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 ملخص:

الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين توقعات الطمبة ومدركاتيم لمخدمة ) الى معرفة يدف البحث ي
في طمبة الدراسات العميا في ( وقد تحدد البحث الحالي التعميمية  في ضوء أنموذج الفجوة الحقيقية

لب ( طا200( , وتألفت عينة البحث من )1029 -1028لمعام الدراسي ) كمية التربية بن رشد
لطمبة ، اختيروا من المجتمع األصمي ( من اإلناث 00( من الذكور و )00)دراسات عميا بواقع 

تم ، بطريقة العشوائية الطبقية ( طالبًا 079والبالغ عددىما ) الدراسات العميا في كمية التربية بن رشد
الخدمة التعميمية في  استخدام المنيج الوصفي التحميمي ، إما  أداة البحث أعدة الباحث مقياس لجودة

وأظيرت ( فقرة موزعة عمى خمسة مجاالت  10ضوء أنموذج الفجوة الحقيقية والذي تكون من )
بن رشد  من وجية نظر طمبة اوجود جودة في الخدمة التعميمة التي تقدميا كمية التربية النتائج 

 الدراسات العميا .
  (.أنموذج الفجوة –راسات العميا الد –جودة الخدمة التعميمية )الكممات المفتاحية : 

The quality of educational service for graduate students at the 

College of Education Ibn Rushd in the light of the gap model 

(SERVQUAL) 

dr. Muhammad Abed Kazem Ghulam 

Ministry of Education, Rusafa Third Directorate of Education 

Abstracts: 

The research aims to know (the statistically significant differences between 

students’ expectations and their perceptions of the educational service in light 

of the real gap model). Postgraduate studies by (50) males and (50) females, 

chosen from the original community of graduate students in the College of 

Education Ibn Rushd, which numbered (579) students in a stratified random 

manner. The educational service in the light of the real gap model, which 

consists of (25) paragraphs distributed over five areas. The results showed the 

presence of quality in the educational service provided by the College of 

Education Ibn Rushd from the point of view of graduate students. 

Key words: (educational service quality - graduate studies - gap model). 
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  حث األول : التعرف بالبحث المب
 أوال : مشكمة البحث 

أن النظم التعميمية منذ بداية القرن العشرين تواجو تحديات تتمثل في تحسين        
من  وتطويرهتحسين نوعية التعميم  أن إذجودة التعميم الذي تقدمو المؤسسات التعميمية ، 

تواجو الجامعات  إذ،ممستفيد المقدمة ل التعميميةتقاس من خالل الخدمة  إنالممكن 
نفقات  إلىضغوطًا لتحسين قيمة نشاطيا ، وذلك الن تعزيز القيمة التعميمية يحتاج 

كبيرة الستمرار الجيد في تحسين الخدمات المقدمة وغالبًا ما تستخدم ىذه القيمة لتقييم 
مة عن مدى رضا الطالب عن جودة الخدمة التعميمية المقدمة لو ، ويمكن تحديد مشك

ما واقع جودة الخدمة التعميمية في كمية التربية بن رشد من  -: اآلتيلبحث في السؤال 
 ؟ وجيو نظر طمبة الدراسات العميا

    ثانيا: أىمية الحث  
أن تطوير الدراسات العميا يشكل عنصرا ميما من عناصر التنمية والتطوير ألي بمد   

كبرى لموقوف عمى جوانب القوة والضعف ، ومن ىنا كان لتقويم الدراسات العميا أىمية 
ميما لتقويم مختمف الخدمات والسمع ، إذ إن الدراسات  إذ تعتبر الجودة اليوم معياراً 

العميا تمثل خدمة في إطار الخدمات التي تقدميا وزارة التعميم العالي ، لذلك تتضح 
وجيو نظر طمبة أىمية ىذا البحث من خالل سعيو لدراسة جودة الخدمة التعميمية من 

الدراسات العميا وتشخيص أسباب الضعف التي عن طريقيا من الممكن توفير أساليب 
                                      .                                         المعالجة والتطوير واالرتقاء في مستوى الدراسات العميا

ذات الداللة اإلحصائية بين توقعات الطمبة التعرف عمى الفروق :  ىدف البحثثالثا: 
 .ومدركاتيم لمخدمة التعميمية  في ضوء أنموذج الفجوة الحقيقية 

الدراسات  طمبة مدركات: ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين البحث  ةفرضيرابعا: 
  .لخدمة التعميمية  في ضوء أنموذج الفجوةفي جودة ا  توقعاتيمو  العميا

 البحث حدود خامسا: 
 كمية التربية بن رشد  -: جامعة بغداد  المكانيةالحدود 

م  1029 -1028: العام الدراسة  زمانيةالحدود ال  
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: طمبة الدراسات العميا لكمية التربية بن رشد  بشريةالحدود ال  
 سادسا: تحديد المصطمحات 

مبات : ىي توافر مواصفات وخصائص في المنتج أو الخدمة ، تمبي متطالجودة  -1
: 1009وحاجات وتوقعات المستفيد المعمنة والضمنية بالوقت والكمفة المقبولة .) عمر ،

27 )  
        :أنموذج الفجوة -2

 إماىو منيج لقياس الفرق بين ما يقدم فعاًل من خدمات وبين الخدمات المستيدفة ، 
دراكيمالفجوة فيي الفرق بين توقعات المستفيد لمستوى جودة الخدمة  فعاًل  دائياأل وا 

 ) لمستوى الجودة المنشودة . اإلدارةمقارنة ما تخططو  أومقارنة مع ما كانوا يتوقعونو 
Parasuramanet& Zeithaml,et al,1985:26)  

 المبحث الثاني  : الجانب النظري  
الجودةمفيوم  -1  
قق ىي القدرة عمى تحقيق طمبات المستفيد بالشكل الذي يتفق مع توقعاتو ويح      

 (22: 2991القحطاني ،و التام عن الخدمة المقدمة لو .)رضائ
الخدمة  مفيوم -2   

زاد االىتمام بقطاع الخدمات لتوفر بشكل مالئم احتياجات المستفيدين وتحقق ليم 
 وأصبحوالرضا ، ففي الدول المتقدمة أصبح قطاع الخدمات ىو المييمن ،  اإلشباع

.) الحراحشة ،  األخرىعدل نمو القطاعات معدل نمو قطاع الخدمات يتفوق عمى م
التسويق أىمية الخدمة ومفيوميا ، فيي تسمسل من  أدبيات( وقد أظيرت 17: 1009

نيالدى المستفيدين  لحاجات فعمية إشباعالتي تحقق  واألنشطةالفعاليات  تقدم من قبل  وا 
                                                                                                      (Turban,2002:201)                           .المعدات أو اإلفراد

االقتصادية التي مخرجاتيا ليست مادية وتستيمك عند  األنشطةوىي تتضمن كل  
منتج غير ممموس يقدم فوائد ومنافع لممستفيدين كنتيجة  بأنيا، كما تعرف  إنتاجيا

استيالكيا ماديًا  أووال يمكن حيازتيا  آلية أوطاقة بشرية  أوجيد  أوطبيق الستخدام ت
( وعميو يستنتج الباحث بأن الخدمة التعميمية ىي نشاط غير  4: 1000)أبو رمان ، 
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ممموس واليمكن تممكو ، ويقدم منفعة لمطالب الدارسين والمجتمع من خالل التفاعل 
                                                                                        .واالتصال المباشر والغير مباشر معيم 

                                             خصائص الخدمة  -3
ىنالك خصائص رئيسية لمخدمات اتفق عمييا الكثير من الباحثين ، بحيث تميزىا عن 

 السمع وىي : 
موسة أوال: الخدمة غير مم  

 ثانيا : التالزمية 
يقصد بيا عدم فصل الخدمة عن مقدميا ، ما يحتاج أحيانا إلى حضور طالب    

الخدمة إلى أماكن تقديميا ، لذلك فأن الخدمة تعتبر جزًء من الخدمة نفسيا ، وسموك 
            ( 17: 1001مقدم الخدمة يؤثر بشكل كبير عمى جودتيا )معال والطائي ،

                                                                                  
 ثالثا: تقمب األداء

     رابعًا: فنائية الخدمات
أو استخداميا تتميز الخدمة بالفناء حيث اليمكن تخزين الخدمة ، وذلك لبيعيا       

محدد ىذا قد في وقت الحق ، فإذا عجزت المؤسسة عن تقديم الخدمة في وقتيا ال
تكون حريصة  أنيسبب مشكمة لممؤسسة  وقد ينجم خسائر كبيرة لذلك عمى المؤسسة 

      (      12: 1022عمى تقديم الخدمة في وقتيا المناسب )حسين ،
يالحظ أن الخصائص التي تتمتع بيا الخدمة صعوبة تحديد وقياس جودة الخدمة وذلك 

يا ولمسيا وتذوقيا ، ايضا فالسمع المادية تعتمد بعكس السمع المادية ، والتي يمكن رؤيت
مما يتيح التحكم في درجة الجودة التي  إنتاجيافي  واآلالتبشكل كبير عمى المكائن 

التي تعتمد عمى العنصر البشري في إنتاجيا وتقديميا مة دتتمتع بيا ، وذلك عكس الخ
مة ، إال من خالل الفيم ،بالتالي اليمكن التحكم بدرجة كبيرة في مستوى الجودة المقد

الصحيح لمفيوم جودة الخدمة والعوامل التي تؤثر بيا وفيم واقتناع أفراد المؤسسة 
الخدمية بضرورة االلتزام بتقديم الخدمة وفق المستوى المتوقع من قبل المستفيدين وذلك 

                                                                                         لمتميز والمنافسة والعمل المستمر عمى مراقبة وتحسين األداء .      
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                                                                               أنموذج الفجوة -4 
 Parasureman,1983  )2981 ,الى بارس يورمن األنموذجينسب ىذا            
دراكيمتوقعات المستفيدين لمستوى الخدمة  إلىوىو يستند  الخدمة بالفعل  أداءلمستوى  وا 

( ويمثل الفرق بين 24: 1022ومن ثم المقارنة بين التوقعات واالدراكات )شكيكن،
 أدراكالخدمة المدركة والخدمة المتوقعة ،حيث يتم تقييم جودة الخدمة بناًء عمى 

 أنن تقييميم لمخدمة جيد ،ىذا يدل عمى الفعمي لمخدمة ، فاذا كا لألداءالمستفيدين 
الخدمات المقدمة مرضية والعكس صحيح وىذا ما يسمى بالفجوة أي الفرق بين 

: 1002الخدمة المقدمة ليم )المحياوي، اتجاهالمدركات والتوقعات لممستفيدين 
                                            -(ويظير مفيومان يتقابالن لتحديد الفجوة في جودة الخدمة ىما :98

* توقعاث المستفيذين    

، تنتج عن خبرة التعامل مع الخدمة وما يعتقد  لألداءىي المعايير أو النقطة المرجعية 
 المستفيد انو سيحصل عميو من الخدمة المقدمة لُو .

 *ادساكاث المستفيذين 

لو بعد حصولو عمييا ،  ىي النقطة التي يدرك بيا المستفيد الخدمة فعميًا كما قدمت    
الحكم عمييا )حسين ،  وبإمكانوبوجودىا  وأحسبنفسو  أدركوبيذا يكون المستفيد قد 

( يوضح ذلك                         2وشكل ) (10: 1022  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(6شكل )  

 داد الباحج                                  يوضح أنمورج الفجوة لجودة الخذمت                                       

 الفجوة

العناصر الملموسة *  

 * االعتمادية        

 * االستجابة         

 * األمان            

  * التعاطف

العناصر الملموسة *  

 * االعتمادية        

 * االستجابة         

 * األمان            

  * التعاطف

 الخذمات المتوقعة الخذمات المذركة
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اءتومنيجية البحث وجر المبحث الثالث  :   
 اوال: منيج البحث

من أجل تحقيق أىداف البحث قام الباحث باستخدام المنيج الوصفي التحميمي       
 (  1022الذي يتم عن طريقو وصف ظاىرة موضوع البحث وكما أشار )عطوي،

  ثانيا : مجتمع البحث
بن تكون مجتمع البحث من جميع طمبة الدراسات العميا في جامعة بغداد  كمية التربية 

( من اإلناث، كما 191( من الذكور و )182( بواقع )079رشد ، والبالغ عددىم )
(.2موضح في جدول )  

(2جدول )                                              
  يوضح مجتمع البحث                                        

 الشيادات 
 النوع

 المجموع
 إناث ذكور

 29 - 29 الدبموم العالي 
 421 110 288 الماجستير 

 247 28 79 دكتوراه 
 079 191 182 المجموع

 
 

( يوضح نسبت الزكوس واالناث6شكل )  

280

285

290

295

 الذكور
 االناث
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 ثالثا: عينة البحث:
 طالب  200بمغت العينة  إذتم اختيار عينة البحث باألسموب الطبقي العشوائي 

                          (.1ول )من اإلناث، كما موضح في جد (00من الذكور و )( 00بواقع )
(1جدول )    

ثيوضح عينة البح  

 الشيادات 
 النوع

 المجموع
 إناث ذكور

 00 10 10 الماجستير 
 00 10 10 دكتوراه 
 200 00 00 المجموع

 
 رابعا: أداة البحث 

بني مقياس جودة الخدمة التعميمية  في ضوء أنموذج الفجوة والذي يتركز عمى       
  -االعتماد  -العناصر الممموسة ة مجاالت تمثل خدمة الجودة التعميمية ىي )خمس

 ثالثيفقرات يقابميا مقياس  0التعاطف ( وتكون كل مجال من  –األمان  –االستجابة 
( لذا تكون المقياس من  بدرجة ضعيفة،  متوسطةبدرجة ، بدرجة كبيرة لإلجابة ىي)

                                                                             فقرة    10
 صدق األداة خامسا: 

ثم تم تحميل  ،أساتذة متخصصين في العموم اإلدارية  محكمين منعرضت األداة عمى 
. ولتحديد قبول أو رفض كأية واختبار مربع االستجابات وذلك باستخدام النسبة المئوي

 كآي% حدًا أدنى لمقبول، وبقيمة مربع 80كل فقرة من فقرات األداة تم اعتماد نسبة 
أكبر من القيمة الجدولية ،وبعد تحميل إجابات الخبراء المحكمين عمى فحوى االستبيان 

اوح ما بين تبيين أنو جميع المواقف قد حصمت عمى موافقة المحكمين بنسبة تتر 
( وىي 4.0( و )8المحسوبة عمى التوالي ) كأي%( وبمغت قيمة 200%( و )87.0)
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( وبذلك تكون جميع المواقف دالة عند مستوى 1.84الجدولية ) كأيأعمى من قيمة 
                                                                                      (1( كما يوضحيا جدول )2( وبدرجة حرية )0.00داللة )

(1جدول )  
لتحميل استجابات المحكمين ألداة البحث كأيالنسبة المئوية وقيمة مربع   

 سادسا: ثبات األداة 
اعتمد الباحث عمى طريقة معامل ألفا كرونباخ، لمتحقق من ثبات األداة فقد تم قياس    

ذا الثبات بمفيوم االتساق الداخمي الذي يعني الثبات الداخمي لفقرات األداة، ويستخدم لي
الغرض معادلة ألفا كرونباخ، ألنيا من الطرائق المعتمدة من قبل العديد من الباحثين 

 (0,92( إذ بمغ معامل ثبات )222:  1000في ىذا المجال )صالح الدين، 
 عرض نتائج البحث ومناقشتيا المبحث الرابع :

تضمن ىذا الفصل عرضًا لنتائج البحث ومناقشتيا عمى وفق أىداف البحث، عن 
 طريق تطبيق أداة البحث عمى العينة وتحميل تمك النتائج وتفسيرىا.

 اليدف األول:
)التعرف عمى الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين توقعات الذي ينص التعرف عمى: 

 ء أنموذج الفجوة الحقيقية( الطمبة ومدركاتيم لمخدمة التعميمية  في ضو 
تم ِإستعمال االختبار التائي لعينتين مترابطتين لمقارنة  البحثولمتحقق ِمن اليدف 

الوسط الحسابي لكل فقرة من فقرات المقياس بين مدركات طمبة الدراسات العميا 
ال يوجد  الفرضية الصفرية:وتوقعاتيم في جودة الخدمة التعميمية, وكما موضح في 

عدد  الفقرات
 المحكمين

غير  الموافقون
 الموافقين

 النسبة
 المئوية

 القيمة كأي
 الجدولية المحسوبة

  1- 1-0-7- 20- 24  8 8 -  200 % 8  
1.84 

2-4-2-8-9،22-21-21-
20-22-27-28-29-10-
12-11-11-14-10 

    8  
 

     7       2 87,0     4,0 
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ذات داللة إحصائية بين مدركات طمبة الدراسات العميا وتوقعاتيم  في جودة فروق 
وِمن خالل النتائج تبين ِإن القيمة التائية   ضوء أنموذج الفجوة في الخدمة التعميمية

( 2,92) البالغة اكبر ِمن القيمة التائية الجدولية لجميع فقرات المقياس ىيالمحسوبة 
(, اي ِإن ىناك فروق ذات داللة 98درجة حرية )( ب0,00عند مستوى الداللة )

مدركات طمبة الدراسات العميا لجودة الخدمة احصائية بين المتوسطين ولصالح متوسط 
أذ حققت جميع فقرات المقياس في مدركات الطمبة في التعميمية لجميع فقرات المقياس،

( وىي أعمى 1,270 -1,720جودة الخدمة التعميمية متوسطات حسابية تتراوح بين )
اذن نرفض الفرضية  ( كون المقياس ثالثي،1من من درجة القطع لممقياس والبالغة )

حيث تراوح الفرق في المدركات والتوقعات لكل فقرة  الصفرية ونقبل الفرضية البديمة ،
( ىذا 2,11 -0,19من المقياس و المسمى وفق األنموذج )الفجوة الحقيقية( بين )

: 1004كبيرة كما أظيرتو نتائج البحث ، أذ يذكر )شعشاعة ، يوضح ان الفجوة ليست
انو يمكن التعبير عن جودة الخدمة من خالل درجة التفاوت بين الجودة المتوقعة ( 17

فإذا كانت الخدمة تقدم بشكل لجودة المدركة من قبل المستفيدين من قبل المستفيدين ، وا
لمستفيدين يدركون أن الخدمة المقدمة يوازي أو يفوق توقعات المستفيدين ، فان ىنا ا

تتمتع بالجودة المطموبة ، إما إذا جاءت اقل من توقعات المستفيدين فينا الخدمة تكون 
، يؤكد ىذا عمى ان كمية التربية بن رشد تقدم خدمة سيئة أو اقل من المستوى المطموب 

 يوضح ذلك  (4لطمبة الدراسات العميا تتمتع بمستوى مقبول من الجودة والجدول )
 (4جدول )

يوضح نتائج االختبار التائي لعينتين مترابطتين لمتعرف عمى الفرق بين مدركات طمبة 
 وتوقعاتيم في جودة الخدمة التعميمية

ت 
 الفقرة

القيمة  توقعات الطمبة لجودة الخدمة ادراكات الطمبة لجودة الخدمة 
التائية 

 المحسوبة

الفجوة بين 
المدركات 
 والتوقعات

متوسط ال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

2 1,720 0,494 2,810 0,070 21,18 0,94 
1 1,720 0,402 2,410 0,022 28,71 2,19 
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من خالل نتائج البحث الحالي استنتج  الباحث )يوجد فرق في مدركات االستنتاجات: 

طمبة الدراسات العميا وتوقعاتيم في جودة الخدمة التعميمية في ضوء أنموذج الفجوة 
 ( لصالح ادراكات طمبة الدراسات العميا  لجودة الخدمة التعميمية بدرجة قميمة

1 1,040 0,000 2,410 0,022 20,07 2,21 
4 1,720 0,402 2,440 0,028 28,18 2,17 
0 1,700 0,420 2,070 0,497 22,22 2,21 
2 1,000 0,029 2,280 0,048 22,02 0,87 
7 1,700 0,420 2,290 0,002 24,70 2,02 
8 1,200 0,479 2,820 0,080 22,20 0,84 
9 1,200 0,479 2,220 0,472 24,20 0,99 
20 1,000 0,001 2,480 0,001 24,10 2,01 
22 1,240 0,481 2,700 0,001 21,49 0,94 
21 1,270 0,011 2,070 0,207 21,22 2,20 
21 1,710 0,442 2,200 0,029 20,72 2,08 
24 1,290 0,292 2,070 0,027 7,27 0,21 
20 1,240 0,481 2,710 0,024 21,00 0,91 
22 1,280 0,702 2,790 0,092 4,10 0,19 
27 1,240 0,481 2,120 0,481 28,72 2,18 
28 1,270 0,710 2,000 0,000 7,01 0,21 
29 1,070 0,071 2,140 0,472 22,00 2,11 
10 1,270 0,471 2,700 0,018 21,81 0,91 
12 1,100 0,287 2,100 0,479 20,74 0,90 
11 1,100 0,282 2,120 0,481 20,00 0,84 
11 1,290 0,277 2,700 0,011 0,71 0,49 
14 1,020 0,094 2,090 0,204 4,90 0,41 
10 1,410 0,492 2,740 0,014 9,42 0,28 
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:التوصيات  
الكمية في السعي من اجل تقديم خدمة تعميمة أفضل لطمبة الدراسات  اىتمام عمادة -2

العميا والدراسات األولية وكون ىذا ينعكس بصورة ايجابية عمى سمعة الكمية والجامعة  
 . 
تشكيل فريق متخصص بجودة الخدمة التعميمية يتكون أعضائو من مختمف أقسام   -1

الخاصة لتحسين وتطوير الخدمة التعميمية الكمية ، يقع عمى عاتقيم القيام بمياميم 
 المقدمة لمطمبة .

فتح دورات في جودة التعميم ألساتذة وموظفي الكمية لمتعرف عمى ثقافة الجودة  -1
ومعاييرىا ليتسنى ليم تطبيقيا لمحصول عمى جودة خدمة تعميمية عالية يقدمونيا 

                                                                                لطمبتيم .  
 

 المصادر
الجودة الشاممة في التعميم بين (: 1002البيالوي، حسن حسين وآخرون. ) .2

 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمان.مؤشرات التميز ومعايير االعتماد
، دار 2، طمقدمة في مداخل وتطبيقات الجودة ( 1009عمر ،أيمن عمي ) .1

 نشر والتوزيع ، اإلسكندرية .منشاة المعارف لم
الجودة الشاممة وامكانية تطبيقيا في ( ادارة 2991القحطاني ، سالم سعيد ) .1

 ، مجمة االدارة العامة ، معيد االدارة العامة ، الرياض , القطاع الحكومي
، دار 2، ط ادارة النظم التعميمية لمجودة الشاممة( 1000زاىر ،ضياء الدين ) .4

 زيع ، القاىرة .السحاب لمنشر والتو 
 2، ط ادارة الجودة الشاممة وخدمة العمالء( 1001خضير ، كاظم محمود ) .0

 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عمان. 
اثر تكنولوجيا المعمومات في الخدمات ( 1009الحراحشة ، عمر محمد ) .2

التعميمية من وجية نظر طمبة الجامعات االردنية في اقميم الشمال دراسة 
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 –رسالة ماجستير في ادارة االعمال جامعة ال البيت ، المفرق  ، ميدانية
 االردن .

تسويق السياحي ( 1000ابو رمان ،أسعد حماد، ابو سعيد الديوة جي ) .7
 عمان . –، دار الحامد لمنشر 2، ط والفندقي المفاىيم واالسس العممية

مات تقييم السياح العرب لجودة الخد( 1001معال والطائي ، ناجي ، حميد ) .8
)دراسة تحميمية ميدانية (   الفندقية التي تقدميا الفنادق العاممة في االردن

 . 10مجمة العموم االدارية ، العدد 
قياس جودة الخدمات االلكترونية ( 1022حسين ، ايمان محمود محمد ) .9

 – باستخدام مدخل الفجوات ، دراسة تطبيقية في قطاع االتصاالت االردنية
 جامعة الشرق االوسط ، عمان.   –منشورة ، ادارة اعمال  رسالة ماجستير غير

،  دراسة خدمة الجودة الصحية العمومية االستشارية( 1022شكيكن، زىرة ) .20
رسالة ماجستير في تخصص ادارة االعمال ، جامعة الجياللي بونعامة 

 بخميس، الجزائر .
مفاىيم  ادارة الجودة في الخدمات :( 1002المحياوي ، قاسم نايف عموان ) .22

 ، دار الشروق لمنشر والتوزيع ،عمان. 2، طوعمميات وتطبيقات
قياس جودة الخدمات المصرفية التي ( 1004شعشاعة ، حاتم غازي ) .21

، رسالة  يقدميا بنك فمسطين المحدود في فمسطين من وجيو نظر العمالء
 الجامعة االسالمية ، فمسطين . –ماجستير في ادارة االعمال 

أىمية جودة الخدمات في تحقيق ( 1021،حمودي ، رابح)حواس ، مولود   .21
دراسة حالة خدمات الياتف النقال لموطنية لالتصاالت  –والء المستيمك 

 الجزائر ، مجمة المؤسسات الجزائرية العدد الثالث . 
قياس جودة الخدمات ( 1007عاشور ، يوسف ، العبادلة ، طالل عثمان )  .24

في الجامعة  MBAدراسة حالة برنامج  التعميمية في الدراسات العميا :
، مجمة جامعة االقصى ، المجمد الحادي عشر ، العدد االول ـ يناير  االسالمية

 . 
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أساليب البحث العممي، مفاىيمو، ادواتو، ( 1022) عطوي، جودت عزت .20
 دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان. طرق اإلحصائية،

التربية، مناىجو، أدواتو،  البحث العممي في(، 1020عطية، محسن عمي ) .22
 ، دار المناىج، عمان.وسائل إحصائية

 ،2طمناىج البحث في التربية وعمم النفس،(: 1022الجابري, كاظم كريم )  .27
 مكتبة النعيمي لمطباعة، بغداد.

، مناىج البحث التربوي(، 2990داوود، عزيز حنا، وعبد الرحمن، أنور )  .28
 دار الحكمة، جامعة بغداد. 

القياس والتقويم التربوي والنفسي (، 1000ن، محمود )صالح الدي .29
  ، دار الفكر العربي، القاىرة.أساسياتو وتطبيقاتو المعاصرة

20- Parsurman,A,Zeithaml,V.A &Berry ,L(1985) Aconceptual           

model of servirice quality and its implications for future     

research .Journal of marking,49 Autumn                                 

 21-Turban,E(2002) Electronic commerce managerial perspective 

(2 th .Edition) prentice- Hall                                                                               

22- Zeithmal.V.A& Gremler D.D(2008) Service marketing (4 th 

ed) MCGraw Hill.                                                                                       

23- Lewis & Boom (1983) service Quality:aninterational 

comparison of Bank customer Expecaions and 

perceptions,Journal of marketing management ,7.     
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(2ممحق )  
 األداة بصورتو النيائية

 أخي  الطالب ............المحترم
 أختي  الطالبة ............المحترمة

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
 جودة الخدمة التعميمية لطمبة الدراساتيروم  الباحث إجراء دراستو الموسومة )       

( ولتحقيق ىدف الدراسة  الفجوة العميا في كمية التربية ابن رشد في ضوء أنموذج 
يرجو الباحث من حضرتكم قراءة كل عبارة في ىذا المقياس قراءة متأنية ودقيقة 

إمام ما ترونو مناسبًا من وجية نظركم ، مع العمم     واإلجابة عمييا بوضع عالمة   
 تستخدم أال ألغراض البحث العممي . ولنبأن إجابتكم ستكون موضع ثقة وسرية 

معيار لدرجة تطابق األداء الفعمي مع توقعات المستفيد ليذه الخدمة   جودة الخدمة : 
                    

شكــــــر وتقديـــــــر الباحــــــث لتعاونكم                           
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حضرتك لمخدمة  إدراكدرجة  الفقرات ت
 المقدمة 

توقع حضرتك لمخدمة درجة 
 المقدمة

بدرجـــــــة 
 كبيرة 

بدرجـــــــــــــــة 
 متوسطة 

بدرجـــــــــــة 
ضــــــــعيفة  

         
         

  

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسط

بدرجة 
     ضعيفة

    العناصر الممموسة

        القاعات الدراسية حديثة ومكيفة  1

توجد حمامات صحية تناسب إعداد الطمبة من حيث الخدمة  2
 والنظافة 

      

المكتبة المركزية تحتوي عمى جميع المصادر الحديثة  3
 والقديمة

      

يوجد مكان مخصص في كافتريا الكمية لطمبة الدراسات العميا  4
  

      

       توجد لوحات تعريفية الماكن الكمية  5

  االعتمادية

       لدى الكمية  استعداد دائم لمساعدة الطمبة عند حدوث مشكمة 6

يتم انجاز الكتب الرسمية لطالب الدراسات في الوقت المتفق  7
 عميو

      

       يتم أداء الخدمة التعميمية بشكل فوري 8

يمتزم العاممين وأعضاء ىيئة التدريس في الكمية بتقديم  9
 الخدمة بالوقت المحدد

      

11 
 

       تسعى الكمية إلى تقديم خدمة متميزة من أول مرة  

الستجابةا   

تنظم الكمية لمطمبة الجدد لقاءات تعريفية خالل األيام األولى  11
 لقبوليم

      

       االستعداد الدائم لدى موظفين المكتبة  لمساعدة الطمبة 12

       تيتم عمادة الكمية في شكاوى و المشاكل التي تواجو الطمبة 13
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يئة التدريس في االستعداد الدائم لدى العاممين وأعضاء ى 14
 الكمية لتوضيح أية موضوع يثير تساؤل الطمبة

      

االستعداد الدائم لدى العاممين وأعضاء ىيئة التدريس في  15
 الكمية  لمساعدة الطمبة

      

 األمان

سموك العاممين وأعضاء ىيئة التدريس في الجامعة يبعث  16
 الثقة في نفوس الطمبة

      

وأعضاء ىيئة التدريس في الجامعة يتسم سموك العاممين  17
 بالشفافية والوضوح

      

       الحراس األمنيين  في الكمية أىل لمثقة 18

اإلحساس باألمان عند التعامل مع    19
 الموظفين في الكمية

      

تتعامل الكمية مع البيانات الشخصية لمتدريسيين والطمبة  21
 بسرية وكتمان

      

 التعاطف   

تشجع الكمية الطمبة المتفوقين من خالل إعفاؤىم من الرسوم  21
 الجامعية

      

وضع مصمحة الطالب في مقدمة    22
 اىتمامات الكمية

      

االىتمام الفردي من قبل الكمية  بالطمبة   23        

التدريسيين والعاممين  ليسوا مشغولين عن تمبية حاجات  24
 الطمبة

      

طف الكمية مع الطالب عند حدوث مشكمة لو  تتعا 25        


