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  ار الموقعتقييم الموقع اإللكتروني لجامعة طيبة من وجهة نظر زو

  من� بن أحمد بن دمحمعابد حامد

ـــــة  ة، اململكــــــة العر�يـ ـــــة ال!�بيــــــة، جامعــــــة طيبــــــة، املدينــــــة املنــــــو رقــــــسم ال!�بيــــــة الفنيــــــة، "ليـ

  السعودية

  maabed@taibahu.edu.sa: ال-�يد ,لك!�و*ي

 :م=>ص 

اسـة مـدى تـوفر املعـاي�� �ساسـية �ـ� تـصميم املواقـع 
لك��ونيـ قة ا$# د ر*(دف 'ذه الو ة �ـ� موقـع ر

اسـة مـن  ار املوقع، حيث ت0ونت عينة الد رجامعة طيبة من وج6ة نظر ز . مـستخدم للموقـع) 102(وَّ

عة عF# ستة اقسام  زوNOمع املعلومات قام الباحث بتطوJر اسIبانة من خمسة محاو اساسية مو ر

ىســــ6ولة الوصــــو للموقـــع، ســــ6ولة 
بحــــار، جـــودة التــــصميم، جــــودة الـــنص وجــــودة اRSتــــو: وPـــ� . ل

اسـة Jة لإلجابة عFـ# أسـئلة الد رواستخدمت املتوسطات اROسابية و]نحرافات املعيا كمـا أجرJـت . ر

جة كب��ة جة توفر معاي�� الصدق والثبات بد ت ا$# د ات املصداقية والثبات والa` اشا راختبا ر ر كما . ر

ق ذات داللــة إحــصائية عFـ# متغ�ــ� جــودة 
بحـار ك اسـة ا$ــ# وجــود فـر ت نتــائج الد واشـا ر ت ر رمــا اشــا

ق ذات داللة إحصائية عF# متغ�� جودة التصميم   .والنتائج ا$# عدم وجود فر

  . معاي�� تصميم املواقع 
لك��ونية، موقع جامعة طيبة، تصميم املواقع:ال@لمات املفتاحية
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Evaluation of the Taibah University website from the point of view 
of website visitors 

Muneer Ahme HAmed 

Department of Art Education, College of Education, Taibah 
University, Medina, Saudi Arabia 

Email: maabed@taibahu.edu.sa 

Abstract 

This paper aims to study the availability of basic and standard 

elements in the design of websites on the Taibah University website 

from the viewpoint of the website's visitors. The  the study sample 

consisted of (102) users of the website. To collect the information, the 

researcher developed a questionnaire of (5) main sectors divided into 

six basic and standard elements: ease of access to the website, ease of 

navigation, quality of design, quality of text and quality of content. 

Means and standard deviations were used to answer the study 

questions. Also, credibility and reliability tests were conducted, which 
indicated the degree of availability of reliability and validity criteria to 

a large extent. The results of the study also indicated that there were 
statistically significant differences on the sailing quality variable, and 

the results indicated that there were no statistically significant 
differences on the design quality variable. 

Keywords: website design elements, Taibah University website, web 

design 
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  :مقدمة

lعد مواقع الشبكة العنكبوتية حاليا من أ'م أدوات التواصـل ممـا iعكـس أ'ميـة واج6ـة 
ــــاس  ـــع املــــــستخدم nــــــش0ل أســ ــــ� 'ــــــذه املواقـــ ــــات او املعلومــــــات �ــ ــــن املنتجــ -user(نوالــــــذين يبحثــــــو عــ

centred….(   ة عــن مجموعـــة مـــن الواج6ـــات رحيـــث ان أي موقــع �ـــ� الـــشبكة العنكبوتيــة 'ـــو عبـــا
ناملتصلة مع nعض6ا nسمات وظيفيـة معينـة لتقـديم خدمـة معينـة مـصممة لت0ـو سـ6لة ]سـتخدام 

ى�لوJـة القـصو �ـ� تـصميم املواقـع 
لك��ونيـة دائمـا ). Lee and Koubek 2010(للزائـرJن للموقـع 
وعليــھ فـــإن تفـــضيالت املـــستخدم�ن ). Lee and Koubek, 2010(يجــب ان تمـــنح للمـــستخدم�ن 

ضــــا'م lعت�ـــــ� عامـــــل م6ـــــم جـــــدا يجـــــب مراعاتــــھ عنـــــد تـــــصميم املواقـــــع عFـــــ# الـــــشبكة العنكبوتيـــــة .  رو
نت او مقــابالت، حيــث iع�ــ� املــستخدمو تفــضيالت املــستخدم�ن عــادة مــا تقــاس بواســطة اســت�يانا

خالل6ا من حيث تصميم املوقع وس6ولة استخدامھ أداء املوقع و جمالياتھ و غ�� ذلك من العوامل 
 Abelse et al., 1998; Helander and  Khalid, 2000; Cyr and Bonanni, 2005; Zviran(املؤثرة 

et al., 2006; Lee and Koubek, 2010; Tandon et al., 2016.(  

�� الوقت الرا'ن، lستخدم جميع اNOامعات السعودية موقع6ا ]لك��و¦ي عFـ# الـشبكة 
حيث . العنكبوتية كمنصة أساسية لتقديم العديد من املعلومات واO¨دمات �§اديمية من خالل6ا

lعــد اململكــة العرªيـــة الــسعودية واحـــدة مــن أك©ـــ� الــدو نمــوا �ـــ� اســتخدام الـــشبكة العنكبوتيــة
ً

 �ـــ� ل
ضـا املـستخدم�ن وقابليـة مواقــع اNOامعـات لتحقيـق مـا يركــز . العـالم رلـذلك، مـن امل6ـم التحقــق مـن 

قــة عFــ# موقــع جامعــة طيبــة . عليــھ املــستخدم ل6ــذه املواقــع اســة موضــوع 'ــذه الو رســ��كز 'ــذه الد ر
ا املــــستخدم�ن  ــ اســــة تــــوفر املعــــاي�� ]ساســــية لرضــ ار املوقــــع(رانموذجـــا لد ت �ــــ� تــــصميم صــــفحا) وَّز

  .الوJب

  :أEداف البحث

اسة عF# التا$� - قة، تت®¨ص ا'داف 'ذه الد دة �� 'ذه الو ربناء عF# ]دبيات الوا   :رر

اسات الa` تناولت �� طيا*(ا تصاميم املواقع 
لك��ونية  - رlسليط الضو عF# ]دبيات والد ر
  .وعناصر'ا وتطوJر'ا

املستخدم�ن nـش0ل عـام لمدى نجاح تصميم موقع جامعة طيبة 
لك��و¦ي للوصو لر°±²  -
ئ´ـــــسة وPـــــ� ــــالل خمـــــسة محـــــاو  روذلـــــك مـــــن خـ ، ســـــ6ولة 
بحـــــار، جـــــودة : ر ـــ6ولة الوصـــــو لســ

ضا املستخدم�ن ، وذلك من حيث  رالتصميم، جودة النص و جودة اRSتو   .ى

ـــاو - ــــد اRSـــ ــــع �ــــــ� lعــــــامل6م مــــــع املوقــــــع /رتحديــ ــــ# مــــــستخدمي املوقــ العناصــــــر الaــــــ` اشــــــ0لت عFــ

لك��و¦ي NOامعة طيبة.  

جموعـــــة مــــن التوصـــــيات الaــــ` قـــــد lــــسا'م �ـــــ� تطــــوJر وتحـــــس�ن املوقــــع 
لك��و¦ـــــي تقــــديم م -
  .NOامعة طيبة

اسة   :رIساؤالت الد

ا$# أي مدى تتوافر عناصر نجاح تصميم موقع جامعة طيبة ]لك��و¦ي من وج6ة : السؤال الرئ´س
  نظر املستخدم�ن؟
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  : Kسئلة الفرعية

تعامل �� تـصميم موقـع جامعـة طيبـة ]لك��و¦ـي مـن لا$# أي مدى تتوافر معاي�� س6ولة الوصو وال
  وج6ة نظر املستخدم�ن؟

ا$# أي مدى تتـوافر معـاي�� جـودة ]بحـار �ـ� تـصميم موقـع جامعـة طيبـة ]لك��و¦ـي مـن وج6ـة نظـر 
  املستخدم�ن؟

ىا$# أي مدى تتوافر معاي�� جودة اRSتو �� تصميم موقـع جامعـة طيبـة ]لك��و¦ـي مـن وج6ـة نظـر 
  دم�ن؟املستخ

²±° مستخدمي موقع جامعة طيبة ]لك��و¦ي عن املوقع؟   رما مدى 

اسة أEمية   :رالد

اســـة مـــن أ'ميـــة املوقـــع 
لك��و¦ـــي NOامعـــة طيبـــة حيـــث ستكـــشف  رت¸بــع أ'ميـــة 'ـــذه الد
اســــة  عــــن جــــودة تــــصميم املوقــــع 
لك��و¦ــــي ل®Nامعــــة مــــن وج6ــــة نظــــر ) لبحــــو هللا lعــــا$#(ر'ــــذه الد

ار للموقع nش0ل عاممستخدمي املوقع من طالب و «س او ز �Jن و أعضاء 'يئة د وادا ر   . ر

اسـة لتحقيق6ـا . روقد تؤكد 'ـذه �'ميـة نظـرة سـر«ع أل'ـداف البحـث الaـ` lـس¼# 'ـذه الد
²ــ±° مـــستخدمي املوقــع والـــذين مـــ¾(م  رحيــث أن تحقيـــق 'ــذه �'ـــداف يــؤدي بالتـــا$� ا$ــ# اســـتفادة و

نمثلو العمود �ساÀ±` الذي تأسست اNOامعة طالب وطالبات اNOامعة واملستفيدين م¾(ا والذين ي
سالة التعليم العا$� والبحث العلÁ` وخدمة اNSتمع   .رمن أجل6م و�P إيصال 

  :منLMية البحث

اســــة املـــنÂÃ الوصــــفي التحليFــــ� والــــذي تجتمـــع فيــــھ اNOوانــــب النظرJــــة  رانتNÃـــت 'ــــذه الد
  :والتطبيقية nش0ل مت0امل عF# النحو التا$�

  ):راسات السابقةالد(ياLQانب النظر 

يIيح 'ذا اNOانب للباحث ]طالع عF# ما يمكنھ من املراجع سواء باللغة العرªية او اللغة 
اســـة وأ'ــداف6ا بمــا يخــدم 'ـــذا البحــث وJــضيف اليــھ القيمـــة  ر
نجل�Äيــة ذات العالقــة بموضــوع الد

  .العلمية املناسبة

  :اLQانب التطبيقي

اســة التطبيقيـة بم قالبحــث، ونوعيـة البيانـات وطــر ) عينـة(جتمـع روIJـيح 'ـذا اNOانـب الد
  .جمع6ا وتحليل6ا

اسة  ك �� 'ذه الد رشا  مـن مـستخدمي موقـع جامعـة طيبـة ]لك��و¦ـي ع�ـ� اسـIبانة 102ر
ـــــة ـــ# الـــــــش6ر ابــــــــداء مــــــــن . الك��ونيــ ــــ# مــــــــدة تزJــــــــد عFـــــ ــــة عFـــ اســــ  وحaــــــــ° 5/4/2022رحيــــــــث اجرJــــــــت الد

والـذين ) بمختلـف صـفحاتھ( طيبـة تم اعتبار جميع مستخدمي موقـع جامعـة.  ميالدي16/5/2022
اسة   .راستخدموا موقع جامعة طيبة عF# ]ن��نت 'م الفئة املسÇ(دفة من 'ذه الد
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  :دبيات البحثأ

شادية `_ تصميم مواقع ,ن!�نت بناء عXY املستخدم   :رالقواعد ,

ــــف  ـــــة ا'تمامـــــــا م�Äايــــــــدا مــــــــن مختلــــ ـــة �خ�ــــــــ�ة، نـــــــال تــــــــصميم املواقــــــــع 
لك��ونيـــ �ـــــــ� Èونـــــ
ــ شـــــادية . صات واNSـــــاالتالتخصــ اســــات مجموعـــــة مــــن القواعـــــد ] رحيــــث قـــــدمت العديــــد مـــــن الد ر

 ,.For example, see Abelse et al(والنـصائح والتوجÉ(ـات للمـساعدة �ـ� تـصميم مواقـع ]ن��نـت 
1998; Shneiderman, 1998; Head, 1999; Palmer, 2002; Garrett, 2003; McCracken and 

Wolfe, 2004  .(ـــ� بـــالرÕـــ` ي¸بaـــ# املعـــاي�� الFاســـات ع رغم مـــن ذلـــك اختلفـــت العديـــد مـــن 'ـــذه الد
أ'ميــة وجــود ســتة معــاي�� لتــصميم ) Abelse et al).1998ىمراعا*(ـا �ــ� تــصميم املواقــع، فمــثال يــر 

ى]ســـتخدام ، اRSتـــو ، الـــرªط وال6ي0ـــل ، امل�ـــÄات : مواقـــع ]ترنـــت مـــع ال��ك�ـــÄ عFـــ# املـــستخدم وPـــ�
) Cyr and Bonanni, 2005;Cyr, 2008(ى´نمـا يـر العديـد مـن البـاحث�ن ومـ¾(م ب. اO¨اصـة واملظ6ـر

�Pثالثة عنصر ذات أ'مية أك�� فقط و #Fع Äتو ، املالحـة والتـصميم: ال��ك�RSب´نمـا §انـت ب¸يـة . ىا
كـسمات ) Lee and Koubek) 2010الـصفحة و تخطيط6ـا و جماليا*(ـا Pـ� العوامـل املو×ـ±° Ö(ـا مـن 

  . ع ]ن��نتأ'م لتصميم مواق

  :سbولة ,ستخدام

ــــرا  iعـــــد عنـــــصر ســـــ6ولة ]ســـــتخدام مـــــن املفـــــا'يم القابلـــــة للنقـــــد nـــــش0ل كب�ـــــ� وذلـــــك نظـ
تباطھ بالعنصر ال�شر من ناحية ومن ناحية أخر باملنتج او اO¨دمة و خصائص6ا nش0ل آخر ىال ي . ر

حات أو ســـ6ولة ســ6ولة ]ســـتخدام بأÚ(ــا ســـ6ولة التنقــل بـــ�ن الــصف) Flavián et al) .2006عــرف 
ب املـستخدم�ن للموقـع ]لك��و¦ـي .  اجراء عملية الشراء ع�� ]ن��نـت رمـضمو ]سـتخدام أو تجـا ن

 (HCI)والتفاعـــل معـــھ مـــن العناصـــر �ساســـية لقابليـــة ]ســـتخدام بـــ�ن املـــستخدم�ن واROاســـوب 
(Baber, C., 2005)  . ــشاف العالقــةIيجــة لك©ــ�ة املتغ�ــ�ات فإنــھ مــن الــصعب اكIبــ�ن ســ6ولة و كن

ªـــط أو تحديــــد أي . ]ســـتخدام و ســـمات تـــصميم صــــفحات املوقـــع ]لك��و¦ـــي رحيـــث مــــن الـــصعب 
عنصر �� تصميم املوقع أ'م من Èخر من وج6ة نظر املستخدم�ن ل0ل املواقع والـصفحات nـش0ل 

  ).User-centred web de ... 2019(قاطع 

اســات عFــ# ســ 6ولة ]ســتخدام و عالقتــھ ربــالرغم مــن ذلــك، فقــد أجرJــت العديــد مــن الد
اسات   ,Fu and  alvendy, 2002; Schaupp and Bélanger: (ربرضا املتصفح للموقع ومن 'ذه الد

2005; Flavián et al., 2006; Casaló et al., 2008; Belanche et al., 2012; Tandon et al., 
اســـات أن قابليــة و ســ6ولة ], )2016 ســتخدام والتنقــل Pــ� أ'ـــم روقــد أظ6ــرت العديــد مــن 'ــذه الد

ضا املتصفح�ن ل6ذه املواقع  #Fرمؤشر ع.  

اسـة                 ا$ـ# 'ـذه �'ميـة ، ) Schaupp and Bélanger, 2005(رعFـ# اNOانـب Èخـر لـم lـش�� د
  .نوعليھ فإن 'ذ اNOانب قد ي0و بحاجة ا$# املزJد من القاء الضوء عليھ

  :رضا املستخدمن

ائـــل للمواقـــع ]ك��ونيـــة وانIـــشار تقـــديم اO¨ـــدمات عـــن طرJق6ـــا، زعـــز النمـــو الـــسر«ع وال6
ئ´س �� تصميم املواقع 
لك��ونيـة  ).  Muylle et al., 2004(ر]'تمام بر²±° املستخدم�ن كعنصر 

رضــــا املــــستخدم�ن يــــوثر عFــــ# الــــوالء و الثقــــة و إتمــــام عمليــــات الــــشراء باإلضــــافة ا$ــــ# §ونــــھ مــــرتبط 
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ضــا املتــصفح�ن ملوقـــع ]ك��و¦ــي غايــة �ـــ� بالنتــائج الــسلوكية للمــستخدم ر�ن ولـــذا iعــد ال��ك�ــÄ عFـــ# 
صـمم العديـد ). Shankar et al., 2003; Gustafsson et al., 2005 ;Flavián et al., 2006(�'ميـة

ضـا املـستخدم�ن    ,.Doll et al(رمـن البـاحث�ن نمـاذج مختلفـة ومـن وج6ـات نظـر مختلفـة لوصــف 
1994; Szymanski and Hise, 2000; McKinney et al., 2002; Muylle et al. ,004 ;Schaupp 

and Bélanger, 2005 .( اق�ــ�حDoll et al) .1994 ( نموذجــا م0ونـــا مــن خمــسة عناصــر لقيـــاس
، الــش0ل والتــصميم، الدقــة ، الــسرعة و ســ6ولة : الــسمات املؤديــة لرضــا املــستخدم�ن وPــ� ىاRSتــو

 ,Szymanski and Hise, 2000; Liu et al., 2008; Yoon (العديـد مـن البـاحث�ن مثـل . ]سـتخدام
2010; Guo et al., 2012; Tandon et al., 2017(أ'مية عنصر التصميم العام للموقع #Fأكدوا ع .

ـــــــــــات  ــــــــــصميم واج6ـ ـــــــق تــ ـــــث تناســـــ ــــن حيـــــــ ـــــــــي مــــــــ ــــــع ]ك��و¦ـــ ــــــــصميم املوقــــــ ــــــــدا تــــ ــ ـــــ� تحديــ و nــــــــــــش0ل اك©ـــــــ
 ;McKinney et al., 2002(املوقـع و جـودة تـصميم ) Ozok and Salvendy, 2000(املـستخدم�ن

Kim and Stoel, 2004; Ha and Im, 2012) +(User-centred web de ... 2019..(  

اسـتھ عFـ# تـأث�� تـصميم املوقـع 
لك��و¦ـي ) Zviran et al) .2006باملقابـل، لـم يركـز  ر�ـ� د
ضا املستخدم�ن ، حيـث وجـد أن اRSتـو و إم0انيـة البحـث ملواقـع ]ن��نـ  #Fىع ت §انـت تنêـé بر²ـ±° ر

مـــن وج6ـــة نظـــر التـــصميم الـــذي يركـــز عFـــ# املـــستخدم، iعت�ـــ� الف6ـــم �فـــضل . املـــستخدم�ن كـــذلك
شادات و محددات مرتبطة بتصميم  رلر²±° املستخدم�ن م6ما جدا ألنھ يؤدي ا$# صياغة و تطوJر إ

ً ً

يجــب ]خــذ �ــ� باإلضــافة ا$ــ# ذلــك، . املواقــع ]ك��ونيــة وªالتــا$� ضــمان أفــضل لر²ــ±° املــستخدم�ن
ضــا املــستخدم�ن  قــات الثقافيــة مــن حيــث تفــضيالت التــصميم و  ر]عتبــار  الفر  Marcus and(و

Gould, 2000; Cyr, 2008; Liu et al., 2008) (User-centred web de ... 2019 ( مما اليدع مجـاال
اسات �� 'ذا اO¨صوص   .رللشك بأ'مية اجراء املزJد من الد

  :صفات وخصائص املستخدمن

ــــتالف  اســـــات محـــــدودة بحثـــــت أثـــــر ]خـ ـــسابقة أن 'نـــــاك د ـــة �بحـــــاث الــ ركـــــشفت مراجعــ
اســـــة لـــــــ . الـــــديموغرا�� و عالقتـــــھ بتفـــــضيالت تــــــصميم املواقـــــع ]ك��ونيـــــة  Simonرحيــــــث أظ6ـــــرت د

اج6ــــة ) 2001( واســـتجابات مختلفـــة �ـــ� اNOـــ¸س بـــ�ن الـــذ§و و]نـــاث مـــن حيـــث فعاليـــة التواصـــل و ر
ناث يفـــضلو تــصميم املواقـــع 
لك��ونيـــة ذات الرســـوميات �قـــل و املــستخدم، حيـــث وجـــد أن ]نـــ

نـة باملـستخدم�ن الـذ§و دحام �قـل مقا ر] ر اسـة أخـر لــ . ز ىو'ـذا ممـا ايدتـھ د  Simon and Peppasر
اسة أخر لـ ) 2005( ىود   ).Cyr and Bonanni) 2005ر

اك اNOما$� ملواقع ]ن��نت وأ اسة تأث�� ]د رأجرJت أبحاث أخر لد ر ظ6رت نتائج إيجابية ى
̈ـصوص   Oـذا ا)Ö ̧ـس�ن NOة ب�ن اRíوا)Cousaris et al., 2008; Tuch et al. (2010 . ( #واضـافة ا$ـ

ـــــصية  ــــستخدم�ن تبعــــــا O¨صائــــــص6م الî¨ـ ـــــ�ن ســــــلوك و موافــــــق املــ ذلــــــك ايــــــضا، يؤكــــــد ]خــــــتالف بـ
ً

اسة لـ    ). Yoon, 2010(روالثقافية د

ن الî¨ــصية بحاجــة ا$ــ# مزJــد مــن لــذا مــن الواíــï أثــر الــصفات وخــصائص املــستخدم�
اسة   .رالبحث والد
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  :معاي� التقييم

قوطر  lعددت ]س��اتيجيات و�ساليب و�طر املستخدمة �� تقييم املواقع 
لك��ونية
استخدام6ا وال6دف م¾(ا، ولكت يبقى انـھ مـن املؤكـد أن نجـاح املوقـع ]ك��و¦ـي iعتمـد عFـ# وصـولھ 

ضا'مللفئة املسÇ(دفة ونجاحھ ��   . ر كسب 

اســـة  تحليـــل مف6ـــوم و عمليـــات تقيـــيم املواقـــع عFــــ# ) Dragulanescu, 2002(رتناولـــت د
ة اNOــــودة و اق�ــــ�ح nعــــض املعــــاي�� لتقيــــيم جــــودة  رالــــشبكة العنكبوتيــــة بنــــاء عFــــ# nعــــض مفــــا'يم إدا

اسـة تطبيقيـة عFـ# تـأث�� جـودة املو(Kung & Chuo, 2002)أيضا اتبعھ . املواقع و تفضيال*(ا قـع ر بد
س . ]ك��و¦ــي عFــ# ت0ــوJن موقــف إيجــاóي لــدى املتعلمــ�ن أيــضا تطبيقــات لتقيــيم ) Son, 2005(رود

املواقع 
لك��ونية التعليمية nش0ل خاص وأدرج سمات إضافية لتقييم املواقـع املرتبطـة بالعمليـة 
  . التعليمية

اســـة  ات  ،الaـــ` أجرJـــت عFـــ# الطلبـــة �ـــ� اNOامعـــ(Caglar & Mentes, 2012)رركـــزت د
وªيـــة، عFـــ# أ'ميـــة الواقـــع 
لك��ونيـــة ل®Nامعـــات واملؤســـسات التعليميـــة، حيـــث lعت�ـــ� البوابـــة  ر�و

وأضـــاف ان قابليـــة و ســـ6ولة ]ســـتخدام تمكـــن . ل]ك��ونيـــة ل®Rـــصو عFـــ# املعلومـــات بال¸ـــسبة ل6ـــا
 ,Ababtain & Khan)كمـا ركـز . لاملستخدم�ن بالبقاء �� الب´ئة الرقمية لوقـت أطـو و بفاعليـة أك�ـ�

ضـا (2017 ر كث��ا ع�F قابلية ]ستخدام و ذكر اÚ(ا من العوامل ال6امة بل و]ساسية الaـ` تـؤثر �ـ� 
ـــة �ـــــ� املواقـــــع التعليميـــــة كمـــــا ان 'نـــــاك العديـــــد مـــــن قـــــوائم . الزائـــــرJن للمواقـــــع 
لك��ونيـــــة و خاصــ

 عF# الشبكة العنكبوتية التدقيق و املعاي�� الl `aساعد �� تصميم و تقييم جودة املواقع ]ك��ونية
ضـــا املـــستخدم�ن وªالتـــا$� تحقيـــق �'ـــداف امل¸ـــشودة مـــن تلـــك  رو lــس6م nـــش0ل فعـــال للوصـــو ا$ـــ#  ل

  .املواقع

اسة  ا$# أن تصميم املوقـع وإم0انيـة اسـتخدام ) Hasbullah et al., 2016(ركما خلصت د
ة �� اNOامعة تجاه املوقع املوقع nسالسة من قبل الطلبة �P من العوامل الa` تؤثر �� سلوك الطلب

اسة �� اNOامعة املال�Äية. ]ك��و¦ي   .رحيث أجرJت الد

ة قابليـة الوصـو لـشبكة ) W3C(¦شرت اتحاد شبكة الوJب العاملية  لوالaـ` Pـ� ضـن مبـاد ر
شادات ومعاي�� إلتاحة الوصو ا$# ]ن��نـت وجعل6ـا �ـ� متنـاو اNOميـع) WAI(الوJب  لإ ل يطلـق عFـ# . ر

شادات  شادات س6ولة استخدام اRSتو ]ك��¦ـي "ر'ذه ] ىإ ̧ـõ¨ة الثانيـة مـن )WCAG(ر ، وlعـد ال
  ). WCAG2.2) (WCAG, 2020(التحديث الثا¦ي آخر اصدار ل6ا 

اسـة  سـت تقيـيم جـودة املواقـع 
لك��ونيـة ) Longstreet et al., 2021(رو'نـاك د رالaـ` د
  . من ناحية تقييم جودة املوقع من قبل املسÇ(لك�ن

اسات عديدةو�� ال اسـة . روطن العرóي، أجرJت د عيـادات، (رفعFـ# سـ�يل املثـال، ذكـرت د
الaــ` طبق6ــا عFــ# موقــع جامعــة ال��مــوك 
لك��و¦ــي والaــ` خلــصت ا$ــ# أ'ميــة ) 2015, يوســف احمــد

�P داثة ، الدقة ، مظ6ر الشاشة ، التصميم، اللغة و التصفح: ستة عواملROاسة . ا  &دياب )رود
öي aـ` ركـزت عFـ# املعـاي�� اNOماليـة �ـ� املواقـع ]ك��ونيـة التعليميـة والaـ` تخصـصت  ال(2019 ,راROـا

  . تحديدا �� معاي�� اNOمال اللو¦ي �� صفحات املوقع 
لك��و¦ي

اســات جـة تــوافر معـاي�� تــصميم ; 2017, ث¸يــو ;Hidayah et al., 2019)ركمـا ايـدت د رد
�و¦ــــي مـــن وج6ــــة نظـــر متخصــــ÷±` تكنولوجيــــا املواقـــع 
لك��ونيــــة �ـــ� موقــــع جامعـــة ال��مــــوك 
لك�
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نـة ومعيـار  ;.n.d ,املعلومـات و]تـصاالت يوسـف عيـادات اسـة مقا رمعـاي�� تقيـيم مواقـع 
ن��نـت د ر
 العديـد مـن املعـاي�� (.n.d ,صـوفيان& مـصباح ; 2018, دمحم ;.n.d ,يالعمـر& عيـادات  ;.n.d ,  مق�ـ�ح

'ا ال6ام �� تقييم املواقع ]  .ك��ونيةرالa` ذكرت و دو

سات السابقة iستخلص الباحث التا$�   :رمن خالل الدا

اســـات الـــسابقة  رلــم تتطـــر أي مـــن الد  تقيـــيم املوقـــع ]ك��و¦ـــي -عFـــ# حـــد علـــم الباحـــث-ق
اســات الــسابقة �ــ� اNSــال مــن . NOامعــة طيبــة مــن وج6ــة نظــر املــستخدم�ن رتمــت ]ســتفادة مــن الد

ار ²±° ز وتحديد معاي�� محددة lساعد �� قياس    . موقع جامعة طيبة ]لك��و¦ي عن املوقعر

  :التعرiفات hجرائية

ة، :املوقع ,ك!�و*ي LQامعة طيبة ر 'و املوقع ]ك��و¦ي الرسÁ` التاnع NOامعة طيبة باملدينة املنو
ـــــــسعودية ـــــــــ ـــة الــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــة العرªيــ ـــــــــ ـــــــــا$�. اململكــــ ـــــــــ ـــوان التـــ ــــــــ ـــــــــ ـــــالل العنـ ـــــــــ ـــــــــــن خــــــ ـــــــــ ــــــــھ مـ ــــــــ ـــــــــــدخو عليــــ ـــــــــ ـــــتم الـ ـــــــــ : ليـــــــ

"https://www.taibahu.edu.sa."  

�ار املوقع من طالب اNOامعة أو :معاي و �P أدوات القياس الi `aستخدم6ا 'ذا البحث عن طرJق ز
  .غ��'م

klmامعة من خالل خمسة : الرNOراملقصود بھ ¦سبة الشعو بالر²±° من  قبل املستخدم�ن ملوقع ا
  :معاي�� محددة و العناصر املتفرعة م¾(ا ، و الa` تتمثل ��

  :معاي� سbولة التعامل 

  لإيجاد املوقع والدخو اليھس6ولة  -

  وجود دليل بتعليمات املوقع -

  اROفاظ عF# خصوصية املعلومات الî¨صية للمستخدم -

  تكيف املوقع حسب حاجة املستخدم -

  :معاي� جودة hبحار

  معرفة اتجا'ات 
بحار �� املوقع -

ابط -   وفاعلية جميع الر

دحام املعلومات �� الصفحة الواحدة -   زعدم ا

   �� عملية 
بحار]عتماد عF# النص -

  استخدام ]يقونات ذات الداللة الواRíة -

  إم0انية العودة ا$# الصفحة الرئ´سية من أي م0ان -
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  :معاي� جودة التصميم

  جودة وجاذبية التصميم  -

  ىاROفاظ عF# نمط واحد للتصميم عF# مستو جميع صفحات املوقع -

  ]ستخدام الفعال للمساحات البيضاء -

  nساطة العرض -

زخدام الصو والرمو الغ�� واRíة أو الغ�� مف6ومةتجنب است -   ر

  استخدام ]يقونات ذات الداللة  -

  املوائمة مع مختلف �ج6زة -

  :معاي� جودة النص

  مناسبة Nûم النص -

  استخدام خطوط موحدة وس6لة القراءة -

ابط الIشعي�ية وتمي�Ä'ا -   وتلوJن اO¨طوط ذات الر

  فيةاستخدام ألوان علية التباين ب�ن النص واO¨ل -

  مناسبة اO¨طوط عF# جميع املتصفحات -

  :ىمعاي� جودة اopتو

Jخ التحديث - ي بوضع تا رتحديث اRSتو nش0ل دو ر   ى

  عدم وجود أخطاء امالئية أو نحوJة -

اسة   :رخطوات وإجراءات الد

اسة   رأداة الد

جة توفر معاي�� تصميم املوقع ]لك��و¦ي NOامعة طيبة م ن رقام الباحث بتطوJر اسIبانة لقياس د
اسـات الـسابقة ذات العالقـة بموضــوع  روج6ـة نظـر املـستخدم�ن، وذلـك nعـد مراجعــة ]دبيـات والد

ن عنــصر فرþـــ� لقيـــاس . البحــث óعــة وعـــشر وتـــضمنت ]ســIبانة خمـــسة معــاي�� أساســـية تتـــضمن أ ر
ار موقع اNOامعة ]لك��و¦ي، و�P §اآلlي   :و]تجا'ات الفرعية للمعاي�� لز

ار موقع جامعة    :طيبةواتجاEات ز

ار موقــع جامعــة طيبــة ]لك��و¦ــي مــن خــالل استقــصاء وج6ــة نظــر'م نحــو املوقــع مــن  وتــم تقيــيم ز
ن عنصر معيار تندرج تحت خمـسة  óعة وعشر يخالل اسئلة ]سIبانة الa` وج6ت الÉ(م لقياس أ و ر

ئ´سة تمثل اRSاو الرئ´سة للتقييم، و�P §التا$� رعناوJن    :ر
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  :تندرج تحتھ العناصر التالية، وسهولة الوصول: المحور األول

  .لس6ولة إيجاد املوقع والدخو اليھ -1
  وجود دليل بتعليمات املوقع -2
  اROفاظ عF# خصوصية املستخدم -3
  تكيف املوقع حسب حاجة املستخدم -4

  :، وتندرج تحتھ العناصر التاليةسهولة اإلبحار: المحور الثاني

  معرفة اتجا'ات التنقل  -1
ابط -2   وفاعلية جميع الر
دحام  -3   املعلوماتزعدم ا
  ]عتماد علىالنص �� 
بحار -4
  إم0انية العودة للصفحة الرئ´سة -5
   ا$# ال6دفلس6ولة الوصو -6

  :جودة التصميم ، وتندرج تحته العناصر التالية: المحور الثالث
  جاذبية التصميم -1
  اROفاظ عF# نمط التصميم -2
  استخدام املساحات البيضاء -3
  ال�ساطة �� العرض -4
  Ríةرتجنب استخدام الصو الغ��وا -5
  استخدام ]يقونات ذات الداللة -6
  املوائمة مع مختلف �ج6زة -7

  : ، وتندرج تحتھ العناصر التاليةجودة النص: المحور الرابع

  مناسبة Nûم النص -1
  استخدام خطوط موحدة -2
ابط الIشعي�ية -3   وتمي�Ä اO¨طوط ذات الر
  التباين ب�ن النص واO¨لفية -4
  مناسبة اO¨طوط عF# جميع املتصفحات -5

  : ، وتندرج تحتھ العناصر التاليةجودة وحداثة المحتوى: مسالمحور الخا

ي -1   رالتحديث الدو
  .اO¨لو من �خطاء ]مالئية والنحوJة -2

جـات، حيـث             اسـة وفقـا لتـص¸يف اليكـرت مـن خمـسة د روقد تم تـص¸يف اتجا'ـات عينـة الد ر
ـــيم ــــصر موضـــــوع التقيــ ـــدد النجـــــوم عـــــن مـــــستو الر²ـــــ±° عـــــن العنـ 
جابـــــة حيـــــث أعطيـــــت . ىlع�ـــــ� عــ
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جة كب��ة جدا  جات(رباملوافقة بد جات(و
جابة باملوافقة ) رخمسة د óعة د رأ و 
جابة املتوسطة ) ر
جات( جت�ن(و
جابة nعد املوافقة ) رثالث د 
طـالق ) رد #Fعدم املوافقة عn جابة
جـة واحـدة(و ) رد

  :وقد اعتمد الباحث التص¸يف ادناه لعرض تص¸يف اRSتوJات

جة   #ا$  من  رالد

جة كب��ة جدا   5.00  4.20  رد

جة كب��ة   4.19  3.40  رد

جة متوسطة   3.39  2.60  رد

جة قليلة   2.59  1.80  رد

جة قليلة جدا   1.79  1.00  رد

اسة   :رإجراءات الد

ســـال6ا ع�ـــ� منـــصات  رقـــام الباحـــث ب¸ـــشر ]ســـIبانة الك��ونيـــا عFـــ# افـــراد العينـــة وذلـــك مـــن خـــالل ا
ً

�þفــاق . التواصــل ]جتمــا اســة وال6ــدف منــھركمــا تــم ا وقــد أجــاب عFــ# . رlعليمــات توíــï أ'ميــة الد
جاتــھ اO¨مــسة و . فقــرات ]ســت�يان اغلــب افــراد العينــة رقــد اســتخدم الباحــث مقيــاس اليكــرت بتد

óعـة نجـوم ا$ـ# موافـق بقـوة و موافـق و الـثالث . أعطت 
جابات nش0ل نجـوم رحيـث lـش�� خمـسة وأ
ªما أو محايد ب´نما lش�� النج متان والنجمة الواحدة ا$# ع�� موافق و غ�� موافق اطالقا رنجوم ا$# 

  . عF# التوا$�

اسة   :رمجتمع الد

اسة من  ار موقع جامعة طيبة ]لك��و¦ي102رت0ونت عينة الد   . و فردا من ز

  ال¸سبة املئوJة  العدد  ىاملستو  املتغ��

  %71  72  طالبة/طالب

  %7  7  موظفة/موظف

«س   %10  10  رعضو 'يئة تد
  العمل

  %12  12  ال اجابة

  %61  62  ذكر

  اNO¸س  %15  15  ان�°

  %24  24  ال اجابة

 من 72 مشار§ا م¾(م 102ليت�ï من اNOدو أعاله اجما$� عدد املشارك�ن �� السIبانة و'و                
، % 7 متجاوªا ب¸سبة 7ب´نما املشارك�ن من املوظف�ن 'و عدد % 81الطلبة و'و ما iش0ل ما ¦س�تھ 

«س ف¸ــسبÇ(م امــا ا  مــشار§ا 12 مــشارك�ن ب´نمــا امتنــع عــدد 10بمــا مجموعــھ % 12رعــضاء 'يئــة التــد
ً
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ركمـــا يظ6ـــر تفـــو ¦ـــسبة املـــشاركة مـــن الـــذ§و عFـــ# ]نـــاث، إال �ـــ� حالـــة اعتبـــار . عــن lـــسمية عمل6ـــم ق
ªة ا$# حد ما  ٍالراغب�ن �� عدم 
جابة 'م من ]ناث فست0و ال¸سبة متقا ر   ). تقرJبا% 60ا$# % 40(ن

  :نتائج ,سwبانة

Jـــــة لفـــــرات �داة  ــــ# حـــــساب املتوســـــطات اROـــــسابية و]نحرافـــــات املعيا ـــاء عFـ رتـــــم عـــــرض النتـــــائج بنــ
�Fكما ي ، 'ا ل0ل محو رومحاو   :ر

  سهولة الوصول: نتيجة المحور األول: أوال

رقم 
  العنصر

]نحراف   املتوسط  العنصر
  ياملعيار

  التباين

  1.70  1.30  3.94  لس6ولة إيجاد املوقع والدخو اليھ  1

  1.89  1.38  2.94  وجود دليل بتعليمات املوقع  2

  1.51  1.23  4.06  اROفاظ عF# خصوصية املستخدم  3

  1.54  1.24  3.43  تكيف املوقع حسب حاجة املستخدم  4

  

  التقييم

  رقم العنصر
1  2  3  4  5  

1  5.26%  11.58%  16.84%  11.58%  54.74%  

2  18.28%  19.35%  25.81%  18.28%  18.28%  

3  7.53%  9.68%  15.05%  17.20%  50.54%  

4  6.45%  21.51%  22.58%  25.81%  23.66%  

  سbولة hبحار: رنwيجة اopو الثا*ي: ثانيا

رقم 
  العنصر

]نحراف   املتوسط  العنصر
  ياملعيار

  التباين

  2.05  1.43  2.95  معرفة اتجا'ات التنقل  1

ابط  2   2.08  1.44  2.80  وفاعلية جميع الر

دحام املعلوماتع  3   2.34  1.53  3.04  زدم ا

  1.77  1.33  3.10  ]عتماد عF# النص �� 
بحار  4

  2.60  1.61  3.07  إم0انية العودة للصفحة الرئ´سة  5
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  2.33  1.53  2.64  لس6ولة الوصو ا$# ال6دف  6

  

  التقييم

  رقم العنصر
1  2  3  4  5  

1  21.28%  21.28%  19.15%  18.09%  20.21%  

2  26.32%  21.05%  14.74%  22.11%  15.79%  

3  23.40%  18.09%  15.96%  15.96%  26.60%  

4  9.57%  31.91%  21.28%  13.83%  23.40%  

5  26.60%  17.02%  8.51%  18.09%  29.79%  

6  33.33%  19.23%  19.23%  6.41%  21.79%  

ثالثا
ً

  جودة التصميم: رنwيجة اopو الثالث: 

رقم 
  العنصر

]نحراف   املتوسط  العنصر
  يملعيارا

  التباين

  1.80  1.34  2.80  جاذبية التصميم  1

  2.25  1.50  2.96  اROفاظ عF# نمط التصميم  2

  1.81  1.34  3.04  استخدام املساحات البيضاء  3

  1.93  1.39  3.17  ال�ساطة �� العرض  4

رتجنب استخدام الصو الغ��   5
  واRíة

3.15  1.39  1.93  

  1.75  1.32  3.03  استخدام ]يقونات ذات الداللة  6

  1.93  1.39  3.04  املوائمة مع مختلف �ج6زة  7

  

  التقييم

  رقم العنصر
1  2  3  4  5  

1  21.28%  23.40%  24.47%  15.96%  14.89%  

2  26.60%  12.77%  21.28%  17.02%  22.34%  

3  12.77%  28.72%  21.28%  15.96%  21.28%  
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4  16.84%  15.79%  24.21%  20.00%  23.16%  

5  15.05%  20.43%  23.66%  16.13%  24.73%  

6  11.83%  29.03%  24.73%  12.90%  21.51%  

7  18.28%  20.43%  19.35%  22.58%  19.35%  

ا|عا
ً

  جودة النص: رنwيجة اopو الرا|ع: ر

رقم 
  العنصر

]نحراف   املتوسط  العنصر
  ياملعيار

  التباين

  1.85  1.36  3.26  مناسبة Nûم النص  1

  1.99  1.41  3.55  استخدام خطوط موحدة  2

ابط   3 وتمي�Ä اO¨طوط ذات الر
  الIشعي�ية

3.21  1.49  2.21  

  1.94  1.39  3.40  التباين ب�ن النص واO¨لفية  4

مناسبة اO¨طوط عF# جميع   5
  املتصفحات

3.30  1.44  2.06  

  

  التقييم

  رقم العنصر
1  2  3  4  5  

1  11.70%  20.21%  26.60%  13.83%  27.66%  

2  8.51%  21.28%  17.02%  12.77%  40.43%  

3  14.89%  26.60%  11.70%  15.96%  30.85%  

4  12.77%  15.96%  20.21%  20.21%  30.85%  

5  13.83%  20.21%  19.15%  15.96%  30.85%  
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خامسا
ً

  ىجودة اopتو: رنwيجة اopو اQ>امس: 

رقم 
  العنصر

]نحراف   املتوسط  العنصر
  ياملعيار

  التباين

ي  1   2.38  1.54  2.69  رالتحديث الدو

اO¨لو من �خطاء ]مالئية   2
  والنحوJة

3.82  1.36  1.85  

  

  التقييم

  رقم العنصر
1  2  3  4  5  

1  33.68%  13.68%  15.79%  17.89%  17.89%  

2  10.64%  7.45%  17.02%  19.15%  45.74%  

  :اختبار صدق Kداة

ســـال ]ســـIبانة عFـــ#  مجموعـــة مـــن رللتحقـــق مـــن صـــدق �داة، قـــام الباحـــث بتحكيم6ـــا مـــن خـــالل ا
املتخصــص�ن �ــ� الفــن والتــصميم وتقنيــات ]ن��نــت، وقــد أخــذ الباحــث املالحظــات واملق��حــات وتــم 

  . lعديل ]سIبانة �� ضو�(ا

 `êJكما تم عمل ¦شر تجر)Pilot (دفة تحديدا)Çا للفئة املس)Çبانة للتأكد من فاعليIلالس
ً

.  

نبـاخ وفحــص مــست ىو ]lـساق الــداخ�F وذلــك للتأكــد وكمـا اعتمــد الباحــث حـساب معامــل الفــا كر
اسة تتمكن من التعامل مع  رمن جانت املصداقية �� ]سIبانة و §و �سئلة الa` تIناول6ا أداة الد ن

ة عF# قياس6ا اسة والقد ر§افة ]nعاد اO¨اصة بالد   .ر

اسة   :رمعيار صدق وثبات أداة الد

ف متماثلـــة، لالثبـــات 'ـــو ضـــمان اROـــصو عFـــ# نفـــس عFـــ# نفـــس اNSموعـــة مـــن �فـــ وراد، تحـــت ظـــر
ـــنفس  ــــسھ عـــــدة مـــــرات بــ ــــساق �ـــــ� إجابـــــة املـــــستجيب إذا طبـــــق ]ســـــت�يان نفـ و«ع	ـــــ` ذلـــــك مـــــدى ]lـ

ف، وقــد تــم اختبــار ثبــات ]ســت�يان حــسب طرJقــة التجزئــة النــصفية وحــساب معامــل  ألفــا "والظــر
نباخ اسة والa` بلغت " وكر ليل 
حصا
ي  مفردة، وقد أظ6ر التح102رعF# صعيد العينة ال0لية للد

نبــاخ"أن معامــل  (SPSS)باســتخدام ال��نــامج 
حــصا
ي  ، 0.961لنتــائج الســت�يان قــد بلــغ " وألفــا كر
غ معامــل جوتزمـــان للتجزئــة النـــصفية  لوPــ� ¦ـــسبة مرتفعــة تـــدعو لقبــو �داة وقبـــو  0.937كمــا بلـــ ل

  .نتائج ]ست�يان، وlش0ل نقطة صادقة إلجراء التحليل 
حصا
ي لألسئلة

  ,Iساق الداخY_صدق 

يقصد باالlساق الداخ�F مدى اlساق §ل فقـرة مـن فقـرات ]سـIبانة مـع اNSـال الـذي ت¸تÁـ` إليـھ، 
تبـاط ب��ســو نواسـتخدم معامــل ا ربــ�ن §ــل فقـرة مــن الفقـرات مــع اRSــو  (Pearson Correlation) ر
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ھ بمع	° أن §ل فقرة رالذي ي¸تÁ` إليھ، إلظ6ار مدى اlساق الفقرات �� قياس اRSو الذي ت¸تÁ` إلي
*(ـدف إ$ـ# قيــاس املف6ـوم نفــسھ الـذي تق´ــسھ الفقـرات �خــر �ـ� اRSــو نفـسھ، بحيــث lعكـس معــا 
ً

ر ى
، وlـــش�� نتـــائج اNOــــداو مـــن  تبـــاط صــــدق الت0ـــوJن للمحــــو لمعـــامالت ] ر  أن قـــيم معــــامالت 5 إ$ــــ# 1ر

اســــة §ــــان مرتفعــــا وªداللــــة إحــــصائية  تبـــاط لفقــــرات جميــــع محــــاو الد [
ً

ر ّ، ممــــا iــــش�� إ$ــــ#  0.001<رر

  .طيبةجة توفر معايير تصميم موقع جامعة مناسبة 'ذه الفقرات لقياس در

لقيم معامالت صدق ,Iساق الداخY_ لفقرات محو سbولة الوصو   ر

  العنصر  #
تباط   رمعامل ]

R 

  ىمستو الداللة

P-value 

عدد 
  العينة

ـــــاد املوقـــــــع والــــــــدخو   1 لســـــــ6ولة إيجـــ
  إليھ

0.702**  >0.001  95  

  93  0.001<  **0.726  د دليل بتعليمات املوقعوجو  2

ـــــــصوصية   3 ــــــــ ــــــ# خـــــــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــــــــاظ عFـ ـــــــــ اROفــــ
  املستخدم

0.562**  
>0.001  

93  

ـــــــــــة   4 ـــــــــسب حاجــ ــــــــــع حـــ ـــــف املوقـــ تكيـــــــ
  املستخدم

0.705**  
>0.001  

93  

تباط دال احصائيا عند مستو الداللة**  ى]   ر

  رصدق ,Iساق الداخY_ لفقرات محو سbولة hبحارقيم معامالت 

  العنصر  #
تباطمعامل    ر]

R 

  ىمستو الداللة

P-value 

عدد 
  العينة

  94  0.001<  **0.790  معرفة اتجا'ات التنقل  1

ابط  2   95  0.001<  **0.738  وفاعلية جميع الر

دحام املعلومات  3   94  0.001<  **0.756  زعدم ا

  94  0.001<  **0.759  ]عتماد عF# النص �� 
بحار  4

 94 0.001< **0.730  إم0انية العودة للصفحة الرئ´سة  5

 78 0.001< **0.779  لس6ولة الوصو ا$# ال6دف  6

تباط دال احصائيا عند مستو الداللة**  ى]   ر
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  رصدق ,Iساق الداخY_ لفقرات محو جودة التصميمقيم معامالت 

  العنصر  #
تباط   رمعامل ]

R 

  ىمستو الداللة

P-value 

عدد 
  العينة

  94  0.001<  **0.793  جاذبية التصميم  1

  94  0.001<  **0.836  اROفاظ عF# نمط التصميم  2

  94  0.001<  **0.788  استخدام املساحات البيضاء  3

  95  0.001<  **0.759  ال�ساطة �� العرض  4

ـــتخدام الـــــــصو الغ�ـــــــ�   5 رتجنـــــــب اســــ
  واRíة

0.811** >0.001 
93 

 93 0.001< **0.800  استخدام ]يقونات ذات الداللة  6

 93 0.001< **0.691  6زةاملوائمة مع مختلف �ج  7

تباط دال احصائيا عند مستو الداللة**  ى]   ر

  رصدق ,Iساق الداخY_ لفقرات محو جودة النصقيم معامالت 

  العنصر  #
تباط   رمعامل ]

R 

  ىمستو الداللة

P-value 

عدد 
  العينة

  94  0.001<  **0.833  مناسبة Nûم النص  1

  94  0.001<  **0.823  استخدام خطوط موحدة  2

ابط   3 ـــــــر ـــــــوط ذات الــــ ــــــــÄ اO¨طــــ ـ وتمي�ــ
  الIشعي�ية

0.862**  
>0.001  

94  

  94  0.001<  **0.830  التباين ب�ن النص واO¨لفية  4

ـــع   5 ـــــــ# جميـــــــ ـــــوط عFـــ مناســــــــــبة اO¨طـــــ
  املتصفحات

0.814** >0.001 
94 

تباط دال احصائيا عند مستو الداللة**  ى]   ر
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  ىoتورصدق ,Iساق الداخY_ لفقرات محو جودة اpقيم معامالت 

  العنصر  #
تباط   رمعامل ]

R 

  ىمستو الداللة

P-value 

عدد 
  العينة

ي  1   95  0.001<  **0.869  رالتحديث الدو

ــــــــــة   2 ــــاء ]مالئيــ ـــــــن �خطـــــــ ــــو مـــــ اO¨لـــــــ
  والنحوJة

0.828**  >0.001  94  

تباط دال احصائيا عند مستو الداللة**  ى]   ر

اسة   :رثبات أداة الد

               l بانة 'و أنIع6ـا أك©ـ� مـن مـرة تحـت ثبات ]س» زعطي ]سIبانة نفس النIيجة لو أعيـد تو
ُ

ªــة عنــد §ــل مــرة lــستخدم فÉ(ــا،  ة أخــر أن lعطــي قــراءات متقا ط، أو nعبــا ف والــشر رنفــس الظــر ىر و و
منيــة  «ع6ــا عFـ# أفــراد العينــة عــدة مــرات خــالل ف�ــ�ات  ا لــو أعيــد تو زوعـدم lغي��'ــا nــش0ل كب�ــ� فيمــ ز

ُ

اســة معينـة، ألن �داة املتذبذبـة ر ال يمكــن ]عتمـاد علÉ(ــا وال �خـذ ب¸تائج6ـا، وإال ســت0و نتـائج الد ن
نباخ ألفا . غ�� مطمئنة ومضللة  Cronbach(ووقد تم التحقق من ثبات اسIبانة بحساب معامل كر

Alpha( وكذلك بحساب معامل جوتزمان للتجزئة النصفية ،)Guttman Split-Half Coefficient( ،
اسـة، و«عتمـد 'ـذا �سـلوب و'ذا النوع من الثبا تبـاط بـ�ن الفقـرات �ـ� أداة الد رت iش�� إ$ـ# قـوة ] ر

ىعFــ# مــدى تــوافر ]lــساق �ــ� أداء �فــراد مــن فقــرة إ$ــ# أخــر وإ$ــ# جميــع فقــرات ]ســIبانة، ونتــائج 
  :لاNOدو التا$� توïí ذلك 

نباخ  عدد الفقرات  راRSو   معامل جوتزمان  ومعامل الفا كر

 0.583  0.585 4  لس6ولة الوصو

 0.869 0.867 6  س6ولة 
بحار

 0.857 0.898  7  جودة التصميم

 0.877 0.889 5  جودة النص

 0.610 0.610 2  ىجودة اRSتو

جة الثبات ال0لية  0.937 0.961 24  رد

اسة اQ>مسة ق بن املتغ�ات opاو الد رالفر ر   :و

اسة اO¨مسة تم استخدم اختبار  نة ب�ن محاو الد رللمقا ل، ومن نتائج اNOدو One way ANOVAرر
اســــــة  ــــتجابات املــــــشارك�ن RSـــــاو الد ق ذات داللـــــة إحــــــصائية �ـــــ� اسـ �ï أن 'نــــــاك فـــــر ــــا$�  يتـــــ رالتـ ر و

  :، و�_ "التا�_ اO¨مسة

  

  



 
  منير بن أحمد بن دمحمعابد حامد/ د تقييم الموقع اإللكتروني لجامعة طيبة من وجهة نظر زوار الموقع

 

 

320 

  
س6ولة 

  لالوصو
س6ولة  

بحار  

جودة 
  التصميم

  جودة النص
جودة 
  ىاRSتو

املتوسط 
  اROساóي

3.75 2.96 3.05 3.34 3.24 

]نحراف 
  ياملعيار

0.909 1.100 1.100 1.186 1.254 

ىمستو 
  الداللة

0.001**  0.001**  0.001**  0.001**  0.001** 

تباط دال احصائيا عند مستو الداللة**  ى]   ر

ªة  اسـة اO¨مـسة و الوصـو )  LSD(رتم استعمال اختبار املقا قـات بـ�ن محـاو الد لملعرفة نوع الفر ر ر و
قات، و§انت النتائج    : §التا$�وا$# طبيعة 'ذه الفر

اسة رمحاو الد   ر
  ىمستو الداللة

P-value  

  0.001**<  س6ولة 
بحار

  0.001**  جودة التصميم

  0.169  جودة النص

  0.045*  ىجودة اRSتو

  لس6ولة الوصو

  0.001**<  لس6ولة الوصو

  0.560  جودة التصميم

  0.017*  جودة النص

  0.077  ىجودة اRSتو

  0.001**  لوس6ولة الوص

  س6ولة 
بحار

  0.560  س6ولة 
بحار

  0.070  جودة النص

  0.236  ىجودة اRSتو

  0.169  لس6ولة الوصو

  0.017*  س6ولة 
بحار

  

  جودة التصميم

  0.070  جودة التصميم

  0.528  ىجودة اRSتو

  0.045*  لس6ولة الوصو

  

  جودة النص

  0.077  س6ولة 
بحار
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اسة رمحاو الد   ر
  ىمستو الداللة

P-value  

  0.236  جودة التصميم

  0.528  صجودة الن

  0.001**<  س6ولة 
بحار

  0.001**  جودة التصميم

  0.169  جودة النص

  0.045*  ىجودة اRSتو

  

  ىجودة اRSتو

  0.001**<  لس6ولة الوصو

تباط دال احصائيا عند مستو الداللة* ، **  ى]   ر

�Fدول�ن أعاله،  ما يNOمن ا ïت�Jو:  

ر�ï أن اســـتجابة املـــشارك�ن RSـــو ربحــساب املتوســـطات اROـــسابية للمحـــاو اO¨مــسة يتـــ
ر، ثـــم محـــو جـــودة 3.34ر، يليـــھ محـــو جـــودة الـــنص بقيمـــة 3.57لســـ6ولة الوصـــو §ـــان �عFـــ# بقيمـــة 

ر، وأخ�ــ�ا محــو ســ6ولة 
بحــار بقيمــة 3.05ر، ثــم محــو جــودة التــصميم بقيمــة 3.24ىاRSتــو بقيمــة 
ً

2.96.  

�ï أنـــھ §ـــان 11ل� جــدو روªــالنظر إ$ـــ# العالقـــة 
حــصائية بـــ�ن اRSـــاو اO¨مــس كمـــا �ـــ  يتـــ
ر'نـاك عالقـة دالـة إحـصائيا بـ�ن محـو سـ6ولة الوصـو ومحـاو سـ6ولة 
بحـار، وجـودة التــصميم،  ل ر

ً

ىوجودة اRSتو إذ بلغت قيمة مستو الداللة  ّ عF# التوا$�، مما يدل عF# 0.045، 0.001، < 0.001ى

Sـــش0ل أفـــضل مـــن اn ـــاو الثالثـــة لأن ســـ6ولة الوصـــو للموقـــع يتمتـــع برضـــا املـــستخدم�نRســــ6ولة (ر
�ـ� املقابـل لـم تكـن 'نـاك عالقـة ذات داللـة إحـصائية ). ى
بحار، وجودة التـصميم، وجـودة اRSتـو

، وجــودة الـــنص ي ســـ6ولة الوصــو لبــ�ن محــو ي . ر رب´نمــا §ــان 'نـــاك عالقــة دالــة إحـــصائيا بــ�ن محـــو
ً

 عF# أن جـودة الـنص ّ مما يدل0.017ىجودة النص، وس6ولة 
بحار إذ بلغت قيمة مستو الداللة 
للموقع يتمتع برضا املستخدم�ن nش0ل أفضل من س6ولة 
بحار، فيما لم lـش6د العالقـة بـ�ن بـا�� 

  .راRSاو داللة إحصائية

، وجـودة الــنص  ي ســ6ولة الوصـو لوªالتـا$� طبقـا ل0ـل مــا سـبق ¦ـستطيع القــو بـأن محـو رل
ً

ييتمتعـان تقرJبـا بمـستو مIـساو مــن الرضـا بـ�ن املـشارك�ن،  ى ً
، وجــودة  ي جـودة اRSتـو ىيلــÉ(م محـو ر

ىالتصميم، فيما §ان محو س6ولة 
بحار 'و �قل �� مستو الرضا ب�ن املشارك�ن   .ر
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  :مناقشة النتائج

ا�ـــX أي مـــدى تتـــوافر عناصـــر نجـــاح تـــصميم موقـــع جامعـــة طيبـــة ,لك!�و*ـــي مــــن : لالـــسؤال Kو
  وجbة نظر املستخدمن؟

اسة املتوسطات جة 
جمالية الa` تق´س توفر عناصر تصميم رتب�ن من خالل د ر اROسابية أن الد
قـد iـش�� ذلـك . املوقع 
لك��و¦ي NOامعة طيبة nش0ل عام من وج6ة نظر املـستخدم�ن §انـت كب�ـ�ة

ا$ـــ# أن تـــصميم املوقـــع 
لك��و¦ـــي NOامعـــة طيبـــة يـــوفر املعـــاي�� �ساســـية ملتطلبـــات ]ســـتفادة مـــن 
ـــا ـــك مـــــن ]ســـــتفادة املوقــــع nـــــش0ل أساÀـــــ±` مـــــن إيجـ ـــ� ذلــ ج وغ�ــ ود املوقـــــع والـــــدخو والتنقـــــل واO¨ــــر ل

  . �ساسية من املوقع

لا�X أي مدى تتوافر معـاي� سـbولة الوصـو والتعامـل `ـ_ تـصميم موقـع جامعـة طيبـة ,لك!�و*ـي 
  من وجbة نظر املستخدمن؟

جة 
جمالية الa` تقـ´س محـو معـاي�� سـ اسة املتوسطات اROسابية أن الد رlش�� د ر ل6ولة الوصـو ر
والتعامل �� تصميم موقع جامعة طيبـة 
لك��و¦ـي مـن وج6ـة نظـر املـستخدم�ن ا$ـ# أنـھ بـالرغم مـن 
الرضا العام عF# تصميم املوقـع 
لك��و¦ـي إال انـھ عنـصر وجـود دليـل مناسـب لتعليمـات املوقـع لـم 

جــــة مــــن الر²ــــ±° مــــن املــــستخدم�ن للموقــــع  الــــدليل وقــــد يرجــــع ذلــــك لعــــدم شــــمولية. ريلــــق ذات الد
ا  ــ شـــادي ممـ 
ة الـــدليل املوجـــود �ـــ� املوقـــع للوصـــو ل6دفـــھ  راملوجـــود حاليـــا �ـــ� املوقـــع أو لعـــدم قـــد لر

  .iستد�þ مراجعة الدليل للتأكد من فاعليتھ

ا�X أي مدى تتوافر معاي� جودة ,بحار `_ تصميم موقع جامعة طيبة ,لك!�و*ي من وجbة نظر 
  املستخدمن؟

اسة املتوسطات ا جـة 
جماليـة ل6ـذا اRSـو §انـت رlش�� د رROسابية RSو جودة 
بحار ا$# أن الد رر
مقبولـة مــن حيــث الر²ـ±° nــش0ل عــام، إال انــھ توجـد عناصــر لــم تلــق الر²ـ±° بالــش0ل املطلــوب مثــل 
²ــ±° املـــستخدم�ن  ابط وليلــھ عنـــصر معرفــة اتجا'ـــات التنقــل لــم تلقيـــا  رعنــصر فاعليــة جميـــع الــر و

ـــن nــــش0ل عــــام وأك©ــــ� مــــ¾(م عنــــصر ســــ ²ــــ±° مـ ـــل ¦ــــسبة  ر6ولة الوصــــو إ$ــــ# ال6ــــدف والــــذي حــــصد أقـ ل
ـــاد عFــــ# الــــنص .  املــــستخدم�ن للموقــــع دحــــام املوقــــع، ]عتمـ زبخــــالف العناصــــر �خــــر مثــــل عــــدم ا ى

²±° أفضل جة  روإم0انية العودة للصفحة الرئ´سة §انت بد   .ر

ة نظـــر ا�ـــX أي مـــدى تتـــوافر معـــاي� جـــودة التـــصميم `ـــ_ موقـــع جامعـــة طيبـــة ,لك!�و*ـــي مـــن وجbـــ
  املستخدمن؟

جـة 
جماليـة ل6ـذا اRSـو §انـت  اسة املتوسطات اROسابية RSو جودة 
بحار ا$# أن الد رlش�� د رر ر
مقبولـة مــن حيــث الر²ـ±° nــش0ل عــام، إال انــھ توجـد عناصــر لــم تلــق الر²ـ±° بالــش0ل املطلــوب مثــل 

²ـ±° املـست بخـالف .  خدم�نرعنصر جاذبية التصميم وعنصر اROفاظ عF# نمط التصميم لم تلقيا 
رالعناصـر �خـر مثـل اســتخدام املـساحات البيـضاء، nـساطة العــرض تجنـب الـصو الغ�ـ� واíــRة  ى

²±° جيد جة  ر§انت بد   .ر

²±° ب�ن املستخدم�ن يليھ  رnش0ل عام حصد عنصر س6ولة إيجاد املوقع والدخو اليھ أك�� ¦سبة  ل
 متوسـطات حـسابية بـ�ن جميـع عنصر اO¨لو من �خطاء 
مالئية والنحوJة وذلـك بحـصول6م أعFـ#

  .عناصر التقييم
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ي للموقـع أقـل معـدالت �ــ�  رب´نمـا أشـار عنـصر سـ6ولة الوصـو لل6ـدف املطلـوب و التحـديث الـدو ل ي
  .املتوسطات اROسابية ب�ن جميع املؤشرات

  :م=>ص النتائج والتوصيات

            �Fاسة إ$# ما ي   :رتوصلت نتائج الد

ق، واختالفات ذات دال .1 لـة إحـصائية بـ�ن مـستخدمي موقـع جامعـة طيبـة ]لك��و¦ـي وتوجد فر
رطبقـا للمحــاو الرئ´ــسة Èتيــة

ً
لســ6ولة الوصــو للموقــع والــدخو اليــھ، جــودة الــنص، وجــودة :  ل

²±° أك�� من املستخدم�ن ؛ حيث §ان نال مستو  راRSتو ى   .ى
ق، واختالفـــات ذات داللـــة إحـــصائية بـــ�ن مـــستخدمي موقـــع جام .2 عـــة و�ـــ� املقابـــل؛ ال توجـــد فـــر

ي جودة التصميم و جاذبية التصميم nش0ل عام   .رطيبة ]لك��و¦ي �� محو
ــــ�ات  .3 ـــــــل املتغ�ـــــ ـــIبعاد §ــ ــــــد اســــــ ــــا nعـــ ـــــسة للمـــــــــشارك�ن جميعـــــ ــــــــ�ن اRSـــــــــاو اO¨مــــ نـــــــــة بـ وعنـــــــــد املقا

ً
ر ر

ي  ، وجودة النص بال��ت´ب، يلÉ(م محو ي س6ولة الوصو رالديموغرافية §انت �فضلية RSو لر
، وجودة التصميم، فيم   .را §انت املرتبة �خ��ة RSو س6ولة 
بحارىجودة اRSتو

لذا فعF# القائم�ن عF# موقع جامعة طيبة ]لك��و¦ي ]'تمام أوال بتحس�ن عمليات التنقـل،  .4
ً

ابط داخـــل املوقـــع، و§ـــل العمليـــات الaـــ`  �ـــRة وفاعليـــة الـــر ي، والتأكـــد مـــن  والتحـــديث الـــدو ر
ـــن أجـــــــ ـــــو لل6ــــــــدف مـــــ ــــ6ولة الوصـــ ــــار وســـ ــــــ6ولة 
بحــــ ـــــؤدي إ$ــــــــ# ســ ـــــودة اO¨دمــــــــة لتــ ل تحــــــــس�ن جـــ

تقــاء بــاRSتو املقــدم عFــ# املوقــع، )تحــسن تجرªــة املــستخدم(للمــستخدم�ن  ى، وثانيــا علــÉ(م ] ر
ً

  .وتحس�ن جاذبية التصميم، وجودة تصميم املوقع
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