
 االجتاه حنو تطبيق اجلودة الشاملة وعالقتها بالرضا الدراسي
 لدى عينة من طالب اجلامعة العمالية

  

 د / سحر عبد الغين عبود
 القاهرة -أستاذ علم النفس املساعد باجلامعة العمالية 

 ملخص الدراسة :
هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن العالقة بين االتجاه نحو تطبيق الجودة الشاملة   

المتغيرات   بعض  ضوء  في  العمالية  الجامعة  طالب  من  عينة  لدى  الدراسي  والرضا 
  ، العمالية  الجامعة  طالب  لدى  الدراسي  الرضا  درجة  على  التعرف  وكذلك   ، الديموجرافية 

( طالب وطالبة من طالب الجامعة العمالية بالقاهرة ، ممن 352وتكونت عينة الدراسة من )
الزمنية ما بين ) الوصفي    24  –  20تتراوح أعمارهم  المنهج  فأكثر( سنة ، وذلك بإستخدام 

التحليلي ، وتم تطبيق مقياس االتجاه نحو تطبيق الجودة الشاملة ، ومقياس الرضا الدراسي  
 0لطلبة الجامعة  

 وأظهرت النتائج :
ود عالقة ارتباطية موجبة دالة بين درجات الطالب على مقياس االتجاه نحو تطبيق وج  –  1

 0الجودة الشاملة ، ومقياس الرضا الدراسي 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الطالب على مقياس االتجاه نحو   –  2

الدرا )التخصص  الديموجرافية  للمتغيرات  بالنسبة  الشاملة  الجودة  ،  تطبيق  النوع   ، سي 
 0العمر الزمني( 

هناك درجة من الرضا الدراسي لدى طالب الجامعة العمالية ، تتحدد من خالل مقياس    –  3
 0الرضا الدراسي  

مقياس   –  4 على  الطالب  درجات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم 
ي ، النوع ، العمر  الرضا الدراسي ، بالنسبة للمتغيرات الديموجرافية )التخصص الدراس

   0الزمني(
 0الرضا الدراسي   –: االتجاه نحو تطبيق الجودة الشاملة  كلمات مفتاحية
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 االجتاه حنو تطبيق اجلودة الشاملة وعالقتها بالرضا الدراسي
 لدى عينة من طالب اجلامعة العمالية

  

 د / سحر عبد الغين عبود
 القاهرة -العمالية أستاذ علم النفس املساعد باجلامعة 

 

 : Introduction مقدمة
المصري  المجتمع  الحياة  يمر  نواحي  جميع  في  وشاملة  كبيرة   االجتماعية   بتغيرات 

االقتصادية والثقافية ، مثل هذه التغيرات تستوجب العمل على توجيه طاقات شباب المجتمع  و 
 0يعود بالنفع على كل من الفرد والمجتمع  الذي  التوجيه األمثل

هو أساس كل تنمية وبناء ، على أن    رعاية رأس المال البشري وحسن توجيههإن  
هذا ال يعني مجرد تزويد الفرد بالمهارات الفنية الالزمة لتسيير عمله االنتاجي ، إذ ال بد أن  

سبق يالدراسي لدى الفرد    ق يقوم به محبًا له ، حيث أن التفو   يكون راضيًا عن العمل الذي
 0الرضا عن العمل 

باعًا لحاجاته النفسية بيئته ورضاه عنها يتطلب إشولتحقيق توافق طالب الجامعة مع  
 0حتى تكون فرص النجاح أمامه أكبر وأفضل   والدافعية واالجتماعية والمعرفية

إعداد   عملية  أصبحت  فقد  وتقني  علمي  تقدم  من  العصر  هذا  يشهده  لما  ونظرًا 
في   ُيعد طالب  مجال  الطالب  ، حيث  المعاصر  العالم  اهتمام معظم دول  الجامعات محل 

بإعتبارهم   ، العالي  التعليم  مؤسسات  في  التعليمية  المنظومة  في  األساسي  الركن  الجامعة 
 0ي التنمية الشاملة العنصر البشري الذي ُيعتمد عليه ف

وُيعد التعليم الجامعي أحد أهم مرتكزات التنمية البشرية ، إذ يتعلق بإعداد الكفاءات 
المتخصصة في مختلف مجاالت الحياة ، وبقدر جودة التعليم الجامعي بقدر ما نضمن جودة  

 0هذه الكفاءات 
، ومما الشك فيه  وقد حظي تطوير التعليم العالي بإهتمام بالغ من جميع دول العالم  

مهارات  تنمية  يتطلب  والذي   ، فيه  التعليم  أنظمة  إلصالح  أيضًا  بحاجة  العربي  العالم  أن 
، والتعرف على مناسبة المناهج مع    بالمدارس والجامعات  ومعلومات أعضاء هيئة التدريس 
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التي   الحديثة  إلى  تاالتجاهات  باإلضافة   ، العمل  سوق  وحاجة  المناهج  هذه  إليها  نتمي 
 0تعرف على وضع الطالب ومدى تفاعلهم مع التطور الحادث مهاريًا ومعلوماتيًا ال

التعليم األكاديمي أصبح التحدي الحقيقي الذي تواجهه المنظمات    تإن إدارة جودة 
لها وفق   الرؤية والرسالة واألهداف  تعليمي يحقق  لتحقيق منتج  القادمة  العقود  في  التعليمية 

 0(   60،  2012لمستفيدة ) عامر أحمد غازي ،  متطلبات المجتمع والجهات ا
العالي التعليم  التعليمي على تلبية   تعني  إن جودة  المنتج  مقدرة خصائص ومميزات 

ية المنتفعة ، فال بد  متطلبات الطالب وسوق العمل والمجتمع وكافة الجهات الداخلية والخارج
مواتية لالبتكار واإلبداع في ضمان تلبية المنتج التعليمي للمتطلبات التي تهيئ    من خلق بيئة

الطالب لبلوغ المستوى الذي نسعى جميعًا لبلوغه ، حيث تعتبر الجودة هي القوة الدافعة لدفع  
 , Jones , 2003 )نظام التعليم الجامعى بشكل فعال لتحقيق أهدافه ورسالته المنوطة به  

P . 224 )  0 
في أن    إلى  ( Daniel , 2001 , P . 5 )يشير  و  التعليمية  المؤسسة  نجاح 

واجتماعياً  وانفعاليًا  معرفيًا  السوي  للنمو  أفضل  ظروفًا  للطالب  يهيئ  ،   ودافعياً   وظيفتها 
 0باإلضافة إلى حل المشكالت التي تواجهه في دراسته  

عما يبحثون  حاجاتهم  فالطلبة  سيلبي  يدرسونه  ما  أن  لهم  ،وم  يؤكد  وأن    تطلباتهم 
 0الشهادات التي سيحصلون عليها سوف تقدر عالميًا وُيعترف بها من قبل اآلخرين  

إشباع   على  يساعد  الجودة  ذات  الجامعية  والخدمات  البرامج  أفضل  توفير  إن 
المهارات  تنمي  أن  أيضًا  شأنها  ومن   ، للطلبة  والمعرفية  واالجتماعية  النفسية  الحاجات 

وال والعلمية  العمل الشخصية  سوق  احتياجات  وتلبية  الدراسة  في  النجاح  يتطلبه  بما  عملية 
 0وخدمة المجتمع بكفاءة وفاعلية 

واألكاديمية  والمالية  اإلدارية  المشكالت  أن  الباحثة  ترى  سبق  ما  إلى  واستنادًا 
يتوقع  شامل  نظام  الشاملة إليجاد  الجودة  بفلسفة  األخذ  ضرورة  يستوجب  العمالية  بالجامعة 

الطلبة والمجتمع ، وهذا  و منه إحداث تغييرات إيجابية ، ويعمل على إشباع حاجات العاملين  
إل الباحثة  نحو  مادعى  الطالب  اتجاهات  على  التعرف  أجل  من  الموضوع  هذا  اختيار  ى 

 0الدراسي لديهم  دة الشاملة وأثره على تحقيق التفوق تطبيق الجو 
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 : Problem of the Study مشكلة الدراسة
يت  الجامعات تحديًا كبيرًا  التواجه  النمو  في  ، والتطور سمثل  المعرفة  ريع في مجال 

صحيحة   بطريقة  األعمال  بأداء  واالهتمام   ، ووسائلها  االتصاالت  نظم  في  أطره الهائل  في 
لتحقيق رضا العميل المتمثل في المتعلم من جهة ، والمجتمع المحلي ومؤسساته من   األولى

  ، الشامل  بالمعنى  والجودة  التميز  بقيمة  عنه  يعبر  ما  وهو   ، أخرى  من  جهة  أصبح  وقد 
في   إداري  مستوى  كل  في  الحديثة  النظم  إدخال  على  تعمل  أن  الجامعات  على  الضروري 

لجامعات حتى تضمن الوقوف أمام المنافسة مع الجامعات على المستوى المحلي واألقليمي  ا
 0(   217،  2006والعالمي ، بما يضمن لها البقاء واالستمرار ) قاسم نايف  

ضروري تطبيق الجودة الشاملة في التعليم بصفة عامة ، وفي التعليم  قد أصبح من الف      
االحتياجات  وإشباع  الخدمات  تكاليف  خفض  في  أثر  من  له  لما   ، خاصة  بصفة  الخاص 
المتزايدة للعمالء ، وتحقيق رضا العاملين والتربويين والمستفيدين وأولياء أمورهم ، مما يؤدي  

 0رية والمادية والتوافق مع سوق العمل والمجتمع لموارد البشلإلى االستثمار األمثل 
 ) وتواجه مؤسسات التعليم العالي بصفة عامة ضغوطًا لتحسين أنشطتها التعليمية  

Heck & Johnsrud , 2000 , P . 670 )    العمالية بصفة خاصة ، وتواجه الجامعة 
بعض المشكالت في عملية التطوير والتي تنعكس على رضا الطالب، حيث يحتاج التطوير  
إلى نفقات كبيرة الستمرار الخدمة التعليمية بالجامعة ، ولتلبية احتياجات الطالب والمجتمع 

التنمية يساعد على  وال  ،والذي  التعليمية  األهداف  تتحقق  بد من    ة الشامل  يةتطوير وحتى  فال 
إلى تبني   ةوضمانها كآلية لتحقيق ذلك ، لذا فقد سعت إدارة الجامعة العمالي  االهتمام بالجودة

تطوير العملية التعليمية من خالل تأسيس وحدة ضمان الجودة واالعتماد ، لما لها من أهمية 
 0  بوجه عام في رفع المستوى األكاديمي

ال التعرف على وضع الطالب ومدى تفاعلهم  ويتطلب تطبيق معايير  الشاملة  جودة 
لهم تحقيق أفضل مستوى من    ىورضاهم عن التطور الحادث مهاريًا ومعلوماتيًا ، حتى يتسن

للمستقبل ،  الدراسي والتخطيط  النجاح  النفسية ، مما يساعدهم على  النفسي والصحة  النمو 
اتج على  للتعرف  الدراسة  هذه  جاءت  المنطلق  هذا  معايير ومن  تطبيق  نحو  الطالب  اهات 

 0الجودة الشاملة واالعتماد األكاديمي وأثرها على رضاهم الدراسي 
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 وهكذا يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة عن األسئلة التالية : 
الدراسي لدى    نحو تطبيق الجودة الشاملة والتفوق   هل توجد عالقة ارتباطية بين االتجاه  –  1

 طالب الجامعة العمالية ؟ 
هل تلعب العوامل الديموجرافية ) التخصص الدراسي ، النوع ، العمر الزمني ( دورًا في    –  2

 اتجاه الطالب نحو تطبيق الجودة الشاملة ؟ 
 ما درجة الرضا الدراسي لدى طالب الجامعة العمالية ؟  – 3

ني ( دورًا في شعور الدراسي، النوع ، العمر الزم هل تلعب العوامل الديموجرافية ) التخصص  –  4
 الدراسي ؟   الطالب بالتفوق 

 هدف الدراسة :
منت التحقق  إلى  الحالية  الدراسة  الجودة   هدف  تطبيق  نحو  االتجاه  بين  العالقة 

المتغيرات  العمالية في ضوء بعض  الشاملة والرضا الدراسي لدى عينة من طالب الجامعة 
 0ك التعرف على درجة الرضا الدراسي لدى طالب الجامعة العمالية ، وكذل ةالديموجرافي

    :The Importanc of the Study   أهمية الدراسة
 :   Theoretical Importance األهمية النظرية

من    –  1 كونه   ، تتناوله  الذي  الشاملة  الجودة  مفهوم  أهمية  من  الدراسة  هذه  أهمية  تنبع 
الحديثة   بعض المواضيع  تزال  ال  حيث   ، العالي  التعليم  مؤسسات  في  التطبيق 

ة إدراكًا كافيًا ألهمية تطبيق الجودة الشاملة ، وأثر ذلك  كالجامعات والمعاهد غير مدر 
  0على المخرجات التعليمية 

تناول موضوع الجودة الشاملة واالتجاهات نحو تطبيقها في التعليم الجامعي لما له من ت  -  2
د المجتمع بالطاقة البشرية المؤهلة ذات الكفاءة الجيدة ، حتى تستطيع أهمية في تزوي

 المنافسة في سوق العمل ،  
 0االهتمام بالدور اإليجابي الذي تلعبه االتجاهات في الرضا الدراسي  – 3
الدراسي وأبعاده والعوامل   ة في إلقاء الضوء على طبيعة التفوق لدراسة الحالياتنبع أهمية  – 4

الطال حياة  في  يؤثر  ، ألنه  عليه  تؤثر  في محالتي  السلبية  نتائجه  وتظهر   ،   ية وددب 
 0التوافق وانخفاض مستوى االنجاز األكاديمي 
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هذه    –  5 في  الطالب  لكون   ، الجامعي  التعليم  مرحلة  وهي  تتناولها  التي  المرحلة  أهمية 
 0أهدافه في المراحل السابقة من حياته المرحلة له أهداف وغايات تختلف عن 

 : Practical Importance  األهمية التطبيقية
الرعاية   –  1 بتقديم  الدراسة بشكل يسمح  نتائج هذه  التربوي من  المجال  في  العاملين  إفادة 

على   بدوره  سينعكس  والذي   ، الدراسي  الرضا  تحقيق  إلى  للوصول  للطالب  المالئمة 
   0 النفسي الدراسي  صحتهم النفسية وتوافقهم

الجودة   –  2 بتطبيق  المتعلقة  النظرية  لألطر  إضافة  الدراسة  هذه  تكون  أن  الباحثة  تأمل 
 0الشاملة وأثرها على الرضا الدراسي 

 :   Terminology of the Study مصطلحات الدراسة
 االتجاه :  –أ    

معتز )   سيد  ُيعرف   ، هللا  ص    1990عبد  تنظيم 102،  أو  نسق  بأنه  االتجاه   )
لمشاعر الفرد ومعارفه وسلوكه واستعداده للقيام بأفعال معنية ، ويتمثل في درجة القبول أو  

  0الرفض نحو الموضوع أو القضية موضوع االهتمام 
( بأنه عبارة عن حالة من االستعداد 229،    1995ه عبد اللطيف خليفة ) ُيعرفكما  

ديناميًا على استجابة   توجيهياً   خالل خبرة الشخص وتمارس تأثيراً   والتهيؤ النفسي ، تنظم من
 0الفرد لكل الموضوعات والمواقف المرتبطة بهذه االستجابة 

 ( مجموعة من الخصائص لالتجاهات منها :138،   1984وقد حدد حامد زهران )
 0االتجاهات مكتسبة ومتعلمة  – 1
 0وسلوكية لها خصائص انفعالية ، وعقلية  – 2
 0لالتجاه النفسي طرفين متقابلين أحدهما موجب واآلخر سلبي  – 3
 0االتجاهات توضح عالقة بين الفرد وموضوع االتجاه  – 4
 0يمكن تعديل االتجاه تحت ظروف معينة ، حيث أنه يتسم بالثبات واالستمرار النسبي  – 5
 الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية : -ب   

طوير شامل ومستمر في األداء ، يشمل كافة مجاالت العمل " أسلوب تنها  ُتعرف بأ
، فهي تشمل جميع نشاطات المؤسسة  سوق العمل قق أهدافالتعليمي  فهي عملية إدارية تح
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التعليمية ليس فقط في إنتاج الخدمة ولكن في توصيلها ، والذي يؤدي حتمًا إلى تحقيق رضا  
 , David , 2010 )كز المؤسسة التعليمية محليًا وعالميًا"  الطلبة وزيادة ثقتهم وتحسين مر 

P . 61) 0 
مجموعة   بانه  الحالية  الدراسة  في  الشاملة  الجودة  تطبيق  نحو  االتجاه  وُيعرف 
في  المستخدم  المقياس  يتضمنها  التي  المختلفة  للمواقف  العمالية  الجامعة  طالب  استجابات 

حول الجودة الشاملة ، وتعبر الدرجة الكلية للطالب    الدراسة الميدانية ، وتوضح آرائه وأفكاره
إلى   المرتفعة  الدرجة  تشير  حيث   ، الشاملة  الجودة  تطبيق  نحو  اتجاهه  عن  المقياس  على 

 0إيجابية االتجاه ، بينما تشير الدرجة المنخفضة إلى سلبية االتجاه 
 الرضا الدراسي :  -ج 

) يُ  الحميد  عبد  محمد  بأنه  107،    1993عرفه  البرامج  (  لجودة  الطالب  إدراك 
البرامج   على  له  تدريبهم  وطرق  أساتذته  ولمعاملة  الدراسية  الحياة  ولمتطلبات  التعليمية 

 0التعليمية 
يُ  نحو   Gordon (2005 , P . 35)عرفه  كما  للطالب  الوجدانية  المشاعر  بأنه 

ع طبيعة دراسته في تخصص معين والناتجة من تفاعله كفرد له طموحات وقدرات وميول م
 0الدراسة في هذا التخصص 

بأنه حالة رضا الطالب عن عدة    Tessema et al (2012 , P . 35)عرفه  ويُ 
ا المنظومة  وجودة   ، الدراسي  الفصل  حجم  مثل  بالدراسة  متصلة  وتقديم قضايا   ،  لتعليمية 

وفقًا   المشورة ، والمقررات الدراسية ، وهو اتجاه قصير األمد قائم على تقييم خبرات الطالب
 0  المتاحة لهم للخدمات التعليمية المتوفرة

وتعرفه الباحثة إجرائيًا بأنه " تقدير الطلبة لمدى تلبية الجامعة لحاجاتهم األكاديمية ، 
وتوقعات الطالب ، والعمل على تلبيتها ، وترجمة احتياجات وذلك من خالل تحديد متطلبات  

شعور وهو   ، المخرجات  جودة  معايير  إلى  سلوكه    الطالب  في  يظهر  الطالب  لدى  داخلي 
ع ويعبر  وبيئتوتصرفاته   ، لدراسته  وتقبله  ميله  مدى  الدراسن  المناهج  ية  في  المتمثلة  ة 

واألساتذة والزمالء ، واإلدارة ، واإلمكانات المادية والتقييم ، ويعرف بمجموع درجات استجابة 
  0الطالب على مقياس الرضا الدراسي"
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 :  Theoretical Framework اإلطار النظري
 :  T Q Mلجودة الشاملة اأواًل : إدارة     

)يُ  النجار  راغب  فريد  أسلوب  73،    1999عرف   : بأنها  الشاملة  الجودة  إدارة   )
العمل   وفرق  للعاملين  ليوفر  ومستوياتها  التعليمية  المنطقة  فروع  جميع  في  يطبق  متكامل 

من والمستفيدين  الطالب  حاجات  إلشباع  ،    الفرصة  التعليم  تحقيق   و أعملية  فعالية  هي 
  .وأقل التكاليف وأعلى جودة ممكنةاألساليب ،    ات تعليمية بحثية واستشارية بأكفأأفضل خدم

 ( الجودة في اإلدارة التربوية بأنها قدرة المؤسسة التربوية 65،    2002عرف راتب السعود )ويُ 
ستطيع من خاللها الوفاء بإحتياجات ورغبات  م خدمة بمستوى عال من التميز ، وتتقدي  على

وغيرهم ( ، وبالشكل الذي  المجتمع  عمالئها ) الطلبة ، أولياء األمور ، أصحاب العمل ،  
مقاييس   خالل  من  ذلك  ويتم   ، لديهم  والرضا  السعادة  يحقق  وبما   ، توقعاتهم  مع  يتفق 

 0فيها موضوعة سلفاً  لتقييم المخرجات والتحقق من صفة التميز 
)يُ كما   علوان  قاسم  في  142،    2007عرفها  والعمل  للحياة  شاملة  فلسفة  بأنها   )

التحس إلى  الوصول  بهدف  اإلدارية  الممارسة  في  أسلوبًا  تحدد   ، التعليمية  ن  ي المؤسسات 
المستمر لعمليات التعليم والتعلم وتطوير مخرجات التعليم على أساس العمل الجماعي ، بما  

 0بة وأولياء األمور وسوق العمل يضمن رضا األساتذة والطل
( إلى أن مفهوم إدارة الجودة الشاملة في  461-460،   2012ويشير عطا هللا فهد )

الجامعات عبارة عن مجموعة من العمليات المتعددة التي تهدف من ورائها الجامعة إلى رفع  
األداء لدى العاملين في الجامعة من إداريين وأكاديميين من أعضاء هيئة التدريس ، وتطوير  

وا الدراسية  الخدمات  الخطط  تقديم  في  تتميز  الجامعة  يجعل  مما   ، والمكتبات  لمختبرات 
الطلبة   من  التعليم  مخرجات  على  إيجابًا  ينعكس  وهذا   ، تطبيق التعليمية  إن   ، الخريجين 

تحقيق  إلى  يهدف  ناجحًا  إداريًا  مدخاًل  يعتبر  الجامعات  في  الشاملة  الجودة  إدارة  مفهوم 
جودة في  المستمر  واالبتكار  والخدمات   التطوير  اإلدارية  والحركات   ، التعليمية  الخدمات 

الفنية، وبذلك تستطيع الجامعة تحقيق أفضل النتائج من خالل استخدام المدخالت الجيدة ،  
تحقيق  ضمان  إلى  أيضًا  تعود  التي  التحليلية  األساليب  تستخدم  التي  الصحيحة  والعمليات 

 0أفضل النتائج الجامعية 
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 ( أن الجودة في التعليم تشمل :11-4،   2004ة )أحمد أبو فار  فويرى يوس
ورغبة  -  ، العمالء  وطلبات  استفسارات  على  الفوري  والرد  الخدمة  تقديم  سرعة 

 0العاملين في تلبية احتياجاتهم 
الطلبة   - بين  مشتركة  مسؤولية  ذلك  واعتبار  الطالب  وتوجيه  بإرشاد  االهتمام 

 0وإدارة الجامعة 
وظ - بمهام  العاملين  إلمام  الكافية ضمان  بالمعلومات  العمالء  وتزويد  ائفهم 

ومعاملتهم معاملة حسنة ، والقدرة على بث روح التعاون واالطمئنان والثقة في  
 0نفوس عمالء الخدمة 

التعاطف مع العميل واشعاره باالهتمام الشخصي ، وتفهم احتياجاته ، وهذا من   -
ير المهنية واألخالقية  خالل إضفاء جو االحترام المتبادل الذي يستند إلى المعاي

 0والتنظيمية 
 0فهم الزبائن ومعرفة حاجات المستفيد واالستماع إلى شكاويه ومشكالته  -
إليه   - يميل  ما  وهو   ، المخاطر  من  خاٍل  آمن  جو  في  التعليمية  الخدمة  توفير 

 0الطالب 
عدم قبول أعداد من الطلبة بما يفوق درجة استيعاب الجامعة ، وذلك ينعكس  -

 0في المدرجات والمكتبات على قدرة االستيعاب واالكتظاظ 
ين ونفسانيين وسيارات إسعاف للجامعة ، إضافة إلى التأمين  توفير أطباء عام -

 0على صحة الطلبة  
للطلبة قبل وأثناء التحاقهم بها  مصداقية المؤسسة التعليمية في الوفاء بإلتزاماتها   -

0 
 0إعداد وتدريب الطالب واألستاذ على امتالك مهارات االتصال واالنصات  -
إلى   - الوصول  سهولة  لضمان  الكافية  المساحة  وتوفير  المؤسسة  موقع  اختيار 

الكليات على مواقع مختلفة بالخدمة بسرعة و  التسهيالت المطلوبة ، مع توزيع 
 0تفاديًا للضغط 

وبالطريقة قدرة   - المحددة  المواعيد  في  الخدمات  بتقديم  اإللتزام  على  المؤسسة 
 0الصحيحة من أول مرة 
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 0توافر المباني والتجهيزات والمعدات والوسائل التعليمية واألدوات وغيرها  -
الجودة  تبني  إلى  العالي  التعليم  مؤسسات  دعت  التي  األسباب  من  العديد  وهناك 

ومن عمل  ومنهج  كمنحى  _ربحية   الشاملة  وتعددها  المؤسسات  هذه  أهداف  تنوع   : أبرزها 
التعليم   لمؤسسات  أنماط جديدة  العالي ، وظهور  التعليم  على  الطلب  ، زيادة  وغير ربحية( 
العالي )منظمات أو شركات متعاونة ، مؤسسات متعددة الجنسيات ( ، وتعدد بيئات التعلم )  

المكتبات  ، التعلم  مراكز   ، الجامعات   ، الشهادات   الكليات  مستويات  وتنوع   ،  ) المنزل   ،
والمؤهالت الدراسية الممنوحة ، خفض التمويل الحكومي والتوسع في التعليم العالي الخاص  
، والضغط  المؤسسات  االنتقال بين  التدريسية والطلبة على  الهيئات  ، وزيادة طلب أعضاء 

 0 ( Middlehurst , 2001 , P .23 )المتزايد لتحقيق االعتراف المتبادل 
وهذا يتطلب تحول كبير في دور مؤسسات التعليم العالي وفي دور أعضاء الهيئات  

منا توفير  على  العمل  يتم  بحيث   ، المؤسسات  هذه  في  بحرية   خالتدريسية  يسمح  تعليمي 
،  2000التعبير والمناقشة ومساعدة الطالب على التعلم الذاتي والتعاوني ) محمد أبو ملوح ، 

39   )0 
( فوائد تطبيق الجودة في التعليم العالي  84-83،    2002وقد حدد كاظم محمود ) 

 فيما يلي: 
 0مسئوليات حديد التتطوير النظام اإلداري في الجامعة نتيجة وضوح األدوار و  – 1
جوانب    –  2 على  تنعكس  التي  للطالب  المقدمة  التعليمية  الخدمات  بمستوى  االرتقاء 

 0شخصياتهم 
 0زيادة الكفاءة التعليمية ورفع مستوى األداء لجميع األكاديميين واإلداريين  – 3
 0الوفاء بمتطلبات الطالب والمجتمع والبحث العلمي والوصول إلى رضائهم   - 4
 0توفير جو من التفاهم والتعاون والعالقات اإلنسانية السليمة بين العاملين  – 5
لمشكالت بالطرق العلمية الصحيحة والتعامل معها من ا تمكين إدارة الجامعة من حل    –  6

 0دوثها مستقباًل راءات التصحيحية والوقائية لمنع حخالل اإلج
امعة من خالل إبراز االلتزام بنظام لدى المستفيدين من خدمات الج  رفع مستوى الوعي   –  7

 0الجودة 
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والتك  –  8 واإلداريالترابط  األكاديميين  جميع  بين  الفريق امل  بروح  والعمل  الجامعة  في  ين 
 0الواحد 

 0تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة يمنح الجامعة احترامًا وتقديرًا  – 9
التعليمية ع المنظمة  الجودة يساعد  إدارة  نظام  الحصول على شهادة  إن تطبيق  لى 

رات الداخلية في أنظمة العمل ، األمر ياأليزو ، حيث البد من القيام بإحداث سلسلة من التغي
في   الهدر والضياع  التعليمي وتقليل  بالمنتج  الجودة  وتحقيق  أدائها  تحسين  إلى  يؤدي  الذي 

الحفاظ على جودة متميزة لمخرجاتها   المتاحة ، مع ضرورة  البحثية بشكل خاص ، الموارد 
بون الداخلي والخارجي وسوق العمل ، مما يؤدي إلى ازدياد نصيب  كسب ثقة الز   فضاًل عن

  ، غازي  أحمد  عامر   ( والتطور  التنمية  في  دورها  وتعظيم   ، السوقية  الحصة  من  الجامعة 
2012   ،60  )0 

 الجودة الشاملة في التعليم : 
 عايير الجودة في المجال التربوي فيما يلي :( م24،  2003ُيحدد أحمد إبراهيم )      

إلى أعضاء   الطلبة  ، ونسبة  االنتقاء  : من حيث  بالطالب  : معايير مرتبطة  األول  المحور 
الطلبة   ودافعية   ، لهم  تقدم  التي  والخدمات  الطالب  تكلفة  ومتوسط   ، التدريس  هيئة 

 0واستعدادهم للتعليم 
لهيئة التدريسية من حيث حجم الهيئة التدريسية ،  المحور الثاني : معايير مرتبطة بأعضاء ا

 0وكفايتهم المهنية ، ومدى مساهمتهم في خدمةالمجتمع ، واحترامهم لطلبتهم 
المحور الثالث : معايير مرتبطة بالمناهج الدراسية : من حيث أصالة المناهج وجودة مستواها 

وإ  ، بالواقع  ارتباطها  ومدى  واألسلوب  والطريقة   ، تعكس  ومحتواها  مدى  أي  لى 
 0المناهج الشخصية القومية أو التبعية الثقافية 

  ، بالجودة  القيادات  التزام  حيث  من   : الجامعية  باإلدارة  مرتبطة  معايير   : الرابع  المحور 
 0والعالقات اإلنسانية الجيدة ، واختيار اإلداريين وتدريبهم 

من    : التعليمية  باإلدارة  مرتبطة  معايير   : الخامس  التعليمية المحور  القيادات  التزام  حيث 
العالقات اإلنسانية   الالمركزية ، تغيير نظام األقدمية ،  السلطات  بالجودة وتفويض 

 0الجيدة ، واختيار اإلداريين وتدريبهم 
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المحور السادس : معايير مرتبطة باإلمكانات المادية : من حيث مرونة المباني وقدرتها على  
الطلبة من المكتبة واألجهزة واألدوات ، والمساعدات  تحقيق األهداف ومدى استفادة  

 0وحجم االعتمادات المالية  
والمجتمع : من حيث مدى    بين المؤسسة التعليمية   : معايير مرتبطة بالعالقة   المحور السابع

جات المجتمع المحيط والمشاركة في حل مشكالته ، وربط التخصصات  احتيوفائها بإ
المجتمع   التعليمية بطبيعة  المؤسسة  بين  والتفاعل   ، البشرية  مب  وحاجاته  واردها 

 0والفكرية ، وبين المجتمع بقطاعاته اإلنتاجية والخدمية 
وأيًا كانت األهداف التي ستسعى إدارة الجامعة إلى تحقيقها ، فمن األولويات بمكان 

الجامعات في  الطلبة  يتلمس  أهمية  أن  ويدركوا  وضوحه  ،  ومدى  العناصر  ومدى  هذه   ، ا 
 0تحقيقها من خالل العديد من الظواهر والمؤشرات والتعليمات باهتمام الجامعة 

بعضها  يتعلق  عدة صعوبات  يواجه  الجودة  واقع تطبيق  فإن  ذلك  الرغم من  وعلى 
بطبيعة عناصر العملية التعليمية من مدخالت وعمليات داخلية ومخرجات ، ويتعلق البعض  
للحالة   األحيان  من  كثير  في  يخضع  والذي   ، الخدمات  تقييم  في  الصعوبات  من  اآلخر 

كثيرة   ولعوامل   ، والمزاجية  الخدمة  النفسية  ومتلقي  مقدمي  من  كل  بها   , Harris )يمر 
2012 , pp . 63 ) 0 
 ثانيًا : الرضا الدراسي : 

ُيقصد برضا الطالب اقتناعه بجودة الخدمات التعليمية المقدمة له في البيئة الجامعية  
والنفسي   األكاديمي  المستوى  على  ينعكس  والذي  معها  واستجابته  تفاعله  إلى  يؤدي  مما   ،

، يشعر   للطالب  فإنه  وتصوراته  الطالب  توقعات  متوافقة مع  الجامعية  الخدمات  كانت  فإذا 
 . Astin , 1993 , P)بالرضا والذي ينعكس على تفاعله الجامعي وتحصيله األكاديمي  

55)  0 
بر عن مدى تلبية حاجات  الرضا ُيع  أن  (Vaughn , 1995 , P . 13)يرى  بينما  

التخرج   على  ومساعدتهم  قابلية  الطلبة  على  يؤثر  كما   ، المطلوبة  الشهادة  على  والحصول 
جودة التعليم ،  ،    الشعور بالتقدير واالعترافليمية على تلبية حاجات الطلبة ،  المؤسسة التع

 0البيئة الدراسية فضاًل عن طبيعة الحياة االجتماعية في المؤسسة التعليمية 
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ج النهائي للمشاعر التي يشعر النات  "  ( بأنه53،    2004عالء عبد الستار ) ويعرفه  
بها الطالب تجاه المؤسسة األكاديمية التي يدرس بها متأثرًا بمجموعة من العوامل والمتغيرات  

تتعلق بأعضاء    التي  وعالقته  الدراسة  ونظم  وبرامج  الدراسية  المقررات  من  دراسته  بطبيعة 
تلك المؤسسة األكاديمية ، هيئة التدريس ، باإلضافة إلى األنشطة والخدمات التي تقدم داخل  

 0ومدى استجابة كل ذلك لطموحه الدراسي ورغبته في التفوق " 
رضية من الطلبة  بأنه حالة الشعور المُ   Zhang , et al (2008 , 47) ويعرفه  

نتيجة لنجاح المؤسسة التعليمية في تحقيق رغباتهم واحتياجاتهم ، وهي توقعات الطلبة عن  
 0التعليمية المقدمة لهم الخدمات 

 وهناك عناصر للرضا الدراسي تتمثل في : 
 0االستمتاع بالدراسة  – 1
 0جودة المناهج الدراسية   – 2
 0الرغبة في التخصص  – 3
 0الترابط بين الطالب والمؤسسة التربوية   - 4
 0الشعور بأهمية دوره في المؤسسة التربوية التي ينتمي إليها  – 5
 0الدراسي  االستقرار  – 6
 0العالقة الجيدة مع األساتذة والطاقم التربوي واإلداري والزمالء  – 7
 0التقدير لإلمكانات والحرص على المؤسسة التربوية التي ينتمي لها  – 8
 0جودة التقييم  – 9

 0تحقيق اإلنجاز  – 10
 0(  112،   2018التوافق الدراسي ) سناء حامد زهران ،   – 11

يرتبط   Noel , (2004)ويشير   ورضاهم  دراستهم  في  الطالب  نجاح  أن  إلى 
بمجموعة من العوامل األكاديمية واالجتماعية ، والتي حددها بتفاعل الطلبة مع أعضاء هيئة 
التدريس واإلداريين ، ومدى توفر التسهيالت المادية ، والسياسات المتبعة من قبل الكلية ،  

 0ة التعليمية وشعور الطلبة بأنهم ُمرحب بهم داخل المؤسس
أن الرضا الدراسي يتأثر بعدة   Neves & Hillman (2016 , P . 9)كما يرى  

عوامل منها العالقات اإلنسانية بين الطالب واآلخرين من األساتذة والزمالء واإلدارة ، وكذلك  
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يتأثر بالدافعية التي تدفعه إلى بذل الجهد وتحدي الصعاب واإلنجاز في مجال تخصصه ،  
حا في  بالرضا  يشعره  الذي  الطموح  بمستوى  يتأثر  أنه  إلى  طموحاته باإلضافة  تكون  ما  لة 

 0وآماله التي يسعى إلى تحقيقها تتوافق مع قدراته 
وكذلك يتأثر بإشباع حاجاته ، فكلما توافر اإلشباع المناسب زاد الرضا لديه ، كما  
  ، شخصيته  وسمات  النفسية  والحالة  الصحية  الحالة  في  المتمثلة  الشخصية  بالعوامل  يتأثر 

الخارجية والتي تتمثل في عملية االختيار الدراسي وعملية  باإلضافة إلى أنه يتأثر بالعوامل  
في االختيار السليم ، والتوجيه الصائب فإنهما   تانالتوجيه الجامعي ، فإذا ما نجحت العملي

ا للفرد  في  يحققان  العوامل  هذه  بعض  على  التعرف  يساعد  حيث  الدراسي  والنجاح  لرضا 
ورضاهم عن الدراسة ، كما يساعد في  تطوير بعض البرامج التي تحسن مستوى تحصيلهم  

هم في تنمية قدراتهم  ل في التعليم الجامعي مما يساتقديم برامج وقائية خاصة لحديثي الدخو 
لديهم  النمو  من  أفضل  مستوى  وتحقيق   ، تكيفهم  وعلى  المختلفة  الصعوبات  مواجهة  على 

 0وبالتالي رفع مستوى الصحة النفسية عندهم 
الطا رضا  معايير  نمط وتختلف  ومن   ، آلخر  طالب  ومن  ألخرى  جامعة  من  لب 

التعليم  بتطبيق  الطالب  بعض  عند  الرضا  يتحقق  حيث   ، آخر  تعليمي  لنمط  تعليمي 
وبين   بينهم  فيما  المباشر  التواصل  في  بالرضا  آخرين  طالب  يشعر  حين  في   ، اإللكتروني 

،   ككل ، وكليته  المعلم ، حيث يعني رضا الطالب تفاعله مع مجموعة عوامل أهمها الجامعة
واألدو   ، التدريس  هيئة  وزمالئه  وأعضاء  الدراسية  والمناهج   ، المستخدمة  التعليمية  ات 

(Bolliger & Martindale , 2004 , P . 63) 0 
المختلفة  العوامل  وتدخل  الدقيقة  المعلومات  توفر  وعدم  العلمية  األجواء  غياب  إن 

العديد من   الوقوع في  إلى  النهاية إلى  يؤدي  النفسية والتربوية ، والتي تؤدي في  المشكالت 
لذا يحتاج هؤالء  الرضا الدراسي وما يصاحبه من فشل ، وسوء توافق دراسي ،  حالة عدم 

 0الطالب إلى مساعدة لمواجهة هذه المشكالت والتغلب عليها 
معرفة حاجاتهم ويعتبر تحقيق رضا العمالء ومحاولة كسب والئهم بصفة دائمة عبر  

ورغباتهم من أهم مفاتيح رسم نجاح أي منظمة ، كما أن تحقيق هذا الرضا يعد خطوة نحو  
 0مواجهة التطورات المختلفة لحاجيات السوق 
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 : Previous Studiesدراسات سابقة 
ة بمتغيرات  لبحوث والدراسات السابقة ذات العالقيتضمن هذا الجزء عرضًا لبعض ا

 0، ثم يليها خالصة وتعقيب وفروض الدراسة  الدراسة الحالية 
 ( صالح  اللطيف  عبد  األقسام  2002دراسة  طالب  مواقف  على  التعرف  إلى  هدفت   :  )

م تطبيق  من  السعودية  بالجامعات  عااإلدارية  بشكل  الشاملة  الجودة  إدار  ،  فهوم  م 
ى  والعوامل التي من الممكن أن تؤثر على مواقفهم بشكل خاص ، وتوصلت الدراسة إل

األقسام  طالب  أوساط  بين  الشاملة  الجودة  إدارة  مفهوم  انتشار  مستوى  انخفاض 
اإلدارية بالجامعات، والموقف العام لطالب األقسام اإلدارية بالجامعات السعودية من  

هو مؤيد بدرجة قوية ، وعدم وجود عالقة دالة إحصائيًا   تطبيق إدارة الجودة الشاملة
اإلد األقسام  ، وبين متغيري  بين مواقف طالب  الشاملة  الجودة  إدارة  ارية من تطبيق 

العمر والخبرة ، كما توصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة دالة إحصائيًا بين مفهوم  
الدراسة ، والقدرة على استخدام الحاسوب والتخصص   الجودة ومتغيرات سنوات  إدارة 

 0الدراسي للطالب 
إلى إعداد معيار الكفاءات المهنية المتطلبة لألستاذ ( : هدفت  2003دراسة إبراهيم الحسن )

وجهة   من  الجامعي  األستاذ  لدى  تفضياًل  المهنية  الكفاءات  أكثر  ومعرفة   ، الجامعي 
( طالبًا من كليتي 210نظر الطالب بجامعة أم القرى ، وذلك على عينة تكونت من )
والمستوى  األول  بالمستوى   ، القرى  أم  بجامعة  والعلوم  واستخدمت    التربية   ، األخير 

( كفاءة 75( كفاءات رئيسية ، و ) 6الدراسة قائمة الكفاءات المهنية والمشتملة على )
: أن الكفاءات المهنية المتطلبة لألستاذ الجامعي   نتائج الدراسة إلى  فرعية ، وتوصلت

واإلعداد    ، )الشخصية  هي  رئيسية  كفاءات  ست  حول  الطالب  نظر  وجهة  من 
ا ، والعالقات اإلنسانية ، واألنشطة والتقويم ، والتمكن العلمي والنمو للمحاضرة وتنفيذه

وجود فروق في درجات تفضيل   أسفرت عنالمهني ، وأساليب الحفز والتعزيز( ، كما  
إلى  جميعها  وتميل   ، الجامعي  لألستاذ  المتطلبة  المهنية  للكفاءات  الجامعة  طالب 

 0معي ضرورة توافر متطلبات الكفاءات لألستاذ الجا
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للتعليم ، وهو    Pushkina (2004)دراسة   : هدفت إلى مناقشة مشروع الشبكة األوروبية 
جزء من اتفاق إنشاء منطقة التعليم العالي األوربية ، حيث تناولت دور الطالب في  
كما   ، األوروبية  العالي  التعليم  مؤسسات  إدارة  في  مشاركتهم  وأهمية  بولونيا  مشروع 

الكفاءات وعالقتها بتأمين الجودة في التعليم العالي ، وقد رأت  ية اعتماد  تناولت عمل
الدراسة أن الموضوع األكبر الذي يجب مناقشته في مشاركة الطالب في عملية تأمين 
في نشاطات  الالزمة  الشفافية  تأمين  في  يتمثل  الجامعات  العالي وإدارة  التعليم  جودة 

ليمية على المستوى المحلي والعالمي الجامعة وتحسين المركز التنافسي للمؤسسة التع
يجعل   وهذا  البلغار،  العالي  التعليم  طالب  ،   دخول  سهولة  أكثر  العمل  سوق  إلى 

ت الدراسة إلى خمسة أدوار للطالب في عملية  مركزهم التنافسي فيه ، وقد أشار   ويدعم
ت ونشرها  وتكوينها  الجودة  ثقافة  بناء   (  : هي  العالي  التعليم  في  الجودة  بادل تأمين 

في   المشاركين  مع  للحوار  مجال  لتأسيس  ما  ثقافة  بناء   ، والمعلومات  األفكار 
ا بناء   ، كافة  التنظيمية  والمشتركةالمستويات  الثقة  أساس  على  وتحمل    لعالقات   ،

 0الطالب المسؤولية عن نشاطاتهم ، ومسؤولية تأمين الجودة في المؤسسة التعليمية( 
مشاركة   Froestad & Bakken ( 2004 )دراسة   حول  الخبرات  تبادل  إلى  هدفت   :

الشمالي أوروبا  بلدان  في  العالي  التعليم  جودة  تقويم  في  ،   )اإلسكندنافية(  ةالطالب 
  ، ،نفو )الدانمارك  ،  و   لندا  ،  و أيسلندا  التجارب و النرويج  على  والتعرف   ، السويد( 

ساسية حتى يمكن تحديد طرق الناجحة في هذا المجال ، وكذلك تحديد المشكالت األ
وكاالت  من  واحدة  لكل  الوطنية  التقارير  على  الدراسة  واعتمدت   ، عملها  لتطوير 

بنود التي تضمنت  البلدان  في هذه  العالي  التعليم  الجودة في  ول ًا حاالعتماد وتأمين 
اإلطار القانوني الذي يتضمن حقوق الطالب في المشاركة في تقويم التعليم العالي ، 

لك مشاركة الطالب في كاًل من التخطيط لعمليات التقويم وعمليات التقويم الذاتي  وكذ
ال والزيارات  التقارير  وكتابة  الخارجية  التقويم  ولجان  التعليمية  ميدانية للمؤسسات 

ومتابعة عمليات التقويم ، وتوصلت الدراسة إلى أن حقوق الطالب في مشاركتهم في 
  نصوص عليها في القوانين والتشريعات ، وقد أشارت عملية تأمين الجودة وتقويمها م

اإليجابية   النتائج للنظرة  انعكاس  هي  المجال  هذا  في  الناجحة  التجارب  أن  إلى 
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تقويم  عمليات  في  الطالب  مشاركة  نحو  العالي  التعليم  في  الجودة  تأمين  لوكاالت 
 0جودة الجامعات في تلك البلدان رغم اختالفها 

بالجامعات   Tan & Kek (2004)دراسة   الخدمة  جودة  تأثير  تعرف مدى  إلى  هدفت   :
على رضا ووالء الطالب ، وذلك من خالل تقديم نظرة متقدمة ومعززة إلستخدام منهج 

محليتينس بجامعتين  وذلك   ، العوامل    يرفكوال  على  للتعرف  مسح  إجراء  تم  حيث   ،
الدقيقة   لتحليالتالدراسة إلى أن ا  نتائج  المؤثرة على والء ورضا الطالب ، وتوصلت

والتي   الفائدة  من  أكبر  قدرًا  ومنحهم  الطالب  انتباه  إثارة  في  المنهج  فائدة  أثبتت 
 0ستنعكس على رضاهم ووالئهم للخدمات التعليمية المقدمة لهم 

: هدفت للتعرف على مستوى الرضا لدى الطالب    Petruzzellis , et al (2006)دراسة  
توصلت  وقد   ، اإليطالية  باري  جامعة  المقدمة في  الخدمات  في  الجودة  مستوى    عن 

قدمها  تالدراسة إلى ضعف حالة الرضا لدى الطالب عن جودة الخدمات التي    نتائج
مع  التنافس  مستوى  إلى  ترقى  ال  المقدمة  الخدمات  ونوعية  حجم  وأن   ، الجامعة 

 0لجامعات األخرى ا
( : هدفت إلى التعرف على مدى رضا طلبة  2006دراسة عبد هللا الصارمي وكاشف زايد )

السلطان   بجامعة  وذلك   ، لهم  المقدمة  األكاديمي  اإلشراف  خدمات  عن  التربية  كلية 
  ( طالبًا وطالبة بكلية التربية ، وتوصلت 501تكونت من )  قابوس ، وذلك على عينة

إ الدراسة  غ  لى نتائج  التربية  كلية  طلبة  راضيأن  اإلشراف  ير  عن  كافية  بدرجة  ن 
األكاديمي ، كما توصلت أيضًا إلى أنه مع زيادة عدد مرات مقابلة المشرف ، يزداد  
رضا الطلبة عن اإلشراف األكاديمي ، وأن الطلبة الذين يتولى اإلشراف عليهم أساتذة  

األك اإلشراف  عن  رضا  أكثر  كانوا  الكلية  داخل  الذين من  بأقرانهم  مقارنة   ، اديمي 
 0يتولى اإلشراف عليهم أساتذة من خارج الكلية 

العو   Arambewela & Hall (2008)دراسة   تقييم  إلى  هدفت  رضا  ا:  تحقق  التي  مل 
على   التعرف  إلى  الدراسة  هدفت  كما   ، آسيا  من  القادمين  العليا  الدراسات  طالب 

الت كمالعوامل  استراليا  اختيار  على  تؤثر  ،    اسةر للد  جالي  ذلك  في  الطالب  وآراء 
باإلضافة إلى التعرف على طبيعة العالقة بين رضا الطالب وجودة المناهج التعليمية 

الجامعة على  ينبغي  التي  االستراتيجية  اإلجراءات  تحديد  وكذلك  لتحقيق   ،  اتخاذها 
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الطالب وتحسين لتقييم وجهة نظر   رضا  الباحثان مقياس سيرفكوال  والئه ، واستخدم 
 ، األخرى  التعليمية  والمنظمات  الجامعات  في  التعليمية  العملية  حول  وآرائهم  الطلبة 

الدراسة إلى  وتوصلت العديد    نظرة  : أن سبب اختيار الجامعات االسترالية هو  نتائج 
اال الجامعات  معظم  إلى  العليا  الدراسات  طلبة  الصورة من  تحقق  أنها  على  سترالية 

غا  ةالمثالي اآلفي  بالجامعات  مقارنة  التدريس  تقدم يات  أنها  إلى  إضافة   ، سيوية 
إلى أنه    الخدمات التعليمية التي تنمي مهارات الطالب وترضيه ، كما توصلت الدراسة

حتى يتم تحقيق رضا الطالب البد من رفع جودة التعليم ، كما أشارت إلى أن الفجوة  
بين الجامعات التقليدية القديمة وبين ميول واتجاهات الطلبة الحديثة ، تعتبر من أكبر 

 0الصعوبات التي تواجه الجامعات في كسب رضا الطالب 
الجامعات نحو    Frick , et al (2009)دراسة   التعرف على توقعات طلبة  إلى  : هدفت 

ر ذلك على والئهم ، حيث قام جودة التعليم والتدريس التي يختبرونها في الجامعات وأث
إلى   جميعها  هدفت   ، مقاييس  لستة  تقييمًا  يحتوي  الكتروني  مسح  بتطوير  الباحثون 

الط رضا  وبين  للطلبة  المقدمة  التعليم  خدمة  جودة  بين  العالقة  ، بحث  ووالئهم  لبة 
إلى  نتائج  وتوصلت ،    الدراسة  الطالب  ورضا  التعليم  جودة  بين  وثيقة  عالقة  وجود 

يكون  له  حيث  المقدمة  التعليمية  الخدمات  كانت  كلما   ، أكبر  ووالئه  الطالب   رضا 
 0تحقق له فائدة أكبر 

( حميدن  منى  التدريس 2010دراسة  هيئة  عضوات  ممارسة  على  التعرف  إلى  هدفت   :  )
لمهارات تدريس العلوم في ضوء معايير الجودة الشاملة من وجهة نظر طالبات كلية 

أ بجامعة  التطبيقية  أربعة  العلوم  على  اشتملت  استبانة  الدراسة  واستخدمت   ، القرى  م 
محاور تتناول مهارات تدريس العلوم في ضوء معايير الجودة الشاملة ، وبلغت عدد  

( االستبانة  )73فقرات  من  تكونت  عينة  على  تطبيقها  تم   ، مهارة   )189  ، طالبة   )
ام العلوم لمهارات وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن ممارسة عضوات هيئة التدريس بأقس

ضعيفة بدرجة  جاءت  الشاملة  الجودة  معايير  ضوء  في  العلوم  وجهة   ،  تدريس  من 
إلى وجود اختالف   الدراسة  التطبيقية ، كما توصلت نتائج  العلوم  نظر طالبات كلية 
كانت   وجميعها   ، العلوم  تدريس  لمهارات  التدريس  هيئة  عضوات  ممارسة  درجة  في 

 0في قسم األحياء  لصالح عضوات هيئة التدريس
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 ( باكيناز عزت  الجودة  2012دراسة  المستفيدين كمدخل إلدارة  إلى دراسة رضا  : هدفت   )
( تكونت من  الطالب  عينة من  على  وذلك   ، بالجامعات  الذكور  927الشاملة  ( من 

للعلوم مصر  بجامعة  والنظرية  التطبيقية  الكليات  من  كما   واإلناث   ، والتكولوجيا 
( من العاملين باإلدارات الرئيسية المقدمة للخدمات  837نية على )الثا  اشتملت العينة

 الدراسة إلى انخفاض مستوى الرضا عن الخدمات الطالبية  نتائج  توصلت، و   الطالبية
مستوى  بين  موجبة  ارتباطية  عالقة  وجود  إلى  توصلت  كما   ، المقبول  المستوى  عن 

 0رضا الطلبة ومستوى رضا العاملين 
( : هدفت إلى بيان أثر جودة الخدمة التعليمية على رضا  2012دراسة خالد محمد طالل ) 

عينة  طلبة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بالمملكة األردنية الهاشمية ، وذلك على  
( من  استبيان 433تكونت  تصميم  تم  وقد   ، التخصصات  بمختلف  وطالبة  طالب   )

لقياس أثر جودة الخدمة التعليمية على رضا طلبة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ،  
 بدوره  الخدمة التعليمية والذي انعكس  مستوى جودة  ارتفاع  الدراسة إلى  وتوصلت نتائج

 0ارتفاع مستوى رضا الطلبة   على
( األشقر  محمد  وفاء  التخطيط 2012دراسة  مؤشرات  توافر  مدى  تعرف  إلى  هدفت   :  )

االستراتيجي من وجهة نظر الطلبة في جامعة إربد األهلية ، وذلك على عينة تكونت 
( طالبا وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من طلبة الجامعة ، وقد تم  278من )

ا للدراسة تضمنت مجاالت  أداة  الرؤية ،  بناء  الرسالة ،  لدراسة األربعة : األهداف ، 
أن مؤشرات التخطيط االستراتيجي في جامعة إربد    الدراسة إلىالقيم ، وتوصلت نتائج  

بينما لم يتضح من وجهة نظر الطلبة جاءت بدرجة متوسطة على جميع المجاالت ،  
دالل  وجود ذات  النوعفروق  متغيرات  إلى  تعزى  إحصائية  الد  ،  ة  نوع السنة   ، راسية 

 0الكلية 
( : هدفت إلى التعرف إلى درجة ممارسة  2012دراسة محمد عبود وياسين عبد الوهاب )

الشاملة من   الجودة  إدارة  التدريسية في ضوء معايير  للكفايات  التدريس  أعضاء هيئة 
والبرنامج  االجتماعي  النوع  وأثر   ، الباحة  بجامعة  التربية  كلية  طلبة  نظر  وجهة 

عل ضوء  الدراسي  في  التدريسية  للكفايات  التدريس  هيئة  أعضاء  ممارسة  درجة  ى 
الشاملة ، وذل الجودة  إدارة  )معايير  ،    ( طالباً 375ك على عينة تكونت من  وطالبة 
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( من  مكونة  استبانة  عليهم  )  72وزعت  هي  مجاالت  أربعة  على  موزعة   ، فقرة   )
التواصل ( ، وتوصلت التقويم ،  التنفيذ ،  : أن درجة    الدراسة إلى  نتائج  التخطيط ، 

الجودة   إدارة  معايير  ضوء  في  التدريسية  للكفايات  التدريس  هيئة  أعضاء  ممارسة 
أسفرتالشام كما   ، متوسطة  بدرجة  جاءت  فروق   لة  وجود  إلى  داللة    الدراسة  ذات 

إحصائية في درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس للكفايات التدريسية في ضوء معايير  
الش الجودة  الكلى  إدارة  وعلى   ، التواصل  ومجال   ، التقويم  مجال  على  وذلك   ، املة 

الدراسة إلى وجود فروق    جتماعي ولصالح الذكور ، كما أشارت تعزى لمتغير النوع اال
التدريسية في   ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس للكفايات 

ككل   االت الدراسة وعلى األداة ضوء معايير إدارة الجودة الشاملة وذلك على جميع مج
 0برنامج الماجستير والدبلوم  تعزى لمستوى البرنامج وفي اتجاه

( : هدفت إلى تقييم مستوى جودة الخدمة التعليمية في كلية  2015)   دراسة البشير التجانى
العلوم اإلدارية بجامعة نجران بالمملكة العربية السعودية ، وتمثلت المشكلة في معرفة 
الخدمة   جودة  مستوى  حول  الطالب  نظر  وجهات  في  اختالف  هناك  كان  إذا  ما 

وفقاً  الكلية  تقدمها  التي  ه  التعليمية  أعضاء  العلمية  لمحاور  والمادة   ، التدريس  يئة 
وذلك   ، الكلية  وبيئة  الطالبية  واألنشطة   ، والموظفين  واإلدارة   ، المادية  والتسهيالت 

الدراسة إلى أن مستوى    نتائج  ( طالب وطالبة ، وتوصلت104على عينة تكونت من )
  جودة الخدمة التعليمية في الكلية كان متوسط ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

العلوم  كلية  تقدمها  التي  التعليمية  الخدمة  جودة  مستوى  حول  الطالب  استجابات 
 0اإلدارية تعزى لمتغيرات البحث 

( وزاني  ومحمد  زقاى  حميدي  الخدمات 2017دراسة  جودة  أثر  تحديد  إلى  هدفت   :  )
بالجزائر على رضا الطلبة ، وذلك بإستخدام    –سعيدة    –التعليمية التي تقدمها جامعة  

قياس األداء الفعلي للخدمة المقدمة   والذي يركز على (SERVPERF)س األداء مقيا
الدراسة إلى أن درجة    نتائج  ( طالب ، وتوصلت370، وذلك على عينة تكونت من )

بدرجة   جاءت  الجامعة  في  المقدمة  التعليمية  الخدمات  جودة  ألبعاد  الطلبة  تقدير 
النتائج كذلك   % 57,4متوسطة ، حيث حصل على درجة كلية بلغت   ، كما أظهرت 

أن مستوى رضا الطلبة عن جودة الخدمات التعليمية في الجامعة جاء بدرجة متوسطة 
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وجود أثر ذي داللة   ، وبينت النتائج كذلك  % 54لغت  ية ب، حيث حصل على درجة كل
إحصائية لجودة الخدمة التعليمية على رضا طلبة الجامعة محل الدراسة عند مستوى  

(0,05  )0 
 يتضح من عرض الدراسات والبحوث السابقة ما يلي : 

دراسة   - أشارت  كما  الطالب  بين  الشاملة  الجودة  إدارة  مفهوم  انتشار  مستوى  انخفاض 
 0(  2002د اللطيف صالح ) عب

تحقيق  - في  كبير  دور  له  التدريسية  للكفايات  التدريس  هيئة  أعضاء  ممارسة  درجة  أن 
  ( ، ودراسة عبد هللا الصارمى 2003)  الرضا لدى الطالب مثل دراسة إبراهيم الحسن

( زايد  ودراس2006وكاشف   )( حميدن  محم2010ة منى  ودراسة   ، وياسين  (  عبود  د 
 0 ( 2012عبد الوهاب )

أن مشاركة الطالب في تأمين جودة التعليم العالي له دور في تحقيق الرضا لديهم مثل  -
 Froestad & Bakken , (2004) 0  ، ودراسة Pushkina , (2004)دراسة 

أ - له  بالجامعات  الخدمة  جودة  الطالبأن  رضا  تحقيق  في  والرضا    ثر   ، عام  بوجه 
 Petruzzellis، ودراسة    Tan & kek , (2004)ة  ــ، مثل دراس  الدراسي بوجه خاص
, et al , (2006)    ودراسة ،Frick , et al , (2009)    ودراسة خالد محمد طالل ،

(2012( عزت  باكيناز  ودراسة   ،  )2012( التجاني  البشير  ودراسة   ،  )2015  ،  )
 0( 2017وزاني )ودراسة حميدي زقاي ومحمد 

 : Study hypotheses فروض الدراسة
ص  تم  السابقة  والدراسات  النظري  اإلطار  ضوء  الحالية  في  الدراسة  فروض  ياغة 

 : مؤداه نحو على 
االتجاه    –  1 الطالب على كل من مقياس  بين درجات  دالة  ارتباطية موجبه  توجد عالقة 

 0الدراسي نحو تطبيق الجودة الشاملة ، ومقياس الرضا 
مقياس   –  2 على  الطالب  درجات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

)التخصص   الديموجرافية  للمتغيرات  بالنسبة   ، الشاملة  الجودة  تطبيق  نحو  االتجاه 
 0الدراسي ، النوع ، العمر الزمني( 
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ل مقياس  الدراسي لدى طالب الجامعة العمالية تتحدد من خال  هناك درجة من الرضا  –  3
 0الرضا الدراسي  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالب على مقياس الرضا   – 4
 لدراسي ، النوع ، العمر الزمني(  الدراسي  بالنسبة للمتغيرات الديموجرافية )التخصص ا 

 : Study Proceduresإجراءات الدراسة 
 0 بحدوده المعروفة  : استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي أواًل : منهج الدراسة   
 : The Study Sample ثانيًا : عينة الدراسة    
 العينة االستطالعية :  – 1

( طالبًا وطالبة من طالب الجامعة  100أفراد العينة االستطالعية )ن =    تم اختيار
ممن تتراوح أعمارهم الزمنية العمالية بشعبتيها )التنمية التكنولوجية ، والعالقات الصناعية( ،  

وقد روعي أن تشمل أغلب فرق الجامعة وذلك لضمان  سنة ،    24أكثر من    -   20ما بين  
تمثيل على  العينة  هذه  هذه  قدرة  اختيار  الهدف من  وكان   ، الدراسي  اإلحصائي  للمجتمع  ها 

 العينة :
تصميم مقياس لقياس اتجاهات الطالب نحو تطبيق الجودة الشاملة ، وكذلك تصميم    –أ   

 0مقياس الرضا الدراسي  
 0في الدراسة  الكفاءة السيكومترية )الصدق والثبات( لألدوات المستخدمةالتحقق من  –ب 
 العينة األساسية :  – 2

( طالب  400تم اختيار أفراد العينة األساسية للبحث بطريقة عشوائية ، حيث بلغت )      
 0وطالبة 

 الشكل النهائي للعينة : – 3
 االستجابة   بعد استكمال أدوات البحث وتصحيحها واستبعاد الحاالت التي لم تستكمل

بلغ    ، مجتمعة  الدراسة  أدوات  كل  اعلى  الطالب  جميع عدد  على  االستجابة  أتموا  لذين 
العمليات اإل  ( طالبًا وطالبة352األدوات )  للعينة  ، وقد تم إجراء بعض  الوصفية  حصائية 

األساسية والتي من شأنها المساعدة في تفسير بعض نتائج الدراسة ، وتمثلت هذه العمليات  
 الوصفية في : 

 0(  1التخصص الدراسي ، كما في الجدول ) توزيع أفراد العينة األساسية من حيث  –أ 



 

 

 

 

) 23 ) 

 سحر عبدالغنى عبودد. 

 

2020 أبريل ، 1ج، 62جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

 (1جدول ) 
 توزيع أفراد العينة األساسية تبعًا للتخصص الدراسي والنوع )ذكور وإناث(

 المجموع  العدد  التخصص الدراسي 
 إناث ذكور

 187 65 122 شعبة التنمية التكنولوجية 
 165 75 90 شعبة العالقات الصناعية

 352 140 212 المجموع 
 

توزيع أفراد العينة األساسية تبعًا لمتغيري العمر والتخصص الدراسي كما في الجدول   –ب 
(2 )0 

 (2جدول ) 
 توزيع أفراد العينة األساسية تبعًا لمتغيري العمر والتخصص الدراسي 

 المجموع  التخصصات الدراسية  البيان
 الصناعيةشعبة العالقات   شعبة التنمية التكنولوجية  الشريحة العمرية

 210 95 115 سنة 20أقل من 
 99 45 54 سنة  24 - 20

 43 25 18 أكثر - 24
 352 165 187 المجموع 

 

 :  Tools of The Studyثالثًا : أدوات الدراسة 
 مقياس االتجاه نحو تطبيق الجودة الشاملة ) إعداد الباحثة ( : – 1

 ثة باإلجراءات التالية إلعداد هذا المقياس : قامت الباح
اطلعت الباحثة على عدد من الدراسات التي وردت بها أدوات قياس الجودة الشاملة ،    –أ  

( األشقر  محمد  وفاء  دراسة  )2012مثل  طالل  محمد  خالد  ودراسة   ،  )2012  ،  )
 0(  2016ودراسة باشيوه حسين )

قامت الباحثة بتفريغ ما لديها من بيانات في صورة آراء وبنود ، في جداول خاصة ،    –ب  
 0( عبارة 40ثم تمت صياغة هذه البيانات في صورة عبارات بلغ عددها )

  تم عرض المقياس بصورته المبدئية ، مرفقًا به التعريف اإلجرائي ، على لجنة تحكيم   –ج  
 0تضم مجموعة من أساتذة التربية وعلم النفس بكليات التربية 
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تم   –د   حيث   ، المحكمين  ضوء مالحظات  في  المقياس  في  النظر  بإعادة  الباحثة  قامت 
اتفاق   نسبة  على  تحصل  لم  التي  العبارات  )  %100استبعاد  حذف  تم  وبذلك   ،4  )

 0( عبارة 36عبارات ، وبذلك صار المقياس في صورته المهائية يتكون من )
 :  Validity of The Scaleأواًل : صدق المقياس 

 تحققت الباحثة من صدق المقياس بعدة طرق على النحو التالي :       
الصدق الظاهري ) صدق المحكمين ( : وقد تمت االشارة إليه في الجزء الخاص ببناء  –  1

 0المقياس
الباحثة    –  2 استخدمت  حيث   : العاملي  معامالت  الصدق  بإستخدام  العاملي  التحليل 

المقياس والدرجة الكلية على النحو الموضح في الجدول ) ( ،  3االرتباط بين عبارات 
والذي يتضح منه وجود ارتباط بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس ، حيث  
بالجامعة   الشاملة  الجودة  تطبيق  أهمية  على  تأكيدها  العبارات  مضمون  من  يتضح 

من  ا عالية  مواصفات  ذات  تعليمية  خدمات  على  الحصول  فرصة  تتيح  ألنها  لعمالية 
وتتيح   ، بها  الضعف  ونقاط  مشكالتها  على  التغلب  في  الجامعة  وتساعد   ، الجودة 
 ، بالمجتمع  النهوض  في  تساعد  أنها  كما   ، الجامعات  بين  والمنافسة  التميز  فرصة 

 0نها توفر الوقت والمال وتحسن من سمعة الجامعة بين الجامعات ، كما أ
 (3جدول ) 

 يوضح معامالت ارتباط العبارة بالدرجة الكلية لمقياس االتجاه نحو تطبيق الجودة الشاملة 
 معامل االرتباط  التشبع  العبارة  م
 0,936 0.880 تطبيق الجامعة لنظام الجودة الشاملة مشوقة بالنسبة لي 1
 0,982 0,964 الجودةمن الممتع أن تطبق الجامعة نظام  2
أعتقد أن نظام الجودة الشاملة سيتيح لي الحصول على خدمات تعليمية وبحثية ذات مواصفات  3

 عالية من الجودة
0,906 0,955 

 0,944 0,893 يجب على كل الجامعات أن تأخذ بنظام الجودة  4
 0,966 0,933 أرى أن عدم تطبيق الجودة تهديدًا الستمرارية الجامعة  5
 0,982 0,964 أعتقد أن عدم تطبيق الجودة فيه إهدار لموارد الجامعة  6
 0,936 0,880 أعتقد أن غياب الوعي بمفهوم الجودة لدى الطالب يدفعهم لعدم المشاركة في أنشطة الجامعة  7
 0,897 0,805 ضعف مستوى الجامعات ينتج من عدم األخذ بمعايير الجودة في اعتقادي أن   8
 0,860 0,750 أرى ضرورة تطبيق الجامعة لنظام الجودة حتى تواكب متطلبات السوق  9

 0,982 0,964 أعتقد أنه من الضروري إجراء ندوات لنشر ثقافة الجودة بين العاملين والطالب  10
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 0,950 0,905 في تصوري أن نظام الجودة الشاملة يحل كثير من مشكالت التعليم 11
أن   12 ونقاط  أعتقد  مشكالتها  على  التغلب  لها  يضمن  الشاملة  الجودة  لنظام  الجامعات  تطبيق 

 ضعفها 
0,729 0,861 

 0,944 0,893 يدفعني للتفكير في تطبيق الجودة الشاملة عشقي للتميز والنجاح  13
 0,948 0,900 حبي لألداء المتميز يجعلني أوافق على ضرورة تطبيق نظام الجودة الشاملة بالجامعة 14
 0,981 0,962 أسعى للمشاركة في تطبيق الجودة لكي أحصل على خبرة عند الخروج لسوق العمل  15
 0,982 0,964 أحب من زمالئي كل من يشارك مع الجامعة في تطبيق نظام الجودة 16
أعتقد أن مشاركتي في تطبيق الجودة  من خالل المشاركة في األنشطة يجعلني موضوع تقدير  17

 واحترام اآلخرين
0,880 0,936 

 0,997 0,995 عات التي تطبق الجودة الشاملة ترتقي بمستواها أرى أن الجام 18
 0,936 0,880 أعتقد أن تطبيق الجامعات لنظام الجودة يساهم في النهوض بالمجتمع  19
 0,902 0,819 أحب أن أقرأ عن الجامعات التي تطبق نظام الجودة  20

 ( 3)تابع جدول 
 يوضح معامالت ارتباط العبارة بالدرجة الكلية لمقياس االتجاه نحو تطبيق الجودة الشاملة 

 معامل االرتباط  التشبع  العبارة  م
 0,970 0,942 في تصوري أنه من األفضل أن تأخذ جميع الجامعات بتطبيق نظام الجودة 21
 0,955 0,906 الجامعات أفضل تطبيق الجودة الشاملة لتحسين سمعة الجامعة بين  22
 0,897 0,793 أرغب في تطبيق الجامعة لنظام الجودة لكي تحصل على مكانة مرموقة بين الجامعات  23
 0,929 0,868 تطبيق الجودة الشاملة يتيح للجامعة فرصة التميز بين الجامعات األخرى  24
 0.966 0,933 بعد التخرجأعتقد أن تطبيق الجودة بالجامعة يوفر لي فرص عمل مرموقة  25
 0,956 0,915 أرى أن تطبيق الجامعة للجودة الشاملة يفتح لها آفاق للمنافسة في السوق المحلي   26
عمل  27 )في  التخرج  بعد  العلمي  التفكير  على  يساعدني  الشاملة  الجودة  تطبيق  أن  أرى 

 مشاريع تجارية ناجحة(
0,805 0,897 

 0,860 0,750 الجامعة للجودة الشاملة يؤهلني بكفاءة للخروج لسوق العمل أرى أن تطبيق  28
 0,996 0,995 أرى أن تدني مستوى التعليم يجعل من الضروري أن تأخذ الجامعات بتطبيق نظام الجودة  29
 0,901 0,818 أجد صعوبة في مجرد التفكير في عدم حصول الجامعة على االعتماد 30
 0,967 0,940 أكون خريج متميز يجعلني أفكر في سرعة تطبيق الجامعة لنظام الجودة رغبتي في أن  31
 0,953 0,904 أميل ألن تطبق الجامعة نظام الجودة لتلبية احتياجات السوق المحلي ورغبات العمالء  32
 0,860 0,729 أعتقد أن تطبيق الجودة الشاملة فيه توفير للوقت والجهد 33
 0,928 0,867 بنظام الجودة الشاملة يدفعني للتفكير في كيفية المشاركة إلنجاحها إعجابي  34
 0,982 0,960 حبي الشديد للجامعة يدفعني للتفكير في سرعة تطبيق الجودة الشاملة  35
 0,980 0,962 أفضل تطبيق الجودة الشاملة لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الطالب  36
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 االجتاه حنو تطبيق اجلودة الشاملة وعالقتها بالرضا الدراسي
 

 0.01االرتباط دال عند مستوى  معامل 
 صدق المقارنة الطرفية :   - 3

عينة  على  األدنى  واإلرباعي  األعلى  اإلرباعي  لدرجات  الحرجة  النسبة  حساب  تم 
( طالبة ، تم اختيارهم 100( طالب ، و )100( طالب وطالبة ، بواقع )200تكونت من )

الحرجةع النسبة  بلغت  حيث   ، القي19.374)  شوائيًا  وهذه   ، مستوى  (  عند  دالة  مة 
 0( 4( ، وهذا ما يوضحه جدول )0,05)

 (4جدول ) 
 يوضح صدق المقارنة الطرفية لمقياس االتجاه نحو تطبيق الجودة الشاملة 

االنحراف   المتوسط  ن المجموعة المقياس 
 المعياري 

درجات 
 الحرية 

الداللة عند   ت
(0,05 ) 

نحو  االتجاه 
الجودة  تطبيق 

 الشاملة 

من   %25أعلى 
 العينة االستطالعية

 دالة  19,374 148 2,21911 46,0000 50

من   %25أقل  
 العينة االستطالعية

50 26,2433 8.35465 

  

 :  Stability of The Scaleثبات المقياس  ثانيًا :
ألفا كرونباخ  الداخلي  المقياس بإستخدام معامل االتساق  الباحثة من ثبات  تحققت 

Cornbrach’s Alpha   حيث بلغت قيمة معامل ألفا للثبات لمقياس االتجاه نحو تطبيق
 0( ، وهي قيمة مرتفعة تدل على ثبات المقياس 0,898الجودة الشاملة )

للم النهائية  الصيغة  إلى  الباحثة  توصلت  )وهكذا  من  يتكون  والذي   ، (  36قياس 
و تطبيق الجودة الشاملة ، ووضعت ثالثة بدائل اتجاه الفرد نحعبارة تكون في مجموعها  

( ، حيث تأخذ اإلجابة    1،    2،    3األوزان ) بإزاء كل فقرة )نعم ، أحيانًا ، ال ( وأعطيت  
ة الكلية للمقياس )نعم( ثالث درجات ، )أحيانًا( درجتان ، )ال( درجة واحدة ، وتحدد الدرج

من جمع أوزان البدائل التي يؤشر عليها المستجيب ، وبذلك تتراوح درجات المقياس بين 
 0( درجة  108( درجة و ) 36)

 مقياس الرضا الدراسي لطلبة الجامعة )إعداد الباحثة( :  -2
 : باإلجراءات التالية إلعداد هذا المقياس  قامت الباحثة
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عدد من الدراسات التي وردت بها أدوات قياس الرضا الدراسي مثل  اطلعت الباحثة على    –أ  
( حسين  منى  )2004دراسة  زهران  حامد  سناء  ودراسة   ، أحمد  2018(  ودراسة   ،  )

 0( 2013الزعبي )
قامت الباحثة بتفريغ ما لديها من بيانات في صورة آراء وبنود في جداول خاصة ، تم    –ب  

قياس ، وبعد ذلك تمت متي روعيت في تصميم التصنيفها على أساس األبعاد الستة ال
 0( خمسين عبارة 50صياغة هذه البيانات في صورة عبارات بلغ عددها )

تم عرض المقياس بصورته المبدئية ، مرفقًا به التعريف اإلجرائي ، على لجنة تحكيم   –ج  
 0تضم مجموعة من أساتذة التربية والصحة النفسية وعلم النفس بكليات التربية 

تم    –د   حيث   ، المحكمين  مالحظات  ضوء  في  المقياس  في  النظر  بإعادة  الباحثة  قامت 
العبارات التي لم تحصل على نسبة اتفاق   ، وبذلك تم حذف خمسة    %100استبعاد 

 0( عبارة 45عبارات ، وبذلك صار المقياس في صورته النهائية يتكون من )
 : Validity of the Scaleصدق المقياس 

 : باحثة من صدق المقياس بعدة طرق على النحو التاليتحققت ال
إليه في الجزء الخاص ببناء    –  1 الصدق الظاهري )صدق المحكمين( : وقد تمت اإلشارة 

 0المقياس 
عامالت االرتباط  باحثة التحليل العاملي بإستخدام مالصدق العاملي : حيث استخدمت ال  –  2

الكلية   والدرجة  المقياس  عبارات  الداخلي  ول  0بين  البناء  وسالمة  صدق  من  لتحقق 
عينة   على  الدراسي  الرضا  مقياس  بتطبيق  الباحثة  قامت   ، )للمقياس  (  100قوامها 

تضح من خالل  اخضارع نتائج التطبيق للتحليل العاملي ، حيث  طالب وطالبة ، وتم إ
 المصفوفة العاملية الناتجة عن التدوير وجود ستة عوامل ذات داللة إحصائية ، حيث 

من   أكبر  منها  كل  في  اإلحصائية  الداللة  ذات  المفردات  تشبعات  عدد  أو   –كان 
تساوي نصف عدد مفردات المقياس كله ، ويمثل كل عامل منها أحد مظاهر الرضا  

موضوع القياس ، كما أوضح التحليل العاملي قيم معامالت االرتباط بين   –الدراسي  
الكلية للمقياس ، على النحو الموضح في  مجموع درجات بنود ُكل ُبعد ، وبين الدرجة  

، والذي يتضح منه أن معامالت االرتباط المحسوبة تتعدى القيمة    (5الجدول التالي )
 0( 0,01الجدولية ، لتصبح دالة عند مستويات )
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 (5جدول )
 للمقياسيوضح مصفوفة معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية ألبعاد المقياس والدرجة الكلية 

الُبعد   
 األول 

البعد  
 الثاني

الُبعد  
 الثالث 

الُبعد  
 الرابع 

الُبعد  
 الخامس 

الُبعد  
 السادس 

 الدرجة الكلية

       ــــــــــــــــ  الُبعد األول 
      ــــــــــــــــ  0,62 الُبعد الثاني
     ــــــــــــــــ  0,66 0,80 الُبعد الثالث 
    ــــــــــــــــ  0,57 0,74 0,71 الُبعد الرابع 

   ــــــــــــــــ  0,67 0,72 0,58 0,83 الُبعد الخامس 
  ــــــــــــــــ  0,77 0,71 0,69 0,73 0,65 الُبعد السادس 
 ــــــــــــــــ  0,83 0,91 0,75 0,87 0,93 0,90 الدرجة الكلية

 

مكونًا من ستة أبعاد ، ثبت   –العاملي  بعد إجراء التحليل    –وهكذا أصبح المقياس  
وجودها عامليًا ، ويعبر كل منها عن أحد أبعاد الرضا الدراسي ، حيث تندرج تحت كل 

ع لتشُبعد  اإلحصائية  الداللة  ثبتت  مقابارات  خالل  من  منها  عبارة  كل  القيمة بع  رنة 
تشبع لكل  معادلة    العددية  بإستخدام  وذلك   ، الواحد  للتشبع  المعياري  الخطأ  بضعف   ،

، كما تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ،    Burt & Banxبيرت وبانكس  
 0والدرجة الكلية للُبعد الذي تنتمي إليه ، وذلك بالنسبة ألبعاد المقياس الستة 

( ، معامالت ارتباط درجة العبارة 6ل ) لجدو امالءمة المقررات الدراسية : حيث يوضح    –أ  
الدراسية   المقررات  مالءمة  لُبعد  الكلية  العبارات  ،  بالدرجة  مضمون  من  يتضح    –حيث 

تحت الدراسية    المندرجة  المقررات  مالءمة  تكون    –ُبعد  أن  ضرورة  على  تأكيدها  مدى 
وم التطور  وتواكب   ، الرتابة  عن  وبعيدة  علمية  فائدة  وذات  مشوقة  ستجدات المقررات 

 0العصر حتى يشعر الطالب بالرضا عن دراسته  
 (6جدول ) 

 يوضح معامالت ارتباط العبارة بالدرجة الكلية لمالءمة المقررات الدراسية 
 معامل التشبع  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  م
 0,67 المواد الدراسيةأجد صعوبة في استيعاب بعض   1
 0.74 أرى أن المواد التي أدرسها لها فائدة علمية 7

 0,55 أرى أن أغلبية المواد التي أدرسها مشوقة بالنسبة لي 13
 0,66 أعاني من قلة األنشطة الثقافية واالجتماعية داخل الجامعة 19
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 معامل التشبع  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  م
 0,75 أرى أن المواد التي أدرسها تزودني بالمعارف والمهارات الالزمة لحاجة سوق العمل  25
 0,72 هناك مواد أدرسها ال أجد فائدة منها 31
 0,54 ميدانيًا ذا قيمة علمية عاليةتوفر الشعبة تدريبًا  37
 0,63 المقررات التي أدرسها تتسم بالرتابة وعدم التجديد والتطوير 41
 0.53 تهيئ لي فرص العمل  أشعر أن دراستي في هذا التخصص لن 43
 0,42 المقررات التي أدرسها تتوافق مع مستجدات العصر  45

 

يوضح    –ب    حيث   : األساتذة  مع  )العالقة  العبارة  7الجدول  درجة  ارتباط  معامالت   )
تأكيدها   مدى  مضمونها  من  يتضح  حيث   ، األساتذة  مع  العالقة  لُبعد  الكلية  بالدرجة 
الجيدة مع   والمعاملة  المحاضرات  إدارة  على  التدريس  هيئة  أعضاء  قدرة  على ضرورة 

توص على  التدريس  هيئة  أعضاء  قدرة  وأن   ، بينهم  االحترام  وتبادل   ، يل  الطالب 
 0المعلومات يساعد الطالب على الفهم وعدم اللجوء إلى الدروس الخصوصية 

 (7جدول ) 
 يوضح معامالت ارتباط العبارة بالدرجة الكلية للعالقة مع األساتذة 

 معامل التشبع  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  م
 0,72 أجد سهولة في التواصل مع الهيئة المعاونة 2
 0,66 أساليب التدريس تجعلني في غير حاجة للدروس الخصوصية  8

 0,54 الدارسين بغلظةيزعجني تعامل بعض المحاضرين واألساتذة مع  14
 0,48 هناك قدرة من جانب أعضاء هيئة التدريس على إدارة المحاضرات  20
 0,51 أشعر بصعوبة في فهم بعض المقررات بسبب أداء بعض أعضاء هيئة التدريس 26
 0,53 أقوم بمناقشة أساتذتي حول ما يقدم في المحاضرات 32
 0,47 رأّي في المواد الدراسية يشجعني أساتذتي على النقد والتعبير عن  38
 0,61 مًا كبيرًا ألساتذتيأبدي احترا 42
 0,63 أعاني من تدني مستوى الكفاءة العلمية لبعض أعضاء هيئة التدريس 44

 

( معامالت ارتباط درجة العبارة بالدرجة 8العالقة مع الزمالء : حيث يوضح الجدول )   –ج  
العالقة مع   لُبعد  االنسجام   أن  الزمالء ، حيث يتضح من مضمونها تأكيدها على الكلية 

 . األنشطة وتبادل األفكار واآلراءبين الطالب يشعرهم بالسعادة ، والرغبة في المشاركة في  
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 (8جدول ) 
 للعالقة مع الزمالء يوضح معامالت ارتباط العبارة بالدرجة الكلية 

 معامل التشبع  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  م
 0,43 أقوم بمساعدة زمالئي إذا طلبوا مني عوناً  3
 0,39 أشعر بأن هناك انسجام بيني وبين زمالئي  9

 0,63 من سوء سلوك الطالب داخل قاعات الدراسة  وأشك 15
 0,61 أجد صعوبة في تكوين عالقات اجتماعية مع زمالئي 21
 0,54 ار واآلراء مع زمالئي أحب تبادل األفك 27
 0,53 أشعر بأني مرغوب من طرف زمالئي  33

 

العبارة بالدرجة  ( ، معامالت ارتباط درجة  9الرضا عن اإلدارة : حيث يوضح الجدول )  –د  
تأكيدها على سهولة   ، وحيث يتضح من مضمونها مدى  اإلدارة  الرضا عن  لُبعد  الكلية 
التواصل مع إدارة شئون الطالب ، ووكالء الشعبة ، وعميدها ، وقدرة اإلدارة على حل  
مناسبة   الدراسية  الجداول  مواعيد  تكون  أن  ومراعاة   ، الطالب  تواجه  التي  المشكالت 

 0للطالب 
 (9جدول ) 

 للرضا عن اإلدارة يوضح معامالت ارتباط العبارة بالدرجة الكلية 
 معامل التشبع  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  م
 0,61 أعاني من عدم توافر خدمات اإلرشاد النفسي في الجامعة  4

 0,43 إدارة شئون الطالبأجد سهولة في التواصل مع  10
 0,56 يساعدني وكالء الشعبة في حل المشكالت التي تواجهني 16
 0,53 أجد سهولة في التواصل مع عميد الشعبة 22
 0,44 تهتم اإلدارة بحل المشكالت التي تواجهني  28
 0,52 أشعر بالفوضى لعدم انتظام جداول المحاضرات  34

 

 المكتبة( :  –المعامل  –الورش   –المعدات  –اإلمكانات المادية )القاعات الرضا عن  -هـ 
)  يوضح لُبع10الجدول  الكلية  بالدرجة  العبارة  ارتباط درجة  الرضا عن  ( معامالت  د 

حيث يتضح من مضمونها مدى تأكيدها على أن قاعات المحاضرات  مكانات المادية ، اإل
المعل لتلقي  المناسب  بالشكل  وضرورةمجهزة  والورش  المعامل  وكذلك  التجهيزات   ومات 

 0بالعيادة ، وتوافر المراجع العلمية الحديثة بالمكتبة 
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 (10جدول ) 
 مكانات المادية للرضا عن اإليوضح معامالت ارتباط العبارة بالدرجة الكلية 

 معامل التشبع  ة العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  م
أرى أن قاعات المحاضرات مجهزة بشكل يرفر لي تلقي المعلومات واالستفادة منها على  5

 أكمل وجه
0,55 

 0,42 أرى أن المعامل والورش بها التجهيزات المناسبة ومالئمة لعدد الطالب  11
 0,73 تتوافر بالعيادة التجهيزات والخدمات التي احتاجها 17
 0,62 المصادر التي تلبي احتياجاتي التعليميةتتوافر بمكتبة الجامعة  23
 0,52 أشعر بالرضا عن نظافة مباني الجامعة بوجه عام  29
 0,48 ويتم عمل صيانة دورية لهاأرى أن المعدات بالورش والمعامل تعمل بشكل جيد  35
تساعدني كثيرًا في متابعة وفهم المادة أجد أن المراجع العلمية المتاحة )كتب ومذكرات(   39

 العلمية 
0,51 

بالدرجة الكلية لُبعد التقييم ( معامالت ارتباط درجة العبارة  11التقييم : يوضح الجدول )   –و  
على،   تأكيدها  مدى  مضمونها  من  يتضح  ألساليب    ضرورة  حيث  األساتذة  استخدام 

المواد  تم في  األساتذة  يمنحها  التي  الدرجات  وعدالة   ، الطالب  تقييم  عملية  في  نوعة 
النتائج تعلن في فترة زمنية مناسبة ودون تأخير ،   التقييم ، وأن  الدراسية ، وموضوعية 

 0دون عوائق  تسير بسهولة االمتحانات  وأن
 ( 11جدول )

 للتقييميوضح معامالت ارتباط العبارة بالدرجة الكلية 
 معامل التشبع  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  م
 0,47 أجد سهولة في سير االمتحانات دون عوائق 6

 0,40 يتم إعالن النتائج في فترة زمنية مناسبة ودون تأخير 12
 0,52 االمتحانات معبرة عن مستوايِّّ الفعلي أجد الدرجات التي أحصل عليها في   18
 0,63 يستخدم أساتذتي أساليب متنوعة في عملية تقييم الطالب  24
 0,62 أرى أن أسئلة االمتحانات التي يعدها األستاذ تغطي معظم المقرر الدراسي  30
 0,48 بالعدالة أعتقد أن توزيع الدرجات التي يمنحها األساتذة للمواد الدراسية تتصف  36
 0,53 م أساتذتي أدائي بموضوعية يقو   40

 :  صدق المقارنة الطرفية  – 3
النسبة الحرجة لدرجات اإلرباعي األعلى ، واإلرباعي األدنى على عينة    تم حساب

( طالبة ، تم اختيارهم 100( طالب ، و )100( طالب وطالبة ، بواقع )200تكونت من )
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(  0,05( ، وهذه القيمة دالة عند مستوى ) 15,856ائيًا ، حيث بلغت النسبة الحرجة )و عش
 0(  12، وهذا ما يوضحه جدول )

 (12) دول  ج
 يوضح صدق المقارنة الطرفية لمقياس الرضا الدراسي 

االنحراف   المتوسط  ن المجموعة المقياس 
 المعياري 

درجات 
 الحرية 

الداللة عند   ت
(0,05 ) 

الرضا 
 الدراسي 

من   %25أعلى 
 العينة االستطالعية

 دالة  15,856 148 5,65526 46,1435 50

من   %25أقل  
 العينة االستطالعية

50 26,1843 7,61708 

 :  Stability of the Scaleثانيًا : ثبات المقياس 
ألفا كرونباخ   تحققت الداخلي  المقياس بإستخدام معامل االتساق  الباحثة من ثبات 

Cronbach’s Alpha      حيث بلغت قيمة معامل ألفا للثبات لمقياس الرضا الدراسي ،
 0تدل على ثبات المقياس  مرتفعة ( وهي قيمة0,872)

( من  يتكون  والذي   ، للمقياس  النهائية  الصيغة  إلى  الباحثة  توصلت  (  45وهكذا 
بصورة   ترتيبها  وتم   ، الفرد  لدى  الدراسة  عن  بالرضا  الشعور  مجموعها  في  تكون  عبارة 

،    3)  ، أحيانًا ، ال( ، وأعطيت األوزان دائرية ، ووضعت ثالثة بدائل بإزاء كل فقرة )نعم  
)أحيانًا(  1،    2  ، درجات  ثالث  )نعم(  اإلجابة  تأخذ  حيث  االتجاه  اإليجابية  للفقرات   )

( للفقرات السلبية االتجاه ، وتحدد الدرجة الكلية  3،  2،  1درجتان ، )ال( درجة واحدة ، )
درجات   تتراوح  وبذلك   ، المستجيب  عليها  يؤشر  التي  البدائل  أوزان  جمع  من  للمقياس 

  4،    1( درجة ، وتشمل العبارات السالبة العبارات )135رجة ، و ) ( د45المقياس بين )
 ،14   ،15   ،19  ،21   ،26   ،31   ،34   ،41  ،43   ،44 )0 

 نتائج الدراسة :
الحزم  برنامج  في  اآللي  الحاسب  في  وإدخالها   ، الطالب  إجابات  تفريغ  تم 

، واستخدمت الباحثة معامل االرتباط وتحليل التباين واختبار توكي ،   SPSSاإلحصائية  
لحساب مستوى داللة الفروق بين المتوسطات ، وقد أسفرت نتائج التحليل اإلحصائي عما  

 يلي :



 

 

 

 

) 33 ) 

 سحر عبدالغنى عبودد. 

 

2020 أبريل ، 1ج، 62جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

 نتائج الفرض األول :
على أنه " توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة بين درجات الطالب    هذا الفرض  ينص

 0اه نحو تطبيق الجودة الشاملة ، ومقياس الرضا الدراسي " على مقياس االتج
  ، لبيرسون  االرتباط  معامل  الباحثة  استخدمت   ، الفرض  هذا  صحة  من  وللتحقق 

 0( نتائج هذه العالقة االرتباطية 13ويوضح الجدول )
 ( 13دول )جد

 ( 352وأبعاد مقياس الرضا الدراسي )ن = يوضح معامالت االرتباط بين مقياس االتجاه نحو تطبيق الجودة الشاملة ، 
االتجاه نحو  

تطبيق 
الجودة  
 الشاملة 

مالئمة  
المقررات  

 الدراسية 

العالقة مع  
 األساتذة

العالقة مع  
 الزمالء 

الرضا عن 
 اإلدارة

الرضا عن 
اإلمكانات  

 المادية

الرضا عن 
 التقييم

تطبيق   نحو  االتجاه 
 الجودة الشاملة 

       ــــــــــــــــ 

المقررات   مالءمة 
 الدراسية 

      ــــــــــــــــ  0,505

     ــــــــــــــــ  0,722 0,718 العالقة مع األساتذة
    ــــــــــــــــ  0,688 0,663 0,615 العالقة مع الزمالء 
   ــــــــــــــــ  0,734 0,715 0,657 0,668 الرضا عن اإلدارة

عن  الرضا 
 اإلمكانات المادية

  ــــــــــــــــ  0,725 0,626 0,732 0,668 0,790

 ــــــــــــــــ  0,588 0,609 0,683 0,707 0,751 0,609 الرضا عن التقييم
 

(  0,01( أن هناك عالقة ارتباطية موجبة دالة عند مستوى )13يتضح من الجدول )
لمقياس   الكلية  والدرجة  الشاملة  الجودة  تطبيق  نحو  االتجاه  لمقياس  الكلية  الدرجة  بين 

  ، الدراسية  المقررات  )مالءمة  الستة  بأبعاده  الدراسي  ،  و الرضا  األساتذة  مع  العالقة 
الرضا عن  و الرضا عن اإلمكانات المادية ،  و ضا عن اإلدارة ،  الر و العالقة مع الزمالء ،  و 

 0التقييم( ، وهذا يحقق صحة الفرض األول للدراسة  
وترجع هذه النتيجة إلى أن الطلبة أصبحوا يدركون أهمية التأهل بمستوى عاٍل من  
يتسم  والذي  العمل  سوق  في  المناسبة  الوظائف  على  للحصول  والمهارة  والمعرفة  العلم 

تنافسية ، حيث يبحث الطالب عن من يؤكد لهم أن ما يدرسونه سيلبي حاجاتهم ، وأن  بال
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بها من اآلخرين ، وبالتالي الشهادات التي سيحصلون عليها سوف تقدر عالميًا ويعترف  
وحاجات  لرغبات  معرفتنا  خالل  من  إال  يتحقق  لن  التعليم  في  الجودة  تحقيق  فإن 

، والعمل عل الطالب  ليس المستفيدين من  في تحقيقها وإشباعها  للمساعدة  فعال  ى نحو 
 0في سياق كمي كما جرت العادة ، ولكن في سياق نوعي 

أ المنطقي  في  ومن  المحقق  الجودة  لمستوى  انعكاس  هو  المستفيد  رضا  مستوى  ن 
الجامعة ، وهذا يبين أهمية أن تطور الجامعة العمالية من خدماتها التي تقدمها للطالب ،  

الهدف األسمى لتحقيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة ، فإدارة الجودة الشاملة  والذي يعتبر  
  ، الجودة  إدارة  مبادئ  تفعيل  على  تقوم  استراتيجية  وضع  ضرورة  على  بفلسفتها  ترتكز 
للوصول إلى هدف الرضا عن الخدمة المقدمة ، فشعور الطالب بحالة عدم الرضا ترجع 

يث أن تقديم الخدمات المختلفة للطالب بمعايير  إلى عدم إشباع حاجاتهم ورغباتهم ، ح
الجودة الشاملة ، ينعكس باإليجاب على درجة شعورهم باهتمام الجامعة لهم ، كما يعظم 
مؤسسات   في  الشاملة  الجودة  بفلسفة  األخذ  الضروري  من  كان  لذا   ، إليها  انتمائهم  من 

إحداث تغييرات إيجابية تعمل  التعليم العالي والتي تعمل على إيجاد نظام شامل يتوقع منه  
تعليمية واستشارية  ، وتقديم خدمات  العمل  الطلبة والمجتمع وسوق  إشباع حاجات  على 

 0وبحثية ذات مواصفات عالية من الجودة 
من على سبيل المثال  نتائج دراسات كُل    مع ما توصلت إليه  الحالية  النتيجة  وتتفق
الحصر،  ودراسة    Pushkina , (2004)دراسة    ال   ،Froestad & Bakken , 

ودراسة    (2004)  ،Tan & Kek , (2004)    ودراسة  ،Petruzzellis , et al , 
ودراسة    (2006)  ،Arambewela & Hall , (2008)    ودراسة  ،Frick et al , 
(2009)   ( حميدن  منى  ودراسة   ،2010 ( طالل  محمد  خالد  ودراسة   ،  )2012  ،  )

( باكيناز عزت  )   ( ،2012ودراسة  الوهاب  ( ،  2012ودراسة محمد عبود وياسين عبد 
 0( 2017( ، ودراسة حميدي زقاي ومحمد وزاني )2015ودراسة البشير التجاني )

 :  نتائج الفرض الثاني
بين متوسطات  ذات داللة إحصائية  " ال توجد فروق  أنه  الفرض على  ينص هذا 

الشام الجودة  تطبيق  نحو  االتجاه  مقياس  على  الطالب  بالنسبــــــــلدرجات  للمتغيرات  ــة  ة 
 0ة ) التخصص الدراسي ، النوع ، العمر الزمني (  ــالديموجرافي
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للتخصص    " ت   " اختبار  الباحثة  استخدمت  الفرض  هذا  صحة  من  وللتحقق 
 0الدراسي والنوع وتحليل التباين األحادي للعمر الزمني ، والجداول أدناه توضح ذلك  

 أواًل : التخصص الدراسي : 
 (14جدول ) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر التخصص الدراسي على االتجاه نحو تطبيق  
 الجودة الشاملة 

المتوسط   العدد  الشعبة
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجات  قيمة "ت" 
 الحرية 

الداللة  
 اإلحصائية

 0,865 266 0,168 38 1,85 187 شعبة التنمية التكنولوجية 
 0,287 266 1,065 37 1,86 165 شعبة العالقات الصناعية

 ( الجدول  )  14يتضح من  داللة إحصائية  ذات  فروق  عدم وجود   )∝    =0,05  )
 0تعزى ألثر التخصص الدراسي في االتجاه نحو تطبيق الجودة الشاملة 

 : النوع : ثانياً 
 ( 15جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر النوع على االتجاه نحو تطبيق الجودة الشاملة 
المتوسط   العدد  النوع 

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

رجات د قيمة "ت" 
 الحرية 

الداللة  
 اإلحصائية

 0,153 275 -1,328 0,40 1,82   212 ذكور
 0,35 1,87 140 إناث

 

) يتضح   الجدول  )  15من  داللة إحصائية  ذات  فروق  عدم وجود   )∝    =0,05  )
 0تعزى ألثر النوع في االتجاه نحو تطبيق الجودة الشاملة 

 ثالثًا : العمر الزمني : 
 ( 16جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر العمر الزمني 
 على االتجاه نحو تطبيق الجودة الشاملة  

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد  الفئة 
 0,42 1,90 210 سنة 20أقل من 

 0,41 1,84 99 سنة  24 – 20
 0,35 1,83 43 أكثر - 24
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( تباين في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالتجاه  16يوضح الجدول ) 
نحو تطبيق الجودة الشاملة لدى الطالب بسبب اختالف فئات متغير العمر الزمني ولبيان  

ام تحليل التباين األحادي ،  دالمتوسطات الحسابية ، تم استخداللة الفروق اإلحصائية بين  
 0(  17وهذا ما يوضحه الجدول ) 

 ( 17جدول )
 تحليل التباين األحادي ألثر العمر الزمني على االتجاه نحو تطبيق الجودة الشاملة 

 قيمة "ف"  متوسط المربعات  درجات الحرية مجموع المربعات  مصدر التباين
 0.256 0,038 3 0,118 المجموعات بين 

 0,147 263 40,513 داخل المجموعات
   267 40,533 المجموع 

 

ة  ـ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل17يتضح من الجدول )
 0( تعزى للعمر الزمني 0,05=   ∝) 

 ( الجدول  من  يتضح  )  14حيث  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )∝   =
كما (  0,05  ، الشاملة  الجودة  تطبيق  نحو  االتجاه  في  الدراسي  التخصص  ألثر  تعزى 

 ( الجدول  )  15يتضح من  ذات داللة إحصائية  ( تعزى  0,05=    ∝( عدم وجود فروق 
( عدم وجود  17ضح من الجدول )ألثر النوع في االتجاه نحو تطبيق الجودة الشاملة ، ويت

 0( تعزى للعمر الزمني 0,05=   ∝فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  
التنمية  شعبتي  في  واإلناث  الذكور  الطالب  اتجاه  أن  إلى  النتيجة  هذه  وتشير 
تطبيق   قوية  وبدرجة  يؤيدون  الزمنية  أعمارهم  بإختالف  الصناعية  والعالقات  التكنولوجية 

لها من    الجودة لما  الشاملة  الجودة  إدارة  بتطبيق مبادئ  ، ويرجع هذا إلقتناعهم  الشاملة 
  .أثر في تلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم وإشباع رغباتهم ، وتحقيق العدالة والمساواة فيما بينهم

حيث يرى هؤالء الطالب أن جودة الخدمات التعليمية سوف تشبع وتحقق توقعاتهم التي 
لشاملة رؤية تصوراتهم حقيقة  قبل دخول الجامعة ، حيث تعني الجودة اكانوا يتصورونها  

باإليجاب على تحصيلهم وعلى مستواهم    ثابتة ينعكس  ، فتحقيق تصوراتهم  الجامعة  في 
،    بوجه عام ، والرضا الدراسي بوجه خاص األكاديمي وعلى شعورهم بالرضا عن الجامعة

حي  ، المهني  مستقبلهم  اوعن  تطبيق  أن  يرون  تث  الشاملة  سمعة لجودة  تحسين  عني 
كما يرون   ،  الجامعة بين الجامعات ، والذي سيتيح لهم فرص عمل مرموقة بعد التخرج
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يج متميز من خالل وأنه سيكون خر   أن تطبيق الجودة الشاملة يعني أيضًا األداء المتميز
ا لسوق  الخروج  عند  الخبرة  يكسبه  مما   ، له  يخضع  الذي  الجيد  والذي التدريب   ، لعمل 

 0رام من إدارة العمل تحيمنحه التقدير واال
نتائج دراسات كاًل من على سبيل المثال ال    وتتفق هذه النتيحة مع ما توصلت إليه 

( ، ودراسة  2010( ، ودراسة منى حميدن )2002دراسة عبد اللطيف صالح )الحصر  
 0( 2012وفاء محمد األشقر )
 نتائج الفرض الثالث : 

الفرض على أنه " هناك درجة من الرضا الدراسي لدى طالب الجامعة  ينص هذا  
الدراسي " ، ويوضح جدول ) ( نتائج هذا 18العمالية ، تتحدد من خالل مقياس الرضا 

 0الفرض 
 ( 18جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل ُبعد من أبعاد 
 ( 352شيوعها )ن = الرضا الدراسي بعد ترتيبها تنازليًا حسب درجة 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الُبعد  م
 2,109 13,15 مالءمة المقررات الدراسية 1
 2,205 12,78 اإلمكانات المادية 2
 1,935 12,23 العالقة مع األساتذة 3
 2,158 11,60 العالقة مع الزمالء  4
 2,532 10,83 اإلدارة 5
 2,315 10,33 التقييم 6

 

الدراسي  18يالحظ من جدول ) للرضا  بالنسبة  اء كالتالي : ج( أن ترتيب األبعاد 
مع   فالعالقة   ، األساتذة  مع  فالعالقة   ، المادية  فاإلمكانات   ، الدراسية  المقررات  مالءمة 
الزمالء ، ثم اإلدارة فالتقييم ، وُترجع الباحثة التأثير الكبير للرضا عن مالءمة المقررات 
الدراسية إلى أن رضا الطالب الجامعي عن ما يدرسه يكون مؤشرًا عن مدى رضاه عن  

من    هعمل والذي   ، واالجتماعي  النفسي  توافقه  في  األول  األساس  ويعد   ، المستقبل  في 
كوادر   هم  الطالب  هؤالء  يعد  حيث   ، الدراسي  تحصيله  على  إيجابيًا  ينعكس  أن  شأنه 

وذلك من خالل ما يؤدونه من مهام ووظائف بأعلى    المستقبل بعد تخرجهم من الجامعة ، 
الجامعة   فترة  أثناء  علمية  مادة  من  حصلوه  لما  نتيجة  والفاعلية  الكفاءة  من  ،  مستوى 
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فتوافق طالب الجامعة مع بيئته ورضاه عنها ، وعن المواد العلمية التي يدرسها لها أثر  
، والمعرفية  واالجتماعية  النفسية  حاجاته  إشباع  في  نجاح    كبير  فرص  إلى  تؤدي  والتي 

 0أكبر وأفضل بالنسبة له 
( ،  2018سناء حامد زهران )  من ،  دراسات كل  وقد اتفقت هذه النتائج مع نتائج 

طلبة   لدى  األولى  المرتبة  الدراسية  والمناهج  الدراسي  التخصص  عن  الرضا  احتل  حيث 
 0الجامعة 

( جدول  في19ويوضح  الدراسي  للرضا  الحسابية  المتوسطات  مالءمة   (  ُبعد 
 0المقررات الدراسية 

 (19جدول ) 
 (352المتوسطات الحسابية للرضا الدراسي في ُبعد مالءمة المقررات الدراسي )ن = 

 المتوسط الحسابي ترتيب الفقرة  العبارات  م
 2,51 4 أجد صعوبة في استيعاب بعض المواد الدراسية 1
 2,67 3 علميةأرى ان المواد التي أدرسها لها فائدة  7

 2,78 2 أرى أن أغلبية المواد التي أدرسها مشوقة بالنسبة لي 13
 1,67 10 أعاني من قلة األنشطة الثقافية واالجتماعية داخل الجامعة 19
أرى أن المواد التي أدرسها تزودني بالمعارف والمهارات الالزمة   25

 لحاجة سوق العمل 
1 2,83 

 2,13 7 أجد فائدة منهاهناك مواد أدرسها ال   31
 1,92 9 توفر الشعبة تدريبًا ميدانيًا ذا قيمة علمية عالية 37
 2,36 6 المقررات التي أدرسها تتسم بالرتابة وعدم التجديد والتطوير 41
 2,06 8 أشعر أن دراستي في هذا التخصص ال تهيئ لي فرص عمل   43
 2,45 5 مستجدات العصر المقررات التي أدرسها تتوافق مع  45

 

( جدول  من  )19يتضح  رقم  الفقرة  أن  أدرسها  25(  التي  المواد  أن  أرى   " وهي   )
تزودني بالمعارف والمهارات الالزمة لحاجة سوق العمل " ، قد احتلت المرتبة األولى في  

يوضح المتوسطات الحسابية للرضا الدراسي في    (20جدول )وال  0ُبعد المقررات الدراسية  
   0ُبعد اإلمكانات المادية
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 (20جدول ) 
 (  352المتوسطات الحسابية للرضا الدراسي في ُبعد اإلمكانات المادية ) ن = 

 المتوسط الحسابي ترتيب الفقرة  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات م
وفر لي تلقي  أرى أن قاعات المحاضرات مجهزة بشكل ي 5

 المعلومات واالستفادة منها على أكمل وجه 
3 2,37 

ومالءمة لعدد أرى أن المعامل والورش بها التجهيزات المناسبة  11
 الطالب 

1 2,57 

 2,15 4 تتوافر بالعيادة التجهيزات والخدمات التي احتاجها 17
 1,86 6 تتوافر بمكتبة الجامعة المصادر التي تلبي احتياجاتي التعليمية 23
 1,98 5 أشعر بالرضا عن نظافة مباني الجامعة بوجه عام  29
تعمل بشكل جيد ويتم عمل أرى أن المعدات بالورش والمعامل  35

 لها  دورية  صيانة
2 2,47 

أجد أن المراجع العلمية المتاحة )كتب ومذكرات( تساعدني كثيرًا  39
 في متابعة وفهم المادة العلمية 

7 1,79 

 

( جدول  من  )20يتضح  رقم  الفقرة  أن  بها  11(  والورش  المعامل  أن  أرى  وهي   )
التجهيزات المناسبة ، ومالئمة لعدد الطالب قد احتلت المرتبة األولى في ُبعد اإلمكانات  

 0المادية 
( جدول  ا21ويوضح  ُبعد  في  الطالب  لرضا  الحسابية  المتوسطات  مع  ل(  عالقة 

 0األساتذة 
 ( 21جدول )

 (  352المتوسطات الحسابية لرضا الطالب في ُبعد العالقة مع األساتذة ) ن = 
 المتوسط الحسابي ترتيب الفقرة  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات م
 2,38 1 أجد سهولة في التواصل مع الهيئة المعاونة 2
 1,89 6 أساليب التدريس تجعلني في غير حاجة للدروس الخصوصية  8

 1,77 9 واألساتذة مع الدارسين بغلظةيزعجني تعامل بعض المحاضرين  14
 2,29 2 هناك قدرة من جانب أعضاء هيئة التدريس على إدارة المحاضرات  20
 2,23 3 أشعر بصعوبة في فهم بعض المقررات بسبب أداء بعض أعضاء هيئة التدريس 26
 1,79 7 أقوم بمناقشة أساتذتي حول ما يقدم في المحاضرات 32
 1,80 8 في المواد الدراسية  تذتي على النقد والتعبير عن رأي  يشجعني أسا 38
 2,14 4 أبدي احترامًا كبيرًا ألساتذتي 42
 2,10 5 أعاني من تدني مستوى الكفاءة العلمية لبعض أعضاء هيئة التدريس 44
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( جدول  من  )21يتضح  رقم  الفقرة  أن  مع  2(  التواصل  في  سهولة  أجد   " وهي   )

 0المعاونة " ، قد احتلت المرتبة األولى في ُبعد العالقة مع األساتذة الهيئة 
 ( جدول  مع 22ويوضح  العالقة  ُبعد  في  الدراسي  للرضا  الحسابية  المتوسطات   )

 الزمالء
 ( 22جدول )

 ( 352المتوسطات الحسابية للرضا الدراسي في ُبعد العالقة مع الزمالء ) ن = 
 المتوسط الحسابي ترتيب الفقرة  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات م
 2,37 3 أقوم بمساعدة زمالئي إذا طلبوا مني عوناً  3
 2,50 2 أشعر بأن هناك انسجام بيني وبين زمالئي  9

 2,05 6 أشكو من سوء سلوك الطالب داخل قاعات الدراسة  15
 2,12 5 أجد صعوبة في تكوين عالقات اجتماعية مع زمالئي 21
 2,23 4 مع زمالئي أحب تبادل األفكار واآلراء   27
 2,56 1 أشعر بأني مرغوب من طرف زمالئي  33

( جدول  من  )22يتضح  الفقرة  أن  طرف  33(  من  مرغوب  بأني  أشعر   " وهي   )
 0الرضا عن الزمالء زمالئي " ، قد احتلت المرتبة األولى في  

 0( المتوسطات الحسابية للرضا الدراسي في ُبعد اإلدارة 23ويوضح جدول ) 
 ( 23جدول )

 (  352المتوسطات الحسابية للرضا الدراسي في ُبعد اإلدارة ) ن = 
 المتوسط الحسابي ترتيب الفقرة  العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات م
 2,19 4 عاني من عدم نوافر خدمات اإلرشاد النفسي في الجامعة أ  4

 1,84 6 أجد سهولة في التواصل مع إدارة شئون الطالب 10
 2,49 1 المشكالت التي تواجهنيعبة في حل  شيساعدني وكالء ال 16
 2,28 3 أجد سهولة في التواصل مع عميد الشعبة 22
 2,37 2 تهتم اإلدارة بحل المشكالت التي تواجهني  28
 2,10 5 أشعر بالفوضى لعدم انتظام جداول المحاضرات  34

 

( وهي " يساعدني وكالء الشعبة في حل  16( أن الفقرة رقم ) 23يتضح من جدول )
 0المشكالت التي تواجهني " ، قد احتلت المرتبة األولى في ُبعد اإلدارة 

 0( المتوسطات الحسابية للرضا الدراسي في ُبعد التقييم 24ويوضح جدول ) 
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 (24جدول ) 
 ( 352المتوسطات الحسابية للرضا الدراسي في ُبعد التقييم ) ن = 

ـــارات  م ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  المتوسط الحسابي ترتيب الفقرة العبـــــ
 2,53 1 أجد سهولة في سير االمتحانات دون عوائق 6

 1,88 7 يتم إعالن النتائج في فترة زمنية مناسبة ودون تأخير 12
االمتحانات معبرة عن مستوايًّ أجد الدرجات التي حصلت عليها في  18

 الفعلي 
2 2,42 

 1,94 6 يستخدم أساتذتي أساليب متنوعة في عملية تقييم الطالب  24
أرى أن أسئلة االمتحانات التي يعدها األساتذة تغطي معظم المقرر   30

 الدراسي 
4 2,23 

تتسم  أعتقد أن توزيع الدرجات التي يمنحها األساتذة للمواد الدراسية  36
 بالعدالة

5 2,15 

 2,35 3 يقوم أساتذتي أدائي بموضوعية  40

( وهي " أجد سهولة في سير االمتحانات  6( أن الفقرة رقم )24يتضح من جدول )
 0دون عوائق " ، قد احتلت المرتبة األولى في ُبعد التقييم 

(  6( أن هناك )  24،    23،    22،    21،    20،    19وهكذا يتضح من الجداول )  
درجة   تحسين  على  لمساعدتهم  الجامعة  لطالب  تحقيقها  يتطلب  الدراسي  للرضا  أبعاد 
التوافق مع أسلوب الحياة الجامعية ، األمر الذي سينعكس على صحتهم النفسية وتوافقهم 
الطالب   من  غيرهم  إلى  غيجابية  صورة  ونقل   ، األكاديمي  مستواهم  وتحسين   ، النفسي 

 0عوام القادمة الذين سيلتحقون بالجامعة في األ
ُبعد " مالءمة المقررات  بالبعد األول وهو    وعند الرجوع إلى فقرات المقياس المتعلقة

في تطبيقها من  الدراسية تقدير متوسط  جميعها على  العبارات  فقد حصلت  وجهة نظر  " 
العبارتين بإستثناء  تقدير متدٍن مما يشكل    37،    19)    الطلبة  ( ، حيث حصلت على 

ضر  إلى  تقدمهمؤشرًا  الذي  الميداني  التدريب  وتطوير  بتحسين  الجامعة  قيام  إدارة    ورة 
واالعلمية    الجامعة واالجتماعية  الثقافية  األنشطة  إثراء  ضرورة  إلى  باإلضافة   ، للطالب 

، وشراكة األسر في األدوار الجامعية   داخل الجامعة ، وذلك من خالل تفعيل دور األسر
خاصًة   الطالب،  اتحاد  وفي    دور  حصلت  ،  فقد   ،  " المادية  اإلمكانات   " الثاني  الُبعد 

( ، فقد حصلت على    39،    23أغلب العبارات على تقدير متوسط بإستثناء العبارتين )  
  ، الحديثة  العلمية  والكتب  بالمراجع  المكتبة  إثراء  ضرورة  إلى  يشير  مما   ، متدٍن  تقدير 
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ة حتى يستطيع الطالب مراجعة ما  ع بداية الدراسمباإلضافة إلى توفير المراجع العلمية ،  
 0تم دراسته أواًل بأول ، وأن تكون على أعلى مستوى من الجودة في الطباعة والتنسيق 

أما فيما يتعلق بالُبعد الثالث وهو ُبعد " العالقة مع األساتذة " ، فقد حصلت أغلب  
،    دير متدنً فقد حصلت على تق( ،  14العبارات على تقدير متوسط بإستثناء العبارة رقم )

مما يشير إلى ضرورة حصول األستاذ الجامعي على دورات في كيفية التعامل مع طالبه 
، ألن العالقة غير الجيدة بين األستاذ والطالب تؤثر سلبيًا على الطالب ، لذا البد أن  
يكون األستاذ الجامعي على وعي تام بكيفية التعامل مع الطالب بفاعلية وكفاءة ، ألن 

 0ة السيئة تؤثر على تحصيل الطالب وعلى توافقهم النفسي واالجتماعي المعامل
أما فيما يتعلق بالُبعد الرابع وهو ُبعد " العالقة مع الزمالء " ، فقد حصلت أغلب  

( ، حيث حصلت على تقدير متدٍن 15العبارات على تقدير متوسط بإستثناء العبارة رقم )
التساهل مع  ، مما يشير إلى أن للجامعة مسؤولية كب يرة في توفير خدمات األمن وعدم 

، والعمل على توفير الظروف  الطالب الذين يثيرون حاالت الشغب داخل قاعات الدراسة  
 0مة لتحصيل الطالب المالئ

وفي الُبعد الخامس وهو ُبعد " اإلدارة " ، فقد حصلت العبارات جميعها على تقدير 
العبارة رقم ) بإستثاء  ،  10متوسط  إلى أن  (  ، مما يشير  تقدير متدٍن  فقد حصلت على 

وإعطائهم   ، المختلفة  باإلدارت  العاملين  تدريب  نحو  كبيرة  عليها مسؤولية  الجامعة  إدارة 
التي   المشكالت  حل  في  مساعدتهم  وكيفية   ، الطالب  مع  التعامل  كيفية  في  دورات 

 0تواجههم داخل إطار الجامعة  
قييم " ، فقد حصلت العبارات جميعها على تقدير وفي الُبعد السادس وهو ُبعد " الت 

( ، فقد حصلت على تقدير متدٍن ، مما يشير إلى  24،   12متوسط بإستثناء العبارتين ) 
ضرورة استخدام األساتذة ألساليب متنوعة في عملية تقييم الطالب ، وكذلك اإلسراع في 

النتائج في فترة زمنية مناسبة ودون تأخيرللطالب ،   لذلك من أثر سيئ على  إعالن  لما 
 0الحالة النفسية للطالب  

 نتائج الفرض الرابع : 
ذات  ينص " ال توجد فروق  أنه  الفرض على  بين متوسطات   هذا  داللة إحصائية 

 ( الديموجرافية  للمتغيرات  بالنسبة   ، الدراسي  الرضا  مقياس  على  الطالب  درجات 
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ق من صحة هذا الفرض استخدمت التخصص الدراسي ، النوع ، العمر الزمني ( ، وللتحق
للعمر الزمني ،   وتحليل التباين األحادي  ،  الباحثة اختبار "ت" للتخصص الدراسي والنوع

 0وضح ذلك  والجداول أدناه ي
 :  أواًل : التخصص الدراسي

 (25جدول )
 الرضا الدراسيألثر التخصص الدراسي على   حرافات المعيارية واختبار "ت"النالمتوسطات الحسابية وا

المتوسط  العدد  الشعبة  األبعاد
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

درجات   قيمة "ت" 
 الحرية 

الداللة  
 اإلحصائية 

مالءمة 
المقررات 

 الدراسية 

 0,865 276 -0,167 0,38 1,85 187 تكنولوجيا 
عالقات 
 صناعية

165 1,86 0,37 

العالقة مع 
 األساتذة 

 0,286 276 1,054 0,46 1,90 187 تكنولوجيا 
عالقات 
 صناعية

165 1,84 0,40 

العالقة مع 
 الزمالء

 0,751 276 -0,312 0,45 1,75 187 تكنولوجيا 
عالقات 
 صناعية

165 1,77 0,46 

الرضا عن 
 اإلدارة 

 0,713 276 -0,364 0,45 1,92 187 تكنولوجيا 
عالقات 
 صناعية

165 1,93 0,46 

الرضا عن 
اإلمكانات  

 المادية

 0,278 276 1,062 0,47 1,90 187 تكنولوجيا 
عالقات 
 صناعية

165 1,84 0,40 

الرضا عن 
 التقييم 

 0,713 276 -0,364 0,46 1,92 187 تكنولوجيا 
عالقات 
 صناعية

165 1,90 0,47 

 0,973 276 0,033 0,37 1,87 187 تكنولوجيا  المقياس ككل
عالقات 
 صناعية

165 1,87 0,36 

  
)   يتضح الجدول  )  25من  داللة إحصائية  ذات  فروق  عدم وجود   )∝    =0,05  )

 : رضا الدراسيتعزى ألثر التخصص الدراسي على ال
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 ثانيًا : النوع : 
 (26جدول )

 وع على الرضا الدراسي الن ألثرالنحرافات المعيارية واختبار "ت" المتوسطات الحسابية وا
المتوسط   العدد النوع  األبعاد

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

الداللة  درجات الحرية  قيمة "ت" 
 اإلحصائية 

مالءمة المقررات  
 الدراسية

 0,152 276 -1,427 0,40 1,80 212 ذكر
 0,34 1,87 140 أنثى 

 0,560 276 -0,581 0,42 1,47 212 ذكر العالقة مع األساتذة 
 0,45 1,90 140 أنثى 

 0,418 276 -0,806 0,48 1,75 212 ذكر العالقة مع الزمالء 
 0,46 1,80 140 أنثى 

 0,422 276 -0,804 0,45 1,90 212 ذكر الرضا عن اإلدارة 
 0,45 1,94 140 أنثى 

الرضا عن اإلمكانات  
 المادية

 0,286 276 -1,064 0,37 1,83 212 ذكر
 0,35 1,88 140 أنثى 

 0,558 276 -0,581 0,42 1,85 212 ذكر الرضا عن التقييم 
 0,46 1,89 140 أنثى 

 0,288 276 -1,066 0,38 1,84 212 ذكر المقياس ككل 
 0,37 1,90 140 أنثى 

 

ألثر    ( تعزى 0,05=    ∝( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )  26يتضح من الجدول )
 0النوع على الرضا الدراسي 

 ثالثا : العمر الزمني : 
 ( 27جدول ) 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر العمر الزمني على الرضا الدراسي 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــات األبعـــــــــــــــــــاد

مالءمة المقررات  
 الدراسية 

 0,42 1,90 210 سنة 20أقل من 
 0.41 1,85 99 سنة 24 – 20

 0.35 1,84 43 فأكثر  - 24
 0,37 1,84 210 سنة 20أقل من  العالقة مع األساتذة

 0,37 1,85 99 سنة 24 – 20
 0,38 1,86 43 فأكثر  - 24

 0,50 2,01 210 سنة 20أقل من  العالقة مع الزمالء
 0,46 1,94 99 سنة 24 – 20

 0,42 1,90 43 فأكثر  - 24
 0,44 1,90 210 سنة 20أقل من  الرضا عن اإلدارة

 0,51 1,93 99 سنة 24 – 20
 0,43 1,83 43 فأكثر  - 24
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 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــات األبعـــــــــــــــــــاد
الرضا عن اإلمكانات 

 المادية
 0,50 1,72 210 سنة 20أقل من 

 0,44 1,73 99 سنة 24 – 20
 0,45 1,76 43 فأكثر  - 24

 0,50 2,04 210 سنة 20أقل من  التقييمالرضا عن 
 0,42 1,92 99 سنة 24 – 20

 0,48 1,95 43 فأكثر  - 24
 0,40 1,98 210 سنة 20أقل من  المقياس ككل

 0,37 1,90 99 سنة 24 – 20
 0,38 1,87 43 فأكثر  - 24

 

المعيارية لدرجة ( تباين في المتوسطات الحسابية واالنحرافات  27يتضح من الجدول )
الرضا الدراسي لطالب الجامعة العمالية بسبب اختالف فئات متغير العمر الزمني ، ولبيان 
 ، التباين األحادي  تحليل  ، تم استخدام  الحسابية  المتوسطات  بين  الفروق اإلحصائية  داللة 

 0(  28كما يوضح الجدول )
 (28جدول )

 الزمني على الرضا الدراسيتحليل التباين األحادي ألثر العمر 
 قيمة "ت" متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين األبعاد

مال ءمة  
المقررات  

 الدراسية

 بين المجموعات 
 داخل المجموعات 

 المجموع

0,117 
40,513 
40,632 

3 
274 
277 

0,038 
0,147 

0,266 

العالقة مع  
 األساتذة 

 بين المجموعات 
 المجموعات داخل 

 المجموع

0,687 
55,512 
56,201 

3 
274 
277 

0,227 
0,204 

1,109 

العالقة مع  
 الزمالء

 بين المجموعات 
 داخل المجموعات 

 المجموع

1,133 
60,212 
61,350 

3 
274 
277 

0,376 
0,220 

1,690 

الرضا عن  
 اإلدارة

 بين المجموعات 
 داخل المجموعات 

 المجموع

0,545 
60,646 
61,230 

3 
274 
277 

0,180 
0,218 

0,818 

الرضا عن  
اإلمكانات  

 المادية

 بين المجموعات 
 داخل المجموعات 

 المجموع

0,678 
56,510 
57,117 

3 
274 
277 

0,222 
0,202 

1,107 

الرضا عن  
 التقييم 

 بين المجموعات 
 داخل المجموعات 

 المجموع

0,112 
40,412 
40,533 

3 
274 
277 

0,038 
0,145 

0,261 

 بين المجموعات  المقياس ككل 
 داخل المجموعات 

 المجموع

0,460 
38,174 
38,636 

3 
274 
277 

0,152 
0,141 

0,358 
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  ∝( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  28يتضح من الجدول ) 
    0(  تعزى للعمر الزمني في جميع األبعاد ، وفي المقياس ككل 0,05= 

النتيجة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر كل من   وتشير هذه 
التخصص الدراسي ، والنوع والعمر الزمني على مقياس الرضا الدراسي ، وقد يعود ذلك  

خ من  جميعهم  الطلبة  مع  تتعامل  الجامعة  أن  يتم  إلى  ال   ، واحدة  سلوكية  قاعدة  الل 
استثناء تخصص عن آخر ، أو مجموعة من الطلبة عن أخرى ، في حين أشارت النتائج  
إلى وجود حالة متوسطة من الرضا ما بين أفراد العينة ، مما يستدعي إلى ضرورة اهتمام 

المناسبة ، وبذل الجهد من أجل تحسين    اإلدارة بتفعيل مفاهيم الجودة وإعطائها األولوية 
ة على  مستوى الخدمة المقدمة، وعالج أوجه الخلل بها حيث يساعد تطبيق فلسفة الجود

ن المرة األولى ، كما أنها تساعد اإلدارة وفرق العمل على أداء الخدمة بطريقة صحيحة م
حاجاتهم ورغباتهم وتوقعاتهم،  توفير الفرصة إلرضاء المستفيدين عن طريق إشباع وتلبية  

 0خدمة المجتمععلى ممارسة دورهم بصورة أفضل ل لبة قادرينوتخريج ط
إليه  ما توصلت  النتيجة مع  هذه  )  نتائج  واتفقت  التجاني  البشير  ،  2015دراسة   )

اختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت ( ، بينما  2017ميدي زقاي ومحمد وزاني )ودراسة ح
ارتفاع مستوى جودة الخدمة  ( ، حيث توصلت إلى  2012إليه دراسة خالد محمد طالل ) 

انع الطلبة ،  التعليمية والذي  ارتفاع مستوى رضا  كما اختلفت مع ما توصلت  كس على 
وكاشف زايد    ، ودراسة عبد هللا الصارمى  Petruzzellis , et al , (2006) إليه دراسة  

(2006( عزت  باكيناز  ودراسة   ، لدى  2012(  الرضا  انخفاض  إلى  والتي توصلت   ،  )
 0لعينة أفراد ا
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 توصيات :
 الجودة الشاملة وفوائد تطبيقها  إقامة ندوات بهدف تعريف طلبة الجامعة والعاملين بأهمية -
إجراء تغييرات جوهرية في األوضاع األكاديمية واإلدارية والمالية بالجامعة العمالية لكي    -

 0تتفق ومتطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة بها 
التي تستقطب    - العمالية وقطاعات األعمال  الجامعة  تعميق درجة االرتباط والتنسيق بين 

خريجي الجامعات ، من خالل حرص الجامعة على التعرف على احتياجات سوق العمل 
 0آليات لتبادل الخبرات والمعرفة بينها ، وإيجاد 

المعاونة  - الهيئة  المرشد األكاديمي من خالل  التدريس    ضرورة تفعيل دور  ألعضاء هيئة 
 0وبالتنسيق مع أستاذ المقرر الدراسي 

األكاديمي   - األداء  لمتابعة  فعالة  معايير  نظام  بتطوير  بالجامعة  الشعب  جميع  استمرار 
واإلداري وتقييمه ، مع التركيز على أن يكون قياس رضا الطالب واحدًا من هذه المعايير 

ي تخص الطالب بالجامعة ونشرها على الموقع  التوسع في ميكنة جميع المعلومات الت  0
اإللكتروني للجامعة ، ومنها إعالن نتائج االمتحانات من خالل الموقع الرئيسي للجامعة 

  0على شبكة اإلنترنت
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 مراجع الدراسة :
 أواًل : المراجع العربية :   

من وجهة نظر    الجامعي( : الكفاءات المهنية المتطلبة لألستاذ  2003إبراهيم الحسن )  –  1
، مكتب    مجلة رسالة الخليج العربيقتها ببعض المتغيرات ،  طالبه وعال

 0(  24)  العدد ( ،2)  م التربية العربي لدول الخليج ،
2  –  ( إبراهيم  :  2003أحمد  والمدرسية(  التعليمية  اإلدارة  في  الشاملة  ط  الجودة   ،1   ،

 0اإلسكندرية ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 
( : الرضا عن االختصاص الدراسي عند طالب جامعة أم القرى  2013بي ) أحمد الزع  –  3

  ، الدراسي  وتحصيلهم  واالجتماعي  النفسي  بتوافقهم  اتحاد  وعالقته  مجلة 
ص ، ( ، ص 3عدد )ال( ، 11) ، م الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

181 – 203  0 
4  –  ( حسين  التعليم 2016باشيوه  مجال  في  تطبيقها  وإمكانية  الشاملة  الجودة  إدارة   :  )

  ، )سطيف(  عباس  فرحات  جامعة  على  تطبيقية  دراسة   ، رسالة  العالي 
 0، جامعة سطيف ، الجزائر  دكتوراة 

بالجامعات  ( : رضاء المستفيدين كمدخل إلدارة الجودة الشاملة  2012)  باكيناز عزت  –  5
المؤتمر العربي الدولي  بالتطبيق على جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ،  

العالي التعليم  جودة  لضمان  الجامعة   2012أبريل    5-4،    الثاني   ،
 0 368-354الخليجية ، مملكة البحرين ، ص ص 

( : تقييم جودة الخدمة التعليمية من وجهة نظر طالب كلية 2015البشير التجاني )  –  6
  ، نجران  جامعة   ، اإلدارية  التعليم العلوم  جودة  لضمان  العربية  المجلة 

( ، ص ص  22( ، العدد ) 8، جامعة العلوم والتكنولوجيا ، م )  الجامعي
75 –  94  0 

عالم  القاهرة ،  ،    5، ط    علم النفس االجتماعي( :  1984حامد عبد السالم زهران )   –  7
 0الكتب 
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)  ىحميدي زقا  -  8 التعليمية وأثرها في  2017ومحمد وزاني  الخدمات  : مستوى جودة   )
المجلة  رضا الطلبة دراسة تطبيقية على طلبة جامعة سعيدة )الجزائر( ،  

الجامعي التعليم  جودة  لضمان  )  العربية  م   ،10 )  ( العدد  ص  30،   ،  )
 0 86 – 64ص 

( : جودة الخدمة التعليمية وأثرها على رضى الطلبة "دراسة  2012خالد محمد طالل )  –  9
  ، الخاصة"  التطبيقية  العلوم  جامعة  طلبة  على  العربي  تطبيقية  المؤتمر 

العالي التعليم  جودة  لضمان  الثاني  ،    2012أبريل    5-4  ،  الدولي 
 0 929-917الجامعة الخليجية ، مملكة البحرين ، ص ص 

السعود  –  10 اإلدارة  2002)  راتب  لتطوير  مقترح  نموذج   : الشاملة  الجودة  إدارة   :  )
( ، ص  2)  ( ، العدد18)  م  ،  مجلة جامعة دمشقالمدرسية في األردن ،  

 0  105 – 55ص 
11  –  ( زهران  حامد  أساليب 2018سناء  بعض  على  قائم  إرشادي  برنامج  "فاعلية   :  )

مجلة اإلرشاد مواجهة الضغوط لتنمية الطاقة النفسية والرضا الدراسي" ،  
( ، الجزء األول  53، كلية التربية ، جامعة عين شمس ، العدد )النفسي  

 0  150 – 94، يناير ، ص ص 
وأهمية تطبيق المواصفة الدولية الخاصة بالمبادئ  ( : دور 2012عامر أحمد غازي )  – 12

( في تأهيل المنظمة التعليمية بنظام إدارة الجودة لضمان  9000األيزو )
  ، األكاديمي  االعتماد  برامج  نجاح  الثاني  تحقيق  الدولي  العربي  المؤتمر 

، الجامعة الخليجية ،   2012أبريل    5-4  ،لضمان جودة التعليم العالي  
 0 68-60ن ، ص ص  مملكة البحري

( : االتجاه نحو االختالط بين الجنسين لدى عينة من  1995عبد اللطيف خليفة )  –  13
، ديسمبر ، ص   المؤتمر الثالث لإلرشاد النفسيطالب جامعة الكويت ،  

 0 262  – 225ص 
14  –  ( صالح  اللطيف  :  2002عبد  السعودية (  الجامعات  لمواقف طالب  تحليلية    دراسة 

الجو  تطبيق  جامعة من  بفرع  اإلدارية  األقسام  على  بالتطبيق  الشاملة  دة 
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العلوم اإلدارية بجامعة الملك فيصل باإلحساء  م  اإلداري ،  اإلمام وكلية 
 0 61 – 13( ، ص ص90) ( ، العدد 24)

الصارمى  –  15 التربية بجامعة 2006وكاشف زايد )  عبد هللا  ( : مدى رضى طلبة كلية 
  ، األكاديمي وطبيعة توقعاتهم منه  اإلشراف  على  قابوس  مجلة  السلطان 

، جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، السنة الحادية والعشرون    كلية التربية
 0 88  – 59( ، ص ص 23، العدد ) 

ايير الجودة واالعتماد في الجامعات السعودية  ( : أثر تطبيق مع2012عطا هللا فهد )  – 16
  ، المخرجات  تسويق  جودة  على  لضمان  الثاني  الدولي  العربي  المؤتمر 

، الجامعة الخليجية ، مملكة البحرين    2012أبريل    5-4  ،  التعليم العالي
 467-458، ص ص  

معلومات  ( : الرضا الدراسي لدى طالب أقسام المكتبات وال2004عالء عبد الستار )  – 17
مجلة  حالة لقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بجامعة المنيا ،    :  دراسة

ص  ، ص  ( ، يناير  1)   العدد ،    (24)  ، م   المكتبات والمعلومات العربية
49-72  0 

18  –  ( النجار  راغب  :  1999فريد  الشاملة(  بالجودة  الجامعات  اي  إدارة   ، القاهرة  تراك  ، 
 0للنشر والتوزيع 

مجلة    ( : إدارة الجامعات في ضوء معايير الجودة الشاملة ،  2007قاسم علوان )  –  19
 0( ، عمان ، األردن 4، العدد المتخصص ) اتحاد الجامعات العربية

20  –  ( نايف  جامعة 2006قاسم  كليات  في  تطبيقها  وإمكانية  الشاملة  الجودة  إدارة   :  )
  215، ص ص    (46)  عدد، ال  مجلة اتحاد الجامعات العربيةالتحدي ،  

– 252 0 
سيرة ، عمان م، دار ال  إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالء( : 2002كاظم محمود )  –  21

 0، المملكة األردنية الهاشمية 
، غزة ، مركز القطان    الجودة الشاملة في التعليم الصفي( :  2000محمد أبو ملوح )  –  22

 0للبحث والتطوير 
 ، دمشق ، منشورات جامعة دمشق   اإلرشاد المدرسي( : 1993محمد عبد الحميد ) – 23
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24  –   ( الوهاب  : درجة ممارسة  2012محمد عبود وياسين عبد  التدريس   أعضاء(  هيئة 
للكفايات التدريسية في ضوء معايير إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر 

المؤتمر طلبة كلية التربية بجامعة الباحة في المملكة العربية السعودية ،  
،    2012أبريل    5-4  ،  العربي الدولي الثاني لضمان جودة التعليم العالي 

 0 390-376الجامعة الخليجية ، مملكة البحرين ، ص ص 
25  –  ( هللا  عبد  سيد  :  1990معتز  بناء (  في  أساسيين  كمكونين  والوجدان  المعارف 

، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ص ص    االتجاهات النفسية
94 –  119 0 

26  –  ( حسين  وعالقته  2004منى  الخاصة  التربية  طالب  لدى  الدراسة  عن  الرضا   :  )
المؤتمر السنوي ببعض المتغيرات النفسية واالجتماعية )دراسة ميدانية( ،  

النفسي اإلرشاد  لمركز  عشر  جامعة   الحادي   ، التربية  كلية   ، القاهرة   ،
 0  946 – 919( ، ص ص  2عين شمس ، م ) 

( : واقع المهارات التدريسية لعضوات هيئة التدريس بكلية العلوم  2010منى حميدن )  –  27
التطبيقية في ضوء معايير الجودة الشاملة من وجهة نظر طالبات جامعة 

، جامعة طيبة ،    ندوة التعليم العالي للفتاة : األبعاد والتطلعاتأم القرى   
 0المملكة العربية السعودية 

: مدى توافر مؤشرات التخطيط االستراتيجي من وجهة (  2012وفاء محمد األشقر )  -  28
المؤتمر العربي الدولي  نظر الطلبة في جامعة إربد األهلية في األردن ،  

العالي  ني  الثا التعليم  جودة  الجامعة   2012أبريل    5-4  ،لضمان   ،
 0 678-665الخليجية ، مملكة البحرين ، ص ص 

( : دراسة تحليلية لواقع ضمان جودة التعليم في جامعة  2004يوسف أحمد أبو فارة )  –  29
)القدس   الفلسطيني  الجامعي  التعليم  في  التوعية  ،    ( 5/6/2004مؤتمر 

 0جامعة القدس المفتوحة ، رام هللا ، فلسطين 
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The trend towards total quality application and its relationship to 

academic satisfaction on a sample of workers' university students 
 

Dr. Sahar Abdel-Ghani Aboud, Assistant Professor of Psychology, at 

Workers University - Cairo 

Study summary: 

     The current study aimed to reveal the relationship between the 

trend towards the application of comprehensive quality and 

academic satisfaction among a sample of workers at the 

university in the light of some demographic variables, as well as 

to identify the degree of academic satisfaction among workers at 

the university, and the study sample consisted of (352) students 

from university students Workers in Cairo, whose time ranges 

between (20 - 24 or more) years, using the descriptive analytical 

approach, and the trend measure towards the application of total 

quality and the academic satisfaction scale for university students 

were applied. 

The results showed: 

1 - There is a positive correlation between students ’scores on the 

scale of trend towards the application of total quality, and the 

scale of academic satisfaction. 

2 - The absence of statistically significant differences between the 

averages of the students on the scale of the trend towards 

applying the overall quality in relation to demographic variables 

(academic specialization, gender, time age). 

3 - There is a degree of academic satisfaction among workers of the 

University of Workers, determined by the Academic Satisfaction 

Scale. 

4 - There were no statistically significant differences between the 

averages of students' scores on the scale of academic satisfaction, 

with respect to demographic variables (academic specialization, 

gender, age). 

Key words: the trend towards total quality application - academic 

satisfaction. 

 


