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 اإلهذاء 
 

 

إىل يٍ سعى وشقً ألَعى بانشاحت واهلناء ... إىل انزي مل ٌبخم بشًء يٍ أجم دفعً يف طشٌق 

 اننجاح...إىل انزي عهًين أٌ أسحقً سهى احلٍاة حبكًت وصرب 

 وانذي انعزٌز

ٍنبىع انزي ال ميم انعطاء ...إىل يٍ حاكج سعادحً خبٍىط ينسىجت يٍ قهبها... إىل يصذس اجلًال انإىل 

 انذائى 

 وانذحً انعزٌزة

...إىل يٍ حبهى جيشي يف عشوقً وٌههج بزكشاهى فؤادي...إىل يٍ شاسكىًَ مجٍع يشاحم حٍاحً   

 إخىاًَ انغانٍني وأخيت انغانٍت

ًاث يٍ دسس وعباساث يٍ أمسى وأجهى عباساث انعهى ...إىل يٍ إىل يٍ عهًىًَ حشوفاً يٍ رهب وكه

 صاغىا يل يٍ عهًهى حشوفاً ويٍ فكشهى يناسة حنري ننا يسرية انعهى واننجاح

 أساحزحً انكشاو

  

ىىل عز وجم أٌ جيذ انقبىل واننجاحأهذي هزا انعًم املخىاضع إىل كم يٍ عشفين وأحبين ..ساجٍت يٍ امل  



  

 
 

اإللكتروني على جودة الخدمات المقدمةتأثير تصميم الموقع   
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 *ملخص*

)طخيقة االستعساؿ, السحتؾػ ,التفاعمية, التعخؼ عمى مجػ تأثيخ ترسيؼ السؾقع االلكتخوني  الجراسة الحالية إلىىجفت 

, حيث تؼ تشاوؿ  (, األماف والسؾثؾقية االستجابةاالعتسادية , )عمى جؾدة الخجمات السقجمة الجاذبية, القيسة الخجمية (

تؼ ذلػ مؽ خالؿ دراسة حالة عمى مؾقع جامعة سؾاقع اإللكتخونية وجؾدة الخجمات. أىؼ السفاىيؼ الستعمقة بترسيؼ ال

حيث تؼ ترسيؼ استبانة , عمى السشيج الؾصفي التحميمي  ةحثالسشارة في محافغة الالذقية , مؽ خالؿ اعتساد البا

ثؼ تحميل البيانات باستخجاـ  ,إجابة 120 دراسة , تؼسئمة الستعمقة بستغيخات الجراسة مؤلفة مؽ مجسؾعة مؽ األ

ؽ عالقة ذات داللة معشؾية بيوجؾد  ىيتؾصمت الجراسة إلى مجسؾعة مؽ الشتائج  . Spss.25البخنامج اإلحرائي 

 ضسؽ إلكتخونيةمكتبة د ف ىشاؾ انخفاض في وجؾ وأ, السقجمة وبيؽ جؾدة الخجمات أبعاد ترسيؼ السؾقع االلكتخوني

السختبة األولى مؽ حيث تختيب أبعاد جؾدة  استجابة جؾدة الخجمات التعميسية, كسا احتل بعج مؾقع الجامعة اإللكتخوني

 .الخجمة

 

 . لكتخوني , جؾدة الخجمات السقجمةالسؾقع اإللكتخوني , السؾقع اإلترسيؼ   الكمسات السفتاحية :

 

 

 

 

 



  

 
 

 

The impact of website design on the quality of services provided  

(Case study on Al-Manara University) 

 

* ABSTRACT * 

The current study aimed to identify the impact of website design (method of use, 
content, interaction, attractiveness, service value) on the quality of the services provided 
(reliability, responsiveness, safety and reliability), where the most important concepts 
related to website design and service quality were addressed. This was done through a 
case study on the Al-Manara University website in Lattakia governorate, through the 
researcher’s reliance on the descriptive analytical approach, where a questionnaire was 
designed consisting of a set of questions related to the study variables, 120 answers 
were studied, and then the data was analyzed using the statistical program Spss. 25, 
the most important findings of the study are the existence of a significant relationship 
between the dimensions of the website design and the quality of the services provided, 
and there is a clear importance for the impact of use on the safety and reliability of 
services, and for the interactive effect on the response of services to students. 

 

Keywords:, Website design, Website , Quality of services provided .  
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 .:ممذمت

محؾر بسا أف  و, الجامعيةضسؽ مؤسداتيا  سا تقجمو مؽ إنجازات في البحث العمسيبأصبح تظؾر الجوؿ يقاس 
مؾاقع الكتخونية تدسح ليا إلنذاء  التعميسية دفع السؤسداتأدػ ذلػ إلى  فقج العسمية التعميسية ىؼ طمبة الجامعات

ترسيؼ ىحه السؾاقع ىؾ أداة لتقجيؼ معمؾمات وخجمات وجحب حيث أف , ني والسدتسخ عبخ الذبكة العالسيةبالتؾاجج اآل
التفاعمية  الستسخار العالقة أمخًا ضخورياً يعتبخ  سدتؾػ جؾدة الخجمةاالىتساـ بف ,) الحالييؽ والسختقبيؽ(انتباه الظالب 

  .التعميسية اتلظالب ومعخفة احتياجاتو مؽ الخجم, وعميو أصبح التخكيد عمى رغبات ابيؽ الجامعات والظالب

يسثل السؾقع االلكتخوني لمجامعة مشرة تعسل عمى إيراؿ الخجمات والسعمؾمات التي تديل السياـ السختمفة في الؾاقع 
تعكذ مؾاقع السؤسدات التعميسية و  ,التجريدية والسؾعفيؽ والدوار ( ةألصحاب السرمحة مثل ) الظالب وأعزاء الييئ

, كسا ُتداعج السؾاقع اإللكتخونية ا تعخيفي وتعميسي وتثقيفي ودعائيوالتخبؾية صؾر ىحه السؤسدات, يكؾف الغخض مشي
, والتؾاصل درجاتيؼبخؤية مظالب ل الدساحالتعميسية مؽ خالؿ التعّمؼ عؽ بعج, و األفخاد الحيؽ يخغبؾف في إكساؿ رحمتيؼ 

حيدًا في مؾاقع لحلػ نجج  , السؾاقع االلكتخونية الخاصة بالجامعةمع معمسييؼ مؽ خالؿ بؾابات الظالب الستاحة عمى 
 . واإلدارؼ  , فزاًل عؽ التعخيف بأعزاء كادرىا األكاديسيالجامعة لتدؾيقيا

 

 مرطمحات الدراسة :

 ص معيشة أو صؾر ت الستخابظة والتي تحتؾؼ عمى نرؾ الرفحاىؾ مجسؾعة مؽ  : رونيالسهقع اإللكت
أو فيجيؾىات أو ممفات صؾتية وغيخ ذلػ مؽ السمفات بحيث يكؾف ىحا السؾقع مؾجؾد أو مدتزاؼ عمى 
سيخفخ معيؽ في إحجػ الذخكات السدتزيفة بحيث يسكؽ الجخؾؿ إلييا عؽ طخيق شبكة اإلنتخنت مؽ أؼ 

 (6102ني, )عبجهللا الكدؾا.مؾقع بالعالؼ

 : إلى جشب عمى خادـ انتخنت أو أكثخمجسؾعة مؽ السمفات السؾضؾعة جشبا  ترسيم السهقع اإللكتروني ,
 مسا يدسح بعخض السحتؾػ ويذسل ىحا ) السحتؾيات والؾاجية التفاعمية ( لمسدتخجـ الشيائي عمى شكل

البرٌدٌة والصور النقطٌة ، وكل التً تحتوي على عدة عناصر كالنصوص والنماذج صفحة إنتخنت عشج طمبيا 

 ..HTML, CSS , XML, XHTM ,JAVASCRIPT.مثل ذلك ٌتم ترتٌبه بواسطة إحدى اللغات المستخدمة
 (6102)رمزاف , 
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 : ىي عسمية تظبيق مجسؾعة مؽ السعاييخ والسؾاصفات التعميسية والتخبؾية الالزمة  جهدة الخدمات التعميسية
لخفع مدتؾػ جؾدة وحجة السشتج التعميسي بؾاسظة كل فخد مؽ العامميؽ بالسؤسدة التعميسية وفي جسيع جؾانب 

 (6102)شساخي ,العسل التعميسي والتخبؾؼ . 
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السشيجي لمدراسة: اإلطار الفرل األول  

 

:الدراسات الدابقة  1-1    

راسات العربيَّة:  الدَّ

سالمية بالسديشة لتعميسية التي تقدميا الجامعة اإل: مدتهى جهدة الخدمات ابعشهان2019)دراسة)الذهاوره ,  -1
 السشهرة من وجية نظر الطالب. 

سالمية مؽ لتعميسية التي تقجميا الجامعة اإللى التعخؼ عمى مدتؾػ جؾدة الخجمات اإىجفت الجراسة  اىداف الدراسة :
 البخنامج االكاديسي.  ختالؼباتأكج مؽ مجػ اختالؼ تمػ الجرجة وجية نغخ الظالب, وال

ربعة مجاالت ىي : جؾدة أبإنذاء استبانة تؾزعت عمى  بإتباع السشيج الؾصفي التحميمي وذلػ قاـ الباحثالسشيجية: 
 مات السكتبة و تقؾيؼ الظالب. خج-رشاد االكاديسي اإل –التجريذ 

في  ةتؾػ جيج, وىشاؾ فخوؽ دالة احرائيف جؾدة الخجمات التعميسية بذكل عاـ كانت بسدأعيخت الشتائج أ الشتائج :
 مدتؾػ الخجمات حدب أراء الظالب. 

ة جهدة الخدمة التعميسية الجامعي لكترونية في تحديندارة  اإل اإلبعشهان : دور  (2019دراسة ) مراد وفؤاد ,  -2
 )دراسة ميدانية بكمية العمهم االقترادية التجارية وعمهم التديير جامعة السديمة(. 

لكتخونية في تحديؽ جؾدة الخجمة التعميسية دارة اإللى معخفة مجػ مداىسة تظبيق اإلإىجفت اىداف الدراسة : 
 البحث العمسي( -دارة التعميسيةاإل-السشاىج التجريدية  -لتجريذبأبعادىا ) ىيئة ا

اتبع الباحثاف السشيج الؾصفي التحميمي وتؼ جسع البيانات باالعتساد عمى االستبياف  واستيجؼ الباحثاف  السشيجية:
 . spssاساتحة الكمية محل الجراسة وفي التحميل عمى استخجاـ 

 الجراسة ىؾ مدتؾػ متؾسط ووجؾد عالقة ذات داللةلكتخونية بالكمية محل دارة اإلف مدتؾػ تظبيق اإلأتبيؽ  الشتائج:
لكتخونية بجرجة متؾسظة عمى جؾدة الخجمة التعميسية بأبعادىا في تحديؽ دارة اإلاحرائية تبخز مداىسة تظبيقات اإل

 اداء الكمية محل الجراسة. 

بعشهان: دور السهقع االلكتروني في تحدين جهدة الخدمات التعميسية من مشظهر ( 2018دراسة ) مذقق,  -3
 طمبة كمية العمهم االقترادية. 
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ي لى التعخؼ عمى مجػ تأثيخ مؾقع الكمية في جامعة دمحم بؾضياؼ السديمة فإتيجؼ ىحه الجراسة  اىداف الدراسة :
الكمية محل الجراسة وتذخيص مدتؾػ جؾدة الخجمات  لى جانب تقييؼ جؾدة مؾقعإتحديؽ جؾدة الخجمات التعميسية 

 التعميسية. 

االعتساد عمى السشيج الؾصفي, تؾزيع استسارة عمى مجسؾعة مؽ طمبة الكمية محل الجراسة بجامعة  السشيجية:
 .   spssالسديمة, تحميل البيانات لالعتساد عمى اسمؾب االنحجار الخظي البديط عبخ 

لسيجانية التي تؼ إجخاؤىا عمى الكمية محل الجراسة أف السؾقع االلكتخوني لمكمية يتؾفخ عمى بيشت الجراسة ا الشتائج:
الحيؾية( لكؽ ليذ بجرجة عالية في السعاييخ السعتسجة في الجراسة والستسثمة في )االستعساؿ ,السحتؾػ, القيسة الخجمية, 

السمسؾسية , االعتسادية , االستجابة , الدالمة , التعاطف(  .كسا أف أبعاد جؾدة الخجمات والستسثمة في )معغسيا 
لى وجؾد دور معشؾؼ عشج مدتؾػ داللة إتؼ التؾصل  دلت عمى تؾفخ الحج األدنى مؽ متظمبات جؾدة الخجمة بالكمية.

 (لمسؾقع االلكتخوني لمكمية في تحديؽ جؾدة الخجمات التعميسية. 1٠1٠)

درجة تهافر معايير ترسيم السهاقع االلكترونية في مهقع جامعة  :  بعشهان( 2015دراسة ) عيادات والعسري , -4
 . اليرمهك االلكتروني من وجية نظر متخرري تكشهلهجيا السعمهمات واالتراالت

لى الكذف عؽ مجػ التداـ مؾقع جامعة اليخمؾؾ االلكتخوني بسعاييخ ترسيؼ السؾاقع إتيجؼ  أىداف الدراسة :
 نغخ متخرري تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت.االلكتخونية مؽ وجية 

فشي حاسؾب مسؽ يعسمؾف في جامعة اليخمؾؾ في 66عزؾ ىيئة تجريذ و ٢6تكؾنت عيشة الجراسة مؽ   السشيجية:
االردف وقاـ الباحث بإجخاء استبياف  مؾزع عمى ستة اقداـ وىي : معاييخ تذغيل السؾقع والترفح والمغة والترسيؼ 

 الجقة والحجاثة. ومغيخ الذاشة و 

تبيؽ مؽ خالؿ الستؾسظات الحدابية أف الجرجة الكمية لتؾفخ السعاييخ الخاصة بترسيؼ السؾاقع اإللكتخونية   الشتائج:
في مؾقع الجامعة محل الجراسة كانت كبيخة , إذ جاء في السخاتب الثالثة األولى )مجاؿ معاييخ تذغيل السؾقع 

الترفح , ومجاؿ معاييخ المغة ( عمى التؾالي . كسا تبيؽ وجؾد فخوؽ ذات داللة اإللكتخوني , ومجاؿ معاييخ 
( عمى متغيخ الؾعيفة ولرالح الفشييؽ , وعجـ عيؾر فخوؽ ذات داللة إحرائية 1.1٠إحرائية عشج مدتؾػ داللة )

 في مجاؿ سشؾات الخبخة .

راسات األجشبيَّة:  الدَّ

 بعشهان: ( Wilson,2019دراسة ) .1

The effect of website design quality and service quality on repurchase intention in 
the E-commerce industry (Across-continental Analysis).  
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العشهان بالمغة العربية:  تأثير جهدة ترسيم السهقع وجهدة الخدمة عمى نية إعادة الذراء في صشاعة التجارة 
 يل عبر القارات( .االلكترونية )تحم

لى فحص تأثيخ جؾدة ترسيؼ السؾقع وجؾدة الخجمة عمى نية إعادة الذخاء لجػ إىجفت الجراسة  اىداف الدراسة :
 السدتيمكيؽ في صشاعة التجارة االلكتخونية في القارات الخسذ. 

  pls-semث طخيقة تؼ استخجاـ استبياف الكتخوني عمى السدتيجفيؽ في القارات الخسذ, طبق الباح السشيجية:
 لتحميل وتؾليج الشتائج مؽ البيانات. 

سيا واستخاليا واوروبا لعبت جؾدة الخجمة دور ميؼ في التأثيخ عمى نية اعادة الذخاء آف في أتؼ االستشتاج  الشتائج:
ف الخضا بذكل ايجابي تؾسط العالقات أخ اىسية في الذساؿ والجشؾب, كسا كثاا بيشسا لعبت جؾدة ترسيؼ السؾقع دور 

 بيؽ جؾدة ترسيؼ السؾقع وجؾدة الخجمة ونية اعادة الذخاء بيؽ جسيع القارات الخسذ. 

 بعشهان : (Boon-itt,2019دراسة ) .2
Quality of health websites and their influence on perceived usefulness, trust and 

intention to use: an analysis from Thailand. 

جؾدة السؾاقع الرحية وتأثيخىا عمى الفائجة السترؾرة والثقة ونية االستخجاـ : تحميل مؽ العشهان بالمغة العربية: 
 تايالنج.

الغخض مؽ الجراسة ىؾ فحص خرائص السؾاقع الرحية , التي يسكؽ أف تالئؼ جؾدة مؾاقع الؾيب أىداف الدراسة : 
 حؾظ لمسؾاقع الرحية بشاء عمى نسؾذج قبؾؿ السعمؾمات ., وأيزا إلى فحص الزعف السم

تؼ اجخاء دراسة استقرائية عبخ اإلنتخنت لجسع البيانات مؽ السدتيمكيؽ الحيؽ استخجمؾا اإلنتخنت لمبحث السشيجية : 
 عؽ السعمؾمات .

عمى نية إدارة السؾقع اإللكتخوني الرحي عشجما  ف جؾدة مؾقع الؾيب الرحي تؤثخ إيجاباً ألى إتذيخ الشتائج الشتائج : 
مكؽ أف يؤدؼ مدتؾػ الثقة في استخجاـ السؾاقع الرحية إلى تحديؽ يثق السدتخجمؾف في الخجمة ويجركؾنيا , كحلػ 

 الفائجة الستؾقعة , وستدداد نية استخجاـ ىحه السؾاقع لمبحث عؽ السعمؾمات الرحية.

 

 :بعشهان (kareem and Enayati, 2017 دراسة ) .٢
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Evaluation of Educational Services Quality at the College of Education in 
University of Garmian Based on SERVQUAL Model. 

تقهيم جهدة الخدمات التربهية في كمية التربية بجامعة كرميان عمى اساس نسهذج جهدة العشهان بالمغة العربية: 
 الخدمة 

لى تقييؼ جؾدة الخجمات التعميسية مؽ وجية نغخ الظالب في كمية التخبية إىجفت ىحه الجراسة  الدراسة :اىداف 
 جامعة كخمياف عمى اساس نسؾذج جؾدة الخجمة. 

جخيت في كمية التخبية محل الجراسة عمى طالب الكمية تؼ أالجراسة السشيج الؾصفي السقظعي و اتبعت  السشيجية :
دة الخجمة القياسي بسا في ذلػ جدأيؽ مؽ السعمؾمات الجيسؾغخافية واالبعاد الخسدة لجؾدة الخجمة, استخجاـ استبياف جؾ 

 تؼ جسع البيانات في اختبارات االحراء الؾصفي احادؼ االتجاه.

بعاد ألتعميسية وىشاؾ فجؾة ايجابية في بعاد جؾدة خجمات اأف ىشاؾ فجؾات سمبية في بعض أعيخت أ الشتائج :
 و سشة الجراسة. أوؽ ذات داللة احرائية حدب الجشذ والتعاطف, وعجـ وجؾد فخ  السمسؾسية

   بعشهان:( Kamour,2017دراسة ) .4

The quality of education services and its effect on students’ satisfaction an 
empirical study on students of Alrifaq private university in Libya. 

جهدة الخدمات التعميسية وتأثيرىا عمى رضا الطالب دراسة تجريبية عمى طالب جامعة العشهان بالمغة العربية:  
 الرفاق الخاصة في ليبيا. 

 . ا الظالب في الجامعة محل الجراسةلى إعيار تأثيخ الخجمات التعميسية عمى رضإتيجؼ الجراسة  اىداف الدراسة:

استخجـ الباحث السشيج الؾصفي التحميمي القائؼ عمى دراسة ميجانية لمحرؾؿ عمى البيانات االولية مؽ  السشيجية:
 مرادرىا الخئيدية مؽ خالؿ ترسيؼ استبياف لجسع السعمؾمات مؽ الظالب. 

ت عمى مدتؾػ رضا الظالب, كساف اوضح ف تحديؽ جؾدة الخجمة التعميسية يشعكذ ايجاباً ألى إالتؾصل  الشتائج:
 ( . 1٠1٠)ذو داللة احرائية لجؾدة الخجمة التخبؾية عمى رضا الظالب عشج مدتؾػ  الجراسة اف ىشاؾ تأثيخاً 

 

 

 

 



  

7 
 

 وجو التذابو و االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات الدابقة.أ 2-1

 االختالف انتشابه انؼىىان انباحث

 (6102)الذؾاوره , 

 دػتؾػ جػؾدة الخػجماتم

التعميسيػػػػة التػػػػي تقػػػػجميا 

الجامعػػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػػالمية 

بالسجيشػػػػػػة السشػػػػػػػؾرة مػػػػػػػؽ 

 وجية نغخ الظالب.

تتذػػػابو الجراسػػػػة الحاليػػػػة 

مػػع الجراسػػة الدػػابقة مػػؽ 

 البػػػػػػػاحثيؽ حيػػػػػػث اتبػػػػػػػاع

الؾصػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي السػػػػػػػػػػػػػػػػػػشيج 

, كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال التحميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

الجراسػػػتيؽ درسػػػتا متغيػػػخ 

 الجؾدة الخجمة.

 

تشاولػػػػػػػػػػػػػػػػػت الجراسػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

الدػػػػػػػػابقة مػػػػػػػػؽ حيػػػػػػػػث 

الستغيػػػػػػػػػػػػػػخ السدػػػػػػػػػػػػػػتقل  

جػػػػػػػػػػػػػػػؾدة الخػػػػػػػػػػػػػػػجمات )

التعميسيػػػػػػػػػػػػػػػػػة( بيشسػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 الجراسػػػػػػػػػػػػػػػػػة الحاليػػػػػػػػػػػػػػػػػة

  اعتسجتو كستغيخ تابع.

 (2019فؤاد , مخاد و )

االدارة   دور

االلكتخونيػػة فػػي تحدػػيؽ 

جػػؾدة الخجمػػة التعميسيػػة 

)دراسػػػػػػػػػػػػػػػة  الجامعيػػػػػػػػػػػػػػػة

ميجانيػػػػػػة بكميػػػػػػة العمػػػػػػـؾ 

االقترػػػػػػػػادية التجاريػػػػػػػػة 

وعمػػػـؾ التدػػػييخ جامعػػػة 

 السديمة(

تتذػػػابو الجراسػػػػة الحاليػػػػة 

مػػع الجراسػػة الدػػابقة مػػؽ 

الستغيػػػػػػػخ التػػػػػػػابع حيػػػػػػػث 

 )جؾدة الخجمة(

تشاولػػػػػػػػػػػػػت الجراسػػػػػػػػػػػػػة -

الدػػػػػػػػابقة مػػػػػػػػؽ حيػػػػػػػػث 

)دور الستغيخ السدػتقل 

اإلدارة االلكتخونيػػػػػػػػػػػػػػػػة( 

بيشسػػػا الجراسػػػػة الحاليػػػػة 

)تػػأثيخ ترػػسيؼ السؾقػػع 

, االلكتخونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي(

واخػػػػػػػػػػػػػػػػػتالؼ البيئػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 التظبيقية.
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 (6102,  مذقق)

السؾقػع االلكتخونػػي دور 

فػػػػػػػػػػي تحدػػػػػػػػػػيؽ جػػػػػػػػػػؾدة 

الخػػجمات التعميسيػػة مػػؽ 

مشغػػػػػػػػػؾر طمبػػػػػػػػػة كميػػػػػػػػػة 

.العمـؾ االقترادية  

تتذػػػابو الجراسػػػػة الحاليػػػػة 

مػػع الجراسػػة الدػػابقة مػػؽ 

حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث الستغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ 

)السؾقع السدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقل

( والستغيػػػػػػػػخ االلكتخونػػػػػػػػي

 (التابع )جؾدة الخجمات

تشاولػػػػػػػػػػػػػت الجراسػػػػػػػػػػػػػة -

الدػػػػػػػػابقة مػػػػػػػػؽ حيػػػػػػػػث 

البيئػػػػػػػػػػػػػػػػػة التظبيقيػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

سػػػػة ) طمبػػػػة كميػػػػة لمجرا

العمػػػػـؾ االقترػػػػادية( , 

 بيشسا الجراسة الحالية

) دراسػػػػػػة حالػػػػػػة عمػػػػػػى 

 جامعة السشارة(

 

)عيػػػػػػػػادات والعسػػػػػػػػخؼ , 

2015) 

درجػػػػػػػة تػػػػػػػؾافخ معػػػػػػػاييخ 

ترػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسيؼ السؾاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

االلكتخونيػػػػة فػػػػي مؾقػػػػػع 

جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اليخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾؾ 

االلكتخونػػػػي مػػػػؽ وجيػػػػة 

نغػػػػػػػػػػػػػػخ متخررػػػػػػػػػػػػػػي 

تكشؾلؾجيػػػػػػػا السعمؾمػػػػػػػات 

 واالتراالت.

الجراسػػػػة الحاليػػػػة تتذػػػابو 

مػػع الجراسػػة الدػػابقة مػػؽ 

حيػػػث الستغيػػػػخ السدػػػػتقل 

)ترػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسيؼ السؾقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 االلكتخوني(

تشاولػػػػػػػػػػػػػت الجراسػػػػػػػػػػػػػة -

الدػػػػػػػػابقة مػػػػػػػػؽ حيػػػػػػػػث 

 مجتسع الجراسة

متخررػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  )

تكشؾلؾجيػػػػػا السعمؾمػػػػػات 

واالترػػػػاالت( , بيشسػػػػا 

الجراسػػػػػة الحالية)طمبػػػػػة 

 جامعة السشارة(
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 ()* انجذول

تشاولػػػت الجراسػػػة الدػػػابقة مػػػؽ -
الستغيػػػػػخ التػػػػػابع )إعػػػػػادة حيػػػػػث 

الذػػػػػػخاء فػػػػػػي صػػػػػػشاعة التجػػػػػػارة 
االلكتخونيػػػػػػػة(, بيشسػػػػػػػا الجراسػػػػػػػة 
الحاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة)جؾدة الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجمات 
 السقجمة(

تتذػػػػػػابو كػػػػػػل مػػػػػػؽ الجراسػػػػػػة -
الحاليػػػة مػػػع الجراسػػػة الدػػػابقة 
فػػػي الستغيػػػخ السدػػػتقل )جػػػؾدة 
 ترسيؼ السؾقع(

تػػأثيخ جػػؾدة ترػػسيؼ السؾقػػع 
وجػػػػػؾدة الخجمػػػػػة عمػػػػػى نيػػػػػة 

عة إعػػػػادة الذػػػػخاء فػػػػي صػػػػشا
التجػػػارة االلكتخونيػػػة )تحميػػػل 

(عبخ القارات  

(Wilson, 2019) 

تشاولت الجراسة الدابقة مؽ -
حيث الستغيخ التابع ) التأثيخ 

عمى الفائجة والثقة ونية 
االستخجاـ( , بيشسا الجراسة 

لحالية ) جؾدة الخجمات ا
, واختالؼ القظاع في السقجمة(

الجراسة الدابقة )صحي( بيشسا 
ميسي(.الحالية )تع   

في  ومؽ حيث السشيجية -
الجراسة الدابقة)دراسة 

( استقرائية عبخ اإلنتخنت
بيشسا الجراسة الحالية )مشيج 

 وصفي تحميمي(

تتذػػػػػػابو كػػػػػػل مػػػػػػؽ الجراسػػػػػػة -
الحاليػػة والجراسػػة الدػػابقة مػػؽ 
حيػػػػػػػػػػػث الستغيػػػػػػػػػػػخ السدػػػػػػػػػػػتقل 
 )السؾقع االلكتخوني(

جػػػػػػػػػؾدة السؾاقػػػػػػػػػع الرػػػػػػػػػحية 
وتأثيخىػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػى الفائػػػػػػػػػػػػجة 

والثقػػػػػػػػػػػة ونيػػػػػػػػػػػة  السترػػػػػػػػػػػؾرة
االسػػػػػػػػتخجاـ : تحميػػػػػػػػل مػػػػػػػػؽ 
 تايالنج

 
(Boon-itt, 2019) 

تشاولػػػػػت الجراسػػػػػة الدػػػػػابقة مػػػػػؽ 
حيػػػػػث السشيجيػػػػػة فػػػػػي الجراسػػػػػة 
الدػػابقة )الؾصػػفي السقظعػػي( , 
بيشسا الجراسػة الحاليػة ) وصػفي 
 تحميمي(

رزشااابثّ كااام ياااٍ انذساصاااخ  -

انسبنٛخ ٔانذساصخ انضبثمخ ياٍ 

انجٛئاااااااخ انزطجٛمٛاااااااخ  زٛاااااااث

 نهذساصخ.

تقػػػػػػػػػػػؾيؼ جػػػػػػػػػػػؾدة الخػػػػػػػػػػػجمات 
التخبؾيػػػػػة فػػػػػي كميػػػػػة التخبيػػػػػة 
بجامعة كخمياف عمى اساس 
 نسؾذج جؾدة الخجمة

 

(Kareem and 
Enayati,2017) 

تشاولػػػت الجراسػػػة الدػػػابقة مػػػؽ -
حيػث الستغيػخ السدػتقل ) جػػؾدة 
الخػػػػػػػػجمات التعميسيػػػػػػػػة( ,بيشسػػػػػػػػا 
الجراسػػػػػػػػػػة الحاليػػػػػػػػػػة ) ترػػػػػػػػػػسيؼ 
 السؾقع االلكتخوني( .

الجراسػػػػػػة تتذػػػػػػابو كػػػػػػل مػػػػػػؽ -
الحاليػػة والجراسػػة الدػػابقة مػػؽ 
حيػػػػػػػػػػػػػث مجتسػػػػػػػػػػػػػع الجراسػػػػػػػػػػػػػة 
)الظػػػػػػػػػػػػػػػػػالب(, والسشيجيػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الستبعػػػػػة بالجراسػػػػػة )الؾصػػػػػفي 

 التحميمي(

جػػػػػػؾدة الخػػػػػػجمات التعميسيػػػػػػة 
وتأثيخىا عمى رضػا الظػالب 
دراسػػة تجخيبيػػة عمػػى طػػالب 
جامعػػة الخفػػاؽ الخاصػػة فػػي 

.ليبيا  

(Kamour, 2017) 
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 البحث :مذكمة  3-1

بسا يشعكذ إيجابًا عمى الخجمات العامة السقجمة  التكشؾلؾجية الكثيخ مؽ الجيج لسؾاكبة التظؾراتبحلت دوؿ عجيجة  
االنتقاؿ السخف لمسؤسدات والسخافق يزسؽ بجعل الحياة أسيل وأكثخ أمانًا, و مسا يبذخ  ,اإلمكاف قجروجعميا رقسية 

  .الكتخونيةخجمات ال ة مؽ الخجمات التقميجية إلىالعام

السجارس والجامعات إلغالؽ  العجيج مؽدفعت لقج ألقت أزمة فايخوس كؾرونا بغالليا عمى قظاع التعميؼ , أيزًا 
مؤسدة تعميسية الكتخونية تتشاسب مع عسل كل مشرات مؽ خالؿ ترسيؼ , ؽ بعجأبؾابيا والتحؾؿ إلى التعميؼ ع

ع ومجػ تحقيقيا التخكيد عمى عسل ىحه السؾاقمؽ الزخورؼ  . لحلػ أصبح مؽ خجمات تعميسيةوتخبؾية وما تحؾيو 
الجيجة  لسعخفة نقاط القؾة والزعف والعسل عمى تعديد الخجماتومع ضخورة التقييؼ السدتسخ , لألىجاؼ السشذؾدة

. مسا سبق جاء ىحا البحث لمؾقؾؼ عمى واقع ترسيؼ السؾقع اإللكتخوني لجامعة السشارة وتحديؽ ما ىؾ ضعيف مشيا
 ومعخفة مجػ تأثيخه عمى جؾدة ونؾعية الخجمات التعميسية التي يقجميا.

:مسا سبق يسكؽ صياغة مذكمة البحث عبخ   

  ؟التي تقدميا عمى جهدة الخدماتلجامعة السشارة ما ىه تأثير ترسيم السهقع االلكتروني 

 

 : أىسيَّة البحث7-1

 عسميَّة: تغيخ أىسيَّة الجَّراسة مؽ ناحيتيؽ نغخيَّة و

وأبعاد  ترسيؼ السؾقع االلكتخوني التعخؼ عمى أبعادسج ىحا البحث أىسيتو مؽ حيث يدتمن الشاحية الشظرية: - 1

وتؾسيع  اإللكتخونية لمسؤسدات التعميسية , والتعخؼ باالتجاىات الحجيثة في ترسيؼ السؾاقعجؾدة الخجمات التعميسية

 نظاؽ السعخفة بيا.
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ضسؽ تكسؽ أىسية البحث بتقجيؼ معمؾمات ىامة لمقائسيؽ عمى ترسيؼ السؾقع االلكتخوني  ومن الشاحية العسمية: -2

ىحه الجراسة لمظالب,  واالستفادة مؽ  بجؾدة عالية بزخورة االىتساـ بو وتقجيؼ الخجمات التعميسيةجامعة السشارة 

 لتعديد مؽ جيؾد الجامعة في ىحا السجاؿ.

 

 أىداف البحث4-1

 تحقيق األىجاؼ اآلتية :إلى البحث ييجؼ 
 
معاييخ ترسيؼ  مؽ جيةجامعة السشارة في تأثيخ ترسيؼ السؾقع االلكتخوني عمى جؾدة الخجمات السقجمة دراسة  -0

, ومؽ جية معاييخ جؾدة القيسة الخجمية (الجاذبية, ,  التفاعمية , , السحتؾػ طخيقة االستعساؿ) السؾقع االلكتخوني
 .(, األماف والسؾثؾقية االستجابةاالعتسادية , )الخجمات 

 
 لخفع مدتؾػ جؾدة خجماتيا التعميسية.لمجامعة  تداىؼ في تظؾيخ السؾقع االلكتخوني التؾصل إلى نتائج وتؾصيات -6

 فرضيَّات البحث 1-5

:   التاليةالسبجئية الفخضيات  صياغة تؼسة دارلاشكالية إلإلجابة عمى   

فرضيَّة البحث الر  ئيدة: ال يهجد تأثير ذو داللة إحرائية لترسيم السهقع االلكتروني عمى جهدة الخدمات السقدمة 
.جامعة السشارةفي   

 ويتفخع عؽ الفخضية الخئيدة الفخضيات الفخعية اآلتية:

 خوني وتأثيخه عمى االلكت استعساؿ السؾقعال تؾجج عالقة ذات داللة إحرائية لسعيار  :األولى الفرضيَّة الفرعيَّة

 .في جامعة السشارة السقجمة جؾدة الخجماتأماف ومؾثؾقية 

 ال تؾجج عالقة ذات داللة إحرائية لسعيار استعساؿ السؾقع االلكتخوني وتأثيخه عمى الفرضيَّة الفرعيَّة الثانية :

 .في جامعة السشارة السقجمة جؾدة الخجمات اعتسادية
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 السؾقع االلكتخوني وتأثيخه  استعساؿ: ال تؾجج عالقة ذات داللة إحرائية لسعيار  :  الثالثة الفرضيَّة الفرعيَّة

 .في جامعة السشارة السقجمة جؾدة الخجمات  استجابةعمى 

 ال تؾجج عالقة ذات داللة إحرائية لسعيار محتؾػ السؾقع االلكتخوني وتأثيخه عمى  الرابعة الفرضيَّة الفرعيَّة :

 في جامعة السشارةالسقجمة جؾدة الخجمات أماف ومؾثؾقية 

 االلكتخوني وتأثيخه عمى  محتؾػ السؾقع: ال تؾجج عالقة ذات داللة إحرائية لسعيار  الفرضية الفرعية الخامدة

 في جامعة السشارة.السقجمة  جؾدة الخجمات  اعتسادية

 :وتأثيخه عمىػ السؾقع االلكتخوني محتؾ ال تؾجج عالقة ذات داللة إحرائية لسعيار  الفرضية الفرعية الدادسة 

 في جامعة السشارة.السقجمة جؾدة الخجمات  استجابة

 االلكتخوني وتأثيخه  القيسة الخجمية لمسؾقع: ال تؾجج عالقة ذات داللة إحرائية لسعيار الفرضية الفرعية الدابعة

 في جامعة السشارة.السقجمة جؾدة الخجمات  أماف ومؾثؾقيةعمى 

 وتأثيخه القيسة الخجمية لمسؾقع االلكتخوني ال تؾجج عالقة ذات داللة إحرائية لسعيار  الثامشة: الفرضية الفرعية

 .في جامعة السشارةالسقجمة جؾدة الخجمات اعتسادية عمى 

: ال تؾجج عالقة ذات داللة إحرائية لسعيار القيسة الخجمية لمسؾقع االلكتخوني وتأثيخه  الفرضية الفرعية التاسعة  •

 في جامعة السشارة.السقجمة عمى استجابة جؾدة الخجمات 

السؾقع االلكتخوني وتأثيخه عمى  تفاعميةال تؾجج عالقة ذات داللة إحرائية لسعيار  : العاشرةالفرضية الفرعية   •

 ي جامعة السشارة.فالسقجمة  جؾدة الخجمات أماف ومؾثؾقية 

السؾقع االلكتخوني وتأثيخه  تفاعمية  : ال تؾجج عالقة ذات داللة إحرائية لسعيارالحادية عذرالفرضية الفرعية  •

 في جامعة السشارة.السقجمة جؾدة الخجمات  اعتساديةعمى 

السؾقع االلكتخوني وتأثيخه  تفاعميةال تؾجج عالقة ذات داللة إحرائية لسعيار  : انية عذرالفرضية الفرعية الث •

 في جامعة السشارة.السقجمة  جؾدة الخجمات استجابة  عمى
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السؾقع االلكتخوني وتأثيخه  جاذبية  : ال تؾجج عالقة ذات داللة إحرائية لسعيار الفرضية الفرعية الثالثة عذر •

 في جامعة السشارة.السقجمة لخجمات جؾدة اأماف ومؾثؾقية عمى 

السؾقع االلكتخوني وتأثيخه  جاذبية : ال تؾجج عالقة ذات داللة إحرائية لسعيار الفرضية الفرعية الرابعة عذر •

 جامعة السشارة. فيالسقجمة جؾدة الخجمات  اعتساديةعمى 

السؾقع االلكتخوني وتأثيخه  جاذبية لسعيار: ال تؾجج عالقة ذات داللة إحرائية  الفرضية الفرعية الخامدة عذر •

 في جامعة السشارة.السقجمة جؾدة الخجمات  استجابةعمى 

 

 

 

 نسهذج الدراسة : 6-1

 : الجاذبية ,, تفاعمية) االستعساؿ , السحتؾػ , ال ترسيؼ السؾقع االلكتخوني الستغير السدتقل 
 . القيسة الخجمية (

 : (األماف والسؾثؾقيةجؾدة الخجمات السقجمة )االعتسادية , االستجابة , الستغير التابع . 
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 مشيجيَّة البحث : 7-1

, حيث تؼ االستشاد إلى بيانات ثانؾية ُجسعت مؽ السخاجع العخبية التحميمي عمى السشيج الؾصفي ةحثالبا تاعتسج 

, كسا تؼ االعتساد عمى بيانات أولية تؼ الحرؾؿ عمييا العمسية الخاصة بستغيخات الجراسةواألجشبية والسقاالت والخسائل 

تصميم الموقع أبعاد  

  االلكتروني 
 أبعاد جودة الخدمات 

 المحتوى

 التفاعلية

 القيمة الخدمية

الستعمالا  

 

 االعتمادية

 االستجابة

األمان 

 والموثوقية

 الجاذبية
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امعة السشارة تزسؽ مجسؾعة مؽ األسئمة الستعمقة بسؾضؾع البحث وتؾزيعو عمى طالب جتمؽ خالؿ ترسيؼ استبياف 

 ( اإلحرائي. .Spss25, والختبار الفخضيات تؼ االعتساد عمى بخنامج )في محافغة الالذقية

 مجتسع البحث وعيشتو: 8-1

ر عيشة , وتؼ اختيابسختمف كمياتيا وأقداميا تكؾف مجتسع البحث مؽ جسيع طالب جامعة السشارة في محافغة الالذقية

 .إجابة 061تؼ دراسة , لباحثة بتؾزيع استبانة إلكتخونيةقامت ا ولقج, وعذؾائية بديظة مش

 حدود البحث: 9-1

 .6166_6160الفرل األوؿ مؽ العاـ الجراسي  الزمانيَّة:

 لجامعة السشارة.اإللكتخوني السؾقع السكانيَّة: 

 

  خالصة الفرل :  

, مؽ لمبحث والحؼ تؼ التظخؽ فيو إلى تحجيج اإلطار العاـ ,تشاولشا مؽ خالؿ ىحا الفرل الجانب السشيجي لمجراسة

تؼ تحجيج مذكمة ايزًا  .يا ومقارنتيا مع الجراسة الحاليةخالؿ التعخؼ عمى الجراسات الدابقة بقرج االستفادة مش

 . مشيجية البحثنسؾذجيا و الجراسة وتداؤالتيا وأىسيتيا الشغخية والعسمية, وتحجيج اىجاؼ الجراسة و فخضياتيا و 
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 الفرل الثاني: اإلطار الشظري لمدراسة
 

 السبحث األول : مفاىيم عامة حهل ترسيم السهقع اإللكتروني 

 تمهيد : 

أصبح مؽ الزخورؼ أف يتؼ التعامل في التكشؾلؾجيا بالذكل السشاسب   ىؾ وقت التظؾر والتكشؾلؾجيا, الؾقت الحالي 

عؽ  , حيث أصبحت السؾاقع االلكتخونية اليـؾ متدايجةف نحقق أعمى قجر مؽ االستفادة مشياالحؼ مؽ خالليا ندتظيع أ

الحج الظبيعي , وىي الؾاجية وبؾابة السؤسدة الخئيدية األكثخ استخجامًا التي مؽ خالليا يتحقق العسل لتحديؽ جؾدة 

.عل التغيخات التكشؾلؾجية القائسةخجماتيا مؽ أجل الحفاظ عمى بقائيا في   

:  تعريف السهقع اإللكتروني   1-2 

جيؾ الستخابظة وفق ىيكل متساسػ ومتفاعل , ييجؼ إلى مجسؾعة مؽ الرفحات والشرؾص والرؾر ومقاطع الفي
ؾؿ إليو غيخ محجد بدماف وال , بحيث يكؾف الؾصوالبيانات عؽ جية ما أو مؤسدة ماعخض ووصف السعمؾمات 

بقية السؾاقع عمى شبكة االنتخنت ., ولو عشؾاف فخيج محجد يسيده عؽ مكاف  

, والسؾقع الفخعي ىؾ مؾقع متجاخل في مؾقع ويب أخخ, إذ أكثخسؾقع عمى مؾقع فخعي واحج أو ويسكؽ أف يحتؾؼ ال
, فإف السؾقع عبارة عؽ مجمج فخعي يحتؾؼ عمى مؾقع  يحتؾؼ عمى مجسؾعة مؽ السجمجاتاعتبخ مؾقع الؾيب دليالً 

.(6101) مرظفى , ويب مدتقاًل بحاتو .   

, ؾمى : نرؾص, صؾر, أفالـ فيجيتخابظة التي قج تحتؾؼ عمجسؾعة مؽ صفحات الؾيب الس  أيزًا:ويعّرف  -
, ويسكؽ استعخاض ىحا السؾقع مؽ خالؿ ني مدتزاؼ في خادـ واد عمى األقل, والسؾقع اإللكتخو تدجيالت صؾتيو

( وغيخىا مؽ السترفحات, Mozilla Firefox ,internet explorerجياز حاسب يتزسؽ مترفح لإلنتخنت مثل ) 
 (.6112)نجؼ ,    خالؿ أجيدة الياتف الشقاؿ الحجيثة .  ٍمالسؾاقع  مع التظؾر الحجيث أصبح  باإلمكاف ترفح

إلى جشب عمى خادـ انتخنت أو مجسؾعة مؽ السمفات السؾضؾعة جشبا  ترسيم السهقع اإللكتروني :تعريف  -
, مسا يدسح بعخض السحتؾػ ويذسل ىحا ) السحتؾيات والؾاجية التفاعمية ( لمسدتخجـ الشيائي عمى شكل صفحة أكثخ
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التً تحتوي على عدة عناصر كالنصوص والنماذج البرٌدٌة والصور النقطٌة ، وكل ذلك ٌتم ترتٌبه إنتخنت عشج طمبيا 

 (6102)رمزاف ,  .HTML, CSS , XML, XHTM JAVASCRIPT,مثل بواسطة إحدى اللغات المستخدمة

:ةقع اإللكترونياأنهاع السه    1-1-2 

, وتعخض ىحه الرفحة ؾصؾؿ إلييا مؽ خالؿ عشؾاف السؾقعرئيدية يسكؽ اليحتؾؼ السؾقع اإللكتخوني عمى صفحة 
تقديسيا  ويسكؽ محتؾيات السؾقع وتزؼ ارتباطات تذعبية تقؾد لرفحات أخخػ في نفذ السؾقع أو في مؾاقع أخخػ.

  مؽ حيث التالي:

: (6102) ثشيؾ , أواًل من حيث السزسهن   

السحتؾػ الحؼ تقجمو, ويسكؽ  ترشيفيا كالتالي: وييتؼ  ىحا الترشيف بتحجيج السؾاقع مؽ حيث  

وىي مؾاقع  تقجـ عخوضا عؽ  مشتجات معيشة تكؾف تابعة لذخكات ومؤسدات غالبًا ما تكؾف ىحه مهاقع تجارية: -
السؾاقع  تابعة  ليا وىحه السؾاقع  إما تقـؾ عمى التدؾيق لمدمع  والسشتجات وىي بحلػ مؾاقع  تجارية تدؾيقية, أو تقـؾ 

.بالتعخيف بيحه السشتجات دوف تؾفيخ إمكانية بيعيا وىي تدسى بالسؾاقع التدؾيقية اإلعالمية  

وتخكد اىتساميا عمى تقجيؼ الخجمات اإلخبارية المحغية وربسا تزيف إلييا بعض التحميالت مهاقع إخبارية: -
.اإلخبارية والتقاريخ  

وتزؼ ىحه السؾاقع  نظاقات اىتساـ واسعة متشؾعة مؽ حيث :  مهاقع شاممة: - 

: فتيتؼ  بالسجاالت الدياسية واالقترادية والعمسية واالجتساعية وغيخىا. التخرص-أ  

: فتشذخ األخبار والتحقيقات والسقابالت واستظالعات الخأؼ. القهالب الفشية-ب  

ؾعة.فتيتؼ بسداحات جغخافية متش السشاطق الجغرافية:-جػ   

وتدانج ىحه السؾاقع مؤسدات إعالمية أخخػ مثل الرحف و اإلذاعات والقشؾات الفزائية مهاقع إعالمية :-
 وذلػ في محاولة الستكساؿ جسيع أدوات العخض اإلعالمي وإحجاث نؾع مؽ التكامل بيؽ الؾسائل.

 
تقجـ ىحه السؾاقع معمؾمات عمسية أو بحؾث أو دراسات وقج يزعؾا الباحثؾف  السهاقع العمسية:-

 والستخررؾف في السجاؿ واألكاديسيؾف. 
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ا يات التعميسية وتظخح بييئتخص ىحه السؾاقع الجامعات والسعاىج والسجارس والالسهاقع التعميسية: -
تعميسية أو دراسية.  عمؾاضي  

 
العدكخية وال تتاح لمعامة  نبالجؾا ةمعمؾمات مختمف عىحه السؾاق حاتصف تتزسؽ و السهاقع العدكرية:- 

ا بالشذخ. سؾجؾدة بيا مرخح ليات النت البياإال إذا كان  
 

خة إلى ع التي تقجـ خجمات تخفييية لدائخييا مثل خجمة إرساؿ الخسائل القريوىي السؾاقالسهاقع الترفييية: -
.  عخالؿ السؾق لرؾتية أو خجمة الجردشة مؽات افؾنات السحسؾلة أو خجمة تشديل السمفالتم  

 
بيؼ  أو معمؾمات خاصة وف فييا بيانات أو صؾرالتابعة ألشخاص يشذخ  وىي السؾاقع السهاقع الذخرية:-

  ) كالديخ الحاتية( .
 

: (6104) لظخش ,  ثانيًا من حيث االحتراف  
  
غالبًا ما يقـؾ عمييا شخص أو عجة أشخاص مؽ اليؾاة الحيؽ يخغبؾف فقط في التعبيخ عؽ  مهاقع ىهاة:-  

أو األدبي أو العمسي. الفكخؼ   يؼتاجنرؤيتيؼ أو التعخيف بأنفديؼ أو عخض إ  
 

بكفاءات محتخفة لمعسل  ؽ, وتدتعيررةعمى مؤسدات محتخفة ومتختقـؾ ىحه السؾاقع مهاقع محترفة: -
المي. اإللكتخوني واإلع  

 

: (6104) لظخش ,  ثالثًا من حيث الجسيهر السدتيدف  
 

يتشؾع الجسيؾر السدتيجؼ وفقا لظبيعة السؾؽ  والسؤسدة أو الذخص القائؼ عميو, تبعا لمفكخة واليجؼ  
 األساسي الحؼ نذأ مؽ أجمو:

مؾاقع تدتيجؼ جسيؾرًا متخررًا محتخفًا: تدتيجؼ ىحه السؾاقع  جسيؾرًا في تخرص معيؽ : عمسي,  - 
 اجتساعي, اقترادؼ, ثقافي...)إلخ(. 
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مؾاقع تدتيجؼ جسيؾرًا عامًا متشؾعًا: تعخض ىحه السؾاقع مادة متشؾعة تدتيجؼ عسؾمًا الجسيؾر الحؼ  -
ؾؿ إلى أكبخ قجر مسكؽ مؽ قظاعات الجسيؾر الستشؾعة.يدور شبكة اإلنتخنت وذلػ في محاولة لمؾص  

: (6104) لظخش , رابعًا من حيث إمكانية تغيير السحتهى   
وىي تمػ السؾاقع التي يسكؽ تعجيل محتؾاىا مؽ  طخؼ السترفح عؽ طخيق نغاـ إدارة محتؾػ, وعؽ طخيق 

الرؾر أو ممفات الرؾت أو ىحا الشغاـ يسكؽ إضافة صفحات ججيجة أو إحجاث تعجيالت عمى الشص  أو 
 الفيجيؾ .

 خامدًا من حيث التكهين : 

    

:  (6101) مرظفى ,  السهاقع اإللكترونية ترسيم معايير تقييم 2-1-2  

اإلنتخنيت تعج بيئة لقج تشامى دور السؾقع اإللكتخوني بذكل ممحؾظ عمى الذبكة حيث ازداد اإلقباؿ عميو, وألف شبكة 
مفتؾحة فإنو يسكؽ لكل مؽ يسمػ جياز كسبيؾتخ مترل بالذبكة أف يدتخجـ مؾقعا مجانيًا عمى الذبكة ,يشذخ مؽ 
 خاللو ما يذاء ويظمق عمى نفدو ما يذاء مؽ ألقاب عمسية ليجعل زائخ السؾقع يثق في السعمؾمات السظخوحة فيو.

كسا أف  ,اإللكتخونية عإلى ضخورة دراسة جؾدة السؾاق اإللكتخونيإف تمػ السذكمة لفتت انتباه السيتسيؽ بالشذخ  
( 6101)مرظفى,ت, ومشيا ما يمي: نيؼ جؾدة السؾاقع عمى شبكة اإلنتخ زادت أىسية تقيمعزالت وجيات الشغخ   

 بية. أو أدعممية  ػبإضد ٕجء دوف وضع ما يشاو صشخأؼ مكانية إ (0
 صحتو.معيؽ و قع ٕم ذجإت ٍمصعؾبة تحجيج اليجؼ  (6
 صعؾبة تحجيج حجاثة السحتؾػ السظخوح في السؾقع  .   (٢
 تحجيج السدؤولية الفكخية لمسؾقع. (4

 مهاقع بديطة مهاقع كثيفة مهاقع مركبة

 محجودية األقداـ كثخة السؾاد السظمؾبة بثيا كثافة السادة السظمؾب بثيا

كثخة التقديسات والترشيفات برؾرة 
 كبيخة و تقارب دورية التحجيث

سيؾلة تقديؼ السادة إلى عجد 
 محجود مؽ السحاور واألقداـ و

 تقارب دورية التحجيث

محجودية السؾاد التي تبث فييا   
 تباعج فتخات التحجيث
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عجـ مخاجعة الكثيخ مؽ السؾاقع وتحجيج محتؾاىا وتجقيقيا مؽ قبل الجيات العمسية والبحثية أو حتى مؽ قبل  (٠
 السدتفيجيؽ .مجسؾعات 

دعا كل ذلػ إلى حتسية قياـ جيات عمسية وبحثية معتسجة بالسخاجعة الجورية لمسؾاقع التي تؤثخ في فئة عخيزة 
مؽ السدتفيجيؽ, وضخورة إيجاد معاييخ محجدة لقياس جؾدة السؾقع  اإللكتخوني كسجاؿ حتسي و تخرري . 

ية وتقييؼ جؾدتيا, اقج تؼ بالسؾاقع اإللكتخونوىشاؾ عجة معاييخ مقتخحة مؽ طخؼ الستخرريؽ والسيتسيؽ 
  االقترار في ىحه الجراسة عمى أربعة معاييخ أساسية يتزسؽ كل مشيا مجسؾعة مؽ السؤشخات وفق ما يمي :

 1( :Usabilityمعيار االستعسال )  -1
استجابتيا  ألية معمؾمة إال في حجودالسعمؾمات ىؾ االستعساؿ, وبالتالي ال قيسة وال معشى  إف الغاية مؽ

عجة أبحاث أشارت إلى أىسية تقييؼ مجػ سيؾلة استعساؿ السدتخجـ  ا.فيج مشيية لحاجة السدتالجدئية أو الكم
 لمسؾقع فتخة تؾاججه فيو , ومجػ انجحابو لو , وشجدت ىحه األبحاث عمى خسدة معاييخ ثانؾية:

 : مؽ خالؿ محخكات البحث السذيؾرة. مجػ سيؾلة إيجاد السؾقع الرؤية 

 : سيؾلة كتابة عشؾاف السؾقع وتحكخه وكحلػ عالقة العشؾاف بيجؼ ونذاط السؾقع. الدخهل 

 : احتؾاء صفحة البيت عمى ججوؿ محتؾيات السؾقع ومرشف برؾرة جيجة  صفحة البداية
وواضحة , يجب االنتباه إلى أىسية صفحة البيت ألنيا تعظي االنظباع األوؿ لجػ السدتخجـ عؽ 

 .السؾقع

 الؾقت الالـز لغيؾر الرفحة إذ إنو كمسا كانت الفتخة أقرخ كمسا كاف ذلػ  حسيل :سرعة الت
 أفزل .

 : سيؾلة ووضؾح في طخيقة التشقل بيؽ صفحات السؾقع  اإلبحار 
 

 :Content))السحتهى معيار  -2
  : المغة التي يدتخجميا السؾقع , فإف كاف يدتخجـ أكثخ مؽ لغة فحلػ مؤشخ جيج المغة

 بخرؾص السؾقع.
  : البحث عؽ ترشيف السؾقع في أدلة الترشيف وأشيخىا عمى اإلطالؽ ترشيف الترشيف

AXELA . 
                                                           

1
نموذج تقييم مواقع التوظيف –نموذج خدمات التوظيف اإللكتروني  -مصطفاوي الطٌب ، ٌوسف األمٌن ، خدمات التوظٌف اإللكترونً 

 . 11-9، ملتقى دولة ، جامعة المسٌلة ص بالجزائر
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  : سل: التختيب الدمشي, التختيبييل ميسة السدتفيج وىؾ يذإلى تد يجؼيالتشظيم والترتيب 
 ل التشغيسياألبججؼ, التختيب الجغخافي, الييك

 :  Service value)) معيار القيسة الخدمية -3
  : الشغخ إلى الخجمات التي يقجميا السؾقع لمسدتخجـ مثل إمكانية إدراج الديخة خدمات الزبهن

 أو بريغة أخخػ يقتخحيا السؾقع . DOCأو  PDFالحاتية بريغة 
  : مجػ تؾفخ السؾاقع عمى خجمات شخرية مثل صفحة شخرية خاصة بو خدمات شخرية

 االجتساعي مثل الفيذ بؾؾ.أو بخيج إلكتخوني أو مذاركة مؾاقع التؾاصل 
  : فتح السجاؿ أماـ السدتخجـ لمتؾاصل مع السدؤوليؽ عؽ السؾقع.اترال 
  : متابعة مذاركة السدتخجميؽ لمعخوض وتقييؼ ذلػ مؽ أجل معخفة العخوض تغذية مرتدة

 .كحلػ متابعة الذكاوػ والسقتخحات,  األكثخ جحباً 
  : يقجـ السعمؾمات الكاممة التي تيؼ السدتخجـ,  الشغخ في إف كاف السؾقعالسعمهمات الكاممة

 ورقؼ الياتف والفاكذ والسؾقع الجغخافي. وتؾفخ البخيج اإللكتخوني
 : Vitality))معيار الحيهية  -4

أبحاث عجيجة بّيشت بأىسية تقييؼ مجػ حيؾية وديشاميكية السؾقع , مؾقع حيؾؼ يعشي أنو قادر عمى التشفذ 
 معياريؽ ثانؾييؽ :والحياة . وشجدت األبحاث عمى 

 :ال قيسة لسؾقع  يحتؾؼ عمى معمؾمات سبق نذخىا في مؾاقع أخخػ باعتبار أف  أصالة السادة
التظؾر يتؾقف عمى مجػ التججيج واإلضافة في السعمؾمات وفى السعارؼ بذكل تخاكسي ومدتسخ 

 عبخ الدمؽ . 

 :قت واستعساليا يؤدؼ إلى نتائج إف السعمؾمات الجقيقة تؾفخ لمقارغ الكثيخ مؽ الجؾدة والؾ  الدقة
 6وأحكؼ ال مجاؿ فييا لمتأويل.

 ٢: جهدة الترسيم -5
  : جاذبية السؾقع مؽ حيث االبتكار في الترسيؼ والجساؿ في الرؾر والحخكات , بحيث الجاذبية

 يجعل السدتخجـ سعيجًا ومتحسدًا لديارة السؾقع . ويسكؽ قياس ىحا السؤشخ حدب البشؾد التالية : 
 االبتكار في الترسيؼ .مؽ حيث  -

                                                           
2
 .21ص ،المرجع السابق،  ،ٌوسف األمٌن، مصطفاوي الطٌب   

3
 7فراس دمحم العزة ، معاٌٌر جودة المواقع اإللكترونٌة وتصنٌفها ، ص 
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 السؾقع يترف بالجساؿ في الرؾر والحخكات .  -
 السؾقع لو تأثيخ عاطفي بحيث يجعل السدتخجـ متحسدًا لديارتو. -
  : مالئسة الترسيؼ والرؾر السدتخجمة فيو لشؾع الخجمة التي يقجميا السؾقع . ويسكؽ السالئسة

 قياس ىحا السؤشخ حدب البشؾد التالية : 
 ئؼ لشؾع الخجمة التي يقجميا السؾقع .الترسيؼ مال -
 الرؾر السدتخجمة داخل السؾقع مالئسة لظبيعة السؾقع . -
 تؾازف تؾزيع الرؾر والشرؾص واأللؾاف داخل الرفحة الؾاحجة . -
 عجد الذاشات داخل الرفحة الؾاحجة معقؾؿ . -
  : سيؼ. ويسكؽ خرائص األلؾاف السدتخجمة كخمفيات أو ألؾاف الشرؾص نفديا عشج التراأللهان

 قياس ىحا السؤشخ حدب البشؾد التالية :
 استخجاـ األلؾاف الفاتحة كخمفيات . -
 عجـ استخجاـ أكثخ مؽ أربعة ألؾاف لمشرؾص داخل أؼ صفحة في السؾقع. -
  : خرائص ممفات الفيجيؾ والرؾت والرؾرة السدتخجمة في صفحات الفيديه والرهت والرهرة

 ب البشؾد التالية :السؾقع. ويسكؽ قياس ىحا السؤشخ حد
 .يدتخجـ أقل عجد مسكؽ مؽ ممفات الفيجيؾ والرؾت والرؾرة داخل السؾقع -
 .حجؼ ممفات الفيجيؾ والرؾت والرؾرة صغيخ بحيث اؿ تؤثخ عمى سخعة تحسيل الرفحة -
يدتخجـ الشرؾص السراحبة لجسيع ممفات الفيجيؾ والرؾت والرؾرة لسعخفة مؾضؾعيا في حالة  -

 .صعؾبة تحسيميا
  : خؾاص الشرؾص السدتخجمة في صفحات السؾقع. ويسكؽ قياس ىحا السؤشخ حدب البشؾدالشرهص: 

 . يدتخجـ خط واحج وبحجؼ واحج وبشفذ الدسة في الرفحة الؾاحجة باستثشاء العشاويؽ -
 .الخظؾط السدتخجمة يديل قخاءتيا وحجسيا مشاسب -
 .ال تدتخجـ الحخوؼ الكبيخة لجسيع الشرؾص إال في العشاويؽ -
 .تدتخجـ عشاويؽ رئيدة أو فخعية تختمف عؽ الشرؾص العادية لتسييدىا -
 أعسجة الترفح السدتخجمة داخل الرفحة ال تخفي جدءًا كبيخًا مؽ الرفحة . -
 .عيؾر الشرؾص قبل الرؾر, بحيث يقـؾ السدتخجـ بالقخاءة خالؿ تحسيل الرؾر -

 

 

 



  

23 
 

: مفاىيم أساسية حهل جهدة الخدمات السبحث الثاني 2-2  

 تسييد:

تعتبخ جؾدة الخجمة احج اىؼ العؾامل األساسية التي تدعى الييا جسيع مشغسات األعساؿ بدبب التشافذ 
تخكد الجؾدة في التعميؼ عمى عسمية تؾثيق البخامج واإلجخاءات, وتظبيق األنغسة والمؾائح  .الكبيخ بيشيؼ 

والتعميؼ  في جسيع الجؾانب العقمية  والتؾصيات, التي تيجؼ الى  تحقيق نقمة نؾعية في عسميتي التعمؼ
 , واالرتقاء بسدتؾػ الظالب ,وال يتحقق ذلػ اال بإتقاف األعساؿ والثقافية والجدسية والشفدية واالجتساعية

 .(611٢) الظائي و قجاده ,  

 مفيهم جهدة الخدمة :  1-2-2
الى قجرة الخجمة عمى الؾفاء بتؾقعات العسالء والدبائؽ او حتى تمػ التي تديج عؽ الجهدة مرظمح  يذيخ  -

) أبؾ الشرخ , تؾقعاتيؼ فيي تعبخ عؽ التؾافق واالعتسادية مع الدؾؽ بغض الشغخ عؽ االختالؼ في التكمفة 

6112 ). 
 
فقج عخفتيا الجسعية األمخيكية لمخجمات عمى انيا )مجسؾعة مؽ الشذاطات او السشافع التي  الخدمةما أ -

 (.6101)السدعؾدؼ ,   )ةعخضيا عمى انيا تختبط بدمعة معيشتعخض لمبيع او يتؼ 
 

فمؼ يتفق الباحثيؽ وعمساء اإلدارة في تحجيج تعخيف خاص لجؾدة الخجمة  بجهدة الخدمةوفيسا يتعمق  -
بارة عؽ مفيـؾ يعكذ مجػ مالئسة الخجمة بذكل فعمي لتؾقعات األشخاص ع )خفيا بانيا فسشيؼ مؽ ع

الستقجميؽ لمحرؾؿ عمى ىحه الخجمة بسعشى اف تدميؼ الخجمة يعشي السظابقة لسؾاصفات الخجمة 
السقجمة لمتؾقعات الخاصة ليحه  السؾاصفات لحا فاف الحؼ يحكؼ عمى جؾدة الخجمة ىؾ الظخؼ 

 (.(Kotler,1997  )مشيا بذكل فعميالسدتفيج 
 

 أىسية جهدة الخدمة :  2-2-2
  ازداد االىتساـ بجؾدة الخجمات في الؾقت الحاضخ ويخجع ذلػ الى العجيج مؽ األسباب ومؽ ابخزىا

 : ( 6112الظائي وأخخوف , )

حيث تدايجت في اآلونة األخيخة اعجاد السشغسات التجارية التي تعسل عمى نسه مجال الخدمة : 1-
تقجيؼ الخجمات اكثخ مسا كانت عميو في أؼ وقت سابق وبذكل ممحؾظ, فعمى سبيل السثاؿ نجج اف 
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نرف مشغسات األعساؿ في الؾقت الحاضخ يتعمق نذاطيا بالخجمات, باإلضافة الى اف نسؾ 
 .اؿ تداؿ تتؾسع بذكل مدتسخالسشغسات السترمة بالخجمات 

 
إذ مؽ السعمـؾ اف بقاء السشغسات وديسؾمتيا يعتسج بذكل اساسي عمى  :زيادة حدة السشافدة -2 

امكانية حرؾليا عمى القجر الكافي مؽ السشافدة, وعميو فاف تؾافخ جؾدة الخجمة في السشتجات التي 
 .تقجميا السشغسة سؾؼ يؾفخ ليا مدايا تشافدية عجيجة

 
حيث اصبحت السشغسات تحخص في الؾقت الحاضخ عمى  السدلهل االقترادي لجهدة الخدمة: -3

الخاصة بيا بذكل مدتسخ, ما يعشي انيا  العسالءوتؾسيع قاعجة  عسالئياضخورة استسخار التعامل مع 
 العسالء ىؤالءالججد ولكؽ يجب عمييا اف تحافع عمى  والعسالءلؼ تعج تيجؼ فقط الي جحب الدبائؽ 

في ضساف  العسالءالقرؾػ لجؾدة خجمة  ي التشافذ الدؾقي ومؽ ىشا تغيخ الييسشةوجؾدىا فستسخار ال
 .الؾصؾؿ لحلػ اليجؼ

 
دائسا ما تدعى مشغسات األعساؿ الى فيؼ طبيعة عسالءىا ومعاممتيؼ الدعي لفيم العسالء : -4

مػ السشغسات التي تخكد فقط برؾرة جيجه, حيث اف البعض مؽ العسالء غالبا ما يكخىؾف التعامل مع ت
عمى الخجمة اذ ال يكفي تقجيؼ مشتجات ذات جؾدة وسعخ معقؾؿ بجوف تؾفخ السعاممة الجيجة والفيؼ 

 األكبخ لمعسالء.
 

 الجهدة : أىداف  3-2-2
 :  (6112) السحالوؼ , ىسا  ىشاؾ نؾعاف مؽ أىجاؼ الجؾدة -

  : تخغب السؤسدة في السحافغة وىي التي تتعمق بالسعاييخ التي أىداف تزبط الجهدة
عمييا , حيث تراغ عمى مدتؾػ السؤسدة ككل وذلػ باستخجاـ متظمبات ذات مدتؾػ أدنى 

 تتعمق برفات مسيدة مثل : األماف ورضا الدبائؽ .

 : وىي غالبًا ما تشحرخ في الحج مؽ األخظاء وتظؾيخ مشتجات  أىداف تحدين الجهدة
 ججيجة تخضي الدبائؽ بفاعمية اكبخ .

 
 : يسكن ترشيف اىداف الجهدة بشهعييا إلى خسس فئات كسا  -
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 أىجاؼ األداء الخارجي لمسؤسدة ويتزسؽ األسؾاؽ والبيئة والسجتسع . -0
 أىجاؼ اداء السجتسع وتشاوؿ حاجات الدبائؽ والسشافدة . -6
 أىجاؼ العسميات وتشاوؿ مقجرة العسميات وفعاليتيا وقابميتيا لمزبط. -٢
 وتشاوؿ مقجرة السؤسدة وفعاليتيا ومجػ استجابتيا لمتغيخات ومحيط العسل .أىجاؼ األداء الجاخمي  -4
 أىجاؼ االداء لمعامميؽ وتشاوؿ السيارات والقجرات وتحفيد وتظؾيخ العامميؽ . -٠

 

 : أبعاد جهدة الخدمة 4-2-2
العمساء تشاولت الجراسات العخبية واإلنكميدية العجيج مؽ األبعاد لجؾدة الخجمة حيث تعجدت اراء 

والباحثيؽ في ىحا السجاؿ مسا اؿ يدع البحث لحكخىا جسيعا لحا سؾؼ نتشاوؿ بعض األبعاد التي اتفقت 
 : عمييا معغؼ الجراسات وتشاولتيا بذكل متكخر وىي

وتعشي قجرة مدود الخجمة, أؼ قجرة السشغسة عمى انجاز او اداء الخجمة بذكل  االعتسادية: -1
ؼ السدتفيج او العسيل يتظمع الى مدود الخجمة باف يقجـ لو دقيق يعتسج عميو, اذ اف الظخ 

خجمة دقيقو مؽ حيث الؾقت واإلنجاز واف يعتسج عمى السدود في ىحا السجاؿ لحا فاف 
االعتسادية تعشي قجرة السشغسة عمى الؾفاء بالتداميا مؽ خالؿ تقجيؼ خجمة جيجة في الؾقت 

 . (Loureiro, 2008) السحجد وبالجقة السظمؾبة
 

وىي قجرة السشغسة او مدود الخجمة عمى تمبية االحتياجات الججيجة والظارئة  االستجابة: -2
لمدبائؽ مؽ خالؿ السخونة في التعامل واالجخاءات والؾسائل الستبعة في تقجيؼ الخجمات 
وتتسثل في قجرة السشغسة عمى سخعة التعامل مع الذكاوػ واالقتخاحات والسبادرات التي 

 .برجر رحب والعسل عمى تمبية احتياجاتيؼ قجر اإلمكاف يقجميا الدبائؽ
  

ويعشي إلساـ العامميؽ بؾعائفيؼ واتقانيا بالذكل الحؼ يسكشيؼ مؽ تقجيؼ  األمان والسهثهقية : -3
خجمات خالية مؽ أية مخاطخ مؽ شانيا اف تدبب مخاطخ لجػ السدتفيجيؽ مؽ ىحه 

مة خالية مؽ الخظأ او الخظخ الخجمة مسا يديج مؽ ثقة الدبؾف في الحرؾؿ عمى خج
 (.6106)لقساف, السادؼ والسعشؾؼ 
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وىي السيارة والقجرة عمى اداء الخجمة والتي تدتسج مؽ تؾافخ السعمؾمات  الكفاءة والقدرة: -4
الكافية مؽ قبل القائسيؽ عمى تقجيؼ الخجمة والساميؼ بكافة الغخوؼ السحيظة بالعسل 

 .(6104) عبؾد , وطبيعتو وامتالؾ كافة السيارات الزخورية لتحقيق افزل خجمة لمدبائؽ 
ية, واالىتساـ الفخدؼ الحؼ تبجيو السؤسدة تجاه العسالء ويقرج التعاطف والخعا التعاطف : -5

مؽ خالؿ السؾعفيؽ فييا, وقجرة السؾعفيؽ عمى اعيار المباقة واالحتخاـ لظالبي الخجمة, 
وفي ىحا البعج يتؼ التخكيد أيزًا عمى قياس مالئسة الجؾ العاـ داخل السؤسدة الحتياجات 

 (6106)سمساف,السدتفيجيؽ بالشدبة لداعات العسل.
جؾدة الخجمة مؽ قبل الدبؾف في ضؾء مغيخ التدييالت غالبًا ما يتؼ تقييؼ  السمسهسية: -6

 (6102)مذقق, السادية مثل ) السعجات واألجيدة واألفخاد..(.

   
         2-2-5 خطهات تحقيق الجهدة في تقديم الخدمة :  

 : (  6116)حسؾد ,  في تقجيؼ الخجمات وتتسثل فيسا يمي الجؾدة كبتحقي تسمح اتطٕخؾ ىنا -              

 جذب االنتباه وإثارة االنتباه بالزبائن :  -1
 ويسكؽ أف يتحقق ذلػ مؽ خالؿ السؾاقف التي يبجييا مقجـ الخجمة لمدبائؽ وفقًا لسا يمي:

 . االستعجاد الشفدي والحىشي لسؾاجية الدبائؽ , وإشعارىؼ باالىتساـ بيؼ 
  والسقابمة اإليجابية والفاعمة نحؾ الدبائؽ .حدؽ السغيخ 
 .االبتدامة والخقة والجقة في التعامل مع الدبائؽ وإعيار روح الؾد والسحبة في مداعجتيؼ 
 .الخوح اإليجابية الستفاعمة نحؾ الدبائؽ برخؼ الشغخ عؽ الجشذ والسغاىخ ...الخ 
  مع مختمف الدبائؽ.الثقة بالشفذ وقؾة الذخرية وانتياج السؾضؾعية في التعامل 
 .الجقة التامة في إعظاء السؾاصفات الجقيقة عؽ الدمعة أو الخجمة وعجـ المجؾء لمسبالغة 
 . إشعار الدبائؽ بالدعادة الستشاىية في تقجيؼ الخجمة 

 خمق الرغبة لدى العسالء وتحديد احتياجاتيم : -2
لبيعية والتدؾيقية لسقجـ الخجمة ومؽ إف خمق الخغبة وتحجيج احتياجات العسالء تعتسج عمى السيارات ا    

 : (6112) نؾر اليجػ , الستظمبات الخئيدية لحلػ ما يمي 
 العخض الدميؼ لسدايا الخجمة السقجمة بالتخكيد عمى خرائريا ووفختيا . - أ
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التخكيد عمى نؾاحي القرؾر في الخجمة التي يعتسج عمييا العسيل مع االلتداـ  - ب
 بالتعامل في خجمة أخخػ لتفادؼ القرؾر.بالسؾضؾعية في إقشاع العسيل 

اعتساد كافة السعجات البيعية كؾسيمة لمتأثيخ عمى حاسة الدسع والمسذ والشغخ والذؼ  - ت
 والتحوؽ.

تخؾ الفخصة لمعسيل لكي يدتفدخ عؽ كافة األمؾر التي يجب أف يدتؾضحيا وأف يكؾف  - ث
مسا يجعل العسيل  مقجـ الخجمة مدتعجًا لمخد عمى تمػ االستفدارات بسؾضؾعية ودقة

 مدتعجًا الستكساؿ إجخاءات اقتشاء الخجمة .
التخكيد عمى الجؾانب اإلندانية في التعامل كالتخحيب واالبتدامة والذعؾر بأىسية تؾفيخ  - ج

 الحاجات الحالية والسدتقبمية لمعسالء. 

 : (6112) نؾر اليجػ ,  إقشاع العسيل ومعالجة االعتراضات لديو -3
العسيل باقتشاء تمػ الخجـ ليدت باألمخ الديل وإنسا تتظمب مؽ مقجـ الخجمة العجيج مؽ إف عسمية إقشاع 

الجيؾد الدمؾكية القادرة عمى خمق القشاعة لجػ العسالء عشج تقجيؼ الخجمات, وكحلػ معالجة االعتخاضات 
خجمة والدعخ السعقؾؿ التي يبجييا العسيل عشج الذخاء أو يزع العخاقيل أماـ إتساـ ذلػ رغؼ اقتشاعو بجؾدة ال

, فيخػ البعض أف عسمية البيع لؽ تتؼ دوف وجؾد اعتخاض مؽ قبل العسيل لحلػ فظخيقة في بعض األحياف
تختمف مؽ مؾقع آلخخ لحلػ ىشاؾ مجسؾعة مؽ القؾاعج التي يسكؽ االعتساد عمييا في الخد عمى االعتخاض 

 الخد عمى اعتخاضات العسالء.

 ية :جهدة الخدمة التعميس 6-2-2
ىي عسمية تظبيق مجسؾعة مؽ السعاييخ والسؾاصفات التعميسية والتخبؾية الالزمة لخفع مدتؾػ جؾدة وحجة 

السشتج التعميسي بؾاسظة كل فخد مؽ العامميؽ بالسؤسدة التعميسية وفي جسيع جؾانب العسل التعميسي والتخبؾؼ  
 .(6102)شساخي ,

السؾاصفات وتؤدؼ إلى حالة مؽ الخضا مؽ وجية نغخ  كل خجمة تقجميا الجامعة لمسدتفيج تتظابق مع
السدتفيج وليذ مؽ وجية نغخ اإلدارة, في العشاصخ السمسؾسة, واالعتسادية, واالستجابة, واألماف, 

 (. 610٢والتعاطف, وخرؾصيات الجامعة. )سمساف, 
ي احتياجات وكحلػ عخفت بأنيا مجسل الدسات والخرائص التي تتعمق بالخجمة التعميسية التي تمب

 (6112السدتفيجيؽ. )الحكيؼ واخخوف ,

 أىسية جهدة الخدمة التعميسية : 7-2-2
 تعج جؾدة الخجمة التعميسية أمخًا ضخوريًا وىامًا لعجة أسباب مشيا ما يمي :
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 تداعج في التعخؼ عمى جؾانب الجؾدة في التعميؼ والظاقات الحىشية والسادية. - أ
تداعج عمى تحديؽ الجؾدة في الخجمات األخخػ وزيادة اإلنتاج والثقة وااللتداـ مؽ قبل جسيع  - ب

 (6112. )حسادات,السدتؾيات في اإلدارة الجامعية 

)العبادؼ تداعج عمى صشع القخار والستعمق بالعسل , وذلػ بالسذاركة وطخح الحمؾؿ والبجائل السسكشة .  - ت
,6112) 

 التعميسية إلى ما يمي :وكذلك تيدف جهدة الخدمة 

  (6112.)العبيجؼ ,تؾضيح أساسيات أكاديسية واالرتقاء بالسدتؾػ األكاديسي 

  (6112.)حسادات ,زيادة القجرة التشافدية لمسؤسدة 
 .تقجيؼ كافة التدييالت البحثية بكفاءة عالية 
 .تدويج السؤسدة خبخة في تظؾيخ التعميؼ بكافة مجاالتو 
  (6104.)نجؾػ ,ضساف تحديؽ مدتسخ شامل لكل أنذظة السؤسدة 

 (610٢)سمساف ,  خرائص الخدمة التعميسية: 8-2-2

الخجمة التعميسية كأؼ مشتج البج أف تكؾف لو خرائص وسسات تتشاسب مع رغبات الدبؾف مؽ جانب 
 وطبيعة مكؾنات الخجمة نفديا مؽ جانب آخخ . ويسكؽ اجساليا باآلتي :

  وذات اتراؿ مباشخ بالسدتفيجيؽ , مثل الحرؾؿ عمى السعخفة مؽ خجمة  ةسممسؾ غيخ
 التعميؼ.

 .ال يسكؽ تخديشيا , إنسا تقجـ بذكل مباشخ إلى السدتفيج وبذكل آني 
 .ال يسكؽ تحؾيل ممكيتيا وال إعادة بيعيا وال يسكؽ نقميا مؽ مكاف إلى أخخ 
 .ذات جؾدة مؽ الرعب قياسيا 
  السعخفة.تدتشج الخجمة عمى قاعجة 
 . االنتاج واالستيالؾ في نفذ الؾقت , أؼ ال يسكؽ فرميا 
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 خالصة الفرل : 

ندتخمص مسا سبق أف السؾقع اإللكتخوني ىؾ مجسؾعة مؽ الرفحات والشرؾص والرؾر ومقاطع الفيجيؾ الخقسية 
 ويحتؾؼ كل مؾقع عمى( serverوالستخابظة وفق ىيكل متساسػ ومتفاعل , تكؾف محسمة في حاسؾب مؽ نؾع  خادـ )

( يسيده عؽ بقية السؾاقع عمى URLويكؾف لمسؾقع عشؾاف محجد وخاص بو ) .صفحة رئيدة تؤدؼ إلى صفحات أخخػ 
الذبكة العشكبؾتية )اإلنتخنت(, والؾصؾؿ الى السؾقع يحجد بدماف ومكاف. وقج تختبط بالسؾقع مؾاقع فخعية كسا ىؾ حاؿ 

بيا مؾاقع الكميات والسخاكد العمسية والبحثية التابعة ليا, والسجونات الخاصة  مؾاقع الجامعات الخئيدة التي تختبط
 بالسجرسيؽ. واف جؾدة ترسيؼ السؾاقع ومشو الؾاجية, يعظي االنظباع األوؿ الجيج عؽ السؾقع ويذج السدتفيج لمستابعة.

 :ؾعة مؽ السؤشخات وفق ما يميمعاييخ أساسية يتزسؽ كل مشيا  مجسخسدة ولقج تؼ االقترار في ىحه الجراسة عمى 
 الخدمية . معيار القيسة ,ةمعيار الجاذبي معيار االستعسال , معيار السحتهى , معيار الحيهية ,

وأبعاد جؾدة وتبيؽ أف لجؾدة الخجمة معيار لجرجة تظابق األداء الفعمي لمخجمة مع تؾقعات الدبائؽ ليحه الخجمة , 
تؼ التخكيد في ىحه  حيث, , التعاطف, السمسهسية, الكفاءة(األمان والسهثهقية ,االستجابة, االعتسادية) :ىيالخجمة 

أىسية واضحة في ومؽ وجية نغخ الباحثة أف ليحه األبعاد  ) االعتسادية, االستجابة, األمان والسهثهقية( الجراسة عمى
  ترسيؼ السؾقع اإللكتخوني وتأثيخه عمييا.
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لمدراسة عسمي: اإلطار اللثالفرل الثا  
 

:والردقمقياس الثبات : السبحث األول    

أدوات السدح اإلحرائي واالختبار ليدت ميسة سيمة وتحتاج إلى إف السيارة في ترسيؼ تسييد : 
ت السختارة , والدؤاؿ الحؼ يظخح خبخة ودراية كافية , ومؽ ىحا السشظمق فإنو يجب قياس جؾدة األدوا

نفدو مثاًل : ىل يسكؽ أف تكؾف أسئمة استبياف ما ُوزعت عمى عيشة ما وحرمت عمى إجابات معيشة 
ىل ستحرل عمى نفذ اإلجابات إذا أعيجت نفذ األسئمة إلى نفذ تمػ العيشة ؟ ألف األسئمة الحكية 

متأكجًا مؽ إجاباتو والتي مؽ الرعب أف والسرسسة بعشاية مؽ السفتخض أف تجعل السجيب واثقًا و 
تجعمو يقف أماـ حيخة واحتساالت كثيخة ... وبالتالي إذا أجخؼ اختبار ما عمى مجسؾعة مؽ األفخاد 

مى نفذ ىحه السجسؾعة ع االختباروقيدت درجات كل فخد في ىحا االختبار ثؼ أعيج إجخاء نفذ ىحا 
أف الجرجات التي حرل عمييا ىؤالء الظالب في وقيدت أيزًا درجات كل فخد ودلت الشتائج عمى 

السخة الثانية ىي نفذ الجرجات التي حرل عمييا ىؤالء الظالب في السخة األولى ندتشتج مؽ ذلػ أف 
 السخة الثانية بل عمت كسا كانت نتائج االختبار ثابتة تسامًا ألف نتائج القياس لؼ تتغيخ في

 .ظبيقيا عمى نفذ العيشة وفي نفذ الغخوؼ الشتائج نفديا إذًا يقرج بثبات أداة القياس أف يعظي ت

 _ حجم عيشة االستبيان :

وىؼ مؽ طالب جامعة السشارة بحيث تكؾف تمػ العيشة صادقة يجب حداب حجؼ عيشة السدتجؾبيؽ ,
ومسثمة لمسجتسع الحؼ سحبت مشو لمحرؾؿ عمى نتائج يسكؽ تعسيسيا عمى السجتسع اإلحرائي , 

العيشة مسثمة لمسجتسع تسثياًل صادقًا يشبغي عمى الباحث اختيار حجؼ عيشة مشاسب إلجخاء ولكي تكؾف 
التحميل اإلحرائي , وبالشدبة لحجؼ العيشة الالـز سحبو في دراسة معيشة فيتؾقف عمى درجة تجانذ 

وإف مؽ  (d)وعمى مقجار الجقة السظمؾبة (  ويعبخ عشو بتبايؽ عيشة اختبارية أو تجخيبية ) السجتسع
 أىؼ العالقات التي تعظيشا حجؼ العيشة ىي :
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 درجة الجقة d:  حيث

N  ) حجؼ السجتسع األصمي )عجد طالب جامعة السشارة : 

 : تبايؽ عيشة تجخيبية              

طالب   2203يقجر ب  2021وبتظبيق تمػ العالقة عمى معظيات بحثشا حيث عجد طالب جامعة السشارة في عاـ  
اء في جامعة السشارة مؽ مكتب االحر : عجد الظالب"السرجر 3تداوؼ  dودرجة الجقة  2(0.0149)يداوؼ  S2و

 مؽ تقجيخ الباحثة" أؼ أف :وتبايؽ العيشة  ودرجة الجقة

  
             

  
           

 إيجاد معامل الثبات باستخدام التجزئة الشرفية : 3-1

إلى جدأيؽ , الجدء األوؿ يسثل األسئمة الفخدية , والجدء الثاني يسثل األسئمة الدوجية ثؼ حيث يتؼ تجدئة االستبياف 
بيؽ درجات األسئمة الفخدية ودرجات األسئمة الدوجية ثؼ ترحيح معامل االرتباط بسعادلة  (rيحدب معامل االرتباط )

 كاآلتي : R.Cبيخسؾف بخاوف 

 

  

 

التالً معامل االرتباط بٌن المتغٌرٌن الممثلٌن لمتوسط قٌم إجابات جدول وٌبٌن ال -

 :  العبارات الفردٌة والزوجٌة )متوسط _ ف( و )متوسط _ ز(

     
 
 
 
 
 
 

𝑅 𝐶     𝑟 /  + 𝑟  
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 ( مؼامم االرتباط بُه متىسط االجاباث انفردَت ومتىسط االجاباث انسوجُت1انجذول رلم )   

Correlations 

 

متوسط االجابات 

 الفردٌة

االجابات  متوسط

 الزوجٌة

Pearson Correlation 1 .936 متوسط االجابات الفردٌة
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 120 120 

Pearson Correlation .936  متوسط االجابات الزوجٌة
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 120 120 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 25.0إصذار   SPSSبروامج اػتماداً ػهً مخرجاث  تمه إػذاد انباحث انمصذر :

وبحساب تصحٌح معامل االرتباط  0.93( السابق ٌتبٌن لنا ان معامل االرتباط ٌساوي 1من الجدول رقم ) -

 : R.Cبراون نجد أن معامل الثبات  سبٌرمانباستخدام معادلة 

R.C =(2*0.936)/(1+0.936) =0.966 

 وهو معامل ثبات مقبول ودال إحصائٌاً . 

 ( يؼبيم انثجبد أنفب كشَٔجبش2, ٕٔٚظر اندذٔل سلى )طشٚمخ يؼبيم ثجبد أنفب كشَٔجبش ث, ًٔٚكٍ إخشاء رنك انمٛبس 

 انثباث أنفا كرووباخ(: مؼامم 2انجذول رلم )                                       

 

 

 

 25.0إصذار   SPSSبروامج اػتماداً ػهً مخرجاث  تمه إػذاد انباحث انمصذر :                                                                   

ْٔٙ أكجش يٍ  ثبنُضجخ ندًٛغ انؼجبساد  (0.779ثهغذ ) أٌ لًٛخ يؼبيم ثجبد أنفب كشَٔجبشيٍ اندذٔل انضبثك  َالزع 

 ٛبَبد انًطهٕثخ.يًب ٚؼُٙ أٌ االصزجبَخ رزًزغ ثثجبد خٛذ ْٔٙ صبنسخ نهسصٕل ػهٗ انج (0.60انسذ األدَٗ )

 :اختبار انصذق2-3 

ثسضبة يؼبيالد اسرجبغ ثٛشصٌٕ ثٍٛ كم ػجبسح ٔانذسخخ انكهٛخ نؼجبساد انًسٕس انزبثؼخ نّ كًب رٕظر  خانجبزث ذلبي

 اندذأل اٜرٛخ:

 نهمحىر  وانذرجت انكهُت االنكترووٍ استؼمال انمىلغمؼامالث االرتباط  بُه ػباراث  :(3رلم )انجذول 

 

 

N of Items Cronbach's  Alpha 

27 .779 
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 25.0إصذار   SPSSبروامج اػتماداً ػهً مخرجاث  تمه إػذاد انباحث     انمصذر:                  

جسيع العبارات ترتبط مع الدرجة الكمية لمسجال الذي تشتسي إليو ارتباط دال إحرائيًا يتزح من الجدول الدابق أن 

تعبر عن ىذا الستغير بردق وال  ردود االستبيان ( مسا يدل عمى أن جسيع عبارات قياس 5عشد مدتهى داللة )%

 داعي لحذف أي عبارة.

 نهمحىر  وانذرجت انكهُت االنكترووٍ جاربُت انمىلغ مؼامالث االرتباط  بُه ػباراث :(4انجذول رلم )

                                        

 

 

 

                

                      

 

 25.0إصذار   SPSSبروامج اػتماداً ػهً مخرجاث  تمه إػذاد انباحث انمصذر:                 

خًٛغ انؼجبساد رشرجػ يغ انذسخخ انكهٛخ نهًدبل انز٘ رُزًٙ إنّٛ اسرجبغ دال إزصبئٛبً ػُذ ٚزعر يٍ اندذٔل انضبثك أٌ 

رؼجش ػٍ ْزا انًزغٛش ثصذق ٔال داػٙ سدٔد االصزجٛبٌ  ( يًب ٚذل ػهٗ أٌ خًٛغ ػجبساد لٛبس 5%يضزٕٖ دالنخ )

 .زف أ٘ ػجبسحنس

 

 احتمال انذالنت مؼامم االرتباط انؼبارة

يتؼ إيجاد السؾقع اإللكتخوني لمجامعة عبخ محخكات 
 البحث بديؾلة. 

0.548** 0.000 

يتؼ التشقل بيؽ صفحات السؾقع اإللكتخوني لمجامعة 
 بديؾلة وسالسة.

0.620** 0.000 

يتؼ عيؾر الرفحة السظمؾبة ضسؽ السؾقع 
 اإللكتخوني لمجامعة في وقت قريخ

0.475** 0.002 

 احتمال انذالنت مؼامم االرتباط انؼبارة

تتسيد األلؾاف السدتخجمة في السؾقع اإللكتخوني 
 لمجامعة بالجاذبية.

0.846** 0.001 

يخاعي السؾقع  االلكتخوني  لمجامعة الجانب الجسالي 
 في ترسيؼ صفحاتو

0.512** 0.000 

السؾقع اإللكتخوني  يتسيد الفيخس السؾجؾد في
 لمجامعة بالتختيب والؾضؾح.

0.603** 0.002 
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 (: مؼامالث االرتباط  بُه ػباراث محتىي انمىلغ االنكترووٍ وانذرجت انكهُت نهمحىر5انجذول رلم ) 

 

 

 

 

 

        

               

 

 25.0إصذار   SPSSانمصذر: مه إػذاد انباحثت اػتماداً ػهً مخرجاث بروامج             

ٚزعر يٍ اندذٔل انضبثك أٌ خًٛغ انؼجبساد رشرجػ يغ انذسخخ انكهٛخ نهًدبل انز٘ رُزًٙ إنّٛ اسرجبغ دال إزصبئٛبً ػُذ 

انًزغٛش ثصذق ٔال داػٙ رؼجش ػٍ ْزا سدٔد االصزجٛبٌ  ( يًب ٚذل ػهٗ أٌ خًٛغ ػجبساد لٛبس 5%يضزٕٖ دالنخ )

 نسزف أ٘ ػجبسح.

 انمىلغ االنكترووٍ وانذرجت انكهُت نهمحىر تفاػهُت(: مؼامالث االرتباط  بُه ػباراث 6انجذول رلم ) 

 

 

 

 

 

        

               

 25.0إصذار   SPSSانمصذر: مه إػذاد انباحثت اػتماداً ػهً مخرجاث بروامج             

 احتمال انذالنت مؼامم االرتباط انؼبارة

الؾصؾؿ إلى السعمؾمة السظمؾبة عبخ يؾجج سيؾلة في 
 السؾقع اإللكتخوني لمجامعة.

0.663** 0.000 

يؾفخ السؾقع اإللكتخوني لمجامعة السعمؾمات التي 
يحتاجيا الظالب مؽ خالؿ األقداـ والخوابط السؾجؾدة 

 فيو.
0.752** 0.001 

يتؼ تحسيل السحاضخات مؽ السؾقع اإللكتخوني لمجامعة 
 بديؾلة.

0.672** 
0.000 

  

يتيح السؾقع اإللكتخوني لمجامعة استخجاـ أكثخ مؽ 
 لغة.  

0.805** 0.002 

 احتمال انذالنت مؼامم االرتباط انؼبارة

يدتفيج السؾقع االلكتخوني لمجامعة مؽ مالحغات 
 واقتخاحات السدتخجميؽ

0.513** 0.000 

يحتؾؼ السؾقع االلكتخوني لمجامعة عمى آليات تؾاصل 
 .عجيجة كالياتف والفاكذ...الخ 

0.640** 0.001 

السؾقع االلكتخوني لمجامعة مداعجة أثشاء مؾاجية يؾفخ 
 .مذاكل عشج االستخجاـ

0.542** 
0.000 

  

 0.002 **0.815 .  يتؼ تحجيث السؾقع االلكتخوني لمجامعة باستسخار
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ٚزعر يٍ اندذٔل انضبثك أٌ خًٛغ انؼجبساد رشرجػ يغ انذسخخ انكهٛخ نهًدبل انز٘ رُزًٙ إنّٛ اسرجبغ دال إزصبئٛبً ػُذ 

رؼجش ػٍ ْزا انًزغٛش ثصذق ٔال داػٙ سدٔد االصزجٛبٌ  ( يًب ٚذل ػهٗ أٌ خًٛغ ػجبساد لٛبس 5%يضزٕٖ دالنخ )

 نسزف أ٘ ػجبسح.

 وانذرجت انكهُت نهمحىر انمُمت انخذمُت نهمىلغ االنكترووٍمؼامالث االرتباط  بُه ػباراث  :(7انجذول رلم )

 

               

                

                

 25.0إصذار   SPSSانمصذر: مه إػذاد انباحثت اػتماداً ػهً مخرجاث بروامج 

ٚزعر يٍ اندذٔل انضبثك أٌ خًٛغ انؼجبساد رشرجػ يغ انذسخخ انكهٛخ نهًدبل انز٘ رُزًٙ إنّٛ اسرجبغ دال إزصبئٛبً ػُذ 

غٛش ثصذق ٔال داػٙ رؼجش ػٍ ْزا انًزسدٔد االصزجٛبٌ  بس ( يًب ٚذل ػهٗ أٌ خًٛغ ػجبساد ل5ٛ%يضزٕٖ دالنخ )

 نسزف أ٘ ػجبسح

 

وانذرجت  انمىلغ االنكترووٍ انخذماث انممذمت فٍ اػتمادَت جىدةمؼامالث االرتباط  بُه ػباراث :  (8انجذول رلم )

 انكهُت نهمحىر

             

 

 

 

 

               

 25.0إصذار   SPSSبروامج اػتماداً ػهً مخرجاث  تمه إػذاد انباحث انمصذر:

ٚزعر يٍ اندذٔل انضبثك أٌ خًٛغ انؼجبساد رشرجػ يغ انذسخخ انكهٛخ نهًدبل انز٘ رُزًٙ إنّٛ اسرجبغ دال إزصبئٛبً ػُذ 

رؼجش ػٍ ْزا انًزغٛش ثصذق ٔال داػٙ سدٔد االصزجٛبٌ  ( يًب ٚذل ػهٗ أٌ خًٛغ ػجبساد لٛبس 5%يضزٕٖ دالنخ )

 نسزف أ٘ ػجبسح.

 احتمال انذالنت مؼامم االرتباط انؼبارة

يتزسؽ السؾقع اإللكتخوني لمجامعة كل الفعاليات 
 لمجامعة مؽ ممتقيات ونجوات وأنذظة. العمسية

0.433** 0.000 

خجمات شخرية عبخ  يؾفخ السؾقع اإللكتخوني لمجامعة
اإللكتخوني وحدابات التؾاصل  الياتف والبخيج

 .االجتساعي
0.377** 0.000 

 0.000 **0.544 .يؾجج دليل شامل بتعميسات السؾقع االلكتخوني لمجامعة

 احتمال انذالنت مؼامم االرتباط انؼبارة

االنكزشَٔٙ خذيبد ٔيضبػذاد ػذٚذح رمذو اندبيؼخ ػجش يٕلؼٓب 

 نهطهجخ
0.637** 0.000 

 0.000 **0.404 رٕفش اندبيؼخ خذيخ االَزشَذ نهطهجخ

 0.000 **0.654 ٚزى رمذٚى انذسٔس ٔانًسبظشاد نهطهجخ إنكزشَٔٛب

ٚزى ػشض انزخصصبد انًٕخٕدح فٙ اندبيؼخ ػجش يٕلؼٓب 

 االنكزشَٔٙ
0.522 0.001 
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 انمىلغ االنكترووٍانخذماث انممذمت فٍ استجابت جىدة مؼامالث االرتباط  بُه ػباراث :  (9انجذول رلم )   

 وانذرجت انكهُت نهمحىر

             

 

 

 

 

 25.0إصذار   SPSSبروامج اػتماداً ػهً مخرجاث  تمه إػذاد انباحث انمصذر:               

ٚزعر يٍ اندذٔل انضبثك أٌ خًٛغ انؼجبساد رشرجػ يغ انذسخخ انكهٛخ نهًدبل انز٘ رُزًٙ إنّٛ اسرجبغ دال إزصبئٛبً ػُذ 

ثصذق ٔال داػٙ رؼجش ػٍ ْزا انًزغٛش سدٔد االصزجٛبٌ  ( يًب ٚذل ػهٗ أٌ خًٛغ ػجبساد لٛبس 5%يضزٕٖ دالنخ )

 نسزف أ٘ ػجبسح.

 انمىلغ االنكترووٍ انخذماث انممذمت فٍ جىدة أمان ومىثىلُتمؼامالث االرتباط  بُه ػباراث :  (10انجذول رلم )

 وانذرجت انكهُت نهمحىر

             

 

 

 

 

 25.0إصذار   SPSSبروامج اػتماداً ػهً مخرجاث  تمه إػذاد انباحث انمصذر:               

ٚزعر يٍ اندذٔل انضبثك أٌ خًٛغ انؼجبساد رشرجػ يغ انذسخخ انكهٛخ نهًدبل انز٘ رُزًٙ إنّٛ اسرجبغ دال إزصبئٛبً ػُذ 

رؼجش ػٍ ْزا انًزغٛش ثصذق ٔال داػٙ سدٔد االصزجٛبٌ  ( يًب ٚذل ػهٗ أٌ خًٛغ ػجبساد لٛبس 5%يضزٕٖ دالنخ )

 نسزف أ٘ ػجبسح.

 

 

 وتائج انتحهُم اإلحصائٍ نمحاور االستبُان :انمبحث انثاوٍ 

 احتمال انذالنت مؼامم االرتباط انؼبارة

ػجش انًٕلغ االنكزشَٔٙ  نهدبيؼخ رزضى اخشاءاد انمجٕل ٔانزضدٛم 

 ثضالصخ
0.711** 0.000 

 0.000 **0.605 رٕخذ يكزجخ إنكزشَٔٛخ ظًٍ يٕلغ اندبيؼخ

رؼزجش انزؼهًٛبد ٔاإلسشبداد انًزؼهمخ ثبصزخذاو خذيبد انًٕلغ 

 االنكزشَٔٙ نهدبيؼخ ٔاظسخ
0.529** 0.000 

 احتمال انذالنت مؼامم االرتباط انؼبارة

رشاػٙ اندبيؼخ ػجش يٕلؼٓب االنكزشَٔٙ يجذأ خصٕصٛخ انًؼهٕيبد 

 انًزؼهمخ ثبنطبنت
0.609** 0.000 

 0.000 **0.530 ٚزى االرصبل ثشكم آيٍ ظًٍ انًٕلغ االنكزشَٔٙ نهدبيؼخ

 0.000 **0.437 رؼزجش انشٔاثػ انزٙ ٚؼشظٓب انًٕلغ االنكزشَٔٙ نهدبيؼخ فؼبنخ
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بتحميل محاور االستبياف بغية اإلجابة عمى أسئمة البحث, حيث تؼ استخجاـ اإلحراء  سبحث سشقـؾ مؽ خالؿ ىحا ال

( إلجابات أفخاد عيشة البحث 5-1السعيارؼ عمى مقياس ليكارت ) واالنحخاؼالستؾسط الحدابي  باستخخاجالؾصفي 

عمى مقياس ليكارت   3حيث متؾسط كل محؾر يداوؼ  السؾقع االلكتخونيعؽ عبارات االستسارة الستعمقة بسحؾر 

 : الخساسي 

 (السهقع االلكترونيترسيم أواًل: تحميل اراء العيشة نحه الستغير السدتقل ) 

  محهر استعسال السهقع االلكتروني استجابة أفراد العيشة نحه : 
لمعيشة محل الجراسة, تؼ استخجاـ الستؾسظات الحدابية  محؾر استعساؿ السؾقع االلكتخونيلؾصف مدتؾػ أىسية  

 . (11السعيارية  لسعخفة أىسية الفقخات, كسا ىؾ مؾضح بالججوؿ رقؼ ) واالنحخافات

 استعمال الموقع االلكتروني المعيارية إلجابات أفراد العينة حول واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  (11الجدول رقم )

 

 25.1إصدار   SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة اعتماداً على مخرجات برنامج 

( 3.62لذ ثهغ ) ثبصزؼًبل انًٕلغ االنكزشَٔٙ ٚظٓش يٍ خالل اندذٔل أػالِ أٌ انًزٕصػ انؼبو نفمشاد انجُؼذ انًزؼهك  

( ٔاَسشاف يؼٛبس٘ 4.05انًشرجخ األٔنٗ ثًزٕصػ زضبثٙ )  2(, ٔلذ اززهذ انفمشح سلى0.873ٔاالَسشاف انًؼٛبس٘ )

( ٔاَسشاف 3.4فٙ انًشرجخ األخٛشح ثٍٛ فمشاد ْزا انجُؼذ ثًزٕصػ زضبثٙ ) 1(, فٙ زٍٛ خبءد انفمشح سلى 1.045ثهغ )

 Stdيٍ ػًٕد زذ انخطأ انًؼٛبس٘  نًُخفط(, كًب ٚجٍٛ اندذٔل أٚعبً انزشزذ ا0.723يؼٛبس٘ ثهغ )

 Questions الرقم
Strongly 

Agree 
Agree Neutrally 

Disagre
e 

Strongly 
Disagree 

Mean 
Std. 

Deviatio
n 

1 
ٚزى إٚدبد انًٕلغ اإلنكزشَٔٙ نهدبيؼخ ػجش يسشكبد 

 انجسث ثضٕٓنخ

N 9 60 27 18 6 
3.4 .723 

% %7.5 %50 %22.5 %15 %5 

2 
ٚزى انزُمم ثٍٛ صفسبد انًٕلغ اإلنكزشَٔٙ نهدبيؼخ 

 ثضٕٓنخ ٔصالصخ.

N 33 65 19 2 1 
4.05 1.045 

% %27.5 %54.16 %15.84 %1.66 %0.84 

3 
ٚزى ظٕٓس انصفسخ انًطهٕثخ ظًٍ انًٕلغ اإلنكزشَٔٙ 

 نهدبيؼخ فٙ ٔلذ لصٛش

N 23 54 22 8 4 
3.64 1.065 

% %19.16 %45 %18.34 %6.66 %3.34 

Wegihted Mean 3.62 

Std.Deviation 0.873 
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Deviation )ثفمشارّ ْٕٔ يب ٚؼكش  اصزؼًبل انًٕلغ االنكزشَٔٙ فٙ إخبثبد أفشاد انؼُٛخ زٕل ثُؼذ  )انؼًٕد األخٛش

انزمبسة فٙ ٔخٓبد َظش أفشاد ػُٛخ انذساصخ زٕل يٕافمزٓى ػهٗ ْزا انًزغٛش, ٔٚشٛش اندذٔل أٚعبً غهٗ انزمبسة فٙ 

يٍ ٔخٓخ َظش  اصزؼًبل انًٕلغ االنكزشَٔٙثُؼذ دسخخ انًٕافمخ ػهٗ لٛى انًزٕصطبد انسضبثٛخ, ٔثشكم ػبو ٚزجٍٛ أٌ 

 ً  .3<  ػُٛخ انذساصخ كبٌ يشرفؼب

 انمىلغ االنكترووٍ جاربُتاستجابت أفراد انؼُىت وحى  • 

انًٕلغ االنكزشَٔٙ نهؼُٛخ يسم انذساصخ, رى اصزخذاو انًزٕصطبد انسضبثٛخ  خبرثٛخنٕصف يضزٕٖ أًْٛخ يسٕس 

 (12د, كًب ْٕ يٕظر ثبندذٔل سلى )انًؼٛبسٚخ  نًؼشفخ أًْٛخ انفمشا ٔاالَسشافبد

 ٍانمىلغ االنكتروو جاربُت انمؼُارَت إلجاباث أفراد انؼُىت حىل واالوحرافاث( انمتىسطاث انحسابُت 12انجذول رلم )

 

 25.0إصذار   SPSSاػتماداً ػهً مخرجاث بروامج  نمصذر: مه إػذاد انباحثتا

( 3.583السؾقع االلكتخوني  قج بمغ ) بجاذبيةيغيخ مؽ خالؿ الججوؿ أعاله أف الستؾسط العاـ لفقخات الُبعج الستعمق 
( وانحخاؼ معيارؼ 3.74السختبة األولى بستؾسط حدابي )  4(, وقج احتمت الفقخة رقؼ0.8486واالنحخاؼ السعيارؼ )

( 3.28ة األخيخة بيؽ فقخات ىحا الُبعج بستؾسط حدابي )في السختب 5(, في حيؽ جاءت الفقخة رقؼ 0.644بمغ )
جاذبية (, كسا يبيؽ الججوؿ أيزًا التذتت السشخفض في إجابات أفخاد العيشة حؾؿ ُبعج 0.883وانحخاؼ معيارؼ بمغ )

السؾقع االلكتخوني  بفقخاتو وىؾ ما يعكذ التقارب في وجيات نغخ أفخاد عيشة الجراسة حؾؿ مؾافقتيؼ عمى ىحا 

 Questions الرقم
Strongly 

Agree 
Agree Neutrally Disagree 

Strongly 
Disagree 

Mean 
Std. 

Deviation 

4 

تتمٌز األلوان المستخدمة فً الموقع 
 .اإللكترونً للجامعة بالجاذبٌة

 

N 37 37 30 10 6 3.74 0.644 

% %30.8

3 

%30.83 %25 %8.34 %5 

5 
يخاعي السؾقع اإللكتخوني لمجامعة الجانب 

 الجسالي في ترسيؼ صفحاتو

N 
 

16 

 

41 

 

35 

 

17 

 

11 

3.28 0,883 

% 

13.33

% 

 

34.17% 

 

29.16

% 

 

14.16

% 

 

9.18% 

 

6 
يتسيد الفيخس السؾجؾد في السؾقع 

 لمجامعة بالتختيب والؾضؾح.اإللكتخوني 
N 28 46 36 8 2 3.50 1.322 

% 
%23.3

3 
%38.33 %30 %6,66 %1.7 

Wegihted Mean 

 

3.583 

Std.Deviation 0.8486 
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درجة السؾافقة عمى الستغيخ, ويذيخ الججوؿ أيزًا غمى التقارب في قيؼ الستؾسظات الحدابية, وبذكل عاـ يتبيؽ أف 
 ٢غخ عيشة الجراسة كاف مختفعًا < السؾقع االلكتخوني مؽ وجية ن جاذبيةُبعج 

  محتىي انمىلغ االنكترووٍ :استجابت أفراد انؼُىت وحى  

 ٔاالَسشافبدنهؼُٛخ يسم انذساصخ, رى اصزخذاو انًزٕصطبد انسضبثٛخ  االنكزشَٔٙ يسزٕٖ انًٕلغ نٕصف يضزٕٖ أًْٛخ

 (.13انًؼٛبسٚخ  نًؼشفخ أًْٛخ انفمشاد , كًب ْٕ يٕظر ثبندذٔل سلى )

محتىي انمىلغ انمؼُارَت إلجاباث أفراد انؼُىت حىل  واالوحرافاث(: انمتىسطاث انحسابُت 13انجذول رلم ) 

 االنكترووٍ

 

 25.0إصذار   SPSSبروامج اػتماداً ػهً مخرجاث  : مه إػذاد انباحثتانمصذر

( 3.383خالل اندذٔل أػالِ أٌ انًزٕصػ انؼبو نفمشاد انجُؼذ انًزؼهك ثًسزٕٖ انًٕلغ االنكزشَٔٙ  لذ ثهغ )ٚظٓش يٍ 

( ٔاَسشاف يؼٛبس٘ 3.54انًشرجخ األٔنٗ ثًزٕصػ زضبثٙ ) 9(, ٔلذ اززهذ انفمشح سلى 0.765ٔاالَسشاف انًؼٛبس٘ )

( 3.11ثٍٛ فمشاد ْزا انجُؼذ ثًزٕصػ زضبثٙ ) فٙ انًشرجخ األخٛشح 10(, فٙ زٍٛ خبءد انفمشح سلى 1.086ثهغ )

ٔثشكم ػبو ٚزجٍٛ أٌ دسخخ انًٕافمخ ػهٗ  ثُؼذ يسزٕٖ انًٕلغ االنكزشَٔٙ يٍ ٔخٓخ  ( 1.117ٔاَسشاف يؼٛبس٘ ثهغ )

 .3<  َظش ػُٛخ انذساصخ كبَذ ػبنٛخ

 

 

 Questions الرقم
Strongly 

Agree 
Agree Neutrally Disagree 

Strongly 
Disagree 

Mean 
Std. 

Deviatio
n 

7 
ة عبر ٌوجد سهولة فً الوصول إلى المعلومة المطلوب

 .الموقع اإللكترونً للجامعة

N 9 56 33 18 4 
3.15 0.933 

% %7,5 %46.6 %27.5 %15 %3.3 

8 
للجامعة المعلومات التً ٌوفر الموقع اإللكترونً 

ٌحتاجها الطالب من خالل األقسام والروابط الموجودة 
 فٌه.

N 33 22 40 15 10 
3.48 0.876 

% %27.5 %18.3 %33.3 %12.5 %8.3 

9 
ٌتم تحمٌل المحاضرات من الموقع اإللكترونً للجامعة 

 بسهولة

N 37 30 42 8 1 
3.54 .1.086 

% %30.8 %25 %35 %6.6 %0.83 

 ة.ٌتٌح الموقع اإللكترونً للجامعة استخدام أكثر من لغ 10

N 25 42 28 20 5 

3.11 1.117 % %20.8 %35 %23.3 %16.6 %4.3 

%      

Wegihted Mean 

 
3.383 

Std.Deviation 0.765 
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 ٍاستجابت أفراد انؼُىت وحى انمُمت انخذمُت نهمىلغ االنكتروو : 

نٕصف يضزٕٖ أًْٛخ انمًٛخ انخذيٛخ نهًٕلغ االنكزشَٔٙ نهؼُٛخ يسم انذساصخ, رى اصزخذاو انًزٕصطبد انسضبثٛخ 

 (14)انًؼٛبسٚخ  نًؼشفخ أًْٛخ انفمشاد, كًب ْٕ يٕظر ثبندذٔل سلى  ٔاالَسشافبد

 انمًٛخ انخذيٛخ نهًٕلغ انًؼٛبسٚخ إلخبثبد أفشاد انؼُٛخ زٕل ٔاالَسشافبد(: انًزٕصطبد انسضبثٛخ 14اندذٔل سلى )

 

 

 25.0إصذار   SPSSانمصذر : مه إػذاد انباحث اػتماداً ػهً مخرجاث بروامج 

ثهغ ٚظٓش يٍ خالل اندذٔل أػالِ أٌ انًزٕصػ انؼبو نفمشاد انجُؼذ انًزؼهك ثبنمًٛخ انخذيٛخ نهًٕلغ االنكزشَٔٙ  لذ 

( ٔاَسشاف 4انًشرجخ األٔنٗ ثًزٕصػ زضبثٙ ) 12(, ٔلذ اززهذ انفمشح سلى 1.01( ٔاالَسشاف انًؼٛبس٘ )3.44)

كًب ٚجٍٛ اندذٔل أٚعبً انزشزذ انًُخفط فٙ إخبثبد أفشاد انؼُٛخ زٕل ثُؼذ انمًٛخ انخذيٛخ ( 1.015يؼٛبس٘ ثهغ ) 

ٔخٓبد َظش أفشاد ػُٛخ انذساصخ زٕل أًْٛخ  ْزا انًزغٛش, نهًٕلغ االنكزشَٔٙ ثفمشارّ, ْٕٔ يب ٚؼكش انزمبسة فٙ 

ٔٚشٛش اندذٔل أٚعبً غهٗ انزمبسة فٙ لٛى انًزٕصطبد انسضبثٛخ, ٔثشكم ػبو ٚزجٍٛ أٌ دسخخ يٕافمزٓى ػهٗ  ثُؼذ انمًٛخ 

 .3<  انخذيٛخ يٍ ٔخٓخ َظش ػُٛخ انذساصخ كبَذ ػبنٛخ

 

  ترووٍ :انمىلغ االنك تفاػهُتاستجابت أفراد انؼُىت وحى 

 

نهؼُٛخ يسم انذساصخ, رى اصزخذاو انًزٕصطبد انسضبثٛخ  انًٕلغ االنكزشَٔٙ رفبػهٛخ )زٕٛٚخ( نٕصف يضزٕٖ أًْٛخ 

 (15انًؼٛبسٚخ  نًؼشفخ أًْٛخ انفمشاد , كًب ْٕ يٕظر ثبندذٔل سلى ) ٔاالَسشافبد

 Questions الرقم
Strongly 

Agree 
Agree Neutrally Disagree 

Strongly 
Disagree 

Mean 
Std. 

Deviatio
n 

11 
ٌوفر الموقع اإللكترونً للجامعة خدمات شخصٌة عبر 

الهاتف والبرٌد اإللكترونً وحسابات التواصل 
 االجتماعً.

N 19 56 22 19 4 
3.55 .850 

% %15.8 %46.7 %18.3 %15.9 %3.3 

12 
ٌتضمن الموقع اإللكترونً للجامعة كل الفعالٌات 

 العلمٌة للجامعة من ملتقٌات وندوات وأنشطة.

N 34 59 21 5 1 
4 1.015 

% %28.3 %49.1 %17.5 %4.2 %0.9 

 ٌوجد دلٌل شامل بتعلٌمات الموقع االلكترونً للجامعة. 13
N 5 38 40 30 7 3.521 .962 

% %4.2 %31.7 %33.3 %25 %5,8 

Wegihted Mean 
 

3.44 

Std.Deviation 
 

1.01 
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 ووٍانمىلغ االنكترتفاػهُت  انمؼُارَت إلجاباث أفراد انؼُىت حىل واالوحرافاث(: انمتىسطاث انحسابُت 15انجذول رلم )

 

 26.0إصذار   SPSSبروامج اػتماداً ػهً مخرجاث  ت: مه إػذاد انباحثانمصذر

( 3.583لذ ثهغ ) زٕٛٚخ انًٕلغ االنكزشَٔٙٚظٓش يٍ خالل اندذٔل أػالِ أٌ انًزٕصػ انؼبو نفمشاد انجُؼذ انًزؼهك 

( ٔاَسشاف 3.45انًشرجخ األٔنٗ ثًزٕصػ زضبثٙ ) 14(, ٔلذ اززهذ انفمشح سلى 0.8486ٔاالَسشاف انًؼٛبس٘ )

يٍ ٔخٓخ َظش ػُٛخ  زٕٛٚخ انًٕلغ االنكزشَٔٙ ػهٗ  ثُؼذ  انًٕافمخ(, ٔثشكم ػبو ٚزجٍٛ أٌ دسخخ 1.009)يؼٛبس٘ ثهغ 

 .  3السرفبع انًزٕصػ انؼبو < انذساصخ كبَذ ػبنٛخ

 (جىدة انخذماث انممذمتثاوُاً: تحهُم اراء انؼُىت وحى انمتغُر انتابغ )

 : يؼٛبس اصزدبثخ خٕدح انخذيبد انًمذيخ أفشاد انؼُٛخ َسٕ آساء  •

 مؼُار االستجابتانمؼُارَت إلجاباث أفراد انؼُىت حىل  واالوحرافاث(: انمتىسطاث انحسابُت 16انجذول رلم ) 

 Questions الرقم
Strongly 

Agree 
Agree Neutrally Disagree 

Strongly 
Disagree 

Mean 
Std. 

Deviatio
n 

 ٌتم تحدٌث الموقع اإللكترونً للجامعة باستمرار 14
N 28 32 36 14 10 

3.45 1.009 
% %23.33 %26.66 %30 %11.66 %8.35 

15 
ٌوفر الموقع اإللكترونً للجامعة مساعدة أثناء مواجهة 

 مشاكل عند االستخدام.

N 12 23 56 21 8 3.08 1.121 

% %10 %19.2 %46.7 %17.5 %6,6 

16 
ستفٌد الموقع اإللكترونً للجامعة من مالحظات ٌ

 واقتراحات المستخدمٌن.

N 25 22 58 8 7 3.41 1.117 

% %20.9 %18,3 %48.3 %6.7 %5.8 

17 
ٌحتوي الموقع اإللكترونً للجامعة على آلٌات تواصل 

 عدٌدة كالهاتف، الفاكس ... الخ.

N 5 50 29 30 6 3.15 .882 

% %4.1 %41.4 %24.5 %25 %5 

Wegihted Mean 

 
3.583 

Std.Deviation 0.8486 

 Questions الرقم
Strongly 

Agree 
Agree Neutrally Disagree 

Strongly 
Disagree 

Mean 
Std. 

Deviatio
n 

17 
تتسم اجراءات القبول والتسجٌل عبر الموقع 

 االلكترونً  للجامعة بسالسة

N 20 39 31 21 9 3.33 1.056 

% %16.6 %32.5 %25.8 %17.5 %7.6 

 توجد مكتبة إلكترونٌة ضمن موقع الجامعة 18
N 13 12 35 54 6 2.76 1.150 

% %10.9 %10 %29.1 %54 %5 

19 
تعتبر التعلٌمات واإلرشادات المتعلقة باستخدام خدمات 

 الموقع االلكترونً للجامعة واضحة

N 33 22 51 10 4 
3.49 1.015 

% %27.5 %18.3 %42.5 %8.35 %3.33 

Weighted Mean 

 
3.386 

Std.Deviation 0.73 
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                                                                                                                                        25.0إصذار   SPSSبروامج اػتماداً ػهً مخرجاث  تمه إػذاد انباحث نمصذر:ا

لذ ثهغ )   خٕدح انخذيبد انًمذيخبصزدبثخ ث( أٌ انًزٕصػ انؼبو نفمشاد انجُؼذ انًزؼهك 16ٚظٓش يٍ خالل اندذٔل سلى )

انًشرجخ  19(, ٔلذ اززهذ انفمشح سلى 0.73ٔاالَسشاف انًؼٛبس٘ )( 3ْٕٔ أكجش يٍ يزٕصػ يمٛبس نٛكبسد )(  3.386

فٙ انًشرجخ األخٛشح  18(, فٙ زٍٛ خبءد انفمشح سلى 1.105( ٔاَسشاف يؼٛبس٘ ثهغ )3.49األٔنٗ ثًزٕصػ زضبثٙ )

ً غهٗ انزمبسة (,1.150( ٔاَسشاف يؼٛبس٘ ثهغ )2.76ثٍٛ فمشاد ْزا انجُؼذ ثًزٕصػ زضبثٙ ) , ٔٚشٛش اندذٔل أٚعب

ٓخ َظش يٍ ٔخ خٕدح انخذيبد انًمذيخاصزدبثخ فٙ لٛى انًزٕصطبد انسضبثٛخ, ٔثشكم ػبو ٚزجٍٛ أٌ يضزٕٖ أًْٛخ  ثُؼذ 

 ً  .3<  ػُٛخ انذساصخ كبٌ يشرفؼب

 

 

 : مؼُار اػتمادَت جىدة انخذماث انممذمت أفراد انؼُىت وحى آراء  

 االػتمادَت مؼُارانمؼُارَت إلجاباث أفراد انؼُىت حىل  واالوحرافاث(: انمتىسطاث انحسابُت 17انجذول رلم )

 

                                                                                                                                        25.0إصذار   SPSSبروامج اػتماداً ػهً مخرجاث  تمه إػذاد انباحث انمصذر:

لذ ثهغ )   خٕدح انخذيبد انًمذيخبػزًبدٚخ ث( أٌ انًزٕصػ انؼبو نفمشاد انجُؼذ انًزؼهك 17ٚظٓش يٍ خالل اندذٔل سلى )

(, ٔلذ اززهذ انفمشح سلى 0.822ٔاالَسشاف انًؼٛبس٘ )( 3ْٕٔ أكجش يٍ يزٕصػ يمٛبس نٛكبسد )(  3.012

فٙ  21(, فٙ زٍٛ خبءد انفمشح سلى 1.086( ٔاَسشاف يؼٛبس٘ ثهغ )4.008انًشرجخ األٔنٗ ثًزٕصػ زضبثٙ )20

, ٔٚشٛش اندذٔل أٚعبً (,0.850( ٔاَسشاف يؼٛبس٘ ثهغ )3.01انًشرجخ األخٛشح ثٍٛ فمشاد ْزا انجُؼذ ثًزٕصػ زضبثٙ )

 Questions الرقم
Strongly 

Agree 
Agree Neutrally Disagree 

Strongly 
Disagree 

Mean 
Std. 

Deviation 

20 
تقدم الجامعة عبر موقعها اإللكترونً خدمات 

 ومساعدات عدٌدة للطلبة

N 37 51 28 4 0 4.008 1.086 

% %30.9 %42.5 %23.4 %3,2 %0 

 توفر الجامعة خدمة االنترنت للطلبة 21
N 33 47 29 7 4 

3.01 .850 
% %27.5 %39.16 %24.16 %5.83 %3.33 

22 
ٌتم عرض التخصصات الموجودة فً الجامعة عبر 

 موقعها اإللكترونً.   

N 45 42 20 5 8 3.72 1.079 

% %37.6 %35 %16.6 %4.2 %6,6 

 .ٌتم تقدٌم الدروس والمحاضرات للطلبة إلكترونٌا  23
N 33 22 51 10 4 3.48 1.076 

% %27.5 %18.3 %42.5 %8.35 %3.33 

Weighted Mean 

 
3.012 

Std.Deviation 0.822 
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خٕدح انخذيبد اػزًبدٚخ اندٕدح غهٗ انزمبسة فٙ لٛى انًزٕصطبد انسضبثٛخ, ٔثشكم ػبو ٚزجٍٛ أٌ يضزٕٖ أًْٛخ  ثُؼذ 

ً يٍ ٔخ انًمذيخ  .3<  ٓخ َظش ػُٛخ انذساصخ كبٌ يشرفؼب

 

 : مؼُار أمان ومىثىلُت جىدة انخذماث انممذمت أفراد انؼُىت وحى آراء 

 مؼُار األمان وانمىثىلُت(: انمتىسطاث انحسابُت واالوحرافاث انمؼُارَت إلجاباث أفراد انؼُىت حىل 18رلم ) انجذول

 

                                                                                                                                        25.0إصذار   SPSSبروامج اػتماداً ػهً مخرجاث  تمه إػذاد انباحث انمصذر:

(  3.12لذ ثهغ )   ثدٕدح انخذيبد انًمذيخ( أٌ انًزٕصػ انؼبو نفمشاد انجُؼذ انًزؼهك 12ٚظٓش يٍ خالل اندذٔل سلى )

انًشرجخ األٔنٗ  24(, ٔلذ اززهذ انفمشح سلى 0.69ٔاالَسشاف انًؼٛبس٘ )( 3زٕصػ يمٛبس نٛكبسد )ْٕٔ أكجش يٍ ي

فٙ انًشرجخ األخٛشح ثٍٛ  25(, فٙ زٍٛ خبءد انفمشح سلى 1.101( ٔاَسشاف يؼٛبس٘ ثهغ )3.66ثًزٕصػ زضبثٙ )

اندذٔل أٚعبً غهٗ انزمبسة فٙ لٛى , ٔٚشٛش (,0.976( ٔاَسشاف يؼٛبس٘ ثهغ )2.9فمشاد ْزا انجُؼذ ثًزٕصػ زضبثٙ )

ٓخ َظش يٍ ٔخ دٕدح انخذيبد انًمذيخان أيبٌ ٔيٕثٕلٛخ انًزٕصطبد انسضبثٛخ, ٔثشكم ػبو ٚزجٍٛ أٌ يضزٕٖ أًْٛخ  ثُؼذ

 ػُٛخ انذساصخ كبٌ يشرفؼب

 

 

 

 Questions الرقم
Strongly 

Agree 
Agree Neutrally Disagree 

Strongly 
Disagree 

Mean 
Std. 

Deviatio
n 

24 
تراعً الجامعة عبر موقعها اإللكترونً مبدأ 

 المتعلقة بالطالب. خصوصٌة المعلومات

N 28 32 36 14 10 
3.66 1.101 

% %23.33 %26.66 %30 %11.66 %8.35 

25 
ٌتم االتصال بشكل آمن ضمن الموقع اإللكترونً 

 .للجامعة 

N 33 47 29 7 4 
2.9 .976 

% %27.5 %39.16 %24.16 %5.83 %3.33 

26 
تعتبر الروابط التً ٌعرضها الموقع اإللكترونً 

 للجامعة فعالة.

N 33 22 51 10 4 
3.49 1.015 

% %27.5 %18.3 %42.5 %8.35 %3.33 

Weighted Mean 

 
3.12 

Std.Deviation 0.69 
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 ث الثالث : اختبار فرضيات البحث السبح

االختبارات وذلػ بإجخاء بعض  ةالباحث تفخضيات الجراسة قامقبل البجء في تظبيق تحميل االنحجار الختبار : تسييد 

تحميل االنحجار, إذ تؼ التأكج مؽ عجـ وجؾد ارتباط عاٍؿ بيؽ الستغيخات  الفتخاضاتمة البيانات ءمؽ أجل ضساف مال

( واختبار التبايؽ السدسؾح بو Variance Inflation Factor" VIF")السدتقمة باستخجاـ معامل تزخؼ التبايؽ 

Tolerance عجـ تجاوز معامل تزخؼ التبايؽ السدسؾح بو ة مؽ متغيخات الجراسة, مع مخاعا مدتقل لكل متغيخ

(VIF( لمقيسة )وأف تكؾف قيسة التبايؽ السدسؾح بو 10 ,)Tolerance ( يبيؽ 19( والججوؿ رقؼ )0.05أكبخ مؽ )

 نتائج االختبار.

 (: نتائج اختبار تزخم التباين والتباين السدسهح بو لمستغيرات السدتقمة19الجدول رقم )             

 

 

 

 

 

    

 25.0إصدار   SPSS لمصدر: من إعداد الباحثة اعتماداً على مخرجات برنامجا

بيؽ أبعاد الستغيخ  Multicollinearity يتزح مؽ الشتائج الؾاردة في الججوؿ الدابق عجـ وجؾد تجاخل خظي متعجد
واف ما يؤكج ذلػ قيؼ معيار اختبار معامل (  التفاعمية -الجاذبية  –القيسة الخجمية  –السحتؾػ  -)االستعساؿالسدتقل 

 10والتي كانت جسيعيا أقل مؽ الدابقة لألبعاد  (VIF)  تزخؼ التبايؽ

( وىي جسيعيا أكبخ  0.916,  0.544تخاوحت بيؽ )  Tolerance  كسا يتزح أف قيؼ اختبار التبايؽ السدسؾح بو
 .بعزيا البعض عؽ استقالؿ  متغيخات الجراسة( ويعج ىحا مؤشخًا عمى 0.05مؽ )

 VIF Tolerance المتغيرات المستقلة الرقم

 0.544 2.144 استعساؿ السؾقع 1

 0.763 1.870 محتؾػ السؾقع 2

 0.916 1.882 القيسة الخجمية لمسؾقع 3

 0.632 1.553 جاذبية السؾقع 4

 0.606 1.625 تفاعمية السؾقع  5
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 :فرضيات البحث اختبار

ترسيم السهقع االلكتروني عمى جهدة الخدمات لمعشهي تأثير الفرضية الرئيدة: ال يهجد  اختبار
 في جامعة السشارة.السقدمة 

أحج مؤشخات  باعتباره جؾدة الخجمات السقجمةوتأثيخه عمى  محاور السؾقع االلكتخوني مؽ أجل معخفة العالقة بيؽ 
 :الجؾدة نزع الفخضيات التاليةقياس 

 : H0  عشج مدتؾػ معشؾية  لترسيؼ السؾقع االلكتخوني عمى جؾدة الخجمات السقجمة أثخ ذو داللة إحرائيةؾجج يال
(0.05 ) 

H1   : معشؾية  يؾجج أثخ ذو داللة إحرائية لترسيؼ السؾقع االلكتخوني عمى جؾدة الخجمات السقجمة عشج مدتؾػ
(0.05 ) 

 ( تحميل االنحدار لمفرضية الرئيدية لمبحث20الجدول رقم )

 25.0إصدار  SPSS السردر: من إعداد الباحثة اعتسادًا عمى مخرجات برنامج

 

و بمغت  ترسيؼ السؾقع االلكتخوني وجؾدة الخجمات السقجمة يتزح مؽ الججوؿ الدابق وجؾد عالقة معشؾية بيؽ أبعاد 
, وبمغ معامل التحجيج مقبؾؿ احرائياً وىؾ ارتباط  0.712 قيسة معامل االرتباط بيؽ الستغيخ السدتقل والستغيخ التابع 

 (الخجماتجؾدة مؽ التغيخ الحاصل في الستغيخ التابع ) %50.6أؼ اف الستغيخات السدتقمة تفدخ ما مقجاره  0.506
 . % مؽ التبايشات تخجع إلى عؾامل اخخػ لؼ يتؼ تزسيشيا في الجراسة49.4, وأف 

Model Summary
b
 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .712a .506 .582 .13665 .421 19.783 4 120 .000 

 ,a. Predictors: (Constant) رصًٛى انًٕلغ االنكزشَٔٙ 

b. Dependent Variable: خٕدح انخذيبد 
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ولمتأكج مؽ صالحية نسؾذج االنحجار الدابق وبالتالي لقبؾؿ فخضية العجـ الخئيدة أو رفزيا نقـؾ بإجخاء ججوؿ تحميل 
ألثخ السؾقع االلكتخوني عمى جؾدة  ANOVA ( ججوؿ تحميل التبايؽ21ويغيخ الججوؿ التالي رقؼ ) ANOVAالتبايؽ 

 الخجمات السقجمة :

 ألثر السهقع االلكتروني عمى جهدة الخدمات  ANOVA( جدول تحميل التباين 21الجدول رقم )

 25.0إصدار  SPSS المصدر: من إعداد الباحثة اعتماداً على مخرجات برنامج

( وىي أصغخ مؽ Sig=0.002( عشج مدتؾػ داللة إحرائية )19.783والبالغة ) F( قيسة 21)ويبيؽ الججوؿ رقؼ 
( مدتؾػ الجاللة السعتسج في ىحه الجراسة, مسا يجؿ عمى صالحية نسؾذج االنحجار, و يجعؾنا إلى رفض 0.05)

 ترسيؼ السؾقع االلكتخوني الفخضية  العجـ, وقبؾؿ الفخضية البجيمة التي تقؾؿ تؾجج عالقة ذات داللة معشؾية بيؽ أبعاد 
 (.0.05عشج مدتؾػ معشؾية ) جؾدة الخجماتوبيؽ 

 

لسعيار استعسال السهقع  إحرائيةتهجد عالقة ذات داللة ال : فخضية الفخعية األولىاختبار ال
, ومؽ أجل ذلػ تؼ  في جامعة السشارة السقدمةخدمات جهدة الأمان ومهثهقية االلكتروني وتأثيره عمى 

حداب معامل االرتباط ومعامل التحجيج لقياس أثخ معيار االستعساؿ كستغيخ مدتقل عمى أماف ومؾثؾقية  في البجاية
 (التالي :22جؾدة الخجمات كستغيخ تابع فحرمشا عمى الججوؿ )

 

 استعسال السهقع عمى األمان والسهثهقية( معامل االرتباط ومعامل التحديد ألثر 22الجدول رقم )

 

 

ANOVA
a 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3.128 4 3.448 19.783 .002b 

Residual 9.775 120 .102   

Total 12.903 124    

a. Dependent Variable: خٕدح انخذيبد 

   ,b. Predictors: (Constant)انزفبػهٛخ  -اندبرثٛخ  –انمًٛخ انخذيٛخ  –انًسزٕٖ  -االصزؼًبل
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  Model Summary 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.936 .876 .867 .531 

The independent variable is  استعمال الموقع  

 25.0إصدار  SPSSالسردر: من إعداد الباحثة اعتسادًا عمى مخرجات برنامج 

 من الجدول الدابق نجد :

  ىي عالقة طخدية وقؾية الستغيخيؽ وىي تجؿ عمى أّف العالقة بيؽ ,  0.963تداوؼ  االرتباطإّف قيسة معامل
 ججًا.  

  أماف ومؾثؾقية مؽ التغيخات الحاصمة في  %87.6 عمى أف  وىي تجؿ,  0.876تبمغ قيسة معامل التحجيج
 . ىحه التغيخات   ANOVAججوؿ , وتفدخ معادلة  معيار استعساؿ السؾقعتعدػ لمتغيخات الحاصمة في  الجؾدة

استعساؿ السؾقع عمى أماف ومؾثؾقية ( ألثخ ANOVA( تحميل التبايؽ أحادؼ االتجاه )23بّيؽ الججوؿ التالي رقؼ )وي
 : ىحه الخجمات 

استعسال السهقع عمى أمان ومهثهقية ىذه ( ألثر ANOVA( تحميل التباين أحادي االتجاه )23الجدول رقم )
   الخدمات

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 27.888 4 27.888 98.782 .000 

Residual 3.952 120 .282   

Total 31.840 124    

The independent variable is استعمال الموقع. 

 25.0إصدار  SPSSالسردر: من إعداد الباحثة اعتسادًا عمى مخرجات برنامج  

استعساؿ السؾقع عمى أماف لمتعبيخ عؽ أثخ  الخظي لالنحجارومؽ الججوؿ الدابق الحؼ يغيخ مجػ صالحية الشسؾذج 
 نجج أف : ومؾثؾقية الجؾدة

= a=0.05>0.000أصغخ مؽ مدتؾػ داللة الفخضية االبتجائية , أؼ أف  sigمدتؾػ داللة االختبار االحرائي 

sig  يؾجج أثخ ذو داللة إحرائية أنو :  ة ونقبل الفخضية البجيمة والتي تشص عمى, فإنشا نخفض الفخضية االبتجائي"
 ". لسعيار استعساؿ السؾقع االلكتخوني عمى أماف ومؾثؾقية جؾدة الخجمات السقجمة في جامعة السشارة
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لسعيار استعسال السهقع  إحرائيةتهجد عالقة ذات داللة ال : ثانيةاختبار الفخضية الفخعية ال
, ومؽ أجل ذلػ تؼ في  في جامعة السشارة السقدمةجهدة الخدمات  اعتساديةااللكتروني وتأثيره عمى 

جؾدة  اعتساديةحداب معامل االرتباط ومعامل التحجيج لقياس أثخ معيار االستعساؿ كستغيخ مدتقل عمى  البجاية
 (التالي :24الخجمات كستغيخ تابع فحرمشا عمى الججوؿ )

 عتساديةاال( معامل االرتباط ومعامل التحجيج ألثخ استعساؿ السؾقع عمى 24الججوؿ رقؼ )

Model Summary 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.825 .680 .675 .421 

The independent variable is  استعمال الموقع  

 25.0إصدار  SPSSالسردر: من إعداد الباحثة اعتسادًا عمى مخرجات برنامج 

 من الجدول الدابق نجد :

  يخيؽ ىي عالقة طخدية وقؾية وىي تجؿ عمى أّف العالقة بيؽ الستغ,  0.825تداوؼ  االرتباطإّف قيسة معامل
 ججًا. 

  الجؾدة تعدػ اعتسادية مؽ التغيخات الحاصمة في  %68 عمى أف  وىي تجؿ,  0.680تبمغ قيسة معامل التحجيج
 ىحه التغيخات  .  ANOVAلمتغيخات الحاصمة في معيار استعساؿ السؾقع , وتفدخ معادلة ججوؿ 

ىحه اعتسادية ( ألثخ استعساؿ السؾقع عمى ANOVA( تحميل التبايؽ أحادؼ االتجاه )25ويبّيؽ الججوؿ التالي رقؼ )
 الخجمات  :

 :  االعتساديةاستعسال السهقع عمى ( ألثر ANOVA( تحميل التباين أحادي االتجاه )25الجدول رقم )

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 22.980 4 18.890 46.799 .000 

Residual 3.947 120 .328   

Total 26.927 124    

The independent variable is استعمال الموقع. 

 25.0إصدار  SPSSالسردر: من إعداد الباحثة اعتسادًا عمى مخرجات برنامج  

 ومؽ الججوؿ الدابق الحؼ يغيخ مجػ صالحية الشسؾذج الخظي لالنحجار لمتعبيخ عؽ أثخ استعساؿ السؾقع عمى
 الجؾدة نجج أف :اعتسادية 
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= a=0.05>0.000أصغخ مؽ مدتؾػ داللة الفخضية االبتجائية , أؼ أف  sigمدتؾػ داللة االختبار االحرائي 
sig   فإنشا نخفض الفخضية االبتجائية ونقبل الفخضية البجيمة والتي تشص عمى أنو : "يؾجج أثخ ذو داللة إحرائية ,

 جؾدة الخجمات السقجمة في جامعة السشارة ". اعتساديةلسعيار استعساؿ السؾقع االلكتخوني عمى 

لسعيار استعسال السهقع  إحرائيةتهجد عالقة ذات داللة ال : ثالثةالفخضية الفخعية الختبار ا
 , ومؽ أجل ذلػ تؼ فيفي جامعة السشارة  السقدمةخدمات جهدة الاستجابة االلكتروني وتأثيره عمى 

حداب معامل االرتباط ومعامل التحجيج لقياس أثخ معيار االستعساؿ كستغيخ مدتقل عمى استجابة جؾدة  البجاية
 (التالي :26الخجمات كستغيخ تابع فحرمشا عمى الججوؿ )

 ( معامل االرتباط ومعامل التحديد ألثر استعسال السهقع عمى االستجابة26الجدول رقم )

Model Summary 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.702 .492 .512 .411 

The independent variable is  استعمال الموقع  

 25.0إصدار  SPSSالسردر: من إعداد الباحثة اعتسادًا عمى مخرجات برنامج 

 من الجدول الدابق نجد :

  يخيؽ ىي عالقة طخدية وقؾية أّف العالقة بيؽ الستغوىي تجؿ عمى ,  0.702تداوؼ  االرتباطإّف قيسة معامل
  .ججاً 

  مؽ التغيخات الحاصمة في استجابة الجؾدة  %49.2 عمى أف  وىي تجؿ,  0.492تبمغ قيسة معامل التحجيج
 ىحه التغيخات  .  ANOVAتعدػ لمتغيخات الحاصمة في معيار استعساؿ السؾقع , وتفدخ معادلة ججوؿ 

( ألثخ استعساؿ السؾقع عمى استجابة ىحه ANOVA( تحميل التبايؽ أحادؼ االتجاه )27رقؼ )ويبّيؽ الججوؿ التالي 
 الخجمات  :

 

 

   االستجابةاستعسال السهقع عمى ( ألثر ANOVA( تحميل التباين أحادي االتجاه )27الجدول رقم )
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ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 20.982 4 30.895 36.709 .000 

Residual 6.940 120 .728   

Total 27.922 124    

The independent variable is استعمال الموقع. 

 25.0إصدار  SPSSالسردر: من إعداد الباحثة اعتسادًا عمى مخرجات برنامج  

استعساؿ السؾقع عمى ومؽ الججوؿ الدابق الحؼ يغيخ مجػ صالحية الشسؾذج الخظي لالنحجار لمتعبيخ عؽ أثخ 
 استجابة الجؾدة نجج أف :

= a=0.05>0.000أصغخ مؽ مدتؾػ داللة الفخضية االبتجائية , أؼ أف  sigمدتؾػ داللة االختبار االحرائي 
sig   فإنشا نخفض الفخضية االبتجائية ونقبل الفخضية البجيمة والتي تشص عمى أنو : "يؾجج أثخ ذو داللة إحرائية ,

 لسعيار استعساؿ السؾقع االلكتخوني عمى استجابة جؾدة الخجمات السقجمة في جامعة السشارة ".

السهقع  محتهى يار لسع إحرائيةتهجد عالقة ذات داللة ال : خابعةالفخضية الفخعية الاختبار 
, ومؽ أجل ذلػ في جامعة السشارة  السقدمةخدمات جهدة الأمان ومهثهقية االلكتروني وتأثيره عمى 

حداب معامل االرتباط ومعامل التحجيج لقياس أثخ معيار السحتؾػ كستغيخ مدتقل عمى أماف ومؾثؾقية  تؼ في البجاية
 (التالي :28جؾدة الخجمات كستغيخ تابع فحرمشا عمى الججوؿ )

 السؾقع عمى األماف والسؾثؾقية تباط ومعامل التحجيج ألثخ محتؾػ ( معامل االر 28الججوؿ رقؼ )       

Model Summary 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.884 .781 .712 .312 

The independent variable is  الموقع محتوى   

 25.0إصدار  SPSSالسردر: من إعداد الباحثة اعتسادًا عمى مخرجات برنامج      

 من الجدول الدابق نجد :

  وىي تجؿ عمى أّف العالقة بيؽ الستغيخيؽ ىي عالقة طخدية وقؾية ججًا ,  0.884تداوؼ  االرتباطإّف قيسة معامل
. 

  مؽ التغيخات الحاصمة في أماف ومؾثؾقية  %78.1 عمى أف  وىي تجؿ,  0.781تبمغ قيسة معامل التحجيج
 ىحه التغيخات  .  ANOVAالجؾدة تعدػ لمتغيخات الحاصمة في معيار محتؾػ السؾقع , وتفدخ معادلة ججوؿ 
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السؾقع عمى أماف ومؾثؾقية  محتؾػ ( ألثخ ANOVA( تحميل التبايؽ أحادؼ االتجاه )29ويبّيؽ الججوؿ التالي رقؼ )
 ىحه الخجمات  :

السهقع عمى أمان ومهثهقية ىذه  محتهى ( ألثر ANOVA( تحميل التباين أحادي االتجاه )29قم )الجدول ر 
 :  الخدمات

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 16.645 4 18.998 68.709 .000 

Residual 3.054 120 .407   

Total 19.699 124    

The independent variable is الموقع محتوى . 

 25.0إصدار  SPSSالسردر: من إعداد الباحثة اعتسادًا عمى مخرجات برنامج  

السؾقع عمى أماف  محتؾػ ومؽ الججوؿ الدابق الحؼ يغيخ مجػ صالحية الشسؾذج الخظي لالنحجار لمتعبيخ عؽ أثخ 
 ومؾثؾقية الجؾدة نجج أف :

= a=0.05>0.000أصغخ مؽ مدتؾػ داللة الفخضية االبتجائية , أؼ أف  sigمدتؾػ داللة االختبار االحرائي 
sig   فإنشا نخفض الفخضية االبتجائية ونقبل الفخضية البجيمة والتي تشص عمى أنو : "يؾجج أثخ ذو داللة إحرائية ,

 لخجمات السقجمة في جامعة السشارة ".السؾقع االلكتخوني عمى أماف ومؾثؾقية جؾدة ا محتؾػ لسعيار 

السهقع  محتهى  لسعيار إحرائيةتهجد عالقة ذات داللة ال : الخامدةاختبار الفخضية الفخعية 
, ومؽ أجل ذلػ تؼ في  في جامعة السشارة السقدمة جهدة الخدمات اعتساديةااللكتروني وتأثيره عمى 

جؾدة  اعتساديةحداب معامل االرتباط ومعامل التحجيج لقياس أثخ معيار السحتؾػ كستغيخ مدتقل عمى  البجاية
 (التالي :30الخجمات كستغيخ تابع فحرمشا عمى الججوؿ )

 ( معامل االرتباط ومعامل التحديد ألثر محتهى السهقع عمى اعتسادية الجهدة30الجدول رقم ) 

  

 

 

 25.0إصدار  SPSSالسردر: من إعداد الباحثة اعتسادًا عمى مخرجات برنامج 

Model Summary 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.712 .506 .664 .345 

The independent variable is  محتوى الموقع  
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 من الجدول الدابق نجد :

  يخيؽ ىي عالقة طخدية وقؾية وىي تجؿ عمى أّف العالقة بيؽ الستغ,  0.712تداوؼ  االرتباطإّف قيسة معامل
 ججًا. 

  الجؾدة  اعتساديةمؽ التغيخات الحاصمة في  %50.6 عمى أف  وىي تجؿ,  0.506تبمغ قيسة معامل التحجيج
 ىحه التغيخات  .  ANOVAتعدػ لمتغيخات الحاصمة في معيار محتؾػ السؾقع , وتفدخ معادلة ججوؿ 

( ألثخ محتؾػ السؾقع عمى ANOVA( تحميل التبايؽ أحادؼ االتجاه )31ويبّيؽ الججوؿ التالي رقؼ )
 :ىحه الخجمات  اعتسادية

 ىذه الخدمات اعتساديةالسهقع عمى  ( ألثر محتهى ANOVA( تحميل التباين أحادي االتجاه )31الجدول رقم )

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 31.661 4 23.980 49.025 .000 

Residual 5.940 120 .405   

Total 37.601 124    

The independent variable is محتوى الموقع. 

 25.0إصدار  SPSSالسردر: من إعداد الباحثة اعتسادًا عمى مخرجات برنامج  

السؾقع عمى  محتؾػ ومؽ الججوؿ الدابق الحؼ يغيخ مجػ صالحية الشسؾذج الخظي لالنحجار لمتعبيخ عؽ أثخ 
 الجؾدة نجج أف : اعتسادية

= a=0.05>0.000أصغخ مؽ مدتؾػ داللة الفخضية االبتجائية , أؼ أف  sigمدتؾػ داللة االختبار االحرائي 
sig  الفخضية البجيمة والتي تشص عمى أنو : "يؾجج أثخ ذو داللة إحرائية  , فإنشا نخفض الفخضية االبتجائية ونقبل

 جؾدة الخجمات السقجمة في جامعة السشارة ". اعتساديةالسؾقع االلكتخوني عمى  محتؾػ  لسعيار

السهقع  محتهى  لسعيار إحرائيةتهجد عالقة ذات داللة ال : الدادسةالفخضية الفخعية اختبار 
ومؽ أجل ذلػ تؼ في , في جامعة السشارة  السقدمةخدمات جهدة الاستجابة االلكتروني وتأثيره عمى 

حداب معامل االرتباط ومعامل التحجيج لقياس أثخ معيار السحتؾػ كستغيخ مدتقل عمى استجابة جؾدة  البجاية
 (التالي :32الخجمات كستغيخ تابع فحرمشا عمى الججوؿ )

 التحديد ألثر محتهى السهقع عمى استجابة الجهدة( معامل االرتباط ومعامل 32الجدول رقم )
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Model Summary 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.863 .744 .684 .301 

The independent variable is  محتوى الموقع  

 25.0إصدار  SPSSالسردر: من إعداد الباحثة اعتسادًا عمى مخرجات برنامج 

 الجدول الدابق نجد :من 

  وىي تجؿ عمى أّف العالقة بيؽ الستغيخيؽ ىي عالقة طخدية وقؾية ججًا ,  0.863تداوؼ  االرتباطإّف قيسة معامل
. 

  مؽ التغيخات الحاصمة في استجابة الجؾدة  %74.4 عمى أف  وىي تجؿ,  0.744تبمغ قيسة معامل التحجيج
 ىحه التغيخات  .  ANOVAؾقع , وتفدخ معادلة ججوؿ تعدػ لمتغيخات الحاصمة في معيار محتؾػ الس

( ألثخ محتؾػ السؾقع عمى استجابة ىحه ANOVA( تحميل التبايؽ أحادؼ االتجاه )33ويبّيؽ الججوؿ التالي رقؼ )
 الخجمات  :

 االستجابةالسهقع عمى  ( ألثر محتهى ANOVA( تحميل التباين أحادي االتجاه )33الجدول رقم )

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 26.661 4 27.930 52.027 .000 

Residual 8.943 120 .412   

Total 35.604 124    

The independent variable is محتوى الموقع. 

 25.0إصدار  SPSSالسردر: من إعداد الباحثة اعتسادًا عمى مخرجات برنامج  

يغيخ مجػ صالحية الشسؾذج الخظي لالنحجار لمتعبيخ عؽ أثخ محتؾػ السؾقع عمى ومؽ الججوؿ الدابق الحؼ 
 استجابة الجؾدة نجج أف :

= a=0.05>0.000أصغخ مؽ مدتؾػ داللة الفخضية االبتجائية , أؼ أف  sigمدتؾػ داللة االختبار االحرائي 
sig  شص عمى أنو : "يؾجج أثخ ذو داللة إحرائية , فإنشا نخفض الفخضية االبتجائية ونقبل الفخضية البجيمة والتي ت

 لسعيار محتؾػ السؾقع االلكتخوني عمى استجابة جؾدة الخجمات السقجمة في جامعة السشارة ".
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سهقع لم القيسة الخدميةلسعيار  إحرائيةتهجد عالقة ذات داللة ال : دابعةالفخضية الفخعية الاختبار 
ومؽ أجل ذلػ تؼ , في جامعة السشارة  السقدمة خدماتجهدة الأمان ومهثهقية االلكتروني وتأثيره عمى 

حداب معامل االرتباط ومعامل التحجيج لقياس أثخ معيار القيسة الخجمية كستغيخ مدتقل عمى أماف  في البجاية
 (التالي :34ومؾثؾقية جؾدة الخجمات كستغيخ تابع فحرمشا عمى الججوؿ )

 التحديد ألثر القيسة الخدمية عمى األمان والسهثهقية ( معامل االرتباط ومعامل34الجدول رقم )

Model Summary 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.902 .813 .796 .284 

The independent variable is  القٌمة الخدمٌة للموقع  

 25.0إصدار  SPSSالسردر: من إعداد الباحثة اعتسادًا عمى مخرجات برنامج 

 من الجدول الدابق نجد :

  يخيؽ ىي عالقة طخدية وقؾية وىي تجؿ عمى أّف العالقة بيؽ الستغ,  0.902تداوؼ  االرتباطإّف قيسة معامل
 ججًا. 

  مؽ التغيخات الحاصمة في أماف ومؾثؾقية الجؾدة  %81.3عمى أف  وىي تجؿ,  0.813تبمغ قيسة معامل التحجيج
 ىحه التغيخات  .  ANOVAتعدػ لمتغيخات الحاصمة في معيار القيسة الخجمية لمسؾقع , وتفدخ معادلة ججوؿ 

( ألثخ القيسة الخجمية لمسؾقع عمى أماف ANOVA( تحميل التبايؽ أحادؼ االتجاه )35ويبّيؽ الججوؿ التالي رقؼ )
 لخجمات  :ومؾثؾقية ىحه ا

 عمى أمان ومهثهقية ىذه الخدمات ( ألثر القيسة الخدميةANOVA( تحميل التباين أحادي االتجاه )35الجدول رقم )

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 29.083 4 41.977 81.134 .000 

Residual 6.553 120 .330   

Total 35.636 124    

The independent variable is القٌمة الخدمٌة للموقع. 

 25.0إصدار  SPSSالسردر: من إعداد الباحثة اعتسادًا عمى مخرجات برنامج  

عمى أماف القيسة الخجمية ومؽ الججوؿ الدابق الحؼ يغيخ مجػ صالحية الشسؾذج الخظي لالنحجار لمتعبيخ عؽ أثخ 
 ومؾثؾقية الجؾدة نجج أف :
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= a=0.05>0.000أصغخ مؽ مدتؾػ داللة الفخضية االبتجائية , أؼ أف  sigمدتؾػ داللة االختبار االحرائي 
sig   فإنشا نخفض الفخضية االبتجائية ونقبل الفخضية البجيمة والتي تشص عمى أنو : "يؾجج أثخ ذو داللة إحرائية ,

 ية جؾدة الخجمات السقجمة في جامعة السشارة ".االلكتخوني عمى أماف ومؾثؾق القيسة الخجمية لمسؾقعلسعيار 

سهقع لم القيسة الخدميةلسعيار  إحرائيةتهجد عالقة ذات داللة ال : ثامشةالفخضية الفخعية الاختبار 
ومؽ أجل ذلػ تؼ في , في جامعة السشارة  السقدمة خدماتجهدة ال اعتساديةااللكتروني وتأثيره عمى 

جؾدة  اعتساديةحداب معامل االرتباط ومعامل التحجيج لقياس أثخ معيار القيسة الخجمية كستغيخ مدتقل عمى  البجاية
 (التالي :36الخجمات كستغيخ تابع فحرمشا عمى الججوؿ )

 الجهدة اعتسادية( معامل االرتباط ومعامل التحديد ألثر القيسة الخدمية عمى 36الجدول رقم )

Model Summary 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.772 .595 .513 .338 

The independent variable is  القٌمة الخدمٌة للموقع  

 25.0إصدار  SPSSالسردر: من إعداد الباحثة اعتسادًا عمى مخرجات برنامج       

 من الجدول الدابق نجد :

  وىي تجؿ عمى أّف العالقة بيؽ الستغيخيؽ ىي عالقة طخدية ومقبؾلة ,  0.772تداوؼ  االرتباطإّف قيسة معامل
 احرائيًا.

  الجؾدة اعتسادية مؽ التغيخات الحاصمة في  %59.5عمى أف  وىي تجؿ,  0.595تبمغ قيسة معامل التحجيج
 ىحه التغيخات  .  ANOVAتعدػ لمتغيخات الحاصمة في معيار القيسة الخجمية لمسؾقع , وتفدخ معادلة ججوؿ 

( ألثخ القيسة الخجمية لمسؾقع عمى كفاءة ANOVA( تحميل التبايؽ أحادؼ االتجاه )37ويبّيؽ الججوؿ التالي رقؼ )
 ىحه الخجمات  :

 ىذه الخدمات كفاءةعمى  ( ألثر القيسة الخدميةANOVA( تحميل التباين أحادي االتجاه )37الجدول رقم )
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ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 17.957 4 22.053 32.875 .000 

Residual 8.887 120 .328   

Total 26.844 124    

The independent variable is القٌمة الخدمٌة للموقع. 

 25.0إصدار  SPSSالسردر: من إعداد الباحثة اعتسادًا عمى مخرجات برنامج  

يغيخ مجػ صالحية الشسؾذج الخظي لالنحجار لمتعبيخ عؽ أثخ القيسة الخجمية عمى كفاءة ومؽ الججوؿ الدابق الحؼ 
 الجؾدة نجج أف :

= a=0.05>0.000أصغخ مؽ مدتؾػ داللة الفخضية االبتجائية , أؼ أف  sigمدتؾػ داللة االختبار االحرائي 
sig  شص عمى أنو : "يؾجج أثخ ذو داللة إحرائية , فإنشا نخفض الفخضية االبتجائية ونقبل الفخضية البجيمة والتي ت

 جؾدة الخجمات السقجمة في جامعة السشارة ". اعتساديةلسعيار القيسة الخجمية لمسؾقع االلكتخوني عمى 

سهقع لم القيسة الخدميةلسعيار  إحرائيةتهجد عالقة ذات داللة ال : اختبار الفخضية الفخعية التاسعة
ومؽ أجل ذلػ تؼ في , في جامعة السشارة  السقدمة خدماتجهدة الاستجابة االلكتروني وتأثيره عمى 

حداب معامل االرتباط ومعامل التحجيج لقياس أثخ معيار القيسة الخجمية كستغيخ مدتقل عمى استجابة جؾدة  البجاية
 (التالي :38الخجمات كستغيخ تابع فحرمشا عمى الججوؿ )

 االرتباط ومعامل التحديد ألثر القيسة الخدمية عمى استجابة الجهدة( معامل 38الجدول رقم )        

Model Summary 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.885 .783 .522 .426 

The independent variable is  القٌمة الخدمٌة للموقع  

 25.0إصدار  SPSSالسردر: من إعداد الباحثة اعتسادًا عمى مخرجات برنامج       

 من الجدول الدابق نجد :

  وىي تجؿ عمى أّف العالقة بيؽ الستغيخيؽ ىي عالقة طخدية ومقبؾلة ,  0.885تداوؼ  االرتباطإّف قيسة معامل
 احرائيًا.

  مؽ التغيخات الحاصمة في استجابة الجؾدة تعدػ  %78.3عمى أف  وىي تجؿ,  0.783تبمغ قيسة معامل التحجيج
 ىحه التغيخات  .  ANOVAلمتغيخات الحاصمة في معيار القيسة الخجمية لمسؾقع , وتفدخ معادلة ججوؿ 
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( ألثخ القيسة الخجمية لمسؾقع عمى استجابة ANOVA( تحميل التبايؽ أحادؼ االتجاه )39ويبّيؽ الججوؿ التالي رقؼ )
 ىحه الخجمات  :

 ىذه الخدمات استجابةعمى  ( ألثر القيسة الخدميةANOVA( تحميل التباين أحادي االتجاه )39الجدول رقم )

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 16.088 4 30.056 37.825 .000 

Residual 3.441 120 .312   

Total 19.529 124    

The independent variable is القٌمة الخدمٌة للموقع. 

 25.0إصدار  SPSSالسردر: من إعداد الباحثة اعتسادًا عمى مخرجات برنامج  

ومؽ الججوؿ الدابق الحؼ يغيخ مجػ صالحية الشسؾذج الخظي لالنحجار لمتعبيخ عؽ أثخ القيسة الخجمية عمى 
 استجابة الجؾدة نجج أف :

= a=0.05>0.000أصغخ مؽ مدتؾػ داللة الفخضية االبتجائية , أؼ أف  sigمدتؾػ داللة االختبار االحرائي 
sig   فإنشا نخفض الفخضية االبتجائية ونقبل الفخضية البجيمة والتي تشص عمى أنو : "يؾجج أثخ ذو داللة إحرائية ,

 ة الخجمات السقجمة في جامعة السشارة ".لسعيار القيسة الخجمية لمسؾقع االلكتخوني عمى استجابة جؾد

 السهقع تفاعميةلسعيار  إحرائيةتهجد عالقة ذات داللة ال : العاشخةالفخضية الفخعية اختبار 
ومؽ أجل ذلػ تؼ , في جامعة السشارة  السقدمة خدماتجهدة الأمان ومهثهقية االلكتروني وتأثيره عمى 

كستغيخ مدتقل عمى أماف ومؾثؾقية  التفاعميةحداب معامل االرتباط ومعامل التحجيج لقياس أثخ معيار  في البجاية
 (التالي :40جؾدة الخجمات كستغيخ تابع فحرمشا عمى الججوؿ )

 عمى األمان والسهثهقية التفاعمية( معامل االرتباط ومعامل التحديد ألثر 40الجدول رقم )

Model Summary 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.883 .779 .690 .427 

The independent variable is  الموقع تفاعلٌة   

 25.0إصدار  SPSSالسردر: من إعداد الباحثة اعتسادًا عمى مخرجات برنامج       

 من الجدول الدابق نجد :
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  وىي تجؿ عمى أّف العالقة بيؽ الستغيخيؽ ىي عالقة طخدية وقؾية ججًا ,  0.883تداوؼ  االرتباطإّف قيسة معامل
. 

  مؽ التغيخات الحاصمة في أماف ومؾثؾقية الجؾدة  %77.9عمى أف  وىي تجؿ,  0.779تبمغ قيسة معامل التحجيج
 ىحه التغيخات  .  ANOVA, وتفدخ معادلة ججوؿ  السؾقع التفاعميةتعدػ لمتغيخات الحاصمة في معيار 

سؾقع عمى أماف ومؾثؾقية ال تفاعمية( ألثخ ANOVA( تحميل التبايؽ أحادؼ االتجاه )41ويبّيؽ الججوؿ التالي رقؼ )
 ىحه الخجمات  :

 عمى أمان ومهثهقية ىذه الخدمات السهقع تفاعمية( ألثر ANOVA( تحميل التباين أحادي االتجاه )41الجدول رقم )

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 17.665 4 35.084 60.139 .000 

Residual 6.011 120 .216   

Total 23.676 124    

The independent variable is الموقع تفاعلٌة . 

 25.0إصدار  SPSSالسردر: من إعداد الباحثة اعتسادًا عمى مخرجات برنامج  

عمى أماف  السؾقع تفاعمية الشسؾذج الخظي لالنحجار لمتعبيخ عؽ أثخومؽ الججوؿ الدابق الحؼ يغيخ مجػ صالحية 
 ومؾثؾقية الجؾدة نجج أف :

= a=0.05>0.000أصغخ مؽ مدتؾػ داللة الفخضية االبتجائية , أؼ أف  sigمدتؾػ داللة االختبار االحرائي 
sig  نو : "يؾجج أثخ ذو داللة إحرائية , فإنشا نخفض الفخضية االبتجائية ونقبل الفخضية البجيمة والتي تشص عمى أ

 االلكتخوني عمى أماف ومؾثؾقية جؾدة الخجمات السقجمة في جامعة السشارة ". السؾقع تفاعميةلسعيار 

 السهقع تفاعميةلسعيار  إحرائيةتهجد عالقة ذات داللة ال :  حادية عذخالالفخضية الفخعية اختبار 
ومؽ أجل ذلػ تؼ في , في جامعة السشارة  السقدمة خدماتجهدة ال اعتساديةااللكتروني وتأثيره عمى 

جؾدة اعتسادية كستغيخ مدتقل عمى  التفاعميةحداب معامل االرتباط ومعامل التحجيج لقياس أثخ معيار  البجاية
 (التالي :42الخجمات كستغيخ تابع فحرمشا عمى الججوؿ )

 الخدمات اعتساديةعمى  التفاعمية( معامل االرتباط ومعامل التحديد ألثر 42الجدول رقم )
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Model Summary 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.906 .820 .758 .409 

The independent variable is  الموقع تفاعلٌة   

 25.0إصدار  SPSSالسردر: من إعداد الباحثة اعتسادًا عمى مخرجات برنامج        

 الدابق نجد : من الجدول

  يخيؽ ىي عالقة طخدية وقؾية وىي تجؿ عمى أّف العالقة بيؽ الستغ,  0.906تداوؼ  االرتباطإّف قيسة معامل
 ججًا. 

  الجؾدة تعدػ اعتسادية  مؽ التغيخات الحاصمة في %82عمى أف  وىي تجؿ,  0.820تبمغ قيسة معامل التحجيج
 ىحه التغيخات  .  ANOVAالسؾقع , وتفدخ معادلة ججوؿ  تفاعميةلمتغيخات الحاصمة في معيار 

ىحه  اعتساديةالسؾقع عمى  تفاعمية( ألثخ ANOVA( تحميل التبايؽ أحادؼ االتجاه )43ويبّيؽ الججوؿ التالي رقؼ )
 الخجمات  :

 ىذه الخدمات اعتساديةعمى  ( ألثر حيهية السهقعANOVA( تحميل التباين أحادي االتجاه )43الجدول رقم )

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 21.505 4 26.944 48.115 .000 

Residual 7.018 120 .307   

Total 28.523 124    

The independent variable is الموقع تفاعلٌة . 

 25.0إصدار  SPSSالسردر: من إعداد الباحثة اعتسادًا عمى مخرجات برنامج  

السؾقع عمى  تفاعميةومؽ الججوؿ الدابق الحؼ يغيخ مجػ صالحية الشسؾذج الخظي لالنحجار لمتعبيخ عؽ أثخ 
 الجؾدة نجج أف : اعتسادية

= a=0.05>0.000أصغخ مؽ مدتؾػ داللة الفخضية االبتجائية , أؼ أف  sigمدتؾػ داللة االختبار االحرائي 
sig   فإنشا نخفض الفخضية االبتجائية ونقبل الفخضية البجيمة والتي تشص عمى أنو : "يؾجج أثخ ذو داللة إحرائية ,

 جؾدة الخجمات السقجمة في جامعة السشارة ". اعتساديةالسؾقع االلكتخوني عمى  تفاعميةلسعيار 

 تفاعمية السهقعلسعيار  إحرائيةتهجد عالقة ذات داللة ال :  عذخ الثانيةالفخضية الفخعية اختبار 
ومؽ أجل ذلػ تؼ في , في جامعة السشارة  السقدمة خدماتجهدة الاستجابة االلكتروني وتأثيره عمى 
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جؾدة  استجابةحداب معامل االرتباط ومعامل التحجيج لقياس أثخ معيار التفاعمية كستغيخ مدتقل عمى  البجاية
 (التالي 44الخجمات كستغيخ تابع فحرمشا عمى الججوؿ )

 الخدمات استجابة( معامل االرتباط ومعامل التحديد ألثر التفاعمية عمى 44الجدول رقم )

Model Summary 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.930 .864 .752 .399 

The independent variable is  الموقع تفاعلٌة   

 25.0إصدار  SPSSالسردر: من إعداد الباحثة اعتسادًا عمى مخرجات برنامج       

 من الجدول الدابق نجد :

  يخيؽ ىي عالقة طخدية وقؾية وىي تجؿ عمى أّف العالقة بيؽ الستغ,  0.930تداوؼ  االرتباطإّف قيسة معامل
 ججًا. 

  تعدػ  استجابة الجؾدةمؽ التغيخات الحاصمة في  %86.4عمى أف  وىي تجؿ,  0.864تبمغ قيسة معامل التحجيج
 ىحه التغيخات  .  ANOVAلمتغيخات الحاصمة في معيار تفاعمية السؾقع , وتفدخ معادلة ججوؿ 

ىحه  ستجابةية السؾقع عمى ا( ألثخ تفاعمANOVA( تحميل التبايؽ أحادؼ االتجاه )45ويبّيؽ الججوؿ التالي رقؼ )
 الخجمات  :

 ىذه الخدمات اعتساديةعمى  ( ألثر حيهية السهقعANOVA( تحميل التباين أحادي االتجاه )45الجدول رقم )

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 32.490 4 25.913 38.019 .000 

Residual 7.534 120 .342   

Total 40.024 124    

The independent variable is  الموقعتفاعلٌة . 

 25.0إصدار  SPSSالسردر: من إعداد الباحثة اعتسادًا عمى مخرجات برنامج  

ومؽ الججوؿ الدابق الحؼ يغيخ مجػ صالحية الشسؾذج الخظي لالنحجار لمتعبيخ عؽ أثخ تفاعمية السؾقع عمى 
 الجؾدة نجج أف : ستجابةا
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= a=0.05>0.000أصغخ مؽ مدتؾػ داللة الفخضية االبتجائية , أؼ أف  sigمدتؾػ داللة االختبار االحرائي 
sig   فإنشا نخفض الفخضية االبتجائية ونقبل الفخضية البجيمة والتي تشص عمى أنو : "يؾجج أثخ ذو داللة إحرائية ,

 ات السقجمة في جامعة السشارة ".جؾدة الخجم ستجابةلسعيار تفاعمية السؾقع االلكتخوني عمى ا

 جاذبية السهقعلسعيار  إحرائيةتهجد عالقة ذات داللة ال : الثالثة عذخالفخضية الفخعية اختبار 
ومؽ أجل ذلػ تؼ , في جامعة السشارة  السقدمةخدمات جهدة الأمان ومهثهقية االلكتروني وتأثيره عمى 

حداب معامل االرتباط ومعامل التحجيج لقياس أثخ معيار الجاذبية كستغيخ مدتقل عمى أماف ومؾثؾقية  في البجاية
 (التالي 46جؾدة الخجمات كستغيخ تابع فحرمشا عمى الججوؿ )

 عمى األمان والسهثهقية الجاذبية( معامل االرتباط ومعامل التحديد ألثر 46الجدول رقم )

Model Summary 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.803 .644 .630 .537 

The independent variable is  الموقع جاذبٌة   

 25.0إصدار  SPSSالسردر: من إعداد الباحثة اعتسادًا عمى مخرجات برنامج       

 من الجدول الدابق نجد :

  يخيؽ ىي عالقة طخدية وقؾية عمى أّف العالقة بيؽ الستغوىي تجؿ ,  0.883تداوؼ  االرتباطإّف قيسة معامل
 ججاً. 

  مؽ التغيخات الحاصمة في أماف ومؾثؾقية الجؾدة  %77.9عمى أف  وىي تجؿ,  0.779تبمغ قيسة معامل التحجيج
 ىحه التغيخات  .  ANOVAالسؾقع , وتفدخ معادلة ججوؿ  جاذبيةتعدػ لمتغيخات الحاصمة في معيار 

السؾقع عمى أماف ومؾثؾقية  جاذبية( ألثخ ANOVA( تحميل التبايؽ أحادؼ االتجاه )47التالي رقؼ ) ويبّيؽ الججوؿ
 : ىحه الخجمات 

 عمى أمان ومهثهقية ىذه الخدمات السهقع جاذبية( ألثر ANOVA( تحميل التباين أحادي االتجاه )47الجدول رقم )
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ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 17.008 4 29.067 39.139 .000 

Residual 6.011 120 .486   

Total 23.019 124    

The independent variable is الموقع جاذبٌة . 

 25.0إصدار  SPSSالسردر: من إعداد الباحثة اعتسادًا عمى مخرجات برنامج  

السؾقع عمى أماف جاذبية ومؽ الججوؿ الدابق الحؼ يغيخ مجػ صالحية الشسؾذج الخظي لالنحجار لمتعبيخ عؽ أثخ 
 ومؾثؾقية الجؾدة نجج أف :

= a=0.05>0.000أصغخ مؽ مدتؾػ داللة الفخضية االبتجائية , أؼ أف  sigمدتؾػ داللة االختبار االحرائي 
sig   فإنشا نخفض الفخضية االبتجائية ونقبل الفخضية البجيمة والتي تشص عمى أنو : "يؾجج أثخ ذو داللة إحرائية ,

 السؾقع االلكتخوني عمى أماف ومؾثؾقية جؾدة الخجمات السقجمة في جامعة السشارة ". جاذبية لسعيار

 جاذبية السهقعلسعيار  إحرائيةتهجد عالقة ذات داللة ال : الخابعة عذخالفخضية الفخعية اختبار 
ومؽ أجل ذلػ تؼ في , في جامعة السشارة  السقدمةخدمات جهدة الاعتسادية االلكتروني وتأثيره عمى 

حداب معامل االرتباط ومعامل التحجيج لقياس أثخ معيار الجاذبية كستغيخ مدتقل عمى اعتسادية جؾدة  البجاية
  (التالي :48)الخجمات كستغيخ تابع فحرمشا عمى الججوؿ 

 تساديةاالع( معامل االرتباط ومعامل التحديد ألثر الجاذبية عمى 48الجدول رقم )

Model Summary 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.719 .516 .482 .106 

The independent variable is  جاذبٌة الموقع  

 25.0إصدار  SPSSالسردر: من إعداد الباحثة اعتسادًا عمى مخرجات برنامج        

 من الجدول الدابق نجد :

  وىي تجؿ عمى أّف العالقة بيؽ الستغيخيؽ ىي عالقة طخدية وقؾية .,  0.719تداوؼ  االرتباطإّف قيسة معامل 
  الجؾدة  اعتساديةمؽ التغيخات الحاصمة في  %51.6عمى أف  وىي تجؿ,  0.516تبمغ قيسة معامل التحجيج

 ىحه التغيخات  .  ANOVAالسؾقع , وتفدخ معادلة ججوؿ  جاذبيةتعدػ لمتغيخات الحاصمة في معيار 
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ىحه  اعتسادية( ألثخ جاذبية السؾقع عمى ANOVA( تحميل التبايؽ أحادؼ االتجاه )49ويبّيؽ الججوؿ التالي رقؼ )
 الخجمات  :

 ىذه الخدمات اعتساديةعمى  السهقع جاذبية( ألثر ANOVAتحميل التباين أحادي االتجاه )( 49الجدول رقم )

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 17.008 4 29.067 39.139 .000 

Residual 6.011 120 .486   

Total 23.019 124    

The independent variable is جاذبٌة الموقع. 

 25.0إصدار  SPSSالسردر: من إعداد الباحثة اعتسادًا عمى مخرجات برنامج  

ومؽ الججوؿ الدابق الحؼ يغيخ مجػ صالحية الشسؾذج الخظي لالنحجار لمتعبيخ عؽ أثخ جاذبية السؾقع عمى أماف 
 ومؾثؾقية الجؾدة نجج أف :

= a=0.05>0.000أصغخ مؽ مدتؾػ داللة الفخضية االبتجائية , أؼ أف  sigمدتؾػ داللة االختبار االحرائي 
sig   فإنشا نخفض الفخضية االبتجائية ونقبل الفخضية البجيمة والتي تشص عمى أنو : "يؾجج أثخ ذو داللة إحرائية ,

 جؾدة الخجمات السقجمة في جامعة السشارة ". اعتساديةجاذبية السؾقع االلكتخوني عمى  لسعيار

 جاذبية السهقعلسعيار  إحرائيةتهجد عالقة ذات داللة ال : الخامدة عذخالفخضية الفخعية تبار اخ
ومؽ أجل ذلػ تؼ في , في جامعة السشارة  السقدمةخدمات جهدة الاستجابة االلكتروني وتأثيره عمى 

حداب معامل االرتباط ومعامل التحجيج لقياس أثخ معيار الجاذبية كستغيخ مدتقل عمى استجابة جؾدة الخجمات  البجاية
  (التالي :50كستغيخ تابع فحرمشا عمى الججوؿ )

 ( معامل االرتباط ومعامل التحديد ألثر الجاذبية عمى االستجابة50الجدول رقم )

Model Summary 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.857 .734 .680 .202 

The independent variable is  جاذبٌة الموقع  

 25.0إصدار  SPSSالسردر: من إعداد الباحثة اعتسادًا عمى مخرجات برنامج       

 من الجدول الدابق نجد :



  

64 
 

  العالقة بيؽ الستغيخيؽ ىي عالقة طخدية وقؾية .وىي تجؿ عمى أّف ,  0.857تداوؼ  االرتباطإّف قيسة معامل 
  مؽ التغيخات الحاصمة في استجابة الجؾدة تعدػ  %73.4عمى أف  وىي تجؿ,  0.734تبمغ قيسة معامل التحجيج

 ىحه التغيخات  .  ANOVAلمتغيخات الحاصمة في معيار جاذبية السؾقع , وتفدخ معادلة ججوؿ 

( ألثخ جاذبية السؾقع عمى استجابة ىحه ANOVAميل التبايؽ أحادؼ االتجاه )( تح51ويبّيؽ الججوؿ التالي رقؼ )
 : الخجمات 

 ىذه الخدمات استجابةعمى  ( ألثر جاذبية السهقعANOVA( تحميل التباين أحادي االتجاه )51الجدول رقم )

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 13.045 4 25.318 44.186 .000 

Residual 8.011 120 .217   

Total 21.056 124    

The independent variable is جاذبٌة الموقع. 

 25.0إصدار  SPSSالسردر: من إعداد الباحثة اعتسادًا عمى مخرجات برنامج  

السؾقع عمى ومؽ الججوؿ الدابق الحؼ يغيخ مجػ صالحية الشسؾذج الخظي لالنحجار لمتعبيخ عؽ أثخ جاذبية 
 استجابة الجؾدة نجج أف :

= a=0.05>0.000أصغخ مؽ مدتؾػ داللة الفخضية االبتجائية , أؼ أف  sigمدتؾػ داللة االختبار االحرائي 
sig   فإنشا نخفض الفخضية االبتجائية ونقبل الفخضية البجيمة والتي تشص عمى أنو : "يؾجج أثخ ذو داللة إحرائية ,

 جؾدة الخجمات السقجمة في جامعة السشارة ". ستجابةااللكتخوني عمى ا لسعيار جاذبية السؾقع

 

 الخاتسة :

أىؼ قجمة و مؽ خالؿ تشاولشا لإلطار الشغخؼ الستزسؽ لسفاىيؼ ترسيؼ السؾقع اإللكتخوني وجؾدة الخجمات الس
, وبعج اختبار فخضيات  خونياإللكت االساسيات السختبظة , والجراسة العسمية التي تؼ اجخاؤىا عمى مؾقع جامعة السشارة

 الجراسة تؼ التؾصل إلى مجسؾعة مؽ الشتائج والتي سيتؼ ذكخىا إلى جانب التؾصيات , وذلػ وفق ما يمي:
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 :الشتائج
 .السقجمة جؾدة الخجمات تؾجج عالقة ذات داللة معشؾية بيؽ أبعاد ترسيؼ السؾقع االلكتخوني  وبيؽ -0
في جامعة  السقجمةخ ذو داللة إحرائية لسعيار جاذبية السؾقع االلكتخوني عمى استجابة جؾدة الخجمات ثأيؾجج  -6

 .السشارة
في جامعة  السقجمةيؾجج أثخ ذو داللة إحرائية لسعيار جاذبية السؾقع االلكتخوني عمى اعتسادية جؾدة الخجمات  -٢

 .السشارة
في  السقجمةقع االلكتخوني عمى أماف ومؾثؾقية جؾدة الخجمات جاذبية السؾ  يؾجج أثخ ذو داللة إحرائية لسعيار -4

 .جامعة السشارة
في جامعة  السقجمةيؾجج أثخ ذو داللة إحرائية لسعيار تفاعمية السؾقع االلكتخوني عمى استجابة جؾدة الخجمات  -٠

 .السشارة
في جامعة  السقجمةة الخجمات يؾجج أثخ ذو داللة إحرائية لسعيار تفاعمية السؾقع االلكتخوني عمى اعتسادية جؾد -2

 .السشارة
في  السقجمةيؾجج أثخ ذو داللة إحرائية لسعيار تفاعمية السؾقع االلكتخوني عمى أماف ومؾثؾقية جؾدة الخجمات  -2

 .جامعة السشارة
سؾقع االلكتخوني عمى أماف ومؾثؾقية جؾدة الخجمات لم القيسة الخجميةيؾجج أثخ ذو داللة إحرائية لسعيار  -2

 .في جامعة السشارة السقجمة
في جامعة  السقجمةالخجمات  اعتساديةيؾجج أثخ ذو داللة إحرائية لسعيار القيسة الخجمية لمسؾقع االلكتخوني عمى  -2

 .السشارة
في  السقجمةجؾدة الخجمات  استجابةيؾجج أثخ ذو داللة إحرائية القيسة الخجمية لمسؾقع االلكتخوني عمى  -01

 .جامعة السشارة
 السقجمةالسؾقع االلكتخوني عمى أماف ومؾثؾقية جؾدة الخجمات محتؾػ لة إحرائية لسعيار يؾجج أثخ ذو دال -00

 .في جامعة السشارة
في  السقجمةجؾدة الخجمات  اعتساديةالسؾقع االلكتخوني عمى محتؾػ يؾجج أثخ ذو داللة إحرائية لسعيار  -06

 .جامعة السشارة
في  السقجمةجؾدة الخجمات  استجابةالسؾقع االلكتخوني عمى  محتؾػ  يؾجج أثخ ذو داللة إحرائية لسعيار -0٢

 .جامعة السشارة



  

66 
 

 السقجمةالسؾقع االلكتخوني عمى أماف ومؾثؾقية جؾدة الخجمات  استعساؿيؾجج أثخ ذو داللة إحرائية لسعيار  -04
 .في جامعة السشارة

في  السقجمةجؾدة الخجمات  ةاعتساديالسؾقع االلكتخوني عمى  استعساؿيؾجج أثخ ذو داللة إحرائية لسعيار  -0٠
 .جامعة السشارة

في  السقجمةجؾدة الخجمات  استجابةيؾجج أثخ ذو داللة إحرائية لسعيار استعساؿ السؾقع االلكتخوني عمى  -02
 .جامعة السشارة

 االستشتاجات:
 السشارة.في جامعة  السقجمةوجؾد تأثيخ ذو داللة إحرائية لترسيؼ السؾقع اإللكتخوني عمى جؾدة الخجمات  -0
اإلجابات التي كانت أغمبيا مختفعة في  مؽ خالؿ السقجمةلسدتؾػ جؾدة الخجمات  و وعييؼ إدراؾ الظمبة -6

 .االستبياف
وىي ) يتؼ االتراؿ بذكل أمؽ ضسؽ السؾقع  6٠في بعج األماف والسؾثؾقية , جاءت الفقخة تبيؽ أف  -٢

 انخفاض األمؽ ضسؽ السؾقع اإللكتخوني.(, وىؾ دليل عمى 6.2اإللكتخوني لمجامعة( بستؾسط حدابي )
بستؾسط حدابي ) تؾجج مكتبة الكتخونية ضسؽ مؾقع الجامعة (  02في معيار االستجابة, جاءت الفقخة  -4

 (, دليل عمى اف ىشاؾ انخفاض في وجؾد السكتبة اإللكتخونية في مؾقع الجامعة اإللكتخوني.6.22)
السختبة األولى مؽ حيث تختيب أبعاد جؾدة الخجمة بستؾسط احتل بعج استجابة جؾدة الخجمات التعميسية,  -٠

( ثؼ بعج االعتسادية ٢.06(, ثؼ يميو بعج األماف والسؾثؾقية بستؾسط حدابي قجره)٢.٢22حدابي قجره )
 (.٢.106بستؾسط حدابي )

 

 :التهصيات
لسا لو مؽ أثخ  الخاص بجامعة السشارة,لسؾقع اإللكتخوني بترسيؼ ا مؽ قبل السختريؽ ىتساـمتابعة اال -0

إيجابي عمى الظالب الحالييؽ والسختقبيؽ , واالطالع عمى معمؾمات خاصة بالجامعة, واالستفادة مؽ 
 الخجمات السقجمة .

مؾاكبة االىتساـ بجؾدة خجمات السؾقع اإللكتخوني لسا فيو مؽ ميدة تشافدية والتحديؽ بذكل مدتسخ بسا  -6
 دتفيجيؽ.يتشاسب مع متظمبات واحتياجات الظمبة والس

تداعج الظمبة في الحرؾؿ عمى السعمؾمات إنذاء مكتبة إلكتخونية ضسؽ السؾقع اإللكتخوني لمجامعة,  -٢
 .والكتب التي يحتاجؾنيا بكل سيؾلة ويدخ, ويسكؽ استخجاميا في الحرؾؿ عمى األبحاث العمسية السختمفة
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الظالب, لحلػ يسكؽ متابعة تظؾيخىا إف االلؾاف السدتخجمة في السؾقع اإللكتخوني لمجامعة تمقى رضا عشج  -4
 .بسا يتشاسب مع الرؾرة الحىشية لمجامعة

االىتساـ مؽ قبل السختريؽ والقائسيؽ عمى عسل السؾقع اإللكتخوني, بتعديد أماف الخوابط السؾجؾدة في  -٠
 السؾقع.  

 :العربية السراجعقائسة 
 الكتب : -أواًل 

, مظبعة الشيل العخبية ,  0الذاممة في مجاؿ الخجمات , طأبؾ الشرخ , مجحت دمحم , إدارة الجؾدة  -1

 .6112القاىخة , 
خزيخ كاعؼ حسؾد , إدارة الجؾدة وخجمة العسالء , الظبعة األولى , دار السديخ لمشذخ والتؾزيع  -2

 .6116عساف, 
األولى نغؼ إدارة الجؾدة في السشغسات اإلنتاجية والخجمية , الظبعة , الظائي , يؾسف حجيؼ وأخخوف   -3

   .6112, دار اليازوردؼ العمسية لمشذخ , األردف , 
دار الثقافة  قاسؼ نايف عمؾاف السحياوؼ , إدارة الجؾدة الذاممة ومتظمبات األيدو , الظبعة األولى , -4

 . 6112عساف , 
, دار اليازوردؼ العمسية لمشذخ 6السدعؾدؼ , حيجر عمي , إدارة تكاليف الجؾدة استخاتيجيًا , ط  -5

     . 6101تؾزيع , األردف , وال
نجؼ عبؾد نجؼ , اإلدارة والسعخفة اإللكتخونية , دار اليازورؼ العمسية لمشذخ والتؾزيع , األردف , عساف ,  -6

6112. 

 البحهث العمسية :  -ثانياً  

 دراسة–دور اإلدارة اإللكتخونية في تحديؽ جؾدة الخجمة التعميسية الجامعية –أحسج مخاد , بمعباس فؤاد  -1
ميجانية بكمية العمـؾ االقترادية والتجارية وعمـؾ التدييخ , جامعة السديمة ,)محكخة مقجمة لشيل شيادة 

 .6102ماستخ أكاديسي( , 
 محكخة ضسؽ متظمبات نيل شيادة) –جؾدة الخجمات وأثخىا عمى رضا العسالء  -بؾعشاف نؾر اليجػ   -2

 .6112ماجدتيخ ,تخرص : عمـؾ التدييخ( , 
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)محكخة  –استخجاـ الظمبة لمسؾقع اإللكتخوني الخسسي لمجامعة واإلشباعات السحققة مشو  – فظـؾ الظخش -3
 .6104مكتسمة لشيل شيادة الساستخ تخرص اتراؿ وعالقات عامة في جامعة دمحم خيزخ( , 

السؾقع اإللكتخوني في تحديؽ جؾدة الخجمات التعميسية مؽ مشغؾر طمبة كمية  دور –يصؼت يشمك  -4
)محكخة ضسؽ متظمبات نيل شيادة ماجدتيخ في عمـؾ  -قترادية جامعة دمحم بؾضياؼ السديمةالعمـؾ اال

 .6102التدييخ (, 

 السقاالت :         

 ٠دراسة رقؼ  –معاييخ جؾدة السؾاقع اإللكتخونية وترشيفيا  –فخاس دمحم العدة  -1
مرظفاوؼ الظيب ) أستاذ مداعج السخكد الجامعي البؾيخة(, يؾسف دمحم األميؽ )أستاذ مداعج جامعة   -2

 خجمات التؾعيف اإللكتخوني نسؾذج لتقييؼ مؾاقع التؾعيف بالجدائخ.–السديمة( 

 السجالت :         

باستخجاـ مجخل الفجؾات سالؼ دمحم عبؾد , قياس أبعاد جؾدة الخجمة السرخفية مؽ وجية نغخ الدبائؽ  -1
 .6104,  0, العجد 2, السجمج  , السجمة العخاقية لبحؾث الدؾؽ وحساية السدتيمػ

سمساف , دمحم, مدتؾػ جؾدة الخجمات الجامعية كسا يجركيا طمبة جامعة األقرى بغدة طبقا لسقياس  -2
سجمج الدابع ( ,مجمة جامعة األقرى )سمدمة العمـؾ اإلندانية (, الSERVPERFجؾدة الخجمة ) 

 . 610٢عذخ, 
سسية ثشيؾ , السؾاقع اإللكتخونية خرائريا ومعاييخ قياس جؾدتيا , مجمة العمـؾ اإلندانية , عجد  -3

 .6102, ٢2-62, السجمج ب, ص .ص 42
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