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ط د .عــــــــــائشة قــــــــــــرة  :جامعة سطيف  0الجزائر
الملخص:

امتدت ميزة ظهور الواب  8.3لتشمل مختلف العلوم اإلدارية من بينها العالقات العامة،

حيث يرى الخبراء في مجال العالقات العامة أنه أصبح من الضروري أن يلجأ ممارسو العالقات

العامة إلى استخدام أدوات الجيل الثاني للويب في أنشطهم ووظائفهم ،إلضفاء ميزة الحوار المباشر
مع الجماهير حتى تصبح العالقات العامة أكثر ديناميكية .وعليه تروم هذه الدراسة إلى الكشف عن

أهمية وفعالية دور الموقع االلكتروني كأداة للعالقات العامة  8.3في تسهيل أداء وترقية أنشطة
العالقات العامة في مؤسسة التعليم العالي ،كونه يمثل الواجهة التي تعمل على ربط المؤسسة
بجماهيرها الداخلية والخارجية.
الكلمات المفتاحية :الموقع االلكتروني ،العالقات العامة  ،8.3مؤسسات التعليم العالي ،جامعة

سطيف.8

Abstract:

This study aims to reveal the importance of the websites in public

relations 2.0 activity's at the Higher Education Institution, because the
website represents the interface which connects the institution with its
internal and external audiences. The study after analyzing the site of the
University form and content and subjecting, concluded that the site of the
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University of Mohammed Lamin Dabaghin has recently become a large
and useful tool to connect its audiences and facilitate the performance of
public relations activities in communication and media.
Keywords: the website, public relations 2.0, Higher Education Institution,
SETIF2 University

االشكالية:
شهههد العههالم مههؤخ ار نقلههة نوعيههة فههي كههل ن هواحي الحيههاة بفضههل ههورة المعلومههات التههي
عملههع علههى القضههاء علههى األسههاليب التقليديههة فههي أداء األعمههال اإلداريههة واسههتبدلع بمهها

يعرف بالتكنولوجيا الحديثة ،حيث سهلع لهم التواصل مهع بعضههم دون حهاجز أو مهانع
بأقل تكلفة وجهد وبأعلى سرعة ودقة .

كه ههان لهه ههذه التكنولوجيه ههات الحديثه ههة الفضه ههل فه ههي تطه ههوير وتحسه ههين مجه ههاالت العمه ههل
وخاصههة اإلدارات العموميههة التههي كانههع قبههل وقههع قريههب تعتمههد علههى التقنيههات التقليديههة
المتمثلة في االعالم اآللهي وأتمتهع المههام اإلداريهة كهالفوترة والمحاسهبة ،لكهن مهع ظههور

تكنولوجيهها االتصههاالت والمعلومههات أصههبح عمههل اإلدارة أسهههل وأكثههر فعاليههة ويرجههع هههذا
لقهدرتها علههى معالجههة كههم هائهل مههن المعلومههات ،وتقههديمها للمسهوولين بأسههرق وقههع وأكثههر
دقههة التخ ههاا القه ه اررات المناس ههبة ،حي ههث ظه ههرت ف ههي الس ههنوات األخيه هرة تقني ههات وتطبيق ههات

أضههافع تطههو ار كبي ه ار فههي مجههال االتصههاالت والمعلومههات والتههي عرفههع بالجيههل الثههاني،
وامت ههابت بالتفاعلي ههة المباشه هرة والفوري ههة وأض ههفع ميه هزة الش ههفا ية والديناميكي ههة ،وق ههد مس ههع
تقني ههة الجي ههل الث ههاني ك ههل المج ههاالت والنش ههاالات ومنه هها مج ههال العالق ههات العام ههة ،حي ههث
الورت من أساليبها وتقنياتها وسهلع تواصلها بجماهيرها وعمل القائمين عليها.

ومؤسسه ههات التعله ههيم العه ههالي والجامعه ههات مه ههن به ههين المؤسسه ههات الحكوميه ههة المهتم ه ههة
بتطههوير نشههاع العالقههات العامههة ،كونههها مؤسسههة لههها جمهههور كبيههر ومتميههز وعملههها دائههم
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وجلههي مههن خههالل التنسههير بههين اإلدارة وجمهورههها س هواء الههداخلي أو الخههارجي ،لتحقيههر
أهههداف متعههددة ومتنوعههة لههدفع المجتمههع للتقههدم واالبدهههار .لههذا أصههبح اسههتعمال تقنيههات
الجي ههل الث ههاني والتكنولوجي هها الحديث ههة حتمي ههة ال مف ههر منه هها ف ههي نش ههاع العالق ههات العام ههة

خاصة في المؤسسات الجامعية لما لها من ايجابيات عديدة سههلع مهن أداءهها وتحقيهر

أههدافها ورصهد آراء ومهداخالت فوهات الجمههور والعمهالء ومتابعهة المعلومهات واألخبهار
الخاصههة بالمنظمههة ،والتواصههل والتفاعههل مههع الجمهههور والعمههالء ،إرسههال النش هرات
اإلخباريه ههة إله ههى مواقه ههع األعمه ههال و رسه ههال الم ه هواد اإلعالميه ههة مباش ه هرة بواسه ههطة الرس ه ههائل
اإلخبارية والمجالت وبقية وسائل اإلعالم و قامة التظاهرات واالحتفاالت ...الخ.

فهي ضهوء هورة التكنولوجيها واالتصهال ،ومنهذ بدايهة ظههور أجههزة الكمبيهوتر ومهن هم
شهههبكة اإلنترنه ههع ،به ههربت للعه ههالم ظه ههاهرة تأسه ههيد المواقه ههع اإللكترونيه ههة وبه ههادرت الهيوه ههات
والمؤسسات الحكومية إلى إنشاء مواقع خاصة بها ،كذلك أقهدمع الشهركات والمؤسسهات
الربحيههة و ي ههر الربحي ههة إل ههى إنشههاء مواق ههع متع ههددة حظي ههع باهتمههام الكثي ههر م ههن ال ههزوار،
بالتالي أصبحع الشبكة إحدى أهم تلك المنجزات االتصالية باعتبارهها وسهيطا اتصهاليا
جديدا له سماته التي تفوق الوسائل التقليدية األخرى.

وعليه تسعى معظم المؤسسات المختلفة إلى تبني آلية تتمثل في االستفادة من تلك
التقنيات الجديدة في إنشاء مواقع مالئمة خاصة بهها تسهتطيع مهن خاللهها خلهر اتصهال

قهوي بينهها وبهين جماهيرهها ،وتقهديم خهدماتها الالبمهة ،و يصهال رؤيتهها ورسهالتها وأههدافها

بكل سهولة ويسر.

مههن جهههة أخههرى ،تمثههل المواقههع اإللكترونيههة لكههل مؤسسههة أداة مههن أدوات العالقههات
العامه ههة  ، 8.3باعتبه ههاره الواجهه ههة األساسه ههية للشه ههركة وتمثيله ههه للنه ههاالر الرسه ههمي باسه ههمها
باحتوائههه عل ههى المعلوم ههات والتصه هريحات المو وق ههة ،وتحههوي أيض هها عل ههى معلوم ههات ع ههن
المؤسسهة وكههل مهها يمثههل هويههة المؤسسههة مثهل الشههعار ،اللههون الخهها

بههها ،الشههكل الههذي

تتمي ههز ب ههه وك ههل العناص ههر البصه هرية والس ههيميولوجية الدال ههة عل ههى هوي ههة المؤسس ههة ،حي ههث
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يصههمم الموقههع مههن قبههل مختصههين وخب هراء تقنيههين ،يههوفر كههل المعلومههات والتص هريحات
واإلعالن ههات الخاص ههة بالمؤسس ههة ،كم هها يت ههأتى ع ههن اس ههتخدام الموق ههع االلكترون ههي ك ههأداة
للعالق ههات العام ههة  8.3ع ههدة م ازي هها أهمه هها التكلف ههة المنخفض ههة مقارن ههة بالوس ههائل الورقي ههة
المطبوعههة ،وأيضهها سهههولة وسههرعة الوصههول إلههى الجمهههور سهواء الحههالي أو المتوقههع مههن
خالل محركات البحهث أو مهن خهالل مواقهع خاصهة علهى االنترنهع عملهها األساسهي ههو
العال قههات العامههة حيههث تقههوم باسههتالم األخبههار مههن الشههركة وتتههولى عمليههة توبيعههها مههن
خ ههالل عالقاته هها م ههع محرك ههات البح ههث ومواق ههع البواب ههات كم هها يعتب ههر دل ههيال عل ههى حدا ههة

المؤسسة.

في ضوء أهميهة الموقهع االلكترونهي فهي تسههيل وترقيهة نشهاع العالقهات العامهة 8.3
فهي مؤسسههات التعلههيم العههالي ،فه ن مشهكلة الد ارسهة تكمههن فهي التعههرف علههى أهميههة

اسهتخدام الموقهع اإللكترونههي ،والوقهوف علههى مضهامينه ،منههه نطهرل التسهاؤل الرئيسههي
التهالي :مــا مــدع فاعليــة موقــع الجامعــة االلكترونــي فــي قدا معــا العالقــات العامــة
المختلفة؟
-1قهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى تحقير العديد من األهداف التي نوجزها في النقاع التالية:
 معرفة مدى اعتماد العالقات العامة في مؤسسة الجامعة للموقع االلكتروني.

 معرفة التسهيالت والتغيرات التي أضافها استخدام الموقع االلكتروني في
نشاالات العالقات العامة  8.3بمؤسسة الجامعة.
 تأكيد دور الموقع االلكتروني في تحسين األداء ،والوقوف على مضامين
الموقع االلكتروني لجامعة محمد لمين دبا ين.

 تقييم الموقع االلكتروني لجامعة محمد لمين دبا ين .
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-0مفاهيم الدراسة :
أ

مفعو العالقات العامة :حسب تعريف الجمعية الدولية للعالقات العامة هو:
وظيفة إدارية اات الابع خا

ومستمر وتهدف من خاللها المنشأة العامة

والخاصة إلى كسب الثقة والمحافظة على تفهم وتعاالف وتأييد أولوك الذين
تهتم بهم ،والك عن الرير تقييم أكبر ومقابلة المصالح العامة بدرجة أكفأ عن

الرير المعلومات المخططة ونشرها.

 قما الباحث جريزويلد عرف ها على أنها الوظيفة التي تقوم بها اإلدارة لتقويماتجاهات وتحديد سياسات الفرد أو المنظمة بما يتفر مع مصلحة الجمهور أو

تنفيذ برنامج يهدف إلى كسب رضا الجمهور وتفاهمه (يؤكد على أهمية

البحوث ،التخطيط ،االتصال ،الحر

على مراعاة مصالح الجمهور.)1

ب مفعو العالقات العامة  : 0.2يعرفعا عبد العزيز بـن سـعيد الخيـاط بأنهها قيهام
إدارة العالقههات العامههة بتوظيههف تقنيههات االتصههال الحديثههة لتنفيههذ بعه

أنشههطته

لإلسهام في تحقير أهدافها.

 -كما تعرفعا برايان سوليس :بأنها نتاج التطورات التي احتوى عليهها الويهب8.3

مههن محركههات بحههث ومواقههع التواصههل االجتم هاعي .2أي أنههها انههدماج العالقههات
العامههة باالنترنههع عههن الريههر أدوات الويههب 8.3مههم ينههتج عنههها احتمههال تغييههر
استراتيجية االتصال المهني للوصول إلى العمالء والمجتمع الرقمي.3

ج المواقع االلكترونية :هي مجموعة من صفحات الويب ،مستضهافة علهى جههاب
الكمبيهوتر المتصهلة بالشهبكة العالميهة االنترنيهع ،تحتهوي صهفحة الويهب فهي

الغالب على النصو

 ،و البا مع الصور واألصوات ومقاالع الفيديو ،وروابط

لصفحات الويب األخرى".4
 تعرف أيضا بأنها "عبارة عن مجموعة صفحات إلكترونية مرتبطة مهع بعضههاالهبع

كمها يمكهن مشهاهدتها والتفاعهل معهها عبهر به ارمج حاسهوبية تهدعى
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المتصهفحات  ،browser webيمكهن عرضهها بواسهطة الهواتهف النقالهة عبهر
تقنية نظام التطبيقات الالسلكية الصفحات موجودة يما يسمى بالخادم" .5
تتمثل في مواقع مملوكهة لمؤسسهة أو شهركة عبهارة عهن مجموعهة مهن الصهفحات

الثابت ههة تحت ههوي عل ههى معلوم ههات عام ههة ع ههن تل ههك الش ههركة أو المؤسس ههة ،وع ههن نش ههاالاتها

والخههدمات التههي تقههدمها والمنتجههات التههي تعرضههها وتههروج لههها ،كمهها وأنههها تحتههوي علههى

بيانات تخصها وعنوانها والرق االتصال بهها .ههذه الصهفحات يمكهن أن يقهال عنهها أنهها
ابتههة علههى مههدار اليههوم علههى الشههبكة العنكبوتيههة ،وتعتبههر هههذه الصههفحات أفضههل وسههيلة

إعالمية ودعائية للمؤسسة أو الشركة كونها متاحة لكافة بوار الشبكة العنكبوتية.
-3قهمية الموقع االلكتروني كأداة للعالقات العامة :0.2

يع ه ههد موق ه ههع االنترن ه ههع لك ه ههل ش ه ههركة أو منظم ه ههة عب ه ههارة ع ه ههن أداة الكتروني ه ههة متط ه ههورة
للعالقههات العامههة ،باعتبههاره الواجهههة األساسههية للشههركة وتمثيلههه للنههاالر الرسههمي باسههمها

باحتوائ ههه عل ههى المعلوم ههات والتصه هريحات المو وق ههة ،يص ههمم الموق ههع م ههن قب ههل مختص ههين

وخب هراء تقنيههين ،حيههث يحتههوي علههى كههل مهها يمثههل هويههة المؤسسههة مثههل الشههعار ،اللههون
الخهها

بههها ،الشههكل الههذي تتميههز بههه و توظيههف كههل العناصههر البص هرية والسههيميولوجية

الدالههة علههى هويههة المؤسسههة ،يتههأتى عههن اسههتخدام االنترنههع كههأداة للعالقههات العامههة عههدة

م ازيهها أهمههها التكلفههة المنخفضههة مقارنههة بالوسههائل الورقيههة المطبوعههة ،وأيضهها يعتبههر دلههيال
علهى حدا هة المؤسسهة ،كمها يتميهز بسههولة وسهرعة الوصهول إلهى الجمههور سهواء الحهالي
أو المتوق ههع م ههن خ ههالل محرك ههات البح ههث ،أو م ههن خ ههالل مواق ههع خاص ههة عل ههى االنترن ههع
عملههها األساسههي هههو العالقههات العامههة حيههث تقههوم باسههتالم األخبههار مههن الشههركة وتتههولى

عملية توبيعها من خالل عالقاتها مع محركات البحث ومواقع البوابات.
بنهاءا علهى ماسهبر ،فه ن االسهتخدام الفعهال للموقهع االلكترونهي يحقهر انجهابات كبيهرة

لنشاع العالقات العامة خصوصا وللمؤسسة عموما والتي نلخصها في النقاع التالية:6
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 تقليص فترات االتصال ،حيث ساهم استخدام الموقع االلكترونهي للعالقهات العامهةف ههي ت ههوفير الوق ههع ال ههالبم إلتم ههام العملي ههة االتص ههالية بس ههرعة هائل ههة و ف ههي الوقه ههع
المناسب .

 ض ههمان أعل ههى درج ههات الكف ههاءة والفعالي ههة ف ههي نق ههل الرس ههائل بوض ههول م ههع تقل ههيصحاالت التشويش.
 تحقير أعلى مستويات التفاعلية في عملية االتصال بين المؤسسة وجماهيرها. تقلههيص التكههاليف والحههد مههن األعبههاء الماليههة المترتبههة علههى العمليههة االتصههالية فههيحدود  20-80%هذا ما باد وعظم من فاعلية هذه األداة.

 تقلهيص الشههكاوي المرتبطههة بسهوء فهههم محتههوى الرسهالة االتصههالية ،أو عههدم المقههدرةإلى الوصول إلى المؤسسة.

أمهها يمهها يخههص معههايير جههودة المواقههع االلكترونيههة فقههد اختلفههع معههايير جودتههها

وتعههددت علههى اخههتالف نههوق المؤسسههات وتخصصههها ،لكههن يمكههن حصههر أهمههها والتههي
تنصب في فوة مؤسسات التعليم العالي التي لهها جمههور محهدد ومميهز ،تتمثهل المعهايير

في:7

 /1القيمـــة االســــتعمالية  :حي ههث أن الغاي ههة م ههن انش ههاء الموق ههع االلكترون ههي تكم ههن ف ههي
اس ههتعماله م ههن ال ههرف الجمه ههور الموج ههه إل ههيهم ،وعل ههى ه ههذا األس هها

ينبغ ههي لمص ههممي

الموقع االلكتروني مهما كان نوعه أن يركز على نوعية وخصوصهية الجمههور المسهتفيد
من الموقع ويعمل على ايصال و شباق حاجته المعلوماتية.

 /0قصـالة المحتـوع والدقـة :يجهب م ارعههاة التجديهد والتحهديث واآلنيهة فهي تسهيير الموقههع
بشكل تراكمي ومستمر ،بما يوافر الزمن والجمهور الذي يشده التجديهد ودقهة المعلومهات
واألخبههار ،فالتحههديث المسههتمر والههدائم يضههفي علههى الموقههع االلكترونههي مصههداقية و قههة
لدى المتصفح.
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 /3التصميم  :أحد العناصر األساسهية التهي تجهذب الجمههور وتضهمن والءه واسهتم ارريته
فههي بيههارة الموقههع ،حيههث أن التصههميم الجيههد المتناسههر الههذي يظهههر الموقههع بههأبهى حلههة
يدعم الصورة الذهنية للمؤسسة بشكل ايجابي.
 /4التنظــيم والترتيـ  :مههن أهههم دليههل علههى جههودة الموقههع ،يعنههي أن المنهجيههة الواضههحة
المنظمة في تصميم الموقع ،تعطي للمتصفح سهولة وسالسة للولوج يه.

 /5ســعولة التعامـ  :أي سهههولة اسههتعمال الموقههع مههن قبههل المتصههفح لههه ،للوصههول إلههى
المعلوم ههات الت ههي ير ههب ف ههي الحص ههول عليه هها ،مم هها يحفه هزه عل ههى مع ههاودة الول ههوج وبي ههارة
الموقع مرات اخرى.

 - 4االستراتيجيات االتصالية للعالقات العامة عبر المواقع اإللكترونية:
اسهتراتيجيات االتصهال فهي مجهال العالقهات العامهة تتمثهل فهي نمهواج رولهر
استنادا إلى النمواج االتصالي الذي قدمته بيتيك فان رولر وأاللقهع عليهه اسهم النمهواج

الموقفي الستراتيجيات االتصال ،إا تستخدم اإلستراتيجية األنسب لكل موقف اتصالي،

أو استخدام مزيج من هذه اإلستراتيجيات في موقف آخهر ،ويحهدد النمهواج إسهتراتيجيات
االتصال وفقا لمحورين أساسيين يتعلر المحور األول بطبيعة عملية االتصال ،وما إاا
كانع تسير في اتجاه واحد أو اتجاهين.

أما المحور الثاني فيتعلر بطبيعة المضمون والمعاني التهي تتضهمنها الرسهائل

االتصهالية ،وتمثهل الرسهائل التهي يعبهر مضهمونها عهن رؤى المؤسسهة أحهد الرفهي ههذا

المحور ،في حين يمثل الطرف الثاني الرسائل التهي تحمهل دالالت تعبهر عهن رؤى كهل

مهن المؤسسهة والجمههور .وبنهاء علهى المحهاور السهابقة قهدمع رولـر أربهع إسهتراتيجيات

اتصهالية لممارسهة العالقهات العامهة ،تعهد بمثابهة صهندوق األدوات لممارسهي العالقهات
العامة وهي:8
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•إسـتراتيجية اإلعـال  :يكهون االتصهال فهي ههذه اإلسهتراتيجية اا اتجهاه واحهد ،ويعبهر

مضهمونه االتصهالي عهن رؤى المؤسسهة  ،ويحمهل معهاني ودالالت اات معنهى واحهد،
وفهي ههذه االسهتراتيجية يهتم تقهديم المعلومهات للجمهاهير األساسهية لمسهاعدتهم فهي تكهوين
الرأي واتخاا الق اررات.

•إسـتراتيجية اإلقنـا  :تجمهع ههذه اإلسهتراتيجية بهين االتصهال فهي اتجهاه واحهد،

والمضهمون االتصهالي الهذي يعبهر عهن رؤى كهل مهن المؤسسهة والجمهاهير ،ويحمهل

دالالت تعكهد وجههة نظهر الطهرفين ،وتسهعى إسهتراتيجية اإلقنهاق إلهى خلهر قاعهدة
للعالقهات اإلسهتراتيجية مهع الجمهاهير إلحهداث التغييهر فهي المعرفهة واالتجاههات،
والسلوكيات الخاصة بالجماهير.

•إسـتراتيجية بنـا اإلجمـا  :جمهع ههذه اإلسهتراتيجية بهين االتصهال فهي اتجهاهين ،مهن

المؤسسهة إلهى الجمهاهير المسهتهدفة وبهالعكد ،وتتنهاول بنهاء الجسهور بهين المؤسسهة
والمحهيط الهذي تعمهل يهه ،أو بهين المهوظفين ،ويمكهن االسهتعانة بههذه اإلسهتراتيجية

لتحقير عملية االتفاق المشترك بين األالراف عندما يكون هناك تعارض وتضارب فهي
المصالح.

•إستراتيجية الحـوار :تجمهع ههذه اإلسهتراتيجية بهين االتصهال فهي اتجهاهين ،والمضهمون

االتصهالي الهذي يعكهد وجههة نظهر الطهرفين المؤسسهة ،وجمهورهها ،وتتضهمن ههذه
اإلستراتيجية استشارة الجمهور في سياسات المؤسسة ،وأخهذ أريهه فهي القضهايا المختلفهة

ويهتم إشهراك الجمههور فهي عمليهة صهنع القهرار ،إا تعمهل المؤسسهة علهى تسههيل إشهراك
الجمهور وتفاعله في صنع سياستها.
 -5االجرا ات المنعجية للدراسة التحليلية:

اسه ههتخدمع هه ههذه الد ارسه ههة أسه ههلوب تحليه ههل المضه ههمون لعينه ههة تتمثه ههل فه ههي للموقه ههع

االلكتروني الخا

بجامعة محمد لمين دبا ين لسنة  ،8307كونه يمثهل أداة جوهريهة
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وحيويهة لالتصهال بجمههور المؤسسهة ،ويسهاهم فهي تحقيهر أههداف المؤسسهة ،و رسهاء
العالقهات بينهها وبهين جماهيرهها ،و تاحهة الوصهول للمعلومهات بكهل سههولة ويسهر وعبهر
المواقهع اإللكترونيهة يسهتطيع ممارسهو العالقهات العامهة  8.3تحقيهر اتصهال قهوي بهين

المؤسسة وجمهورها.

وتحلي ه ههل المض ه ههمون أداة منهجي ه ههة للد ارس ه ههة الكمي ه ههة والكي ي ه ههة لمض ه ههمون وس ه ههيلة

االتصال فهو أداة للمالحظهة والوصهف ،أداة الختبهار فهروض معينهة عهن مهادة االتصهال
وأداة للتنبه ههؤ وهنههها تظههههر أهميتهههه كأسه ههلوب لد ارسه ههة الظهههاهرة محهههل التحليه ههل فه ههي حالتهه هها

الديناميكيههة ،فهههو إان مجموعههة خط هوات منهجيههة تسههعى إلههى اكتشههاف المعههاني الكامنههة

في المحتوى والعالقة االرتباالية بهذه المعاني".9

تحقيقا ألهداف البحث تهم إعهداد األداة التحليليهة المناسهبة لهها والمتمثلهة باسهتمارتين:

األولى لتحليهل الشهكل والثانيهة لتحليهل المضهمون ،وقهد البقهع اإلجهراءات والسهبل الكفيلهة
للتحقر من صدق و بات قيا

هاتين االسهتمارتين ،ومهن هم جهرى تطبيقهمها علهى عينهة

البحث وقد تم تحليل االستمارتين تم استخال

نتائج البحث .

 .1تحلي مفردات الشك في الموقع االلكتروني:10
 موقــع الالفتــة قو االســم فــي الموقــع االلكترونــي :يحتههل االسههم دائمهها موقعهها ظههاه ارومتميه ه از ف ههي الص ههفحة األول ههى م ههن ص ههفحات المواق ههع اإللكتروني ههة وتع ههرف الالفت ههة بأنه هها
تركي ههب لفظ ههي يوض ههح االتجاه ههات العامه هة ف ههي الموق ههع وه ههي م ههن أه ههم وح ههدات الغ ار ي ههك
الممي هزة لشخصههية الموقههع ،وتختلههف المواقههع فههي توظيههف هههذا العنصههر بحسههب السياسههة
العامة واإلخراجية للموقع .ويحتل اسم جامعة محمهد لمهين دبها ين سهطيف 8يمهين أر

الصفحة بخط ولون مميزين وباللغات الثالث ،ما يالحه أنهه إاا يهرت اللغهة الهى اللغهة
اإلنكليزيههة أو الفرنسههية فالالفتههة تصههبح فههي الزاويههة اليسههرى فههي أعلههى الصههفحة الرئيسههية
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مههن الموقههع بلههون أحمههر للفرنسههية والبنفسههجي لالنجليزيههة ،وأمهها إاا كانههع اللغههة العربيههة

فتحتل الالفتة الزاوية اليمنى في األعلى بلون ابرق .

 معالجــة الاراكيــك لالفتــة واللــون والخ ـ المســتخد فــي الموقــع اإللكترونــي :تفههرالالفتههة عههادة علههى مسههاحة بيضههاء أو مسههاحة شههبك أو مسههاحة ملونههة ويقههوم المخههرج أو

مصمم الموقع بمعالجة الالفتة باستخدامه لوحدات الغ ار يك إلبرابهها ،ويسهتخدم فهي الهك

اللون األسود أو األلوان اإلضا ية ألنه من الضروري أن تتميز الالفتهة بلونهها الخاصهة
عن بهاقي األلهوان فهي الموقهع ،ويسهري ههذا أيضها علهى نهوق الخهط المسهتخدم فهي كتابتهها

وتتنههوق المواقههع فههي اختيههار نههوق الخههط المسههتخدم فههي كتابههة الالفتههة مههن األن هواق التاليههة:

(النسههخ ،الرقعههة ،الكههوفي ،الههديواني ،التعليههر ،الخههط اليههدوي ،وتقنيههات الكمبيههوتر) والههك

ألن نوق الخط يعبر عن شخصية الموقع ويميزه عن أي موقهع آخر.عمهل مصهمم موقهع

الجامعة االلكتروني على أن يكون اسم الجامعة مفر علهى مسهاحة بيضهاء وههي ليسهع

اسههتثناء عههن هههذه القاعههدة ،كتههب بحههروف سههوداء بههابرة باللغههة العربيههة وحههروف برقههاء

باللغة االجنبية .

 -موقـع الشـعار لاللوغـوم ومعالجـة الاراكيـك واللـون المسـتخد  :ويعهرف الشهعار بأنههه

تصميم ار يك يوضح بشكل رمزي هوية الموقع ،أي أنه يحمهل مميهزات اللغهة البصهرية

التههي ال تحتههاج إلههى ق هراءة ،ويعههالج المخههرج أو مصههمم الموقههع الشههعار بوحههدات الغ ار يههك

إلب اربه ،ويفر ه على مساحة بيضهاء أو مسهاحة شهبك ملونهه ،ال يمكهن لهه أن يخهرج عهن
الخيارات األربعهة المتاحهة ألمهاكن وضهع الشهعار ،ف مها أن يضهع الشهعار فهي وسهط أر
الصههفحة ،أو علههى يمههين أرسههها أو علههى يسههار أرسههها ،أو فههي أسههفل أر

الصههفحة .وقههد

اختههار مصههمم الموقههع مكانهها بههار اب لوضههع اللو ههو وهههو الجههزء األعلههى مههن جهههة اليمههين،

يتك ههون م ههن ههالث أله هوان أب ههي

 ،أخض ههر وأحم ههر ،عب ههارة ع ههن كت ههاب مفت ههول يض ههم اس ههم

الجامعة.
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 العنق في الموقـع االلكترونـي :العنهر مسهاحة صهغيرة تمتهد باتسهاق أرأق ههل بحي ههث تفص ههل أر

الصهفحة أو

الص ههفحة ع ههن جس ههم الص ههفحة وتض ههم معلوم ههات ع ههن الموق ههع،

يشكل العنر فهي الموقهع االلكترونهي للجامعهة مسهتطيالت متوابيها مهع مسهتطيل يعلهوه يضهم

أرب ههع أيقون ههات تتمث ههل ف ههي اختص ههارات لبري ههد الجامع ههة ،مجل ههة الجامع ههة ،مكتب ههة الجامع ههة

المركزي ههة ،موق ههع الجغ ارف ههي للجامع ههة ،ويمت ههد مس ههتطيل العن ههر أفقيه هات عل ههى كام ههل ع ههرض
الصههفحة األولههى والصههفحات الفرعيههة ،ويفصههل أر

الصههفحة عههن بقيههة أج هزاء الموقههع،

ومفههر علههى أرضههية اات لههون أسههود ،تتههوبق مسههاحة مسههتطيل العنههر األسههود عنوانههات
متراصة بانتظام يبلغ عددها سبعة عناوين تتوالى أفقيا .

 العنوانات :تعرف العنوانات على أنها عنصر ار يهك مههم فهي بنهاء الصهفحة وتكتهببحههروف أكبههر مههن حههروف المههتن ،فالعنوانههات الموجههودة فههي موقههع الجامعههة االلكترونههي
الخاص ههة بالص ههفحات الثابت ههة أو األبه هواب الرئيس ههية الت ههي يتك ههون منه هها الموق ههع  ،مكتوب ههة

ب ههاللون األب ههي

وه ههذه الص ههفحات ه ههي (الرئيس ههية –تق ههديم الجامع ههة –الكلي ههات –نياب ههات

رئاس ههة الجامع ههة –المكتب ههة المركزي ههة – –Dspaceن ههوق اللغ ههة) وبمج ههرد تحري ههك الفه ههأرة
والضههغط علههى أي مههن هههذه العنوانههات تف ههتح الصههفحة بعنوانههات رئيسههية وفرعيههة أخ ههرى
تسهل على المتصفح للموقع عملية البحث عن العنوان الذي يريد .

 -الصور :يحوي موقهع الجامعهة االلكترونهي بعه

وسهائط االتصهاالت المسهتخدمة فهي

الوسههائط المتعههددة مههن (صههورة ابتههة أو متحركههة وجههداول ،رسههوم بيانيههة ) يحتههوي الموقههع
صههور فوتو ار يههة ملونههة ابتههة تتعلههر بفعاليههات وحفههالت بدايههة ا نهايههة السههنة الد ارسههية،
ويههتم اسههتبدالها باسههتبدال المواضههيع اات الصههلة ،إضههافة إلههى صههور فوتو ار يههة ملونههة
أسههفل العنههر االسههود تتحههرك ااتيهها وتباعهها خههالل هوان ،مههع تعليقههات مختص هرة تحههع كههل

صورة ويتم تغيرها حسب المتغيرات واألحداث .
 قنـوا الصــور :تبقههى الصههورة علههى مههدى العصههور وسههيلة اتصههال معبهرة عههن حههاالتوجدانية و نسهانية وجماليهة ،بمها تحملهه مهن دالالت وقهيم جماليهة ،والصهورة ههي عنصهر
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ار يههك مهههم فههي بنههاء صههفحات الموقههع ،ولههها تههأ ير مهههم أيض هتا فههي جههذب انتبههاه القههار
ال عديههدة ومختلفههة مههن
للمضههمون .وتتخههذ الصههور فههي موقههع الجامعههة اإللكترونههي أشههكا ت
الناحيههة اإلخراجيههة ،فمنههها مههن تكههون علههى شههكل مسههتطيل أفقههي أو مسههتطيل عمههودي،

وبعضههها تكههون مربعههة وأخههرى دائريههة ،تتمثههل الصههور التههي يحتويههها الموقههع فههي بع ه

صههور فوتو ار يههة لذسههاتذة والطلبههة فههي الحفههالت التههي تقههوم بههها الجامعة،أيضهها الرسههوم
التوضههيحية التههي تشههمل الخ هرائط والرسههوم البيانيههة لهيكههل الجامعههة و حصههائيات الطلبههة،
األساتذة والعمال ،إضافة إلى رسوم األبواب الثابتة وهي الرسوم التي تختصر ايقونات.

 قنــوا الصــور مــن حيــث الشــك الفنــي :إن المواصههفات الفنيههة الجماليههة والتعبيريههةتعطي الموضوق أو الحدث المصاحب إلى الصهورة مصهداقية وحيويهة فهي تجسهيد الغايهة
المرجوة منه ،تتخذ الصور في موقع الجامعهة االلكترونهي مهن حيهث الشهكل الفنهي أنواعها

عديدة ،فهي أما أن تكون صور مفردة أي أنهها عبهارة عهن صهورة واحهدة تنشهر بمفردهها،

أو سلسههلة مههن الصههور وهههي عبههارة عههن مجموعههة مههن اللقطههات عههن موضههوق واحههد مههن
أكثر من وجهة نظر خالل مدة بمنية معينة .
 األبواب الثابتة :األبواب الثابتة ههي عبهارة عهن عنوانهات لصهفحات داخليهة ومواضهيعمتنوع ههة ض ههمن إال ههارات متف ههردة وع ههادة م هها تحت ههل اح ههدى بواي هها ص ههفحات الموق ههع توبي ههع
مساحة الموقع على العديد من الصفحات والزوايا واألبواب والعنوانهات والصهور ،وتحتهل
األبواب الثابتة في الموقع مكانا بار اب تقع أعلهى وسهط الصهفحة ممتهدة علهى الهول شهريط
العن ههر ،كتب ههع بخ ههط أب ههي

ب ههارب وواض ههح ،بمج ههرد الض ههغط عليه هها تحي ههل ال ازئ ههر إل ههى

صفحات اخرى تكون أكثر تخصصا من الصفحة الرئيسية.

 -قسالي اإلخراج واأللوان واللاة في الموقع االلكتروني :ههي الشهكل الهذي تظههر بهه

صهفحة الموقهع ،يلتههزم الموقهع بأسههلوب واحهد منهذ نشههأته ،يمها يخههص تصهميم الصههفحات
فهههي مرتبههة ومنظمههة ونوعيههة الخطههوع واضههحة وبههاربة ،كمهها يوجههد تناسههر بههين اسههتعمال
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األلهه هوان وخل ي ه ههة الص ه ههفحة ،المعلوم ه ههات معروض ه ههة بطريق ه ههة سلس ه ههة وبمس ه ههتوى مناس ه ههب
للجمهور المستهدف.
 .0تحلي مفردات المضمون في الموقع االلكتروني لجامعة سطيف:110
 -الصفحة الرئيسية في الموقع اإللكتروني :مجموعة من الصفحات والزوايها واألبهواب

الثابتهة يتكههون منههها موقههع االلكترونههي وكههل واحههدة منههها صههفحة متخصصههة فههي شههأن مهها

وتتضمن محتوياتها مواضيع محددة تحتل الصفحة الرئيسهية لموقهع الجامعهة اإللكترونهي
واجه ههة الموق ههع ،وتش ههتمل عل ههى عنوان ههات عدي ههدة أبربه هها م هها س ههبر اكه هره ف ههي فو ههة العن ههر
والعنوانات ،أهم محتويهات الصهفحة الرئيسهية ههي آخهر األخبهار وأحهد ها وأهمهها المتعلقهة

بنشههاالات أو اعالنههات موجهههة للطلبههة أو األسههاتذة ،أحيانهها تكههون معههزبة بالصههور ،وفههي
أسفل العنر مجموعة صور التي تتغير تلقائيتا تقع في أعلى وسط الصفحة.

 العنــق فــي الموقــع االلكترونــي :يتمثههل العنههر فههي موقههع اإللكترونههي بمجموعههة مههنالزوايهها الثابتههة عههددها سههبع باويهها فههي مسههتطيل أفقههي يفصههل أر

الصههفحة عههن جسههمها،

وجميع هذه الزوايا تفت ح على عهدد مهن الصهفحات المتخصصهة التهي تتنهاول كهل صهفحة
منهها جههزءا محههددا بعنوانههات مختلفهة تحههع عنهوان واحههد ههو اسههم الصههفحة ،مههايالح أن
مسههتطيل العنههر يبقههى ابتهها فههي الموقههع ومرافقهها لجميههع الصههفحات الداخليههة س هواء أكانههع

الزوايا الثابتة في العنهر أو تلهك الزوايها الموبعهة علهى الصهفحة الرئيسهية إلعطهاء الموقهع
سهولة عملية التصفح للزائرين .
 العنوانـــات فـــي الموقـــع االلكترونـــي :وه ههي العناص ههر األساس ههية ف ههي بن ههاء ص ههفحاتالموقه ههع وتحديه ههد هياكلهههها و ب ه هراب محتوياتهه هها ،وتشه ههكل عمليه ههة إ ه هراء كبي ه هرة للمتصه ههفحين

خصوصتا إاا كانع تلك العنوانات ومنها الرئيسية كبيرة ومركهزة ومفهومهة ومريحهة للنظهر

واات دالالت واض ه ههحة وتت ه ههوبق العنوان ه ههات ف ه ههي موق ه ههع العربي ه ههة اإللكترون ه ههي ف ه ههي بداي ه ههة
الصهفحات الملفتهة لالهتمههام بهين العنوانههات الرئيسهية العريضهة الكبيهرة والبهاربة الواضههحة،
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والتهي ههي أكثههر تعبيه ار عههن مهتن الموضهوق ،وتتسههم بالسههولة وال تحتههاج إلهى أي تفسههير
أو تأويل أو تحليل وتعكد حقيقة ابتهة وبهين العنوانهات الفرعيهة المختصهرة التهي ال تزيهد
علههى ههالث أو أربههع كلمههات ،وقههد وضههعها المخههرج فههي المكههان المناسههب لههها علههى أر

مواضه ههيع الصه ههفحات والته ههي تعنه ههي الشه ههيء الكثيه ههر للمتصه ههفح ومنهه هها العنوانه ههات المثي ه هرة
للشعور التي تحدث المفارقة بحيث تبدأ بموضوق كبيهر وههي تقصهد موضهوق صهغير أي

تلف ههع النظ ههر إل ههى موض ههوق آخ ههر يك ههون ي ههه اس ههتفزاب للحه هوا

ويثي ههر الفض ههول ويح ههاكي

الشعور وكذلك العنوانات التي تدعو للمشاركة.

 -الصور في الموقع االلكتروني :يعتبر ظهور الصور في الموقهع محتشهما وقلهيال ،وال

يعكههد كميههة النشههاالات والتظههاهرات التههي تقههوم بههها الجامعههة ،حيههث يضههم الموقههع تسههع
ص ه ههور خاص ه ههة باختت ه ههام الس ه ههنة الجامعي ه ههة 8302ا 8307تق ه ههع أس ه ههفل يس ه ههار الص ه ههفحة
الرئيسههية ،عبههارة عههن صههور فوتو ار يههة صههغيرة فههي شههكل مربعههات ألسههاتذة فههي لحظههات

التكريم .

 الزوايا واألبواب الثابتة في الموقـع االلكترونـي :تحتهوي صهفحة الموقهع األولهى علهىمجموع ههة مهههن الزوايههها واألبه هواب الثابتهههة ،تته ههوبق به ههين مس ههاحة مسه ههتطيل عنه ههر الصه ههفحة

الرئيسههية ،وهههي بوايهها وأبهواب متعههددة بمضههامينها ومختلفههة بمحتوياتههها وبتنوعههها ،تشههتمل
عله ههى الصه ههفحات المتخصصه ههة بالكليه ههات بمختله ههف أنواعهه هها ،وكه ههل أقسه ههام نيابه ههة رئاسه ههة

الجامعههة إضههافة إلههى المكتبههة المركزيههة وفهههر الكتههب التههي تحتويههها وأيقونههة نههوق اللغههة
الته ههي تضه ههم  0خيه ههارات ،أخي ه ه ار  Dspaceتضه ههم مقه ههاالت ومنتجه ههات علميه ههة فه ههي شه ههتى
التخصصات.

المحتــوع والمســـ ولية الفكريـــة وتفصـــي المعلومـــات فــي الموقـــع االلكترونـــي :يقههدمالموقع االلكترونهي للجامعهة معلومهات عهن المسهؤولية الفكريهة مهن خهالل مجموعهات تقهع
فه ههي أسهههفل الموقه ههع ،تتمثهههل مجموعهههة التنظه ههيم فه ههي الجامعهههة بعهههرض الهيكه ههل التنظيمه ههي

للجامعههة يفصههل الكليههات التههي تتكههون منههها الجامعههة ،واختصههار يحيههل المسههتخدم علههى
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احصائيات الجامعة يذكر يه بالتفصيل عدد الطلبة واألسهاتذة والعمهال الهذين تضهمهم
الجامع ههة ،لك ههن م هها يعيبه هها أن ههه ال يوج ههد تح ههديث ،الته هزال متوقف ههة ف ههي الس ههنة الجامعي ههة
8302ا ،8302كههذلك األمههر بالنسههبة لعنهوان الحوصههلة السههنوية ،و يمهها يخههص عن هواني
المشاريع المنجزة والتي في الور اإلنجاب الرابطان ال يشتغالن .

يبههين أيضهها الموقههع ل هوائح الجامع ههة وتش هريعاتها وقوانينههها مههن خههالل مجموع ههة
عامههة التههي توضههح المرسههوم التنفيههذي لكههل مهها يخههص تش هريعات الجامعههة ،مهها

نصههو

يعيه ههب مضه ههمون الموقه ههع االلكترونه ههي أنه ههه ال وجه ههود ألرشه ههيف شهههامل لذنشه ههطة السه ههابقة
للجامعههة وللفعاليههات التههي تحتضههنها ،فههي أسههفل الموقههع يوجههد ش هريط كتههب عليههه حقههوق
الطبع للموقع بما يوافر السنة الجارية.
 الرواب في الموقـع االلكترونـي :يبحهث المتصهفح دائمها فهي المواقهع االلكترونيهة عهنمحطة يتزود منها بكل ما يريده من ومعلومات ومعارف ،يستريح فيها مهن عنهاء البحهث
والتقصي في صفحات التخصص المتعددة ،وتوفر له الوقهع الهذي أصهبح ايهة ينشهدها

الكثير للحاق بالركب ،من أبرب الروابط الموجودة فهي الموقهع اربهط اإلالهالق علهى نتهائج

االمتحانههات ،وروابههط أخههرى فههي ههالث مجموعههات تتمثههل األولههى فههي الوصههول المباشههر
الن هوادي العلميههة والمركههز المكثههف لتعلههيم اللغههات ،أمهها المجموعههة الثانيههة فتضههم مخههابر

ووح ههدات البح ههث الموج ههودة بالجامع ههة ،والثالث ههة قائم ههة لالتفاقي ههات الجامع ههة والمؤسس ههات
الخارجية
 .3الدراسة التقييمية للموقع:
 استمارة التقييم :اعتم دنا على فوات معايير لتقويم المواقع اإللكترونية وهي اات
مقيا

دولي لضبط استمارة التقييم ،إا تضم كل فو ة مقاييد فرعية عديدة وقد

قسمع تلك الفوات إلى عناصر فرعية كمايلي:12
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 الف ــة األولـ  :المســؤولية الفكريــة ب  8نقــاط ضههمع  32عناصههر فرعيههة متعلقههة
بوض ههول هويهههة المس ههوول عهههن مصهههدر المعلوم ههات ،ته ههوفر معلوم ههات تعري يه ههة به ههه،
وإمكاني ههة االتص ههال بالمس ههوول ع ههن مص ههدر المعلوم ههات ( بري ههد الكترون ههي ،ه ههاتف،
فاكد)...

 الف ــة الثانيــة :واــوم المضــمون ب  9نقــاط احتههوت بههدورها علههى  32عناصههر
فرعيههة ،تترك ههز ح ههول وضههول اله ههدف م ههن الموق ههع الههذي يت ههيح مص ههدر المعلوم ههات،
مالئمة محتوى المصدر مهع الجمههور المسهتهدف ،هم خلهو مصهدر المعلومهات مهن
األخطاء اللغوية ،اإلمالئية مع تبويب معلومات المصدر بطريقة منظمة.
 الف ـــة الثالثـــة :الحداتـــة والتحيـــين ب  6نقـــاط وق ههد ض ههمع  32عناص ههر فرعي ههة
مرتبطههة بحدا ههة المعلومههات التههي يوفرههها المصههدر ،وضههول تههاريخ آخههر تحيههين ،مههع

تحيه ههين مصه ههدر المعلومه ههات بصه ههفة دوريه ههة ،ك تاحه ههة معلومه ههات حه ههول ملتقيه ههات أو

تظاهرات علمية مستقبلية.13
 الف ة الرابعة :الرواب ب  5نقـ

انحصهرت فهي  2عناصهر تتمحهور حهول احتهواء

المصدر على روابط داخلية للربط بين جوانب الموضهوق الفرعيهة ،احتهواء المصهدر
علهى روابهط خارجيههة لمواقهع أخههرى فهي نفهد الموضههوق ،فضهال عههن حدا هة الههروابط

المته ههوفرة فه ههي المصه ههدر ،ه ههم إتاحتهه هها بصه ههورة فعليه ههة أي أنهه هها ال ت ه هرتبط بصه ههفحات

محذوفة ،مغلقة أو متغيرة .
 الف ــة الخامســة :ةبيعــة االســتخدا ب  5نق ـ قدرج ـ  2عناصههر فرعيههة ،حههوت
اله ههدخول إله ههى مصه ههدر المعلومه ههات بصه ههفة دائمه ههة (82سه ههاعة) ،اسه ههتخدام مص ه ههدر
المعلومه ههات بس ه هههولة ،ه ههم الوص ه ههول إل ه ههى كافه ههة أقس ه ههام المصه ههدر بس ه ههرعة ،تحمي ه ههل

المصدر( )downloadفي وقع مناسب.
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 الف ــة السادســة :خصــائص الموقــع والمجــا ب  9نقــاط وقههد ضههمع  2عناصههر
ترك ههزت ح ههول ن ههوق المج ههال ،اس ههم الدول ههة ،وتعري ههف ب ههالموقع وخريطت ههه فض ههال ع ههن
البيعته – هل هو ساكن أو ديناميكي -ووجود عداد للزوار.
 الف ــة الســابعة :المســاحات المتاحــة للجمعــور  6نقــاط وانحصههرت حههول  2أن هواق
من المستفيدين هم األساتذة ،الطلبة ،الباحثين والعمال.

 الف ــة الثامنــة :لاــة الموقــع  9نقــاط وقههد احتههوت علههى أربههع حههاالت ،لغههة الضههاد
لوحدها ،العربية مع لغة أجنبية ،استخدام لغة أجنبيهة منفهردة هم الجمهع بهين اللغهات
الثال ة (العربية،الفرنسية ،اإلنجليزية).
 الف ــة التاســعة :إتاحــة الــدروت التعليميــة واألعمــا األكاديميــة  10نقطــة وقههد
تركه ه ه ههزت ح ه ه ه ههول اله ه ه ههدوريات العلمي ه ه ه ههة ،الملتقي ه ه ه ههات والنه ه ه ههدوات العلمي ه ه ه ههة ،الرس ه ه ه ههائل
واألالروحات ،الدرو

والمحاضرات التعليمية.

 الف ـــة العاشـــرة :الخـــدمات التفاعليـــة ب  7نقـــاط تضـــم ق هوائم البري ههد اإللكترون ههي،
جماعات النقاش ،الدرو

التفاعلية فضال عن الملتقيات التفاعليهة ومحهرك البحهث

داخل الموقع.
 الف ـة الحاديـة عشــر :مالمـس الوسـائ المتعــددة ب  6نقـاط حيهث اقتصهرت علههى
عنصرين فقط هما المعلومات المرئية والمعلومات الصوتية.

 الف ـــة الثانيـــة عشـــر :التواجـــد عبـــر شـــبكات التواصـــ االجتمـــاعي  7نقـــاط مثههل
الفايسبوك ،التويتر ،يوتيوب و يرها.
 الف ة الرابعة عشر  :راب المكتبة ومستوياتعا  7نقـاط إا قسهمنا البيعهة المكتبهات
المتاحة عبر موقع الدراسة إلى خمسة مستويات كمايلي:14

المستوى األول :حيث ال توجد إشارة نهائيات لوجود مكتبة.
المستوى الثاني :فقرة وص ية ال تتعدى بضعة أسطر.

المستوى الثالث  :مستوى  +0صفحة إعالمية أو بضع صفحات.
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المستوى الرابع  :مستوى  +8خدمة تفاعلية.
 نتائج تقييم الموقع االكتروني:
العالمة

المسؤولية الفكرية 6/8
-وضول هوية المسؤول عن مصدر المعلومات.

0ا1

-توفر معلومات تعري ية بالمؤسسة .

8ا2

-إمكانية االتصال بالمسوول عن مصدر المعلومات ( بريد

8ا2

الكتروني ،هاتف  ،فاكد.)...
1/1

-توفر رابط دائم يحيل للصفحة الرئيسية.

واوم المضمون 9/ 9

 -وضول الهدف من الموقع الذي يتيح مصدر المعلومات ،

8ا8

هل هو موقع (إخباري .،تعليمي) ..
 -مالئمة محتوى المصدر مع الجمهور المستهدف.

8ا8

 -خلو مصدر المعلومات من األخطاء ( اللغوية ،

8ا8

 -تبويب معلومات المصدر بطريقة منظمة (باستخدام

0ا3

اإلمالئية.)...

العناوين الرئيسية والفرعية).
الحداتة والتحيين 1/6
 -حدا ة المعلومات التي يوفرها المصدر .

8ا0

 -وضول تاريخ آخر تحيين.

8ا0

 -تحيين مصدر المعلومات بصفة دورية.

0ا0

 -إتاحة معلومات حول ملتقيات أو تظاهرات علمية

0ا0

مستقبلية.
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3/5

الرواب

 -احتواء المصدر على روابط داخلية للربط بين جوانب

0ا1

الموضوق الفرعية
 -احتواء المصدر على روابط خارجية لمواقع أخرى في نفد

0ا0

الموضوق.
 حدا ة الروابط المتوفرة في المصدر. -الروابط متاحة بالفعل

0ا0

( بمعنى أنها ال ترتبط بصفحات

8ا2

محذوفة  ،مغلقة أو متغيرة ).
ةبيعة االستخدا

5 /5

 -الدخول إلى مصدر المعلومات بصفة دائمة (82ساعة).

0ا1

 -استخدام مصدر المعلومات بسهولة .

0ا1

 -الوصول إلى كافة أقسام المصدر بسرعة.

0ا0

 -تحميل المصدر). (download

0ا1

 -تحميل المصدر في وقع مناسب

0ا0

خصائص الموقع والمجا 7 /9
 -نوق المجال.

8ا2

-اسم الدولة.

8ا2

 -تعريف بالموقع

0ا1

 -خريطة الموقع.

0ا1

 -البيعة الموقع

ديناميكي 8ا

ساكن 0ا 0

 وجود عداد للزوار.مجلة االبراهيمي للعلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة برج بوعريريج
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المساحات المتاحة للجمعور 6/6
الطلبة 8ا 8

األساتذة
8ا8

الباحثين 0ا

العمال0ا 0

1
لاة الموقع 9/9

العربية.

العربية+لغة أجنبية

لغة أجنبية

العربية+الفرن

2ا9

2ا9

0ا3

سية+اإلنجليز

إتاحة الدروت ،الرسائ وقعما

فهر

ية 9ا9

مستخلصات

نص كامل

الملتقيات 8/10
الدوريات العلمية

0ا3

0ا3

0ا3

الملتقيات والندوات العلمية

0ا3

0ا1

0ا3

الرسائل واألالروحات

0ا1

0ا3

0ا3

والمحاضرات

0ا3

0ا3

0ا0

الدرو

الخدمات التفاعلية 0 /7
 -قوائم البريد اإللكتروني.

8ا0

-جماعات النقاش.

0ا0

التفاعلية.

0ا0

-الدرو

-الملتقيات التفاعلية.

0ا0

-نمواج إلكتروني مصمم لتلقي التعليقات واآلراء.

8ا8

-وجود رقم هاتف .

8ا2

مجلة االبراهيمي للعلوم االجتماعية واإلنسانية جامعة برج بوعريريج

العدد  - 30ديسمبر 8302

552

فعالية المواقع االلكترونية في ترقية نشاط العالقات العامة 2.0

د .نصر الدين غراف ط.د عائشة

قرة

مالمس الوسائ المتعددة 4 /8
يحتوي الموقع على ملفات فيديو

8ا3

يحتوي الموقع على ملفات صوت.

8ا3

يحتوي الموقع على ملفات صور

8ا2

يحتوي الموقع على ملفات نصية

8ا2

التواجد عبر شبكات التواص االجتماعي مث الفايسبوك ،
التويتر  ،يوتي وغيرها 0/7
الفايسبوك

0ا0

لتويتر

0ا0

يرها

8ا3
راب المكتبة 3/7

المستوى  0ا ال توجد إشارة نهائيتا لوجود مكتبة

3

المستوى  8ا فقرة وص ية ال تتعدى بضعة أسطر

0ا0

المستوى 0ا مستوى +8صفحة إعالمية أو بضع صفحات

0ا3

المستوى 2ا مستوى  +0خدمة تفاعلية

2ا3

المجمو

/122
63

نموذج استمارة تقويم خاصة بموقع جامعة محمد لمين دباغين.
التعليق:
توصلنا من خالل الفوة األولى المتعلقة بالمسؤولية الفكريهة بعهد التحليهل إلهى أن
الموقههع االلكترونههي للجامعههة م ارعههي إلههى حههد كبيههر توضههيح وتبيههين المعلومههات التعري يههة
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بالمؤسسههة ،وبمصههدر المعلومههات وحتههى أنههه يحتههوي علههى أيقونههات تحيههل المتصههفح إلههى
التواصل عن الرير الهاتف ،الفاكد واإليميل مع المسوولين عهن الموقهع ،ماينقصهه فهي
ههذه الفوهة ههي توضهيح وتبيهان المسههوول عهن مصهدر المعلومهات التهي يتضهمنها الموقههع،
وههذا يمثههل نقصها وضههعفا فهي مصههداقية أداء الموقهع ،خاصههة أنهه موقههع رسهمي لمؤسسههة

حكوميهة هامهة لهذا مهن الضهروري وضههع وتبيهين هويهة المسهوول عهن المعلومهات إلضههفاء
ميهزة المصهداقية وكسهب قهة الجمهاهير أكثهر ،أمها يمها يتعلهر بفوهة وضهول المحتهوى فه ن

الموق ههع مل ههم بك ههل مق ههاييد وض ههول المض ههمون م ههن خ ههالل إبه هراب هدف ههه نوع ههه ،كمه هها أن

المحتوى مالئم إلى حد كبير مع الجمهور المستهدف ومراعي لخصوصهية ههذا األخيهر،
من خالل تبسيط وتبويب المعلومات بطريقة بسيطة وواضحة.
بالنسبة لفوة الحدا ة والتحيين ف ن الموقع ير مهزود بهتهين الميهزتين ،حيهث أنهه

أ له ههب منشه ههوراته تتصه ههف بالقه ههدم وعه ههدم مواكبه ههة الفعاليه ههات والنشه ههاالات الته ههي تقه ههوم بهه هها
الجامعة ،وال يتم نشرها بصفة فوريهة ،وههذا يعتبهر نقهص فهي تسهيير الموقهع ألن مهن أههم
ما يجذب الجمهور إلى االالالق الدائم وبيارة المواقع االلكترونية ههو التحهديث والتحيهين

ونقههل كههل الجديههد ،لههذا فمههن الواجههب والضههروري علههى القههائمين علههى الموقههع نقههل جميههع

الفعاليههات قبههل وبعههد وحتههى أ نههاء مههن خههالل مي هزة البههث المباشههر .أمهها فوههة الههروابط فقههد
كانهع النتيجههة جيهدة لكههن تنقصهه ميهزة الهروابط الخارجيههة حيهث أن موقههع الجامعهة اليهزال

يعمهل بمعههزل عههن مواقههع أخهرى يمكههن أن تحيههل إليههه ،ألن ههذه الخاصههية تسههاعد الموقههع
على االنتشار وتمكن المتصفحين من الوصول إليه بسهولة ودون عناء بحث.

فوههة البيعههة االسههتخدام نالههع الدرجههة الكاملههة فههي الموقههع ،حيههث يمتههاب بسهههولة

التحمي ههل وال يس ههتغرق ال ههك إال بض ههع ه هواني ،لك ههن ه ههذه الميه هزة تختف ههي ف ههي فته هرة ع ههرض

النتائج للطلبة وههذا البيعهي و ارجهع إلهى كثهرة الطلهب عليهه وولهوج الموهات مهن الطلبهة فهي

نفد الفترة الزمنية ،كمها أن التنقهل بهين صهفحات الموقهع يكهون سههال وسهريعا وههذا دليهل
علههى مرونههة الموقههع .حيههث الههابر الموقههع االلكترونههي للجامعههة تقريبهها كههل مقههاييد فوههة
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خصائص الموقع والمجال إال مقيها

عهداد الهزوار الهذي ال يوجهد علهى صهفحة الموقهع،

يعتبههر ضههروريا وهامهها لمعرفههة وقيهها

الههزوار يوميهها وحتههى مههن خههالل هههذه المي هزة تمكههن

الق ههائمين عل ههى الموق ههع مه هن تع ههديل وتغيي ههر م هها يناس ههب ال ههزوار لض ههمان بي ههارتهم الدائم ههة
وبيادة عددهم.

وبخصههو

فوتهها اللغههة والمسههاحة المخصصههة للجمهههور متوفرتههان علههى الموقههع

بطريقههة جيههدة حيههث أن الموقههع يمكههن تصههفحه بههثالث لغههات عربيههة ،فرنسههية وانجليزيههة،
هههذا مهها يضههفي عليههه مي هزة االنتشههار والعالميههة خاصههة أن الجامعههة عقههدت عههدة ش هراكات
مههع بلههدان أجنبيههة ،أيضهها تسههتقبل سههنويا الالبهها مههن خههارج أجانههب ،فتعههدد اللغههات أضههفى

علههى الموقههع جلههب بوار أجانههب ومكههنهم مههن تصههفح المحتههوى ومعرفههة كههل مهها يخههص

الجامعة ،أما المساحة المخصصهة للجمههور فجمههور الموقهع نخبهة مميهزة وموجهه ألربهع

فوات تتمثل في الطلبة ،األساتذة ،العمهال والبهاحثين ،نجهد لكهل فوهة مكهان مخصهص بهها
يراعي خصوصيتها وحاجتها للمعلومات.
أما يما يخهص إتاحهة الرسهائل والهدرو

مؤخ ار أسهاتذة مهن وضهع محاضهرات ودرو

واألعمهال والملتقيهات فقهد مكهن الموقهع

فهي مختلهف التخصصهات مهن خهالل بوابهة

التعل ههيم ع ههن بع ههد E-learningمت ههال ب ههالغتين العربي ههة والفرنس ههية ،تح ههوي ه ههذه البواب ههة

العديد من رسائل الجامعية بهاختالف أنواعهها ،يمكهن الطالهب مهن الولهوج إليهه مهن خهالل

التسههجيل عبههر ايقونههة تسههجيل ،كمهها أن هنههاك أيقونههة أخههرى تحيههل المتصههفح إلههى بوابههة
 Depot DSpaceوهههي صههفحة خاصههة بالجامعهات تحتههوي علههى مكتبههة تضههم كههل

المقههاالت والد ارس ههات واألبح ههاث العلمي ههة ف ههي جمي ههع التخصص ههات م ههن قب ههل ب ههاحثين م ههن

الجامعة وخارجها ،أما الملتقيهات والنهدوات وحتهى المهؤتمرات التهي تنظمهها الجامعهة تكهاد

تكههون ائبههة وال يههتم اإلشههارة ليههها إال م ههن خههالل اإلعههالن عههن أوقههات تنظيمههها ،م ههن
المستحسه ههن عه ههرض مث ه ههل هه ههذه النش ه ههاالات مه ههن خ ه ههالل تقنيه ههة الب ه ههث المباشه ههر أو نش ه ههر

التوصه ههيات والمه ههداخالت حته ههى تعه ههم الفائه ههدة ويكثه ههر بوار الموقه ههع .وفه ههي فوه ههة الخه ههدمات
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التفاعلي ههة موق ههع الجامع ههة االلكترون ههي ال يتص ههف وال يتمي ههز بالتفاعلي ههة وال يحت ههوي عل ههى
مق ههاييد المتمثل ههة ف ههي قه هوائم البري ههد اإللكترون ههي وجماع ههات النق ههاش ،ال ههدرو

التفاعلي ههة

الملتقيات التفاعلية وال يتواجد نمهواج إلكترونهي مصهمم لتلقهي التعليقهات واآلراء لكهن رقهم
هاتف المؤسسة والبريد االلكتروني متواجهد ،لكهن ههذا وحهده ال يكفهي وال يحقهر التفاعليهة

الالبمة.
بالنسهبة لفوهة التواجههد عبهر شهبكات مواقههع التواصهل االجتمهاعي وعلههى الهر م أننهها
الي ههوم ف ههي عص ههر التفاعلي ههة وس هههولة اس ههتخدام أدوات الوي ههب  8.3خاص ههة أش هههر مواق ههع
التواصههل االجتمههاعي ،إال أن كههل هههذه األدوات مههن فايسههبوك  ،تههويتر ويوتههوب و يرههها
نجد أنها ير مستخدمة من الرف قسم العالقات العامة بالجامعهة مها يهنعكد سهلبا عهن
عال قتههها بالجمههاهير خاصههة أن أ لههب الجامعههات اليههوم تملههك صههفحات فههي هههذه المواقههع
لتعزيههز صههلتها بههالجمهور و ضههفاء التفاعليههة أكثههر .كمهها أن الوسههائط المتعههددة لظهورههها
ش ههحيح ف ههي الموق ههع ويه ههتم االعتم ههاد عل ههى الص ههور والنصه ههو

حت ههى الص ههور ال تمته ههاب

بالتقنية العالية أو الجودة.

أخي ه ار يمهها يتعلههر بفوههة اربههط المكتبههة فههالموقع يضههم ايقونههة تحيههل المتصههفح إلههى

موقع المكتبة المركزية بالجامعة ،كمها تمكهن الباحهث مهن معرفهة والحصهول علهى كهل مها
يخص الكتب ،األبحاث العلمية وقوانين الكتبة المتعلقة باإلعارة و يرها.
الخالصة والتوصيات:
أظه ههرت نت ههائج الد ارس ههة التحليلي ههة أن موق ههع الجامع ههة االلكترون ههي يس ههعى بش ههكل

كبيهر خاصههة فههي األونههة األخيهرة علههى تنويههع المحتههوى ومحاولهة إدارة الموقههع بمهها يضههفي
عليهه ميهزة التحيهين والحدا هة ،كمها احتهوت البيهة مضهامين موقهع الجامعهة اإللكترونهي

نسهبة مرتفعهة مهن المعلومهات اات الطبيعهة التنظيميهة والقانونيهة ،والمعلومهات التعري يهة
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بههه أكثههر مههن المعلومههات الخدميههة والتفاعليههة وهههذا يحيههل الههى أن أداة الموقههع تسههير فههي
اتجاه واحد ال تسعى للتفاعل مع مختلف الجماهير.
أيضا تركز إستراتيجية العالقات العامة من خالل أداة الموقع االلكتروني علهى

اسهتخدام االسهتراتيجية اإلعالميههة علهى هرار بهاقي االسههتراتيجيات األخهرى المتمثلهة فههي
إستراتيجية اإلقناق والتفسير ،الحوار وبناء اإلجماق ،لكهن ههذا يهدل علهى أن الههدف مهن
اسهتخدام هههذه األداة ههو إعههالن و خبههار و يصهال المعلومههات إلهى الجمههاهير دوم االهتمههام
برجع الصدى أو التفاعل معهم .

م ههن أه ههم التوص ههيات الت ههي يمك ههن تق ههديمها أن ههه يج ههب عل ههى الق ههائمين بالعالق ههات

العام ههة ف ههي الجامع ههة االعتم ههاد عل ههى ب ههاقي أدوات العالق ههات العام ههة 8.3خاص ههة مواق ههع
التواصل االجتماعي واليوتوب للتواصل مع جماهير الجامعة ،والعمهل علهى تحقيهر ميهزة
التفاعلي ههة به ههين المؤسسهههة وجماهيرهههها مهههن خه ههالل فه ههتح المجهههال لههههم عبه ههر مقه ههاييد فوه ههة

الخهدمات التفاعليهة ،ومهن الضهروري إدراج اربهط الخالصهاتRSS

لتسههيل عمليهة

التصهفح السهريع لمحتويهات الموقهع ،أو األخبهار التهي ير هب ال ازئهر فهي الحصهول عليهها،
كمها أن خدمهة القهوائم البريديهة أو كمها تسهمى النشهرة اإلخباريهة يهر موجهودة فهي الموقهع

اإللكتروني.
كمها يجهدر بهها تفعيهل االتصهال الثنهائي االتجهاه والمتمثهل فهي إسهتراتيجيتي بنهاء
اإلجمهاق والحهوار عبهر عهدة قنهوات مثهل االستقصهاء أو االسهتقراء ،وبهرامج المحاد هة

الفوريهة ،وشهبكات التواصهل االجتمهاعي...الخ .وعهدم اإلكثهار مهن روابهط المواقهع

اإللكترونيهة يهر التابعهة للمؤسسهة ،واالكتفهاء بهروابط لمواقهع تابعهة للمؤسسهة أو روابهط
لواقع اات صلة بالقطاق الذي تخدمه المؤسسة فقط ،باإلضافة إلى عدم إ فال األنماع

الصهح ية المختلفهة بهالمواقع اإللكترونيهة ،واقتصهارها فقهط علهى نمهط األخبهار) البيانهات

الصح ية ).
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إدراج خاصية قار النصو

اإللكترونية في الموقع االلكتروني لفوة ضعاف البصر

أو فاقديه خصوصا أن في الجامعة الالب من فوة المكفوفين ،مع االعتماد على
المعايير الدولية في تصميم المواقع االلكترونية حتى تكون اات جودة ومصداقية لدى

المستفيدين.
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