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"تقييم المواقع اإلخبارية عمى الشبكة الدولية لممعمومات (موقعي جريدتي األهرام القاهرية
والقبس الكويتية أنموذجا) دراسة تقييميه مقارنة"

د .رشيد حميد مزيد

م.م .صباح محمد فياض

المعهد التقني /ناصرية

المبحث األول
مقدمة

أصبح التواجد عمى شبكة االنترنت ضرورة تحتميا حاجة المتغيرات والتطورات التي طرأت عمى مختمف القطاعات في

العالم .لذا بات تخمف كل منظمة أو ىيئة عن ىذا التطور يعني عدم صالحيتيا بشكل كاف لتمبية احتياجات المستفيدين
فييا ومن ثم أصبح ىناك العديد من المواقع والتي يقدر بالماليين عمى شبكة االنترنت .ىذه المواقع لم يكن اليدف من

إنشائيا خدمة محدودة بوقت معين وانما استم اررية تقديم خدماتيا وبالتالي يجب االىتمام بالخدمات التي تقدم عمى الويب
شأنيا شأن الخدمات التي تقدميا ىذه الجيات عمى ارض الواقع .ومن ثم فأن العمل في الموقع ال ينتيي بمجرد نشرة عمى
شبكة االنترنت وانما يعني بداية العمل الجاد لممحافظة عمى استم اررية جودة الموقع .لذا تعد متابعة وصيانة الموقع معيار
من معايير الموقع الجيد التي تبدو بوضوح عند تقييم الموقع والتي ال تنتيي أال بتالشي الموقع أو الغرض من وجوده عمى

شبكة االنترنت

ما ال شك فيو بأن اخأخبار أصبحت من المعمومات التي يحرص المستفيدين عمى متابعتيا بصفة دورية عمى المواقع
اإلخبارية العربية واخأجنبية عمى شبكة اإلنترنت ،ولذلك حرصت محركات البحث العربية واخأجنبية عمى توفير خدمة
لألخبار لتسيل عمى المستفيدين عناء البحث عن المعمومات اإلخبارية في خضم العديد من المواقع اإلخبارية ،كما تعمل
عمى تنظيم المعمومات اإلخبارية وتقسيميا إلى قطاعات موضوعية تناسب احتياجات كل مستفيد.

المشكمة

تتمثل المشكمة في حقيقة أن اإلنترنت يتيح إمكانية نشر أي معمومات بصرف النظر عن مجاليا أو أىميتيا أو

الجميور المستيدف بحيث تكون متاحة خأي شخص في أي موقع في العالم يستطيع استخدام جياز الحاسب ويتمكن من
الدخول عمى مواقع اإلنترنت .وتأخذ المعمومات أشكاال متعددة وعمى خالف المعمومات المنشورة في اخأشكال التقميدية من
كتب ودوائر معارف ومقاالت دوريات عممية محكمة فإن ما يغمب عمى الكثير من المعمومات المتوفرة في العديد من مواقع
اإلنترنت عدم توفر ما يدل عمى مصداقيتيا ناىيك عن عدم توفر البيانات الببميوجرافية التي يمكن من خالليا االستدالل

عمى حداثة المعمومات والتحقق من توفر عنصر الثقة فييا ،وىنا تكمن أىمية المشكمة موضوع البحث ذلك أن الدارس قد
يمجأ إلى معمومات غير دقيقة ويستخدميا كمصادر في بحثو ،ومن ىنا
نحاول ومن خالل ىذا البحث اإلجابة عمى التساؤالت اآلتية:
 -1ما ىي المعايير التي من خالليا أن يتمكن المستفيد (المتصفح) من قياس مدى فعالية وجودة مواقع الصحف
والمجالت (المواقع اإلخبارية)

 -2ما مدى مطابقة موقعي البحث (جريدة اخأىرام–جريدة القبس) لممعايير العامة التي يجب أن تتوافر في مواقع االنترنت.
األهمية

يعد الجانب اإلخباري واإلعالمي مادة رئيسية من مواد الشبكة وذلك لما توفره تمك الشبكة من إمكانية وسرعة وسيولة

وذلك ما يتفق واخأىداف العامة في مجال اإلعالم والصحافة إضافة لما تقدمة شبكة االنترنت من سعة االنتشار وتخطييا
الحدود الوطنية والقومية واإلقميمية إلى مرحمة العالمية ومن ىنا تنبع أىمية البحث الحالية من خالل عممية التقييم
المتواضعة لنموذج (عينة بسيطة من مواقع اخأخبار واإلعالم).
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األهداف:

يسعى البحث لتحقيق اخأىداف اآلتية والتي منيا-:
 -1إبراز أىم المعايير العامة التي من خالليا يمكن دراسة وتقييم الموقع عمى شبكة االنترنت مع إشارة خاصة إلى المواقع
اإلخبارية واإلعالمية.

 -2التعريف بواقع موقعي جريدة اخأىرام المصرية – جريدة القبس الكويتية عمى الشبكة الدولية لممعمومات (االنترنت)
 -3الكشف عن مدى مطابقة ىذين الموقعين خأبسط المعايير في ىذا المجال.
 -4إعداد نموذج مقترح لمعايير التقويم وفقاً آلراء ذوي االختصاص والخبرة

 -5قياس مستوى جودة ومصداقية مصادر المعمومات اإلخبارية المتاحة عمى الشبكة
منهج البحث

اعتمدت الدراسة منيج تحميل المحتوى Content Analysis

حدود البحث:

موقعي جريدة اخأىرام القاىرية وجريدة القبس الكويتية عمى الشبكة الدولية لممعمومات (االنترنت)

مصطمحات الدراسة
 مصادر المعلومات على اإلنترنتىي المصادر المتاحة عمى شبكة اإلنترنت مثل :مقاالت الدوريات ،المقاالت والدراسات التي تنشر ذاتياً ،أو التي يتم
الحصول عمييا من خالل جماعات النقاش أو قوائم البريد اإللكتروني ،أو من خالل محركات البحث المختمفة،
 -معايير

ىي أداة تقيس مدى تحقق أمر ما من عدمو بشكل مفيوم وقابل لمقياس لموصول إلى نموذج مقبول وعالي الجودة.

 -تقويم

بناء عمى جممة من المعايير لقياس مستوى جودة مصادر المعمومات المتاحة عمى شبكة إلنترنت
ىي عممية تؤسس ً
من خالل التعرف عمى درجة التوافق بين ما ىو متاح وما ىو نموذجي.

المبحث الثاني

مصادر اإلخبار عمى شبكة اإلنترنت:

هناك ثالثة أنواع من األخبار عمى اإلنترنت:

 األخبار التي تكون من مصادر معتمدة :مثل وكالة  Reutersأو المنشورات التي تكون خارج االنترنت والتي يوجد لياإصدار منيا عمى الشبكة مثل صحيفة  Financial Timesواذاعة  ،BBCووسائل اإلعالم عمى الشبكة التي

ليس ليا إصدار مطبوع خارج الشبكة مثل .Motley Fool

 األخبار التي تأتى من مصادر أقل :ويمكن أن تكون مجرد أخبار وبضعة آراء خأفراد تتاح لمستخدمي االنترنت عبرأحد المواقع عمى الشبكة.

 األخبار التي تأتى من المنظمات الحكومية :والتي توفر أخبارىا الخاصة عمى الشبكة كما يمكن أن يعاد توزيعيا عمىاالنترنت ،حيث وفرت محركات بحث اإلنترنت لألخبار روابط إخبارية ذات كفاءة وتأثير في مواقع اخأخبار
المباشرة لممستخدمين وغالبا ما يكونوا غير متصمين مع أن المستخدمين يعرفوا ويحصموا عمي العناوين المباشرة

لمواقع اخأخبار مباشرة أو مواقع أو يكون لدى اخأخبار عناوين البريد اإللكتروني المستخدمين لتوزيع محتوي
اخأخبار لممشتركين أكثر حيث ال يتآلف المستخدمين المباشرين مع العناوين المباشرة لمواقع اخأخبار لذلك يكون
من الصعب عمييم الحصول عمي مواقع اخأخبار بشكل مباشر.
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أهمية تقييم مواقع اإلنترنت:

يكمن أىمية التقييم من خالل تساؤل يطرحو " خالد الجبري " يتعمق بموثوقية أو مصداقية ما ينشر عمى اإلنترنت من

معمومات ،وىل يمكن االعتماد عمييا كمراجع أساسية في البحوث العممية ،وكيف يمكن التمييز بين ما ىو جيد وما ىو
رديء .مع دخول اإلنترنت إلى كثير من المكتبات ومراكز المعمومات والبحث العممي والمنازل أصبح من الصعب الحكم
عمى مصداقية المعمومات بشكل عام حيث ال وجود لوسيط بين الناشر واإلنترنت فالمعمومات الميمة والمفيدة جنباً إلى

جنب مع الرديئة واليابطة.

ويكمن أىمية التقييم أن اختصاصي المعمومات يحتاجون إلى إجراء التقييم لسببين ىما:

أوالً :تقرير ما إذا كان الموقع صالحاً إلدراجو ضمن مصادر المعمومات في المكتبة.

ثانياً :خدمة المستفيد وذلك بإحالتو إلى مواقع تفيده في بحثو
تحديات التقويم

تواجو عممية التقويم العديد من الصعوبات والتي تحتاج إلى العديد من الميارات التي يجب أن يتحمى بيا المقومين

وان التحدي اخأىم الذي يواجو القائمين عمى التقويم ىو زيادة كميات المعمومات المنتجة وباستمرار ومن ابرز تمك
الصعوبات-:
 -1الطبيعة المتغيرة وباستمرار لمحتويات المواقع
 -2كثرة المصادر عمى االنترنت

 -3ليس ىناك معايير لمنشر في االنترنت
 -4ال توجد صيغ موحدة ومقننة لبناء المواقع
 -5ضعف البنية التحتية واالتصاالت لبعض الدول
معايير التقويم :إن مقاييس الجودة أمر مختمف عميو في مجاالت مختمفة وذلك حسب اخأىداف فما ىو جيد من وجية نظر

معينة قد ال يكون كذلك من وجية نظر أخرى لذا نجد أن ىناك مجموعة من المعايير التي صدرت من جيات متعددة والتي
يمكن أن تكون كفيمة بمساعدة مستخدمي االنترنت لمتمييز بين المواقع المختمفة ويمكن أن تدرج ىذه المعايير ضمن
التقسيمات اآلتية وحسب الجية المصدرة ليا-:
أوال :معايير الجمعيات المينية المكتبية
حيث كان ىناك خمسة معايير ىي
 -1دقة وثائق الويب

 -2المسؤولية الفكرية
 -3موضوعية وثائق الويب
 -4حداثة وثائق الويب
 -5تغطية الوثيقة
ثانيا :معايير صادرة عن مكتبات أكاديمية

أما المعايير التي حددتيا ىذه المكتبات ىي كما يأتي:

 -1الغرض
 -2المؤلف

 -3المحتوى
 -4الحداثة
 -5االعتراف
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ثالثا :معايير صادرة عن منظمات دولية

يترتب عمى المنظمات واخأفراد الذين يقومون المعمومات الصحيحة عبر االنترنت ويتوقع من تمك المنظمات واخأفراد

أن يحافظوا عمى المبادئ اإلرشادية اآلتية-:
 -1الصدق واإلخالص
 -2اخأمانة
 -3الجودة
 -4الخصوصية
رابعا :ويمكن إضافة بعض الدراسات التي تناولت موضوع المعايير الخاصة بالمواقع اللكترونية ومنها:

نجد دراسة " مود اسطفان ىاشم " يذكر أنو البد في بداية التقييم من تحديد الغاية من البحث ،وبالتالي نوع

المعمومات التي تنتظرىا ،وىل اليدف عممي أم أخباري ،تجارة ،أم ترفييي ؟ ،ثم نبحث عن وقائع أم عن آراء وتحميالت.
يميو التعرف عمى نوع الموقع واسم المجال .فاقترح سبع معايير لتقييم المواقع ىي:
1ـ سهولة الوصول إلى الموقع:

وىى مقاييس مرتبطة بالوصول إلى المعمومات وىى من العوامل التي تشجع عمى استخدام المواقع والعودة إليو كسرعة

االتصال بالجياز الخادم والثمن أو مجانية االستخدام ،وأوقات الزوار والحاجة إلى برامج خاصة لقراء الموقع.
2ـ الجمهور:

لمن يتوجو الموقع ؟ (فئات العمر ،والتخصص ،وعدد الزوار ،ونحوىا)

3ـ اإلسناد:

تبدو مصداقية الموقع من خالل شيرة المؤلف والييئة المسئولة عن الموقع عامل جذب وثقة بالموقع.

4ـ حداثة المعمومات:

يعد تحديد تاريخ اإلنشاء ونمط تحديث المعمومات واإلعالن عنو لمستخدمي الموقع عامل جذب وثقة بالموقع.

5ـ المحتوى:

ىل يتضمن الموقع نصوصاً كاممة أو إحاالت ؟ المغة ،التغطية الموضوعية وعمق المعالجة.

6ـ المعالجة وتنظيم المعمومات:

توفر المعمومات الدقيقة وتقديميا إلى المستخدمين بشكل منظم وحسب احتياجاتيم.

7ـ شكل تقديم المعمومات:

يرتبط بالتصميم واالعتبارات الفنية لمموقع لجذب الزوار .كما يؤكد عمى ضرورة التمييز بين الجزء والكل في الموقع،

وىل الموقع جزء من موقع آخر أكثر شموالً ،ثم تطبيق مقاييس التقييم بعد ذلك .كما ناقش عبد الرحمن فراج في دراستو"

تقويم مصادر المعمومات عمى اإلنترنت" المعايير الشائعة التي يمكن تطبيقيا في تقويم مواقع اإلنترنت بشكل عام بغض
النظر عن فئة أو نمط المعمومات التي تنتمي إلييا ىذه المواقع وتشمل:

 -1حدود الموقع وتغطيتو.
 -2اليدف من الموقع.

 -3محتوى الموقع ويتضمن :الموضوعية ،المسئول عن الموقع ،مدى حداثة الموقع ،روابط الموقع بغيره من المواقع
والمصادر المتاحة عمى اإلنترنت ،ومدى جودة الكتابة.

 -4الجوانب التقنية الخاصة بتشغيل الموقع وتتضمن :مدى اخألفة مع جميور المستفيدين ،البحث ،التصفح ،وتنظيم
الموقع.
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في دراسة أعدىا  Harris Robertبعنوان " تقويم مصادر البحث في اإلنترنت" يقترح خالليا معايير لمتقويم يضعيا

في أربعة محاور يطمق عمييا قائمة جودة المعمومات ويرمز ليا ب ـ  CARSوىي:

 -1المصداقية  :Credibilityحيث يجب عمى الباحث التأكد من مصداقية وصحة المعمومات.
 -2الدقة  :Accuracyوتتضمن حداثة المعمومات ،وشمولية التغطية ،والجميور المستيدف ،والغرض أو اليدف من
الموقع.

 -3المعقولية  :Reasonablenessوتتضمن مدى االلتزام والمعقولية واالعتدال في تقديم المعمومات وعدم التعصب في
الدفاع عن فكرة أو مبدأ بطريقة منحازة.
 -4الدعم  :Supportويشمل توثيق المعمومات لمصادرةا اخأصمية ،وذكر المراجع التي تم االعتماد عمييا في إعداد
البحث ،وتوفير إمكانية الرجوع إلييا.
المبحث الثالث
الدراسة التطبيقية

وفي ىذا المبحث الذي سوف نتناول فيو عممية التقييم لموقعي جريدة اخأىرام المصرية والقبس الكويتية مع التأكيد أن

كال الجريدتين ليا أصول ورقية عمما أن جريدة اخأى ارم قد تأسست عام  1875إما جريدة القبس فقد تأسست عام 1964

وىي جريدة سياسية مستقمة.
التقييم

أما بخصوص المعايير المقترحة والتي ستكون معايير التقييم المتبناة والتي بموجبيا تتم عممية تقييم المواقع اإلخبارية فيي:

سوف تكون عممية التقييم وفقا لكل معيار ونبدأ بجريدة اخأىرام وذلك طبقا لمقدم الزمني لتأسيس الجريدة في شكميا الورقي.
أوال :الوصول إلى الموقع

ماىي طرق الوصول إلى الموقع أي من خالل أي من محركات البحث أو من خالل رابط الموقع عمى االنترنت

مباشرة أو من خالل البريد االلكتروني
جريدة اخأىرام  -تم الوصول إلى الموقع من خالل موقع عيون :صحافة واعالم :وىي يومية عربية تعنى بمواقع

صحافة وأعالم وليس عن طريق محرك البحث أو عن طريق مباشر وقد حاول الباحثان ذلك أال إن ما تم استرجاعو ىو
كل ممف ذكر جريدة اخأىرام – وبعدىا يتم الوصول إلى موقع الجريدة.
جريدة القبس الكويتية  -كذلك الحال مع موقع جريدة القبس الكويتية حيث تم الوصول إليو من خالل نفس الموقع
عيون الوارد ذكره في أعاله وبنفس اليو الوصول في موقع اخأىرام.
ثانيا :التصفح داخل الموقع

ماىي درجة السيولة التي يوفرىا الموقع لممستفيد في عممية التصفح داخل الموقع وسيولة التعرف عمى الموصالت.

جريدة اخأىرام – من خالل عممية الدخول إلى الموقع وجد الطالب إن عممية تنظيم موقع الجريدة ال يوفر سيولة

التصفح وذلك يسبب التأخير في تنزيل الصفحات بسبب احتوائيا عمى صور وقد استعممت تمك الصور كوصالت واعتماد

الموقع عمى القائمة النازلة من اخأعمى إلى أسفل كما ال يوفر الموقع تعميمات عن كيفية استخدام الموقع ال توجد خارطة
لمموقع إنما يوفر الموقع قائمة لمموضوعات ال أنيا غير واضحة وليس ذات داللو وتخصصية واضحتين لممتصفح خأول مرة.
جريدة القبس :كذلك الحال مع القبس حيث إن درجة سيولة التصفح ليس بالشكل الذي يدفع المتصفح ويحفزه عمى

االستمرار بالدخول إلى الموقع مرة أخرى وذلك بسبب البطء في الوقت المستغرق في تنزيل الصفحات .يوفر الموقع قائمة
بالموضوعات مع أبواب الجريدة اخأخرى عمى الرغم من ضبابية القائمة عما تحويو من أخبار .ال يوفر الموقع أي خارطة يمكن
م ن خالليا االستدالل عمى الموقع ال توجد أي تعميمات بخصوص الكيفية التي يمكن أن تساعد المتصفح باستخدام الموقع:
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ثالثا :الحصول عمى المعمومات في الموقع

كيف يتم الحصول عمى المعمومات من الموقع وما ىي الطرق التي يجب أن يسمكيا المتصفح لغرض الحصول عمى

تمك المعمومات.

جريدة اخأىرام – أن عممية الحصول عمى المعمومات ىي عممية شاقة يمكن أن نطمق عمية تسمية (الطريقة العمياء)

الن ما نشاىده في الصفحة اخأولى مجرد معمومات تخص نفس الصفحة وال يوجد فيو لما يشير إلى ما بعدىا وىذه الصفحة
مماثمة لما موجود في الفيرس البطاقي حيث عندما يفتح الدرج ال يرى إال البطاقة اخأولى مما يتطمب االطالع عمى
البطاقات اخأخرى بالكامل .ىذا الحال تم مشاىدتو في ىذا الموقع عمى الرغم من إن الموقع وفر قائمة بييكل الجريدة إال أن

ما وفره ال يمثل إال الحد اخأدنى من متطمبات عممية الوصول المباشر إلى المعمومات أو اإلخبار والمقاالت في الجريدة في
المجاالت المختمفة
جريدة القبس – كذلك الحال في جريدة القبس حيث أن ما يوفره الموقع ىو الحد اخأدنى من طرق الحصول عمى
المعمومات حيث الحال كما ورد في أعاله في جريد اخأىرام.
رابعا :المغة

ما ىي لغة الموقع من خالل عممية كتابة نصوص الوثائق االلكترونية أو طريقة العرض ومدى قدرة الموقع من توفير

ترجمة مباشرة لموضوعات الموقع.

جريدة اخأىرام – استخدم الموقع المغة العربية في جميع صفحاتو في كتابة النصوص وفي عرض الموضوعات ال

توجد أي إشارة إلى وجود مقاالت بمغة أخرى وذلك من خالل تصفح كل الموقع من الصفحة الرئيسية إلى اخأخيرة
جريدة القبس – كذلك الحال ال توجد إشارة إلى أن ىناك مقاالت أو موضوعات قد كتبت بمغة أخرى عدا المغة العربية
وفي جميع ثنايا الموقع
خامسا :تحديث المعمومات داخل الموقع ومدة التحديث

ويعني قدرة إدارة الموقع عمى تحديث اخأخبار والتقارير داخل الموقع وكيفية اإلشارة إلى ذلك التحديث.

جريدة اخأىرام – بما إنيا جريدة يومية فأن تاريخ صدور والتحديث واضح بصورة جمية كما يظير في الصفحة اخأولى
مع مالحظة أن مدة التحديث ىو حسب تاريخ كل يوم صدور عدد جديد
جريدة القبس – كذا الحال في موقع الجريدة المذكورة حيث نجد التاريخ واضح وىو يمثل تاريخ الصدور .وكذلك
الحال مدة التحديث تعتمد عمى تاريخ أخر عدد تم إصداره
سادسا :التفاعمية

قدرة استجاب ة الموقع إلى أراء الجميور المتصفح من تقبل الرسائل والمقترحات بخصوص الموقع ومحتوياتو من خالل

ما يوفره الموقع من رسائل بيذا الغرض.

جريدة اخأىرام – يوفر الموقع إمكانية التفاعل ولو بنسبة قميمة حيث لم يبدو ذلك جميا إال من خالل رابط يظير في

نياية الصفحة اخأخيرة تحت عنوان قضايا وأراء.
جريدة القبس – من خالل تصفح الموقع وجد إن الموقع يوفر إمكانية تفاعمية واضحة وذلك من خالل ما وفره الموقع
من إمكانية تقبل رسائل القراء كما وانو وفر إمكانية االشتراك االلكتروني وىذا بحد ذاتو نوع من عممية التفاعل بين الموقع

والجميور (المستفيدين)

سابعا :مجانية المواد في الموقع

ويعني ذلك قدرة المستفيد من الحصول عمى المعمومات التي يحتاجيا مجانا وذلك طبقا لمسياسة المتبعة في كل موقع.

جريدة اخأىرام – من خالل تصفح الموقع المذكور وجد بإمكان المستفيدين الحصول واالطالع عمى محتويات الجريدة
مجانا كما يمكن نسخيا إال إن عممية النسخ لم تكن واضح ومكتممة
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جريدة القبس – يوفر الموقع إمكانية الحصول عمى المعمومات وقراءة أبواب الجريدة مجانا ولكن وجد ىناك باب باسم

االشتراك في القبس كما ىو وربما يقصد بيذا االشتراك ىو لمقبس الورقي كما يعتقد
ثامنا :االتصال بالموقع

يعني ذلك إمكانية الوصول المباشر إلى مواقع أخرى يوفرىا الموقع المعني وذلك من خالل الروابط بمواقع شقيقة أو
ذات صمة سواء كانت تمك المواقع عمى الصعيد الداخمي أو العالمي .وبنفس الوقت تكون العالقة متبادلة.

جريدة اخأىرام – ال يوجد باب خاص باالتصال بالموقع إال من خالل البريد االلكتروني  E-mailالخاص بمؤسسة

اخأىرام وىي المؤسسة المسؤولة عن النشر والذي يظير في نياية الصفحة اخأولى
جريدة القبس – يوفر الموقع إمكانيات ىائمة لوسائل اتصال خالل أرقام الياتف والفاكس والبريد االلكتروني وكما ىو
واضح في باب اتصل بنا
تاسعا :اإلعالنات

قيام الموقع بنشر اإلعالنات المختمفة وإلغراض متعددة منيا تجارية واعالمية.

جريدة اخأىرام – توجد إشارة واحدة عن وجود مساحة لإلعالن

جريدة القبس – توجد إمكانية اإلعالن في الموقع وذلك من خالل أرقام اليواتف الخاصة بإدارة اإلعالن
عاش ار :استضافة مواقع أخرى
جريدة اخأىرام – ال توجد إشارة واضحة إلى وجود إمكانية اتصال بمواقع أخرى ذات عالقة (إعالمية واخبارية)
جريدة القبس – وفر الموقع إمكانية كبيرة من خالل حقل (مواقع أخرى) من مواقع إخبارية ومواقع سياسية – مواقع

حكومية وكما ىو واضح الصفحة اخأخيرة

حادي عشر :تعداد الزوار (سجل الزوار)

قيام الموقع بوضع قائمة إحصائية بعدد زوار الموقع أو المتواجدين في نفس الوقت

جريدة اخأىرام – ال توجد إشارة إلى ىذه الفقرة في ثنايا الموقع
جريدة القبس – يوفر الموقع معرفة الزوار وأسمائيم مع بريدىم االلكتروني ومالحظاتيم
ثاني عشر :األرشيف

قدرة الموقع عمى االحتفاظ بالمواد التي سبق نشرىا وامكانية استرجاعيا في أوقات الحقة.

جريدة اخأىرام – ال توجد إشارة عن وجود أرشيف لمموقع إال من خالل باب واحد حيث توجد ( )653مقالة في 33
صفحة في كل صفحة ( )20مقالة

جريدة القبس – وفر الموقع أرشيفا االلكتروني لمسنوات من  2009 – 2008 -2007-2006مع أرقام اخأعداد

لمجريدة.
ثالث عشر :الجمهور الموجه له الموقع
ما ىي الفئة المستيدفة من الموقع.

جريدة اخأىرام – موجو إلى الجميور بشكل عام ولفئات مختمفة وذلك من خالل ما يوفره الموقع من أبواب في

االقتصاد والرياضة والثقافة والمرأة والطفل والشباب والعموم والتعميم وكما ىو واضح في القائمة الرئيسية عمى يسار الصفحة

جريدة القبس – كذلك جريدة القبس إلى جميور عام وعريض وذلك من خالل أبوابيا المختمفة في محميات واقتصاد
ورياضة ومنوعات وغيرىا من اخأبواب
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رابع عشر :اإلسناد

ويتضمن المؤلف /الكاتب /ومؤهالته.

جريدة اخأىرام – من الواضح إن الموقع مسؤولية مؤسسة اخأىرام إضافة إلى مسؤولية الجريدة حيث يظير اسم رئيس

اإلدارة واسم رئيس التحرير واضحا في الصفحة اخأولى وكما وان ىناك إشارة إلى أسماء أشخاص مسئولين عن بعض
اخأبواب مع مالحظة عدم وجود إشارة إلى مصادر اإلخبار وىي مالحظة تستحق الوقوف عمى الرغم من وجود الخبر لكنو

في بعض المقاالت ينعدم ذكر الوكالة وال حتى اسم الصحفي الذي كتب الخبر وىو موقف يستحق الوقوف حولو .من حيث
المسؤولية الفكرية حول مصداقية الخبر.
جريدة القبس – كذلك الحال مع جريدة القبس حيث ال توجد إشارة واضحة ومحدودة لمممكية الفكرية إال من خالل ما
وفره الموقع من معمومات في نياية الصفحة الرئيسية في إن حقوق الطبع والنشر ىو جريدة القسي نفسيا دون تحديد

شخصية معروفة .عمى الرغم من ظيور اسم رئيس التحرير في أعمى كل صفحة من صفحات الموقع.
خامس عشر :شكل تقديم المعمومة

ويتضمن الجوانب الفنية والجمالية لمموقع.

جريدة اخأىرام – يوفر الموقع إمكانية مزدوجة من حيث يوفر الخبر مع صورة تعبر عن الخبر ويجعميا معو مما يعود
بالنياية إلى عممية التأخر في عممية التصفح مع التأكيد انو ال توجد أي جوانب جمالية وابداعية في التصميم ويسوده عدم
التنسيق واالنسيابية في تسمسل اإلخبار وكما ىو واضح في الصفحة الرئيسية لمموقع حيث يفترض أن نذكر قائمة بعنوانين
المقاالت ويترك لممتصفح حرية اختيار المقالة .بينما نجد في الموقع يعطي أخبار كاممة وفي نياية الصفحة يذكر عناوين

بعض المقاالت.

جريدة القبس – وكذا الحال في جريدة القبس وفي نفس السياق يوفر الصور مع الخبر وىو ما يؤدي في النياية إلى
البطء في عممية العرض لمخبر .عمما إن الموقع ال يوفر قائمة بعناوين اخأخبار التي يحتوييا العدد .وانما تتم عممية
الوصول إلى المعمومات من خالل تصفح العدد بالكامل يحتوي الموقع عمى صور وكاريكاتير كما يوفر إمكانية البحث من

خالل كممات مفتاحيو تختار لموصول إلى بعض العناوين
المبحث الرابع

النتائج والمقترحات
النتائج

 -1كال الموقعين تم الوصول إلييما من خالل موقع أخر وىو موقع (عيون المواقع)
 -2لم يتم الوصول المباشر إلى الموقعين من خالل محركي البحث  Yahoo, Googleأو من البحث المباشر من خالل
االسم

 -3بطء في عممية التصفح نتيجة احتوائيا عمى صور مرفقة مع اخأخبار
 -4وجود صعوبة ما في عممية الحصول عمى المعمومات في كال الموقعين
 -5تعتبر المغة العربية ىي المغة السائدة في كال الموقعين في كتابة النصوص وعرض اخأخبار
 -6كال الموقعين محدثان قريبا وىو تاريخ االطالع عمى الموقعين

 -7يعتبر موقع جريدة القبس أكثر تفاعمية من موقع جريدة اخأىرام
 -8كال الموقعين تتصفان بصفة المجانية في تقديم الخدمات والمعمومات لممستفيدين.
 -9ينفرد موقع جريدة القبس بتوفيره إمكانية االتصال بمواقع أخرى من خالل استضافة بعض المواقع في مجاالت مختمفة
في حين غاب ذلك في موقع جريدة اخأىرام.
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 -10الموقعين وف ار أمكانية االتصال بالموقع ولكن كان ذلك أكثر وضوحا وقدرة في جريدة القبس عنة في جريدة اخأىرام.
-11عرض اخأرشيف كان واضحا في جريدة القبس ولكنة غامضا في جريدة اخأىرام
المقترحات

 -1إن يصمم الموقع بطريقة أكثر ديناميكية من حيث ترتيب اإلخبار وعرض عناوينيا في الصفحة اخأولى ومن خالل
(النص الفائق) hypertext mark up- language
 -2أن يذكر اسم كاتب الخبر .ومصدره (الوكالة الناقمة).

 -3ذكر اسم المشرف عمى الموقع وال يكتفي بذكر جية النشر.
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