
242016  

 

63 

  أنشطة التعلیم العالي في الـمواقع اإللكترونیة الجامعیة
  1جامعة قسنطینةو دراسة وصفیة مقارنة بین الموقعین اإللكترونیین الرسمیین لكل من جامعة ورقلة 
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   :ملخص
دة ضـمن تخصــص الدراســات الجدیـو یعـد موضـوع عـرض أنشــطة التعلـیم العـالي فــي المواقـع اإللكترونیـة الجامعیــة مـن البحـوث 

ن الرسـمیین لكـل مـن جامعـة بـه فـي إطـار دراسـة مقارنـة بـین المـوقعین اإللكتـرونیی جـاء اهتمامنـامـن هـذا المنطلـق اإلعالم واالتصال، و 
  .1جامعة قسنطینةورقلة و 

إلشــكالیة المــذكورة أعـاله، حیــث یــتم عــرض أنشــطة التعلــیم العــالي ضــمن المــوقعین ل تشــخیصإلــى  مــن خــالل دراســتنا توصـلنا
العربیـة مـع االعتمـاد  علـى وسـائط محـددة و بتوفیرهـا بـاللغتین الفرنسـیة  1اإللكترونیین الرسمیین لكل من جامعـة ورقلـة وجامعـة قسـنطینة

تجدر اإلشارة إلى محاولة استدراك بعـض النقـائص المالحظـة مـن حیـث تصـمیم المـوقعین باعتبـار التصـمیم یـؤثر  كمالنقل معلوماتها، 
ال تتالءم التي ال تتالءم مع مضمونها و رات كذلك بعض خصائص عرض المنشو و على درجة الوصول إلى المنشورات ضمن أقسامها، 

  .مع ما یفضل الجمهور توفیره أثناء اطالعهم على محتوى الموقعین

  أنشطة التعلیم العالي، المواقع اإللكترونیة، الجامعة، المنشورات :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
The subject of displaying the Activities of the High education in the University’s Electronic Site 

is one of the recent studies and researches in the field of Communication and Information. Thus the 
study is focus on the comparison between two principal Electronic Sites in the University of Ouargla 
and the University of Constantine1. 

The last part involves solution to the problematic above, and display the activities of high 
education within the two formal electronics sites for both universities of Ouargla and Constantine1 
comprise both Arabic and French languages relying on specific methods to transmits information. that 
is why point out on trying to recantation some weaknesses that the design effects on the degree of 
incoming to the publications with its class, as well as, some characteristics to show it means the 
publication. which is unsuitable with the content and what the audience prefer to provisioning during 
skimming on the content of the two sites. 

Key words:  Activities of the High Education , Electronic Sites, The University, The Publications. 
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  :الدراسة  إشكالیة
ناِفسـة األخبـار لتصـبح بـذلك و شبكة اإلنترنت تشهد في وقتنا الحالي نشاطا واسعا لنشر مختلف المعلومات  أصبحت مُ

 مكنــت المســتخدمین مــن الوصــول إلــى مــا یــتم نشــره كانعكــاس لتطبیــقلتقلیدیــة فــي عملهــا األساســي، بــل و لوســائل اإلعــالم ا
الجمهـور تـم االتصـالیة و أو  انتشار الثقافة التكنولوجیـة، إذا مـن منطلـق ضـرورة تقویـة العالقـة بـین الوسـیلة اإلعالمیـةالحریة و 

ـــن مــن نشـــر و ع اإللكترونیـــة مــن التركیــز علـــى مــا تملكـــه المواقــ عــرض محتویاتهـــا للمتصــفحین لهـــا خصـــائص وممیــزات تُمكِّ
األسـالیب حتـى ه ــ یجـب أن تمتلـك هـذه األدوات و والمستفیدین من خدماتها، أما المواقع اإللكترونیة الجامعیة ــ كنوع له ممیزات

  .تستطیع تحقیق أهدافها
شهدتها أنظمة الدراسات العلیا بوزارة التعلیم العـالي، أصـبح لزامـا علـى مسایرة لعملیات التطویر التي و من جهة أخرى 

نجازاتهـا، فعلـى هـذا األسـاس أنشـأت كـل ف بهـا وبنشـاطاتها و كل جامعة أن تنشـئ موقعـا إلكترونیـا لیعـرّ  جامعـة قاصـدي مـن إ
  .فرعیة على شبكة اإلنترنت موقعیهما اإللكترونیین الرسمیین وما یتبعهما من مواقع 1جامعة قسنطینةمرباح ــ ورقلة و 

نشـاط المـوقعین اإللكتـرونیین الرسـمیین سـعینا مـن خاللهـا لمقارنـة  ؛مقارنـةوعلیه تدخل دراسـتنا فـي مجـال الدراسـات ال
ـــة  المتعلـــق بعـــرض منشـــورات أنشـــطة التعلـــیم العـــالي التـــي تحـــدث ضـــمن محـــیط  1جامعـــة قســـنطینةو لكـــل مـــن جامعـــة ورقل

  .الجامعتین
ا إشــكالی كیــف یــتم عــرض مضــامین أنشــطة التعلــیم العــالي فــي المــوقعین  :ة دراســتنا فــي التســاؤل التــاليولقــد ضــمنّ

  ؟ 1جامعة قسنطینةو اإللكترونیین الرسمیین لكل من جامعة ورقلة 

ا علیه طرح التاؤالت التالیة   :وحاولنا بناءً
ما هي الطرق المتبعة من حیث الشـكل لنشـر أنشـطة التعلـیم العـالي فـي المـوقعین اإللكتـرونیین الرسـمیین لكـل مـن جامعـة  -

  ؟ 1ورقلة وجامعة قسنطینة
مــا هــي أنــواع الوســائط المســتخدمة لنشــر أنشــطة التعلــیم العــالي التــي یعرضــها الموقعــان اإللكترونیــان الرســمیان لكــل مــن  -

  ؟   1ة قسنطینةجامعة ورقلة وجامع
ما هي أبرز مواضیع أنشطة التعلیم العالي المتناولة في المنشورات التـي یقـدمها الموقعـان اإللكترونیـان الرسـمیان لكـل مـن  -

 ؟ 1جامعة ورقلة وجامعة قسنطینة
ین لكـل مــن مـن هـم المسـتهدفون مــن خـالل منشـورات أنشــطة التعلـیم العـالي التـي تنشــر فـي المـوقعین اإللكتــرونیین الرسـمی -

  ؟ 1جامعة ورقلة وجامعة قسنطینة
ن لكـل مـن جامعـة ین اإللكتـرونییأوجه االختالف فـي كیفیـة عـرض األنشـطة الجامعیـة ضـمن المـوقعو ما هي أوجه التشابه  -

  ؟ 1ورقلة وجامعة قسنطینة

  :سبب اختیار كل من الموقعین اإللكترونیین مجاال للدراسة -
الموقع اإللكتروني الرسمي لجامعة ورقلـة فـي دراسـة و  1تم اختیار كل من الموقع اإللكتروني الرسمي لجامعة قسنطینة

ــــى ترتیبهمــــا فــــي تصــــنیف ویبــــومیتریكس  ــــیم العــــالي بنــــاء عل  Webometrics(المقارنــــة الخاصــــة بعــــرض أنشــــطة التعل

Ranking( ، تـأثیره، و لحضور العلمي االفتراضي فـي شـبكة اإلنترنـت هو تصنیف حدیث لجامعات العالم بناء على معاییر او
ُشِرف على هذا التصـنیف مختبـر القیـاس االفتراضـي  التـابع للمركـز األعلـى للبحـث العلمـي ) Cyber Metrics Lab(حیث ی

)CISC (عّد أكبر مؤسسة بحث علمي في دولة إسبانیا ُ   .الذي ی
علــى التحلیــل الكمــي للنشــاط العلمــي ضــمن ) Cyber Metrics Lab(ینصــب اهتمــام مختبــر القیــاس االفتراضــي و 

ــوح الصــــفحات التـــي تنشــــرها الجامعــــات مــــع التركیــــز علــــى المخرجــــات العلمیــــة و شـــبكة اإلنترنــــت، حیــــث یقــــیس حجــــم  وضــ
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رهـــا و المعلومـــات المتعلقـــة بالمؤسســـة الجامعیـــة و  الخـــدمات و األشـــخاص المـــوظفین بهـــا و فـــرق بحثهـــا و التخصصـــات التـــي تُوّف
  .كذلك اإلضافیة

ألن هــذا التصــنیف یتمیــز بتغطیــة و كمــا یهــدف هــذا التصــنیف أساســا إلــى تنمیــة النشــر العلمــي عبــر شــبكة اإلنترنــت، 
أشمل للنشر اإللكتروني الخاص بالمؤسسات الجامعیة فهو ال یعتمد على نتائج البحـث فقـط، بـل یعتمـد علـى مؤشـرات أخـرى 

 .ي مؤسسات التعلیم العالي على الصعید العالميتستطیع أن تعكس بشكل أفضل جودة البحث العلمي ف

  :تتمثل المؤشرات التي یعتمد علیها هذا المقیاس في ما یليو 
عتمـد فـي القیـاس علـى تـأثیر جـودة محتویـات موقـع الجامعـة و ، %50تقدر نسبة هـذا المؤشـر  ):Visibility(الوضوح   .أ  یَ

تمثــل هــذه و بنــاء علــى اســتفتاء افتراضــي مــن خــالل الــروابط الخارجیــة التــي یســتقبلها الموقــع اإللكترونــي مــن مواقــع أخــرى، 
جهــا فــي المواقــع فائــدة الخــدمات حســب إدراو قیمــة المعلومــات و الــروابط الخارجیــة اعترافــا بمكانــة األداء العلمــي واألكــادیمي 

 .اإللكترونیة بناء على معاییر المالیین من محرري شبكة اإلنترنت من جمیع أنحاء العالم

 مؤشرات فرعیة هي 03یتكون من و ، %50تقدر نسبة هذا المؤشر  ):Activity(الفعالیة   .ب 

یشــیر إلــى العــدد و ، 3/1تقــدر نســبة هــذا المؤشــر الفرعــي مــن مؤشــر الفعالیــة األساســي بالثلــث  ):Presence(الحضــور  -
اإلجمالي لصفحات الویب المستضافة في النطاق اإللكترونـي للجامعـة بمـا فـي ذلـك المواقـع الفرعیـة مثلمـا تمـت فهرسـتها مـن 

  ).Google(قبل محرك البحث 
یشـیر إلـى الجهـود و ، 3/1ؤشـر الفرعـي مـن مؤشـر الفعالیـة األساسـي بالثلـث تقدر نسبة هـذا الم ):Openness(االنفتاح  -

یأخــذ فــي عــین االعتبــار عــدد الملفــات التــي تــم نشــرها فــي موقــع و الســاعیة نحــو إنشــاء مســتودع ملفــات البحــث المؤسســاتیة، 
ـــــدادات  ادیمي حســـــب محـــــرك البحـــــث األكـــــ) doc،docx ،xcl ،xclx ،ppt ،pptx ،pdf(الجامعـــــة خصوصـــــا ذات االمت

)Google Scholar.(  
یشــیر إلــى  عــدد و ، 3/1تقــدر نســبة هــذا المؤشــر الفرعــي مــن مؤشــر الفعالیــة األساســي بالثلــث  ):excellence(الجــودة  -

التي تُسهم بشـكل كبیـر فـي تصـنیف الجامعـات، و األوراق األكادیمیة المنشورة في المجالت العلمیة الدولیة ذات التأثیر العالي 
مـــن  %10التـــي تمثـــل عمومـــًا و قـــد حصـــر القـــائمون علـــى هـــذا التصـــنیف مؤشـــر الجـــودة علـــى المنشـــورات المتمیـــزة فقـــط و 

  1.المخرجات العلمیة للجامعة األكثر استشهادا بها في مجاالتها العلمیة

اختیـار أولـى م، كـان البـد علینـا مـن 2014المحـدد بسـتة أشـهر ابتـداء مـن سـبتمبر و بناء على اإلطار الزمني للدراسة 
، ومـــا زاد مـــن موضـــوعیة دراســـة )Webometrics Ranking(جـــامعتین جزائـــریتین مـــن حیـــث الترتیـــب حســـب تصـــنیف 

المعـاییر و المقارنة هو أن الجامعتین تابعتین لندوة الشرق الجهویة مما یجعل موقعیهما اإللكترونیین یعمـالن بـنفس االتفاقیـات 
یــتم نشــر نتائجــه مــرتین فــي ) Webometrics Ranking(ألن تصــنیف و التــي حــددتها النــدوة الجهویــة لجامعــات الشــرق، 

األخــرى فــي شــهر جویلیــة، اعتمــدنا علــى آخــر تصــنیف تــم نشــره قبــل و إحــداهما فــي شــهر جــانفي " أي كــل ســتة أشــهر"السـنة 
علـــى أساســـه قمنــا باختیـــار كـــل مـــن موقـــع جامعـــة و م،  2014ویلیـــة الـــذي تــم نشـــره فـــي جو اإلطــار الزمنـــي المحـــدد للدراســـة 

  :الصورة التالیة توضح نتائج التصنیفو موقع جامعة ورقلة إلجراء دراسة المقارنة، و  1قسنطینة
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  :المنهج المستخدم -
مجــاالت الموضــوع و  لمــا تتطلبــه طبیعــة" المقــارن" و" المســحي"  تناولنــا للدراســة جــاء وفــق طــرح كــل مــن المنهجــین

  :الدراسة واألدوات البحثیة المستعملة، حیث
الرسمیین لكـل مـن جامعـة ورقلـة وجامعـة دراسة شكل ومحتوى الموقعین اإللكترونیین ل كانللمنهج المسحي  توظیفنا

ق الجمـع الشــامل والــدقیومـات المتعلقــة بــه و ، واإللمــام بكـل جوانــب الموضــوع مـع محاولــة الوصــول إلـى كــل المعل1قسـنطینة
  .عرض أنشطة التعلیم العالي خالل فترة إنجاز الدراسةللبیانات ذات الصلة بطرق نشر و 

أوجـه االخـتالف بـین طـرق نشـر وعـرض أنشـطة التعلـیم العـالي وجـه التشـابه و معرفـة ألاستعمالنا للمنهج المقـارن هـو و 
بغیــة اإلحاطــة بمزایــا المــوقعین البیداغوجیــة  1جامعــة قســنطینةن الرســمیین لكــل مــن جامعــة ورقلــة و فــي المــوقعین اإللكتــرونیی

  .والبحثیة واستدراك النقائص في كالهما

  :مدخل مفاهیمي للدراسة
  :اإللكترونيتعریف الموقع 

هـو یحتـوي علـى الكثیـر مـن و مكـان أو مسـاحة یـتم تخصیصـها علـى شـبكة اإلنترنـت، "عرفه عبد اهللا عمر خلیل بأنه 
فكــل موقــع مقســم إلــى عــدة صــفحات مــع وجــود صــفحة رئیســیة . المعلومــات كمــا أنــه یقــدم خــدمات تفاعلیــة أخــرى للمســتخدم

منسـق سـواء و كل صفحة في الموقع هي عبارة عن نسق خاص أو نظـام معـین ترتـب فیـه المعلومـات بشـكل جمیـل و للموقع، 
  3".كانت نصا أم صوتا أم صورة 

                                                             
2 H. Aourag et M. Sellami, Classement Juillet 2014 des Universités: Une avancée significative des Etablissements 
d’Enseignement Supérieurs Algériens, Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique, 
Juillet 2014, p 4 

، على الساعة 04/03/2015، بتاریخ http://www.forum.topmaxtech.net/t101293.htmlإیثار راجح، تعریف شامل لما یسمى بموقع إنترنت،  3
20:15.  
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یمكـن أن یحـوي هـذا الخـادم و مـنظم علـى خـادم اإلنترنـت، و كما أنه یعني مجموعة من الملفات المخزنـة بشـكل محـدد 
  4.هعددا كبیرا من المواقع تبعا لسعة تخزین

لكــل موقــع صــفحة و یعــرف بأنــه مجموعــة ملفــات یــتم تخزینهــا فــي جهــاز خــادم یمكــن الــدخول إلیهــا عبــر اإلنترنــت، و 
تتضـمن الملفـات مضـامین الموقـع، و رئیسیة تصمم غالبا لكي تكون الملف األول الذي یزوره المتصفح لیأخـذ فكـرة عامـة عـن 

علیها باستخدام جهاز إدخال مثل الفأرة قصد االنتقـال مـن ملـف آلخـر الموجودة بالموقع وصالت نصیة أو رسومیة یتم النقر 
  5.داخل الموقع أو خارجه

  :التعریف اإلجرائي لموقع الجامعة اإللكتروني
تحدیـد نشـاط الجامعـة الـذي یقودهـا ـــ فـي وقتنـا و من خالل عـرض بعـض التعریفـات االصـطالحیة للموقـع اإللكترونـي 

مجموعـة مـن الملفـات "كة اإلنترنـت، یمكـن أن نسـتنتج بـأن الموقـع اإللكترونـي الجـامعي هـو الحـالي ـــ نحـو االنضـمام إلـى شـب
لیشـكل مضـمونا ) یكـون عـادة تابعـا للجامعـة(التي تحتل مسـاحة تخزینیـة قامـت مؤسسـة جامعیـة بحجزهـا ضـمن جهـاز خـادم 

  ".طلبةو ساتذة أو یقدم خدمات لجمهور الجامعة من إداریین و یشكل نشاطات و متكامال یحوي معلومات 

  :خصائص الموقع اإللكتروني الجامعي
 :وتتمثل فیما یلي هي ،للموقع اإللكتروني الجامعي مجموعة من الخصائص یشترك فیها مع باقي أنواع مواقع الویب

  :زبون/ هندسة خادم   -
هو عامل اتصال، أین یقوم المستفید بطلب المعلومة من الموزع الذي یرد على طلبه بعد عملیـة البحـث داخـل قاعـدة 

  . بیانات الموقع  باالعتماد على برتوكول  توزیع المعلومات
  :HTTPبروتوكول    -

یسـمح هـذا و الموقـع،  عند عملیة االتصال یجب االتفاق علـى كیفیـة نقـل الملفـات وفـق مبـدأ عمـل یسـمى بــ بروتوكـول
  .األخیر بتبادل  المعطیات بین المرتبطین بشبكة اإلنترنت

  :HTMLلغة الوصف   -
 Standard Genoralized Markupهي شكل مبسط و ، HTMLإن البیانات المتداولة داخل الشبكة مرمزة بلغة 

Language  SGML   بمعیـارISO8879 أي أن )الوصـف العـام لهـا(و) القواعـد الخاصـة بالوثیقـة(، المكـون مـن قسـمي ،
  .إلخ...األولوان و الصور و المكون من الكتابة  یهتم بشكل الوثیقة HTML الـ
 :موزع الموقع اإللكتروني -

هـو موجـود داخـل الخـادم الـذي تـرتبط بـه و هو برنامج قادر على معالجة الوثائق المحمولة ضمن بروتوكـول الموقـع ، 
  .بداخلهالحواسیب للحصول على معلومات مخزنة 

 :أدوات التصفح  -
تســتعمل لتنقــل بــین الصــفحات و موجهــة للباحــث أثنــاء عملیــة البحــث، توجــد فــي شــریط األدوات و هــي أدوات مســاعدة 

  6).إلخ... سابق، الحق، تحدیث، شریط عنوان كتابة الموقع المراد تصفحه (مثل 
  :نضیف إلیها الخصائص التالیةو      

  .الجامعي إلسم نطاق رسمي یكون في العادة تابعا لنطاق الدولةــ امتالك الموقع اإللكتروني 

                                                             
  .3، ص11:23، على الساعة 24/05/2015، بتاریخ http://www.drzidan.com/internet2012.pdfاإلنترنت، و عبد السالم زیدان، الشبكات  4
  .53م، ص2007/هـ1428، تونس، إتحاد إذاعات الدول العربیة، )وسائلهاو أشكالها (السعید بومعیزة، التفاعلیة في اإلذاعة و خالد زعموم  5
 .54-53فضیلة حدري، مرجع سبق ذكرة، ص ص   6
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  ...).مواضیع، إعالنات، (ــ انتماء محتوى الموقع اإللكتروني الجامعي لإلطار األكادیمي 
الملتقیــات، (أو إلحــدى نشــاطاتها ...) المعاهــد، الكلیــات (یعتبــر واجهــة إعالمیــة للجامعــة أو إلحــدى هیاكلهــا الفرعیــة   -

  ...).اإللكتروني، الدلیل اإللكتروني، المكتبة اإللكترونیة التعلیم 

  1جامعة قسنطینةو تقدیم الموقعین اإللكترونیین الرسمیین لجامعة ورقلة : أوال
  :الموقع اإللكتروني الرسمي لجامعة ورقلة -1
  :نشأة الموقع/ أ

 موجــودا )www.univ-ouargla.dzة الــذي یحمــل ـاصدي مربــاح ورقلـــلجامعــة قــ الرســميالموقــع اإللكترونــي  كــان
بمؤهالت تقنیة متواضـعة، لكـن تـم تغییـر قاعـدة بیانـات الموقـع نهائیـا بعـد تغیـر المسـؤول عـن الموقـع، و قاعدة بیانات قدیمة ب

تعـود و م، 2013أكتـوبر  29م إنشـاءه فـي فالموقع اإللكتروني الرسمي الجدیـد لجامعـة ورقلـة الـذي قمنـا بـإجراء دراسـتنا علیـه تـ
  :أسباب تغییر قاعدة بیانات الموقع إلى

لمواكبــة التطــور التكنولــوجي المعتمــد فــي تحســین أداء و تواجــد ملفــات الموقــع القــدیم فــي خــادم ذي قــدرات تقنیــة ضــعیفة،  -
 Data(فــي مركـز المعلومـات  المواقـع اإللكترونیـة مـن طــرف الجامعـة، تـم تغییــره بـالموقع الجدیـد الــذي تخـزن معلوماتـه

Center ( المتواجــد علــى مســتوى مدیریــة الجامعــة والــذي یســتخدم تقنیــات حدیثــة تــوفر اســتراتیجیات متعــددة مــن حیـــث
 ).La Virtualisation(التسییر التقني مثل 

اإللكترونیــة لغــات تصــمیم المواقــع و ) CMS(اسـتعمال الموقــع القــدیم لبرمجیــات ذات نســخ قدیمــة كنظـام تســییر المحتــوى  -
)PHP ،HTML ،Java Script ( قاعــدة البیانــات و)Base de données ( نظــام تشــغیل الخــادم و)Système 

d'exploitation du serveur ( مما جعله بطیئـا مـن حیـث التصـفح خاصـة عنـد تصـفح عـدد كبیـر مـن الـزوار لمحتـواه
 .في نفس اللحظة

 .هجمات القراصنةو ع القدیم لتفادي محاوالت االختراق عدم توفیر الحمایة الالزمة لقاعدة بیانات الموق -

بـاألخص سـعة و برمجیـا المسـتخدمة فـي عمـل الموقـع و تجدیـد المحتـوى نظـرا لإلمكانیـات البسـیطة مادیـا و صعوبة تحدیث  -
 .كذلك سعة ذاكرته الرئیسیةو تخزین الخادم للمعلومات 

معلومـات سـواء مـن حیـث الشـكل أو المـؤثرات أو األلـوان و عدم مالءمة تصمیم الموقع القدیم لما كان یتضمنه من أقسام  -
 7.المستعملة

  :نشر المحتویات في الموقعو طریقة تسییر / ب
یشرف على الموقع اإللكتروني الرسمي لجامعة ورقلـة إداریـا موظفتـان بدرجـة مهنـدس دولـة فـي اإلعـالم اآللـي، حیـث 

أو ) webmaster@univ-ouargla.dz(البریـد اإللكترونـي  یقومان باستقبال المواضیع المخصصـة للنشـر فـي الموقـع عبـر
بعـد أن تصـبح المواضـیع جـاهزة للنشـر یـتم و استالمها بشكل ورقي في مقر تسـییر الموقـع ثـم تـتم كتابتهـا أو مسـحها ضـوئیا، 

  .نشرها في الموقع ضمن القسم الذي یناسبها
... نشـاطاتها و المعاهد التابعة للجامعة مسؤولة عن نشر المواضیع التي تخص مختلف قراراتهـا و الكلیات  بینما تعتبر

إلـخ، ویتكفـل بـذلك مهنــدس اإلعـالم اآللـي الموظـف علــى مسـتوى كـل كلیـة أو كــل معهـد، فـي حـین یــتم النشـر ضـمن الفــروع 
أي أن الموقــع یتــوفر علــى فــروع تخــص . المعاهــدو ت المســتقلة عــن الموقــع اإللكترونــي الرســمي للجامعــة المخصصــة للكلیــا

المعاهد بحیث تقوم بالنشر فیها مباشرة، أما على مستوى الموقع اإللكتروني الرسمي فتوجد أقسام عامـة یـتم فـي كـل و الكلیات 

                                                             
 .مقابلة مع مسؤولة الـمـوقـع اإللكتروني الرسمي لـجـامـعـة قـاصدي مـربـاح ــ ورقـلـة، مرجع سبق ذكره 7
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البصــري، نیاباتهــا، المركــز الســمعي و منهــا نشــر محتــوى معــین تــوفره إحــدى الجهــات أو المصــالح اإلداریــة كمدیریــة الجامعــة 
  8.إلخ... الریاضیة، مركز االمتحانات و الثقافیة و المدیریة الفرعیة للنشاطات العلمیة 

  :الخدمات التي یقدمها الموقع/ ج
  :یقدم الموقع اإللكتروني الرسمي لجامعة ورقلة جملة من الخدمات یتمثل أهمها في

  .نشاطاتها ــ التي تعتبر جزءا موضوع دراستنامختلف مات الرسمیة المتعلقة بالجامعة و المعلو خدمة نشر األخبار و  -

 .المعاهدالمتعلقة بمختلف أقسام الكلیات و نتائج المداوالت و برامج االمتحانات و خدمة نشر البرامج التعلیمیة  -

یتعلـق مـا المطالـب و حتى الطلبة لنقل االنشـغاالت و و األساتذة مستخدمة للتواصل بین اإلداریین و خدمة البرید اإللكتروني ال -
 .بشؤون التعلیم عموماً 

الطلبـة خـارج و التـي تجسـد مظـاهر التفاعلیـة بـین األسـاتذة " التعلیم اإللكتروني"التي تسمى كذلك بـ خدمة التعلیم عن بعد و  -
ـــذین ال یســـتطیعون التفـــرغ للدراســـة أو الـــذهاب للجامعـــة مـــن مواكبـــة بـــرامجهم  ـــن األشـــخاص ال أوقـــات الدراســـة، كمـــا تُمكِّ

كِّمل للتعلیم التقلیدي في الجامعةالتعلیمیة، إ  .ضافة إلى كونها تُستعمل كمُ

مذكرات على شكل ملفات قابلة للتصـفح أو التحمیـل لكـي یسـتفید منهـا الطلبـة و خدمة المكتبة اإللكترونیة التي تحوي كتبا  -
 .دراساتهم التي یقومون بإنجازهاو الباحثین في بحوثهم و 

معاهـد الجامعـة مـن أجـل أن و العلمیـة التـي یـتم تنظیمهـا علـى مسـتوى كلیـات  توصـیات الملتقیـاتو خدمة نشـر مـداخالت  -
 .األساتذة الباحثون لالستفادة منهاو یطلع علیها الطلبة 

عداد مجلة ومضات جامعیة التي تصدر عن مدیریة الجامعة، إضـافة إلـى المجـالت التـي و خدمة نشر المجالت العلمیة  - إ
 المعاهدو مستوى الكلیات  تصدر عن مختلف األندیة الطالبیة على

 .المعاهد، إضافة إلى نشر أعمالها البحثیةو خدمة التعریف بمخابر البحث العلمي المتواجدة على مستوى الكلیات  -

تقـدیم مختلـف األعمـال التـي تقـوم بهـا مثـل مركـز و مؤسسات خارجیـة، و خدمة التعریف بالتنظیمات التعاونیة بین الجامعة  -
 9.األمریكيالركن و المسارات المهنیة 

  :1الموقع اإللكتروني الرسمي لجامعة قسنطینة -2
  :نشأة الموقع/ أ

أنشـأت أول موقـع إلكترونـي ) جامعـة منتـوري قسـنطینة(عندما كانـت المؤسسـة الجامعیـة فـي والیـة قسـنطینة تسـمى بــ 
جامعــات نظــرا لصــعوبة تســییرها بعــد االرتفــاع  03م، لكــن بتقســیم المؤسســة الجامعیــة األصــلیة إلــى 2007رســمي لهــا ســنة 

كل جامعة من المؤسسات الجامعیة الثالثة تملك موقعـا إلكترونیـا  الكبیر لعدد الطلبة الذین یدرسون بوالیة قسنطینة، أصبحت
التـي یعتبـر موقعهـا اإللكترونـي الرسـمي جـزءا مـن موضـوع دراسـتنا،  1ما یهمنا منها هي جامعة قسنطینةو رسمیا خاصا بها، 

الـذي قمنـا بـإجراء دراسـتنا علیـه و ) http://umc.edu.dz(الـذي یحمـل الـرابط  1فالموقع اإللكتروني الرسمي لجامعة قسنطینة
  :تعود أسباب إنشائه إلىو ، 10م2012أكتوبر  01تم إنشاؤه في 

 الجامعةو تقریب المسافات بین الطالب  -

 بسرعةو توصیل المعلومات لجمهور الجامعة بسهولة  -

 األساتذة باستخدام خدمة البرید اإللكترونيو التواصل مع اإلداریین  -

                                                             
  .مرجع سبق ذكره 8
  مقابلة مع مسؤولة الـمـوقـع اإللكتروني الرسمي لـجـامـعـة قـاصـدي مـربـاح ــ ورقـلـة، مرجع سبق ذكره 9

   عبر البرید اإللكتروني 09/05/2015، أجریت بـتـاریـخ 1مقابلة إلكترونیة مع مسؤول الـمـوقـع اإللكتروني الرسمي لـجـامـعـة قسنطینة 10
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 مواكبة التطورات التكنولوجیة المستعملة في المواقع اإللكترونیة لنشر المعلومات -
 .1اإلنجازات العلمیة التي تحدث على مستوى جامعة قسنطینةو إتاحة المعلومات المتعلقة بمختلف النشاطات  -

  11طلبةو تقدیم مختلف الخدمات التي تهم جمهور الجامعة من إداریین، أساتذة  -
ا مـ 1موظف على الموقـع اإللكترونـي الرسـمي لجامعـة قسـنطینة 18یشرف  :نشر المحتویات في الموقعو طریقة تسییر / ب

داریــا، فــیهم مــن هــو متحصــل علــى شــهادة مهنــدس دولــة بــین مــن یســیّرون الموقــع تقنیــا و  شــهادة تقنــي ســامي فــي اإلعــالم و إ
وتحویــل ) CMS(متطــورة مــن نظــام تســییر المحتــوى أجهــزة وتكنولوجیــات  08اآللــي، فالمســیرون للموقــع تقنیــا تتــوفر لــدیهم 

المسـیّرون للموقـع إداریـا و ) dynamique(إلـى قاعـدة البیانـات الدینامیكیـة ) statistaque(الموقع مـن قاعـدة البیانـات الثابتـة 
بعــض  الوثــائق التــي تصــلهم ورقیــا أو إلكترونیــا، كمــا أن مســؤولي الموقــع یقومــون بنشــرو هــم مــن یقومــون بنشــر المواضــیع 

  12.المواضیع التي تنشرها الصحافة لها عالقة بالجامعة أو بمدینة قسنطینة

  :جملة من الخدمات یتمثل أهمها في 1یقدم الموقع اإللكتروني الرسمي لجامعة قسنطینة :الخدمات التي یقدمها الموقع/ ج
 .مدینة قسنطینةو المعلومات الرسمیة المتعلقة بالجامعة و خدمة نشر األخبار  -

  .الطلبةاریین، األساتذة و البرید اإللكتروني المستخدمة للتواصل بین اإلد خدمة -
  .التي تُمكِّن الطلبة مواكبة برامجهم التعلیمیة خارج أوقات الدراسة" التعلیم اإللكتروني"خدمة  -
 .مذكرات قابلة للتصفح أو التحمیل لالستفادة منهاو خدمة المكتبة اإللكترونیة التي تحوي كتبا  -
 .مخابر البحثو ر المجالت العلمیة التي تصدر عن مختلف الكلیات خدمة نش -

  113الریاضیة لجامعة قسنطینةیة لألنشطة العلمیة والثقافیة و خدمة نشر أعمال المدیریة الفرع -

  ین اإللكترونیینمحتوى الموقعو وصف شكل  :ثانیا
تتكـون الواجهـة الرئیسـیة لموقـع جامعـة ورقلـة الرسـمي مـن مجموعـة  : واجهة الموقع اإللكترونـي الرسـمي لجامعـة ورقلـة) أ

عناصر أساسیة سنقدمها وفقا لمكانها الذي تتواجد به، ففي الجهة العلویة نجد شریطا أسـود علـى أقصـى یمینـه عنصـر اللغـة 
دخول إلـى الموقـع المـوفر الذي یشیر إلى توفر الموقع باللغة الفرنسیة فقط یلیها الزر الذي یعرض مخطط الموقع ثم وصلة ال

لخدمــة البریــد اإللكترونــي الخــاص بالجامعــة، أمــا الجانــب األیســر للشــریط األســود فنجــد التــأریخ الیــومي بــالتقویمین المــیالدي 
بجنبهــا توجــد روابــط خارجیــة لحســابات الجامعــة المفتوحــة بأشــهر و الهجــري، ثــم تحــت ذلــك نجــد خانــة البحــث علــى الیمــین و 

   .تماعي، یتموقع تحت ذلك بقلیل شعار موقع الجامعة على الیسارشبكات التواصل االج
أما أسفل ذلك فیوجد شریط األزرار الرئیسـیة التـي تتضـمن قـوائم فرعیـة، بعـد ذلـك نجـد روابـط فـي شـكل صـور دائریـة 

بجانبهـا علـى و ملفـات للتحمیـل علـى التـوالي فـي الجانـب األیمـن /محاضر المـداوالت/االمتحاناتبرامج /لتحمیل برامج التدریس
  .متحركة یتم من خاللها اإلعالن عن أهم األنشطة التي ستقام بالجامعةو الیسار شریحة عرض كبیرة 

وحـات ثـم بینما تتضـمن المسـاحة الكبیـرة فـي الجهـة الیمنـى مـن األعلـى إلـى األسـفل مواعیـد مناقشـات الرسـائل واألطر 
موقــع المجــالت العلمیـــة و الــروابط الخارجیــة لكـــل مــن موقــع المكتبـــة الجامعیــة، موقــع التظـــاهرات العلمیــة، الموقــع التعلیمـــي 

بجانبـه و للجامعة، ثم نجد بعد ذلـك صـورة تمثـل رابـط الـدخول إلـى الموقـع المـوفر لخدمـة البریـد اإللكترونـي الخـاص بالجامعـة 
أسـفلها مباشـرة و لمنشورة من طرف مدیریـة الجامعـة أو إحـدى الفـروع اإلداریـة التابعـة لهـا، مساحة  لعرض أحدث اإلعالنات ا

                                                             
  .حمزة قدیدة، مرجع سبق ذكرهو مكیة عبابسة  11
  .ذكره، مرجع سبق 1مقابلة إلكترونیة مع مسؤول الـمـوقـع اإللكتروني الرسمي لـجـامـعـة قسنطینة 12
  مرجع سبق ذكره 13
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معاهد التعلیم العالي األجنبیة، ثم أسفل ذلك نجـد مسـاحة أخـرى و نجد مساحة مخصصة لعرض المنح التي توفرها الجامعات 
  .مخصصة لنشر أهم األحداث التي تم تنظیمها في محیط الجامعة

تحدیــدا مــا یوجــد أســفل صــورة خدمــة البریــد اإللكترونــي علــى التــوالي خدمــة الوســائط و یمــین الواجهــة نعــود ألقصــى 
المتعددة، روابـط تحمیـل إصـدارات مجلـة ومضـات جامعیـة، خدمـة التعریـف بالعالقـات المشـتركة، رابـط موقـع النظـام الـوطني 

عـرض المتحركـة ألهـم األنشـطة كـل مـا یتعلـق ، أما في أقصـى یسـار الواجهـة فنجـد تحـت شـریحة الSNDLللتوثیق عن بعد 
  .بعمل نیابة مدیریة الجامعة للبیداغوجیا، نیابة مدیریة الجامعة للبحث العلمي، نیابة مدیریة الجامعة للتعاون الخارجي

أعیــد طرحــه بطریقــة تنسـیق مخالفــة عــن الشــریط و أمـا فــي أســفل الواجهــة الرئیسـیة نــرى وجــود شــریط األزرار الرئیسـیة 
ي لألزرار الرئیسیة، ثم آخـر شـيء تنتهـي بـه الواجهـة هـي الجملـة التـي تبـین احتفـاظ الجامعـة بحقـوق النشـر فـي موقعهـا العلو 

 .الرسمي

  
  

  الصفحة الرئیسیة للموقع اإللكتروني الرسمي لجامعة ورقلة: 2 الصورة
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الرسـمي مـن  1تتكون الواجهـة الرئیسـیة لموقـع جامعـة قسـنطینة : 1واجهة الموقع اإللكتروني الرسمي لجامعة قسنطینة) ب
كــل زر منهــا یتضــمن قائمــة فرعیــة، ثــم نجــد أســفل ذلــك بــدءا مــن و قائمــة األزرار الرئیســیة فــي األعلــى ملونــة بــاللون األســود 

شـعار الجامعـة باللغـة و شعارها السابقین، یلیـه الشـعار الحـالي للجامعـة ثـم اسـم و الیمین اسم الجامعة باللغة العربیة مع اسمها 
أســفل ذلــك نجــد شــریطا یحــوي روابــط أقســام المنشــورات التــي یــتم نشــرها فــي الموقــع و شــعارها الســابقین، و الفرنسـیة مــع اســمها 

یط وعلــى الیمــین تحدیــدا صــفحة إضــافة لــرابط خریطــة الموقــع مــع خــدمتین مســتقلتین مــن خدماتــه، كمــا نجــد أســفل هــذا الشــر 
  .بجانبه خانة البحثو  +Googleالتواصل االجتماعي للجامعة في موقع 

الجزء الثاني من واجهة الموقـع یتضـمن فـي الیمـین یومیـة التقـویم المـیالدي مربوطـة بتـواریخ نشـر مختلـف المنشـورات 
المنشـورة بـالموقع، ثـم نجـد فـي جهـة الیسـار شـریحة  بجانبها رابط في شـكل صـورة یتعلـق بملفـات الوسـائط المتعـددةو بالموقع، 

  .عرض متحركة یتم من خاللها عرض أهم األنشطة المتعلقة بالجامعة
أسـفلها یوجـد عـدد الـزوار واألعضـاء المسـجلین فـي و أسـفل ذلـك نجـد علـى جهـة الیمـین قائمـة أكثـر المنشـورات قـراءة، 

أســفلها رابــط خــارجي فــي شــكل صــورة و الطقــس لمدینــة قســنطینة الموقــع، أمــا فــي الوســط فتوجــد مســاحة تتعلــق بعــرض حالــة 
مــا بقــي فــي جهــة الیســار هــي مســاحة مخصصــة لنشــر أهــم المنشــورات و ، SNDLلموقــع النظــام الــوطني للتوثیــق عــن بعــد 

بقیــة المنشــورات معروضــة أســفل و منهــا فــي شــكل شــریحة عــرض متحركــة  3المواضــیع التــي تــم نشــرها فــي الموقــع بعــرض و 
  .الشریحة

عنـوان البریـد اإللكترونـي فـي أقصـى و كما توجد خدمة توفر إرسال جدیـد الموقـع إلـى البریـد اإللكترونـي بإدخـال االسـم 
  إلخ... ما یتبع لها من تنظیم ومنشورات و الیمین، وأسفلها نجد قوائم أقسام نیابة المدیریة األربعة 

  
  1للموقع اإللكتروني الرسمي لجامعة قسنطینةالصفحة الرئیسیة : 3 الصورة
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  :الدراسة المیدانیة :ثالثا
  :ــ اإلطار الزمني للدراسة 1

شـهر مـارس إلـى م  2014تمثل في الفترة الممتـدة بـین شـهر سـبتمبر یو  ،أشهر 6بـ  لهذه الدراسة اإلطار الزمنيیقدر 
دراسـة أحـدث المنشـورات ضـمن المـوقعین اإللكتـرونیین مـن خـالل متابعتهـا و ، حیث كان سبب تحدیدنا لهذه الفترة هـم2015

بالتـالي سـیكون ذلـك و اسـتیعابا أكبـر للموضـوع الـذي نقـوم بدارسـته، و أثناء فتـرة إنجازنـا لإلطـار التطبیقـي ممـا یتـیح فهمـا و قبل 
تفـادي الوقـوع فــي مشـكلة عــدم  سـبب آخـر لتحدیــد هـذه الفتــرة كإطـار نظـري هــوو سـندا مسـاعدا للوصــول إلـى أفضـل النتــائج، 

السـنة السـابقة (التمكن من الحصول على أرشیف المنشورات القدیمة في حالة إنجاز هذه الدراسـة حـول فتـرة زمنیـة مضـت كــ 
نظرا للتغیرات الكبیرة التي یمكن أن تحدث على المواقع اإللكترونیة من خـالل تعـدیل محتویاتهـا أو اسـتبدالها أو حـذفها ) مثال

  .ا ال یساعد في الحصول على النتائج المرجوة من هذه الدراسةهو مو 
  :عینة الدراسةو ــ مجتمع  2

لكــل مــن جامعــة ورقلــة  ینالرســمی یناإللكتــرونی ینلمــوقعفــي افــي المنشــورات التــي تــم طرحهــا  دراســةیتمثــل مجتمــع ال
إلــى غایــة ” م2014ســبتمبر “الجــامعي الحــالي المتعلقــة بمختلــف النشــاطات الجامعیــة منــذ بدایــة الموســم  1جامعــة قســنطینةو 

المسـتوى الثـاني و المنشورات التي تعتبر جزءا من هذا المجتمع هي تلك الموجودة في المستوى األولى و ، م2015شهر مارس 
عمودیـا ضـمن الصـفحة الرسـمیة لكـال المــوقعین، فالمسـتوى األول یتمثـل فـي الصـفحة الرسـمیة لكــل موقـع فـي حـد ذاتهـا، أمــا 

ستوى الثاني فیتمثل األقسام التي تحتوي على منشورات تتعلـق بالنشـاطات الجامعیـة دون سـواها مـن األقسـام األخـرى التـي الم
التنظیمـي للجامعـة، عـرض السـیر الذاتیـة للمسـؤولین واألسـاتذة و تحتوي على منشورات خاصـة تتعلـق بعـرض الهیكـل اإلداري 

  .إلخ... هیاكلها و سام األقو المهام التي یقومون بها، عرض الكلیات و 
علــى هــذا األســاس قمنــا بتحدیــد األقســام التــي ســنحدد منهــا عینــة الدراســة زیــادة علــى الصــفحة الرســمیة لكــل موقــع 

  :إلكتروني وتتمثل في ما یلي

  :بالنسبة لموقع جامعة ورقلة
والنشـاطات فـي جامعـة ورقلـة، واجهة أهم النشاطات التي تتمثل فـي مجموعـة الصـور المسـتخدمة لعـرض أبـرز الخـدمات  -

 حیث یمكن التبدیل بین هذه الصور تلقائیا أو یدویا

یمكن استعراض جمیـع اإلعالنـات و ، )Annonces(اإلعالنات المنشورة في الموقع اإللكتروني لجامعة ورقلة ضمن قسم  -
 )Toutes les annonces(التي تم نشرها في الموقع بالضغط على 

 )Soutenances desthéses(األطروحات المعروضة ضمن قسم و  إعالنات مناقشات الرسائل -

یمكــن اسـتعراض جمیــع المــنح التــي تــم و ، )Bourses(المـنح المنشــورة فــي الموقــع اإللكترونــي لجامعـة ورقلــة ضــمن قســم  -
 )Toutes les Bourses(نشرها في الموقع بالضغط على 

یمكــن اســتعراض و ، )Actualités(عــة ورقلــة ضــمن قســم األحــداث التــي تــم نشــر تفاصــیلها فــي الموقــع اإللكترونــي لجما -
 )Archivesdes Actualités(جمیع األحداث التي تم نشر تفاصیلها في الموقع بالضغط على 

 :1بالنسبة لموقع جامعة قسنطینة
واجهـــة أهـــم النشـــاطات التـــي تتمثـــل فـــي مجموعـــة الصـــور المســـتخدمة لعـــرض أبـــرز الخـــدمات والنشـــاطات فـــي جامعـــة  -

 ، حیث یتم التبدیل بین هذه الصور تلقائیا في الموقع1قسنطینة

، حیــث یمكــن استعراضــها فــي الموقــع بالضــغط 1المعلومــات المنشــورة فــي الموقــع اإللكترونــي لجامعــة قســنطینةو األخبــار  -
 )Actus et Infos(على 
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یـث یمكـن استعراضـها فـي الموقــع المنشـورة فـي موقعهـا اإللكترونـي ، ح 1المواضـیع الصـحفیة المرتبطـة بجامعـة قسـنطینة -
 )La revue de presse(بالضغط على 

تـم عرضـها ضـمن مسـاحة بـارزة فـي الجهـة الیسـرى و أهم المواضیع التي تم اختیارها مما نشر في موقع جامعـة قسـنطینة  -
 أسفل واجهة أهم النشاطاتو الصفحة الرئیسیة 

ر متجـانس مـع اآلخـر سـواء مـن حیـث عـدد األقسـام فمن خـالل التحدیـد اتضـح لنـا بـأن الجـزء الخـاص بكـل موقـع غیـ
أقسـام تتضـمن منشـورات  5عدد المنشورات في كـل قسـم، فـالموقع اإللكترونـي الرسـمي لجامعـة ورقلـة یحتـوي علـى و أسمائها و 

متعلقــة بالنشــاطات الجامعیــة حتــى المســتوى الثــاني مــن الــروابط المتــوفرة علــى الصــفحة الرئیســیة، بینمــا الموقــع اإللكترونــي 
ورات متعلقــة بالنشــاطات الجامعیـة حتــى المســتوى الثــاني مــن أقسـام تتضــمن منشــ 4یحتــوي علــى  1الرسـمي لجامعــة قســنطینة

الـروابط المتــوفرة علـى الصــفحة الرئیســیة، وأسـماء هــذه األقســام غیـر متشــابهة ممــا یجعـل عملیــة المقارنــة بـین محتویاتهــا أمــرا 
عـدد المنشـورات  صعب، حتى بالنسبة لعدد المنشورات المشكل لمجتمع البحث في كل موقع إلكترونـي غیـر متـوازن، فقـد بلـغ

منشــور فــي الموقــع اإللكترونــي الرســمي لجامعــة  79منشــور، بینمــا بلــغ  281فــي الموقــع اإللكترونــي الرســمي لجامعــة ورقلــة 
  :هي موزعة على األقسام المذكورة سابقا كالتاليو ، 1قسنطینة

 09(، إعالنـات المناقشـات )منشـور 58(، اإلعالنـات )منشـورات 08(واجهـة أهـم النشـاطات :  بالنسبة لموقع جامعة ورقلة
  ).منشور 132(، األحداث )منشور 74(، المنح )منشورات

، قــراءة فـــي )منشــور 26(معلومــات و ، أخبــار )منشــورات 03(واجهــة أهـــم النشــاطات  :1بالنســبة لموقــع جامعــة قســنطینة
  ).منشورات 03(، مختارات من الموقع )منشور 47(الصحافة 

ــة الدراســة جمیــع المنشــورات المتعلقــة باألقســام المشــكلة لمجتمــع البحــث، ثــم حــددنا العینــة الطبقیــة منهــا قمنــا بتحمیــل  :عین
مـــن  %20ضــمن كـــل طبقــة اخترنـــا عینـــة عشــوائیة منتظمـــة تقــدر بنســـبة و بــافتراض أن كـــل قســم مـــن هــذه األقســـام طبقـــة، 

مسـافة " 5"بهـذه الدراسـة، كمـا مثـل الـرقم مجتمعها العتقادنا بأن هذه الطریقة مناسبة في تحدید عینة تمثل المجتمـع الخاصـة 
منشـورات فقـد  5االختیار لهذه العینة العشوائیة المنتظمة في جمیع أقسـام المنشـورات مـا عـدا تلـك التـي لـم یصـل عـددها إلـى 

موزعــة حســب المــوقعین ) منشــور 72(قمنــا باختیــار أحــدها عشــوائیا لیحســب ضــمن العینــة، وكانــت العینــة النهائیــة تقــدر بـــ 
  :كما یلي 1جامعة قسنطینةو لكترونیین لجامعة ورقلة اإل

 02(، إعالنـات المناقشـات )منشـور 12(، اإلعالنـات )منشـورات 02(واجهـة أهـم النشـاطات  :بالنسبة لموقـع جامعـة ورقلـة
 .منشور من العینة الكلیة 56أي بمجموع ) منشور 26(، األحداث )منشور 15(، المنح )منشورات

، قــراءة فـــي )منشــورات 05(معلومــات و ، أخبــار )منشــور 01(واجهــة أهـــم النشــاطات  :1قســنطینة بالنســبة لموقــع جامعــة
  .منشور من العینة الكلیة 16أي بمجموع ) منشور 01(، مختارات من الموقع )منشورات 09(الصحافة 
المنتظمــة مــن  كمالحظــة هامــة، بالنســبة لــبعض أقســام المنشــورات كــان الترتیــب المعتمــد الختیــار العینــة العشــوائیةو 

تحدیــدنا بســبب عــدم وجــود قائمــة مرتبــة للمنشــورات تبــین رتبــة كــل منشــور، إضــافة إلــى أن هــذه األقســام لــم تتضــمن جمیــع 
مثـل واجهـة أهـم النشـاطات التـي یـتم حـذف  2015إلى غایة شهر مارس  2014المنشورات التي تم نشرها من شهر سبتمبر 

فـي هـذه الحالـة و اعید المناقشات التي یتم حذف أحدها بمجرد مرور موعد تاریخها، أحدها بمجرد انتهاء تاریخ حدوثها، أو مو 
اعتبرنـاه كمجتمـع بحـث نهـائي تـم اختیـار نسـبة و قمنا بتحمیل ما توفر منها في المـوقعین اإللكتـرونیین عنـد بدایـة شـهر أفریـل 

  .منه كعینة 20%
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 واتكــأد" المالحظــة"و" المقابلــة"، "اســتمارة تحلیــل المضــمون" تـم اســتعمالأشــرنا ســابقا إلــى أنــه :  أدوات جمــع البیانــات  -3
  .لجمع البیانات المتعلقة بهذه الدراسة العتقادنا بأنها األنسب لتحقیق هذا الغرض

قمنـا بتقسـیم اسـتمارة تحلیـل المضـمون إلـى ثالثـة أقسـام تتمثـل فـي قسـم البیانـات األولیـة :  أداة استمارة تحلیـل المضـمون -
ل عملیـة الرجـوع إلـى المنشـورات التـي تمـت دراسـتها،  ّ قسـم فئـات الشـكل الـذي ضـم جمیـع الفئـات الفرعیـة المتعلقـة و الذي یسه

المضمون الذي ضم جمیع الفئات الفرعیة المتعلقـة بدراسـة قسم فئات و بدراسة الجانب الشكلي للمنشورات التي قمنا بدراستها، 
، وفیمــا یلــي سنســتعرض جمیــع الفئــات الفرعیــة التـــي )115، ص01الملحـــق (المحتــوى فــي المنشــورات التــي قمنــا بدراســتها 

  .تضمنتها االستمارة

o وقــت عــرض المنشــور احتــوى علــى تــاریخ عــرض المنشــور بــالیوم والشــهر والســنة، و :  البیانــات األولیــة: القســم األول
بالسـاعة والدقیقـة، وعنــوان المنشـور إضــافة إلـى قائمـة المنشــورات التـي ینتمــي لهـا فــي الموقـع، وبمـا أنــه فـي العــادة یـتم كتابــة 
روابط المواضیع التي تمت دراستها في المواقع اإللكترونیـة ضـمن البیانـات األولیـة فقـد قمنـا باالسـتغناء عـن ذلـك نظـرا لطـول 

 سیشكل عائقا أثناء كتابتها بطریقة صحیحة من أجل الرجوع إلى المنشورات واالطالع علیهاالروابط الذي 

o فئات الشكل: القسم الثاني 
  :هيو احتوى هذا القسم على جمیع الفئات الفرعیة لفئة الشكل 

مـزیج لغـوي التـي و اختیارات هي اللغة العربیة، اللغة الفرنسـیة، اللغـة اإلنجلیزیـة  04التي احتوت على  فئة اللغة المنشورة -
  .تعبر عن كتابة المنشور بأكثر من لغة واحدة حیث یجب اختیار واحدة منها فقط

ملـف للتحمیـل و هي نص، صورة ثابتة، صورة متحركة، صوت، فیدیو و اختیارات  06التي احتوت على  فئة نوع المنشور -
ُســمح بتعــدد االختیــار ألن المنشــورات یمكــن أن تجمــع بــین أكثــر مــن نــوع كــاحتواء أحــدها علــى نــص  ملــف و صــورة و حیــث ی

  .للتحمیل
اســتخدمنا فیهـا وحـدتین، األولـى هــي وحـدة البیكسـل التـي تعتبـر أشــهر وحـدة قیـاس ألبعـاد الملفــات  فئـة مسـاحة المنشـور -

الثانیــة فهــي وحــدة الســنتیمتر التــي اســتعملناها لقیــاس مســاحة المنشــورات مــن أجــل تحلیــل  المرئیــة فــي جهــاز الحاســوب، أمــا
ألنــه ) Adobe Photoshop(مســاحة المنشــورات علــى برنــامج الفوتوشــوب و قــد اعتمــدنا فــي قیــاس أبعــاد و بیاناتهــا الحقــا، 

االرتفـاع و ج لیقـوم بإعطـاء قـیم العـرض ما على الباحث سوى تحدید المنشـور كصـورة ثـم فتحـه بالبرنـامو یسهل عملیة القیاس، 
مســاحة (الســنتیمتر، أمــا المســاحة فقــد قمنــا بحســابها مــن خــالل ضــرب قیمــة العــرض فــي قیمــة االرتفــاع و بوحــدتي البیكســل 

  ").سم"االرتفاع ×"سم"العرض "=2سم"المنشور 

  :احتوت فئات تحت فرعیة هي فئة العناصر التیبوغرافیة -
ُسمح باختیار أحدهما فقط هما الخـط االفتراضـي  الذي ضم اختیارین نوع الخط أنـواع أخـرى، فكـل موقـع إلكترونـي یسـتعمل و ی

عــادة نــوع خــط افتراضــي تظهــر بــه جمیــع النصــوص التــي لــم یــتم تعــدیل نــوع خطهــا، فــإن كــان المنشــور مكتــوب بنــوع الخــط 
  .هو األنسب" أنواع أخرى"اختیار أما إن تم تغییر نوع الخط للنص یكون " الخط االفتراضي"االفتراضي تم اختیار 

ُسـمح باختیــار أكثـر مـن واحـدة منهــا  03الــذي ضـم  حجـم الخـط كبیــر، فـإن احتـوى الــنص و هـي صـغیر، متوسـط و اختیـارات ی
علــى حجــم خــط واحــد تمــت اإلشــارة إلیــه مــن بــین االختیــارات المتــوفرة، أمــا إن احتــوى علــى أكثــر مــن حجــم خــط واحــد تمــت 

هـو المعیــار الــذي نقــیس مــن خــالل و جــم الخــط االفتراضــي فـي المنشــورات یعتبــر حجــم خــط صــغیر، بالنســبة لحو اإلشـارة لــه، 
  .حجم الخط الكبیر إن كان أكبر منه كثیراو حجم الخط المتوسط إن كان أكبر منه قلیال 

ُسمح باختیار أحـدهما فقـط همـا لـون واحـد  لون الخط إن تعـددت  وأكثـر مـن لـون) مـع كتابـة اسـم اللـون(الذي ضم اختیارین ی
  .األلوان المستخدمة في النص
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ُسـمح باختیـار أحـدهما فقـط همـا متـوفرة  فئة الروابط التشعبیة - غیـر متـوفرة، أي تحدیـد مـا إذا كـان و التي ضمت اختیـارین ی
  .المنشور یتوفر على روابط تشعبیة أم ال سواء كانت داخلیة أو خارجیة

حصــائیاتو معلومــات  - ســ 04التــي ضــمت  إ ُ هــي عــدد المشــاهدات، خاصــة و مح باختیــار أكثــر مــن واحــدة منهــا اختیــارات ی
حصائیات تتعلق بالمنشور و وقت التعدیل، حي تمثل معلومات /تاریخو التقییم، عدد التحمیالت  رفقة ضمنهو إ   .نجدها مُ

o فئات المضمون: القسم الثالث 
  :هيو احتوى هذا القسم على جمیع الفئات الفرعیة لفئة المضمون 

مكـن تحدیــد مــا إذا  03التـي احتــوت علـى  فكــرة المنشــورفئـة طبیعــة  - ُ اختیــارات هـي نشــاط تـم حدوثــه، نشـاط مبــرمج، ال ی
  .حدث النشاط بالفعل أم أن حدوثه مبرمج حیث یجب اختیار واحدة منها فقط

، مسـابقة هي قـرار إداري، قـرار بیـداغوجي، ملتقـى، مسـابقة علمیـةو اختیارات  09التي احتوت على  فئة موضوع المنشور -
غیر ذلك داللة علـى أن موضـوع المنشـور ال یمكـن تصـنیفه ضـمن اختیـارات و توظیف، احتفال، منحة دراسیة، موعد مناقشة 

  .المواضیع المحددة في االستمارة حیث یجب اختیار واحدة منها فقط بالنسبة لكل منشور
، التغطیة اإلخباریة، التواصل، التثقیـف، الترفیـه اإلعالن/هي اإلعالمو اختیارات  06التي احتوت على  فئة هدف المنشور -
غیــر ذلــك داللــة علــى أن هــدف المنشــور ال یمكــن تصــنیفه ضــمن اختیــارات األهــداف المحــددة فــي االســتمارة حیــث یجــب و 

  .اختیار واحدة منها فقط بالنسبة لكل منشور
ُسـمح باختیـار أحـدهما فقـط همـا موجـ فئة مصدر المنشور - غیـر موجـود، أي تحدیـد مـا إذا كـان و ود التي ضمت اختیـاران ی

یوجد ضمن المنشور المصـدر األصـلي الـذي قـام بنشـره لـه أم ال علـى اعتبـار أن الموقـع اإللكترونـي الجـامعي یقـوم بنشـر مـا 
تعــاون بالمؤسســة و تُصــدره مختلــف الهیاكــل اإلداریــة بالجامعــة أو المؤسســات والتنظیمــات الخارجیــة التــي لهــا عالقــة شــراكة 

  .عةالجام
هي الطلبة، األساتذة، اإلداریون، المؤسسـات، جمهـور خـارجي و اختیارات  06التي احتوت على  فئة الجمهور المستهدف -
ُسمح بتعدد االختیار ألن المنشورات یمكن أن تستهدف أكثر من فئة جمهور واحدةو    .غیر محدد حیث ی

دلیـل األرقـام الـذي یوضـح إلـى و كما تضمنت االستمارة دلیال لألشكال یوضح إلى ماذا یشیر كل شكل تم اسـتخدامه، 
طریقـة ملــئ و دلیـل ملــئ البیانـات الــذي یوضـح كیفیــة اسـتعمال االســتمارة و مـاذا یشــیر كـل رقــم فـي االســتمارة حسـب األهمیــة، 

االسـتمارة كانـت مسـاحة لتـدوین المالحظـات الخاصـة، مثـل المنشـورات التـي ال آخـر جـزء فـي و بیانات الفئات التي تتضمنها، 
إلــخ، كــل هــذه االســتثناءات الخاصــة بــبعض ... تحتــوي علــى تــاریخ ووقــت النشــر، أو المنشــورات التــي تحتــوي علــى نــص 

  .تحلیلهاالمنشورات یتم تدوینها في مساحة المالحظات لكي تؤخذ بعین االعتبار أثناء تفریغ البیانات  ثم 

محتـوى المـوقعین و تـم االعتمـاد علـى المالحظـة العلمیـة ضـمن هـذه الدراسـة مـن أجـل االطـالع علـى شـكل :أداة المالحظة -
، ثـم تحدیـد أقسـام المنشـورات التــي تـدخل ضـمن مجتمـع البحـث، ثــم 1جامعـة قســنطینةو اإللكتـرونیین الرسـمیین لجامعـة ورقلـة 

نشــورات المكونــة لمجتمــع البحــث وتحدیــد العینــة الطبقیــة منهــا بطریقــة عشــوائیة اختیــار العینــة مــن خــالل تحمیــل جمیــع الم
محتــوى كــل و منتظمــة، كمــا اعتمــدنا علــى المالحظــة العلمیــة فــي مــلء اســتمارات تحلیــل المضــمون بــالفحص الــدقیق لشــكل 

  .منشور ثم ملء بیاناته في االستمارة الخاصة به
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  :أداة المقابلة -
ـــة  ین عـــن المـــوقعین اإللكتـــرونیین الرســـمیین لجامعـــة ورقل ـــة مـــع المســـؤوِل  1جامعـــة قســـنطینةو تـــم اســـتعمال أداة المقابل

أســباب و ذلــك مــن أجــل الحصــول علــى معلومــات تتعلــق بمراحــل نشــأة كــل موقــع إلكترونــي منهمــا و ) 118، ص02الملحــق (
داریــا، و إنشــائه، كیفیــة تســییره تقنیــا  لشــكل ومضــمون كـــل موقــع إلكترونــي لالســتفادة مــن هـــذه  كـــذلك معلومــات توضــیحیةو إ

زالة الغموض عن بعض جوانب الدراسة التطبیقیةو المعلومات في التعریف بالموقعین اإللكترونیین ضمن اإلطار التطبیقي    .إ

  نتائج المقارنة بین طریقة عرض أنشطة التعلیم العالي في الموقعین اإللكترونیین: رابعا
وفر موقع جامعة ورقلة أغلب المنشورات المتعلقة بأنشطة التعلیم العالي باللغـة  :ة في كتابة المنشوراتاللغة المعتمد -01 ُ ی

عتمــد فیــه علــى اللغــة الفرنســیة بنســبة أقــل لكتابــة المنشــورات، بینمــا ینــدر االعتمــاد فیــه علــى اللغــة اإلنجلیزیــة  ُ العربیــة، وی
ــوفِّر موقــع جامعــة قســنطینةو  ُ أغلــب منشــورات أنشــطة التعلــیم العــالي مكتوبــة  1المــزیج اللغــوي لكتابــة المنشــورات، بینمــا ی

بالتــالي تُعتبــر و المــزیج اللغــوي لكتابــة المنشــورات، و اللغــة اإلنجلیزیــة و ینــدر فیــه اســتعمال اللغــة العربیــة و باللغــة الفرنســیة، 
  .1جامعة قسنطینةو وجه اختالف بین الموقعین اإللكترونیین الرسمیین لجامعة ورقلة  اللغة المعتمدة في كتابة المنشورات

ل فـــي كـــال المـــوقعین اإللكتـــرونیین لجامعـــة ورقلـــة  :نـــوع المنشـــورات -02 ســـتعمَ ُ الـــنص ضـــمن أغلـــب  1جامعـــة قســـنطینةو ی
ل ملــف للتحمیــل بنســبة أقــل مقارنــة بالنصــوص، ســتعمَ ُ ویقــل عنــه اســتعمال الصــور  منشــورات أنشــطة التعلــیم العــالي، ثــم ی

فـي المنشـورات ) الصورة المتحركـة، الصـوت، الفیـدیو(الثابتة لذلك، في حین ال تُستعمل بقیة أنواع الوسائط المتعددة مثل 
عتبـر نـوع المنشـورات وجـه تشـابه بـین المـوقعین اإللكتـرونیین الرسـمیین لجامعـة  ُ المتعلقة بأنشطة التعلیم العـالي، وبالتـالي ی

  .1جامعة قسنطینةو ورقلة 
 2سـم200في موقع جامعة ورقلة تُوفر أغلب منشورات أنشطة التعلیم العـالي بمسـاحة تتـراوح بـین  :مساحة المنشورات -03

ــوفَّر فیــه بدرجــة أقــل المنشــورات بمســاحة أقــل مــن و  2ســم400و ــوفَّر فــي موقــع جامعــة قســنطینةو ،  2ســم200تُ أغلــب  1تُ
ـوفَّر فیـه بدرجـة أقـل المنشـورات بمسـاحة بـین و  2سـم400و 2سـم200حة تتراوح بـین منشورات أنشطة التعلیم العالي بمسا تُ

علیـه یمكـن أن نعتبـر مسـاحة المنشـورات وجـه تشـابه بـین المـوقعین اإللكتـرونیین و من حیـث العـدد،  2سم800و 2سم600
ــوفر نظــرا ألن أغلــب منشــورات أنشــطة التعلــیم العــالي فــ 1الرســمیین لجامعــة ورقلــة وجامعــة قســنطینة ي كــال المــوقعین تُ

  .بمساحة صغیرة
ـوفَّر فـي كـال المـوقعین اإللكتـرونیین لجامعـة ورقلـة  :نوع خط المنشـورات -04 أغلـب منشـورات أنشـطة  1جامعـة قسـنطینةو تُ

ـــیم العـــالي التـــي تتضـــمن الـــنص بنـــوع الخـــط االفتراضـــي،  ینـــدر اســـتعمال أنـــواع خطـــوط أخـــرى لكتابـــة الـــنص فـــي و التعل
عتبـر نـوع خـط المنشـورات وجـه تشـابه بـین المـوقعین اإللكتـرونیین الرسـمیین لجامعـة ورقلـة و المنشـورات،  ُ جامعــة و بالتـالي ی

  .1قسنطینة
أغلـب منشـورات أنشـطة  1جامعـة قسـنطینةو تُوفَّر في كـال المـوقعین اإللكتـرونیین لجامعـة ورقلـة  :حجم خط المنشورات -05

سـتعمل الحجــم المتوسـط لكتابــة الـنص بنســبة أقـل مقارنــة و جم الصــغیر، التعلـیم العــالي التـي تتضــمن الـنص مكتوبــة بـالح ُ ی
عتبــر حجــم خــط و ینــُدر فــي المــوقعین اإللكتــرونیین كتابـة الــنص بــالحجم الكبیــر، و بـالنص ذات الحجــم الصــغیر ،  ُ بالتــالي ی

  .1جامعة قسنطینةو المنشورات وجه تشابه بین الموقعین اإللكترونیین الرسمیین لجامعة ورقلة 
أغلـب منشـورات  1جامعة قسـنطینةو تُوفَّر في كال الموقعین اإللكترونیین الرسمیین لجامعة ورقلة  :لون خط المنشورات -06

یقـّل فـي كـال المـوقعین تـوفر المنشـورات المكتوبـة نصوصـها و هو اللون األسـود، و أنشطة التعلیم العالي مكتوبة بلون واحد 
عتبــر لــون خــط ال ُ منشــورات وجــه تشــابه بــین المــوقعین اإللكتــرونیین الرســمیین لجامعــة ورقلــة بــأكثر مــن لــون، وبالتــالي ی

  .1جامعة قسنطینةو 
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ـوفَّر فــي كـال المــوقعین اإللكتـرونیین الرســمیین لجامعـة ورقلــة وجامعـة قســنطینة :الـروابط التشــعبیة فــي المنشــورات -07  1تُ
بالتــالي تُعتبــر و جــود منشــورات تحتــوي علیهــا، أغلــب منشــورات أنشــطة التعلــیم العــالي بــدون روابــط تشــعبیة، حیــث یقــّل و 

  .1جامعة قسنطینةو الروابط التشعبیة في المنشورات وجه تشابه بین الموقعین اإللكترونیین الرسمیین لجامعة ورقلة 
حصــائیات المنشــوراتو معلومــات  -08 ر موقــع جامعــة ورقلــة مختلــف المعلومــات  :إ ــوّف ُ اإلحصــائیات المتعلقــة بمنشــورات و ی

اإلحصــائیات و تــوفیر المعلومــات  1یقــل فــي موقــع جامعــة قســنطینةو أنشــطة التعلــیم العــالي مــع تفــاوت فــي نســب توفیرهــا، 
بالتـالي تُعتبـر اللغـة المعتمـدة فـي كتابـة و المتعلقة بمنشورات أنشطة التعلیم العالي مع تفاوت في نسب توفیرها رغم قلتهـا، 

  .1جامعة قسنطینةو جه اختالف بین الموقعین اإللكترونیین الرسمیین لجامعة ورقلة المنشورات و 
ــوفَّر فــي كــال المــوقعین اإللكتــرونیین الرســمیین لجامعــة ورقلــة  :طبیعــة فكــرة المنشــورات -09 أغلـــب  1جامعــة قســنطینةو تُ

ن محتواهــا الحــدیث عــن نشــاط تــم حدوثــه وال ن محتواهــا منشــورات أنشــطة التعلــیم العــالي التــي تضــمّ منشــورات التــي تضــمّ
الحدیث عن نشاط مبرمج بنسب متقاربة، في حین تنُدر المنشورات التي ال یمكن من خالل محتواهـا تحدیـد مـا إذا حـدث 

تحّدث عنه أم مبرمج،  بالتالي تُعتبر طبیعة فكـرة المنشـورات وجـه تشـابه بـین المـوقعین اإللكتـرونیین الرسـمیین و النشاط الـمُ
  .1جامعة قسنطینةو ة لجامعة ورقل

أغلـب منشـورات  1جامعـة قسـنطینةو تُوفَّر في كال الموقعین اإللكترونیین الرسمیین لجامعـة ورقلـة  :موضوع المنشورات -10
ر المنشـورات التـي  أنشطة التعلیم العالي التي كانت مواضیعها خارج فئات الموضوع المحددة فـي الدراسـة، مـع تفـاوت تـوّف

علیــه یمكـــن أن نعتبـــر موضـــوع المنشـــورات وجـــه اخـــتالف بـــین و كانــت مواضـــیعها إحـــدى الفئـــات المحـــددة فـــي الدراســـة، 
نظــرا ألن أغلــب منشــورات أنشــطة التعلــیم العــالي فــي  1لرســمیین لجامعــة ورقلــة وجامعــة قســنطینةالمــوقعین اإللكتــرونیین ا

موقع جامعة ورقلة كان موضوعها غیر محـدد أو كـان موضـوعها المـنح الدراسـیة بنسـبة متقاربـة، بینمـا فـي موقـع جامعـة 
  .نسب المواضیع األخرى فمثلت المنشورات التي موضوعها غیر محدد األغلبیة بنسبة بعیدة عن 1قسنطینة

ــوفَّر فــي موقــع جامعــة ورقلــة منشــورات أنشــطة التعلــیم العــالي التــي تهــدف إلــى اإلعــالم :هــدف المنشــورات -11 اإلعــالن /تُ
ـوفَّر فـي موقـع جامعـة قسـنطینةو بنسبة متقاربة مع المنشـورات التـي تهـدف إلـى التغطیـة اإلخباریـة ،  منشـورات أنشـطة  1تُ

اإلعـالن، فـي حـین تهـدف /هدف إلى التغطیة اإلخباریة أكثر من المنشورات التي تهـدف إلـى اإلعـالمالتعلیم العالي التي ت
عتبـر هـدف و التغطیـة اإلخباریـة، و اإلعـالن /جمیع منشورات أنشطة التعلیم العـالي فـي كـال المـوقعین إلـى اإلعـالم ُ بالتـالي ی

  .1جامعة قسنطینةو عة ورقلة المنشورات وجه تشابه بین الموقعین اإللكترونیین الرسمیین لجام
أغلـب منشـورات  1جامعـة قسـنطینةو تُوفَّر فـي كـال المـوقعین اإللكتـرونیین الرسـمیین لجامعـة ورقلـة  :مصدر المنشورات -12

أنشطة التعلیم العالي بدون مصدر، في حین یتوفر الموقعان على عدد قلیل جـدا مـن المنشـورات التـي تتضـمن المصـدر، 
عتبر مصدر المنشورات وجه تشابه بین الموقعین اإللكترونیین الرسمیین لجامعة ورقلة و  ُ   .1جامعة قسنطینةو بالتالي ی
ـه فــي كـال المــوقعین اإللكتـرونیین الرســمیین لجامعـة ورقلــة  :الجمهـور المســتهدف مــن خــالل المنشــورات -13 جامعــة و تُوجَّ

جمهـور األسـاتذة، وجمهـور اإلداریـین یوجـه لهـم موقـع و مهـور الطلبـة أغلب منشورات أنشـطة التعلـیم العـالي لج 1قسنطینة
 و، كمـا تتقـارب نسـبة تـوفیر المنشـورات الموجهـة نحـ1جامعة ورقلة منشورات أكثر مما یوجهها لهم موقع جامعة قسنطینة

معـة ورقلـة فقـط، الجمهور الخارجي تتوفر في موقـع جا والمنشورات الموجهة نحو المؤسسات في كال الموقعین رغم قلتها، 
عتبـــر الجمهـــور و فـــي حـــین تقاربـــت نســـبة تـــوفر المنشـــورات التـــي لـــم یكـــن جمهورهـــا محـــددا فـــي كـــال المـــوقعین،  ُ بالتـــالي ی
  .1جامعة قسنطینةو المستهدف من خالل المنشورات وجه تشابه بین الموقعین اإللكترونیین الرسمیین لجامعة ورقلة 
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  :)االستنتاجات العامة(خاتمة 
نســتخلص مـــن هـــذه الدراســـة عـــدة نتــائج تتعلـــق بطـــرق عـــرض أنشـــطة التعلــیم العـــالي ضـــمن المـــوقعین اإللكتـــرونیین 

، حیـث سـنقدم فـي البدایـة مجموعـة االسـتنتاجات التـي توصـلنا إلیهـا لإلجابـة علـى 1جامعـة قسـنطینةو الرسمیین لجامعة ورقلة 
  .المشكلة البحثیة وتساؤالتها

ض ضـــمنها منشـــورات األنشـــطة التـــي تحـــدث علـــى مســـتوى یتـــوفر الموقعـــان اإللكترو  - نیـــان علـــى العدیـــد مـــن األقســـام تُعـــرَ
طریقـة عـرض المنشـورات، كمـا تختلـف مـن حیـث توفرهـا علـى األدوات التـي و الجامعتین، وهي تتباین من حیث التصمیم 

رة لـزر تعرض معلومات أو إحصـائیات تتعلـق بكـل منشـور أو حتـى األدوات التـي تكـون مرافقـة للنشـر ا وّف إللكترونـي كالــمُ
  .اإلرسال لألصدقاء عبر خدمة البرید اإللكترونيو الطباعة 

فـي كلیهمـا و یختلف الموقعان اإللكترونیان من حیث طریقة عرضـهما لألقسـام التـي تتضـمن منشـورات األنشـطة الجامعیـة،  -
مـنهم مـا هـو غیـر بـارز و الطـالع علیـه، نجد من األقسام ما هو بارز یجذب الزائـر منـذ دخولـه لواجهـة الموقـع مـن أجـل ا

ُب على الزائر معرفة مكانه أو ما یتضمنه من مواضیع   .فیَصع
ر الموقعان اإللكترونیان منشورات كل قسم مـن األقسـام بطریقـة عـرض تختلـف عـن طریقـة عـرض المنشـورات فـي بقیـة  - وّف ُ ی

التـي تتضـمن منشـورات األنشـطة التـي تحـدث األقسام، وهـو مـا یثیـر التسـاؤل حـول طـرق عـرض المنشـورات فـي األقسـام 
علــى مســتوى الجــامعتین، هــل هــي مدروســة لكــي تناســب خصــائص منشــورات كــل قســم مــن األقســام أم أنهــا اجتهــاد مــن 

ین عن الموقعین   .طرف المسؤوِل
ن أنواعـا أخـرى مـن یتضمن الموقعان اإللكترونیـان ـــ زیـادة علـى منشـورات أنشـطة التعلـیم العـالي ـــ فـي واجهتیهمـا الرئیسـیتی -

نیاباتهمـا، إضـافة إلـى المنشـورات التـي تتـوفر ضـمن و المنشورات مثل المنشورات اإلداریة التي تُوفرها مدیریتي الجـامعتین 
المعاهــد، حیــث تحتــوي هــي كــذلك علــى منشــورات لألنشــطة التــي تحــدث علــى و فــروع الموقــع كــالمواقع الفرعیــة للكلیــات 

معلومــات حــول التخصصــات التــي و هیاكلهــا اإلداریــة و المعاهــد ومســؤولیها /ف بالكلیــاتمســتواها إضــافة لمنشــورات التعریــ
  .تُوفِّرها

، فواجهتـه 1یعاني الموقعان اإللكترونیان من بعض النقائص الملموسـة مـن ناحیـة الشـكل خصوصـا موقـع جامعـة قسـنطینة -
بـــراز نـــوع و م التـــي یتـــوفر علیهــا الموقـــع الرئیســیة تحتـــاج إلعـــادة تنظــیم بعـــض العناصـــر المكونــة لهـــا مـــع تحدیـــد األقســا إ

المنشــورات التــي یتضــمنها كــل قســم، أمــا موقــع جامعــة ورقلــة فــرغم أن تصــمیم واجهتــه الرئیســیة جیــد علــى العمــوم لكــن 
لتمس فیه توظیف بعض طرق العرض فـي غیـر مكانهـا المناسـب  هـذا بنـاء علـى مـا هـو معمـول بـه فـي مجـال تصـمیم و یُ

  .مواقع الویب
ذلك نظرا لنوع الخدمـة التـي و ، )CMS(صائص الموقعین على تسییر المحتویات من خالل نظام تسییر المحتوى ترتكز خ -

لهـذا السـبب فـالموقعین ـــ نقصـد المـوقعین اإللكتـرونیین و ، "المعلومات الرسـمیة عـن الجامعـةو خدمة نشر األخبار "یوفرانها 
  .أو تفاعل مع الزوار للموقع الرسمیین دون فروعهما ــ ال یتوفران على وسائل تواصل

كـــذلك فـــي أغلـــب فروعهمـــا، خالفـــا لمحتـــوى و تعتبـــر الفرنســـیة لغـــة العـــرض الوحیـــدة فـــي واجهـــة المـــوقعین اإللكتـــرونیین  -
مـــع تفــاوت فــي اســـتعمال هــذه اللغــات لعـــرض ) اإلنجلیزیــةو الفرنســـیة، العربیــة (المنشــورات الــذي یتـــوفر باللغــات الثالثــة 

  .جمهورها المستهدف والهدف من نشرهاو مصدرها و وضوعها مختلف المنشورات حسب م
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ل في منشورات أنشـطة التعلـیم العـالي التـي توجـد ضـمن المـوقعین اإللكتـرونیین النصـوص والصـور الثابتـة  - الملفـات و تُستعمَ
القابلة للتحمیل كوسائط لنقل المعلومات دون استعمال غیرها من الوسائط المتعددة التي نجدها مستعملة فـي أنـواع أخـرى 

  .الفیدیوو الصوت و من المنشورات ضمن الموقعین كالصورة المتحركة 
ت مختلفــة للمســاحة، إضــافة إلــى تتــوفر منشــورات أنشــطة التعلــیم العــالي التــي توجــد ضــمن المــوقعین اإللكتــرونیین بمقاســا -

  .یقل توفیر الروابط التشعبیة ضمنهاو اعتماد أغلبها على العناصر التیبوغرافیة االفتراضیة، 
تتنـوع المواضـیع و تُعبِّر المنشورات في الموقعین اإللكترونیین عن أنشطة التعلیم العالي التي تم حدوثها بالفعـل أو مبرمجـا،  -

التي تتطرق إلیها مع اختالف الهدف من نشرها أیضا، مع العلم أن مصادر المنشـورات یقـل ذكرهـا أو اإلشـارة إلیهـا، أمـا 
  .األساتذةو أبرزه فئتي الطلبة و الجمهور المستهدف فهو متنوع 
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