بناء مقياس لتقييم جودة اخلدمة املقدمة من
معامل الفيزياء للمرحلة الثانوية يف ضوء
معايري اجلودة الشاملة

مريم عبدهللا ًحي خيري *

شميحت محمد شعيد شليمان**

امللخص_ هذقذ الذساظت الحالُت بلى بىاء مهُاط للٌؽل غً مذي نذسة مػامل الكحزًاء بجىاهبها ألاظاظُت غلى مىاحهت
الخدذًاث الخٌىىلىحُت في حػلُم الكحزًاء للمشخلت الثاهىٍت واظخخذمذ الباخثت اإلاىهج الىصكي الخدلُلي ورلَ إلاالثمت هزا ألاظلىب
لؼبُػت وهذف البدث .ولخدهُو ؤهذاف البدث ؤغذث الباخثت بؼانت مؼابهت إلاىاصكاث مػامل الكحزًاء بجىاهبها ألاظاظُت (مباوي
وججهحزاث مػامل وؤحهضة ،ألاظالُب ؤلاداسٍت اإلاخبػت – ججهحزاث ألامً والعالمت) في طىء مػاًحر الجىدة الؽاملت ،يما نامذ بةغذاد
ً
ً
اظخبُان لهُاط مذي سطا اإلاعخكُذ الذاخلي مخمثال في قىُت اإلاخخبر ومػلمت الكحزًاء ،واإلاعخكُذ الخاسجي مخمثال في الؼالبت غً
حىدة الخذمت اإلاهذمت مً مػامل الكحزًاء للمشخلت الثاهىٍت .وبىاء غلى هخاثج الذساظت جم بىاء مهُاط للخدهو مً حىدة الخذمت
ً
اإلاهذمت مً مػامل الكحزًاء للمشخلت الثاهىٍت اغخمادا غلى مهُاط  SERVPERFلهُاط حىدة الخذمت اإلاذسيت خُث بىِذ ؤدواث
البدث مخمثلت في خمعت مػاًحر هي الجىاهب اإلاادًت اإلالمىظت ،الاغخمادًت ،الاظخجابت ،ألامان ،الخكاوي في خذمت الػمُل ،وٍىذسج
ً
جدذ هزه اإلاػاًحر  12ماؼشا .وؤوصذ الذساظت باغخماد اإلاهُاط اإلاػذ لهُاط حىدة الخذمت اإلاهذمت مً مػامل الكحزًاء في مذاسط
البىاث الثاهىٍت ورلَ لخدعحن حػلُم وحػلم الكحزًاء .وبحشاء اإلاضٍذ مً ألابدار الخؼبُهُت في مجاُ حىدة الخذمت اإلاهذمت مً
مػامل ومخخبراث ألاخُاء – الٌُمُاء -الحاظب آلالي للمشخلت الثاهىٍت ومػامل الػلىم للمشخلت اإلاخىظؼت.
الكلماث املفتاحيت :مهُاط ،جهُُم ،حىدة الخذمت ،مػامل الكحزًاء ،مػاًحر الجىدة الؽاملت.

*ماجصتير مىاهج وطرق جدريض العلوم
**أشتاذ املىاهج وطرق جدريض العلوم بكليت التربيت جامعت الطائف
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بىاء ملياس لتلييم جودة الخدمت امللدمت من معامل الفيزًاء للمرحلت
الثاهويت في ضوء معاًير الجودة الشاملت
اإلاخخبراث الخػلُمُت ،مما حػل الٌثحر مً التربىٍحن ًشيضون غلى
اإلاخخبراث باغخباسها مٍىها ؤظاظُا في جذسَغ الػلىم ،ورلَ إلاا لها مً
ً
ؤهمُت يبحرة في حعهُل حػلُم وحػلم الػلىم ،خصىصا وؤن حػلُم وحػلم
الػلىم دون ألاحهضة واإلاىاد في اإلاخخبراث ٌػذ بمثابت الجعم الخامذ مً
دون ؼشاًحن.
يما ؤن حعلُؽ الظىء غلى اإلاػامل واإلاخخبراث وجهذًم قٌشة غً
غالم اإلاػامل ٌؽحر بلى مذي ؤهمُتها يشيحزة لالهؼالم هدى الخهذم والشقي
ويزلَ يهذف بلى الخىغُت باإلداسة الػلمُت الحذًثت لهزه اإلاػامل وفي
هكغ الىنذ ًبحن يُكُت اإلاداقظت غلى ظالمتها وظالمت اإلاػذاث
وألاحهضة اإلاىحىدة بها ونبل ًل رلَ (العالمت اإلاهىُت) ظالمت الػاملحن
قيها ورلَ بالخػشف غلى مصادس الخؼش ووظاثل الىناًت والعالمت التي
جخؼلبها اإلاػامل واإلاخخبراث [.[4
مً هىا اجطحذ طشوسة الٌؽل غً مذي نذسة مػامل الكحزًاء
غلى مىاحهت الخدذًاث الخٌىىلىحُت في حػلُم الكحزًاء وجدهُهها
ألهذاف الػملُت الخػلُمُت بصكت غامت وؤهذاف حػلم الكحزًاء بصكت
خاصت ومذي حؿلبها غلى اإلاػىناث التي يؽكذ غنها الذساظاث العابهت
لخكػُل مخخبراث الػلىم بصكت غامت ومػامل ومخخبراث الكحزًاء غلى
وحه الخصىص خُث اجكهذ دساظت الضهشاوي ]5[ ،ودساظت الضهشاوي []6
ودساظت آُ الؽُخ [ ]7ودساظت نىػ ]8[ ،غلى وحىد الػذًذ مً الػىاثو
التي جدذ مً اظخخذام اإلاخخبر مً ؤبشصها غذم جىقش اإلاعخلضماث
وألاحهضة الظشوسٍت وألادواث واإلاىاد بؽٍل ًاف ،ودساظت ًلىتن []4
ودساظت خعاهحن [ ]9التي ؤيذث غلى طشوسة حػضٍض اإلاػشقت في مجاُ
ؤمان اإلاخخبر وجىقحر حمُؼ وظاثل ومػذاث ألامً والعالمت في اإلاػمل
وؤهه ال بذ مً جىقش مخؼلباث مػُىت ،مخؼلباث (الػمل اإلاػملي) وهي
الدعهُالث واإلاػذاث وؤخصاجي اإلاػمل اإلاؼىس وبمٍاهاث الخدظحر
والخخضًٍ .وغلُه جخمثل اإلاؽٍلت الحهُهُت للبدث الحالي في غذم جىقش
ؤداة مهىىت لخهُُم الخذمت اإلاهذمت مً مػامل الكحزًاء للمشخلت الثاهىٍت
في طىء مػاًحر الجىدة الؽاملت.
أ .أهداف الدراشت
 -1حػشف مػاًحر الجىدة الؽاملت الالصم جىقشها في مػامل الكحزًاء في
مذاسط الؼالباث للمشخلت الثاهىٍت بجىاهبه ألاظاظُت.
 -2حػشف مذي جؼبُو مػاًحر الجىدة الؽاملت في مجاُ مباوي وججهحزاث
مػامل وؤحهضة وؤدواث ومعخلضماث مػامل الكحزًاء في مذاسط البىاث
للمشخلت الثاهىٍت.
 -3حػشف مذي جؼبُو مػاًحر الجىدة الؽاملت في بداسة مػامل الكحزًاء
في مذاسط الؼالباث للمشخلت الثاهىٍت.
 -4حػشف مذي جؼبُو مػاًحر الجىدة الؽاملت في مجاُ جذسٍب وجدكحز
الٍىادس البؽشٍت راث الػالنت اإلاباؼشة بمػامل الكحزًاء في مذاسط
البىاث للمشخلت الثاهىٍت.
 -5حػشف مذي جؼبُو مػاًحر الجىدة الؽاملت في مجاُ ألامً والعالمت

 .1امللدمت
ًدعم الػصش الزي وػِؽه الُىم بالخؼىس الهاثل في مجاالث
اإلاػشقت ؤلاوعاهُت والخؿحراث الػظُمت في مجاالث الاجصاُ والخٌىىلىحُا
والتي ؤصبدذ حضء طشوسي مً خُاجىا الُىمُت ،وحػذدث اظخخذاماتها
لدؽمل مجاالث غذًذة مثل الاظخػاهت بها إلاػشقت جىنػاث ألاخىاُ
ً
الجىٍت ،والاظخهباُ الخلكضٍىوي الكظاجي ،قظال غً ؤحهضة الػالج
باإلاعدؽكُاث واإلاشايض الؼبُت...الخ .هزا وحػخمذ ًل هزه الاظخخذاماث
ً
وؤيثر غلى الخهذم الخٌىىلىجي والزي ٌػخمذ ؤظاظا غلى غلم الكحزًاء
هزا الػلم الزي ًظم الػذًذ مً قشوع الػلىم اإلاخخلكت.
ومً اإلاػلىم ؤن غلم الكحزًاء غلم ججشٍبي ًهىم غلى الخجشبت
الػلمُت التي جخم في اإلاػامل واإلاخخبراث ابخذاء مً اإلاػامل في اإلاذاسط بلى
ؤيبر مػامل البدث الػلمي خُث ؤن اإلااظعت الخػلُمُت هي التي جخشج
قحزًاجي الؿذ الػالم واإلاهىذط والػامل في ًاقت اإلاصاوؼ ،وهخص مً
اإلااظعاث الخػلُمُت اإلاذاسط الثاهىٍت خُث ؤن اإلاشخلت الثاهىٍت مشخلت
غامت في خُاة الؼالب قهي حؽٍل معخهبل خُاتهم  ،ومخشحاتها
وهىغُتها جازش غلى هىغُه مذخالث الخػلُم الػالي ومً زم غلى هىغُت
الهىي الػاملت راث الخػلُم الػالي وألن مشخلت الخػلُم الثاهىي هي
مشخلت بجهان اإلاهاساث والٌكاًاث ألاظاظُت الالصمت إلاىاصلت الخػلُم
الػالي ؤو الاهخشاغ في ظىم الػمل باإلطاقت ألنها مشخلت اخخُاس باليعبت
للمخػلم قُما ًخػلو بالخُاس اإلانهي والخػلُمي [.[1
ً
ؤزبدذ الخجاسب الذولُت اإلاػاصشة بما ال ًذع مجاال للؽَ ؤن بذاًت
الخهذم الحهُهُت هي الخػلُم وؤن حىهش الصشاع الػالمي هى ظبام في
جؼىٍش وجدعحن حىدة الخػلُم .ونذ خاصث غملُاث بصالح الخػلُم غلى
الاهخمام الٌبحر في حمُؼ ؤهداء الػالم وًان للجىدة الؽاملت ؤيبر هصِب
مً رلَ الاهخمام بلى الحذ الزي حػل الباخثحن ٌعمىن هزا الػصش
غصش الجىدة [.[2
وٍبرص جؼبُو الجىدة في اإلااظعت الخػلُمُت بؽٍل غملي مً خالُ
الخهىٍم الؽامل للمذسظت بٍاقت مشاقهها وخاصت جلَ التي ًٍىن قيها
اإلاخػلم وؽؼا وقػاال والتي مً ؤهمها مػامل ومخخبراث الػلىم .ومً هىا
ًان هزا البدث في مجاُ جدعحن حػلُم وحػلم الكحزًاء مً خالُ بغذاد
مهُاط للخدهو مً مذي جؼبُو مػاًحر الجىدة الؽاملت في مػامل
الكحزًاء باإلاذاسط الثاهىٍت للبىاث باإلاملٌت الػشبُت العػىدًت الزي اظإُ
هللا ؤن ًىقهجي قُه وؤن ًىكؼ به.
 .2مشكلت الدراشت
ً
اهؼالنا مً نىاغت الباخثت الشثِعت يمػلمت جىهلذ في حػلُم
الػلىم ما بحن اإلاشخلت الابخذاثُت واإلاخىظؼت والثاهىٍت بإهمُت جكػُل دوس
اإلاخخبراث في حػلُم الػلىم ،خُث إلاعذ غً نشب ؤن ؤقظل اإلاهاساث
التي ًخم بيعابها ؤو جىمُتها لذي اإلاخػلمحن هي غً ػشٍو الخبرة اإلاباؼشة،
وهزا ما ؤيذجه ظلُمان [ ]3ؤن الػلىم بكشوغها اإلاخخلكت (قحزًاء،
يُمُاء ،ؤخُاء) مً اإلاىاد ألاظاظُت التي جخمحز غً ؾحرها بالػمل في
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مُاه ومصادس الصشف ،ألازار اإلاخبري مً ػاوالث الػمل (البيؽاث)
والٌشاسخي وخضاهاث خكظ ألاحهضة وألادواث ،باإلطاقت بلى ألاحهضة
وألادواث اإلاعخخذمت ،وألاظالُب ؤلاداسٍت اإلاخبػت مً سجالث الػهذة
وجىظُم ألاغماُ في اإلاخخبر ...وؾحرها ،باإلطاقت بلى ؤغماُ الصُاهت
للمػمل بما قيها صُاهت ألاحهضة وبصالح ألاغؼاُ.
 -3ؤهظمت ألامً والعالمت في اإلاػمل مً الجىاهب ألاظاظُت الهامت التي
جاخز بػحن الاغخباس غىذ الحذًث غً اإلاػامل واإلاخخبراث خُث ؤنها
جخػلو مباؼشة بدُاة وصحت وظالمت اإلاخػلمحن ومػلميهم وًل مً
ًخػامل مؼ اإلاػمل بل جشجبؽ بعالمت حمُؼ مً في اإلاذسظت.
مهاًِغ طبؽ الجىدة داخل اإلاخخبر Laboratory Quality Control
Measure
هىاى الػذًذ مً اإلاهاًِغ واإلادذداث لػملُت طبؽ الجىدة
داخل اإلاخخبر قػىذ جىاقش هزه اإلاهاًِغ وجؼبُهها بكػالُت ويكاءة قةن
غملُاث طبؽ الجىدة جخدهو وحعحر في الاججاه الصحُذ بن ؤهم
اإلاهاًِغ اإلاؼلىب جىاقشها داخل اإلاخخبراث يما خذدها العشوي []13
هي ًاآلحي:
ً
ً
 -1هظاقت ميؽأث ومشاقو اإلاخخبر :البذ ؤن ًٍىن اإلاخخبر هظُكا ومىظما
ً
ومشجبا في ًل ألاوناث وفي حمُؼ الحاالث.
 -2جذسٍب ؤقشاد اإلاخخبر :حػذ بشامج الخىغُت والخذسٍب مً اإلاهاًِغ
الهامت لظبؽ الجىدة داخل اإلاخخبر ،قالػاملحن داخل اإلاػامل ال بذ ؤن
ٌػشقىا ؤهمُت وحذوي جؼبُو هظام الجىدة داخل اإلاخخبراث وؤهمُت
دوسهم داخل ها الىظام.
 -3صُاهت مػذاث وؤحهضة اإلاخخبر :الصُاهت الجُذة ألحهضة اإلاخخبر حػجي
ؤغؼاُ ؤنل وؤداء ؤقظل لهزه ألاحهضة ،قالبذ مً جىاقش بشامج صُاهت
لٍاقت ؤحهضة ومػذاث اإلاخخبر وقو حذاوُ صمىُت مدذدة ومىخظمت.
 -4حىدة الٍىاؼل اإلاػملُت :الٍىاؼل والٌُماوٍاث اإلاػملُت مً
الػىاصش اإلاادًت الهامت اإلاٍىهت للمخخبر ،ومً زم قةن حىدة وههاء هزه
الٌُماوٍاث مً الػىامل الهامت اإلاازشة غلى حىدة الىخاثج اإلاػملُت
اإلاخدصل غليها يمخشحاث مً غملُاث الخدلُل اإلاػملي.
 -5حىدة اإلااء اإلاعخخذم داخل اإلاخخبرً :هصذ باإلااء اإلاعخخذم داخل
ً
اإلاخخبر باإلااء اإلاهؼش ؤو اإلااء اإلاجزوع ألامالح الزي ٌعخخذم ؾالبا في
جدظحر الٌُماوٍاث والٍىاؼل اإلاػملُت.
 -6جىظُل اإلاػذاث اإلاػملُت :جىظُل اإلاػذاث اإلاػملُت مً الػملُاث
الهامت لظبؽ الجىدة السجباػها بذنت الىخاثج اإلاػملُت ،قاإلاػذاث ؾحر
الىظُكت حػمل غلى جلىٍث الػُىاث اإلاػملُت مما ًادي بلى جظاسب في
الىخاثج والحصىُ غلى هخاثج ؾحر صحُدت.
 -7مػاًشة وطبؽ ألاحهضة اإلاػملُت :اإلاػاًشة هي مجمىغت مً غملُاث
الهُاط التي جخم جدذ ظشوف مدذدة باظخخذام ؤحهضة وؤدواث نُاط
معىذة بلى اإلاػاًحر الذولُت والتي جدهو وخذاث الىظام الذولي للهُاط
وجدذد هزه الػملُاث مذي دنت ؤحهضة الهُاط ومالثمتها للؿشض
اإلاعخخذمت مً ؤحله ومذي مؼابهتها للىظام الذولي للهُاط ػبها إلاػاًحر
دولُت مدذدة.
 .4الدراشاث الصابلت
اإلادىس ألاوُ :الذساظاث والبدىر التي جىاولذ الجىدة في الخػلُم الػام.

في مػامل الكحزًاء في مذاسط البىاث الثاهىٍت.
ب .أهميت الدراشت
 -1جٌمً ؤهمُت البدث ًىهه ألاوُ مً هىغه غلى خعب غلم الباخثت في
مجاُ بىاء مهُاط لجىدة الخذمت اإلاهذمت مً مػامل الػلىم (قحزًاء –
يُمُاء – ؤخُاء) للمشخلت الثاهىٍت.
 -2بغذاد مهُاط للٌؽل غً معخىي مػامل الكحزًاء في مذاسط
البىاث الثاهىٍت اظخجابت إلاؼالب الخدعحن والخؼىٍش الالصمت وقها إلاػاًحر
الجىدة الؽاملت.
 -3الخػشف غلى يكاًت ألاحهضة وألادواث الالصمت لخىكُز ألاوؽؼت
الاظخهصاثُت في يخب الكحزًاء اإلاؼىسة للمشخلت الثاهىٍت للبىاث
واإلاخىاظبت مؼ ؤغذاد الؼالباث لخدهُو سطا اإلاعخكُذًً.
 -4اإلاعاهمت في مىايبت اإلاملٌت لالججاهاث الػاإلاُت الحذًثت والتي جىادي
بظشوسة جىقحر الجىدة الؽاملت في التربُت والخػلُم.
 -5اإلاعاهمت في جدكحز الباخثحن غلى بحشاء دساظاث جؼبُهُت تهخم
بالجىدة في التربُت والخػلُم.
 -6الٌؽل غً الاخخُاحاث الخذسٍبُت للٍىادس البؽشٍت راث الصلت
اإلاباؼشة بمػامل الكحزًاء (قجي اإلاخخبر).
 .3إلاطار الىظري
الخهىٍم التربىي:
ٌػشف ظُذ [ ]10الخهىٍم التربىي بإهه غملُت مىهجُت جهىم غلى
ؤظغ غلمُت حعتهذف بصذاس الحٌم بذنت ومىطىغُت غلى مذخالث
وغملُاث ومخشحاث ؤي هظام جشبىي ومً زم جدذًذ حىاهب الهىة
ً
والهصىس في ًل منهما جمهُذا الجخار نشاساث مىاظبت إلصالح ما نذ ًخم
الٌؽل غىه مً ههاغ الظػل والهصىس .
وجدىاوُ الذساظت في هزه الذساظت مػامل ومخخبراث الػلىم
(الكحزًاء) يإخذ حىاهب الىخذة ألاظاظُت الثالثت مً همىرج اإلابجى
الحذًث للمذسظت في اإلاملٌت الػشبُت العػىدًت صالح والعلُمان
واإلاهشن [ ،]11ويإخذ مذخالث الىظام الخػلُمي التي ال بذ مً الاهخمام
بجىدتها لىدصل غلى مخشحاث جخصل بجىدة غالُت جىايب الخهذم
الحاصل في غصش الػىإلات ،مخشحاث جىخشغ في ظىم الػمل ملبُت
خاحاث اإلاجخمؼ.
الجىاهب ألاظاظُت إلاػامل ومخخبراث الكحزًاء الخػلُمُت:
اإلاخخبر مشقو طشوسي ومهم مً مشاقو اإلاذسظت ،يهذف بلى جىطُذ
اإلاكاهُم الػلمُت للؼلبت وجشحمت الىظشٍاث والهىاهحن غملُا لترظُخها في
ؤرهانهم ،ألامش الزي ًذقػهم بلى مداولت ؤلابذاع والاظخٌؽاف.
ؤزبدذ ألابدار ؤن الؼالب ًخػلمىن وٍكهمىن مكاهُم الػلىم بؽٍل
ؤقظل ،برا ما جم حػلُمهم الػلىم في مػامل الػلىم اإلاجهضة واإلاالثمت
للمىاصكاث [.[12
وجخٍىن مػامل الكحزًاء الخػلُمُت مً الجىاهب ألاظاظُت الثالزت
الخالُت:
 -1الٍىادس البؽشٍت مً مػلمي الكحزًاء وقىحي اإلاخخبراث خُث ال حذوي
بمػمل مجهض ومثالي دون ًىادس ماهلت ومذسبت الظخخذام جلَ اإلاػامل
وجىظُكها والاظخكادة منها اظخكادة نصىي لصالح اإلاخػلم.
 -2اإلابجى وججهحزاجه مً معاخت ومخاسج ػىاست وبطاءة وتهىٍت ومصادس
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البرهامج الخذسٍبي ؤداة الذساظت ،وًاهذ ؤداة الذساظت الثاهُت واإلاخمثلت في
ً
بؼانت اإلاالخظت خُث جٍىهذ مً ( )34بىذا ويؽكذ هخاثج الذساظت غً
ؤن مػاًحر الجىدة الؽاملت في حمُؼ مداوس البرهامج الخذسٍبي ألاسبػت لم
جخدهو خُث لم جصل بلى اإلاعخىي اإلاؼلىب والزي خذده الباخث
بيعبت  %80يما ؤوضحذ الىخاثج وحىد نصىس واضح في حىدة ألاداء
الخذسَسخي إلاػلمي الػلىم الزًً ؼاسًىا في البرهامج الخذسٍبي خاصت في
الجاهب الػملي اإلاخػلو بجىدة ألاداء.
وهذقذ دساظت الشبُعي والىػُمي ونذوسة [ ]17بلى الخػشف غلى
الػالنت بحن حىدة الخذمت الخػلُمُت اإلاذسيت وحىدة ؤلاؼشاف وسطا
ػلبت الذساظاث الػلُا في الجامػاث الخاصت ألاسدهُت .خُث ؼملذ
الذساظت ًل مً حامػت الؽشم ألاوظؽ وحامػت غمان الػشبُت وحامػت
حذاسا لٍىنها مخخصصت بالذساظاث الػلُا .وجم اغخماد الخدلُل
ؤلاخصاجي باالظخػاهت بالبرهامج ؤلاخصاجي  SPSSواظخخذام غذد مً
ألادواث وألاظالُب ؤلاخصاثُت منها جدلُل الاهدذاس بطاقت بلى جدلُل
اإلاعاس  Path Analysisباظخخذام بشهامج  AMOS 7.ونذ جم الخدهو مً
صذم وزباث ؤداة الذساظت وجإيذ الاحعام الذاخلي لٍاقت اإلاهاًِغ
اإلاػخمذة بالذساظت .ونذ بُيذ هخاثج الخدلُل ؤلاخصاجي اهخكاض واضح
في معخىي حىدة الخذمت الخػلُمُت اإلاذسيت مً نبل ػلبت الذساظاث
الػلُا في ًل مً الجامػاث ألاسدهُت الخاصت مىطىع الذساظت .وبن هزا
الظػل نذ ؼمل ًاقت ؤبػاد حىدة الخذمت الخمعت :اإلالمىظُت،
اإلاىزىنُت ،الخػاػل ،الاغخمادًت والاظخجابت .يما ؤؼاسث الذساظت بلى
طػل في معخىي حىدة ؤلاؼشاف غلى الشظاثل .ألامش الزي اوػٌغ
بؽٍل واضح في اهخكاض معخىي سطا الؼلبت اإلاخدهو في هزه
الجامػاث .ونذ بُيذ الذساظت وحىد ؤزش لٍل مً حىدة الخذمت
الخػلُمُت وحىدة ؤلاؼشاف غلى سطا الؼلبت ويزلَ وحىد ؤزش لجىدة
الخذمت الخػلُمُت غلى حىدة ؤلاؼشاف .ونذ ؤيذث الذساظت الذوس
الكاغل لجىدة ؤلاؼشاف ًىظُؽ في حػضٍض ؤزش حىدة الخذمت الخػلُمُت
ً
غلى الشطا .يما بُيذ الذساظت ؤبػاد حىدة الخذمت ألايثر جإزحرا في حىدة
ؤلاؼشاف وجدهُو سطا الؼلبت وهي الاغخمادًت والاظخجابت.
ؤما دساظت غلي [ ]18قهذ هذقذ بلى صٍادة قاغلُت الخػلُم داخل
اإلاذاسط التي جذمج جالمُز رو صػىباث حػلم مؼ الخالمُز الػادًحن في
اإلاذاسط الػادًت ورلَ بخهذًم ؤقظل الخذماث بلى الخالمُز روي
صػىباث الخػلم ورلَ لشقؼ اإلاعخىي ألاًادًمي لهم مً خالُ جؼبُو
مػاًحر الجىدة الؽاملت في ؾشقت مصادس صػىباث الخػلم خُث حػخبر
الجىدة الؽاملت هذف ؤظمى حععى بلُه اإلااظعاث الخػلُمُت مً ؤحل
الخؼىٍش والخدعحن الجىهشي اإلاعخمش وال جهخصش غلى غىصش مػحن مً
غىاصش اإلاىظمت الخػلُمُت ،ونذ اغخمذث الذساظت اإلاىهج الىصكي
الخدلُلي الزي ًهىم بىصل ما هى ًاثً وجكعحره .وًاهذ غُىت البدث
غباسة غً غذد مً مذاسط مشخلت الخػلُم الابخذاجي بمداقظت الهاهشة
وقو ؼشغ هى ؤن ًٍىن بها هظام الذمج الٌلي الؽامل ونذ بلـ غذد
جلَ اإلاذاسط ( )5مذاسط .وجىصلذ الذساظت بلى جهذًم همىرج مهترح
لؿشقت مصادس صػىباث الخػلم في طىء مػاًحر الجىدة الؽاملت.
واغخمذث دساظت مدمذ [ ]19غلى جهُُم ؤداء الجامػاث قُما
ًخػلو بالخذماث اإلاهذمت وحىدتها اإلاذسيت غً ػشٍو اخخباس سطا

اهخمذ دساظت الؼاجي وناظم والىادي [ ]14بخهىٍم الذساظاث
الػلُا ،مػخمذة مكاهُم وؤظالُب نُاط حىدة الخذمت ،واظخخذمذ
مىهجُت " ؤداء الخذمت " " servperfلهُاط حىدة خذمت الذساظاث
الػلُا اؼخملذ الػُىت التي حشث غليها الذساظت ( )40مكشدة مً ػلبت
الذساظاث الػلُا في ًلُت ؤلاداسة والانخصاد بجامػت بؿذاد .جمثلذ
ؤهذاف الذساظت في الخػشف غلى معخىي حىدة الػملُت الخذسَعُت
للذساظاث الػلُا يما اظتهذقذ دساظت وجدلُل ؤزش بػع الػىامل
(ؤغظاء هُئت الخذسَغ ،اإلانهاج ،الؼالب ،ؤلاداسة ،الدعهُالث اإلاادًت،
غلى حىدة الػملُت الخذسَعُت في الذساظاث الػلُا .وجىصلذ الذساظت بلى
ؤن معخىي الجىدة الػام للذساظاث الػلُا ًان ؤغلى مً اإلاخىظؽ .يما
جىصلذ الذساظت بلى وحىد غالنت اسجباغ مػىىٍت بحن معخىي حىدة
خذمت الذساظاث الػلُا واإلاخؿحراث الكشغُت الخمعت لجىدة الخذمت وؤن
ؤنىي اإلاخؿحراث جإزحرا في معخىي حىدة الذساظاث الػلُا ًاهذ غلى
الخىالي( :اإلاىزىنُت ،اإلالمىظُت ،الاظخجابت) ،وؤخحرا جىصلذ الذساظت بلى
وحىد غالنت اسجباغ مػىىٍت بحن معخىي حىدة خذمت الذساظاث الػلُا
ويال مً مخؿحراث :ؤغظاء هُئت الخذسَغ ،اإلانهاج ،الؼالب ،ؤلاداسة،
والدعهُالث اإلاادًت ،وؤن ًل مً مخؿحر ألاهظمت مً ؤلاداسة ومخؿحر
ألاحهضة واإلاػذاث مً الدعهُالث اإلاادًت لها الخإزحر ألانىي غلى حىدة
الذساظاث الػلُا مً بحن اإلاخؿحراث الخمعت غؽش اإلابدىر جإزحرها.
ؤما دساظت خعً وغبذ الشطا [ ]15قهذ اظتهذقذ هزه الذساظت
نُاط حىدة الخذمت في الخػلُم الخهجي للخػشف غلى معخىي الجىدة
الحالُت واغخمذث ؤبػاد مهُاط  SERVPERFالخمعت ،خُث ؤحشٍذ
الذساظت غلى قشطُت سثِعت مكادها ؤن اغخماد مػاًحر حىدة الخذمت في
الخػلُم الخهجي جادي بلى الاسجهاء بمعخىاها ػبها ألبػادها (الاغخمادًت،
ألامان ،اإلالمىظُت ،الاظخجابت ،الخػاػل) ،واظخػمل الباخثان ألاظلىب
الىصكي الخدلُلي في الجاهب الىظشي والخدلُل ؤلاخصاجي في الجاهب
الػملي ،يما ػىسث لهزا الؿشض اظخماسة اظخبُان جىاظب ػبُػت
الذساظت وؤهذاقها .وجىصلذ الذساظت بلى مجمىغت مً الاظخيخاحاث مً
ؤهمها ؤن ؤبػاد حىدة الخذمت الخػلُمُت ًاهذ مخىقشة غلى صػُذ بِئت
الخؼبُو لٌنها لم جًٌ بالدعلعل خعب جشجُبها في ظلم اإلاهُاط
اإلاعخخذم في الذساظت بر حاءث الىخاثج النهاثُت بمعخىي ؤهمُت بذسحت
مخىظؼت لػمىم اإلاهُاط ػبها الظخجاباث غُىت الذساظت ،وهي خالت
ً
مهبىلت هىغا ما ولٌنها جبهى دون معخىي الؼمىح ،يما ؤوضحذ
الذساظت ؤهه مً اإلاكُذ ريش ؤن هزه ألابػاد نذ جخكاغل بيعب مخكاوجت
في مىظماث ؤخشي ،وجخإزش هزه اليعب بذسحت يبحرة ببِئت ًل مىظمت
وػبُػت مىاسدها بمػجى نذ جخهذم ؤبػاد ؤخشي ؤو جتراحؼ ػبها لظشوف
ًل مىظمت .
ؤما دساظت الضهاحي [ ]16قهذ هذقذ بلى الخػشف غلى مذي جىاقش
مػاًحر الجىدة الؽاملت في بشهامج جذسٍب مػلمي الػلىم باإلاذاسط
الحٍىمُت في مداقظاث ؾضة خُث اظخخذم الباخث اإلاىهج الىصكي
الخدلُلي قإغذ ناثمت بمػاًحر الجىدة الؽاملت والتي جم مً خاللها بىاء
ً
ؤداة جدلُل اإلادخىي وجٍىهذ مً ( )73بىذا وجمثلذ غُىت الذساظت في
( )20مػلم ومػلمت مً مػلمي الػلىم باإلاذاسط الحٍىمُت جم اخخُاسهم
ً
غؽىاثُا مً مجخمؼ الذساظت البالـ ( )34مػلما ومػلمت ؼاسًىا في
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الؼالب وًاهذ ؤداة ناثمت اظخهصاء جدخىي غلى يال مً بدساى الؼالب
وجىنػاتهم لػىاصش ومدذداث حىدة الخذمت باظخخذام يال مً مهُاط
ظحرقٍىاُ ومهُاط ظحرقٍىاُ اإلاشجح باألوصان واإلاػذالن لُىاظبا نؼاع
ً
الخػلُم الػالي وجم حمؼ البُاهاث مً غُىت بلؿذ  286ػالبا وػالبت.
وؤظهشث هخاثج جدلُل البُاهاث معخىي غالي لخىنػاث الؼالب قُما
ًخص ؤبػاد حىدة الخذمت الخػلُمُت باليعبت إلاا جم بدسايه بالكػل لٍل
بػذ مً هزه ألابػاد وغلُه قان هزه البرامج غليها ؤن جشيض غلى بزُ
الٌثحر مً الجهذ لخدعحن حىدة الخذمت الخػلُمُت اإلاهذمت للؼالب.
وؤحشٍذ دساظت  [20] Hüseyin H. Taşarلؿشض قدص معخىٍاث
جىكُز مبادت بداسة الجىدة الؽاملت مً نبل مذًشي اإلاذاسط واإلاػلمحن
في اإلاذاسط الابخذاثُت .وًاهذ غُىت هزه الذساظت  30مذًش مذسظت و300
ً
مػلما ٌػمل في اإلاذاسط الابخذاثُت الػامت في مداقظت آدًُامان.
اظخخذم الاظخبُان الزي بيخه الباخثت بػذ غشطه غلى الخبراء
واإلادٌمحن لجمؼ البُاهاث واإلاػؼُاث بؽإن الذساظت .في نهاًت الذساظت،
لىخظ ؤن مذًشي اإلاذاسط واإلاػلمحن في اإلاذاسط الابخذاثُت ًهىمىن
ً
بحماال بدىكُز بداسة الجىدة الؽاملت يما ًان مً الىخاثج ؤن اإلاػلمحن
لذيهم معخىٍاث جىكُز ؤغلى إلابادت الجىدة الؽاملت مً مذًشي
اإلاذاسط.
ؤما دساظت الضهشاوي [ ]6قهذ هذقذ بلى مػشقت مذي جىقش مػاًحر
حىدة ؤدواث نُاط جدصُل الؼالب وقو مػاًحر الجىدة الؽاملت خُث
اظخخذم الباخث اإلاىهج الىصكي وجٍىهذ غُىت الذساظت مً حمُؼ ؤقشاد
مجخمؼ الذساظت ( )38مؽشقا للهُاط والخهىٍم وجم اخخُاس غُىت مٍىهت
ً
مً ( )48مػلما للهُاط والخهىٍم مً بداسة التربُت والخػلُم بمداقظت
الهىكزة وؤظهشث الذساظت غذدا مً الىخاثج ؤهمها غذم جىقش مػاًحر
حىدة ؤدواث نُاط وجدصُل الؼالب وقو مػاًحر الجىدة الؽاملت
بيعبت  % 53خُث ؤوصخى الباخث بظشوسة الاهخمام بالخذسٍب اإلاعخمش
إلاػلمي ومؽشفي الهُاط والخهىٍم قالخذسٍب اإلاعخمش وظُلت قػالت لبىاء
الكهم الىاضح والاسجهاء بمعخىي حىدة الخهىٍم وجٍىًٍ الخبرة التي
حعاغذ غلى اإلاماسظت بصىسة صحُدت.
ؤما دساظت  [21] Miranda , Rommel Josephقهذ هذقذ بلى
جدذًذ ما ًيبغي قػله مً الخصاثص التي جمحز اإلاػلمحن مً الىاخُت
الػلمُت في مذاسط اإلاشخلت الثاهىٍت والزًً ًإخزون بػحن الاغخباس جؼبُو
الجىدة الػلمُت الػالُت في ػشم ومىهجُت الخذسَغ ،خُث ًاهذ غُىت
الذساظت مٍىهت مً ؼشاثذ مخخلكت ًاآلحي 6( :مذسظحن ماهلحن3 ،
مذًشي مذاسط 6 ،مً الؼالب ،و 6مً ؤولُاء ألامىس) ورلَ مً بخذي
اإلاذاسط الٌبحرة في مىؼهت خظاسٍت مؽهىسة ،خُث جم اظخخذام
ؤظلىب اإلاهابلت بىىغيها :الؼشٍهت اإلاخؼؼت معبها ،والؼشٍهت الػكىٍت.
ومً خالُ البُاهاث واإلاػلىماث التي جم الخىصل بليها ومؽاهذتها
وبمؽاسيت ؤصحاب اإلاصلحت بالذساظت خُث ؤنهم ًاهىا دلُل ملمىط
وؼاهذ غلى رلَ وؤصحاب يكاءة وحىدة غلمُت سقُػت ومؽهىد لها في
مهىت الخذسَغ ،خُث ؤؼاسث الىخاثج بلى وحىد ماؼشاث بإن مذسط
اإلاشخلت الثاهىٍت ًجب ؤن ًخمخؼ بجىدة غلمُت غالُت في جذسَغ مادجه
الػلمُت وًان مً ؤهم هخاثج هزه الذساظت ؤن اإلاػلمحن اهخشػىا في
اإلاماسظاث التي تهذد يكاءة وحىدة الخذسَغ التربىي وباألؾلب قؽلىا في
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بغؼاء جكعحراث للخصاثص التي جذعي بإنهم ؤصحاب مىؼو خظاسي
في الخػلُم وبإنهم ًمخلٍىن دلُل ًافي غلى الجىدة وألاداء الػالي في
الخذسَغ الػلمي الصحُذ .وفي اإلادصلت جبحن ؤن الجىدة الػلمُت الػالُت
في الخذسَغ ًاهذ قهؽ يعُاظت جماسط ولِغ بالظشوسة جؼبُهها
وخاصت في حاهب الخذسَغ الػلمي خُث ؤوصذ الذساظت بظشوسة
بؼشاى ؤصحاب اإلاصلحت (اإلاعخكُذًً) بالخذسَغ الػلمي الصحُذ
وباإلاؽاسيت في جصمُم وبصالح الخػلُم.
ؤما دساظت [22] JACQUELINE S. GOLDBERGقهذ جم بحشائها
لبُان هخاثج اظخخذام هظام بداسة الجىدة الؽاملت لِغ قهؽ في ؼشًاث
ألاغماُ بل ؤًظا في اإلاذاسط غً ػشٍو غشض ججشبت غملُت إلاذسظت
بشاصوظبىسث .ونذ سؤي الباخث ؤهه إلخذار الخؿُحر الكػاُ في اإلاذاسط ال
بذ مً الترابؽ بحن مٍىهاتها يما ًجب ؤن جخم بداستها يىظام ًىحه بلى
هذف واضح اإلاػالم ،ونذ اظخخذم الٍاجب اإلاىهج الىصكي الىظشي قهذ
نام بػشض هخاثج الخجشبت التي جم بجباغها في مذسظت بشاصوظبرث ومذسظت
ً
قُالظٍى الابخذاثُت في جٌعاط مخىاوال هخاثج يخاباث الؼالب ونشاءتهم
واخخباساث الشٍاطُاث التي خظػىا لها ويزلَ الخؿحر في الخٍلكت
الخػلُمُت للؼالب والخٍالُل ؤلاداسٍت لٍل ػالب ويزلَ جؼىس مػاًحر
ألاداء ألاًادًمي للؼالب .وحاءث هخاثج الذساظت لخىضح الىظاثل التي
بمهخظاها ًمًٌ جؼىٍش الخػلُم وجٍىًٍ مىظىمت حػلُمُت مخٍاملت وبُان
هجاح الخجشبت التي ػبهذ في اإلاذاسط في ؤواخش ألالكُت الثاهُت خُث جم
الاسجهاء باإلاذاسط وجدهُو ػكشة في الخػلُم وبغؼاء ألامل لٍل اإلاذاسط
الحٍىمُت في بمٍاهُت جؼىسها بةجباع خؼىاث بعُؼت جادي بلى ػكشة
غلي اإلاذي الؼىٍل غلي الشؾم مً ظحر هزه الخؼىاث بؽٍل بؼئ هىغا
ما بال ؤنها جاحي زماسها غلي خعب نىُ الباخث :حؿحر ببؽء جدعً
ؤظشع.
اإلادىس الثاوي :الذساظاث والبدىر التي جىاولذ جهىٍم مػامل الػلىم:
خذدث دساظت  [23] BellO T. Olufunkeمػذاث مخخبر الكحزًاء
اإلاخاخت لخػلُم وحػلم الكحزًاء في اإلاذاسط الثاهىٍت الػلُا في هُجحرًا
ويزلَ مذي الاظخكادة مً اإلاػذاث اإلاخىقشة واغخمذث الذساظت اإلاىهج
ً
الىصكي وجٍىهذ غُىت الذساظت مً  900ػالبا و 50مػلم قحزًاء جم
اخخُاسهم بؽٍل نصذي مً  45مذسظت زاهىٍت غلُا خُث ًاهذ ؤداة
الذساظت غباسة غً اظخبُان ؤغذه الباخث لخدذًذ مذي جىقش ألادواث
وألاحهضة واإلاػذاث في مخخبر الكحزًاء يما اظخخذم اخخباس جدصُلي
لهُاط جدصُل الؼلبت وؤظهشث الىخاثج ؤن الاظخخذام ألامثل إلاخخبر
الكحزًاء قػاُ في جذسَغ الكحزًاء وؤن مخخبر الػلىم رو اإلاػذاث الٍاقُت
هى مخؿحر خاظم لخدذًذ هىغُت ػالب اإلاذسظت الثاهىٍت مً يباس
الكحزًاثُحن .
ؤما دساظت  [24] Toansakul et,. alقهذ اغخمذث غلى جهُُم
الؼالب جخصص غلىم في بدساى وحػلم ألاوؽؼت الصكُت في مخخبر
الكحزًاء بجامػت سحباث ؤدون زان في جاًلىذ ،ونذ وصكذ الذساظت
غملُت بدساى الؼالب وحػلمهم داخل خصت الكحزًاء في اإلاخخبر باالغخماد
غلى الخيعُو بحن مكاهُم الؼالب واججاهاتهم هدى مخخبر الكحزًاء
واخخُاسهم لؼبُػت الخخصص .وًان مً ؤهم هخاثج الذساظت ؤن
مداطشة الكحزًاء حػلم بدساى وقهم الؼبُػت ،خُث جم اظخخذام
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مهُاط الاججاه هدى الػمل اإلاخبري نبل جكػُل اإلاخخبراث اإلاذسظُت
وبػذها ،ورلَ لصالح دسحاث الخؼبُو البػذي للمهُاط.
ؤما دساظت الضهشاوي [ ]6قهذ هذقذ بلى مػشقت وانؼ اظخخذام
اإلاعخدذزاث الخٌىىلىحُت في مخخبراث الػلىم باإلاشخلت الثاهىٍت مً
وحهت هظش مؽشقاث ومػلماث الػلىم بمذًىت مٌت اإلاٌشمت واظخخذمذ
الباخثت اإلاىهج الىصكي يما ؤغذث اظدباهت جم جؼبُهها غلى غُىت
غؽىاثُت مً اإلاؽشقاث التربىٍاث إلاادة الػلىم باإلاشخلت الثاهىٍت بمٌت
اإلاٌشمت وغذدهً  22مؽشقت ويزلَ غلى مػلماث الػلىم باإلاشخلت
الثاهىٍت وغذدهً  125مػلمت ونذ حاءث هخاثج الذساظت لخظهش جذوي
دسحت جىاقش اإلاعخدذزاث الخٌىىلىحُت في مخخبراث الػلىم في اإلاشخلت
الثاهىٍت يما يؽكذ الذساظت غً جذوي دسحت اظخخذام اإلاعخدذزاث
الخٌىىلىحُت في مخخبراث الػلىم باإلاشخلت الثاهىٍت يما اجطح وحىد
مػىناث جدذ مً اظخخذام اإلاعخدذزاث الخٌىىلىحُت في مخخبراث
الػلىم بمخىظؽ غام.
وحاءث دساظت ًلىتن [ :]4والتي ًان غىىانها " ؤزش جؼبُهاث الجىدة
الؽاملت غلى سقؼ معخىي يكاءة وقاغلُت الخػلُم الجامعي للٍلُاث
الػملُت "خُث هذقذ هزه الذساظت بلى الخػشف غلى مػاًحر الجىدة
الؽاملت في مػامل ًلُاث الػلىم الخؼبُهُت بهُاط يكاءتها الذاخلُت
والخاسحُت غً ػشٍو مػشقت مذي سطا الػمالء غً معخىي الخذماث.
مىهج الذساظت
اغخمذ البدث الحالي غلى اإلاىهج الىصكي الخدلُلي ورلَ إلاالثمت
هزا ألاظلىب لؼبُػت وهذف البدث ،ونذ جم اظخخذام هزا اإلاىهج في
مشاحػت الذساظاث والبدىر العابهت وألادبُاث واإلاشاحؼ راث الصلت
بمىطىع البدث.
 .5الىتائج
جم بىاء مهُاط لجىدة الخذمت اإلاذسيت مً مػامل الكحزًاء
للمشخلت الثاهىٍت خعب مهُاط SERVPERF
هىاى خمعت مػاًحر ؤظاظُت لخهُُم حىدة الخذمت اإلاهذمت وهي
ً
زابخت لٍل الخذماث اإلاهذمت يما ريشها يال مً [ ]26,27,28وهي غلى
الىدى الخالي:
ً
ؤوال :الجىاهب اإلاادًت اإلالمىظت Tangibles
وحؽمل حمُؼ اإلاظاهش والدعهُالث اإلاادًت اإلاشجبؼت بالخذمت
اإلاه ذمت مثل مبجى جهذًم الخذمت ومٍان جىاحذه يما هى مىضح في
الجذوُ الخالي:

ؤظلىب الاظدباهت وجىصَػها غلى الؼلبت إلاػشقت آسائهم واججاهاتهم في
اظخخذام بِئت اإلاخخبر باإلطاقت بلى نُاط اججاهاث الؼلبت بؼشٍهت
الاخخباس اإلاباؼش اإلاخػلو بمادة اإلاهشس خُث جم جؼبُو الاظدباهت غلى
ً
غُىت مٍىهت مً  977ػالبا في  13جخصص غلمي وبشهامج جٌىىلىجي في
الكصل الذساسخي الجامعي ألاوُ مً غام  ،2011خُث جم جدلُل الىخاثج
بخصاثُا قىحذث دالالث بخصاثُت مخخلكت غما ًان مخىنؼ بحن الؼالب
ومكاهُمهم لؼبُػت مداطشة الكحزًاء اإلاخبرًت ،يما وحذث ؤًظا
اخخالقاث يبحرة في اججاهاث الؼالب خىُ مىطىع مداطشة الكحزًاء
اإلاخبرًت حػضي بلى ػبُػت بدسايهم ومكهىمهم الشخصخي لؼبُػت
مداطشة الكحزًاء اإلاخبرًت وًان مً ؤهم ما ؤوصذ به هزه الذساظت
لخدعحن البِئت الخذسَعُت الصكُت إلاداطشة الكحزًاء اإلاخبرًت وألاخز
بػحن الاغخباس ؤقٍاس وآساء الؼالب وجصىساتهم إلاداطشة الكحزًاء اإلاخبرًت.
ؤما دساظت قهذ الؿامذي [ ]25قهذ ًان مً ؤهم ؤهذاقها الخػشف
بلى دوس ؤلاداسة اإلاذسظُت في جكػُل مخخبراث الػلىم في مذاسط اإلاشخلت
الثاهىٍت واغخمذث الذساظت اإلاىهج الىصكي الخدلُلي خُث جم بىاء
اظدباهت مٍىهت مً  66غباسة جهِغ دوس ؤلاداسة اإلاذسظُت في جكػُل
مخخبراث الػلىم في مذاسط اإلاشخلت الثاهىٍت وحاءث هخاثج الذساظت
لخىضح ؤن معخىي جهذًش مذًشي اإلاذاسط الثاهىٍت لذوس ؤلاداسة اإلاذسظُت
في جكػُل مخخبراث الػلىم ًان بذسحت يبحرة يما يؽكذ الذساظت غً
ؤن معخىي جهذًش مدظشي اإلاخخبراث لذوس ؤلاداسة اإلاذسظُت في جكػُل
مخخبراث الػلىم بؽٍل غام ًان بذسحت مخىظؼت ونذ ًاهذ ؤيثر ألادواس
ً
جدهها دوس مػلم الػلىم وبذسحت يبحرة زم إلادظش اإلاخخبر بذسحت يبحرة
ً
ؤًظا زم لذوس الؼالب بذسحت مخىظؼت وفي مجاُ ججهحزاث اإلاخخبر
ً
بذسحت مخىظؼت ؤًظا.
وهذقذ دساظت ظلُمان [ ]3بلى الٌؽل غً قػالُت اإلاخخبراث
اإلاذسظُت في بيعاب غملُاث الػلم واإلاهاساث الػملُت اإلاىاظبت وجىمُت
الاججاهاث هدى الػمل اإلاخبري في الكحزًاء لذي ػالباث الصل ألاوُ
الثاهىي بمذًىت ؤبها ،وؼملذ غُىت الذساظت مجمىغت ججشٍبُت واخذة
وغذد ػالباتها ( )90ػالبت ،واظخخذمذ الباخثت اإلاىهج الخجشٍبي
اإلاػشوف بمىهج اإلاجمىغت الىاخذة .ونذ جىصلذ الذساظت بلى ؤهه جىحذ
قشوم راث داللت بخصاثُت بحن مخىظؼاث دسحاث ػالباث الصل ألاوُ
الثاهىي غلى اخخباس بػع غملُاث الػلم وغلى اخخباس بيعاب بػع
اإلاهاساث الػملُت نبل جكػُل اإلاخخبراث اإلاذسظُت وبػذها ،ورلَ لصالح
ً
دسحاث الخؼبُو البػذي لالخخباس ،وؤًظا جىحذ قشوم راث داللت
بخصاثُت بحن مخىظؼاث دسحاث ػالباث الصل ألاوُ الثاهىي غلى

جدول 1
املظاهر والتصهيالث املادًت املرجبطت بالخدمت
 -1مصاحت املعمل
 -2الخجهحزاث
مصادس اإلاُاه
مصادس الٌهشباء
الصشف الصخي
ؤلاطاءة

مىاشبت ألعداد
الطالباث
مخىقشة

متوشط عدد الطالباث في الفصل
متوشط عدد الطالباث في الفصل
الواحد للصف ألاول
الواحد للصف الثاوي والثالث علمي
مالخظاث

غير مىاشبت ألعداد
الطالباث
ؾحر مخىقشة

109

6

التهىٍت
الىظاقت
 -3الخخضًٍ
ألاحهضة الثهُلت
ألاحهضة الخكُكت
ألادواث
اإلاىاد الٌُمُاثُت
اإلاىاد اإلاؽػت
 -4ألازار
يشسخي مدظش  /مػلم
مىظذة مدظش
مىظذة ػالب
يشسخي ػالب
خضاهت خكظ ؤحهضة
خضاهت ؤدواث وغشض
خضاهت خكظ
الٌُماوٍاث
مىظذة مىاصًٍ
وخذة ؤسقل الٍىاؼل
لىخت ؤوجاد ججكُل
غشبت خمل ؤدواث
وخذة ؤخىاض ماثُت
وخذة بظػاقاث ؤولُت
خامل ؤسقل جخضًٍ
 -4ألازار
يشسخي مدظش  /مػلم

مىاظب

ؾحر مىاظب

مخىقش

الػذد
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مالخظاث

ؾحر مخىقش

ً
زاهُا :الثباث  Reliabilityوهى ٌػجي نذسة اإلاىظمت غلى الىقاء بإداء
الخذمت بالؽٍل الزي ًمًٌ الاغخماد غلُه.
ونذ اغخمذ اإلاهُاط غلى خصش ألاحهضة اإلاؼلىبت إلحشاء الخجاسب الػملُت
ورلَ مً خالُ جدلُل يخاب الؼالبت ويخاب الخجاسب الػملُت للكصلحن
الذساظُحن ألاوُ والثاوي للمشخلت الثاهىٍت (الصل ألاوُ والثاوي

مالخظاث

والثالث) للىقاء بهزا الػىصش ،غلى ؤن ًدذد اإلاهُاط جىقش مً غذم
جىقشها وجدذًذ ألاغذاد اإلاخىقشة لذساظت جىاظبها مؼ ؤغذاد الؼالباث في
ًل صل دساسخي لخخمًٌ الؼالبت مً الهُام بالخجشبت بىكعها .يما هى
مىضح في الجذوُ الخالي:

جدول 2
ألاجهزة املطلوبت إلجراء التجارب العمليت
متوفر

ألاجهزة
محزان غادي
محزان صهبرًي
محزان الٌترووي
ًامحرا قُذًى
حشط مانذ
خلُت ؼمعُت
ملخمُتر
 VCRمسجل قُذًى
جلكاص
حهاص غشض الؽكاقُاث
غشبت راث ظشغت مىخظمت
ظاغت سنمُت
مصباح يهشباجي
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العدد

غير متوفر

مالحظاث

مهُاط دسحت الحشاسة
 PVCؤهبىب
آلت خاظبت مضودة بشاظم لألؼٍاُ البُاهُت
سخان يهشباجي
مجكل ؼػش
مهُاط خشاسة
مهُاظا خشاسة ؾحر صثبهُحن
هابع
ظاغت ونل
همىرج ظُاسة راث بػاساث حُذة
DVD
حشط الٌترووي (مزبزب)
مصذس طىء ؤبُع مؼ ؼو
مصابُذ يهشباثُت مضودة بمكاجُذ جدٌم في ؼذة الظىء ونىاغذها
مصابُذ يهشباثُت مخخلكت الهذسة ()....w25- w 15
مصباح يهشباجي ًذوي
مصذس طىء قلىسظىتي
مصذس طىء مخىهج ؤو ظاػؼ
مصذس طىء ًصذس ؼػاغا طىثُا طُها
آلت جصىٍش راث نشص مسجل غلُه اإلاعاقاث
حعم مخىهج ٌػمل بىاظؼت بؼاسٍت ؤو بؼانت يُمُاثُت
ماؼش لحزس مػلىم الؼىُ اإلاىجي
زالر مصادس طىء جصذس ؤلىان الظىء ألاظاظُت (ؤخمش – ؤصسم –ؤخظش)
آلت خاظبت مضودة بؽاؼت مصىىغت مً البلىساث العاثلت
خىض مىحاث مضود بىظام بظهاغ الظىء
ؤمُتر A0500
ؤمُتر 0 - 500
ملل حعال الحثي (ملل سومٍىسف)
خلُت ؼمعُت مخصلت بهؼبحن يهشباثُحن
مٌبر صىث مضود بإظالى جىصُل
بؼاسٍت9 V
بؼاسٍتV 6
بؼاسٍت حاقت 1.5V
غذد D4هىع
حلكاهىمتران مخمازالن
ظاغت بًهاف
صحً ؤإلاىهُىم ؤبُع له مهبع غاصُ (خاص بمىلذ قان دي حشاف)
قىلخمُتر
ناغذة بؼاسٍت حاقت غذد D4هىع
Ω100مهاومت  2wونذستها
1MΩمهاومت
 1 0Fمٌثل
µF240 ,500µF,1000µFمٌثكاث
ملل ظلٍي
مىلذ رورساع جذوٍش ًذوي
مىلذ قاهذًجشاف
حهاص جىلُذ الٌهشباء العايىت بالحث (الٌتروقىسط)
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قىلخمُتر خاص بالخُاس اإلاتردد AC
مدشى يهشباجي رو مهبع ًذوي
مصباح يهشباجي مخصل بإظالى
ملكان ابخذاجي وزاهىي مخخلكان في غذد اللكاث
مصذس حهذ مخىاوب صؿحرAC
مؿىاػِعان مً الىُىدًمُىم
مصباح يهشباجي ؼكاف مؼ ناغذجه
مصباح يهشباجي وماض
محزان خعاط مذسج بعيخمجشام ؤو مُلُجشام
حهاص غشض الؽشاثذ
يؽاف يهشباجي
مصذس طىء قىم بىكعجي
ؤهابِب جكشٍو الؿاص
مشوخت ػاولت يهشباثُت
ماؼش لحزس
 3-6مؿاهؽ ظحرامَُ ؤظؼىاهُت
ؤهبىب حاًجش مؼ الػذاد
مصادس مؽػت اصؼىاغُت مخخىمت (ؤلكا ،بِخا ،حاما)
غذاد بؼػاع ؤو حهاص سصذ ؤلاؼػاع
ظاغت ونل
ؾشقت سحابت الٌتروهُت صؿحرة
مصذس ؤلكا غلى ببشة
ؤهبىب ألاؼػت اإلاهبؼُت
مزًاع ٌ FM, AMػمل بالبؼاسٍت
حهاص جدٌم غً بػذ بالخلكاص
ظماغت صىث مضودة بإظالى جىصُل
ملل ظلٍي
مؿىاػِغ نىٍجلكاهىمتر مخصص للػشض
معؼشة ػىلها ( 30وبها مجشي(CM
ساظم ربزباث
ؼاؼت قلضٍت
مصذس نذسة متردد V AC 9-12
 Ω470 ،Ω330مهاوماث
داًىد مؽؼ للظىء ري لىهحن ؤخمش – اخظش W0.5ؤو W1نذسجه
حهاص ظتروبىظٍىب ًذوي
خلُت طىثُت
حهاص ؤومُتر
بىصلت

ً
زالثا :الاظخجابت  Responsivenessوهي حػٌغ الترخُب والاظخجابت
الكىسٍت مً الجهت التي جهذم الخذمت للمعخكُذًً .ونذ اغخمذ البدث

غلى دساظت ؤظالُب بداسة اإلاخخبر ،ووحىد قىُت اإلاخخبر إلاػشقت مذي
اظخجابخه لخذمت اإلاعخكُذًً .يما هى مىضح في الجذوُ الخالي:

جدول 3
الترحيب والاشتجابت الفوريت من الجهت التي جلدم الخدمت للمصتفيدًن
فىيت املختبر
جىحذ

ال جىحذ

ؤظالُب بداسة اإلاخخبر
سئٍت اإلاػمل
سظالت اإلاػمل

مالخظاث
مػلىت
مػلىت
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ؾحر مػلىت
ؾحر مػلىت

مالخظاث
مالخظاث

الصُاهت الذوسٍت لألحهضة والخجهحزاث
جىحذ
بصالح ألاغؼاُ
مٍان بصالح ؤغؼاُ ألاحهضة اإلاعخخذمت إلحشاء الخجاسب
مػاًشة ألاحهضة
جىحذ مػاًشة لألحهضة
وػم
لخىزُو (حسجُل الػملُاث التي جدذر في اإلاػمل)
ًىحذ جىزُو
سجالث اإلاػمل
سجل الػهذة
سجل خشيت ظحر اإلاخخبر ألاظبىغُت
سجل مداطش الٌعش
سجل الكىاجحر
سجل الظمان غلى ألاحهضة
سجل بصالح ألاغؼاُ
سجل مػاًشة ألاحهضة
سجل ؤغماُ حمػُت ؤصذناء اإلاػمل
سجل اظخػاسة ؤحهضة ومىاد اإلاخخبر
سجل الاظتهالى الُىمي

مشة ًل قصل دساسخي

مشة ًل ؼهش

مشة ًل غام

ؾحر رلَ

ال جىحذ
داخل اإلاذسظت

خاسج اإلاذسظت

مالخظاث

داخل اإلاذسظت

خاسج اإلاذسظت

مالخظاث

ال
ال ًىحذ جىزُو

ً
سابػا :ألامان  Assurance:وهى ٌػٌغ مذي نذسة اإلاىظمت مهذمت
الخذمت غلى بث الثهت وألامان في هكىط الػمالء اإلاعخكُذًً غىذ

جىزُو يخابي
مخىقش

جىزُو خاظىبي
ؾحر مخىقش

مالخظاث
مالخظاث

الخػامل .يما هى مىضح في الجذوُ الخالي:

جدول 4
كدرة املىظمت ملدمت الخدمت على بث الثلت وألامان في هفوس العمالء املصتفيدًن عىد التعامل
متوفر

ججهيزاث ألامن والصالمت

غير متوفر

مالحظاث

نؼً ػبي مػهم
ؼاػ ػبي
طماداث
مػهماث ومؼهشاث لخىظُل وحػهُم الجشوح
مشهم للحشوم
بىدسة ؤػكاُ
بػع اإلاىاد اإلاػالجت للحشوم
لباط الػمل اإلاخبري
الٌماماث
الىظاساث الىانُت
الهكاصاث
مشاوح الؽكؽ
ًىاؼل الذخان واللهب
بؼاهُت مهاومت للحشٍو
ػكاًاث الحشٍو

ً
خامعا :الخكاوي في خذمت الػمُل  Empathyوهى ٌػٌغ مذي الخكاوي
والاهخمام اإلاىحه لٍل معخكُذ مً معخكُذي اإلاىظمت اإلاهذمت للخذمت،
ومً هىا ًان الخكاوي في الخذمت ًخمثل في سطا اإلاعخكُذًً منها ظىاء

ًان اإلاعخكُذ الذاخلي (قىُت اإلاخخبر) ؤو اإلاعخكُذ الخاسجي (الؼالبت).
يما هى مىضح في الجذولحن الخالُحن:
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جدول 5
اشتبيان للياس درجت رضا املصتفيد الخارجي (الطالبت) عن جودة معمل الفيزًاء
العبارة

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

كبيرة جدا

كبيرة

جتحلم بدرجت
متوشطت

كليلت

كليلت جدا

سئٍت اإلاػمل مػلىت
سظالت اإلاػمل مػلىت
ؼاسيذ في صُاؾت سئٍت اإلاػمل
ؼاسيذ في صُاؾت سظالت اإلاػمل
ألاحهضة اإلاىحىدة باإلاػمل مالثمت لىىع الخجاسب اإلاهشسة
ألاحهضة اإلاىحىدة باإلاػمل مخاخت لجمُؼ الؼالباث الظخخذامها
ألاحهضة اإلاىحىدة باإلاػمل جدىاظب مؼ غذد ػالباث الكصل
الٌمُاث اإلاىحىدة مً اإلاىاد الخام (الٌُماوٍاث) جدىاظب مؼ غذد الؼالباث
جدشص اإلاػلمت غلى جذسٍب الؼالباث غلى جؼبُو الجاهب الػملي في الحُاة
الػملُت باإلطاقت بلى الخجاسب في اإلاػمل
جهىم الؼالبت بةحشاء الخجاسب راجُا
وحىد ؼشوغ ألامً والعالمت باإلاػامل
جخبرها اإلاػلمت بخؼت الخجاسب الػملُت مىز بذاًت الكصل الذساسخي
وحىد معاخاث قشاؽ جِعش اهخهاُ الؼالباث داخل اإلاػمل
ؤسي ؤن هىاى جؼىٍش معخمش للمػامل بصكت دوسٍت
معاخت اإلاػامل جدىاظب مؼ غذد ػالباث الؽػبت
الخجهحزاث اإلاىحىدة باإلاػمل خذًثت
ؼاسيذ في حمػُت ؤصذناء اإلاػمل
ًذغم والذًَ ؤو ؤخذهما ؤغماُ اإلاػمل
ًدهو مػمل مذسظتي ػمىحي هدى الخجشٍب الػملي
ساطُت غً خصص الخجاسب الػملُت للكحزًاء في اإلاػمل

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

جدول 6
اشتبيان للياس درجت رضا املصتفيد الداخلي (معلمت الفيزًاء ،فىيت املختبر) عن جودة معمل الفيزًاء
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

كبيرة جدا

العبارة
للمػمل سئٍت مػلىت
للمػمل سظالت مػلىت
ؼاسيذ في صُاؾت سئٍت وسظالت اإلاػمل
ألاغماُ التي ًخم جٍلُكي بها مخىاقهت مؼ الىصل الىظُكي الخاص بي
ماهالحي الػلمُت مخىاقهت مؼ مهام غملي
ًخىقش وصل وظُكي واضح إلاهام غملي
ؤنىم بخؼبُو بحشاءاث الػمل
ًخػاون الجمُؼ في الػمل في اإلاػمل
ؤنىم بةصالح ألاغؼاُ راجُا في اإلاػمل
قشص الخذسٍب حُذة ومىاظبت
ًىحذ صُاهت دوسٍت لخجهحزاث اإلاػمل
جىحذ صُاهت دوسٍت ألحهضة اإلاػمل
ًخم جلبُت ػلباث بصالح ألاغؼاُ في الىنذ اإلاىاظب
ًخم جلبُت ػلباث اإلاىاد وألادواث الالصمت للمػمل في الىنذ اإلاىاظب
جخىقش وظاثل ألامً والعالمت باإلاػمل
ؤؼاسى في ؤغماُ حمػُت ؤصذناء اإلاػمل
ساطُت غً الخذماث التي ًهذمها اإلاػمل
ؤؼػش باألمً الىظُكي

 .6التوصياث:
مً ؤهم جىصُاث البدث هى اغخماد اإلاهُاط اإلاػذ لهُاط حىدة

كبيرة

درجت جحللها
كليلت
متوشطت

كليلت جدا

الخذمت اإلاهذمت مً مػامل الكحزًاء في مذاسط البىاث الثاهىٍت ورلَ
لخدعحن حػلُم وحػلم الكحزًاء.
114

] [13العشوي ،ؤخمذ ( .)2009هظم الجىدة في اإلاخخبراث .مشيض جؼىٍش
ألاداء والخىمُت ،الهاهشة ،مصش.
] [14الؼاجي ،سغذ غبذهللا و ناظم ،صبُدت و الىادي ،مدمىد خعحن
( .)2013جهىٍم حىدة الذساظاث الػلُا في بخذي ًلُاث حامػت
بؿذاد في طىء بػع الػىامل اإلاازشة قيها .اإلاجلت الػشبُت لظمان
حىدة الخػلُم الجامعي اإلاجلذ العادط ،الػذد الحادي غؽش.
] [15غبذالشطا ،صادم مجُذ و خعً ،قاطل غباط ( .)2013نُاط
حىدة الخذمت في الخػلُم الخهجي دساظت اظخؼالغُت آلساء غُىت مً
الخذسَعُحن في اإلاػهذ الخهجي ،مجلت الخهجي ،اإلاجلذ العادط
والػؽشون ،الػذد الشابؼ.
] [16الضهاحي ،مدمذ مدمىد صالح ( .)2012جهىٍم بشهامج جذسٍب مػلمي
الػلىم باإلاذاسط الحٍىمُت في طىء مػاًحر الجىدة الؽاملت.
سظالت ماحعخحرً ،لُت التربُت ،الجامػت ؤلاظالمُت ،ؾضة .
] [17الشبُعي ،لُث و الىػُمي ،مدمذ ونذوسة ،سوان ( .)2011ؤزش حىدة
الخذمت الخػلُمُت وحىدة ؤلاؼشاف غلى سطا ػلبت الذساظاث
الػلُا في الجامػت ألاسدهُت الخاصتً ،لُت ألاغماُ ،حامػت الؽشم
ألاوظؽ ،غمان ،ألاسدن.
] [18غلي ،صٍيب ؤخمذ ( .)2011همىرج مهترح إلادخىٍاث ؾشقت مصادس
الخػلم في طىء مػاًحر الجىدة ،سظالت ديخىساهً ،لُت التربُت،
حامػت غحن ؼمغ ،الهاهشة ،مصش.
] [19مدمذ ،غاػل حمػه (.)2011ؤزش حىدة الخذمت الخػلُمُت غلى
سطا الؼالب .سظالت ماحعخحر ،حامػت بجي ظىٍل ،مصش.
] [25الؿامذي ،قهذ مدمذ ( .)1433دوس ؤلاداسة اإلاذسظُت في جكػُل
مخخبراث الػلىم  .سظالت ماحعخحرً ،لُت التربُت ،حامػت ؤم
الهشي ،مٌت اإلاٌشمت ،العػىدًت.
] [26ؤبى وسدة ،ؼحرًً خامذ ( .)2007همىرج مهترح لهُاط حىدة
الخذماث الخػلُمُت ،اإلاجلت اإلاصشٍت للذساظاث الخجاسٍتً ،لُت
الخجاسة ،حامػت اإلاىصىسة ،اإلاجلذ الىاخذ والثالزىن ،الػذد
ألاوُ).
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بحشاء اإلاضٍذ مً ألابدار الخؼبُهُت في مجاُ حىدة الخذمت اإلاهذمت
مً مػامل ومخخبرا ث ألاخُاء – الٌُمُاء -الحاظب آلالي للمشخلت
الثاهىٍت ومػامل الػلىم للمشخلت اإلاخىظؼت.
املراجع
أ .الراجع العربيت
] [1العجمي ،مدمذ ( .)2007الاغخماد وطمان الجىدة الؽاملت إلاذاسط
الخػلُم الثاهىي الػام .حامػت اإلاىصىسة :داس الجامػت الجذًذة.
] [2العبُعي ،مجى بيذ خمُذ ( .)2010وانؼ اإلاهاساث الخذسَعُت
لػظىاث هُئت الخذسَغ بٍلُت الػلىم الخؼبُهُت في طىء مػاًحر
الجىدة الؽاملت مً وحهت هظش ػالباث حامػت ؤم الهشي ،بدث
مهذم بلى هذوة الخػلُم الػالي للكخاة ألابػاد والخؼلػاث.
] [3ظلُمان ،ظمُدت مدمذ ( .)2009جكػُل اإلاخخبراث اإلاذسظُت في الػملُت
الخػلُمُت وؤزشه في بيعاب غملُاث الػلم واإلاهاساث الػملُت اإلاىاظبت
والاججاهاث هدى الػمل اإلاخبري في الكحزًاء لذي ػالباث اإلاشخلت الثاهىٍت
بمذًىت ؤبها ،مجلت سظالت الخلُج الػشبي.)114( ،
]ً [4لىتن ،غذًلت ؤخمذ ( .)2007ؤزش جؼبُهاث الجىدة الؽاملت في سقؼ
معخىي يكاءة وقاغلُت وحىدة الخػلُم الجامعي للٍلُاث الػملُت.
مجلت سظالت الخلُج الػشبي.
] [5الضهشاوي ،ؤخمذ مىصىس ( .)1430وانؼ اظخخذام اإلاخخبر في جذسَغ
مادة الػلىم باإلاذاسط اللُلُت اإلاخىظؼت بمذًىتي مٌت اإلاٌشمت
وحذة .سظالت ماحعخحر ،حامػت ؤم الهشي ،مٌت اإلاٌشمت ،اإلاملٌت
الػشبُت العػىدًت.
] [6الضهشاوي ،مشٍم ظػذ ( .)2009وانؼ اظخخذام اإلاعخدذزاث
الخٌىىلىحُت في مخخبراث الػلىم باإلاشخلت الثاهىٍت مً وحهت هظش
مؽشقاث ومػلماث الػلىم بمٌت اإلاٌشمت .سظالت ماحعخحر ،حامػت
ؤم الهشي ،مٌت اإلاٌشمت ،اإلاملٌت الػشبُت العػىدًت.
] [7الؽُخ ،خلىد ظلُمان ( .)1997دساظت جهىٍمُت لألوؽؼت اإلاػملُت
في مىهج غلىم اإلاشخلت اإلاخىظؼت بمذاسط البىاث بمذًىت حذة،
سظالت ماحعخحرً ،لُت التربُت للبىاث ،حذة ،اإلاملٌت الػشبُت
العػىدًت.
] [8نىػً ،ىظل غمش ظالم ( .)1999وانؼ الذسوط الػملُت والػشوض
الػملُت الخاصت بكحزًاء الصل الحادي غؽش في مذاسط
مداقظاث ؾضة .سظالت ديخىساه ،الجامػت ؤلاظالمُت ،ؾضة،
قلعؼحن.
] [9خعاهحن ،بذسٍت مدمذ ( .)2001مذي بظهام مػمل الػلىم اإلاخؼىس
بمشاخل الخػلُم الػام في بغذاد بوعان الهشن الحادي والػؽشًٍ.
اإلاجلت التربىٍت – ًلُت التربُت ،ظىهاج ،حامػت حىىب الىادي
(.)16
] [10ظُذ ،غلي ؤخمذ ( .)2004الخهىٍم في اإلاىظىمت التربىٍت ،مٌخبت
الشؼذ ،الشٍاض ،الؼبػت ألاولى
] [11صالح ،مدمذ والعلُمان ،ػاسم واإلاهشن ،غبذالػضٍض (.)2004
جؼىس ألابيُت الخػلُمُت في اإلاملٌت الػشبُت العػىدًت خالُ
غؽشًٍ غاما الشٍاض :حامػت اإلالَ ظػىد ،اليؽش الػلمي
واإلاؼابؼ.
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BUILDING SCALES FOR
EVALUATING THE QUALITY OF THE
SERVICE GIVEN IN THE SCIENCE
LABS FOR SECONDARY SCHOOLS
IN VIEW OF THE STANDARDS OF
THE TOTAL QUALITY
MARYAM A. Y. KHAYRE
SAMEHA M. S. SULAIMAN
Taif University
ABSTRACT_ Objectives of the study was build a scale for reveal the ability of the physics
laboratories to face the technical challenges in the learning process of physics at high schools. The
researcher used the descriptive analysis method as it fits the nature and the aim of the research. The
tools of the research matching card for the specifications of the physics lab in all its sides (building,
equipment, machines, management ways and equipment for safety and security) in view of the
standards of quality, a survey for measuring the satisfaction of the inner beneficial which means the
laboratory technician and the outer beneficial which are the students about the service given in the
physics labs in high schools. Scales have been built for investigating the quality of the service given in
the physics laboratories in high schools depending on the SER VPERF For measuring the quality of
the given services so that the tools of the research were based on five standards. the material sideconcrete side- reliability-responses-safety and dedication and these come with 12 different indicators.
Some of the most important recommendations of the research is to rely on the scale which is designed
to measure the quality of the service given in the physics laboratories in high schools as to improve
the teaching learning process. Applying more researches at the field of the quality of the service given
by the biology, computer science and chemistry labs is both intermediate and high schools.
Key Words: Scale, Evaluating, Quality Of The Service, Science Labs, Standards Of The Total Quality
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