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 ترتيب مواقع الجامعات المصرية باستخدام أسلوب عبارات البحث الرائجة 
 Google Trendsعلى مؤشر 

 اعداد
 د/ نورا أحمد عبد الحميد زايد

 مدرس المكتبات والمعلومات ب
 قسم الوثائق والمكتبات والمعلومات

 كلية الدراسات اإلنسانية جامعة األزهر                                                                           

 المستخلص

يععد موقععا الجامععة نافععذن الجامععة علععى العععالم ووسعيلة لالتصععال بعين قواعععد بيانعات الجامعععة وكلياتهععا  
بهععد  تقععديم  زوار وذلععك العع أو هيئععة التععدريس أو الهيئععة اإلداريععة أو سععواء كععانوا مععن الطععالب والمسععتفيدين

خعدمات إخباريعة وإلكترونيععة وإداريعة وتعليميععة للمسعتفيدين؛ لععذلك فعإن هعذه الدراسععة تهعد  إلععى تقيعيم مواقععا 
 Googleالجامعات المصرية الحكومية أو الخاصة بأسعلوب عبعارات البحعت الرائجعة معن خعالل مؤشعرات 

Trend  توضععح وضعا الموقععا اإللكترونعع  للجامعععات ومقارنتهعا بتصععني  هععذه الجامععات؛ لتقععديم معلومععات
المصرية الذي يكون له الفضل األكبر ف  رفا تصني  هذه الجامعات عالميا كما يوجعه نظعر الجامععات إلعى 

ومععا يمكععن أن تقدمععه هععذه األدان للجامعععة لتحسععين موقعهععا والتنبععؤ باتجاهععات  Google Trendمؤشععرات 
 المستفيدين من موقا الجامعة

الدراسة إلى العديد من النتائج منها أن مواقا الجامعات المصرية تحتعاج إلعى بعذل مزيعد وقد توصلت   
مععن الجهععد لجععذب اهتمععام المسععتفيدين منهععا  وأن العالقععة بععين ترتيععب الجامعععات باسععتخدام عبععارات البحععت 

معا أ 0¸35حيت بلغت قيمة معامل االرتبعاط بيعنهم تسعاوي  4icu وتصني   Google Trendالرائحة على 
وتصعععني   Google Trendالعالقعععة بعععين ترتيعععب الجامععععات باسعععتخدام عبعععارات البحعععت الرائحعععة علعععى 

Webometrics 0¸6عالقة طردية متوسطة حيت كانت قيمة معامل االرتباط تساوي 

 الكلمات المفتاحية

Google Trend –  عبعارات البحعت  –التصعنيفات العالميعة للجامععات  –مواقا الجامععات المصعرية
 رائجة.ال

 االطار المنهجي للدراسة:

 تمهيد 1/1

يعد اإلنترنت مصدراً هائال للبيانات الت  يمكن تحليلهعا وتجميعهعا للوصعول إلعى حقعائق تسعاعد علعى    
رسععم صععورن واضععحة للمسععتقبل حيععت يُمكععن المؤسسععات مععن وضععا خطععط مسععتقبلية تسععاعد علععى النهععوض 

ى رأسعها الجامععات أحعد أهعم المؤسسعات التع  تحتعاج إلعى بوضعها الراهن  وتعد المؤسسات األكاديمية وعلع
وضععا خطععط واضععحة تسععاعدها علععى تحديععد وضعععها الععراهن ووضععا خطععط مسععتقبلية واضععحة علععى أسععس 
صحيحة  ويعد موقا الجامعة واجهتها األساسية والذي من خاللعه يعتم قيعاس ترتيعب الجامععة فع  التصعنيفات 

وتتحدد   International Colleges& Universities 4وتصني  Webometricsالعالمية مثل: تصني 
أهمية الموقا من خالل ما يطرح عليه من أخبار ورابعط ومعلومعات مهمعة يحتعاج إليهعا المسعتفيد سعواء كعان 
طالب أو عضعو هيئعة تعدريس؛ لعذلك فعإن ترتيعب الجامععات باسعتخدام أسعلوب عبعارات البحعت الرائجعة علعى 

Google Trends ديدن للجامعات يسعاعدها علعى تحسعين موقعهعا اإللكترونع  لجعذب أكبعر يقدم معلومات ج
عدد من المستفيدين ولفت نظر الجامعات ألهميعة مواقعهعا اإللكترونيعة  وأنعه لعيس معن األشعياء التكميليعة بعل 

 هو من األساسيات.
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 مشكلة الدراسة 1/2

الجامععات المصعرية سععواء  تتمثعل مشعكلة الدراسعة فيمععا الحظتعه الباحثعة مععن تفعاوت شعديد فع  مواقععا  
كانت الحكومية منها أو الخاصة  كما أن تصني  هذه الجامعات متفعاوت عالميعا ومحليعا ودليعل ذلعك موقعهعا 

والععذي يهععتم  International Colleges& Universities 4وتصععني Webometricsفعع  تصععني  
لعى اإلنترنعت  فمعثال جامععة القعاهرن بتصني  الجامعات والكليات وفقا لبعض المعايير منها موقعا الجامععة ع

 925فع  حعين أحتلعت رقعم   Webometrics ف  تصني  الويبعومتركس 602احتلت الترتيب   2019عام 
وهذا االختال  ف  قيمة تصني  جامعة واحدن ما العلم ان جامعة القاهرن هع  الجامععة   4ICUف  تصني  

 Googleالتصنيفات السابقة تعتمد على مؤشرات  األولى ف  ترتيب الجامعات المصرية على الرغم من أن

Trends 

م  وحظيت باهتمام كبيعر فع  السعنوات الخمعس 2008عام  Google Trendsكما ظهرت مؤشرات  
األخيععرن ودليععل ذلععك؛ اهتمععام كثيععر مععن المؤسسععات العالميععة بهععذه المؤشععرات واالعتمععاد عليهععا فعع  تحسععين 

المسعتفيدين معن هعذه المواقعا وبالتعال  تطعوير وتحسعين الخعدامات مستوى خدمة هذه المواقا ومعرفة اهتمعام 
المقدمة للمستفيدين لذلك؛ رأت الباحثة أنه من الضروري دراسة وتحليل وترتيب مواقا الجامعات المصعرية 

وذلك لمعرفة الوضعا العراهن لمواقعا  Google Trendsوفقا ألسلوب عبارات البحت الرائجة على مؤشر 
الت  يعتم معن خاللهعا  Google Trendsسنه ولفت نظر هذه الجامعات ألهمية مؤشرات هذه الجامعات وتح

ترتيبهعا فع  التصعنيفات العالميععة ولفعت نظعر الجامعععات المصعرية ألهميعة موقعهععا اإللكترونع  باعتبعاره نافععذن 
نيفات الجامعة على العالم الخارج   مما يكون له أثر كبير على رفا تصعني  الجامععات المصعرية فع  التصع

 العالمية للجامعات

 أهمية الدراسة  1/3

تعد الجامعات واحدن من أهم المؤسسات التعليمية الت  يلجأ إليها الكثير للتعلم والدراسعة  ويععد موقعا   
الجامعععة واجهععة الجامعععة للمسععتفيدين سععواء فعع  الععداخل أو الخععارج؛ لععذلك فععإن ترتيععب الجامعععات المصععرية 

يعد بمثابة مؤشر يحدد معدي أهميعة هعذه  Google Trends حت الرائجة على باستخدام أسلوب عبارات الب
المواقا  ومدى اهمية المعلومات بها فكلما كان موقا الجامعة مميعزا وضعم العديعد معن المعلومعات التع  تفيعد 
 المستفيد كلما كان البحت عنه والدخول إليه أكثر كمعا تقعدم معلومعات واضعحة مدعمعة باألدلعة واالحصعائيات

للجامعععات عععن موقععا الجامعععة االلكترونعع  ومععدى اقبععال المسععتفيدين مععن الطععالب وأعضععاء هيئععة التععدريس 
 Google Trendsوغيرهم على موقا هذه الجامعة وتلفت نظر الجامععات المصعرية إلعى أدان مهمعة وهع  
الجامععة اضعافته علعى الت  تمكن الجامعة من التنبؤ باتجاهات المستفيدين من موقعها وبالتال  ما يتحعتم علعى 

 موقعها.

 أهداف الدراسة  1/4

 تسعى الدراسة إلى تحقيق هذه األهداف:

 Google Trends.ترتيب الجامعات المصرية وفقا الستخدام والبحت عن مواقعها على  -1

 Googleمقارنة بين ترتيب الجامعات المصرية وفقا ألسلوب عبارات البحت الرائجة على  -2

Trends   وتصنيWebometrics  4 .         وتصنيICU  

وتصني   Google Trendsمقارنة بين نتائج الجامعات الحكومية والخاصة وفقا لمؤشرات  -3
Webometrics  4وتصنيICU . 
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 منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات  1/5

ا تستخدم الدراسة المنهج الوصف  التحليل  حيعت أنعه المعنهج األنسعب لهعذه الدراسعة وذلعك ألنعه فع  هعذ
المنهج  يتم وصع  الظعواهر والمشعاكل العلميعة المختلفعة  وحعل المشعكالت والتسعاؤالت التع  تقعا فع  دائعرن 
البحت العلم   ثم يتم تحليل البيانات الت  تم جمعها عن طريق المنهج الوصف   حتعى يمكعن إعطعاء التفسعير 

عن طريق المنهج الوصعف  التحليلع   والنتائج المناسبة عن تلك الظاهرن   كما يستطيا الباحت العلم  كذلك 
ان يضا الظواهر المختلفة ف  المقارنعات بعين الظعواهر المشعابهة  حتعى يمكعن تجميعا البيانعات المختلفعة ععن 

 . الفروا والمتشابهات بين تلك الظواهر

 وتم استخدام األدوات التالية لجمع البيانات:

 Google Trends.مؤشرات  -1
 . International Colleges& Universities 4تصني    -2
 Webometricsتصني   -3

 مجتمع الدراسة 1/6

وتصعني   International Colleges& Universities 4تم حصعر أسعماء الجامععات معن تصعني  
Webometrics  وقد تم اختيار الجامعات الت  لها ترتيب ف  التصنيفين وظهعر لهعا نتعائج علعى Google 

Trends لهعا أي نتعائج علعى  أمعا الجامععات التع  لعم يظهعرGoogle Trends  فعتم اسعتبعادها وتعم اسعتبعاد
جامععة  45الجامعات الت  لم تظهر على أحعد التصعنيفين وبعذلك بلع  ععدد الجامععات التع  تعم عليهعا الدراسعة 

( أسماء هذه الجامععات وموقعهعا اإللكترونع  مرتبعة حسعب متوسعط العرواج البحثع  1ويوضح الجدول رقم )
 .  Google Trendsلها على مؤشرات 

 مجتمع الدراسة 1جدول 

 موقع الجامعة اسم الجامعة م

 https://cu.edu.eg/ar/Home جامعة القاهرن  .1

 /http://www.du.edu.eg جامعة دمياط  .2

 /http://www.fayoum.edu.eg فيومجامعة ال  .3

 /http://www.mans.edu.eg جامعة المنصورن  .4

 /https://tanta.edu.eg جامعة طنطا  .5

 /http://www.usc.edu.eg جامعة مدينة السادات  .6

 http://www.asu.edu.eg/ar جامعة عين شمس  .7

 /http://bu.edu.eg جامعة بنها  .8

 /http://www.azhar.edu.eg جامعة األزهر  .9

 /http://www.zu.edu.eg جامعة الزقازيق  .10

 univ.edu.eg/-https://www.sohag جامعة سوهاج  .11

 /https://www.alexu.edu.eg/index.php/ar جامعة اإلسكندرية  .12

 /http://aswu.edu.eg جامعة أسوان  .13

 /https://www.minia.edu.eg/Minia جامعة المنيا  .14

 /http://suez.edu.eg/ar جامعة قنان السويس  .15

 /http://www.aun.edu.eg/arabic جامعة أسيوط  .16
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 موقع الجامعة اسم الجامعة م

 http://suezuniv.edu.eg/su/index.php/ar جامعة السويس  .17

 /http://www.bsu.edu.eg وي جامعة بن  س  .18

19.  
 جامعة دمنهور

http://www.damanhour.edu.eg/pages/default.a
spx 

األكاديمية العربية للعلوم   .20
 والتكنولوجيا والنقل البحري

http://www.aast.edu/ar/index.php 

 ar-https://www.aucegypt.edu/ar/home الجامعة األمريكية بالقاهرن  .21

 elwan.edu.eg/http://www.h جامعة حلوان  .22

 https://www.menofia.edu.eg/Home/ar جامعة المنوفية  .23

 /http://www.psu.edu.eg جامعة بورسعيد  .24

 http://www.o6u.edu.eg/default.aspx?id=70 أكتوبر 6جامعة   .25

 /https://buc.edu.eg/ar جامعة بدر  .26

 /http://www.kfs.edu.eg جامعة كفر الشيخ  .27

 /http://www.ufe.edu.eg الجامعة الفرنسية  .28

 /http://www.guc.edu.eg الجامعة األلمانية بالقاهرن  .29

 /https://www.fue.edu.eg جامعة المستقبل ف  مصر  .30

 /https://www.svu.edu.eg/ar جامعة جنوب الوادي  .31

 /https://www.ecu.edu.eg الجامعة المصرية الصينية  .32

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم   .33
 والتكنولوجيا

-and-procedures-ps://ejust.edu.eg/ughtt
ar/-deadlines 

 /https://nu.edu.eg جامعة النيل  .34

 /https://www.deltauniv.edu.eg/new جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا  .35

=https://zewailcity.edu.eg/main/index.php?lang وم والتكنولوجيامدينة  زويل للعل  .36
ar 

 /https://www.hu.edu.eg/ar جامعة هليوبوليس  .37

 /https://eru.edu.eg الجامعة المصرية الروسية  .38

 /https://www.bue.edu.eg الجامعة البريطانية ف  مصر   .39

 /https://internal.must.edu.eg/arabic جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا  .40

 /http://www.miuegypt.edu.eg جامعة مصر الدولية  .41

 https://www.pua.edu.eg/?lang=ar جامعة فاروس باإلسكندرية  .42

 /http://sinaiuniversity.net/ar جامعة سيناء  .43

 /http://www.nub.edu.eg جامعة النهضة  .44

 /https://ngu.edu.eg جامعة الجيزن الجديدن  .45

 حدود الدراسة  1/7
 حدود موضوعية 1/7/1

باستخدام أسلوب عبارات  Google Trendsة على  مؤشرات ترتيب مواقا الجامعات المصري
 البحت الرائجة.
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 الحدود الزمنية: 1/7/2 

م   27/1/2020م إلعى  20/1/2020تم جما البيانات من محرك البحت جوجعل فع  الفتعرن الزمنيعة معن 
 م.  12/1/2020م إلى تاريخ 20/1/2019أسبوع  ماضية من تاريخ  52لمدن 

 الحدود لغوية 1/7/3

باستخدام اللغة العربية وهذا ألن مجتمعا   Google Trends تم البحت عن مواقا الجامعات على أدان
 المستفيدين من هذه الجامعات من المتوقا أن يبحثوا عنها باللغة العربية داخل جمهورية مصر العربية  .

 الحدود المكانية  1/7/4

ة أو خاصة ف  النطعاا الجغرافع  مصعر علعى تم جما مواقا الجامعات المصرية سواء كانت حكومي  
 .Google Trendsمؤشرات 

 المراجعة العلمية  1/8

بعد فحص اإلنتاج الفكري العرب  واألجنب  المتاح على قواعد البيانات العالميعة تبعين وجعود العديعد     
نععت علععى مجععاالت مختلفععة سععواء كا  Google Trends مععن الدراسععات السععابقة التعع  تناولععت مؤشععرات 

 مجاالت اقتصادية وطبية وغيرها وتم تقسيمها على ثالت محاور وهذه المحاوره : 

 في مجال االقتصاد ومنها:  Google Trendsدراسات تناولت استخدام بيانات  1/8/1

 ( والت  تناولت كيفية استخدام مؤشراتChoi, Hyunyoung, and Hal Varian 2012)  دراسة

Google Trends  المؤشععرات االقتصععادية علععى المععدى القريععب  وقععد تععم التطبيععق علععى بعععض للتنبععؤ بقععيم
 Google Trendsمبيعات السيارات والسفر وغيرها من األمور وقد أظهرت نتعائج الدراسعة أن مؤشعرات 

قعادرن علعى التنبععؤ بقعيم المؤشععرات االقتصعادية علععى المعدي القريعب ودعععت الدراسعة إلععى اسعتخدام مؤشععرات 
Google Trends 1قياس والتقييم والتنبؤ بالمستقبل لل . 

( والتع  تناولعت اسعتخدام Carrière‐Swallow, Yan, and Felipe Labbé   2013)  ثم دراسة
للتنبؤ بمسعتقبل األسعواا الناشعئة  وقعد تمعت الدراسعة علعى مبيععات السعيارات فع   Google Trendsخدمة 

تتميز بععدن مميعزات  Google Trendsمؤشرات  األسواا الناشئة ف  تشيل  وقد توصلت الدراسة إلى: أن
تميزها عن غيرها من وسائل دراسة اتجاهات الجمهور منها أنها مستمدن مباشرن من بيانات المسعتخدم  كمعا 
أنها تحتوي على معلومات حول نسبة كبيرن من مستخدم  االنترنت  وبهذا فهع  أكثعر شعموال وقعد توصعلت 

 . 2تعد مصدر واعد للمعلومات يمكن االعتماد Google Trendsالدراسة أن مؤشرات 

 Google( والت  تناولت التنبؤ بالطلعب علعى السعياحة باسعتخدام Önder, Irem   2017 ثم دراسة)

Trends  وتهععد  هععذه الدراسععة إلععى مقارنععة نتععائج البحععت عععن الصععور وبحععت الويععب لمععدينتين وهمععا فينععا
قة توقعات فيينا ما مؤشعرات الويعب و الصعورن هع  األفضعل وبرشلونة وبلدين وهما النمسا وبلجيكا كانت د

 .3وجهات   تليها بلجيكا وبرشلونة والنمسا  4بين 

iSimionescu, Mihaela, Dalia Streimikiene, and Wadim Strielkows)  ثعم دراسعة
 

لعة الشعهري ( والت  تناولت التأثير المحتمل لخعروج بريطانيعا معن االتحعاد األوربع  علعى مععدل البطا2020 
وقد خرجت الدراسة بالعديعد  Google Trends منذ التصويت على خروجها من االتحاد األورب  باستخدام

معا تحليعل المؤشععرات االقتصعادية المهمعة وتشععير  Google Trendsمعن النتعائج منهعا أن نتععائج مؤشعرات 
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لبطالعة فع  الفتعرن معن يونيعو النتائج أن مخاو  خروج بريطانيا من االتحاد األورب  أدت إلى خفعض مععدل ا
 4 2019إلى مارس  2016

في تقييم مواقع الجامعات والمؤسسات  Google Trendsدراسات تناولت استخدام بيانات  1/8/2
 التعليمية: 

( والتع  تناولعت عالقعة Vaughan, Liwen, and Esteban RomeroFrías   2014.) دراسعة
؛ وقعد  QS ألفضل خمسين جامععة أمريكيعة فع  تصعني   بالسمعة األكاديمية Google Trendsمؤشرات 

وجدت الدراسة أن هناك ارتباطا مهما بين الشهرن األكاديمية وحجم البحت عن اسعم الجامععة وأن الجامععات 
الشعهيرن وذات السعمعة األكاديميعة األعلععى قعد حصعلت علععى مزيعد معن االهتمعام علععى محركعات البحعت  وقععد 

Google Trendsالجامعة ومؤشرات الجامعة على وجدت عالقة جيدن بين تصني  
5. 

( وتهععد  الدراسععة للمقارنععة بععين Vaughan, Liwen, and Yue Chen  2015)  ثععم دراسععة
Google Trends  ومحرك بحعت بايعدو Baidu  محعرك البحعت الصعين  المصعن  رقعم واحعد فع  الصعين

ت كال من المصعدرين يمكعن اسعتخدامها والثالت علميا حسب محرك بحت اليكسا  وتوصلت الدراسة أن بيانا
للتنبععؤ بجععودن الجامعععات والشععركات الصععينية علععى الععرغم مععن اخععتال  المصععدرين فعع  التكنولوجيععا مثععل: 
اختال  أساليب معالجة اللغة ف  كل منهما وكانت بيانات حجم البحت ف  المصدرين مرتبطعة إلعى حعد كبيعر 

 .6ين النتائج ولم يؤدي الجما بين بيانات المصدرين إلى تحس

م(  والتع  تناولعت تقيعيم مواقعا الجامععات العراقيعة باسعتخدام 2018ثم دراسة )طعالل نعاظم الزهيعري  
وقعد توصعلت الدراسععة إلعى أن معظععم  Google Trendsأسعلوب عبعارات البحععت الرائجعة علعى مؤشععرات 

 . 7ين منهاالجامعات العراقية ال تزال دون المستوى ف  مجال جذب اهتمام شريحة المستفيد

 في المجال الطبي : Google Trendsدراسات تناولت استخدام بيانات  1/8/3

 Schootman, Mario, et  al.ف  مجال الطب مثل دراسعة) Google Trendsتم استخدام بيانات 
ف  عمليات البحعت ععن معلومعات Google Trends  ( وتهد  هذه الدراسة معرفة فائدن مؤشرات2015 

ومقارنتهععا بالبيانعات التعع  تعم جمعهععا معن اسععتبيانات تعم طرحهععا علعى السععكان وقعد توصععلت فحعص السعرطان 
والبيانات التع  تعم  Google Trendsالدراسة الى العديد من النتائج منها أن يوجد عالقة ارتباطية بين نتائج

 وأن مؤشععععرات 0¸14جمعهععععا مععععن خععععالل االسععععتبيانات حيععععت كانععععت قيمععععة معامععععل االرتبععععاط تسععععاوي 
 Google Trends  تقععدم بيانععات هائلععة لكنهععا ليسععت بععديال لجمععا البيانععات بطريقععة تقليديععة وتحليلهععا حععول

 .8أمراض السرطان 

( والت  تهد  إلى تقييم العالقة بعين البحعت ععن Tijerina, Jonathan D., et al  2020ثم دراسة 
يقعدم  Google Trends لعى أنالجراحعات التجميليعة ومععدل إجعراء هعذه العمليعات وقعد توصعلت الدراسعة إ

معلومات وفيرن لجراح  التجميل لتحليل اهتمام المريض ف  إجراءات نحت الجسعم وهعو أدان مفيعدن لتصعميم 
 .9استراتيجيات تسوا تلب  حاجة المرضى

( والتع  Dey, Mrinalini, Sizheng S. Zhao, and Nicola Goodson  2020.ودراسعة 
وقعد توصعلت الدراسعة  Google Trendsالمعدية وغير المعدية من خالل  تناولت تحليل التهابات المفاصل

يمكن أن يساعد ف  معرفة االختالفات اإلقليمية ف  االهتمام بالمرض وأن هناك  Google Trendsإلى أن 
حاجععة إلععى إجععراء مزيععد مععن البحععوت الوبائيععة وزيععادن الععوع  فعع  البلععدان المنخفضععة الععدخل وذات الععدخل 

 .10ا أنواع التهاب المفاصلالمتوسط بجمي
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 التحليل الالحق للمراجعة العلمية 1/8/4

يتضعح أن المجعاالت  Google Trendsبععد الععرض السعابق ععن الدراسعات التع  تناولعت مؤشعرات 
( المجعال الموضعوع  2الموضوعية الت  تناولتها الدراسات ثعالت مجعاالت رئيسعية ويوضعح الجعدول رقعم )

 وسنوات النشر وعدد الدراسات بكل مجال 

 تحليل اتجاهات دراسات المراجعة العلمية 2جدول 

 عدد الدراسات  سنة النشر المجال الموضوعي

 4 2020 -2017 -2013 -2012 المجال االقتصادي 

 3 2018-2015-2014 مواقا الجامعات

 3 2015-2020 المجال الطب 

دراسعات  ثالثعة منهعا فع  ععام  10راسات التع  تعم اختيارهعا ععددها ( أن الد2تالحظ من الجدول رقم )
إلعى ععام  2012( دراسعات معن ععام 7ف  المجعال الطبع  وواحعد فع  المجعال االقتصعادي و ) 2منها  2020
فع  مختلع  المجعاالت فع  ازديعاد وتلقعى  Google Trendsم  وهذا يدل علعى أن دراسعة مؤشعرات 2018

 جاالت علمية مختلفة   اهتمام من قبل الباحثين ف  م

للتنبعؤ باتجاهعات البحعت فعع   Google Trendsويالحعظ تععدد المجعاالت التع  اسعتخدمت مؤشعرات  
المسععتقبل ومعرفععة اتجاهععات المسععتفيدين فععتم اسععتخدامه فعع  المجععال الطبعع  واالقتصععادي امععا فعع  مجععال تقيععيم 

 Google Trends تناولعت مؤشعرات مواقا الجامعات فيالحظ  وجعود العديعد معن الدراسعات األجنبيعة التع 
فهع   Google Trends اما الدراسة العربية الوحيدن الت  تناولت تقييم مواقا الجامععات باسعتخدام أسعلوب 

دراسععة طععالل نععاظم الزهيععري اال أنهععا تختلعع  عععن الدراسععة الحاليععة فعع  كونهععا تناولععت مجتمعععا مختلفععا وهععو 
صائصه وسعماته التع  تميعزه ععن الجامععات العراقيعة كمعا أن مجتما الجامعات المصرية وهذا المجتما له خ

 Vaughan, Liwen, and Esteban الدراسات األجنبية الت  تناولت تقيما لمواقا جامعات كانت دراسة

RomeroFrías وتناولت مواقا جامععات أمريكيعة وقارنعت بعين نتعائج Google Trends   وتصعنيQS 
 International 4مواقعا الجامععات المصععرية ومقارنتهعا بتصعني  فع  حعين أن الدراسعة الحاليععة تناولعت 

Colleges& Universities   وبذلك فه  مختلفة عنها فع  المجتمعا والتصعني  العذي تقعارن بعه ومتفقعة فع
فقعد قارنعت بعين نتعائج  Vaughan, Liwen, and Yue Chenأمعا دراسعة  Google Trendsاسعتخدام 

Google Trends  بايععدو للجامعععات والشععركات الصععينية وبععذلك فهعع  مختلفععة عععن ونتععائج محععرك بحععت
الدراسة الحالية ف  المجتما فه  تقارن بين محركع  بحعت ولعيس بعين نتعائج محعرك بحعت وتصعني  ععالم  

 مثل الدراسة الحالية وبذلك فإن الدراسة الحالية مختلفة عما سبق ومكمله له.

 االطار النظري للدراسة 

 ومميزاته وطريقة حسابه للبيانات Googleويتناول مؤشرات 

   Google Trends:مؤشر جوجل تريند 2/1

google Trends  هو عبارن عن أدان بحت عبر اإلنترنت تتيح للمستخدم معرفة عدد المرات الت  تعم
. هو موقا ويب 11فيها االستعالم عن كلمات رئيسية وموضوعات وعبارات محددن خالل فترن زمنية محددن

بتصعفية  Google قوم بمسح وتصني  الكلمات الرئيسية األكثر بحثًا. عادنً معا يقعوم محعرك بحعتديناميك  ي
النتععائج عبععر التععدقيق فعع  الكلمععات الرئيسععية  Google البيانععات باسععتخدام العديععد مععن المعلمععات وتعععرض

رك بحعت والعبارات الت  تكتبها ف  مربا البحت بحت تُظهر مدى تكرار إدخال مصطلح بحت معين ف  مح
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Google  نسبةً إلى إجمال  حجم البحت ف  الموقا خالل فترن زمنية محعددن وتحصعل جوجعل علعى البيانعات
اإلحصائية عن طريق إرسال بيانات حركة مرور موقا الويب إلى خعادم التحلعيالت ععن طريعق رمعز التتبعا 

. يمكعن 12موقعا شعخص معاالذي يتم وضعه على موقا الويب ويتم تنشيطه عندما يشاهد زائر الصفحة علعى 
للبحت عن الكلمات الرئيسية المقارنة واكتشا  الطفرات الناجمة عن األحعدات  Googleاستخدام مؤشرات 

 .  13ف  حجم البحت عن الكلمات الرئيسية

بتحعديت جميعا طلبعات البحعت الشعائعة تلقائيًعا ويتعيح معرفعة معا يتجعه عبعر  Google Trends ويقعوم
 ت المتحدن أو ف  أي دولة على مستوى العالم  بنقرن زر واحدن. العالم سواء ف  الواليا

 :ويتم تصني  البيانات بناء على عدن موضوعات منهم ما يل 

 الترفيه. -4 األعمال التجارية. -1
 الصحة. -5 العلوم والتكنولوجيا. -2
 .14أهم األخبار -6 الرياضة. -3

بفعرز جميعا كلمعات  Google Trends كما يتيح تلق  إشعارات سريعة فع  البريعد اإللكترونع  وتقعوم
البحت بطريقة منهجية ف  مربا االشتراك  كما أنعه يتعيح  تحديعد جميعا اتجاهعات البحعت اليوميعة والحصعول 

 .على أحدت الخالصات للساعات األربا والعشرين األخيرن
15 

سعية فع  أرقاًمعا دقيقعة ععن ععدد المعرات التع  يعتم فيهعا البحعت ععن كلمعة رئي  Google Trendsتقدم 
 16إطار زمن  محدد

  Google Trendsمميزات مؤشر  2/2

مصدرا متميعزا  لجمعا البيانعات التع  يمكعن  Google Trendsوهناك العديد من األسباب الت  تجعل 
 استخدمها ف  األبحات لتقييم وضا المؤسسات حيت أنه: 

نه يقدم انعكاسا فوريا يوفر منصة ممتازن لمراقبة أنشطة البحت ومعلومات عن المستهلكين حيت أ -1
 الحتياجات مستخدميه ورغباتهم ومطالبهم واهتماماتهم

سهل االستخدام حيت أنه ال يجما البيانات فحسب بل يوفر مجموعة متنوعة من الخيارات منها  -2
 17 خيارات المقارنة

 حتععى اآلن  2004إال انعه يغطعع  عمليععات بحعت منععذ عععام  18م 2006وقعد تععم تدشععين هعذا الموقععا عععام 
ويتعامل المؤشر بشكل منفصل ما العبارات البحثية وفقا للمنطقة الجغرافية والزمن واللغعة ويععرض النتعائج 
على شكل رسم بيان  يوضح فيه نسبة تكعرار عمليعة البحعت حعول العبعارن الرائجعة أو المصعطلح التع  نفعذت 

 . 19على محرك لمدن أسبوع

 : Google Trends حساب بيانات  2/3

بيانععات البحععت لتسععهيل عمليععات المقارنععة بععين عبععارات البحععت.    Google Trends يحسععب تطبيععق
 :حيت يتم تسوية نتائج البحت بما يتناسب ما وقت طلب البحت ومكانه  وذلك بات باع العملية التالية

تتم قسمة كل نقطة من نقاط البيانات على إجمال  عمليات البحت ف  النطاا الجغراف  والزمن  الذي  -1
ل أعلى تمث   له  وذلك لمقارنة مستوى الشعبية النسب   وتأت  ف  أعلى الترتيب دائًما األماكن الت  تسج 

 .معد ل من حيت حجم البحت
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( بناًء على نسبة الموضوع  100و 0يتم بعد ذلك تقريب األرقام الناتجة على نطاا يتراوح بين)  -2
 .مقارنة بجميا عمليات البحت عن جميا الموضوعات

ر اهتماًما مماثالً بالبحت عن عبارن معي نة  ليس بالضرورن أن  بالنسبة -3 إلى المناطق المختلفة الت  تُظه 
ل حجم عمليات البحت اإلجمال  نفسه.  تسج 

ويعرض النتائج بحيت تمثعل األرقعام التع  تععرض علعى المحعور الصعادي مععدل اهتمعام بعبعارن البحعت 
ذرون العرواج البحثع  لهعذه العبعارن  100ة المحعددن وتمثعل رقعم ويمثل المحور السين  الفترن الزمنية والمنطقع

 20تمثل نص  معدل الرواج لهذه العبارن 50( يعن  عدم توفر بيانات كافية عن عبارن البحت و0بينما) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21يوضح الرسم البياني لنتائج العبارات الرائجة  1شكل  

 :بفلترة بعض أنواع عمليات البحث مثل Google Trends ويقوم  تطبيق 
عمليات البحت الت  يُجريها عدد قليل جًدا من األشخاص ال يعرض عنها سوى بيانات تتعل ق  -1

 ( صفر.0بعبارات البحت الرائجة  ولذلك تظهر عبارات البحت قليلة الحجم بقيمة )

رن يُزيل تطبيق  -2 رن الت  يُجريها عمليات ال Google Trendsعمليات البحت المكرَّ بحت المكرَّ
 .الشخص نفسه خالل مدن زمنية قصيرن

طلبات البحت الت  تحتوي على فواصل عليا  Google Trendsالرموز الخاصة يستبعد تطبيق  -3
.ورموز خاصة أخرى

22 

تتعيح العديعد معن المميعزات التع  يمكعن معن خاللهعا  Google Trends ومما سبق يمكن القعول أن أدان
ا واألشخاص لذلك رأت الباحثة أنه من الضروري استخدامه لتقييم مواقا الجامععات المصعرية دراسة المواق

 .وهذا ما سو  يتم توضيحه ف  االطار التطبيق  للدراسة
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 االطار التطبيقي للدراسة 3

 Google يتنععاول الجععزء التععال  عرضععا للدراسععة التطبيقيععة لنتععائج مواقععا الجامعععات المصععرية علععى

Trends خدام أسلوب عبارات البحت الرائجة وتمت الدراسة على ثالت مراحل وهم:باست 

هو تصني  صدر عن المركز Webometrics تجميا مواقا الجامعات المصرية من تصني   -1
ومعهد عال   جامعة 12000هو ترتيب يغط  أكثر من  CSIC األسبان  لتقييم الجامعات والمعاهد

و يمكن اعتباره  مواقعها االلكترونية يعتمد على قياس أداء الجامعات من خالل على مستوى العالم
23تصني  لموقا الجامعة االلكترون 

International Colleges& Universities 4 وتصني  . 
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  الموقا اإللكترون  للجامعة على شبكة اإلنترنت فهو هيتم وهو تصني  استرال  حيت أنه يصن
بقياس مدى شهرن المواقا اإللكترونية للجامعات الت  نالت االعترا  األكاديم  من منظمات  أو 

م ويظهر ف  شهري يناير ويوليو من كل 2005هيئات دولية ويصدر كل ستة أشهر  وقد تم نشره عام 
ير متحيزن ومستقلة يتم استخراجها من ثالت محركات بحت وه :) عام ويستند على ثالت معايير غ

أليكسا(  ويطلب من كل جامعة تحديت بيانتها وتتضمن البيانات معلومات عامة  –الياهو  –جوجل 
عن اسم الجامعة  والموقا والهات  الجامع   ومعلومات عن أعضاء هيئة التدريس وطرا تسجيل 

م اختيار هاذين التصنيفين ألنهما مهتمان ويقيمان موقا الجامعة على وت 25الطالب وغيرها من البيانات
 االنترنت.

تجميا بيانات الجامعات من التصنيفين بحيت يكون للجامعة تصني  عليهما ويكون لها بيانات على  -2
Google Trends  أي ال تعط  غير معر  علىGoogle Trends 

   20/1/2020وذلك ف  الفترن الزمنية من  Google Trendsالبحت عن هذه الجامعات على أدان  -3
  12/1/2020إلى تاريخ  20/1/2019أسبوع  ماضية من تاريخ  52لمدن    27/1/2020إلى  

 من اجل سهولة التعامل معها إحصائيا . EXCELوتنزيل بيانتها على برنامج 

 البحث الرائجة.باستخدام أسلوب عبارات  Google Trendsاحصائيات الجامعات المصرية على  3/1

جامعععة وقععد تععم جمععا  Google Trends 45بلعع  عععدد الجامعععات التعع  وجععدت لهععا إحصععائيات علععى 
وتصعني   4icu ( الذي يوضح اسم الجامعة وترتيبها فع  تصعني  3بيانات هذه الجامعات ف  الجدول رقم )

Webometrics  ومتوسط معدل البحت عنها علىGoogle Trends انت حكومية ونوع الجامعة سواء ك
ترتيبعا  Google Trendsأو خاصعة وتعم ترتيعب الجعدول بنعاء علعى متوسعط عبعارات البحعت الرائجعة علعى 

 تنازليا من األكبر ف  قيمة المتوسط إلى االصغر .

وتصنيف  4icuوترتيبها في تصنيف متوسط عبارات البحث الرائجة للجامعات المصرية 3جدول
sWebometric 

 اسم الجامعة م
متوسط عبارات 

 البحث الرائجة
 تصنيف
4icu 

تصنيف 
Webometrics 

نوع 
 الجامعة

 حكومية 1 1 51 جامعة القاهرن  .1

 حكومية 26 34 44 جامعة دمياط  .2

 حكومية 17 29 42 جامعة الفيوم  .3

 حكومية 4 3 41 جامعة المنصورن  .4

 حكومية 9 15 40 جامعة طنطا  .5
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 اسم الجامعة م
متوسط عبارات 

 البحث الرائجة
 تصنيف
4icu 

تصنيف 
Webometrics 

نوع 
 الجامعة

 حكومية 54 44 40 جامعة مدينة السادات  .6

 حكومية 6 5 36 جامعة عين شمس  .7

 حكومية 5 8 36 جامعة بنها  .8

 حكومية 11 14 35 جامعة األزهر  .9

 حكومية 8 10 34 جامعة الزقازيق  .10

 حكومية 25 25 34 جامعة سوهاج  .11

 حكومية 2 4 33 جامعة اإلسكندرية  .12

 حكومية 24 39 33 جامعة أسوان  .13

 ميةحكو 13 20 32 جامعة المنيا  .14

 حكومية 21 26 32 جامعة قنان السويس  .15

 حكومية 7 13 31 جامعة أسيوط  .16

 حكومية 31 42 31 جامعة السويس  .17

 حكومية 6 30 30 جامعة بن  سوي   .18

 حكومية 30 31 29 جامعة دمنهور  .19

20.  
األكاديمية العربية للعلوم 

والتكنولوجيا والنقل 
 البحري

 خاصة 14 7 28

 خاصة 3 2 27 هرنالجامعة األمريكية بالقا  .21

 حكومية 10 11 27 جامعة حلوان  .22

 حكومية 15 28 26 جامعة المنوفية  .23

 حكومية 27 37 26 جامعة بورسعيد  .24

 خاصة 39 21 25 أكتوبر 6جامعة   .25

 خاصة 50 41 25 جامعة بدر  .26

 حكومية 12 18 24 جامعة كفر الشيخ  .27

 خاصة 49 40 21 الجامعة الفرنسية  .28

 خاصة 20 6 20 القاهرنالجامعة األلمانية ب  .29

 خاصة 38 22 19 جامعة المستقبل ف  مصر  .30

 حكومية 19 17 18 جامعة جنوب الوادي  .31

 خاصة 61 48 17 الجامعة المصرية الصينية  .32

33.  
الجامعة المصرية اليابانية 

 للعلوم والتكنولوجيا
15 
 

 خاصة 42 38

 خاصة 23 19 13 جامعة النيل  .34

35.  
جامعة الدلتا للعلوم 

 وجياوالتكنول
 خاصة 37 32 13

36.  
مدينة  زويل للعلوم 

 والتكنولوجيا
 خاصة 22 33 13
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 اسم الجامعة م
متوسط عبارات 

 البحث الرائجة
 تصنيف
4icu 

تصنيف 
Webometrics 

نوع 
 الجامعة

 خاصة 48 43 13 جامعة هليوبوليس  .37

 خاصة 63 46 13 الجامعة المصرية الروسية  .38

39.  
الجامعة البريطانية ف  

 مصر
 خاصة 18 16 12

40.  
جامعة مصر للعلوم 

 والتكنولوجيا
 خاصة 28 12 11

 خاصة 35 24 11 جامعة مصر الدولية  .41

 خاصة 49 27 11 جامعة فاروس باإلسكندرية  .42

 خاصة 42 35 11 جامعة سيناء  .43

 خاصة 46 23 9 جامعة النهضة  .44

 خاصة 60 45 9 جامعة الجيزن الجديدن  .45

 ( يتضح أن: 3من الجدول رقم )

جامععة وقعد بلع  ععدد  45كعان   Google Trendsإجمال  الجامععات التع  ظهعر لهعا مؤشعرات علعى 
% كمععا أن 31بنسععبة  14% بينمععا بلعع  عععدد الجامعععات الخاصععة 69جامعععة بنسععية  31لحكوميععة الجامعععات ا

فقععد احتلععت    Google Trendsالجامعععات الحكوميععة حصععلت علععى أعلععى متوسععط لعبععارات البحععت علععى
الجامعات الحكومية المراكز العشرن األولعى  لمتوسعط عبعارات البحعت الرائجعة  وهعذا ربمعا يرجعا إلعى ععدن 

 منها: أمور 

هذه الجامعات يتم الصر  عليها وعلى موقعها من قبل وزارن التعليم العال  والبحت العلم  فه   -1
 ممولة من قبل الدولة.

عدد الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بهذه الجامعات كبير جدا إذا ما قورن بالجامعات  -2
 الخاصة .

قات األخيرن للحصول على جودن االعتماد سع  معظم الجامعات والكليات التابعة لها ف  األو -3
األكاديم  وبالتال  تتيح كثير من البيانات على موقعها مثل نتيجة الفرا الدراسية والجداول 

 الدراسية ودليل الطالب وغيرها من األمور الت  تهم الطالب .
 اهتمام هذه الجامعات بالموقا اإللكترون  لها لرفا تصنيفها عالميا.  -4

وهعو نفعس  Google Trends أن جامعة القاهرن احتلت المرتبة األولعى فع  مؤشعرات  ومن المالحظ
بينما اختلفت تصني  بعاق  الجامععات ععن متوسعط   Webometricsوتصني   4icuتصنيفها على تصني 

 وتصعني   4icuوهذا ربمعا يرجعا إلعى ععدن أمعور منهعا كعون تصعني   Google Trends مؤشرها على 

Webometrics ن على بيانات أخرى يتم احتسابها باإلضافة إلى موقا الجامعة يعتمدا 

والثالثععة فعع    4icuكمعا تبععين أن الجامععة األمريكيععة بالقعاهرن والتعع  تحتعل المرتبععة الثانيعة فعع  تصعني  
وربما يرجعا ذلعك لكونهعا   Google Trendsف  مؤشرات  22احتلت الترتيب  Webometricsتصني  

طالبععاً وفقععا إلحصععائية  4574الطععالب المسععجلين فعع  مرحلععة البكععالوريوس جامعععة خاصععة وإجمععال  عععدد 
وهعذا الععرقم يععادل طععالب شععبة واحععدن أو تخصععص واحعد بإحععدى كليعات جامعععة القععاهرن   26 2018/2019

 وهذا الفارا الكبير ف  عدد الطالب ينتج عنه فارا كبير بعمليات البحت على محرك البحت جوجل   
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لفحص أن معظم الجامعات يزيد البحعت عنهعا علعى جوجعل فع  فتعرات معينعة تكعاد كما تبين من خالل ا
 تكون متفقة وه  : 

موععد ظهععور نتععائج نهايععة العععام للطععالب فعع  شععهر يوليعو وأغسععطس مععن كععل عععام وكععذلك فعع  شععهري 
فبراير ومارس وهو موعد ظهور نتائج منتص  العام الدراس  وبععض الجامععات يزيعد مععدل البحعت عنهعا 

دايععة العععام الدراسعع  مععا بععين شععهري سععبتمبر وأكتععوبر وهععذا موعععد اإلعععالن عععن الجععداول الدراسععية فعع  ب
 واستكمال أوراا التقدم لطالب الفرا الدراسية األولى 

أسععبوع فقعد تسععاوت  52تسعاوت بعععض الجامععات فعع  قيمعة متوسععط العرواج البحثعع  لهعا علععى مسعتوى 
%   40ت كععل منهمععا علععى متوسععط رواج بحثعع  يسععاوي جامعععة طنطععا مععا جامعععة مدينععة السععادات فقععد حصععل

بينمعا جامععة  15رقعم   4icuوهذا على الرغم من اختال  تصنيفهما فقعد احتلعت جامععة طنطعا فع  تصعني  
( علععى 54و 9احتلععت الترتيععب ) Webometricsوفعع  تصععني   44مدينععة السععادات فقععد احتلععت المرتبععة 

البحثع  لجامععة بنهعا وجامععة ععين شعمس  فقعد حصعلت كعل  التوال   كما تساوت قيمة متوسط معدل العرواج
لكععل منهمعا فقععد حصععلت  4icuفع  حععين اختلفععت قيمعة تصععني  36منهمعا علععى متوسعط رواج بحثعع  يسععاوي 

أمعا فع  تصعني    5فع  التصعني   أمعا جامععة ععين شعمس فقعد حصعلت علعى العرقم  8جامعة بنها على رقعم 
Webometrics  ( علعى التعوال  وكعذلك تسعاوت قيمعة متوسعط 5 -6يعب ) فقد حصل كعل منهمعا علعى الترت

كمعا  34معدل الرواج البحث  لجامعة الزقازيق وجامعة سوهاج فقد حصعل كعل منهمعا علعى متوسعط يسعاوي 
  وكعذلك جامععة السعويس وجامععة أسعيوط فقعد  32تساوت جامعة أسوان وقنان السويس فقد حصل كل منهما

وتسععاوت جامعععة حلعوان مععا الجامعععة األمريكيععة بمتوسععط   31حصعل كععل منهمععا علععى متوسعط رواج بحثعع  
 4icuعلععى الععرغم مععن أن الجامعععة األمريكيععة تحتععل المركععز الثععان  فعع  تصععني   27رواج بحثعع  يسععاوي 
كما تساوت خمس جامعات خاصة بحصعول كعل منهمعا علعى متوسعط  Webometricsوالثالت ف  تصني  

-جامعععة النيععل –جامعععة هليوبععوليس  –لععوم والتكنولوجيععا وهمععا جامعععة الععدلتا للع 13رواج بحثعع  يسععاوي 
مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وهذه الجامعات الخمعس أحتلعت مركعزا متعأخرا -الجامعة المصرية الروسية 

ولكنهعا تسعاوت فع  متوسعط  19ماعدا جامععة النيعل فقعد احتلعت المركعز   46إلى  23من  4icuف  تصني  
 جامعات األخرى الرواج البحث  ما األربا 

أما إذا تمت مقارنعة متوسعط العرواج البحثع  للجامععات المصعرية بمععدل العرواج البحثع  للجامععة التع  
وهععع  جامععععة  27 2014ععععام   Google Trendsحصعععلت علعععى أعلعععى رواج بحثععع  علعععى مؤشعععرات 

University of Phoenix  س هع  %  و جامععة فينعيك70فعند حساب متوسط الرواج البحثع  لهعا يسعاوي
م  وه  مؤسسة تعليمية ربحية. ومقرهعا فع  مدينعة فينعيكس 1976جامعة أميركية للتعليم العال  أنشئت عام 

بوالية أريزونا ف  الواليات المتحدن األمريكية. الجامعة لديها سياسة القبول المفتوح  والت  تتطلب أن يكعون 
وقععد حصععلت الجامعععة علععى رواج  28ادلهععا  أو مععا يعGEDالطالععب حاصععالً علععى دبلععوم المععدارس الثانويععة  

% حيت كانت نسبة معدل الرواج البحث   فع  50مرن ومرن واحدن أقل من  51%  يساوي 50بحث   فوا 
%  وهذا يدل على موقا الجامعة فعال بشكل ممتاز حيت أنه على مدار العام يستخدم من قبعل 47هذه المرن 

توحة فه  تتيح لباحثيها التسجيل والدراسة عن بععد وهعذا جععل رواد الجامعة وبما أن هذه الجامعة جامعة مف
لها معدل رواج بحث  كبير على مدار العام والعذي تخطعى كثيعر معن الجامععات العريقعة والقديمعة فع  أمريكعا 

   أما الجامعات المصرية سواء كانت خاصة أو حكومية بحاجة إلعى رفعا متوسعط العرواج البحثع  29وأروبا 
 لبحت جوجل وتنشيط موقا الجامعة باعتباره نافذن الجامعة للعالم الخارج . لها على محرك ا

للجامععات محعل الدراسعة وقيمعة متوسعط عبعارات   4icuوإذا تم حساب معامعل االرتبعاط بعين تصعني  
( وهع  تعنع  أن العالقعة بعين تصعني  -0¸34يسعاوي)  Google Trendsالبحعت الرائجعة علعى مؤشعرات 

عالقععة عكسععية  Google Trendsيمععة متوسعط عبععارات البحععت الرائجععة باسعتخدام الجامععات المصععرية وق
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ولعم تثبعت فع  تريبهعا غيعر  4icuضعيفة وهذا ألن معظم الجامعات اختلع  ترتيبهعا ععن ترتيبهعا فع  تصعني 
جامعة القاهرن وسبب العالقة العكسية هو أن قيمة متوسط عبارات البحت الرائجة كلمعا ارتفععت كلمعا ارتفعا 

التصععني  للجامعععة حيععت أن قيمععة التصععني  تبععدأ مععن واحععد علععى عكععس قيمععة متوسععط عبععارات البحععت  قيمععة
الرائجة أما إذا وضعنا بدال من قيمة متوسعط عبعارات البحعت الرائجعة رقعم يمثعل رتبعة للجامععة بحيعت تكعون 

رقعم واحععد  الجامععة الحاصعلة علععى أعلعى قيمععة لمتوسعط عبعارات البحععت الرائجعة وهعع  جامععة القعاهرن تأخععذ
( وه  قيمة موجبة وهذا يعنى أن العالقعة  0¸35فعند إذا تكون قيمة معامل االرتباط تساوي ) 2والت  تليها 

للجامععات المصعرية عالقعة طرديعة  4icuوتصعني    Google Trendsبعين  ترتيعب الجامععات باسعتخدام 
 ضعيفة 

بعارات البحعت الرائجعة علعى للجامععات محعل الدراسعة وقيمعة متوسعط ع Webometricsأما تصعني  
( وهعع  تعنعع  أن العالقععة بععين تصععني  الجامعععات المصععرية -0¸6يسععاوي)  Google Trendsمؤشععرات 

عالقععة عكسعية متوسععطة  وهععذا ألن  Google Trendsوقيمعة متوسععط عبعارات البحععت الرائجععة باسعتخدام 
بعت فع  تريبهعا غيعر جامععة ولم تث Webometrics معظم الجامعات اختل  ترتيبها عن ترتيبها ف  تصني 

القاهرن وسبب العالقة العكسية هو أن قيمة متوسعط عبعارات البحعت الرائجعة كلمعا ارتفععت كلمعا ارتفعا قيمعة 
التصني  للجامعة حيت أن قيمة التصني  تبدأ معن واحعد علعى عكعس قيمعة متوسعط عبعارات البحعت الرائجعة 

ائجة  برقم يمثل رتبعة للجامععة بحيعت تكعون الجامععة أما إذا وضعنا بدال من قيمة متوسط عبارات البحت الر
الحاصلة على أعلى قيمة لمتوسط عبارات البحت الرائجة وهع  جامععة القعاهرن تأخعذ رقعم واحعد والتع  تليهعا 

( وه  قيمة موجبة وهذا يعنعى أن العالقعة بعين  ترتيعب  0¸6فعند إذا تكون قيمة معامل االرتباط تساوي ) 2
للجامعععات المصععرية عالقععة طرديععة  Webometricوتصععني    Google Trendsالجامعععات باسععتخدام 

 Vaughan, Liwen, and Estebanمتوسطة وه  تكاد تتقارب معا قيمعة معامعل االرتبعاط فع  دراسعة 

Romero‐Frías  والتع  تمععت علععى الجامعععات االمريكيععة والتعع  كانععت قيمععة معامععل االرتبععاط بععين عبععارات
وترجعا  30 (0¸58وتصعني  كيعو اس للجامععة تسعاوي )  Google Trends البحت عن اسم الجامعة على

للمقارنععة بينععه وبععين  QSقيمعة االخععتال  فعع  قيمععة معامععل االرتبععاط إلععى كععون الدراسععة اسععتخدمت تصععني  
كمععا أن اسعتخدام االنترنععت فع  الواليععات المتحعدن االمريكيععة أكثعر بكثيععر مععن  Google Trendsمؤشعرات 

خععدماتها بعكععس الجامعععات عععات المصععرية ال تجعععل موقعهععا هععو األسععاس فعع  تقععديم مصععر وأن معظععم الجام
 .االمريكية

 للجامعععات الحكوميععة وترتيععب الجامعععات بمؤشععرات 4icuوبحسععاب معامععل االرتبععاط بععين تصععني 

Google Trends وه  قيمة موجبة وهذا يعنعى أن العالقعة بينهمعا  0¸2كانت قيمة معامل االرتباط تساوي
للجامععات الحكوميعة ومؤشعرات  Webometricدية ضعيفة جعدا ومعامعل االرتبعاط بعين تصعني  عالقة طر

Google Trends وهعع  عالقعة طرديعة ضععيفة جععدا وهعذا يرجعا إلعى تراجععا ععدد كبيعر مععن  0¸1تسعاوي
 الجامعات الحكومية ف  تصنيفها عالميا وارتفاع قيمة متوسط عبارات البحت الرائجة لهذه الجامعات.

أعطعت نتعائج  Google Trends للجامعات الخاصعة ومؤشعرات 4icuاالرتباط بين تصني  ومعامل 
وهع  عالقعة طرديعة ضععيفة أيضعا ولكنهعا أعلعى معن الجامععات الحكوميعة ويرجعا هعذا  0¸32موجبة تساوي

وهع  منخفضعة فع    Google Trendsلكعون الجامععات الحكوميعة احتلعت الترتيعب األعلعى فع  مؤشعرات 
 . 4icuتصني  

وهع   0¸35فقد كانت قيمة معامل االرتباط للجامعات الخاصة تساوي Webometric ما ف  تصني أ
 .4icuأعلى من قيمة معامل االرتباط لتصني  



 د. نورا أحمد عبد الحميد زايد/  Google Trendsترتيب مواقا الجامعات المصرية باستخدام أسلوب عبارات البحت الرائجة على مؤشر 

  

 -133 -                                                                      ( 2020 ديسمبر   –أكتوبر   ) 4  ع 7المكتبات والمعلومات . مج المجلة الدولية لعلوم

وفيما يل  عرض لبيانات الجامعات المصرية الخمس الت  حصلت أعلى نسعبة متوسعط  لمععدل البحعت 
 وهذه الجامعات ه : Google Trends على

 اهرة جامعة الق 3/2

جامعة القاهرن ه  ثان  أكبر الجامعات المصرية بعد جامععة األزهعر وبعدأ تأسعيس كليتهعا المختلفعة فع  عهعد 
وعنعد البحعت عنهعا علعى  4icuوه  أولى الجامععات المصعرية فع  تصعني   31م1827محمد على باشا عام 

Google Trends   وفعع  الفتععرن الزمنيععة بعبععارن البحععت   جامعععة القععاهرن  فعع  النطععاا الجغرافعع  مصععر
المحععددن  تبععين أن الجامعععة احتلععت المركععز األول علععى الجامعععات المصععرية فعع  البحععت علععى جوجععل ويمثععل 

 للجامعة  Google Trendsالشكل التال  الرسم البيان  لمؤشرات 

 الشكل البياني لعبارة البحث جامعة القاهرة 2شكل  

نالحظ أن عبارن البحت جامعة القاهرن قد حصعلت علعى رواج بحثع  أعلعى معن  ( 4ومن الشكل رقم ) 
%  وكانعت القعيم التع  سعجلتها الجامععة 50أقل معن  32مرن مقابل  20%  خالل الفترن الزمنية المحددن 50

 -66 –) مرتععان( 70 –) مرتععان( 79 -85 -) مرتععان( 86 -87 -91 -97 -100% هعع  ) 50أعلععى مععن 
 ( . 50 -57 -60-) مرتان( 61 -63 –) مرتان( 65

وفع  هعذه  30/6/2019إلعى  2019/ 23/6ونالحظ أن أعلى رواج بحث  للجامعة كان ف  الفتعرن معن 
الفترن تظهر نتائج امتحانات نهايعة الععام لكليعات الجامععة  ونالحعظ أنهعا الجامععة الوحيعدن التع  حصعلت علعى 

% بينمعا 51ة متوسعط العرواج البحثع  لهعا % حيعت بلغعت قيمع50معدل رواج بحثع  علعى جوجعل أكبعر معن 
 %.50جامعة قد حصلت على رواج بحث  أقل من  44باق  الجامعات والبال  عددها 
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 جامعة دمياط.  3/3

نشأت جامعة دمياط من خالل فكرن فتح فصول لعبعض كليعات جامععة المنصعورن بمدينعة دميعاط عنعدما 
ياط ف  الكليات المختلفة  ثم صدرت قرارات إنشاء كليعات تزايدت أعداد طلبة جامعة المنصورن من أبناء دم

الفعرع تباعععاً طبقععا للعوائح الكليععات المنععاظرن بجامعععة المنصعورن فبععدأ العمععل بكليععة التربيعة فعع  العععام الجععامع  
فع  الفتعرن الزمنيعة المحعددن أن عبعارن  البحعت   Google Trendsوعند البحت علعى   32م 1977 -1976

معرن فع  مقابعل  18% فع  الفتعرن الزمنيعة المحعددن 50صلت علعى رواج بحثع  أكبعر معن جامعة دمياط قد ح
 .Google Trends% ويمثل الشكل البيان  التال  عبارن البحت لها على  50مرن دون  34

%  يسعاوي وكانعت 50( أن الجامعة قد حصلت على رواج بحث  أعلى من 5ويتضح من الشكل رقم )
-) مرتعان( 62 -67-) مرتان( 68 –) مرتان( 71-76 -) مرتان(77 -82 -93 -98 -100قيمه كالتال ) 

 %.50% فقط وه  أقل من 44) مرتان(  أما متوسط الرواج البحث  لها فقد بل   52 -60

وهع  فتعرن   14/7/2019إلعى  7/7/2019وكان أعلى معدل لرواج عبارن البحت كان ف  الفتعرن معن 
 لفة. ظهور النتائج لكليات الجامعة المخت

.المخطط البياني لعبارة البحث جامعة دمياط 3شكل    
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 جامعة الفيوم 3/4

ولكنهعا كانعت موجعودن معن قبعل باعتبارهعا فرععاً لجامععة  2005جامعة الفيوم بدأت بهذا االسم ف  اغسعطس 
زمنيعة المحعددن أن عبعارن  فع  الفتعرن ال  Google Trendsمن خالل البحت علعى 33 1979القاهرن من عام 

مععرن فعع   17% فعع  الفتععرن الزمنيعة المحععددن 50البحعت جامعععة الفيععوم  حصعلت علععى رواج بحثعع  أكبععر معن 
 .Google Trends% ويمثل الشكل البيان  التال  عبارن البحت لها على  50مرن دون  35مقابل 

 .ائجة جامعة الفيومالمخطط البياني لعبارة البحث الر 4شكل  

% وكانعت قيمتعه 50( أن جامعة الفيوم قد حصلت علعى رواج بحثع  فعوا 6ويتضح من  الشكل رقم )
) مرتععان(  50-52-54-58-) مرتععان65-66-72-) مرتععان( 75-83-84-) مرتععان(86-89 -100كالتععال )

  فتعرن ظهعور وهع 2019 – 7-7إلعى  2019-6-30وكان أعلى رواج بحث  لهعا قعد سعجلته فع  الفتعرن معن 
 2019 -2 -17إلعى  2019-2 -10نتيجة نهاية العام الدراس  كما سجلت أعلى رواج بحث  فع  الفتعرن معن 

وهع  فتعرن بدايعة الفصعل الدراسع  الثعان  وظهعور نتيجعة الفصعل الدراسع  األول وقعد حصعلت الجامععة علعى 
 %.42متوسط رواج بحث  يساوي 

 جامعة المنصورة. 3/5

كفرع لجامعة القاهرن ثم أنشئت جامعة شرا الدلتا بالقانون رقعم  1962الطب عام  بدأت الدراسة بكلية
  وتعتبعر الجامععة السادسعة معن حيعت 1973وتم تعديل المسمى الى جامعة المنصورن عام  1972لسنة  49

ف  الفتعرن الزمنيعة المحعددن أن  Google Trendsومن خالل البحت على  34النشأن بين جامعات الجمهورية
معرن  15% فع  الفتعرن الزمنيعة المحعددن 50بارن  البحت جامعة الفيوم  حصلت على رواج بحث  أكبر من ع

 .Google Trends% ويمثل الشكل البيان  التال  عبارن البحت لها على  50مرن دون  37ف  مقابل 
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 .ورالمخطط البياني لعبارة البحث الرائجة جامعة المنص 5شكل  

% وكانعت 50(  أن جامععة المنصعورن قعد حصعلت علعى رواج بحثع  فعوا 7ويتضح من الشكل رقعم )
) ثعالت معرات (  54 -) مرتان 55-64 -65 -66-) مرتان ( 67 -68 -70 -76-79 -100قيمته كالتال )

وهع  فتعرن ظهعور  2019 – 8-25إلعى  2019-7-14وكان أعلى رواج بحث  لها قد سجلته ف  الفتعرن معن 
 %.41تيجة نهاية العام الدراس    وقد حصلت على متوسط رواج بحث  يساوي ن

 .جامعة طنطا 3/6

  بععد أن كانعت 1972جامعة طنطا ومقرهعا مدينعة طنطعا بمحافظعة الغربيعة   اسعتقلت كجامععة ععام    
ل و معن خعال 35م1962لسعنة  1468فرًعا لجامعة اإلسكندرية منعذ إنشعائها بموجعب القعرار الجمهعوري رقعم 

ف  الفتعرن الزمنيعة المحعددن أن عبعارن  البحعت جامععة طنطعا حصعلت علعى   Google Trendsالبحت على 
% ويمثععل  50مععرن دون  36مععرن فعع  مقابععل  16% فعع  الفتععرن الزمنيععة المحععددن 50رواج بحثعع  أكبععر مععن 

 .Google Trendsالشكل البيان  التال  عبارن البحت لها على 
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 المخطط البياني لعبارة البحث الرائجة جامعة طنطا 6شكل  

% وكانعت 50( أن جامععة المنصعورن قعد حصعلت علعى رواج بحثع  فعوا 8ويتضح معن الشعكل رقعم )
) 51 –) ثعالت معرات(  52 -54 -59 -60 -61-) مرتعان( 64 -68 -84 -86 -97 -100قيمته كالتعال )

وهع  فتعرن  2019 – 8-4إلعى  2019-7-28فع  الفتعرن معن  مرتان( وكان أعلى رواج بحث  لها قعد سعجلته
 %.40ظهور نتيجة نهاية العام الدراس    وقد حصلت على متوسط رواج بحث  يساوي 

ومما سبق يمكن القول أن الجامعات المصرية سواء كانت الحكومية منها او الخاصة بحاجة إلى إععادن 
بعهععا فع  هععذه المواقععا وتفعيعل دورهععا أكثعر وأن تضععا فعع  النظعر فعع  مواقعهعا اإللكترونيععة والسياسععة التع  تت

لتطوير مواقعها ومعرفة اتجاهات المسعتفيدين معن هعذه  Google Trendsخططها االعتماد على مؤشرات 
 المواقا  وبناء على ما سبق فقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات .

 النتائج والتوصيات. 4

مقياس عادل للتعر  على مستوى حركعة   Google Trendsت الرائجة من يعد مؤشر عمليات البح
المرور ومستوى جذب مواقعا الجامععات المصعرية ومعن خاللعه يمكعن معرفعة معواطن القعون والضعع  بهعذه 
المواقا فمعظم األوقات الت  سجلت حركة مرور كبيرن كانت أوقات إعالن النتعائج للطلبعة  سعواء كانعت فع  

راس  أو ف  نهايته أو ف  بداية العام الدراس  لعبعض المواقعا وهعو موععد إععالن الجعداول منتص  العام الد
الدراسية وعلى هذا فإن هذه الجامعات بحاجعة إلعى إععادن النظعر فع  مواقعهعا وأن تضعا خطعط لتفعيعل موقعا 

المفتعوح أو  الجامعة طوال العام وذلك من خالل طرح محاضرات إلكترونية على الموقا وتنبن  نظام التعليم
اإللكترون  وأنه يجب مراعان الفئات األخرى التع  تعمعل بالجامععة مثعل: أعضعاء هيئعة التعدريس واإلداريعين 

 وغيرهم ونشر ما يخصهم على موقا الجامعة. 
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 نتائج الدراسة. 4/1

 وبناء على ما سبق فقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها :

% ف  حين عجزت 50على حالة جذب للمستفيدين والت  تجاوزت حصلت جامعة القاهرن على أ -1
 %.50جامعة تمت عليهم الدراسة على تجاوز  45باق  الجامعات المصرية والبال  عدده 

ما  Google Trendsتعد جامعة القاهرن الجامعة الوحيدن الت  تساوى ترتيبها ف  مؤشرات   -2
ين اختلفت ترتيب باق  الجامعات فقد ف  ح Webometricsوتصني   4icuترتيبها ف  تصني  

 وه  المصنفة  Google Trends ف  مؤشرات 22احتل موقا الجامعة األمريكية الترتيب 
 .4icu ف  تصني  2رقم 

ف  حين أن  Google Trendsاحتلت الجامعات الحكومية الرتب األولى ف  ترتيب مؤشرات  -3
 الجامعات الخاصة قد احتلت الرتب األخيرن.

 Googleمعظم نتائج الجامعات المصرية سواء كانت حكومية أو خاصة ف  مؤشرات تشابهات  -4

Trends   ف  ان معظمها تكون ف  وقت اعالن النتائج الدراسية سواء ف  نهاية العام أو ف
 منتص  العام الدراس  والقليل منها كان لديه رواج بحث  ف  بداية العام الدراس .

صرية خدمات موسمية تنته  بنهاية الحدت فنجد أن معظم خدمات المواقا اإللكترونية الم -5
%  ف  أوقات متشابه وتنتهى الظاهرن بنهاية الحدت 100الجامعات تحصل على رواج بحث  

 ومعظمها يفتقر إلى خدمات مستمرن يمكن ان تسهم ف  جذب المستخدمين

وه   2019 إلى أغسطس  2019شهر يونيه تشهد معظم المواقا رواج بحث  ف  الفترن من  -6
وهو موعد نتيجة ظهور   2019وف  فبراير إلى مارس  فترن ظهور نتيجة نهاية العام الدراس 

منتص  العام الدراس  ف  حين ينخفض الرواج البحث  إلى أقل درجة ف  شهر أكتوبر ونوفمبر 
 وديسمبر.

 لىوجدت عالقة طردية ضعيفة بين ترتيب الجامعات باستخدام عبارات البحت الرائجة ع -7

Google Trends  4وتصنيicu   (.  0¸35قيمة معامل االرتباط تساوي )حيت كانت 

 وجدت عالقة طردية ضعيفة بين ترتيب الجامعات باستخدام عبارات البحت الرائجة على -8

Google Trends    وتصنيWebometric ( 0¸6حيت كانت قيمة معامل االرتباط تساوي  )
 .وه  قيمة موجبة

بالنسبة  4icuمن تصني   Google Trends أكثر ارتباطا بمؤشرات  Webometricتصني    -9
 للجامعات المصرية.

 توصيات الدراسة.  4/2

 بناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فقد خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات وه :

ى يجب على الجامعات المصرية سواء كانت حكومية أو خاصة أن تهتم وتفعل مواقعها عل -1
 لمعرفة اتجاهات المستفيدين من مواقعها. Google Trends االنترنت وان تستخدم مؤشرات

ضرورن أن تغيير الجامعات من سياستها تجاه جمهور المستفيدين منها بوضا خدمات على  -2
 موقعها تجذب المستفيدين من هذه المواقا وتحسين الخدمات الت  تقدم على الموقا



 د. نورا أحمد عبد الحميد زايد/  Google Trendsترتيب مواقا الجامعات المصرية باستخدام أسلوب عبارات البحت الرائجة على مؤشر 

  

 -139 -                                                                      ( 2020 ديسمبر   –أكتوبر   ) 4  ع 7المكتبات والمعلومات . مج المجلة الدولية لعلوم

 التدريس بأهمية موقا الجامعة. توعية الطالب وأعضاء هيئة -3

قيام الجامعات بعمل مواقا ألعضاء هيئة التدريس ألرشفة انتاجهم الفكري عليها وذلك لتنشيط  -4
 مواقا الجامعات.

 تفعيل التعليم اإللكترون  والتعليم عن بعد على مواقا الجامعات المصرية. -5

وأي  Linked inت وحسابات للجامعا Google Trendsالقيام بدراسات للمقارنة بين مؤشرات  -6
 منهما مرتبط أكثر بالتصنيفات العالمية للجامعات.

 لمواقا المكتبات العامة واألكاديمية.  Google Trendsالقيام بدراسات تتناول مؤشرات  -7
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