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استخدام بعض األساليب اإلحصائية في تحديد مستوى جودة الخدمات 
التعليمية لجامعة نياال السودانية من وجهة نظر الطلبة فيها 

 د.عبد �جلالل عثمان �إدري�س �أبكر

الملخص :
تتمثل م�س��كلة �لدر��س��ة يف كيف ينظر �لطلبة يف جامعة نياال للخدمات �لتعليمية باجلامعة، وما �ملحاور �لتي 
ت�س��ملها تل��ك �خلدم��ات. هدفت هذه �لدر��س��ة �إىل حتديد م�س��توى جودة �خلدم��ات �لتعليمي��ة جلامعة نياال 
ممت  م��ن وجه��ة نظر �لطلبة فيه��ا و�لتعرف عل��ى �أبعادها. متثل جمتم��ع �لدر��سة طلبة جامعة ني��اال، وقد �سُ
�لعين��ة �لع�سو�ئي��ة �لطبقية يف �ختي��ار مفرد�ت �لعين��ة، وجمعت �لبيان��ات با�ستخد�م ��ستبان��ة ذ�ت مقيا�س 
مق��ن ��ستخ��دم �سابقًا مع تعديل بع���س متغري�تها، حيث بلغ حجم �لعينة )476( مف��ردة. ��ستخدم يف �لبحث 
�أ�سالي��ب �لو�س��ف �الإح�سائي و�لتحليل �لعاملي و�ختب��ار مربع كاي. ال�ستخال�س �لعو�م��ل يف �لتحليل �لعاملي 
مت ��ستخ��د�م طريق��ة �ملكون��ات �لرئي�س��ة و�لفارمياك�س لتدوير �ملح��اور ومعيار كايزر لتحديد ع��دد �لعو�مل. 
مت حتلي��ل �لبيانات با�ستخد�م بر�م��ج SPSS �جلاهزة. بعد مر�جعة �أدبيات �لبح��ث ومناق�سة نتائج �لتحليل 
تو�س��ل �لباح��ث �إىل نتائ��ج �أهمها: هنالك �سبع��ة �أبعاد للخدم��ات �لتعليمية بجامعة نياال ه��ي: �أع�ساء هيئة 
�لتدري���س، و�ملوظفون، و�سمعة �جلامع��ة، و�لت�سهيالت �ملادية، و�ملو��سالت، و�ال�سرت�ح��ات، و�ملظالت، وو�سائل 
�لتو��س��ل باجلامع��ة، ه��ذه �الأبعاد تف�س��ر )60.08 %( من �لتباين �لكلي. هنالك �خت��الف بني �آر�ء �لطالب 
و�لطالبات يف نظرتهم �إىل جودة �خلدمات �لتعليمية، بينما ال يوجد �ختالف يذكر بني �آر�ء �لطلبة بالكليات 

�لنظرية و�لعلمية و�مل�ستويات �لدر��سية يف نظرتهم جلودة �خلدمات �لتعليمية.

�لكلمات �ملفتاحية: 
�لتحليل �لعاملي، �خلدمات �لتعليمية، جودة �خلدمة، جامعة نياال.
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Assessing The Quality of Educational Services in Nyala 
University From The Perspectives of Students – Statistical 

Study

Abstract:

The problem of the study is represented in students› views, as recipients, towards 
the educational services, and what are the factors of educational services in 
university of Nyala. The study aims at assessing the quality of educational 
services identifying the services› main factorsfrom students› points of views. The 
study population are the students themselves. A stratified random sample has 
been designed and data-based questionnaire is collected. The sample size was 
476 units. A descriptive statistics, factor analysis and chi square test were used 
as statistical tools. For extraction factors the principal components were used 
whereas varimax for rotation and Kaiser criterion were used for the number of 
factors. Data is analyzed using software package of SPSS. After the literature 
review, results were discussed and the researcher has come up to the following 
findings: There are seven factors covering the Educational Services; including: 
academic staff, employees, reputation, facilities, transportation, restrooms and 
umbrellas and the means of communication devices. Factors above explain 
60.08 %  of the total variance.  Male and female students views are differently 
expressed on educational services quality, where no significant difference 
on quality of services in term of different academic levels. As for students no 
differences have been recorded in both scientific and theoretical studies.

Key words:

Factor Analysis, Educational services, Service quality, Nyala University.
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المقدمة:
ت�سه��د موؤ�س�س��ات �لتعليم �لعايل -حملي��ًا وعامليًا- حر�كًا وتناف�سًا لالرتقاء بنف�سه��ا، و�لقيام بدورها �ملتمثل يف 
�إجن��از �لبحوث �لعلمية وتقدمي �خلريج �لذي ي�ست��ويف متطلبات �سوق �لعمل وخدمة �ملجتمع؛ وذلك من خالل 

تقدمي خدمة تعليمية ذ�ت معايري وجودة يوؤدي �إىل حتقيق �الأهد�ف بامل�ستوى �ملطلوب. 
و�جلودة يف �لتعليم �لعايل تعنى �لتطوير �مل�ستمر و�الأد�ء �لكفء ملوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل لك�سب ثقة �ملجتمع 
يف خمرجاته��ا على �أ�سا�س �آلية تقييم معرتف به��ا عامليا.)�إدري�س، و�آخرون، 2012( وقد �هتمت كل �ملوؤ�س�سات 
�خلدمي��ة – �لتعليمية وغ��ري �لتعليمية - بعملية �جلودة �ل�ساملة من خالل �إد�رة �جلودة ل�سمان �لو�سول �ىل 
�جل��ودة وفق��ًا للمعاي��ري �ملعرتف بها عاملي��ًا. وي�س��ري )�لنج��ار، 2000( �إىل �أن �ملفهوم �لتقليدي جل��ودة �لتعليم 
�جلامع��ي �ملرتب��ط باالختب��ار�ت قد حتول �إىل مفهوم تاأكي��د �جلودة �لذي ي�ستند �إىل بن��اء منظومات الإد�رة 
�جل��ودة �لتي تتطلب م�ساركة �جلميع ل�سمان �جلودة و�ال�ستمر�رية، و�إ�سباع حاجات �لطلبة؛ �لذي يوؤدي �إىل 

�لتفوق و�لتميز.
ُعرف��ت جامعة نياال ب�سمعة طيبة وخا�سة يف �ملجتم��ع �ملحلي وظهر بع�س خريجيها مب�ستوى تاأهيل جيد، ويف 
خالل فرتة �أقل من عقدين من �لزمان تقلدت هذه �جلامعة مو�قع متقدمة يف ترتيب �جلامعات �ل�سود�نية، وبل 
 Webometrics  حتى على �مل�ستوى �لعاملي، ففي تقييم �ملو�قع �الإلكرتونية للجامعات )ت�سنيف ويبومرتك�س

�الإ�سباين �لعام 2012م( كانت ترتيب �جلامعة �لثالث على م�ستوى �جلامعات �ل�سود�نية.
وي�س��ري ه��ذ� �لتقدم يف جامعة والئي��ة، �إىل وجود خدمات تعليمية تتو�فق مع معاي��ري �جلودة �لعاملية للتعليم 
�جلامع��ي بدرج��ة م��ا. وم��ا لنظرة �لطال��ب للموؤ�س�سة �لت��ي يتلقى فيه��ا �خلدم��ة �لتعليمية م��ن �أهمية لنجاح 

�ملوؤ�س�سة فاإن ذلك يتطلب معرفة �آر�ء �لطلبة حول �خلدمات �لتعليمية �لتي تقدمها �جلامعة.
�إن �لبيئ��ة ح��ول جامع��ة ني��اال تفتق��ر �إىل �لدر��سات �الإح�سائي��ة بل حت��ى �إىل �لبيان��ات �ل�سرورية التخاذ 
�لق��ر�ر�ت يف كث��ري من �ملجاالت. ويف �إطار �الهتم��ام �لعام بجودة �خلدمات �لتعليمي��ة هنالك جمموعة كبرية 
م��ن �لبح��وث متت يف ه��ذ� �ملجال تناول��ت �جلودة من زو�ي��ا خمتلفة، ولك��ن يالحظ �أن هناك قل��ة يف �لبحوث 
�لت��ي تناول��ت �جلودة من منظور �إح�سائي، ويف هذ� �لدر��سة �سوف يت��م تناول حتديد م�ستوى جودة �خلدمات 

�لتعليمية من وجهة نظر �إح�سائية با�ستخد�م جمموعة من �الأ�ساليب �الإح�سائية.
مشكلة البحث

يتم تقييم �جلامعات �لعاملية �سنويًا با�ستخد�م عدة معايري للجودة حيث ميثل ترتيب �أي جامعة مدى �اللتز�م 
بتلك �ملعايري، ويف ظل ترتيب جامعة نياال عامليًا وبروز بع�س خريجي �جلامعة مب�ستويات �أكادميية ال تقل عن 
�جلامع��ات �ل�سود�نية �لقدمية، و�لدر��سات �لتي �أجريت يف جماالت �جلودة يف �لتعليم �لعايل يتبادر �إىل ذهن 
�لباح��ث بع���س �الأ�سئلة عن نظرة طلبة �جلامعة ملا يحيط به��م من �خلدمات �لتعليمية -و�لذي ميكن �أن يكون 

جمااًل للبحث- تتمثل يف �الأ�سئلة �الآتية: 
ما �أبعاد �خلدمات �لتعليمية يف جامعة نياال؟ وهل تختلف عن �الأبعاد يف �جلامعات �الأخرى �لتي �أجريت   -

فيها �أبحاث عن جودة �خلدمات �لتعليمية من وجهة نظر �لطلبة؟
كيف ينظر طلبة جامعة نياال �إىل �لبيئة �لتي يتعلمون فيها؟  -

هل تعتمد �آر�ء �لطلبة على نوع �لكلية و�مل�ستوى �لدر��سي؟  -
أهداف البحث

يهدف هذ� �لبحث �إىل �لتعرف على �آر�ء طلبة جامعة نياال يف م�ستوى جودة �خلدمات �لتعليمية  �لتي تقدمها 
�جلامع��ة، و�لتع��رف عل��ى مدى �ختالف �الأبعاد �لتي تقا���س بها جودة �خلدمات يف �جلامعة ع��ن �الأبعاد عامليًا 
و�لو�س��ول �إىل تو�سي��ات ت�ساعد يف تطوي��ر �لعملية �لتعليمية من خالل تطبيق معاي��ري �جلودة �ملتعارف عليها 

عامليًا.
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فروض البحث
تتمثل فر�سيات �لبحث يف:

ال تختل��ف �أبع��اد �خلدم��ات �لتعليمية يف جامع��ة نياال عن �أبع��اد مقيا�س HEDPERF �لت��ي �أجريت يف عدة 
جامعات �أخرى.

ال يوجد �ختالف ذ�ت داللة �إح�سائية بني �آر�ء �لطلبة وفقًا الختالف �لنوع.
ال يوجد �ختالف ذ�ت داللة �إح�سائية بني �آر�ء �لطلبة وفقًا الختالف نوع �لكلية. 

ال يوجد �ختالف ذ�ت داللة �إح�سائية بني �آر�ء �لطلبة وفقًا الختالف �مل�ستوى �لدر��سي.
أهمية البحث

تكم��ن �أهمي��ة �لبح��ث يف �حلاجة �ملا�سة للدر��س��ات �الإح�سائية يف �ملناط��ق �لنائية يف �ل�س��ود�ن؛ حيث تتخذ 
معظ��م �لق��ر�ر�ت يف ظ��ل ع��دم وجود بيان��ات يعتمد عليه��ا، وم��ا للتعليم �جلامع��ي -ممثلة يف جامع��ة نياال يف 
والي��ة جن��وب د�رفور- من دور ر�ئد يف �لتنمية �لب�سرية يف جمال خدم��ة �ملجتمع يف تلك �ملناطق، وما للطلبة 

-كمدخالت وخمرجات و�آر�ئهم- من �أهمية يف �لعملية �لتعليمية، ت�سبح در��سة هذ� �ملو�سوع ذ�ت �أهمية.
اإلطار النظري 

جودة �خلدمات �لتعليمية و�الأدو�ت �الإح�سائية �مل�ستخدمة
هنال��ك جمموع��ة من �الأ�سالي��ب �الإح�سائية ميك��ن ��ستخد�مها يف در��س��ة بيانات �خلدم��ات �لتعليمية و�سوف 
يت��م ��ستخ��د�م بع�س م��ن تلك �الأ�سالي��ب لتحديد جودة �خلدم��ات �لتعليمي��ة؛ تتمثل يف �لو�س��ف �الإح�سائي 
 Hypothesis (  و�ختبار�ت �لفرو�س ،) Factor Analysis ( و�لتحليل �لعاملي ،)Descriptive Statistics(

 .)Testing
�خلدمات �لتعليمية 

ج��ودة �خلدم��ات �لتعليمية: جودة �خلدمات �لتعليمي��ة تعني تلبية توقعات �لطلب��ة، وحتقيق رغباتهم على 
�س��وء معاي��ري علمية، وتظهر هذه �جل��ودة من خالل تقدمي خدمة تعليمية متمي��زة، مثلما يقدمه ع�سو هيئة 
�لتدري���س، وفيم��ا يكت�سب��ه �لطلبة من معارف ومهار�ت؛ بحيث قد متتد �إىل تلبي��ة ما يقابله من متطلبات �سوق 
�لعم��ل.)رزق �هلل، 2010( وق��د تباينت وجه��ات نظر �لباحثني حول معايري قيا�س ج��ودة �خلدمة �لتعليمية؛ 

وذلك وفقًا للمد�خل �لتي �أُعتمدت عليها، وب�سكل عام تعتمد معايري �جلودة على عدة حماور تتمثل يف:
 �لطلبة: حتدد معايري جودة �لعملية �لتعليمية �ملرتبطة بالطلبة يف عدة عو�مل مثل �نتقاء �لطلبة )�سروط 

�لقبول(، ون�سبة �لطلبة �إىل ع�سو هيئة �لتدري�س، ود�فعية �لطلبة، و��ستعد�دهم للتعلم.
هيئة �لتدري�س: �إن جودة �خلدمة �لتعليمية الأي جامعة �إمنا تقا�س بهيئة تدري�سها، وهذة �الأخرية تقا�س مبا 

تبذله من ن�ساط، وما متتلكه من قدر�ت علمية و�لقدرة يف �إي�سالها و�لرغبة يف �إعطائها.
�ملناه��ج �لدر��سي��ة: تع��د �ملو�زن��ة ب��ني �الأ�سال��ة و�ملعا�س��رة يف �إع��د�د �ملناه��ج من حي��ث �مل�ست��وى، و�ملحتوى، 

و�لطريقة، و�الأ�سلوب من �لعو�مل �ملرتبطة بجودة �خلدمة �لتعليمية. )�سامر�ئي، 2007(
�لقيادة �الإد�رية: يتطلب من �لقيادة �جلامعية �متالك جمموعة من �ملهار�ت �لفنية و�الإدر�كية و�الإن�سانية؛ 

كي يتمكنو� من �لقيام باأدو�رهم �الأكادميية و�الإد�رية و�لرتبوية. )�حلويل، 2004(
�الإمكانات �ملادية : تتعدد �الإمكانات �ملادية يف �لتعليم �لعايل بحيث ت�سمل جميع �أنو�ع �الأثاثات و�لتجهيز�ت 

و�ملخترب�ت و�ملكتبات.
��ستقاللي��ة �جلامع��ة و�لكلية: من موؤ�سر�ت جودة �خلدمة �لتعليمي��ة؛ �ال�ستقاللية و�لتحرر من �ل�سغوط؛ �إذ 
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بقدر ما يتاح من حرية �لتفكري و�لبحث بقدر ما ينطلق �الإبد�ع و�لتفكري.
 Abdullah،( أبعاد �خلدمات �لتعليمية للجامعة: للخدمات �لتعليمية �أبعاد مل يتفق حولها �لباحثون، ويرى�
2005( �أن جودة �خلدمة يف �لتعليم �لعايل يحتوي على �ستة �أبعاد هي: �جلو�نب �الأكادميية وغري �الأكادميية، 
و�لرب�مج �لدر��سية، وت�سهيالت �لو�سول، و�ل�سمعة و�ل�سيت، و�لفهم، وقد حدد )�ل�سعيبي، و�ل�سهر�ين، 2013( 
�أبع��اد �خلد�ت �لتعليمية يف جامعة �مللك خالد بخم�س��ة هي: �أع�ساء هيئة �لتدري�س، و�ملوظفون، و�لت�سهيالت 

�ملادية، و�ملقرر�ت �لدر��سية، و�سمعة �جلامعة.
�الأ�ساليب �الإح�سائية �مل�ستخدمة

) Descriptive Statistics ( لو�سف �الح�سائي�
هنال��ك جمموع��ة من �الأ�ساليب �الإح�سائية �لت��ي ت�ستخدم يف �لو�سف �الإح�سائ��ي مثل:�لتوزيعات �لتكر�رية 
( و�لتباي��ن و�النحر�ف  و�ملتو�سط��ات، و�أهمه��ا �لو�س��ط �حل�ساب��ي �ل��ذي يح�س��ب وفق��ًا لل�سيغ��ة: )
�ملعي��اري، ويع��ّد �لتباين و�النح��ر�ف �ملعياري �أك��ر مقايي�س �لت�ست��ت ��ستخد�ما يف �لبح��وث �لعلمية. ويعرف 
( عند  �لتباي��ن باأن��ه متو�س��ط جمموع مربعات �نحر�فات �لقي��م عن و�سطها �حل�سابي، ويرمز ل��ه بالرمز )
( عند ح�سابه من بيابات �لعينة. )�ملغربي، 2007( ويتم ح�ساب �لتباين:  ح�سابه من بيانات �ملجتمع و)
وهي مقيا�س غري متحيز وفقًا لل�سيغة �الآتية:                                                                                                 

  1  

 �أما �النحر�ف �ملعياري وهو �جلذر �لرتبيعي �ملوجب للتباين؛ في�ستخدم بداًل عن �لتباين الأنه مقيا�س 
)Lyman and Longnecker، 2010( .ت�ستخدم نف�س وحد�ت قيا�س �لبيانات �الأ�سلية

 : Cronbach alphaمعامل �ألفا لكرونباخ
معام��ل �ألف��ا لكرونب��اخ هو �أك��ر �ملقايي���س ��ستخد�مًا لقيا���س �لثب��ات )�الت�ساق �لد�خل��ي(، فقد �أُ�ست��ق �أ�ساًل 
بو��سط��ة كودر وريت�سارد�سون ع��ام )1937( لبيانات �ملتغري�ت �لثنائية، ثم مت تعميمها بو��سطة كرونباخ عام 
)1951( ليتنا�سب مع �أي نوع من �ملتغري�ت. ويرت�وح معامل �ألفا بني )1-0(، وكلما ز�دت قيمة �ملعامل دل ذلك 

على �أن �ملقيا�س يتمتع بثبات مرتفع، و�لعك�س �سحيح. ويتم ح�سابه وفقًا ملعادلة كرونباخ �الآتية:
     2                                                 

( متث��ل تباين �لدرج��ات لكل �س��وؤ�ل و) ( متث��ل �لتباين �لكلي  حي��ث )n( متث��ل ع��دد �أ�سئل��ة �الختبار و)
)Cronbach، 1951( .لدرجات �الختبار ككل

) Factor Analysis ( لتحليل �لعاملي� 
   مفهوم �لتحليل �لعاملي

يعرف �لتحليل �لعاملي باأنه )�أ�سلوب من �أ�ساليب �لتحليل �الإح�سائي متعدد �ملتغري�ت(، ويقوم �لتحليل �لعاملي 
بو�س��ف �لظو�ه��ر �أو �ل�سف��ات للمتغري�ت وتف�سريه��ا على �أ�سا�س �لو�س��ول �إىل �أعلى درجة م��ن �ملعلومات باأقل 
عدد من �لعو�مل، �لتي تعرب عن �لعالقات �ملوجودة بني �ملتغري�ت بد�لة خطية �أو غري خطية. وميكن للتحليل 
�لعامل��ي �أن يحق��ق ع��دة �أه��د�ف مثل �لتع��رف على �أمناط �لعالق��ات �لبيني��ة و�القت�ساد يف و�س��ف �لبيانات. 

)Hair، et.al. 2010(
هن��اك ع��دد من �ملعايري �لتي ميك��ن ��ستخد�مها لتحديد ع��دد �لعو�مل �مل�ستخل�سة؛ منها: معي��ار كايزر )�لقيم 
�لذ�تي��ة �أك��رب من �أو ي�ساوي �لو�ح��د �ل�سحيح(. وميكن ت�سني��ف �لعو�مل �لتي يتم �لتو�س��ل �إليها يف  �لتحليل 
�لعامل��ي �إىل ثالث��ة �أن��و�ع؛ �لعامل �لع��ام: وهو �لعام��ل �مل�سرتك �لذي يوج��د يف جميع �الختب��ار�ت. و�لعامل 
�لطائف��ي: وه��و �لذي يوجد يف بع���س �الختبار�ت �لتي تخ�سع للتحليل �لعامل��ي. و�لعامل �خلا�س �أو �لنوعي:  
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)Gorsuch، 1974( .وهو �لذي يخت�س بنوع و�حد من �أنو�ع �الختبار�ت
Factor Analysis Model لنموذج �لعاملي�

  ، j=1،2،…،p ( لعين��ة حجمها )n( عل��ى �أ�سا�س د�لة 
jX يف�س��ر �لنم��وذج �لعامل��ي ل� )P(من �ملتغ��ري�ت ل��� )

 specific( و�لعامل �لوحيد ، ) خطية ل� )m( من �لعو�مل �لعامة )Common Factors( حيث )  
Factor(. ويكون على �لنحو �الآتي:

                                            

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .   .  .

 

 ) . i( لعامل �لوحيد رقم� ،)   ،  j( لعامل �لعام رق��م� )  ، i (متث��ل متو�س��ط �ملتغري رق��م ) ( : حي��ث
حتميل �ملتغري)i( على �لعامل )j(. وعليه تكون �مل�سفوفة) ( هي م�سفوفة �لتحميالت.

ويف �سيغة �مل�سفوفات يكون كاالآتي:

وعند معايرة �لبيانات وهي �حلالة �ملعتادة يف �لتحليل �لعاملي تكون �ل�سيغة كاالآتي:
   X =  ΛF  +  Ε       5                                                                                                     

 )response( وهكذ� كل ��ستجابة .) Johnson and Wichern، 1998( .وهذ� ما ي�سمى بالنموذج �لعاملي
للمتغري�ت تتكون من ق�سم ياأتي عن طريق �لعو�مل �لعامة، و�آخر عن طريق �لعامل �لوحيد، �لق�سم �لذي ياأتي 
ع��ن طريق �لعو�مل �لعامة ه��و تركيب خطي من هذه �لعو�مل، و�لعامل �لوحي��د يحتوي على جميع �لتاأثري�ت 

 .) �الأخرى �ملوجودة يف �لعو�مل �لعامة �الأخرى و�لتي عددها )
Communalities كميات �ل�سيوع

      كمي��ة �ل�سي��وع Communality للمتغ��ري )j ( ه��ي جمم��وع مربعات حتميالته، ومتثل ن�سب��ة �لتباين �لذي 
2 ( ومتثل بالعالقة �الآتية:

jh تف�سره �لعو�مل �لعامة �مل�ستخل�سة لهذه �ملتغري�ت، و�لتي نرمز لها بالرمز )

   
      

          6                                                                   

( عن مدى �لرت�بط بني �ملتغري�ت و�لعو�مل �مل�ستخل�سة. )Hair)2010،�إن طريقة  2
jh وتعرب كميات �ل�سيوع )

 ) 2
jh �ملكون��ات �لرئي�سة عن��د ��ستخد�مها يف تطبيق �لتحليل �لعاملي حتت��اج �إىل تقدير �أويل لكمية �ل�سيوع )

وو�سعها على �لقطر �لرئي�س مل�سفوفة �الرتباط.
Factor Extraction Methods طرق ��ستخال�س �لعو�مل

هن��اك ع��دة طرق م�ستخدم��ة ال�ستخال�س �لعو�م��ل يف �لتحليل �لعاملي، �أك��ر �لطرق ��ستخد�م��ًا هي طريقة 
�ملكون��ات �لرئي�س��ة باالإ�ساف��ة �إىل �لطرق �الأخ��رى مثل �لطريق��ة �لقطرية و�لطريقة �ملركزي��ة؛ با�ستخد�م 
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متو�س��ط �الرتباط��ات، وطريق��ة �الإمكان �الأعظ��م، وطريقة �لعو�مل �ملتع��ددة. يف طريقة �ملكون��ات �لرئي�سة 
)Timm، 2002( .يفرت�س �أن كمية �ل�سيوع �بتد�ًء ي�ساوي �لو�حد �ل�سحيح ثم يتم �ال�ستخال�س

 Factor Rotationتدوير �لعو�مل
�لتدوي��ر: عب��ارة ع��ن حتويلة خطي��ة ملعام��الت �لتحميل، وهي تناظ��ر تدويرً� للمح��اور، له��ذ� �ل�سبب ت�سمى 
�أي��ة حتويل��ة متعام��دة ملعامالت �لتحميل وما يرتت��ب عليها من حتوي��ل متعامد للعو�مل با�س��م تدوير �لعو�مل 
)Factor Rotation(. �إن �لعو�م��ل �لت��ي نح�س��ل عليها قبل �لتدوير ال تعطينا �ملعلوم��ات �لتي تقدم �لتف�سري 
�الأك��ر مالءمة للمتغ��ري�ت قيد �لدر��سة، ولذ� يتم تف�سري �لعو�مل بعد عملي��ة �لتدوير، ويكون �الأثر �لنهائي 
لتدوير م�سفوفة �لعو�مل هو �إعادة توزيع �لتباين بغر�س �لو�سول �إىل �سورة �أب�سط ي�سهل تف�سريها. )2010(

Hair

 )m×p( و�أبعادها ،)Unrotated Loadings( هي م�سفوف��ة معامالت �لتحميل غري �مل��دورة )L ( إذ� كان��ت�
�لت��ي ح�سلن��ا عليها با�ستخ��د�م �أية طريقة من طرق تقدير �ملعامل فاإن �مل�سفوف��ة �ملدورة ميكن �حل�سول عليه 

كاالآتي:

حيث )T( م�سفوفة متعامدة، ومع ذلك تبقى م�سفوفة �لتباينات و�لتغاير�ت )�أو م�سفوفة معامالت �الرتباط 
)Johnson and Wichern، 1998( .كما هي دون تغري )ملقدرة�

وم��ن �الأم��ور �ملهمة لتف�سري �لعو�مل ظهور �أكر من ت�سبع عليه، و�لتف�سري �الأمثل للعو�مل خالل �لت�سبعات يجب 
�أن يك��ون هناك على �الأقل ثالثة ت�سبعات، كذل��ك يجب �أن نحدد �أهمية �لعامل وحتدد هذه �لعملية بالتباين 
�ل��ذي يع��رب عنه �لعامل. ويت��م تف�سري �لعو�مل من خ��الل مناق�سة طبيع��ة و�أ�سل �لعو�م��ل، و�رتباط �لعو�مل 

ببع�سها. )باهي و�آخرون، 2002(
Hypothesis Testing ختبار�لفرو�س�

ت�ستخ��دم جمموع��ة من �الختبار�ت الختبار �لفر�سيات �الإح�سائية، كل �ختب��ار تتنا�سب مع طبيعة �لبيانات 
(، �لت��ي ترجع  2

X و�س��روط �الختب��ار وفر�سيت��ا �لع��دم و�لبدي��ل، من ه��ذه �الختب��ار�ت �ختبار مرب��ع كاي)
ل��كارل بري�س��ون وتعد من �أه��م �ختب��ار�ت �لداللة �الإح�سائي��ة الأنها ال تعتمد عل��ى �سكل �لتوزي��ع ) �ملقايي�س 
�لالبار�مرتي��ة(، وت�ستخ��دم �ختبار مربع كاي حل�ساب داللة فروق �لتك��ر�ر�ت �أو �لبيانات �لعددية �لتي ميكن 
حتويلها �إىل تكر�ر يف �سورة ن�سب �أو �حتماالت. وي�ستخدم �ل�سيغة �لتالية حل�ساب قيمة مربع كاي:                                       

          8                                                                                 

حي��ث )O( ت�س��ري �إىل �لتك��ر�ر �مل�ساه��د و )E( �إىل �لتك��ر�ر �ملتوقع. )طعم��ة وحنو���س، 2009( ويتم �ختبار 
( : متغري�ت �ل�سف و�لعمود م�ستقلة  0H �لفر�سيات �الآتية با�ستخد�م �إح�ساء مربع كاي: �لفر�س �لعدمي: )
 Lyman and(.متغ��ري�ت �ل�س��ف و�لعمود غ��ري م�ستقلة ع��ن بع�سه��ا :) 1H ع��ن بع�سه��ا، �لفر���س �لبدي��ل : )

)Longnecker 2010

الدراسات السابقة
هنالك عدد كبري من �لدر��سات �لتي تناولت �جلودة يف موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل من وجهات نظر خمتلفة �أغلبها 

�إد�رية �أو تربوية؛ منها:
)�حلد�ب��ي، ق�س��وة، 2009( هدف��ت �لدر��سة �إىل �لتع��رف على م�ستوى ج��ودة �خلدم��ة �لتعليمية بكلية   -
�لرتبي��ة حجة جامعة عمر�ن من وجهة نظ��ر طلبة �الأق�سام �لعلمية، وقد تكونت جمموعة �لدر��سة من 
جمي��ع طلبة �الأق�سام �لعلمية و��ستملت �ال�ستبانة على ت�سع��ة حماور هي: �ملادة �لعلمية، و�أع�ساء هيئة 
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�لتدري�س، و�ملكتب��ة، و�ملوظفون، و�لقبول و��لت�سجيل، و�الأن�سطة �لطالبية، و�ل�سورة �لذهنية للجامعة، 
و�لتوظي��ف، و�لبني��ة �لتحتية. وتو�سل �لباحث �إىل �أن م�ستوى ج��ودة �خلدمة �لتعليمية بكلية �لرتبية 
دون �مل�ست��وى �ملطل��وب، وع��دم وجود ف��روق ذ�ت دالل��ة �إح�سائية مل�ست��وى �جلودة تعزى ملتغ��ري �جلن�س، 

ووجود فروق ذ�ت داللة �إح�سائية تعزى ملتغريي �لتخ�س�س و�مل�ستوى.
 High Education Performance ل�سعيب��ي و�ل�سه��ر�ين، 2013( ق��د ��ستخ��دم �لباحث��ان مقيا���س�(  -
�)HEDPERF(ذ�ت �خلم�س��ة �أبع��اد؛ هي: بعد �لت�سهي��الت �ملادية، و�أع�ساء هيئ��ة �لتدري�س، و�لرب�مج 
و�ملق��رر�ت �لدر��سي��ة، و�ل�سمع��ة و�ل�سي��ت، و�ملوظفني. وتو�سل �لباحث��ان �إىل �أن تقيي��م �لطلبة للجودة 
متو�س��ط يف جمي��ع �أبعاده، وعدم وج��ود تباين بني �آر�ء �لطلبة وفقًا للنوع، بينم��ا يوجد تباين وفقًا لنوع 

�لكلية و�مل�ستوى �لدر��سي.
در��س��ة )ب��و عب��د�هلل 2010(، هدفت �لدر��س��ة �إىل قيا�س �أبعاد ج��ودة �خلدمة، در��س��ة تطبيقية على   -
بري��د �جلز�ئر، وقد تو�سل �لباحث �إىل ��ستخال���س )4( عو�مل من )20( متغريً�؛ وهي �ل�سمان، وعملية 

�خلدمة، وحميط �خلدمة، و�ملعاملة.
در��سة )عبد�هلل، 2014( هدفت �إىل �لتعرف على �جتاهات طالب وطالبات جامعة بخت �لر�سا وكردفان   -
بال�س��ود�ن حول و�ق��ع �الأد�ء يف �جلامعة على �س��وء معايري �جلودة. وقد ��ستمل��ت عملية تقييم م�ستوى 
�الأد�ء عل��ى خم�س��ة حماور ه��ي: حمور تنظي��م �لرب�م��ج �لدر��سية و�إد�رته��ا، وحمور �إج��ر�ء�ت �لتعليم 
و�لتعل��م و�أن�سطتها، وحمور �مل�سادر �لتعليمية، ومو�دها و�ملر�ف��ق و�لتجهيز�ت و�لبيئة �جلامعية، وحمور 
دع��م �لطلبة، و�الإر�ساد �ملهني و�الأكادمي��ي و�خلدمات �مل�ساندة، وحمور تطوير �ملهار�ت �لعامة و�خلا�سة. 
وتو�سل��ت �لدر��س��ة �إىل جملة من �لنتائج �أهمها: �أن هن��اك �جتاهًا عامًا متو�سطًا من قبل طالب وطالبات 

جامعتي بخت �لر�سا وكردفان فيما يتعلق بتقييم م�ستوى �الأد�ء �جلامعي مبوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل.
در��س��ة )�أب��و وردة، 2007(، تتمثل �مل�ساهم��ة �لرئي�سة لهذ� �لبحث يف حتوي��ل مقيا�س HEdPERF �إىل   -
مقيا���س منوذجي ي�سلح لقيا�س جودة �خلدمة يف موؤ�س�سات �لتعليم يف م�سر، حيث قامت �لباحثة باإجر�ء 
بع���س �لتعدي��الت عل��ى هذ� �ملقيا���س ليتنا�سب م��ع موؤ�س�سات �لتعلي��م �لعايل يف م�سر. ومت��ت �لدر��سة من 
خ��الل )4( �أبعاد: �جلو�ن��ب �الأكادميية، يليها �ل�سه��رة �أو �ل�سيت، ثم �جلو�نب غ��ري �الأكادميية، و�أخريً� 

ت�سهيالت �لو�سول. 
در��س��ة )�حل�سني��ة، 2009(، هدف��ت �لدر��س��ة �إىل قيا���س م�ستوى ر�س��ا طلبة كلية �القت�س��اد يف جامعة   -
حل��ب ع��ن �الأد�ء �الإد�ري و�الأكادمي��ي لكليته��م، ومت ��ستخ��د�م ع�س��رة جم��االت تر�وح��ت �لنتائ��ج بني 
�جلي��د يف جم��ال �أد�ء �أع�س��اء هيئ��ة �لتدري�س، ومقب��ول يف جمال �لبح��ث �لعلمي، و�سعي��ف يف �ملجاالت 
�الأخ��رى جميعه��ا. كما بينت �لنتائج �أنه ال توجد فروقات جوهرية يف م�ستوى �لر�سا تعود �إىل �ملتغري�ت 

�لدميوغر�فية و�لدر��سة، با�ستثناء بع�س �الأ�سئلة �ملحددة.
جن��د �أن �لدر��س��ات �أع��اله قد تناول��ت �جلودة من زو�ي��ا متعددة، ويف جم��االت خمتلفة �إد�ري��ة �أو تربوية؛ 
با�ستثن��اء در��س��ة �سال��ح بوعب��د�هلل فهي م��ن منظور �إح�سائ��ي، وياأتي ه��ذ� �لبحث ليتن��اول �ملو�سوع من 

منظور �إح�سائي لقيا�س �أبعاد �خلدمات �لتعليمية.
 منهجية الدراسة وإجراءاتها

مت ��ستخ��د�م �ملنه��ج �لو�سف��ي لو�س��ف عينة �لدر��س��ة، و�ملنه��ج �لتحليلي بغر�س تعمي��م نتائج در��س��ة �لعينة 
�ملختارة على �ملجتمع. 

جمتمع �لدر��سة وعينته:
 يتمث��ل جمتم��ع �لدر��سة يف جمي��ع طلبة جامعة نياال؛ �لبالغ عددهم �أكر من ع�س��رة �آالف طالب وطالبة، يف 
�لع��ام �لدر��س��ي 2013/2014م. كما مت حتديد حج��م �لعينة بناًء على �حلد �الأدنى �ل��الزم الإجر�ء �لتحليل 

 )Hair، 1998( .)235 = 5×47(،)5 × لعاملي )عدد �ملتغري�ت�

http://dx.doi.org/10.20428/AJQAHE.9.2.2


المجلة العربيـة لضمـان 26
جودة التعليم الجامعي

د.عبد �جلالل عثمان �إدري�س �أبكر
املجلد التا�سع  العدد )24( 2016م 

http://dx.doi.org/10.20428/AJQAHE.9.2.2

وقد مت ت�سميم �لعينة �لع�سو�ئية �لطبقية على �أ�سا�س �لكليات و�الأق�سام و�مل�ستويات؛ �مل�ستويات �لتي ��ستهدفت 
ه��ي �لثالث و�لر�بع و�خلام�س لكفاية خربته��م باجلامعة. حجم �لعينة �ملقرتحة )عدد �ال�ستبانات �ملوزعة( 
)600( ��ستبان��ة؛ وذل��ك ل�سمان �حل�سول على حج��م عينة �أكرب من �حلد �الأدن��ى. ومت توزيع �ال�ستبانة على 
�سب��ع كلي��ات بن�سبة طلبتها، ومت توزيع �ال�ستبانة د�خل �لكليات بالت�ساوي لكل �مل�ستويات و�الأق�سام وع�سو�ئيًا 
%( على �لنحو �الآتي: كلي��ة �لرتبية )132( ��ستمارة،  ب��ني �لطلب��ة. وبلغت ن�سبة �ال�ستجابة ح��و�يل )80 
كلي��ة �القت�ساد )64(، كلية �لعلوم �لبيطرية )47(، كلي��ة �لهند�سة )78(، كلية �لتقانة )79(، كلية �لقانون 

)47(، كلية �الأطر �ل�سحية )29( ��ستمارة، فبلغت عينة �لدر��سة )476( طالبا وطالبة.
�أد�ة جمع �لبيانات: 

مت جم��ع �لبيان��ات با�ستخد�م �أد�ة مقننة م�سبقًا، �سبق ��ستخد�مه��ا يف در��سة مماثلة من وجهة نظر �إد�رية يف 
 High، جامع��ة �ملل��ك خالد باململكة �لعربي��ة �ل�سعودية.)�ل�سعيب��ي و �ل�سهر�ين، 2013( و�ملتمث��ل يف مقيا�س
Education Performance)HEDPERFوه��ي �أي�س��ًا �مت��د�د لدر��س��ة طبق��ت يف �جلامع��ات �ملاليزي��ة. 
)Abdulla،2006 (م��ع �إ�ساف��ة بع���س �لفقر�ت، وقد مت ��ستخ��د�م مقيا�س ليك��رت )Likert( �خلما�سي، وقد 
�حت��وت �ال�ستبان��ة على خم�سة �أبعاد وعدد من �لفق��ر�ت لكل بعد على �لنحو �الآت��ي: �أع�ساء هيئة �لتدري�س 
)11( فق��رة، �ملوظف��ني )10( فقر�ت، �لت�سهيالت �ملادي��ة )15( فقرة، �ملقرر�ت �لدر��سي��ة )4( فقر�ت، �سمعة 

�جلامعة )7( فقر�ت.
�سدق �ملقيا�س وثباته: 

�ملقيا���س �مل�ستخ��دم يف ه��ذه �لدر��س��ة مقيا���س مق��ن م�سبقًا، ق��د ثبت �سدق��ه و��ستخ��دم يف در��س��ات �سابقة. 
)�ل�سعيب��ي و�ل�سه��ر�ين 2013( و )Abdullah 2006(، بينم��ا مت در��س��ة مدى ثبات ه��ذ� �ملقيا�س با�ستخد�م 

معامل �لثبات لكرونباخ )�ألفا( كما هو  مو�سح يف �جلدول رقم )1(
جدول رقم )1(  معامل الثبات األفا للمقيا�س

قيمة �ألفا لكرونباخ�لبعد
0.826الت�سهيالت املادية

0.911اأع�ساء هيئة التدري�س

0.669املقررات الدرا�سية

0.839ال�سمعة

0.863املوظفون

0.951املقيا�س ككل

           �مل�سدر: من �إعد�د �لباحث �عتمادً� على نتائج �لتحليل �الإح�سائي

ت�س��ري قيم��ة معامل �لثب��ات �ألفا �إىل �أن ه��ذ� �ملقيا�س ذو ثبات بدرج��ة كبرية، حيث جند قيم��ة معامل �لثبات 
للمقيا���س ككل ق��د بلغت )0.951(، بينما تر�وحت قيمة معامل �لثب��ات الأبعاد �ملقيا�س �خلم�س بني )0.669( 
ل��دى بع��د �ملقرر�ت �لدر��سية كاأقل قيمة و)0.911( لبعد �أع�ساء هيئ��ة �لتدري�س كاأعلى قيمة، وهي �أكرب من 

�لقيمة �ملقبولة للمعامل �لبالغ )0.6(. 
 �لدر��سة �لتطبيقية – در��سة بيانات �خلدمات �لتعليمية بجامعة نياال

 نتائج �لتحليل �الإح�سائي �لبيانات
�لو�س��ف �الإح�سائ��ي: يت�سح من نتائ��ج �لو�سف �الإح�سائي لبيان��ات �لعينة ج��دول )2( �أن طلبة جامعة نياال 
ينظرون �إىل جودة �خلدمات باجلامعة ب�سكل عام بدرجة متو�سط فما دون، حيث بلغ متو�سط �إجابات �لطلبة 
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ع��ن ج��ودة �خلدمات ب�سكل ع��ام )2.668( بانحر�ف معي��اري )1.618(، وهي �أق��رب �إىل �ملتو�سط �الفرت��سي 
)3(. �أما نظرة �لطلبة �إىل �الأبعاد �لتف�سيلية جلودة �خلدمات، فقد بلغ متو�سط �ملقرر�ت �لدر��سية )3.135(
كاأعل��ى متو�سط، وهو يزيد قلياًل عن �ملتو�سط �الفرت��س��ي، يليه �أع�ساء هيئة �لتدري�س )2.925(، بينما متثل 

حمور �ملوظفني �أقل متو�سط )2.404(، وهو ما ي�سري �إىل عدم ر�سا �لطلبة عن �أد�ء �ملوظفني.
جدول رقم ) 2 ( الو�سف الإح�سائي لنتائج حتليل بيانات العينة لطلبة اجلامعة

�لتباين�ملتو�سط�لبعدم
2.6021.711الت�سهيالت املادية1

2.9251.632اأع�ساء هيئة التدري�س2

3.1351.634املقررات الدرا�سية3

2.7021.678ال�سمعة4

2.4041.632املوظفون5

2.6681.618املقيا�س

               �مل�سدر: من �إعد�د �لباحث �عتمادً� على نتائج �لتحليل �الإح�سائي

نتائج �لتحليل �لعاملي
مت ��ستخ��د�م �لتحليل �لعاملي للتعرف على عدد �لعو�مل )�أبع��اد �ملتغري�ت( حمل �لدر��سة، ومدى تطابقها مع 
�لدر��سات �ل�سابقة. مت حتليل م�سفوفة �الرتباط بني )37( من �ملتغري�ت بعد حذف بع�سها. كما مت ��ستخد�م 
)Bartlett›s Test( الختب��ار م��دى منا�سب��ة م�سفوف��ة �الرتب��اط و )KMO( الختب��ار م��دى منا�سبة حجم 

�لعينة، وكانت �لنتائج كما يف �جلدول  )3(  
                                                               KMO and Bartletts Test جدول رقم )3(   اختبار كايزر – ماير – اولكن وبارتلت     

 927.مقيا�س كايزر-ماير-�ولكن لكفاية �ملعاينة

اختبار بارتلت
4357.427قيمة مربع كاي

666درجات احلرية 

000.م�ستوى املعنوية

SPSS مل�سدر: نتائج �لتحليل �الإح�سائي با�ستخد�م�     
فق��د  بل��غ )KMO  0.927( كم��ا يف �جل��دول )3( وهو ما ي�س��ري �إىل �أن حجم �لعينة كاف للو�س��ول �إىل نتائج 
مقبول��ة. كما بلغ م�ستوى معنوي��ة )Bartlett›s Test  0.000(،  وهو ما ي�سري �إىل �أن م�سفوفة �الرتباط لي�س 

م�سفوفة �لوحدة ومنا�سبة الإجر�ء �لتحليل �لعاملي.
��ستخال�س �لعو�مل

مت ��ستخ��د�م حتلي��ل �ملكون��ات �لرئي�س��ة ال�ستخال�س �لعو�م��ل، وطريق��ة �لفارمياك�س لتدوير �ملح��اور، ووفقًا 
ملعي��ار Kaiser )قي��م ذ�تية �أكرب من �أو ت�ساوي و�حد( فقد مت ��ستخال�س �سبع��ة عو�مل لتمثل �لبناء �لعاملي 

للخدمات �لتعليمية �لتي تقدمها جامعة نياال من وجهة نظر �لطلبة جدول )4(
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جدول رقم )4( التباين الكلي املف�سر قبل وبعد التدوير )العوامل امل�ستخل�سة(

�لعو�مل
جمموع مربعات �لتحميالت �ملدورةجمموع مربعات �لتحميالت �مل�ستخل�سة

ن�سبة من �الجمايل
�لتباين

�لن�سبة 
ن�سبة من �الجمايل�لرت�كمية

�لتباين
�لن�سبة 

�لرت�كمية
112.85034.73134.7315.31614.36814.368

22.2626.11440.8454.05010.94625.314

31.9025.14245.9873.81010.29735.612

41.5384.15550.1423.0778.31543.927

51.4583.94054.0822.2736.14350.070

61.1573.12657.2081.8955.12155.190

71.0632.87260.0801.8094.89060.080

SPSS مل�سدر: نتائج �لتحليل �الإح�سائي با�ستخد�م�

 Extraction Method: Principal Component   سل��وب �ال�ستخال���س: حتلي��ل �ملكون��ات �لرئي�سي��ة��
Analysis

ي�سري �جلدول �أعاله )4( �إىل �لعو�مل �مل�ستخل�سة با�ستخد�م �لتحليل �لعاملي قبل وبعد تدوير �ملحاور، ووفقًا 
ملعي��ار )كاي��زر( فاإن ع��دد �لعو�مل �مل�ستخل�سة �سبعة عو�م��ل، حيث تبلغ �لقيم �لذ�تية �أك��ر من و�حد كما يف 
�لعم��ود �لث��اين، �إذ بلغ��ت )12.85( �ملكون �الأول وتتناق�س تدريجي��ًا �إىل )1.063( للمك��ون �ل�سابع، �أما بقية 

�ملكونات فالقيم �لذ�تية �خلا�سة بها �أقل من �لو�حد �ل�سحيح.
�لعو�م��ل �مل�ستخل�سة با�ستخد�م معيار)كاي��زر( ترتبط مع �ملتغري�ت كما يف �جلدول )5( لتكون �لبناء �لعاملي 
للعو�م��ل �مل�ستخل�سة؛ حي��ث يو�سح �جلدول كل عامل وعدد �ملتغري�ت وحتميالتها عل��ى �لعامل، فالعامل �الأول 

يتكون من )13( متغريً�، وتقل بالتدريج لت�سل عدد �ملتغري�ت للعامل �الأخري )�ل�سابع( �إىل )4( متغري�ت.
جدول رقم )  5  ( امل�سفوفة املدورة للعوامل )البناء العاملي جلودة اخلدمات التعليمية(

�لعامل
1234567�ملتغري
q1.688

q2.797

q3.690

q4.701

q5.570

q7.748

q8.704

q10.373.692

q11.423.462
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q12.724

q13.710

q14.618

q16.616

q17.682

q18.623

q19.597.330

q20.711

q21.602.339

q22.571.383

q23.623

q24.597

q25.692

q28.568

q29.674

q31.648

q32.663

q33.535.391

q34.630

q35.449.567

q36.586.333

q37.541.387

q38.322.655

q39.329.637

q40.741

q41.441.467

q42.526.346

q45.605.315

SPSS مل�سدر: نتائج �لتحليل �الإح�سائي با�ستخد�م�

مناق�سة نتائج �لتحليل 
تف�سري �لعو�مل �مل�ستخل�سة من �لتحليل �لعاملي

يت��م تف�س��ري �لعو�م��ل بعد تدوير �ملحاور؛ حيث ي�ساه��م عملية �لتدوير يف جعل م�سفوف��ة �لبناء �لعاملي �أكر 
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�سهولة، ويكون حتميل �أي متغري على عامل و�حد ب�سكل �أ�سا�سي. ويتم تف�سري �لعو�مل من خالل حتديد طبيعة 
�لعامل، ومن ثم �قرت�ح ��سم يتنا�سب مع تركيب �لعامل.

جدول رقم ) 6( تركيب العامل الأول

�لتحميل�ملتغريم
616.يظهر الأ�ساتذة اجتاهات اإيجابية نحو الطلبة1

682.يتم التوا�سل ب�سورة م�ستمرة بني الأ�ساتذة والطلبة2

623.ي�ستجيب الأ�ساتذة ملالحظات الطلبة وتعليقاتهم3

597.يوفر الأ�ساتذة الوقت الكايف واملنا�سب لتقدمي الن�سح وامل�سورة للطلبة4

711.يتمتع الأ�ساتذة بكفاءة عالية اأثناء ال�سرح داخل قاعات املحا�سرات5

602.تتوفر اخلربات الأكادميية والتعليمية يف اأع�ساء هيئة التدري�س6

571.يبدي الأ�ساتذة مواقف اإن�سانية جتاه الطلبة داخل قاعات املحا�سرات وخارجها7

تتوافر تعليمات تنظم م�ساعدة الأ�ساتذة للطلبة يف فهم ما ي�سعب عليهم داخل قاعات 8
623.املحا�سرات وخارجها

597.ي�ستجيب الأ�ساتذة لآراء الطلبة لتح�سني اأداء اخلدمة التعليمية9

692.ي�ستخدم الأ�ساتذة الو�سائل امل�ساعدة يف تب�سيط املعلومات وتو�سيلها10

322.ي�ستجيب املوظفون ب�سرعة ملطالب الطلبة رغم �سغوط العمل11

329.يتعاطف املوظفون مع الطلبة ويكون لهم دور يف طماأنتهم عند تعر�سهم للم�سكالت12

441.يتمتع املوظفون باللطف وح�سن اخللق13

�مل�سدر: من �إعد�د �لباحث �عتمادً� على نتائج �لتحليل �الإح�سائي

�لعامل �الأول
يتكون �لعامل �الأول من )13( متغريً� ح�سب )جدول 6(، ويف�سر ما جمموعه )14.368 %( من جمموع �لتباين 
�ملف�س��ر يف �لظاه��رة. ع�س��رة متغ��ري�ت من تل��ك �ملتغري�ت مرتبط��ة باالأ�ست��اذ، وبتحميالت �أكرب م��ن �ملتغري�ت 

�لثالثة �ملتبقية. �إذ� فالعامل �الأول )�لُبعد( هو بعد �أع�ساء هيئة �لتدري�س.
جدول رقم ) 7 ( تركيب العامل الثاين

�لتحميل�ملتغريم
330.يوفر الأ�ساتذة الوقت الكايف واملنا�سب لتقدمي الن�سح وامل�سورة للطلبة1

449.حتر�س اجلامعة على التطوير والتحديث ب�سكل دائم2

586.تهتم الإدارة بالطلبة وت�سعهم يف قائمة اأولوياتها3

541.يتم ا�ستخراج نتائج المتحانات يف الوقت املنا�سب4

655.ي�ستجيب املوظفون ب�سرعة ملطالب الطلبة رغم �سغوط العمل5

637.يتعاطف املوظفون مع الطلبة و ويكون لهم دور يف طماأنتهم عند تعر�سهم للم�سكالت6

741.ي�سعر الطلبة بالأمان عند اإجراء اأي معامالت داخل اجلامعة7

467.يتمتع املوظفون باللطف وح�سن اخللق8
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526.يتمتع كل موظفي اجلامعة بالكفاءة يف اأداء الأعمال املنوطة بهم9

692.ي�ستخدم الأ�ساتذة الو�سائل امل�ساعدة يف تب�سيط املعلومات وتو�سيلها10

�مل�سدر: من �إعد�د �لباحث �عتمادً� على نتائج �لتحليل �الإح�سائي

�لعامل  �لثاين
�لعام��ل �لث��اين يف�س��ر م��ا ن�سبت��ه )10.946 %( م��ن �لتباي��ن �لكل��ي، ويتكون م��ن )10( متغ��ري�ت؛ )6( منها 
خا�س��ة باملوظف��ني وبتحميالت �أكرب من �ملتغري�ت �الأخ��رى )جدول 7(. �أعلى �لتحميالت ه��ي �ل�سعور باالأمان 
عن��د �إج��ر�ء �ملعام��الت )0.741(، و�سرع��ة ��ستجابة �ملوظفني ملطال��ب �لطلب��ة )0.655(، وتعاطف �ملوظفني 
م��ع �لطلبة عن��د تعر�سهم للم�س��اكل )0.637(، يلي �ملوظف��ني �ل�سمعة بثالثة متغري�ت ولك��ن بتحميالت �أقل، 

وبالتايل هذ� �لعامل )�لُبعد( ميثل بعد �ملوظفني.
جدول رقم ) 8 ( تركيب العامل الثالث

�لتحميل�ملتغريم
339.تتوفر اخلربات الأكادميية والتعليمية يف اأع�ساء هيئة التدري�س1

383.يبدي الأ�ساتذة مواقف اإن�سانية جتاه الطلبة داخل قاعات املحا�سرات وخارجها2

568.تتنوع التخ�س�سات والأق�سام العلمية يف اجلامعة3

674.تتوافق التخ�س�سات مع متطلبات �سوق العمل4

648.يتم حتديث املقررات مبا يتواكب والتغريات البيئية املحيطة5

663.تتمتع اجلامعة بال�سمعة احل�سنة فيما تقدمه من تخ�س�سات اأكادميية مطلوبة يف �سوق العمل6

535.هناك ثقة فيما تقدمه اجلامعة من خدمات تعليمية7

630.تتطابق اخلدمة التعليمية يف اجلامعة مع ما هو معلن عنه م�سبقا8ً

567.ت�سعى اجلامعة لتحديث الأ�ساليب التعليمية التي تتبعها9

333.حتر�س اجلامعة على التطوير والتحديث ب�سكل دائم10

      �مل�سدر: من �إعد�د �لباحث �عتمادً� على نتائج �لتحليل �الإح�سائي

�لعامل �لثالث
�لعام��ل �لثالث )جدول 8( يف�س��ر ن�سبة )10.297( من �لتباين �لكلي، ويتكون من )10( متغري�ت؛ يحتوي هذ� 
�لعامل على )6( من �ملتغري�ت �خلا�سة ب�سمعة �جلامعة. حتميالت تلك �ملتغري�ت هي: �سمعة �جلامعة يف �سوق 
�لعم��ل )0.663(، وحتدي��ث �ملقرر�ت مبا يتو�ك��ب و�لتغري�ت �لبيئية �ملحيط��ة )0.648(، وتطابق �خلدمة يف 
�جلامع��ة م��ع م��ا هو معلن عن��ه م�سبقًا )0.63(، وه��ذه �لتحميالت �أكرب م��ن كل �لتحميالت �الأخ��رى با�ستثناء 
حتميل متغري و�حد، وهو تو�فق �لتخ�س�سات مع متطلبات �سوق �لعمل )0.674(. �إذ� �ال�سم �ملقرتح لهذ� �لعامل 

هو بعد �سمعة �جلامعة.
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جدول رقم )9 ( تركيب العامل الرابع

�لتحميل�ملتغريم
688.تت�سم مباين اجلامعة بال�سعة والرحابة1

797.تبدو مباين اجلامعة ومرافقها نظيفة2

690.تتوافر املرافق والت�سهيالت يف املباين اجلامعية3

701.القاعات الدرا�سية مهياأة و�سعتها منا�سبة4

423.تتوافر مظالت وا�سعة ومنظمة ل�سرتاحة الطلبة5

387.يتم ا�ستخراج نتائج المتحانات يف الوقت املنا�سب6

�مل�سدر: من �إعد�د �لباحث �عتمادً� على نتائج �لتحليل �الإح�سائي

�لعامل �لر�بع
يتك��ون ه��ذ� �لعامل من )6( متغ��ري�ت، ويف�سر )8.315 %( من �لتباين �لكلي )ج��دول 9(، هنالك متغري و�حد 
فقط ال يتعلق بالت�سهيالت �ملادية هو ��ستخر�ج نتائج �المتحانات يف �لوقت �ملنا�سب وباأقل حتميل )0.387(. 
�أم��ا �ملتغري�ت �الأخرى فكلها خا�سة ببعد �لت�سهيالت �ملادي��ة وبتحميالت )0.797( لنظافة مر�فق �جلامعة، و 
)0.701( ل�سع��ة �لقاعات �لدر��سية وتهيئته��ا، و)0.69( لتوفر �ملر�فق يف �ملباين �جلامعية، و )0.688( ل�سعة 
مب��اين �جلامع��ة ورحابتها، و�أقل �لتحميالت ه��ي )0.423( لتوفر �ملظالت، وهي �أكرب م��ن حتميل �ملتغري �لذي 

لي�ست �سمن متغري�ت �لت�سهيالت �ملادية. عليه هذ� �لعامل ميثل بعد �لت�سهيالت �ملادية.
جدول رقم ) 10 ( تركيب العامل اخلام�س

�لتحميل�ملتغريم
570.يوجد معامل )علوم/حا�سوب( حديثة ومتكاملة1

748.ي�سهل الو�سول اإىل مقر اجلامعة باملوا�سالت2

704.موقع اجلامعة يعّد منا�سبا بالن�سبة خلطوط املوا�سالت3

373.وفرة املوا�سالت يتيح للطالب �سبط وقته للح�سور اإىل اجلامعة4

�مل�سدر: من �إعد�د �لباحث �عتمادً� على نتائج �لتحليل �الإح�سائي

�لعامل �خلام�س
�إن عام��ل )�لبيئ��ة �ملحيط��ة باجلامع��ة و�لطلبة( ق��د �أظهر هذ� �لعام��ل �لذي ميث��ل ُبعدً� جدي��دً� مقارنة مع 
�الأبع��اد يف �لدر��س��ات �ل�سابقة، وهو بعد �ملو��سالت )ج��دول 10(، حيث يالحظ �أن هناك متاعبا لدى �لطلبة 
يف �لو�س��ول �إىل �جلامع��ة، ومتث��ل �ملو��سالت �لو�سيل��ة �لوحيدة للو�س��ول حيث ال يوجد �سي��ار�ت خا�سة لدى 
�لطلب��ة. يتك��ون هذ� �لعامل من �أربع��ة متغري�ت كلها من �سمن �ملتغ��ري�ت �خلا�سة بالت�سهي��الت �ملادية، ولكنها 
�سكلت عاماًل م�ستقاًل، ثالثة من تلك �ملتغري�ت ذ�ت عالقة باملو��سالت؛ وهي �سهولة �لو�سول �إىل مقر �جلامعة 
باملو��سالت بتحميل )0.748(، وموقع �جلامعة بالن�سبة خلطوط �ملو��سالت )0.704(، ووفرة �ملو��سالت �لتي 
تتي��ح �لو�س��ول يف �لوقت �ملنا�س��ب )0.373(. هذ� �لعامل يف�س��ر ن�سبة )6.143 %( م��ن �لتباين �لكلي، وميكن 

ت�سميته بُبعد �ملو��سالت.
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جدول رقم )11( تركيب العامل ال�ساد�س

�لتحميل�ملتغريم
692.تتوافر مظالت وا�سعة ومنظمة ل�سرتاحة الطلبة1

462.الأ�سجار باجلامعة توفر ظالل طبيعية ت�ساعد يف ا�سرتاحة الطلبة بدرجة كبرية2

724.توفر اجلامعة قنوات لتلقي ال�سكاوى وال�ستف�سارات بالهاتف اأو غريه من و�سائل الت�سال عن ُبعد3

346.يتمتع كل موظفي اجلامعة بالكفاءة يف اأداء الأعمال املنوطة بهم4

�مل�سدر: من �إعد�د �لباحث �عتمادً� على نتائج �لتحليل �الإح�سائي

�لعامل �ل�ساد�س
�لعام��ل �ل�ساد���س ميكن ت�سميته بعد )�ال�سرت�حات و�ملظالت(، �إذ يتكون هذ� �لعامل من )4( متغري�ت هي توفر 
�ملظ��الت و�ال�سرت�ح��ات بتحميل )0.692(، و�الأ�سج��ار كبديل للمظالت )0.462(، وقن��و�ت �الت�سال عن ُبعد 
)0.724(، وكفاءة �ملوظفني يف �أد�ء عملهم )0.346(. هذ� �لعامل يف�سر ن�سبة   )5.121 %( من �لتباين �لكلي 
�ملف�سر )جدول 11(، �أي�سًا هذ� �لعامل يعّد من �الأبعاد �جلديدة وخا�سة بجامعة نياال مقارنة مع جامعة ملك 

خالد.
جدول رقم) 12 ( تركيب العامل ال�سابع

�لتحميل�ملتغريم
710.توفر اجلامعة قنوات لتلقي ال�سكاوى وال�ستف�سارات بالهاتف اأو غريه من و�سائل الت�سال عن ُبعد1

618.تتوافر املعلومات التي احتاجها عن اجلامعة واأنظمتها على موقع اجلامعة الإلكرتوين2

391.تتطابق اخلدمة التعليمية يف اجلامعة مع ما هو معلن عنه م�سبقا3ً

315.هناك كفاءة يف التعامل مع ال�سكاوى والتظلمات4

�مل�سدر: من �إعد�د �لباحث �عتمادً� على نتائج �لتحليل �الإح�سائي

�لعامل �ل�سابع
�لعام��ل �الأخ��ري يف�س��ر ما ن�سبت��ه )4.890 %( من �لتباي��ن �لكلي )ج��دول 12(، رغم �أن ن�سب��ة �لتباين �ملف�سر 
�أق��ل م��ن )5 %(، ولك��ن قريب��ة جدً� منها ويتك��ون من )4( متغ��ري�ت؛ ثالثة منها ذو �سل��ة بو�سائل �لتو��سل 
بتحمي��الت �أعل��ى من �الأخرى وهي: و�سائل �لتو��سل عن بعد )0.71(، وتوفر �ملعلومات على �ملوقع �الإلكرتوين 
للجامع��ة )0.618(، وكف��اءة �لتعامل مع �ل�سكاوى و�لتظلم��ات )0.315(. عليه ميكن ت�سمية هذ� �لعامل ببعد 

)و�سائل �لتو��سل باجلامعة(.
نتائج �إح�ساء مربع كاي: 

مت ��ستخ��د�م �ختب��ار مرب��ع كاي للتعرف على م��دى �عتماد �آر�ء �لطلب��ة على �جلن�س - �لبن��ني و�لبنات- وقد 
�أظه��رت نتائ��ج �لتحليل )ج��دول 13( �أنه يف �أغلب �ملتغري�ت تعتمد �آر�ء �لطلبة عل��ى �جلن�س؛ �إذ ت�سري �لنتائج 
�إىل �أن هن��اك �ختالف��ا ب��ني �آر�ء �لبن��ني و�لبنات يف تقييمهم مل�ست��وى جودة �ملر�فق، و�ملظ��الت، و�ال�سرت�حات 
باجلامعة، ومدى حد�ثة �ملعامل؛ �إذ بلغت �ملعنوية �الإح�سائية الختبار مربع كاي )0.001 ،0.023 ، 0.007( 
عل��ى �لرتتي��ب، وهي نتيجة طبيعية حلاج��ة �لطالبات �إليها ب�سكل �أكر خ�سو�سي��ة. �أما حول �سمعة �جلامعة 
ف��ال تعتمد �الآر�ء على �جلن���س �إال يف متغريين فقط؛ �إذ  بلغت معنوية مربع كاي لتحديث �الأ�ساليب �لتعليمية 
)0.025(، و��ستمر�ري��ة �لتطوي��ر و�لتحديث )0.000(. �أما ُبعد �أع�ساء هيئ��ة �لتدري�س فاالختبار معنوي يف 
)6( متغ��ري�ت، و�ملقرر�ت �لدر��سية )3( متغري�ت م��ن )4(،  و�ملوظفني تعتمد فيها �آر�ء �لطلبة على �جلن�س يف 

)5( متغري�ت، رغم �أنه ال يوجد ظاهريًا ما يربره. 
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جدول رقم )  13  ( نتائج مربع كاي لختبار ا�ستقاللية اآراء الطلبة عن اجلن�س

�ملتغريم
قيمة 
مربع 
كاي

درجات 
�حلرية

 م�ستوى
�ملعنوية

16.25840.003تتوافر املرافق والت�سهيالت يف املباين اجلامعية1

12.87940.012يوجد معامل )علوم/حا�سوب( حديثة ومتكاملة2

14.53940.006تتوافر مظالت وا�سعة ومنظمة ل�سرتاحة الطلبة3

9.78440.044ي�ستجيب الأ�ساتذة ملالحظات الطلبة وتعليقاتهم4

12.01440.017يوفر الأ�ساتذة الوقت الكايف واملنا�سب لتقدمي الن�سح وامل�سورة للطلبة5

12.39340.015يتمتع الأ�ساتذة بكفاءة عالية اأثناء ال�سرح داخل قاعات املحا�سرات6

10.04540.040تتوافر اخلربات الأكادميية والتعليمية يف اأع�ساء هيئة التدري�س7

تتوافر تعليمات تنظم م�ساعدة الأ�ساتذة للطلبة يف فهم ما ي�سعب 8
14.57440.006عليهم داخل قاعات املحا�سرات وخارجها

17.64740.001يتيح الأ�ساتذة للطلبة قدراً معقوًل من احلرية للتعبري عن اآرائهم9

حتتوي املقررات الدرا�سية على املعرفة النظرية والتطبيقات العملية 10
10.58740.032املنا�سبة

9.9940.041تتوافق التخ�س�سات مع متطلبات �سوق العمل11

15.8440.003يتم حتديث املقررات مبا يتواكب والتغريات البيئية املحيطة12

11.00940.025ت�سعى اجلامعة لتحديث الأ�ساليب التعليمية التي تتبعها13

23.26640.000حتر�س اجلامعة على التطوير والتحديث ب�سكل دائم14

10.47640.033ي�ستجيب املوظفون ب�سرعة ملطالب الطلبة رغم �سغوط العمل15

9.78840.044يتمتع املوظفون باللطف وح�سن اخللق16

10.00240.040يتمتع كل موظفي اجلامعة بالكفاءة يف اأداء الأعمال املنوطة بهم17

11.3750.045يبدي املوظفون اهتماما كلياً بالطلبة18

14.02240.007هناك كفاءة يف التعامل مع ال�سكاوى والتظلمات19

�مل�سدر: من �إعد�د �لباحث �عتمادً� على نتائج �لتحليل �الإح�سائي

ت�س��ري �لنتائ��ج يف �جل��دول رق��م )14( �إىل �أن �آر�ء �لطلبة ال يعتمد على نوع �لكلية الأبع��اد �ل�سمعة و�ملوظفني 
و�ملق��رر�ت �لدر��سية. بينما هنالك �ختالف يف �الآر�ء وفقًا لنوع �لكلية يف �لت�سهيالت �ملادية فيما يتعلق ب�سعة 
�ملب��اين؛ �إذ بلغ��ت معنوية �الختب��ار )0.001( و�لقاع��ات )0.023( وخطوط �ملو��س��الت )0.000(، والأع�ساء 
هيئة �لتدري�س و�لتو��سل بني �لطلبة و�الأ�ساتذة )0.007(، وكفاءة �ل�سرح د�خل �لقاعة )0.013(، و�إتاحة 

حرية �لتعبري للطلبة )0.015(، وال يوجد �ختالف يف غريها من �ملتغري�ت.
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جدول رقم ) 14  ( نتائج مربع كاي لختبار ا�ستقاللية اآراء الطلبة عن نوع الكلية

�ملتغريم
قيمة 
مربع 
كاي

درجات 
�حلرية

 م�ستوى
�ملعنوية

18.65340.001تت�سم مباين اجلامعة بال�سعة والرحابة1

11.3440.023القاعات الدرا�سية مهياأة و�سعتها منا�سبة2

14.10240.007تتوافر لوحات اإر�سادية ت�ساعد يف التعرف على القاعات3

31.17240.000موقع اجلامعة يعّد منا�سبا بالن�سبة خلطوط املوا�سالت4

14.03940.007يتم التوا�سل ب�سورة م�ستمرة بني الأ�ساتذة والطلبة5

12.62840.013يتمتع الأ�ساتذة بكفاءة عالية اأثناء ال�سرح داخل قاعات املحا�سرات6

12.41240.015يتيح الأ�ساتذة للطلبة قدراً معقوًل من احلرية للتعبري عن اآرائهم7

      �مل�سدر: من �إعد�د �لباحث �عتمادً� على نتائج �لتحليل �الإح�سائي

ت�س��ري �لنتائ��ج يف �جلدول )15( �إىل �أن �آر�ء �لطلبة عن جودة �خلدمات م�ستقلة عن �مل�ستويات �لدر��سية عد� 
متغريي��ن من )15( متغري� يف بعد )�لت�سهيالت �ملادية(، وه��ي �سعة �ملباين مب�ستوى معنوية )0.03(، وخطوط 
�ملو��س��الت )0.000(، ومتغري و�حد فقط لُبعد )�أع�ساء هيئة �لتدري�س، �ملو�قف �الإن�سانية لالأ�ستاذ( مب�ستوى 

معنوية )0.024(. 
جدول رقم) 15  ( نتائج مربع كاي لختبار ا�ستقاللية اآراء الطلبة عن امل�ستوى الدرا�سي

�ملتغريم
قيمة 
مربع 
كاي

درجات 
�حلرية

 م�ستوى
�ملعنوية

16.97380.03تت�سم مباين اجلامعة بال�سعة والرحابة1

30.23280.000موقع اجلامعة يعّد منا�سبا بالن�سبة خلطوط املوا�سالت2

يبدي الأ�ساتذة مواقف اإن�سانية جتاه الطلبة داخل قاعات املحا�سرات 3
17.59480.024وخارجها

     �مل�سدر: من �إعد�د �لباحث �عتمادً� على نتائج �لتحليل �الإح�سائي

 �ختبار �لفر�سيات
�لفر�سي��ة �الأوىل: تن���س هذه �لفر�سية على )ال تختلف �أبعاد �خلدم��ات �لتعليمية يف جامعة نياال عن �أبعاد 
مقيا�س HEDPERF �لتي �أجريت يف عدة جامعات �أخرى، وعددها )5( �أبعاد بجامعة �مللك خالد(. الختبار 
ه��ذه �لفر�سي��ة مت ��ستخ��د�م �لتحلي��ل �لعاملي �ال�ستك�س��ايف ملعرفة ع��دد �لعو�مل �لتي ميك��ن ��ستخال�سها من 
�لبيانات، وت�سري نتائج �لتحليل �لعاملي �إىل �أنه ميكن ��ستخال�س عدد )7( عو�مل كما يف �جلدول جدول )4(. 
علي��ه يت��م رف�س �لفر�س �لعدمي �لذي ين�س على عدم �ختالف عدد �أبعاد �خلدمات �لتعليمية يف جامعة نياال 
من وجهة نظر �لطلبة عن )5( �أبعاد، وقبول �لفر�سية �لبديلة؛ �أي �أبعاد �خلدمات �لتعليمية يف جامعة نياال 

)7( ولي�ست )5(.  
�لفر�سي��ة �لثاني��ة: تن�س �لفر�سي��ة �لثانية على �أنه ال يوج��د �ختالف ذو داللة �إح�سائية ب��ني �آر�ء �لطلبة 
وفق��ًا الخت��الف �لنوع. وقد مت ��ستخ��د�م �ختبار مربع كاي الختب��ار مدى ��ستق��الل �آر�ء �لطلبة عن �جلن�س، 
�أي ه��ل تعتم��د �آر�ء �لطلب��ة عل��ى كونه��م ذك��ور� �أو �إناث��ا،  �أم ال؟ وق��د تب��ني كم��ا يف �جل��دول )13( �أنه يف كل 
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حم��ور هنال��ك عدد م��ن �ملتغري�ت ترتب��ط فيه��ا �آر�ء �لطلبة بجن�سه��م �رتباط��ا معنويا، �إذ تر�وح��ت �ملعنوية 
�الإح�سائية لالختبار بني )0.003 �إىل 0.012( لعدد )3( متغري�ت ذ�ت عالقة بالت�سهيالت �ملادية، و)0.001 
�إىل  0.044( لع��دد )6( متغ��ري�ت لُبعد )�أع�ساء هيئة �لتدري���س(، و)0.003  �إىل 0.041( لعدد )3( متغري�ت 
لبع��د )�ملقرر�ت(، و)0.000 و 0.025( لعدد )2( متغريي��ن لبعد )�ل�سمعة(، و)0.007 �إىل 0.045( لعدد )5( 

متغري�ت لبعد )�ملوظفني(، عليه يتم رف�س �لفر�س �لقائل ال يوجد �ختالف يف �آر�ء �لطلبة وفقًا للجن�س. 
�لفر�سية �لثالثة: تتعلق �لفر�سية �لثالثة مبدى �عتماد �آر�ء �لطلبة على نوع �لكلية علمية / نظرية، وتن�س 
عل��ى �أن��ه )ال يوجد �خت��الف ذو داللة �إح�سائية ب��ني �آر�ء �لطلبة وفقًا الختالف نوع �لكلي��ة(. الختبار هذه 
�لفر�سي��ة مت ��ستخ��د�م �ختب��ار مرب��ع كاي للتعرف على م��دى ��ستقاللي��ة �آر�ء �لطلبة يف �ملتغ��ري�ت �ملختلفة 
لن��وع �لكلي��ة. وكانت نتائج �ختبار مربع كاي جدول )14( ت�سري �إىل �أن هناك عدد )�سبعة( متغري�ت فقط من 
)37( متغريً� تعتمد فيها �الآر�ء على نوع �لكلية، فقد بلغ م�ستوى �ملعنوية )0.001( ملدى �سعة ورحابة �ملباين، 
و)0.023( جل��ودة �لقاع��ات، و)0.000( لتنا�س��ب موق��ع �جلامعة خلط��وط �ملو��س��الت. و )0.007 و 0.013( 
و)0.015( للتو��س��ل م��ع �أع�س��اء هيئة �لتدري�س، وكف��اءة �ل�سرح، و�إتاح��ة �حلرية على �لرتتي��ب. �أما بقية 
�ملتغ��ري�ت يف �لُبعدي��ن �أعاله باالإ�سافة �إىل بع��د �ل�سمعة و�ملوظفني و�ملقرر�ت �لدر��سي��ة؛ فال يعتمد فيها �آر�ء 
�لطلب��ة عل��ى نوع �لكلية. عليه يتم قبول �لفر�س �لعدمي �لقائل بعدم وج��ود �ختالف بني �آر�ء طلبة �لكليات 

�لنظرية و�لعلمية، مع مالحظة �أن هنالك �ختالفا يف متغري�ت حمدودة.
�لفر�سي��ة �لر�بع��ة: ه��ذه �لفر�سية تتعل��ق بعدم وجود �خت��الف ذو دالل��ة �إح�سائية ب��ني �آر�ء �لطلبة وفقًا 
الخت��الف �مل�ست��وى �لدر��س��ي، ت�سري نتائج �ختب��ار مربع كاي )ج��دول 15( �إىل �أن �آر�ء �لطلب��ة ال تعتمد على 
�مل�ست��وى �لدر��سي �إال يف ثالثة متغري�ت فقط م��ن )37( متغريً�، �ثنني منها خا�سة بُبعد )�لت�سهيالت �ملادية(، 
وه��ي �سع��ة �ملباين مب�ست��وى معنوي��ة )0.03(، وموق��ع �جلامع��ة )0.000(، ومتغ��ري و�حد فقط خا�س��ة بُبعد 
)�الأ�سات��ذة(، وه��ي �ملو�ق��ف �الإن�سانية لالأ�سات��ذة جتاه �لطلبة مب�ست��وى معنوي��ة )0.024(. عليه يتم قبول 

�لفر�س �لقائل بعدم وجود �ختالف يف �آر�ء �لطلبة تبعًا للم�ستوى �لدر��سي.
 النتائج

بعد �أن مت ��ستعر��س �الإطار �لنظري للبحث ومناق�سة نتائج �لتحليل و�ختبار �لفر�سيات؛ تو�سل �لباحث �إىل 
نتائج مقبولة تتمثل يف �الآتي:

�لكلي،  �لتباين  %( من  �أبعاد �خلدمات �لتعليمية يف جامعة نياال يتكون من �سبعة �أبعاد وتف�سر )60.08   -
تتمث��ل ه��ذه �الأبعاد - مرتبة وفقًا الأهميته��ا- يف: �أع�ساء هيئة �لتدري�س، و�ملوظف��ني، و�سمعة �جلامعة، 

و�لت�سهيالت �ملادية، و�ملو��سالت، و�ال�سرت�حات و�ملظالت، وو�سائل �لتو��سل باجلامعة.
تعتم��د �آر�ء �لطلبة عل��ى جن�سهم يف تقييم جودة �خلدمات يف �أغلب �ملتغ��ري�ت �أهمها: مدى توفر �ملر�فق   -
و�لت�سهي��الت يف �ملباين �جلامعية يف بعد �لت�سهيالت �ملادي��ة، ومدى �إتاحة �الأ�ساتذة للطلبة قدرً� معقواًل 
من �حلرية للتعبري عن �آر�ئهم لدى ُبعد �أع�ساء هيئة �لتدري�س، وحتديث �ملقرر�ت مبا يتو�كب و�لتغري�ت 

�لبيئية �ملحيطة، و�لتطوير و�لتحديث ب�سكل د�ئم، وكفاءة �لتعامل مع �ل�سكاوى و�لتظلمات.
ال يعتم��د �آر�ء �لطلب��ة عن��د تقييمهم مل�ستوى جودة �خلدم��ات �لتعليمية على نوع �لكلي��ة الأبعاد �ل�سمعة   -
و�ملوظف��ني و�ملق��رر�ت �لدر��سية، ولكن يعتمد لع��دد )4( متغري�ت لُبعد �لت�سهي��الت �ملادية، �أهمها: موقع 
�جلامع��ة بالن�سب��ة خلط��وط �ملو��س��الت، ولعدد )3( متغ��ري�ت لُبعد �أع�س��اء هيئة �لتدري���س �أهمها مدى 

��ستمر�رية �لتو��سل بني �الأ�ساتذة و�لطلبة.
ال يوج��د عالقة ب��ني �آر�ء �لطلبة وم�ستوياتهم �لدر��سية ب�سكل ع��ام �إال يف )3( متغري�ت فقط من )37(   -
متغ��ريً�، ه��ي �سعة مب��اين �جلامع��ة، وموقع �جلامع��ة بالن�سبة خلط��وط �ملو��سالت، و�ملو�ق��ف �الإن�سانية 

لالأ�ساتذة جتاه �لطلبة.
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 التوصيات
�عتمادً� على ما مت �لتو�سل �إليه من نتائج يف هذه �لدر��سة يو�سي �لباحث ببع�س �لتو�سيات ميكن �أن ت�ساهم يف 

جتويد �خلدمات �لتعليمية يف جامعة نياال تتمثل يف:
�لتعام��ل م��ع �خلدم��ات �لتعليمي��ة بجامعة ني��اال وتقييم جودتها م��ن خالل �سبع��ة �أبع��اد، �أع�ساء هيئة   -
�لتدري���س، و�ملوظف��ني، و�سمع��ة �جلامع��ة، و�لت�سهي��الت �ملادي��ة، و�ملو��س��الت، و�ال�سرت�ح��ات و�ملظالت، 
وو�سائ��ل �لتو��س��ل باجلامعة. مع �إيالء �هتمام خا���س لُبعدي �ملو��سالت و�ال�سرت�ح��ات و�ملظالت كاأبعاد 

خا�سة بجامعة نياال. 
و�س��ع بر�م��ج تتيح �لتو��س��ل �مل�ستمر ب��ني �الأ�ساتذة و�لطلب��ة؛ يجعل �لطلب��ة ي�سعرون باأنه��م �أقرب �إىل   -
�أ�ساتذته��م، م��ع �لتز�م �أع�س��اء هيئة �لتدري�س بتوفري درج��ة كافية من �حلرية للطلب��ة يخلق ثقة لدى 

�لطلبة ت�ساعدهم يف �ال�ستفادة من �أ�ساتذتهم. 
�إج��ر�ء تاأهي��ل وحت�س��ني للمظ��الت و�ال�سرت�حات �خلا�س��ة بالطالب��ات بدرجة حتافظ عل��ى خ�سو�سية   -

�حتياجات �لطالبات خالل وجودهن يف �حلرم �جلامعي.
توجي��ه �ملوظف��ني وتدريبه��م عل��ى �ملفاهي��م �ملتعلقة ب��دور �لطالب كمح��ور �لعملي��ة �لتعليمي��ة، و�أن كل   -
�الأه��د�ف و�لعملي��ات يف �لعملية �لتعليمية تدور ح��ول �لطالب، ودر��سة �الأ�سب��اب �حلقيقية �لتي يجعل 

ر�سا �لطلبة عن �ملوظفني بدرجة �أقل، و�لتاأكد من مدى مو�سوعية وجهة نظر �لطلبة عن �ملوظفني. 
�إع��ادة �لدر��س��ة بعد تعديل �ملقيا���س �إىل �سبعة �أبعاد من قبل خمت�سني يف جم��ال �جلودة و�لرتبية ومبا   -
يتو�فق مع بيئة جامعة نياال، و�إ�سافة �أي متغري�ت مقرتحة خا�سة يف �الأبعاد �جلديدة �خلا�سة بجامعة 

نياال.
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