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بسم اهلل الرمحن الرحيم
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِريٌ
(المجادلة :اآلية)11

ب

إهـــــــداء
إىل سندي وعوني بعد اهلل ورفيق دربي نبع العطاء زوجي العزيز الذي حتمل عين الكثري
وساندني فرتة دارسيت وحتمل العناء فلهو كل احلب والتقدير
إىل القلوب الطاهرة النقية والنفوس الربيئة إىل مهجة قليب وفؤادي ومشعة حياتي
أبنائي األعزاء على قليب ،وسيم ،جهاد ،منار ،حممد ،سامر ،يوسف ،ومعتز ،أسال اهلل أن يوفقهم
مجيعا ويسدد خطاهم
إىل ابنتاي العزيزتان مليس ومجانة حفظهما اهلل
إىل رفقاء الطفولة والشباب أخوتي الغوايل على قليب حفظهم اهلل مجيعا
إىل كل أصدقائي كلٌ بامسه ولقبه وصفته االعتبارية ،وإىل زمالئي
يف الدراسة حفظهم اهلل مجيعا.
إىل أرض فلسطني احلبيبة.
إىل كل من علمين حرفا وسهل يل دروب العلم والنور.
إىل األسرى القابعني يف سجون االحتالل.
إىل أصحاب األيادي الطاهرة اليت انتفضت من أجل القدس وفلسطني لتقدم الغايل والنفيس من أجل الوطن.
إىل الشهداء األكرم منا مجيعا وإىل روح األستاذ الدكتور حممد جواد اخلطيب أهدى مثرة هذا
العمل إليهم مجيعا.
سائالً اهلل عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا مبا علمنا إنه عالم الغيوب.
ااباحثة
مع وز مصطفي اابح صي
ج

شكـــــر وتقديـــــر
) رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِْْ لِي فِي
ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِنيَ)

(األحقاف :اآلية )15

الحمد هلل العظيم األكرم ،الذي علم بالقلم ،علم اإلنسان ماا لام يعلام ،ع يا ال،نااي ،الياا العبااي ،ربناا

نحص ا ،ناااي عليااك انااي كمااا ا،نيااي علااس ن سااك ،عالص ا ا عالس ا م علااس المعلاام ياار الب اري محمااد

األمين اتم النبين (عليه افصا الص ا عاتم التسليم) الذي اعصانا بال كر ،ععلمناا البار ع يان باإلسا م
ا

قنااا عانااه لماان دعاع ا ساارعري ان اتقاادم با يااا ال ااكر عالتقاادير إلااس اامع ا األ هاار الغ اراي مم،ل ا

برئيسها األستاذ الدكتعر /عبد ال الق ال ارا ،ععماادا الد ارسااي العلياا مم،لا بعميادها الادكتعر /اماين حماد

عالس عميد كلي التربي الدكتعر /محمد عليان عاعضااي هيئا التادريق بقسام اصاعا التربيا الاذين اناارعا
لنا البريق عاتاحعا لنا فرص ا ست ادا من براتهم العاسع ف مااا إعداد الرسال فلهم ا يا ال كر

كم ااا يس ااعدن عي ا ارفن ان اتق اادم بب ااالل ا متن ااان عا ي ااا العرف ااان إل ااس األس ااتاذ ال اادكتعر/عامر يعسا ا
ال بيب الم ر علس الدراس عالذي اسهم باهاد عاضا فا إ،اراي الرساال  ،فكاان نعام المر اد عالمعااه،
سائ ا اهلل – ع عاا – ان يديم عليه معفعر الصح عالعافي عان يا يه عنس ير الا اي
كما عاتقدم با يا ال كر إلس الدكتعرين الكريمين عضعي لان المناق
الاادكتعر /فاااي علااس ا سااعد عالاادكتعر محمااعد إب اراهيم ل ا

اهلل ،علااس ت ضاالهما بقبااعا مناق ا الرسااال

عالحكم عليه ،عا،رائها بم حظاتهم السديدا فا اهما اهلل عنس ير الا اي

كماا عاتقادم با ياا ال اكر عالعرفاان إلااس األساتاذ /إيااد ساعدي األعاا لعق ااه معا بيلا فتارا الد ارسا فاا ا

اهلل عن

ير الا اي

اللهام ااعاا عملا هااذا الصاا لعاهاك الكاريم ،عااعااا ماا ر قتنا ععناا لا علاس باعتاك ،عقاعا عب عاا
إلس حين ،عااعله عم ا ااري ف مي ان حسنات إلس يعم الدين ،عان ع به كا من ق ار

الباحثة
مع وز مصطفي اابح صي

د

ملخص الدراسة
المناخ التنظيمي في الجامعات الفلسطينية وعالقته بمستوي جودة الخدمات الطالبية التي تقدم
لطلبة الجامعات

إعداد الباحثة :معزوزة مصطفي ديب البحيصي
إشراف:

أ.د .عامر يوسف الخطيب

أ.د .محمد جواد الخطيب

هادفي الد ارسا التعار إلاس المناا التنظيما فا الاامعااي ال لسابيني عع قتاه بمساتعي اااعدا

ال اادماي الب بيا ا التا ا تق اادم لبلبا ا الاامع اااي علتحقي ااق اه اادا

العص

الد ارسا ا اس اات دمي الباح،ا ا الم اانه

بأسلعبه التحليل  ،حيث تكعن ماتمع الد ارسا مان بلبا الاامعااي فا المساتعي ال ارباع عالباالل

عاددهم حسااب السااا ي الرساامي لاادائرا اائعن الماعظ ين فا الاامعا ( )497بالباا تاام تببيااق الد ارسا

علاايهم ببريقا ا ع ا اعائي  ،عقاما اي الباح،ا ا باس اات دام اس ااتبان تتك ااعن م اان قس اامين القس اام األعا المن ااا

التنظيما  ،عيتكااعن ماان ( )4ماااا ي ها

مااااا الع قا بااين اإلدارا عالعاااملين ،عمااااا الم ااارك ف ا

ات اذ الق ارراي ،عمااا عملياي تع ي عتح ي عضع هيئ التدريق لب باه ،عماااا الع قااي اإلنسااني
بااين اعض اااي هيئاا الت اادريق عالبا ا ب امااا القس اام ال،ااان
ما ااا ي ها ا

ا ااعدا ال اادماي الب بياا عيتك ااعن م اان ()4

ما اااا ا ااعدا عض ااع الهيئا ا التدريس ااي بالاامع اااي ال لس اابيني  ،عما اااا ا ااعدا البا ارام

التعليمي ا المقدم ا لب ا ب الاامعاااي ،عمااااا اااعدا الكتاااب الاااامع بالاامعاااي ال لساابيني  ،عمااااا
اااعدا المبااان التعليمي ا ف ا الاامعاااي ال لساابيني  ،عللحصااعا علااس النتااائ اساات دمي الباح ،ا النسااب

المئعي  ،عالتك ارراي ،عا تبار ال ا كرعنبا  ،عمعاما ارتباب بيرسعن ،ا تباار) ، (T-Testعا تباار تحلياا
التباين األحادي ،عا تبار ي يه لل رعق ال،نائي
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 1ان درا ا تقاادير بلب ا الاامعاااي بمحافظاااي ع ا ا للمنااا التنظيم ا ف ا اااامعتهم كانااي درا ا
تقدير متعسب حيث بلل الع ن النسب لها ()%63 60

 2عاعد فرعق ذاي د ل إحصائي عند مستعى د ل (  )   0.05باين متعساباي تقاديراي عينا
الد ارسا ا لعاقاااع المناااا التنظيما ا فا ا الاامع اااي ال لسااابيني تعا ا ى لمتغيااار الا اانق ،علصاااال

اإلناث

 3عاعد فرعق ذاي د ل إحصائي عند مستعى د ل (  )   0.05باين متعساباي تقاديراي عينا

الد ارسا ا لعاق ااع المن ااا التنظيما ا فا ا الاامع اااي ال لس اابيني تعا ا ى لمتغي اار الت ص ااك عكان ااي
ال رعق لصال الاامع اإلس مي

ه

 4عدم عاعد فرعق ذاي د ل إحصاائي عناد مساتعى د لا (  )   0.05باين متعساباي تقاديراي
عين الدراس لعاقع المنا التنظيم ف الاامعاي ال لسبيني تع ى لمتغير التقدير الاامع

 5ان درا ا تقاادير بلب ا الاامعاااي بمحافظاااي ع ا ا لعاقااع اااعدا ال اادماي الب بي ا السااائد فيهااا
كاني درا تقدير متعسب حيث بلل الع ن النسب لها ()%63 00

 6عدم عاعد فرعق ذاي د ل إحصاائي عناد مساتعى د لا (  )   0.05باين متعساباي تقاديراي
عين الدراس لاعدا ال دماي الب بي تع ى لمتغير الانق

 7عدم عاعد فرعق ذاي د ل إحصائي عند مستعى د ل (  )   0.05بين متعسباي تقديراي
عين الدراس لاعدا ال دماي الب بي تع ى لمتغير الت صك

 8عدم عاعد فرعق ذاي د ل إحصائي عند مستعى د ل (  )   0.05بين متعسباي تقديراي
عين الدراس لاعدا ال دماي الب بي تع ى لمتغير التقدير الاامع

 9عاعد ع ق معاب عند مستعى د ل إحصائي (  )   0.05بين متعسباي تقديراي عين

الدراس لعاقع المنا التنظيم ف الاامعاي بمحافظاي ع ا عبين متعسباي تقديراتهم لاعدا
ال دماي الب بي

وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بما يلي:
1

اهمياا رفااع مسااتعى تببي ااق ا ااعدا ال اادماي الب بياا ماان ا ا ا ماان م يااد ماان الصا ا حياي

2

إب ع الاامعاي علس كا ما يستاد من امعر ف مااا اعدا ال دماي الب بي باستمرار

3

عقد دعراي للبلب عتعري هم بال دماي الب بي  ،عكي ي ا ست ادا منه عند ت راهم

للمعظ ين تضمن ما لديهم من معار ف مااا اعمالهم

و

Abstract
The organizational climate in Palestinian universities and its relation to the
quality of student services offered to university students
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Prof. Amer Yousef Al-Khatib
Prof Mohammed Jawad Al Khatib
The study aimed to identify the regulatory climate in the Palestinian universities and its
relationship to the level of the quality of student services provided to university students
and to achieve the objectives of the study the researcher used the descriptive analytical
method, where the study population of university students, the level of the fourth adult
population, according to official of the Department of Affairs records staff at the university
(students) were application study them at random, and the researcher using a questionnaire
consisting of two sections: section I: organizational climate, and consists of (4) areas: the
relationship between management and workers, and the scope of participation in decisionmaking, and enhance the area of operations Motivating faculty member for his students,
and humanitarian relations between the teaching staff and students. The second section: the
quality of student services consists of (4) areas: the field of quality faculty member of the
Palestinian universities, and the field of educational programs offered to students
university quality, and the field of quality university book Palestinian universities, and the
field of the quality of educational buildings in the Palestinian universities, and to get
results Use Researcher percentages, frequencies, alpha-cronbach test, Pearson correlation
coefficient, T-test, mono-variance analysis test, and Schiffe for binary differences..
The study concluded the following results:
1. The degree of appreciation of university students in the governorates of Gaza to the
organizational climate in their university. The average rating was (63,60%).
2. There are statistically significant differences at the level of (a ≤0.05) between the mean
of the sample of the study of the reality of the organizational climate in the Palestinian
universities due to gender variable, and to identify differences in favor of females.
3. There were statistically significant differences at the mean level (a ≤0.05) between the
mean of the sample of the study of the reality of the organizational climate in the
Palestinian universities due to the variable specialization and the differences were in favor
of the Islamic University

ز

4. There were no statistically significant differences at the mean level (a ≤0.05) between
the averages of the sample of the study of the organizational climate in the Palestinian
universities due to the variable of the university estimate.
5. The degree of appreciation of university students in the governorates of Gaza to the
reality of the quality of student services prevailing in them was a medium degree of
appreciation with a relative weight of 63.00%.
6. There were no statistically significant differences at the level of (a ≤0.05) between the
averages of the sample of the study of the quality of the student services due to gender
variable.
7. There were no statistically significant differences at the level of significance of (a ≤0.05)
between the averages of the sample of the study of the quality of student services due to
the variable of specialization.
8. There were no statistically significant differences at the level of (a ≤0.05) between the
average of the sample of the study sample for the quality of the student services due to the
variable of the university estimate
9. There is a positive relationship at the level of statistical significance (a ≤0.05) between
the averages of the students' assessments of the reality of the organizational climate in the
universities in the Gaza governorates and their degree of appreciation for the quality of the
student services
In light of the results of the study, the researcher recommended the following:
1. The importance of raising the level of application of the quality of student services by
granting more powers to employees to ensure their knowledge in their field .
2. Informing universities of all the latest developments in the quality of student services..
3. Hold courses for students and introduce them to student services, and how to benefit
from it when they graduate
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
مقدمة:
يعد المنا

التنظيم

ظاهرا

اص بالاامعاي علها اهمي كبري ف

التأ،ير علس سلعك

الب ب حيث يتم اكتسابها عن بريق التعلم عال برا من الماتمع الذي نعيش فيها ،عيسهم ف ت عيد
األفراد بالقدرا علس تحقيق ا تصاا بينهم عتعب

الاامعاي عالت

تعتبر ا يا من الماتمع المحل

لهم الدعر الذي يمكنهم من القيام بها دا ا

فالمنا التنظيم

يعكق ال دماي الب بي دا ا

الاامع عينعكق إياابا علس اداي العاملين دا ا الاامع بما يحقق تعفير مناسب لاميع الب ب
دا ا الاامعاي

عيم،اا المناا التنظيما بيئا العماا الدا ليا بم تلا

يلعاب المناا التنظيما دع ار كبيا ار فا ترصاين السالعك األ

متغيراتهاا ع صائصاها عت اع تهاا ،حياث

قا لبلبا الاامعااي مان ناحيا ت اكيا

عتغيير القيم عالعاداي عا تااهاي عالسلعك ،عان المنا التنظيم يم،ا
عان نااحها فا

صي الاامع بكا ابعادها،

لاق المناا الم ئام للبلبا مان اأنه ان ي ااع علاس لاق اااعاي عماا هادفا ترصان

سبا ال،باي عا ستقرار للبلب عالتنظيم علس حد سعاي إذ ان الب ب ف البيئ الص ي ال اعل ي عرعن
بأهميتهم بالاامع عقدرتهم علس الم ارك ف ات اذ القرار عاإلسهام فا تقاديم ال ادماي مماا يساهم فا
تبادا األدعار فيما بينهم (حمعد)16 :2002 ،

فالمنا التنظيم ينت عن ت اعا ال رد بمكعناته ال

صي مع التغيراي التنظيمي  ،فقد تعددي

اآلراي عاألفكار النظري حعا هذا الم هعم تبعا للمد ا الذي يتناعا هاذا الم هاعم ساعاي كاان فا الااناب
ا اتمااع اع الن سا فالمناا التنظيما يتكاعن مان سالعكياي األعضااي عسياسااي التنظايم عمساتعياي
م تل من إدراك األعضاي لهذا التنظيم ،بحيث تعما كععاما ضاعب نحاع تعاياه ان اب عسالعكياي

األعضاي (رسم )8 2005 ،

عتعتبر التبعراي التقني الحدي ،من اك،ر الععاما تعفي ار لمنا

تنظيم

يت يم مع األفراد

بالاامعاي علس حد سعاي ،حيث تسهم ف امعر اهمها بناي ماتمع معرف قادر علس رفع ك ايا اداي

األفراد ف الاامعاي من

ا تعفير عنصر السرع ف األداي ،عتقليك الهدر عالضياع ف الاهعد

الب ري عالمالي عالمعلعماتي  ،كما ياب عدم فهم تقني المعلعماي عا تصا ي علس انها ادعاي إح ا

بد ا من برق التدريق (حمعد)1 2002 ،
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إن اهتمااام التعلاايم الاااامع بتنميا ب بااه تنميا متكاملا متعا نا  ،يتبلااب ضاارعرا ان تحاارك
مؤسساااته علااس تهيئ ا المنااا المناسااب لتحقيااق ذلااك الهااد  ،ماان ا ا تقااديم مامعع ا ماان ال اادماي

لب باااه ،تعي اانهم علاااس التحصا اايا الد ارسا ا  ،عتسا اااعدهم علاااس معااه ا ا ظااارعفهم األسا اري عا اتماعي ا ا

ال اص

بما يمكنهم من ان يحيعا حياا ممتع يسعدها الهادعي عا ساتقرار الن سا

فال ادماي التا تقادم

للب ا ب ت ااكا ا ا يا اساساايا ماان م بباااي اي نظااام تعليم ا حااديث ،علااذلك لاام تعااد الم ااك ي الت ا

ت غا اذهان المربين ععاضع السياساي التعليمي  ،قاصرا علس تلك التا تتعلاق بانظم التعلايم عبرامااه،

عب اارق التااادريق ،باااا إن النا اعاح التا ا تا ارتبب بتهيئا ا الظااارع

ا اتماعيا ا الم ئما ا للتعلا اايم عال ااتعلم

كال دماي الب بي  ،تكاد تناا ن ق القدر من ا هتمام ،عمن ااا ذلك اصبحي ال دماي الب بيا فا
النظام التعليم ف الاامعاي ال لسبيني

العقي الراهن احد المعايير للحكم علس تقدم اع ت ل
(الده ان)2 2003 ،

إن اعتماااد الاامع ا تقااديم ال اادماي لب بهااا بمسااتعى اااعدا عااال يعاصاار اسااتراتياي اساسااي

لتحقياق الناااو عالبقااي عبنااي مرك هاا التنافسا عتحدياد اع ياادا حصاتها الساعقي  ،عتحقياق عائاد مناساب
ل ست،مار عتقليا التكالي

ف البيئ التنافسي ف العقي الحاضر (ال را ،عالععض )3 2013 ،

إن سا ااع الاامع ا ا لتقا ااديم دم ا ا تعليمي ا ا ذاي اا ااعدا عالي ا ا تلب ا ا حااا اااي ،عرعبا اااي البلب ا ا

الدارسااين ساايع

بالتأكيااد ماان الع ق ا اإلياابي ا للبلب ا ف ا الاامع ا ع يااادا ع ئهاام عت ااايعهم بالتأكيااد

لبقيا البلبا ماان معااارفهم بالتسااايا فا الاامعا  ،عاعتبااارهم مصااد ار مهماا للمعلعماااي للتاارعي للاامعا
عاذب الم يد من البلب الادد (الربيع )13 2007 ،

ع ااهد نظااام التعلاايم العااال بماملااه ف ا فلساابين تحااع ي كبي ارا فقااد باادا ب ن اااي مااااا كلياااي

الماتم ااع  ،اام اس ااتمر فا ا تأس اايق الاامع اااي ال لس اابيني الرئيسا ا  ،عم ااا يميا ا مؤسس اااي التعل اايم الع ااال
ال لسبيني عن عيرها من الدعا المااعرا هع عاعد م هعم "الاامع العام "(ال اص عير الربحي ) فها

تتمتع باستق لي ف اإلدارا عالتعيين عالتعظي  ،عتتحما مسؤعلي الرعاتب عمصااري

ال ادماي المقدما

للبلبا عللعاااملين فا الاامعا  ،هااذ الميا ا ان ااردي فيهااا معظاام الاامعاااي ال لساابيني بحكاام ن ااأتها ف ا
ظا ا حات ا ،ععيااب عااعد سالب عبنيا فلسابيني  ،علت يا

حادا هاذ المنافسا باين هاذ الاامعااي

فا ماااا ي اسااتقباب اعضاااي هيئ ا التاادريق عالبلب ا عمااا ااابه ذلااك ماان امااعر (ع ارا التربي ا عالتعلاايم

العال ال لسبيني )2012 ،

عمما سبق ت لك الباح ،ان المنا التنظيم ضرعرا ملح باعتبار ان البيئ ه الت تؤ،ر

علس ال عالياي عاألن ب اإلنساني عال دماي الب بي دا ا الاامع ألن األعضاي فيها يتبلعاعن إلاس
منا تنظيم داعم عمساند لهم ليتمكنعا من إ باع حاااتهم الم تل  ،عفا هاذا الساياق تساع الباح،ا
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مان

ا ا د ارساتها التعار

إلاس المناا التنظيما فا الاامعااي ال لسابيني عع قتاه بمساتعي ااعدا

ال دماي الب بي الت تقدم لبلب الاامعاي
مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

يعااد المنااا التنظيم ا ماان بااين المعاضاايع ذاي األهمي ا البالغ ا ف ا العقااي الحاضاار اص ا عف ا
ظااا تعاادد الاامعاااي عالمؤسساااي التعليمياا فاا م تلاا

ماا تااه ،عتعتباار الاامعاااي ماان المؤسس اااي

التعليمي المهم الت يقع علس عاتقها مسؤعلي ت اري األايااا الاذين تعتماد علايهم ماتمعااتهم إلحاداث

التنميا عالتبااعير ،إذ لام يعااد دعر الاامعا مقتصا ار علااس ت اري افاعاج ماان البلبا بت صصاااي م تل ا ،
با تقديم ال دماي الب بي علس مستعى ليت لهم ال رصا بالد ارسا دعن عااعد ععائاق باا ظهاري ادعار

ادياادا بتقااديم ال اادماي الكترعني ا للبلبا تتناسااب مااع اعقاااي الاادعام بالاامع ا  ،عاصااب المبلااعب إعااداد
عتأهيا ايا قادر علس است دام العسائا التعلمي الحدي ، ،ععليه فا ن م اكل الد ارسا تتم،اا فا الك ا

المناا التنظيما فا الاامعااي ال لساابيني عع قتااه بمساتعي اااعدا ال اادماي الب بيا التا تقاادم لبلبا

الاامعاي

عتم،اااا اا ااعدا ال ا اادماي الب بيا ا ف ا ا

صا ااي الاامعا ا عالاا ااع العا ااام الاااذي يسا ااعدها ،عيعكا ااق
اصي تصا

الت اع ي المهني عا اتماعي بين األعضاي ،عه

بيئا العماا عتمي هاا عان عيرهاا مان

الاامعاي ،عهع منا تحكمه قعانين عانظم علعائ عق ارراي إداريا  ،باإلضااف إلاس المبااد عاأل

قيااي

الت ا تاانظم العمااا ف ا الاامع اااي ،عهااع مااا يمكاان عصاا ه ماان ا ا معرفاا متعسااب الحالاا التنظيمياا
عا اتماعي لألعضاي ف هذ الاامع

تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:

ما واقع المناخ التنظيمي في الجامعاات الفلساطينية وعالقتاه بمساتوي جاودة الخادمات الطالبياة التاي

تقدم لطلبة الجامعات؟

ويتفرع من السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:
 1ما درا تقدير بلب الاامعاي بمحافظاي ع ا للمنا التنظيم ف اامعاتهم؟

 2ها تعاد فرعق ذاي د ل إحصائي بين المتعسباي عند مستعى (  )   0.05لتقادير عاقاع المناا
التنظيم ف الاامعاي ال لسبيني تع ى لمتغيراي (الانق ،الاامع  ،الت صك ،التقدير الاامع )؟

 3ما درا تقدير بلب الاامعاي بمحافظاي ع ا لعاقع اعدا ال دماي الب بي السائد فيها؟

 .4هااا تعاااد فاارعق ذاي د ل ا إحصااائي عنااد مسااتعى الد ل ا (  )   0.05بااين متعسااباي تقااديراي
عين الدراس لااعدا ال ادماي الب بيا تعا ى لمتغياراي الد ارسا (الاانق ،الاامعا  ،الت صاك ،التقادير

الاامع )؟
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 5هااا تعاااد ع قا ارتبابيا دالا إحصااائي عنااد مسااتعى د لا (  )   0.05بااين متعسااباي تقااديراي
بلب الاامعاي بمحافظاي ع ا عبين عمتعسباي تقديراتهم لاعدا ال دماي الب بي ؟

فروض الدراسة:
1

تعاد فرعق ذاي د ل إحصائي عند مستعى الد ل (  )   0.05بين متعسباي تقديراي عين

الدراس ل عاقع المنا التنظيم ف الاامعاي ال لسبيني تع ى لمتغير الانق (ذكر ،ان) ،
2

تعاد فرعق ذاي د ل إحصائي عند مستعى الد ل (  )   0.05بين متعسباي تقديراي عين

الدراس لعاقع المنا التنظيم ف الاامعاي ال لسبيني تع ى لمتغيراي تع ى لمتغير الاامع (األ هر،
األقصس ،اإلس مي )
3

تعاد فرعق ذاي د ل إحصائي عند مستعى الد ل (  )   0.05بين متعسباي تقديراي عين

الدراس ل عاقع المنا التنظيم ف الاامعاي ال لسبيني تع ى لمتغير الت صك (علم  ،إنسان )
4

تعاد فرعق ذاي د ل إحصائي عند مستعى الد ل (  )   0.05بين متعسباي تقديراي عين

الدراس لعاقع المنا التنظيم ف الاامعاي ال لسبيني تع ى لمتغير التقدير الاامع (مقبعا ،ايد،
ايد ادا ،ممتا )
5

تعاد فرعق ذاي د ل إحصائي عند مستعى الد ل (  )   0.05بين متعسباي تقديراي عين

الدراس لعاقع اعدا ال دماي الب بي ف الاامعاي ال لسبيني تع ى لمتغير الانق (ذكر ،ان) ،
6

تعاد فرعق ذاي د ل إحصائي عند مستعى الد ل (  )   0.05بين متعسباي تقديراي عين

الدراس لعاقع اعدا ال دماي الب بي ف

الاامعاي ال لسبيني تع ى لمتغير الت صك (األ هر،

األقصس ،اإلس مي )
7

تعاد فرعق ذاي د ل إحصائي عند مستعى الد ل (  )   0.05بين متعسباي تقديراي عين

الدراس لعاقع اعدا ال دماي الب بي ف الاامعاي ال لسبيني تع ى لمتغير تع ى لمتغير الت صك
(علم  ،إنسان )
8

تعاد فرعق ذاي د ل إحصائي عند مستعى الد ل (  )   0.05بين متعسباي تقديراي عين

الدراس لعاقع اعدا ال دماي الب بي ف الاامعاي ال لسبيني تع ى لمتغير التقدير الاامع (مقبعا،
ايد ،ايد ادا ،ممتا )
9

تعا ااد ع قا ا ارتب اااب دالا ا إحص ااائيا عن ااد مس ااتعى د لا ا (  )   0.05ب ااين دراا ا تق اادير بلبا ا

الاامعاي بمحافظاي ع ا متعسباي تقديراتهم لاعدا ال دماي الب بي
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أهداف الدراسة:
تتحدد أهداف الدراسة الحالية فيما يلي:
 1تحديد درا المنا التنظيم ف الاامعاي ال لسبيني من عاه نظر بلب المستعي الرابع
 2تحديد درا تقدير بلب الاامعاي ال لسبيني المستعي الرابع ال دماي الب بي السائد فيها
 3الك ا ا

ع اان د لا ا ال اارعق ب ااين تق ااديراي ب ااين متعس ااباي تق ااديراي عينا ا الد ارسا ا لعاق ااع المن ااا

التنظيما ا فا ا الاامع اااي ال لسااابيني تبع ا اا للمتغيا اراي (الا اانق ،الاامعا ا  ،الت صا ااك ،التقا اادير

الاامع )

 4الك

عن د ل ال رعق بين تقديراي بلب الاامعااي ال لسابيني لدراا ال ادماي الب بيا تبعاا

 5الك ا

عاان عاااعد ع ق ا ارتبابي ا بااين درا ااي تقااديراي بلب ا الاامعاااي مسااتعي اربااع لكااا ماان

للمتغيراي (الانق ،الاامع  ،الت صك ،التقدير الاامع )

المنا التنظيم عاعدا ال دماي الب بي السائد ف الاامعاي ال لسبيني

أهمية الدراسة:
أوالا :من الناحية النظرية:

 1تنب ااع اهميا ا ه ااذ الد ارسا ا مااان تن ااعع الد ارسا اااي التا ا ت ا ااك دعر المناااا التنظيما ا فا ا تباااعير
استراتياياي التعليم

 2تقاادم الد ارس ا إبااا ار نظري اا حااعا م هااعم المنااا التنظيم ا عاااعدا ال اادماي الب بي ا  ،األماار الااذي
ياادفع بعااض القااائمين بالاامعاااي األ اارى إلااراي د ارساااي ادياادا فا هااذا المعضااعع لتغبا كافا

اعانب المنا التنظيم عاعدا ال دماي الب بي ف عملي التعليم
إبا ار نظريا عدراس اديدا ت،ري مكتب الاامع

 3قد تضي

 4تكمان اهميتااه فا كعنهاا تتناااعا هااذ الد ارسا م ااكل حقيقيا يعاان منهااا بلبا الاامعااي فا ظااا
الظرع

العادي

 5قد تلق هذ الدراس الضعي علس عناصار المناا التنظيما فا الاامعااي ال لسابيني مماا يسااعد
علس فهم اإلدارا الاامعي عتهيئ الاع المناسب للبلب ا،ناي فترا الدعام الاامع

ثاني ا :من الناحية العملية (التطبيقية):

 1تست يد الاهاي المسئعل عن تبعير اداي بلب الاامعاي ال لسبيني مستعى رابع
 2قد ت يد بلب الاامعاي ال لسبيني مستعى رابع من
عالعما بها

ا العماا علاس تبنا بعاض ا ساتراتياياي

 3قااد تت ااي هااذ الد ارساا المااااا سااتحداث منااا ذي فاعلياا ف ا مااااا المنااا التنظيماا عاااعدا
ال دماي الب بي من قبا القائمين بالاامع

6

 4قد تسهم ف تحسين المنا التنظيم عتقديم إضاف ف مااا الاعدا ف هذا الدعر الذي يقاعم باه
المنا التنظيم ف تبعير اداي بلب الاامعاي ال لسبيني مستعي رابع

 5قد تساهم نتائ هذ الد ارسا القاائمين علاس العمليا التربعيا عالبااح،ين الترباعيين فا عضاع ال باب
الاامعيا ا  ،عم ارع اااا الحالا ا الن س ااي عا اتماعيا ا التا ا يك ااعن عليه ااا بلبا ا الاامع اااي ال لس اابيني

مسااتعى اربااع ا ا عقااي المحاض اراي بالاامع ا  ،عكااذلك تقااديم اقت ارحاااي عتعصااياي تساااعد إدارا

الاامع علس تحسين عرفع مستعى األداي لاعدا ال دماي الب بي ف الاامعاي ال لسبيني
حدود الدراسة:
تتم،ا حدعد الدراس ف اآلت

 1حد الموضوع

اقتصااري الد ارسا علااس عاقااع المنااا التنظيما فا الاامعاااي ال لساابيني عع قتااه بمسااتعي اااعدا

ال دماي الب بي الت تقدم لبلب الاامعاي
 2الحد البشري

اقتصري الدراس الحالي علس بلب كلياي التربي بالاامعاي ال لسبيني ف المستعي رابع

 3الحد المكاني

اقتصري الدراس علس محافظاي ع ا
 4الحد الزماني
ااريي الدراس الحالي

 .5الحد المؤسساتي:

ا ال صا الدراس ال،ان للعام الدراس  2018-2017م

ااريي الدراس علس اامعاي محافظاي ع ا (األ هر ،األقصس ،اإلس مي )
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مصطلحات الدراسة:
المناخ التنظيمي:
يعرفه (ماهر )8 2005 ،المنا

انه ع ق مت ابك بين كا من صائك

التنظيم

التنظيم عببيع إدراك ال رد لمامعع من المؤ،راي التنظيمي الت تتد ا ف التأ،ير علس اتاا العضع
نحع العما ،حيث ينام عن مدى الت اعا بين المتغيراي التنظيمي عمكعناي

رعو ال لس

هيكا التنظيم

صي المعظ

السائدا ف التنظيم المسئعا عن الع قاي القائم بين األعضاي عالت ي كا مامععها

عيعرفه (بحر" )260 2005 ،علس انه مامعع السماي عال صائك الت

المنظم عالت

فهع

تؤ،ر ف

تتسم بها بيئ

األبر السلعكي لألفراد عالاماعاي عالمنظماي علس حد سعاي عالت

يتحدد

بمقتضاها سبا الرضا عالتح ي عالت تؤ،ر علس ك ايا الم رعع عفعاليته ف تحقيق األهدا "
المناخ التنظيمي إجرائيا :هع تلك ال

صي الت تتمي بها الاامع من حيث الع ق السائد

بين البلب عادارا الاامع عبرق ات اذ القرار فيها عالت تتم،ا بمامعع من ال صائك الت تمي
الاامع عن عيرها عالت تؤ،ر ف سلعك البلب ب كا إيااب

جودة الخدمات الطالبية:
الم تل

يعرفه (الده ان )7 2003 ،ه مامعع الاهعد اع المساعداي الت تقدمها معاهد التعليم
اع افراد الماتمع ،بقصد مساعدا الب ب علس حا م ك تهم ا اتماعي عا قتصادي

عالصحي عالتعليمي عاتاح ال رص للتحصيا العلم

الايد ،من

قاعاي التدريق ع اراها لتحقيق النمع المتكاما للب ب

ا تعفير المنا

الم ئم دا ا

عيعرفه (ال ار عالععض  )6 2013 ،هع ما يمكن ان تقدمها الاامع لبلبتها من إاراياي

عتسهي ي ععسائا عمساعداي تمكنهم من ا لتحاق بالاامع عا ستمرار بالدراس
جودة الخدمات الطالبية إجرائيا :ه

البريق المبتكرا لإلدارا عالت

تقعم علس التحسين

المستمر لل دماي المقدم للبلب منها ا كاديمي ععير ا كاديمي عهع نظام متكاما لكسب رضا

البلب ع اص بالاامعاي ال لسبيني بمحافظاي ع ا
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الفصل الثاني

اإلطار النظري للدراسة
المحور األول :المناخ التنظيمي
المحور الثاني :جودة الخدمات الطالبية
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احملور األول

املناخ التنظيمي
 مقدمة
 مفهوم المناخ التنظيمي
 خصائص المناخ التنظيمي
 مداخل المناخ التنظيمي
 أهمية المناخ التنظيمي
 أبعاد المناخ التنظيمي
 نماذج المناخ التنظيمي
 أنماط المناخ التنظيمي
 العوامل المؤثرة في المناخ التنظيمي

 طرق قياس المناخ التنظيمي
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المحور األول
المناخ التنظيمي
مقدمة:
ي كا المنا التنظيم عنص ار اساسيا ف العديد من المؤسساي حيث إنه يعبر عن المنا العام

الذي يسعدها ،عمن ضمن هذ المؤسساي الاامعاي ،عه
ب عداد األاياا الصاعدا من ال باب لممارس

عا قتصادي عالسياسي من

منظعم ان أها الماتمع للقيام بعظائ

ادعارها ف

اميع ماا ي الحياا ا اتماعي

ا عظائ ها التربعي عالتعليمي  ،عمن

ا المنا التنظيم للاامعاي

نستبيع ال ععر بتأ،ير ببيع هذا المنا عمدى تماي هذا المنا بين اامع عا رى ،عضرعرا ان
يكعن هذ المنا إياابيا لمعاكب تغيراي العاقع حتس يتم ا رتقاي بالعملي التعليمي ألفضا مستعياتها
يم،ا المنا التنظيم

بيئ العما الدا لي بم تل

يلعب المنا التنظيم ف الاامعاي دع ار كبي ار ف ك

متغيراتها ع صائصها عت اع تها ،حيث

السلعك األ

ق عالعظي

من ناحي ت كيا عتعديا عتغيير القيم عالعاداي عا تااهاي عالسلعك ،عان المنا
صي المنظم بكا ابعادها ،عان نااحها ف

لق ااعاي عما هادف تك

لألفراد العاملين
التنظيم

يم،ا

لق المنا الم ئم لألفراد من أنه ان ي اع علس

سبا ال،باي عا ستقرار لألفراد عالتنظيم علس حد سعاي إذ ان األفراد ف

البيئ التنظيمي ال اعل ي عرعن بأهميتهم ف العما عقدرتهم علس الم ارك ف ات اذ القرار عاإلسهام

ف رسم السياساي عال بب عيسعد ععر بال،ق بين اإلدارا عاألفراد (حمعد)166 2002 ،

عتعد المنظماي اداا حيعي ف الماتمعاي اإلنساني  ،عيعد اإلنسان العنصر المحرك عال عاا

ف

هذ المنظماي ،عذلك انب قا من ان المعرد الب ري هع اهم المعارد ف

المنظماي ،عتحرك المنظماي لتحقيق اهدافها بالتركي علس إنتااي المعظ
به بهد

تحقيق ك ايا عفعالي

عدراس البيئ المحيب

يادا اإلنتااي عرفع مستعي األداي حيث تسع كا منظم إلس بث رعو العما ف المعظ

(القبامن )2 2000 ،

عكذلك حظ منا المؤسساي التعليمي باهتمام عدد كبير من الباح،ين ف التربي ععلم الن ق

التعليم ف السنعاي األ يرا ،عذلك رتباب المنا بالعديد من المتغيراي المؤ،را ف إنتااي عفعالي

المؤسس  ،عت ير العديد من الدراساي إلس ان كا من الاعدا عاإلنتااي عالرعو المعنعي عكا البرام
التعليمي تعتمد علس المنا التنظيم (صادق عالمعضادي)31 2001 ،
عمما سبق ت لك الباح،

ان ظاهرا المنا التنظيم من الظعاهر اإلداري الت استحعذي

علس ا ي كبير من اهعد الباح،ين ،علقد باي من اهم عااباي اإلدارا الاامعي عالعما قدر المستباع
لتحسين المنا

التنظيم

ب كا يساهم ف

تحسين مستعى األداي عالسلعك لدي العاملين ،عتسعس
11

الاامعاي ال لسبيني إلس تهيئ المنا التنظيم المناسب للعاملين لتمكنهم من اداي ادعارهم بك ايا،
عف هذا ال صا سيتم استعراض البعد األعا من اإلبار النظري عهع المنا التنظيم  ،عتسعس الباح،
إلس إلقاي الضعي علس التعري اي الم تل

للمنا

التنظيم

عم هعمه عمدا ا تحديد م هعمه،

عمستعياته ،اهميته ،ابعاد  ،عانمابه ،عكي ي قياسه ،عتتبرق الباح ،إلس عملي

لق منا تنظيم

ايد مناسب للاامعاي
مفهوم المناخ التنظيمي:
ا ذي فكرا المنا التنظيم بريقها إلس الظهعر منذ مبلع الستينياي من القرن الماض عمن

ذلك الحين عه تحظس باهتمام العديد من الباح،ين ،عيعد معضعع المنا التنظيم من المعضععاي
الت نالي اهتماما مت ايدا ف المدا األ ير ،إ ان تحديد م هعم المنا التنظيم ما اا يعد من النقاب
الت

ا تل

الكتاب الذين تناعلعا هذا المعضعع ،عذلك لتباين

فيها الكتاب عالباح،عن ،عيتباين معق

ا تصاصاتهم عم اهيمهم ال كري (الكبيس )62 1988 ،

يعرفه (األعا )36 2015 ،بأنه مامعع من العناصر عالسماي عال صائك الممي ا

للمؤسس عالت

يدركها العاملعن من

ا ت اعلهم مع المتغيراي التنظيمي ف

بيئ العما الدا لي

عمع األفراد اآل رين ،عتتمتع هذ ال صائك بقدرتها علس التأ،ير علس دعافع العاملين عسلعكياتهم

دا ا المؤسس
يعر

(حمدعن  " )12 2010 ،المنا التنظيم

هع تعبير عن اإلدراك عال ععر الحس

عالمعنعي لبيئ العما حيث تعلد عن ذلك اإلدراك عال ععر حال معرفي عن سي ممي ا ،لها تأ،ير علس

اتااهاي عدعافع األفراد عالت يمكن م حظتها عتتبعها عبر سلعكهم"

عيعرفه (الع اعي عاعاد )410 2010 ،بأنه "مامعع ال صائك الت تمي بيئ العما ف

المنظم عالمدرك بصعرا مبا را اع عير مبا را من األفراد الذين يعملعن ف هذ البيئ عالت تنعكق

عتؤ،ر علس دعافعهم عسلعكهم"

ععرفه ( ني )27 2007 ،بأنه "مامعع من التصعراي ال ردي للسماي الم تل

لبيئ

العما ال علي عاألسلعب الذي يؤ،ر علس العاملين ،عكذلك بعض المتغيراي كغمعض الدعر عتقييم

العظي عالتدريب عالرضس العظي

عتأ،يرهم علس سلعك األفراد العاملين"
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عيعرفه (مصب س )548 200 ،بأنه " مامعع من ال صائك عالص اي الت تمي بيئ

العما ف منظم ما عن عيرها من المنظماي ،عتنت ر ف المنظم ككا ب كا معل  ،عتتمتع هذ

ال صائك با ستقرار النسب  ،عيدركها اعضاي المنظم عالعاملعن عتؤ،ر ف سلعكهم ،عهع يعبر عن
نظام م تعو يؤ،ر عيتأ،ر بكا الععاما البيئي المحيب به "
عتعرفه الباح ،المنا

التنظيم

الاامعاي ال لسبيني بمحافظاي ع ا عالت

إارائيا ه

مامعع ال صائك الت

ت ما الم ارك ف

بها بيئ

تتمي

ات اذ الق ارراي عا تصاا عالتعاصا

عنظام الحعاف عالاانب اإلنسان  ،عكذلك القدرا علس لق منا تنظيم مناسب
خصائص المناخ التنظيمي:

كا صحي

يتكعن منا المؤسساي من العديد من العناصر الت تت اعا دا له لتصعرها ف

اع عير صحي عبالتال ف ن المنا يعما علس ا حت اظ بالعناصر الب ري الايدا عفس ضعي تعبير
المنا التنظيم عن كاف الظرع

عالعناصر الت تحيب بال رد دا ا المؤسس ف ا،ناي عمله ،عقد

تعصا الباح،عن إلس عدد من السماي الت تحدد خصائص المناخ التنظيمي كما ذكرها (فليه ،وعبد

المجيد :)295 :2005 ،وهي كالتالي:
ا -إن المنا

التنظيم

عاما إدراك

ي ار العاملعن عفق تصعراتهم ال اص  ،اي ان المنا

التنظيم يعبر عن صائك المنظم كما يدركها العاملعن بها
ب -إن المنا التنظيم يمتا بنععي ،ابت

بمعنس ان صائك المنا التنظيم تمتا بدرا من

ا ستمرار النسب  ،إ انه اضع للتغيير عبر ال من ،عهذ ال اصي مستمدا من ان

صي

المؤسس عملي مكتسب  ،عتتأ،ر بالمتغيراي العديدا ذاي الع ق  ،عف ذلك إ ارا إلس ان المنا
الت

تسع

المؤسس إليااد بين اعضائها ،يعتمد ف

احد اعانبه علس

صائك هؤ ي

األعضاي عممارساتهم
ي -إن المنا التنظيم يعنس ،قاف المؤسس
ث -إن المنا التنظيم النا ئ ف منظم ما يؤ،ر ب كا مبا ر ف سلعكياي العاملين
ج -تعاد ع ق بين الص اي عالتصرفاي التنظيمي األ رى عبين المنا الذي ينت ف المؤسس ،
مما يكعن له تأ،ير كبير علس سلعك المعظ ين بتلك المؤسس
و -المنا يتحدد اعهريا بعاسب

صائك اآل رين عسلعكهم عاتااهاتهم عتعقعاتهم ،ا اتماعي

عال،قافي
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هناك خصائص أخرى للمناخ التنظيمي يلخصها (جوهر وعلى .)66-65 :2004 ،في النقاط
التالية:
ا -المنا فكرا من نسي عاحد

تتا ا م،ا ال

صي اإلنساني

ب -المنا تاسيم معين لمتغيراي معضععي
ي -العناصر المكعن للمنا قد ت تل
ث -المنا يتحدد بص

علكن تبقس هعيته كما ه دائما

اعهري بعاسب

صائك اآل رين عسلعكهم عاتااهاتهم عتعقعاتهم ،عكذلك

بعاسب العقائع ا اتماعي عال،قافي
اك ف ن ق العقي

ج -ي ترك ف المنا عدا ا
و -للمنا نتائ سلعكي قعي

 -المنا محدد للسلعك ألنه يعما ف ا تااهاي عالتعقعاي عحا ي اإل،ارا الت

تعتبر محدداي

للسلعك
وذكر (صليحة :)9 :2010 ،أن خصائص المناخ التنظيمي تتأثر بالتالي:
ا -يتأ،ر المنا

التنظيم

بنععي المعارد الب ري ف

المنظم ألنه عسيب بين متبلباي العظي

عحاااي ال رد
ب -المنا

التنظيم

يؤ،ر ب كا مبا ر ف

اتااهاي عقيم العاملين ف

المنظم عبالتال

ف

سلعكهم
ي -ان هذ ال صائك تتمي بدرا عالي من ا ستقرار اع ال،باي النسب  ،عيمكن عن بريقها
التميي بين منظم عا رى ،عان هذ ال صائك ه حصيل ت اعا بين صائك المنظم عال رد
ث -المنا التنظيم ين أ من

ا ت اعا األ

عمما سبق تل ك الباح،

اك ف إبار مضمعنهما ال كري

ان المنا

التنظيم

المحيب بال رد دا ا الاامع ا،ناي عمله ،عمن

ال

يعبر عن كاف الظرع

عال صائك

ا عمله يعكق الت اعا بين الممي اي

صي عالتنظيمي  ،عمن الممكن ان يت ذ ا كا ا م تل

يكعن لها ا،ر إيااب اع سلب علس

اداي العاملين عان ال صائك التنظيمي عالممارساي عاألنماب السلعكي  ،اعبي اهمي عاسع حيث
تعتبر صائك المنا التنظيم حار األساق لتحقيق فعالي األنظم التربعي ف الاامع  ،مما

يعنس ان التغيير ف

المنا

التنظيم

يؤ،ر علس اداي ال رد عيتأ،ر به ،عت تل

التنظيم من منا إلس ا ر عللعصعا إلس بيئ عما يسعدها منا تنظيم ايد
14

ببيع المنا

مداخل المناخ التنظيمي:
اهتمي الدراساي عا تااهاي ال كري المعاصرا حعا د ارسا مادا ا المناا التنظيما ب اكا كبيار

إذ انه يتضمن كاف المتغيراي السائدا ف إبار العما بالاامعاي ال لسبيني

يمكن اإلشارة إلى أربع مداخل للمناخ التنظيمي هي كما أوردها (المغربي.)2007: 15-14 ،

 .1المدخل الهيكلي:

عفق اا لهااذا المااد ا يعباار المنااا التنظيم ا عاان مامعع ا ماان ال صااائك الممي ا ا للمنظم ا  ،عه ا

مستقل عن إدراك األفراد عناد ان هذا الماد ا مما،اا لماا اساما الابعض ماد ا ال صاائك التنظيميا

عبناي علس هذا المد ا ،ف ن المنا التنظيم ين أ من عدا اعتباراي تتعلق بالهيكا التنظيم م،ا
ا
ا -درا المرك ي ف ات اذ الق ارراي
ب -حام المنظم
ي -عدد المستعياي اإلداري دا ا المنظم
ث -نععي التكنعلعايا المست دم دا ا المنظم
ج -درا تحكم القعاعد عالسياساي ف تصرفاي عسلعك األفراد
 .2المدخل اإلدراكي:

ي ترض المد ا اإلدراك بأن المنا التنظيم ين أ من إدراك األفراد ،حيث يرك هذا المد ا
علس ان األفراد يدركعن الظرع

التنظيمي الت تحدث دا ا المنظم م،ا (نمب ا تصا ي ،نمب

القيادا ،عانماب ات اذ القرار) عيؤدي بذلك إلس تكعين المنا التنظيم  ،عالذي ي تل
دا ا المنظم تبعا إلدراك كا فرد للظرع

 .3المدخل التفاعلي:

التنظيمي ف المنظم

من فرد آل ر

يرى هذا المد ا ان األساق ف تكعين المنا التنظيم يراع إلس التدا ا عالت اعا بين األفراد،
عمن ،م تأ،ير ذلك علس سلعكهم عتصرفاتهم اتاا المعاق

عبالتال

الم تل

يمكن تعري ه بأنه عبارا عن تأ،ير متامع من صائك ال

ال اص بالهيكا التنظيم

الت

تحدث دا ا المنظم ،

صي عت اعلها مع العناصر

 .4المدخل الثقافي:

يرى المؤيدعن لهذا المد ا ان المنا

التنظيم

يتأ،ر بال،قاف التنظيمي  ،عالت

إدراك األفراد عالت اعا فيما بينهم ،عبهذا ف ن المد ا ال،قاف
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تؤ،ر علس

يرى ان المنا ين أ من ت اعا األفراد

الذين يتأ،رعن بن ق ال،قاف التنظيمي عبالتال

فالتركي لم يعد علس إدراك األفراد عانما علس الت اعا

بينهم ،ععلس تأ،ير ال،قاف التنظيمي ف هذا الت اعا
عمما سبق ت لك الباح،

المنا التنظيم من

ان اميع مدا ا المنا

التنظيم

لها دعر اساس

ا ا تصاا عالتعاصا مع البلب علس المستعي اإلداري عاألكاديم

ف

تحسين

أهمية المناخ التنظيمي:
من

للمنا التنظيم اهمي كبيرا ف حياا المؤسساي التربعي  ،حيث تظهر هذ األهمي بعضعو

ا تأ،يرها المبا ر ف العديد من األبعاد التنظيمي م،ا اسلعب القيادا عالسياساي التنظيمي ،

ع صائك العاملين ،عببيع العما (فليه ععبد المايد)293 2005 ،
عا تااهاي الحدي ،ف

تبعير التعليم تتبنس اسلعب النظم ف

تناعلها لاعانب العملي

التعليمي  ،عالذي يستند إلس ان العملي التعليمي كنظام تتكعن من مامعع من الععاما المتدا ل

عالمت اعل  ،عحيث إن المنا التنظيم (المؤسس ) هع نتاج لعملي الت اعا بين افراد المؤسس  ،فهع

بذلك عنصر اساس من هذا النظام عيستحق ا هتمام عالدراس

(عبد العليم)10 2003 ،

لذلك كان من األهمي تعافر مامعع من ا عتباراي المؤ،را ف نااو المؤسس  ،عالت يعد

من اهمها نمب المنا

التنظيم

السائد ف

الاامع  ،عالذي بد ان يكعن م ئما إلقام الع قاي

اإلنساني  ،عرفع الرعو المعنعي لاميع من ف الاامع من إداريين ،عاعضاي هيئ التدريق ،عبلب ،
من ااا تع ي ال ععر با نتماي للماتمع الاامع  ،ع يادا الحماق للعما الااد عالصادق الذي يرم

إلس تحقيق اهدا

العملي التربعي

(درعيش عمعسس)183 2001 ،

للمنا التنظيم دعر مهم ف عملي التبعير التنظيم  ،فهع يعتبر مؤ ار مهما يمكن من

قياق مدى رضا األفراد عن المنظم

له

كما ان التحكم عالسيبرا علس ابعاد المنا التنظيم تمكن إدارا

المنظم من تح ي األفراد عدفعهم نحع تحقيق اهدا

المنظم عتمكن المنظم من ضبب السلعك

التنظيم لألفراد عياعله يصب ف مصلح العما (القبامن )28 2000 ،

ويذكر (المغربي :)17 :2007 ،أهمية المناخ التنظيمي في كونه أحد أهم المتغيرات التنظيمية

المهمة داخل المنظمة:

ا -اع العما العام دا ا المنظم عالذي له تأ،ير كبير علس األفراد
ب -دعم عمساندا األفراد علس تحسين مستعى ادائهم العظي
ي -المساعدا علس فهم عت سير العديد من النعاح المتعلق بالعنصر الب رى دا ا المنظم
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له ااا يح اادث الت اع ااا ب ااين األفا اراد عب ااين

ث -حلقا ا عص ااا ب ااين المنظما ا عالبيئا ا ال ارايا ا عالتا ا م اان
الععاما األ رى
ج -عساايل يمكاان للمنظم ا ماان

لهااا العصااعا إلااس حلااعا للم ااك ي عمعااه ا التغي اراي الس اريع ف ا

سبيا تحسين مستعى األداي ب كا متكاما

و -قدرا اإلدارا ف التأ،ير علس العنصر الب رى دا ا المنظم
عتل ك الباح ،ف ضعي ما سبق ان المنا التنظيم يعتبر عنص ار اساسيا ف

لق بيئ

عما مناسب لألعضاي دا ا الاامع عان اي لا يصيب اي ا ي من اا اي الاامع يعيق األا اي

األ رى عن القيام بعظائ ها ع بد من اهمي المكان قبا البدي بأي عما ع بد من العما علس لق
منا تنظيم لألفراد يتي بيئ عما مناسب لعملي تبعير المنا التنظيم دا ا الاامع
أبعاد المناخ التنظيمي:
تتعادد ابعااد المناا التنظيما عت تلا

مان مؤسسا إلاس آ ااري إ ان اميعهاا يصاب فا بعتقا

عاحدا عتم ا ست ادا من تلك األبعاد ف تصميم ا ستبان
مما

ك فيه ان المنا التنظيم بم هعمه عببيعته ي تل

من مؤسس تربعي إلس ا رى

ألن البيئ الدا لي ألي مؤسس إنساني تتأ،ر عادا بالتاارب عال براي عالقيم السائدا لدى العاملين
عالت

تؤ،ر بببيعتها علس عاداتهم السلعكي عاإلدراكي  ،حيث إن المنا

التنظيم

يتضمن البرق

عاألساليب عاألدعاي عالمعايير عالعناصر المت اعل دا ا بيئ العما ف المنظم المعن علدى األفراد

فيها ،عمن هنا فالمنا التنظيم يم،ا
عت تل

صي المنظم بكا ابعادها (حمعد)166 2002 ،

ابعاد ععناصر المنا التنظيم با ت

بيئ العما للمنظماي سعاي كاني منظماي

دمي اع صناعي  ،مؤسساي عام اع اص  ،علذلك هناك من قسم ابعاد المنا التنظيم إلس ست

ه (نمب ا تصاا ،ات اذ القرار ،ا هتمام بالعاملين ،مدى تأ،ير العاملين علس مارياي األمعر ف

المنظم  ،است دام التكنعلعايا عالحعاف

عآ رعن ااملعها ف

عا اتماعي ) عععاما دا لي المرك ي  ،التقني عععاما
حين اقتصر البعض ف

(ابع ي ه)13 2005 ،

تحديد ألبعاد المنا التنظيم
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ععاما

اراي

عالبيئ

ال،قافي

صي عنمب القيادا ،الرقاب  ،عالتح ي ف

علس الهيكا التنظيم

عالتنظيم عاألهدا

ومنذ البداية تجدر اإلشارة إلى أن هناك اختالفا بين الكتاب حول أبعاد المناخ التنظيمي فقد حدد

(بحر :)260 :2005 ،أبعاد المناخ التنظيمي في سبعة نقاط رئيسية وهي كالتالي

 1متطلبات األداء الوظيفي للعمل بحيث تكعن قادرا علس لق اإلبداع عا بتكار ف األداي اي ان
تكعن بعيدا عن الرعتين عالملا عالرقاب الت تعما علس قتا المبادرا عاإلبداع لدى العاملين دا ا
المنظم
 2التدريب حيث انه يلعب دع ار اساسيا عاعهريا ف
عليها ف

تنمي المهاراي الب ري الت

تحقيق اهدافها علهذا يعتبر ا ست،مار ف

تعتمدها المنظم الت تسعس إلس تحقيق األهدا

تعتمد المنظم

المعارد الب ري من اهم ا ست،ماراي الت

ف األاا البعيا

 3أسلوب اإلدارة في التعامل مع العاملين :بحيث يكعن هذا األسلعب معتمدا علس الم ارك ف
ات اذ الق ارراي عت ايعهم علس اإل

ك عالصدق ف

العما عهذا كله بدعر يؤدي إلس يادا

ا نتماي عالع ي للمنظم
 4أنماط السلطة اإلدارية :هع النمب المتبع ف المنظم للتعاما مع العاملين ،ها تتبع المرك ي ام
ال مرك ي  ،ف تباع المرك ي قد يؤدي إلس الملا ععاعد التسلب من قبا اإلدارا ،هذا علس عكق
إتباع اإلدارا ال مرك ي
 5المرونة في التنظيم وقدرته على التأقلم مع المتغيرات البيئية الخارجية :بحيث يكعن هناك تعا ن
عتكي

تستبيع من

 6أساليب التحفيز :اي

له اإلدارا ان تصا إلس تحقيق األهدا

المن عدا

بد علس اإلدارا من است دام اساليب تح ي ي م تل

حيث إن العاما

عندما يحصا علس مكافأا نتيا ادائه عما ما ف نه سيحاعا تكرار هذا السلعك ف المراي القادم
عمن ،م يادا ا نتماي عالع ي للمنظم  ،عياب ان تعتمد اإلدارا است دام عدا برق ف
التح ي منها ما هع مادي عمنها ما هع معنعي ،عياب ان تكعن الحعاف

عملي

امل لكا العاملين

دا ا المنظم
 7االستقرار واألمن الوظيفي :عتتم،ا بم تل

ابعاد الضمان ا اتماع عالصح عالمنافع العظي ي

حيث ان هذ األمعر من أنها ان ت لق استق ار ار ن سيا عتساهم برفع الرعو المعنعي لألفراد عتؤدي
إلس تحسين األداي ع يادا اإلنتااي
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ال ،الصيرفي .)336 :2005 ،فقد حدد أبعاد
أما كوز وتوماس (( :)and Thomas koysنق ا

المناخ التنظيمي فيما يلي:

ا -االستقاللية :تعن إدراك ال رد ستق ليته فيما يتعلق ب اراياي العما
ب -التماسك :عتعن إدراك ال رد لدرا الم ارك دا ا التنظيم
إدراك ال رد لمدى قدرته علس ا تصاا بحري عبعضعو مع اعضاي التنظيم ف

ي -الثقة :عتعن

المستعياي العليا مع ابمئنانه بأن ذلك لن يؤ،ر علس مستقبله العظي
ث -ضغط العمل :عتعن إدراك ال رد لضغب العقي فيما يتعلق ب نهاي المهام المعكل إليه
ج -الدعم :عتعن إدراك ال رد لدرا تحما سلعك األفراد من قبا اإلدارا
و -التقدير :عتعن إدراك ال رد بأن عبائه محا تقدير من قبا اإلدارا
 -العدالة :عتعن

إدراك ال رد سلعكياي المنظم علس انها عادل فيما يتعلق بنظام المكافآي

عالترقياي
د -اإلبداع :عيعن درا الت ايع للتغيير الهاد
عمما سبق ت لك الباح،

من

عالتاديد عمدى تحما الم ابرا

ا استعراض الكتاب عالباح،ين ألبعاد المنا التنظيم قد

تبايني ف تحديد ابعاد المنا التنظيم  ،عهنا حددي الباح ،ابعاد المنا التنظيم بما يتناسب مع

دراستها عه كالتال  ،مااا الع ق بين اإلدارا عالبلب  ،عمااا الم ارك ف ات اذ الق ارراي ،عمااا
عملياي تع ي عتح ي عضع هيئ التدريق لب به ،عمااا الع قاي بين اعضاي الهيئ التدريسي

عالب ب ،عالت

كان لها دعر ف

معرف ما يحتااه البلب عالعما بالاامعاي عل

التنظيم ععضع ال بب عالبرام الت تسهم ف تحقيق ذلك

تحسين المنا

نماذج المناخ التنظيمي:
النماذج

يعااد العدياد مان النمااذج التا حاددي ابعااد المناا التنظيما عفيماا يلا عارض لابعض هاذ

 .1نموذج )جاليمر) ):(Glimer
حدد ا يمر اربع ابعاد اساسي للمنا التنظيم تتم،ا ف

 1الهيكا التنظيم

 3اتااهاي األهدا

 2درا تعقد التنظيم
 4نمب القيادا
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 .2نموذج )كامبل وزمالؤه) ))Campbell. et.al
من اإلسهاماي الااادا فا هاذا الااناب ماا قدماه (كامباا ع ما ؤ ) فقاد تمكناعا مان تحدياد ع ارا

ابعاد اساسي للمنا عه صالح ل ست دام ف منظماي ذاي نععياي م تل  ،عهذ األبعاد ه
 1هيكا بناي المنظم
 5التدريب عالتبعير
 9التميي عالت ايع

 .3مرك ي الق ارراي

 .2المكافأا عالعقاب

 6الم ابرا عاألمان

 .4اإلناا

 7الصراح عالصدق  8المعنعي عالمكان

 10ك ايا عمرعن المنظم ب كا عام (سليمان)40 1987 ،

 .3نموذج )ستيرن) ):(Stern

انبلق ستيرن ) (Sternفا د ارساته للسالعك التنظيما  ،مان آراي علمااي الان ق اإلنساانيين الاذين
ينظرعن إلس السلعك باعتبار محصل لت اعا ال رد مع البيئ  ،عمن نمعذج الحاااي الضاغب الاذي اعاد

ميا حيث تم،ا الحاا القعى الماؤ،را فا اإلدراك عالسالعك ،عيم،اا الضاغب األعضااع التا ت اكا عائقاا

امااام الحاااااي ،عقااام ببناااي قائم ا المنااا المؤسس ا لقياااق المنااا التنظيم ا ف ا المؤسساااي التعليمي ا

عالصناعي عالتدريبي عتحتعي هذ القائم علس بعدين يحتعي كا منهما علس عدا محاعر كما يل

البعاااد األول :يتضاامن التركياا عل ااس النمااع عيهااتم باألن ااب التعاعنياا ب ااين األفااراد عيحتااعي علااس ارب ااع
محاعر ه

المنا ال كري ،عاحترام الذاي ،عمعايير ا ناا  ،عحياا الاماع

البعد الثااني :يتضامن التركيا علاس الضابب عيصا
عيحتعي علس  ،ث محاعر ه

(العتيب )45 2007 ،

اهتماام المؤسسا بااإلاراياي اإلداريا البيرعقرابيا

النظام عالترتيب ،عضبب الدافعي  ،عالع ل ا اتماعي

 .4نموذج )تيم وبيترسون) ()Tim and Peterso

وقد أشار هذا النموذج إلى ستة أبعاد رئيسية يمكن توضيحها في اآلتي:

 .1الثقاااة عي ااما ه ااذا العنص اار ال،قا ا المتبادلا ا ب ااين افا اراد التنظ اايم سا اعاي ب ااين ال اارد ع م ئ ااه اع ب ااين
مرؤعسيه عرؤسائه

 .2المشاركة في الق اررات :يهتم هذا العنصار بمادى م اارك اعضااي التنظايم لاإلدارا فا ات ااذ القا ارراي
ععضع األهدا  ،عتحديد السياساي الم تل

 .3الصااادق والصاااراحة :عيتن اااعا ه ااذا البع ااد م اادى ابا ا ع افا اراد التنظ اايم عحص ااعلهم عل ااس المعلعم اااي
ال اص بعملهم ،عبالسياس العام للمنظم  ،فيما عدا الحا ي ا ست،نائي ال اص بسري المعلعماي

 4المسااااندة والتشاااجيع :عيتناااعا هااذا العنصاار ماادى إدراك األف اراد لمساااندا رؤسااائهم ع م ئهاام لهاام،
عمدى تعاعنهم معهم ،عان الع قاي المتبادل بين افراد التنظيم ه ع قاي ايدا
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 .5االتصاالت الصاعدة :عيص

هذا البعد مدى إصغاي إدارا المنظم ل قتراحاي ،عالتقاارير ال اصا

بم ااك ي المسااتعياي التنظيميا الم تل ا  ،عماادى اهتمامهااا بالمعلعماااي المقدم ا ماان باار المرؤعسااين

عاست ادتها منها لتبعير المنظم

 .6األداء الاوظيفي :عيتنااعا ماادى ك اايا عفعاليا األسالعب الااذي ياؤدي باه األفاراد العااملعن فا منظما
األعماا المكل ين بها (صليح )24 2010 ،

 .5نموذج )ليتون وسترنجر) )(Litwin and Stringer
عيرى ليتعن عسترنار ان للمنا التنظيم تسع ابعاد ه كالتال :
 1الهيكا التنظيم
 4المسئعلي

 7المكافأا .

 .3المعايير

.2الم ابرا.

 6التعارض(الصراع)

 5الد ي

 .9ا نتماي )الذنيباي)34 1999 ،

 .8الدعم عالت ايع .

( .6نموذج ليكرت) ()Likert
اسااتحدث ليكااري نمعذا اا للمنااا التنظيم ا يقااعم علااس اربع ا اتااهاااي تسااعد المؤسساااي عه ا

علس النحع التال

 .1الاااديكتاتوري التسااالطي المساااتغل :عهااذا النظ ااام
الع قاي اإلنساني  ،ع يهتم بحاااي العاملين ال

ي اااع علااس العمااا الاماااع  ،ع يهااتم بت عي ااا
صي با يرك علس اإلنتااي فقب

 .2الدكتاتوري المحسن :عهذا يما،ا األعا ف معظم ص اته ع صائصه ،علكان بدراا اقاا مان النظاام
األعا

 .3التشاااوري :عهاذا النظااام يهااتم بتاعفير الحاعاف عا اااع ااع ماان ال،قا باين العاااملين ،دعن ان ي ااركهم

إ راكا كام ا ف العما

 .4التشاركي :عهذا النظاام يقاباا النظاام األعا ،فهاع ي ااع علاس العماا الامااع  ،عيعماا علاس تحقياق
افضااا اداي للعاااملين عالمؤسس ا مع اا ،عي اااع الت اعااا بااين العاااملين عالمؤسس ا بدرا ا عالي ا ماان ال،ق ا
عالح

عيعلد اهتماما للحاااي اإلنساني عاإلنتااي (الحرب )263 2004 ،

واعتمد ليكرت ستة متغي ارت في تكوين مناخ المؤسسات وهي:
 1القيادا ()Leadership

 3ا تصاا ))Communication

 5األهدا

))Goals

 2الدافع ))Motivation

 4الق ارراي ()Decisions

 6السيبرا (( )Controlاعهر ععلس)75-69 2004 ،
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عممااا ساابق ت لااك الباح،ا

ان نماااذج المنااا التنظيم ا تعااددي عتنععااي ماان كاتااب إلااس آ اار

حيث كا منهم عضع مامعع من النماذج الت ت ك المؤسس الت يعما بهاا إ ان اميعهاا متقاربا
عبالتال است ادا الباح ،من اميعهم ف دراستها عالت كان لهم الدعر اإليااب ف بناي ا ستبان

أنماط المناخ التنظيمي:
ي ير سنيدر  Schneiderإلس ان تعدد انماب المنا دا ا التنظيم يراع إلس تعدد الممارساي

عاإلاراياي المرتبب بكا معق

عاما م ترك بين إدراك األفراد عمتغيراي البيئ

عظي  ،فالمنا

عحيث يتناعا صائك التنظيم عتقعيمه ف ضعي دعافع عاتااهاي ال رد (رسم )82 2004 ،

وذكر (العتيبي )42 – 40 :2007 ،أن الباحثين هالبن وكروفت ( )Halpin & Croftتوصال إلى
ستة أنواع (أنماط) للمناخ التنظيمي تناوال المناخ المؤسسي كتدريج متصل بدأ بالمناخ المفتوح

منتهيا بالمناخ المغلق وهي

 .1المناخ المفتوح  :)Open Climateف هذا المنا يعما المعلمعن برعو ال ريق دعن إعاق من
اانب المدير ،عبرعو معنعي مرت ع  ،علديهم القدرا علس التغلب علس الصععباي ،عيستمتععن
بالع قاي العدي عالرضا العظي  ،عيتي المدير ال رص لظهعر قياداي اديدا

 .2مناخ اإلدارة الذاتية  :)Autonomous Climateف هذا المنا يتي المدير للمعلمين ال رص
لتنظيم ت اعلهم ،عيضع لهم القعانين عا اراياي الت تساعدهم ف عملهم دعن الراعع إليه ،عيعما
المعلمعن معا ف هذا النمب برعو ال ريق ،عبرعو معنعي مرت ع

 .3المناخ الموجه ( :)Controlled Climateيعما المعلمعن باد عير منع لين عبرعو معنعي
متعسب  ،عير انهم

األعماا بالبريق الت

يادعن متسعا من العقي للع قاي العدي  ،عيرك المدير علس إناا

يراها ،عيظهر اهتماما قلي ا بالع قاي اإلنساني  ،كما

الممارساي القيادي من قبا المامعع

يسم بظهعر

 .4المناخ العائلي ( :)Familiar climateيعما المعلمعن عالمدير ك ا علس حدا بحب عال

دعن

إعاق المعلمين باألعماا الك،يرا عدعن إاراياي لتعايه اهعدهم نحع اإلناا  ،لذا فالحاااي

ا اتماعي لألفراد م بع  ،عاألل بين المعلمين متعفرا ،عمستعى الرعو المعنعي عالرضا العظي
متعسب

 .5المناخ األبوي ( :)Parental Climateيبدع فيه التباعد عاضحا بين المعلمين الذين ينقسمعن
إلس فرق عاح اب ت تقد األل عالع قاي العدي  ،مما يؤدي إلس ان اض الرعو المعنعي  ،نظ ار لعدم
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اإلناا ععدم إ باع الحاااي ا اتماعي  ،عيتص

سلعك المدير بال كلي عالتركي علس اإلنتاج

عمراقب سلعك المعلمين عتعايههم
 .6المناخ المغلق ( :)Closed Climateترت ع فيه اإلعاق عتن ض الرعو المعنعي نظ ار لعدم
إ باع حاااي األفراد ا اتماعي اع حاااتهم إلس اإلناا ف العما ،عالمعلمعن مبتعدعن عاألل
بينهم متعسب  ،عيتص

سلعك المدير بال كلي ف األداي عالتركي العال علس اإلنتاج عهذا يدفعه

إلس ات اذ م يد من اإلاراياي عالقعانين عير المرئي لمتابع اداي المعلمين عتعايه سلعكهم ،ع

يعب فرص لظهعر المبادراي القيادي
عمما سبق لصي الباح،

ان المنا التنظيم الذي يسعد الاامعاي بمحافظاي ع ا يعد بعدا هاما

ف ت كيا سلعكياي العاملين ف الاامع  ،لذلك ياب المض قدما نحع تحقيق المنا الايد عتحقيق
األهدا

التربعي بك ايا عالي

العوامل المؤثرة على المناخ التنظيمي:
يمكن تصني

عععاما

الععاما المؤ،را ف المنا التنظيم إلس اربع اقسام ععاما دا لي عععاما تنظيمي

صي عععاما اراي  ،عذلك علس النحع التال

أو اال :العوامل الشخصية:

 .1قدرات الفرد عدم قدرا ال رد علس القيام باألعماا المعكل له تقعد لإلحباب عمن ،م تن ض
إنتاايته

 .2تناقض القيم تبلب العما بعض السلعكياي الت
عا

قياي المعظ

تؤ،ر علس ععر بالذنب عتصيبه بحال من القلق عتأنيب الضمير عهذا يؤ،ر علس

إنتاايته عاداي

 .3درجة المخاطرة :فالمنا
ا ناا اما المنا

تتبلبها العظي

عالت

تت ق مع قيم

الت نظيم

الذي يسم بم ابرا معتدل محسعب سيدفع إلس م يد من

الذي يتبع المنه التح ظ

اع الع عائ

الرعب ف تحسين األداي (الصيرف )341 2005 ،
ثانيا :العوامل الداخلية:

سيدفع إلس م يد من اإلحباب عضع

 8الثقافة التنظيمية :حيث تعتبر ،قاف المنظم من المتغيراي الرئيسي الت

تحكم كي ي عما

التنظيم عاداي فلها تأ،ير مبا ر علس تصرفاي األفراد علها تأ،ير علس اتااهاي القادا عاهتماماتهم

 .2ظروف العمل :عنقصد بها بيئ العما المادي (اإلضايا ،الضعضاي ،األ،اث ،تنظيم المكاتب الت
يعما بها األفراد عالتهعي

الخ)
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 .3البيئة االجتماعية :عه

مامعع العاداي عالتقاليد عالقيم المحلي عا تااهاي حيث تؤ،ر علس

مدي فهم عاستيعاب األفراد لمارياي األحداث دا ا التنظيم عمن ،م ينعكق ذلك علس سلعكياتهم

عتصرفاتهم (الصيرف )337 2005 ،
ثالث ا :العوامل التنظيمية:

 .1السياسات والممارسات اإلدارية :ترتبب بالنمب اإلداري (القيادي) فكلما كاني الممارساي اإلداري
قائم علس الت اعر عالم ارك ف صنع القرار ،عاحترام عتقدير ا عتباراي الذاتي عال

صي للعاملين

فيه ف ن عع ار بال،ق المتبادل عالص ارح عتحما المسئعلي ف إناا العما يكعن عاليا من األفراد مما
يسهم ف تبعير اتااهاي نحع النظام عنحع العاملين عهذا من د ئا إياابي منا ه التنظيم

(حماداي)17 2008 ،

 .2طبيعة العمل :تؤ،ر ببائع األعماا عانعاع الصناعاي عاألن ب الت ت اعلها المنظماي ف تهيئ
منا تنظيم ممي  ،فالم ارع عصناعاي تعليب األعذي ف الماتمعاي الري ي تعما ف اع ي تل

تماما عن المنا الذي تعما فيه البنعك ع ركاي ا ست،مار المال م ،ا ف المنبق الحضري  ،عحيث
تؤدي ضغعب العقي عمحاعل ا لت ام بتعقيي اإلناا المحددا ف بنك اع رك اع صح ي م ،ا لاعا
منا يعم العما م تل ا تماما عنه ف دار رعاي المسنين (مصب )411 2005 ،

 .3نظام االتصاالت بالمنظمة :يعتبر نظام ا تصا ي ال عاا بالمنظم بم،اب الاها

العصب

بالنسب لإلنسان فبدعن اتصاا فعاا تصاب المنظم بالامعد عال لا ،علذلك بد من عاعد تكاما بين

نظام ا تصا ي عباق النظم بالمنظم  ،عكذلك بد من عاعد تنسيق بين نظام ا تصا ي عم تل

النظم ف المنظم عذلك حتس يمكن للمنظم ان تعما بدرا عالي من الك ايا عال اعلي كما ان يادا
فاعلي نظام ا تصا ي بالمنظم يؤدي إلس تحسين المنا التنظيم (المغرب )23 2007،

 .4حجم المنظمة :تميا المنظماي الكبيرا إلس ان تكعن مرن

اامدا عاك،ر بيرعقرابي عتقيدا

باألنظم عالتعليماي ،فمن األسها بناي منا من اإلبداع ف منظم صغيرا اك،ر من منظم كبيرا،
علعا من الم حظ ان اك،ر ا

تراعاي عا كت افاي اإلبداعي ت رج من منظماي صغيرا

(الب ار عآ رعن)344 2010 ،

 .5أهداف المنظمة :تسع المنظم إلس تحقيقها من
األ

ا القيام بتحديد ببيع األن ب عالت اعا بين

اك ال مين لتحقيق هذ األهدا  ،عكلما كاني هذ األهدا

عالمسئعلياي المناب باألفراد اع ضع
(البام عالسعاب)257 :2003 ،
عمما سبق ت لك الباح،
للاامع  ،عانه

عاضح كلما عضحي األدعار

احتماا عاعد التعارضاي عالتناقضاي ف األداي

بأن هناك العديد من الععاما الت تؤ،ر ف المنا التنظيم التابع

يمكن ال صا بين هذ الععاما من حيث اهميتها ف التأ،ير علس المنا التنظيم لدى
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الاامع ألنها عبارا عن سلسل متكامل
هاما ف

يمكن فصلها عن بعضها البعض ،عتلعب هذ الععاما دع ار

لق منا تنظيم داعم لإلبداع عالتبعر عا ستمرار

طرق قياس المناخ التنظيمي:
يساعد قياق المنا التنظيم ف معرف نمب المنا السائد ف الاامع عالتعر

علس مدى

م ئم هذا المنا للعاملين فيها ،علقد تعددي برق عاساليب قياق المنا التنظيم حيث ان هناك
 ، ،مدا ا لقياق المنا التنظيم كما حددها (فليه ععبد المايد)303 2005 ،

 1مدخل القياس متعدد الصفات التنظيمية:
حيث يحصر المنا

ف

التنظيم

مامعع من الص اي التنظيمي الت

يمكن قياسها م،ا

حام التنظيم ،عمستعياي السلب  ،عالهيكا التنظيم
 .2مدخل القياس اإلدراكي للصفات التنظيمية:
يعتبر المنا

التنظيم

ص

متعسب إدراكاي األفراد عن المنظم

اع مي ا اع مظه ار رئيسيا للتنظيم حيث يتم قياسها من

ا

 .3مدخل القياس اإلدراكي للصفات الشخصية:
يعتبر المنا التنظيم

مامعع ال

صاي المعا ا عال امل لتصعراي محددا لدى األفراد،

عيتم قياق هذ التصعراي بعاسب اإلدراكاي ال اص باألفراد العاملين ف المنظم  ،عهذا المد ا يرى

ان المنا التنظيم ص ف ال رد اك،ر مما هع ص بالتنظيم

عيعد المد ا ال،ان من اك،ر المدا ا اهمي ف دراس عقياق المنا التنظيم  ،عيراع ذلك

إلس اإلمكانياي العلمي الت يتيحها ف دراس المنا التنظيم كدال لتصعراي ال رد من اه  ،عما

تتمتع به المنظم من ص اي عممي اي من اه ا رى ،كما ان هذا المد ا يتااع المعضععي

الصارم للمد ا األعا الذي يتااها األفراد عتصعراتهم ،عيربب المنا

التنظيم

بمتغيراي هيكلي ،

عهع ايضا يتااع الذاتي الصارم ف المد ا ال،الث الذي يتااها ماهي المنظم كعاعد معضعع
ارج عن تصعراي األفراد العاملين فيها
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 )260 2010إلس ان اسلعب ا ستقصاي الذي بعر (التعن

عي ير (البام عالسعاب،

عسترنار) من افضا نماذج ا ستقصاي الت

علس ببيع المنا

بعري للعقع

است دمه العديد من الباح،ين بعد ااراي بعض التعدي ي ال م عالت

معضعع الدراس ف

قياق المنا

التنظيم

السائد ف

التنظيم  ،حيث

تت يم مع عاقع المنظم

المن آي اإلنتااي عالعامل  ،عتحتعي قائم

ا ستقصاي علس مسين سؤا ا تقيق ف مامععها المنا التنظيم بأبعاد التسع  ،وهناك مجموعة
من األسئلة لقياس كل من االتجاهات التالية:
1

ععر األفراد تاا هيكلي المنظم بما ف ذلك األنظم عالقعانين عاإلاراياي المتبع
ععر األفراد بمدى استق ليتهم عتحملهم المسئعلي

2

 3إحساق األفراد بعاعد اع يساعدهم علس التحدي عالم ابرا
4

ععر األفراد بعاعد سياس عادل للمكافآي عالترقياي

 5مدى إحساق ال رد بعاعد ع قاي ت اعلي مبني علس الصدق عالصراح
6

مدى عاعد معايير معضععي لقياق اداي ال رد عالاماع

 7مدى اإلحساق بأهمي ا

ت فاي عالن اعاي كظاهرا صحي يمكن استغ لها لصال التنظيم

 8اإلحساق بعاعد دعم عمساندا من الرؤساي عرفاق العما
 9مدى ععر ال رد بأهميته عانتمائه ل ريق العما عالمنظم
التنظيم

عتعتمد كا

عمما سبق ت لك الباح،

بريق علس م هعم المنا التنظيم كما يتصعر العاملين ف الاامع  ،كما ان اي بريق

يمكن ان

تص

بالاامع

لنا المنا

التنظيم

ان هناك العديد من البرق لقياق المنا

عص ا دقيقا عذلك بسبب ا ت
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المحور الثاني
جودة الخدمات الطالبية
مقدمة:
تعااه الاامعاي تحدياي تتم،ا ف النمع السريع ف مااا المعرف  ،عالتبعر الكبير ف نظم

ا تصا ي ععسائلها عال،عرا المعلعماتي عالتكنعلعاي عالتغي اري الم اائ عالسريع ف ببيع المهن ف

السعق بسب ا عتماد علس التكنعلعايا الحدي ، ،عا هتمام المت ايد بقيم التمي عالاعدا بالمعنس
ال اما عالذي يعبر عن اعدا اداي األعماا ببريق صحيح لتحقيق رضا البالب عالمعلم كما يم،ا

التعليم الاامع احد المراحا التعليمي المتمي ا ف اي ماتمع عكذلك يم،ا ا هتمام بالتعليم الاامع

احد المظاهر المهم للنهض الحضاري باعتبار ان هدا النعع من التعليم يضبلع بمامعع من
المهام عاألدعار المهم كما تسعس الكلي إلعداد كعادر تربعي مؤهل تأهي عاليا ،عم عدا بالمعار

عالمهاراي المهني عا تااهاي اإلياابي الت تمكنهم من ان يكعنعا مبتكرين عتعد كلياي التربي احد
الدعام األساسي لبناي ال رد عالماتمع ،كما إن تبعيرها عتحدي،ها يم،ا البريق الصحي لتنمي

اإلنسان عبناي

صيته المتكامل ف كاف النعاح

علعا من ابر تحدياي هذا العصر معضعع الاعدا عالذي اصاب يا كا تحاديا يعاااه مستعى

مؤسساي التعليم العال  ،حيث با دري العديد من المؤتمراي التربعي علس الاصعد العالميا عاإلقليمي
عالمحلي ببرو هذا المعضعع بهد

اليعنسكع عن التعليم العال

ف

ل ي نظر القائمين علس التعليم بادي  ،عقاد تام التأكيد ف مؤتمر

القرن الحادي عالع رين علس ماا ينبغا

التعليم عمله بهذا ال صعك ،من حيث البحث عن اعدا النععيا فا كاا
بسبب اإلقباا الهائا علس مؤسساي التعلايم العاال

علاس الحكعماي عمؤسساي

ي ف ظا بغيان الكم

(الحاعل )9 :2004 ،

عتساعد الاعدا ف مؤسساي التعليم العال ف نااو تلك المؤسساي لتأدي رسالتها عتحقيق

اهدافها ،عيتبلب ذلك عاعد نظام لضبب الاعدا من

لألهادا

ا التأكد من مدى مبابق م رااي التعليم

عالمعايير المعضعع له ،عيتم تقعيم ضبب الاعدا من اعانب متعددا ت ما الادعى

ا قتصادي من إن اي المؤسس عتقديمها ل دماتها ،عنععي البرام المقدم فيها ،ع البالب المست يد
من ال دم التا

تقدمها المؤسس  ،عسعق العما الذي يستععب المت رج منها ،إضاف إلس ضبب اعدا

آلياي تن ياذها استراتياياتها عتحقيقها ألهدافها عرسالتها الت

قامي من اااا تحقيقهاا ،عتاعياد اداي

كعادرهاا اإلداري عاألكاديمي  ،عضمان تعفر المرافق عالمبان األكاديمي عاإلداري عالصحي ععيرها ،مماا

يساعد ف تحقيق اعدا التعليم فيها (الهيئ العبني ل عتماد عالاعدا)3 2010 ،
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ان تقدم الماتمعاي عتبعرها يستند ف

المقام األعا إلس اعدا مؤسساتها التعليمي فا ن مان

الضرعري ا هتمام بك ايا كلياي التربي عا رتقاي باعدتها عقدرتها علس تحقيق ادعارها ،ع اك

ان عملي الحكم علس اعدا عك ايا المؤسس التعليمي

بد ان يستند إلس اساق عمنبلقااي علميا

محددا ،تستعاب عاعد قعاعد عاساليب عاضح متكامل ت كا ف ماملها نماذج يمكن ف ضاعئها

إصدار الحكم علس اعدا تلك المؤسساي التعليمي (البريري)693 1998 ،
ان معايير الاعدا ه

مما سبق تل ك الباح،

إحدى األساليب الت

يمكن من

لهاا

تقييم المؤسساي التعليمي عمنها ال دماي الب بي للاامعاي ،عقد تم عضع العديد من معايير للاعدا

األكاديمي علاس المستعى العال
الت يمكن من

للتعليم بالاامعاي ،عيعد اسلعب ا عتماد األكاديم

احد األساليب

لها الحكم علس اعدا ال دماي الب بي مرتبب بمعايير الاعدا.

مفهوم جودة الخدمات الطالبية:
المعنس اللغعي للاعدا عرد ف معام لسان العرب بن منظعر بأن كلم الاعدا اصالها "ااعد "
ي اعد  ،عاعدا اي صار ايدا ،عاحدث ال

عالايد نقيض الرديي ،عااد ال

ي فاااد عالتاعياد

م،له عقد ااد ،عاااد اي اتس بالايد من القعا عال عا (ابن منظعر)72 1984 ،

الم هعم اإلس م للاعدا لم يرد نك ل ظ ف القرآن الكريم اع السن النبعي يدا علس الااعدا
م هعم

علكن عردي الك،ير من اآلياي القرآني عاألحاديث النبعي ذاي الع ق بالاعدا ال امل عمنها
اإلتقان فقد عرد مصبل اإلتقان مصداقا لقعله تعالس ص ْن َع اللَّ ِه الَِّذي ا َْت َق َن ك َّا َ ْ ٍي ِإَّنه َ بِ ٌير بِ َما
عن) النما ،اآلي  ،(88من اآلي الكريم يتض ان اإلتقان هع الكماا ف العما عالذي لن يبلغه
تَ ْ َعل َ
احد من الب ر ،ععن النب صلس اهلل عليه عسلم " إن اهلل يحب إذا عما احدكم عم ا ان يتقنه عاإلتقان
هنا يستد ع من المري ان يؤدي عمله علس اكما عاه ،عان يسعس للعصعا به إلس مرحل
اإلنسان

الكماا

بحيث يقعم بالعما بكا ت اصيله دعن تقصير ان ت ريب ععش اع اداع (ماياد عال ياداي،

)29 2007

امااا (القناااديل  )92 2006 ،في ااير إلس م هااعم ال اادماي الب بي بأنها "تلك األن ب الت

تسااهم ف
عالقاايم ف

إعاداد الب ب تربعيا ،عااتماعيا ،ع،قافيا ،عرياضيا  ،كما عتعما علااس ترساايخ المباااد

ن ااعق الب ب ،ف

العقي الذي تعما علس تعفير اسباب الراح عا ساتقرار الن سا ،

عا اتمااع  ،لمسااعدتهم علاس الت عق العلم عالتحل بأ

مت صصين ف م تل

الماا ي"
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ق الدين اإلس م الحني

تحي إ ار

هناك عدة تعريفات لجودة الخدمات الطالبية:
يعرفها (رمضان )18 2014 ،ه

اعهرها من عظائ

مامعع ما تقدمه الاامع من إاراياي م تق ف

الاامع من تدريق عبحث علم

ع دم الماتمع ،بحيث تحقق عائدا عقيم

للمتعاملين معها من افراد عمؤسساي ،عت بع حاااي عاال اع حق ب كا اك،ر ك ايا عفعالي "

يعرفها (ابع النصر )208 2009 ،علاس انهاا "تلك البرام عاألن ب الت تقدمها المؤسساي

التعليم لب بها عذلك تهد
عتعرفها (عمادا

إ باع حااااتهم عحاا م ك تهم".

ؤعن الب ب )2 2008 ،ه

"الاه ذاي الع ق المبا را بالب ب

عالقائم علس رعايتهم عمبا ارا ن ااباتهم بأنعاعها المتعددا ،حياث تقاع علاس عاتقهاا مساؤعلي إعدادهم

تربعيا ،عااتماعيا ،ع،قافياا ،عرياضايا ،عترسايخ المباد
اسباب الراح عا ساتقرار الن سا

إ ار

مت صصين ف م تل

عالقيم اإلس مي ف

ن عسهم ،مع تاعفير لهام

بأ

تحي

لتسااعدهم علاس الت عق العلم عالتحل

الماا ي"

ق ديننا الحني

تحدد إارائيا بالمستعى الذي تتعفر به ال دماي دا ا الاامع عتعما علس تهيئ بيئ اامعي

مناسب للب ب ف

الماا ي الم تل

اإلسكان ،المن آي الب بي  ،التغذي  ،المكتب مصادر

المعلعماي ،نظام إدارا التعليم ،النظام اإللكترعن ،

ؤعن الب ب ،القبعا عالتسايا

ععرفه (الهس  )10 2012 ،بأنها مامعع ال صائك العااب تعافرها ف عاقع إعداد المعلم

(عي ما المد

ي ،العملياي ،الم رااي) ف كلياي التربي  ،عالت تلبا احتيااااي كاف عناصر عاقع

اإلعداد ،عذلك با ست دام األم،ا للمعارد المتاح
ععرفه (البب عي عآ رعن :(21 2006 ،الاعدا بأنها "مامعع من ال صائك عالسماي الت

تعبر بدقا ع معلي عن اعهر التربي عحالتها بما ف ذلك كا ابعادها ،مد

تؤدي إلس تحقيق األهدا

عتغذيا رااع  ،عكذلك الت اع ي المتعاصل الت

للامياع .

ي ،عملياي ،م رااي
المن عدا عالمناساب

يعرفهااا (عااعض )244 2015 ،بأنهااا مامععا مان المعاص ا اي التا ينبغا تعافرهاا فا برنااام

إعا ااداد معلا اام التكنعلعايا ااا باامع ا ا األقصا ااس با ااديا بالما ااد

الماااا ي اآلتي ا سياس ا القبااعا ،عاهاادا

ي ،عما اارع ار بالعمليا اااي الت ا ا ت ا ااتما علا ااس

البرنااام  ،عاإلعااداد األكاااديم عالمهن ا  ،عال،قاااف عالتربااعي،

عب ارئااق التاادريق ،عالتربي ا العملي ا عالتاهي ا اي المادي ا  ،عاعضاااي هيئ ا التاادريق ،عتقااعيم البلب ا  ،عادارا

القسام ،عالماعظ ين ،عالتمعيااا ،ع دما الماتماع بحيااث تاؤدي إلااس م راااي تتصا
حاااي ال رد عالماتمع
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بااالاعدا عذلاك لتلبيا

عرفها (المعسعي )96 2003 ،بأنها "فلس
اسلعبا ف

الممارس اإلداري يرم

امل للحياا عالعما ف المؤسساي التربعي تحدد

العصعا إلاس التحساين المستمر لعملياي التعليم عالتعلم عتبعير

م رااي التعليم علس اساق العماا الاماع

كمااا عرفهااا (ال اارقاعي )19 2002 ،بأنهااا اساالعب متكامااا يببااق ف ا امي ااع فاارعع عمسااتعياي

المؤسسا التعليميا  ،ليااعفر لألفاراد عفاارق العمااا ال رص ا إلرضاااي البا ب المساات يدين ماان الااتعلم ،عها
فعالي تحقياق افضاا ادماي تعليمي بح،ي عاست اري بأك اأ اسااليب عاقاا تكاالي

عاعلاس ااعدا ممكنا ،

عيعر ( Tanksتعنكق )13 1992 ،ه إ راك عالت ام اإلدارا عالمعظا

بتر اايد العمااا ،عاان

عا ي ار ه منظعم ،بي نااحها لت بيب عادارا األن ب التعليمي
برياق تااعفير مااا يتعقعااه العميااا اع مااا ي ااعق تعقعاتااه.
عياارى (هااعفر)3 1994 ،Hoffer

ع م ا ؤ انهااا "فلس ا إداري ا مصاامم لاع ااا المن ااأا اك ،اار

سارع عمرعنا  ،بحياث تسااهم هاذ البريقا ف ظهااعر نظاام متاين التركيااب يعااه اهاد ك ااا معظ ا

إلاس

كس ااب ،ق ا ا العمي ااا ،كم ااا تس اااهم ه ااذ البريقا ا ف ا اسااتحداث بيئا ا تسا اام بم ااارك منس ااعب المن ا ااأا

امايعهم ف الت باايب عتن يذ اساليب التحسين المستمر لتلبي رعباي ال بعن.

ف ا حا ااين يعرفها ااا) (116 :1995 ،Colerبأنهااا "نظا ااام إداري ي ا ااتما علا ااس مامععا ا ما اان

ال لس ا ا ا اي المتكاملا ا ا عاألدعاي اإلحصا ا ااائي عالعمليا ا اااي اإلدارياا ا المسا ا اات دم لتحقيا ا ااق األها ا اادا
مستعى رضا العميا عالمعظ

علس حد سعاي

عرفا ااع

عتعاار الباح،ا ال اادماي الب بيا إارائياا ها مامععا األن ااب عالبارام الم تل ا التا تقاادمها

الاامعاي للبلب من ااا تحسين عرق العملي التعليمي عضمان اعدا البرام التعليمي

األسس الفكرية لمدخل الجودة الطالبية:

هناااك عاادا اسااق فكريا ترتكا عليهااا الاااعدا الب بيا عتتضا هااذا المباااد المرتببا مااع بعضااها

الاابعض عالت ا تاتمااع معهااا إليااااد مااد ا اااما ف ا اداي العمااا عقااد اسااهم الك،ياار ماان العلماااي ا ا

العقعد الماضي مساهم فعال ف إيااد عتبعير هذا المباد الت تم،ا مامععها األساق ال كريا التا

ترتك عليها الاعدا األكاديمي (رمضان)47-44 2005 ،
 .1ادوار ديمنجEdwards Demin :

لق ااد ق ااام بعض ااع اربعا ا ع ا ارا م اان المب اااد التا ا تع ااد م اان اك ،اار مب اااد الا ااعدا لتببيقه ااا فا ا

المؤسساي التعليمي عه كالتال

ا -تكاعين ا ناادماج عالتنساايق بااين الهاد

عال با عذلااك لتحسااين ال دما عاإلنتاااج ،عتع يااع المصااادر

لتحقيق حاااي بعيل األمد
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ب -تبنس المؤسس لل لس الاديدا ف الاعدا
ي -إيااد برق حدي ،للتدريب عل راق العما عا راك اإلدارا ف التدريب
ث -إيااد برق اديد ف اإل ار

علس الب ب

ج -القضاي علس الععائاق التنظيميا باين األقساام ،عضارعرا عماا اإلفاراد ك رياق عاحاد لحاا الم اك ي
الت تعااههم

و -التعق ا

عل ا نقااد المااعظ ين ف ا المؤسس ا حيااث ان معظاام م اااكا الاااعدا تتعلااق باألنظم ا الت ا

اعادي قبا المؤسس عالت

ع ق لها بالمعظ ين

 -إلغاي مقاييق العما الت ت رض حصصا عددي علس المعظ ين ف المؤسس

د -تعفير عنصر ا ستقرار العظي

للعاملين.

ذ -العما علس التحسين المستمر للاعدا األكاديمي

دا ا المؤسس

ر -الت ايع علس البراع ف العما عند تقييم األداي ،عت ايع اإلدارا باألهدا
 -إيااد برنام قعي عفعاا للتعليم علتنمي الذاتي لكا فرد دا ا المؤسس

ق -إ ال الععائق عالحعاا الت تمنع المعظ ين من تحقيق إناا اتهم

ش -إحداث تغيير اذري ف الهيكا التنظيم للمؤسس بما ي دم تببيق المباد األساسي للاعدا
ك -إعداد اإلدارا العليا لكا معظ
(رمضان)45 2005 ،

المؤسس للعما علس تحقيق المباد السابق

 .2جوزيف جورانJoseph Goran :
قااام اااعران عااام  1954ب لقاااي محاض ارا حااعا الاااعدا ف ا اليابااان كمااا قااام بالعمااا قبااا ذلااك
بالعما لعدا سنعاي ف برنام الاعدا فا

علس اإلبعاد ال ، ،التالي

ارك إلكترياك عماد ا ااعران فا برناام الااعدا يركا

ا -ت بيب الاعدا تتبلب عضع ب استراتياي سنعي للاعدا ،حيث تقعم اإلدارا بعضاع األهادا
عاألعلعياي ،عتنسيق اهدا

الاعدا مع األهدا

األ رى للمؤسس

ب -الرقاب ا عل ا الاااعدا يااتم اساات دام الباارق اإلحصااائي ف ا عملي ا الرقاب ا عذلااك لتحقيااق معااايير
الرقاب كما تتبلب تحدياد األداي ال علا للااعدا عمقارنا األداي باألهادا

تصحي اي انحرافاي ما بين األداي عاألهدا

المعادا مسابقا ،عمان ،ام

ي -تحس ااين الا ااعدا بن اااي اتااه اااي اياابيا ا نح ااع الحااا ا إلاااس التب ااعير عالتحسا ااين ،عاع ااا عمليا ا
التحسين ا يا من استراتياي العما بالمؤسس
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(رمضان)47 2005 ،

 .3فليب كروسبيFlip Crossby :
وضع كروسبي عدة خطوات تتبع برنامج تحسين الجودة وهي كالتالي:
ا -ان يكعن هناك الت اما عاضحا ف اإلدارا نحع تحسين الاعدا
ب -إيااد فرق لتحسين الاعدا تتكعن من مم،لين من كا قسم دا ا المؤسس
ي -إيااد مقياق للاعدا لمعرف ان كان هناك م اكا حالي اع محتمل
ث -حديد تكل تقييم الاعدا عتعضي كي ي استعمالها كأداا ف اإلدارا
ج -يادا مستعى معرف المعظ ين ف المؤسس عن الاعدا عاهتمام كا منهم بتحسينها
و -ت كيا ماالق للاعدا تلتق ب كا دعري
 يكعن نظام الاعدا عقائياد -قياق الاعدا هع سعر عدم المبابق

(كي دا)65 2004 ،

 .4بيل كونوايBill Conway :
عقد تأ،ر بمباد

ديمن علم يقدم  Conwayتعري ا محددا للاعدا علكن نظر إليها من منظعر

اعدا األداي ككا ،اعدا التصنيع عالتع يع ،عال دماي المتمي ا الت

يرعبها المستهلك ،عقد اكد علس

ضرعرا إعباي اهتمام اك لألساليب اإلحصائي ف تقليا نسب ال اقد ف العملياي اإلنتااي

وقد حدد كونواي  Conwayستة خطوات لتحسين الجودة علي النحو التالي:

ا -تنمي مهاراي الع قاي اإلنساني دا ا بيئ العما عتقع هذ المهم بالدرا األعل علس عاتق
اإلدارا العليا
ب -عما دراساي ميداني تعتمد علس تاميع بياناي ،انعي عاعلعي عن المعظ ين عاست دام
التكنعلعايا عالمعداي المتاح
ي -التركي علس است دام األساليب اإلحصائي البسيب ك راب مراقب الاعدا عاإل كاا عالرسعم
البياني عالت تساعد ف تحديد المد

ي عحلعلها

ث- -ات اذ اإلاراياي عال بعاي الك يل بمنع اي

رافاي

ج -است دام األساليب الهندسي الصناعي ف تبسيب العما عالت بيب الدا ل للمؤسس عالعصعا
إلس التحسين المبلعب (عبد المحسن)137 1996 ،
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أهمية جودة الخدمات الطالبية:
يعتبر البلب هم األك،ر اهمي بالاامع عهم الذين يهتمعن بعملياي تببيق الاعدا عل
انظم الاامع من مد

م تل

الع قاي بين الاامع عاألب ار

ي ععملياي عم رااي الاامع عكلك يعد الب ب بم،اب اسر

المتأ،را باأل رى مع اعلياي األمعر عالماتمع عالعاملين عاإلداريين

بالاامع  ،ععليها فان رضا كا هؤ ي يعتمد عل رضا البلب بالاامع عان الاامع تكعن عل عع

باألهمي ا ستراتياي للبلب عان اعدا ال دماي المقدم لهم ه اإلدارا ا ستراتياي األساسي لها،

عايضا ا هتمام بدراس عرضا البلب عن ال دماي مستعين العديد من النماذج الت

تحقق رضا

البلب  ،عالذي له اهميته ف تحقيق اعدا اداي البلب عترك صعرا ذهني إياابي عن اعدا ال دماي

الاامعي المقدم للبلب  ،عمن ،م ضمان استم ارري الاامع ف

مهامها عتعفير المعارد المالي الت

تحتااها الاامع لتقديم ال دماي للبلب بما يلب احتياااتهم ()Khan, and others,2011,195

نظ ار لألهمي الكبيرا لتببيق الاعدا األكاديمي ف التربيا عالتعلايم ،تبنااس التعلاايم العاال باامعاتاه

عكلياته عمعاهد هذا النظام حيث إن ،قاف الاعدا عبراماهاا تااؤدي إلاس " ا اتراك كاا فارد عادارا ععحادا

علمي عبلب ععضع هيئ تدريق ليصب اا يا من هذا البرنام  ،عمن ،م ف ن الااعدا ها القاعا الدافعا

المبلعبا ا ل اادفع نظا ااام التعلا اايم الا ااامع دفعا اا فع ااا ا ليحق ااق اهداف ااه عرس ااالته المنعبا ا ب ااه م اان الماتم ااع

عاألب ار

العديادا ذاي ا هتمام بالتعليم (الحعل )5 2004 ،

من هنا ااي العديد من األسباب الت تدعع إلس التركي عل اعدا ال دماي الب بي سعاي

منها التعليمي ام اإلداري  ،عالت حظيي األ يرا بقدر اكبر من ا هتمام من قبا القائمين عل انظم
إدارا الاعدا بالاامع عكلياتها عمن قبا الباح،ين ايضا ،عتتم،ا هذ األسباب ف
البلب مع الاامع يكعن من

ا

دماي القبعا عالتسايا عاإلر اد األكاديم

ان اعا ت اع ي
عالمكتب المال

عالمكتب  ،عالت اذا ما حصا عليها البلب عل هذ ال دماي يقدر عاا من الاعدا ،ف ن ذلك يساهم
ف

التقييم اإليااب

اإلداري

التعليمي

للاامع  ،باإلضاف إلس ان اعدا ال دماي التعليمي تتأ،ر بال دماي األ رى

اص فيما يتصا بآلياي التعلم عالتدريق عتعفر المقعماي الت

تحقق فعالي العملي

()Kitchree, Krishna, 2004, 20

ويذكر (أبو ملوح :)2 :2004 ،أهمية اعتماد إدارة الجودة الطالبية في التربية ،وكان لتطبيقها في

المجال التربوي آثار محمودة األثر البالغ والتي من أهمها:
ا -يقااعد تببيااق إدارا الاااعدا فا المااااا التربااعي إلااس

ااض التكااالي

األ باي عاحتماا إعادا العما مرا ،اني
ب -الاعدا تؤدي إلس يادا اإلنتااي عتاعيد ف اداي األعماا
34

بااصعرا ملحعظا نتياا قلا

ي -تحسااين اداي العاااملين ماان ا ا إدارا الاااعدا األكاديمي ا بنااااو ،الااذي يعمااا علااس رفااع الاارعو
المعنعيا للعاااملين ع لااق اإلحساااق عناادهم بالم ااارك ال اعل ا ف ا ات اااذ القا ارراي التا تحسااين

العما عتبعر

ث -الاعدا األكاديمي تؤدي إلس رضا العاملين الترباعيين عالماست يدين (البلب عاسرهم عالماتمع)
حيث ترك الاعدا ال امل علس إ راك المعلمين فا تقاديم ا قتراحاي ،عحا الم ك ي ببريق

فردي اع اماعي

ويري (نشوان :)7 :2004 ،أن أهمية الجودة في التعليم تتمثل في التالي:
ا -تببيااق الاااعدا ف ا التعلاايم ساايؤدي إلااس ضاابب النظااام اإلداري عتبااعير ف ا اي مؤسس ا

تعليمي ا

نتيا لعضعو األدعار عتحديد المسؤعلياي بدق
ب -ل رتقاااي بمسااتعى البلب ا ف ا اميااع الاعانااب الا ااسمي عالعقليا ا عالن سااي عا اتماعيا ا

الن سااي

عالرعحي
ي -يادا ك اياي اإلداريين عالمعلمين عالعاملين بالمؤسساي التعليمي عرفع ماستعى ادائهم
ث -يادا ال،ق عالتعاعن بين المؤسساي التعليمي عالماتمع
ج -تااعفير اااع ماان الت اااهم عالتعاااعن عالع قاااي اإلنساااني السااليم بااين اميااع العاااملين ماان المؤسسا
التعليمي
و -يادا العع عا نتماي نحع المؤسس من الب ب عالماتمع المحل
د-

لترابب عالتكاما بين اميع اإلداريين عالعاملين بالمؤسس التعليمي للعما بارعو ال ريق.
تببياق نظاام الاااعدا األكاديميا يماان المؤسسا الم ياد ماان ا حت ارام عالتقاادير المحل ا
العالم
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عا عتا ار

تكمن أهمية خدمات التعليم الجامعي في تعددية األدوار التي تقوم بها الخدمات الطالبية وهي
كالتالي:
 1تساهم دماي البلب ف اعدا ال برا التعليمي للبلب عنااحهم األكاديم  ،فمن اك،ر الععاما
اهمي ضمان اعدا التعليم عاعدا التدريق عالتعليم عنظم ال دم عتقديم الدعم للبلب

اص ف

ظا اإلعداد المت ايدا للبلب عاحتياااتهم
 2تساهم دماي البلب ف تقليك معد ي التسرب الاامع ع يادا تنعع ال براي للبلب  ،فان
بدعن ال دماي ال عال للبلب  ،ف ن البلب ممن

ترببهم اي رعابب اكاديمي اع ااتماعي اع

عاب ي بالمؤسس علس المستعي ال،قاف من المحتما ان يتعق عا عن الدراس
 3تساهم دماي البلب ف إعداد البلب للم ارك ال اعل ف الماتمع ،ع يادا ال رك التعليمي
عالم ارك الماتمعي عن بريق تنسيق عتبعير برام التدريب عالعحداي التاريبي اع التاارب
قصيرا األاا المدما ف المناه التعليمي
 4ت اع دماي البلب ع إيااد برق متنعع

ت اذ الق ارراي عالبث ف الصراعاي ،من

ا

من المؤسس الاامعي البلب سلسل من القيم ال اص بكي ي تناعا السياساي عالق ارراي
عالم ك ي
 5تسا هم دماي البلب ف التنمي ال

صي عاألكاديمي للبلب عتلبي احتياااتهم ا ن عالي

()ciobanu Alina, 2013, 170-171
يتكاما دعر كا من مقدم

ال دماي التعليمي عال دماي اإلداري عالتسهي ي الدراسي ف

تحقيق اعدا هذ ال دماي ،عهناك عدا مباد

لاعدا ال دماي الب بي عالت ياب ان تدعم العديد

من الممارساي المرععب  ،عتعد الاعدا عام ا مهما ف تحقيق الرؤي الرسال المؤسسي ععليه تحدد.
أهم مبادئ تحقيق جودة الخدمات الطالبية في مؤسسات التعليم الجامعي وهي كالتالي:

ا -التأكيد علس ال دم
ب -التعقع عالترقب المستمر لتعقعاي عاحتياااي البلب عالعفاي بها
ي -إدراك عتحسين عملياي التحعا عاألنظم
ث -اإلدارا المؤسسي القائم علس القيادا عالق ارراي المتمرك ا علس المعرف عالم ارك
ج -حا الم ك ي بناي علس التحديد النظام للحقائق عاست دام انظم التغذي الرااع عاألساليب
عاألدعاي اإلحصائي
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و -تببيق ا حترام الحقيق لتبعير اداا المعارد الب ري لألفراد الذين يعملعن ف الاامعاي عالكلياي
()sharabi, Moshe.2013, p.311
-

لق بيئ

دم العم ي ف م تل

مستعياي المؤسس

د -ربب دم العم ي ب دارا المعارد الب ري ف م تل

مستعياي المؤسس

ذ -التعصا المستمر مع العم ي
ر -التحسين المستمر ف برام ال دماي عالمنتااي ع دم العم ي
))Dickinson. And Siu- Ming. 2004.p.9
عمما سبق ت لك الباح،

اهمي الاعدا األكاديميا فا التعلايم تاعاا مان البلبا عاعضااي هيئا

التدريق منا تنظيم م ئم لنااو العملي التعليمي عالعما علس تلبي متبلبااي البا ب عساعق العماا

ع لق ال رص ل بتكار عاإلبداع البلب للعصعا إلس المستعي التعليم المناسب
خصائص الجودة:

وإلدارة الجودة مجموعة مان المعاايير والخصاائص التاي ذكرهاا (أحماد :)173 :2003 ،التاي تضامن
نجاح الجودة والتي تتمثل فيما يلي:
ا -إ تراك اميع العاملين بالمؤسس ف حا الم ك ي الت تعااهها

ب -تنمي ،قاف الاعدا لدى اميع العاملين ف المؤسس

ي -التركي ف التعليم عالتدريب علس اميع ا كاا التقعيم عالمتابع

ث -است دام البرائق اإلحصائي  ،عالتركي علس ت ف حدعث الم ك ي
ج -تقعيم عما المؤسس بعاسب الرئيق عاعضاي مالق الاعدا (مرتين سنعيا)
و -تقعيم الع ق بين العاملين ف المؤسس عبين الماست يدين

عممااا ساابق تل ااك الباح،ا ان ا هتمااام بااالاعدا فا التعلاايم عباار العصااعر الم تل ا كااان لهااا
األ،اار الكبياار ف ا تكااعين م اااهيم الاااعدا األكاديمي ا ف ا التعلاايم ماان ا ا إسااهاماي العلماااي ف ا مااااا
الاااعدا عكااذلك الااربب بااين اه اادا

المؤسساا الت ا يعمااا بهااا الم ااعظ ين ماان ا ا المباااد عالمع ااايير

األساسي للاعدا األكاديمي ف الاامعاي
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ويري )الموسوي :)118-89 :2003 ،أن من أهم خصائص تحسين الجودة التي تقدمها إدارة
كليات التربية بالجامعات للطلبة وأهمها ما يلي:

متبلباي البلب من اإلدارا إ

 .1جودة التصميم عيقصد بها درا ال دم  ،اي انه برعم ا ت

ف نه تعاد مستعياي للكماا عن بريق تقديم ال دماي الت يحتاج إليها ،عتتبلب اعدا التصميم
دراس البيئ المحيب بكلياي التربي للتعر

ستعماا الاعدا الت

علس عناصر اللياق

تهم

البلب الذين يتعاملعن مع إدارا مؤسساي التعليم الاامع  ،ععلس هذا يمكن النظر إلس اعدا
التصميم علس انها محصل المحدداي الا ئي اآلتي

م هعم ال دم  ،عاعدا المعاص اي.

دراس البيئ المحيب بكلياي التربي  ،عاعدا

 .2جودة المطابقة إذا كان التصميم ترام لعناصر اللياق ل ستعماا ،فأن المبابق ترام التصميم
ععلس هذا ف ن اعدا المبابق تعن

درا مبابق ال دم النهائي للتصميم الذي كاني عليه،

عتعتبر اعدا المبابق محصل المحدداي اآلتي

عاعدا اإلدارا.

اعدا التكنعلعايا ،اعدا العمال  ،اعدا المعاد،

 .3جودة االستمرارية :بالنسب لل دم الت تقدمها إدارا كلياي التربي للب ب تتحدد اعدتها بالكاما
بمحدداي اعدا التصميم عاعدا المبابق  ،اما بالنسب لل دم الت تستغرق فترا من ال من ف ن
اعدتها تتحدد بمحدداي اعدا ا ستم ارري  ،ععلس هذا تعر

اعدا ا ستم ارري بمدى استم ارري

الص حي ل ستعماا ،عتعتبر اعدا ا ستم ارري محصل المحدداي الا ئي اآلتي
لتقديم ال دم  ،عمدى ص حي ال دم  ،عمدى حاا ال دم للصيان

مدى ا ستعداد

 .4جودة الخدمة الميدانية :عتعن مدى ادي البلب ف اإلقباا علس ال دم الت تقدمها إدارا كلياي
التربي  ،عذلك لضمان استم ارري لياق ال دم ل ستعماا ،عتعتبر اعدا ال دم الميداني محصل

المحدداي الا ئي اآلتي

ببيع الع ق التعاقدي بين كلياي التربي عالبلب  ،عسرع ال دم الت

تقدمها كلياي التربي للبلب  ،عك ايا ال دم المقدم  ،عامان اداي ال دم

متطلبات تطبيق نظام الجودة في الجامعات

يري (محمود :)12 :2005 ،أن متطلبات تطبيق نظام جودة الخدمات الطالبية فاي الجامعاات وهاي

كالتالي:
 1القناع الكامل عالت هم الكاما عا لت ام من قبا المسئعلين ف الاامعاي
 2إ ااع ال،قافا التنظيميا عالمناا التنظيما ال ااك باالاعدا فا
التربي
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كليااي التربيا نا ع ا إلاس كليااي

 3التعلاايم عالتاادريب المسااتمر ياان لكاف ا األفاراد إن كااان علااس مسااتعى اإلدارا التعليميا  ،اع مسااتعى
كلياي التربي
 4التنسيق عت عيا ا تصاا بين اإلداراي عاألقسام الم تل
 5م ارك اميع الاهاي عاميع األفراد العاملين ف اهعد تحسين اعدا العملي التعليمي
 6تأسيق نظام معلعمات دقيق عفعاا إلدارا الاعدا علس الصعيدين المرك ي عالاامع
وأشار (نشوان :)7 :2004 ،أن لتطبيق إدارة الجودة في التعليم " متطلبات عدة ،من أهمها:
 1دعم اإلدارا العليا عتأييدها لنظام إدارا الاعدا ال امل
 2ترسيخ ،قاف الاعدا األكاديميا باين امياع األفاراد ك حادى ال باعاي الرئيساي لتبن ا إدارا الااعدا فا
التعلايم ،إذ إن تغيياار المباااد عالقاايم عالمعتقااداي التنظيمي ا الااسائدا بااين افاراد المؤسسا العاحاادا ياعلهاام
ينتماعن إلاس ،قافا تنظيميا اديادا تااؤدي دع ار باار ا فا

دما التعايهااي الاديادا فا التباعير عالتاعياد

لدى المؤسساي التربعي
 3تنمي ا الم اعارد الب اري كااالمعلمين اع الم ارفين األك اااديميين التربااعيين ،عتب ااعير المن اااه

عتحاادي،ها

عتبن اساليب التقعيم المتبعرا ،عتحديث الهياكا التنظيميا إلحاداث التاديد التربعي المبلعب
 4التعليم عالتدريب المستمر للعاملين لألفراد كاف
 5تعر احتياااي المست يدين الدا ليين ،عهم البلب عالعاملين ،عال ارايين عهم عناصر الماتمع
المحل  ،عا ضاع هاذ ا حتيااااي لمعاايير لقيااق األداي عالاعدا
 6تععيد المؤسس التربعي بصعرا فاعل علس ممارس التقعيم الذات لألداي
 7تبعير نظام للمعلعماي لامع الحقائق من ااا ات اذ ق ارراي ساليم با أن اي م كل
 8ت عيض الص حياي يعد من الاعانب المهم ف إدارا الاعدا ال امل عهع مان مضامين العما
الاماع عالتعاعن بعيدا عن المرك ي ف ات اذ الق ارراي
 9الم ارك الحقيقي لاميع المعنيين بالمؤسس ف صاياع ال باب عاألهادا
المؤسس من

ال م لاعدا عما

ا تحديد ادعار الاميع ،عتعحيد الاهاعد ،عرفع الرعو المعنعي ف بيئ العما ف

المراحا عالمستعياي الم تل كلّها
 10است دام اساليب كمي ف ات اذ الق ارراي عذلك ل يادا المعضععي بعيادا عان الذاتي

39

ينبغا ان تببااق إدارا الاااعدا األكاديمي ا ف ا اانااب معااين ماان

عممااا ساابق ت لااك الباح ،ا

بااد ان تمتااد لكااا العناصاار التعليمي ا كا

اعانااب العملي ا التعليمي ا بالاامعاااي فحسااب ،بااا

تباااراي

الت يااب ان ت ضاع قبلهاا إعادادها لمقااييق الاع ن النساب  ،عي ارعاس فيهاا ال امعلي عالعماق عالتادرج ماا
بين السهعل عالصععب  ،عان تتمي بالصدق عال،باي عان تحقق األهدا

المعرفي المراعا منها

المعايير األساسية للجودة والنوعية:
الهد

األساس لكا من الهيئ القعمي لضمان اعدا التعليم عا عتمااد عالهيئ العبني ل عتماد

عذلك من

اص  ،عقد قامي

عالاعدا عالنععي لمؤسساي التعليم العال

ف

فلسبين ،إلس ضمان اعدا التعلايم عتبعير المستمر

ا عملي ا عتماد للاامعاي عالكلياي بص

عام علبراماها بص

الهيئ العبني ل عتماد عالاعدا بتقييم العديد من برام كليااي قبااع عا ا ،عمنها برام كلياي التربي
علكنها لم تن ر نتائ

التقييم ،علم يتسن للباحث الحصعا علاس نتاائ

الدراس الحالي ( .الهس )49 2012 ،

التقييم من الكلياي معضع

أن عملية التقييم تكون مراجعة المعايير األساسية التي تكون مجتمعة النوعية الشمولية للبرنامج
أو المؤسسة وقد ذكرت الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي
 )2003).ومن وهذه المعايير كما يلي:
أوالً :الرسالة واألهداف العامة.

 1ا ستراتياي األكاديمي للبرنام مقارن مع المعايير العالمي .
2

ا ستراتياي المهني للبرنام مقارن مع المعايير العالمي

3

استراتياي البرنام كا ي من رسال الاامع عالكلي .

 4مناق

الرسال عاألهدا

العام مع الهيئ التدريسي  ،البلب  ،العاملين ،األها ،الخ

 5معاص اي ال ري المتعقع.

 6ترام ا ستراتياي إلس اهدا
7
8

ترام األهدا

اهدا

إلس برنام دراس

اص تتعلق بمعضعع الت صك ،القيم األ

 9مرااع دعري لرسال عاهدا

المؤسس كا  10سنعاي.
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قي  ،ا ستراتياي العبني  ،الخ.

ثانياً :هيكلية البرنامج ومضمونه.
 1مستعى عمضمعن عك،اف المتبلباي للدرا الاامعي األعلس عال،اني
 2مستعى عمضمعن المساقاي األساسي عمساقاي الت صك
 3مستعى عمضمعن المساقاي ا

تياري .

 4اهمي البحث اع م رعع الت رج بالنسب للبرنام .

 5المستعى األكاديم للبرنام عع قته مع األبحاث.
 6ا هتمام الممنعو للمهاراي األكاديمي عالمهني

 7ا هتمام الممنعو للمهاراي اللغعي الكتابي عمهاراي الكمبيعتر.

 8التاانق عالتناسق الدا ل للمتبلباي اإلاباري  ،عا رتباب النعع فيما بينها.
 9ا عتباراي عالمتبلباي ال اص بالبرنام  ،م ،تببيقاي ف الميدان ،الخ
ثالثاً :البيئة التربوية التعلُمية ،التعليمية.
 1الم هعم ال عاا للبيئ التربعي التعلمي التعليمي .
2

م يم البرائق التعلمي  ،التعليمي المتبع لمضمعن المنهاج عالنتائ .

4

متحاناي عاساليب القياق.

3

نسب "ساعاي ا تصاا )" (hours contactعالدراس المستقل عن اباي دراسي ا رى

 5نععي عمستعى العظائ
6
7

نععي اإل ار

المبلعب تحضيرها.

عتقييم م اريع الت رج.

اساليب العما ف الن اباي التعليمي  ،التعليمي األ رى عما ميدان  ،عتادريب تببيقا .

 8استعماا الحاسعب ،التعلم عن بعد الخ.
 9تعفر ب دراسي ت صيلي لكا مساق.
 10المنهاج التقييمي المتبع ف المؤسس

(البرام  ،البلب  ،الهيئ التدريسي  ،اإلدارا ،الخ.

 11دعر البلب ف عملياي التقييم عام  ،عف تقييم المساقاي الدراسي
 12نععي البلب المقبعلين
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اص

رابعاً :نظام القبول.
 1عدد البلب المقبعلين ف السنعاي الماضي
 2نععي البلب المقبعلين ف السنعاي الماضي
 3قبعا است،نائ للبلب بدعام ا ئ  ،عتدريب اك ،عنسب الذكعر عاإلناث
 4نظام اإلر اد عالمتابع
 5نظام لت ايع البلب علس الم ارك ف الن اباي الب بي
 6نظام للح اظ علس حقعق البلب عتعفير عسائا المتابع عا ستئنا
 7تكل البالب ف البرام قيد التقييم مقارن مع برام ا رى
 8تعفر نظام مساعداي مالي للبلب المحتااين
 9ن اباي لتسهيا ا نتقاا من الدراس ال،انعي إلس الكلي اع الاامع
 10ن اباي عحم ي اص معاه  ،م ،للعلعم عالتكنعلعايا ،لقاياي اص لمناق
 11معين  ،نعاد للحاسعب ،الخ
خامساً :نظام الدراسة .

 1إمكاني تكمل البرنام الدراس األساس ف العقي المحدد
 2نظام لتقييم مراحا التقدم ف البرنام الدراس
 3تع يع عتسلسا المعاد الدراسي حسب السن األكاديمي
 4التعا ن ف البرنام الدراس بين ال ب عالتن يذ ال عل
 5تعقيي ا متحاناي
 6عقباي عتسهي ي امام مامععاي ب بي ذاي احتياااي اص
 7م اكا ف المتابعاي الميداني  ،من حيث استعماا المرافق ،تنظيم التدريب ،الخ
سادساً :نسب النجاح.
 1نسب النااو للسن التحضيري إن عادي
 2نسب النااو ف امتحاناي القبعا ،اع اللغ اإلنالي ي  ،اع الك اي المهني
 3نسب النااو للسن األعلس
 4نسب النااو التراكمي ف البرنام الدراس األساس
 5معدا مدا الدراس لل هادا الاامعي األعلس
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معاضيع

 6نسب النااو الت ت ك المتابعاي الميداني
سابعاً :نوعية الخريجين.
 1النععي األكاديمي
 2النععي المهني
 3مضمعن عمستعى بحث اع م رعع الت رج
 4مضمعن عمستعى البرام التدريبي
 5ايااد عمال م ئم ف ا قتصاد العبن
 6تقييم ال رياين ف مكان العما من قبا المعظ
 7نسب ال رياين العاملين ف مااا ت صصهم
 8نسب ال رياين الذين يهاارعن

ا السن األعلس من ت راهم

 9نظام اع آلياي لمتابع ال رياين
 10تقييم ال رياين للمؤسس التعليمي الت ت راعا منها ،اع برنام الت صك
 11ص اي است،نائي لل رياين
ثامناً :نظام الدراسة ونوعية هيئة التدريس.

 1نااع نظام الدراس
 2ا تصاا الدا ل عتع يع المسؤعلياي
 3المستعى التربعي عاألكاديم للهيئ التدريسي
 4آلياي استقباب عتعيين عتبعير اعضاي الهيئ التدريسي
 5تعفير ال رك لتبعير الهيئ التدريسي
 6العبي العظي

للهيئ التدريسي

 7تع يع عتنعع ال براي
 .8مستعى التععيض المال ألعضاي الهيئ التدريسي
 9نسب اعضاي هيئ التدريق إلس عدد البلب ف البرنام (كما يؤ ذ با عتبار اعداد األساتذا
عير المت رعين ف البرنام
 10دعر هيئ التدريق برتب "استاذ" ف تعليم بلب السن األعلس
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 11مساهم بلب المااستير اع الدكتع ار ف التعليم
 12معايير ا تيار عتقييم اداي اعضاي هيئ التدريق.
 13براي ممي ا مستعى األداي ،عنسب اإلناث ف هيئ التدريق
تاسعاً :المرافق التعلمية ،التعليمية.
 1حام عنععي قاعاي التدريق عالمحاضراي
 2الم تبراي عالم اعا.
 3المكتباي
 4مراك الحاسعب
 5التقييداي عالعقباي المالي
 .6المرافق الميداني .
 .7مرافق األن ب ال منهاي (الم عب ،المسارو ،المتاح  ،قاعاي المعسيقس ،الخ.
عاشراً :التواصل الخارجي والتبادل المعرفي.
 1اتصا ي المؤسس مع برام دعلي للمن عالبع،اي عتبادا األساتذا
 2إمكاناي ععسائا للدراس ف ال ارج عماا ي تكمل تدريب للبلب
 3سياساي لمعادل ساعاي معتمدا تم الحصعا عليها من دعا ا رى
 4تبادا بلب عتقدير ذلك ب ترا مني عساعاي معتمدا
 5سياساي لتدعيا المؤسس
 6اتصا ي مؤسسي مع حقعا الت صك ف العالم ،عمع المست يدين عالمسئعلين المبا ارين،
ب صعك ابحاث م ترك  ،الخ
 7اتصا ي عت بيك بمبادراي ذاتي من اعضاي هيئ التدريق
 .8ن اباي ف التعليم المستمر ع دم الماتمع المحل .
الحادي عشر :التقييم الداخلي للنوعية.
 1نظام عهيكل التقييم الدا ل للنععي
 2إاراياي التقييم الدا ل (م ، ،لاان اص  ،الخ( .
 3دعر البلب ف نظام التقييم الدا ل
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 4مبادرا للتحسين عات اذ إاراياي نتيا التقييماي السابق
 5نععي تقارير التقييم الذات (عص  ،تحليل )
)الهيئ العبني ل عتماد عالاعدا عالنععي لمؤسساي التعليم العال )2003 ،
عمما سبق ت لك الباح،

العال ف فلسبين لها معايير عام

ان الهيئ العبني ل عتماد عالاعدا عالنععي لمؤسساي التعليم

عتماد اميع البرام  ،علم تضع معايير اص لبرام كلياي

التربي حتس تكعن لها الدعر الرئيس ف تبعير المؤسساي التعليمي
أبعاد جودة الخدمات الطالبية

وذكاار (عليمااات :)113 :2004 ،أبعاااد الجااودة الطالبيااة مااان خاااالل المنظاااور التربااوي وفهاام هااذه
المحاور أول الخطوات لتحقيق الجودة في التعليم وهي:

 1جودة عضو هيئة التدريس
ليق هناك
التعليميا عتحقياق اهادا

حعا الادعر الهاام الاذي يقاعم باه عضاع هيئا التادريق ف ا انااا العمليا
الكليا التا يعماا بهاا ،عيقصاد باااعدا دعر عضاع هيئا التادريق ،تأهيلاه

العلم األمر الذي يسهم ا ف إ،راي العمليا التعليمي عفق ال لس التربعي الت يرسمها الماتمع.
 2جودة الطالب
البالب هع حار ال اعي ف
تأهيله ف

العملي التعليمي الت

من االها ان ئي عيقصد بها مدى

مراحا ما قبا المؤسس التعليمي علمياا عصاحيا ع،قافياا عن سيا ،حتس يتمكن من

استيعاب دقائق المعرف عتكتما متبلباي تأهيله
3

جودة البرامج التعليمية وطرق التدريس
عيقصا ااد باا ااعدا الب ا ارام التعليمي ا ا

ا اامعلها ععمقه ا ااا ،عمرعنته ا ااا عاس ا ااتيعابها لم تل ا ا

التحا اادياي

العالمي ا عال،ااعرا المعرفي ا عماادى تبعيعهااا بم ااا يتناس ااب م ااع المتغي اراي العام ا  ،عاسااهامها ف ا تكااعين
ال

صااي المتكامل ا األماار ال ااذي م اان ااأنه ان ياعااا باارق تدريسااها بعياادا تمام اا عاان التلقااين عم،ي ارا

ألفكاار ععقاعا الب ب من

ا الممارساي التببيقي لتلك البرام عبرق تدريسها

 4جودة المباني التعليمية وتجهيزاتها

المبناس التعليما عتاهي اتاه محاعر هاام مان محااعر العمليا التعليميا  ،حيااث ياتم فياه الت اعاا بااين
مامعع عناصر  ،عاعدا المبااان عتاهي اتهااا ،اداا فعال ا لتحقياق الااعدا ال اامل فا التعلايم لماا لهاا مان
تأ،ير فعاا علس العمليا التعليميا عاعدتها
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عمن الادير بالذكر ان المبان التعليمي بم كا تها الماديا عالمعنعيا م،اا القاعاي ،التهعي  ،اإلضايا
المقاعد ،الصعي ععيرها من الم تم ي تاؤ،ر علس اعدا التعليم عم رااته عكلما حسني عاكتملي
قاعاي التعليم كلما إ،ر ذلك بدعر علس قدراي اعضاي هيئ التدريق عالبلب .
 5جودة اإلدارة التعليمية والتشريعات واللوائح
ليق هناك

التعليمي ا تتعق ا

علس ان قيادا إدارا الاعدا ال امل تعتبار ام ا ار حتمي اا ،عااعدا اإلدارا للمؤسسا

إلااس حااد كبياار علااس القائااد فاا ذا ف ااا فا ا إد اركااه للمااد ا الهيكل ا نحااع إدارا الاااعدا

األكاديميا  ،فمان عيار المحتماا ان يتحقااق اي ناااو ،عياد ا فا إباار ااعدا إدارا المؤسسا الاامعي ا

اااعدا الت باايب ا ساتراتيا  ،عمتابعا األن اب التا تقاعد إلاس لاق ،قافا إدارا الااعدا ال ااامل  ،امااا
اااعدا الت اريعاي علل اعائ التعليمي ا ف ا بااد ان تكااعن مرن ا ععاضااح عمح ااددا حتااس تكااعن ععن اا إلدارا

المؤسسا التعليميا  ،كماا يااب عليهاا ان تعاكااب كاف ا

التعليمي تعاد ف عالم متغيار تؤ،ر عتتأ،ر به.

التغياراي عالتحاع ي مان حعلهاا  ،ألن المؤسسا

 6جودة الكتاب التعليمي

يقصد به اعدا محتعياته عتحدي،ه المستمر بما يعاكب التغياراي المعرفيا عالتكنعلعاي  ،بحيث

يساعد البالب علس تعايه ذاته ف

دراسته ،عابحا،ه فا

التعليمي منه ،كما ياب ان تعفر الكتب الن اب التعليم

اميع انعاع التعلم الت

الذي يكعن فيه البالب محعر ا هتمام،

عيعماا علاس لاق اتااهاي عمهاراي ضرعري لديهم ،األمر الذي يسهم ف
،م القدرا علس التحصيا الذات

تتبلبه المؤسس

يادا عع البالب ،عمن

للمعلعماي بالبحث عا ب ع مماا ي،اري التحصيا عالبحث العلم

(مصب س)332 2005 ،

 .7جودة اإلنفاق التعليمي
يق

يم،ا تمعيا التعليم مد ا بالل األهمي من ماد

ن اي نظاام تعليما  ،عبدعن التمعيا ال م

نظام التعليم عاا ا عن اداي مهامه األساسي  ،اما إذا تعفري له المعارد المالي الكافي  ،قلي

م ك ته عصاري من السها حلها  ،ع ك ان اعدا التعليم علس عاه العمعم تم،ا متغيا ار تابعاا لقادر

التمعياا التعليم

ف

كا مااا من ماا ي الن اب  ،عيعد تدبير األمعاا ال م للعفااي بتمعيا

التعليم ام ار له ا،ر الكبير ف تن يذ البرام التعليميا الم باب لهاا عكذلك ف ن سعي است دام األمعاا

سيؤدي ضمنا إلس تغيير بب عبرام التعليم ،األمر الذي يؤ،ر حتما علس اعدا التعليم عالت تحتاج

عالبا إلس تمعيا دائام ،مصادر من التمعيا الحكعم

عا ست اراي عالتدريب.
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عالذات

 ،ععائاد ادماي عم اركا البحاعث

 8جودة تقييم األداء التعليمي
يتبلب رفع ك ايا عاعدا التعليم ،تحسين اداي كاف عناصر الااعدا التا تتكعن فيها المنظعم

التببيقي  ،عالم تمل بص

اساسي علس البلب ،عالمعلم عالبرام التعليمي  ،عبرق تدريسها ،عتمعيا

عادارا المؤسس التعليمي  ،عكا ذلك يحتاج بالببع إلس معايير لتقييم كا العناصر ب ارب ان تكاعن
عاضاح عمحددا عيسها است دامها عالقياق عليها ،عهذا يتبلب بدعر تادريب كافا العاملين بالمنظعم
التببيقي إلدارا الاعدا ال امل عليها ،ماع إعاادا هيكلا العظائ

عمستعياي األداي( .احمد عحافظ)159 2003 ،
عمما سبق تل ك الباح،

عاألن ب عفق تلك المعايير

ان ابعاد الاعدا الب بي لها دعر اساس ف بناي ا ستبان عتم ا ستعان

باألبعاد السابق ف بناي الدراس الحالي
خطوات تطبيق إدارة الجودة:

قد حادد Jablonski Josephe( .جوزياف جابلونساكي )7 :1996 ،خماس خطاوات ضارورية
للتطبياق النااجح إلدارة الجودة في أي منظمة ،وهذه المراحل هي كالتالي:
 1المرحل الص ري
2

المرحل األعلس مرحل الت بيبPlanning.

 3المرحل ال،اني
4

مرحل اإلعدادPreparing.

المرحل ال،ال،

 5المرحل الرابع

مرحل التقعيم عالتقديرAssessment.
مرحل التببيقimplementation.

مرحل تبادا ن ر ال برايDiversification.

عساانحاعا ماان ا ا مااا ساايأت

اارو – ب ياااا – هااذ الم ارحااا ته ااد

تعض ااي التت ااابع المنبقا ا

للحادث عالت اعا بينها.
أوال :مرحلة اإلعداد:
تعتباار هااذ المرحل ا ماان اك،اار الم ارحااا اهمي ا ف ا عملي ا تببي ااق إدارا الا ااعدا ال ااامل  ،عتكم اان

اهميا ا ه ااذ المرحلا ا باألس اااق ف ا تحدي ااد م اادى ا س اات ادا المعا ااعدا م اان تببي ااق ه ااذا الم ااد ا اإلداري
مقارنا بالتكل ا المحتملا ،م عمليااي التادريب المناساب للماديرين التن ياذيين الرئيسايين ،عي ضاا ان يكاعن

التدريب ارج المنظم عاماعيا عذلك حتاس يمكانهم ان ي هماعا ب اكا افضاا فعائاد إدارا الاااعدا ال ااامل

لمنظم ااتهم إضااااف إلااس تكاااعين بيئاا فيمااا بي اانهم ا،ن اااي التااادريب عفاا هاااذ المرحلا ا نااااد ان الماااديرين

التن ياذيين يقعماعن ب عاادا صاياع رساال المنظم ععضع اهادافها المساتقبلي بماا يتما اس بمانه الااعدا
عالتحساين المساتمر ،عاعاداد السياسا التا ا تاادعم ب اكا مبا ار ،ال با ا ساتراتياي بال ارك .عتنتها
هذ المرحل با لت ام بت صيك المعارد الضرعري لتببيق هذا المد ا اإلداري.
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ثانيا :مرحلة التخطيط
ف هذ المرحل يتم إعداد ال ب الت صيلي من

ا إعداد استراتياي دقيقا لتببياق إدارا الااعدا

ال اامل ويمكن تلخيص خطوات إنجاز هذه المرحلة في النقاط التالية

 .1اختيار أعضاء المجلس االستشاري ومنسق الجودة:

يتكعن المالق ا ست اري مان القائااد الماادير عالمااديرين الااعظي يين فالقائااد قااد يكااعن رئاايق مالااق

اإلدارا اع عضع منتدب ،عيضم ا ست اري بال صاعك األفاراد الاذين ااركعا بك اايا عاليا فا المرحلا
الصا ري  ،عذلااك إلعااداد عتببيااق إدارا الاااعدا ال ااامل علضاامان دعاام ايااد ل ريااق العمااا يقااعم بمرااع ا

تحلياا ،عتحساين العمليااي دا اا المنظما  ،عتتم،اا مسائعليته األساساي فا إ الا العقبااي المعااعدا باين

الكياناااي العظي ي ا دا ااا المنظم ا  ،عتسااهيا ا تصاااا إلظهااار التأييااد عالتغلااب علااس المقاعم ا الت ا

ساتعاهها حتماا فارق العماا اماا فيماا يتعلاق بمنساق الااعدا فهاع ا ك يااتم انتقاااؤ س اعاي ماان ال ريب ا

التنظيميا الحاليا للمنظما اع مان اراها بحيث ياب ان تتعفر فيه املا مان الص ا اي عالقاادراي كااأن
يكااعن ذا مصااداقي  ،ل ااه ساااا حاف ااا با بتك اااراي عا لتاا ام التنظيم ا  ،ل ااه قاادرا عل ااس القيااادا ،الت اع ااا

عا تصاااا عيااؤمن بمباادا الم ااارك فا إناااا .األعمااا ،باإلضااف إلاس الصا اي ساال الاذكر بااب ان
يتلقاس المنسااق تاادريبا اصااا يمكنااه ماان تأدي ا مهامااه بنااااو ،حيااث يعمااا كهم ا ا عصااا ي اربب عينسااق
با ااين اميا ااع ن ا اعاح ها ااذ المبا ااادرا اي ما ااد ا إدارا الاا ااعدا

ا ست اااري عاعااداد مسااعدا تببيااق إدارا الاااعدا ال ااامل

ال ااامل  ،عق ااد ا اتم اااع األعا للمال ااق

:يناااقش ا ا هااذا ا اتم اااع مي ،اااق ،تقس اايم

المساؤعلياي لادعم تببياق با الااعدا عتحديااد معاعيااد التببيااق ألساسااياي نظااام إدارا الاااعدا ال ااامل

ع ر ناما ا ا اتماعاااي التقييمي ا الدعريا ا  ،ام ااا فيم ااا يتعل ااق بمس ااعدا التببي ااق في ااتم إع اادادها م اان ب اار

اعض اااي القساام ا ست اااري ،بم ااارك م اان مم،لا ا العم اااا ،عمنس ااق الاااعدا الااذي يعمااا علااس تنساايق
الاهاعد ،عيعتبار حضاعر مادير التادريب ضارعريا باعتباار ان المساعدا سايرك فيهاا علاس بارام التادريب

ال م إلنااو مسعس إدارا الاعدا

 .2تخصيص الموارد الالزمة لتطبيق واختيار استراتيجية التطبيق:
تعت اابر عمليا ا ا تي ااار الما اعارد م اان اص ااعب ال با اعاي باعتب ااار ان م ااد ا إدارا الا ااعدا ال ااامل يتبل ااب

مي انيا مهم  ،قد تؤدي إلس إعادا ت صيك المعا ناي دا ا المنظم اع ا ستدان من ال ارج هاذا مان
اه  ،عالعائد المراع من تببيق هذا الماد ا اإلداري

تظهار نتائااه إ فا األااا المتعساب عالبعياا

حيث تعتبر العمليا است،ما ار بعيا األمد من اه ا رى .امااا فيمااا يتعلااق با تيااار المالاق ا ست اااري
ساتراتياي التببيااق فتااتم بعااد ا تيااار فاارق العمااا المكل ا بالعمليااي ،حياث تعكاا لهاا مهمااي محاددا

عفق منهاي يحددها المالق
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ثالثا :مرحلة التقويم والتقديرات
إن تقدير عتقعيم التركيب الب ري عملي ضرعري قبا ا نب ق ف عملي التببيق ،حيث ان هذ

المامععاي الب ري تتكعن من م ي من األفراد ذعي ام ا  ،افكار عمعتقداي قد تكعن متباين  ،لذلك
ناد ان ال،قاف  .التنظيمي الت
عالضاع

لألنمااب الم تل ا ل

ياب ان يرتك عليها التقدير عالتقييم مبني علس فهم نقاب القعا

صي األفراد عهذا ما يسم للمديرين بتكعين فرق عما اك،ر سرع

عفعالي عاقا ا باي عهذا ما يتي للمنظم بأن ت بع ب كا اسرع تاا التحسين المستمر
رابعا :مرحلة التطبيق:
ف هاذ المرحلا تكاعن المنظما مهياأا لبدايا التحساين المساتمر عتتم،اا اهام الم ارحاا ال ما إلناااو
هذا التحسين ف  :انتقااي المادربين المقصاعد بالمادربين اي األ ا اك الاذين سايتعلعن عمليا التادريب

التقنيا لمتبلبااي عتقنياي إدارا الاعدا ال امل ف المنظم  ،عهم مامعع افراد من دا ا المنظم يتم
ا تياارهم بعنايا فائقا

عتعتبر مهمتهم امتداد لمهم منسق الاعدا حيث يتلقعن تدريبا مما،

تلقاا منساق الااعدا اي تادريبا مك ،ا إلكساابهم ال ابرا ال ما ف

للاذي

مهماتهم الاديادا بعاد ا نتهااي مان

عمليا التادريب للمادربين ،يعاهاعن حساب قدراتهم عرعباتهم لمعضاععاي يحبعنهاا ،حياث يعااه الابعض

إلس التادريب علاس األدعاي التقنيا م،اا است دام نمعذج باريتع عالبعض اآل ر لعرض المباد
عاألهدا

تادريب اإلدارا عقاعا العماا بعاد تهيئ المادربين ،ي ار

عقاعا العماا

هاؤ ي علاس عمليا تادريب اإلدارا

وتتلخص البرامج التدريبية في ثالث نقاط أساسية:
لااق اإلدراك عالااعع با دارا الاااعدا عتعتباار هااذ النقبا قضااي حاساام حيااث انهااا تعمااا علااس
عارق فك ارا اهمي ا إدارا الاااعدا ال ااامل بالنسااب للمنظم ا عافرادهااا فا اذهااان الم اااركين ،كمااا ياااب

تعضي اهم مباد عاساسياي هذا النظام عكي ي ا ست ادا منه.

ت اادريب يتعل ااق بالتعا ااه نح ااع األه اادا

المبل ااعب تحقيقه ااا عه ااذا ب ااتعلم ك ااا م ااارك با ا المنظما ا

ا سااتراتياي عساابب اعااا إدارا الاااعدا منهاااا للمنظم ا  ،كمااا تعض ا للم اااركين األه اادا

العاااب تحقيقهاا عالاهاعد المبذعلا الا يااب باذلها لااذلك عالاااداعا ال مني ا لتحقيااق هااذ األهادا

المرحليا ا

لتادريب

علس إكساب المهاراي لألفراد عهذا التدريب يعتبر تدريبا اصا ،حيث ي ضع لحااااي افاراد المنظما ،

م،ا التدريب علاس القياادا عمهاراي ،التقاديم ،التنسايق ،مهااراي الارد علاس التلي اعن
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خامسا :مرحلة تبادل وتسيير الخبرات
تتم،اااا هاااذ المرحلا ا باألسااااق فاا دعاااعا اآل ا ارين – المتعااااملين ماااع المنظما ا – للم اااارك فا ا

عمليا التحساين عت ما هذ الدععا عحداي المنظم عفرععهاا ععناصرها الاذين يتعااملعن معهاا عبالتال

تعماا المنظما علاس ن ر فكرا إدارا الاعدا ال امل ف محيب العما مماا يادعم فرصاها ال ارايا عيقلاا

التهديداي إذا الت م الاميع ب دارا الاعدا األكاديمي
عوائق تطبيق إدارة الجودة:
تن ا اارد األاها ا ا ا الحكعميا ا ا عالمؤسس ا اااي ب ا اابعض مععق ا اااي لتببي ا ااق إدارا الا ا ااعدا األكاديميا ا فيه ا ااا،

حيا ااث تبا اارق

العديااد ماان المهتمااين بأساالعب إدارا الاااعدا األكاديمياا لمععقاااي تببيقهااا كمااا ذكرهااا،

(القحبان  )30 1993 ،عه ما يل
 1التغيا ا ااير الا ا اادائم ف ا القيا ا اااداي اإلداري ا ا ا بحيا ا ااث
2

يمنحها ا ااا ال رص ا ا ا لتأسا ا اايق عتبا ا ااعير ،قافا ا اااي

اص ا ا بمنظماتها ،باإلضاف إلس ا هتماماي الم تل لكا قيادا

تمسااك المنظماااي فا تحاادي احتياااتهاا التدريبياا بس اؤاا معظ يهااا عاان رعباااتهم التدريبي ا إقناعهااا

باأن هااذ البريقا ت اكا حااف ا لادى الماعظ ين تادفعهم ل سات ادا القصاعى مان التادريب امااا اساالعب
إدارا الااعدا ال امل ف نه يعرض التدريب علس اماع العما بناي علس الدعر التنظيم الاديد.

3

يرتك ا اساالعب إدارا الاااعدا ال ااامل علااس إ ااباع حاا اااي المس اات يد ععن ااد تببي ااق ه ااذا األس االعب

4

مان الم حااظ ان قضااي امااع عتحلي ااا المعلعم اااي لام تكاان عقبا ا فا بري ااق تببي ااق إدارا الا ااعدا

5

ف األنظم سيعااه تحديد صععب ف تحديد المست يدين من دماتها بدق

ال ااامل ف القباع ال اك عند الدعا المتقدم علس عكاق ماا تعااهاه انظما المعلعمااي فا دعا
العالم النام

بعا العقي ال م لتببيق عت عيا اسلعب إدارا الاعدا ف األاه ا الحكعمي

ويضايف )  :(64: 2004 Others and PIraniبعااض المعوقااات لتطبيااق إدارة الجااودة الشااملة
في القطااع العاام حياث تتلخص فيما يلي:
 1ا عتقاد ال ااابئ لاادى ال،قافاااي التنظيمي ا ف القباااع العااام ب ااأن تببي ااق إدارا الا ااعدا ال ااامل

يااؤدي إلس فقدان األدعار عالسيبرا ،عتحايم الص حياي

 2ا عتماااد علااس اإلدارا الهرميا  ،فتسلسااا األعاماار اإلداريا يحاابب رعو اإلبااداع عنااد العاااملين ،مااع
رع ال اع

من األ باي.

 3صععب ترعي فكرا رعو ال ريق العاحد ف بيرعقرابياي القباع العام.
 4يتم تقييم األداي علس النتائ بدا من تحسين العملياي
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فااي حااين يشااير (باان عبااود )85 :2003 ،إلااى :أنااه قااد أجمااع الكثياارون ماان الكتاااب والمفكاارين
علاااى بعاااض المشااااكل والمعوقاااات التااي تاااااؤدي إلااى فشااااال الكثاااااير مااااان ب ارامج إدارة الجاااااودة
الطالبية في تحسااااين اإلنتاجيااااة والجااااودة فاي خاااادمات المنظماات ومان أبارز هاذه المشااكل ماا

يلي:

 1ال ااا فا تغي ااير فلس ا ا المنظما ا
م ا اان

حي ااث إن عا اادم ق اادرا اإلدارا علا ااس ل ااق ،قافا ا تنظيمي ا ا ي ااتم

لهااا ت ااايع البلب ا علااس المساااهم بااآرائهم عافكااارهم سااع

م هاعم الااعدا ،إدارا الاعدا

يااؤدي إلااس صااععب تب اان

 2الب ا اادي بتببي ا ااق إدارا الا ا ااعدا ب ا ااكا متا ا ا امن م ا ااع م ا اااكا ع ا اادم ا سااتقرار ف ا اإلدارا العلي ا ااا
كاإلقبا ي ،عدعران العما المتسارع ،عالتقاعد ،ععيرها

 3معارضا ا العا اااملين حيا ااث ان الما ااعظ ين عالبا ااا ما ااا يق اااعمعن التببيا ااق عذلا ااك بسا اابب األها اادا
البعيل ا األاا عال ع

من التغيير.

 4ف ا اإلدارا ف تعفير المكافآي عتقدير إناا اي األفراد
 5عياب نظم فعال ل تصاا
ويري (خاشقجي :)20 :2003 ،الفشل في تطبياق إدارة الجاودة الشااملة إلاى جلاة مان األخطااء
ومن أبرزها ما يلي
 1البدي ف تببيق إدارا الاعدا ال امل قبا تهيئ ال،قاف الم ئم للتببيق
 2ا عتقاد بأن التقني اهم من الب ر

 3التقليد عمحاكاا تاارب المنظماي األ رى
 4تناقض التصريحاي مع األفعاا

 5ال ا ف ا تصا ي بين العاملين عالمست يدين

عممااا س اابق ت ل ااك الباح،اا ان م اان ععائ ااق الاااعدا يرا ااع إل ااس عاادم التا ا ام الق ااائمين ب اااإلدارا

بتببياق اهاادا

المؤسسا ا،ناااي العماا عتاارك الماعظ ين دعن الراااعع إلا الماادير مماا يحاادث فعضا

فا ا العم ااا عك ااذلك ع اادم اس اات دام العق ااا الب ااري فا ا ا تا ااا الس االيم فا ا تببي ااق مع ااايير الا ااعدا

األكاديمي بالاامع
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الجودة في التعليم العالي:
فا

نظا ار للناااو الااذي حققاه هااذا الم هاعم فا التنظيماااي ا قتصاادي الصااناعي عالتااريا عالتكنعلعايا

الاادعا المتقدم ا  ،عظهااعر تنااافق بااين هااذ التنظيماااي الصااناعي للحصااعا علااس المناات األفضااا

عارضاااي ال بااائن ،ظهاار اهتمااام المؤسساااي التربعيا فا تببيااق ماانه إدارا الاااعدا الب بيا فا مااااا
التعل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اايم

العام عالاامع للحصعا علس نععي افضا من التعلم ،عي رج بلب قادرين علس ممارس دعرهام
بصعرا افضا ف

دم الماتمع ،عاصب عدد المؤسساي الت تتبع نظام الاعدا فا ت ايااد مساتمر

سا اعاي ف ا ا امريكاااا عالا اادعا األعرعبي ا ا عالياباااان عالعديا ااد ما اان الااادعا النامي ا ا عبعا ااض الااادعا العربي ا ا

م،ا ا ااا السا ا ااععدي عالكعيا ا ااي عالت ا ا ا ب ا ا ااداي بممارسا ا ا ا ه ا ا ااذا ال ا ا اانه فا ا ا ا بع ا ا ااض مؤس ا ا ااساتها التعليميا ا ا ا .
(ن عان)1 2004 ،

عقد تم تببيق مباد ديمن ف القباع التربعي ،إذ إنها تعد من اك،ر المباد تببيقاا فا القباااع

التربااعي األمريك ا  ،عترتك ا علااس امل ا ماان ا فت ارضاااي مؤداهااا ان األف اراد يرعبااعن ف ا العمااا بك ااا
ما ف عسعهم ،ععليه ف ن عظي اإلدارا ه تمكينهم مان فعاا ذلاك بتحساين التنظايم الاذي يعملاعن فا
كن ه علس نحع متصا (ال بيب)105 2000 ،

عتعتباار الاااعدا فا المؤسساااي التعليميا القااائم عل ا م هااعم ا عتماااد الااذي ارت اابب ارتباب اا ع،يقاا

بمباد الاعدا األكاديمي  ،عيعر ا عتماد للمؤسساي التعليمي بأنه " عمليا تقاعيم عاعتا ار

عااااا ا

لبرنام دراس تقعم به منظم اع هيئ علمي مت صص عتقرر بأن البرنام يحقق اع يااصا إلااس الحاد
األدن ا ااس الض ا اارعري م ا اان مع ا ااايير الا ا ااعدا المعض ا ااعع م ا اان قب ا ااا ه ا ااذ الهيئ ا ا ا اع المنظم ا ا ا  ،عالها ا ااد

األساسا مان هاذ العمليا هاع بمأناه الاراي العاام ،باأن رايهاا يتسامعن بالمهاارا عالك اايا التا تحقااق

التبلعااي عالبمعحااي فا الحصاعا علاس ماعارد ب اري مؤهلا تاأهي ا عالياا لم اعلا المهنا بناااو

(إبراهيم(2 2007 ،

عممااا ساابق ت لااك الباح ،ا ان الاااعدا األكاديمي ا لهااا دعر ريااادي ف ا تقاادم الاادعا ف ا اساات دم

المسااتحد،اي التكنعلعايااا ف ا التعلاايم عقاادرا البلب ا التعاصااا مااع الم اارفين بكااا سااهعل لكساار الح اعاا
التقليدي عالت اصبحي من اسرع البرق ف الحصعا علس المعلعماي من ا ا التصا

ا لكترعني  ،عا ن اار المعرف عالتبعير
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علاس المعاقاع

جودة الخدمات الطالبية في جامعات محافظات غزة:
ف

ظا العضع الراهن تسع

الاامعاي إلس تقديم ال دماي الرئيس للبلب فيما يتعلق بالبرام

التعليمي عتبعيرها بما يت يم مع المنا التنظيم للمؤسساي عالعما علس تحقيق اهدافها ف ضعي
معايير الاعدا بالاامعاي بمحافظاي ع ا نذكر منها الاامع اإلس مي اامع األ هر عاألقصس عه

كالتال
وحدة الجودة في الجامعة اإلسالمية:
رؤي العحدا :تبم العحدا ف ان تصب عاحدا من مراك الاعدا المهم مان ا ا تبعيرهاا
لمعايير متاددا للاعدا المؤسسي عاألكاديمي عاإلداري ف

التعليم الاامع

علس المستعى المحلا

عاإلقليم عالعالم .

الرسالة :تهيئ الاامع اإلس مي للعفاي بمتبلباي عمعايير الاعدا المحلي عالعالمي  ،عنا ر ،قافا
الاعدا ،عقيادا عملي التحسين المستمر لألداي الاامع

المؤسس

عاألكاديم

الماتمع ال لسبين ف نععي ال رياين عفقا لمعايير اداي محددا ععاضح .

عاإلداري ،عكسب ،ق

أهداف وحدة الجودة:
 اكتساب ،ق الماتمع ال لسبين عالدعل ف م راااي العمليا التعليميا فا الاامعا
عتبعيرها ب كا مستمر كمحصل لتحسين اعدا األداي.

 ضمان قدرا ري الاامع اإلس مي علس تلبي متبلباي سعق العما المحل عاإلقليم ف
ضعي المتغيراي عالتحدياي المعاصرا.

 إع ي قيم التمي عالقدرا التنافسي ف الكلياي عالمراك التابع للاامع .
 ا رتقاي بمستعى ال دماي اإلداري المقدم للمست يدين.

 عضع معايير عمقاييق ،ابت لألداي اإلداري حسب م هعم الاعدا ال امل .
 التحسين المستمر للبيئ الاامعي

مهام وحدة الجودة:
 رسم السياس العام للاعدا ف التعليم بالاامع اإلس مي ، ،م اإل ار
 دعم عمساندا الاهعد المبذعل لتببيق الاعدا ف الاامع اإلس مي .

علس تن يذها.

 تحديد اسق عمباد الرقاب عالمتابع عالتقييم الدعري ل عتماد ،عالتبعير المستمر ف إبار
المتغيراي المحلي عالعربي عالدعلي .

 تنسيق ع إعداد البرام األكاديمي الاديدا ف الاامع اإلس مي .
 متابع عملياي التقييم الدا ل عال ارا للبرام األكاديمي عالتقييم المؤسس .
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 تبعير الهياكا اإلداري عالعص

العظي

عالنظم اإلداري ف الاامع .

 تحديد ا حتياااي التدريبي لكاف العاملين ف الاامع ععضع برام عملي لها.

 متابع تبعير عملي تقييم األداي للعاملين بالاامع اإلس مي عاإلفادا من م رااتها.
 إاراي الدراساي الهادف لتحسين البيئ الاامعي ععضع معايير ،ابت لقياسها.
 تح ي عمكافأا ال رق عاألفراد المتمي ين ف تببيق الاعدا بالتعليم.

 ت ايع الحعسب عااراي التحسيناي علس البارام الماست دم فا الادعائر عالم اركا
عالعحداي.

 إعداد التقارير الدعري عالسنعي .

 ت ايع التعاعن مع الاهاي المببق للاعدا ف التعليم محليا ،عاقليميا ،عاس ميا ،عدعلياا.
).(www.iugaza.edu.ps

شؤون الجودة والخدمات في جامعة األزهر:
إن من اهم التحدياي الت تعااه مؤسساي التعليم العال هع ا رتقااي بماستعى ال اري  ،عرباب
م رااي التعليم بمتبلباي التنمي عسعق العما ع يادا فعالي البحث العلما  ،بحياث إن عمليا

الت بيب عالتبعير عالتحديث ياب ان تحرك علس
بال دماي التعليمي الم تل

افي اإلاراياي ي اإلداري عالماليا المتعلقا

عضمان التحقق من تببيق معايير ضمان الاعدا علس كافا ماد

ععملياي عم رااي العملي التعليمي .

ي

رسالة شئون التخطيط والجودة :ا رتقاي بمستعى اداي الاامع عالكلياي التابع لهاا ،عتعا ا ي
قدراتها التنافسي علس المستعى المحل

عاإلقليم

عالدعل  ،عضمان تببيقهاا ألنظما عمااعايير

ا عتماد عالا ااعدا ،عالتأكد من تحقيق اهدافها بما يناسام ماع الاسياساي عا ساتراتياياي

المعضعع

أهداف شئون الجودة :
 عضع التعليماي عالسياساي عاإلاراياي عاألدل المبلعب عالضرعري إلناا مهام ائعن

الت بيب عالاعدا.

 إ اع عتاذير ،قاف الاعدا لدى العاملين عترسيخ م اهيم التبعير عالتحديث
 مساعدا الكلياي ف تبن إاراياي عسياساي الت بيب عالتبعير عالاعدا
 بناي القدراي الب ري عتأهيلها ف مااا الت بيب عالتبعير عالاعدا

 تعميم التببيقاي الحسن المعمعا فيها دا لياا ععالمياا عتببيقهاا فا ماستعياي اإلدارا

األكاديمي الم تل

)(ps.edu.alazhar.www
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شؤون الجودة والخدمات في جامعة األقصى:
تسعس دائرا ضمان الاعدا باامع األقصس ب كا ح،يث عااد إلس تبعير قدراي اامعا

األقصس ف
بهد

ماا ي التدريق عالبحث العلم

ع دم الماتمع عتنمي ال،قاف العربيا اإلس مي

رفد سعق العما بأعلس مستعى من التمي لل رياين المؤهلين القادرين علاس معاكبا رعو

العصر ألاا تنمي

امل عمستدام للماتمع ال لسبين

دائرة شئون الطلبة:
ئعن البلب هع حلق العصا بين بلب الكلي عاألقسام المعاعدا ف

الكلي عيهد

لمساعدا

اي كاني م اكا اكاديمي اع إداري اع مالي اع ااتماعي عكذلك التعاصا مع
البلب لحا م اكلهم سع ا
البلب ف حال عاعد م اكا ن سي عالعما علس حلها .اما األن ب الت ينظمها ئعن البلب ف نها
ٍ
تهد إلس تنمي قدراي بلب الكلي عا هتمام بمعاهبهم ل لق ٍ
ٍ
ٍ
عمنتم لتراث
عمؤمن
عمستنير
ايا منت ٍ
امته ،عمتمسك بالقيم األصيل  ،من

ا برام

متنعع لألن ب الرياضي  ،عال،قافي  ،عالتبععي ،

عت ر علس تن يذها عمتابعتها ،كما تتعاعن إدارا الكلي عاألقسام عدائرا الع قاي العام ف الن اباي

الم تل عالت تتبلب اهدا م تركا

مهام الدائرة :مهام الدائرا متنعع ت دم البلب ف ماا ي عديدا منها القرعض عالمن عالمساعداي
 -البحث ا اتماع  -المتابع اليعمي – األن ب المنهاي عال منهاي  -صندعق البالب -

الم ال اي األكاديمي عالسلعكي  -إر اداي البلب .
األهداف االستراتيجية :
 ن ر العع ب،قاف الاعدا عا عتماد عالتر يك عم اهيمها لدى العاملين ف الاامع .
 ا رتقاي المستمر بالمستعى األكاديم عاإلداري للاامع كما عكي ا.

 تببيق معايير ا عتماد عالاعدا عمؤ راي األداي المعمعا بها ف الهيئ العبني ل عتمااد
عالاعدا عالنععي بع ارا التعليم العال .

 إعداد انظم

القباعاي األكاديمي عاإلداري ف الاامع .

اص للاعدا ال امل ف م تل

 تبادا ال براي عالتعاعن مع المنظماي عالهيئاي المت صص ف الااعدا محلياا عاقليمياا
ععالميا.

 السع لتحقيق ا عتمااد األكااديم الاعبن عاإلقليما عالادعل لبارام الاامع
)(www.alaqsa.edu.ps

عمما سبق ت لك الباح،

ان مهام الاعدا الب بي ف الاامعاي ف محافظاي ع ا لها الدعر

الهام ف تببيق معايير الاعدا بما ي دم الب ب بالاامعاي عربب الت صصاي األكاديمي بما يتم س
مع سعق العما عتببيق ال براي العلمي ف مااا عما الب ب عالرق بالبرام التعليمي الم تل
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
 مقدمة
 أوالا :دراسات تتعلق بالمناخ التنظيمي
 ثانيا :دراسات تتعلق بجودة الخدمات الطالبية
 ثالث ا :التعقيب العام على الدراسات السابقة
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة

مقدمة:

ستقعم الباح ،بعرض الدراساي السابق  ،ذاي الع ق بمعضعع الدراس الحالي بحسب الترتيب
الدراساي السابق عالت

بدي باألحدث عانتهاي باألقدم ،لمعرف مناه
ال من
ا
التنظيم ف الاامعاي ال لسبيني عع قته بمستعي اعدا ال دماي الب بي الت
الاامعاي  ،من

ا ابر ع عايا م تل  ،عاألدعاي الت

است دمي عالت

هذ الدراس  ،عتم تقسيم الدراساي إلس محعرين دراساي تناعلي المنا

ااريي حعا المنا

تقدم لبلب

يمكن ان تسهم ف تنمي

التنظيم  ،عدراساي تناعلي

اعدا ال دماي الب بي
أو اال :دراسات تتعلق بالمناخ التنظيمي:

 .1دراسة عبيدة ( )2016بعنوان" :العالقة بين المناخ التنظيمي والسلوك اإلبداعي دراسة
تطبيقية على الهيئات التدريسية في كليات المجتمع المتوسطة في قطاع غزة"
هدفي هذ الدراس إل التعر

الهيئ التدريسي ف

عل الع ق بين المنا التنظيم ع السلعك اإلبداع ألعضاي
قباع ع ا  ،عاست دمي الدراس المنه العص

كلياي الماتمع المتعسب ف

التحليل عاست دمي ا ستبان كأداا للدراس عتكعن ماتمع الدراس من اميع اعضاي الهيئاي التدريسي

ف كلياي الماتمع ف قباع ع ا الت تم ا تيارها إلاراي الدراس عالبالل عددهم ( )144عضعا ،اما

عين الدراس فكاني تم،ا ( )%05من اعضاي الهيئاي التدريسي ف كلياي الماتمع المتعسب الست
الت

تم ا تيارها لهذ الدراس وقد تم تع يع ( )441استبيان ،عقد استراع منها ما مامله ()171

استبيان (بنسب بلغي() ،(1.77%عبلل عدد ا ستباناي الصالح للتحليا ( )160استبيان عبنسب

( )%0 56عقد تعصلي الدراس إلس مامعع من النتائ اهمها عاعد ع ق ذاي د ل إحصائي عند
مستعى الد ل )) =α 05 0بين عناصر المنا

األنظم عالتعليماي – التدريب – الم ارك ف
المست دم – ظرع

العما) ف

التنظيم

عالمتم،ل ف )

الهيكا التنظيم

–

ات اذ الق ارراي – الحعاف عالمكافآي – التكنعلعايا

كلياي الماتمع المتعسب ف

قبا ع ا عبين السلعك اإلبداع

ألعضاي الهيئاي التدريسي فيها ان ترتيب عناصر المنا التنظيم من حيث تأ،يرها علس السلعك

اإلبداع ألعضاي الهيئاي التدريسي ف كلياي الماتمع المتعسب ف قباع ع ا علس النحع التال )

األنظم عالتعليماي ،الم ارك ف

ات اذ الق ارراي ،الهيكا التنظيم  ،التكنعلعايا المتعفرا ،ظرع

العما ،التدريب الحعاف عالمكافآي( عاعصي الدراس تأكيد اهمي المنا التنظيم عمرااع ابعاد ف
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كلياي

كلياي الماتمع المتعسب بقباع ع ا ب كا مستمر ،يادا ا هتمام بالعنصر الب ري ف
الماتمع المتعسب قيد الدراس عت هم احتياااتهم الحياتي عاإلنساني

 .2دراسة األغا ( )2015بعنوان" :واقع التحول نحو االقتصاد المعرفي في جامعة القدس
المفتوحة وعالقته بالمناخ التنظيمي"
هدفي هذ الدراس إلس التعر

الم تعح عع قته بالمنا

عاقع التحعا نحع ا قتصاد المعرف

عل

التنظيم  ،علتحقيق اهدا

ف

اامع القدق

الدراس است دم الباحث المنه

العص

التحليل  ،عاست دم ا ستبان كأداا للدراس حيث تكعن ماتمع الدراس من اميع اعضاي هيئ التدريق
باامع القدق الم تعح عالبالل عددهم حسب السا ي الرسمي لدائرا ئعن المعظ ين ف

( )391عضعا تم تببيق الدراس عليهم ببريق المس

الاامع

ال اما است دم الباحث النسب المئعي ،

عالتك ارراي ،عا تبار ال ا كرعنبا  ،معاما ارتباب بيرسعن ،ا تبار) ، (T-Testعا تبار تحليا التباين
عقد تعصلي الدراس إلس مامعع من النتائ اهمها ان

األحادي ،عا تبار ي يه لل رعق ال،نائي

درا تقدير اعضاي هيئ التدريق باامع القدق الم تعح لعاقع التحعا نحع ا قتصاد المعرف كاني

درا تقدير عالي حيث بلل الع ن النسب لها ( ،)%82 60عدم عاعد فرعق ذاي د ل إحصائي عند
مستعى د ل (  )   0.05بين متعسباي تقديراي عين الدراس لعاقع ال،قاف الداعم للتحعا نحع

ا قتصاد المعرف

عالت بيب للتحعا ل قتصاد المعرف

ف

اامع القدق الم تعح تع ى لمتغير

الانق عاعد فرعق ذاي د ل إحصائي عند مستعى د ل (  )   0.05بين متعسباي تقديراي عين

الدراس للمنا التنظيم ف اامع القدق الم تعح تع ى لمتغير ال رع التعليم  ،فقد تبين ان ال رعق

بعاه عام لصال ال رع التعليم المعاعد ف محافظ
القيادي للمعظ ين من
ف ات اذ الق ارراي

ان يعنق عاعصي الدراس

يادا مستعي الدعم

ا ت عيض الص حياي المناسب لهم ف مااا العما عاأل ذ بمبدا الم ارك

 .3دراسة المدهون ( )2012بعنوان" :العالقة بين المناخ التنظيمي والصراع التنظيمي لدي
الموظفين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة"
هدفي هذ الدراس إل

عل

التعر

الع ق بين المنا التنظيم ع الصراع التنظيم لدي

المعظ ين اإلداريين ف الاامعاي ال لسبيني بقباع ع ا عالتعر إلس تعاهاي المعظ ين نحع المنا

التنظيم

ال

صي  ،است دمي الدراس المنه العص

استبان
عالت

السائد ،عايضا التعر

إل

عاعد فرعق ف
التحليل

مستعى الصراع التنظيم

علتحقيق اهدا

تبعا للمتغيراي

الدراس قام الباحث بتصميم

ستب ع عين الدراس عالمكعن من المعظ ين اإلداريين ف الاامعاي ال لسبيني بقباع ع ا

بلل عددها ( )300معظ

تم ا تيارها ببريق ببقي ع عائي من بين( )971معظ ا ،عهع
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المامعع الكل

لماتمع الدراس عقد تعصلي الدراس إلس مامعع من النتائ

اهمها تعاهاي

المعظ ين األدريين نحع المنا التنظيم الكل إياابي متعسب يعاد فرعق ذاي د ل إحصائي ف

استااباي افراد العين حعا مستعى الصراع التنظيم تع ى سم الاامع لصال اامع األقصس،

يعاد فرعق ذاي د ل إحصائي ف استااباي افراد العين حعا مستعى الصراع التنظيم تع ى إلس

(الانق ،الحال ا اتماعي  ،العمر ،المؤها العلم  ،المستعى العظي  ،سنعاي ال برا العملي (.
عاعصي الدراس ضرعرا يادا اهتمام إدارا الاامعاي بالمنا

التنظيم

بكا ابعاد لما له من دعر

فعاا ف تحقيق الاامعاي ال لسبيني اهدافها عتأ،ير المبا را ف الصراع ،عتقييمه تقييما اامعيا من

عقي آل ر ،عاعادا النظر ف

سياس التح ي المتبع ف

الاامعاي ،عت عيلها علس ان تكعن مبني

علس اسق معضععي عفق مبدا الادارا عالك ايا عالاهد المبذعا ،عاست دام مبدأ ال،عاب عالعقاب،

ععضع نظام عادا للترقي يتي فرك التقدم العظي

 .4دراساة الشاواورة ( )2011بعناوان :أثار المنااخ التنظيماي فاي السالوك اإلباداعي لادى العااملين
في الجامعات الخاصة األردنية :دراسة تطبيقية على جامعة عمان العربية باألردن"
هدفي هذ الدراس إلس التعر

علس تحديد ا،ر المنا

التنظيم

ف

السلعك اإلبداع

لدى

العاملين ف  .الاامعاي ال اص األردني "بالتببيق علس اامع عمان العربي " عقد است دمي الدراس
المنه العص

التحليل  ،عاعتمدي علس ا ستبيان كأداا لامع البياناي .عقد تعصلي الدراس إلس

مامعع من النتائ اهمها عاعد ع ق ذاي د ل إحصائي بين ا نتماي التنظيم عالسلعك اإلبداع

عند مستعى ،ق مقدار ( )95%عاعد ع ق ذاي د ل إحصائي بين التدريب عالسلعك اإلبداع عند
مستعى ،ق مقدار ( )95%ععاعد ع ق ذاي د ل إحصائي بين النمب اإلداري عالسلعك اإلبداع

عند مستعى ،ق مقدار ( )95%عكذلك عاعد ع ق ذاي د ل إحصائي بين تحما الم ابرا عالسلعك

اإلبداع

عند مستعى ،ق مقدار ( )95%عاعد ع ق ذاي د ل إحصائي بين الحعاف عالسلعك

اإلبداع عند مستعى ،ق مقدار ( (.95%عاعصي الدراس تعفير الحماي عا ستقرار العظي

للعاملين

عت ايعهم علس تعليد األفكار الاديدا عتقديم الم يد من الحعاف المادي عالمعنعي للمعظ ين مع

ضرعرا إ ضاع الع عاي عالترقياي إلس اسق معضععي تستند إلس الك ايا عالادارا.

 .5دراساااة البطيخاااي ( )2010بعناااوان" :المنااااخ التنظيماااي وعالقتاااه بتطاااوير أداء مشااارفي دوائااار
النشاط الرياضي بالجامعات األردنية".
ه اادفي ه ااذ الد ارسا ا إل ااس التع اار عل ااس المن ااا التنظيما ا الس ااائد عن ااد م اارف دعائ اار الن ا اااب

الرياض بالاامعاي األردني  ،عع قته بتبعير اداي م رف دعائار الن ااب الرياضا  ،اسات دمي الباح،ا

المنه العص  ،عتم ا تيار العين بالبريق العمدي تكعن ماتمع الد ارسا مان الم ارفين بادعائر الن ااب
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الرياض ا بالاامعاااي األردني ا  ،عقااد بلاال عااددهم ( )171م اارفا عم اارف عبعاقااع ( )119م ارفا)52( ،
م رف يم،لعن الاامعااي األردنيا

( )7محاعر ه

قاماي الباح،ا باسات دام ا ساتبان كاأداا لاماع البيانااي ،تكعناي مان

الهيكا التنظيما  ،السالباي عالمساؤعلياي ،دعام عمسااندا اإلدارا ،الع قااي اإلنسااني ،

الح ا اعاف عالمكافا ااآي ،تقي ا اايم األداي ،األ صا ااائيعن ،عاسا اات دمي األسا اااليب اإلحصا ااائي التالي ا ا

معام ا ااا

ا رتباب عالنسب المئعي عالمتعساب الحسااب  ،عقاد تعصالي الد ارسا إلاس مامععا مان النتاائ اهمهاا ان

الهيكااا التنظيم ا السااائد يتمي ا بتحديااد المسااؤعلي ععضااعحها عم متهااا لتن يااذ األهاادا

المعضااعع ماان

قبا دعائر الن اب الرياض بالاامعاي األردني  ،كما ا ار إلس ضرعرا تدريب م رف الن ااب الرياضا

بص ا دعري ا ععلااس ماادى الحياااا المهني ا للم اار عان تعقااد هااذ الاادعراي بص ا منتظم ا بهااد

تنمي ا

مهاااراتهم عاعصااي الباح،ا بضاارعرا اهتمااام مساائعل دعائاار الن اااب الرياض ا بالاامعاااي األردني ا علااس
مساتعياتهم اإلداريا عالعظي يا بعناصار المنااا التنظيما دعن تمييا بينهمااا ألن هاذ المكعناااي

ا ات

يمكن ان تؤ،ر سلبا اع إياابا ف فعالي األداي دا ا دعائر الن اب الرياض

 .6دراسة تشانغ  ،(2010) Zhangبعنوان" :المناخ التنظيمي وآثاره على المتغيرات التنظيمية:
دراسة تجريبية"
Organizational climate and its effects on variables Organizational
"Experimental Study

ه ا اادفي ه ا ااذ الد ارسا ا ا إلا ا ا التع ا اار علا ا ا

صا ااائك المنا ااا التنظيماا ا عآ،ا ااار علا ااس المتغيا ا اراي

التنظيمي ا .عكانااي عين ا الد ارس ا ( )115م ااارك ماان بياانهم الماادراي عالمعظ ااعن مصاان ع ن علااس النحااع
التال (المستعى التعليم  ،مكان عمدا العما للتنظيم الحال عالذي كاان لاه األ،ار الرئيسا علاس المناا
التنظيم

الت صصاي ،كما كان لص الم رعع عحاام ال ارك ايضاا آ،اار رئيساي كبيارا علاس المناا

التنظيم ) عقد است دم الباحث المنه التاريب  ،عقد تعصلي الد ارسا إلاس مامععا مان النتاائ اهمهاا
كااان للمنااا التنظيم ا آ،ااار كبي ارا عرئيسااي

العظي

علااس فعالي ا إدارا الم اعارد الب اري م،ااا اإلص ارار ،عالرضااا

عك ايا العما كان للمنا التنظيم ايضاا آ،اار رئيساي كبيارا علاس فعاليا المنظما م،اا تنظايم

الت ام المعظ ين عالهعي الاماعي .

 .7دراسااة الشاارمان وخليفااات ( )2009بعن اوان" :تصااورات أعضاااء الهيئااة التدريسااية اإلناااث فااي
جامعتي مؤتة واليرموك ألبعاد المناخ التنظيمي".
هدفي هذ الدراس إل التعر عل تصاعراي اعضااي الهيئا التدريساي اإلنااث فا ااامعت مؤتا

عاليرماعك ألبعااد المناا التنظيما  ،عقاد اسات دم المانه العصا

التحليلا  ،تكاعن ماتماع الد ارسا مان

اميع اعضاي هيئ التدريق اإلناث من حمل درا الدكتع ار عالمااساتير عاامعا اليرماعك عذلاك ا ا
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ال صاااا ال ،ااان للعا ااام الد ارس ا ا (  )2008/2007عالباااالل عاااددهن ( )135عقا ااد ت اااكلي العينا ا ببريا ااق
ع عائي  ،عم،لي نسب ( )56 2%مان ماتماع الد ارسا عقاد تأل اي عينا الد ارسا مان ( )76عضاع هيئا
تاادريق علتحقيااق هااد

الد ارساا

تاام اساات دام مقياااق المنااا التنظيم ا ألعضاااي هيئ ا التاادريق فاا

اامعا الينااعى عالااذي بااعر كااا ماان ( ياار عاعياان ،)2006 ،بعااد ان تمااي ترامتااه عتباعير لياات يم مااع
البيئ األردني  ،عاذ اصب بصعرته النهائيا يتكاعن مان( )40فقارا مع عا

علاس ابعااد الد ارسا عاألسااليب

اإلحص ااائي المس اات دم برن ااام ( )spssعالمتعس ااباي الحس ااابي  ،عمع ااام ي ارتب اااب بيرس ااعن ،عتحلي ااا

المتعسااباي الحسااابي عا نح ارفاااي المعياريا عتحليااا التباااين ال،نااائ المتعاادد ،عقااد تعصاالي الد ارسا إلااس
مامععا ماان النتااائ اهمهااا ان التصااعراي اااايي بدرا ا متعسااب  ،عكااان اع ا

فا بعااد التعامااا مااع

الا م ي كمااا بينااي الد ارس ا عاااعد فاارعق ذاي د ل ا إحصااائي عنااد مسااتعى الد ل ا (  )   0.05تع ا ى
لمتغياري الاامعا  ،عالدراا العلميا علااس بعاد مناا العماا فا القساام ،عقاد كاناي ال ارعق لصاال اامعا

اليرمااعك ،عحملاا الاادكتع ار فيهااا عقااد اعصااي الد ارساا بضاارعرا يااادا عاادد اإلناااث ماان اعضاااي هيئا ا
التاادريق ف ا الاامعاااي عان تعمااا الاامعاااي علااس تع ي ا اإلا اراياي المت ااذا ب صااعك لااق منااا
تنظيم إيااب  ،لضمان استم ارري هذا المنا

 .8دراسة قرواني ( )2009بعنوان" :مادى تاأثير المنااخ التنظيماي فاي منطقياة سالفيت التعليمياة
على األداء الوظيفي للعاملين فيها من وجهة نظرهم"
هدفي هذ الدراس إل التعر

عل معرف تأ،ير المنا التنظيم ف منبق سل يي التعليمي

ف اامع القدق الم تعح علس مستعى األداي العظي  ،ع است دم الباحث المنه العص

التحليل

عاست دمي الدراس ا ستبان كأداا للدراس عاست دمي األساليب اإلحصائي التالي برنام تحليا الر م

اإلحصائي للعلعم ا اتماعي  SPSSعتحليا التباين األحادي عالمتعسباي الحسابي عا تبار test-T
للتحقق من صح فرضياي الدراس  ،عقد تم تببيق دراس مسحي علس اميع افراد ماتمع الدراس

البالل عددهم ( )48معظ ا ،عقد تعصلي الدراس إلس مامعع من النتائ اهمها عاعد تأ،ير متعسب

للمنا

التنظيم

(العمر ،الحال ا اتماعي ) علس اداي العاملين ف

عاعد تأ،ير لمتغيراي المنا

التنظيم

منبق سل يي التعليمي  .عدم

(الانق ،سنعاي ال دم ( علس األداي العظي

للعاملين ف

منبق سل يي التعليمي  .عدم عاعد فرعق ذاي د ل إحصائي عند مستعى الد ل ) (a=05.0علس

تبعا لمتغيراي (الانق ،العمر ،الحال ا اتماعي عسنعاي ال دم ال برا(.
الدرا الكلي للدارس ا
عاعصي الدراس بضرعرا العما علس تحسين المنا التنظيم  ،عمستعى األداي العظي منبق سل يي
التعليمي عالحث علس الم يد من الدراساي.
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 .9دراسة محمد ( )2008بعنوان" :المناخ التنظيمي السائد في كلياات جامعاة أم درماان اإلساالمية
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها" ،دراسة ميدانية.
ه اادفي هاااذ الد ارسا ا إلاااس التعااار عل ااس المن ااا التنظيما ا الس ااائد فا ا كليااااي اامعا ا ام درماااان
اإلس ا مي عفااق محاااعر (المسااتعى األك ااديم  ،عالاادعم المعنااعي عاإلداري ،عمسااتعى ا تصاااا عالت اع اا،
عالتح ي عالرضا ال

ص  ،عقيم العما ع صائصه) است دم الباحث المانه العصا

التحليلا  ،تكاعن

ماتمع الدراس ععينته من اعضاي هيئ التدريق ف كليااي اامعا ام درماان اإلسا مي عالباالل عاددهم

( )50عضعا مان هيئا التادريق علتحقياق هاذ األهادا

اسات دم الباحاث ا ساتبان كاأداا لاماع البيانااي

عتكعنااي ماان ( )51فقاارا ،ع مس ا محاااعر عقااد تعصاالي الد ارساا إلااس مامعع ا ماان النتااائ اهمهااا إن
مس ااتعى الحا اعاف بأنعاعهاااا فا ا العماااا دا اااا كليااااي ااااامعت ام درماااان اإلسا ا مي متااادن  ،عمس ااتعى

ا تصاا عالت اعا دا ا كلياي الاامع ايد ،عان المنا

التنظيم السائد فا كليااي اامعا ام درماان

اإلسا مي يأ ااذ صااائك المنااا المعاااه ،عالمنااا األبااعي عاعصااي الد ارسا با اراياي عدياادا لتحسااين
المنااا التنظيما دا ااا كلياااي اامعا ام درمااان اإلسا مي منهااا (تقليااا األعباااي اإلداريا علااس اعضاااي
هيئا ا الت اادريق ،ض اارعرا ت عي ااا الحا اعاف بأنعاعه ااا ،عن اار رعو الحا اعار ،المعا نا ا ب ااين المص االح العاما ا

عالمصلح ال اص )
 .10دراسة جول  )2008( Gulبعنوان " :المناخ التنظيمي وتصور الموظفين األكاديميين
لعوامل المناخ "
" Organizational Climate and Academic Staff’s Perception on Climate
"Factors
هدفي الدراس إلس إيااد كي

يتصعر المديرعن عاألكاديميعن العاملعن ف المؤسس مؤسستهم

عكي ي استاابتهم لمتغيراي المنا التنظيم ف المؤسس  ،علقد امعي البياناي من ( )146اكاديميا،

عقد است دم الباحث المنه

العص

التحليل  ،عاست دمي ا ستبان كأداا للدراس  ،عقد تعصلي

الدراس إلس مامعع من النتائ اهمها عاعد فرق اعهري ف
كانعا ف منصب إداري اما األ

مس ابعاد بين األكاديميين الذين

اك الذين لم يكعنعا مدراي قد سالعا اك،ر من الباقين
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 .11دراسة السعودي ( )2006بعنوان" :أثار مصاادر ضاغوط العمال ومساتوى الضاغط المادرك فاي
االلتزام التنظيمي لدى العاملين في كليات المجتمع الحكومية التابعة لجامعاة البلقااء التطبيقياة:
دراسة تحليلية ميدانية".
هدفي هذ الدراس إلس التعر

عل

ا،ر مصادر ضغعب العما عمستعى الضغب المدرك ف

ا لت ام التنظيم لدى العاملين ف كلياي الماتمع الحكعمي التابع لاامع البلقاي التببيقي  ،است دم

الباحث المنه العص  ،عتكعن ماتمع الدراس من اميع العاملين ف

التدريق عم تل

األعماا

اإلداري عالمكتبي عال ني ممن يحملعن هادا ،عين الدراس تم سحب عين ع عائي مكعن من ،مان
كلي ما نسبته ( )% 62من ماتمع الدراس

كلياي

علتحقيق اهدا

الدراس تم تصميم عتبعير

استبان لغرض امع البياناي عتع يعها علس افراد العين بلل تعدادها ( )236م ردا ما نسبته (21 18
 )%من ماتمع الدراس البالل عددهم ( )1114معظ ا ،عتم است دام األساليب اإلحصائي التالي

برنام ( )spssعالمتعسباي الحسابي  ،عمعام ي ارتباب بيرسعن ،عتحليا ،عقد تعصلي الدراس إلس
مامعع من النتائ اهمها عاعد ع ق ارتبابيه سلبي بين مصادر ضغعب العما الم تل

ت ملها الدراس عا لت ام التنظيم بأبعاد الم تل
العما ف

ابعاد ا لت ام التنظيم

الت

عاعد ا،ر هام ذع د ل إحصائي لمصادر ضغعب

عاعصي الدراس ضرعرا اهتمام إدارا الاامع بمصادر ضغعب

العما من ااا مساعدا األفراد علس ا لت ام التنظيم للاامع

عضرعرا ان تعما إدارا الاامع علس

مساعدا العاملين ف إدارا ضغعب العما الت تعااههم عذلك عن بريق اإلر اد الن س لهم من

ا

دعراي عندعاي تدريبي تساعدهم ف معااه الضغعب عالعما علس التقليا من ا،رها
 .12دراسة الداود ( )2005بعنوان " :الرضا الاوظيفي لادى مشارفي إساكان الطاالب فاي جاامعتي
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية والملك سعود وعالقته بالمناخ التنظيمي".
لاادى م اارف إسااكان البلبا فا اااامعت اإلمااام

هاادفي الد ارسا إلااس التعاار علااس الرضااا الااعظي

محما ااد با اان سا ااععد اإلس ا ا مي عالملا ااك سا ااععد عع قتا ااه بالمنا ااا التنظيم ا ا ف ا ا عما ااادا ا ااؤعن البلب ا ا
بالاامعتين است دم الباحث المنه العص

التحليل  ،يتكعن ماتمع الدراس من اميع م ارف إساكان

البا ا ب فا ا الا ااامعتين الب ااالل ع ااددهم ( )115م اارفا ،اس ااتااب م اانهم ( )104م اارفين عاس اات دمي

الباح ،ا ا سااتبان كااأداا للحصااعا لامااع البياناااي ف ا الحصااعا علااس بياناااي الد ارس ا الت ا تكعنااي ماان
 ، ،ا اقسااام األعا تضاامن ( )20فق ارا ا تصااي بالك ا

البلبا عال،ااان تضاامن ( )20فقارا ا تصااي بالك ا
القساام ال،الااث فتضاامن الك ا

عاان عاقااع المنااا التنظيم ا ف ا عمااادا ااؤعن

عاان مساتعى الرضااا الااعظي

لاادى المبحااع،ين امااا

عاان بعااض البياناااي األعليا م،ااا الحالا ا اتماعيا  ،تصااني
63

العظي ا ،

الد ا ال هري ،ال بارا ،عقاد تعصالي الد ارسا إلاس مامععا مان النتاائ اهمهاا هنااك ارتبااب معااب ذع
د ل إحصائي بين مستعى الرضا العظي

عالمناا التنظيما لادى افاراد الد ارسا بعماادا اؤعن البا ب

ف كلتا الاامعتين تعاد ع ق ذاي د ل إحصائي بين مستعى عاقع المنا التنظيم عباين المتغياراي

الديمععرافيا ا للد ارسا ا عاعصا ااي الد ارسا ا إلاااس ضا اارعرا اهتماااام عماااادا ا ااؤعن البا ا ب باااالتعر علا ااس
اتااهااي عميااعا م ارف اإلسااكان عاان برياق إااراي الد ارسااي عالمسااعحاي الدعريا  ،ساعيا للعصااعا إلااس
عضع افضا عاداا احسن

 .13دراسة عابادين وأباو سامرة ( )2001بعناوان" :المنااخ التنظيماي فاي جامعاة القادس كماا ياراه
أعضاء هيئة التدريس فيها :دراسة حالة".
هاادفي هااذ الد ارسا إلااس التعاار إلااس تصااعراي اعضاااي هيئا التاادريق فا اامعا القاادق للمنااا

التنظيم ا السااائد فيهااا ،عالااس ا،اار متغي اراي الااانق ،عنااعع الكلي ا  ،عالرتب ا األكاديمي ا  ،عساانعاي ال ب ارا
است دمي الدراس المنه العص

المسح نظا ار لم ئما الد ارسا عاع ارضاها تكاعن ماتماع الد ارسا مان

امياع اعضاااي هيئا التاادريق الناابقين بالعربيا فا اامعا القاادق ممان يحملااعن احااد الرتااب األكاديميا

التالياا (اسااتاذ ،اع اس ااتاذ م ااارك ،اع اس ااتاذ مس اااعد ،اع محاضاار ،اع م اادرق) عالبااالل ع ااددهم ()182
معدل ا ماان اداا ع،امن ا المساات دم ف ا اامع ا اليرمااعك (،)1996
عضااعا اساات دمي الد ارس ا صااعرا ّ
عاعيااد تحكيمه ااا ،عاساات رج معام ااا ال،ب اااي باس اات دام مع ااادلت (ال ااا كرعنب ااا ) ع(ساابيرمان با اراعن) عق ااد
تعصاالي الد ارس ا إلااس مامعع ا ماان النتااائ اهمهااا تاادن مسااتعى تقااديراي اعضاااي هيئ ا التاادريق ف ا

الاامع للمنا التنظيم فيها ب كا عام ،عت اعتي مستعياي التقدير با ت
ف األداا عاظهري النتائ ا ت

(لصال اإلناث) ،عبا ت
رتب "استاذ") ،عبا ت

مااا ي المناا المحاددا

تصعراي اعضااي هيئا التادريق للمناا التنظيما باا ت

نعع الكلي (لصاال الكليااي األدبيا ) ،عباا ت

الاانق

الرتبا األكاديميا (لصاال

سنعاي ال برا ف اامع القادق (لصاال مان تقاا برتاه عان ماق سانعاي)

عاعصي الدراس بضرعرا ا هتمام بسياس الحعاف عالتقدم المهن ألعضااي هيئا التادريق فا الاامعا ،
عبالبحاث العلما عااراياتاه ،عبتر اايد العظاائ

اإلداريا المساااندا مان اااا تحسااين المناا التنظيما فا

الاامع
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 .14دراسة الشرافي ( )2001بعنوان" :المناخ التنظيمي وعالقته بالتفكير األخالقي وجودة الحياة
لدي طلبة الجامعات بمحافظات غزة"
هدفي هذ الدراس الك

عن الع ق بين المنا التنظيم

عاعدا الحياا عالت كير األ
العص

عاعدا الحياا لدي بلب الاامعاي بمحافظاي ع ا" است دمي الدراس المنه

ق

التحليل

عاست دمي ا ستبان كاد للدراس تكعن ماتمع الدراس من البلب الاامعيين بمحافظ ع ا عالت

بلغي حام ماتمع الدراس ( )28762عهم بلب اامع األ هر عاإلس مي بغ ا عبلغي حام العين

( )1600بالب عبالب من ك الاامعتين عاست دم األساليب اإلحصائي برنام ( )spssالمتعسباي
الحسابي  ،عمعام ي ارتباب بيرسعن ،عتحليا ،عقد تعصلي الدراس إلس مامعع من النتائ اهمها
عاعد ع ق ارتبابيه دال إحصائي بين كا من مقاييق المنا التنظيم عالت كير األ

الحياا عاعد فرعق دال إحصائي ف
اإلس مي ف
الاامع الت

كا من مقاييق المنا

يدرق فيها البلب

ق عاعدا

متعسباي درااي بين بلب اامع األ هر عبلب الاامع
التنظيم

عالت كير األ

ق

عاعدا الحياا تع ي

عاعد فرعق اعهري دال إحصائي ف

استااباي البلب ف

ت

كاف

المقاييق لصال اإلناث عاعصي الدراس تأكيد اهمي المنا التنظيم السائد عمرااع ابعاد ب كا
مستمر لتع ي اعانبه ا ياابي عمعالا اعانبه السلبي
 .15دراسة براون  )2001( Brownبعنوان " :العالقة بين المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي
للمعلمين في مدارس حضرية متوسطة في مقاطعة كالرك (نيفادا) "
"The relationship between organizational climate and job satisfaction of
selected urban middle school teachers in the Clark County School
" )District (Nevada
هدفي هذ الدراس إلس التعر

علس تحديد الع ق بين المنا

التنظيم

عالرضا العظي

مدارق مقابع ك رك " ق فيغاق ،ني ادا " ،عاست دم الباحث المنه العص
است دام اداا ا ستبان  ،عبلغي عين الدراس ( )197معلما عمعلم

ف

ف

دراسته ،عتم

عقد تعصلي الدراس إلس مامعع من النتائ اهمها :ان هناك ع ق ارتبابي قعي بين ممي اي الرضا

العظي

عممي اي المنا التنظيم
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 .61دراسااة جرت اوا  )2001( ،Gratto،بعن اوان" :العالقااة بااين المناااخ التنظيمااي والرضااا الااوظيفي
للقائمين على إدارة مؤسسات دعم وصيانة المشاريع".
Study Gratto"the relationship between organizational climate and job
satisfaction for those in charge of managing institutions of management and
maintenance of projects".

الع ق بين المنا التنظيم

هدفي إلس استك ا

إدارا مؤسساي تعما ف

عابعاد الرضا العظي

صيان عت غيا المعداي ،عاآل ي ،ف

للمدراي القائمين علس

الع ياي المتحدا األمريكي  ،كما

هدفي الدراس ايضا إلس تحديد إذا ما كان هناك ا ت فاي ذاي د ل اعهري علس الرضا العظي

تع ى لمتغيراي (الانق ،عالعرق ،عتصني

المؤسس من حيث حامها عنععها ،عسنعاي ال دم ف

المؤسس ) عتم تع يع استبياناي علس عين من ( )602مدير تم استرداد ( )214استبيان عقد بلغي

نسب ا ستااب  %37عقد است دم الباحث المنه
مامعع من النتائ اهمها إلس ان (ا هتماماي ال

التقييم) اهم عناصر المنا

التنظيم

تعصلي الدراس إلس ضرعرا تركي

الت

التحليل

العص

عقد تعصلي الدراس إلس

صي  ،ا تصا ي الدا لي  ،الهيكا التنظيم ،

لها ع ق بمستعى الرضا العظي

المدراي علس تع ي

ألفراد العين

بيئ العما ع يادا الرضا العظي

عقد

لدى

العاملين عضرعرا تعفير فرك التنمي المهني كعنها عاما مهم عمؤ،ر علس الرضا العظي  ،عكذلك

ا هتمام با تصا ي الدا لي ف تبعير العما المؤسسات

المعظ ين علس

عبضرعرا القيام بتعري

التعقعاي التنظيمي عمعرف مدى تبابق ادائهم مع هذ التعقعاي

ثانيا :دراسات تتعلق بجودة الخدمات الطالبية:

 .1دراسة إبراهيم ( )2016بعنوان" :تقويم جودة الخدمات الطالبية في كلية التربية جامعة
الزقازيق من وجهة نظر الطالب باستخدام بعض نماذج جودة الخدمات البديلة"
هدفي الدراس التعر عل ماهي اعدا ال دماي الب بي عتقعيمها ف مؤسساي التعليم العال

عاهم نماذج اعدا ال دماي البديل  ،عرصد عاقع اعدا ال دماي الب بي ف

كلي

ال قا يق باعتبارها احد المؤسساي الهامه لاعدا ال دماي الب بي  ،علتحقيق اهدا

الدراس المنه العص

التربي باامع

الدراس است دمي

التحليل  ،عاست دم ا ستبان كأداا للدراس  ،عقد تكعن ماتمع الدراس ا صل

( ) 1428من ب ب ف كلي التربي اامع ال قا يق عبلغي عين الدراس الذين ببقي عليهم الدراس

( )800بالبا عاست دمي الدراس الر م اإلحصائي ) )spssلتحليا استااباي افراد العين عتحليا
التباين ا حادي عا تبار

يه لل رعق عقد تعصلي الدراس إلس مامعع من النتائ اهمها ان اهم

عناصر اعدا ال دماي الب بي ال اص ببعد الاعانب المادي ف
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الكلي اايي ف المرتب ا عل

كاني عل الترتيب التال يتمتع اميع العا ملين بالكلي بحسن المظهر يعاد بمكتيه الكلي
الصل بالمقرراي الدراسي ف
عل

عه

الكلي بص

م تل

الت صصاي يليها تلك العناصر الت

مرااع ذاي

اايي بالمرتب ال،اني

الترتيب يعاد بالكلي عسائا الراح المتنعع مقاعد انتظار عاعصي الدراس  :استحداث
دائم للعديد من البرام

عالت صصاي الدراسي ال ريدا عالدرااي العلمي عالمؤه ي

العلمي المعتمدا الت يحتااها سعق العما المحل عالدعل
 .2دراسة بن جمعة ( )2015بعنوان" :مستوى جودة الخدمات الطالبية ورضا الطالب عنها في
جامعة الملك سعود"

هدفي هذ الدراس التعر
الملك سععد ،علتحقيق اهدا

علس مستعى اعدا ال دماي الب بي عرضا الب ب ف

الدراس است دمي الدراس المنه العص

كأداا للدراس  ،عقد تكعن ماتمع الدراس بالبا عبالب من م تل

اامع

التحليل  ،عاست دم ا ستبان

كلياي الاامع عالبالل عددهم

()61412تم ا تيار عين ع عائي بسيب بلغي ( )422عقد تعصلي الدراس إلس مامعع من النتائ

اهمها ان مستعى ال دماي المقدم عالرضا عنها كان متعسبا لكا من اإلسكان ،عالتغذي  ،ع ؤعن

ععاليا لكا من المن آي الب بي  ،عالمكتب عمصادر المعلعماي ،عادارا التعليم ،عالقبعا
الب ب،
ا
ادا فقب دماي النظام اإللكترعن  ،عدم
عالتسايا ف المستعى العال  ،عااي ف المستعى العال
ا
عاعد فرعق دال إحصائيا بين الذكعر عاإلناث حعا ال دماي المقدم ما عدا دم المكتب عمصادر
المعلعماي فكاني ال رعق دال إحصائيا عند مستعى ( )0 05لصال الذكعر عاعصي الدراس
عتن يذ ب لتع ي التعاعن بين عمادا ؤعن الب ب ،ععمادا القبعا عالتسايا ،ف

المتبادا لل دماي الت تقدمها كا منهما للب ب من

.3

ضعي التأ،ير

ا تيسير تبادا المعلعماي عبر ما تعفر تقني

ا تصا ي من إمكاناي ،تبعير ب عتن يذها لتع ي
ماا ا اعسع ل ست ادا من دماي اإلعارا ،من
ساعاي العما

تبعير

دماي المكتب للبالباي بما يتي للبالباي

ا يادا عدد الكتب المسمعو باستعارتها ،ع يادا

دراسة الطاسان ( )2015بعنوان" :درجة تطبيق معايير االعتماد وضمان الجودة في إدارة

شؤون الطالبات والخدمات الطالبية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية"

هدفي الدراس التعر

عال اك ب دارا

علس درا تببيق المعيار ال امق من معايير ا عتماد عضمان الاعدا

ؤعن البالباي عال دماي الب بي باامع اإلمام محمد بن سععد اإلس مي .

است دمي الدراس المنه العص

التحليل  ،عاست دم ا ستبان عاداا المقابل كأداا للدراس  ،عقد تكعن

ماتمع الدراس مان المسئع ي عن إدارا

ؤعن البالباي عالمعظ اي العام ي ف

اإلدارا عف

ال دماي الب بي بمرك دراس البالباي باامع اإلمام محمد بن سععد اإلس مي عالبالل عددهم
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( )180معظ

ع ( )1006بالبه ،عتكعني عين الدراس من عين ع عائي مكعن من ( )60بالب

من مستعيين السابع عال،امن ععينتين نهائيتين للدراس مكعن من ( )278بالب ع( )123معظ ه،
عاست دمي الدراس

علس التك ارراي عالنسب المئعي  ،عمعاما ال ا

األساليب اإلحصائي التالي

كرعنبا  ،عمعاما ارتباب بيرسعن ،عا تبار (ي) العيناي المستقل  ،عتحليا التباين عا نح ار
” ”Meanعالمتعسب الحساب

”“Standard Deviationعالمتعسب الحساب

المع عن (المرا )

“Weightedكما تعصلي الدراس إلس عدد من النتائ اهمها ن هناك ت اعي ف

الدراس ف

المعياري

استااباي افراد

مستعى رضا البالباي عن ال دماي المقدم لهن عفق المعيار ال امق حيث تتراعو ما

بين ( 2 44إلس  )3 36عه متعسباي ت ير إلس (عير متأكد /درا من ض ) علس التعال ف اداا

الدراس .يعاد فرعقا دال إحصائيا عند مستعى (اقا من  )0 05بين متغير المؤها العلم
عالمؤها العلم

(بكالعريعق) ف

ا ستااب لدرا تببيق المعيار ال امق لصال

(،انعي)

المؤها العلم

ال،انعي بمتعسب ( )3 78عاعصي الدراس تععي بلب الاامعاي نحع ال دماي الب بي المتاح لهم
منذ بدي التحاقهم بالاامع  ،ضرعرا إعداد عت عيد البالباي ب ئح معحدا لألنظم عالقعاعد السلعكي

ف التععي عاإلر اد ،التغلب علس الم ك ي عالمععقاي الت تحد من اداي المعظ اي ف إدارا ؤعن

البالباي عال دماي الب بي المساندا

 .4دراسة السعافين ( )2015بعنوان" :استراتيجية مقترحة لتحسين جودة الخدمات الطالبية في

الجامعات الفلسطينية"

هدفي الدارس التعصا إلس استراتياي مقترح لتحسين اعدا ال دماي الب بي ف

ال لسبيني ف

محافظاي ع ا ،عذلك من

ا التعر

الاامعاي

إلس مستعى اعدا ال دماي الب بي ف

الاامعاي ال لسبيني بمحافظاي ع ا من عاه نظر البلب  ،عدارس ال رعق ف للمتغيرايا متعسباي

تقديراتهم لمستعى اعدا ال دماي الب بي

الت صك) است دمي الدراس المنه العص

ف

الاامعاي ال لسبيني تبعا (الانق_ الاامع _

التحليل

عالمنه البنائ

 ،عاست دم ا ستبان كأداا

للدراس  ،تكعني عين الدراس ( )568بالب عبالب من المستعى الرابع بالاامعاي ال ، ،اإلس مي
عا قصس عاأل هر عاست دمي الدراس

األساليب اإلحصائي التالي

برنام

عالمتعسباي الحسابي

عا نحرافاي المعياري عتحليا التباين ،تعصلي الدراس إلس عدد من النتائ اهمها ان مستعى اعدا

ال دماي الب بي ف

الاامعاي ال لسبيني حيث كان الع ن كان متعسبا لألبعاد ال مس بنسب

( ،)%53 84عدم عاعد فرعق ذاي د ل إحصائي عن مستعي (  )   0.05بين متعسباي تقديراي
افراد العين لمستعى اعدا ال دماي الب بي ف الاامعاي ال لسبيني ف محافظاي ع ا تع ي لمتغير
الانق ،عاعد فرعق ذاي د ل إحصائي عن مستعي ( )   0.05بين متعسباي تقديراي افراد العين
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لمستعى اعدا ال دماي الب بي ف الاامعاي ال لسبيني تع ى لمتغير الاامع (اإلس مي  ،األقصس،
األ هر) ،عذلك لصال الاامع اإلس مي ، ،م اامع األ هر، ،م اامع األقصس ،عاعصي الدراس

تععي البلب عتعري هم بال دماي الب بي عماا تها ع اهميتها ،عذلك ل ست ادا من تلك ال دماي،

حيث ان ك،ير من البلب يت راعن من الاامع دعن العلم بال دماي الت ا كان من الم ترض ان
يست يدعا منها
 .5دراسة سيف وآخرون ( )2014بعنوان" :مستوى جودة الخدمات الطالبية ورضا الطلبة عنها
في الجامعات األردنية الحكومية"

هدفي هذ الدراس التعر إلس تقييم مستعى اعدا ال دماي الب بي  ،عرضا البلب ف الاامعاي
الحكعمي األردني  ،عمن عاه نظر بلبتها ،.عالتعر

علس ا،ر اعدا ال دماي الب بي ف رضا

البلب  ،عمعرف فيما لع كان هناك فرعق ذاي د ل إحصائي عند مستعى د ل ( )0 05ف رضا

البلب قد تع ى للمتغيراي ال

الدراس المنه العص

صي (الانق ،الانسي  ،ا بتعاث) علتحقيق اهدا

الدراس است دمي

التحليل  ،عاست دم ا ستبان كأداا للدراس  ،عقد تكعن ماتمع الدراس من

ب ب كلياي إدارا األعماا ف

الاامعاي األردني الحكعمي للعام الدراس

 2012-2011،عالبالل

عددهم ( ، )776عنتيا لكبرا حام العين تم ا تيارهم ببريق ع عائي  ،عاست دمي الدراس الر م

اإلحصائي ) )spssلتحليا استااباي افراد العين  ،عقد تعصلي الدراس إلس مامعع من النتائ

اهمها ان هناك تقييما متعسبا لاعدا ال دماي المقدم ف الاامعاي األردني الحكعمي  ،عهذا التقييم
قد ا تما علس ال دماي األكاديمي ععير األكاديمي  .عاعد ا ت فاي نععي ف

الب ب تع ى

ت

مستعياي رضا

ف الانق (ذكر عان،س) ،عبالمقابا عدم عاعد ا ت فاي نععي ف مستعياي

رضا الب ب تععد إلس انسي البالب عحصعله علس البع ،الدراسي  .عاعصي الدراس  :ان يسعس
قباع الاامعاي لتحقيق مستعياي اعدا عالي من

ا ا هتمام بكاف ابعاد الاعدا عا عتماد ،تعفير

البني التحتي ال م للتببيقاي اإلارائي إلدارا الاعدا ،استااب للمتغيراي الاديدا عالمنافس ال ديدا،

عمعاكب الحاا المتاددا لسعق العما .ت دريب العاملين ف الاامعاي األردني علس اهمي األ ذ براي

الب ب عتصري

إاراياتهم اليعمي  ،عتبعير سبا التعاصا عاعلياي امعرهم.

 .6دراسة العاني والراسبية ( )2013بعنوان" :جودة الخدمات الطالبية التي تقدمها عمادة شؤون
الطالب بجامعة السلطان قابوس"
هدفي الدراس التعر

ك

عن اعدا ال دماي الب بي الت

باامع السلبان قابعق علتحقيق اهدا

تقدمها عمادا ؤعن الب ب

الدراس است دمي الدراس المنه العص

التحليل  ،عاست دم

ا ستبان كأداا للدراس  ،عقد تكعن ماتمع الدراس مان (  )١٢٣١٨بالباا عبالبا من اامعا السلبان
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قابعق ف

مساتعى البكالعريعق ،للعام األكاديم

األعلس كاعنهم با ب السن التأسيسي

بالبا عبالب

2010/2009م بعد ان تم استبعاد ب ب السان

تم ا تيار عين ع عائي من ماتمع الدراس بلغي ()610

عاست دمي الدراس األساليب اإلحصائي التالي

الر م اإلحصائي ( )spssعالمتعسباي

الحسابي عا نحرافاي المعياري عتحليا التباين المتعدد عا تبار ي

ي يه للمقارناي البعدي  ،كما

تعصلي الدراس إلس عدد من النتائ اهمها ان اعلس متعسب حساب

ساا ستااباي افراد عين

الدراس ساا لصال

مااا

دماي اإلر اد عالتعايه الدين

( )3 79ف

متعسب

حين ان ادن

حساب ساا لصال مااا دماي التغذي الب بي ( ،)2 82ان اعدا ال دماي الت تقدمها عمادا
ؤعن الب ب عالبالباي اايي بمستعى اعلس من الذكعر ف ماا ي ال دماي ا اتماعي ع دماي

اإلسكان الب ب عمااا التدريب المستدام للب ب ،رعق ذاي د ل إحصائي ( )0 05سالي ف

مااا ال دماي ا اتماعي لص و ب ب السن ال،اني  ،فرعق ذاي د ل احصائي لمتغير الكلي
علصال الكلياي اإلنساني ف

ماالين معا هما

( )3 27علصال الكلياي العلمي ف

ال دماي ا اتماعي ( ،)3 37عالتدريب المستدام

مااا دماي اإلر اد عالتعايه عاعصي الدراس

التأكيد علس

اهمي عاعد م رفين مت صصين ف مااا التدريب المستدام عاإلنماي الذات  ،لتنمي قدراي الب ب
عتعايه اهتماماتهم بما يحقق اهدا

العمادا ف تنمي استعداداي الب ب عمهاراي الت كير الناقد لديهم

بما يرفع من مستعى اعدا ال دماي الت

تقدم لهم للب ب ،مراعاا تلبي احتياااي الب ب من

ال دماي من قبا العمادا عفق الت صصاي ف
احتياااي الكلياي العلمي عاإلنساني

الكلياي ،حيث يتبلب التنعع باألن ب بما يلب

اص ف مااا ال دماي ا اتماعي عالتدريب المستدام

 .7دراسة الف ار والعوضي ( )2013بعنوان" :قياس واقع جودة الخدمات التي تقدمها الجامعات
الفلسطينية في ضوء المتغيرات العالمية المعاصرة"
هدفي الد ارس إلس قياق عاقع اعدا ال دماي الت

تقدمها الاامعاي ال لسبيني ف

المتغيراي العالمي المعاصرا من عاه نظر البلب  ،كما هدفي التعر
متعسباي تقديراي البلب لدرا اعدا عناصر ال دماي المقدم ف

ضعي

إلس د ل ال رعق بين

اامع القدق الم تعح ا تبعا

للمتغيراي (الانق ،المستعي الدراس  ،فرع الاامع ) ،است دمي الدراس المنه العص

التحليل ،

عاست دم ا ستبان كأداا للدراس  ،تكعني عين عماتمع الدراس من ( )348بالبا عبالب من بلب

كلياي التربي ب رعع اامع القدق الم تعح ال مس ف محافظاي ع ا عاست دمي الدراس األساليب

اإلحصائي التالي

برنام

الر م اإلحصائي ( )spssعالمتعسباي الحسابي عا نحرافاي المعياري

عتحليا التباين األحادي ،تعصلي الدراس إلس عدد من النتائ اهمها عدم عاعد فرعق ذاي د ل
إحصائي بين متعسباي تقدير بلب كلياي التربي لدرا اعدا عناصر ال دماي المقدم ف اامع

القدق الم تعح تع ى لمتغيراي الانق ،عالمستعى الدراس  ،عفرعع اامع القدق الم تعح ف
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محافظاي ع ا ،عاعصي الدراس

التركي علس ماا ي ال دم عما تتضمنها من عناصر م تل
ماا ي المادي  ،ا عتمادي

مستعى متدنيا ف مستعى ال دم فيها عب اص ف
عالت اظهر البلب
ا
عاعادا النظر فيها من ااا تاعيد مستعى ال دماي المقدم للبلب ف هذ الماا ي ععناصرها

 8دراسااة شاااة  :)2013( Shah,بعن اوان" :جااودة الخدمااة ورضااا العمياال فااي التعلاايم العااالي فااي
باكستان"
Quality of Service and Customer Satisfaction in Higher Education in Pakistan

هدفي الد ارس التعر إلس تحليا الع ق بين اعدا ال دم  ،عابعادها ال مس الت تؤدي إلس رضا
العم ي (الملمعسي  ،المع،عقي  ،ا ستااب  ،الضمان ،التعاب ) است دمي الدراس المنه

العص

التحليل  ،عاست دمي الدراس ا ستبان كأداا للدراس عمقياق ) ،(SERVQUALعقد سحبي عين

الدارس من ( )22اامع منت را ف

المحافظاي  ،األربع ف

باكستان عتكعني عين الدراس من

( )113بالب عبالب  ،تعصلي الدراس إلس عدد من النتائ اهمها ان رضا البلب هع ذاي صل
إلس حد كبير ف

المع،عقي عالضمان ف

حين ا ستااب عالتعاب

عالملمعسي كاني اقا اهمي ،

عبالتال من ااا تحسين رضا الب ب ف باكستان ياب التركي علس األبعاد
 .9دراسة معاد ( )2012بعنوان " :تقييم جودة واعتماد خطط وبرامج وتنفيذ األنشطة الطالبية
كأحد أدوات طريقة العمل مع الجماعات للعام الجامعي "2012 -2011

هدفي الدراس إلس تقييم اعدا عاعتماد بب عبرام عتن يذ األن ب الب بي كأحد ادعاي بريق
البحث الكم

العما مع الاماعاي للعام الاامع

2012 -2011م است دمي الدراس المنه

اإلحصائ ف تحليا البياناي من

ا برنام الدراس  ،ببق البحث علس األ صائيين ا اتماعيين

عم رف األن ب الب بي عمديري إدارا رعاي ال باب المرك ي باامع ال قا يق ععددهم ( ،)40عقد

امعي بياناي البحث من

ا مقياق لتقييم اعدا عاعتماد بب عبرام عتن يذ األن ب الب بي

كأحد ادعاي بريق العما مع الاماعاي للعام الاامع 2012 -2011م تعصلي الدراس إلس عدد

من النتائ اهمها الت ام بب عبرام األن ب الب بي علس معايير الاعدا فقد اتض ان عبارا
"تمي مناق

ال ب مع مديري إداراي رعاي ال باب بالكلياي قبا تن يذها "اايي ف المرتب األعلس

من عاه نظر المبحع،ين ،يما يتعلق بالت ام األن ب الب بي ف

تن يذها علس معايير عالاعدا

عا عتماد فقد اايي ف المرتب األعلس عبارا" يراعس الحعار البناي ا،ناي ممارس األن ب الب بي  ،ان
نسب كبيرا من المبحع،ين ا ارعا بأن ضع

المي اني الم صص لتن يذ األن ب الب بي مع نقك
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األدعاي ه

اك،ر الصععباي الت

تعااه تبعير ب األن ب الب بي عاعصي الدراس

ضرعرا

تعفير اماكن مناسب لت يد األن ب مع تاهي مكان دائم للتدريب عالعرض
 .10دراسة ناصف ( )2012بعنوان" :استخدام األنشطة الطالبية في خدمة الجماعة لتنمية
وعي الشباب الجامعي بمفهوم ثقافة الجودة"

ه اادفي الد ارسا ا التعااار اس اات دام األن ااب الب بيا ا فا ا

الاامع بم هعم ،قاف الاعدا ،است دمي الد ارسا المانه

دما ا الاماعا ا لتنميا ا ععا ا ال ااباب

ابه التاريبا  ،حياث اسات دم الباحاث تصاميم

التارب القبلي البعدي باست دام مامععتين إحداهما ضابب عاأل رى تاريبي  ،حياث يسات دم هاذا الناعع
مامععتين متكافئتين عتقاق المامععتين قبا التاربا ، ،ام ياتم إد ااا المتغيار التاريبا علاس المامععا

التاريبي ا فقااب، ،اام تقاااق المامععتااان م ارا ا اارى بعااد ذلااك عيعتباار ال اارق ف ا نتااائ القياااق ناتا اا عاان

المتغياار التاريب ا تاام اسااتبعاد ال ااباب ف ا المسااتعيين ال،ااان عال،الااث عتاام ا تيااار ال ااباب ف ا المسااتعى

األعا مماان حصاالعا علااس درااااي من ضا علااس مقياااق "ععا ال ااباب الاااامع بم هااعم ،قافا الاااعدا"

ععااددهم ( 39ااابا) ،حيااث تاام ا تيااار ( )30اااب ماانهم بالبريق ا الع اعائي البساايب تاام تقساايمهم إلااس
اماعتين إحداهما ضابب عاأل رى تاريبي بالتساعي ،تم استبعاد ال باب فا المساتعيين ال،اان عال،الاث

عتم ا تيار ال باب ف المستعى األعا ممن حصالعا علاس دراااي من ضا علاس مقيااق "ععا ال اباب
الا ااامع بم ه ااعم ،قافا ا الا ااعدا" عع ااددهم ( 39ااابا) ،حي ااث ت اام ا تي ااار ( )30اااب م اانهم بالبريقا ا

الع اعائي البساايب تاام تقساايمهم إلااس اماااعتين إحااداهما ضااابب عاأل اارى تاريبي ا بالتساااعي تعصاالي

الدراس إلس عدد من النتائ اهمها تضا ان عينا الد ارسا مان ال اباب الااامع لاديهم ععا مان ض
بعاه عام بم هعم ،قاف الاعدا ،حيث ا،بتي المعالاااي اإلحصاائي لمقيااق الد ارسا ذلاك ،عهاع ماا يت اق

مع نتائ الدراساي السابق  ،إ ان ان اض العع كان بدرا اكبر ف اانب الم اارك اإلياابيا عناه

ف اانب المعار المرتبب بالعع بم هعم ،قاف الاعدا ،اكدي النتائ الكي يا التا ظهاري فا تحلياا

التقاارير الدعريا

اتماعااي الاماعا التاريبيا اناه يمكان اساات،مار األن اب الب بيا بأنعاعهاا الم تل ا

ف تنمي عع ال باب الاامع بم هعم ،قاف الاعدا ،باعتبارها من عناصار الااذب لادى البالاب "عهاع
م ااا يت ااق م ااع نت ااائ الد ارس اااي الس ااابق التا ا اك اادي عل ااس اهميا ا األن ااب الب بيا ا فا ا تنميا ا اعان ااب

ال

صي الم تل " ( ،)105عهاع ماا يت اق ايضاا ماع النتاائ الكميا التا قادمها تببياق مقيااق الد ارسا

الحااال ماان حاادعث تحساان نسااب ف ا عع ا ال ااباب الاااامع بم هااعم ،قاف ا الاااعدا ،عاعصااي الد ارس ا

ضرعرا ا ستمرار ف دعم األن ب الب بيا التا تنما ععا ال اباب الااامع بم هاعم الااعدا عالعماا
عل تاديدها عتبعيرها ،بحيث تعاكب التغيراي عالتبعراي المساتمرا ماع تاعفير كافا اإلمكانيااي الماديا

عالب ري ال م لنااحها
72

 .11دراساااة حمايااال ،ونجااام الااادين ( )2011بعناااوان" :مساااتوي تقااادير خريجاااي جامعاااة القااادس
المفتوحة في محافظة أريحا واالغوار للخدمات التي تقدمها لهم الجامعة"
هدفي الدراس التعر

تقدير

ريا

اامع القدق الم تعح ف

محافظ اريحا عا ععار

لل دماي الت تقدمها لهم الاامع لل دماي األكاديمي عاإلداري عالن سي لت تقدمها اامعتهم ،عالس
التعر إلس ترتيب ماا ي ال دماي الت تقدمها الاامع لبلبتها تبعا لدرا اهميتها من عاه نظر
ريايها است دمي الدراس المنه المسح

ماتمع الدراس من اميع ريا

ا ستنتاا  ،عاست دم ا ستبان كأداا للدراس  ،تكعن

اامع القدق الم تعح ف

محافظ اريحا عا ععار عبلغي عين

الدراس ( )123ري ع رياا عاست دمي الدراس األساليب اإلحصائي التالي

برنام

عالمتعسباي

الحسابي عا نحرافاي المعياري عتحليا التباين ،تعصلي الدراس إلس عدد من النتائ اهمها حصلي
اميع الماا ي ال دماتي ماتمع علس درا معافق (كبيرا ادا) بنسب مئعي كلي بع ن نسب

( ،)85%عاعصي الدراس حث الم رفين عاألكاديميين لرفع درا التعاعن عالتعاصا مع البلب بما
يحقق حاااتهم عرضاهم

 .12دراسااة الخضاايري

 :)2011( Khodayari& Khodayari,بعناوان "جااودة الخدمااة فااي

التعليم العالي دراسة حالة قياس جودة الخدمة في جامعة ازاد اإلسالمية في ايران"
Quality of Service in Higher Education Case Study of Measuring Quality of
Service at Azad Islamic University in Iran

هدفي الدراس إلس قياق اعدا ال دم ف مااا التعليم من

من عيرها ف

اعدا ال دم

ا تحديد الععاما الت تسهم اك،ر

عاست دمي الدراس ا ستبان كأداا للدراس عالمكعن من ( )22سؤا

لإلااب علس اسئل الدراس  ،عتكعن ماتمع الدراس من ( )384بالب عبالب من اامع ا اد

اإلس مي تعصلي الدراس إلس عدد من النتائ اهمها ان هناك فرعق بين تعقعاي الب ب لل دماي
عبين ما يتلقعنه من دم  ،ان هناك فاعاي ف

العناصر ال مس للمقياق (المع،عقي  ،الملمعسي ،

عا ستااب  ،عالضمان عالتعاب ) ،عاعصي الدارس بضرعرا تببيق المقياق باستمرار علس ب ب
الاامع من ااا التعر علس نقاب القعا عالضع

ب كا متعاصا
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 13دراسااة الحااولي ( )2009بعناوان" :تقااويم جااودة البيئااة الجامعيااة ماان وجهااة نظاار الخااريجين
بالجامعة اإلسالمية بغزة"
هاادفي الد ارساا إل ااس التعاار علااس تق ااعيم اااعدا البيئا ا الاامعياا ماان عاها ا نظاار ال ا ارياين
بالاامع ا اإلس ا مي بغاا ا عد ارس ا مااا إذا كااان هناااك فاارعق تع ا ى لمتغيااراي الااانق ،عا

األكاديم  ،عالمعدا التراكم  ،است دمي الدراس المنه العص

التحليل  ،تكعني عين ع اعائي مان

الاامعاا اإلس ا مي بلغااي ( )858بالبا اا عبالب ا  ،عكانااي األداي عبااارا ع اان بباقاا
الماااا ي التالي ا  ،دم ا القبااعا عالتسااايا ،دم ا

تصاااك

ااري مقتناا فا ا

ااؤعن الب ا ب ،ع دم ا عيااادا الاامع ا  ،عاألندي ا

الب بي  ،ع دم الم تبراي عالحاساعب ،عالمكتبا المرك يا  ،عالم تباراي العلميا  ،عالكافتيرياا ،عالقاعااي

الد ارسااي  ،عالحاادائق ،عالم عااب عالمسااارو ،تعصاالي الد ارس ا إلااس عاادد ماان النتااائ اهمهااا :ان تقااديراي
اف اراد العين ا ب ااكا عااام كانااي متعسااب ماعاادا ال ق اراي المتعلق ا بعاادد ااه ا ا الحاسااعب ،عاإلعااارا ماان

المكتب  ،عالم ارك ف األندي الب بي حيث كاناي التقاديراي باع ن نساب ( ،)%60ان تقاديراي افاراد
العين ا ب صااعك ال اادماي الت ا تقاادمها الكافتيريااا ،عالقاعاااي الد ارسااي  ،عمكتب ا البالااب ،عالم عااب
متعسب ب كا عام ،عاعد فرعق ذاي د ل إحصائي تع ى لمتغير الانق لصاال البا ب ،علمتغيار

ا

تصاااك األكاااديم لصااال الكلي ااي ال اارعي  ،علمتغياار المعاادا التراكم ا لصااال ذعي المعااد ي

العليااا عاعصااي الد ارس ا تقااديم دعاري تدريبي ا للعاااملين ف ا عمااادا القبااعا عالتسااايا ،عالمكتب ا  ،تبااعير
قاعدا البياناي ف المكتب المرك ي بالاامع ع يادا مقتنياتها ،ع يادا العقي الم صك للبالب

 .14دراساة بتيارازيليس وآخاروان Petruzzellis & Others

( )2006بعناوان" :رضاا الطاالب

وجودة الخدمة في الجامعات اإليطالية"
Student satisfaction and quality of service in Italian universities

هدفي الدراس إلس تقييم األداي الاامع

المقدم لهم من الاامعاي اإليبالي

عن بريق ا تبار رضا الب ب عن اعدا ال دماي

دارس حال من اامع باري ،عاست دمي الدارس مقياق

( )SERVQUALلتحليا رضا الب ب ،است دمي الدراس المقابل كأداا للدراس للتعر
الب ب عن مستعى الاعدا ف

ال دماي المقدم ف

عل رضا

اامع باري ،عببقي الدارس علس عين

ع عائي ببقي من الب ب المسالين ف ا،ن ع ر كلي من اامع باري تعصلي الدراس إلس عدد

من النتائ اهمها ان هناك ضع

ف

حال الرضا لدى الب ب عن اعدا ال دماي المقدم لهم

بلغي ( )%46 9عان حام عنععي ال دماي المقدم لهم ا تصاا ال

المستعي المبلعب ،اكد

الب ب علس عاعد بعض ال،غراي عالت من اهمها الع ق بين الب ب عالمعظ ين عالت تعص
عير مقنع للب ب عاعصي الدارس ضرعرا قيام الاامعاي بالتركي علس تحسين نعع
74

بأنها

التعقيب على الدراسات السابقة:
تنععي الدراساي العربي عاألانبي الت

الب بي عفيما يل اعاه الت ابه عا

ت

تناعلي معضعع المنا

التنظيم

بين الدراس الحالي عالدراساي السابق

عاعدا ال دماي

أوجه االتفاق وأوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
أوالا :من حيث المنهج المستخدم في الدراسة:
ات قي الدراس الحالي مع معظم الدراساي السابق العربي عاألانبيا فا اسات دامها للمانه العصا

التحليل ا د ارس ا عبياادا ( ،)2016د ارس ا األعااا ( ،)2015د ارس ا الماادهعن ( ،)2012عد ارس ا ال اراف
( ،)2012د ارس ا ا الببي ا ا ( ،)2010د ارس ا ا ال ا اارمان ع لي ا اااي ( ،)2009د ارس ا ا محما ااد (،)2008
دراس عابدين عابع سمرا ()2001

دراس ) ،Cronesky، others & ، (2003دراس (2003) ,others & ,Wiklund
م،ااا د ارسا ا إبا اراهيم ( )2016عد ارساا ب اان امعا ا ( ،)2015عد ارساا س ااي

عآ اارعن ( )2014عد ارسا ا

الع ااان  )2013( ،عد ارسا ا ال ا ارا ،عالععضا ا ( )2013د ارسا ا الح ااعل ( )2009د ارسا ا

اااا ، Shah,

( )2013عا تل اي ماع د ارسا  (2010) ,Zhanالتا اسات دمي المانه التاريبا عد ارسا (الساعافين،
( )2015اس ا اات دمي الم ا اانه البن ا ااائ عد ارسا ا ا مع ا اااد )2012( ،اس ا اات دمي الم ا اانه البح ا ااث الكما ا ا

اإلحصائ  ،عدراس حمايا عنام الدين )2011( ،است دمي الدراس المنه المسح ا ستنتاا
ثانيا :من حيث أداة الدراسة:

است دمي الدراس الحالي ا ستبان كأداا للدراس  ،عقد ات قي مع معظم الدراساي السابق العربي

عاألانبي ف است دام ا ستبان كأداا رئيس للدراس م،ا دراس  ،ا عا ( )2015المدهعن (،)2012

عدراس ال راف )(2011

( ،)2008دراس اعا

دراس ال عاعرا)2011( ،

 ،) 2008( Gulدراس براعن

( ،)2016دراس بن امع ( ،)2015دراس سي

دراس الببي

( ،)2010دراس محمد

،)2001( ، Brown

دراس إبراهيم

عآ رعن ( ،)2014دراس العان ( ،)2013دراس

ال ار عالععض ( ،)2013دراس حمايا عنام الدين ( ،)2011دراس

ال ضيري )2011( Khodayari& Khodayari,
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اا  ،)2013( Shah,دراس

ثالثا :من حيث المجتمع وعينة الدراسة:
ات قي الدراس الحالي ف

ببقي علس البلب م،ا دراس ال راف

ا تيار ماتمع الدراس الت

) (2011دراس إبراهيم ( ،)2016دراس بن امع ( ،)2015دراس السعافين ( ،)2015دراس سي
عآ رعن ( ،)2014دراس العان عالراسبي ( ،)2013دراس ال ار عالععض ( ،)2013دراس ناص

( ،)2012دراس الحعل ( ،)2009دراس
دراس

ال ضيري

اا )2013( Shah,

 ،)2011( Khodayari& Khodayari,دراس

بتي ار يليق عآ رعن

 )2006(Petruzzellis & Othersعا تل ي الدراس الحالي ف ا تيار ماتمع الدراس مع العديد
من الدراساي السابق م،ا دراس عبيدا ( )2016دراس المدهعن ( ،)2012دراس الببي

(،)2010

دراس ال رمان ع لي اي ( ،)2009دراس قرعان ( ،)2009دراس محمد ( ،)2008دراس السععدي
( ،)2006دراس عابدين عابع سمرا ( ،)2001دراس اعا  ،)2008( Gulدراس براعن Brown

( ،)2001دراس ارتعا ،)2001( ،Gratto ،دراس الباسان ( ،)2015حيث تم تببيق العين علس
اعضاي الهيئ التدريسي عالمعظ ين بالاامعاي

أوجه االستفادة من الدراسات السابقة :من خالل الدراسات السابقة استفادت الباحثة ما يلي:
 بناي فكرا الدراس من
 تعري

ا التركي علس المعضعع المراد دراسته عبناي اإلبار النظري

مصبلحاي الدراس

 ا تيار منه الدراس عاألداا المناسب للدراس الحالي
 است اد ايضا ف ا تيار عين الدراس عتحديدها
 تحديد األساليب اإلحصائي المناسب

 بناي ا ستبان عصياع ال قراي عتبعيرها

 ا تيار المتغيراي (النعع ،المؤها العلم  ،الاامع  ،التقدير الاامع )
عرض عمناق

النتائ عت سيرها ،عتقديم التعصياي عالمقترحاي

تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يلي:
 تمي ي الدراس الحالي عن الدراساي السابق ف

تناعلها لمعضعع المنا

التنظيم

ف

الاامعاي ال لسبيني عع قته بمستعي اعدا ال دماي الب بي الت تقدم لبلب الاامعاي
 تم تببيقها علس الماتمع ال لسبين عهذا لم يتم تناعله ف دراساي ا رى ،حيث تم تببيق
معظم الدراساي السابق ف ماتمعاي م تل ما بين عربي عاانبي
 رك ي هذ الدراس علس المنا

ف

التنظيم

الماتمع ال لسبين

علس تبعيرها ،كما رك ي علس الدعر الهام لاعدا ال دماي الب بي
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لضرعرا تعافرها عالعما

الفصل الرابع

منهجية الدراسة

الطريقة واإلجراءات


المقاادمااة.



أوالا :منهج الدراسة.



ثانيا :مجتمع الدراسة.
ا



ثالثاا :عينة الدراسة.



ابعا :الوصف اإلحصائي ألفراد العينة وفق البيانات األولية.
را



خامسا :أداة الدراسة.
ا
 صدق االستبانة.
 ثبات االستبانة.



المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
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الفصل الرابع
منهجية الدراسة
الطريقة واإلجراءات

المقدمة

يتناااعا هااذا ال صااا عص ا ا م ص ا ا لإلا اراياي الت ا اتبعهااا الباح ،ا ف ا تن يااذ الد ارس ا  ،عماان ذلااك

عصا ا لمانه الد ارسا  ،عافاراد ماتمااع الد ارسا ععينتهاا ،عكااذلك اداا الد ارسا المساات دم عبارق إعاادادها،
عصاادقها ع،باتهااا ،كمااا يتضاامن هااذا ال صااا عصا ا لإلااراياي التا قاماي بهااا الباح،ا فا تقنااين ادعاي

الدراس عتببيقهاا ،عا يا ار المعالاااي اإلحصاائي التا اعتمادي الباح،ا عليهاا فا تحلياا الد ارسا  ،عفيماا
يل عص

لهذ اإلاراياي

أو اال :منهجية الدراسة:

عه البريق البح،ي الت ا تارتها الباح ،ف الحصعا علس معلعماي تمكنها من إااب اسئل

البحث من مصادرها (األعا ،عاألستاذ)82 2003 ،
عقد است دمي الباح ،المنه

بأسلعبه التحليل

الذى يص

عيحدد عيعض

م كل دور المناخ

التنظيمي في الجامعات الفلسطينية وعالقته بمستوي جودة الخدمات الطالبية التي تقدم لطلبة

الجامعات ،عيحلا عيقارن عيقيم ام ا ف التعصا إلس حقائق علمي يايد بها رصيد العلم عالمعرف من
ا دراس ماض

لتدعيمها عت

الم كل أل ذ العظ عالعبرا عدراس حاضرها من ااا ت

يك اعانب الضع

ف المستقبا اع ما قد يت ذ ف

يك اعانب القعا

لمعااهتها عع قتها ،م التنبؤ بما ستؤعا اليه امر هذ الم كل

انها من ق ارراي ف المراحا التالي (ال بيب)45 2006 ،

لذا ف ن الباح ،ستعتمد علس هذا المانه للعصاعا إلاس المعرفا الدقيقا عالت صايلي حاعا م اكل البحاث،
علتحقي ااق تص ااعر افض ااا عادق للظ اااهرا معض ااع الد ارسا ا  ،كم ااا ان ااه سيس اات دم اس االعب العينا ا الع ا اعائي

الببقي ف ا تيار لعين الدراس  ،عسيست دم ا ستبان ف امع البياناي األعلي

طرق جمع البيانات:

اعتمدي الباح ،علس نععين من البياناي:

 .1البيانات األولية :ذلك بالبحث ف الااناب الميادان بتع ياع اساتبياناي لد ارسا بعاض م ارداي البحاث
عحصاار عتاميااع المعلعماااي ال م ا ف ا معضااعع البحااث ،عماان ،اام ت ريغهااا عتحليلهااا باساات دام برنااام

 (Statistical Package for Social Science) SPSSاإلحصااائ عاساات دام ا
اإلحصائي المناسب بهد

العصعا لد

ي ذاي قيم عمؤ راي تدعم معضعع الدراس

تباااراي

 .2البيانات الثانوية :تمي مرااع الكتب عالدعرياي عالمن عراي ال اص اع المتعلق بالمعضعع قيد

الدراس  ،عالت

تتعلق بدراس " المناخ التنظيمي في الجامعات الفلسطينية وعالقته بمستوي جودة
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الخدمات الطالبية التي تقدم لطلبة الجامعات " ،عاي مرااع قد تري الباح ،انها تسهم ف

إ،راي

الدراس  ،التعر

علس

الدراس ب كا علم  ،عتنعي الباح ،من

ا اللاعي للمصادر ال،انعي ف

األسق عالبرق العلمي السليم ف كتاب الدراس  ،عكذلك ا ذ تصعر عام عن آ ر المستاداي الت

حد،ي عتحدث ف مااا الدراس

ثانيااا ا :مجتماااع الدراساااة :نظ ا ار لك،ا ارا عاادد الكلياااي بالاامعاااي ال لس اابيني عصااععب قيااام بحااث عاح ااد
ساتب ع راي بلبتهااا اقتصاري الباح،ا د ارسااتها علاس كلياااي التربيا فيهااا عبااذلك تكاعن ماتمااع الد ارسا

م اان امياااع بلبا ا الاامع اااي كلي اااي التربيا ا س اان رابعا ا مااان الاامع اااي ال، ،ا ا اإلسا ا مي  ،عاأل هااار،

عاألقصااس عالبااالل عااددهم حسااب سااا ي الرساامي لاادائرا اائعن المااعظ ين فا الاامع ا ( )6598بالب اا
عبالب

ثالث ا :عينة الدراسة:

 -1العينة االستطالعية للدراسة
تكعني العين ا ستب عي من ( )30بالبا عبالب  ،تم ا تيارهم ببريقا ع اعائي  ،عذلاك لياتم تقناين

ادعاي الدراس عليهم من ا ا حسااب الصادق عال،بااي باالبرق المناساب  ،عقاد تام اساتبعادهم مان عينا
الدراس الت تم التببيق عليها

 -2العينة الميدانية للدراسة:
حيااث اتبعااي الباح ،ا اساالعب العين ا الع اعائي المنظم ا البساايب ماان ماتمااع الد ارس ا المتكااعن ماان

بلب الاامعاي ف المستعى الرابع حيث تم تع يع اداا الدراس علس ما يقارب العين المبلعبا عالمحاددا

( )660استبان عالتا تبلال ماا نسابته ( ،)10%عقاد تام اساترداد ( )497اساتبان مان ماماعع ا ساتباناي
المع ع اي بنسب ( )%89 5عتعتبر مقبعل إلاراي التحليا اإلحصائ
رابع ا :الوصف اإلحصائي ألفراد العينة وفق البيانات األولية:
وصف الخصائص والبيانات الشخصية:

-1توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس

جدول (:)4.1

توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
التكرار

النسبة المئوية

الجنس
ذكر

266

53.5

أنثى

231

46.5

497

100.0

المجموع
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يبين ادعا رقم ( )4 1ان ما نسبته ( )%53.5من عين الدراس هم من بلب المستعي الرابع بكلي
التربي ذكعر ،عما نسبته ( )%46.5هم من بلب المستعي الرابع لكلياي التربي اإلناث

-2توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجامعة

جدول (:)4.2
توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجامعة
الجامعة

التكرار

النسبة المئوية

اإلسالمية

140

28 2

األزهر

149

30 0

األقصى

208

41 8

المجموع

497

100.0

يبين ادعا رقم ( )4 2ان ما نسبته ( )%30 0من عين الدراس من اامع األ هر ،عما نسبته
( )%41 8اما اامع األقصس ،عما نسبته ( )%28 2هم من الاامع اإلس مي
-3توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص
جدول (:)4.3

توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص
التخصص

التكرار

النسبة المئوية

علمي

160

32 2

علوم إنسانية

337

67 8

المجموع

497

100.0

يبين ادعا رقم ( )4 3ان ما نسبته ( )%32 2من عين الدراس هم من البلب فرع علم  ،عما

نسبته ( )%67 8هم من فرع العلعم اإلنساني  ،عما نسبته ()%3 1
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-4توزيع عينة الدراسة حسب متغير التقدير الجامعي:
جدول (:)4.4
توزيع عينة الدراسة حسب متغير التقدير الجامعي
النسبة

التقدير الجامعي

التكرار

جيد

149

30 0

جيد جدا

316

63 6

32

64

497

100.0

ممتاز

المجموع

المئوية

يبين ادعا رقم ( )4 4ان ما نسبته ( )%30 0من عين الدراس هم من الذين تقديرهم

الاامع ايد ،عما نسبته ( )%63 6هم من تقديرهم الذين ايد ادا عما نسبته ( )%6.4من الذين
تقديرهم ممتا

خامسا :أداة الدراسة:
قامي الباح ،باست دام استبان ف هذ الدراس تتكعن من قسمين رئيسين

 .1القسم األعا البياناي ال

صي عيتكعن من (الانق ،الاامع  ،الت صك ،التقدير الاامع )

.2القسم ال،ان عيتكعن من محاعر الدراس الرئيسي عه
أو اال :المناخ التنظيمي .ويتكون من ( )4مجاالت هي:

 1مااا الع ق بين اإلدارا عالبلب عيتكعن من ( )8فقراي

 2مااا الم ارك ف ات اذ الق ارراي عيتكعن من ( )8فقراي

 3مااا تع ي عتح ي عضع هيئ التدريق لب به عيتكعن من ( )8فقراي
 4مااا الع قاي اإلنساني بين اعضاي هيئ التدريق عالبلب عيتكعن من ( )8فقراي
ثانيا :جودة الخدمات الطالبية ويتكون من ( )4مجاالت ه

 .1مااا اعدا عضع الهيئ التدريسي بالاامعاي ال لسبيني عيتكعن من ( )8فقراي.
 .2مااا اعدا البرام التعليمي المقدم لب به الاامعاي عيتكعن من ) (8فقراي.
 .3مااا اعدا الكتاب الاامع بالاامعاي ال لسبيني عيتكعن من ( )8فقراي

 .4مااا اعدا المبان التعليمي ف الاامعاي ال لسبيني عيتكعن من ( )8فقراي
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ولقد تم بناء االستبانة بإتباع الخطوات التالية:
بعااد إب ا ع الباح ،ا علااس األدب التربااعي عالد ارساااي السااابق المتعلق ا بمعضااععاي اصااعا التربي ا

عاألنما اااب ال،قاف ا ا التنظيمي ا ا  ،عاسا ااتب ع آراي ن ب ا ا ما اان المت صصا ااين ف ا ا اصا ااعا التربي ا ا عاألنما اااب

عالسالعك التنظيما عان برياق المقااب ي ال

صاي ذاي الباابع عيار الرسام  ،عبنااي علاس التعايهاااي

المستمرا من قبا الم ر األكاديم  ،قامي الباح ،ببناي ا ستبان عفق ال بعاي التالي

 تحديد الماا ي الرئيسي الت -صياع فقراي كا مااا

ملتها ا ستبان

 -إعداد ا ستبان ف صعرتها األعلي عالت

صعرتها األعلي

 -عرض ا ستبان علس الم ر

ملي ( )69فقارا ،عالملحاق رقام ( )1يعضا ا ساتبان فا

عتماد ما ي ار مناسبا ،عتعديا ما ي ار عير مناسب

بناي علس تعايهاي الم ر
 تعديا ا ستبانا
 -عاارض ا سااتبان علااس ( )18ماان المحكمااين التربااعيين ،المت صصااعن فاا اصااعا التربياا  ،عاإلدارا

التربعي ا عاألنماااب عالساالعك التنظيمي ا  ،عا قتصاااد ،عاعلاابهم ماان اعضاااي هيئ ا التاادريق ف ا الاامعاااي
ال لس اابيني بغا ا ا (الاامعا ا اإلسا ا مي  ،اامعا ا األ ه اار ،اامعا ا األقص ااس ،اامعا ا الق اادق الم تعحا ا )،

عالملحق رقم ( )2بين اعضاي لان التحكيم عاماكن عملهم

 -بعد إاراي التعدي ي الت اعصس بهاا المحكماعن ،تام حاذ

( )5فقاراي مان فقاراي ا ساتبان  ،عكاذلك

ااي علااس تعايهاااي الم اار  ،عبااذلك بلاال عاادد فقاراي ا سااتبان فا
تاام تعااديا صااياع بعااض ال قاراي ،بنا ا
صااعرتها النهائي ا ( )64فق ارا ،عقااد اعب ا لكااا فق ارا ع ن مت ادرج عفااق ساالم ليكااري ماس ا (كبي ارا ااادا،
كبيرا  ،متعسب  ،قليل  ،قليل ادا) اعبيي األع ان التاليا ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5عالملحاق رقام ( )3يباين

ا ستبان ف صعرتها النهائي

صدق وثبات االستبانة (المناخ التنظيمي):

أوال :صدق االستبانة:

صدق ا ستبان يعن التأكد من انها سع

تقيق ما اعدي لقياسه (العسا  ،)429 1995 ،كما

يقصد بالصدق " معا ا ستبان لكا العناصر الت ياب ان تد ا ف التحليا من ناحي  ،ععضعو

فقراتها عم رداتها من ناحي ،اني  ،بحيث تكعن م هعم لكا من يست دمها (عبيداي عآ رعن2001 ،

 ،)179عقد قامي الباح ،بتقنين فقراي ا ستبان عذلك للتأكد من صدق اداا الدراس  ،عقد تم التأكد من
صدق فقراي ا ستبان ببريقتين
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أو اال :الصدق الظاهري لألداة (صدق المحكمين):

قامي الباح ،بعرض اداا الدراس ف صعرتها األعلي علس مامعع من المحكمين تأل اي مان ()18

عضعا من اعضاي الهيئ التدريسي ف الاامع اإلس مي  ،عاامع األ هر ،عاامع األقصاس ،عاامعا

القاادق الم تعحا  ،عالمت صصااين فا اصااعا التربيا  ،عيعضا الملحااق رقاام ( )3اسااماي المحكمااين الااذين
قامعا م كعرين بتحكيم اداا الدراس عقد بلبي الباح ،من المحكمين من إبداي آرائهم ف مدى م يما

العباااراي لقياااق مااا عضااعي ألالااه ،عماادى عضااعو صااياع العباااراي عماادى مناسااب كااا عبااارا للمحااعر

الاذي ينتما إلياه ،عمادى ك ايا العبااراي لتغبيا كااا محاعر مان محااعر متغياراي الد ارسا األساساي هااذا
باإلضاف إلس اقتراو ما يرعنه ضرعريا من تعديا صياع العباراي اع حذفها ،اع إضاف عبااراي اديادا
ألداا الد ارسا ا  ،عك ااذلك إب ااداي آرائه اام فيم ااا يتعل ااق بالبيان اااي األعليا ا (ال ص ااائك ال

ص ااي عالعظي يا ا )

المبلعبا ماان المبحااع،ين ،إلااس اانااب مقياااق ليكاري المساات دم فا ا سااتبان  ،كمااا ان بعااض المحكمااين

نصااحعا بضاارعرا تقلاايك بعااض العباااراي ماان بعااض ماااا ي عاضاااف بعااض العباااراي إلااس ماااا ي

ا رى

عاسااتنادا إلااس الم حظاااي عالتعايهاااي الت ا ابااداها المحكمااعن قام اي الباح ،ا ب ا اراي التعاادي ي الت ا

ات ق عليها معظم المحكمين ،حياث تام تعاديا صاياع العبااراي عحاذ

اع إضااف الابعض اآل ار منهاا

ععلاس ضااعي تلاك اآلراي تاام اساتبعاد بعااض ال قاراي عتعااديا بعضاها اآل اار ليصاب عاادد فقاراي ا سااتبان

( )32بدا ()35

ثانيا :صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة (المناخ التنظيمي):

يقصد بصدق ا تساق الدا ل مدى اتساق كا فقرا من فقراي ا ستبان مع المااا الذي ينتم

إليه عتم حساب ا تساق الدا ل ل قراي ا ستبيان علس عين الدراس ا ستب عي البالل حامها ()30
بالبا عبالب  ،عذلك بحساب معام ي ا رتباب بين كا فقرا عالدرا الكلي للمااا التابع له

ادعا رقم ( )4 5يبين معام ي ا رتباب بين كا فقرا من فقراي المااا عالدرا الكلي للمااا

الذي تتبع له ،عالذي يبين ان معام ي ا رتباب المبين دال عند مستعى د ل ( 0.05اع ،)0.01
حيث إن مستعى الد ل لكا فقرا اقا من ( ،)0.05عبذلك تعتبر فقراي استبان المنا

صادق لما عضعي لقياسه

83

التنظيم

جدول ()4.5
يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال الذي تتبع له
م

معامل

الفقرة

االرتباط

القيمة

االحتمالية
().Sig

العالقة بين اإلدارة والطلبة
.1

سياس الاامع عهياكلها التنظيمي عاضح

0 789

*0.000

2

تتسم الع ق بين اعضاي هيئ التدريق عالب ب ف الاامع بالتعاعن

0 651

*0.000

.3

يتم ا هتمام بآراي الب ب ب كا ادي

0 787

*0.000

4

يتم اناا المعام ي اإلداري بالاامع بالعقي المحدد

0 697

*0.000

5

عضع حلعا للم ك ي األكاديمي للبلب

0 766

*0.003

6

تعفير المن عالقرعض لمساعدا البلب

0 702

*0.000

7

إعداد ادع ا دراسي ا بما يتعافق مع البلب

0 721

*0.000

0 678

*0.000

تباراي بما يتعارض مع المحاضراي

.8

تحديد معاعيد ا

.1

يسم للبلب حري ا تيار مدرق المساق

المشاركة في اتخاذ الق اررات
0.641

0*0.00

2

يمن البلب الص حياي ال م

ت اذ الق ارراي المتعقل بالمنهاج

0.714

*0.000

.3

تعقد الاامع للبلب برام تدريبي علس كي ي صنع عات اذ الق ارراي

0.812

*0.000

4

ترتك عملي صنع القرار علس اإلمكانياي المتاح ععلس التبلعاي المستقبلي

0.774

0*0.00

0.697

*0.000

0.688

*0.000
*0.000
*0.000

5

ي ارك اعضاي هيئ التدريق البلب ف عضع ال بب الع اي لحا ي نقك

اإلمكانياي

ي ارك اعضاي هيئ التدريق ف ت كيا اللاان لتبعير ع قاي الماتمع المحل مع

6

بالاامع

7

يت ذ رؤساي األقسام بالاامع الق ارراي ف العقي المناسب

0.645

.8

ت رك إدارا الاامع البلب فا ات اذ الق ارراي اإلداري

0.771

عمليات تعزيز وتحفيز عضو هيئة التدريس لطالبه
.1

اسلعب تدريسه ي اع البلب علس ا ستمرار ف التعلم

0.642

*0.000

2

يمتدو اإلناا اي ال ئق من البلب عيحمسهم للم يد منها

0.741

*0.000

.3

يبدي إعاابا عتقدي ار ب ناا اي البلب دا ا المحاضرا

0.697

*0.000

4

متحمق لمادته ب كا عاض ف ت اعله مع بلبته

0.724

*0.000

5

يغلب اتاا المكافأا عالت ايع بدا ا تاا نحع ا نتقاد عالتهديد لبلبته

0.766

*0.000

6

يس ر من إااباي البلب ال ابئ با يصححها عيناق ها معهم

0.748

*0.000

0.812

*0.000

7

يتم مكافأا األفكار الاديدا الت يتم اقتراحها لتبعير األداي من قبا البلب
84

.8

يهتم اعضاي هيئ التدريق بالحعاف المادي عالمعنعي للبلب

0.871

*0.000

العالقات اإلنسانية بين أعضاء الهيئة التدريسية والطالب
يتمي عضع هيئ التدريق با تااهاي اإلياابي نحع بلبته ف ت اعله عمناق اته

0 744

*0.000
*0.000

.1

معهم

2

يحترم عضع هيئ التدريق النظام الاامع عيراع حقعق اآل رين ععااباتهم

0 719

.3

يتمي عضع هيئ التدريق اع محاضرته بالديمقرابي ف الحعار

0 692

*0.000

4

يتحلس عضع هيئ التدريق باألسلعب الحسن ف معاملته مع البلب

0 802

*0.000

5

يت هم عضع هيئ التدريق م ك ي الب ب عيساعدهم ف التغلب عليها

0 792

*0.002

0 697

*0.000
*0.000
*0.000

عيتقبا عاهاي نظر الب ب

6

يرحب عضع هيئ التدريق بالمناق

7

يتمتع عضع هيئ التدريق بالقدرا علس حسن اإلنصاي لبلبته ،عا نتبا إلس آرائهم

0 744

.8

يلت م عضع هيئ التدريق بالمععد المحدد للمحاضرا بالضبب

0 659

* ا رتباب داا إحصائي ا عند مستعي د ل ( )   0.05

ثاني ا :صدق االتساق البنائي للمجاالت االستبانة:

ادعا رقم ( )4 6يبين معام ي ا رتباب بين الدرا الكلي لكا مااا من ماا ي ا ستبان مع

الدرا الكلي ل قراي ا ستبان ككا

جدول (:)4.6

يوضح معامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلية لالستبانة.
محتوى المجال

المجال

معامل

االرتباط

القيمة

االحتمالية
().Sig

األول

العالقة بين اإلدارة والطلبة.

0.668

*0.000

الثاني

المشاركة في اتخاذ الق اررات.

0.862

*0.000

الثالث

عمليات تعزيز وتحفيز عضو هيئة التدريس لطالبه.

0.724

*0.000

الرابع

العالقات اإلنسانية بين أعضاء الهيئة التدريسية والطالب.

0.689

*0.000

* ا رتباب داا إحصائي ا عند مستعي د ل ( )   0.05

يتض من الادعا ان معام ي ا رتباب المبين دال عند مستعى د ل ( ،)0.05حيث إن مستعى

الد ل لكا فقرا اقا من مستعى الد ل ( ،)0.05عبذلك تعتبر ماا ي استبان المنا

صادق لما عضعي لقياسه
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ثالثا :ثبات فقرات االستبانة.
األ

امااا ،باااي اداا الد ارس ا فيعن ا التأكااد ماان ان اإلااب ا سااتكعن عاحاادا تقريبااا لااع تكاارر تببيقهااا علااس
اك ذاتهم ف اعقاي (العسا  )430 1995 ،عقاد اااري الباح،ا

باعاي ال،بااي علاس العينا

ا ستب عي ن سها ببريقتين هما معاما ال ا كرعنبا عبريق التا ئ النص ي
 .1طريقة ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha

است دمي الباح ،بريق ال ا كرع نبا لقياق ،باي ا ستبان كبريق ،اني لقياق ال،باي عقد يبين

ادعا رقم ( )4 7ان معام ي ال،باي مرت ع

جدول (:)4.7

معامل الثبات (طريقة ألفا كرو نباخ) لالستبانة للمناخ التنظيمي.
عدد

معامل ألفا

الفقرات

كرونباخ

األول

العالقة بين اإلدارة والطلبة.

8

0.788

الثاني

المشاركة في اتخاذ الق اررات.

8

0.887

الثالث

عمليات تعزيز وتحفيز عضو هيئة التدريس لطالبه.

8

0.839

الرابع

العالقات اإلنسانية بين أعضاء الهيئة التدريسية والطالب.

8

0.897

32

0.850

محتوى المجال

المجال

الدرجة الكلية لالستبانة

يتض من الادعا السابق ان قيم معاما ال،باي تتراعو ما بين ( )0 897 -0 788عمعاماا

ال،باي الكل تساعي ( )0 850عهذا يدا علس ان ا ستبان تتمتع بدرا عاليا مان ال،بااي يبمائن
الباح ،إلس تببيقها علس عين الدراس .

 .2طريقة التجزئة النصفية Split-Half Coefficient
تم إيااد معاما ارتبااب بيرساعن باين معادا األسائل ال رديا الرتبا عمعادا األسائل ال عايا الرتبا

لك ااا بعاااد عقاااد تااام تص ااحي معاااام ي ا رتبا اااب باس اات دام معاماااا ارتبااااب س اايبرمان با اراعن للتص ااحي
( )Spearman-Brown Coefficientحسب المعادل التالي

2ر
معاما ال،باي =
 1ر

حيث ر معاما ا رتباب عالادعا التال يبين النتائ

86

جدول (:)4.8
معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية) لالستبانة للمناخ التنظيمي.
التجزئة النصفية
محتوى المجال

المجال

معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

المصحح

().Sig
*0.000

عدد

معامل

الفقرات

االرتباط

األول

العالقة بين اإلدارة والطلبة.

8

0.693

0.819

الثاني

المشاركة في اتخاذ الق اررات.

8

0.752

0.858

*0.000

8

0.800

0.889

*0.000

8

0.761

0.864

*0.000

32

0.750

0.858

*0.000

عمليات تعزيز وتحفيز عضو هيئة التدريس

الثالث

لطالبه.
العالقات اإلنسانية بين أعضاء الهيئة التدريسية

الرابع

والطالب.

الدرجة الكلية لالستبانة
 ا رتباب داا إحصائي ا عند مستعي د ل ( )   0.05

يتض من النتائ المعضح ف ادعا ( )4.8ان قيم معاما ا رتباب المعدا (سيبرمان براعن)
إحصائيا ،عبذلك تكعن ا ستبان ف صعرتها النهائي كما ه
( )Spearman Brownمرت ع عداا
ا
ف الملحق ( )2قابل للتع يع ،عتكعن الباح ،قد تأكد من صدق ع،باي استبان الدراس  ،مما ياعله

علس ،ق تام بصح ا ستبان  ،عص حيتها لتحليا النتائ  ،عاإلااب عن اسئل الدراس  ،عا تبار
فرضياتها.

صدق وثبات االستبانة (جودة الخدمات الطالبية):
أوال :صدق االستبانة:
صدق ا ستبان يعن التأكد من انها سع

تقيق ما اعدي لقياسه (العسا  ،)429 1995 ،كما

يقصد بالصدق" معا ا ستبان لكا العناصر الت ياب ان تد ا ف التحليا من ناحي  ،ععضعو
فقراتها عم رداتها من ناحي ،اني  ،بحيث تكعن م هعم لكا من يست دمها (عبيداي عآ رعن2001 ،

 ،)179عقد قامي الباح ،بتقنين فقراي ا ستبان عذلك للتأكد من صدق اداا الدراس  ،عقد تم التأكد من
صدق فقراي ا ستبيان ببريقتين

أوالا :الصدق الظاهري لألداة (صدق المحكمين):

قام اي الباح ،ا بعاارض اداا الد ارس ا ف ا صااعرتها األعلي ا علااس مامعع ا ماان المحكمااين تأل ااي ماان

( )18عضعا من اعضااي الهيئا التدريساي فا الاامعا اإلسا مي  ،عاامعا األ هار ،عاامعا األقصاس،
عاامع القدق الم تعح  ،عالمت صصين ف اصعا التربي عيعض الملحاق رقام ( )2اساماي المحكماين
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الذين قامعا م كعرين بتحكيم اداا الدراس عقاد بلباي الباح،ا مان المحكماين مان إباداي آرائهام فا مادى
م ئم ا العباااراي لقياااق مااا عضااعي ألالااه ،عماادى عضااعو صااياع العباااراي عماادى مناسااب كااا عبااارا

للمح ااعر ال ااذي ينتما ا إلي ااه ،عم اادى ك ايا ا العب اااراي لتغبيا ا ك ااا مح ااعر م اان مح اااعر متغيا اراي الد ارسا ا
األساسي هذا باإلضاف إلس اقتراو ما يرعنه ضرعريا من تعاديا صاياع العبااراي اع حاذفها ،اع إضااف
عباااراي ادياادا ألداا الد ارسا  ،عكااذلك إبااداي آرائهاام فيمااا يتعلااق بالبياناااي األعليا (ال صااائك ال

صااي

عالعظي يا ) المبلعبا مان المبحاع،ين ،إلاس ااناب مقيااق ليكاري المسات دم فا ا ساتبان  ،كماا ان بعاض

المحكمااين نصااحعا بضاارعرا تقلاايك بعااض العباااراي ماان بعااض ماااا ي عاضاااف بعااض العباااراي إلااس
ماا ي ا رى

عاسااتنادا إلااس الم حظاااي عالتعايهاااي الت ا ابااداها المحكمااعن قام اي الباح ،ا ب ا اراي التعاادي ي الت ا

ات ق عليها معظم المحكمين ،حياث تام تعاديا صاياع العبااراي عحاذ

اع إضااف الابعض اآل ار منهاا

ععلاس ضااعي تلاك اآلراي تاام اساتبعاد بعااض ال قاراي عتعااديا بعضاها اآل اار ليصاب عاادد فقاراي ا سااتبان

( )32بدا ()34

ثاني ا :صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة (جودة الخدمات الطالبية):

يقصااد بصاادق ا تساااق الاادا ل ماادى اتساااق كااا فقارا ماان فقاراي ا سااتبان مااع المااااا الااذي ينتما

إليه عتم حساب ا تساق الدا ل ل قراي ا ستبيان علس عين الدراس ا ساتب عي الباالل حامهاا ()30
بالبا عبالب  ،عذلك بحساب معام ي ا رتباب بين كا فقرا عالدرا الكلي للمااا التابع له

ادعا رقم ( )4 9يبين معام ي ا رتباب بين كا فقرا من فقراي المااا عالدرا الكلي للمااا

الذي تتبع له ،عالذي يبين ان معام ي ا رتباب المبين دال عند مستعى د ل ( 0.05اع ،)0.01
حيث إن مستعى الد ل لكا فقرا اقا من ( ،)0.05عبذلك تعتبر فقراي استبان اعدا ال دماي

الب بي صادق لما عضعي لقياسه
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جدول ()4.9

يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال الذي تتبع له جودة
الخدمات الطالبية
م

معامل

الفقرة

االرتباط

القيمة
االحتمالية
().Sig

جودة عضو الهيئة التدريسية بالجامعات الفلسطينية
من اعضاي الهيئ التدريسي

.1

يعاد عدد كا

2

يتناسب عدد اعضاي الهيئ التدريسي مع عدد البلب المعلمين

0 717

.3

يمتا اعضاي الهيئ التعليمي بالتمكن من المادا العلمي

0 692

*0.000

0 414

*0.003

0 495

*0.000

0 437

*0.001
*0.001
*0.000

ق ال اضل .

4

يتحلس اعضاي الهيئ التدريسي باأل

5

يحافظ اعضاي الهيئ التدريسي علس الظهاعر بمظهار ئق.
اعضاي الهيئ التدريسي التكنعلعايا الحدي ،فا التدريق

0 385

*0.006
*0.000

6

يعظ

7

يقيم اعضاي هيئ التدريق ع قاي عدي مع البلب

0 439

8

يمتلك اعضاي الهيئ التدريسي ك اي اسات،ارا الدافعيا للتعلم.

0 483

جودة البرامج التعليمية المقدمة لطالبه الجامعات
.1

تعاكب البرام التبعراي العلمي المعاصرا ف مااا الت صك

0 461

*0.001

2

تحدد البرام نتائ التعلم المتعقع من البلب

0 693

*0.000

0 709

*0.000
*0.001

البرام مع احتياااي سعق العما للبلب

.3

تت ق اهدا

4

تعما البرام علس تنمي مهاراي الت كير العليا لدى البلب

0 639

5

تنم البرام مهاراي البلب ال م للتدريق

0 749

*0.000

0 754

*0.000

0 686

*0.001

0 651

*0.000

امل لاميع اعانب إعداد البلب باميع الت صصاي

6

اهدا

البرنام

7

اهدا

البرام مناسب لببيع المرحل التعليم الت يعد البلب لتدريسها

.8

تنم اهدا

.1

يراع محتعى الكتاب الاامع القيم ال،قافي عا اتماعي عالديني للماتمع ال لسبين

البرنام اتااهاي إياابي نحع مهن التعليم
جودة الكتاب الجامعي بالجامعات الفلسطينية
براي التعلم السابق لدى البلب

0 503

*0.000

0 744

*0.000
*0.001

2

يراع محتعى الكتاب الاامع

.3

يتناسب عدد الساعاي الدراسي المعتمدا ف ال ب مع محتعى الكتاب الاامع

0 448

4

يعاكب محتعى الكتاب الاامع المعرف المعاصرا ف مااا الت صك

0 586

*0.000

5

يراع محتعى الكتاب الاامع ال رعق ال ردي بين البلب

0 649

*0.000

6

يلب المحتعى ا حتياااي المعرفي ف مااا الت صك

0 794

*0.000

7

يعاكب محتعى الكتاب الاامع المعرف المعاصرا ف المااا التربعي

0 707

*0.000

89

.8

0 741

يراع محتعى الكتاب الاامع التعا ن بين الاانب النظري عالاانب التببيق

*0.000

جودة المباني التعليمية في الجامعات الفلسطينية
.1

م ئم قاعاي التدريق لألعراض الدراسي

2

المعاما عالم تبراي ماه ا بما يحقق اهدا

.3

إر اد البلب بكي ي است دام المصادر عالعسائا عال دماي التعليمي المتعفرا ف المكتب

0 753

4

يتعفر ف المكتب الكتب عالدعرياي عالمرااع ذاي الع ق بت صصاي البلب

0 720

*0.000

5

تعفر مساحاي ضراي ف الاامع مناسب لالعق البلب

0 700

*0.000

6

يعاد م عب عمسارو البلب

0 788

*0.000

7

تعفر مكاتب كافي ألعضاي هيئ التدريق لمقابل البلب عحا م اكلهم

0 782

*0.000

.8

تقديم ال دماي الصحي عاألعلي للبلب

0 648

*0.000

البلب

0 603

*0.000

0 716

*0.000
*0.000

* ا رتباب داا إحصائي ا عند مستعي د ل ( )   0.05

ثاني ا :صدق االتساق البنائي للمجاالت االستبانة:

ادعا رقم ( )4 10يبين معام ي ا رتباب بين الدرا الكلي لكا مااا من ماا ي ا ستبان

مع الدرا الكلي ل قراي ا ستبان ككا

جدول (:)4.10

يوضح معامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلية لالستبانة جودة
الخدمات الطالبية.
المجال

األول
الثاني
الثالث
الرابع

معامل

محتوى المجال

االرتباط

جودة عضو الهيئة التدريسية
بالجامعات الفلسطينية.
جودة البرامج التعليمية المقدمة
لطالبه الجامعات.
جودة الكتاب الجامعي بالجامعات
الفلسطينية.
جودة المباني التعليمية في
الجامعات الفلسطينية.

القيمة

االحتمالية
()Sig

0.668

*0.000

0.862

*0.000

0.724

*0.000

0.633

*0.017

* ا رتباب داا إحصائي ا عند مستعي د ل ( )   0.05

يتضا ا م اان الا اادعا ان مع ااام ي ا رتب اااب المبينا ا دالا ا عن ااد مس ااتعى د لا ا ( ،)0.05حي ااث إن
مستعى الد ل لكا فقرا اقا من مستعى الد ل ( ،)0.05عبذلك تعتبر ماا ي اساتبان ااعدا ال ادماي

الب بي صادق لما عضعي لقياسه
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ثالثا :ثبات فقرات االستبانة.
األ

امااا ،باااي اداا الد ارس ا فيعن ا التأكااد ماان ان اإلااب ا سااتكعن عاحاادا تقريبااا لااع تكاارر تببيقهااا علااس
اك ذاتهم ف اعقاي (العسا  )430 1995 ،عقد ااريي الباح،

باعاي ال،بااي علاس العينا

ا ستب عي ن سها ببريقتين هما معاما ال ا كرعنبا عبريق التا ئ النص ي
 .3طريقة ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha

است دمي الباح ،بريق ال ا كرعنبا لقياق ،باي ا ستبان كبريق ،اني لقياق ال،باي عقد يبين
ادعا رقم ( )4 11ان معام ي ال،باي مرت ع

جدول (:)4.11

معامل الثبات (طريقة ألفا كرونباخ) لالستبانة جودة الخدمات الطالبية.
المجال
األول
الثاني
الثالث
الرابع

محتوى المجال

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

8

0.701

8

0.696

8

0.799

8

0.862

32

0.834

جودة عضو الهيئة التدريسية
بالجامعات الفلسطينية.
جودة البرامج التعليمية المقدمة
لطالبه الجامعات.
جودة الكتاب الجامعي بالجامعات
الفلسطينية.
جودة المباني التعليمية في الجامعات
الفلسطينية.
الدرجة الكلية لالستبانة

عيتضا ماان الااادعا السااابق ان قيما معامااا ال،باااي تتاراعو مااا بااين ( )0 862 -0 701عمعامااا

ال،باااي الكل ا تساااعي ( )0.834عهااذا ياادا علااس ان ا سااتبان تتمتااع بدرا ا عالي ا ماان ال،باااي تبماائن

الباح ،إلس تببيقها علس عين الدراس .

 .4طريقة التجزئة النصفية Split-Half Coefficient
تاام إيااااد معامااا ارتباااب بيرسااعن بااين معاادا األساائل ال ردي ا الرتبا عمعاادا األساائل ال عايا الرتب ا

لكااا بع ااد عق ااد ت اام تص ااحي مع ااام ي ا رتب اااب ب اس اات دام معام ااا ارتب اااب س اايبرمان با اراعن للتص ااحي

( )Spearman-Brown Coefficientحسب المعادل التالي

2ر
معاما ال،باي =
 1ر

حيث ر معاما ا رتباب عالادعا التال يبين النتائ
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جدول (:)4.12
معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية) لالستبانة جودة الخدمات الطالبية.
التجزئة النصفية
المجال

األول
الثاني
الثالث
الرابع

محتوى المجال

معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

المصحح

().Sig
*0.000

عدد

معامل

الفقرات

االرتباط

8

0.712

0.832

8

0.671

0.803

*0.000

8

0.781

0.877

*0.000

8

0.733

0.846

*0.000

32

0.724

0.840

*0.000

جودة عضو الهيئة التدريسية
بالجامعات الفلسطينية.
جودة البرامج التعليمية المقدمة
لطالبه الجامعات.
جودة الكتاب الجامعي بالجامعات
الفلسطينية.
جودة المباني التعليمية في
الجامعات الفلسطينية.

الدرجة الكلية لالستبانة

 ا رتباب داا إحصائي ا عند مستعي د ل ( )   0.05

عيتض

من النتائ

المعضح ف

ادعا ( )4.12ان قيم معاما ا رتباب المعدا (سيبرمان

إحصائيا ،عبذلك تكعن ا ستبان ف صعرتها النهائي كما
براعن) ( )Spearman Brownمرت ع عداا
ا
ه ف الملحق ( )2قابل للتع يع ،عتكعن الباح ،قد تأكد من صدق ع،باي استبان الدراس  ،مما

ياعلها علس ،ق تام بصح ا ستبان  ،عص حيتها لتحليا النتائ  ،عاإلااب عن اسئل الدراس ،
عا تبار فرض
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المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
ا برنام التحليا اإلحصائ

تم ت ريل عتحليا ا ستبان من
Social Sciences (SPSS)" .
تم استخدام األدوات اإلحصائية اآلتية:

 -النسب المئعي  ،عالتك ارراي ،عالع ن النسب

يست دم هذا األمر ب كا اساس

تكرار فئاي متغير ما ،عيتم ا ست ادا منها ف عص

األعا عال،الث

 ا تبار ال ا كرعنبافقراي ا ستبان .

"Statistical Package for the

ألعراض معرف

عين الدراس المبحع ،عاإلااب عن السؤاا

) (Cronbach's Alphaعكذلك ا تبار التا ئ النص ي ؛ لمعرف ،باي

 معاما ارتباب بيرسعن )(Pearson Correlation Coefficient؛ لقياق درا ا رتباب ،عيقعمهذا ا

تبار علس دراس الع ق بين متغيرين ،عقد تم است دامه لحساب ا تساق الدا ل ،

عالصدق البنائ ل ستبان  ،عالع ق بين المتغيراي.

 ا تبار ) )Tف حال عين عاحدا ) (T-Testلمعرف ما إذا كان متعسب درا ا ستااب قد عصاإلس الدرا المتعسب عهع ( ،)3ام اد اع قا عن ذلك ،علقد تم است دامه للتأكد من د ل
المتعسب لكا فقرا من فقراي ا ستبان

 ا تبار ) (Tف حال عينتين ) (Independent Samples T-Testلمعرف ما إذا كان هناكفرعقاي ذاي د ل إحصائي بين مامععتين من البياناي المستقل عقد تم است دامه مع متغير

الانق

 ا تبار تحليا التباين األحادي )  (One Way Analysis of Variance - ANOVAلمعرفما إذا كان هناك فرعقاي ذاي د ل إحصائي بين  ،ث مامععاي ،اع اك،ر من البياناي عقد تم

است دامه مع متغيراي الانق ،الاامع  ،الت صك ،التقدير الاامع

 -ا تبار ي يه لل رعق ال،نائي  Scheffe Testعقد تم است دامه لمعرف اتاا ال رعق
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الفصل اخلامس

نتائج الدراسة امليدانية

"إجابة التساؤالت ومناقشتها"


المقدمة.



المحك المعتمد في الدراسة.



النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة وتفسيرها.
1

اإلااب عن السؤاا األعا من اسئل الدراس

2

اإلااب عن السؤاا ال،ان من اسئل الدراس

3

اإلااب عن السؤاا ال،الث من اسئل الدراس

4

اإلااب عن السؤاا الرابع من اسئل الدراس

5

اإلااب عن السؤاا ال امق من اسئل الدراس

 التوصيات.
 المقترحات.
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المقدمة:
يتضمن هذا ال صا عرضا لنتائ الدراس  ،عذلك من

ابر نتائ ا ستبان  ،عالت تم التعصا إليها من

ا اإلااب عن اسئل الدراس عاستعراض

ا تحليا فقراتها ،بهد

التعر

علس " المناخ

التنظيمي في الجامعات الفلسطينية وعالقته بمستوي جودة الخدمات الطالبية التي تقدم لطلبة

الجامعات " ،عالعقع

علس متغيراي الدراس الت

ا تملي (الانق ،المؤها العلم  ،سنعاي ال دم

ال رع التعليم ) لذا تم إاراي المعالااي اإلحصائي للبياناي المتامع من استبان الدراس  ،إذ تم

است دام برنام الر م اإلحصائي للدراساي ا اتماعي " "Statistical Package for the Social
") ،Sciences (SPSSللحصعا علس نتائ الدراس الت سيتم عرضها عتحليلها ف هذا ال صا

المحك المعتمد في الدراسة
لتحديد المحك المعتمد ف الدراس  ،فقد تم تحديد بعا ال

يا ف مقياق ليكري ال ماس من

ا حساب المدى بين درااي المقياق ( ،)5-1=4عمن ،م تقسيمه علس اكبر قيم ف المقياق

للحصعا علس بعا ال لي اي ( ،)4/5=0.80عبعد ذلك تم إضاف هذ القيم إلس اقا قيم ف

المقياق (بداي المقياق عه عاحد صحي ( عذلك لتحديد الحد األعلس لهذ ال لي  ،عهكذا اصب بعا

ال

يا كما هع معض ف الادعا اآلت ( :التميم )42 2004 ،
جدول ()5.1

يوضح المحك المعتمد في الدراسة
طول الخلية

الوزن النسبي المقابل له

درجة الموافقة

من 1.80 – 1

من %36- %20

قليل ادا

اكبر من 2.60 – 1.80

اكبر من %52 - %36

قليل

اكبر من 3.40 – 2.60

اكبر من %68 -%52

متعسب

اكبر من 4.20 – 3.40

اكبر من %84 -%68

كبيرا

اكبر من 5 - 4.20

اكبر من %100-% 84

كبيرا ادا

علت سير نتائ الدراس عالحكم علس مستعى ا ستااب  ،اعتمدي الباح ،علس ترتيب المتعسباي
الحسابي علس مستعى الماا ي لألداا ككا ،عمستعى ال قراي ف كا مااا ،عقد حددي الباح ،درا
المعافق حسب المحك المعتمد للدراس .
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اإلجابة عن أسئلة الدراسة:
ا تحليا البياناي ،عالتركي علس اعلس فقرتين،

ستقعم الباح ،باإلااب عن اسئل الدراس من

عادن فقرتين عت سير نتائاهما عمقارنتها بالدراساي السابق
اإلجابة عن السؤال الرئيس:

ما دور المناخ التنظيمي فاي الجامعاات الفلساطينية وعالقتاه بمساتوي جاودة الخادمات الطالبياة التاي
تقدم لطلبة الجامعات؟
ويتفرع منه العديد من التساؤالت وهي كالتالي:
اإلجابة عن السؤال األول:

ما درجة تقدير طلبة الجامعات بمحافظات غزة للمناخ التنظيمي في جامعتهم؟
علإلااب علس هذا التساؤا ،تم است دام ا تبار ) (Tلعين عاحدا للتعر

تقدير بلب الاامعاي بمحافظاي ع ا للمنا

التنظيم

ف

علس ما إذا كاني درا
عن الدرا المتعسب

اامعتهم ي تل

عه ( )3عقد تم احتساب المتعسباي الحسابي  ،عا نحرافاي المعياري عاألع ان النسبي
جدول (:)5.2

تحليل مجاالت االستبانة االولي (المناخ التنظيمي).
قيمة

القيمة

المتوسط

الوزن

االنحراف

الحسابي

النسبي

المعياري

1

العالقة بين اإلدارة والطلبة.

3 18

63.60

0 781

5 131

2

المشاركة في اتخاذ الق اررات.

3 32

66.40

0 841

8 523

0 000

0 609

0 543

م

3
4

المجال

عمليااااات تعزيااااز وتحفيااااز عضااااو هيئااااة
التدريس لطالبه.
العالقااات اإلنسااانية بااين أعضاااء الهيئااة
التدريسية والطالب.

الدرجة الكلية لالستبانة

2 97

59.40

3 22

64.40
63 60

3 18

0 791
0 874
0 397

االختبار

االحتمالية

)(t

()sig
0 000

3
1

5 732
9 890

0 000

الترتيب

4
2

0 00
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عيتض من

ا الادعا رقم ( )5 2ان اميع متعسباي الماا ي الم تل كاني متقارب من

حيث اع انها النسبي  ،حيث تراعحي بين ( )59 40ع( ،)64 40اما الدرا الكلي ل ستبان ككا فقد

حصلي علس ع ن نسب

قدر ( ،)63.60%مما يدلا علس معافق متعسب علس درا تقدير بلب

الاامعاي بمحافظاي ع ا للمنا التنظيم ف اامعتهم
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وتعزو الباحثة ذلك إلى :م يم المنا

للبلب بالاامع من حيث تعافر ال دماي

التنظيم

المقدم للبلب عتسهيا المعام ي اإلداري عكذلك مرعن ا تيار البرام

التعليمي الم تل

إلتاح

ال رك لهم بالم ارك ف ات اذ الق ارراي فيما يتعلق بعضع الساعاي المكتبي عحري ا تيار المساقاي

التعليمي عتعافر األن ب الرياضي للبلب عالمساحاي ال ضراي لالعق البلب ا،ناي فترا الراح ععاعد
مساد صغيرا دا ا الاامع عتعافر

العلم

بكاي ا نترني لاميع البلب

ستغ لها ف

عملي البحث

أما ترتيب المجاالت حسب أوزانها النسبية فقد كانت كالتالي:

 .1المجال الثاني :المشاركة في اتخاذ الق اررات  ،فقد حصا علس المرتب األعلس بع ن نسب
( )%66 40اي بدرا تقدير متعسب

وتعزو الباحثة ذلك إلى :الم ارك المرك ي تساهم ف

قدر

ات اذ الق ارراي المهم كا تيار اعضاي هيئ

التدريق عتبعير البرام ا كاديمي عتحديد المقرراي الدراسي فهذ الق ارراي تحدد بابع الاامع ف
ا راك الاميع ف فاعلي ات اذ الق ارراي اإلداري

 .2المجال الرابع :العالقات اإلنسانية بين أعضاء الهيئة التدريسية والطالب ،فقد حصا علس المرتب
ال،اني بع ن نسب قدر ( )64 60%اي بدرا تقدير متعسب

وتعزو الباحثة ذلك إلى :تع ي الع ق بين البالب ععضع هيئ التدريق عالت لها دعر ف بناي ذاي

ال رد عتحقيق إنسانيته عان الع ق

تقتصر علس الاانب األكاديم

فقب رعم اهميته ،با يناسحب

تأ،يرهاا علاس الااناب ا نسان  ،فعندما ي عر البالب بقرب عضع هيئ التدريق منه عاهتمامه به؛

ي اعه ذلك ف الرااعع إلياه ليسأله اع ليبلب م عرته ف الاعانب األكاديمي الت ي ق صععب فيها
اع الت يبار معاهباه فيها لذا ياب ان ي عر البالب من

ا تلك الع ق بال،ق عا بمئنان من قبا

عضع هيئ التدريق ع ق عضع هيئ التدريق بالبلب  ،حيث يسعد الاع الاامع  ،احترام كا بالب،

عاحترام رايه عرعباته؛ ك يعام الاس م عاألمن عالبمأنين ف الاع الاامع عيتكاما ف انساام تام.

 .3المجال األول :العالقة بين اإلدارة والطلبة ،فقد حصا علس المرتب ال،ال ،بع ن نسب

قدر

( )%63.40اي بدرا تقدير متعسب

وتعزو الباحثة ذلك إلى ان الع ق بين اإلدارا عالبلب تعد حلق العصا بين اإلدارا عالبلب بها

عذلك من

ا اصدار ن راي دعري لإلع ن عن اميع األن ب الت تقعم بها ا دارا عالكلياي ل يادا

عدد البلب من تلك األن ب كما تقعم ب صدار دليا سنعي عن ال دماي الب بي عكاف األن ب

المستحد ،الت

تقدمها اإلدارا العام لب ب الاامع  ،كما تقعم ب عداد كاف اللقاياي عا حت ا ي

عالمهرااناي علس اميع المستعياي كما تقعم بمتابع م رععاي بب األن ب عال دماي الب بي

عن بريق حصر عامع عتحليا البياناي عن بريق قاعدا بياناي اعدي ذاتيا لهذا الغرض عتقييمها
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للعقع

علس نعاح القصعر عالتمي بها عكا ذلك بهد

تحسين مستعى األن ب عال دماي الب بي

مما يكعن لذلك انعكاسه علس تبعيرها عتنميتها

 .4المجال الثالث :عمليات تعزيز وتحفيز عضو هيئة التدريس لطالبه ،فقد حصا علس المرتب
الرابع بع ن نسب قدر ( )%59.40اي بدرا تقدير متعسب

وتعزو الباحثة ذلك إلى ان عضع هيئ التدريق يعتبر صاحب رسال سامي  ،فهاع يقاعم بدعر

كبير ف تن ئ األاياا من

ا ت ايع بلبته با ستمرار علس التعليم عتقديم لهم الم عرا عاإلر اد

حعا كي ي المحافظ علس المستعي التعليم

ثانيا :تحليل فقرات المجال األول :العالقة بين اإلدارة والطلبة.
تم است دام ا تبار  tللعين العاحدا عالنتائ مبين ف ادعا رقم ( )5 3عالذي يبين آراي افراد عين

الدراس ف فقراي المااا األعا (الع ق بين اإلدارا عالبلب )
جدول (:)5.3

يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجال.
االختبار

االحتمالية

الترتيب

0.828

6
8

المتوسط

الوزن

3.01

60.20

0.217

2.93

58.60

1.504

0.133

3.35

67.00

7.677

0.000

2

3.19

63.80

3.486

0.001

5

5

عضع حلعا للم ك ي األكاديمي للبلب

3.29

65.80

5.410

0.000

3

6

تعفير المن عالقرعض لمساعدا البلب

2.94

58.80

1.058

0.290

7

7

إعداد ادع ا دراسيا بما يتعافق مع البلب

3.50

70.00

8.760

0.000

1

3.24

64.80

4.039

0.000

4

م
1
2
3
4

.8


قيمة

القيمة

الفقرة

الحسابي

سياس الاامع عهياكلها التنظيمي عاضح
تتسم الع ق بين اعضاي هيئ التدريق عالب ب

ف الاامع بالتعاعن

يتم ا هتمام بآراي الب ب ب كا ادي
يتم اناا المعام ي اإلداري بالاامع بالعقي
المحدد

تحديد معاعيد ا

المحاضراي

تباراي بما يتعارض مع

النسبي

T

().Sig
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وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:
 .1ال قرا رقم ( )7الت نصي علاس " إعاداد جادو اال دراسايا بماا يتوافاق ماع الطلباة " قاد احتلاي المرتبا

األعلااس باع ن النسااب ( ،(%70.00ممااا ياادا علااس ان ال قارا قااد حصاالي علااس دراا معافقا (كبيارا) ماان
قبا افراد العين
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وتعزو الباحثة ذلك إلى :ان إدارا الاامع تضع كا فصا ادع ا للمعاد المبرعح كا فصاا عها

با معتمادا كاا فصااا مان الاامعا عيقاعم البلبا با تياار الماعاد بماا يتعافااق ماع المحاضاراي عكااذلك

ا متحاناي ال صلي

.2ال قرا رقم ( )3الت نصي علس " يتم االهتمام بآراء الطالب بشاكل جادي " قاد احتلاي المرتبا ال،انيا

باع ن النساب ( ،(%67.00مماا ياادا علاس ان ال قارا قااد حصالي علاس دراا معافقا (متعساب ) مان قبااا

افراد العين

وتعاازو الباحثااة ذلااك إلااى :ان إدارا الاامعا تسااع ااهاادا الا ا هتمااام بالبلبا

ن إدارا الاامعا

تعما من ااا تاعفير مناا مناساب للبلبا عكاذلك معرفا بماا يتناساب ماع البلبا مان محاضاراي عماعاد
مكتبي عير مبرعو لل صا عاأل ذ بآراي البلب أل ذ مععد مناسب للمعاد المكتبي ععيرها

عهااذا مااا يت اق مااع مااا اااايي بااه كااا ماان د ارس ا عبياادا ( )2016الماادهعن ( )2012د ارس ا ال اارمان

ع لي اااي ( )2009د ارس ا باان امع ا ( )2015د ارس ا الباسااان ( )2015د ارس ا معاااد ( )2012د ارس ا

الحااعل ( )2009ف ا عاادم عاااعد فاارعق ف ا ا تيااار المساااقاي التعليمي ا  ،عي تل ا

مااع مااا اااايي بهااا

دراس بتي ار يليق عآ رعن  )2006( Petruzzellis & Othersبعدم ا هتمام بآراي البلب

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدني فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:

 .1ال قرا رقم ( )2الت نصي علاس " تتسم العالقة بين أعضاء هيئاة التادريس والطاالب فاي الجامعاة
بالتعاااون ".قااد احتلااي المرتبا األ يارا باع ن النسااب ( ،(%58 60ممااا ياادا علااس ان ال قارا قااد حصاالي
علس درا معافق (متعسب ) من قبا افراد العين

وتعزو الباحثة ذلك إلى :ان الع قا باين اعضااي هيئا التادريق عالبلبا ليساي علاس المساتعى التا

ياااب ان تكااعن عليااه ،ع تت ااق مااع العاقااع الااذي يعي ااه ك،ي اار ماان البلباا  ،فا ا يسااتبيععن لااق الاااع

العاام الاذي يسااعد علاس تحساين اعضااع الاعانااب التعليمي ا عالتربعي ا ف ا الاامعا  ،عيرااع ذلاك إلااس ان

نععيا ا األس االعب ال ااذي يت ااذ عض ااع هيئا ا الت اادريق فا ا م اببا ا للبلبا ا  ،ف ا ا يملا ااك حينئا ااذ مه اااراي
التعاصاا ،عالقاادرا علااس الحاعار مااع البلبا ان التا ام اعضاااي هيئا التاادريق بمعاعيااد المحاضاراي عكااذلك

البلبا ععالبااا اعضاااي هيئا التاادريق

يحبااذعن تكااعين ع قاااي مااع البلبا عتكااعن الع قا بااين البلبا

عاعضاي هيئ التدريق قائم عل المحاضراي عتتسم بالرسمي

.2ال قرا رقم ( )6الت نصي علس " تاوفير المانح والقاروض لمسااعدة الطلباة " قاد احتلاي المرتبا قباا
األ يارا باع ن النسااب ( ،(%58.80ممااا ياادا علااس ان ال قارا قااد حصاالي علااس دراا معافقا (متعسااب )
من قبا افراد العين
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وتعاااازو الباحثااااة ذلااااك إلااااى :ان الااادعم للقااارعض عيا اار كااااف لامياااع الاامعا اااي ع اصا ا العضا ااع
ا قتصااادي الس اايئ لقباااع عا ا ا عقلاا ال اادعم ال ااارا للاامع اااي ،عيااتم ا تي ااار عاادد قلي ااا ماان البلبا ا

ل ست ادا من القرعض عتكعن عفق معايير محددا م،ا الحا ي اإلنساني عال ؤعن ععيرها

هذا ما يت ق مع ما اايي باه كاا مان د ارسا األعاا ( )2015د ارسا ال ارمان ع لي ااي ( )2009د ارسا

عابدين عابع سمرا ( )2001عي تل

مع ما اايي بها دراس عبيدا ( )2016دراس الداعد ()2005

ثانيا :تحليل فقرات المجال الثاني :المشاركة في اتخاذ الق اررات
تم است دام ا تبار  tللعين العاحدا عالنتائ مبين ف

ادعا ( )5 4عالذي يبين آراي افراد عين

الدراس ف فقراي المااا ال،ان (المشاركة في اتخاذ القرارات)
جدول (:)5.4

يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجال.
م
1

الفقرة
يسم للبلب حري ا تيار مدرق المساق
يمن البلب الص حياي ال م

2

ت اذ الق ارراي

المتعقل بالمنهاج
تعقد الاامع للبلب برام تدريبي علس كي ي صنع

3

عات اذ الق ارراي
ترتك عملي صنع القرار علس اإلمكانياي المتاح

4

ععلس التبلعاي المستقبلي

ي ارك اعضاي هيئ التدريق البلب ف عضع

5

ال بب الع اي لحا ي نقك اإلمكانياي
ي ارك اعضاي هيئ التدريق ف ت كيا اللاان

6

لتبعير ع قاي الماتمع المحل مع بالاامع

يت ذ رؤساي األقسام بالاامع الق ارراي ف العقي

7

المناسب

.8


ت رك إدارا الاامع البلب فا ات اذ الق ارراي

اإلداري

المتوسط

الوزن

قيمة

الحسابي

النسبي

االختبار t

القيمة
االحتمالية

الترتيب

().Sig

2.99

59.80

-0.130

0.896

8

3.39

67.80

6.902

0.000

4

3.42

68.40

7.208

0.000

3

3.17

63.40

3.724

0.000

6

3.57

71.40

11.462

0.000

2

3.25

65.00

4.963

0.000

5

3.16

63.20

3.109

0.002

7

3.62

72.40

12.077

0.000

1
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وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:
 .1ال قارا رقاام ( )8التا نصااي علااس " تشاارك إدارة الجامعااة الطلبااة فاااي اتخاااذ القا اررات اإلداريااة ".قااد
احتلي المرتب األعلس بع ن النسب ( ،(%72.40مما يدا علس ان ال قرا قاد حصالي علاس دراا معافقا
(كبيرا) من قبا افراد العين

وتعزو الباحثاة ذلاك إلاى :ان إدارا الاامعا ت ارك البلبا فا تحدياد عضاع السااعاي المكتبا للبلبا

عكا ااذلك عضا ااع اا اادعا المحاض ا اراي عتانا ااب التعا ااارض با ااين الم ا اعاد المبرعح ا ا للبلب ا ا المسا ااالين ف ا ا

المسا اااقاي عا متحانا اااي بما ااا يتناسا ااب ما ااع البلبا ا ا عادارا الاامع ا ا لتسا ااهيا عملي ا ا سا ااير ا متحان ا اااي
عالمحاضراي دعن ععائق قد تعااه البلب ا،ناي بداي كا فصا

 .2ال قرا رقم ( )5الت نصي علس " يشارك أعضاء هيئة التدريس الطلبة في وضع الخطاط العالجياة

لحاااالت نقااص اإلمكانيااات " قااد احتلااي المرتب ا ال،اني ا ب اع ن النسااب ( ،(%71.40ممااا ياادا علااس ان
ال قرا قد حصلي علس درا معافق (كبيرا) من قبا افراد العين

وتعااازو الباحثاااة ذلاااك إلاااى :ان اعض اااي هيئا ا الت اادريق يأ ااذعن ب ااآراي البلبا ا فا ا ح ااا ي ال اانقك

المعاااعدا بالاامع ا كقل ا اعااداد قاعاااي المحاض اراي عكااذلك الم تب اراي العلمي ا بالاامع ا عالعمااا علااس

تعفيرهااا هااذا مااا يت اق مااع مااا اااايي بااه كااا ماان د ارس ا األعااا ( )2015د ارس ا عبياادا ( )2016د ارس ا

الداعد ( )2005عالت اكدي عل عاعد ع ق ذاي د ل إحصائي عند مساتعى الد لا ) )α05 0باين
عناصر المنا التنظيم عالمتم،ل ف ) الهيكا التنظيم – األنظم عالتعليمااي – التادريب – الم اارك
فا ات اااذ القا ارراي – الحاعاف عالمكافااآي – التكنعلعايااا المساات دم – ظاارع

العمااا) عي تلا

مااع مااا

ااايي بهاا د ارسا ارتاعا )2001( ،Gratto،عالتا ركا ي علا ضارعرا تركيا المادراي علاس تع يا بيئا
العما ع يادا الرضا العظي

لدى العاملين

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدني فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:

 .1ال قرا رقم ( )1الت نصي علاس " يسمح للطلبة حرياة اختياار مادرس المسااق ".قاد احتلاي المرتبا
األ يارا باع ن النسااب ( ،(%59.80ممااا ياادا علااس ان ال قارا قااد حصاالي علااس دراا معافقا (متعسااب )
من قبا افراد العين

وتعازو الباحثاة ذلااك إلاى :ان بعاض البلبا ال ارياين

برح

يسااتبيععن اساتكماا مسااقاي للت ارج لعاادم

ا ال صا عيكعن البلب عير مسمعو لهم با تيار المعاد إ بمعافقا إدارا الاامعا عيمكان ياتم

تدريسها باامع آ ري ف ن ق ال صا.

 .2ال قرا رقم ( )7الت نصي علاس " يتخذ رؤساء األقسام بالجامعة القا اررات فاي الوقات المناساب " قاد
احتلي المرتبا قباا األ يارا باع ن النساب ( ،(%63.20مماا يادا علاس ان ال قارا قاد حصالي علاس دراا
معافق (متعسب ) من قبا افراد العين
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وتعزو الباحثة ذلك إلى ان غاا رؤساي األقسام بالمهام اإلداري عقل عادد الماعظ ين بااإلدارا عكاذلك
تحميلهم اعباي اك،ر من باقتهم يع،ر سلبا علس تقديم ال ادماي للبلبا بماا يتعلاق بتسااا الماعاد عكاذلك

التسايا لإلع اياي بالاامع  ،هذا ما يت ق مع ما اايي به كاا مان د ارسا الببي ا ( )2010د ارسا

الس ااععدي ( )2006عالتا ا اظه ااري ان الهيك ااا التنظيما ا الس ااائد يتميا ا بتحدي ااد المس ااؤعلي ععض ااعحها
عم متها لتن يذ األهدا

المعضعع مان قباا دعائار الن ااب الرياضا بالاامعااي األردنيا  ،عي تلا

ماع

ما اايي بها دراس عبيدا ( )2016عدراس ا عا ( )2015يادا مستعي الادعم القياادي للماعظ ين مان
ا ت عيض الص حياي المناسب لهم ف مااا العما.

ثالثا :تحليل فقرات المجال الثالث :عمليات تعزيز وتحفيز عضو هيئة التدريس لطالبه.
تم است دام ا تبار  tللعين العاحدا عالنتائ مبين ف ادعا رقم ( )5 5عالذي يبين آراي افراد عين
الدراس ف فقراي المااا ال،الث (عملياي تع ي عتح ي عضع هيئ التدريق لب به)
جدول (:)5.5

يوضح النسبي المتوسط الحسابي والوزن والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجال.
م

1
2
3
4
5
6
7
.8


الفقرة
اساالعب تدريسااه ي اااع البلب ا علااس ا سااتمرار ف ا
التعلم
يمتا اادو اإلناا ااا اي ال ئق ا ا ما اان البلب ا ا عيحمسا ااهم

للم يد منها

يبا ا اادي إعااب ا ا ا ا عتقا ا اادي ار ب ناا ا ااا اي البلب ا ا ا دا ا ا ااا

المحاضرا

ما ااتحمق لمادت ا ااه ب ا ااكا عاضا ا ا ف ا ا ت اعل ا ااه م ا ااع

بلبته

يغلااب اتاااا المكافااأا عالت ااايع باادا ا تاااا نحااع

ا نتقاد عالتهديد لبلبته

يس ر من إااباي البلب ال ابئ با يصححها
عيناق ها معهم
يا ااتم مكاف ا ااأا األفك ا ااار الاديا اادا التا ا ا ي ا ااتم اقتراحه ا ااا

لتبعير األداي من قبا البلب

يه ا ااتم اعض ا اااي هيئا ا ا الت ا اادريق ب ا ااالحعاف الماديا ا ا
عالمعنعي للبلب

قيمة

القيمة

المتوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

3.02

60.40

0.433

2.94

58.80

1.253

0.211

2.98

59.60

0.471

0.638

4

2.64

52.80

8.084

0.000

8

3.24

64.80

3.020

0.003

2

2.69

53.80

7.062

0.000

7

2.85

57.00

3.078

0.002

6

3.48

69.60

9.937

0.000

1
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الترتيب

االختبار

االحتمالية

T

().Sig
0.665

3
5

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:
 .1ال قرا رقم ( )8الت نصي علس " يهتم أعضاء هيئة التدريس بالحوافز المادية والمعنوياة للطلباة "
قااد احتلااي المرتب ا األعلااس ب اع ن النسااب ( ،(%69.60ممااا ياادا علااس ان ال ق ارا قااد حصاالي علااس درا ا
معافق (كبيرا) من قبا افراد العين

وتعزو الباحثة ذلك إلى :ان كا عضع من اعضااي هيئا التادريق لهاع اسالعبه ال اصا فا تادريق

المس اااقاي عت ااايعهم للبلباا ماان ا ا المناق اا فاا المحاضااراي عا ااراك اميااع البلباا فاا العملياا
التعليمي دعن است،ناي بحيث يحصا البلب المت عقين علا مان فصالي ع اهاداي تقادير عا اراك البلبا

الضااع اي ف ا المحاض ارا مااع إعباااهم ع ماااي لهاام لت ااايعهم بالم ااارك كااا محاض ارا عيراااع ايض اا

لل برا الت يمر بها عضع هيئ التدريق

 .2ال قرا رقم ( )5الت نصي علس " يغلب اتجاه المكافأة والتشجيع بدل االتجاه نحو االنتقاد والتهدياد

لطلبته " قد احتلي المرتب ال،انيا باع ن النساب ( ،(%64.80مماا يادا علاس ان ال قارا قاد حصالي علاس
درا معافق (متعسب ) من قبا افراد العين

وتعااازو الباحثاااة ذلاااك إلاااى :ان اساالعب المكافااايي عالت ااايع هااع ا نا ا فاا ت ااايع البلباا علااس

التحصاايا العلما عالتميا عان عضااع هيئا التاادريق يلاااا عالباا الا تقااديم الحاعاف المعنعيا للببا م،ااا
ا راكهم ف الحعار عالمناق ا عتقاديم دراااي للبلبا الاذين ي ااركعن فا ال صاا عكاذلك عضاع ع مااي

للبلب الذين يلت معن بالمحاضراي

هذا ما يت ق مع ما اايي به كا من دراس عبيدا ( )2016دراس ال اعاعرا )2011( ،علاس ت اايع

اسالعب المكافااأا عا تل ااي ماع كااا ماان د ارسا محمااد ( )2008عالتا اكادي ان مسااتعى الحاعاف بأنعاعهااا
ف العما دا ا كلياي اامعت ام درمان اإلس مي اايي بدرا متدني متدن

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدني فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:

 .1ال قرا رقم ( )4الت نصي علاس " متحمس لمادته بشكل واضح في تفاعله ماع طلبتاه ".قاد احتلاي
المرتبا ا األ يا ارا با اع ن النس ااب ( ،(%52.80مم ااا ي اادا عل ااس ان ال قا ارا ق ااد حص االي عل ااس دراا ا معافقا ا
(متعسب ) من قبا افراد العين

وتعزو الباحثة ذلك إلى :ان عضع هيئ التدريق يكعن قد استن ذ اميع برته التعليميا علاس مادار

سنعاته عمله فا تادريق مسااق معاين عبالتاال يصاا إلاس حالا مان الت ابع تاعلاه عيار ماتحمق لمادتاه

العملي بسبب التراكماي األكاديمي علاس عكاق ذلاك فا بدايا تدريساه للمسااق ناهياك عان عادم تباعير
المااادا بمااا يتناسااب مااع العسااائا التكنعلعاي ا الحدي ،ا كعسااائا تعليمي ا ان عضااع هيئ ا التاادريق يكااعن
مرهق

ا القاي المحاضراي باليعم عياأت للمحاضارا ل اراو الماادا التعليميا دعن إ اراك امياع البلبا

ف الحعار عالمناق

عيكعن ال رو معتمد عل اانب عاحد من قبا عضع هيئا التادريق ععادم اسات دم
103

اساالعب الح اعار عالمناق ا تكااعن المحاضاار ممل ا لدرا ا يكااعن ا سااتيعاب قليااا ماان قبااا البلب ا ععاادم
التحصيا المناسب للمعاد ف نهاي ال صا

 .2ال قارا رقاام ( )6التا نصااي علااس " ال يسااخر ماان إجابااات الطلبااة الخاطئااة باال يصااححها ويناقشااها

معهاام ".قاد احتلااي المرتبا قباا األ يارا باع ن النساب ( ،(%53.80ممااا ياادا علاس ان ال قارا قااد حصاالي
علس درا معافق (متعسب ) من قبا افراد العين

وتعزو الباحثة ذلك إلى :است دام عضع هيئ التدريق هذا األسلعب ف مناق اته لإلاابااي الم تل ا

للبلبا ماان ااااا التعاار علااس اإلاابا الصااحيح ك ا

يتكاار ار العقااعع م،ااا هااذ األ باااي عماان ا ا

لقاياي مع اعضاي هيئا تادريق فا الاامعااي افاادعا باأن األسالعب لايق بم هاعم السا ري بالعاام علايق

اساالعب م ح ا

عيراااع إلااس ان اعااداد البلب ا بال ااعب يعتباار كبي ارا نساابيا ممااا يااع،ر ساالبا علااس التغذي ا

الرااعا ا إلااب اااي البلبا ا باإلض اااف الا ا ص ااععب الم ااادا العلميا ا عاس ااتيعابها م اان قب ااا البلبا ا ل اابعض

المساقاي يعدي ال عدم اهتمام عضع هيئ التدريق إلااباي البلب

هااذا مااا يت اق مااع مااا اااايي بااه كااا ماان د ارسا الااداعد ( )2005د ارسا عاباادين عابااع ساامرا ()2001

د ارسا باراعن  )2001( Brownفا

ياادا األعبااي الد ارساي عا تل اي ماع كاا مان د ارسا ,Zhang

( )2010دراس محمد ( )2008تقليا األعباي األكاديمي علس اعضاي هيئ التدريق
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رابعا :تحليل فقرات المجال الرابع :العالقات اإلنسانية بين أعضاء الهيئة التدريسية والطالب.

تم است دام ا تبار  tللعين العاحدا عالنتائ مبين ف ادعا رقم ( )5 6عالذي يبين آراي افراد عين

الدراس ف فقراي المااا الرابع (العالقات اإلنسانية بين أعضاء الهيئة التدريسية والطالب)
جدول (:)5.6

يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجال
م

1

الفقرة

المتوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

t

().Sig

الترتيب

يتمي عضع هيئ التدريق با تااهاي

اإلياابي نحع بلبته ف ت اعله عمناق اته

3.14

62.80

2.938

0.003

7

معهم
2

يحترم عضع هيئ التدريق النظام

الاامع عيراع حقعق اآل رين

3.39

67.80

4.875

0.000

1

ععااباتهم
3
4
5
6

7

.8


يتمي عضع هيئ التدريق اع محاضرته
بالديمقرابي ف الحعار

يتحلس عضع هيئ التدريق باألسلعب
الحسن ف معاملته مع البلب
يت هم عضع هيئ التدريق م ك ي

الب ب عيساعدهم ف التغلب عليها
يرحب عضع هيئ التدريق بالمناق
عيتقبا عاهاي نظر الب ب

3.27

65.40

5.648

0.000

5

3.13

62.60

2.698

0.007

8

3.20

64.00

3.943

0.000

5

3.15

63.00

3.139

0.002

6

يتمتع عضع هيئ التدريق بالقدرا علس
حسن اإلنصاي لبلبته ،عا نتبا إلس

3.30

66.00

5.730

0.000

2

آرائهم

يلت م عضع هيئ التدريق بالمععد المحدد
للمحاضرا بالضبب

3.22

64.40
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4.405

0.000

4

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:
 .1ال قارا رقاام ( )2التا نصااي علااس " يحتاارم عضااو هيئااة التاادريس النظااام الجااامعي ويراعااي حقااوق
اآلخرين وواجبااتهم " قاد احتلاي المرتبا األعلاس باع ن النساب ( ،(%67.80مماا يادا علاس ان ال قارا قاد

حصلي علس درا معافق (متعسب ) من قبا افراد العين

وتعاازو الباحثااة ذلااك إلااى :البحااث عاان عمليا التميا فا األداي الاااامع عالتبااعير الاادائم عالمسااتمر

لك ايا عفاعلي اداي عضع هيئ التدريق ألنهم الركن األساس بالاامع  ،عيانعكق إياابياا علاس تادريق

البلب بالاامعا عالعماا علاس تاعفير الظارع

الم ئما للنماع المهنا لعضاع هيئا التادريق تاعلاه اك،ار

انتاااا عاك،اار ك اايا ،عاسااتق ار ار بالاامعا ماان العااباااي عالحقاعق لعضااع هيئا التاادريق ،ما ،الت ااديد فا
الت ا ام بالنصاااب عحضااعر المحاض اراي ف ا عقتهااا ،عمراقبتااه ماان ناحي ا األداي عا

تباااراي ،هااذا ساايمي

العضع المنضبب من المت عب

 .2ال قرا رقم ( )7الت نصي علاس " يتمتع عضو هيئة التدريس بالقدرة على حسن اإلنصات لطلبتاه،
واالنتباه إلاى آرائهام " قاد احتلاي المرتبا ال،انيا باع ن النساب ( ،(%66.00مماا يادا علاس ان ال قارا قاد
حصلي علس درا معافق (متعسب ) من قبا افراد العين

وتعزو الباحثاة ذلاك إلاى ا متياا اي التا تمان لعضاع هيئا التادريق فا ت اايعه علاس ا ساتمرار

لبلبتااه ف ا الاامع ا  ،عتبااعير ن سااه اكاديميااا عاداريااا ،كااذلك ف ا ن العااباااي تاعلااه يبااذا الاهااد عالعناي ا
لتحقيق اهدا

الاامع من ااا اذب البلب ل نتساب للاامع

هذا ما يت ق مع ما اايي به كا من دراس عبيدا ( )2016دراس قرعان ( )2009عالت اكدي

ان ترتيا ااب عناصا اار المنا ااا التنظيم ا ا ما اان حيا ااث تأ،يرها ااا علا ااس السا االعك اإلبا ااداع ألعضا اااي الهيئا اااي
التدريسااي ف ا كلياااي الماتمااع المتعسااب ف ا قباااع

ع ا ا علااس النحااع التااال

الم ااارك فا ات اااذ القا ارراي ،الهيكااا التنظيما  ،التكنعلعايااا المتااعفرا ،ظاارع

األنظم ا عالتعليم اااي،

العمااا ،التاادريب الحاعاف

عالمكافااآي عا تل ااي مااع كااا د ارس ا عاباادين عابااع ساامرا ( )2001عالت ا اظهااري تاادن مسااتعى تقااديراي
اعضاي هيئ التدريق ف الاامع للمنا التنظيم فيها ب كا عام

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدني فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:

 .1ال قرا رقم ( )4الت نصي علس " يتحلى عضو هيئة التدريس باألسالوب الحسان فاي معاملتاه ماع
الطلبة ".قد احتلي المرتب األ يرا بع ن النسب ( ،(%62.60مما يادا علاس ان ال قارا قاد حصالي علاس
درا معافق (متعسب ) من قبا افراد العين

وتعزو الباحثة ذلك إلى :فارق السان باين اعضااي هيئا التادريق فا التعاماا ماع بلبتاه عيرااع إلاس

البيئا التا اعتاااد عليااه عضااع هيئا التاادريق فا التعاماا مااع البلبا ععاادم ماان اعضاااي هيئا التاادريق
حري للتعبير للبلب حعا آرائهم ،المتعلق بالتدريق ع يسمع ألحد بمناق ته ا،ناي ال رو
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 .2ال قرا رقم ( )1الت نصي علاس " يتميز عضو هيئة التدريس باالتجاهات اإليجابية نحو طلبته فاي
تفاعله ومناقشاته معهم ".قد احتلي المرتبا قباا األ يارا باع ن النساب ( ،(%62.80مماا يادا علاس ان
ال قرا قد حصلي علس درا معافق (متعسب ) من قبا افراد العين
وتعزو الباحثة ذلك إلى :ا ت

اعضاي هيئ التدريق ك ا حسب الت صصاي عكاذلك العمار عاناا

لكا عضع هيئ التدريق اسلعبه ال اك ف التعاما البلب

هاذا مااا يت اق ماع مااا اااايي باه كااا ماان د ارسا إباراهيم ( )2016عالتا اعصاي الا اسااتحداث الكليا

بص ا دائم ا للعديااد ماان الب ارام عالت صصاااي الد ارسااي ال رياادا عالاادرااي العلمي ا عالمااؤه ي العلمي ا

المعتم اادا التا ا يحتااه ااا س ااعق العم ااا المحلا ا عال اادعل

عا تل ااي م ااع ك ااا د ارسا ا با اراعن ، Brown

( )2001عالت ا اظهااري ان المسااتعى التعليم ا  ،عمكااان عماادا العمااا للتنظاايم الحااال لااه األ،اار الرئيس ا

علس المنا التنظيما عالت صصااي لادي اعضااي هيئا التادريق ،عد ارسا عابادين عاباع سامرا ()2001

عالتا اظهااري تاادن مسااتعى تقااديراي اعضاااي هيئ ا التاادريق فا الاامعا للمنااا التنظيما فيهااا ب ااكا
عام عدراس ااعا  )2008( Gulعااعد فارق ااعهري فا
منصب إداري
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مسا ابعااد باين األكااديميين الاذين كاانعا فا

ثانيا :اإلجابة عن السؤال الثاني

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسطات تقديرات عينة

الدراسة لواقع المناخ التنظيمي في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغيرات الشخصية (الجنس،
الجامعة ،التخصص ،التقدير الجامعي)؟ ولإلجابة عن هذا الفرض تحققت الباحثة من أربعة

فرضيات وهي كما يلي:

الفرض األول من فروض الدراسة الذي ينص على:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسطات تقديرات عينة

الدراسة لواقع المناخ التنظيمي في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجنس (ذكر ،أنثي).
عللتحقق من صح هذا ال رض تم است دام ا تبار Tللعينتين المستقلتين

تبار ال رعق بين

متعسباي تقديراي عين الدراس لعاقع المنا التنظيم ف الاامعاي ال لسبيني تع ى لمتغير الانق،

عالنتائ مبين ف ادعا رقم ()5 7

جدول (:)5.7

نتائج اختبار  Tللعينتين المستقلتين ) (Independent Samples T Testبين متوسطات

تقديرات عينة الدراسة لواقع المناخ التنظيمي في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجنس (ذكر،
أنثي).
االنحراف

المجال

الجنس

العدد

العالقة بين اإلدارة والطلبة

ذكر

266

3.08

أنثى

231

3.30

0.745

ذكر

266

3.23

0.857

أنثى

231

3.42

0.813

ذكر

266

2.97

0.804

هيئة التدريس لطالبه

أنثى

231

2.99

0.778

العالقات اإلنسانية بين أعضاء

ذكر

266

3.25

0.887

الهيئة التدريسية والطالب

أنثى

231

3.20

0.861

ذكر

266

3.13

0.406

أنثى

231

3.23

0.381

المشاركة في اتخاذ الق اررات
عمليات تعزيز وتحفيز عضو

الدرجة الكلية لالستبانة


المتوسط

الحسابي

المعياري
0.799

قيمة
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االحتمالية
().Sig

*0 002 3 190
*0 014 2 479
0 312

0 755

0 570
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*0 007 2 718
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القيمة

الداللة

اإلحصائية
دال
إحصائيا
دال
إحصائيا
غير دال
إحصائيا
غير دال
إحصائيا
دال

إحصائيا

عيتبين من الادعا ان القيم ا حتمالي لدرا الكلي تساعي ( )0.007عه اقا من مستعى الد ل
( )0.05عقيم  tالمحسعب تساعي ( )2.718عه اكبر من قيم  tالادعلي عالت تساعي ()1.96
مما يدا علس عاعد فرعق ذاي د ل إحصائي عند مستعى د ل (  )   0.05بين متعسباي تقديراي

عين الدراس لعاقع المنا

التنظيم

ال رعق لصال من تكعن تبين من

ف

الاامعاي ال لسبيني تع ى لمتغير الانق ،عللتعر

علس

ا مقارن المتعسباي ان ال رعق لصال اإلناث عكذلك ف

مااا الع ق بين اإل دارا عالبلب عمااا الم ارك ف ات اذ الق ارراي ،باست،ناي ما يتعلق ف

مااا

عملياي تع ي عتح ي عضع هيئ التدريق لب به عمااا الع قاي اإلنساني بين اعضاي الهيئ

التدريسي عالب ب حيث كاني القيم ا حتمالي لهم اكبر من مستعى الد ل مما يدلا عدم عاعد

فرعق ذاي د ل إحصائي عند مستعى د ل (  )   0.05بين متعسباي تقديراي عين الدراس لهم

تع ى لمتغير الانق

وتعزو الباحثة ذلك لألسباب التالية:

 -يراع إلس اهتمام اإلناث إل،باي عاعدها ف الماتمع من

ا األن ب الاامعي

 -ن غاا الب ب ف األمعر الحياتي كالعما ا،ناي الدراس ععدم تعااد باستمرار دا ا الاامع مما

يعب مساح للبالباي من تع ي الع قاي مع اإلدارا الاامعي عبر األن ب الت تمارسها النعادي

الب بي كال عالياي عالرح ي الترفيهي

هاذا ماا يت اق ماع ماا ااايي باه كاا مان د ارسا المادهعن ( )2012د ارسا ال اراف

) (2011د ارسا

عابدين عابع سمرا ( )2001عالتا اكادي عااعد فارعق اعهريا دالا إحصاائي فا اساتااباي البلبا فا

كافا المقاااييق لصااال اإلناااث عا تل ااي مااع د ارسا باان امعا ( )2015عاااعد فاارعق دالا إحصااائيا بااين

الذكعر عاإلناث حعا ال ادماي المقدما ماا عادا دما المكتبا عمصاادر المعلعمااي فكاناي ال ارعق دالا

إحصائيا عند مستعى ( )0 05لصال الذكعر
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الفرض الثاني من فروض الدراسة الذي ينص على:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسطات تقديرات عينة

الدراسة لواقع المناخ التنظيمي في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجامعة (األزهر ،األقصى،
اإلسالمية)
عللتحقق من صح هذا ال رض تم است دام ا تبار تحليا التباين األحادي

عين الدراس بين متعسباي تقديراي عين الدراس لعاقع المنا

تع ى لمتغير الاامع  ،عالنتائ مبين ف ادعا ()5 8

التنظيم

ف

تبار ال رعق ف آراي

الاامعاي ال لسبيني

نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لواقع
المناخ التنظيمي في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجامعة (األزهر ،األقصى ،اإلسالمية).
المجال

العالقة
بين اإلدارة والطلبة
المشاركة

في اتخاذ القرارات
عمليات تعزيز وتحفيز عضو
هيئة التدريس لطالبه
العالقات اإلنسانية بين
أعضاء الهيئة التدريسية
والطالب
الدرجة الكلية لالستبانة

مصدر التباين
بين المجموعات

المربعات

درجة

متوسط

مجموع

الحرية المربعات

13.782

2

6.891

داخل المجموعات 289.005
302.787
المجموع
بين المجموعات

6.476

داخل المجموعات 344.734
351.210
المجموع
بين المجموعات

10.987

داخل المجموعات 299.655
310.642
المجموع
بين المجموعات

6.780

داخل المجموعات 372.348
379.127
المجموع
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قيمة

"" F

القيمة

االحتمالية
().Sig

0.000 11.779 0.585

496
2

3.238

494

0.698

4.640

0.010

496
2

5.494

494

0.607

9.057

0.000

496
2

3.390

494

0.754

4.497

0.012

496

بين المجموعات

2.703

2

1.352

داخل المجموعات

75.486

494

0.153

المجموع

78.189

496

8.845

0.000

الداللة

اإلحصائية
دال
إحصائيا

دال
إحصائيا

دال
إحصائيا

دال
إحصائيا

دال
إحصائيا

 قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "494 ،2ومستوى داللة  0.05تساوي 3.01

عيتبين من الادعا ان القيم ا حتمالي لدرا الكلي تساعي ( )0.000عه اقا من مستعى الد ل

( )0.05عقيم  fالمحسعب تساعي ( )8 845عه اكبر من قيم  fالادعلي عالت تساعي ()3.01
مما يدا علس عاعد فرعق ذاي د ل إحصائي عند مستعى د ل (  )   0.05بين متعسباي تقديراي
110

عين الدراس لعاقع المنا

التنظيم

ف

الاامعاي ال لسبيني تع ى لمتغير الاامع تع ى لمتغير

الاامع

وللتعرف على الفروق لصالح من تكون تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنة المتعددة فقد كانت

النتائج حسب الجدول ()5.9

جدول ( )5.9يوضح نتائج اختبار شيفيه للفروق

المجال

المتوسط ()i

العالقة بين اإلدارة

األقصى

والطلبة

المشاركة في اتخاذ
الق اررات

عمليات تعزيز
وتحفيز عضو هيئة
التدريس لطالبه

العالقات اإلنسانية
بين أعضاء الهيئة
التدريسية والطالب

الدرجة الكلية
لالستبانة



اإلسالمية
األقصى
اإلسالمية
األقصى
اإلسالمية
األقصى
اإلسالمية
األقصى
اإلسالمية

المتوسط ()j

الفرق بين
المتوسطين

القيمة
االحتمالية
().Sig

األزهر

0 18845

0 073

اإلسالمية

0 21638

0 057

األزهر

*0 40482

0 000

األزهر

0 22719

0 041

اإلسالمية

0 00849

0 996

األزهر

*0 23568

0 037

األزهر

0 06260

0 756

اإلسالمية

*0 28891

0 007

األزهر

*0 35151

0 000

األزهر

0 08511

0 659

اإلسالمية

0 19773

0 155

األزهر

*0 28283

0 012

األزهر

0 09819

0 066

اإلسالمية

0 07901

0 230

األزهر

*0 17720

0 000

الداللة
اإلحصائية
غير دال
إحصائيا
غير دال
إحصائيا
دال
إحصائيا
غير دال
إحصائيا
غير دال
إحصائيا
دال
إحصائيا
غير دال
إحصائيا
دال
إحصائيا
دال
إحصائيا
غير دال
إحصائيا
غير دال
إحصائيا
دال
إحصائيا
غير دال
إحصائيا
غير دال
إحصائيا
دال
إحصائيا

الفروق دالة عند مستوى داللة 0.05

من

ا الادعا ( )5 10تبين بالنسب للدرا الكلي ل ستبان عاعد فرعق ذاي د ل إحصائي

بين متعسباي تقديراي عين الدراس لعاقع المنا التنظيم
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ف

الاامعاي ال لسبيني بين الاامع

اإلس مي عاامع األ هر علصال الاامع اإلس مي عكذلك ف

اميع الماا ي عتبين عدم عاعد

فرعق ذاي د ل إحصائي بين الاامع اإلس مي عاامع األقصس عاامع األ هر
وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 ان الاامع اإلس مي من اقدم الاامعاي العامل ف قباع ع ا تعافر اللعائ عالقعانين المببق فعليا لتعضي الع قاي بين اإلدارا العليا (رئاس الاامع  ،ال ئعناألكاديمي  ،عماداي الكلياي) عالبلب عبر الماالق الب بي عالنعادي ال رعي للكلياي
 -عيراع عدم عاعد فرعق بين اامع األ هر عاألقصس ألنهم يعي عا ن ق الظرع

عالمنا التعليم

رعم ببيع المؤسس التعليمي من اتباعها للقباع العام كاألقصس عال اك كاأل هر
هذا ما يت ق مع ما اايي به كا من دراس ال راف ) (2011دراس ال رمان ع لي اي ()2009
عالت ا كدي عاعد فرعق اعهري دال إحصائي ف استااباي البلب ف كاف المقاييق كاني لصال
الاامع عا تل ي مع دراس المدهعن ( )2012عالت

اظهري عاعد فرعق ذاي د ل إحصائي ف

استااباي افراد العين حعا مستعى الصراع التنظيم تع ى ألسم الاامع لصال اامع األقصس
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الفرض الثالث من فروض الدراسة الذي ينص على:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسطات تقديرات عينة

الدراسة لواقع المناخ التنظيمي في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير التخصص (علمي ،إنساني).
عللتحقق من صح هذا ال رض تم است دام ا تبار Tللعينتين المستقلتين

متعسباي تقديراي عين الدراس  ،عالنتائ مبين ف ادعا رقم ()5.10

تبار ال رعق بين

نتائج اختبار  Tللعينتين المستقلتين ) (Independent Samples T Testبين متوسطات
تقديرات عينة الدراسة لواقع المناخ التنظيمي في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير
التخصص(علمي ،إنساني).

المتوسط االنحراف

قيمة

الحسابي

المعياري

""T

علمي

160

3.19

0.790

إنساني

337

3.18

0.778

علمي

160

3.42

0.752

إنساني

337

3.28

0.878

عمليات تعزيز وتحفيز عضو

علمي

160

3.01

0.882

هيئة التدريس لطالبه

إنساني

337

2.97

0.745

العالقات اإلنسانية بين أعضاء علمي

160

3.19

0.858

إنساني

337

3.24

0.883

علمي

160

3.20

0.404

إنساني

337

3.16

0.394

المجال
العالقة بين اإلدارة والطلبة
المشاركة في اتخاذ الق اررات

الهيئة التدريسية والطالب
الدرجة الكلية



التخصص العدد

القيمة
االحتمالية
().Sig

0 197

0 844

1 761

0 079

0 541

0 589

0 572

0 567

0 984

0 326

الداللة
اإلحصائية
غير دال
إحصائيا

غير دال
إحصائيا
غير دال
إحصائيا
غير دال
إحصائيا
غير دال
إحصائيا

قيمة  Tالجدولية عند درجة حرية " "495ومستوى داللة  0.05تساوي  1.96

عيتبين من الادعا ان القيم ا حتمالي لدرا الكلي تساعي ( )0.326عه اكبر من مستعى
اقا من قيم  tالادعلي عالت

الد ل ( )0.05عقيم  tالمحسعب تساعي ( )0.984عه

تساعي

( )1.96مما يدا علس عدم عاعد فرعق ذاي د ل إحصائي عند مستعى د ل (  )   0.05بين
متعسباي تقديراي عين الدراس لعاقع المنا

الت صك

التنظيم

ف

الاامعاي ال لسبيني تع ى لمتغير

وتعزو الباحثة ذلك لألسباب التالية :أل ن البلب ف اميع الت صصاي يعي عن ف ن ق المنا

التنظيم أل ن القعانين عاإلاراياي تتببق علس البلب بدعن التميي بين حسب الدراس األكاديمي عفقا
للدراس األكاديمي
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هذا ما يت ق مع ما اايي به كا من دراس العان ( )2013عالت اظهري عدم عاعد فرعق ذاي
د ل احصائي لمتغير الكلي الكلياي اإلنساني عالكلياي العلمي ف

عا تل ي مع دراس الحعل

( )2009عالت

الانق لصال الب ب ،علمتغير ا

مااا دماي اإلر اد عالتعايه

اظهري عاعد فرعق ذاي د ل إحصائي تع ى لمتغير

تصاك األكاديم لصال الكلياي ال رعي

الفرض الرابع من فروض الدراسة الذي ينص على:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسطات تقديرات عينة

الدراسة لواقع المناخ التنظيمي في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير التقدير الجامعي (مقبول،
جيد ،جيد جد ا ،ممتاز)

عللتحقق من صح هذا ال رض تم است دام ا تبار تحليا التباين األحادي

عين الدراس بين متعسباي تقديراي عين الدراس لعاقع المنا

تع ى لمتغير التقدير الاامع  ،عالنتائ مبين ف ادعا ()5 11

التنظيم

ف

تبار ال رعق ف آراي
الاامعاي ال لسبيني

نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لواقع
المناخ التنظيمي في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير التقدير الجامعي
متوسط

قيمة

المربعات

الحرية المربعات

"" F

بين المجموعات

2.416

2

1.208

داخل المجموعات

300.372

494

0.608

المجموع

302.787

496

بين المجموعات

3.666

2

1.833

داخل المجموعات

348.543

494

0.706

المجموع

352.210

496

بين المجموعات

1.155

2

0.578

داخل المجموعات

309.487

494

0.626

المجموع

310.642

496

العالقات اإلنسانية بين

بين المجموعات

2.112

2

1.056

أعضاء الهيئة التدريسية

داخل المجموعات

377.016

494

0.763

المجموع

379.127

496

بين المجموعات

0.692

2

0.346

داخل المجموعات

77.497

494

0.157

المجموع

78.189

496

المجال

العالقة

بين اإلدارة والطلبة
المشاركة
في اتخاذ القرارات
عمليات تعزيز وتحفيز عضو
هيئة التدريس لطالبه

والطالب
الدرجة الكلية لالستبانة

مصدر التباين

مجموع

درجة

 قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "494 ،2ومستوى داللة  0.05تساوي 3.01
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1.986

2.598

0.922

1.383

2.207

القيمة

االحتمالية
().Sig
0.153

0.087

0.398

0.532

0.111

الداللة
اإلحصائية
غير دال
إحصائيا

غير دال
إحصائيا

غير دال
إحصائيا

غير دال
إحصائيا

غير دال
إحصائيا

اكبر من مستعى

عيتبين من الادعا ان القيم ا حتمالي لدرا الكلي تساعي ( )0.111عه

الد ل ( )0.05عقيم  fالمحسعب تساعي ( )2 207عه اقا من قيم  fالادعلي عالت تساعي

( )3.01مما يدا علس عدم عاعد فرعق ذاي د ل إحصائي عند مستعى د ل (  )   0.05بين

متعسباي تقديراي عين الدراس لعاقع المنا التنظيم ف الاامعاي ال لسبيني تع ى لمتغير تع ى

التقدير الاامع

وتعزو الباحثة ذلك لألسباب التالية :إ تباع الاامعاي ال لسبيني معايير عنظم محددا للتقيم

الدرااي ف

تمي

الاامعاي عكذلك ا ن اميع البلب يعاصرعن ن ق مستعي الدرااي بالاامعاي دعن

هذا ما يت ق مع ما اايي به كا من دراس الباسان ( )2015عالت
مع دراس الحعل

عت عيد البالباي ب ئح معحدا لألنظم عا تل

فرعق ذاي د ل إحصائي تع ى لمتغير الانق لصال

اعصي بضرعرا إعداد

( )2009عالت

الب ب ،علمتغير ا

اظهري عاعد

تصاك األكاديم

لصال الكلياي ال رعي  ،علمتغير المعدا التراكم لصال ذعي المعد ي العليا
ثالث ا :اإلجابة عن السؤال الثالث:

ما درجة تقدير طلبة الجامعات بمحافظات غزة لواقع جودة الخدمات الطالبية السائد فيها؟
علإلااب علس هذا التساؤا ،تم است دام عا تبار ) )Tلعين عاحدا للتعر علس ما إذا كاني درا

تقدير بلب الاامعاي بمحافظاي ع ا لعاقع اعدا ال دماي الب بي السائد فيها ي تل

عن الدرا

المتعسب عه ( )3عقد تم احتساب المتعسباي الحسابي  ،عا نحرافاي المعياري عاألع ان النسبي
جدول (:)5.12

تحليل مجاالت االستبانة.
المتوسط

الوزن

االنحراف

قيمة

م

المجال

1

جودة عضو الهيئة التدريسية بالجامعات الفلسطينية.

3 29

2

جودة البرامج التعليمية المقدمة لطالبه الجامعات.

3 10

62 00

3

جودة الكتاب الجامعي بالجامعات الفلسطينية.

3 09

61.80

0 758

4

جودة المباني التعليمية في الجامعات الفلسطينية.

3 11

62.20

0 974

2 407

3 15

63 00

0 425

7 641

الدرجة الكلية لالستبانة

القيمة

الترتيب

االختبار

االحتمالية

)(t

()sig
0 000

1
3

الحسابي

النسبي

المعياري

65.80

0 815

7 930

0 853

2 681

0 008

2 505

0 013

4

0 016

2

0 000

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "396تساوي 1.96

عيتض من

ا الادعا رقم ( )5 13ان اميع متعسباي الماا ي الم تل

كاني متقارب من

حيث اع انها النسبي  ،الت تراعحي بين ( )%61.80ع( )%65.80اما الدرا الكلي ل ستبان ككا
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فقد حصلي علس ع ن نسب

قدر ( )%63.00مما يدلا علس ان درا تقدير بلب الاامعاي

بمحافظاي ع ا لعاقع اعدا ال دماي الب بي السائد فيها اايي بدرا متعسب
وتعزو الباحثة ذلك إلى:

أما ترتيب المجاالت حسب أوزانها النسبية فقد كانت كالتالي:

 .1المجال األول :جودة عضو الهيئة التدريسية بالجامعات الفلسطينية ،فقد حصا علس المرتب
األعلس بع ن نسب قدر ( )%65.80اي بدرا تقدير متعسب

وتعزو الباحثة ذلك إلى ان عضع هيئ التدريق هع حار ال اعي ف العملي التربعي التعليمي

عتعتبر الاامع مكانا لبناي العقعا ،ف ن عضع هيئ
ك ،لذلك ناد ان نااو عضع هيئ التدريق ف

عا

هيئ التدريق يؤدعن دع ار اساسيا ف

م تل

التدريق همه ببناي تلك العقعا بادي

عمله هع نااو لألم بأسرها .عان اعضاي

تحقيق اعدا التعليم عتعافر اعضاي هيئ التدريق للعما ف

برام عا تصاصاي الاامع عم ارك اعضاي الهيئاي التدريسي ف

عالماالق المهني  ،عالعلمي بالاامع

الامعياي ،عاللاان،

 .2المجال الرابع :جودة المباني التعليمية في الجامعات الفلسطينية ،فقد حصا علس المرتب ال،اني
بع ن نسب قدر ( )%62.20اي بدرا تقدير متعسب

وتعزو الباحثة ذلك إلى :ان الاامع تحرك دائما علس ان يكعن مبان م ئم من حيث التصميم

عالمساح عببيع ن اب البلب عمتناسب مع اعداد الب ب عتعفير نظم ععسائا األمن عالس م ف

مبانيها عتعفير م ارج البعار عالع ماي اإلر ادي ال م  ،عالتسهي ي المناسب لمكافح الحريق

عالمحافظ علس نظاف عتاميا مبانيها ،عتعفير بالمبان المنا الصح من حيث التهعي عاإلضايا

 .3المجال الثاني :جودة البرامج التعليمية المقدمة لطالبه الجامعات ،فقد حصا علس المرتب ال،ال،
بع ن نسب قدر ( )%62.00اي بدرا تقدير متعسب

وتعزو الباحثة ذلك إلى :سع الاامع دائما إلس تنعع براماها التعليمي للرق بالمستعى التعليم

عكذلك المنافس مع الاامعاي األ رى لمعاكب التبعراي عاذب البلب ل لتحاق بتلك البرام الت

تعاكب سعق العما

 .4المجال الثالث :جودة الكتاب الجامعي بالجامعات الفلسطينية ،فقد حصا علس المرتب الرابع بع ن
نسب قدر ( )%61.80اي بدرا تقدير متعسب

وتعزو الباحثة ذلك إلى :انها تتناسب مع الحدا ،عالمعايير الدعلي ف ا تيار عتحديث المساقاي

العلمي عتكعن مناسب عم يم للت صصاي المبرعح بالاامعاي
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ثانيا :تحليل فقرات المجال األول :جودة عضو الهيئة التدريسية بالجامعات الفلسطينية.
تم است دام ا تبار  tللعين العاحدا عالنتائ مبين ف ادعا رقم ( )5 13عالذي يبين آراي افراد عين

الدراس ف فقراي المااا األعا (جودة عضو الهيئة التدريسية بالجامعات الفلسطينية)
جدول (:)5.13

يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجال
م

1
2
3
4
5
6
7
8


الفقرة
يعاد عدد كا

التدريسي

من اعضاي الهيئ

يتناسب عدد اعضاي الهيئ التدريسي مع
عدد البلب المعلمين.
يمتا اعضاي الهيئ التعليمي بالتمكن من

المادا العلمي .

يتحلس اعضاي الهيئ التدريسي باأل

ق

ال اضل .
يحافظ اعضاي الهيئ التدريسي علس

الظهاعر بمظهار ئق.
يعظ

اعضاي الهيئ التدريسي التكنعلعايا

الحدي ،فا التدريق
يقيم اعضاي هيئ التدريق ع قاي عدي مع

البلب

يمتلك اعضاي الهيئ التدريسي ك اي اسات،ارا

الدافعيا للتعلم.

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

T

().Sig
0.000

1
4

المتوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

3.55

71.00

5.667

3.39

67.80

3.575

0.000

3.27

65.40

5.731

0.000

5

3.48

69.60

10.131

0.000

3

3.52

70.40

9.041

0.000

2

3.08

61.60

1.612

0.000

6

3.07

61.40

1.277

0.108

7

2.98

59.60

0.500

0.617

8

الترتيب

قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "396تساوي 1.96

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:

 .1ال ق ارا رقاام ( )1الت ا نصااي علااس " يوجااد عاادد كاااف ماان أعضاااء الهيئااة التدريسااية " قااد احتلااي
المرتب األعلس بع ن النسب ( ،(%71.00مما يدا علس ان ال قرا قد حصلي علس درا معافقا (كبيارا)
من قبا افراد العين

وتعزو الباحثة ذلك إلى :أن الجامعة تسعى دائما أن تكون نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب

متفقة مع المعدالت المرجعية لدى الجامعة وا ن الاامع تحرك كا فصا دارس علس ان يكعن عدد
كا

من اعضاي هيئ التدريق بما يتناسب مع اعداد البلب المسالين عحسب ال عب المعتمدا
117

لتساا البلب من قبا إدارا الاامع وتوافر خطة وآليات موثقة للتعامل مع العجز والفائض في
أعضاء هيئة التدريس في بعض التخصصات.
 .2ال قرا رقم ( )5الت نصي علس " يحافظ أعضاء الهيئة التدريسية على الظهاور بمظهار الئق ".قاد
احتلي المرتب ال،اني بع ن النسب ( ،(%70.40مما يدا علاس ان ال قارا قاد حصالي علاس دراا معافقا
(كبيرا) من قبا افراد العين

وتعزو الباحثة ذلك إلى :قناع البلب عالماتمع ايضا نحع عضع هيئ التدريق بأناه ا ك متميا

اكاديميا مما يترتب علس تلك النظرا المسئعلي ا اتماعيا التا تتبلاب مناه الظهاعر بمظهار ئاق عفاق
اصااعا البرعتعكااعا عفاان ا تيكيااي للمحافظ ا علااس النظ ارا ا اتماعي ا  ،ماان ا ا لقاااياي مااع اعضاااي
هيئ ا التاادريق الااذين درس اعا ف ا ال ااارج عان هناااك درا ا عالياا ماان قبااا األكاااديميين للمحافظ ا علااس
ال كا العام م،ا الذين درسعا ف تركيا عبريبانيا ععيرها
هذا ماا يت اق ماع ماا ااايي باه كاا مان د ارسا إباراهيم ( )2016عالتا اظهاري يتمتاع اعضااي هيئا
التاادريق بالكلي ا بحساان المظهاار د ارس ا ال اارمان ع لي اااي ( )2009عاااعد فاارعق ذاي د ل ا إحصااائي
عند مستعى الد ل (  )   0.05تع ى لمتغيري الاامعا  ،عالدراا العلميا عا تل اي ماع د ارسا الحاعل
) (2009عالتا ا اظه ااري عا ااعد ف اارعق ذاي د لا ا إحص ااائي تعا ا ى لمتغي اار الا اانق لص ااال البا ا ب،
علمتغير ا تصاك األكاديم دراس عابدين عابع سمرا ( )2001تدن مستعى تقاديراي اعضااي هيئا
التدريق ف الاامع للمنا التنظيم فيها ب كا عام
وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدني فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:

 .1ال قرا رقم ( )8الت نصي علس " يمتلك أعضاء الهيئة التدريسية كفاية اساتثارة الدافعيااة للاتعلم".
قااد احتلااي المرتبا األ يارا باع ن النسااب ( ،(%59.60ممااا ياادا علااس ان ال قارا قااد حصاالي علااس دراا
معافق (متعسب ) من قبا افراد العين

وتعازو الباحثااة ذلاك إلااى :ان اعضااي هيئا التادريق كا ماانهم بريقتاه ال اصا فا التادريق عماانهم

ماان يتبااع البريقا التقليديا فا التاادريق عيكااعن ال اارو معتمااد ماان قبااا الم اار دعن ا اراك البلبا فا

الحعار عالمناق

ا،ناي ال رو عهذا بدعرها ينعكق سلبا علس البلب

 .2ال قرا رقم ( )7الت نصي علس " يقيم أعضاء هيئة التدريس عالقات ودية مع الطلباة ".قاد احتلاي

المرتبا قباا األ يارا باع ن النسااب ( ،(%61.40مماا ياادا علاس ان ال قارا قااد حصالي علااس دراا معافقا
(متعسب ) من قبا افراد العين

وتعزو الباحثة ذلك إلاى :ان البلبا ب اكا عاام يبحاث عان مصالحته مان اااا الحصاعا علاس دراا

ماان ا ا التقاارب ماان عضااع هيئ ا التاادريق عهااذا باادعرها يااع،ر ساالبا عل ا عضااع هيئ ا عستصااب لهااع

سمع سيئ لذلك عالبي اعضاي هيئ التادريق

يحباذعن إقاما ع قااي عديا ماع البلبا للح ااظ علاس

سمعته ف الاامع
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هذا ما يت ق مع ما اايي به كا من دراس العان عالراسبي ( )2013عالت اكدي التأكيد علس
اهمي عاعد م رفين مت صصين ف مااا التدريب المستدام عاإلنماي الذات  ،لتنمي قدراي الب ب

عا تل ي مع دراس بتي ار يليق عآ رعن  )2006( Petruzzellis & Othersعالت
ف حال الرضا لدى الب ب عن اعدا ال دماي المقدم لهم بلغي ()%46 9

ضع

ا اري إلس

ثاني ا :تحليل فقرات المجال الثاني :جودة البرامج التعليمية المقدمة لطالبه الجامعات:

تم است دام ا تبار  tللعين العاحدا عالنتائ مبين ف ادعا رقم ( )5 14عالذي يبين آراي افراد عين

الدراس ف فقراي المااا ال،ان (جودة البرامج التعليمية المقدمة لطالبه الجامعات)
جدول (:)5.14

يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجال
م

المتوسط

الفقرة
تعاكب البرام

1

التبعراي العلمي المعاصرا

ف مااا الت صك

2

تحدد البرام

نتائ

تت ق اهدا

البرام

البلب

3

التعلم المتعقع

من

مع احتياااي سعق

العما للبلب
تعما البرام

4

علس تنمي مهاراي الت كير

العليا لدى البلب
تنم

5

مهاراي البلب

البرام

ال م

للتدريق

6

اهدا

البرنام

اهدا

البرام

امل لاميع اعانب إعداد

البلب باميع الت صصاي

7

مناسب

لببيع

التعليم الت يعد البلب لتدريسها

.8


تنم اهدا
مهن التعليم

المرحل

البرنام اتااهاي إياابي نحع

الوزن

قيمة

القيمة

الترتيب

االختبار

االحتمالية

T

().Sig
0.057

3
5

الحسابي

النسبي

3.12

62.40

1.909

3.11

62.20

2.212

0.027

2.97

59.40

0.524

0.600

8

3.04

60.80

0.852

0.395

6

3.11

62.20

2.267

0.024

4

3.25

65.00

5.386

0.000

1

2.99

59.80

0.240

0.810

7

3.23

64.60

4.597

0.000

2
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وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:

 .1ال قارا رقاام ( )6التا نصااي علااس " أهااداف البرنااامج شاااملة لجميااع جوانااب إعااداد الطلبااة بجميااع

التخصصات " قد احتلي المرتب األعلس بع ن النسب ( ،(%65.00مماا يادا علاس ان ال قارا قاد حصالي
علس درا معافق (متعسب ) من قبا افراد العين

وتعزو الباحثة ذلك إلاى :حرص الجامعة على تنفيذ البرامج التي تتضمنها الخطةة والتةي يجةب أن
تغطي المهارات المختلفة لجميع التخصصات للطلبة.
 .2ال قرا رقم ( )1الت نصي علس " تنمي أهاداف البرناامج اتجاهاات إيجابياة نحاو مهناة التعلايم ".قاد
احتلي المرتب ال،اني بع ن النسب ( ،(%64.60مما يدا علاس ان ال قارا قاد حصالي علاس دراا معافقا
(متعسب ) من قبا افراد العين

وتعزو الباحثة ذلك إلى :ان تضع الاامع

تحديدها تتضمن عدد عنععي البرام

ب للتدريب البلب بناي علس ا حتياااي الت

تم

التدريبي عآلياي تن يذها عترااع الاامع محتعياي البرام

بناي علس التغذي الرااع من البلب عاأل،ر الذي احد،ه التدريب ف األداي
التدريبي
ا
هذا ما يت ق مع ما اايي به كا من دراس معاد ( )2012عالت اكدي الت ام بب عبرام األن ب
الب بي علس معايير الاعدا عا تل ي مع دراس بتي ار يليق عآ رعن & Petruzzellis

 )2006(Othersعالت ا اري إلس ضع
لهم بلغي ()%46 9

ف حال الرضا لدى الب ب عن اعدا ال دماي المقدم

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدني فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:

 .1ال قارا رقاام ( )3التا نصااي علاس " تتفااق أهااداف البارامج مااع احتياجااات سااوق العماال للطلبااة ".قااد
احتلي المرتب األ يرا بع ن النسب ( ،(%59.40مما يدا علس ان ال قرا قد حصلي علس دراا معافقا

(متعسب ) من قبا افراد العين

وتعازو الباحثاة ذلااك إلاى ضاايق القبااع ال ااك عضااع

ساعق العماا سااتيعاب اعاداد مهعلا ماان

ال اارياين ف ا اميااع الت صصاااي عيراااع إلااس التح اااق عاادد كبياارا ماان البلباا بالت صصاااي العلميا ا

عت بع المؤسساي التعليمي بال رياين عكذلك عدم مناسب بعض الت صصاي فا الاامعااي ماع ساعق

العما

 .2ال قرا رقم ( )7الت نصي علاس " أهداف البرامج مناسبة لطبيعة المرحلة التعليمة التي يعاد الطلباة

لتدريساااها ".ق ااد احتل ااي المرتبا ا قب ااا األ ياارا با اع ن النس ااب ( ،(%59.80مم ااا ي اادا عل ااس ان ال قا ارا ق ااد
حصلي علس درا معافق (متعسب ) من قبا افراد العين

وتعزو الباحثة ذلك إلى :عدم عضع ب مسبق للبرام التعليمي ععير مناسب لتدريق البلب

ععدم تعافر برام للتععي باألن ب التعليمية وتنمية التفكير الناقد للطلبة.
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هااذا مااا يت اق مااع مااا اااايي بااه كااا ماان د ارسا إباراهيم ( )2016عالتا اكاادي علااس اسااتحداث الكليا

بص ا دائم ا للعديااد ماان الب ارام عالت صصاااي الد ارسااي ال رياادا عالاادرااي العلمي ا عالمااؤه ي العلمي ا

المعتم اادا التا ا يحتااه ااا س ااعق العم ااا المحلا ا عال اادعل

عآ اارعن ( )2014عالتا ا

بينم ااا د ارسا ا س ااي

اعصي بمعاكب الحاا المتاددا لسعق العما

ثالثا :تحليل فقرات المجال الثالث :جودة الكتاب الجامعي بالجامعات الفلسطينية:

تم است دام ا تبار  tللعين العاحدا عالنتائ مبين ف ادعا رقم ( )5 15عالذي يبين آراي افراد عين
فقراي المااا ال،الث (جودة الكتاب الجامعي بالجامعات الفلسطينية).

الدراس ف

جدول (:)5.15

يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجال
الفقرة

م

يراع محتعى الكتاب الاامع القيم ال،قافي

1

عا اتماعي عالديني للماتمع ال لسبين

يراع

2

براي التعلم

محتعى الكتاب الاامع

السابق لدى البلب
يتناسب عدد الساعاي الدراسي

3

المعتمدا ف

ال ب مع محتعى الكتاب الاامع
يعاكب

4

محتعى

الكتاب

الاامع

المعاصرا ف مااا الت صك
يراع

5

محتعى الكتاب الاامع

المعرف

ال رعق ال ردي

بين البلب
يلب المحتعى ا حتياااي المعرفي ف مااا

6

الت صك
يعاكب

7

محتعى

الكتاب

الاامع

المعرف

المعاصرا ف المااا التربعي
يراع

8

محتعى الكتاب الاامع

الاانب النظري عالاانب التببيق



التعا ن بين

قيمة

القيمة

االختبار

االحتمالية

الترتيب

0.000

1
2

المتوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

3.36

67.20

6.511

3.25

65.00

4.744

0.000

2.82

56.40

3.650

0.000

8

3.10

62.00

2.134

0.033

4

2.96

59.20

0.815

0.416

7

3.15

63.00

2.957

0.003

3

3.07

61.40

1.424

0.155

5

2.97

59.40

0.561

0.575

6
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وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:

 .1ال ق ارا رقاام ( )1الت ا نصااي علااس " يراعااي محتااوى الكتاااب الجااامعي القاايم الثقافيااة واالجتماعيااة
والدينية للمجتمع الفلسطيني " قاد احتلاي المرتبا األعلاس باع ن النساب ( ،(%67.20مماا يادا علاس ان

ال قرا قد حصلي علس درا معافق (متعسب ) من قبا افراد العين

وتعاازو الباحثااة ذلااك إلااى :انااه يساااهم ف ا تعميااق الااع ي الااعبن ف ا تماسااك عاسااتقرار عتقاادم ال اارد

عالماتمع عذلك يتبلب اهدا تربعيا كبي ار من

ا اظهار الاعانب ا ياابي من تاريخ العبن عحاضار

عمستقبله عمن ا ا لاق رعو التضاحي مان اااا تكاعين عبنااي

صاي اإلنساان عتكاعين ع ي لعبناه

عتمسا ااكه با ااه ما اان ا ا ا الا اارعابب العاب ي ا ا عالن سا ااي تااها ااه ،فعملي ا ا عا اارق مبا اااد التربي ا ا ال،قافي ا ا
عا اتماعيا ا عالدينيا ا تكاااعن فا ا مرحلا ا الصاااغر ابتا ااداي مااان المرحلا ا األساس ااي حت ااس نهايا ا المرحل ا ا

الاامعيا  ،عيعباار محتااعى الكتاااب الاااامع عاان اعتا ا الماتمعاااي الب اري بأعبانهااا التا تسااتمد منهااا
عناصر هعيتها عتاري ها عحضارتها عسيادتها عكرامته

 .2ال ق ارا رقاام ( )2الت ا نصااي علااس " يراعااي محتااوى الكتاااب الجااامعي خباارات الااتعلم السااابقة لاادى
الطلبة " قد احتلي المرتبا ال،انيا باع ن النساب ( ،(%65.00مماا يادا علاس ان ال قارا قاد حصالي علاس
درا معافق (متعسب ) من قبا افراد العين

وتعزو الباحثة ذلك إلى :ان محتعي الكتاب الاامع بم هعمه الحاديث هاع نظاام متكاماا يتكاعن مان

اربع ا عناصاار اساسااي ه ا

األهاادا

عالمحتااعى عال عالياااي عالتقااعيم ،عهااذ العناصاار ت ارتبب فيمااا بينهااا

بع قاي عضعي تبادلي عقاد ساها الكتااب الااامع ك،يا ار علاس البلبا العاعدا إلاس محتعيااي المحاضارا

العلميا ا  ،عتا ااعفير با ااين يديا ااه مراعا اا للمرااع ا ا ف ا ا البيا ااي ع ياااادا قدرتا ااه علا ااس اسا ااتيعاب المعضا ااععاي

الم اارعح فا ا المحاضا ارا ،عتمكين ااه م اان متابعته ااا ب ااكا ذاتا ا  ،عيس اااعد عل ااس س اارع ت ه اام األم ااعر
الغامض عالمسائا المعقدا

هذا ما يت اق ماع ماا ااايي باه كاا مان د ارسا عبيادا ( )2016د ارسا قرعانا ( )2009عالتا اكادي

علااس محتااعي الكتاااب الاااامع عا تل ااي مااع كااا د ارس ا ب اراعن  )2001( Brownعالت ا اظهااري تاادن
مستعى محتعى الكتاب الاامع

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدني فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:

 .1ال قرا رقم ( )3الت نصي علس " يتناسب عدد الساعات الدراسية المعتمدة في الخطة مع محتاوى
الكتاااب الجااامعي ".قااد احتلااي المرتب ا األ ي ارا ب اع ن النسااب ( ،(%56.40ممااا ياادا علااس ان ال ق ارا قااد
حصلي علس درا معافق (متعسب ) من قبا افراد العين
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وتعزو الباحثة ذلك إلى ان لكا عضع هيئ تدريق كتاب ي تل

عن األ ر فا تادريق المقارراي

حيث تاد ان ك ا منها ي تار كتاب لتدريق المادا يادا عن المحتعى المعتااد للتادريق مماا ياعاا عادم
تعافااق بعااض المقاارراي مااع ال ب ا الد ارسااي لمحتااعي الكتاااب عكااذلك عاادم اعتماااد الاامعا كتاااب محاادد

لكا مادا دراسي تتقرر من قبا الاامع لتدريق اميع المقرراي الدراسي

 .2ال قرا رقم ( )5الت نصي علس " يراعي محتوى الكتاب الجاامعي الفاروق الفردياة باين الطلباة ".قاد
احتلي المرتبا قباا األ يارا باع ن النساب ( ،(%59.20مماا يادا علاس ان ال قارا قاد حصالي علاس دراا
معافق (متعسب ) من قبا افراد العين

وتعاااازو الباحثااااة ذلااااك إلااااى التنا اااقض عا

ا اات

با ااين معضا ااععاي المقا اارر العاحا ااد ف ا ا األقسا ااام

المتناظرا من حيث المدى عا تساع عالعمق عالتنظيم عكذلك عدم تعحيد المساقاي
هذا ما يت ق مع ما اايي به كا من دراس الببي

كااا ماان د ارسا ال ضاايري

ال مس للمساقاي

( )2010دراس بن امع ( )2015عا تل ي مع

 )2011( Khodayari& Khodayari,ان هناااك فااعاي فا العناصاار

رابعا :تحليل فقرات المجال الرابع :جودة المباني التعليمية في الجامعات الفلسطينية
تم است دام ا تبار  tللعين العاحدا عالنتائ مبين ف ادعا رقم ( )5 16عالذي يبين آراي افراد
عين الدراس ف فقراي المااا الرابع (اعدا المبان التعليمي ف الاامعاي ال لسبيني )
جدول (:)5.16

يوضح المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية والترتيب لفقرات المجال
م

المتوسط

الفقرة

1

م يم قاعاي التدريق لألعراض الدراسي

2

المعاما عالم تبراي ماه ا بما يحقق اهدا

الوزن

الحسابي

النسبي

قيمة t

القيمة

االحتمالية

الترتيب

().Sig

3.19

63.80

1.943

0.053

4

2.97

59.40

0.492

0.623

6

2.92

58.40

1.400

0.162

7

2.59

51.80

7.760

0.000

8

5

تعفر مساحاي ضراي ف الاامع مناسب لالعق البلب

3.11

62.20

1.754

0.080

5

6

يعاد م عب عمسارو البلب

3.33

66.60

5.730

0.000

2

3.40

68.00

7.335

0.000

1

3
4

7
8

البلب

إر اااد البلبا بكي يا اساات دام المصااادر عالعسااائا عال اادماي
التعليمي المتعفرا ف المكتب

يت ااعفر فا ا المكتبا ا الكت ااب عال اادعرياي عالم ارا ااع ذاي الع قا ا

بت صصاي البلب

ت ااعفر مكات ااب كافيا ا ألعض اااي هيئا ا الت اادريق لمقابلا ا البلبا ا

عحا م اكلهم

3.32

تقديم ال دماي الصحي عاألعلي للبلب
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66.40

0.000 6.295

3

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:
 .1ال قرا رقم ( )7الت نصي علاس " توفر مكاتب كافية ألعضاء هيئة التادريس لمقابلاة الطلباة وحال
مشاااكلهم " قااد احتلااي المرتب ا األعلااس باع ن النسااب ( ،(%68.00ممااا ياادا علااس ان ال ق ارا قااد حصاالي
علس درا معافق (متعسب ) من قبا افراد العين

وتعاازو الباحثااة ذلااك إلااى :إتاحا ال رصا للبلبا للتعاصااا مااع عضااع هيئا التاادريق لمعرفا الم اااكا

الت تعااههم م،ا عدم حضعر المحاضراي عالساعاي المكتبي للرد علس است ساراي البلب

 .2ال قارا رقاام ( )6التا نصااي علااس " يوجااد مالعااب ومسااارح الطلبااة " قااد احتلااي المرتبا ال،انيا باع ن

النساب ( ،(%66.60ممااا ياادا علااس ان ال قارا قااد حصاالي علاس دراا معافقا (متعسااب ) ماان قبااا افاراد
العين

الرياض ا ّ علقضاااي اعقاااي ال اا ار بااين المحاضاارا عاأل اارى
وتعااازو الباحثاااة ذلاااك إلاااى اداي ّ
الن اااب ّ
للعمليا ا التعليميا ا عا ااعد
عمكم ااا
اتمم
عتعتب اار الع اارعض ع ّ
ّ
ّ
الن اااباي الّتا ا يق ااعم به ااا البا ا ب كاا ا ي م ا ّ
المساااحاي ال ض اراي تكااعن كافيا ل ارح ا التّ ميااذ عاعضاااي هيئا التاادريق علااس حااد س اعاي ععاااعد عاار
مما ي يد من مساتعي اداي التّعلايم للبلبا  ،عتاعفير ابكاي ا نترناي
ألعضاي هيئ التدريق ب كا مري ّ ،
عكذلك عاعد مساد دا ا الاامع ألداي الص ا ف عقتها
هذا ما يت ق ماع ماا ااايي باه كاا مان د ارسا إباراهيم ( )2016د ارسا العاان عال ارسابي ( )2013عالتا

اظهااري التأكيااد علااس اهمي ا عاااعد م ارفين مت صصااين ف ا مااااا التاادريب المسااتدام عاإلنماااي الااذات ،
د ارس ا الحااعل ( )2009عالتاا اكاادي عاااعد دماا القبااعا عالتسااايا ،دم ا

ااؤعن الباا ب ،ع دماا

عيا ااادا الاامع ا ا  ،عاألندي ا ا الب بي ا ا  ،ع دم ا ا الم تب ا اراي عالحاسا ااعب ،عالمكتب ا ا المرك ي ا ا  ،عالم تب ا اراي

العلمي ا  ،عالكافتيريااا ،عالقاعاااي الد ارسااي  ،عالحاادائق ،عالم عااب عالمسااارو عا تل ااي مااع كااا ماان د ارس ا
عاباادين عابااع ساامرا ( )2001عالتا اظهااري تاادن مسااتعى تقااديراي اعضاااي هيئا التاادريق فا الاامعا
للمنا التنظيم فيها ب كا عام

وتبين النتائج من خالل الجدول أن أدني فقرتين حسب الوزن النسبي في هذا المجال كانتا:

 .1ال ق ارا رقاام ( )4الت ا نصااي علااس " يتااوفر فااي المكتبااة الكتااب والاادوريات والمراجااع ذات العالقااة

بتخصصات الطلباة ".قاد احتلاي المرتبا األ يارا باع ن النساب ( ،(%51.80مماا يادا علاس ان ال قارا قاد

حصلي علس درا معافق (متعسب ) من قبا افراد العين
وتعااازو الباحثاااة ذلاااك إلاااى :ا اات

بالاامع ععدم عاعدا الي معين لتعري

الت صصاااي للبلباا حيااث ان بعااض الكتااب تكااعن عياار متااعفرا
البلب بكي ي است دام األبحاث العلمي
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 .2ال قارا رقاام ( )3التا نصااي علااس " إرشاااد الطلبااة بكيفيااة اسااتخدام المصااادر والوسااائل والخاادمات
التعليميااة المتااوفرة فااي المكتبااة ".قااد احتلااي المرتبا قبااا األ يارا باع ن النسااب ( ،(%58.40ممااا ياادا
علس ان ال قرا قد حصلي علس درا معافق (متعسب ) من قبا افراد العين

وتعزو الباحثة ذلك إلى :عدم تعفير عسائا تععي من قبا الاامع ععقد ندعاي تعري يا للبلبا علاس

كي ي است دام المصادر عالمرااع العلمي عكي ي ا تيارها ععدم سماح الاامع للبلب باساتعارا الكتااب

ا ل ترا محددا عتكعن عملي ا ستعارا عير سهل للبلب

هذا ما يت ق مع ما اايي به كا من دراس إبراهيم ( )2016عاظهري يتمتع امياع العااملين بالكليا

بحساان المظهاار يعاااد بمكتيااه الكلي ا م اراااع ذاي الصاال بااالمقرراي الد ارسااي ف ا م تل ا

الت صصاااي

دراس بن امع ( )2015عالت اعصي ان يتي للبالباي مااا ا اعساع ل سات ادا مان ادماي اإلعاارا،
من

ا يادا عادد الكتاب المسامعو باساتعارتها ،ع ياادا سااعاي العماا د ارسا الحاعل ( )2009عالتا

اعصي تبعير قاعدا البياناي ف المكتب المرك ي بالاامع ع يادا مقتنياتهاا ،ع ياادا العقاي الم صاك
للبالااب عا تل ااي مااع كااا د ارس ا عاباادين عابااع ساامرا ( )2001عالت ا اظهااري تاادن مسااتعى تقااديراي
اعضاي هيئ التدريق ف الاامع للمنا التنظيم فيها ب كا عام
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رابعا :اإلجابة عن السؤال الرابع

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسطات تقديرات عينة

الدراسة لواقع المناخ التنظيمي في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغيرات الشخصية (الجنس،
الجامعة ،التخصص ،التقدير الجامعي)؟ ولإلجابة عن هذا الفرض تحققت الباحثة من أربعة

فرضيات وهي كما يلي:

الفرض األول من فروض الدراسة الذي ينص على:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسطات تقديرات عينة

الدراسة لجودة الخدمات الطالبية تعزى لمتغير الجنس(ذكر ،أنثي).

تبار ال رعق بين

عللتحقق من صح هذا ال رض تم است دام ا تبار Tللعينتين المستقلتين

متعسباي تقديراي عين الدراس لاعدا ال دماي الب بي تع ى لمتغير الانق ،عالنتائ مبين ف

ادعا رقم ()5 17

جدول (:)5.17

نتائج اختبار Tللعينتين المستقلتين ) (Independent Samples T Testبين متوسطات

تقديرات عينة الدراسة لجودة الخدمات الطالبية تعزى لمتغير الجنس (ذكر ،أنثي).
الحسابي

المعياري

""T

0.804

المجال

الجنس

العدد

جودة عضو الهيئة التدريسية

ذكر

266

3.27

بالجامعات الفلسطينية

أنثى

231

3.31

0.831

جودة البرامج التعليمية المقدمة

ذكر

266

3.17

0.837

لطالبه بالجامعات

أنثى

231

3.03

0.868

جودة الكتاب الجامعي

ذكر

266

3.10

0.731

بالجامعات الفلسطينية

أنثى

231

3.06

0.790

جودة المباني التعليمية في

ذكر

266

2.93

0.943

الجامعات الفلسطينية

أنثى

231

3.31

0.972

ذكر

266

3.12

0.424

أنثى

231

3.18

0.425

الدرجة الكلية لالستبانة


المتوسط

االنحراف

قيمة

القيمة
االحتمالية
().Sig

0 491

0 624

1 871

0 062

0 601

0 548

4 441

0 000

1 527

0 128

الداللة
اإلحصائية
غير دال
إحصائيا
غير دال
إحصائيا

غير دال
إحصائيا
دال

إحصائيا
غير دال
إحصائيا

قيمة  Tالجدولية عند درجة حرية " "495ومستوى داللة  0.05تساوي  1.96

عيتبين من الادعا ان القيم ا حتمالي لدرا الكلي تساعي ( )1280.عه اكبر من مستعى
الد ل ( )0.05عقيم  tالمحسعب تساعي ( )1.527عه اقا من قيم  tالادعلي عالت تساعي

( )1.96مما يدا علس عدم عاعد فرعق ذاي د ل إحصائي عند مستعى د ل (  )   0.05بين
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متعسباي تقديراي عين الدراس لاعدا ال دماي الب بي تع ى لمتغير الانق ،عذلك ف

باق

الماا ي ،باست،ناي ما يتعلق ف مااا اعدا المبان التعليمي ف الاامعاي ال لسبيني حيث كاني

القيم ا حتمالي له اقا من مستعى الد ل ( )0 05مما يدلا عاعد فرعق ذاي د ل إحصائي عند

مستعى د ل

(  )   0.05بين متعسباي تقديراي عين الدراس لهم تع ى لمتغير الانق
عللتعر علس ال رعق لصال من تكعن تبين من
وتعزو الباحثة ذلك لألسباب التالية:

ا مقارن المتعسباي ان ال رعق لصال اإلناث

الت ام البالباي بحضعر المحاضراي عاللقاياي األكاديمي اك،ر من البلب حيث تحرك البالباي

علس الحضعر من ا اا التحصيا العلم عالت عق ف مااا التعليم بدرا اك،ر من الب ب

هذا ما يت ق مع ما اايي به كاا مان د ارسا ال اراف ) (2011عاظهاري عااعد فارعق اعهريا دالا

إحصااائي ف ا اسااتااباي البلب ا ف ا كاف ا المقاااييق لصااال اإلناااث عا تل ااي مااع كااا د ارس ا ال اارمان

ع لي اي ( )2009د ارسا عابادين عاباع سامرا ( )2001د ارسا بان امعا ( )2015عالتا اظهاري عااعد

ف اارعق دالا ا إحص ااائيا ب ااين ال ااذكعر عاإلن اااث ح ااعا ال اادماي المقدما ا م ااا ع اادا دما ا المكتبا ا عمص ااادر

المعلعماي فكاني ال رعق دال إحصائيا عند مستعى ( )0 05لصال الذكعر
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الفرض الثاني من فروض الدراسة الذي ينص على:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسطات تقديرات عينة

الدراسة لجودة الخدمات الطالبية تعزى لمتغير الجامعة (األزهر ،األقصى ،اإلسالمية)
عللتحقق من صح هذا ال رض تم است دام ا تبار تحليا التباين األحادي

تبار ال رعق ف

آراي

عين الدراس بين متعسباي تقديراي عين الدراس لاعدا ال دماي الب بي تع ى لمتغير الاامع ،

عالنتائ مبين ف ادعا ()5 18

جدول (:)5.18

نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين متوسطات تقديرات عينة الدراسة
لجودة الخدمات الطالبية تعزى لمتغير الجامعة(األزهر ،األقصى ،اإلسالمية)
المجال

جودة عضو الهيئة التدريسية
بالجامعات الفلسطينية
جودة البرامج التعليمية

المقدمة لطالبه بالجامعات
جودة الكتاب الجامعي
بالجامعات الفلسطينية
جودة المباني التعليمية في
الجامعات الفلسطينية

الدرجة الكلية لالستبانة

المربعات

درجة

متوسط

الحرية المربعات

2.597

2

1.299

داخل المجموعات 327.598

494

0.663

المجموع

330.195

496

بين المجموعات

22.621

2

مصدر التباين
بين المجموعات

مجموع

داخل المجموعات 338.583
361.204

496

7.260

2

3.630

داخل المجموعات 278.237

494

0.563

المجموع

285.496

496

بين المجموعات

118.837

2

بين المجموعات

1.958

().Sig
0.142

0.000 16.502 0.685

اإلحصائية
غير دال
إحصائيا

6.445

0.002

دال
إحصائيا

دال
إحصائيا

59.419

داخل المجموعات 352.221

494

471.059

496

بين المجموعات

0.985

2

0.492

داخل المجموعات

88.725

494

0.180

المجموع

89.710

496

المجموع

"" F

االحتمالية

11.311

494

المجموع

قيمة

القيمة

الداللة

0.000 83.336 0.713

2.741

0.065

دال
إحصائيا

غير دال
إحصائيا

 قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "494 ،2ومستوى داللة  0.05تساوي 3.01

عيتبين من الادعا ان القيم ا حتمالي لدرا الكلي تساعي ( )0650.عه اكبر من مستعى

الد ل ( )0.05عقيم  fالمحسعب تساعي ( )2 741عه اقا من قيم  fالادعلي عالت تساعي
( )3.01مما يدا علس عدم عاعد فرعق ذاي د ل إحصائي عند مستعى د ل (  )   0.05بين
متعسباي تقديراي عين الدراس لاعدا ال دماي الب بي تع ى لمتغير الاامع تع ى لمتغير الاامع
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باست،ناي ما يتعلق بمااا اعدا البرام
الاامع

التعليمي المقدم لب به بالاامعاي عمااا اعدا الكتاب

بالاامعاي ال لسبيني عمااا اعدا المبان

التعليمي ف

الاامعاي ال لسبيني فقد كاني

القيم ا حتمالي لكا منهم اقا من مستعى الد ل  0 05مما ي ير علس عاعد فرعق ف تقديراتهم قبا

افراد عين الدراس

وللتعرف على الفروق لصالح من تكون تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنة المتعددة فقد كانت

النتائج حسب الجدول ()5.19

جدول ()5.19

يوضح نتائج اختبار شيفيه للفروق
المجال

المتوسط ()i

جودة البرامج

األقصى

التعليمية المقدمة
لطالبه بالجامعات
جودة الكتاب
الجامعي بالجامعات
الفلسطينية

جودة المباني
التعليمية في
الجامعات
الفلسطينية

المتوسط ()j

اإلسالمية
األقصى
اإلسالمية
األقصى
اإلسالمية

الفرق بين

المتوسطين

القيمة

االحتمالية
().Sig

األزهر

0 10711

0 484

اإلسالمية

*0 50843

0 000

األزهر

*0 40132

0 000

األزهر

0 18787

0 274

اإلسالمية

*0 35414

0 000

األزهر

*0 28332

0 000

األزهر

0 15709

0 090

اإلسالمية

*1 18424

0 000

األزهر

*0 82715

0 0000

الداللة

اإلحصائية
غير دال
إحصائيا
دال
إحصائيا
دال
إحصائيا
غير دال
إحصائيا
دال
إحصائيا
دال
إحصائيا
غير دال
إحصائيا
دال
إحصائيا
دال
إحصائيا

 الفروق دالة عند مستوى داللة 0.05

من

ا الادعا ( )5 19تبين بالنسب لمااا اعدا البرام التعليمي المقدم لب به بالاامعاي

عاعد فرعق ذاي د ل إحصائي بين متعسباي تقديراي عين بين الاامع اإلس مي عاامع األ هر
علصال اامع اإلس مي عتبين عاعد ف فرعق ذاي د ل إحصائي بين الاامع اإلس مي عاامع

األ هر علصال الاامع اإلس مي عتبين عدم عاعد فرعق ذاي د ل إحصائي بين اامع األ هر

عاامع األقصس عكذلك ف باق الماا ي

وتعزو الباحثة ذلك إلى :ان الاامع اإلس مي تعتبر من اقدم الاامعاي ف قباع ع ا عتسع

الاامع دائما للرق ببراماها التعليمي عاألكاديمي عتبعيرها باستمرار عالمنافس بين الاامعاي األ رى
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من حيث تقعم بتقديم ال دماي الب بي باعدا عالي للحصعا عل مرك تنافس بين الاامعاي بينما
اامع األ هر من غل ف ترميم المبان عضع

الدعم ال ارا للاامع بينما عاعد فرعق ف باق

الماا ي يراع ال ا تيار اعضاي هيئ التدريق عفق اسق معين بين الاامعتين عكذلك المبان يتم

ا تيارها عفق رعب الس م للمحافظ عل البلب دا ا الاامع عكذلك الكتاب الاامع يتم ا تيار
عفق معايير محددا علكن لكا كتاب ي تل

التربعي

عن الاامع ا

ر ف ا تيار الكتب لتدريق المساقاي

هذا ما يت ق مع ما اايي به كا من دراس السعافين ( )2015عاظهري عاعد فرعق ذاي د ل

إحصائي عن مستعي (  )   0.05بين متعسباي تقديراي افراد العين لمستعى اعدا ال دماي
الب بي ف الاامعاي ال لسبيني تع ى لمتغير الاامع (اإلس مي  ،األقصس ،األ هر) ،عذلك لصال

الاامع اإلس مي دراس ال رمان ع لي اي عاعد فرعق ذاي د ل إحصائي عند مستعى الد ل

(  )   0.05تع ى لمتغيري الاامع  ،عالدرا العلمي علس بعد منا

ال رعق لصال اامع اليرمعك ،دراس سي

العما ف

القسم ،عقد كاني

عآ رعن ( )2014تعفير البني التحتي ال م للتببيقاي

اإلارائي إلدارا الاعدا ،استااب للمتغيراي الاديدا عالمنافس ال ديدا
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الفرض الثالث من فروض الدراسة الذي ينص على:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسطات تقديرات عينة

الدراسة لجودة الخدمات الطالبية تعزى لمتغير التخصص (علمي ،إنساني).

تبار ال رعق بين

عللتحقق من صح هذا ال رض تم است دام ا تبار Tللعينتين المستقلتين

متعسباي تقديراي عين الدراس لاعدا ال دماي الب بي تع ى لمتغير الت صك ،عالنتائ مبين ف

ادعا رقم ()5 20

جدول رقم ()5.20

نتائج اختبار ) (Tللعينتين المستقلتين ) (Independent Samples T Testبين متوسطات
تقديرات عينة الدراسة لجودة الخدمات الطالبية تعزى لمتغير التخصص(علمي ،إنساني).
المجال

الحسابي

علمي

160

3.21

0.753

إنساني

337

3.33

0.843

جودة البرامج التعليمية المقدمة علمي

160

3.04

0.830

لطالبه بالجامعات

إنساني

337

3.23

0.890

جودة الكتاب الجامعي

علمي

160

3.07

0.664

بالجامعات الفلسطينية

إنساني

337

3.09

0.801

جودة المباني التعليمية في

علمي

160

2.64

0.935

الجامعات الفلسطينية

إنساني

337

3.33

0.913

علمي

160

3.04

0.393

إنساني

337

3.20

0.431

جودة عضو الهيئة التدريسية
بالجامعات الفلسطينية

الدرجة الكلية


التخصص العدد

المتوسط االنحراف
المعياري

قيمة

""T

القيمة

االحتمالية
().Sig

1 465

0 143

2 311

0 021

0 318

0 750

7 849

0 000

3 990

0 000

الداللة

اإلحصائية
غير دال
إحصائيا
غير دال
إحصائيا
غير دال
إحصائيا
غير دال
إحصائيا
غير دال
إحصائيا

قيمة  Tالجدولية عند درجة حرية " "495ومستوى داللة  0.05تساوي  1.96

عيتبين من الادعا ان القيم ا حتمالي لدرا الكلي تساعي ( )0.000عه

اقا من مستعى

الد ل ( )0.05عقيم  tالمحسعب تساعي ( )3.990عه اكبر من قيم  tالادعلي عالت تساعي
( )1.96مما يدا علس عاعد فرعق ذاي د ل إحصائي عند مستعى د ل (  )   0.05بين
متعسباي تقديراي عين الدراس لعاقع ال دماي الب بي تع ى لمتغير الت صك عكذلك ف

اعدا البرام التعليمي عمااا المبان التعليمي عللتعر علس ال رعق لصال من تكعن تبين من

مقارن المتعسباي ان ال رعق لصال الت صك ال رع اإلنسان
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باست،ناي ما يتعلق ف

مااا
ا

مااا اعدا

عضع الهيئ التدريسي عمااا اعدا الكتاب الاامع حيث كاني القيم ا حتمالي له اكبر من مستعى
الد ل ( )0 05مما يدلا عدم عاعد فرعق ذاي د ل إحصائي عند مستعى د ل (  )   0.05بين
متعسباي تقديراي عين الدراس لهم تع ى لمتغير الت صك
وتعزو الباحثة ذلك لألسباب التالية:

إلس التحاق عالبي البلب بال رع اإلنسان

لسهعل المساقاي المبرعح عان عالبي البلب يحبذعن

ا لتحاق بالماا ي التربعي ل ست ادا منها ف

يراع إلس دراس

حياتهم العملي بينما ال رع العلم

المساقاي التببيقي عتكعن صعب لك،را األعباي الدراسي اك،ر من ال رع األدب

اما لمتغير الت صك فتع ع الباح ،إلس ان اميع البلب ف الت صصاي الم تل

يست دمعن ف

العلمي التعليمي العسائا التكنعلعايا الحدي ، ،باإلضاف إلس ان القاعاي ف الت صصاي تكعن ماه ا
باألدعاي عالتاهي اي م،ا القاعاي عالم تبراي الماه ا بأحدث التقنياي الحدي،

هذا ما يت ق مع ما اايي به كا من دراس إبراهيم ( )2016عاظهري يتمتع الاميع بالكلي بحسن

المظهر يعاد بمكتيه الكلي مرااع ذاي الصل بالمقرراي الدراسي ف

م تل

الت صصاي دراس

العان ( )2013عاعد فرعق ذاي د ل احصائي لمتغير الكلي علصال الكلياي اإلنساني دراس معاد
( )2012الت ام بب عبرام األن ب الب بي علس معايير الاعدا ،دراس الحعل
فرعق ذاي د ل إحصائي تع ى لمتغير الانق لصال

لصال

الب ب ،علمتغير ا

الكلياي ال رعي عا تل ي مع كا من دراس العان

احصائي لمتغير الكلي
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()2013

( )2009عاعد

تصاك األكاديم

تعاد فرعق ذاي د ل

الفرض الرابع من فروض الدراسة الذي ينص على:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )   0.05بين متوسطات تقديرات عينة

الدراسة لجودة الخدمات الطالبية تعزى لمتغير التقدير الجامعي (مقبول ،جيد ،جيد جد ا ،ممتاز)
عللتحقق من صح هذا ال رض تم است دام ا تبار تحليا التباين األحادي

تبار ال رعق ف آراي

عين الدراس بين متعسباي تقديراي عين الدراس لاعدا ال دماي الب بي تع ى لمتغير التقدير

الاامع  ،عالنتائ مبين ف ادعا ()5 21

جدول (:)5.21

نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين متوسطات تقديرات عينة الدراسة
لجودة الخدمات الطالبية تعزى لمتغير التقدير الجامعي(مقبول ،جيد ،جيد جد ا ،ممتاز)
المجال

جودة عضو الهيئة التدريسية
بالجامعات الفلسطينية

جودة البرامج التعليمية
المقدمة لطالبه بالجامعات
جودة الكتاب الجامعي
بالجامعات الفلسطينية
جودة المباني التعليمية في
الجامعات الفلسطينية

الدرجة الكلية لالستبانة

متوسط

قيمة

المربعات

الحرية المربعات

"" F

3.759

2

1.879

داخل المجموعات 326.436

494

0.661

330.195

496

1.784

2

0.892

داخل المجموعات 359.421

494

0.728

361.204

496

2.006

2

1.003

داخل المجموعات 283.490

494

0.574

285.496

496

4.129

2

2.064

داخل المجموعات 466.930

494

0.945

471.059

496

بين المجموعات

0.147

2

0.073

داخل المجموعات

89.563

494

0.181

المجموع

89.710

496

مصدر التباين
بين المجموعات
المجموع
بين المجموعات
المجموع
بين المجموعات
المجموع
بين المجموعات
المجموع

مجموع

درجة

2.844

1.226

1.748

2.184

0.405

القيمة

االحتمالية
().Sig
0.078

0.453

0.391

0.121

0.741

الداللة
اإلحصائية
غير دال
إحصائيا

غير دال
إحصائيا

غير دال
إحصائيا

غير دال
إحصائيا

غير دال
إحصائيا

 قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "494 ،2ومستوى داللة  0.05تساوي 3.01

عيتبين من الادعا ان القيم ا حتمالي لدرا الكلي تساعي ( )0.741عه
الد ل ( )0.05عقيم  fالمحسعب تساعي ( )0 405عه
133

اكبر من مستعى

اقا من قيم  fالادعلي عالت

تساعي

( )3.01مما يدا علس عدم عاعد فرعق ذاي د ل إحصائي عند مستعى د ل (  )   0.05بين
متعسباي تقديراي عين الدراس لاعدا ال دماي الب بي تع ى لمتغير التقدير الاامع

وتعزو الباحثة ذلك إلى :ان الاامعاي تتبع معايير علعائ عنظم محددا للتقدير الاامع عان لكا

معدا تقدير معين م،ا من  69-60ايد من  84 -70ايد ادا من  95-85ممتا عان اميعهم
يست دمعن تلك المعاد ي عفق معايير تحدد من قبا الاامع ف ضعي قعانين عانظم ع ارا التعليم

العال عان اميع البلب يعاصرعن ن ق المستعي ف الدرااي

هذا ما يت ق مع ما اايي به كا من دراس الباسان ( )2015عالت اعصي ضرعرا إعداد عت عيد

البالباي ب ئح معحدا لألنظم عالقعاعد السلعكي ف التععي عاإلر اد دراس معاد ( )2012عالت

اظهري الت ام بب عبرام األن ب الب بي علس معايير الاعدا
خامسا إجابة السؤال الخامس

هل توجد عالقة ارتباطياه دالاة إحصاائية عناد مساتوى داللاة (  )   0.05باين درجاة تقادير الطلباة

لواقع المناخ التنظيمي في الجامعات بمحافظات غزة وبين درجة تقديرهم لجودة الخدمات الطالبية؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تحققت الباحثة من الفرض التالي:

ال توجد عالقة ارتباط دالة إحصائي ا عند مستوى داللة ( )α ≥ 0.05باين درجاة تقادير الطلباة لواقاع
المناخ التنظيمي في الجامعات بمحافظات غزة وبين درجة تقديرهم لجودة الخدمات الطالبية.

تاام اساات دام معامااا بيرسااعن للتأكااد ماان عاااعد ع ق ا بااين متعسااباي تقااديراي البلب ا لعاقااع المنااا

التنظيم ف الاامعاي بمحافظاي ع ا عبين درا تقديرهم لاعدا ال دماي الب بي

عالنتائ مبين ف جدول رقم (.)5.22

معامل االرتباط بين متوسطات تقديرات بين درجة تقدير الطلبة لواقع المنااخ التنظيماي فاي الجامعاات
بمحافظات غزة وبين درجة تقديرهم لجودة الخدمات الطالبية
المجال

العالقة بين اإلدارة والطلبة

اإلحصاءات

هيئة التدريس لطالبه

لالستبانة

التعليمية

الجامعي

معامل االرتباط

3850.

4110.

3770.

2720.

4030.

القيمة االحتمالية ()Sig

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

497

497

497

497

497

معامل االرتباط

4210.

5430.

5130.

4690.

4350.

القيمة االحتمالية ()Sig

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

497

497

497

497

497

معامل االرتباط

5680.

6200.

4620.

4590.

5260.

القيمة االحتمالية ()Sig

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

حجم العينة
عمليات تعزيز وتحفيز عضو

هيئة التدريس

البرامج

الكتاب

المباني

التعليمية

حجم العينة
المشاركة في اتخاذ الق اررات

جودة عضو

جودة

جودة

جودة

الدرجة الكلية
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اإلحصاءات

المجال

جودة عضو

البرامج

الكتاب

المباني

التعليمية

الجامعي

التعليمية

497

497

497

497

497

معامل االرتباط

0 707

0 741

0 416

0 389

0 674

القيمة االحتمالية ()Sig

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

497

497

497

497

497

معامل االرتباط

3060.

3910.

4590.

3970.

3200.

القيمة االحتمالية ()Sig

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

497

497

497

497

497

هيئة التدريس

حجم العينة
العالقات اإلنسانية بين أعضاء
هيئة التدريس والطالب

الدرجة الكلية لالستبانة

جودة

جودة

جودة

الدرجة الكلية

حجم العينة

حجم العينة

لالستبانة

 ا رتباب داا عند مستعى د ل 0.05

عيتبين من

ا الادعا ان قيم معاما ا رتباب تساعي ( )0.320عالقيم ا حتمالي ) (sigتساعي

( )0.000عه اقا من مستعى الد ل ( ،)0.05مما يدا علس عاعد ع ق معاب عند مستعى د ل

إحصائي (  )   0.05بين متعسباي تقديراي البلب لعاقع المنا التنظيم ف الاامعاي بمحافظاي
ع ا عبين درا تقديرهم لاعدا ال دماي الب بي
وتعزو الباحثة ذلك إلى:

من مدا ا تحسين البيئ التنظيمي  ،عتعفير منا

 ان اعانب اعدا ال دماي الب بي ت كا مد
اامع مناسب للبلب

 يلعب المنا التنظيم ب كا فعاا ف تنظيم عتبعير العملي التعليمي ب كا فعاا
 تعتباار اااعدا ال اادماي الب بياا ماان اه اام الركااائ األساسااي الت ا تقااعم بهااا الاامع ا فاا اساات دام
التبعراي التكنعلعاي الحدي،
 تببياق ااعدا ال ادماي الب بيا ب ااكا اساسا فا الاامعااي بمااا يتناساب ماع البلبا عاألكاااديميين
بالاامع
 إن لاعدا ال دماي الب بي دعر اساس

ف

تقدم العملي التعليمي ف

المؤسساي التعليمي

الم تل
 تتعافر بالاامعاي اماكن كافي لممارس األن ب الب بي الم تل  ،م،ا األن ب الرياضي
عال،قافي عا اتماعي عالاعال ععيرها
 م يم األماكن للبلب بالاامعاي من حيث التاهي اي لممارس كا نعع من األن ب الب بي

135

 تعافر تسهي ي مادي عمعنعي كافي لممارس األن ب الب بي (رياضي  /فني  /ااتماعي /
ك ي)
 تعافر المساحاي ال ضراي لالعق البلب ا،ناي عقي ال ار بالاامع
 تعفير بكاي اإلنترني الكافي ل دم البلب بالاامعاي
 تعافر ال دم المقدم ف كافتيريا بالاامعاي من حيث التنعع الغذائ عالنظاف عالنظام
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توصيات الدراسة:
من خالل نتائج الدراسة السابقة يمكن وضع بعض التوصيات التي تري الباحثة أنها يمكن أن تسهم

في تعزيز نقاط القوة الموجودة ،ومعالجة نقاط الضعف والقصور وذلك كما يلي:
 .1يادا مستعي الدعم القيادي للمعظ ين من

ا ت عيض الص حياي المناسب لهام فا ماااا العماا

عاأل ذ بمبدا الم ارك ف ات اذ الق ارراي

 .3اهمي رفع مستعى تببيق اعدا ال دماي الب بيا مان ا ا مان م ياد مان الصا حياي للماعظ ين
تضمن ما لديهم من معار ف مااا اعمالهم

 5ت عيااا بعااد الع ق ا بااين اإلدارا عالعاااملين ماان ا ا العمااا علااس تع ي ا حال ا الت اعااا ا اتماااع

عالم ارك ف ات اذ الق ارراي بينهم

 5عضع بب متناسق للبني التحتي  ،عذلاك فيماا يتعلاق ب ابكاي ا تصااا ،عا عتمااد علاس تكنعلعاياا
مستقل للرق بالعملي التعليمي

 6ان تعما الاامعاي علس تحسين المنا التنظيم باستمرار ،ععضع ال بب عالبرام الت تساهم فا

تحقيق ذلك

 7ان يااتم إ ااراك البلباا ب ااكا اكباار فاا ات اااذ القاا ارراي بالاامع ا ممااا ينماا لااديهم رعو المساائعلي ،
عينعكق علس ادائهم بصعرا إياابي  ،عي يد من انتمائهم عع ئهم للاامع

 8ان يهتم اعضاي الهيئ التدريساي بالاامعا بالع قااي اإلنسااني البيبا بيانهم عباين البلبا  ،علاس ان
تكعن هذ الع ق متعا ن

 9إب ع الاامعاي علس كا ما يستاد من امعر ف مااا اعدا ال دماي الب بي باستمرار
 10عقد دعراي للبلب عتعري هم بال دماي الب بي  ،عكي ي ا ست ادا منه عند ت راهم
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المقترحات:
استكماالا للدراسة الحالية تقترح الباحثة إجراء الدراسات التالية:
 .1إاراي دراساي ميداني ف

الاامعاي الحكعمي بقباع ع ا حعا مدى تببيق اعدا ال دماي

الب بي ف مااا إدارا الع ق بين اإلدارا عالعاملين عاعضاي الهيئ التدريسي

 .2القيااام بد ارس اااي مقارنا ا للتع اار علااس المن ااا التنظيما ا الس ااائد عع قتااه ب اااألداي ال ااعظي
بالاامعاي ال لسبيني

للع اااملين

 3إاا اراي د ارس اااي ميدانيا ا لعاق ااع مس ااتعي تببي ااق ا ااعدا ال اادماي الب بيا ا فا ا الاامع اااي عمععقا اااي

تببيقها

 4إاا اراي د ارسا ا مقارنا ا للتع اار عل ااس المن ااا التنظيما ا الس ااائد عع قت ااه ب ااأداي الا ااعدا الب بيا ا ب ااين

اامعاي محافظاي ع ا عمحافظاي الض الغربي
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم.

أو اال :المراجع العربية:

 .1الربيعا ا  ،لي ااث س االمان ( )2007ععام ااا ا ااذب البلبا ا األاان ااب فا ا اس ااتهدا
الدعليا ا "دارسا ا تحليليا ا

الاامعا ا األسا اعاق

تااه اااي البلبا ا العاف اادين فا ا اامعا ا البتا اراي" مجلااااة كليااااة بغااااداد للعلااااوم

االقتصادية الجامعية ،العدد ( ،)16ك ك55 - 1

 2إب ا اراهيم ،محما ااد عبا ااد ال ا ا ار ق ( )2007منظومااااة تكااااوين المعلاااام فااااي ضااااوء معااااايير الجاااااودة

الشاملة ،ب  ،2دار ال كر ،األردن عمان
 3إبراهيم ،فابم

ك ( )2016تقعيم اعدا ال دماي الب بيا فا كليا التربيا اامعا ال قاا يق مان

عاااه نظاار الب ا ب باساات دام بعااض نماااذج اااعدا ال دم ا البديل ا  ،مجلاااة اإلدارة التربوياااة  -الامعي ا
المصري للتربي المقارن عاإلدارا التعليمي  -مصر ،المالد ( ،)3العدد( ،)8ك ك .274 -165

 4ابان امعاه ،ناعا

عباد اهلل محماد ( )2015مسااتعى ااعدا ال ادماي الب بيا عرضاا البا ب عنهااا

ف اامع الملك سععد .رسالة التربية وعلم النفس -السععدي  ،العدد ( ،)51ك ك 23-1

 5اباان منظااعر ،اماااا الاادين محمااد باان مكاارم ( )1984لسااان العاارب ،الا ا ي ال،ااان  ،دار المعااار ،
القاهرا

 6ابع النصر ،مدحي محمد ( )2009إدارة األنشاطة والخادمات الطالبياة فاي المؤسساات التعليمياة

القاهرة دار ال ار للن ر عالتع يع.

 7اب ااع ااي ه ،ن ااادر (" )2005المن ااا التنظيما ا عع قت ااه ب اابعض المتغيا اراي ال

ص ااي عالعظي يا ا ،

د ارس ا ميدانياا  ،مقارناا بااين القباااعين الع ااام عال اااك األردنيااين" ،مجلاااة جامعاااة الملاااك عباااد العزياااز

االقتصادية واإلدارية ،المالد ( ،)19العدد ( ،)2ك ك 39 – 3
 8ابع ملعو ،محماد يعسا

) :(2004الجودة الشاملة واإلصالح الترباوي رؤي تربوياة ،مركا القباان

للبحث عالتبعير التربعي ،العدد العا ر

 9احمااد ،إب اراهيم ) )2003الجااودة الشاااملة فااي اإلدارة التعليميااة والمدرسااية ،دار العفاااي للبباع ا
عالن ر ،اإلسكندري .

 10األعااا ،إياااد سااعدي ( )2015عاقااع التحااعا نحااع ا قتصاااد المعرفاا عع قتااه بالمنااا التنظيماا

رسالة ماجستير غير منشورة ،اامع األ هر بغ ا

 11األعا ،إحسان عاألستاذ ،محمعد (" )2003تصميم البحث التربوي" ،فلسبين ،ع ا
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 12بحا اار ،يعس ا ا

عبا ااد ( )2005م ا ااك ي السا االعك التنظيم ا ا  ،د ارس ا ا مقارن ا ا با ااين ال كا اار اإلداري

الحديث عال كر اإلس م  ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،اامع النيلين ،السعدان

 13الب ار ،ب ير ( )2010السلوك التنظيمي ،ال رك العربي المتحدا للتسعيق عالتعريداي ،مصر
 14الببي

 ،نهاد (" )2010المنا التنظيم عع قتاه بتباعير اداي م ارف دعائار الن ااب الرياضا

بالاامعاااي األردنيا " د ارساااي  -العلااوم التربويااة –األردن ،المالااد ( ،)37العادد ( ،)2ك ك- 504

520

 15ب اان عب ااعد ،علا ا احم ااد ) :(2003إدارا الا ااعدا ال ااامل

م ااد ا متكام ااا لتب ااعير األداي بال اادعائر

المحلي بحكعم دب " ،رسالة دكتوراه في فلسفة األعمال ،القاهرا ،اامع عين مق

 16البي عي ،حسن عبعيم  ،ر دي عسليمان ،ساعيد ( )2006الجودة الشاملة بين مؤشارات التمياز
ومعايير االعتمااد :األسق عالتببيقاي .دار المسيرا ،عمان ،األردن.

 17اابلعنسااك  ،اع ي ا

( )1996ترام ا

عبااد ال تاااو الساايد النعمااان ،

"إدارة الجااودة الشاااملة"

الا ي ال،ان  ،بيمك ،مصر

 18اعهر ،علس صال حامد ععلاس ،علاس إباراهيم الدساعق (" )2004النظرياة والتطبياق فاي اإلدارة

التعليمية" ،دار المهندق للبباع عالن ر ،دمياب
 19الحربا  ،قاساام عائااا ( " )2004المنااا التنظيم ا السااائد فن ا كلياااي المعلمااين بالمملك ا العربي ا

السععدي مان عاها نظار العماداي عاعضااي هيئا التادريق فيهاا " مجلاة التربياة ،العادد ( ،)16ك ك

325-247

 20حسين ب ير محمعد ( )2005دعر كلياي التربيا فا إصا و التعلايم فا مصار العاقاع التحادياي

البماعو ،اامعا المنصااعرا كلياااي التربيا باادمياب بحااث مقاادم إلااى مااؤتمر ودور كليااات التربيااة فااي
إصالح التعليم ك ك 45-22

 21حماااداي ،محمااد ( )2008الساالوك التنظيمااي والتحااديات المسااتقبلية فااي المؤسسااات التربويااة،
دار حامد للن ر عالتع يع ،عمان ،األردن

 22حمايا ،عبد عنام الدين ،علس ( )2011مستعى درا تقدير ريا اامع القدق الم تعح فا

محافظ ا اريحااا عاألع اعار لل اادماي الت ا تقاادمها لهاام الاامع ا  ،المجلاااة الفلساااطينية للتعلااايم المفتاااوح،

المالد ( ،)3العدد ( ،)5ك ك 231 -275

 23حمدعنا  ،ارفااي حامااد ( )2010ا،اار المنااا التنظيما علااس اإلبااداع لاادى العاااملين بمامااع ال ا اي

البب  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الاامع اإلس مي ع ا

 24حمعد ،ضير كاظم ( )2002السلوك التنظيمي دار الص اي للن ر عالتع يع ،عمان
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 25الحااعل عليااان ( )2004م هااعم الاااعدا ف ا التعلاايم العااال  ،مجلااة الجااودة فااي التعلاايم العااالي،
الاامع اإلس مي فلسبين ،مالد ( ،)1العدد ( ،)2ك ك 20 -13
26

ا اقا  ،عهاان يعسا

) " :(2003نمااذج إدارا الااعدا ال اامل ع المععقااي التا تحاعا دعن

تببيقهاا فا األاها ا األمنيا العربيا " ،مجلاة جامعاة الملاك عباد العزياز -االقتصااد

واإلدارة ،اادا،

المالد ( ،)17العدد ( ،)2ك ك35-20

 27ال بيب ،عامر يعس

( )2006مناهج البحث العلمي ،مكتب القدق ع ا

 28ال بياب ،احماد ) :(2000إدارا الااعدا ال ااامل

تببيقااي فا اإلدارا الاامعيا

.مجلاااة اتحااااد

الجامعات العربية ،األردن العدد ( ،)3ك ك .122-83
 29الداعد ،عبد الرحمن بن حمد (" )2005الرضا العظي

لدى م رف إسكان الب ب ف ااامعت

اإلمااام محمااد باان سااععد اإلسا مي عالملااك سااععد عع قتااه بالمنااا التنظيما " مجلااة كليااات المعلمااين،
السعودية ،المالد ( ،)5العدد ( ،)1ك ك109 - 63
 30درعيااش ،ع ااا

عبااد الماانعم عمعسااس ،يس اريه إب اراهيم ( " )2001د ارس ا مقارن ا بااين نمااب المنااا

التنظيم ا عع قتااه با نتماااي المهن ا لمعلم ا الماادارق اإلعدادي ا الرياضااي ععياار الرياضااي بمحافظاا

اإلسااكندري " ،مجلااة كليااة التربيااة – التربيااة وعلاام الاانفس ،اامعا عااين اامق ،مصاار ،المالااد (،)3
العدد ( ،)25ك ك65 -55

 31الده ااان ،اماااا ( )2003الخاادمات الطالبيااة بجامعااة المنوفيااة "دارسااة تحليليااة آلراء الطلب اة
الماؤتمر الساانوي العاشاار لمركااز تطااوير التعلاايم الجاامعي" ،اامعا المساتقبا فا الاعبن العربا " ،كليا

التربي  ،اامع عين مق امهعري مصر العربي

ك ك 102-80

 32رسم  ،محمد ( )2004السلوك التنظيمي في اإلدارة التربوية ،دار العفاي لدنيا البباعا عالن ار،

اإلسكندري  ،مصر

 33رمضان ،محمد ( )2014التخطيط االستراتيجي وجودة تسويق الخدمات الجامعية ،دار المعرفا

الاامعي  ،اإلسكندري

 34رمضاان ،صا و ) " :(2005تباعير نظاام إعااداد المعلاام بكلياااي التربيا فا ساالبن عمااان فا

ضعي معايير الاعدا ال امل "  ،مجلاة كلياة التربياة -اامعا بنهاا ،مصار ،المالاد ( ،)15العادد (،)60
ك ك 290-182

 35ال نيباااي ،محمااد محمااعد ( )1999المنااا التنظيم ا عا،اار علااس اداي العاااملين ف ا ااه ا ا الرقاب ا

المالي عاإلداريا فا األردن" مجلاة دراساات العلاوم اإلدارياة ،المالاد ( ،)26العادد ( ،)1ك ك -32
51
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 36السعافين ،فابما محماعد ( )2015اساتراتياي مقترحاه لتحساين مساتعى ااعدا ال ادماي الب بيا
ف الاامعاي ال لسبيني  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الاامع اإلس مي ع ا

 37السااععدي ،معسااس (" )2006ا،اار مصااادر ضااغعب العمااا عمسااتعى الضااغب الماادرك ف ا ا لت ا ام

التنظيم ا لاادى العاااملين ف ا كلياااي الماتمااع الحكعمي ا التابع ا لاامع ا البلقاااي التببيقي ا " دراساااات -

العلوم اإلدارية (األردن) ،المالد ( )33العدد ( ،)2ك ك408 - 379

م هااعم ح ااديث ف ا ال ك اار اإلداري المعاص اار،

 38سااليمان ،مؤي ااد سااعيد ( )1987المن ااا التنظيما ا

المجلة العربية لإلدارة ،المالد ( ،)11المنظم العربي للعلعم اإلداري  ،عمان ،ك ك47-37

 39سي  ،ناصر عالسرباعي ،الاد عاألقارع ،ساارا ( )2014مساتعى ااعدا ال ادماي الب بيا عرضاا

البلبا عنهااا فا الاامعاااي األردنيا الحكعميا .المجلااة العربيااة لضاامان الجااودة فااي التعلاايم الجااامعي،

اليمن ،مالد ( ،)7العدد ( ،)15ك ك186-161
 40ال اراف  ،ايماان سااعيد):(2013

المنااا

التنظيما عع قتااه بااالت كير األ

قا عاااعدا الحياااا

لدي بلب الاامعاي بمحافظاي ع ا "رسالة ماجستير غير منشورة ،اامع األ هر ،ع ا.

 41ال اارقاعي ،معسااس ( )2004رؤياا مسااتقبلي لتبااعير كلياااي التربياا ف ا ضااعي معااايير ا عتم اااد

األكاديم  ،مجلة كلية التربية ،اامع ال قا يق ،مصر ،العدد ( ،)48ك ك139-35

 42ال اارمان ،منيارا محمااعد (" )2009تصااعراي اعضاااي الهيئا التدريسااي اإلناااث فا اااامعت مؤت ا

عاليرمااعك ألبعاااد المنااا التنظيم ا " مؤتاااة للبحاااوث والدراساااات  -العلاااوم اإلنساااانية واالجتماعياااة -
األردن ،المالد ( ،)24العدد ( ،)3ك ك134 - 105

 43ال عاعرا ،فيصا محمعد (" )2011ا،ار المناا التنظيما فا السالعك اإلباداع لادى العااملين فا

الاامعاي ال اص األردني

دراس تببيقي علس اامع عمان العربي  ،بحث منشور ،عمان

 44صادق ،حص محماد ،عالمعضااعى ،فابما يعسا

(" )2010انمااب المناا المدرسا الساائد فا

ماادارق التعلاايم العااام بدعل ا قباار عع قت اه باابعض المتغي اراي" ،مجلااة مركااز البحااوث التربويااة ،اامع ا

قبر ،السن ( ،)10العدد ( ،)20ك ك59-77

 45صاليح  ،ااام ( " )2010المنااا التنظيما عتااأ،ير علاس األداي الااعظي

للعاااملين ،دارسا حالا

اامعا "امحماد بااعقرا باعمرداق " رسااالة ماجسااتير غياار منشاورة ،اامعا امحماد بااعقرا باعمرداق ،كليا
العلعم ا قتصادي عالتااري ععلعم التسيير

 46الص اايرف  ،محما ااد ( )2005الساااالوك التنظيمااااي ،اإلسا ااكندري  ،مؤسس ا ا حا ااعرق الدعلي ا ا للن ا اار

عالتع يع
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 47الباسا ااان ،نا ا ا ي ( )2015دراا ا تببيا ااق معا ااايير ا عتمااااد عضا اامان الااااعدا ف ا ا إدارا ا ااؤعن

البالباي عال دماي الب بي باامع اإلمام محمد بن سععد اإلسا مي  ،مجلة رابطة التربية الحديثاة -
مصر ،مالد ( ،)7عدد ( ،)23ك ك 227 -167

 48البام ،عبد اهلل عالسعاب ،بلق ( )2003السلوك التنظيمي ،ب ( ،)4دار حاافظ للن ار عالتع ياع،
المملك العربي السععدي

 49البريااري ،عبااد الاارحمن ) :(1998ا عتماااد األكاااديم لمؤسساااي التعلاايم العااال فا ا المملكا ا

العربيا السااععدي

بحااث مقاادم إلااى ناادوة التعلاايم العااالي فااي المملكااة العربيااة السااعودية ،ع ارا التربي ا

عالتعليم العال  ،الرياض السععدي  ،ك ك 712 -693

 50عاباادين ،محم ااد عب ااد الق ااادر عاب ااع س اامرا ،محمااعد احم ااد ( )2001المن ااا التنظيما ا فا ا اامعا ا
القدق كما ي ار اعضاي هيئ التدريق فيها مجلة جامعة النجاح للعلوم اإلنسانية  -فلسبين،

المالد ( ،)15ك ك309 – 277

 51العااان  ،عايه ا عال ارساابي  ،ع ف ارا ( )2013اااعدا ال اادماي الب بي ا الت ا تقاادمها عمااادا ااؤعن

البا ب باامعا الساالبان قااابعق .مجلااة الدراسااات التربويااة والنفسااية  -ساالبن عمااان ،المالااد (،)7
عدد ( ،)3ك ك 289-304

 52عبااد المحساان ،تعفيااق محمااد ( )1996تخطااايط ومراقباااة جاااودة المنتجاااات مااادخل ادارة الجاااودة

الشاملة ،القاهرا ،دار النهض العربي

 53عبد العليم ،اسام محمد ااكر ( " )2003المناا المؤسسا فا كليا التربيا اامعا األ هار مان
عاها نظاار اعضاااي هيئا التاادريق (د ارسا ميدانيا ) " ،مجلااة التربيااة ،الساان ( ،)6العاادد ( ،)9الامعيا

المصري للتربي المقارن عاإلدارا التعليمي  ،ك ك 75-9

 54عبيادا ،ساام محماعد ( )2016الع قا باين المناا التنظيما عالسالعك اإلباداع
علااس الهيئاااي التدريسااي ف ا كلياااي الماتمااع

د ارسا تببيقيا

المتعسااب فاا قباااع عاا ا رساااالة ماجساااتير الاامعاا

اإلس مي بغ ا

 55العتيبا ا  ،محم ااد ععباااد المحس اان ،ض اابيب (" )2007المناااا المدرسا ا عمععقات ااه عدعر فا ا اداي

المعلمااين بم ارحااا التعلاايم العااام :د ارس ا ميداني ا علااس عين ا ماان المعلمااين العاااملين بالماادارق الحكعمي ا
بمدين الريااض " ،رسالة ماجستير غير منشاورة ،قسام العلاعم ا اتماعيا  ،اامعا نااي
األمني  ،الرياض

العربيا للعلاعم

 56الع ا اعي ،نااام عا اعاد ،عباااق ( )2010الوظااائف االسااتراتيجية فااي اإلدارة ،دار الي اا عري للن اار

عالتع يع ،عمان ،األردن
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 57العسااا  ،صااال ( )1995المااادخل إلاااى البحاااث فاااي العلاااوم السااالوكية ،مكتب ا العبيكااان للن اار
عالتع يع ،الرياض ،السععدي

 58عليماااي ،صااال ناصاار ( )2004إدارة الجااودة الشاااملة فااي المؤسسااات التربويااة )التطبيااق
ومقترحات التطوير(  ،دار ال رعق للن ر عالتع يع

 59عمادا ؤعن الب ب ( )2008دليل عمادة شؤون الطالب اامع السلبان قابعق .
 60عااعض ،منياار س ااعيد ( )2015تقااعيم برن ااام إعااداد معلاام التكنعلعاي ااا فاا كليا ا التربياا باامعا ا

األقصس بغ ا ف ضعي معايير الاعدا ال امل مجلة الجامعاة اإلساالمية للدراساات التربوياة والنفساية،
المالد ( ،)23العدد ( ،)1ك ك271–239
 61ال ا ا ا ار ،إس ا ااماعيا عالععض ا ا  ،ارفا ااي ( )2013قيا اااق اا ااعدا ال ا اادماي الت ا ا تقا اادمها الاامع ا اااي

ال لسبيني فا ضاعي المتغياراي العالميا المعاصارا ،بحاث مقادم إلاى الماؤتمر العلماي األول ،فا ال تارا
 23-22اكتعبر اامع القدق الم تعح ع ا

 62فليه ،فاارعق عباد ععباد الماياد ،السايد محماد ( )2005السالوك التنظيماي فاي إدارة المؤسساات

التعليمية ،ب  ،2دار المسيرا للن ر عالتع يع عالبباع  ،عمان

 63القحبااان  ،سااالم باان سااعيد ( ": )1993إدارا الجااودة الكليااة وامكانيااة تطبيقهااا فااي القطاااع

الحكومي" ،اإلدارة العامة اللد ،المالد ( ،)32العدد ( ،)78ك ك30-21

 64قرعانا  ،الاد ( :)2009مادى تاأثير المنااخ التنظيماي فا منبقا سال يي التعليميا علاس األداي
الاعظي

للعاااملين فيهااا مان عاها نظاارهم ،مجلااة جامعااة القاادس المفتوحااة ،المالااد ( ،)2العاادد (،)43

ك ك 45-22
 65القبامنا  ،منااار إب اراهيم ( )2000المنااا التنظيم ا عا،اار علااس الساالعك اإلبااداع

للم رفين اإلداريين ف الع اراي األردني  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الاامع األردني
 66القناااديل  ،اااعاهر احمااد ( )2006الخااادمات الطالبياااة إ اا ار
لإلدارا ،بميك .القاهرا

 67الكبيس  ،عامر ( )1998السالعك التنظيما

علم ا  ،مركاا ال بااراي المهنياا

التنظايم اإلداري الحكاومي باين التقلياد والمعاصارة،

ب  ،2دار ال رعق للن ر عالتع يع

 68كا ااي دا ،اع ي ا ا

د ارس ا ميداني ا

( )2004ترام ا ا سا اارعر،

الشاملة دار المريخ ،الرياض ،السععدي .

تكامااااال إعاااااادة الهندساااااة مااااااع إدارة الجااااااودة

 69ماي ااد ،سعس اان عال ي اااداي ،محم ااعد ( :(2007إدارة الجاااودة الشااااملة تطبيقااااات فااااي الااااصناعة
والتعليم ،دار ص ا ،عمان ،األردن.
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 70محمد ،عباق بل (" )2008المنا التنظيم السائد ف كلياي اامعت ام درماان اإلسا مي مان
عاه نظر اعضاي هيئ التدريق فيها" مجلة جامعة أم درمان اإلساالمية  -معهاد البحاعث عالد ارسااي

ا ستراتياي  -السعدان ،العدد ( ،)15ك ك 170 - 121

 71محمااعد احمااد ااعق ( )2005نظااام الدراسااة بااالتعليم العااالي د ارس ا

اامع

 72الم ادهعن ،إياااد) ()2012

مقارنا  ،دعر إعااداد معلاام

الع ق ا بااين المنااا التنظيم ا عالص اراع التنظيم ا لاادي المااعظ ين

اإلداري ااين فا ا الاامع اااي ال لس اابيني بقب اااع عا ا ا ،رسااااالة ماجسااااتير منشااااورة ،اامعا ا األ ه اار،
عا

 73مصب س ،يعس

عبد المعبا ( )2005اإلدارة التربوياة ماداخل جديادة لعاالم جدياد ،دار ال كار

العرب  ،امهعري مصر العربي
 74مصب

احمد ( )2005إدارة السلوك التنظيمي رؤية معاصرة ،بنها ،مصر

 75معاااد ،احمااد ( )2012تقياايم اااعدا عاعتماااد بااب عبارام عتن يااذ األن ااب الب بيا كأحااد ادعاي
بريق ا ا العما ااا ما ااع الاماعا اااي للعا ااام الاا ااامع  2012 - 2011د ارس ا ا مببق ا ا علا ااس األ صا ااائيين

ا اتما اااعيين عم ا ارف اماعا اااي األن ا ااب الب بي ا ا عما ااديري ادارا رعاي ا ا ال ا ااباب المرك ي ا ا باامع ا ا

ال قااا يق .مجلاااة دراساااات فاااي الخدماااة االجتماعياااة والعلاااوم االنساااانية  -مصاار ،المالااد ( ،)6العاادد
( ،)33ك ك . 2593 -.2471

 76المغربا ا  ،عباااد الحمياااد ( )2007المهااااارات الساااالوكية والتنظيميااااة لتنميااااة المااااوارد البشاااارية،

المنصعرا ،المكتب العصري
 77المعسعي ،نعمان ( )2003تباعير اداا لقيااق إدارا الااعدا ال اامل فا مؤسسااي التعلايم العاال ،

المجلة التربوية ،الكعيي ،المالد ( ،)17العدد ( ،)67ك ك 118 -89
 78ناصا ا  ،علا ا يحيا ا ( )2012اس اات دام األن ااب الب بيا ا فا ا

دما ا الاماعا ا لتنميا ا ععا ا

ال باب الاامع بم هعم ،قاف الاعدا .المؤتمر الادولي الخاامس والعشارون لكلياة الخدماة االجتماعياة

بجامعاة حلاوان (مساتقبا ال دما ا اتماعيا فا ظاا الدعلا المدنيا الحدي،ا )  -مصار ،المالاد (،)10
كلي ال دم ا اتماعي  -اامع حلعان ،ك ك 4164 – 4091

 79ن اعان ،اميااا ) :(2004تبااعير ك اياااي الم ارفين األكاااديميين فا التعلاايم الاااامع فا ضااعي
م هاعم إدارا الاااعدا ال اامل فا فلساابين ،ورقااة علميااة أعاادت لمااؤتمر النوعيااة فااي التعلاايم الجاااامعي

الفلسطيني الذي عقد برنام التربي عدائرا ضبب النععي ف اامع القدق الم تعحا فا مدينا رام اهلل
ف ال ترا العاقع  2004/7/5-3،رام ااهلل ،فلسبين.

145

) عاقااع إعااداد المعلاام ف ا كلياااي التربيا باامعاااي قباااع عا ا ف ا2012(  اماااا حماادان،  الهسا80

 اامع األ هر ع ا، رسالة ماجستير غير منشورة، ضعي معايير الاعدا ال امل

)2003(

 الهيئا ا العبنيا ا ل عتم اااد عالا ااعدا عالنععيا ا لمؤسس اااي التعلا اايم العا ااال ال لا ااسبيني81

 دليااال الحاااصول:(2010)

. فلسبين، رام اهلل،منهجية االعتماد والجودة والنوعية

 الهيئا العبنيا ل عتماااد عالاااعدا عالنععيا لمؤسساااي التعلاايم العااال82

.على التراخيص واالعتمادات الالزمة لمؤسسة التعليم العالي رام اهلل فلسبين
غةزةة. (2012-2001) الكتاا اإلحصاائي الترباو الاسسنو.  وزارة التربية والتليةيا اللة ل.83
.فيسطين
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املـــــــالحـــق
 ملحق رقم ( )1االستبانة في صورتها األولية قبل عرضها على السادة
المحكمين (قبل التحكيم)
 ملحق رقم ( )2االستبانة في صورتها النهائية بعد عرضها على السادة
المحكمين (بعد التحكيم)

 ملحق رقم ( )3قائمة بأسماء السادة المحكمين

 ملحق رقم ( )4كتابة تسهيل مهمة باحث (جامعة األزهر بغزة)
 ملحق رقم ( )5كتابة تسهيل مهمة باحث (جامعة األقصى بغزة)
 ملحق رقم ( )6كتابة تسهيل مهمة باحث (الجامعة اإلسالمية بغزة)
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(ملحق)1-
االستبانة في صورتها األولية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
بسم اهلل الرحمن الرحيم
اامع األ هر – ع ا ا

الد ارس اااي العاالي ااا
كل ااي الت اربي

قسم اصعا التربي
السيد الدكتور ............................................حفظه اهلل
بعد التحية :السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
تت ر

الموضوع /تحكيم استبانه

الباح ،ب حاب سيادتكم بأنها تقعم بدراس ميداني بعنعان " المناخ التنظيمي في الجامعات

الفلسطينية وعالقته بمستوي جودة الخدمات الطالبية التي تقدم لطلبة الجامعات " عذلك استكما

لمتبلباي الحصعا علس درا المااستير ف

اعدا الباح ،استبانتين عالت

تنقسم الس قسمين عهما األعا استبان المنا

( )53فقرا مع ع علس مس ماا ي
ال،ان

اصعا التربي من اامع األ هر بغ ا علهذا الغرض

استبان اعدا ال دماي الب بي عالت

التنظيم

عالت

ملي

ملي علس ( )36فقرا مع ع اربع ماا ي عنظ ار

لمكانتكم العلمي عألنكم تتمي عن بالدراي عال برا الكافي ف هذا المااا ي رفن ان اضع بين اياديكم
هذ األداي ف

صعرتها األعلي بهد

تحكيمها قبا تببيقها ميدانيا ،لذي يراس التكرم من سيادتكم

التكرم ب بداي آرائكم حعا ابعاد عفقراي ا ستبانتين من حيث انتماي ال قراي ألبعادها عمدى مناسب

ال قراي من حيث الصياع اللغعي اع تعديا اع حذ

اع إضاف ما ترعنه مناسبا

وتفضلوا بقبول االحترام والتقدير لحسن تعاونكم ومساعدتكم
الباحثة معزوزة البحيصي
0595138312
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البياااااااااااااااااانات الشخصية :
المطلوب وضع عالمة ( ) xأمام واحد من البنود التالية التي ينتمي إليها سيادتكم

 .1الجنس:
ذكر

).

ان،س

 .2الجامعة:
األقصس

األ هر

اإلس مي

)

 .3التخصص
علعم إنساني

علم
 .4التقدير الجامعي:
مقبعا

ايد

)

ممتا

ايد ادا
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)

استبانة المناخ التنظيمي:
يعر المنا التنظيم بأنه مامعع ال صائك ا اتماعي عالص اي الرئيسي الت تمي بيئ العما
عالبيئا اإلنسااني دا اا الاامعا عتادفع العااملين لتبنا انمااب سالعكي معينا ساعاي فا ن اق المساتعى

اإلداري اع بين المستعياي الم تل  ،عهاذ ال صاائك يمكان التعار إليهاا مان ا ا تصاعراي عادراك
العاملين بالاامع ليست لصعا منها معاق هم عاتااهاتهم عمساراتهم الت تحدد سلعكهم عتؤ،ر علس ادائهم
م

منتمية

البياااااااااااااااااان

المجال األول /العالقة بين اإلدارة والطلبة
.1
.2

سياسة الجامعة وهياكلها التنظيمية واضحة.
العالقة بين أعضاء هيئة التدريس والطالب في
الجامعة بالتعاون.

.3

يتم االهتمام بآراء الطالب بشكل جدي.

.4

يتم انجاز المعامالت اإلدارية بالجامعة بالوقت المحدد.

.5

وضع خطة مسبقة لحل المشكالت اإلدارية.

.6

وضع حلول للمشكالت األكاديمية للطلبة.

.7

توفير المنح والقروض لمساعدة الطلبة.

.8

إعداد جدوالا دراسي ا بما يتوافق مع الطلبة.

.9

تحديد مواعيد االختبارات بما يتعارض مع المحاضرات.

المجال الثاني /المشاركة في اتخاذ القرارات
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

يسمح للطلبة حرية اختيار مدرس المساق.
يمنح الطلبة الصالحيات الالزمة التخاذ الق اررات
المتعقلة بالمنهاج.
تعقد الجامعة للطلبة برامج تدريبية على كيفية صنع
واتخاذ القرارات.

تعتمد عملية صنع القرار على اإلمكانيات المتاحة

وعلى التطلعات المستقبلية.

يتم اشراك أعضاء هيئة التدريس الطلبة في .وضع
الخطط العالجية لحاالت نقص اإلمكانيات.
يشارك أعضاء هيئة التدريس في تشكيل اللجان
لتطوير عالقات المجتمع المحلي مع بالجامعة.

اشراك أعضاء هيئة التدريس والطلبة في الندوات التي
تعد من قبل إدارة الجامعة.
مشاركة جميع العاملين في اتخاذ القرارات.
يتخذ رؤساء األقسام بالجامعة الق اررات في الوقت

المناسب.
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غير

منتمية

مناسبة

غير

مناسبة

 .10تشرك إدارة الجامعة الطلبة فاي اتخاذ الق اررات اإلدارية.

المجال الثالث /عمليات تعزيز وتحفيز عضو هيئة التدريس لطالبه
.1
.2

أسلوب تدريسه يشجع الطلبة على االستمرار في

التعلم.

يمتدح اإلنجازات الالئقة من الطلبة ويحمسهم للمزيد
منها..

.3

يبدي إعجابا وتقديرا بإنجازات الطلبة داخل المحاضرة.

.4

متحمس لمادته بشكل واضح في تفاعله مع طلبته.

.5
.6
.7
.8

يغلب اتجاه المكافأة والتشجيع بدل االتجاه نحو االنتقاد

والتهديد لطلبته.

ال يسخر من إجابات الطلبة الخاطئة بل يصححها
ويناقشها معهم.
يتم مكافأة األفكار الجديدة التي يتم اقتراحها لتطوير

األداء من قبل الطلبة.

يهتم أعضاء هيئة التدريس بالحوافز المادية والمعنوية
للطلبة.

المجال الرابع /العالقات اإلنسانية بين أعضاء الهيئة التدريسية والطال
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

يتميز عضو هيئة التدريس باالتجاهات اإليجابية نحو
طلبته في تفاعله ومناقشاته معهم.
يحترم عضو هيئة التدريس النظام الجامعي ويراعي
حقوق اآلخرين وواجباتهم.
يتميز عضو هيئة التدريس جو محاضرته بالديمقراطية
في الحوار.

يتحلى عضو هيئة التدريس باألسلوب الحسن في
معاملته مع الطلبة.
يتفهم عضو هيئة التدريس مشكالت الطالب ويساعدهم
في التغلب عليها.

يرحب عضو هيئة التدريس بالمناقشة ويتقبل وجهات
نظر الطالب.

يتمتع عضو هيئة التدريس بالقدرة على حسن اإلنصات
لطلبته ،واالنتباه إلى آرائهم
يلتزم عضو هيئة التدريس بالموعد المحدد للمحاضرة

بالضبط.
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استبانة جودة الخدمات الطالبية:
تعريف الجودة :ه

التعاما مع المؤسساي الاامعي لتببيق معايير الاعدا فس مؤسساي التعليم

العال لضمان اعدا العملي التعليمي
غير

منتمية
البياااااااااااااااااان
منتمية
المجال األول /جودة عضو الهيئة التدريسية بالجامعات الفلسطينية

م
.1

يتوافر عدد مناسب من أعضاء الهيئة التدريسية.

.2

يتناسب عدد أعضاء الهيئة التدريسية مع عدد الطلبة المعلمين.

.3

يمتاز أعضاء الهيئة التعليمية بالتمكن من المادة العلمية.

.4

يتحلى أعضاء الهيئة التدريسية باألخالق الفاضلة. .

.5

يحافظ أعضاء الهيئة التدريسية على الظهاور بمظهار
الئق.

.6

يوظف أعضاء الهيئة التدريسية التكنولوجيا الحديثة فاي التدريس

.7

يجتهد عضو هيئة التدريس لتسهيل المادة العلمية للطلبة

.8

يقيم أعضاء هيئة التدريس عالقات ودية مع الطلبة

.9

يمتلك أعضاء الهيئة التدريسية كفاية اساتثارة الدافعياة للتعلم..

المجال الثاني /جودة البرامج التعليمية المقدمة لطالبه الجامعات
.1

تواكب البرامج التطورات العلمية المعاصرة في مجال التخصص.

.2

تحدد البرامج نتائج التعلم المتوقعة من الطلبة.

.3

امتلك تصورا واضحا لمكونات التطوير التربوى نحو االقتصاد

المعرفى

.4

تتفق أهداف البرامج مع احتياجات سوق العمل للطلبة.

.5

تعمل البرامج على تنمية مهارات التفكير العليا لدى الطلبة.

.6

تنمي البرامج مهارات الطلبة الالزمة للتدريس.

.7
.8
.9

أهداف البرنامج شاملة لجميع جوانب إعداد الطلبة بجميع

التخصصات.

أهداف البرامج مناسبة لطبيعة المرحلة التعليمة التي يعد الطلبة
لتدريسها.
تناسب اهداف البرنامج مع طبيعة الخدمات التي يتم تقديمهما

لطلبة السنة الرابعة

 .10تنمي أهداف البرنامج اتجاهات إيجابية نحو مهنة التعليم.

المجال الثالث :جودة الكتاب الجامعي بالجامعات الفلسطينية
.1

يراعي محتوى الكتاب الجامعي القيم الثقافية واالجتماعية والدينية
للمجتمع الفلسطيني.
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مناسبة

غير

مناسبة

 .2يراعي محتوى الكتاب الجامعي خبرات التعلم السابقة لدى الطلبة.

.3
.4

يتناسب عدد الساعات الدراسية المعتمدة في الخطة مع محتوى
الكتاب الجامعي.
يواكب محتوى الكتاب الجامعي المعرفة المعاصرة في مجال

التخصص.

 .5يراعي محتوى الكتاب الجامعي الفروق الفردية بين الطلبة.
 .6يلبي المحتوى االحتياجات المعرفية في مجال التخصص.

.7
.8

يواكب محتوى الكتاب الجامعي المعرفة المعاصرة في المجال
التربوي.

يراعي محتوى الكتاب الجامعي التوازن بين الجانب النظري والجانب
التطبيقي.

المجال الرابع /جودة المباني التعليمية في الجامعات الفلسطينية
 .1مالئمة قاعات التدريس لألغراض الدراسية.
 .2المعامل والمختبرات مجهزة بما يحقق أهداف الطلبة

.3
.4

إرشاد الطلبة بكيفية استخدام المصادر والوسائل والخدمات
التعليمية المتوفرة في المكتبة
يتوفر في المكتبة الكتب والدوريات والمراجع ذات العالقة

بتخصصات الطلبة

 .5توفر مساحات خضراء في الجامعة مناسبة لجلوس الطلبة
 .6يوجد مالعب ومسارح الطلبة

.7

توفر مكاتب كافية ألعضاء هيئة التدريس لمقابلة الطلبة وحل

مشاكلهم

 .8تقديم الخدمات الصحية واألولية للطلبة
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(ملحق)2-
االستبانة في صورتها النهائية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
اامع األ هر – ع ا ا

الد ارس اااي العاالي ااا
كل ااي الت اربي

قسم اصعا التربي
عزيزي الطالب/ة ............................................حفظه اهلل
بعد التحية :السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

الموضوع /تعبئة استبانه
تقااعم الباح ،ا ب ا اراي د ارس ا ميداني ا بعن اعان " المناااخ التنظيمااي فااي الجامعااات الفلسااطينية وعالقتااه
بمسااتوي جااودة الخاادمات الطالبيااة التااي تقاادم لطلبااة الجامعااات " عذلااك اسااتكما لمتبلباااي الحصااعا

علس درا المااستير ف اصعا التربي من اامع األ هر بغ ا علهذا الغرض اعدا الباح ،استبانتين

األعل متعلق با (المنا التنظيم ) عالت

ملي ( )32فقرا مع ع علس ( )4ماا ي

ال،اني متعلق با (اعدا ال دماي الب بي ) عالت

ملي ( )32فقرا مع ع ( )4ماا ي

لذا يرا من سيادتكم التكرم باإلااب عل فقراي هذ األداا بعضع إ ارا (×) امام كا فقرا حسب

الدرا الت ترعنها تتعافق مع العاقع ال عل  ،علما بأن إاابتكم لن تست دم إ ألعراض البحث العلم
فقب

شاكرين لكم حسن تعاونكم
الباحثة معزوزة البحيصي
0595138312
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البياااااااااااااااااانات الشخصية:
المطلوب وضع عالمة ( ) xأمام واحد من البنود التالية التي ينتمي إليها سيادتكم

 .1الجنس:
ذكر

).

ان،س

 .2الجامعة:
األقصس

األ هر

اإلس مي

)

 .5التخصص
علعم إنساني

علم
 .6التقدير الجامعي:
مقبعا

ايد

)

ممتا

ايد ادا
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)

استبانة المناخ التنظيمي:
يعارف المنااخ التنظيماي بأناه مامععا ال صاائك ا اتماعيا عالصا اي الرئيساي التا
العماا عالبيئا اإلنسااني دا اا الاامعا عتادفع العااملين لتبنا

تميا بيئا

انمااب سالعكي معينا ساعاي فا

المستعى اإلداري اع بين المستعياي الم تل  ،عهذ ال صائك يمكن التعر إليها من

ن اق

ا تصعراي

عادراك العااملين بالاامعا ليست لصاعا منهاا ماعاق هم عاتااهااتهم عمسااراتهم التا تحادد سالعكهم عتاؤ،ر
علس ادائهم.

م

كبيرة جد ا

البياااااااااااااااااان

كبيرة

المجال األول /العالقة بين اإلدارة والطلبة
1
2

سياسة الجامعة وهياكلها التنظيمية واضحة.
تتسم العالقة بين أعضاء هيئة التدريس والطالب في

الجامعة بالتعاون.

3

يتم االهتمام بآراء الطالب بشكل جدي

4

يتم انجاز المعامالت اإلدارية بالجامعة بالوقت المحدد.

5

وضع حلول للمشكالت األكاديمية للطلبة.

6

توفير المنح والقروض لمساعدة الطلبة

7

إعداد جدو اال دراسيا بما يتوافق مع الطلبة

8

تحديد مواعيد االختبارات بما يتعارض مع المحاضرات

المجال الثاني /المشاركة في اتخاذ القرارات
1
2
3
4
5
6
7
8

يسمح للطلبة حرية اختيار مدرس المساق.
يمنح الطلبة الصالحيات الالزمة التخاذ الق اررات

المتعقلة بالمنهاج.

تعقد الجامعة للطلبة برامج تدريبية على كيفية صنع
واتخاذ القرارات.
ترتكز عملية صنع القرار على اإلمكانيات المتاحة وعلى

التطلعات المستقبلية.

يشارك أعضاء هيئة التدريس الطلبة في وضع الخطط
العالجية لحاالت نقص اإلمكانيات.
يشارك أعضاء هيئة التدريس في تشكيل اللجان لتطوير
عالقات المجتمع المحلي مع بالجامعة.

يتخذ رؤساء األقسام بالجامعة الق اررات في الوقت

المناسب.

تشرك إدارة الجامعة الطلبة فاي اتخاذ الق اررات اإلدارية.
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متوسطة

قليلة

قليلة جد ا

متوسطة
كبيرة
البياااااااااااااااااان
كبيرة جد ا
المجال الثالث /عمليات تعزيز وتحفيز عضو هيئة التدريس لطالبه

م

أسلوب تدريسه يشجع الطلبة على االستمرار في

1

التعلم..

يمتدح اإلنجازات الالئقة من الطلبة ويحمسهم للمزيد

2

منها..

3

يبدي إعجاب ا وتقديرا بإنجازات الطلبة داخل المحاضرة.

4

متحمس لمادته بشكل واضح في تفاعله مع طلبته.
يغلب اتجاه المكافأة والتشجيع بدل االتجاه نحو االنتقاد

5

والتهديد لطلبته.

ال يسخر من إجابات الطلبة الخاطئة بل يصححها

6

ويناقشها معهم.
يتم مكافأة األفكار الجديدة التي يتم اقتراحها لتطوير

7

األداء من قبل الطلبة.

يهتم أعضاء هيئة التدريس بالحوافز المادية والمعنوية

8

للطلبة.

المجال الرابع /العالقات اإلنسانية بين أعضاء الهيئة التدريسية والطال
1
2
3
4
5
6
7
8

يتميز عضو هيئة التدريس باالتجاهات اإليجابية نحو
طلبته في تفاعله ومناقشاته معهم.

يحترم عضو هيئة التدريس النظام الجامعي ويراعي
حقوق اآلخرين وواجباتهم.

يتميز عضو هيئة التدريس جو محاضرته بالديمقراطية
في الحوار.
يتحلى عضو هيئة التدريس باألسلوب الحسن في
معاملته مع الطلبة.

يتفهم عضو هيئة التدريس مشكالت الطالب ويساعدهم
في التغلب عليها.
يرحب عضو هيئة التدريس بالمناقشة ويتقبل وجهات
نظر الطالب.

يتمتع عضو هيئة التدريس بالقدرة على حسن اإلنصات

لطلبته ،واالنتباه إلى آرائهم.

يلتزم عضو هيئة التدريس بالموعد المحدد للمحاضرة
بالضبط.
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قليلة

قليلة جد ا

استبانة جودة الخدمات الطالبية:
تعريف الجودة :هي التعاما مع المؤسساي الاامعي لتببيق معايير الاعدا فس مؤسساي التعليم
العال لضمان اعدا العملي التعليمي
م

كبيرة جدا

البياااااااااااااااااان

كبيرة

متوسطة

المجال األول /جودة عضو الهيئة التدريسية بالجامعات الفلسطينية
1
2

يوجد عدد كاف من أعضاء الهيئة التدريسية.
يتناسب عدد أعضاء الهيئة التدريسية مع عدد الطلبة

المعلمين..

3

يمتاز أعضاء الهيئة التعليمية بالتمكن من المادة العلمية..

4

يتحلى أعضاء الهيئة التدريسية باألخالق الفاضلة. .

5
6
7
8

يحافظ أعضاء الهيئة التدريسية على الظهاور بمظهار

الئق..

يوظف أعضاء الهيئة التدريسية التكنولوجيا الحديثة فاي

التدريس

يقيم أعضاء هيئة التدريس عالقات ودية مع الطلبة
يمتلك أعضاء الهيئة التدريسية كفاية اساتثارة الدافعياة

للتعلم..

المجال الثاني /جودة البرامج التعليمية المقدمة لطالبه الجامعات
1

تواكب البرامج التطورات العلمية المعاصرة في مجال

التخصص.

2

تحدد البرامج نتائج التعلم المتوقعة من الطلبة

3

تتفق أهداف البرامج مع احتياجات سوق العمل للطلبة.

4

تعمل البرامج على تنمية مهارات التفكير العليا لدى الطلبة.

5

تنمي البرامج مهارات الطلبة الالزمة للتدريس.

6
7
8

أهداف البرنامج شاملة لجميع جوانب إعداد الطلبة بجميع
التخصصات.
أهداف البرامج مناسبة لطبيعة المرحلة التعليمة التي يعد
الطلبة لتدريسها.

تنمي أهداف البرنامج اتجاهات إيجابية نحو مهنة التعليم.

المجال الثالث :جودة الكتاب الجامعي بالجامعات الفلسطينية
.1

يراعي محتوى الكتاب الجامعي القيم الثقافية واالجتماعية
والدينية للمجتمع الفلسطيني .
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قليلة

قليلة جدا

م
2
3
4

كبيرة جد ا

البياااااااااااااااااان
يراعي محتوى الكتاب الجامعي خبرات التعلم السابقة لدى

الطلبة.

يتناسب عدد الساعات الدراسية المعتمدة في الخطة مع
محتوى الكتاب الجامعي.
يواكب محتوى الكتاب الجامعي المعرفة المعاصرة في مجال

التخصص.

5

يراعي محتوى الكتاب الجامعي الفروق الفردية بين الطلبة.

6

يلبي المحتوى االحتياجات المعرفية في مجال التخصص.

7
8

كبيرة

متوسطة

يواكب محتوى الكتاب الجامعي المعرفة المعاصرة في المجال
التربوي.

يراعي محتوى الكتاب الجامعي التوازن بين الجانب النظري
والجانب التطبيقي.

المجال الرابع /جودة المباني التعليمية في الجامعات الفلسطينية
1

مالءمة قاعات التدريس لألغراض الدراسية.

2

المعامل والمختبرات مجهزة بما يحقق أهداف الطلبة.

3
4

إرشاد الطلبة بكيفية استخدام المصادر والوسائل والخدمات
التعليمية المتوفرة في المكتبة.
يتوفر في المكتبة الكتب والدوريات والمراجع ذات العالقة

بتخصصات الطلبة.

5

توفر مساحات خضراء في الجامعة مناسبة لجلوس الطلبة

6

يوجد مالعب ومسارح الطلبة.

7
8

توفر مكاتب كافية ألعضاء هيئة التدريس لمقابلة الطلبة وحل

مشاكلهم.

تقديم الخدمات الصحية واألولية للطلبة.
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قليلة

قليلة جد ا

ملحق رقم ()3
قائمة أسماء السادة المحكمين
الرقم

التخصص

االسم

مكان العمل

1

د صهيب كماا األعا

اصعا تربي

اامع األ هر

2

د محمد ها م اعا

اصعا تربي

اامع األ هر

3

د عل ابع يد

رياضياي عبرق تدريق

اامع األ هر

4

د عصام حسن اللعو

اصعا تربي

اامع األ هر

5

د محمعد إبراهيم ل

اصعا تربي

اامع األقصس

6

د رائد حسين الحاار

اصعا تربي

اامع األقصس

7

د رندا عيد رير

اصعا تربي

اامع األقصس

8

د عدل ال اعر

اصعا تربي

اامع األقصس

9

د محمد عبي عبد الرحيم

اصعا تربي

اامع األقصس

10

د حمدي سلمان معمر

اصعا تربي

اامع األقصس

11

د نافذ سليمان الاعب

اصعا تربي

اامع األقصس

12

اد فؤاد عل العاا

اصعا تربي

الاامع اإلس مي

13

اد سليمان الم ين

اصعا تربي

الاامع اإلس مي

14

د محمد ع،مان األعا

اصعا تربي

الاامع اإلس مي

15

د فاي كماا لدان

اصعا تربي

الاامع اإلس مي

16

د حمدان الصعف

اصعا تربي

الاامع اإلس مي

17

د إياد علس الدانس

اصعا تربي

الاامع اإلس مي

18

اد ياد عل الارااعي

اصعا تربي

اامع القدق الم تعح

اهلل
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ملحق رقم ()4
كتابته تسهيل مهمه باحث (جامعة األزهر – غزة)
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ملحق رقم ()5

كتابته تسهيل مهمه باحث (جامعة األقصى – غزة)
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ملحق رقم ()6
كتابته تسهيل مهمه باحث (الجامعة اإلسالمية – غزة)
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