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 في الفلسطينية التنافسية للجامعات جودة الخدمات اإللكترونية وتأثيرها على الميزة
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  الملخص
للجامعات  هدفت الدراسة إلى التعرف إلى جودة الخدمات اإللكترونية وتأثيرها على الميزة التنافسية     

الفلسطينية في قطاع غزة من وجهة نظر الطالب من خالل محاور الدراسة األساسية، وقد استخدم الباحثون 
المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم جمع البيانات من خالل إستبانة تم تصميمها لهذا الغرض، حيث بلغت 

) في جيا المعلومات والطب والتجارةولو من طالب كليات (الهندسة وتكن طالباً  540عينة مجتمع الدراسة 
، جامعة األقصى) في قطاع غزة –طين جامعة فلس –الجامعة اإلسالمية جامعات الفلسطينية الثالث (ال

إستبانة وكانت نسبة االسترداد  600، حيث تم توزيع أسلوب العينة العشوائية الطبقية واستخدم الباحثون
 والميزة جودة الخدمات اإللكترونية داللة إحصائية بين توفر%، وقد أظهرت الدراسة وجود عالقة ذات 90

لدى الجامعات  ، باإلضافة إلى أن مستوى توفر جودة الخدمات اإللكترونيةالفلسطينية للجامعات التنافسية
وأن الميزة %، 68.34، كما أن مستوى توفر الميزة التنافسية لدى الجامعات الفلسطينية %70.97الفلسطينية 

ية لدى الجامعة اإلسالمية أعلى ثم جامعة فلسطين ثم جامعة األقصى. وقد خرجت الدراسة بتوصيات التنافس
من أهمها ضرورة اهتمام الجامعات بشكل أكبر بجودة مواقعها اإللكترونية والعمل على تحسين جودة 

لكترونية واالهتمام بنشر الخدمات المقدمة وأهمية دعم اإلدارة العليا في الجامعات لتطوير وتحديث المواقع اإل
األبحاث العلمية والدراسات الخاصة بالجامعة وموظفيها عبر المواقع اإللكترونية واألخذ بعين االعتبار مستوى 

 جودة خدمات المواقع اإللكترونية للمنافسين والعمل على التطوير والتحسين للخدمات.

Abstract  
Electronic Services Quality and their Impact on the Competitive Advantage of 

the Palestinian Universities in the Gaza Strip "from Students Viewpoints 
 

     This study aimed to recognize the quality of e-services and their impact on the 
competitive advantage of the Palestinian universities in the Gaza Strip from the 
viewpoint of students through the basic study dimensions. The researchers used the 
descriptive analytical method and the data has been collected through a 
questionnaire which is designed for this purpose. The sample of the defined 
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population of the study was of the 540 students from  (Engineering, Information 
technology, Medicine, Commerce) colleges in three Palestinian Universities 
(Islamic University - University of Palestine - Al-Aqsa University) in the Gaza 
Strip. Using a stratified random sampling method, 600 questionnaires were 
distributed and the received responses rate was 90.0%. The results showed a 
statistical significant relationship between the availability of quality electronic 
services and competitive advantage of the Palestinian universities. In addition to 
the level of the quality of electronic services in the Palestinian universities is 
70.97%, and the level of competitive advantage in the Palestinian universities is 
68.34%. The  top is the Islamic University then University of Palestine then Al-
Aqsa University. The study came out with several recommendations: Universities 
must have more attention to the quality of their websites and work to improve the 
quality of services provided, The importance of the supporting top management in 
universities to develop and update websites for being an important factor in 
achieving competitive advantage and publishing scientific researches and studies 
related to the university employees through the websites, Taking into account the 
quality level of website services of competitors and working on the development of 
services. 

  مقدمة:
إن بيئة األعمال اليوم تمتاز بالتغير السريع نتيجة التطور الهائل في الثورة المعلوماتية، وكلما     

كانت المؤسسة لديها القدرة على التكيف مع هذه التغيرات كلما زادت قدرتها على تحقيق النجاح 
ت أصبحت المجتمعات واالستمرار، وفي ظل هذا التغير السريع والشامل في تكنولوجيا االتصاال

الحديثة تهتم بالحصول على نسخ إلكترونية من الخدمات والمعامالت والتعليم وغيره في ظل التحول 
  إلى مجتمع إلكتروني.

وتنظر معظم المنظمات اليوم لألعمال اإللكترونية على أنها مرحلة ضرورية لتكامل عملياتها مع 
أنشطتها من خالل المواقع  بإنجازمنظمات تقوم ن اغلب الإالقدرات التي يوفرها اإلنترنت إذ 

اإللكترونية وذلك من أجل االتصال والتنسيق التنظيمي لتصريف أعمال المنظمة مع بقية األطراف، 
، ستراتيجية المنظمة لممارسات أفضل بغية تحقيق أهداف المنظمةاوهي تنطلق بذلك من رؤية و 

، وأصبح التسويق اإللكتروني أداة أكيدة رونيةلكتأصبح اإلنترنت عامًال رئيسا في األعمال اإلو 
  ).465 :2010نجم، لضمان حصول الشركات على ميزة تنافسية (
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أصبح ارتباط القدرة التنافسية للمنظمات واحتفاظها بالحصص السوقية والقدرة التنافسية يتوقف على 
لمستهلكين ورغباتهم ت امدى تقديم المنتجات والخدمات بالجودة المالئمة التي تنسجم مع متطلبا

بصورة إلكترونية يعمل على  أن تقديم الخدمات )465 :2010 نجم،) وذكر(19 :2010 ،(حمود
الوقت والجهد ويقلل عبء العمل للجامعات كما يضمن تقديم الخدمات بصورة أكثر فعالية  توفير

م خدماتها بصورة وكفاءة مما كان عليه بالطريقة التقليدية، لذلك أصبحت الجامعات اليوم تقد
ومع تطور ، تقدم خدمات متكاملة ذات جودة عاليةالتي إلكترونية من خالل بناء المواقع اإللكترونية 

مفهوم الجودة أصبح االهتمام ضروريًا بجودة المواقع اإللكترونية للجامعات باعتبارها أحد أهم 
  العوامل المؤثرة في زيادة القدرة التنافسية وجذب الطلبة.

  :دراسةال مشكلة
تكمن المشكلة الرئيسية للدراسة في تدني مستوى المنافسة العالمية للجامعات العربية      

جامعة حول العالم حسب تقييم  250والفلسطينية على وجه الخصوص حيث إن القائمة ألفضل 
قد خلت من أي جامعة م 2014في شهر سبتمبر  )Ranking of World Universities(موقع
 عدد من العوامل يتم الحصول عليها من يتم تقييم الجامعات في هذا الموقع بناء علىحيث - ، عربية

فنجد أن أعلى جامعة عربية ترتيبا كانت  -المعلومات المتوافرة على مواقع الجامعات اإللكترونية
أما على الصعيد المحلي فقد ، عالمياً  288جامعة الملك سعود السعودية بحصولها على المرتبة 

عربيًا أما  12عالميا والمرتبة  1467حتلت جامعة النجاح أعلى جامعة فلسطينية باحتاللها الترتيب ا
 39والترتيب  2801ة الثالثة فلسطينيا بترتيب عالميفي قطاع غزة فقد كانت الجامعة اإلسالمي

ها المواقع اإللكترونية هذه النتائج السلبية دفعت الباحثين لدراسة واقع القدرة التنافسية التي تقدم عربيًا.
  للجامعات الفلسطينية المحلية بغزة.

جودة الخدمات التي تقدمها المواقع ما مدى لذلك كانت المشكلة األساسية للدراسة هي      
  .؟قدرتها التنافسية تأثيرها علىمدى  ماو  ؟اإللكترونية للجامعات الفلسطينية

  :أهداف الدراسة
  ف التالية:تسعى الدراسة إلى تحقيق األهدا

  تحقيق الميزة التنافسية للجامعات الفلسطينية.تأثيرها على بيان أهمية جودة الخدمات اإللكترونية  .1
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دراسة مدى جودة الخدمات اإللكترونية المقدمة في الجامعات الفلسطينية وتحديد مستوى التنافسية  .2
 للجامعات.

خدمات اإللكترونية بهدف زيادة تقديم التوصيات والمقترحات الالزمة للجامعات حول جودة ال .3
 قدرتها التنافسية.

 .الفلسطينية الجامعات في االلكترونية الخدمات تطبيق تواجه التي المعيقات تحديد .4
  :أهمية الدراسة

 ونتبرز أهمية الدراسة من أهمية الموضوع وهو جودة الخدمات اإللكترونية وحسب اطالع الباحث 
التي تتطرق لموضوع  -على حد علم الباحثين  - اسة األولىعلى الدراسات السابقة فهذه هي الدر 

 .جودة الخدمات اإللكترونية للجامعات الفلسطينية على مستوى قطاع غزة
  ستقدم الدراسة مقترحات للجامعات حول جودة خدماتها اإللكترونية والتي ستساهم في تطوير

 لى .خدمات الجامعات اإللكترونية بما يحقق لها ميزات تنافسية أع

  تأتي الدراسة تماشيًا مع التوجه العام للمجتمعات الحديثة نحو الناحية اإللكترونية في أمور حياتهم
العامة (الخدمات اإللكترونية ... الحكومة اإللكترونية) والتطور واستخدام التقنيات الحديثة أمر 

  .تبحث عنه كل المجتمعات
  :دراسةال اتمتغير 

 نافسية لميزة التا :المتغير التابع 

 سهولة  - االستجابة(سرعة  :والمتمثلة في األبعادجودة الخدمات اإللكترونية  :المتغير المستقل
  الموقع) شكل وتصميم -وحداثة المعلومات  شمولية -االستخدام 

  :ض الدراسةو فر 
جودة بين  α ≥ 0.05داللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة هناك :الرئيسة األولى الفرضية

 .غزة قطاع في الفلسطينية للجامعات التنافسية والميزة خدمات اإللكترونيةال

 :التالية الفرعية الفرضيات هذه الفرضية عن ويتفرع

 والميزةاالستجابة بين سرعة  α ≥ 0.05داللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة هناك  -  أ

 .غزة قطاع في الفلسطينية للجامعات التنافسية
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 والميزة بين سهولة االستخدام α ≥ 0.05داللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة هناك  - ب

 .غزة قطاع في الفلسطينية للجامعات التنافسية

وحداثة المعلومات  شموليةبين  α ≥ 0.05داللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة هناك  - ت
 .غزة قطاع في الفلسطينية للجامعات التنافسية والميزة

 الموقع والميزة بين شكل وتصميم α ≥ 0.05داللة  مستوى عند إحصائية داللة تذا عالقة هناك  - ث

 .غزة قطاع في الفلسطينية للجامعات التنافسية

جودة الخدمات ل α ≥ 0.05داللة  مستوى عند إحصائية داللة يوجد أثر ذو :ثانيةال الرئيسة الفرضية
  .غزة قطاع في الفلسطينية للجامعات التنافسية الميزةفي اإللكترونية 
جودة آراء المبحوثين حول  متوسطات توجد فروق ذات داللة إحصائية في :الرئيسة الثالثة الفرضية

زة تعزى للخصائص غ قطاع في الفلسطينية للجامعات التنافسية والميزة الخدمات اإللكترونية
  الجامعة). -المستوى –التخصص  -الشخصية ( الجنس
عة الدراسة واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها فقد استخدم الباحثون : بناًء على طبيمنهج الدارسة

المنهج الوصفي التحليلي، والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفًا 
دقيقًا ويعبر عنها تعبيرًا كيفيًا وكميًا، كما ال يكتفي عند جمع المعلومات المتعلقة بالظاهرة من أجل 

اء مظاهرها وعالقاتها المختلفة، بل يتعداه إلى التحليل والتفسير للوصول إلى استنتاجات يبني استقص
 عليها التصور المقترح بحيث يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع.

، وبناء ونمجتمع الدراسة يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث: مجتمع الدراسة
ن المجتمع المستهدف يتكون من طالب كليات (الهندسة وتكنولوجيا إدافها فعلى مشكلة الدراسة وأه

"مثال على الجامعة اإلسالمية في الجامعات الفلسطينية الثالث () والتجارة والعلوم الطبيةالمعلومات 
"مثال على جامعة األقصى  –"مثال على الجامعات الخاصة "جامعة فلسطين  –الجامعات العامة "

التسجيل (نشرة دائرة القبول و  طالبًا وطالبة 8446) في قطاع غزة والبالغ عددهم "حكوميةالالجامعات 
  )2014بالجامعة، 

قام  باستخدام طريقة العينة العشوائية الطبقية حسب الجامعة، حيث ونقام الباحث: عينة الدراسة 
تم توزيع  من ثمتها و بمراجع الدراسة موضوع المشكلة مجال في المتخصصين المحكمين من عدًدا

وقد تم استبعادها من التحليل  استبانة الختبار الصدق والثبات لالستبانة 50عينة استطالعية حجمها
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استبانة على مجتمع  600. وبعد التأكد من صدق وسالمة االستبانة لالختبار تم توزيع اإلحصائي
  %. 90استبانة بنسبة  540الدراسة وقد تم استرداد 

  صدق اإلستبانة:
) أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائيًا عند مستوى 1ين جدول (يب

  لقياسه. تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقه لما وضعت لكبذو  α≥ 0.05معنوية 
  معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة) 1جدول (

 (.Sig)   لالرتباط بيرسون معامل  المجال

 0.000* 862. سرعة االستجابة.

 0.000* 916.  .سهولة االستخدام

 0.000* 860. .شمولية وكفاية المعلومات

 0.000* 898. شكل وتصميم الموقع اإللكتروني للجامعة.

 0.000* 969. .جودة الخدمات اإللكترونية للموقع اإللكتروني

 0.000* 933. .الميزة التنافسية

  .α  ≥ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة *           
  ثبات اإلستبانة:

مرتفعة لكل مجال  ) أن قيمة معامل ألفا كرونباخ2واضح من النتائج الموضحة في جدول (    
وكذلك قيمة ). 0.975(ينما بلغت لجميع فقرات اإلستبانة)، ب0.842،0.960(حيث تتراوح بين

)، بينما بلغت لجميع فقرات اإلستبانة 0.980 ،0.918(اتي مرتفعة لكل مجال حيث تتراوحذالصدق ال
  ) وهذا يعنى أن الثبات مرتفع ودال إحصائيا. 0.987(

  مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة) معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات 2جدول (

  المجال
عدد 
  الفقرات

معامل ألفا 
  كرونباخ

الصدق 
  *اتيالذ

 0.918 0.842 10 سرعة االستجابة.

 0.935 0.875 11 سهولة االستخدام.
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 0.950 0.903 9 شمولية وكفاية المعلومات.

 0.954 0.909 9 شكل وتصميم الموقع اإللكتروني للجامعة.

 0.980 0.960 39 جودة الخدمات االلكترونية للموقع االلكتروني.

 0.977 0.954 21 الميزة التنافسية.

 0.987 0.975 60  جميع المجاالت معا

  الصدق الذاتي= الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ*      
  :الدراسة عينة خصائص

  الجامعة.المستوى والتخصص و لدراسة من حيث الجنس و ) خصائص عينة ا3و يوضح جدول (
  الدراسة عينة خصائص ): وصف3جدول (

 النسبة المئوية % التكرار الدراسةالخصائص والسمات الشخصية لعينة 

  الجنس
 51.3 277 ذكر

 48.7 263 أنثى

 100.0 540  المجموع

  المستوى

 9.6 52 الثاني

 50.2 271 الثالث

 29.6 160  الرابع

 10.6 57  الخامس

 100.0 540  المجموع

  التخصص

 24.8 134  هندسة

 8.5 46 تكنولوجيا معلومات

 46.3 250 / تجارة إدارة

 15.0 81  يةطبعلوم 

 5.4 29  غير ذلك

 100.0 540  المجموع
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  الجامعة

 33.3 180  األقصى

 51.3 277 اإلسالمية

 15.4 83 فلسطين

 100.0 540  المجموع

هذه إناث و  %48.7بينما  ذكور، من عينة الدراسة% 51.3) أن ما نسبته 3(يتضح من جدول     
اإلناث في المجتمع الفلسطيني وفقا لدائرة اإلحصاء وزيع الذكور و قارب تاإلحصائيات تتوافق مع ت

في المستوى  الدراسة من عينة% 9.6أن ما نسبته  يتضح من الجدول نفسه، .المركزي الفلسطيني
% في المستوى 10.6 بينما% في المستوى الرابع، 29.6% في المستوى الثالث، 50.2 ،الثاني

الرابع و ذلك لفهم الطلبة في هذين الطلبة من المستوى الثالث و  معظميعزو الباحثون أن الخامس. و 
ذلك بعد قضائهم ثالثة أو أربعة سنوات في جامعاتهم. كما ين لطبيعة الخدمات اإللكترونية و المستوي

في كلية  %8.5 في كلية الهندسة، الدراسة من عينة% 24.8أن ما نسبته يتضح من الجدول 
في  %5.4% في كلية الطب، بينما 15.0/ التجارة،  ي كلية إدارة% ف46.3تكنولوجيا معلومات، 

إلى األعداد الهائلة التجارة  يعزو الباحثون ارتفاع أعداد المبحوثين من كلية اإلدارة/و  .كليات أخرى
فرصة الحصول على وظيفة  الحتماليةذلك ن يقدمون على دراسة هذا التخصص و الذيمن الطلبة و 

 من عينة% 33.3أن ما نسبته ات األخرى. كما يتضح من الجدول بطريقة أكبر من التخصص
 %15.4يدرسون في الجامعة اإلسالمية، بينما  %51.3 يدرسون في جامعة األقصى، الدراسة

ذلك لمبحوثين من الجامعة اإلسالمية و يعزو الباحثون ارتفاع عدد او  .يدرسون في جامعة فلسطين
  بقطاع غزة. األكاديميةرق في المؤسسات األعاألقدم و  لكون الجامعة اإلسالمية
  :مصطلحات الدراسة

: المستوى المدرك لما يحصل عليه المستفيدون من الخدمة وحسب جودة الخدمات اإللكترونية 
الدراسة هو مستوى األداء الفعلي للخدمات التي يوفرها الموقع اإللكتروني في الجامعة 

)ladhari,2010( على جميع الخدمات الجامعة شمول موقع  :وحداثة المعلومات شمولية
  )Yang et al. 2005(طلبة بصورة محدثة والمعلومات التي تهم ال

: مظهر الموقع اإللكتروني والصوت وتصميم الصفحات بمــا يحقــق جــذب انتبــاه الموقع شكل وتصميم
  )Santos,2003(الزائر
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بالدراسة عن المعلومات واختيارها استخدام الموقع من خالل الطلبة فيما يتعلق : سهولة االستخدام
  )Ladhari,2010وتوفرها بسهولة (

ة بدقة كما يتوقع والرد على باالستجابة : تفاعل مقدم الخدمة اإللكترونية مع طلبات الطلسرعة 
  )Zeithmal,2000(مالحظاتهم واستفساراتهم بسرعة

لذي يتيح للمنظمة تقديم منافع وقيم بأنها المهارة أو التقنية أو المورد المميز ا:  الميزة التنافسية
  . )2001:104للعمالء أكبر مما يقدمه المنافسون(السلمي،

  الخدمات اإللكترونية:
في ظل التطور السريع وانتشار تكنولوجيا المعلومات الحديثة أصبحت الشركات تولي اهتمامًا      

ت اإللكترونية للمنظمات ال ينبع من كبيرًا للخدمات اإللكترونية لمواكبة هذا التقدم، فأهمية الخدما
، بل يمكنها أن تكون قناة تواصل فعالة مالتها التجارية اإللكترونية فقطكونها مؤشرًا على نجاح معا

مع العمالء، لفهم حاجاتهم ورغباتهمن وبالتالي تحليل معلومات العمالء وتلبية حاجاتهم 
)Rowley,2006ى إلكترونية توجهًا لدى المنظماتإل )، لذلك أصبح تحويل الخدمات التقليدية ،

كترونية مثل اإلنترنت فالخدمات اإللكترونية هي خدمات تقدم عبر وسائل وشبكات إل
  ).Rowley,2006، وهي األعمال التي تتم عبر تكنولوجيا االتصاالت ()2009:89(أحمد،

تكنولوجيا الحديثة ) بأن الخدمات اإللكترونية هي خدمات تستند إلى الKasper,2006:321وذكر(  
التي يشارك فيها العميل بشكل تفاعلي بواسطة وسائل التواصل اإللكتروني، وبالتالي فهي خدمات 

 ومقدمي للعمالء تقدم اإللكترونية الخدمات أصبحت هنا فمن ،يمكن تلقيها والتعامل معها إلكترونيا
  ).Kasper,2006:324( الربحية وزيادة والتكاليف الوقت تقليل إلى تؤدي تنافسية مزايا الخدمات

  جودة الخدمات اإللكترونية:
م كان هناك العديد من الدراسات حول الخدمات اإللكترونية وتركزت حول 2000منذ العام      

). وبدأ الباحثون بوضع تعريف لمفهوم جودة Rowley,2006جودة الخدمات وأبعادها المختلفة (
) أن جودة الخدمات تعبر عن مدى Parasuraman et al. 2005الخدمات اإللكترونية فذكر (

) بمدة Zeithaml et al. 2000اتصاف الموقع بالكفاءة والفعالية في جميع عملياته، وعرفها (
) أن Rowley,2006تسهيل الموقع لعمليات البيع والشراء وتسليم الخدمات بكفاءة وفعالية. وبين(

 وعرفئة التكنولوجية المساندة مثل موقع اإلنترنت، جودة الخدمات اإللكترونية تنبع من جودة البي
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)Santos,2003( الموقع خالل من مقدمةال الخدمة لكفاءة العميل من تقييم عملية بأنها الجودة 
 في رئيسياً  عامالً  تعتبر اإللكترونية الخدمات جودة أن )al. et Yang 2004وبين( .اإللكتروني

) أن Parasuraman, et al. 1988( وذكر ،اإللكترونية التجارية المؤسسة نشاطات نجاح تحديد
جودة الخدمة هي بمثابة المفتاح الرئيسي في تحقيق رضا العمالء ووالئهم، لذلك كان االهتمام بجودة 

أن مفهوم الجودة اإللكترونية  (Kim & Lennon,2006)الخدمات اإللكترونية ضروريًا. وبين 
الخدمات المقدمة من خالل جودته وذلك الختالف طبيعة يختلف باختالف الموقع المطلوب قياس 

  .المواقع
  أبعاد جودة الخدمات اإللكترونية:

 لقياسها، األبعاد من العديد استخدام تم اإللكترونية الخدمة جودة دراسة في الباحثون بدأ أن منذ     
 باحث من التعريف في تتشابه التي األبعاد بين المطابقة الصعب فمن ذلك ومع

 Zeithaml( اإللكترونية الخدمات جودة ألبعاد الدارسين أوائل من وكان ).Rowley,2006آلخر(

et al. 2000) حيث قام بتطوير نموذج (E-ServQual عن نموذج قياس جودة الخدمات (
الوصول، وسهولة التنقل، والكفاءة، ) باستخدام أحد عشر بعدًا وهي (ServQualالتقليدية (

وجمال ، / الثقةضمانال/ الخصوصية، واالستجابة، و وقية، والطابع الشخصي، واألمنموثوالمرونة، وال
 مقسمة بعداً  عشر أحد )Santos,2003(م اختار 2003)، وفي عام الموقع، ومعرفة األسعار

 الموقع تصميم جودة على تركز أبعاد، خمسة وعددها الحاضنة أبعاد األولى المجموعة لمجموعتين:
والمجموعة الثانية األبعاد  الموقع) وهيكلة والتخطيط، والمظهر، والمحتوى، دام،االستخ وهي(سهولة

 وفي، والحوافز) واألمان، واالتصال، والدعم، والكفاءة، وهي(الموثوقية،النشطة وعددها ستة أبعاد 
 أحد من بدالً  أبعاد سبعة قياس ليتم )ServQual-E( مقياس Parasuraman طور م2005 عام
 أبعاد أربعة وتشمل األساسية الخدمة أبعاد األولى مجموعتين: إلى األبعاد وقسمت شر،ع

 الراجعة اإللكترونية الخدمة أبعاد اآلخر والقسم والخصوصية) والكفاءة، والوفاء، ،هي(الموثوقية
 ليست األخيرة األبعاد هذه أن وذكر ،والتواصل) والتعويض، االستجابة،( هي أبعاد ثالثة وتشمل
  ).Parasuraman et al. 2005( لها الحاجة عدم عند إخفاؤها ويمكن التقييم بداية في ضرورية

توفر وفاء، و والالكفاءة، تسعة أبعاد وهي( (Kim & Lennon,2006)م استخدم 2006وفي عام 
  تصميم).والتعويض، واالتصال والمعلومات، وأسلوب ال نظام، والخصوصية، واالستجابة،ال
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  الخدمة اإللكترونية:الميزة التنافسية لجودة 
 باستخدام تنافسية ميزة على الحفاظ الدائم هدفها كان الشركات أن )471: 2010 ،نجم(ذكر     
 على الحفاظ أصبح ،الثمانينات في ثم المنتج. جودة ونح التوجه كان السبعينات ففي مختلفة، وسائل
 الداخلية األنشطة على زاً مرك الشركات اهتمام أصبح لذلك صعوبة أكثر والجودة التكلفة ميزة

 المرافقة األخرى بالخدمات االهتمام بدأ التسعينات فترة في ثم التشغيلية، الفعالية وتحسين للشركات
 والخدمة البيع بعد ما خدمة تقديم مثل األساسية العمليات مثل الشركات ألنشطة األساسية للعمليات
 خدمات تقديم مع االتجاه استمر ،اإلنترنت عبر لتجاريةا األعمال أنشطة تطوير ومع الممتازة.
 من الخدمات نوعية تحسين على التركيز مع األخرى الخدمات وبعض األساسي للمنتج إضافية
 حول المعلومات على الحصول تكلفة انخفاض أن ),Santos 2003( بين وقد اإلنترنت، خالل

 وذكر .اإلنترنت شبكة على ةللمنظم ضافيةإ ميزة يوفر الشراء عملية قبل المختلفة الخدمات
)2000 al. et Zeithaml( استراتيجية في مهماً  عامالً  تعتبر أن يمكن اإللكترونية الخدمة جودة أن 

 وسائل أحد هو التكنولوجيا تطور مع الجودة تطوير وأن للشركات اإللكترونية لألعمال التمايز
 عالمة إنشاء يمكنها اإللكترونية خدمةال جودة وعوامل للشركات. التنافسية الميزة على المحافظة
 الخدمات جودة أن ),Santos 2003( وبين )،,Rowley 2006( العمالء عند للمنظمة تجارية

 تغذية على الحصول خالل من اإللكترونية التجارية لألعمال تنافسية ميزة بناء إلى تؤدي اإللكترونية
 والؤه ويزداد القرار صنع في مشاركتهب العميل يشعر مما معها والتجاوب العمالء من راجعة

  للمنظمة.
  مفهوم الميزة التنافسية:

تباينت تعريفات الميزة التنافسية بين الباحثين بسبب الطريقة التي يتم النظر إليها، فمنهم من      
نظر إليها من خالل الكفاءة والفاعلية ألداء المنظمة ألعمالها مقارنة بالمنافسين، ومنهم من نظر 

ها من خالل عامل الكلفة وزيادة المبيعات عن التكاليف، وآخرون نظروا إليها من خالل الزمن إلي
  وتقديم الخدمة بوقت وزمن أقل. 

) أن الميزة التنافسية تنشأ بمجرد توصل المؤسسة إلى اكتشاف طرق Porter , 1993:48وذكر (
، وعرفها د هذا االكتشاف ميدانياً يتم تجسيجديدة أكثر فعالية من تلك التي يمتلكها المنافسون، و 

المورد المميز الذي يتيح للمنظمة تقديم منافع وقيم بأنها المهارة أو التقنية أو  )2001:104(السلمي،
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خاصية أو مجموعة ) بأنها: "2005:138للعمالء أكبر مما يقدمه المنافسون. وعرفها (الزعبي، 
ظ بها لمدة طويلة نسبيًا نتيجة صعوبة محاكاتها، خصائص نسبية تنفرد بها المؤسسة ويمكنها االحتفا

سين فيما تقدمه من خدمات أو التي تحقق خالل تلك المدة المنفعة لها وتمكنها من التفوق على المناف
  .أو سلع"
) بأن الميزة التنافسية هي عنصر تفوق للمنظمة على منافسيها يتم تحقيقها 1998:37(خليل،وذكر

، كما عرفها تتضمن تحديد طريقة وأساس التنافسة محددة للتنافس من خالل اتباع إستراتيجي
)Macmillan & Tampoe 2000:81 بأنها الوسيلة التي تستطيع منظمة األعمال من خاللها (

  الفوز على المنافسين.
في التعريفات السابقة يالحظ أن الباحثين ركزوا على منظور اكتشاف طرق جديدة لتوليد قيم     

ء لكنها لم تنظر إلى تحديد هذه الطرق أو تحديد تكلفة هذه الطرق، ويرى الباحثون أن أكبر للعمال
تدلل على أهمية امتالك المنظمة لميزة تنافسية  - على اختالف التعبير بينها  –التعريفات السابقة 

ن ، وحسائهمتمكنها من العمل واالستمرار في تقديم المنتجات والخدمات للعمالء والعمل على إرض
  إدارة الموارد الخاصة بالمؤسسة بشكل فعال مع مراعاة المتغيرات الخارجية في البيئة المحيطة.

) أربعة عوامل أساسية لبناء الميزة التنافسية وهي (الكفاءة المتفوقة Hill & Jones,2008:87ذكر (
على  -منظمة  االستجابة لحاجة العمالء) و يمكن ألي –اإلبداع واالبتكار  –الجودة المتفوقة  –

  أن تتبنى هذه العوامل لتحقيق ميزة تنافسية خاصة بها . -اختالف خدماتها ومنتجاتها 
  :تنافسية واإلنترنتالالميزة 

قيمة جديدة للشركات من تلقاء نفسها لكن  ال تقدم أن تكنولوجيا اإلنترنت (Javadi,2011)ذكر     
مضافة للشركات. وذكر أن اإلنترنت سيؤثر لخلق قيمة  هو األساس شبكة اإلنترنت حسن استخدام

 واستخدام اإلنترنت .وخلق ميزة تنافسية مستدامة تغيير هيكل الصناعة األعمال من خالل على قيمة

 تحقيق أن (Porter, 2001)ذكر ، و ميزة تنافسية تؤدي إلى التي والشبكات القنوات بناء يؤدي إلى 

   :بطريقتين يمكن أن تؤدى  لسعرميزة ا أو سواء كانت ميزة التكلفة المزايا
 على نحو أفضل منهم،اآلخرين ولكن تنفيذها  أنشطة مثل تنفيذ وهو ما يعني : التشغيلية الفعالية 

  .تقنيات اإلنترنت مثل يمكن أن تتم من خالل استخدام التكنولوجيات العالية الفعالة هذه الميزة
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 قيمة  إلعطاء عن اآلخرين بشكل مختلف نشطةالمهام واأل تنفيذ وهذا يعني :ستراتيجياال الموقع
 فريدة للشركة.

استخدامه  ونيك قد، اإلستراتيجي الموقعة و الفعالية التشغيلي على على حد سواء اإلنترنت يؤثرو      
طريقة الموقع  مع طرقا جديدة للميزة التنافسية يخلق ولكنه أصعب، طريقة الفعالية التشغيلية مع

أقوى  من اً يعتبر واحد اإلنترنت بأن  (Porter, 2001)وبين  .(Javadi,2011) االستراتيجي
قيمة السلسلة للشركة باستخدام استثمار  المستخدمة لتنفيذ الفعالية التشغيلية. ألنه يزيد من األدوات

 تحقيق بحاجة إلى الشركاتفإن تكنولوجيا المعلومات لذلك  مع األدوات األخرى من مقارنة أقل

  .من المنافسين باستخدام تقنيات اإلنترنت بشكل أفضل  ليةالفعالية التشغي
  الدراسات السابقة:

التنافســية دراســة  الميــزة تحقيــق فــي البشــرية الكفــاءات ): بعنــوان "دور2013دراســة (المقادمــة،    
  حالة الجامعة اإلسالمية"

تنافسية في الجامعة لتعرف إلى دور الكفاءات البشرية في تحقيق الميزة اللدراسة إلى اهدفت ا     
) مدير دائرة ورئيس قسم، وقد  130الفعلية للدراسة من ( عينةكدراسة حالة وقد تكونت ال اإلسالمية

قوية بين  ارتباطيهعالقة  وجوداستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى 
توفر القدرات والمهارات وتحقيق  نبيتوفر الكفاءات البشرية المبدعة وتحقيق الميزة التنافسية وكذلك 

الدراسة بضرورة نشر ثقافة توظيف واستقطاب الكفاءات المبدعة والحد من  وأوصت ،الميزة التنافسية
  المظاهر السلبية في التعامل مع الكفاءات كاإلقصاء أو التهميش.

(Allahawiah,2013 ): "Factors Affecting the Use of E-Services from User 
Perspectives: A Case Study of Al-Balqa’ Applied University" 
هدفت الدراسة إلى معرفة العوامل األساسية التي تؤثر على رضا وارتياح المستخدمين للخدمات 

 610على عينة من اإللكترونية التي تقدمها جامعة البلقاء التطبيقية باألردن،حيث تم توزيع استبانة 
جودة  –االستجابة  –رجت الدراسة بأن هناك دور مهم ألبعاد (الموثوقية ، وخمن طالب الجامعة

القابلية لالستخدام) في تحقيق الرضا للمستخدمين واهتمامهم بالخدمات  –السرية  –المعلومات 
اإللكترونية، وأن تصميم الموقع وسهولة التوجيه لهما دور مهم في تقييم رضا المستخدم عن 
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وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بهذه األبعاد لضمان تحقيق الرضا لدى  ،الخدمات اإللكترونية
  المستخدمين وتقييم الجودة بصورة مستمرة.

 العالقة التأثيرية بين جودة الخدمات اإللكترونية وسمعة الجامعات): بعنوان "2012دراسة (عودة،
  ) ".دراسة على عينة من الجامعات الخاصة(

ى معرفة العالقة التأثيرية بين جودة الخدمات اإللكترونية للمواقع هدفت هذه الدراسة إل     
اإللكترونية في الجامعات األردنية الخاصة وسمعة تلك الجامعات من وجهة نظر الطلبة، واستخدمت 

االستجابة) كأبعاد -الموثوقية  –دقتها  –حداثة المعلومات  –الجمالية   -الدراسة المتغيرات(الشمولية
الرضا) كأبعاد للسمعة، واستخدمت  –االحترام  –، ومتغيرات (اإلعجاب ترونيقع اإللكلجودة المو 

) طالبًا، وتوصلت 1524الباحثة في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وتم توزيع استبانة على (
جودة المعلومات والخدمات التي تقدمها األردنية تتمتع بسمعة حسنة وأن  الدراسة إلى أن الجامعات

امعات ليست بالمستوى المطلوب، لكن جودة التصميم كانت بمستوى جيد وأنه يوجد أثر مباشر الج
لجودة الخدمة اإللكترونية على سمعة الجامعات، وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تحسين 

  الخدمات والمعلومات المتوفرة في المواقع اإللكترونية للجامعات.
جودة الخدمات اإللكترونية باستخدام مدخل الفجوات دراسة قياس ): بعنوان "2011دراسة (حسين،

  األردنية"تطبيقية في قطاع االتصاالت 
هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى الفجوة بين جودة الخدمات اإللكترونية المقدمة فعًال من وجهة      

دارة وفقًا لألبعاد نظر العمالء وجودة الخدمات اإللكترونية المستهدفة من وجهة نظر العاملين في اإل
) حيث تم التعاطف -االستجابة  –السرية  –االعتمادية  –تصميم الموقع  –سهولة االستخدام (

توزيع استبانة على عينة من مجتمع الدراسة المكون من العاملين في شركات االتصاالت األردنية 
امًال في الشركات، ع 380عميل و 400أمنية) وعمالئهم ، فتكونت العينة من  -زين  –أورانج (

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق بين تقييم 
العمالء وتقييم العاملين لمستوى جودة الخدمة اإللكترونية حيث كان تقييم العاملين وتقييم العمالء 

 –تصميم الموقع  –االستخدام سهولة (العمالءرأي وفق  األهميةحسب  األبعادترتيب متقاربًا وأن 
العاملين رأي وفق  األهميةحسب  األبعادترتيب ) وأن االعتمادية –االستجابة  –السرية  –التعاطف 

وأوصت  )،االعتمادية –السرية  -االستجابة  –سهولة االستخدام  –التعاطف  –تصميم الموقع (
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فاءات العاملين، وتوفير نظام مراقبة الدراسة بضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسين مهارات وك
  ومتابعة األداء بشكل أكبر.

العوامل المؤثرة على رضا العمالء عن الخدمات اإللكترونية لبنك ): بعنوان "2011دراسة (سرور،
  "فلسطين في قطاع غزة

العوامل المؤثرة على رضا العمالء عن الخدمات اإللكترونية هدفت الدراسة إلى التعرف إلى      
السرية  –سرعة االستجابة من وجهة نظر العمالء وفقًا لألبعاد التالية ( لبنك فلسطين في قطاع غزة

اآللي)، واستخدم الباحث المنهج انتشار الصراف  –سرعة الخدمة  –التكلفة  –الثقة  –والخصوصية 
بنك من عمالء  370الوصفي التحليلي وتم جمع البيانات من خالل استبانة تم توزيعها على 

 %72نسبة اإللكترونية لبنك فلسطين برضا العمالء عن الخدمات فلسطين، توصلت الدراسة إلى أن 
التي تمتاز بأنها منخفضة وأقل من تكلفتها في  البنك يقدم خدمة إلكترونية جيدة مقارنة بالتكلفةوأن 

العمالء عن رضا  في عواملذات داللة إحصائية ال يوجد فروق البنوك المنافسة في قطاع غزة وأنه 
، وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تقليل زمن لمتغيرات الديموغرافيةالخدمات اإللكترونية تعزى ل

  صيانة أجهزة الصراف اآللي وٕاصالحها فور تعرضها ألي خلل.إنجاز المعامالت اإللكترونية ، و 
 التنافسية الميزة تحقيق في المعلومات تكنولوجيا استخدام عالقة): بعنوان "2011دراسة (الناظر،

  "الغربية الضفة في جوال شركة في العاملين نظر وجهة من
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى عالقة استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية      

من وجهة نظر العاملين في شركة جوال بالضفة الغربية، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي 
موظفًا، وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر الستخدام  242لي، حيث تم توزيع استبانة على التحلي

تكنولوجيا المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية، كما بينت وجود عالقة طردية بين استخدام 
ين تكنولوجيا المعلومات وبين الميزة التنافسية، وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام اإلدارة العليا بالعامل

في تكنولوجيا المعلومات وضرورة عمل التحسينات باستمرار على العملية اإلدارية وتكنولوجيا 
  المعلومات في الشركة.
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 في التنافسية الميزة تحقيق على أثرها و المصرفية الخدمات جودة): بعنوان "2010(دراسة الكركي،
  "الزبائن و اإلداريين نظر وجهة من فلسطين بنك

دراسة إلى التعرف إلى جودة الخدمات المصرفية وأثرها على تحقيق الميزة التنافسية في هدفت ال     
، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن حيث تم ين من وجهة نظر اإلدارة والزبائنفلسط

، من الزبائن 368يعملون في المصارف و 202فردًا منهم  570توزيع استبانة على عينة من 
الدراسة إلى أن درجات تقدير العينة كانت عالية حول أثر الخدمات المصرفية في تحقيق  وتوصلت

الميزة التنافسية، وأن درجات عالقة أبعاد جودة الخدمة في تحقيق الميزة لدى العينة تتفاوت بين 
وأوصت  اإلدرايين والزبائن أعالها لدى اإلداريين كان بعد االستجابة وأعالها لدى الزبائن التجسيد،

الدراسة بضرورة اهتمام البنوك بمزيد من الخدمات المصرفية مثل بطاقات االئتمان وتسهيالت 
  القروض، وأوصت بضرورة السعي إلى تميز العاملين في المصارف.

 (Kim-Soon, Abd Rahman & Ahmed , 2014) "( E-Service Quality in 
Higher Education and Frequency of Use of the Service " 

وتأثيرها على هدفت الدراسة إلى معرفة جودة الخدمات اإللكترونية في مؤسسات التعليم العالي 
طالب جامعيين وبتحليل البيانات خرجت  210، حيث تم توزيع استبانة على عدد مرات االستخدام

دام وأن جودة الدراسة إلى وجود عالقة قوية بين جودة الخدمة اإللكترونية وبين عدد مرات االستخ
نية في مؤسسات الخدمات االلكترونية كانت جيدة جدا. وأن أهم المتطلبات لجودة الخدمات اإللكترو 

سهلة  - هي أن تكون الخدمة اإللكترونية (متاحة دائما عناصر أساسية  6التعليم تكمن في 
الخبرات  توائم -تسهل الوصول إلى ما يبحث عنه  -تتمتع بواجهة منظمة وجذابة -االستخدام
وأوصت الدراسة بضرورة تقديم الخدمات االلكترونية بصورة منافسة،  ،تمتاز بالمرونة) -  والحاجات

  وضرورة تقييم الخدمات بصورة مستمرة لضمان جودتها.
(Lee, Jang & Cho, 2013) "Developing e-EServQual for Educational 
Websites " 

اص لتحديد جودة الخدمات اإللكترونية التي تقدمها المواقع هدفت الدراسة إلى تطوير مقياس خ     
اإللكترونية التعليمية، ومعرفة أثر جودة الخدمات اإللكترونية على تحقيق والء الطلبة، وتم استخدام 

، تكونت العينة من ييس لقياس القيمة والثقة والوالء) بعد تعديله وٕاضافة مقاeServQualمقياس (
المدارس الثانوية وخرجت الدراسة بنتيجة أن جودة الخدمة اإللكترونية المقدمة طالبًا من طالب  635
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من المواقع لها أثر في والء الطلبة من خالل القيمة المستلمة والثقة فيما تقدمه المواقع وأن أكثر 
(جودة نت مناسبة من وجهة نظر الطلبة هيخمسة أبعاد كان لها تأثير في جودة الخدمة وكا

القابلية لالستخدام)، وأوصت الدراسة بضروة  –األمن  –جودة المعلومات  –االستجابة  –التصميم 
أن تخضع المواقع للمتابعة الدائمة وضمان تمتعها باألمن والراحة واألداء الوظيفي المطلوب لضمان 
جودتها وتحقيق ثقة الطالب بها، وأكدت الدراسة على أن هناك مجموعة من المجاالت التي يمكن 

اسها كالطالب والكليات والبنية التحتية للجامعة والحوافز والترقيات ومكانة الجامعة كما أن نمو قي
الجامعة يعتمد على موقعها الجغرافي فضال على أن القوى الدافعة لتحقيق التميز عديدة وتختلف من 

  جامعة ألخرى.
 (Mebrate 2010): "A framework for evaluating Academic Website’s 
quality From students’ perspective" 

األكاديمية من وجهة نظر اإللكترونية المواقع جودة تقييم هدفت الدراسة الى وضع إطار عام ل     
"رضا المستخدمين"  مع األخذ بعين االعتبار  ISO 9126-1نموذج الجودةًا على دااستن الطالب

تم تصميم اإلطار بصورة نهائية ليتكون من   المنتج،جودة وجهة نظر الطالب فيما يتعلق بتعريف و 
 جودة تم تقييم ، و األكاديميةاإللكترونية المواقع  بعد فرعي لتقييم جودة 19خمس أبعاد رئيسية و

على عينة استبيان توزيع باستخدام اإلطار المقترح، عن طريق بهولندا دلفت للتكنولوجيا عة موقع جام
صورة أوضح طار المقترح أعطى الطالب اإلأن دراسة إلى نتيجة من طالب الجامعة، وتوصلت ال

وبينت الدراسة أن تقييم جودة . لتقييم جودة المواقع اإللكترونية من اإلطار المبني على نظام اآليزو
توصيات الدراسة وقدمت بصورة عامة يعتبر جيدًا،  دلفت للتكنولوجياعة جامالموقع اإللكتروني 

  بإضافة أبعاد أخرى للتقييم ليصبح التقييم أشمل.ح لتحسين اإلطار المقتر 
  االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

حيث هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الخدمات اإللكترونية في الميزة التنافسية هدف الدراسة: 
خرى أو تدرس للجامعات بينما كانت الدراسات السابقة إما تدرس الخدمات اإللكترونية مع عوامل أ

  الميزة التنافسية مع مؤثرات أخرى.
  الدراسة تمت في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة وليس في الشركات أو الوزارات.بيئة الدراسة: 
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تم اختيار الطلبة كمجتمع دراسة وهي الدراسة األولى التي تدرس الميزة التنافسية : مجتمع الدراسة
  الطلبة على حد علم الباحثين. في جامعات قطاع غزة من وجهة نظر

  ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: 
تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كونها األولى حسب علم الباحثين التي تسعى لمعرفة 

س رأي ، كما أنها األولى التي تدر ة التنافسية للجامعات الفلسطينيةأثر الخدمات اإللكترونية في الميز 
الطلبة في الميزة التنافسية للجامعات، كما أن الدراسة خرجت بنتائج تبرز أهمية جودة الخدمات 

  اإللكترونية في الميزة التنافسية للجامعات مما يجعلها تولي اهتمامًا أكبر بالخدمات اإللكترونية.
  :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

الختبار ما  K-S) (  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف - ار كولمجوروفاختب تم استخدام
  ).4في جدول (إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه، وكانت النتائج كما هي مبينة 

  التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار  )4جدول (
 (.Sig)القيمة االحتمالية   المجال

 0.956 سرعة االستجابة.

 0.795 ة االستخدام.سهول

 0.994 شمولية وكفاية المعلومات.

 0.739 شكل وتصميم الموقع اإللكتروني للجامعة.

 0.982 جودة الخدمات االلكترونية للموقع االلكتروني.

 0.430 الميزة التنافسية.

 0.700  جميع مجاالت االستبانة

الدراسة  مجاالتجميع ل (.Sig)تمالية ) أن القيمة االح4واضح من النتائج الموضحة في جدول (    
هذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي وبذلك فإن توزيع البيانات ل α ≥ 0.05من مستوى الداللة  أكبر
  سيتم استخدام االختبارات المعلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة.  حيث

  :اختبار فرضيات الدراسة
اختبار  ،في حالة عينتين Tاختبار رات المعلمية (الختبار فرضيات الدراسة تم استخدام االختبا

) وتعد هذه االختبارات االنحدار الخطي المتعدد -معامل ارتباط بيرسون، تحليل التباين األحادي
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مناسبة حيث إن توزيع البيانات يتبع التوزيع الطبيعي، حيث تم استخدام اختبار اإلشارة لمعرفة إذا ما 
 أم ال. 6د وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة(المحايد) وهي كانت متوسط درجة االستجابة ق

  الفرضية الفرعية األولى
 التنافسية بين سرعة االستجابة والميزة α ≥0.05داللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة هناك

 .)5النتائج موضحة في جدول( .غزة قطاع في الفلسطينية للجامعات
 

  سرعة االستجابة " تحليل فقرات مجال " )5جدول (

 الفقرة م
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
 الحسابي النسبي

قيمة 
االختبار

 )Sig(. الترتيب  

يســتجيب الموقـــع اإللكترونـــي للجامعــة لالســـتعالم عنـــد .1
 6 0.000* 6.93 66.68 6.67  النقر خالل وقت قصير.

يتمكن الطالب من الوصول للمعلومــة المطلوبــة بشــكل .2
 3 0.000* 8.82 68.16 6.82  سريع.

يســــــــتطيع الطالــــــــب التنقــــــــل بــــــــين صــــــــفحات الموقــــــــع .3
 2 0.000* 11.94 71.80 7.18  اإللكتروني للجامعة بسرعة دون صعوبات.

يمكـــــــن للطالـــــــب الوصـــــــول إلـــــــى الموقـــــــع اإللكترونـــــــي .4
 1 0.000* 15.44 77.70 7.77  للجامعة من أي متصفح.

تتوفر جميع الخدمات المطلوبــة مــن الموقــع علــى عــدد .5
 4 0.000* 8.17 67.92 6.79  ليل من الصفحات.ق

يـــــــوفر الموقـــــــع اإللكترونـــــــي للجامعـــــــة محـــــــرك بحـــــــث .6
 9 0.001* 3.33 63.80 6.38  للمساعدة في الوصول إلى المعلومات المطلوبة.

يـــوفر الموقـــع اإللكترونـــي للجامعـــة دعمـــا فنيـــا لإلجابـــة .7
 10 0.000* 4.52- 54.58 5.46  على االستفسارات.

لطالـــب أن يميـــز بســـهولة بـــين الـــروابط التـــي يســـتطيع ا.8
 5 0.000* 6.80 67.34 6.73  قام بزيارتها والروابط األخرى. 

 8 0.000* 4.49 64.99 6.50يمكـــــــن للطالـــــــب الوصـــــــول إلـــــــى الموقـــــــع اإللكترونـــــــي .9
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  للجامعة في معظم الوقت بسهولة ويسر.

10
يســـتجيب الموقـــع اإللكترونـــي للجامعـــة للخـــدمات التـــي 

 7 0.000* 6.29 66.39 6.64  لب كما هو متوقع.يطلبها الطا

  0.000* 10.32 66.94 6.69  جميع فقرات المجال معاً 

  .α  ≥ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
  ) يمكن استخالص ما يلي:5من جدول (

وني للجامعة من أي يمكن للطالب الوصول إلى الموقع اإللكتر للفقرة الرابعة " المتوسط الحسابي  -
%، قيمة 77.70) أي أن المتوسط الحسابي النسبي 10(الدرجة الكلية من  7.77متصفح " يساوي 

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة  0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  15.44االختبار 
دام التقنيات الحديثة التي ويعزو الباحثون ذلك إلى استخ كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

   تجعل المواقع متوافقة مع كافة المتصفحات.
يوفر الموقع اإللكتروني للجامعة دعما فنيا لإلجابة على  " السابعةللفقرة المتوسط الحسابي  -

، 4.52-%، قيمة االختبار 54.58أي أن المتوسط الحسابي النسبي  5.46االستفسارات " يساوي 
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة قليلة من قبل أفراد  0.000تساوي  )Sig(.لية القيمة االحتماوأن 

ويعزو الباحثون ذلك إلى ضعف التواصل بين اللجان الفنية القائمة على  العينة على هذه الفقرة
  . ة وتعدد جهات اإلشراف على الموقعالموقع والطلب

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 6.69بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
لذلك  0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية ، وأن 10.32%، قيمة االختبار 66.94يساوي 

0.05" دالة إحصائيًا عند مستوى داللة سرعة االستجابة يعتبر مجال "   ، مما يدل على أن
وهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف ج

ويعزو الباحثون ذلك إلى معرفة القائمين  هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال
 .على الموقع بأهمية سرعة الموقع والعمل الدائم على تحسين سرعة الموقع واستجابته

 ودراسة (Lee, Jang & Cho, 2013) دراسة اتفقت هذه النتائج مع الدراسات السابقة مثل
  التي أكدت على أهمية بعد سرعة االستجابة في تحقيق) 2011ودراسة (سرور، )2012(عودة،

  الجودة للخدمات اإللكترونية. 
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  نتيجة الفرضية 
بين سرعة  α ≥0.05داللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة هناكقبول الفرضية القائلة "

  ."غزة قطاع في الفلسطينية للجامعات التنافسية لميزةاالستجابة وا

  الفرضية الفرعية الثانية
 التنافسية بين سهولة االستخدام والميزة α ≥0.05داللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة هناك

  )6والنتائج موضحة في جدول ( .غزة قطاع في الفلسطينية للجامعات
  ولة االستخدام "تحليل فقرات مجال " سه )6جدول (

 الفقرة م
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
 الحسابي النسبي

قيمة 
االختبار

 )Sig(. الترتيب  

 3 0.000* 23.60 81.01 8.10  يعرض الموقع اإللكتروني محتوياته بشكل واضح..1

2.
يظهــــــــر الموقــــــــع اإللكترونــــــــي للجامعــــــــة جميــــــــع عنــــــــاوين 

 2 0.000* 24.31 81.32 8.13  الخدمات المتاحة في الصفحة الرئيسية للموقع.

3.
يعـــــرض الموقـــــع اإللكترونـــــي للجامعـــــة العنـــــاوين الفرعيـــــة 

 6 0.000* 16.64 74.99 7.50  بطريقة مترابطة.

 5 0.000* 18.86 76.25 7.63  لجامعة منظمًا تنظيمًا مناسبًا.ايعتبر محتوى موقع .4

5.
يمكــن للطالــب قــراءة محتـــوى الموقــع اإللكترونــي للجامعـــة 

 4 0.000* 21.12 77.48 7.75  بسهولة.

6.
يســــتخدم الطالــــب الموقــــع اإللكترونــــي للجامعــــة للحصــــول 

 7 0.000* 10.28 70.07 7.01  على المعلومات بوقت اقصر.

 1 0.000* 34.51 86.83 8.68  واضحة ومفهومة. -العربية  –جامعة التعتبر لغة موقع .7

8.
يـــوفر الموقـــع اإللكترونـــي للجامعـــة لغـــات أجنبيـــة واضـــحة 

 10 0.521 0.64- 59.23 5.92  مة.ومفهو 

9.
يحتــــاج الطالــــب وقتــــا طــــويال لــــتعلم التعامــــل مــــع خــــدمات 

 11 0.000* 4.02- 55.17 5.52  الموقع اإللكتروني للجامعة .

10.
يحصل الطالب على الخدمة من الموقع اإللكتروني 

 8 0.000* 8.12 68.26 6.83  للجامعة بأقل جهد.
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11.
ليًال ميسرا يوضح يضع الموقع اإللكتروني للجامعة د

 9 0.005* 2.79 63.15 6.31  كيفية التعامل مع الموقع.

  0.000* 20.93 72.16 7.22  جميع فقرات المجال معاً  

  .α ≥ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
  

  ) يمكن استخالص ما يلي:6من جدول (
واضحة  - العربية  –قع اإللكتروني للجامعة تعتبر لغة المو للفقرة السابعة " المتوسط الحسابي  -

%، قيمة 86.83) أي أن المتوسط الحسابي النسبي 10(الدرجة الكلية من  8.68ومفهومة " يساوي 
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة  0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية ، وأن 34.51االختبار 

يعزو الباحثون ذلك إلى أن اللغة العربية هي اللغة األم ، و من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة عالية
 ومن السهل على طلبة الجامعات التعامل معها وفهمها.

يحتاج الطالب وقتا طويال لتعلم التعامل مع خدمات الموقع للفقرة التاسعة " المتوسط الحسابي  -
-، قيمة االختبار %55.17أي أن المتوسط الحسابي النسبي  5.52اإللكتروني للجامعة " يساوي 

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة قليلة من  0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية ، وأن 4.02
، ويرى الباحثون أن ذلك يصب في مصلحة جودة الموقع حيث إن قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

  الطالب ال يحتاج لوقت طويل من أجل التعلم على استخدامه.
  

، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 7.22كن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي بشكل عام يم
 لذلك يعتبر مجال 0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية ، وأن 20.93%، قيمة االختبار 72.16

0.05إحصائيًا عند مستوى داللة " داالً  سهولة االستخدام"   ، وسط درجة أن مت يشير إلىمما
االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن هناك موافقة من 

  قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال. 

ودراســـة    (Mebrate 2010)هـــذه النتـــائج مـــع عـــدد مـــن الدراســـات الســـابقة مثـــل دراســـة اتفقـــت
) على أهمية سهولة االستخدام فــي 2011(الطراونة ،) ودراسة 2011) ودراسة (حسين،2012(عودة،

  تحقيق الجودة للخدمات اإللكترونية. 
  نتيجة الفرضية 

  بين سهولة  α ≥0.05داللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة هناك قبول الفرضية القائلة "  
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  ." غزة قطاع في الفلسطينية للجامعات التنافسية االستخدام والميزة

  الفرعية الثالثة الفرضية
 بين شمولية وحداثة المعلومات والميزة α ≥0.05داللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة هناك

  ).7والنتائج موضحة في جدول ( .غزة قطاع في الفلسطينية للجامعات التنافسية
  "شمولية وكفاية المعلوماتتحليل فقرات مجال "  )7جدول (

 الفقرة م
المتوسط 
الحسابي

لمتوسط ا
 الحسابي النسبي

قيمة 
 االختبار

)Sig(. الترتيب  

1.
يعــــرض الموقــــع اإللكترونــــي للجامعــــة معلومــــات حديثــــة 

 4 0.000* 10.76 71.03 7.10  تناسب التوقيت المطلوب.

2.
يســتبدل الموقــع اإللكترونــي للجامعــة المعلومــات القديمــة 

 5 0.000* 11.35 70.95 7.10  بعد انتهاء وقتها بمعلومات جديدة.

3.
يوجــد فــي الموقــع اإللكترونــي للجامعــة معلومــات شــاملة 

 7 0.000* 7.06 66.84 6.68  تغطي جميع االحتياجات واالستفسارات.

 6 0.000* 10.52 70.49 7.05  يقدم الموقع اإللكتروني للجامعة معلومات دقيقة..4

5.
ــــــــي للجامعــــــــة معلومــــــــات ذات  ــــــــع اإللكترون يقــــــــدم الموق

 1 0.000* 17.15 75.89 7.59  مصداقية.

6.
تتوافــــق المعلومـــــات المتـــــوفرة علــــى الموقـــــع اإللكترونـــــي 

 3 0.000* 14.22 72.63 7.26  للجامعة مع المهام المطلوب انجازها.

7.
يحــــــــدث الموقــــــــع معلوماتــــــــه بانتظــــــــام عــــــــن المــــــــوظفين 

 8 0.000* 5.77 66.14 6.61  والمحاضرين ومعلوماتهم .

8.
ــــــيًال شــــــ ــــــع اإللكترونــــــي للجامعــــــة دل امًال يتضــــــمن الموق

 2 0.000* 15.11 75.43 7.54  للتخصصات ونظام القبول.

9.
يعـــرض الموقـــع اإللكترونـــي للجامعـــة إحصـــائيات مفيـــدة 

 9 0.000* 3.98 64.30 6.43  للطلبة والمجتمع.

  0.000* 14.69 70.36 7.04  جميع فقرات المجال معاً  

  .α  ≥ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
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  ) يمكن استخالص ما يلي:7جدول ( من
يقدم الموقع اإللكتروني للجامعة معلومات ذات مصداقية " للفقرة الخامسة" المتوسط الحسابي  -

%، قيمة االختبار 75.89) أي أن المتوسط الحسابي النسبي 10(الدرجة الكلية من  7.59يساوي 
عني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من وهذا ي 0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية ، وأن 17.15

، ويعزو الباحثون ذلك إلى اهتمام الجامعات بنشر المعلومات قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
   بمصداقية عالية مما يعمل على ثقة العمالء بالمعلومات.

لطلبة يعرض الموقع اإللكتروني للجامعة إحصائيات مفيدة ل للفقرة التاسعة "المتوسط الحسابي  -
، وأن 3.98%، قيمة االختبار64.30أي أن المتوسط الحسابي النسبي  6.43والمجتمع " يساوي 

وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه  0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية 
معات به ، ويرى الباحثون قصور الجامعات في هذا المجال لذا من  الضروري أن تهتم الجاالفقرة

  لما يعود من نفع على الجامعات والمجتمع.
، وأن المتوسط الحسابي النسبي 7.04بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -

لذلك يعتبر  0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية ، وأن 14.69 %، قيمة االختبار70.36يساوي 
0.05صائيًا عند مستوى داللة إح " داالً  شمولية وكفاية المعلومات مجال "  ، مما يدل على

أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن 
  .هناك موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال

 Mebrate)) ودراسة2012راسة (عودة،هذه النتائج مع عدد من الدراسات السابقة مثل د اتفقت

والتي أكدت على أهمية أن يكون محتوى معلومات موقع الجامعة يتسم بالشمولية والكفاية   (2010
   للمستخدم مما يرفع من جودة الخدمة اإللكترونية.

  نتيجة الفرضية 
بين شمولية  α ≥0.05داللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة هناك قبول الفرضية القائلة "

  ." غزة قطاع في الفلسطينية للجامعات التنافسية وحداثة المعلومات والميزة

  الفرضية الفرعية الرابعة 
 بين شكل وتصميم الموقع والميزة α ≥0.05داللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة هناك

  )8( والنتائج موضحة في جدول .غزة قطاع في الفلسطينية للجامعات التنافسية
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  تحليل فقرات مجال " شكل وتصميم الموقع اإللكتروني للجامعة " )8جدول (

 الفقرة م
المتوسط 
الحسابي

المتوسط 
 الحسابي النسبي

قيمة 
 االختبار

 )Sig(. الترتيب  

1.
يعتبـــــــر شـــــــكل وتصـــــــميم الموقـــــــع اإللكترونـــــــي للجامعـــــــة 

 3 0.000* 17.37 77.25 7.72  عصري وحديث.

2.
قع اإللكتروني للجامعــة منــافس يعتبر شكل وتصميم المو 

 6 0.000* 12.26 73.02 7.30  للمواقع األخرى.

3.
تعتبــــــر واجهــــــة الموقــــــع اإللكترونــــــي للجامعــــــة مصــــــممة 

 8 0.000* 11.40 71.39 7.14  بطريقة جذابة.

4.
تعتبـــــــر األلـــــــوان المســـــــتخدمة فـــــــي الموقـــــــع اإللكترونـــــــي 

 5 0.000* 13.84 73.54 7.35  للجامعة متناسقة ومريحة.

5.
حتـــوي تصـــميم الموقـــع اإللكترونـــي للجامعـــة علـــى كافـــة ي

 7 0.000* 13.52 72.81 7.28  العناصر المطلوبة التي تلبي االحتياجات.

6.
يوجـــــد شـــــعار الجامعـــــة بصـــــورة واضـــــحة علـــــى الموقـــــع 

 1 0.000* 22.80 81.57 8.16  اإللكتروني للجامعة اإللكتروني.

7.
ى يصــنف شــكل تصــميم الموقــع اإللكترونــي للجامعــة علــ

 4 0.000* 14.85 74.41 7.44  أنه بسيط و متناسق.

8.
يشعر الطالب بالراحة عندما يستخدم الموقع اإللكترونــي 

 9 0.000* 10.09 70.66 7.07  للجامعة.

9.
يعتبــر جمــال تصــميم الموقــع اإللكترونــي للجامعــة عامــل 

 2 0.000* 16.93 77.38 7.74  مهم لفاعلية الموقع اإللكتروني للجامعة.

  0.000* 19.50 74.66 7.47  فقرات المجال معاً  جميع 

  .α  ≥ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
  ) يمكن استخالص ما يلي:8من جدول (

يوجد شعار الجامعة بصورة واضحة على الموقع اإللكتروني  للفقرة السادسة"المتوسط الحسابي  -
) أي أن المتوسط الحسابي النسبي 10لدرجة الكلية من (ا 8.16للجامعة اإللكتروني " يساوي 



 
 
 
 
 
 

    ....جودة الخدمات اإللكترونية وتأثيرها على
  

  

284 
 

وهذا يعني أن  0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن 22.80 %، قيمة االختبار 81.57
، ويعزو الباحثون ذلك إلى اهتمام هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

بها واضحًا في واجهة الموقع للتسهيل على المستخدم  الجامعة بضرورة وجود شعارها والتعريف
  .التعرف إلى هوية الموقع

يشعر الطالب بالراحة عندما يستخدم الموقع اإللكتروني للجامعة  " الثامنةللفقرة المتوسط الحسابي  -
القيمة وأن  10.09%، قيمة االختبار 70.66أي أن المتوسط الحسابي النسبي  7.07" يساوي 
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على  0.000تساوي  )Sig(.ية االحتمال
  ، ويعزو الباحثون ذلك إلى عدم االهتمام بالعوامل النفسية أثناء تصميم المواقع وواجهاتها.هذه الفقرة

سبي ، وأن المتوسط الحسابي الن7.47بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
لذلك يعتبر  0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  19.50%، قيمة االختبار 74.66يساوي 

0.05إحصائيًا عند مستوى داللة  " داالً  شكل وتصميم الموقع اإللكتروني للجامعةمجال "   ،
عن درجة الموافقة المتوسطة  مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهرياً 

  . وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال
 Lee, Jang)) ودراسة  2012واتفقت هذه النتائج مع عدد من الدراسات السابقة مثل دراسة (عودة،

& Cho, 2013) ،مه له أثر كبير في ) ، مما يبين أن شكل الموقع وتصمي2011ودراسة (حسين
  تحسين جودة الخدمة اإللكترونية.

  نتيجة الفرضية 
بين شكل  α ≥0.05داللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة هناك قبول الفرضية القائلة "
   ." غزة قطاع في الفلسطينية للجامعات التنافسية وتصميم الموقع والميزة

  تحليل فقرات مجال " الميزة التنافسية "
  تحليل فقرات مجال " الميزة التنافسية ") 9ول (جد

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي النسبي

قيمة 
 االختبار

 )Sig(. الترتيب  

1.
يمكـــن الموقـــع اإللكترونـــي للجامعـــة الطالـــب مـــن الحصـــول 

 18 0.037* 2.10 62.54 6.25  على الخدمة المطلوبة بدال من الذهاب للجامعة.
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2.
اإللكتروني للجامعة على مــدار الســاعة لتقــديم  يعمل الموقع

  الخدمات للطلبة.
6.85 68.52 7.43 *0.000 13 

 11 0.000* 9.39 69.23 6.92  يقدم الموقع المعلومات بشكل كاف..3

 1 0.000* 19.52 78.21 7.82  يقدم الموقع المعلومات بشكل آمن..4

5.
 يســــعى الموقــــع اإللكترونــــي للجامعــــة لتقــــديم خــــدمات مفيــــدة

  للطلبة من خارج الجامعة.
6.70 66.97 6.83 *0.000 16 

6.
تتميـــز الخـــدمات المقدمـــة مـــن الموقـــع اإللكترونـــي للجامعـــة 

 8 0.000* 12.12 71.45 7.15  بكونها ذات جودة عالية قياسا بخدمات المنافسين .

7.
تتســـابق الجامعـــة إلـــى تطبيـــق تكنولوجيـــا متقدمـــة تحقـــق لهـــا 

  األسبقية.
7.16 71.62 11.37 *0.000 7 

8.
يشــعر الطالــب بالراحــة وبدفعــة معنويــة عنــد الحصــول علــى 

 4 0.000* 13.14 72.69 7.27  المعلومة والخدمة من الموقع اإللكتروني للجامعة.

9.
يمكن للطالب الوصول إلى صفحة التسجيل بيسر ويمكنه 

 6 0.000* 10.77 71.64 7.16  التسجيل للفصل الدراسي بسهولة. 

10.
علومات حول المساقات و المدرسين الذين يوفر الموقع م

  يدرسون هذه المساقات .
7.26 72.61 11.94 *0.000 5 

11.
يمكن للطالب التواصل بسهولة مع المحاضرين عبر 

 20 0.179 1.35- 58.35 5.84  الموقع. 

12.
يعمل الموقع بسهولة دون أية مشاكل خالل عملية 

  التسجيل للطالب. 
6.14 61.40 1.20 0.229 19 

13.
يساهم استخدام الموقع اإللكتروني للجامعة في تقليل 
 17 0.000* 4.97 65.41 6.54  المشاكل اإلدارية التي يواجهها الطالب في الجامعة.

14.
تأخذ الجامعة برأي الطالب في تطوير الموقع اإللكتروني 

 للجامعة.
5.30 53.04 -5.50 *0.000 21 

 10 0.000* 8.78 70.68 7.07  يشعر الطالب بالفخر بانتسابه لجامعته..15
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16.
يشـــــعر الطالـــــب بـــــالوالء لجامعتـــــه ويحـــــرص علـــــى وصـــــفها 

  بأفضل األوصاف.
7.10 71.04 9.55 *0.000 9 

 14 0.000* 7.04 67.83 6.78  لجامعة في تحقيق االنتماء لدى الطالب.ايساهم موقع .17

 2 0.000* 12.42 73.18 7.32  لجامعة في تحسين صورة الجامعة.ايساهملموقع .18

 3 0.000* 12.40 72.96 7.30 لجامعة في تعزيز المكانة التنافسية للجامعة.ايساهم موقع .19

20.
يســــاهم اســــتخدام الموقــــع اإللكترونــــي للجامعــــة فــــي تطــــوير 

 مهارات الطالب.
6.74 67.42 6.65 *0.000 15 

21.
تمتلــــك الجامعــــة اإلمكانــــات والتقنيــــات المتطــــورة لالســــتجابة 

 12 0.000* 7.73 68.91 6.89  تنوعة والمتغيرة.باستمرار لطلبات الطلبة الم

  0.000* 11.71 68.34 6.83  جميع فقرات المجال معاً  

  .α  ≥ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
  ) يمكن استخالص ما يلي:9من جدول (

(الدرجة الكلية  7.82وي يقدم الموقع المعلومات بشكل آمن " يسا للفقرة الرابعة "المتوسط الحسابي  -
القيمة االحتمالية وأن  19.52 %، قيمة االختبار 78.21) أي أن المتوسط الحسابي النسبي 10من 
.)Sig(  وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه  0.000تساوي

خدماتها وحماية مواقعها من ، ويعزو الباحثون ذلك إلى اهتمام الجامعات بتوفير األمان لالفقرة
  االختراق أو العبث بها مما يرفع من كفاءة مواقعها اإللكترونية وثقة الطالب بالتعامل معها.

تأخذ الجامعة برأي الطالب في تطوير الموقع اإللكتروني  عشر " الرابعةللفقرة المتوسط الحسابي  -
وأن  5.50-%، قيمة االختبار 53.04أي أن المتوسط الحسابي النسبي  5.30للجامعة " يساوي 
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة قليلة من قبل أفراد  0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية 

ب بجوانب األمن ، ويعزو الباحثون ذلك إلى اهتمام العاملين في مراكز الحاسو العينة على هذه الفقرة
  لطالب حول المواقع .، واختالف األذواق واآلراء بين اوالكفاءة للمواقع

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 6.83بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
لذلك يعتبر  0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  11.71%، قيمة االختبار 68.34يساوي 

0.05" دالة إحصائيًا عند مستوى داللة الميزة التنافسية مجال  "   مما يدل على أن متوسط ،
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درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهذا يعني أن هناك 
   موافقة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال.

متالك ) التي أكدت ا2013واتفقت هذه الدراسة مع عدد من الدراسات السابقة مثل دراسة (المقادمة،  
  الجامعات الفلسطينية ميزة تنافسية.

 :الرئيسة الثانية الفرضية

 لجودة الخدمات اإللكترونية في الميزة α ≥ 0.05داللة  مستوى عند إحصائية داللة يوجد أثر ذو

  .غزة قطاع في الفلسطينية للجامعات التنافسية
  من نتائج االنحدار المتعدد يمكن استنتاج ما يلي:

رات المؤثرة على المتغير التابع "الميزة التنافسية" هي: سرعة االستجابة ، سهولة تبين أن المتغي -
  االستخدام ، شمولية وكفاية المعلومات، شكل وتصميم الموقع اإللكتروني للجامعة. 

% من التغير 65.4، وهذا يعني أن 0.654، ومعامل التحديد الُمعدَّل= 0.657معامل التحديد =  -
% 34.6ة (المتغير التابع) تم تفسيره من خالل العالقة الخطية والنسبة المتبقية في الميزة التنافسي

 قد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر على الميزة التنافسية. 

 الميزة في االلكترونية الخدمات جودة تأثير الختبار المتعدد االنحدار تحليل ): نتائج10جدول (
  غزة قطاع في الفلسطينية التنافسية للجامعات

 المتغيرات المستقلة
معامالت 
 االنحدار

قيمة اختبار 
T  

 .Sigالقيمة االحتمالية 

 0.538 0.616 0.142  المقدار الثابت

 0.000 8.617 0.326  شكل وتصميم الموقع اإللكتروني للجامعة

 0.000 6.536 0.284 شمولية وكفاية المعلومات

 0.000 3.577 0.154 سرعة االستجابة

 0.004 2.879 0.169  مسهولة االستخدا

 0.654معامل التحديد الُمعدَّل=  0.657معامل التحديد = 

* 0.284شكل وتصميم الموقع اإللكتروني للجامعة + *  0.326+  0.142الميزة التنافسية = 
  * سهولة االستخدام. 0.169+  * سرعة االستجابة 0.154شمولية وكفاية المعلومات + 
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ن المتغيرات المستقلة حسب أهميتها في تفسير " الميزة التنافسية " ) تبين أ10من خالل جدول (
  كما يلي: Tحسب قيمة اختبار 

سهولة  -  سرعة االستجابة -  شمولية وكفاية المعلومات -  شكل وتصميم الموقع اإللكتروني للجامعة
 االستخدام.

رونية في تحقيق الميزة ويرى الباحثون أن هذه النتيجة تتفق مع ما ذكر من أهمية الخدمات اإللكت
التنافسية للمؤسسات ومن ضمنها الجامعات،  وعليه على الجامعات االهتمام بجودة خدماتها لتحقيق 

 الميزة التنافسية.

) التي أكدت على وجود أثر قوي لجودة الخدمات 2011هذه النتائج مع (دراسة الكركي، اتفقت
  .سطينفل بنك في التنافسية الميزة تحقيقالمصرفية على 
 α ≥ 0.05داللة  مستوى عند إحصائية داللة يوجد أثر ذو قبول الفرضية القائلة " نتيجة الفرضية:

   ."غزة قطاع في الفلسطينية للجامعات التنافسية لجودة الخدمات اإللكترونية في الميزة
  :النتائج

 % 70.97مستوى توفر جودة الخدمات اإللكترونية لدى الجامعات الفلسطينية   .1

نت نتائج الدراسة مدى مساهمة األبعاد األربعة في تحقيق جودة الخدمات اإللكترونية في بي .2
الجامعات الفلسطينية، حيث بلغت درجة الموافقة على بعد من األبعاد كالتالي: (مرتبة حسب 

 النسبة األعلى)

 74.66  شكل وتصميم الموقع اإللكتروني للجامعة%.  
 72.16    سهولة االستخدام%.  
  70.36  وكفاية المعلوماتشمولية %.  
 66.94    سرعة االستجابة%.  
  .%68.34مستوى توفر الميزة التنافسية لدى الجامعات الفلسطينية  .3
 الميزة التنافسية لدى الجامعة اإلسالمية كانت أعلى ثم جامعة فلسطين ثم جامعة األقصى.  .4

 الجامعات تقدم خدماتها اإللكترونية بصورة آمنة. .5

 . يز المكانة التنافسيةي للجامعة يساهم في تحسين سمعة الجامعة، وفي تعز الموقع اإللكترون .6
 يوجد قصور في االهتمام بآراء الطلبة في تطوير المواقع اإللكترونية.  .7



 
 
 
 
 
 
 

  2017يناير ،األول، العدد الحادي والعشرونمجلة جامعة األقصى، المجلد ، أ. أحمد السر، وسيم الهابيل د.
  

289 
 

 يوجد قصور في توفير التواصل بين الطالب والمحاضر عبر المواقع. .8

 الفلسطينية للجامعات التنافسية بين جودة الخدمات اإللكترونية والميزة ارتباطية قويةعالقة يوجد  .9

   .0.803معامل االرتباط يساوي  غزة قطاع في
 لجودة الخدمات اإللكترونية في الميزة α ≥ 0.05داللة  مستوى عند إحصائية داللة أثر ذويوجد  .10

  .%65.4بنسبة  غزة قطاع في الفلسطينية للجامعات التنافسية
في متوسطات آراء المبحوثين  α ≥ 0.05لة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دال .11

غزة تعزى إلى  قطاع في الفلسطينية للجامعات التنافسية حول جودة الخدمات اإللكترونية والميزة
 .لصالح الجامعة اإلسالمية تعزى إلى الجامعة ، ولصالح اإلناث الجنس

آراء المبحوثين  في متوسطات α ≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .12
غزة تعزى إلى  قطاع في الفلسطينية للجامعات التنافسية حول جودة الخدمات اإللكترونية والميزة

 .أو الكلية المستوى
  التوصيات:

بعد استعراض نتائج الدراسة، يوصي الباحثون الجامعات المحلية بتبني ألية عمل منتظمة للمساهمة 
ة و لما لها من أثر إيجابي في تعزيز الميزة التنافسية لهذه باإلرتقاء بجودة الخدمات اإللكتروني
  الجامعات. تتمثل هذه األلية بالتالي: 

تخصيص الجامعات لموازنة مالية مستقرة من أجل تعزيز جودة خدماتها اإللكترونية والعمل على  .1
 تحسينها باستمرار.

يث الخدمات اإللكترونية ير وتحدإستقطاب فنيين متخصصين في نظم المعلومات اإلدارية لتطو  .2
 ذلك لكونها عامل مهم في تحقيق الميزة التنافسية.و 

المدرسين وحل إشكالياتهم اإللكترونية في لإلجابة على استفسارات الطلبة و  تفعيل الدعم الفني .3
 أسرع وقت ممكن.

جاز التي تخدم الباحثيين في إننوعة و تحديث الخدمات اإللكترونية باإلحصائيات والبيانات المت .4
 البحوث العلمية المختلفة.

 إنشاء شبكات التواصل بين الطالب والمحاضرين واإلدارة عبر المواقع اإللكترونية. .5
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تقييم مستوى جودة خدمات المواقع اإللكترونية للمنافسين والعمل على التطوير والتحسين لهذه  .6
 الخدمات بإستمرار.

الخدمات اإللكترونية والتعرف إلى حاجات  إجراء المزيد من الدراسات االستطالعية لقياس جودة .7
 الجمهور والعمل على تلبيتها.
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  ردن)عمان (اال ،، دار صفاءادارة الجودة في المنظمات المتميزة .)2010(.حمود، خضير .3
  الميزة التنافسية في مجال األعمال. اإلسكندرية: الدار الجامعية. .)1998نبيل ( ،خليل .4
 ، دار وائل للنشر، عمان.) نظم المعلومات االستراتيجية2005الزعبي، حسن ( .5
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  مصر.
)العالقة التأثيرية بين جودة الخدمات اإللكترونية وسمعة الجامعات دراسة 2012عودة، إيمان( .8
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 .الجامعة اإلسالمية غزة كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستير منشورة،. الجامعة اإلسالمية بغزة
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