )أبو م لتحسُت األداء كا١توج  ا١تؤسسات ينتج عن تطبيق نظاـ اإلدارة ا١تصم  
ُّدؼ ٖتقيق التميز، كذلك يستوجب  ؛ق اٞتودة يف تقدًن خدماهتا(، كهتدؼ ا١تؤسسات إذل ٖتقي28، 2017شعباف، 

ذلك عملية تكاملية مرتبطة بتغيَت  ديعحيث كتكوين فرؽ العمل لتطوير األداء،  ،ككضع خطط ،رسم اسًتاتيجيات :عليها
 -٠تصوصعلى كجو ا -على ا١تؤسسات التعليمية يفرض(، كىو ما 40، 2017)األخرس، األساليب كالعمليات اإلدارية

 مكمتطلباهت أف تعمل على التطوير كالتحسُت ا١تستمر ٞتودة ا٠تدمات اليت تقدمها، كيتوجب عليها فهم حاجات ا١تستفيدين
 (.597ـ، 2012ـ ٢تم؟ )ٛتيدك، قد  من ىم ا١تستفيدكف؟ كما حاجاهتم كرغباهتم؟ كماذا يتوقعوف أف يي  :من خبلؿ معرفة

عامة من ا١توضوعات اليت تصدرت اىتماـ الفكر  بصفةو  Service Qualityموضوع قياس "جودة ا٠تدمة"  دكيع
الصعوبات اليت تواجو الباحثُت كا١تهتمُت ُّذا ا١توضوع عند من رغم الاإلدارم منذ بداية ٙتانينيات القرف ا١تاضي حىت اآلف، ب

دمية يتوقف بالدرجة األكذل على ف استمرار ا١تؤسسات ا٠تفإتعريف جودة ا٠تدمة كقياسها، كبالرغم من تلك الصعوبات 
من البحوث  دتو عديده توقعات ا١تستفيد الفعلي من ىذه ا٠تدمة، كىذا ما أك  مع مدل تقدًن ا٠تدمة بالشكل الذم يتفق 

ىي تكامل  ( أف اٞتودةى 342ـ، 2009ا١تهتمة بدراسة جودة ا٠تدمة؛ حيث أشارت دراسة )الدكسرم، كا١تكيمي، 
( إذل أ٫تية 143، 2011قساـ اليت من خبل٢تا يتم إنتاج خدمة تليب توقعات ا١تستفيدين، كدراسة )زاىر األنشطة كاأل لك

يف ٧تاح عمل  اكبَتن   ادكرن  تؤدمايصاؿ جودة ا٠تدمة إذل ا١تستفيد بأفضل الطرؽ كاألساليب من األساسيات ا١تهمة اليت 
 ت يعتمد يف الوصوؿ إذل إسعاد ا١تستفيد كٕتاكز توقعاتو.ا١تؤسسات ا٠تدمية؛ حيث أصبح ٣تاؿ ا١تنافسة يف ٣تاؿ ا٠تدما

كتيعد مؤسسات التعليم العارل القاعدة الفاعلة يف بيئة التعليم كأىدافو، على اعتبارىا منظمة خدمية ٗتتص بإنتاج 
إلنسانية يف ، كىي بذلك ٘تثل ا١تدخل الرئيس لكل األنشطة اهاحزمة من ا٠تدمات التعليمية كالبحثية كالتدريبية كتسويق

(، فقد 137، 2006)السعد كمنهل،  كانت اقتصادية، أـ سياسية، صناعية أـ خدمية، مادية أـ ركحيةأاَّتمع سواء 
(  كذلك ألف تعزيز  Heck & Johnsrud , 2000لتحسُت قيمة أنشطتها )  اكاجهت مؤسسات التعليم العارل ضغوطن 
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رار اٞتهد يف ٖتسُت ا٠تدمة، كالًتكيز على مصاحل أصحاب ا١تؤسسة، كزيادة القيمة التعليمية ٭تتاج إذل نفقات كبَتة الستم
كذلك للعمل على  ؛ما تستخدـ ىذه القيم لتقييم مدل رضى ا١تستفيد عن جودة ا٠تدمة التعليمية ارضا ا١تستفيدين، كغالبن 

من ا١تفاىيم كالنماذج اليت تستطيع ا١تؤسسة من خبل٢تا قياس  لذلك ًب كضع عددو  ؛تلبية احتياجات ا١تستفيدين كتوقعاهتم
مة ٢تم. كتستمد جودة ا٠تدمة أ٫تيتها من حيث كوهنا ٘تثل الركيزة األساسية اليت ن ا٠تدمة ا١تقد  عمدل رضى ا١تستفيدين 

 (.42، 2005ماىر، ٖتقق النجاح )
لتقدًن خدمة التعليم العارل، كلكي تتمكن  اللمجتمع باعتبارىا مركزن  اقائدن باعتبارىا كبرزت مؤسسات التعليم العارل 

ر خدماهتا ّتودة عالية لغرض ٖتقيق األىداؼ ا١ترجوة من التعليم العارل)اٟتكيم من أداء ىذا الدكر بنجاح كاف عليها أف توف
بالغ من ٚتيع دكؿ العادل حىت الدكؿ  (، كأف تطوير التعليم العارل أصبح مسألة ٖتظى باىتماـو 181،2011كآخركف، 

صدكر التقرير الشهَت بعنواف )أمة يف أصبح التعليم كتطويره الشغل الشاغل للواليات ا١تتحدة األمريكية منذ حيث  ،ا١تتقدمة
عندما  ه( ككذلك األمر بالنسبة لؤلحزاب يف بريطانيا اليت ترفع شعار إصبلح التعليم كتطوير Nation at risk 1983خطر

كاف البد من حضور تطبيقات ٖتسُت جودة   لك(؛ لذ2013)حلس ، ٗتوض االنتخابات، ككذلك اٟتاؿ يف أ١تانيا كالياباف
لتحسُت جودة ا٠تدمة يف  ؛جبارة يف ىذا اَّاؿ اخدمة مؤسسات التعليم العارل، فعلى الصعيد العا١تي تبذؿ اليـو جهودن 

(. كال شك أننا يف 181، 2011)اٟتكيم كآخركف،  "طرؽ ضماف اٞتودة"على طرؽ نظامية تسمى  التعليم العارل بناءن 
يف الوطن العريب  هإلصبلح التعليم كتطوير  إلصبلح أنظمة التعليم كتطويرىا كالتحدم الراىن كا١تستقبلي عريب ْتاجةو كطننا ال

كإمكانية تطوير مهاراهتم  ،دراسة كضع أعضاء ىيئة التدريس :غَت مسبوقة للتعامل معو كيتطلب ذلك يتطلب قدرةن 
اىات اٟتديثة يف اٟتقوؿ ا١تعرفية اليت تنتمي إليها ىذه ا١تناىج كحاجة كمدل مناسبتها مع االٕت كمعلوماهتم، ككضع ا١تناىج،

(، كعلى 2013)حلس، اا كمعلوماتين ككذلك دراسة كضع الطلبة كمدل تفاعلهم مع التطور اٟتادث مهارين  ،سوؽ العمل
مة كضماهنا؛ حيث تيسهم على مستول مؤسسات التعليم العارل لتحسُت جودة ا٠تد كبَتةه   ده "جهو  ابذؿ أيضن الصعيد العريب تي 

، امنظمات إقليمية كعا١تية يف مشاريع جدية تقع ٖتت عنواف: ضماف اٞتودة )مكتب الًتبية العريب لدكؿ ا٠تليج، األسكو 
اٖتاد اٞتامعات العربية، اليونسكو، برنامج األمم ا١تتحدة اإل٪تائي،...إخل(؛ فا١تصلحة العامة تقتضي توفَت خدمات التعليم 

طلوبة من لدف مقدمي ا٠تدمة ُّدؼ ٖتقيق الفائدة كتعظيم األثر ا١تًتتب عليها، األمر الذم يرفع من ا١تستول باٞتودة ا١ت
على األطراؼ األخرل ا١تستفيدة من خدمات التعليم العارل)اٟتكيم  امباشرة الذم ينعكس أيضن  العلمي لطاليب ا٠تدمة بصورةو 

 (. 183،  2011كآخركف،
منها:  ؤسسات من كجهة نظر ا١تستفيدين ٭تقق أىدافان عديدةا١تإف القياس ا١تستمر ٞتودة ا٠تدمات اليت تقدمها 

بالتارل البحث عن ا٠تدمات اليت ٖتقق أعلى ك  ،كمعرفة ا١تؤسسة بالتغيَتات اليت طرأت على احتياجاهتم ،رضا ا١تستفيدين
ا١تؤسسة يف معرفة نقاط القوة كالضعف يف أسلوب تقدًن خدماهتا اٟتصوؿ على ا١تعلومات اليت تساعد ك درجات الرضا، 

من  أداةن باعتبارىا استخداـ البيانات كا١تعلومات اليت يوفرىا قياس رضا ا١تستفيدين ك كالتعامل مع ا١تستفيدين من خدماهتا، 
ُت أك العقبات ا١تالية ا١تسببة أدكات الرقابة على األداء الداخلي للمؤسسة، كاكتشاؼ األخطاء النإتة عن عدـ رضا ا١توظف

 (.24، 2007اٟتارثي،) لعدـ الرضا
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 :متكاملة تبدأ من مفهومي كاف البد من إحاطة ىذا ا١تفهـو برؤيةو   لكلذ ؛من ذلك تتضح لنا أ٫تية خدمة التعليم العارل
حث العلمي كخدمة اَّتمع، كجودة ا٠تدمة، كأ٫تية دكر عضو ىيئة التدريس يف ٖتقيق كظائف اٞتامعة التدريس كالب ،التعليم

بداع كاالبتكار كالتميز؛ لذا فإف البحث اٟتارل، يتناكؿ دراسة إلكأ٫تية تلبية تطلعاتو إذل خدمات متميزة، توفر لو فرص ا
 & Parasuraman) ك زمبلئو صممو باراشوراماف  الذيSERVQUAL  جودة ا٠تدمات باستخداـ مقياس الفجوة

Others, 1988) ، ها مي ّتامعة ا١تلك خالد ٞتودة ا٠تدمات اليت تقدٍّ  دراسة إدراكات أعضاء ىيئة التدريسمن خبلؿ
 اٞتامعة بالفعل كتوقعاهتم ١تستول جودهتا.

 :مشكلة البحث
عا١تية، كأصبحت اٞتودة ىي الوظيفة األكذل ألية مؤسسة جامعية كفلسفة إدارية  لقد أصبح االىتماـ باٞتودة ظاىرةن 

البيئية ا١تتبلحقة سريعة من اٟتصوؿ على ميزة تنافسية ٘تكنها من البقاء كاالستمرار يف ظل ا١تتغَتات  كأسلوب حياة ٘تكنها
ىذه ا١تنفعة ٣تموعة ٘تثٍّل كتتحدد جودة ا٠تدمة من خبلؿ ا١تنفعة الكلية اليت ٭تصل عليها ا١تستفيد من ا٠تدمة، ك  التغَت،

ف تكوف عاـ أذل ٖتقيق رؤيتها االسًتاتيجية يف إجامعة ا١تلك خالد  ا١تنافع ا١ترتبطة باٟتصوؿ على ا٠تدمة، كعليو تسعى
ذل تقدًن خدمات ذات جودة أفضل تفوؽ ما يتوقع أف ٭تصل عليو إجامعة عا١تية، ك  (200) فضلأضمن  (ـ2030)

كا٢تدؼ االسًتاتيجي يف اسًتاتيجية جامعة ا١تلك خالد األساسية القيم  لحد٘تثل إف اٞتودة إا١تستفيد من ا٠تدمة، كعليو ف
اٞتامعة لن  لكن   ؛نشطتها ا١تختلفةأذل جودة إىدافها االسًتاتيجية ك أكؿ ٢تا، كمن ىذا ا١تنطلق ٖترص اٞتامعة على ٖتقيق ألا

كاقع ا٠تدمات اليت تقدمها كتوقعات إذل نشطتها كخدماهتا ا١تختلفة ما دل تتعرؼ أٖتقق ىدفها االسًتاتيجي يف جودة 
دراكات أعضاء ىيئة إة خدماهتا، كعليو فإف البحث اٟتارل يساعد اٞتامعة يف الكشف عن الفجوة بُت ا١تستفيدين ٞتود

 ف تقدمها اٞتامعة. أمة بالفعل من جامعة ا١تلك خالد كتوقعاهتم ١تستول ا٠تدمات اليت ينبغي التدريس ٞتودة ا٠تدمة ا١تقد  
  سئلة البحث:أ

إدراكات أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة ا١تلك خالد ١تستول جودة متوسط بُت درجة  اىل توجد فركؽ دالة إحصائين  .1
 ا٠تدمة اليت تقدمها جامعة ا١تلك خالد كبُت درجة توقعاهتم للخدمة؟

بُت إدراكات أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة ا١تلك خالد ٨تو مستول جودة ا٠تدمة اليت  اىل توجد فركؽ دالة إحصائين  .2
كالدرجة العلمية )أستاذ مساعد، أستاذ مشارؾ،  ،تطبيقية( –ت: التخصص )إنسانية تقدمها اٞتامعة تعزل ١تتغَتا

 سنة فأكثر(؟ 16سنة،  15-11سنوات، من 10-6سنوات، من  6عدد سنوات ا٠تدمة )أقل من ك  ،أستاذ(
اليت  بُت توقعات أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة ا١تلك خالد ٨تو مستول جودة ا٠تدمة اىل توجد فركؽ دالة إحصائين  .3

أستاذ مشارؾ، ك تطبيقية( كالدرجة العلمية )أستاذ مساعد،  –تقدمها اٞتامعة تعزل ١تتغَتات: التخصص )إنسانية 
 سنة فأكثر(؟ 16سنة،  15-11سنوات، من  10-6سنوات، من  6أستاذ( كعدد سنوات ا٠تدمة )أقل من ك 

 أىمية البحث:
ىذا البحث د أ٫تية البحث اٟتارل من أ٫تية موضوعو من الناحيتُت النظرية كالتطبيقية؛ فمن الناحية النظرية يع تنبع

أكؿ ْتث يف قياس الفجوة يف جودة ا٠تدمة ّتامعة ا١تلك خالد من خبلؿ استخداـ مقياس الفجوة بُت إدراكات ا١تستفيدين 
ا من الناحية التطبيقية فيمكن أف تيسهم نتائج ىذا أم   ،تدريس فيهامن كجهة نظر أعضاء ىيئة ال ممن ا٠تدمة كتوقعاهت
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٦تا ييساعد إدارة اٞتامعة  ؛إلقاء الضوء على مستول ا٠تدمات ا١تقدمة ألعضاء ىيئة التدريس ّتامعة ا١تلك خالد يفا١تقياس 
البة بُت إدراكات أعضاء ىيئة تظهر النتائج كجود فجوة سقد على إعادة النظر يف بعض متغَتات أك عناصر ا٠تدمة اليت 

تظهر النتائج كجود فجوة موجبة بُت إدراكات أعضاء قد االستمرار يف تعزيز العناصر اليت مع ، كتوقعاهتم حو٢تاالتدريس 
ا١تقدمة ألعضاء ىيئة  ا٠تدمات١تدل جودة  اموضوعين  اـ البحث اٟتارل تصورن كبذلك يقدٍّ  .٢تاكتوقعاهتم ىيئة التدريس 

امعة ا١تلك خالد كا١تأمولة من كجهة نظرىم، ٔتا يفيد إدارة جامعة ا١تلك خالد ُّيئتها اإلدارية كاألكادٯتية بنقاط التدريس ّت
 .القوة كنقاط الضعف يف عناصر ا٠تدمة اليت تقدمها ألعضاء ىيئة التدريس باٞتامعة

 ىداؼ البحث:أ
 :ذلإىدؼ البحث اٟتارل  

التدريس ّتامعة ا١تلك خالد ١تستول جودة ا٠تدمة اليت تقدمها جامعة ا١تلك معرفة درجة متوسط إدراكات أعضاء ىيئة  .1
 ا بينهما.خالد كمعرفة درجة توقعاهتم للخدمة، كما إذا كانت ىناؾ فركؽ دالة إحصائين 

بُت إدراكات أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة ا١تلك خالد ٨تو مستول جودة  امعرفة ما إذا كانت ىناؾ فركؽ دالة إحصائين  .2
أستاذ ك تطبيقية( كالدرجة العلمية )أستاذ مساعد،  –دمة اليت تقدمها اٞتامعة تعزل ١تتغَتات: التخصص )إنسانية ا٠ت

سنة  16سنة،  15-11سنوات، من 10-6سنوات، من  6عدد سنوات ا٠تدمة )أقل من ك أستاذ( ك مشارؾ، 
بُت توقعات أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة ا١تلك خالد ٨تو مستول جودة  امعرفة ما إذا كانت ىناؾ فركؽ دالة إحصائين  .3 .(فأكثر

أستاذ ك تطبيقية( كالدرجة العلمية )أستاذ مساعد،  –ا٠تدمة اليت تقدمها اٞتامعة تعزل ١تتغَتات: التخصص )إنسانية 
سنة  16سنة،  15-11سنوات، من 10-6سنوات، من  6عدد سنوات ا٠تدمة )أقل من ك أستاذ( ك مشارؾ، 

 حدود البحث:  .4 .(أكثرف
موضوع البحث يف قياس جودة ا٠تدمات اليت تقدمها جامعة ا١تلك خالد باستخداـ مقياس  يتحددالحد الموضوعي: 

 . SERVQUALدراكات كالتوقعات إلالفجوة بُت ا
 مساعد.أستاذ ك أستاذ مشارؾ، ك عضاء ىيئة التدريس، ٔتراتبهم العلمية: أستاذ، أ: اقتصر البحث على الحد البشري
 ُّا، ا٠تميس، ٤تايل عسَت.أكادٯتية ا١تختلفة، الطبلب كالطالبات، أل: جامعة ا١تلك خالد، ٔتجمعاهتا االحد المكاني
 .(ػ38/1439 ) كؿ من العاـ اٞتامعيألداة البحث يف الفصل اأ: ًب تطبيق الحد الزماني

 مصطلحات البحث: 
 :فعاؿ ٮتلو من أم عيوب كمن أكؿ مرة،  كٖتقيق رغباهتم بشكلو  تعرؼ ٔتدل ٖتقيق توقعات ا١تستفيدين  جودة الخدمة

ف جودة ا٠تدمة إ(. 46، 2017( ك )األخرس،31، 2017فضبلن عن ٖتقيق االستمرارية يف ٖتسُت األداء )أبو شعباف،
 (.22، 2016توقعات ا١تستفيد )أبو عكر، -اإلدراؾ الفعلي للخدمة 

 ارل ما يتلقاه عضو ىيئة التدريس ّتامعة ا١تلك خالد من خدمات فعلية، يقصد باإلدراكات يف البحث اٟت  اإلدراكات
 َّاالت أداة البحث كعناصرىا.ا ك٤تددة، كفقن 

 كيقصد ُّا يف البحث اٟتارل، تصورات أعضاء ىيئة التدريس عما ينبغي أف تكوف عليو ا٠تدمة ا١تقدمة من  التوقعات
 .لبحثلعناصر كفقرات أداة ا اجامعة ا١تلك خالد، كفقن 
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للمجاالت ا٠تمس  اكقيست يف البحث اٟتارل بالفرؽ بُت متوسطات إدراؾ أعضاء ىيئة التدريس كتوقعاهتم، كفقن الفجوة: 
 كعناصرىا.

  :من العناصر،  ل ٣تاؿ من عددو حيث يتكوف ككيتم من خبلؿ أداة ٖتتوم على ٜتسة ٣تاالت للجودة، قياس الفجوة
االختبلؼ/التطابق بُت إدراكات ا١تستفيدين ١تستول  إذلمن خبلىا يتم قياس جودة ا٠تدمة ّتامعة ا١تلك خالد كالتعرؼ ك 

الذم صممو  SERVQUAL مقياس الفجوة مة بالفعل كبُت توقعاهتم ٨تو ا٠تدمة ا١تمتازة، باستخداـا٠تدمة ا١تقد  
 Parasuraman & Others,1988)باراشوراماف كزمبلئو

 ، على النحو التارل:(343، 2009)الدكسرم كا١تكيمي، ( ك51-50، 2017)األخرس، تعريف اَّاالت ا٠تمس كنكٯت
ىذا اَّاؿ تقييم ا١تستفيدين من أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة ا١تلك خالد يعكس  الجوانب المادية الملموسة: .1

 كا١توقع اٞتغرايف كمظهر اإلدارة. ،كا١تبلعب ،كاألجهزة ،كاألدكات ،كا١تعدات ،للمباين
كيعكس ىذا اَّاؿ تقييم ا١تستفيدين ١تدل توافر األنشطة كتنوعها، كقدرة جامعة ا١تلك خالد على الوفاء االعتمادية:  .2

كما يعرب قياس ىذا اٞتانب على درجة ثقة أعضاء ىيئة   ،بتقدًن ا٠تدمة يف الوقت كا١تواعيد احملددة كا١تناسبة ٢تم
 دارة اٞتامعة كاعتمادىم عليها يف اٟتصوؿ على ا٠تدمة كما يتوقعوهنا.التدريس بإ

ىذا اَّاؿ مدم قدرة إدارة جامعة ا١تلك خالد على االستجابة لرغبات أعضاء ىيئة التدريس يعكس االستجابة:  .3
 دائمة كمستمرة كْتث شكواىم بسرعة. كاالستعداد التاـ ١تساعدهتم بصفةو 

اَّاؿ قدرة إدارة جامعة ا١تلك خالد على بث الثقة كاالطمئناف يف نفوس أعضاء ىيئة  يعكس ىذااألماف والسالمة: و .4
التدريس من خبلؿ ٘تتعهم بالكفاءة كا١تهارة يف تقدًن ا٠تدمة، كمدل توفر األماف الكايف ٔتكاف تقدًن ا٠تدمة، كما أنو 

 يعكس تقييم أعضاء ىيئة التدريس ٟتسن ا١تعاملة من مقدمي ا٠تدمة.
كيعكس ىذا اَّاؿ مدل إحساس أعضاء ىيئة التدريس بتعاطف إدارة جامعة ا١تلك خالد معهم كرعايتها ف: التعاط .5

 رغباهتم.مع ٔتا يتناسب  ىا٢تم، كتفهمها الحتياجاهتم، كالعمل ا١تستمر لتحسُت ا٠تدمة كتطوير 
 اإلطار النظري للبحث: 

 .أسلوب الفجوة في قياس جودة الخدمات التي تقدمها الجامعات
ا٠تدمة كجودهتا،  :ن ا٠تلفية النظرية ١توضوع قياس جودة ا٠تدمات اليت تقدمها اٞتامعات اإلشارة السريعة إذلتتضم  

 .ن كتوقعاهتم، كأ٫تية قياس رضاىم، ك٣تاالت جودة ا٠تدمة، كخطوات تطبيقهايكا١تستفيد
 :الخدمة

على ذلك ا١تفاىيم اليت تناكلت ىذا  اختلفت كجهات نظر الكيتاب يف ٖتديد مفهـو ا٠تدمة، كتعددت بناءن  
لتطبيق أك استخداـ جهد أك طاقة بشرية أك  اٞتانب، كا٠تدمة منتج غَت ملموس يقدـ فوائد كمنافع مباشرة للمستفيد نتيجةن 

 (. 4، 2000)أكرماف كالديوه جي،  اآلية، كا٠تدمة ال ٯتكن حيازهتا أك استهبلكها مادين 
 الجودة:

( أف اٞتودة عملية مستمرة هتدؼ إذل االستخداـ األمثل للموارد البشرية 2003/2004،41عبد احملسن،يرل )
عن الوفاء باحتياجات ا١تستفيد، كىي  عملية دمج ٚتيع  بلن عاـ فض خاص، كاَّتمع بشكلو  صاحل ا١تؤسسة بشكلو كا١تادية ل
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٦تا  ؛تصبح اٞتودة مسئولية كل فرد يف ا١تؤسسةلأنشطة ا١تؤسسة ككظائفها ذات العبلقة للوصوؿ إذل مستول متميز من اٞتودة 
(، كىي 6، 2002)البكرم،  ًب دفعو للحصوؿ عليو من منافع ييعظنم أداء ا١تؤسسة، كىي حصوؿ ا١تستهلك على ما

 (.403، 2008الفضل، )من ا١تواصفات ١تنتج أك ٠تدمة تولد القدرة على إشباع اٟتاجات الضمنية ا١تتعلقة ُّا 
 جودة الخدمات:

فعاؿ ٮتلو من أم عيوب كمن أكؿ  احتياجات ا١تستفيدين كٖتقيق رغباهتم بشكلو  إذلقصد ّتودة ا٠تدمة، التعرؼ يي 
مة بالفعل لتوقعات ا١تستفيد ا٠تدمة ا١تقد  عن ٖتقيق االستمرارية يف ٖتسُت األداء، كٔتا يعكس مدم مبلئمة بلن مرة، فض

ا يف ىذا ا١تفهـو مسيطرن أصبح الفعلي من ىذه ا٠تدمة، أم أف ا١تستفيد الفعلي ىو الذم ٭تكم على جودة ا٠تدمة، ك 
توقعات ا١تستفيد عن مستول أداء ا٠تدمة  -جودة ا٠تدمة   األداء الفعليأف األكساط البحثية كالعملية ٞتودة ا٠تدمة. 

 أك خدمةو  ا ٣تموعة ٦تيزات متكاملة ١تنتجو عاـ أهن   (، كتعرؼ اٞتودة بشكلو 343ـ، 2009تازة )الدكسرم، كا١تكيمي، ا١تم
يكوف (، كىي ٣تموعة من ا٠تصائص اليت 4، 2005ىشاـ،تعرب عن قدرهتا على تلبية رغبات ٭تددىا أك يتوقعها ا١تستفيد )

(، كتعرب 67، 2006)اٞتريرم،  طريق ا٠تدمات ا١تتوافقة مع توقعات الزبائن ٢تا القدرة على إشباع حاجات ا١تستفيدين عن
، 2009حافظ ،عن نوعية ا٠تدمات ا١تقدمة ا١تتوقعة كا١تدركة اليت ٘تثل احملدد الرئيس لرضا ا١تنتفع اك ا١تستفيد أك عدـ رضاه)

69.) 
ن جودة ا٠تدمات عٯتكن أف نستنتج أف جودة ا٠تدمة ىي درجة رضا أعضاء ىيئة التدريس باٞتامعة  ٦تا سبق

 ا١تقدمة، كمقارنتها مع حاجاهتم كرغباهتم كتوقعاهتم لتلك ا٠تدمات.
 جودة خدمات إدارة الجامعة:

جودة التعليم أهنا عبارة عن عملية توثيق الربامج كاإلجراءات كتطبيق لؤلنظمة كاللوائح كالتوجيهات، هتدؼ  عرؼت 
االجتماعية ك النفسية، ك اٞتسمية، ك إذل ٖتقيق نقلة نوعية يف عملية التعليم كاالرتقاء ٔتستول الطلبة يف ٚتيع اٞتوانب العقلية، 

عدـ كالثقافية، كال يتحقق ذلك إال بإتقاف األعماؿ كحسن إدارهتا. كقد ًب ٖتديد أربع مشاكل معوقة يف التعليم كىي: 
، 2003، كغياب القيادة )الطائي كقدادة، كضعف التدريسعلى ا١تواضيع األكادٯتية، كنقص ا١تعايَت،  الكايفالتأكيد 

 ،: غَت ملموسةفهي من ا٠تصائص تتمتع ٔتجموعةو ك عي عن حاؿ ا٠تدمة بصورة عامة  خدمة التعليم اٞتامتعربٍّ ك (، 275
إذل ا١تستفيد  با١تستفيدين، مثل اٟتصوؿ على ا١تعرفة من خدمة التعليم، كال ٗتزف كإ٪تا تقدـ مباشرةن  مباشرو  كذات اتصاؿو 

كيرل (، 90، 2006آلخر)جربين،  افو آين، ك ال ٯتكن ٖتويل ملكيتها كال إعادة بيعها كال ٯتكن نقلها من مك بشكلو 
تتصف بدرجة اتصاؿ كوهنا  كخصوصيتهالطبيعة ا٠تدمة التعليمية  انو نظرن أ  (Zeithaml and Others,2006)كآخركف 

 من مقدـ ا٠تدمة لوجو بضركرة تواجد كلو  اتستلـز تقدًن ا٠تدمة التعليمية كجهن ك (، High Level of Contact) يةعال
اليت تيقدـ من خبل٢تا  اعاـ، كقاعات الدرس كا١تختربات ٖتديدن  ، اٟتـر اٞتامعي بشكلو نفسيهما يف ا١تكاف كالزماف كطالبها

، فإف اا١تعلومات ا١تعرفية )كحدة ا١تعاٞتة(، كيف حاؿ تواجد ا١تستفيد يف اٞتامعة، كالطالب يف قاعات الدرس كا١تختربات ٖتديدن 
من التصميم الداخلي كا٠تارجي ألماكن تقدًن ا٠تدمة التعليمية  مظهر كلو  :عوامل مثلمن ال درجة رضاىم سوؼ تتأثر بعددو 

،إضافةن إذل أماكن  همكالنشاطات البلمنهجية كاألدكات كالتجهيزات ا١تستخدمة، كخصائص بقية الطلبة كسلوك ها،كخصائص
على مديرم ا٠تدمات ٬تب ئق ا١تتوافرة؛ لذا تواجد الطلبة كتفاعلهم مع بعضهم يف الساحات العامة كما بُت ا١تباين كاٟتدا
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كسائل الًتفيو، كأماكن تقدًن ا٠تدمة  :من شمل كبلن تل تهااألخذ بعُت االعتبار كفاءة التصاميم ا٠تاصة باٟتـر اٞتامعي كفاعلي
ا١تنتج جودة خدمات إدارة اٞتامعة، باعتبارىا ٣تموع ا٠تصائص ك٦تيزات ( Jones, 2003, 224التعليمية، كيلخص جونز )

حيث كاٞتهات الداخلية كا٠تارجية ا١تنتفعة،  ،كاَّتمع ،الطالب، كسوؽ العمل كلو من:  التعليمي كقدرتو على تلبية متطلبات
تتطلب عملية ٖتقيق جودة التعليم توجيو كل ا١توارد البشرية كالسياسات كالنظم كا١تناىج كالعمليات كالبنية التحتية من أجل 

لطالب لبلوغ ا١تستول الذم نسعى ا هتيئضماف تلبية ا١تنتج التعليمي للمتطلبات اليت لبتكار كاإلبداع إ٬تاد ظركؼ مواتية لبل
لتحقيقو، كأف ثقافة اٞتودة كبرا٣تها تؤدم إذل اشًتاؾ كل فرد كإدارة ككحدة علمية كطالب كعضو ىيئة تدريس ليصبح  اٚتيعن 
فعاؿ ليحقق أىدافو  ة الدافعة ا١تطلوبة لدفع نظاـ التعليم اٞتامعي بشكلو من ىذا الربنامج، كبالتارل فإف اٞتودة ىي القو  اجزءن 

 ذات االىتماـ بالتعليم اٞتامعي.  ا١تختلفةكرسالتو ا١تنوطة بو من قبل اَّتمع كاألطراؼ 
اجات تؤدم إذل إشباع حك كيف ضوء ما سبق ٯتكن تعريف جودة خدمة اٞتامعة أهنا "٣تموعة ا١تنافع اليت تقدمها اٞتامعة  

 : الطالب، كاألستاذ، كاَّتمع، اٟتكومة، ...إخل.مكرغباهت ا١تستفيدين
 رضا المستفيدين:

األشخاص الذين يتعاملوف مع ا١تؤسسة كيتلقوف ا٠تدمات كيقسمهم  :( ا١تستفيدين أهنم143، 2011يعرؼ )زاىر، 
: كىم ا١توظفوف يف ٚتيع اإلدارات كاألقساـ داخل ا١تؤسسة الذين يتعاملوف مع بعضهم إل٧تاز ُتإذل: ا١تستفيدين الداخلي

الذين يتعاملوف مع ا٠تدمة اليت تنتجها ا١تؤسسة كيتلقوف ا١تخرجات النهائية األفراد ىم ك األعماؿ. كا١تستفيدين ا٠تارجيُت: 
( أف ا١تستفيد يشًتم ا١تنتجات ا١تادية Solomon, 2004رل )منها سواء كانوا أفرادان أـ إدارات أـ مؤسسات بأكملها. كي

ما تكوف متأصلة  اا١تلموسة كا١تنتجات ا٠تدمية غَت ا١تلموسة إلشباع حاجات كرغبات ٤تددة، كىذه اٟتاجات كالرغبات غالبن 
عندما يشعر ك م. ترتبط با١تستقبل طويل األجل، كٖتديد ا٢توية الشخصية ٢تك يف العقل كالتفكَت البلكاعي للمستفيدين 

ما إلشباع ىذه اٟتاجة، كعليو فإف ا١تستفيد يقـو ٔتقارنة ا٠تدمة  معينة فإنو يتولد الدافع لديهم للقياـ بعملو  ْتاجةو  كفا١تستفيد
مع ما  كاٞتهد ا١تبذكؿ مقارنةن  ،الوقتك التكاليف ا١تادية، ك اٞتودة،  :مع ما كاف يتوقعو من حيث االيت حصل عليها فعلين 

 نافسوف. يقدمو ا١ت
كضركرة قياـ  ،كشفت بعض الدراسات عن أ٫تية قياس رضا ا١تستفيدين كأثره يف ٖتقيق أىداؼ ا١تؤسسةكقد  

إجراء  ـأ ،االتصاؿ ا١تباشر با١تستفيدين :ا من خبلؿا١تؤسسات بتصميم برامج فعالة كدقيقة لقياس رضا ا١تستفيدين منها، إم  
من خبلؿ بيوت خربة استشارية متخصصة إلجراء الدراسات كغَتىا  ـأ ،بلع اآلراءالدراسات كالزيارات ا١تيدانية ٢تم الستط

( أف اٟتكم على جودة ا٠تدمة Lovelock and Wirtz, 2006من األساليب كا١تؤشرات األخرل، فَتل ال فلوؾ كراتز)
فعليان مع اٞتودة ا١تتوقعة للخدمة؛ حيث يبٍت التعليمية ا١تدركة تتم بناءن على مقارنة ا١تستفيدين ٞتودة ا٠تدمة التعليمية ا١تستلمة 

ما يبٍت  اكيف حاؿ ا٠تدمة التعليمية، غالبن  ،ا١تستفيدكف توقعاهتم بناءن على ا٠تربة الشخصية، كعلى ما يقدمو ا١تنافسوف
 ،كالطبلب ،ساتذةاأل منا١تستفيدكف توقعاهتم ٞتودة ا٠تدمة التعليمية بناءن على الصورة الذىنية للجامعة يف أذىاف ا١تستفيدين 

كدرجة إقباؿ ا١تستفيدين عليها، كاٟتصة السوقية ، عداد الطلبة ا١تلتحقُت ُّاإيف ىذه الصورة الذىنية  تتمثلك  كأكلياء أمورىم،
للجامعة مقارنةن مع اٟتصة السوقية للجامعات األخرل ا١تنافسة، كالصورة الذىنية ٢تا يف أذىاف أصحاب ا١تصاحل يف القطاعُت 

ٝتعة خر٬تي اٞتامعة يف سوؽ العمل، كدرجة طلب سوؽ العمل احمللي كاإلقليمي على  :ا٠تاص اليت تتمثل يفالعاـ ك 
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على مدل التقارب بُت ما يتوقعو ا١تستفيد كاألداء الفعلي  ؿه ( أف رضا ا١تستفيد دا2011. كيرل )زاىر ا١تتخرجُت فيها
ع عدـ الرضا كالعوامل ا١تسببة للرضا فقد تكوف العوامل متعلقة لذلك فإف مهمة ا١تؤسسة ٖتديد العوامل اليت ٘تنك  ؛للخدمة

 (.148، 2011با٠تدمات ا١تصاحبة كليس با٠تدمة ْتد ذاهتا )زاىر 
 ( الرضاء إذل ثبلث حاالت: 22-21، 2007اٟتارثي كالسلمي، كيقسم ) 

 كوف حالة من الرضا لدل ا١تستفيد.ت: ٖتدث عندما تتطابق توقعات ا١تستفيد مع األداء الفعلي للخدمة فتالحالة األولى
: ٖتدث عندما يكوف األداء الفعلي للخدمة أعلى من ا١تتوقع ْتيث تكوف النتيجة الرضا التاـ الذم ٯتكن أف الحالة الثانية

 يدفع ا١تستفيد إذل التحدث لآلخرين باستحساف عن ا٠تدمة.
 داء الفعلي للخدمة ْتيث يكوف ا١تستفيد غَت راضو : ٖتدث عندما تكوف توقعات ا١تستفيد أكرب من األالحالة الثالثة

  لدراسة جودة ا٠تدمات اٞتامعية: بلفكبناءن على ما سبق يوجد مدخ
مة يف ا١تؤسسة التعليمية، كينطلق من مدل مطابقة ا٠تدمات ا١تقد   مقدـ خدمة الخدمةكٯتثل كجهة نظر  المدخل األوؿ

من خدمة ا١تؤسسة التعليمية، كينطلق من  المستفيدٯتثل كجهة نظر  األخرالمدخل ا ٢تذه ا٠تدمة. كللمعايَت ا١توضوعة سلفن 
مة من جامعة مة الستخدامات ا١تستفيد كاستعماالتو. كالبحث اٟتارل ينطلق يف دراسة ا٠تدمة ا١تقد  مدل مبلئمة اٞتودة ا١تقد  

باٞتامعة، من خبلؿ دراسة مستول إدراكهم ا١تلك خالد باالستناد إذل ا١تدخل الثاين، ا١تستفيد، عضو ىيئة التدريس 
 مة من اٞتامعة.كتوقعاهتم ٞتودة ا٠تدمات ا١تقد  

 مجاالت جودة الخدمة:
االت اليت ركزت عليها معظم اَّ( ٣تاالت ٞتودة ا٠تدمات ّتامعة ا١تلك خالد، كىي 5كيركز البحث اٟتارل على )
( 20-19، 2016( ك )أبو عكر، 32، 2017شعباف، ( ك)أبو 51-50، 2017الدراسات السابقة، مثل )األخرس،

(، كفيما يلي اَّاالت كما تعرب عنو 70، 2006( ك)اٞتريرم، 146، 2010( ك)زاىر، 64، 2016ك)اٟتجار، 
 ،كتصميم ا١تباين ،كمظهر ا١توظفُت ،كا١تعدات ،التسهيبلت ا١تادية :: كتتضمن Tangiblesالمادية /الملموسية .1

 كالتصميم العاـ.  ،ةكمستول التقني
ىذا  دلذلك يع ؛: كتعرب عن قدرة ا١تؤسسة ٦تثلة يف موظفيها على أداء ا٠تدمة بكفاءة كدقةReliabilityاالعتمادية  .2

كتتحدد كفاءة  ،كبَتة درجة الرضا لدل ا١تستفيد  اَّاؿ ىو األىم من بُت ٣تاالت ا٠تدمة كىو الذم ٭تدد بدرجةو 
 .توكجود دقة األداءيف يف الوقت أـ  ا١تؤسسة يف أدائها للخدمات ٔتدل كفائها كالتزامها بوعودىا للعمبلء سواءن 

لنداء  من االلتزاـ كالتدريب سواءن كبَت و   : أم أف يكوف موظفو ا١تؤسسة على قدرو Responsivenessاالستجابة  .3
طويل سوؼ يؤدم إذل  أك يف كقتو  طأخ ف أداء ا٠تدمة بشكلو إاسب؛ إذ ا١تستفيد أـ إلكماؿ ا٠تدمة يف الوقت ا١تن

 شعور ا١تستفيد بعدـ الرضا.
كمن يقدمها، أم يتعلق ٔتدل  ا١تقد مة: كيعرب عن درجة الشعور باألماف يف ا٠تدمة Securityاألمن والسالمة  .4

 .ليهماا١تخاطر ا١تدركة لنتائج تلقي ا٠تدمة من ا١تؤسسة، أك مقدمها أك ك
من االحًتاـ كمراعاة مشاعر ا١تستفيدين  كبَتو   : كتعٍت أف يكوف مقدـ ا٠تدمة على قدرو Courtesyالتعاطف/المجاملة  .5

 أثناء االتصاؿ ُّم.يف كالتعامل معهم بود 
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 خطوات تطبيق جودة الخدمة:
الشاملة يف قطاع التعليم العارل. آلية لتحقيق األىداؼ التعليمية كالتطويرية بوصفها االىتماـ باٞتودة كضماهنا  ىذا يتطلب

 ( خطوات تطبيق جودة ا٠تدمة يف اٞتامعات، بالتارل:99-89، 2004فقد حدد )فتحي كزيداف، 
من كمراجعتها تم مراقبة إدارة اٞتودة تكتشمل: ٖتديد ا١تسؤكؿ عن إدارة اٞتودة كتطبيقها، ككيف  رسم سياسة الجودة .1

 يف حالة اإلخفاؽ يف االلتزاـ باإلجراءات.جانب إدارة اٞتامعة، بالعمل التصحيحي 
اليت تشمل: التوثيق كالتسجيل، كتقدًن ا١تشورة، كٗتطيط ا١تناىج كتطويرىا، كالتقوًن، كمواد التعليم،  تحديد اإلجراءات .2

 كتطويرىم. همكاختيار ا١توارد البشرية األكادٯتية كاإلدارية كتعيين
 .ىاكنشر  ة كقابلة للتطبيقاليت ٬تب أف تكوف كاضح توضيح تعليمات العمل .3
 كيشمل تصحيح ما ًب إغفالو أك عملو بطريقة غَت صحيحة. القياـ بالعمل التصحيحيالقدرة على  .4

يف اَّاالت الًتبوية كالتعليمية ا١تختلفة كعلى مراحل  ومن الدراسات مفهـو إدارة اٞتودة الشاملة كتطبيق تناكلت كثَته 
ت يف دكؿ ٥تتلفة من العادل؛ أجنبية كعربية، كقد استهدفت ىذه الدراسات إجراءات تعليمية عديدة، كقد ٘تت ىذه الدراسا

نظرية كتطبيقية لتطوير التعليم تبعنا ١تعايَت إدارة اٞتودة الشاملة، أك ١تعرفة مدل تطبيق مؤسسات التعليم ا١تختلفة ١تعايَت اٞتودة 
  :الشاملة؛ كسيتم عرض ىذه الدراسات من األحدث إذل األقدـ

( اليت ىدفت إذل التوصل إذل اسًتاتيجية مقًتحة لتحسُت جودة ا٠تدمات الطبلبية يف اٞتامعات 2015) دراسة السعافُت
تقييم الطبلب ٞتودة ا٠تدمات التعليمية يف جامعة ا١تلك  تعرؼإذل  ت( ىدف2014الفلسطينية، دراسة الشعييب كالشهراين )

: أعضاء ىيئة التالية بعادألاٞتودة يف ا لدراسةHEdPERF داـ مقياسخالد، كٖتديد نقاط القوة كالضعف فيها باستخ
(، اليت 2013ٝتعة اٞتامعة، كدراسة أبو ىاشم)ك الربامج كا١تقررات الدراسية، ك التسهيبلت ا١تادية، ك ا١توظفُت، ك التدريس، 

لى ا١تراكز العاملة يف ٤تافظات ىدفت تعرؼ جودة ا٠تدمات التعليمية يف ا١تراكز الدكلية لتعليم اللغات، دراسة تطبيقية ع
( اليت ىدفت إذل تعرؼ العبلقة بُت جودة ا٠تدمة التعليمية ا١تدركة كجودة اإلشراؼ كرضا 2011غزة، كدراسة الربيعي )

يف جودة  اكقد بينت نتائج الدراسة أبعاد جودة ا٠تدمة األكثر تأثَتن  ،الدراسات العليا يف اٞتامعات ا٠تاصة األردنية طبلب
ىدفت إذل الكشف عن الفجوة اليت ( 2010دراسة )بركات،ك اؼ كٖتقيق رضا الطلبة كىي االعتمادية كاالستجابة.  اإلشر 

بُت إدراكات الدارسُت يف جامعة القدس ا١تفتوحة بطولكـر كتوقعاهتم ١تستول ا٠تدمة اليت تقدمها ٢تم اٞتامعة يف اَّاالت 
ككيف يتعاملوف  ب( اليت ىدفت إذل بياف كيف ينظر الطبلFrick & Others,2009ا١تختلفة، كدراسة فريك كآخركف )

مع جودة التعليم كالتدريس اليت ٮتتربكهنا يف اٞتامعات، كأثر ذلك على كالئهم، كأشارت النتائج إذل أف ىناؾ عبلقة كثيقة 
ه ككالؤه أكرب. كدراسة كل أكرب كاف رضا مت ا٠تدمات التعليمية للطالب فائدةن بُت جودة التعليم كرضا الطالب، فكلما قد  

الدراسات  طبلب( اليت ىدفت إذل تقييم العوامل اليت ٖتقق رضا Arambewela & Hall, 2008من ارامبويبل ك ىيل)
العوامل اليت تؤثر على اختيار أسًتاليا كوجهة للدراسة كآراء الطلبة يف ذلك، كإذل  معرفةالعليا يف اٞتامعات يف أسًتاليا، كإذل 

فحص العبلقة بُت رضا الطالب كجودة ا١تناىج التعليمية، باإلضافة إذل بياف اإلجراءات اإلسًتاتيجية اليت ينبغي على اٞتامعة 
، كأظهرت أف  SERVQUAL))سَتفكواؿ(اٗتاذىا لتحقيق رضا الطالب ككسب كالئو، كاستخدمت الدراسة مقياس 

الصعوبات اليت تواجو اٞتامعات يف كسب رضا الطالب يتمثل بوجود فجوة بُت اٞتامعات التقليدية القدٯتة كبُت ميوؿ 
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( اليت ىدفت إذل تطوير مقياس يصلح لقياس جودة ا٠تدمة بقطاع 2007،كدراسة )أبو كردةاٟتديثة.  الطبلب كإتاىاهتم
، كأظهرت النتائج أف أكثر األبعاد قدرةن على تفسَت اٞتودة ىو اٞتوانب HEDPERF، يسمى مقياس التعليم العارل

من )عاشور كالعبادلة  تسهيبلت الوصوؿ. كدراسة كلو  اكأخَتن  ،ٍب اٞتوانب غَت األكادٯتية ،يليها الشهرة ،األكادٯتية
دمات التعليم العارل من خبلؿ دراسة حالة برنامج ا١تاجستَت اليت ىدفت إذل تقييم دكر اٞتامعات الفلسطينية يف تقدًن خ

الدراسة إذل أف اٞتامعة استطاعت ٖتقيق  كخلصتإدارة األعماؿ يف اٞتامعة اإلسبلمية بغزة، كذلك بتطبيق نظرية الفجوة، 
( اليت ىدفت إذل ٦2006تا يعٍت أف ىناؾ ٣تاالن لتحسُت األداء. كدراسة )الصارمي كزايد،  ب؛من توقعات الطبل (83%)

مة ٢تم، ككذلك استطبلع توقعاهتم منها، كقد  تعرؼ مدل رضا طبلب كلية الًتبية عن خدمات اإلشراؼ األكادٯتي ا١تقد  
أنو مع زيادة عدد  اكافية عن اإلشراؼ األكادٯتي، كبينت أيضن   كشفت نتائج الدراسة أف طلبة كلية الًتبية غَت راضُت بدرجةو 

 & Lages) عن اإلشراؼ األكادٯتي. كدراسة الجيس كفرنانديس بلبزداد رضا الطمرات مقابلة ا١تشرؼ ي

Fernandes,2005)  للنظاـ القيمي  ماليت ىدفت إذل قياس الفجوة بُت مدركات عينة من طبلب اٞتامعة كتوقعاهت
اليت ىدفت إذل (Tan & Kek, 2004) من تاف ككيك الشخصي كاالجتماعي السائد يف اَّتمع اٞتامعي، كدراسة كلو 

تطوير نوعية خدمات التعليم العارل كجودهتا باستخداـ برنامج اٞتودة الشاملة بالًتكيز على الفرؽ أك الفجوة بُت إدراكات 
١تستول ا٠تدمة ا١تعموؿ فيها يف التعليم العارل، كأشارت النتائج إذل أف التحليبلت الدقيقة أثبتت  معينة من الطبلب كتوقعاهت

أكرب من الفائدة اليت ستنعكس على رضاىم ككالئهم للخدمات  اا١تنهج يف إثارة انتباه الطلبة كمنحهم قدرن  كأكضحت فائدة
اليت ىدفت إذل فحص   Sangeeta & Banwet, 2004)التعليمية ا١تقدمة ٢تم. كدراسة كل من سا٧تيتا ك بانويت )

 ) )، كدراسة ساىٍت ككاركنس كالنوعية يف التعليم اٞتامعي اختبار الفجوة بُت إدراكات الطبلب كتوقعاهتم يف مستول الفعالية

Sahney & Karunes, 2004  اليت ىدفت إذل الكشف عن مستول النوعية يف نظاـ التعليم باستخداـ أسلوب الفجوة
اليت  (Sungchul & Hyusuk, 2004)بُت إدراكات الطبلب كتوقعاهتم، ك دراسة كل من سنكجوؿ ك ىينسو ك 

ُت اإلدراكات كالتوقعات لقياس جودة ا٠تدمات اليت يقدمها معهد كورم بتحقق من فعالية اختبار الفجوة ىدفت إذل ال
اليت ىدفت إذل قياس توقعات الطبلب  ( Zachry & Kleen, 2003) ٥تتص بالتعليم العارل، كدراسة زاجرم ككلُت 

 ( Jiang & Others, 2002)ٔتستول ا٠تدمة التكنولوجية اليت تقدمها اٞتامعة يف التعليم التقٍت،  كدراسة جينك كآخركف
على تعرؼ  كفعاليتو باستخداـ مقياس الفجوة، كبينت النتائج قدرة ىذا ا١تقياس اليت ىدفت قياس جودة النظاـ التعليمي،

النظاـ التعليمي من خبلؿ فحص الفرؽ بُت اإلدراكات كالتوقعات اليت أيدىا ا١تفحوصوف من فئات ٥تتلفة كا١ترشدين جودة 
اليت ىدفت التعرؼ إذل رضا  Kleen & Shell,  2001 ) من كلُت كشيل)  كاإلداريُت كا١تدرسُت كالطبلب، كدراسة كلو 

 ستخداـ مقياس الفجوة الذم صممو باراشوراماف كزمبلئوالطبلب عن التقنيات ا١تستخدمة يف التعليم الصفي با
(Parasuraman & Others, 1988) SERVQUAL)( .ا١تطور لقياس ا٠تدمات التعليمية  

يتبُت من الدراسات السابقة أهنا استخدمت أسلوب الفجوة بُت اإلدراكات كالتوقعات للكشف عن مستول جودة 
 يف حُت HEDPERFت دراسة )الشعييب كالشهراين( كدراسة ابو كردة مقياس ا٠تدمات اليت تقدمها اٞتامعات، كاستخدم

لقياس اٞتودة كىو ا١تقياس ا١تستخدـ يف  SERVQUALاستخدمت معظم الدراسات األخرل مقياس باراشاراماف كزمبلئو 
 اٞتامعات. لت ىذه الدراسات على قدرة ىذا ا١تقياس كفعاليتو لقياس جودة ا٠تدمات يفكلقد دل   .البحث اٟتارل
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 :إجراءات البحث
 :منهج البحث

استخدـ الباحثاف ا١تنهج الوصفي التحليلي ١تبلءمتو لطبيعة البحث، فقد استخدمو الباحثاف يف توصيف موضوع          
 البحث كالدراسات السابقة، كعرض النتائج كٖتليلها كمناقشتها، كيف تقدًن التوصيات كا١تقًتحات.

 :مجتمع البحث وعينتو
يتكوف ٣تتمع البحث من أعضاء ىيئة التدريس يف كليات جامعة ا١تلك خالد، يف التخصصات اإلنسانية كالتطبيقية، يف 

 ا من أعضاء ىيئة التدريس.( عضون 3344، كعددىم )(ػ38/1439)العاـ الدراسي 
طبقية؛ حيث ًب تقسيم اَّتمع إذل كالختيار عينة البحث اتبع الباحثاف يف اختيار العينة من أعضاء ىيئة التدريس الطريقة ال

 قسمُت بناءن على التخصص: الكليات اإلنسانية كالكليات التطبيقية، كذلك بسحب كليتُت من كل ٗتصص بشكلو 
 لتُتليف السحب العشوائي من التخصصات اإلنسانية كلية الًتبية ككلية الشريعة، كالكليتاف ا اعشوائي، كالكليتاف اللتاف ظهرت

 حب العشوائي، كلية ا٢تندسة ككلية اٟتاسوب. يف الس اظهرت
 .( أعداد أعضاء ىيئة التدريس يف الكليات اإلنسانية كالتطبيقية ٣تتمع الدراسة1جدكؿ )

 النسبة من االٚتارل العدد التخصص
 28.71 180 كلية الشريعة

 19.30 121 كلية الًتبية
 23.60 148 كلية ا٢تندسة

 28.39 178 كلية علـو اٟتاسب
 100 627 االٚتارل

 كيف األقساـ األربعة ا٠تاصة بكل كلية، عدد ة( استبانة على أعضاء ىيئة التدريس بالكليات األربع350ًب توزيع )  
( استبانةن، 318( استبانةن يف الكليات التطبيقية، اسًتجع الباحثاف )150) ( استبانة يف الكليات اإلنسانية كعدد200)

عة. %( من إٚتارل االستبانات ا١توز  85.83( استبانةن، كبنسبة )309ا١تكتملة كالصاٟتة للتحليل ) اتكبلغ عدد االستبان
 كفيما يلي خصائص العينة اليت ًب ٖتليل نتائجها.

 ( خصائص عينة البحث من أعضاء ىيئة التدريس كفق متغَت التخصص كالدرجة العلمية2جدكؿ)

 التخصص إنسانية تطبيقية اإلٚتارل
 العلميةالدرجة 

 أستاذ مساعد 76 23 99
 أستاذ مشارؾ 66 50 116
 أستاذ 46 48 94

 اَّموع 188 121 309
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لدرجة )أستاذ مساعد(  اعدد أفراد العينة كفقن  غللدرجة العلمية، بل ا( أف خصائص عينة البحث كفقن 2يتضح من اٞتدكؿ)    
%( كبلغ عدد أفراد  ١37.5تتغَت )أستاذ مشارؾ( نسبة ) ا%( من إٚتارل العينة، كبلغ عدد عينة البحث كفقن 32.1نسبة )

 %( من إٚتارل عينة البحث. ١30.4تتغَت )أستاذ( نسبة ) االعينة كفقن 
 ( خصائص عينة البحث كفق متغَت سنوات ا٠تربة3جدكؿ)

 سنوات ا٠تدمة
 اإلٚتارل سنة فأكثر 16 سنة 15-11 سنوات 10-6 سنوات 6أقل من  التخصص

 188 42 62 44 40 إنسانية
 121 25 30 31 55 تطبيقية

كبنسبة  ا( فردن 95سنوات( بلغ ) 6( أف عدد أعضاء ىيئة التدريس من ذكم ا٠تربة )أقل من 3من اٞتدكؿ)يتضح      
ا ( فردن 75سنوات( بلغ ) 10-6%(، كأف عدد أعضاء ىيئة التدريس أعضاء ىيئة التدريس من ذكم ا٠تربة )30.74)

ف أ%(، ك 29.77كبنسبة ) ا( فردن 92سنة( بلغ ) 11-15كأف عدد افراد العينة من ذكم ا٠تربة )%(، 24.27كبنسبة )
 %(.21.68ا كبنسبة )( فردن 67سنة فأكثر( بلغ ) 16عضاء ىيئة التدريس من ذكم ا٠تربة )أ

 :هاوثبات صدؽ أداة البحث
، لباراشاراماف كزمبلئو ٔتجاالهتا SERVQUALاعتمد الباحثاف مقياس الفجوة بُت اإلدراكات كالتوقعات  

التعاطف، لقياس جودة ا٠تدمات ك األمن كالسبلمة، ك االستجابة، ك اٞتوانب ا١تادية ا١تلموسة، االعتمادية،  ا٠تمس، كىي: 
 حرصا على تكييف ف الباحثُتى أال إالرغم من أف ا١تقياس عا١تي، كىو مقياس مقنن، كباليت تقدمها جامعة ا١تلك خالد. 

يف اإلدارة  ا( أستاذن 20مُت، بلغت )داة على عينة من احملك  ألعلى البيئة السعودية اٞتامعية، كعليو ًب عرض ٤تتول ا احملتول
 كالتخطيط كاٞتودة، اليت كافقت على ٚتيع فقرات ا١تقياس. 

يف اَّاالت ا٠تمس؛ حيث بلغت عدد فقرات  ا( عنصرن 66كبعد أف أصبحت األداة جاىزة للتطبيق، تضمنت ) 
،، كعدد فقرات ٣تاؿ ا( عنصرن 14، كعدد فقرات ٣تاؿ االعتمادية)ا( عنصرن ٣13تاؿ اٞتوانب ا١تادية ا١تلموسة)

. ا( عنصرن 13، كعدد فقرات ٣تاؿ التعاطف)ا( عنصرن 12،، كعدد فقرات ٣تاؿ األمن كالسبلمة)ا( عنصرن 14االستجابة)
الثبات بطريقة التطبيق كإعادة التطبيق، كبلغت الفًتة بُت التطبيقُت مدة أسبوعُت، كبلغ معامل الثبات  خضعت األداة لقياس

 ٯتكن االعتماد عليو، مقارنةن بالدراسات السابقة. اا عالين ثباتن  د( كيع0.889) على مستول األداة ككل
 األساليب اإلحصائية:

 Statistical Package for theمن خبلؿ برنامج التحليل اإلحصائي  هاكٖتليل قاـ الباحثاف بتفريغ االستبانة      

Social Sciences (SPSS)  ، استخدما االختبارات اإلحصائية التالية:حيث 
 ( بُت احملكمُت العتماد الفقرة. 80اعتمد الباحثاف ٟتساب صدؽ فقرات األداة على نسبة االتفاؽ )% 
 األخراألكؿ ك  ُتبُت التطبيق معامل اختبار بَتسوف ٟتساب ثبات األداة. 
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  الوسط اٟتسايب ا١ترجح ٟتساب متوسط اإلدراؾ أك التوقع لفقرات األداة كاَّاالت كاألداة ككل. كاعتمد الباحثاف
أدىن للحكم على جودة ا٠تدمة ا١تقدمة من  ا( للمقياس ا٠تماسي؛ حدن 3) الوسط النظرم ا١تعيارم باعتماد الدرجة

 عضاء ىيئة التدريس كلتوقعاهتم ٞتودة ا٠تدمة. إلدراؾ أ ااٞتامعة كفقن 
  استخداـ االختبار التائي t.test ١تعرفة داللة الفركؽ يف متوسط إدراكات أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة ا١تلك خالد ٞتودة

 ١تتغَت التخصص )إنسانية، تطبيقية(. كفقناا٠تدمة ا١تقدمة كمتوسط إدراكاهتم، 
  األيحادم ٟتساب الفركؽ اإلحصائية يف إدراكات أعضاء ىيئة التدريس ٞتودة ا٠تدمة ا١تقدمة من استخداـ ٖتليل التباين

أستاذ( كعدد سنوات ك أستاذ مشارؾ، ك ١تتغَتم: الرتبة العلمية )أستاذ مساعد،  ااٞتامعة ككذلك توقعاهتم ٞتودهتا، كفقن 
 سنة فأكثر(. 16سنة،  15-11سنوات،  10-6سنوات،  6ا٠تدمة )أقل من 

 عرض نتائج البحث ومناقشتها
على كمناقشتها، كتقدًن ا١تقًتحات كالتوصيات، أسئلة البحث الثبلث، ًتتيب ل اض نتائج البحث، كفقن اًب استعر  

 :النحو التارل
ا بين درجة متوسط إدراكات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الملك خالد حصائيً إوؿ: ىل توجد فروؽ دالة السؤاؿ األ

 الخدمة التي تقدمها جامعة الملك خالد وبين درجة توقعاتهم للخدمة؟لمستوى جودة 
كفيما يلي يستعرض الباحثاف النتائج الرئيسة للسؤاؿ األكؿ، على مستول اَّاالت كاألداة ككل، بعد ذلك سيتم  

 عرض النتائج على مستول عناصر جودة ا٠تدمات يف كل ٣تاؿ:
عضاء ىيئة التدريس ّتامعة ا١تلك خالد ١تستول جودة ا٠تدمة اليت ٬تب أف إدراكات أ بُت متوسط( يبُت الفرؽ 4جدكؿ)

 على مستول اَّاالت ا٠تمس، كاألداة ككلحصائية، ، كداللتو اإل٢تاتقدمها اٞتامعة كمتوسط توقعاهتم 
 اَّاالت دراؾاإل متوسط التوقع متوسط  الفرؽ قيمة "ت" احملسوبة الداللة  مستول

 ا١تادية احملسوسة 3.54 4.34 0.80- 35.658- 000.

 االعتمادية 3.48 4.29 0.80- 23.192- 000.

 االستجابة 3.63 4.06 0.43- 9.051- 000.

 األمن كالسبلمة 3.87 -4.40 0.53- 19.680 000.

 التعاطف 3.82 4.41 0.59- 10.465- 000.

 اإلٚتارل 3.67 4.30 0.63- 19.947- 000.
حصلت على النتائج  نتائج إجابة السؤاؿ األكؿ بشكلو عاـ على مستول اَّاالت ا٠تمس لؤلداة،ف أ( 4يتبُت من اٞتدكؿ)

 ة:التالي
على أف أ( ك 3.48- 3.78)بُت اٞتامعة ٞتودة ا٠تدمات اليت تقدمها عضاء ىيئة التدريس أدراؾ إيًتاكح متوسط  .1

 .(االعتمادية) َّاؿمتوسط  كأدىن( األمن كالسبلمة)َّاؿ متوسط 
على أف أ( ك 4.06  - 4.41اٞتامعة بُت)ٞتودة ا٠تدمات اليت تقدمها عضاء ىيئة التدريس أيًتاكح متوسط توقع  .2

 .االستجابة() َّاؿمتوسط  كأدىن( التعاطف) َّاؿمتوسط 
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-) بُتعضاء ىيئة التدريس، بأدراؾ كالتوقع ٞتودة ا٠تدمة اليت تقدمها اٞتامعة من كجهة نظر يًتاكح الفرؽ بُت اإل .3
 (.0.05ٚتيع الفركؽ سالبة يف اَّاالت ا٠تمس، كدالة عند مستول )( ك 0.43- :0.80

( 3.67) باٞتامعةٞتودة ا٠تدمات اليت تقدمها اٞتامعة عضاء ىيئة التدريس أدراؾ كعلى مستول األداة، بلغ متوسط إ .4
-(، كبلغ الفرؽ بُت إدراكاهتم كتوقعاهتم )4.30) اٞتامعة ينبغي أف تقدمهاٞتودة ا٠تدمة اليت كبلغ متوسط توقعهم 

 (، كىو فرؽ داؿه سلبينا.0.63
 وفيما يلي تفصيل لنتائج إجابة السؤاؿ األوؿ على مستوى المجاؿ وعناصره، وعلى النحو التالي:

 :: الجوانب المادية الملموسةأواًل 
إدراكات أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة ا١تلك خالد ١تستول جودة ا٠تدمة اليت ٬تب أف  بُت متوسط( يبُت الفرؽ 5جدكؿ)

 حصائية، يف ٣تاؿ اٞتوانب ا١تادية ا١تلموسة، كداللتو اإل٢تاتقدمها اٞتامعة كمتوسط توقعاهتم 

 متوسط ا١تادية ا١تلموسة ٣تاؿ اٞتوانبعناصر  الرقم
 دراؾاإل

 متوسط
قيمة "ت"  الفرؽ التوقع

 احملسوبة
الداللة 

 حصائيةاإل
 000. 17.328- 0.44- 4.63 4.19 جاذبية ا١تظهر الداخلي كا٠تارجي للجامعة  .1
 000. 21.609- 0.86- 4.43 3.56 حداثة األجهزة كاألدكات كا١تعدات  .2
 000. 21.625- 0.85- 4.44 3.59 ا١تظهر اٞتيد للموظفُت باٞتامعة  .3
 000. 6.867- 0.62- 4.47 3.84 مناسبة لبلجتماعاتتوافر أماكن   .4
 000. 29.124- 1.82- 4.67 2.85 قرب اٞتامعة من مناطق سكنية كخدمية  .5
 000. 21.549- 1.49- 4.19 2.70 توافر ا١تراجع كالدكريات اٟتديثة  .6
 000. 20.264- 1.30- 4.51 3.21 توفر معامل اٟتاسوب.  .7
 000. 16.957- 1.40- 4.36 2.96 توفر معامل التخصصات العلمية ا١تختلفة  .8

توفر موقع متميز للجامعة على شبكة   .9
 004. 2.934- 0.10- 4.39 4.28 .ا١تعلومات الدكلية

الكفاءة العالية للعناصر البشرية باٞتامعة   .10
 000. 28.020- 0.71- 4.35 3.64 .يف أداء ا٠تدمة

11.  
درجة عالية من التأىيل العلمي كا٠تربة 

 000. 19.323- 0.52- 3.96 3.44 كٞتاف اٞتامعةللعناصر البشرية يف ٣تالس 

توفر ا٠تدمات األساسية متوفرة باٞتامعة   .12
 .(اسًتاحة -ٛتامات-كفتَتيات-)مطاعم

3.79 4.27 -0.48 -17.792 .000 

 010. 2.603 0.21 3.77 3.98 .كجود شبكة اتصاالت حديثة  .13
 ة:حصلت على النتائج التالي ا١تلموسة،ف عناصر ٣تاؿ اٞتوانب ا١تادية أ( 5يتبُت من اٞتدكؿ)
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على متوسط لعنصر )توفر موقع أف أ( ك 2.70- 4.28)بُت عضاء ىيئة التدريس باٞتامعة أدراؾ إيًتاكح متوسط  .1
 .)توافر ا١تراجع كالدكريات اٟتديثة(لعنصر دىن متوسط أ( ك ا١تعلومات الدكليةمتميز للجامعة على شبكة 

على متوسط لعنصر )قرب اٞتامعة من أف أ( ك 3.96- 4.67)بُت عضاء ىيئة التدريس باٞتامعة أيًتاكح متوسط توقع  .2
)درجة عالية من التأىيل العلمي لعنصر متوسط  كأدىنمناطق سكنية كخدمية قرب اٞتامعة من مناطق سكنية كخدمية( 

 .كا٠تربة للعناصر البشرية يف ٣تالس كٞتاف اٞتامعة ا١تختلفة
   0.21) بُتعضاء ىيئة التدريس، بأدراؾ كالتوقع ٞتودة ا٠تدمة اليت تقدمها اٞتامعة من كجهة نظر اإل يًتاكح الفرؽ بُت .3

حصل عليو سالب فرؽ  كأعلى)كجود شبكة اتصاالت حديثة( العنصر حصل عليو إ٬تايب على فرؽ أ( ك -1.82-
 كاحد فقط من عناصر اَّاؿ البالغةف الفرؽ موجب يف عنصر أ)قرب اٞتامعة من مناطق سكنية كخدمية(، ك العنصر 

 يف ٚتيع عناصر اَّاؿ.إحصائيان  ف الفرؽ غَت داؿو أك  اَّاؿ،، كسالب يف بقية عناصر ( عنصرنا13)
 :االعتمادية :اثانيً 

إدراكات أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة ا١تلك خالد ١تستول جودة ا٠تدمة اليت ٬تب أف  بُت متوسط( يبُت الفرؽ 6جدكؿ)
 حصائية، يف ٣تاؿ االعتمادية، كداللتو اإل٢تاتقدمها اٞتامعة كمتوسط توقعاهتم 

 عناصر ٣تاؿ  االعتمادية الرقم
 متوسط
 االدراؾ

 متوسط
 التوقع

 الفرؽ
قيمة "ت" 

 احملسوبة
مستول 
 الداللة

 125. 1.538- 0.14- 3.81 3.67 .إدارة اٞتامعة يف تقدًن ا٠تدمة ا١تناسبة لعضو ىيئة التدريسكفاء   .1
 000. 23.165- 0.84- 4.51 3.67 .الثقة يف ا١تسئولُت اإلداريُت باٞتامعة  .2
 000. 15.530- 0.82- 4.51 3.69 .عضاء ىيئة التدريسأحرص إدارة اٞتامعة على حل مشكبلت   .3
 000. 10.004- 0.86- 4.40 3.54 .اٞتامعة  اإلبداعتشجع إدارة   .4
 000. 23.306- 0.84- 4.05 3.21 .اٞتامعة يف ٖتسُت جودة ا٠تدمةبتسهم عمليات التقوًن   .5
 000. 5.835- 0.43- 4.00 3.57 .تكامل ا٠تدمات اليت تقدمها اٞتامعة  .6
 000. 18.629- 1.33- 4.57 3.24 .تقدًن ا٠تدمة لعضو ىيئة التدريس يف مواعيدىا ا١تتوقعة  .7
 000. 23.000- 0.94- 4.36 3.42 .خدمة اَّتمع(-ْتث-توافر األنشطة كتنوعها يف اٞتامعة )تدريس  .8

9.  
كجود اجتماعات دكرية بأعضاء ىيئة التدريس، الطبلعهم على 

 .ديداٞت
3.05 4.00 -0.95 -15.663 .000 

 000. 6.234- 0.43- 3.70 3.27 يقع داخل اٞتامعة.تتقبل إدارة اٞتامعة مسئولية اإل٫تاؿ، الذم قد   .10

تتعدد القنوات اليت من خبل٢تا يتم تبادؿ ا١تعلومات بُت إدارة اٞتامعة   .11
 .عضاء ىيئة التدريسأك 

3.15 4.37 -1.22 -7.211 .000 

 000. 34.197- 1.10- 4.77 3.67 .الدقة كعدـ األخطاء يف تقدًن ا٠تدمات ا١تختلفة  .12
 000. 18.684- 0.91- 4.47 3.56 ..الكايف من ا١توظفُتتوافر العدد   .13
 593. 535.- 0.02 4.02 4.03 .االحتفاظ بسجبلت كملفات دقيقة  .14

 ة:حصلت على النتائج التالي االعتمادية،عناصر ٣تاؿ  أف( 6) يتبُت من اٞتدكؿ
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على متوسط لعنصر )حرص إدارة أف أك  (3.05- 3.69)بُت عضاء ىيئة التدريس باٞتامعة أدراؾ إيًتاكح متوسط  .1
)كجود اجتماعات دكرية بأعضاء ىيئة لعنصر متوسط  كأدىنعضاء ىيئة التدريس( أاٞتامعة على حل مشكبلت 

 .على كل جديد( الطبلعهمالتدريس، 
الدقة كعدـ لعنصر )على متوسط أف أ( ك 3.70- 4.77)بُت عضاء ىيئة التدريس باٞتامعة أيًتاكح متوسط توقع  .2

)تتقبل إدارة اٞتامعة مسئولية اإل٫تاؿ، الذم قد يقع داخل لعنصر متوسط  كأدىنيف تقدًن ا٠تدمات ا١تختلفة( األخطاء 
 .اٞتامعة(

 0.14)عضاء ىيئة التدريس، بلغ أدراؾ كالتوقع ٞتودة ا٠تدمة اليت تقدمها اٞتامعة من كجهة نظر يًتاكح الفرؽ بُت اإل .3
أف أعلى فرؽ سالب )االحتفاظ بسجبلت كملفات دقيقة( ك العنصر حصل عليو موجب على فرؽ أف أ( ك -1.33-

يف عنصر حصل وجب ا١تف الفرؽ أ)تقدًن ا٠تدمة لعضو ىيئة التدريس يف مواعيدىا ا١تتوقعة(، ك العنصر حصل عليو 
ؿ ف الفرؽ غَت داأيف بقية عناصر اَّاؿ. ك  سالبه كأف الفرؽ ، ا( عنصرن 14كاحد فقط من عناصر اَّاؿ البالغة )

 .يف بقية عناصر اَّاؿإحصائيان  ؿه داالفرؽ ٚتارل عناصر اَّاؿ، ك إيف عنصرين فقط من  احصائين إ
 ا: االستجابةثالثً 

إدراكات أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة ا١تلك خالد ١تستول جودة ا٠تدمة اليت ٬تب أف  بُت متوسط( يبُت الفرؽ 7جدكؿ)
 حصائية، يف ٣تاؿ االستجابةكداللتو اإل، ٢تاتقدمها اٞتامعة كمتوسط توقعاهتم 

 عناصر ٣تاؿ االستجابة الرقم
 متوسط

 دراؾاإل
 متوسط
 التوقع

 الفرؽ
قيمة "ت" 

 احملسوبة
مستول 
 الداللة

 000. 7.471- 0.56- 4.37 3.81 إعبلـ ا١تستفيد ٔتوعد اٟتصوؿ على ا٠تدمة كاالنتهاء منها.  .1
 464. 734.- 0.01 3.84 3.85 .ا١تستفيدينسرعة اإلدارة يف تلبية احتياجات ٚتيع   .2
 485. 699. 0.13 3.53 3.66 ..دائمة االستعداد التاـ ١تساعدة ا١تستفيدين بصفةو   .3
 012. 2.539- 0.09- 4.02 3.93 .الرد الفورم على استفسارات ا١تستفيدين  .4
 001. 3.223- 0.19- 3.92 3.73 .سرعة اإلدارة يف ْتث شكاكل ا١تستفيدين  .5

- 1.07- 4.63 3.56 .إعبلـ ا١تستفيدين بكل ما ٭تدث يف حينو  .6
22.215 

.000 

- 0.78- 4.25 3.47 كفاءة التعامل مع ا١تتغَتات الطارئة كاألزمات.  .7
17.156 

.000 

 1.06- 4.41 3.35 .إعبلـ ا١تستفيدين بأم تغيَت طارئ يف مواعيد تقدًن ا٠تدمة  .8
-

27.828 
.000 

 1.35- 4.30 2.95 ..الصحيح، كمن أكؿ مرةأداء ا٠تدمة بالشكل   .9
-

17.456 
.000 

 003. 2.974- 0.17- 4.20 4.03 .بذؿ اٞتهد لتحسُت جودة ا٠تدمات كاألنشطة اليت تقدمها اٞتامعة  .10

11.  
متابعة إدارة اٞتامعة باىتماـ ١تقًتحات ا١تستفيدين لتحسُت جودة 

 000. 7.639- 0.39- 3.95 3.57 ا٠تدمة

 000.- 1.28- 4.47 3.19 الدراسات كالبحوث لتحسُت جودة ا٠تدمة.استثمار نتائج   .12
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19.231 
 000. 3.958 0.34 3.35 3.68 اٟتساسية ٟتاجات كرغبات اعضاء ىيئة التدريس.  .13

14.  
كأعضاء ىيئة ٖتقيق االتصاؿ ا١تتبادؿ بُت إدارة اٞتامعة كالكلية 

 .التدريس
4.07 3.95 0.12 1.076 .283 

ة:ف عناصر ٣تاؿ االستجابة ، حصلت على النتائج التاليأ( 7) يتبُت من اٞتدكؿ  
االتصاؿ  )ٖتقيقعلى متوسط لعنصر أف أ( ك 2.95- 4.07)بُت اعضاء ىيئة التدريس باٞتامعة  إدراؾيًتاكح متوسط  .1

كأعضاء ىيئة ٖتقيق االتصاؿ ا١تتبادؿ بُت إدارة اٞتامعة كالكلية  كأعضاء ىيئة التدريسا١تتبادؿ بُت إدارة اٞتامعة كالكلية 
 .من أكؿ مرة( الصحيح،)أداء ا٠تدمة بالشكل لعنصردىن متوسط أك  التدريس(

استثمار نتائج لعنصر )على متوسط أ ( كأف3.35- 4.47)بُت عضاء ىيئة التدريس باٞتامعة أيًتاكح متوسط توقع  .2
 عضاء ىيئة التدريس(.أت )اٟتساسية ٟتاجات كرغبالعنصر دىن متوسط أالدراسات كالبحوث لتحسُت جودة ا٠تدمة.( ك 

 0.34-)عضاء ىيئة التدريس، بلغ أدراؾ كالتوقع ٞتودة ا٠تدمة اليت تقدمها اٞتامعة من كجهة نظر يًتاكح الفرؽ بُت اإل .3
فرؽ حصل عليو  كأدىنعضاء ىيئة التدريس( أ)اٟتساسية ٟتاجات كرغبات العنصر على فرؽ حصل عليو أ( ك 1.35-
( عناصر من عناصر اَّاؿ البالغ 4ف الفرؽ موجب يف )أالصحيح، كمن أكؿ مرة(، ك )أداء ا٠تدمة بالشكل العنصر 
( عناصر، كالفرؽ 3يف ) إحصائينا ف الفرؽ غَت داؿو أك  اَّاؿ.من عناصر  ( عناصر10، كسالب يف )( عنصرنا14عددىا)

 يف بقية عناصر اَّاؿ.إحصائيان  داؿه 
 ا: األمن والسالمةرابعً 

إدراكات أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة ا١تلك خالد ١تستول جودة ا٠تدمة اليت ٬تب أف  بُت متوسطيبُت الفرؽ  :(8) جدكؿ
 من كالسبلمة حصائية، يف ٣تاؿ األ، كداللتو اإل٢تاتقدمها اٞتامعة كمتوسط توقعاهتم 

 
 الرقم

 من كالسبلمةعناصر ٣تاؿ األ
 متوسط

 دراؾاإل
 متوسط
 التوقع

 الفرؽ
قيمة "ت" 

 احملسوبة
 مستول
 الداللة

 000. 13.199- 0.76- 4.21 3.45 .حسن معاملة إدارة اٞتامعة ألعضاء ىيئة التدريس  .1
 000. 23.446- 0.98- 4.69 3.71 توفر الكفاءة كا١تهارة يف موظفي إدارة اٞتامعة.  .2
 000. 6.688- 0.26- 4.48 4.23 .توفر األماف الكايف ٔتحيط تقدًن ا٠تدمة  .3
 000. 16.785- 0.46- 4.44 3.98 .كتأييد إدارة اٞتامعة للموظفُت ألداء كظائفهمدعم   .4
 000. 5.646 0.21 4.12 4.33 سرية ا١تعلومات ا٠تاصة با١تستفيد، اليت تتطلب ذلك.  .5
 000. 4.248- 0.26- 4.43 4.17 .الثقة يف مهارات ا١توظفُت بإدارة اٞتامعة  .6
 000. 27.422- 0.70- 4.51 3.81 .إدارة اٞتامعةاللياقة كحسن ا٠تلق لدل موظفي   .7
 000. 15.008- 0.68- 4.41 3.73 .شعور ا١تستفيد باألماف يف التعامل مع إدارة اٞتامعة  .8

9.  
سلوؾ ا١توظفُت بإدارة اٞتامعة يعزز الشعور باألماف 

 .كالثقة لدل ا١تستفيد
3.97 4.41 -0.43 -16.488 .000 

 000. 23.412- 0.96- 4.42 3.46 .الكافية كحسن توصيلهاإ١تاـ ا١توظفُت با١تعلومات   .10
 000. 20.055- 0.57- 4.34 3.77 .تتعامل اٞتامعة با١تعلومات ا٠تاصة با١تستفيد بسرية  .11
 000. 18.204- 0.81- 4.68 3.87 .توفر كسائل التجهيزات األمنية كالسبلمة العامة  .12
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 ة:كالسبلمة، حصلت على النتائج التاليف عناصر ٣تاؿ األمن أ( 8) يتبُت من اٞتدكؿ
 )توفرعلى متوسط لعنصر أ كأف( 3.45- 4.23)بُت دراؾ اعضاء ىيئة التدريس باٞتامعة إيًتاكح متوسط  .1

 .)حسن معاملة إدارة اٞتامعة ألعضاء ىيئة التدريس(لعنصر دىن متوسط أك  ا٠تدمة(األماف الكايف ٔتحيط تقدًن 
توفر لعنصر )على متوسط أ كأف( 4.12- 4.69)بُت عضاء ىيئة التدريس باٞتامعة أيًتاكح متوسط توقع  .2

)سرية ا١تعلومات ا٠تاصة با١تستفيد، اليت تتطلب لعنصر دىن متوسط أالكفاءة كا١تهارة يف موظفي إدارة اٞتامعة( ك 
 .ذلك(

-عضاء ىيئة التدريس، بلغ )أظر دراؾ كالتوقع ٞتودة ا٠تدمة اليت تقدمها اٞتامعة من كجهة نيًتاكح الفرؽ بُت اإل .3
)سرية ا١تعلومات ا٠تاصة با١تستفيد، اليت تتطلب ذلك( العنصر على فرؽ موجب حصل عليو أ( ك 0.98-0.21

( عناصر 1ف الفرؽ موجب يف )أ)توفر الكفاءة كا١تهارة يف موظفي إدارة اٞتامعة(، ك العنصر فرؽ حصل عليو  كأدىن
يف  ؿه ف الفرؽ داأك  اَّاؿ.من عناصر  ( عنصرنا11، كسالب يف )عنصرنا (12) من عناصر اَّاؿ البالغ عددىا

 .ٚتيع عناصر اَّاؿ
 :خامسا: التعاطف

إدراكات أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة ا١تلك خالد ١تستول جودة ا٠تدمة اليت ٬تب أف  بُت متوسطيبُت الفرؽ :( 9) جدكؿ
 حصائية، يف ٣تاؿ التعاطف، كداللتو اإل٢تاتقدمها اٞتامعة كمتوسط توقعاهتم 

 عناصر ٣تاؿ التعاطف الرقم
 متوسط

 دراؾاإل
 متوسط
 الفرؽ التوقع

قيمة "ت" 
 احملسوبة

 مستول
 الداللة

 000. 7.673- 0.52- 4.57 4.05 .تفهم إدارة اٞتامعة الحتياجات ا١تستفيدين  .1
 000. 23.712- 0.85- 4.43 3.58 .كضع مصاحل ا١تستفيدين يف مقدمة اىتمامات إدارة اٞتامعة  .2
 000. 6.589- 0.26- 4.43 4.17 .مبلءمة ساعات العمل كالوقت ا١تخصص لتقدًن ا٠تدمة  .3
 000. 7.597- 0.38- 4.16 3.79 تقدير ظركؼ ا١تستفيد كالتعاطف معو عند تعرضو ١تشكلة ما.  .4
 000. 8.642- 0.70- 4.47 3.77 .الركح ا١ترحة يف التعامل مع ا١تستفيد  .5
 000. 9.898- 0.95- 4.48 3.52 .، بالتطوير ا١تستمر، لبلرتقاء با٠تدمةاألساتذةتلبية رغبات   .6
 000. 6.321- 0.44- 4.46 4.02 .الوصوؿ با١تستفيد للشعور بالرضا لدل تلقيو ا٠تدمة  .7
 000. 6.321- 0.44- 4.11 3.67 كتلبيتها. دراسة احتياجات ا١تستفيدين دكريان   .8
 002. 3.188- 0.19- 4.11 3.92 ٬تاد اٟتلوؿ ٢تا.إا١تستمرة للصعوبات اليت تواجو ا١تستفيد، ك ا١تتابعة   .9

 908. 116. 0.06 4.23 4.29 .عضاء ىيئة التدريسأيظهر ا١توظفوف الود يف عبلقتهم مع   .10
 000. 23.712- 0.85- 4.64 3.78 .كضع مصلحة ا١تستفيد يف مقدمة اىتمامات اإلدارة  .11
 000. 12.449- 0.65- 4.43 3.78 .اٞتامعة فرصة لبلحتفاالت كالرحبلت كالتعارؼتتيح إدارة   .12
 000. 24.537- 1.46- 4.78 3.33 احًتاـ ضيوؼ اٞتامعة كزكارىا كاستقبا٢تم ْتفاكة.  .13

 ة:حصلت على النتائج التالي التعاطف،عناصر ٣تاؿ  أف( 9يتبُت من اٞتدكؿ)
ا١توظفوف  )يظهرعلى متوسط لعنصر أ كأف( 3.33- 4.29)بُت عضاء ىيئة التدريس باٞتامعة أدراؾ إيًتاكح متوسط  .1

 .)احًتاـ ضيوؼ اٞتامعة كزكارىا كاستقبا٢تم ْتفاكة(لعنصر متوسط  كأدىنالود يف عبلقتهم مع ا١تستفيد( 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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احًتاـ ضيوؼ نصر )لععلى متوسط أ كأف( 4.11- 4.78)بُت عضاء ىيئة التدريس باٞتامعة أيًتاكح متوسط توقع  .2
ا كتلبيتها( ك)ا١تتابعة )دراسة احتياجات ا١تستفيدين دكرين للعنصرين متوسط  كأدىناٞتامعة كزكارىا كاستقبا٢تم ْتفاكة( 

 .ا١تستمرة للصعوبات اليت تواجو ا١تستفيد، كإ٬تاد اٟتلوؿ ٢تا(
- 0.06عضاء ىيئة التدريس بُت )أمن كجهة نظر دراؾ كالتوقع ٞتودة ا٠تدمة اليت تقدمها اٞتامعة . يًتاكح الفرؽ بُت اإل3

عضاء ىيئة التدريس، بالتطوير ا١تستمر، لبلرتقاء با٠تدمة( أرغبات  تلبية)العنصر على فرؽ موجب حصل عليو أ( ك -0.95
 سالب يفف الفرؽ أعضاء ىيئة التدريس(، ك أ)يظهر ا١توظفوف الود يف عبلقتهم مع العنصر حصل عليو سالب فرؽ أعلى ك 

 يف ٚتيع العناصر ما عدا عنصر كاحد من عناصر اَّاؿ.إحصائيان  ؿه ف الفرؽ داأ، ك ( عنصرنا13)كعددىا عناصر اَّاؿ  بقية
دراكات أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة ا١تلك خالد ٨تو مستول إبُت  ا: ىل توجد فركؽ دالة إحصائين جابة السؤاؿ الثانيإ

أستاذ( ك أستاذ مشارؾ، ك تطبيقية( كالدرجة العلمية )أستاذ مساعد،  –)إنسانية جودة ا٠تدمة تعزل للمتغَتات: التخصص 
 سنة فأكثر(؟ 16سنة،  15-11سنوات،  10-6سنوات،  6قل من أكمتغَت عدد سنوات ا٠تدمة )

 دراكات عينة البحث وفقا لمتغير التخصص:إالفروؽ في -1
كنتائج اختبار"ت" لداللة الفركؽ بُت تقديرات أعضاء ىيئة التدريس ( ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية 10جدكؿ)

 ا ١تتغَت التخصص)إنسانية ، تطبيقية(.ّتامعة ا١تلك خالد ا١تدركة  ١تستول جودة ا٠تدمة اليت تقدمها اٞتامعة كفقن 
 مستول
 الداللة

 "ت"
 احملسوبة

 درجة
 اٟترية

 اال٨تراؼ
 ا١تعيارم

 التخصص ا١تتوسط
٣تاؿ جودة 

 ا٠تدمة
.584 
 

.687 
 

307 
 (188انسانية ف) 3.67 0.25

 ٚتارلاإل
 (121تطبيقية ف) 3.66 0.28

عضاء ىيئة التدريس باٞتامعة ا١تعربة أا بُت تقديرات حصائين إ( عدـ كجود فركؽ دالة 10) يبلحظ على نتائج اٞتدكؿ      
نسانية، كالتطبيقية(، كىو ما يعٍت اتفاقهم لتخصصاهتم )اإلا ، كفقن ا٠تدمة اليت تقدمها اٞتامعةدراكاهتم ١تستول جودة إعن 

 . يف كليات اٞتامعة ا١تختلفة اإلنسانية كالتطبيقيةعلى مستول اٞتودة ا١تقدمة 
 لمتغير الدرجة العلمية:ا دراكات عينة البحث وفقً إالفروؽ في -2

ر ٖتليل التباين االحادم لداللة الفركؽ بُت ( يوضح ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية كنتائج اختبا11جدكؿ)
ا ١تتغَت الدرجة تقديرات أعضاء ىيئة التدريس ّتامعة ا١تلك خالد ا١تدركة ١تستول جودة ا٠تدمة اليت تقدمها اٞتامعة كفقن 

 أستاذ(ك أستاذ مشارؾ، ك العلمية )أستاذ مساعد، 
 الداللة مستول قيمة"ؼ" متوسط اال٨ترافات اٟتريةدرجات  ٣تموع اال٨ترافات مصدر التباين ٣تاالت جودة ا٠تدمة

 الكلي
 0.002 2 0.003 بُت اَّموعات

 0.07 306 21.278 داخل اَّموعات 0.976 0.024
  308 21.281 اَّموع

عضاء ىيئة التدريس باٞتامعة ا١تعربة أبُت تقديرات  احصائين إ دالةو ( عدـ كجود فركؽ 11) يبلحظ على نتائج اٞتدكؿ     
(، كأستاذمشارؾ، كأستاذ ، أستاذ مساعدا لدرجتهم العلمية )، كفقن اليت تقدمها اٞتامعة دراكاهتم ١تستول جودة ا٠تدمةإعن 

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



من وجهة نظر أعضاء ىيئة  SERVQUALدراكات والتوقعات قياس جودة الخدمات التي تقدمها جامعة الملك خالد باستخداـ مقياس الفجوة بين اإل
 د. مفرح بن سعيد آؿ كردـ                 أ.د. سلطاف سعيد عبده المخالفي         التدريس في الجامعة
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امعة كىو ما يعٍت اتفاقهم على تقدير مستول اٞتودة ا١تقدمة، كىو ما يعٍت عدـ تأثر الدرجة العلمية لعضو ىيئة التدريس باٞت
 ٞتامعة.من ايف مستول تقديره للخدمة ا١تقدمة 

 دراكات عينة البحث وفقا لمتغير عدد سنوات الخدمة:إالفروؽ في -3
( ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية كنتائج اختبار ٖتليل التباين االحادم لداللة الفركؽ بُت تقديرات 12جدكؿ)

أقل )ا٠تدمة ا ١تتغَت سنوات جودة ا٠تدمة اليت تقدمها اٞتامعة كفقن  ا١تدركة ١تستولأعضاء ىيئة التدريس ّتامعة ا١تلك خالد 
 سنة فأكثر( 16سنة،  15-11سنوات،  10-6سنوات، 6 من

درجات  ٣تموع اال٨ترافات مصدر التباين ٣تاالت جودة ا٠تدمة
 اٟترية

 قيمة"ؼ" متوسط اال٨ترافات
 احملسوبة

 مستول
 الداللة

 الكلي
 0.019 3 0.058 بُت اَّموعات

 0.07 305 21.223 داخل اَّموعات 0.84 0.28
  308 21.281 اَّموع

عضاء ىيئة التدريس باٞتامعة ا١تعربة أبُت تقديرات  احصائين إ دالةو ( عدـ كجود فركؽ 12) يبلحظ على نتائج اٞتدكؿ      
سنوات،  10-6سنوات، 6 أقل من)ا٠تدمة ا ١تتغَت سنوات ، كفقن ا٠تدمة ا١تقدمة من اٞتامعةدراكاهتم ١تستول جودة إعن 
سنة فأكثر(، كىو ما يعٍت اتفاقهم على تقدير مستول اٞتودة ا١تقدمة، كىو ما يعٍت عدـ تأثر سنوات  16سنة،  11-15

 ا٠تدمة باٞتامعة لعضو ىيئة التدريس باٞتامعة يف تقدير مستول جودة ا٠تدمة ا١تقدمة من اٞتامعة.
بين توقعات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الملك خالد نحو مستوى ا إحصائيً  دالةٌ ىل توجد فروؽ : السؤاؿ الثالث

تطبيقية( والدرجة العلمية )أستاذ مساعد،  –تعزى للمتغيرات: التخصص )إنسانية الخدمة التي تقدمها الجامعة جودة 
 16سنة،  15-11سنوات،  10-6سنوات،  6قل من أأستاذ( ومتغير عدد سنوات الخدمة )و أستاذ مشارؾ، و 

 ؟فأكثر(سنة 
 ا لمتغير التخصص:الفروؽ في توقعات عينة البحث وفقً -1

ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية كنتائج اختبار"ت" لداللة الفركؽ بُت تقديرات أعضاء ىيئة يبُت ( 13جدكؿ)
 تطبيقية(. إنسانية،)التخصص ١تتغَت  اجودة ا٠تدمة اليت تقدمها اٞتامعة كفقن  ا١تتوقعة ١تستولالتدريس ّتامعة ا١تلك خالد 

 مستول
 الداللة

 "ت"
 احملسوبة

 درجة
 اٟترية

 اال٨تراؼ
 التخصص ا١تتوسط ا١تعيارم

٣تاؿ جودة 
 ا٠تدمة

.590 
 

.466 
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 (188نسانية ف)إ 4.28 0.46
 (121تطبيقية ف) 4.32 0.46 ٚتارلاإل

عضاء ىيئة التدريس باٞتامعة ا١تعربة أا، بُت تقديرات حصائين إ ( عدـ كجود فركؽ دالةو 13) يبلحظ على نتائج اٞتدكؿ     
ا ١تتغَت التخصص)إنسانية ، تطبيقية(، كىو ما يعٍت عدـ تأثَت ٗتصص عضو عن توقعاهتم ١تستول جودة ا٠تدمة ا١تطلوبة، كفقن 

 من اٞتامعة. اليت يتوقعهاتقدير مستول اٞتودة يف ىيئة التدريس 
 
 
 

املجلد )٦( العدد )١( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



من وجهة نظر أعضاء ىيئة  SERVQUALدراكات والتوقعات قياس جودة الخدمات التي تقدمها جامعة الملك خالد باستخداـ مقياس الفجوة بين اإل
 د. مفرح بن سعيد آؿ كردـ                 أ.د. سلطاف سعيد عبده المخالفي         التدريس في الجامعة
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 ا لمتغير الدرجة العلمية:ة البحث وفقً الفروؽ في توقعات عين-2

ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية كنتائج اختبار ٖتليل التباين لداللة الفركؽ بُت تقديرات أعضاء يبُت ( 14جدكؿ )
)أستاذ الدرجة العلمية  ١تتغَت اىيئة التدريس ّتامعة ا١تلك خالد ا١تتوقعة ١تستول جودة ا٠تدمة اليت تقدمها اٞتامعة كفقن 

 أستاذ(ك أستاذ مشارؾ، ك مساعد، 
 قيمة"ؼ" متوسط اال٨ترافات درجات اٟترية ٣تموع اال٨ترافات مصدر التباين ٣تاالت جودة ا٠تدمة

 احملسوبة
 مستول
 الداللة

 الكلي
 0.007 2 0.014 بُت اَّموعات

 0.21 306 64.334 داخل اَّموعات 0.967 0.034
  308 64.348 اَّموع

عضاء ىيئة التدريس باٞتامعة ا١تعربة عن أبُت تقديرات  إحصائينا، دالةو ( عدـ كجود فركؽ 14)  يبلحظ على نتائج اٞتدكؿ
أستاذ(، ك أستاذ مشارؾ، ك )أستاذ مساعد، التدريس الدرجة العلمية لعضو ىيئة  كفقتوقعاهتم ١تستول جودة ا٠تدمة ا١تطلوبة، 

 من اٞتامعة. اليت يتوقعهاعضو ىيئة التدريس يف تقدير مستول اٞتودة لكىو ما يعٍت عدـ تأثَت الدرجة العلمية 
 ا لمتغير عدد سنوات الخدمة:الفروؽ في توقعات عينة البحث وفقً  -3

لداللة الفركؽ بُت تقديرات أعضاء ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية كنتائج اختبار ٖتليل التباين يبُت ( 15جدكؿ )
قل أ)ا٠تدمة ١تتغَت عدد سنوات  اىيئة التدريس ّتامعة ا١تلك خالد ا١تتوقعة ١تستول جودة ا٠تدمة اليت تقدمها اٞتامعة كفقن 

 سنة فأكثر( 16سنة،  15-11سنوات، 10-6سنوات، 6من
٣تاالت جودة 

 ٣تموع اال٨ترافات مصدر التباين ا٠تدمة
درجات 

 متوسط اال٨ترافات اٟترية
 قيمة"ؼ"
 احملسوبة

 مستول
 الداللة

 الكلي
 0.207 3 0.622 بُت اَّموعات

 0.209 305 63.726 داخل اَّموعات 0.397 0.992
  308 64.348 اَّموع

باٞتامعة ا١تعربة عضاء ىيئة التدريس أبُت تقديرات  إحصائينا، ةو ( عدـ كجود فركؽ دال15) يبلحظ على نتائج اٞتدكؿ       
-11سنوات، 10-6سنوات، 6 قل منأ)باٞتامعة ا ١تتغَت سنوات ا٠تدمة عن توقعاهتم ١تستول جودة ا٠تدمة ا١تطلوبة، كفقن 

سنة فأكثر(، كىو ما يعٍت عدـ تأثَت سنوات ا٠تدمة باٞتامعة لعضو ىيئة التدريس يف تقدير مستول اٞتودة  16سنة،  15
 من اٞتامعة. اليت يتوقعها

 على نتائج البحث اليت ًب استعراضها، يبلحظ: بناءن 
ٞتودة ا٠تدمات على مستول اَّاالت ا٠تمس  معضاء ىيئة التدريس باٞتامعة كتوقعاهتأدراكات بُت إالفركؽ نتيجة ف أ .1

كاالعتمادية، ( يف ٣تارل: ا١تادية احملسوسة -0.80على متوسط للفرؽ بلغ )أف أك ا، حصائين إ دالةه كاألداة ككل سالبةه ك 
للفرؽ على النحو  اكجاء ترتيب اَّاالت ا٠تمس كفقن  من كالسبلمة، ٣تاؿ األيف ( -0.53) قل متوسط للفرؽ بلغأف أك 
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عند  احصائين إ دالةه كىذه الفركؽ  ،االستجابةك من كالسبلمة، األك التعاطف، ك االعتمادية، ك التارل: ا١تادية احملسوسة، 
عضاء ىيئة أف ىناؾ فركؽ جوىرية بُت مستول جودة ما يتلقاه أىو ما يشَت (، ك 0.05مستول داللة احصائية )

التدريس كيدركونو كبُت توقعاهتم كما يأملونو. كعليو ينبغي على قيادة جامعة ا١تلك خالد االرتقاء ٔتستول ا٠تدمات اليت 
 . تقدمها ألعضاء ىيئة التدريس فيها، كسد الفرؽ بُت الواقع ا١تدرؾ كا١تتوقع ا١تأموؿ

إنسانية، )ٞتودة ا٠تدمات كفقنا ١تتغَت التخصص  معضاء ىيئة التدريس باٞتامعة كتوقعاهتأدراكات بُت إف الفركؽ أ .2
 ( عنصرنا،66( عنصرنا من عناصر أداة البحث يف اَّاالت ا٠تمس البالغة )60يف ) إحصائينا، ةه دالك  سالبةه تطبيقية(، 

 ستول جودة ا٠تدمة(؛ الذم ٯتثل اٟتد األدىن للقبوؿ ٔت3) ا١تعيارم ف عدد العناصر اليت حصلت على الوسط النظرمأ .3
ٚتارل عدد العناصر إمن  ا( عنصرن 63)اليت تقدمها جامعة ا١تلك خالد كفقنا إلدراكات أعضاء ىيئة التدريس ٖتقق يف 

( 3ف عدد )أك ( عنصرنا، 66عناصر األداة البالغة )ٚتارل من إ%(  95.45)ا٠تمس كبنسبة  أداة البحثيف ٣تاالت 
كىو احملك  %(،4.55ا١تعيارم، ك٘تثل نسبة )من ا١تتوسط النظرم  حسايب أقلعناصر فقط حصلت على متوسط 

١تستول عضاء ىيئة التدريس أعلى متوسط إلدراؾ أف كأمة. للقبوؿ ٔتستول جودة ا٠تدمة ا١تقد  الذم ٯتثل اٟتد األدىن 
من كالسبلمة، كأدىن متوسط ( ٣تاؿ األ3.87جودة ا٠تدمة )اٞتامعة ْتسب ٣تاالت جودة ا٠تدمة اليت تقدمها 

ا١تادية ك االستجابة، ك التعاطف، ٍب من كالسبلمة، ٌب: األ( االعتمادية، كجاء ترتيب اَّاالت على النحو اآل3.48)
 االعتمادية.ك احملسوسة، 

ٞتامعة ْتسب ٣تاالت جودة ا امستول جودة ا٠تدمة اليت ينبغي أف تقدمهعضاء ىيئة التدريس أعلى متوسط لتوقع أف أ .4
االستجابة، كجاء ترتيب اَّاالت على النحو يف ٣تاؿ ( 4.06متوسط ) كأدىن٣تاؿ التعاطف، يف ( 4.41ا٠تدمة )

 االستجابة.ك  كاالعتمادية،ا١تادية احملسوسة، ك من كالسبلمة، األٍب ٌب: التعاطف، اآل
١تستول جودة ا٠تدمة اليت تقدمها اٞتامعة، عضاء ىيئة التدريس عدـ كجود فركؽ دالةو إحصائينا يف متوسط إدراؾ أ .5

 ا١تدركة كا١تتوقعة، كفقنا ١تتغَتم: الدرجة العلمية كسنوات ا٠تدمة.
ظهرت تأثَت جودة ا٠تدمة أ( اليت  Tan & Kek,2004 من ) ليها  كله إ خلصكتتفق نتائج البحث اٟتارل مع النتائج اليت 

أكرب من الفائدة اليت ستنعكس على رضاىم ككالئهم  اانتباىهم  كمنحهم قدرن كإثارة عات على رضا ا١تستفيدين يف اٞتام
ظهرت أ( اليت 2007من )عاشور  ك العبادلة ، اليها دراسة كلو  خلصتمع النتائج اليت ، ك للخدمات التعليمية ا١تقدمة ٢تم

خلص ع النتائج اليت ، كملتحسُت األداءالن ا٦تا يعٍت أف ىناؾ ٣ت ؛من توقعات الطلبة (%83)ف اٞتامعة استطاعت ٖتقيق أ
ف اٞتامعات االسًتالية تقدـ ا٠تدمات التعليمية اليت أظهرت أاليت  (Arambewela & Hall, 2008 )من  كله   إليها

 مف ىناؾ فجوة بُت اٞتامعات التقليدية القدٯتة كبُت ميوؿ الطلبة كإتاىاهتكأترضي الطالب كتنمي مهاراتو األكادٯتية، 
شارت إذل أف ىناؾ عبلقة كثيقة بُت جودة أ(  اليت Frick & Others,2009ليها )إ خلصمع النتائج اليت ، ك اٟتديثة

مع النتائج اليت ، ك التعليم كرضى الطالب، فكلما قدمت ا٠تدمات التعليمية للطالب فائدة أكرب كاف رضاه ككالؤه أكرب
الطبلب ١تستول ا٠تدمة ا١تتوفرة يف ا١تعهد كانت إ٬تابية  ف توقعاتأ ( Zachry &  Kleen, 2003) ليها إ خلص
 (Sungchul & Hyusuk, 2004)من  ليها كله إ خلصمع النتائج اليت ، ك ٔتستول تقديراهتم اٟتقيقية ٢تذه ا٠تدمةمقارنة ن 

من  كلو   ، كمع نتائج دراسة كجود فركؽ يف مستول الفجوة يف تقدير مستول جودة ا٠تدمات هاظهرت نتائجاليت أ
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((Sangeeta & Banwet, 2004  فجوة بُت إدراكات الطبلب كتوقعاهتم يف مستول الفعالية  اليت أظهرت كجود
 & Sahney ) ) دراسةمع نتائج ت، ك توقعاالدراكات ك اإلسالبة بُت  كأف الفجوةكالنوعية يف التعليم اٞتامعي، 

Karunes, 2004   ة فراد العينة كتوقعاهتم يف اَّاؿ ا١تاديأإحصائينا بُت إدراكات   كدالةو  سالبةو  اليت أظهرت كجود فجوةو
 دراكات كالتوقعات.   فجوة سالبة بُت اإل ( يف كجود2010)بركات ، نتائج دراسة، كمع كاالعتمادية كاالستجابة احملسوسة

ىناؾ ف أاليت كشفت  (2006 الصارمي كزايد،)كٗتتلف نتائج البحث اٟتارل مع نتائج الدراسات السابقة، مثل دراسة 
كبَتنا بُت اإلدراكات كالتوقعات، كأف  كافية عن بعض ا٠تدمات ا١تقدمة   ا١تستفيدين من خدمة اٞتامعة غَت راضُت بدرجةو فرقا ن

ظهرت ا٩تفاض كاضح يف مستول جودة ا٠تدمة التعليمية ا١تدركة من قبل أ( اليت 2011نتائج دراسة الربيعي )، كمع ٢تم
ىذا الضعف قد مشل أبعاد جودة ا٠تدمة  أفمن اٞتامعات األردنية ا٠تاصة موضوع الدراسة. ك  ليا يف كلو الدراسات الع
 ,Sangeeta & Banwet))نتائج دراسة  ،  كمع االعتمادية كاالستجابةك التعاطف، ك ا١توثوقية، ك : ا١تلموسية، ا٠تمسة كافةن 

 & Sahney) نتائج دراسة  ، كمعالتخصصات النظريةيف جانب كجود فركؽ تعزل ١تتغَت التخصص كلصاحل   2004

Karunes, 200 ( يف كجود 2010) بركات ، نتائج دراسة ، كمعالفجوة تضيق بُت ا١تدرؾ كا١تتوقع فأ ذلإشارت أ، اليت
 .١تتغَت التخصص اعدـ كجود فركؽ دالة كفقن كيف  اٞتوانب ا١تادية احملسوسة كاالعتمادية، غَت داؿ يف ٣تارل سالبو  فرؽو 

 توصيات البحث:
 يوصي الباحثاف القيادة األكادٯتية كاإلدارية باٞتامعة بالتارل:

 كاالستماع ١تقًتحاهتم كالنظر فيها ّتدية من خبلؿ تشكيل ٞتاف متخصصة لدراسة  ألعضاء ىيئة التدريسصغاء إلا
 ، باعتبارىم الفئة اليت من خبل٢تا ٖتقق اٞتامعة كظائفها التعليمية كالبحثية كخدمة اَّتمع ىذه ا١تقًتحات

 تتوافر  أعضاء ىيئة التدريس، ْتيثمباشرة مع  اختيار القائمُت على تقدًن ا٠تدمة التعليمية الذين يتعاملوف بصفةو  حسن
 اء ىيئة التدريس.مع أعضالرغبة يف ا١تساعدة كالتعاكف االحًتاـ كالتقدير ك فيهم 

 مكحاجاهت ممن أجل إشباع رغباهتأعضاء ىيئة التدريس أبعاد اٞتودة اليت ٢تا تأثَت كبَت على رضا  الًتكيز على. 
  تتميز  اإلدارة كأعضاء ىيئة التدريس، كأفاستخداـ قنوات اتصاؿ متنوعة من أجل التعامل بشفافية كإدامة الثقة بُت

   .ة ألعضاء ىيئة التدريس باٞتامعةكالتوقيت ا١تناسب لضماف ٖتسُت جودة ا٠تدمة ا١تقدمبالدقة كاٟتداثة ا١تعاملة 
   األكادٯتي، كاالطبلع على التجارب آخر ا١تستجدات يف اَّاؿ اإلدارم  إذلالقياـ بدكرات تدريبية للموظفُت للتعرؼ

 اٞتامعية الناجحة، لبلستفادة منها.
  اليت تقدمها اٞتامعة، ٞتميع ا١تستفيدين: الداخليُت )األستاذ، ا٠تدمات ٚتيع  تحسُت اٞتودة يفلاسًتاتيجية خطة كضع

 كالطالب، كا١توظف( كا٠تارجيُت )اَّتمع، اٟتكومة(، يف سياؽ ٖتقيق رؤية اٞتامعة يف التميز على ا١تستول العا١تي.
 مقترحات البحث:

  تناكؿ متغَتات أخرل ب من جامعة ا١تلك خالد موضوع جودة ا٠تدمة ا١تقدمةمن الدراسات كالبحوث يف  إجراء مزيدو
عضاء ىيئة التدريس كالطبلب كا١توظفُت يف الكليات، كا١تستفيدين من خدمات أكمن كجهة نظر فئات أخرل غَت 

 اَّتمع احمللي.اٟتكومة ك اٞتامعة 
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  أخرل مثل: مقياس  سييقامن خبلؿ االستعانة ٔتكافةن أشكا٢تا  باٞتامعة اليت تقدمها العمل على ٖتسُت نوعية ا٠تدمات
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