
Scientific Journal of Agricultural Sciences 3 (1): 408-424, 2021 

 10.21608/sjas.2021.73864.1092 DOI:180X)             -1796) / Online (ISSN 2535-Print (ISSN 2535 
 

408 

 تقييم موقع دوار اإلرشاد البيطرى االلكترونى من وجهة نظر مستخدميه
 

 محمد عبد العميم عمى عمى الرميمى
 

جامعة بنى سويف –كمية الزراعة -قسم اإلقتصاد الزراعى  
 
 العربي الممخص

 
ذلك من حيث توفر بعض أستيدف البحث بصفة رئيسية التعرف عمى رأى المبحوثين فى موقع دوار اإلرشاد البيطرى االلكترونى و 

المسئولية، والمحتوى، والتصميم، والتنظيم لمموقع المدروسة، وكذلك التعرف عمى  ثلواقع االلكترونية مالمتقييم المحددة لمدراسة ل معاييرال
قع، وأيضًا أىم السموك االتصالى لممبحوثين بموقع دوار اإلرشاد البيطرى، وأساليب عرض المعمومات التى يفضميا المبحوثين عمى المو 

 المعوقات التى تواجو المبحوثين عند استخدام الموقع.
مبحوثًا من مستخدمى موقع دوار اإلرشاد البيطرى  89قواميا  purposive sample غرضية وقد أجرى البحث عمى عينة

الصفحة بعد ذلك عمى  وضعتىا الكترونيًا، و ، وتم اختبار إلكترونيًا بإستخدام إستمارة استبيان إلكترونية اإللكترونى، وقد تم جمع البيانات
وتم اختبارىا مبدئيًا فى شير ، م0202خالل الفترة من شير أغسطس إلى شير أكتوبر عام  االلكترونى الرئيسية لموقع دوار اإلرشاد البيطرى

 حسابى المرجح. وكانت أىم النتائج ما يمى:يوليو. وأستخدم فى عرض البيانات وتحميميا العرض الجدولى بالتكرار والنسب المئوية، والمتوسط ال
%. 89,:درجة، وبنسبة  :989ارتفاع مستوى توافر معايير المسئولية لموقع دوار اإلرشاد البيطرى المدروسة فقد بمغ المتوسط العام 

المسئولة، وتحديد الفئة المستيدفة  وكذا ارتفاع ثالثة بنود من معيار مسئولية الموقع وىى ذكر أسم الجية المسئولة، وتوفر معمومات عن الجية
 %.922درجة، وبنسبة  0بمتوسط 

%. وأن أكثر 9:درجة. وبنسبة  9890توى لمموقع المدروسة فقد بمغ المتوسط العام لرأى المبحوثين ارتفاع مستوى توفر معايير المح
عمى  9899، و9899، ,:98ة المحتوى بمتوسط قدرة بنود معايير المحتوى توفرًا ىى بنود تنوع أساليب العرض، ودقة المعمومات، ومالئم

 الترتيب.
%. وأن 9:درجة. وبنسبة  9890تصميم الموقع المدروسة فقد بمغ المتوسط العام لرأى المبحوثين فى  ارتفاع مستوى توفر معايير

 .98:9أكثر معايير التصميم المدروسة توفرًا ىى بنود المون، والنص بمتوسط قدرة 
%. 98درجة. وبنسبة  ,988تنظيم الموقع المدروسة من وجية نظر المبحوثين فقد بمغ المتوسط العام  وفير معاييرارتفاع مستوى ت

 . ,989، 9899والخصوصية، والفيرس بمتوسط قدرة  ،وأن أكثر معايير التنظيم المدروسة توفرًا ىى بنود األمان
األن، البدء فى تفعيمو حتى الموقع منذ  وا% من المبحوثن استخدم4,أن حيث تبين تنوع السموك االتصالى لممبحوثين مع الموقع 

% من المبحوثين ال يستخدمون الموقع بشكل يومى، وأن معرفة أىم األخبار، وتصفح النشرات اإلرشادية، ومعرفة مواعيد التحصينات 78وأن 
  أكثر صفحات الموقع استخدامًا.ن األخضر ستخدام المبحوثين لمموقع، وأن صفحتى بنك المعمومات، والركىى أكثر األسباب إل
 % يفضمون عرض الموضوعات والمعمومات عمى الموقع فى ىيئة ممفات فيديو.,8ثالثة أرباع المبحوثين

تعددت معوقات استخدام الموقع وأن غالبية المعوقات مرتبطة بالشكل التقنى لمموقع من ضعف سرعة التحميل لمموقع، وضعف 
 )الوسائط( المستخدمة بالموقع من صور وفيديوىات. سرعة تشغيل المعينات

 الموضوعية -المسئولية -حداثة الموقع -مواقع اإلرشاد االلكتروني -معايير المواقع االلكترونيةالكممات الدالة : 

 المقدمة .1

وبسرعة ًا بعد يوم في العالم يتتزايد أىمية المعمومات يوم
عنصرًا من أساسيًا، و  ياً اقتصاد مورداً أصبحت المعمومات و متزايدة، 

 جانب األرض والعمالة ورأس المال وريادة األعمال.عناصر اإلنتاج ب

تتسم التى من خالل المعمومات اإلقتصادية حدد مستوى التنمية وي
الموضعية واالكتمال  ثلم الجودةصفات وخصائص  ببعض من
وفى عصر الرقمنة،  (Krzesaj M,2016: 185).والمصداقية

 اليواتف وأجيزة مثل واالتصاالت المعمومات وجياتكنول أحدثت



Elramily M.A.A.A., 2021 

409 
 

المعرفة  عمى الناس حصول كيفية في ثورة المحمولة الحاسوب
الخدمات )فاو  واستخدام التجارية األعمال وممارسة والمعمومات،

029: :4.) 
 world) المواقع االلكترونية العالميةشبكات ظيور منذ ف 

wide web) شبكة  تصبحأرن العشرين فى أوائل التسعينات من الق
فى  بشكل يومى االنترنت أحد أىم أدوات الحصول عمى المعمومات

الجماىيرية اإلتصال كونيا أحد أدوات فى و ، حياة غالبية األفراد
 ,Engholm)و والتجارية عمى مستوى العالمييوالترفي

Ida,2007:219).  ويتم الحصول عمى المعمومات من المواقع
إال أن ين رئيسيتين ىما التصفح، والبحث. االلكترونية بطريقت

معرفة أكثر عن يتطمب الشبكة العالمية  منعمى المعمومات  الحصول
االستخدام الفعال لألدوات المتاحة أكثر من عممية التصفح. 

(Krzesaj M,2016: 185-1992) ، ذا ما تتبعنا تطور تصميم وا 
زمنى محدد لتاريخ المواقع االلكترونية فيتضح أنو ال يوجد ليا ترتيب 

، تصميم المواقع االلكترونية مماثمة لما نجده فى الدراسات المختمفة
يتطمب الستخدام المواقع  ففى بدايات استخدام المواقع االلكترونية كان

عمى النصوص، ولكن مع  نية ميارات تقنية متقدمة العتمادهااللكترو 
ية رسومية ( بدأت تظير واجwww.انطالق شبكات الويب العالمية )

 ,Engholm) عمى اإلنترنت وأصبح أسيل وأبسط استخدامًا.
Ida,2007:221) 
أو  ةاالجتماعيلمواقع االلكترونية اتطور ظيور و ثم بدأ 

حيث يمكن  0292إلى عام  0222المحتوى التفاعمي من عام 
التفاعل معو باستخدام أدوات المواقع االلكترونية )الويب( لمستخدم 

في و (. Ramachandran  ،2014ت الرئيسية )البحث عن الكمما
أكثر جدوى من حيث  "الويب" المواقع االلكترونيةأصبح  0292عام 

معالجة المعمومات وتقديم المعمومات التي تتيح لمستخدم الويب 
 ,Bahry)استرداد المعمومات بناًء عمى البيانات التي يدخمونيا.
Masrom, Masrek, Mohamad, 2015: 18229) تمرت اس، و

واقع أصبحت الم إلى أنالداللية في التطور المواقع االلكترونية شبكة 
لشركات التي تدعم نحو اجية المستخدم األساسية و ىي االلكترونية 

بشكل  وفير المعمومات واألنشطة الترويجيةقوم بت، وتشبكات االنترنت
 ,Goal Rishabh, Pandey P S) عام فى جميع المجاالت

2014: 133). 
 التكنولوجيات انتشارواألغذية أدى  الزراعة قطاع وفي

 تحسن إلىة عز المو  والحوسبة بعد عن االستشعار وخدمات المحمولة
 المعمومات، والمدخالت، عمى الصغيرة الحيازات أصحاب حصول فى

فرص الدخول إلى األسواق. زيادة و ، والتدريب ،والتمويل
 الحيازات أصحاب جلدم فرصًا جديدة دلتو  الرقمية فالتكنولوجيات

منظمة األغذية ) رقمياً  وموج غذائي زراعي نظام في الصغيرة

المستخدمة فى  لمواقع االلكترونية. وقد لعبت ا(9: :029 والزراعة،
دورًا كبيرًا فى إحداث تغيرات  مجال الزراعة عمى وجو الخصوص

بتقنيات أكثر حداثة فى التقنيات المستخدمة استبدال بشكل كبير فى 
، كما ساعدت عمى توفير كم من البيانات الالزمة الزراعةالت جام

دون مشقة  حيث تواجدىم والكافية لكل من المزارعين والباحثين
 Goal Rishabh, Pandey P)لمحصول عميياالخروج من أماكنيم 
S, 2014: 133).  ( أن من أىم 909 -907: 0224بين قاسم )يو

اد الزراعى ىى التطورات تساعد عمى تطور اإلرش قد العوامل التى
السريعة فى مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لكونيا قادرة 
عمى استيعاب والتعامل مع الكم اليائل من تراكمات حجم المعمومات 
المتاحة لممنتج الزراعى. وعمى اإلرشاد الزراعى تجميع وتوفير 

صيميا إلى المعمومات وتفسيرىا واختيار المعمومات المطموبة بدقة وتو 
اتجو اإلرشاد  وبناًء عميوالجميور الزراعى فى وقت الحاجة إلييا. 

اإلرشادى االلكترونية اإلتصال الزراعى إلى تطبيق وتوظيف طرق 
نتاج إرشاد الزراع لمعمميات الزراعية التى تؤدى إلى زيادة اإلبيدف 

، حيحة فى الوقت المناسبصالزراعى عن طريق توفير المعمومات ال
لتغمب عمى المشاكل التى تواجو الطرق اإلرشادية الزراعية مع ا

  .(90,0: 0299لواحد، دراز، ا)عبد التقميدية 
اتصال البحوث باإلرشاد الزراعي  وتعتبر شبكة

(VERCON) التطبيقات العممية لتكنولوجيا المعمومات  أولى من
فـي مجال اإلرشاد الزراعي في مصر استخدمت واالتصاالت التى 

تالىا تطبيقات  ،م0229وذلك فى عام عبر االنترنت تخدمة المسو 
فى عام  (RADCON)شبكة اتصال التنمية الزراعية والريفية 

-:: 0299)الشافعى،بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة م ,022
 والزراعة األغذية منظمةقامت م 0299 منتصف عاموفى  .(90

نشاء موقع تصميمبتمويل  رشاد البيطرى" دوار اإل"بإسم  إلكترونى وا 
كأحد التطبيقات العممية فـي مجال عمى شبكة االنترنت  االلكترونى

من مربى الماشية واألغنام وىى لفئة  عبر االنترنت اإلرشاد في مصر
منظمة التعاون بين وذلك بإلرشاد الزراعى ا التى يستيدفيافئات ال

وزارة ب يطريةالب العامة لمخدمات الييئة، و (FAOاألغذية والزراعة )
 .العربية مصر الزراعة واستصالح األراضى بجميورية

دارة إبواسطة  لكترونىدوار اإلرشاد البيطرى اال قعمو يدار و 
بوزارة الزراعة  بالييئة العامة لمخدمات البيطرية اإلرشاد البيطري

واستصالح األراضى كموقع متخصص لنوعية محددة من الجميور 
موقع  اطالق فكرة نبعت وقد .ة واألغنام،اإلرشادى وىم مربى الماشي

 خالل تم جمعيا التى البيانات تحميل من دوار اإلرشاد البيطرى
 صوت لسماع منبراً  والبحرى، ليكون القبمى بالوجو المربين لقاءات
 لمخدمات البيطرية العامة الييئة وقيام ،استفساراتو عمى والرد الفالح
حتوائو إ إلى باإلضافة المربين يمت التى اليامة األخبار عن عالنباأل
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 بالتوعية اإلرشادية الخاصة النشرات جميع تتضمن مكتبة عمى
 . (موقع دوار اإلرشاد البيطرى) .واألغنام لمماشية البيطرية

  مشكمة البحث .2

االنتشار وتقديم  بقدرتيا عمىتكنولوجيا المعمومات تتصف 
ة قدرة المستخدم زيادمع خدمات معموماتية جديدة لممناطق الريفية، 

 وفيعمى التحكم فييا والتفاعل مع قنوات المعمومات التى توفرىا. 
الذكية  واليواتف اإلنترنت عبر السرعة العالية االتصاالت انتشار ظل

 ووسائل المحمولة، التطبيقات تتمتع اإلنترنت، شبكة إلى المستندة
 تاإلنترن عبر الصوتياإلتصال  وبروتوكول التواصل االجتماعي

 عمى الحصول لتحسين كبيرة بإمكانات المشاركة الرقمية ومنصات
منظمة األغذية ) الريفية في المناطق لمسكان والخدمات المعمومات
 Goal Rishabh, Pandey P  ذكرفقد  .(8: :029 والزراعة،

S (2014: 133)  أن المواقع االكترونية الزراعية أصبحت األن ىي
  باحثين الزراعيين.شريان الحياة لممزارعين وال

وأن ما يجعل المواقع االلكترونية )الويب( ناجحة ومفيدة 
 ىو جذب المزيد من االىتمام لدى المصممين لتمك المواقع. ويذكر

streen (2002)   ماليين من المواقع االلكترونية  األن يوجدأنو
عمى شبكة األنترنت العالمية، ولكن نجد نسبة ضئيمة منيا تمكنت من 

 streen  وأرجع  في اليوم الواحد. المستخدمينعدد من جذب 
السبب إلى أن غالبة مصممى المواقع ال يعرفون كيفية  (2002)

جعل المواقع االلكترونية التعميمية ناجحة، مع وجود ندرة لإلرشادات 
قع امصممى المو  أنالموجية لنجاح تمك المواقع االلكترونية. و 

 نادراً و  ى تحديد احتياجات المستخدمين.ف اً ال يستغرق وقت يةااللكترون
ما يسترشد مصممى المواقع من تجربة المستخدمين المستيدفين لفيم 

المصممين دائمًا عمى الجانب التقنى، غالبية  مع تركيزاحتياجاتيم، 
من  )أي أداء موقع الويب( أوعمى جانب توصيل المعمومات بدالً 

 .المستخدمتجربة عمى موقع الويب( أو  رظيم)وىو  ىالجمالالشكل 
أن أكثر الدراسات نفعًا ىى دراسة  ( عمى9:82) ويؤكد شرام

اإلتصال الجميور بصفاتو واحتياجاتو وعاداتو وتفاعمو مع وسائل 
اإلتصال وأثر ىذه الوسائل عمى معموماتو وسموكو نحو وسائل 

  المستخدمة.
 ألىدافواإلتصال أىم المشاكل التى تعيق تحقيق من أن و 

ىى عدم  ( نقاًل عن رحيم وآخرون992: :::9الشناوى ) اكرتيكما ذ
لى بالتعرف عمى احتياجات اىتمام القائمين عمى العمل االتصا

لعدم ربط مضمون الرسائل االتصالية بين احتياجات  مستيدفيو
الجماىير وبين األفكار المستحدثة، وكذلك عدم االىتمام فى كثير من 

عمى اختبار مدى توافق االساليب  االحيان برجع الصدى الذى يركز
االتصالية فى توصيل المعمومات المرغوبة أو األبقاء عمييا أو 

 تعديميا لجعميا أكثر فاعمية. 

وفي النياية، يصعب أو يستحيل تحديد تجربة المستخدم 
المستيدف من الموقع المصمم، حيث ال توجد نظرية ثابتة يستند إلييا 

 مستيدفين مما يجعل فيميا أمرًا صعبًا.لتحديد تجربة المستخدمين ال
األبحاث والكتابات حول معايير و وبإستعراض الدراسات 

بشكل عام والمواقع الزراعية عمى وجية تقييم المواقع االلكترونية 
)التودرى، عوض حسين، و، (Engholm, Ida,2007)الخصوص 

 Goal)و (، و0292 ،(، و)حسين، محمد مصطفى0292
Rishabh, Pandey P S, 2014: 133) ،

 ,Bahry, Masrom, Masrek)(، وRamachandran, 2014و)
Mohamad, 2015) ، ،(0299)أحمد، يوسف حافظ ،

 وجودأنو ال يوجد اتفاق عام عمى تبين   ،(Krzesaj M,2016)و
نما ىى محاوالت لتقييم المواقع االلكترونية، ومحددة  معايير موحدة وا 

وأن نوعية تعبر عن عممية التقييم، متعددة تسمح بإعطاء قيم كمية و 
 اإلختالف قد يرجع إلى التباين فى التخصصات الوظيفية والمينية

أو لميدف من إنشاء  والعممية ليؤالء القائمين بالدراسات والبحوث
فى تم تحديدىا ليستند إلييا . وقد تم استخالص أربعة معايير المواقع

من تمك وضع البحث تقييم موقع اإلرشاد البيطرى االلكترونى م
، authority))الفكرية وىى معايير المسئولية الكتابات والدراسات 

تحت كل منيمن  يندرج(، والتصميم، والتنظيم. Contentوالمحتوى )
 فرعية. معايير

أن تفيد فى اإلتصال المشكمة اذا كان لتكنولوجيا االعالم و 
نولوجيا مجال اإلرشاد الزراعى فإن البحث فى كيفية استخدام تك

واألعالم لتطوير العممية التعميمية، والقضاء عمى العقبات اإلتصال 
: :::9التى تواجيا ىو اليدف النيائى من ىذه اإلفادة )الشناوى، 

حيث أن إتاحة المعمومات لجميع فئات المستفيدين فى  (،992
المجال الزراعى يحتم مساىمة ىذه الفئات فى العممية األتصالية كما 

النظام اإلرشادى تمبية احتياجات ىذه الفئة من الجميور  يممى عمى
من أى  جزاء ال يتجزألذا فيعد التقييم (. 909 -907: 0224)قاسم، 

 عمل يراد لو االستمرارية والتطور.
وعمى الرغم من عدم وجود إتفاق حول معايير محددة لتقييم المواقع  

عية بشكل خاص. إال االلكترونية بشكل عام والمواقع االلكترونية الزرا
 أن ىناك إجماع عمى ضرورة التقييم.

رشاد البيطرى دف من إنشاء موقع دوار اإلوحيث أن الي
خدمة مرتبطة بفترة  مجرد تقديم خدماتو االلكترونية وليس استمرار

لذا تعد متابعة وتقييم الموقع أمر حتمى لمتأكد من   زمنية محدودة،
ىداف مؤسستو التى يتبعيا، ميا وأأنو يحقق أىدافو التى أنشىء من أج

تقييم المواقع بإستعراض الدراسات السابقة والتى تناولت وخاصة أنو 
فقد تبين االلكترونية الزراعية فى مجال اإلرشاد الزراعى فى مصر 

غالبية البحوث  أتضح أن (,029 ) الشافعى، وآخررونوفقًا لما ذكره 
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البحوث باإلرشاد الزراعى و اإلتصال قد تناولت موقع شبكة  والدراسات
)فيركون(، بإعتبارىا أولى التطبيقات الستخدام تكنولوجيا المعمومات 

ولكن لم يستدل الباحث عن واالتصاالت فى اإلرشاد الزراعى بمصر. 
"، لذا "موقع دوار اإلرشاد البيطرى اإللكترونىبحوث ودراسات تناولت 
 من إنشاء ىذذا المستيدفينرأى لمتعرف عمى توجب عمل ىذا البحث 

مربى الماشية واألغنام فى بعض العناصر التقيمية لموقع  وىمالموقع 
دوار اإلرشاد البيطرى من حيث توفر معايير المسئولية، والمحتوى، 

، مع التعرف عمى دوار اإلرشاد البيطرى والتصميم، والتنظيم بموقع
 السموك االتصالى لمستخدمى موقع دوار اإلرشاد البيطرى، وكذا

التى يفضميا التعميمى التعرف عمى اساليب عرض المحتوى 
المبحوثين، والتعرف عمى أىم المعوقات التى تواجو المبحوثين أثناء 
استخداميم لمموقع من أجل التوصل لمنتائج التى قد تساعد فى تطوير 

 الموقع مع تعظيم االستفادة منو والمحافظة عمى إستمراريتو

 أهداف البحث .3

تساقاً مع   مقدمة البحث ومشكمته أمكن صياغة األهداف التاليةوا 
التعرف عمى السموك االتصالى لمستخدمى موقع دوار  -9

 اإلرشاد البيطرى المبحوثين
التعرف عمى رأى المبحوثين فى موقع اإلرشاد البيطرى  -0

 اإللكترونى وذلك من حيث توفر المعايير التالية:
 المحتوى -  المسئولية )السمطة(. -
 التنظيم -   التصميم. -

التعرف عمى أساليب عرض المحتوى التعميمى المفضمة لدى  -4
 المبحوثين عمى الموقع المدروس.

التعرف عمى أىم المعوقات التى تواجو المبحوثين أثناء  -,
 استخدام الموقع المدروس.

 جرائية:التعريفات اإل .4

موقع إلكترونى مصمم عمى شبكة ىو : موقع دوار اإلرشاد الييطرى
لدولية االنترنت لنوعية محددة من الجميور اإلرشادى وىم المعمومات ا

مربى الماشية واألغنام وتتضمن مجموعة من الصفحات الرئيسية 
قضايا مرتبطة بالفئة المستيدفة، مع توفر عدد من  والفرعية تعالج
العامة  واىتمامات الييئة بنشاطات، مرتبطة فرعية الروابط لمواقع

ص المعنين بالموقع وتدار بواسطة إدارة ، واألشخالمخدمات البيطرية
 اإلرشاد البيطرى بالييئة العامة لمخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.

الجية المسئولة عن إدارة يقصد بو : و Authorityمسئولية الموقع 
يم مسئولية الموقع من خالل بنود يالموقع وبشكل مباشر ويتم تق

وذكر اسميا، وتحديد مقرىا  إمكانية تحديد الجية المسئولة عن الموقع
 وتحديد الفئة التى يستيدفيا الموقع عمى صفحاتو.

ما دارة موقع دوار االرشاد البيطرى بالركيزة االساسية إل ى: ىالمحتوى
وموضوعات ومعمومات وما  عناصركم ىائل من من  ويتضمن
مرتبطة بالحيوانات المزرعية وصحتيا وطرق  من مواد وتحتوي

التحديث،  عناصر ناصر تقييم المحتوى كل منع . وتشملعالجيا
 والمالئمة، والموضوعية، ودقة المعمومات، وتنوع أسموب العرض

ويقصد بو كل ما يجعل من موقع دوار اإلرشاد البيطرى  :التصميم
فى أفضل وأبيى صورة وىو يشمل كل ما يخص النواحى المرئية فى 

الموقع وعمى  تصميم الموقع ليكون لو القدرة عمى جذب مستخدمى
النقاط التالية: الجاذبية،  كل من مراعاة مع ستخدامو،فى إ ستمراراال

والمون، والوسائط المتعددة )ممفات الفيديو، والصوت، والنص، 
 والصورة(
يقصد بو ىيكمة وتقسيم وترتيب صفحات وأقسام وخدمات : التنظيم

عمى يطرى بيدف سيولة االستخدام والحصول بموقع دوار اإلرشاد ال
سيولة وفى أقل وقت ممكن. ومن المعايير التى تقييم بخدمات الموقع 

حتواء الموقع عمى فيرس، ووجود روابط ووصالت إتنظيم المواقع ىى 
لى الصفحات الفرعية، مع وجود شعار يعبر عن  تسمح بالتنقل من وا 
الموقع ومدرج فى مكان مميز عمى صفحات الموقع، مع توفر 

 ية لمستخدمى الموقع لمحصول.عنصر األمان والخصوص

 الطريقة البحثية .5

الوصفية، وقد  االجتماعية ينتمى ىذا البحث إلى الدراسات
 استخدم المنيج الوصفى المسحى االجتماعى فى ىذا البحث.

موقع دوار اإلرشاد البيطرى  أجرى ىذا البحث عمىوقد 
  ةعمى عينة غرضي، العالمية عمى شبكة االنترنتالواقع لكترونى اإل

purposive sample مستخدمى ومستيدفى  من اً مبحوث 89قدرىا
 ومستيدفى الموقع روعى فى اختيارىم أن يكونوا من مستخدمى

  من مربى الماشية واألغنام. الموقع
رشاد وقد تم جمع البيانات من مستخدمى موقع دوار اإل

ت داعد وذلك بإستخدام إستمارة استبيانلكترونى، البيطرى اإل
اإلنترنت شبكة وضعت عبر و  ،لتحقق أىداف البحثخصيصًا 

لصفحة الرئيسية لموقع دوار اإلرشاد البيطرى با
(http://dawarvetext.org/index.aspx).  خالل الفترة من

 ةبعد اختبار االستمار  ،م0202أغسطس إلى شير أكتوبر عام  شير
المطموبة لتكون  م، وعمل التعديالت0202وليو عام خالل شير ي

صالحة لجمع البيانات وتم وضعيا عمى الصفحة الرئيسية لمموقع 
 رشاد البيطرىتقييم موقع دوار اإل"بعنوان  لمستخدمى الموقع كخبر
بالخبر  موضحاً  ،ونى من وجية نظر مستخدمى الموقع"االلكتر 

، وبمغ عدد الستبيانرابط استمارة ا اليدف من البحث ومتضمناً 
استمارة،  0:عدد  المستممة والمستوفاه لجميع البياناتاالستمارات 

http://dawarvetext.org/index.aspx
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، البحث الحالىمستيدفى غير لكونيا من استمارة  ,9وتم استبعاد 
 89استمارة لعدد  89االستمارات السميمة  ليصبح إجمالى عدد

 مبحوثًا.
 وتضمنت إستمارة اإلستبيان أسئمة مغمقة، تم توزيعيا عمى

 :رئيسية والتى تحقق اإلجابة عمييا أىداف البحث وىى أقسام خمسة
القسم و  ،واالتصالية لممبحوثين متعمق بالبيانات الشخصيةاألول  القسم
عمى موقع دوار اإلرشاد السموك االتصالى لممبحوثين خاص ب الثانى

متعمق برأى المبحوثين  القسم الثالثو ، )االشتراك بالشبكة(البيطرى 
معايير المسئولية، والمحتوى، والتصميم)النواحى  توفرفى مدى 

 ،عمى موقع اإلرشاد البيطرى من وجية نظرىمالفنية(، والتنظيم، 
عن أىم اساليب عرض المعمومات التى يفضميا  والقسم الرابع

 معوقاتمتعمق باألخير والقسم الخامس و المبحوثين عمى الموقع، 
 ة نظر المبحوثين.استخدام موقع اإلرشاد البيطرى من وجي

استخدمت البيانات الخام  وتم معالجة البيانات كميًا كاالتى:
 من حيث:واالتصالية لممبحوثين  بالبيانات الشخصية تعمقي فيما

اإلتصال دمة فى خالسن، والمينة، والمؤىل الدراسى، واألجيزة المست
لمواقع االلكترونية، وعدد ساعات استخدام بشبكة االنترنت وا

ات نت اليومية، ومصدر معمومات المبحوثين عن الحيواناالنتر 
 .المزرعية وصحتيا

وتم قياس المتغير المتعمق بالسموك االتصالى لممبحوثين 
مصدر معرفة )سموك المستخدمين لمموقع االلكتروني( من حيث 

والفترة الزمنية ألستخدام  المبحوثين بموقع دوار اإلرشاد البيطرى،
استخدام الموقع، وفترات  المبحوثين فى ةاستمراري مدىالموقع، و 
، ونوعية الروابط التى لموقع، وأسباب استخدام الموقعا استخدام

قد استخدمت ، و يستخدميا المبحوثين من عمى موقع اإلرشاد البيطرى
 الخام فى المعالجة االحصائية ليا.البيانات 

مستوى معرفة واستخدام المبحوثين وتم قياس المتغير المتعمق ب
بنك المعمومات، والركن  صفحات لصفحات الموقع الرئيسية وىى

 من خالل تسجيل .رى، وبنك األسئمة، وأسئمة وطمباتاألخبا
، وال تيم عمى مقياس من ثالث فئات وىى )دائما، واحياناً ااستجاب

( عمى 9، 0، 4) يةدرجتمك االستجابات القيم ال استخدم( وأعطيت
 الترتيب.

المدروس من خالل  الموقع مسئوليةار اليمع توفرتم قياس 
 رونىار المسئولية لمموقع االلكتيمعبارات تعبر عن خمس ع
، 0نعم ، ال(، وأعطيت لو درجات)) ثنائىمن خالل مقياس المدروسة 

 عمى الترتيب. (9
من لمموقع االلكترونى  لمحتوى المدروساار يتوفر مع وقيس

ر التحديث، خمسة عناصر ىى عنصوزعو عمى م ةعبار  (02) خالل
والمالئمة، والموضوعية، ودقة المعمومات، وتنوع أسموب العرض، 

. (7، 9، ,، 4، 0)حيث كان عدد العبارات لكل منيا عمى الترتيب 
 المحتوى المدروسةر اتعبر عن معيالعبارات  إجمالى ىذهحيث أن 
من خالل مقياس ثنائى )نعم ، ال(، ، وذلك ترونىااللكلمموقع 

  .( عمى الترتيب9، 0ت)وأعطيت لو درجا
 ةعبار  (98)ر التصميم المدروس من خالل ايوقيس توفر مع

عناصر ىى عنصر الجاذبية، والنص، والمون،  ألربعموزعة 
، ,، 9، ,)حيث كان عدد العبارات لكل منيا والوسائط )المعينات(، 

ار يعن مع( عبارة عمى الترتيب. حيث أن ىذه العبارات تعبر ,
االلكتترونى من خالل مقياس ثنائى )نعم ، ال(، التصميم لمموقع 

 ( عمى الترتيب.9، 0وأعطيت لو درجات)
ألربع  موزعةعبارة  (99)ر التنظيم من خالل اوقيس توفر معي

ىى عنصر الشعار، والفيرس، والروابط، واألمان  عناصر
( 4، 7، ,، 0)حيث كان عدد العبارات لكل منيا والخصوصية. 

ر التنظيم اعن معيحيث أن ىذه العبارات تعبر عبارة عمى الترتيب. 
المدروسة لمموقع االلكتترونى من خالل مقياس ثنائى )نعم ، ال(، 

 .( عمى الترتيب9، 0) وأعطيت لو درجات
التى  عرض المعموماتالالتعرف عمى أىم أساليب وقيس 

أساليب عمى متغير  7وضع الموقع من خالل  يا مستخدمىضميف
 .( عمى الترتيب9، 0وأعطيت لو درجات)ثنائى )نعم، وال( 

وقيست المعوقات التى تحد من استخدام موقع دوار اإلرشاد 
والبالغ عددىا سبع عشر عمى مقياس اختيار من متعدد البيطرى 

عبارة، وقد طمب من كل مبحوث وضع االستجابة التى يراىا مناسبة 
 لدرجة تواجدىا.

حصر العددى، وقد أستخدم فى عرض البيانات وتحميميا ال
 .المرجح والنسب المئوية، والمتوسط الحسابى

وتم حساب المتوسط المرجح لتوفر معايير كل من )المسئولية، 
والمحتوى، والتصميم، والتنظيم( لمموقع االلكترونى بقسمة مجموع 

 درجات المبحوثين لكل معيار عمى عدد المبحوثين.
من  وتم حساب النسبة المئوية لمتوسط درجة توفر كل

)المسئولية، والمحتوى، والتصميم، والتنظيم(، وذلك بنسبة ىذا 
 .0المتوسط لكل معيار إلى أقصى درجة لالستجابة وىى 

ولتحميل بيانات البحث إحصائيًا استخدم العرض الجدولى 
 لحسابى المرجح.بالتكرار والنسب المئوية، والمتوسط ا

 النتائج ومناقشتها .6
 وصف عينة البحث: . 1.6
 األتى: .9رقم  ت البيانات الواردة بجدولأوضح

% من المبحوثين يقعون فى فئة السن 4289 أنتبين  السن: -1
% 0987 بقميل ن ما يزيد عن ربع المبحوثينأ( سنو، و :9 -92)

 عن خمسما يزيد سنة، و  (:4 -42يقعون فى الفئة السنية )
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 78الشخصية واالتصالية  ن= . التوزيع العددى والنسبى لممبحوثين وفقاً لخصائصهم 1جدول 

 % عدد الخصائص م % عدد الخصائص م
 : السن 9

 ( سنة42)أقل من 

 ( سنة:4 -42)
 ( سنة:, -2,)
 ( سنة:9 -92)

 
98 
02 
98 
0, 

 
0989 
0987 
0989 
4289 

 مدة اإلتصال االنترنت يومياً  ,
 أقل من ساعة 

 ( ساعة9-0)
 ( ساعة0-4)
 ساعات فأكثر 4

 
, 
98 
02 
48 

 
989 
0989 
0988 
,88, 

 المؤهل الدراسى 0
 متوسط

 فوق المتوسط
 عالى

 دراسات عميا

 
9, 
92 
49 
97 

 
988: 
90.9 
,988 
0289 

 أجهزة المستخدمة لالتصال باالنترنت* 9
 تميفون محمول

 حاسب آلى مكتبى
 الب توب

 تابمت

 
89 
9, 
4, 
8 

 
92282 
998: 
,487 
989 

 المهنة 4
 مربى ماشية وأغنام 
 عمربى ماشية ومزار 

 مربى ماشية وذو مينة أخرى

 
02 
,0 
97 

 
0987 
948: 
0289 

 مصدر معمومات بصحة الحيوان* 7
 موقع دوار اإلرشاد البيطرى

 مواقع متخصصو بشبكة األنترنت
 الطبيب البيطرى

 محال األدوية البيطرية
 األىل والجيران
 الوحدة البيطرية

 
97 
97 
,, 
,4 
90 
9 

 
8989 
8989 
978, 
9989 
9984 
9284 

 حسبت النسبة المئوية وفقًا لتعدد األجيزة المستخدمة ووتعدد مصادر معرفتيم * مصدر: استمارات االستبيانال

 (، وفئة42يقعون فى فئتى السن )أقل من  بقميل %0989المبحوثين 
من عرض النتائج السابقة يتضح توفر عمى الترتيب.  (:,-2,)

نسب وأن تقارب  جميع الفئات العمرية المستخدمة لخدمات الموقع،
ى وى كبار السنفئات فلمموقع،  فئتى الشباب وكبار السناستخدام 

تقبل قد يكون ليا تأثير مباشر عمى ، و الخبرات الدييالفئة السنية التى 
والحكم عمييا بما لدييم من  األفكار الجديدة عمى صفحات الموقع

ربى أقرانيم من مبين نشر محتويات الموقع عمى  مع قدرتيم، خبرات
لبحث او وىى الفئة التى تتسم بالحيوية  فئة الشبابو  .الماشية واألغنام

و قبوليم  الشبابقناعة  ىذا يدل عمى عن كل ما ىو جديد.دائمًا 
موضوعاتو وأنو بيت لمخبرة يمكن  بحداثةبالموقع و واقتناعيم 

االستعانو بو فى أكتساب المعارف والميارات الخاصة بصحة الحيوان 
لكترونى العمل ألمر الذى يتطمب معو من إدارة الموقع األا المزرعى.

عمى مزيد من التصمميات التى تناسب جميع الفئات العمرية، بشكل 
يسمح بجذب مزيد من الفئات العمرية باإلضافة إلى المحافظة عمى 

 المستخدمين الحاليين واستمرارىم.
% 988, المبحوثينأقل من نصف تبين أن  المؤهل الدراسى: -2
 %0289 المبحوثين خمسوأن من ذوى المؤىالت العميا، ميل بق

% من 9089 و %،9889عمى دراسات عميا، بينما  حاصمون
مؤىل متوسط، وفوق المتوسط عمى عمى حاصمون المبحوثين 
 إرتفاع المستوى التعميمى لغالبية المبحوثينمما سبق  بينتالترتيب، وي

لى ودراسات % من الحاصمون عمى مؤىل عا7:80المستخدمين 
مزيد من من إدارة الموقع  وىى نسبة ليست بالقميمة والتى تتطمب عميا

مستخدمييا من ذوى  فئةقدرات الموقع لتتناسب مع  رفعلاالىتمام 
وفى نفس الوقت العمل عمى جذب مزيد من  المؤىالت العميا

 .المستويات التعميمية األخرى من المربين
يعممون % 0987 المبحوثينعن ربع  ما يزيد تبين أن المهنة: -3

بينما نجد أن أكثر من نصف ، الماشية واألغنام فقط فى تربية
يعممون و % من مربى الماشية واألغنام :948 بقميل المبحوثين
يم ديلمن مربى الماشية و  %0289 خمس المبحوثين ، وأنبالزراعة

يستنتج من ذلك أن الغالبية العظمى من المبحوثين و  مين أخرى.
يكتفون بمينة تربية األغنام والماشية كمصدر دخل ليم  % ال,8,8

ذلك عمى تأديتيم فى تحسين قد يؤثر وأنيم يمتينون مين أخرى، و 
من  ، األمر الذى يتطمبةياالنتاج واالنتاجية من تربية األغنام والماش

 يذه الفئةلتناسبًا أكثر مزيد من األنشطة اإلرشادية ليم إدارة الموقع 
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مصدر الموقع ين لتربية الماشية واألغنام ليكون من غير المتفرغ
 .معرفة رئيسى ليم

% من إجمالى ,88,: يتضح أن االنترنت يومياً باإلتصال مدة  -4
ساعات  4باألنترنت مدة تزيد عن  يقومون باالتصالالمبحوثين 

باالنترنت فى  وا% يتصم0988زيد عن ربع المبحوثين ، ومايفأكثر
ن باالنترنت فى % يتصم0989يًا، و( ساعات يوم4 -0قدرىا ) مدة

باالنترنت فى  ا% من المبحوثين يتصمو 989وأن ( يوميًا، 0-9مدة )
وثين مدة تقل عن الساعة يوميًا، ويستنتج من ذلك أن جميع المبح

اإلتصال مدة أن بشكل يومى، و  باألنترنت ويستخدمونو يتصموا
م االنترنت وتعكس مدى اىتمام المبحوثين باستخدا مناسبة باالنترنت
الموقع بشكل خاص،  من مسئولىمما يتطمب  .ليم مفضمةكوسيمة 
العمل اإلرشادى الزراعى واألجيزة اإلرشادية الزراعية  ومسئولى
المجاالت كافة فى  شبكة االنترنت باستغالل امكانيات القيام المختمفة

 .جماىيرية زراعية كطريقة إرشادية بشكل عام اإلرشادية الزراعية
 جميع : تبين أناالتصاالت باالنترنت المستخدمة فى أجهزة -5

اإلتصال جياز التميفون المحمول فى  ونيستخدم% 922  المبحوثين
من إجمالى المبحوثين يستخدمون  %487,األنترنت، وأن شبكة ب

% 989%، و:998بينما ، لى المحمول )الب توب(جياز الحاسب اآل
بى، والتابمت عمى حاسب اآللى المكتمن المبحوثين يستخدمون ال

اإلتصال زة المستخدمة بانتشار األجيتنوع و ىذا يبين مدى . الترتيب
من خالل التميفون  باالنترنتاإلتصال  إمكانية يوضحباالنترنت، مما 

دارة مما يتطمب من  .المحمول مسئولى العمل اإلرشادى بشكل عام وا 
مع  إستغالل ىذه الميزه والتواصل الموقع االلكترونى بشكل خاص

ت واألخبار عمى مدار االمعموم وتحديثىؤالء المستخدمين ونشر 
رشادية الزراعية مع ضبط تصميم المواقع االلكترونية اإلالساعة 

لتحقيق أكبر إستفادة من لتتناسب وخدمات أجيزة التميفون المحمول 
 .تواجد أجيزة المحمول لدى المستيدفين

نتائج أن : أظيرت المصدر المعمومات عن صحة الحيوان -6
% من المبحوثين يحصمون عمى معموماتيم فى مجال صحة 8989

مواقع و موقع دوار اإلرشاد البيطرى االلكترونى، الحيوان من خالل 
يمييم الطبيب البيطرى ومحال  .متخصصة عمى شبكة االنترنت

% عمى الترتيب، وأن أقل 9989و %،,978دوية البيطرية بنسب األ
ىل والجيران، والوحدة البيطرية لدى مصادر المعرفة ليم ىى األ

% من إجمالى المبحوثين عمى الترتيب. يستنتج 9284% و 9984
عن صحة  من ذلك أن غالبية المبحوثين يستمدون معموماتيم

االلكترونية، يمييا من المصادر الجماىيرية  ت المزرعيةاناالحيو 
 المصادر الفردية الشخصية من الطبيب البيطرى، ومحال األدوية

مما يتطمب من مسئولى الموقع العمل  .البيطرية)الصيدليات البيطرية(

الموقع لكسب مزيد من المستيدفين  لتحديثعمى مزيد من الجيد 
 واستغالل ىذذه الفئة.

يستنتج تنوع الجميور اإلرشادى  ومما سبق عرض
فى خصائصة الشخصية،  موقع دوار اإلرشاد البيطرىل المستخدم
التى تستخدم الموقع  العمريةوفر جميع الفئات تتحيث  ،واالتصالية

رتفاع المستوى التعميمى ا معالشباب وكبار السن،  تىفئ من
الحاصمين عمى و أصحاب المؤىالت العميا  منلمستخدمى الموقع 

الماشية فيوجد مربى مستخدمى الموقع مين ، وتنوع العميا الدراسات
غنام والماشية، الزراعة مع تربية األواألغنام فقط، ومن يمتين 

مع تربية األغنام  أخرى غير زراعية وآخرون يمتيونون مين
 الجماىيرية االلكترونية ىى مصدراإلتصال . وأن وسائل والماشية

وأن جميع  ،مبحوثين عن الحيوان الزراعى وصحتومعمومات ال
المبحوثين يستخدمون االنترنت بشكل يومى ومن خالل استخدام 

 ل.المحمو  جياز التميفون

  لممبحوثين البيطرى اإلرشاد دوار بموقع االتصالى السموك . 2.6

 دوار موقع لمستخدمى االتصالى السموك عمى التعرف يستيدف
 :حيث من وذلك البيطرى، اإلرشاد

 يتضح: البيطرى اإلرشاد دوار الموقع بإستخدام المعرفة مصدر -1
 دوار بموقع المبحوثين معرفة مصدر أن. 0 رقم جدول بيانات من

 ىى% 7788 المبحوثين ثمثى لدى االلكترونى البيطرى اإلرشاد
  لدى واألصدقاء البيطرى، الطبيب يمييا ،(F)بوك الفيس صفحة
 من ويستنج. الترتيب عمى المبحوثين اجمالى من% ,78و ،%:078
 مواقع وبخاصة االلكترونية الجماىيرية اإلرشادية الطرق أىمية ذلك

 ويتضح الجماىيرية، الطرق عن لدييم ضيمياوتف االجتماعى التواصل
 الفيس صفحة وبخاصة االجتماعى التواصل صفحات أىمية أيضاً 
 موقع إدارة من يتطمب لذا الجديدة، االلكترونية المواقع نشر فى بوك
 فى الزراعية اإلرشادية واألجيزة خاصة، البيطرى اإلرشاد دوار

 التواصل صفحات لاستغال عامة، الزراعى اإلرشاد مجاالت مختمف
 بوك الفيس صفحات وبخاصة االنترنت شبكة عمى االجتماعى
 .اإلرشادية توصياتيا وأىم ومواقعيا منتجاتيا عن لألعالن لتستخدم

 بداية استخدام الموقع االلكترونى واالستمرار فى استخدامه: -2
% من اجمالى المبحوثين بدأو 487,. أن 0يبين نتائج جدول رقم 

( شير وىى فترة بداية تشغيل الموقع ,0 -90وقع منذ )استخدام الم
 -7% قد استخدموا الموقع منذ ):988عمى شبكة االنترنت، وأن 

% من المبحوثين استخدموا الموقع منذ أقل 4989( شير، بينما 90
شيور وىى أخر فترة لجمع البيانات من المبحوثين. ويستدل  7من 

لدوار اإلرشاد البيطرى مازال  من ىذه النتائج أن الموقع االلكترونى
يستقطب مستخدمين منذ إنشاءه إلى اآلن وأن جميع المبحوثين 

 % مستمرون إلى اآلن فى استخدام الموقع كما مبين ببيانات 922
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 78توزيع العددى والنسبى لممبحوثين وفقاً لسموكهم االتصالى لموقع دوار اإلرشاد البيطرى ن= ال .2جدول 

 % عدد العنصر م % عدد العنصر م
 مصدر المعرفة بالموقع 1

 Face bookصفحتى     
 الطبيب البيطري     

 األصدقاء    

 
90 
09 
9 

 
7788 
078: 
78, 

 استمرار استخدام الموقع 4
 نعم        
 ال             

 
89 
2 

 
92282 
2282 

 بداية استخدام الموقع 2
 أشير 7أقل من      
 ( شير90 - 7)     
 ( شير,0 – 90)     

 
42 
9, 
4, 

 
4989 
988: 
,487 

 فترات استخدام الموقع 5
 يومياً     
 مرة واحدة كل اسبوعياً    
 مرة واحدة كل أسبوعين   
 مرة واحدة فى الشير   

 
07 
4, 
8 
99 

 
4484 
,487 
:82 
9,89 

 الموقع أسباب استخدام 3
 معرفة أىم األخبار 

 تصفح النشرات اإلرشادية
 حصيناتمعرفة مواعيد الت

 معرفة ميعاد ومكان القوافل البيطرية
 مشاىدة فيديوىات إرشادية

 مشاىدة البوسترات)ممصق إرشادي(
 االستفسار عن معمومة
 طمب خدمة عالجية

 معرفة مواعيد الندوات والتدريبات 
 متابعة أراء وتعميقات المربين

 
9: 
,4 
,4 
0, 
0, 
9: 
90 
90 
9 
, 

 
8987 
9989 
9989 
4289 
4289 
0,8, 
998, 
998, 
9280 
989 

 نوعية الروابط المستخدمة 6
 موقع الييئة العامة لمخدمات البيطرية 
 صفحة اإلرشاد البيطرى بالفيس بوك
 موقع رابطة تطوير الثروة الحيوانية

 موقع منظمة األغذية والزراعة )الفاو(
 معيد بحوث األمصال البيطرية
 معيد بحوث التناسميات الحيوانية

 النتاج الحيوانىموقع معيد بحوث ا
 موقع مزارع األلبان جامعة بنسمفانيا

 
4: 
47 
99 
98 
: 
: 
4 
0 

 
9282 
,780 
0489 
0989 
9989 
9989 
489 
087 

 المصدر: استمارات االستبيان

. األمر الذى يتطمب من مسئولى الموقع عمل المزيد من 0جدول 
ب الجيد الستمرارية ىؤالء المستخدمين لمموقع مع العمل عمى استقطا

 مشتركين جدد.
. أنو يوجد 0توضح نتائج جدول رقم أسباب استخدام الموقع:  -4

عدد من األسباب التى دفعت المبحوثين الستخدام موقع اإلرشاد 
%، 8987البيطرى وتمثمت األسباب فى معرفة أىم األخبار بنسبة 

وبتصفح النشرات اإلرشادية، والتعرف عمى مواعيد التحصينات بنسبة 
يما، وأن أقل األسباب التى كانت دافع الستخدام % لكل من9989

المبحوثين لمموقع ىى معرفة أراء وتعميقات المربين، والتعميق عمى 
% لكل منيما. نستنتج 989األخبار وأىم االحداث عمى الموقع بنسبة 

التى دفعت المستيدفين المذكورة من ىذه النتائج أن غالبية األسباب 
ات الرئيسية إلنشاء الموقع االلكترونى الستخدام الموقع ىى المبرر 

لإلرشاد البيطرى، األمر الذى يتطمب من مسئولى الموقع االىتمام 
لموقع تمبية لدوافع باوزيادة تواجدىا  األسبابوزيادة التركيز حول ىذه 

 مستخدمى الموقع.

أن ثمث  .0يتبين من نتائج جدول رقم  :لموقعاستخدم افترات   -,
نجد أن  يومي، بينما بشكل دمون الموقع% يستخ4484المبحوثين 

% من المبحوثين يستخدمون الموقع مرة كل أسبوع، وأن 487,
% من إجمالى المبحوثين يستخدمون الموقع مرة كل :و%، 9,89

جميع أن ذلك  . يستنتج منكل شير عمى الترتيب ةسبوعين، ومر أ
إال أن منذ إنشاءه إلى األن،  استخدام الموقع فىمستمرون المبحوثين 

من مما يتطمب  .غالبية المبحوثين ال يستخدمون الموقع بشكل يومى
رفع كفاءة الموقع لجذب الجيد من أجل  القيام بمزيدمسئولى الموقع 

بشكل يومى وخمق االحتياج لدييم ليكون ىناك حاجة مستخدمية 
 .وممواظبة عمى استخدامل
يتضح  :نوعية الروابط المستخدمة عمى موقع اإلرشاد البيطرى -9

رشاد أكثر الروابط استخدامًا عمى موقع اإل. 0جدول رقم  من نتائج
البيطرى ىى موقع الييئة العامة لمخدمات البيطرية، وصفحة اإلرشاد 

من % 780,%، و92البيطرى المصرى عمى الفيس بوك لدى 
موقع معيد بحوث عمى الترتيب، وأقمين إستخدامًا ىى المبحوثين 
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جامعة بنسمفانيا  –رشادى لمزارع األلبان موقع اإلنتاج الحيوانى، والاأل
 % من إجمالى المبحوثين عمى الترتيب.087%، و489لدى 
تبين من  مستوى استخدام صفحات موقع اإلرشاد البيطرى: -7

. أن ما يقرب من ثالثة أرباع المبحوثين 4نتائج بيانات جدول 
رى % يستخدمون صفحة بنك المعمومات، وصفحة الركن األخبا,8,8

% من إجمالى المبحوثين ال يستخدمون :998بصفة دائمو، بينما 
صفحة عمى المصطبة، وأن مايزيد عن نصف المبحوثين بقميل 

% ال يستخدمون أيضًا صفحتى اسئمة وطمبات المربين، وبنك 9489
األسئمة عمى الموقع. من العرض السابق يتضح أن أكثر الصفحات 

البيطرى ىما صفحتى بنك  استخدامًا عمى موقع دوار اإلرشاد
المعمومات والركن االخبارى، يمييما فى الترتيب صفحتى اسئمة 
وطمبات، وبنك األسئمة، وأقميما أستخدامًا ىى صفحة عمى 

إجراء تقييم مستمر  المصطبة. األمر الذى يتطمب من مسئولى الموقع
لفعالية الصفحات المستخدمة وتحديث التصميمات بما يتناسب مع 

جات ورغبات المتابعين ليا ولمحتواىا ولخدماتيا  لتحقيق إحتيا
ستخدام المبحوثين ليا  األىداف المطوبة وزيادة درجة تعرض وا 

 وخصوصًا أنيا من الصفحات الرئيسية لمموقع.

 78ن= اإلرشاد البيطرى صفحات موقع استخدامممبحوثين وفقاً لمستوى العددى والنسبى لتوزيع ال. 3جدول 

 الصفحات م
 االستخدامستوى م

 ال احياناً  دائماً  المجموع
 % عدد % عدد % عدد % عدد

 92282 89 989 , 0289 97 ,8,8 99 بنك المعمومات 9
 92282 89 0289 97 989 , ,8,8 99 الركن األخبارى 0
 92282 89 9489 0, 0987 02 0289 97 اسئمة وطمبات المربين 4
 92282 89 9489 0, 0987 02 0289 97 بنك األسئمة ,
 92282 89 :998 78 9284 9 989 , عمى المصطبة 9

 ت = تكرار*  المصدر: استمارات االستبيان

 والتعميمية المبحوثين فى معايير بعض الجوانب الفنية ىأر . 3.6
 حيث:من  البيطرى المدروسة لموقع دوار اإلرشاد

موقع ل )السمطة( معايير المسئولية توفرالمبحوثين فى رأى  - أ
  :ى المدروسة وفقاً لوجهة نظرهمر اإلرشاد البيط دوار

أن المتوسط العام لرأى المبحوثين فى توفير . ,جدول من نتائج تبين 
معايير المسئولية لموقع دوار اإلرشاد البيطرى المدروسة من وجية 

%. وتشير النتائج 89,:درجة، وبنسبة  :989نظر المبحوثين قد بمغ 
توفر بنود معايير %  أقروا ب922المبحوثين  جميع بنفس جدول أن

الجية أسم  ذكر حيثمن رشاد البيطرى المسئولية لموقع دوار اإل
معمومات عن وتوفر ، فى الصفحة الرئيسية المسئولة عن الموقع

من د الفئة المستيدفة لمموقع، يحدتو ، الجية المسئولة عن الموقع
وضوح اليدف من % ب7788أقر ثمثى المبحوثين بينما وجية نظرىم، 

وأن ات الموقع، مكتوب عمى صفح عاليدف من الموقأن الموقع، و 
. الموقع بمسئولىاتصال وسيمة إتاحة % من المبحوثين أقروا ب9289
قد حددوا الجية المسئولة عن الموقع  % من المبحوثين :8,:إال أن 

دارتيا وىى الييئة العامة لمخدمات البيطرية، ع ما يزيد عن ربوأن  وا 
لمموقع وىى  قد حددوا الفئة المستيدفة فعالً  %0988المبحوثين بقميل 

إرتفاع نسب  العرض السابقج من نونستفئة مربى الماشية واألغنام. 
 .رشاد البيطرىتوفر بنود معايير المسئولية عمى صفحة موقع دوار اإل

ذلك فى الحسبان ومحاولة الموقع وضع  األمر الذى يتطمب من إدارة
 وفىفى صدر الصفحة الرئيسية لمموقع اليدف من الموقع إبراز 
وتوضيح كيفية  لمموقعاإلتصال وسائل إبراز أيضًا و  فرعية،ال وصفحات

مفت إنتباه ت غ، وبصيمختمفةأماكن بأكثر من طريقة وفى اإلتصال 
 كى يتثنى لمستخدى الموقع التفاعل بشكل أفضل. مستخدمى الموقع

ير المحتوى لموقع دوار اإلرشاد رأى المبحوثين فى معاي. 4.6
 البيطرى المدروسة من وجهة نظرهم:

وفييا يتم التعرف عمى رأى المبحوثين فى توفر معايير 
المحتوى لموقع دوار اإلرشاد البيطرى من حيث التحديث، والمالئمة، 
والموضوعية، ودقة المعمومات، وتنوع أسموب العرض. حيث أظيرت 

سط العام لرأى المبحوثين فى محتوى موقع أن المتو  .9النتائج بجدول 
دوار اإلرشاد البيطرى المدروسة من وجية نظر المبحوثين قد بمغ 

%. كما تبين أيضًا أن أكثر معايير 9:درجة. وبنسبة  9890
المحتوى توفرًا تبعًا لمتوسطات درجة التوفر وفقًا لرأى المبحوثين ىى 

ومالئمة المحتوى بنود تنوع أساليب العرض، ودقة المعمومات، 
%، 889:عمى الترتيب، بنسبة  9899، و9899، ,:98بمتوسط قدرة 

%. بينما نجد أن بند التحديث أقل بنود المحتوى 289:%، و89,:و
درجة، وبنسبة  9899مناسبة من وجية نظر المبحوثين بمتوسط قدره 

 % من أجمالى المبحوثين 4:88%، و988,%. حيث أشار 8889
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 78ن= اإلرشاد البيطرى المدروسة معايير المسئولية )السمطة( لموقع دوارلرأيهم فى المبحوثين وفقاً توزيع . 4جدول 

 توفرىا معايير المسئولية م

موع
مج

 

 متوسط
 مرجح

سط %
متو

 ال نعم  
 % عدد % عدد

9 
0 
4 
, 
9 

 يذكر أسم الجهة المسئولة لمموقع
 لموقعا إدارةتوفر معمومات عن 

 ة المستهدفة لمموقعيذكر الفئ
 عمى صفحاتهمموقع لكتابة الهدف 

 بمسئولى الموقعاإلتصال اتاحة 

89 
89 
89 
90 
74 

92282 
92282 
92282 
7788 
9289 

2 
2 
2 
07 
99 

2282 
2282 
2282 
4484 
9:80 

89 
89 
89 
89 
89 

082 
082 
082 
9877 
9892 

92282 
92282 
922.2 
9482 
:282 

 89,: :989 المتوسط العام  
  ر: استمارات االستبيانالمصد

الموقع ال يجدد موضوعاتو بإستمرار، وال يذكر تاريخ أخر إلى أن 
الموضوعية تحديث لكل موضوعات الموقع. وكذلك فيما يتعمق ببند 

% وذلك لما أشار إليو ما 99، وبنسبة 9887فنجد أن متوسط درجتو 
الموقع يتحيز لفئة %  يرون أن 9087يزيد عن نصف المبحوثين 

 معينة من المربين فى عرض األفكار.
 :تبين .9وبإستعراض النتائج  السابقة المتعمقة بجدول 

المحتوى لموقع دوار اإلرشاد البيطرى  بنودإرتفاع 
وال سيما فيما يتعمق ببنود تنوع المدروسة من وجية نظر المبحوثين 

أساليب العرض، ودقة المعمومات، والمالئمة لمحتويات موقع دوار 
. مما يؤكد عمى مناسبة تمك البنود لدى شاد البيطرى المدرروسةاإلر 

المبحوثين األمر الذى يتطمب من إدارة الموقع زيادة اإلىتمام بيذه 
البنود فى مختمف األوقات. وتبين أيضًا إنخفاض بندين من بنود 

لمحتويات موقع دوار  المحتوى وىما بند الموضوعية، والتحديث
لرأى المبحوثين مما يؤكد عمى أنيما لم يمقى  اإلرشاد البيطرى وفقاً 

 .لدى المبحوثينىتمام من اإلنفس القدر 
وأن ما يقرب من نصف المبحوثين يرون أن الموقع متحيز 

تخدمى موقع دوار مسفى عرض أفكاره لمجموعة دون األخرى من 
ن فى عدم تجديد ارتفاع نسب أراء المبحوثيمع . اإلرشاد البيطرى
عدم االلتزام بوضع تاريخ عرض من اتو، و الموقع لموضوع

 عمى الموقع. اتعو الموض
توجيو الدعم الفنى األمر الذى يتطمب من إدارة الموقع 

نود وجعميا مناسبة بل ىذه اليقوموا بتفعي ين وأنالبندليذين 
وخاصة فيما يتعمق بتجديد الموضوعات بإستمرار  لمستخدمى الموقع

براز ذلك ضوعات عمى الموقعمع وضع تاريخ التحديث لتمك المو  . وا 
افة عبارة جديد عمى جانبى من خالل عدة أساليب عمى الموقع بإض

وينقل  ياثيتحد، ويتم الموقع أو وضع ايقونو لمموضوعات الجديدة
الموضوع إلى صفحة المتخصصة بعد فترة من الوقت حتى يتسنى 

عمى بأول أو ابرازه  لممستخدمين معرفة الموضوعات الجديدة أوالً 
 شريط أخبار الصفحة بشكل متحرك.

رأى المبحوثين فى معايير تصميم موقع دوار اإلرشاد البيطرى . 5.6
 المدروسة وفقاً لوجهة نظرهم:

يتم التعرف عمى رأى المبحوثين فى توفر معايير التصميم لموقع دوار 
اإلرشاد البيطرى من حيث الجاذبية، والمون، والنص، والمعينات 

أن المتوسط العام لرأى  .7جدول حيث أظيرت  النتائج المستخدمة. 
المبحوثين فى تصميم موقع دوار اإلرشاد البيطرى المدروسة من 

%. وتشير 9:درجة. وبنسبة  9890وجية نظر المبحوثين قد بمغ 
. أن أكثر معايير التصميم المدروسة توفر تبعًا 7النتائج بنفس جدول 

أى المبحوثين ىى بنود المون، لمتوسطات درجة المناسبة وفقًا لر 
%لكل منيما. يمييما بند 989:، وبنسبة 98:9والنص بمتوسط قدرة 

%. بينما نجد أن بند المعينات 989:وبنسببة  9894الجابية بمتوسط 
أقل بنود التصميم توفرًا من وجية نظر المبحوثين بمتوسط قدره 

% من أجمالى ,798%. حيث أشار 8:89درجة، وبنسبة  :989
حجم ممفات الوسائط المتعددة يؤثر عمى سرعة لمبحوثين إلى أن ا

% من المبحوثون يرون أن ممفات 4989التحميل لتمك الممفات، وأن 
% من المبحوثين عدم 4089الصور ال تتناسب مع النصوص. ويرى 
وبإستعراض النتائج  السابقة  تناسق ممفات الفيديو مع الموضوعات.

 . يتضح:7المتعمقة جدول 
رتفاع بنود التصميم لموقع دوار اإلرشاد البيطرى المدروسة من وجية إ

المون والنص والجاذبية وال سيما فيما يتعمق ببنود نظر المبحوثين 
تصميم موقع دوار اإلرشاد البيطرى المدرروسة. مما يؤكد عمى توفر ل

تمك البنود بالموقع األمر الذى يتطمب من إدارة الموقع زيادة اإلىتمام 
 ذه البنود بإستمرار.بي
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 78ن= اإلرشاد البيطرى المدروسة معايير المحتوى لموقع دوار لرأيهم فى ممبحوثين وفقاً العددى والنسبى ل توزيعال. 5جدول 

 توفرىا معايير المحتوى م

موع
مج

 

%  متوسط
 ال نعم متوسط

 % عدد % عدد
 
9 
0 
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7 
8 
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: 

 الموضوعية
 عدم تحيز الموقع لفئة معينة فى عرض األفكار 

 اسم الموقع بيعبر عن مضمون صفحاتو
 ة سيمة الفيم لمجميعاألفكار المعروض

 لمجميع الموضوعات المعروضة سيل تطبيقيا

 
48 
78 
78 
78 

 
,88, 
998: 
998: 
998: 

 
,9 
99 
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99 
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9,89 
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 موماتدقة المع
 معمومات الموقع مصدر ثقة

 المعمومات المعروضة عمى الموقع دقيقة
 الموضوعات والمعمومات بالموقع غير مكرره

 المعمومات معروضة بتسمسل وسيولة
 الموضوعات مكتوبة بمغة بسيطة

 الموضوعات المعروضة سيل قراءتيا
 الموضوعات المعروضة ليس بيا أخطاء امالئية

 صطمحات غير مفيومو الموضوعات ال تتضمن م
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  المصدر: استمارات االستبيان

 
 78اإلرشاد البيطرى المدروسة ن= ممبحوثين وفقاً لمعايير التصميم لموقع دوارالعددى والنسبى لتوزيع ال. 6جدول 
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%  متوسط مجموع ال نعم معايير التصميم م
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 المصدر: استمارات االستبيان
ويستنتج أيضًا إنخفاض بند تصميم المعينات )الوسائط( 

وفقًا لرأى المبحوثين مما يؤكد عمى لموقع دوار اإلرشاد البيطرى 
أنيما لم يمقى نفس القدر لدى المبحوثين، وقد يرجع األمر إلى أن 
ىذه المعينات )الوسائط( قد تتطمب أنواع من األجيزة التى يستخدميا 
المبحوثين فى الحصول عمى خدمات الموقع عبر االنترنت ال تتوفر 

عمى الموقع يؤثر عمى لدييم، باإلضافة إلى أن بند حجم الممفات 
سرعة تحميميا، قد يكون مرتبط بخدمات شركات اإلتصال واإلنترنت 
 ومقترن بقوة وضعف شبكة االنترنت فى مناطق تواجد المستخدمين.

الذى يتطمب من إدارة الموقع توجيو الدعم الفنى لبند تصميم  األمر
ناسبة الوسائط عمى الموقع، وأن يقوموا بتفعيل ىذه البنود وجعميا م

لمستخدمى الموقع وخاصة فيما يتعمق بنوعية ممفات الصوت والفيديو 
والصور وجعميا ذات حجم أقل وذات معدل تحميل أسرع، وفى نفس 
الوقت تناسب جميع األجيزة التى يستخدميا مستخدمى الموقع. مع 
األىتمام بتناسب ممفات الفيديو والصوت والصور مع الموضوعات 

استحسان مستخدمى الموقع وأن يحقق الموقع  المعروضة حتى تالقى
 أىدافو من نشر ىذه الممفات.

 لموقع دوار التنظيممعايير  توفررأى المبحوثين فى   .6.6
 اإلرشاد البيطرى المدروسة وفقاً لوجهة نظرهم:
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معايير  توفروفييا يتم التعرف عمى رأى المبحوثين فى  
عار، والفيرسة، الشلموقع دوار اإلرشاد البيطرى من حيث  التنظيم

. حيث لتنظيم الموقع المستخدمة والروابط واألمان والخصوصية
أن المتوسط العام لرأى المبحوثين فى  .8جدول أظيرت  النتائج 

موقع دوار اإلرشاد البيطرى المدروسة من وجية نظر نظيم ت
%. وتشير النتائج بنفس 98درجة. وبنسبة  ,988المبحوثين قد بمغ 

تبعًا لمتوسطات  توفراً المدروسة  التنظيممعايير أن أكثر  .8جدول
 األمان والخصوصية، والفيرسأى المبحوثين ىى بنود ر درجة 

.  % عمى الترتيب0:، و%,:وبنسبة  ,989 ،9899بمتوسط قدرة 
%. بينما نجد أن بند 9889وبنسببة  9889بمتوسط  الشعاريمييما بند 
ظر المبحوثين بمتوسط قدره من وجية نالتنظيم توفرًا أقل بنود الروابط 
ما يقرب من نصف  %. حيث أشار9289درجة، وبنسبة  9879

الروابط المى عمى الموقع ال تدخل عمى  أن% 92المبحوثين 
صفحات حقيقية، وال توفر معمومات عن الرابط قبل الدخول إليو، وأنو 

وأنو  عمى الموقع. F)ال يوجد رابط لصفحة التواصل االجتماعى)
التنقل من الصفحة الرئيسية لمصفحات الفرعية  ة فىيوجد صعوب

 78اإلرشاد البيطرى المدروسة ن= لموقع دوار نظيمممبحوثين وفقاً لمعايير التالعددى والنسبى ل توزيعال. 7جدول 
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 الروابط
 ذات عالقة بمضمون الموقعيوجد روابط لمواقع 

 حقيقية صفحاتعمى بدخل الروابط المى عمى الموقع 
  الدخول إليوقبل الرابط  معمومات عن بيوفر

 عمى الموقع F)التواصل االجتماعى)صفحة ليوجد رابط 
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  الستبيانالمصدر: استمارات ا

 
 وجية من المدروسة البيطرى اإلرشاد دوار لموقع التنظيم بنود إرتفاع :أن يتضح. 8 جدول المتعمقة السابقة  النتائج وبإستعراض

 والخصوصية، األمان ببنود يتعمق فيما سيما وال المبحوثين نظر
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. المدرروسة البيطرى اإلرشاد دوار موقع لتنظيم والشعار والفيرس،
 إدارة من يتطمب الذى األمر بالموقع البنود تمك توفر عمى يؤكد مما

 بيا يشعر بحيث وتقويتيا البنود بيذه اإلىتمام زيادة الموقع
  الروابط تنظيم بند إنخفاض أيضاً  ويستنتج. بإستمرار المستخددمين

 أنيما عمى يؤكد مما المبحوثين لرأى وفقاً  البيطرى اإلرشاد دوار لموقع
 إلى األمر يرجع وقد المبحوثين، لدى التوفر من درالق نفس يمقى لم
 وقد. الروابط عنوان فى تغير أو تجديد ليا يحدث قد الروابط ىذه أن

 صيانة وقت فى كانت استخداميا تم التى الروابط أحد أن إلى يرجع
 .الرابط صحة بعدم شعور فأعطى الموقع

 تنظيم لبند الفنى الدعم توجيو الموقع إدارة من يتطمب الذى األمر
 وجعميا الروابط ىذه بتفعيل يقوموا وأن الموقع، عمى الموجوده روابط
 ومتابعة الرابط صحة يتعمق فيما وخاصة الموقع لمستخدمى مناسبة

 بعض وضع مع تحديثيا، يتم حتى الروابط لتمك تحدث التى التغيرات
 قبل المستخدم بيا يستعين حتى الروابط تمك عن المعمومات
 الموقع يحقق وأن الموقع مستخدمى استحسان تالقى حتى استخداميا

 اإلرشاد دوار موقع عمى المفيدة الروابط ىذه نشر من أىدافو
 .البيطرى

 اساليب العرض التى يفضمها المبحوثين . 7.6

يتم التعرف فى ىذا الجزء عمى رأى المبحوثين فى أساليب 
وقع دوار رؤيتيا عمى مو العرض التى يفضمونيا لعرض الموضوعات 

. أن ما يقرب من ثالثة 9أتضح من نتائج جدول اإلرشاد البيطرى 
أرباع المبحوثين يفضمون عرض الموضوعات والمعمومات عمى 

صور، وممفات صوره الموقع فى ىيئة ممفات فيديو، يمييا ممفات 
% من اجمالى 9984%، 9888مصحوبة بكممات مكتوب لدى 

ب العرض تفضياًل لدى المبحوثين ، بينما نجد أن أقل أساليالمبحوثين
رسومات وفى ىيئة نص و ىى العرض فى ىيئة ممفات مسابقات، 

% عمى الترتيب، ومن 4:88%، 0489%، و9788مكتوب لدى 
العرض السابق نجد أن غالبية المبحوثين يفضمون الكممات المصورة 

، لذا يتطمب األمر من إدارة الموقع ةوالمنطوقة عن الكممات المكتوب
عند عرض موضوعات ومراعاة ذلك مستقباًل تمبى تمك الرغبات أن 

 ومعمومات عمى الموقع بقدر االمكان.
 
 

تى يفضمها ال العرض ألساليبتوزيع المبحوثين وفقًا . 8جدول 
 اإلرشاد البيطرى  موقع دوارعمى لعرض الموضوعات المبحوثين 
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9 
0 
4 
, 
9 
7 

 فيديوىات ممفات
 صور ممفات

 ممفات صورة مصحوبة بكممات
 ممفات نص مكتوب

 رسومات ممفات
 مسابقات  ممفات

99 
,9 
,2 
49 
99 
94 

8,8, 
9888 
9984 
4:88 
0489 
9788 

  المصدر: استمارات االستبيان

رشاد البيطرى استخدام موقع دوار اإل التعرف عمى معوقات .8.6
 المبحوثين. من وجهة نظر

معوقات استخدام الأىم أن . :جدول أتضح من نتائج  
 مستخدمى الموقعمن وجية نظر الرشاد البيطرى اموقع دوار 
الصور المى عمى الموقع بتأخد وقت فى فتحيا وذلك  المبحوثين ىى 

% من المبحوثين، يمييا ضعف سرعة تحميل الموقع، ,0,8لدى 
والفيديوىات عمى الموقع بتبقى ثقيمة، وبتأخد وقت فى فتحيا وذلك 

بينما نجد أن % من إجمالى المبحوثين لكل منيما. 9,89لدى 
األفكار الجديدة المعروضة عمى  يقرون بأن% من المبحوثين 9989

الموقع ال تناسب امكانياتيم المادية، والموقع موضوعاتو قديمة 
من المعوقات التى ىى ومعروفة، والمعمومات دايما ثابتة مش بتتغير 

  .تواجو المبحوثين الستخدام الموقع
تواجو التى معوقات الأقل  من بينما أتضح من نتائج نفس الجدول أن

ىى الدخول عمى الموقع بيكمفنى فموس كتير، مستخددمى الموقع 
لدى،  وصفحات الموقع كتير ومش منظمة، واأللوان مش مناسبة

من وجية نظر المبحوثين  المحتوى الموجود مفيوش حاجة تخصنىو 
 .مبحوثين% من إجمالى ال489وذلك لدى 
يتضح من النتائج السابقة تعدد معوقات استخدام موقع  
رشاد البيطرى إال أنيا لم تحظى بأغمبية الموافقة عمييا من دوار اإل

إجمالى المبحوثين. ويتضح أن غالبية المعوقات مرتبطة بالشكل 
 سرعة التحميل لمموقع، وضعف سرعة التقنى لمموقع من ضعف
، المستخدمة بالموقع من صور وفيديوىات تشغيل المعينات )الوسائط(

فكار يمييا المعوقات المرتبطة بمحتوى الموقع من عدم مناسبة األ
، وقدم الموضوعات والمعروضة عمى الموقع المكانيات مستخدمي

طول محتوى الموضوع ، و المعروضة، ثبات المعمومات وعدم تغيرىا
ميم صبتمما يصيبيم بممل االطالع، وتنتيى بمشكالت مرتبطة 

الموقع من عدم وجود برامج لتشغيل الفيديوىات، وصفحات الموقع 
 لوان الموقع بالنسبة ليم.امناسبة  عدمو وغير منظمة،  ة العددكتير 

عتبار وأن يتعرف األمر الى يتطمب من إدارة الموقع أخذ ذلك فى اال
عمى النوعيات المختمفة من مستخدمى الموقع وفقًا لخصائصيم 
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قق اليدف المرجو منو لدى اتيم عمى الموقع حتى يحليغطى احتياج
 .مستخدميو
التى  لممعوقاتممبحوثين وفقاً العددى والنسبى ل توزيعالت. 9جدول 
 من وجهة نظرهمموقع ال م فى استخدامتواجه

 % عدد المعوقات م
9 
0 
4 
, 
9 
7 
8 
9 
: 
92 
99 
90 
94 
9, 
99 
97 

 الصور بتاخد وقت فى فتحيا
 ضعيفة سرعة تحميل الموقع

الفيديوىات عمى الموقع بتبقى تقيمة وبتأخد 
 وقت فى فتحيا

 مش بالقى المى عايزه بسرعة عمى الموقع
األفكار الجديدة المعروضة عمى الموقع ال 

 تناسب امكانياتى المادية
 الموقع موضوعاتو قديمة ومعروفة 

 دايما ثابتة مش بتتغير المعمومات
ة ما صفحات الموقع بتأخد وقت كبير لغاي

 تفتح
 الموضوعات مكتوبة بشكل طويل وممل

لموضوعات مكتوبة بشكل عممى ومش ا
 مفيومة

 عدم وجود برامج لتشغيل الفيديوىات
 التأخير فى الرد عمى االسئمة واالستفسارات
 الدخول عمى الموقع بيكمفنى فموس كتير

 صفحات الموقع كتير ومش منظمة
 األلوان مش مناسبة 

 وش حاجة تخصنى محتوى الموجود مفيال

9: 
99 
99 
92 
: 
: 
: 
9 
9 
7 
9 
9 
4 
4 
4 
4 

0,8, 
9,89 
9,89 
9089 
9989 
9989 
9989 
9284 
9284 
888 
78, 
78, 
489 
489 
489 
489 

  المصدر: استمارات االستبيان

 الفوائد التطبيقية .7

البحث الفوائد التطبيقية من يستخمص فى ضوء النتائج السابقة 
 التالية:

دوار اإلرشاد البيطرى فى تقديم خدماتو  إستمرار العمل بموقع -1
واألغنام لسد الفجوه المعرفية فيما  لمربى الماشية اإلرشادية

 .صحة الحيوانب يتعمق
العمل عمى إنشاء المواقع اإلرشادية الزراعية اإللكترونية   -2

المتخصصة فى كافة المجاالت التى يخدميا اإلرشاد الزراعى 
ادى الزراعى األن من حيث نتيجة تنوع وتعدد الجميور اإلرش

خصائصو الشخصية واالتصالية عما سبق وخاصة من مربى 
 الماشية واألغنام.

الموقع وخاصة فيما ى مسئولالتطوير المستمر لمموقع من خالل  -3
 :يتعمق بكل من بنود

زيادة األىتمام ببنود الموضوعية، والتحديث لمحتويات الموقع،  -أ 
ينات )الوسائط( المستخدمة، بند تصميم المعمع زيادة األىتمام ب

وبند تنظيم روابط المواقع أخرى المتواجدة عمى موقع دوار 
مع زيادة األىتمام بأساليب العرض، ودقة اإلرشاد البيطرى 

ببنود األمان المعمومات، والمالئمة لمحتويات الموقع، و 
تنظيم موقع دوار اإلرشاد لوالخصوصية، والفيرس، والشعار 

وتقويتيا بحيث يشعر بيا المستخددمين  البيطرى المدرروسة
 بإستمرار.

صفحات الموقع الرئيسية عمى تقييم حث مسئولى الموقع  -ب 
لقياس فعاليتيا والعمل عمى تحسين محتواىا وخدماتيا وبخاصة 
صفحات عمى المصطبة، واسئمة وطمبات، وبنك األسئمة، 
وعالج الخمل التعميمى ليما حتى يزيد من تعرض واستخدام 

 وثين ليا وخصوصًا أنيا من الصفحات الرئيسية لمموقع.المبح
 ل النقاط التالية: يفعبالعمل عمى تتوجيو الدعم الفنى لمموقع  -ج 

تحديث موضوعات ومعمومات الموقع بإستمرار، مع وضع  -
براز التحديثات الجديدة  تاريخ لتحديث تمك الموضوعات، وا 

ليب لمستخدمي الموقع أواًل بأول وذلك من خالل عدة أسا
كإضافة كممة "جديد" عمى جانبى الموضوع أو وضع ايقونو 
لمموضوعات الجديدة، أو بإبرازه عمى شريط أخبار الصفحة 

 بشكل متحرك ثم تنقل إلى صفحتيا المتخصصة الفرعية.
أن يقوم الدعم الفنى بتحديث تصميمات الوسائط المتعددة  -

عمى الموقع وتحسن خصائصة التقنية خاصة فيما يتعمق 
نوعية ممفات الصوت والفيديو والصور وجعميا ذات حجم ب

أقل، وزيادة سرعة تحميميا، وتناسب ممفات تشغيميا مع جميع 
األجيزة المستخدمو فى الدخول لمموقع، مع األىتمام بتناسب 
ممفات الفيديو والصوت والصوره مع نوعية الموضوعات 
ع واألفكار المعروضة حتى تالقى استحسان مستخدمى الموق

 وأن يحقق الموقع أىدافو من نشر ىذه الممفات.
تفعيل روابط المواقع ذات العالقة بموقع دوار اإلرشاد  -

وجعميا مناسبة لمستخدمى الموقع  ةالبيطرى األخرى الموجود
وخاصة فيما يتعمق بصدق توفر الرابط ومتابعة التغيرات التى 
تحدث لتمك الروابط حتى يتم تحديثيا، مع وضع بعض 

مومات عن تمك الروابط عند الوقوف عمييا قبل المع
 استخداميا.

استخدام الكممات المصورة والمنطوقة عن الكممات المكتوبو  -
عند عرض الموضوعات والمعمومات عمى صفحات الموقع 
 بقدر االمكان تمبية لرغبات مستخدمى الموقع من المبحوثين

ير أن يقوم الدعم الفنى لمموقع بمزيد من العمل عمى تطو  -
الموقع ليتناسب مع التنوع الكبير فى الخصائص الشخصبية 
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واالتصالية لمستخدمية، واستغالل امكانيات شبكة االنترنت 
بشكل عام كطريقة إرشادية جماىيرية. من حيث توفر 
التصمميات التى تناسب جميع الفئات العمرية، والمستويات 

يث التعميمية والتواصل مع ىؤالء المستخدمين ونشر وتحد
المعمومات واألخبار عمى مدار الساعة مع ضبط تصميم 
المواقع االلكترونية اإلرشادية الزراعية لتتناسب وخدمات 
أجيزة التميفون المحمول المستخدمة لتحقيق أكبر إستفادة من 

 تواجد أجيزة المحمول لدى المستيدفين. 
رفع كفاءة الموقع لجذب مستخدمية بشكل يومى وخمق  -

 .إلستخدامو يماالحتياج لدي
استغالل صفحات التواصل االجتماعى عمى شبكة االنترنت  -

وبخاصة صفحات الفيس بوك لتستخدم لألعالن عن الموقع 
 وأىم صفحاتو ومنتجاتيا وأىم توصياتيا اإلرشادية.

إبراز اليدف من الموقع فى صدر صفحتة الرئيسية  -
 بالموقعاإلتصال والصفحات الفرعية، وأيضًا إبراز وسائل 

بأكثر من طريقة وفى اإلتصال وادارتو مع توضيح كيفية 
أماكن مختمفة بالموقع، وبصيغات تمفت إنتباه مستخدمى 

 الموقع كى يتثنى لمستخدى الموقع التفاعل بشكل أفضل.
 المراجع .8

المواقع االلكترونية وخدمات  تقييم .(2915أحمد، يوسف حافظ )
عربية  إلستنباط معاييرىات وموارد االنترنت دراسة لمواقع واالتجا

 موحدة
معايير مقترحة لتقييم  .(2919التودرى، عوض حسين محمد )

 أسيوط. لشبكة العالمية لممعمومات، جامعةالمواقع التعميمية عبر ا
د، أبوزيد، رضا عبد الشافعى، عبد العميم أحمد ، الذهبى، أحمد محم

 التكنولوجي االشرافين االرشادييناستخدام  .(2914الغفار)
المعمومات واالتصاالت فى العمل اإلرشادى الزراعى ببعض 

الزراعى والعموم  مجمة االقتصادمحافظات الدلتا، 
 92، عدد9مجمد االجتماعية، كمية الزراعة، جامعة المنصورة، 

اساسيات تعميم الكبار، مكتبة  .(2992الطنوبى، محمد محمد عمر )
 .بستان المعرفة

قييم جودة المواقع االلكترونية، ت .(2919حسين، محمد مصطفى )
 واألجنبية، مجمة دراسة تحميمية مقارنة بين بعض المواقع العربية

 .99، عدد 7تكريت لمعموم االدارية واالقتصادية، مجمد 
دور وسائل االعالم فى البمدان النامية،  .(1979ر )شرام، ولبو

 ترجمة محمد فتحى، الييئة العامة لمتأليف والنشر.
تقييم المواقع االلكترونية لمراكز البحوث  .(2915ياتى )عاشور، ق

 لعموم المصرية  االجتماعية والنفسية، درسة تحميمية مقارنة، المجمة
 مؤتمر معمارية المعمومات. المعمومات، عدد خاص ببحوث

عبد الواحد، منصور أحمد محمد حفنى، دراز، سامى محمد عبد 
استخدام الطرق  راعين نحواتجاىات المرشدين الز  .(2915المجيد )

لزراعى ا مجمة االقتصاداالرشادية االلكترونية بمحافظة سوىاج، 
 0، عدد 7مجمد الزراعة، جامعة المنصورة،  والعموم االجتماعية، كمية

معوقات تطبيق خدمات  .(2914واحد، منصور أحمد محمد )عبد ال
رشاد اإلرشاد الزراعى اإللكترونى من وجية نظر العاممين فى اإل

عية العممية لإلرشاد الزراعى، مجمة الجم ،الزراعى بمحافظة سوىاج
 لثالث.امن عشر، العدد اجمد الثالم

معرفة واستخدام واتجاىات  .(2911عمر، عمر صفوت يوسف )
االلكترونية بمحافظة أسيوط، رسالة اإلتصال الزراع نحو شبكة 

 ماجستير غير منشورة، كمية الزراعة، جامعة المنيا.
رؤية حول أسس لتصنيف جميور  .(2993ريد، محمد أحمد )ف

العممية لإلرشاد فى مصر، المؤتمر السابع لمجمية  اإلرشاد الزراعى
الزراعى، العمل اإلرشادى فى ضوء التغيرات فى جميور الخدمة 

القاىرة  -اإلرشادية الزراعية، المركز المصرى الدولى لمزراعة بالدقى
 .0224أكتوبر  00

المستفيدون من شبكة إتصال البحوث  .(2993مد حسن )قاسم، مح
العممية لإلرشاد فيركون(، المؤتمر السابع لمجمية واالرشاد الزراعى )ال

الزراعى، العمل اإلرشادى فى ضوء التغيرات فى جميور الخدمة 
القاىرة  -اإلرشادية الزراعية، المركز المصرى الدولى لمزراعة بالدقى

 .0224أكتوبر  00
دراسة تقيمية لمفقرة الزراعية المذاعة  .(1999وى، ليمى حماد )الشنا

مجمة الجمعية ضمن البرنامج التمفزيونى صباح الخير يا مصر، 
 العممية لإلرشاد الزراعى، الممجمد الخامس.

االتكنولوجيا الرقمية فى  .(2919األغذية والزراعة، الفاو ) منظمة
 .األمم المتحدة، روما الزراعة والمناطق الريفية، وثيقة موجزة،

موقع دوار اإلرشاد البيطرى، وزاره الزراعة استصالح األراضى، 
 متاح عمى الرابط التالىلمخدمات البيطرية، الييئة العامة 

)http://dawarvetext.org/index.aspx(  
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ABSTRACT 

  

 
The research aimed to:identifying the opinion of the respondents in the website of Dawar Vet Extension in terms of 
providing some criteria for evaluation of authority, content, design, organization of the studied site, as well as identify 
the communication behavior of the respondents for the Dawar vet Extension website.( This research was conducted on a 

Purposive sample of 78 respondents who use the website of  Dawar vet Extension, The data was collected electronically 
by using an electronic questionnaire form posted on the home page of the the website of  Dawar vet Extension 

(http://dawarvetext.org/index.aspx) during the period from August to October 2020, frequencies, percentages, and 
arithmetic mean were used to present and analyze data statistically. The most important results were: 

High level of authority criteria of the website respondents is 1.89 degrees by 94.5%.  

High level of availability of content criteria of The website, The overall average view of the researchers is 1.82 
degrees by 91%.  

High level of provision of design criteria of the website studied. The overall average view of the respondents is 

1.82 degrees by 91%.  
The high level of availability of organization standards from the point of view of the respondents has averaged 

1.74 degrees overall, by 87%. The majority of the obstacles are related to the technical form of the site, such as the poor 
download speed of the site, and the weak playback speed of the (media) used by the site in terms of pictures and videos. 

KEYWORDS: Criteria for Websites - E-extension websites  - currency of Websites – objectivity - coverage 

of the Web  
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