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13
دراسة وصفية لجودة المواقع اإللكترونية الزراعية

منال فهمي ابراهيم 
قسم اإلقتصاد الزراعي – كلية الزراعة – جامعة كفرالشيخ –مصر

يستهدف هذا البحث بصورة رئيسية التعرف علي استخدام المواقع اإللكتروية الزراعية  لمعايير جودة المواقع 
االلكترونية وذلك من خالل تحقيق األهداف الفرعية: 1- تعرف جودة المواقع االلكترونية الزراعية والمتمثلة 
وموقع  والبيئة،  الزراعي  لإلرشاد  المركزية  اإلدارة  وموقع  الحيواني،  واإلنتاج  للزراعة  أراضينا  بوابة  في 
قناة  وموقع  المصرية،  الزراعة  بيانات  وموقع  نت،  زراعة  وموقع  الزراعة،  عالم  وموقع  الزراعي،  األهرام 
مصر الزراعية، وموقع جريدة مصر الزراعية، وموقع الرادكون،2- تعرف جودة محتوي )المعلومات( المواقع 
االلكترونية الزراعية محل الدراسة،3- تعرف جودة تصميم المواقع االلكترونية الزراعية محل الدراسة،4- تعرف 
االلكترونية  المواقع  التعامل مع   التعرف سهولة  الدراسة، 5-  الزراعية محل  االلكترونية  المواقع  تنظيم  جودة 
الزراعية محل الدراسة،6- التعرف علي ترتيب المواقع اإللكترونية الزراعية محل الدراسة وفقاُ لعدد الزيارات 

داخل جمهورية مصر العربية.

 Home   وتم اإلعتماد على الصفحة الرئيسية لكل موقع من المواقع اإللكترونية الزراعية محل الدراسة
Page كوحدة للتحليل وتم تحليل مضمون 9 مواقع إلكترونية زراعية، وتم إعداد قائمة بأهم المعايير المستخدمة 
في تقييم جودة المواقع اإللكترونية بتصميم استمارة مكونة من 62 بند إلستيفاء معايير جودة المواقع اإللكترونية 
الزراعة موزعة على 4 معايير تعبر عن جودة المواقع اإللكترونية وهي: 1- جودة المحتوي ) المعلومات( في 
المواقع االلكترونية الزراعية،2- جودة تصميم المواقع االلكترونية الزراعية، 3- جودة تنظيم المواقع االلكترونية 
الزراعية،4-سهولة التعامل مع  المواقع االلكترونية الزراعية، باإلضافة إلى ذلك تم ترتيب المواقع اإللكترونية 
الزراعية محل الدراسة وفقاُ لعدد الزيارات داخل جمهورية مصر العربية باستخدام الموقع العالمي الكسا، وتم 

تحليل المواقع اإللكترونية الزراعية محل الدراسة في الفترة الزمنية مايو 2017.

وكانت أهم النتائج مايلي: 1- احتل موقع اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي والبيئة المرتبة األولي من حيث 
الحيواني في  المواقع اإللكترونية الزراعية، وجاء موقع أراضينا للزراعة واإلنتاج  تقييم جودة  تطبيقه لمعايير 
المرتبة الثانية، واحتل موقع األهرام الزراعي المرتبة الثالثة، ثم تلي ذلك موقع جريدة مصر الزراعية حيث احتل 
المرتبة الرابعة، بينما احتلت مواقع عالم الزراعة، والزراعة نت، والرادكون، وقناة مصر الزراعية، وقاعدة 
موقع  جاء  الترتيب.2-  علي  والتاسعة  والثامنة  والسابعة  والسادسة  الخامسة  المرتبة  المصرية  الزراعة  بيانات 
األهرام الزراعي في المرتبة األولي من حيث عدد الزوار في جمهورية مصر العربية وفقا لترتيب الموقع العالمي 
اليكسا، بينما جاء موقع أراضينا للزراعة واإلنتاج الحيواني في المرتبة الثانية، وموقع الزراعة نت احتل المرتبة 
الثالثة من حيث عدد الزوار، في حين جاءت المواقع اإللكترونية الزراعية موقع قاعدة بيانات الزراعة المصرية، 
وموقع عالم الزراعة، وموقع قناة مصر الزراعية، وموقع اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي والبيئة في المراتب 
الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة علي الترتيب، بينما احتال موقعي جريدة مصر الزراعية والرادكون المرتبة 

الثامنة والتاسعة علي الترتيب.

لمقدمة والمشكلة البحثية                                                      
تعد المعلومات حاجة ومطلباً أساسياً فى حياة اإلنسان كما أنها 
وخدمة وصناعة  إستراتيجية  وسلعة  واستثمارياً  اقتصادياً  مورداً 
غنى  ال  المعلومات  أن  فيه  ومما الشك  القومى،  الدخل  فى  تؤثر 
أى مجال من مجاالت  فى  البشرية  تاريخ  بدء  منذ  لإلنسان  عنها 
أو  اقتصادياً  أو  زراعياً  المجال  هذا  كان  سواًء  اإلنسانى  النشاط 
حيث  المجاالت،  من  ذلك  وغير  تجارياً  أو  أو صناعياً  اجتماعياً 
لم يعش اإلنسان يوماً ما بال معلومات وعلى الرغم من أننا نعيش 
اآلن عصر المعلومات الذى يتميز بوجود فيض من المعلومات، 
ذلك  يرجع  وقد  متخلفة،  وأخرى  متقدمة  مجتمعات  هناك  أن  إال 
إلى اختالف هذه المجتمعات فى سرعة االستخدام وتطبيق وتبنى 
مختلف  فى  الحديثة  التكنولوجية  واألساليب  الجديدة  المعلومات 

المجاالت، )نجم، 2004 (.

ولقد أصبح نشر المعارف واألفكار واألساليب العصرية من 
المتقدمة  للمجتمعات  الشاغل  الشغل  هو  اإلتصال  وسائل  خالل 
لزيادة  ضرورية  وسيلة  المبتكرات  هذه  تعتبر  حيث  والنامية، 
اإلنتاجية ومن ثم تحسين المستويات الحياتية لألفراد. ويؤكد ذلك 
المتاحة  المعلومات  كمية  أن  من   )1976( الغفار  عبد  ذكره  ما 
وسرعة انتشارها يمثالن المفتاح الرئيسى لسرعة وإنسياب التقدم 
والتطور فى أى مجتمع فالعالقة إيجابية بين كمية ونوع المعلومات 
تلك  على  بناءاً  الفرد  سلوك  وبين  ومصدرها  الفرد  لدى  المتاحة 

المعلومات.

الزراعية وتحديث  التنمية  إلى أن  الطنوبى )1995(  ويشير 
والمرأة  الزراع  يستقى  التي  المصادر  كفاءة  على  تعتمد  أساليبها 
تمكن  كما  منها،  ومعارفهم  معلوماتهم  الريفى  والشباب  الريفية 
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المرشدين الزراعيين من نقل وتوصيل تلك المعلومات والمعارف 
المادية  الزراع  وإمكانيات  لقدرات  المناسب  واألسلوب  بالطريقة 
مصادر  من  ومعرفته  معلوماته  يستخدم  فاإلنسان  والمعنوية، 

متنوعة فى تفاعله االجتماعي بالبيئة المحيطة به.

المتغيرات  من  العديد  هناك  أن  إلي   )2015( سويلم  ويشير 
المؤثرة علي العمل اإلرشادي والتي ال يستطيع اإلرشاد الزراعي 
ان يتجاهلها بل ينبغي أن يتواكب معها ويطور من قدراته للتعامل 
واالتصاالت  المعلومات  ثورة  هي  وأهمها  لها  واالستجابة  معها 
الدولية  االتصاالت  وشبكة  المحمول  شبكات  من  العديد  فتواجد 
)االنترنت( في الريف ال يمكن تجاهل ما لها من آثار علي التنمية 
الزراعية ولقد دخلت ضمن دورة العمل واالنتاج وبصورة فعالة 
ومازال متوقع أن يتضاعف أثر بعضها علي الزراعة مع مرور 

الوقت.

    Odera,2014و Amin and et al. , 2013 ويذكر كل من
وأساليبه  بطرقه  الزراعي  اإلرشاد  أن   Rodrig, 2015و
والمعارف  العلوم  في  المطرد  التطور  أمام  عاجزاً  يقف  الحالية 
الزراعية، حيث أصبحت الفجوة واسعة بين ما يتوفر من تقنيات 
في المراكز البحثية وبين ما يصل الزراع منها، ويعزي ذلك إلي 
تلكأ اإلرشاد الزراعي في أداء وظيفته في نشر التقنيات الزراعية 
النشر، ومن  في عملية  التقليدية  األساليب  وإعتماده علي  الحديثة 
عن  البحث  إلي  الدول  من  العديد  لجأت  العمل  أداء  تحسين  أجل 
طرق وأساليب إرشادية اكثر حداثة تتماشي والتطور الحادث في 
تكنولوجيا  استخدام  في  الدول  تلك  وبدأت  الحياة،  مجاالت  كافة 
به  ومايرتبط  اآللي  بالحاسب  المتمثلة  واالتصاالت  المعلومات 
تكنولوجيا  وباتت  اإلرشادي،  العمل  في  وتطبيقات  برامج  من 
المعلومات واالتصاالت ضرورية لضمان سرعة وفاعلية توزيع 
المعلومات علي التقنيات الزراعية الحديثة وتسهيل عملية التواصل 
والوسائط  اآللي  الحاسب  باستخدام  والمسترشدين  المرشدين  بين 
البيانات  جمع  من سرعة  تزيد  فهي  والتفاعلية،  الرقمية  المتعددة 
والمعلومات عن الزراع وحقولهم وتحديد ظروف الزراعة لديهم 
وإطالعهم علي المستجدات في مجال عملهم والرد بسرعة علي 

احتياجاتهم وتقليل الوقت الالزم إليصال المعلومة لديهم.

المعلومات  تكنولوجيا  انتشار  أن   )2016  ( البعلي  ويذكر 
طرق  استخدام  في  جديدة  أبعاد  ذا  اهتماماً  خلق  واالتصاالت 
اإلرشاد الزراعي لتشمل الحاسب اآللي والنظم الخبيرة واالنترنت 
والفيركون Vercon    والرادكون Radcon  والتليفون المحمول 
وصفحات التواصل االجتماعي، ولم يعد النظر إلي المرشد علي 
أنه الخبير الذي يمتلك الملعومات الفنية الزراعية المفيدة والجديدة 
من  المسترشدين  مع  التفاعل  مهارات  لديه  الذي  الميسر  لكنه 
خالل واختيار أنسب ما أسفرت عنه ثورة تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت من طرق حديثة في اإلرشاد الزراعي.

وفى ضوء أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت 
اإلرشادية  الدراسات  من  العديد  تناولت  فقد  اإلرشادي  العمل  في 
في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  تطبيقات  بعض  استخدام 
العمل اإلرشادي، وخاصة بعد ازدياد اهتمام وزارة الزراعة في 
استراتيجياتها المتتابعة للتنمية الزراعية وأخرها إستراتيجية التنمية 
الزراعية المستدامة حتى عام 2030م بضرورة تكثيف الدراسات 
)وزارة  والمعلومات،  اآللي  الحاسب  بتقنيات  المرتبطة  البحثية 
الدراسات  تلك  ومن  األراضي،2009(،  واستصالح  الزراعة 
دراسة شاكر وقاسم )2001(، ودراسة شاكر وآخرون )2004(، 

ودراسة   ،)2005( الديب  ودراسة   ،)2005  ( قاسم  ودراسة 
يوسف والشافعي )2006(، و دراسة عزوز وآخرون )2006(، 
 ،)2007( قاسم  ودراسة  وآخرون)2007(،  بدران  ودراسة 
ودراسة الجويلى )2008(، ودراسة ميخائيل )2008(، ودراسة 
شبانه )2010(، ودراسة عبد المجيد وآخرون )2011(، ودراسة 
هجرس)2012(، ودراسة ميخائيل وهجرس ) 2012 (، ويتضح 
شبكة  استخدام  تناولت  جميعها  أن  الدراسات  تلك  استعراض  من 
التطبيقات  كأحد  )الفيركون(  الزراعي  باإلرشاد  البحوث  اتصال 
األولية في مصر الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
العمل اإلرشادي الزراعي، كما ركزت على فئة الزراع والباحثين 
والعاملين اإلرشاديين الذين تعاملوا مع الشبكة، من حيث معارفهم 
ومقترحاتهم  منها،  واستفادتهم  المختلفة  وبأنظمتها  بمزاياها، 

لتطوير وتفعيل إستخدامها فى العمل اإلرشادى.

اإللكتروني  اإلرشاد  تطبيقات  أن   )2016  ( البعلي  ويشير 
يرجع  ربما  تستمر طويالً،  لم  لكنها  ايجابية  ونتائج  نجاحاً  حققت 
الزراعي  اإلرشاد  تطبيقات  جميع  يكن  لم  إن  معظم  أن  إلي  ذلك 
اإللكتروني كانت مبادرات ومشروعات تنموية ممولة من جهات 
اجنبية ، ومن الطبيعي ان هذا التمويل األجنبي لم ولن يكون لألبد 
ما  غالبا  والتي  المشروعات  من  األولي  المراحل  في  يكون  لكنه 
ولكن  معينة،  وأماكن  معين  بوقت  محددة  تجريبية  مراحل  تكون 
المراحل  التي يجب ان تستمر فيها المشروعات نجد أنه ينحصر 
فيها دور التمويل األجنبي ويبقي لزاماً على الدولة أن تدبر مصادر 
للتمويل حتي تستمر معها مشروعات تطبيقات اإلرشاد الزراعي 

اإللكتروني وتنتشر عبر ربوع الريف المصري

ومن خالل النظر إلي تطبيقات اإلرشاد الزراعي اإللكتروني 
زراعية  إلكترونية  مواقع  إال  هي  ما  األمر  واقع  في  أنها  يالحظ 
يدخل إليها المستفيد ) الباحث في مجال العمل االرشادي- المرشد 
شباب  ريفية،  مرأة  مزارع،  فئاته  بجميع  المسترشد  الزراعي- 
عليها،   الحصول  في  يرغب  التي  خدمته  على  ليحصل  ريفي( 
تساؤل  فهناك  اإللكترونية  للمواقع  الهائل  االنتشار  من  وبالرغم 
يطرح نفسه وهو هل هناك مواقع زراعية مصرية موجودة بالفعل 
و يمكن االعتماد عليها في الحصول على المعلومات الزراعية ؟  
ومما سبق يمكن أن تتبلور مشكلة البحث في التساؤالت اآلتية: 1- 
ما مدي استخدام المواقع اإللكترونية الزراعية لمعايير تقييم جودة 
اإللكترونية  المواقع  استخدام  مدي  ما   -2 ؟،  اإللكترونية  المواقع 
الزراعية لمعيار جودة محتوي المواقع اإللكترونية؟، 3- مامدي 
استخدام المواقع اإللكترونية الزراعية لمعيار جودة تصميم المواقع 
اإللكترونية؟، 4- ما مدي استخدام المواقع اإللكترونية الزراعية 
لمعيار جودة تنظيم المواقع اإللكترونية ؟، 5- ما مدي  استخدام 
المواقع اإللكترونية الزراعية لمعيار سهولة التعامل مع  المواقع 

اإللكترونية؟
.

األهداف البحثيه                                                                  
استخدام  على  التعرف  رئيسية  بصورة  البحث  هذا  يستهدف 
االلكترونية  المواقع  لمعايير جودة  الزراعية   اإللكتروية  المواقع 

وذلك من خالل تحقيق األهداف الفرعية 
1- التعرف على جودة المواقع االلكترونية الزراعية والمتمثلة 
اإلدارة  وموقع  الحيواني،  واإلنتاج  للزراعة  أراضينا  موقع   في 
الزراعي،  األهرام  وموقع  والبيئة،  الزراعي  لإلرشاد  المركزية 
وموقع عالم الزراعة، وموقع زراعة نت، وموقع بيانات الزراعة 
مصر  جريدة  وموقع  الزراعية،  مصر  قناة  وموقع  المصرية، 

الزراعية ، وموقع الرادكون.
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المواقع  المعلومات(   ( محتوي  جودة  على  التعرف   -2
االلكترونية الزراعية محل الدراسة.

3- التعرف على جودة تصميم المواقع االلكترونية الزراعية 
محل الدراسة.

الزراعية  االلكترونية  المواقع  تنظيم  التعرف على جودة   -4
محل الدراسة. 

االلكترونية  المواقع  مع   التعامل  سهولة  على  التعرف   -5
الزراعية محل الدراسة.

6- التعرف على ترتيب المواقع اإللكترونية الزراعية محل 
الدراسة وفقاُ لعدد الزيارات داخل جمهورية مصر العربية.

اإلطار النظرى
تعد المعلومات من أهم مقومات الحياة ومن أبرز ركائز التقدم 
البشري  النشاط  ميادين  بجميع  وثيق  ارتباط  ولها   ، الحضاري 
يعتمد  فاإلنسان   . النشاط  هذا  من  يتجزأ  ال  جزًءا  تشكل  وهي   ،
على المعلومات في جميع نواحي حياته الخاصة والعامة وفي كل 
خطوة يخطوها، وهكذا كانت المعلومات وما زالت من الظواهر 
التي صاحبت اإلنسان منذ نشوء المجتمعات البشرية عندما وجد 
للتعايش  الطبيعية  بحاجته  وأحس  األرض  وجه  على  اإلنسان 
على  اإلنسان  حرص  هنا  ومن   . اإلنسان  أخيه  مع  والتواصل 
http://yomgedid. آلخر  جيل  من  وتناقلها  المعلومات  تبادل 
kenanaonline.com    لإلنترنت في الحياة اليومية فوائد عديدة 
المستخدم  ينقل  أن  يمكن  المعلومات حيث  البحث عن  يسهل  فهو 
كما  بيانات،  من  يرغب  ما  على  واإلطالع  العالم  مكتبات  إلى 
وإجراء  المراسلة  خالل  من  بعد  عن  التعليم  في  استخدامه  يمكن 
التجارب في معامل إفتراضية، وكذلك يمكن التحاور عن بعد إذ 
يمكن لألعضاء إقامة او إدارة حوار بينهم وإقامة الندوات العلمية 
وتبادل المعارف، ويمكن للفرد ان يحضر المحاضرات التي تلقى 
في الجامعات والمشاركة في النشاطات العلمية والثقافية وهو في 
منزله، ويمكن ألي مؤلف ان يطرح أفكاره ونشرها على المأل أو 
ان يوجهها إلى فئة معينة من الناس، ويمكن أستخدامه في الترفيه 
من خالل إستدعاء برامج األلعاب والتسلية، إضافة إلى استخدام 
البريد اإللكتروني وإرسال رسائل صوتية وخطية، وكذلك التسوق 
عن بعد عن طريق التجارة اإللكترونية حيث يمكنه القيام بعمليات 

البيع والشراء،)إبراهيم ، 2014(.

وشبكة اإلنترنت عبارة عن مجموعة من المواقع اإللكترونية 
المجاالت  في  الرئيسية  المعلومات  من  هائل  عدد  على  تحتوي 
عادة  الواحد  اإللكتروني  الموقع  ويتألف  األصعدة،  كافة  وعلى 
من  مجموعة  على  ويحتوي  عدة صفحات  أو  واحدة  من صفحة 
المواضيع وملفات الفيديو والصور وغيرها وبإمكان أي مستخدم  
لشبكة اإلنترنت الدخول إلى مثل هذه المواع المتاحة في أي وقت 
ومن  يريدها  معلومات  إية  إلى  معدودة  بثوان  والوصول  يشاء 
مصادرها الرئيسية وفي أي مكان من العالم،)عبدالغفار،2015(.

كبيراً  تطوراً   العشرين  القرن  من  األخير  العقد  وشهد 
الصفحات  مليارات  تعرض  التى  اإللكترونية  للمواقع  وسريعاً 
الهائل  الكم  هذا  ويصاحب  ومتباينة،  مختلفة  موضوعات  حول 
مما  المصادر  ومصداقية  الجودة  ضوابط  غياب  المعلومات  من 
يضع المستفيدين من هذه الشبكة أمام إشكالية حقيقية تتعلق بمسألة 
التمييز بين المعلومات المعروضة فى هذا الموقع، فى عصر تمثل 
شعوب  مصير  على  تسيطر  التى  الحقيقية  السلطة  المعارف  فيه 
التحكم  بمدى  مرهونة  التنموية  والبرامج  المخططات  فإن  العالم، 
والمعالجة  واالنتقاء  واالقتناء  اإلنتاج  حيث  من  المعلومات  في 
والتخزين واالستعمال وفق سياسات رشيدة تراعى  فيها الوسائل 

بأنه   )WEB SITE( االلكتروني  الموقع  ف  ويعرَّ واألهداف 
الفيديو  ومقاطع  والصور  والنصوص  الصفحات  من  مجموعة 
الرقمية والمترابطة وفق هيكل متماسك ومتفاعل تكون محملة في 
على  موقع  كل  ويحتوي   ،)SERVER( خادم  نوع  من  حاسوب 
أخرى،  صفحات  الى  تؤدي   )MAIN PAGE( رئيسة  صفحة 
ويكون للموقع عنوان محدد وخاص به يميزه عن بقية المواقع على 
الشبكة العنكبوتية والوصول الى الموقع ال يحدد بزمان وال مكان، 
الجامعات  مواقع  حال  هو  كما  فرعية  مواقع  بالموقع  ترتبط  وقد 
الرئيسة التي ترتبط بها مواقع الكليات والمراكز العلمية والبحثية 

التابعة لها.     
              

ويعرف الموقع اإللكتروني على أنه مجموعة من الصفحات 
اإللكترونية المرتبطة فيما بينها، والقابلة للوصول من قبل الزوار 
حول العالم بمجرد وضعه علي أحد أجهزة الكمبيوتر ذات القدرة 
تبادل  يتم  حيث  اإلنترنت،  بشبكة  دائم  بشكل  والمتصلة  العالية 
المعلومات ونقلها بين الجهاز لدى زائر الموقع وجهاز الخدم الذي 

يحوي الموقع اإللكتروني ) سرحان، 2012(.

اإلنترنت  شبكة  على  اإللكترونية  المواقع  تعريف  ويختلف 
باختالف الهدف من هذه المواقع »فإذا كان لديك شركة أو مؤسسة 
فإن تعريف الموقع اإللكتروني هو مجموعة من الصفحات الثابتة 
والتي تندرج تحت أسم موقعك )الدومين( وهى صفحات تحتوى 
على معلومات عن الشركة وتكون هذه الصفحات ثابتة على مدى 
الـ )24( ساعة طوال أيام السنة على شبكة اإلنترنت.. وهى متاحة 
العالم«.  دول  جميع  من  اإلنترنت  شبكة  على  المتصفحين  لجميع 

)http:kenanaonline.com(

أنواع المواقع اإللكترونية:
أنواع  اإللكترونية  للمواقع  أن    )2015 الغفار،  عبد  يذكر) 
كثيرة وال يمكن حصرها في أعداد محدودة فهناك مثال ً: )المواقع 
والثقافية  والعلمية  والسياحية  والتجارية  واإلقتصادية  السياسية 
ويمكن  وغيرها(,  الصحفية  والمواقع  والرياضية,  واالجتماعية 
تقسيمها من حيث الزاوية الفنية والتطبيقية ثالثة أنواع أساسية: 1- 
المواقع الساكنة : )Static Web Site( تحتوي هذه المواقع على 
بعض النصوص والصور, باإلضافة إلى مواد نصية وغرافيكية 
القائمين على إدارة الموقع والفكرة  ثابتة ومتحركة تتفق وسياسة 
األساسية من إنشائه ولكن ال يستطيع القائمون على الموقع تغير 
الموقع  متصفحي  حتى  وال  ديناميكي  بشكل  وتحديثها  البيانات 
بإمكانهم إضافة ردود أو تعليقات أو أية مشاركة أخرى ألن هذا 
 .)Data Base( النوع من المواقع ال يمتلك قاعدة تحديث البيانات
حيث “يتطلب تغيير أي معلومة أو صورة باستخدام أدوات ولغات 
تطوير المواقع ثم إعادة نشره على اإلنترنت مرة أخرى وبالطبع 
فإن عدد صفحات الموقع غير محدود ويمكن إضافة المزيد في أي 

وقت طبقاً للمحتوى المطلوب للموقع.

يتميز   )Dynamic Web Site( الديناميكية:  المواقع   -2  
 Data( هذا النوع من المواقع الديناميكية بخاصية قاعدة البيانات
Base(, وبهذا يختلف عن المواقع الساكنة ، حيث يتاح ألصحاب 
هذه المواقع أو المسؤولين عن إدارتها دون الرجوع إلى الشركة 
التغيرات  إجراء  الموقع  تصميم  عن  المسؤول  أو  المصممة 
الجديدة  المعلومات  وإدخال  واإلضافة  كالحذف  والتحديثات 
وتحديث البيانات وترتيب الصور باإلضافة إلى التحديث المستمر 
يومياً أو حتى لساعات محددة وقد وصل الحال في بعض المواقع 
محطة  مواقع  ذلك  ومثال  دقائق  عشرة  كل  معلوماتها  تحدث  أن 

)CNN( وتليفزيون )BBC( وغيرها.



178

مجلة العلوم الزراعية املستدامة م43 ، ع4 )2017(

منال فهمي ابراهيم

تعتبر   )E- Commerce( اإللكترونية:  التجارة  مواقع   -3
هذه المواقع سوقاً مفتوحة للزوار، حيث تعرض خدماتها ومنتجاتها 
تطوراً  اإلنترنت  مواقع  أكثر  أيضاً  وتعتبر   ، للناس  اإللكترونية 
للشركات،  واسعاً  سوقاً  اإلنترنت  “أصبح  وقد  تجارياً  وأهمها 
الكبيرة وسعت من أعمالها واعتمدت ميزة )قلة  الشركات  بعض 
بالتجارة  يعرف  والذي  اإلنترنت  عبر  واالتجار  اإلعالن  تكلفة( 
اإللكترونية )E-Commerce(. وهي تعتبر أسرع طريقة لنشر 
شبكة  قامت  لذلك  ونتيجة  األفراد.  من  كبير  عدد  إلى  المعلومات 

اإلنترنت بعمل ثورة في عالم التسوق. 

على  المواقع  أنواع  تقسيم  يمكن  أنه  )فلحي، 2014(  ويري 
شبكة االنترنت من حيث المحتوي الذي تبثه إلى: 

1- مواقع تجارية: وتتميز هذه المواقع بالتالي أ-  دعم المنتج 
اإلعالن  ب-  الموقع  ترعى  التي  الشركة  تبيعه  أو  تصنعه  الذي 
المساعدة  بإنتاجه ج-  المؤسسة  أو  الشركة  تقوم  الذي  المنتج  عن 
من  بإنتاجه  الموقع  صاحبة  الشركة  تقوم  الذي  المنتج  بيع  على 
المواقع على  تحتوي هذه  د- ال  الشبكي   التسويق  خالل عمليات 
مواد صحفية سواء إخبارية أو معلوماتية وال تستخدم غالباً قوالب 
إعالمية أو صحفية وتقتصر على التعريف بالشركة أو المؤسسة 
بعرض  تقوم  وربما  تقدمها  التي  والخدمات  بالسلع  والتعريف 
وخدمات  لسلع  تجارية  إعالنات  وعمل  أخرى  لشركات  منتجات 
تعتمد  ه-ال  التجارية  الشركة  تخصص  مجال  في  تدخل  ما  غالباً 
يتم متابعتها من  ما  إدارية كبيرة وغالباً  المواقع على هياكل  هذه 
خالل شركات متخصصة تقوم بتحديث بيانات الشركة أو إضافة 
اإلعالنات المطلوبة وربما يتم تدريب بعض الموظفين في الشركة 
أو المؤسسة للقيام بمهمة التحديث. و- ال تعتمد هذه المواقع على 
إلى  بعضها  يلجأ  وربما  متخصصة  صحفية  أو  إعالمية  خبرات 
المملوكة  المواقع  في  خاصة  والدعاية  اإلعالن  مجال  في  خبراء 

لكبرى الشركات التجارية.

التفاعل  عملية  على  المواقع  هذه  تركز  تفاعلية:  مواقع   -2  
مع الزوار من خالل أ- المنتديات وساحات الحوار المكتوبة، ب- 
غرف الدردشة، ج- الحوارات الصوتية التفاعلية، د- المجموعات 
البريدية، وال تعتمد هذه المواقع على هياكل إدارية كبيرة وتقتصر 
مشرفي  خالل  من  والمراقبة  المتابعة  عملية  على  الغالب  في 
المجموعات البريدية أو مشرفي ساحات الحوار وال تشترط كفاءة 
المشرفين  او  فيها  للمشاركين  صحفية  أو  إعالمية  فنية  خبرة  أو 
عليها ولكنها توفر مهارات النقاش والتفاعل الشخصي مع الزوار 

لدى مشرفي الموقع.

والمؤسسات  الشركات  مواقع  وتشمل  تعريفية:  مواقع   -3  
خدماتها  على  اإلطالع  لزوارها  وتتيح  الشخصية,  والمواقع 
وهي  متباعدة,  بفترات  تحديثها  ويجري  ونشاطاتها,  ومنتجاتها 
لهم  وتقدم  زائريها,  إلى  تقدمه  تعريفي  كراس  أو  دليل  بمثابة 
تذيل  ما  وعادة  عنه,  اإلعالن  تريد  عما  وبسيطة  أولية  معلومات 
زوروا  التفاصيل  من  )للمزيد  بعبارة:  فيها  المنشورة  المواضيع 
وفعاليات  بأنشطة  بالتعريف  المواقع  هذه  وتقوم  التالي(،  الموقع 
المؤسسات التي أسستها وهي غالباً ما تكون مؤسسات غير ربحية 
مثل المؤسسات الخيرية والعلمية والفكرية والثقافية وغالباً ما تكتفي 
مثل هذه المواقع بنشر الفعاليات الخاصة بالمؤسسة دون االهتمام 
بمتخصصين  االستعانة  حتى  أو  واإلعالمية  الصحفية  بالتغطيات 
لتغطية أنشطتها وفعالياتها وقد تقدم بعضاً من الخدمات المعرفية أو 
المعلوماتية للمهتمين إال أنها تتسم في الغالب بتباعد مدة التحديث 

للموقع. 

4- مواقع إعالمية تكميلية :“تتكامل هذه المواقع مع مؤسسات 

مواقع  مثل  فضائية  أو  إذاعية  أو  صحفية  كانت  سواء  إعالمية 
بعدد  المواقع  هذه  وتتسم  الفضائية  والمحطات  الورقية  الصحف 
تتكامل  التي  اإلعالمية  للمؤسسة  الترويج  أوالً:  المواصفات:  من 
أو فضائياً  إذاعياً  دوراً  كان  اإلعالمي سواء  دورها  وتدعم  معها 
أو صحفياً. ثانياً: إعادة إنتاج المحتوى الذي تقدمه في المؤسسات 
مادة  تنتج  ال  ثالثاً:  معها.  والتكامل  بدعمها  تقوم  التي  األساسية 
في  إال  األصلية  مؤسساتها  في  منتجة  غير  صحفية  أو  إعالمية 
نطاق ضيق وربما يتم إعادة إنتاج المواد المتوفرة في المؤسسة بما 

يتالءم مع طبيعة اإلنترنت.

 5- مواقع صحفية: وتعد هذه المواقع صحفية الكترونية بحتة 
فهي لم تنشأ من خالل مؤسسة تجارية، ولم تنشأ مكملة لمؤسسة 
إعالمية ولكنها تأسست لتقوم بدور صحفي منذ البداية وتتميز هذه 
المواقع بأنها:أ- تعتمد على هياكل إدارية منتظمة، ب- تعتمد على 
محترفين في المجال الصحفي، ج- تركز على تقديم مواد صحفية 

في قوالب صحفية.

ويرى )سرحان ،2012 ( أنه يمكن تقسيم المواقع اإللكترونية 
إلى نوعين رئيسين هما أ- المواقع المعلوماتية: وهي المواقع التي 
الموقع  زائر  امام  المختلفة  بأشكاله  المحتوى  على عرض  تركز 
المعلومة بأسرع وأفضل شكل، وذلك  ويهمها ايصال الرسالة أو 
بالحد األدنى من التفاعل مع الزوار حيث ينحصر التفاعل بالتعليق 
لتلك  الشائعة  األمثلة  بالمحرر ومن  اإلتصال  أو  المعلومات  على 

المواقع مواقع األخبار والجرائد والقنوات اإلخبارية.

 ب- المواقع المجتمعية: وهي المواقع التي تعتمد بشكل كبير 
على الزائر وعلى التفاعل معه، فهي التقدم في األساس معلومات 
إنما تقدم ادوات ووسائل وخدمات تساعد زوار الموقع اإللكتروني 
فيتكون  أخرى  جهه  من  بينهم  وفيما  جهه  من  معه  التفاعل  على 
األمثلة  ومن  التفاعل  لهذا  نتيجة  قبلهم  من  والمعلومات  المحتوى 

الشائعة لتلك المواقع المنتديات. 

تقييم المواقع اإللكترونية: 
العشرين  القرن  من  التسعينات  عقد  من  الثاني  النصف  شهد 
تزايد اإلهتمام بدراسة وتقييم المواقع المتاحة على شبكة اإلنترنت 
وظهرت العديد من المحاوالت التي يمكن اإلعتماد عليها في تقييم 
هذه المواقع،  وعلى الرغم من هذا اإلهتمام إال أنه ال يوجد إتفاق 
على عدد ونوعية هذه المعايير وأغلب الدراسات المتوافرة تركز 
على تقييم مصادر المعلومات اإللكترونية أكثر من تركيزها على 

تقييم هذه المواقع )الضرمان،2006(.

ومن  الدراسات التي تناولت معايير تقييم المصادر اإللكترونية 
دراسة زهانج Zhang وشملت المعايير: 1- الفورية،  2- سهولة 
التفرد 7-   -6 المرونة.    -  5 الجدوى   -4 اإلتاحة.    -  3 اإلفادة. 

الدقة، 8- ضمانات الثقة.9 - االطراد، 10- االستقرار.

“مصادر  بعنوان   )2006( والضحوي  حافظ  دراسة  وفي 
المعلومات المتاحة على شبكة اإلنترنت - معايير مقترحة للتقويم” 
مصادر  تقويم  لمعايير  مقترح  نموذج  وضع  إلى  تهدف  والتي 
الدراسة  اعتمدت  وقد  اإلنترنت   شبكة  على  المتاحة  المعلومات 
على منهج تحليل المحتوى حيث استهدفت تحليل نماذج مختارة من 
اإلنتاج الفكري المنشور، وأيضا طبقت الدراسة المنهج المسحي 
الستطالع آراء عينة عشوائية من الخبراء والمختصين بموضوع 
الدراسة حول أهم معايير تقويم مصادر المعلومات المتاحة على 
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شبكة اإلنترنت، وتوصلت الدراسة  في نتائجها التطبيقية إلى أهمية 
توفر عدد من المعايير لتقويم وقياس درجة الثقة والمصداقية في 
معايير  في  وتتركز  اإلنترنت  على  المتاحة  المعلومات  مصادر 
معايير  بالمحتوى،  متعلقة  معايير  الفكرية،  بالمسئولية  متعلقة 

متعلقة بالدقة, معايير متعلقة بالحداثة.

مصادر  تقييم  “معايير  بعنوان    )2007( النجار  دراسة  وفي 
المعلومات المرجعية المتاحة على اإلنترنت” والتي تهدف إلى تحقيق 
مصادر  لتقييم  المقترحة  بالمعايير  قائمة  تكوين  منها  أهداف  عدة 
للمقارنة  تهدف  كما  اإلنترنت،  على  المتاحة  المرجعية  المعلومات 
خلصت  وقد  والرقمية،  المطبوعة  المرجعية  المصادر  تقييم  بين 
الدراسة إلى قائمة مقترحة من أربع فئات رئيسية للمعايير هي: الفئة 
األولى: هي المالمح الفنية وتشمل المعايير: نوع المتصفح، التكلفة، 
نوع  هي  الثانية:  الفئة  المرجعي.  المصدر  ولغة  اإلصدار،  تاريخ 
المحتوي  تحليل  وتتمثل في  الرئيسي  والعنوان  المرجعي،  المصدر 
التحديث،  التغطية،   المتلقي،  الغرض،  معايير  وتشتمل  المجال  أو 
المسئولية، الدقة، الموضوعية، التنظيم والعالقة باألعمال األخرى. 
الرسومات،  معايير  وتشمل  المتعددة  الوسائط  وهي  الثالثة:  الفئة 
وتشمل:  المستفيد  واجه  هي   : الرابعة  الفئة  والفيديو،  السمعيات 

البحث، والوضوح البصري، والخلفية المعلوماتية، والدعم .
المواقع  جودة  تقييم   “ بعنوان   )2010( حسين  دراسة  أما 
االلكترونية« فقد حددت أهم معاييرتقييم جودة المواقع االلكترونية 
في أوال  :المحتوى ويشمل المعاصرة، ومقدار مواكبة المحتوى 
معرفة   ، المستمر  والتحديث  الموضوعي،  المجال  في  للتطور 
والتغطية  التحديث  ومواعيد  االلكتروني  الملف  ظهور  تاريخ 
بعد،  معلوماته  تكتمل  لم  المحتوى  كان  إذا  واإلشارة  المعرفية، 
من  خلوها  من  والتأكد  المعلومات  في  الدقة  و   ، والموضوعية 
والنحوية  واللغوية  الطباعية  وكذلك  العلمية  واألخطاء  القصور 

عناصر  أحد  وهو  التصميم:   : ثانيا  مصادرالمعلومة،  ووضوح 
جودة سهولة  رابعا:  الترتيب،  أو  التنظيم   : ثالثا  الرئيسية  التقويم 
المستفيد  قبل  من  الموقع  استعمال  سهولة  تعني  وهي  التعامل، 
وسهولة الحصول على المعلومة المطلوبة، وسرعة اإلنجاز بأقل 

قدر من الوقت والجهد .

بعنوان   )2012( أبوالرب  وعماد  حسن،  دراسة  وفي    
استهدفت  والتي  األكاديمية”  المواقع  جودة  لتقويم  نظري  »إطار 
واالرتقاء  األكاديمية  المواقع  جودة  لتقويم  نظري  إطار  اقتراح 
بمستواها وأدائها بحيث تلبي حاجات المستخدمين. ويتكون اإلطار 
جودة  هي:1-  رئيسية  عناصر  أربعة  من  الدراسة  اقترحته  الذي 
 ، التحديث   : وهي  المحتوى  جودة  معايير  وتشمل  المحتوى: 
مدى صلة الموقع بالشركة ، تعدد اللغات والثقافة ، تنوع أسلوب 
 : التصميم  جودة   -2. المسئولية  و  الموضوعية  الدقة   ، العرض 
وتشمل الجاذبية، المالءمة، اللون، الفيديو، والصوت، والصورة 
االتساق،  الموقع،  خريطة  الفهرس،   : التنظيم  .3- جودة  والنص 
الروابط و الشعار.4- جودة سهولة التعامل: السهولة ، االعتمادية 

الميزات التفاعلية ، األمان ، الخصوصية ، التكيف وفق الحاجة.

ويستخلص حسين )2010( آراء الباحثين لمعايير تقييم جودة 
المواقع اإللكترونية كما هو مبين فى الجدول التالى )جدول 1(.

األسلوب البحثي
أوال: تم إعداد قائمة بالمواقع اإللكترونية الزراعية  باستخدام 
اإللكترونية  المواقع  الدالة  والكلمات   Google البحث  محرك 
وتم  زراعية  إلكترونية  مواقع  عشر  إلي  الوصول  فتم  الزراعية 
إجراء  وقت  الخدمة  عن  لتوقفه  وذلك  الفيركون  موقع  استبعاد 
الدراسة، باإلضافة إلى أن هذا الموقع يحتاج إلى التسجيل لتصفحه 

جدول .1 .  آراء الباحثين لمعايير تقييم جودة المواقع اإللكترونية
المعاييرالباحثينم

1)Singh & Fisher,1999(  )المعلومات – طريقة العرض – سهولة التعامل(

2)Heimlich& Wang,1999(هدف الموقع- الوصول للمعلومات داخل الموقع- بنية الموقع- التصميم المرئي للموقع- المعلومات

3)Srivionk,2000( -حداثة المعلومات- الدقة- القدرة علي تحديد موقع المعلومة- سهولة اإلستخدام والتصفح- األمان(
سرعة تحمبل الصفحات- المساعدة المقدمة علي الموقع- اسلوب العرض –اإلعتمادية للموقع(

4)Zhang and Dran,2001( سهولة التصفح- توافر أداة البحث- دقة المعلومات- شمولية  المعلومات- طريقة عرض الملعلومات
ووضوحها

السلطة الفكرية-الدقة – الموضوعية الحداثة-المعاصرة – التغطية-المالئمة )الهادي و صالح( 2001  5

المسؤولية – القدرة االسترجاعية – دعم المستفيد-  المعلومات – المتطلبات المالية-الجوانب الشكلية )حسن، 2002(6
–التكاليف

7)Singh and Sook.2002 ( السهولة – المميزات التفاعلية المباشرة بين الموقع والمستخدم– عالقة المعلومات المتوافرة مع ما(
يتوقعه المستخدم- سرعة تحميل الصفحات(

المسؤولية – التغطية – القدرة االسترجاعية – دعم المستفيد)بشير، 2006(8

9)Choudrie & etal.2004(سهولة الوصول للمعلومة– الجودة – األمان – الخصوصية

10)Lautenbach & etal. 2006(القدرة على إيجاد المعلومات – شمولية من وجهة نظر المستخدم

11)Madeja & schoder. 2003(
التواصل المباشر – الفورية في الحصول على المعلومات – سرعة االتصال- غنى المعلومات 

وتنوعها -توفر المعلومات -تنوع طريقة العرض- سهولة االستخدام – االعتمادية في توفر 
المعلومات – التكيف حسب رغبة المستخدم

جودة المحتوى – التحديث – الدقة – الموضوعية- جودة التصميم – جودة)أبو الرجاء , حسن2007 (12
التنظيم – جودة سهولة التعامل

13)Zhang( الفورية – سهولة االفادة – االتاحة – الجدوى – المرونة- التفرد- الدقة- ضمانات الثقة- اإلطراد
–اإلستقرار
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من  موقع  لكل  الرئيسية  الصفحة  على  اإلعتماد  وتم  )جدول2(، 
 Home Page الدراسة    محل  الزراعية  اإللكترونية  المواقع 
كوحدة للتحليل بإعتبار أن الصفحة الرئيسية لكل موقع هي بوابة 
داخل  الرئيسية  العناصر  عن  تعبر  أن  ويفترض  إليه  الوصول 
الموقع، كما أن المستخدم من خالل الصفحة الرئيسية يقرر ما إذا 
كان سوف يستمر في تصفح الموقع أو الخروج على موقع آخر، 
وتم تحليل المواقع اإللكترونية الزراعية محل الدراسة في الفترة 
الزمنية مايو 2017. ثانياً: تم إعداد قائمة بأهم المعايير المستخدمة 
النظرية  الكتابات  خالل  من  اإللكترونية  المواقع  جودة  تقييم  في 
تشمل  بند   62 من  تتكون  استمارة  إعداد  فتم  واألجنبية،  العربية 
وهذه  اإللكتروني  الموقع  جودة  عن  المعبرة  المعايير  مؤشرات 
3-جودة  التصميم،  جودة   -2 المحتوي،  1-جودة  هي:  المعايير 

التنظيم، 4- سهولة التعامل جدول )3( . 

 ثالثاً: التعريفات اإلجرائية 
هذا  في  بها  ويقصد  الزراعي:  اإللكتروني  الموقع  جودة   -1
البحث المعايير التي تحدد مدي توافق الخدمة المقدمة من الموقع 

اإللكتروني مع حاجة المستفيد منه. 

التي  المؤشرات  البحث  هذا  في  بها  ويقصد  المحتوى:  جودة   -2
إذا ما توافرت في محتوي صفحة الموقع اإللكتروني أعطته قيمة 
عالية، وهذه المؤشرات هي: أ- الحداثة: ويقصد بها في هذا البحث 
مقدارمواكبة المحتوي للتطور في المجال الزراعي فكلما تقادمت 
وبالتالي  قيمتها  قلت  كلما  والتقنية  العلمية  وبخاصة  المعلومات 
ظهرت الحاجة إلي تحديثها أو استبدالها بمعلومات حديثة وجديدة، 
ب – الصلة: ويقصد بها مدي عالقة الموقع بالجهة المصصمة له 

من حيث المحتوي والشمولية والتفصيل في المعلومات فكلما ذادت 
هذه الصلة ذادت قيمة المعلومات، ج- الدقة: ويقصد بها الثقة في 
د:  واإلمالئية،  واللغوية  العلمية  األخطاء  من  وخلوها  المعلومات 
ما  لجهة  تحيز  دون  المعلومات  بهاعرض  ويقصد  الموضوعية: 
وخلوها من التحريف الشخصي، ه- السلطة الفكرية: ويقصد بها 
المسئول مسئولية مباشرة عن المحتوي الفكري سواء كان شخص 
أو جهة معينة. و- مالئمة المعلومات: ويقصد بها مناسبة المعلومات 
للفئة التي تستخدمها، ز- تنوع اسلوب عرض المعلومات: ويقصد 

به الشكل الذي تبدو عليه المعلومات المعروضة علي الموقع.

توافرت  ما  إذا  التي  المؤشرات  بها   ويقصد  التصميم:  3- جودة 
جعلت صورة الموقع تجذب المستفيد لزيارته بعد استخدامه 
أول مرة وهي: أ- الجاذبية: ويقصد بها في هذا البحث االبتكار 
في تصميم الموقع واستخدام الصور والحركات بحيث تجعل 
المستخدم سعيد ومتحمس لزيارة الموقع، ب- اللون: ويقصد 
به مدي استخدام األلوان وخصائصها واستخداماتها كخلفيات 
للنصوص والعناوين، ج-الفيديو والصورة والصوت: ويقصد 
المستخدمة  الفيدية والصورة والصوت  بها خصائص ملفات 
في صفحات الموقع، د- النص: ويقصد به خواص النصوص 

المستخدمة في صفحات الموقع.

توافرت  ما  إذا  التي  المؤشرات  به  ويقصد  التنظيم:  جودة   -4
طريقة  عليه   الخدمات  تقسيم  وطريقة  الموقع  هيكل  جعلت 
إلي  للوصول  المستخدم  بهدف مساعدة  الموقع  لتصفح  سهلة 
زيارته  خالل  بالراحة  ويشعر  بسرعة  المطلوبة  المعلومة 
للموقع وهي: أ- الفهرس: ويقصد به احتواء الموقع على قائمة 

جدول . 2 . المواقع اإلكترونية الزراعية محل الدراسة

رابط الموقعاسم الموقعم
aradina.kenanaonline.comبوابة أراضينا للزراعة واإلنتاج الحيواني 1

http://www.caaes.orgاالدارة المركزية لالرشاد الزراعي والبيئة2

http://agri.ahram.org.egاألهرام الزراعي3

http://www.agricultureegypt.comعالم الزراعة4

http://www.hayel1.comجريدة مصر الزراعة5

http://www.zira3a.netزراعة نت6

http://www.agri-db.orgقاعدة بيانات الزراعة المصرية7

http://misr.alzeraya.tvقناة مصر الزراعية8

http://www.radcon.sci.egشبكة اتصال التنمية الزراعية والريفية )الرادكون(9

جدول  .3.  قائمة بالمعايير المستخدمة في تقييم جودة المواقع اإللكترونية الزراعية محل الدراسة

المؤشراتالمعيارم

الحداثة، الصلة، الدقة، الموضوعية، السلطة الفكرية، مالئمة المعلومات، تنوع اسلوب عرض المعلومات.جودة المحتوي1

الجاذبية، اللون، الفيديو والصورة  والصوت، النص.جودة التصميم2

الفهرس، االتساق، الروابط والوصالت، الشعار.جودة التنظيم3

سهولة االستخدام، الميزات التفاعلية.سهولة التعامل4
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جميع  إلى  االنتقال  على  المستخدم  تساعد  وخدماته  بأجزائه 
الرئيسة، ب- االتساق: ويقصد  الموقع من صفحته  صفحات 
طريقة  في  الموقع  صفحات  جميع  وتوافق  تناسق  مدي  به 
عرضها، ج- الروابط والوصالت: ويقصد بها عمل الرولبط 
والوصالت بشكل صحيح باإلضافة إلي وجود روابط مساعدة 
في كل صفحة حيث يتم االنتقال إلي المكان المطلوب بشكل 
صحيح، د- الشعار: ويقصد به وجود رسم او رمز اوشكل أو 
كلمة مميزة للجهة او المنظمة المنشاة للموقع ويجب أن يوجد 

في مكان واضح علي كل صفحة من صفحات الموقع.

إلى  تؤدي  التي  المؤشرات  بها   ويقصد  التعامل:  سهولة   -5
بغض  مستخدم  أي  قبل  من  الموقع  استخدام  في  السهولة 
المطلوبة  المعلومة  للحصول على  العلمية  خلفيته  النظر عن 
وقدرة تكيف الموقع حسب رغبة المستخدم وهي: أ- سهولة 
حيث  من  الموقع  مع  التعامل  سهولة  بها  ويقصد  االستخدام: 
استخدام  وامكانية  المختلفة  اجزاءه  بين  واالنتقال  التصفح 
ادواته مما يؤدي إلى سرعة الوصول إلى كافة أقسام الموقع، 
واضحة  تعليمات  وجود  بها  ويقصد  التفاعلية:  الميزات  ب- 
الستخدام أي جزء من اجزاء الموقع وادوات اتصال وتغذية 
راجعة بين مستخدمي الموقع من خالل وسائل اتصال مختلفة.

قياس المتغيرات:
1- جودة الموقع اإللكتروني الزراعي: وتم قياس هذا المتغير من 
المعبرة عن  البنود  من   بند  لكل  واحدة  درجة  إعطاء  خالل 
الدراسة والبالغ عددها 62  مؤشرات معايير الجودة موضع 
بند بواقع 27 بند لجودة المحتوي، و15 بند لجودة التصميم، 
الموقع  مع  التعامل  لسهولة  و11بند  التنظيم،  لجودة  و9بنود 
جودة  إجمالي  عن  لتعبر  الدرجات  تجميع  وتم  اإللكتروني 

الموقع اإللكتروني الزراعي.

2- جودة محتوي الموقع اإللكتروني الزراعي: تم قياس هذا المعيار 
من خالل إعطاء درجة واحدة لكل بند من البنود المعبرة عن 
عددها  والبالغ  اإللكتروني  للموقع  المحتوي  جودة  مؤشرات 
الحداثة:  أ-  كالتالي:  المعيار  بند موزعة علي مؤشرات   27
المعلومات  وهي1-   عبارات  بثالثة  المؤشر  هذا  قياس  وتم 
المعلومات  تحديث  يتم    -2 حديثة،  الموقع  علي  المتوفرة 
الموجودة علي الموقع بصفة دورية  3-  هناك وضوح في 
تاريخ آخر تحديث ، ب- الصلة: وتم قياس هذا المؤشر بستة 
عبارات وهي: 4- يحتوي الموقع علي معلومات عن أهداف 
الموقع علي معلومات  يحتوي  الموقع، 5-  المنشأة  المؤسسة 
عن  معلومات  علي  الموقع  يحتوي   -6 المؤسسة،  نشأة  عن 
الهيكل التنظيمي للمؤسسة، 7- يحتوي الموقع علي معلومات 
عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة، 8- يحتوي الموقع علي 
علي  الموقع  يحتوي   -9 المؤسسة،  عن  توضيحية  صور 
الدقة:  ج-  المؤسسة،  خدمات  من  المستفيد  عن   معلومات 
وتم قياس هذا المؤشر بخمسة عبارات وهي:10- المصادر 
المستخدمة في الموقع مدونة، 11- المصادر المستخدمة في 
الموقع واضحة، 12- المعلومات الموجودة في الموقع خالية 
الموقع  في  الموجودة  المعلومات  العلمية،13-  األخطاء  من 
في  الموجودة  المعلومات   -14 اللغوية،  األخطاء  من  خالية 
وتم  د-الموضوعية:  الطباعية،  األخطاء  من  خالية  الموقع 
قياس هذا المؤشر بثالث عبارات وهي: 15- الموقع يعرض 
المجال  الموقع  يتيح  معينة،16-  لجهة  تحيز  دون  معلومات 
الموقع موضوعي في  لوجهات نظر حول مواضيعها. 17- 
السلطة  الموضوع،ه-  إلثراء  المعلومات  مصادر  استخدام 

 -18 وهي:  عبارات  بأربع  المؤشر  هذا  قياس  وتم  الفكرية: 
أي  عن  معلومات  أي  نشره  عند  المؤلف  اسم  يحدد  الموقع 
للمؤلف  العلمية  الخلفية  الموقع  يوضح   -19  ، موضوع 
خاللها  من  يمكن  معلومات  الموقع  يتيح   -20 وتخصصه، 
االتصال بالمؤلف، 21- يوجد بريد اليكتروني للقائمين علي 
هذا  قياس  تم  المعلومات:  مالئمة  و-  بهم،  لالتصال  الموقع 
في  المستخدمة  العلمية  اللغة  وهما:22-  بعبارتان  المؤشر 
الموقع مالئمة للمستفيدين منها، 23- المعلومات المعروضة 
اسلوب  تنوع  ز-   ، المستفيدين  لحاجات  مالئمة  الموقع  في 
عرض المعلومات: تم قياس هذا المؤشر بأربع عبارات وهي: 
الموقع  يحتوي  ملفات نصية،25-  الموقع علي  يحتوي   -24
فيديو،  ملفات  علي  الموقع  يحتوي  ملفات صوت،26-  علي 

27- يحتوي الموقع علي ملفات صور.

هذا  قياس  تم  الزراعي:  اإللكتروني  الموقع  تصميم  جودة   -3
البنود  من  بند  لكل  واحدة  درجة  إعطاء  خالل  من  المعيار 
المعبرة عن مؤشرات جودة تصميم الموقع اإللكتروني الزراعي  
كالتالي:أ-  المعيار  بند موزعة علي مؤشرات  والبالغ عددها 15 
الجاذبية:تم قياس هذا المؤشر بثالث عبارات وهي:  28- يتصف 
يتصف    -29 التصميم،  في  االبتكار  حيث  من  بالجاذبية  الموقع 
للموقع   -30 والحركات،  والرسوم  الصور  في  بالجمال  الموقع 
اللون:تم   – ب  لزيارته  متحمس  المستخدم  يجعل  عاطفي  تأثير 
قياس هذا المؤشر بعباراتان وهما 31- يتم استخدام ألوان مالئمة 
في الموقع، 32- يتم استخدام األلوان الفاتحة كخلفيات، ج- الفيديو 
والصورة والصوت: تم قياس هذا المؤشر بثالثة عبارات وهي: 
33- الصور المستخدمة داخل الموقع مالئمة لطبيعة الموقع،34- 
الموقع واضحة، 35- يمكن تحميل ملفات  الموجودة في  الصور 
الفيديو والصورة والصوت، د- النص: تم قياس هذا المؤشر بسبعة 
عبارات وهي: 36- يستخدم خط واحد وبحجم واحد وبنفس السمة 
في الصفحة الواحدة باستثناء العناوين، 37- الخطوط المستخدمة 
الكبيرة  الحروف  تستخدم   -38 مناسب،  وحجمها  قراءتها  يسهل 
الفقرات  بين  بيضاء  فراغات  تستخدم  فقط، 39-  العناوين  لكتابة 
لتسهيل القراءة، 40- تستخدم عناوين رئيسة وفرعية تختلف عن 
النص لتمييزها، 41- أعمدة التصفح داخل الصفحة جزء كبير من 
الصفحة، 42- تظهر النصوص قبل الصور بحيث يقوم المستخدم 

بالقراءة خالل تحميل الصور.

4- جودة تنظيم الموقع اإللكتروني الزراعي: تم قياس هذا المعيار 
عن  المعبرة  البنود  من  بند  لكل  واحدة  درجة  إعطاء  خالل  من 
والبالغ  الزراعي   اإللكتروني  الموقع  تصميم  جودة  مؤشرات 
عددها 9 بنود  موزعة علي مؤشرات المعيار كالتالي: أ- الفهرس: 
تم قياس هذا المؤشر بعبارة واحدة وهي:43- يحتوي الموقع علي 
جميع  من  االنتقال  علي  المستخدم  تساعد  وصالت  أو  فهرس 
صفحات الموقع من الصفحة الرئيسة، ب- االتساق: تم قياس هذا 
المؤشر بعباراتان وهما: 44-  تتصف صفحات الموقع بالتناسق 
عند عرضها،45- المعلومات المتوفرة في الموقع )داخل الصفحة 
الواحدة( متناسقة،ج – الروابط والوصالت: تم قياس هذا المؤشر 
تساعد  روابط  علي  الموقع  يحتوي  وهي:46-  عبارات  بأربعة 
المستفيد من الموقع لالنتقال بين صفحات جميع الموقع، 47- تعمل 
المطلوب  المكان  إلي  االنتقال  يتم  بحيث  صحيح  بشكل  الروابط 
روابط  توجد  طويلة  صفحات  تصفح  عند   -48 صحيح،  بشكل 
مساعدة تسهل للمستخدم االنتقال إلي أعلي الصفحة، 49- يتغير 
لون الروابط التي تم استخدامها ، د- الشعار: تم قياس هذا المؤشر 
بارز في  الموقع في مكان  يتم وضع شعار  بعباراتان وهما:50- 

الموقع،51- يتم وضع شعار الموقع في كل صفحات الموقع.
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5- سهولة التعامل مع الموقع اإللكتروني الزراعي: تم قياس هذا 
المعيار من خالل إعطاء درجة واحدة لكل بند من البنود المعبرة 
الزراعي   اإللكتروني  الموقع  مع  التعامل  سهولة  مؤشرات  عن 
كالتالي:  المعيار  مؤشرات  علي  موزعة  بند    11 عددها  والبالغ 
أ- سهولة االستخدام: تم قياس هذا المؤشر بستة عبارات وهي:52- 
هناك سهولة في الوصول إلي الموقع، 53- عنوان الموقع سهل 
تذكره، 54- يتم تحميل الموقع في وقت قصير، 55- يوجد عداد 
يحتوي  معينة،56-  فترة  في  للموقع  المستخدمين  عدد  لمعرفة 
الموقع علي عدد قليل من اإلعالنات لتفادي طول مدة التحميل،57 
- يوفر الموقع جميع الخدمات دون انقطاع في أي وقت من نهار أو 
ليل، ب – الميزات التفاعلية: تم قياس هذا المؤشر بخمسة عبارات 
وهي: 58- هناك تعليمات واضحة الستخدام أي جزء من الموقع، 
59- توجد رسائل خطأ لمساعدة المستفيد عند حدوث أي مشكلة، 
توجد   -61 الموقع،  علي  إجابتها  مع  متكررة  أسئلة  توجد   -60
بين  اتصال  أدوات  يوجد   -62 الموقع،  محتوي  داخل  بحث  أداة 
الدردشة،  أو  االليكتروني  البريد  من خالل  والموقع  المستخدمين 
ولسهولة عرض الجداول تم التعبير عن العبارات بالرموز وهي 
 (،)  X5  (،)  X4  (،)  X3  (،)X2  (،)X1( الترتيب:  علي 
 (،)X12 (،)X11 (،)X10(،) X9 (،)X8 (،) X7(،) X6
 (،)X18  (،)X17  (،)X16  (،)X15  (،)  X14  (،)  X13
  (،) X24 (،) X23 (،) X22 (،) X21 (،)X20 (،)X19
 (،)  X30 (،)  X29 (،)  X28 (،)  X27 (،)X26(،)X25
 (،)  X36  (،)  X35  (،)  X34  (،)X33(،)X32  (،)X31
 (،)  X42(،) X41 (،)X40 (،)X39 (،) X38 (،) X37
 (،)  X48  (،)X47  (،)  X46  (،)  X45  (،)X44(،)X43
  (،)X54 (،)X53(،)X52  (،)  X51 (،)  X50 (،)  X49
 (،)X60(،)X59  (  ،)  X58  (،)X57  (،)  X56  (،)X55

 .)X62( )X61

6- ترتيب المواقع اإللكترونية الزراعية وفقاً لعدد الزوار:  لتحقيق 
تابع  موقع  وهو  العالمي  اليكسا  بموقع  االستعانة  تم  الهدف  هذا 
لشركة »امازون« يعمل على ترتيب مواقع الويب ترتيب شهري 
من حيث عدد الزوار لكافة المواقع “عبر العالم” المفهرسة على 
أليكسا، مع معلومات تفصيلية عن توزيع زوار الموقع وشرائحهم 
الذي يحمل  الموقع  العمرية وحقل اهتمامهم ترتيبا عكسيا اي ان 
الترتيب 20، ويعمل  الذي يحمل  الموقع  الترتيب 10 افضل من 
موقع اليكسا على ترتيب المواقع حسب عدد الزوار أي أن كمية 
كان  سواء  آخر  شئ  أي  اليهمه  و  الليكسا  شئ  كل  هي  الزوار 
الزوار  عدد  فقط  يتناول  ماذا  أو  انشئ  متى  أو  الموقع  تخصص 
الى ستة  المواقع  بالنسبة الليكسا، وتصنف   العامل االساسي  هو 
فوق وهي  فما  مليون  ستة  ترتيب  من  األول:  الصنف   ، أصناف 
الستة  من  الثاني  والصنف  االجتهاد،  من  مزيد  الى  تحتاج  مواقع 
طريق  في  اصحابها  يسير  مواقع  وهي  مليون  اربعة  الى  مليون 
الثالث من االربعة  المنافسة والصنف  الدخول في جو  التحسن و 
مليون الى 2 مليون وهي مواقع دخلت جو المنافسة وتحاول أن 
ترتقي الى فئة االالف والصنف الرابع من 2 مليون الى المليون 
و  التميز  مواصلة  عليها  ويجب  بينها  التنافس  اشتد  مواقع  وهي 
من  الخامس  والصنف  ترتيبها  ماسيرتفع  سرعان  إال  و  االجتهاد 
الجديد  بتقديم  تتواصل  ممتازة  مواقع  آالف وهي  الى10  المليون 
آالف   10 من  مواقع  هي  األخير  والصنف  ترتيبها  على  لتحافظ 
ويمكننا القول انها مواقع ضمنت الصدارة اليتراجع ترتيبها كثيراً.

صعوبات الدراسة :
المواقع  في  المتمثل  الدراسة  مجتمع  حجم  معرفة  عدم   .1
تمثيل  التحقق من  القدرة على  الزراعية، وبذلك عدم  اإللكترونية 

العينة لهذا المجتمع.
تكون  أن  الممكن  التي من  المواقع  إمكانية عدم ظهور بعض   .2

تم  التي  المصطلحات  استخدامها  لعدم  وذلك  بالدراسة،  معنية 
االعتماد عليها في عملية البحث.

من  غيرت  تكون  قد  قديمة،  لمواقع  الصفحات  بعض  ظهور   .3
عناوينها االلكترونية أو توقفت عن العمل.

النتائج البحثية ومناقشتها                                                

أوالً: جودة المواقع اإللكترونية الزراعية:
تم معرفة  الزراعية  اإللكترونية  المواقع  للتعرف علي جودة 
مدي استيفاء كل موقع الكتروني زراعي موضع الدراسة ل62بند 
من بنود االستمارة والتي تشمل المعايير المدروسة لتقييم المواقع 

اإللكترونية الزراعية جدول 3.

لإلرشاد  المركزية  اإلدارة  موقع  أن   4 جدول  من   يتبين 
الزراعي والبيئة جاء في المرتبة األولي من حيث تطبيقه لمعايير 
بند   51 استوفي  حيث  الزراعية  اإللكترونية  المواقع  جودة  تقييم 
من 62 بند من بنود استمارة التقييم وذلك بنسبة 82.3٪، وجاء 
الثانية  المرتبة  في  الحيواني  واإلنتاج  للزراعة  أراضينا  موقع 
واحتل  بنسبة ٪77.4،  االستمارة  بنود  من  استوفي 48بند  حيث 
من  43بند  استوفي  حيث  الثالثة  المرتبة  الزراعي  األهرام  موقع 
مصر  جريدة  موقع  ذلك  تلي  ثم   ،٪69.4 بنسبة  االستمارة  بنود 
الزراعية حيث احتل المرتبة الرابعة بنسبة 61.3٪، بينما احتلت 
مصر  قناة  و  والرادكون،  نت،  والزراعة  الزراعة،  عالم  مواقع 
الخامسة  المرتبة  المصرية  الزراعة  بيانات  وقاعدة  الزراعية، 
بنسب٪58،  الترتيب  علي  والتاسعة  والثامنة  والسابعة  والسادسة 

54.8٪،51.6٪، 45.2٪،  30.6٪ علي الترتيب.
      

الثالث  المراتب  احتلت  التي  المواقع  أن  يتبين  سبق  ومما 
األولي وهي موقع اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي والبيئة و 
موقع أراضينا للزراعة واإلنتاج الحيواني لإلنتاج الحيواني وموقع 
األهرام الزراعي كانت مستوفية لمعيار جودة المحتوي أكثر من 
المواقع األخري والمعايير األخري أيضاً مما يعطي ثقة للمستفيد 

في المعلومات التي تؤخذ من هذه المواقع.

ثانياً: جودة محتوي المواقع اإللكترونية الزراعية
للتعرف علي جودة محتوي المواقع اإللكترونية الزراعية تم 
معرفة مدي استيفاء كل موقع الكتروني زراعي موضع الدراسة 
ل27بند تشمل المؤشرات المدروسة لتقييم جودة محتوي المواقع 

اإللكترونية الزراعية )جدول 5(.

لإلرشاد  المركزية  اإلدارة  موقع  أن   5 جدول  من   يتبين 
تطبيقه  حيث  من  األولي  المرتبة  في  جاء  والبيئة  الزراعي 
الزراعية  اإللكترونية  المواقع  محتوي  جودة   تقييم  لمؤشرات 
حيث استوفى 21 بند من 27 بند هي اجمالي بنود مؤشرات تقييم 
جودة محتوي المواقع اإللكترونية الزراعية وذلك بنسبة ٪77.8 
اإللكترونية  المواقع  محتوي  جودة  تقييم  مؤشرات  أجمالي  من 
الحيواني  واإلنتاج  للزراعة  أراضينا  موقع  واحتل  الزراعية، 
تقييم جودة محتوي  بنود  الثانية حيث استوفى 18بند من  المرتبة 
المواقع اإللكترونية الزراعية بنسبة 66.7٪، واحتل موقع األهرام 
الزراعي المرتبة الثالثة حيث استوفى 17بند من بنود تقييم جودة 
محتوي المواقع اإللكترونية الزراعية بنسبة 62.9٪، ثم تلى ذلك 
بنسبة  الرابعة  المرتبة  احتل  حيث  الزراعية  مصر  جريدة  موقع 
55.6٪، بينما احتلت مواقع الزراعة نت، وعالم الزراعة، وقاعدة 
الزراعية،  مصر  قناة  و  والرادكون،  المصرية،  الزراعة  بيانات 
على  والتاسعة  والثامنة  والسابعة  والسادسة  الخامسة  المرتبة 
 ٪18.5   ،٪25.9  ،٪29.6،٪44.5 بنسب٪51.8،  الترتيب 

علي الترتيب.
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يتضح مما سبق أن المواقع اإللكترونية الزراعية التي استوفت 
مؤشر الحداثة ثالثة مواقع فقط من المواقع اإللكترونية الزراعية 
محل الدراسة وهي: موقع األهرام الزراعي، وموقع جريدة مصر 
هذه  أن  إلي  ذلك  يرجع  ربما   ، الزراعة  عالم  وموقع  الزراعية، 
المواقع االلكترونية الزراعية تهتم بعرض األخبار الزراعية مما 
يجعلها تحدث نفسها يومياً، وموقع إلكتروني زراعي واحد فقط هو 
الذي استوفي مؤشر الصلة وهو موقع اإلدارة المركزية لإلرشاد 
الموقع  على  القائمين  أن  إلي  ذلك  يرجع  وقد  والبيئة  الزراعي 
مهتمين بشئون اإلرشاد الزراعي بمصر، أما المواقع اإللكترونية 
الزراعية محل الدراسة والتي استوفت كلياً بنود مؤشر الدقة كانت 
موقع اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي والبيئة، وموقع أراضينا 
قد يرجع  الزراعة نت وهذا  الحيواني، وموقع  للزراعة واإلنتاج 
إلى أن هذه المواقع تهتم بعرض المقاالت العلمية الزراعية لذلك 
المواقع اإللكترونية  فهي توثق مصادرها مما يعطي ثقة في هذه 
المواقع  تمثلت  بينما  الزراعية،  للمعلومات  كمصدر  الزراعية 
مؤشر  كلياً  استوفت  والتي  الدراسة  محل  الزراعية  اإللكترونية 
الحيواني،  واإلنتاج  للزراعة  أراضينا  موقع  في:  الموضوعية 
وموقع األهرام الزراعي، وموقع جريدة مصر الزراعية، وموقع 
بعرض  تهتم  المواقع  هذه  أن  إلى  يرجع  قد  وهذا  نت  الزراعة 
عرضها  في  بالموضوعية  تهتم  لذلك  الزراعية  العلمية  المقاالت 
لهذه المقاالت مما يعطي ثقة في هذه المواقع اإللكترونية الزراعية 
الزراعية  اإللكترونية  المواقع  أما  الزراعية،  للمعلومات  كمصدر 
التي استوفت كلياً بنود مؤشر السلطة الفكرية كانت موقع أراضينا 
لإلرشاد  المركزية  اإلدارة  وموقع  الحيواني،  واإلنتاج  للزراعة 
الزراعي والبيئة، بينما تمثلت المواقع اإللكترونية الزراعية التي 
استوفت كلياً مؤشر مالئمة المعلومات في: موقع األهرام الزراعي، 
وموقع  الزراعة،  عالم  وموقع  الزراعية،  مصر  جريدة  وموقع 
الزراعة نت، وموقع قناة مصر الزراعية ، وموقع قاعدة بيانات 
الزراعة المصرية. أما المواقع اإللكترونية الزراعية محل الدراسة 
المعلومات  عرض  اسلوب  تنوع  مؤشر  بنود  كلياً  استوفت  التي 
كانت موقع أراضينا للزراعة واإلنتاج الحيواني، وموقع اإلدارة 

المركزية لإلرشاد الزراعي والبيئة ، وموقع األهرام الزراعي.

ثالثاً: جودة تصميم المواقع اإللكترونية الزراعية
للتعرف على جودة تصميم المواقع اإللكترونية الزراعية تم 
معرفة مدي استيفاء كل موقع الكتروني زراعي موضع الدراسة 
ل15 بند تشمل المؤشرات المدروسة لتقييم جودة تصميم المواقع 

اإللكترونية الزراعية )جدول 6(.

واإلنتاج  للزراعة  أراضينا  مواقع  أن   6 جدول  من  يتبين 
وعالم  والبيئة،  الزراعي  لإلرشاد  المركزية  واإلدارة  الحيواني، 
الزراعة جاءت في المرتبة األولي من حيث استيفائها لمؤشرات 
استوفوا  الزراعية حيث  اإللكترونية  المواقع  تقييم جودة  تصميم 
14 بند من 15 بند هي اجمالي بنود مؤشرات تقييم جودة تصميم 
أجمالي  39.3٪من  بنسبة  وذلك  الزراعية  اإللكترونية  المواقع 
مؤشرات تقييم جودة تصميم المواقع اإللكترونية الزراعية، واحتل 
من  13بند  استوفى  حيث  الثانية  المرتبة  الزراعي  األهرام  موقع 
بنسبة  الزراعية  اإللكترونية  المواقع  تصميم  جودة  تقييم  بنود 
الثالثة حيث  المرتبة  الزراعية  قناة مصر  موقع  واحتل   ،٪86.7
اإللكترونية  المواقع  تصميم  جودة  تقييم  بنود  من  12بند  استوفى 
الزراعية بنسبة 80٪، ثم تلى ذلك موقع جريدة مصر الزراعية و 
الرادكون حيث احتال المرتبة الرابعة بنسبة 73.3٪، بينما احتل 
المرتبة  المصرية  الزراعة  بيانات  وقاعدة  نت،  الزراعة  موقع 
على   ٪20 بنسب٪66.7،  الترتيب  على  والسادسة  الخامسة 

الترتيب.

ويتضح مما سبق أن المواقع اإللكترونية الزراعية التي استوفت 
الزراعية  اإللكترونية  المواقع  من  مواقع  خمسة  الجاذبية  مؤشر 
الحيواني،  واإلنتاج  للزراعة  أراضينا  موقع  وهي:  الدراسة  محل 
وموقع اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي والبيئة، وموقع األهرام 
الزراعي، وموقع قناة مصر الزراعية، وموقع عالم الزراعة، بينما 
الدراسة والتي استوفت  الزراعية محل  المواقع اإللكترونية  تمثلت 
الحيواني،  للزراعة واإلنتاج  اللون في: موقع أراضينا  مؤشر  كلياً 
وموقع اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي والبيئة، وموقع األهرام 
الزراعية  مصر  قناة  وموقع  الزراعة،  عالم  وموقع  الزراعي، 
باستخدام  الزراعية  اإللكترونية  المواقع  إهتمام  مدي  يعكس  وهذا 
األلوان وذلك لزيادة عدد زوار هذه المواقع، أما المواقع اإللكترونية 
الزراعية محل الدراسة والتي استوفت كلياً مؤشر الفيديو والصورة 
والصوت كانت موقع أراضينا للزراعة واإلنتاج الحيواني، وموقع 
المواقع  تمثلت  بينما  والبيئة،  الزراعي  لإلرشاد  المركزية  اإلدارة 
مؤشر  كلياً  استوفت  والتي  الدراسة  محل  الزراعية  اإللكترونية 

النص في موقع جريدة مصر الزراعية، وموقع عالم الزراعة.

 رابعاً: جودة تنظيم المواقع اإللكترونية الزراعية
تم  الزراعية  اإللكترونية  المواقع  تنظيم  جودة  على  للتعرف 
معرفة مدي استيفاء كل موقع الكتروني زراعي موضع الدراسة 
ل9 بنود  تشمل المؤشرات المدروسة لتقييم جودة تنظيم المواقع 

جدول. 4.  ترتيب المواقع اإللكترونية الزراعية وفقاً لمعايير جودة المواقع اإللكترونية

عنوان الموقع
المعايير

المجموع
)62(

ية
ئو

الم
ة 

سب
الن

يب
رت

الت

جودة 
المحتوي

جودة 
التصميم

جودة
التنظيم

سهولة 
التعامل

1814974877.42موقع أراضينا للزراعة واإلنتاج الحيواني
2114975182.31اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي والبيئة
711953251.67الرادكون
1713764369.43األهرام الزراعي
1511753861.34جريدة مصر الزراعية
12146436585عالم الزراعة
1410733454.86زراعة نت
512742845.28قناة مصر الزراعية
83441930.69قاعدة بيانات مصر الزراعية
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للزراعة  أراضينا  مواقع  أن  تبين  وقد  الزراعية  اإللكترونية 
واإلنتاج الحيواني، واإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي والبيئة، 
والرادكون جاءت في المرتبة األولى من حيث استيفائها لمؤشرات 
استوفوا  حيث  الزراعية  اإللكترونية  المواقع  تنظيم  جودة  تقييم 
التسعة بنود وهي اجمالي بنود مؤشرات تقييم جودة تصميم المواقع 
مؤشرات  أجمالي  من   ٪100 بنسبة  وذلك  الزراعية  اإللكترونية 
مواقع  واحتلت  الزراعية،  اإللكترونية  المواقع  تنظيم  جودة  تقييم 
األهرام الزراعي، وجريدة مصر الزراعية، والزراعة نت، وقناة 
مصر الزراعية المرتبة الثانية حيث استوفوا سبعة بنود من بنود 
 ،٪77.8 بنسبة  الزراعية  اإللكترونية  المواقع  تنظيم  جودة  تقييم 
، بينما احتلت موقع عالم الزراعة وموقع قاعدة بيانات الزراعة 
بنسب٪66.7،  الترتيب  علي  والرابعة  الثالثة  المرتبة  المصرية 

44.4٪ علي الترتيب، جدول )7(.

ويتضح مما سبق أن كل المواقع اإللكترونية الزراعية محل 
إلكتروني  وموقع  والشعار،  الفهرس  مؤشري  استوفت  الدراسة 
زراعي واحد  فقط  من المواقع اإللكترونية محل الدراسة لم يستوفى 
مؤشر اإلتساق وهو موقع قاعدة بيانات الزراعة المصرية، وثالتة 
مواقع إلكترونية زراعية من من المواقع اإللكترونية محل الدراسة 
أراضينا  موقع  وهي  والوصالت  الروابط  مؤشر  كلياً  استوفت 
لإلرشاد  المركزية  اإلدارة  وموقع  الحيواني،  واإلنتاج  للزراعة 

الزراعي والبيئة، وموقع الرادكون.

خامساً: سهولة التعامل  مع المواقع اإللكترونية الزراعية
للتعرف على سهولة التعامل مع المواقع اإللكترونية الزراعية 
تم معرفة مدى استيفاء كل موقع الكتروني زراعي موضع الدراسة 
ل11 بند تشمل المؤشرات المدروسة لتقييم جودة سهولة التعامل 

مع المواقع اإللكترونية الزراعية )جدول 8(.

واإلنتاج  للزراعة  أراضينا  مواقع  أن   8 جدول  من   يتبين 
احتال  والبيئة  الزراعي  لإلرشاد  المركزية  واإلدارة  الحيواني، 
التعامل مع  استيفائهما لمؤشري سهولة  المرتبة األولى من حيث 
المواقع اإللكترونية حيث استوفيا 7 بنود من  اجمالي بنود مؤشري 

بنسبة  وذلك  الزراعية  اإللكترونية  المواقع  مع  التعامل  سهولة  
63.6٪من إجمالي مؤشري سهولة التعامل مع المواقع اإللكترونية 
الزراعية محل الدراسة، واحتل موقعي األهرام الزراعي، وجريدة 
مصر الزراعية المرتبة الثانية من حيث سهولة التعامل مع الموقع 
حيث استوفيا 6بنود من إجمالي بنود مؤشري سهولة التعامل مع 
موقع  بنسبة 45.5٪، وجاء  وذلك  الزراعية  اإللكترونية  المواقع 
الرادكون في المرتبة الثالثة بنسبة 45.5٪، واحتل كل من موقع 
عالم الزراعة، وموقع قناة مصر الزراعية، وموقع قاعدة بيانات 
الزراعة المصرية المرتبة الرابعة حيث استوفوا أربعة  بنود فقط 
من إجمالي بنود مؤشري سهولة التعامل مع المواقع اإللكترونية 
نت  زراعة  موقع  احتل  بينما   ،٪36.4 بنسبة  وذلك  الزراعية 

المرتبة الخامسة واألخيرة بنسبة  ٪27.3.

الزراعية  اإللكترونية  المواقع  كل  أن  سبق  مما  ويتضح 
محل الدراسة لم تستوفي كلياَ مؤشر سهولة اإلستخدام والميزات 
اإللكترونية  المواقع  جميع  من  تستوفى  لم  بنود  فتوجد  التفاعلية 
الزراعية محل الدراسة والمتعلقة بمؤشر الميزات التفاعلية وهي: 
 ،)X58  ( هناك تعليمات واضحة الستخدام أي جزء من الموقع
 ( مشكلة  أي  حدوث  عند  المستفيد  لمساعدة  خطأ  رسائل  وتوجد 
 X60 الموقع)  علي  إجابتها  مع  متكررة  أسئلة  توجد   ،)  X59
يؤثران  أنهما  المؤشرين حيث  أهمية هذين  الرغم من  (، فعلي 
على سهولة استخدام الموقع للمستفيد إال أنهما لم يستوفيا اإلستيفاء 

المطلوب لمعيار سهولة التعامل مع الموقع.

 سادساً: ترتيب المواقع اإللكترونية الزراعية محل الدراسة وفقاً 
لمعدالت التصفح

من  المتوافرة  النتائج  على  البحث  من  الجزء  هذا  إعتمد 
بيانات  توفير  في  المتخصص   Alexa.Comاليكسا موقع  خالل 
هذه  معرفة  مدي  لتحديد  اإللكترونية  المواقع  حول  ومعلومات 
الزيارات  بمعدل  الخاصة  البيانات  جمع  فتم  وإنتشارها،  المواقع 
التي تتم للمواقع اإللكترونية الزراعية محل الدراسة وترتيبها وفقا 

لعدد الزوار )جدول 9( .

جدول. 6.  ترتيب المواقع اإللكترونية الزراعية وفقاً لمعيار جودة تصميم المواقع اإللكترونية 

عنوان الموقع

المؤشرات

المجموع
)15(

ية
ئو

الم
ة 

سب
الن

يب
رت

الت الفيديو والصورة اللونالجاذبية
النصوالصوت

X
28

X
29

X
30

X
31

X
32

X
33

X
34

X
35

X
36

X
37

X
38

X
39

X
40

X
41

X
42

موقع أراضينا للزراعة 
واإلنتاج الحيواني

√√√√√√√√√√√√√√1493.31

اإلدارة المركزية لإلرشاد 
الزراعي والبيئة

√√√√√√√√√√√√√√1493.31

1173.34√√√√√√√√√√√الرادكون

1386.72√√√√√√√√√√√√√األهرام الزراعي

1173.34√√√√√√√√√√√جريدة مصر الزراعية

1493.31√√√√√√√√√√√√√√عالم الزراعة

1066.75√√√√√√√√√√زراعة نت

12803√√√√√√√√√√√√قناة مصر الزراعية

3206√√√قاعدة بيانات مصر الزراعية
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جدول . 5.  ترتيب المواقع اإللكترونية الزراعية وفقاً لمعيار جودة المحتوي 

عنوان الموقع

المؤشرات

المجموع
)27(

النسبة المئوية

الترتيب

الحداثة
صلة

ال
الدقة

ضوعية
المو

السلطة الفكرية
مالئمة 

المعلومات
ض 

تنوع اسلوب عر
المعلومات

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X13

X14

X15

X16

X17

X18

X19

X20

X21

X22

X23

X24

X25

X26

X27

موقع 
ضينا 

أرا
للزراعة 
واإلنتاج 
الحيواني

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

18
66.7

2

اإلدارة 
المركزية 
لإلرشاد 
الزراعي 

والبيئة

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
21

77.8
1

الرادكون
√

√
√

√
√

√
√

7
25.9

8

األهرام 
الزراعي

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
17

62.9
3

جريدة 
صر 

م
الزراعية

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
15

55.6
4

عالم 
الزراعة

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

12
44.5

6

زراعة نت
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
14

51.8
5

صر 
قناة م

الزراعية
√

√
√

√
√

5
18.5

9

قاعدة 
بيانات 
صر 

م
الزراعية

√
√

√
√

√
√

√
√

8
29.6

7
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يتبين من  جدول 9 أن موقع األهرام الزراعي احتل المرتبة 
األولي وفقا لعدد الزوار بجمهورية مصر العربية من بين المواقع 
اإللكترونية الزراعية محل الدراسة، وجاء في المرتبة الثانية موقع 
جاء  نت  زراعة  موقع  أما  الحيواني،  واإلنتاج  للزراعة  أراضينا 
في المرتبة الثالثة وفقا لعدد الزوار بجمهورية مصر العربية من 
من  كل  وجاء  الدراسة،  محل  الزراعية  اإللكترونية  المواقع  بين 
الزراعة،  عالم  وموقع   ، المصرية  الزراعة  بيانات  قاعدة  موقع 
لإلرشاد  المركزية  اإلدارة  وموقع   ، الزراعية  قناة مصر  وموقع 
المرتبة  في  الزراعية  مصر  جريدة  وموقع   ، والبيئة  الزراعي 
الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة على الترتيب، بينما 

احتل موقع الرادكون المرتبة التاسعة واألخيرة.

جدول . 7. ترتيب المواقع اإللكترونية الزراعية وفقاً لجودة تنظيم المواقع اإللكترونية 

عنوان الموقع
المؤشرات

المجموع
)9(

ية
ئو

الم
ة 

سب
الن

يب
رت

الت الشعارالروابط والوصالتاالتساقالفهرس

X
43

X
44

X
45

X
46

X
47

X
48

X
49

X
50

X
51

موقع أراضينا للزراعة 
91001√√√√√√√√√واإلنتاج الحيواني

اإلدارة المركزية لإلرشاد 
91001√√√√√√√√√الزراعي والبيئة

91001√√√√√√√√√الرادكون

777.82√√√√√√√األهرام الزراعي

777.82√√√√√√√جريدة مصر الزراعية

666.73√√√√√√عالم الزراعة

777.82√√√√√√√زراعة نت

777.82√√√√√√√قناة مصر الزراعية
قاعدة بيانات مصر 

444.44√√√√الزراعية

كما يتبين ان المواقع اإللكترونية الزراعية محل الدراسة تقع 
فهذه  اليكسا  موقع  لتصنيف  وفقاً  والسادس  الخامس  الصنف  في 
العربية  بإرتفاع عدد زوارها في جمهورية مصر  تتميز  المواقع 
من األفراد المهتمين بالزراعة مما قد يمكن استخدام هذه المواقع 
في نشر المستحدثات الزراعية بطريقة علمية وجذابة مع مراعاة 
المواقع  من  المستفيدين  بين  اإللكترونية  المواقع  جودة  معايير 

اإللكترونية الزراعية بشكل سريع.
           

جدول .8  .ترتيب المواقع اإللكترونية الزراعية وفقاً لسهولة التعامل مع المواقع اإللكترونية  

عنوان الموقع

المؤشرات

المجموع
)11(

ية
ئو

الم
ة 

سب
الن

يب
رت

الت الميزات التفاعليةسهولة التعامل

X
52

X
53

X
54

X
55

X
56

X
57

X
58

X
59

X
60

X
61

X
62

763.61√√√√√√√موقع أراضينا للزراعة واإلنتاج الحيواني

763.61√√√√√√√اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي والبيئة

545.53√√√√√الرادكون

654.52√√√√√√األهرام الزراعي

654.52√√√√√√جريدة مصر الزراعية

436.44√√√√عالم الزراعة

327.35√√زراعة نت

436.44√√√√قناة مصر الزراعية
436.44√√√√قاعدة بيانات مصر الزراعية
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التوصيات
التوصيات  استخالص  يمكن  نتائج  من  سبق  ما  إلى  استناداً 

التالية:
1- على ضوء ما تبين من نتائج  الدراسة أن المواقع اإللكترونية 
بالتطبيقات  مقارنة  الدراسة   من  الكافي  القدر  تنل  لم  الزراعية 
بإجراء  الدراسة  توصى  وبالتالي  اإللكتروني،  لإلرشاد  المختلفة 
الخدمة  لتقديم  استخدامها  في  أمالً  عنها  الدراسات  من  المزيد 

اإلرشادية للمستفيدين.

2- أوضحت النتائج أن موقع اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي 
والبيئة جاء في المرتبة األولى من حيث تطبيقه لمعايير تقييم جودة 
للزراعة  أراضينا  موقع  وجاء  الزراعية،  اإللكترونية  المواقع 
األهرام  موقع  واحتل  الثانية،  المرتبة  في  الحيواني  واإلنتاج 
المسئولين  بتوجيه  الدراسة  لذا توصى   ، الثالثة  المرتبة  الزراعي 
باإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي بضرورة التعاون مع القائمين 
تقديم  في  بالفعل  القائمة  المواقع  هذه  المواقع واستغالل  هذه  على 

الخدمة اإلرشادية الزراعية للمستفيدين.

المركزية  اإلدارة  موقع  أن  يتضح  الدراسة  نتائج  ضوء  في   -3
موقع  واحتل  األولي،  المرتبة  في  جاء  والبيئة  الزراعي  لإلرشاد 
موقع  الثانية،وجاء  المرتبة  الحيواني  واإلنتاج  للزراعة  أراضينا 
األهرام الزراعي المرتبة الثالثة من حيث تطبيقهم لمؤشرات تقييم 

جودة  محتوي المواقع اإللكترونية الزراعية، لذا يمكن التوصية 
الزراعية،  اإلرشادية  الخدمة  تقديم  في  المواقع  هذه  باستثمار 
المواقع  هذه  الزراعي إلمداد  العلمي  البحث  مع جهات  والتعاون 
المواقع  هذه  محتوي  إلثراء  الزراعي  العلمي  البحث  في  بالجديد 

اإللكترونية الزراعية.

4- على ضوء ما تبين من نتائج هذه الدراسة  فيما يتعلق بمؤشري 
سهولة اإلستخدام والميزات التفاعلية اتضح كل المواقع اإللكترونية 
لذا  المؤشرات  هذه  بنود  كلياَ  تستوفي  لم  الدراسة  الزراعية محل 
توصي الدراسة القائمين علي المواقع اإللكترونية الزراعية محل 
الدراسة اإلهتمام بهذان  المؤشران  لما لهما من أهمية حيث أنهما 

يؤثران علي سهولة استخدام الموقع للمستفيد. 

5- أوضحت النتائج المتعلقة بترتيب المواقع اإللكترونية الزراعية 
محل الدراسة وفقا لعدد الزوار بجمهورية مصر العربية كما يراها 
المرتبة  الزراعي احتل  إليكسا أن موقع األهرام  العالمي  الموقع  
األولي، وجاء في المرتبة الثانية موقع أراضينا للزراعة واإلنتاج 
بين  من  العربية  مصر  بجمهورية  الزوار  لعدد  وفقا  الحيواني 
التوصية  يمكن  لذا  الدراسة،  محل  الزراعية  اإللكترونية  المواقع 
باستخدام هذه المواقع في تقديم الخدمة اإلرشادية الزراعية وبصفة 
خاصة المواقع التي احتلت المراتب األولي وذلك لزيارة المهتمين 
بالزراعة لها والتي قد يكون بينهم مستفيدين من الخدمة اإلرشادية 

الزراعية.

جدول. 9.  ترتيب المواقع اإللكترونية الزراعية وفقاً لعدد الزوار

ترتيب الموقع وفقاً رابط الموقعاسم الموقعم
لعدد الزوار بمصر

أهمية 
الموقع

aradina.kenanaonline.com4112أراضينا للزراعة واإلنتاج الحيواني 1

http://www.caaes.org21,6827االدارة المركزية لالرشاد الزراعي والبيئة2

http://www.radcon.sci.eg100,2369شبكة اتصال التنمية الزراعية والريفية 3

http://agri.ahram.org.eg741األهرام الزراعي4

http://www.hayel1.com28,4538جريدة مصر الزراعة5

http://www.agricultureegypt.com11,8455عالم الزراعة6

http://www.zira3a.net2,1013زراعة نت7

http://misr.alzeraya.tv17,4746قناة مصر الزراعية8

http://www.agri-db.org10,7544قاعدة بيانات الزراعة المصرية9
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A Descriptive Study of The Quality of Agricultural Websites
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THIS RESEARCH is mainly aimed at identifying the use of agricultural websites for 
the quality standards of websites through achieving the sub-objectives )1( identifying 

the quality of the agricultural websites represented by the site of Our Lands for Agriculture 
and Animal Production, the site of the Central Administration of Agricultural Extension 
and Environment, the site of Al-Ahram Agricultural, The World of Agriculture, the site of 
Agriculture, the site of the Egyptian Agricultural Data, the site of Misr Agricultural Channel, 
the site of The Agricultural Newspaper Misr, and Radcon website. )2( Identifying the content 
of the agricultural websites. )3(- Identifying the quality of the design of agricultural websites 
under study. )4( - Identifying the quality of the organization of agricultural websites under study. 
)5(- Identifying the ease of dealing with the agricultural websites under study. )6( - Identifying 
the order of agricultural sites in the study according to the number of visits within the Arab 
Republic of Egypt. The main page of each agricultural website was studied as a unit of analysis 
and the content of 9 agricultural websites was analyzed. A list of the most important criteria 
used in evaluating the quality of the websites was prepared by designing a form of 62 items to 
meet the quality criteria of the agricultural websites; 4 standards reflect the quality of websites: 
)1( the quality of the content )information( agricultural websites, )2( the quality of agricultural 
web design, )3( the quality of the organization of agricultural websites, and )4( the ease of 
dealing with agricultural websites. In addition, agricultural websites were arranged according 
to the number of visits within Egypt using the global site Alexa, and analyzed agricultural sites 
under study in the period of time in May 2017. The most important results were as follows: 1. 
The Central Administration of Agricultural Extension and Environment ranked first in terms 
of its application of the criteria for evaluating the quality of the agricultural websites, and the 
site of Our Lands for Agriculture and Animal Production came in second place. It occupied 
the fourth place, while the positions of the World of Agriculture, Agriculture Net, the Radcon, 
Egypt Agricultural Channel, and the database of Agriculture ranked fifth, sixth, seventh, eighth 
and ninth respectively.
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