
 الدراسات العليا عمادة 

 جامعة القدس

 

المواقع االلكترونية للجامعات الفلسطينية معيارًا لتصنيف الجامعات 

 )من منظور الطلبة والعاملين( ستخدامها كميزة تنافسيةإو 

 

 

 

 سمير نزار عبد سهمود

 

 رسالة ماجستير

 فلسطين –القدس 

 م2018/ه1440



 الفلسطينية معيارًا لتصنيف الجامعات واستخدامها كميزة تنافسيةالمواقع االلكترونية للجامعات 

 )من منظور الطلبة والعاملين(

 

 : دعداإ 

 سمير نزار عبد سهمود 

 

 فلسطين. -غزة–بكالوريوس هندسة حاسوب من الجامعة االسالمية 

 

 اشراف الدكتورة : سلوى عبد اللطيف البرغوثي

 

الحصول على درجة الماجستير في تخصص ادارة األعمال في  قدمت هذه األطروحة استكمااًل لمتطلبات

 كلية الدراسات العليا في جامعة القدس.

 م2018/ه1440

 





 

 ية قرانيةآ

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ُ الهِذيَن آَمُنوا  {   }ِمنُكْم َوالهِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجات  َيْرَفِع َّللاه
 

 صدق هللا العظيم 

 

 [18 :آل عمران]

 

 

 

 

 

 



 اإلهداء

 

 .والدي الطيبإلى من أفنى عمره ليراني رجاًل ناجحًا، 

 إلى من أفنت شبابها كشمعة تنير لنا دروب الحياة، أمي الغالية.

 إلى شريكة غربتي، زوجتي الغالية.

 زينة الحياة ومهجة القلب، إبنتي زينة.إلى 

 إلى من اشتاق لهم كل حين، إخوتي وأخواتي.

 غــــــزة الحبيبة.إلى مدينتي الصابرة، 

 إلى أهلى وأقاربي ورفاق دربي.

 إلى كل طلبة العلم والمعرفة.

 

 إلى كل هؤالء، أهدي لكم ثمرة جهدي المتواضعة.

 

 





 ب
 

 كر وتقديرش

فتتح مقدمة أ  تعال،، واللةاة والسةام عل، الملطى، خير خل  ،هلل، سيدنا محمد،هلل والشكر الحمد

عانني ووفقني ومنحني اللبر والعزيمة عل، أ رسالتي بهذه الكلمات المباركة الجميلة، الحمد هلل الذي 

 هذه الرسالة. تمامإ

المستمرة،  ، ونىعني بعلمه ونلائحهتمام هذه الرسالةإمن ساعدني عل،  ل، كلإ تقدم بجزيل الشكرأ

رئيس  ورة سلوى عبد اللطيف البرغوثي، والدكتور عبد الناصر القدوميخص بالذكر مشرفتي الدكتأو 

 رشادات.لنلائح واإل، الذي لم يتوان، عن تقديم االساب جامعة االستقةال 

بو عودة عميد كلية العلوم االدارية في جامعة االستقةال، أشكر كل من الدكتور عبد اللطيف أكما 

والدكتور نظام صةاحات عميد كلية  ستقةال،المراكز العلمية في جامعة اإل عميدوالدكتور محمد دبوس 

لي عل،  مدة عل، مساندتهعو  يادإستاذ بودية، واألأستاذة نيىين واأل ستقةال،القانون في جامعة اإل

 .الدوام

 و،هلل ولي التوفي .

 

 

 الباحث سمير نزار عبد سهمود

 



 ج
 

 فهرس المحتويات

 الموضوع
 
 

 رقم الصفحة

 أ .............................................................................. إقرار

 ب .......................................................................شكر وتقدير 

 ج ..فهرس المحتويات ................................................................

 ز ..فهرس الجداول ..................................................................

 ط .....................................................................االشكالفهرس 

 ط .....................................................................فهرس المالحق

 ي .............................................................................الملخص

  ل )االطار العام للدراسة(الفصل االو 

 2 ......................................................................مقدمة 1.1

 3 ..............................................................مشكلة الدراسة 1.2

 4 ..............................................................اهداف الدراسة 1.3

 5 ...............................................................اهمية الدراسة 1.4

 5 .............................................................. اسئلة الدراسة 1.5

 6 ...............................................................حدود الدراسة 1.6

 6 ............................................................... الدراسة منهج 1.7

 6 مجتمع وعينة الدراسة........................................................ 1.8



 د
 

 7 مصطلحات الدراسة..........................................................  1.9

 7 ........................................................... المواقع االلكترونية .1 

 8 . سرعة االستجابة ..............................................................2

 8 .سهولة االستخدام ..............................................................3

 8 . شكل وتصميم الموقع .........................................................4

 8 . شمولية وكفاية المعلومات .....................................................5

 9 ............................................................... الميزة التنافسية .6

 9 ............................................................. جامعة االستقالل. 7

 10 ............................................................... جامعة القدس . 8

 11 ................................................... تصنيف شنغهاي االكاديمي. 9

 11 ........................................................ تصنيف ويبومتركس . 10

   الفصل الثاني )االطار النظري والدراسات السابقة(             

 13 ..................................................................... مقدمة 2.1

 13 ............................................................ شبكة االنترنت 2.1

 14 ......................................................... المواقع االلكترونية 2.3

 15 .............................................المواقع االلكترونية .......تقييم  2.4

 16 .............................................. المواقع االلكترونية مبررات تقييم 2.5

 25 .............................................................. الميزة التنافسية 2.6

 26 .............................................................. مفهوم التنافسية 2.7



 ه
 

 26 ................................................... خصائص الميزة التنافسية  2.8

 27 ....................................................... مصادر الميزة التنافسية 2.9

 29 .................................................... الميزة التنافسية واالنترنت2.10

 31 ................................................ التنافسية في التعليم العالي  2.11

 32 ............................. التصنيفات العالمية للجامعات كمؤشر للتنافسية 2.12

 32 .........................................................تصنيف شنغهاي

 QS  ........................................................... 33تصنيف 

 35 ........................................................   تصنيف التايمز

 37 ....................................................   تصنيف ويبومتركس

 40 .....................................بعض الدراسات التي تناولت موضوع البحث 

 47 التعليق على الدراسات السابقة.....................................................

  

   الفصل الثالث )طريقة واجراءات الدراسة( 

 50 ........................................................................ مقدمة3.1 

 50 ................................................................. منهج الدراسة 3.2

 50 ............................................................... مجتمع الدراسة 3.3

 51 ................................................................. عينة الدراسة 3.4

 52 .............................................................. متغيرات الدراسة 3.5

 53 ................................ اداة الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات 3.6



 و
 

 57 ................................................... صدق وثبات اداة الدراسة 3.3

 59 ..................................................... خطوات تطبيق الدراسة 3.4

 60 ........................................................ االحصائية المعالجة 3.5

  

   الفصل الرابع )عرض النتائج ومناقشتها( 

 63 .......................................................... عرض النتائج ومناقشتها

 87 ...................................المواقع االلكترونية لبعض الجامعات الفلسطينية 

 90 مقارنة المواقع االلكترونية للجامعات الفلسطينية ...................................

  

   الفصل الخامس )النتائج والتوصيات( 

 93 ...........................................................والتوصيات ..... النتائج 

 98 مقترحات الدراسة ..................................................................

 99 .......................................................................... المراجع

 108 ........................................................................ المالحق 

 

 

 



 ز
 

 

 فهرس الجداول

 الصفحة البيان الجدول

 21 قائمة فحص مجال سرعة االستجابة. (1جدول)

 21 .سهولة االستخدامقائمة فحص مجال  (2جدول)

 22 .شمولية وكىاية المعلوماتقائمة فحص مجال  (3جدول)

 23 .شكل وتلميم الموقعقائمة فحص مجال  (4جدول)

 23 .الروابط والظهورقائمة فحص مجال  (5جدول)

 24 .نشر االبحاث العلميةقائمة فحص مجال  (6جدول)

 39 .اهم التلنيىات العالمية المهتمة لتلنيف الجامعات (7جدول رقم )

 51 طبقة لكل العينة حجم (8جدول رقم )

 53 توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها. (9جدول رقم )

 55 مجاالت االستبانة. (10رقم ) جدول

االبعاد التي اعتمدتها الدراسة من خةال الدراسات السابقة و التي  (11جدول رقم )
 استندت اليها الدراسة الحالية.

56 

 58 اختبار كرونباخ الىا للثبات. (12جدول رقم )

 60 مقياس ليكرت الخماسي. (13جدول رقم )

 61 مىاتيح التلحيح للمقياس الخماسي. (14جدول رقم )

المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسبة المئوية لمجال سرعة  (15)جدول رقم 
 االستجابة.

64 



 ح
 

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

66 

المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسبة المئوية لمجال  (17جدول رقم )
 شمولية وكىاية المعلومات.

68 

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

70 

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

72 

واالنحراف المعياري والنسبة المئوية لمجال نشر المتوسطات الحسابية  (20جدول رقم )
 االبحاث العلمية.

74 

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

76 

نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار اثر المواقع االلكترونية للجامعات  (22جدول رقم )
 في تحقي  الميزة التنافسية. الىلسطينية

80 

 82 معامل االرتباط بيرسون بين مجاالت الدراسة. (23جدول رقم )

 (Independent Samples t -Test( نتائج اختبار)18جدول ) (24جدول رقم )

لمعرفة توجهات افراد العينة  نحو المواقع االلكترونية تبعا الختةاف 

 .الجامعة

83 

 (Independent Samples t -Test( نتائج اختبار)18)جدول  (25جدول رقم )

لمعرفة توجهات افراد العينة  نحو المواقع االلكترونية تبعا الختةاف 

 المهنة.

85 

 



 ط
 

 

 فهرس االشكال

 

 رقم الصفحة البيان الشكل

 52 اعداد الباحث –نموذج الدراسة  (1شكل رقم )

 

 

 فهرس المالحق 

 رقم الصفحة الموضوع رقم الملحق

 108 االستبانة (1ملح  رقم )

 113 اسماء المحكيمن (2ملح  رقم )

 

 

 



 ي
 

 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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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 


