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تطوير واقع املواقع اإلخبارية والصحفية اإلقليمية ىف ضوء 

 معايري اجلودة الشاملة لإلعالم
 دراسة كيفية 

 *أميرة محمد محمد سيد أحمد -د

 مقدمة 

ظهرت  يالرقم يلوسائل االتصال والتضحم المعلومات يالتكنولوج حراكظل ال يف

، لعديد من  والصحفية اإلقليميةعلى صفحات اإلنترنت عديد من المواقع اإلخبارية 

تعزز مكانتها بين محافظات مصر، وتكتسب أهمية  يالمحافظات واألقاليم ، والت

سيلة للبيئة وو يمن كونه بوابة إخبارية تعكس الطابع المحل ياإلقليم يالموقع اإلخبار

معرفة آخر  يمجتمع المحليح للتتالقرار  مع صانعي ة للتواصليرئيس

تحقيق  يتنظيمي فاعل فكإطار  يوالتنوير يدوره الرقابالمحيطة به ، ومن  راألخبا

والفكر  يلوعالتنمية المجتمعية اإلقليمية المستدامة بمفهومها الشامل من خالل نشر ا

 . يطارها اإلقليمإ يفالتنموية والثقافة 

،  ياإلقليمتجاه المجتمع لى الوفاء بالتزاماتها التنموية وبالتالي مساعدة الدولة ع 

مشاكل المحيطة وال، قدرته على الوقوف على أبرز التحديات واألزمات ضافة إلى باإل

 وصفهالمحليات ، وب يكشف الفساد ف ةطليع يوظواهره السلبية ف، يالمحلبالمجتمع 

اإلقليم ، وطرح رؤى مختلفة قابلة للتنفيذ  يالمواطنين فؤدى رسالة تعكس هموم ي

في توجيه الرأي العام  ارئيسي   اله دور  أن للتغلب على تلك التحديات والمشاكل ، كما 

 .القرار  يصانعأداة ضغط على و ، يالمحل

فاعلية إال أن هناك عدة معوقات وتحديات تعوق ،  ولكن على الرغم من أهميته 

، وقدرتها على  يمثالوتحقيق أهدافها اإلعالمية بشكل  العملية اإلخبارية ونجاحها

تحقيق التمييز والمنافسة مع غيرها من وسائل اإلعالم الرقمية المتاحة على شبكة 

ة تفحصها واختبارها، اإلنترنت ، فهناك مواقع مهنية وغير مهنية ، وهذا يتطلب ضرو

من المحيطة بها  التحديات والفرص جوانب الضعف والتمييز ومواجهةللوقوف على 

لتحديد المسار األمثل لالرتقاء بالمواقع اإلخبارية وذلك المواقع اإلخبارية األخرى ، 

لضمان   -لرسالة إعالمية  حامال   ي ااتصال اوسيط   اوصفهب –اإلقليمية بصفة خاصة 

النشر اإللكتروني ، عالم جودة  ما تقدمه تلك المواقع ، لمواكبة التطورات التقنية في 

من  يعلى خريطة اإلعالم الرقم وواقعها عزيز مكانتهالتو وزيادة كفاءتها وفاعليتها

محاولة لتعزيز العمق  يف لإلعالمودة الشاملة خالل تعميم ثقافة تحقيق معايير الج

                                                           
 جامعة دمياط –مدرس بقسم الصحافة بكلية اآلداب  *
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المثارة التنافسية في مجال تقييم جودة المعلومات والبنية  يالمحل ياإلخبار يالمعرف

 صناعة تصديرية مهمة. بوصفها  ، على شبكة اإلنترنتالساحة االفتراضية على 

 مشكلة الدراسة

تقييم االتجاه الحالي للمواقع الصحفية نتجت عن عملية  يالتحديات التضوء  يف

مدى التزام المواقع  ت، وفي ظل ندرة الدراسات التي تناولقليمية واإلخبارية اإل

من جانب  يالرقم يالمحل ياإلعالمجودة بناء المحتوى بمعايير قليمية اإلالصحفية 

 –كافة المجاالت  يوفي إطار االهتمام المتزايد بتطبيق معايير الجودة الشاملة ف، رخأ

 سعي ا وراء قطار االعتماد والجودة ، جاءت تلك الدراسة ، -يعالماإلومنها المجال 

 يلتطوير المحتوى الرقمتصور مستقبلي وضع  يحيث تتمثل مشكلة الدراسة ف

 قدرتها التنافسية حسينلت  -وتتنظيمه للمواقع الصحفية واإلخبارية اإلقليمية  يعالماإل

اإلخبارية زيز الجهود لتحويل تلك المواقع إلى مصاف المواقع ، وتعوآدائها اإلعالمي 

،  يالرقم يقليماإل يخبارالكبرى ، ووضع استراتيجيات وخطط إلثراء المحتوى اإل

الفضاء  على  يالمحل يرفع  قيمة المحتوى الصحفوتعزيز من شأنها  يوالت

 عبر دراسة كيفية . -  يالمعلومات

 الدراسات السابقة 

 البحث ، مراحل من وأساسية مبدئية خطوة السابقة الدراسات إلى الرجوع يعد

 -:  يما يليويمكن تناول ما تم التوصل إليه ف

 (2016)أحمد البنا  دراسة :-1

تصـور مقترح لالرتقاء بمستوى جودة المواقع األكاديمية سعت الدراسة إلى وضع 

،  التصنيفات العالمية يرفع ترتيب الجامعات المصرية ف يوالجامعية بحيث تسـهم فـ

وباالعتماد على االستبيان كأداة لجمع البيانات،  ،يالتحليل يباستخدام المنهج الوصف

مواقع األكاديميـة وتوصلت الدراسة إلى وضع تصور لمعايير جودة محتوى ال

قائمـة تصـنيف الجامعات  ي، لحصولها على مراكز متقدمة فـ لجامعات المصريةل

عدة تحتها يندرج  ، معايير أساسية ةهذا المقترح على تسع، واشتمل  العربية والعالمية

لدقة ، حداثة المعلومات، ) ا يتتمثل ف معايير فرعية كمؤشرات قابلة للقياس ،

،السلطة الفكرية ، مالئمة المعلومات ، التنظيم ،  يةالموضوعية ، الشمول، التغطية

 .1القدرة االسترجاعية (

 (2014الختم  ) نهى جعفر سردراسة:   -2

تلك الدراسة تصميم أداة تصلح كمقياس لقياس جودة أداء مواقع الصحف  استهدفت

أدائها  اإللكترونية وتقييمها بمعايير منهجية علمية ، وذلك لرفع مستوى جودة 

نهج باإلضافة للمهج المسح بشقيه الوصفي والتحليلي، من باستخدام ، اإلعالمي

على أدوات تحليل المضمون   وباالعتماد  ،  اإلحصائي والتاريخي والمقارن
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تصميم مقياس وتوصلت لعدة نتائج لعل من أبرزها:  واالستبيان ، والمالحظة العلمية

، كون من قائمة فحص تحتوى على عدد من المعايير ومؤشراتها الدالة عليها م علمي

 ،، ومن أهمها :  معايير متعلقة بجودة المضمون  يةمواقع الصحفاللتقييم جودة أداء 

: الدقة ، الموضوعية ، الفورية ، التحديث المستمر ، العمق والشمول ،  فيمثل وتت

وتتمثل في :  ،تنوع األشكال الصحفية ، باإلضافة لمعايير متعلقة بجودة التصميم 

جودة التنظيم ،  توظيف الوسائط المتعددة ، التفاعلية ، سرعة الوصول ، الحرية 

 . 2 الصحفية

 Mohammed Khair&et.al   (2013) :دراسة  -3

أردنية اقع الويب ألربع منظمات اتصالية إلى فحص تأثير جودة موسعت الدراسة  

 : يف عدة مؤشرات تتمثل، والتي تم قياسها من خالل  رئيسية على رضا المستهلك

ة لجمع الستبيان كأدا، باستخدام ا م وجودة المعلومات والتفاعلقابلية االستخدا

طالب ا وطالبة من كلية التخطيط واإلدارة في  84وتم جمع نتائج استطالع ، البيانات

نتائج الدراسة إلى أن قابلية االستخدام والتفاعل ، وتوصلت  امعة البلقاء التطبيقيةج

وفق ا لنموذج  ثرت بشكل مباشر على رضا المستهلكجد ا أمة مهكانت عوامل 

 .3االختبار

 Waleed Ali & Mohamed Hassoun (2012) :دراسة -4

 المواقع اإلخباريةقياس جودة هدفت الدراسة إلى وضع أداة موثوقة ومرنة لتطوير 

خبارية بلغ المواقع اإل يمن مستخدم، بالتطبيق على عينة  المستخدمين من وجهة نظر

استناد ا إلى  ، نجليزية والفرنسية والعربيةاللغة اإل يمفردة ، من متحدث 132قوامها 

تحقيق الجودة  يالمؤثرة فوالخارجية والسياقية  نموذج ثالثي األبعاد للعوامل الداخلية

وتنظيم سهولة االستخدام : أن المحتوى و مفاداهانتائج الدراسة إلى عدة ، وتوصلت 

في حين أن  ، العوامل الرئيسة للحكم على جودة المواقع اإلخباريةالموقع واأللفة هي 

لمدركة ، والخبرة ال تؤثر بشكل كبير في الجودة ا ، والسمعة ، والثقة تصميم الموقع

عينة الدراسة ، كما توفر تلك الدراسة رؤية قيمة عن التأثير المباشر من وجهة نظر 

المستخدمين تجاه المواقع اإلخبارية ،  اتجاهات لعوامل الجودة التي قد تعزز

بها لتطبيقها على مواقع كون نقطة انطالق موثوق وباإلضافة إلى ذلك يمكن أن ت

 .4ياإلعالم الرقم

 ( 2012محمد الشربينى ) :دراسة -5

 في العربية اإللكترونية الصحف إلخراج مقترح سعت الدراسة إلى وضع تصور

 تحليل منهج باستخداماإلنترنت ،  شبكةعلى  المواقع جودة تقييم معايير ضوء

 والعناصر الصفحات إخراج في األساليب المستخدمة على التعرف بهدف المضمون

،  الشكل تحليل الصفحات، باالعتماد على أداة في المستخدمة اإللكترونية اإلخراجية

 المظهر:  ي، يتمثل فعناصر ةمكون من أربعلى وضع تصور وتوصلت الدراسة إ

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214462513000066#!
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 المعايير هذه كل مراعاة  ضرورة، و االستخدام ويسر ، والتنظيم والمحتوى، ، العام

 .5العربية اإللكترونية الصحف في اإلخراجية األساليب والعناصر في

  et.al   &Radaideh-Qasem A. Al (2011)  :دراسة -6

اإلنترنت ، شبكة  مواقع الصحف األردنية علىجودة تقييم هدفت الدراسة إلى 

االستخدام  والمحتوى المنشور على سهولة : باستخدام معيارين أساسين للتقييم ، وهما 

باالعتماد   -( ISO 9126تعريف المعيارين على وثيقة ) يوتم االعتماد ف -الموقع 

معيار سهولة  أن ، وتوصلت الدراسة إلى ى االستبيان كأداة لجمع البياناتعل

في حين أن معيار بنية ،  بي ا لجميع مواقع الصحف األردنيةاالستخدام  كان جيد نس

 .6كما هو مطلوب  نسبي ا  أو غير متوقع المحتوى  وتصميمه كان معتدال  

 (   2010محمد حسين )   :دراسة -7

، ومعايير تقييمها  ، الدراسة إلى التعرف على مفهوم جودة المواقع اإلليكترونيةهدفت 

موقع ا عربي ا  24بلغ عددها  يمواقع عينة الدراسة ، والت يومدى توافر هذه المعايير ف

يمكن  يمن أهم المعايير التيعد  المحتوى إلى أن  وتوصلت الدراسة  وأجنبي ا ،

كما توصلت  إلى أن معظم المعايير  ، تقويم جودة المواقع اإلليكترونية ياعتمادها ف

 .7المعتمدة  في التقييم متوفرة  في المواقع األجنبية أكثر من المواقع العربية 

 ( 2009  (الصريدي حاتم : دراسة -8

 في المعلومات إلى الوصولمدى سهولة و االستخدام واجهة تقييم الدراسة إلىهدفت 

،  األيام :ي تتمثل ف يةصحف مواقع ةبالتطبيق على خمس الصحفية البحرينية ، المواقع

تفوق  -والوطن ، وتوصلت لعدة نتائج من أهمها :،  الوقت ،أخبار الخليج،  الوسط

 الجيد ناحية التوزيعمن  االستخدام واجهة تصميم مستوى في الوقت صحيفة موقع

توصلت ، كما  للموقع الداخلية الصفحاتاقى وب الرئيسية للصفحة المكونة للمساحات

مواقع عينة  يفاإلعالمي  أو اإلخباري لمضمونل المخصصة المساحة إلى ضعف

وأخبار  الوقت صحيفتي الدراسة ، بالرغم من كونه أهم مكون للصفحة باستثناء

 . 8الخليج

  Zihou Zhou   (2009 ): دراسة -9

ساليب لقياس جودة  واجهة الموقع اقتراح مقاييس وأهدفت األطروحة إلى 

ا يمكن رؤيته كشجرة هرمية مكونة من ، ي اإلليكترون وتتضمن مقاييس التقييم إطار 

:  يتمثل فتعناصر أساسية  ةيتكون المستوى األول من خمس ، ثالث مستويات

،  والسمعة المتعمق،، المحتوى  ، الوسائط المتعددة التصميم ، سهولة االستخدام

المستوى األول إلى  ية الموجودة فالرئيسعناصر الجودة يحلل والمستوى الثاني 

الفرعية للمستوى تحويل المؤشرات بمؤشرات فرعية ، أما المستوى الثالث فيقوم  

 .9إلى معايير قابلة للقياسالثاني 
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 Rusli Abdullah  (2008) :دراسة -10

لكفاءة سهولة الماليزية قياس مدى تطبيق المواقع اإلخبارية سعت الدراسة إلى 

مواقع  ةجودة المواقع ، بالتطبيق على أربع االستخدم كعنصر من عناصر تقييم

  The Star, The New Straits Times, Berita Harian and - إخبارية

Utusan Malaysia  ،تم تطبيقها  يباستخدام االستبيان كأداة لجمع بيانات ، والت

على عينة عمدية من طالب كلية الحاسبات والتكنولوجيا ، وتوصلت الدراسة إلى 

تخدام المواقع لمعايير سهولة استخدامها ، كما توصلت إلى تصدر موقع تفاوت اس

(New Straits Time  على أعلى نسبة رضا من قبل ) من بين المواقع  المبحوثين

المواقع الثالثة  اإلخبارية عينة الدراسة بالنسبة لعناصر التقييم كافة ، بينما حصلت

واجهة المستخدم ، فضال  عن األداء ،  تصميماألخرى على مستوى معتدل من فئات ال

 . 10والفعالية من إجمالى عناصر تقييم سهولة استخدام الموقع

 Kenneth A.Kozara    & YounghwaLee  (2006): دراسة -11

، وأهميتها النسبية في اختيار  عن عوامل جودة الموقعسعت الدراسة إلى البحث  

،  للشركةالموقع األكثر تفضيال ، والعالقة بين تفضيالت الموقع واألداء المالي 

باالعتماد على نموذج دايلون وماكليان الممتد من خالل تطبيق عملية التسلسل 

من العمالء عبر  156كما أجريت دراسة ميدانية على  الهرمي التحليلي للموقع ،

ا لشركات األعمال اإللكترونية 34اإلنترنت و ا ومصمم  ، وحددت الدراسة  مدير 

عمال اإللكترونية لألامل جودة موقع الويب أهمية نسبية مختلفة لكل عامل من عو

أداء مستوى كان ذا وتوصلت الدراسة إلى أن الموقع ذو مستوى جودة أعلى ، 

أعلى وأكثر كفاءة ، بمعنى هناك عالقة ارتباطية بين جودة الموقع وجودة األداء 

رؤي مفيدة لصانعي القرار ولشركات األعمال توفر المتحقق ، كما قد 

 . 11لتعزيز جودة مواقعهم على اإلنترنتاإللكترونية 

 التعليق على الدراسات السابقة

من واقع العرض السابق للدراسات السابقة ، يمكن الخروج بمجموعة من 

 - : يالمؤشرات وتتمثل ف

 عملية التقييم للمواقع اإلليكترونية على اختالف  يالمستخدمة فمعايير تنوع ال

 أنواعها  .

  المواقع لتطبيق معايير الجودة .تفاوت استخدام 

  ، أساسي يؤثر بشكل كبير على بقاء  عنصروتصميم الموقع بنية المعلومات

 الموقع فترة أطول . يالمستخدم ف

 تصميم الموقع يؤثر على جودة المنتج المقدم . 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016792360500165X#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016792360500165X#!
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 زاد من  فعالية  الموقع على شبكة ما  معايير جودة الموقع كل ما زادتلك

ا اإلنترنت  .، وتصفحه أيض 

 قياس مدى تطبيق المواقعمعظمها اعتمد على االستبيان كأداة لجمع البيانات ل 

 . لمعايير الجودة –على اختالف أنواعها  –

  جودة المواقع اإلليكترونية سمة معيارية أساسية ال يمكن االستغناء عنها في

 .وتحديات العولمة  ظل التنافس الرقمي

   لتقييم جودة المواقع  اعليه دولي  ال يوجد نظام متفق. 

  عدة نقاط أهمها : في السابقة الدراسات الدراسة الحالية مع تختلفاكما- 

، ومواقع أدوات جمع البيانات ووخطوات وضع الرؤية ،  ،المنهج المستخدم 

 عينة الدراسة .

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة 

والمتطلبات  المعايير بناء التعرف على كيفية يفادة من تلك الدراسات فتمت اإل

اإلقليمية اإلعالمية للرفع من مستوى جودة المواقع  ؛ علمية أسس على الالزمة

 .هذا اإلطار في السابقة الدراسات على معظم بناء   ،وكفاءتها 

 أهمية الدراسة 

أهميتها من إن لكل دراسة علمية أهميتها التي تحث الباحث على إجرائها، وتنبع 

 -عدة نقاط أساسية ، تتمثل في  : 

  ا يلقي الضوء على واقع اإلعالم الرقمي اإلقليمي في ضوء معايير تعد مؤشر 

 .الجودة الشاملة

  من شأن نتائج تلك الدراسة رفع كفاءة المواقع اإلخبارية اإلقليمية من

خطيطية النواحى كافة سواء الفنية والتقنية والتصميمية والمعلوماتية والت

وغيرها ، ومن ثم تأهيلها لتحقيق الريادة والتنافس المميز في الفضاء 

 .المعلوماتي 

  تعد تلك الدراسة بمثابة مرشد عالجي لجوانب القصور والضعف لتلك

 على تلك للتغلب الالزمة التصحيحية اإلجراءات المواقع ، وذلك باتخاذ

 العوائق.

  فها على أساس أدائها اإلعالمي الرتباط جودة المواقع اإلخبارية بتصني

أعقاب زيادة التنافس اإلعالمي الرقمي العالمي ، لذا أصبحت  يالرقمي ف

اإلقليمية بحاجة إلى معرفة تصنيفها الشبكي بين بقية اإلعالمية  المواقع

 على الصعيدين المحلي والدولي. المواقع اإلخبارية المنافسة لها 
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  تطبيق معايير الجودة  وهو الجودة ،مجاالت تطبيق اتجاه ا حديث ا من  تتناول

  .مناسبة إلى حد ما بطريقة علمية مجال اإلعالم الرقمي ، يالشاملة ف

 أهداف الدراسة

الالزمة لالرتقاء بوضع الصحف واآلليات  الدراسة إلى التعرف على المتطلبات هدفت

لرفع ؛ صياغة رؤية واقعية من أجل  ليمية على شبكة اإلنترنتوالمواقع اإلخبارية اإلق

بصفة عامة والمواقع الصحفية واإلخبارية اإلقليمية  يإلعالم اإلقليمل يالترتيب الشبك

لخلق بيئة تنافسية للمواقع عالم الجودة الشاملة لإلضوء معايير  يبصفة خاصة ف

بما يؤهلها  وأدائها يالجودة لمضمونها اإلعالم لرفع مستوىو؛  اإلقليميةعالمية اإل

، وذلك  من خالل التعرف  زمن المنافسة الرقمية العالميةفي  حتالل مكانة مرقومةال

 -على :

 ياإلقليم الرقمي اإلخباري مة لالرتقاء بجودة المحتوىالمتطلبات الالز. 

 اإلخبارية للمواقع رتقاء بالجوانب التقنية والفنية الالزمة لالليات اآل

 .اإلقليميةوالصحفية 

 والصحفية اإلخبارية لمواقع لاليضاح الهوية الرقمية صة المتطلبات الخا

 .بشكل فعالاإلقليمية 

  المتطلبات الالزمة لالرتقاء بجودة مهنية القائم باالتصال في المواقع

 اإلخبارية والصحفية اإلقليمية .

 تساؤالت الدراسة 

واقع ئيس متعلق بكيفية تطوير واقع المجابة على تساؤل رإلى اإلتسعى الدراسة 

اإلخبارية والصحفية اإلقليمية ، ولالجابة على هذا التساؤل هناك عدة تساؤالت 

 -: يوتتمثل ف ،فرعية تسعى الدراسة إلى اإلجابة عليها

على المواقع المثار  يرتقاء بجودة المحتوى الرقمالالالزمة ل لياتما اآل-1

 الصحفية واإلخبارية اإلقليمية؟

 كيف يتم االرتقاء بالمواقع اإلخبارية والصحفية اإلقليمية فني ا وتقني ا ؟   -2

 اإلقليمية والصحفية لمواقع اإلخباريةاهوية  يضاحالالزمة المتطلبات الما   -3

 ؟بشكل فعال وتنظيمها

 ؟اإلقليمية  والصحفية الرتقاء بمهنية القائم باالتصال في الموقع اإلخباريةكيف يتم ا  -4

 -الدراسة :نوع 

هذه الدراسة إلى نوعية البحوث الوصفية واالستكشافية ، والتي تتبنى  تنتمي

نظرة مستقبلية من واقع دراسة الوضع الراهن للمواقع اإلخبارية والصحفية 

 .للوصول إلى الوضع المرغوب فيهوتقييمها ، اإلقليمية 
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 مناهج الدراسة

عدة ، تعتمد الدراسة على  تسعى لتحقيقها يضوء طبيعة الدراسة واألهداف الت في

 -:تتمثل في مناهج متكاملة، و

عينة من المواقع اإلخبارية والصحفية  حيث تم اختيار:  يمنهج المسح اإلعالم

طريقة عليها وذلك من خالل مسح المحتوى المنشور ، ولتقييم وضعهااإلقليمية 

لمحاولة التغلب  تواجهها كشف عن التحديات التي، وذلك لل وتنظيمها تصميمها

، كما تم مسح عينة من المواقع لدعمها، وللوقوف على جوانب التمييز عليها

ا للتعرف على أسباب تصدرهم مرتبة متقدمة ف  ياإلخبارية األكثر تصفح 

 . وضع مقترح التطوير  يكي؛ لالستفادة منها فالتصنيف الشب

على خريطة قليمي اإلاإلعالم  ووضعموقع  وذلك لوصف -: يالمنهج الوصف

 . بشكل عام اإلعالم الرقمي

 -للواقع المأمول فيه رؤية مستقبلية  الذي يقوم على تبني المنهج االستقرائي :

 -تحقيق جودة إعالمية شاملة لتلك المواقع ، مستفيدين من معطيات الثورة الرقمية

 . اإلقليميةتنطلق من تقييم الوضع الحالي للمواقع اإلخبارية والصحفية 

 أدوات جمع البيانات 

 -: تتمثل في ،عدة أدواتجمع البيانات على  ياعتمدت الدراسة ف

 عدد من الخبراء المتخصصين والممارسين للعمل مع  : المقابلة المقننة

المواقع  فيالقائمين باالتصال من ( 10)  -:ياإلعالمي والتكنولوجي ، وتتمثل ف

 األكاديمينمن  (22خبراء تكنولوجيا المعلومات ، )من  (8)،خبارية المصريةاإل

( للوقوف على جوانب التميز والريادة للمواقع اإلقليمية ، ورفع اإلعالميين

 . معلوماتي مستوى الحضور اإللكتروني لها على الفضاء ال

 والصحفية عملية التصفح المباشر للمواقع اإلخبارية : 

والصحفية من المواقع اإلخبارية  عينةل المستمرة المتابعة خالل من وذلك 

 ي، ومتابعة عينة من المواقع اإلخبارية الت اإلقليمية لرصد نقاط القوة والضعف

بتطبيق أداة ، والتهديدات  للوقوف على الفرص ،معدل متابعتها يت زيادة فقحق

 .(SWOT analysis) يالتحليل االستراتيج

 المباشرة() العلمية المالحظة :- 

لمحتوى التقصي  ؛جمع البيانات في همة متعد من الوسائل العلمية ال يوالت 

 على مستوى؛ بهدف التعرف  اإلقليميةوالصحفية اإلخبارية  للمواقع اإلعالمي

للخروج بمجموعة من و ؛ المواقع اإلخبارية اإلقليميةب ياألداء اإلعالم

 . التصور المقترح خاللها الوقوف على أبعاد ومحاور يمكن من يالمؤشرات الت
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 الوثائق فحص  : 

 ؛الدراسات السابقة المتعلقة بمعايير جودة المواقع اإللكترونية ب والمرتبطة هنا

 الجودة الرقمية.للتعرف على أبرز متطلبات 

 :مجتمع الدرسة 

المواقع الفضاء السيبوقراطي اإلعالمي الممثل هنا في  ييتحدد مجتمع الدراسة ف

 على شبكة اإلنترنت . المثارة  الصحفية واإلخبارية للمحافظات واألقاليم 

 :عينة الدراسة 

من المواقع الصحفية واإلخبارية اإلقليمية المثارة على شبكة خذ عينة عشوائية تم أ

ممثلة لعديد من ن موقع ا يوعشر ىحدإبلغ عددها  ي، والت اإلنترنت لمالحظتها

 -المواقع التالية : ي، وتمثلت فالمحافظات المصرية 

 ( عينة الدراسة1جدول)

 الموقع االسم

 /http://www.mansora2day.com  يالمنصورة تودا .1

 http://weladelbalad.masrawy.co األقصر بلدنا .2

 aswan24.com جريدة أسوان .3

 http://alhourraelyoum.alafdal.net جريدة الحرة اليوم .4

 /http://sadaelseed.com/index صوت الصعيد .5

 /http://monoufiajournal.com جريدة المنوفية  .6

 http:// modernaswan.com : جريدة أسوان الحديثة  .7

 /http://akhbaralwadi.com الجديد  الوادي .8

            http://www.suezbalady.com/index.php/news1  يالسويس بلد .9

 ttp://portsaid-alyoum.com/home ى بورسعيددص .10

 /http://www.a5baralex.com أخبار اسكندرية  .11

 http://www.ismailiaonline.com1 االسماعلية اليوم .12

 http://luxorportal.com بوابة األقصر  .13

 http://portsaid-alyoum.com/home بورسعيد اليوم  .14

 /http://aymnaa.com موقع أيامنا  .15

 http://www.luxornewslive.com  مباشر من األقصر  .16

 http://almawkef.net جريدة الموقف  .17

 http://elkornish.com أخبار أسوان  .18

 http://www.h2h-news.com القناة .19

 http://www.sharkiatoday.com  يالشرقية تودا .20

 /https://b-edelta.net بوابة الدلتا  .21

 :جرائيةالتعريفات اإل

من مصطلحات بنيه تما يتم للتعرف على ؛  يالبحث العلم يتعد تلك الخطوة مهمة ف

  -داخل نطاق الدراسة ، والمتمثلة في:

http://weladelbalad.masrawy.co/
http://alhourraelyoum.alafdal.net/
http://sadaelseed.com/index/
http://monoufiajournal.com/
http://modernaswan.com/
http://akhbaralwadi.com/
http://www.suezbalady.com/index.php/news1
http://www.a5baralex.com/
http://www.ismailiaonline.com1/
http://luxorportal.com/
http://portsaid-alyoum.com/home
http://www.luxornewslive.com/
http://almawkef.net/
http://www.elkornish.com/
http://www.h2h-news.com/
http://www.sharkiatoday.com/
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  :  التصور المقترح  

أو المتطلبات  أو الطموحات لما يجب أن تكون  الرؤى وضع مجموعة من  يعني 

،  لتحقيق الهدف المنشود ؛ عليه المواقع الصحفية واإلخبارية اإلقليمية في المستقبل

تحقيق التفرد  يأمال  ف؛ أي تقديم  صورة ذهنية لما يجب أن تكون عليه  تلك المواقع 

  .  يوالوصول بها إلى المركز الريادي التنافس  يالرقم ياإلعالم

 : ياإلقليم يالموقع اإلخبار

، يختص بتغطية المرتبطة ببعضها البعضموقع مكون من مجموعة من الصفحات  

اجاته ومتطلباته ي، لتلبية احتمجتمع ما   األحداث التي ترتبط بشكل مباشر بمواطني

 اإلعالمية .

 :  يجودة المحتوى الرقم

 متزنةها على معلومات ئواحتوا، بنية المعلومات المنشورة على الموقع دقة  يأ

 .وموضوعيةوشاملة 

 إلعالم:لالجودة الشاملة 

اجات المستخدم ي)المنتج المقدم( مع رغبات واحت يوتعنى مطابقة المحتوى اإلعالم

مواكبة راقية من خالل تقديم خدمة إعالمية المتصفح ، المستمع ، المشاهد(  )القارئ ،

 اإلعالمية  الحاكمة للتغطية واألخالقية ، واحترام المعايير المهنية يللتطور التكنولوج

. 

 ( :SWOT Analysis) التحليل االستراتيجي

التحليل الداخلي  -يتكون من شقين : الشق األول  :  تحليلي هو أسلوب 

(Analysis  Internal ) نقاط عرف على الت يويستخدم ف، للمواقع  محل الدراسة 

 (  (Strategic Analysis يالتحليل الخارج -: ، والشق الثانيتميزها وضعفها 

اللمواقع اإلخبارية  للتعرف على الفرص والتهديدات المحيطة بالمواقع   األكثر تصفح 

للمواقع اإلخبارية  األداء التنافسيتطوير ل  وضع  مقترحويمكن من خالله  ،اإلقليمية 

 . اإلقليمية 

 : (Strength) نقاط القوة

من مكنها ، والتي تة اإلقليمية ياإلعالم المواقع يف  المتوافرة العناصرمجموعة من   

 . الوصول إلى تحقيق التميز اإلعالمي

   (Weakness)  : نقاط الضعف

تقديم خدمة وتكون عائق ا لللمواقع ،  اإلعالميمجموعة من العومل المؤثرة على األداء 

 وتنافسية بشكل جيد. مميزة رقمية  إعالمية
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 :  (Opportunities )الفرص

، وتعد بمثابة  خبارية والكفيلة بنجاحها وتميزهاالمواقع اإل يالعوامل المتوافرة ف  

المواقع تلك  ب تصدراسبأعلى من خاللها للتعرف  ، قليميةللمواقع اإلنقاط استرشادية 

 . يالرقم يالمشهد اإلعالم

 :(Threats) التهديدات 

التي تواجه المواقع اإلخبارية عالمية الرقمية اإلتحديات البيئة الخارجية  وتتمثل في 

مهنية ، ) ابة عائق يحول دون تحقيق أهدافها، قد تكون تحدياتاإلقليمية ، وتكون بمث

 (.............................وغيرها ،تقنية ، تنظيمية ، مادية 

 :  المتطلبات

وواقعية وتكون قابلة للقياس  ، ةف المنشوداهدلتحقيق األ الواجب توافرهاليات اآل

 ويمكن تحقيقها .

 المؤشرات : 

 آليات التنفيذ الالزمة لتحقيق المتطلبات األساسية لالرتقاء بواقع اإلعالم اإلقليمي.

بالتناوب مع   ةمصطلح الرؤية المقترحالدراسة الحالية  نستخدم في : ملحوظة 

 .التصور المقترح مصطلح 

  : )التصور المقترح للتطوير(  وضع الرؤية المقترحةمراحل 

اإلعالم الرقمي اإلقليمي  ضعمرت عملية وضع الرؤية المقترحة لالرتقاء بو

  -بمجموعة من الخطوات ، تمثلت في :

 

 

 -:المرحلة األولى 

التعرف على معايير الجودة الشاملة للمواقع اإلليكترونية ، والتي يمكن من خاللها 

الدراسات التي تناولت رفع كفاءة المواقع محل الدراسة ، وذلك من خالل رصد أبرز 

ويمكن رصد أبرز يم جودة المواقع اإللكترونية ، وتدوين المالحظات عليها، يمعايير تق

  -: من خالل  معاييرتلك ال

 

 

 

للتطوير) التصور المقترح(   خطوات وضع الرؤية المقترحة  
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 جودة المواقع اإلخبارية والصحفية بصفة خاصة  تقييم الدراسات التى تناولت معايير -:أوالا 

 جودة المواقع اإلخبارية والصحفية ييم( معايير تق2جدول)
 مؤشرات المعيار  المعيار   دراسة ال عنوان  

 ، الشربينيمحمد 
تصور مقترح 
إلخراج الصحف 
اإلليكترونية العربية 
في ضوء معايير تقييم 
جودة المواقع على 
شبكة اإلنترنت : 
دراسة وصفية 

 12تحليلية

 . للصحيفة العالمي توافر النطاق العام المظهر
 . واتصالية تعريفية معلومات توافر
 . بالصحيفة الخاصة الالفتة مكان ثبات

  .الصحفية للموضوعات المستمر التحديث المحتوى 
 . للصحيفة  وجود  أرشيف

  المثارة  على الموقع. اللغات تعدد
التنظيم والروابط 

 التشعبية 
 الموقع. صفحات على ثابت رابط إضافة
 . الموقع على هم أين القراء معرفة
  .صفحاتال جميع في العرض طرق توحيد

 . للموقع خريطة وجود يسر االستخدام 

عماد  أمل قشور ،
 تقديم أساليب ،بشير

المواقع  في المحتوى
 اإلخبارية اإللكترونية

بالعربية  الناشرة
 بي :خدماتها  وتقييم
 وسي عربي سي بي
نموذجا   إن العربية إن
13  

 .اإلعالمية المادة نص إلى روابط  تنقل  عن عبارة العناوين جميع  المظهر العام للموقع 
 .الصفحات جميع على الموقع اسم إدراج

 الرئيسية الصفحة كفاءة
 

 .الشعار المستخدم 

 للصفحة . العام الشكل 

 للصفحة. التحميل زمن متوسط 

 االستخدام سهولة
 والتصفح

 . التصفح تنوع أدوات

 .بسهولةيتم  الموقع  في اإلبحار

 .التعامل مع الموقع  وجود ألفة في

 . اإلعالمية المواد عرض تنظيم

 المحتوى خيارات تنوع
 المقدم 

 .  المتعددة في عرض المحتوى توظيف الوسائط
 .وصفية وبصرية سمات وجود

 والفعالية األداء
 

 الوقت. :  خالل يتم قياسهما من
 المستخدم. تلزم التي الخطوات عدد

 مدى توفرها داخل الموقع .  الروابط
 المطروح. للموضوع مالءمتها مدى 

 واضحة وبسيطة. لغة استخدام الكتابة جودة
 . المحتوى إلى الوصول لدعم التوجه آليات تحديد
ا المتصفح  منح  المعلومة. تقديم أشكال في الخيارات من عدد تقديم من خالل  التحكم من قدر 

أسس  ،نهى الجعفر
ومعايير تقييم جودة 
 الصحافة اإللكترونية

14 

 .دقة المعلومات المثارة على الموقع  جودة المحتوى
 .المنتجة بواسطة صحفيو الموقع الموضوعاتتوافر 

  .السبق الصحفيتحقيق  
 .شكال الصحفية التنوع في األ

 .طار الوحدة التصميمية إ تصميم الصفحات فيالتنوع في  جودة التصميم 
  مدى بساطة التصميم المستخدم. 

 .سهولة استخدام الموقع  جودة التنظيم
  .مالئمة العناوين ألسماء الوصالت المستخدمة

 تعرف محركات البحث على الموقع بسهولة . سرعة وسهولة الوصول
توظيف الوسائط 

 المتعددة
  .مالئمتها للمحتوى المنشور 

 .توظيف الكاريكاتير وملفات الفيديو والصوت والصور والرسوم التوضيحية بشكل بسيط
 .صحيفةوسيلة للتواصل بين المستخدمين وهيئة تحرير التوافر   التفاعلية

 متصفحي الموقع . مراعاة خصوصية  األمان والخصوصية
 ومهارتهم.الصحفيين حرفية   المسئولية الفكرية

 .الموقع إدارة  لة عنئوالجهة المسوضوح 
 .مع االلتزام بمواثيق الشرف الصحفية ، ن يتاحة مساحة كبيرة من الحرية للصحفيإ الحرية الصحفية
 .تها بأكثر من لغة ءمكانية قراإ انتشار الصحيفة
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اإلليكترونية على اختالف يم جودة المواقع يتناولت معايير تق الدراسات التي -ثانياا :

 أنواعها

 يم جودة المواقع اإلليكترونيةيمعايير تق ( 3جدول)

 مؤشرات قياسه  المعيار   عنوان الدراسة 

 

 
 

 

عبد الرشيد حافظ ، هناء 
،  مصادر  الضحوي

المعلومات المتاحة على 

شبكة اإلنترنت : معايير 
 15 مقترحة للتقويم

 

 المصدر .وضوح هوية  المسئولية الفكرية

 مكانية االتصال بالمصدر .إ
 وجود رابط يحيل للصفحة الرئيسية للمسئول.

 كفاية التغطية الموضوعية .    المحتوى

 مالئمة المحتوى مع الجمهور المستهدف. 

 .حداثة المعلومات   الحداثة
 وضوح تاريخ آخر تحديث.

 . ةالمستخدم حداثة الروابط 

 بالمراجع التي تم االستشهاد بها .توفر قائمة  الدقة 
 خلو المصدر من األخطاء .

، معايير تقييم رضا النجار

 :مصادر المعلومات 

المرجعية المتاحة على 

 16  .اإلنترنت
 

 نوع المتصفح . المالمح الفنية 
 .   ينوع المصدر المرجع 

 لغة محتويات المصدر. 

 نطاق التغطية .  تحليل المحتويات 
 المادة المنشورة .حداثة  

 عرض المواد .  يالدقة ف 

 طرق تنظيم المواد المنشورة. 
 الموضوعية  . 

 .وجود محرك بحث  واجهة المستفيد 
 توافر الخلفية المعلوماتية  . 

 . يالوضوح البصر 

والصور  مدى مالئمة الوسائط المستخدمة من : الرسوم مالمح الوسائط المتعددة 

  .للمحتوى المتحركة  والصوتيات 

، ترجمة  ألستير سميث

معايير البسيونى ،  بدوية 

تقييم مصادر المعلومات 
   17المتاحة على اإلنترنت

 

 المدى الزمني .  المجال 

 .  يالموضوع العمق 

 تحظى بالتغطية . ينوع المواد الت

 دقة المعلومات المثارة . المحتوى
 المستمر.المداومة على التحديث 

 .وتميزها تفرد المواد المنشورة 

 التغطية . ياألسلوب المستخدم ف 

 للمادة المنشورة وهدفها . همدى مالئمت التصميم  التصويري 

 قابلية استخدام الموقع 

 

 الوصول للموقع .آليات  

 مدى فاعلية االسترجاع  بسهولة .
 تنظيم عرض المواد المنشورة  .

 آليات التواصل مع إداة الموقع 

سمية ثنيو ،  المواقع  
اإللكترونية : خصائصها 

ل  18ومعايير قياس جودتها  
شك
ر ال

معايي
 

 

            
 

 سالمة اللغة المستخدمة . الجانب الفني

 بساطة المادة المنشورة  .  الجانب التقني 

 وضوح الماة المنشورة . 
 .عدم استخدام خلفيات مشتتة 

 سرعة التحميل . الجانب الخدماتي
 سهولة الوصول للمعلومات .

 تعدد اللغات .

 توافر الخدمات التفاعلية . 

 وضوح الهدف من الموقع . معايير خاصة بالمحتوى 

 جودة المعلومات المنشورة .
 موضوعية المادة المنشورة .

 مدى مالئمتها لهدف الموقع .
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ليلى حسين ، عماد أبو 

لتقويم  يإطار نظر، الرب
 19جودة المواقع األكاديمية 

 

 بحار  والمعمارية اإل

جودة تنظيم المعلومات  )
  (ووضوحها ، وجودة الروابط

 مدى اتساق  صفحات الموقع .

 غنى  الموقع بالروابط  .
 توفر أداة بحث فعالة . 

 ترابط المعلومات مع بعضها. 

 حداثة المعلومات المنشورة . المحتوى 
 .وكفايتها المستخدم لحاجات مالئمة المعلومات  

 ة المعلومات المثارة .قد

 تناسب نطاق الموقع  وطبيعته. سهولة الوصول ووسائل االتصال

 يحتوى الموقع على طرق للتواصل معه . 

  .يعمل الموقع على أكثر من متصفح التوافق 

 .وفر التصفح بأكثر من لغة ي

  . مة بطريقة مناسبةممص صفحات الموقع التصميم 

  . األلوان والصور والنصوص يالتوازن ف 

  .سهولة استخدام الموقع والتفاعل معه سهولة التفاعل مع الموقع 

 للتغلب على المشاكل .؛ توافر برامج مساعدة 

 .ستخدام الوجود تعليمات واضحة ل

، جودة المواقع اإلليكترونية  يميتناولت معايير تق يالدراسات األجنبية الت ومن أبرز

سهولة  : حددت ما يلي و،  ( Qasem A. Al-Radaideh,et.al)دراسة 

 ودراسة ، 20 جودة المعلومات المتاحة على الموقعو ،تصميم الموقع  ، االستخدام

(Rian Van der Merwe, James Bekkerـ)  ، معايير تمثلت فيشملت :- 

& )ودراسة، 21قعللموالجوانـب الفنيـة وواجهة التطبيق ، المحتوى، االعتماديـة ، 

et.al   Praveen Kumar)  ، : الوسائط  سهولة االستخداموتمثلت المعايير حول ،

،22 جاذبية تصميم الموقعو، المحتوى الغني ، مصداقية الموقع ،  المتعددة
 

ودراسة   

(WardLouise  Charles Oppenheim,  ) : المحتوى  عرضطريقة شملت، 

سياسة األمن  ،موقع هيكل ال ،المستخدمة اللغة  ،إمكانية الوصول للموقع 

وتمثلت ، ( Rusli Abdullah) ودراسة،  23 عوامل تسويق الموقعو ،والخصوصية 

التنظيم ، األداء اإلعالمي للموقع ، جودة  ،تصميم واجهة االستخدامالمحتوى ،  :في 

  .24اإلبحار داخل الموقع وسهولة القراءة ، ،  التفاعلية 

على الرغم من اختالف اآلراء في تلك الدراسات حول معايير جودة المواقع  و

الدراسات نجد أن تلك  أننا   الختالف نوعية المواقع وأهدافها وتخصصاتها ؛ إال

يم جودة المواقع ياتفقت في عدة معايير أساسية يمكن أن تتم من خاللها عملية تق

  -وتتمثل في : ،على اختالف أشكالها  –اإلليكترونية 

 التصميم . -

 المحتوى . -

 سهولة االستخدام. -

 إمكانية الوصول.  -

 طريقة العرض .  -

 الوسائط المتعددة . -

https://www.researchgate.net/profile/Rusli_Abdullah2
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 تفعيل الروابط .  -

 سياسة الخصوصية . -

 استقراء طريق عن يتحقق اإللكترونية المواقع في الجودة أن ضبطويرى )الصريفي( 

والعلمية  والفنية ، واإلدارية، ،ة يالرئيس  :المجاالت كافة وصياغتها على ، معاييرها

حتى تتمكن المواقع من الحفاظ على  ، والبرمجية مع مراجعتها وتحديثها باستمرار

 .25مستوى عال من جودة األداء

المقياس المستخدم في عملية التحليل البيئي وضع  فادة من تلك الخطوة فيوتم اإل

 للمواقع محل الدراسة.

 الرقمية بيئة اإلعالمية لل يالتحليل االستراتيج المرحلة الثانية  : 

 -: لى شقينإوتنقسم 

 ( lInterna  Analysisتحليل البيئة الداخلية  ) -الشق األول :

المثارة لمواقع الصحفية واإلخبارية اإلقليمية عينة من االراهن لتقييم الوضع أي 

 .والضعف  لرصد نقاط القوة  ؛على شبكة اإلنترنت 

 ( Analysis) Strategicتحليل البيئة الخارجية  -: يالشق الثان

لصياغة اإلقليمية اإلخبارية بالمواقع رصد الفرص والتحديات المحيطة أي  

معدل  يالتي حققت زيادة ف خباريةعلى متابعة المواقع اإل السياسات واآلليات بناء

، وفيتو، وصدى  ، والبوابة نيوز، والوطن اليوم السابع موقع  ):  مثل ، متابعتها

  .ف على أسباب تصدرهم للمشهد الرقميللتعر (اليوم  المصريو،  البلد

؛  (SWOT analysis) التحليل االستراتيجيأداة تلك المرحلة تم تطبيق  يوف  

ولمعرفة  ،اإلقليميةاإلخبارية  المواقع لدراسة نقاط القوة والضعف الموجودة ب

اخبارية الفرص والتحديات المحيطة بها من المواقع اإل  ا؛ باعتباره األكثر تصفح 

لتنبؤ إمكانية اومن ثم  اإلقليمية ؛ اإلعالمية مواقعلل للتحليل الدقيقمؤشر فعال 

علـى االستجابة للتحديات قـدرتها ، وفي تحديد مدى  لهابالتوجه اإلستراتيجي 

، مما  اإلنترنتالمثارة على شبكة  المعلوماتيةاإلستراتيجية المنافسة لها من البيئة 

درجة وعيها الداخلي والخارجي بنقاط ضعفها ، والتهديدات المحيطة يزيد من 

 التنافسية.تها قدرزيادة  وبالتالي ،بها
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 -:يلالشكل التا يف توضيحهاويمكن 

 

 

 نقاط الضعف           Strengthsنقاط القوة                                             

            Weaknesses 

 االستراتيجية                                                                      

 

               Opportunities  الفرص                                            

 Threatsالتهديدات 

                  

 تصور المقترحمن وضع ال ثانيةيلخص المرحلة ال ( 1) شكل                

 

 :بيئة داخلية

من خاللها  يمكن يالمواقع الصحفية واإلخبارية اإلقليمية موضع الدراسة ،  والت 

 والتميز نقاط القوة تعرف على لاو، معالجتها ل والخلل  تحديد أوجه القصور

 .لتعظيمها

 :بيئة خارجية

ا لمؤشرات موقع طبق   اكثر تصفح  األالمصرية  خباريةالمواقع اإل يممثلة ف 

)Alexa( على الفرص والتحديات، ولمعرفة أسباب تصدرهم للمشهد للوقوف ؛

  يتحليل وتقص ثابة، وهنا اعتبرت الفرص بم يالرقم ياإلعالم

فرصة للمواقع الصحفية واإلخبارية  ي، وبالتاللتلك المواقع  واالنفراد  لنقاط التميز

 عملية التطوير يستشهاد بها فالل ،لمعرفة أسباب تميز تلك المواقع ، اإلقليمية 

نقاط بمثابة  يأ ، ياعتبرت تلك الفرص بمثابة نقاط تحدنفسه الوقت  ي، وف المستقبلي

 ظل ندرة اإلمكانيات المتاحة لها . ياإلقليمية فاإلعالمية  تواجه المواقعتهديدية 

للوقوف على  ؛ 1***تلك المرحلة على مقياس مكون من عدة معايير يتم االعتماد فو

، ) التحديث المستمر للمحتوى :  ي، ويتمثل فجوانب الضعف والتميز اإلعالمي 

                                                           
يم يتناولت معايير تق يتم وضع مقياس مجمع بناء على الرصد المعمق للدراسات السابقة الت*** 

 . جودة المواقع اإلليكترونية

المواقع الصحفية اإلقليمية 

 )البيئة الداخلية(

المواقع اإلخبارية األكثر 

 تصفًحا)البيئة الخارجية(

https://r.search.yahoo.com/_ylt=A0geKV7bGilbYREAkWwPxQt.;_ylu=X3oDMTByOHZyb21tBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1529449308/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.alexa.com%2f/RK=2/RS=kx5vJgpGaSpzcUdYbN_UEyqU0NA-
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، تنظيم المحتوى محتوى الموقع مع حاجة المتصفح  يفي، تك كفاية المعلومات المتاحة

نظام التشفير األمن للموقع ، االمكانات تصميم الموقع ، بساطة ، على الموقع  المثار

االلتزام  ، سهولة الوصول للموقع ، للموقع ، الخدمات المقدمةالفنية والتقنية 

، توظيف ورؤيته ، وضوح هدف الموقع باألخالقيات المهنية الحاكمة لعملية التغطية 

طرق التواصل مع إدارة الموقع كفاية ،  عرض المحتوى يفالوسائط المتعددة 

التحديث المستمر  ، ، زمن التحميل  المقدمة عمق التغطية اإلخبارية ،وفعاليتها 

ش ، االعتماد على المعا يرؤية إعالمية حقيقية ألبعاد الواقع الحيات، وجود للموقع 

 . (المواد المنشورة    استرجاعمدى سهولة  ،  المباشرة فى التغطيةالمصادر الحية  

 -يمكن  استخالص إجابة على التساؤليين التاليين: خالل تلك المرحلة ومن 

 اإلخبارية ؟ اإلعالمية اإلقليمية من تلك المواقع ما موقع المواقع 

 على خريطة اإلعالم الرقمي ؟ أين  موقعها 

 -: فيما يلي ثانيةلمرحلة الويمكن توضيح  نتائج ا

 واإلخبارية الصحفيةلمواقع العينة من  تقييم الوضع الحالي  -:لشق األولبالنسبة ل

 اإلقليمية 

 ( Analysis  Internal) 

،  لمتابعتها عملية التقييم من خالل أخذ عينة عشوائية للمواقع اإلخبارية اإلقليميةتمت  

الجزء الخاص  يتم توضيحها ف يالتو –ن موقع ا يوعشر حدى إبلغ عددها  يوالت

 .، لمدة  شهرين متتاليين  يةقع صحفاومو يةقع إخباراما بين مو -بعينة الدراسة 

هناك مجموعة أن تم التوصل إلى ،  لتلك المواقع يصمن خالل عملية المسح والتقو 

، والتنظيمية ، والتخطيطية ،  ، والتقنية المادية ، والمهنية ، والتحريريةمن التحديات 

  -النقاط التالية  : يوتم تلخيصها ف

 )Weaknesses) تمت متابعتها  يالمواقع التمعظم  ينقاط الضعف المشتركة فأوالا : 

 يالمجتمع ي، مما قلل من قدرتها على تحقيق الوع يلقضايا المجتمع المحل عالمية ضعف التغطية اإل -

 تمثله . يلإلقليم الذ

 .وتنظيمه جاذبية الموقعأثر على مما  غلب عليها ضخامة المحتوى المنشور بشكل يشبه الصحف الورقية ، -

.أو ربطها  بسياقاتها المنشورة  وإحالة الموضوعاتعدم  ربط  -  بالموقع الرسمي للمحافظة مثال 

 . الرقمية الوحدات أسلوب ة علىيصفحتها الرئيس  تصميم في معظمها يعتمد -

 .تناول القضايا المحلية يفوالحيادية   لموضوعيةكالشمولية وا اإلخالل ببعض القيم المهنية للتغطية الخبرية -

 .وعدم وضوح نمط ملكية الموقع،  تحريري واضح يخط سياسليس لديها  -

 وعدم كفاية تغطيتها الحتياجات متصفحي الموقع . المقدمةسطحية بعض المواد اإلخبارية  -

أحيانا عن   يبعد خطابها اإلعالم، و عدم بلورتها لرؤية إعالمية حقيقية ألبعاد األزمات والمشاكل اإلقليمية -

اإلقليم  يبشكل ال يعكس حقيقة األوضاع المثارة  ف مشاكل وقضايا الواقع الحياتي المعاش ألبناء اإلقليم

بعض المحافظات  يف يالغياب اآلمن –عدم توافر مواصالت أمنة  – يالصرف الصح –كسوء الخدمات 

 وغيرها .
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بعد  اموادهبعض يتم تحديث قد البعض منها ، ف قعاالمثار على المو بطء عملية التحديث المستمر للمحتوى -

 ع .طويلة قد تصل ألسبوفترة 

تعزيز تنمية المجتمعات المحلية على اختالفها  يمن شأنها المساهمة ف يوالت، ضعف المادة المقدمة  -

 .ا (بيئي   –ا صحي   -ااجتماعي   –ا اقتصادي   -اسياسي   -اثقافي   -ا)فكري  

جهد المحررين في  ضعففهناك تراجع مهني يتعلق ب ، لغالبية العاملين بهاوالفنية  ضعف الخبرة المهنية -

 .الرقمياإلخراج و تحريرال متطلبات معمثل األ والتعامل ،التغطية الخبرية 

بعض  يفتغطية األحداث اإلقليمية لدرجة قد تصل إلى حد التناقض  يف يالخطاب اإلعالم ياالزدواجية ف-

 .المواقع 

، بشكل قد يشكل على محركات البحث لها عدم وجود تسويق جيد ؛ لالمواقع لمعظم صعوبة الوصول  -

 اإلنترنت . يالوصول إليها من قبل متصفح يصعوبة ف

 .بسهولة ، مما أثر على أدائها التقني ، وتحميل الملفات الكفاءة المطلوبة لبعض تطبيقات البرمجةضعف   -

 يوبعضها يعتمد على مصادر مجهلة ف ،بعضها يعتمد على  محتوى  منقول من وسائل إعالمية أخرى  -

 .اإلقليمية بشكل يخل بدقة التغطية تغطية األحداث 

العتماد معظمها على   المثار، الرقميمتخصص في إدارة المحتوى  وتقني ندرة  وجود فريق إعالمي -

 . الرقمي للعمل اإلعالميالدراسين والممارسين الهواة غير 

 بشكل جيد. لتعريف بالمحافظة واإلقليم التابع لهعملية الرؤية ورسالة المواقع وغياب  يغياب  جزئ -

 للموقع.والتقني  مما أثر على الشكل الفني ، المادي الدعم قلة في والممثلة المالية المشاكل -

بالسلطة   يخطابها اإلعالم خرج النهائي( ؛ الرتباط )المفيما يقدم من محتوى غياب ضوابط الجودة  -

 .تغطية أبرز وأهم األحداث يا فأحيان   المحليةالتنفيذية 

 .بسهولة  المواد المنشورة  عملية استرجاع يعيق مما ،  للبحث متعددة خيارات تتيح البعضها   -

 يدارللتغلب عليها أو الحد منها من قبل الجهاز اإل حاسمة  جراءات عالجيةإتحتاج تلك النقاط التخاذ  -

والوصول إلى مصاف المواقع  ، حتى يمكن االرتقاء والنهوض بها بتلك المواقع يوالتقن يوالتحرير

ا   .اإلخبارية األكثر تصفحا

 (Strengths) محل الدراسة المواقعبعض  يف ةالتميز المتوفر ثانيا : نقاط  

 .داخل الموقع المتحركة  عالناتاستخدام اإلقلة  -

 .وجود بدائل للغة على بعض مواقع المحافظات السياحية  كاألقصر وأسوان -

أبرز  على؛ حيث سلط الضوء لعرض مشاكل اإلقليم وأخباره وقضاياهكان بمثابة مرآة   البعض منها  -

 .حلوال   مناسبة لها وطرح ، يالقضايا والمشكالت التى تواجه مجتمعها المحل

 المتعددة. الوسائط تاحةإ خالل من المحتوى  المقدم  تنوع خيارات  -

 .ا المواقع المتعلقة بالمحافظات السياحيةاإلقليم، وخصوص   يفالمواقع المعالم المميزة  براز بعضإ -

،  -لى الجهات اإلدارية والرقابية باإلقليمئوالتواصل مع مس كخدمات – الخدمات اإلنسانيةبعض   ينوعت ف -

يحتاج  يالت  -وغيرها  الوظائف الشاغرة باإلقليم  ، صندوق الشكاوى ، للمرضى  يالعالج المجان خدمة

 .قليماإل إليها أبناء

تحميل الموقع لما لها من آثار على سرعة   -وهذه تعتبر ميزة  -( flashعدم استخدام تقنيات الفالش ) -

 والتنقل بين صفحاته .

، عرض األحداث والقضايا المتعلقة باإلقليم  يف بعضها اعتمد على سياسة اإلحصائيات والتقارير  -

 .وعرضها من زواياها المختلفة

 كفاية طرق التواصل مع إدارة الموقع . -

 تنوع  أدوات اإلبحار المستخدمة داخل المواقع . -

  . إلى حد ما  قوى داعمة  ألدائها وفعاليتها بمثابة   تلك النقاط تعدو      
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         اخبارية األكثر تصفحا تميز به المواقع  اإلمعرفة ما ت -لنسبة للشق الثانى :أما با

( Strategic Analysis) 

 يتم متابعة عينة من المواقع اإلخبارية المصرية التي حققت زيادة فتلك الخطوة  يف

المتخصص في تقييم – )Alexa( وتم االعتماد على إحصائيات موقع  معدل متابعتها ،

، للتعرف على أكثر المواقع متابعة - هائداآوتحليل ، ترتيب المواقع على مستوى العالم 

وبالتالي  الرقمي ،اإلعالمي وتصدرها المشهد  الكفيلة بتميزها تحديد أهم العواملل

، ووضع المواقع  تتميز بها تلك المواقع يلنقاط اإليجابية التا -معرفة : يها ففادة منإلا

 .بها اإلقليمية  مقارنة  

ا  المصرية ترتيب المواقع  اإلخبارية (4)جدول   26األكثر تصفحا

Column1 
Daily Time 

on Site  

Daily Pageviews per 

Visitor  

% of Traffic From 

Search  

Total Sites 

Linking 

In  

Youm7.com 07:19 3.91 27.50% 16,438 

Albawabhnews.com 03:45 2.26 30.50% 2,250 

Elfagr.org 04:08 2.43 35.30% 3,558 

Videoyoum7.com 02:35 1.48 6.70% 555 

Almasryalyoum.com 03:22 2.24 27.30% 8,848 

Elbalad.news 04:56 2.8 18.80% 2,726 

Alwafd.org 04:01 2.17 27.90% 3,032 

Elwatannews.com 04:52 2.79 15.90% 5,165 

، يالرقم اإلعالمي ة تلك المواقع  للتعرف على أسباب تصدرهم للمشهدوتم زيار 

 -: وجاءت النتائج كالتالي

 تصفح تهم الم  اتية وخدمية وثقافيةتقديم خدمات إخبارية ومعلوم. 

 جديدة. وأقسام خدمات المستمر للمواقع  من خالل ادخال التحديث 

 . عمق التغطية اإلخبارية المقدمة 

 خالل تطبيق مفهوم الخبر المتكامل كمادة  تقديم خدمات صحفية شاملة من

 .تحريرية وتقارير مصورة وخدمات تفاعلية 

 اإلعالمية  المقدمة  المادة عرض أسلوب يالتميز ف. 

  بسهولة المعلومات  نظم متطورة السترجاعها على احتواؤ . 

  تصميم الموقع .جاذبية 

  للسياسة التحريرية  .واضحة  رؤيةلديها 

 ومرونتها تحميل الملفات  رعةس. 

 . وضوح سياسة الخصوصية واالستخدام 

 .سرعة وتيرة التحديث بالموقع 

  الموقع.داخل سهولة التنقل 

https://r.search.yahoo.com/_ylt=A0geKV7bGilbYREAkWwPxQt.;_ylu=X3oDMTByOHZyb21tBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1529449308/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.alexa.com%2f/RK=2/RS=kx5vJgpGaSpzcUdYbN_UEyqU0NA-
https://www.alexa.com/siteinfo/youm7.com
https://www.alexa.com/siteinfo/elfagr.org
https://www.alexa.com/siteinfo/videoyoum7.com
https://www.alexa.com/siteinfo/almasryalyoum.com
https://www.alexa.com/siteinfo/elbalad.news
https://www.alexa.com/siteinfo/alwafd.org
https://www.alexa.com/siteinfo/elwatannews.com
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 .االلتزام بقواعد العمل الصحفي المهني واالحترافي 

  المباشر لألحداث . يالبث اإلخبار 

  كصحافة الفيديو وغيرها. ،عرض المواد اإلعالمية  يف الملفات التفاعليةتوظيف 

 .تطبيق خدمات الموقع على أجهزة األيفون واالندرويد 

  خدمة الرسائل القصيرة .توظيف 

  وكفايتها فعالية أدوات التواصل مع إدارة الموقع  . 

 وضوح الهوية الرقمية للموقع . 

 توظيف صحافة المواطن. 

 المواقع  اإلعالمية اإلقليمية  منافسةثمة اشكاليات تعوق  هناك  نيمكن القول بأ يأ

ا مع المواقع اإلخبارية   -: يوتتمثل ف ،األكثر تصفحا

 .والحية التحديث عبر المصادر المباشرة  -1

 قع .اللمو يالتصميم االستاتيك -2

 عرض المحتوى اإلعالمي. يف المرونة -3

 . طرح المواد اإلخبارية وشموليتها يف والدقةالمصداقية  -4

 .شبكة اإلنترنت  يقع من قبل متصفحاعلى المو االعتمادية درجة -5

 وإدارته ذاتي ا . آليات معالجة المحتوى الرقمي -6

 . تلك المواقع ومهنيتهم ين العاملين فيحرفية الصحفي -7

 .للمواقع  واللوجستي يوالدعم الماد التمويل  -8

 .الموقع قسامأ كافة فيواحدة  منهجية على اعتمادها -9

ين بفرق التقييم  أي   -)بتحليل الفجوة (  تلك المرحلة بمؤشر متعلق يف  وتم الخروج

االمواقع اإلخبارية األو الوضع الراهن للمواقع اإلعالمية اإلقليمية ، كثر تصفح 

لإلعالم اإلقليمي على شبكة  يمعرفة المسافة الفاصلة بين الوضع الحالوبالتالي 

ا لذا   - ()المأمول فيه الوضع المرغوب فيهاإلنترنت و  على متخذي القرار كان  لزام 

وبناء  ، تلك المواقع  في للتغلب على نقاط الضعف والقصور ،بدائل عالجية   وضع

للوصول  ، للتغلب على الفجوات القائمة ،مرنة وواقعية بدائل طرح نستطيع عليه 

 هامنتج عليها تحسين يفرض مما؛ )الريادة اإلعالمية الرقمية(  للهدف المنشود

 طار المقترح الجزء الخاص باإل يوهو ما تم توضيحه ف  ،المهني دائهاآو  اإلعالمي

  للرؤية.
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 -المرحلة الثالثة :

( 40) إجراء  مقابالت مقننة معحيث تم  -والمتخصصين  االستعانة بآراء الخبراء

، اإلعالميين  مجال تكنولوجيا المعلومات ، واألكاديمين خبير ما بين خبراء في

 عناصر الواجب توافرهاالأبرز على للوقوف   - المواقع اإلخبارية والعاملين في

نخلص نتائج تلك ويمكن أن ، اإلقليمي الرقمي اإلعالمي رتقاء بوضع الواقع لال

  -: يالمقابالت كما يل

  بعد دمجها  آراء  الخبراء خالصة  (5)جدول 

 خباريةالعاملين فى المواقع اإل خبراء تكنولوجيا المعلومات
 ين اإلعالمييناألكاديم

 

لعناصر الموقع مراعاة الوضوح البصري 
.  

طرح  يمراعاة الموضوعية  ف
 المواد المنشورة على الموقع.

 اإلخباري  مراعاة استيفاء محتواها
  .لمتطلبات متصفحيها

 يف علي برمجية ثابتة وآمنة االعتماد
التصميم ؛ للحفاظ على الموقع من 

 القرصنة . 

 سهولة التعامل مع الموقع من ناحية
 التحميل ، التصفح ، الوصول (. )

 وتفردهاإلعالمي  دقة المحتوي

 ؛الربط بين أكثر من مدخل استرجاعي 
 بسهولة. المنشورة المواد  سترجاع ال

على  ج الموقع العمل على تروي
 محركات البحث .

الحرفية واألخالقيات المهنية  مراعاة
 .عملية التغطية في

الموقع مع الهدف  تصميم عناصر مالئمة 
 نشائه.إمن 

 يتوظيف األساليب الحديثة ف
 اإلخراج والتحرير الرقمي.

لتغطية اإلخبارية ألدق التفاصيل ا
ا المحلية  لحظة   بلحظة ، وخصوص 

 المهمة .لألحداث 

استخدام  سكريبت يدعم األجهزة المحمولة 
، بحيث يمكن فتح الموقع وقراءته من 

 .مباشرة عليها

بناء شبكة من الروابط الداخلية 
 .والخارجية النشطة وتنوعها

مراعاة تحديث محتوى الموقع بشكل 
 مستمر

 االهتمام بوصف الموقع والميتاتاج  .
إنتاج بعض األفالم القصيرة لتبرز 

 .أبرز المعالم المميزة للمحافظة 
 مراعاة مواثيق الشرف

 اإلعالمي وأخالقيات المهنة.

للتغلب  ؛  ضرورة وجود برامج مساعدة
من  قد تواجه الموقع يالمشاكل  الت على 

 .قبل متصفحيه

وجود نظام تأميني ضد القرصنة 
ضرورة  ، وهذا يتطلب  واالختراق

 آمن للموقع . تشفير نظام توافر

مواقع  وقع علىعمل صفحة  للم
لتسويقها على  ؛ التواصل االجتماعي

 .نطاق واسع

 تنوع طرق عرض المواد 
ما بين مواد  – المنشورة على الموقع

نصوص  –مقرؤة  –مرئية  –مسموعة 
 .وصور متحركة 

التنوع  في الفنون  الصحفية 
 المستخدمة.

 

 . للموقعمحلية الهوية المراعاة 
 

 وضع برامج لقياس أعداد زائري الموقع 
 لمعرفة جوانب اإلقبال عليه.؛ 

توظيف وسائل التفاعلية بكافة 
 .أشكالها 

اإلقليمية  مراعاة كفاية المعلومات 
 .المثارة على الموقع

بشكل  – كفاية المساحة التخزينية للموقع
يسمح بتنوع طرق عرض المحتوى المقدم 

 .عليه 

مراعاة جودة التنظيم في عرض 
 المحتوى .

تقديم خدمات نوعية كالملفات 
إنشاء قسم خاص  يأ ، التفاعلية

 بالملفات التفاعلية .

ت الدعم الفني لحفظ حقوق تقديم خدما
 الموقع .

اإلعالمي للصحفيين ،   تطوير األداء
 رقمي ا.  كفاءاتهم والرفع من مستوى

بط المنافسة اإلعالمية بضواضرورة اإللتزام 
 .النزيهة

 المصورة الملفات مراعاة عرض
وبجودة متميزة  عالية بتقنيات والمرئية 

 بشكل ال يخل بسرعة تحميلها 

المثارة على اللغات  تعددتاحة خيار إ
 .الموقع

شباع إالمتصفح ، و رضا تحقيق
 .رغباته

 داخل مراعاة مبدأ التناسق والتوازن 
؛ الضفاء نوع من الوحدة  الموقع صفحات

 التصميم. يف

ضرورة إلمام القائم باالتصال 
بالمهارات األساسية في توظيف 

التكنولوجيا في إنتاج المواد 
 اإلعالمية  .

 عمق التغطية اإلعالمية المقدمة.



310 

 البعد عن تكدس المحتوى
 .المعلوماتي

المباشرة  االعتماد على المصادر 
 التغطية اإلقليمية.  يف

 لى المادة المنشورةإ  الوصول سهولة
 وتحميلها .

 رقمية  بوابةأن يكون الموقع بمثابة 
 لألخبار ا أقسام   تضمإقليمية 

والخدمات  والتحقيقات ، والتقارير،
المتعلقة بأبرز  والملفات التفاعلية

 القضايا والمشروعات التنموية 
 وغيرها  .

والمباشر  الحي البث مراعاة خدمة
 . لألحداث الهامة المحلية 

فادة من تلك المرحلة في التعرف على جوانب التميز والريادة اإلعالمية وتم اإل

في صياغة ووضع  المؤشرات الخاصة بمتطلبات اإلفادة منها وبالتالي  الرقمية ،

 . التصور المقترح

 تحديد أهداف الرؤية االستراتيجية  -: رابعةالمرحلة ال

 -: وتتمثل تلك األهداف في

 الشفافية في المجال اإلعالمي الرقمي  اإلقليمي سواء الريادة وتحقيق التميز و 

 وتغطيتها. كان في صناعة األخبار واألحداث

  اإلعالم اإلقليمي وتصنيفها الشبكي. ترتيب مواقعرفع 

 متصفحي تلك المواقع ، وتلبية   تطلعات وفق إعالمية خدمات  تقديم

 اجاتهم المستقبلية والحالية.ياحت

 مواقع اإلعالم اإلقليمي على شبكة اإلنترنت . يدعم الثقة ف 

 للوصول إلى مصاف  ،لتلك المواقع   والمادي والفني يتقديم الدعم اللوجستي

ا.  المواقع األكثر تصفح 

 لتكون مرآة صادقة معبرة عن  ، وتحديت المواقع اإلعالمية الرقمية تطوير

 شاملة لمجتمعها. مستدامة بتحقيق تنمية ةوكفيل ،مجتمعها 

  تقديم منتج إعالمي تفاعلي  لخدمة أعضاء المجتمع المحلي إلقامة بيئة

 .إعالمية  رقمية حرة ومستقلة

 إطار تخطيط المواقع اإلخبارية العالمية وتكاملها مع  يتطوير المواقع ف

المواقع اإلليكترونية للمحافظات ؛ بحيث تشمل على مسار تفاعلي ، ومسار 

 .تقريري ، ومسار معلوماتي

  كسب ثقة المؤسسات اإلعالمية القومية ومنتسبيها في المجتمع اإلقليمي بما

األداء وتنوع في األنشطة وفاعلية في التطوير  تحققه تلك المواقع  من قوة في

 والممارسة. داءعلى صعيدي األ

  قدرة تلك المواقع على إبراز الصورة الرائدة والالئقة بأبرز المعالم المميزة

  .قليم التابعة لهللمحافظة أو اإل
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 أعلى )تلك األهداف يمكن لتلك المواقع تحقيق كيف:  هنا نفسه يطرح الذي والسؤال

 ؟ ( األداء اإلعالمي  جودة من مستوى

 ولإلجابة على هذا التساؤل ننتقل للخطوة التالية .

 الجودة الشاملة للمواقع اإلخبارية تطلبات ومعاييرتحديد م -: لخامسةالمرحلة ا

 ي، والتالمتطلبات والمعايير الخاصة بجودة المواقع اإلخبارية والصحفية  تحديدأي 

 يتم تحديدها فو ، المقترحة أهداف الرؤية االستراتيجية يمكن من خاللها تحقيق 

 -: يتتمثل ف،  متطلبات أساسية ةأربع

 

  )التصور المقترح(يوضح متطلبات الرؤية (2) شكل

؛ مع بعضها البعض ئمة ومتوافقة متواواضحة و على أن تكون تلك المتطلبات 

 )الريادة والتميز اإلعالمي التنافسي(. لتحقيق الهدف المنشود

  طار المقترحوضع اإل  -:  سادسةالمرحلة ال

عدة محاور  يلتلك المتطلبات ف تصور مقترح  تم وضع بناء على الخطوات السابقة ، 

أن تعكس قيمة مراعاة  مع اتكل محور يشتمل على هدف ، وكل هدف له مؤشر

يمكن من خاللها  ي، والت ها لدى متصفحيهائرساإالمراد ، خبارية اإلقليمية المواقع اإل

متطلبات  خاصة بزيادة مهنية الموقع 

متطلبات خاصة  بهوية  الموقع  وتنظيمه  

فنية وتقنية متطلبات

متطلبات خاصة بجودة  المحتوى اإلعالمي  الرقمي 
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 ،ها وبنيتها ا، من ناحية محتو لتلك المواقع متميز يتحقيق جودة شاملة وأداء إعالم

 -: كن توضيح مؤشرات كل متطلب كما يليويم ، وبالتالي االرتقاء بترتيبها الشبكي

 -:خاصة بجودة المحتوى الرقمي : المتطلبات الأوالا 

 لمواقعلللصحف و جودة  للمحتوى المعلوماتيويتعلق المتطلب األول بتحقيق 

 ، ولتحقيق ذلك يجب مراعاة  لتحسين آدائها اإلعالميقليمية ، اإل اإلخبارية

   -: وتتمثل فيمجموعة من المؤشرات ، 

 بالقضايا المحلية قليميالعام اإل يلبناء الوعواد إخبارية واستقصائية تقديم م 

 عليها. ؛ الضفاء الطابع المحلي 

 لتحسين الثقافة  ؛ كافة عمق التغطية وشمولها لجوانب الموضوع المطروح

 المعلوماتية اإلقليمية .

 قابلية الوصول للمعلومة ووضوح بنية المحتوى . 

   متسلسلو مترابط بشكل مراعاة عرض  الموضوعات . 

  الزائد ، والبعد عن الحشو مميز فى التغطية   يأسلوب صحف استخدام. 

 في  جاذبيةلما لها من   - توظيف الوسائط المتعددة في خدمة المحتوى المقدم

 بشكل ال يخل بتحميل صفحات الموقع. - العرض

  بالواقع المحلي المعاش من خالل تقديم محتوى جيد وغير التغطية ربط

، مما يحقق خاصية  ، بحيث تشبع اهتمامات الجمهور المستهدف منقول

أي تكييف محتوى الموقع حسب حاجة  ورغبة  التكيف وفق الحاجة ،

 . وثقافتهم تهم اومراعاة خصوصي  يالجمهور المحل

 طرح القضايا والمشكالت المتعلقة بالمجتمع  اعتماد الدقة والموضوعية في

  .يالمحل

 الرسمية المؤسسات على بدورها الرقابي من شأنها القيام ينشر المواد الت 

   .داخل مجتمعهاالرسمية  وغير

 . تنظيم العرض للمحتوى اإلعالمي المثار 

  يقليمالمجتمع اإل يالشاملة ف التنمية عمليات فيتطوير المحتوى  للمساهمة. 

  كافةالجمهور المستهدف قطاعات  استخدام لغة إعالمية تناسب . 

  والتي تكون بعيدة عن اهتمام  همةمال نشر عدد من الملفات المحلية ،

 القومية .صحف ال
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 المتطلبات الفنية والتقنية -ا :ثانيا 

 يمكن من خاللها تحقيق يوالت ،تتعلق تلك المتطلبات بوضع مجموعة من المؤشرات

،  الفنية والتقنية ءة وتميز لتلك المواقع من الناحيتينكفامعايير الجودة البرمجية و

    -:  وتتمثل في

  عملية توصيل  يف, يساهم يإعالمفن االنفوجرافيك كمساعد توظيف

 الموقع . يوواضحة لمستخدم ةبطريقة سلسل المعلومات

 كالموبايل  تصميم الموقع بشكل يتناسب مع حجم متصفحات األجهزة الذكية ،

 األجهزة .ي تلك إلحداث نوع من الموائمة بين الموقع ومتصفح،

 انتباه المتصفحبحيث تجذب بشكل فعال ،  نية للموقع مراعاة  تصميم الواجهة البي 

. 

 محركات  يفتهيئة الموقع   يأ، متصفحات متعددة  يتصميم الموقع للعمل ف

 . البحث

 تجاه الموضوعات المثارة كاستطالعات  يالعام المحل يم طرق قياس الرأااستخد

 العام  . يالرأ

 يالمواطن المحل تلبية احتياجاتبما يضمن ؛ الخدمات المقدمة  تميزرفع كفاءة و 

 . واهتماماته

 ، اوعدد المتواجدين حالي   ضرورة وجود عداد إلظهار عدد المتصفحين للموقع  ،

، والتعليقات، للتعرف على معدل الزيارة لتلك المواقع  وكذلك عدد قراء الصفحات

ا  .، وأوقات تصفحها ، وأكثر المواد تصفح 

 كوصالت تقود إلى الموقع  ) مفيدة للمتصفح ربط الموقع بروابط أخرى خارجية

 وغيرها (. ، للمحافظة يالرسم

  بطريقة سهلة.واإلبحار تصفح الوجود بدائل تتيح للمتصفح إمكانية 

 ولتوثيق األحداثمتميزي نتاج محتوى نوعتأسيس قسم خاص لصحافة الفيديو إل ، 

 . لمرتبطة باإلقليما

  طرح قضايا  يلمشاركة الجمهور ف ؛ تعتمد على صحافة المواطناطالق خدمات

 . ومشاكله اإلقليم

 ياالشتراك ف ( خدمة Google Webmaster Tools  ) يلحل المشاكل الت؛ 

 .الموقع يقد تظهر ف

 الموقع ، وسرعة تحميل الملفات. صفحات الحرص على سرعة فتح 
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 محركات البحث  يف االعتماد على طرق متنوعة الشهار الموقع. 

  لمعاييرتطبيق المواقع (Cascading Style Sheets) للتحكم في شكل  ؛

 صفحات الويب.

  وحمايتهالموقع من عمليات االختراق تأمين األمن المعلوماتي ل ة تطبيق سياس. 

 وتقني لتطوير الموقع وقياس كفاءته تبني أسلوب إداري. 

 -: وتنظيمه الموقعهوية اليضاح لخاصة المتطلبات ا -ا:ثالثا 

 والتوجهات الرؤية االستراتيجية والرسالة تحديد يتدور محاور تلك البعد ف أي

وسياساته التحريرية ومدى خدمة المعلومات المنشورة  يللموقع اإلخبار المستقبلية

تحديد الهوية لو للمحافظة ،وتحقيقها لألهداف الرئيسية للموقع  و ، يللمجتمع المحل

لتحقيق ذلك على المواقع مراعاة المؤشرات  و ، ولإلقليم اإلليكترونية للموقع

  -:التالية

للموقع( من  العام التوجه تحديد الهوية الرقمية للموقع  وأيديولوجيته )إعالن -

 اإلداري والتحريري والفني والتنظيمي للموقع. بالهيكل خالل التعريف

المزيد  بإضافة ، التابع لهابالمحافظة أو اإلقليم لتعريف اتوضيح الموقع مراعاة  -

بوضع أيقونة للداللة على رسالة المحافظة وأهدافها في  ،من المعلومات عنها

 مكان واضح على الموقع .

وتعكس  ، ةالمحلي حتى تغطي االحتياجات؛  تحديد األهداف المطلوبة من الموقع -

 المعلومات المطلوب اظهارها للمتصفح.

، أي  ومعلنة لدى المتصفح وجود سياسة إخبارية واضحة  للموقع  ضرورة -

 تبني سياسات إعالمية ؛ لتكوين رأي عام محلي تجاه القضايا المثارة .

 قييم مدى تحقيق الموقع ألهدافه.توضع نظام للمراجعة الداخلية ل -

 لية خاصة باألمان ، للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للموقع .آوجود  -

  بالموقع  للمتصفح .وضوح سياسة االستخدام والخصوصية الخاصة  -

 .استخدامه وشروط الموقع عنومهنية  تعريفيةضرورة توافر معلومات  -

 .والقائمين عليه  الموقع إدارة  كافية مع توافر معلومات اتصالية  -

 الموقع  المتطلبات الخاصة بزيادة  مهنية -ا :رابعا 

لتقديم محتوى ذو أبعاد ومهنية القائمين باالتصال رفع كفاءة  فيوتتمثل تلك المتطلبات 

 مراعاة يجب لتحقيق ذلكو، للمحتوى المنشور  للتميز تحقيق ا، مهنية وأخالقية عالية 

 -: عدة مؤشرات، تتمثل في 
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 مسئولية بوصفها الصحافة بناءة لمهنة نقدية بنظرة القائم باالتصال تسلح 

 اجتماعية.

  اإلعالمي المهني اإللتزام الكلي بضوابط المنافسة الشريفة وقواعد العمل

 واالحترافي.

 ة يتلك المواقع باستمرار بعمل دورات تدريب يإعادة تأهيل القائمين باالتصال ف

،  وكيفية إدارة الموقع يعالم اإلعالم الرقم يللتعرف على أحدث التطورات ف

 وقوانين النشر اإلعالمى الرقمي.

  . تعميم ثقافة الجودة اإلعالمية لدى القائمين باالتصال في تلك المواقع 

 الرقمي   التنافس اإلعالميراعاة أخالقيات م. 

 .مراعاة أخالقيات المجتمع وعاداته وتقاليده فى تغطية القضايا المتعلقة به 

 الحية  تفعيل دور الصحافة االستقصائية ، وتوثيق المصادر. 

 التي يعني افتقادها تشويه   -فى التغطية اإلخبارية  – الناقصة البعد عن المعلومات

 .الوقائع 

  التي ال بد وأن تتوفر في اإلعالميين ،  مراعاة المعايير والمواصفات المهنية

 فى المواقع اإلخبارية .العاملين 

   البعد عن االزدواجية في الخطاب اإلخباري التي تصل إلى حد التناقض فى بعض

 .األحيان 

  والمتابعة  ،التي تتصف باآلنية والتحديث المستمرالمحلية  تغطية األخبار

 . المستمرة لألحداث  المحلية بموضوعية وشمولية

  . مراعاة الشفافية  والتوازن  والشمولية في التناول اإلعالمي لألحداث والقضايا 

  الطابع  ، بشكل يعكسمراعاة التميز في التغطية اإلخبارية  للقضايا اإلقليمية

 اإلقليمي على الموقع.

 ملحوظة 

 -:تمتاز بأنها متطلباتتحقق ال يتلك المرحلة تم مراعاة أن تكون المؤشرات الت يف

 حددةم (Specific   ) 

 ( قابلة للقياسMeasurable  . ) 

 ( يمكن  تحقيقهاAttainable    .) 

   ( وواقعيةRealistic.  ) 
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 -: بأنه يمكن القول و

، ال باد مان التغلاب والتصاور المقتارح للتطاوير حتى يمكن تحقيق محااور تلاك الرؤياة 

ليسات هنا فاإلشكالية  ،وتطبيقها على أرض الواقع  تعوق تنفيذها يعلى اإلشكاليات الت

زماة الالالمالياة ات التنفيذ ، وتوفير الماوارد آلي ؛ بل في والمقترح المتصور الرؤية يف

وخاصاة  ، والبرمجياةوضابط اإلشاكاليات الفنياة اإلعالمية ، وتدريب الكوادر  للتنفيذ ،

وغيرهااا ماان اإلشااكاليات التااي ينبغااى  ،وصااول للموقااع تصاافح وسااهولة المااا يتعلااق بال

تطاااوير المواقاااع الصاااحفية  رؤياااة تسااااهم فااايوضاااع ال  حتاااى يمكااان التغلاااب عليهاااا أو

اإلخباريااة  فجااودة المواقااع ،  بشااكل فعااال واإلخباريااة اإلقليميااة علااى شاابكة اإلنترناات

باه    الوصول للموقع ،  بل حقيق واشباع رغبات المتصفح المحليت فقط ليست اإلقليمية

 والمهنياةورفاع كفاءتهاا اإلخبارياة  ، من خالل تطويرها وتحساينها يتوقع مما أكثر إلى

 .باستمرار

 التوصيات

، توصى الدراسة بعدة نقاط قد تكون بمثابة روشتة  التصور المقترحضوء  يف

ضوء ذلك  ي، وف اإلقليمية والقائمين عليهاوالصحفية عالجية للمواقع اإلخبارية 

 -الدراسة ب: توصي

  ء اخبارية اإلقليمية سولالرتقاء بالمواقع اإل؛ ضروة توفير المتطلبات الالزمة

لضمان تحقيق جودة  والفنية  قنية ،التالتخطيطية ، المهنية ، اللوجستية ، المادية ، 

 . يأدائها اإلعالم

  هناك حاجة ماسة إلى اتباع نهج أكثر شموال  ؛ لتقييم جودة المواقع اإلخبارية

اإلقليمية ، وما ينشر عليها ، وهذا يتطلب إجراء المزيد من الدراسات حول تعزيز 

 . مبادئ الجودة الشاملة لإلعالم في مواقع اإلعالم اإلقليمي

 تطوير أداء المواقع اإلخبارية اإلقليمية فيما يتعلق بالمحتوى المقدم   ضرورة

بالتركيز على  ياالعتبار تلبية حاجات الجمهور المحل يوالتصميم ، واألخذ  ف

  .تقديم تغطية إعالمية شاملة لنطاق اإلقليم

   عناوين المواقع  الصحفية اإلقليمية على أكثر من محرك بحث  وعلى تسويق

 أدلة المواقع 

المواقع اإلخبارية بوجودها ، ال أن  يإلعالم متصفح،  كترونية بشكل كبيرلاإل

 .عن طريق المصادفةالمتصفح يعثر عليها 

 لتقديم خدمات إعالمية ؛  يمجال اإلعالم الرقم يف يمسايرة التطور التكنولوج

 منافس للمواقع اإلخبارية األخرى .ي متميزة وأداء إعالم
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  مرآة ن وأن تكو، المعالم المميزة للمحافظة الحرص على أن تعكس تلك المواقع

 . يالمجتمع المحل يما يحدث حولها فلصادقة معبرة 

 مراعاة الحرفية في اختيار الصحفيين العاملين في تلك المواقع . 

 لمواكبة ؛ تلك المواقع  يبية للقائمين باالتصال فيالتدرجراء المزيد من الدورات إ

 .وقوانينه وتشريعاته مجال اإلعالم البديل  ينولوجية فآخر التطورات التك

 وقوف على لل؛ جراء دراسات متعمقة على مواقع الصحف اإلقليمية األمريكية إ

اإلعالم تطبيق تجربتها على واقع ي إمكانية وبالتال جوانب تميزها وريادتها ،

 . المصري يالرقم

 لقياس عملية آلية ، ووضعةاالرتقاء المستمر بتنافسية المواقع اإلخبارية اإلقليمي 

 األداء بشكل مستمر. مستوى

 الخالصة 

الصحفية اإلخبارية و؛ لإلرتقاء بجودة المواقع وضع تصور مقترح  سعت الدراسة إلى

 مهنياةكافة النواحى الفنية ، التقنية، الورفع كفاءتها من ،  اإلقليمية على شبكة اإلنترنت

،  المانهج االساتقرائي عادة منااهج  تتمثال فاي :دام والمعلوماتية وغيرها ، وذلك باساتخ

جال التعارف علاى ؛ مان أايمهايلتقية واإلخبارية مواقع الصحفالومنهج المسح لعينة من 

)التصااور  وماارت عمليااة وضااع الرؤيااةوالماانهج الوصاافي ،  ،نقاااط القااوة والضااعف 

بعاارض أباارز معااايير تقياايم جااودة المواقااع بمجموعااة ماان المراحاال ، باادأت  المقتاارح(

تقياايم الوضااع اإلليكترونيااة ماان واقااع رصااد الدراسااات التااي تناولاات تلااك الجزئيااة ، ثاام 

لمواقاع علاى شابكة اإلنترنات ، ثام زياارة ا ياإلقليم يواإلخبار يالراهن للواقع الصحف

ا للتعارف علاى أساباب تصادرهم للمشاهد اإلعالما اإلخبارية المصارية األكثار  يتصافح 

 اآلراء للخباااراء المتخصصاااين فاااي المجاااال اإلعالمااايثااام عااارض أبااارز ،  يالرقمااا

 تحديااد متطلبااات إلااى تحديااد أهااداف الرؤيااة االسااتراتيجية ، ثاام إضااافة، والمعلوماااتي 

 ، للقيااس شرات قابلةضع عدة مؤثم ولرؤية ، تحقيق أهداف االالزمة لومعايير الجودة 

 .من الدراسة  ي، وهو الهدف الرئيس)التصور المقترح(وصوال  للرؤية المقترحة 

حيث خلصات الدراساة إلاي أن متطلباات تحقياق معاايير الجاودة فاي المواقاع اإلخبارياة 

لتكاريس الثقافاة  يالمحلا ياإلقليمية لن يتم إال بالتركيز علاى جاودة المحتاوى المعلوماات

تلك المواقع ، بحيث تكون تلك المواقاع نافاذة ومارآة صاادقة  يالمعلوماتية لدى متصفح

، النااطق اإللكتروناي باسام المحافظاةتمثلهاا، فهاي  يمعبرة عن اإلقليم أو المحافظة التا

القتبااااس األخباااار المحلياااة  للمتصااافح ولوساااائل اإلعاااالم القومياااة يوالمرجاااع األساسااا

كفاااءة ومهنيااة القااائم  ، والااذي يمكاان تحقيقااه ماان خااالل التركيااز علااى رفااعونشاارها

 والصااحفيين الكتاااب الكفاااءات المتمياازة ماان اسااتقطابو،  تلااك المواقااع يباالتصااال فاا

مجاال  يفا يلمواكبة التطاور التكنولاوج ؛دائم  بشكلالخبراء في مجال اإلعالم الرقمي 
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، وتغييار في المجال الرقمي باالمعنى الحقيقاي احترافية باختيار كوادر إعالمية اإلعالم

خاااراج المساااتخدمة للحفااااظ علاااى ساااهولة االساااتخدام والتحميااال أسااااليب التصاااميم واإل

، ثاام وضااع خطااة اسااتراتيجية حااديثها بحيااث ال ينفاار منهااا الزائاارالسااريع للملفااات وت

واضحة للموقع لضمان وضوح رسالة ورؤية وهادف الموقاع كمطلاب وشارط أساساي 

 .  ةلب عليه طابع المصداقيولكي يغ،  ي الرقميلتحقيق التميز واالنفراد اإلعالم

كفااءة األداء مضامار  صالح رفاع يالنهاية ف يسبق سيصب ف ن كل ماأويمكننا القول ب

 .وارتقائهعلى شبكة اإلنترنت  قليمياإل ياإلعالم

رتقاااء بااالمواقع النهايااة بضااروة تااوفير المتطلبااات الالزمااة لال يوأوصاات الدراسااة فاا 

، التخطيطية ، المهنية والتصميمية ؛ لضمان تحقياق ء المادية اسو ، اإلخبارية اإلقليمية

 . يآدائها اإلعالم ةجود

  



319 

 الهوامش والمراجع 

للجامعات  يمدخل لتحسين التصنيف العالم: أحمد البنا ، جودة محتوى المواقع اإللكترونية األكاديمية  .1

 -183ص ،   2016، يناير 105العدد ,  27، مجلد جامعة بنها،  كلية التربيةالعلمية ل المجلةالمصرية، 

252. 

) جامعة  رسالة ماجستير، أسس ومعايير تقييم جودة الصحافة اإللكترونية ،  نهى جعفر سر الختم .2

 (. 2014تصال ، الالسودان للعلوم والتكنولوجيا :  كلية علوم ا

3. Excimirey Al-Manasra,Mohammed Khair, Saleem AbuZaid ,Fadi Qutaishat, " 

Investigating the Impact of Website Quality on Consumers  Satisfaction in 

Jordanian Telecommunication Sector", Arab Economic and Business 

Journal, Vol. 8, Issues 1–2, December 2013, Pp 31-37. 

 

4. Waleed AlI,Mohamed Hassoun, "Measurement of News Websites Quality: An 

Empirical Study" , paper  present to 11th International Marketing Trends 

Conference(  Venice (Italy) , from the 19th to 21st of January 2012). 

ضوء معايير تقييم جودة  يليكترونية العربية ف، تصور مقترح إلخراج الصحف اإل يمحمد الشربين -5

 ، دمياط جامعة ، اآلداب لكلية العلمية المجلة،  نترنت : دراسة وصفية تحليليةالمواقع على شبكة اإل

 . 787-733ص ،2012، 1العدد

6- Qasem A. Al-Radaideh, Emad Abu-Shanab, Shaima Hamam, Hani Abu-Salem 

, "Usability Evaluation of Online News Websites : A User Perspective 

Approach",International Scholarly and Scientific Research & Innovation, 

Vol.  5, Issue2 , 2011 , Pp 202-210. 

 

ليكترونية : دراسة تحليلية مقارنة بين المواقع العربية واألجنبية، جودة المواقع اإلتقييم  محمد حسين ، -7

 .58- 35، ص 2010، 18 عددال ، 6، مجلد دارية واالقتصادية مجلة تكريت للعلوم اإل

 ،نيةاإللكترونية البحري الصحف في المعلومات إلى والوصول االستخدام واجهة تقييم  ، الصريدي حاتم -8

         تكنولوجيا جديدة لعالم جديد تحت عنوان: اإلعالم الجديد: ، بحثية مقدمة إلى المؤتمر الدوليورقة 
 .(2009أبريل ، 9إلى  7) اإلمارات العربية المتحدة : جامعة الشارقة، من الفترة 

9 Zihou Zhou, "Evaluating Websites Using A Practical Quality Model", MPhil 

Thesis (De Montfort University: Software Technology Research 

Laboratory,2009). 

10- Rusli Abdullah, " Usability Measurement of Malaysia Online News Websites", 

International Journal of Computer Science and Network Security, Vol.8 

No.5, May 2008, Pp 159-166.. 

11- YounghwaLee & Kenneth A.Kozar ," Investigating the effect of website 

quality on e-business success : An analytic hierarchy process (AHP) approach", 

Decision Support Systems ,Vol .42, Issue 3, December 2006, Pp 1383-1401. 

 . 783-779، ص ، مرجع سابق يمحمد الشربين -12

بالعربية  الناشرة اإلخبارية المواقع اإللكترونية في المحتوى تقديم أساليب، عماد بشير ، أمل قشور   -13

ا ن العربيةإ نإ وسي عربي سي بي بي :خدماتها  وتقييم ة بحثية مقدمة إلى المؤتمر ورق،  نموذج 

االحتياجات  -تحت عنوان:،  العشرين  لجمعية المكتبات الخاصة  فرع الخليج  العربي  السنوي

 (.2014مارس 27إلى  25الدوحة ، من الفترة  :) قطر اإلعالمية لمجتمع المعرفة الرقمية

 .284-282، مرجع سابق، ص نهى جعفر سر الختم  -14

مصادر المعلومات المتاحة على شبكة اإلنترنت : معايير مقترحة ،    حافظ ، هناء الضحويعبد الرشيد -15

-:متاح على ،  2006ديسمبر  ، 11 ددعال ،Cybrarians Journalللتقويم، 

http://journal.cybrarians.info/index.php 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214462513000066#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214462513000066#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214462513000066#!
http://www.sciencedirect.com/science/journal/22144625
http://www.sciencedirect.com/science/journal/22144625
http://www.sciencedirect.com/science/journal/22144625/8/1
https://www.researchgate.net/profile/Rusli_Abdullah2
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016792360500165X#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016792360500165X#!
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01679236
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01679236/42/3


320 

دراسات مجلة  ،  المرجعية المتاحة على اإلنترنت :رضا النجار ، معايير تقييم مصادر المعلومات   -16

 .148-119 ص ،2007سبتمبر  ،3 ددعال , 12 لدمج  ،  عربية فى المكتبات وعلم المعلومات

بدوية  البسيونى ،  معايير تقييم مصادر المعلومات المتاحة على اإلنترنت ، ترجمة   ألستير سميث ، - 17

 – 228 ، ص2007، مايو  2العدد  ,12 ، مجلد  وعلم المعلوماتمجلة دراسات عربية فى المكتبات 

222. 

، الجزائر،  مجلة العلوم اإلنسانية، المواقع اإللكترونية : خصائصها ومعايير قياس جودتها،  سمية ثنيو -18

 .39-29ص ،2017، جوان  47العدد 

المجلة العربية الدولية لتقويم جودة المواقع األكاديمية ،  طار نظريليلى حسين ، عماد أبو الرب، إ -19

 .14-1ص ،2012، يناير 1ددعال ،1 لد، السعودية ، مج للمعلوماتية

20-   Qasem A. Al-Radaideh,et.al,op.cit . 

21-   Rian Merwe, James Bekker," A framework and methodology for 

evaluating e‐commerce Web sites" , Internet Research, Vol. 13, Issue. 5, 

2003, Pp.330-341 . 

22-    Praveen Kumar & Kavindra  Singh & Jitendra Mathur, "Implementation of a 

Model for Websites Quality Evaluation – DU Website", International 

Journal of Innovations & Advancement in Computer Science, Vol. 3, Issue 

1,  April 2014 . 

23-   Charles Oppenheim, Louise Ward, "Evaluation of web sites for B2C 

 e‐commerce", Aslib Proceedings, Vol. 58 Issue: 3, 2006, Pp.237-260.  

24-  Rusli Abdullah, op.cit   . 

حورس رية : مؤسسة سكندللحصول على شهادة األيزو )اإل ( (tomمحمد الصريفى ، الجودة الشاملة  -25

 .26( ص2006الدولية ،

-26https://www.alexa.com/topsites/countries/EG, seen on 8/7/2017. 

http://www.emeraldinsight.com/author/Oppenheim%2C+Charles
http://www.emeraldinsight.com/author/Ward%2C+Louise
https://www.researchgate.net/profile/Rusli_Abdullah2
https://www.alexa.com/topsites/countries/EG

