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ملخص :

القد�س  جامعة  يف  الدار�سني  اإدراك��ات  بني  الفجوة  عن  الك�سف  اإىل  احلالية  الدرا�سة  هدفت 
املفتوحة بطولكرم، وتوقعاتهم مل�ستوى اخلدمة التي تقدمها لهم اجلامعة يف املجاالت املختلفة، 
لهذا الغر�س اختريت عينة طبقية ع�سوائية من الدار�سني بلغت )215( دار�سًا ودار�سة، منهم )88 دار�سة، 
127 دار�سًا(. ا�ستخدم مقيا�س الفجوة )SERVQUAL(  لقيا�س جودة اخلدمة الذي اأعده بارا�سارامان 

وزمالوؤه )Parasuraman et al. ، 1988(  بعد تطويره لينا�سب جودة اخلدمة التعليمية يف اجلامعة. وقد 
الدار�سني، وبني  ادراكات  اإح�سائيًا بني  دالة  اأن هناك فجوة موجبة غري  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 
توقعاتهم للدرجة الكلية مل�ستوى اخلدمة التي تقدمها اجلامعة، وهو موؤ�رش ب�سيط الرتفاع م�ستوى 
اخلدمة التي تقدمها اجلامعة للدار�سني، كما بينت النتائج وجود فرق موجب وغري داٍل اإح�سائيًا يف 
جماالت: التعاطف االجتماعي، واال�ستجابة، وال�سالمة واالأمن على الرتتيب، بينما اأظهر الدار�سون 
فرقًا �سالبًا ولكن دون م�ستوى الداللة االإح�سائية اأي�سًا يف املجالني: اجلوانب املادية امللمو�سة، 
واالعتمادية على الرتتيب. اأما بخ�سو�س عنا�رش اخلدمة التي تقدمها اجلامعة، فقد بينت النتائج 
وجود فجوة موجبة ودالة اإح�سائيًا يف عنا�رش اخلدمة االآتية: �رشعة اجلامعة يف تقدمي اخلدمة، 
والرغبة لدى املوظفني مل�ساعدة الدار�سني، واإتاحة الفر�س لالحتفاالت والرحالت والتعارف على 
اإدراكات  الرتتيب، بينما اأظهرت النتائج من جهة اأخرى وجود فجوة �سالبة ودالة اإح�سائيًا بني 
وجاذبية  احلديثة،  التقنيات  جتهيزات  توافر  االآتية:  اخلدمة  عنا�رش  يف  وتوقعاتهم  الدار�سني 
وتوافر  للم�سكالت،  الفورية  واال�ستجابة  والتخ�س�سات،  املواد  وجاذبية  واملرافق،  الت�سهيالت 
اإح�سائيًا  دالة  النتائج كذلك، عدم وجود فروق  وبينت  الرتتيب.  االأمنية على  التجهيزات  و�سائل 
بني الفجوة يف تقديرات الدار�سني املدركة واملتوقعة مل�ستوى اخلدمة التي تقدمها اجلامعة ُتعزى 

ملتغريي اجلن�س والتخ�س�س الدرا�سي. 
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Abstract:

This study aims to investigate the level of the gap between students’ 
perceptions and their expectations for the level of services provided for them 
by Al - Quds Open University Tulkarem Region.  To achieve this purpose, the 
researcher randomly selected a stratified sample that consisted at a (215) 
students، (88 male، and 127 female) from Al - Quds Open University in Tulkarm. 
The Parasuraman et al. ، 1988 SERVQUAL scale for measuring service 
quality was used after deveoping it to suit the service quality at QOU. Results 
revealed that there were positive insignificant differences gap between the 
students’ perceptions and expectations for the total degree of the University 
service quality. The results also showed that there were positive insignificant 
differences gap between student’s perceptions and expectations in: social 
empathy، responsiveness، safety and securityrespectively. There were negative 
insignificant differences in tangible and reliability domains respectively. As 
for the service elements، results indicated that there were positive significant 
differences between students’ perceptions and expectations in: the speed 
of offering the services، the desire of the staff to offer services، and giving 
opportunity for travels and parteis، There were negative significant differences 
gap between students’ perceptions and expectations in: the availability facilities 
and technical materials، the attraction of facilites and services، the attractian of 
courses and specializations، the speed of problems solving، and the availability 
of security and safety measures. On the other side, results showed that there 
were no significant differences in the gap between students’ perceptions and 
expectations for the measurement of the University service quality due to sex 
and specialization variables. 
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مقدمة:
اإن حت�سني اأداء املوؤ�س�سات مبا فيها اجلامعات ي�سكل اهتمامًا عامليًا يف جميع دول العامل، 
ي�ساف اإىل ذلك اأن قدرة اأي جمتمع على اإدارة موؤ�س�ساته وبراجمه التنموية احليوية لي�س بالرتكيز 
على فعالية هذه املوؤ�س�سات وكفاءتها فقط، واإمنا بالرتكيز على عدالتها وابتكارها اأي�سًا، ومدى 
منا�سبة براجمها وخدماتها لتوقعات امل�ستفيدين منها وطموحاتهم الواقعية لهذه اخلدمات. اإن 
التغيري ال�رشيع يف املبادئ االقت�سادية والتقنية االجتماعية والدميغرافية ا�ستدعى ن�سوء مطالب 
ن�سق  كاأي  مثله  العايل،  والتعليم  املختلفة.  املوؤ�س�سات  تقدمها  التي  اخلدمة  جودة  على  ملحة 
ولي�س  املجتمعات،  ال�سائد يف  العام  واالقت�سادي  االجتماعي  لل�سياق  انعكا�سًا  اإال  لي�س  نظامي، 
من امل�ستغرب اأن يعاين التعليم العايل العربي من م�سكالت كبرية؛ حيث تواجه موؤ�س�ساته حتديات 
العامل، واأوجدت نظامًا عامليًا  وتهديدات بالغة اخلطورة، ن�ساأت عن املتغريات التي غريت �سكل 
التقدم  اإىل تقنيات عالية  اأ�سا�سًا له، وي�ستند  التكنولوجي املت�سارع  العلم والتطوير  يعتمد  جديداً 
والتحديث  للتطوير  �ساملة  بربامج  البدء  يف  للرتدد  جمااًل  يدع  ال  الذي  االأمر  واالإب��داع،  والتفوق 

ت�سمن ملوؤ�س�سات التعليم العربية القدرة على جتاوز م�سكالتها ونقاط ال�سعف فيها. 
 ي�سح القول اإن اجلودة هي اخليار الذي ي�سعب اأن تنال منه اأطروحة املرونة عند احلديث 
عن جودة التعليم اجلامعي، وعليه فاإن كان ثمة طريق اأخر لالرتقاء باأداء اجلامعات غري اجلودة، 
امل�ستقبل  االنكفاء عن  وبال�رشورة  والتقزم،  التدهور  مواجهة ال�ستحقاقات  النهاية حم�س  فاإن 
نحو هام�س التاريخ. فاإما تقدم يقرتن بحقيقة م�سمونها االإقرار باأن م�ستقبل جمتمعاتنا يتقرر 
يف اأروقة جامعاتنا ومدراجاتها وخمابرها ومعاملها؛ االأمر الذي ير�سم لنا حجم اجلهد املطلوب 
ونوعه من اأجل اأن تكون خطواتنا يف االجتاه ال�سحيح، وهذا ما يجعل مهمة اإر�ساء االأ�س�س التي 
ترتكز عليها مو�سوعية اجلودة اجلامعية متتد اإىل عمليات التقومي ومعايريها، ومن ثم مرجعياتها، 
التم�سك باخل�سو�سيات الوطنية جلامعاتنا ال يتقاطع  اإن    )Mohraman، 2003( اأهدافها  وقبل ذلك 
مع احلاجة ال�ستجالب وتوطني املعايري املرجعية الدولية احلاكمة للجودة حتت مظلة االعتماد 
االأكادميي، وهكذا فقد اأظهرت نظم التعليم اجلامعي يف كثري من البالد العربية مياًل وات�ساقًا مع 
املعايري الدولية ونظمها مع انحياز لتلك التي تت�سم بالريادة والر�سوخ وال�سمعة الرفيعة، لتحقيق 

اأهدافها يف التنمية االجتماعية واالقت�سادية يف املجتمع املحلي )املنيع، 2002(. 
ومبا اأن اإدارة اجلودة ال�ساملة  )TQM( Total Quality Management( ( تعد من املفاهيم االإدارية 
من  اليابانية  االإنتاجية  املوؤ�س�سات  بني  ال�سديدة  العاملية  للمناف�سة  نتيجة  ظهرت  التي  احلديثة 
جهة واالأمريكية واالأوروبية من جهة اأخرى، وذلك للح�سول على ر�سا امل�ستهلك، وكان ذلك على 
للنجاح  ونظراً   )Lewis & Smith، 1994( ال�ساملة  اجلودة  باأبي  لقب  الذي   )Deming( العامل دمينج  يد 
الذي حققه هذا املفهوم يف التنظيمات االقت�سادية ال�سناعية والتجارية والتكنولوجية يف الدول 
واإر�ساء  االأف�سل  ال�سناعية للح�سول على املنتج  التنظيمات  املتقدمة، وظهور تناف�س بني هذه 
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جمال  يف  ال�ساملة  اجل��ودة  اإدارة  منهج  تطبيق  يف  الرتبوية  املوؤ�س�سات  اهتمام  ظهر  الزبائن، 
التعليم العام والتعليم اجلامعي ب�سكل خا�س للح�سول على نوعية اأف�سل من التعلم. واأ�سبح عدد 
املوؤ�س�سات التي تتبع نظام اجلودة ال�ساملة يف تزايد م�ستمر �سواء يف اأمريكا اأم الدول االأوروبية  
بداأت  التي  ال�سعودية والكويت  العربية مثل  الدول  النامية وبع�س  الدول  اليابان، والعديد من  اأم 

مبمار�سة هذا النهج يف بع�س موؤ�س�ساتها التعليمية )ن�سوان، 2000(. 
وتعد اإدارة اجلودة ال�ساملة فل�سفة اإدارية تعتمد على مفهوم النظم، والتي تنظر اإىل املوؤ�س�سة 
ب�سكل �سامل الإحداث تغيريات اإيجابية مرغوبة فيها، وذلك بتناول كل جزء داخل املوؤ�س�سة وتطويره 
بال�سكل املرغوب للو�سول اإىل جودة اأف�سل )Buter، 1996(  اإن م�سطلح اجلودة هو باالأ�سا�س م�سطلح 
اقت�سادي ظهر بناء على التناف�س ال�سناعي والتكنولوجي بني الدول ال�سناعية املتقدمة بهدف 
مراقبة جودة االإنتاج، وك�سب ثقة ال�سوق وامل�سرتي، وبالتايل ترتكز اجلودة على التفوق واالمتياز 
باأنها    )TQM( ال�ساملة  اجلودة  اإدارة  اجلودة �سمن مفهوم  وتعرف  اأي جمال،  املنتج يف  لنوعية 
)مقابلة توقعات الزبون وجتاوزها اإىل اأح�سن منها )Barton، & Marson، 1991، p. 34(،  وبالتايل يقوم 
التحدي  التي تلبي رغباته وحتقق ر�ساه، وهنا يكمن  امل�ستفيد بتحديد ماهية اجلودة املطلوبة 
�سخ�سيات  ولهم  ورغباتهم،  اأهواوؤهم  تختلف  الذين  امل�ستفيدين  جميع  اإر�ساء  يف  وال�سعوبة 

خمتلفة، وينتمون اإىل طبقات اجتماعية خمتلفة. 
تتعلق باملجال  التي  بال�سمات واخلوا�س كافة  يتعلق  التعليم، فهو  اأما مفهوم اجلودة يف 
الطالب  توقعات  احتياجات  ترجمة  وهي  حتقيقها،  املراد  للنتائج  جودة  تظهر  والتي  التعليمي، 
التعليمية، و�سياغتها  اأ�سا�سًا يف تعليمهم وتدريبهم لتعميم اخلدمة  اإىل خ�سائ�س حمددة تكون 
)Mohrman، 2003(  وبالتايل  باأهداف تتوافق وتطلعات الطلبة املتوقعة وتالئم البيئة االأكادميية 
غزارة  معاي�سة  على  قادرين  جتعلهم  معينة  ب�سمات  الطالب  اإع��داد  اإىل  ال�ساملة  اجلودة  ت�سعى 
دورهم  ينح�رش  ال  بحيث  الهائل؛  التكنولوجي  والتقدم  امل�ستمرة  التغيري  وعمليات  املعلومات 
منها  واال�ستفادة  املعلومات  التعامل مع هذه  ولكن يف عملية  واالإ�سغاء؛  املعرفة  نقل  فقط يف 
بالقدر الكايف خلدمة عملية التعلم، وهذا يتطلب حتواًل كبرياً يف دور املوؤ�س�سة التعليمية واملعلم 
واملناق�سة  التعبري  بحرية  ي�سمح  تعليمي  مناخ  توفري  على  يعمل  بحيث  االأكادميي،  وامل�رشف 
وم�ساعدة الطالب على التعلم الذاتي والتعاوين، وهذا التوجه يتنا�سب مع اأ�سلوب التعلم عن البعد 
وفل�سفته التي تنتهجها اجلامعات املفتوحة، والتي تعتمد على الدار�س يف عملية التعلم مع توفري 

كل االإمكانات الالزمة حلدوث التعلم مب�ساعدة امل�رشف االأكادميي )ن�سوان، 2000(. 
فقد  واخلدمات،  املنتجات  جودة  لتطوير  االأ�سا�سية  املحاور  اأحد  هي  القيا�س  عملية  اإن 
اأو  اأن ما ال ميكن قيا�سه ال ميكن تطويره، حيث ال ميكن حتديد مدى تطور   )Oakland، 1995( ذكر 
تراجع الكفاءة االإنتاجية وم�ستوى اخلدمة املقدمة دون ا�ستخدام اأداة اأو اأكرث من اأدوات القيا�س. 
واالإبداع يف تطوير جودة اخلدمات  للتكامل  االأوىل  للقيا�س هو اخلطوة  فاإن وجود نظام حمكم 
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العمليات  يدعمان كفاءة  االإح�سائية  واالأ�ساليب  التكنولوجيا احلديثة  ا�ستخدام  واإن  واملنتجات، 
عن  قيا�سها  فيمكن  اجلامعة  تقدمها  التي  التعليمية  اخلدمات  جودة  اأما  واخلدماتية.  االإنتاجية 
طريق قيا�س جوانب عدة اأهمها: مدى التح�سيل عند الطالب، ومدى ر�سا الطلبة واأولياء اأمورهم، 
وم�ستوى خريجي اجلامعة، وم�ستوى املدر�سني واالإداريني، والكفاءة االإدارية، واال�ستخدام االأمثل 

للموارد املالية والب�رشية، وخدمة املجتمع، وم�ستوى اخلدمات التي تقدمها اجلامعة. 
منظورين  ال�ساملة  التعليمية  اخلدمات  جلودة  اأن  فريى    )Sallis، 1993( �سالي�س  العامل  اأما 
اأ�سا�سيني هما: االأول يظهر يف مدى تطابق املخرج مع املوا�سفات التي و�سعت لهما، وهذا هو 
املنظور الذي قام باالإنتاج، والذي يحر�س على تطابق ال�سلعة املنتجة مع ت�سميمها. واملنظور 
اأو  الت�سور  منظور  هو  وهذا  اخلدمة،  من  امل�ستفيد  اأو  الزبون  حاجة  تلبية  مدى  يف  يظهر  الثاين 
االنطباع اأو التوقع اأو الطموح )Perception(  ومع اأن هذين املنظورين ُطورا لال�ستخدام يف ال�سناعة 
واالإدارة االإنتاجية، فاإن كثرياً من الرتبويني والباحثني يرون اأن من املكن تطبيقهما على العملية 
التعليمية، اإذ ميكن التحقق من املنظور االأول اإىل حد كبري من خالل مطابقة املنتج للموا�سفات 
التي �سبق التخطيط لها، ومع ذلك فاإن هذه املوا�سفات قد ت�سمل اأبعاداً خارجية ت�ستمل على تزويد 
 Harris & Preedy،( الطالب مبهارات وظيفية كثرية. وبالن�سبة للمنظور الثاين يرى هاري�س وبريدي
هذا  يف  الزبون  اإىل  ُينظر  اأن  املمكن  من  اأنه  التعليم  يف  االإدارة  فعالية  عن  درا�ستهم  يف    )1997

املنظور بحيث ي�ستمل على: الطلبة، واالآباء، واملمولون للتعليم، واأ�سحاب العمل. 
التعليمية  املوؤ�س�سة  يف  املقدمة  اخلدمات  جودة  لقيا�س  عدة  اأ�سا�سية  مناذج  هناك  وتوجد 
من داخل هذه املوؤ�س�سات )Sallis، 1993؛ مدكور، 2000؛ Davis & West، 2002؛ Brown & Jacqueline، 2003؛ 

اأهمها:  بيد�س، 2004( 
وتاأتي هذه الرقابة الحقة لعملية االإنتاج بحيث  1 . :)Quality Control( رقابة جودة اخلدمة
تُكت�سف وتزال اأي عنا�رش معيبة لهذا االإنتاج، ويف العملية التعليمية تعني عملية رقابة 
التعليمية،  العملية  ا�ستكمال  بعد  ُت�ستك�سف  لل�سعف  مظاهر  اأي  على  بالتعرف  اجلودة 
وعن  والداخلية،  اخلارجية  والفحو�س  االختبارات  با�ستخدام  الرقابة  هذه  ومُتار�س 

طريق كتابة التقارير واإعداد الدرا�سات، واأخذ راأي اأولياء االأمور. 
التعليمية وخاللها،  العملية  العملية قبل  : وتتم هذه  2 .)Quality Assurance(سمان اجلودة�
ولي�س بعدها كما يف رقابة اجلودة، وفيها تكون اجلودة جزءاً ال يتجزاأ من املنتجات اأو 
املخرجات نف�سها، وهنا ميكن تطبيق املوا�سفات، وال�سعي ملنع حدوث اأي خلل اأو عيب، 
اإىل اأن  اإال اأنه ي�سعب تطبيق هذا النموذج اأو هذا املنطلق على العملية التعليمية؛ نظراً 
حتقيق بع�س االأهداف التعليمية ال يعتمد على املوؤ�س�سة التعليمية وحدها غالبًا، واإمنا 

هناك متغريات وظروف كثرية ميكن اأن تتداخل تاأثرياتها يف العملية التعليمية. 
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اأ�سا�س  النظام على  : ويقوم هذا  3 .)Quality Management System QMS(اإدارة اجلودة نظام 
اإدارة العاملني يف املوؤ�س�سة ومراقبتهم، ويهدف اإىل تكامل العمل مع االآليات ال�رشورية 
القيام  اأن  التعليمية، ويعني ذلك  العملية  للتاأكد من اجلودة يف كل مرحلة من مراحل 
بالعمليات االآتية: التخطيط لعملية االإنتاج والرقابة، التحديد الوا�سح للنتائج، االتفاق 
على اال�سرتاتيجيات املنا�سبة لتحقيق تلك النتائج، ومراجعة النظام التعليمي با�ستمرار 

ومراقبته. 
: يعدُّ هذا النموذج امتداداً وتطويراً  4 .)Total Quality Management TQM(اإدارة اجلودة ال�ساملة
لنظام �سمان اجلودة، وي�سعى اإىل جعل كل ع�سو من اأع�ساء املوؤ�س�سة راغبًا يف اإر�ساء 
اأ�سا�سًا  الزبون، واإىل جعل نظام املوؤ�س�سة قاباًل الأن ي�سمح لهم بذلك، وهو بذلك معني 
وتوقعه  واإدراك��ه  ت�سوره  على  ويعتمد  الزبون،  على  يركز  الذي  التنظيمي  بالتح�سني 

جلودة اخلدمة املقدمة له. 
ال�ساملة،  اجلودة  اإدارة  اأ�سا�س  على  القائم  االأخري  للنموذج  تبعًا  اخلدمات  جودة  ولقيا�س 
و�سعت اأدوات خمتلفة وانتهجت اأ�ساليب عديدة، ولكن اأحدث ما اُ�ستخدم يف هذا املجال هو اأ�سلوب 
الفجوة بني اإدراكات االأفراد وتوقعاتهم لقيا�س جودة اخلدمة .)SERVQUAL of Quality Gaps(   حيث 
طور بارا�سارامان وزمالوؤه )Parasuraman & Others، 1988( اأداة تعتمد على فكرة حتديد الفجوة بني 
اُعتمد  اأن تقدم له. وهذا ما  التي يجب  الزبون مل�ستوى هذه اخلدمة  واقع م�ستوى اخلدمة وتوقع 
لتحقيق اأهداف هذه الدرا�سة بعد تطوير مقيا�س بارا�سارمان لينا�سب جودة اخلدمات التعليمية من 
اأجل التعرف اإىل الفرق بني اإدراكات الدار�سني يف جامعة القد�س املفتوحة وبني توقعاتهم مل�ستوى 

اخلدمة التي تقدمها لهم اجلامعة. 

مشكلة الدراسة:
اأن�سئت جامعة القد�س املفتوحة من اأجل تلبية حاجات الفرد واملجتمع الفل�سطيني كباقي 
املجتمع  من  يطلبه  ملن  العايل  التعليم  خدمة  تقدمي  اأجل  من  االأخ��رى  الفل�سطينية  اجلامعات 
الفل�سطيني، وقد عملت هذه اجلامعة وما زالت تعمل مع زميالتها اجلامعات االأخرى حتت وطاأة 
عديدة  اإعاقات  اإىل  اأدت  التي  الظروف  هذه  الفل�سطيني.  ال�سعب  بها  مير  التي  القاهرة  الظروف 
ومريرة لعملية التعليم، واملتمثلة يف اإغالق اجلامعات ومنع الطلبة من الو�سول اإليها، وقد نبعت 
فكرة تاأ�سي�س جامعة القد�س املفتوحة من احلاجة امللحة لل�سعب الفل�سطيني من اأجل التغلب على 
معوقات التعليم من قبل االحتالل االإ�رشائيلي، وهي تعترب اأول جتربة يف املنطقة العربية تطبق 
نظام التعليم عن بعد من خالل توفري املواد والو�سائط واالأن�سطة التعليمية املختلفة، التي تتالءم 

وظروف العديد من الدار�سني واإمكاناتهم، والو�سول اإيل الدار�سني حيثما وجدوا. 
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القد�س  جامعة  يف  يلتحقون  الذين  الدار�سني  اأع��داد  يف  م�ستمراً  تزايداً  هناك  اأن  ويالحظ 
املفتوحة �سنة بعد �سنة؛ حتى اأ�سبحت هذه اجلامعة هي االأكرب يف فل�سطني من حيث عدد امللتحقني 
للدرا�سة فيها. من هنا تزايدت احلاجة يومًا بعد يوم لكي ي�ساحب هذا التزايد الكمي املتمثل بعدد 
الدار�سني تزايداً نوعيًا يتمثل يف نوعية اخلدمات املختلفة التي توفرها هذه اجلامعة. وللتحقق 
التي تتمحور م�سكلتها يف �سعيها  الدرا�سة  انبثقت فكرة هذه  من طبيعة هذه اخلدمات وجودتها 
تقدمها جامعة  التي  اخلدمات  م�ستوى جودة  لقيا�س  وتوقعاتهم  الدار�سني  اإدراكات  اإىل  للتعرف 

القد�س املفتوحة )منطقة طولكرم التعليمية( وعالقة ذلك مبتغريي اجلن�س والتخ�س�س. 

أسئلة الدراسة:
مل�ستوى  وتوقعاتهم  الدار�سني  اإدراك��ات  بني  الفجوة  عن  للك�سف  الدرا�سة  هذه  انبثقت   
اخلدمات التي تقدمها جامعة القد�س املفتوحة، وعالقة ذلك مبتغريي اجلن�س والتخ�س�س الدرا�سي، 

وبالتحديد فاإنها حتاول االإجابة عن االأ�سئلة االآتية: 
هل توجد فروق جوهرية بني اإدراكات الدار�سني وتوقعاتهم مل�ستوى عنا�رش اخلدمات  1 .

املقدمة يف جامعة القد�س املفتوحة؟ 
الدار�سني وتوقعاتهم مل�ستوى جماالت اخلدمة  اإدراكات  هل توجد فروق جوهرية بني  2 .

املقدمة يف جامعة القد�س املفتوحة ُتعزى ملتغري اجلن�س؟ 
هل توجد فروق جوهرية بني اإدراكات الدار�سني مل�ستوى جماالت اخلدمة املقدمة يف  3 .

جامعة القد�س املفتوحة ُتعزى ملتغري التخ�س�س؟ 
هل توجد فروق جوهرية بني توقعات الدار�سني مل�ستوى جماالت اخلدمة املقدمة يف  4 .

جامعة القد�س املفتوحة ُتعزى ملتغري التخ�س�س؟ 

أهداف الدراسة:
ت�سعى الدرا�سة احلالية لتحقيق االأهداف االآتية: 

عنا�رش  مل�ستوى  وتوقعاتهم  الدار�سني  اإدراك��ات  بني  اجلوهرية  الفروق  اإىل  التعرف  1 .
اخلدمات املقدمة يف جامعة القد�س املفتوحة. 

عنا�رش  مل�ستوى  وتوقعاتهم  الدار�سني  اإدراك��ات  بني  اجلوهرية  الفروق  اإىل  التعرف  2 .

اخلدمات املقدمة يف جامعة القد�س املفتوحة تبعًا ملتغري اجلن�س. 
التعرف اإىل الفروق اجلوهرية بني اإدراكات الدار�سني مل�ستوى عنا�رش اخلدمات املقدمة  3 .

يف جامعة القد�س املفتوحة. 
التعرف اإىل الفروق اجلوهرية بني توقعات الدار�سني مل�ستوى عنا�رش اخلدمات املقدمة  4 .

يف جامعة القد�س املفتوحة. 
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أهمية الدراسة:
فمن  والتطبيقية؛  النظرية  الناحيتني  من  مو�سوعها  اأهمية  من  الدرا�سة  هذه  اأهمية  تربز 
الناحية النظرية تعترب هذه الدرا�سة ح�سب علم الباحث االأوىل يف املجتمع الفل�سطيني التي تبحث 
يف معايري جودة اخلدمات التي تقدمها اجلامعة با�ستخدام اأ�سلوب الفجوة بني مدركات امل�ستفيدين 
اإدارة اجلودة ال�ساملة  اإذ يعترب هذا املنحى هو املنحى االأحدث يف عامل  من اخلدمة وتوقعاتهم؛ 
لتقومي اخلدمة يف مناحي احلياة املختلفة. اأما من الناحية التطبيقية فيمكن اأن ت�سهم نتائج هذا 
االأ�سلوب يف حال تطبيقه يف اإلقاء ال�سوء على م�ستوى هذه اخلدمة، وي�ساعد على اإعادة النظر يف 
بع�س متغريات اأو عنا�رش اخلدمة التي تظهر النتائج وجود فجوة �سالبة بني ادراكات وتوقعات 
الدار�سني لها، وتعزيز وتدعيم تلك العنا�رش التي تظهر النتائج وجود فجوة موجبة بني ادراكات 

وتوقعات الدار�سني لها. وبذلك ميكن حتديد اأهمية هذه الدرا�سة باجلوانب االآتية: 
تقدمي ت�سور مو�سوعي ملدى تقدمي جامعة القد�س املفتوحة خلدمة التعليم العايل من  1 .

وجهة نظر امل�ستفيدين من هذه اخلدمة. 
النظام  حت�سني  يف  كاأ�سلوب  ال�ساملة  اجل��ودة  الإدارة  جديد  مدخل  ا�ستخدام  تو�سيح  2 .

التعليمي اجلامعي، وهو اأ�سلوب الفجوة بني االإدراكات والتوقعات. 
اإفادة اإدارة جامعة القد�س املفتوحة بهيئتها االإدارية واالأكادميية بنقاط القوة، ونقاط  3 .

ال�سعف يف عنا�رش اخلدمة التي تقدمها للدار�سني. 
املفتوحة  القد�س  جامعة  وبخا�سة  الفل�سطينية،  باجلامعات  القرارات  �سانعي  اإفادة  4 .

التعليم  خدمة  تطوير  يف  ال�ساملة  اجلودة  اإدارة  معايري  تطبيق  من  اال�ستفادة  بكيفية 
اجلامعي مبا يتالءم مع حاجات الدار�سني وطموحاتهم. 

مفاهيم الدراسة اإلجرائية:
ا�ستملت الدرا�سة على بع�س امل�سطلحات وهي: 

مل�ستوى  امل�ستفيد  وتوقع  اخلدمة  م�ستوى  واقع  بني  الفرق  والتوقعات:  الإدراك��ات  بني  الفجوة 
اخلدمة التي يجب اأن تقدم له، وقي�ست هذه الفجوة يف الدرا�سة احلالية بالفرق بني اإدراك الدار�سني 
وزمالئه  بارا�سارامان  مقيا�س  عن  املطور    )SERVQUAL( الفجوة  مقيا�س  با�ستخدام  وتوقعاتهم 

)Parasuraman & Others، 1988(  لينا�سب قيا�س اخلدمة يف التعليم اجلامعي. 

الأدراكات: هي ما يلم�سه امل�ستفيد فعاًل من خدمات، ويالحظه يف الواقع يف املوؤ�س�سة التي يتفاعل 
معها، ويف الدرا�سة احلالية يق�سد باالإدراكات ما يتلقاه الدار�س امللتحق بجامعة القد�س املفتوحة 

من خدمات فعلية، وحمددة اإجرائيًا بالدرجة على املقيا�س املعد لهذا الغر�س. 
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التوقعات: وهي ت�سورات امل�ستفيد عن م�ستوى اخلدمة التي يطمح اأن تقدم له من املوؤ�س�سة التي 
ينوي االنتماء اإليها، ويف الدرا�سة احلالية يق�سد بالتوقعات ت�سورات الدار�سني عن م�ستوى اخلدمة 

املتوافرة يف جامعة القد�س املفتوحة حمددة اإجرائيًا بالدرجة على املقيا�س املعد لهذا الغر�س. 
جامعة القد�س املفتوحة: جامعة عربية فل�سطينية تتبنى نظام التعليم املفتوح والتعليم عن بعد 
)Open & Distance Learning -  ODL( ، تقدم خدمات تعليمية وتربوية على امل�ستوى التعليم العايل 

واخلدمة  واحلا�سوب،  والريادة،  واالإدارة  الرتبية،  درا�سية:  برامج  خم�سة  خالل  من  فل�سطني،  يف 
الربامج على تخ�س�سات خمتلفة. وتقوم  ، وت�ستمل هذه  )الزراعة(  الريفية  االجتماعية، والتنمية 
فل�سفة هذه اجلامعة على اأ�سا�س التعليم الذاتي بنقل التعليم اإىل الطالب يف موقع اإقامته اأو عمله 
من  كادر  يقوم  بحيث   .)2000 املفتوحة،  القد�س  )جامعة  اجلامعة  اإىل  الطالب  انتقال  من  بداًل 
امل�رشفني االأكادمييني املتخ�س�سني باالإ�رشاف على تعليم الدار�سني يف املناطق واملراكز العديدة 

املوزعة على املحافظات الفل�سطينية املختلفة. 
بالدرا�سة يف  الثانوي، وملتحقون  التعليم  الدرا�سة يف مرحلة  اأنهوا  الذين  الطالب  هم  الدار�سون: 
الدار�سون امللتحقون فعاًل  الدرا�سة  اإجرائيًا يف هذه  التعليم اجلامعي، ويق�سد بالدار�سني  مرحلة 
بالدرا�سة يف الف�سل الدرا�سي االأول من العام الدرا�سي 2008/2007 يف جامعة القد�س املفتوحة – 

منطقة طولكرم التعليمية. 

حدود الدراسة: 
حتدد نتائج هذه الدرا�سة باجلوانب االآتية: 

واالإج��راءات  ب��االأدوات  كليًا  اأو  جزئيًا  الدرا�سة  هذه  نتائج  حتدد  املو�سوعي:  املجال  1 .

امل�ستخدمة جلمع البيانات وحتليلها. 
القد�س  جامعة  يف  الدار�سني  من  عينة  على  الدرا�سة  هذه  اقت�رشت  الب�رشي:  املجال  2 .

املفتوحة/ منطقة طولكرم التعليمية. 
اجلانب املكاين: اقت�رشت الدرا�سة احلالية على منطقة طولكرم التعليمية التابعة جلامعة  3 .

القد�س املفتوحة. 
املجال الزمني: طبقت اإجراءات هذه الدرا�سة يف الف�سل الدرا�سي االأول للعام الدرا�سي  4 .

 .)2008/2007(



21اجمللد الثاني، العدد الرابع، كانون ثاني 2010

د. زياد بركات

الدراسات السابقة:
الرتبوية  ال�ساملة وتطبيقها يف املجاالت  اإدارة اجلودة  الدرا�سات مفهوم  تناولت كثري من 
والتعليمية املختلفة، وعلى مراحل تعليمية عديدة، وقد اأُجريت هذه الدرا�سات يف دول خمتلفة من 
لتطوير  اإجراءات نظرية وتطبيقية  الدرا�سات  ا�ستهدفت هذه  اأجنبية وعربية وحملية، وقد  العامل؛ 
التعليم تبعًا ملعايري اإدارة اجلودة ال�ساملة، اأو ملعرفة مدى تطبيق موؤ�س�سات التعليم املختلفة ملعايري 
اجلودة ال�ساملة، م�ستخدمة بذلك اأدوات تقليدية لتقومي جودة اخلدمات، ولكن مل يجد الباحث ح�سب 
معرفته درا�سات عربية تناولت تقومي اخلدمات التي تقدمها اجلامعة با�ستخدام مقيا�س الفجوة 
الذي ا�ستخدمته هذه الدرا�سة؛ لذا �ستعتمد بع�س الدرا�سات االأجنبية التي مت الو�سول اإليها كاإطار 

مرجعي لهذه الدرا�سة، حيث تعر�س هذه الدرا�سات تبعًا لتاريخ ن�رشها كاالآتي: 
هدفت درا�سة فورد وجوزيف )Ford & Joseph، 1993( اإىل التحقق من م�ستوى اخلدمات يف 
مل�ستوى  وتوقعاتهم  الطالب  اإدراكات  بني  املقارنة  طريقة  با�ستخدام  العايل،  التعليم  موؤ�س�سات 
ما تقدمه اجلامعات االأمريكية واجلامعات النيوزالندية، با�ستخدام مقيا�س الفجوة لقيا�س جودة 
اخلدمة، وقد اأظهرت النتائج وجود فرق دال اإح�سائيًا يف تقدير م�ستوى اخلدمة، اإذ اأظهر الطالب يف 
اجلامعات النيوزلندية تقديراً منخف�سًا مل�ستوى اخلدمات التي تقدمها اجلامعة مقارنة بالطالب 
يف اجلامعات االأمريكية الذين اأظهروا تقديراً مرتفعًا مل�ستوى لتلك اخلدمات. كما اأظهرت النتائج 
تبعًا ملتغري  والتوقعات جلودة اخلدمات اجلامعية  االإدراكات  اأي�سًا عدم وجود فرق يف م�ستوى 

اجلن�س والتخ�س�س. 
هدفت درا�سة فان ديوك )Van Dyke، 1999(  اإىل ا�ستخدام مقيا�س الفجوة )SERVQUAL(  لتقومي 
 )138( من  الدرا�سة  عينة  تكونت  العليا،  التعليمية  املعاهد  اإحدى  التعليمية يف  املعلومات  جودة 
العينة  اأفراد  اإدراك  اإح�سائيًا بني  �سلبية ودالة  اأظهرت نتائجها وجود فروق  طالبًا وطالبة، وقد 
وبني توقعاتهم مل�ستوى املعلومات التعليمية املقدمة يف جماالت االعتمادية واال�ستجابة، بينما 
اإح�سائيًا بني  الدرا�سة وجود فروق دالة  اأظهرت  هناك فروق موجبة يف املجاالت االأخرى، كما 

م�ستوى اإدراك اأفراد العينة وبني توقعاتهم مل�ستوى اخلدمة تعزى ملتغري اجلن�س ل�سالح الذكور. 
وقريب من ذلك خل�ست الدرا�سة التي اأجراها زيثامل واآخرون )Zeithaml، et al. ، 1999( عندما 
اخلدمات  واإدراكهم مل�ستوى  الطالب  توقعات عينة من  التعرف على طبيعة  بهدف  درا�سة  اأجروا 
التي تقدمها اجلامعة، حيث اأظهرت النتائج وجود فروق �سالبة دالة اإح�سائيًا بني هذه التوقعات، 
وبني املدركات يف بع�س املجاالت، وفروق موجبة يف جماالت اأخرى. كما بينت النتائج اأي�سًا 
عدم وجود فروق جوهرية يف م�ستوى هذه الفروق تعزى ملتغريات اجلن�س والتخ�س�س والتح�سيل 

االأكادميي. 
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وهدفت درا�سة كلني و�سيل )Kleen & Shell، 2001( اإىل التعرف اإىل ر�سا الطالب عن التقنيات 
وزمالوؤه  بارا�سورامان  �سممه  الذي  الفجوة  مقيا�س  با�ستخدام  ال�سفي  التعليم  يف  امل�ستخدمة 
)350( طالبًا وطالبة ممن  الدرا�سة من  عينة  وتكونت  التعليمية،  اخلدمات  لقيا�س  املطور   )1988(
يدر�سون يف اإحدى اجلامعات االأمريكية، ومن تخ�س�سات خمتلفة. وقد بينت نتائج هذه الدرا�سة 
التكنولوجية  اخلدمة  جودة  عن  الر�سا  بخ�سو�س  الذكور  من  اأقل  ا�ستجابة  اأظهرن  الطالبات  اأن 
والو�سائط التي تقدمها اجلامعة، كما بينت النتائج عدم وجود فروق جوهرية يف تقدير م�ستوى 

الفجوة بني اإدراكات الطالب وتوقعاتهم على جماالت املقيا�س اخلم�سة. 
واأجرى جينك واآخرون )Jiang، & Others، 2002( درا�سة بهدف قيا�س جودة النظام التعليمي 
جودة  على  التعرف  يف  وفعاليته  املقيا�س  هذا  قدرة  النتائج  وبينت  الفجوة،  مقيا�س  با�ستخدام 
النظام التعليمي من خالل فح�س الفرق بني االإدراكات والتوقعات التي اأبداها املفحو�سون من 
العينة  اأفراد  ا�ستجابات  اتفقت  والطالب. حيث  واملدر�سني  واالإداريني  فئات خمتلفة كاملر�سدين 
االمتحانات،  كنظام  التعليمي  النظام  يف  الظاهرة  امل�سكالت  بع�س  على  املختلفة  الفئات  يف 

والن�ساطات الالمنهاجية، واالأن�سطة ال�سفية التقليدية. 
وهدفت درا�سة زاجري وكلني )Zachry & Kleen، 2003( اإىل قيا�س توقعات الطالب مل�ستوى 
اخلدمة التكنولوجية التي تقدمها اجلامعة يف التعليم التقني، وتكونت عينة الدرا�سة من )89( طالبًا 
اأن توقعات  اأظهرت نتائج الدرا�سة  اأمريكيا، وقد  وطالبة من معهد متخ�س�س للتعليم التقني يف 
الطالب مل�ستوى اخلدمة املتوافرة يف املعهد كانت اإيجابية مقارنة مب�ستوى تقديراتهم احلقيقية 

لهذه اخلدمة. 
التحقق من  اإىل   )Sungchul & Hyusuk، 2004( وهين�سوك  �سنكجول  من  كٍل  درا�سة  وهدفت 
فعالية اختبار الفجوة بني االإدرات والتوقعات لقيا�س جودة اخلدمات التي يقدمها معهد كوري 
خمت�س بالتعليم العايل، تكونت العينة من )86( م�ستفيداً من خدمات هذا املعهد، وقد اأفادت نتائج 
الدرا�سة اأن هذا االختبار فعال لقيا�س جودة اخلدمات، كما بينت النتائج وجود فروق يف م�ستوى 

الفجوة يف تقدير م�ستوى جودة اخلدمات تبعًا ملتغري اجلن�س ل�سالح الذكور. 
اأما درا�سة �ساجنيتا و بانويت )Sangeeta & Banwet، 2004( فقد هدفت اإىل فح�س اختبار 
الفجوة بني اإدراكات الطالب وتوقعاتهم يف م�ستوى الفعالية والنوعية يف التعليم اجلامعي. تكونت 
العينة من )190( طالبًا وطالبة يف اأحد املعاهد الهندية للتعليم العايل، وقد اأظهرت النتائج وجود 
وا�ستخدام  والتقنيات  كالو�سائط  التعليم  مظاهر  من  قليل  عدد  يف  موجبة  اإح�سائيًا  دالة  فروق 
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التكنولوجيا، ولكن من جانب اأخر ظهرت فجوة كبرية و�سالبة بني اإدراكات الطالب وتوقعاتهم يف 
عدد كبري من املظاهر االأخرى، وبخا�سة املرتبطة بالقيم واحلياة االجتماعية والنواحي املادية 
يف املعهد، كما اأظهرت الدرا�سة عدم وجود فروق جوهرية يف م�ستوى الفجوة يف اإدراكات الطالب 
وجود  اأظهرت  بينما  املعي�سة،  وم�ستوى  اجلن�س،  ملتغريات  تبعًا  اخلدمات  جودة  يف  وتوقعاتهم 

فروق تعزى ملتغري التخ�س�س ل�سالح التخ�س�سات النظرية. 
العايل  التعليم  خدمات  نوعية  تطوير  اإىل   )Tan & Kek، 2004( وكيك  تان  درا�سة  وهدفت 
وجودتها با�ستخدام برنامج اجلودة ال�ساملة بالرتكيز على الفرق اأو الفجوة بني اإدراكات عينة من 
الطالب وتوقعاتهم مل�ستوى اخلدمة املعمول فيها يف التعليم العايل. وبعد تطبيق الربنامج اأظهر 
وتال�سي  للطالب،  املوجة  اخلدمات  فعالية  زيادة  خالل  من  الفجوة  م�ستوى  تقلي�س  يف  فعالية 

العديد من النواق�س ونواحي الق�سور يف اخلدمات. 
وهدفت درا�سة �ساهني وكارون�س )Sahney & Karunes، 2004( اإىل الك�سف عن م�ستوى النوعية 
يف نظام التعليم با�ستخدام اأ�سلوب الفجوة بني اإدراكات الطالب وتوقعاتهم، تكونت عينة الدرا�سة 
النتائج وجود  اأظهرت  اإحدى اجلامعات الهندية، وقد  من )364( طالبًا وطالبة من امللتحقني يف 
واالعتمادية  املادي  املجال  يف  وتوقعاتهم  الطالب  اإدراكات  بني  اإح�سائيًا  ودالة  �سالبة  فجوة 
واال�ستجابة، بينما اأظهرت النتائج من جهة اأخرى وجود فجوى موجبة ودالة اإح�سائيًا يف م�ستوى 
اخلدمات يف جمايْل ال�سالمة والتعاطف االجتماعي، كما اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق يف 
تعزى  اجلامعة  تقدمها  التي  اخلدمة  م�ستوى  تقدير  وتوقعاتهم يف  الطالب  اإدراكات  الفجوة بني 
وطالب  العلمية  والتخ�س�سات  االإناث  ل�سالح  الدرا�سية  وال�سنة  والتخ�س�س،  اجلن�س،  ملتغريات 

ال�سنة االأوىل على الرتتيب. 
هدفت درا�سة لجي�س وفرناندي�س )Lages & Fernandes، 2005( اإىل قيا�س الفجوة بني مدركات 
املجتمع  يف  ال�سائد  واالجتماعي  ال�سخ�سي  القيمي  للنظام  اجلامعة  طالب  من  عينة  وتوقعات 
اجلامعي، تكونت عينة الدرا�سة من )543( طالبًا وطالبة، طبق عليهم مقيا�س الفجوة املطور لقيا�س 
جودة وفعالية القيم يف احلياة اجلامعية. وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة فعالية املقيا�س للتعرف على 
القيم ال�سائدة املدركة واملتوقعة من حيث نظام التعليم واأمناط ال�سلوك وعادات الطلبة والعالقات 
االجتماعية بني الطلبة بع�سهم ببع�س، وبينهم وبني االأ�ساتذة والعاملني يف اجلامعة. كما بينت 
النتائج عدم وجود فروق جوهرية يف م�ستوى الفجوة بني مدركات وتوقعات الطالب تبعًا ملتغريي 

اجلن�س والتخ�س�س. 
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يتبني من الدرا�سات ال�سابقة اأنها جميعًا ا�ستخدمت اأ�سلوب الفجوة بني االإدراكات والتوقعات 
للك�سف عن م�ستوى جودة اخلدمات التي تقدمها اجلامعات، كما ا�ستخدمت هذه الدرا�سات مقيا�سًا 
واحداً هو مقيا�س بارا�سارامان وزمالئه لقيا�س اجلودة، وهو امل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية. وقد 
دللت هذه الدرا�سات قدرة هذا املقيا�س وفعاليته لقيا�س جودة اخلدمات يف هذا املجال، كما بينت 
 Ford & Joseph،( بع�س هذه الدرا�سات على وجود فروق موجبة يف تقدير جودة اخلدمات اجلامعية
1993؛ Zachry & Kleen، 2003(  بينما بينت درا�سات اأخرى وجود فروق �سالبة يف تقدير هذه اخلدمات 

)Zeithaml & Others، 1999؛ Sahney & Karunes، 2004( . ومن جهة اأخرى فقد بينت بع�س هذه الدرا�سات 

اأظهرت  وجود فروق يف تقديرات الطالب مل�ستوى اخلدمات وجودتها تبعًا ملتغري اجلن�س، حيث 
ل�سالح  فروق  )Van Dyke، 1999؛ Kleen & Sheel، 2001؛ Sungchul & Hyusuk، 2004(   وجود  درا�سات 
الذكور، بينما اأظهرت درا�سة )Sahney & Karunes، 2004( هذه الفروق ل�سالح االإناث، يف حني اأظهرت 
 Lages & Fernandes، ؛Sangeeta & Banwet، 2004 ؛Zeithaml & Others، 1999 ؛Ford & Joseph، 1993( درا�سات
اجلن�س.  ملتغري  تعزى  اخلدمة  مل�ستوى  الطالب  تقديرات  يف  جوهرية  فروق  وجود  عدم    )2005

وبخ�سو�س متغري التخ�س�س، فقد اأظهرت درا�سات )Ford & Joseph، 1993؛ Zeithaml & Others، 1999؛ 
Lages & Fernandes، 2005(  عدم وجود فروق يف م�ستوى تقدير جودة اخلدمات تعزى لهذا املتغري، 

بينما اأظهرت درا�سة )Sahney & Karunes، 2004( وجود فروق ل�سالح التخ�س�سات العلمية، اأما درا�سة 
)Sangeeta & Banwet، 2004( فقد اأظهرت هذه الفروق ل�سالح التخ�س�سات النظرية. ويف خ�سم هذا 

التناق�س يف نتائج الدرا�سات ال�سابقة، يرى الباحث م�سوغًا الإجراء املزيد من الدرا�سات يف هذا 
املجال ال�ستجالء املعرفة احلقيقية يف م�ستوى جودة اخلدمات التي تقدمها اجلامعات من وجهة 

نظر الدار�سني. 

الطريقة واإلجراءات: 

أوالً: جمتمع الدراسة وعينتها: 
طولكرم  منطقة  يف  بالدرا�سة  امللتحقني  الدار�سني  جميع  من  الدرا�سة  هذه  جمتمع  تكون 
تبعًا  عددهم  والبالغ   ،)2008/2007( الدرا�سي  العام  من  االأول  الدرا�سي  الف�سل  يف  التعليمية 
 )1615( منهم  ودار�سة؛  دار�سًا   )3938( االلكرتوين  موقها  على  تقدمها  التي  اجلامعة  الإح�سائيات 
دار�سًا وبن�سبة ت�ساوي )%41( و )2323( دار�سة وبن�سبة ت�ساوي )%59(. اأما عينة الدرا�سة فقد تكونت 
من )215( دار�سًا ودار�سة بن�سبة )%5( من املجتمع االأ�سلي. وقد اختري اأفراد عينة الدرا�سة بطريقة 
طبقية ع�سوائية تبعًا ملتغري اجلن�س؛ حيث اختري عدد من الطلبة الذكور واالإناث من العينة املحددة 
يف هذه الدرا�سة، بطريقة ع�سوائية متي�رشة مبا يتنا�سب واحلجم الن�سبي لكل طبقة )الذكور واالإناث( 
يف املجتمع االأ�سلي. وقد توزعت بذلك عينة الدرا�سة تبعًا ملتغرياتها امل�ستقلة كما هو مبني يف 

اجلدول االآتي: 
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اجلدول )1( 
توزيع اأفراد عينة الدرا�سة تبعاً ملتغريي اجلن�س والتخ�س�س

النسبة املئويةالعدداملستوىاملتغيرات

اجلنس
%8841الذكور

%12759اإلناث

التخصص الدراسي

%6530التربية

%5526اإلدارة والريادة

%5425اخلدمة االجتماعية

%4119احلاسوب

%215100اجملموع الكلي

ثانياً: أداة الدراسة: 

متثلت اأداة الدرا�سة احلالية مبقيا�س الفجوة لقياس جودة اخلدمة الذي اأعده ب�سورته االأ�سلية 
بارا�سورامان وزمالوؤه )Parasuraman & Others، 1988( واملعروف با�سم)SERVQUAL(: وهو اخت�سار 
م هذا املقيا�س اأ�ساًل للتعرف اإىل  مِّ لكلمتي اخلدمة )Service( والنوعية اأو اجلودة )Quality(  حيث �سُ
ردود فعل امل�ستهلكني يف بع�س النواحي التجارية واالإنتاجية، ثم توالت ا�ستخداماته وتطبيقاته 
والتكنولوجيا،  املعلومات  ومراكز  �سحية،  وخدمات  تربوية،  متعددة  جماالت  يف  بعد  فيما  يف 
والوجبات  الهند�سية،  واخلدمة  والتعليم،  والبحري،  والربي  اجلوي  والنقل  امل�رشفية،  واخلدمة 
ال�رشيعة، وخدمة التنظيف، وخدمة املعلومات الفنية وال�سناعية. واملحور االأ�سا�سي لقيا�س جودة 
اخلدمة لهذا املقيا�س هو الفجوة بني اإدراك امل�ستفيد مل�ستوى االأداء الفعلي للخدمة وتوقعاته حول 
جودة هذه اخلدمة )Oakland، 1995؛ عبا�س، 2005(، وتتمثل هذه الفجوة يف خم�س فجوات متتابعة 
متمثلة يف املجاالت اخلم�سة التي ي�ستمل عليها املقيا�س، باالإ�سافة اإىل فجوة كلية تتمثل بالفرق 
 Parasuraman & Others،( بني الدرجة الكلية للمقيا�س بني ادراكات وتوقعات امل�ستفيد من اخلدمة

1988( وفيما ياأتي بيان بهذه املجاالت اخلم�سة، وو�سف للمتغريات التي ي�ستمل عليها كل منها: 

املتعلقة  املتغريات  ويتت�سمن  1 . : )Tangible( امللمو�سة  املادية  اجلوانب  جمال 
حداثة  توافر  مدى  تقي�س  والتي  وجاذبيتها،  واملرافق  واملباين  واملواد  بالتجهيزات 

ال�سكل واملظهر املادي للخدمة التي تقدمها املوؤ�س�سة. 
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جمال العتمادية )Reliability( :. 2 ويحتوي على املتغريات املرتبطة بوفاء املوؤ�س�سة 
بالتزاماتها ووعودها املختلفة التي وعدت بها امل�ستفيدين، واهتمامها بحل امل�سكالت 

العالقة، وتقي�س الدقة وحتري املو�سوعية وال�سحة يف تقدمي اخلدمات. 
التي  املتغريات  على  املجال  هذا  يحتوي   :  3 .)Responsiveness( ال�ستجابة  جمال 
حر�س  ومدى  املنا�سب،  الوقت  يف  اخلدمة  لتقدمي  املوؤ�س�سة  ا�ستجابة  �رشعة  تقي�س 
موظفيها على تقدمي خدمات فورية للم�ستفيدين، ومدى اإبداء العاملني للتعاون امل�ستمر 

مع امل�ستفيدين. 
ويحتوي على املتغريات ذات العالقة باحلر�س  4 . : )Assurance( جمال ال�سالمة والأمن
على غر�س الثقة املتبادلة بني العاملني وامل�ستفيدين، وتوليد ال�سعور بالتقبل، وتوفري 
و�سائل ال�سالمة واالأمن للم�ستفيدين، واإملام املوظفني باملعلومات التي يتعاملون بها، 

واحلر�س على التدريب املنا�سب على تقدمي اخلدمة دون م�سكالت اأو اأخطاء. 
التي  املتغريات  املجال  هذا  ويت�سمن  5 . : )Empathy( الجتماعي  التعاطف  جمال 
تتعلق باهتمام املوظفني بامل�ستفيدين من اخلدمة اهتمامًا �سخ�سيًا، وتفهم حاجاتهم 
مع  عالقات  املوظفني  اإظهار  مدى  وتقي�س  واالنفعالية،  واالجتماعية  ال�سخ�سية 

امل�ستفيدين قائمة على االحرتام والود وال�سداقة والر�سا. 

االفرتاضات اليت قام عليها مقياس الفجوة: 
 Parasuraman &( ياأتي:  الفجوة على عدد من االفرتا�سات تتمثل فيما  يقوم تطبيق مقيا�س 

 :)Lages & Fernandes، 2005 ؛ مخيمر وآخرون، 2000؛Others، 1988

العامة  للخ�سائ�س  توقعاتهم  عن  التعبري  على  ق��ادرون  اخلدمة  من  امل�ستفيدين  اإن  1 .

املميزة جلودة اخلدمة. 
اإن امل�ستفيدين من اخلدمة قادرون على التمييز بني تلك التوقعات، واالإدراك احلقيقي  2 .

مل�ستوى اخلدمة الفعلي الذي ح�سلوا عليه. 
اأو العنا�رش التي ت�ستمل  اإن املجاالت التي يت�سمنها املقيا�س، واإن جمموعة املظاهر  3 .

عليها، هذه املجاالت تعترب خ�سائ�س عامة للخدمة خ�سعت لالختبار النف�سي وامليداين، 
وقادرة على التفريق بني توقعات امل�ستفيد واإدراكه من اخلدمة. 

اأ�سا�سيني  يقوم على حمورين  اخلدمة  املقيا�س يف حتديد جودة  يوؤديه  الذي  الدور  اأن  4 .

املكملة  ال�سلوكية  واجلوانب  اخلدمة،  جلودة  املكونة  والتنظيمية  الفنية  اجلوانب  هما: 
جلودة اخلدمة. 
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مسوغات استخدام األداة يف الدراسة احلالية: 
ن�سبيًا،  الن�ساأة  حديث  مقيا�س   1 . )SERVQUAL( اخلدمة  جودة  لقيا�س  الفجوة  مقيا�س  اإن 
ا�ستخدم على نطاق وا�سع لقيا�س م�ستويات تقومي امل�ستفيدين من اخلدمات يف جماالت 

خمتلفة. 
املقيا�س،  هذا  ا�ستخدموا  متنوعة  ميادين  يف  املخت�س�سني  الباحثني  من  كثرياً  اإن  2 .

ويزكون ا�ستخدامه لقيا�س اجلودة يف تقدمي اخلدمات، ولهذا ال�سبب �ساع ا�ستخدام هذا 
املقيا�س يف الدول ال�سناعية الكربى كالواليات االأمريكية واليابان وبريطانيا. 

االهتمام العاملي اليوم مبفهوم اإدارة اجلودة ال�ساملة )TQM( . 3 وتطبيق ذلك على مناحي 
احلياة املختلفة، وعلى مرافق املعلومات واخلدمات املختلفة واملوؤ�س�سات واملنظمات 

التجارية واالقت�سادية والرتبوية والع�سكرية وال�سحية ومراكز املعلومات. 
ا�ستخدام العديد من اجلامعات يف العامل هذا املقيا�س للتعرف على اإدارة اجلودة ال�ساملة  4 .

وفعالية  واملكتبات  التعليمية  اخلدمات  حيث  من  املختلفة  التعليمية  خدماتها  يف 
املدر�سني وغري ذلك. 

يف  ومو�سوعيته  وم�سداقيته  املقيا�س  هذا  كفاءة  على  عديدة  �سابقة  درا�سات  تاأكيد  5 .

قيا�س جودة اخلدمة با�ستخدام اجتاهات امل�ستفيدين املدركة واملتوقعة نحو اخلدمة 
املقدمة، وبذلك ميكن الك�سف عن مقدار الفجوة ومداها بني اإدراكات امل�ستفيد ملظاهر 

اخلدمة وتوقعاته لها. 
يعد هذا املقيا�س من الناحية العملية التطبيقية اأحد االأدوات املهمة والفعالة التي ميكن  6 .

الق�سور يف م�ستوى جودة اخلدمة  االإيجابية، وجوانب  اإظهار اجلوانب  اأن ت�ساعد على 
من وجهة نظر امل�ستفيدين منها من ناحية، ومن ناحية اأخرى يك�سف هذا املقيا�س عن 
اجلوانب املتوقعة التي يطمح اإليها امل�ستفيد يف م�ستوى هذه اخلدمة؛ بحيث ميكن اإعادة 

النظر بنواحي ال�سعف لت�سل اإىل طموح اجلمهور امل�ستفيد من اخلدمة وتوّقعه. 

تعريب املقياس: 
متت عملية تطوير اأداة الدرا�سة وفق اخلطوات االآتية: 

ترجمته  يف  الباحث  اعتمد  وقد  االأجنبي،  اأ�سله  عن  املقيا�س  برتجمة  الباحث  قام  1 .

وزمالوؤه  بارا�سورامان  اأجراها  التي  الدرا�سة  يف  ظهرت  التي  املقيا�س  �سورة  على 
)Parasuraman، & Others، 1988(،  واملكون من خم�سة جماالت حتتوي على )22( متغرياً 

اأو عن�رشاً من عنا�رش اخلدمات. 
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ترجمة اجلوانب الو�سفية لكل جمال من املجاالت اخلم�سة للتعرف على اخلطوط العامة  2 .

الدرا�سة  اأهداف  مع  يتنا�سب  منها  لكل  تطوير عنا�رش ومتغريات  اأجل  لكل جمال، من 
احلالية، علمًا باأن املقيا�س االأ�سلي ا�ستخدم يف اجلانب االإداري والتجاري. 

بعد فهم االأبعاد االأ�سا�سية لكل جمال من جماالت املقيا�س، �سيغ عدد من املتغريات بحيث  3 .

حر�س الباحث اأن تقي�س البعد نف�سه لكل جمال؛ وذلك باال�ستناد اإىل بع�س الدرا�سات 
)Ford & Joseph، 1993؛ Kleen & Shell، 2001؛ Zachry & Kleen، 2001؛  القليلة يف هذا املجال 
Tan & Kek، 2004؛ Sangeeta & Others، 2004(.  وبذلك توافر لدى الباحث ال�سورة االأولية 

للمقيا�س تكونت من )28( عن�رشاً موزعة على املجاالت كاالآتي: �ستة عنا�رش لكل من 
املجاالت: االأول الثاين والرابع، وخم�سة عنا�رش للمجالني الثالث واخلام�س. 

على  اخلم�سة  املقيا�س  ملجاالت  و�سفية  قائمة  مع  االأولية  ب�سورته  املقيا�س  ُعر�س  4 .

جمموعة من املحكمني بلغ عددهم )11( من املخت�س�سني يف جماالت خمتلفة، ولهم 
العنا�رش  مالءمة  مدى  على  احلكم  منهم  طلب  اجلامعي،  التدري�س  يف  وا�سعة  خربة 
املختلفة للمجاالت املرتبطة بها. وقد ا�ستفاد الباحث كثرياً من مالحظات املحكمني؛ 

اإذ ان�سبت مالحظاتهم على اجلوانب االآتية: 
•اجلوانب اللغوية: حيث ُعدلت بع�س العنا�رش تبعًا ملالحظات املحكمني بت�سحيح بع�س  	

الكلمات من حيث التعبري اللغوي والنحوي. 
( عن�رشاً دون تعديل يذكر.  • اأجمع اأغلب املحكمني على مالءمة )22	

( عنا�رش، وقد قام  • اأجمع اأغلب املحكمني على اإجراء بع�س التعديالت الطفيفة على )3	
الباحث باإعادة النظر يف هذه العنا�رش تبعًا لتو�سية املحكمني. 

( عنا�رش لتكرار فكرتها مع عنا�رش اأخرى، اأو لعدم  • اأجمع اأغلب املحكمني على حذف )3	
مالءمتها للمجال التي تنتمي اإليه وهي: 

مالءمة مكان تقدمي اخلدمة،  1 .

توافر املوظفني وامل�رشفني املوؤهلني،  2 .

توافر التقنيات التي ت�ساعد على توفري ال�سعور باالأمن.  3 .

عن�رشاً   )25( من  يتكون  املحكمة  �سورته  يف  املقيا�س  لي�سبح  العنا�رش  هذه  ُحذفت  وقد 
موزعة بالت�ساوي على املجاالت اخلم�سة التي يحتويها املقيا�س. 
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)تراوحت  املرتفعة  والثبات  ال�سدق  معامالت  اإىل  باالإ�سافة  وثباته:  املقيا�س  �سدق  5 .

معامالت ثبات املقيا�س بني ) 66.0- 91.0(، بينما تراوحت معامالت ال�سدق بني )71.0 
- 86.0( با�ستخدام طرق خمتلفة( التي مت الو�سول اإليها لهذا املقيا�س ب�سورته االأجنبية 
لدى ا�ستخدامه يف درا�سات عديدة ويف جماالت متنوعة )Parasuraman & Others، 1988؛ 
 Sungchul & ؛Van Dyke، 1999 ؛Parasuraman & et al. ، 1994 ؛Parasuraman & Others، 1991

Hyunsuk، 2004( ؛ فقد حر�س الباحث على ا�ستخراج معامالت �سدق وثبات لهذا املقيا�س 

يف �سورته العربية، واخلا�سة باجلانب التعليمي املتعلق بجودة اخلدمة التي تقدمها 
جامعة القد�س املفتوحة مو�سع الدرا�سة. لهذا الغر�س ا�ستخدمت طريقة �سدق املحكمني 
بالطلب من جمموعة من املخت�س�سني يف جماالت خمتلفة ويحملون درجة الدكتوراة 
اأجمعوا  )11( متخ�س�سًا،  املجموعة  عدد هذه  بلغ  وقد  املقيا�س.  للحكم على �سالحية 
اإجراء  بعد  اإليها  تنتمي  التي  وللمجاالت  ملو�سوعها  املقيا�س  عنا�رش  مالءمة  على 
طريقة  با�ستخدام  ا�ستخرج  فقد  الثبات،  بخ�سو�س  اأما  �سابقًا.  ذكرت  التي  التعديالت 
االت�ساق الداخلي لفقرات املقيا�س ككل وبني العنا�رش واملجال الذي تنتمي اإليه؛ حيث 
تراوحت معامالت الثبات عند ا�ستخدام معادلة كرونباخ– األفا بني )73.0 – 87.0( على 
الثبات الكلي بهذه الطريقة )84.0(، وقد اعترب  املجاالت اخلم�سة، يف حني بلغ معامل 
الباحث هذه املعامالت موؤ�رشات منا�سبة ل�سدق املقيا�س وثباته ميكن االعتماد عليها 

لتحقيق اأهداف الدرا�سة احلالية با�ستخدام هذا املقيا�س. 
ت�سحيح املقيا�س: ي�ستمل املقيا�س كما ذكر �سابقًا على خم�سة جماالت يحتوي كل منها  6 .

على خم�س عنا�رش تقي�س املوا�سفات االأ�سا�سية املتعلقة بجودة اخلدمة التي تقدمها 
�سلم  با�ستخدام  عن�رش  كل  عن  مرتني  االإجابة  املفحو�س  من  يطلب  بحيث  اجلامعة، 
خما�سي تبعًا ملقيا�س ليكرت )Likert( يتفاوت بني املوافقة ال�سديدة واملعار�سة ال�سديدة 
)موافق جداً، وموافق، وحمايد، ومعار�س، ومعار�س جداً(، بحيث يحدد املفحو�س درجة 
موافقته اأو معار�سته املدركة للخدمة يف املرة االأوىل، ويف املرة الثانية يحدد درجة 
درجة  املفحو�س  ا�ستجابة  متنح  حيث  اخلدمة.  لهذه  املتوقعة  معار�سته  اأو  موافقته 
ترتاوح بني خم�س درجات ودرجة واحدة تبعًا لل�سلم امل�ستخدم. وبذلك يوفر املقيا�س 
درجتني لكل مفحو�س لكل عن�رش، ولكل جمال فرعي، وعلى املقيا�س كّله؛ درجة متثل 

م�ستوى اإدراكه للخدمة ، واالأخرى متثل م�ستوى توقعه لهذه اخلدمة. 
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ثالثاً: منهج الدراسة: 

ا�ستخدم املنهج الو�سفي التحليلي املقارن ملنا�سبته اإجراءات هذه الدرا�سة واأهدافها، وذلك 
ملقارنة م�ستوى الفجوة بني االإدراكات والتوقعات من وجهة نظر الدار�سني لقيا�س جودة اخلدمات 
الدرا�سة  وت�سمنت  التعليمية(.  طولكرم  )منطقة  املفتوحة  القد�س  جامعة  تقدمها  التي  املختلفة 

املتغريات امل�ستقلة والتابعة االآتية: 
اأولً: املتغريات امل�ستقلة وت�سمل: 

اجلن�س وله م�ستويان: ذكور، واإناث � 
التخ�س�س وله اأربعة م�ستويات: تربية، واإدارة، وخدمة اجتماعية، وحا�سوب.  � 

ثانياً: املتغري التابع: 
تقدمها  التي  اخلدمات  جودة  مل�ستوى  الدار�سني  وتوقعات  اإدراكات  درجات  مبتو�سطات  ويتمثل 

اجلامعة. 

رابعاً: اإلجراءات اإلحصائية: 

 ،  )SPSS( االجتماعية  العلوم  يف  االإح�سائية  احلزم  برنامج  ا�ستخدم  الدرا�سة  اأ�سئلة  لفح�س 
وذلك  من خالل اإجراء املعاجلات االإح�سائية الو�سفية والتحليلية االآتية: املتو�سطات احل�سابية، 
واالنحرافات املعيارية، واالختبار التائي ملجموعتني م�ستقلتني )Independent T - test( ،  واالختبار 

 )ANOVA( واختبار حتليل التباين االأحادي  )Dependent T - test( التائي ملجموعتني مرتابطتني

النتائج ومناقشتها: 

اإدراكات  اأولً: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الأول ون�سه: هل توجد فروق جوهرية بني 
الدرا�سني وتوقعاتهم مل�ستوى عنا�رص اخلدمات املقدمة يف جامعة القد�س املفتوحة؟ 

الدار�سني وتوقعاتهم لكل  ال�سوؤال ح�سبت املتو�سطات احل�سابية الإدراكات  لالإجابة عن هذا 
التي ت�ستمل عليها  القد�س املفتوحة، والعنا�رش  التي تقدمها جامعة  جمال من جماالت اخلدمة 
م�ستوى  انخفا�س  اإىل  واالإدراك��ات  التوقعات  بني  ال�سالبة  الفروقات  ت�سري  حيث  املجاالت،  هذه 
اخلدمة،  اإىل جودة هذه  واالإدراك��ات  التوقعات  املوجبة بني هذه  الفروقات  ت�سري  بينما  اخلدمة، 
اجلدول  املبينة يف  النتائج  اإىل  الو�سول  )ت( ملجموعتني مرتابطتني مت  اختبار  ا�ستخدام  ولدى 

االآتي: 
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اجلدول )2( 

الفرق بني املتو�سطات احل�سابية لإدراكات الدار�سني وتوقعاتهم مل�ستوى 

عنا�رص اخلدمة التي تقدمها اجلامعة وقيمة )ت( املح�سوبة

مجاالت اخلدمة وعناصرهاالرقم
متوسط 

اإلدراك
متوسط 

التوقع
الفرق

قيمة ت 
احملسوبة

أوالً: مجال اجلوانب املادية امللموسة

5.37* - 3.303.710.41توافر التجهيزات احلديثة والتقنيات املناسبة1

1.65 - 2.973.170.20جاذبية التجهيزات واملباني2

3.88* - 2.703.170.47جاذبية التسهيالت )املرافق، القاعات، الساحات، املالعب( 3

3.663.580.080.66املظهر العام للموظفني والعاملني4

2.73* - 3.213.440.23جاذبية املواد والتخصصات واملقررات5

0.253 - 3.173.410.24الكلي جملال اجلوانب املادية امللموسة

ثانياً: مجـال االعتماديــة

0.09 - 3.413.420.01الوفاء بتقدمي اخلدمة التعليمية في موعدها احملدد6

1.81 - 3.273.480.21الدقة وعدم األخطاء في تقدمي اخلدمات اخملتلفة7

3.563.560.000.00توافر العدد الكافي من املوظفني واملدرسني8

0.52 - 3.393.450.06احلرص على حل مشكالت الدارسني اخملتلفة9

0.26 - 3.773.800.03االحتفاظ بسجالت وملفات دقيقة10

0.055 - 3.483.540.06الكلي جملـال اإلعتماديــة

ثالثاً: مجـال االســتجابـة

4.03*4.023.500.52سرعة اجلامعة في تقدمي اخلدمات11

1.94* - 3.063.310.25االستجابة الفورية ملشكالت الدارس12

3.49*3.863.410.45االستعداد والرغبة لدى املوظفني ملساعدة الدارسني13

3.573.570.000.00إعالم الدارسني مبواعيد تقدمي اخلدمات واالنتهاء منها14

0.54 - 3.423.490.07االستعداد الدائم للتعاون مع الدارسني حلل املشكالت العالقة15

3.583.460.130.09الكلي جملـال االســتجابـة
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رابعاً: مجـال الســالمـة واألمـان

3.513.410.100.75سلوك املوظفني يعزز الشعور باألمان والثقة لدى الدارس16

3.703.610.090.67إملام املوظفني باملعلومات الكافية وحسن توصيلها17

3.723.540.181.34اللياقة وحسن اخللق في التعامل من قبل املوظفني18

3.733.620.110.82تتعامل اجلامعة باملعلومات اخلاصة بالدارس بسرية19

2.46* - 3.333.660.33توافر وسائل التجهيزات األمنية والسالمة العامة20

3.603.570.030.018الكلي جملـال الســالمـة واألمـان

خامساً: مجـال التعاطـف االجتمـاعي

3.523.440.080.63يظهر املوظفون الود في عالقتهم مع الدارس21

3.313.310.000.00وضع مصلحة الدارس في مقدمة اهتمامات اإلدارة 22

3.493.310.181.42الروح املرحة والصداقة واضحة في التعامل داخل اجلامعة23

3.76*3.843.390.45تتيح اجلامعة فرصة لالحتفاالت والرحالت والتعارف24

3.613.490.120.08احترام ضيوف اجلامعة وزوارها واستقبالهم بحفاوة 25

3.563.390.171.21الكلي جملـال التعاطـف االجتمـاعي

3.503.470.030.042 الدرجة الكلية

ت�سري النتائج يف اجلدول ال�سابق اإىل اأن تقومي الدار�سني مل�ستوى جودة اخلدمة التي تقدمها 
جامعة القد�س املفتوحة مقا�سًا بالفرق بني متو�سطي االإدراك والتوقعات لكل متغري )عن�رش( من 

املتغريات التي ت�ستمل عليها املجاالت املختلفة، وبتحليل هذه النتائج يت�سح ما ياأتي: 
اإن تقومي الدار�سني مل�ستوى جودة اخلدمة التي تقدمها جامعة القد�س املفتوحة بالن�سبة  1 .

ملجال اجلوانب املادية امللمو�سة؛ اأو�سح اأن اأعلى فرق ) - 47.0( ظهر يف متغري )توافر 
اأقل فرق ) - 08.0( يف متغري )املظهر  ، بينما  التجهيزات احلديثة والتقنيات املنا�سبة( 
ظهر   )21.0  -  ( فرق  اأعلى  فاإن  االعتمادية؛  جمال  يف  اأما  والعاملني(.  للموظفني  العام 
يف متغري )الدقة وعدم االأخطاء يف تقدمي اخلدمات املختلفة( ، بينما كان اأقل فرق ) - 
01.0( ظهر يف متغري )الوفاء بتقدمي اخلدمة التعليمية يف موعدها املحدد(. ويف جمال 

اال�ستجابة؛ فاإن اأعلى فرق )52.0( ظهر يف متغري )�رشعة اجلامعة يف تقدمي اخلدمات( 
حلل  الدار�س  مع  للتعاون  الدائم  )اال�ستعداد  متغري  يف  ظهر   )07.0  -  ( فرق  اأقل  بينما   ،
امل�سكالت العالقة. اأما يف جمال ال�سالمة واالآمان؛ فقد ظهر اأعلى فرق ) - 33.0( يف متغري 
يف   )09.0( فرق  اأقل  ظهر  بينما  العامة(،  وال�سالمة  االأمنية  التجهيزات  و�سائل  )توفري 
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متغري )اإملام املوظفني باملعلومات الكامنة وح�سن تو�سيلها(. اأما يف جمال التعاطف 
)تتيح اجلامعة فر�سًا لالحتفاالت  )45.0( ظهر يف متغري  اأعلى فرق  فاإن  االجتماعي؛ 
والرحالت والتعارف(، بينما ظهر اأقل فرق )08.0( يف متغري )احرتام �سيوف اجلامعة 

وزوارها وا�ستقبالها بحفاوة(. 
اإن تقومي الدار�سني مل�ستوى اخلدمة التي تقدمها اجلامعة مقدراً بالفجوة بني اإدراكاتهم  2 .

وتوقعاتهم كان موجبًا ودااًل اإح�سائيًا يف املتغريات: )11( )�رشعة اجلامعة يف تقدمي 
اخلدمات( )52.0(، و )13( )اال�ستعداد والرغبة لدى املوظفني مل�ساعدة الدار�سني( )45.0(، 
و )24( )تتيح اجلامعة فر�سة لالحتفاالت والرحالت والتعارف( )45.0(. بينما كان تقومي 
التجهيزات  )توافر   )1( املتغريات هي:  اإح�سائيًا يف  دااًل  �سالبًا  اخلدمة  لهذه  الدار�سني 
احلديثة والتقنيات املنا�سبة( ) - 41.0(، و )3( )جاذبية الت�سهيالت )املرافق، والقاعات، 
واملقررات(              والتخ�س�سات  املواد  )جاذبية   )5( و   ،)47.0  -  ( واملالعب((  وال�ساحات، 
) - 33.0(، و )12( )اال�ستجابة الفورية مل�سكالت الدار�س( ) - 25.0(، و )20( )توافر و�سائل 

التجهيزات االأمنية وال�سالمة العامة( ) - 33.0(. 
العنا�رش  يف  موجبة  فروق  اأعلى  اأظهروا  قد  الدار�سني  اأن  اأي�سًا  النتائج  من  ي�ستدل  3 .

 ،)52.0( اخلدمات(  تقدمي  يف  اجلامعة  )�رشعة   )11( الرتتيب:  على  وهي  االآتية  اخلم�سة 
)تتيح   )24( و   ،)45.0( الدار�سني(  مل�ساعدة  املوظفني  لدى  والرغبة  )اال�ستعداد   )13( و 
وح�سن  )اللياقة   )18( و   ،)45.0( والتعارف(  والرحالت  لالحتفاالت  فر�سة  اجلامعة 
اخللق يف التعامل من قبل املوظفني( )18.0(، و )23( )الروح املرحة وال�سداقة وا�سحة 
اأخرى  جهة  من  الدار�سني  تقديرات  اأظهرت  بينما   .)18.0( اجلامعة(  داخل  التعامل  يف 
اأعلى فروق �سالبة يف العنا�رش اخلم�سة االآتية: على الرتتيب: )3( )جاذبية الت�سهيالت 
)املرافق، والقاعات، وال�ساحات، واملالعب( ) - 47.0(، و )1( )توافر التجهيزات احلديثة 
والتقنيات املنا�سبة( ) - 41.0(، و )20( )توفر و�سائل التجهيزات االأمنية وال�سالمة العامة( 
) - 33.0(، و )12( )اال�ستجابة الفورية مل�سكالت الدار�س( ) - 25.0(، و )5( )جاذبية املواد 

والتخ�س�سات واملقررات( ) - 24.0(. 
( بني اإدراكات الدار�سني وبني توقعاتهم يف تقدير م�ستوى  ظهر تطابق تام )الفرق = 000.0. 4
جودة اخلدمة التي تقدمها اجلامعة يف ثالثة متغريات هي: )8( )توافر العدد الكايف من 
املوظفني واملدر�سني(، و )14( )اإعالم الدار�سني مبواعيد تقدمي اخلدمات واالنتهاء منها(، 

و )22( )الروح املرحة وال�سداقة الوا�سحة يف التعامل داخل اجلامعة(. 
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فقد  تقدمها اجلامعة،  التي  للخدمة  بالن�سبة مل�ستوى كل جمال من املجاالت اخلم�سة  5 .

الرتتيب:  على  االآتية  املجاالت  يف  اإح�سائيًا  دال  غري  موجبًا  تقوميًا  الدار�سون  اأظهر 
باال�ستجابة  املتعلق  الثالث  واملجال   ،)17.0( االجتماعي  بالتعاطف  املتعلق  اخلام�س 
)13.0(، واملجال الرابع املتعلق بال�سالمة واالأمن )03.0(. بينما اأظهر الدار�سون تقوميُا 
باجلوانب  املتعلق  االأول  الرتتيب:  على  االآتية  املجاالت  يف  اإح�سائيًا  دال  غري  �سالبًا 
املادية امللمو�سة ) - 24.0(، واملجال الثاين املتعلق باالعتمادية ) - 06.0(. اأما بالن�سبة 
للدرجة الكلية للخدمات في�ستدل من هذه النتائج اإجمااًل اأن الفرق الكلي بني متو�سطي 
اإح�سائيًا،  دال  )03.0( وهو فرق موجب، ولكنه غري  بلغ  قد  للدار�سني  والتوقع  االإدراك 
نظر  اجلامعة من وجهة  تقدمها  التي  اخلدمة  ب�سيط مل�ستوى  ارتفاع  موؤ�رش على  وهذا 

الدار�سني ب�سكل عام. 
االجتماعية  بالنواحي  املتعلقة  املتغريات  اأن  اال�ستنتاج،  ميكن  النتائج  هذه  جممل  ومن 
الدار�سني  اإدارة اجلامعة والدار�سني، وعالقة  التي متار�س داخل احلرم اجلامعي بني  والوجدانية 
املحلي،  باملجتمع  اجلامعة  عالقة  يخ�س  وما  بالدار�سني،  امل�رشفني  وعالقة  ببع�س،  بع�سهم 
الدار�سني. بينما املتغريات املتعلقة بالنواحي  اإيجابي لدى  كل هذه املتغريات كانت ذات تقدير 
املادية والتجهيزات والتقنيات امل�ستخدمة يف اجلامعة، واملرافق كال�ساحات واملالعب واالأجهزة 
والو�سائل، فقد كانت حمل تقدير �سالب لدى الدار�سني. ويوؤكد ذلك احلاجة املا�سة اإىل اإعادة النظر 
وال�سالمة  واالعتمادية  املادية  باجلوانب  املتعلقة  املجاالت  وبخا�سة  املجاالت  يف جميع هذه 
واالأمن، وما حتتوي عليها من عنا�رش ومتغريات بهدف تغيريها اأو تعديلها يف االجتاه املرغوب 
فيه. وذلك من اأجل االرتقاء مب�ستوى جودة اخلدمة التي تقدمها اجلامعة، بحيث تقل اأو تتال�سى 
الفروق بني ما يدركه الدار�سون فعاًل وبني ما يتوقعونه ب�ساأنها. ولدى مقارنة هذه النتائج مع 
 Zeithaml & Others، ؛Ford & Joseph، 1993( نتائج الدرا�سات ال�سابقة تبني اأنها تتفق مع نتائج درا�سات
1999؛ Zachry & Kleen، 2003؛ Sahney & Karunes، 2004(  التي اأظهرت نتائجها وجود فروق موجبة بني 

اإدراكات الطالب وتوقعاتهم مل�ستوى بع�س جماالت اخلدمة املقدمة من اجلامعة، وفروق �سالبة 
لبع�س املجاالت االأخرى. 

ثانياً: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين ون�سه: هل توجد فروق جوهرية بني اإدركات 
الدار�سني وتوقعاتهم مل�ستوى جمالت اخلدمة املقدمة يف جامعة القد�س املفتوحة ُتعزى 

ملتغري اجلن�س؟ 
لتقديرات  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ُح�سبت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
التي تقدمها اجلامعة تبعًا  الدار�سني املدركة واملتوقعة مل�ستوى اخلدمة يف املجاالت املختلفة 
ملتغري اجلن�س، كما ا�ستخدم االختبار التائي ملجموعتني م�ستقلتني )Independent T -  test(  لفح�س 

هذه الفروق واملبينة نتائجه يف اجلدول االآتي: 
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اجلدول )3( 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ونتائج اختبار )ت( لدللة الفروق بني تقديرات الدار�سني 

املدركة واملتوقعة مل�ستوى جمالت اخلدمة املقدمة من اجلامعة تبعاً ملتغري اجلن�س

الفجوةاجملاالت
ت اإلناث )127( الذكور )88( 

احملسوبة
مستوى 
الداللة* االنحرافاملتوسطاالنحرافاملتوسط

اجلوانب املادية 
امللموسة

69.0 - 129.3866.0211.3598.039.0اإلدراك

504.3375.1295.3784.064.052.0التوقع

اإلعتمادية
500.3079.1368.3847.050.061.0اإلدراك

550.3830.0495.3737.027.078.0التوقع

االستجابة
619.3512.1411.3855.058.056.0اإلدراك

33.0 - 423.3859.0621.3585.096.0التوقع

السالمة 
واآلمان

32.0 - 525.3912.0747.3736.099.0اإلدراك

58.0 - 579.3123.1726.3667.055.0التوقع

التعاطف 
االجتماعي

78.0 - 469.3356.1558.3776.027.0اإلدراك

463.3986.0326.3681.057.056.0التوقع

الكلي
95.0 - 448.3832.0459.3548.005.0اإلدراك

504.3752.0493.3507.006.095.0التوقع

 )α= 0.05( عند مستوى الداللة *

ت�سري النتائج يف اجلدول ال�سابق اإىل عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني تقديرات الدار�سني 
ُتعزى ملتغري اجلن�س،  القد�س املفتوحة  التي تقدمها جامعة  املدركة واملتوقعة مل�ستوى اخلدمة 
اخلدمة  وتوقعاتهم مل�ستوى  واالإناث  الذكور  اإدراكات  بني  اختالف جوهري  يوجد  ال  اأنه  مبعنى 
اأنها اتفقت  ال�سابقة تبني  الدرا�سات  التي تقدمها اجلامعة. ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج 
 Sangeeta & Banwet، Zeithaml & Others، 1999؛  )Ford & Joseph، 1993؛  الدرا�سات  بع�س  نتائج  مع 
2004؛ Lages & Fernandes، 2005(  التي اأ�سارت نتائجها اإىل عدم وجود فروق جوهرية يف تقديرات 

نتائج  مع  تعار�ست  بينما  اجلن�س،  تعزى ملتغري  اجلامعة  تقدمها  التي  اخلدمة  الطالب مل�ستوى 
درا�سات اأخرى )Van Dyke، 1999؛ Kleen & Sheel، 2001؛ Sungchul & Hyusuk، 2004(  واأظهرت نتائجها 
 Sahney & Karunes،( الذكور، ودرا�سة  الطالب مل�ستوى اخلدمات ل�سالح  وجود فروق يف تقديرات 



الفجوة بني اإلدراكات والتوقعات لقياس جودة اخلدمات اليت تقدمها جامعة القدس املفتوحة من وجهة نظر الدارسني فيها

اجمللةالفلسطينية للرتبية املفتوحة عن بعد 36

2004( التي اأظهرت هذه الفروق ل�سالح االإناث. وميكن تف�سري هذه النتيجة ب�سبب تكامل الظروف 

وت�سابهها يف املجتمع املحلي لدى كل من الذكور واالإناث، اإ�سافة اإىل ارتفاع ن�سبة االإناث اإىل 
الذكور يف اجلامعة؛ وهذا مما يزيد من انت�سار اأخبار اجلامعة واأن�سطتها يف املجتمع املحلي بنف�س 
الدرجة بالن�سبة لكال اجلن�سني )اأبو ملوح، 2003؛ اخلطيب، 2001(، فتقل بذلك الفجوة بني اجلن�سني 

بخ�سو�س ما ي�سمعه ويدركه ويتوقعه كل منهم عن اجلامعة وظروفها. 

ثالثاً: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثالث ون�سه: هل توجد فروق جوهرية بني اإدركات 
ملتغري  ُتعزى  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  املقدمة  اخلدم  جمالت  مل�ستوى  الدار�سني 

التخ�س�س؟ 
لفح�س هذا ال�سوؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية لتقديرات الدار�سني لدرجة اإدراكهم مل�ستوى 
اخلدمة التي تقدمها جامعة القد�س املفتوحة يف املجاالت املختلفة تبعًا ملتغري التخ�س�س لديهم 

واملبينة يف اجلدول االآتي: 
اجلدول )4( 

املتو�سطات احل�سابية لتقديرات اإدراكات الدار�سني مل�ستوى اخلدمة يف 
املجالت املختلفة التي تقدمها اجلامعة تبعاً ملتغري التخ�س�س

حاسوب )ن=41( خدمة اجتماعية )ن=54( إدارة وريادة )ن=55( تربية )ن=65( مجاالت الـــــــخدمة

174.3269.3757.3543.3اجلوانب املادية امللموسة

497.3617.3143.3421.3اإلعتمادية

677.3609.3029.3452.3االستجابة

572.3748.3200.3641.3السالمة واآلمان

644.3487.3586.2901.2التعاطف االجتماعي

513.3564.3943.2879.2الكلي

الدار�سني  ادراك��ات  تقديرات  متو�سطات  بني  فروقًا  ال�سابق  اجل��دول  يف  املعطيات  تظهر 
الدرا�سي  التخ�س�س  ملتغري  تبعًا  اجلامعة  تقدمها  التي  املختلفة  املجاالت  يف  اخلدمة  مل�ستوى 
لديهم؛ وملعرفة داللة هذه الفروق ا�ستخدم حتليل التباين االأحادي )ANOVA( املبينة نتائجه يف 

اجلدول االآتي: 
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اجلدول )5( 
نتائج حتليل التباين الأحادي لدللة الفروق بني متو�سطات تقديرات الدار�سني 

لإدراكهم مل�ستوى اخلدمة يف املجالت املختلفة تبعاً ملتغري التخ�س�س

مصدر التبايناجملاالت
مجموع 

االنحرافات
درجات 
احلرية

متوسط 
االنحرافات

قيمة ف 
احملسوبة

مستوى 
الداللة*

املادية 
امللموسة

130.23710.0بني اجملموعات

564.1157.0 212.95211454.0داخل اجملموعات

341.97214اجملموع

االعتمادية

049.23683.0بني اجملموعات

184.1393.0 687.121211577.0داخل اجملموعات

736.123214اجملموع

االستجابة

007.53669.1بني اجملموعات

558.1293.0 965.225211071.1داخل اجملموعات

972.230214اجملموع

السالمة 
واآلمان

636.23879.0بني اجملموعات

726.1188.0 955.106211508.0داخل اجملموعات

592.109214اجملموع

العاطفي 
االجتماعي

284.33095.1بني اجملموعات

267.1163.0 315.182211864.0داخل اجملموعات

599.185214اجملموع

الكلي

121.23707.0بني اجملموعات

699.1333.0 648.87211416.0داخل اجملموعات

769.89214اجملموع

 )α= 0.05( عند مستوى الداللة *

ي�سري اجلدول ال�سابق اإىل عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني متو�سطات تقديرات الدار�سني 
ويف  املختلفة،  املجاالت  يف  املفتوحة  القد�س  جامعة  تقدمها  التي  اخلدمة  مل�ستوى  الإدراكهم 
املجموع الكلي لهذه املجاالت تبعًا ملتغري التخ�س�س لديهم. مبعنى اأن جميع الدار�سني  - بغ�س 
بامل�ستوى  اجلامعة  من  املقدمة  اخلدمة  مل�ستوى  اإدراكاتهم  قدروا  قد  تخ�س�ساتهم  عن  النظر-  

نف�سه. 
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رابعاً: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الرابع ون�سه: هل توجد فروق جوهرية بني توقعات 
ملتغري  ُتعزى  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  املقدمة  اخلدمة  جمالت  مل�ستوى  الدار�سني 

التخ�س�س؟ 
لفح�س هذا ال�سوؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية لتقديرات الدار�سني لدرجة توقعاتهم مل�ستوى 
اخلدمة التي تقدمها جامعة القد�س املفتوحة يف املجاالت املختلفة تبعًا ملتغري التخ�س�س لديهم 

واملبينة يف اجلدول االآتي: 
اجلدول )6( 

املتو�سطات احل�سابية لتقديرات توقعات الدار�سني مل�ستوى اخلدمة 
يف املجالت املختلفة التي تقدمها اجلامعة تبعاً ملتغري التخ�س�س

حاسوب )ن=41( خدمة اجتماعية )ن=54( إدارة وريادة )ن=55( تربية )ن=65( مجاالت الـــــــخدمة

310.3545.3524.3435.3اجلوانب املادية امللموسة

515.3612.3448.3561.3اإلعتمادية

365.3549.3429.3444.3االستجابة

490.3691.3638.3548.3السالمة واآلمان

480.3467.3295.3998.2التعاطف االجتماعي

432.3573.3467.3523.3الكلي

الدار�سني  توقعات  تقديرات  متو�سطات  بني  فروقًا  ال�سابق  اجل��دول  يف  املعطيات  تظهر 
الدرا�سي  التخ�س�س  ملتغري  تبعًا  اجلامعة  تقدمها  التي  املختلفة  املجاالت  يف  اخلدمة  مل�ستوى 
لديهم؛ وملعرفة داللة هذه الفروق ا�ستخدم حتليل التباين االأحادي )ANOVA(  املبينة نتائجه يف 

اجلدول االآتي: 
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اجلدول )7( 
نتائج حتليل التباين الأحادي لدللة الفروق بني متو�سطات تقديرات الدار�سني 

توقعات مل�ستوى اخلدمة يف املجالت املختلفة تبعاً ملتغري التخ�س�س

مصدر التبايناجملاالت
مجموع 

االنحرافات
درجات 
احلرية

متوسط 
االنحرافات

قيمة ف 
احملسوبة

مستوى 
الداللة*

املادية 
امللموسة

016.23672.0بني اجملموعات

409.0757.0 347.189211645.1داخل اجملموعات

363.191214اجملموع

االعتمادية

595.03198.0بني اجملموعات

559.0829.0 763.74211354.0داخل اجملموعات

358.75214اجملموع

االستجابة

896.03299.0بني اجملموعات

826.0729.0 028.76211362.0داخل اجملموعات

924.76214اجملموع

السالمة 
واآلمان

048.13349.0بني اجملموعات

579.0822.0 191.127211603.0داخل اجملموعات

239.128214اجملموع

العاطفي 
االجتماعي

542.03181.0بني اجملموعات

381.0896.0 434.100211476.0داخل اجملموعات

976.100214اجملموع

الكلي

478.03159.0بني اجملموعات

580.0821.0 811.57211274.0داخل اجملموعات

289.58214اجملموع

 )α= 0.05( عند مستوى الداللة *

ي�سري اجلدول ال�سابق اإىل عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني متو�سطات تقديرات الدار�سني 
املختلفة، ويف  املجاالت  املفتوحة يف  القد�س  تقدمها جامعة  التي  اخلدمة  وتوقعاتهم مل�ستوى 
املجموع الكلي لهذه املجاالت تبعًا ملتغري التخ�س�س لديهم. مبعنى اأن جميع الدار�سني  - بغ�س 
بامل�ستوى  اجلامعة  من  املقدمة  اخلدمة  مل�ستوى  توقعاتهم  قدروا  قد  تخ�س�ساتهم-  عن  النظر 
نف�سه. ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة ، تبني اأنها تتفق مع نتائج درا�سات 
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)Ford & Joseph، 1993؛ Zeithaml & Others، 1999؛ Lages & Fernandes، 2005(  التي اأظهرت نتائجها عدم 

وجود فروق يف م�ستوى تقدير جودة اخلدمات تعزى لهذا املتغري، بينما تعار�ست مع نتائج درا�سة 
كما  العلمية،  التخ�س�سات  ل�سالح  فروق  وجود  نتائجها  اأظهرت  التي   )Sahney & Karunes، 2004(

التخ�س�سات  ل�سالح  الفروق  هذه  اأظهرت  التي    )Sangeeta & Banwet، 2004( درا�سة  مع  تعار�ست 
النظرية. 

جامعة  تقدمها  التي  اخلدمة  م�ستوى  اإن  القول  ميكن  فاإنه  ال�سابقة،  النتائج  اإىل  وا�ستناداً 
القد�س املفتوحة مو�سع الدرا�سة كان موجبًا ولكنه منخف�س، ودون اأن ي�سل اإىل م�ستوى الداللة 
اجلوهرية، وذلك مقدراً بالفجوة بني متو�سطات اإدراكات الدار�سني، وبني توقعاتهم لهذه اخلدمة 
هذه  بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  تظهر  مل  اإذ  والتخ�س�س؛  اجلن�س  متغريي  تاأثري  عن  النظر  بغ�س 
املتو�سطات بحيث ميكن عزوها ملتغري اجلن�س اأو التخ�س�س، وهذا يعني اأن الدار�سني �سواء كانوا 
بالفجوة بني  مقي�سة  تقديراتهم  موا  قوَّ فقد  اآخر،  دون  كانوا يف تخ�س�س  و�سواء  اإناثًا،  اأم  ذكوراً 
اإدراكهم، وبني توقعاتهم مل�ستوى اخلدمة تقوميًا موجبًا ب�سكل اإجمايل. وقد يعود ذلك اإىل �سيق 
التعاطي مع اجلامعة  الدار�سني يف  الفجوة بني  امل�ساحة اجلغرافية ملحافظة طولكرم، مما يقلل 
واأخبارها، والتعرف اإىل ما تقدمه من خدمات وخربات، اإ�سافة اإىل كون جامعة القد�س املفتوحة 
هي اجلامعة االأكرث تواجداً وا�ستقطابًا للدار�سني يف املحافظة؛ مما يجعل اأفراد املجتمع املحلي 
التعرف  خالل  من  اجلامعة  مع  تفاعاًل  اأكرث  العامة  الثانوية  بعد  التحديد  وجه  على  والدار�سني 
2002؛  2001؛ م�سطفى،  )العقيلي،  اإىل براجمها وتخ�س�ساتها واأن�سطتها املتوافرة وغري املتوافرة 

�سكتاوي، 2004(. 
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التوصيات:
يف �سوء نتائج الدرا�سة يقرتح الباحث التو�سيات االآتية: 

يو�سي الباحث اإدارة اجلامعة بالرتكيز على جماالت اخلدمة وما تت�سمنها من عنا�رش  1 .

يف  وبخا�سة  فيها،  اخلدمة  م�ستوى  يف  �سالبًا  فرقًا  الدار�سون  اأظهر  والتي  خمتلفة، 
اأجل جتويد م�ستوى اخلدمات  فيها من  النظر  واإعادة  واالعتمادية،  املادية،  املجاالت 

املقدمة للدار�سني يف هذه املجاالت وعنا�رشها. 
وعنا�رشها  االجتماعي  والتعاطف  واال�ستجابة  واالأمن  ال�سالمة  مبجاالت  االهتمام  2 .

الدار�سون تقوميًا موجبًا فيها، وتطويرها حتى تبقى يف م�ستوى  اأظهر  التي  املختلفة 
جذاب والئق. 

يو�سي الباحث، الباحثني باالهتمام والرتكيز على اإجراء املزيد من الدرا�سات والبحوث  3 .

يف هذا املجال يف مناطق ومراكز تعليمية خمتلفة، من اأجل التاأكد من م�ستوى اخلدمة 
التي تقدمها اجلامعة. 

اإجراء املزيد من الدرا�سات والبحوث يف هذا املجال تتناول متغريات اأخرى، ومن وجهة  4 .

نظر فئات اأخرى غري الدار�سني كامل�رشفني االأكادمييني واالإداريني وغريهم، ممن لهم 
عالقة باخلدمة التي تقدمها اجلامعة، حتى يكون هناك حكم مو�سوعي لتقومي جودة 

اخلدمة التي تقدمها اجلامعة. 
ومن اأجل للو�سول اإىل حقائق مو�سوعية يف هذا املجال يو�سي الباحث باإجراء درا�سات  5 .

العامة وذلك  الثانوية  الدرا�سة ممن هم يف  اأفراد  تتبعية طولية بحيث يكون  ارتقائية 
بغية التعرف اإىل توقعاتهم املمكنة بخ�سو�س اخلدمة التي تقدمها اجلامعة، ومن ثم 

متابعتهم بعد االلتحاق باجلامعة ملعرفة اإدراكهم الفعلي لهذه اخلدمات. 
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