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 لخص:مال

التلنيىات العالمية المختلىة للجامعات، ومعرفة دور المواقع االلكترونية للجامعات ل، التعرف عل، إهدفت الدراسة 

بحاث العلمية، )نشر اال ساسيةدراسة األال ، من خةال محاورلها، وتحقي  ميزة تنافسية لتلنيف الجامعاتكمعيار 

، وقد شمولية وكىاية المعلومات، سرعة االستجابة( ،وابط والظهور، شكل وتلميم الموقعالر سهولة االستخدام، 

 مراجعة بعدراتها متغي اشتقت استبانة إعداد تم لدراسةا هدف ولتحقي  ستخدم الباحث المنهج الوصىي التحليلي،إ

الويبومتركس العالمي الذي يلنف الجامعات  معايير تلنيف عل، د، وباالعتماالسابقةراسات والد لألدبيات متعمقة

 عشوائية طبقية عينة عل،استبانة  523عل، مجتمع الدراسة، منها  استبانة 558 توزيع وتم مواقعها االلكترونية،ل تبعا

 استبانة عل، 35من طلبة كليات )العلوم االنسانية، العلوم االدارية، القانون( في جامعتي االستقةال والقدس، و

، وكانت نسبة الحلر الكلي لموظىي الجامعتين اعتماد مبدأ، وتم موظىي تكنولوجيا المعلومات في الجامعتين

 .(SPSS) اإلحلائية الرزم برنامج باستخدام االستبيانات تحليل تم حيث، %100االسترداد 

ثر لدور المواقع االلكترونية للجامعات الىلسطينية في رفع مستوى الميزة التنافسية لتلك أالدراسة وجود ظهرت أوقد 

باالضافة ، %72امعات الىلسطينية كانت بنسبة ن مستوى توفر درجة الميزة التنافسية للجأباالضافة ال، ، الجامعات

 خرجت الدراسة وقدال، وجود قلور في التواصل بين الطلبة و المحاضرين عبر مواقع الجامعات الىلسطينية. 

 المقدمة الخدمات  تحسين عل، والعمل اإللكترونية بمواقعها أكبر بشكل الجامعات هتمامإ  ضرورة أهمها بتوصيات من

 العلمية بنشر األبحاث واالهتمام اإللكترونية المواقع وتحديث لتطوير الجامعات في العليا اإلدارة دعم وأهمية

، و انشاء قنوات اتلال بين الهيئة التدريسية والطلبة اإللكترونية المواقع عبر وموظىيها بالجامعة الخاصة والدراسات

لقائمين عل، الموقع عبر الموقع االلكتروني للجامعة، وكذلك ما بين الهيئة التدريسية وموظىي تكنولوجيا المعلومات ا

 االلكتروني.
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The Websites of the Palestinian Universities as Criterion for Classification and its 

Use as Competitive Advantage. ( From the perspective of Students and Staff) 

 

Prepared by: Samir Nizar Abd Sahmoud 

 

Supervisor: Dr. Salwa Al-barghothi 

 

Abstract: 

The study aimed at addressing the role of website rating on university ranking from an out view 

of Palestinian university community (including the students and their teachers as the community 

study). Relying on top website ranking meters, and definitely the Webometrics international 

ranking, the study assumes six peculiarities for an exemplary university website as crucial rating 

factors: (Layout and design, Usability, Research gate, inclusivity, link functionality, and 

response). Then the study applied the six chosen web-rating criteria on a questioner targeting 

Palestinian university community in the scope of exploring their attitudes toward the role and 

the advantage of each of the six chosen parameters. A random stratified sample of 588 students 

and teachers were chosen out from the community study including (523) student sample and 

(35) teacher sample, all were chosen from three faculties at Al-Quds and Al-Istiqlal Universities 

as following: Faculty of Humanities, Faculty of Law, and Faculty of Administration).  After 

surveying the 588 sample members with 100% respondents, an ABC analysis was conducted 

through the SPSS statistic method.  

Analysis has proven the university websites has crucial role in advancing Palestinian universities 

ranking competency. The study revealed out that the degree of competitive advantage of the 



 ل
 

chosen universities was 72%. The study recommends that Palestinian universities have to 

improve their webpages in accordance with the assumed parameters, specially their research 

gates by the online publishing of their scientific researches and studies.  
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 الفصل االول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمة : 1.1

تكنولوجيا وما أحدثته ثورة المعلومات واالتصاالت من نقلة نوعية لبيئة الفي ضوء التطور المتسارع في 

، أصبح حتما على بسبب االنفجار المعرفي الضخم وتضاعف االنتاج الفكري في شتى المجاالت االعمال

سرع وقت وأقل جهد عن في أ هدافهاأ وتحقيق داء رسالتها أالمؤسسات مواكبة هذا التطور لالستمرار في 

من الضروري أصبح طريق استخدام أساليب وبرامج معاصرة في تنظيم المعلومات تعتمد على الحاسوب، 

منتجاتها واالنتشار للوصول للعديد في عرض خدماتها و  للتوسعسسات ؤ تسخير هذه التكنولوجيا لخدمة الم

، مما يمكنها من الحصول على ميزة فيما سبق كان يصعب الوصول اليهم سواق الذيواألمن الزبائن 

 .خرى على المنافسة مع المؤسسات األ تجعلها تقوى 

المنظمات فيما بينها للحصول على نسخ الكترونية لخدماتها، لالستفادة من القدرات التي يوفرها تتسابق 

للوصول لعدد ترونية التى تؤهلها لكلذلك تقوم المنظمات بتقديم خدماتها من خالل مواقعها اال االنترنت،

 مر الذي يعزز موقعها التنافسي ويمنحها ميزة عن غيرها من المنظمات. )الهابيل، األكبير من الزبائن

  (2017والسر،



3 
 

، فهي منبع العلوم مجاالت الحياةاالساسية لرقي وتطور المجتمعات في شتى  اللبنةتعتبر الجامعات 

فضل، أهارها، وهي وسيلة المجتمعات نحو مستقبل مم وازدالمستنيرة التى تعمل على تطور األفكار واأل

تساعد المجتمعات في شتى نواحي الحياة، وتعمل  التيدراسات الو ن خالل ما تقدمه من العلوم والمعرفة م

 (2016)العباد،  .، وتأهيل الموارد البشرية المتعلمةعلى حل مشكالتهم

هم العوامل المؤثرة في تحسين أ حد أكترونية ضرورة ملحة باعتبارها لأصبح اهتمام الجامعات بالمواقع اال

)نجم،  ، لما توفره المواقع االكترونية من وقت وجهد وتقليل عبء العمل. الميزة التنافسية وجذب الطلبة

2010) 

لكل  ن مواقع الجامعات االلكترونية تؤدي دورًا محورياً في توصيل المعرفة والثقافة ليس فقط للطالب بلإ

فراد المجتمع، لذلك أصبح موقع الجامعات يمثل انعكاسًا لمدى جودة الخدمات التعليمة والبحثية أ

من دور كبير في تصنيف الجامعات، حيث يحظى اعالن نتائج  هذه المواقع  لما تلعبهللجامعة، 

التي تحصل عليها تصنيفات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ترقبا كبيرا لدى الجامعات، الن المرتبة 

 خرى.لها ومستوى منافستها للجامعات األالجامعة تعكس التقدم العلمي 

 مشكلة الدراسة : 1.2

، خاصةتدني مستوى المنافسة العالمية للجامعات العربية عامة والجامعات الفلسطينية  فيمشكلة  ثمة

والذي يصدر عن المجلس  ،2017للعام  (Webometrics.comنه حسب تصنيف موقع )أحيث 

يتم تقييم الجامعات في هذا الموقع بناء على عدد من العوامل  ، والذيالعالي للبحث العلمي في اسبانيا

، حصلت جامعة النجاح على مواقع الجامعات اإللكترونية المعلومات المتوافرة يتم الحصول عليها من

بين  1944والمرتبة  عربيا، 27الفلسطينية والمرتبة ت على الجامعاى ولعلى المرتبة األالوطنية 

الجامعات العالمية المشمولة في التصنيف، وحصلت جامعة بيرزيت على المرتبة الثانية محليًا والمرتبة 
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االكاديمي   شنغهايوحتى على الصعيد العربي وحسب تصنيف  عالميا، 2126عربيًا والمرتبة ( 30)

ضمت فقط جامعة  250ألفضل ( of world universitiesranking  Academic) 2017لعام 

، وجامعة الملك سعود (، نجد أن أعلى جامعة عربية ترتيبا عربيتين )جامعة الملك عبد العزيزجامعتين 

 (ranking.comwww.shanghai)عالميا.102بد العزيز وحصلت على المرتبة كانت جامعة الملك ع

ساسي للموارد البشرية التي هتمام شديد في جميع دول العالم باعتباره المصدر األيحظى التعليم العالي با

صعبة  يحتاجها البلد للنهوض والتنمية في شتى المجاالت، وفي المجتمع الفلسطيني الذي يعيش ظروفاً 

حفز ي، مما ى التعليم العالي ازديادا ملموساً عليشهد االقبال م االستقرار السياسي واالقتصادي، لذا من عد

الجامعات على التوسع في مؤسساتها وتكثيف جهودها في تطوير اليات عملها لتحقيق ميزة تنافسية 

 .فيهاهدافها في استقطاب الطلبة للدراسة أ داء رسالتها وتحقيق أخاصة بها تساعدها على 

ترونية وشبكات ، وازدياد التفاعل مع المواقع االلكتكنولوجيا المعلوماتو االتصاالت وفي ضوء ثورة 

 ي:التال لتجيب عن السؤال الرئيس ، جاءت الدراسةالتواصل االجتماعي

 ثر المواقع االلكترونية للجامعات الفلسطينيىة في تحقيق الميزة التنافسية لها ؟أما هو 

 :أهداف الدراسة 1.3

 .يرها على الميزة التنافسية بينها، وتأثية المواقع االلكترونية للجامعاتهمأ بيان  -1

 .ة التنافسية للجامعات الفلسطينيةالميز درجة تحديد  -2

جامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة لل االلكترونية مواقعالنقاط القوة والضعف في  على التعرف -3

 والعاملين.

التعرف على وجهات النظر المختلفة بين طلبة وموظفي جامعتي االستقالل والقدس حول موقع  -4

 الجامعة االلكتروني ودوره في تحقيق الميزة التنافسية للجامعة. 

http://www.shanghairanking.com/
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 أهمية الدراسة : 1.4

ت في تحقيق همية الموضوع قيد البحث وهو دور المواقع االلكترونية للجامعاأ همية الدراسة في أ تكمن 

 ويمكن تلخيص األهمية بالجوانب التالية:، التنافسية لها الميزة

 ذيأهمية المواقع االلكترونية للجامعات وما تقدمه من خدمات الكترونية للطلبة والجمهور، والدور ال -1

 تلعبه في استقطاب الطلبة للدراسة فيها مما يعزز موقعها التنافسي.

من الجامعات للحصول على مواقع متقدمة تعكس هتمام كبير إ التصنيفات العالمية للجامعات تشهد  -2

 مدى جودة الخدمات التعليمية المقدمة.

ندرة الدراسات السابقة حول موضوع  تصنيف الجامعات الفلسطينية من خالل مواقعها االلكترونية،   -3

 ومدى مساهمة موقع الجامعة االلكتروني في تحقيق الميزة التنافسية للجامعة.

 ات الجامعات لتحسين مواقعها االلكترونية وتطوير الخدمات االلكترونية.دار تقديم مقترحات إل -4

 سئلة الدراسة :أ 1.5

 في مجال سرعة االستجابة ؟  درجة فاعلية المواقع االلكترونية للجامعة الفلسطينيةما  -1

 في مجال سهولة االستخدام ؟  درجة فاعلية المواقع االلكترونية للجامعة الفلسطينيةما  -2

 في مجال شمولية وكفاية المعلومات؟  فاعلية المواقع االلكترونية للجامعة الفلسطينيةدرجة ما  -3

 ؟في مجال شكل وتصميم الموقع درجة فاعلية المواقع االلكترونية للجامعة الفلسطينيةما  -4

 ؟ في مجال الروابط والظهور درجة فاعلية المواقع االلكترونية للجامعة الفلسطينيةما  -5

 في مجال نشر االبحاث العلمية؟. المواقع االلكترونية للجامعة الفلسطينيةدرجة فاعلية ما  -6

 ؟.التنافسية للجامعات الفلسطينية  ما درجة الميزة -7

المواقع االلكترونية في تحقيق الميزة التنافسية للجامعات  ر حول دورهل هناك فروق في وجهات النظ -8

 .؟طينية بين الموظف المختص والطالبالفلس



6 
 

 الدراسة :حدود  1.6

 للدراسة نطاق محدد ويمكن وصف ذلك من خالل الجوانب التالية :

 .جامعة االستقالل وجامعة القدسالحدود المكانية : 

( وانتهت في 2017/2018ول للسنة الدراسية )دأت الدراسة في الفصل الدراسي األالحدود الزمانية : ب

 . (2018/2019ول من السنة الدراسية )الفصل الدراسي األ

 في الجامعتين.المعلومات القدس واالستقالل، وموظفي تكنولوجيا  جامعتي: طلبة الحدود البشرية

 منهج الدراسة: 1.7

الذي يقوم بدراسة الظاهرة كما هي في الواقع ووصفها  ي،االستكشاف المنهج الوصفياستخدم الباحث 

 دقيقًا. وصفاً 

 الدراسة :وعينة مجتمع  1.8

 علوم االدارية( في جامعتيالالحقوق، العلوم االنسانية، طلبة كليات )تكون مجتمع الدراسة من جميع 

 المواقع وادارةطالب وطالبة، وجميع العاملين في تصميم  2789االستقالل والقدس البالغ عددهم 

طلبة  من 523، وتكونت عينة الدراسة من موظف وموظفة 35االلكترونية في الجامعتين والبالغ عددهم 

العشوائية الطبقية  ةباستخدام طريقة العين، تم اختيارهم وم االنسانية، االعلوم االدارية(العل كليات )الحقوق،

المعلومات في كال  حصر الكلي لجميع موظفي تكنولوجياتم استخدام طريقة ال، و حسب الجامعة

 .% 100االسترداد لدراسة، وكانت نسبةاستبانة على عينة ا 558الجامعتين، وتم توزيع 
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 مصطلحات الدراسة :  1.9

 المواقع االلكترونية :  -1

، يتم من ملفات النصوص التشعبية يحتوي على مجموعة نظام مترابطعبارة عن  الموقع االلكتروني

ن تحتوي أالوصل اليها والتعامل معها بواسطة االنترنت، من خالل متصفحات االنترنت، وممكن 

 (Berners-Lee،1998) خرى.والوسائط المتعددة األلفيديو ، ا، الصورالنصوص صفحات الويب على 

من قبل تيم  نشاؤهإتم  تطبيق بأنهاالمواقع االلكترونية  Easley  &  Kleinberg (2010)عرف 

وهي  ،عبر االنترنت مستنداتوال للسماح بمشاركة المعلومات م( 1991-1989)لي خالل الفترة بيرنرز 

صفحات ويب  عبرلجعل المستندات متاحة بشكل سهل على االنترنت،  للقائمين على المواقع آليةتوفر 

من خالل عبر االنترنت تصفح هذه الصفحات طلب و  يتمنشاؤها وتخزينها على جهاز حاسوب، و إيمكن 

 .المختلفة متصفحات االنترنت

متصلة ومترابطة مع بعضها، وتكون مكتوبة  عبارة عن مجموعة من الوثائقهي  االلكترونيةقع امو ال

يحمل كل موقع عنوان فريد  ،( متصل باالنترنتserverبنظام النص التشعبي ومخزنة على خادم ويب )

خاص به ويميزه عن غيره من المواقع، وعند طباعة العنوان على المتصفح تقوم شبكة االنترنت بفتح 

 (2003ر، )نص صفحة البدء للموقع االكتروني المطلوب.

 :(Responsive Web Designالموقع االلكتروني المستجيب )

 ،مكتبي أو هاتف ذكي أو جهاز لوحي هو موقع ويب واحد يتكّيف مع جهاز كل زائر، سواء أكان جهاز

ويقوم موقع الويب المستجيب بإعادة ضبط حجم محتواه وصوره بشكل ديناميكي لتتناسب مع مختلف 

 (Marcotte, 2011 ) .أحجام الشاشات لضمان فعالية وسهولة استخدام موقع الويب على أي جهاز
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المعلومات  توفربالجامعات الفلسطينية والخدمات الطالبية  خاصةمساحة الكترونية  االجرائي:التعريف 

 .والمجتمع المحلي وغيرهم الالزمة للجمهور خصوصا الطلبة والعاملين بالجامعات

 (:Responsivenessسرعة االستجابة للموقع ) -2

ستجابة الموقع االلكتروني السريعة والقدرة على الحصول على المساعدة اذا واجهت العميل مشاكل إهي 

 ل الفعال مع المشاكل واألسئلة من خالل الموقع.ستخدام الموقع، ويعني التعامإسئلة عند أأو 

(Zeithaml & Malhotra ,2005) 

 سهولة االستخدام للموقع : -3

ستخدام الطلبة للموقع االلكتروني للجامعات، وسهولة تقديم الطلبات والحصول على إويعني سهولة 

 (2013)أحمد،.ومات واكتمال المعامالت من خاللهالمعل

 شكل وتصميم الموقع : -4

بتكار في التصميم، وتناسق ألوانه ، وجماله وجاذبيته من حيث اإلني مظهر الموقع االلكتروني العاموتع

 (2007)الهابيل والسر،وصوره، بما يحقق جذب انتباه الزائرين. 

 شمولية وكفاية المعلومات: -5

داثة، والتأكد من من حيث الدقة والح حتياجات الطلبةإتوفير الموقع االلكتروني للجامعات معلومات تلبى 

ن المعلومات التي تم الحصول عليها صحيحة وشاملة، وذات مصداقية يمكن االعتماد عليها في أ

 (2012ليها. )عودة،إالبحوث والرجوع 
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 الميزة التنافسية : -6

باعها إلستراتيجية " أنها ميزة أو عنصر تفوق للمؤسسة يتم تحقيقه في حالة إتتعرف الميزة التنافسية على

 (1998)خليل،  ."معينة للتنافس

بأن الميزة التنافسية تعني إيجاد ميزة متفردة، تتفوق الشركة على  Heizer & Render (1999) يرى 

 .شركة فريدة ومتميزة عن المنافسينأي أن الميزة التنافسية تجعل ال ،متالكهاإعند  المنافسين

ن إل جيد مقارنة بالشركات المنافسة"، و بشكي شيء تقوم به الشركة أ( بأنها: "2011) David هاعرف

، يمكن أن يمثل ذلك ميزة تطيع الشركات المنافسة القيام بهال تس بشيءشركة ما القيام  ستطاعتإ

 .تنافسية

كثر تنشأ عند توصل المؤسسة الكتشاف أساليب جديدة أ ن الميزة التنافسيةأ Porter (1999)ضح و و 

مر الذي يجعلها تستحوذ على العديد من نقاط القوة والتغلب األ المنافسين،فعالية من المتبعة من قبل 

 على نقاط الضعف.

مما  ليات لتسويق المنتجات،تباع أفضل األساليب واألا( الميزة التنافسية بأنها 2011)Ehmke يفسر

 رباح.ات المميزة، مما يؤدي لزيادة األيجعل العميل يعطي قيمة كبيرة للخدم

تساهم في انجاز رسالتها بفاعلية فضل توظيف المكانات الجامعات ومواردها التي أ جرائي:التعريف اال

 مما يحقق لها ميزة عن منافسيها ويعزز ثقة المجتمع فيها. قل،أكبر وتكلفة أ

 جامعة االستقالل : -7

للعلوم ديمية الفلسطينية جامعة االستقالل على أرض فلسطين تحت مسمى األكا 1998أنشأت في العام 

إلى  2011تحويلها في العام ، وتم 2007الرئيس محمود عباس في العام ، وافتتحها فخامة السيد األمنية
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، وهي الجامعة الحكومية األحدث واألولى التي تختص وحدها دون المؤسسات الجامعية في جامعة

بذلك رافدًا أساسيًا للمؤسسة ، لتكون علوم األمنية والعسكرية والشرطيةفلسطين بالتعليم العالي في مجال ال

األمنية الفلسطينية بكوادر األمن المسلحين بالعلوم والتخصصات المهنية من خالل برامج البكالوريوس 

، وكذلك إعادة تأهيل الفئات الشابة من منتسبي ومنتسبات المؤسسة ددها سبعة والعدد في ازدياد دائموع

ثمانية  فروع العلوم األمنية والعسكرية والشرطية من خالل األمنية عبر برامج الدبلوم المهني في مختلف

 (www.pass.ps) ، وجميع التخصصات موزعة على أربع كليات.برامج دبلوم مهني متخصصة

 :جامعة القدس -8

الجامعة فرصة للتعليم العالي  توفر .1984جامعة القدس، وهي جامعة فلسطينية، تأسست في العام 

منطقة القدس وفي البلدات والقرى ومخيمات الالجئين المجاورة لها في الضفة والخدمات المجتمعية في 

، كلية اآلداب ى أربعة مواقع، وهي:الغربية. تحتوي الجامعة على خمسة عشر كلية أكاديمية موزعة عل

 والتكنولوجيا، والطب، وطب األسنان، والصحة العامة، والقانون، والقرآن والدراسات اإلسالمية، والعلوم

وكلية الدعوة وأصول الدين، والمهن الصحية، والهندسة، والفقه، والتعليم، واإلدارة واالقتصاد، والكلية 

تستوعب هذه الكليات أكثر من ثالثة عشر ألف طالبا وطالبة من  ،، والصيدلةالقدس -الشرفية )بارد(

 .الضفة الغربيةمنطقة القدس 

، اته نواة لإلبداع وتبادل األفكاربها وتخلق في الوقت ذتقّدم جامعة القدس بيئة تعليمية حيوية لطال

وحرية التعبير واالبتكار في البحوث. تكمن رؤيتها في مواصلة تزويد الطالب بأفضل أساليب التعليم 

، واحترام نة وترسيخ قيم المواطنة الملتزمة، واالنفتاح على األفكار الجديدة، وتحفيز التعاون البّناءالممك

لتعليمي وأساليب التعليم ، في سعيها المستمر لتعزيز النموذج االعالم. أنشأت جامعة القدسقافات ث

  (www.alquds.edu) ، عدة شراكات مع مؤسسات تعليمية أمريكية وأوروبية.المتبعة
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 -Academic ranking of world universitiesتصنيف شنغهاي االكاديمي  -9

ARWU  

ؤسسات ويضم كبرى م لجامعة شنغهاي جياو تونغ التعليم العالي التابعهو ترتيب ُصنف من قبل معهد 

التعليم العالي ُمصنفة وفقًا لصيغة محددة تعتمد على عدة معايير لتصنيف أفضل الجامعات في العالم 

المعايير الموضوعية التي يستند إليها هذا التصنيف جعلته يحتل أهمية عند الجامعات  بشكل مستقل،

يده ويقوم هذا التي أخذت تتنافس الحتالل موقع متميز فيه حتى تضمن سمعة علمية عالمية ج

التصنيف على فحص ألفي جامعة في العالم من أصل قرابة عشرة آالف جامعة مسجلة 

انية من الفحص يتم تصنيف ألف امتلكت المؤهالت األولية للمنافسة. خالل الخطوة الث اليونسكو في

 ). جامعة يتم نشره 500جامعة منها وتخضع مرة أخرى للمنافسة على مركز في أفضل 

www.shanghairanking.com) 

 :    Webometricsتصنيف ويبومتركس  -10

 16,000جامعة وينشر منهم  20,000هو أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية حيث يغطي أكثر من 

عن المجلس العالي للبحث العلمي. هدف التقييم هو تحسين وجود مؤسسات  إسبانيا يصدر فيجامعة. 

 openالمحكمة بطريقة )التعليم العالي والبحث العلمي على اإلنترنت وتشجيع نشر المقاالت العلمية 

source)  وهو تقييم نصف سنوي حيث يصدر في شهري يناير ويوليو من كل عام ويعتمد على قياس

نية ضمن المعايير التالية )الحجم،  اإلشارة إلى األبحاث، أداء الجامعات من خالل مواقعها اإللكترو 

 (owww.webometrics.inf) (. ، الروابط والظهوراألثر العام

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A_%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%88_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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 الفصل الثاني

 والدراسات السابقة االطار النظري 

 

 

 

 وينقسم الي قسمين

 االطار النظري  -1

 دراسات تناولت موضوع البح -2
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 الفصل الثاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مقدمة 2.1

 مريكي،في وحدات الجيش األستخدم سرًا أُ  الذيفي بداية الستينيات من القرن الماضي نشأ االنترنت، 

بدأت ثورة  التسعيناتوائل أوكان عبارة عن شبكة بسيطة وبدائية تنقل البيانات بين أجهزة الحاسوب، وفي 

المعلومات واالتصاالت الذي سهلت الطرق للشعوب في عمليات التواصل ومشاركة الخبرات والمعرفة 

فيما بينها، وبدأت المواقع االلكترونية في الظهور لتقرب كل بعيد وتجعل من العالم قرية صغيرة متواصلة 

 ومترابطة. 

زة هذا العصر الذي تم طرحها من قبل مبتكروها كانت معجن التقدم التقني والمعلوماتي في االتصاالت إ

ن ترفع الحواجز وتقرب المسافات ستطاعت هذه التقنية أإبشرية، حيث كمرحلة انتقالية حاسمة في حياة ال

وهذه التقنية خلقت حالة تداخل  الى حد جعل العالم قرية صغيرة تمتد بشبكة معقدة من االتصاالت،

 صبح االندامج الحضاري سمة هذا العصر.افات، فال مجال للعزلة بل أوالثق وترابط شديدة بين االفكار

 شبكة االنترنت :  2.2

،  مريكيةات األدامات العسكرية للقو نشأت شبكة االنترنت أواًل كشبكة معلومات سرية خاصة باالستخ

 Advanced Research Projects) بحاث المتطورةمريكية بإنشاء وكالة األوقامت الحكومة األ

Agency Network- ARPANET )بحاث لكي أربط وزارة الدفاع بأربع معامل  ى، التي تهدف ال

ت شبكة خاصة بالجامعات والطلبة من أنشأُ  1986وفي سنة  ،لعلماء تبادل المعلومات والنتائجيستطيع ا

ه الشبكة حيث ، ثم بعد ذلك توسع استغالل هذمريكيةم في الواليات المتحدة األقبل المؤسسة الوطنية للعلو 
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 WORLD WIDEم عندما ظهر الويب )1992غراض التجارية سنة بدأ استخدام شبكة االنترنت في األ

WEB - WWW). ،(2006)النجار 

، شهد العالم ظاهرة تأسيس المواقع االلكترونية، وظهور االنترنت واإلتصاالت نطالق ثورة المعلوماتإمع 

ذلك قامت كمواقع خاصة بها لتقديم خدماتها للجمهور، و  انشاء حيث سارعت المؤسسات الحكومية الي

الشركات والمؤسسات الربحية وغير الربحية الى انشاء مواقع متعددة القت اهتمام الزوار والزبائن، 

 قوى.ي تمكنت من توسيع مناطق وصولها وأصبحت تنافس بصورة أوانتشرت مواقع التجارة االلكترونية الت

 (2016)السوداني والمنصور، 

 المواقع االلكترونية : 2.3

مجال غني من أهم مصادر المعلومات في عالمنا المعاصر، فهي تعد شبكة االنترنت  أصبحت

جهزة الحاسوب المتصلة مع بعضها ئق، وتتكون الشبكة من مجموعة من أبالمعلومات والملفات والحقا

صفحات الويب تعتبر ، و في واسعق جعراعلى نطاوالمنتشرة البعض بوسائل الربط السلكية وغير السلكية 

جهزة وتقوم بتزويد المستخدمين بالمعلومات دات والملفات المخزنة على هذه األمجموعة من المستن

ت الويب يتكون الموقع االلكتروني ويحمل كل موقع الكتروني عنوان فريد المطلوبة، ومن مجموع صفحا

يتم الدخول للموقع من خالل طباعة عنوان في متصفح االنترنت، ويحتوي الموقع االلكتروني  خاص به

، ويطلق أيضا على الموقع االلكتروني عدة على ملفات نصية وصور وملفات صوتية وروسومات

 .موقع الويب، الموقع الشبكي لكنها كلها تندرج تحت نفس المعنى :مصطلحات أخرى مثل

 .(2003)سويدان،

مجموعة من الصفحات تحوي صفحة رئيسة في شبكة االنترنت يعرض معلومات وعرفه البعض بأنه  

 (Shelly,2009) الغرض من الموقع وأهدافه وغيرها. عديدة منها
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،  ينما كانواتحتويها، وسهولة الوصول للزبائن أتكمن أهمية المواقع االلكترونية في كمية المعومات التي 

ي أصبحت المواقع كاديمائن على حد سواء، وعلى الصعيد األوالجهد للمنظمات والزبوفي توفير الوقت 

وتبادل الخبرات والدراسات  المؤسسات التعليميةهم مصادر التعرف على مختلف االلكترونية من أ 

  (Carey, 2001العلمية.)

 تقييم المواقع االلكترونية : 2.4 

الى بيان ، ويهدف ه المواقع ومعلوماتهافي تطوير خدمات هذ مهماً  يلعب تقييم المواقع االلكترونية دوراً 

 اتاسبة لرفع كفاءة الخدمالتخاذ القرارات المن لالدراة العليا، ويعطي نتائج نقاط القوة والضعف فيها

 .بالموقع االلكتروني واالرتقاء به، وحل المشاكل المتعلقة وتطويرها

صورة باستخدام أساليب وطرق  بأرقىعلى اظهار مواقعها االلكترونية  تحرصالمنظمات ن جميع نجد أ

ن التصميم غير الجذاب يؤدي ، اذ أوترغيبهم بالتجوال خالل صفحاتها مبتكرة لجذب انتباه المستخدمين

 ( Yoo, 2004الى ملل المستخدم وعدم الرغبة في تصفح الموقع رغم احتوائه على معلومات مفيدة.)

عالية  اال اذا كانت على درجة همية وال أي قيمة علميةأ ليس لها  حد ذاتهابات المنشورة المعلومتعتبر  

عداد البحوث ا عند االقتباس الويمكن االعتماد عليها واإلشارة المرجعية له ،من المصداقية والموثوقية

من المواقع التي صدق واألوثق المعلومات األ واختياروهذا ما جعل الحاجة للتقييم ، سات العلميةوالدرا

والمؤسسة صداقية الموقع االلكتروني فمصداقية المعلومات من م ،لحةتتمتع بمصداقية علمية ضرورة م

 .انفسه
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 مبررات تقييم المواقع االلكترونية : 2.5

أصبح اهتمام المنظمات بانشاء مواقع الكترونية ضرورة تحتمها حاجة الزبائن اضافة الى التطورات التي 

العالم بأسره في جميع المجاالت، حتى بات تخلف أي منظمة عن هذا التطور يعني عدم شهدها 

صالحية هذه المنظمة لتلبة احتياجات الزبائن وعدم قدرتها على التنافس، لذا أصبح هناك عدد كبير من 

 المواقع االلكترونية للمنظمات التي تهدف لتقديم خدماتها الكترونيًا لزبائنها.

نشاء هذه المواقع االلكترونية خدمة محددة بوقت معين، وانما استمرارية تقديم خدماتها، لم يكن هدف ا

ومن ثم وجب على المنظمات االهتمام بالخدمات االلكترونية على شبكة االنترنت مثلما تقدمها على 

لك بداية أرض الواقع، لذلك ال ينتهي العمل في الموقع االلكتروني بنشره على االنترنت، وانما يعني ذ

العمل الجاد والحقيقي للمحافظة على االستمرارية والجودة لضمان تردد الزبائن عليه، لذا تعتبر متابعة 

وصيانة الموقع معيار من معايير الموقع الجيد، فهناك عدد من األسباب التي تدفع المنظمات الي تقييم 

 (2013مواقعها االلكترونية وهي: )أحمد،

 االلكتروني يعكس أهداف المنظمة ويعطي صورة جيدة عن خدماتها.التأكد من أن الموقع  -1

 التأكد من جودة المعلومات التي يقدمها الموقع ودقتها ومصداقيتها. -2

 التعرف على مدى مالئمة الموقع الحتياجات وامكانيات الزبائن والمتصفحين. -3

 التقييم في حد ذاته هو أحد عناصر االستمرارية والتطوير في اي قطاع. -4

أو  ن عملية التقييم يمكنها الكشف عن جوانب القصور في تلبية احتياجات الزبائن سواء الحاليةا -5

 المتوقعة مستقباًل.
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  (2014، خلف):قسمين الىالتقييم  وقد قسم المختصون في مجال تقييم المواقع االلكترونية معايير

 وال : البناء الهندسي أ  

لى العناصر الفنية لصفحات ، وترتكز عوالمظهر الخارجي للموقع وتصميمه وهي التي تهتم بالشكل

لروابط وسهولة ، كطريقة عرض المعلومات واأللوان والخطوط واستخدام الوسائط المتعددة واالموقع

 .الوصول الى الموقع

  ثانيا : المحتوى الفكري:  

 على جودة المعلومات، وتشمل ترتكز معايير هذا القسمتم عرضه من معلومات على الموقع و ما ي

 (.لية الفكرية، الشمولية، التغطية، الدقة، الحداثة، الموضوعية، المصداقية والمالئمة)المسؤو 

 :هي، معايير رئيسية ربعأونية في تقييم  المواقع االلكتر  رهم معاييأ  رتم حص (2014) العزة وفي دارسة

 ( %30) نسبة المعيار   ى وال : المحتو أ 

، ومعرفة تاريخ ظهور لتطور في المجال الموضوعي، والتحديث المستمريعني مواكبة المحتوى ل 

الذي يؤدي شكال التحريف أبتعاد عن كل ، والموضوعية واالفات االلكترونية ومواعيد تحديثهاالمل

 .الزائر المتصفح للموقعلفقدان مصداقية الموقع، ولخلق الثقة لدى 

  ( %20المعيار  ) نسبةثانيا : التصميم   

 .اليه ومتصفحي المواقع حيث يجذب الزواريقصد به اظهار الموقع بأجمل صورة ب

  ( % 20ثالثا : التنظيم والترتيب ) نسبة المعيار  

هيل مهمة زوار ، وذلك لتسبجديو األأمة ، كالترتيب الزمني يعني المنهجية الواضحة والميسرة والمنظ

 .الموقع االلكتروني
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  : ( %30سهولة التعامل ) نسبة المعيار رابعا  

سرعة االنجاز بأقل ، و تروني من قبل الزوار والمستخدمينيقصد بها سهولة استعمال الموقع االلك

 .وقت وجهد ممكن، مما يزيد من قيمة الموقع

  وهي:، جودة اداء المواقع االلكترونية لتقييممعايير  ربعأ على (2017) الهابيل والسر كما اعتمدت دراسة

 سرعة االستجابة: -1

سرعة استجابة مقدم الخدمة االلكترونية على استفسارات الزائر، وتقديم الدعم الفني وحل المشاكل 

 التي تواجهه عند استخدام الموقع االلكتروني.

 سهولة االستخدام: -2

 سهولة استخدام وتصفح الموقع االلكتروني، والتنقل بين صفحاته بيسر وسهولة.

 المعلومات: شمولية وكفاية -3

او الطالب جميع المعلومات والبيانات التي يحتاجها الزائر  الجامعة االلكتروني على موقع شمولية

 للموقع، وأن تكون المعلومات دقيقة وذات مصدقية. هعند تصفح

 شكل وتصميم الموقع: -4

 الشكل العام للموقع االلكتروني، بما يشمله من صور وألوان ورسومات ووسائط متعددة.

 : هي، و المواقع االلكترونية فاعليةجودة و  معايير لتقييمال عدد منعلى  (2012)عودة دراسة وارتكزت 

وهي تقيس مدى شمولية المعلومات عن الخدمات التي يقدمها الموقع االلكتروني  الشمولية: -1

 للجامعات، بحيث تشمل كافة ما يحتاجه الزائر للموقع.
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المقدمة للخدمة االلكترونية لطلبات الزائرين والزبائن بدقة كما استجابة المؤسسة  االستجابة: -2

أثناء تصفح الموقع  وحل المشاكل التي ممكن ان تواجه الزائراالستفسارات االجابة عن يتوقع، و 

 بالسرعة المقبولة.

وتعني الثقة بجودة الخدمات المقدمة وكفاءتها، وتقديم الخدمة الُمرضية لفترة زمنية  الموثوقية: -3

 معينة.

يتم قياسه من خالل قائمة الفحص التالية:) دقة المعلومات على الموقع  الدقة في المعلومات: -4

 الموقع موثوقة(.على الموقع، مصادر معلومات خطاء لغوية ظاهرة أااللكتروني، عدم وجود 

 ن يتم نشرأ منتعني حداثة المعلومات المعروضة على الموقع االلكتروني، والتأكد  الحداثة: -5

 أول بأول. التي تخص الطلبة المعلومات واألخبار الجديدة

 .لكتروني، وتناسق األلوان والخطوط في الموقعجمال التصميم والشكل العام للموقع اال الجمالية: -6

 

مكانتها العلمية  التصنيفات العالمية للجامعات الذي يعكسعن عالن االتترقب الجامعات في كل عام 

الذي يصنف الجامعات  Webometricsشهر هذه التصنيفات تصنيف الويبومتريكس والبحثية، ومن أ

من خالل مواقعها االلكترونية والذي يعتمد على عدة مؤشرات مثل حجم الموقع، ومدى اهتمام الجامعة 

بالنشر مفتوح المصدر، ومؤشر التميز في نشر االبحاث، لذا وجب على الجامعات االهتمام وتقييم الموقع 

 ،بحاث العلمية للطلبة والمدرسين على حد سواء، لالرتقاء به واالهتمام بنشر األلكتروني الخاص بهااال

 :كالتالي هيو ، لتصنيف الجامعات العالمية مؤشرات ربعأ على Webometrics يعتمد  تصنيفو 

 مؤشر التواجد على شبكة االنترنت وال : أPresence   ( %20ته ) نسب  

 .المرتبطة آليًا في موقع واحدالمحتوى على شبكة االنترنت بمقياس جوجل للصفحات  حجموهو 
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  :مؤشر المصادر المفتوحة ثانياOpenness  ( %15 ته) نسب  

حيث يتم حساب عدد الملفات يقيس هذا المؤشر مدى اهتمام الجامعة بوجود قواعد بيانات للنشر العلمي، 

ويقاس ، على شبكة االنترنت الجامعة وتقع ضمن نطاقبأنواعها المختلفة والتي تكون في محرك البحث 

 بحاث المنشورة في نطاق موقع الجامعة.لأل google scholarبواسطة 

 الثا : التميز ثExcellence ( %15 ته) نسب 

 المجالت العلمية ذات التأثير العالي.يتم تحديده بعدد المنشورات العلمية في 

 : مؤشر التأثير  رابعاImpact  ( %50: ) نسبة المعيار  

، الزائر إلى الموقع على اإلنترنت التي تقود الروابط التشعبية يقصد بههو أهم مؤشر في التصنيف، و 

االشارات ، ويتم قياسه بعدد ظهور موقع الجامعة بهذه المحركاتو  محركات البحث وذلك عن طريق

 .المرجعية لموقع الجامعة

تقييم أداء المواقع االلكترونية موضوع من األدبيات والدراسات التي تناولت عدد باحث على طالع الإعد ب

وباالطالع على عدد من المعايير والمؤشرات السابقة لتقييم جودة  ،للجامعات وعالقتها بالميزة التنافسية

 وفاعليةداء ألتقييم  المعايير في الدراسةأعتمد الباحث على مجموعة من  وأداء المواقع االلكترونية،

 :هذه المعايير كالتالي، و المواقع االلكترونية للجامعات الفلسطينية

 ( سرعة االستجابةResponsiveness) : 

ستجابة مقدم الخدمة االلكترونية لطلبات العمالء بدقة وشفافية كما يتوقع، والرد على مالحظات إهي 

 ( 2009واستفسارات العمالء بالسرعة المقبولة التي يتوقعها العميل. )أحمد، 
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ستجابة الموقع السريعة والقدرة على الحصول إ( بأنها 2000) Zeithaml & Malhotraعرفها كل من و 

ويمكن قياس هذا المؤشر باستخدام قائمة الفحص ، و سؤالأاذا واجهت العميل مشكلة  عدةعلى المسا

 التالية:

 ( قائمة فحص مجال سرعة االستجابة.1جدول )

 قائمة الفحص الرقم

 استجابة الموقع االلكتروني للجامعة  لالستعالم بسرعة كبيرة 1

 الموقع االلكتروني للجامعة بوقت قصيرتمكين الطلبة الوصول للمعلومات المطلوبة من  2

 توفير محرك بحث على موقع الجامعة االلكتروني للوصول للمعلومات بسرعة 3

 استجابة الموقع االلكتروني للجامعة للخدمات التي يطلبها الطالب كما هو متوقع 4

 توفير الموقع االلكتروني للجامعة دعما فنيا للرد على استفسارات الطلبة 5

البريد  خاللمن االلكتروني والموقع  الطلبةأدوات اتصال وتغذية راجعة بين  ايجاد 6

 االلكتروني

 

 : سهولة االستخدام  

سهولة تصفح الموقع االلكتروني، الذي يسمح للزائر التنقل بسهولة بين صفحاته، والوصول 

 قائمة الفحص التالية:، ويمكن قياس هذا المؤشر باستخدام للمعلومات المطلوبة بسالسة ويسر

 ( قائمة فحص مجال سهولة االستخدام.2جدول )

 قائمة الفحص الرقم

 .ع االلكتروني للجامعةسهولة إيجاد المعلومات والتصفح في الموق 1

 .ع االلكتروني ستخدام أي جزء من الموقالتعليمات واضحة  ايجاد 2

 موقع الجامعة االلكتروني تنظيما مناسبا تنظيم 3

 .االلكتروني للجامعة  الموقع عنأسئلة متكررة مع إجاباتها  ايجاد 4

 استخدام الطلبة الموقع االلكتروني للجامعة  للحصول على المعلومة بطريقة اسرع  5

 وضوح لغة الموقع االلكتروني للجامعة . 6
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 ( كفاية وشمولية المعلوماتCompleteness :) 

المنتجات بحيث تشمل كافة ما يمكن أن يحتاجه الزبون أو و أشمولية المعلومات عن الخدمات 

الزائر، مما يجعل شمول المحتوى من أهم العناصر التي يجب مراعاتها عند اجراء عملية التقويم 

 ( Delone & Mclean, 2003للمواقع االلكترونية والخدمات التي تقدمها.)

 ويمكن قياس هذا المؤشر باستخدام قائمة الفحص التالية:

 ( قائمة فحص مجال كفاية وشمولية المعلومات.3جدول )

 قائمة الفحص الرقم

 حداثة المعلومات المعروضة على الموقع  1

 استبدال الموقع االلكتروني للجامعة المعلومات القديمة بعد انتهاء وقتها بمعلومات جديدة . 2

 تقديم الموقع االلكتروني للجامعة معلومات ذات مصداقية  3

 تقديم الموقع االلكتروني للجامعة معلومات شاملة لجميع االستفسارات . 4

 عرض الموقع االلكتروني للجامعة احصائيات مفيدة للطلبة وللزائرين . 5

 انتظام الموقع االلكتروني بعرض المعلومات عن المحاضرين ومواعيد لمحاضراتهم . 6

 عن التخصصات ونظام القبول .تضمن الموقع االلكتروني للجامعة دليال شامال  7

 

 شكل وتصميم الموقع  : 

وسائط و ، والمظهر من صور وألوان لكتروني التي تتعلق بالشكل العامويقصد به جمالية الموقع اال

 وتنظيم الموقع االلكتروني وتناسقه بشكل يجذب الزائرين له، ووضوح لغته وحجم خطوطه، ،متعددة

 ويمكن قياس هذا المؤشر باستخدام قائمة الفحص التالية:
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 ئمة فحص مجال شكل وتصميم الموقع.( قا4جدول )

 قائمة الفحص الرقم

 وضوح شعار الجامعة على الموقع االلكتروني للجامعة. 1

 حداثة شكل وتصميم الموقع االلكتروني للجامعة 2

 تناسق تصميم الموقع االلكتروني للجامعة  3

 تناسق االلوان المستخدمة في الموقع االلكتروني للجامعة . 4

 جاذبية واجهات الموقع االلكتروني للجامعة. 5

 

 : الروابط والظهور 

عمل الروابط والوصالت بشكل صحيح مع توفير روابط المساعدة في كل صفحة، بحيث يتم التنقل 

 باستخدام قائمة الفحص التالية:في الموقع بالشكل الصحيح، ويمكن قياس هذا المؤشر 

 ( قائمة فحص مجال الروابط والظهور.5جدول )

 قائمة الفحص الرقم

 عمل روابط الموقع االلكتروني للجامعة بشكل صحيح 1

وجود ايقونات في كل صفحة من صفحات الموقع االلكتروني  للجامعة تسهل االنتقال  2
 للصفحة الرئيسية

 االلكتروني للجامعة بسهولة عند البحث عنه في اي محرك بحث .ظهور روابط الموقع  3

 انتشار روابط الموقع االلكتروني للجامعة علي مختلف صفحات التواصل االجتماعي . 4

ظهور مجموعة من الروابط التابعة لموقع الجامعة عند البحث عن الجامعة في محركات  5
 البحث.

 الجامعة االلكتروني من اي متصفح انترنت .تمكين الطلبة الوصول لموقع  6
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 : نشر االبحاث العلمية 

هو من أهم المعايير في جميع تصنيفات الجامعات المختلفة، ويعكس مدى جودة الخدمات التعليمية 

واألكاديمية والبحثية للجامعات بشكل عام، وأعطى تصنيف ويبومتركس وزنًا كبيرًا لهذا المؤشر 

قياس هذا المؤشر  الجامعات تبعًا النتاجها البحثي ونشره على االنترنت، ويمكنألهميته في تصنيف 

 باستخدام قائمة الفحص التالية:

 

 ( قائمة فحص مجال نشر االبحاث العلمية.6جدول )

 قائمة الفحص الرقم

 ضم الموقع االلكتروني للجامعة العديد من الدراسات واألبحاث العملية . 1

 االلكتروني للجامعة مجلة لألبحاث العلمية الخاصة بالمحاضرين والطلبة .نشر الموقع  2

 عرض الموقع االلكتروني للجامعة قاعدة بيانات لألبحاث واألوراق العلمية والملخصات. 3

 وجود صفحة خاصة للبحث العلمي على الموقع االلكتروني للجامعة. 4

 لمية والبحثية للجامعة والمحاضرين .نشر موقع الجامعة االلكتروني لالنجازات الع 5

 العلمي .  googleوجود ابحاث علمية خاصة بالجامعة على محرك بحث  6
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 الميزة التنافسية : 2.6

فأصبحت المؤسسات تسعى في ظل بيئة  لقد أحدث مصطلح الميزة التنافسية ثورة في عالم إدارة األعمال،

عمالها، من خالل اضافة قيمة للعميل وتحقيق في أ شديدة المنافسة الى كسب مزايا تمكنها من االستمرار 

تمكنها  ليات عمل واستراتيجياتغالل الطاقات الفكرية والعلمية ألفرادها، وابتكار آالتميز عن طريق است

 .من التفوق على المنافسين

فبعض الباحثين نظر عريفات للميزة التنافسية واختلفت باختالف الطريقة التي يتم النظر اليها، الت تتعدد

داء المنظمة مقارنة بالمنافسين، ومنهم من نظر اليها من زاوية عامل يها من خالل الكفاءة والفاعلية ألال

 Porter فقد وضح الخدمة. خرون نظروا اليها من خالل زمن تقديمفة والتكاليف وزيادة المبيعات، وأالكل

ثر كن اكتشاف آليات عمل جديدة أن المؤسسة تستطيع امتالك ميزة تنافسية اذا تمكنت مأ( 1993)

 .فاعلية من ما يملكه المنافسون، وتجسيد هذا االكتشاف ميدانياً 

 ة تقديمو تقنية مميزة تتيح للمؤسس"أن الميزة التنافسية هي المهارة أ (2001( السلمي وجاء في تعريف

 ."كبر مما تقدمه المؤسسات المنافسةخدمات ذات منفعة وقيمة للعمالء أ

خاللها الوسيلة التي تتمكن المؤسسة من  نهاعرف الميزة التنافسية بأ( 2011ة األخضر )وفي دارس 

 عمالها.ن، من خالل التفوق في بيئة أ خريالفوز في منافستها على األ

االحتفاظ بها مجموعة الخصائص النسبية التي تنفرد بها المؤسسة و بأنها  (2005)الزعبي كما عرفها 

المدة الفائدة المرجوة منها، األمر الذي يمكنها من  لمدة طويلة نتيجة صعوبة محاكاتها، وتحقق خالل تلك

 من خدمات. يقدمونهخرين فيما التفوق على األ

نشطة بأدنى مستوى من ممارسة األ أنها قدرة المؤسسة علىب (2011)الوادي والزعبي  وعرفها كل من

سعار استثنائية تفوق التكلفة االضافية للقيام ، والقدرة على السيطرة على أالتكاليف مقارنة بالمنافسين

 بذلك.
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 ،للميزة التنافسية باختالف طريقة النظر اليها ظ التباين الواضح بين الباحثينريفات السابقة يالحفي التع

وفي  داء المؤسسة،يها من خالل الكفاءة والفاعلية ألولى نظروا الة األثالثنه في التعريفات الحيث أ

الزمن من حيث تقديم الخدمة بوقت أقل والمحافظة  من خالل للميزة التنافسيةالتعريف الرابع نظر الباحث 

من خالل عامل التكلفة وزيادة اليها خير نظر الباحث على الميزة لوقت أطول، وفي التعريف األ

 المبيعات.

 مفهوم التنافسية: 2.7

بالنظر لما يجب  ،استعماليمكن تعريف التنافسية على أنها: "استعمال الموارد المتاحة للمؤسسة أحسن 

قوة المنافسين وطريقة استعمالهم لتلك الموارد، والتي تتجلى في تحسن  خذ بعين االعتبارواألأن يكون 

 .خالل المدى الطويل" مستمراً  ن السوق يضمن نمواً االنتاجية بشكل يسمح بالحصول على نصيب م

 (1999)السيد،

ر كفاءة وفعالية من المنافسين القدرة على تزويد المستهلك بمنتجات وخدمات بشكل أكثنها "أب وتعرف

 (1999)زغدار، . "ؤسسة على الصعيد العالميلهذه الم مستمراً  خرين، مما يعني نجاحاً األ

 التنافسية :خصائص الميزة  2.8

، وذلك فقط الحصول على ميزة تنافسية لفترة زمنية معينة ةيمكن للشركنه أ David (2011)وضح 

بسبب تقليد الشركات المنافسة والسعي للحصول على ميزة تنافسية لها، بالتالي ال يكفي الحصول على 

استمرارية الميزة التنافسية الخاصة ن تعمل على ، ولكن يجب على الشركة أن تسعى جاهدة بأميزة تنافسية

 بها من خالل:
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القدرات وتعزيز  واالتجاهات الخارجية في السوق،التكيف المستمر مع التغيرات في األحداث  -1

 .والكفاءات والمواردللشركة،  الداخلية

 .يجيات التي تعظم دور تلك العواملصياغة فعالة، وتنفيذ، وتقييم االسترات -2

 هم خصائص الميزة التنافسية ما يلي:أ من ن أ (2009)الغبالي وادريس ذكر 

ن تحقق المؤسسة السبق على المدى الطويل وليس على أ وهذا يعنين تكون مستمرة ومستدامة أ .1

 المدى القصير فقط.

 تؤدي الى تحقيق التفرد والتفوق واالفضلية على المنافسين بما تقدمه من سلع وخدمات متميزة. .2

وقدرات وموارد المؤسسة من جهة ، البيئة الخارجية من جهة مع متغيراتلتتماشى ن تكون متجددة أ .3

 خرى .أ

 .خرى بسهولة ويسرأبمعني يمكن احالل ميزات تنافسية ن تكون مرنة أ .4

حقيقها في هداف والنتائج التي تريد المؤسسة تدام هذه الميزات التنافسية مع األن يتناسب استخأ .5

 .المدي القصير والبعيد

 المؤسسة وتحقق قيمة لها. تنبع من داخل .6

 .شتق من رغبات وحاجات الزبون ت   .7

 مصادر الميزة التنافسية : 2.9

. الميزة التنافسية ابتكارلى التي تعمل ع ،المنظمةمن داخل  مصدرها عادة تكون  افسيةالميزة التن

ن المنظمة أ أي. مخرجاتلتصبح عمليات  تجري عليهايتكون من مدخالت نظام  المنظمة وباعتبار

جزاء هذا النظام فضال عن البيئة الخارجية أي من أ، لذلك فان في بيئة يؤثر ويتأثر فيهاكنظام يعمل 

 كبريعطي الزبون قيمة أن أللمنظمة هو  الرئيسين الهدف أ .ن تكون مصدرا للميزة التنافسيةأ يمكن
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ا ووفقا لذلك فان المدخالت والعمليات ستدعم تميز المنتجات اذا م ،من مخرجات المنافسينمخرجاتها ل

ووفقا لذلك  ،ها عوامل البيئة الخارجيةاضافة الى المزايا التى قد تعطي ،حسنت المنظمة استخدام مواردهاأ

 :الميزة التنافسية ستكون كالتالي مصادر فان

 المدخالت  -1

الموارد تشمل جميع  ، وهذهتمر في فعاليتهاالمنظمة لكي تس تستخدمهاالموارد التي  هي جميع

 تديرو  وااليدي العاملة،والمهارات  البشرية التي تمثل المعرفة والمواردالموجودات الرأسمالية والمالية 

، )الروسان .المطلوبة للزبون المنظمة هذه الموارد بالطريقة التي تحسن وتدعم قدرتها في خلق القيمة 

1999) 

المنظمة  تساعدما تتمتع به تلك الموارد من نقاط قوة  الى رئيسيبشكل  يعتمدبناء الميزة التنافسية ان 

وتتميز  فضل من المنافسينأالل قدرتها على خلق القيمة بشكل من خ ميزة تنافسية على الحصول على

 (2015، )البكري، والثقال.الحالل ومكلفة اذا ما تم تقليدهاغير قابلة لبانها 

 :  OPERATIONالعمليات  -2

 االجراءات التي يتم وفهي تمثل النشاطات  ساسيةاألقد تكون العمليات هي مصدر الميزة التنافسية 

تقوم به المنظمة بشكل النشاط الذي  يعتبرفقد  ،المنتجات النهائية الىولية بواستطها تحويل المواد األ

تحديد نشطة ضمن سلسلة القيمة هو لأل PORTERويعد تصنيف  ،معين خاص بها هو مصدر تميزها

، لكي تحدد المنظمة من خالله فيما اذا كانت تمتلك نقاط مع المنافسين اذا ما تقارنتمنظمة لل نقاط القوة

 (PITTS & LIE , 1996) القوة الضرورية التي توفر قيمة مميزة للسوق المستهدف.
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 االبتكـار:  -3

الجديدة واالبتكارات التي تساعد المؤسسة على سين المستمر للمنتجات من خالل األفكار ويعني التح

 (2017أكبر،) االستمرار بالمنافسة.

عداد المؤسسات المنافسة يدفع المؤسسة الى االهتمام باالبتكار واالكتشاف لطرق ان الزيادة الهائلة في أ 

 (1999)نجم،  تحتفظ بمصدر متجدد للميزة التنافسية.وآليات عمل جديدة الى جانب التكلفة والجودة لكي 

 الزمن:  -4

من خالل تخفيض  ويتم ذلك ادارة الخدمات،االنتاج أو يعد الوقت ميزة تنافسية كبيرة سواء كان في ادارة 

 (2016)منير، قل من المنافسين يمثل ميزة تنافسية.بوقت أـ فالوصول للزبون زمن تصنيع المنتج 

 التنافسية واإلنترنت:الميزة  2.10

هم المصادر أ  عد االنترنت في عصرنا الحالي منمن المعلومات وتدفقها، ويالميزة التنافسية الحقيقة تنشأ 

عد استراتيجي في الموسسات بشكل عام بُ الغنية بالمعلومات، لذلك أصبح االنترنت وتكنولوجيا المعلومات 

التعليمية واالدارية وتدعم عمليات االبداع واالبتكار، مما األكاديمية، يسمح لها بادارة وتطويرعملياتها 

  يساعد على تقديم خدمات مميزة مقارنة بالمنافسين.

في ابتكار خدمات ومنتجات  اتكنولوجيا المعلومات مدخاًل للميزة التنافسية وذلك من خالل دورهتعد 

للتجارة الخارجية، ويعمل على تحسين س مال متجدد للمؤسسات ومدخل وتعتبر شبكة االنترنت رأ جديدة،

 (2016)العباد، االنتاجية وتطويرها.

نت لكن اذا تمك ي قيمة للمؤسسات من تلقاء نفسه،أن االنترنت ال يقدم الى أ Javadi (2011 ) شارأ

فضل استخدم واالستفادة من قدراته، مما يمكنها من الحصول على قيمة المؤسسة من استخدام االنترنت أ

 تميزها عن المنافسين.مضافة 
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( في دراسته الى ضرورة دمج تكنولوجيا المعلومات واالنترنت في استراتيجية 2012الفقهاء)أشار 

 وضحو  عتبر قوة محركة للميزة التنافسية،، التي تخدماتهاواالستفادة منها في تميز  العامةالمؤسسة 

Porter ((2001 بطريقتين يكون يمكن أن  التنافسية أن تحقيق المزايا: 

  الفعالية التشغيلية : -1

 فضل.نفذه المؤسسات المنافسة، لكن بشكل أن تنفذ ما تام تقنية االنترنت يمكن للمؤسسة أباستخد

 الموقع االستراتيجي: -2

 وهذا يعني تنفيذ المهام واألنشطة بشكل مختلف عن اآلخرين إلعطاء قيمة فريدة للشركة. 

ألنه يزيد من قيمة السلسلة للشركة  ،تخدمة لتنفيذ الفعالية التشغيليةاألدوات المس حدأاإلنترنت يعتبر  نا 

باستخدام استثمار أقل مقارنة مع األدوات األخرى من تكنولوجيا المعلومات لذلك فإن الشركات بحاجة 

 porter,2001) ) .إلى تحقيق الفعالية التشغيلية باستخدام تقنيات اإلنترنت بشكل أفضل من المنافسين

 :الميزة التنافسية وفق درجتين هما( 2017)وبلقاسم  فاطمةن تاالباحث ترتبوقد 

وهذه ، الجامعة توريدات أو العمل، قوة من لكل األقل التكلفة منخفضة: مثل مرتبة من تنافسية مزايا  -1

 .اكاتها من قبل الجامعات المنافسةتقليدها ومح المزايا يسهل

 التعليم تطوير في استخدامها ودرجة المعلومات تكنولوجيا مثل مرتفعة: مرتبة من تنافسية مزايا -2

 إلى استنادا الجيدة السمعة خالل من الجامعية والمنتجات الخدمات تمييز وكذلك الجامعي،

 هي: الخصائص من بعدد المزايا هذه وتتصف ،الجامعة منتجات لتسويق المجهودات

 خاصا تدريبا المدربين األفراد من مرتفع مستوى  على القدرات توافر ضرورة تحقيقها يتطلب. 

 والتطوير البحوث المتخصص، والتعلم المستمر االستثمار من طويل تاريخ على تعتمد. 
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 التنافسية في التعليم العالي: 2.11

في التصنيفات  متقدم كز والسعى للحصول على مر  التعليم العاليأصبحت الميزة التنافسية لمؤسسات 

، اذ كاديميةاألبيئة الولويات الجامعات في ضوء المتغيرات التي تشهدها أهم أ منالعالمية للجامعات 

نها قدرة الجامعة على المحافظة على استمرارية وتطوير جودة العملية التنافسية للجامعات بأتعرف الميزة 

 (2016 التعليمة عبر الزمن وزيادة الطلب عليها.)العباد،

دمة على تقديم خ الجامعةقدرة  التنافسية في التعليم الجامعي: " نبأ (2015شار عساف في دراسته )أ

يكسبهم و  ،التدريس فيها عضاء هيئةمستوى خريجيها وأ مر الذي يرفع من يمية وبحثية عالية الجودة، األتعل

ة اقبال الطلبة وزياد في الجامعة ثقة المجتمع ، مما يزيدفي سوق العمل تمكنهم من التفوق قدرات ومزايا 

 ".علي االلتحاق بها

ان تحقيق الميزة التنافسية في مجال التعليم يتم من خالل خلق االدراك بين المتعلمين المستهدفين بأن ما 

لمؤسسات التعليم  ويعتبر مضمون الميزة هنا هاماً  جودة مرتفعة،بيقدم بطريقة فريدة و  تقدمه الجامعة

 ( Elloumi,2004).منافسيهافضل من أن تؤدي بطريقة أاالدراك يسمح للمؤسسة  ان هذا ،العالي

 في دراسته الميزة التنافسية في التعليم الجامعي الى قسمين: (2013) المقادمة قسم

وابتكار نظم جديدة  عضاء هيئة التدريس،وكفاءة أ قدرة الجامعة على التميز في البرامج التدريسية،  -1

 البيئة المحيطة.تواكب متغيرات 

ول الذي اذا تحقق، زادت ثقة درة على استقطاب الطلبة، وهذا األمر مرهون بتطبيق القسم األالق -2

 المجتمع في الجامعة وتسارع الطلبة لاللتحاق بها.
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ونجاحهم في  عضاء هيئة التدريس فيهاوأ  فالتنافسية في التعليم العالي مرتبطة بكفاءة خريجي الجامعة

بحاث العلمية التي تساعد على حل المشكالت ونسبة مشاركتها في األ االستيفاء بمتطلبات سوق العمل،

ومدى اقبال المجتمع على خدماتها البحثية في حل مشكالته، والذي يقيسه زمات في المجتمعات، واأل

 أبحاثها.  زيادة إقبال الطلبة على االلتحاق بها وزيادة طلب المجتمع على نتائج

ن التنافسية في مجال التعليم العالي هو قدرة الجامعات على تقديم خدمات تعليمية من هنا يمكن القول أ

وتدريسية ودراسات متميزة وفريدة، التي بدورها تشجع الطلبة لاللتحاق بتلك الجامعات وتعكس ثقة 

و الجامعة بالتميز في التعليم األكاديمية أم ذلك من خالل اهتمام المؤسسة المجتمع المحلي بها، ويت

ن التصنيفات العالمية للجامعات ات العصر وخصائصه، باالضافة الى أواالعتناء به بما ينسجم من متغير 

وجودة الهيئة التي تفاضل بين الجامعات حسب العديد من المعايير والمؤشرات، منها جودة التعليم 

الجوائز العالمية التي تحصل عليها الجامعة ومدرسيها وطلبتها، ومدى بحاث العلمية و التدريسية وكمية األ

اكز تمكين واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتميز فيها، مما دفع الجامعات للسعى الجاد للحصول على مر 

 هدافها المنشودة.متقدمة لتقوى على المنافسة وأداء رسالتها وتحقيق أ 

 كمؤشر للتنافسية: التصنيفات العالمية للجامعات 2.12

األهداف التي تسعى الجامعات لبلوغها،  أهممراكز متقدمة في التصنيفات العالمية من  على الحصوليعد 

بمكانة جيدة فيه، وفيما يلي أشهر التصنيفات  للرقىلذا فهي تتنافس فيما بينها لتحقيق معايير التصنيف 

 :لتصنيف الجامعات العالمية والمعايير المعتمدة

 :تصنيف شانغهاي -1

كأول تصنيف عالمي للجامعات ويصدر عن جامعة  2003هو تصنيف صيني ظهر سنة  

 شانغهاي جيا تونغ، ويعتمد المؤشرات التالية: 
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  ضمن التصنيف، ويعتمد على الجوائز التي يتحصل عليها  %10جودة التعليم: ويحتل وزن

 أوسمة فيلدز للرياضيات.و ة نوبل، الخريجون، خصوصا جائز 

  والتي توزع بالتساوي بين أعضاء هيئة %40جودة أعضاء هيئة التدريس: ويحتل نسبة كبيرة تقدر بـ ،

ونسبة االستشهادات بالبحوث التي  ،(وغيرها، نوبل، فيلدز)ميةلجوائز العالالتدريس الحاصلين على ا

 يقوم بها هؤالء األساتذة.

 األبحاث المنشورة في مجلتي العلوم  موزعة بين: %40خر نسبة اإلنتاج البحثي: يحتل هو األ

ودليل النشر للعلوم االجتماعية  SSIEدليل النشر العلمي  طبيعة، واألبحاث المشار إليها فيوال

SSCI ودليل النشر للفنون والعلوم االنسانية. 

 ويضم مؤشر األداء األكاديمي %10المؤسسة العلمية: يحوز نسبة  اإلنجاز األكاديمي مقارنة بحجم ،

جامعات ويتم حسابه من خالل الدرجات التي تحصل عليها الجامعة في المعايير الثالثة األولى لل

 نسبة إلى عدد الكوادر األكاديمية في الجامعة.

، رللنشاط البحثي، من خالل المؤشرات السابقة الذك ةكبير  نسبةيف يعطي أن هذا التصن من المالحظ

للخريجين أو هيئة التدريس تكون في الغالب نتيجة لقيامهم فمن المعروف أن الجوائز الممنوحة أيضا 

أهم الجامعات التي تصدرت التصنيف تهتم بصورة كبيرة بالنشاطات البحثية لك نجد ان بأبحاث متميزة، لذ

 وتشجعها. 

 :QS تصنيف كيو إس للجامعات -2

 كواكاريلي سيموندسهو تصنيف سنوي للجامعات حول العالم ويتم نشره عبر الشركة البريطانية 

Quacquarelli Symondos  ، شركة تقدم خدمات االستشارة الدراسية ” كيو إس“في البداية كانت

والمهنية ولكنها اليوم تعنى بشؤون التعليم العالي والتصنيف العالمي للجامعات، إضافة إلى اهتمامها 



34 
 

اليوروآسيوية، كما تعنى بإقامة المعارض ، ودول إلقليمية على مستوى دول شرق آسيابالتصنيفات ا

.)عصاعصة، المختصة بمؤسسات التعليم العالي عمومًا، وببعض البرامج المتخصصة

 (2015والجيزاوي،

 :تعتمد كيو اس على عدة عوامل في التصنيف وهي

  ( 40عامل تقييم النظراء%:)  حيث يتم سؤال األساتذة واألكاديميين حول العالم عن رأيهم

عات التي تنجز أفضل األبحاث في مجالهم، ويتم التواصل مع األساتذة من خالل قوائم بالجام

 بريدية واستبيانات يقومون باإلجابة عليها.

 ( 20نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب%:)  انظمةوهو مقياس تعتمده العديد من 

 .التصنيف

  جمع كافة المرات مقياس ي (:%20)البحاث المنشورة لعضاء هيئة التدريس ومعدل النشر

التي ذكرت أبحاث كل جامعة كمراجع في أبحاث أخرى، حيث أن ذكر بحث معّين كمرجع هو 

 .دليل نجاحه وأهميته

 ( 10استطالع آراء جهات التوظيف عن خريجي الجامعة%:)  2005تم طرح هذا المسح في 

ما يجعله مقياسًا لجودة ت العليا، مالعمل يتبعون جودة التعليم للدراسا ـصحابانطالقًا من أن 

  التعليم.

 النسبة التي تتيحها الجامعة للطالب األجانب حول العالم (:%5) نسبة الطالب الجانب. 

 ( 5نسبة الساتذة الجانب%:) .النسبة التي تتيحها الجامعة لألساتذة األجانب حول العالم 

بل يتعمق في تناوله تحليل مقومات هذه الجامعات ما يميز هذا التصنيف أنه ال يتناول مؤشرات سطحية 

إلى تقييم مستوى التعليم الذي تقدمه الجامعات المصنفة، وجودة بحوثها األساسية والتطبيقية، وتوصيف 

 قدرات خريجيها في المراحل التعليمية األساسية والعليا، باإلضافة أيضًا إلى موقعها الدولي.
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 تصنيف التايمز: -3

وله مصداقية كبيرة بين  ،2004لتايمز البريطانية ظهر سنة  وهو تصنيف يصدر عن مجلة ا 

 (www.timeshighereducation.com)، ويعتمد على المعايير التالية: الجامعات

يحتوي على خمس مؤشرات لألداء مصممة لتوفر رؤية واضحة لبيئة  :  (%30) التعليم  -3.1

 التعليم والتعلم لكل جامعة من منظور الطلبة و من منظور اكاديمي:

  يتم هنا تقييم هيئة المؤسسة التدريسية ونظرة اللجنة التقييمية لها من حيث البحث %15التعليم :

 والتدريس.

  مدى وجود تناسب بين الطرفين حيث كلما زاد كان هناك  : يتم دراسة%4.5نسبة الطلبة للموظفين

 تواصل اكثر ونقل للخبرات و المعارف بطريقة افضل واكثر فّعالية.

  )كون امتالك المؤسسات كثافة في طلبة %2.25نسبة شهادات الدكتوراه الى البكالوريوس )ليسانس :

 تمع نشط للدراسات العليا.الدكتوراه يعكس نوعية البحوث المقدمة مما يؤدي الى تكوين مج

  مدى التزام الجامعة في دعم األجيال الجديدة من األكاديميين وكذا مدى قدرتها على جذب طلبة

 .%6الدراسات العليا 

  2.25دخل المؤسسة مقارنة بالهيئة التدريسية%. 

 هذه الفئة تحتوي على ثالث مؤشرات ابرزها:  (:%30البحث ) -3.2

  العائد من البحث هو مؤشر جدلي بحسب اختالف االوضاع االقتصادية وظروف بلد الجامعة

وكذا بحسب مجال البحث فالبحوث العلمية تكون ذات قيمة مادية اكبر من البحوث في العلوم 

 .%6االجتماعية واإلنسانية والفنون لذا كانت نسبته 
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   بحوثها يتم قياسها عن طريق االستبيانات ومدى تميز  %18سمعة الجامعة بين نظيراتها بنسبة

 التي يتم توزيعها.

  كما يتم دراسة انتاجية البحث عن طريق مقارنة حجم البحوث المنشورة وعدد موظفي الهيئة

 .%6التدريسية للجامعة وحجم الجامعة بنسبة 

  (:%30الشهادات ) -3.3

تأثيرا كونه يظهر دور الجامعة في تأثير البحوث المنشورة: هو المؤشر الرائد في التصنيف واألكثر 

نشر المعرفة واألفكار الجديدة، يتم دراسته من خالل التقاط عدد المرات التي يشار فيها الى عمل 

منشور من قبل الجامعة على المستوى العالمي باالستعانة بقاعدة بيانات ويب تومسن رويترز التي 

(، ويستثنى من 2006شرها )ابتداء من تشمل جميع العلوم والمجالت المفهرسة و التي تم ن

ورقة بحثية في السنة لضمان ان تكون البيانات  200التصنيف الجامعات التي تنشر اقل من 

 كافية إلجراء مقارنات صحيحة احصائًيا.

 :(%2.5) العائد من الصناعة -3.4

ستشارات ويتضمن: قدرة الجامعة في المساهمة في الصناعة عبر االبتكارات كون االختراعات واال 

اصبحت مهمة اساسية للجامعة العالمية المعاصرة، تسعى هذه الفئة الى تحديد مقدار دخل بحوث 

الجامعة الذي يكسب من الصناعة مقارنة الى عدد اعضاء الهيئة التدريسية في هذا المجال، و يشير 

قطاب التمويل الى مدى استعداد الشركات على الدفع مقابل البحوث ومدى قدرة الجامعات على است

 في السوق التجاري التنافسي، وهو مؤشر مفيد لجودة التعليم في الجامعة. 
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 (: %7.5)النظرة الدولية -3.5

توزع بالتساوي على ثالثة مؤشرات، هي: نسبة الطلبة االجانب الى المحليين، نسبة االساتذة  

االجانب الى االساتذة المحليين، واجمالي المنشورات البحثية الجامعية التي تملك على االقل جائزة او 

 مكافآت دولية.

 : تصنيف الويبومتركس -4

بدأ في  ،(Webometrics.com) العلمي للبحث العالي المجلس عن إسبانيا في يصدرهو تصنيف 

 : على المعايير التالية ، ويعتمد2004الصدور سنة 

  التواجد على شبكة االنترنتPresence   ( %20ته ) نسب  

 المرتبطة آليًا في موقع واحد.المحتوى على شبكة االنترنت بمقياس جوجل للصفحات  حجم 

  المصادر المفتوحةOpenness  ( %15 ته) نسب  

على  الجامعة وتقع ضمن نطاقيتم حساب عدد الملفات بأنواعها المختلفة والتي تكون في محرك البحث  

 بحاث المنشورة في نطاق موقع الجامعة.لأل google scholarويقاس بواسطة ، شبكة االنترنت

   التميزExcellence ( %15 ته) نسب 

 المجالت العلمية ذات التأثير العالي.يتم تحديده بعدد المنشورات العلمية في 

  التأثيرImpact  ( %50: ) نسبة المعيار  

محركات  التي تقود الزائر إلى الموقع على اإلنترنت، وذلك عن طريق الروابط التشعبية يقصد بهو 

 ، ويتم قياسه بعدد االشارات المرجعية لموقع الجامعة.وظهور موقع الجامعة بهذه المحركات البحث
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ومن المالحظ بأن هذا التصنيف يعتمد بصورة واضحة على التعامالت االلكترونية للجامعة فقط في 

، إذ سعت مختلف يفات قد القت مؤخرا اقباال كبيراكما تجدر االشارة إلى أن هذه التصن .تصنيفه لها

، وسيتم اردة سابقايق مختلف المعايير الو ، وذلك بتحقتنافس للظفر بمكانة متقدمة ضمنهاالجامعات إلى ال

 هامواقععلى  ألنه يصنف الجامعات بناءاً  ( Webometricsاالخير) التركيز في دراستنا على التصنيف

 .لكترونيةااللكترونية وكمية االبحاث المنشورة لكل جامعة وفاعلية مواقع الجامعات اال
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 .هم التصنيفات العالمية لتصنيف الجامعات( أ 7جدول رقم )ال

 ونسبتها المعايير التصنيف

 كيو اس

QS World Universities 
Ranking 

 

 

خرى وال يسمح االكاديميين النظراء في جامعات أ راءتقويم البرامج األكاديمية عن طريق أ-1
 ( %40لالكاديمي بتقويم برنامج جامعته )

 (%20عضاء هيئة التدريس ومعدل النشر)األبحاث المنشورة أل-2

 (%10راء جهات التوظيف عن خريجي الجامعة)استطالع أ-3

 (%20) أعضاء هيئة التدريسنسبة عدد الطالب الى عدد -4

 (%5)للمدرسين جانب للعدد الكلينسبة عدد أعضاء هيئة التدريس األ-5

 (%5جانب للمجموع الكلي للطالب)نسبة الطالب األ-6

 تصنيف التايمز

Times Higher 
Education Ranking 

 (%30انتاج وسمعة البحث العلمي )-2               (%30الجامعي والبيئة المحيطة )التعليم -1

 (%2.5االبتكار والمردود المادي من الصناعة ) -4      ( 32.5تأثير البحث العلمي للجامعة )-3

 (%5عضاء هيئة التدريس والطالب )في الجامعة لكل من أ  الحضور الدولي-5

 تصنيف ويبومتركس

Webometrics Ranking 

 (%20)حجم الموقع:  حجم مجموعة من الصفحات المرتبطة آليًا في موقع واحد-

الملفات الخاصة بالوثائق والمعلومات النصية، حيث يتم حساب عدد الملفات بأنواعها المختلفة والتي -
 (%15)محرك البحث وتنتمي لموقع الجامعةتكون في 

ويشمل ذلك األبحاث  google scholar علماء جوجل: ويقصد به البحث عن المادة العلمية في -

 (%15) المحكمة والتقارير والرسائل والملخصات في مختلف المواضيع العلمية

التي تقود الزائر إلى الموقع على اإلنترنت، وذلك  الروابط التشعبية الروابط والظهور: ويقصد بها -

 (%50) وظهور موقع الجامعة بهذه المحركات ات البحثمحرك عن طريق

 تصنيف شنغهاي

Shanghai Ranking 

 (ARWU) 

 (%10) وأوسمة فيلدز جوائز نوبل وهو مؤشر لخريجي المؤسسة الذين حصلوا على جودة التعليم -

وهو مؤشر ألعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على جوائز نوبل وأوسمة  جودة هيئة التدريس -
 (%40) تخصصًا علمياً  21فليدز وأيضًا في هذا المعيار مؤشر للباحثين األكثر استشهادًا بهم في 

، أيضًا المقاالت  Scienceو  Natureوهو مؤشر للمقاالت المنشورة في مجلتي  مخرجات البحث -
ودليل النشر للفنون والعلوم  ودليل النشر للعلوم االجتماعية دليل النشر العلمي الموسع الواردة في

 (%40) اإلنسانية

 (%10) وهو مؤشر لإلنجاز األكاديمي نسبة إلى المعايير أعاله حجم المؤسسة -
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 دراسات التي تناولت موضوع البحث :بعض ال

ية موضوع البحث، سواء تلك التي توجهت الى فاعل التي تناولتاستعرضت الدراسة عددًا من الدراسات 

 و التي تناولت الميزة التنافسية، وفيما يلي عرض ألهم تلك الدراسات:وتقييم المواقع االلكترونية، أ

 اوال: الدراسات العربية

والتعليم تبني استراتيجيات التميز في التعلم  ( بعنوان:"2012دراسة الفقهاء، سام، عبد القادر.)
ودورها في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة لمؤسسات التعليم العالي: جامعة النجاح 

 ".الوطنية حالة دراسية

هدفت الدراسة الى البحث في دور تبني استراتيجيات التميز في التعلم والتعليم في تحقيق الميزة التنافسية 

واعتبرت الدراسة أن الميزة التنافسية للمؤسسات التعليمية تنبع من األثر الذي  لمؤسسات التعليم العالي.

استندت الدراسة على فرضية أن تطوير استراتيجيات  .مستوى الطالب، والموظف، والمؤسسةتحدثه على 

العالي الميزة حيويًا لتحقيق مؤسسات التعليم  التميز في التعلم والتعليم، وتنفيذها يعتبر متطلبًا سابقًا مهماً 

التنافسية المستدامة. واتبعت الدراسة المنهجية االستطالعية والوصفية من خالل مراجعة األدب النظري، 

واعتماد تجربة جامعة النجاح الوطنية حالة دراسية لكونها صاحبة تجربة فريدة في مجال التميز في التعليم 

ن هناك ارتباطًا قويًا بين تبني استراتيجيات التميز والتعلم. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها أ

في التعلم والتعليم وبين تحقيق مؤسسات التعليم العالي الميزة التنافسية المستدامة من خالل تزويد الطلبة 

بتجربة تعليمية متميزة، ودعم أعضاء الهيئة األكاديمية بما يمكنهم من األداء وفق معايير الجودة المرجوة، 

البيئة الدراسية الداعمة للتنوع واإلبداع وتصميم األنشطة التعليمية التي تعزز اإلبداع والتفكير الناقد  وتوفير

لدى جميع أطراف العملية التعليمية. وقدمت الدراسة عددًا من التوصيات منها ضرورة تبني استراتيجيات 
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وأن تتابع مؤسسات التعليم العالي التميز في التعلم والتعليم، ومكافأة التميز على المستوى الوطني، 

 .المعايير الخاصة بالمزايا التنافسية لمؤسساتها وقياسها دائما

العالقة التأثيرية بين جودة الخدمات االلكترونية وسمعة بعنوان:"  (2012). ايماندراسة عودة،

 الجامعات دراسة على عينة من الجامعات الخاصة االردنية ".

العالقة التأثيرية بين جودة الخدمات االلكترونية لمواقع الجامعات االردنية  هدفت الدراسة الى معرفة

تم اعتماد متغيرات جودة الموقع االلكتروني من خالل جودة تصميم اذ  الخاصة وسمعة تلك الجامعات،

 )الموثوقية، الموقع)الشمولية، الجمالية(، جودة المعلومات )حداثة المعلومات، دقتها(، جودة الخدمات

راسة  الد في واستخدمت الباحثة للسمعة، كأبعاد الرضا(الحترام، ا، ، ومتغيرات )اإلعجاباالستجابة(

 الجامعات أن إلى الدراسة  وتوصلت طالبًا، ( 1524 ) على استبانة توزيع وتم التحليلي الوصفي المنهج

 بالمستوى  ليست الجامعاتتقدمها  التي والخدمات المعلومات جودة وأن حسنة بسمعة تتمتع األردنية

 على اإللكترونية الخدمة مباشر لجودة أثر يوجد وأنه جيد بمستوى  كانت التصميم جودة لكن المطلوب،

 المواقع في المتوفرة والمعلومات تحسين الخدمات على العمل بضرورة الدراسة وأوصت الجامعات، سمعة

 .للجامعات اإللكترونية

بعنوان:" جودة الخدمات االلكترونية وتأثيرها على الميزة التنافسية ( 2017دراسة الهابيل، والسر )

 من وجهة نظر الطلبة". -للجامعات الفلسطينية في قطاع غزة

 بعاد التالية لقياس جودة المواقع االلكترونية )سرعة االستجابة، سهولة االستخدام،تناولت هذه الدراسة األ

وتم  ، وقد استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي،موقع(حداثة وشمولية المعلومات، شكل وتصميم ال

طالبا من  540بلغت عينة الدراسة و جمع البيانات من خالل استبانة تم تصميمها لهذا الغرض، 

الجامعات الفلسطينية الثالث )الجامعة االسالمية، جامعة االقصى، جامعة فلسطين( في قطاع غزة، 
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استبانة وكانت نسبة االسترداد  600العشوائية الطبقية، حيث تم توزيع  سلوب العينةأواستخدم الباحثون 

، وقد أظهرت الدراسة وجود عالقة ذات داللة احصائية بين جودة الخدمات االلكترونية والميزة 90%

باالضافة الى ان مستوى توفر الخدمات االلكترونية لدى الجامعات التنافسية للجامعات الفلسطينية،

، وقد خرجت %68.34ن مستوى الميزة التنفسية لدى الجامعات الفلسطينية أ، كما %70.97الفلسطينية 

كبر بجودة مواقعها االلكترونية والعمل على أهمها ضرور اهتمام الجامعات بشكل أ الدراسة بتوصيات من 

االلكترونية  همية دعم االدارة العليا في الجامعة لتطوير وتحديث المواقعأ تحسين جودة الخدمات المقدمة و 

 .ا وطالبها عبر الموقع االلكترونيواالهتمام بنشر االبحاث العلمية والدراسات الخاصة بالجامعة وموظفيه

 الفجوات مدخل باستخدام اإللكترونية الخدمات جودة قياسبعنوان :" (2011)، ايماندراسة حسين

 ."الردنية االتصاالت قطاع في تطبيقيةدراسة 

 وجهة من فعالً  المقدمة اإللكترونية الخدمات جودة بين الفجوة مستوى  معرفة إلى الدراسة  هدفت

 لألبعاد وفقاً  اإلدارة في العاملين نظر وجهة من المستهدفة اإللكترونية الخدمات وجودة العمالء نظر

 استبانة توزيع تم حيث (التعاطف، االستجابة، السرية، االعتمادية ،الموقع تصميم ،االستخدام سهولة)

 – زين – )اورانج األردنية االتصاالت شركات في العاملين من المكون  الدراسة مجتمع من عينة على

 الدراسة واستخدمت الشركات، في عامالً  380 و عميل 400 من العينة فتكونت وعمالئهم، (أمنية

 العاملين وتقييم العمالء تقييم بين فروق  وجود عدم إلى الدراسة وتوصلت التحليلي، الوصفي المنهج

 حسب األبعاد ترتيب وأن متقارباً  العمالء وتقييم العاملين تقييم كان حيث اإللكترونية الخدمة جودة لمستوى 

 (االعتمادية، االستجابة، السرية، التعاطف ،الموقع تصميم، االستخدام سهولة) العمالء يأر  وفق األهمية

 ،االستخدام سهولة ،التعاطف، الموقع تصميم)لعاملينرأي ا وفق األهمية حسب األبعاد ترتيب وأن
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 مهارات لتحسين اإلجراءات الالزمة اتخاذ بضرورة الدراسة وأوصت (،االعتمادية ،السرية ، االستجابة

 .أكبر بشكل األداء مراقبة ومتابعة نظام وتوفير العاملين، وكفاءات

اإللكترونية والنشر الدولي علي ترتيب تأثير البوابات :"  بعنوان (2015) الجيزاوي دراسة عصاصة و 

 ". جامعة بنها في التصنيفات العالمية

ر لتصنيف الجامعات عالميا ياهدفت الدراسة الى توضح اهمية البوابات االلكترونية والنشر الدولي كمع

وفقا للمعايير المعروفة لتصنيف الجامعات قي العالم، وقدمت الدراسة عرضا ألشهر التصنيفات العالمية 

، تصنيف Webometrics تصنيفللجامعات والتي عملت جامعة بنها على تحسين ترتيبها بها، وهي : 

4ICUتصنيف ، QS ؛  تصنيف US News Educationريف بالتصنيف واهدافه من حيث التع

التي يقوم عليها التصنيف وإبراز الوزن النسبي لكل معيار، وتوضيح ترتيب جامعة بنها بصفة والمعايير 

خاصة سواء على مستوى الجامعات العالمية أو الجامعات العربية أو الجامعات المصرية في كل 

 تصنيف.

 دراسة -الجامعية اإللكترونية المواقع في العالي التعليم ( بعنوان:" أنشطة2016وقدي ) دراسة رياب

 قسنطينة". وجامعة ورقلة جامعة من لكل الرسميين اإللكترونيين الموقعين بين مقارنة وصفية

في اطلر دراسة  نشطة التعليم العالي في المواقع االلكترونية الجامعية،أالدراسة الى التعرف على هدفت 

واعتمد الباحثان  ين الرسميين لكل من جامعة ورقلة وجامعة قسنطسنة،مقارنة بين الموقعين االلكتروني

المنهج المسحي  اعتماداالت الدراسة، وتم قارن لما تتطلبه طبيعة الموضوع وحالمنهجين المسحي والم

 محاولة مع الموضوع جوانب بكل لدراسة شكل ومحتوى الموقعيين االلكترونيين لكال الجامعتين، واإللمام

 وعرض نشر بطرق  الصلة ذات للبيانات الشامل والدقيق والجمع به المتعلقة المعلومات كل إلى الوصول

وأوجه  التشابه أوجه لمعرفة المقارن  المنهجوتم اعتماد  .الدراسة إنجاز فترة خالل العالي التعليم أنشطة
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 من لكل الرسميين اإللكترونيين الموقعين في التعليم العالي أنشطة وعرض نشر طرق  بين االختالف

 .كالهما في النواقص واستدراك الموقعين البحثية بمزايا اإلحاطة بهدف قسنطينة وجامعة ورقلة جامعة

عيين االلكترونيين للجامعتين، من خالل التي يجب معالجتها في كال الموق ببعض النقاطالدراسة  وصتأو 

 الوصول درجة على يؤثر التصميم باعتبار الموقعين تصميم حيث مناستدراك بعض النواقص المالحظة 

 مضمونها مع تتالءم ال التي المنشورات عرض خصائص بعض وكذلك أقسامها، ضمن المنشورات إلى

 .الموقعين محتوى  على اطالعهم أثناء توفيره الجمهور يفضل ما مع تتالءم وال

 حالةدراسة  التنافسية الميزة تحقيق في البشرية الكفاءات دور":بعنوان (2013دراسة المقادمة)

 "غزة-اإلسالمية الجامعة

هدفت هذه الدراسة الى معرفة دور الكفاءات البشرية في تحقيق الميزة التنافسية في الجامعة االسالمية، 

ى مساهمتها في واقع الكفاءات البشرية فيها، ومد واظهار ،جامعةالميزة التنافسية للالى التعرف على و 

استخدام االستبانة كأداة لجمع المنهج الوصفي التحليلي، وتم واعتمدت الدراسة  ة،التنافسي الميزةتحقيق 

تم  ،172عددهم من االدارة العليا والمدراء ورؤساء االقسام في الجامعةو مجتمع الدراسة وتكون البيانات، 

الميزة التنافسية في الجامعة  ن مستوى أهم النتائج أ  ومن،استبانة  130سترجاع استبانة ليتم ا 172توزيع 

 بنسبة ، ومستوى توفر الكفاءات البشرية لدى العاملين في الجامعة%77.30االسالمية بنسبة 

 ن هناك عالقة ارتباطية قوية بين توفر الكفاءات البشرية وتحقيق الميزة التنافسية.أو  ،75.90%

 لكترونية في تحقيق المزايا التنافسية".( بعنوان: "اثر االدارة اال 2016دراسة المدادحة والكساسبة )

ية في تحقيق المزايا التنافسية ألربع شركات تخليص في ثر االدارة االلكترونهدفت الدراسة الى قياس أ

ربع شركات دراسة تطبيقة على أ على المنهج الوصفي التحليلي، اذ تم استخدام اعتمد الباحثانردن،األ

عاماًل  (112)وتكونت عينة الدراسة من ، ستبانة كأداة لجمع البياناتاستخدام االوتم  تخليص في االردن،
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جهزة لة احصائية للموارد البشرية واألثر ذو دالأوتوصلت الدراسة الى وجود  في الشركات المبحوثة،

ن أثر دال احصائيا للبرامج االلكترونية على الجودة، كما أااللكترونية على الجودة، في حين ال يوجد 

ثر دال احصائيا للموارد البشرية والبرامج االلكترونية على السرعة في تقديم الخدمة، في حين ال أهناك 

وصت ، وأجهزة االلكترونية على السرعة في تقديم الخدمة في شركات التخليصأثر دال احصائيا لأليوجد 

ثر ايجابي على أال لما لها الدراسة باالستمرار بتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وشبكات االتص

 .تحقيق الميزة التنافسية لشركات التخليص

 االجنبية: الدراسات ثانيا

Lee, Jang & Cho, )2013) "Developing E-ServQual for Educational 
Websites”. 

المواقع  تقدمها التي اإللكترونية الخدمات جودة لتحديد خاص مقياس تطوير إلى هدفت الدراسة

استخدام  وتم الطلبة، والء تحقيق على اإللكترونية الخدمات جودة أثر ومعرفة التعليمية، اإللكترونية

 635 من العينة تكونت والوالء، والثقة القيمة لقياس مقاييس وٕاضافة تعديله بعد (eServQualمقياس )

 المقدمة من اإللكترونية الخدمة جودة أن بنتيجة الدراسة وخرجت الثانوية المدارس طالب من طالباً 

 أبعاد خمسة أكثر وأن المواقع تقدمه فيما والثقة المستلمة القيمة خالل من الطلبة والء في أثر لها المواقع

 – االستجابة – التصميم جودة)هي الطلبة نظر وجهة من مناسبة وكانت الخدمة جودة في تأثير لها كان

 (.لالستخدام القابلية – األمن – المعلومات جودة
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Lai, Jung-Yu (2006) “Assessment of employees’ perceptions of service 
quality and satisfaction with e-business”. 
 

لتحسين خدمة  servqualهدفت هذه الدراسة الى االجابة عن التساؤل هل يمكن استخدام فجوة الخدمة 

الى معرفة مدى رضا المستخدمين للتطبيقات المنظماتية وصلته عمال االلكترونية، كما هدفت الدراسة األ

شخصًا من ست شركات تعمل في  161بجودة الخدمة االلكترونية، اذ تم اختيار عينة للدراسة بلغت 

 صف من خالله أبعاد أساسية لجودة الخدمةمجال الصناعة االلكترونية، واعتمدت الدراسة على نموذج ت

بعاد على جودة خدمة التجارة ن، والتفهم( لدراسة تأثير تلك األجابة، الضماشملت )الموثوقية، االست

ن الموثوقية لها تأثير كبير على جودة الخدمة توصلت الدراسة الى أ االلكترونية من وجهة نظر العالمين.

هم عوامل رضا المستخدمين مما يسهم في نجاح أيضا سهولة االستخدام هو من أ ورضا المستخدمين و 

 الموظفين. خدمة

Mebrate (2010) "A framework for evaluating Academic Website’s quality 
from students’ perspective". 

نظر الطالب  وجهة من األكاديمية اإللكترونية المواقع جودة لتقييم عام إطار وضع الدراسة الى هدفت

 ووجهة المستخدمين االعتبار رضا بعين األخذو " ISO 9126-1 على نموذج الجودة  " واستندت الدراسة

 فرعي بعد19 و رئيسية أبعاد من خمس ليتكون  اإلطار تصميم تم المنتج، جودةب يتعلق فيما الطالب نظر

 بهولندا للتكنولوجيا دلفت جامعة موقع جودة تقييم وتم األكاديمية، اإللكترونية المواقع جودة لتقييم

 إلى سةراالد وتوصلت الجامعة، طالب عينة من على استبانة توزيع طريق عن المقترح، اإلطار باستخدام

 المبني اإلطار من اإللكترونية المواقع جودة أوضح لتقييم صورة الطالب أعطى المقترح اإلطار أن نتيجة

 عامة بصورة للتكنولوجيا دلفت جامعة اإللكتروني جودة الموقع تقييم أنراسة الد وبينت .اآليزو نظام على

 ليصبح للتقييم أخرى  أبعاد بإضافة رح المقت اإلطار توصيات لتحسين راسة الد وقدمت جيدًا، يعتبر

 .أشمل التقييم
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 التعليق على الدراسات السابقة:

 

األدبيات المواقع االلكترونية والتي تناولتها   من معايير تقييم عددكبر ألقد حاول الباحث االطالع على 

والدارسات العلمية المنشورة في الدوريات العلمية المحكمة الورقية وااللكترونية ومواقع بعض  السابقة 

ن الدراسة الحالية وبما أ، تصنيف وتقييم الجامعات العالمية المكتبات الجامعية والرسائل الجامعية ومواقع

ن تصنيف ات، مع العلم ألتصنيف الجامع تبحث في المواقع االلكترونية للجامعات الفلسطينية معياراً 

 الويبومتركس هو التصنيف الوحيد بين التصنيفات العالمية الذي يعتمد في تصنيفه للجامعات على

معايير وضعها أربعة  النشاطات التي تقوم بها الجامعات وتظهر في مواقعها االلكترونية، ومن خالل

 )الهابيل بدراسات كل منتعان الباحث سإلذا  الجامعات،لتصنيف لتقييم فاعلية المواقع االلكترونية 

مجموعة من داة الدراسة والخروج بأ( لبناء 2013)المقامة، ( ودراسة2012،)عودة ( ودارسة2017والسر،

يمكن سئلتها، و قع الجامعات االلكترونية، وتخدم أهداف الدراسة وتجيب عن أالتي تقيم فاعلية مواالمعايير 

اية ، حداثة وكفابة الموقع االلكتروني لالستعالم، سرعة استجاالستخدام )سهولة :األبعاد التاليةا في جمعه

تم االستعانة بمعايير من تصنيف  ، وكذلك(ترتيب الموقع االلكتروني وتصميمه، شكل و المعلومات

 بحاث العلمية والتميز(،تشار الموقع وعمل روابطه، نشر األ)مدى ان :وهي  Webometricsالجامعات 

متازت عن إ، وبذلك تكون الدراسة الحالية تخضع للدارسة والتحليل والمقارنةوهذه المعايير هي التي س

مر الذي لم تتطرق له الدراسات األ ير من تصنيف الويبومتركس العالمي،ضافة معايإالدراسات السابقة ب

 السابقة.
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 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

في تصنيف الجامعات الفلسطينية من خالل  يتمثلتناولت موضوعا مهمًا  الدراسة الحاليةن أنالحظ 

حسب المعايير المتبعة عالميا في تصنيف بعاد الدراسة، وبأمن خالل فاعلية وكفاءة مواقعها االلكترونية 

Webometrics   البحث العلمي وانتشار وظهور الموقع  بعادأوذلك في لتصنيف الجامعات العالمية

 .لسابقةي من الدراسات اأمر الذي لم يتناوله ، األستخدم الوصول اليه والتفاعل معهبشكل واسع يسهل للم

ن الدراسة تناولت وجهات نظر العاملين على ادارة وتصميم المواقع االلكترونية في الجامعات وا

ور المباشر في التواصل مع المواقع االلكترونية في الجامعات، الفلسطينية، والطلبة الذين يمثلون الجمه

 ن وجدت.إوقياس الفجوة بين وجهات النظر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

 الفصل الثالث

 طريقة و إجراءات الدراسة

 منهج الدراسة 

 مجتمع الدراسة 

  عينة الدراسة 

 متغيرات الدراسة 

 داة الدراسة ومصادر الحصول على المعلوماتأ 

  الدراسة داةأصدق وثبات 

  تطبيق الدراسةخطوات 

  االحصائيةالمعالجة 

 

 

 

 

 



50 
 

 الفصل الثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمة: 3.1

ستخدمت في جمع ، كما شمل األداة ) االستبانة ( التي أُ فصل منهجية ومجتمع وعينة الدراسةتناول هذا ال

ساليب ك تم اجراء التحليل االحصائي باأل، وبعد ذلزمة حيث تم اختبار صدقها وثباتهاالبيانات الال

 .المفترضة بين المتغيراتللعالقات االحصائية المناسبة 

 منهج الدراسة :  3.2

 ،االستكشافي الباحث المنهج الوصفي أستخدم تحقيقها إلى تسعى التي واألهداف الدراسة طبيعة على بناءً 

 كيفياً  تعبيرا عنها ويعبر وصفًا دقيقاً  بوصفها ويهتم الواقع في توجد كما الظاهرة دراسة على يعتمد والذي

 .وكمياً 

 :الدراسةمجتمع  3.3

الدراسة جامعة القدس  تناولتو ، ردات الظاهرة التي يدرسها الباحثمجتمع الدراسة يعرف بأنه جميع مف

وبناء على مشكلة الدراسة وأهدافها فإن  ،هولة الحصول على المعلومات منهماوجامعة االستقالل وذلك لس

( في جامعة ات االداريةالمعلوم، نظم )القانون، اللغاتيتكون من طالب كليات دفالمجتمع المسته

، والبالغ عددهم ( في جامعة القدساالداب قتصاد،، االعمال واالاالستقالل، وطالب كليات )الحقوق 

وموظفي تكنولوجيا  ،(2017/2018)نشرة القبول والتسجيل في الجامعتين طالب وطالبة  2789

 .موظف وموظفة 35ين والبالغ عددهم المعلومات في الجامعت
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 عينة الدراسة :  3.4

( وموظفي تكنولوجيا ) القانون، العلوم االدارية، العلوم االنسانيةكليات طلبةالدراسة من تكونت عينة 

ة الطبقية العشوائية باستخدام طريقة العين وتم اختيار العينة ،المعلومات في جامعتي االستقالل والقدس

من الطلبة حيث تم حساب حجم العينة المطلوبة  ،شخصاً  (558لعينة )وبلغ حجم ا ،حسب الجامعة

  :والتي تحسب من المعادلة التالية 1(nSteven K. Thompso،2012باستخدام معادلة )

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑝(𝑝 − 1)

[[𝑁 − 1 ∗ (
𝑑2 

𝑧2 )] + 𝑝(1 − 𝑝)]

 

 :حيث (N) حجم المجتمع، (z) وتساوي ( 0.95) الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة 

(1.96)، (d ) (0.05) وتساوي نسبة الخطأ( ،p ) نسبة توفر الخاصية والمحايدة وتساوي

(0.50 ،)(n) .حجم العينة 

 .طبقة لكل العينة ( حجم8جدول )ال

 العينة للطلبة الكلي العدد الجامعة الكلية

 123 890 القدس داباآل

 112 814 القدس الحقوق 

 97 708 القدس عمال واالقتصادال

 48 95 االستقالل لغة انجليزية

 89 176 االستقالل علم الجريمة والقانون 

 54 106 االستقالل نظم المعلومات االدارية

 523 2789 المجموع الكلي

                                                             

1 Thompson,Steven.(2012),sampling,3rd edition. 
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قام عددًا من المحكمين و موظف،  35وتم استخدام الحصر الكلي لموظفي الجامعتين والبالغ عددهم 

 35توزيع عينة استطالعية عددها المختصين في مجال المشكلة موضوع الدراسة بمراجعتها ومن ثم تم 

، وبعد التأكد من صدق م استبعادها من التحليل االحصائياستبانة لفحص صدق وثبات االستبانة وقد ت

 .استبانة على مجتمع الدراسة 558ع وثبات االستبانة تم توزي

 :متغيرات الدراسة 3.5

 ة التنافسية للجامعات الفلسطينية: الميز المتغير التابع. 

  شمولية، سهولة االستخدام، االستجابة سرعةاألبعاد) في والمتمثلة اإللكترونية : المواقعالمستقلالمتغير 

 .، الروابط والظهور(الموقع، االبحاث العلمية المنشورة وتصميم شكل ، المعلومات وحداثة

 

 

 

 

 

 

 المصدر : ) اعداد الباحث((  1شكل رقم )ال

 

 

 

 

 

 الميزة التنافسية

 

المواقع 

االلكترونية 

 للجامعات 

 سرعة االستجابة

 سهولة االستخدام

 شمولية وحداثة المعلومات

 شكل وتصميم الموقع

 االبحاث العلمية المنشورة

 الروابط والظهور
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 :ومصادر الحصول على المعلومات أداة الدراسة 3.6

 الى قسمين: انة، وتم تقسيم االستبانةباالستبداة الدراسة المتمثلة أ تم تطوير

وكانت موزعة  (،التخصص جنس، الجامعة، المهنة،ال):ويتضمن متغيرات الدراسة القسم االول:: والأ

 :كالتالي

 توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها (9جدول رقم )ال

 النسبة المئوية % التكرار 

 الجنس

 % 65.2 364 ذكر

 % 34.8 194 أنثى

 % 100.0 558 المجموع

 الجامعة

 % 36.0 201 جامعة االستقالل

 % 64.0 357 جامعة القدس

 % 100.0 558 المجموع

 المهنة

 % 93.7 523 طالب

 % 6.3 35 موظف

 % 100.0 558 المجموع

 التخصص

 % 36.0 201 القانون 

 % 30.6 171 العلوم االنسانية

 % 33.3 186 العلوم االدارية

 % 100.0 558 المجموع
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ن هم م % 34.8، بينما من عينة الدراسة ذكور % 65.2بته ن ما نسأ( 3يتضح من الجدول رقم )

، دراسة يدرسون في جامعة االستقاللمن عينة ال %36ن ما نسبته أاالناث، ويتضح من الجدول نفسه 

جامعة القدس وذلك ، ويعزو الباحث ارتفاع عدد المبحوثين من يدرسون في جامعة القدس %64بينما 

نه ال يزيد عدد الطلبة الذين يتم قبولهم سنويا عن أمنية والعسكرية حيث لطبيعة جامعة االستقالل األ

من عينة  %6.3ن ما نسبته أ، كما يتضح من الجدول ميع التخصصاتطالب وطالبة في ج 200

ه . ويعزو الباحث هذالطلبةهم من  % 93.7ن ما نسبته أالدراسة هم من موظفي تكنولوجيا المعلومات و 

، في الجامعة الموظفين عددير من كبر بكثأالطلبة في الجامعة  عددن أالنسبة الى الحال الطبيعي وهو 

يدرسون في كلية العلوم  % 30.6ونسبة ، لمبحوثين يدرسون في كلية القانون من ا %36ما نسبته و 

لمبحوثين من ا عدد، ويعزو الباحث ارتفاع اريةيدرسون في كلية العلوم االد 33.3، وما نسبته االنسانية

ية عداد الهائلة من الطلبة والذين يقدمون على دراسة هذا التخصص وذلك الحتمالكلية القانون الى األ

 خرى.من التخصصات األ أفضل فرصة الحصول على وظيفة
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 فقرة. موزعة على المجاالت التالية:  56ويتضمن فقرات االستبانة والبالغ عددها :  القسم الثانيثانيا : 

 

 االستبانةمجاالت  (10جدول رقم )ال

 الفقرات عدد الفقرات اسم المجال الرقم

 6 - 1من  فقرات 6 سرعة االستجابة 1

 13 – 7من  فقرات 7 سهولة االستخدام 2

 20 – 14من  فقرات 7 شمولية وكفاية المعلومات 3

 26 – 12من  فقرات 6 شكل وتصميم الموقع 4

 32 – 27من  فقرات 6 الروابط والظهور 5

 38 -33من   فقرات 6 بحاث العلميةنشر ال 6

 56 – 39من  فقرة 18 الميزة التنافسية 7
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 ودراسة ، (2014)العزة  ها دراسةنفس المشكلة ومنستعان الباحث بالدراسات السابقة التي بحثت إوقد 

ومعايير موقع (، 2012)المقادمة  ودراسة ، (2017) والسر الهابيل (، ودراسة2012)عودة 

Webometrics  داة الدراسة.أإلنشاء  ،االلكترونيلتصنيف الجامعات العالمية من خالل موقعها 

 

 االبعاد التي اعتمدتها الدراسة من خالل الدراسات السابقة و التي استندت اليها الدراسة الحالية: (11جدول رقم )ال

  الدراسات                 
 بعادال 

 دراسة 
) العزة 

،2014) 

 دراسة 
 (2017)الهابيل،والسر،

 دراسة 
) عودة 

،2012) 
معايير  (2012دراسة)المقادمة،

webomertics 

  سرعة االستجابة 
√ 

 
√ 

 
√   

 سهولة االستخدام
 
√ 
 

 
√ 

 
√   

  شمولية وكفاية المعلومات 
√ 

 
√ 

 
√ 

  

  شكل وتصميم الموقع
√ 

 
√ 

 
√ 
 

  

 √     الروابط والظهور

 √     نشر االبحاث العلمية 

   الميزة التنافسية 
√  √  
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 صدق وثبات أداة الدراسة: 3.7

 واًل : الصدقأ

الدراسة قام الباحث بعرض االستبانة على مجموعة من المحكمين من ذوى لغرض قياس صدق أداة 

، حيث حددوا ، ونظم المعلومات االداريةدارةاالختصاص من أعضاء هيئة التدريس في مجاالت اال

 (1. ) انظر ملحق رقم رخذت بعين االعتباأُ لمفاهيم التي مجموعة من المالحظات اللغوية وا

 ثانياً : الثبات 

دراسة للتأكد لمجاالت ال ( كرونباخ ألفاCronbach alpha) الثبات بطريقة االتساق الداخلي تم حساب

في العلوم  (%60و تساوي )أكبر من أحيث تكون القيم مقبولة اذا كانت ، من صالحيتها للقياس

( درجة الثبات لمجاالت الدراسة  وهي نسبة 12، حيث يوضح الجدول رقم ) (2002، صالحاالنسانية )

. اذ بلغ مستوى داة الدراسة  تفي بأغراض الدراسةجيدة وتشير الى درجة عالية من االعتمادية والصدق أل

   .(% 94.2لجميع فقرات االستبانة ) الثبات
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 اختبار كرونباخ الفا للثبات (12جدول رقم )ال

لفا كرونباخ أمعامل  عدد الفقرات اسم المجال الرقم
 للثبات

 % 82.9 6 ة.سرعة االستجاب 1

  %83.1  7 سهولة االستخدام. 2

 % 70 7 شمولية وكفاية المعلومات. 3

 % 85 6 شكل وتصميم الموقع. 4

 % 68.3 6 الروابط والظهور. 5

 % 67.2 6 بحاث العلمية.نشر ال 6

 % 86.5 18 الميزة التنافسية . 7

 % 94.2 56 معامل الثبات لجميع فقرات االستبانة

 

لفا أمعامل الثبات  ن قيمأ، ويتضح نباخ لعينة الدراسة( قيم معامالت ألفا كرو 12الجدول رقم ) حيث يبين

ن أ، اذ يتضح غراض الدراسةأ داة في تحقيق ة األ، وهذا يدل على قدر االت االستبانة تتميز بثبات عال  لمج

لمعامل الثبات قيمة  أقلن أ، فيما يالحظ (  وفقا لمحور الميزة التنافسية% 86.5على معامل ثبات هو )أ 

نه في حال تم اعادة تطبيق أ، وهذا يعني (% 67.2بحاث العلمية التي بلغت )كانت لمحور نشر األ

 .حال تشابهت خصائص البيئة البحثيةداة، فانها تعطي نتائج متقاربة وذات ثبات نسبي في األ
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 خطوات تطبيق الدراسة: 3.8

 

تم االطالع على الدراسات السابقة التي تبحث في ذات العنوان، ومن ثم تم اعداد مشكلة الدراسة  .1

 .يها قام الباحث بإعداد االستبانة، والتي بناءًا علسئلة الدراسةأهداف و مع صياغة األوصياغتها 

ام الباحث بعد التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل األخذ بمالحظات ذوي االختصاص ق .2

 .بطبع وتوزيع االستبانة

الباحث بجمعها وقد بلغت  فقرات االستبانة وبعد ذلك قامفراد من العينة باإلستجابة على قام األ .3

 .   %100 وكانت نسبة االسترجاع ،استبانة 558إلستبانات المسترجعة ا

إحصائيا بعد تجميع اإلستبانة من أفراد العينة وترميزها تم إدخالها إلى الحاسب ومعالجتها  .4

 .21االصدار  (SPSSبإستخدام برنامج التحليل اإلحصائي )

 تفريغ إجابات أفراد العينة. .5

 إستخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها. .6
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 المعالجة اإلحصائية: 3.5

قام األر بعد جمع بيانات الدراسة قام الباحث بإعطاء رقم لكل استمارة. ومن ثم قام بترميز االجابات معطيا 

 حيث كانت كالتالي: 5-1من 

 (13جدول رقم )ال

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا المقياس

 1 2 3 4 5 الرقم

 

 للخروج بالنتائج. واحتاجت الدراسة الى: SPSSاستخدم الباحث نظام التحليل برنامج الرزم االحصائية 

  ف  لكل فقرة المئوية ومعامل االختالاستخراج المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب

 .من فقرات االستبانة

 اخ ألفا لمحاور االستبانةمعادلة الثبات كرونب. 

  معامل االرتباط بيرسون. 

   اختبارT-TEST Independent Sample . 

 ( معامل االختالفCoefficient of Variation ( ويحسب يقيس نسبة التشتت بين العبارات ،

 (2013)بطارسة،  .100المتوسط الحسابي ( *÷ عياري االنحراف الم من خالل المعادلة )
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 تصحيح المقياس:

 

 

 (: مفاتيح التصحيح الخماسي14جدول)ال

 الدرجة المتوسط الحسابي

 قليلة جدا 1.79-1من 

 قليلة 2.59 -1.8

 متوسطة 2.6-3.39

 كبيرة 3.40-4.19

 كبيرة جدا 4.20-5

 (2016، المصدر )جعفر
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 الرابعالفصل 

 .ومناقشتهاالنتائج عرض 
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 الفصل الرابع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 مقدمة : 

 
، وذلك من خالل تحليل هدافهاأ ابة عن تساؤالتها وتحقيق نتائج الدراسة واالج يتناول هذا الفصل عرض

 راً معيا الفلسطينية للجامعات االلكترونية المواقعفراد عينة الدراسة حول أالبيانات التي جمعت من 

 .داة الدراسةي تم جمعها عن طريق أ، التتنافسية كميزة واستخدامها الجامعات لتصنيف

 

ذا الفصل االحصاء الوصفي المتعلق بعينة الدراسة ووصف فقرات محاور الدراسة، كما كما يتناول ه

ثر لمتغيرات الدراسة المستقلة أالمتعدد لتحديد مدى وجود االختبارات االحصائية كاالنحدار  سوف يتناول

رتباط مدى ا لتحديدكثر تأثيرا فيها، واختبار معامل االرتباط تغير التابع مع تحديد المتغير األفي الم

 . لدراسة المستقلة والمتغير التابعتغيرات ام
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 االجابة على االسئلة البحثية :

في مجال  درجة فاعلية المواقع االلكترونية للجامعات الفلسطينيةما  السؤال البحثي الفرعي الول: 

باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحراف  جابة على هذا السؤال قام الباحثلإلسرعة االستجابة ؟ 

 المعياري والنسبة المئوية لفقرات مجال سرعة االستجابة. 

 ةالمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسبة المئوية لمجال سرعة االستجاب (15جدول رقم )ال

 

 

 قليلة جدا قليلة  متوسطة كبيرة كبيرة جدا العبارة
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رار %
تك

 

رار %
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% 

استجابة الموقع االلكتروني  1
للجامعة  لالستعالم بسرعة 

 كبيرة

140 25.1 257 46.1 127 22.8 21 3.8 13 2.3 
3.88 908.  78

% 

23
% 

تمكين الطلبة الوصول  2
للمعلومات المطلوبة من الموقع 
 االلكتروني للجامعة بوقت قصير 

106 19 289 51.8 130 23.3 25 4.5 8 1.4 
3.82 838.  76

% 

22
% 

توفير محرك بحث على موقع  3
الجامعة االلكتروني للوصول 

 للمعلومات بسرعة

113 20.3 261 46.8 132 23.7 45 8.1 7 1.3 
3.77 907.  75

% 

24
% 

استجابة الموقع االلكتروني  4
للجامعة للخدمات التي يطلبها 

 الطالب كما هو متوقع 

95 17 224 40.1 173 31 51 9.1 15 2.7 
3.60 963.  72

% 

27
% 

توفير الموقع االلكتروني  5
للجامعة دعما فنيا للرد على 

 استفسارات الطلبة 

111 19.9 204 36.6 183 32.8 49 8.8 11 2 
3.63 962.  73

% 

26
% 

ايجاد أدوات اتصال وتغذية  6
راجعة بين الطلبة والموقع 
االلكتروني من خالل البريد 

 .االلكتروني

127 22.8 195 34.9 166 29.7 51 9.1 19 3.4 

3.65 1.04 74
% 

28
% 

74 0.93 3.72 الدرجة الكلية لجميع فقرات المجال
% 

25
% 

 



65 
 

 ( يمكن استخالص ما يلي:15)رقم جدول المن 

 .قرات المجال حازت على درجة كبيرةيشير الجدول السابق الى أن جميع ف -

استجابة الموقع االلكتروني للجامعة  لالستعالم بسرعة " :( والتي تنص على1حازت للفقرة رقم ) -

 23(،  ومعامل اختالف  5( ) الدرجة الكلية من  3.88على متوسط حسابي ) أ على  ،كبيرة "

 .فراد العينة على هذه الفقرةأقبل ن هناك موافقة بدرجة كبيرة من أ، وهذا يعني  %

فنيا للرد على  الموقع االلكتروني للجامعة دعما "توفير:( والتي تنص على4حازت الفقرة رقم ) -

، ويعزو %27(، ومعامل اختالف 3.60بلغ )  قل متوسط حسابي اذأعلى  ،"استفسارات الطلبة

 .ةلموقع والطلبعلى ا ينالفني القائم موظفي الدعمين الباحث ذلك الى ضعف التواصل ب

 

( ومعامل اختالف 3.72حسابي ) كما وحازت الدرجة الكلية لجميع فقرات المجال على متوسط -

، ويعزو راد العينة على فقرات هذا المجالفأن هناك موافقة بدرجة كبيرة من أ، وهذا يعني 25%

الموقع االلكتروني  إستجابة همية سرعةأبموظفي تكنواوجيا المعلومات معرفة  الىالباحث ذلك 

 الهابيلدراسة مع دراسة تفقت هذه الإو ، مستمر على تحسين سرعته واستجابتهوالعمل ال ،للجامعة

كدت أالتي  (Lee, Jang & cho,2013ودراسة ) ،(2012، ودراسة )عودة ،(2017ر)والس

 .المواقع االلكترونية للجامعات في تحقيق ميزة تنافسية لهاأهمية مجال سرعة استجابة على 
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في  درجة فاعلية المواقع االلكترونية للجامعات الفلسطينيةما السؤال البحثي الفرعي الثاني:  -

 مجال سهولة االستخدام ؟ 

باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسبة المئوية جابة على هذا السؤال قام الباحث لإل

 لفقرات مجال سهولة االستخدام. 

 المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسبة المئوية لمجال سهولة االستخدام. (16جدول رقم )ال

 

 

 قليلة جدا قليلة  متوسطة كبيرة كبيرة جدا العبارة
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% 

سهولة إيجاد المعلومات  7
والتصفح في الموقع 

 االلكتروني للجامعة.

133 23.8 282 50.5 114 20.4 19 3.4 10 1.8 
3.91 857.  78

% 22
% 

ايجاد تعليمات واضحة  8
من  الستخدام أي جزء
 الموقع االلكتروني.

123 22 258 46.2 139 24.9 29 5.2 9 1.6 
3.82 890.  76

% 23
% 

تنظيم موقع الجامعة  9
 االلكتروني تنظيما مناسبا.

121 21.7 252 45.2 147 26.3 29 5.2 9 1.6 
3.80 892.  76

% 
23
% 

ايجاد أسئلة متكررة مع  10
اجاباتها عن الموقع 

 االلكتروني للجامعة.

114 20.4 204 36.6 175 31.4 50 9 15 2.7 
3.63 992.  73

% 27
% 

استخدام الطلبة الموقع  11
االلكتروني للجامعة 

على المعلومة  للحصول
 بطريقة اسرع. 

116 20.8 223 40 176 31.5 30 5.4 19 2.3 

3.72 932.  74
% 25

% 

وضوح لغة الموقع  12
 االلكتروني للجامعة.

125 22.4 238 42.7 144 25.8 41 7.3 10 1.8 3.77 940.  75
% 

25
% 

توفيرالموقع االلكتروني  13
للجامعة الجهد والوقت في 

 الحصول على الخدمات.

126 22.6 220 39.4 155 27.8 39 7 18 3.2 
3.71 996.  74

% 27
% 

.654 3.76 الدرجة الكلية لجميع فقرات المجال  75
% 

17
% 



67 
 

 الى أن جميع فقرات المجال حازت على درجة كبيرة.  (16رقم )يشير الجدول  -

ح في الموقع االلكتروني " سهولة إيجاد المعلومات والتصف:( والتي تنص على7حازت للفقرة رقم ) -

ن أ، وهذا يعني % 22ومعامل اختالف ،  (3.91على أعلى متوسط حسابي اذ بلغ )  ،"للجامعة

ويعزو الباحث ذلك لتنظيم وترتيب  ،ينة على هذه الفقرةفراد العأقبل هناك موافقة بدرجة كبيرة من 

 .بشكل واضح وسلستخدام اللغة العربية الموقع المناسب واس

ها عن الموقع " إيجاد أسئلة متكررة مع اجابات:( والتي تنص على10حازت الفقرة رقم )  -

ويرى ، %27( ومعامل اختالف 3.63ذ بلغ ) متوسط حسابي ا أدنىعلى  ،"االلكتروني للجامعة

البحث  ضاعة الوقت فيإفضل من أي شي أة بامكانهم االستعالم مباشرة عن ن الطلبأالباحث 

 .سئلة واالجاباتعنه في األ

 

( ومعامل 3.76بيرة اذ بلغ المتوسط الحسابي لها) حازت الدرجة الكلية للمجال على درجة ك -

، راد العينة على فقرات هذا المجالفأن هناك موافقة بدرجة كبيرة من أ، وهذا يعني %17اختالف 

ويعزو الباحث تلك النتائج لحرص الجامعات الفلسطينية على أن تكون عملية تصفح الطلبة 

وزوار الموقع االلكتروني بسهولة وبدون أية مشاكل أو معوقات، مما يعزز رضاهم عن أداء 

 ( على2012عودة،) ودراسة( 2011حسين،مع دراسة ) النتائجتفقت هذة إو الجامعة وخدماتها، 

، مما كبيرة سهولة االستخدامفي مجال  االكترونية للجامعات الفلسطينية أن درجة فاعلية المواقع

 .في تحقيق ميزة تنافسية لها لمواقع الجامعاتمجال هذا الهمية أ يعزز 
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مجال في  الفلسطينيةدرجة فاعلية المواقع االلكترونية للجامعات ما السؤال البحثي الفرعي الثالث: 

باستخدام المتوسطات الحسابية  جابة على هذا السؤال قام الباحثلإل  ؟شمولية وكفاية المعلومات

 واالنحراف المعياري والنسبة المئوية لفقرات مجال شمولية وكفاية المعلومات. 

 لمجال شمولية وكفاية المعلومات.المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسبة المئوية  : (17جدول رقم )ال
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ابي
حس

ط ال
وس

لمت
ا

ي   ار
معي

ف ال
حرا

االن
ف* 

ختال
 اال

مل
معا

 % 
وية

لمئ
ة ا

سب
الن

 

رار
تك

 

رار %
تك

 

رار %
تك

 

رار %
تك

 

رار %
تك

 

% 

حداثة المعلومات المعروضة  14
 على الموقع.

166 29.7 
% 

251 49 % 102 18.3 
% 

30 4.5 
% 

8 1.4 
% 4.04 1.92 48

% 
81
% 

استبدال الموقع االلكتروني  15
للجامعة المعلومات القديمة 
بعد انتهاء وقتها بمعلومات 

 جديدة.

128 

22.9 
% 

272 48.7 
% 

111 19.9 
% 

41 7.3 
% 

6 1.1 
% 

3.85 893.  
23
% 

77
% 

تقديم الموقع االلكتروني  16
للجامعة معلومات ذات 

 مصداقية.
125 

22.4 
% 

270 48.4 
% 

119 21.3 
% 

37 6.6 
% 

7 1.3 
% 3.84 890.  23

% 

77
% 

تقديم الموقع االلكتروني  17
للجامعة معلومات شاملة 

 لجميع االستفسارات.
109 

19.5 
% 

245 43.9  

% 

153 27.4 
% 

42 7.5 
% 

9 1.6 
% 3.72 917.  25

% 

74
% 

عرض الموقع االلكتروني  18
احصائيات مفيدة للجامعة 

 للطلبة وللزائرين.
110 

19.7 
% 

229 41% 163 29.2 
% 

44 7.9 
% 

12 2.2 
% 3.68 948.  26

% 

74
% 

انتظام الموقع االلكتروني  19
بعرض المعلومات عن 
المحاضرين ومواعيد 

 لمحاضراتهم.

104 

18.6 
% 

230 41.1
% 

162 29.1 
% 

45 8.1
% 

17 3 % 

3.64 974.  
27
% 

73
% 

تضمن الموقع االلكتروني  20
للجامعة دليال شامال عن 

 التخصصات ونظام القبول. 
139 

24.9 
% 

227 40.8 150 26.5 
% 

30 5.4 
% 

13 2.3 
% 3.81 950. 25

% 

76
% 

 الدرجة الكلية لجميع فقرات المجال
3.79 0.67 20

% 
76
% 
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 الى أن جميع فقرات المجال حازت على درجة كبيرة .  (17رقم )يشير الجدول  -

على أعلى ، "حداثة المعلومات المعروضة على الموقع":( والتي تنص على14للفقرة رقم )حازت  -

ن هناك موافقة بدرجة كبيرة أ، وهذا يعني % 81،  ونسبة مئوية (4.40متوسط حسابي اذ بلغ ) 

الفنية  ويعزو الباحث ذلك لتنظيم متابعة الموقع من الجهات. فراد العينة على هذه الفقرةأقبل من 

 . القائمة عليه على الدوام، والتأكد من تحديث محتوياته

عن انتظام الموقع االلكتروني بعرض المعلومات ": ( والتي تنص على19الفقرة رقم )  حازت -

كانت نسبة   (3.64متوسط حسابي اذ بلغ )  أدنىعلى  ،".المحاضرين ومواعيد لمحاضراتهم

هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل ن أوهذا يعني  .%27، ومعامل اختالف % 73لمئوية الفقرة ا

  فراد العينة على هذه الفقرة.ا

 

( ومعامل 3.79) بيرة اذ بلغ المتوسط الحسابي لهاحازت الدرجة الكلية للمجال على درجة ك -

راد فأن هناك موافقة بدرجة كبيرة من أ، وهذا يعني % 76النسبة المئوية وكانت  ،%20اختالف 

، ويعزو الباحث تلك النتائج إلدراك الجامعات الفلسطينية ألهمية العينة على فقرات هذا المجال

هذا المجال، والحرص على تزويد المتصفحين والزوار بمعلومات دقيقة وحديثة وذات مصداقية 

ة نفسها، ويمكن اإلعتماد عليها والرجوع إليها في اإلشارات المرجعية، تعكس مصداقية الجامع

ية مجال شمولية وكفاية همأ على كدت التى أ( 2012)عودة،  مع دراسة النتائج هتفقت هذوإ

هذه المواقع وفي تحقيق ميزة  فاعليةالموجودة على مواقع الجامعات االلكترونية في  المعلومات

 .تنافسية لها
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في مجال  درجة فاعلية المواقع االلكترونية للجامعات الفلسطينيةما  السؤال البحثي الفرعي الرابع: 

باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحراف  جابة على هذا السؤال قام الباحثلالالموقع ؟  شكل وتصميم

 المعياري والنسبة المئوية لفقرات مجال شكل وتصميم الموقع.

 المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسبة المئوية لمجال شكل وتصميم الموقع. (18جدول رقم )ال

 

 

 قليلة جدا قليلة  متوسطة كبيرة كبيرة جدا العبارة

بي
سا

الح
سط 

متو
ال

 

ي  ر
عيا

الم
ف 

حرا
االن

 

ف*
ختال

 اال
مل

معا
 %

ية 
مئو

ة ال
سب

الن
 

رار
تك

 

رار %
تك

 

رار %
تك

 

رار %
تك

 

رار %
تك

 

% 

شعار الجامعة على وضوح  21
الموقع االلكتروني 

 للجامعة.
223 

40 
% 

249 44.6 
% 

65 11.6 
% 

9 1.6 
% 

12 2.2 
% 4.19 861.  21

% 

84
% 

حداثة شكل وتصميم  .22
الموقع االلكتروني 

 للجامعة.
144 

25.8 
% 

287 51.4 
% 

102 18.3 
% 

17 3 
% 

8 1.4 
% 3.97 832.  21

% 

79
% 

تناسق تصميم الموقع  23
 االلكتروني للجامعة.

158 
28.3 

% 
254 45.5 

% 
108 19.4 

% 
29 5.2 

% 
9 1.6 

% 3.94 910.  23
% 

79
% 

تناسق االلوان المستخدمة  .24
في الموقع االلكتروني 

 للجامعة.
143 

25.6 
% 

229 41 
% 

146 26.2 
% 

31 5.6 
% 

9 1.6 
% 3.84 927.  24

% 

77
% 

جاذبية واجهات الموقع  . 25
 للجامعة.االلكتروني 

134 
24 
% 

223 40 
% 

164 29.4 
% 

30 5.4 
% 

7 1.3 
% 3.80 908.  24

% 
76
% 

مراعاة الموقع االلكتروني  . 26
للجامعة للتوازن بين 
الصور والنصوص وااللوان 

 في الصفحة الواحدة. 

126 

22.6 
% 

227 40.7 
% 

161 28.9 
% 

30 5.4 
% 

14 2.5 
% 

3.75 947.  
25
% 

75
% 

 لجميع فقرات المجالالدرجة الكلية  
3.91 678.  17

% 
78
% 
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 الى أن جميع فقرات المجال حازت على درجة كبيرة .  (18رقم )يشير الجدول  -

على الموقع االلكتروني  " وضوح شعار الجامعة:( والتي تنص على21حازت للفقرة رقم  ) -

ومعامل اختالف ، % 84،  ونسبة مئوية (4.19على أعلى متوسط حسابي اذ بلغ ) "،للجامعة

 ن هناك موافقة بدرجةأ، وهذا يعني (% 21االستجابة للعبارات بلغ ) الذي يقيس التشتت في

فراد العينة على هذه الفقرة . ويعزو الباحث ذلك اهتمام الجامعة بضرورة وجود أكبيرة من قبل 

هوية  شعارها والتعريف بها واضحا في واجهة الموقع للتسهيل على المستخدم التعرف إلى

  .الموقع

" مراعاة الموقع االلكتروني للجامعة للتوازن بين الصور :( والتي تنص على26حازت الفقرة رقم ) -

( وكانت 3.75متوسط حسابي اذ بلغ ) أدنى على،والنصوص واأللوان في الصفحة الواحدة ."

من  بدرجة كبيرةن هناك موافقة أ، وهذا يعني %25، ومعامل اختالف % 75نسبة الفقرة المئوية 

 . ويعزو الباحث ذلك الى اهتمام الجامعة بموقعها االلكترونيفراد العينة على هذه الفقرةأقبل 

ان والصور لو تنسيق األتصميم شكل الموقع بشكل جذاب و ومهارة القائمين على الموقع في 

 .والنصوص في نفس الصفحة

( ومعامل 3.91)توسط الحسابي لهالمحازت الدرجة الكلية للمجال على درجة كبيرة اذ بلغ ا -

راد فأن هناك موافقة بدرجة كبيرة من أ، وهذا يعني % 78النسبة المئوية وكانت   %17اختالف 

، وهذا يعني أن الجامعات الفلسطينية تهتم بتصميم مواقعها العينة على فقرات هذا المجال

ي تريح المتصفحين وتجذبهم، االلكترونية بشكل جذاب وجميل، وإستخدام األلوان والتصاميم الت

 الهابيلودراسة  ،(2012، )عودة دراسةالنتائج مع عدد من الدراسات السابقة مثل  هتفقت هذإو 

واقع مجال شكل وتصميم الم هميةوالتي بينت أ  (،2011، ودراسة )حسين،(2017ر)والس

 في تحقيق ميزة تنافسية.االلكترونية للجامعات 
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في مجال  درجة فاعلية المواقع االلكترونية للجامعات الفلسطينيةما  السؤال البحثي الفرعي الخامس

 الروابط والظهور ؟ 

ة باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسبة المئوي الباحثلالجابة على هذا السؤال قام 

 لفقرات مجال الروابط والظهور. 

 المعياري والنسبة المئوية لمجال الروابط والظهور.المتوسطات الحسابية واالنحراف  (19جدول رقم )ال

 

 

 قليلة جدا قليلة  متوسطة كبيرة كبيرة جدا العبارة
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رار %
تك

 

% 

عمل روابط الموقع  27
االلكتروني للجامعة بشكل 

 صحيح. 
155 27.8 

% 266 47.4 
% 100 17.9 

% 28 5 % 9 1.6 
% 3.95 895.  23

% 
79
% 

وجود ايقونات في كل  28
صفحة من صفحات الموقع 
االلكتروني للجامعة تسهل 
 االنتقال للصفحة الرئيسية. 

107 19.2 
% 282 50 % 132 23.7 

% 26 4.7 
% 11 2 % 3.87 1.87 48

% 
77
% 

ظهور روابط الموقع  29
االلكتروني للجامعة بسهولة 
عند البحث في اي محرك 

 بحث. 

111 19.9 
% 

266 47.7 
% 

141 25.3 
% 

29 5.2 
% 

11 2 % 3.78 890.  24
% 

76
% 

انتشار روابط الموقع  30
االلكتروني للجامعة على 
مختلف صفحات التواصل 

 االجتماعي. 

115 20.6 
% 229 41 % 161 28.9 

% 41 7.3 
% 12 2.2 

% 3.71 947.  26
% 

74
% 

ظهور مجموعة من الروابط  31
التابعة لموقع الجامعة عند 
البحث عن الجامعة في 

 محركات البحث.

110 19.7 
% 

232 41.6 
% 

168 30.1 
% 

31 5.6 
% 

17 3 % 3.69 950.  26
% 

74
% 

تمكين الطلبة الوصول  32
لموقع الجامعة االلكتروني 

 من اي متصفح انترنت. 
152 27.2 

% 215 38.5 
% 141 25.3 

% 37 6.6 
% 13 2.3 

% 3.82 984.  26
% 

76
% 

 0.67 3.80 الدرجة الكلية لجميع فقرات المجال
18
% 

76
% 

 



73 
 

 . قرات المجال حازت على درجة كبيرة( الى أن جميع ف19يشير الجدول ) -

ع االلكتروني للجامعة بشكل عمل روابط الموق" :( والتي تنص على27لفقرة رقم  )ل حصلت -

عامل اختالف (، وم %79ونسبة مئوية ) ، (3.95على أعلى متوسط حسابي اذ بلغ ) ،"صحيح.

. ويعزو فراد العينة على هذه الفقرةأقبل بدرجة كبيرة من ن هناك موافقة أ( ، وهذا يعني % 23)

استقطاب خبراء في مجال المواقع قع االلكتروني و اهتمام الجامعات الفلسطينية  بالمو  الباحث ذلك

 .إلدارته ومتابعتهااللكترونية 

" ظهور مجموعة من الروابط التابعة لموقع الجامعة :( والتي تنص على31الفقرة رقم ) حصلت -

كانت ( و 3.69متوسط حسابي اذ بلغ ) أدنىعلى ، بحث عن الجامعة في محركات البحث"عند ال

بدرجة  ن هناك موافقةأ( ، وهذا يعني %26معامل اختالف )(، و  % 74نسبة الفقرة المئوية )

. ويعزو الباحث ذلك الى اهتمام الجامعات الفلسطينية فراد العينة على هذه الفقرةأكبيرة من قبل 

 .تواصل االجتماعي واإلعالناتت المن خالل جميع صفحا شبكة االنترنتنشر موقعها على ب

( ومعامل 3.80الدرجة الكلية للمجال على درجة كبيرة اذ بلغ المتوسط الحسابي لها ) حصلت -

ناك موافقة بدرجة كبيرة من ن هأ(، وهذا يعني  %76( وكانت النسبة المئوية ) %18)اختالف 

 .راد العينة على فقرات هذا المجالفأ

 

همية مجال الروابط أ على   webometricsتفقت هذة الدراسة مع المعايير التي اعتمدها موقع إ

والظهور لموقع الجامعات االلكتروني في تحقيق ميزة تنافسية لها والحصول على تصنيفات جيدة بين 

 الجامعات المنافسة.
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في  للجامعات الفلسطينية درجة فاعلية المواقع االلكترونيةما  السؤال البحثي الفرعي السادس:

باستخدام المتوسطات الحسابية قام الباحث لالجابة على السؤال ؟ مجال نشر االبحاث العلمية

 واالنحراف المعياري والنسبة المئوية لفقرات مجال نشر االبحاث العلمية. 

 االبحاث العلمية. ( المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسبة المئوية لمجال نشر20جدول رقم )ال
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ضم الموقع االلكتروني  33
للجامعة العديد من 
 الدراسات والبحاث العملية. 

133 23.9 
% 

252 45.2 
% 

125 22.4 
% 

29 5.2 
% 

19 3.4 
% 3.88 1.92 50

% 

78
% 

نشر الموقع االلكتروني  34
للجامعة مجلة لالبحاث 
العلمية الخاصة 

 بالمحاضرين والطلبة. 

102 18.3 
% 

253 45.3 
% 

140 25.1 
% 

48 8.6 
% 

15 2.7 
% 3.73 1.56 

42
% 

75
% 

عرض الموقع االلكتروني  35
قاعدة بيانات للجامعة 

حاث واالوراق العلمية لالب
 .والملخصات

79 14.2 
% 

241 43.2 
% 

173 31 

 % 

51 9.1 
% 

14 2.5 
% 3.57 929.  

26
% 

71
% 

وجود صفحة خاصة للبحث  36
العلمي على الموقع 

 .االلكتروني للجامعة

86 15.4 
% 

234 41.9 
% 

156 28 

 % 

68 12.
2 % 

14 2.5 
% 3.56 975.  27

% 

71
% 

موقع الجامعة نشر  37
االلكتروني لالنجازات 
العلمية والبحثية للجامعة 

  .والمحاضرين

92 16.5 
% 

212 38 % 184 33 

  % 

49 8.8 
% 

21 3.8 
% 3.55 990.  

28
% 

71
% 

وجود ابحاث علمية خاصة  38
بالجامعة على محرك بحث 

google  .العلمي 

117 21 % 185 33.2 
% 

108 32.3 
% 

53 9.5 
% 

23 4.1 
% 3.57 1.05 29

% 

71
% 

22 0.79 3.64 الدرجة الكلية لجميع فقرات المجال
% 

73
% 
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 . قرات المجال حازت على درجة كبيرة( الى أن جميع ف20)رقم يشير الجدول  -

د من " ضم الموقع االلكتروني للجامعة العدي:( والتي تنص على33للفقرة رقم  ) حصلت -

 %78) ونسبة مئوية  ،(3.88على أعلى متوسط حسابي اذ بلغ ) ،"الدراسات واألبحاث العملية

فراد العينة على أقبل بدرجة كبيرة من  ن هناك موافقةأ، وهذا يعني (% 50اختالف )(،ومعامل 

بحاث ونشر األ . ويعزو الباحث ذلك اهتمام الجامعات الفلسطينية بالبحث العلميهذه الفقرة

  على االهتمام بها. والطلبة على حد سواء والدوريات وتحفيز المحاضرين

" نشر موقع الجامعة االلكتروني لالنجازات العلمية :( والتي تنص على37الفقرة رقم ) حصلت -

كانت نسبة الفقرة (  و 3.55متوسط حسابي اذ بلغ ) أدنىعلى  ،".والبحثية للجامعة والمحاضرين

قبل ن هناك موافقة بدرجة كبيرة من أ، وهذا يعني (%28(، ومعامل اختالف ) % 71ية )المئو 

الفلسطينية على النهوض  . ويعزو الباحث ذلك الى حرص الجامعاتفراد العينة على هذه الفقرةأ

 .في هذا المجال والطلبة وتحفيز المحاضرينبالبحث العلمي 

( ومعامل 3.64الدرجة الكلية للمجال على درجة كبيرة اذ بلغ المتوسط الحسابي لها ) حصلت -

ن هناك موافقة بدرجة كبيرة من أ(، وهذا يعني  % 73سبة المئوية )( وكانت الن %22ختالف )ا

 .لراد العينة على فقرات هذا المجافأ

 

بحاث همية مجال نشر األأ على   webometricsتفقت هذة الدراسة مع المعايير التي اعتمدها موقع إ

في تحقيق فاعلية المواقع االلكترونية للجامعات، و في العلمية للجامعة من خالل موقعها االلكتروني 

 .فات جيدة بين الجامعات المنافسةميزة تنافسية لها والحصول على تصني
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 ما درجة الميزة التنافسية للجامعات الفلسطينية  ؟ :  السابعالسؤال البحثي الفرعي 

باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسبة المئوية جابة على هذا السؤال قام الباحث لإل

 لفقرات مجال الميزة التنافسية. 

 .المئوية لمجال الميزة التنافسية المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسبة:  (21جدول رقم )ال

 قليلة جدا قليلة  متوسطة كبيرة كبيرة جدا العبارة
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% 

تمكين الموقع 
االلكتروني للجامعة 
الطلبة من 
الحصول على 
الخدمات بدل من 

 الذهاب للجامعة.

136 24.4 
% 

246 44.1 
% 

101 18.1 
% 

46 8.2 
% 

29 5.2 
% 

3.74 1.076 

29
% 

75
% 

الوقع عمل 
االلكتروني للجامعة 
على مدار الساعة 
لتقديم الخدمات 

 للطلبة.

117 21 
% 

257 46.1
% 

122 21.9
% 

48 8.6
% 

14 2.5
% 

3.74 .967 
26
% 

75
% 

تقديم الموقع 
االلكتروني 

المعلومات بشكل 
 آمن.

133 23.8
% 

245 43.9
% 

134 24% 34 6.1
% 

12 2.2
% 

3.81 .939 
25
% 

76
% 

جودة الخدمات 
من الموقع المقدمة 

االلكتروني 
 للجامعة.

107 19.2
% 

235 42.1
% 

164 29.4
% 

38 6.8
% 

14 2.5
% 

3.78 2.367 
63
% 

76
% 

تنافس الجامعة في 
تطبيق تكنولوجيا 
متقدمة تحقق لها 

 اسبقية.

100 17.9
% 

219 39.2
% 

177 31.7
% 

48 8.6
% 

14 2.5
% 

3.61 .959 
27
% 

72
% 
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 قليلة جدا قليلة  متوسطة كبيرة كبيرة جدا العبارة
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رار %
تك

 

رار %
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% 
عمل الموقع 
االلكتروني للجامعة 
بسهولة ومن دون 
اية مشاكل اثناء 
عملية تسجيل 

 الطلبة.

113 20.3
% 

188 33.7
% 

181 32.4
% 

62 11.1
% 

14 2.5
% 

3.58 1.011 

28
% 

72
% 

أخذ الجامعة برأي 
الطلبة في تطوير 
 موقعها االلكتروني. 

88 15.8
% 

198 35.5
% 

173 31% 61 10.9
% 

38 6.8
% 3.40 1.090 32

% 

66
% 

مساهمة الموقع 
االلكتروني للجامعة 
في تطوير مهارات 

 الطلبة.

81 14.5
% 

212 38% 174 31.2
% 

64 11.5
% 

27 4.8
% 3.46 1.030 

30
% 

69
% 

مساهمة موقع 
الجامعة االلكتروني 
في تعزيز المكانة 

 التنافسية للجامعة.

114 20.4 200 35.8 175 31.4 49 8.8 20 3.6 

3.61 1.020 
28
% 

72
% 

شعور الطلبة 
باالنتماء للجامعة 
والحرص على 
وصفها بافضل 

 وصف.

128 22.9 203 36.4 162 29 43 7.7 22 3.9 

3.67 1.036 
28
% 

73
% 

 مساهمة موقع
الجامعة االلكتروني 
في تقليل المشاكل 
االدارية التي 

 يواجهها الطلبة.

101 18.1 198 35.5 183 32.8 55 9.9 21 3.8 

3.54 1.017 
29
% 

71
% 

شعور الطلبة 
بالفخر بانتسابهم 

 للجامعة.

 

131 23.5 195 34.9 169 30.3 45 8.1 18 3.2 

3.67 1.023 
28
% 

73
% 
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 قليلة جدا قليلة  متوسطة كبيرة كبيرة جدا العبارة
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% 

ربط الجامعة 
البحث العلمي لديها 
بمشكالت المجتمع 

 المحيط بها.

100 17.9 205 36.7 186 33.3 49 8.8 18 3.2 

3.57 .987 
28
% 

71
% 

اتاحة الحرية 
االكاديمية والبحثية 

للمحاضرين 
 والطلبة.

100 17.9 215 38.5 176 31.5 50 9 17 3 

3.59 .982 
27
% 

72
% 

مناسبة حجم 
البحوث المنشورة 
في موقع الجامعة 
االلكتروني مع 

 اعداد المحاضرين.

87 15.6 216 38.7 168 30.1 67 12 20 3.6 

3.51 1.009 
29
% 

70
% 

توفير الكتب 
والمجالت 

والدوريات العلمية 
والمواد المرجعية 
االلكترونية في 

 مكتبة الجامعة.

107 19.2 224 40.1 160 28.7 49 8.8 18 3.2 

3.63 .993 

26
% 

73
% 

عرض االنجازات 
العلمية والجوائز 
التي يحصل عليها 

المحاضرون 
والطلبة على موقع 

 الجامعة.

112 20.1 203 36.4 177 31.7 48 8.6 18 3.2 

3.61 1.003 

25
% 

72
% 

ربط الجامعة بين 
التخصصات 

المختلفة لديها وبين 
احتياجات المجتمع 

 المحيط بها. 

103 18.5 232 41.6 153 27.4 49 8.8 21 3.8 

3.62 1.004 
63
% 

72
% 

 الدرجة الكلية لجميع فقرات المجال
3.62 0.622 27

% 
72
% 
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 ،"االلكتروني المعلومات بشكل آمن الموقعتقديم  ":( والتي تنص على15)لفقرة رقم ا حصلت -

، ( %20(، ومعامل اختالف ) %76) ونسبة مئوية (،3.81على متوسط حسابي اذ بلغ )على أ 

 . ويعزو الباحث ذلكفراد العينة على هذه الفقرةأقبل ن هناك موافقة بدرجة كبيرة من أوهذا يعني 

 مما بها العبث وأمن االختراق  مواقعها وحماية لخدماتها األمان بتوفير الجامعات اهتمام إلى

 معها. بالتعامل الطالب وثقة اإللكترونية مواقعها كفاءة من يرفع

لبة في تطوير موقعها " أخذ الجامعة برأي الط:( والتي تنص على45الفقرة رقم ) حصلت -

(،  % 66كانت نسبة الفقرة المئوية )( و 3.40متوسط حسابي اذ بلغ ) أدنىعلى  ،"االلكتروني

فراد العينة على أقبل ن هناك موافقة بدرجة متوسطة من أ( ، وهذا يعني %32معامل اختالف )و 

مان ومنع االختراق م القائمين على الموقع بموضوع األ. ويعزو الباحث ذلك الى اهتماهذه الفقرة

رائهم آف واختال الطلبة داعدأ  الرتفاع ،رأي الطلبةب خذاأل كثر منأالمعلومات سرية  والحفاظ على

 .وأذواقهم

( ومعامل 3.62ي لها )الدرجة الكلية للمجال على درجة كبيرة اذ بلغ المتوسط الحساب حصلت -

اك موافقة بدرجة كبيرة من ن هنأ(، وهذا يعني  %72( وكانت النسبة المئوية )%27اختالف )

الفلسطينية كانت ، وأن درجة الميزة التنافسية  للجامعات راد العينة على فقرات هذا المجالفأ

كبيرة، ويعزو الباحث هذه النتائج لمواكبة الجامعات الفلسطينية للتطورات والتغيرات المستمرة في 

، والعمل على تطوير وتحسين خدماتها دام الوسائل التكنولوجية الحديثةالعملية التعليمية وأستخ

، الهابيل، والسر) مع دراسةه النتائج تفقت هذوإوأدواتها بما يتناسب مع التطورات العالمية، 

 .(2013،المقادمة(، ودراسة (2017
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ثر المواقع االلكترونية للجامعات الفلسطينية في تحقيق الميزة أما هو السؤال البحثي الرئيسي : 

 لها  ؟؟ التنافسية

معامل بيرسون لالرتباط بين نتائج تحليل االنحدار المتعدد، و استخدم الباحث لإلجابة عن هذا التساؤل 

 ، كالتالي :المواقع االلكترونيةالميزة التنافسية وجميع مجاالت 

المواقع االلكترونية للجامعات الفلسطينية في ثر تحليل االنحدار المتعدد الختبار أنتائج  (22جدول )ال

 .تحقيق الميزة التنافسية

  .T Sigقيمة اختبار  معامالت االنحدار المتغيرات المستقلة

 120. 1.558 185. المقدار الثابت

 003. 2.935 098. سرعة االستجابة

 000. 4.436 171. سهولة االستخدام

 000. 4.024 127. شمولية وكفاية المعلومات

 000. 4.482 129. شكل وتصميم الموقع

 000. 5.336 154. الروابط والظهور

 000. 9.251 235. بحاث العلميةنشر ال

 0.127*  سهولة االستخدام +  171.* سرعة االستجابة +  098.+  185.= الميزة التنافسية

الروابط والظهور + *  0.154* شكل وتصميم الموقع +  0.129+  *شمولية وكفاية المعلومات

 بحاث العلمية .*نشر األ 0.235

 تمعامل ال( حديدR) =0.793 ( ومعامل التحديد المعدل ،( 𝑅2 =0.629. 

 



81 
 

 ( ما يلي :22رقم ) يتضح من الجدول -

،وهذا  𝑅2 =0.629 )، ومعامل التحديد المعدل ) 0.793= (Rحديد )تمعامل المعامل التحديد  -

من التغير في الميزة التنافسية )المتغير التابع( تم تفسيره من خالل العالقة  %62.9ن أيعني 

 .تؤثر على الميزة التنافسيةخرى أ قد ترجع الى عوامل %37.1الخطية والنسبة المتبقية 

كما يلي:  Tالمتغيرات المستقلة حسب اهميتها في تفسير الميزة التنافسية حسب قيمة اختبار  -

بحاث العلمية، الروابط والظهور، شكل وتصميم الموقع، سهولة االستخدام، شمولية )نشر األ

 وكفاية المعلومات، وسرعة االستجابة(.

همية المواقع االلكترونية للجامعات الفلسطينية تتفق مع ما ذكر من أ هذه النتائج  نويرى الباحث أ -

المواقع االلكترونية  بفاعليةفي تحقيق ميزة تنافسية لها، وعليه يجب على الجامعات االهتمام 

 والخدمات المقدمة من خاللها لتحقيق ميزة تنافسية لها.
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 ( معامل االرتباط بيرسون 23جدول )ال

 االلكترونية للجامعات الفلسطينيةالمواقع 

مجال نشر  المقياس

بحاث ال

 العلمية

مجال 

الروابط 

 والظهور

مجال 

شكل 

وتصميم 

 الموقع

مجال 

شمولية 

وكفاية 

 المعلومات

مجال 

سهولة 

 االستخدام

مجال 

سرعة 

 االستجابة

 معامل االرتباط 582.** 650.** 578.** 519.** 587.** 642.**

الميزة 

 التنافسية
 مستوى الداللة 000. 000. 000. 000. 000. 000.

 العدد 558 558 558 558 558 558

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

، ن موجبة وتقترب من الواحد الصحيحن جميع قيم معامالت بيرسو أ( 23يتضح من الجدول ) -

االلكتروني للجامعات  بين الميزة التنافسية والموقعوهذا يعني وجود عالقة ارتباطيه طرديه 

، للجامعات والمؤسسات بشكل عام اإللكترونية المواقع  ، ويعزو الباحث ذلك الى أهميةالفلسطينية

بمواقعها  االهتمام الجامعات على ، وعليهر بوابة وواجهة للمؤسسة والجامعةالذي تعتب

 مجاراتها ،  والحرص علىبحاث المنشورةاأليم ومضمون وعدد ، من شكل وتصمااللكترونية

 .الجامعات هامية والتي تنصف من خاللللمعايير العال
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نحو  فراد العينة ألمعرفة توجهات  ( Test- TIndependent Samples)( نتائج اختبار24جدول )ال

 .الجامعةالمواقع االلكترونية تبعا الختالف 

عدد  المتغير المستقل اسم المجال
 االستمارات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

T-TEST Sig. 

 مجال سرعة االستجابة
  0.743 3.76 201 االستقاللجامعة 

0.971 

 

0.322 
 0.655 3.70 357 القدس جامعة

 مجال سهولة االستخدام
 1.226 0.663 3.81 201 االستقاللجامعة 

 
0.221 

 0.649 3.74 357 القدس جامعة

شكل وكفاية  مجال
 المعلومات

 0.642 3.78 201 االستقاللجامعة 
-0.207 0.836 

 0.689 3.80 357 القدس جامعة

مجال شكل وتصميم 
 الموقع

 6.085 0.648 4.14 201 االستقاللجامعة 

 
0.000 

 0.663 3.78 357 القدس جامعة

 مجال الروابط والظهور
 0.706 3.85 201 االستقاللجامعة 

1.177 0.240 
 0.715 3.77 357 القدس جامعة

بحاث مجال نشر ال
 العلمية

 0.865 3.58 201 االستقاللجامعة 
-1.327 0.185 

 0.753 3.67 357 القدس جامعة

 الميزة التنافسية
 0.617 3.68 201 االستقاللجامعة 

1.743 0.082 
 0.623 3.58 357 القدس جامعة
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 نستنتج ما يلي:( 24من الجدول رقم ) -

وموظفي جامعتي  طلبةيشير الجدول السابق الى عدم وجود اختالف في وجهات النظر ما بين  -

ن مستوى ، اذ أباستثناء مجال شكل وتصميم الموقعاالستقالل والقدس في جميع المجاالت 

 )سرعة االستجابة، سهولة االستخدام، شمولية وكفاية المعلومات، الروابط الداللة لمجاالت

، 0.224،  0.322والظهور، نشر االبحاث العلمية، الميزة التنافسية( بلغ على التوالي )

، مما يعني  )α ≥ 0.05) مستوى الداللةعلى من ( وهو أ 0.082، 0.185، 0.240، 0.836

رائهم ووجهات نظرهم حول دور هذه المجاالت في فعالية الموقع االلكتروني آال يوجد فروق في 

 .ق الميزة التنافسية لهاعات وتحقيللجام

راء ووجهات نظر طلبة وموظفي جامعتي االستقالل والقدس في مجال شكل أيوجد فروق في  -

(، وكانت α ≥ 0.05من )  أقل( وهو 0.000وتصميم الموقع، اذ بلغ مستوى الداللة للمجال )

الفروق لصالح جامعة االستقالل على حساب جامعة القدس، اذ بلغ المتوسط الحسابي 

الحاسبي الستجابات  للمتوسطعلى منها ( أ 4.14جامعة االستقالل )طلبة وموظفي الستجابات 

ون ن طلبة وموظفي جامعة االستقالل يعط، وهذا يعني أ(3.78جامعة القدس )طلبة وموظفي 

عما يعطيه طلبة وموظفي جامعة صميم الموقع االلكتروني للجامعة بر لمجال شكل وتكتقدير أ

 القدس. 

 

 

 

 



85 
 

نحو  العينة فراد ألمعرفة توجهات  ( Test- TIndependent Samples)( نتائج اختبار25جدول )ال

 المواقع االلكترونية تبعا الختالف المهنة.

عدد  المتغير المستقل اسم المجال
 االستمارات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

T-TEST Sig. 

 مجال سرعة االستجابة
 0.687 3.711 523 طالب

-1.77 0.077 

 0.682 3.923 35 موظف

 0.652 3.753 523 طالب مجال سهولة االستخدام
-1.548 0.122 

 0.676 3.930 35 موظف

مجال شكل وكفاية 
 المعلومات

 0.678 3.784 523 طالب
-0.458 0.640 

 0.581 3.849 35 موظف

مجال شكل وتصميم 
 الموقع

 0.677 3.892 523 طالب
-3.022 0.003 

 0.613 4.247 35 موظف

 0.650 3.767 523 طالب مجال الروابط والظهور
-2.730 0.010 

 1.224 4.338 35 موظف

بحاث مجال نشر ال
 العلمية

 0.790 3.635 523 طالب
-0.807 0.420 

 0.885 3.747 35 موظف

 0.615 3.602 523 طالب الميزة التنافسية
-2.754 0.006 

 0.663 3.900 35 موظف

 ( نستنتج ما يلي:25من الجدول رقم ) -

في ، الطلبة والموظفين في كال الجامعتين ما بينوجهات النظر و  راءآ عدم وجود اختالف في -

بحاث العلمية( شمولية وكفاية المعلومات، نشر األ)سرعة االستجابة، سهولة االستخدام،  مجاالت

على من ( وهو أ 0.420،  0.640،  0.122،  0.077):بلغ على التوالين مستوى الداللة اذ أ
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رائهم ووجهات نظرهم حول دور آ، مما يعني ال يوجد فروق في  )α ≥ 0.05) مستوى الداللة

 .عالية الموقع االلكتروني للجامعةفهذه المجاالت في 

في الطلبة والموظفين في كال الجامعتين،  ما بينوجهات النظر و  اراء يوجد فروق في في -

اذ بلغ مستوى الداللة  الروابط والظهور، الميزة التنافسية(شكل وتصميم الموقع،) تمجاال

 .(α ≥ 0.05من )  أقل( وهو 0.006،  0.010،  0.003)ت على التوالي:للمجاال

الفروق في مجال شكل وتصميم الموقع لصالح موظفي تكنولوجيا المعلومات على حساب  كانت  -

على منها أ ( 4.24) موظفي تكنولوجيا المعلوماتاذ بلغ المتوسط الحسابي الستجابات  الطلبة،

 .(3.89) الطلبةلمتوسط الحاسبي الستجابات ل

الفروق في مجال الروابط والظهور لصالح موظفي تكنولوجيا المعلومات على حساب  كانت -

على منها أ ( 4.33) موظفي تكنولوجيا المعلوماتاذ بلغ المتوسط الحسابي الستجابات  الطلبة،

 .(3.76) الطلبةلمتوسط الحاسبي الستجابات ل

 الفروق في مجال الميزة التنافسية لصالح موظفي تكنولوجيا المعلومات على حساب الطلبة، كانت -

لمتوسط لعلى منها أ ( 4.24) موظفي تكنولوجيا المعلوماتاذ بلغ المتوسط الحسابي الستجابات 

على  ن الموظف القائمأالى  ويعزو الباحث تلك النتائج، (3.602) الطلبةالحاسبي الستجابات 

نه يلبى كافة االحتاجات للطبة، ويقدم الخدمات بشكل جيد، ولكن موقع، يرى في الموقع أعمل ال

نهم هم الذين يتعاملون مع المواقع ييمون المواقع االلكترونية فعليا، ألالطلبة هم الذين يق

كثر ء وفعالية المواقع أداونية ويستخدموها بشكل دوري ومستمر، وهم األقدر على تقييم أااللكتر 

 .، ألنهم هم الزبائن في هذه الحالة ويجب توفير القيمة لهم وتحقيق رغباتهمغيرهم من

 



87 
 

 الجامعات الفلسطينية:بعض ل المواقع االلكترونية

  االلكتروني لجامعة النجاح الوطنية: الموقع

 ولى على الجامعات الفلسطينة حسب تصنيف ويبومتركسحصلت جامعة النجاح الوطنية على المرتبة األ

 ،على أساس النشاطات التي تقوم بهاحيث يتم تصنيف الجامعات ، 2017العام الثاني من  فنصالفي 

يعرض العديد من الخدمات التي ، فالموقع االلكتروني لجامعة النجاح لكترونيويظهر ذلك في موقعها اإل

بسهولة التعامل معه ويمتاز تخص الطلبة واألخبار التي تتعلق بالجامعة وخدمات البريد االلكتروني، 

كما ، ووضوح الخطوط وتناسق الصور واألولوان وسرعة التنقل بين صفحاته وبتصميمه المميز والجذاب

توفر جامعة النجاح للطلبة تطبيق للهواتف الذكية لكي تجعلهم على تواصل دائم مع الجامعة وامكانية 

االشعارات ليصلهم كل جديد بخصوص مع توفير نظام  من خاللهواألكاديمية خدمات االدارية ال طلب

، ويتوفر موقع الجامعة باللغتين العربية واالنجليزية، ويحتوي الجامعة واالعالنات واالخبار التي تهمهم

على العديد من الفيديوهات والرسومات والصور، وكما تهتم الجامعة بعرض خريطة للموقع االلكتروني 

اتها المختلفة وكيفية التنقل بين صفحات الموقع، ويشمل تمكن الزوار من التعرف على الجامعة وكلي

ومتابعة المواد كاديمية واألمور األالموقع االلكتروني على برنامج زاجل وهو مختص لتسجيل الطلبة 

ويتم ، وللتواصل مع المدرسينوجميع ما يهم الطلبة من اعالنات واخبار وتعاميم  الدراسية والعالمات 

األخبار بطريقة جميلة وواضحة يستطيع الطالب بسهولة الوصول ألي مكان عرض جميع المعلومات و 

تابع لموقع   (Sub Domainنطاق فرعي )والمعاهد لها ونالحظ ان جميع الروابط للكليات يريده، 

، مما يزيد من حجم الموقع ويكون خاص لكل كلية يعرض اخبارها ونشاطاتها وكل ما يهم الطلبة الجامعة

، والعمل على انتشاره  وامكانية الوصول السريع للموقع االلكتروني للجامعة عند جامعةااللكتروني لل

 البحث عنه في محركات البحث المختلفة.
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أن جامعة نجد لمعيار األبحاث العلمية والذي يعد من أهم معايير تصنيف ويبومتركس العالمي،  وبالنسبة

عدد من الجوائز من خالل شجعته أهمية كبيرة، و النجاح الوطنية تميزت في البحث العلمي وأعطته 

والمسابقات التي تقّدمها في هذا المجال ومن أهمها: جائزة النجاح ألبحاث العلوم الطبيعية، وجائزة النجاح 

ألبحاث العلوم اإلنسانية وتمنحها الجامعة على مستوى الوطن العربي وبمشاركة باحثين من مختلف 

ركيز الجامعة على أن يتم نشر أبحاث من مشاريع طلبتها، سواء أطروحات الدول العربية، فضاًل عن ت

على الموقع االلكتروني للجامعة، كما ان  الماجستير والدكتوراه أو مشاريع تخرج مرحلة البكالوريس

( تابع لموقع الجامعة Sub Domainصفحة الكترونية للبحث العلمي لها نطاق فرعي )الجامعة توفر 

 .اعد بيانات للعديد من الدراسات واألبحاث العلمية في شتى المجاالتقو يحتوى على و 

كما وتحتوى صفحة المكتبة االلكترونية للجامعة على العديد من الكتب االلكترونية والمواضيع العلمية 

والدراسات وأبحاث الطلبة بعدة لغات، باالضافة الى مجموعة كبيرة من قواعد البيانات المختلفة، التي 

 الطلبة والمدرسين وزوار الموقع من االستفادة من هذه الملفات. تمكن

  جامعة القدس:الموقع االلكتروني ل

 حصلت جامعة القدس على المرتبة الرابعة على الجامعات الفلسطينية حسب تصنيف ويبومتركس العالمي

والذي يقدم العديد من فبالنظر للموقع االلكتروني لجامعة القدس  ،2017في النصف الثاني من العام 

الخدمات واالخبار واالعالنات للطلبة والمدرسين، نجد أن الموقع االلكتروني يقدم خدماته باللغتين العربية 

لكن حجم الخط  واالنجليزية، ويقوم بعرض أخر األخبار والنشاطات على الصفحة الرئيسية للموقع،

 كذلك حجم الصور والفيديوهات صغير.غير و المستخدم في الصفحة الرئيسية لألخبار واالعالنات ص

( للطلبة والمدرسين والتي من Portal) كما يشمل الموقع االلكتروني للجامعة على البوابة االكاديمية

خالله يتمكن الطالب من التسجيل ومتابعة المواد ومشاهدة العالمات واخر النشاطات واالعالنات التي 
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االدارية واالكاديمية ومشاهدة ملفه االكاديمي، وكما ويحتوى الموقع تخصه، وتساعده في طلب الخدمات 

التي توفر للطالب الملفات والمعلومات التي تساعده في   (E-Classesعلى الصفوف االلكترونية )

العملية االكاديمية، وتسهل التواصل بين الطلبة والمدرسين، باالضافة الى خدمات البريد االلكتروني 

رسين، وتوفر الجامعة تطبيق للهواتف الذكية التي تجعل الطلبة والمدرسين على حد سواء للطلبة والمد

ر خدمة االشعارات لكل ما هو جديد، كما ويضم الموقع على اتصال دائم مع بعضهم ومع الجامعة وتوفي

الدراسة، صفحة لكل كلية ومعهد في الجامعة، تعرف بأهداف الكلية ورسالته والهيئة التدريسية والبرامج 

 لكن هذه الصفحات تفتح في نفس الموقع الرئيسي للجامعة وليس لها نطاق فرعي خاص بها.

 (Sub Domainكما ويضم الموقع االلكتروني للجامعة على صفحة الكترونية للمكتبة لها نطاق فرعي )

ع زوار لغات لجميالتي توفر العديد من الكتب والملفات االلكترونية بالعديد من التابع لموقع الجامعة 

موقع المكتبة االلكترونية، وصفحة خاصة للبحث العلمي تحتوي على العديد من الدراسات واالبحاث 

 العلمية وغيرها، والصفحة متوفرة فقط باللغة االنجليزية ورابط اللغة العربية غير فعال.

منها  ابقات للبحث العلميتهتم جامعة القدس بالبحث العلمي وتشجعه من خالل العديد من الجوائز والمس

متوفرة و  ، وتنشر مجالت الكترونية لالبحاث العلمية خاصة بالجامعةجائزة جامعة القدس للبحث العلمي

 التي تساعد الطلبة والباحثين على حد سواء. على موقعها االلكتروني،

 الموقع االلكتروني لجامعة االستقالل:

بالديناميكية وتناسق األلوان والصور وجمال المظهر العام،  يمتاز الموقع االلكتروني لجامعة االستقالل

 خبار والنشاطات في الجامعةحيث تحتوي الصفحة الرئيسية على العديد من الصور والفيديوهات ألخر األ

، وترتيب كبير يسهل على المتصفح قرأته بسهولة ووضوح، وحجم الخط المستخدم بشكل واضح ومتناسق

 .متناسق جميلالصفحة بشكل الصور والفيديوهات في 
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يحتوي موقع جامعة االستقالل االلكتروني على العديد من الروابط للكليات المختلفة والعمادات والبحث 

وهيئتها التدريسية  العلمي، بحيث ان كل كلية لها صفحة على الموقع للتعريف بها وبرسالتها وأهدافها،

موقع المكتبة االلكترونية لجامعة االستقالل على العديد من  كاديمية التي تقدمها، كما ويحتوى والبرامج اال

 Subالكتب االلكترونية والملفات والدراسات التي تخدم جميع الزوار لهذا الموقع، ولها نطاق فرعي )

Domain تابع لموقع الجامعة الرئيسي، وتقدم صفحة المكتبة االلكترونية العديد من الخدمات للمجتمع )

، وكما ويوفر والزوار بشكل عام، حيث تمكنهم من البحث عن الكتب والملفات االلكترونية المحلي والطلبة

 الموقع مجلة جامعة االستقالل لألبحاث والدراسات بصورة الكترونية.

التي تمكنهم من مشاهدة العالمات  (Portalيوفر موقع جامعة االستقالل البوابة االكاديمية للطلبة )

مور األكاديمية، كما ويوفر خدمة البريد االلكتروني للطلبة والمدرسين والعاملين في والتسجيل ومتابعة األ

الجامعة، ويوجد على الموقع خدمة الدعم الفني االلكترونية ألي من المشاكل االلكترونية التي تواجه 

 الطلبة والموظفين على حد سواء.

 ها تستخدم تصميم الويب المستجيبال توفر الجامعة تطبيق موقع الجامعة للهواتف الذكية، لكن

(responsive  web desing،في تصميم موقع الجامعة )  يقوم بالتكيف مع جهاز كا زائر سواء الذي

أكان جهاز حاسوب او هاتف ذكي او جهاز لوحي من خالل اعادة ضبط حجم محتواه وصوره بشكل 

 ديناميكي يتناسب مع حجم الشاشة المعروض عليها. 

 :المواقع االلكترونية للجامعات الفلسطينيةمقارنة 

تميز موقع جامعة النجاح االلكتروني بالجمالية وحسن تصميم الشكل العام له، واستخدامه للصور 

حجام الخطوط المستخدمة مناسبة ومتناسقة أوالوسائط المتعددة واأللوان بشكل متناسق ومرتب، و 

تقالل حيث تميز بجمالية الشكل العام والتنسيق والتناغم ما يليه الموقع االلكتروني لجامعة االسوواضحة، 
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حجام الخطوط متناسقة وواضحة للمتصفحين، أما أ تبين الصور والوسائط المتعددة واأللوان، وكان

بالنسبة لموقع جامعة القدس االلكتروني وفي الصفحة الرئيسية يوجد صورة كبيرة على عرض الصفحة 

والفديدوهات الموجودة على الصفحة الخبار والنشاطات كانت بصور صغيرة لالخبار الرئيسية، وباقي ا

مما يؤثر على تفاعل صغيرة الحجم ومتجاورة في صف واحد وحجم الخط المستخدم صغير جدًا، 

 المتصفحين وال يشكل عنصر جذب لهم، مما يجعلهم يتجاهلوا هذا الجزء من الموقع.

الموقع، فقد تميز موقع جامعة النجاح الوطنية بحجم موقع  ور والروابط والظه حجملمجال أما بالنسبة 

كبير والسبب في ذلك أن جامعة النجاح الوطنية، صممت موقع الكتروني لكل كلية فيها يضم أخر 

األخبار والنشاطات واالعالنات لكل كلية على حدة، وكان تصميم هذه الصفحات بشكل جميل ومتناسق 

يكون تابع  (Sub Domainسية، وتحمل كل صفحة للكليات عنوان فرعي )تمامًا كما في الصفحة الرئي

لنطاق موقع الجامعة الرئيسي ومرتبط معه، مما يسهل على المتصفح الوصول السريع للموقع من خالل 

وبالتالي زيادة عدد الروابط التشعبية التي تقود لموقع الجامعة،  البحث عنه في محركات البحث المختلفة،

 ر غير متوفر في المواقع االلكترونية لجامعتي القدس واالستقالل.وهذا األم

ولضمان استمرار التواصل بين الطلبة والجامعة بشكل عام والمحاضرين بشكل خاص، قامت جامعة 

النجاح الوطنية بانشاء تطبيق لموقع الجامعهة للهواتف الذكية، األمر الذي يسهل على الطلبة 

ذلك والمحاضرين التواصل مع الجامعة لمتابعة أخر األخبار والنشاطات، وطلب الخدمات من خالله، وك

األمر بالنسبة لجامعة القدس فقد أنشأت تطبيق لموقع الجامعة بعمل على الهواتف الذكية، يشعر وينبه 

من نشاطات وأخبار، ويساعدهم في طلب الخدمات المختلفة، أما بالنسبة لجامعة الطلبة بكل ما هو جديد 

 االستقالل فليس لديها تطبيق لموقع الجامعة للهواتف الذكية.
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جامعة النجاح الوطنية في البحث العلمي منذ نشأتها وحفزت الباحثين عليه من خالل عدد  كما تميزت

من الجوائز، والمشاركة في المسابقات والنشاطات العلمية المحلية والعالمية، وتهتم كذلك بنشر مجهودات 

تابعة للجامعة في البحث العلمي لديها على موقع الجامعة االلكتروني ومن خالل مجلة األبحاث العلمية ال

مختلف المجاالت، كما وتقوم بنشر أبحاث الطلبة لديها في المكتبة االلكترونية للجامعة، وكذلك أهتمت 

جامعة القدس بالبحث العلمي من خالل عدد من الجوائز للمتميزين في البحث العلمي، ومن خالل 

مية والبحثية على الموقع االلكتروني المشاركة في المسابقات والنشاطات العلمية، ونشر المجهودات العل

للجامعة، أما بالنسبة لجامعة االستقالل وهي جامعة حديثة من حيث النشأة فقد أهتمت في البحث العلمي 

وشجعته من خالل عقد النشاطات والمسابقات العلمية والبحثية، وتقوم بنشر مجلة االستقالل لألبحاث 

 العلمية.
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 الفصل الخامس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والتوصياتالنتائج 

رفع الميزة التنافسية لها، حيث  مواقع االلكترونية الفلسطينية فياللدور  أثر وجودالدراسة نتائج بينت  -1

)المواقع االلكترونية للجامعات الفلسطينية( فسرت ما المتمثلة في مجاالت ن المتغيرات المستقلة أ

حاث العلمية زة التنافسية(، وجاء مجال نشر األب) المي من التغير في المتغير التابع %62.9نسبته 

المرتبة على الميزة التنافسية، ومن ثم جاء مجال سهولة االستخدام في  كثر تأثيراً في الدرجة األ

خيرة من حيث التأثير جاء مجال سرعة االستجابة، وكانت المجاالت مرتبة الثانية، وفي المرتبة األ

هولة االستخدام، الروابط سبحاث العلمية، سب التأثير على الميزة التنافسية كالتالي: )نشر األح

افقت هذه النتائج شكل وتصميم الموقع ،شمولية وكفاية المعلومات، سرعة االستجابة(، تو  ،والظهور

 (.2011، (، ودراسة)حسين2012(، ودراسة )عودة، 2017)والسرالهابيل  دراسة كل منمع 

 توصي الدراسة:لذا ولما يلعبه الموقع االلكتروني في رفع الميزة التنافسية للجامعة، 

 باستمرار. اوتحديثه ا، والعمل على تطويرهة للجامعاتقع االلكترونيااالهتمام بالمو بالجامعات  دارتإ 

 وتوفير ميزانية خاصة لتطوير الموقع  ستقطاب مبرمجين مختصين في بناء المواقع االلكترونية،إ

لالستحواذ على معايير التصنيفات العالمية للمواقع االلكترونية والظهور بجودة عالية  االلكتروني

، واستخدام للخروج بموقع الكتروني جذاب وبتصميم جيد يضاهي الجامعات العالمية وفاعلية كبيرة

 .تي تحقق جذب للزائرين والمتصفحينالتقنيات الحديثة في التصميم ال
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  التنافسيةلميزة ا تحقيق في لدور المواقع االلكترونية الستة األبعادن تبين أ لدراسةا نتائج من -2

 الموافقة درجة بلغت حيث ،فراد العينةموافقة كبيرة من استجابات أ حصلت على الفلسطينية جامعاتلل

شمولية وكفاية ، %78ميم موقع الجامعة االلكتروني شكل وتص) :كالتالي األبعاد من بعد كل على

، سهولة استخدام موقع %76، الروابط والظهور %76كتروني على موقع الجامعة اال المعلومات

 .(%73بحاث العلمية نشر األ، %74،سرعة استجابة موقع الجامعة %75الجامعة 

 .%72 كانت بنسبة درجة الميزة التنافسية للجامعات الفلسطينية نمن خالل نتائج الدراسة تبين أ -3

وتساعد  قع الجامعات االلكترونية تستجيب بسرعة كبيرة الستعالم الطلبة،ن مواأظهرت نتائج الدراسة أ -4

ويعزو الباحث هذه النتيجة الى إدراك الجامعات والقائمين على المواقع  في حل المشاكل االدارية،

تفقت هذه النتيجة إو ألهمية معيار إستجابة الموقع االلكتروني لدى المتصفحين والطلبة،  االلكترونية

 (.Lai,2006دراسة)مع 

وايجاد  في تصفح مواقع الجامعات الفلسطينية االلكترونية، ن هناك سهولةأظهرت نتائج الدراسة أ -5

المعلومات المطلوبة، ويعزو الباحث هذه النتيجة الى حسن تصميم وتنظيم المواقع االلكترونية 

ن حين ألخر من القائمين للجامعات واستخدام اللغة السليمة والواضحة، وتقييم الموقع وروابطه م

 عليه.

لجامعتين لجميع كبر من طلبة ات في كال الجامعتين يعطون تقدير أموظفي تكنولوجيا المعلوما -6

 مجاالت االستبانة.

، وفي تحسين المواقع االلكترونيةل بة الطل راءبتوصيات وآخذ الجامعات في األ من تقصير هناك -7

 (.2017هذه النتيجة مع دراسة )الهابيل،والسر،، اتفقت لهمالمناسب توفير الدعم الفني 

انات الكترونية للزوار والطلبة لتقييم الموقع االلكتروني، دارة الجامعات بعمل استبإلدراسة لذا توصى ا

 .لتطوير الموقع االكتروني خذها بعين االعتبارأوتقديم االقتراحات والمالحظات، وضرورة 
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 ،رفع ثقة المجتمع المحلي بالجامعة واالقبال على الدراسة فيها وقع االلكتروني للجامعة فييساهم الم -8

اتفقت هذه النتيجة مع  ،للجامعة التنافسيةالميزة مستوي الذي يساعد في رفع األمر 

 (.2012دراسة)عودة،ايمان،

هناك قصور في التواصل عبر المواقع االلكترونية للجامعات الفلسطينية ما بين الطلبة والهئية  -9

وكان القصور في جامعة االستقالل أكبر من في جامعة القدس، ويعزو الباحث هذه  .ةالتدريسي

 والدراسة المغلقة فيها.النتائج لطبيعة جامعة االستقالل العسكرية 

 :دراسة ادارة جامعة االستقالللذا توصى ال

 ( على انشاء الصفوف االلكترونيةE-Classes)  لكل مادة والمدرسين ليتم التواصل ما بين الطلبة

 من خالل ابراز اخر النشاطات والملفات والمواد التعليمية األخرى. على حدة

 ن والطلبة على الموقع ضرورة انشاء تطبيق للهواتف الذكية لتسهيل عملية التواصل ما بين المدرسي

 االلكتروني، ليصلهم كل جديد من خالل االشعارات والتنبيهات.

 بصورة آمنةخدماتها االلكتروينة  نها تعرضعات الفلسطينية بألكترونية للجاماال المواقعتتميز  -10

 مان كبير.أوتوفر مستوى  وتحافظ على سرية  بيانات ومعلومات الطلبة،

 همية، وألنية بشكل صحيحالمواقع االلكترونية للجامعات الفلسطي منة فيالمتض روابطالتعمل  -11

 معيار حجم الموقع االلكتروني والروابط التشعبية التي تؤدي اليه في تصنيف ويبومتركس العالمي،

 :توصى الدراسة لذا

 (جامعتي االستقالل والقدس بانشاء مواقع فرعية للكلياتsub domains)  تكون تابعة للموقع

الرئيسي للجامعة أسوة بالموقع االلكتروني لجامعة النجاح التي حصلت على المرتبة األولى في 

التصنيف، مما يزيد من حجم الموقع على االنترنت والروابط التي تقود اليه، ويزيد تفاعل الطلبة مع 
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يسهل على الطلبة الوصول مواقع الكليات، من خالل اعالنات ونشاطات كل كلية على حدة، مما 

 للمعلومات بشكل أسرع.

جازات العلمية االنبحاث والدراسات و الفلسطينية بنشر األ االلكترونية امعاتتهتم  مواقع الج -12

البحث العلمي واالنجازات ، وتوفر صفحة على الموقع االلكتروني خاصة بللمحاضرين والطلبة

على المرتبة األولى فلسطينيًا بسبب االهتمام ت حصلجامعة النجاح الوطنية ن ألذا نجد  العلمية،

بالبحث العلمي ونشره على موقع الجامعة وتشجيعه من خالل الجوائز، لذا توصي الدراسة الكبير 

 باالهتمام بالبحث العلمي وتحفيزه من خالل:ادارة الجامعات 

  للباحثينمسابقات الجوائز و التخصيص موازنة لدعم البحث العلمي، واطالق. 

  والطلبة على المشاركة في المؤتمرات العلمية، من خالل عوائد مالية معينة. الهيئة التدريسيةتحفيز 

  عقد ورشات عمل بين الجامعات الفلسطينية من أجل تبادل الخبرات واالستفادة من تجارب

 ، والمشاركة في المسابقات والمؤتمرات العلمية العالمية والمحلية.الجامعات األخرى 

 إنجاز  في الباحثيين تخدم والتي المتنوعة والبيانات باإلحصائيات اإللكترونية الخدمات تحديث

 .المختلفة العلمية البحوث

  والطلبة على الموقع االلكتروني للجامعة، ومن خالل المكتبة  للهيئة التدريسيةنشر االبحاث العلمية

 االلكترونية للجامعة.

تخص الطلبة بالوقت المناسب التي  والتعميمات والنشاطات خباراأل على نشرالجامعات  تحرص -13

 على الموقع االلكتروني الخاص بها.

 ذات مصداقية عالية، وتمتاز بالشمولية والحداثة. معلوماتتقدم الجامعات الفلسطينية  -14

نظر المبحوثين من جامعتي االستقالل والقدس في مجاالت) سرعة عدم وجود فروق في وجهات  -15

بحاث العلمية، معلومات، الروابط والظهور،نشر األسهولة االستخدام، شمولية وكفاية الاالستجابة، 
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الميزة التنافسية( حول دور هذه المجاالت في فعالية مواقع الجامعات االلكترونية وتحقيق ميزة تنافسية 

 لها. لكن في مجال شكل وتصميم الموقع كان هناك فروق في وجهات نظر المبحوثين من جامعتي

نت الفروق لصالح جامعة االستقالل، ويعزو الباحث ذلك الى ان تصميم االستقالل والقدس، وكا

موقع جامعة االستقالل يمتاز بجمالية وتناسق في الصور والخطوط والرسومات بشكل أكبر منه في 

 موقع جامعة القدس.

 :س وبذلك توصى الدراسة القائمين على تصميم الموقع االلكتروني لجامعة القد

  وتناسقها مع الشكل العام. لوانااللكتروني من صور وأ للموقعشكل االهتمام في تصيمم 

 خطوط المستخدمة بحجم أكبر وأوضح لمساعدة المتصفح في التصفح بشكل ن تكون الأ

 أسرع وأسهل.

  كون الصفحة اكثر ديناميكية وحركة، واستخدام الوسائط المتعددة والفيديوهات بصورة أن ت

 ومرتبة.واضحة 

عدم وجود فروق في وجهات نظر موظفي تكنولوجيا المعلومات والطلبة في الجامعات   -16

شمولية وكفاية المعلومات، نشر سرعة االستجابة، سهولة االستخدام، فلسطينية في مجاالت)ال

بحاث العلمية( حول دور هذه المجاالت في فعالية مواقع الجامعات االلكترونية وتحقيق ميزة األ

سية لها. ووجود فروق في وجهات نظر الطلبة وموظفي تكنولوجيا المعلومات في الجامعات تناف

، وكانت الفلسطينية في كل من المجاالت )شكل وتصميم الموقع، الروابط والظهور، الميزة التنافسية(

ن موظفي مات على حساب الطلبة، وهذا يعني أالفروق في لصالح موظفي تكنولوجيا المعلو 

كبر من الطلبة حول لمواقع االلكترونية يعطون تقدير أا المعلومات القائمين على عمل اتكنولوجي

 .للجامعات فاعلية المواقع وجودتها ودورها في تحقيق الميزة التنافسية
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 مقترحات الدراسة :

 جراء المزيد من الدراسات االستطالعية التي تبحث في موضوع تصنيف الجامعات الفلسطينيةإ 

ونقاط  تجارب الجامعات الرائدة في هذا المجال على، والتعرف من خالل مواقعها االلكترونية

القوة لديها، ال سيما ان الباحث الحظ ندرة في الدراسات الفلسطينية التي تحدثت عن هذا 

 الموضوع.

  اسة الدراسة الحالية تفتح المجال أمام الباحثين بإجراء أبحاث تنطلق مما توصلت إليه الدر

الحالية، كما تفتح المجال للباحثين للقيام بأبحاث تتعلق بتصنيف الجامعات الفلسطينية من 

، أو عمل دراسات مقارنة تفصيلة لمواقع الجامعات الفلسطينية، للوقوف على وجهات نظر أخرى 

 نقاط القوة والضعف فيها.
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 ( االستبانة1ملحق رقم )

 

 القدسجامعة 

 الدراسات العليا

 االدارة واالقتصادكلية 

 

 ..... المحترموناإلخوة / األخوات 

 تحية طيبة وبعد:

المواقع االلكترونية للجامعات الفلسطينية معياراُ لتصنيف الجامعات  )يقوم الباحث بإجراء دراسة حول 

جامعة ل من وذلك استكماالً لمتطلبات نيل درجة الماجستير في ادارة االعما( واستخدامها كميزة تنافسية

، لما لهذا األمر من أهمية في  جميع الفقرات بموضوعية وجدية عن باالستجابة القدس . يُرجى التكرم

ستعامل بسرية تامة وألغراض البحث  استجاباتكم، علماً بان  الخروج بنتائج هامة لغايات البحث العلمي

 العلمي فقط .

 لدراسة.مقدراً لكم جهودكم , وشاكراً لكم تعاونكم لنجاح هذه ا

 سهمود نزار الباحث : سمير

 القسم األول : المعلومات العامة : الرجاء اختيار اإلجابة التي تناسبك:

  )   ( انثى ذكر )   ( الجنس:  .1

  )   (جامعة القدس  )   (جامعة االستقالل  :الجامعة   .2

  )   (موظف  )   (طالب  :المهنة   .3

 (   )العلوم االدارية  ()  العلوم االنسانية  )   ( القانون التخصص :  .4
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 .فقرات االستبانة:  القسم الثاني

 مجال سرعة االستجابة . -1

 الرقم الفقرة درجة الدور

قليلة 
 جدا

كبيرة  كبيرة متوسطة قليلة
 جدا

 الميزة التنافسية في مجال سرعة االستجابة من خالل : تحقيقتلعب المواقع االلكترونية دوراً في 

استجابة الموقع االلكتروني للجامعة  لالستعالم بسرعة      
 كبيرة

1.  

تمكين الطلبة الوصول للمعلومات المطلوبة من الموقع      
 االلكتروني للجامعة بوقت قصير

2.  

توفير محرك بحث على موقع الجامعة االلكتروني      
 للوصول للمعلومات بسرعة

3.  

للجامعة للخدمات التي استجابة الموقع االلكتروني      
 يطلبها الطالب كما هو متوقع

4.  

توفير الموقع االلكتروني للجامعة دعما فنيا للرد على      
 استفسارات الطلبة

5.  

والموقع  الطلبةأدوات اتصال وتغذية راجعة بين  ايجاد     
 .االلكترونيالبريد  خاللمن االلكتروني 

6.  

 

 . سهولة االستخداممجال  -2

 الرقم الفقرة درجة الدور

قليلة 
 جدا

كبيرة  كبيرة متوسطة قليلة
 جدا

 الميزة التنافسية في مجال سهولة االستخدام من خالل : تحقيقتلعب المواقع االلكترونية دوراً في 

ع سهولة إيجاد المعلومات والتصفح في الموق     
 .االلكتروني للجامعة

7.  

من ستخدام أي جزء التعليمات واضحة  ايجاد     

 .ع االلكتروني الموق
8.  

  .9 موقع الجامعة االلكتروني تنظيما مناسبا تنظيم     

 الموقع عنأسئلة متكررة مع إجاباتها  ايجاد     
 .االلكتروني للجامعة 

10.  

استخدام الطلبة الموقع االلكتروني للجامعة       
 للحصول على المعلومة بطريقة اسرع

11.  

  .12 االلكتروني للجامعة .وضوح لغة الموقع      

توفير الموقع االلكتروني للجامعة الجهد والوقت      
 في الحصول على الخدمات

13.  
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 . شمولية وكفاية المعلوماتمجال  -3

 الرقم الفقرة درجة الدور

قليلة 
 جدا

كبيرة  كبيرة متوسطة قليلة
 جدا

من  الميزة التنافسية في مجال شمولية وكفاية المعلومات تحقيقتلعب المواقع االلكترونية دوراً في 

 :خالل

  .14 حداثة المعلومات المعروضة على الموقع     

استبدال الموقع االلكتروني للجامعة المعلومات      
 القديمة بعد انتهاء وقتها بمعلومات جديدة .

15.  

تقديم الموقع االلكتروني للجامعة معلومات ذات      
 مصداقية

16.  

 شاملةتقديم الموقع االلكتروني للجامعة معلومات      
 لجميع االستفسارات .

17.  

عرض الموقع االلكتروني للجامعة احصائيات      
 مفيدة للطلبة وللزائرين .

18.  

انتظام الموقع االلكتروني بعرض المعلومات عن      
 المحاضرين ومواعيد لمحاضراتهم .

19.  

للجامعة دليال شامال عن تضمن الموقع االلكتروني      
 التخصصات ونظام القبول .

20.  

 

 . شكل وتصميم الموقعمجال  -4

 الرقم الفقرة درجة الدور

قليلة 
 جدا

كبيرة  كبيرة متوسطة قليلة
 جدا

 الميزة التنافسية في مجال شكل وتصميم الموقع من خالل: تحقيقتلعب المواقع االلكترونية دوراً في 

الجامعة على الموقع االلكتروني وضوح شعار      
 للجامعة.

21.  

  .22 حداثة شكل وتصميم الموقع االلكتروني للجامعة     

  .23 تناسق تصميم الموقع االلكتروني للجامعة     

تناسق االلوان المستخدمة في الموقع االلكتروني      
 للجامعة .

24.  

  .25 جاذبية واجهات الموقع االلكتروني للجامعة.     

مراعاة الموقع االلكتروني للجامعة للتوازن بين      
 الصور والنصوص واأللوان في الصفحة الواحدة.

26.  
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 . الروابط والظهورمجال  -5

 الرقم الفقرة درجة الدور

قليلة 
 جدا

كبيرة  كبيرة متوسطة قليلة
 جدا

 الميزة التنافسية في مجال الروابط والظهور من خالل: تحقيقتلعب المواقع االلكترونية دوراً في 

عمل روابط الموقع االلكتروني للجامعة بشكل      
 صحيح

27.  

وجود ايقونات في كل صفحة من صفحات الموقع      
االلكتروني  للجامعة تسهل االنتقال للصفحة 

 الرئيسية

28.  

ظهور روابط الموقع االلكتروني للجامعة بسهولة      
 البحث عنه في اي محرك بحث .عند 

29.  

انتشار روابط الموقع االلكتروني للجامعة علي      
 مختلف صفحات التواصل االجتماعي .

30.  

ظهور مجموعة من الروابط التابعة لموقع الجامعة      
 عند البحث عن الجامعة في محركات البحث.

31.  

تمكين الطلبة الوصول لموقع الجامعة االلكتروني      
 متصفح انترنت . من اي

32.  

 

 . نشر االبحاث العلميةمجال  -6
 

 الرقم الفقرة درجة الدور

قليلة 
 جدا

كبيرة  كبيرة متوسطة قليلة
 جدا

 الميزة التنافسية في مجال نشر االبحاث العلمية من خالل: تحقيقتلعب المواقع االلكترونية دوراً في 

ضم الموقع االلكتروني للجامعة العديد من      
 الدراسات واألبحاث العملية .

33.  

نشر الموقع االلكتروني للجامعة مجلة لألبحاث      
 العلمية الخاصة بالمحاضرين والطلبة .

34.  

عرض الموقع االلكتروني للجامعة قاعدة بيانات      
 لألبحاث واألوراق العلمية والملخصات.

35.  

وجود صفحة خاصة للبحث العلمي على الموقع      
 للجامعة. االلكتروني

36.  

نشر موقع الجامعة االلكتروني لالنجازات العلمية      
 والبحثية للجامعة والمحاضرين .

37.  

وجود ابحاث علمية خاصة بالجامعة على محرك      
 العلمي .  googleبحث 

38.  
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 الميزة التنافسية :

 الرقم الفقرة درجة الدور

قليلة 
 جدا

كبيرة  كبيرة متوسطة قليلة
 جدا

 :من خالل لها  الميزة التنافسية الجامعة تحقق

تمكين الموقع االلكتروني للجامعة الطلبة من      
 الحصول على الخدمات بدل من الذهاب للجامعة .

39.  

عمل الموقع االلكتروني للجامعة على مدار الساعة      
 لتقديم الخدمات للطلبة .

40.  

  .41 آمن .تقديم الموقع االلكتروني المعلومات بشكل      

جودة الخدمات المقدمة من الموقع االلكتروني      
 للجامعة.

42.  

تنافس الجامعة في تطبيق تكنولوجيا متقدمة تحقق      
 لها االسبقية .

43.  

عمل الموقع االلكتروني للجامعة بسهولة ومن دون      
 اية مشاكل اثناء عملية تسجيل الطلبة.

44.  

تطوير موقعها اخذ الجامعة برأي الطلبة في      
 االلكتروني .

45.  

مساهمة الموقع االلكتروني للجامعة في تطوير      
 مهارات الطلبة .

46.  

مساهمة موقع الجامعة االلكتروني في تعزيز      
 المكانة التنافسية للجامعة .

47.  

للجامعة والحرص على  ءباالنتماشعور الطلبة      
 وصفها بأفضل وصف .

48.  

الجامعة االلكتروني في تقليل مساهمة موقع      
 المشاكل االدارية التي يواجهها الطلبة .

49.  

  .50 شعور الطلبة بالفخر بانتسابهم للجامعة .     

ربط الجامعة البحث العلمي لديها بمشكالت      
 المجتمع المحيط بها .

51.  

للمحاضرين  يةالبحث االكاديمية و حريةالاتاحة      
 والطلبة.

52.  

حجم البحوث المنشورة في موقع الجامعة  مناسبة     
 االلكتروني مع اعداد المحاضرين  .

53.  

توفير الكتب والمجالت والدوريات العلمية والمواد      
 في مكتبة الجامعة . االلكترونية  المرجعية

54.  

عرض االنجازات العلمية والجوائز التي يحصل      
 عليها المحاضرون والطلبة على موقع الجامعة.

55.  

الجامعة بين التخصصات المختلفة لديها وبين  ربط     
 المجتمع المحيط بها . تاحتياجا

56.  
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 ( اسماء المحكمين2ملحق رقم )

 

 الجامعة اسماء محكمي االستبانة 

 جامعة االستقالل د.عبد الناصر قدومي 1

 جامعة االستقالل د. محمد هلسة 2

 جامعة االستقالل د.سمير الجمل 3

 

 




