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 الممخص:

لكترونية اإلخبارية اإليقدم ىذا البحث الموسوم )المعايير التقنية لتقييم المواقع 
 ،ربحاألىداف )اإللواجيات ىذه المواقع من حيث توظيف مساحاتيا  اوصفً العراقية( 
 .(المساحات الفارغة براز،اإلعناصر  البحث، اليوية، الخاص،العرض  عالن،اإل المحتوى،

خطاء ألودراسة ا accessibilityضافة إلى تقييم الوصول إلى المعمومات إلبا
 مكانية وصول المستخدم إلى المعمومات.إيتعمق بتوفير الموقع  التي يمكن توافرىا فيما

وليكتمل الجزء الثاني من صورة التعامل بين الموقع والمستخدم يجب تعزيز 
من ىنا وجب دراسة  evaluation Usabilityالمواقع  استخدام ىذه بتقييم البحث

ورغبات المستخدم والتي تتحقق من  وتحميل ىذه المواقع من وجية نظر توفير حاجات
عمى  الحصول- التفاعمية – الوسائط المتعددة) ل توفير العناصر البنائية التالية:الخ

 .(التنظيم – الخدمات – المعمومات
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Abstract:  

A research that named (The technical criteria to evaluate the 

Iraqi news websites) is describing those website's front-pages In terms 

of the use of their space for the objectives (navigation, content, 

advertising, special presentation, identity, search, elements of 

highlighting, empty spaces).  

In addition to evaluating accessibility and the study of errors 

that may happen in order to achieve the user access to the information.  

To complete the second part of the interaction between the site 

and the user must strengthen the research to evaluate the use of these 

sites from here, the research and analysis of these sites from the point 

of view of providing the needs and desires of the user, which is 

achieved by providing the following building elements: (multimedia - 

interactive - access to information - services - Organizing).  
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 :توطئة

" لموقع األكثر قدرة عمى خدمة ما أقيم ألجمه " الموقع المتكامل هو ذلك ا
  (5)مصطفى الضبع، ص

ات صناعة المعمومات ونشرىا التي دو أأن الحرية التي وفرىا اإلنترنت و 
صحاب المؤسسات أدخمت أا لجميع مستخدمي اإلنترنت صبحت متاحة مجانً أ

المتمقي في دخمت أكما  ثقتيم،ول عمى اإلعالمية في تحدٍّ لجذب الجميور والحص
دوامة عدم وثوق المصدر أو انتياء صالحية المعمومة أو حتى عدم صحتيا من 

وممنيج بشكل عممي  اإللكترونيةاألمر الذي يجعل من عممية تقييم المواقع  األساس،
 البد منو. مرأ

ما  إذانترنت التجربة العراقية في خوض غمار اإلخذ باالعتبار حداثة ومع األ
ا كبيرً  الكترونية العراقية شوطً إلفقد اجتازت التجربة ا ،قورنت بالتجربة العربية والعالمية

لكتروني والذي سبق التجربة العراقية بسنوات اإل عالم العربياإلومتسارًعا لتمحق بركب 
لكترونية العراقية تحرص إلفالمالحظ أن مجموعة كبيرة من المواقع ا بيا،ال يستيان 

عمى الظيور بشكل جذاب وعمى تضمين صفحاتيا عناصرا برمجية تعمل عمى جذب 
 المستخدم وتمبية احتياجاتو.

اني من برمجيات قديمة وعناصر فيما ال يزال عدد ال يستيان بو من المواقع يع
وكذلك  العراقية،لكترونية إلمعطمة مما يؤثر سمًبا عمى النظرة العامة المتشكمة عن المواقع ا

 لكترونية.إلعمى ثقة وتفضيل الجميور العراقي ليذه المواقع ا ايؤثر سمبً 

خبارية العراقية من منافسة المواقع إللكترونية اإلوقد عانت المواقع ا
خبارية العربية التي تسبقيا في سنوات الخبرة وفي الجميور وتطور إلالكترونية اإل

ا من تفضيل الجميور العراقي مر الذي يتضح جمي  ألالبرمجة التصميمة واالنتشار، ا
لممواقع العالمية والعربية في التصفح، بالرغم من التطور البرمجي الذي مرت بو 

 العراقية.خبارية إلالكترونية اإلالمواقع 
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تتميز المواقع التي تحظى بتفضيل كبير لدى الجميور بتقنيات برمجية تسيل 
مع المتصفح يعمل عمى جذبو  الكما توفر تفاع قساميا،أ بحار ضمنإلتحميميا وا

 عمى مرحمتين:
 طالة وقت التصفح.ا  و بيار وتعمل عمى شد المتصفح إل: مرحمة اولىأل المرحمة ا

 لى جعل المتصفح من زوار الموقع الدائمين.إرضاء وتؤدي إلمرحمة ا: المرحمة الثانية

ضاءة عمى مواطن الضعف في إلإلى ا ييدف ىذا البحث ،عمى ما تقدم بناءً 
م العإلالعراقية في سبيل تطويرىا وتعزيز ثقة المواطن بااإلخبارية لكترونية اإلالمواقع 

 .لكتروني العراقيإلا
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 األولالفصل 

 المنهجي لمبحث الطار

 مشكمة البحث:

خبارية لكترونية اإلاإلتكمن مشكمة البحث في معرفة مدى استفادة المواقع 
خراجية لتوفير العناصر الفنية والتفاعمية لمستخدمييا عراقية من التقنيات البرمجية واإلال

مما يؤدي إلى الحصول عمى نموذج جاذب لجميور المتصفحين ويمبي رغباتيم 
 الستخدام ىذه المواقع.ودوافعيم 
 البحث:أهمية 

ن لتصميم موقع الوب أىمية كبيرة في تحديد عمل الموقع من الناحية التقنية إ
ويمبي حاجات ورغبات المتصفح يجب  االستخداموالوظيفية، ولموصول إلى موقع سيل 

خضاع إوذلك يتم من خالل  تصميميم،عمى مصممي الموقع أن يحددوا مدى فعالية 
ضافة إلى فحص الموقع باستخدام باإل ومنطقية،الموقع لمعايير تقنية وفنية عممية 

ذا كان إلسيولة التصفح وما  راعاتودوات البرمجية لمعرفة سرعة تحميمو ومدى ماأل
 وغير ذلك من المشاكل التي قد تطرأ عمى مواقع الوب.  ،قسامو معطاًل أحد أ

قد تدفع بالمستخدم إلى تجنب ىذا  ن واحدة أو أكثر من ىذه المشاكلإف
مكاناتيم إع تعدد امزجة المتصفحين واختالف الموقع والمجوء إلى غيره خاصة م

 ية وتفاوت امتالكيم لمتكنولوجيا.المعرف
 أسئمة البحث:

 التالية:يجيب البحث عن األسئمة 

 ىل تنطبق عمى الموقع معايير جودة الشكل؟ ويتفرع ىذا السؤال إلى: السؤال األول:
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 . شعار الشركة أو المؤسسة واضح ويظير في كل صفحة من صفحات الموقع.1
 خارجي،إعالن  البحث، الفيارس،) بحارخصص مساحات كافية لوسائل اإل. ي2

 خبار(.شريط األ أرشيف، داخمي،إعالن 
عالن اإل المضمون، بحار،اإلالمساحة المخصصة لكل من ) المساحة،.استغالل 3

 غير مستخدم(. البحث، اليوية، الداخمي،عالن اإل الخارجي،
 : ىل تنطبق عمى الموقع معايير جودة التصفح؟السؤال الثاني

ات البرمجية المتاحة عمى ويتم اختبار ىذه المعايير من خالل استخدام األدو 
   .نترنتشبكة اإل

 موضوع البحث: 

ن التطوير والنيوض في مختمف المجاالت ال يتم إال من خالل تشخيص إ
ساس ألالخمل ومن ثم محاولة إيجاد الحمول وتنفيذىا بشكل صحيح، وعمى ىذا ا

تروني لكعالم اإلاإلتكونت فكرة ىذه الدراسة التي ترمي إلى تشخيص الخمل في 
المعايير المنطقية في سبيل إيجاد  خضاعيا لعدد منا  العراقي من خالل تحميميا و 

الحمول الممكنة لتطويرىا والوصول إلى نموذج إعالمي جذاب لجميور المتمقين 
 العراقيين وغير العراقيين.
 الطار النظري لمبحث:

حدد الباحثون نموذجين لالتصال الجماىيري ىما النموذج التقميدي والمتمثل 
في انتقال الرسالة من المرسل إلى مجموعة المستقبمين وحصول رجع الصدى من 

 Careyخالل وسائل االتصال المتوفرة، والنموذج التفاعمي )التشاركي( والذي يسميو 
Jamesالنموذج الطقوسي لالتصال " Ritual model of communication .

(James Carey) 

يمان واالعتقادات إلوالذي يركز عمى مفاىيم مثل االشتراك والمشاركة وا
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قة بين الالمشتركة بين مجتمع من المستخدمين. ىذا النموذج يركز عمى تحول الع
إياه بالعبادة من  امشبيً  مستمر،عالم والجميور إلى طقس يعتاده الجميور بشكل إلا

ناحية الصمة الغير منقطعة. فيي عالقة تشاركية تستمر وتتطور مع الزمن بين 
 المرسل والمستقبل.

نترنت تمتاز عن الصحف المطبوعة بالتفاعمية إل"ولما كانت الصحف عمى ا
مجتمعات صغيرة  بين-تجاه المتعدد ا أو-بما يساعد عمى التدفق المزدوج لممعمومات 

ءمة من نموذج التصال يبدو أكثر مالل النموذج الطقوسيفإن  ما،درجة متجانسة ب
 (564)النجار، ص تصال التقميدي".الا

يكون المستقبل مشارًكا نشًطا  الجديد،م العإلفمع الميزات التفاعمية لوسائل ا
فالمستقبل يبحث ويختار المعمومات أكثر مما يستقبل  االتصالية، العممية في

يجعل ميمة القائمين عمى ىذا النوع  مما الصحفيين،أرسمت من قبل  التيالمعمومات 
تضمن ليم الوصول  التي باألدواتلمام إلوبالتالي يحتاجون إلى ا ،م أصعبالعإلمن ا

 إلى نموذج يرضي المستخدم وبالتالي يشجعو عمى متابعة ىذه الوسيمة دون غيرىا.

 فإنو ،لذي يمتاز بالتفاعميةلكتروني واإلم االعإلعمى ا ىذا البحث يعملولكون 
 .تصالالالطقوسي ل خضع لمنموذجي حكم

 أهمية البحث:

 ، يقدرITUبحسب التقرير العالمي الصادر عن االتحاد الدولي لالتصاالت 
ضافة إلى فقر ىذا إىذا  فقط، % 3نترنت بنحو إلحجم المحتوى العربي عمى ا

جنبي وغمبة المحتوى ألبسبب ظاىرة التكرار والترجمة من المحتوى ا انوعي  المحتوى 
 (http://www.itu.int/ar/Pages/default.aspx) غير العممي.

لكتروني بوحدة الصفحة والتي ىي عبارة عن " الحجم إلويقاس المحتوى ا
وحدة شائعة لقياس  ىي  web pageأو  الصفحة-التقديري لعدد صفحات المعمومات 
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والذي يتجاوز المائتي مميار صفحة تغطي  –نترنت إلالمحتوى المتوافر عبر شبكة احجم 
% بينما يتجاوز تعداد السكان  1كل المغات والثقافات ال يتجاوز نصيب العرب منيا 

وعمى صعيد آخر نجد أن ما يممكو  ،% مقارنة بإجمالي عدد سكان العالم5العرب نسبة 
 (2)عميوة، ص %".5ا نسبة الـ اني يتجاوز كثيرً نسإلالعرب من التراث الثقافي وا

موقع الكسا  لكترونية العراقية وبالرجوع إلىإلأما فيما يتعمق بالمواقع ا
(alexa.comالمعنى )  فالمالحظ ىو  واماكنيم،بترتيب المواقع حسب عدد متصفحييا

 غياب المواقع العراقية عن أول عشر مواقع يفضميا المتصفح العراقي.

عمى مستوى المواقع العربية والعراقية عمى وجو الخصوص يجب تركيز  وبناءً 
الجيود عمى تطوير ىذه المواقع والنيوض بيا لتتالءم مع الحاجات المعرفية لمفرد 

 في: بحثالعربي، وبالتالي تكمن أىمية ال
تطوير ىذه المواقع يؤدي إلى جذب المتصفح العراقي وحتى العربي من  . أن1

 يحتاجو من خدمات ومعمومات. ل توفير ماالخ
لكترونية في تطوير إلىذا النوع من الدراسات يفيد القائمين عمى المواقع ا . أن2

 .ت أعمى من الزياراتالمعد مواقعيم وتحقيق
خراجي ليذه الوسائل وما تخدمو من إل. يركز ىذا البحث عمى تحميل الشكل ا3

بحاث يعتبر األتسييالت لمتصفح وخدمات وعناصر جذب وىذا النوع من 
 ا، خاصة فيما يتعمق بالدراسات العراقية.نسبي  حديث 

عالم، و إل. تستمد أىمية ىذا البحث من أىمية البحث في التفاعمية لوسائل ا4
وسيمة  ةيألبطبعو وال يمكن  ذلك العتبار أن إعالم اليوم ىو إعالم تفاعمي

 إعالمية اغفال دور مشاركة الجميور ومساىماتيم في السياسة التحريرية ليا.  
  



 خمود سالم صالحالباحثة/                           لكترونية الخبارية العراقيةال  لتقييم المواقع التقنية المعايير 

Forty-seventh year - Vol. 61 February 2021 241 

 منهج وفرضيات البحث:

سموب البحوث الوصفية والمنيج الوصفي ىو "محاولة أالمنيج: يعتمد البحث 
لموصول إلى الوصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيمية لعناصر مشكمة أو ظاىرة قائمة، 

( 121)الرفاعي، ص جراءات المستقبمية الخاصة بيا"إلفيم أدق ووضع السياسات وا
عمى طريقة كيف  امستندً ا منيج تحميل المضمون الظاىري في إجراءات البحث معتمدً 
عطاء ا  و ن منيج البحث ىو تحميل الشكل الفني لممواقع موضوع البحث، إأي  قيل؟

بعد أن يصنف الشكل وذلك بتحميل شكميا  التحميل،لنتائج  اوفقً  ليا، منيجي وصف
نماط التي قدمت ألوتضم فئات "كيف قيل؟" القوالب وا لمدراسة،الفني، إلى فئات قابمة 

لكترونية لموسائل إلوذلك لقياس مدى مراعاة المواقع ا عالمية،إلا ليا المادةالمن خ
 الموقع المثالي. مية عينة الدراسة لمعاييرالعإلا

حظ أن الدراسات العربية التي اىتمت بتوصيف تصميم صحف الومن الم
ت الفائقة والنص الفائق الكالوص السبيل،المستخدمة في ىذا  نترنت والتقنياتإلا

ومن المعتقد أن ىذا  ساس،ألاكانت وصفية في  والوسائط المتعددة وبرامج التصميم
دراسات  إلجراءمكانات المعممية الا والى عدم توفر جية،يرجع إلى حداثة الظاىرة من 

 (161)المبان، ص ل.تجريبية في ىذا المجا

 فروض البحث: 

خبارية العراقية عناصر الجذب الشكمي إللكترونية اإلتراعي المواقع ا :ولاأل الفرض 
وسيل  ءوكفنيا ال توظفيا في بناء موقع سريع التحميل إبشكل ممحوظ إال 

 العربية. BBCالتصفح وبالمقارنة مع موقع 

توظف مواقع عينة البحث الوسائط المتعددة بشكل متفاوت وبالمقارنة  :الثانيالفرض 
 العربية. BBCمع موقع 
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خضاعيا إبحث في النتائج التي حققتيا بعد تتفاوت المواقع عينة ال :الثالثالفرض 
 خفاقات.ا  ا عمى أخطاء و جميعً  ئياايير التقييم التقنية مع احتوالمع

 البحث:هداف أ

كانت الوسائل عينة البحث تمتمك عناصر الجذب والتفاعل  إذا. معرفة ما 1
 وسيولة الولوج واالستخدام وغيرىا من العناصر.

خبارية إللكترونية اإل. تحديد عناصر القوة والضعف في تصميم المواقع ا2
 العراقية.

استخداًما في كثر أل. معرفة تطبيقات الوسائط المتعددة المستخدمة، وأييا ا3
 المواقع عينة البحث.

 . تحديد مدى مراعاة ىذه المواقع لتحقيق التفاعمية مع المستخدم.4
 . تحديد مستوى تنظيم ىذه المواقع.5

دوات التقييم المتاحة عمى شبكة أعطاء تقييم لممواقع المدروسة من خالل إ. 6
 نترنت.إلا

 مجتمع البحث والعينة:

خبارية العراقية إللكترونية االالدراسة ىي المواقع امجتمع البحث في ىذه 
وتم اختيار عينة من ىذا  العربية،م العإللكترونية لوسائل االا بالمقارنة مع المواقع

وفيو اختارت الباحثة المفردات في العينة  (العمديةالقصدية )بأسموب العينة  المجتمع،
 قصدية.موضوع الدراسة بطريقة 
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 هي المواقع التالية:ومفردات التحميل 
 URL اسم الموقع ت

  http://www.shakwmakw.com شبكة شكو ماكو 2

  http://www.alsumaria.tv/news السومرية نيوز 0

  http://alforatnews.com الفرات نيوز 1

  http://www.shafaaq.com/sh2 شفق نيوز 2

  http://www.faceiraq.com موسوعة العراق 3

  http://almasalah.com/ar المسمة 4

 http://nasiriyah.org/ara خبار الناصريةأشبكة  5

 http://www.radiodijla.com راديو دجمة 6

 http://burathanews.com نباء براثاأوكالة  7

  http://alghadeer.tv قناة الغدير الفضائية 22

المعروفة  ةعالمية الثالثإلشكال األوقد تم اختيار ىذه المواقع كونيا تمثل ا
 ؛العربية فيو نموذج مالئم لممقارنة BBCصحيفة(، أما بالنسبة لموقع -راديو-)تمفاز
لى احتوائو عمى إ باإلضافةعالمية الثالث المذكورة إلشكال األا الشتمالو عمى انظرً 

 خدمات وتقنيات في تصميمو تعتبر نموذًجا مالئًما لممقارنة.

 أدوات البحث: 

 داة تحميل المضمون في ىذا البحث وىي " أداة بحث يعتمد فييا المحمل أوأ. 1
الباحث مجموعة من الضوابط، والقواعد العممية المنظمة والمحددة"، تستخدم 

عالم العراقية إللكترونية لوسائل اإلداة ىنا لممقارنة بين المواقع األىذه ا
 والعربية قيد البحث.

. استمارة تحميل الفئات التي تتضمن مجموعة من الفئات التي يتم عن طريقيا تسجيل 2
لتسجيل بيانات المحتوى  اا محددً إذ توفر استمارة التحميل لمباحثة إطارً  ؛عينة الدراسة

بالصورة التي تفي بمتطمبات الدراسة، حيث يتم تصميميا بما يتفق واغراض 
 .وفرعية ةمستوياتيا: رئيس اختالف التحميل، متضمنة فئات التحميل عمى

http://www.shakwmakw.com/
http://www.alsumaria.tv/news
http://alforatnews.com/
http://www.shafaaq.com/sh2
http://www.faceiraq.com/
http://almasalah.com/ar
http://nasiriyah.org/ara
http://www.radiodijla.com/
http://burathanews.com/
http://alghadeer.tv/
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المتحيز لممواقع . المالحظة وتقوم عمى المشاىدة واالنتباه الموضوعي غير 3
 عينة الدراسة وتسجيل تمك المشاىدات طيمة مدة الدراسة.

 نترنت وىي:إللكترونية المتاحة عمى شبكة اإلدوات تقييم المواقع اأ 
a. ETRE accessibility test 

تحدد مدى استجابة الموقع لممعايير  لممعمومات،داة تقييم الوصول أىي 
موقع صالح الستخدام جميع المتصفحين )حتى كان ال إذاالعالمية التي تحدد ما 

 باستخدام كافة برامج التصفح. منيم(،المعاقين 
b. Google page rank 

 استناداوىو يتحدد  االستعالم،يحدد ترتيب الظيور في نتائج  الذيالبيج رانك ىو 
ول ىو تصميم الموقع ألعمى عاممين ىما العامل الداخمي ويتكون من شقين. الشق ا

ة وكثافتيا الرئيسويتكون من تحميل لممحتوى مثل كمية النص المتوفر وعدد الكممات 
والشق  الموقع،مور التي تمثل تصميم ألوأمكنة تواجدىا وتعميمات الصفحة وغيرىا من ا

الثاني ىو تصميم الييكمية وتتكون من عدد الصفحات وتصميم الحركة ضمن قوائم التنقل 
وعمقيا وأسموب  وتصميم المجمداتة ضمن أسماء الصفحات الرئيسالكممات  ووجود

فيو العامل الخارجي  ،ة وتصميم الروابط وغيرىا. أما العامل الثانيالرئيستصميم الصفحة 
ونصوص  back linksوىو يصف الشعبية واالنتشار متمثال في عدد الروابط الراجعة 

 خرى.األ الباك لينكس ومدى االرتباط بالمحتوى وغيرىا من العوامل
c. Alexa  

 البيانات التي تتحصل عمييا من شريط عمىتقوم أليكسا بتقييم المواقع بناء 
 تزود أليكسا بمعمومات عن المواقع التي التيوىي  Alexa tool barأدوات أليكسا 

موقع أليكسا ليتم تحميميا. فور بدء أليكسا في  إلىيتم تصفحيا وترسل تمك البيانات 
شيور يقوم بإجراء عممية حسابية لمتوسط الحركة  3الموقع الذي يبمغ أقل من  رصد

ىذا الرقم  وباستخدام البيانات،وتخمين المتوسط الربع سنوي ليا بناء عمى تمك  اليومية
يكسا يجب تقديرا لترتيب الموقع. لمحصول عمى نتائج مستقرة لدى أل يضع
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شيور بعد إنشاء الموقع وحينيا يكون المؤشر قد تمكن من  9نتظار مدة أقميا الا
حظة تقدم سريع مالولى قد تتم ألاث شيور الثالل فترة خال حظة أنوالمع م االستقرار.

ثة شيور قد يتم تسجيل تراجع يومي في قيمة الثال ا المؤشر وفي فترة ما بعدجد  
 لو،التقييم الفعمي  اتخاذالرابع ويبدأ الموقع في  بعد الشير ليتوقف التراجع المؤشر،

 الزيارات اليومية لو. ستقرار في عدداالطبعا ىذا في حالة 
d. Google pagespeed insights 

وقامت بتحديثيا وتحديث  Googleوىي خدمة مجانية أطمقتيا شركة جوجل 
تمكن أصحاب  Google PageSpeed Insights  وخدمة  ، 2113قوانينيا في عام 

نواحي وتتحرى الخمل  المواقع ومصممي الويب من تحسين أداء مواقعيم من عدة
الجودة وممتزم  مر الذي سيؤدي الى محتوى ويب فائقألحو االوترشدىم الى إص

وجودة العرض  بالمعايير الدولية لمسيرفرات وجودة المحتوى من حيث سرعة التحميل
 لممستخدم.السريع 

 e. Photoshop Adobe .   برنامج معالجة الصورة الرقمية    
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 الفصل الثاني

 النظري لمبحث الطار

 اإللكترونيةخذ بيا عند تصميم المواقع يجب األ ىناك جممة من االعتبارات
 .(346)حسني نصر، صاإلعالمية: 

يجب أن تكون جميع عناصر الصفحة مميزة بوضوح ال  :readabilityالقارئية  -أوًل 
كما  القراءة،ستخدام الخطوط الغريبة والصعبة وعدم ا ا،بعضً يغطي بعضيا 

يجب عدم تحميل الصفحات روابط ونصوصا أكثر مما يمكن لمقارئ من 
 تحممو. 

 ارً ذ يجب تحقيق قدإ الموقع،ارئية ا في قميم   الوان والخمفيات دورً كما تمعب األ
ا من التباين بين لون الخمفية والحروف ليتمكن القارئ من قراءة النص كبيرً 

 بسيولة. 

كثار من مواقع في فخ اإليقع الكثير من مصممي ال :simplicityالبساطة  -اثانيً 
لوان والعناصر الوامضة بيدف جذب انتباه المتحركة واأل العناصر الكرافيكية

 فييممون عنصر البساطة في التصميم.  المستخدمين،

 اإلعالم،وألن المحتوى ىو العنصر االىم في المواقع اإلخبارية ومواقع وسائل 
ليتمكن القارئ من فيم المحتوى.  يمكن،ن الموقع يجب أن يكون أبسط ما إف

بين بساطة الموقع وخمق اليوية الخاصة  وىنا يجب أن يخمق المصمم توازنا
فميس من المحبذ تصميم موقع يقتصر عمى الحروف  مية،اإلعالبالمؤسسة 
وفي نفس الوقت يجب أن يكون لكل عنصر من عناصر التصميم  والصور،

 مبرر لوضعو. 
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 تتحقق ىذه الخاصية من خالل:  :consistencyاالتساق والتوافقية  -اثالثً 

 بنفس الشكل في جميع صفحات الموقع.  تكرر العناصر التي يجب تكرارىا •

 توحيد حجم ونوع الخط المستخدم في الموقع.  •

ت وشريط االستعراض والروابط في حجام ومواضع الشعاراأشكال و أتوحيد  •
 جميع صفحات الموقع. 

فيبقى الشكل  ،عن غيره من المواقع الموقع وتميزه ىذا االتساق يعكس احترافية
 المميز لو في ذاكرة القراء. 

ا أما ا ومتسقً أن الشكل العام لمموقع يجب أن يكون موحدً  :varietyالتنوع  -ارابعً 
حقيق التنوع في كما يمكن ت منوعة،فيجب أن تكون  ،محتويات الموقع

دخال تعديالت طفيفة بشكل يومي عمى الشكل العام إالتصميم من خالل 
 لمموقع. 

 الموقع؟، لماذا ينشر اىدافو،اليدف: يجب أن يتناسب تصميم الموقع مع  -اخامسً 
  الموقع؟لذي يريد المحررون من الزوار أن يفعموه عمى اوما 

ويجعل من عممية استخدام  الموقع،ىداف أمن ىنا يجب أن يعزز التصميم 
 الزوار لو سيمة. 

 سائل العالم: لكترونية لو واجهة المواقع ال 

لكترونية ومواقع وسائل ا نظر لدى مصممي واجيات الصحف اإلتوجد وجيت
 اإلعالم والمواقع اإلخبارية في التعامل مع واجية ىذه المواقع ىما: 

)أو اعتبار واجية الموقع بوابة تفتح الطريق لممتصفح عبر النص الفائق  -األولى
 ا. كثر عمقً أا و إلى مواضيع أكثر تشعبً الوسائط الفائقة( 
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عطاء القارئ جرعة من المعمومات الخفيفة إاعتبار واجية الموقع بوابة مع  -الثانية
 لكي تدفعو لمتابعة المعمومات التي يريدىا. 

جحة ىي كفة يات وسائل اإلعالم أن الكفة الراوالمالحظ من خالل تصفح واج
وجية النظر القائمة بالدمج بين كون الواجية بوابة وبين تضمين الواجية جرعة من 

ا نوعً  –باقترابوا يتميز سموب أيضً أالموقع، وىو زه عمى اإلبحار ضمن المعمومات لتحفي
 ا من القراء. من شكل الجريدة المطبوعة األمر الذي يقرب واجية الموقع وجداني   –ما 

أو جودة  المضمون،ن فعالية موقع الوب قد يتم قياسيا من منظور إ
ا مفيدً ا ومن ناحية المضمون يجب أن يتضمن الموقع مضمونً  التصميم،أو  المضمون،

ومن ناحية التصميم يجب أن يكون موقع الوب يسير  جيدة،ومعمومات 
accessibleليو إويمكن الوصول  ، usableاالستخدام

. 

ل عناصره وتساىم في تحقيق ك ن خصائص الموقع الناجح أن تترابطن مإ
اف الموقع ىدأوقبل الشروع في تقييمو يجب فيم  ، ولمعرفة مدى نجاح الموقعىدافوأ

 غراضو.أوالتعرف عمى 

ر عبر تقييم المصادر المرجعية لكتروني البد أن يمأن تقييم الموقع اإل
تحركة من ممفات شكال والصور والعناصر الملكترونية واألونية كالمعمومات اإللكتر اإل

من  مور يجب أن تراعىأية وىي جميعيا والممفات الصوتية والفيديو  الفالش والجرافيك
  المرجعية.قيمي مواقع المصادر قبل م

حيث تكون  ،ما يعرف بعنصر الثبات وسرعة التحديث كما يجب مراعاة
وكذا البد أن تكون  ،المعمومات ثابتة عمى الموقع وال يتغير مكانيا من موقع آلخر

   استمرار.بلبيانات الرقمية محدثة ا
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 معايير تقييم جودة الموقع: 

ة يجب توافرىا في مختمف أنواع المحتوى يتم ىناك عدد من معايير رئيس
  -، وىي كما يمي:عمى األنواع المختمفة من المحتوىتطبيقيا بطرق مختمفة 

عن المحتوى : يقصد بالسمطة الفكرية المسؤول مسئولية مباشرة السمطة الفكرية - أوًل 
أو مؤسسة أو جية معينة. ويتم تقويم السمطة  االفكري سواء كان شخصً 

ت السابقة من خالل المستوى العممي والخبرا ية لمحتوى صفحة الوبالفكر 
 لمن يقدم اإلطار والمحتوى الفكري في موضوع العمل.  

: ويقصد بدقة المحتوى االشتمال عمى عدة عوامل تختص Accuracyالدقة  -اثانيً 
وقد تبنت جيات عديدة استخدام معايير الجودة منيا الخمو من  بالجودة،
  .Error Freeاألخطاء 

 خباري يتمتع بالدقة: كان الموقع ال إذايمكن طرح األسئمة التالية لمعرفة ما 

 ؟صمي أم عن مؤسسة إعالمية أخرىىل تم نقل الخبر عن المصدر األ.1
 ؟ لخإيو، تسجيالت صوتية، صور، وثائق، ىل الخبر موثق بمقطات فيد. 2
من لخبر ىيئة تحرير تعمل عمى التحقق ىل تممك المؤسسة المسئولة عن ا. 3

 دقة ما ينشر من أخبار؟ 
طات منيا أن يعبر : ترتبط الموضوعية بعدة اشتراobjectivityالموضوعية  -اثالثً 

. وترتبط الموضوعية ضوع الذي يشير إليو العنوان بدقةالمحتوى عن المو 
كذلك بعدم التحيز، وبوضوح اليدف العام من المحتوى، وأن يتم التمييز 

 بوضوح بين المعمومة والمحتوى الدعائي. 
خباري يتمتع حتوى الذا كان المإطرح األسئمة التالية لمعرفة ما  ويمكن

 بالموضوعية:
 الرأي؟ىل يمكن التمييز بين الخبر والتحميل اإلخباري ومقاالت . 1
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 اإلعالنية؟ىل يتم التمييز بين الخبر والمادة . 2
  شخصية؟ىل تتم كتابة الخبر في معزل عن أي نزعات سياسية أو . 3

ة المحتوى : يقصد بالحداثة مقدار مجاراcurrencyالمعاصرة  -الحداثة -ارابعً 
ويتوقف معيار الحداثة عمى اليدف من  الموضوعي.لمتطور في المجال 

حديثو فالمحتوى اإلخباري ألحد المواقع عمى الويب يجب أن يتم ت المحتوى.
بينما محتوى صفحة ويب عن بيانات شخصية أو  الخبر،رد حدوث ا بمجيومي  

حيث يتم  ،ا آخرفإن معيار الحداثة يتخذ فييا بعدً  ،عن معمومات تاريخية
ت زمنية وقد يتم ذلك عمى فترا ،د أو تتغيرتحديث البيانات التي تتجد

 متباعدة.  
خباري يتمتع لمحتوى الكان ا إذاويمكن طرح األسئمة التالية لمعرفة ما 

 بالحداثة:

 وما يستجد من أخبار مرتبطة بو؟ ىل توجد وصالت بين المحتوى اإلخباري. 1

  لممحتوى؟ىل يتوافر مؤشر يوضح متى تم آخر تحديث . 2

: تعني التغطية المعرفية مقدار ما يشممو المحتوى من معمومات التغطية -اخامسً 
تتعمق التغطية بمستوى المعالجة الموضوعية ىل  الموضوعي.ترتبط بالمجال 

  ما.ىي متعمقة أم مجرد تغطية شاممة وغير متعمقة لعناصر موضوع 
خباري يتمتع لمحتوى الذا كان اإطرح األسئمة التالية لمعرفة ما  ويمكن

 غطية:بالت
عناوين أخبار، تحميل، تسجيل، .. ) ىل تم التنويو عن مستوى تغطية الخبر. 1

 ؟لخ(إ
 الخبر؟ىل تتنوع صور تغطية . 2
ىل يتم تغطية كافة األخبار الواقعة في مجال اىتمام المؤسسة اإلخبارية دون . 3
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 خبر؟تجاىل ألي 
مطبوعة أو برنامج صحيفة لكتروني ىو صورة مقابمة لإذا كان المحتوى اإل. 4

  ال؟مستوى التغطية اإلخبارية يماثل المصدر األصمي أم فيل  ،مذاع
: يقصد بالمالءمة مقدار مناسبة المحتوى لمفئة المستيدفة التي المالءمة -اسادسً 

لممستوى  افقد تتفاوت مستويات معالجة المحتوى لموضوع واحد وفقً  تستخدمو.
ا وبذلك تصبح الحاجة ماسة جدً  المستفيدين.التعميمي والثقافي لجميور 

لتطبيق ىذا المعيار بالنسبة لممحتوى الذي يخاطب شريحة معينة من 
 مثل الصفحات الموجية لفئات عمرية معينة.  المستفيدين،

  لى:إوتقسم معايير تقييم جودة الموقع 

كفاءة لى المعمومات و إالوصول معايير تقييم شكل الموقع ومعايير تقييم 
 طار العممي لمبحث.الموقع والتي سيتم تطبيقيا في اإل
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 الفصل الثالث
 العممي لمبحث الطار

 معايير تقييم شكل الموقع: 

لكتروني يعتمد بدرجة كبيرة مة اإلعالمية في عالم اإلعالم اإلن نجاح الوسيإ
لكتروني ىو ىم مقومات نجاح الموقع اإلأومن  الوب،عمى نجاح موقعيا عمى 

 التصميم الكفوء والمالئم لطبيعة الوسيمة واحتياجات الجميور. 

 لمموقع،ت متعددة وقع الوب يمكن أن يؤدي إلى زيارالفة مع تصميم من األإ
لذا تعمد وسائل  وبقائيا،األمر الذي تحتاجو أي وسيمة إعالمية لتحقيق انتشارىا 

يثة والعناصر التفاعمية التكنولوجيا الحداإلعالم الميمة إلى تطوير مواقعيا وتضمينيا ب
الي يصبح زبونا وبالت ،، بحيث تغني المستخدم عن تصفح العديد من المواقعوالخدمات

تحسب  refresh، وكما ىو معروف في عالم اإلنترنت أن كل نقرة دائما ولوقت طويل
 زيارة لمموقع وبالتالي ترفع من تقييمو. 

ىم في أن العنصر األ NewsWeekـ مصمم مجمة ال Rolf Ebelingيرى 
وينصح  المنخفضة،والكمفة  الخبرية،لكتروني ىو سرعة تحميل القصة الموقع اإل

باستخدام التصاميم الجذابة التي تقدم وظيفة تختصر المساحة ضمن الصفحة 
باإلضافة  User illusion modelكالجداول والقوائم المنسدلة أي استخدام ما يسمى 

 لكتروني. ه لخدمة الغرض الجمالي لمموقع اإلكل ىذا وغير  الباىتة،إلى الخمفيات 

ن العناصر الجمالية تساىم في الفيم السريع لمرسالة المتضمنة في إكما 
مرسالة الذاكرة ل تصفحو، باإلضافة إلى اختزانوالرضا عن المواقع والرغبة في  الموقع،

  ا.بعد مضي وقت من التعرض لي
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  :ستخدام والوصول إلى المعموماتتقييم واجهة ال

ة التي يدخل المستخدم من لكتروني ىي البوابة الرئيساإلن واجية الموقع إ
ذا كانت ىذه الواجية ناجحة في جذب إف لرسالتو،خالليا لمحتويات الموقع ويتعرض 

 التنظيم،المستخدم من ناحية الشكل وسيولة الوصول إلى المعمومات ومن ناحية 
 م من زوار الموقع الدائمين. أصبح المستخد

 ءمات الحديثة بأكثر من قياس لتتالمة بالتقنيمتتوفر صفحات المواقع المص
حجام المتعددة لمشاشات، وقد اختبرت الباحثة واجيات المواقع المبحوثة مع األ

بقياس   خرىواأل 611*1124حداىما بقياس إ مبيوترباستخدام شاشتي ك
 وقد وجدت التالي:  811*1211

ب لمشاشات الصغيرة يغير ترتي BBC betaصدار باسم إالعربية  bbcيوفر موقع  •
 ا. قل عرضً أعناصره ليتالئم مع كون الصفحة 

 
   811*1211شكل الموقع لقياس شاشة     611*1124شكل الموقع لقياس شاشة  

ا تتغير واجية موقع قناة الغدير الفضائية بحيث تعيد ترتيب عناصرىا طولي   •
 وبيذا ىي ال تخسر حجم عناصرىا.  ،مع ضيق الصفحة لتتالءم

عادة إعمى جانبييا بحيث ال تحتاج إلى  غالبية المواقع تعتمد المساحات الفارغة •
وىذه المواقع ىي  ،اقل عرضً أترتيب عناصرىا عن عرضيا عمى شاشات 

 (.نباء براثاأ)الفرات نيوز، شكو ماكو، السومرية نيوز، راديو دجمة، وكالة 
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وبالتالي تفقد  ،حجام المختمفة لمشاشاتعي األخر من المواقع ال ترااآل البعض •
مثل )المسمة، شبكة  اقل عرضً أعض عناصرىا عند عرضيا عمى شاشات ب

 أخبار الناصرية(.

يعرض موقعي موسوعة العراق وشفق نيوز عناصرىما بشكل أصغر وبنفس  •
 الترتيب. 

 إجراءات تقييم واجهات المستخدم: 

لتقييم واجيات المواقع عينة الدراسة قامت الباحثة بأخذ صور ليذه الواجيات 
لكل واجية عن طريق  Quantitive evaluationواخضعتيا لدراسة كمية تقييمية 

 تحميل عناصر الصفحة التي قامت بتقسيميا إلى مساحات حسب العناصر التالية:
صفح عبر حار المتالمساحة التي تستخدم لدعم إب Navigationاإلبحار  •

 لكتروني.مضامين الموقع اإل
لكتروني المخصصة لعرض مضامين الموقع اإل المساحة Contentالمضمون  •

 سواء كانت في شكل نصوص أو صور.
 المساحة التي تستخدم لعرض اإلعالنات.  Advertisementاإلعالن  •
المساحة التي تستخدم لعرض العروض  Auto-Promotionالعرض الخاص  •

 الخاصة بالموقع نفسو أو المنتجات والبرامج التي يرعاىا الموقع نفسو. 
المساحة التي تستخدم لعرض العناصر المرتبطة بيوية الموقع  Identityاليوية  •

 أو الشركة التابع ليا. 
المساحة التي تستخدم في عرض أدوات البحث سواء كانت  Searchالبحث  •

 أدوات بحث داخمي أو شامل. 
المساحة التي تستخدم لعرض عناصر إبراز لممتصفح  Featuresعناصر إبراز  •

 مثل إدخال التعميقات أو الوصول إلى نسخة سيمة الطبع لممضامين. 
المساحة التي ال تدخل ضمن أي تقسيم وقع ذكره سابقا  Unusedغير مستخدم  •
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 ا.  وليس بالضرورة أن يكون بياضً 

 Adobeا عمى ىذه التقسيمات وباستخدام برنامج معالجة الصور اعتمادً 
Photoshop لكل عنصر من عناصر المساحة وحساب  اختارت الباحثة لونا مميزا

ا العنصر قياسً  المئوية لمساحةمساحتو بوحدة البيكسل ومن ثم حساب النسبة 
 بالمساحة الكمية لمصفحة. 

وذلك كون المواقع  ؛المحتوى واإلبحارىناك مساحات مشتركة بين عنصري 
 لكترونية تستخدم خاصية النص والصورة التشعبيان. اإل

  التالي:وقد كانت النتائج كما في الجدول 
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 اإلبحار

 االبحار عناصر

bbc  نيوز الفرات السومرية ماكو شكو

 الناصرية المسلة الموسوعة نيوز شفق

 النتائج: 

ين ضعف مساحة وح مساحات الصفحات األولى لممواقع قيد البحث بتترا
 ضعاف مساحة الشاشة. أشاشة الحاسوب وسبع 

 : Navigationالمساحات المخصصة لعنصر البحار  -أوًل 

 الجدول التالي يظير نتائج تحميل عنصر اإلبحار 

يل إبحار تبين النتائج أن المواقع عينة الدراسة توفر مساحات جيدة ليدف تسي
فالمواقع  صفحاتيا،إلى المحتوى الذي تعرضو ضمن  ةرشادا  المستخدم داخميا و 

العمودية أو كالىما لعرض  وأفقية عمى شكمي القوائم األل عام تعتمد المدروسة بشك
كما توفر أكثر من مدخل لمحتوياتيا من خالل روابط تشعبية ضمن  اقساميا،

 المحتوى المعروض عمى الواجية. 

سموب النصوص الفائقة أالمحتوى االخباري ويستخدم  BBCيعرض موقع 
العراق و وشفق نيوز وموسوعة والصور الفائقة كذلك األمر بالنسبة لموقع شكو ماك

باستخدام الصور الفائقة نيوز  ي موقع الفراتيكتف الناصرية فيماوشبكة أخبار  والمسمة
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bbc  نيوز الفرات السومرية ماكو شكو

 الناصرية المسلة الموسوعة نيوز شفق

 الغذير براثا دجلة

ثا نباء براأراديو دجمة ووكالة ىم األخبار دون غيرىا. وال تستخدم مواقع أضمن فئة 
 نما تكتفي بالنص الفائق.  ا  و  ،الصور الفائقة

وقناة الغدير الفضائية عنصر الفيديو الفائق يوفر موقعا السومرية نيوز 
خبارية تابعة لقناة إا مع كونيا مواقع باإلضافة إلى الصور والنصوص الفائقة تماشيً 

 تمفزيونية. 

فيتفوق موقع السومرية  ،وفيما يتعمق بالمساحة المخصصة لعنصر اإلبحار
بحار حيث تصل إلى لمدروسة بالمساحة التي يخصصيا لإلنيوز عمى باقي المواقع ا

خير بأقل نسبة األ فيما يحتل موقع شبكة أخبار الناصرية المركز الضعف،ما يقارب 
 % من مساحة الصفحة. 17تبمغ مساحة 

 المساحات المخصصة لعنصر المحتوى:  -اثانيً 

 :الجدول التالي يبين نتائج تحميل عنصر المحتوى

ذ تعتبر المساحات إ ؛واجياتياتفاوتت رؤية الموقع المدروسة لعرض مضامينيا عمى 
فيما تتجاوز  مرئية،نيوز مناسبة لوسائل إعالم  والسومرية BBCالتي وفرتيا الـ 

المساحة المخصصة لممحتوى في موقع قناة الغدير الفضائية نصف المساحة الكمية 
يخصص موقع الموسوعة النسبة االكبر  مرئية،لوسيمة إعالم  ابالرغم من كونو موقعً 
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 دجمة المساحة االصغر.  حتو لممحتوى فيما يخصص موقع راديومن مسا
 المساحات المستخدمة لعرض الهوية والبحث:  -اثالثً 

الجدول التالي  (شكو ماكو) صورة توضح عنصري اليوية والبحث في موقع 
 يوضح نتائج تحميل عنصري اليوية والبحث الجدول 

 
العنصر األساسي في تعريف الموقع  يمثل Identityاليوية ال شك أن عنصر 

وجاءت  الشبكة،ا لزيادة المصداقية وجمب أكبر عدد من مستخدمي وجعمو مصدرً 
ىذه النسبة  وتراوحت المواقع،بة بالنسبة لجميع المساحات المخصصة ليذا العنصر متقار 

وىي نسبة تعتبر إلى حد ما مقبولة.  لمصفحة،من المساحة الكمية  % 4.8و% 1.8بين 
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 البحث الهوية

bbc  الموسوعة نيوز شفق نيوز الفرات السومرية ماكو شكو

 الغذير براثا دجلة الناصرية المسلة
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bbc  الموسوعة نيوز شفق نيوز الفرات السومرية ماكو شكو

 الغذير براثا دجلة الناصرية المسلة

 %.  8.5إلى باستثناء موقع المسمة الذي تصل نسبة المساحة المخصصة لميوية فيو 

ا مع غياب عنصر فقد كانت صغيرة جد   ،أما المساحات المخصصة لمبحث
 ثا. نباء براأأخبار الناصرية ووكالة باستثناء شبكة  العينة،قع البحث المتقدم لغالبية موا

 والعروض الخاصة:  لإلعالناتالمساحات المخصصة  -ارابعً 
 

ا عمى المساحات التي تخصصيا تقسم المواقع إلى ثالث فئات اعتمادً 
لمواقع التي تخصص مساحات لكال الفئة األولى ىي ا الخاصة،عالنات والعروض لإل
 ديو دجمة. الفئة الثانيةوالسومرية نيوز ورا BBCعالنات والعروض الخاصة وىي اإل

وىي المواقع التي  ،عالنات الخارجية فقطىي المواقع التي تخصص مساحات لإل
ر الناصرية التي توفر المساحة أخبا العراق وشبكةتعتمد التمويل التجاري كموسوعة 

 ا بباقي المواقع. عالنات قياسً كبر لإلاأل

وىي  ،توفر مساحات لمعروض الخاصة حصرا فيي التي ،أما الفئة الثالثة
المواقع التي تتبع جية تكون مسئولة عن تمويميا دون الحاجة إلى اعالنات خارجية 
وىي عادة تكون ضمن مجموعة وسائل إعالمية تابعة لنفس الجية كموقع شبكة شكو 

 ماكو وشفق نيوز. 
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bbc مستخذم غير  الموسوعة نيوز شفق نيوز الفرات السومرية ماكو شكو

 الغذير براثا دجلة الناصرية المسلة

  المساحات الفارغة:  -خامسا

 لمصفحة،تمعب المساحات غير المستخدمة دوار ميما في الناحية الجمالية 
 فيي تجذب االنتباه وترشد عين المتصفح لممحتوى المعروض. 

نيا معقولة بشكل عام إن تفاوتت إال ا  مستخدمة في العينة و الغير المساحات 
ع شبكة فيما عدا موق المختمفة،وتخدم تصفح المواقع المدروسة في مقاسات الشاشة 

 عالنات. ة كبيرة من مساحاتيا الفارغة باإلأخبار الناصرية التي تمأل نسب
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 االبراز عناصر

bbc  الموسوعة نيوز شفق نيوز الفرات السومرية ماكو شكو

 الغذير براثا دجلة الناصرية المسلة

  براز: عناصر ال -اسادسً 

  برازيبين نتائج تحميل عناصر اإل الجدول التالي

 

فيي تشعره بالتفاعل مع  المستخدم،في جذب  ميم ا دوًرا زبراتمعب عناصر اإل
 قياسي،بسبل سيمة وبسيطة وفي وقت  رسال رأيوا  ضفاء لمستو و إلموقع وتمكنو من ا

 ضافي لمتحميل. إوع من التفاعل ال يحتاج إلى وقت فيذا الن

أو  اإلبرازضفاء عناصر إفضل في يعتبر موقع السومرية نيوز ىو األ
وتقل النسبة  نيوز،ستخدام يميو موقع شكو ماكو وموقع شفق التفاعمية عمى واجية اإل

 برازموسوعة التي تختفي عناصر اإلوال إلى مواقع وكالة براثا قع وصوالً في باقي الموا
 ة. في صفحتيا الرئيس

 الوصول إلى المعمومات:  تقييم-ب

اختبار  في Accessibilityالمعمومات تتمثل عممية تقييم الوصول إلى 
 المرتبطة Guidelinesاإلرشاد لكتروني لخطوط بة صفحات الموقع اإلمستوى استجا



 0202مارس  – والستون الواحد العدد              السنة السابعة واألربعون  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 61 February 2021 262 

لإلنترنت بقواعد تطبيق لغات برمجة الويب الصادرة عن الييئة الدولية 
http://www.w3.org/ لتي تتكفل بعممية نشرىا وتحديثيا بصورة مستمرة.  ا 

وتتمحور خطوط اإلرشاد حول مجموعة من المبادئ والقواعد العامة التي 
مى واحد أو ويحتوي كل مبدأ من ىذه المبادئ ع المعمومات،تسمح بالوصول إلى 

التي تفّسر كيف وقع تطبيق خّط اإلرشاد  Checkpointsمجموعة من نقاط التدقيق 
 معينة.  ضمن وضعية

لكترونية يمكن إت الباحثة باستخدام أدوات تقييم قام ،وإلنجاز ىذا العمل
  استعماليا بصورة مجانية عمى شبكة اإلنترنت وىي

http://www.etre.com/tools/accessibilitycheck راروالتي تقوم بحساب تك 
 نواعيا. أخطاء في المواقع وتحدد األ

الجدول التالي يبين عدد المشكالت التي واجيتيا مواقع العينة في توفير  
 . اال نوعً  اخطاء عددً رقام تمثل األن األأالوصول إلى المعمومات مع مالحظة 

 
1. BBCت في واجية الـ ار داة أن بعض المسا: اكتشفت األBBC  غير مقفمة

بشكل صحيح مما قد يسبب عدم الوصول إلى الوجية الصحيحة من قبل 
ن بعض إكما  المتصفحات،المستخدم الذي يتصفح الموقع عن طريق بعض 

http://www.etre.com/tools/accessibilitycheck
http://www.etre.com/tools/accessibilitycheck
http://www.etre.com/tools/accessibilitycheck
http://www.etre.com/tools/accessibilitycheck
http://www.etre.com/tools/accessibilitycheck
http://www.etre.com/tools/accessibilitycheck
http://www.etre.com/tools/accessibilitycheck
http://www.etre.com/tools/accessibilitycheck
http://www.etre.com/tools/accessibilitycheck
http://www.etre.com/tools/accessibilitycheck
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فالعنوان ضروري عندما يتعذر  مثال،العناصر لم يحدد ليا عنوان كالصور 
ى ن الخط المستخدم ثابت مما يصعب القراءة عمإكما  الصورة،تحميل 

 ضعاف البصر.
ر راز كون كود البرمجة لصفحاتو وبعض األشكو ماكو: يعاني ىذا الموقع من . 2

نواع ألييا من قبل بعض إ يمكن التعرف خاصة المتعمقة بالصوت ال
الشعارات خطاء برمجية تتعمق بغياب بعض أكما توجد  المتصفحات،

 الضرورية لمبرمجة.
خر يفتقر لعناوين فيو اآل ،السومرية نيوزالسومرية نيوز: وفيما يخص موقع . 3

 ر.العناص
نيوز: ىناك مشكمة في كممات المفاتيح التي تستخدميا محركات البحث  رات. الف4

ا من محركات البحث فيي مصاغة بطريقة تجعل عددً  الموقع،لموصول إلى 
 ر قادرة عمى الوصول إلى محتواىا.غي

تعد المتصفحات تدعميا باإلضافة  شفق نيوز: يحتوي عمى برمجيات قديمة لم. 5
ا مما يسبب ر الراديو ال تعمل تمقائي  لى أن بعض المكونات الحيوية كازراإ

بتة بحيث ال حجام خطوط ثاأنو يستخدم إكما  المتصفحات،تعطميا في بعض 
يضاف إلى  بصاره،إح من مالئمة حجم الخط مع مستوى قوة يتمكن المتصف

 تدعميا. HTMLذلك وجود مجموعة من البرمجيات القديمة التي لم تعد لغة 
 ،خرىأحالة المتصفح إلى مواقع إسموب أيعتمد ىذا الموقع  العراق:موسوعة . 6

سموب مزعج يعمل عمى تشتيت أكما ىو  لممتصفح،من آسموب غير أوىو 
ن الخطوط إلييا. كما إال يممك ىو الخيار في االنتقال  المتصفح بين عدة مواقع
 في تصميمو. سموب الجداول المتداخمةأموقع في الموقع ثابتة ويعتمد ال

 د ليذا الموقع ىو ثبوت حجم الخط.المسمة: الخطأ الوحي. 7
شبكة أخبار الناصرية: يعاني الموقع من مشاكل برمجية متمثمة بأكواد غير . 8

 وغياب بعض الشعارات البرمجية الضرورية.وقديمة، فعالة 
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بط لتحميل التطبيقات الالزمة لمحصول عمى رادجمة: ال يوفر الموقع  . راديو9
ذ ال يجب أن يعتمد الموقع عمى إ ،PDFالمعمومات كالمعمومات التي بصيغة 

خطاء أوجد كما ت المحتوى،امتالك المتصفح لمتطبيقات الالزمة لمحصول عمى 
 كود الصفحة.برمجية في 

الجداول المتداخمة ىي عمى )ثا: تستخدم الجداول المتداخمة نباء براأوكالة . 11
العكس من الجداول الخطية التي يمكن لقارئ الشاشة من تتبعيا بصورة 

سفل أما في حالة الجداول عمى إلى األظمة من اليسار إلى اليمين ومن األمنت
الموقع، في بناء ( محتوى الصفحةالمتداخمة يتعذر عمى قارئ الشاشة تتبع 

 ود الصفحة واستخدام اكواد قديمة.ت ميمة في كباإلضافة إلى غياب شعارا
لكتروني خطاء فيما يتعمق بالبريد اإلأالغدير الفضائية: يعاني الموقع  قناة. 11

 رار الصوت ومربعات النصوص. واز 

ير يتضح أن أىم نوع من األخطاء ىو عدم توفير نص تعويض أو تفس
كمثال عمى ذلك ضرورة توفير نص يفّسر محتوى الصورة في حالة  المرئية،لمعناصر 
كواد بناء الصفحات أخطاء برمجية في أحميميا مع الصفحة. باإلضافة إلى اعتذار ت
 كواد قديمة. أن قبل بعض المتصفحات أو استخدام كواد غير مدعومة مأواستخدام 

في برمجة صفحاتيا التقنيات المتاحة عي ن المواقع المذكورة ال تراإكما 
 لمساعدة المكفوفين في التصفح.
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 تقييم كفاءة الموقع:  معايير- ج

بات التصفح من سرعة لكتروني عمى مدى تمبيتو لمتطمتعتمد كفاءة الموقع اإل
 ت البحث واالرشيف وغيرىا. التحميل وادوا

داة تقييم المواقع من أكالمواقع دوات متعددة لقياس كفاءة أتوفر شبكة اإلنترنت 
google  وىيgoogle page rank،  داة أوgoogle لقياس سرعة التحميلGoogle 

page speed measurement،  داة أوyahoo لقياس سرعة التحميلYahoo! 
Yslowع لمباحثين ومصممي المواق ادوات المتاحة مجانً ، وغيرىا الكثير من األ

 الختبار مواقعيم بغرض تطويرىا.

ة الدراسة باستخدام مجموعة جرتيا الباحثة عمى عينأت التي يمي االختبارا يماف
 دوات المتاحة: من األ

 googlepagerankأداة .تقييم المواقع باستخدام 2

 http://www.prchecker.info/check_page_rank.phpموقع جري التقييم عمى أ
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المقياس يحدد  وبيذا 11،و 1بين رقميين  أنك لجوجل يبدمقياس البيج را
في الصفحات األولى. مؤشرات البحث  فيجوجل شعبية صفحات الموقع وتصدرىا 

ويجب أن  11لى إ 1الروابط المرتبطة بموقعك ويعطييا قيمة من يقوم جوجل بقراءة 
لكن يعتمد عمى  الموقع،يعتمد عمى عدد زوار  نك الفي االعتبار أن البيج رانضع 

نترنت ع والتي تربطو بالمواقع األخرى الموجودة عمى اإلالروابط التي تشير إلى الموق
دت خر والبيج رانك ليذا الموقع.  وكمما زاآي موقع فبط خر أن الموقع لو راآبمعنى 

سوف يزيد ويقوى ىذا  عالينك مؤدية لمموقع من مواقع ذات بيج راعدد ىذه الروابط ال
 من تواجد مواضيعو عمى اإلنترنت. الموقع ويزيد

 : google pagespeedinsightsتقييم سرعة المواقع باستخدام  .0

 
الصفحة داء أعمى قياس  Page Speed Insights measuresتعمل أداة 

 Page Speedداة أتعطي  المكتب،دائيا عمى سطح أعمى الياتف بالمقارنة مع 
Insights measures  111لى إ 1درجات لمموقع من.  
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دوات أية الوصول إلى المعمومات ونتائج مكانا  المستخدم و نتائج تحميل واجهات 
 التحميل: 

وتتعامل مع ىذا  ،حجام المختمفة لمشاشاتقع عينة الدراسة األعي غالبية المواترا -وًل أ
عادة تحجيم عناصرىا أو إام أما باعادة ترتيب عناصرىا أو حجالتنوع في األ

عي فال ترا ،وشبكة أخبار الناصرية مةأما موقعي المس الفارغة،باستغالل مساحاتيا 
 حجام الشاشات. أاختالف 

فقد توزعت  ،جاء توزيع المساحات في الواجيات المدروسة متوازنا إلى حد كبير -اثانيً 
تت أو  الفارغة،المساحات الكبرى بين عناصر اإلبحار والمحتوى والمساحات 
 أحددون غياب عناصر عرض اليوية والعروض الخاصة بالمواقع بعدىا مباشرة 

 العناصر بشكل يؤثر عمى جمالية أو وظيفة الموقع. 
وقد  اإلعالمي،ن أىم عنصر مكون لمصفحة ىو المضمون اإلخباري أو إ -اثالثً 

خصصت كل من المواقع المذكورة مساحات جيدة لعرضو عمى واجياتيا وبشكل 
 واضح ومنظم. 

غياب واضح لممساحات المخصصة لإلعالنات وعروض الترويج بصورة  -ارابعً 
العراقية ويمكن أن تكون المسألة مرتبطة بمشكل عام ضمن مواقع اإلنترنت  عامة،
ضعف سوق اإلعالنات عمى الشبكة مقارنة بتواجدىا الضخم عبر وسائل  وىو

ية الذي اإلعالم واإلعالن األخرى يستثنى من ذلك موقع شبكة أخبار الناصر 
 يخصص مساحات كبيرة لالعالنات. 

ا من األخطاء ا عالي  لكترونية عددً صفحات الويب المكونة لممواقع اإل احتوت -اخامسً 
في مستوى الوصول إلى المعمومات وخاصة بالنسبة لتعريف العناصر المرئية 

 واستخدام عناصر برمجية قديمة.  
حيث يعتبر  ،الوصول إلى المعموماتخطاء في تتفاوت المواقع في عدد األ -اسادسً 

خطاء بفارق كبير بينو وبين باقي عمى األ كثر احتواءً األ العراق ىوموقع موسوعة 
ديو رايميو موقع  ،اخطً  491ة عمى حيث تحتوي صفحتو الرئيس ،المواقع
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عمى  قل احتواءً ط في صفحتو الرئيسة. أما األخً  95عمى دجمة الذي يحتوي 
 خطاء. أ 3فيو موقع المسمة بواقع  ،خطاءاأل
 google page rankداة ألعربية عمى أعمى تقييم باستخدام ا BBCحصل موقع  -اسابعً 

، ثم مواقع السومرية نيوز 11من  5دجمة بدرجة   راديو، يميو موقع 11من  8بدرجة 
، 11من  4ارثا بدرجة  نباء بأأخبار الناصرية والمسمة ووكالة  شفق وشبكة راديوو 

   فيما حصل موقع قناة الغدير الفضائية عمى درجة صفر من عشرة.
داة أعمى جياز الحاسوب بحسب  داءً أفضل دجمة ىو األ راديويعتبر موقع  -اثامنً 

google pagespeedinsight    يميو  111من  95حيث حصل عمى درجة ،
الغدير  ع قناةقل درجة موق، فيما كان األ111من  74العربية بدرجة BBCموقع 

 . 111من  54الفضائية بدرجة  
عمى الياتف المحمول بحسب  داءً أفضل يعتبر موقع السومرية نيوز ىو األ ا:تاسعً 

يميو  ،111من  85درجة حيث حصل عمى  google pagespeedinsightsاداة 
قل درجة موقع شكو ماكو كان األ ، فيما111من  87 العربية بدرجة BBCموقع 
 . 111من  47بدرجة 
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 الخاتمة:

ا المواقع لكتروني العراقي وتحديدً عالم اإلمن خالل ىذه الدراسة عن اإل
عالم إء ن بناأيمكن القول  ،خبارية، ومن خالل خالصة النتائجلكترونية اإلاإل
عالمية تطورة قادرة عمى ايصال المواد اإلعالمية مإلكتروني ناجح يتطمب بناء مواقع إ

 التواصل مع الجميور.المؤثرة وتحقيق عممية 

 خبارية العراقية عمى مرحمتين:لكترونية التبرت الباحثة عينة من المواقع ال وقد اخ

وقد تبين  ،دواتث الشكل واألتتعمق بالبناء التقني لمموقع من حي -ولىالمرحمة األ 
اتيا عمى عدد ال ان مواقع العينة تعاني قصورا شديدا في ىذا المجال، كما تحتوي صفح

ي أالئم كافة المتصفحات بحيث يتمكن خطاء، وىي غير مبرمجة لتيستيان بو من األ
مور البرمجية وعمى عدد اعتمدت الباحثة عمى خبرتيا في األمستخدم من تصفحيا. وقد 

 من برامج الحاسوب الخاصة ببناء المواقع وعمى عدد من األدوات البرمجية.
عالمًيا. إصر الواجب توفرىا لخدمة المتصفح تتعمق بالعنا -المرحمة الثانية

االتصالية  عالمية وصناعة العمميةاصر التي تعمل عمى نقل المادة اإلاي العن
ن المواقع توفر ىذه العناصر بشكل ال بأس بو مع تفاوت فيما أالتفاعمية. وقد تبين 

ستفادت من بينيا. وقد اعتمدت الباحثة عمى استمارة تحميل فئات قامت ببنائيا وقد ا
 بعض التجارب التي تحمل بيذه الطريقة )عمى ندرتيا(.
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