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   ملخص

من  تتناول هذه الدراسة موضوع التسويق اإلبداعي االلكرتوين ودوره يف تطوير اجلامعات وفق التصنيفات الدولية
االلكرتوين يف  االبداعي التعرف على واقع تطبيق أدوات التسويقومن أهدافها ، وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

إضافة إىل البحث عن اجلامعات اجلزائرية كاملوقع االلكرتوين واستخدام التكنولوجيا احلديثة يف تقدمي اخلدمات اجلامعية 
اتبعنا و  كما  .اليت حتول دون تصنيف اجلامعات أو احتالهلا ذيل الرتتيب يف التصنيف العاملي للجامعات النقائص

 .ليلي قصد اإلحاطة جبوانب املوضوع من خالل اعتماد أدوات تساهم يف مجع املعلومات وحتليلهااملنهج الوصفي التح

االلكرتوين املتمثلة يف املوقع اإلبداعي وللوقوف على مدى تطبيق أو اعتماد اجلامعات اجلزائرية ألدوات التسويق 
ا  قمنا ) اجملتمع التعليمية، اخلدمة البحثية، خدمةاخلدمة (االلكرتوين واستخدام التكنولوجيا احلديثة يف تقدمي خدما

من وجهة نظر أعضاء  واستخدام التكنولوجيا احلديثة جامعات الدراسة للموقع االلكرتوينواقع اهتمام بدراسة وحتليل 
ثالث جامعات مصنفة يف  موزعني علىأستاذا  )808( هيئة التدريس، ولقد قدرت عينة  أعضاء هيئة التدريس ب

جامعة جياليل ليابس، جامعة قاصدي مرباح، جامعة هواري بومدين للعلوم (صنيفات الدولية إحدى الت
االلكرتوين  االبداعي أنه هناك عالقة ارتباط قوية بني أبعاد التسويق إىلتوصلنا يف دراستنا حيث  ).والتكنولوجيا

  .)0.01(ومؤشرات تطوير اجلامعات عند مستوى الداللة 
تسويق الكرتوين، موقع الكرتوين،  ، تكنولوجيا املعلومات واالتصال، إبداعي سويقت: الكلمات املفتاحية

 .دولية تصنيفاتجامعات جزائرية، 
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Abstract 

This Study sought to determine the role of Innovation E-Marketing in developing 
universities in accordance with the international classification from the point of view of members 
of the faculty .And its goals are to identify the application of  online  marketing  tools in the 
Algerian universities as a Website and the use of the New Technology in providing  university 
services  , in addition to  looking for shortcomings  which obstacle the classification of  
universities are to be in the last rank in the international classification of universities . As we 
followed the descriptive, analytical method in order to surround all sides of the topic through 
depending on tools which helps in collecting and analyzing data. 

And to find out , to what extent the Algerian universities apply or depend on the Innovation 
E-Marketing tools which are the website and the use of  the new technology in providing its 
services ( education services , research services , society services) than it would be processed 
through studying the interests of university studying to website and the use of new technology in 
the point of view of members of the faculty , and the sample of faculty members were estimated 
to (808) teacher  distributed on three classified universities in  one of the  international 
classification (the university of  Djilaly lyabass , the university of  Kassdi Merbah , the 
university of  Howari Boumadian for science and technology) where we reached in our studies 
that there is a strong connection between  Innovation E-Marketing dimensions and developing  
universities indicators  at the level of significance(0.01).  

Key Words : innovation marketing , information and communication technology, online  
marketing , websites, the Algerian universities , international classifications . 
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Résumé  

Cette étude visait à déterminer le rôle du Innovative E- Marketing dans les universités en 
développement selon la classification internationale du point de vue des membres de la faculté. 
Ses objectifs sont d'identifier l'application des outils de marketing en ligne dans les universités 
algériennes en tant que site web et l'utilisation de la nouvelle technologie dans la fourniture de 
services universitaires. En plus,  la recherche des lacunes qui empêchent la classification des 
universités et les placent au bas du tableau dans la classification globale des universités. 
Nous avons également suivi l'approche analytique descriptive afin de prendre en compte les 
aspects du sujet à travers l'adoption d'outils contribuant à la collecte et à l'analyse de 
l'information. 

Afin de déterminer dans quelle mesure les universités algériennes ont appliqué ou 
approuvé les outils de Innovative E- Marketing représentés sur le site Web et l'utilisation de la 
technologie moderne pour fournir leurs services (service éducatif, service de recherche, service 
communautaire) Nous avons étudié et analysé la réalité de l'intérêt des universités pour le site 
Web et l'utilisation de la technologie moderne du point de vue des membres de la faculté. 
L’échantillon du personnel enseignant a été estimé à (808) enseignants répartis en trois 
universités classées dans l'une des classifications internationales (Université Jilali Liabis, 
Université Qasdi Marbah, Université Hawari Boumediene des Sciences et Technologie). Dans 
notre étude, nous avons trouvé qu'il existe une forte corrélation entre les dimensions du 
Innovative E- Marketing et les indicateurs de développement universitaire au niveau de (0,01). 
 

Mots clés : 
Marketing créatif, Technologie des informations et des télécommunications, E- Marketing, sites 

internet, universités algériennes, classements internationaux 
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 فھرس الجداول

  الصفحة  اجلدول
  17  يوضح الفرق بني مصطلحي اإلبداع واالبتكار: 01اجلدول رقم 
  34  يوضح مراحل تطور الفكر التسويقي): 02(اجلدول رقم
  37  املفهوم املعاصر للتسويقاملقارنة بني املفهوم الكالسيكي و ): 03(اجلدول رقم
  65  أوجه االختالف بني التسويق االلكرتوين والتسويق التقليدي): 04(اجلدول رقم 
  90  التخصصات اجلامعية  والطلبة يف فرتة االستعمار الفرنسي): 05(اجلدول رقم 
فرتة حصص اإلنفاق على قطاع التعليم العايل من ميزانية الدولة خالل ال: )06(اجلدول رقم 

  ج.د) 2000-2014(
84  

  109  معايري تصنيف التاميز): 07(دول رقم اجل
  111  مقارنة بني املعايري املعتمدة يف التصنيف حسب نوع التصنيف: 08اجلدول رقم 
  113  2016و 2015و 2014الرتتيب األكادميي للجامعات العاملية لسنيت ):09(اجلدول رقم
إىل  2003من  ARWUلعربية وفق تصنيف شنغهاي تصنيف اجلامعات ا: )10(اجلدول رقم 

   2016غاية 
114  

  115  2015/2016مقارنة ترتيب اجلامعات وفق تصنيف كي واس بني عامي ): 11(اجلدول رقم 
  116  2016و  2015ترتيب اجلامعات عربيا حسب تصنيف كيو أس لسنيت ): 12(اجلدول رقم 
  117  2015ترتيب اجلامعات العربية وفق تصنيف ويبو مرتيكس ): 13(اجلدول رقم 
  119  2015موقع اجلامعات العربية يف تصنيف التاميز للتعليم العايل لسنة : 14اجلدول رقم 
-2014الرتتيب الوطين للجامعات اجلزائرية حسب تصنيف الويب مرتكس ): 15(اجلدول رقم 

2015  
120  

  121  2016ات اجلزائرية حسب التصنيف العريب كيو أس يف سنة ترتيب اجلامع): 16(اجلدول رقم 
  126  عدد االستمارات املوزعة والصاحلة للدراسة): 17(رقم اجلدول 

  128  تطور عدد األساتذة يف جامعة سيدي بلعباس): 18(اجلدول رقم 
  129  عدد املخابر املتوفرة جبامعة جياليل ليابس):  19(اجلدول رقم 
  130  تطور نسبة التأطري البيداغوجي جبامعة قاصدي مرباح): 20(اجلدول رقم 
  134  حجم أعضاء هيئة التدريس من جامعات الدراسة): 21(اجلدول رقم 
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  135  التوزيع ملقياس ليكارت): 22(اجلدول رقم 
  136  حملاور الدراسة" معامل ألف كرونباخ"قياس ثبات أداة الدراسة ): 23(اجلدول رقم 
  137   مدى توفر بريد الكرتوين فعال لألساتذة يف جامعات الدراسة ): 24(اجلدول رقم 
  مدى سهولة الوصول للمعلومات على املوقع االلكرتوين جلامعات الدراسة): 25(اجلدول رقم 

  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
139  

ذة جامعات مدى توفر موقع الكرتوين فرعي خاص بالسرية الذاتية ألسات): 26(اجلدول رقم 
  الدراسة حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

140  

  141  مدى نشر جامعات الدراسة ألحباث ومقاالت أعضاء هيئة التدريس ):27(اجلدول رقم 
  مدى اهتمام جامعات الدراسة بنشر املقررات الدراسية ): 28(اجلدول رقم 

  حسب وجهة أعضاء هيئة التدريس
142  

ا على مواقعها االلكرتونية مدى ق): 29(اجلدول رقم    يام جامعات الدراسة بنشر نشاطا
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

143  

  مدى توفر مكتبة الكرتونية على املوقع االلكرتوين جلامعات الدراسة): 30(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

144  

لة للتواصل بني األساتذة والطلبة يف املوقع مدى توفر منصة الكرتونية فعا): 31(اجلدول رقم 
  االلكرتوين جلامعات الدراسة حسب أعضاء هيئة التدريس

145  

مدى توفر منصة الكرتونية لتواصل الباحثني وجامعات الدراسة حسب وجهة ): 32(اجلدول رقم 
  نظر أعضاء هيئة التدريس

146  

ا ):33(رقم اجلدول  ا االلكرتونية مدى إتاحة جامعات الدراسة خدما   للقطاع اخلاص عرب بوابا
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

148  

سعي اجلامعة لتوفري منصة تفاعلية لتقدمي خدمات للخرجني ومتابعتهم حسب  ):34(اجلدول رقم 
  وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

149  

واقع اخلدمات املقدمة من املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حول  ):35 ( دول رقماجل
  طرف اجلامعة عرب املوقع االلكرتوين حبسب عينة الدراسة

150  

مدى تشجيع جامعات الدراسة على استخدام الوسائط الرقمية يف عملية ): 36(اجلدول رقم 
  التدريس حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

152  

الوصول ملصادر املعلومات من  مدى وجود أنظمة الكرتونية تساعد على): 37(دول رقم اجل
  داخل أو خارج جامعات الدراسة حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

153  
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حسب وجهة نظر  مدى توفر أجهزة حاسوبية كافية داخل جامعات الدراسة): 38(اجلدول رقم 
  أعضاء هيئة التدريس

154  

حسب وجهة نظر  لوجية للتعليم عن بعدمدى قيام جامعات الدراسة باستخدام وسائل تكنو ): 39(دول رقم اجل
  أعضاء هيئة التدريس

155  

  156   جبامعات الدراسة  Video Conferenceدى توفر تقنيات  م): 40(اجلدول رقم 
مدى توفر جبامعات الدراسة  تقنيات تتيح تسجيل حماضرات مرئية للطلبة ): 41(اجلدول رقم 

  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
156  

مدى إتاحة تقنيات متطورة لتدريس مقاييس مفتوحة عرب األنرتنت جبامعات ): 42(ل رقم اجلدو 
  الدراسة حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

158  
  

حسب  مدى استخدام الوسائط الرقمية لرتويج خمرجات جامعات الدراسة ):43(اجلدول رقم 
  وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

159  

سعى اجلامعة لتطوير تقنيات خاصة للتواصل بني خمابر البحث وقطاعات مدى ): 44(اجلدول رقم 
  اجملتمع احمللي حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

160  

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حول واقع تسويق اخلدمات املقدمة : 45دول رقم اجل
  من طرف اجلامعة عرب املوقع باستخدام التكنولوجيا احلديثة

162  

واقع التسويق االلكرتوين يف جامعات الدراسة حسب وجهة نظر أعضاء هيئة ): 46(اجلدول رقم 
  التدريس

163  

مدى توفر رؤية إسرتاتيجية فعالة لتطوير العملية التعليمية  يف جامعات  ):47(اجلدول رقم 
  الدراسة حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

164  

  جامعات الدراسة بتطوير أساليب التدريس مدى قيام ):48(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

165  

  مدى توفر بيئة تعليمية تفاعلية يف جامعات الدراسة): 49(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

167  

  مدى تقدمي جامعات الدراسة دورات بغية تطوير األداء التعليمي): 50(اجلدول رقم 
  وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسحسب 

168  

  مدى تنظيم جامعات الدراسة لربامج تدريبية خلرجيي سوق العمل): 51(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

169  

  171   مدى تقدمي جامعات الدراسة لدورات مكثفة لألساتذة يف اللغة اإلجنليزية): 52(اجلدول رقم 
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توفر التجهيزات والوسائل املناسبة للعملية التعليمية يف جامعات الدراسة مدى ): 53(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

172  

حسب  مدى كفاية عدد األساتذة يف جامعات الدراسة مقارنة بعدد الطلبة): 54(اجلدول رقم 
  وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

173  

حنرافات املعيارية ملؤشرات اخلدمة التعليمية يف اجلامعات املتوسطات احلسابية واال:55دول رقم اجل
  الثالثة

175  

مدى كفاية امليزانية املخصصة لتمويل األحباث يف جامعات الدراسة حسب ): 56(اجلدول رقم 
  وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

176  

النشر مدى تقدمي جامعات الدراسة حتفيزات لألساتذة لتشجيعهم على ): 57(اجلدول رقم 
  العلمي حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

177  

مدى تقدمي جامعات الدراسة  مكافآت ألصحاب براءات االخرتاع حسب ):58(اجلدول رقم 
  وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

178  

حسب أعضاء هيئة  مدى توفر دوريات علمية حمكمة جبامعات الدراسة  ):59(اجلدول رقم 
  التدريس

179  

مدى كفاية التجهيزات واملعدات اخلاصة بالبحث العلمي يف جامعات الدراسة ): 60(رقم اجلدول 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

180  

مدى عقد جامعات الدراسة التفاقيات شراكة مع مؤسسات حبثية حسب ): 61(اجلدول رقم 
  وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

181  

ات الدراسة بتقدمي دورات لتطوير قدرات األساتذة البحثية مدى اهتمام جامع): 62(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

182  

مدى مساعدة جامعات الدراسة يف تسويق أحباث العلمية حسب وجهة نظر ): 63(اجلدول رقم 
  أعضاء هيئة التدريس

183  

جهة نظر أعضاء هيئة مدى تنظيم جامعات الدراسة ملؤمترات علمية حسب و ): 64(اجلدول رقم 
  التدريس

184  

مدى توفر وحدة الرتمجة والتدقيق للغة اإلجنليزية يف جامعات الدراسة حسب ): 65(اجلدول رقم 
  وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

185  

  187 مدى اهتمام جامعات الدراسة بنشر الدوريات العلمية يف قواعد بيانات عاملية ): 66(اجلدول رقم 
ا يف اخلارج): 67(اجلدول رقم    188  مدى قيام جامعات بتكوين إطارا
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حسب وجهة نظر  مدى اهتمام جامعات الدراسة باستقطاب باحثني أجانب): 68(اجلدول رقم 
  أعضاء هيئة التدريس

189  

  191  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملؤشرات البحث العلمي يف اجلامعات الثالثة):69(دول رقم اجل
مدى اهتمام جامعات الدراسة بعقد اتفاقيات شراكة مع حميطها االجتماعي ): 70(اجلدول رقم 

  واالقتصادي حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
193  

مدى مالئمة ختصصات جامعات الدراسة مع متطلبات السوق حسب وجهة ): 71(اجلدول رقم 
  أعضاء نظر 

194  

  عات الدراسة يف تقدمي استشارات لقطاعات اجملتمع مدى مسامهة جام): 72(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

195  

مدى استخدام األحباث العلمية املتوصل إليها يف جامعات الدراسة ملعاجلة ): 73(اجلدول رقم 
  مشكالت اجملتمع  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

196  

 مراكز البحث جبامعات الدراسة والقطاع اخلاص حسب مدى وجود تنسيق بني): 74(اجلدول رقم 
  وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

197  

مدى تشجيع جامعات الدراسة لتبادل الزيارات بني باحثيها وقطاعات اجملتمع ): 75(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

198  

ا ): 76(اجلدول رقم    البحثية يف قطاعات اجملتمعمدى اهتمام اجلامعة برتويج خمرجا
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

199  

  مدى تشجيع جامعات الدراسة لقطاعات اجملتمع على استخدام مرافقها): 77(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

200  

ئة مدى اهتمام جامعات الدراسة بشؤون اخلرجني حسب وجهة نظر أعضاء هي): 78(اجلدول رقم 
  التدريس

201  

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملؤشر خدمة اجملتمع يف اجلامعات  ):79(دول رقم اجل
  الثالثة

203  

  204  مؤشرات قياس تطور اجلامعات وفق معايري التصنيف الدولية): 80(رقم  اجلدول
  206  وتطوير اجلامعة عالقة االرتباط بني التسويق اإلبداعي االلكرتوين): 81(اجلدول رقم 
مدى وجود عالقة بني املوقع االلكرتوين كأحد أدوات التسويق االلكرتوين ): 82(اجلدول رقم 
  وتطور اجلامعة

207  

  209  وتطور اجلامعةمدى وجود عالقة بني استخدام التكنولوجيا احلديثة ): 83(اجلدول رقم 
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  فهرس األشكال

  26  أنواع االبداع ): 01(ل رقم الشك
  34  الفرق بني املفهوم البيعي واملفهوم التسويقي): 02(رقمالشكل 

  78  أنواع املواقع االلكرتونية): 03(رقم شكلال
  82  معايري جودة املواقع االلكرتونية): 04(رقم  شكلال
  99  معايري تصنيف شنغهاي للجامعات): 05(رقم  شكلال
  103  يري تصنيف كيو أس للجامعاتمعا: 06رقم  شكلال

  107  ويب مرتكس للجامعاتمعايري تصنيف ): 7(رقم  الشكل
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  مقدمة
ذا القطاع منذ القدم، حيثيعترب قطاع التعليم العايل أحد الركائز املكونة للمجتمع، وقد بدأ االه  أصبح تمام 

البشرية لتسيري وإدارة خمتلف التعليم العايل أحد املداخل اهلامة اليت مكنت اجملتمعات من تكوين وإعداد الكوادر 
  .  للدول القطاعات احليوية

 وخدمة قط ليصبح أداة هامة للبحث العلميوحديثا تطور مفهوم التعليم العايل من كونه يؤذي وظيفة التعليم ف
تم باجناز األحباث العلمية يف خمتلف اجملاالت  ويتم اجملتمع، حيث أصبحت اجلامعات واملراكز البحثية التابعة هلا 

استخدام نتائج األحباث العلمية وتوظيفها لفائدة اجلامعة واملؤسسات اخلاصة واحلكومية على حد سواء لالستفادة 
وكون اجلامعات إحدى . ومعاجلة املشكالت اليت تواجه خمتلف القطاعات اجملتمعيةمنها يف تطوير االقتصاد 

ا أصبحت حمط ) التعليم، البحث العلمي، خدمة اجملتمع(املؤسسات اليت تعىن بالتعليم العايل بوظائفه الثالث  فإ
  .اهتمام كبري

ق بتط ل اجملتمع والسيما اجلامعات منهامفهوم التسويق أصبحت خمتلف املؤسسات داخ وال شك أنه ومع ظهور
م وحتقيق مردودية أفضل هلا، حيث سامهت التكنولو  جيا احلديثة املبادئ واألدوات التسويقية لالرتقاء بأداء مؤسسا

بتقريب املسافات كون اجملتمع احلديث حتول إىل قرية صغرية تتنافس فيها خمتلف املؤسسات واملنظمات فيما بينها من 
  .أجل حتقيق الريادة

 ا يف جمالومع انتشار العوملة وتكنولوجيا االتصال وظهور أساليب حديثة يف إدارة وتسيري املؤسسات السيم
ري تطبيق هذه املعارف واستخدامها لتطوير مؤسسات التعليم العايل، حيث أضحت التسويق، أصبح من الضرو 

باتت خمتلف القطاعات االقتصادية  كماالتكنولوجيا احلديثة أداة شائعة االستخدام يف خمتلف اجملاالت البشرية،  
لتقدم ه من اجملاالت تأثر باوالتسويق كغري .املختلفةواالجتماعية والعلمية توظف التكنولوجيا احلديثة يف أداء مهامها 

ا تستخدم بشكل كبري مااملؤسسات اليت تعتمد على التسويق التقليدي مل أصبحتالتكنولوجي الكبري حيث   نتجا
يعرف بالتسويق االلكرتوين، هذا املصطلح يتيح للمؤسسات إبداع أساليب تسويقية حديثة تستخدم فيها الربجميات 

  .سوب واألنظمة االلكرتونية اليت تتعلق بالشبكات كاملواقع االلكرتونيةاملختلفة اليت تعتمد على احلا
 بتكار يف خلق أدوات ووسائل وطرقإن أهم ما مييز أدوات التسويق االلكرتوين هو قدرة املؤسسات على اال

ا املختلفة، واجلامعات كمؤسسات تعليمية واكبت  ا والرتويج ملخرجا واستخدمت إبداعية تساهم يف حتسني منتجا
على صعيد جذب واستقطاب الطالب من جهة  اهذا املفهوم احلديث للتسويق يف ظل التنافس الشديد بينها سواء
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لعقد اتفاقيات شراكة تستغلها هذا األخرية يف ات والشركات احلكومة واخلاصة ومن جهة أخرى استقطاب املؤسس
  .تطوير أعماهلا

بتحسني  ت اخلاصة، أصبح هناك اهتمام كبرياصة مع انتشار اجلامعاومع ازدياد حدة املنافسة بني اجلامعات خ
تم برتتيب خمتلف  أداء اجلامعة والبحث عن أهم الطرق اليت تساهم يف ذلك، ما أدى إىل ظهور تصنيفات عاملية 

ا يقوم اجلامعات على مستوى العامل وفق جمموعة من املعايري اليت ختتلف من تصنيف آلخر، واليت أصبح على أساسه
األمريكية الطلبة باختيار اجلامعة ملواصلة مسارهم اجلامعي، ولقد ظهرت هذه التصنيفات ألول مرة بالواليات املتحدة 

  .اجلامعات على املستوى احمللي مث انتشر على املستوى العاملي يبواليت كانت هدفها ترت
ا جامعات حديثة على صعيد اجلامعات اجلزائريةأما    قبةعة اجلزائر اليت أنشأت يف احلما عدى جام –نسبيا  وكو

 الكبري دورالفقد حظي التعليم العايل باهتمام الدولة اجلزائرية منذ االستقالل وذلك إميانا منها ب  - االستعمارية
قد تطور عدد املؤسسات اجلامعية ولعملية التنمية الشاملة للدولة،  يف النهوض باجملتمع اجلزائري وحتقيق امعاتللج

إال أن االهتمام تركز على كم الطلبة املتخرجني مع غياب واضح ليواكب الزيادة الكبرية يف عدد الطلبة، بشكل كبري، 
  .لربط التعليم العايل بسوق العمل

  إشكالية البحث
  رغم توفر اإلمكانيات املاديةتصنف اجلامعات اجلزائرية يف مراتب متأخرة حبسب أشهر مراكز التصنيف الدولية، 

وطرق التسويق  ونعتقد أن ذلك راجع إىل جمموعة من العوامل منها غياب استخدام األساليب احلديثةوالبشرية، 
 .يف حتسني أدائها التعليمي والبحثي االلكرتوين

  :النحو التايلمن خالل ما سبق ميكن طرح التساؤل الرئيسي والذي سنحاول اإلجابة عليه خالل دراستنا على 
يف ظل معايري التصنيف  اجلزائرية كيف ميكن للتسويق اإلبداعي االلكرتوين أن يساهم يف تطوير اجلامعات

  ؟الدراسة حمل امعاتاجلب حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس الدولية
I. األسئلة الفرعية  

  :ولإلجابة على السؤال السابق قمنا بتقسيمه إىل األسئلة الفرعية التالية
ما هو واقع تطبيق التسويق اإلبداعي االلكرتوين باجلامعات حمل الدراسة من وجهة نظر أعضاء هيئة  -

 التدريس؟
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أعضاء هيئة من وجهة نظر  املوقع االلكرتوين واقع تسويق اخلدمات املقدمة من طرف اجلامعة عرب هو ما  -
جامعة جياليل ليابس، جامعة قاصدي مرباح، جامعة هواري بومدين ( اجلامعات حمل الدراسةالتدريس ب

 ؟)للعلوم والتكنولوجيا
امعة باستخدام التكنولوجيا احلديثة من وجهة نظر أعضاء واقع تسويق اخلدمات املقدمة من طرف اجلهو ما  -

جامعة جياليل ليابس، جامعة قاصدي مرباح، جامعة هواري بومدين ( اجلامعات حمل الدراسةهيئة التدريس ب
 ؟)للعلوم والتكنولوجيا

من وجهة نظر  )اخلدمة التعليمية، خدمة البحث العلمي، خدمة اجملتمع(ات اجلامعية اخلدم هو واقعما  -
جامعة جياليل ليابس، جامعة قاصدي مرباح، جامعة هواري ( اجلامعات حمل الدراسةأعضاء هيئة التدريس ب

 ؟)بومدين للعلوم والتكنولوجيا
II. فرضيات البحث:  

  :الفرضيات بغية اإلجابة على هذه األسئلة على النحو التايلقمنا بصياغة جمموعة من 
بني التسويق اإلبداعي االلكرتوين ) 0.05(توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  :الفرضية العامة
  .وتطور اجلامعات

  :واليت تتفرع إىل الفرضيات التالية
بني استخدام املوقع االلكرتوين   )0.05(توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية : الفرضية األوىل
  .التسويق االلكرتوين وتطور اجلامعاتكأحد أدوات 
بني استخدام التكنولوجيا احلديثة   )0.05(توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  :الفرضية الثانية
  .كرتوين وتطور اجلامعاتالتسويق االلكأحد أدوات 

  
III. أسباب اختيار املوضوع:  

  :من األسباب اليت أدت بنا إىل معاجلة هذا املوضوع دون غريه نذكرها يف النقاط التالية
 .االلكرتوين يف اجلامعات التسويق اإلبداعيحداثة موضوع  -
 .اجلامعاتنقص الدراسات والبحوث اليت تناولت موضوع التسويق االلكرتوين وأمهيته يف تطوير  -
ا أن تكون حماولة لفت اهتمام مسؤويل اجلامعات بأدوات التسويق اال -  .و قيمة مضافةذلكرتوين اليت من شأ
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IV.  البحثأمهية  
  :النقاط التالية تربز أمهية الدراسة يف

أن اجلامعة تتوىل تقدمي خدمات دون مقابل من أجل توفري احتياجات الباحثني واألساتذة مما جيعلها حباجة  -
 .إىل البحث عن أفضل الوسائل والطرق، وال يتم ذلك إال من خالل االهتمام باإلبداع

ألمهية التسويق االلكرتوين وقيمته يف بلوغ أهداف أو  اجلزائرية التعرف على مدى إدراك املسؤولني يف اجلامعة -
 .ديثةواستخدام التكنولوجيا احل موقعها االلكرتوينتفعيل غايات غري رحبية  وذلك من خالل 

امعات يف دعم اخلطط اخلاصة بتطوير اجلامعات اجلزائرية ، واحتالل مراتب مشرفة يف تصنيف اجل املسامهة -
 .العربية وملا ال العاملية

بأمهية االهتمام باملواقع االلكرتونية واإلبداع فيها  اجلزائرية يف زيادة الوعي لدى العاملني باجلامعات املسامهة -
 .اتيجيات جديدة لتحقيق ذلكمن خالل استحداث اسرت 

ذا املوضوع يف املكتبات اجلزائرية -   .سد النقص يف الدراسات املتعلقة 
V.  البحثأهداف  
 وين يف تطوير اجلامعاتالتعرف على دور التسويق اإلبداعي االلكرت  الرئيسي هلذه الدراسة يف ن اهلدفمكي
  :يتفرع إىل أهداف فرعية تتمثل يفيف ظل معايري التصنيف الدولية، والذي بدورة  اجلزائرية
 حماولة إشاعة ثقافة التسويق االلكرتوين يف اجلامعات -
 .التعرف على واقع تطبيق التسويق االلكرتوين يف اجلامعات اجلزائرية -
 .اجلامعات اجلزائرية ريف تطوياملوقع االلكرتوين واالهتمام به التعرف على دور تفعيل  -
 .التكنولوجيا احلديثة يف تقدمي اخلدمات اجلامعيةالتعرف على أمهية استخدام  -
التعرف على النقائص اليت حتول دون تصنيف اجلامعات أو احتالهلا ذيل الرتتيب يف التصنيف العاملي  -

 .للجامعات
تقدمي بعض التوصيات اليت نأمل أن تستخدم كدليل ومؤشر لزيادة الفاعلية، واليت قد تساهم يف دعم  -

 .التسويق االلكرتوين لالرتقاء جبامعاتنا اجلزائرية وتشجيع تطبيق أدوات
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VI. الدراسات السابقة 
 :باللغة العربية السابقة الدراسات -
 ارنة بنيليلية مقحت املواقع العربية واألجنبية دراسةتقييم جودة "بعنوان  )2010 ،حسني حممد مصطفى( دراسة 
 .، العراقاإلدارية واالقتصادية، كلية اإلدارة واالقتصادجملة تكريت للعلوم ، املواقع العربية واألجنبية بعض

على  اقع االلكرتونية وذلك بعد اطالعهحاول الباحث يف دراسته حتديد جمموعة من املعايري اليت تقوم بتقييم املو 
بأخرى أجنبية جمموعة من الدراسات اليت سهلت عليه مهمته، مت القيام مبقارنة جمموعة من املواقع االلكرتونية العربية 

لغرض الوصول إىل األسباب اليت جتعل املوقع ذات جودة، وأخذها بعني االعتبار لتحسني املواقع االلكرتونية أو يف 
حالة إنشاء موقع جديد، وذلك من خالل طرحه لتساؤالت حول ما إذا كانت هناك بعض املعايري تساهم يف حتقيق 

ود اختالف بني املواقع االلكرتونية العربية واألجنبية يف توفر معايري إىل مدى وج جودة املوقع االلكرتوين، إضافة
  .اجلودة

دف التعرف على معايري تقييم جودة املواقع االلكرتونية ومدى االعتماد عليها  يف املواقع االلكرتونية العربية و
سؤال تتضمن املعايري املعتمدة لتقييم جودة  )44 (اعتمد الباحث على استمارة مكونة من. ومقارنتها باملواقع األجنبية
أما املعايري . موقع الكرتوين للمقارنة بني املواقع االلكرتونية العربية واألخرى األجنبية )24(املواقع االلكرتونية، وأخذ 

ل االستمارة اليت مت االعتماد عليها للمقارنة فتتمثل يف جودة احملتوى، التصميم، التنظيم، سهولة التعامل، ومت حتلي
  . باستعمال جمموعة من األدوات اإلحصائية لذلك

  :ولقد توصل الباحث إىل جمموعة من النتائج أمهها
املواقع األجنبية تتميز بنسبة عالية من حيث جودة احملتوى والتنظيم والتصميم مقارنة باملواقع االلكرتونية  -

 .العربية
 .سهولة التعامل مقارنة باملواقع االلكرتونية األجنبية املواقع العربة تتميز بنسبة عالية من حيث جودة -
اية دراسته جمموعة من التوصيات أمهها األخذ بتجارب املواقع االلكرتونية  - وعليه فقد قدم الباحث يف 

األجنبية لتحسني وتطوير املواقع االلكرتونية العربية، واالهتمام بتقييم املواقع االلكرتونية العربية وتكليف 
 .خاصة لتقييم املواقع االلكرتونية العربية لتقليص نقاط الضعف جهات

ت هذه الدراسة ودراستنا يف دراسة   يف املوقع االلكرتوين لكن من أحد متغريات الدراسة واملتمثلةولقد تشا
بية جانبني خمتلفني، حيث ركز الباحث حممد مصطفى حسني يف  دراسته على مدى جودة املواقع االلكرتونية األجن
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والعربية واملقارنة بينهما وفق جمموعة من املعايري، أما دراستنا فقد ركزت على واقع استخدام املوقع االلكرتوين يف 
  .تسويق اخلدمات اجلامعية

  القدرة اخلدمات اجلامعية ودوره يف حتسنيتسويق "بعنوان  )2014 -2013مربوك، بدر العتييب(دراسة 
حلالة جامعيت أم القرى وامللك عبد العزيز من وجهة نظر أعضاء هيئة  حتصور مقرت السعودية،  للجامعات سيةالتناف

 .السعودية العربية القرى، اململكة أم جامعة الرتبية، ، كلية"التدريس
  أم القرى جيامعينحاول الباحث يف دراسته التعرف على دور تسويق اخلدمات اجلامعية يف حتسني القدرة التنافسية 

فصول، حيث كان أول فصل ) 05(إىل  حبثهومت تقسيم  حي،سعبد العزيز، باعتماد املنهج الوصفي املوجامعة امللك 
عبارة عن فصل متهيدي، يليه الفصل الثاين والذي كان حتت عنوان اإلطار النظري والدراسات السابقة وحتدث فيه 

لتنافسية يف اجلامعات السعودية وخمتلف عن اإلطار النظري ملتغريات الدراسة كتسويق اخلدمات اجلامعية والقدرة ا
أما الفصل الثالث فكان حول اإلجراءات املنهجية للدراسة، والفصل الرابع قام فيه  الدراسات اليت تناولت موضوعه، 

فصل خاص بنتائج الدراسة والتصور املقرتح إضافة إىل التوصيات  وأخريابتحليل وتفسري نتائج الدراسة امليدانية ، 
للتعرف على وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس حول واقع  ، ولقد اعتمد يف دراسته على أداة االستبيان اتواملقرتح

تسويق اخلدمات اجلامعية ودورها يف حتسني القدرة التنافسية، حيث قسم االستبانة إىل حمورين رئيسيني وكل حمور إىل 
اجلامعتني  يكالاسة املتكونة من أعضاء هيئة التدريس من خالل توزيع استبيان على عينة الدر جمموعة من املؤشرات ،و 

أن تسويق اخلدمات اجلامعية  إىلالباحث توصل  )1541(فردا من اجملتمع اإلمجايل املقدر ب )308(واليت بلغت 
وتكمن . ةبدرجة متوسط لكن اجملتمع باجلامعات السعودية متوفر وخدمةاملتمثلة يف اخلدمة التعليمية والبحث العملي 

اخلدمة التعليمية، (اختالف دراسة الباحث عن دراستنا يف كون متغريات دراسته تكمن يف تسويق اخلدمات التعليمية 
ا التسويق اإلبداعي االلكرتوين وتطوير ) البحث العلمي، خدمة اجملتمع والقدرة التنافسية، أما دراستنا فمتغريا

تطور اجلامعة يتم من خالل التطور يف وظائفها وفقا ملعايري التصنيف  نأاجلامعات والتصنيفات العاملية، واعتبار 
  .العاملية
  ودورها يف شبكات التواصل االجتماعي" بعنوان  )2017ديسمرب 6-7، وآخرون مازن الشوبكي(دراسة 

 للقطاع اإلبداعية البيئة وتعزيز االستدامة الثاين العاملي ، املؤمتر"للكليات التقنية االلكرتوين فاعلية التسويققيق حت
 .فلسطني البلح، التقين، دير

  دور شبكات التواصل االجتماعي يف حتقيق فاعلية التسويق االلكرتوين هدفت هذه الدراسة إىل البحث عن
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خالل التعرف على واقع تطبيق تقنيات التسويق االلكرتوين يف الكليات وذلك من  للكيات التقنية يف قطاع غزة 
اإلعالن االلكرتوين، الرتويج (لقطاع غزة  من خالل اعتماد الباحث يف ذلك على جمموعة من املؤشرات التقنية 

، إضافة إىل واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي يف هذه الكلية واليت )االلكرتوين، اجلم وعات اإلخبارية
من األدوات املستخدمة يف الدراسة االستبانة اعتمد للتعرف على ذلك على املؤشرين إدارة املوقع وحمتوى املوقع، و 

  .موظفا بالكليات التقنية) 275( فقرة، كما ومتثلت عينة الدراسة يف) 50(واليت تكونت من 
وبعد التحليل اإلحصائي توصل الباحث إىل أنه هناك اتفاق كبري حول أبعاد شبكات التواصل االجتماعي من 

، كما وأظهرت الدراسة أنه هناك استخدام كبري لتقنيات )74.15%(بنسبة وجهة نظر العاملني بالكليات التقنية و 
كما وأكدت نتائج الدراسة على وجود . حسب موظفي الكليات )%70.24(التسويق االلكرتوين وقدرت بنسبة 

  .عالقة ذات داللة إحصائية لشبكات التواصل االجتماعي يف التسويق االلكرتوين يف الكليات التقنية بقطاع غزة
 :باللغة األجنبيةالدراسات السابقة  -
 دراسة (Buela-Casal, et al. 2007)  بعنوان 

Scientometrics " Comparative study of international academic rankings of universities". 
  :وهي للجامعاتباختيار أربع تصنيفات دولية  ونالباحثخالل هذه الدراسة قام 

- Academic Ranking of World Universities «shanghai» 

- World University Ranking «Times » 

- International Champions League of Research Institutions «CEST» 

- Asia’s best universities ranking «Asia week» 

إعطاء درجة  وذلك من خالل، مع مراعاة مؤشرات وأوزان كل تصنيف ة هلذه التصنيفاتمقارنإجراء حيث مت 

ا بالنسبة املئوية )100(من جمموع من مؤشرات كل تصنيف  لكل مؤشر   .درجة وحسا

بعد مقارنة أوزان املؤشرات املدروسة تبني أن هناك اختالف كبري يف قيم األوزان اخلاصة باملؤشرات يف و 
يف عدد املقاالت ) 20(املثال وجدت الدراسة أن تصنيف شنغهاي يعطي وزن قيمته على سبيل . التصنيفات األربعة

أعطى  «Asia week»مل تعطي أي وزن هلذا املؤشر، والتصنيف  « Times»بينما ) ISI databases(املنشورة 
بني التصنيفات األربعة اخلاصة باملؤشرات  األوزانوبالتايل فان هناك اختالف كبري يف توزيع . هلذا املؤشر) 3.3(

  .قد أعطى أوزانا مشلت معظم التصنيفات خبالف التصنيفات األخرى «Asia week»ولوحظ أن تنصيف 
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والسمعة  على اإلنتاج البحثيبشأن قياس النوعية األكادميية القائم  خلصت الدراسة إىل أنه هناك توافقو 
املدرجة ختتلف اختالفا كبريا يف درجة التأثري للتصنيفات واعتربت الدراسة أن باقي املؤشرات األخرى . األكادميية
  .األربعة

أن تقييم جودة اجلامعات مهمة صعبة تتطلب استخدام أساليب وتقنيات متنوعة  توصل الباحثون إىلكما و 
  .فضال عن إقامة حتالفات دولية فيما بني مؤسسات التعليم العايل

  دراسة(Marcelline Djeumeni Tchamabe, 2011)   بعنوان«  Pratiques pédagogiques des 

enseignants avec les TIC au Cameroun entre politiques publiques et dispositifs 

technopédagogiques, compétences des enseignants et compétences des apprenants, 

pratiques publiques et pratiques privées ». 

 تذة على املهارات الالزمة لتنفيذالدراسة حاول البحث البحث حول كيفية ضمان حصول األساخالل هذه 

لذلك قام الباحث . املمارسات اجلديدة أي بتطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف املمارسات البيداغوجية

استبانه على  )258(أستاذ، حيث مت توزيع  )519(باالستعانة بثالث أدوات جلمع املعلومات يف هذه الدراسة لعدد 

منظور تارخيي من أنه و: نتائج املتوصل إليهاأستاذ، ومن ال) 18(األساتذة إضافة إىل اعتماده على املقابلة مع 

الفرتة اليت : واجتماعي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم يف الكامريون مرت بشكل رئيسي بثالث فرتات

تتطابق هذه حيث  .إىل اليوم )2000(من  أخريا ، و )2000( و )1990(لفرتة بني ، وا )1990(سبقت عام 

   .سية حول التعليم والتنمية يف الكامريونالفرتات مع ثالثة مراحل سيا

 نظام يف أوسع نطاق على واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا توسيعب اخاص اهتماما اجلديدة األلفية لفتتو  كما 

 العامة اهلياكل أن إضافة إىل ، الرتبوية التقنية واألجهزة العامة بالسياسات االهتمام من انطالقا. الكامريون يف التعليم

 املعلومات تكنولوجيا جمال يف خمتلفة رؤى لديهم متعددين قرار صناع لديها واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا

 مت وقد. للمسؤولني قليلة وسائل سوى توجد ال أنه أيضا ولوحظ كما   .قليلة املتابعة إال أن إجراءات ، واالتصاالت

 املعلومات تكنولوجيا دمج يف الشمال بلدان مع التعاون دور يزال وال واخلاص، العام القطاعني بني الشراكات حتديد
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 واالتصاالت الزالت  املعلومات تكنولوجيا ممارسات فإن ، واملتعلمني للمدرسني بالنسبة أما .مركزيا واالتصاالت

ا تنحصر ضعيفة   . الكمبيوتر يف استخدام كو

VII.  يف البحثاملنهج املتبع 
 بأهم جوانبه، ولذلك سوف نعتمد يفإن طبيعة املوضوع  هي اليت حتدد املنهج الواجب إتباعه قصد اإلحاطة 

دراستنا على املنهج الوصفي التحليلي والذي يتميز جبمع املعلومات وحتليلها باالعتماد على أدوات اجلمع والتحليل 
  .عاملتوفرة لإلملام بكل اجلوانب النظرية والتطبيقية للموضو 

VIII. يف البحث األدوات املستخدمة  
  :تتمثل أدوات الدراسة  فيما يلي

املسح املكتيب يف اجلانب النظري واهلدف منه الوقوف على ما تناولته املراجع واملصادر العربية واألجنبية يف  -
 .هذا املوضوع وكذا خمتلف اجملالت واملقاالت

مت اعتماد استمارة االستبيان يف مجع املعلومات  استمارة االستبيان واملالحظة يف اجلانب امليداين، حيث -
 لجامعات حمل الدراسةوإخضاعها للتحليل اإلحصائي، أما املالحظة فتم اعتمادها لتقييم البوابة االلكرتونية ل

 .واجلامعات العربية
IX. الدراسة منوذج 

يف  تطوير اجلامعة تابع ومتغري مستقل التسويق اإلبداعي االلكرتوين متغري ،من متغريين  الدراسة منوذج يتكون
 :التالية باملعادلة الدراسة منوذج متثيل وميكن ، ظل معايري التصنيف الدولية

- (y)= ƒ (x) 
 :أن حيث

 تطوير اجلامعة يف ظل معايري التصنيف الدولية (y): تابع متغري -
 التسويق اإلبداعي االلكرتوين(x): تقالمس متغري -

 
X. حدود الدراسة  

إىل  2014من سنة  ةمت إجراء الدراسة ومجع البيانات األولية وإجراء التحليالت اإلحصائي: احلدود الزمانية -
  .2017غاية 
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جامعة ( حيث مت اختيار ثالث جامعات مت إجراء هذه الدراسة يف اجلامعات اجلزائرية،: احلدود املكانية -
وذلك وفق ترتيب  ،)جياليل ليابس، جامعة قاصدي مرباح، جامعة هواري بومدين للعلوم التكنولوجيا

ة التدريس ئحيث مت اختيار عينة الدراسة من أعضاء هي. اجلامعات اجلزائرية حسب تصنيف ويب مرتكس
  .املنتمني للجامعات اجلزائرية حمل الدراسة

XI. صعوبات الدراسة 
  :بالعديد من الصعوبات واليت متثلت يفمرت الدراسة 

فكان لزاما علينا غياب املراجع والدراسات السابقة اليت ربطت التسويق االلكرتوين بتصنيف اجلامعات   -
ة أفضت لتحديد الباحثة جمموعة من املؤشرات اليت تتالئم وهدف الدراسة العام  .البحث عن مقاربات مشا

  . صعوبة توزيع االستمارة اخلاصة بالبحث وذلك للمسافات الكبرية اليت تقع فيها اجلامعات حمل الدراسة -
XII. هيكل البحث  

  .خامتةوأربعة فصول نظرية وعملية، إضافة إىل  مقدمةيتكون هذا البحث من 
وكذلك مت التطرق إىل التسويق  ،التسويق وخصائصه وأنواعه ومراحلهتناولنا فيه تعريف : الفصل األول -

 .اإلبداعي وأبرز العناصر املكونة له
مت تقسيمه إىل جزأين األول حتدث عن مفهوم التسويق االلكرتوين وقواعد ومتطلباته : الفصل الثاين -

ومعوقاته، أما اجلزء الثاين فقد مت التطرق فيه إىل أدوات التسويق االلكرتوين منها املوقع االلكرتوين 
 .نولوجيا احلديثةوالتك

مت التطرق فيه واقع التعليم العايل يف اجلزائر إضافة إىل أبرز التصنيفات العاملية، وواقع كل من : الفصل الثالث -
 .اجلامعات العربية واجلزائرية من ذلك

وهو اجلانب التطبيقي للدراسة والذي مت فيه حتديد أدوات الدراسة والقيام بالتحليل : الفصل الرابع -
 النتائج العامة اليت مت التوصل إليها من هذه الدراسة و  .ائي حملاورها، وكذا اختبار الفرضياتاإلحص

  .احتوت على توصيات واقرتاحات ميكن أن تساهم يف تطوير اجلامعات اجلزائرية  :اخلامتة -
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  متهيد

 االتصاالت كبرية اليت شهدها العامل يف جماليف ظل التطور التكنولوجي الكبري الذي يشهده العامل، والطفرة ال

م امللموسة وغري امللموسة هذا األمر دفع . واإلعالم ازدادت حدة املنافسة بني خمتلف املؤسسات على تسويق منتجا

ماملؤسسات للبحث يف األساليب واألدوات واملفاه . اواخلدمات اليت يقدمو   يم اليت تساعدهم على تطوير مؤسسا

م عن طريق ابتكار أساليب جديدة شاملة لكل مراحل عمل  ومن هنا جاء االهتمام بضرورة التسويق احلديث ملنتجا

  .وتلبية رغبات الزبون املؤسسة بدءا من األفكار مرورا باإلنتاج

 بداعواإل رن سر اهتمام املؤسسات باالبتكاويكماملفاهيم املصاحبة له، ويعترب اإلبداع مصطلح يستخدم لتعزيز 

ما األدوات اليت  اكو م حنو األفضل وضمان الريادة يف ظل التنافس الشديد بني تطو أن  من شأ ر عمل مؤسسا

   .خمتلف الشركات ذات النشاط الواحد

وحتديد الركائز  رتبطة مبجال التسويق اإلبداعياملصطلحات املبعض املفاهيم و ل هذا الفصل سنتناول لذلك وخال

  .قوم عليهااليت ت
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 اإلبداع مفاهيم أساسية حول  .1

بشكل  ت، وميكن الوقوف على هذا املفهومك أن مصطلح اإلبداع بشكله املستقل حيمل العديد من الدالالال ش

 تطرقسن ذاهل. صطلح التسويقهوم اإلبداع مبويف هذه الدراسة يقرتن مف. العام الذي حيدد مالحمه لإلطارواضح تبعا 

  اإلبداعيوالتسويق وأخريا التسويق  اإلبداعكل من مفهوم  إىل تفصيلي وبشكل 

 اإلبداع مدخل إىل .1.1

 فلذلك حاولنا ذكر جمموعة من التعاريهناك جمموعات من وجهات النظر بني الباحثني حول مفهوم اإلبداع، 

 .صاصنااليت تكون أقرب إىل اهتماماتنا واخت

  إلبداعمفهوم ا .1.1.1

  :كما يليوميكن عرض أمهها   اإلبداعلتحديد معىن  وناليت أوردها الباحث التعريفات تعددت

اإلبداع عبارة عن الوحدة املتكاملة جملموعة العوامل الذاتية واملوضوعية، اليت تقود إىل حتقيق إنتاج جديد  -

لواسع يعين إجياد احللول اجلديدة لألفكار واملشكالت وأصيل ذو قيمة من الفرد واجلماعة ، و اإلبداع مبعناه ا

 . )135 -100 ص، 2002السرور، مقدمة يف االبداع، (واملناهج 

 إعادة أو، أو طريقة وأسلوب جديد أو حل جديد ملشكلة ما شيء جديدب اإلتيان اإلبداع هو القدرة على  -

 )38 ص، 2001خصاونة، ( .ما لشكل صياغة

جديد أو أسلوب جديد إلدارة  اخرتاععلمي جديد أو  افرتاضرة أو نظرية أو اإلبداع هو استحداث فك -

 )168 ص، 2012السعيد مربوك، ( .منظمه

ا جديدة ومفيدة ومتصلة حبل مشكالت معينة أو جتميع أو  - ميكن تعريف اإلبداع بأنه أفكار تتصف بأ

  )20 ص، 2016مجيل، ( .ةإعادة تركيب األمناط املعروفة من املعرفة يف أشكال فريد
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عملية حبث أو استخدام ارتباطات غري مألوفة بني : " بأنه اإلبداع )(Anderson كما عرف أندرسون -

  .)9-8 ص، 2005الفاعوري، ( "واألفكار الناساملواضيع و 

 .يعترب سببا يف االبتكار اإلبداعن أبعض الكتاب يعتقدون ب فقد تطرق إىل كون )(Jonmanجومنان أما  -

  .)09 ص، 2005الفاعووري، ( إبداعيةأفكار  االبتكار يولد آخرون أنويرى 

ما هو جديد بصيغة التطور املنظم والتطبيق الفعلي لفكرة  إىلالتوصل :" بأنه اإلبداعيعرف جنم عبود جنم  -

 .)17 ص، 2003، .جنم ع( ."جديدة

ك املعلومات بطرق االقدرة على مجع أو إشر : "اإلبداع على أنه  Richard Daftفيما عرف ريتشارد دافت  -

 .)21 ص، 2006عبوي، ( "جديدة تؤدي إىل أفكار

 .ما أو إىل فكرة جديدةأما سعيد يس عامر فقد اعترب أن اإلبداع يتمثل يف التوصل إىل حل خالق ملشكلة  -

ذا فان اإلبداع هو اجلزء املرتبط بالفكرة اجلديد االبتكار هو التطبيق اخلالق أو يف حني أن ة املالئم له، و

، 2001عامر، ( "يف حني أن االبتكار هو اجلزء امللموس املرتبط بالتنفيذ أو التحويل من الفكرة إىل املنتج

  .)598 ص

املنشأة أو الصناعة أو  العملية اليت يتم فيها خلق شيء ما جديد له قيمة ملحوظة للفرد أو اجلماعة أو" -

 .)21 ص، 2010عبد هللا، ( "اجملتمع

، حيث د من أن األفكار ابتكاريهالتأك من املهم ما، لذلك بتكارسيد شامل ومتقن الهو جتلذلك فاإلبداع  -

 تكوينلذلك جيب على املؤسسات . )10 ص، 2001هينخر، ( .ال يكفي أن تكون األفكار جديدة فقط

  .كوادر بشرية قادرة على جتسيد  األفكار االبتكارية بشكل إبداعي

 تدرس من خالهلا واألهداف املراداجلوانب واملداخل اليت  باختالف وبصفة عامة فإن تعريف اإلبداع خيتلف

  .)15 ص، 2006جلدة و عبوي، ( :حتقيقها، وتنقسم هذه اجلوانب إىل أربعة أنواع رئيسية وهي
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  ا عملية اإلبداع ويف هذا اجملال أي املراحل اليت متر ): آلية اإلبداع(الرتكيز على العملية اإلبداعية نفسها

 ."أنه مفيد جديد يرضي اجلماعة وتقبل عملية ينتج عنها عمل" افإ

   حتققها أو تنتج عن عملية أي مقدار اإلنتاجية اليت ): اإلنتاج اإلبداعي(الرتكيز على الناتج اإلبداعي

 وبالتايل" ة واملالئمة وإمكانية التطويرييسعى لتحقيق إنتاج يتميز باجلد"ويف هذا اجملال يعرف بأنه  .اإلبداع

 .يركز على اإلنتاج اإلبداعي وحل املشكالت وتبين التغيري

 كالفضول والبحث ووضوح الرؤيا والقدرة على تفهم املشكالت وجند صفات : الصفات الشخصية للمبدعني

 .ح على اخلربة الداخلية واخلارجيةواملثابرة واإلنفتا  واالستقالليةاإلبداع باخلصائص النفسية املتمثلة باملخاطرة 

  كاالستقالل والصدق والبحث عن احلقيقة، واحلاجة ): القيم اإلبداعية( مكانيات اإلبداعية عند األفراد اإل

وجند أيضا من يركز على اإلمكانية اإلبداعية واالستعدادات النفسية الكامنة لإلبداع كما . إىل اإلجناز

الكامن للتفوق أو التميز   ستعداداالتكشف عنها االختبارات النفسية، ويعرف اإلبداع على أساسها على أنه 

 .كما يراها

  الفرق بني اإلبداع واالبتكار .2.1.1

يتعامل الكثري اختالف يف حتديد معىن املصطلحني، حيث بينها  لبحث يف معاين املفاهيم والفروقمن خالل ا

تالف وجدنا اخ بعد البحث. آخرينيفصل بني املصطلحني باحثني صطلحني بنفس املعىن و من الباحثني مع امل

  :كالتايل  املصطلحني يف تعريف

هو قدرة الشركة على التوصل إىل ما هو جديد يضيف قيمة أكرب و أسرع من املنافسني يف  :تعريف االبتكار -

السوق أي أن تكون الشركة االبتكارية هي األوىل باملقارنة مع املنافسني يف التوصل إىل الفكرة اجلديدة أو 

 ص، 2003، .جنم ن( التوصل إىل املنتج أو األوىل يف الوصول إىل السوقاملفهوم اجلديد أو األوىل يف 

17(. 
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 ص، 2008كوك، (" والتفكري فيه بطريقة خمتلفة اآلخرونرؤية ما يراه "اإلبداع بأنه  عرفي :اإلبداعتعريف  -

ضمن  .العناصر الفاعلة لتحقيق التميز والتفوق فـي العديـد من اجملاالت أحديعد  اإلبداعحيث أن .)18

  .مؤسسة ما إطار

 : التايلك ك حسب جمموعة من الباحثني نلخصهاواالبتكار وذل اإلبداعهناك العديد من الفروق بني مصطلحي 

  واالبتكار اإلبداعالفرق بني مصطلحي : 01اجلدول رقم 

  االبتكار  اإلبداع  

  فردية  مجاعية  احملاولة -1

  مستمرة، طويلة  متقطعة، حلظية  العملية -2

  قابلة للقياس، مؤكد  ابلة للقياس، حمتملغري ق  األثر -3

  استعمال األدوات اإلسرتاتيجية  استعمال وتعلم طرق التفكري  التكوين -4

  تسيري املشاريع  عصف األفكار  نوع االجتماعات -5

  تقارب األفكار واإلمجاع حوهلا  تضارب األفكار وتشعبها  نوع التفكري -6

  ه حنو التطبيقالتوج  التوجه حنو التفكري  املسئولدور املشرف أو  -7

  كفاءة  مصدر  أمهيتها يف املؤسسة -8

دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ، )احلديثة املفاهيم واخلصائص والتجارب(إدارة االبتكار ، جنم عبود جنم: املصدر

  .20، ص2003األردن، 

 فيمكن إلبداعاجديد ورمبا يكون مألوفا يف إطاره العام، كحل مشكلة ما أما  شيءيعترب االبتكار إنتاج أي 

  .مألوفةاعتباره حالة خاصة من االبتكار حبيث يكون املنتج أو الفكرة أو النظرية جديدة بشكل كامل وغري 
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 وجود، وذلك انطالقا من أن مرتادفني نيمصطلح اإلبداع واالبتكار هناك الكثري من الباحثني جعلوا منو 

هو املعيار إال أن هناك العديد من الباحثني يفصلون بني  ديدالسمات العقلية والنفسية اليت تؤهل صاحبها لإلتيان باجل

  .)08ص ، 2016حسني حممد، ( املصطلحني

أن اإلبداع عملية تتبع االبتكار، وبالتايل ينبغي عدم اخللط بينهما حيث أن  "Backer et Wisler "يرىو 

هو عمل مجاعي،  يتطلب تعاون  بداعاإلاإلبداع هو أول استخدام لالبتكار، كما أن االبتكار عمل فردي، بينما 

  .(Simon, 2004)  جمموعة من األفراد

   خصائص اإلبداع. 2.1

 يا يتميز باجلدية واحلداثة وفيمايعترب اإلبداع كغريه من األنشطة له خصائص ومميزات لكونه نشاطا فكريا وذهن

  )2007نوري و قلش، ( :يلي أهم هذه اخلصائص

و أسلوب أو تقنية أو سلعة أو خدمة جديدة وحديثة ومل تكن موجودة سابقا وجود فكرة أ: اجلدية واحلداثة -

 .اخلصائص واالستعمال واملنفعة من حيث

 .يكون له منفعة أو قيمة أو إضافة منفعة وقيمة جديدة عما سبقه أنأي عمل جديد ومبتكر جيب : املنفعة -

 .والتكلفة اإلشباع أو توفري اجلهد والوقت مثل درجات

ارض مع معتقدات واجتاهات اإلبداع جيب أن يكون مقبوال من الفرد واجملتمع وأن ال يتع: أو القبولاجلاذبية  -

 .اجملتمع

 .مرتاكمة سابقة عند صاحب اإلبداع وجود معطيات وخربات: املرجعية والرتاكمية -

 .اختيار الوقت املناسب لتقدمي املنتج اإلبداعي -

" سيكولوجية النمطية واإلبداعية"يف كتابه  أسعدخائل يوسف ميكما يقول   اإلبداعيةوتتصف العملية  -

  .)26 ص، 2004العدلوين، ( :مبجموعة من اخلصائص والصفات اليت نستطيع أن حنددها فيما يلي
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 .القدرة على اكتشاف عالقات جديدة -

 .عنهاالقدرة على استنطاق تلك العالقات واإلفصاح  -

 .دمية اليت سبق لغريه اكتشافهاالقالربط بني العالقات اجلديدة وبني العالقات  -

 .قات اجلديدة لتحقيق أهداف معينةتوظيف العال -

 .عن األخذ من اآلخرين إال بالقدر الذي خيدم وحيقق اإلبداعية لديه اإلحجام -

 أمهية اإلبداع ومصادره .3.1

 رتبط به أكثرك مفهوم التسويق املإن فهم  األمهية اليت ميثلها مصطلح اإلبداع  ومصادره من شأنه جعل إدرا

  :وضوحا، وميكن ذلك من خالل التطرق للعناصر التالية

  اإلبداعأمهية . 1.3.1

  :)417، ص2007، حسني عبد احلميد  رشوان( تتمثل أمهية اإلبداع فيما يلي 

 .يف التفكري والتفاعل اجلماعي ضمن فريق ينمي ويراكم املهارات الشخصية -

 اأو على مستوى قطاعا ة املشكالت على مستوى املؤسسةعاجليزيد من جودة القرارات اليت ختضع مل -

ا   .االجتماعيةالت املختلفة الفنية واملالية والتسويقية وتلك اخلاصة ببيئة العمل اجملا يف وإدار

ز املنظمة من حيث التنافس يساعد على تقليل الفرتة بني تقدمي منتج جديد وآخر مما يسهم يف متي -

  .بالوقت

 .املنتجاتحيسن من جودة  -

 .تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة يساعد على -

  .هنية طيبة عن املؤسسة لدى زائنهايساعد على خلق وتعزيز صورة الذ -
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 .تفعيل وزيادة حجم وقيمة املبيعاتيساعد على ابتكار سبل ل -

 .يسهم يف بلوغ فعالية املؤسسة -

   مبادئ اإلبداع. 2.3.1

. واإلبداع االبتكارنظمات العاملية جمموعة من اآلراء الرائدة يف جمال لقد وضع الكثري من مدراء الشركات وامل

وحىت تكون املنظمات نامية، وأساليبها مبدعة وخالّقة، ينبغي مراعاة بعض املبادئ األساسية فيها سواء كانوا 

  .)6، العدد2001الصفار، ( :النقاط التاليةوميكن التعبري عن هذه املبادئ من خالل مدراء أو أصحاب قرار، 

 يتم القطع بعد الصحيح ،وما دام مل االجتاهإفساح اجملال أليّة فكرة أن تولد وتنمو وتكرب ما دامت يف  -

 . خبطئها أو فشلها

 .زيادة االهتمام بتكوين األفراد تكوينا دقيقا قائم على أسس علمية سليمة -

األمر  ،القرار وحتقيق مردودية أفضل احرتام األفراد وتشّجيعهم وتنّميتهم إلتاحة الفرص هلم للمشاركة يف -

 .الذي يسمح هلم بالعمل بشكل فعال

التخّلي عن الروتني والالمركزيّة يف التعامل ينمي القدرة اإلبداعية، وهي تساوي ثبات القدم يف سبيل  -

  .التقدم والنجاح

شعر الفرد بأنّه  إذا وهذا ال يتحّقق إالّ التطوير املستمر لفريق العمل وتشجيع العمل اجلماعي التكاملي،  -

  .يتكامل يف عمله مع فريق العمل داخل املؤسسة

الرضا باملوجود  التطّلع إىل األعلى دائماً من شأنه أن حيّرك حوافز األفراد إىل العمل وبذل املزيد ألن شعور -

مبرور يعود معكوسًا على اجلميع ويرجع باملؤسسة إىل الوقوف على ما أجنز وهو بذاته تراجع وخسارة و 

  .الزمن فشل
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  اإلبداعمصادر . 3.3.1

املفاهيم واخلصائص (، إدارة االبتكار .جنم ع( :مصادر حمتملة لإلبداع وهي P.F.drucker لقد حدد بيرت دراكر

 .)31 ص، 2003، )والتجارب احلديثة

 حلدث املتوقع، اويشتمل هذا املصدر النجاح الفجائي، الفشل غري : املصدر الفجائي أو غري املتوقع

 .اخلارجي الفجائي

 أن هناك بر ؤشرض يابني الواقع كما هو والواقع كما يفرتض أن يكون حيث أن هذا التع :مصدر التعارض

  :فرصة لالبتكار ويضم هذا املصدر على ما يلي

 .الوقائع االقتصادية املتعارضة -

  .الوقائع واالفرتاضات املتعلقة بهتعارض  -

 .لكني املدركة والواقعيةالتعارض بني قيم وتوقعات املسته -

  ا متثل فرصة   إن احلاجة أم االخرتاع وبالتايل :االبتكار على أساس احلاجة ملعاجلة سلسلة من العمليات فإ

 .كربي لالبتكار

 البد للسوق أن يتغري سواء بفعل املنافسة أو التغري يف حاجات وتوقعات الزبائن  :بنية الصناعة والسوق

 :ويضم هذا املصدر

  .جابة السريعة للتغرياالست -

 .التنبؤ بالفرصة -

 .مؤشرات تغري الصناعة -

 حسب تتمثل يف التحوالت اليت تطرأ على السكان وحجمهم وهيكل أعمارهم وتوزيعهم : العوامل السكانية

 .العمل ومستوى التعلم والدخل
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 يف التوقيت املالئم مع  ميكن أن حيمل معه فرص عظيمة لإلبداع واملهم أن يأيت اإلبداع :تبدل اإلدراك الرؤية

 .القدرة على التميز

  أنواعه و  اإلبداعمستويات . 4.1

 ع داخل املنظمة، وذلك من خاللهناك جمموعة من املستويات واملراحل اليت ميكن من خالهلا تصنيف اإلبدا 

  :موعة من التصنيفات سنذكرها كالتايلجم

  مستويات اإلبداع. 1.4.1

  )45 ص، 2006جلدة و عبوي، ( :هيملنظمة و هناك عدة مستويات لإلبداع يف ا

 اإلبداع على مستوى الفرد؛ -

 اإلبداع على مستوى اجلماعة؛ -

 .اإلبداع على مستوى املؤسسة -

  اإلبداع على مستوى الفرد .1.1.4.1

 :بني خصائص الفرد املبدع وهو جممل ما ميلكه الفرد من قدرات تؤهله لإلبداع واالبتكار، ومن

 لألحداث واألعمال كمه الفرد من معارف من خالل قراءته، ممارساته، ومعايشتها ر  اوهو جمموع م: املعرفة. 

 وخاصة اكتساب القدرة على مواجهة مسائل ومناهج حللها: التعليم. 

 التمتع بالقدرات التفكريية على تكوين عالقات مرنة بني األشياء: الذكاء. 

 وكذا الفضول برة واالنفتاح على اآلراء اجلديدةتتسم شخصية املبدع بروح املخاطرة وقوة املثا: الشخصية. 
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  اإلبداع على مستوى اجلماعة. 2.1.4.1

 اع على مستوىاإلبد أظهرت الدراسات أن ،)فريق العمل(وهو اإلبداع الذي يتم القيام به من طرف اجلماعة 

 .ي ينتج بني خمتلف األفكاراجلماعة يفوق بكثري جمموع اإلبداع الفردية ألعضاء اجلماعة وذلك بسبب التفاعل الذ

 :ويتأثر إبداع اجلماعة بالعوامل التالية

 القيادة  القيادة له تأثري مباشر يف الكفاءة اإلبداعية للجماعة، فنمط أشارت جل الدراسات أن منط : القيادة

لناس الدميقراطية واملشاركة أكثر األمناط تشجيعا لالبتكار واإلبداع، والسبب يف ذلك أن ا القائم على

ا  .يشعرون مبزيد من االلتزام باإلبداع واالبتكار إذا قاموا باملشاركة يف صدور القرارات املتعلقة 

 هلا، فبعض الدراسات ويتعلق األمر بالعالقة املوجودة بني متاسك اجلماعة واملردود اإلبداعي: تكوين اجلماعة 

ن مهمة املدير يف عملية إلذلك فداعية، و أكدت على أن كلما كان الفرد متجانسا كلما منى قدراته اإلب

تشكيل اجلماعة اليت يعترب اإلبداع هو اهلدف الرئيسي هلا، تتمثل يف اختاذ قرار بشأن درجة التجانس 

 .املالئمة، وذلك يف ضوء املتطلبات احملددة والسياق التنظيمي الذي يواجه اجلماعة

 وهيكل  من هياكل اجلماعات هيكل عضوي مييز علم النفس االجتماعي بني نوعني: هيكل اجلماعة

بكثافة لدى اجلماعات غري الرمسية، وميتاز بتماسك أكثر، فيميل مثل  العضوي متواجد فاهليكل ميكانيكي،

هذا النوع من اجلماعات للقيام باملهام بطريقة تكاملية بدال من جتزئتها إىل مهام فرعية يقوم بتنفيذها األفراد 

بني األفراد يطغى عليها طابع املشاركة وهلا طابعا أفقيا، مما يسهل عملية االتصال بني بصفة فردية فالعالقات 

األعضاء، أما مجاعة العمل امليكانيكية فهي مجاعة رمسية تقوم على جمموعة من القواعد واإلجراءات ختضع 

العضوية اليت تلتزم أكثر  لتنظيم هرمي يكون فيها االلتزام باملنظمة والوالء هلا أمر أساسيا على عكس اجلماعة

 .تعرف اجلماعة العضوية باجلماعة املستقلة يف املنظمةو مبهارات األعضاء والقيم اليت حتكم مهمتهم، 
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 يف (النوع  أن اجلماعة كائن حي ديناميكي يتغري ببطء أو بسرعة عرب الزمن من حيث: استمرارية اجلماعة

ن الدراسات أكدت وجود تأثري إرغم قلتها ف) ماعةحجم اجل(الكم  أو من حيث...) هيكله جتانسه، يف

اء  ا اإلبداعية ويف املقابل قد متيل اجلماعات اليت متنح وقتا غري كايف إل واضح الستمرارية اجلماعة على قدرا

 .مهامها إىل الرتكيز على السرعة أكثر من اجلودة وإنتاج اإلبداع

  اإلبداع على مستوى املؤسسة. 3.1.4.1

  )94ص ، 1997الشبيين، ( :واملنظمات املبدعة تتصف مبا يأيت. اع الذي يتم من خالل املنظماتوهو اإلبد

  الفشل أحيانااالجتاه امليداين وامليل حنو املمارسة والتجريب املستمرين رغم. 

 وجود نظام يؤيد اإلبداع ويشجع املبدعني. 

 لعملاإلنتاجية من خالل مشاركة العاملني يف تفهم مقرتحات وبدائل ا. 

 التوجه القيمي وتطوير مبادئ وأخالقيات للعمل يعرفها اجلميع ويعملون على تطبيقها. 

  االلتصاق باملهارة األصلية للمنظمة املبدعة وعدم االنتقال إىل جماالت عمل ليس للمنظمة مهارة متأصلة

 .فيها

 البساطة يف اهليكل التنظيمي من حيث عدد املستويات والوحدات اإلدارية. 

 زم واللني، من حيث توجيهات أساسية ومبادئ وقيم البد منها وال يتهاون يف تطبيقها، ويف ذات احل

  .الوقت استقاللية ذاتية وتفويض يف الصالحية للعاملني أثناء أداء املهمة

 هلا وهي تعتربإن التزام املؤسسة بالعناصر السابقة يعين وبشكل كبري أن املؤسسة قادرة على املنافسة من خال

وكفاءة وبالتايل حتقيق ميزة  إنتاجيةمؤسسة منوذجية، لذلك فكلما التزمت املؤسسة بتلك العناصر كلما كانت أكثر 

  .تنافسية
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  اإلبداعأنواع . 5.1

  :منها من قسمها على النحو التايلهناك العديد من الدراسات اليت حبثت يف أنواع اإلبداع 

  اإلبداع التكنولوجي . 1.5.1

غياط و ( ل فكرة معينة إىل منتج قابل للتسويق أو حتسني منتج من حيث التصنيع أو التسويقويقصد به حتوي

 )2011ماي  13و 12زدوري، 

  اإلبداع التنظيمي .2.5.1 

من املشاكل اليت  %80يعاين الكثري من املسريين صعوبة يف تطبيق طريقة عملهم، وحسب االختصاصيني فان 

التسيري، ومن مت فان التحسينات اليت جترى يف هذه الوظيفة ميكن أن تنتج قيمة حتدث يف املؤسسات نامجة عن سوء 

 .)151 ص، 2008بن عنرت، ( مضافة يف غاية األمهية للمؤسسات

  يف املنتج اإلبداع .3.5.1

يقصد باإلبداع يف املنتج إحداث تغيري يف مواصفات املنتج وخصائصه حنو األفضل وذلك تلبية لرغبات الزبون أو 

ا املتواجدة يف نفس إش باع بعض حاجياته، ويعرفها بداوي بعرض املنتجات اليت مت جتديدها يف السوق مقارنة مبثيال

بن نذير و ( ها املنتج أو شروط استعماله وتوزيعهيديؤ السوق وميكن أن حيدث التغيري أو اإلبداع يف الوظائف اليت 

 .)2011ماي  19- 18بداوي، 
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 :أنواع اإلبداع حسب الشكل التايلأما تايلور فقد قسم 

  أنواع اإلبداع): 01(الشكل رقم 

 
، 01دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط إدارة اإلبداع واإلبتكار،سليم بطرس جلدة، زيد منري عبوي،  :املصدر

   .55، ص2006

ص ، 2000القريويت، ( طار كما يوضحهاأكثر اجملاالت انتشارا يف هذا اإل أن إاليأخذ اإلبداع صورا خمتلفة 

  : على النحو التايل )20

 .ابتكار أفكار جديدة أو منتج جديد أو نظرية جديدة أو أسلوب وطريقة جديدة -

 . فكرة جديدة أو منتج جديد  إىلالتجميع ألفكار ومعلومات وأساليب غري مرتابطة وحتويلها  -
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 . فكرة جديدة يف جمال جديد  استخدام -

    .و احملاكاة أو تقليد جتارب اآلخرين االقتباس أ -

  اإلبداعيةمراحل العملية . 6.1

   )بتصرف 105 ، ص 2007بطاح، (: يقسم مراحل العملية اإلبداعية إىل أربع مراحل وهي كالتايل

 .وتتمثل يف مجع املعلومات حول املوضوع أو املشكلة اليت متثل حمور اهتمام املبدع :مرحلة اإلعداد والتحضري -

ا تشهد عمليات التفاعل . ومتثل هذه املرحلة أدق مراحل اإلبداع وأمهها :ة التبصر والتفريخمرحل - أل

ا وتتداخل خالهلا العوامل الشعورية والالشعورية يف شخصية اإلنسان، وحتدث خالهلا حماوالت . وإرهاصا

 .هائلة إرادية وعفوية لتلمس حقيقة املشكلة أو موضوع البحث واحللول املناسبة

وتتجسد يف هذه . تستغرق هذه املرحلة فرتة طويلة أو قصرية إما شهورًا أو سنوات :مرحلة البزوغ واإلشراق -

خصائص اإلبداع الذاتية اليت متثل فاصًال فعليًا بني ما ميكن أن يقوم به أي باحث وبني ما يقوم به املرحلة 

ما إ. املبدعون ما يف الواقع مرحلتان ميكن ألي باحث أن فاملرحلتان السابقتان هلما أمهيتهما وصعوبا ال أ

ما ا إال املبدعون وتتمثل يف البزوغ املفاجئ للفكرة اجلوهرية أو للعمل . مير  أما هذه املرحلة فال مير 

 .النموذجي

 .ويتم يف هذه املرحلة االختبار والتجريب للفكرة أو احلل الذي مت التوصل إليه: مرحلة التحقيق والتجريب -

   قات اإلبداع يف املنظماتمعو  .7.1

 :التالية لألسبابوذلك  يتعرض جملموعة من املعيقاتبعض الدراسات أن اإلبداع على مستوى املنظمة قد   نتبي

  )03:30 ،19/2/2014املنتدى العريب الدارة املوارد البشرية، (

بني الثقافة السائدة  اتاالختالفوعدم الرغبة يف خلق صراع سليب ناشئ عن  االجتماعياحملافظة على الوضع  -

  .التغيري تطلبهابني الثقافة اليت ييف املنظمة و 
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الرغبة يف احملافظة على أساليب وطرق األداء املعروفة ،حيث أن اإلبداع يف املنظمة يستلزم يف بدايته نفقات  -

 .إضافية على املنظمة أن تتحملها

  .و خدمة حاليةالرأمسايل يف سلعة أ االستثمارعدم الرغبة يف ختفيض قيمة  -

  .عدم الرغبة يف تغيري الوضع احلايل بسبب التكاليف اليت يفرضها مثل هذا التغيري -

ثبوت اهليكل البريوقراطي ملدة طويلة وترسخ الثقافة البريوقراطية وما يصاحب ذلك من رغبة أصحاب السلطة  -

ميف احملافظة على  يازاتاالمتيف احملافظة عليها وعلى طاعة ووالء املرؤوسني هلم أو رغبة أصحاب    .امتيازا

اخلوف من الفشل، جتنب  : وقد أضافت الدكتورة رندة الزهري بعض املعوقات املوجودة يف عاملنا العريب وهي

 .اخنفاض الدعم اجلماعي ، مجود القوانني  مقاومة التغيري، ، .عدم توافر احلرية على األمور،  االعتياد املخاطر، 

  .العقاب يف حال الفشل ،توبيخ العلينفقدان التحفيز، ال

اولوا حصر هذه املعوقات فقد أشار أما بالنسبة ملعوقات اإلبداع فقد حظيت باهتمام الباحثني العرب الذين ح

  : )66 ص، 1994النجار، ( ثمانية وهيالعوقات اإلبداع ملالنجار 

 . رفع شعار احلرص على املألوف واملعروف  -

ح، مبعىن أن يعتقد الفرد أن هذا احلل هو ألفضل دائما وال يوجد سواه، مدخل احلل الوحيد الصحي  -

 . وبالتايل فهو يتمسك به ويطبقه 

 . افرتاض القيود واحملددات اليت نضعها ألنفسنا  -

 .اخلوف من التحدي ومواجهة اجملهول  -

 . سيطرة العادة على األفراد حني يفكرون يف احلل  -

 . التقييم املتسرع لألفكار  -
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 . ف من الظهور ومواجهة اآلخرين حبلول جديدة اخلو  -

  .كوسيلة للقضاء على احللول واألفكار اإلبداعية" ليس باإلمكان " رفع شعار  -

 املناخ املساعد لإلبداع .8.1

م  إليهااألفراد املنتمني على تشجيع  اليت تُعىن باالبتكارتعمل املنظمات  م على تطوير طاقا   اإلبداعية منوقدرا

ان اإلبداع يفل تعزيز أج تم ،شاطا  مبا بداعي واملناخ الثقايف اخلالقاملنظمات اليت توفر األوضاع املناسبة للعمل اإل و

  :يلي

 ختصيص وقت مناسب للتفكري . 1.8.1

 لذلك فإن أغلب .ة ضمن خطة املنظمةحيث جتعل العديد من املنظمات وقت التفكري نوعًا من سياسة مكتوب

 ألنه عامل أساسي يف احلث على ابتكار أفكار جديدة، لالستفادة من أوقات الفراغ ادهااملنظمات تشجع أفر 

من وقت العمل للتفكري يف  15%للعاملني بقضاء  إحدى الشركاتولقد مسحت  .)102 ص، 2006عبوي، (

  .)202ص ، 2008برافني، ( شيء جديد أو تعلم شيء جديد أو حىت فعل ما يودون فعله

 يقيةاملشاركة احلق .2.8.1

م جزء من نظام متكامل م يعرفون بأن أفكارهم ستؤخذ وذلك,حيث يعترب األفراد يف املنظمات االبتكارية أ   أل

  .بصورة جدية

 التسامح أثناء اإلخفاق. 3.8.1

 ساعدة األفراد على السعي والبحثمل, فاملنظمات االبتكارية تتغاضى عن إخفاقات بعض األفكار اإلبداعية

  .)102 ص، 2006عبوي، ( الكتشاف الفرص
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 ار اإلبداعية اليت ترتقي بالشركةكما تستطيع املنظمات التشجيع على اإلبداع من خالل املديح و مكافأة األفك

فكل شركة هلا ,ميكن حصر الطرق اليت تتبناها الشركات يف سبيل تشجيع اإلبداع و االبتكار بالطرق السابقة وال

وإن أحد الوسائل املستخدمة يف نشر هذه , اع واالبتكار والتشجيع على ممارستهاطريقتها اخلاصة يف نشر ثقافة اإلبد

  ".غرف اإلبداع"الثقافة واليت تثري االنتباه تدعى 

 اإلبداع غرف .9.1

املنتمني  غرف االبداع لألفراد )BELL LABORATORIE(خصصت العديد من املؤسسات مثل خمتربات بيل 

بني األفراد للبحث عن أفضل احللول للمشكالت اليت تواجهها  اإلبداعي العنان للتفكري إلطالقمناسبة  للمؤسسة

 .ويتم ذلك من خالل مراعاة اجلوانب التصميمية للغرف وتوفري الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا اهلدف. املختربات

 األفكار أما شركة مادوك دوجالس فقد خصصت عدة غرف صغرية معدة الحتضان ، )181 ص، 2008برافني، (

برافني، ( االبتكارية ومزودة مبقاعد و أثاث ملون ومزخرف حيث ميكن للفرد اجللوس والكتابة والقراءة براحة تامة

  .)191ص ، 2008

 .تتيح فرص االبداع الفرصة للقول بأننا نفعل شيئا خمتلفا يف هذا املكان"ويقول الغريب يف ترمجته لكتاب برافني

كفرد واحد، واننا مجيعا نعمل يف نفس الطريق وبذلك نتعلم كيف نعمل    فنحن نؤدي عمال وجنرب ونتشارك ونعمل

 .)182 ص، 2008برافني، ( "كفرد واحد، كما نتعلم كيف حنفز خيالنا

   مفاهيم أساسية حول التسويق .2

وهذا  تصني حول املفهوم الدقيق للتسويقمر الفكر التسويقي بعدة مراحل واختلفت وجهات نظر الباحثني املخ

  . اوله يف هذا العنصرما سنتن
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  مفهوم التسويق  .1.2

 اليت تعين السوق " MARKET" من مصطلحني ومهاتالف يرجع أصل هذه الكلمة إىل اإلجنليزية وهي ت

واليت تعين املتجر  "Mercari"كلمة مشتقة من الكلمة الالتينية   كذلك  اليت تعين داخل أو ضمن، وهي " ING"و

الذي يعين السوق، ومنه ميكن القول أن مصطلح التسويق يعين تلك  و "Mercatus"وكذلك من املصطلح الالتيين

، أي كل الوظائف اليت تتم خارج دائرة اإلنتاج، ذلك انه ميكن "األعمال والوظائف اليت تتم داخل أو ضمن السوق"

قتصادي عبارة عن تقسيم كل الوظائف يف املؤسسة إىل وظائف مرتبطة باإلنتاج وأخرى بالتسويق أي أن أي نشاط ا

يئة املادة األولية إىل خروج املنتج يف شكله  إنتاج الذي يقصد به تلك العمليات الفنية املرتبطة بتطوير املنتج منذ 

 النهائي، مث التسويق الذي يسبق اإلنتاج ويستمر بعده ذلك أن املنتج ال ينتج إال بعد أن يستقر يف السوق

(Bennett, 1988, p. 79). 

 املفكرين واألكادمييني، لذا سوف الواردة بشأن مفهوم التسويق بسبب تعدد وجهات نظر لتعريفاتاتعددت 

  :على النحو التايل التعريفاتنقدم جمموعة من 

مجيع أنشطة األعمال اليت "التسويق على أنه  1960يف عام  *)AMA(عرفت اجلمعية األمريكية للتسويق  -

 "إىل املستهلك النهائي أو املستعمل الصناعي تواجه تدفق السلع واخلدمات من املنتج

 (William & Stanton, 1991, p. 6) ويرجع سبب انتقاد هذا التعريف إىل كونه اعترب النشاط التسويقي ،

 .ينطلق مهامه بعد عملية اإلنتاج، ما أدى إىل تضييق مفهوم التسويق

ختطيط وتنفيذ عمليات "التسويق بأنه تعريف  )AMA(أعادت اجلمعية األمريكية للتسويق  1985يف عام  -

تطوير وتسعري وترويج وتوزيع السلع واخلدمات بغية خلق عمليات التبادل اليت حتقق أهداف األفراد 

                                                            
* American marketing association 
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وهذا التعريف وسع من مفهوم التسويق على أنه نشاط  ،(William & Stanton, 1991, p. 6) "واملنظمات

 .ا بعد اإلنتاجينطلق قبل بدأ عملية اإلنتاج ويستمر  إىل م

دف ختطيط  نظام متكامل تتفاعل فيه جمموعة"بأنه  STANTONكما عرفه األستاذ  - األنشطة اليت تعمل 

فهذا التعريف يركز على فكرة النظام  "تسعري وترويج وتوزيع السلع واخلدمات للمستهلكني احلاليني واملرتقنيو 

ل جمموعة من جمموعة من املستهلكني من خالواهلدف والوسائل فمن الواضح أن اهلدف هو الوصول إىل 

 .(William & Stanton, 1991, p. 6) "الوسائل املعرب عنها

ن أموعة من التقنيات تسمح للمؤسسة بأنه عبارة عن وضعية فكرية وجم"التسويق  P.KOTLERعرف  -

ا وتطويرها  بأنه نشاط األفراد املوجه إلشباع " كما عرفه كذلك" تستويل على األسواق خبلقها واالحتفاظ 

 .(Kotler & Dubois, 1994, p. 9)"  احلاجات والرغبات من خالل عملية التبادل

 تدفق السلع ألنشطة اليت تساهم يفجمموعة من االقول أن التسويق هو ومن خالل التعريفات السابقة، ميكن 

مدف تلبية  دمات للمستهلكنيواخل م وحتقيق رفاهيتهم من جهة وحتقيق أهداف املؤسسة من جهة  رغبا وحاجا

  .أخرى

  مراحل تطور مفهوم التسويق . 2.2

. يف اخلمسينات إالأن اإلدارة يف املؤسسات االقتصادية مل تعرف مفهوم التسويق  )روبن كينع ومكاريت(يقول 

 لتاليةفهوم التسويق تطور عرب املراحل ام البيع هو املفهوم السائد قبل تلك الفرتة، ويرى الباحث كينغ أن موكان مفهو 

  )77، ص 2017، .خليل ر(

  " 1930- 1900:" مرحلة التوجيه باإلنتاج: املرحلة األوىل. 1.2.2

  املؤسسةا ألساسية اليت تعمل عليهو الركيزة اكان ه  اإلنتاجلذلك فان  كن السوق مشبعيف تلك الفرتة الزمنية مل ي
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والتغطية الواسعة للتوزيع مبعىن الكمي للحاجات،  اإلشباعاالقتصادية، ولذلك فان الرتكيز يف هذه املرحلة كان على 

ن النوعية إبشكلها احلديث، ف ومع غياب املنافسة اكرب كمية ممكنة من املنتجات املطلوبة من املستهلكني إنتاج

املستهلك بأن ما  بإقناعمتيزت هذه املرحلة  ، كمافردية من طرف املسؤولني ملبادرةكانت ختضع   تاجاإلنواجلودة يف 

   .)1985نسيم، ( هو ما يليب حاجاته، مع عدم وجود محاية للمستهلك أنتج

، لذلك فإن كفاءة اإلنتاج مع (Michon, 2003, p. 25)كما سادت يف تلك الفرتة اإلنتاج بوفرة وبأقل تكلفة 

  .راعاة التكلفة وإتاحتها يف األسواق هي أهم ركائز تلك املرحلةم

  "1950-1930" مرحلة التوجيه للبيع :املرحلة الثانية. 2.2.2

  عي واستخدام األساليب العلمية يفيرتفع مبعدالت كبرية وذلك بسبب التقدم الصنا اإلنتاجبدأ  يف هذه املرحلة

نتجات املؤسسة إذا تركوا لوحدهم فلن يقوموا بشراء الكميات الكافية  ملكما برزت فكرة أن املستهلكني ،  املشروعات

من خالل نظام قادر على  اإلنتاجاحلاجة إىل تصريف هذا  ، ومن مت ظهرتخاصة مع ازدياد املنافسة بني املنتجني

وظهرت راء املنتجات، من خالل تبين جهودا تروجيية كبرية إلقناع املستهلكني بش، ، وازداد االهتمام بوظيفة البيعذلك

رحبي  ( .والتوزيع يف تلك املرحلة حبوث التسويق لتزويد اإلدارة باملعلومات التسويقية الالزمة، واخلاصة باإلنتاج والتخزين

   )2004خرين، او 

  "إىل اليوم 1950" :مرحلة التوجيه باملفهوم التسويقي: املرحلة الثالثة. 3.2.2

 ويف هذه املرحلة مت تبين فلسفةاملفهوم التسويقي  إىلاإلدارة من املفهوم البيعي  بعد احلرب العاملة الثانية حتولت

صنع ما حيب املستهلك أن يشرتي بدال من حماولة بيع  األسهلمن "جديدة من طرف املؤسسات اإلنتاجية مفهومها 

ل إىل الزبون أصبح أكثر ومنه فان املفهوم التسويقي هو التوجه حنو املستهلك، فالوصو " ما حيب املنتج أن يصنع

جديدة لتتوافق مع تغري أذواق  منتجاتمتيزت هذه املرحلة بالسرعة يف ابتكار لقد و صعوبة من إنشاء مؤسسة إنتاجية، 

زيادة الطاقة اإلنتاجية : ومن أهم مسات هذه املرحلة لإلدارة األساسيةالتسويق الوظيفة  أصبحوبذلك املستهلكني، 
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التغيري يف البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة، ولقد مت االهتمام أكثر بسلوك املستهلك األمر واالهتمام باملستهلك، و 

وقد ازدادت شدة املنافسة من أجل جذب الذي أنتج نوعا من التوازن بني مصلحة املؤسسة ومصلحة املستهلك، 

واالجتماعية اليت ساعدت على تطور املستهلكني وكسب رضاهم، وهناك العديد من العوامل التكنولوجية واالقتصادية 

   .(lendrevie & lindon, 1990) .هذا املفهوم

  الفرق بني املفهوم البيعي واملفهوم التسويقي): 02(الشكل رقم 

  
Source : Jean Pierre Védrine et Martin Sylvie, Marketing ( Les Concept Clés ), Paris, 1996, P 14 

  ور الفكر التسويقيمراحل تط): 02(اجلدول رقم

  الفلسفة اهلدف الوسيلة الرتكيز على املرحلة
صنع منتجات ذات اإلنتاج  التوجه باملنتج

  جودة عالية
  .اصنع منتج جيد فسوف يشرتيه الناس -  إنتاج اكرب قدر ممكن

  .اربح يف كل وحدة نسبة معينة -
  .الناس يبحثون عن اجلودة -

 جهود بيعية مكثف املنتجات احلالية التوجه باملبيعات
  وجهود إعالنية

كلما زاد حجم
 املبيعات كلما زاد رحبنا

  .البائع املتميز حيل كل املشاكل -
  .البائع يقوم ببيع كل ما ينتج -

احلاجات التوجه بالتسويق
احلقيقية 

للمستهلك 
  والرغبات

املزيج التسويقي
  املتكامل

أن نربح من خالل
  إشباع املستهلك

  .املستهلك استهالكهإنتاج ما ير يد  -
  .البحث يف رغبات املشرتين -

  بتصرف. 38، ص2000طلعت أسعد عبد اجمليد، التسويق الفعال، مكتبة منظمة األهرام، مصر،  :املصدر
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  )فلسفة التسويق الشمويل( املفهوم التسويقي احلديث. 3.2

ا تستجيب ملتغرياتا التعريفاتتجاوز سلبيات ة لعرف بالتسويق الشمويل كفلسفة حديثظهر ما ي  لسابقة كو

 وإجيادهااستكشاف القيمة  يف فهي تعترب الفلسفة اليت تنظر. البيئة املرتبطة بكافة الفاعلني يف عملية التسويق

باالعتماد على تكامل مجيع أنشطة وبرامج التسويق وذلك لغرض إقامة عالقات طويلة األمد ومرضية  للمجتمع 

  .)Kevin، 2004و  Philip( .بشكل عام

ا يف ظل التنافس الكبري معو   املؤسسات األخرى ازداد االهتمام مع تزايد حاجات املؤسسة  لتسويق منتجا

بتطوير البيئة التسويقية بعيدا عن التطبيقات التقليدية ملفهوم التسويق، وبذلك اعتمد التسويق احلديث على تطوير 

  :ألربعة التاليةوتطبيق برامج تسويقية متكاملة وذلك وفق النقاط ا

 التسويق بالعالقات .1.3.2

  حيث" لبائعني، الوكالء، املورديناملستهلكني، ا"تم املؤسسة بتطوير عالقات قوية ودائمة مع مجيع الفاعلني 

ويعرف بأنه فلسفة أداء العمل  .ة األجليلتقوم على املنفعة املتبادلة طو  تسعى املؤسسة إىل تكوين شبكة تسويقية

ومع العاملني يف املنظمة واملوردين  الزبائنالعالقات التبادلية طويلة األمد نسبيا مع  وإدامة بناءلى  حماولة القائم ع

  .(boone & kurtz, 1998) األطراف واملوزعني وبقية أصحاب املصاحل املشرتكة لتحقيق الفائدة جلميع 

  التسويق املتكامل. 2.3.2

دف للوصول للمستهلك،يقوم املختصون يف جمال التسويق بابتك  ار أنشطة تسويقية مع وضع برامج متكاملة 

ه األدوات هذ  مت تصنيفولقد  تستعملها املؤسسة لبلوغ أهدافها، وتتكون النشاطات التسويقية من جمموعة أدوات

  .(P.Kotler, 2004). باملزيج التسويقي املنتج، السعر، الرتويج، التوزيع يتإىل أربع جمموعات مس
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 التسويق الداخلي. 3.3.2

  وم أنيتمثل التسويق الداخلي يف تدريب وحتفيز وتطوير العاملني القادرين على خدمة الزبائن، ويطرح هذا املفه 

  .على كل شخص داخل املؤسسة تطوير نفسه يف جمال التسويق

شطة اليت يؤديها حيث ينظر لألن .اليابانينيوظهر هذا املفهوم  يف بداية السبعينات بواسطة مديري اجلودة 

ا منتجات داخلية ، وان املنظمة جيب أن تركز على اهتمامات العاملني وحتاول إشباعها من خالل  العاملني على أ

ا لكي تضمن قوى عاملة ذات كفاءة عالية وكذلك إشباع العميل اخلارجي حامد، ( .األنشطة اليت يقومون 

 )243، ص 2002

 التسويق االجتماعي .4.3.2

 غبات وحاجات املستهلكني ووضع خططذا املفهوم ضرورة قيام املؤسسة بدراسات معمقة ملعرفة ر يقصد 

إلشباعها آخذة بعني االعتبار مصاحل املستهلك ورفاهيته وكذلك اجملتمع، وهذا ميكن عن طريق ربط العوامل الثالث 

  :)23ص ، 2000السيد علي، ( التالية عند وضع السياسات العامة واخلطط والربامج

 .حتقيق رفاهية اجملتمع -

 .إشباع رغبات وحاجات املستهلكني -

  .حتقيق الربح للمؤسسة -

يز مت تسويق، حيث جند اختالفني أساسينيوبصفة عامة ميكن التمييز بني املفهوم الكالسيكي واملفهوم املعاصر لل

نوي وأصبح دورا أساسيا يف تسيري دوره الذي مل يعترب إال دور ثا: التسويق الكالسيكي ومها التسويق املعاصر على

 & Lendrevie) من جهة ثانية ميدانه الذي كان ضيق، مث اتسع بشكل واضح؛ هذا من جهة، و املؤسسات

Lindon, 2000, p. 7) ،واجلدول التايل يبني هذا التطور:  
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  املقارنة بني املفهوم الكالسيكي واملفهوم املعاصر للتسويق): 03(اجلدول رقم

 املفهوم املعاصر للتسويق سيكي للتسويقاملفهوم الكال
 التسويق أساسي وله األسبقية فهو النشاط األساسي للمؤسسة التسويق ثانوي مقارنة باإلنتاج

 .وزبائنها

ضيق يف حمتواه الذي يقتصر على البيع والتوزيع الفيزيائي
  .واإلعالن

  .يعواسع يف حمتواه الذي ينطلق من إعداد املنتج إىل ما بعد الب

فقط على بعض السلع ذات االستهالك(ضيق يف حقل تطبيقه 
  )الواسع

خدمات، سلع صناعية، أحزاب (واسع يف حقل تطبيقه 
  ...)سياسية

Source: Lendrevie &  lindon, Mercator: Théorie et pratique du marketing, Dalloz, Paris, 2000, 

p07. 

 

  تسويق اخلدمات .4.2

 من الفكرة واخلدمة والسلعة،ى املنتج كونه احملور الذي حيكم املصطلح، واملنتج يضم كل يعتمد التسويق عل

نوع من أنواع املنتجات مفهومه اخلاص اليت يتحدد من خالل البحث يف متغرياته، وإلدراك مفهوم تسويق  ولكل

ا كي حندد الف رق بينها وبني كل من األفكار اخلدمات جيب أن نبحث يف املفهوم الواسع للخدمة وأشكاهلا وتصنيفا

 .والسلع

  مفهوم اخلدمة .1.4.2

 تقدمي سلعة ملموسة دونيرى العديد من الباحثني أن اخلدمة والسلعة ترتبطان يبعضهما البعض، حيث يصعب 

بشري و محيد، ( وجود اخلدمة والعكس، حيث يصعب كذلك وجود خدمة دون تقدمي سلعة ملموسة أو مادية معها

دمات بشكل عام كالصيانة أو الضمان عند شراء سلعة تكون متوفرة كأحد األدوات التسويقية ، فاخل)2007
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لذلك . عند تقدمي خدمة معينة حيث تتوافر يف الغالب أشياء ملموسة ترافق اخلدمات املقدمة األمرللسلعة، وكذلك 

  .جند ارتباطا أساسيا بني السلعة واخلدمة يصعب الفصل بينهما

  التعريف التوضيحيمدخل . 1.1.4.2

 ون التعريفيف كتابه قراءات يف إدارة التسويق إىل أن التعريف يوضح طبيعة نشاط اخلدمات د) الصحن(يشري 

اباخلصائص املكونة هلا واليت متيز  األنشطة واملنافع واإلشباع اليت " ها عن باقي العروض التسويقية فتعرف اخلدمة بأ

لعة مادية، وهذا التعريف ميكن أن يطبق على تسويق األفكار واألماكن تقدم للبيع أو تكون مصاحبة لبيع س

ا   .)345، ص 2002الصحن، ( .واألنشطة أيضا دون أن يكون تعريفا مقتصرا على اخلدمة ذا

  مدخل التعريف باخلصائص. 2.1.4.2

 يكون أن اء يقدمه طرف إىل طرف آخر علىأي فعل أو أد" :كالتايل  "كوتلر"حسب   ميكن تعريف اخلدمة

، ص 2002الصحن، ( " غري ملموس وال ينتج عنه أي ملكية لشيء، وقد ال يرتبط باستخدام سلع مادية رورةبالض

346(.  

  اخللط بني املفاهيم التسويقية فيما يتعلق بقطاع اخلدمات .2.4.2

ا متغري ا هدف، والثاين تسويقييرى العديد من الباحثني اخلدمة من اجتاهني، األول يروها على أ   على أ

  )342-341ص ، 1995الصحن، (  :يتصنيفا للسلع واخلدمات كما يل shostack ، وقد قدمتسويقي

 .اخل..، امللحاألسنانويتضمن العرض هنا بصفة أساسية من سلعة مادية مثل معاجني  :سلعة مادية خالصة -

 .وال تتضمن السلعة أي خدمات مصاحبة
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يصاحبها واحد أو  أنهذا العرض التسويقي سلعة مادية على  ويتضمن :سلعة مادية مصاحبة خلدمات -

دف إىل حتسني املركز التنافسي وزيادة رضا املستهلك، على سبيل املثال تسويق  أكثر من اخلدمات اليت 

 .سلع السيارات يصاحبه خدمات كالصيانة مثال

هناك خدمات أساسية ولكن  يف هذا احلالة فإن "السلع املادية لبعضسلعة مادية غري ملموسة مصاحبة  -

ميكن أن يصاحبها بعض اخلدمات أو السلع املادية، مثل رحالت الطريان، حيث ال تصاحب رحلة الطريان  

تتضمن الرحلة تذاكر أو طعام أو شراب أثناء  أنلكن ميكن  للوجهةكخدمة أي شيء ملموس عند الوصول 

 .تقدمي اخلدمة

خدمة خالصة ال يصاحبها أي سلع مادية مثل االستشارات وهذا العرض التسويقي يكون  :خدمة خالصة -

  .القانونية أو اإلدارية وخدمات البنوك

دقيقة  رمبا ال تكون shostackقد أورد مناذج نقال عن ) الصحن(من خالل ما سبق، ميكن القول أن الباحث 

يصاحب خدمات البنوك عروض  لشرح العنصر، حيث ميكن أن إيرادهافيما يتعلق بأمثلة اخلدمة اخلالصة اليت مت 

وال نعتقد أنه ميكن بالضرورة أن تكون مجيع اخلدمات اليت تقدم ال . تروجيية ملموسة وهو أسلوب حديث نشأة مؤخرا

حتتوي على سلع مادية إال أنه ميكن التمييز هنا بني العروض التسويقية على أساس العرض الرتوجيي إن كان خدمي أو 

خدمات مادية ملموسة كإضافة  اتصاحبهتكون أساسا للعروض التسويقية مث ميكن أن  مبعىن أن اخلدمات. غريه

  .ثانوية
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  خصائص اخلدمات .3.4.2

  :جيب التعرف على أبرز اخلصائص اليت متيزها عن السلع املادية، وميكن ذلك من خالل ةإلدراك مفهوم اخلدم

 اخلدمات غري امللموسة .1.3.4.2

  متيزها عن السعلة املادية، حيثملسها، وهي من أهم اخلواص اليتسة عدم القدرة على تعىن اخلدمات غري امللمو 

 . الشكل ،ميكن أن وصف اخلدمات امللموسة من حيث األداء  وذلك باستخدام معايري موضوعية مثل الصالبة

  .اخل، وهذا متاح بدرجة حمدودة فيما خيص اخلدمات...احلجم 

ي ن السلع املادية، هذا اخلاصية تؤذوض التنافسية للخدمات يكون أصعب ملذلك فإن اختيار املستهلك للعر 

إىل معاجلات خمتلفة يف الرتويح عند اخلدمة وذلك خللق صورة ذهنية جذابة يف ذهن املستهلك والتأكيد على حصوله 

ا عند استخدامه للخدمة  .)346 ص، 1995الصحن، ( على اإلشباع واملنافع اليت مت وعده 

 االنفصالعدم . 2.3.4.2

 اخلدمة واستهالكها إنتاجيف كثر من احلاالت ال ميكن فصل اخلدمة عن مقدمها نتيجة للتالزم اللحظي بني 

  .بعيدا عن املستهلكني إنتاجهافعملية اإلنتاج واالستهالك متالزمة بعكس السلع املادية اليت يتم 

تسويقية اليت تتطلب بعض املعاجلات التسويقية فإن خاصية عدم االنفصال ختلق العديد من املشاكل ال لذلك

فإن  املختلفة كتأثر املستهلك بكافة اجلوانب املشرتكة يف عملية  إنتاج اخلدمة سواء كانت بشرية أو غري بشرية، وذلك

الصحن، ( .وحالته النفسية وقت تقدمي اخلدمة جودة اخلدمات تتأثر بشكل كبري جبودة مقدم اخلدمة وسلوكه

  .)348 ص، 1995

                                                            
 -  347 ص، ورد خطأ يف اخلاصية الثانية من خصائص اخلدمات يف الباحثةللكاتب حممد فريد الصحن والذي اعتمدت عليه  1995يف كتاب قراءات يف إدارة التسويق الصادر عام ،

، لذلك قمنا باعتماد املصطلح )عدم االنفصالية(والرتمجة الصحيحة هي ) عدم االقتصادية(، حيث ترمجة الكاتب بــ INSEPARABILITYوهو خطأ يف ترمجة املصطلح االجنليزي 
 .االجنليزي يف الرتمجة بعد البحث والتأكد من اخلطأ املطبعي



	مدخل للتسويق اإلبداعي  الفصل األول                                                               

 

 

41 

 عدم جتانس اخلدمة .3.3.4.2

 جة استخدام أساليب اإلنتاج كبريةاليت تكون موحدة يف املقاس واملواصفات واخلصائص نتي مقارنة بالسلع املادية

ذه اخلصائص  فإن اخلدمات احلجم ا تعتمد يف تقدميها على مقدمهاال تتمتع  لذلك فإن احلصول على مستوى . أل

هذه اخلاصية دفعت لالهتمام بقياس جودة . رد الختالف األشخاص ووقت تقدمي اخلدمةثابت من اجلودة غري وا

  .)349 ص، 1995الصحن، ( اخلدمة

 عدم متلك اخلدمة .4.3.4.2

 لذلك عدم القدرة على. نفس الوقت معظم اخلدمات تكون مادية وال ميكن ختزينها فهي تنتج وتستهلك يف 

 ,.Renéy y., Michel, & John v) .كنه امتالك اخلدمة بل االستفادة منها فقطزين اخلدمة يعين أن املشرتي ال ميخت

1990).  

 تقدم خدمات حيث أن املستهلك يشعرهذه اخلاصية متثل مشكلة تسويقية ملديري الشركات واملؤسسات اليت 

ق اإلشباع كاهلدايا بالسعادة عندما يتملك السلعة لذلك هناك بعض األدوات و الوسائل اليت تقدم مع اخلدمة لتحقي

  .أو االشرتاكات يف املطاعم واالسرتاحات الفاخرة واليت تقدمها شركات الطريان مثال لبعض زبائنها

 قابلية اخلدمة للتلف .5.3.4.2

 ميكن أن تقدم ملرة واحدة ويف حالاخلدمات بشكل عام هي خدمات قابلة للتلف، مبعىن أن تذاكر الطريان 

م ألن كل تفويت رحلة طريان على سب يل املثال فإن الشركات غالبا تفرض غرامات على املسافرين عند تأجيل رحال

الن ترتبط بتخطيط اخلدمة والرتويج هلا  .اخلدمات اليت ال تستهلك يف زمن معني تكون عرضة للتلف وال تعوض

  .والتسعري بناءا على حجم الطلب وعوامل أخرى عديدة
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  مفهوم تسويق اخلدمات. 4.4.2

  :من بني هذه التعاريف ما يليو  التعاريف واملفاهيم اخلاصة بتسويق اخلدمات، تدتعد

ا  - ا أن تسهل على املستهلك حتقيق أهدافه سواء كانت "عرف البكري تسويق اخلدمات بأ مساعدة من شأ

  .)217- 216 ص، 2006البكري، ( "املساعدة كأنشطة أو نتائج هلا

ا  - دف جمموعة "عرفها زيثمال وبنرت بأ من األعمال والعمليات واالجنازات اليت تقدمها املؤسسة لزبائنها 

 .(Zeithmal & Binter, 2003, p. 05) "حتقيق رضاهم

  أمهية وأهداف التسويق  .3

جمموعة  ، كما أن لهيعد التسويق من أهم العمليات اإلدارية اليت تطبق يف خمتلف املؤسسات مهما كان نوعها

 .التسويق إىل حتقيقها من األهداف اليت يسعى

  أمهية التسويق .1.3

 يق أهداف املؤسسة املنتجة من جهةوحتق ،يعمل التسويق على إشباع حاجات ورغبات املستهلكني من جهة

تم به ملا له من أمهية بالغة سواء يف ،أخرى  االدارة ( :االجتماعيأو  االقتصادياجملال  لذا أصبحت مجيع املنظمات 

  .)5-4 ص، 2008تطوير املناهج، العامة لتطميم و 

  االقتصاديةاألمهية   .1.1.3  

  :للتسويق من النواحي التالية االقتصاديةميكن إبراز األمهية 

 .يعد التسويق سبيل ميكن من خالله تصريف منتجات املؤسسة -

ا مناطق أو أوقات حمددة ،يق على التوفيق بني العرض والطلبيعمل التسو  -  حيث ينظر للسوق على أ

 .وتقابل املشرتين والبائعني  اللتقاء
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وبالتايل فإن التسويق يقوم جبمع  ،وكذا اجملتمع ككل ،يعد حلقة وصل بني املؤسسة وغريها من املؤسسات  -

وهنا  ،سـياسات واخلـطط املسرية للمؤسسةاليت تسـتغلها يف وضع ال ،الزمة ويقـد مها لإلدارة العلياالبيانات ال

 .ور بالغ األمهية للربط بني املؤسسة واجملتمع الذي تعمل يف ظلهد االتصالتلعب وظيفة 

سواء مت هذا بأسلوب مباشر  ،الفرص التسويقية يف هذه األسواق اكتشافغزو األسواق الدولية من خالل  -

 .أو بأسلوب غري مباشر من خالل التصدير أو التـراخـيص ، )األجنيب املباشر االستثمار(

  عيةاالجتمااألمهية  .2.1.3

   :من خالل  االجتماعيةتظهر األمهية 

 .خلق فـرص توظيف يف األنشطة التسويقـية  -

 .حتقـيق إشباع حلاجات ورغبات املستهلكني  -

 .يهم عن طريق حتسني مستوى املعيشة لد توفري الرفاهية للمجتمع -

 حتقيق منافع خمتلفة للمستهلك  -

  أهداف التسويق  .2.3

  إال أن هناك أهداف معينة يسعي التسويق إيل حتقيقها بصفة ،اف التسويقعلى الرغم من تعدد وتنوع يف أهد

  )32-30 ص، 1979عفيفي، (  :واليت تعترب ضمنيا األهداف العامة ،عامة يف أي منظمة من املنظمات

                                                                           هدف الربح .1.2.3

 ومن بني ،حتقيق ذلكتقـف دون  اليتيود قإال أنه توجد العديد من ال ،الرئيسي ألي منظمةدف اهلالربح يعد 

  .هوم الربح يفقد الكثري من معناهتايل مفالوب، التدخل احلكومي ،مدى وجود البدائل ،القيود املنافسة هذه
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  هدف النمو .2.2.3

 األهـداف وذلك من خالل الرتكيز على ،توسعلإىل النمو وا ىسسة مهما كان نوعها أو حجمها تسعإن أي مؤ  

  :هيتوكل للتسـويق  جمموعة من املهماتهناك و  ،ا هلاحافز  باعتباره

 .السوقزيادة حصة و  أي زيادة املبيعات: م املبيعات زيادة حج -

بطة انت مرتإشباع هذه احلاجات سواء ك والقيام باألنشطة الالزمة لتحقيق أو ،التنبؤ حباجات ورغبات األفراد -

 .خبدمة أو سلعة معينة

 .حتقيق مستوى عال لرضا املستهلكني أو العمال  -

  .تنميته احملافظة على املركز التنافسي و  -

         واالستمرارهدف البقاء  .3.2.3

 وميكن إلدارة التسويق أن تساهم ،و اهلدف األول والرئيسي للمؤسسةيعترب هذا اهلدف يف نظر الكثريين ه 

  :ق هـذا اهلدف من خالل بفاعـلية يف حتقي

 .املستمر عن فرص تسويقية جديدة  بحثال -

ويف عملية  ،ملساعدة يف حتقيق أهداف املؤسسةبدوره إىل ا يديؤ تطوير نظام املعلومات التسويقي الذي  -

 .القرارات يف جوانب املؤسسة  واختاذالتخطيط 

  اإلبداعيالتسويق  .4

 سي يف جناح التسويق، فبعضهم أوىلأن اإلبداع هو عنصر أسا يكاد أن يكون هناك اتفاق بني الباحثني على

اهتماما كبريا لرتمجته أو تفسريه، فاإلبداع جتديد وهذا ما مييزه، أي هناك عالقة طردية بني اإلبداع والتسويق، فكلما 

  .زاد حجم اإلبداع وأمهيته زادت احلاجة إىل اعتماد أساليب تسويقية جديدة ومالئمة
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 يف جمال التسويق أنأو االبتكار يف  اجملاالت الوظيفية للمنظمة، إال  اإلبداعم مصطلحات مثل وينتشر استخدا

  .فعادة ما ينظر إليها يف جمال املنتج

  اإلبداعيالتسويق مفهوم  .1.4

أو  جديدة للتسويق، وهي طريقة بشكل كبري حمسنة أو عملية جديدة أو )سلعة أو خدمة( منتج تنفيذ -

يف مجيع  " .اخلارجية العالقات العمل أو املكانوتنظيم  ،د يف املمارسات التجاريةتنظيمي جدي أسلوب

 ,Innovation, 2013) العمالء واملستخدمني عادات وتغيريأثر املنافسة السوق، و  يعدل، واالبتكار احلاالت

p. 5). 

ت التسويقية، وقد يركز يقصد به وضع األفكار اجلديدة أو غري التقليدية موضع التطبيق الفعلي يف النشاطا -

على املنتج سواء كان سلعة أو خدمة، أو السعر، أو الرتويج، أو التوزيع، أو على كل هذه العناصر يف آن 

 عجرمي واخرون،ال( عاواحد مبعىن آخر فإن هذا النوع من اإلبداع يوجه إىل عناصر املزيج التسويقي جمتمعة م

2011(.  

  اعيأمهية وأنواع التسويق اإلبد .2.4 

تسويق هناك أمهية كبرية للتسويق اإلبداعي سواء على الزبائن أو املنظمة أو اجملتمع ككل، وخيتلف نوع ال

  .اإلبداعي باختالف تصنيفاته
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   اإلبداعيالتسويق أمهية  .1.2.4

 :كاآليت) اجملتمع، املنظمة، الزبائن(يف مدى االستفادة اليت حيققها على مستوى  اإلبداعيالتسويق تربز أمهية 

  )106 ص، 2012باين، (

   اجملتمع .1.1.2.4

  بائنوالز  املنظمات اليت تطبقه، ويقي مبنافع مجة على مستوى كل منهر أمهيته يف اجملتمع من خالل املزيج التستظ

ينعكس على اجملتمع بشكل عام، وذلك من خالل مسامهته يف رفع مستوى املعيشة وزيادة  الذين يوجه إليهم، وبالتايل

  .الناتج القومي ويظهر ذلك جليا يف جمال التسويق الدويل

   املنظمة .2.1.2.4

ا تساعد على رسم صورة حقيقية جديدة يف أذهان زبائنها من اإلبداعيالتسويق إن املنظمات اليت تطبق   فإ

. حصتها السوقية مبنتوجها على اآلخرين بالشكل الذي يساعدها يف احملافظة على زيادة خالل حتقيق التميز والتفوق

 .الفاصل بني جناح املنظمات وفشلها اإلبداعيالتسويق ففي الكثري من احلاالت يف عامل األعمال اليوم يعد 

   الزبائن .3.1.2.4

  ميكن لإلبداع التسويقي أن حيقق للزبائن العديد من املنافع سواء كانوا أفراد أو منظمات واليت تأخذ شكل إشباع

   .قائمة مل يتم إشباعها بشكل أفضل حاجات ورغبات وتوقعات

  اإلبداعيالتسويق أنواع  .2.2.4

  )23 ص، 2003أبو مجعة، ( :أسس منها ةإىل عدة أنواع وذلك باستخدام عد ميكن تقسيم التسويق اإلبداعي

 .نوع املنتوج -

 .نوع املؤسسة اليت تبتكر -
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 .اهلدف منه -

 .اإلبداعالزبون املستهدف من  -

 ع املنتوجالتصنيف حسب نو . 1.2.2.4

  ، أو يفتيف جمال السلع، أو اخلدمات أو يف جمال املؤسسا اإلبداعيطبقا لنوع املنتوج ميكن أن يكون التسويق 

  .اإلبداعال األشخاص، أو يف جمال جم

 التصنيف حسب نوع املؤسسة .2.2.2.4

 نبتكر، وباستخدام ذلك األساس ميكحسب نوع املؤسسة اليت ت اإلبداعييتم تصنيف التسويق  أنميكن 

دف  اإلبداعيحبسب اهلدف األساسي للمؤسسة، فقد يكون التسويق  تقسيمال الربح أو مؤسسة ال  إىليف مؤسسة 

مؤسسة صناعية، مؤسسة جتارية، مؤسسة (الربح، وميكن التقسيم حسب النشاط األساسي للمؤسسة  إىلدف 

 ).خدمية

 التصنيف حسب اهلدف. 3.2.2.4

 حل مشكلة معينة إىليهدف  إبداعيتسويق  إىل، ميكن تقسيمه بداعياإلطبقا للهدف من وراء التسويق 

دف حتسني األداء  اإلبداعتواجهها املؤسسة، أو مواجهة ظاهرة غري مرغوب فيها تعاين منها املؤسسة، وقد يكون 

وقد . انية يكون فعليف احلالة األوىل يكون رد فعل بينما يف احلالة الث اإلبداعيواالرتقاء به، وبالتايل فان التسويق 

من سوق أو تقوم  أكثركانت تتعامل يف أكثر من منتوج أو   إذا اإلبداعيمن التسويق  النوعنيجتمع املؤسسة بني 

، وميكن النظر اآلخربأكثر من نشاط بعضها تواجه فيه مشاكل بينما ترغب يف التحسني املستمر يف األداء يف البعض 

طبقا هلذا التقسيم باعتباره نشاطا وقائيا من مواجهة مشاكل أو ظواهر غري  داعياإلبالنوع الثاين من التسويق  إىل

 .مرغوب فيها، وان كان ال يضمن بالضرورة عدم حدوثها حيث أنه يقلل من احتماالت حدوثها
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 التصنيف حسب الزبون املستهدف .4.2.2.4

 وجه للمستهلكني النهائينيبداعي مميكن أن يتم تقسيم التسويق اإلبداعي طبقا للزبون املستهدف إىل تسوي إ

والذي يعتمد بدرجة كبرية على إثارة الدوافع العاطفية غري الرشيدة، وتسويق إبداعي موجه للمشرتين ) األفراد(

  .الذي يعتمد على إثارة الدوافع العقالنية الرشيدة) املؤسسات(الصناعيني 

  اإلبداعيالتسويق متطلبات ومراحل عملية  .3.4

 من أجل تبين وتطبيق عملية التسويق اإلبداعيمؤسسة  بأيتطلبات اليت جيب أن تتواجد هناك جمموعة من امل

  .اليت متر بعدة مراحل جيب أخذها بعني االعتبار

  متطلبات التسويق اإلبداعي.  1.3.4

  )، بتصرف45، ص 2003أبو مجعة، ( :هي تطلبات من امل جمموعةيتطلب توفر  اإلبداعيالتسويق 

م باألنشطة اإلبداعية، مبا  العمل على وجود تنسيق وتكامل بني اإلدارات اليت اإلبداعيالتسويق يتطلب  -

فيها إدارة التسويق، اليت هي قادرة على إزالة املعوقات التابعة داخل املنظمة، ضمن معوقات التفكري والسلوك 

 .والتسويقي ادة التفكري اإلبداعياإلبداعي، وبيئة املناخ داخل املنظمة، كمتطلب أساسي لوجود وسي

 .شرط لشغل الوظائفبداعي كالقدرة اإل -

 .دراسة جدوى إلبداعات التسويقية -

، ودوره األساسي يف املنافسة مع غريها من اإلبداعيالتسويق اقتناع اإلدارة العليا للمؤسسة بضرورة وأمهية  -

 .املؤسسات، ويف جناحها وحتقيق أهدافها
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م باألنشطة اإلبداعية، مبا  يق وتكامل بني اإلدارات اليتالعمل على وجود تنس اإلبداعيالتسويق يتطلب  -

فيها إدارة التسويق، اليت هي قادرة على إزالة املعوقات التابعة داخل املنظمة، ضمن معوقات التفكري والسلوك 

 .اإلبداعي، وبيئة املناخ داخل املنظمة، كمتطلب أساسي لوجود وسيادة التفكري اإلبداعي والتسويقي

 .اإلبداعي كالشرط لشغل الوظائفالقدرة  -

 .بداعات التسويقيةاإلدراسة جدوى  -

، ودوره األساسي يف املنافسة مع غريها من اإلبداعيالتسويق اقتناع اإلدارة العليا للمؤسسة بضرورة وأمهية  -

  .املؤسسات، ويف جناحها وحتقيق أهدافها

  اإلبداعيالتسويق مراحل عملية .  2.3.4

  )248-249 ص، 2005سرحان، ( :وأدائها جمموعة من املراحل كاآليت عياإلبداالتسويق تتضمن عملية 

حتليل حاجات ورغبات العمالء الكثري من املنفذين يرغبون بتحقيق إرضاء العمالء واستخدام التكنولوجيا  -

 .باجتاه االبتكار كأولية يف أعماهلم، من أجل العمل على تلبية رغبات وحاجات العمالء

ا تعمل على توليد توليد األفكار االبت - كارية واإلبداعية بعد أن تدرس املنظمة حاجات ورغبات العمالء، فإ

ا أن تكون يف أي عنصر املزيج التسويقي ابتداء من املنتجات  األفكار االبتكارية واإلبداعية اليت من شأ

 .تلف الطرق التشجيعيةواخلدمات، مث األسعار والرتويج والتوزيع، وإتاحة اجملال لطرح األفكار اجلديدة مبخ

ا غري مناسبة للتطبيق األفكار االبتكارية  وعدم التسرع برفض أي فكرة ما مل يتم التأكد بشكل قطعي أ

 .واإلبداعية

الغربلة والتصفية ويف هذه املرحلة تكون هناك أفكار كثرية حيث يتم استبعاد األفكار اليت تناسب مع ما  -

التسويق و  لالبتكاراملنطقية اليت تكون أكثر واقعية للتطبيق الفعلي ترغب به املنظمة واختيار األفكار 
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ا ومواردها، ومن مث تقييم األفكار  اإلبداعي واإلبداعية  االبتكاريةواليت تتوافق مهمة املنظمة وأهدافها وقدر

 .واختيار األفضل منها
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  خالصة الفصل األول

 صائصه وأنواعه ومراحله، والتسويقاولنا من فيه تعريف التسويق وخمن خالل دراسة هذا الفصل، والذي تن

ميكن أن ينتج من  اإلبداعيالتسويق اإلبداعي وأبرز العناصر املكونة للمفهوم، خلصت الدراسة إىل أن حتقيق مفهوم 

ة على حتديد تعزيز قدرة املؤسسخالل البحث عن السبل االبتكارية يف عملية التسويق، وميكن حتقيق ذلك من خالل 

األهداف اهلامة هلا وخلق وحدات متكن من التجاوب مع متطلبات األفراد العاملني داخل املؤسسة والزبائن وذلك 

دف تطوير عمل امل ابإتاحة الفرصة لألفكار اإلبداعية ودراسة آليات تطبيقها  وميكن ذلك . ؤسسة وجودة خمرجا

 .لرقمية احلديثةمن خالل االستعانة باألدوات التكنولوجية وا
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  :متهيد

 دا للتسويق التقليدي مع االعتماديعترب العديد من الباحثني أن مصطلح التسويق االلكرتوين ال يعدو كونه امتدا

واالتصال، وخيتلف بعض الباحثني مع هذا الطرح حيث يعترب التسويق االلكرتوين مصطلحا  اإلعالمعلى تكنولوجيا 

لذلك سنبحث يف هذا الفصل عن املفاهيم اليت حتدد ماهية التسويق . املنفصلة وأدواته آلياتهجديدا متكامال له 

دي، إضافة إىل أدوات لتسويق التقليبينه وبني ا والفروقاتاجيابيات املفهوم وسلبياته  الضوء علىااللكرتوين لنسلط 

وهي املؤشرات اليت تعرب عن متغري التسويق ) تكنولوجيا املعلومات واالتصال، املوقع االلكرتوين(التسويق االلكرتوين 

  .تطور اجلامعاتمؤشرات قياس االلكرتوين واليت سنعتمد عليها يف اجلزء التطبيقي لدراسة العالقة بينها وبني 
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  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هيةما. 1

إن التطور التكنولوجي احلديث واملتسارع جعل من حتديد ومتابعة تطوراته أمرا شاقا، وذلك نظرا لتعدد جماالته 

وبات استخدام تلك التكنولوجيا يف خمتلف املؤسسات وبغض النظر عن طبيعة نشاطها أمر . وتوسعه بشكل كبري

  .لدورها  الكبري يف تطوير العمل وحتسينهحتميا وضروريا نظرا 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتمفهوم  .1.1

 سنحاول تناول كل مصطلح على حدىهناك العديد من املفاهيم اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

  .للوصول إىل مفهوم شامل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  مفهوم التكنولوجيا .1.1.1

ا اللغة التقنية والعمل التطبيقي والطريقة اليت حتقق غرض تكميلي وهي جمموعة تعرف  - التكنولوجيا على أ

 (Sidney I, 1982) . من الوسائل املستعملة لتوفري كل ما هو ضروري ملعيشة الناس وحتقيق رفاهيتهم

ا  - نتاج التقدم العلمي والتقين واستخدامها يف امليادين التطبيقية وترتبط التكنولوجيا مبفهوم العلم وذلك كو

الوسيلة اليت تؤذي ملعرفة أسباب الظواهر، حيث يتم تطبيق النظريات والقوانني " على وجه اخلصوص فهي

 ص، 2009الصرييف، ( "العامة ويتم حتويلها باستخدام التكنولوجيا ألساليب وتطبيقات ملختلف النشاطات

13(.  

 املعلومات مفهوم .2.1.1

  :هناك العديد من التعاريف اخلاصة مبفهوم املعلومات، من أبرزها

ا احلقائق واألفكار اليت يتبادهلا الناس ) INFORMATION(تعرف املعلومة  - حسب املوسوعة الربيطانية بأ

م العامة،  ائل االتصال املختلفة وعرب مراكز ونظم حيث يكون هذا التبادل عادة عرب وسيف حاجيا
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ملعلومات املختلفة يف اجملتمع، واإلنسان الذي حيتاج إىل املعلومات ويستخدمها هو نفسه منتج ملعلومات ا

  .)24 ، ص2016عسول، ( أخرى وناقل هلا عرب وسائل االتصال املتاحة له

  مفهوم االتصاالت. 3.1.1

  :تعددت مفاهيم االتصال، ومن أبرزها

على طريف  حركية تؤثر وتتأثر مبكونات السلوك الفردي والعوامل املؤثرةظاهرة اجتماعية : "عرفه يس عامر بأنه -

عملية االتصال املشتملة على نقل وتبادل املعلومات واألفكار واملعاين املختلفة وتفهمها باستخدام لغة 

  .)07 ، ص2007مكاوي والعبد، ( مفهومة للطرفني من خالل قنوات معينة

مسؤول  أيأو التصاالت اليت يعتمدها املدير جمموعة ا: "املؤسسة على أنهعرف ثامر البكري االتصال يف  -

إداري يف املنظمة لتطوير نظام االتصاالت ليتم مبوجبه إعطاء املعلومات وتفسريها للمجموعات واألفراد 

  .)40 ، ص2006البكري، ( داخل املنظمة أو خارجها

  :االتصال يف النقاط التاليةانطالقا من التعاريف السابقة ميكن استخالص خصائص 

 .ظاهرة اجتماعية -

 .تتم بني طرفني مرسل ومستقبل -

 .تبادل املعلومات واألفكار واملعاين نقل و تقوم على -

 .استخدام لغة مفهومة وبسيطة -

  .تتم عملية االتصال عرب قنوات اتصالية -

ا  تكنولوجيا املعلومات واالتصالوعليه ميكن تعريف  األدوات اليت تستخدم لبناء نظم عبارة عن تلك "على أ

ا يف جمال اختاذ القرارات يف املؤسسة، وهذه  املعلومات اليت تساعد اإلدارة على استخدام املعلومات لدعم احتياجا

  .)32 ، ص2007-2008علوطي، ( "األداة تعتمد على احلاسوب من أجل االعتياد على العمل مع املعلومات
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  املعلومات واالتصاالت يف املؤسسة مزايا استخدام تكنولوجيا. 2.1

هناك العديد من املزايا اليت توفرها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمؤسسات مبختلف أنواعها، وميكن 

  :)بتصرف 36-33 ، ص2008فرغلي، ( التطرق ألبرز املزايا من خالل

 زيادة األرباح واملبيعات. 1.2.1

 لدى املؤسسات، حيث متكن من إشباعيساهم استخدام التكنولوجيا احلديثة يف زيادة املبيعات واألرباح 

ا ا على تقليل التكاليف اخلاصة بإنتاج السلع أو اخلدمات وضمان جود   .حاجات ورغبات املستهلكني يف ظل قدر

 احلصول على مزايا تنافسية .2.2.1

 لعديد من الشركات البتكار وتصميملتحسني بيئتها التنافسية، حيث تلجئ اتستخدم املؤسسات التكنولوجيا 

دف حتسني أداء املؤسسة بشكل عام، حيث يتم استخدام التكنولوجيا احلديثة يف خمتلف مراحل  ا اخلاصة  تطبيقا

  .التسويق

  ختفيض التكاليف. 3.2.1

 سسات لتحقيقه، سواء كان يف عمليةأو املؤ  تتسعى املنظمايعترب ختفيض التكاليف إحدى األولويات اليت 

ا أو يف عملية إنتاج السلعة أو اخلدمة  ا وخدما   .تسيري املؤسسة أو الرتويج ملنتجا

  حتسني اجلودة. 4.2.1

ا املتنوعة يف حتسني اجلودة لدى املؤسسات املختلفة، حيث تساعد  تساهم التكنولوجيا احلديثة واستخداما

ا املختلفة يف التخطيط لعملية التسويق وتسيريه من خالل  جودة العمليات التصميمية واملخرجات  ضماناستخداما

اجلودة فيما يعرف بالتبادل االلكرتوين للبيانات حيث  فيمكن استخدام التكنولوجيا يف حتسني .النهائية والرتويج هلا

تستخدم املنظمة أدوات حديثة للتواصل مع املنظمات األخرى بشكل سريع وفعال يضمن توفري اجلهد والوقت الالزم 

  .الصفقات أو العقود إلمتام
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  أهم شبكات نقل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 3.1

جهاز احلاسوب، الربجميات، شبكات الربط  :تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتمن بني أهم شبكات نقل 

  ).االنرتانيت ، االنرتنتاالكسرتانيت، (

 جهاز احلاسوب  .1.3.1

 ا العصر، حيث أثر هذا اجلهاز علىأصبح االعتماد على احلواسيب أو احلسابات اآللية جزء من متطلبات هذ

البيانات  لتجهيز وسيلة" ليا يف خمتلف األنشطة ويعرف بأنهحىت بات يعتمد عليه ك كافة مناحي احلياة البشرية احلديثة

 كبري احتواء قدر أساس على مصمم وهو كمخرجات، معلومات صورة يف وجتهيزها من خالل استالمها كمدخالت

 اإلمداد وأخريا ا، املنطقية املتعلقة املقارنات وإجراء عليها احلسابية العمليات إجناز مث وختزينها، ةيالداخل البيانات من

  .)16 ، ص1983شادي، ( "بسرعة كبرية كله وذلك املطلوبة باملعلومات

ويقوم احلاسب جبمع البيانات والقيام مبختلف عمليات التحليل مث إخراجها بصيغ الكرتونية ورقمية، واحلاسب 

بل يتطلب جمموعة من األنظمة أو الربامج التشغيلية عبارة عن جهاز مكون من جمموعة من األجزاء ال يعمل مبفرده، 

  .اليت متكنه من العمل

  ات اآلليةسبأنواع احلا .1.1.3.1

بات عامة اسنواع احلسابات فيمكن تقسيمها حلهناك العديد من أنواع احلاسبات اآللية  وخيتلف حتديد أ

كبرية، وميكن كذلك تقسيمها حلاسبات حاسبات صغرية أو متوسطة أو  إىل  ميكن تقسيمهاكما  ،وحاسبات خاصة

ا حبسب الغرض من  خاصة خبدمة األفراد أو حاسبات خلدمة املنظمات، حيث ختتلف تكوينات احلاسبات وقدرا

فاحلاسبات اليت ميلكها األشخاص ال تكون بإمكانيات أو أحجام احلاسبات اليت متلكها الشركات . استخدامها

فهناك أنواع متعددة للحاسبات . وكذلك األمر يف املصانع الكربى أو الطائرات .الكربى أو احلكومات حول العامل

  .)بتصرف 17ص، 1983شادي، ( وحيدد نوعها الغرض من استخدامها
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  الربجميات .2. 3.1

ا، يق إن احلاسبات تعمل " ول الصباغسبق وحتدثنا عن أن احلسابات ال ميكن أن تعمل دون برامج مرتبطة 

، ص 2000الصباغ، ( املتسلسلة اليت يطلق عليها برجميات االيعازات باالستناد إىل جمموعة مني وظائفها ذوتؤ 

56(.  

أنظمة التشغيل وهي اليت تعمل من خالهلا  : هاوهناك العديد من الربجميات اليت تساعد احلاسوب على العمل من

احلواسيب، حيث تقوم هذه األنظمة بتشغيل كافة أجزاء احلاسب اآليل وهي اجلزء األهم من الربجميات كون الربجميات 

األخرى تعمل باالستناد إىل أنظمة التشغيل املوجودة يف احلاسبات ومن أهم وظائف أنظمة التشغيل إدارة العمل على 

ا احلاسوب كما توجد العديد من الربامج املصاحبة . وتوفري األدوات اليت تضمن إدخال وإخراج البيانات وإدار

ألنظمة التشغيل واليت تعمل من خالهلا وميكن أن تكون الربامج عامة ومتاحة للجميع وبرجميات خاصة يتم برجمتها 

  .دف حتقيق عمليات حمددة وهي الربجميات اخلاصة

  الربط شبكات .4.3.1

يتمكن حاسوب من  منظومة االتصال حول العامل، فحىت إن اخرتاع الشبكات ساعد بشكل كبري يف توسع

كما . أخر أو جمموعة من احلواسيب البد من توفر أدوات وقنوات اتصالية لنقل وتبادل البيانات بو االتصال حباس

 ظرياالتنيانات من شكلها الرقمي إىل الشكل جيب تواجد جمموعة من األدوات والقواعد اليت تعمل على حتويل الب

ا . لقناة االتصال وعكس هذه العملية الرابط بني البيانات الطرفية " وهذه ما تعرف بالشبكات، وتعرف أيضا بأ

دف نقل وتبادل املعلومات بني احلاسب اآليل والنهايات الطرفية املتصلة به وذلك يف إطار النقل على  للحاسبات 

  )167 ، ص2011اهلادي، ( "املباشر للبياناتاخلط 
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 :ويف العموم هناك ثالث شبكات رئيسية مستخدمة يف املؤسسات هي

  نرتنتاأل .1.4.3.1

ا شبكة الشبكات حيث متكن كافة األشخاص حول العامل من الدخول إليها والولوج إىل  تعرف االنرتنت بأ

ا، حيث يرتبط عدد كبري جدا من أجهزة  احلاسب اآليل حول العامل بعضها ببعض مما ميكن من االتصال معلوما

  .مل بسرعة كبرية جدااوتبادل املعلومات بكافة أشكاهلا بني أي منطقة وأخرى حول الع

 االنرتانت .2.4.3.1

شخص خارج  باملؤسسة مبعىن أنه ال يستطيع أيوهي خاصة  ،تقوم املؤسسات بإنشائها وهي شبكة داخلية 

مات الولوج إليها، وهي وسيلة لالتصال بني أفراد وأقسام املؤسسة ووسيلة الجناز األعمال حيث تقدم خداملؤسسة 

الدناين، ( عرض املعلوماتباملؤسسة وقواعد بيانات لتخزين و ش حول مسائل تتعلق قانلالربيد االلكرتوين ومساحات ل

  .)6 ، ص2001

 اإلكسرتانت. 3.4.3.1

 ويكون الدخول ، باالتصال عرب الويب باملعلومات املخزنة داخل جدار احلمايةوهي شبكة  تسمح للعمالء 

حيث . بكلمة مرور إىل الشبكة الداخلية للشركة مع احلفاظ على أمن املعلومات احلساسة داخل جدار احلماية مقيدا

يكون الدخول هلا عرب كلمة مرور وتصريح خاص يسمح باحلفاظ على اخلصوصية لدى كل شبكة وانتشرت هذه 

. صوصية الشبكة الداخلية لكل مؤسسةاآللية لربط املؤسسات اليت جتمعها شراكة عمل يف مشروع ما دون املساس خب

خاصة لدخوهلا وللحفاظ  تصاريح إعطاءجلهة معينة مع  تابعةكمشاركة قواعد بيانات بني اجلامعات ومراكز أحباث 

  .(Loshin, 1997) على خصوصية املعلومات أو عدم تسريبها خارج هذه الشبكة
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  :يف جمال اخلدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتتطبيقات . 4.1

  :نذكر منها اخلدمية يتم اعتماد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف العديد من اجملاالت

  تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف جمال اخلدمات الطبية  .1.4.1

خبيت (لقد أحدثت هذه التكنولوجيات تغريا كبريا يف جمال اخلدمات الطبية حيث حققت عدة أهداف منها   

  : )40-39 ، ص2005، .إ

 .الوقت و اجلهد اختصارو التكاليف  واخنفاضجودة اخلدمات الطبية  ارتفاع -

 .القرارات الصائبة اختاذو وقت املناسب وللشخص املناسب تقدمي خدمات صحية يف ال -

 .الوعي الصحي انتشار -

 .إىل املعلومات الطبية املتوفرة على الصعيد العاملي و احمللي الوصولتسهيل  -

  .باخلدمة الصحية للمجتمع االرتقاءو برامج الوقاية و ة  دعم حبوث الصحة العام -

  تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف جمال اخلدمات السياحية و الفندقية  . 2.4.1

تعد خيارا بالنسبة للقائمني على  السياحية، ومل للتنميةأصبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصال اللبنة األساسية 

  .تفرضها األوضاع الراهنة ضروريةقطاع السياحة والفندقة، بل 

خبيت و شعويب، ( :ومن بني أهداف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف القطاع السياحي نذكر منها

  )280 ، ص2010 -2009

استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال يسمح للعاملني بقطاع السياحة من معرفة النقائص الناجتة عن  -

  . اخلدمة والسعي لتحسينها وتطوريها مبا تتوافق والرغبات واالحتياجات الكامنة زبائنها
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تكنولوجيا املعلومات واالتصال إىل ختفيض تكلفة إنتاج اخلدمة السياحية، حيث تساهم من  استخدامي ذيؤ  -

التكاليف، خصوصا تلك  خفضأخرى تعمل التكنولوجيا على  جهة يف رفع الرتويج السياحي، ومن جهة

هو من يسعى  وتلك املتعلقة بالتوزيع فطالب اخلدمة) االتصال املباشر بالوسطاء والسواح( باالتصالاملتعلقة 

قدرات العاملني رفع ، مما يقلص تكاليف طباعة املطبوعات والدوريات السياحية، باإلضافة إىل ائهاالقتن

 .احلاسب اآليل واإلنرتنت والتطبيقات والربامج املختلفة استخداموتدريبهم على 

 .وتسهيل التواصل مع السياح، االنرتنتإمكانية التعريف مبنتجات القطاع السياحي والفندقي والرتويج عرب  -

  .التنافسية هلا الوضعيةفاظ على واحلاالطالع على اخلدمات السياحية املنافسة  -

  تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف جمال اخلدمات التعليمية  .3.4.1  

 جمال التعليم وهذا بفضل املزايا دمات  املقدمة يفبشكل كبري يف حتسني اخلأسهمت هذه التكنولوجيات و  

  )42 ، ص2005خبيت إبراهيم، ( :اخلصائص اليت مينحها التعليم اإلفرتاضي جلميع األفراد منهاو 

 .مالئمة و مرونة جدول أوقات الدراسة، مما مينع الغياب عن العمل -

 .احلصول الفوري على أحدث التعديالت املدخلة على الربنامج -

 .األفراد املتباعدين جغرافياهو احلل األمثل لتعليم  -

 .ر كبري من املعلومات يف وقت وجيزاحلصول على قد -

 .تاإلنفتاح على خمتلف الثقافا -

 .وتعلمها تعرف على خمتلف اللغات يف العاملال -

 .أحناء العاملتبادل العلوم و املعرفة مع خمتلف األفراد من  -

   .ربح الوقت لعدم التنقلالتكاليف و  تدين -
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  التسويق االلكرتوينمدخل إىل .2

مراحله ومتطلباته إضافة إىل وخصائصه، أسس جناحه، يندرج حتت مدخل إىل التسويق االلكرتوين مفهومه 

  .وفيما يلي عرض لكل هذه العناصر. مميزات وعوائق التسويق االلكرتوين

  

  مفهوم التسويق االلكرتوين .1.2

 ةـ حيث حاولت مجيع العلوم مواكبةالكبري واملتسارع أثر بشكل كبري على احلياة البشري التكنولوجيإن التطور 

الكبري  التكنولوجيرتبط هذا األخري بالتطور اويف جمال التسويق . يمها وأدائهاواستخدام هذا التطور لتطوير مفاه

ض املفاهيم املستخدمة يف الدراسة لذلك كان ال بد من حتديد بع. والذي ساهم يف خلق مفاهيم جديدة وتطور العلم

  .بشكل منهجي لتحقيق األهداف املسطرة منها

  ماهية التسويق االلكرتوين .1.1.2

 غالبا )االلكرتوين(واصطالحا ويشري لفظ لغة املفهومداللة  عند دراسة أي مفهوم جيب االطالع أوال على

أن  إىل )439-438 ص ،2008ومصطفى،  حسونة،عزام، (عزام  قد أشارو  ،الرقمية وتكنولوجيا الويبللوسائط 

ب انتباه األفراد واملستهلكني جذجيا جلعل التسويق أكثر فعالية و التسويق االلكرتوين يرتكز على فكرة تسخري التكنولو 

وهذا يعين أن التطور التكنولوجي استخدم كأداة لتحقيق  .وذلك باالعتماد على تصميم متكامل للموقع االلكرتوين

  . أهداف التسويق التقليدي حىت أصبح التسويق االلكرتوين مفهوما منفصال له مفهومه وأدواته وأساليبه

ة وشبكات التسويق االلكرتوين بأنه جمموعة من األنشطة التسويقية اليت تعتمد على الوسائط االلكرتونيويعرف  -

 .)449 ، ص2004الصحن، ( واالنرتنتاآليل احلاسب 
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التعامل التجاري الذي يعتمد على تفاعل مقدم املنتج مع املستهلكني بشكل  كما يقصد بالتسويق االلكرتوين -

تطبيق االنرتنت والتقنيات الرقمية ذات الصلة لتحقيق "الكرتوين بعيدا عن التبادل التقليدي ويعرف بأنه 

 .)19 ، ص2002العالق، ( "األهداف التسويقية

دف ويعرف كوتلر التسويق االلكرتوين بأنه  - اجلهود اليت تبدهلا الشركة إلبالغ املشرتين والتواصل معهم 

ا وبيعها على االنرتنت ا وخدما  .(Kotler, 2006, p. 493) الرتويج ملنتجا

إدارة التفاعل بني املنظمة واملستهلك يف فضاء البيئة االفرتاضية من أجل حتقيق املنافع "ويعرف على أنه  -

 .)135 ، ص2004أبو فارة، (" املشرتكة

 تطوير اجلامعات وذلك اعتمادا علىوحنن يف هذه الدراسة بصدد البحث يف التسويق االلكرتوين كأحد آليات 

ا يف باقي أحناء العامل، ويف هذا السياق فان موضوع تسويق املعايري الدولية اليت تصنف  ا مع مثيال اجلامعات وتقار

 اخلدمة اجلامعية والتسويق التعليمي مل يكن مقبوال لدى الوسط اجلامعي يف مثانينات القرن املاضي حيث أشار

(Inlanfeld, 1983) أن معظم عمداء الكليات يف اجلامعات األمريكية آنذاك  )2007الطائي و العبادي، ( حبسب

هم خرجيو كليات ذات اختصاصات بعيدة عن اختصاصات كلية اإلدارة واالقتصاد، فهم ينظرون إليه على أنه شكل 

البا ما يسبب استخدام هذه العبارة مقبول من النشاط حيث يتم تطبيق عبارة التسويق مرارا وتكرارا بدون تعريف وغ

  .شعور بعدم االرتياح بني أعضاء اهليئة التدريسية

  :االلكرتوين يتطلب تفسري التعريف وفق منطلقني اإلبداعيأن البحث حول مفهوم التسويق  إىل اإلشارةود ون

وذلك لتحسني أن التسويق االلكرتوين يرتبط بتسويق اخلدمات واملخرجات واألفكار اليت تقدمها اجلامعة  -

 .مردوديتها باالعتماد على جمموعة من املعايري الدولية املنتقاة واليت تستخدم لتصنيف اجلامعات

اآليل اليت تعمل من خالل أن املتغري األساسي يف دراستنا يعتمد على الوسائط الرقمية وتقنيات اإلعالم  -

 .الشبكة العنكبوتية االنرتنت
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  ئط الرقمية وتكنولوجيا املعلوماتوميكننا من خالل ما سبق وضع تعريف للتسويق االلكرتوين بأنه استخدام الوسا

  .قليدية بشكل أمثلواالتصال لتحقيق أهداف التسويق الت

  االلكرتوينالفرق بني التسويق التقليدي والتسويق . 2.1.2

 دنقص(قبل االنتشار الكبري لتكنولوجيا املعلومات واالتصال اعتمد التسويق على األدوات والوسائل التقليدية 

ومع ظهور التكنولوجيا احلديثة واكبت املؤسسات ). بالتقليدية الوسائل اليت ال تعتمد على التكنولوجيا احلديثة

ل حتقيق أكرب استفادة ممكنة منها والسيما يف خلق وسائل وأدوات واملنظمات هذه التكنولوجيا واستغلتها من أج

  .تسويقية تتالءم معها

  :هناك جمموعة من االختالفات بني التسويق االلكرتوين والتسويق التقليدي ميكن حتديدها يف النقاط التالية

التسويق التقليدي يعتمد على دراسات وأحباث التسويق لتحديد احتياجات الزبون ومدى رضاه على املنتج  -

م   .وآرائهمأما التسويق االلكرتوين فيتيح التفاعل الفوري مع العمالء واحلصول على انطباعا

ماليني املستخدمني  إن عدم رضا الزبون عن خدمة الشركة عرب االنرتنت سوف ينقل إحساسه بعدم الرضا إىل -

الصميدعي و يوسف، ( التسويق التقليدي فان هده احلالة تكون حمدودة االنتقال ولعدد حمدود جدا بينما يف

2004( 

التسويق االلكرتوين يسمح الوصول إىل فئات غري حمدودة من الزبائن يف العامل دون تكلفة وجهد عاليني إذا ما  -

 .مقارنتها بالتسويق التقليديمت 

 .يلة اتصال بعكس التسويق التقليدييعتمد التسويق االلكرتوين على االنرتنت كوس -

 تشر استخدامانولوجيا، حيث االختالف بني املفهوم يتعلق بشكل أساسي مبتغري التكن وجيب اإلشارة إىل أن

 فإن وبالتايل. من املميزات الكبرية اليت تقدمهاتلف امليادين وذلك سعيا لتطوير العلوم واالستفادة خميف  التكنولوجيا
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االختالف بني املفاهيم يتحدد من خالل املقارنة بني املفهوم القدمي واحلديث باالرتكاز على املبادئ العام اليت تتشابه 

  .يف كثرية من األحيان

 يتضمن حتسينا لألهدافالذي طرأ على مفهوم التسويق التقليدي  التطور بأنومن خالل ذلك، ميكن القول 

  .التسويقية العادية وتعزيزا هلا يف نفس الوقت

  .ويف اجلدول التايل نوضح أوجه االختالف بني التسويق االلكرتوين والتسويق التقليدي وفق عناصر حمددة

  االلكرتوين والتسويق التقليديأوجه االختالف بني التسويق ): 04(اجلدول رقم 

  التسويق التقليدي  التسويق االلكرتوين  عنصر املقارنة
  عالية منخفضة  التكلفة 
  حمدودة )عالية(غري حمدودة  السرعة
  )عادة حملي(حمدودة   )قد يكون عاملي(مفتوحة، واسعة  السوق

  الناسخيدم شرحية حمدودة من  خيدم شرحية كبرية من الناس  حجم الشرحية
  السوق الزبون أهم أطراف عملية التبادل
  حمدود واسع تكامل الوظائف التسويقية
توظيف تكنولوجيا املعلومات (سهل طرق التواصل مع الزبائن

  )واالتصال
حمدد بالزمان (صعب نوعا ما 

  )واملكان
  )غري كفء(صعب   )عايل الكفاءة باملرونة(سريع  تطوير املنتج
  صعبة  سهلة  مجع البيانات

  صعبة  سهلة متابعة ردود األفعال
،  )السعودية الشركات يف االلكرتوين التسويق نشاط تقييم( اإللكرتوين التسويقهال السبيعي و عبري اجللهين، : املصدر

  . 30، ص2010، السعودية العربية اململكة، فيصل امللك جامعة اإلدارية العلوم كلية

لنا األمهية الكبرية للتسويق االلكرتوين ودوره يف تعزيز أهداف التسويق  من خالل اجلدول السابق يتضح

  .التقليدي
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  خصائص التسويق االلكرتوين .2.2

  :االلكرتوين منها بالتسويقناك العديد من اخلصائص اليت تربط ه

 )CRM(عالقات الزبون  إدارة. 1.2.2

 اتحيث تتيح التقني. ا مع الزبائنإدارة عالقا يف عملية التسويق تتيح للمؤسسات إن االعتماد على التقنية

 وهذا ما يطلق عليه اليوم. الزبائن فساراتاست أو علية واالستجابة املباشرة لرغباتاحلديثة بناء عالقات مباشرة وتفا

 .CRMإدارة عالقات الزبون 

عامليا واليت تسمح بزيادة رضا الزبائن وكسب والئهم من خالل  واملنتشرةمن اآلليات الناجحة   CRMوتعترب 

وهدفها األساس يتمثل يف زيادة رضا الزبائن " (Langs, 2002, p. 1) ويقول. االستجابة والتفاعل معهم

وكسب والئهم مع تقدمي دعم أفضل وأكثر وخفض كلفة املنتجات املستهدفة عن طريق ربط وظائف التسويق 

وذلك حبسب " واملبيعات والبحث والتطوير وخدمات دعم الزبائن معاً، والذهاب خطوة أبعد خبلق القيم املضافة هلم

  .)69ص، 2009عمار و ليث، (

ا  (Judith, 2003, pp. 4-5)عرفها   كما بناء عالقة مع الزبون عرب دورة حياته الكاملة عن طريق ”بأ

  "املنظمة أهدافواألفراد مبا حيقق  اتيجي للمعلومات، العمليات، التقنياالستخدام االسرتات

 .نات، التقنيات الرقمية املستخدمةقواعد البيا(جناح العالقة مع الزبون على العديد من العناصر منها  ويعتمد

 .)التواصل مع الزبون، مستوى رضا الزبون عن الشبكة اخلاصة باملؤسسة إسرتاتيجيةتفاعل الزبون، معطيات الزبون، 

 الواسعة اخلدمة. 2.2.2

 املوقع االلكرتوينميكن للزبائن التواصل مع  )Mass service( خدمة واسعة التسويق اإللكرتوين يتميز بأنه يقدم

إقامة نظام الكرتوين مشفر يتيح احلفاظ على  للمؤسسةميكن  إذي وقت وعرب وسائل اتصال آمنة، للمؤسسة يف أ

 .)238 ، ص2017خليل، رفعت ( خصوصية الزبون ومعلوماته اخلاصة
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 العاملي املوحد السوق. 3.2.2

 ن حدود، حيث ميكن للزبون الوصولتتيح الشبكة العنكبوتية للمؤسسات استهداف مجيع األسواق العاملية دو  

العاملية يتطلب وقع املؤسسة وطلب اخلدمات والسلع بشكل مباشر دون احلاجة للتنقل، إال أن استهداف األسواق مل

  )، بتصرف432 ، ص2006حف، عباس، و الغرباوي، أبو ق( الزبائن بلغته ضرورة التواصل مع

 الرتويج. 4.2.2

 اليت ميكن استخدمها للرتويج واآللياتيتيح الوسط االلكرتوين خيارات كثرية للرتويج، حيث تتعدد الوسائل 

ومع ازدياد حدة املنافسة بني الشركات نتيجة لتنوعها وزياد حدة . خلدمة ما أو منتج معني بشكل مدفوع أو جماين

  .شكل الرتويج وحداثة أسلوبه وطريقته أحد العوامل اليت تساهم يف جناحه املنافسة بينهما يصبح

 املتسارعة التغيريات. 5.2.2

 ، ويرتتبواسعة نتيجة للتطور الكبري يشهد السوق االلكرتوين والتسويق املعتمد على استخدام االنرتنت تغيريات 

لذلك جتدر . اخلصوصية واالستخدام ةاحلماية، أو سياسقنية أو آليات على ذلك تغيريات كبرية سواء من الناحية الت

  .بالشركات ضرورة متابعة التغيريات املتسارعة ومواكبتها

 احلماية. 6.2.2

 السطو غري املادي على املعلومات تعترب األسواق االلكرتونية هدفا متاحا أمام قراصنة املعلومات وعمليات

العديد من الشركات لتطوير وتسعى . اخلاصة بالزبائن والشركات، وعلى املنتجات واخلدمات والبنوك االلكرتونية

ا  ةمنظوم احلماية لديها من أجل مكافحة التطور يف عمليات القرصنة االلكرتونية وتوفري احلماية الالزمة لبيانا

ا وكسب ثقة الزبون  .ومنتجا

 إلنشاء شركات ومهية أو زبائن غريمكانية استخدام شبكة االنرتنت متوفرة بشكل كبري إىل ما سبق، فإن إ إضافة

 .حقيقيني ميكن أن يسامهوا يف تشويه مسعة منتوج معني أو القيام حبمالت إعالنية مضادة ضد مؤسسة ما
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 تساويةامل فرصال.7.2.2

 ية وكبرية أو صغرية فرص متقاربة من خالل التسويق االلكرتوين أصبح لدى الشركات سواء كانت شركات دول

ا الشركات  -وليست متساوية ا عرب العامل دون حاجة الشركات الصغرية للبنية التحتية اليت تتمتع  يف تسويق منتجا

ا وانتشارها ا وزيادة مبيعا إال أن هذه الفرص غري متساوية العتبارات منها قدرة . العمالقة من أجل تسويق خدما

مالقة على توفري التمويل الالزم لبناء بنية الكرتونية هلا على الشبكة واستخدام فرق عمل أكثر احرتافية الشركات الع

ا يوفر للجميع البيئة اليت ميكن من خالهلا تطبيق  أنالتحتية ميكن  نيتهلكرتوين ببإال أن التسويق اال. لتسويق منتجا

 .مبتكرة وحديثة تساعد الشركات الصغرية على الظهور آليات

 االلكرتونية املعامالت. 8.2.2

 م الوثائقعند استخدام التسويق االلكرتوين يتم االعتماد على املراسالت االلكرتونية دون احلاجة الستخدا 

دمة، حيث مت مؤخرا إعداد آليات خاصة بالتوقيع اخلستفادة من االشراء أو الواألوراق لطلب أو إمتام عملية 

  .من طرف املنظمات الدولية املختصة واعتمادهااملعامالت  علىااللكرتوين 

 التوقيت مالئمة. 9.2.2

 د بوقت حمدد، حيث يكونيتيح االعتماد على التسويق االلكرتوين خلق آليات جديدة للعمل وعدم التقي 

ديد من الشركات إىل لذلك تلجأ الع. التوقيت وذلك بسبب انتشاره حول العاملالسوق املستهدف غري موحد 

وبالتايل يصبح باإلمكان تصُفح . عامل لتغطي عدد ساعات اليوممن األشخاص من أي مكان يف ال توظيف عدد

  .املناسبأو طلب اخلدمة يف الوقت  واستعراض املنتج أو اخلدمة عرب اإلنرتنت يف أي وقت ومن أي مكان والشراء

  

  

  



أساسيات التسويق االلكرتوين                                       الفصل الثاين                        
 

 

69 

 الزبون مكان يف التواجد .10.2.2

 د الكثري من البشر بشكل يومي علىلقد أصبحت اإلنرتنت فضاء ال ميكن االستغناء عنه، حيث يتواج 

الشبكةـ وبالتايل فإن املؤسسات عند استخدام التسويق االلكرتوين تستهدف األشخاص بشكل أكثر سهولة وذلك 

  .املتعددة الرتويج الرقمي تقنياتباالعتماد على 

  جناح التسويق االلكرتوين أسس . 3.2

فوزي، ( :هناك العديد من العناصر اليت يقوم عليها التسويق االلكرتوين الناجح ملنتج معني أو خدمة وهي

  )، بتصرف01 ، ص2015

 : املقدم) سلعة أو خدمة(املنتج . 1.3.2

 السيما يف ظل التنافس الكبري بنيعملية تسويقه الكرتونيا  إجناحطبيعة املنتج ونوعه تساهم بشكل كبري يف  إن

، فيمكن أن يكون املنتج سلعة مادية أو خدمة أو فكرة أو إعادة تطوير منتج املؤسسات من خمتلف أحناء العامل

 .لسوقموجود مع إضافة بعض املزايا اليت ميكن أن حتقق ميزة تنافسية مقارنة مع املنتجات األخرى املوجودة با

 :املوقع االلكرتوين. 1.1.3.2

 طبيعةل ب حتتوي على تعريف كامل حاليا، مل تعد هناك شركة أو مؤسسة ال متلك واجهة الكرتونية على الوي

ا، و  كماالنشاط وأهداف املؤسسة ورؤيتها، و   إالتعرض املنتجات أو اخلدمات اليت تقدمها ووسائل التواصل اخلاصة 

أن هذا يعترب غري كاف لتحقيق أقصى استفادة من املوقع االلكرتوين، حيث جيب ويف ظل التنافس الشديد أن يصبح 

مع الزبائن بشكل مباشر عن طريق تقدمي خدمات  ويتواصل املوقع االلكرتوين موقعا تفاعليا حيدث بشكل مستمر

  . الكرتونية للجمهور
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 :اخلطة التسويقية. 2.1.3.2

ا تلعب اخلطة التسويقية عنصرا اتعترب   واخلطة دورا هاما يف حتقيق أهداف املؤسسةسرتاتيجيا ألي مؤسسة أل

التسويقية ال تتعلق باملنتج يف حد ذاته فقط بل تعترب القاعدة األساسية اليت تتحكم يف موارد وإمكانيات املؤسسة 

دف  عليه  وجيب أن تعتمد اخلطة التسويقية على عدة  هإقبالاملستهلك باملنتج وضمان استمراره أو  إقناعوذلك 

  ). واملدى املتوسط واملدى البعيداملدى القصري(مراحل زمنية 

  مراحل التسويق االلكرتوين. 4.2

أن  )، بتصرف427-426 ، ص2008م، حسونة، و مصطفى، عزا(يف كتابه  وآخرونيقول زكرياء عزام 

  :وهي Arther Little   التسويق االلكرتوين حيتوي على أربعة مراحل حبسب منوذج

 مرحلة اإلعداد .1.4.2

م وتدون يف قاعدة بيانات حيثحيث حتدد رغبات املستهلكني وحا ،سوقلاتتم يف مرحلة اإلعداد دراسة   جا

بيانات تساعد حتليل كما و يتم االستفادة منها يف حتديد مدى إقبال املستهلكني على السلعة أو اخلدمة املراد إنتاجها،  

م العمرية ومناطقهم  الشركة يف إنتاج السلع وتقدمي اخلدمات اليت تتماشى مع رغبات املستهلكني حبسب فئا

 .اجلغرافية

 مرحلة االتصال. 2.4.2

 لإلعالنالويب سايت و   التواصل مع املستهلكني من خالل صفحات االنرتنت آلياتيف هذه املرحلة يتم خلق 

م وميكن معاجلة املعلومات من خالل منوذج   :ويتكون من املراحل التالية AIDAوالرتويج عن منتجا

 .مرحلة جذب االنتباه -

 .مرحلة مجع املعلومات الالزمة -

 .مرحلة إثارة الرغبة -
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  .مرحلة الفعل والتعرف السلوكي -

 مرحلة التبادل. 3.4.2

 من قبل املستهلك وهي مرحلة قبول املنتج واالتفاق بني الشركة واملستهلك حيث يتم إصدار قرار بالشراء من

  .خالل استخدام وسائل الدفع االلكرتونية

  مرحلة ما بعد البيع. 4.4.2

دف هذه املرحلة إىل وجود خدمة ما بعد ال  والزبائن ألخذ االنطباعات أو الدعم املباشر بني الشركة بيعو

 :وذلك من خالل. واحملافظة عليهم

 .إجياد غرف حمادثة افرتاضية -

 .ودعم املنتجخدمات إسناد  -

 .االستجابة لألسئلة واالستفسارات -

  .متابعة الزبون وتزويده بكل ما هو جديد عن طريق الرسائل االلكرتونية -

  التسويق االلكرتوين متطلبات ومميزات . 5.2

 ري العديد من املتطلبات والعناصرمن أجل ضمان جناح عملية التسويق االلكرتوين ألي مؤسسة جيب عليها توف

  .اليت تتوافق مع مبادئ التسويق احلديث، وذلك لضمان حتقيق فعالية أكرب للعملية التسويقية

  متطلبات التسويق االلكرتوين . 1.5.2

ا إلجناح عملية التسويق اإللكرتوين وحنددها كالتايلهناك العديد من    :املتطلبات اليت جيب االستعانة 

التعريف بكافة  غري مادي للمؤسسة ميكن من خالله كون مبثابة مقريإلكرتوين منفصل للمؤسسة  موقع -

بعضهم كذلك يف تواصل املوظفني داخل املؤسسة مع ه  وعرض املنتجات، وميكن استخدام أقسام املؤسسة

 .البعض
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مصداقيته لدى  لضمان اإللكرتوين املوقععنوان بريد إلكرتوين رمسي للمؤسسة يكون عادة مرتبطا بامتداد  -

 .الزبون

والربجميات  املستخدمة من طرف املؤسسة ومتابعة  االلكرتوين  وقعفريق تقين متخصص يف إدارة املضرورة توفر  -

 .خلارجيةأنظمة األمن واحلماية الداخلية للمؤسسة وا

 .توفري فريق متخصص يف التسويق االلكرتوين لوضع اخلطط واآلليات الالزمة لتسويق املنتج أو اخلدمة -

  .إمكانية التعامل مع النقود الرقمية أو الدفع االلكرتوين -

 التسويق االلكرتوين  مميزات . 2.5.2

انفتاح املؤسسات على األسواق احمللية والدولية  إىللقد ساهم التطور التكنولوجي الكبري الذي شهده العامل 

لوضع اسرتاتيجيات جديدة تتوافق مع متطلبات التسويق االلكرتوين  ؤسساتكبري، األمر الذي دفع تلك امل  بشكل

  .ؤسساتي ساهم يف تطوير أداء تلك املالذ

 رفع مردوديتها ودخول أسواقهم يف ولقد أدركت تلك املؤسسات أمهية وفعالية هذا النوع من التسويق كونه يسا

  :جديدة بشكل أكثر سالسة، ويتيح هذا النمط من التسويق العديد من املميزات ميكن أن نذكر منها

تسويق املنتج السابق أو  وإعادةضمان استمرار عالقة الشركة بزبائنها وخلق آليات فعالة للتواصل معهم  -

 تسويق منتج جديد

 .بأقل تكلفة وجهد عزيز استهداف السوق احملليةتإضافة ل لعامليةاستهداف األسواق ا إمكانية إتاحة -

وأراء زبائنها  ؤسسةباالستعانة بقواعد بيانات امل سهولة إجراء الدراسات واألحباث االستقصائية والتسويقية -

ا  .حول منتجا

اإلعالن املوجه القدرة على استهداف املستهلكني بشكل أكثر دقة من السابق، وذلك من خالل استخدام  -

 .حبسب الفئة العمرية أو املنطقة اجلغرافية
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ت بشكل أكرب وأكثر سهولة ودقة من خالل خدما FEEDBAAKإمكانية احلصول على التغذية الراجعة  -

 .للمؤسسة االلكرتوين وقعحمددة ميكن إتاحتها على امل

واآلراء حول قبول املنتج اخلاص باملؤسسة أو منتجات املؤسسات املنافسة  فعالالقدرة على قراءة ردود األ -

 .ومدى رضا املستهلكني عنها، وبالتايل القدرة على حتسني املنتج أو اخلدمة املقدمة

  :فعالية التسويق االلكرتوين من خالل العناصر التالية حتديدوميكن 

 مؤسسة وأمن املستهلكني؛وجود آلية خللق تكامل بني البوابة االلكرتونية لل -

 ح للزبائن فرصة االختيار؛يضمان سهولة الوصول للمعلومات اخلاصة باملنتج واملؤسسة بسهل سلس ومريح يت -

 حتديث ومتابعة األنظمة التكنولوجية املستخدمة كأدوات تسويقية للمؤسسة؛ -

م بش - الشرائية هلم واليت تؤثر بدورها قدرة كل دائم لتلبيتها والتعرف على الدراسة رغبات املستهلكني وحاجا

  .)95 ، ص2014ار و حممد عيد القادر، حممد احلسيين عم( على الطلب اخلاص بالسلع

  معوقات التسويق االلكرتوين . 6.2

عمرو أبو ( :بات اليت تشكل حتديا لنجاح عملية التسويق االلكرتوين وتتمثل فيما يليمتت العديد من العق

  )بتصرف، 10 -7 ، ص2005اليمني، 

  السرية واخلصوصية.1.6.2

م الشخصية مثل االسم والنوع وتاريخ امليالد وطريقة ال إلمكانية تسرب املستهلكنيإن إدراك  د يسدتمعلوما

م السيمابطاقات االئتمان جيعلهم يرتددون يف وضع  قامأر و  االلكرتونية وتسريب بطاقات  القرصنةبعد انتشار  معلوما

الذي يفرض على املؤسسات استخدام برجميات خاصة ومكلفة حلماية معلومات املستهلكني وضمان  األمراالئتمان 

ا   . األمن وحفظ املعلومات أنظمةهذا األمر يتطلب ضرورة متابعة التحديثات األمنية املتسارعة لتحديث . عدم تسر
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 وانني والتشريعاتالق. 2.6.2

 لقوانني والتشريعات من أجل محايةبات على املؤسسات االلتزام با يف إطار تنظيم عمليات التسويق االلكرتوين

حقوق امللكية والنشر على شبكة االنرتنت األمر الذي حيد من تطور األنظمة املالية والتجارية وتسهيل عمليات 

يف بعض الدول ونود اإلشارة إىل أن عدم وضوح التشريعات القانونية اخلاصة حبماية املستهلكني . التسوق االلكرتونية

يعرض املؤسسات للوقوع يف حالة انتهاك القوانني أو الضوابط املقررة من طرف تلك الدول السيما يف عمليات غسيل 

  .)، بتصرف11 ، ص2005البارودي، ( األموال

 للغة والثقافةا .3.6.2

ا عرب إن ا أو خدما  بعدة لغات املوقع االلكرتوين استهداف أسواق جديدة يتطلب من املؤسسة عرض منتجا

لغات زبائنها مع ضرورة مراعاة االختالفات الثقافية والعادات والتقاليد املتباينة  إىلوهذا األمر يتطلب ترمجة النصوص 

  .األممبني 

 اإلدارة اجليدة .4.6.2

  ط واضحة ملواجهة التغيري املستمركما هو احلال يف التسويق التقليدي فان التسويق االلكرتوين يتطلب وضع خط

يف حركة األسواق احمللية والعاملية وذلك من خالل فريق عمل خمتص يتوىل مهمة إدارة هذه اخلطط وحتديثها وتوجيهها 

 .وفق متطلبات السوق والتطورات اليت يشهدها

  مزايا وعيوب التسويق االلكرتوين. 7.2

من العيوب والنقائص اليت ميكن أن خيلو  ال حيققها إال أنهللتسويق االلكرتوين جمموعة من املزايا اليت ميكن أن 

  .تقلل من فعاليته
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  مزايا التسويق االلكرتوين .1.7.2

 ، ص2004الصميدعي و يوسف، ( :يوفرها التسويق االلكرتوين ونذكر منهاهناك العديد من املزايا اليت 

  )، بتصرف284 -283

 .فتح أسواق جديدة وإمكانية الوصول إىل مجيع األسواق العاملية -

قابلية تطوير العالقات مع الفئات املستهدفة من التسويق حيث ميكن أن ختلق أدوات التسويق االلكرتوين  -

 .آليات للتفاعل مع الزبون مباشرة

دمات املقدمة وهذا بإمكان احلواسيب ختزين كم هائل من املعلومات املتعلقة بأوصاف وأسعار املنتجات واخل -

هم يف توظيف هذه البيانات ايس ممامعلومات الزبون واملنتج وحتليل من شأنه إنشاء قاعدة بيانات جلمع 

 .وحتليلها للحصول على نتائج سريعة

ميكن من خالل التسويق االلكرتوين الرتويج خلدمة أو منتج معني الستهداف فئة عمرية معينة أو حيز  -

جغرايف معني أو فئة اجتماعية هلا اهتمامات مشرتكة وذلك من خالل العديد من الوسائل منها خدمة قوقل 

 .واإلعالن املوجه عرب شبكات التواصل االجتماعي املختلفة أدسنس وقوقل أدورد

بعرضها لالختبار وإبداء الرأي بل ويصل يساهم التسويق االلكرتوين يف تطوير املنتجات املسوق هلا وذلك  -

 .األمر يف بعض املنتجات الستقبال آراء املستهدفني حول فكرة جديدة ملنتج

 يتيح التسويق االلكرتوين تسويق منتجاته بشكل جماين وذلك باالستعانة بالعديد من املواقع وشبكات -

 .التواصل االجتماعي
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  التسويق االلكرتوين وبيع .2.7.2

 ، ص2008الصرييف، التسويق اإللكرتوين ، ( :االلكرتوين العديد من املعوقات والسلبيات نذكر منها للتسويق

  )، بتصرف50- 49

يسبب أثرا عكسيا  التسويق االلكرتوين ورغم أنه يضمن سرعة انتشار املنتج بكافة أنواعه إال أنه ميكن أن -

 .وذلك بانتشار اآلراء السلبية واالنتقادات بشكل واسع النطاق

التطور املستمر للتقنية يتطلب مواكبة مستمرة ومتسارعة األمر الذي جيعله حتديا تواجهه املؤسسات يف ظل  -

 .التنافس الكبري

 .ياس أثر النفقات التسويقية أمرا صعباصعوبة تربير التكلفة املالية املرتبطة بالتسويق االلكرتوين حيث يعترب ق -

التسويق االلكرتوين بات يتطلب وجود خربات وجمموعات متخصصة لتواكب االزدحام الشديد وتكدس  -

  املعلومات

  املوقع االلكرتوين .3

 اليتصنافها، وهي كذلك البوابة تعترب املواقع االلكرتونية البوابة اليت ميكن من خالهلا عرض املعلومات بكافة أ

ا على الشبكة العنكبوتية للمعلوماتمي   .كن ألي شخص زيار

  وأنواعه املوقع االلكرتوين مفهوم.1.3

  .سنتناوهلا بالتفصيل هناك جمموعة من املفاهيم حول املوقع االلكرتوين

  وقع االلكرتوينمفهوم امل .1.1.3

 لومات الدولية، حيث يتكون املوقععرب شبكة املعتعترب املواقع االلكرتونية هي اآللية اليت ميكن من خالهلا اإلحبار 

، " فرري س"فريد يتصل عن طريق متصفح مبساحات لتخزين البيانات واملعلومات " دومني"االلكرتوين من اسم نطاق 

  :وهناك جمموعة من التعاريف له نذكر منها
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يعرف املوقع االلكرتوين على أنه جمموعة من الصفحات والنصوص والصور واملقاطع املتحركة املرتابطة وفق  -

هيكل متماسك ومتفاعل يهدف إىل عرض ووصف املعلومات والبيانات عن جهة ما أو مؤسسة ما حبيث 

 االنرتنتقع على شبكة يكون الوصول إليه غري حمدد بزمان وال مكان وله عنوان فريد مييزه عن بقية املوا

  .)352-351 ، ص2004الزعيب و الشرائعة، (

والذي حيتوي  )www(موقع الكرتوين يف جغرافية الفضاء ضمن الشبكة العاملية "  بأنه Katyal كما عرفه -

  .)9 ، ص2010عتييب، ( "على صور ونصوص وأصوات ورسوم فيديو

ا والتفاعل معها عرب بـرامج عبارة عن جمموعة صفحات الكرتونيـة مرتبطـة مـع  - بعـضها الـبعض ميكن مشاهد

كمـا ميكن عرضها بواسطة اهلواتف النقالـة عبـر تقنيـة نظـام ) browser web( حاسـوبية تـدعى املتـصفحات

 .)9 ، ص2010عتييب، ( "وهـذه الصفحات موجودة فيما يسمى باخلادم « wap» التطبيقـات الالسـلكي

  املواقع االلكرتونيةأمهية .  2.1.3

نظرا ملا يشهده العامل من تطور تكنولوجي وجب على املؤسسات مواكبة هذه التكنولوجيا املتسارعة واملتغرية 

والبحث عن طرق حديثة تساهم يف منافسة خمتلف املؤسسات داخليا وخارجيا، وأصبح املوقع االلكرتوين بوابة أو 

ا لزبائنها، و واجهة املؤسسة اليت تقوم بالتعريف عن    :ما يليتكمن أمهية املوقع االلكرتوين فيمهامها وخمتلف منتجا

تقريب املسافات وتسهيل التواصل بني املستهلكني واملؤسسات عن طريق مواقع التواصل االجتماعي  -
 .ف املنتجات واالختيار فيما بينهمواملدونات والتويرت اليت تسمح هلم بالتعرف على خمتل

 .طريق الربيد االلكرتوين للمؤسسة استعماله عن املنتج وطريقةسار على إمكانية االستف -
باتت األنرتنت متوفرة  تقليص اجلهد والتكلفة للوصول إىل أكرب عدد من العمالء وجذب عمالء جدد، حيث -

 .يف كل بيت
 .عن طريق االنرتنت تسهيل عملية التسوق للعمالء -
 .نشر اإلعالنات يف اليوتيوب والنقر عليها إمكانية كسب مدخول إضايف من خالل العمل على -
-  
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  أنواع املواقع االلكرتونية. 3.1.3
 :وميكن تلخيص هذه األنواع يف الشكل التايل

  أنواع املواقع االلكرتونية: 03رقم شكل ال
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، )خاص(موقع مركز الرائد للتدريب والتطوير اإلعالمي : اعتمادا علىمن إعداد الباحثة  :املصدر
7/anwaa.pdf-http://alraeed.net/training/uploads/files/pdf2010 ،15/06/2016 .  
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الجمھور 

مواقع تجاریة إعالمیة -2 مواقع تجاریة تسویقیة  -1  

مواقع شاملة - 4 مواقع إخباریة -3  

اإلذاعات والقنوات الفضائیة  -6 إعالمیة مساندة -5  

 مواقع ھواة -1

 مواقع محترفة -2

 مواقع آخذة في االحتراف -3

 تمویل مؤسسات تمویل شخصي -1

 تمویل خیري تمویل تجاري -2

تمویل ذاتيتمویل ترویجي-3

 بسیطةھیاكل  -1

 ھیاكل معقدة -2

 ھیاكل ممتدة -3

 المواقع البسیطة -1

 المواقع الكثیفة -2

المواقع المركبة-3

 مواقع تعتمد على اإلبھار -1
 مواقع تعتمد على المعلومة -2

 والجذب
 مواقع معلوماتیة للمشتركین -3

 مواقع تستھدف جمھورا متخصصا محترفا -1

 مواقع تستھدف جمھورا عاما متنوعا -2

 مواقع تستھدف جمھورا نوعیا -3
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دف إىل حتقيق  هناك تقسيمكما و  للمواقع االلكرتونية حسب اهلدف من كل موقع كاملواقع التجارية اليت 
ا وجذب أكرب عدد من الزبائن، واملواقع التعليمية اليت هدفها تعليمي بالدرجة  األرباح من خالل التعريف مبنتجا

ع حكومية تسعى إىل دعم عكس صورة حسنة للجامعات واملراكز التعليمة، إضافة إىل مواق األوىل من خالل
  .(Brody, 2001, p. 76)  املؤسسات ذات الطابع العام ومواقع عسكرية وغريها من املواقع االلكرتونية

  

  عوامل جناح املوقع االلكرتوين. 2.3

-M. Jeanنوعه وهدفه، ولقد حددهناك جمموعة من العوامل اليت تلعب دورا كبريا يف جناح أي موقع مهما كان 

François Maillé هذه العوامل يف النقاط التالية : (François Maillé, Octobre 2007, pp. 21-22) 

 :أن تكون مهمة املوقع االلكرتوين واضحة -

 الشرحية املعنية مبحتوى املوقعاألخذ بعني االعتبار : توجيه حمتوى املوقع إىل شرحية معينة. 

 ترتيب سهولة االنتقال وتصفح املوقع، يم احملتوى بشكل واضحتنظ:احلفاظ على بساطة املوقع من خالل ،

 .واحلفاظ على تسلسلها وتناسقهااملعلومات، 

 حتديث الروابط  بصورة مستمرة ومراقبتها بانتظام. 

 :االهتمام جباذبية املوقع -

 مصداقية املوقع. 

  املوقعقوة. 

 جعل املوقع تفاعلي مع زوار املوقع.  

 إنشاء موقع الكرتوين متطلبات. 3.3

مطر، ( :للقيام بإنشاء موقع الكرتوين ال بد من توفر جمموعة من املتطلبات اليت تساهم وتسهل من إنشائه وهي

2018(  
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  التخطيط. 1.3.3

. الين ويتم ممارسته من قبل اجلميعأسلوب ومنهج يف التفكري املنطقي والعقإن التخطيط كمفهوم ومصطلح هو 

وهو يتعلق بتصور ورؤية لوضعية معينة يف املستقبل مطلوب الوصول إليها ووضع الوسائل واإلجراءات الكفيلة 

  .بتحقيقها

بلوغها وحتقيقها قبل  قبل القيام بأي خطوة على املؤسسة تسطري خمتلف األهداف الرئيسية والفرعية اليت تسعى

الشروع يف إنشاء املوقع االلكرتوين، فوضع أهداف املؤسسة يسمح هلا بتحديد املنتجات أو اخلدمات اليت تسعى إىل 

تسويقها، باإلضافة إىل اجلمهور املستهدف ، وحمتوى املوقع، وأساليب االتصال كما تسمح بوضع االسرتاتيجيات 

الزمنية املستغرقة يف إنشاء املوقع وكذا حتديد املعايري اليت يتم على أساسها تقييم املوقع اليت سيقوم عليها املوقع واملدة 

جتنب املشاكل يف فالتخطيط املسبق يسمح للمؤسسة  أو جتديد املوقع وغريها، صوالتعديالت احملتملة كتحديث ال

  .املستقبل

  اختيار النطاق وتسجيله.  2.3.3

 ا االسم الذي ميثلها، إذ جيب علىكبرية على املؤسسة أخذها بعني االعتبار كويلعب اختيار النطاق أمهية  

املؤسسة انتقاء االسم بعناية حيث يكون بسيط وسهل النطق وميكن تذكره، إضافة إىل ربطه بامسها أو نشاطها حىت 

امتداد وعند اختيار اسم النطاق جيب حتديد  .يتمكن متصفحي األنرتنت من الوصول إىل موقعها بسهولة ودون عناء

النطاق بشكل يتالئم مع طبيعة املؤسسة فإذا كانت مؤسسة حكومية يتم اختيار امتداد يدل على الدولة، على سبيل 

  ). (dzاملثال يف اجلزائر يكون امتداد النطاق 

  اختيار مزود خدمة االستضافة.  3.3.3

. دمة األنرتنت أو الشركة املضيفةواختيار االسم إىل االشرتاك لدى مزودي خحتتاج املؤسسة بعد حتديد أهدافها 

ظهوره بهذه األخرية اليت تقوم على بيع خدمات استضافة الويب لعمالئها مقابل نشر املوقع على االنرتنت مما يسمح 
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هم بعد األخذ بعني االعتبار يف حمركات البحث، وهناك جمموعة كبرية من شركات االستضافة يتم االنتقاء واالختيار بين

 :جمموعة من األمور هي

 .توفر برامج احلماية من االخرتاق -

 .حجم مساحة التخزين -

 .قوة معاجل البيانات -

 .قوة وحدات التربيد املركزية -

 .حجم بطاقات الذاكرة -

 .النسخة االحتياطية للموقع والقدرة على اسرتجاع البيانات -

  .الفين وخدمة الزبائن عمالد -

  قع االلكرتونيةودة املو معايري ج .4.3

ا  تقييمأخذها بعني االعتبار عند  جيب هناك جمموعة من املعايري اليت د مدى جودة يحتدتساهم يف أي موقع كو

  .ومقارنتها بباقي املواقع املنافسة املوقع

  قع االلكرتونيةأمهية تقييم جودة املو  .1.4.3 

من خالل اإلقبال الكبري عليه، وكون  واسعاى شبكة األنرتنت، وأخذه صدى نظرا النتشار املوقع االلكرتوين عل

كة االنرتنت متاحة للجميع ميكن ألي شخص ميلك جهاز حاسوب متصل بشبكة االنرتنت إنشاء موقع الكرتوين بش

  .ونشر ما يشاء فيه مع إطالق اسم علمي موثوق جلذب وكسب ثقة الزوار

اهلادي و صاحل، ( إىل أمهية ضبط وتقييم جودة املواقع االلكرتونية لألسباب التالية الباحثني أنظاراألمر الذي وجه 

2001(:  

 .وقع دون وجود ضوابط علمية وأدبيةإمكانية أي شخص النشر يف امل -
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 .وبة حتديد املصدر احلقيقي للموقعصع -

 .اهلدف من تواجد موقع معني وصحته صعوبة حتديد -

 .صعوبة حتديد حداثة احملتوى املطروح يف املوقع -

 .حتديد املسؤولية الفكرية للموقعصعوبة  -

 .يةعدم مراجعة الكثري من املواقع وحتديد حمتواها وتنقيتها من قبل اجلهات العلمية والبحث -

  .غياب اإلطار القانوين املنظم حلق امللكية الفكرية للمعلومات املدرجة يف هذه املواقع -

  معايري تقييم جودة املواقع االلكرتونية .2.4.3

خالل البحث عن معايري تقييم جودة املوقع االلكرتوين ومن خالل االطالع على العديد من املواقع اخلاصة 

ا  حسني، ( حممد مصطفى حسنيباجلامعات أو املؤسسات احلكومية واخلاصة واعتمادا على الدراسة اليت قام 

 :املعايري التالية حسب الشكل التايل ميكن حتديد )45- 41 ص، 2010

  معايري جودة املواقع االلكرتونية ):04(الشكل رقم 
  

  

  

  

  

 

 حتليلية دراسة االلكرتونية عــاملواق ودةــج مــتقيي حممد مصطفى حسني، :  من إعداد الباحثة اعتمادا على: املصدر
  .10 ، ص2010، العراق، واالقتصادية اإلدارية للعلوم تكريت ، جملةجنبيةألوا العربية املواقع بعض بني مقارنة
  

 سهولة التعامل التنظيم التصميم احملتوى

 الحداثة -1

 التغطیة -2

 الموضوعیة -3

 الدقة -4

 السلطة الفكریة -5

مالئمة  -6

الجاذبیة -1
 اللون -2

 الفیدیو والصوت -3
 والصورة

 النص -4

 الفھرس -1

 خریطة الموقع -2

 االتساق -3

الروابط أو  -4
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  :على النحو التايل على حدةوسنحاول التطرق إىل كل معيار ومؤشراته كل 

  احملتوى .1.2.4.3

م مستخدمي املوقع حيث تؤكد األحباث على   عنصر احملتوى كونه واحد منأمهية يتم انتقاء ونشر معلومات 

 .(Hasan, 2014, p. 185) االنرتنتأهم العوامل املؤثرة على شبكة 

ا عند إجراء عملية تقييم املواقع االلكرتونية نظرا كما  يعترب جودة احملتوى من أهم عناصر اجلودة اليت جيب مراعا

صها للحكم على جودة هذه املعلومات، واليت يتم حواليت يتم ف االنرتنتحلجم املعلومات الكبرية املتوفرة على شبكة 

ا من خالل جمموعة من املؤشرات   :احلكم على جود

 فها، حيثإن التعامل مع حمتوى املوقع االلكرتوين يرتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة احملتوى املقدم وتصني : حلداثةا 

غالبا إىل معلومات ثابتة ال تتغري بشكل دوري  مثل العناوين أو األقسام الرئيسية الثابتة وحمتوى يتغري  ينقسم احملتوى

داخل املؤسسة أو لتحديث األخبار وإضافة حمتويات جديدة، وجتدر باستمرار وذلك تبعا للتغريات اليت حتدث 

اإلشارة إىل أن تاريخ وضع املعلومة أو اخلرب جيب أن يكون واضحا وكذلك األمر عند إضافة أي تعديل على 

معلومات مت وضعها سابقا، ومبا أن املوقع االلكرتوين حيتوي على معلومات حقيقية تتعلق باملؤسسة فان وضع 

 ).خريطة املوقع(علومات تتم وفق تصنيفات ثابتة ومتغرية حتدد يف قسم جامع يعرف امل

 موقعهاغب املؤسسة يف نشرها عرب تر  ماوضع كافة املعلومات حول يقصد بالتغطية  :)الصلة( التغطية 

وذلك حتقيقا للهدف الذي حتدده املؤسسة، فإذا كانت التغطية شاملة للجانب املوضوعي ميكن قياس  االلكرتوين

مردودية املوقع االلكرتوين ومدى خدمته للمؤسسة التابع له، ويف حال كانت التغطية غري شاملة وغري متعمقة ينعكس 

ابالسلب على صورة املؤسسة ويؤثر على حتقيق املوقع االلكرتوين لأله   . داف املنوط 

 قواعد اللغوية السليمة عند كتابةميكن احلكم على أي حمتوى الكرتوين من خالل مدى االلتزام بال :الدقة 

واللغوية واملطبعية انطباعا سيئا لدى املستخدمني األمر الذي ينعكس سلبا  اإلمالئيةاحملتوى حيث تعطي األخطاء 
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جيعل كما أن  االعتماد على معلومات غري موثقة بأسلوب منهجي . على مصداقية املوقع واملؤسسة اليت يتبعها

  .االعتماد عليها مشكوك فيه من قبل الزوار، كما جيب تفادي الوقوع يف األخطاء التقنية داخل املوقع

 ت وبشكل ملحوظ املعلومات غريزايديف ظل االنفتاح الكبري على الشبكة العنكبوتية ت :السلطة الفكرية 

لذلك ومن أجل ضمان مصداقية املعلومة يتم وضع مصدر املعلومة سواء كانت جملة أو هيئة أو فرد والتأكد املوثقة،  

املؤسسة تتحمل مسؤولية صحة املعلومات الواردة يف موقعها وجتدر اإلشارة إىل أن . منها من طرف إشراف خمتصني

ا صاحبة السلطة ا في مسؤولية املؤسسة عن احملتوى يف حالة التصريح بذلك عرب لفكرية على احملتوى، وميكن أن تنأل

 .بنود اخلصوصية أو عند اخرتاق املوقع االلكرتوين للمؤسسة

 تم انتقاء احملتوى حسب اجلمهوروالفئة املستهدفة، فيبني املعلومات  وتعين وجود ارتباط :مالئمة املعلومات 

  .املستوى الثقايف والتعليمي حىت يتناسب مع مستواه املستهدف من حيث

 شر من خالل عدد اللغات املستخدمةتوفر تصفح املوقع بأكثر من لغة وميكن قياس هذا املؤ : تعدد اللغات 

  ومراعاة اخللفية الثقافية للمستخدمني

  التصميم.  2.2.4.3

 دورا كبريا يف جذب أكرب عدد ممكنيقصد بالتصميم الشكل املرئي واخلارجي للموقع االلكرتوين الذي يلعب 

من الزوار واحلفاظ عليهم وذلك من خالل إظهار املوقع بصورة جيدة بإتباع أساليب وطرق إبداعية،  وعلى املؤسسة 

م واستخدامهم للموقع، وهناك جمموعة من املؤشرات  إذامراعاة تصميم املوقع  ما أرادت جذب الزوار واستمرارية زيار

  :دى جودة التصميم وتتمثل يفاليت تلعب دورا يف حتديد م

 الرتكيز على جاذبية املوقع ومجاله من خالل الصور واحلركات واالبتكار يف التصميم :اجلاذبية. 

 ا وطبيعة النشاط اخلاص باملؤسسة وعدم املبالغة يف استخدام حيث يتم استخدام األلوان و  :اللون فق دالال

 .األلوان
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 إن استخدام الوسائل املرئية والصوتية يشكل قيمة إضافية للموقع حبيث ال يؤثر  :الفيديو والصورة والصوت

 .على أدائه

 ى مقروئيتهميكن قياس هذا املؤشر من خالل نوع اخلط وحجمه واملسافة بني األسطر ومد :النص . 

 ن يتاح املوقع لالستخدام عرب خمتلف األجهزة مثل الكمبيوتر أو اهلاتف النقال أو أحيث جيب  :التكيف

 .األجهزة اللوحية ويتم حتديد ذلك من خالل برجمة املوقع وأسلوب تصميمه

  التنظيم.  3.2.2.3

 يساهم يفمثل الرتتيب الزمين أو األجبدي وكذلك وضع اهليكل التنظيمي للمحتويات التنظيم اجليد للموقع 

جودة التنظيم تقوم على جمموعة من املؤشرات  كما أنتسهيل مهمة املستخدم، وجينبه الشعور بامللل أثناء البحث،  

  :تتمثل يف

 املوقع والتنقل بينها حيث حيتوى املوقع على فهرس يساعد الزائر على التعرف على صفحات  :الفهرس

 .بشكل سلس

 وهي عبارة عن هيكلة للصفحات والعناوين والوصالت اليت تساعد املستخدم على االنتقال  :خريطة املوقع

ا الكامل صوصول إىل الإىل أخرى كما تسهل عليه  صن م  .معينة وإظهار عنوا

 ة وواضحةتوهي عرض مجيع الصفحات بطريقة م :توافقال  .شا

  يف مجيع الصفحات بشكل موحد مبعىن أن يكون رابط التشعبية جيب عمل الروابط  :أو الوصالتالروابط

ي تغيريه إىل ذويبقى ثابتا دون تغيري حىت ال يؤ يستخدم نفس النسق يف مجيع الصفحات  صالوصول إىل ال

تقال إىل أخطاء الوصول من خالل حمركات البحث، كما جيب أن تكون الروابط تفاعلية حبيث ميكن االن

الرئيسية بشكل سلس وجيب أن تتاح إمكانية االنتقال ملوقع خارجي والعودة للرابط األصلي بشكل  صال

 .بسيط
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 حبيث ال خيتفي الشعار عند االنتقال بني ) اهلايدر(وجود شعار املؤسسة يف منطقة ثابتة يف  :الشعار

 .صفحات املوقع املختلفة

  سهولة التعامل.  4.2.2.3

الصفحات،  املوقع والتنقل بني صل، كفتح التعامل االنتقال والتصفح والتحميل السلس والسه يقصد بسهولة

ولقد حددت سهولة التعامل من أهم معايري تقييم جودة املواقع ملا هلا من أمهية بالغة من حيث سهولة االستخدام 

ا ما يلي  : واألمان واخلصوصية، ومن مؤشرا

 هولة التعامل مع موقع معني من خالل سهولة إجياد املعلومات داخله مبكن قياس س :سهولة االستخدام

وسهولة الوصول له من خمتلف حمركات البحث وتوفر كافة الروابط التشعبية بشكل منظم داخل الصفحات 

 .لسهولة االنتقال إليها

 ا التقنيات والربامج اليت تقدم املساعدة للمستخدمني وتتلقى التغذية  :امليزات التفاعلية وبقصد 

كما يعترب وجود أدوات للبحث ومناذج إلجابات   ،من خالل أدوات برجمية مصممة له  feedbackالراجعة

 .متوقعة والتعليمات اخلاصة باستخدام املوقع ميزات تفاعلية هامة

 دمني عنصر هام للحكم على موقع ما حيث جيب أن ال يتعرض املوقع إن ثقة املستخ :األمان واخلصوصية

م  م وعمليا لالخرتاق بشكل مستمر وأال يسرب املعلومات الشخصية للمستخدمني وحيافظ على معلوما

 واخلدمات املقدمة هلم 
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  خالصة الفصل الثاين

حاولنا يف هذا الفصل التطرق إىل أمهية التسويق اإلبداعي االلكرتوين والذي يعترب مفهوم حديث ومكمل لوظيفة 

التسويق االلكرتوين يلعب دورا كبريا يف  أصبحالتسويق اإلبداعي ألي مؤسسة مهما كان نوعها وهدفها، حيث 

ا إىل  نتاالنرت تسهيل مهام املؤسسة من خالل االنتشار الواسع على شبكة   .عد نقطة يف العاملأبوالوصول خبدما

ومن االسرتاتيجيات املتبعة يف عملية التسويق االلكرتوين إسرتاتيجية املوقع االلكرتوين الذي يعترب البوابة االلكرتونية 

ا وتسهيل عملية التواصل مع  والواجهة الرئيسية للمؤسسة واليت يتم من خالله التعريف مبهامها وأهدافها وخدما

وإخضاعه لتقييم ومراقبة أرادت االرتقاء وتطوير نفسها مراعاة موقعها  ما إذامستخدمي املوقع، لذا على املؤسسة 

من خالل األخذ مبعايري تقييم جودة املوقع واليت قام العديد من الباحثني بتحديدها حسب نوع املؤسسة  ةدوري

املعايري  كاملؤسسات اجلامعية التعليمة اليت تقوم بعض مؤسسات التصنيف على ترتيبها وفق جمموعة من. وهدفها

  .الدولية ختتلف باختالف املؤسسة املصنفة
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  متهيد

اليت تقوم برتتيب اجلامعات حول العامل وفق جمموعة من  األدواتالتصنيفات العاملية للجامعات إحدى تعترب 

دراستهم فيها، كما  إلكمال، حيث متثل هذه التصنيفات دليال للطلبة الختيار اجلامعات املناسبة هلم املنتقاةاملعايري 

اليت ميكن أن  األحباثتشكل آلية هامة للمؤسسات والشركات حول العامل لتحديد اجلامعات اليت تشرف على 

ماتس   .هم يف تطوير مؤسسا

عليم تيف تطوير األداء اجلامعي عرب خدماته الثالثة األساسية وهي ال يساهم االلتزام بتلك املعايري لذلك فان

  . مما يؤهلها لالرتقاء يف ترتيب اجلامعات عربيا وحمليا. علمي وخدمة اجملتمعوالبحث ال

ودراسة أبرز املعايري اليت تعتمد خالل هذا الفصل ستقوم بتسليط الضوء على أهم التصنيفات العاملية للجامعات 

  .وتصنيفهاعليها عند عملية التصنيف، ومن مث البحث يف ترتيب اجلامعات اجلزائرية والعربية 

االلكرتوين من خالهلا  اإلبداعيويعترب هذا الفصل حمددا ألبرز العناصر واملؤشرات اليت ميكن أن يسهم التسويق 

  .مات اجلامعية حمليااخلد تطويريف 
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 واقع التعليم العايل يف اجلزائر .1

  مر التعليم العايل يف اجلزائر بعدة مراحل حىت وصل إىل ما هو عليه اآلن، سنحاول التطرق إىل حملة تارخيية حول 

 .التعليم العايل يف اجلزائر، والتطورات احلاصلة فيه

 اجلزائرحملة تارخيية حول التعليم العايل يف .  1.1

 إذاجلامعات العربية،  أقدمعة اجلزائر يف العاصمة من يتميز التعليم العايل باجلزائر بتاريخ عريق، حيث تعترب جام

جامعة اجلزائر واليت اقتصرت على ختصصات حمدودة، هلا صلة  إنشاءشهدت اجلزائر يف فرتة االستعمار الفرنسي 

من العدد  )%3210,(االستعمارية، حيث كان عدد الطالب اجلزائريني حمدود جدا وال يتجاوز  لوجياو بااليد

  .)147- 146 ، ص1980تركي، ( ويتضح ذلك من خالل اجلدول التايلاإلمجايل، 

  التخصصات اجلامعية  والطلبة يف فرتة االستعمار الفرنسي): 05(اجلدول رقم 

  اجملموع  طلبة جزائريون  طلبة أوربيون  الكلية

  1713  179  1534  احلقوق

  824  110  714  الطب

  427  34  393  الصيدلة

  1347  172  1175  اآلداب

  1437  62  1375  العلوم

  5748  557  5191  اجملموع الكلي

    .1980والتوزيع، اجلزائر،  للنشر اجلزائرية اجلزائرية، الشركة والشخصية القومي تركي رابح،  التعليم :املصدر

بعد االستقالل مباشرة كانت للدولة اجلزائرية أولويات النهوض باملؤسسات االقتصادية واالجتماعية وإعادة 

 سنةتأثري املنظومة الفرنسية ومل يتم إصالحها إال عند صدور ميثاق اجلزائر وبالتايل بقيت اجلامعة ختضع ل ،االعتبار هلا

  .، والذي دعا ليكون التعليم الشامل هدف استعجايل1964
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ا بعدما كان هذا العدد 1971 سنة وبعد إصالحات  يف السنة الدراسة استطاعت اجلامعة مضاعفة طال

ولد ( طالب )63915) (1978-1977(الدراسية  سنةالطالب، أصبح يف  )36005) (1972 -1971(

  .)209-208 ، ص1989خليفة، 

. )197-1970(املخطط الرباعي األول  ، ومنهااإلصالحية هذه املرحلة ببداية تنفيذ املخططات ارتبطتقد لو 

وتليب احتياجات  إنتاج  جامعة تواكب التطور العلمي، يقرتح إعادة 1970فاإلصالح الذي شهدته اجلامعة سنة 

تشييد جامعة جزائرية تعرب عن وحدة األمة، والقيام بإصالح اللغة، والثقافة من أجل  ويهدف إىل اجملتمع املعاصر، 

، إضافة إىل أن هذا للجزائر واالجتماعية، االقتصاديةضمان التنمية لتعليم و االستعماري يف ا اإلرثاخلروج من 

 .التنظيم البيداغوجي، واملفاهيم، ومن حيث طرق التدريس: اإلصالح يرتكز على صياغة برامج جديدة من حيث 

(Ghalamallah, 1983, p. 47). 

، حيث كانت هناك حماولة لربط 1970 سنةالتعليم العايل بدأ اعتبار من  إصالحوميكن اعتبار أن عملية 

ة االشرتاكية واليت الحقا بظهور السياس األمرة يف تلك الفرتة وتطور ياجلامعة اجلزائرية باالحتياجات اجملتمع أهداف

  متثلت يف توزيع العقار الفالحي على العمال وتأمني الثروات الوطنية، وبدأت مالمح ذلك تظهر يف املخطط الرباعي 

 تمع، وقضاياه املصريية، فقد ظهراجلامعة اجلزائرية مل تنفصل من اجمل"أن ، يقول بلقاسم سالطنية )1974-1977(

ينطلق من الواقع  التيار الثاينو السبيل إىل التقدم،  يستمد تصوراته من الغرب، حبجة أن ذلك هوتيار تياران أساسيان، 

  .)65 ، ص1992بوفلجة، ( "القومي متسلحا مبزيج من املوروث القومي واإلسالمي الوطين

طالب سنة  )ألف 100(شهد التعليم العايل تطورا كميا كبريا، حيث بلغ عدد الطلبة ويف مرحلة الثمانينات 

  .)1992بوفلجة، ( .)1987-1988(

سياسية انعكست على خمتلف  اضطراباتمقابل اجلزائر انفجارا معرفيا هائال  أما مرحلة التسعينيات فقد شهدت

النظر يف  إلعادةاملنظومة اجلامعية  دفعمما  السوقاجلوانب االقتصادية واالجتماعية مع تغيريات كبرية يف توجهات 
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اجلامعيني  األساتذة إعدادتعديالت على الربامج املعتمدة وبذل جمهودات يف سبيل  وإدخالسياسات التكوين 

  .)48-47 ، ص2003توهامي، (

تغيريات كبرية يف  إجراءومنذ مطلع القرن احلايل بدأت اجلامعة اجلزائرية مبراجعة نظام التكوين فيها، حيث مت 

والذي تواكب مع توفري جتهيزات وهياكل كبرية على مستوى  LMDحيث مت االنتقال لنظام جديد وهو  نظام التعليم 

  .عليم العايلتبال حقنيبامللتاجلزائر لتتالءم من التزايد الكبري لعدد الطلبة 

 حتديات التعليم العايل يف اجلزائر .2.1

 :)2008بن حممد، (هناك العديد من التحديات اليت تواجه التعليم العايل يف اجلزائر، ونذكر منها 

 األمرالطلبة  عدادألمستمرا  االقدرة على تلبية الطلب املتزايد على التعليم العايل، حيث تشهد اجلزائر تزايد -

 د الكبري منهمتستوعب العد أنالذي يتطلب جتهيزات مسبقة ميكن 

ضعف التأطري من حيث الدرجة العلمية ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات اجلزائر، حيث أن النسبة األكرب  -

 .زال متواضعاما ألستاذيةاودرجة  الدكتوراهمن محلة  عدد األساتذة مساعد مبعىن أنبرتبة أستاذ  لألساتذة

واالبتكار املنظم من طرف املؤسسات اجلامعية حيث  اإلبداعغياب سياسية تعليمية واضحة تشجع على  -

 . طية التكوين املبنية على التلقنيمنتسود حاليا 

ذلك للتكلفة اليت أصبح يتطلبها التعليم األمر الذي أثقل  الكمي على حساب التكوين النوعي و التكوين  -

كاهل الدولة إضافة إىل تغري منظومة القيم اجملتمعية حبيث مل يبقى للتعليم نفس املكانة املرموقة اليت كان 

ا يف السابق  .حيظى 

ا ضمن اجلامعات اجلزائر، وذلك يعود لبحث تلك العقول املهاجرة عن وضع عدم بقائهلكفاءات و هجرة ا -

 .اخلصوصاخلليج العريب على وجهه ية أو يف اجتماعي واقتصادي أفضل يف الدول الغرب
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إىل  ي الذي يؤذ األمرمن طرف املؤسسات البحثية  املنجزة هي أحباث غري موجهة واألحباثإن الدراسات  -

 .احلد من فعالية البحث العلمي و عدم مسامهته يف تفعيل العملية التنموية

 . تنامي معدالت البطالة بني خرجيي اجلامعات -

مالئمة  مأن تنامي أعداد الطلبة من اخلرجيني العاطلني عن العمل ناجتا عن عدمما سبق ميكننا القول 

التخصصات اجلامعية الحتياجات سوق العمل احمللي، إضافة لذلك فإن هجرة العقول والكفاءات اجلامعية حنو الغرب 

  . يف اجلزائرتطوير التعليم العايل وجهلتحسني أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية تشكل حتديات كبرية يف 

  ميزانية التعليم العايل يف اجلزائر.  3.1

الدول عليه، لذلك يعترب االطالع على امليزانية أحد املؤشرات اليت  إنفاقحتدد امليزانية العامة للتعليم العايل درجة 

  .تدل على مدى االهتمام بالتعليم العايل ومكانته 

 -2000(امليزانية املخصصة للتعليم العايل عرب السنوات والذي يوضح  )06(من خالل اجلدول املوايل رقم 

ونسبة امليزانية املخصصة للتعليم العايل من امليزانية العامة للدولة يتبني أن هناك ارتفاع ملحوظ يف ميزانية ) . 2014

ذا القطاع  ورغبتها يف تطو   .يرهالتعليم العايل يف اجلزائر، وهذا يوضح مدى اهتمام الدولة اجلزائرية 
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  ج.د )2014-2000(على قطاع التعليم العايل من ميزانية الدولة خالل الفرتة  اإلنفاقحصص : )06(رقم اجلدول 

  النسبة  االعتمادات املخصصة للقطاع  ميزانية تسيري الدولة  السنة

2000  965.328.164.000  38.580.667.000  %4.00  

2001  836.294.176.000 43.591873.000  %5.21  

2002  1.050.166.167.000 58.743.195.000  %5.59  

2003  1.097.385.900.000 63.494.661.000  %5.78  

2004  1.200.000.000.000 66.497.092.000  %5.54  

2005  1.200.000.000.000 78.381.380.000  %6.53  

2006  1.283.446.977.000 85.319.925.000  %6.64  

2007  1.574.943.361.000 95.689.309.000  %6.07  

2008  2.017.969.196.000 118.306.406.000  %5.86  

2009  2.593.741.485.000 154.632.798.000  %5.96  

2010  2.837.999.823.000 173.483.802.000  %6.11  

2011  3.434. 306.634.000 212.830.565.000  %6.19  

2012  4.608. 250.475.000 277.173.918.000  %6.01  

2013  4.335.614.484.000 264.582.513.000  %6.10  

2014  4.714.452.366.000 270.742.002.000  %5.74  

 جملة ،-استكشافية دراسة- اجلزائر يف العمل لسوق العايل التعليم خمرجات قرييب ناصر الدين، مواءمة:املصدر

  .152 ، ص2015 ، جامعة أم البواقي، اجلزائر،واملالية االقتصادية البحوث
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  وظائف التعليم العايل. 3.1

ي التعليم العايل جمموعة من الوظائف األساسية اليت ترتبط غالبا باملؤسسات اجلامعية، حيث حدد املؤمتر يؤذ

  :ثالث وظائف رئيسية هي 1998 سنةد يف قالعاملي ملنظمة اليونسكو واملنع

  التعليم.  1.3.1

تأهيل األفراد لشغل وظائف علمية وتقنية األوىل  اجلامعات ةوظيف إذ أنوهي من الوظائف األوىل للجامعات، 

حيث تقوم اجلامعة بتأهيل  .)22 ، ص2002مرسي، ( القوى البشرية ، مبعىن إعدادومهنية ذات مستوى عايل

  .الطالب وتكوينهم من أجل االندماج يف سوق العمل وفق منظومات ومعايري متعارف عليها دوليا

  البحث العلمي.2.3.1

ا اجلامعات، حيث تركز مؤسسات تصنيف  األساسيةالوظائف  إحدىيعترب البحث العلمي  اليت تقوم 

. امعات كدليل على جودة اجلامعةباجل التدريسهيئة  أعضاءاجلامعات على كمية ونوعية النشر العلمي الذي يقوم به 

  .احمللي وحميطهاوالدراسات باجملتمع ساهم ذلك يف تعميم الصلة بني اجلامعة  األحباثلما ارتبطت تلك كو 

  خدمة اجملتمع. 3.3.1

ا العالقة تعترب خدمة اجملتمع هي الوظيف ا اجلامعات، ويقصد  بني التعليم العايل واجملتمع إىل ة الثالثة اليت تقوم 

اجانب البحث العلمي والتعليم، وعادة ما ينظر إليها على  ن اليت جتعلها تتميز عجمموعة من الوظائف احملددة  أ

  . باقي الوظائف

لذلك فإن كل ما تقوم به اجلامعات من أنشطة تعليمية أو حبثية جيب أن يساهم يف خدمة اجملتمع مبختلف 

والرأي العام وقد  اجملتمععترب خدمة اجملتمع من أهم العوامل اليت تكسب مؤسسات التعليم العايل ثقة ، حيث تشرائحه

البحوث التطبيقية اليت  ثالث عناصر، األوىل إىلهيئة التدريس باجلامعات  أعضاءصنفت اخلدمات اليت يقدمها 

 بأعضاءتبحث يف مشكالت حمددة تواجه اجملتمع احمللي والثانية هي االستشارات املختلفة اليت تقدمها اجلامعة ممثلة 
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 أووالثالثة تقدمي وتنفيذ واقرتاح برامج تدريبية خمتلفة ملؤسسات الدولة  اجملتمعهيئة التدريس فيها ملختلف قطاعات 

 .)2014سليمان، ( .املؤسسات اخلاصة

 التصنيفات العاملية للجامعات .2

 احلكومية واخلاصةنتشار اجلامعات إن ظهور مصطلح العوملة والتقدم التكنولوجي الكبري الذي شهده العامل وا

ا، أدى إىل ظهور التنافس بني تلك اجلامعات  واليت زادت أعدادها تلبية لعدد الطالب املتزايد والراغبني بااللتحاق 

(Sharkry & Veeman, 2008). 

هذا التنافس أظهر العديد من التصنيفات اليت تقوم بتصنيف اجلامعات حول العامل، حيث تساعد تلك 

اليت تساعدهم يف تطوير  باألحباثالتصنيفات املؤسسات واملنظمات املختلفة لالعتماد على اجلامعات املناسبة للقيام 

  .كما ويعتمد عليها الطلبة يف اختيار اجلامعات اليت يكملون دراستهم فيها  منشاطا

يف بداية األمر يف الواليات املتحدة األمريكية وكانت تقتصر على مقارنة  وظهرت فكرة تصنيف اجلامعات

  .الكليات واجلامعات احمللية بعضها ببعض مث انتشرت الفكرة لتصبح عاملية

  جامعاتالدويل لل تصنيفالمفهوم . 1.2

والتعريفات من قبل الباحثني حول التصنيف الدويل للجامعات ومدى مصداقية املؤشرات املتبعة يف   تعدد التوجهات
قوائم "على أنه عبارة عن  كل تصنيف، وسنحاول حصرها يف ثالث وجهات نظر حول هذا املفهوم، األوىل تعريفه

من املعايري املختلفة، واليت مت إعدادها بناءا على إحصائيات أساس جمموعة  على ء اجلامعات مرتبة ترتيبا تنازليابأمسا
، أم الثانية فتنظر إليه )6 ، ص2015ويح، ( "ي تلك اجلامعاتجيوتغذية راجعة من أكادمييني عامليني وطلبة وخر 

كادميية بصورة مستقلة، تبعا جلهة العملية اليت يتم من خالهلا ترتيب اجلامعات واملؤسسات التعليمية واأل"على أنه 
 ، ص2015أمحد ثابت، ( "التصنيف الدويل اليت تتوىل هذه العملية وعلى أساس املعايري واملؤشرات املعتمدة يف ذلك

على  آلية لرتتيب اجلامعات وفق عناصر تقييم حمددة مع مقارنة اجلامعات بعضها ببعض "، أما الثالثة فتعتربه )47
   .)2ص ، 2015كرميان بكنام، ( "اهلدف من ذلك توفري معلومات عن جودة اجلامعاتمستوى األداء، 
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ا التصنيف الدويل للجامعات يف النقاط التايل   :وعليه ميكن القول أنه ميكن حصر  أهم اخلصائص اليت يتميز 

تم بعملية التصنيف بصورة مستقلة -  .توفر هيئات ومؤسسات دولية 

 .حمددة مسبقا لتأخذها اجلامعات املنافسة بعني االعتباروضع معايري ومنهجية  -

 خمتلف مؤسسات التعليم العايل حول العامل وترتيبهاالقيام مبقارنة بني  -

 .حتديد الفرتة اليت يتم فيها تقييم اجلامعات وإصدار النتائج  -

اجلامعات أو عرب  توفر القدر الكايف من املعلومات حول مؤسسات التعليم العايل، واليت ميكن أخذها من -

  .وأرباب عمل إحصائيات وآراء خرباء وأكادمييني

  نشأة وتطور التصنيف الدويل للجامعات. 2.2

دف تصنيف الكلينشأت التصنيفات يف الواليات امل األفضل من  إلبرازات واملعاهد املختلفة تحدة األمريكية 

ومع التقدم الكبري وظهور مفهوم العوملة . املتحدة الوالياتبينهما وفق معايري حمددة، مث انتقل التصنيف ليعم مجيع 

ا لتصنيف تص بإعدادت الكثري من املراكز من التصنيفات ليصبح عامليا، حيث قامانتشر هذا النمط  نيفات خاصة 

ا و  صديقي، ( على جمموعة من املعايري حتكم كل تصنيف باالعتمادعات العاملية، وذلك ترتيبها وفقا للجامجامعا

  .)، بتصرف9 ، ص2014
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  أبرز التصنيفات الدولية للجامعات. 3.2

ا، ولقد مت تسليط الضوء  هناك عدة تصنيفات دولية للجامعات اليت تقوم بقياس مدى كفاءة اجلامعات وجود

  مع األخذ بعني االعتبار التصنيفات األكثر . على أربعة منها نظرا لوجود العديد من التصنيفات واستحالة دراسة الكل

  :انتشارا عامليا وهي على النحو التايل

  )تصنيف شنغهاي(األكادميي جلامعات العامل التصنيف . 1.3.2

ا لكونه وضع اجلامعات الصينية يف يعترب هذا التصنيف من أشهر التصنيفات العاملية، وله مصداقية كبرية نظر 

دف تقييم وضع اجلامعات الصينية   .مراتبها احلقيقية رغم تأسيسه 

  مفهوم التصنيف األكادميي جلامعات العامل  .1.1.3.2

هو ترتيب صنف من قبل معهد التعليم العايل التابع جلامعة شنغهاي جياو تونغ، ويضم كربى مؤسسات التعليم 

العايل مصنفة وفقا لصيغة حمددة تعتمد على عدة معايري لتصنيف أفضل اجلامعات يف العامل بشكل مستقل، وكان 

جمال التعليم العايل، إذ يقوم هذا التصنيف على اهلدف األصلي هلذا التصنيف هو حتديد موقع اجلامعات الصينية يف 

فحص ألفي جامعة يف العامل من أصل قرابة عشرة آالف جامعة مسجلة يف اليونسكو امتلكت املؤهالت األولية 

على مركز للمنافسة خالل اخلطوة الثانية من الفحص يتم تصنيف ألف جامعة منها وختضع مرة أخرى للمنافسة 

  .)، بتصرف10 ، ص2015، .ويح م( نشرها ة يتمجامع) 500(أفضل ضمن 

ويالحظ من خالل التصنيف السابق أن اهلدف األساسي من قيام التصنيف هو حتديد مدى تقدم اجلامعات 

. الصينية والتزامها جبودة التعليم لديها وذلك من خالل مقارنتها مبختلف املنظومات اجلامعية والبحثية حول العامل

ا    . على تطوير أداءها ومنافستها للجامعات العامليةوتعترب هذه اخلطوة أداة هامة تعكس حرص تلك اجلامعات وإدار
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  لتصنيف األكادميي جلامعات العاملأهم االنتقادات املوجهة ل. 3.1.3.2

  االنتقادات اليت وجهتإال أنه مل خيلو من ) تصنيف شنغهاي(م من أمهية التصنيف األكادميي للجامعات بالرغ

  :)05 ، ص2014حوالة و املتويل، ( له، نذكر منها

أن معايري هذا التصنيف تعتمد بدرجة كبرية على مراجعة املقاالت، واألحباث باللغة االجنليزية، وهذا ال  -

أنواع األحباث، كاألحباث يف جمال احلقوق والعلوم اإلنسانية واليت تنشر بلغة الدولة يصلح لتقومي كل 

 ).لغة األم( احمللية

يعتمد يف حتديد وزنه على احلاصلني على جوائز نوبل  التصنيفخبصوص معيار جودة التعليم فان هذا  -

األمر الذي حيرم معظم ، ليةأو جوائز حم واستثناء احلاصلني على جوائز نوبل يف األدب والسالموفيلدز 

 .جامعات العامل من التنافس

خبصوص معيار جودة التدريس نالحظ أن هذا التصنيف اعتمد على األحباث العلمية األكثر استشهادا  -

 .يف التخصصات العلمية دون غريها من التخصصات األدبية واالجتماعية

اليت تأخذ Science و Natureجمليت ونفس األمر ينطبق على خمرجات البحث كون التصنيف حدد  -

، مما جيعل هذا التصنيف أكثر بعني االعتبار يف التصنيف على الرغم من وجود جمالت عاملية مرموقة

  . للعلوم الطبيعية دون سواها

  تصنيف كيو أس للجامعات. 2.3.2

ومات العاملية مت حتسني  منظومتها التعليمية ومقارنة أدائها بباقي املنظ إىلنظرا  الهتمام وسعي اململكة الربيطانية 

  .سأ وإنشاء تصنيف كي
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  :مفهوم تصنيف كيو أس للجامعات. 1.2.3.2

 " سكوكاريلي سيموند"هو تصنيف سنوي للجامعات حول العامل، ويتم نشره عرب الشركة الربيطانية 

Quacquarelli Symondos » «    ا عرب منشورات صحيفة التاميز للتعليم العايل واليت كانت باألصل تنشر تصنيفا

كوكاريل " وتصنيف جامعات العامل لصحيفة التاميز للتعليم العايل "حتت اسم  2009وحىت  2004من 

ية ويعترب التصنيف العاملي للجامعات الذي تقوم عليه هذه املؤسسة أحد أشهر التصنيفات العامل ،"سيموندس

 سنةرة ألول مرة عرب جملة ريتشارد ومت تسليط الضوء على هذه الفك شانغهاي،للجامعات إضافة إىل تصنيف 

ا االهتمام برتتيب اجلامعات على مستوى   ،2003 كما وضعت يف ذلك احلني وزارة املالية الربيطانية يف توصيا

ا عامليا، وتصدر تقريرا سنويا تصنف  "QS" العامل، األمر من شأنه مساعدة اململكة الربيطانية يف قياس مكانة جامعا

 ثر منألك أكادميية وعلمية، كما تقوم بعمل مقارنة جامعة حول العامل مرتبة حسب معايري )ألف 30(فيه أكثر من 

جامعة إلصدار دليل اجلامعات، وذلك من خالل االعتماد على معايري تقييم اهليكلة البنيوية لكل من هذه  500

  .)735 ، ص2013نور، أوشن، و بن زياد، ( التصنيفات

لكة مكبريا بإنشاء تصنيف يسمح للممن خالل التصنيف السابق نالحظ وجودة إرادة سيادية واهتماما  

  .الربيطانية بقياس أداء منظومتها التعليمية ومقارنتها بالنظراء حول العامل

  QSمعايري تصنيف كيو أس . 2.2.3.2

  )28-27 ، ص2015بن أمحد صائغ، ( :تعتمد كيو أس على عدة عوامل يف التصنيف وهي

حيث يتم سؤال األساتذة واألكادمييني حول العامل :  %)40(' السمعة األكادميية'عامل تقييم النظراء  -

عن رأيهم باجلامعات اليت تنجز أفضل األحباث يف جماهلم، ويتم التواصل مع األساتذة من خالل قوائم بريدية 

  .التوزيع اجلغرايف واملسميات الوظيفية للمشاركني "QS" وقد نشرت. واستبيانات يقومون باإلجابة عليها
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وهو مقياس كالسيكي تعتمده العديد من نظم :  %)20(التدريس إىل الطالب نسبة أعضاء هيئة  -

 .التصنيف

متخصصة  بشركة QS تستعني: ) %20(األحباث املنشورة ألعضاء هيئة التدريس ومعدل النشر  -

لتجمع كافة املرات اليت ذكرت أحباث كل جامعة كمراجع يف أحباث أخرى، حيث أن ذكر حبث معّني  

 .كمرجع هو دليل جناحه وأمهيته

املسح يف  مت طرح هذا:  %)10(' مسعة املشغل'استطالع آراء جهات التوظيف عن خرجيي اجلامعة  -

. انطالقًا من أن أرباب العمل يتبعون جودة التعليم للدراسات العليا، مما جيعله مقياسًا جلودة التعليم 2005

ا  وهو أمر خيتلف عليه، لكنه يعترب ذو أمهية يف عامل اليوم، الذي تعتمد فيه أمهية الشهادة اجلامعية على قدر

 .يف تأمني توظيف جيد حلاملها

اليت تتيحها اجلامعة للطالب األجانب  يث يدرس هذا اجلانب النسبةح: )%5(نسبة الطالب األجانب -

 .حول العامل

حيث يدرس هذا اجلانب النسبة اليت تتيحها اجلامعة لألساتذة األجانب  :) %5( ساتذة األجانبنسبة األ -

 .حول العامل

الرسوم اجلامعية بنشر بيانات متوسط الرسوم اجلامعية، ومع ذلك ال يتم استخدام  QSبدأت  2011يف عام 

  .كعامل يف التقييم واملقارنة
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 .املؤشر مدى وجود اجلامعات على األنرتنتمرتكس، يعكس هذا  بياستنادا إىل ترتيب و  :تأثري الويب -

 .)%10( ويقدر ب

يعتمد هذا املؤشر على نسبة أعضاء هيئة التدريس :  نسبة املوظفني احلاصلني على درجة الدكتوراه -

 .احلاصلون على درجة الدكتوراه أو ما يعادهلا، واهلدف منه معرفة املستوى العام خلربة أعضاء هيئة التدريس

 ).%5(ا املؤشر ب وقدرت نسبة هذ

يتم احلصول عليها من قاعدة البيانات سكوبس، ويقيم هذا املؤشر عدد االستشهادات لكل : االقتباسات -

 .)%5( ب كس تأثري أحباث كل جامعة، ويقدر هذا املؤشر بنسبةحبث منشورة، والذي يع ورقة

اإلنتاجية البحثية يف كل يعكس هذا املؤشر معدل  :عدد األوراق املنشورة لكل عضو هيئة التدريس -

جامعة، وذلك من خالل تقييم عدد األوراق املنشورة لكل عضو هيئة التدريس استنادا على قاعدة البيانات 

 .)%5( ب ، ونسبة هذا املؤشر.سكوبس

يعكس هذا املؤشر مدى جناح اجلامعات يف جذب أساتذة : األجانب والطلبة نسبة أعضاء هيئة التدريس -

 )%2.5(ب ، ويقدر هذا املؤشر وتدويل البيئة التعليمية أخرى، وهو مؤشر معرب عن تنوعوطلبة من بلدان 

 .الطلبة األجانب لنسبة )%2.5( نسبة األساتذة األجانب، ول

  تصنيف كيو أسأهم االنتقادات املوجهة ل .3.2.3.2

   : )8 ، ص2014حوالة و املتويل، ( تعرض تصنيف كي واس جملموعة من االنتقادات نذكر منها

، والذي يقاس من خالل استطالع آراء )%30(معيار السمعة األكادميية واملخصص له وزن نسيب كبري  -

اخلرباء يف اجلامعات من خمتلف أحناء العامل مما يقلل من مصداقية هذا االستطالع إذ ليس بالضرورة أن يكون 

 .لديهم املعرفة الوافية والصحيحة عن مجيع جامعات العامل

 .والطالبشرات كمية وغياب النوعية يف معيار تقييم اهليئة التدريسية وجود مؤ  -
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 .جودة التعليم ال ميكن اقتصارها على النسبة بني أعضاء هيئة التدريس للطالب فقط -

 .قليل مقارنة مبا يعطيه باقي التصنيفات من وزن نسيب) %20(الوزن املخصص للبحث العلمي  -

  . مدى الثقة يف نتائج االستطالع املتحصل عليه من أراء اخلرباء األكادمييني وجهة التوظيف -

  تصنيف ويب مرتكس. 3.3.2

عات حول العامل، حيث يعتمد على الشبكة الدولية مايعتمد على احلضور االفرتاضي للج هذا التصنيف

  .للمعلومات عند قيامه بالتصنيف

  مرتكسمفهوم تصنيف ويب . 1.3.3.2

عن مركز أحباث تابع لوزارة الرتبية والتعليم يف اسبانيا، واهلدف "Webmatrix"يصدر تصنيف ويب مرتكس

الرئيسي هلذا التصنيف هو تشجيع النشر على شبكة املعلومات وليس ترتيب أو تصنيف اجلامعات، حيث يعتمد 

يهدف إىل تشجيع نشر األحباث العلمية جمانا على  كماعلى قياس أداء اجلامعات من خالل مواقعها االلكرتونية،  

فر نتائج األحباث العلمية واملعلومات األكادميية على صفحة كل جامعة ومن خالل تقييم مدى تو  ،االنرتنتصفحة 

وتصنف اجلامعات وفقا هلذا املعيار بالتحديد، ويعد التصنيف نسخة جتريبية أولية ليس اهلدف منها تقييم اجلامعات 

اجلودة أو املكانة العلمية لكل جامعة، وإمنا هو مؤشر اللتزام اجلامعات باالستفادة من االنرتنت لعرض ما حسب 

لديها من نتاج حبثي، ويقوم تصنيف ويب مرتكس بعملية التصنيف مرتني يف السنة الواحدة، حيث يبدأ التصنيف 

عام، ويعتمد على قياس أداء اجلامعات من خالل األول يف شهر يناير ويبدأ التصنيف الثاين يف شهر يوليو من كل 

  .)13 ، ص2011حيدر، ( مواقعها االلكرتونية

هذه املعايري أداة هامة مستقبال يف حال  ، كما وتعتربيف كونه يعتمد على معايري خمتلفةمت اختيار هذا التصن

  :تعميمها وذلك لعدة أساب منها
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أخرى من خالل نشرها وتوضيحها تصنيفات إمكانية متابعة جودة التعليم ومراقبة خمتلف املعايري الواردة يف  -

للجمهور عرب املواقع االلكرتونية للجامعات، وذلك من خالل اإلشارة يف املواقع الرمسية لكافة املعلومات مع 

ية اليت يتم نشرها عرب موقع اجلامعة ونسبة بيانات وإحصاءات رمسية لألعمال البحث وضع، و حتديثها املستمر

 .اخل...عة اخلرجيني، اجلوائز، املؤمتراتالطلبة األجانب، األساتذة األجانب، متاب

ضمان احلصول على تصنيف أكثر دقة من خالل حتديد مدى التزام اجلامعات باملعايري اخلاصة بكل مركز  -

  .تصنيف بشكل سلسل

  :مرتكسمعايري تصنيف ويب . 2.3.3.2

 :)6 ، ص2015أمحد ثابت، فيفري ( ثالثة معايري تصنيفية لويب مرتكس وهيهناك 

يتم حساب حجم عدد صفحات املوقع من خالل االستعانة بأربع حمركات حبث  ):%20( حجم املوقع -

 .Google, Yahoo, Live Search, Exalead  :وهي

بعد تقييم حجم األشكال املختلفة  Rich Filesعلى كل امللفات الثرية  ):%30( خمرجات البحث -

 ;ppt ,Ps ,PDF ,Doc, Acrobat. للملفات، مع األخذ بعني االعتبار أربع أنواع رئيسية من امللفات 

Adobe Acrobat, word, Power Point. 
موقع اجلامعة  منعدد الروابط اخلارجية اليت مت الرجوع إليها  ):% 50(األثر أو الرؤية لرابط املوقع  -

 .yahoo والواردة عن طريق مستكشف 
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  تصنيف ويب مرتكسل االنتقادات املوجهةأهم . 3.3.3.2

  :)740، ص2013أوشن، و بن زياد، ور، ن( وجه للتنصيف عدد من االنتقادات منها

اقتصار هذا التصنيف على النشر االلكرتوين إذ ال يكفي حصر االجنازات العلمية للجامعة يف املنشورات  -

 .االلكرتونية فقط

ا، إذ تلجأ بعض اجلامعات إىل تكثيف النشر يف مواقعها  - كثرة املادة العلمية املنشورة ال تعين بالضرورة جود

  .أصالة املادة العلمية املنشورة مما يقلل من مصداقية التصنيفدون مراعاة 

  تصنيف التاميز. 4.3.2

  .التصنيفات العاملية للجامعات كم انه ال يقل أمهية عن باقي التصنيفات األخرى شهريعترب تصنيف التاميز من أ

  مفهوم تصنيف التاميز 1.4.3.2

جامعة يف العامل وذلك وفقا للمعايري اليت تعتمدها  100أفضل هو تصنيف تقوم من خالله جملة التاميز بتصنيف 

ا مخسني عام، كما يعتمد هذا التصنيف واحد من  100اجمللة، وهي تقوم بتصنيف أفصل  جامعة مل مير على نشأ

  .)03 ، ص2016بركات، ( أكثر التصنيفات املعتمدة عامليا وذلك وفقا جملموعة من املعايري
  "  Times Higher Education  "THE  التاميز تصنيفمعايري . 4.3.22.

ختتلف معايري تصنيف التاميز عن معايري تصنيف كيو أس، فبالرغم من الشراكة اليت كانت جتمع جملة التاميز 

معايري خاصة لكل تصنيف   أصبح 2009ه وبعد سنة أن إال، 2009إىل غاية سنة  كواكواريلي سيموندسوشركة   

  .اجلامعاتبه لتقييم 
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من إعداد  :ر

دخل 

النظر

اال

 الفصل
 

املصدر

املصدر



التصنيفات الدولية للجامعات وواقع اجلامعات اجلزائرية منها                         الفصل الثالث   
 

 

110 

  تصنيف التاميزل أهم االنتقادات املوجهة. 3.4.3.2

  :)55 ، ص2011محيض، ( من بني االنتقادات اليت وجهة لتصنيف التاميز

على الرغم من اجملهودات الذي قامت به مؤسسة تاميز للتعليم العايل لتقدمي تصنيف أكثر موضوعية حيث  -

الرئيسية للجامعة من حبث علمي وتعليم وخدمة اجملتمع، إال أنه وجدت به عدد حاولت تضمني الوظائف 

 .من املشكالت حول املنهجية املستخدمة حلصر عدد املقاالت املنشورة والشهادات املمنوحة

إمكانية قيام بعض اجلامعات بالتالعب بالبيانات بطرق خمتلفة منها التالعب مبيزانيات اجلامعة من أجل  -

كلفة تعليم الفرد يف اجلامعة عالية، أو أن الدخل الذي حصلته اجلامعة مقابل جهدها البحثي   إثبات أن

دف رفع نسبة اخلرجيني  عال، أيضا تقوم بعض اجلامعات بتوظيف خرجييها بشكل مؤقت وبدوام نسيب 

  .احلاصلني على عمل من أجل رفع مستواها يف التصنيف

  معات وفق مؤسسات التصنيفاملعايري األساسية لتصنيف اجلا. 4.2

من خالل دراسة املعايري اليت تعتمدها خمتلف املراكز املختصة بتصنيف اجلامعات حول العامل، جند اشرتاك غالبية 

  :هي مبجموعة من املعايريتلك التصنيفات 

 معيارا هامالبة تعترب نسبة أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات اجلزائرية بالنسبة لعدد الط: جودة التعليم -

تعليم متقدمة، األمر الذي ينعكس بشكل كبري على خمرجات التعليم يف اجلامعات  للحصول على جودة

وكذلك تعترب اجلوائز اليت تتحصل عليها املؤسسات اجلامعية مؤشرا هاما على جودة التعليم داخل . اجلزائرية

ذه اجلانبني سيمكن منظومة . تلك املؤسسات التعليم احمللية من االرتقاء واملنافسة حيث أن االهتمام 

  .بشكل كبري على الصعيدين اإلقليمي والدويل

إن اإلنتاج البحثي ألعضاء هيئة التدريس واملراكز البحثية والطلبة داخل اجلامعات : جودة البحث العلمي -

يف النشر وآلية -اللغة اإلجنليزية –اجلزائرية تواجه حتديا كبريا على عدة مستويات، من خالل اللغة املستخدمة 
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نشورة يف جمالت حيث نالحظ أن التصنيفات العاملية حددت معيار البحوث امل. التحفيز املستخدمة لذلك

ومن األمهية مبكان اإلشارة إىل .  عاملية ذات معامالت تأثريا مرتفعة كأداة لقياس جودة البحث العلمي فيها

ا وزارة التعليم العايل والبحث العلمي خالل السنوات األخرية لتشجيع البحث  املشاريع املتعددة اليت سطر

  .هذا الغرض العلمي وتوفري ميزانيات كبرية نسبيا لتحقيق

ذا املعيار يأخذ مستويني هامني، األول يتعلق باستقطاب : نسبة الطلبة واألساتذة األجانب - إن االهتمام 

أعضاء هيئة تدريس أجانب ذوي مكانة علمية مرموقة وذلك لتحسني جودة التعليم داخل تلك اجلامعات 

يت متنحها اجلامعات احمللية الستقطاب عدد كبري والثاين، مدى رغبة الطلبة األجانب واالمتيازات ال. اجلزائرية

حيث يعترب معيار الطلبة األجانب دليال على جدوى خمرجات التعليم وعالقتها بسمعة اجلامعة وسوق . منهم

 .العمل اخلارجية

سوق العمل عالقة قوية للغاية، حيث تعترب اجلامعة الوعاء الذي إن العالقة بني اجلامعة و  :ي اجلامعاتجيخر  -

يعترب و  كما. يزود سوق العمل احمللي والدويل باحتياجاته من خمتلف االختصاصات اليت يطلبها سوق العمل

  .هذا األخري مقياسا جلودة التعليم وخمرجات اجلامعة

من املؤسسات التصنيفية اليت قامت بتحديد جمموعة من  أما من ناحية تقييم املواقع االلكرتونية للجامعات فهناك

  .املعايري كحجم املوقع، واألثر أو الرؤية لرابط املوقع أي الروابط والوصالت اليت تشري للجامعات

  حسب نوع التصنيف املعايري املعتمدةمقارنة بني : 08دول رقم اجل
مستوى أعضاء هيئة   السمعة الوظيفية اإلنتاج البحثيأثر   اإلنتاج البحثي األداء األكادميي  نوع التصنيف

  التدريس
الثقة ومسعة اجلامعة

  0 40%                  200%             20% %20  تصنيف شنغهاي
 QS          %60 0             %20           %100             %10تصنيف 

  0  0  300%             50%  20% تصنيف ويبومرتكس
 10%             0  300%           30%          30%           تصنيف التاميز

  .على معايري التصنيف الدولية اعتمادا: املصدر
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  )التاميزشنغهاي، كيو أس، ويب مرتكس،(األسس اليت يتم عليها تقييم اجلامعات حسب التصنيفات العاملية ): 09(الشكل رقم 

  
 .ات الدوليةمعطيات املذكورة يف موقع التصنيفلباالستناد ل :املصدر

 التصنيفات الدولية مناجلامعات العربية واقع  .3

ة ضمن مراكز يعترب ترتيب اجلامعات العربية يف مراكز التصنيف الدولية متواضعا، وإلدراك ترتيب اجلامعات العربي

 :أهم التصنيفات العاملية ومواقع اجلامعات العربية منها التصنيف سنستعرض

 تصنيف شنغهاي حسب عاملياالعربية ترتيب اجلامعات .  1.3

جزائرية، حيث اقتصر التصنيف على  جامعة عاملية أي جامعة 500يضم تصنيف شنغهاي ألفضل  مل 

  .امعات سعودية وجامعة واحدة مصريةأربعة ج ىاجلامعات غري العربية ما عد

 واتسنيف الات املرتبة حسب تصنيف شنغهاي الذي يوضح عدد اجلامع )09(املوايل رقم  من خالل اجلدولو 

الواليات املتحدة  تتصدر ولقد ، نالحظ عدم وجود تفاوت كبري يف النتائج) 2016، 2015، 2014(الثالث 

جامعات، مث سويسرا جبامعة ث ثالجامعة، تليها اململكة املتحدة ب 20جامعة ضمن أفضل  )16(تقريبا ب الرتتيب 

  .واحدة

األداء 
األكادیمي

اإلنتاج البحثي
أثر اإلنتاج 

البحثي
السمعة 
الوظیفیة

مستوى أعضاء 
ھیئة التدریس

الثقة وسمعة 
الجامعة

تصنیف شنغھاي 20% 20% 20% 0 40% 0

QSتصنیف  60% 0 20% 10% 0 10%

تصنیف ویبومتركس 20% 50% 30% 0 0 0

تصنیف التایمز 30% 30% 30% 0 0 10%
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، حيث ظهرت اجلامعات العربية السعودية العربية السعودية ومصراململكة صنفة فنجد أما اجلامعات العربية امل

  .امعة جبامعة واحدةجبومصر ، بأربع جامعاتجامعة  500ضمن أفضل 

متقدمة يف التصنيفات العاملية، حىت أن  وجتدر اإلشارة إىل أن الكثري من اجلامعات السعودية قد تبوأت مراكز

ا صنفت ضمن أفضل    .جامعة يف العامل على مدار السنوات املاضية 500بعض جامعا

  2016و 2015و 2014 واتلسنالرتتيب األكادميي للجامعات العاملية ):09(اجلدول رقم

  

  : على موقع تصنيف شنغهاي ااعتمادطالبة إعداد ال :املصدر
.:00 23 10/06/2017,, http://www.shanghairanking.com/ar/index.html   

تم كثريا بالعملية التعليمية حيث  من خالل االطالع على املواقع االلكرتوين جلامعة امللك سعود جند أن اجلامعة 

وبعد البحث يف املوقع االلكرتوين  .تتيح عرب منصتها العديد من اخلدمات واألقسام اخلاصة مبتابعة دروس الطلبة

االهتمام ، الحظنا والبحثي جبامعة امللك سعودالدراسات اليت تناولت األداء التعليمي  للجامعة واالطالع على بعض

لكثري من ا قطابكما وتقوم اجلامعة است. البالغ الذي تبديه اجلامعة يف جمال خدمة اجملتمع والبحث العلمي والتعليم

  .العلماء والباحثني احلاصلني على جائزة نوبل يف خمتلف التخصصات املختلفة

20أفضل  السنة الدول 100أفضل   200أفضل   300أفضل   400أفضل   500أفضل    

الواليات 
 املتحدة

2014 165277104 125 146 

2015 165178102 125 146 

2016 15507198 119 137 

اململكة 
 املتحدة

2014 382029 33 38 
2015 392128 33 37 
2016 382128 33 37 

العربية 
 السعودية

2014 --22 2 4 
2015 --22 3 4 
2016 --23 4 4 

 مصر
2014 ---- - 1 
2015 ---- - 1 
2016 ---- - 1 
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  2016إىل غاية  2003من  ARWUوفق تصنيف شنغهاي  ةاجلامعات العربيتصنيف : 10رقم اجلدول 

    :موقع تصنيف شنغهاي باالعتماد على الطالبةمن إعداد : املصدر
:00 10/06/2017,19,  http://www.shanghairanking.com/ar/index.html   

وذلك  متقدمة يف تصنيف شنغهاي، راتبإىل م قفزت بعض اجلامعات السعوديةمن خالل اجلدول نالحظ أن 

 استخدام تكنولوجيا املعلوماتإىل حتسني أدائها براجع إىل سعي اجلامعات ووزارة التعليم باململكة العربية السعودية 

 .دعم البحث العلمي والتفرغ، واستقطاب علماء، وإنشاء مراكز التميز، والتوأمة العلمية العاملية، وريادة األعمالو 

 .سرتاجتية وغريها الكثريواعتماد اجلودة األكادميية، وتطوير أعضاء هيئة التدريس، واملشاريع اإل

 2015/2016 سأ ووفق تصنيف كي عاملياالعربية رتيب اجلامعات ت.  2.3

 بني عامليا ب اجلامعات العربيةجند أن هناك اختالف يف ترتي 2016و 2015من خالل املقارنة بني عامي 

حيث تقوم بعض اجلامعات  اجلامعات ووجود منافسة بينها، ، ويذل ذلك على تغري مستوى 2016و  2015عامي 

 268مبا يتناسب مع معايري التصنيف، فنجد أن اجلامعة االمريكية يف بريوت قد اضنمت ألفضل  بتطوير أدائها

   .2015 ومل تكن يف هذه املرتبة يف تصنيف سنة 2016جامعة على مستوى العامل يف سنة 

  

20
16

 

20
15

 

20
14

 

20
13

 

20
12

 

20
11

 

20
10

 

20
09

 

20
08

 

20
07

 

20
06

 

20
05

 
20

04
 

20
03

 السنة 
 اجلامعة 

111 159 156 213 332 0 0 0 0 0 0 0 0 جامعة امللك عبد  0
العزيز

112 160 157 161 212 211 324 428 0 0 0 0 0 جامعة امللك  0
سعود 

224 326 426 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جامعة عبد هللا  0
للعلوم 

والتكنولوجيا
327 427 427 330 333 323 427 0 0 0 0 0 0 جامعة امللك فهد  0

للبرتول واملعادن

410 409 410 404 405 405 0 0 0 407 406 0 0 جامعة القاهرة 0
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 2015/2016س بني عامي أ ووفق تصنيف كيعامليا رنة ترتيب اجلامعات مقا): 11(اجلدول رقم 

  2016الرتتيب العاملي  اسم اجلامعة  2015العامليالرتتيب 
  

  اسم اجلامعة 

  معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا  01 معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا  01
  جامعة هارفرد  02 جامعة كامربيدج  02
  جامعة كامربيدج  03 جامعة هارفرد  03

  للبرتول واملعادنجامعة امللك فهد   199 جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن  225
  جامعة امللك سعود  237 جامعة امللك سعود  249
  اجلامعة األمريكية يف بريوت  268 جامعة امللك عبد العزيز  334
  جامعة امللك عبد العزيز  303 اجلامعة األمريكية يف القاهرة  360
  اجلامعة األمريكية يف القاهرة  345 جامعة اإلمارات العربية املتحدة  385
  بالشارقة األمريكيةاجلامعة   420-411 بالشارقةاألمريكيةاجلامعة  390
  جامعة اإلمارات العربية املتحدة  430-421 اإلماراتجامعة خليفة  441-450
 :كيو أس صنيفتلاملوقع االلكرتوين عتمادا على االطالبة من إعداد : املصدر

https://www.topuniversities.com/university-rankings, QS TOPUNINERSITIES 2014, 
10/07/2017,20:00. 

   

فنالحظ أن معظمها قد  2016و 2015أما حسب ترتيب اجلامعات عربيا حسب تصنيف كيو أس لسنيت 

جامعات يف  10ترتيبها ومل تتقدم أي جامعة يف الرتتيب باستثناء دخول جامعة قطر يف تصنيف أفضلحافظت على 

، باإلضافة إىل جامعة العلوم 10والتقدم على جامعة القاهرة اليت انتقلت هذه األخرية إىل املرتبة  2016سنة 

  .13لتصبح يف املرتبة  2016تيب سنة وتأخرت يف الرت  2015سنة  10والتكنولوجيا األردنية اليت احتلت املرتبة 

س حتاول أ وكيجامعات عربيا حسب تصنيف   10مما يذل على أن هذه اجلامعات العربية واليت صنفت ضمن أفضل 

والسعي إىل مواكبة التطورات احلاصلة يف جمال  ،احملافظة على مكانتها من خالل حتسني أدائها األكادميي والبحثي

جامعات عربيا لسنيت  10خذ مبعايري هذا التصنيف، واجلدول التايل يوضح ترتيب أفضل التعليم العايل وكذا األ

  .2016و 2015
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  2016و  2015حسب تصنيف كيو أس لسنيت  عربياترتيب اجلامعات ): 12(اجلدول رقم 

 

 :وقع تصنيف كيو أس التايلم من إعداد الباحثة باالعتماد على:ملصدرا
https://www.topuniversities.com/university-rankings, topuniversities arab-region-university-

rankings, 20/07/2017,22:20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   العريب  الرتتيب
  2015سنة 

  العريبالرتتيب   اسم اجلامعة
  2016سنة 

  اسم اجلامعة

  جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن 01 فهد للبرتول واملعادنجامعة امللك    01
  اجلامعة األمريكية يف بريوت 02 اجلامعة األمريكية يف بريوت  02
  جامعة امللك سعود 03 جامعة امللك سعود  03
  جامعة امللك عبد العزيز 04 جامعة امللك عبد العزيز  04
  األمريكية يف القاهرةاجلامعة 05 اجلامعة األمريكية بالقاهرة  05
  جامعة اإلمارات العربية املتحدة 06 جامعة اإلمارات العربية املتحدة  06
  اجلامعة األمريكية يف الشارقة 07 اجلامعة األمريكية يف الشارقة  07

  اجلامعة األردنية 08 اجلامعة األردنية  08
  جامعة قطر 09 جامعة القاهرة  09
يف(جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية  10

  )13انتقلت للمرتبة  2016
  جامعة القاهرة 10
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  2015لسنة فيفري  كسويب مرت  تصنيفحسب العربية  ترتيب اجلامعات. 3.3

  :2015لسنة  مرتكسواجلدول التايل يوضح ترتيب اجلامعات العربية وفق تصنيف ويب 

  2015 لسنة كسعربيا وفق تصنيف ويب مرت ترتيب اجلامعات ): 13(اجلدول رقم 

  اجلامعة  الدولة عربيا الرتتيب الرتتيب عامليا
 جامعة امللك سعودالسعودية1 244
  جامعة القاهرةمصر2 474
 جامعة امللك عبد العزيزالسعودية3 780
 اجلامعة األمريكية يف بريوتلبنان4 989

 ةاجلامعة األمريكية يف القاهر  مصر5 1050
 جامعة امللك فهد للبرتول واملعادنالسعودية6 1054
 جامعة اإلمارات العربية املتحدةاإلمارات7 1061
 جامعة املنصورةمصر8 1167
 اجلامعة األردنية األردن9 1263
 جامعة امللك عبد هللا للعلوم والتقنيةالسعودية10 1284
 جامعة بغدادالعراق11 1350
 جامعة بنهامصر12 1419
 جامعة اإلسكندريةمصر13 1448
جامعة جياليل اليابساجلزائر 14 1781
جامعة قاصدي مرباحاجلزائر15 1798
 جامعة قطرقطر16 1808

 جامعة السلطان قابوسسلطنة عمان17 1917
 جامعة اخلرطومالسودان18 1918
 جامعة الزقازيقمصر19 1922
جامعة النجاح الوطنية فلسطني20 1980

 :مرتكس موقع تصنيف ويب من إعداد الطالبة اعتمادا على :املصدر
:20. 27/02/2016,10,  http://webometrics.info/en  

مرتكس الذي يقوم على قياس أداء  يف اجلدول السابق وحسب تصنيف ويبمن خالل النتائج املوضحة 

اجلامعات من خالل مواقعها االلكرتونية اعتمادا على جمموعة من املعايري املتمثلة يف حجم املوقع وامللفات املنشورة 

جامعة  20ودرجة التأثري نالحظ جامعة امللك سعود بالعربية السعودية حتتل املرتبة األوىل يف التصنيف ضمن أفضل 
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امعة القاهرة مبصر يف ثاين مرتبة، أما املرتبة الثالثة فكانت جلامعة امللك عبد العزيز السعودية، وهذا عربية تليها ج

التصنيف يؤكد على حتسن أداء اجلامعات السعودية وتطورها من خالل حرص اجلامعات على املنافسة من أجل 

  .الرتتيب يف أفضل اجلامعات حسب خمتلف التصنيفات العاملية

 50مرتكس فكان هلا النصب يف الرتتيب يف أفضل  امعات اجلزائرية حسب تصنيف الويببالنسبة للجأما 

جامعة جياليل اليابس بسيدي بلعباس اليت احتلت : جامعة على مستوى العامل العريب بستة جامعات جزائرية وهي

 .عربيا 29يب بكر بلقايد يف املرتبة أجامعة (عربيا،  15عربيا، تليها جامعة قاصدي مرباح بورقلة يف املرتبة  14املرتبة 

، وأخريا جامعة حممد خيضر 34عربيا، جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنية يف املرتبة  30جامعة قسنطينة يف املرتبة 

  .)حسب املوقع الرمسي لتصنيف ويب مرتكس( عربيا 47يف املرتبة 

  يف تصنيف التاميز للتعليم العايل عامليا ترتيب اجلامعات العربية.  4.3

 جامعة امللك فهد للبرتول(نالحظ ترتيب اململكة العربية السعودية جبامعتني  )14(املوايل رقم  من خالل اجلدول

جامعة اإلمارات (جامعة مث جامعتني من اإلمارات العربية املتحدة  800ضمن أفضل ) امللك سعود  واملعادل وجامعة

جامعة اإلسكندرية، جامعة القاهرة، (، تليهم مصر بثالث جامعات )واجلامعة األمريكية بالشارقة العربية املتحدة 

، مث قطر جبامعة واحدة وأخري سلطنة )جامعة مراكش للقاضي عياض(، مث املغرب جبامعة واحدة )جامعة قناة السويس

  .جامعة 800ف ضمن أفضل وغياب تام للجامعات اجلزائرية يف التصني). جامعة السلطان قابوس(عمان 

ومنافسة اجلامعات العاملية  اجلامعات العربية بتصنيف التاميز والسعي لتحسني أدائهاهذه وهذا دليل على اهتمام 

   .يف الرتتيب
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  :2015ويوضح اجلدول التايل ترتيب اجلامعات العربية يف التصنيف لسنة 

  2015التاميز للتعليم العايل لسنة موقع اجلامعات العربية يف تصنيف : 14دول رقم اجل

  2015ي لسنة الرتتيب العامل  اجلامعة  البلد
  املرتبة    الفئة 

  541  600-501 جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن  العربية السعودية
  542  600-501 جامعة امللك سعود

  596  600-501 جامعة اإلمارات العربية املتحدة  اإلمارات العربية

  609  800-601 بالشارقةاألمريكيةاجلامعة
  606  800-601 جامعة اإلسكندرية  مصر

  628  800-601 جامعة القاهرة
  764  800-601 جامعة قناة السويس

  704  800-601 جامعة مراكش للقاضي عياض  املغرب
  738  800-601 جامعة قطر  قطر

  765  800-601 ة السلطان قابوسجامع  سلطنة عمان
  :تصنيف التاميز لااللكرتوين وقع امل  على ااعتمادإعداد الطالبة  :املصدر

:30. 00, 22/06/2016 ,rankings-university-https://www.timeshighereducation.com/arab  

  

  التصنيفات العامليةاجلزائرية من واقع اجلامعات  .4

 باستثناء تصنيف ويب) نيف التاميز، تصتصنيف شنغهاي( التصنيفات  يتم ظهور أي جامعة جزائرية يفمل

  .2016للعام  أسوتصنيف كيو  ،2015و 2014الذي يهتم بالتواجد االلكرتوين للجامعات يف سنيت  مرتكس

  .لذا سنحاول دراسة واقع اجلامعات اجلزائرية يف تصنيف ويب مرتكس

  واقع اجلامعات اجلزائرية من تصنيف ويب مرتكس. 1.4

ضمن تصنيف الويب مرتكس عامليا جد  جلامعات اجلزائريةن خالل اجلدول املوايل، ميكن القول أن ترتيب ام
متدين، حيث جند أن جامعة جياليل ليابس أول اجلامعات اجلزائرية املصنفة وطنيا إال أن تصنيفها عامليا متأخر فقد  
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. عامليا 1781صنفت يف املرتبة  2015عامليا و عربيا، ويف سنة  2511يف املرتبة   2014كانت مصنفة سنة 
  .معات إىل تفعيل موقعها وتواجدها على شبكة األنرتنتبالرغم من سعي بعض اجلا

ولقد مت االعتماد على ترتيب اجلامعات اجلزائرية يف اختيار عينة الدراسة امليدانية هلذا البحث وفق معايري خاصة 
كما ونشري إىل أن  اجلامعات اجلزائرية وردت يف تصنيف الويب مرتكس . مت التطرق إليها يف الفصل التطبيقي

اية سنة وا   .2016لتصنيف العريب كيو أس 
2015 -2014مرتكس  سب تصنيف الويبحالرتتيب الوطين للجامعات اجلزائرية  ): 15(اجلدول رقم   

  الرتتيب العاملي  اجلامعات  الرتتيب الوطين
2014جويلية    2015فيفري  

 1781 2511جامعة جياليل اليابس سيدي بلعباس 01
 1798 2306جامعة قاصدي مرباح ورقلة  02
 2297 2325جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان 03
 2321 12256جامعة منتوري قسنطينة  04
 2554 2828جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين 05
 3142 3569جامعة حممد خيضر بسكرة 06
 3621 3623جامعة حسيبة بن بوعلي شلف 07
 3715 3473باتنةجامعة 08
 3785 3750جامعة مولود معموري تيزي وزو 09
 4059 13937جامعة فرحات عباس سطيف 10
 4230 14036جامعة اجلزائر 11
 4463 4352جامعة وهران 12
 4491 4491جامعة جباية 13
 4630 4954جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران حممد بوضياف 14
 4661 4391ابن باديس مستغامنجامعة عبد احلميد 15
 5127 5915جامعة باجي خمتار عنابة 16
 6144 5494املدرسة العليا للفنون التطبيقية اجلزائر 17
 6260 4654جامعة حممد الشريف مسعدي سوق أهراس 18
 6433 5532جامعة سعد دحلب البليدة 19
 6539 7155جامعة حممد بوقرة بومرداس 20
  :  مرتكس لتصنيف ويب االلكرتوين موقع إعداد الطالبة اعتمادا على: املصدر

:00. , 27/02/2015,11http://www.webometrics.info/en/aw  
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  جلزائرية من التصنيف العريب كيو أسواقع اجلامعات ا. 2.4

 ، نالحظ غياب اجلامعات اجلزائرية واليت2014مت اعتماده سنة من خالل التصنيف العريب كيو أس، والذي 

مها  2016، مع ظهور جامعتني جزائريتني فقط سنة 2015جامعة  يف هذا التصنيف سنة   102تقدر حبوايل 

جامعة عربية ويف مراتب متأخرة، وهذا  100جامعة تلمسان وجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا ضمن أفضل 

ا التعليمية والبحثية وتسويقها  إضافة إىل ملما يدل على أن جامعاتنا اجلزائرية حتتاج إىل إبداء اهتمام أكرب  خرجا

  .أجانب  من خالل حتسني مسعتها وطنيا وعاملياسعي إىل جذب أعضاء هيئة تدريس وطلبة ال

 2016كيو أس يف سنة ترتيب اجلامعات اجلزائرية حسب التصنيف العريب  ): 16(اجلدول رقم 

  اسم اجلامعة  الرتتيب العريب
 جامعة تلمسان  71-80
  جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا   91-100

  :من إعداد الطالبة اعتمادا على املوقع االلكرتوين لتصنيف كيو أس: املصدر

https://www.topuniversities.com/university-rankings/arab-region-university-rankings/2016, 

20/02/2017 ,13 :00. 
  

  

  

  

  

  

  

  



التصنيفات الدولية للجامعات وواقع اجلامعات اجلزائرية منها                         الفصل الثالث   
 

 

122 

  خالصة الفصل الثالث

ها على مستوى من خالل هذا الفصل مت التطرق للتعليم العايل يف اجلزائر والبحث يف أبرز التحديات اليت تواجه

وواقع متويل التعليم العايل وتطوره يف  )وخدمة اجملتمع العلمي البحث ،التعليم(اليت تقدمها اجلامعة  اخلدمات الثالث

وبعد البحث يف معايري التصنيف الدولية ومقارنتها مع بعضها البعض مت حتديد أبرز املعايري اخلاصة بتصنيف . اجلزائر

إال من  اتن التصنيفئرية عحيث لوحظ غياب اجلامعات اجلزا. اجلامعة وحتديد اجلامعات العربية الواردة يف التصنيفات

  .، والتصنيف العريب كيو أسعلى الشبكة العاملية للمعلومات يف ترتيب اجلامعات يعتمد الذي مرتكستصنيف الويب 

لذلك ومن خالل هذا الفصل مت دراسة املعايري املختلفة املتبعة يف خمتلف التصنيفات الواردة يف هذه الدراسة 

حتقيق تلك  ومت يف ضوء ذلك مراعاة. تيب اجلامعاتمؤشرات القياس احملددة لرت وإجراء مقارنة بينها من حيث نسب 

املعايري عند ضبط أدوات الدراسة يف الفصل التطبيقي من أجل حتديد النقائص وتعزيز االجيابيات  اليت تتوفر عليها 

  .اجلامعات اجلزائرية
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  متهيد

سنتناول يف هذا الفصل حتليل البيانات اليت مت احلصول عليها من خالل استخدام االستبيان كأداة جلمع 

جامعة جياليل ليابس، جامعة ( اجلامعات حمل الدراسةواليت مت توزيعها على عينة من أعضاء هيئة التدريس ب. البيانات

دف التعرف على واقع تطبيق التسويق االلكرتوين يف )قاصدي مرباح، جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا  ،

، وكذا قياس مؤشرات تطوير اجلامعات، والعالقة بني متغريات الدراسة، وذلك من خالل وجهة اجلامعات حمل الدراسة

والنتائج املتوصل  .ا سنقوم باختبار صحة الفرضيات اليت مت طرحها يف الفصل التمهيدينظر عينة الدراسة، وأخري 

  .إليها
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 اإلجراءات امليدانية .1

 .سنحاول التطرق إىل جمتمع وعينة الدراسة، إضافة إىل عرض كيفية بناء أداة الدراسة والتأكد من صدقها

 أدوات مجع البيانات .1.1

. يت تتمثل يف املالحظة، املقابلةجمموعة من الطرق واألساليب اليت ميكن من خالهلا مجع البيانات وال هناك

  .باختالف أمهيتها يف الدراسة إحدى هذه األساليباالستبيان، وختتلف درجة االعتماد على 

 ملالحظةا .1.1.1

ا  العسافعرف   املعلومات واليت متكن الباحث من أحد أدوات البحث اليت جتمع بواسطتها"املالحظة على أ

ا كما "الفروضاإلجابة عن أسئلة البحث واختبار  تعين االنتباه املقصود واملوجه حنو سلوك فردي : "  أضاف على أ

أو مجاعي معني بقصد متابعته ورصد تغرياته ليتمكن الباحث بذلك من وصف سلوك فقط أو وصفه وحتليله أو 

 )366 ، ص2010العساف، ( "هوصفه وتقومي

معرفة وتقييم اخلدمات من خالل عملية املالحظة مت االطالع على املواقع االلكرتونية اخلاصة بكل جامعة بغرض 

  .والتزامها مبعايري الوضوح والفعالية والسهولة اليت تقدمها اجلامعة ومدى حتديثها

 اإلستبانة .2.1.1

. هذه الوسيلة يف البحوث املسحية املدروسة، وتستخدمعبارة عن جمموعة من األسئلة املطروحة حول الظاهرة 

وذلك من خالل قياس وجهات النظر جملتمع الدراسة، حيث تصمم االستبانة على أساس تقسيمها إىل حماور، ويتم 

 .)13 ، ص2015خبيت، ( توزيعها ورقيا أو الكرتونيا على عينة الدراسة

د أدوات  مجع البيانات، حيث مت تصميم اإلستبانة من خالل باالعتماد على اإلستبانة كأح الطالبةولقد قامت 

ينة تقسيمها إىل حمورين وكل حمور إىل جمموعة من األبعاد واملؤشرات اليت ميكن من خالهلا التعرف على وجهة نظر ع
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 .الدراسة حول املوضوع املدروس، إضافة إىل عرضها على جمموعة من األساتذة اخلرباء لتحكيمها وإبداء رأيهم

  .وتعديلها وفقا لذلك

  :وقد جاءت اإلستبانة على النحو التايل

 والذي قمنا بتقسيمه إىل بعدين جامعات حمل الدراسةلواقع التسويق االلكرتوين لحتت عنوان : احملور األول ،

  :رئيسني مها

 .عبارة11حوايل   ، والذي ضماملوقع االلكرتوينواقع تسويق اخلدمات املقدمة من طرف اجلامعة عرب  :البعد األول -

 09، والذي عربنا عليه ب واقع تسويق اخلدمات املقدمة من طرف اجلامعة عرب استخدام التكنولوجيا احلديثة :البعد الثاين -

 .عبارات

 مؤشرات كما يلي 03، والذي قسمناه إىل قياس تطور اجلامعات وفق معايري التصنيف الدولية :احملور الثاين:  

 .عبارات  08، والذي مشل على التعليميةاخلدمة  :املؤشر األول -

 .عبارة 13، والذي احتوى على البحث العلمي :املؤشر الثاين -

  .عبارات 09،  واليت مشلت على خدمة اجملتمع :املؤشر الثالث -

جامعة جياليل ليابس، جامعة (  اجلامعات حمل الدراسةعلى أعضاء هيئة التدريس يف  اإلستبانةمت توزيع و 

توزيع بعض الربيد االلكرتوين كما ومت  من خالل) قاصدي مرباح، جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا

  . االستمارات بشكل يدوي

  عدد االستمارات املوزعة والصاحلة للدراسة): 17(اجلدول رقم 

  االستمارات الصاحلة للدراسةعدد   عدد االستمارات املوزعة  اجلامعات حمل الدراسة
  298 316   جامعة جياليل ليابس
  203 214  جامعة قاصدي مرباح

  307 324 جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا
  .الطالبةمن إعداد  :املصدر
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  الدراسة تجماال. 2.1

 :حددت هذه الدراسة بعدد من اجملاالت الزمين والبشرية واملكانية اآلتية

  اجملال الزمين. 1.2.1

اختيار الوسيلة اليت مت ية حتديد املوضوع إىل غاية يف دراسة الظاهرة من بدا الطالبةويتمثل يف املدة اليت قضتها 

اجلامعات حمل االعتماد عليها جلمع البيانات وحتليلها والتعليق عليها وصوال إىل النتائج، حيث دامت فرتة تقييم 

ومقارنتها مع جامعات مصنفة عامليا، إضافة إىل اختيار العينة واملعايري اليت تتناسب مع  وموقعها االلكرتوين الدراسة

  .موضوع الدراسة سنتني تقريبا

  اجملال البشري .2.2.1

ات نظرهم حول العبارات املطروحة حيث مت عليهم للحصول على وجه اإلستبانةتوزيع وتتمثل يف األفراد اليت مت 

  .كأفراد ممثلني للعينة  اجلامعات حمل الدراسةحتديد أعضاء هيئة التدريس يف 

  اجملال املكاين .3.2.1

وجامعة قاصدي مرباح  )سيدي بلعباس(جياليل ليابس بثالث جامعات متمثلة يف جامعة  أجريت الدراسة

  ).اجلزائر العاصمة( إضافة إىل جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا )ورقلة(

  حملة تارخيية عن جامعة اجلياليل ليابس سيدي بلعباس. 1.3.2.1

 املعدل واملتمم باملرسوم 89-41م مبوجب املرسوم رق 1989أوت  01يف  مت تأسيس جامعة جياليل ليابس

،مت 984وحىت أوت  1978ز جامعي من سبتمرب كانت عبارة عن مرك، بعدما  إىل جامعة 95 -208التنفيذي رقم 

، أين أخذت اسم جامعة جياليل 1989حىت جويلية  1984حتولت إىل معهد وطين للتعليم العايل من أوت 

  .ليابس
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  :، واجلدول التايل يوضح ذالك2014إىل غاية  2001ما بني سنة تطورا ملحوظا  عدد األساتذة  عرفولقد 

  2014غاية  إىل 2001من تطور عدد األساتذة يف جامعة سيدي بلعباس): 18(اجلدول رقم 

  عدد األساتذة الدائمني  السنة اجلامعية
2001-2002 467 
2002-2003 526 
2003-2004 560 
2004-2005 666 
2005-2006 727 
2006-2007 786 
2007-2008 864 
2008-2009 958 
2009-2010 1001  
2010-2011 1121  
2011-2012 1181  
2012-2013 1201  
2013-2014 1218  

-https://www.univ-sba.dz/vrpg/index.php/laboratoires-de) معلومات من موقع الجامعة: املصدر

recherche/liste-laboratoires  ،03/02/2015 ،19:30.  

  

 ابر البحث جبامعة اجلياليل ليابسخم  . أ

  ف التخصصات، ويوضح اجلدول التايليف خمتلكلية   13خمرب موزع على  49 منتتكون جامعة جياليل اليابس 

  .يف اجلامعةأمساء املخابر املوجودة 
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  املخابر املتوفرة جبامعة جياليل ليابس): 19(اجلدول رقم 

خمرب النقد والدراسات األدبية خمرب الكيمياء والفيزياء املكروموليكيالر  خمرب البيوتوكسيكولوجيا
  واللسانية

  خمرب البيئة والصحة  خمرب االجناز وتبيني املواد خمرب التنمية البيئية للفضاء
خمرب تفاعل الشبكات واحملوالت واآلليات املراقبة الذكية ونظام االستطاعة الكهربائيةخمرب 

  الكهربائية
 خمرب العتاد التطبيقي

  
اجلزائر واحلوض الغريب للبحر املتوسط

  
امليكروبيولوجيا اجلزئية الصحة والدراسة

  الربوتينية
 خمرب ميكانيك وفيزياء املواد

  
خمرب النص املسرحي اجلزائري مجع   دراسة املواد والوسائل الضوئية  خمرب العتاد والكتاليز

 ودراسة يف األبعاد الفكرية واجلمالية
األحباث يف اإللكرتونيك والرادار واالتصاالت الالسلكية

  واالبرتونيك 
 خمرب املياه واهليدروميكانيك

  
خمرب اجملهريات ميكرو حتليل املادة 

  والتحليل الطبقي للجزيئات
النمذجة واحملاكات متعدد القياسات

  
 خمرب العتاد والوسائل املنهضة

  
خمرب البحوث والدراسات االستشرافية

  يف حضارة املغرب اإلسالمي
 خمرب الرياضيات

  
 خمرب مكروالكرتونيك التطبيقي

  
خمرب ميكانيك اهلياكل واألجسام 

 الصلبة
  

 الفيزياء احلاسوبية للمواد
  

ائي يف علم املوادخمرب منذجة وترميز فزي
  

شبكة االتصاالت هندسة  خمرب
  الكمبيوتر واإلعالميات

  خمرب الفكر اإلسالمي يف اجلزائر  خمرب املعلومات البيئية املواد املتقدمة والكيمياء الفيزيائية والصحة
خمرب تطبيقات بالزما الكهرباء الساكنة والتوافق

  الكهرومغناطيسي
 خمرب العالج العددي لإلشارات

  
 خمرب اإلحصاء والعمليات العشوائية

  
  خمرب رياضيات البيولوجيا  خمرب املواد املكثفة والتنمية املستدامة خمرب املصاحل العمومية والتنمية

خمرب جتديد البحث يف تعليمية اللغة العربية   خمرب النشاط العقاري
  يف املنظومة الرتبوية اجلزائرية

خمرب حتليل وحتكم يف املعادالت 
  التفاضلية اجلزئية

 خمرب تسيري املؤسسات خمرب هندسة تطويرية وأنظمة توزيع اإلعالم تاريخ وجمتمع يف العصر احلديث واملعاصر: خمرب اجلزائر
  

خمرب إدارة االبتكار والتسويق
  

خمرب اهلياكل واملواد املتقدمة يف اهلندسة 
  املدنية واألشغال العمومية

 خمرب حمافظة وتثمني
  

  خمرب اهلندسة املدنية والبيئة  خمرب املواد املغناطسية  السرطان والبيئةخمرب 
 خمرب الكيمياء الفيزيائية للمواد املتقدمة

  

-https://www.univ-sba.dz/vrpg/index.php/laboratoires-de) معلومات من موقع الجامعة: المصدر

recherche/liste-laboratoires  ،03/02/2015 ،19:30.  
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 قاصدي مرباحعن جامعة حملة تارخيية  .2.3.2.1

 .988مارس  22املؤرخ يف  88-65مبوجب املرسوم رقم  1987مت إنشاء املدرسة العليا لألساتذة يف سبتمرب 

واليت   1997مارس  10املؤرخ يف  97-159مت ترقيتها إىل مركز جامعي مبوجب املرسوم رقم  1997ويف سنة 

 01-210متت ترقية املركز إىل جامعة مبوجب املرسوم رقم  2001كانت حتتوي حينها على مخسة معاهد، ويف سنة 

، ومحلت اسم اجملاهد قاصدي مرباح واليت مشلت على ثالث كليات وثالث مديريات 2001جويلية  23املؤرخ يف 

فيفري   17املؤرخ يف  09-19متت إعادة هيكلتها إىل ستة كليات مبرسوم تنفيذي  2009، ويف 2005سنة 

 .)4 ، ص2012جامعة قاصدي مرباح، ( 2009

  قاصدي مرباحتطور نسبة التأطري البيداغوجي جبامعة ): 20(اجلدول رقم 

  تطور عدد الطلبة  األساتذة الدائمنيتطور عدد   السنة اجلامعية
2001 -2002 249 10048  
2002 -2003 271 11523  
2003 -2004 327 13450  
2004 -2005 405 15430  
2005 -2006 476 17125  
2006 -2007 542 18287  
2007 -2008 597 20370  
2008 -2009 709 21199  
2009 -2010 809 21539  
2010 -2011 859 21794  
2011 -2012 919 21357  
2012 -2013 977 22015  

 25، عدد خاص بالذكرى 2012س عشر، جامعة قاصدي مرباح، جملة ومضات جامعية، العدد اخلام: املصدر

  .15إلنشاء جامعة ورقلة، مصلحة اإلحصاء واالستشراف جبامعة قاصدي مرباح، ص
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  :قاصدي مرباحخمابر البحث جبامعة   . أ

 609خمرب حبث تضم أزيد من  26وزارة التعليم العايل والبحث العلمي إىل وصل عدد املخابر املعتمدة من قبل 

 :وهي كالتايل 2012أستاذا باحثا وذلك إىل غاية سنة 

خمرب تطوير الطاقات اجلديدة واملتجددة يف -1
 املناطق اجلافة والصحراوية

خمرب احملافظة على األنظمة االيكولوجية يف  -2
 املناطق اجلافة والشبه اجلافة

 تثمني وترقية املوارد الصحراوية -3
 املناطق يف الطبيعية املوارد تثمني و استغالل -4

 اجلافة
 الصحراوية احليوية املوارد تثمني و احملافظة -5
 و التعليم عملية يف النفسية العالقات تطوير -6

 الصفي التعلم
 التنمية يف االقتصادية املؤسسة و اجلامعة دور -7

 املستدامة احمللية
 الصحراوية األوساط كمياء بيوجيو -8
 املؤسسة مالية و األسواق مالية التمويل، -9

 الطبيعية البيئة و املنظمات اقتصاد -10
 العوملة ظل يف واالقتصاديات املؤسسات أداء -11
 الطرائق هندسة -12
  ومصطلحاته  النقد -13

 اجلزائري اجلنوب يف األديب واللغوي الرتاث -14
 يف االجتماعي و االقتصادي و السياسي التحول -15

 اجلزائرية التجربة
 يف للمجتمعات االجتماعية التشكيالت حتول -16

 النمو طريق
 احلياة جودة و النفس علم -17
 الصحراء جيولوجيا -18
 التطبيقية الرياضيات -19
 السطوح فيزياء و البالزما و اإلشعاع -20
 الصحراوي الوسط يف البيئة و املياه هندسة -21
 يف النامية االقتصاديات تنمية و تأهيل متطلبات -22

 العاملي االقتصادي االنفتاح ظل
 اخلطاب حتليل و النصية اللسانيات -23
 اجلامعية الكتابات فرنسية -24
 األنظمة وتفاعلية التأثريات الديناميكا -25
  الكهربائية اهلندسة -26

  .)2012جامعة قاصدي مرباح، ( بعنوان ومضات جامعية إخبارية نشريةمعلومات من :املصدر

  :تارخيية عن جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا حملة.  3.3.2.1

، ومحلت اسم 74- 50وفق املرسوم رقم  1974أفريل  25للعلوم والتكنولوجيا يف  اجلزائرتأسست جامعة 

التكوين والبحوث يف جمال العلوم  ، لتكون قطبا يف1980جيا هواري بومدين سنة لو جامعة العلوم والتكنو 

  .1983بنفسها سنة لتصبح مستقلة  املدرسة الوطنية املتعددة التقنياتواليت كانت تضم والتكنولوجيا،  
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 خمابر البحث جبامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا  . أ

 :كليات على النحو التايل  8خمرب حبث موزع على  51حتتوي جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا على 

)http://www.usthb.dz/ar/spip.php?article18 ،2015(  
 كلية العلوم البيولوجية 

 خمرب األحباث يف، خمرب اإليكولوجيا والبيئة، خمرب البيولوجيا اخللوية واجلزئية:  خمابر حبث هي  04تتكون من 

  .عضاءألخمرب بيولوجيا و فيزيولوجيا ا، املناطق اجلافة

 كلية الكيمياء 

ذه الكلية   خمرب التريمو، التعدين والكيمياء الالعضوية ،التآكل ،رب الكيمياء الكهربائيةخم :خمرب هي 14تتوفر 

خمرب الدراسات الفيزيوكيميائية للمواد ، خمرب علوم املواد، رب التحليل العضوي الوظيفي، خمالنمذجة اجلزيئيةديناميك و 

، ديناميك التريموخمرب علم البلورات و ، العضوية التطبيقيةخمرب الكيمياء ، خمرب كيمياء الغاز الطبيعي، تطبيقها على البيئة

خمرب ، رب معاجلة اخلامات باحملاليل املائية والكيمياء الالعضوية اجلزيئيةخم، خمرب التخزين و تقييم الطاقات املتجددة

خمرب الفيزيوكيمياء ، خمرب تركيب اجلزيئات الضخمة ثيوعضوية اجلزيئات الضخمة، خمرب املواد البوليمرية، الكروماتوغرافيا

  .النظرية والكيمياء احلاسوبية

 كلية الفيزياء 

 خمرب الفيزياء، ة والتطبيقيةرب ميكانيك السوائل النظريخم :خمابر حبث موزعة كما يلي 06حتتوي كلية الفيزياء على 

خمرب ، خمرب فيزياء املواد، لكرتونيك الكميةإلخمرب ا، خمرب العلوم النووية والتفاعل بني املادة واإلشعاع، النظرية

  .التريموديناميك و أنظمة الطاقة

  كلية اهلندسة املدنية 

خمرب اجليوتقنية، البنية التحتية احلضرية ، خمرب البناء يف البيئةخمابر حبث مقسمة إىل  03تضم كلية اهلندسة املدنية 

 .خمرب البيئة، املياه اجليوميكانيكية واملنشآت، والبيئة والتهيئة
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 كلية اإللكرتونيك واإلعالم اآليل 

خمرب ، شاراتإلتصاالت املتكلمة و معاجلة اإلخمرب ا:  خمابر حبث هي 07تضم كلية اإللكرتونيك واإلعالم اآليل 

خمرب ، رب روبوتيك التوازي الطاقوي الكهربائي، خم(L.T.I.R) شعاعإلخمرب معاجلة الصور و ا، (LINS)  جهزةألا

 .خمرب نظم املعلومات، خمرب البحث يف الذكاء االصطناعي، األنظمة الكهربائية والصناعية

 كلية الرياضيات 

 .خمرب دعم اختاذ القرار بواسطة تقنيات البحوث العمليةخمرب حبث موزع على  )05(يتوفر بكلية الرياضيات 

خمرب التحليل الرياضي ، خمرب األنظمة الديناميكية، عدادألخمرب اجلرب و نظرية ا، يل و العلوم والتكنولوجياآلعالم اإلا

 .النمذجة الستوكاستيكية و معاجلة البيانات خمرب، والعددي للمعادالت التفاضلية اجلزئية

 يئة اإلقليمكلية علوم األرض واجلغرا   فيا و

خمرب ، orogensخمرب جيوديناميكية األحواض الرسوبية وخمرب حبث تتمثل يف  )06(تضم هذه الكلية حوايل 

يئة ا خمرب هندسة املعادن و ، خمرب اجليوديناميكية، هندسة اجليولوجيا والكواكب، خمرت اجليوفيزياء، قليمإلاجلغرافيا و 

 .خمرب اجليوحميط، املاغما اجلزائري

 كلية اهلندسة امليكانيكية وهندسة الطرائق 

 .خمرب العلوم و هندسة املعادن  خمابر حبث وهي )06(تتوفر بكلية اهلندسة امليكانيكية وهندسة الطرائق على 

خمرب علوم هندسة الطرائق ، خمرب ظواهر النقل، خمرب امليكانيك املتقدمة، وساط املساميةألقل املتعدد املراحل واخمرب الن

  .خمرب هندسة التفاعالت، الصناعية

 جمتمع الدراسة والعينة املختارة .3.1

. جامعة جياليل ليابس( اختيار ثالث جامعات كعينة وهيتتمحور الدراسة حول اجلامعات اجلزائر، حيث مت 

ا جام، )جامعة قاصدي مرباح، جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا ات عومت اختيار اجلامعات الثالثة كو
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مرتكس الذي يقيم اجلامعات على أساس التواجد االلكرتوين، إضافة إىل اختيارها  التصنيف العاملي ويب ضمن مصنفة

جغرافية هي  مناطق 03على أساس التقسيم اجلغرايف لوزارة التعليم العايل اليت اعتمدت على تقسيم اجلامعات إىل 

جامعة قاصدي  األعلى تصنيفا يف منطقتها اجلغرافية حيث مت اختيار اتاختيار اجلامع مفت )الوسط، الشرق، الغرب(

، اجلزائري عن جامعات الوسطبومدين للعلوم والتكنولوجيا  جامعة هواريو ، من جامعات الشرق اجلزائريمرباح ورقلة 

  .عن جامعات الغرب اجلزائريجامعة جياليل ليابس و 

ا تتناسب مع موضوع البحث وأهدافه، وقد مشلت على  غري العشوائية القصدية عينةختيار الا مت من أعضاء  أفرادأل

اري بومدين للعلوم جامعة جياليل ليابس، جامعة قاصدي مرباح، جامعة هو (اجلامعات الثالث  يفهيئة التدريس 

 .من جمتمع الدراسة %20نسبة ، وأخذنا )والتكنولوجيا

 اجلامعات حمل الدراسةجم أعضاء هيئة التدريس من حي): 21(اجلدول رقم 

  حجم العينة  جمتمع الدراسة  اجلامعات حمل الدراسة
  316 1580 ليابسجامعة جياليل

  214 1070 جامعة قاصدي مرباح
  324 1621جامعة هواري بومدين

  .2014إحصائيات ، لجامعات حمل الدراسةااللكرتوين ل وقعامل: املصدر

 حملاور الدراسة اإلحصائيالتحليل  .2

 حمايد، الأتفق متاما، أتفق، (سي ونشري إىل اعتمادنا عند دراسة بعض العبارات على مقياس ليكارت اخلما

  :تعرب عن األوزان وهي  SPSSوالذي يعترب مقياس ترتييب واألرقام اليت تدخل يف برنامج ) أتفق، ال أتفق متاما

  . 5=أتفق متاما  ؛4= أتفق  ؛3= حمايد  ؛2= ال أتفق  ؛1= ال أتفق متاما  -

 طول الفئة  والذي ميكن من خالل األوزان السابقة حساب الوسط احلسايب، وقبل كل ذلك ال بد من إخراج

  ):االختيارات(عدد الفئات  يساوي املدى مقسوم على
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 .2مسافة  3إىل  2مسافة أوىل،  من  2إىل  1من  4= 1 -5( املدى وهو عدد املسافات بني الفئات  -

 .)4مسافة  5إىل  4، ومن 3مسافة  4اىل 3من 

  0.80= 4/5=  فئةطول ال -

  التوزيع ملقياس ليكارت ): 22(اجلدول رقم 

  التفسري  املتوسط املرجح
  ال أتفق متاما  ]1.80 -1[
  ال أتفق  ]2.60  - 1.81[ 
  حمايد  ]3.40 –2.61[ 
  أتفق  ]4.20 –3.41[ 
  أتفق متاما  ]5 - 4.21[ 

 2015 الطالبةمن إعداد  :املصدر 

 األساليب اإلحصائية.  1.2

 استخدام جمموعة من األساليبخالل ، وذلك من SPSSمت االعتماد يف حتليل النتائج الربنامج اإلحصائي 

    :اإلحصائية نذكر منها

  .االعتماد على معامل ألفا كرونباخ إلثبات مدى صدق أداة الدراسة -

التكرارات والنسب املئوية وذلك لتحديد استجابات أفراد عينة الدراسة على كل عبارة من عبارات حماور  -

 .الدراسة

ارتفاع أو اخنفاض استجابات أفراد العينة حملاور الدراسة وإمكانية املتوسطات احلسابية وذلك بغية معرفة ملدى  -

 .ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسايب

 .استخراج االحنراف املعياري للتعرف على مدى تشتت استجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات حماور الدراسة -

ا كلما اقرتبت إىل الصفر اخنفض تشتت استجابات أفر   . اد العينةمع العلم أ
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عالقة خطية بني املتغري املستقل  منوذج االحندار اخلطي البسيط الختبار صحة الفرضيات ومدى وجود -

 .واملتغري التابع

  :ثبات وصدق أداة الدراسة.2.2

ا"  Alpha Cronbach"لقياس مدى ثبات أداة الدراسة مت تطبيق معامل ألفا كرونباخ  على عينة  حيث مت حسا

جامعة قاصدي مرباح، جامعة هوراي  جامعة جياليل ليابس،(معات الثالث للجا) أعضاء هيئة التدريس(الدراسة 

) 307، 203، 298(الث موزعة على اجلامعات الث) 808(واليت عددها اإلمجايل ) بومدين للعلوم والتكنولوجيا

امعة هواري بومدين للعلوم ج: 03جامعة قاصدي مرباح، ج: 02جامعة جياليل ليابس، ج: 01ج(على التوايل،  

 .)والتكنولوجيا

  حملاور الدراسة" معامل ألف كرونباخ"قياس ثبات أداة الدراسة  ):23(اجلدول رقم 
عدد   األبعاد  احملاور

 العبارات
ثبات   اجلامعات حمل الدراسةثبات حماور 

  03ج 02ج 01ج  احملاور
  احملور األول 

واقع التسويق 
االلكرتوين 

حمل لجامعات ل
  الدراسة

واقع تسويق اخلدمات
املقدمة من طرف اجلامعة 

  املوقع االلكرتوينعرب 

11 0.927  0.978 0.982  0.965  

واقع تسويق اخلدمات
املقدمة من طرف اجلامعة 
عرب استخدام التكنولوجيا 

  احلديثة

09 0.963  0.977 0.981  0.969  

  احملور الثاين 
قياس مؤشرات 

تطور اجلامعات 
معايري وفق 

 التصنيف الدولية

  0.914  0.931 0.954  0.898 08 اخلدمة التعليمية
  0.962  0.971 0.972  0.959 13 البحث العلمي
  0.959  0.955 0.975  0.966 09 خدمة اجملتمع

  .spssباالعتماد على برنامج  الطالبةمن إعداد  :املصدر

  .نباخ لكل حمور من حماور الدراسةحبساب معامل ألفا كرو ومن خالل اختبار ثبات أداة الدراسة وحماورها وذلك 
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، أما احملور الثاين فقد بلغت )0.967( بينت نتائجه أن أداة الدراسة حتقق ثباتا مرتفعا حيث بلغت قيمة احملور األول

  .، وبالتايل نستنتج من ذلك أنه هناك صدق وثبات يف أداة الدراسة)0.945( قيمته 

  احملور األولحتليل بيانات .3.2

  من بعدين، األول لجامعات حمل الدراسةيتكون احملور األول والذي ندرس من خالله واقع التسويق االلكرتوين ل

  :وكانت نتائج التحليل كالتايل موقعها االلكرتوينواقع اخلدمات املقدمة من طرف اجلامعة عرب  يناقش

  املوقع االلكرتوينواقع اخلدمات املقدمة من طرف اجلامعة عرب : البعد األولحتليل ومناقشة  .1.3.2
عرب موقعها االلكرتوين قمنا  اجلامعات حمل الدراسةمن أجل التعرف على واقع اخلدمات املقدمة من طرف 

وجامعة بتحليل اإلجابات املتحصل عليها من أعضاء هيئة التدريس جبامعة جياليل ليابس وجامعة قاصدي مرباح 

هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا واليت كانت تتمحور حول اخلدمات اليت تقدمها هذه اجلامعات عرب موقعها 

  .االلكرتوين

  للهيئة التدريسية عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول مدى توفر بريد الكرتوين فعال. 1.1.3.2
  ة التدريس باجلامعات حمل الدراسة من خالل اجلدولتوضيح مدى توفر بريد الكرتوين فعال ألعضاء هيئ ميكن

  :التايل
  اجلامعات حمل الدراسةمدى توفر بريد الكرتوين فعال لألساتذة يف ): 24(اجلدول رقم 

  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

 االجتاه الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال  حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق
  بشدة

 فعالتوفر اجلامعة بريد الكرتوين 
  لألعضاء هيئة التدريس

 قأواف  2  1.551  3.48 55  44 12 76 111 ت جامعة جياليل ليابس

% 37.2 25.5 4.0 14.8 18.5 

 قأواف  1  1.443  4.02 23  20 10 26 124 ت جامعة قاصدي مرباح

% 61.1 12.8 4.9 9.9  11.3 

هواري بومدينجامعة
  للعلوم والتكنولوجيا

 حمايد  3  1.522  3.39 50  62 20 69 106 ت

% 34.5 22.5 6.5 20.2 16.3 

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر
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الرمسي التابع للمؤسسة اجلامعية، حيت   توفر وفعالية الربيد االلكرتوينمدى  )24(رقم  يوضح اجلدول السابق

يف جامعة ) %73.9(و ) %62.7( كان إجابات أفراد العينة يف جامعة جياليل ليابس تتفق مع العبارة بنسبة

االجتاه العام للعبارة يف جامعيت جياليل ليابس وقاصدي مرباح هو االتفاق مع العبارة  حيث كان ،قاصدي مرباح

  .)4.02 (و )3.48(للجامعتني على التوايل  حيث بلغ املتوسط احلسايب

وكان االجتاه للعام للعبارة لدى أفراد عينة الدراسة يف جامعة هواري بومدين  للعلوم والتكنولوجيا هو احلياد باجتاه 

  .)3.39(مبتوسط حسايب بلغ  )%57(املوافقة، حيث بلغت نسبة املوافني على العبارة 

بالباحثني ونشر أعماهلم البحثية وأرشفتها على ضرورة مواقع التواصل االجتماعي اخلاصة تعتمد الكثري من 

متسجيل الباحثني بربيد اجلامعة الرمسي لتفعيل  الشخصية، ويؤثر  انتشار الربيد االلكرتوين املرتبط بامتداد  معلوما

موقع اجلامعة على الويب بشكل كبري على انتشار اسم اجلامعة وروابطها عرب الويب مما ينعكس على ترتيب موقعها 

لية أكثر سهولة االلكرتوين، إضافة لذلك فإن استخدام الربيد االلكرتوين للجامعة جيعل تواصل الباحثني مع املراكز الدو 

  .وذا مصداقية
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  سهولة الوصول للمعلومات على املوقع االلكرتوين عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول . 2.1.3.2

من خالل اجلدول  لجامعات حمل الدراسةميكن توضيح مدى سهولة الوصول للمعلومات عرب املوقع االلكرتوين ل

  :التايل

  جامعات حمل الدراسةلمعلومات على املوقع االلكرتوين للسهولة الوصول لمدى ): 25(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  االجتاه  الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال  حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق
  بشدة

ميكن الوصول للمعلومات على 
اجلامعة االلكرتوين موقع 

  بشكل سهل

  حمايد  2  1.356  3.08 35  106  8 98 51 ت جامعة جياليل ليابس

% 17.1 32.9 2.7 35.6 11.7 

  أوافق  1  1.246  3.66 8  50  5 80 60 ت جامعة قاصدي مرباح

% 29.6 39.4 2.5 24.6 3.9 

هواري بومدينجامعة
  للعلوم والتكنولوجيا

  حمايد  3  1.672  3.02 108  25  3 95 76 ت

% 24.8 30.9 1.0 8.1  35.2 

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر

مدى سهولة الوصول للمعلومات يف املوقع االلكرتوين للجامعة، أجاب أفراد  )25(رقم  يوضح اجلدول السابق

حيث بلغ املتوسط احلسايب للعبارة  )%69(مرباح باملوافقة على العبارة وذلك بنسبة دي صقاالعينة يف جامعة  

  .وكان االجتاه العام هلا هو االتفاق )3.66(

فقد كان االجتاه العام للعبارتني هو احلياد  وم والتكنولوجيالهواري بومدين للعأما يف جامعيت جياليل ليابس و 

على التوايل مبتوسطات  )%55.7(و  )%50(نسبة اجمليبني باالتفاق مع العبارة  كانت  حيت. باجتاه االتفاق معها

  .)3.02 (و )3.08 ( حسابية بلغت

كس على املوقع االلكرتوين للجامعة، ومن ضمن املعايري اخلاصة مرت العديد من التصنيفات كتصنيف ويب  تعتمد

النتائج إجيابية حبسب آراء عينة الدراسة يف اجلامعات وكانت . بالتقييم سهولة الوصول للمعلومات يف موقع اجلامعة

  .الثالثة
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  كل عضو هيئة التدريس لتوفر موقع الكرتوين فرعي  مدى عرض وحتليل أفراد العينة حول. 3.1.3.2

  من خاللميكن توضيح مدى توفر موقع الكرتوين فرعي لكل عضو هيئة تدريس حتتوي على السرية الذاتية 

  :اجلدول التايل

   اجلامعات حمل الدراسةمدى توفر موقع الكرتوين فرعي خاص بالسرية الذاتية ألساتذة ): 26(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  االجتاه  الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال   حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق 
  بشدة

يف اجلامعة موقع الكرتوين يتوفر 
فرعي وحمدث لكل عضو هيئة 

تدريس يشتمل على سريته الذاتية 
  ومعلوماته الشخصية

جامعة جياليل
  ليابس

ال   2  1.471  2.42  100  103  18 23 54 ت
  33.6 34.6  6.0 7.7 18.1 %  فقأوا

جامعة قاصدي
  مرباح

  قأواف  1  1.410  3.77 30  13  10 70 80 ت

% 39.4 34.5 4.9  6.4  14.8  

هواريجامعة
للعلوم  بومدين 

  والتكنولوجيا

ال   3  1.103  2.22 91  117  50 39 10 ت
  قأواف

% 3.3 12.7 16.3 38.1 29.6  

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر

والذي يوضح آراء عينة الدراسة حول املوقع االلكرتوين الفرعي لكل عضو ) 26(رقم يتضح من اجلدول السابق 

و  )%68.2(من أعضاء هيئة التدريس باجلامعة وحمتوياته، حيث أبدى عدم موافقته على العبارة ما نسبته 

توسط ايل مبللعلوم والتكنولوجيا على التو  هواري بومدين من عينة الدراسة يف جامعيت جياليل ليابس و  )67.6%(

  .حيث كان اجتاه العبارة يف اجلامعتني هو عدم االتفاق معها )2.22 (و )2.42(حسايب بلغ

من أفراد عينة ) %73.9(بينما كانت النتائج يف جامعة قاصدي مرباح معاكسة متاما، حيث أبدى ما نسبة 

  .عهاللعبارة هو االتفاق ماه العام حيث كان االجت )3.77( الدراسة موافقتهم على العبارة مبتوسط حسايب بلغ

الباحثني  ونالحظ عند تصفح املواقع االلكرتوين للجامعات الثالثة عدم وجود مواقع فرعية حتتوي على معلومات

م ومعلومات لل   . تواصل معهمواجنازا
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ية باجلامعة هاما للتعريف باهليئة التدريس عي ألعضاء هيئة التدريس على موقع اجلامعة االلكرتوينيعترب املوقع الفر 

ملختلف املؤسسات املهتمة بالتصنيف، حيث ميثل فرصة هامة للتواصل بني الباحثني داخل اجلامعة وخمتلف الباحثني 

  .واملراكز حول العامل من خالل نشر السرية الذاتية للباحث واألعمال العملية اليت قام باجنازها

  .هلا املوقع االلكرتوينلذلك جيب الرتكيز على عرض وتسويق اإلمكانيات البشرية للجامعة وذلك من خالل 

  بنشر أحباثه بشكل مستمر  امعاتاجلعرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول اهتمام . 4.1.3.2

من بنشر وتسويق أحباث أعضائها التدريسية وبصورة مستمرة  اجلامعات حمل الدراسةميكن توضيح مدى اهتمام 

  :اجلدول التايل خالل

  ألحباث ومقاالت أعضاء هيئة التدريس اجلامعات حمل الدراسةمدى نشر ): 27(اجلدول رقم 

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  االجتاه  الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال  حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق
  بشدة

تقوم اجلامعة بنشر أحباث 
ومقاالت أعضاء هيئة التدريس 

بشكل  موقعها االلكرتوينعلى 
  .مستمر

جامعة جياليل
  ليابس

أوافق ال   3  0.797  1.51 187  85 15 8 3 ت
 62.8 28.5 5.0 2.7 1.0 %  متاما

جامعة قاصدي
  مرباح

  حمايد  1  1.338  2.77 23  100 20 20 40 ت

% 19.7 9.9 9.9 49.3 11.3 

هواريجامعة
للعلوم  بومدين 

  والتكنولوجيا

 أوافقال   2  1.531  2.31 140  69 12 36 50 ت

% 16.3 11.7 3.9 22.5 45.6 

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر

والذي يوضح قيام اجلامعة بنشر أحباث ومقاالت أعضاء هيئة  )27(ق رقم من خالل نتائج اجلدول الساب

من عينة الدراسة يف جامعة جياليل ليابس  )%91.3(هلا، أجاب ما نسبته  املوقع االلكرتوينالتدريس باجلامعة على 

حيث يعترب االجتاه العام للعبارة هو عدم االتفاق  )1.51(بلغ املتوسط احلسايب للعبارة ، و بعدم موافقتهم على ذلك

  .بشدة معها
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، مبتوسط حسايب بلغ )%60.6( بينما كانت نسبة غري املوافقني على العبارة يف جامعة قاصدي مرباح

  .حيث كان االجتاه العام للعبارة هو احلياد باجتاه عدم املوافقة عليها )2.77(

مبتوسط حسايب بلغ  )%68.1(للعلوم والتكنولوجيا بلغت نسبة الرافضني للعبارة   هواري بومدين ويف جامعة 

  .حيث كان االجتاه العام للعبارة هو عدم االتفاق بشدة معها )2.31(

تتجاوب النتائج املتوصل إليها من العبارة السابقة مع املالحظة ودراسة املواقع االلكرتونية للجامعات الثالثة واليت 

ا، ين أو اإلشارة حيث مت مالحظة عدم االهتمام بنشر  األعمال العلمية للباحثني على موقع اجلامعة االلكرتو  قمنا 

  .هلا عرب قسم منفصل

امعات بنشر املقررات الدراسية اجلعرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول مدى اهتمام . 5.1.3.2

  الكرتونيا

ا الدراسية وحتديثها حسب وجهة نظر  اجلامعات حمل الدراسةميكن توضيح مدى اهتمام  بنشر وتسويق مقررا

  :أعضاء هيئة التدريس من خالل اجلدول التايل

  بنشر املقررات الدراسية  اجلامعات حمل الدراسةمدى اهتمام ): 28(اجلدول رقم 
  حسب وجهة أعضاء هيئة التدريس

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  االجتاه  الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال   حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق 
  بشدة

يهتم موقع اجلامعة بنشر 
املقررات الدراسية للطالب 

  وحتدثها

ال أتفق   3  0.911  1.76 141  106 42 0 9 ت جامعة جياليل ليابس
 47.3 35.6 14.1 0 3.0 %  متاما

  حمايد  2  1.510  2.92  43  60 20 30 50 ت جامعة قاصدي مرباح

% 24.6 14.8 9.9  29.6 21.2 

هواري بومدينجامعة
  للعلوم والتكنولوجيا

  حمايد  1  1.678  2.97  90  66 15 36 100 ت

% 32.6 11.7 4.9  21.5 29.3 

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر
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، فقد وضح اجلدول موقعها االلكرتوينوفيما خيص نشر اجلامعة للمقررات الدراسية وحتديثها للطالب على 

من عينة الدراسة جبامعة جياليل ليابس غري موافقني عليها مبتوسط حسايب  )%82.9(أن نسبة  )28(رقم  السابق

  .معهاحيث اعترب االجتاه العام للعبارة هو عدم االتفاق بشدة ) 1.76(بلغ 

للعلوم والتكنولوجيا  هواري بومدين بينما بلغت نسبة غري املوافقني على العبارة يف جامعة قاصدي مرباح و  

اد وكان االجتاه العام للعبارة هو احلي. على التوايل )2.97(و) 2.92(لكل منهما مبتوسط حسايب بلغ  )50.8%(

  .باجتاه عدم االتفاق

يف التعريف  لتكون متاحة للطلبة والعامة  على حد سواء يساهم املوقع االلكرتوينإن نشر املقرات الدراسية عرب 

كما ميكن أن يساهم يف استقطاب الطالب الدوليني . باجلامعة لدى اجملتمع واإلطالع على املناهج اليت تعتمدها

  .املهتمني بالدراسة يف اجلامعات احمللية

  اهتمام اجلامعات بنشر خمتلف النشاطات الكرتونياعرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول . 6.1.3.2

ا التايل من خالل اجلدول  ا وإعالنا سنحاول التوصل إىل مدى اهتمام اجلامعات حمل الدراسة بنشر نشاطا

  :الكرتونيا

ا على مواقعها االلكرتونية  اجلامعات حمل الدراسةمدى قيام ): 29(اجلدول رقم    بنشر نشاطا
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  االجتاه  الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال  حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق
  بشدة

تم اجلامعة بنشر اإلعالنات 
ا على  والنشاطات اليت تقوم 

  االلكرتوين موقعها

  حمايد  3  1.549  3.10 68  65  9 82 74 ت جامعة جياليل ليابس

% 24.8 27.5 3.0 21.8 22.8  

  أوافق  1  1.454  3.41 33  30 20 60 60 ت جامعة قاصدي مرباح

% 29.6 29.6 9.9 14.8 16.3  

هواريجامعة
للعلوم  بومدين 

  والتكنولوجيا

  حمايد  2  1.379  3.36 41  65 13 120 68 ت

% 22.1 39.1 4.2 21.2 13.4  

  .spss، 2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر
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 ناتاللإلع، أراء عينة الدراسة حول نشر اجلامعة )29(رقم  توضح نتائج العبارة الواردة يف اجلدول السابق

ا على موقعها االلكرتوين، حيث أجاب أفراد العينة يف جامعة جياليل ليابس باالتفاق مع  والنشاطات اليت تقوم 

  .رة هو احلياد باجتاه االتفاقوبالتايل فإن االجتاه العام للعبا) 3.10(مبتوسط حسايب بلغ  )%52.3(العبارة بنسبة 

) 3.41(مبتوسط حسايب بلغ  )%59.2(فاق على العبارة بنسبة ويف جامعة قاصدي مرباح أجاب أفراد العينة باالت

  .حيث كان االجتاه العام للعبارة هو االتفاق معها

مبتوسط حسايب ) %61.2( أجاب باالتفاق مع العبارة ما نسبه جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجياويف 

  .هااالتفاق معة هو احلياد باجتاه حيث كان االجتاه العام للعبار ) 3.36(بلغ 

إن استخدام وسائل االتصال احلديثة واألدوات التكنولوجيا  واستغالهلا يف الرتويج للنشاطات واإلعالن يعزز من 

ا   .مسعة اجلامعة األكادميية ومن تفاعل املهتمني مع خمتلف النشاطات اليت تقوم 

   حمل الدراسة الكرتونية فعالة باجلامعاتتوفر مكتبة عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول . 7.1.3.2

ميكن توضيح مدى توفر مكتبة الكرتونية فعالة عرب املوقع االلكرتوين للجامعات حمل الدراسة حسب وجهة نظر 

  : أفراد العينة كما هو موضح يف اجلدول التايل

  ل الدراسةلجامعات حممدى توفر مكتبة الكرتونية على املوقع االلكرتوين ل): 30(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  االجتاه  الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال   حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق
  بشدة

توفر اجلامعة مكتبة 
موقعها الكرتونية فعالة على 
  االلكرتوين

ال   3  1.380  2.31 99  119  12 26 42 ت جامعة جياليل ليابس
 33.2 39.9  4.0 8.7 14.1 %  أوافق

  حمايد  2  1.301  2.99 23  73  20 57 30 ت جامعة قاصدي مرباح

% 14.8 28.1 9.9  36.0 11.3 

هواري بومدينجامعة
  للعلوم والتكنولوجيا

  حمايد  1  1.513  3.27 55  59  38 59 96 ت

% 31.3 19.2 12.4 19.2 17.9 

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر
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آراء عينة الدراسة يف اجلامعات الثالثة حول  ه، والذي نستطلع من خالل)30( رقم توضح نتائج اجلدول السابق

م، أجاب بعدم االتفاق على العبارة يف جامعة جياليل ليابس ما نسبته فعالية امل  )%73.1(كتبة االلكرتونية جلامعا

  .وكان االجتاه العام للعبارة هو عدم االتفاق معها) 2.31(مبتوسط حسايب بلغ 

 )2.99(مبتوسط حسايب بلغ  )%47.3(نسبة غري املتفقني مع العبارة  تويف جامعة قاصدي مرباح كان

  .وبالتايل فإن االجتاه العام للعبارة هو احلياد باجتاه عدم االتفاق معها

من أفراد العينة باالتفاق مع  )%50.5(فقد أجاب ما نسبته  جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجياأما 

  .فاق معهاوبالتايل فإن االجتاه العام للعبارة هو احلياد باجتاه االت) 3.27(العبارة مبتوسط حسايب بلغ 

  عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول مدى توفر منصة الكرتونية فعالة للتواصل باجلامعات . 8.1.3.2

سنحاول حتليل إجابات أعضاء هيئة التدريس للجامعات حمل الدراسة حول توفر منصة الكرتونية تسمح هلم 

م واجلدول التايل يوضح ذلك   :بالتواصل مع طال

  لجامعات حمل الدراسةمدى توفر منصة الكرتونية فعالة للتواصل بني األساتذة والطلبة ل ):31(اجلدول رقم 
  حسب أعضاء هيئة التدريس 

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

 االجتاه الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال  حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق 
  بشدة

فعالة توفر اجلامعة منصة الكرتونية 
خاصة بالتواصل بني أعضاء هيئة 

  التدريس والطلبة

ال   3  1.196  2.03  140  64  52 29 13 ت جامعة جياليل ليابس
  47.0 21.5 17.4 9.7 4.4 %  أتفق

 حمايد  1  1.499  2.75  68  25  30 50 30 ت جامعة قاصدي مرباح

% 14.8 24.6 14.8 12.3 33.5  

هواري بومدينجامعة
  للعلوم والتكنولوجيا

ال   2  1.404  2.42  100 103  18 47 39 ت
  أتفق

% 12.7 15.3 5.9 33.6 32.6  

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر
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 .يوضح توفر منصة الكرتونية فعالة خاصة بالتواصل بني أعضاء هيئة التدريس والطلبة )31( رقم اجلدول السابق

هو عدم االتفاق  هواري بومدين للعوم والتكنولوجياحيث كان االجتاه العام للعبارة يف كل من جامعيت جياليل ليابس و 

   )2.03(ومبتوسطات حسابية بلغت  )%66.2(و  )%68.5( معها، حيث بلغت نسبة غري املتفقني مع العبارة

  .على التوايل )2.42(و 

ويف جامعة قاصدي مرباح كان االجتاه العام للعبارة هو احلياد باجتاه عدم االتفاق معها وذلك مبتوسط حسايب 

  )..%45.8(، حيث أجاب بعدم االتفاق مع العبارة ما نسبته )2.75(بلغ 

لتقنيات التواصل احلديثة بني خمتلف الفاعلني ن استخدام اجلامعة أمن خالل نتائج اجلدول السابق ميكن القول 

للجامعة على صعيد حتسني آليات  املوقع االلكرتوينوفرها إلمكانيات الكبرية اليت ميكن أن يفيها ما زال ضعيفا رغم ا

  .التواصل بني الطلبة وأعضاء هيئة التدريس لتطوير العملية التعليمة التفاعلية داخل اجلامعة

عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول توفر منصة الكرتونية حلل مشاكل األساتذة والتواصل . 9.1.3.2
  مع اجلامعة

مدى توفر منصة الكرتونية ميكن من خالهلا حل مشاكلهم حول من خالل إجابات أعضاء هيئة التدريس 
  :ذلك، واجلدول التايل يوضح تحليلهاب قوموتسهيل التواصل مع اجلامعة سن
  اجلامعات حمل الدراسةمنصة الكرتونية لتواصل الباحثني و مدى توفر ): 32(اجلدول رقم 

  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  االجتاه الرتتيب
أوافق
 بشدة

أوا
  فق

ال  حمايد
  أوافق

ال أوافق 
  بشدة

للجامعة على  االلكرتويناملوقع تتوفر 
تساعد يف تواصل  خاصة وفعالةمنصة 

م   الباحثني معها وحل مشكال

ال أتفق   3  0.662  1.53  160 122  13 1 2 ت جامعة جياليل ليابس
  53.7 40.9 4.4 0.3 0.7 %  متاما

جامعة قاصدي
  مرباح

 ال أتفق  1  0.728  2.17  28 120  50 2 3 ت

% 1.5 1.0 24.6 59.1 13.8  

هواريجامعة
للعلوم  بومدين 

  والتكنولوجيا

ال أتفق   2  0.875  1.68  160 100  36 6 5 ت
  متاما

% 1.6 2.0 11.7 32.6 52.1  

 .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر
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للجامعة على منصة خاصة وفعالة تساعد يف  املوقع االلكرتوين، مدى توفر )32(رقم  يوضح اجلدول السابق

تواصل الباحثني معها، حيث كان االجتاه العام للعبارة هو عدم االتفاق متاما معها يف كل من جامعيت جياليل ليابس 

على ) %84.7(و) %94.6(للعلوم والتكنولوجيا حيث كانت نسبة غري املتفقني مع العبارة  هواري بومدين و 

وم لهواري بومدين للعيف جامعة  )1.68(يف جامعة جياليل ليابس و )1.53(التوايل ومبتوسطات حسابية بلغت 

  .والتكنولوجيا

 ويف جامعة قاصدي مرباح كان االجتاه العام للعبارة هو عدم االتفاق حيث بلغت نسبة غري املوافقني عليها

  .)2.17( مبتوسط حسايب بلغ) 72.9%(

إن اإلمكانيات الكبرية اليت  ميكن للبوابة االلكرتونية توفريها على صعيد التواصل بينها وبني أعضاء هيئة 

يف إنشاء آلية أكثر  املوقع االلكرتوينالتدريس مفقودة يف اجلامعات الثالث حبسب أراء العينة، وذلك لعدم استخدام 

  .يت تؤثر على األداء العام لألساتذة يف اجلامعةفعالية للتواصل بدال من آليات التواصل التقليدي وال

إتاحة اخلدمات واملنتجات اجلامعية عرب املوقع  إجابات أفراد العينة حولحتليل عرض و . 10.1.3.2

  االلكرتوين للقطاع اخلاص

ا ميكن من خالل حتليل إجابات أفراد العينة التوصل إىل اهتمام اجلامعات حمل الدراسة بتقدمي وإتاحة  خدما

ا لصاحل القطاع اخلاص، واجلدول التايل يوضح ذلك   :ومنتجا
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ا للقطاع اخلاص عرب موقعها االلكرتوينخ اجلامعات حمل الدراسةمدى إتاحة ): 33(اجلدول رقم    دما
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

 االجتاه الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال  حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق 
  بشدة

ا عرب  ا ومنتجا تتيح اجلامعة خدما
 للقطاع اخلاص املوقع االلكرتوين

  بشكل فعال

ال   3  1.061  2.12  83 145  38 14 18 ت جامعة جياليل ليابس
  27.9 48.7 12.8 4.7 6.0 %  أتفق

 حمايد  1  1.195  2.87  13 100  10 60 20 ت جامعة قاصدي مرباح

% 9.9 29.6 4.9 49.3 6.4  

هواري بومدينجامعة
  للعلوم والتكنولوجيا

 حمايد  2  1.488  2.67  100  66  14 88 39 ت

% 12.7 28.7 4.6 21.5 32.6  

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر 

ا  )33(رقم  نتائج اجلدول السابق خالل قراءة والذي يوضح آراء عينة الدراسة حول قيام اجلامعة بإتاحة منتجا

االلكرتوين للقطاع اخلاص، جند أن أفراد العينة يف جامعة جياليل ليابس ال يتفقون مع العبارة بنسبة  املوقععرب 

  .للعبارة هو عدم االتفاق، وكان االجتاه العام )2.12 ( مبتوسط حسايب بلغ )76.6%(

كان االجتاه العام للعبارة هو احلياد باجتاه عدم   وم والتكنولوجيالهواري بومدين للعويف جامعيت قاصدي مرباح و 

 )%54.1(و )%55.7(يف اجلامعتني على التوايل  مع العبارة االتفاق معها، حيث كان نسب غري املتفقني

  .)2.67 (و )2.87 (مبتوسطات حسابية بلغت

للتواصل مع القطاع اخلاص يفقدها مصدرا هاما من  املوقع االلكرتوينعدم استخدام اجلامعة إلمكانيات  إن

ا املختلفة، األمر الذي من شأنه التأثري على إحدى الوظائف األساسية للمؤسسات  مصادر الرتويج اخلاصة مبنتجا

  .ا املنوطاألمر الذي ينعكس على حتقيق اجلامعة للوظائف . اجلامعة واملتمثلة يف خدمة اجملتمع

  منصة خاصة بتقدمي خدمات للخرجينيأفراد العينة حول  إجاباتعرض وحتليل . 11.1.3.2

م، واجلدول  تم باخلرجيني وانشغاال سنحاول حتليل إجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى توفر منصة تفاعلية 

  :التايل يوضح ذلك
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  سعي اجلامعة لتوفري منصة تفاعلية لتقدمي خدمات للخرجني ومتابعتهم ): 34(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  االجتاه  الرتتيب
أوافق
  بشدة

أوا
  فق

ال   حمايد
  أوافق

ال أوافق
  بشدة

 منصة لتوفري اجلامعة سعىت
  خدمات بتقدمي خاصة تفاعلية

  ومتابعتهم للخرجيني

ال أتفق   1  0.929  1.58 189  64  32 6 7 ت جامعة جياليل ليابس
 63.4 21.5 10.7 2.0 2.3 %  متاما

ال أتفق   2  0.949  1.79 107  40  50 4 2 ت جامعة قاصدي مرباح
 52.7 19.7 24.6 2.0 1.0 %  متاما

هواري بومدينجامعة
  للعلوم والتكنولوجيا

ال أتفق   3  0.825  1.72 150  103  46 7 1 ت
  متاما

% 0.3 2.3 50.0 33.6 48.9 

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر

والذي يوضح سعى اجلامعة لتنظيم دورات لتأهيل ورفع كفاءة اخلرجيني  )34(رقم من خالل اجلدول السابق 

هواري بومدين للعوم جياليل ليابس، قاصدي مرباح، (االجتاه العام للعبارة يف اجلامعات الثالث  تبني أنلسوق العمل 

ات الثالثة على التوايل هو عدم االتفاق بشدة مع العبارة، حيث كان نسبة غري املتفقني معها يف اجلامع) والتكنولوجيا

  .على التوايل )1.72(و  )1.79(و  )1.58(ومبتوسطات حسابية بلغت .  %82.5و   %72.4و  84.9%

ن هم أحد أهم خمرجات اجلامعة واحد معايري تصنيف اجلامعات دوليا، وال جيب أن يتوقف دور يعترب اخلرجيو 

شؤون اخلرجيني والعمل على دجمهم يف سوق العمل من اجلامعة على منح شهادات التخرج هلم بل يتعداه ملتابعة 

م وتأهيلهم للخروج للعمل امليداين كما يتمثل دور اجلامعة يف حماولة توفري منح دراسية وفرص . خالل رفع كفاء

ا   .عمل بالتعاون مع املؤسسات واملراكز البحثية عرب العامل وذلك من خالل اتفاقيات الشراكة اليت تقوم 

إنشاء رابطة تضم خرجيي اجلامعة سعود باململكة العربية السعودية لعديد من اجلامعات كجامعة امللك وحتاول ا

  .وأرباب العمل وتقدمي خدمات متنوعة هلم كإنشاء دورات تكوينية خاصة هلم
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  استخدام املوقع االلكرتوين يف تقدمي اخلدمات اجلامعية 12.1.3.2
جامعة جياليل ليابس، جامعة قاصدي مرباح، جامعة هواري ( حمل الدراسةاجلامعات للوقوف على مدى اعتماد 

  :، مت تلخيص النتائج املتحصل عليها يف اجلدول التايل)بومدين للعلوم والتكنولوجيا
  
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حول واقع اخلدمات املقدمة من طرف اجلامعة عرب  :35رقم دول اجل

  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسوين االلكرت  املوقع
خلدمات املقدمة من طرف تسويق اواقع : عبارات البعد األول  

املوقع االلكرتويناجلامعة عرب   
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

ترتيب 
  العبارات

  التقييم

  عايل  01  1.534  3.58  توفر اجلامعة بريد الكرتوين فعال لألعضاء هيئة التدريس  1
  متوسط  03  1.482  3.20  ميكن الوصول للمعلومات على موقع اجلامعة االلكرتوين بشكل سهل  2
يتوفر يف اجلامعة موقع الكرتوين فرعي وحمدث لكل عضو هيئة تدريس   3

  يشتمل على سريته الذاتية ومعلوماته الشخصية
  متوسط  05  1.470  2.68

موقعها ريس على تقوم اجلامعة بنشر أحباث ومقاالت أعضاء هيئة التد  4
  .بشكل مستمر االلكرتوين

  ضعيف  09  1.353  2.13

  ضعيف  07  1.508  2.51  يهتم موقع اجلامعة بنشر املقررات الدراسية للطالب وحتدثها  5
ا على   6 موقعها تم اجلامعة بنشر اإلعالنات والنشاطات اليت تقوم 

  االلكرتوين
  متوسط  02  1.467  3.27

  متوسط  04  1.474  2.84  الكرتونية فعالة على بوابتها االلكرتوينتوفر اجلامعة مكتبة   7
توفر اجلامعة منصة الكرتونية فعالة خاصة بالتواصل بني أعضاء هيئة   8

  .التدريس والطلبة
  ضعيف  08  1.384  2.36

للجامعة على منصة خاصة وفعالة تساعد يف  املوقع االلكرتوينتتوفر   9
م   تواصل الباحثني معها وحل مشكال

ضعيف   10  0.805  1.75
  جدا

ا عرب  10 ا ومنتجا للقطاع اخلاص  املوقع االلكرتوينتتيح اجلامعة خدما
  بشكل فعال

  ضعيف  06  1.308  2.52

ني تسعى اجلامعة  لتوفري منصة تفاعلية خاصة بتقدمي خدمات للخرجي 11
  ومتابعتهم

ضعيف   11  0.899  1.69
  جدا

  ضعيف  1.168  2.59  املتوسط العام  
  .spss ،2016إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي : املصدر
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يوضح مدى استخدام اجلامعات الثالث حمل  والذي )35(من خالل النتائج اليت تظهر يف باجلدول السابق رقم 

ا االلكرتوينللموقع الدراسة  اليت تقدمها من وجهة نظر أفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس يف  لتسويق خدما

األمر الذي يبني  )2.59(العينة بلغ  أفراد يتضح أن املتوسط احلسايب العام لوجهات نظر .اجلامعات الثالثة املدروسة

لتسويق اخلدمات ضعيف يف كل من جامعة جياليل ليابس وجامعة قاصدي مرباح  املوقع االلكرتوينأن استخدام 

  .وجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا

وخنلص يف خالل نتائج حتليل وتفسري العبارات اخلاصة باالستمارة يف اجلامعة الثالثة حمل الدراسة، واليت توضح 

ادف ت للموقع االلكرتوينمدى استخدام اجلامعة  ا  ؛سويق خدما أن اجلامعة مل تبذل جهدا كبري لتطوير خدما

 .موقعها االلكرتوينمن خالل عدم اهتمام اجلامعة مبتابعة شؤون اخلرجيني عرب  بدرجة كبريةاملختلفة، ويتضح ذلك 

هيئة آليات للتواصل مع أعضاء هيئة التدريس من جهة وبني أعضاء  وعدم استغالهلا لتلك األداة من أجل تطوير

ا للقطاع إضافة إىل عدم استغالهلا للموقع االلكرتوين  التدريس والطلبة من جهة أخرى، من أجل الرتويج خلدما

  .اخلاص

تبذهلا اجلامعات الثالثة ويتضح ذلك من خالل توفريها  املوقع االلكرتوينإال أن هناك جهود لتطوير استخدام 

ا كما يتضح . لربيد الكرتوين فعال ألعضاء هيئة التدريس واستغالل واجهتها االلكرتونية لنشر النشاطات اليت تقوم 

هيئة بذل اجلامعة جلهود واضحة من خالل إنشاء مكتبة الكرتونية عرب بوابتها والبدء بإضافة صفحات خاصة بأعضاء 

 .التدريس فيها
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ا: البعد الثاين حتليل ومناقشة 2.3.2   واقع استخدام اجلامعة للتكنولوجيا احلديثة يف تقدمي خدما

قمنا بتحليل اإلجابات للتكنولوجيا احلديثة  اجلامعات حمل الدراسةمن أجل التعرف على واقع استخدام 

م على التكنولوجيا احلديثة يف املتحصل عليها من أعضاء هيئة التدريس  جبامعات  املعنية حول مدى اعتماد جامعا

ا   .تقدمي خدما

  استخدام الوسائط الرقمية يف التدريس أفراد العينة حول  إجاباتعرض وحتليل . 1.2.3.2

، مت للوقوف على مدى تشجيع وسعي اجلامعات حمل الدراسة على استخدام الوسائط الرقمية يف عملية التدريس

  :نتائج إجابات أفراد العينة يف اجلدول التايلتلخيص 

حسب وجهة  على استخدام الوسائط الرقمية يف عملية التدريس اجلامعات حمل الدراسةمدى تشجيع ): 36(اجلدول رقم 
  نظر أعضاء هيئة التدريس

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  االجتاه  الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال  حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق
  بشدة

 دامتختشجع اجلامعة على اس
الوسائط الرقمية يف عملية 

  التدريس

  أوافق  2  1.522  3.45 44  68  2 77 107 ت جامعة جياليل ليابس

% 35.9 25.8 0.7 22.8 14.8 

  أوافق  1  1.556  3.59 40  20  3 60 80 ت جامعة قاصدي مرباح

% 39.4 29.6 1.5 9.9  19.7 

هواري بومدينجامعة
  للعلوم والتكنولوجيا

  حمايد  3  1.532  3.30 54  66 20 68 99 ت

% 32.2 22.1 6.5 21.5 17.6 

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر

هيئة التدريس على  أعضاءعينة الدراسة حول قيام اجلامعة بتشجيع  ءاآر  )36(رقم  يوضح اجلدول السابق

التدريس، حيث كان االجتاه العام للعبارتني يف جامعيت جياليل ليابس وقاصدي  عمليةاستخدام الوسائط الرقمية يف 

 )%61.7(وبنسب اتفاق مع العبارة بلغت  )3.59(و  )3.45(مرباح هو االتفاق معها مبتوسط حسايب بلغ 

  .على التوايل) %69(و
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باجتاه االتفاق معها، حيث  احليادكان االجتاه العام للعبارة هو  جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجياويف 

  .)3.30(مبتوسط حسايب بلغ  )%54.3(بلغت نسبة املتفقني مع العبارة 

اجلدول التايل يتضح لنا أن اجلامعات الثالثة تستخدم إىل حد ما الوسائط الرقمية يف  لمن خالل نتائج حتلي

الذي ينعكس بشكل كبري على املستوى التعليمي للطالب وأداء أعضاء هيئة التدريس على حد  األمرعملية التدريس 

  .سواء

  ل إىل املعلومات عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول توفر أنظمة الكرتونية للوصو . 2.2.3.2

إىل املعلومات سواء من داخل اجلامعة أو  تساعد على الوصولبغرض معرفة مدى توفر أنظمة الكرتونية 

  :، قمنا بتلخيص نتائج إجابات أعضاء هيئة التدريس لتحليلها، واجلدول التايل يوضح ذلكخارجها

اجلامعات مدى وجود أنظمة الكرتونية تساعد على الوصول ملصادر املعلومات من داخل أو خارج ): 37(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس حمل الدراسة

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  االجتاه  الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال  حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق
  بشدة

وجود أنظمة الكرتونية ذات 
إمكانيات حبثية تساعد للوصول 

املعلومات داخل  إىل مصادر
  وخارج اجلامعة

جامعة جياليل
  ليابس

  حمايد  1  1.642  3.16 74  61  2 64 97 ت

% 32.6 21.5 0.7 20.5 24.8  

جامعة قاصدي
  مرباح

  حمايد  2  1.829  3.11 80  8  5 30 80 ت

% 39.4 14.8 2.5 3.9  39.4  

هواريجامعة
للعلوم  بومدين 

  والتكنولوجيا

  حمايد  3  1.586  2.91 71  99 12 37 88 ت

% 28.7 12.1 3.9 32.2 23.1  

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر

لومات عرضا أفردا العينة عن األنظمة التقنية اليت تساعد للوصول ملصادر امل )37(السابق رقم يوضح اجلدول 

داخل وخارج اجلامعة، حيث كان االجتاه العام للعبارة هو احلياد باجتاه االتفاق معها يف جامعيت جياليل ليابس 

على التوايل ومبتوسطات حسابية  )%54.2(و )%54.1( وقاصدي مرباح، حيث بلغت نسبة املتفقني مع العبارة

  .لكل منهما )3.11(و  )3.16 (بلغت
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كان االجتاه العام للعبارة هو احلياد باجتاه عدم االتفاق معها  جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجياويف 

  .)2.91(مبتوسط حسايب بلغ  )%55.3( حيث بلغت نسبة غري املتفقني مع العبارة

أعضاء هيئة التدريس حول العبارة، وإن كانت  أراءمن خالل نتائج العبارة السابقة، جند أن هناك تباين يف 

نسب االتفاق بشكل عام مع العبارة متوسطة األمر الذي يدفع للقول بأن اجلامعات الثالثة حمل الدراسة حتتاج 

  .لالهتمام بتوفري أنظمة الكرتونية للوصول للمصادر وتفعيلها

   باجلامعات حمل الدراسة  عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول مدى كفاية أجهزة احلاسوب. 3.2.3.2

  اجلامعات حمل الدراسةمدى توفر أجهزة حاسوبية كافية داخل ): 38(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

 االجتاه الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال  حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق 
  بشدة

 تتوفر جتهيزات حاسوبية وبقدر كاف
لدعم الوصول ملصادر املعلومات 

  داخل اجلامعة

 حمايد  2  1.620  3.13  64  82  2 51 99 ت جامعة جياليل ليابس

% 33.2 17.1 0.7 27.5 21.5  

 حمايد  1  1.585  3.27  28  70  5 20 80 ت جامعة قاصدي مرباح

% 39.4 9.9 2.5 34.5 13.8  

هواري بومدينجامعة
  للعلوم والتكنولوجيا

 حمايد  3  1.654  2.74  99  82 14 23 89 ت

% 29.0 7.5 4.6 26.7 32.2  

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر

أفراد العينة عن توفر التجهيزات احلاسوبية الكافية للوصول  رضامدى  )38(رقم  يوضح اجلدول السابق 

للمصادر داخل اجلامعة، كان االجتاه العام للعبارة هو احلياد باجتاه االتفاق معها يف كال من جامعيت جياليل ليابس 

  )3.13(مبتوسطات حسابية بلغت  )%49.3(و )%50.3(وقاصدي مرباح، حيث بلغت نسبة املتفقني معها 

  .على التوايل )3.27(و

 .كان االجتاه العام للعبارة هو احلياد باجتاه عدم االتفاق معها جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيايف 

 )..%58.9(ونسبة غري املتفقني من أفراد العينة  )2.74(حيث بلغ املتوسط احلسايب للعبارة 
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تقريبا، وهذا يدلل  )%50(إن نسب اتفاق أعضاء هيئة التدريس مع العبارة يف اجلامعات الثالثة مل تتجاوز 

على أن اجلامعات الثالثة حباجة لتوفري جتهيزات حاسوبية داخل اجلامعة قادرة على الوصول ملصادر املعلومات 

  .املختلفة داخل وخارج اجلامعة

  أفراد العينة حول استخدام الوسائل التكنولوجية يف التعليم عن بعدعرض وحتليل إجابات . 4.2.3.2

للوقوف على مدى اعتماد اجلامعات حمل الدراسة على الوسائل التكنولوجية يف التعليم عن بعد، قمنا بتلخيص 

  :النتائج املتوصل إليها يف اجلدول التايل

  باستخدام وسائل تكنولوجية للتعليم عن بعد اجلامعات حمل الدراسةمدى قيام ): 39(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

 االجتاه الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال  حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق
  بشدة

جلامعة باستخدام وسائل تقوم ا
 حديثة للتعليم عن بعد تكنولوجية

 حمايد  1  1.432  3.37 29  90 14 72 93 ت جامعة جياليل ليابس

% 31.2 24.2 4.7 30.2 9.7 

 حمايد  2  1.802  3.18 70  13 20 10 90 ت جامعة قاصدي مرباح

% 44.3 4.9 9.9 6.4  34.5  

هواري بومدينجامعة
  للعلوم والتكنولوجيا

ال   3  1.545  2.30 150  50 20 39 48 ت
 أوافق

% 15.6 12.7 6.5 16.3 48.9  

  spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر

والذي يوضح آراء عينة الدراسة حول استخدام اجلامعة لوسائل  )39(رقم  من خالل نتائج اجلدول السابق

تكنولوجية حديثة للتعليم عن بعد، أجاب أفراد عينيت الدراسة يف جامعيت جياليل ليابس وقاصدي مرباح باالتفاق مع 

كان االجتاه العام للعبارة يف اجلامعتني هو احلياد باجتاه و . على التوايل  )%49.2(و )%55.4(العبارة وذلك بنسبة 

  .)3.18(وجامعة قاصدي مرباح  )3.37(االتفاق معها حيث بلغ املتوسط احلسايب جلامعة جياليل ليابس 

كان االجتاه العام للعبارة هو عدم االتفاق معها حيث بلغ املتوسط   والتكنولوجياللعلوم  هواري بومدين ويف جامعة 

  .)%65.2 (ونسبة غري املتفقني مع العبارة من أفراد العينة )2.30(احلسايب للعبارة يف اجلامعة 
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 سنةمن خالل مالحظة املوقع االلكرتوين تبني أن عملية التعليم عن بعد يف جامعة قاصدي مرباح فعال منذ 

خيص جامعة جياليل ليابس، أما يف جامعة هواري  وكذلك فيما. بث التجرييب يف ذلك التاريخانطلق ال حيث 2014

  .وم والتكنولوجيا فلم يكن هناك منصة فعالة للتعليم عن بعد وقت اجناز هذه الدراسةلبومدين للع

باجلامعات حمل عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول إتاحة تقنيات مؤمترات الفيديو . 4.2.3.2

  الدراسة

للوقوف على مدى إتاحة اجلامعات حمل الدراسة لتقنيات مؤمترات الفيديو لباحثيها، قمنا بتلخيص النتائج يف 

 :اجلدول التايل

  اجلامعات حمل الدراسةب  Video Conferenceمدى توفر تقنيات  ): 40(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

 االجتاه الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال  حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق 
  بشدة

مؤمترات "تم اجلامعة بإتاحة تقنيات 
  Video Conference" الفيديو

  للباحثني

جامعة جياليل
  ليابس

 حمايد  1  1.589  2.99  87  45 22  73 71 ت

% 23.8 24.5 7.4 15.1 29.2 

جامعة قاصدي
  مرباح

 حمايد  3  1.563  2.82  49  66 15  18 55 ت

% 27.1 8.9 7.4 32.5 24.1 

هواريجامعة
للعلوم  بومدين 

  والتكنولوجيا

 حمايد  2  1.615  2.84  105  45 20  69 68 ت

% 22.1 22.5 6.5 14.7 34.2 

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر

مؤمترات الفيديو للباحثني  بإتاحة، آراء عينة الدراسة حول اهتمام اجلامعة )40(رقم  يوضح اجلدول السابق

 ونسبة )2.99(فيها، حيث كان االجتاه العام للعبارة هو احلياد باجتاه االتفاق معها وذلك مبتوسط حسايب بلغ 

  .للمتفقني مع العبارة) 48.3(
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كان االجتاه العام للعبارة يف اجلامعتني هو  جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجياويف جامعيت قاصدي مرباح و 

على التوايل، حيث بلغ نسبة غري  )2.84(و  )2.82(احلياد باجتاه عدم االتفاق معها وذلك مبتوسط حساب بلغ 

  .منهما على التوايل للك) %48.9(و )%56.6(املتفقني مع العبارة 

لعدم قدرة الباحثني على املشاركة يف الندوات واملؤمترات  يؤذيإن نقص استخدام مؤمترات الفيديو يف اجلامعة 

لتكلفة املادية الكبرية أو النشغاالت أعضاء هيئة لخصي والذي ميكن أن يتعذر شالعلمية اخلارجية إال حبضور 

لذلك تعترب قاعات مؤمترات الفيديو أدوات فاعلة ملشاركة الباحثني داخل اجلامعات  .التدريس وقت حدوث املؤمتر

  .بأحباثهم العلمية يف خمتلف املؤمترات الدولية

  احملاضرات املرئي تسجيلالعرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول توفر تقنيات . 5.2.3.2

احملاضرات بشكل مرئي قمنا بتلخيص إجابات أفراد للوقوف على مدى توفر تقنيات تسمح للطلبة بتسجيل 

  :العينة يف اجلدول التايل

  تقنيات تتيح تسجيل حماضرات مرئية للطلبة   اجلامعات حمل الدراسةمدى توفر ب): 41(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

 االجتاه الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال  حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق 
  بشدة

تتوفر اجلامعة على تقنيات تتيح 
تسجيل احملاضرات بشكل مرئي 

  للطلبة

 حمايد  1  1.612  2.99 86  57  3 79 73 ت جامعة جياليل ليابس

% 24.5 26.5 1.0 19.1 28.9  

 حمايد  2  1.731  2.74 89  14 16 29 55 ت جامعة قاصدي مرباح

% 27.1 14.3 7.9 6.9  43.8  

هواري بومدينجامعة
  للعلوم والتكنولوجيا

 حمايد  3  1.414  2.44  101  98 19 50 39 ت

% 12.7 16.3 6.2 31.9 32.9  

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر

والذي يوضح مدى توفر اجلامعة على تقنيات تتيح تسجيل احملاضرات  )41(رقم  من خالل اجلدول السابق

 )%48(بشكل مرئي للطلبة؛ أجاب أفراد العينة يف جامعة جياليل ليابس بعدم اتفاقهم مع العبارة وذلك بنسبة 
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ويف   .حيث كان االجتاه العام هلا هو احلياد باجتاه االتفاق مع العبارة )2.99(حيث بلغ املتوسط احلسايب للعبارة 

جامعة قاصدي مرباح كان االجتاه العام للعبارة هو احلياد باجتاه عدم االتفاق مع العبارة، حيث بلغ املتوسط احلسايب 

  .)%50.7 (ونسبة غري املتفقني مع العبارة من أفراد العينة  )2.74(للعبارة 

للعلوم والتكنولوجيا كان االجتاه العام للعبارة هو احلياد باجتاه عدم االتفاق وذلك  هواري بومدين ويف جامعة 

  .)%64.8(، حيث كانت نسبة غري املتفقني مع العبارة )2.44(مبتوسط حسايب بلغ 

  األنرتنتعرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول توفر تقنيات تدريس مقاييس عرب . 6.2.3.2

للوقوف على مدى توفر تقنيات تسمح بتقدمي دروس مفتوحة عرب االنرتنت، قمنا بتلخيص إجابات أفراد العينة 

 :يف اجلدول التايل

   اجلامعات حمل الدراسةمدى إتاحة تقنيات متطورة لتدريس مقاييس مفتوحة عرب األنرتنت ب): 42(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

 االجتاه الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال  حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق
  بشدة

تتيح اجلامعة تقنيات متطورة  
لتدريس مقاييس مفتوحة عرب 

  االنرتنت

ال   3  1.379  2.27 100 121 24 3 50 ت جامعة جياليل ليابس
  33.6 40.6 8.1 1.0 16.8 % أوافق

 حمايد  1  1.577  3.20 45  40  8 50 60 ت جامعة قاصدي مرباح

% 29.6 24.6 3.9 19.7 22.2  

هواري بومدينجامعة
  للعلوم والتكنولوجيا

 حمايد  2  1.581  2.64 105  73 25 35 69 ت

% 22.5 11.4 8.1 23.8 34.2  

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر

يوضح مدى رضا أفراد العينة عن التقنيات املتطورة اليت تتيحها اجلامعة لتدريس  )42(رقم  اجلدول السابق

مقاييس مفتوحة عرب االنرتنت، حيث كان االجتاه العام للعبارة يف جامعة جياليل ليابس هو عدم االتفاق معها 

  .)%74.2(حيث أجاب بعدم املوافقة ما نسبته  )2.27(سايب بلغ مبتوسط ح
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وكان االجتاه العام للعبارة يف جامعة قاصدي مرباح هو احلياد باجتاه املوافقة على العبارة مبتوسط حسايب بلغ 

  ).% 54.2(ة ب باملوافقة على العبارة ما نسبحيث أجا )3.20(

اد باجتاه عدم املوافقة حيث يللعبارة هو احل فقد كان االجتاه العام والتكنولوجياجامعة هواري بومدين للعلوم ويف 

  .من العينة بعدم املوافقة على العبارة )%58(حيث أجاب ما نسبته   )2.64(بلغ املتوسط احلسايب للعبارة 

االنرتنت ما زال حمدودا يف حبسب نتائج العبارة السابقة فإن استخدام التقنيات الرقمية يف تدريس مقاييس على 

، رغم األمهية الكبرية اليت تقدمها مثل هذه األساليب يف تطوير قدرات الطلبة واملهتمني من غري اجلامعات حمل الدراسة

حيث توفر هذه التقنية أداة سهلة لتقلى التعليم  . الطلبة باحلصول على املعرفة والتكوين الالزمني يف ختصصات حمددة

ا حتافظ ع   .لى اجلهد والوقت والتكلفة املادية للحضور الشخصيكو

  عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول استخدام الوسائط الرقمية للرتويج للخدمات اجلامعية. 7.2.3.2

من خالل اجلدول التايل سنحاول التعرف على مدى استخدام الوسائط الرقمية من طرف اجلامعات حمل 

ا   :الدراسة للرتويج خلدما

  اجلامعات حمل الدراسةمدى استخدام الوسائط الرقمية لرتويج خمرجات ): 43(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  االجتاه الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال  حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق
  بشدة

 تم اجلامعة  باستخدام
ا  الوسائط الرقمية لرتويج خمرجا

ال   3  1.303  1.83 190  40 18 29 21 ت جامعة جياليل ليابس
 63.8 13.4 6.0 9.7 7.0 %  أوافق

ال   2  1.343  2.04 101  51 10 23 18 ت جامعة قاصدي مرباح
 49.8 25.1 4.9 11.3 8.9 %  أوافق

هواري بومدينجامعة
  للعلوم والتكنولوجيا

  حمايد  1  1.575  2.68 113  50 23 65 56 ت

% 18.2 21.2 7.5 16.3 36.8 

  .spss، 2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر
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آراء عينة الدراسة حول مدى اهتمام اجلامعة باستخدام الوسائط الرقمية  )43(رقم  يوضح اجلدول السابق

ا، حيث كان االجتاه العام للعبارة يف كل من جامعة جياليل ليابس وجامعة قاصدي مرباح هو عدم  لرتويج خمرجا

مع العبارة يف كانت نسبة غري املتفقني و  لكل منهما على التوايل، )2.04(و  )1.83(االتفاق مبتوسط حسايب بلغ 

 )..%74.9(ويف جامعة قاصدي مرباح بلغت نسبتهم ) %77.2(جامعة جياليل ليابس 

كانت اجتاه العبارة هو احلياد باجتاه عدم االتفاق وذلك مبتوسط  جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجياويف 

  .)%53.1(حيث بلغت نسبة غري املوافقني على العبارة من أفراد العينة  )2.68(حسايب بلغ 

ا  كانت نتائج الدراسة دالة بشكل كبري على عدم استخدام اجلامعة للوسائط الرقمية يف الرتويج عن خمرجا

ا حمل ا التعليمة وتسويق منتجا ا األمر الذي يفقدها ميزة هامة للغاية يف استغالل خمرجا   .يا ودولياومنتجا

للربط بني خمابر البحث اجلامعات عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول مدى سعي . 8.2.3.2

  والقطاعات اجملتمع احمللي

بربط خمابرها البحثية  اجلامعات حمل الدراسةمن خالل اجلدول التايل ميكن الوقوف على مدى اهتمام 

  :التواصل فيما بينهم، والسعي لتطوير تقنيات والقطاعات املختلفة

حسب  اجلامعة لتطوير تقنيات خاصة للتواصل بني خمابر البحث وقطاعات اجملتمع احمللي مدى سعي): 44(اجلدول رقم 
  وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  االجتاه الرتتيب
أوافق
 بشدة

ال  حمايد أوافق
  أوافق

أوافق ال
  بشدة

تقنيات خاصة تطوير لاجلامعة  سعىت
للتواصل بني خمابر البحث وقطاعات 

  اجملتمع احمللي

 ال أوافق  3  0.998  1.54 201  65  12 7 13 ت جامعة جياليل ليابس
  67.4 21.8 4.0 2.3 4.4 %  متاما

  حمايد  1  1.235  2.39 57  63  50 13 20 ت جامعة قاصدي مرباح

% 9.9 6.4 24.6 31.0 28.1  

هواري بومدينجامعة
  للعلوم والتكنولوجيا

 ال أوافق  2  1.136  2.04 124 103  38 29 13 ت

% 4.2 9.4 12.4 33.6 40.4  

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر
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بني خمابر والذي يوضح سعى اجلامعة لتطوير تقنيات للتواصل  )44(رقم  من خالل نتائج اجلدول السابق

، تبني أن االجتاه العام للعبارة يف جامعة جياليل ليابس هو عدم االتفاق بشدة مبتوسط حسايب البحث واجملتمع احمللي

ة يف جامعة بينما كان االجتاه العام ألراء عينة الدراس. )%89.2(بنفي العبارة ما نسبته  أجابحيث  )1.54(بلغ 

حيث أجاب بنفي العبارة ما  )2.39(قاصدي مرباح هو احلياد باجتاه عدم االتفاق وذلك مبتوسط حسايب بلغ 

  .)%59.1(نسبته 

    للعلوم والتكنولوجيا هو عدم االتفاق مبتوسط  حسايب هواري بومدين بينما كان االجتاه العام للعبارة يف جامعة 

 )..%74(حيث أجاب بعدم االتفاق مع العبارة ما نسبته  )2.04 (

تدل النتائج املتوصل إليها من خالل حتليل العبارة السابق، إىل عدم اهتمام اجلامعة باستخدام الوسائل الرقمية 

خللق آليات للتواصل بني مراكز البحث داخلها وأعضاء هيئة التدريس وبني خمتلف القطاعات واملؤسسات احلكومية 

وجود هذا النوع من التواصل نعتقد أنه سيسهم بشكل كبري يف تعزيز عملية التعاون بني اجلامعة  . واخلاصة يف اجملتمع

  .كقطاع يقدم خدمات متنوعة وبني السوق واملتمثل باملؤسسات االقتصادية واالجتماعية املختلفة

التكنولوجيا احلديثة يف التسويق للخدمات استخدام عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول . 9.2.3.2

   املقدمة من اجلامعة

ا، قمنا بتلخيص للوقوف على مدى استخدام اجلامعات حمل الدراسة للتكنولوجيا احلديثة يف تسويق خمتلف خ دما

  .املتوصل إليها كما هو موضح يف اجلدول التايل مجيع النتائج
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املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حول واقع تسويق اخلدمات املقدمة من طرف اجلامعة عرب : 45رقم دول اجل
  باستخدام التكنولوجيا احلديثة املوقع

خلدمات املقدمة من طرف اجلامعة تسويق اواقع : عبارات البعد الثاين  
  استخدام التكنولوجيا احلديثةعرب 

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

ترتيب 
 العبارات

  التقييم

  عايل  01  1.537  3.43  تشجع اجلامعة على استخدام الوسائط الرقمية يف عملية التدريس 1
وجود أنظمة الكرتونية ذات إمكانيات حبثية تساعد للوصول إىل مصادر  2

  املعلومات داخل وخارج اجلامعة
 متوسط  02  1.672  3.05

لدعم الوصول ملصادر املعلومات تتوفر جتهيزات حاسوبية وبقدر كاف  3
  داخل اجلامعة

 متوسط  03  1.637  3.02

 متوسط  04  1.647  2.92  تقوم اجلامعة باستخدام وسائل تكنولوجية  حديثة للتعليم عن بعد 4
" مؤمترات الفيديو"تم اجلامعة بإتاحة تقنيات  5

Video Conference  للباحثني  
 متوسط  05  1.592  2.89

 متوسط  06  1.588  2.72  على تقنيات تتيح تسجيل احملاضرات بشكل مرئي للطلبة تتوفر اجلامعة 6
 متوسط  07  1.549  2.64  تتيح اجلامعة تقنيات متطورة  لتدريس مقاييس مفتوحة عرب االنرتنت 7
ا 8   ضعيف  08  1.470  2.21  تم اجلامعة  باستخدام الوسائط الرقمية لرتويج خمرجا
تقنيات خاصة للتواصل بني خمابر البحث تسعى اجلامعة لتطوير  9

  وقطاعات اجملتمع احمللي
  ضعيف  09  1.162  1.94

  متوسط  1.386  2.76  املتوسط العام  
  .spss ،2016إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي : املصدر

األمر الذي يبني أن استخدام التكنولوجيا  )2.76(يتضح أن املتوسط احلسايب العام لوجهات نظر العينة بلغ 

ا متوسط يف كل من جامعة جياليل ليابس وجامعة قاصدي مرباح وجامعة هواري بومدين  احلديثة لتسويق خدما

  .للعلوم والتكنولوجيا

وضح وخنلص يف خالل نتائج حتليل وتفسري العبارات اخلاصة باالستمارة يف اجلامعة الثالثة حمل الدراسة، واليت ت

ا، أن اجلامعات مدى استخدام  تبذل جهودا لتطوير  اجلامعات الثالثة للتكنولوجيا احلديثة من أجل تسويق خدما

دف االرتقاء باخلدمات اليت تقدمها، ويتضح ذلك من خالل تشجيع اجلامعات  استخدام التكنولوجيا احلديثة 
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ية التدريس وتوفريها للتجهيزات احلاسوبية واألنظمة أعضاء هيئة التدريس على استخدام الوسائط الرقمية يف عمل

االلكرتونية اليت تتيح للباحثني الوصول ملصادر املعلومات املختلفة، كما تسعى اجلامعات لتفعيل تقنيات التدريس عن 

  .بعد من خالل استخدام التقنيات اخلاصة بذلك

ا باستخدام  ترويج اجلامعاتعلى صعيد إال أن هناك بعض املؤشرات اليت تقلل من هذه اجلهود ال سيما  خلدما

  .التكنولوجيا احلديثة وقصر التواصل بني الباحثني وخمابر البحث من جهة وبني اجملتمع احمللي من جهة أخرى

  واقع تطبيق التسويق االلكرتوين يف اجلامعات حمل الدراسة . 3.3.2

جياليل ليابس، جامعة قاصدي مرباح، جامعة جامعة (من أجل دراسة واقع تطبيق اجلامعات حمل الدراسة 

، قمنا حبساب املتوسط احلسايب اإلمجايل إلجابات أعضاء هيئة التدريس حول )هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا

  : هذا احملور واجلدول التايل يوضح ذلك

   اجلامعات حمل الدراسةالتسويق االلكرتوين يف تطبيق  واقع ): 46(اجلدول رقم 
  وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسحسب 

  التقييم  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  احملور األول
اجلامعات حمل واقع التسويق االلكرتوين يف 

  الدراسة
  متوسط  1.248 2.67

  .spss ،2016إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي : املصدر

 اجلامعات حمل الدراسةيتضح أن  واقع تطبيق التسويق االلكرتوين يف  )46(من خالل اجلدول السابق رقم 

وهي قريبة من القيم اليت تعرب عن  )2.67(ما قيمته  لغ املتوسط احلسايب هلذا احملورحيث بودون املأمول متوسط 

ا متوس .الدرجة الضعيفة ط، إضافة إىل ويعود ذلك إىل أن استخدام اجلامعات للموقع االلكرتوين يف تسويق خدما

ا   .عدم اعتمادها على التكنولوجيا احلديثة بدرجة كبرية يف تقدمي خدما
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  حتليل بيانات احملور الثاين .4.2

طور اجلامعات وفق معايري التصنيف مؤشرات قياس ت نناقش من خالل احملو الثاين والذي ندرس من خالله

  .)مؤشر اخلدمة التعليمية، مؤشر البحث العلمي، مؤشر خدمة اجملتمع(وذلك عرب ثالثة أبعاد  الدولية

  ةيمؤشر اخلدمة التعليم: األول حتليل ومناقشة املؤشر .1.4.2

امعات حمل الدراسة قمنا بصياغة جمموعة من العبارات اليت ميكن من اجللدراسة مؤشر فعالية اخلدمة التعليمية ب

  .دف حتليلهااخلدمة التعليمية حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  دةمدى جو خالهلا قياس 

  توفر إسرتاتيجية فعالة لتطوير التعليم اجلامعيأفراد العينة حول  إجاباتعرض وحتليل . 1.1.4.2

قمنا بتلخيص ملعرفة مدى اهتمام اجلامعات حمل الدراسة بوضع إسرتاتيجية فعالة لتحسني وتطوير العملية التعليمية 

  :إجابات أفراد العينة يف اجلدول التايل

   اجلامعات حمل الدراسةلتطوير العملية التعليمية  يف  فعالة مدى توفر رؤية إسرتاتيجية): 47(اجلدول رقم 
 حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

 االجتاه الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال  حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق 
  بشدة

 فعالة هناك رؤية اسرتاتيجة
للجامعة خاصة بتطوير العملية 

  التعليمية

ال   03  1.407  2.41 92 113 17 31 45 ت جامعة جياليل ليابس
  30.9 37.9 5.7 10.4 15.1 %  أوافق

  حمايد  01  1.529  2.72 51  74  3 30 45 ت جامعة قاصدي مرباح

% 22.2 14.8 1.5 36.5 25.1  

هواري بومدينجامعة
  للعلوم والتكنولوجيا

ال   02  1.506  2.59  100  87 10 60 50 ت
  أوافق

% 16.3 19.5 3.3 28.3 32.6  

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر

رؤية وإسرتاتيجية  مدى توفر والذي يوضح آراء أعضاء هيئة التدريس حول )47(رقم  من خالل اجلدول أعاله

من  )%60.9(، )%61.6(و  )%68.8(  أن، تبني اجلامعات حمل الدراسةوير العملية التعليمية يف خاصة بتط

للعلوم هواري بومدين س، جامعة قاصدي مرباح، جامعة جامعة جياليل لياب(امعات الثالثة أفراد العينة يف اجل
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فقد بلغت قيمة ، وجود رؤية وإسرتاتيجية خاصة بتطوير العملية التعليمية أبدوا عدم اتفاقهم عن) والتكنولوجيا

يف كل من جامعة جياليل ) 2.59(، )2.72(، )2.41(املتوسط احلسايب لوجهات نظر العينة حول العبارة األوىل 

 .على التوايللوم والتكنولوجيا جامعة هواري بومدين للعاليابس وجامعة قاصدي مرباح و 

عن مواكبة  اجلامعات حمل الدراسةوميكن تفسري تلك النتائج بعدم رضا أعضاء هيئة التدريس يف كل جامعة من 

غياب وعدم وضوح  يؤذياجلامعة للتطورات احمللية والدولية اليت يشهدها التعليم العايل وتطورات سوق العمل، حيث 

الرؤية اخلاصة باجلامعة وإدراك مواردها املادية والبشرية إىل حدوث خلل يف توظيف تلك املوارد مبا خيدم تطور العملية 

  .التعليمة يف اجلامعة

حول اهتمام اجلامعات حمل الدراسة بتحديث أساليب أفراد العينة إجابات عرض وحتليل . 2.1.4.2

  التدريس

اهتمام اجلامعات حمل الدراسة مبراجعة أساليب وطرق التدريس وتطويرها حسب وجهة نظر  للوقوف على مدى

  :أعضاء هيئة التدريس، اجلدول التايل يلخص ذلك

  بتطوير أساليب التدريس اجلامعات حمل الدراسةمدى قيام ): 48(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  

  العبارة
  

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  االجتاه الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال   حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق
  بشدة

تقوم اجلامعة مبراجعة مستمرة 
ألساليب وطرق التدريس املتبعة 

  لتحديثها

أوافق ال   2  1.214  1.80 184  54  3 50 7 ت جامعة جياليل ليابس
 61.7 18.1  1.0 16.8 2.3 %  متاما

  حمايد  1  1.430  2.83 52  41  30 50 30 ت جامعة قاصدي مرباح

% 14.8 24.6 14.8 20.2 25.6 

جامعة هواري بومدين 
  للعلوم والتكنولوجيا

 أوافقال   3  1.491  2.48 102  95  30 20 60 ت

% 19.5 6.5 9.8  30.9 33.2  

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر
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والذي يوضح أراء أفراد العينة يف اجلامعات الثالثة حول قيام اجلامعة مبراجعة  )48(رقم  من خالل اجلدول أعاله

األساليب والطرق التدريسية وحتديثها بشكل مستمر، تبني أن غالبية أفراد العينة يف جامعيت جياليل اليابس وجامعة 

 )%64.1(و) %79.8(لك بواقع للعلوم والتكنولوجيا أجابوا بعدم االتفاق مع العبارة السابقة وذ هواري بومدين 

وذلك مبتوسط حسايب بلغ  مع العبارة متاماهو عدم االتفاق  جامعة جياليل اليابسعلى التوايل وكان االجتاه العام يف 

واالجتاه العام للعبارة يف جامعة هواري بومدين للعوم والتكنولوجيا هو عدم االتفاق مبتوسط حسايب بلغ  )1.8(

)2.48(.  

احلياد للعبارة  هو االجتاه العام وبالتايل فإن  )2.83(احلسايب للعبارة يف جامعة قاصدي مرباح  وبلغ املتوسط

وكان االتفاق مع العبارة  %)45.8(، حيث بلغت نسبة أفراد العينة غري املتفقني مع العبارة معهاباجتاه عدم االتفاق 

  ).%39.4(يف نفس اجلامعة بنسبة 

أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات حمل الدراسة عن مراجعة وحتديث طرق هذه العبارة توضح عدم رضا 

م وميكن القول بأن غياب التحسني املستمر ألساليب وطرق التدريس املتبعة . وأساليب التدريس املتبعة يف جامعا

ا على مواكبة التطورات احلاصلة يفيؤثر على  باجلامعات  األساليب التعليمية مستوى العملية التعليمية فيها وعدم قدر

  .ال سيما التكنولوجية منها

  مدى توفر بيئة تفاعلية بني الطالب واألساتذةعرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول . 3.1.4.2

ا لمن خالل اجلدول التايل سنحاول الوقوف على مدى توفري اجلامعات حمل الدراسة  بيئة تفاعلية بني طال

ا   :وأساتذ
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  اجلامعات حمل الدراسةمدى توفر بيئة تعليمية تفاعلية يف ): 49(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

 االجتاه الرتتيب
أوافق 
  بشدة

ال   حمايد  أوافق
  أوافق

ال أوافق 
  بشدة

تقوم اجلامعة بتوفري بيئة تعليمية 
  بني الطالب واألساتذةتفاعلية 

 حمايد  1  1.442  2.83 59  99  35 43 62 ت جامعة جياليل ليابس

% 20.8 14.4 11.7 33.2 19.8  

 حمايد  2  1.553  2.63 73  41  12 42 35 ت جامعة قاصدي مرباح

% 17.2 20.7 5.9 20.2 36.0  

هواري بومدينجامعة
  للعلوم والتكنولوجيا

ال   3  1.517  2.54 111  74  15 59 48 ت
 أوافق

% 15.6 19.2 4.9 24.1 36.2  

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر

تعترب البيئة التعليمية التفاعلية بني الطالب واألساتذة يف اجلامعة من األساليب احلديثة يف التعليم والذي أثبتت 

 ، حيث يتبني منبيئة تعليمية تفاعلية بني الطالب واألساتذةر اجلامعة على اجلدول أعاله مدى توفويوضح . فاعليتها

حيث كان االجتاه العام ألفراد العينة من أعضاء  هلا،آراء أفراد عينة الدراسة يف اجلامعات الثالثة اختالف االجتاه العام 

بلغت نسبة غري حيث  وجيا هو عدم االتفاق مع العبارة،للعلوم والتكنول هواري بومدين هيئة التدريس يف جامعة 

  ).2.54(مبتوسط حسايب بلغ  )%60.3(املتفقني مع العبارة 

حيث . بينما كانت النتائج يف جامعيت جياليل اليابس وجامعة قاصدي مرباح هو احلياد يف اجتاه عدم االتفاق 

) %53(بلغت نسب عدم االتفاق يف جامعة جياليل ليابس وجامعة قاصدي مرباح يف اجلامعني على التوايل 

   .)2.63(و  )2.83( ومبتوسطات حسابية بلغت. على التوايل) %56.2(و

اجلامعات حمل تزال  أسلوب التعليم حيث ال إىلكن القول أن من أسباب عدم حتسن اخلدمة التعليمية يرجع ومي

حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تقتصر على الطريقة التقليدية واليت  ينحصر دور الطالب فيها على   الدراسة

لبيئة التفاعلية داخل اجلامعة تلعب دورا كبريا أصبحت احيث . االستماع والكتابة وفقط، على عكس التعليم احلديث
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يف حتسني نوعية التعلم وتعزيز عملية التعليم، وذلك من خالل تكوين الطالب وجعله فاعال يف عملية التعلم و انتقاله 

  .مشارك يف العملية التعليمية إىلمن متلقي للمعلومات 

  

تقدمي دورات تدريبية لتطوير األداء التعليمي يف عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول مدى . 4.1.4.2

  اجلامعات حمل الدراسة

للوقوف على مدى اهتمام اجلامعات حمل الدراسة بتقدمي دورات وورشات تدريبية لتحسني األداء التعليمي 

ا، نلخص النتائج يف اجلدول التايل   :ألساتذ

  بغية تطوير األداء التعليمي دورات اجلامعات حمل الدراسةمدى تقدمي ): 50(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  

  العبارة
املتوسط   االجتاهات

  احلسايب
االحنراف 
  املعياري

  االجتاه الرتتيب
أوافق 
  بشدة

ال  حمايد  أوافق
  أوافق

ال أوافق 
  بشدة

تقدم اجلامعة دورات وورشات 
تدريبية مناسبة لتطوير األداء 

  التعليمي لألساتذة

 ال أوافق  1  1.563  1.91 219  4  2 30 43 ت جامعة جياليل ليابس

% 14.4 10.1 0.7 1.3  73.5 

ال أوافق   3  1.135  1.68 128  46  6 12 11 ت جامعة قاصدي مرباح
 63.1 22.7 3.0 5.9 5.4 %  متاما

هواري بومدينجامعة
  للعلوم والتكنولوجيا

 ال أوافق  2  1.282  1.87 197  21 30 50 9 ت

% 2.9 16.3 9.8 6.8  64.2 

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر

ساهم يف تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس، منها حول العامل العديد من األساليب اليت ت تتخذ اجلامعات

محيث تسهم هذه الورشات وال ،لدورات وورشات تكوينية وتدريبية إخضاعهم ير األداء تطو و  دورات يف رفع كفاء

  .مبا يتوافق مع األساليب احلديثة يف التدريس التعليمي هلم

بتنفيذ دورات وورشات  اجلامعات حمل الدراسةوالذي يوضح قيام  )50(رقم  ول أعالهمن خالل نتائج اجلد

أفراد العينة هو عدم االتفاق وعدم االتفاق  إلجاباتتدريبية مناسبة لتطوير األداء التعليمي لألساتذة كان االجتاه العام 
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 )%85.8(متاما مع العبارة، حيث أجاب أفراد العينة يف جامعة قاصدي مرباح بعد االتفاق مع العبارة وذلك بنسبة 

االجتاه العام للعبارة هو عدم االتفاق بشدة معها، بينما كان  وبالتايل فإن )1.68(سايب للعبارة حيث بلغ املتوسط احل

هو عدم االتفاق مع العبارة  جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيااالجتاه العام للعبارة يف جامعيت جياليل اليابس و 

 وبلغ املتوسط احلسايب لكال .على التوايل) 71%( و) %74.8(يف اجلامعني  نسب عدم املتفقني معهاحيث بلغت 

  .)1.87(و )1.91(اجلامعني على التوايل 

ا التعليمية عليها الرتكيز على  اجلامعات حمل الدراسةما أرادت  إذاوعليه ميكن القول أنه  حتسني جودة خدما

أهم عنصر وهو أعضاء هيئة التدريس من خالل تطوير قدراته ومهاراته يف األداء التعليمي ويتم ذلك من خالل 

  .جمموعة من الوسائل واألدوات أبرزها خضوعه لدورات تدريبية متنوعة

تنظيم اجلامعات حمل الدراسة لربامج تدريبية  مدىأفراد العينة حول  إجاباتعرض وحتليل . 5.1.4.2

  لتأهيل اخلرجيني

اجلدول التايل يلخص النتائج املتحصل عليها من إجابات أعضاء هيئة التدريس للجامعات حمل الدراسة حول 

م لربامج تدريبية موجهة لتأهيل خرجيي سوق العمل   :مدى تنظيم جامعا

  لربامج تدريبية خلرجيي سوق العمل حمل الدراسةاجلامعات مدى تنظيم ): 51(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

  

  العبارة
املتوسط   االجتاهات

  احلسايب
االحنراف 
  املعياري

  االجتاه الرتتيب
أوافق 
  بشدة

ال  حمايد  أوافق
  أوافق

ال أوافق 
  بشدة

 تدريبية برامجتنظم اجلامعة 
لسوق لتأهيل اخلرجيني  مناسبة

  العمل

أوافق ال   3  0.653  1.19 270  7 13 7 1 ت جامعة جياليل ليابس
 90.6  2.3 4.4 2.3 0.3 %  متاما

أوافق ال   2  0.851  1.61 116  60 19 6 2 ت جامعة قاصدي مرباح
 57.1 29.6 9.4 3.0 1.0 %  متاما

هواري بومدينجامعة
  للعلوم والتكنولوجيا

  حمايد  1  1.488  3.07 80  39 18 120 50 ت

% 16.3 39.1 5.9 12.7 26.1 

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر
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تنظيم دورات للخرجيني بمن خالل مراجعتنا للعديد من مواقع اجلامعات العربية والدولية، وجدنا اهتماما ملحوظا 

أو الطلبة اخلرجيني  داخل اجلامعة، ويهدف ذلك لرفع كفاءة الطلبة لتتالءم مع سوق سواء الطلبة يف مرحلة التخرج 

إضافة لذلك فإن هذه . العمل حيث تعترب تلك الدورات تأهيال عمليا للخرجيني ملالئمة سوق العمل احمللي والدويل

  .الدورات تعترب أداة للربح بالنسبة للجامعات

العمل احمللي أحد املعايري اليت تساهم بشكل مباشر يف رفع تصنيف اجلامعة كما يعترب اندماج اخلرجيني مع سوق 

والذي يوضح تنظيم اجلامعة لدورات لتأهيل اخلرجيني لسوق العمل، تبني   )51(رقم  من خالل اجلدول أعاله. عامليا

  مع العبارة وذلك بنسبة أن االجتاه العام للعبارة يف جامعيت جياليل اليابس وقاصدي مرباح كان عدم االتفاق متاما

  .على التوايل )1.61(و )1.19(حيث بلغ املتوسط احلسايب هلما . على التوايل )%86.7(و  )92.9%(

للعلوم والتكنولوجيا هو احلياد باجتاه االتفاق حيت  هواري بومدين بينما كان االجتاه العام للعبارة يف جامعة 

  .) 3.07( وذلك مبتوسط حسايب قدره )%55.4(بلغت نسبة عدم املتفقني مع العبارة 

عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول تقدمي اجلامعات حمل الدراسة لدورات مكثفة يف اللغة . 6.1.4.2

  االجنليزية 

اجلدول التايل يلخص النتائج املتحصل عليها من إجابات أعضاء اهليئة التدريسية للجامعات حمل الدراسة حول 

م لدور    :ات مكثفة يف اللغة االجنليزيةتقدمي جامعا
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  لدورات مكثفة لألساتذة يف اللغة اإلجنليزية اجلامعات حمل الدراسةمدى تقدمي ): 52(اجلدول رقم 
  حسب وجهة أعضاء هيئة التدريس

  

  العبارة

املتوسط   االجتاهات

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

 االجتاه الرتتيب

أوافق

  بشدة

ال  حمايد أوافق

  أوافق

ال أوافق

  بشدة

تقدم اجلامعة وبشكل مستمر دورات 

 هيئة التدريس لتعلمخاصة بأعضاء 

  اللغة اإلجنليزية

 حمايد  2  1.404  3.07  49  80 26 87 56 ت جامعة جياليل ليابس

% 18.8 29.2 8.7 26.8 16.4  

 حمايد  1  1.527  3.16  44  39 12 57 51 ت جامعة قاصدي مرباح

% 25.1 28.1 5.9 19.2 21.7  

هواري بومدينجامعة

  للعلوم والتكنولوجيا

ال   3  1.750  2.49  161  21 22 20 83 ت

  52.4  6.8 7.2 6.5 27.0 % أوافق

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر

تعترب اللغة اإلجنليزية إحدى اللغات األكثر انتشارا يف العامل، واليت تعترب اللغة األوىل من حيث املنشورات العلمية 

م التعليمية كون غالبية اإلجنليزية لألساتذة يف اجلامعات حول العامل، وبالتايل فإن إتقان اللغة  من شأنه رفع كفاء

ا على نشر األعمال البحثية هلم بشكل املراجع احلديثة يف خمتلف العلوم تقر  ذه اللغة، كما يساعد إتقا يبا تنشر 

  .أكثر سهولة

م اللغة اإلجنليزية ، ألعضاء هيئة التدريس فيها  لتعل دورات مستمر بتنظيم اجلامعات حمل الدراسةوحول قيام 

كانت عدم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا  أن االجتاه العام للعبارة يف  )52( رقميوضح اجلدول أعاله 

  .)2.49(مبتوسط حسايب بلغ  )%59.2(االتفاق معها وذلك بنسبة 

من أفراد  )%48(أبدى ما نسبته  حيث ابس هو احلياد، ليبينما كان االجتاه العام للعبارة يف جامعة جياليل 

وكان االجتاه العام هلا هو احلياد باجتاه  )3.07(بلغ املتوسط احلسايب للعبارة اجلامعة اتفاقهم مع العبارة، و العينة يف 

  .االتفاق مع العبارة
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 ، وذلك مبتوسط حسايب بلغ)%53.2(أما يف جامعة قاصدي مرباح فقد بلغت نسبة املتفقني مع العبارة 

  .احلياد باجتاه االتفاق معها وهي األعلى بني اجلامعات الثالثة حيث كان االجتاه العام للعبارة هو )3.16(

ألعضاء هيئة  اللغة اإلجنليزية تكثيف دورات تعلم إىلحتتاج  اجلامعات حمل الدراسةمن خالل النتائج ميكن القول أن 

نيفات صالت عاملية من أهم معايري التما أرادت حتسني ترتيبها عامليا كون النشر باللغة االجنليزية ويف جم إذا التدريس

  .العاملية

  عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول مدى توفر الوسائل والتجهيزات املناسبة للعملية التعليمية. 7.1.4.2

لتحليل إجابات أفراد العينة حول مدى توفر التجهيزات والوسائل املناسبة للعملية التعليمية باجلامعات حمل 

  :الدراسة قمنا بتلخيص النتائج يف اجلدول التايل

 اجلامعات حمل الدراسةمدى توفر التجهيزات والوسائل املناسبة للعملية التعليمية يف ): 53( اجلدول رقم
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

  

  العبارة

املتوسط   االجتاهات

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

 االجتاه الرتتيب

أوافق

  بشدة

ال  حمايد أوافق

  أوافق

ال أوافق

  بشدة

وجتهيزات تعليمية تتوفر وسائل 

  مناسبة داخل اجلامعة

  حمايد  2  1.413  3.26  44  69  19 99 67 ت جامعة جياليل ليابس

% 22.5 33.2 6.4 23.2 14.8 

  أوافق  1  1.288  3.67  5  60  3 65 70 ت جامعة قاصدي مرباح

% 34.5 32.0 1.5 29.6 2.5  

هواري بومدينجامعة

  للعلوم والتكنولوجيا

  حمايد  3  1.482  2.86  67  100  10 70 60 ت

% 19.5 22.8 3.3 32.6 21.8 

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر

مدى رضا أفراد العينة يف اجلامعات الثالثة على توفر الوسائل والتجهيزات  53رقم يوضح اجلدول أعاله 

مالتعليمية املناسبة  هواري بومدين للعلوم ابس و فراد العينة يف جامعيت جياليل ليحيث أجاب  كل من أ. داخل جامعا

امعة جبكان االجتاه العام للعبارة و . على التوايل )%54.4(و) %41.6(بعدم االتفاق وذلك بنسبة  والتكنولوجيا
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توفر الوسائل والتجهيزات املناسبة حيث بلغ املتوسط احلسايب ابس هو احلياد باجتاه االتفاق حول جياليل لي

جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بينما كان االجتاه العام للعبارة هو احلياد باجتاه عدم االتفاق يف  ).3.26(

  .)2.86(وبلغ املتوسط احلسايب للعبارة 

باالتفاق مع العبارة والذي يعين أن  )% 66.5(بينما يف جامعة قاصدي مرباح فقد أجاب ما نسبته 

وكان االجتاه العام للعبارة هو االتفاق حيث بلغ املتوسط . مناسبة التجهيزات والوسائل التعليمية داخل اجلامعة

  .)3.67(احلسايب 

نالحظ أن جامعة قاصدي مرباح حسب أعضاء هيئة التدريس تتوفر على  إليهامن خالل النتائج املتوصل 

هيزات تعليمية مناسبة تسمح هلم بتقدمي خدمة تعليمية جيدة، على غرار جامعيت هواري بومدين للعلوم وسائل وجت

توفري جتهيزات ووسائل أكثر تتناسب مع اخلدمة التعليمة  إىلكل منهما حتتاجان   نولوجيا و جياليل ليابس اليتوالتك

ما   .املقدمة حسب وجهة أعضاء هيئة التدريس 

  عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول التوافق بني عدد األساتذة والطلبة . 8.1.4.2
لتحليل إجابات أفراد العينة حول مدى كفاية عدد األساتذة بالنسبة لعدد الطلبة يف اجلامعات حمل الدراسة قمنا 

  :بتلخيص النتائج يف اجلدول التايل

  مقارنة بعدد الطلبة اجلامعات حمل الدراسة مدى كفاية عدد األساتذة يف): 54(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

 االجتاه الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال  حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق
  بشدة

يتوفر يف اجلامعة عدد أساتذة 
  فيها الطلبةيتناسب مع عدد 

  حمايد  1  1.581  3.22  69  49  15 76 89 ت جياليل ليابسجامعة

% 29.9 25.5 5.0 16.4 23.2 
  حمايد  3  1.677  2.91  73  24  5 50 51 ت جامعة قاصدي مرباح

% 25.1 24.6 2.5 11.8 36.0 
هواري بومدينجامعة

  للعلوم والتكنولوجيا
  حمايد  2  1.695  2.99  92  63  10 40 102 ت

% 33.2 13.0 3.3 20.5 30.0 

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر
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مع عدد  اجلامعات حمل الدراسةتناسب عدد أساتذة  تظهر نتائج االستمارة مدى )54(رقم  يف اجلدول أعاله

الطلبة يف جامعيت جياليل  عدد األساتذة مع عدد ى تناسبالطلبة فيها، حيث أجاب أفراد عينة الدراسة باملوافقة عل

على التوايل، حيث بلغ املتوسط احلسايب على  )%49.7(و ) %55.4(يابس وقاصدي مرباح وذلك بنسبة ل

جامعة هواري بينما يف  .وكان االجتاه العام للعبارة هو احلياد باجتاه املوافقة على العبارة )2.91(و  )3.22 (التوايل

، وبلغت نسبة أفراد العينة غري املوافقني على )%46.2(فقد أجاب باملوافقة ما نسبته وم والتكنولوجيا بومدين للعل

وكان االجتاه العام للعبارة هو احلياد باجتاه عدم املوافقة على  ).2.99( ، مبتوسط حسايب بلغ)%50.5(العبارة 

أن جامعة هواري بومدين للعلوم  إىلنتوصل  دراسةاجلامعات حمل الومن خالل النتائج املتوصل إليها يف  .العبارة

والتكنولوجيا حسب وجهة أعضائها التدريسية تعاين من نقص يف عدد األساتذة حىت يتناسب مع العدد املتزايد 

  .للطلبة من سنة إىل أخرى
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 أفراد العينة حول قياس مؤشر اخلدمة التعليميةعرض وحتليل . 9.1.4.2

  :مؤشر اخلدمة التعليمية باجلامعات حمل الدراسة أفراد العينة حول قياساجلدول التايل ميثل متوسط إجابات 

  اخلدمة التعليمية ية واالحنرافات املعيارية لعبارات قياس مؤشراملتوسطات احلساب: )55(اجلدول رقم 
  حمل الدراسة يف اجلامعات 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 
  

 

 

االول يتضح أن املتوسط احلسايب العام لوجهات نظر العينة بلغ  رشمن خالل  النتائج العامة لعبارات املؤ

األمر الذي يبني أن واقع اخلدمة التعليمية ضعيف يف كل من جامعة جياليل ليابس وجامعة قاصدي مرباح ) 2.57(

  .وجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا

الثالثة حمل الدراسة، واليت توضح ارة يف اجلامعة وخنلص يف خالل نتائج حتليل وتفسري العبارات اخلاصة باالستم

 واقع اخلدمة التعليمية فيها، أن هناك توجه من طرف اجلامعات لتحسني اللغة اإلجنليزية لدى أعضاء هيئة التدريس

قدرات أعضاء  لتطويرتنظيم واإلعالن عن دورات متخصصة يف هذا الشأن، ونعتقد أن هذا راجع الوذلك من خالل 

تدريس البحثية ودعمهم فيما خيص نشر األعمال البحثية يف اجملالت العاملية املتخصصة واليت تتبىن يف معظمها هيئة ال

للجامعات حمل  مؤشر اخلدمة التعليمية: األول ؤشرعبارات امل  
  الدراسة

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

ترتيب 
 العبارات 

  التقييم

  ضعيف  04  1.480  2.56  هناك رؤية اسرتاتيجة فعالة للجامعة خاصة بتطوير العملية التعليمية 1
  ضعيف  05  1.440  2.32  وحتديثهاتقوم اجلامعة مبراجعة مستمرة ألساليب وطرق التدريس املتبعة  2
  متوسط  03  1.503  2.67  تقوم اجلامعة بتوفري بيئة تعليمية تفاعلية بني الطالب واألساتذة 3
تقدم اجلامعة دورات وورشات تدريبية مناسبة لتطوير األداء التعليمي  4

  لألساتذة
  ضعيف  07  1.361  1.84

  ضعيف  06  1.375  2.01  للعمل امليداينتنظم اجلامعة دورات تدريبية لتأهيل اخلرجيني  5
تقدم اجلامعة وبشكل مستمر دورات خاصة بأعضاء هيئة التدريس لتعلم  6

  اللغة اإلجنليزية
  متوسط  03  1.600  2.87

  متوسط  01  1.443  3.21  تتوفر وسائل وجتهيزات تعليمية مناسبة داخل اجلامعة 7
  متوسط  02  1.652  3.06  الطلبة فيهايتوفر يف اجلامعة عدد أساتذة يتناسب مع عدد  8
  ضعيف  1.172  2.57  املتوسط العام   

  .spss،2016إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي: املصدر
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كما قامت اجلامعات يف السنوات األخرية بتعزيز اهليئة الدراسية هلا مبا يتناسب مع .اللغة اإلجنليزية يف عملية النشر

  .التعليمة املناسبة داخلها النمو يف حجم الطلبة وتوفري الوسائل والتجهيزات

مؤشرات دالة على ضعف اخلدمة التعليمة املقدمة من طرف اجلامعات كعدم تنظيم اجلامعات هناك إال أن  

ا بتأهيل اخلرجيني للعمل امليداين هوعدم اهتمام يلورشات تدريبية مناسبة ألعضاء هيئة التدريس لتطوير أدائهم التعليم

غياب اإلسرتاتيجية والرؤية اخلاصة بتطوير اخلدمات  يؤذيكما   .رب برامج مناسبةمن خالل تدريبهم وتأهيلهم ع

ضعف يف عملية التطوير وعدم وضوحها  يب التدريس املتبعة بشكل دوري إىلالتعليمية وعدم حتديث طرق وأسال

  .منهجيا

 مؤشر البحث العلمي: الثاين حتليل ومناقشة املؤشر.  2.4.2

حول مؤشر البحث العلمي وذلك بغية  اجلامعات حمل الدراسةهيئة التدريس بقممنا بتحليل إجابات أعضاء 

  . واقع البحث العلمي جبامعات اجلزائرية ومدى توفر اإلمكانيات واملوارد الالزمة لذلك معرفة

  عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول كفاية امليزانية املخصصة لتمويل األحباث اجلامعية. 1.2.4.2
كفاية امليزانية املخصصة لألحباث اجلامعية حسب وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية باجلامعات حمل   ملعرفة مدى

  :الدراسة قمنا بتلخيص النتائج يف اجلدول التايل

  اجلامعات حمل الدراسةمدى كفاية امليزانية املخصصة لتمويل األحباث يف ): 56(اجلدول رقم 
 حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

 

  العبارة
املتوسط   االجتاهات

  احلسايب
االحنراف 
  املعياري

  االجتاه  الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال  حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق
  بشدة

ختصص اجلامعة ميزانية  
 البحوثكافية لتمويل 
  العلمية

  حمايد  2  1.452  2.73  65  113 11 54 55 ت جامعة جياليل ليابس
% 18.5 18.1 3.7 37.9 21.8 

  حمايد  1  1.614  3.17  53  30 10 50 60 ت جامعة قاصدي مرباح

% 29.6 24.6 4.9 14.8 26.1 
هواري بومدينجامعة

  للعلوم والتكنولوجيا
  حمايد  3  1.568  2.62 100  87 20 30 70 ت

% 22.8 9.8 6.5 28.3 32.6 

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر 
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مدى مالئمة  حولأراء أفراد عينة الدراسة يف اجلامعات الثالثة حمل الدراسة  )56(رقم  يوضح اجلدول السابق 

جامعة هواري بومدين للعلوم ، حيث أشار أفراد العينة يف جامعيت جياليل ليابس و ة لألحباثصصامليزانية املخ

. على التوايل )%60.9(و  )%59.7(بعدم مالئمة امليزانية اخلاصة بالبحث العلمي وذلك بنسب  والتكنولوجيا

على التوايل وكان االجتاه العام للعبارة يف اجلامعتني هو احلياد  )2.62(و  )2.73(حيث بلغ املتوسط احلسايب هلما 

، حيث )%40.9( وقد بلغت نسبة اجمليبني بعدم املوافقة يف جامعة قاصدي مرباح  .باجتاه عدم املوافقة على العبارة

باجتاه املوافقة على مالئمة ميزانية البحث  احليادوكان االجتاه العام للعبارة هو  )3.17(بلغ املتوسط احلسايب للعبارة 

  .العلمي اليت ختصصها جامعة قاصدي مرباح بورقلة

نتائج  تبتمويل البحث العلمي على األداء البحثي داخل اجلامعة سلبا وإجيابا، وخلصة اخلاصة يوتنعكس امليزان

وم لللع بومدينحتليل  العبارة إىل عدم رضا  عدد كبري من أعضاء هيئة التدريس يف جامعيت  جياليل ليابس وهواري 

 نسيب قاصدي مرباح كان هناك رضابالبحث العلمي داخل اجلامعة بينما يف جامعة  ةوالتكنولوجيا عن امليزانية اخلاص

  ).%50(املوافقني على العبارة نسبة عدد عن امليزانية حيث فاق 

  عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول مدى تقدمي حتفيزات لدعم النشر العلمي. 2.2.4.2
   :علميةاجلدول التايل يلخص نتائج إجابات أفراد العينة حول حصوهلم على حتفيزات مقابل نشر أحباث 

  حتفيزات لألساتذة لتشجيعهم على النشر العلمي اجلامعات حمل الدراسةمدى تقدمي ): 57(اجلدول رقم 
 حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

 
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

 االجتاه الرتتيب
أوافق
  بشدة

أوا
  فق

ال  حمايد
  أوافق

ال أوافق
  بشدة

حتفيزات مادية بتقدمي اجلامعة  تم
  العلميوغري مادية لدعم النشر 

ال   3  1.345  2.44 73 137  17 27 44 ت جامعة جياليل ليابس
  24.5 46.0 5.7 9.1 14.8 % أوافق

ال   2  1.480  2.55 59  66  29 5 44 ت جامعة قاصدي مرباح
  29.1 32.5 14.3 2.5 21.7 % أوافق

هواري بومدينجامعة
  للعلوم والتكنولوجيا

ال   1  1.472  2.58 88  97  40 20 62 ت
 أوافق

% 20.2 6.5 13.0 31.6 28.7  

  .spss، 2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر



وين يف تطوير اجلامعات حمل الدراسةواقع تطبيق التسويق اإلبداعي االلكرت              الفصل الرابع  
 

 

178 

املادية اليت تقدمها اجلامعة لدعم من خالل نتائج العبارة السابقة واليت تقيس آراء عينة الدراسة حول التحفيزات 

أن االجتاه العام للعبارة يف اجلامعات الثالثة هو عدم االتفاق مع  )57(رقم  النشر العلمي؛ يوضح اجلدول أعاله

يف كل من جامعة  )%60.3(و )%61.6(و  )%70.5(العبارة، حيث بلغت نسبة عدم املوافقة على العبارة 

بلغت املتوسطات و . على التوايل جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيااح و جياليل ليابس وجامعة قاصدي مرب

 .)2.58(و) 2.55(و  )2.44(احلسابية للعبارة يف اجلامعات الثالثة 

يف اجلامعات الثالثة،  وتشري نتائج حتليل العبارة السابقة إىل غياب عنصر التحفيز بشقيه املادي وغري املادي

كون التحفيز أحد األدوات اهلامة اليت   ،األمر الذي يؤثر بشكل كبري على عدد األحباث العلمية املنشورة باسم اجلامعة

  .تدفع الباحثني وأعضاء هيئة التدريس لبذل جهد أكرب يف إجناز األعمال البحثية والسعي لنشرها

  العينة حول تقدمي اجلامعات ملكافآت ألصحاب براءات االخرتاععرض وحتليل إجابات أفراد . 3.2.4.2

م ملكافآت نظري تقدميهم  نتائج وجهة نظراجلدول التايل يوضح  أعضاء هيئة التدريس حول تقدمي جامعا

  .براءات االخرتاع

   مكافآت ألصحاب براءات االخرتاع  اجلامعات حمل الدراسةمدى تقدمي  ):58(اجلدول رقم 
  نظر أعضاء هيئة التدريسحسب وجهة 

 

  العبارة
املتوسط   االجتاهات

  احلسايب
االحنراف 
  املعياري

  االجتاه الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال  حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق
  بشدة

 مناسب تعتمد اجلامعة نظام
 االخرتاعاتللمكافآت نظري 

  املتحصل عليها

 ال أوافق  2  1.256  2.21 85 155  0 25 33 ت جامعة جياليل ليابس
% 11.1 8.4 0  52.0 28.5 

 ال أوافق  1  1.250  2.58 33 100 10 40 20 ت جامعة قاصدي مرباح

% 9.9 19.7 4.9 49.3 16.3 
هواري بومدينجامعة

  للعلوم والتكنولوجيا
ال أوافق   3  1.161  1.73 199  42 26 30 10 ت

  متاما
% 3.3 9.8 8.5 13.7 64.8 
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املتبع يف اجلامعة نظري االخرتاعات  املكافآتأراء عني  الدراسة حول نظام يوضح  )58(رقم   اجلدول السابق

 .والتكنولوجياللعلوم  هواري بومدين يف جامعة للعبارة هو عدم االتفاق متاما معها احملققة، حيث كان االجتاه العام 

من أفراد العينة بعدم اتفاقهم مع العبارة حيث بلغ املتوسط احلسايب للعبارة ) %78.5(حيث أشار  ما نسبته  

)1.73(.  

 أما يف جامعيت جياليل اليابس وقاصدي مرباح فقد بلغت نسبة عدم املوافقة  على العبارة من طرف أفراد العينتني

وكان االجتاه . )2.58(و ) 2.21(بلغ املتوسط احلسايب على التوايل و . على التوايل )%65.6(و  )80.5%(

  .من طرف عينة اجلامعتني العام للعبارة هو عدم املوافقة عليها

جبانب عوامل  يؤثرإن غياب نظام مناسب للمكافآت نظري االخرتاعات املنجزة من طرف الباحثني يف اجلامعة 

  .اجلامعات حمل الدراسة يف االخرتاع براءاتعلى عدد أخرى 

  عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول توفر دوريات عليمة حمكمة . 4.2.4.2

اجلدول التايل يوضح نتائج إجابات أعضاء هيئة التدريس حول توفر جمالت علمية حمكمة باجلامعات حمل 

  :الدراسة

   اجلامعات حمل الدراسةبمدى توفر دوريات علمية حمكمة ): 59(اجلدول رقم 
  حسب أعضاء هيئة التدريس

 

  العبارة
املتوسط   االجتاهات

  احلسايب
االحنراف 
  املعياري

 االجتاه الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال  حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق 
  بشدة

دوريات علمية بتوفري  اجلامعة تم 
العلمية حمكمة لنشر األحباث  
  للباحثني

 أوافق  2  1.346  3.54 10 103  1 85 99 ت ليابسجامعة جياليل
% 33.2 28.5 0.3 34.6 3.4  

 أوافق  1  1.415  3.95 9  50  4 20 120 ت جامعة قاصدي مرباح

% 59.1 9.9 2.0 24.6 4.4  
هواري بومدينجامعة

  للعلوم والتكنولوجيا
 حمايد  3  1.684  3.04  101  37  6 75 88 ت

% 28.7 24.4 2.0 12.1 32.9  
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والذي يوضح آراء أفراد العينة حول جهود اجلامعة لتوفري جمالت ودوريات  )59(رقم  من خالل اجلدول السابق

ليابس وقاصدي مرباح هو االتفاق مع العبارة، العام للعبارة يف جامعيت جياليل علمية لنشر األحباثـ تبني أن االجتاه 

على التوايل، حيث بلغ املتوسط احلسايب على التوايل  )%69(و ) %61.7(حيث أشار أفراد العينة باملوافقة بنسب 

  .)3.95(و  )3.54(

حيث بلغت  كان االجتاه العام للعبارة هو احلياد باجتاه املوافقة، جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجياويف 

  .)3.04(مبتوسط حسايب بلغ  )%53.1(نسبة األشخاص الذي أجابوا باملوافقة على العبارة 

ية اخلاصة بنشر أحباث أعضاء هينة على توفري اجلامعة للمجالت والدوريات العلم جاءت النتائج العامة دالة

، وذلك رغم %62كانت منخفضة ومل تتجاوز   اق مع العبارة يف اجلامعات الثالثالتدريس فيها، إال أن نسب االتف

  .تعترب إحدى الوسائل اهلامة واألساسية اليت متيز العمل البحثي ألي مؤسسة جامعيةأن الدوريات العلمية واجملالت 

  عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول كفاية التجهيزات واملعدات اخلاصة بالبحث العلمي. 5.2.4.2

إجابات أعضاء هيئة  ألجهزة واملعدات اخلاصة بالبحث العلمي قمنا بتلخيص نتائجللوقوف على مدى كفاية ا

  :يف اجلدول التايل التدريس

حسب وجهة نظر  اجلامعات حمل الدراسةمدى كفاية التجهيزات واملعدات اخلاصة بالبحث العلمي يف ): 60(اجلدول رقم 
  أعضاء هيئة التدريس

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

 االجتاه الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال  حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق 
  بشدة

تتوفر التجهيزات واملعدات اخلاصة 
بالبحث العلمي داخل اجلامعة 

  بشكل كاف

 حمايد  1  1.473  2.78  69  96 23 51 59 ت جامعة جياليل ليابس
% 19.8 17.1 7.7 32.2 23.2  

 حمايد  2  1.447  2.69  50  72  1 50 30 ت قاصدي مرباحجامعة

% 14.8 24.6 0.5 35.5 24.6  
هواري بومدينجامعة

  للعلوم والتكنولوجيا
ال   3  1.500  2.58  94  99 13 45 56 ت

  أتفق
% 18.2 14.7 4.2 32.2 30.6  

  .spss، 2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر
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مدى رضا أفراد عينة الدراسة يف اجلامعات الثالثة عن توفر التجهيزات  )60(السابق رقم يوضح اجلدول 

للعلوم  هواري بومدين يف جامعة أفراد العينة  واملعدات اخلاصة بالبحث العلمي داخل اجلامعة، حيث أجاب

حيث كان االجتاه العام للعبارة . )2.85( املتوسط احلسايبوبلغ ) %62.8( بعدم االتفاق وذلك بنسبة والتكنولوجيا

  .عدم االتفاق معها هو

، حيث بلغت ليابس وقاصدي مرباح كان االجتاه العام للعبارة هو احلياد باجتاه عدم املوافقة يف جامعيت جياليل و 

  .)2.69(و  )2.78(مبتوسط حسايب  )%60.1(و) %55.4(نسبة عدم املتفقني مع العبارة على التوايل 

يعتربون أن التجهيزات واملعدات الحظ أن أعضاء اهليئة التدريسية باجلامعات الثالثة من خالل النتائج السابقة ن

م ونوعية األحباث اليت تدعم البحث العلمي غري متوفرة بشكل مناسب األمر الذي ينعكس سلبا على حج

  .والدراسات داخل كل جامعة

  عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول عقد اتفاقيات شراكة بني اجلامعة واملؤسسات البحثية . 6.2.4.2

للوقوف على مدى عقد اجلامعات حمل الدراسة لشراكات مع مؤسسات حبثية، قمنا بتلخيص نتائج إجابات 

  :أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلدول التايل

  التفاقيات شراكة مع مؤسسات حبثية الدراسةاجلامعات حمل مدى عقد ): 61(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 

  العبارة
املتوسط   االجتاهات

  احلسايب
االحنراف 
  املعياري

 االجتاه الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال  حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق
  بشدة

اتفاقيات شراكة  بعقد اجلامعةتم 
  مرموقة حبثيةدولية مع مؤسسات 

  حمايد  2  1.537  3.06 59  88  3 71 77 ت جامعة جياليل ليابس
% 25.8 23.8 1.0 29.5 19.8 

  حمايد  3  1.594  2.67 64  60  9 20 50 ت جامعة قاصدي مرباح

% 24.6 9.9 4.4 29.6 31.5 
هواري بومدينجامعة

  للعلوم والتكنولوجيا
  حمايد  1  1.378  3.33 37  76  14 110 70 ت

% 22.8 35.8 4.6 24.8 12.1 
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 .أراء عينة الدراسة حول اتفاقيات الشراكة الدولية مع مؤسسات حبثية مرموقة )61(رقم   يوضح اجلدول أعاله

ولوجيا هو احلياد باجتاه نكللعوم والت هواري بومدين حيث كان االجتاه العام للعبارة يف جامعيت جياليل ليابس وجامعة 

على التوايل، وذلك  )%58.6(و  )%49.6(حيث بلغت نسبة اجمليبني باملوافقة على العبارة . املوافقة على العبارة

  .على التوايل )3.33(و  )3.06(مبتوسطات حسابية 

ويف جامعة قاصدي مرباح كان االجتاه العام للعبارة هو احلياد باجتاه عدم املوافقة وذلك مبتوسط حسايب بلغ 

  .)%61.1(حيث أجاب بعدم املوافقة ما نسبته. )2.67(

  عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول تقدمي اجلامعات لدورات لتطوير القدرات البحثية. 7.2.4.2

 .معرفة مدى اهتمام اجلامعات حمل الدراسة بتقدمي دورات تساعد على تطوير األساتذة يف اجملال البحثيبغرض 

  :قمنا بتلخيص نتائج إجابات أفراد العينة يف اجلدول التايل

  بتقدمي دورات لتطوير قدرات األساتذة البحثية  اجلامعات حمل الدراسةمدى اهتمام ): 62(اجلدول رقم 
  أعضاء هيئة التدريسحسب وجهة نظر 

  

  العبارة
املتوسط   االجتاهات

  احلسايب
االحنراف 
  املعياري

  االجتاه الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال   حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق 
  بشدة

 تقدم اجلامعة دورات وورشات تدريبية
لتطوير القدرات البحثية  مناسبة

  بشكل مستمر لألساتذة

ال   3  0.867  2.31 26  198  42 21 11 ت جامعة جياليل ليابس
 8.7 66.4 14.1 7.0 3.7 %  أوافق

  حمايد  2  1.398  2.76 29  100  4 30 40 ت جامعة قاصدي مرباح

% 19.7 14.8 2.0  49.3 14.3  
هواري بومدينجامعة

  للعلوم والتكنولوجيا
  حمايد  1  1.540  2.81 90  68  20 69 60 ت

% 19.5 22.5 6.5  22.1 29.3  

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر

ت اليت تقوم آراء عينة الدراسة يف اجلامعات الثالثة حول الدورات والورشا )62(رقم  يوضح اجلدول أعاله

ساتذة لتعزيز القدرات البحثية هلم، حيث كان االجتاه العام للعبارة يف جامعة جياليل ليابس عدم اجلامعة بتقدميها لأل

  .بعدم االتفاق مع العبارة )%75.1(، حيث أشار ما نسبته )2.31(االتفاق مبتوسط حسايب بلغ 
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  العام للعبارة هو احلياد باجتاه كان االجتاه جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجياويف جامعة قاصدي مرباح و 

 )%63.6(، حيث أجاب ما نسبته )2.81(و ) 2.76(عدم املوافقة عليها، وذلك مبتوسطات حسابية بلغت 

  .على التوايل بعدم املوافقة على العبارة )%51.4(و

املستمر للباحثني  من خالل النتائج السابقة، ميكننا القول أن هناك نقص يف الربامج التدريبية اخلاصة بالتكوين 

م مهارات جديدة تساعدهم على تعزيز  م الشخصية وإكسا م البحثية واليت تسمح هلم بتعزيز مهارا لتطوير قدرا

  .إنتاجهم البحثي

  

  مدى مسامهة اجلامعات يف تسويق األحباث العلميةعرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول . 8.2.4.2

إجابات أفراد العينة حول مدى مسامهة اجلامعات حمل الدراسة يف تسويق األحباث اجلدول التايل يلخص نتائج 

  :العلمية

  حباث العلمية األيف تسويق  اجلامعات حمل الدراسة مهةمدى مسا): 63(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 

  العبارة
املتوسط   االجتاهات

  احلسايب
االحنراف 
  املعياري

  االجتاه  الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال  حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق
  بشدة

 ملساعدة اجلامعة تسعى
 وتسويقالباحثني على نشر 
  أحباثهم العلمية

ال   1  0.762  1.87  80  201 0 11 6 ت جامعة جياليل ليابس
 26.8 67.4 0 3.7 2.0 %  أتفق

ال   2  0.819  1.82  75  100  20 5 3 ت جامعة قاصدي مرباح
 36.9 49.3 9.9 2.5 1.5 %  اتفق

هواري بومدينجامعة
  للعلوم والتكنولوجيا

  حمايد  3  1.593  3.05  70  81  10 56.1 90 ت

% 29.3 8.2 3.3 26.4 22.8 

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر

نتائج آراء عينة الدراسة يف اجلامعات الثالثة حول اآلليات اليت تتبعها اجلامعة  )63(رقم  يوضح اجلدول أعاله

يف جامعيت  )%86.2(و  )%94.2(ملساعدة الباحثني على نشر وتسويق أعماهلم العلمية حيث أجاب ما نسبته 



وين يف تطوير اجلامعات حمل الدراسةواقع تطبيق التسويق اإلبداعي االلكرت              الفصل الرابع  
 

 

184 

ن االجتاه وكا. )1.82(و  )1.87(جياليل ليابس وقاصدي مرباح على التوايل، وذلك مبتوسطات حسابية بلغت 

هذه النسب مرتفعة للغاية مما يدلل على ضرورة تعزيز جهود اجلامعتني يف تسويق . العام للعبارة هو عدم االتفاق معها

  .األعمال العلمية والبحثية ألعضاء هيئة التدريس لديها

باجتاه عدم املوافقة على فقد كان االجتاه العام للعبارة هو احلياد  جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجياويف 

من خالل . )3.05(مبتوسط حسايب بلغ  )%49.2(املوافقة على العبارة ما نسبته  مالعبارة، حيث أجاب بعد

مقارنة جبامعيت جياليل ليابس  نسبيا كبرية تبذل جهود جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجياالنتائج جند أن 

  .ثية للباحثنيوقاصدي مرباح يف تسويق األعمال البح

لذلك فإن غياب آليات واضحة وفعالة لتسويق األعمال البحثية يُفقد تلك األعمال أمهيتها واليت تتمثل يف جزء  

  .كبري منها بتقدمي خدمات للمجتمع احمللي واملسامهة يف عملية التنمية اجملتمعية، إضافة ألمهيتها الشخصية للباحثني

  مدى تنظيم اجلامعات للمؤمترات العلمية باستمرارعرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول  .9.2.4.2

للوقوف على مدى تنظيم اجلامعات حمل الدراسات للمؤمترات العلمية باستمرار، قمنا بتلخيص إجابات أعضاء 

  :اهليئة التدريسية يف اجلدول التايل

  ملؤمترات علمية حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس الدراسةاجلامعات حمل مدى تنظيم ): 64(اجلدول رقم 

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  االجتاه  الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال  حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق 
  بشدة

تقوم اجلامعة بتنظيم 
مؤمترات علمية ودولية 

  مستمر بشكل

  أتفق  2  1.450  3.89  27  56 1 54 160 ت جامعة جياليل ليابس

% 53.7 18.1 0.3 18.8 9.1  

أتفق   1  1.064  4.52  10  6 11 17 159 ت جامعة قاصدي مرباح
  4.9  3.0 5.4 8.4 78.3 %  متاما

هواري بومدينجامعة
  للعلوم والتكنولوجيا

  أتفق  3  1.586  3.45  36  99 2 30 140 ت

% 45.6 9.8 0.7 32.2 11.7 

  spss، 2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر
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قيام اجلامعة بتنظيم مؤمترات علمية ودولية بشكل مستمر، حيث استمرار ، )64(رقم  يوضح اجلدول السابق

أظهرت نتائج حتليل العبارة أن االجتاه العام للعبارة يف جامعة قاصدي مرباح هو االتفاق متاما معها، وذلك مبتوسطك 

هواري ليابس و ويف جامعيت جياليل . مع العبارة باالتفاق )%86.7(، وأجاب ما نسبته )3.52(حسايب بلغ 

 )%55.4(و) %71.8(كان االجتاه العام للعبارة هو االتفاق حيث أجاب ما نسبته   والتكنولوجياللعلوم  بومدين 

  .على التوايل )3.45(و  )3.89(على التوايل مبتوسطات حسابية بلغت 

تم بشكل كبري باملؤمترات العلمية وتقوم  بتنظيمها بشكل توضح نتائج العبارة السابقة أن اجلامعات الثالثة 

  .مستمر، األمر الذي يسهم يف تطوير األداء البحثي هلا

  

  عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول مدى توفر وحدة للرتمجة والتدقيق. 10.2.4.2

ا اللغة  من أجل معرفة مدى توفر اجلامعات حمل الدراسة لوحدة خاصة بالرتمجة والتدقيق يف اللغة االجنليزية كو

  : األكثر اعتمادا يف نشر األحباث العلمية ، قمنا بتلخيص إجابات أفراد العينة يف اجلدول التايل

  اجلامعات حمل الدراسةية يف مدى توفر وحدة الرتمجة والتدقيق للغة اإلجنليز ): 65(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  االجتاه  الرتتيب
أوافق
  بشدة

أوا
  فق

ال   حمايد
  أوافق

ال أوافق
  بشدة

آليات  تسعى اجلامعة لتوفري
ترمجة ملساعدة الباحثني على 
باللغة  أحباثهم  وتدقيقها
  االجنليزية

جامعة جياليل
  ليابس

 ال أوافق  3  0.363  1.08 280  16  0 1 1 ت
 94.0  5.4  0 0.3 0.3 %  متاما

جامعة قاصدي
  مرباح

 أوافقال   1  0.760  2.03 50  100  50 2 1 ت

% 0.5 1.0 24.6 49.3 24.6 

هواريجامعة
للعلوم  بومدين 

  والتكنولوجيا

 أوافقال   2  0.934  1.66 200  15  90 1 1 ت
  متاما

% 0.30.3 29.3 4.9  65.1 

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر
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آراء أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات الثالثة حمل  )65(رقم  يوضح اجلدول أعاله

الدراسة حول قيام اجلامعة بتوفري وحدة خاصة بالرتمجة للغة اإلجنليزية والتدقيق اللغوي لألحباث، حيث كان االجتاه 

ق متاما مع العبارة مبتوسطات س وجامعة العلوم والتكنولوجيا هو عدم االتفابالعام للعبارة يف جامعيت جياليل ليا

بعدم املوافقة  )%69.7(و  )%99.4(حيث أجاب ما نسبته . على التوايل )1.66(و )1.08( حسابية بلغت

  .على العبارة

 .)2.03(ويف جامعة قاصدي رابح فقد كان االجتاه العام للعبارة هو عدم االتفاق معها مبتوسط حسايب بلغ 

  .)%73.9(حيث أجاب بعدم املوافقة على العبارة ما نسبته 

توضح نتائج العبارة السابقة غياب مراكز الرتمجة للغة اإلجنليزية والتدقيق اللغوي وعدم وجود رؤية أو ختطيط 

غوي يسهم مراكز الرتمجة للغة اإلجنليزية وخدمات التدقيق اللغياب ونعتقد أن . واضح املعامل إلنشاء مثل هذه املراكز

كون غالبية اجملالت ال سيما املعتمدة يف الكثري من مراكز   يف ضعف املنشورات العلمية يف اجملالت الدولية وذلك

  .تصنيف اجلامعات حول العامل هي جمالت تنشر  األحباث باللغة اإلجنليزية حصرا

اإلجنليزية سيسهم يف رفع  عدد األحباث لذلك نعتقد أن إقامة وحدة أو هيئة خاصة بدعم الباحثني يف اللغة 

  .العلمية الدولية ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات الثالثة حمل الدراسة

عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول اهتمام اجلامعات بنشر الدوريات العلمية يف قواعد . 11.2.4.2

  بيانات عاملية

، قمنا الدوريات العلمية عرب قواعد بيانات علميةبنشر  جل معرفة مدى اهتمام اجلامعات حمل الدراسةأمن 

  :بتلخيص نتائج إجابات أفراد العينة يف اجلدول التايل
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بنشر الدوريات العلمية يف قواعد بيانات عاملية حسب وجهة نظر  اجلامعات حمل الدراسةمدى اهتمام ): 66(اجلدول رقم 
  أعضاء هيئة التدريس

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  االجتاه  الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال   حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق
  بشدة

شر الدوريات لناجلامعة  ختطط
ا يف دور نشر  العلمية اخلاصة 

  وقواعد بيانات عاملية

جامعة جياليل
  ليابس

ال   3  1.049  1.92 125  113  32 16 12 ت
 41.9 37.9 10.7 5.4 4.0 %  أوافق

جامعة قاصدي
  مرباح

  حمايد  1  1.561  3.20 40  50  3 50 60 ت

% 29.6 24.6 1.5  24.6 19.7 

هواريجامعة
للعلوم  بومدين 

  والتكنولوجيا

ال   2  1.218  2.45 90  74  70 60 13 ت
  أوافق

% 4.2 19.5 22.8 24.1 29.3 

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر

ا العلمية مع دور  )66(رقم  يوضح اجلدول أعاله نتائج حتليل آراء عينة الدراسة حول قيام اجلامعة بنشر دوريا

 هواري بومدين بيانات مرموقة، حيث كان االجتاه العام للعبارة يف كل من جامعيت جياليل ليابس و  وقواعدنشر عاملية 

 .على التوايل) 2.45(و) 1.92(هو عدم االتفاق مع العبارة وذلك مبتوسطات حسابية بلغت  والتكنولوجياللعلوم 

  .على التوايل %)53.4(و )%79.8(حيث أجاب أفراد العينة بعدم االتفاق بنسب بلغت 

املوافقة على العبارة، حيث بلغت نسبة  ويف جامعة  قاصدي مرباح كان االجتاه العام للعبارة هو احلياد باجتاه

  .)3.20 (مبتوسط حسايب بلغ) %54.2(اجمليبني باملوافقة  

ا العلمية مع دور نشر وقواعد بيانات دولية ميكن أن يسهم بشكل كبري يف ارتفاع إن سعى اجلامعة لربط جمال

األمر الذي يسهم . عملية انتشارها عاملياعدد االقتباسات من األحباث اليت ينشرها أعضاء هيئة التدريس ويسهل من 

  .بشكل كبري يف رفع تصنيف اجلامعات دوليا
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ا باخلارج. 12.2.4.2   عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول مدى قيام اجلامعات بتكوين إطارا

يوضح نتائج  بغرض معرفة مدى اهتمام اجلامعات حمل الدراسة بتأطري وتكوين األساتذة باخلارج، اجلدول التايل

  :إجابات أفراد العينة

ا يف اخلارج حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس): 67(اجلدول رقم    مدى قيام جامعات بتكوين إطارا

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  االجتاه  الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال  حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق 
  بشدة

اجلامعة بتكوين تقوم 
ا يف اخلارج بشكل  إطارا
  مناسب

  أوافق  2  1.295  4.01  16  50 2 78 152 ت جامعة جياليل ليابس

% 51.0 26.2 0.7 16.8 5.4  

 أوافق  1  1.119  4.36  2  30 1 30 140 ت جامعة قاصدي مرباح
  1.0 14.8 0.5 14.8 69.0 %  متاما

هواري بومدينجامعة
  للعلوم والتكنولوجيا

  أوافق  3  1.558  3.72  50  40 7 60 150 ت

% 48.9 19.5 2.3 13.0 16.3 

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر

العام  ، مالئمة نظام التكوين باخلارج ألفراد عينة الدراسة، حيث كان االجتاه)67(رقم  يوضح اجلدول السابق

وذلك  جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجياللدراسة هو االتفاق معها يف كل من جامعة جياليل ليابس و 

  .على التوايل %)68.4(و  )%77.2(وبنسب موافقة بلغت  )3.72(و  )4.01(مبتوسطات حسابية بلغت 

مبتوسط حسايب بلغ  )%83.8(رة  بينما يف جامعة قاصدي مرباح فقد كان نسبة رضا أفراد العينة على العبا

  .حيث كان االجتاه العام للعبارة هو املوافقة بشدة عليها )4.36(

توضح نتائج العبارة أن أفراد العينة يتفقون مع العبارة يف اجلامعات الثالثة حيث حيظى برنامج التكوين يف اخلارج 

تكوين اإلطارات يف اخلارج يف حتسني مستواهم ويساهم . برضا غالبية أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات الثالثة

م ملهارات وخربات تنعكس بشكل إجيايب على أدائهم البحثي واملهين داخل اجلامعة   .واكتسا
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  عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول مدى اهتمام اجلامعات باستقطاب أساتذة أجانب. 13.2.4.2

أفراد العينة يف  إجاباتاحثني األجانب قمنا بتلخيص نتائج للوقوف على مدى اهتمام اجلامعات باستقطاب الب

  :اجلدول التايل

  باستقطاب باحثني أجانب اجلامعات حمل الدراسةمدى اهتمام ): 68(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  االجتاه  الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال  حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق 
  بشدة

تم اجلامعة باستقطاب 
  باحثني أجانب متميزين

 ال أوافق  3  1.068  1.80  162  72 34 23 7 ت جامعة جياليل ليابس
  54.4 24.2 11.4 7.7 2.3 %  متاما

  أوافقال   1  1.173  2.03  100  31 40 30 2 ت جامعة قاصدي مرباح

% 1.0 14.8 19.7 15.3 49.3  

هواري بومدينجامعة
  للعلوم والتكنولوجيا

  أوافقال   2  0.871  2.02  100  111 89 4 3 ت

% 1.0 1.3 29.0 36.2 32.6  

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر

، حيث  إليهاجهود اجلامعة يف استقطاب باحثني أجانب متميزين لالنضمام  )68(رقم  يوضح اجلدول السابق

 )1.80(كان االجتاه العام للعبارة يف جامعة جياليل ليابس هو عدم االتفاق بشدة مع العبارة مبتوسط حسايب بلغ 

للعلوم  بومدين  هواريويف جامعيت قاصدي مرباح و . )%78.6(حيث بلغت نسبة اجمليبني بعدم املوافقة على العبارة 

على  )2.02(و ) 2.03(والتكنولوجيا كان االجتاه العام للعبارة هو عدم املوافقة عليها وذلك مبتوسط حسايب بلغ 

  .)%68.8(و  )%64.6(حيث كان نسب عدم املوافقة يف اجلامعني على التوايل . التوايل

من خالل حتليل العبارة السابقة، جند أن اجلامعات الثالثة ال تبدي اهتماما باستقطاب باحثني أجانب مميزين 

ا بعد  ا اعتمدت يف بداية نشأ ضمن هيئتها التدريسية والبحثية، ونود اإلشارة هنا إىل خصوصية اجلزائر كو

لية مث حتول االهتمام الحقا حنو االعتماد على تكوين إطارات حمل سعيا منهااالستقالل على اخلربات األجنبية 

  .الكفاءات احمللية دون سواها
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على تنصيف اجلامعات اجلزائرية دوليا، كون أحد املعايري اليت تقوم عليها كثري من التصنيفات  ينعكس األمرهذا 

داخل اجلامعة حيث يسعى هذا املعاير لقياس مدى جاذبية اجلامعات الستقطاب الباحثني  األجانب األساتذةعدد 

  .املميزين حول العامل
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  عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول قياس مؤشر البحث العلمي. 13.2.4.2

  :باجلامعات حمل الدراسة مؤشر البحث العلمي إجابات أفراد العينة حول قياس متوسطاجلدول التايل ميثل 

  البحث العلمي  ية واالحنرافات املعيارية لعبارات قياس مؤشراملتوسطات احلساب :69رقم دول اجل
  حمل الدراسةيف اجلامعات 

حمل يف اجلامعات  مؤشر البحث العلمي: الثاين ؤشرعبارات امل  
  الدراسة

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

ترتيب 
 العبارات 

  التقييم

  متوسط  05  1.552  2.80  ختصص اجلامعة ميزانية كافية لتمويل البحوث العلمية  1
  ضعيف  08  1.428  2.52  تم اجلامعة بتقدمي حتفيزات مادية وغري مادية لدعم النشر العلمي  2
تعتمد اجلامعة نظام للمكافآت نظري االخرتاعات واجلوائز املتحصل   3

  عليها
  ضعيف  11  1.263  2.12

تم اجلامعة بتوفري دوريات علمية حمكمة لنشر األحباث  العلمية   4
  للباحثني

  ضعيف  03  1.540  3.45

تتوفر التجهيزات واملعدات اخلاصة بالبحث العلمي داخل اجلامعة   5
  بشكل كايف

  متوسط  06  1.478  2.68

  متوسط  04  1.514  3.06  تم اجلامعة بعقد اتفاقيات شراكة دولية مع مؤسسات حبثية مرموقة  6
تقدم اجلامعة دورات وورشات تدريبية لتطوير القدرات البحثية   7

  لألساتذة بشكل مستمر
  متوسط  07  1.311  2.61

  ضعيف  10  1.298  2.30  تسعى اجلامعة ملساعدة الباحثني على نشر وتسويق أحباثهم العلمية  8
  عايل  02  1.478  3.88  تقوم اجلامعة بتنظيم مؤمترات علمية ودولية بشكل مستمر  9

تسعى اجلامعة لتوفري آليات ملساعدة الباحثني على ترمجة أحباثهم  10
  وتدقيقها باللغة االجنليزي

ضعيف   13  0.819  1.54
  جدا

ا يف دور نشر وقواعد  11 ختطط اجلامعة لنشر الدوريات العلمية اخلاصة 
  بيانات عاملية

  ضعيف  09  1.350  2.44

ا يف اخلارج بشكل مناسبتقوم اجلامعة  12   عايل  01  1.383  3.99  بتكوين إطارا
  ضعيف  12  1.031  1.94  تم اجلامعة باستقطاب باحثني أجانب متميزين 13
  متوسط  1.127  2.72  املتوسط العام  

  .spss ،2016إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي : املصدر
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 )2.72(يتضح أن املتوسط احلسايب العام لوجهات نظر العينة بلغ ر شاملؤ بعد االطالع على نتائج عبارات

يف كل من جامعة جياليل ليابس وجامعة قاصدي مرباح وجامعة  متوسط واقع البحث العلمي األمر الذي يبني أن

  .هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا

وخنلص يف خالل نتائج حتليل وتفسري العبارات اخلاصة باالستمارة يف اجلامعة الثالثة حمل الدراسة، واليت توضح 

واقع البحث العلمي يف اجلامعات الثالث املدروسة، أن هناك جهودا كبرية وواضحة فيما خيص تكوين أعضاء هيئة 

م ال كما تتضح جهود اجلامعة فيما خيص تنظيم املؤمترات . بحثيةالتدريس يف اخلارج األمر الذي من شأنه تطوير كفاء

  .والندوات العلمية بشكل مستمر

كما أن أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة يعتقدون وبدرجة متوسطة أن امليزانية املخصصة بتمويل األحباث وتوفري 

ا حتتاج للتطوير التجهيزات املناسبة للبحث وعقد اتفاقيات شراكة دولية مقبولة إىل حد ما إال   .أ

إال أن هذه اجلهود املبذولة على صعيد تطوير البحث العلمي ال تشمل حتسني مستوى اجملالت العلمية يف 

اجلامعة ومساعدة الباحثني على نشر أحباثهم العلمية وتسويقها مع ضعف التحفيزات املادية وغري املادية للباحثني 

م على تعزيز إن ا مساعد   .تاجهم البحثيواليت من شأ

إىل غياب دعم اجلامعة ) الدراسة أفراد عينة(وحبسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  هنا وجتدر اإلشارة

لباحثني بآليات لتدقيق وترمجة أعماهلم العلمية األمر الذي من شأنه التأثري على حجم األحباث املنشورة يف اجملالت ل

  .العلمية املرموقة
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 مؤشر خدمة اجملتمع: الثالث املؤشرحتليل ومناقشة .  3.4.2

  عاتقمنا بتحليل إجابات أعضاء هيئة التدريس باجلاميف خدمة اجملتمع  بدورهاقيام اجلامعة  بغرض معرفة مدى

  .حمل الدراسة

مدى عقد اتفاقيات شراكة مع احمليط االجتماعي عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول . 1.3.4.2

  واالقتصادي

 .مدى اهتمام اجلامعات حمل الدراسة بعقد اتفاقيات شراكة مع احمليطي االجتماعي واالقتصاديللوقوف على 

  :قمنا بتلخيص نتائج إجابات أعضاء هيئة التدريس يف اجلدول التايل

الدراسة بعقد اتفاقيات شراكة مع حميطها االجتماعي واالقتصادي حسب  حمل امعاتاجلمدى اهتمام ): 70(اجلدول رقم 
  نظر أعضاء هيئة التدريسوجهة 

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  االجتاه  الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال  حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق
  بشدة

تعقد اجلامعة اتفاقيات شراكة 
فعالة مع حميطها االقتصادي 

  واالجتماعي

ال   3  1.001  2.09 62  202  1 12 21 ت جامعة جياليل ليابس
 20.8 67.8 0.3 4.0 7.0 %  أوافق

  حمايد  1  1.822  3.20  75  9  4 30 85 ت جامعة قاصدي مرباح

% 41.9 14.8 2.0 4.4  36.9 

هواري بومدينجامعة
  للعلوم والتكنولوجيا

  حمايد  2  1.346  3.01 20  150 11 60 66 ت

% 21.5 19.5 3.6 48.9 6.5 

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر

آراء عينة الدراسة يف اجلامعات الثالثة حول فعالية االتفاقيات اليت  )70(رقم  توضح نتائج اجلدول السابق

هو عدم تعقدها اجلامعة مع حميطها االقتصادي واالجتماعي، حيث كان االجتاه العام للعبارة يف جامعة جياليل ليابس 

من عينة ) %88.6(العبارة  بعدم االتفاق مع اجمليبنيحيث بلغت نسبة  )2.09(االتفاق معها مبتوسط حسايب بلغ 

فقد بلغت نسبة عدم االتفاق مع  والتكنولوجياأما يف جامعة قاصدي مرباح وجامعة هواري بومدين  للعوم . الدراسة

وكان . على التوايل) 3.01(و  )3.20(على التوايل، مبتوسطات حسابية بلغت  )%55.4(و  )%41.3(العبارة  
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ه املوافقة هو احلياد باجتاه عدم املوافقة، واحلياد باجتا االجتاه العام للعبارة يف جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا

  .يف جامعة قاصدي مرباح

مع احمليط االقتصادي واالجتماعي إحدى وظائف التعليم تعترب خدمة اجملتمع احمللي من خالل عقد شراكات 

العايل، لذلك ومن أجل وضع حلول وتصورات ميكن أن تسهم يف تنمية اجملتمع احمللي يتوجب على اجلامعات عقد 

  .شراكات فاعلة ومتنوعة لتوظيف اإلمكانيات البشرية واملادية والبحثية اليت تقدمها اجلامعة بشكل فعال

  وحتليل إجابات أفراد العينة حول مدى مالئمة التخصصات اجلامعية ومتطلبات السوق عرض. 2.3.4.2

بغرض معرفة إذا كانت التخصصات اجلامعية تتناسب مع متطلبات السوق، قمنا بتلخيص نتائج إجابات 

  :أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلدول التايل

  مع متطلبات السوق  الدراسةاجلامعات حمل مدى مالئمة ختصصات ): 71(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

 االجتاه الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال  حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق
  بشدة

مالئمة التخصصات اجلامعية 
  مع متطلبات سوق العمل

ال   3  1.368  2.53 84  87  52 34 41 ت جامعة جياليل ليابس
  28.2 29.2 17.4 11.4 13.8 % أوافق

 حمايد  1  1.609  2.99 50  53  10 30 60 ت جامعة قاصدي مرباح

% 29.6 14.8 4.9 26.1 24.6  

هواري بومدينجامعة
  للعلوم والتكنولوجيا

 حمايد  2  1.454  2.90 70  60  77 30 70 ت

% 22.8 9.8 25.1 19.5 22.8  

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر

أراء أفراد العينة يف اجلامعات الثالثة حول مالئمة التخصصات اجلامعية  )71(رقم  يوضح اجلدول أعاله

ملتطلبات سوق العمل،  حيث أجاب أفراد العينة  يف جامعة جياليل ليابس بعدم املوافقة مع العبارة بنسبة 

  .حيث اعترب االجتاه العام للعبارة هو عدم االتفاق معها) 2.53(مبتوسط حسايب بلغ  )57.4%(
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احلياد باجتاه عدم  فقد كان وم والتكنولوجيالهواري بومدين للعاالجتاه العام للعبارة يف جامعيت قاصدي مرباح و  اأم

على التوايل مبتوسطات ) %42.3(و  )%50.7(بعدم املوافقة على العبارة  اجمليبنياملوافقة حيث بلغت نسبة 

  .)2.90(و  )2.99(حسابية بلغت 

ا إحدى القطاعات  ا التعليمية جيب أن تتالءم مع سوق العمل، كو ال شك أن اجلامعة ومن خالل خمرجا

لذلك جيب التأكيد على ضرورة مالئمة التخصصات املعتمدة لدى اجلامعات  مع . الرئيسية املنتجة للكوادر البشرية

احتياجات سوق هيئة خاصة بتقييم ل تكليف متطلبات االقتصاد احمللي وسوق العمل، وميكن القيام بذلك من خال

  .تحديد التخصصات املالئمة لسوق العملالعمل احمللي للقيام ب

حباث أعلى اجلامعات االطالع على هذه التغريات إذا ما أرادت إنتاج و  املستمر بالتغريسوق العمل كما يتسم 

  .فعالة تساهم يف تلبية هذه االحتياجات

  عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول مسامهة اجلامعات يف تقدمي اخلدمات االستشارية . 3.3.4.2

ملعرفة مدى تقدمي اجلامعات حمل الدراسة خلدمات استشارية إىل خمتلف قطاعات اجملتمع احمللي قمنا جبمع 

  :إجابات أعضاء هيئة التدريس حول ذلك يف اجلدول التايل

  يف تقدمي استشارات لقطاعات اجملتمع  اجلامعات حمل الدراسةمدى مسامهة  ): 72(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  االجتاه  الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال   حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق
  بشدة

خدمات  لتقدمياجلامعة  تسعى
متخصصة كاالستشارات 
  ملختلف قطاعات اجملتمع

جامعة جياليل
  ليابس

ال   3  0.954  2.12 50  212  3 15 18 ت
  16.8 71.1  1.0 5.0 6.0 %  أوافق

جامعة قاصدي
  مرباح

ال   2  1.329  2.48 43  100  10 20 30 ت
  21.2 49.3  4.9 9.9 14.8 %  أوافق

هواريجامعة
للعلوم  بومدين 

  والتكنولوجيا

  حمايد  1  1.452  2.65 94  66  45 56 46 ت

% 15.0 18.2 14.7 21.5 30.6  

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر
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أفراد عينة الدراسة حول سعى اجلامعة لتقدمي خدمات متخصصة   آراءيوضح  )72(رقم  اجلدول السابق

يابس وقاصدي مرباح ل جياليل كاالستشارات ملختلف قطاعات اجملتمع، حيث كانت االجتاه العام للعبارة يف جامعيت

) % 87.9(حيث أجاب ما نسبته . )2.48(و  )2.12(هو عدم االتفاق مع العبارة وذلك مبتوسط حسايب بلغ 

جامعة هواري بومدين يف و  .يابس وجامعة قاصدي مرباحلاالتفاق يف كل من جامعة جياليل بعدم  )%70.5(و 

حيث بلغ املتوسط  )%52.1(وذلك بنسبة  أجاب أفراد عينة الدراسة بعدم االتفاق مع العبارة للعلوم والتكنولوجيا

  .هو احلياد باجتاه عدم املوافقة، تبعا لذلك كان االجتاه العام للعبارة )2.6(احلسايب للعبارة فيها 

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن اجلامعات بشكل عام حتتوي على كوادر بشرية متنوعة االختصاصات من باحثني 

وطلبة ميكن أن يسامهوا بشكل مباشر وغري مباشر يف خدمة اجملتمع، ويتوجب على اجلامعات الوطنية الرتويج 

دف تقدمي االستشارات واحللول إلمكانيتها البشرية واملادية  لدى خم تلف قطاعات اجملتمع احلكومية واخلاصة وذلك 

  .  واألفكار اليت ميكن أن تسهم يف تطوير خمتلف قطاعات اجملتمع

  عاجلة مشكالت اجملتمععرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول استخدام األحباث العلمية مل. 4.3.4.2

الدراسة على األحباث العلمية يف معاجلة املشكالت اليت يقع فيها  بغرض معرفة مدى اعتماد اجلامعات حمل
  :، قمنا بإعداد نتائج إجابات أفراد العينة حول ذلك يف اجلدول التايلخمتلف قطاعات اجملتمع

  ملعاجلة مشكالت اجملتمع  اجلامعاتمدى استخدام األحباث العلمية املتوصل إليها يف ): 73(اجلدول رقم 
  أعضاء هيئة التدريس حسب وجهة نظر 

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

 االجتاه الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال  حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق 
  بشدة

تستخدم أنشطة البحث العلمي 
باجلامعة يف معاجلة مشكالت 

  اجملتمع احمللي

ال   3  1.328  2.45 92  89  32 61 24 ت جامعة جياليل ليابس
  30.9 29.9 10.7 20.5 8.1 % أوافق

 حمايد  1  1.310  2.72 43  60  30 50 20 ت جامعة قاصدي مرباح

% 9.9 24.6 14.8 29.6 21.2  

هواري بومدينجامعة
  للعلوم والتكنولوجيا

ال   2  1.559  2.57  109  80  13 45 60 ت
 أوافق

% 19.5 14.7 4.2 26.1 35.5  

  .spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر
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والذي يوضح مدى استخدام البحث العلمي يف معاجلة مشكالت اجملتمع  )73(رقم  من خالل اجلدول السابق

للعلوم والتكنولوجيا  هواري بومدين ليابس و و عدم االتفاق يف جامعيت جياليل العام للعبارة ه االجتاهاحمللي، يتضح أن 

على التوايل، وبلغت املتوسطات احلسابية للعبارة يف اجلامعتني السابقتني  )%61.6(و )%60.8( ةوذلك بنسب

  .)2.57(و )2.45(

مرباح فقد كان االجتاه العام للعبارة  هو احلياد باجتاه عدم االتفاق مع العبارة، حيث  يأما يف جامعة قاصد

  .)2.72(من أفراد العينة بعدم االتفاق مع العبارة مبتوسط حسايب بلغ  )%50.8(أجاب ما نسبته 

إجنازها على صعيد اجلامعات الثالثة  اليت متمن خالل املالحظة تبني لنا أن غالبية مذكرات التخرج واألحباث 

تتناول يف جمملها حاالت دراسية حملية وحتاول وضع فرضيات وحلول للمشاكل اليت يواجها اجملتمع احمللي، إال أن 

وهنا يتوجب البحث . استخدام تلك األعمال البحثية ميدانيا ومراجعتها غري موجودة حبسب آراء أفراد عينة الدراسة

  .من توظيف اإلنتاج البحثي يف حل مشكالت اجملتمع احملليعن آليات متكن 

  عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول مدى وجود تنسيق بني مراكز البحث والقطاع اخلاص. 5.3.4.2

دف معرفة مدى وجود تنسيق بني مراكز البحوث باجلامعات حمل الدراسة والقطاع اخلاص، قمنا بإعداد نتائج 
  : يئة التدريسية يف اجلدول التايلإجابات أعضاء اهل

  والقطاع اخلاص اجلامعات حمل الدراسةمدى وجود تنسيق بني مراكز البحث ب): 74(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  االجتاه الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال  حمايد أوافق
  أوافق

أوافقال 
  بشدة

وجود تنسيق بني مراكز 
البحث باجلامعة  والقطاع 

  اخلاص

ال   2  1.356  2.34 99 108  16 42 33 ت جامعة جياليل ليابس
 33.2 36.2 5.4 14.1 11.1 %  أوافق

 حمايد  1  1.503  3.18 40  43  10 60 50 ت جامعة قاصدي مرباح

% 24.6 29.6 4.9 21.2 19.7 

هواري بومدينجامعة
  للعلوم والتكنولوجيا

ال   3  1.466  2.15 168  30  38 36 35 ت
  أوافق

% 11.4 11.7 12.4 9.8  54.7 
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أن  )74(رقم  السابق فيما خيص التنسيق بني مراكز البحث يف اجلامعة والقطاع اخلاص، توضح نتائج اجلدول

 ةأجابوا بعدم االتفاق مع العبارة بنسب وم والتكنولوجيالهواري بومدين للعأفراد العينة يف جامعيت جياليل ليابس و 

حيت كان االجتاه العام . على التوايل )2.15(و  )2.34(مبتوسطات حسابية بلغت  )%64.5(و )69.4%(

قاصدي مرباح كان االجتاه العام للعبارة هو احلياد باجتاه االتفاق مع ويف جامعة  .للعبارة هو عدم االتفاق معها

  .3.18مبتوسط حسايب بلغ  %54.2العبارة، حيث بلغت نسبة املوافقني عليها 

ومن خالل النتائج املتحصل عليها ميكن القول أن جامعة قاصدي مرباح تتفق على وجود تنسيق بني مراكز 

البحث والقطاع اخلاص على عكس جامعيت جياليل ليابس وهواري بومدين التني ال تتفقان على وجود تنسيق بني 

امعات تعزيز عالقتها مع القطاع وعلى اجل .هيئة التدريس أعضاء رأيمراكز البحث والقطاع اخلاص وذلك حسب 

ا للقطاع اخلاص واجملتمع بصفة عامة   . اخلاص بغية تطوير خدما

  عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول تبادل الزيارات بني الباحثني اجلامعيني وقطاعات اجملتمع. 6.3.4.2

، قمنا بتلخيص نتائج بني الباحثني اجلامعيني وخمتلف قطاعات اجملتمع تبادل زياراتدف معرفة مدى عقد 
  :إجابات أفرد العينة يف اجلدول التايل

   لتبادل الزيارات بني باحثيها وقطاعات اجملتمع اجلامعات حمل الدراسةمدى تشجيع ): 75(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  االجتاه  الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال   حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق
  بشدة

تعمل اجلامعة على تشجيع تبادل 
الزيارات بني الباحثني يف اجلامعة 
  واملؤسسات اإلنتاجية خارجها

جامعة جياليل
  ليابس

ال   3  1.165  2.02  119  122  3 41 13 ت
  39.9 40.9  1.0 13.8 4.4 %  أتفق

جامعة قاصدي
  مرباح

ال   2  1.260  2.03  100  44  20 30 9 ت
  49.3 21.7  9.9 14.8 4.4 %  أتفق

هواريجامعة
للعلوم  بومدين 

  والتكنولوجيا

ال   1  1.183  2.24  105  90  59 39 14 ت
  أتفق

% 4.6 12.7 19.2 29.3 34.2  
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أراء عينة الدراسة حول تشجيع اجلامعة لتبادل الزيارات والتنسيق بني الباحثني  )75(رقم  يوضح اجلدول السابق

فيها واملؤسسات اإلنتاجية خارجها، حيث كانت االجتاه العام للعبارة يف كل من جامعة جياليل ليابس وجامعة 

هو عدم االتفاق مع العبارة، حيث بلغت نسب اجمليبني  جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيامرباح و  قاصدي

 )2.24(و ) 2.03(و  )2.02(ومبتوسطات حسابية بلغت  )%63.5(و )%71(و  )%80.8(بعدم االتفاق 

  .على التوايل

سب نقص األحباث اليت تعمل على معاجلة مشكالت اجملتمع  ح سببمن خالل نتائج العبارة ميكن القول أن 

بني تواصل   آليات ووسائل توفرها اجلامعة بغرض إحداثكمن يف عدم وجود وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ي

مؤسسات اجملتمع املدين ال  أحباث علمية تساهم يف حل مشكالت املختلفة وذلك لتقدمي الباحثني وقطاعات اجملتمع 

  .اإلنتاجية منها سيما

ا البحثية . 7.3.4.2   عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول مدى اهتمام اجلامعات برتويج خمرجا

ا البحثية قمنا باستطالع أراء أعضاء هيئة  للوقوف على مدى اهتمام اجلامعات حمل الدراسة برتويج خمرجا
م ملخصة يف اجلدول التايل   :التدريس واليت كانت إجابا

ا البحثية يف قطاعات اجملتمع): 76(اجلدول رقم    مدى اهتمام اجلامعة برتويج خمرجا
  

  العبارة

املتوسط   االجتاهات

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

 االجتاه الرتتيب

أوافق

  بشدة

ال  حمايد أوافق

  أوافق

ال أوافق

  بشدة

تم اجلامعة بالرتويج لرباجمها 

ا البحثية يف  البيئة احمليطة وخمرجا

  ا

 حمايد  3  1.471  2.80 62 111  12 52 61 ت جامعة جياليل ليابس

% 20.5 17.4 4.0 37.2 20.8  

 وافقأ  1  1.342  3.66 13  40  30 40 80 ت جامعة قاصدي مرباح

% 39.4 19.7 14.8 19.7 6.4  

هواري بومدينجامعة

  للعلوم والتكنولوجيا

 حمايد  2  1.235  3.27 20  87  46 98 56 ت

% 18.2 31.9 15.0 28.3 6.5  
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ا  آراء )76(رقم  توضح نتائج اجلدول السابق عينة الدراسة حول اهتمام اجلامعة بالرتويج لرباجمها وخمرجا

ا، حيث كان االجتاه العام للعبارة يف جامعة قاصدي مرباح هو االتفاق مع العبارة مبتوسط  البحثية يف البيئة احمليطة 

  .)3.66(حسايب بلغ 

عدم االتفاق حيث أجاب بعدم االتفاق مع ويف جامعة جياليل ليابس كان االجتاه العام للعبارة هو احلياد باجتاه 

للعلوم والتكنولوجيا كان االجتاه  هواري بومدين ويف جامعة . )2.80(مبتوسط حسايب بلغ  )%58(العبارة ما نسبته 

  ).3.27(العام هو احلياد باجتاه عدم املوافقة وذلك مبتوسط حسايب بلغ 

ا البحثية ا و اهتمام اجلامعات  برتويج إمكاناإن عدم  من االطالع املختلفة قطاعات اجملتمع  ال ميكنخمرجا

ا البحثيةعلى  ا خدما ا على املسامهة يف تطوير نشاطا   .ووضع تصورات وحلول للمشاكل اليت تواجهها  وقدر

عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول تشجيع استخدام مرافق اجلامعات من طرف قطاعات . 8.3.4.2

  اجملتمع

من طرف خمتلف ستخدام خمتلف مرافقها الاجلامعات حمل الدراسة وتسهيل  للوقوف على مدى تشجيع 

  :قمنا باستطالع رأي أعضاء اهليئة التدريسية واليت كانت أرائهم ملخصة يف اجلدول التايل القطاعات

  لقطاعات اجملتمع على استخدام مرافقها اجلامعات حمل الدراسةمدى تشجيع ): 77(اجلدول رقم 
  حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  االجتاه  الرتتيب
أوافق
  بشدة

ال  حمايد أوافق
  أوافق

ال أوافق
  بشدة

تشجع اجلامعة أفراد اجملتمع 
ومؤسساته على استخدام 

  مرافقها املختلفة

  اوافق  1  1.451  3.43 45  54 14 98 87 ت جامعة جياليل ليابس

% 29.2 32.9 4.7 18.1 15.1 

  حمايد  2  1.561  3.20 40  50  3 50 60 ت جامعة قاصدي مرباح

% 29.6 24.6 1.5 24.6 19.7 

هواري بومدينجامعة
  للعلوم والتكنولوجيا

  حمايد  3  1.474  2.66 92  78 29 59 49 ت

% 16.0 19.2 9.4 25.4 30.0 
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اجلامعة للمجتمع احمللي  تشجيععينة الدراسة حول  آراءوالذي يبني  )77(رقم  من خالل اجلدول السابق

الستخدام مرافقها املختلفة، يتضح أن اجتاه العبارة يف لدى أفراد عينة جامعة جياليل ليابس هو االتفاق مع العبارة 

ويف جامعة قاصدي مرباح كان  )%62.1(نسبة املوافقني على العبارة  تحيث بلغ )3.43(مبتوسط حسايب بلغ 

حيث بلغت نسبة املوافقني  )3.20(االجتاه العام للعبارة هو احلياد باجتاه املوافقة على العبارة مبتوسط حسايب بلغ 

للعلوم والتكنولوجيا فقد بلغت نسبة املوافقني على العبارة  هواري بومدين أما يف جامعة  . )%54.2(على العبارة 

االجتاه العام للعبارة هو احلياد باجتاه عدم املوافقة على العبارة حيث بلغ املتوسط احلسايب هلا حيث كان  )35.2%(

نستنتج أنه هناك تشجيع من طرف جامعيت جياليل ليابس وقاصدي  إليهامن خالل النتائج املتوصل و  .)2.66(

مرباح ألفراد اجملتمع وقطاعاته الستخدام مرافقها املختلفة على عكس جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا واليت 

ل قطاعات أبدت أعضاء هيئة تدريسها بعدم املوافقة على وجود تشجيع من طرفها الستخدام خمتلف مرافقها من قب

  .وهذا ما يضعف من تعزيز عالقة التعاون مبحيطها اخلارجي وأفراد اجملتمع

  عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول اهتمام اجلامعات بشؤون اخلرجيني. 9.3.4.2
ملعرفة مدى اهتمام اجلامعات حمل الدراسة بشؤون خرجييها، قمنا بتلخيص إجابات أعضاء اهليئة التدريسية يف 

 :اجلدول التايل

  بشؤون اخلرجني حسب وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس اجلامعات حمل الدراسةمدى اهتمام ): 78(اجلدول رقم 

  
  العبارة

املتوسط   االجتاهات
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  االجتاه الرتتيب
أوافق
  بشدة

أوا
  فق

ال  حمايد
  أوافق

ال أوافق 
  بشدة

تم اجلامعة مبتابعة 
  شؤون اخلرجيني

 أوافقال   3  0.761  1.62  150 120 21 4 3 ت جامعة جياليل ليابس
  50.3 40.3 7.0 1.3 1.0 %  متاما

 أوافقال   2  0.898  1.80  100  49 50 3 1 ت جامعة قاصدي مرباح
  49.3 24.1 24.6 1.5 0.5 %  متاما

للعلومهواري بومدينجامعة
  والتكنولوجيا

  أوافقال   1  1.171  2.28  88 112 64 19 24 ت

% 7.8 6.2 20.8 36.5 28.7  

  spss ،2016باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي  الطالبةإعداد : املصدر
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تمام اجلامعة مبتابعة شؤون اخلرجيني، حيث كان هآراء عينة الدراسة حول إ )78(رقم  يوضح اجلدول السابق

االجتاه العام للعبارة يف جامعيت جياليل ليابس وقاصدي مرباح هو عدم االتفاق متاما مع العبارة، حيث أجاب أفراد 

يف كال  )1.80(و ) 1.62(على التوايل ومبتوسط حسايب بلغ ) %70.4(و) %90.6(العينة بعدم املوافقة بنسبة 

  .على التوايل اجلامعتني

فقد كان االجتاه العام للعبارة هو عدم االتفاق معها حيث بلغت  جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجياويف 

  .)2.28(ومبتوسط حسايب بلغ  )%65.2( بعدم املوافقة من أفراد العينة يف اجلامعة اجمليبنينسبة 

البشرية، بل يتعداه ملساعدة اخلرجيني على االنضمام لسوق  الكوادرال يتوقف دور اجلامعة على تعليم وختريج 

ا توجيه  ا وارتباطا العمل من خالل برامج ودورات تكوينة تساعدهم يف ذلك، كما ميكن للجامعة من خالل عالقا

م عرب التنويه للمنح الدراسية اليت ميكن أن توفرها بالتعاون مع املؤسسات الدولي   .ةاخلرجيني إلكمال دراسا
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  عرض وحتليل إجابات أفراد العينة حول قياس مؤشر خدمة اجملتمع. 10.3.4.2

  :مؤشر اخلدمة التعليمية باجلامعات حمل الدراسة متوسط إجابات أفراد العينة حول قياساجلدول التايل ميثل 

  حمل الدراسةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملؤشر خدمة اجملتمع يف اجلامعات  :79رقم دول اجل

حمل يف اجلامعات  مؤشر خدمة اجملتمع: الثالث ؤشرعبارات امل  
  الدراسة

املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

ترتيب 
  العبارات

  التقييم

االقتصادي تعقد اجلامعة اتفاقيات شراكة فعالة مع حميطها   1
  واالجتماعي

  متوسط  04  1.457  2.72

  متوسط  03  1.476  2.79  مالئمة التخصصات اجلامعية مع متطلبات سوق العمل  2
تسعى اجلامعة لتقدمي خدمات متخصصة كاالستشارات ملختلف   3

  قطاعات اجملتمع
  ضعيف  07  1.277  2.41

اجملتمع تستخدم أنشطة البحث العلمي باجلامعة يف معاجلة مشكالت   4
  احمللي

  ضعيف  05  1.418  2.56

  ضعيف  06  1.493  2.48  وجود تنسيق بني مراكز البحث باجلامعة  والقطاع اخلاص  5
تعمل اجلامعة على تشجيع تبادل الزيارات بني الباحثني يف اجلامعة   6

  واملؤسسات اإلنتاجية خارجها
  ضعيف  08  1.199  2.11

اتم اجلامعة بالرتويج لرباجمها   7 ا البحثية يف البيئة احمليطة    متوسط  01  1.393  3.19  وخمرجا
  متوسط  02  1.525  3.08 تشجع اجلامعة أفراد اجملتمع ومؤسساته على استخدام مرافقها املختلفة  8
  ضعيف  09  1.010  1.92  تم اجلامعة مبتابعة شؤون اخلرجيني  9
  ضعيف  1.190  2.58  املتوسط العام  

  spss ،2016إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي : املصدر

األمر  )2.58(يتضح أن املتوسط احلسايب العام لوجهات نظر العينة بلغ ر الثالث شمن خالل نتائج عبارات املؤ

يف كل من جامعة جياليل ليابس وجامعة قاصدي مرباح وجامعة  ضعيفخدمة اجملتمع  دور اجلامعة يفالذي يبني أن 

  .هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا

وخنلص يف خالل نتائج حتليل وتفسري العبارات اخلاصة باالستمارة يف اجلامعة الثالثة حمل الدراسة، واليت توضح 

لثالثة يؤكدون على ضعف اهتمام اجلامعة أن أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات ا. دور اجلامعة يف خدمة اجملتمع
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كما لوحظ ضعف أداء اجلامعة فيما خيص . مبتابعة شؤون اخلرجيني كاملساعدة يف دجمهم يف سوق العمل ومتابعتهم

الباحثني داخل اجلامعة واملؤسسات اإلنتاجية خارجها حيث أن التنسيق بني مراكز وخمابر البحث  بنيتبادل الزيارات 

  .لقطاع اخلاص دون املستوى املطلوبيف اجلامعة وا

إضافة لذلك فإن اإلنتاج العلمي واستخدامه حلل مشكالت اجملتمع ضعيف، حيث الحظ أفراد العينة أن 

توظيف األحباث واألطروحات العلمية يف حل مشاكل اجملتمع احمللي وال تسعى لتقدمي استشارات ال تقوم باجلامعة 

فيما خيص خدمة اجملتمع احمللي حيث  هار أداءيتطو اجلامعة باهتمام ت تدل على إال أن هناك مؤشرا. للقطاع اخلاص

  .تتيح اجلامعة استخدام مرافقها من طرف اجملتمع احمللي كما وتسعى لعقد اتفاقيات شراكة خمتلفة مع القطاع اخلاص

  مؤشرات قياس تطور اجلامعات وفق معايري التصنيف الدولية. 4.4.2

قياس تطور اجلامعات وفق معايري التصنيف الدولية قمنا حبساب املتوسط احلسايب  مؤشراتمن أجل دراسة 

  : اإلمجايل إلجابات أعضاء هيئة التدريس حول هذا احملور واجلدول التايل يوضح ذلك

  مؤشرات قياس تطور اجلامعات وفق معايري التصنيف الدوليةتقييم ): 80(اجلدول رقم 

  التقییم  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  المحور الثاني

مؤشرات قياس تطور 
اجلامعات وفق معايري 

  التصنيف الدولية

  متوسط  1.145  2.64

  .spss، 2016إعداد الطالبة باالعتماد على نتائج الربنامج اإلحصائي : املصدر

املتوسط احلسايب لكافة املؤشرات اليت تقيس تطور اجلامعات وفق معايري  )80(يوضح اجلدول السابق رقم 

وهو قريب جدا  )2.64(العام متوسط، حيث بلغت قيمته  حيث جاءت املتوسط احلسايب املرجح التصنيف الدولية،

يري التصنيف ال تتوافق مع معاونستنج من ذلك أن اخلدمات التعليمة والبحثية وخدمة اجملتمع . من الدرجة الضعيفة

  . بدرجة مالئمة، األمر الذي أدى إىل تأخر اجلامعات الثالث حمل الدراسة يف التصنيفات الدولية للجامعاتالدولية 
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 اختبار الفرضيات .3

حول واقع تسويق اخلدمات اجلامعية عرب املوقع  بعد حتليل إجابات أعضاء هيئة التدريس للجامعات حمل الدراسة

مااللكرتوين واعتماد ا سنحاول . لتكنولوجيا احلديثة يف ذلك إضافة إىل رأيهم حول مؤشرات قياس تطور جامعا

 .اختبار مدى صحة فرضيات الدراسة من عدمها

  منوذج الدراسة .1.3

 .جامعة جياليل ليابس( اجلامعات حمل الدراسةمن خالل املعاجلة اإلحصائية إلجابات أعضاء هيئة التدريس يف 

نموذج الدراسة ميثل عالقة اتضح أن االجتاه العام ل) جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجياو  جامعة قاصدي مرباح

  :ك مت االعتماد يف متثيله على املعادلة العامةلولذمستقيمة، خطية 

Y = a + bX  

  :حيث أن

b  ا معدل التغري يف قيمة املتغري التابع ) ميله(متثل احندار اخلط املستقيم عندما تتغري قيمة املتغري  Y ونعين 

أو املسافة بني الصفر وتقاطع خط ) ثابت املعادلة (فتمثل معامل التقاطع  a أما، وحدة واحدة X املستقل

 .Yاالحندار مع احملور

 التسويق اإلبداعي بني  )0.05(توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  :الفرضية العامة

 .اجلامعاتوتطور  االلكرتوين

  :واليت تتفرع إىل الفرضيات التالية

 املوقع استخدام بني  )0.05(توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية : الفرضية األوىل

 .تطور اجلامعاتكأحد أدوات التسويق االلكرتوين و  االلكرتوين

 استخدام التكنولوجيا بني ) 0.05(توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  :الفرضية الثانية

 .تطور اجلامعاتاحلديثة كأحد أدوات التسويق االلكرتوين و 
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  طور اجلامعاتت قياس ومؤشرات حتديد العالقة بني أبعاد التسويق االلكرتوين.  1.3

 تطور اجلامعات ومؤشرات) متغري مستقل(بإجياد عالقة االرتباط بني التسويق اإلبداعي االلكرتوين  الطالبةقامت 

، وذلك عن طريق حساب معامل االرتباط )متغري تابع() للجامعاتاخلدمة التعليمية والبحثية وخدمة اجملتمع  (

 :سون على النحو التايلري ب

  مؤشرات قياس تطور اجلامعاتعالقة االرتباط بني التسويق اإلبداعي االلكرتوين و ): 81(اجلدول رقم 

  
  

  اتر اجلامعقياس تطو مؤشرات 

  التسويق اإلبداعي االلكرتوينأبعاد 
  التكنولوجيا احلديثة  املوقع االلكرتوين

  معامل االرتباط
  **0.957 **0.933  اخلدمة التعليمية

  **0.970 **0.971  البحث العلمي

  **0.972 **0.968  خدمة اجملتمع

  .)0.01(تعين أن هناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ** 

  .spssباالعتماد على الربنامج اإلحصائي  الطالبةمن إعداد : املصدر

يتضح أنه هناك عالقة ارتباط طردية وقوي بني أبعاد التسويق  )81(السابق رقم  من خالل نتائج اجلدول

األدوات التسويقية  تؤثر حيث).0.01(عند مستوى الداللة  ات تطوير اجلامعاتاإلبداعي االلكرتوين ومؤشر 

بدرجة كبرية على مؤشرات تطوير اجلامعات، وهذا ما يبني ضرورة االهتمام بتسويق التعليم االلكرتونية املدروسة و 

املوقع وتفعيل خدمة اجملتمع من خالل استخدام التكنولوجيا احلديثة يف تقدمي هذه اخلدمات  العلمي وكذلكوالبحث 

  .االلكرتوين

املوقع بني املتغريين يدفعنا للقول أنه كلما مت استخدام التكنولوجيا احلديث و  ة والقويةيدالطر  إن عالقة االرتباط

  .للجامعات بشكل أمثل كلما ساهم ذلك يف تطوير اجلامعات حمل الدراسة بدرجة كبرية االلكرتوين
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والتكنولوجيا احلديثة  من  رتويناملوقع االلكوعليه ميكن القول أن استخدام أدوات التسويق االلكرتوين واملتمثلة يف 

ا تطوير اخلدمات اليت تقدمها    .اجلامعات اجلزائريةشأ

  اختبار الفرضية األوىل .2.3

بني ) 0.05(توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  :ختبار الفرضية اليت تنص على أنهال

 .وتطور اجلامعات أحد أدوات التسويق االلكرتوين املوقع االلكرتويناستخدام 

 :نفرض أن

H0:   كأحد أدوات  املوقع االلكرتوين بني )0.05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية

  .التسويق االلكرتوين وتطور اجلامعات
  

 H1:  كأحد أدوات  املوقع االلكرتوينبني  )0.05(توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية

  .االلكرتوين وتطور اجلامعاتالتسويق 

كأحد أدوات   املوقع االلكرتويننتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط بني املتغري املستقل واملتمثل يف  وتتمثل

  :يف اجلدول التايل spss، وباالستناد إىل الربنامج اإلحصائي تطور اجلامعاتواملتغري التابع  التسويق االلكرتوين

تطور و  كأحد أدوات التسويق االلكرتوين املوقع االلكرتوينمدى وجود عالقة بني ): 82(اجلدول رقم 
  اجلامعات

  تطور اجلامعات
معامل الثبات   معامل التحديد  معامل االرتباط  املتغري املستقل

a 
معامل 

bاالحندار 
Sig 

  0.000  0.951  0.168  0.943  0.971  املوقع االلكرتويناستخدام 

  spssاعتمادا على  الطالبةمن إعداد  :املصدر
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، وهذا يعين أن )0.951(قيمة   قد بلغ )b(معامل االحندار  يتبني لنا أن )82(السابق رقم من خالل اجلدول 

، أما بافرتاض ثبات العوامل األخرى تطور اجلامعاتيف ) %95.1( تساهم بنسبة لوحده املوقع االلكرتويناستخدام 

 . مثل مسامهة العوامل األخرى جمتمعةفي )0.168(بلغت  واليت) a(بالنسبة ملعامل الثبات 

املوقع  استخدام من خالل اجلدول ميكن تفسري النتائج املتحصل عليها على أنه هناك ارتباط طردي وقوي بنيو 

  ) 0.971( تطور اجلامعاتكأحد أدوات التسويق االلكرتوين و  االلكرتوين

كأحد   املوقع االلكرتويناستخدام ، أي أن نسبة تفسري )0.943(فكان يقدر ب قيمة معامل التحديد  أما

 Sigومبا أن قيمة االختبار احملسوبة  )%94.3(قدرت ب  للتطورات احلاصلة يف اجلامعة  أدوات التسويق االلكرتوين

اليت تنص على  H0فانه نرفض الفرضية الصفرية ) 0.05(وهي قيمة أقل من مستوى املعنوية ) 0.000(تقدر ب 

كأحد أدوات التسويق  املوقع االلكرتوين بني )0.05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية " أنه 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية  "اليت تنص على أنه   H1، ونقبل بالفرضية البديلة " تطور اجلامعاتااللكرتوين و 

  ."التسويق االلكرتوين وتطور اجلامعاتكأحد أدوات  املوقع االلكرتوينبني  )0.05(عند مستوى معنوية 

املوقع استخدام "بداللة املتغري املستقل " تطور اجلامعات"للمتغري التابع  اخلطي وبذلك تكون معادلة االحندار

  Y = 0.168 + 0.951X :على الشكل التايل" االلكرتوين

استخدام أن حيث  ، وتطور اجلامعات االلكرتويناملوقع ذات داللة إحصائية بني استخدام وجد عالقة ت وعليه 

  .تطور اجلامعاتساهم يف ي كأحد أدوات التسويق اإلبداعي االلكرتوين  املوقع االلكرتوين
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 اختبار الفرضية الثانية .3.3

بني ) 0.05(توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  :ختبار الفرضية اليت تنص على أنهال

 .ر اجلامعاتكأحد أدوات التسويق االلكرتوين وتطو استخدام التكنولوجيا احلديثة  

   نفرض أن

H0:   كأحد  استخدام التكنولوجيابني  )0.05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية

 .تطور اجلامعاتو  أدوات التسويق االلكرتوين

H1:  استخدم التكنولوجيا احلديثة كأحد بني  0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية

  .تطور اجلامعاتأدوات التسويق االلكرتوين و 

كأحد  استخدام التكنولوجيا احلديثةنتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط بني املتغري املستقل واملتمثل يف  وتتمثل

  :يف اجلدول التايل spss، وباالستناد إىل الربنامج اإلحصائي تطور اجلامعاتواملتغري التابع أدوات التسويق االلكرتوين 

استخدام التكنولوجيا احلديثة كأحد أدوات التسويق االلكرتوين مدى وجود عالقة بني ): 83(اجلدول رقم 
  تطور اجلامعاتو 
  تطور اجلامعات

معامل   معامل االرتباط  املتغري املستقل
  التحديد

معامل 
 aالثبات 

معامل 
االحندار 

b 

Sig 

 0.000  0.808  0.409  0.958 0.979  استخدام التكنولوجيا احلديثة

  spssمن إعداد الباحث اعتمادا على  :املصدر

مما يعين أن ، )0.808(قد بلغت ) b(يتبني لنا أن قيمة معامل االحندار  )83(رقم  انطالقا من اجلدول السابق

بافرتاض ثبات  تطور اجلامعاتيف ) %80.8(استخدام التكنولوجيا احلديثة يف تقدمي اخلدمات اجلامعية تساهم بنسبة 
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مسامهة العوامل األخرى ) %40.9(، واليت متثل نسبة )0.409(العوامل األخرى، كما وقد بلغ معامل الثبات 

  .جمتمعة

استخدام بني  قويعلى أنه هناك ارتباط طردي  مل االرتباطنتيجة معامن خالل اجلدول ميكن تفسري و 

  .)0.979( واليت قدرت ب تطور اجلامعاتالتكنولوجيا احلديثة يف تسويق اخلدمات اجلامعية و 

استخدام التكنولوجيا احلديثة كأحد أدوات ، أي أن نسبة تفسري )0.958(بلغت قيمة معامل التحديد كما و 

 ).% 95.8(يقدر ب  اجلامعاتتطور التسويق االلكرتوين ل

فانه ) 0.05(وهي قيمة أقل من مستوى املعنوية ) 0.000(ب  يقدر Sigومبا أن قيمة االختبار احملسوبة 

 )0.05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية " اليت تنص على أنه   H0نرفض الفرضية الصفرية 

اليت   H1، ونقبل بالفرضية البديلة "تطور اجلامعاتو  التسويق االلكرتوينكأحد أدوات استخدام التكنولوجيا  بني 

استخدم التكنولوجيا احلديثة  بني  0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  "تنص على أنه 

  ."تطور اجلامعاتكأحد أدوات التسويق االلكرتوين و 

استخدام التكنولوجيا "بداللة املتغري املستقل " تطور اجلامعات"وبذلك تكون معادلة االحندار للمتغري التابع 

 Y = 0.409 + 0.808X :على الشكل التايل" احلديثة كأحد أدوات التسويق االلكرتوين

، حيث يؤثر تطور اجلامعاتو  استخدام التكنولوجيا احلديثةمن اجلدول السابق يتبني لنا وجود عالقة بني انطالقا 

  .التكنولوجيا احلديثة كأحد أدوات التسويق اإلبداعي االلكرتوين يف تطوير اجلامعةاستخدام 
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 نتائج الدراسة .4

الدراسة واليت متحورت حول دور التسويق اإلبداعي االلكرتوين يف تطوير اجلامعات يف ظل معايري  خالل هذه

احملور األول حول واقع تطبيق التسويق االلكرتوين  التصنيف الدولية، مت تقسيم الدراسة امليدانية إىل حمورين رئيسيني، 

والذي احتوى على بعدين مها واقع تسويق اخلدمات املقدمة من طرف اجلامعة عرب املوقع  اجلامعات حمل الدراسةيف 

االلكرتوين، والبعد الثاين والذي متثل يف واقع تسويق اخلدمات املقدمة من طرف اجلامعة عرب استخدام التكنولوجيا 

ري التصنيف الدولية والذي احتوى على احلديثة، أما احملور الثاين فكان حول مؤشرات قياس تطور اجلامعات وفق معاي

ثالث مؤشرات هي اخلدمة التعليمية، البحث العلمي، خدمة اجملتمع، حيث مت انتقاء العبارات املعربة عن كل بعد من 

  .عن تطور اخلدمات املختلفة اليت تقدمها اجلامعات صنيف الدولية واليت تأثر علىخالل دراسة معايري الت

  :كالتايلوكانت نتائج الدراسة  

  اجلامعات حمل الدراسةواقع تطبيق التسويق االلكرتوين يف : احملور األول. 1.4

 .إىل أن واقع تطبيق التسويق االلكرتوين يف كل من جامعة جياليل ليابسخلصت نتائج حتليل احملور األول 

جامعة قاصدي مرباح وجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا كان بدرجة متوسطة، حيث بلغ املتوسط احلسايب 

  :، وهو ال يرقى إىل املأمول، وميكن تفسري النتائج حبسب كل بعد كالتايل)2.67(املرجح العام 

  وقع االلكرتويناملواقع تسويق اخلدمات املقدمة من طرف اجلامعة عرب : البعد األول. 1.1.4

املوقع االلكرتوين قيمة مضافة ميكن استخدامها لالرتقاء بأداء اجلامعات مبا يتالئم مع املعايري الدولية، من  ثلمي

خالل هذه املعايري ميكن حتديد اآلليات اليت جيب إتباعها لتحقيق مفهوم اجلودة يف خمتلف اخلدمات اليت تقدمها 

ات البوابة اليت  تقوم خمتلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية بتوظيفها لتحقيق أداء اجلامعة، وتعترب  ثورة املعلوم

  . أفضل لوظائفها املتنوعة
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وهو ما يدل على أن االجتاه العام لعبارات  )2.59( وبعد حتليل ودراسة البعد األول، كان املتوسط العام له

  :البعد األول كان ضعيفا، وذلك يعود لألسباب التالية

 لخرجيني ومتابعتهم األمر الذي منعدم اهتمام اجلامعات بتوفري منصة تفاعلية خاصة بتقدمي خدمات ل  -

شأنه التأثري على واقع اخلرجني واندماجهم يف سوق العمل، حيث تعترب كفاءة اخلرجيني واندماجهم يف سوق 

  .دولية املختلفةالعمل أحد املعايري اهلامة اليت تعتمد عليها الكثري من مراكز التصنيف ال

املوقع خدام ت اجلامعات، حيث أمهلت اجلامعات استغياب األساليب اإلبداعية يف التسويق ملخرجا -

للتواصل كتوفري منصة خاصة    ،طلبتها وأعضاء هيئة التدريس فيهامع خللق آليات للتواصل  االلكرتوين

 . واجلامعة من جهة أخرىالكرتونيا بني أعضاء هيئة التدريس والطلبة من جهة، وبني الطلبة 

تم بنشر أحباث ومقاالت  -  موقعها االلكرتوينأعضاء هيئة التدريس على إن اجلامعات الثالثة حمل الدراسة ال 

بشكل مستمر، األمر الذي حيد من قدرة مراكز التصنيف الدولية من الوصول إلنتاج اجلامعة البحثي عرب 

 . شبكة املعلومات الدولية، وكذلك ضعف عدد امللفات الثرية واهلامة داخل اسم النطاق اخلاص باجلامعة

ا املتنوعة - ا املختلفة ومنتجا عرب املوقع االلكرتوين للقطاع  ال تقوم اجلامعات وبشكل كاف بإتاحة خدما

اخلاص، هذا األمر حيرم اجلامعة من استغالل هذه األداة التسويقية االلكرتونية يف تفعيل عالقتها مع القطاع 

 .اخلاص

ليصبح أكثر  تهتبذل اجلامعات جهودا واضحة الستغالل املوقع االلكرتوين وذلك من خالل إعادة هيكل -

مواقع الكرتونية فرعية ألعضاء هيئة  اجلامعات حمل الدراسةحيث تتوفر يف سالسة وأكرب من حيث احملتوى، 

 من املعلومات اليت التدريس وان كان بشكل غري كامل، حيث تفتقر تلك املواقع الفرعية للتحديث والكثري

 .ا ميكن إثرائه

ا البحثية -  .بدأت اجلامعات االهتمام بتفعيل مكتبة الكرتونية حتتوي على بعض خمرجا
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دون  املوقع االلكرتوينا سبق ميكن القول أن واقع تسويق اخلدمات املقدمة من طرف اجلامعات باستخدام مم

 .تطوير املأمول وحيتاج إىل

  استخدام التكنولوجيا احلديثةاخلدمات املقدمة من طرف اجلامعة عرب واقع تسويق  :البعد الثاين. 2.1.4

ا من شأنه تعزيز املخرجات التعليمية إن استخدام التكنولوجيا احلديثة يف  تطوير اجلامعات وتسويق خدما

  .، كما وتوفر الكثري من اجلهد والوقت مقارنة بالوسائل التقليديةوالبحثية

  كان املتوسط احلسايب لواقع تسويق اخلدمات املقدمة من طرف اجلامعة عرب استخدام التكنولوجيا احلديثةو 

  :االجتاه العام لعبارات البعد الثاين متوسط، وميكن تفسري النتائج عرب النقاط التالية، وهو ما يدل على أن )2.76( 

ن سعي اجلامعة لتطوير آليات وتقنيات خاصة للتواصل بني خمابر فإ: يد العالقة مع اجملتمع احملليعلى صع -

يف خلق شبكات  البحث فيها وقطاعات اجملتمع احمللي ضعيف، حيث مل يتم استخدام التكنولوجيا احلديثة

 .خاصة هلذا الغرض كاالكسرتانيت مثال

ا  - ا املختلفة يؤثر بشكل كبري على ترويج خمرجا إن عدم استخدام اجلامعة للوسائط الرقمية لتسويق خدما

 .والتعريف باإلمكانيات اليت ميكن أن تضيفها ملختلف املؤسسات االقتصادية واالجتماعية

اجلامعات الثالث تشجع أعضاء هيئة التدريس على استخدام التقنيات  يتضح من خالل نتائج التحليل أن -

 .الرقمية يف عملية التعليم بشكل جيد، كما وتوفر اإلمكانيات والوسائل الالزمة لذلك

خاصة  ة حتتيةملرئي والصويت للمحاضرات ووضع بنيإن اجلامعات الثالث بدأت االهتمام بإتاحة التسجيل ا -

ا حتتاج ملزيد من التطويرقاييس عرب ااملتدريس ب شكل  ب وإتاحتها ألنرتنت،  وتعترب هذه اجلهود مقبولة إال أ

 .كامل،  حيث جيب تعميم هذه األدوات لتصبح أمرا أساسيا يف عملية التعليم
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توفر اجلامعات الثالث ومن خالل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي أنظمة الكرتونية ذات إمكانيات حبثية  -

واليت توفر األحباث  )SNDL(الباحثني للوصول ملصادر املعلومات وذلك من خالل إتاحة موقع تساعد 

 .العلمية ألبرز قواعد البيانات الدولية

من خالل النتائج السابقة ميكن القول أن استخدام التكنولوجيا احلديثة يف تسويق اخلدمات اجلامعية متوسط  -

باالستعانة بالتقدم التكنولوجي الكبري الذي يشهده العامل، إال أن حيث تسعى اجلامعات لتحسني أدائها 

  .هذا اجلانب حيتاج للتطوير والتحسني من أجل الوصول إىل تسويق الكرتوين أكثر فعالية

متوسط ودون املأمول حيث بلغ املتوسط احلسايب  اجلامعات حمل الدراسةواقع تطبيق التسويق االلكرتوين يف  -

ويعود ذلك إىل أن . وهي قريبة من القيم اليت تعرب عن الدرجة الضعيفة )2.67(قيمته   جلمل العبارات ما

ا متوسط، إضافة إىل عدم اعتمادها على  استخدام اجلامعات للموقع االلكرتوين يف تسويق خدما

ا  .التكنولوجيا احلديثة بدرجة كبرية يف تقدمي خدما

  وفق معايري التصنيف الدولية مؤشرات قياس تطور اجلامعات: احملور الثاين .2.4

يف كل من  مؤشرات قياس تطور اجلامعات وفق معايري التصنيف الدولية إىل أن خلصت نتائج حتليل احملور الثاين

جامعة جياليل ليابس، جامعة قاصدي مرباح وجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا كان بدرجة متوسطة، حيث 

  :كالتايل  رشمؤ، وميكن تفسري النتائج حبسب كل 2.64بلغ املتوسط احلسايب املرجح العام 

  اخلدمة التعليمية : األول املؤشر. 1.2.4

أحد اخلدمات اهلامة اليت تقدمها اجلامعة، حيث يؤثر مستوى التعليم  داخل تعترب اخلدمة التعليمية من 

اجلامعات على كفاءة الطلبة اخلرجني وعددهم، وكان االجتاه العام لعبارات مؤشر اخلدمة التعليمية ضعيفا، حيث قدر 

  :ت الثالثة كما يلي، وميكن حتديد أبرز نتائج مؤشر اخلدمة التعليمية يف اجلامعا)2.57( املتوسط احلسايب ب
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عدم وضوح الرؤية واإلسرتاتيجية اخلاصة بتطوير العملية التعليمية داخل اجلامعات، يفقد اجلامعات اآلليات  -

ا املادية والبشرية، األمر الذي من شأنه التأثري على  واملنهجية اخلاصة بتطوير العملية التعليمية وفق إمكانيا

 .حتقيق األهداف التعليمية للجامعات

عدم حتديث طرق وأساليب التدريس املتبعة بشكل دوري أدى باجلامعات لعدم مواكبة التقدم التكنولوجي  -

 .الكبري الذي يشهده العامل وإتباعها لألساليب التقليدية، األمر الذي يؤثر على أدائها التعليمي

هود الفردية هلم مع غياب كبري إن تطوير األداء التعليمي ألعضاء اهليئة التدريسية للجامعات مقتصرا على اجل -

للورشات التدريبية املدروسة وذات األهداف الواضحة اليت تشرف عليها اجلامعات، هذا األمر يؤثر على  

 .كفاءة األداء التعليمي ألعضاء هيئة التدريس ومستوى اخلرجيني

امعة ال تسعى إىل عقد يعترب أداء اجلامعة ضعيفا فيما خيص تأهيل اخلرجيني للعمل امليداين، حيث أن اجل -

 .وتنظيم دورات تدريبية مناسبة لتأهيل اخلرجيني ودجمهم يف سوق العمل

، حيث تقوم كافبشكل غري  تسعى اجلامعة لتعزيز مهارات اللغة االجنليزية ألعضاء هيئة التدريس فيها -

. سطة وحتتاج إىل تعزيزبتنظيم دورات خاصة بتعلم اللغة االجنليزية إال أن هذه اجلهود تعترب متو  اجلامعات

هدفه متكني أعضاء هيئة التدريس من االطالع على أحدث  ستمر بتعليم اللغة االجنليزيةفاهتمام اجلامعة امل

 .املراجع كل يف ختصصه، كون اللغة االجنليزية هي اللغة األكثر إنتاجية على مستوى العامل

قبوال نوعا ما، حيث سعت الوزارة الوصية لتعزيز يعترب التناسب بني عدد الطلبة واألساتذة يف اجلامعات م -

 .الكادر التدريسي مؤخرا للتجاوب مع األعداد املتزايدة للطلبة يف اجلامعات

تبدل اجلامعات جهودا مستمرة لتوفري الوسائل والتجهيزات التعليمية وخلق بيئة تفاعلية بني الطلبة وأعضاء  -

 .هيئة التدريس
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 ت الثالثة ضعيفة، وال تراعي بشكلاألول، تبني لنا أن اخلدمة التعليمية داخل اجلامعابعد حتليل نتائج املؤشر 

  .لعديد من معايري التصنيف الدوليةكاف ا

  

   البحث العلمي :ؤشر الثاينامل. 2.2.4

 عات، ولذلك ركزت العديد من مراكزلتقييم أداء اجلام يعترب البحث العلمي أحد الركائز اليت متثل مؤشرا هاما

ومؤسسات التصنيف الدولية على البحث العلمي كعنصر أساسي يف عملية تصنيفها للجامعات، حيث بلغ املتوسط 

وميكن حتديد أبرز نتائج مؤشر البحث  ، وهو ما ميثل اجتاه متوسط،  )2.72(احلسايب لعبارات هذه املؤشر قيمة 

  :العلمي يف اجلامعات الثالثة كما يلي

دف حتسني مستواهم تبذل اجلامعات جهودا واض - حة وكبرية يف تكوين أعضاء هيئة التدريس يف اخلارج، 

م البحثية  . األكادميي، وتطوير كفاء

إن قيام اجلامعات بتنظيم املؤمترات علمية وطنية ودولية يعرب عن جهود اجلامعات الرامية إىل دعم البحث  -

 .العلمي فيها

األحباث العلمية من خالل ختصيص ميزانيات كافية إىل حد تقوم اجلامعات جبهود مقبولة فيما خيص متويل  -

ما، إال أن تلك اجلهود تتأثر بدرجة كبرية بغياب التحفيزات املادية وغري املادية اليت تقدمها اجلامعة ألعضاء 

 .هيئة التدريس لدعم النشر العلمي

ا، ومما يد - ل على ذلك عدم وضوح نظام لوحظ أن اجلامعات ال تويل اهتماما لالخرتاعات وتسجيل براءا

 .املكافآت وغياب آليات للتحفيز رغم توفر التجهيزات واملعدات اخلاصة بالبحث العلمي بشكل مقبول
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إن درجة توفري اجلامعات لدوريات حمكمة لنشر األحباث العلمية ألعضاء هيئة التدريس فيها ال حيظى بقبول  -

امعات ألمهيتها سواء من حيث الكم أو من حيث الباحثني، حيث تفتقد الدوريات العلمية داخل اجل

 .اجلودة، ويتمثل ذلك يف عدم اعتماد اجملالت احمللية يف كل جامعة يف دور نشر وقواعد بيانات عاملية

تم باستقطاب باحثني أجانب مميزين لتعزيز إنتاجها البحثي -  . إن اجلامعات الثالثة حمل الدراسة ال 

للغة االجنليزية كلغة أساسية للنشر يشكل عائقا مينع  الباحثني من نشر أحباثهم يف إن اعتماد اجملالت العاملية  -

أحباثهم للغة االجنليزية جمالت مرموقة، ومل تساهم اجلامعات يف توفري آليات ملساعدة الباحثني على ترمجة 

 .وتدقيقها

ا ال تقدم تبذل اجلامعات جهودا واضحة لعقد اتفاقيات شراكة دولية مع مؤسسات حبثية  - مرموقة إال أ

 .آليات ملساعدة الباحثني على تسويق أحباثهم العلمية

من خالل النتائج السابقة ميكن القول أن البحث العلمي داخل اجلامعات حيتاج الهتمام أكرب كونه من أبرز 

 .املعايري اليت حتدد ترتيب اجلامعات عامليا

  خدمة اجملتمع: املؤشر الثالث

ا مبا يتالئم مع تساهم اجلامعة يف  تعزيز عملية التنمية احمللية للمجتمع، وذلك من خالل توظيف خمرجا

). 2.58(بلغ املتوسط العام املرجح ضعيف، فكان من خالل مؤشر خدمة اجملتمع، حيث  . تلفةحاجات اجملتمع املخ

  :وميكن حتديد أبرز النتائج يف النقاط التالية

شؤون اخلرجيني، ويتضح ذلك من خالل غياب التنسيق بني إدارة اجلامعات ال تويل اجلامعة اهتماما مبتابعة  -

وسوق العمل احمللي، حيث يغيب تشجيع اجلامعات للزيارات املتبادلة بني الباحثني من خمتلف التخصصات 

 .داخلها واملؤسسات اإلنتاجية املختلفة
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ختلف قطاعات اجملتمع، حيث ال تخصصة كاالستشارات ملاملإن اهتمام اجلامعات ضعيف بتقدمي اخلدمات  -

 .تسهم بشكل كبري يف معاجلة مشكالت اجملتمع احمللي بواسطة اإلنتاج البحثي هلا

ا، حيث بدأت  - ا وبراجمها البحثية يف البيئة احمليطة  لوحظ أن اجلامعات بدأت االهتمام بالرتويج ملخرجا

املختلفة هلا،  إال أن هذه اجلهود حتتاج إىل تطوير بتشجيع أفراد اجملتمع ومؤسساته على استخدام املرافق 

دف تفعيل دورها يف عملية التنمية احمللية  .خاصة على صعيد إجياد وسائل ابتكارية لرتويج براجمها، وذلك 

 .إن اجلامعات الثالثة حمل الدراسة تعقد اتفاقيات شراكة مقبولة إىل حد ما مع حميطها االقتصادي -

بشكل كبري يف سوق العمل احمللي، حيث لوحظ غياب الربامج اخلاصة بتحديد ال تسهم اجلامعات  -

ا عند حتديد التخصصات اجلامعية  .احتياجات سوق العمل ومراعا

من خالل النتائج السابقة ميكن القول أن اهتمام اجلامعات خبدمة اجملتمع ضعيف رغم توفر اإلمكانيات  -

ا دفع اجل  .امعات للمسامهة يف عملية التنمية اجملتمعية بشكل أكثر فعاليةاملادية والبشرية اليت من شأ

توسط امل بلغ، حيث متوسطة  املؤشرات اليت تقيس تطور اجلامعات وفق معايري التصنيف الدوليةكما أن  -

ونستنج من ذلك أن معايري . وهو قريب جدا من الدرجة الضعيفة )2.64( هلا العام احلسايب املرجح

ال تتوافق مع اخلدمات التعليمة والبحثية وخدمة اجملتمع بدرجة مالئمة، األمر الذي أدى التصنيف الدولية 

  . إىل تأخر اجلامعات الثالث حمل الدراسة يف التصنيفات الدولية للجامعات
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  خالصة الفصل الرابع

  وذلك بعد حتديد املنهج املتبع قمنا يف الدراسة امليدانية باالعتماد على جمموعة من األدوات واإلجراءات املنهجية

جامعة جياليل ليابس، جامعة قاصدي ( جامعات حمل الدراسةلوجمتمع الدراسة املتمثل يف أعضاء هيئة التدريس ل

تطبيق التسويق االلكرتوين يف تطوير  دراسة واقع وذلك بغرض )مرباح، جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا

، ومت ذلك من خالل حتديد مع األخذ بعني االعتبار التصنيفات الدولية للجامعات دراسةاجلزائرية حمل ال اجلامعات

حيتوي على بعدين مها واقع تقدمي اخلدمات اجلامعية عرب املوقع " واقع التسويق االلكرتوين"حمورين للدراسة احملور األول 

مؤشرات قياس تطور "أما احملور الثاين . اتااللكرتوين، وواقع استخدام التكنولوجيا احلديثة يف تقدمي هذه اخلدم

  .اخلدمة التعليمة والبحث العلمي وخدمة اجملتمع: وتضمن املؤشرات التالية " اجلامعات

للمتغريات تبني وجود عالقة طردية بني املتغريين، حيث  أنه كلما مت استخدام  اإلحصائيةوبعد الدراسة 

التكنولوجيا احلديثة واملوقع االلكرتوين للجامعات بشكل أمثل كلما ساهم ذلك يف تطوير اجلامعات حمل الدراسة 

  .بدرجة كبرية
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  اخلامتة

يعترب التعليم العايل من القطاعات اهلامة اليت تساهم يف حتقيق التنمية الشاملة للدولة، كون اجلامعات واملراكز 

البحثية حتتوي على خرباء وباحثني يف خمتلف التخصصات ميكن أن يسامهوا يف حل ومعاجلة املشكالت اليت تقع فيها 

تسارع وانتشار الوسائل االلكرتونية أصبح على اجلامعات تطوير ومع التطور التكنولوجي امل. خمتلف قطاعات اجملتمع

ا وتسويقها  تم و  .باالستعانة بأدوات ووسائل حديثةخدما ظهرت يف اآلونة األخرية العديد من األساليب اليت 

تم برص د وترتيب بتقييم أداء اجلامعات على املستوى التعليمي والبحثي، كما وانتشرت العديد من التصنيفات اليت 

اجلامعات حول العامل وفق معايري حمددة؛ األمر الذي خلق نوع من التنافس بني اجلامعات على تصدر قوائم الرتتيب 

  .سواء على الصعيد العاملي أو العريب أو احمللي

هذه التصنيفات دفعت العديد من اجلامعات لتطوير أدائها التعليمي والبحثي مبا يتماشى مع معايري التصنيف 

مهية هذه من الباحثني من خمتلف التخصصات أالعديد  وأدرك .ات العامليةاملعتمدة لدى العديد من مراكز التصنيف

والبحث يف معايريها  اسات واألحباث اليت تقوم بدراسة هذه الظاهرةالتصنيفات األمر الذي أنتج العديد من الدر 

منتر  مستوى اجلامعات مبن خالل الدعوة لتطبيق دف تطوي   .ائج أحباثهم ودراسا

ية وفقا مدى إسهام التسويق اإلبداعي االلكرتوين يف تطوير اجلامعات اجلزائر  بحث يفال خالل هذه الدراسة مت

لمي، خدمة اخلدمة التعليمية، البحث الع(اجلامعات  قياس تطورقمنا بدراسة مؤشرات  حيث. ملعايري التصنيف الدولية

ومدى متاشيها مع معايري التنصيف الدولية ومن مت قمنا بدراسة  اخلدمات الثالثعلى واقع وذلك للوقوف ) اجملتمع

واقع التسويق االلكرتوين يف اجلامعات اجلزائرية باستخدام كل من املوقع االلكرتوين والتكنولوجيا احلديثة كأحد أدوات 

  .اإلبداعي االلكرتوينالتسويق 
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؛ اجلزائرية وين يف تطوير اجلامعاتالتعرف على دور التسويق اإلبداعي االلكرت  الرئيسي هلذه الدراسة  اهلدف كانو 

لتحقيق هذا اهلدف مت تقسيم العمل إىل قسمني؛ القسم األول وتكون من األدوات املنهجية اليت مت إتباعها واإلطار و 

 التسويق اإلبداعي االلكرتوين وربطه النظري ملتغريات الدراسة والذي تناولنا فيه أبرز املفاهيم النظرية اليت وردت حول 

  .وهو ما أسس للعمل التطبيقي بالتصنيفات الدولية للجامعات

 االلكرتويناإلبداعي التطبيقية على املوقع االلكرتوين والتكنولوجيا احلديثة كأدوات للتسويق  اعتمدنا يف الدراسة 

ات حمل الدراسة واملتمثلة يف جامعة جياليل ودراسة مدى استخدام كل من هذه األدوات يف تسويق خدمات اجلامع

ليابس، جامعة قاصدي مرباح، جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا حسب وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية 

وأخريا . باإلضافة إىل دراسة مدى فعالية كل من اخلدمة التعليمية والبحث العلمي وخدمة اجملتمع. ذه اجلامعات

برنامج التحليل اإلحصائي  وذلك باستخداممسامهة التسويق اإلبداعي االلكرتوين يف تطوير اجلامعات دراسة مدى 

SPSS .  

  :على النحو التايل نتائج اختبار فرضيات الدراسةوجاءت 

واقع تطبيق التسويق االلكرتوين يف اجلامعات حمل الدراسة متوسط ودون املأمول  نتائج الدراسة أنأوضحت  -

ويعود ذلك إىل أن استخدام اجلامعات للموقع االلكرتوين يف ). 2.67(حيث بلغ املتوسط احلسايب ما قيمته 

ا متوسط عتمادها على ، إضافة إىل عدم اوتعترب قريبة من القيم اليت تعرب عن الدرجة الضعيفة تسويق خدما

ا   .التكنولوجيا احلديثة بدرجة كبرية يف تقدمي خدما

وتعترب قريبة من القيم  متوسطعات وفق معايري التصنيف الدولية املؤشرات اليت تقيس تطور اجلامتعترب فعالية  -

وعليه ). 2.64(قيمة املتوسط احلسايب املرجح هلذا احملور  ، حيث بلغتاليت تعرب عن الدرجة الضعيفة

لبحثية وخدمة اجملتمع اليت من ذلك أن معايري التصنيف الدولية ال تتوافق مع اخلدمات التعليمة وا نستنتج
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، األمر الذي أدى إىل تأخر اجلامعات الثالث حمل الدراسة يف التصنيفات الدولية تقدمها اجلامعات اجلزائرية

  . للجامعات

أحد ك استخدام املوقع االلكرتوينبني ) 0.05(توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -

، ولقد بينت الدراسات أن استخدام املوقع االلكرتوين يف تسويق اتأدوات التسويق االلكرتوين وتطور اجلامع

وهذا ما يثبت . خمتلف اخلدمات اليت تقدمها اجلامعات يساهم بشكل كبري يف تطوير اجلامعات اجلزائرية

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  "ىل اليت تنص على أنه صحة الفرضية الفرعية األو 

 ."بني استخدام املوقع االلكرتوين كأحد أدوات التسويق االلكرتوين وتطور اجلامعات )0.05(

استخدم التكنولوجيا احلديثة كأحد بني  )0.05(توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -

، حيث أن استخدام الوسائط الرقمية يف تقدمي اخلدمات االلكرتوين وتطور اجلامعاتالتسويق أدوات 

التعليمية وإنتاج البحث العلمي وتسويقها ملختلف قطاعات اجملتمع يلعب دورا كبريا يف تطوير اجلامعات 

داللة  توجد عالقة ذات" اليت تنص على أنه  اجلزائرية، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الفرعية الثانية 

بني استخدام التكنولوجيا احلديثة كأحد أدوات التسويق  )0.05(إحصائية عند مستوى معنوية 

 ".االلكرتوين وتطور اجلامعات

بني التسويق اإلبداعي ) 0.05(توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ميكن القول أنه  -

وذلك من خالل استخدام املوقع االلكرتوين والتكنولوجيا احلديثة يف تسويق  االلكرتوين وتطور اجلامعات

توجد  "وهذا ما يثبت صحة الفرضية العامة اليت تنص على أنه . اخلدمات التعليمية والبحثية وخدمة اجملتمع

بني التسويق اإلبداعي االلكرتوين وتطور ) 0.05(عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

 ."امعاتاجل
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املادية والبشرية اليت  اإلمكانياتمن خالل النتائج العامة للدراسة يتضح لنا أن اجلامعات اجلزائرية حتتوي على 

تشكل عائقا أمام حتقيق هذا النقاط اليت من هناك العديد  صنيفات الدولية للجامعات، إال أنلالنضمام إىل التتؤهلها 

ا كطبيعة النظام االقتاهلدف؛ منها ما هو مرتبط مبجال هذه  ادي للدولة ككل صالدراسة ومنها ما هو غري مرتبط 

والقوانني اليت تنضم العالقة بني اجلامعة وحميطها اخلارجي وغريها من األسباب اليت ميكن أن تشكل مواضيع هامة 

  .لدراسات مستقبلية

خالل االستعانة بأدوات التسويق اإلبداعي  يف تطوير اجلامعات اجلزائرية من ه ميكن املسامهةمما سبق يتضح لنا أن

التعليم، (ة واملواقع االلكرتونية يف أداء مهام اجلامعة الثالث التكنولوجيا احلديث استخدام تعزيزب االلكرتوين وذلك

 يمكنها منس ، األمر الذي التطبيقية رات اليت مت تناوهلا يف هذه االدراسةشوفق املؤ ) البحث العلمي، خدمة اجملتمع

  .تب متقدمة يف التصنيفات العامليةاحتالل مرا

  :التوصيات

  :هناك جمموعة من التوصيات املقدمة للمساعدة يف تطوير اجلامعات اجلزائرية وهي كما يلي

م يف البحث  - استقطاب وجذب الباحثني وأعضاء هيئة التدريس األجانب املميزين لالستفادة من جتار

 .العلمي

 .الطلبة األجانب للدراسة يف اجلامعات اجلزائرية بشكل أكرب مما هو موجودالتشجيع على استقبال  -

 .إنشاء هيئة تقوم بوضع رؤى واسرتاجتيات لتطوير اجلامعة ومتابعة تنفيذها -

 .تكثيف الدورات اخلاصة بتحسني اللغة اإلجنليزية لدى أعضاء هيئة التدريس والطلبة على حد سواء -

األحباث العلمية للغة اإلجنليزية وذلك ملساعدة الباحثني على نشر أعماهلم  إنشاء وحدة خاصة برتمجة وتدقيق -

 .العلمية يف اجملالت العاملية املتخصصة
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تفعيل آليات الشراكة بني خمابر البحث العليم باجلامعات وبني خمتلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية يف  -

تقوم بضمان التواصل والعمل على مشاريع حبثية ل اجملتمع وذلك من خالل ربطهم بشبكة اكسرتانت وغريها

 .مشرتكة

 .التدريس عن بعد واعتمادها يف نشاط اجلامعي التعليمي ومنصات تفعيل برجميات -

 .زيادة احلوافز املقدمة ألعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا مقابل نشر أحباثهم يف جمالت مرموقة -

م ة للجامعات وإثرائها باملعلومات على البوابة االلكرتونيتفعيل صفحات أعضاء هيئة التدريس  - اخلاصة 

م العلمية وتدريبهم على استخدامها  .وطرق التواصل واجنازا

اإللكرتونية عرب مواقع اإلنرتنت، وتشجيع أعضاء هيئة  املقاييس واملواد اليت يتم تدريسها يف اجلامعةنشر  -

 .التدريس على ذلك

   .اإلنرتنت عرب شبكةاليت تؤّدي إىل مواقع اجلامعات  زيادة عدد الروابط -

  .استخدام مواقع التواصل االجتماعي بشكل أكثر تنظيما -

  .على اإلنرتنتموقع اجلامعة  ونشرها على اجملّالت والدوريات العلمية  إنشاء التوّسع يف -

التكّدس الطّاليب، وُحيّسن  زيادة اإلنفاق املرتبط بالبنية التحتّية وإنشاء اجلامعات، مبا يسهم يف تقليل -

 .معّدالت ونسب الطالب ألعضاء هيئة التدريس

إنشاء تصنيف حملي للجامعات اجلزائرية وفق معايري منتقاة لتفعيل املنافسة بني اجلامعات بغرض تطوير  -

 .أدائها

 .عقد اتفاقيات شراكة مع دور وقواعد نشر عاملية لوضع اجملالت الوطنية فيها -

 .ة إلدارة اجلامعة تقوم بالرتويج ملنتجات اجلامعة وأحباثها دوليا وحملياإنشاء وحدة تابع -
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توجيه خمابر البحث والباحثني للبحث حول مواضيع حمددة ملعاجلة مشكالت اجملتمع احمللي واملسامهة يف  -

 .تهتنمي

هيئة تشجيع أصحاب املؤسسات لالطالع على األحباث اليت يتم إجرائها يف اجلامعة من طرف أعضاء  -

 .التدريس أو الطلبة

  : أفاق الدراسة

  :من خالل هذه الدراسة خلصت الباحثة إىل عدة مواضيع تعترب مكملة هلا منها

 .دور املواقع االلكرتونية يف حتسني صورة اجلامعات اجلزائرية -

 .دور نظم املعلومات التسويقية يف حتسني أداء اجلامعات اجلزائرية -

 .يف حتسني القدرة التنافسية للجامعات اجلزائريةدور تكنولوجيا املعلومات  -
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       اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
     وزارة التعليم العايل والبحث العلمي   

   جامعة غرداية
 

 

واحرتام...  حتية

بعنوان   التسيري وعلوم التجارية االقتصاديةـ العلوم يف  الدكتوراه ألطروحة دراسة بإعداد الباحثة تقوم

 من لعينة دراسة - الدولية التصنيف معايري ظل يف اجلامعات تطوير يف ودوره االلكرتوين اإلبداعي "التسويق

"  اجلزائرية- اجلامعات

 
 يف االلكرتوين اإلبداعي التسويق أدوات دور دراسة إىل ويهدف  البحث، يف اهلامة اجلوانب أحد االستبيان هذا ميثل

 خالل من القيمة بآرائكم الباحثة وتزويد املطروحة األسئلة على واإلجابة التكرم أرجو اجلزائرية، اجلامعات تطوير

 البحث املستوى من وترفع إجاباتكم تغين أن الباحثة تأمل كما ،مالئمة ترو�ا اليت اإلجابة على ) X( إشارة وضع

  البحث. هلذا العلمي

 حماطة ستكون إجاباتكم وأن العلمي البحث ألغراض االستبيان هذا ضمن املطروحة األسئلة مجيع أن أعلمكم كما

  الفائقة. العلمية والعناية الكاملة بالسرية

  استجابتكم.... وحسن لتعاونكم شكرا

 
الطالبة                                                                                                

ياقوتة  غبغوب                                                                                             
 
 
 

استمارة موجهة أعضاء هيئة التدريس جبامعات الدراسة (جياليل ليابس، قاصدي مرباح، هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا) 
احملور األول: واقع تطبيق التسويق االلكرتوين يف جامعات الدراسة (جياليل ليابس، قاصدي مرباح، هواري بومدين للعلوم 
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والتكنولوجا) 
أوافق العبارة رقم  

بشدة 
ال أوافق ال أوافق حمايد أوافق 

بشدة 
     توفر اجلامعة بريد الكرتوين فعال لألعضاء هيئة التدريس.  01
ميكن الوصول للمعلومات على موقع اجلامعة االلكرتوين بشكل  02

سهل. 
     

يتوفر يف اجلامعة موقع الكرتوين فرعي وحمدث لكل عضو هيئة  03
تدريس يشتمل على سريته الذاتية ومعلوماته الشخصية. 

     

تقوم اجلامعة بنشر أحباث ومقاالت أعضاء هيئة التدريس على  04
موقعها االلكرتوين بشكل مستمر. 

     

     يهتم موقع اجلامعة بنشر املقررات الدراسية للطالب وحتدثها.  05
تتم اجلامعة بنشر اإلعالنات والنشاطات اليت تقوم با على موقعها  06

االلكرتوين. 
     

     توفر اجلامعة مكتبة الكرتونية فعالة على موقعها  االلكرتوين  07
توفر اجلامعة منصة الكرتونية فعالة خاصة بالتواصل بني أعضاء هيئة  08

التدريس والطلبة. 
     

تتوفر املوقع االلكرتوين للجامعة على منصة خاصة وفعالة تساعد يف  09
تواصل الباحثني معها وحل مشكالتم 

     

تتيا اجلامعة خدماتا ومنتجاتا عرب املوقع االلكرتوين للقطاع اخلاص  10
بشكل فعال 

     

تسعى اجلامعة  لتوفري منصة تفاعلية خاصة بتقدمي خدمات  11
للخرجيني ومتابعتهم 

     

     تشجع اجلامعة على استخدام الوسائط الرقمية يف عملية التدريس  12
وجود أنظمة الكرتونية ذات إمكانيات حبثية تساعد للوصول إىل  13

مصادر املعلومات داخل وخارج اجلامعة 
     

تتوفر جتهيزات حاسوبية وبقدر كاف لدعم الوصول ملصادر  14
املعلومات داخل اجلامعة 

 

     

     تقوم اجلامعة باستخدام وسائل تكنولوجية  حديثة للتعليم عن بعد  15
تتم اجلامعة بإتاحة تقنيات "مؤمترات الفيديو"  16

Video Conference  للباحثني 
     

تتوفر اجلامعة على تقنيات تتيا تسجيل احملاضرات بشكل مرئي  17
للطلبة 

     

     تتيا اجلامعة تقنيات متطورة  لتدريس مقاييس مفتوحة عرب االنرتنت  18
     تتم اجلامعة  باستخدام الوسائط الرقمية لرتوي  ررجاتا  19
تسعى اجلامعة لتطوير تقنيات خاصة للتواصل بني رابر البحث  20

وقطاعات التمع احمللي 
     

 احملور الثاين: مؤشرات قياس تطور اجلامعات وفق معايري التصنيف الدولية
 
 



 
242 

أوافق العبارة رقم  
بشدة 

ال أوافق ال أوافق حمايد أوافق 
بشدة 

     هناك رؤية اسرتاتيجة فعالة للجامعة خاصة بتطوير العملية التعليمية.  21
تقوم اجلامعة مبراجعة مستمرة ألساليب وطرق التدريس املتبعة  22

وحتديثها. 
     

     تقوم اجلامعة بتوفري بيئة تعليمية تفاعلية بني الطالب واألساتذة.  23
تقدم اجلامعة دورات وورشات تدريبية مناسبة لتطوير األداء التعليمي  24

لألساتذة. 
     

     تنظم اجلامعة دورات تدريبية لتأهيل اخلرجيني للعمل امليداين  25
تقدم اجلامعة وبشكل مستمر دورات خاصة بأعضاء هيئة التدريس  26

لتعلم اللغة اإلجنليزية 
     

     تتوفر وسائل وجتهيزات تعليمية مناسبة داخل اجلامعة  27
     يتوفر يف اجلامعة عدد أساتذة يتناسب مع عدد الطلبة فيها  28
     ختصص اجلامعة ميزانية كافية لتمويل البحوث العلمية  29
     تتم اجلامعة بتقدمي حتفيزات مادية وغري مادية لدعم النشر العلمي  30
تعتمد اجلامعة نظام للمكافآت نظري االخرتاعات واجلوائز املتحصل  31

عليها 
     

تتم اجلامعة بتوفري دوريات علمية حمكمة لنشر األحباث  العلمية  32
للباحثني 

     

تتوفر التجهيزات واملعدات اخلاصة بالبحث العلمي داخل اجلامعة  33
بشكل كايف 

     

     تتم اجلامعة بعقد اتفاقيات شراكة دولية مع مؤسسات حبثية مرموقة  34
تقدم اجلامعة دورات وورشات تدريبية لتطوير القدرات البحثية  35

لألساتذة بشكل مستمر 
     

     تسعى اجلامعة ملساعدة الباحثني على نشر وتسويق أحباثهم العلمية  36
     تقوم اجلامعة بتنظيم مؤمترات علمية ودولية بشكل مستمر  37
تسعى اجلامعة لتوفري آليات ملساعدة الباحثني على ترمجة أحباثهم  38

وتدقيقها باللغة االجنليزي 
     

ختطط اجلامعة لنشر الدوريات العلمية اخلاصة با يف دور نشر  39
وقواعد بيانات عاملية 

     

     تقوم اجلامعة بتكوين إطاراتا يف اخلارج بشكل مناسب  40
     تتم اجلامعة باستقطاب باحثني أجانب متميزين  41
تعقد اجلامعة اتفاقيات شراكة فعالة مع حميطها االقتصادي  42

واالجتماعي 
     

     مالئمة التخصصات اجلامعية مع متطلبات سوق العمل  43
تسعى اجلامعة لتقدمي خدمات متخصصة كاالستشارات ملختلف  44

قطاعات التمع 
     

تستخدم أنشطة البحث العلمي باجلامعة يف معاجلة مشكالت  45
التمع احمللي 
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     وجود تنسيق بني مراكز البحث باجلامعة  والقطاع اخلاص  46
تعمل اجلامعة على تشجيع تبادل الزيارات بني الباحثني يف اجلامعة  47

واملؤسسات اإلنتاجية خارجها 
     

     تتم اجلامعة بالرتوي  لربااها وررجاتا البحثية يف البيئة احمليطة با  48
تشجع اجلامعة أفراد التمع ومؤسساته على استخدام مرافقها  49

املختلفة 
     

     تتم اجلامعة مبتابعة شؤون اخلرجيني  50
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جامعة جياليل ليابس 
 

 ألفا كرونباخ
 

احملور األول: واقع التسويق االلكرتوين جلامعات الدراسة 
البعد األول: واقع تسويق اخلدمات املقدمة من طرف اجلامعة عرب املوقع االلكرتوين 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 298 100,0 
Excludeda 0 ,0 

Total 298 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
,927 11 

 
 

 واقع تسويق الخدمات المقدمة من طرف الجامعة عبر استخدام التكنولوجيا الحديثةالبعد الثاني: 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 298 100,0 
Excludeda 0 ,0 

Total 298 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
,963 9 

 
مؤشرات قياس تطور الجامعات وفق معايير التصنيف الدولية المحور الثاني: 

 المؤشر األول: الخدمة التعليمية
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 298 100,0 

Excludeda 0 ,0 
Total 298 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
,898 8 
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 البحث العلميالمؤشر الثاني: 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 298 100,0 
Excludeda 0 ,0 

Total 298 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

,959 13 
 خدمة المجتمعالمؤشر الثالث: 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 298 100,0 

Excludeda 0 ,0 
Total 298 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
,966 9 

 
النتائج اإلحصائية لعبارات االستبانة لجامعة جياللي ليابس 

 
Statistics 

هناك رؤية استراتيجة  
فعالة للجامعة خاصة 

بتطوير العملية التعليمية 

تقوم الجامعة بمراجعة 
مستمرة ألساليب وطرق 

التدريس المتبعة وتحديثها 

تقوم الجامعة بتوفير بيئة 
تعليمية تفاعلية بين الطالب 

واألساتذة 

تقدم الجامعة دورات 
وورشات تدريبية مناسبة 

لتطوير األداء التعليمي 
لألساتذة 

N Valid 298 298 298 298 
Missing 0 0 0 0 

Mean 2,41 1,80 2,83 1,91 
Std. Deviation 1,407 1,214 1,442 1,563 

 
Statistics 

تنظم الجامعة دورات  
تدريبية لتأهيل الخريجين 

للعمل الميداني 

تقدم الجامعة وبشكل 
مستمر دورات خاصة 
بأعضاء هيئة التدريس 
لتعلم اللغة اإلنجليزية 

تتوفر وسائل وتجهيزات 
تعليمية مناسبة داخل 

الجامعة 

يتوفر في الجامعة عدد 
اساتذه يتناسب مع عدد 

الطلبة فيها 
N Valid 298 298 298 298 

Missing 0 0 0 0 
Mean 1,19 3,07 3,26 3,22 

Std. Deviation ,653 1,404 1,413 1,581 
 

Statistics 

تخصص الجامعة ميزانية  
كافية لتمويل البحوث 

العلمية 

تهتم الجامعة بتقديم 
تحفيزات مادية وغير مادية 

لدعم النشر العلمي 

تعتمد الجامعة نظام 
للمكافآت نظير 

االختراعات والجوائز 
المتحصل عليها 

تهتم الجامعة  بتوفير 
دوريات علمية محكمة 
لنشر األبحاث  العلمية 

للباحثين 
N Valid 298 298 298 298 

Missing 0 0 0 0 
Mean 2,73 2,44 2,21 3,54 

Std. Deviation 1,452 1,345 1,256 1,346 
 
 
 
 

 
Statistics 
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تتوفر التجهيزات 
والمعدات الخاصة بالبحث 

العلمي داخل الجامعة 
بشكل كاف 

تهتم الجامعة بعقد اتفاقيات 
شراكة دولية مع مؤسسات 

بحثية مرموقة 

تقدم الجامعة دورات 
وورشات تدريبية مناسبة 
لتطوير القدرات البحثية 

لألساتذة بشكل مستمر 

تسعى الجامعة لمساعدة 
الباحثين على نشر وتسويق 

أبحاثهم العلمية 
N Valid 298 298 298 298 

Missing 0 0 0 0 
Mean 2,78 3,06 2,31 1,87 

Std. Deviation 1,473 1,537 ,867 ,762 
 

Statistics 

تقوم الجامعة بتنظيم  
مؤتمرات علمية ودولية 

بشكل مستمر 

تسعى الجامعة لتوفير آليات 
لمساعدة الباحثين على 

ترجمة أبحاثهم  وتدقيقها 
باللغة االنجليزية 

تخطط الجامعة لنشر 
الدوريات العلمية الخاصة 
بها في دور نشر وقواعد 

بيانات عالمية 

تقوم الجامعة بتكوين 
إطاراتها في الخارج بشكل 

مناسب 
N Valid 298 298 298 298 

Missing 0 0 0 0 
Mean 3,89 1,08 1,92 4,01 

Std. Deviation 1,450 ,363 1,049 1,295 
 

Statistics 

تهتم الجامعة باستقطاب  
باحثين أجانب متميزين 

تعقد الجامعة اتفاقيات 
شراكة فعالة مع محيطها 
االقتصادي واالجتماعي 

مالئمة التخصصات 
الجامعية مع متطلبات سوق 

العمل 

تسعى الجامعة لتقديم 
خدمات متخصصة 

كاالستشارات لمختلف 
قطاعات المجتمع 

N Valid 298 298 298 298 
Missing 0 0 0 0 

Mean 1,80 2,09 2,53 2,12 
Std. Deviation 1,068 1,001 1,368 ,954 

 
Statistics 

 
تستخدم أنشطة البحث 

العلمي بالجامعة في 
معالجة مشكالت المجتمع 

المحلي 

وجود تنسيق بين مراكز 
البحث بالجامعة  والقطاع 

الخاص 

تعمل الجامعة على تشجيع 
تبادل الزيارات بين 

الباحثين في الجامعة 
والمؤسسات اإلنتاجية 

خارجها 

تهتم الجامعة بالترويج 
لبرامجها ومخرجاتها 

البحثية في البيئة المحيطة 
بها 

N Valid 298 298 298 298 
Missing 0 0 0 0 

Mean 2,45 2,34 2,02 2,80 
Std. Deviation 1,328 1,356 1,165 1,471 

 
Statistics 

 
تشجع الجامعة أفراد 

المجتمع ومؤسساته على 
استخدام مرافقها المختلفة 

تهتم الجامعة بمتابعة شؤون 
الخريجين 

توفر الجامعة بريد 
الكتروني فعال لألعضاء 

هيئة التدريس 

يمكن الوصول للمعلومات 
على موقع الجامعة 

االلكتروني بشكل سهل 
N Valid 298 298 298 298 

Missing 0 0 0 0 
Mean 3,43 1,62 3,48 3,08 

Std. Deviation 1,451 ,761 1,551 1,356 
 

Statistics 

 

يتوفر في الجامعة موقع 
الكتروني فرعي ومحدث 
لكل عضو هيئة تدريس 

يشتمل على سيرته الذاتية 
ومعلوماته الشخصية 

تقوم الجامعة بنشر أبحاث 
ومقاالت أعضاء هيئة 
التدريس على بوابتها 

االلكترونية بشكل مستمر. 

يهتم موقع الجامعة بنشر 
المقررات الدراسية 

للطالب وتحدثها 

تهتم الجامعة بنشر 
اإلعالنات والنشاطات التي 

تقوم بها على بوابتها 
االلكترونية 

N Valid 298 298 298 298 
Missing 0 0 0 0 

Mean 2,42 1,51 1,76 3,10 
Std. Deviation 1,471 ,797 ,911 1,549 
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توفر الجامعة مكتبة  
الكترونية فعالة على 

بوابتها االلكترونية 

توفر الجامعة منصة 
الكترونية فعالة خاصة 

بالتواصل بين أعضاء هيئة 
التدريس والطلبة. 

تتوفر البوابة االلكترونية 
للجامعة على منصة خاصة 

وفعالة تساعد في تواصل 
الباحثين معها وحل 

مشكالتهم 

تتيح الجامعة خدماتها 
ومنتجاتها عبر البوابة 

االلكترونية للقطاع الخاص 
بشكل فعال 

N Valid 298 298 298 298 
Missing 0 0 0 0 

Mean 2,31 2,03 1,53 2,12 
Std. Deviation 1,380 1,196 ,662 1,061 

 
Statistics 

 
تسعى الجامعة لتوفير 
منصة تفاعلية خاصة 

بتقديم خدمات  للخريجين 
ومتابعتهم 

تشجع الجامعة على 
استخدام الوسائط الرقمية 

في عملية التدريس 

وجود أنظمة الكترونية 
ذات إمكانيات بحثية تساعد 

للوصول إلى مصادر 
المعلومات داخل وخارج 

الجامعة 

تتوفر تجهيزات حاسوبية 
وبقدر كاف لدعم الوصول 
لمصادر المعلومات داخل 

الجامعة 
N Valid 298 298 298 298 

Missing 0 0 0 0 
Mean 1,58 3,45 3,16 3,13 

Std. Deviation ,929 1,522 1,642 1,620 
 

Statistics 

تقوم الجامعة باستخدام  
وسائل تكنولوجية  حديثة 

للتعليم عن بعد 

تهتم الجامعة بإتاحة تقنيات 
"مؤتمرات الفيديو" 

  ecnerefnoC oediV
للباحثين 

تتوفر الجامعة على تقنيات 
تتيح تسجيل المحاضرات 

بشكل مرئي للطلبة 

تتيح الجامعة تقنيات 
متطورة  لتدريس مقاييس 

مفتوحة عبر االنترنت 
N Valid 298 298 298 298 

Missing 0 0 0 0 
Mean 3,37 2,99 2,99 2,27 

Std. Deviation 1,432 1,589 1,612 1,379 
 

Statistics 

تهتم الجامعة  باستخدام  
الوسائط الرقمية لترويج 

مخرجاتها 

تسعى الجامعة لتطوير 
تقنيات خاصة للتواصل 

بين مخابر البحث 
وقطاعات الجوتمع الحتلي 

N Valid 298 298 
Missing 0 0 

Mean 1,83 1,54 
Std. Deviation 1,303 ,998 

 
 
 

Frequency Table 
 
 
 

 هناك رؤية استراتيجة فعالة للجامعة خاصة بتطوير العملية التعليمية
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 92 30,9 30,9 30,9 
ال أوافق  113 37,9 37,9 68,8 

محايد  17 5,7 5,7 74,5 
أوافق  31 10,4 10,4 84,9 

أوافق بشدة  45 15,1 15,1 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 تقوم الجامعة بمراجعة مستمرة ألساليب وطرق التدريس المتبعة وتحديثها
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 184 61,7 61,7 61,7 
ال أوافق  54 18,1 18,1 79,9 

محايد  3 1,0 1,0 80,9 
أوافق  50 16,8 16,8 97,7 

أوافق بشدة  7 2,3 2,3 100,0 
Total 298 100,0 100,0  
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 تقوم الجامعة بتوفير بيئة تعليمية تفاعلية بين الطالب واألساتذة
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 59 19,8 19,8 19,8 
ال أوافق  99 33,2 33,2 53,0 

محايد  35 11,7 11,7 64,8 
أوافق  43 14,4 14,4 79,2 

أوافق بشدة  62 20,8 20,8 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 تقدم الجامعة دورات وورشات تدريبية مناسبة لتطوير األداء التعليمي لألساتذة
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 219 73,5 73,5 73,5 
ال أوافق  4 1,3 1,3 74,8 

محايد  2 ,7 ,7 75,5 
أوافق  30 10,1 10,1 85,6 

أوافق بشدة  43 14,4 14,4 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 تنظم الجامعة دورات تدريبية لتأهيل الخريجين للعمل الميداني
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 270 90,6 90,6 90,6 
ال أوافق  7 2,3 2,3 93,0 

محايد  13 4,4 4,4 97,3 
أوافق  7 2,3 2,3 99,7 

أوافق بشدة  1 ,3 ,3 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 تقدم الجامعة وبشكل مستمر دورات خاصة بأعضاء هيئة التدريس لتعلم اللغة اإلنجليزية
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 49 16,4 16,4 16,4 
ال أوافق  80 26,8 26,8 43,3 

محايد  26 8,7 8,7 52,0 
أوافق  87 29,2 29,2 81,2 

أوافق بشدة  56 18,8 18,8 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 تتوفر وسائل وتجهيزات تعليمية مناسبة داخل الجامعة
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 44 14,8 14,8 14,8 
ال أوافق  69 23,2 23,2 37,9 

محايد  19 6,4 6,4 44,3 
أوافق  99 33,2 33,2 77,5 

أوافق بشدة  67 22,5 22,5 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 يتوفر في الجامعة عدد اساتذه يتناسب مع عدد الطلبة فيها
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 69 23,2 23,2 23,2 
ال أوافق  49 16,4 16,4 39,6 

محايد  15 5,0 5,0 44,6 
أوافق  76 25,5 25,5 70,1 

أوافق بشدة  89 29,9 29,9 100,0 
Total 298 100,0 100,0  
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 تخصص الجامعة ميزانية كافية لتمويل البحوث العلمية

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid  ال أوافق بشدة 65 21,8 21,8 21,8 

ال أوافق  113 37,9 37,9 59,7 
محايد  11 3,7 3,7 63,4 
أوافق  54 18,1 18,1 81,5 

أوافق بشدة  55 18,5 18,5 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 تهتم الجامعة بتقديم تحفيزات مادية وغير مادية لدعم النشر العلمي
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 73 24,5 24,5 24,5 
ال أوافق  137 46,0 46,0 70,5 

محايد  17 5,7 5,7 76,2 
أوافق  27 9,1 9,1 85,2 

أوافق بشدة  44 14,8 14,8 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 تعتمد الجامعة نظام للمكافآت نظير االختراعات والجوائز المتحصل عليها
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 85 28,5 28,5 28,5 
ال أوافق  155 52,0 52,0 80,5 

أوافق  25 8,4 8,4 88,9 
أوافق بشدة  33 11,1 11,1 100,0 

Total 298 100,0 100,0  
 
 

 تهتم الجامعة  بتوفير دوريات علمية محكمة لنشر األبحاث  العلمية للباحثين
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 10 3,4 3,4 3,4 
ال أوافق  103 34,6 34,6 37,9 

محايد  1 ,3 ,3 38,3 
أوافق  85 28,5 28,5 66,8 

أوافق بشدة  99 33,2 33,2 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 تتوفر التجهيزات والمعدات الخاصة بالبحث العلمي داخل الجامعة بشكل كاف
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 69 23,2 23,2 23,2 
ال أوافق  96 32,2 32,2 55,4 

محايد  23 7,7 7,7 63,1 
أوافق  51 17,1 17,1 80,2 

أوافق بشدة  59 19,8 19,8 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 تهتم الجامعة بعقد اتفاقيات شراكة دولية مع مؤسسات بحثية مرموقة
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 59 19,8 19,8 19,8 
ال أوافق  88 29,5 29,5 49,3 

محايد  3 1,0 1,0 50,3 
أوافق  71 23,8 23,8 74,2 

أوافق بشدة  77 25,8 25,8 100,0 
Total 298 100,0 100,0  
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 تقدم الجامعة دورات وورشات تدريبية مناسبة لتطوير القدرات البحثية لألساتذة بشكل مستمر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid  ال أوافق بشدة 26 8,7 8,7 8,7 

ال أوافق  198 66,4 66,4 75,2 
محايد  42 14,1 14,1 89,3 
أوافق  21 7,0 7,0 96,3 

أوافق بشدة  11 3,7 3,7 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 تسعى الجامعة لمساعدة الباحثين على نشر وتسويق أبحاثهم العلمية
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 80 26,8 26,8 26,8 
ال أوافق  201 67,4 67,4 94,3 

أوافق  11 3,7 3,7 98,0 
أوافق بشدة  6 2,0 2,0 100,0 

Total 298 100,0 100,0  
 
 

 تقوم الجامعة بتنظيم مؤتمرات علمية ودولية بشكل مستمر
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 27 9,1 9,1 9,1 
ال أوافق  56 18,8 18,8 27,9 

محايد  1 ,3 ,3 28,2 
أوافق  54 18,1 18,1 46,3 

أوافق بشدة  160 53,7 53,7 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 تسعى الجامعة لتوفير آليات لمساعدة الباحثين على ترجمة أبحاثهم  وتدقيقها باللغة االنجليزية
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 280 94,0 94,0 94,0 
ال أوافق  16 5,4 5,4 99,3 

أوافق  1 ,3 ,3 99,7 
أوافق بشدة  1 ,3 ,3 100,0 

Total 298 100,0 100,0  
 
 

 تخطط الجامعة لنشر الدوريات العلمية الخاصة بها في دور نشر وقواعد بيانات عالمية
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 125 41,9 41,9 41,9 
ال أوافق  113 37,9 37,9 79,9 

محايد  32 10,7 10,7 90,6 
أوافق  16 5,4 5,4 96,0 

أوافق بشدة  12 4,0 4,0 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 تقوم الجامعة بتكوين إطاراتها في الخارج بشكل مناسب
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 16 5,4 5,4 5,4 
ال أوافق  50 16,8 16,8 22,1 

محايد  2 ,7 ,7 22,8 
أوافق  78 26,2 26,2 49,0 

أوافق بشدة  152 51,0 51,0 100,0 
Total 298 100,0 100,0  
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 تهتم الجامعة باستقطاب باحثين أجانب متميزين
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 162 54,4 54,4 54,4 
ال أوافق  72 24,2 24,2 78,5 

محايد  34 11,4 11,4 89,9 
أوافق  23 7,7 7,7 97,7 

أوافق بشدة  7 2,3 2,3 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 تعقد الجامعة اتفاقيات شراكة فعالة مع محيطها االقتصادي واالجتماعي
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 62 20,8 20,8 20,8 
ال أوافق  202 67,8 67,8 88,6 

محايد  1 ,3 ,3 88,9 
أوافق  12 4,0 4,0 93,0 

أوافق بشدة  21 7,0 7,0 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 مالئمة التخصصات الجامعية مع متطلبات سوق العمل
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 84 28,2 28,2 28,2 
ال أوافق  87 29,2 29,2 57,4 

محايد  52 17,4 17,4 74,8 
أوافق  34 11,4 11,4 86,2 

أوافق بشدة  41 13,8 13,8 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 تسعى الجامعة لتقديم خدمات متخصصة كاالستشارات لمختلف قطاعات المجتمع
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 50 16,8 16,8 16,8 
ال أوافق  212 71,1 71,1 87,9 

محايد  3 1,0 1,0 88,9 
أوافق  15 5,0 5,0 94,0 

أوافق بشدة  18 6,0 6,0 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 تستخدم أنشطة البحث العلمي بالجامعة في معالجة مشكالت المجتمع المحلي
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 92 30,9 30,9 30,9 
ال أوافق  89 29,9 29,9 60,7 

محايد  32 10,7 10,7 71,5 
أوافق  61 20,5 20,5 91,9 

أوافق بشدة  24 8,1 8,1 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 وجود تنسيق بين مراكز البحث بالجامعة  والقطاع الخاص
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 99 33,2 33,2 33,2 
ال أوافق  108 36,2 36,2 69,5 

محايد  16 5,4 5,4 74,8 
أوافق  42 14,1 14,1 88,9 

أوافق بشدة  33 11,1 11,1 100,0 
Total 298 100,0 100,0  
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 تعمل الجامعة على تشجيع تبادل الزيارات بين الباحثين في الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية خارجها
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 119 39,9 39,9 39,9 
ال أوافق  122 40,9 40,9 80,9 

محايد  3 1,0 1,0 81,9 
أوافق  41 13,8 13,8 95,6 

أوافق بشدة  13 4,4 4,4 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 تهتم الجامعة بالترويج لبرامجها ومخرجاتها البحثية في البيئة المحيطة بها
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 62 20,8 20,8 20,8 
ال أوافق  111 37,2 37,2 58,1 

محايد  12 4,0 4,0 62,1 
أوافق  52 17,4 17,4 79,5 

أوافق بشدة  61 20,5 20,5 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 تشجع الجامعة أفراد المجتمع ومؤسساته على استخدام مرافقها المختلفة
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 45 15,1 15,1 15,1 
ال أوافق  54 18,1 18,1 33,2 

محايد  14 4,7 4,7 37,9 
أوافق  98 32,9 32,9 70,8 

أوافق بشدة  87 29,2 29,2 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 تهتم الجامعة بمتابعة شؤون الخريجين
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 150 50,3 50,3 50,3 
ال أوافق  120 40,3 40,3 90,6 

محايد  21 7,0 7,0 97,7 
أوافق  4 1,3 1,3 99,0 

أوافق بشدة  3 1,0 1,0 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 توفر الجامعة بريد الكتروني فعال لألعضاء هيئة التدريس
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 55 18,5 18,5 18,5 
ال أوافق  44 14,8 14,8 33,2 

محايد  12 4,0 4,0 37,2 
أوافق  76 25,5 25,5 62,8 

أوافق بشدة  111 37,2 37,2 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 يمكن الوصول للمعلومات على موقع الجامعة االلكتروني بشكل سهل
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 35 11,7 11,7 11,7 
ال أوافق  106 35,6 35,6 47,3 

محايد  8 2,7 2,7 50,0 
أوافق  98 32,9 32,9 82,9 

أوافق بشدة  51 17,1 17,1 100,0 
Total 298 100,0 100,0  
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 يتوفر في الجامعة موقع الكتروني فرعي ومحدث لكل عضو هيئة تدريس يشتمل على سيرته الذاتية ومعلوماته الشخصية
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 100 33,6 33,6 33,6 
ال أوافق  103 34,6 34,6 68,1 

محايد  18 6,0 6,0 74,2 
أوافق  23 7,7 7,7 81,9 

أوافق بشدة  54 18,1 18,1 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 تقوم الجامعة بنشر أبحاث ومقاالت أعضاء هيئة التدريس على بوابتها االلكترونية بشكل مستمر.
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 187 62,8 62,8 62,8 
ال أوافق  85 28,5 28,5 91,3 

محايد  15 5,0 5,0 96,3 
أوافق  8 2,7 2,7 99,0 

أوافق بشدة  3 1,0 1,0 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 يهتم موقع الجامعة بنشر المقررات الدراسية للطالب وتحدثها
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 141 47,3 47,3 47,3 
ال أوافق  106 35,6 35,6 82,9 

محايد  42 14,1 14,1 97,0 
أوافق بشدة  9 3,0 3,0 100,0 

Total 298 100,0 100,0  
 
 

 تهتم الجامعة بنشر اإلعالنات والنشاطات التي تقوم بها على بوابتها االلكترونية
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 68 22,8 22,8 22,8 
ال أوافق  65 21,8 21,8 44,6 

محايد  9 3,0 3,0 47,7 
أوافق  82 27,5 27,5 75,2 

أوافق بشدة  74 24,8 24,8 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 توفر الجامعة مكتبة الكترونية فعالة على بوابتها االلكترونية
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 99 33,2 33,2 33,2 
ال أوافق  119 39,9 39,9 73,2 

محايد  12 4,0 4,0 77,2 
أوافق  26 8,7 8,7 85,9 

أوافق بشدة  42 14,1 14,1 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 توفر الجامعة منصة الكترونية فعالة خاصة بالتواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة.
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 140 47,0 47,0 47,0 
ال أوافق  64 21,5 21,5 68,5 

محايد  52 17,4 17,4 85,9 
أوافق  29 9,7 9,7 95,6 

أوافق بشدة  13 4,4 4,4 100,0 
Total 298 100,0 100,0  
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 تتوفر البوابة االلكترونية للجامعة على منصة خاصة وفعالة تساعد في تواصل الباحثين معها وحل مشكالتهم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid  ال أوافق بشدة 160 53,7 53,7 53,7 

ال أوافق  122 40,9 40,9 94,6 
محايد  13 4,4 4,4 99,0 
أوافق  1 ,3 ,3 99,3 

أوافق بشدة  2 ,7 ,7 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 تتيح الجامعة خدماتها ومنتجاتها عبر البوابة االلكترونية للقطاع الخاص بشكل فعال
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 83 27,9 27,9 27,9 
ال أوافق  145 48,7 48,7 76,5 

محايد  38 12,8 12,8 89,3 
أوافق  14 4,7 4,7 94,0 

أوافق بشدة  18 6,0 6,0 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 تسعى الجامعة لتوفير منصة تفاعلية خاصة بتقديم خدمات  للخريجين ومتابعتهم
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 189 63,4 63,4 63,4 
ال أوافق  64 21,5 21,5 84,9 

محايد  32 10,7 10,7 95,6 
أوافق  6 2,0 2,0 97,7 

أوافق بشدة  7 2,3 2,3 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 تشجع الجامعة على استخدام الوسائط الرقمية في عملية التدريس
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 44 14,8 14,8 14,8 
ال أوافق  68 22,8 22,8 37,6 

محايد  2 ,7 ,7 38,3 
أوافق  77 25,8 25,8 64,1 

أوافق بشدة  107 35,9 35,9 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 وجود أنظمة الكترونية ذات إمكانيات بحثية تساعد للوصول إلى مصادر المعلومات داخل وخارج الجامعة
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 74 24,8 24,8 24,8 
ال أوافق  61 20,5 20,5 45,3 

محايد  2 ,7 ,7 46,0 
أوافق  64 21,5 21,5 67,4 

أوافق بشدة  97 32,6 32,6 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 تتوفر تجهيزات حاسوبية وبقدر كاف لدعم الوصول لمصادر المعلومات داخل الجامعة
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 64 21,5 21,5 21,5 
ال أوافق  82 27,5 27,5 49,0 

محايد  2 ,7 ,7 49,7 
أوافق  51 17,1 17,1 66,8 

أوافق بشدة  99 33,2 33,2 100,0 
Total 298 100,0 100,0  
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 تقوم الجامعة باستخدام وسائل تكنولوجية  حديثة للتعليم عن بعد

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid  ال أوافق بشدة 29 9,7 9,7 9,7 

ال أوافق  90 30,2 30,2 39,9 
محايد  14 4,7 4,7 44,6 
أوافق  72 24,2 24,2 68,8 

أوافق بشدة  93 31,2 31,2 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 تهتم الجامعة بإتاحة تقنيات "مؤتمرات الفيديو" Video Conference  للباحثين
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 87 29,2 29,2 29,2 
ال أوافق  45 15,1 15,1 44,3 

محايد  22 7,4 7,4 51,7 
أوافق  73 24,5 24,5 76,2 

أوافق بشدة  71 23,8 23,8 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 تتوفر الجامعة على تقنيات تتيح تسجيل المحاضرات بشكل مرئي للطلبة
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 86 28,9 28,9 28,9 
ال أوافق  57 19,1 19,1 48,0 

محايد  3 1,0 1,0 49,0 
أوافق  79 26,5 26,5 75,5 

أوافق بشدة  73 24,5 24,5 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 تتيح الجامعة تقنيات متطورة  لتدريس مقاييس مفتوحة عبر االنترنت
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 100 33,6 33,6 33,6 
ال أوافق  121 40,6 40,6 74,2 

محايد  24 8,1 8,1 82,2 
أوافق  3 1,0 1,0 83,2 

أوافق بشدة  50 16,8 16,8 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 تهتم الجامعة  باستخدام الوسائط الرقمية لترويج مخرجاتها
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 190 63,8 63,8 63,8 
ال أوافق  40 13,4 13,4 77,2 

محايد  18 6,0 6,0 83,2 
أوافق  29 9,7 9,7 93,0 

أوافق بشدة  21 7,0 7,0 100,0 
Total 298 100,0 100,0  

 
 

 تسعى الجامعة لتطوير تقنيات خاصة للتواصل بين مخابر البحث وقطاعات الجوتمع الحتلي
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 201 67,4 67,4 67,4 
ال أوافق  65 21,8 21,8 89,3 

محايد  12 4,0 4,0 93,3 
أوافق  7 2,3 2,3 95,6 

أوافق بشدة  13 4,4 4,4 100,0 
Total 298 100,0 100,0  
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جامعة قاصدي مرباح 
 
 

ألفا كرونباخ 
واقع التسويق االلكرتوين جلامعات الدراسة احملور األول:  

 البعد األول: واقع تسويق اخلدمات املقدمة من طرف اجلامعة عرب املوقع االلكرتوين
Scale: ALL VARIABLES 

 
 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 203 100,0 
Excludeda 0 ,0 

Total 203 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

,978 11 
 

 واقع تسويق الخدمات المقدمة من طرف الجامعة عبر استخدام التكنولوجيا الحديثةالبعد الثاني: 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 203 100,0 
Excludeda 0 ,0 

Total 203 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

,977 9 
 

مؤشرات قياس تطور الجامعات وفق معايير التصنيف الدولية المحور الثاني: 
المؤشر األول: الخدمة التعليمية 

 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 203 100,0 

Excludeda 0 ,0 
Total 203 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
,954 8 
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 البحث العلميالمؤشر الثاني: 
 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 

 N % 
Cases Valid 203 100,0 

Excludeda 0 ,0 
Total 203 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

,972 13 
 

خدمة المجتمع المؤشر الثالث: 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 203 100,0 
Excludeda 0 ,0 

Total 203 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

,975 9 
 

النتائج اإلحصائية لعبارات االستبانة لجامعة قاصدي مرباح 
 
 

Statistics 

هناك رؤية استراتيجة  
فعالة للجامعة خاصة 

بتطوير العملية التعليمية 

تقوم الجامعة بمراجعة 
مستمرة ألساليب وطرق 

التدريس المتبعة وتحديثها 

تقوم الجامعة بتوفير بيئة 
تعليمية تفاعلية بين الطالب 

واألساتذة 

تقدم الجامعة دورات 
وورشات تدريبية مناسبة 

لتطوير األداء التعليمي 
لألساتذة 

N Valid 203 203 203 203 
Missing 0 0 0 0 

Mean 2,72 2,83 2,63 1,68 
Std. Deviation 1,529 1,430 1,553 1,135 

 
Statistics 

تنظم الجامعة دورات  
تدريبية لتأهيل الخريجين 

للعمل الميداني 

تقدم الجامعة وبشكل 
مستمر دورات خاصة 
بأعضاء هيئة التدريس 
لتعلم اللغة اإلنجليزية 

تتوفر وسائل وتجهيزات 
تعليمية مناسبة داخل 

الجامعة 

يتوفر في الجامعة عدد 
اساتذه يتناسب مع عدد 

الطلبة فيها 
N Valid 203 203 203 203 

Missing 0 0 0 0 
Mean 1,61 3,16 3,67 2,91 

Std. Deviation ,851 1,527 1,288 1,677 
 

Statistics 

تخصص الجامعة ميزانية  
كافية لتمويل البحوث 

العلمية 

تهتم الجامعة بتقديم 
تحفيزات مادية وغير مادية 

لدعم النشر العلمي 

تعتمد الجامعة نظام 
للمكافآت نظير 

االختراعات والجوائز 
المتحصل عليها 

تهتم الجامعة  بتوفير 
دوريات علمية محكمة 
لنشر األبحاث  العلمية 

للباحثين 
N Valid 203 203 203 203 

Missing 0 0 0 0 
Mean 3,17 2,55 2,58 3,95 

Std. Deviation 1,614 1,480 1,250 1,415 
 

Statistics 
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تتوفر التجهيزات 
والمعدات الخاصة بالبحث 

العلمي داخل الجامعة 
بشكل كاف 

تهتم الجامعة بعقد اتفاقيات 
شراكة دولية مع مؤسسات 

بحثية مرموقة 

تقدم الجامعة دورات 
وورشات تدريبية مناسبة 
لتطوير القدرات البحثية 

لألساتذة بشكل مستمر 

تسعى الجامعة لمساعدة 
الباحثين على نشر وتسويق 

أبحاثهم العلمية 
N Valid 203 203 203 203 

Missing 0 0 0 0 
Mean 2,69 2,67 2,76 1,82 

Std. Deviation 1,447 1,594 1,398 ,819 
 

Statistics 

تقوم الجامعة بتنظيم  
مؤتمرات علمية ودولية 

بشكل مستمر 

تسعى الجامعة لتوفير آليات 
لمساعدة الباحثين على 

ترجمة أبحاثهم  وتدقيقها 
باللغة االنجليزية 

تخطط الجامعة لنشر 
الدوريات العلمية الخاصة 
بها في دور نشر وقواعد 

بيانات عالمية 

تقوم الجامعة بتكوين 
إطاراتها في الخارج بشكل 

مناسب 
N Valid 203 203 203 203 

Missing 0 0 0 0 
Mean 4,52 2,03 3,20 4,36 

Std. Deviation 1,064 ,760 1,561 1,119 
 

Statistics 

تهتم الجامعة باستقطاب  
باحثين أجانب متميزين 

تعقد الجامعة اتفاقيات 
شراكة فعالة مع محيطها 
االقتصادي واالجتماعي 

مالئمة التخصصات 
الجامعية مع متطلبات سوق 

العمل 

تسعى الجامعة لتقديم 
خدمات متخصصة 

كاالستشارات لمختلف 
قطاعات المجتمع 

N Valid 203 203 203 203 
Missing 0 0 0 0 

Mean 2,03 3,20 2,99 2,48 
Std. Deviation 1,173 1,822 1,609 1,329 

 
Statistics 

 
تستخدم أنشطة البحث 

العلمي بالجامعة في 
معالجة مشكالت المجتمع 

المحلي 

وجود تنسيق بين مراكز 
البحث بالجامعة  والقطاع 

الخاص 

تعمل الجامعة على تشجيع 
تبادل الزيارات بين 

الباحثين في الجامعة 
والمؤسسات اإلنتاجية 

خارجها 

تهتم الجامعة بالترويج 
لبرامجها ومخرجاتها 

البحثية في البيئة المحيطة 
بها 

N Valid 203 203 203 203 
Missing 0 0 0 0 

Mean 2,72 3,18 2,03 3,66 
Std. Deviation 1,310 1,503 1,260 1,342 

 
Statistics 

 
تشجع الجامعة أفراد 

المجتمع ومؤسساته على 
استخدام مرافقها المختلفة 

تهتم الجامعة بمتابعة شؤون 
الخريجين 

توفر الجامعة بريد 
الكتروني فعال لألعضاء 

هيئة التدريس 

يمكن الوصول للمعلومات 
على موقع الجامعة 

االلكتروني بشكل سهل 
N Valid 203 203 203 203 

Missing 0 0 0 0 
Mean 3,20 1,80 4,02 3,66 

Std. Deviation 1,561 ,898 1,443 1,246 
 

Statistics 

 

يتوفر في الجامعة موقع 
الكتروني فرعي ومحدث 
لكل عضو هيئة تدريس 

يشتمل على سيرته الذاتية 
ومعلوماته الشخصية 

تقوم الجامعة بنشر أبحاث 
ومقاالت أعضاء هيئة 
التدريس على بوابتها 

االلكترونية بشكل مستمر. 

يهتم موقع الجامعة بنشر 
المقررات الدراسية 

للطالب وتحدثها 

تهتم الجامعة بنشر 
اإلعالنات والنشاطات التي 

تقوم بها على بوابتها 
االلكترونية 

N Valid 203 203 203 203 
Missing 0 0 0 0 

Mean 3,77 2,77 2,92 3,41 
Std. Deviation 1,410 1,338 1,510 1,454 
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توفر الجامعة مكتبة  
الكترونية فعالة على 

بوابتها االلكترونية 

توفر الجامعة منصة 
الكترونية فعالة خاصة 

بالتواصل بين أعضاء هيئة 
التدريس والطلبة. 

تتوفر البوابة االلكترونية 
للجامعة على منصة خاصة 

وفعالة تساعد في تواصل 
الباحثين معها وحل 

مشكالتهم 

تتيح الجامعة خدماتها 
ومنتجاتها عبر البوابة 

االلكترونية للقطاع الخاص 
بشكل فعال 

N Valid 203 203 203 203 
Missing 0 0 0 0 

Mean 2,99 2,75 2,17 2,87 
Std. Deviation 1,301 1,499 ,728 1,195 
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تسعى الجامعة لتوفير 
منصة تفاعلية خاصة 

بتقديم خدمات  للخريجين 
ومتابعتهم 

تشجع الجامعة على 
استخدام الوسائط الرقمية 

في عملية التدريس 

وجود أنظمة الكترونية 
ذات إمكانيات بحثية تساعد 

للوصول إلى مصادر 
المعلومات داخل وخارج 

الجامعة 

تتوفر تجهيزات حاسوبية 
وبقدر كاف لدعم الوصول 
لمصادر المعلومات داخل 

الجامعة 
N Valid 203 203 203 203 

Missing 0 0 0 0 
Mean 1,79 3,59 3,11 3,27 

Std. Deviation ,949 1,556 1,829 1,585 
 

Statistics 

تقوم الجامعة باستخدام  
وسائل تكنولوجية  حديثة 

للتعليم عن بعد 

تهتم الجامعة بإتاحة تقنيات 
"مؤتمرات الفيديو" 

  ecnerefnoC oediV
للباحثين 

تتوفر الجامعة على تقنيات 
تتيح تسجيل المحاضرات 

بشكل مرئي للطلبة 

تتيح الجامعة تقنيات 
متطورة  لتدريس مقاييس 

مفتوحة عبر االنترنت 
N Valid 203 203 203 203 

Missing 0 0 0 0 
Mean 3,18 2,82 2,74 3,20 

Std. Deviation 1,802 1,563 1,731 1,577 
 

Statistics 

تهتم الجامعة  باستخدام  
الوسائط الرقمية لترويج 

مخرجاتها 

تسعى الجامعة لتطوير 
تقنيات خاصة للتواصل 

بين مخابر البحث 
وقطاعات الجوتمع الحتلي 

N Valid 203 203 
Missing 0 0 

Mean 2,04 2,39 
Std. Deviation 1,343 1,235 

 
 
 

Frequency Table 
 
 
 

 هناك رؤية استراتيجة فعالة للجامعة خاصة بتطوير العملية التعليمية
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 51 25,1 25,1 25,1 
ال أوافق  74 36,5 36,5 61,6 

محايد  3 1,5 1,5 63,1 
أوافق  30 14,8 14,8 77,8 

أوافق بشدة  45 22,2 22,2 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 تقوم الجامعة بمراجعة مستمرة ألساليب وطرق التدريس المتبعة وتحديثها
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 52 25,6 25,6 25,6 
ال أوافق  41 20,2 20,2 45,8 

محايد  30 14,8 14,8 60,6 
أوافق  50 24,6 24,6 85,2 

أوافق بشدة  30 14,8 14,8 100,0 
Total 203 100,0 100,0  
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 تقوم الجامعة بتوفير بيئة تعليمية تفاعلية بين الطالب واألساتذة
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 73 36,0 36,0 36,0 
ال أوافق  41 20,2 20,2 56,2 

محايد  12 5,9 5,9 62,1 
أوافق  42 20,7 20,7 82,8 

أوافق بشدة  35 17,2 17,2 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 تقدم الجامعة دورات وورشات تدريبية مناسبة لتطوير األداء التعليمي لألساتذة
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 128 63,1 63,1 63,1 
ال أوافق  46 22,7 22,7 85,7 

محايد  6 3,0 3,0 88,7 
أوافق  12 5,9 5,9 94,6 

أوافق بشدة  11 5,4 5,4 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 تنظم الجامعة دورات تدريبية لتأهيل الخريجين للعمل الميداني
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 116 57,1 57,1 57,1 
ال أوافق  60 29,6 29,6 86,7 

محايد  19 9,4 9,4 96,1 
أوافق  6 3,0 3,0 99,0 

أوافق بشدة  2 1,0 1,0 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 تقدم الجامعة وبشكل مستمر دورات خاصة بأعضاء هيئة التدريس لتعلم اللغة اإلنجليزية
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 44 21,7 21,7 21,7 
ال أوافق  39 19,2 19,2 40,9 

محايد  12 5,9 5,9 46,8 
أوافق  57 28,1 28,1 74,9 

أوافق بشدة  51 25,1 25,1 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 تتوفر وسائل وتجهيزات تعليمية مناسبة داخل الجامعة
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 5 2,5 2,5 2,5 
ال أوافق  60 29,6 29,6 32,0 

محايد  3 1,5 1,5 33,5 
أوافق  65 32,0 32,0 65,5 

أوافق بشدة  70 34,5 34,5 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 يتوفر في الجامعة عدد اساتذه يتناسب مع عدد الطلبة فيها
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 73 36,0 36,0 36,0 
ال أوافق  24 11,8 11,8 47,8 

محايد  5 2,5 2,5 50,2 
أوافق  50 24,6 24,6 74,9 

أوافق بشدة  51 25,1 25,1 100,0 
Total 203 100,0 100,0  
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 تخصص الجامعة ميزانية كافية لتمويل البحوث العلمية
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 53 26,1 26,1 26,1 
ال أوافق  30 14,8 14,8 40,9 

محايد  10 4,9 4,9 45,8 
أوافق  50 24,6 24,6 70,4 

أوافق بشدة  60 29,6 29,6 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 تهتم الجامعة بتقديم تحفيزات مادية وغير مادية لدعم النشر العلمي
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 59 29,1 29,1 29,1 
ال أوافق  66 32,5 32,5 61,6 

محايد  29 14,3 14,3 75,9 
أوافق  5 2,5 2,5 78,3 

أوافق بشدة  44 21,7 21,7 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 تعتمد الجامعة نظام للمكافآت نظير االختراعات والجوائز المتحصل عليها
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 33 16,3 16,3 16,3 
ال أوافق  100 49,3 49,3 65,5 

محايد  10 4,9 4,9 70,4 
أوافق  40 19,7 19,7 90,1 

أوافق بشدة  20 9,9 9,9 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 تهتم الجامعة  بتوفير دوريات علمية محكمة لنشر األبحاث  العلمية للباحثين
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 9 4,4 4,4 4,4 
ال أوافق  50 24,6 24,6 29,1 

محايد  4 2,0 2,0 31,0 
أوافق  20 9,9 9,9 40,9 

أوافق بشدة  120 59,1 59,1 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 تتوفر التجهيزات والمعدات الخاصة بالبحث العلمي داخل الجامعة بشكل كاف
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 50 24,6 24,6 24,6 
ال أوافق  72 35,5 35,5 60,1 

محايد  1 ,5 ,5 60,6 
أوافق  50 24,6 24,6 85,2 

أوافق بشدة  30 14,8 14,8 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 تهتم الجامعة بعقد اتفاقيات شراكة دولية مع مؤسسات بحثية مرموقة
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 64 31,5 31,5 31,5 
ال أوافق  60 29,6 29,6 61,1 

محايد  9 4,4 4,4 65,5 
أوافق  20 9,9 9,9 75,4 

أوافق بشدة  50 24,6 24,6 100,0 
Total 203 100,0 100,0  
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 تقدم الجامعة دورات وورشات تدريبية مناسبة لتطوير القدرات البحثية لألساتذة بشكل مستمر
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 29 14,3 14,3 14,3 
ال أوافق  100 49,3 49,3 63,5 

محايد  4 2,0 2,0 65,5 
أوافق  30 14,8 14,8 80,3 

أوافق بشدة  40 19,7 19,7 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 تسعى الجامعة لمساعدة الباحثين على نشر وتسويق أبحاثهم العلمية
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 75 36,9 36,9 36,9 
ال أوافق  100 49,3 49,3 86,2 

محايد  20 9,9 9,9 96,1 
أوافق  5 2,5 2,5 98,5 

أوافق بشدة  3 1,5 1,5 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 تقوم الجامعة بتنظيم مؤتمرات علمية ودولية بشكل مستمر
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 10 4,9 4,9 4,9 
ال أوافق  6 3,0 3,0 7,9 

محايد  11 5,4 5,4 13,3 
أوافق  17 8,4 8,4 21,7 

أوافق بشدة  159 78,3 78,3 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 تسعى الجامعة لتوفير آليات لمساعدة الباحثين على ترجمة أبحاثهم  وتدقيقها باللغة االنجليزية
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 50 24,6 24,6 24,6 
ال أوافق  100 49,3 49,3 73,9 

محايد  50 24,6 24,6 98,5 
أوافق  2 1,0 1,0 99,5 

أوافق بشدة  1 ,5 ,5 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 تخطط الجامعة لنشر الدوريات العلمية الخاصة بها في دور نشر وقواعد بيانات عالمية
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 40 19,7 19,7 19,7 
ال أوافق  50 24,6 24,6 44,3 

محايد  3 1,5 1,5 45,8 
أوافق  50 24,6 24,6 70,4 

أوافق بشدة  60 29,6 29,6 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 تقوم الجامعة بتكوين إطاراتها في الخارج بشكل مناسب
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 2 1,0 1,0 1,0 
ال أوافق  30 14,8 14,8 15,8 

محايد  1 ,5 ,5 16,3 
أوافق  30 14,8 14,8 31,0 

أوافق بشدة  140 69,0 69,0 100,0 
Total 203 100,0 100,0  
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 تهتم الجامعة باستقطاب باحثين أجانب متميزين
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 100 49,3 49,3 49,3 
ال أوافق  31 15,3 15,3 64,5 

محايد  40 19,7 19,7 84,2 
أوافق  30 14,8 14,8 99,0 

أوافق بشدة  2 1,0 1,0 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 تعقد الجامعة اتفاقيات شراكة فعالة مع محيطها االقتصادي واالجتماعي
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 75 36,9 36,9 36,9 
ال أوافق  9 4,4 4,4 41,4 

محايد  4 2,0 2,0 43,3 
أوافق  30 14,8 14,8 58,1 

أوافق بشدة  85 41,9 41,9 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 مالئمة التخصصات الجامعية مع متطلبات سوق العمل
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 50 24,6 24,6 24,6 
ال أوافق  53 26,1 26,1 50,7 

محايد  10 4,9 4,9 55,7 
أوافق  30 14,8 14,8 70,4 

أوافق بشدة  60 29,6 29,6 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 تسعى الجامعة لتقديم خدمات متخصصة كاالستشارات لمختلف قطاعات المجتمع
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 43 21,2 21,2 21,2 
ال أوافق  100 49,3 49,3 70,4 

محايد  10 4,9 4,9 75,4 
أوافق  20 9,9 9,9 85,2 

أوافق بشدة  30 14,8 14,8 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 تستخدم أنشطة البحث العلمي بالجامعة في معالجة مشكالت المجتمع المحلي
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 43 21,2 21,2 21,2 
ال أوافق  60 29,6 29,6 50,7 

محايد  30 14,8 14,8 65,5 
أوافق  50 24,6 24,6 90,1 

أوافق بشدة  20 9,9 9,9 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 وجود تنسيق بين مراكز البحث بالجامعة  والقطاع الخاص
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 40 19,7 19,7 19,7 
ال أوافق  43 21,2 21,2 40,9 

محايد  10 4,9 4,9 45,8 
أوافق  60 29,6 29,6 75,4 

أوافق بشدة  50 24,6 24,6 100,0 
Total 203 100,0 100,0  
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 تعمل الجامعة على تشجيع تبادل الزيارات بين الباحثين في الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية خارجها
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 100 49,3 49,3 49,3 
ال أوافق  44 21,7 21,7 70,9 

محايد  20 9,9 9,9 80,8 
أوافق  30 14,8 14,8 95,6 

أوافق بشدة  9 4,4 4,4 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 تهتم الجامعة بالترويج لبرامجها ومخرجاتها البحثية في البيئة المحيطة بها
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 13 6,4 6,4 6,4 
ال أوافق  40 19,7 19,7 26,1 

محايد  30 14,8 14,8 40,9 
أوافق  40 19,7 19,7 60,6 

أوافق بشدة  80 39,4 39,4 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 تشجع الجامعة أفراد المجتمع ومؤسساته على استخدام مرافقها المختلفة
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 40 19,7 19,7 19,7 
ال أوافق  50 24,6 24,6 44,3 

محايد  3 1,5 1,5 45,8 
أوافق  50 24,6 24,6 70,4 

أوافق بشدة  60 29,6 29,6 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 تهتم الجامعة بمتابعة شؤون الخريجين
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 100 49,3 49,3 49,3 
ال أوافق  49 24,1 24,1 73,4 

محايد  50 24,6 24,6 98,0 
أوافق  3 1,5 1,5 99,5 

أوافق بشدة  1 ,5 ,5 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 توفر الجامعة بريد الكتروني فعال لألعضاء هيئة التدريس
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 23 11,3 11,3 11,3 
ال أوافق  20 9,9 9,9 21,2 

محايد  10 4,9 4,9 26,1 
أوافق  26 12,8 12,8 38,9 

أوافق بشدة  124 61,1 61,1 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 يمكن الوصول للمعلومات على موقع الجامعة االلكتروني بشكل سهل
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 8 3,9 3,9 3,9 
ال أوافق  50 24,6 24,6 28,6 

محايد  5 2,5 2,5 31,0 
أوافق  80 39,4 39,4 70,4 

أوافق بشدة  60 29,6 29,6 100,0 
Total 203 100,0 100,0  
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 يتوفر في الجامعة موقع الكتروني فرعي ومحدث لكل عضو هيئة تدريس يشتمل على سيرته الذاتية ومعلوماته الشخصية

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid  ال أوافق بشدة 30 14,8 14,8 14,8 

ال أوافق  13 6,4 6,4 21,2 
محايد  10 4,9 4,9 26,1 
أوافق  70 34,5 34,5 60,6 

أوافق بشدة  80 39,4 39,4 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 تقوم الجامعة بنشر أبحاث ومقاالت أعضاء هيئة التدريس على بوابتها االلكترونية بشكل مستمر.
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 23 11,3 11,3 11,3 
ال أوافق  100 49,3 49,3 60,6 

محايد  20 9,9 9,9 70,4 
أوافق  20 9,9 9,9 80,3 

أوافق بشدة  40 19,7 19,7 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 يهتم موقع الجامعة بنشر المقررات الدراسية للطالب وتحدثها
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 43 21,2 21,2 21,2 
ال أوافق  60 29,6 29,6 50,7 

محايد  20 9,9 9,9 60,6 
أوافق  30 14,8 14,8 75,4 

أوافق بشدة  50 24,6 24,6 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 تهتم الجامعة بنشر اإلعالنات والنشاطات التي تقوم بها على بوابتها االلكترونية
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 33 16,3 16,3 16,3 
ال أوافق  30 14,8 14,8 31,0 

محايد  20 9,9 9,9 40,9 
أوافق  60 29,6 29,6 70,4 

أوافق بشدة  60 29,6 29,6 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 توفر الجامعة مكتبة الكترونية فعالة على بوابتها االلكترونية
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 23 11,3 11,3 11,3 
ال أوافق  73 36,0 36,0 47,3 

محايد  20 9,9 9,9 57,1 
أوافق  57 28,1 28,1 85,2 

أوافق بشدة  30 14,8 14,8 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 توفر الجامعة منصة الكترونية فعالة خاصة بالتواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة.
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 68 33,5 33,5 33,5 
ال أوافق  25 12,3 12,3 45,8 

محايد  30 14,8 14,8 60,6 
أوافق  50 24,6 24,6 85,2 

أوافق بشدة  30 14,8 14,8 100,0 
Total 203 100,0 100,0  
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 تتوفر البوابة االلكترونية للجامعة على منصة خاصة وفعالة تساعد في تواصل الباحثين معها وحل مشكالتهم

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid  ال أوافق بشدة 28 13,8 13,8 13,8 

ال أوافق  120 59,1 59,1 72,9 
محايد  50 24,6 24,6 97,5 
أوافق  2 1,0 1,0 98,5 

أوافق بشدة  3 1,5 1,5 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 تتيح الجامعة خدماتها ومنتجاتها عبر البوابة االلكترونية للقطاع الخاص بشكل فعال
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 13 6,4 6,4 6,4 
ال أوافق  100 49,3 49,3 55,7 

محايد  10 4,9 4,9 60,6 
أوافق  60 29,6 29,6 90,1 

أوافق بشدة  20 9,9 9,9 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 تسعى الجامعة لتوفير منصة تفاعلية خاصة بتقديم خدمات  للخريجين ومتابعتهم
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 107 52,7 52,7 52,7 
ال أوافق  40 19,7 19,7 72,4 

محايد  50 24,6 24,6 97,0 
أوافق  4 2,0 2,0 99,0 

أوافق بشدة  2 1,0 1,0 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 تشجع الجامعة على استخدام الوسائط الرقمية في عملية التدريس
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 40 19,7 19,7 19,7 
ال أوافق  20 9,9 9,9 29,6 

محايد  3 1,5 1,5 31,0 
أوافق  60 29,6 29,6 60,6 

أوافق بشدة  80 39,4 39,4 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 وجود أنظمة الكترونية ذات إمكانيات بحثية تساعد للوصول إلى مصادر المعلومات داخل وخارج الجامعة
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 80 39,4 39,4 39,4 
ال أوافق  8 3,9 3,9 43,3 

محايد  5 2,5 2,5 45,8 
أوافق  30 14,8 14,8 60,6 

أوافق بشدة  80 39,4 39,4 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 تتوفر تجهيزات حاسوبية وبقدر كاف لدعم الوصول لمصادر المعلومات داخل الجامعة
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 28 13,8 13,8 13,8 
ال أوافق  70 34,5 34,5 48,3 

محايد  5 2,5 2,5 50,7 
أوافق  20 9,9 9,9 60,6 

أوافق بشدة  80 39,4 39,4 100,0 
Total 203 100,0 100,0  
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 تقوم الجامعة باستخدام وسائل تكنولوجية  حديثة للتعليم عن بعد
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 70 34,5 34,5 34,5 
ال أوافق  13 6,4 6,4 40,9 

محايد  20 9,9 9,9 50,7 
أوافق  10 4,9 4,9 55,7 

أوافق بشدة  90 44,3 44,3 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 تهتم الجامعة بإتاحة تقنيات "مؤتمرات الفيديو" Video Conference  للباحثين
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 49 24,1 24,1 24,1 
ال أوافق  66 32,5 32,5 56,7 

محايد  15 7,4 7,4 64,0 
أوافق  18 8,9 8,9 72,9 

أوافق بشدة  55 27,1 27,1 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 تتوفر الجامعة على تقنيات تتيح تسجيل المحاضرات بشكل مرئي للطلبة
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 89 43,8 43,8 43,8 
ال أوافق  14 6,9 6,9 50,7 

محايد  16 7,9 7,9 58,6 
أوافق  29 14,3 14,3 72,9 

أوافق بشدة  55 27,1 27,1 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 تتيح الجامعة تقنيات متطورة  لتدريس مقاييس مفتوحة عبر االنترنت
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 45 22,2 22,2 22,2 
ال أوافق  40 19,7 19,7 41,9 

محايد  8 3,9 3,9 45,8 
أوافق  50 24,6 24,6 70,4 

أوافق بشدة  60 29,6 29,6 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 تهتم الجامعة  باستخدام الوسائط الرقمية لترويج مخرجاتها
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 101 49,8 49,8 49,8 
ال أوافق  51 25,1 25,1 74,9 

محايد  10 4,9 4,9 79,8 
أوافق  23 11,3 11,3 91,1 

أوافق بشدة  18 8,9 8,9 100,0 
Total 203 100,0 100,0  

 
 

 تسعى الجامعة لتطوير تقنيات خاصة للتواصل بين مخابر البحث وقطاعات الجوتمع الحتلي
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 57 28,1 28,1 28,1 
ال أوافق  63 31,0 31,0 59,1 

محايد  50 24,6 24,6 83,7 
أوافق  13 6,4 6,4 90,1 

أوافق بشدة  20 9,9 9,9 100,0 
Total 203 100,0 100,0  
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جامعة هواري بومدين 
ألفا كرونباخ 

 
واقع التسويق االلكرتوين جلامعات الدراسة احملور األول: 

 البعد األول: واقع تسويق اخلدمات املقدمة من طرف اجلامعة عرب املوقع االلكرتوين
 

 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 307 100,0 

Excludeda 0 ,0 
Total 307 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

,982 11 
 
 

 واقع تسويق الخدمات المقدمة من طرف الجامعة عبر استخدام التكنولوجيا الحديثةالبعد الثاني: 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 307 100,0 

Excludeda 0 ,0 
Total 307 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

,981 9 
 
 

مؤشرات قياس تطور الجامعات وفق معايير التصنيف الدولية المحور الثاني: 
الخدمة التعليمية  المؤشر األول:

 
 

Scale: ALL VARIABLE 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 307 100,0 
Excludeda 0 ,0 

Total 307 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

,931 8 
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 المؤشر الثاني: البحث العلمي
Scale: ALL VARIABLES 

 
 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 307 100,0 
Excludeda 0 ,0 

Total 307 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

,971 13 
 المؤشر الثالث: خدمة المجتمع

 
Scale: ALL VARIABLES 

 
 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 307 100,0 
Excludeda 0 ,0 

Total 307 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

,955 9 
 

النتائج اإلحصائية لجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا 
 

 
Statistics 

هناك رؤية استراتيجة  
فعالة للجامعة خاصة 

بتطوير العملية التعليمية 

تقوم الجامعة بمراجعة 
مستمرة ألساليب وطرق 

التدريس المتبعة وتحديثها 

تقوم الجامعة بتوفير بيئة 
تعليمية تفاعلية بين الطالب 

واألساتذة 

تقدم الجامعة دورات 
وورشات تدريبية مناسبة 

لتطوير األداء التعليمي 
لألساتذة 

N Valid 307 307 307 307 
Missing 0 0 0 0 

Mean 2,59 2,48 2,54 1,87 
Std. Deviation 1,506 1,491 1,517 1,282 

 
Statistics 

تنظم الجامعة دورات  
تدريبية لتأهيل الخريجين 

للعمل الميداني 

تقدم الجامعة وبشكل 
مستمر دورات خاصة 
بأعضاء هيئة التدريس 
لتعلم اللغة اإلنجليزية 

تتوفر وسائل وتجهيزات 
تعليمية مناسبة داخل 

الجامعة 

يتوفر في الجامعة عدد 
اساتذه يتناسب مع عدد 

الطلبة فيها 
N Valid 307 307 307 307 

Missing 0 0 0 0 
Mean 3,07 2,49 2,86 2,99 

Std. Deviation 1,488 1,750 1,482 1,695 
 

Statistics 

تخصص الجامعة ميزانية  
كافية لتمويل البحوث 

العلمية 

تهتم الجامعة بتقديم 
تحفيزات مادية وغير مادية 

لدعم النشر العلمي 

تعتمد الجامعة نظام 
للمكافآت نظير 

االختراعات والجوائز 
المتحصل عليها 

تهتم الجامعة  بتوفير 
دوريات علمية محكمة 
لنشر األبحاث  العلمية 

للباحثين 
N Valid 307 307 307 307 

Missing 0 0 0 0 
Mean 2,62 2,58 1,73 3,04 

Std. Deviation 1,568 1,472 1,161 1,684 
 

Statistics 
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تتوفر التجهيزات 
والمعدات الخاصة بالبحث 

العلمي داخل الجامعة 
بشكل كاف 

تهتم الجامعة بعقد اتفاقيات 
شراكة دولية مع مؤسسات 

بحثية مرموقة 

تقدم الجامعة دورات 
وورشات تدريبية مناسبة 
لتطوير القدرات البحثية 

لألساتذة بشكل مستمر 

تسعى الجامعة لمساعدة 
الباحثين على نشر وتسويق 

أبحاثهم العلمية 
N Valid 307 307 307 307 

Missing 0 0 0 0 
Mean 2,58 3,33 2,81 3,05 

Std. Deviation 1,500 1,378 1,540 1,593 
 

Statistics 

تقوم الجامعة بتنظيم  
مؤتمرات علمية ودولية 

بشكل مستمر 

تسعى الجامعة لتوفير آليات 
لمساعدة الباحثين على 

ترجمة أبحاثهم  وتدقيقها 
باللغة االنجليزية 

تخطط الجامعة لنشر 
الدوريات العلمية الخاصة 
بها في دور نشر وقواعد 

بيانات عالمية 

تقوم الجامعة بتكوين 
إطاراتها في الخارج بشكل 

مناسب 
N Valid 307 307 307 307 

Missing 0 0 0 0 
Mean 3,45 1,66 2,45 3,72 

Std. Deviation 1,586 ,934 1,218 1,558 
 

Statistics 

تهتم الجامعة باستقطاب  
باحثين أجانب متميزين 

تعقد الجامعة اتفاقيات 
شراكة فعالة مع محيطها 
االقتصادي واالجتماعي 

مالئمة التخصصات 
الجامعية مع متطلبات سوق 

العمل 

تسعى الجامعة لتقديم 
خدمات متخصصة 

كاالستشارات لمختلف 
قطاعات المجتمع 

N Valid 307 307 307 307 
Missing 0 0 0 0 

Mean 2,02 3,01 2,90 2,65 
Std. Deviation ,871 1,346 1,454 1,452 

 
Statistics 

 
تستخدم أنشطة البحث 

العلمي بالجامعة في 
معالجة مشكالت المجتمع 

المحلي 

وجود تنسيق بين مراكز 
البحث بالجامعة  والقطاع 

الخاص 

تعمل الجامعة على تشجيع 
تبادل الزيارات بين 

الباحثين في الجامعة 
والمؤسسات اإلنتاجية 

خارجها 

تهتم الجامعة بالترويج 
لبرامجها ومخرجاتها 

البحثية في البيئة المحيطة 
بها 

N Valid 307 307 307 307 
Missing 0 0 0 0 

Mean 2,57 2,15 2,24 3,27 
Std. Deviation 1,559 1,466 1,183 1,235 

 
Statistics 

 
تشجع الجامعة أفراد 

المجتمع ومؤسساته على 
استخدام مرافقها المختلفة 

تهتم الجامعة بمتابعة شؤون 
الخريجين 

توفر الجامعة بريد 
الكتروني فعال لألعضاء 

هيئة التدريس 

يمكن الوصول للمعلومات 
على موقع الجامعة 

االلكتروني بشكل سهل 
N Valid 307 307 307 307 

Missing 0 0 0 0 
Mean 2,66 2,28 3,39 3,02 

Std. Deviation 1,474 1,171 1,522 1,672 
 

Statistics 

 

يتوفر في الجامعة موقع 
الكتروني فرعي ومحدث 
لكل عضو هيئة تدريس 

يشتمل على سيرته الذاتية 
ومعلوماته الشخصية 

تقوم الجامعة بنشر أبحاث 
ومقاالت أعضاء هيئة 
التدريس على بوابتها 

االلكترونية بشكل مستمر. 

يهتم موقع الجامعة بنشر 
المقررات الدراسية 

للطالب وتحدثها 

تهتم الجامعة بنشر 
اإلعالنات والنشاطات التي 

تقوم بها على بوابتها 
االلكترونية 

N Valid 307 307 307 307 
Missing 0 0 0 0 

Mean 2,22 2,31 2,97 3,36 
Std. Deviation 1,103 1,531 1,678 1,379 

 
Statistics 
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توفر الجامعة مكتبة  
الكترونية فعالة على 

بوابتها االلكترونية 

توفر الجامعة منصة 
الكترونية فعالة خاصة 

بالتواصل بين أعضاء هيئة 
التدريس والطلبة. 

تتوفر البوابة االلكترونية 
للجامعة على منصة خاصة 

وفعالة تساعد في تواصل 
الباحثين معها وحل 

مشكالتهم 

تتيح الجامعة خدماتها 
ومنتجاتها عبر البوابة 

االلكترونية للقطاع الخاص 
بشكل فعال 

N Valid 307 307 307 307 
Missing 0 0 0 0 

Mean 3,27 2,42 1,68 2,67 
Std. Deviation 1,513 1,404 ,875 1,488 

 
Statistics 

 
تسعى الجامعة لتوفير 
منصة تفاعلية خاصة 

بتقديم خدمات  للخريجين 
ومتابعتهم 

تشجع الجامعة على 
استخدام الوسائط الرقمية 

في عملية التدريس 

وجود أنظمة الكترونية 
ذات إمكانيات بحثية تساعد 

للوصول إلى مصادر 
المعلومات داخل وخارج 

الجامعة 

تتوفر تجهيزات حاسوبية 
وبقدر كاف لدعم الوصول 
لمصادر المعلومات داخل 

الجامعة 
N Valid 307 307 307 307 

Missing 0 0 0 0 
Mean 1,72 3,30 2,91 2,74 

Std. Deviation ,825 1,532 1,586 1,654 
 

Statistics 

تقوم الجامعة باستخدام  
وسائل تكنولوجية  حديثة 

للتعليم عن بعد 

تهتم الجامعة بإتاحة تقنيات 
"مؤتمرات الفيديو" 

  ecnerefnoC oediV
للباحثين 

تتوفر الجامعة على تقنيات 
تتيح تسجيل المحاضرات 

بشكل مرئي للطلبة 

تتيح الجامعة تقنيات 
متطورة  لتدريس مقاييس 

مفتوحة عبر االنترنت 
N Valid 307 307 307 307 

Missing 0 0 0 0 
Mean 2,30 2,84 2,44 2,64 

Std. Deviation 1,545 1,615 1,414 1,581 
 

Statistics 

تهتم الجامعة  باستخدام  
الوسائط الرقمية لترويج 

مخرجاتها 

تسعى الجامعة لتطوير 
تقنيات خاصة للتواصل 

بين مخابر البحث 
وقطاعات الجوتمع الحتلي 

N Valid 307 307 
Missing 0 0 

Mean 2,68 2,04 
Std. Deviation 1,575 1,136 

 
 
 

Frequency Table 
 
 
 

 هناك رؤية استراتيجة فعالة للجامعة خاصة بتطوير العملية التعليمية
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 100 32,6 32,6 32,6 
ال أوافق  87 28,3 28,3 60,9 

محايد  10 3,3 3,3 64,2 
أوافق  60 19,5 19,5 83,7 

أوافق بشدة  50 16,3 16,3 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 تقوم الجامعة بمراجعة مستمرة ألساليب وطرق التدريس المتبعة وتحديثها
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 102 33,2 33,2 33,2 
ال أوافق  95 30,9 30,9 64,2 

محايد  30 9,8 9,8 73,9 
أوافق  20 6,5 6,5 80,5 

أوافق بشدة  60 19,5 19,5 100,0 
Total 307 100,0 100,0  
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 تقوم الجامعة بتوفير بيئة تعليمية تفاعلية بين الطالب واألساتذة
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 111 36,2 36,2 36,2 
ال أوافق  74 24,1 24,1 60,3 

محايد  15 4,9 4,9 65,1 
أوافق  59 19,2 19,2 84,4 

أوافق بشدة  48 15,6 15,6 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 تقدم الجامعة دورات وورشات تدريبية مناسبة لتطوير األداء التعليمي لألساتذة
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 197 64,2 64,2 64,2 
ال أوافق  21 6,8 6,8 71,0 

محايد  30 9,8 9,8 80,8 
أوافق  50 16,3 16,3 97,1 

أوافق بشدة  9 2,9 2,9 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 تنظم الجامعة دورات تدريبية لتأهيل الخريجين للعمل الميداني
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 80 26,1 26,1 26,1 
ال أوافق  39 12,7 12,7 38,8 

محايد  18 5,9 5,9 44,6 
أوافق  120 39,1 39,1 83,7 

أوافق بشدة  50 16,3 16,3 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 تقدم الجامعة وبشكل مستمر دورات خاصة بأعضاء هيئة التدريس لتعلم اللغة اإلنجليزية
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 161 52,4 52,4 52,4 
ال أوافق  21 6,8 6,8 59,3 

محايد  22 7,2 7,2 66,4 
أوافق  20 6,5 6,5 73,0 

أوافق بشدة  83 27,0 27,0 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 تتوفر وسائل وتجهيزات تعليمية مناسبة داخل الجامعة
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 67 21,8 21,8 21,8 
ال أوافق  100 32,6 32,6 54,4 

محايد  10 3,3 3,3 57,7 
أوافق  70 22,8 22,8 80,5 

أوافق بشدة  60 19,5 19,5 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 يتوفر في الجامعة عدد اساتذه يتناسب مع عدد الطلبة فيها
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 92 30,0 30,0 30,0 
ال أوافق  63 20,5 20,5 50,5 

محايد  10 3,3 3,3 53,7 
أوافق  40 13,0 13,0 66,8 

أوافق بشدة  102 33,2 33,2 100,0 
Total 307 100,0 100,0  
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 تخصص الجامعة ميزانية كافية لتمويل البحوث العلمية

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 100 32,6 32,6 32,6 
ال أوافق  87 28,3 28,3 60,9 

محايد  20 6,5 6,5 67,4 
أوافق  30 9,8 9,8 77,2 

أوافق بشدة  70 22,8 22,8 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 تهتم الجامعة بتقديم تحفيزات مادية وغير مادية لدعم النشر العلمي
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 88 28,7 28,7 28,7 
ال أوافق  97 31,6 31,6 60,3 

محايد  40 13,0 13,0 73,3 
أوافق  20 6,5 6,5 79,8 

أوافق بشدة  62 20,2 20,2 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 تعتمد الجامعة نظام للمكافآت نظير االختراعات والجوائز المتحصل عليها
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 199 64,8 64,8 64,8 
ال أوافق  42 13,7 13,7 78,5 

محايد  26 8,5 8,5 87,0 
أوافق  30 9,8 9,8 96,7 

أوافق بشدة  10 3,3 3,3 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 تهتم الجامعة  بتوفير دوريات علمية محكمة لنشر األبحاث  العلمية للباحثين
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 101 32,9 32,9 32,9 
ال أوافق  37 12,1 12,1 45,0 

محايد  6 2,0 2,0 46,9 
أوافق  75 24,4 24,4 71,3 

أوافق بشدة  88 28,7 28,7 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 تتوفر التجهيزات والمعدات الخاصة بالبحث العلمي داخل الجامعة بشكل كاف
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 94 30,6 30,6 30,6 
ال أوافق  99 32,2 32,2 62,9 

محايد  13 4,2 4,2 67,1 
أوافق  45 14,7 14,7 81,8 

أوافق بشدة  56 18,2 18,2 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 تهتم الجامعة بعقد اتفاقيات شراكة دولية مع مؤسسات بحثية مرموقة
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 37 12,1 12,1 12,1 
ال أوافق  76 24,8 24,8 36,8 

محايد  14 4,6 4,6 41,4 
أوافق  110 35,8 35,8 77,2 

أوافق بشدة  70 22,8 22,8 100,0 
Total 307 100,0 100,0  
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 تقدم الجامعة دورات وورشات تدريبية مناسبة لتطوير القدرات البحثية لألساتذة بشكل مستمر

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid  ال أوافق بشدة 90 29,3 29,3 29,3 

ال أوافق  68 22,1 22,1 51,5 
محايد  20 6,5 6,5 58,0 
أوافق  69 22,5 22,5 80,5 

أوافق بشدة  60 19,5 19,5 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 تسعى الجامعة لمساعدة الباحثين على نشر وتسويق أبحاثهم العلمية
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 70 22,8 22,8 22,8 
ال أوافق  81 26,4 26,4 49,2 

محايد  10 3,3 3,3 52,4 
أوافق  56 18,2 18,2 70,7 

أوافق بشدة  90 29,3 29,3 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 تقوم الجامعة بتنظيم مؤتمرات علمية ودولية بشكل مستمر
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 36 11,7 11,7 11,7 
ال أوافق  99 32,2 32,2 44,0 

محايد  2 ,7 ,7 44,6 
أوافق  30 9,8 9,8 54,4 

أوافق بشدة  140 45,6 45,6 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 تسعى الجامعة لتوفير آليات لمساعدة الباحثين على ترجمة أبحاثهم  وتدقيقها باللغة االنجليزية
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 200 65,1 65,1 65,1 
ال أوافق  15 4,9 4,9 70,0 

محايد  90 29,3 29,3 99,3 
أوافق  1 ,3 ,3 99,7 

أوافق بشدة  1 ,3 ,3 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 تخطط الجامعة لنشر الدوريات العلمية الخاصة بها في دور نشر وقواعد بيانات عالمية
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 90 29,3 29,3 29,3 
ال أوافق  74 24,1 24,1 53,4 

محايد  70 22,8 22,8 76,2 
أوافق  60 19,5 19,5 95,8 

أوافق بشدة  13 4,2 4,2 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 تقوم الجامعة بتكوين إطاراتها في الخارج بشكل مناسب
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 50 16,3 16,3 16,3 
ال أوافق  40 13,0 13,0 29,3 

محايد  7 2,3 2,3 31,6 
أوافق  60 19,5 19,5 51,1 

أوافق بشدة  150 48,9 48,9 100,0 
Total 307 100,0 100,0  
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 تهتم الجامعة باستقطاب باحثين أجانب متميزين

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid  ال أوافق بشدة 100 32,6 32,6 32,6 

ال أوافق  111 36,2 36,2 68,7 
محايد  89 29,0 29,0 97,7 
أوافق  4 1,3 1,3 99,0 

أوافق بشدة  3 1,0 1,0 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 تعقد الجامعة اتفاقيات شراكة فعالة مع محيطها االقتصادي واالجتماعي
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 20 6,5 6,5 6,5 
ال أوافق  150 48,9 48,9 55,4 

محايد  11 3,6 3,6 59,0 
أوافق  60 19,5 19,5 78,5 

أوافق بشدة  66 21,5 21,5 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 مالئمة التخصصات الجامعية مع متطلبات سوق العمل
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 70 22,8 22,8 22,8 
ال أوافق  60 19,5 19,5 42,3 

محايد  77 25,1 25,1 67,4 
أوافق  30 9,8 9,8 77,2 

أوافق بشدة  70 22,8 22,8 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 تسعى الجامعة لتقديم خدمات متخصصة كاالستشارات لمختلف قطاعات المجتمع
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 94 30,6 30,6 30,6 
ال أوافق  66 21,5 21,5 52,1 

محايد  45 14,7 14,7 66,8 
أوافق  56 18,2 18,2 85,0 

أوافق بشدة  46 15,0 15,0 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 تستخدم أنشطة البحث العلمي بالجامعة في معالجة مشكالت المجتمع المحلي
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 109 35,5 35,5 35,5 
ال أوافق  80 26,1 26,1 61,6 

محايد  13 4,2 4,2 65,8 
أوافق  45 14,7 14,7 80,5 

أوافق بشدة  60 19,5 19,5 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 وجود تنسيق بين مراكز البحث بالجامعة  والقطاع الخاص
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 168 54,7 54,7 54,7 
ال أوافق  30 9,8 9,8 64,5 

محايد  38 12,4 12,4 76,9 
أوافق  36 11,7 11,7 88,6 

أوافق بشدة  35 11,4 11,4 100,0 
Total 307 100,0 100,0  
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 تعمل الجامعة على تشجيع تبادل الزيارات بين الباحثين في الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية خارجها
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 105 34,2 34,2 34,2 
ال أوافق  90 29,3 29,3 63,5 

محايد  59 19,2 19,2 82,7 
أوافق  39 12,7 12,7 95,4 

أوافق بشدة  14 4,6 4,6 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 تهتم الجامعة بالترويج لبرامجها ومخرجاتها البحثية في البيئة المحيطة بها
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 20 6,5 6,5 6,5 
ال أوافق  87 28,3 28,3 34,9 

محايد  46 15,0 15,0 49,8 
أوافق  98 31,9 31,9 81,8 

أوافق بشدة  56 18,2 18,2 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 تشجع الجامعة أفراد المجتمع ومؤسساته على استخدام مرافقها المختلفة
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 92 30,0 30,0 30,0 
ال أوافق  78 25,4 25,4 55,4 

محايد  29 9,4 9,4 64,8 
أوافق  59 19,2 19,2 84,0 

أوافق بشدة  49 16,0 16,0 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 تهتم الجامعة بمتابعة شؤون الخريجين
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 88 28,7 28,7 28,7 
ال أوافق  112 36,5 36,5 65,1 

محايد  64 20,8 20,8 86,0 
أوافق  19 6,2 6,2 92,2 

أوافق بشدة  24 7,8 7,8 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 توفر الجامعة بريد الكتروني فعال لألعضاء هيئة التدريس
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 50 16,3 16,3 16,3 
ال أوافق  62 20,2 20,2 36,5 

محايد  20 6,5 6,5 43,0 
أوافق  69 22,5 22,5 65,5 

أوافق بشدة  106 34,5 34,5 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 يمكن الوصول للمعلومات على موقع الجامعة االلكتروني بشكل سهل
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 108 35,2 35,2 35,2 
ال أوافق  25 8,1 8,1 43,3 

محايد  3 1,0 1,0 44,3 
أوافق  95 30,9 30,9 75,2 

أوافق بشدة  76 24,8 24,8 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
277 

 
 يتوفر في الجامعة موقع الكتروني فرعي ومحدث لكل عضو هيئة تدريس يشتمل على سيرته الذاتية ومعلوماته الشخصية

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid  ال أوافق بشدة 91 29,6 29,6 29,6 

ال أوافق  117 38,1 38,1 67,8 
محايد  50 16,3 16,3 84,0 
أوافق  39 12,7 12,7 96,7 

أوافق بشدة  10 3,3 3,3 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 تقوم الجامعة بنشر أبحاث ومقاالت أعضاء هيئة التدريس على بوابتها االلكترونية بشكل مستمر.
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 140 45,6 45,6 45,6 
ال أوافق  69 22,5 22,5 68,1 

محايد  12 3,9 3,9 72,0 
أوافق  36 11,7 11,7 83,7 

أوافق بشدة  50 16,3 16,3 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 يهتم موقع الجامعة بنشر المقررات الدراسية للطالب وتحدثها
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 90 29,3 29,3 29,3 
ال أوافق  66 21,5 21,5 50,8 

محايد  15 4,9 4,9 55,7 
أوافق  36 11,7 11,7 67,4 

أوافق بشدة  100 32,6 32,6 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 تهتم الجامعة بنشر اإلعالنات والنشاطات التي تقوم بها على بوابتها االلكترونية
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 41 13,4 13,4 13,4 
ال أوافق  65 21,2 21,2 34,5 

محايد  13 4,2 4,2 38,8 
أوافق  120 39,1 39,1 77,9 

أوافق بشدة  68 22,1 22,1 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 توفر الجامعة مكتبة الكترونية فعالة على بوابتها االلكترونية
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 55 17,9 17,9 17,9 
ال أوافق  59 19,2 19,2 37,1 

محايد  38 12,4 12,4 49,5 
أوافق  59 19,2 19,2 68,7 

أوافق بشدة  96 31,3 31,3 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 توفر الجامعة منصة الكترونية فعالة خاصة بالتواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة.
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 100 32,6 32,6 32,6 
ال أوافق  103 33,6 33,6 66,1 

محايد  18 5,9 5,9 72,0 
أوافق  47 15,3 15,3 87,3 

أوافق بشدة  39 12,7 12,7 100,0 
Total 307 100,0 100,0  
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 تتوفر البوابة االلكترونية للجامعة على منصة خاصة وفعالة تساعد في تواصل الباحثين معها وحل مشكالتهم
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 160 52,1 52,1 52,1 
ال أوافق  100 32,6 32,6 84,7 

محايد  36 11,7 11,7 96,4 
أوافق  6 2,0 2,0 98,4 

أوافق بشدة  5 1,6 1,6 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 تتيح الجامعة خدماتها ومنتجاتها عبر البوابة االلكترونية للقطاع الخاص بشكل فعال
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 100 32,6 32,6 32,6 
ال أوافق  66 21,5 21,5 54,1 

محايد  14 4,6 4,6 58,6 
أوافق  88 28,7 28,7 87,3 

أوافق بشدة  39 12,7 12,7 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 تسعى الجامعة لتوفير منصة تفاعلية خاصة بتقديم خدمات  للخريجين ومتابعتهم
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 150 48,9 48,9 48,9 
ال أوافق  103 33,6 33,6 82,4 

محايد  46 15,0 15,0 97,4 
أوافق  7 2,3 2,3 99,7 

أوافق بشدة  1 ,3 ,3 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 تشجع الجامعة على استخدام الوسائط الرقمية في عملية التدريس
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 54 17,6 17,6 17,6 
ال أوافق  66 21,5 21,5 39,1 

محايد  20 6,5 6,5 45,6 
أوافق  68 22,1 22,1 67,8 

أوافق بشدة  99 32,2 32,2 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 وجود أنظمة الكترونية ذات إمكانيات بحثية تساعد للوصول إلى مصادر المعلومات داخل وخارج الجامعة
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 71 23,1 23,1 23,1 
ال أوافق  99 32,2 32,2 55,4 

محايد  12 3,9 3,9 59,3 
أوافق  37 12,1 12,1 71,3 

أوافق بشدة  88 28,7 28,7 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 تتوفر تجهيزات حاسوبية وبقدر كاف لدعم الوصول لمصادر المعلومات داخل الجامعة
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 99 32,2 32,2 32,2 
ال أوافق  82 26,7 26,7 59,0 

محايد  14 4,6 4,6 63,5 
أوافق  23 7,5 7,5 71,0 

أوافق بشدة  89 29,0 29,0 100,0 
Total 307 100,0 100,0  
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 تقوم الجامعة باستخدام وسائل تكنولوجية  حديثة للتعليم عن بعد

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid  ال أوافق بشدة 150 48,9 48,9 48,9 

ال أوافق  50 16,3 16,3 65,1 
محايد  20 6,5 6,5 71,7 
أوافق  39 12,7 12,7 84,4 

أوافق بشدة  48 15,6 15,6 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 تهتم الجامعة بإتاحة تقنيات "مؤتمرات الفيديو" Video Conference  للباحثين
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 105 34,2 34,2 34,2 
ال أوافق  45 14,7 14,7 48,9 

محايد  20 6,5 6,5 55,4 
أوافق  69 22,5 22,5 77,9 

أوافق بشدة  68 22,1 22,1 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 
 
 
 

 تتوفر الجامعة على تقنيات تتيح تسجيل المحاضرات بشكل مرئي للطلبة
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 101 32,9 32,9 32,9 
ال أوافق  98 31,9 31,9 64,8 

محايد  19 6,2 6,2 71,0 
أوافق  50 16,3 16,3 87,3 

أوافق بشدة  39 12,7 12,7 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 تتيح الجامعة تقنيات متطورة  لتدريس مقاييس مفتوحة عبر االنترنت
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 105 34,2 34,2 34,2 
ال أوافق  73 23,8 23,8 58,0 

محايد  25 8,1 8,1 66,1 
أوافق  35 11,4 11,4 77,5 

أوافق بشدة  69 22,5 22,5 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 تهتم الجامعة  باستخدام الوسائط الرقمية لترويج مخرجاتها
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 113 36,8 36,8 36,8 
ال أوافق  50 16,3 16,3 53,1 

محايد  23 7,5 7,5 60,6 
أوافق  65 21,2 21,2 81,8 

أوافق بشدة  56 18,2 18,2 100,0 
Total 307 100,0 100,0  

 
 

 تسعى الجامعة لتطوير تقنيات خاصة للتواصل بين مخابر البحث وقطاعات الجوتمع الحتلي
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  ال أوافق بشدة 124 40,4 40,4 40,4 
ال أوافق  103 33,6 33,6 73,9 

محايد  38 12,4 12,4 86,3 
أوافق  29 9,4 9,4 95,8 

أوافق بشدة  13 4,2 4,2 100,0 
Total 307 100,0 100,0  
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معامل االرتباط حملاور الدراسة يف جامعات الدراسة 
Correlations 

التعليم   البحث  المجتمع  البوابة  تكنولوجيا 
التعليم  Pearson Correlation 1 ,955** ,961** ,933** ,957** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 808 808 808 808 808 

البحث  Pearson Correlation ,955** 1 ,975** ,971** ,970** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 

N 808 808 808 808 808 
المجتمع  Pearson Correlation ,961** ,975** 1 ,968** ,972** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 
N 808 808 808 808 808 

البوابة  Pearson Correlation ,933** ,971** ,968** 1 ,942** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 808 808 808 808 808 
تكنولوجيا  Pearson Correlation ,957** ,970** ,972** ,942** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 808 808 808 808 808 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 
 

 اختبار الفرضيات
 بني استخدام املوقع االلكرتوين كأحد 0.05: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية الفرضية األوىل

 أدوات التسويق االلكرتوين وتطور اجلامعة.
Regression 

 
 

Variables Entered/Removedb 
Model Variables Entered Variables Removed Method 

 a . Enterالموقع االلكتروني 1
a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: تطور الجامعة 
 

 
 

Model Summary 

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

Estimate 
1 ,971a ,943 ,943 ,27405 

a. Predictors: (Constant), الموقع االلكتروني 
 

 
 

ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 996,719 1 996,719 13271,578 ,000a 
Residual 60,532 806 ,075   

Total 1057,251 807    
a. Predictors: (Constant)الموقع االلكتروني 
b. Dependent Variable: تطور الجامعات 
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Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,168 ,023  7,167 ,000 

الموقع االلكتروني  ,951 ,008 ,971 115,202 ,000 
a. Dependent Variable: تطور الجامعات 

 
 

 

 بني استخدام التكنولوجيا احلديثة 0.05 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية الفرضية الثانية:
 كأحد أدوات التسويق االلكرتوين وتطور اجلامعات.

Variables Entered/Removedb 
Model Variables Entered Variables Removed Method 

 a . Enterالتكنولوجيا الحديةا 1
a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: تطور الجامعات 
 

 
 

Model Summary 

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

Estimate 
1 ,979a ,958 ,958 ,23457 

a. Predictors: (Constant), التكنولوجيا الحديثة 
 

 
 

ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1012,902 1 1012,902 18408,511 ,000a 
Residual 44,349 806 ,055   

Total 1057,251 807    
a. Predictors: (Constant), التكنولوجيا الحديثة 

b. Dependent Variable: تطور الجامعات 
 

 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,409 ,018  22,246 ,000 

التكنولوجيا الحديثة  ,808 ,006 ,979 135,678 ,000 
a. Dependent Variable: تطور الجامعات 
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