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Abstract 

This study aims to formulate a special dimension of service quality in 
Islamic higher education institutions in shaping Islamic culture according to 
the perceptions of international Muslim students. Using a quantitative 
approach with exploratory factor analysis, it involved 100 international 
Muslim students taken from multi-stage proportionated stratified random 
sampling (probability sampling). The results showed that based on the 
experience of international Muslim students, the service quality of Islamic 
higher education institutions included the dimensions of teaching staff 
competencies, administrative staff competencies, Islamic environment, 
physical facilities and information technology-based services, all of which can 
work together in shaping Islamic culture. To support the vision of the 
internationalization of Islamic higher education institutions, managers must 
pay attention to these dimensions as a representation of the quality of service 
felt by international Muslim students to meet their expectations during their 
studies at Islamic higher education institutions in Indonesia. 
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مؤسسات يهدف هذا البحث إىل صياغة بعد خاص لجودة الخدمات يف 
يف بناء الحضارة  التعليم العايل بناًء عىل تصور الطالب املسلمني األجانب

الإلسالمية. استخدم منهج البحث الكمي مع تحليل العوامل االستكشافية، 
شخص  ١٠٠شمل البحث الطالب املسلمني األجانب، حيث يبلغ عددهم 

تمالية). ويتم أخذهم باستخدام عينة عشوائية طبقية (أخذ العينة االح
وأظهرت النتائج أن جودة الخدمات يف مؤسسات التعليم العايل اإلسالمية 
بناءا عىل تجربة الطالب املسلمني األجانب تشمل بعد كفاءة أعضاء هيئة 

اإلداري، والبيئة اإلسالمية، واملرافق املادية،  وظفالتدريس، وكفاءة امل
يمكن تندمج جميعها  والخدمات القائمة عىل تكنولوجيا املعلومات والتي

معا يف بناء الحضارة الإلسالمية. وألجل دعم رؤية عاملية مؤسسات التعليم 
العايل اإلسالمية ينبغي أن يكون كل منظم املؤسسات أن ينتبه إىل تلك 
األبعاد كصورة من جودة الخدمات التي ينظر إليها الطالب املسلمني 

يف مؤسسات التعليم العايل األجانب عند تحقيق توقعاتهم أثناء الدراسة 
 اإلسالمية بإندونيسيا.
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 املقدمة
يم العايل اليوم، أصبح موضوع النقاش حول جودة خدمات التعل

بإندونيسيا قضية مهمة، بسبب عدم وجود أي مؤسسة التعليم العايل بإندونيسيا 
تحتل يف مرتبة مئة أفضل الجامعة عامليا. تعترب كلمة "الجودة" عامال هاما مثل 

 .Clemes et alالتمايز الذي يؤثر تأثريا إيجابا عىل الرضا، والثقة ووالء العمالء (

2008; Aga and Safakli 2007; Omar et al. 2009 لقد أصبحت أهمية جودة .(
ً مشرتكة ملتطلبات املؤسسة يف املنافسة  الخدمات يف التعليم العايل اإلسالمي روحا
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الحازمة بني مؤسسات التعليم العايل، متطلبات أصحاب املصلحة، روح العاملية 
  وكثرة الربامج املقدمة.

ً إىل دراسة مكتبية، تعترب صناع ة خدمات التعليم العايل مرضية واستنادا
من قبل العمالء إذا كانت تتمتع بجودة عالية من الخدمات التي تغطي الجوانب 

 .Arokiasamy and Abdullah 2012; Dado et alاألكاديمية وغري األكاديمية (

2012; Asaduzzaman et al. 2013; Saglik et al. 2014; Hanaysha et al. 2011; 
Gruber et al. 2010) سمعة التعليم العايل ،(Chen and Chen 2014; Brown and 

Mazzarol 2009; Melewar and Akel 2005; Ivy 2001(  وجودة الخريجني
)Holdford and Reinders 2001.(  

وبصفة عامة، فإن املقيم عىل جودة الخدمات يف التعليم العايل هو الطالب 
) Sakthivel et al. 2005; Telford dan Masson 2005بوصفه عميل رئييس (

). وأصبح التحقق من أدوات قياس Hill et al. 2003ومراقب الجودة الفعال (
التصور عن جودة الخدمات يف سياق مؤسسات التعليم العايل اإلسالمية قضية 

) ألن لديها الخصائص الخاصة مثل Abdullah 2006; Ling et al. 2010هامة (
وغالباً  )Hofstede 2011العميل املسلم وهي ثقافة جماعية (الثقافة التي يعتنقها 

). ومن ناحية Pinar et al. 2014ما يجعل العميل املسلم الدين دافعية لسلوكه (
أخرى، كان التحقق من قياس التصور عن جودة الخدمات يف مؤسسات التعليم 

يل املسلم العايل اإلسالمية نادرا. ومسريا بتحسني الوعي الديني وتفضيل العم
ملؤسسات التعليم العايل اإلسالمية تعصبا، فإن التعليم العايل اإلسالمي يواجه 

 .تحديات متزايدة وينبغي أن يكون متكيفا مع متطلبات العمالء
أصبح البحث يف جودة خدمات التعليم العايل قضية مثرية لالهتمام، 

العايل املناسبة مثل  وخاصة جهود األكاديميني إليجاد أبعاد جودة خدمات التعليم
) الذي HEdPERF) من نموذج أداء التعليم العايل (Abdullah )2005ما اقرتحه 

 يتكون من الجانب األكاديمي وغري األكاديمي والواقعي والعاطفي. نموذج

HiEdQUAL )Annamdevula and Bellamkonda 2012( Sultan and Tarafder 

-Phedعىل أداء جودة خدمات التعليم العايل () قاموا بتطوير النموذج القائم 2007(
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model الذي ادعى أن تكون أداة شاملة باملقارنة مع نموذج أداء التعليم العايل (
)HEdPERF(. 

ً إىل الدراسة املكتبية، تبني أن أبعاد الجودة يف التعليم العايل ال  واستنادا
عن جودة )، ألن التصور Rafik and Priyono 2018تزال موضعا للنقاش (

الخدمات يعتمد بشكل كبري عىل قيمة وثقة العمالء التي تتغري دائًما وفًقا لخلفية 
). يحتاج الباحث إىل تطوير قياس جودة الخدمات يف Furer et al. 2002ثقافتهم (

ً لثقافة العميل املسلم بصفتها الجماعية  سياق التعليم العايل اإلسالمي وفقا
)Hofstede 2011 ال نادرا. ولذلك، فإن جهود االستكشاف التي تنطوي ) الذي ال يز

عليها النتائج التجريبية لبناء أبعاد التصور عن جودة الخدمات وفقا لخصائص 
) ألن يف مراجع التسويق Ekinci et al. 2003التعليم العايل اإلسالمي أمر رضوري (

 .)Pinar et al. 2014الدين والثقافة هما دافعيان لسلوك العمالء (
يسعى هذا البحث إىل صياغة أدوات القياس الخاصة لتحديد العوامل التي 
تحدد التصور عن جودة الخدمات يف سياق التعليم العايل اإلسالمي باالعتماد عىل 

 ,HEdPERF )Abdullahاألدوات التي تم االعرتاف بصحتها وموثوقيتها مثل نموذج 

 HiEdQUAL )؛Sultan and Tarafder 2007(  Phed-model)؛2005
)Annamdevula and Bellamkonda 2012.( 
 

 اإلطار النظري
 الطالب الدوليني والقضايا بني الثقافات. ١

يحتاج الطالب الدوليون إىل خدمات أكاديمية بخصائص مختلفة، خاصة 
). بعبارة أخرى، شهد Hutapea 2014فيما يتعلق بعملية التكيف الشخيص (

تحوالت منذ وإتيانهم، والتي لها آثار مبارشة أو غري الطالب الدوليون تغيريات أو 
). Hutapea 2014كصدمة ثقافية ( Reddenمبارشة عىل الضغط الذي سماه 

واالرتباك الذي شعرهم يحتاج إىل دعم أكاديمي. وبالتايل فإن النجاح عىل دعم 
نجاح مشكلة عملية التكيف كقضية مشرتكة بني الثقافات سيكون له تأثري عىل ال

 األكاديمي للطالب الدوليني.
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خدمات أكاديمية جيدة ستؤثر تئثريا مبارشا يف تنمية كفاءة التكيف 
). Mitasari and Istikomayanti 2018للطالب الدوليني لدعم الصدمة الثقافية (

ومع ذلك، التأثري املبارش هو عملية التكيف اللغوي املستخدمة يف األمور املستخدمة 
 ).Pyvis and Chapman 2005ت األكاديمية (يف نيل الخدما

يتأثر تطوير الكفاءات بني الثقافات للطالب الدوليني إىل حد كبري 
باستدامة عملية التكيف مع القدرة االستيعابية الكافية للخدمات األكاديمية 

)Dunworth et al. 2019 تحتوي هنا عىل عدد من الرشوط لإلشارة إىل أن .(
ة املتأخرة تقدم الدعم لعملية تطوير الكفاءات بني الثقافات الخدمات األكاديمي

) أن إحدى الخطوات لتحقيق Lockhart )2018و  Fircoللطالب الدوليني. قال 
الخدمات األكاديمية الالزمة هي تطوير اسرتاتيجيات شاملة عرب خطوط الحرم 

خطط األسايس ). املinterculturalالجامعي لتعزيز تقدم الكفاءات بني الثقافات (
هو بناء إطار للخدمات األكاديمية يف جميع أنحاء الجامعة وخطة شاملة للتقدم 

 املؤسيس بني الثقافات.
مع مزيد العدد من الطالب الدوليني يف مؤسسات التعليم العايل اإلسالمية، 
هناك حاجة جدية إىل خطوات لفهم كيف يمكن الخدمات األكاديمية يف كل كّليات 

قيق توقعات واحتياجات للطالب الدوليني. أحدها من خالل تطوير وأقسام لتح
الكفاءات بني الثقافات التي تدعمها مجموعة متنوعة من الربامج األكاديمية يف 

). لدعم الربنامج، تتطلب املؤسسات اإلسالمية McKinley 2019الحرم الجامعي (
اءة الكافية بني الثقافات. ذات السمعة الدولية إعداد املعلمني واإلداريني ذوي الكف

تلعب هذه الكفاءات دوًرا يف تحسني جودة الخدمات األكاديمية للطالب الدوليني 
)Zenner and Squire 2020.( 
  التعليم العايل اإلسالمي. ٢

)؛ ٣٩:٩)؛ (٥٨:١١)؛ (٢٠:١١٤(يف القرآن، يتم رشح أهمية التعليم رشعا يف سورة 
د اختلف مفهوم النعليم بني اإلسالم والغرب. . وق)٦:١٤٨) و (١٧:٣٦)؛ (٢:١٧٠(

يهدف التعليم اإلسالمي إىل تنمية شخصية وعقلية تجاه طاعة الله سبحانه وتعاىل 
)Alavi 2007 يف حني التعليم الغربي يهدف إىل تعزيز التفكري النقدي املستقل ،(
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التجربة  ). تعتمد منهجية العلم يف الغرب عىل قواعدHussain 2007والليربايل (
والعقالنية واملادية وتجاهل الكتب املقدسة، وبالعكس فإن منهجية العلم يف 

 Yasin and Janiاإلسالم تنبع من القرآن الكريم، الحديث النبوي، واجتهاد العلماء (

). ينتج نظام التعليم الغربي علوماً علمانية تنفر الناس بدينهم، بينما التعليم 2013
التوازن بني الجوانب الروحية والجسدية وزيادة اإليمان بالله اإلسالمي يوجه نحو 

  ).Hussain 2007سبحانه وتعاىل (
إن وجود التعليم العايل اإلسالمي بإندونيسيا له رسالة تطوير املعرفة الحديثة 
ونرش التعاليم اإلسالمية التي أصبحت محركا رئيسيا إلنشاء نظام التعليم 

بل الحداثة. ثم يتم تأسيس هذه الرسالة يف شكل منهج اإلسالمي بإندونيسيا ما ق
درايس، سمات مادية، ثقافة، وقيم تندمج يف البناء العلمي للتعليم العايل اإلسالمي 

)Rifai et al. 2014 شهد تطور التعليم العايل اإلسالمي بإندونيسيا نموا كبريا مع .(
مؤسسة التعليم العايل  ٨٣٩زيادة الوعي الديني (التدين) يف املجتمع. وقد قامت 

معهدا  ٢٤جامعة إسالمية الحكومية،  ١٧اإلسالمي حاليا يف إندونيسيا تحتوي عىل 
معهد أهيل و  ٦١٥معهدا حكوميا و  ١٧معهدا عاليا أهليا،  ٦٤عاليا حكوميا، و 

كلية الرتبية اإلسالمية مع أقسامها املختلفة مثل أقسام العلوم اإلسالمية  ١٠٢
، الرشيعة، الرتبية، الدعوة واألدب). أقسام العلوم العامة (الطب، علم (أصول الدين

 Direktoratالنفس، االقتصاد، العلوم اإلنسانية االجتماعية، والعلوم الطبيعية) (

Pendidikan Tinggi Islam-DIKTIS 2019.( 
 

 أبعاد جودة خدمات التعليم العايل
يم العايل وفقاً ملنظور الطالب هو بشكل عام، التصور عن جودة الخدمات يف التعل

) بحيث يحاول الباحثون القياس من خالل Sumaedi et al. 2012يشء مجرد (
نماذج مناسبة مع الظروف االجتماعية الجغرافية. توجد دراسات تسعى إىل إيجاد 

) ستة أبعاد؛ 1996أبعاد جودة الخدمات يف التعليم العايل. وجد أوليا وأسفني وول (
رسيل  لموسة، الكفاءة، املوقف، املحتوى، التسليم، واملوثوقية. ويحددوهي امل

) خمسة أبعاد وهي ملموسة وموثوقة واستجابة وتأكدية 2012وآخرون (
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) من العثور عىل مقياس محدد يسمى 2005وتعاطفية. تمكن عبد الله (
HEdPERF ب (أداء التعليم العايل) مع البعد من الجانب غري األكاديمي والجان

) ستة أبعاد تتعلق بجودة 2015األكاديمي، واملوثوقية والتعاطفية. وجد عابدين (
الخدمات يف التعليم العايل اإلسالمي، وهي: محارض، منهج تعليمي، إدارية، مرافق، 
مكتبة وبيئة إسالمية. وتشمل أبعاد جودة التعليم العايل وفقا لـ أنامديفوال 

س والدورة التدريبية، والخدمات اإلدارية، ) محتوى التدري2012وبيالميكوندا (
واملرافق األكاديمية، والبنية التحتية للحرم الجامعي، وخدمات الدعم. ويف الوقت 

) أن أبعاد جودة الخدماتفي التعليم العايل تشمل 2008نفسه، يرى كيلسو (
األكاديمية، السياسة والقواعد اإلدارية، واملرافق، القبول والتسجيل والشؤون 

  .العامة
) أساسا للبحث عن SERVQUA )Parasuraman et al. 1985 وال يزال نموذج 

 e.g Calvo-Porral et al. 2013; Ezeokoliجودة الخدمات املتعلقة بالتعليم العايل (

and Ayodele 2014.(  وحتى اآلن، تم اقرتاح مدخل متعدد األبعاد لقياس جودة
يف البلدان املختلفة. ومع ذلك، لم يتم العثور عىل الخدمات يف قطاع التعليم العايل 

نموذج القياس املعتمد يف سياق التعليم العايل اإلسالمي. ويف الواقع، ينبغي تكييف 
الدراسات املتعلقة بالتصور عن جودة الخدمات يف سياق التعليم العايل مع 

جيعهم عىل الثقافات التي يقدمها إىل عمالءه الذين لهم خلفية ثقافية ألجل تش
 التقييم.

 
 منهجية البحث

وقد صاغ هذا البحث األبعاد الخاصة لجودة خدمات التعليم العايل اإلسالمي وفقاً 
لتصور الطالب املسلمني األجانب عىل أساس منهج البحث الكمي. وقد اعتمدت 

 e.g Abdullah 2005; Sultan dan Tarafderاالستبانة من عدة دراسات سابقة (

2007; Annamdevula and Bellamkonda 2012 التي تتناسب مع ظروف التعليم (
) كبداية لصياغ FGDالعايل اإلسالمي. وقد أجريت مناقشة مجموعة مركزة (

األدوات مما يدعو خمسة طالب بكالوريوس وخمسة طالب الدراسات العليا الذين 
رح األدوات ). كما تم ط2009استوفوا جميع الرشوط التي وضعها كروغر وكييس (
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املصممة عىل الخرباء يف مجال التعليم العايل اإلسالمي وتسويق خدمات التعليم 
ً تجريبيا. وقد ترجم االستبانة من  ٣٠العايل، ثم تم اختبار االستبانة عىل  طالبا

اللغة اإلندونيسية إىل اللغة العربية (لطالب الرشق األوسط) واللغة اإلنجليزية 
سط) من قبل مرتجم معتمد لهاتني لغتني لتسهيل فهمهم (لطالب غري الرشق األو 

 عن االستبانة والتقليل من عدة التفسريات ملحتواها.
وقد أجري البحث يف جامعةموالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج، ألنها 

، وتمتلك ISO( 9001:2015للمنظمة الدولية للمعايري (طبقت نظام إدارة الجودة 
لطالب األجانب بني الجامعات اإلسالمية األخرى يف إندونيسيا بحيث أكرب عدد ل

ً وينفذ منهجاً تكاملياً (العلوم  يكون الرتاكم الثقايف من مختلف البلدان مكثفاً جدا
واإلسالم). تم الحصول عىل بيانات البحث من خالل توزيع االستبانات يف نهاية 

نة تمثل خصائص السكان عي 100(أكتوبر إىل ديسمرب). وأخذت  2019عام 
). الطريقة املستخدمة يف أخذ العينات هي طريقة أخذ Sekaran 2003املتجانسني (

ألنها سهلة القيام بها، لديها مستوى عينة عشوائية طبقية (أخذ العينة االحتمالية) 
. استخدم Sekaran 2003) كاف من الدقة ويمثل كل فئة فرعية من السكان نسبيا (

موافق بالشدة) لالستبانة ألنه  ٥غري موافق بالشدة إىل  ١ت الخمايس (مقياس ليكر 
معلومات عامة عن مجتمع  ١). ويقدم الجدول Malhotra 2005سهل وبسيط (

 ٣٠و  ٢٦%)، وترتاوح أعماره بني  ٥٨البحث مما تتكون معضمه من اإلناث (
إىل مستوى %). واستناداً  ٦٢سنوات ( ٣%) و سبق لهم الدراسة مدة  ٧٥سنة (

%) ساهموا كثريا وأكثرهم طالب ليبيا  ٨٤تعليمهم، فإن طالب الدراسات العليا (
)٣٢ .(% 

 
 ١الجدول 

 املعلومات عن مجتمع البحث

 املتغري القئة العدد املئوية

 الجنس ذكر ٤٢ ٤٢
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  أنثى ٥٨ ٥٨

 العمر ٢٥-٢٠ ١٤ ١٤

٣٠-٢٦ ٧٥ ٧٥  

  ٣٠أكثر من  ١١ ١١

 مدة الدراسة ٢ ٤ ٤

٣ ٦٢ ٦٢  

٤ ٢٦ ٢٦  

٥ ٨ ٨  

 مستوى التعليم البكالوريوس ١٦ ١٦

  الدراسات العليا ٨٤ ٨٤

 البلد ماليزيا ١٨ ١٨

  تيالند ١٥ ١٥

  الصني ٢ ٢

  السودان ٦ ٦

  مرص ١ ١

  ليبيا ٣٢ ٣٢

  مداغسكر ٥ ٥

  روسيا ٤ ٤
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  سنغافور ٨ ٨

  كمبوذيا ٣ ٣

  صوماليا ٤ ٤

  ةتيمور الرشقي ٢ ٢

 SPSS املصدر : حساب برنامج
 

 النتائج واملناقشات
) KMOأولكني ( –ماير  -مقياس كايزر  ٢أظهرت خالصة النتائج يف الجدول 

). القيمة ١٩٧١،٨٩٩) واختبار بارتليت لتجانس (٠،٨٨٣لكفاية أخذ العينات (
). Malhotra et al. 2017ويتم الترصيح عن تحقيق العينة الكافية ( ٠،٥أكثر من 

) لذلك يمكن القيام بتحليل ٠،٠٥اختبار بارتليت لتجانس قيمته كبري (أقل من 
تعترب مرضية لتحليل العوامل  ٠،٨٥٩بنود هي  ٢٤العوامل. ألف كرونباخ من 

)Hair et al. 2014مما يعني  ٠٫٧هو أكثر من  ) وكذلك ألف كرونباخ من كل البناء
 ١امل لها قيمة ذاتية أكثر من ). وتبني أن سبعة عو Zikmund 2003موثوق (
 Hair et% يف هذا البحث، مما يمكن القيام بمزيد من التحليل ( ٧٤،٤٥١وشكلت 

al. 2014; Malhotra et al. 2017 وأجري تدوير النتائج باستخدام طريقة .(
varimax  تم تجميعها يف خمسة عوامل وحققت التحميل املوىص به  ٢٤من ً بندا

 ). Malhotra et al. 2017يمثل أعىل عامل تحميل (مما  ٠،٣ألكثر من 
ونتيجة لذلك، فإن األبعاد املتعلقة بجودة الخدمات املتصورة يف مؤسسات التعليم 

) فيما يتعلق ٧،٦٨٧%؛ مع قيمة ذاتية  ٣٣،٤٢٤العايل هي كفاءة هيئة التدريس (
)، Wu et al. 2015بقدرة أعضاء هيئة التدريس عىل تقديم مواد املحارضات (

فيما يتعلق  )٣،٢١٦%؛ مع قيمة ذاتية  ١٣٬٩٨٥وكفاءة املوظفني اإلداريني (
بخدمات املوظفني الداعمني يف مؤسسات التعليم العايل اإلسالمي كما توصل إليه 

 ١٢،٨٠٧)، البيئة اإلسالمية (2014)؛ يوسابرونبايبون (2014إزوكويل وإيودييل (
بخصائص مؤسسات التعليم العايل  ) فيما يتعلق٢،٩٤٦%؛ مع قيمة ذاتية 
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%؛ مع قيمة ذاتية  ٩،٨٧٩)، واملرافق (Rafik and Priyono 2018اإلسالمي (
 Owlia and) مما يعترب بتقويم الطالب عىل الخدمات يف التعليم العايل (٢،٢٧٢

Aspinwall 1996; Hanaysha et al. 2011; Singh and Kumar 2014; 
Teeroovengadum et al. 2016) ؛ مع  ٤،٣٥٧) وخدمات التكنولوجيا املعلوماتية%

ً من أبعاد هامة يف مؤسسات التعليم العايل١،٠٠٢قيمة ذاتية   ) وهي أيضا

)Lagrosen et al. 2004; Teeroovengadum et al. 2016.( 
 

  ٢الجدول 
 الميةنتائج تحليل العوامل يف التصور عن جودة الخدمات يف مؤسسة التعليم العايل اإلس

 بنود البحث املكونات

خدمة 
التكنولوجي

ا 
 املعلوماتية

البئية  املرافق
اإلسالم

 ية

كفاءة 
املوظفني 
 اإلداريني

كفاءة هيئة 
 التدريس

يتواصل املوظف اإلداري بشكل   ٨٧١.   
 جيد

 يخدم املوظف اإلداري باإلخالص  ٨٠٤.   

 يخدم املوظف اإلداري بالودية  ٨٧٦.   

 رصف املوظف اإلداري بأدبيت  ٩٠٣.   

 يحرتم املوظف اإلداري الطالب  ٧٨٦.   

 تسهل مقابلة املوظف اإلداري  ٨٧٢.   

توفر خدمات اإلنرتنت يف الحرم      ٩٨٣.
 الجامعي
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نظام املعلومات األكاديمية      ٩٠١.
القائمة عىل التكنولوجيا 

 املعلوماتية

م امليزات املعمارية ملبنى الحر    ٨٠٩.  
 الجامعي اإلسالمي

 املسجد   ٨٤٤.  

سكن الطالب الذي تعطي فيه    ٨١٨.  
 التعاليم اإلسالمية

تكامل العلوم واإلسالم يف عملية    ٨١٢.  
 التعلم والتعليم

املنهج الدرايس يف التكامل بني    ٨٧٠.  
 العلوم واإلسالم

تستخدم هيئة التدريس  ٧٨٠.    
 التعليمتكنولوجيا معلوماتية يف 

تقدم هيئة التدريس معلومات عن  ٧٨٢.    
 تحصيل طالبهم

تتعامل هيئة التدريس طالبهم  ٧٨٠.    
 بأدب

تمتلك هيئة التدريس الكفاءة  ٧٦٧.    
 العلمية

تتقن هيئة التدريس معرفة  ٧٨٩.    
 نظرية
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 مواقف السيارات    ٨٧٣. 

 سكن الطالب    ٨١١. 

 يةالصالة الرياض    ٨٢٣. 

 خدمات املكتبة إلكتورنيا    ٨٣٥. 

 تحفز هيئة التدريس طالبهم ٨٦٣.    

تستعد هيئة التدريس يف مساعدة  ٩٠٨.    
 طالبهم

 القيم الذاتية األولية ٧٫٦٨٧ ٣٫٢١٦ ٢٫٩٤٦ ٢٫٢٧٢ ١٫٠٠٢

١٢٫٨٠ ٩٫٨٧٩ ٤٫٣٥٧
٧ 

 النسبة املئوية للتجانس ٣٣٫٤٢٤ ١٣٫٩٨٥

٧٠٫٠٩ ٧٤٫٤٥١
٤ 

٦٠٫٢١
٥ 

 النسبة الرتاكمية ٣٣٫٤٢٤ ٤٧٫٤٠٨

 ألفا كرونباخ ٠٫٩٢٧ ٠٫٨٩٦ ٠٫٩٦٠ ٠٫٨٥٥ ٠٫٨٠٢

 مجموع النسبة املئوية للتباين ٧٤٫٤٥١    

 )٢٤كرونبانخ (عدد عنارص :  ٠٫٨٥٩    

أولكني  –ماير  –قياس كيزر  ٠٫٨٨٣    
 لكفاية العينات

    ١٩٧١٫٨٩
٩ 

-Chi .اختبار بارتليت للتجانس 
Square 

    ٢٥٣ df 
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 سيج ٠٠٠.    

 SPSS املصدر: حساب برنامج
 

 مناقشة نتائج البحث
الهدف من هذا البحث هو إيجاد األبعاد من تصور جودة الخدمات يف 
مؤسسة التعليم العايل اإلسالمية، وهو تجربة الطالب املسلمني األجانب الذين 

من بحوث سابقة درسوا يف هذه الجامعة. واستند البحث إىل األدوات التي اعتمدت 
واختّربها الباحثون يف سياق التعليم العايل اإلسالمي. وبشكل عام، وجدت نتائج 
هذا البحث أن التصور عن جودة الخدمات الجيدة يف نظرة الطالب املسلمني 
األجانب الذين درسوا يف التعليم العايل اإلسالمي (جامعة موالنا مالك إبراهيم 

تشمل أوال: كفاءة هيئة التدريس كما توصلت إليه اإلسالمية الحكومية ماالنج) 
)؛ رسيكتانيو وغنوث 2004)؛ الغروسني وآخرون (1996أوليا وأسفني وول (

)؛ أناميديفوال 2011)؛ سينتيل كومار وأرولراج (2006)؛ عبد الله (2005(
كفاءة املوظفني ). ثانياً: 2016)؛ تريوفينغادوم وآخرون (2012وبيالميكوندا (

ني التي تشري إىل قدرة املوظفني التقنيني عىل مساعدة الطالب عىل خدمة اإلداري
 Owlia and Aspinwall (1996); Morales andإدارة املحارضات كأبعاد وجدتها 

Calderón (1999); Srikatanyoo and Gnoth (2005); Abdullah (2006); Ling 
et al (2010); Annamdevula and Bellamkonda (2012); Ereş and Clothey 

. ثالثاً: تعترب البيئة اإلسالمية كهوية وخصية مميزة تصبح صورة أو .(2013)
عالمة تجارية تمايز بني مؤسسة التعليم العايل اإلسالمية والعلمانية. هذه الحقيقة 

) Rafik and Priyono )2018هي األبعاد التي تتماىش مع النتائج التي توصل إليها 
عايل األهيل. رابعاً: املرافق التي تشري إىل دعمها مثل مواقف بشأن التعليم ال

 Joseph and Josephالسيارات واملختربات واملكتبات واملعاهد وغريها كما أورده 
(1997); Morales and Calderón (1999); Lagrosen et al (2004); Hanaysha et 

al (2011); Annamdevula and Bellamkonda (2012); Teeroovengadum et al 
. وأخرياً: وجود خدمة التكنولوجيا املعلوماتية التي تحدد جودة الخدمات .(2016)
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 Lagrosen et alيف التعليم العايل بما يتماىش مع نتائج الدراسات التي أجرها 
(2004); Ling et al (2010) ساعدت هذه األدوات كلها يف تحقيق الثقافة اإلسالمية .

 ٣ويرد يف الجدول  ا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج.جامعة موالنيف 
 ملخص الدراسات السابقة املتصل بنتائج البحث.

 
 ٣الجدول 

تجربة الطالب  –أبعاد التصور عن جودة الخدمات يف مؤسسة التعليم العايل اإلسالمية  
 املسلمني األجانب

 األبعاد / العوامل املؤرشات الدراسات السابقة

ا وأسفني وول أولي
)؛ الغروسني ١٩٩٦(

)؛ ٢٠٠٤وآخرون (
رسيكتانيو وغنوث 

)؛ عبد الله ٢٠٠٥(
)؛ سينتيل كومار ٢٠٠٦(

)؛ ٢٠١١وأرولراج (
أناميديفوال وبيالميكوندا 

)؛ تريوفينغادوم ٢٠١٢(
 ).٢٠١٦وآخرون (

تستخدم هيئة التدريس 
تكنولوجيا معلوماتية يف 

 التعليم

 كفاءة هيئة التدريس

ئة التدريس تقدم هي
معلومات عن تحصيل 

 طالبهم

تتعامل هيئة التدريس 
 طالبهم بأدب

تمتلك هيئة التدريس 
 الكفاءة العلمية

تتقن هيئة التدريس معرفة 
 نظرية

تحفز هيئة التدريس 
 طالبهم

تستعد هيئة التدريس يف 
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 مساعدة طالبهم

أوليا وأسفني وول 
)؛ موراليس ١٩٩٦(

) ٢)؛ (١٩٩٩وكالديرون (
رسيكتانيو وغنوث 

)؛ عبد الله ٢٠٠٥(
)؛ لينغ وآخرون ٢٠٠٦(
)؛ أناميديفوال ٢٠١٠(

)؛ ٢٠١٢وبيالميكوندا (
 ).٢٠١٣إيرش وكاليس (

يتواصل املوظف اإلداري 
 بشكل جيد

 كفاءة املوظفني اإلداريني

يخدم املوظف اإلداري 
 باإلخالص

يخدم املوظف اإلداري 
 بالودية

اإلداري  يترصف املوظف
 بأدب

يحرتم املوظف اإلداري 
 الطالب

تسهل مقابلة املوظف 
 اإلداري

امليزات املعمارية ملبنى  األبعاد الجديدة
 الحرم الجامعي اإلسالمي

 البئية اإلسالمية

 املسجد

سكن الطالب الذي تعطي 
 فيه التعاليم اإلسالمية

تكامل العلوم واإلسالم يف 
 لتعليمعملية التعلم وا

املنهج الدرايس يف التكامل 
 بني العلوم واإلسالم
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جوزيف وجوزيف 
)؛ موراليس ١٩٩٧(

)؛ ١٩٩٩وكالديرون (
الغروسني وآخرون 

)؛ هانايشا وآخرون ٢٠٠٤(
)؛ أناميديفوال ٢٠١١(

)؛ ٢٠١٢وبيالميكوندا (
تريوفينغادوم وآخرون 

)٢٠١٦.( 

 املرافق مواقف السيارات

 سكن الطالب

 لة الرياضيةالصا

 خدمات املكتبة إلكتورنيا

الغروسني وآخرون 
)؛ لينغ وآخرون ٢٠٠٤(
)٢٠١٠.( 

توفر خدمات اإلنرتنت يف 
 الحرم الجامعي

خدمات التكنولوجيا 
 املعلوماتية

نظام املعلومات األكاديمية 
القائمة عىل التكنولوجيا 

 املعلوماتية

 املصدر: بالترصف الباحث
 

 ة من البحثاآلثار املرتتب
تجري البحوث املتعلقة بتصور جودة الخدمات يف التعليم العايل يف الجامعات 

 ;Rafik and Priyono 2018) واألهلية (Sumaedi et al. 2012الحكومية عموما (

Ling et al. 2010 بينما يركز البحث الحايل عىل مؤسسات التعليم العايل اإلسالمية .(
سلم) وذلك لتوسيع املراجع املتاحة. أجري معظم التي لها رشيحة خاصة (م

البحوث يف مجال جودة خدمات التعليم العايل عىل املؤسسات التي تعتمد نظام 
 ;LeBlanc and Nguyen 1999; Lagrosen et al. 2004التعليم الغربي (العلماني) (

Teeroovengadum et al. 2016سياق ) وسعى هذا البحث إىل إيجاد أبعاد خاصة يف 
مؤسسات التعليم العايل اإلسالمية يف إندونيسيا استناداً إىل تجربة الطالب املسلمني 

 .األجانب الذين يتميزون بهذا البحث
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ربما بناء التصور عن جودة الخدمات بالنسبة للمديرين يف مؤسسة التعليم العايل 
يم اإلسالمية (كما يف جامعة موالنا مالك إبراه ISO اإلسالمية التي تطبق معيار

الحكومية ماالنج) تشمل جوانب القيادة والنظم والبرشية واملادية ودعم الجو 
 األكاديمي. لذلك، يحتاج ُمدير مؤسسات التعليم العايل اإلسالمية إىل تطبيق 

ISO بشكل مكثف يف نموذج خدمات الطالب، ألن التعليم العايل الذي يَُعّدISO  له
). باإلضافة Sakthivel et al. 2005ايل الذي ال يطبقه (جودة مختلفة عن التعليم الع

إىل ذلك، يجب عىل مدير مؤسسة التعليم العايل اإلسالمية االهتمام بأبعاد كفاءة 
هيئة التدريس، وكفاءة املوظفني اإلداريني، والبيئة اإلسالمية، واملرافق وخدمات 

نافسية وتلبية توقعات العمالء التكنولوجيا املعلوماتية كأداة هامة لرتقية امليزة الت
)Abdullah 2005(. 

وللباحثني، ال يمكن استخدام عينات البحث التي تستهدف الطالب املسلمني 
األجانب لتعميم الطالب املسلمني يف أنحاء إندونيسيا يف سياق التعليم العايل 

مالءمة. اإلسالمي بإندونيسيا، وبالتايل تحتاج إىل دراسة أوسع لتحقيق نتائج أكثر 
وبما أن هذا البحث يلخص املتغريات باستخدام تحليل العوامل االستكشافية، فمن 
املستحسن أن يقوم الباحث التايل بإجراء اختبار تحليل عامل تأكدي للحصول عىل 

 .)Abdullah 2005; Teeroovengadum et al. 2016نموذج مؤكد أكثر دقة (
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