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العوامل المرتبطة بالسلوك التعاونى ألعضاء وحدات ضمان
الجودة بمؤسسات التعليم العالى فى مصر

أعداد

أ.د /محم ـ ـ ــود يحي س ـ ـ ـ ـ ــعد
أ.د /عادل عبد الحليم حيدر
أ.د /بثينـ ـ ــة محم ـ ــد فاض ـ ــل

إستتتجابة لتحتياجتتات الةوميتتة فتتا تطتتوير التعلتتيم واهرتةتتاء بجودتتتة تتتم إن تتاء ال ي تتة
الةومية لضمان جتودة التعلتيم واتعتمتاد فتا مصتر عتام 2006م ,وفتا ضتوء التيليتتات المنوطتة
بال ي ة والتا تستوجب وضع السياسات التزمة لضمان جتودة التعلتيم وإتذتاإل اهجتراءات اليتيلتة
بإعتماد مؤسسات التعليم العالا فا مصر ،قامت ال ي ة بتصميم وإعداد المعايير الةومية الةياسية
التزمة للتةويم واتعتماد ,باهستتعانة بيافتة مميلتا المستتتيدين الن تا يين ،واألطترات المجتمعيتة
المذتلتة إلات العتقة واههتمام بتطوير التعليم ،إضافة إلا التجارب العالمية فتا هتإلا الصتدد .يمتا
حتتتددت ال ي تتتة طليتتتة تطبيتتتا نوتتتم إدارة الجتتتودة بمرايتتتز ووحتتتدات ضتتتمان الجتتتودة Quality
) Assurance Unit (QAUبمؤسسات التعليم العالا ،مما استلزم تجميع بعت األعضتاء معتا
ليا يصبحوا أعضاء بتلك المرايز أو الوحدات ،وي ار إلتا هتإلا العمليتة بان تا محاولتة ت تييل أو
بنتتاء فريتتا عمتتل متماستتيا ولتتة فاعليتتة وإنتاجيتتة .وبتةيتتيم األداء وتحليتتل العمتتل لمرايتتز ووحتتدات
ضتتمان الجتتودة بمؤسستتات التعلتتيم العتتالى ,يميتتن التوصتتل إلتتا أن هنتتاك التتبع قتتد حصتتل علتتى
اتعتمتتاد ،وهتتا المرايتتز أو الوحتتدات التتتا تعمتتل وفتتا أهتتدات محتتددة ومعتتايير م تتترية واضتتحة
ومعروفة لجميع األعضاء بحيث تحيم ستلوك التريتا وأعضتاءة ،وأن هنتاك دور محتدد ومعتروت
ومةبول من يل عضو علية أن يؤدية وتيوجد أي تعار مابين هإلا األدوار.

بينما هناك بع المرايز أو الوحدات لم تحةا أي تةدم ،وبناء علية تم إعادة
•
الت ييل ،فبع األعضاء يتريون العمل ،وبع األعضاء الجدد ينضمون إلية.
• والتعاون يعتبر من أهم صور عملية التتاعل اتجتماعى ,Interaction Social
حيث يتضمن العمل الم ترك بين أعضاء وحدات ضمان الجودة بمؤسسات التعليم
العالى فى مصر بةصد الوصول إلى أهدات م ترية ,وفى ضوء هإلا فإن السلوك
التعاونى Behavior Cooperativeوأتباع الن ج السليم للتعاون بين أعضاء
وحدات ضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالى فى مصر ,تعمل على التةليل من
السلوك غير المس ول ,والمتناق  ,والمتعار  ,وال اإل من جانب األعضاء تجاة
الزمتء اآلذرين .واآليار اهيجابية للسلوك التعاونى ألعضاء ضمان الجودة
بمؤسسات التعليم العالى ,أنة يةلل من المنافسة والعداء والصراع أو اهحباط ,ألن
أعضاء الوحدات يتايرون ويؤيرون فى بعض م البع ويو ر إللك جليا فى سلوي م,
وحيث أن هإلة السلوييات لم تحوى باههتمام والدراسة فةد وجة الباحيون الدراسة
الحالية للتعرت على العوامل المرتبطة بالسلوك التعاونى ألعضاء وحدات ضمان
الجودة بمؤسسات التعليم العالى فى مصر ,ومن ذتل محاولة اهجابة عن التساؤتت
التالية :

•
•

•
•
•
•

 ماهى العوامل المرتبطة بالسلوك التعاونى ألعضاء وحدات ضمان الجودة بمؤسساتالتعليم العالى فى مصر ؟
 هل يمين تحديد العوامل المرتبطة بالسلوك التعاونى ألعضاء وحدات ضمان الجودةبمؤسسات التعليم العالى ,من ذتل بناء عاملى يسمح بالتوصل الى مجموعة من العوامل
المستذلصة يمين تمييل ا من ذتل عـدد من البنـود والمعبرة فى مجموع ا على السلوك
التعاونى ألعضاء وحدات ضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالى فى مصر ؟
 أهدات البحث :ي دت البحث إلى :
 - 1بناء مةياس للتعرت على السلوك التعاونى ألعضاء وحدات ضمان الجودة
بمؤسسات التعليم العالى فى مصر.
 – 2تحديد الصورة العاملية للبنود التى ت يل مةياسا للسلوك التعاونى ألعضاء وحدات
ضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالى ,والتوصل الى مجموعة بنود مذتصرة ييون ل ا
صتحية قياس السلوك التعاونى ألعضاء وحدات ضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالى
فى مصر.

 إجراءات البحث :أوت  :المن ج المستذدم :
المن ج الوصتى باهسلوب المسحى لمت متة لطبيعة البحث.
يانيا  :عينة البحث :
عينة ع وا ية تيونت من ( )120عضو من أعضاء وحدات ضمان الجودة بمؤسسات التعليم
العالى فى مصر ,من م عينـة أستطتعية قوام ا ( )40عضو ,وعينـة أساسية قوام ا ( )80عضو.
ياليا  :بناء المةياس :
فى سبيل إعـداد مةياس السلوك التعاونى ألعضاء وحدات ضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالى
قام الباحيون بمراجعة اهطـر النورية والدراسات التى تناولت السلوك التعاونى فى مجال علم
النتس عامة وعلم النتس اتجتمـاعى على وجـة الذصوص ,يـــرومبا  , Crombaدويتـش
 ,Deutschهاينـز ومييا ى  , Haines & Mckeachieأوينيل  , O'Connellأويين
وديتستا  ,Okun & Divestaحيث أ تملت الصورة اتولى للمةياس على ( )50بند تم
صياغت ا فى ضـوء التصور النورى لمت وم السلوك التعاونى ألعضاء وحدات ضمان الجودة
بمؤسسات التعليم العالى فى الدراسة الحالية ,والـإلى يعنى" سلوك يتسم بالسعى لتحةيا أهدات
العضو وأهدات وحدات ضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالى الإلى ينتمى إلي ا ,من ذتل التتاعل
والم ارية بالمعلومات واآلراء واألفيار والم اعر والعمل الم ترك لتحةيا هإلة األهدات" ,وقد تم
تطبيـا المةياس على العينة األستطتعية السابا اه ارة الي ا ذتل العام الجامعى /2014
2015م ,حيـث طلب من م اهجابة علـى بنود المةياس ويتابة متحوات م وذاصة مايتعلا بوضوح
البنود والتعليمات ومدى تعبير هإلة البنود عن السلوك التعاونى ألعضاء وحدات ضمان الجودة,
وفى ضوء هإلا اهجراء تمت الصياغة والحإلت والدمج لبع البنود.

جدول ( )1قيم تشبعات بنود المقياس بالعامل األول

رقم البنود

البنـود

الت بعات

ال يوع

3

أ عر بسعادة غامرة تجـاة زمت ى أعضاء وحدة ضمان الجودة عندما يعلنون عن أرط م فى موضوع يذص العمل بالوحدة بصراحة
وعتنية.

0.870

0.858

6

على أتصال دا ـم بزمت ى أعضاء وحدة ضمان الجودة وأحترم طرا ـم فى حل الم يتت التى تواجة العمل بالوحدة.

0.301

0.635

8

أ عر دا مـا بالرضا واهرتياح تجـاة نوعية الةرارات التى يتذإلها زمت ى أعضاء وحدة ضمان الجودة.

0.908

0.899

10

أوافا باستمرار على األنتتاح على أعضاء وحدات ضمان الجودة باليليات األذرى ب دت التعرت على ذبرات م وتجارب م فى حل
م يتت م اب ة للم يتت التى نتعر ل ا.

0.936

0.959

11

ت أ عر بالسعادة عندما أعمل منتردا بعيدا عن م ارية زمت ى أعضاء وحدة ضمان الجودة.

0.306

0.603

17

أعتةادى دا ما أن تةدم الوحدة تيرجع الى عضو معين من األعضاء ولينة يرجع الى تعاون وج د جميع أعضاء وحدة ضمان الجودة.

0.927

0.932

0.872

0.842

0.922

0.939
0.942

19

أقوم دا مـا بعر

23

أتةبل األعـإلار التى يبدي ا بع

25

أعبـر عن رغبتى فى التعاون مع زمت ى أعضاء وحدة ضمان الجودة وأتوقع من م أيضا التعاون معى .

0.945

26

أهتم يييرا بالتتاعل والم ارية فى المعلومات واآلراء واألفيار والم اعر واألفعال مع أعضاء وحدة ضمان الجودة تجاة أى موضوع
يذص الوحدة.
أساند وأ جع أى زميل من أعضاء وحدة ضمان الجودة يبإلل الج د من أجل تةدم الوحدة.

0.813

0.787

0.934

0.918

32

أقدم ذدماتى وأميانياتى ليى تس م فى رفع يتاءة أداء زمت ى أعضاء وحدة ضمان الجودة.

0.926

0.922

36

أصغى دا ما باهتمام بالغ ليل مايةولة أى زميل من أعضاء وحدة ضمان الجودة أيناء إبداء رأية حول موضوع يذص الوحدة.

0.851

0.837

30

أرط ى الحةيةية تجاة أى موضوع يذص وحدة ضمان الجودة يعر

علينا.

زمت ى أعضاء وحدة ضمان الجودة عند تعيرهم فى أداء العمل المسند إلي م.

• ويوضح جدول ( )1أن تشبعات بنود المقياس بالعامل األول بلغت ثالثة عشر بند
تمثل  %26.29من العدد الكلى للبنود الخاضعة للتحليل .ويبدو أن هذا العامل
يرتبط بة معظم البنود الخاصة باإلنفتاح  ,Opennessأى التفاعل والمشاركة فى
المعلومات واآلراء واألفكار والمشاعر واألفعال تجاة الموضوع الذى يتناولة
أعضاء وحدات ضمان الجودة ,هذا ويعتمد التفاعل على تحليل السلوك الذى يصدر
عن العضو فى الموقف االجتماعى على أنة إستجابة لمثير صدر من شخص آخر,
وهو يعد فى نفس الوقت مثيرا لإلستجابة المقبلة التى ستصدر عن الشخص اآلخر,
أى أن المثير يتحول إلى إستجابة وتتحول اإلستجابة إلى مثير ,وتتناوب ردود
األفعال بطريقة متالحقة تدل على التفاعل.
• ومما يؤكد على أن التفاعل يشير بوجة خاص إلى تلك العالقة بين طرفين التى
تجعل من سلوك أى منهما منبها لسلوك اآلخر ,ولـذا يعد التفاعل أساس العالقات
التعاونية التى تنشأ بين األفراد.
• كما أن التفاعل النفسى للفرد فى حياة جماعتة والتكامل اليراد بهما التساوى ,بل
التعاون األرادى القائم بين أفراد تلك الجماعة.

جدول ( )2قيم تشبعات بنود المقياس بالعامل الثانى

رقم البنود

البنـود

الت بعات

ال يوع

12

غالبـا ما أقـوم بتةييـم عملى فى وحدة ضمان الجودة على أساس مةارنتة باداء زمت ى أعضاء الوحدة وأحاول
تحسينة باستمرار للتتوا علي م .

0.754

0.700

13

أ عر باترتياح ألن زمت ى أعضاء وحدة ضمان الجودة ل م نتس الحةوا والواجبات الممنوحة لى .

0.890

0.826

16

أ عر أحيانـا أن بع زمـت ى أعضاء وحدة ضمان الجودة ت يةبلون طرا ى فى الةرارات المرتبطة بالوحدة مما
يصيبنى باهحباط وعدم اهيتراث .

0.682

0.652

0.850

0.853
0.923

18

ت ألزم نتسى بةرارات أعضاء وحدة ضمان الجودة طالمـا تتعار

28

ألتزم دا ما بةرارات زمت ى أعضاء وحدة ضمان الجودة حتى لو تعارضت هإلة الةرارات مع مصالحى ال ذصية .

0.907

31
34

أ عر بالرضا عن دور يل منا فى وحدة ضمان الجودة.
ت أ عر أحيانـا بالرضا عن الواجبات المحددة لى ودورى فى وحدة ضمان الجودة.

0.882
0.834

0.901
0.842

35

أقيـم أى إس امات لى تجاة زمت ى أعضاء وحدة ضمان الجودة فى ضوء ما إإلا يانت هإلة اهس امات ستعود على
بالنتع أم ت .
أ عر دا ما باأللتة والمحبة تجاة جميع زمت ى أعضاء وحدة ضمان الجودة وت أجد غضاضة فى اهلتةاء ب م أو
البةاء مع م.
ت أتةبل طراء زمت ى أعضاء وحدة ضمان الجودة المذالتـة لرأى بصدر رحب ألننى أ عر دا ما أننى على حا فى
إللك.

0.876

0.861

0.883

0.899

0.774

0.763

39
40

هإلة الةرارات مع مصالحى الذاصة .

•
•

•

•

ويوضح جدول ( )2أن تشبعات بنود المقياس بالعامل الثانى بلغت عشرة بنود تمثل
 %24.39من العدد الكلى للبنود الخاضعة للتحليل .ويبدو أن هذا العامل يرتبط بة
معظم البنود الخاصة بالتقبل  ,Acceptanceأى تقبل العضو بوحدات ضمان
الجودة الدور أو األدوار االجتماعية التى يقوم بها والمالئمة لة فى إطار فهم كامل
بحيث يلعب هذة األدوار فى ضوء المعايير المحددة لها.
هذا ويزداد تقبل العضو كلما كان فريق العمل متماسكا ويشجع أعضائة على ما
أنجز من نجاح ,وكلما زادت سبل اإلتصال بين أعضاء الوحدة وبعضهم البعض,
فالتماسك واإلتصال والتقبل عوامل تتداخل ويؤثر كل منها على العاملين اآلخرين,
واليمكن تناولها وتناول تأثيرها منفصلة عن بعضها البعض.
فالتماسك هو الخيط الذي يربط بين األعضاء والذي يبقي علي العالقات بينهم.
وهذا مايؤدي إلي مايطلق عليه بالجو أو المناخ الصحي الذي يدل علي التماسك
والذي يعطي الوحدة سلطة كبيرة في التأثيـر علي أعضائها.

جدول ( )3قيم تشبعات بنود المقياس بالعامل الثالث
أرقام
البنود
2
4
7
15
21
27
37
41

البنـود
أ ارك بمـا أملك من قدرات وم ارات مع زمت ى أعضاء وحدة ضمان الجودة واتعتماد ب دت تحةيا.
أحاول دا ما أن أنجز ما يلتت بة من م ام تجاة وحدة ضمان الجودة.
أساند زمت ى أعضاء وحدة ضمان الجودة الإليـن يحتاجون الى مساندة عند أذتاق م فى العمل.
ت أعبر عن م اعرى وردود أفعالى الحةيةية أيناء أى مناق ة مع زمت ى أعضاء وحدة ضمان الجودة.
أ عر باألرتياح أل ترايى فى الةرارات المرتبطة بوحدة ضمان الجودة.
ت يساورنى أدنى ك فى أن يل زميل من أعضاء وحدة ضمان الجودة ي ارك بيل قدراتة وم اراتة المتاحة فى
سبيل مصلحة الوحدة.
عندما تتعار مصالحى الذاصة مع مصالح زمت ى أعضاء وحدة ضمان الجودة أحاول أن أضع صيغة متعادلة
يمين أن نةبل ا جميعا.
ت أ عر باترتياح للترص التى تتاح لى ألداء م ام قياديـة فى وحدة ضمان الجودة.

الت بعا
ت

ال يوع

0.900
0.831
0.867
0.790
0.889
0.826

0.901
0.881
0.877
0.737
0.882
0.809

0.884

0.826

0.824

0.814

ويوضح جدول ( )3أن ت بعات بنـود المةياس بالعامل اليالث بلغت يمانية بنود تميل  %19.51من
العدد اليلى للبنود الذاضعة للتحليل .ويبدو أن هإلا العامل يرتبط بة معوم البنود الذاصة بالم ارية
 , Sharingأى تةديم األدوات والمصادر المملوية للعضو عن طيب ذاطر للزمتء ب دت مساعدت م
فى تحةيا ال دت المن ود للوحدة.
هإلا وتتوقت الم ارية على وجود ىء م ترك بين األعضاء .حيث أن مس ولية الم ارية
(السلويية) يةصد ب ا م ارية الترد مع اآلذرين فى عمل ما يملية اههتمام ,وما يتطلبة الت م من
أعمال تساعد الجماعة فى تحةيا أهداف ا .وتتوقت الم ارية تبعا ل إلا على مدى عور العضو
باتنتما ية ,إإل بدون هإلا ال عور لن تتحةا الم ارية.
يما أن الم ارية اهجتماعية تعنى السلوك الإلى يتسر على أنة يدل على التتاعل اهجتماعى اهيجابى
للترد فى الجماعة ,ويدذل فى إللك اه تراك فى أعمال الجماعة ,والسعى للحصول على تةبل
الجماعة ,والتعاون ,والتييت.

جدول ( )4تشبعات بنود المقياس بالعامل الرابع
أرقام
البنود

9
20
22
24
29
33
38

المتردا

الت بعات

ال يوع

أحتتو دا ما باهدافى الذاصة وت أبوح ب ا بالرغم من م اريتى مع زمت ى أعضاء الوحدة فى مناق ة
الموضوعات التى تذص وحدة ضمان الجودة.
طرا م بالنسبة ألى قرار يذص
الزمتء أعضاء وحدة ضمان الجودة.بتر
أ عر بالضيا ألصرار بع
الوحدة ,مع أن معوم طرا م هإلة ذطا .
أ عر دا ما أن دور يل زميل من زمت ى أعضاء وحدة ضمان الجودة ميمل ومتمم ألدوار األعضاء اآلذرين.
أ جع دا ما جميع زمت ى أعضاء وحدة ضمان الجودة على الم ارية اهيجابية فى أى موضوع يطرح للمناق ة
ويذص الوحدة .
أحرص على أستمرارعتقتى بزمت ى أعضاء وحدة ضمان الجودة.
أ عر أحيانا أننى لم أقدم لزمت ى أعضاء وحدة ضمان الجودة اآلراء التى تساعد فى الوصول إلى حل م يلة
مطروحة للمناق ة وتذص الوحدة .
أعبـر عن رغبتى فى التعاون مع زمت ى أعضاء وحدة ضمان الجودة وأتوقع من م أيضا التعاون معى .

0.818

0.741

0.799

0.810

0.892
0.850

0.847
0.843

0.821
0.825

0.806
0.834

0.865

0.875

ويوضح جدول ( )4أن ت بعات بنـود المةياس بالعامل الرابع بلغت سبعة بنود تميل  %17.07من العدد اليلى
للبنود الذاضعة للتحليل .ويبدو أن هإلا العامل يرتبط بة معوم البنود الذاصة بالدعم أو التاييد , Support
ويعنى مساندة جميع الزمتء أعضاء وحدة ضمان الجودة ,والإلى ييا العضو فى قدرات م وإميانيات م فى التعامل
مع الموقت الإلى يواج م ,وعدم التذلى عن م ,وتس يل ج ودهم لتحةيا أهدات وحدة ضمان الجودة المن ودة.
مما يؤيد أن التعاون يةتضى مساعدة األفراد لبعض م البع لتا دة م ترية أهتم العلماء بدراسة واهرة مساعدة
اآلذرين فى مواقت األزمات ,وتسمى هإلة الواهرة فى علم النتس اتجتماعى بسلوك المساعدة .فالدعم
اتجتماعى عبارة عن عملية تبادل للموارد بين فردين على األقل هما مةدم الدعم ومستةبل الدعم ,وي دت إلى
تعزيز ورفاهية المستةبل .وأن إو ار الدعم اتنتعالى ,وتةديم التغإلية الرجعية عن اآلداء ,وتوجية النصح
وتوضيح الدور ,وتةديم تدعيم للسلوك اتنتعالى ,واتستماع إلى إهتمامات وم اعر الترد اآلذر ,جميع ا أميلة
عن سلوييات الدعم اتجتماعى.

جدول ( )5قيم تشبعات بنود المقياس بالعامل الخامس
أرقام
البنود

الت بعات

ال يوع

المتردا

1
5

أشعر بسعادة غامرة عند اإللتقاء بزمالئى أعضاء وحدة ضمان الجودة.
أشعر دائما ا أن قنوات االتصال بينى وبين زمالئى أعضاء وحدة ضمان الجودة مفتوحة فى أى وقت.

0.608
0.664

0.589
0.607

6
11
14

على أتصال دائم بزمالئى أعضاء وحدة ضمان الجودة وأحترم آرائهم فى حل المشكالت التى تواجة الوحدة.
ال أشعر بالسعادة عندما أعمل منفرداا بعيدا عن مشاركة زمالئى أعضاء وحدة ضمان الجودة.
أ عر دا ما بان األذتتت فى الرأى تيؤير على روح األلتة والمودة السا دة بين أعضاء وحدة ضمان الجودة.

0.595
0.514
0.527

0.635
0.603
0.608

• ويوضح جدول ( )5أن تشبعات بنود المقياس بالعامل الخامس بلغت خمسة بنود تمثل
 %12.20من العدد الكلى للبنود الخاضعة للتحليل .ويبدو أن هذا العامل يرتبط بة معظم
البنود الخاصة باالتصال  , Communicationأى فتح قنوات االتصال مع جميع الزمالء
أعضاء وحدة ضمان الجودة ,وتبادل ونقل األفكار بينهم بشكل يؤدى فى النهاية إلى
مشاركة أعضاء الوحدة فى أفكارهم ومشاعرهم.
• وأن سهولة اإلتصال بين أفراد الجماعة يعد من أهم العوامل المؤدية إلى تماسك الجماعة
وزيادة جاذبيتها ,كما يتضمن التفاعل االجتماعى التأثير المتبادل لسلوك األفراد والجماعات
الذى يتم عادة عن طريق اإلتصال .ويالحظ أن التعاون وأتخاذ القررات وحل المشكالت
حلوالا جماعية تصبح من األمور المستحيلة إذا انعدم التفاعل باالتصال.

 – 2ثبات المقياس  :يوضح جدول ( )6معامالت الثبات بطريقة أعادة التطبيق – ومعامل ألفا كرونباخ .

جدول ( )6معامالت الثبات بطريقة أعادة التطبيق – ومعامل ألفا كرونباخ (ن=)80

العوامل
عامل اتنتتاح
عامل التةبـل
عامل الم ارية
عامل الدعـم
عامل اتتصال
المةيـاس ييـل

التطبيا األول
( ن = ) 80

س
42.08
31.19
23.98
21.44
14.84
132.65

±ع
3.164
3.031
3.108
3.217
2.278
13.554

التطبيا اليانى
( ن = ) 80

س
41.45
30.62
24.34
20.94
15.03
134.09

±ع
3.043
3.111
3.231
3.512
31.105
13.819

قيمة
"ر"
0.81
0.86
0.84
0.79
0.88
0.85

ألتـا
يرونباخ
0.84
0.88
0.87
0.83
0.89
0.88

ومن جدول ( )6يتضح أن معامالت الثبات للعوامل الخمسة والمقياس ككل قـد إمتدت
بطريقة أعادة التطبيق Test - Retestبيـن ( ,)0.88 ,0.81كمـا أمتدت معامالت
الثبات بأستخدام معامل ألفا كرونباخ  Alpha Cronbach coefficientبين (,0.84
 ,)0.89وجميع قيم معامالت الثبات السابقة دالة عنـد مستوى  0.05األمر الذى يؤكد
الثقة فى المقياس.

•  -األستذتصات :
• أمكن التوصل إلى األستخالصات التالية :
• تم بناء مقياس السلوك التعاونى ألعضاء وحدات ضمان الجودة
بمؤسسات التعليم العالي فى مصر ,وفقا لالسس العلمية لبناء المقاييس
فى مجال القياس والتقويم النفسى ,تمتع بصدق عال تم تقديرة بإستخدام
صدق التكوين الفرضى (الصدق العاملى) ,حيث تشبعت جميع البنود
( 41بندا) بداللة  0.3 ±فأكثر ,على عامل أو أكثر من العوامل
المستخلصة المقبولة يكون لها صالحية الكشف عن قياس السلوك
التعاونى ألعضاء وحدات ضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالي ,كما
تمتع المقياس بمعامالت ثبات للعوامل الخمسة (عامل االنفتاح)( ,عامل
التقبل)( ,عامل المشاركة)( ,عامل الدعم أو التأييد)( ,عامل االتصال),
والمقياس ككل قـد إمتدت بطريقة أعادة التطبيق بيـن (,)0.88 ,0.81
كمـا أمتدت معامالت الثبات بأستخدام معامل ألفا كرونباخ بين (,0.84
 ,)0.89األمر الذى يؤكد الثقة فى المقياس.

•  -التوصيات  :يمكن التوصية بما يلى :
•  -1اإلهتمـام بدراسـة السلوك التعاونى ألعضاء وحدات ضمان الجودة
كهدف يجب األخذ بة فى مؤسسات التعليم العالي فى مصر ,حيث أن
الجماعات التعاونية إذا ما قورنت بالجماعات التنافسية ,تتميز بوجود دافع
فردى أقوى إلكمال العمل الجماعى ,والشعور بالواجب نحو اآلخرين,
وتفاعل وأتصال وتفاهم أكبر بين األعضاء ,مع شعور أكبر بالرضا عن
العمل ,وتعبير أكثر عن روح الصداقة فى المناقشات ,وتنسيق أكبر بين
الجهود فى التفاعل االجتماعى.
•  -2السعى إلكساب كل عضو فى وحدات ضمان الجودة بمؤسسات التعليم
العالي االقتناع بأهمية الدور الذى يقوم بة ,ويمتد هذا المفهوم بالنسبة لبعض
األعضاء الذين اليشاركون بشكل مباشر فى تلك الوحدات .مع ضرورة
تعاون الجميع وترابطهم الوثيق فى الظهور كجهة واحدة خلف وحدات
ضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالي ,ويعنى ذلك أن يقدم المسئولين ليس
فقط المساعدات واإلمكانات الالزمة ,بل أيضا الدعم المعنوى والتشجيع
المستمر.

