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 الشكر والتقدير
الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى سيد المرسميف سيدنا محمد كعمػى آلػو كصػحبو 

الحمد هلل الذم ىداني إلػى طريػؽ العمػـ كالمعرفػة، كأعػانني عمػى ىػذا الجيػد كمنحنػي القيػاـ  أجمعيف،
 بيذا العمؿ المتكاضع، فالحمد هلل مف قبؿ كمف بعد.

أتكجػو بالشػػكر كالتقػدير كالعرفػػاف إلػى أسػػتاذم الفاضػػؿ أف الرسػػالة  تبعػػد أف أنجػز ني دكيسػع
شػراؼ عمػى رسػالة الماجسػتير، كلمػا لػو الفضػؿ مػف الدكتكر أيمف خميس أبك نقيرة؛ لتشرفو بقبكؿ اإل

رشػادم كتشػػجيع المسػتمر طيمػػة فتػرة إعػداد الرسػػالة، ممػا كػػاف لػو عظػيـ األثػػر فػي إثػػراء  يتػكجييي كار
تماميا عمى ىذا النحك.  ىذه الدراسة كار

أشػػكر األسػػتاذ الػػدكتكر جػػكاد الػػدلك أسػػتاذ الصػػحافة بالجامعػػة اإلسػػالمية، كالػػدكتكر خضػػر ك 
 رئيس قسـ الدراسات اإلنسانية بالكمية الجامعية؛ لتفضميما بقبكؿ مناقشة الرسالة. الجمالي

 ، كالػػدكتكر أمػػيف كافػػي؛ لتكجييػػاتيـالػػدكتكر طمعػػت عيسػػى كمػػا أتكجػػو بالشػػكر كالتقػػدير إلػػى
أعضػاء الييئػة التدريسػية بقسػـ كػذلؾ أشػكر ك ، مقترحػات إلثػراء الرسػالةالالنصػ  ك كمساعدتيـ كتقديـ 

 .كافةن  اإلعالـ بالجامعة اإلسالميةالصحافة 

مػػف: المينػػدس طػػارؽ ثابػػت، كالمينػػدس أحمػػد  كجػػو بخػػالص الشػػكر كالتقػػدير إلػػى كػػؿو كمػػا أت
شػػقكرة، كالمينػػدس أحمػػد الصػػعيدم، كالميندسػػة زينػػب الجاجػػة، كاألسػػتاذ منيػػر أبػػك راس؛ إلرشػػادىـ 

 مكاقع الكيب.  الالزمة في مجاؿ تصميـكتقديـ النص  كالمعمكمات 

الشػػكر كالتقػػدير إلػػى عػػائمتي التػػي كانػػت الػػدافع األكؿ لػػي نحػػك  كفػػي النيايػػة أتقػػدـ بخػػالص
 بأفضؿ صكرة.تشجيع إلنجاز الرسالة كقدمت لي المساندة كال دراسة الماجستير،
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 ممخص الدراسة بالمغة العربية
 اليكميػة الفمسػطينية الصػحؼ مكاقػع كتصػميـ إخػراج كاقػع ؼرصػد ككصػ إلػى الدراسػة تيدؼ

 ككصػػػؼ، المسػػػتخدمة اإلخراجيػػػة كاألسػػػاليب لممكقػػػع، العػػػاـ البنػػػاء حيػػػث مػػػف اإلنترنػػػت شػػػبكة عمػػػى
 .الدراسة صحؼ مكاقع لكاجيات المككنة البنائية العناصر

 الصحؼ لمكاقع العاـ البناء تكصيؼ تستيدؼ التي الكصفية، الدراسات إلى الدراسة تنتميك 
 عمى التحريرية المكاد عرض كأساليب بنائية عناصر مف حتكيوت بما اإلنترنت شبكة عمى الفمسطينية
استخدـ أسمكب  كفي إطاره ،الدراسات المسحية منيج: ىما منيجيف، عمى كتعتمد الرئيسية، الصفحة

دراسػػػػة العالقػػػػات المتبادلػػػػة، كفػػػػي إطػػػػاره تػػػػـ تكظيػػػػؼ أسػػػػمكب المقارنػػػػة  مػػػػنيجك تحميػػػػؿ المضػػػػمكف، 
 الدراسػة معمكمػات جمػع كتػـ الدراسػة، صػحؼ مكاقػع بػيف كاالخػتالؼ التشابو أكجو لمعرفة المنيجية؛

 .المقننة غير كالمقابمة ،المضمكف تحميؿ استمارة: خالؿ مف

: ىػػيك  األربػػع، اليكميػػة الفمسػػطينية الصػػحؼ لمكاقػػع شػػامؿال حصػػربال الدراسػػة عينػػة تمثمػػتك 
 كتػـ الجديػدة، الحيػاة جريػدة كمكقػع، األيػاـ جريػدة كمكقع، القدس جريدة مكقعك ، فمسطيف جريدة مكقع
 .ـ2014 يكليك شيرخالؿ  التحميمية الدراسة إجراء

 الفمسػػطينية الصػػحؼ مكاقػػع أغمػػب اعتمػػاد :كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى عػػدد مػػف النتػػائج، منيػػا
 جريػػػدة مكقػػع اعتمػػد بينمػػػا الرئيسػػية، الصػػفحة عمػػػى مكضػػكعاتيا إخػػراج فػػػي البكابػػة أسػػمكب اليكميػػة
 إلكتركنػػي بريػػد تػػكفير عمػػى الدراسػػة صػػحؼ مكاقػػع تحرصػػ، ك اإللكتركنيػػة الكحػػدات أسػػمكب فمسػػطيف
دارتػػو، بػػالمكقع خػػاص  األيػػاـ مكقعػػا جريػػدتي كفػػر حػػيف فػػي المكقػػع، ألقسػػاـ إلكتركنػػي بريػػد ككػػذلؾ كار
 .دائـ بشكؿ كليس فقط، الصحفية المقاالت كتاب لبعض ان إلكتركني ان بريد الجديدة كالحياة

 ،Tahoma، Arial: كأىميػػػػا ،الدراسػػػػة صػػػػحؼ مكاقػػػػع فػػػػي المسػػػػتخدمة الخطػػػػكط تتنكعػػػػك 
Simplified Arabic، Arabic Transparent، كفمسػطيف األيػاـ يجريػدت مكقعػا اسػتخدـ حيػث 

 فقػػػط، كاحػػػد نػػػكع عمػػػى الجديػػػدة كالحيػػػاة القػػػدس يجريػػػدت مكقعػػػا اقتصػػػر بينمػػػا الخطػػػكط، مػػػف نػػػكعيف
-9 بػػيف تراكحػػت المػػتف كفػػي بػػنط، 18-9 بػػيف العنػػاكيف فػػي المسػػتخدمة الخطػػكط أحجػػاـ كتراكحػػت
، كمحدكدية استخداـ الكسائط المتعددة فػي مكاقػع صػحؼ الدراسػة، فخمػى مكقعػا جريػدتي بنط 13.5
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األيػػاـ كالحيػػػاة الجديػػدة مػػػف أشػػػكاؿ الكسػػائط المتعػػػددة، كعمػػى عكسػػػيما اىػػػتـ مكقعػػا جريػػػدتي القػػػدس 
 يك.كفمسطيف ببعض أشكاؿ الكسائط المتعددة في مقدمتيا مقاطع الفيد

كأكصت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات، منيا: ضركرة االستفادة مف التقنيات الحديثة في 
، الػذم يتفاعػؿ مػع Responsive Web Designعػالـ تصػميـ الػكب، كأىميػا التصػميـ التفػاعمي 

مقاسػػػات الشاشػػػات المختمفػػػة، ككػػػذلؾ االسػػػتفادة مػػػف اإلمكانػػػات التػػػي يكفرىػػػا اإلنترنػػػت، مػػػف خػػػالؿ 
عمى الكسائط المتعددة، كالصكر كألبكمات الصكر، كأيضان ضركرة استثمار مكاقع التكاصػؿ االعتماد 

االجتمػػػػاعي فػػػػي التػػػػركيج لمكاقػػػػع الصػػػػحؼ الفمسػػػػطينية اليكميػػػػة عمػػػػى اإلنترنػػػػت، كمكاكبػػػػة تطػػػػكرات 
 األحداث.
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 Abstract 

 The study aims to describing the designing the Palestinian daily 

newspapers sites on internet regarding to the site general format, the 

designing styles used, and the structure elements of the homepage of the 

study newspapers. 

 This study belongs to the descriptive studies that’s aims to describing 

the general format of the study newspapers sites with their all structure 

elements and the styles designing. The study depends on two approaches: a 

survey approach, in which the method of analyzing the content is used. The 

mutual relations approach in which the methodical comparison method is 

also used in order to figure out the similarities and differences among the 

newspapers sited of study. Moreover the content analysis tool used to 

collect the data for the study. 

 The study sample represents the Palestinian Daily Newspapers on the 

internet which are: Felesteen Newspaper, Al-quds Newspaper, Al-hayat Al-

jadida Newspaper and Al-ayyam  Newspaper sites. The analytic study is 

apposed within July 2014. 

 It is worth mentioning that the study achieved a group of results like: 

most of the newspapers sites in the study depend on gate style in designing 

the topics on the homepage, in addition the newspapers sites specify an e-

mail for the site, and another one for the site departments, while Al-ayyam 

and Al-hayat Al-jadida newspapers specify an e-mail for some writers. 

Moreover various fonts and sizes are used in the sites like: Tahoma, Arabic 

Transparent, Simplified Arabic, Arial. 

 The use of multimedia by the newspapers sites in study is limited. In 

other word, Al-Ayyam and Al-hayat Al-jadida sites never use multimedia. 
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On contrary, Al-quds and falesteen sites care about using some multimedia 

shapes, video is mostly used. 

 The study recommended, to make use of modern technology in 

designing webs like using the "Responsive Web Design" which responds 

and changes according to different screen sizes, and to depend on using 

photos, albums and multimedia, also to make use of social media to 

promote the Palestinian Daily Newspaper Sites, and to follow the new 

events and developments. 
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 المقدمة
ات يمسػػػتك شػػػيدت صػػػناعة الصػػػحافة فػػػي العقػػػكد الثالثػػػة األخيػػػرة تطػػػكران كبيػػػران عمػػػى جميػػػع ال

المنافسػػػة الشػػػديدة التػػػي تعرضػػػت ليػػػا مػػػف كسػػػائؿ اإلعػػػالـ المسػػػمكعة الماديػػػة كالفنيػػػة، ففػػػي إطػػػار 
ى مكانتيػا كالمرئية، كاف عمى الصػحافة أف تتبنػى طرقػان جديػدة فػي اإلنتػاج كالتكزيػع حتػي تحػافظ عمػ

 جماىيرية.ككسيمة إعالـ 

كلقػػػػػػد اسػػػػػػتفادت الصػػػػػػحافة المطبكعػػػػػػة ككسػػػػػػائؿ اإلعػػػػػػالـ األخػػػػػػرل عمكمػػػػػػان مػػػػػػف التطػػػػػػكرات 
ي يشػػػيدىا عػػػالـ اإلعػػػالـ كاالتصػػػاؿ، كلعػػػؿ مػػػف أبرزىػػػا تكنكلكجيػػػا الحاسػػػب ا لػػػي التكنكلكجيػػػة التػػػ

بالصػحافة اإللكتركنيػة فػي إشػارة إلػى  ساعد عمى ظيكر مػا سػمى مما كتكنكلكجيا االتصاؿ الشبكي،
الصحيفة الالكرقية التي يتـ نشرىا عمى شبكة اإلنترنت، كيقـك القارئ باستدعائيا كتصفحيا كالبحث 

إلضافة إلى حفظ المادة التػي يريػدىا، ككػاف ىػذا المصػطم  فػي بدايػة ظيػكره مقتصػران عمػى داخميا با
تزايد ظاىرة النشػر الصػحفي عمػى شػبكة اإلنترنػت،  معالنسخ اإللكتركنية لمصحؼ المطبكعة، كلكف 

اتسع المفيكـ ليشمؿ كافة أشكاؿ التعبير عمى الشبكة مف مكاقع لصحؼ مطبكعة، كمكاقػع إخباريػة، 
 .(1)كسيمة تعبير دغيرىا مف المكاقع التي تعك كاإلذاعات  ،قع القنكات الفضائيةكمكا

كىناؾ دراسات كأبحاث تشير إلى إف معػدؿ تحكيػؿ الصػحؼ الكرقيػة إلػى صػحؼ إلكتركنيػة 
يسػػجؿ زيػػادة ممحكظػػة، لػػذا لجػػأت المؤسسػػات الصػػحفية التػػي تصػػدر الصػػحؼ الكرقيػػة إلػػى إصػػدار 

قيػػة، عمػػى اعتبػػار أف السػػبيؿ لبقػػاء الصػػحافة بصػػفة عامػػة ككسػػيمة نسػػخ إلكتركنيػػة مػػف النسػػخة الكر 
 .(2)اتصاؿ جماىيرية يكمف في تطكيرىا، مف حيث الشكؿ إلى كسيمة إلكتركنية

فػػي مجػػاؿ العمػػؿ الصػػحفي  ةجذريػػ اتتغييػػر فقػػد أدل دخػػكؿ التكنكلكجيػػا الحديثػػة إلػػى حػػدكث 
خاصػػة باإلنتػػاج اإلعالمػػي كأسػػاليب ، التػػي انعكسػػت عمػػى العديػػد مػػف المفػػاىيـ الكصػػناعة الصػػحافة

بػػػدءان باعػػػداد المػػػادة  األداء كالممارسػػػة فػػػي المجػػػاؿ، فقػػػد تػػػأثرت مراحػػػؿ العمميػػػة الصػػػحفية المختمفػػػة 
خراجيا التحريرية كصكالن   .(3)إلى تصميـ الصحيفة كار

                                                           

 .71( ص 2009دار الفالح للنشر والتوزيع، ) اإلمارات:  3، ط اإلنترنت والصحافة اإللكترونيةحسين نصر، ( 1)
 .138-137( ص 2011، اجلامعية)االسمندرية: دار ادلعرفة  1، طاإلخراج الصحفي والصحافة اإللكترونيةأشرف خوخة، ( 2)
 .64( ص 2000لقاهرة: دار العريب للنشر والتوزيع، ا ) 1، طاتجاهات حديثة في اإلنتاج الصحفيزلمود خليل وشريف اللبان، ( 3)
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ذا كػػػػاف اإلخػػػػراج فػػػػي الصػػػػحافة المطبكعػػػػة يجػػػػذب القػػػػراء لقػػػػراءة مكضػػػػكعات الصػػػػحيفة،  كار
القػػػراءة، فيػػػك ال يختمػػػؼ فػػػي الصػػػحافة اإللكتركنيػػػة، فتصػػػميـ الصػػػحيفة اإللكتركنيػػػة كتسػػػييؿ عمميػػػة 

الػذم يعنػي مػدل كفػاءة مكقػع الصػحيفة سر االسػتخداـ بالنسػبة لممسػتخدـ، يستيدؼ يسر التصف  كي
 .(1)في عرض المعمكمات كاستعادتيا بطريقة سيمة في بيئة الكسائط المتعددة

منػػأل عػػف تمػػؾ التطػػكرات التكنكلكجيػػة، فقػػد عرفػػت فمسػػطيف بكلػػـ تكػػف الصػػحافة الفمسػػطينية 
فسػارعت معظػـ كسػائؿ اإلعػالـ الفمسػطينية، مػف الصحافة اإللكتركنية مبكػران مقارنػة بالػدكؿ العربيػة، 

صحؼ كمجالت كمحطات تمفزة، إلى التكيؼ مع ىذا التطكر الجديد، عبر إنشائيا مكاقع إلكتركنية، 
األمػػػػر الػػػػذم أدخػػػػؿ الصػػػػحؼ اإللكتركنيػػػػة ، (2)يػػػػا محميػػػػان كعالميػػػػان كتكسػػػػيع دائػػػػرة التكاصػػػػؿ مػػػػع قرائ

الفمسػػػػطينية عمػػػػى شػػػػبكة اإلنترنػػػػت فػػػػي منافسػػػػة مػػػػع المكاقػػػػع اإلخباريػػػػة كمكاقػػػػع المحطػػػػات اإلذاعيػػػػة 
كالتمفزيكنية العالمية كالمحمية عمى الشػبكة، كلكػي تسػتطيع أم صػحيفة المنافسػة كالصػمكد ال بػد ليػا 

يجذب القراء إلييا كفي الكقت نفسو البد ليا مف إخػراج جيػد، باعتبػار أف  مضمكنان متميزان؛ مأف تحك 
اإلخػراج ىػك الشػكؿ الػػذم يحمػؿ المضػمكف كيعبػػر عنػو، كأف تسػتفيد مػػف كػؿ اإلمكانػات التكنكلكجيػػة 

 التي تتيحيا شبكة اإلنترنت.

مى عاليكمية كتيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة ككصؼ كاقع إخراج مكاقع الصحؼ الفمسطينية 
 لشػػػبكة اإلنترنػػػت، مػػػف خػػػالؿ التعػػػرؼ عمػػػى تصػػػميـ صػػػفحاتيا الرئيسػػػية، عمػػػى اعتبػػػار أنيػػػا تحتػػػك 

متعػرؼ عمػى العناصػر البنائيػة التقميديػة كاإللكتركنيػة ل يفة بكافػة العناصػر البنائيػة؛مكضكعات الصح
رة التػي المككنة لممكقع اإللكتركني، إضافةن إلى معرفػة مػدل إفػادة ىػذه الصػحؼ مػف اإلمكانػات الكبيػ

 تتيحيا شبكة اإلنترنت، كأساليب إخراجيا كطريقة كضع المضاميف اإلعالمية عمى صفحات الكيب.

                                                           

 .72، ص مرجع سابق( حسين نصر، 1)
-2000) منوذجيييياً  الوطنييييية النجيييياح جامعيييية طلبيييية: السياسيييي  واالنتمييييا  التوجيييي  عليييي  الفلسييييةينية اإلخبارييييية اإللمرتونييييية ادلواقييييع "أثيييير وردة، أبييييو أميييين( 2)

 .77ص (2008 الوطنية، النجاح جامعة: نابلس) منشورة غري ،ماجستير رسالة "،(م2007
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 الدراسات السابقة:أىم : أوالً 
عمػى شػبكة اإلنترنػت تػـ  مكاقػع الصػحؼالدراسات التي تناكلػت إخػراج أىـ بعد االطالع عمى 

كعػػػي فػػػي التقسػػػيـ اإللمػػػاـ بكافػػػة جكانػػػب إخػػػراج كتصػػػميـ  تقسػػػيـ الدراسػػػات السػػػابقة إلػػػى محػػػكريف، ري
 المكاقع اإللكتركنية عمى شبكة اإلنترنت، كىي كالتالي:

 لكتركنيػػػػة عمػػػػى شػػػػبكة المحػػػػكر األكؿ: دراسػػػػات تناكلػػػػت العناصػػػػر البنائيػػػػة فػػػػي المكاقػػػػع اإل
 اإلنترنت.

 .خراج المكاقع اإللكتركنية عمى شبكة اإلنترنت  المحكر الثاني: دراسات تناكلت تصميـ كار

 المحور األول: دراسات تناولت العناصر البنائية في المواقع اإللكترونية عمى شبكة اإلنترنت:
ــةبعنــوان: " دراســة( 1) ــي التفاعمي ــع ف ــة المواق ــة لمصــحف اإللكتروني  دراســة: الفمســطينية اليومي

 :(1)"تحميمية

تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل تحقؽ التفاعميػة فػي مكاقػع الصػحؼ اليكميػة الفمسػطينية 
، كىػػي: مكقػػع صػػحيفة القػػدس، كمكقػػع صػػحيفة األيػػاـ، كمكقػػع صػػحيفة الحيػػاة عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت

مف الخيارات الحديثة كالكسائؿ الجديدة ، كمدل استفادة ىذه المكاقع الجديدة، كمكقع صحيفة فمسطيف
التي يتيحيا اإلنترنت؛ مف أجؿ زيادة التفاعمية، كأىـ الفركؽ بيف مكاقع الصحؼ اليكمية الفمسػطينية 

كفػي  ،عمى شبكة اإلنترنت، كتعد الدراسة مف الدراسات الكصفية، كاسػتخدـ الباحػث المػنيج المسػحي
رة تحميػؿ المضػمكف كػأداة رئيسػية فػي الدراسػة، لمكاقػع أسمكب تحميؿ المضمكف، كاعتمػد اسػتما إطاره

 صحؼ الدراسة، كتـ إجراء التحميؿ خالؿ ثالثة شيكر متكاصمة.

 كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج، أىميا:

 حرصت مكاقع الصحؼ الدراسة عمى الربط بمكاقع التكاصؿ االجتماعي في مكاقعيا.-أ 
لممسػتخدـ لممشػاركة فػي المحتػكل المنشػكر عمػى  تيسجؿ مكاقع صحؼ الدراسة أم فرصػةلـ -ب 

 مكاقعيا.

                                                           

غيةة: اجلامعية اإلسيالمية، ) غيري منشيورة ،رساالة ماجساتير ،للصحف اليومية الفلسةينية: دراسية ربليليية"ماجد حبيب، "التفاعلية يف ادلواقع اإللمرتونية ( 1)
2014.) 
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 غياب الكسائط الفائقة المصاحبة لممادة التحريرية كالبديمة عنيا.-ج 

 عمـى الفمسـطينية اإلخباريـة المواقـع فـي والتفاعميـة اإلعالميـة البوابـة حراسةبعنوان: "( دراسة 7)
 :(1)"اإلنترنت شبكة

ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى كصػػػؼ اإلمكانػػػات التفاعميػػػة التػػػي أتاحيػػػا حػػػارس البكابػػػة اإلعالميػػػة فػػػي 
المكاقع اإلخبارية الفمسطينية عمى شبكة اإلنترنت لمجميكر، كتنتمي الدراسة إلى الدراسات الكصفية، 

كفػي إطػػاره اسػػتخدـ أسػػمكب مسػػ  أسػػاليب الممارسػػة المسػػحي،  المػػنيجكمػف خالليػػا اسػػتخدـ الباحػػث 
كاعتمد عمػى االسػتبانة كػأداة لجمػع المعمكمػات مػف حػراس البكابػة فػي المكاقػع اإلخباريػة، اإلعالمية، 

مكقعان إخباريان، كتـ االعتماد عمػى عينػة عشػكائية مػف حػراس البكابػة  102كتمثؿ مجتمع الدراسة في 
 مكقعان. 31فمسطينية، بمغ حجميا اإللكتركنية لممكاقع اإلخبارية ال

 :كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج، أىميا

المكاقػػػع اإلخباريػػػة الفمسػػػطينية تسػػػتخدـ الممتيميػػػديا )صػػػكرة، نصػػػكص، فيػػػديك( فػػػي  تسػػػتخدـ-أ 
 %.100النشر بنسبة 

لمتكاصػؿ مػع القػائـ باالتصػاؿ )حػارس  ؛البريد اإللكتركني لمكاقع اإلخبارية الفمسطينيةاتكفر -ب 
%، بينما جاءت النتائج حكؿ تكفير البريد اإللكتركنػي الخػاص بمحػرر 93.5البكابة( بنسبة 

%، أم أف نسػبة التفاعميػة بػيف القػائـ باالتصػاؿ )حػارس 29المادة الخبرية بنسػبة منخفضػة 
ريػة فػي المكقػع بنسػػبة البكابػة( كانػت عاليػة فػي حػيف جػاءت التفاعميػة مػع محػرر المػادة الخب

 منخفضة جدان.
 %.93.5أف المكاقع اإلخبارية الفمسطينية تتي  خدمتي البحث كأرشيؼ بالمكقع بنسبة -ج 

 

 

                                                           

عميان: جامعية غيري منشيورة )رساالة ماجساتير، ( ثائر تالمحة، "حراسة البوابة اإلعالمية والتفاعلية يف ادلواقع اإلخبارية الفلسةينية عل  شبمة اإلنرتني""، 1)
 .(2012، الشرق األوسط
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: الجديـد اإلعـالم عبر االتصالية العممية في المشاركين بين التفاعمية العالقةبعنوان: "( دراسة 6)
 :(1)"السعودية اإللكترونية المنتديات في لمتفاعمية تحميمية دراسة

 فػي االتصػالية العمميػة فػي المشػاركيف بػيف التفاعميػة العالقػة الدراسػة إلػى التعػرؼ عمػى تسعي
اإللكتركنيػػة، كأىػػـ العكامػػؿ االتصػػالية المػػؤثرة عمػػى  المنتػػديات فػػي المتمثمػػة الجديػػد اإلعػػالـ تطبيقػػات

الفكرية عمى سير عممية التفاعؿ، التفاعؿ، كأىـ القضايا التي يتناكليا المشارككف، كتأثير اتجاىاتيـ 
ضمف البحكث الكصػفية، كاعتمػد اسػتمارة تحميػؿ المضػمكف كػأداة  يمستخدمان الباحث المنيج المسح

لتحميؿ محادثات المنتديات، حيث اختػار عينػة عمديػة مػف المنتػديات التػي تمثػؿ أطيػاؼ االتجاىػات 
 مػػػػفالفكريػػػػة الرئيسػػػػية الثالثػػػػة )اإلسػػػػالميكف، الميبيراليػػػػكف، كالمسػػػػتقمكف(، كعينػػػػة عشػػػػكائية منتظمػػػػة 

 ـ.2012( محادثة خالؿ شير يناير 90محادثات المنتديات بكاقع )

 كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج، أىميا:

ف عػػاـ، بشػػكؿ المنتػػديات عبػػر يػػتـ الػػذم التفاعػػؿ قػػكة-أ   بحسػػػب يختمػػؼ التفاعػػؿ ىػػذا كػػاف كار
 فػي منػو أقػكل فكريػان  المسػتقؿ الجػادة منتػدل فػي التفاعػؿ كاف لممنتدل، حيث الفكرم االتجاه

 ا خريف. المنتدييف
 الػذم التفاعػؿ مف كقكةن  ثراءن  أكثر يككف مستقؿ اتصالي كعاء خالؿ مف كالحكار التفاعؿأف -ب 

 الفكػرم لالتجػاه ككػاف الميبرالػي، ـأ اإلسالمي سكاء معيف تيار عمى محسكب كعاء عبر يتـ
 منتدل. كؿ أعضاء يتناكليا التي القضايا طبيعة عمى كاض  تأثير لممنتدل

 عػػدد: كىػػي االتصػػالية، العمميػػة داخػػؿ بعضػػيا العكامػػؿ مػػف بعػػدد إيجابػػان  تتػػأثر التفاعػػؿ قػػكة-ج 
 االتصػالية، العمميػة خػارج ا خر كبعضيا المشاركيف، كجنس المشاركات، كعدد المشاىدات
 قكة تتأثر كما الذاتية، كالتجارب كالعقمية، المنطقية الحجج عمى المتحاكريف اعتماد كبخاصة
 .كاألعراؼ التقاليد عمى المستندة االجتماعية لمحجج المتحاكريف باستخداـ سمبان  التفاعؿ

 
                                                           

اإللمرتونيية السييعودية"، ( محيد ادلوسي ، "العالقية التفاعليية بين ادلشيارلن يف العمليية االتصيالية عيجل اإلعيالم اجلدييد: دراسية ربليليية للتفاعليية يف ادلنتيديات 1)
الرييا:: جامعيية " )الىظرياة والتبييديااةورقاة مددمااة لتدىتادس السااىاد السااعس لتجدعيااة السااعاعية لل ااإل وا تصاااد .اإل ااإل الجديااد   التحااديات 

 .(2012أبريل  15-14ادللك سعود، 
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 :(1)"اإلنترنت عمى العربية الصحف في التفاعميةبعنوان: " ( دراسة4)

ي الصػػحؼ العربيػػة عمػػى ات التفاعميػػة بأبعادىػػا فػػيمسػػتك تسػػعي ىػػذه الدراسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف 
 كالتحميمػػي، الكصػػفي المسػػ  مػػنيج عمػػى كاعتمػػدت، الكصػػفية الدراسػػات مػػف الدراسػػة اإلنترنػػت، كتعػػد

ـ   إطاره كفي  ،اإلنترنت عمى عربية صحيفة (71) شممت عينة عمى المضمكف تحميؿ أداة استخداـ ت
تعػػػدد  ات التفاعميػػػة، كىػػػي:يمسػػػتك كضػػػمت اسػػػتمارة تحميػػػؿ المضػػػمكف الفئػػػات الرئيسػػػية التػػػي مثمػػػت 

مكانيػػػة االتصػػػاؿ بػػػيف المسػػػتخدميف كمسػػػئكلي الصػػػحيفة  االختيػػػارات المتاحػػػة أمػػػاـ المسػػػتخدميف، كار
مكانيػػػػػػة البحػػػػػػث عػػػػػػف  مكانيػػػػػػة االتصػػػػػػاؿ الشخصػػػػػػي، كالمراقبػػػػػػة المسػػػػػػتمرة لممكقػػػػػػع، كار كمحررييػػػػػػا، كار

مكانية   ضافة المعمكمات.إالمعمكمات، كار

 إلى مجمكعة مف النتائج، أىميا: كتكصمت الدراسة

 المتاحػة االختيارات تعدد ثـ كمف، تكافران  األبعاد أكثر ىي المعمكمات عف البحث إمكانية أف-أ 
مكانية، المستخدميف أماـ  .كمحررييا الصحيفة كمسئكلي المستخدميف بيف االتصاؿ كار

تميػػػز الصػػػحؼ العربيػػػة الخالصػػػة عمػػػى اإلنترنػػػت بنسػػػب قميمػػػة عػػػف الصػػػحؼ العربيػػػة عمػػػى -ب 
المطبكعػػػػة، فقػػػػد حققػػػػت األكلػػػػى معػػػػدالت أعمػػػػى مػػػػف التفاعميػػػػة عمػػػػى اإلنترنػػػػت ذات النسػػػػخ 
 مكاقعيا اإللكتركنية.

قػػدمت الصػػحؼ العربيػػة عمػػى اإلنترنػػت المعمكمػػات الخدميػػة عمػػى الصػػفحة الرئيسػػية بنسػػبة -ج 
 %.36.6استخدمت كصالت النص الفائقة مع بعض المكضكعات بنسبة %، ك 46.5

 عمـى بـالتطبيق: اإلنترنـت عمـى اإلخباريـة التمفزيونيـة المواقـع تفاعميـة قياسبعنوان: " دراسة( 5)
 :CNN"(2)و الجزيرة موقعي

الدراسػػػػة لقيػػػػاس تفاعميػػػػة المكاقػػػػع اإلخباريػػػػة التمفزيكنيػػػػة عمػػػػى اإلنترنػػػػت، كتنتمػػػػي إلػػػػى  ىػػػػدفت
عمػػػى مػػػنيج المسػػػ ؛ لمسػػػ  العناصػػػر التفاعميػػػة فػػػي المكاقػػػع  كاعتمػػػدتالدراسػػػات الكصػػػفية الكميػػػة، 

                                                           

،  لعاال  جدياد   اإل الجديد: تكىالاجياا جدياد  أبحاث الدؤتدر الدولي: اإل مجتة "،نرتني"إليف الصحف العربية عل  ا اعليةالتف"( سعيد النجار، 1)
 .584 -559ص  (2009بريل أ 9-7جامعة البحرين:  البحرين، )
الدجتاااة الدصااارية ليحااااث ، "CNNحلميي  زلسيييب، "قيييياس تفاعليييية ادلواقيييع التلفةيونيييية اإلخباريييية علييي  اإلنرتنييي": بيييالتةبي  علييي  ميييوقع  اجلةييييرة و( 2)

 .264-221ص ( 2008، القاهرة: جامعة القاهرة) 29العدد ، اإل اإل
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الدراسػػة، كاألسػػمكب المقػػارف؛ لرصػػد أكجػػو الشػػبو كاالخػػتالؼ فػػي اسػػتخداـ المكاقػػع التمفزيكنيػػة عينػػة 
التمفزيكنية اإلخباريػة لمعناصػر التفاعميػة، كتعتمػد عمػى تحميػؿ المضػمكف كػأداة لجمػع المعمكمػات فػي 

كتػػـ إجػػراء الدراسػػة التحميميػػة لمػػدة شػػيريف ، CNNالدراسػػة، كتمثمػػت عينػػة التحميػػؿ بمػػكقعي الجزيػػرة ك
؛ لمكقكؼ عمى الخدمات التفاعمية التي تقدميا المكاقػع اإلخباريػة 1/4/2007إلى  2007/ 1/1مف 

فػػػػي قياسػػػػيا لتفاعميػػػػة المكاقػػػػع التمفزيكنيػػػػة  التمفزيكنيػػػػة، كتعتمػػػػد الدراسػػػػة عمػػػػى مقيػػػػاس كػػػػارم ىيتػػػػر
 اإلخبارية.

 تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج، أىميا:

يقػػػدـ ثػػػالث أنػػػكاع لممنتػػػديات )العامػػػة، الخاصػػػة كالمقترحػػػة مػػػف قبػػػؿ  CNNأف مكقػػػع قنػػػاة -أ 
المسػػتخدـ( فػػي مكاقعػػو المختمفػػة باسػػتثناء النسػػخة العربيػػة، فػػي حػػيف قػػدـ مكقػػع قنػػاة الجزيػػرة 
نػػػكعيف فقػػػط ىمػػػا: المنتػػػديات العامػػػة كالخاصػػػة، كلػػػـ يتطػػػرؽ لممنتػػػديات المقترحػػػة مػػػف قبػػػؿ 

يسػيؿ االتصػاؿ الشخصػي أكثػر مػف   CNNقػع المسػتخدميف، كمػف ثػـ يمكػف القػكؿ بػأف مك 
 مكقع الجزيرة.

داخؿ المكقع، كبحػث داخػؿ  بحث :نمطيف مف محركات البحث، ىما CNNيقدـ مكقع قناة -ب 
مكاقع الكيب بصػفة عامػة مركػزان عمػى المػاؿ كالرياضػة، أمػا مكقػع الجزيػرة فيقػدـ نمطػيف مػف 

بحػث تفصػيمي يػتـ  :ة، كالثػانيمحركات البحث، األكؿ: بحث شامؿ داخػؿ مكقػع قنػاة الجزيػر 
 فيو تحديد تقسيمات المكقع التي يريد المستخدـ أف يحصؿ عمى معمكمات منيا.

الركابط اإلخبارية عمى مكقعو بأنكاع النصػكص الفائقػة الثالثػة )الداخميػة،  CNNيقدـ مكقع -ج 
كالخارجيػػػػة، كالمحميػػػػة(؛ فيػػػػك يػػػػربط الحػػػػدث بقػػػػكل فاعمػػػػة فػػػػي المكضػػػػكع، كمكاقػػػػع خاصػػػػة 

مات كىيئات دكلية، كما يقدـ تكسع لمحدث بشرحو في الصفحات الداخمية، أما الجزيرة لمنظ
 فمـ يدعـ الركابط الخارجية بالمكقع.

                                                           

 م،  وازبي و  البياحكون فيميا بعيد 1998عليية الي ي تبنتي  الباحكية لياري هتيري عيام األبعاد الس" اليت تقوم عليها تعريف التفاقياس هيرت للتفاعلية: يقصد دب
االسيتجابة لرغبيات و جلهيد ادلبي ول مين قبيل ادلسيت دم، واتعيدد االختييارات ادلتاحية،  مقياساً عادلياً لقياس التفاعلية يف الصيحافة اإللمرتونيية، وسبكلي" األبعياد:

 سهولة االتصال الش ص  بن اجلمهور.و سهولة إضافة معلومات، و لة، رصد است دامات ادلتلق  لوسيو ادلست دم، 
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 :( 1)"االلكتروني اإلعالم في المتعددة الوسائط توظيفبعنوان: " دراسة( 6)

التكاصػػمية تيػػدؼ الدراسػػة إلػػى استكشػػاؼ مػػدل تكظيػػؼ الكسػػائط المتعػػددة فػػي تقػػديـ الرسػػائؿ 
ضػػمف مكاقػػع كسػػائؿ اإلعػػالـ اإللكتركنػػي العربػػي، كاسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الكصػػفي معتمػػدان عمػػى 

( كسػائؿ إعالميػة عمػى 10عينة عمدية مف مكاقع كسائؿ اإلعالـ اإللكتركني العربي اشتممت عمى )
كتػػـ اختيػػار اإلنترنػػت،  عمػػى نشػػأت كسػػيمة كالعاشػػرة األصػػؿ فػػي تقميديػػة كسػػائؿ منيػػا االنترنػػت، تسػػع

مػدل اسػتخداـ ك لدراسة مدل تكظيؼ الكسائط المتعددة في مكاقع العينة المختارة،  ؛الصفحة الرئيسية
 كسائؿ اإلعالـ اإللكتركني العربي لمكسائط المتعددة.

 تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج، أىميا:

 لػػـ كشػػيرتيا، إال أنيػػا الكبيػػرة إمكانياتيػػا مػػف الػػرغـ عمػػى العربػػي اإلعػػالـ كسػػائؿ بعػػض أف-أ 
 لػػنمط أسػػيرة كظمػػت المتعػػددة، الكسػػائط تتيحيػػا التػػي اليائمػػة التكاصػػمية اإلمكانػػات مػػف تسػػتفد
 .التقميدم اإلعالـ

الصػػكر بالصػػفحات الرئيسػػية سػػكاء المرافقػػة لمنصػػكص أك منفػػردة،  اسػػتخداـتبػػايف كبيػػر فػػي -ب 
كأف مكاقػػع اإلعػػالـ اإللكتركنػػي العربػػي المدركسػػة نػػادران مػػا تكظػػؼ الحركػػة ككسػػيط متعػػددة 

 بكيفية فعالة، ككظفت بعض المكاقع الحركة في إبراز بعض الكصالت كاإلعالنات.
 بتفػػػادم ،االنقرائيػػػة مػػػف األدنػػػى لحػػػدا تػػػكفر بكيفيػػػة الخطػػػكط تسػػػتخدـ الدراسػػػة مكاقػػػع كػػػؿ أف-ج 

 النصػػكص لتمييػػز الخطػػكط؛ مػػف األدنػػى بالحػد كاالكتفػػاء الزخرفيػػة، الفنيػػة الخطػػكط اسػتخداـ
 .خطيف استخداـ أك كسميؾ عادم بشكؿ كاحد خط باستخداـ

 :(2)"اإلنترنت في العربية لمصحافة والمستحدثة التقميدية التطبيقاتبعنوان: " دراسة( 7)

إلػػى مقارنػػة أكجػػو التطػػكر كالتخمػػؼ فػػي التطبيقػػات المسػػتخدمة فػػي الصػػحافة  اسػػةالدر  ىػػدفت
الصحافة عالميان مف  كعلكتركنية العربية، مف حيث النكع كالشكؿ مع التطكرات الجارية في ىذا الناإل

                                                           

الشيارقة: جامعية الشيارقة ) بحث مددإل لدؤتدر صحافة ا نترنت الااقاع والتحاديات( زلمد أمحد، "توظيف الوسائط ادلتعددة يف اإلعالم االلميرتو""، 1)
 (.2005 نوفمجل 22-24
صاحافة ا نترنات فاي العاال  العرباي، الااقااع  بحاث مداادإل لداؤتدر، اإلنرتني""التقليديية وادلسيتحدثة للصيحافة العربيية يف  "التةبيقياتعبياس صيادق،  (2)

(.2005نوفمجل  24-22الشارقة  الشارقة: جامعة) والتحديات
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كبعضػػػيا يمثػػػؿ قنػػػكات تمفزيكنيػػػة  ة،ية بعضػػػيا يمثػػػؿ صػػػحفان معركفػػػفمركػػػزةن عمػػػى عشػػػرة مكاقػػػع صػػػح
ذاعيػػة،ك  ، إيػػالؼكتشػػمؿ ىػػذه المكاقػػع: الشػػرؽ األكسػػط، الحيػػاة،  ،نترنػػتيا نشػػأ فػػي شػػبكة اإلكبعضػػ ار

كالمكقػع العربػي لبػي بػي سػي،  ،الجزيرة نت، العربية نػت، إسػالـ أكف اليػف، االتحػاد، الخمػيج، البيػاف
ـ    .2005لى يكليك إىذه المكاقع في الفترة ما بيف مايك  عمىحصر المالحظات  كت

 مجمكعة مف النتائج، أىميا: إلىالدراسة  كتكصمت

الػذم يعتمػد عمػى  شػرتسػتخدـ الحػد األدنػى مػف أدكات الن الدراسة عينة المكاقع الصحفية أف-أ 
كبالتػػالي فيػػي مػػا  فية،الصػػح األشػػكاؿكغيػػره مػػف  األخبػػارلتكصػػيؿ  أساسػػية؛الػػنص ككسػػيمة 

 .كمميزات النشر اإللكتركني لكجياتزالت قاصرة في استخداـ أساليب كتكنك 
المكاقػع تمػؾ ، فغالبيػة الدراسػةصػحؼ مكاقػع النشر الػكرقي ىػي السػائدة فػي معظػـ  ةذىني أف-ب 

لمصحيفة التي صدرت في  نيةكربك  إلكتركنيةعمى مدار الساعة بؿ ىي نسخ  ديثياال يتـ تح
 األشػػػػكاؿ مػػػػف كغيػػػػره األخبػػػػار لتكصػػػػيؿ أساسػػػػية؛ ككسػػػػيمة الػػػػنص عمػػػػى ، كتعتمػػػػدالصػػػػباح
 الصحفية.

 ،العربيػة نػت ي:ىػ ،ثالثػة مكاقػع ىتمػاـلػكال ا مػان المتعددة يكاد ينعػدـ تما استخداـ الكسائط أف-ج 
 .بنكع مف أبسط أنكاع الكسائط المتعددة يس يب يكالب ،كالجزيرة نت

 الجارديــانبعنــوان: "التفاعميــة فــي الصــحافة اإللكترونيــة: دراســة حالــة عمــى صــحيفة  دراســة( 8)
 :(1)"النيجيرية عمى اإلنترنت

 صػػػػػحافة فػػػػػيكمػػػػدل اسػػػػػتخداميا  التفاعميػػػػػةات يمسػػػػػتك عمػػػػػى  التعػػػػرؼ إلػػػػػى الدراسػػػػػة ىػػػػدفت
، كتمثمػػت اإلنترنػت عمػى النيجيريػة الجارديػػافعمػى صػحيفة  الحالػةدراسػػة  مػنيج إطػار، فػي اإلنترنػت
استمارة المقابمة عبر البريد اإللكتركني الدراسة في استمارة تحميؿ المضمكف لمكقع الصحيفة ك  أدكات

 .مع القائميف باالتصاؿ أك الفاكس

                                                           

(1  ( Folayan, O., Interactivity in Online Journalism: A Case Study of the Interactive Nature of 
Nigeria's Online Guardian, Unpublished Master Thesis (South African: Rhodes University, 
2004). 
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 كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج، أىميا:

 يكجػد كلػـ االنترنػت، عمى النيجيرية الجاردياف صحيفة في قميمة التفاعمية خيارات أف كجدت-أ 
 .ات كخيارات التفاعميةيمستك  داـاىتماـ مف قبؿ القائميف عمييا باستخ

 غػػرؼ دردشػػة، كلكػػف ىػػذه الخدمػػة تػػـ تقييػػد االنترنػػت عمػػى يػػكفر مكقػػع صػػحيفة الجارديػػاف-ب 
  لممشتركيف فقط. إلييا الكصكؿ

تاحػػػة الفرصػػػة لػػػربط ؛ان إلكتركنيػػػ ان تيتػػػي  الصػػػحيفة عمػػػى مكقعيػػػا بريػػػد-ج  إلرسػػػاؿ  المسػػػتخدميف كار
 بريػػػد عنػػػاكيف تػػكفير يػػػتـ كال بنػػػا، استفسػػػاراتيـ، كيكػػػكف ذلػػؾ مػػػف خػػػالؿ اتصػػؿ أك تعميقػػاتيـ

 .كالصحفييفاإللكتركني لرؤساء التحرير 

 دراســـة: اإلنترنـــت شـــبكة عمـــى العربيـــة اإلخباريـــة المواقـــع فـــي التفاعميـــةبعنـــوان: "دراســـة ( 9) 
 :(1)"تحميمية

 لممكاقػع اإلخباريػة العربيػة عمػى شػبكة اإلنترنػت، تيدؼ الدراسػة إلػى تكضػي  أبعػاد التفاعميػة
تمثمػػػت فػػػي: تعػػػدد  التػػػيكالعكامػػػؿ المػػػؤثرة، مػػػف خػػػالؿ دراسػػػة تحميميػػػة لمػػػدل تػػػكفر أبعػػػاد التفاعميػػػة 

االختيػػػارات المتاحػػػة بالصػػػفحة الرئيسػػػة، إمكانيػػػة االتصػػػاؿ بالقػػػائـ باالتصػػػاؿ، إمكانيػػػة التفاعػػػؿ مػػػع 
 الػػنص المنشػػكر، مػػدل كجػػكد آليػػة بحػػث كقاعػػدة بيانػػات لممكقػػع، سػػيكلة إضػػافة معمكمػػات مػػف قبػػؿ
المسػػػتخدـ لممكقػػػع، كتحػػػديث المكقػػػع، كتعػػػد الدراسػػػة مػػػف الدراسػػػات االستكشػػػافية التػػػي تحػػػاكؿ دراسػػػة 
ظػػاىرة التفاعميػػة بػػالمكاقع اإلخباريػػة العربيػػة عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت، كاعتمػػدت الباحثػػة عمػػى منيجػػي 

( مكقعػػاى 45المسػػ  كالمقػػارف فػػي دراسػػتيا لعينػػة عشػػكائية مػػف المكاقػػع اإلخباريػػة العربيػػة بمػػغ عػػددىا )
 إخباريان.

 

 

 
                                                           

اجملليد الكيا"، العيدد ، الدجتاة الدصارية ليحااث الارأد العااإل نرتن": دراسة ربليلية"،فهم ، "التفاعلية يف ادلواقع اإلخبارية العربية عل  شبمة اإل ( صلوى1)
.269-221ص  (2001ديسمجل  -ألتوبرالقاهرة: جامعة القاهرة، ) الرابع
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 كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج، أىميا:

 مسػػػػتكلعػػػػدـ اسػػػػتغالؿ مكاقػػػػع العينػػػػة لتمكانيػػػػات التػػػػي تيتيحيػػػػا الثػػػػكرة الرقميػػػػة، حيػػػػث أف -أ 
اتو أك غائب تمامان في العديد يمستك التفاعمية بيف القارئ كنص المادة الخبرية كاف في أدنى 

 ربية.مف المكاقع اإلخبارية الع
عػػدـ حػػرص الصػػحؼ اإللكتركنيػػة العربيػػة عمػػى إقامػػة صػػمة مباشػػرة بػػيف محررييػػا كجميػػكر -ب 

 القراء، مف خالؿ عدـ إتاحة عناكيف البريد االلكتركني لمحررييا.
لػػـ يحػػاكؿ أم مكقػػع إخبػػارم عربػػي ربػػط المضػػمكف اإلخبػػارم بمضػػمكف متػػكافر فػػي أرشػػيؼ -ج 

تحػػػاكؿ إحالػػػة القػػػارئ إلػػػى أم مكقػػػع آخػػػر قػػػد الجريػػػدة لتكضػػػي  خمفيػػػات الخبػػػر، كأيضػػػا لػػػـ 
 يحتكم عمى معمكمات إضافية حكؿ المكضكع الذم يتناكلو الخبر.

خراج المواقع اإللكترونية عمى شبكة اإلنترنت:  المحور الثاني: دراسات تناولت تصميم وا 

 اإلدراكيــة العمميــات عمــى اإللكترونيــة لمصــحف اإلخراجيــة األســاليب تــيثير بعنــوان: " ( دراســة12)
 :(1)"تجريبية شبو دراسة: المعمومات تمثيل نظرية إطار في: الجامعة طالب من عينة لدى

  الطػػػالب إدراؾ عمػػػى االلكتركنيػػػة الصػػػحؼ إخػػػراج أسػػػاليب تػػػأثير معرفػػػة إلػػػى الدراسػػػة تيػػػدؼ
دراسات ليا، كتنتمي إلى  يتعرضكف التي المكاقع نحك كاتجاىاتيـ لو تذكرىـ كتدعيـ المقدـ، لممحتكل
تجريبيػة الؿ كالمتغيرات التابعة، كتعد الدراسة مف الدراسات شبو قات السببية بيف المتغير المستقالعال

إال أنيػا التزمػػت بأسػػس كمعػػايير المػػنيج التجريبػػي، كتػػـ إجػراء الدراسػػة عمػػى عينػػة مػػف طػػالب الفرقػػة 
كالمغػػػة االنجميزيػػػة مػػػف جامعػػػة  األكلػػػى كالثانيػػػة كالثالثػػػة بشػػػعبة اإلعػػػالـ التربػػػكم كتكنكلكجيػػػا التعمػػػيـ

طالبػان لتجربػة  240( طالبان، حيػث 480الزقازيؽ، كبمغ عدد العينة المتعمقة بمتغير اإلدراؾ كالتذكر )
 .1/4/2010إلى  16/3/2010اإلدراؾ، كاألخريف لتجربة التذكر، كتـ تطبيؽ التجربة خالؿ الفترة 

 

 
                                                           

عينية مين طيالجل اجلامعية: يف إطيار نمتريية سبكييل ادلعلوميات:  لدىهيكم مؤيد، "تأثري األساليب اإلخراجية للصحف اإللمرتونية عل  العمليات اإلدرالية ( 1)
 (.2010ة ادلنصورة، غري منشورة )ادلنصورة: جامع، رسالة عكتاراه، "دراسة شب  ذبريبية
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 كتكصمت الدراسة إلى  مجمكعة مف النتائج، أىميا:

 التػػي التجريبيػػة المجمكعػػات درجػػات متكسػػطي بػػيف إحصػػائية داللػػة ذات فػػركؽ كجػػكد عػػدـ-أ 
 معتمػػػػدة عمػػػػى رأسػػػػي بشػػػػكؿ المصػػػػممة البكابػػػػة أسػػػػمكب اسػػػػتخدمت التػػػػي لممكاقػػػػع تعرضػػػػت
 تعرضػت التػي التجريبيػة كالمجمكعػات المتعػددة، كالكسائط الفالش كممفات الصكر محدكدية
 الصػكر تعدديػةمعتمػدة عمػى  رأسػي بشػكؿ المصػممة البكابػة أسػمكب اسػتخدمت التػي لممكاقع
 .االلكتركنية لمصحيفة اإلخراجي الشكؿ إدراؾ في المتعددة كالكسائط الفالش كممفات

 التصػػميمات أكثػػر مػػف( فيػػديك+ نػػص +صػػكر) العناصػػر مكتمػػؿ اإلنترنػػت عمػػى الخبػػر إف-ب 
 الرسػالة معمكمػات تمثيػؿ عمػى سػاعدت التػي التصميمات أكثر كمف المتصفحيف، لدل تذكران 

 الرسالة معمكمات تمثيؿ عمى يساعد المتعددة الكسائط عناصر تكافر بأف مؤكدةن  ، اإلخبارية
 . اإلعالمي المحتكل تذكر ثـ كمف كبير بشكؿ اإلخبارية

 مػع باتحاده كلكف اإلخبارم، المضمكف تذكر في كبير تأثير لو كالصكت الفيديك عنصرأف -ج 
 يكػػكف أف حالػػة فػػي ينعػػدـ أك تػػأثيره يقػػؿ بينمػػا كالصػػكرة، كػػالنص األخػػرل التصػػميـ عناصػػر
 تشػػتيت إلػػى تػػؤدم قػػد أنيػػا إال الفػػالش ممفػػات أىميػػة مػػف فبػػالرغـ الفػػالش، لممفػػات مصػػاحبان 
 االنتباه.

 دراسـة: اإلنترنـت شبكة عمى المصرية لمصحف اإللكترونية المواقع تصميمبعنوان: " ( دراسة11)
 :(1)"والجميور باالتصال والقائم التقنيات في مقارنة

 أثػػػر ككشػػػؼ المصػػػرية، لمصػػػحؼ اإللكتركنيػػػة المكاقػػػع تصػػػميـ إلػػػى تكصػػػيؼ الدراسػػػة تيػػػدؼ
 عمى ذلؾ كأثر كماىيتو، المرئي باالتصاؿ القائـ طبيعة كتكضي  المكاقع، تمؾ تصميـ عمى التقنيات
 عػػف الجميػػكر رضػػا مػػدل إلبػػراز الدراسػػة؛ مكاقػػع اسػػتخداـ يسػػر فػػي ظػػؿ اسػػتخداـ اختبػػار التصػػميـ،

 عمػػػى المسػػػ  مػػػنيج كاسػػػتخدمت الباحثػػػة الكصػػػفية، الدراسػػػات مػػػف الدراسػػػة ىػػػذه المكاقػػػع، كتعػػػد تمػػػؾ
 حالػة فػي حػدة عمػى متغيػر كػؿ تخػص التػي كالخصائص السمات لرصد الكصفي؛ المس  يف:يمستك 

 باالتصػػاؿ القػػائـ مسػػ أسػػمكب ك  المكقػػع(، صػػفحات تصػػميـ) الكسػػيمة مسػػ  أسػػمكب كمنيػػا السػػككف،
                                                           

 رسيالة دلتيورا  ،لصحف ادلصرية علي  شيبمة اإلنرتني": دراسية مقارنية يف التقنييات والقيائم باالتصيال واجلمهيور"زق، "تصميم ادلواقع اإللمرتونية لمنار ر ( 1)
 (. 2011القاهرة: دار العامل العريب، ) 1، طتصدي  مااقع الصحف اإللكترونيةيف لتاجل:  منشورة
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 عمػػػى متعػػػرؼل االسػػػتداللي؛ الثػػػاني ىػػػك: المسػػػ  مسػػػتكلأمػػػا ال الجميػػػكر، مسػػػ أسػػػمكب ك  ،(المصػػمـ)
 الحركة. حالة في المتغيرات نفسيا

 صػػػحؼ مكاقػػػع إنشػػػاء عػػػف المسػػػئكليف مػػػع المركػػػزة البؤريػػػة المقابمػػػة كاعتمػػػدت الباحثػػػة عمػػػى
 التػػي اإلرشػػادية لمخطػػكط كفقػػان  المكاقػػع تصػػميـ تحميػػؿ اسػػتمارة خػػالؿ مػػف الشػػكؿ، كتحميػػؿ الدراسػػة،
 تعػريض خػالؿ مػف االسػتخداـ، يسػر ككذلؾ اختبػار، السابقة الدراسات نتائج أك الخبراء إلييا تكصؿ
 المكقػػع عػػف المسػػتخدـ رضػػا مػػدل لمعرفػػة االسػػتبياف؛ كاسػػتمارة الدراسػػة، لمكاقػػع المسػػتخدميف عينػػة
 كالمصػرم كالكفػد، األىػراـ، الصحؼ المصرية، ىػي:عدد مف مكاقع  في العينة كتمثمت طالعو، الذم
،  باصػػدار لممعنيػػيف شػامؿ كأمػا عينػػة القػائـ باالتصػػاؿ فتمثمػت بمسػػ  السػػابع، كاليػكـ كالشػػركؽ، اليػـك
 .مفردة 100 قكاميا اإلنترنت مستخدمي جميكر مف عمدية كعينة المكقع،

 كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج، أىميا:

قع الدراسة تنكعت في أشكاؿ التجكؿ المستخدمة، منيا: قكائـ، كأشرطة التجكؿ سػكاء أف مكا-أ 
المعتمدة عمػى النصػكص، أك الصػكر، أك األزرار، أك األيقكنػات، كمػا اعتمػدت عمػى شػريط 
اإلعالنػػػػات، كخريطػػػػة المكقػػػػع النصػػػػية، لكنيػػػػا لػػػػـ تسػػػػتخدـ كػػػػال مػػػػف خريطػػػػة الصػػػػكر، كال 

 صفحات الفيرس.
قػػػدمت مكاقػػػع الدراسػػػة تشػػػكيالن متنكعػػػان لنمػػػاذج اإلخػػػراج التػػػي تتبعيػػػا، فيتبنػػػى مكقػػػع األىػػػراـ -ب 

نمكذجػػػان إخراجيػػػان يعتمػػػد عمػػػى عمػػػكد التجػػػكؿ األيسػػػر، فػػػي حػػػيف يتبػػػع تصػػػميـ كاجيػػػة مكقػػػع 
الشػػػركؽ نمكذجػػػان إخراجيػػػان يعتمػػػد عمػػػى تجػػػكؿ أعمػػػى كأسػػػفؿ الصػػػفحة مػػػع اسػػػتخداـ عػػػرض 

، في حيف يتبنى التصميـ بمكقػع اليػـك السػابع نمكذجػا (I) الصفحة لمنص، مما يشكؿ حرؼ
إخراجيػػػػان يعتمػػػػد عمػػػػى ثالثػػػػة أعمػػػػدة لكضػػػػع أكبػػػػر كميػػػػة مػػػػف المضػػػػمكف، كالتجػػػػكؿ بأقصػػػػى 

ات يسػػر القػػراءة، كيتبػػع التصػػميـ بمكقػػع المصػػرم اليػػكـ كالكفػػد نمكذجػػا إخراجيػػان يقػػكـ يمسػػتك 
 .TLBعمى نمكذج أعمي يسار أسفؿ المكقع 

بعػػػض الخطػػػكط اإلرشػػػادية التػػػي أكصػػػت بيػػػا دراسػػػات يسػػػر  صػػػحؼ الدراسػػػةمكاقػػػع  اتبػػػاع-ج 
مما مثؿ ليا نقاط قكة لصال  تصميـ المكقع، مثؿ: عدـ استخداـ برامج مضػافة  ،االستخداـ

تمػػـز المسػػػتخدـ تحميميػػا حتػػػي يتسػػػنى لػػو مشػػػاىدة المكقػػع ككػػػؿ، كالعمػػػؿ ضػػمف العديػػػد مػػػف 



 الفصل األول "اإلجراءات المنيجية"
 

15 
 

اف المكقػػع باسػػـ الجريػػدة، مػػع سػػرعة تحميػػؿ بيئػػات كأنظمػػة التشػػغيؿ المختمفػػة، كارتبػػاط عنػػك 
 الصفحة الرئيسية.

 االســـتخدام واجيـــة تقيـــيم فـــي دراســـة: البحرينيـــة االلكترونيـــة الصـــحفبعنـــوان: " ( دراســـة17) 
 :(1)"المعمومات إلى والوصول

لكتركنيػة فػي البحػريف مػف خػالؿ تقيػيـ كتصػميـ عمػى الصػحافة اإل التعػرؼ إلػىالدراسة  ىدفت
عمػى  تعتمػدكتعد الدراسػة مػف الدراسػات الكصػفية كاالمعمكمات،  إلىكاجية االستخداـ في الكصكؿ 

، الخمػػيج أخبػػار، الكسػػطالصػحؼ البحرينيػػة كىػػي: األيػاـ،  مػػف مكاقػػع تككنػت تحميػؿ المضػػمكف لعينػػة
ىمػػػا: الصػػػػفحة الرئيسػػػية، كصػػػفحة المقػػػػاؿ باالعتمػػػػاد عمػػػى صػػػفحتيف لكػػػػؿ مكقػػػع  ،الػػػكطف، الكقػػػت

بكسػػؿ(،   600x800اإلخبػػارم، مػػف خػػالؿ التقػػاط صػػكر شاشػػة صػػفحات الكيػػب ضػػمف المقاسػػيف )
(768X1024  بتاريخ )كضمنت استمارة تحميؿ المضمكف الفئات التاليػة: 2008يكليك  29بكسؿ ،

 از، كغير مستخدـ. اإلبحار، المضمكف، اإلعالف، العرض الخاص، اليكية البحث، عناصر إبر 

  إلى مجمكعة مف النتائج، أىميا:الدراسة  كتكصمت

مػػا عػػدا  عينػػةضػػعؼ المسػػاحة المخصصػػة لممضػػمكف اإلخبػػارم أك اإلعالمػػي فػػي صػػحؼ ال-أ 
 كضلممسػػػػاحات المخصصػػػػة لتعالنػػػػات كعػػػػر  غيػػػػابالكقػػػػت كأخبػػػػار الخمػػػػيج، إلػػػػى جانػػػػب 

 التركيج باستثناء حاالت قميمة.
األكثر نجاحان في مستكل تصميـ كاجية االستخداـ، مف خالؿ صحيفة الكقت الصحيفة تعد -ب 

 التكزيع المكفؽ لممساحات المككنة لمصحفة الرئيسية كبقية الصفحات الداخمية.
ف اختمفػػت ىػػذه المسػػاحة مػػف -ج  ارتفػػاع نسػػبة المسػػاحات غيػػر المسػػتخدمة ضػػمف الصػػفحة، كار

تغطيػػػػة ىػػػػػذه يعبػػػػػر عػػػػف غيػػػػاب اسػػػػػتراتيجية تصػػػػميـ كاضػػػػػحة لممػػػػا ، صػػػػحيفة إلػػػػى أخػػػػػرل
 المساحات.

                                                           

أبحااااث الداااؤتدر الااادولي:  مجتاااة ،"والوصيييول إمل ادلعلوميييات م: دراسييية يف تقيييييم واجهييية االسيييت داالصيييحف االلمرتونيييية البحرينيييية"الصيييريدي،  حيييام (1)
 .124-101ص (2009ابريل  9-7 ،البحرين البحرين: جامعة) اإل اإل الجديد: تكىالاجيا جديد     لعال  جديد
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 15 -17 العمريـــة لممرحمـــة لألطفـــال رياضـــية لكترونيـــةإ مجمـــة تصـــميم"بعنـــوان:( دراســـة 16)
 :(1)"سنة

تيػػدؼ الدراسػػة إلػػى تحديػػد عناصػػر تصػػميـ مجمػػة رياضػػية إلكتركنيػػة متخصصػػة فػػي رياضػػة 
كالتعػػرؼ ( سػػنة، مػػف خػػالؿ االسػػتعانة بػػالخبراء كالمتخصصػػيف 15-12األطفػػاؿ لممرحمػػة العمريػػة )

فػي ك  لمسػحيعمى خصائص المجالت اإللكتركنية المكجية لألطفاؿ، كاعتمػد الباحػث عمػى المػنيج ا
عمػػى عينػػة عمديػػة مػػف الخبػػراء كالمصػػمميف لممكاقػػع كالصػػحؼ مسػػ  القػػائـ باالتصػػاؿ أسػػمكب إطػػاره 

عينػػػة مػػػف األطفػػػاؿ  ككػػػذلؾ أسػػػمكب مسػػػ  الجميػػػكر عمػػػى ( شخصػػػان، 20اإللكتركنيػػػة بمػػػغ عػػػددىـ )
( طفػالن مػػف محافظػات بكرسػعيد االسػػماعيمية السػكيس، مسػتخدمان االسػػتبانة 300المسػتيدفيف قػدرت )

 كالمقابمة كأدكات لمبحث.

 كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج، أىميا: 

يجػب أف يحتػكم عمػػى  ،أف تصػميـ المجمػة اإللكتركنيػة مػػف كجيػة نظػر الخبػراء كالمصػػمميف-أ 
ركػػػػة كمكسػػػػيقي فنيػػػػة، بجانػػػػب ألػػػػكاف جذابػػػػة كمقػػػػاطع صػػػػكت لنجػػػػـك الرياضػػػػة صػػػػكر متح
 المشاىير.

ضػػػركرة كجػػػكد صػػػػفحات تفاعميػػػة لألطفػػػاؿ مػػػػع األبطػػػاؿ الرياضػػػييف فػػػػي مختمػػػؼ األلعػػػػاب -ب 
 الرياضية.

بينػػت الدراسػػة أف األطفػػاؿ يفضػػمكف العنػػاكيف الكبيػػرة كالمثيػػرة ذات األلػػكاف  ،صػػعيد األطفػػاؿ-ج 
 تفضيميـ لتعالنات عند التصميـ. كالرسـك كالحركة، كعدـ

 

 

 

                                                           

ة جامع القاهرة:يناير ) 31، العدد مجتة اليحاث اإل اميةسنة"،  15 -12( خالد مسعد، "تصميم رللة المرتونية رياضية لألطفال للمرحلة العمرية 1)
 .224-161ص( 2009األزهر، 



 الفصل األول "اإلجراءات المنيجية"
 

17 
 

 تحميميــة دراســة: والمينيــة الفنيــة المعــايير العربيــة، اإللكترونيــة الصــحافةبعنــوان: " دراســة( 14)
 :(1)"العربية اإللكترونية الصحف من لعينة

تسعي الدراسة إلى تحديد مفيـك الصحافة اإللكتركنية كخصائصيا كمعاييرىػا المينيػة كالفنيػة، 
انطالقان مف المقارنة بػيف اإلطػار النظػرم الػذم حػدده المختصػكف فػي ىػذا المجػاؿ كبػيف الكاقػع الػذم 
ىػػػي عميػػػو الصػػػحافة اإللكتركنيػػػة العربيػػػة، كتنتمػػػي الدراسػػػة إلػػػى الدراسػػػات الكصػػػفية، حيػػػث اعتمػػػد 
الباحػػث عمػػى المػػنيج المسػػحي، كاسػػتخداـ تحميػػؿ المحتػػكم لعينػػة منتخبػػة مػػف الصػػحؼ اإللكتركنيػػة 
العربيػػة، كتػػـ تحميميػػا لمػػدة أسػػبكع متكاصػػؿ لكػػؿ صػػحيفة مػػف عينػػة الدراسػػة كبأكقػػات مختمفػػة، كتػػـ 

 19مطبكع أك نسخة كرقيػة، كبمػغ عػددىا  تركنية الخالصة التي ليس ليا أصؿاختبار الصحؼ اإللك
 صحيفة إلكتركنية، ككذلؾ استخدـ استبانة لمعامميف في الصحؼ اإللكتركنية عينة الدراسة. 

 مت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج، أىميا:تكص

أف الصحؼ اإللكتركنية العربية لـ تستخدـ الكسائط المتعػددة بكامػؿ اإلمكانػات التقنيػة التػي -أ 
ربػػع صػػحؼ مػػف عينػػة ، حيػػث عرضػػت أ"إيػػالؼ" صػػحيفة تكفرىػػا خدمػػة اإلنترنػػت باسػػتثناء

، أمػػػػا الصػػػػكر صػػػػكتيةن  ان كمػػػػكاد فيػػػػديك، كأف صػػػػحيفة كاحػػػػدة تقػػػػدـ تسػػػػجيالتو الدراسػػػػة أفػػػػالـ 
 الفكتكغرافية فاف جميع الصحؼ تقدميا عمى صفحاتيا.

أف نسػػػبة كبيػػػر مػػػف العينػػػة كفػػػرت خدمػػػة البحػػػث باسػػػتثناء خمسػػػة منيػػػا فقػػػط لػػػـ تػػػكفر ىػػػذه -ب 
يف األكؿ البحػػث داخػػؿ مكقػػع الصػػحيفة يمسػػتك الخدمػػة، كأف خدمػػة البحػػث ىنػػا تكػػكف عمػػى 

 حركات البحث المعركفة في شبكة اإلنترنت.الثاني ىك ربط المكقع مع م مستكلنفسيا، كال
غياب خاصية الترابط النصية عػف أغمػب الصػحؼ العربيػة، باسػتثناء "إيػالؼ كمػأرب بػرس" -ج 

لػػػـ تقػػػػدـ خدمػػػػة النصػػػػكص المترابطػػػة التػػػػي يسػػػػتطيع القػػػػارئ مػػػف خالليػػػػا أف يتنقػػػػؿ إلػػػػى إذ 
ركابط التػي مكاضيع ذات صمة سكاء داخؿ الصحيفة ذاتيا أك في مكاقع أخػرل مػف خػالؿ الػ

ف  تثبػػت داخػػؿ الػػنص أك عمػػى جكانبػػو، حيػػت اسػػتخدمتا ىػػذه الخاصػػية بصػػكرة كاضػػحة، كار

                                                           

مجتااة أبحاااث الداااؤتدر الصييحافة اإللمرتونييية العربييية، ادلعييايري الفنيييية وادلهنييية: دراسيية ربليلييية لعينيية ميين الصيييحف اإللمرتونييية العربييية" جاسييم جييابر، " (1)
 .412-391ص  (2009أبريل  9-7  ،جامعة البحرينالبحرين: ) الدولي: اإل اإل الجديد: تكىالاجيا جديد     لعال  جديد
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اقتصر استخداميا عمى كضع ركابط خارج النص لمكاضيع ذات عالقػة، أم أف اسػتخداميا 
 كاف في حدكدىا الدنيا.

 وعالقتيـا اإلنترنـت شبكة عمى اإللكترونية األطفال مجالت تصميم أساليببعنوان: "( دراسة 15)
 :(1)"باالتصال والقائم والجميور التقنيات في دراسة: المجالت لي ه األطفال بتعرض

تيدؼ إلى التعرؼ عمى أىـ أساليب تصميـ مجػالت األطفػاؿ اإللكتركنيػة )المصػرية كالعربيػة 
المجػػػالت، كاألجنبيػػػة( المكجيػػػة إلػػػييـ عبػػػر شػػػبكة اإلنترنػػػت، كالبػػػرامج المسػػػتخدمة فػػػي تصػػػميـ تمػػػؾ 

كأثرىػػا فػػي درجػػة تعػػرض األطفػػاؿ لمثػػؿ تمػػؾ األسػػاليب، ككػػذلؾ دكر المصػػمميف لتمػػؾ المجػػالت فػػي 
تحقيؽ عكامؿ الجذب بالنسػبة لجميػكر مجػالت األطفػاؿ اإللكتركنيػة، كتنتمػي الدراسػة إلػى الدراسػات 

اإللكتركنية كمنيج المقارف، كتمثمت عينة المجالت  ي،المسح منيجاعتمد الباحث عمى الالكصفية، ك 
مجمػة فػراس تػكف، بػؿ، كقطػر النػدل(، كمجػالت عربيػة )في المجالت التاليػة: المجػالت المصػرية )بم

(، كعينػة مػف مصػممي مجػالت Just for Kids ،The 200 Booksكالفات (، كمجػالت عالميػة )
مفردة،  400األطفاؿ اإللكتركنية المصرية، باإلضافة إلى عينة مف أطفاؿ محافظات القاىرة كبمغت 

كاسػػػتخدـ الباحػػػث اسػػػتمارة تحميػػػؿ الشػػػكؿ؛ لمعرفػػػة العناصػػػر األساسػػػية كالتفاعميػػػة فػػػي بنػػػاء مجػػػالت 
متعػػػرؼ عمػػػى لالدراسػػة، كالمقابمػػػة غيػػػر المقننػػػة مػػػع المصػػػمميف، كاسػػتمارة المقابمػػػة المقننػػػة لألطفػػػاؿ؛ 

 آرائيـ كتفضيالتيـ اإلخراجية لمتصميمات المجالت اإللكتركنية.

 إلى مجمكعة مف النتائج، أىميا:كتكصمت الدراسة 

، كال تستخدـ صكر JPG ،GIFاستخدمت مجالت الدراسة أنكاع عديدة مف الصكر، منيا: -أ 
PNG ؛ يرجػػع ذلػػؾ ألنيػػا غيػػر معركفػػة لػػدل عػػدد كبيػػر مػػف الجميػػكر، كغيػػر معركفػػة لػػدل

 األنظمة الحديثة ألجيزة الكمبيكتر.
، أما المجالت العربية كانت الخطكط األكثر Arialاستخدمت المجالت المصرية خط نكعو -ب 

 Time New Roman ،Arabic Transparent ،Simplifiedاسػػتخدامان ىػػي: 

                                                           

 التقنييييات يف دراسييية: اجمليييالت ذلييي   بتعييير: األطفيييال اإلنرتنييي" وعالقتهيييا شيييبمة علييي  اإللمرتونيييية األطفيييال رليييالت تصيييميم أسييياليب" الشيييربيين، زلميييد (1)
 (.2008) القاهرة: دار العامل العريب،  1، طصحافة األطفاد اإللكترونية :دلتورا  منشورة يف لتاجل رسالة، "باالتصال والقائم واجلمهور
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Arabic :كفػػي المجػػالت األجنبيػػة فاسػػتخدمت الخطػػكط التاليػػة ،Verdana ،Tinkertoy ،
 .بنط 18إلى 12كتراكح حجـ الخط في مجالت الدراسة ما بيف 

مصػػػرية كالعربيػػػة أم ممفػػػات صػػػكتية، فػػػي حػػػيف اسػػػتخدمت لػػػـ تسػػػتخدـ مجػػػالت األطفػػػاؿ ال-ج 
المجالت األجنبية نكعيف مف تمؾ الممفات، ىما: ممفات صكتية قائمػة بػذاتيا، كيػتـ تحميميػا 

صػػكت مصػػاحبة لتحميػػؿ الصػػفحة كيكػػكف  ممفػػات مػػف عمػػى صػػفحة المجمػػة اإللكتركنيػػة، أك
 مكسيقي خفيفة غالبان.

 لشـبكة االتصـالية السـمات ضـوء فـي اإللكترونيـة السعودية الصحف إخراجبعنوان: " ( دراسة16)
 :(1)"نترنتاإل 

تيدؼ الدراسة إلى تحميؿ الشكؿ األساسػي الػذم تظيػر بػو الصػحؼ السػعكدية اإللكتركنيػة 
مف حيث الكحدات المككنػة ليػذا الشػكؿ كالعناصػر المسػتخدمة فػي بنائػو، كتحميػؿ التصػاميـ المتغيػرة 

الدراسػػة مػػف حيػػث الكحػػدات المككنػػة ليػػذه التصػػاميـ، كتقػػكيـ سػػعي التػػي تظيػػر بيػػا الصػػحؼ عينػػة 
المصمميف كالمخرجيف لتبني أنماط إخراجية تتكافؽ مع طبيعة شبكة اإلنترنت، كاستخدمت األسػمكب 

لمتعػػرؼ عمػػى آراء المصػػمميف لمصػػحؼ كالمكاقػػع، كاألسػػمكب الكيفػػي فػػي  ؛الكمػػي فػػي مػػنيج المسػػ 
تحميؿ كاقع إخراج الصحؼ السعكدية عمى شبكة اإلنترنت، حيث تمت الدراسة التحميمية عمػى جميػع 
مكاقػػع صػػحؼ الجزيػػرة، الريػػاض، الػػكطف، عكػػاظ، اليػػكـ، المدينػػة عمػػى اإلنترنػػت، كاسػػتمرت الدراسػػة 

 ير محـر كحتي نياية جمادم ثاني.لمدة ستة أشير مف بداية ش

 كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج، أىميا: 

أف الصػػػػحؼ السػػػػعكدية اإللكتركنيػػػػة تسػػػػتخدـ أسػػػػمكبيف فقػػػػط مػػػػف أسػػػػاليب إخػػػػراج الصػػػػحؼ -أ 
االلكتركنيػػة، ىمػػا: الكحػػدات اإللكتركنيػػة كأسػػمكب البكابػػة، باإلضػػافة إلػػى أف الشػػكؿ األسػػاس 

 اؿ فترة الدراسة باستثناء تغير طفيؼ عمى صحيفة المدينة.لعينة الدراسة لـ يتغير طك 

                                                           

: إخااراج رسييالة ماجسييتري، منشييورة يف لتيياجلنرتنيي""، االتصييالية لشييبمة اإلمرتونييية يف ضييو  السييمات لإخييراج الصييحف السييعودية اإل"( صيياا العنييةي، 1)
.(2005 ،: جامعة االمام زلمد بن سعود اإلسالميةلريا:ا) 1ط الصحف السعاعية اإللكترونية،
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أتاحت مكاقع صحؼ الدراسة خدمة البحػث فػي أعػدادىا السػابقة، حيػث جػاءت ىػذه الخدمػة -ب 
فػػي المرتبػػة األكلػػى بػػيف الخػػدمات التػػي تتيحيػػا الصػػحؼ اإللكتركنيػػة، كمػػا لػػـ تػػكفر مكاقػػع 

 ديات كالدردشة كاالتصاؿ بالمحرريف.صحؼ الدراسة الخدمات التفاعمية المباشرة مثؿ المنت
و تػإفادة مكاقع صحؼ الدراسة في تصميميا مف الكسػائط المتعػددة، فعمػى الػرغـ ممػا أكد قمة-ج 

الدراسات أف الكسائط المتعددة تعد مف أىـ السمات الشكمية لتنترنت؛ إلسياميا في سػيكلة 
لكتركنيػة ضػعيفة، حيػث التصف ، إال أف اإلفادة مف ىذه الكسائط في الصػحؼ السػعكدية اإل

 اقتصرت فقط عمى اإلعالنات التجارية.

 مقارنـة تطبيقيـة دراسـة: اإلنترنـت شـبكة عمـى اإللكترونيـة الصـحف إخراجبعنوان: " ( دراسة17)
 :( 1)"واألمريكية المصرية الصحافتين بين

لكتركنيػػة مػػف العناصػر البنائيػػة المكجػػكدة اإلصػحافة الركػزت الدراسػػة عمػى كيفيػػة اسػػتفادت 
عمػى اإلنترنػػت مػػف ناحيػة، كمحاكلػػة خركجيػػا مػػف عبػاءة الصػػحؼ الكرقيػػة فػي الشػػكؿ كالتصػػميـ مػػف 

، كتسػتيدؼ الدراسػة تكصػيؼ العناصػر البنائيػة المكجػكدة فػي بعػض الصػحؼ المصػرية لخر أناحية 
اميا كسػػماتيا كخصائصػػيا، بجانػػب كاألمريكيػػة اليكميػػة عمػػى اإلنترنػػت؛ بغػػرض التعػػرؼ عمػػى اسػػتخد

تقػػكيـ العناصػػر البنائيػػة فػػي الصػػحؼ عينػػة الدراسػػة كذلػػؾ لغػػرض بنػػاء صػػحافة الكتركنيػػة تفيػػد مػػف 
جميع العناصر البنائية، كاستخداـ الباحث منيج المس  كالمنيج المقارف، أمػا أدكات الدراسػة فتمثمػت 

لخبػػرة كاألكػػاديمييف فػػي المجػػاؿ، كتمثػػؿ فػػي: تحميػػؿ المضػػمكف كاالسػػتبانة؛ لمتعػػرؼ عمػػى آراء ذكم ا
،  USA Todayمجتمػػع الدراسػػة فػػي صػػحيفة األىػػراـ كالجميكريػػة كصػػحيفة يػػك اس ايػػو تػػكدام 

 .New York Timesكنيكيكرؾ تايمز 

 كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج، أىميا: 
اسػػتخدمتيا اختمفػت مكاقػػع صػػحؼ الدراسػػة فػػي اعتمادىػػا عمػػى العنػػاكيف كػػأدكات فصػػؿ، فقػػد -أ 

مكاقػػػع الصػػػحؼ المصػػػرية بشػػػكؿ ثػػػانكم، بينمػػػا اعتمػػػدتيا مكاقػػػع الصػػػحؼ األمريكيػػػة بشػػػكؿ 
 أساسي في فصؿ مكضكعاتيا

                                                           

واألمريمية" رسيالة دلتيورا  منشيورة يف   ادلصرية الصحافتن بن مقارنة تةبيقية دراسة: اإلنرتن" شبمة عل  اإللمرتونية الصحف إخراج"( حلم  زلسب، 1)
(.2007)القاهرة: دار العلوم للنشر والتوزيع، 1، طنترنتإخراج الصحف ا لكترونية  تى شيكة اإل لتاجل:
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أف مكقػػػع صػػػحيفة األىػػػراـ فمػػػـ يسػػػتفد مػػػف اسػػػتفتاءات الػػػرأم، فػػػي حػػػيف اسػػػتفاد منػػػو مكقػػػع -ب 
ال فقػد صحيفة الجميكرية في عمؿ استفتاء رياضي، أما النيكيكرؾ تايمز كاليك أس أيػو تػكد

اسػػػتخدمتاه فػػػي تقػػػديـ العديػػػد مػػػف السػػػتفتاءات السياسػػػية كاالقتصػػػادية كاالجتماعيػػػة بطرقػػػة 
 عممية.

 الدراسػػػػات حػػػػددتيا التػػػػي الخطػػػػكط ألفضػػػػمية تبنييػػػػا فػػػػي الدراسػػػػة الصػػػػحؼ مكاقػػػػع اخػػػػتالؼ-ج 
 فػػي Arial خػػط USA Today تػػكدام إيػػو إس اليػػك صػػحيفة اسػػتخدمت فقػػد األكاديميػػة،

 خػط اسػتخدمت فقػد New York Times تػايمز النيكيػكرؾ صحيفة أما مكضكعاتيا، كتابة
Times News Roman، خط كالجميكرية األىراـ صحيفتا كاعتمدت Arial. 

 :(1)تصميم الصحف عمى شبكة اإلنترنت"لبعنوان: "توصيات  ( دراسة18)

 شػػػبكة عمػػػى المطبكعػػػة الصػػػحؼ لتصػػػميـ شػػػامؿ فيػػػـ إلػػػى الكصػػػكؿ إلػػػى الدراسػػػة تيػػػدؼ
 العالقػػة عمػػى المبنػػي اإلنترنػػت شػػبكة عمػػى الصػػحؼ لتصػػميـ أساسػػية قكاعػػد كاسػػتخالص االنترنػػت،

 الدراسػػػات مػػػف الدراسػػػة كتعػػػد المسػػػتيدؼ، بػػػالجميكر كعالقتػػػو التصػػػميـ مػػػف كالغػػػرض المصػػػمـ بػػػيف
: ىي المعمكمات، لجمع أدكات عدة كاستخدما المسحي، لمنيجا عمى الباحثاف اعتمد حيث الكصفية،
 مػع المقػابالت بجانػب اإلنترنػت، شػبكة عمػى السػكيدية الصحؼ مكاقع كمصممي ناشرم مع المقابمة

 الصػفحات تحميػؿ ككػذلؾ صػحيفة، مكقػع لكػؿ مسػتخدـ 12 اختيػار تـ حيث مكاقع،ال تمؾ مستخدمي
 بتحميػػؿ كمقارنتػػو ـ،1002 عػػاـ خػػالؿ اإلنترنػػت، شػػبكة عمػػى سػػكيدية صػػحؼ تسػػع لمكاقػػع الرئيسػػية
 .التصميـ في الحادثة كالتطكرات التغييرات عمى لمتعرؼ ـ؛1002 عاـ الصحؼ مكاقع لنفس سابؽ

 :أىميا النتائج، عدد مف إلى الدراسة كتكصمت

 عػػػف كسػػػريعة عامػػػة لمحػػػة إعطػػػاء فػػػي الدراسػػػة صػػػحؼ مكاقػػػع فػػػي األكلػػػى الصػػػفحة أىميػػػة-أ 
 كالتنقػؿ متجػكؿل المسػتخدـ يساعد ما المصممكف كفر حيث الصحيفة، كمكضكعات مككنات
 إرسػػػػاالن، كأكثػػػػر قػػػػراءة، األكثػػػػر قسػػػػـ أك قائمػػػػة التجػػػػكاؿ، أك المالحػػػػة قػػػػكائـ: مثػػػػؿ بػػػػالمكاقع،
 .كغيرىا

                                                           

(1) Ihlstrom, C. & Lundberg, J. ,"Design Recommendations For Online Newspapers: A Genre 
Perspective", Journal of Web Engineering, Vol.3, No. 1, 2004, P.p.50-74.  



 الفصل األول "اإلجراءات المنيجية"
 

22 
 

 كالمكضػػػػكعات لألخبػػػػار المحػػػػدث الػػػػزمف أك الكقػػػػت ككضػػػػع المكضػػػػكعات تحػػػػديث ضػػػػركرة-ب 
 األخبػػار، تحػػدث لككنيػػا اإللكتركنيػػة منسػػخةل تفضػػيميـ المسػػتخدمكف أظيػػر حيػػث المنشػػكرة،
 .المالية التكمفة قمة بجانب المطبكعة، عف تختمؼ أخبار ككجكد

 عػف تختمػؼ إضػافية خػدمات قػدمت كأنيػا لمكاقعيػا، خريطػة الدراسػة  مكاقػع مػف أم تقػدـ لـ-ج 
 أك التجػػػػكاؿ قػػػػكائـ عرضػػػػت حيػػػػث المالحػػػػة، عمميػػػػة تنظػػػػيـ عمييػػػػا يفػػػػرض ممػػػػا المطبكعػػػػة،
 كأرشػػػيؼ البحػػػث محركػػػات كجػػػكد ضػػػركرة عمػػػى كأكػػػدت المنسػػػدلة، القػػػكائـ بأسػػػمكب المالحػػػة
 .المكقع ألخبار

 :(1)( دراسة بعنوان: "اتجاىات تصميم الصفحة الرئيسية"19)

تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى تصميـ الصحؼ بنسختييا المطبكعة كاإللكتركنية عمى 
شبكة اإلنترنت،  مف خالؿ مدل استخداميا لأللكاف، كالصكر الصحفية، كالرسكـ كبرامج التصميـ، 

لقراء ف مف التصميـ العاـ لمصحؼ كمدل أىميتو يمكاقؼ كاتجاه المحرر ككذلؾ التعرؼ عمى 
القائـ باالتصاؿ، حيث  ، كفي إطاره أسمكب مس كاعتمدت الدراسة عمى المنيج المسحيالصحؼ، 

محرران كناشران، كتـ إرساؿ االستبيانات إلييـ عبر البريد خالؿ  300تـ اختيار عينة  قكاميا 
 ـ.2003

 لى مجمكعة مف النتائج، أىميا: كتكصمت الدراسة إ

 أشػػخاص ىػـ اإللكتركنيػػة بالصػحؼ الخاصػػة اإللكتركنػي التصػػميـ بعمميػة مػػكفك يق الػذيف أف-أ 
 بالتقنيػػػات يتعمػػؽ مػػػاك  الصػػحافة، بعمػػػكـ معرفػػة يـيلػػػد كلػػيس ا لػػػي، بالحاسػػب معرفػػػة يـيلػػد

 اإللكتركنية. الصحؼ تصميـ في المستخدمة
 نكعيػة عمػى تعتمػد أنيػا كمػا الكرقيػة، مػف أكثػر الصػكر عمػى تعتمػد اإللكتركنية الصحؼ أف-ب 

 الكرقية. النسخة في المستخدمة الخطكط عف تختمؼ خطكط
 النسػػػخة فػػػي ةالمسػػػتخدم تمػػػؾ عػػػف الكرقيػػػة يختمػػػؼ النسػػػخة فػػػي حجػػػـ الخطػػػكط كالمػػػتف أف-ج 

  التصف . عممية كتسيؿ لمقارئ النفسية الخصائص لتالءـ كذلؾ االلكتركنية،

                                                           

(1) Utt, S. , & Pasternack, S., "Front Page Design: Some Trends Continue", Newspaper Research 
Journal,  Vol. 24, no. 3, summer 2003, P.P.48-61. 
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المبـادئ التوجيييـة لتصـميم بعنوان: "تقييم الصحف عمى شـبكة اإلنترنـت باسـتخدام  ( دراسة72)
 :(1)الويب"

تسػػعي الدراسػػة لتقيػػػيـ الصػػحؼ اإللكتركنيػػة عمػػػى شػػبكة اإلنترنػػت، مػػػف خػػالؿ اإلرشػػػادات 
ف فػػي مجػػاؿ تصػػميـ كيسػػر اسػػتخداـ المكاقػػع اإللكتركنيػػة، ك كالنتػػائج كالنصػػائ  التػػي خػػرج بيػػا البػػاحث

، Jared Spool، كنصػائ  Jakob Nielsenفاعتمدت الدراسة عمى إرشػادات كػال مػف البػاحثيف: 
استمارة تحميؿ المضمكف لعينة مػف ، كاعتمدت عمى المنيج المسحي، ك CNET Networkكمعايير 

، حيث تـ تحميؿ صفحات الكيػب مػف خػالؿ الصحؼ اإللكتركنية مككنة مف عشرة صحؼ إلكتركنية
 .ان تكجييي مبدأن  122

 كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج، أىميا:

الدراسػػة عمػػى كضػػع الشػػعار الخػػاص بيػػا فػػي كػػؿ صػػفحة داخميػػة كبػػنفس صػػحؼ اعتمػػدت -أ 
المساحة كالحجـ كعنكاف لمباب، بحيث يككف ىذا الشعار كاضحان كال يكػكف بجػكاره صػكر أك 

 تؤدل إلى تشتت رؤية المستخدـ لو.رسكمات 
أف يتـ تقسيـ الصفحة في حاؿ كانت طكيمة إلػى مجمكعػة مػف الصػفحات، مػع مراعػاة عػدـ -ب 

 بكسؿ. 1200×800زيادة مساحة الصفحة عف 
حػػرؼ مػػػع اسػػػتخداـ خطػػػكط  60-40تػػػراكح بػػػيف تأف مسػػاحة عنػػػاكيف الصػػػفحات يجػػب أف -ج 

 10المتحركة يجب أال تزيػد عػف  رالصك  ممفات أف كبيرة كيدعميا المتصف ، باإلضافة إلى
 ثكافو بيف كؿ صكرة كأخرل.

 :(2)بعنوان: "الصفحات الرئيسية عمى الويب" ( دراسة71)

تسػػعى الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى سػػمات الصػػفحات الشخصػػية عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت مػػف 
خػػالؿ المراجعػػة األدبيػػة لعػػدد مػػف الدراسػػات كاألبحػػاث فػػي المجػػاؿ، كتنتمػػي الدراسػػة إلػػى الدراسػػات 
الكصػػػفية، كاسػػػتخدمت المنيجػػػي المسػػػحي، حيػػػث اعتمػػػدت عمػػػى تحميػػػؿ المضػػػمكف لثالثػػػيف دراسػػػة 

                                                           

(1)  Donaghy, R. ," Evaluating Online Newspapers Using Established web Design Guidelines",  
Unpublished Master Thesis (North Carolina: School of Information and Library Science, 2002). 
(2) Döring, N., "Personal Home Pages on the Web: A Review of Research", Journal of Computer 
– Mediated Communication (JCMC), Vol.7, No. 3, April 2002, P.p. 1-8. 
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كػػأداة جمػػع معمكمػػات  ةشخصػػية لممكاقػػع، ككػػذلؾ اسػػتخدمت أداة االسػػتبانتجريبيػػة عمػػى الصػػفحات ال
كاسػػتطالع آراء المسػػتخدميف حػػكؿ الخصػػائص كالسػػمات التػػي يفضػػمكنيا فػػي الصػػفحات الشخصػػية، 

 ، تـ إرساليا عبر البريد اإللكتركني.ان شخص 311كتـ اختيار عينة عشكائية بمغ حجميا 

 ، أىميا:كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج

أف الذككر يحرصكف عمى االطالع عمى جميع التفاصيؿ الخاصة بالمعمكمات المكجكدة في -أ 
 صفحات االستقباؿ أكثر مف اإلناث.

معظػػـ أفػػراد العينػػة أف مػػف أبػػرز سػػمات صػػفحات االسػػتقباؿ أنيػػا تمكػػف أف تتػػي  مجػػاؿ  أكػػد-ب 
 لمدردشة.

أشػػارت إلػػػى أف اسػػتخداـ العناصػػػر المرئيػػة فػػػي عػػػرض الصػػفحات يػػػؤدل إلػػى طريقػػػة أكثػػػر -ج 
 تفضيالن إلى المستخدـ مقارنة بالنص الذم يظير بالمكف األسكد كبدكف صكر. 

بعنوان: "تصميم الويب وكفاءة استرجاع األخبار: تحميل خمس صحف أمريكية عمى  ( دراسة77)
 : (1)شبكة اإلنترنت"

 اسػػػترجاع فعاليػػػة عمػػػى اإللكتركنيػػػة الصػػػحؼ تصػػػميـ تػػػأثير لمتعػػػرؼ عمػػػى تسػػػعى الدراسػػػة
 خاللػػو مػػف يسػػتطيع المكقػػع الػػذم فػػي المسػػتخدـ يجػػده الػػذم كالسػػرعة السػػيكلة كمسػػتكل المعمكمػػات،
 صػحؼ لخمػس مضػمكفال تحميػؿ كأداة المسػحي المػنيج المعمكمػات، كاسػتخدـ الباحػث إلػى الكصػكؿ
 أنجمس لكس"ك ،"تربيكف شيكاغك"ك ،"تكدام أيو يكاس"ك ،"بكست كاشنطف" كىى: أمريكية، إلكتركنية
 فػي السػبب ، كيرجػع1999أبريػؿ  23-10 الفتػرة خػالؿ أيػاـ عشػرة لمدة ،"جمكب بكسطف"، ك"تايمز
  صحيفة. كؿ في التصميمية األساليب الختالؼالصحؼ؛  ىذه اختيار

 

 

                                                           

(1)  Li X. ,"Web Page Design and News Retrieval Efficiency: A content Analysis of Five Us 
Internet News Papers" in Xigen Li "Internet Newspapers: the Making of a Mainstream Medium " 
(New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2006), pp. 65-80. 
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 النتائج، أىميا: مف العديد إلى الدراسة تكصمتك 
 اسػترجاع كفػاءة فػي ؤثريػ أف يمكػف االلكتركنيػة الصػحؼ لتصميـ فقط كاحد نمكذج يكجد ال-أ 

 قػد أنيػا إال البصػرية الناحيػة مػف جاذبيػة أكثػر اإلخباريػة المكاقع بعض تبدك فبينما ،األخبار
 ليا. القراء استخداـ حيث مف فاعمية أكثر تككف ال

 الصكر عمى باعتمادىا التصميـ حيث مف صحيفة كأفضؿ تربيكف شيكاغك صحيفة جاءت-ب 
 تػػدفؽ عمميػػة فػػي كفػػاءة أقػػؿ جػػاءت كلكنيػػا ،األخػػرل بالصػػحؼ بالمقارنػػة كاأللػػكاف كالرسػػكـ
 درجػػة عمػى تكػف لػػـ بكسػت كاشػنطف صػػحيفة حػيف لألخبػػار، فػي يالخطػ كالكصػكؿ األخبػار
 أنيػػا حيػػث ،األخبػػار اسػػترجاع فػػي فاعميػػة أكثػػر كانػػت كلكنيػػا ،البصػػرية الناحيػػة مػػف عاليػػة
 اإلخباريػػة لمقصػػص بالنسػػبة خاصػػة المعمكمػػات اسػػترجاع فػػي لمقػػارئ أكثػػر خيػػارات أتاحػػت

 .متعددة متشعبة ركابط عمى العتمادىا
 عمػى المػؤثرة العكامػؿ االعتبار في كايأخذ أف يجب االلكتركنية الصحؼ مصممي أف أكدت-ج 

 المعمكمػػات إلػػى الفػػكرم الكصػػكؿ مثػػؿ األخبػػار اسػػترجاع فاعميػػة عمػػى تػػؤثر لكػػي التصػػميـ
 المعمكمات. ىذه استرجاع في الفاعمية تحقؽ لكى األخبار تدفؽ كسالمة كاألخبار

ــاج واســتيالك الصــحف  ( دراســة76) ــى اإلنترنــت: دراســة إلنت ــوان: "الصــحف اإللكترونيــة عم بعن
 :(1)العربية اليومية عمى شبكة اإلنترنت"

 رضػػػا كمػػػدل االنترنػػػت، شػػػبكة عمػػػى العربيػػػة الصػػػحؼ كاقػػػع عمػػػى الدراسػػػة التعػػػرؼ تيػػػدؼ
 االستكشػافية، الدراسػات مػف الدراسة كتعد اإللكتركنية، الصحؼ تمؾ لتصميـ كمضمكف المستخدميف

: ىػي المعمكمػات، لجمػع رئيسػية أدكات ثالث الباحث كاستخدـ المسحي، المنيج عمى اعتمدت حيث
عػدد  كبمػغ الشكؿ، كخصائص محتكياتيا عمى تعرؼمل االنترنت؛ عمى العربية الصحؼ مكاقع تحميؿ

 لتمػػػؾ المكاقػػػع، (الناشػػػر أك المصػػػمميف) باالتصػػػاؿ القػػػائـ مػػػع كمقػػػابالت مكقعػػػان، 48 مكاقػػػع الدراسػػػة
 إجمػػالي كبمػػغ العربيػػة، االلكتركنيػػة الصػػحؼ لقػػراءيػػة، ترسػػؿ عبػػر البريػػد اإللكتركنػػي كاسػػتبانة إلكتركن

 مفردة. 800 القراء عينة

                                                           

(1) Alshehri, F., "Electronic Newspapers on The Internet: A Study of The Production and 
Consumption of Arab Dailies on the World Wide Web", Unpublished Doctor Thesis (U.K.: 
University of Sheffied, Department Of  Journalism Studies, 2000).    
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 أىميا: كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج،

 عمػػػى كاضػػػحة اسػػػتراتيجيات يـيلػػػد يكػػػف لػػػـ اإللكتركنيػػػة الصػػػحؼ لتمػػػؾ الناشػػػريف معظػػػـ أف-أ 
 النشػػر مجػػاؿ فػػي العربيػػة الخبػػرات فػػي ان أظيػػرت النتػػائج نقصػػ حيػػث اإلنترنػػت، عبػػر النشػػر

 .اإللكتركني كعدـ كجكد صحفييف متخصصيف في المجاؿ اإللكتركني،
 يقػػػػدميا التػػػػي الخػػػػدمات مػػػػف اسػػػػتفاد اإلنترنػػػػت عمػػػػى العربيػػػػة الصػػػػحؼ مػػػػف قمػػػػيالن  عػػػػددان  أف-ب 

 ضػئيؿ اإلعالنػي النشػاط لمكاقعيػا، كأف اإلضػافية الخػدمات مف مجمكعة كأتاحت اإلنترنت،
 الدراسة. محؿ اإلنترنت عمى الصحؼ جميع في معدكـ أك

كل كاستفسػػارات الجميػػكر اأف صػػحؼ الدراسػػة تيتػػي  عنػػاكيف البريػػد اإللكتركنػػي، كلكػػف الشػػك-ج 
 يتـ الرد عمييا مف الصحفييف كالمسئكليف بالمكقع.نادران ما 

 : (1)بعنوان: "تصميم صفحات الويب واستخدام الجرافيك في الصحف األمريكية"( دراسة 74)

تسػػػعي الدراسػػػة لتعػػػرؼ عمػػػى طريقػػػة كمػػػنيج تصػػػميـ الصػػػحؼ عمػػػى اإلنترنػػػت كاسػػػتخداـ 
صػػػحؼ الرئيسػػة فػػػي الكاليػػػات الجرافيػػؾ فػػػي تصػػميميا، مػػػف خػػالؿ تحميػػػؿ لػػثالث مكاقػػػع إلكتركنيػػة لم

"، The New York Times المتحػدة األمريكيػة عمػى شػبكة االنترنػت، كىػي: نيكيػكرؾ تػايمز "
"Washington Postكاشػنطف بكسػت "  "، كتػـ USA Today "، الكاليػات المتحػدة األمريكيػة اليػـك

الرئيسػية كصػفحة  عممية التحميؿ لمدة عشرة أياـ مػف شػير أكتػكبر، كتمثمػت عينػة الدراسػة: الصػفحة
المقاالت اإلخبارية  في المكاقع اإللكتركنية لمصحؼ الثالثة عمى شبكة اإلنترنت، كمف خالؿ تحميؿ 

 الصحؼ الثالث عمى شبكة اإلنترنت.

 تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج، أىميا:ك 

يكيػػة أف مكاقػػع الصػػحؼ عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت تعطػػي أكلكيػػة لممعمكمػػات النصػػية عمػػى الجراف-أ 
 كالرسكـ، كأف نسبة الرسـك كالجرافيؾ تككف كبير كبنسبة عالية في الصفحة الرئيسية.

                                                           

(1  ( Li, X. ,"Web Page Design and Graphic Use of Three U.S. Newspapers", Journalism and Mass 
Communication Quarterly, Vol. 75, No. 2. 1998, Available at: 
https://www.msu.edu/user/lixigen/Internet-paper.htm,Retrived: 25\3\2013. 

https://www.msu.edu/user/lixigen/Internet-paper.htm


 الفصل األول "اإلجراءات المنيجية"
 

27 
 

 عػػف الحجػػـ كبيػػرة كالرسػػكـ لمصػػكر اسػػتخداميا فػػي أقػػؿ اإلنترنػػت عمػػى مكاقػػع الصػػحؼ أف-ب 
 .لألحداث تصكيرىا في التقميدية الصحؼ

المسػػتخدمة فػػي  جػػدان مػػف إجمػػالي الصػػكر ضػػئيمة نسػػبة كالبيانيػػة التكضػػيحية الرسػػكـ تحتػػؿ-ج 
 الرئيسية. الصفحة في كاحدة صكرة تكجد كعادةن ما المكاقع الثالث،

 الفرق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
مف خالؿ استعراض أىـ الدراسات السابقة كالمتعمقة بمكضكع الدراسة الحاليػة، يمكػف اسػتخالص 

 النقاط التالية حكليا:

ات التفاعميػػػة فػػػي الصػػػحؼ العربيػػػة عمػػػى يمسػػػتك أبعػػػاد ك ىػػػدفت بعػػػض الدراسػػػات إلػػػى قيػػػاس  .1
  عمى الرسائؿ تقديـ في المتعددة الكسائط تكظيؼ مدل عمى شبكة اإلنترنت، كأخرل التعرؼ

 لممكقػػػػػع المككنػػػػػة كالكحػػػػػدات البنائيػػػػػة ككصػػػػػؼ كتقيػػػػػيـ العناصػػػػػر، العربػػػػػي اإلعػػػػػالـ مكاقػػػػػع
تركنيػػػػػة لمصػػػػػحؼ عمػػػػػى بجانػػػػػب التعػػػػػرؼ عمػػػػػى أسػػػػػاليب إخػػػػػراج المكاقػػػػػع اإللك، اإللكتركنػػػػػي
 اإلنترنت.

 يسػػر مػػدخؿ مػػف اإللكتركنيػػة المكاقػػع كتصػػميـ إخػػراج انطمقػػت بعػػض الدراسػػات التػػي تناكلػػت .2
، كأخػػػرل قيمػػػػت المعمكمػػػات إلػػػى لمكصػػػكؿ المكقػػػػع اسػػػتخداـ سػػػيكلة حيػػػث مػػػف، االسػػػتخداـ

 تصػػػميـ المكاقػػػع اإللكتركنيػػػة بنػػػاءن عمػػػى اإلرشػػػادات كالنتػػػائج التػػػي تكصػػػمت إلييػػػا الدراسػػػات
 كالباحثيف في المجاؿ.

فػػػي  يةستكشػػػافاالالدراسػػػات  يابعضػػػك اعتمػػػدت معظػػػـ الدراسػػػات عمػػػى الدراسػػػات الكصػػػفية،  .3
 تناكليا لممكضػكع، كجميعيػا اسػتخدمت المػنيج المسػحي كمنػو أسػمكب تحميػؿ المضػمكف، أك

دراسػػػة  أكإلعػػػالـ، يػػػة، أك مسػػػ  جميػػػكر كسػػػائؿ اسػػػمكب مسػػػ  أسػػػاليب الممارسػػػة اإلعالمأ
إحػدل مكاقػع الصػحؼ عمػى شػبكة اإلنترنػت، كالػبعض اسػتخدـ المػنيج المقػارف  حالػة عمػىال

و كاالخػتالؼ بػيف المكاقػع الدراسػة، كبعػض الدراسػات جمعػت بػيف لمتعػرؼ عمػى أكجػو التشػاب
 المسحي كالمقارف. المنيجيف

سػتبانة االتنكعت أدكات الدراسات السػابقة مػا بػيف اسػتمارة تحميػؿ المضػمكف كأداة المقابمػة، ك  .4
 بعض الدراسات استخدمت أداتيف منيما أك جميعيا.ك 
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كمػف خػالؿ اسػتعراض الدراسػات السػابقة، يتضػ  أف الدراسػة الحاليػة تشػترؾ مػع الدراسػػات 
السابقة في ككنيا مف الدراسات الكصفية، كتعتمػد عمػى المػنيج المسػحي كأسػمكب تحميػؿ المضػمكف، 

أم أف ىػذه الدراسػة تتبػع نفػس اإلجػراءات كمعتمدةن عمى استمارة تحميؿ المضمكف مف حيث الشػكؿ، 
ف اختمػؼ مجتمػع كعينػة الدراسػة، حيػث تنفػرد الدراسػة الحاليػة  المنيجية مع كافة الدراسات السػابقة كار

، باإلضافة إلى تكقيػت عمى شبكة اإلنترنتبدراسة كاقع إخراج كتصميـ الصحؼ الفمسطينية اليكمية 
 إجراء الدراسة.

، تركػػػز ىػػػذه الدراسػػػة عمػػػى دراسػػػة العناصػػػر البنائيػػػة المختمفػػػة المككنػػػة لكمػػػف ناحيػػػة أخػػػر 
تفػؽ مػع دراسػة حممػي أساليب كطرؽ إخػراج المكقػع، كىػذا يلممكقع اإللكتركني، بجانب التعرؼ عمى 

 فػػي تناكليػػا ألسػػاليب إخػػراج محسػػب، كدراسػػة صػػال  العنػػزم، ككػػذلؾ تشػػترؾ مػػع دراسػػة ىيػػثـ مؤيػػد
درسػػػيا الباحػػػث ىيػػػثـ مؤيػػػد مػػػف منطمػػػؽ تأثيرىػػػا عمػػػى عمميػػػة اإلدراؾ الصػػػحؼ اإللكتركنيػػػة، كلكػػػف ي

خػػػراج  لكالتػػػذكر لممحتػػػك  اإلعالمػػػي، كتتشػػػابو كػػػذلؾ مػػػع دراسػػػة منػػػار محمػػػد التػػػي تػػػدرس تصػػػميـ كار
مػػدل قيػػاس تنطمػػؽ مػػف منطمػػؽ يسػػر االسػػتخداـ، ك  لصػػحؼ المصػػرية عمػػى اإلنترنػػت، كلكػػف األخيػػرةا

 رضا المستخدـ عف تمؾ المكاقع.

سػػػة محمػػػد الشػػػربيني التػػػي تػػػدرس تصػػػميـ المجػػػالت اإللكتركنيػػػة المكجيػػػة لألطفػػػاؿ أمػػػا درا
كأساليب إخراجيا، فتختمؼ الدراسة معيا في ككنيػا تيػدؼ إلػى تكصػيؼ كاقػع إخػراج كتصػميـ مكاقػع 

 تػدرس ككنيػا فػي مسػعد خالػد دراسػة الصحؼ الفمسطينية اليكمية عمى شبكة اإلنترنػت، كتختمػؼ مػع
 .إخراجيا أسمكب بجانب المطبكعة الفمسطينية لمصحؼ االلكتركني لممكقع لمككنةا البنائية العناصر

 Roger، ك Carina Ihlstrom & Jonas Lundbergبينمػا تسػعي كػالن مػف دراسػة 
Donaghy ىف، كتسػػعك تقيػػيـ الصػػحؼ اإللكتركنيػػة كفقػػان لمنتػػائج كاإلرشػػادات التػػي خػػرج بيػػا البػػاحثل 

كجاسػػـ جػػابر لمتعػػرؼ عمػػى خصػػائص كمككنػػات الصػػػحؼ ، Fayes Alshehriكػػالن مػػف دراسػػة 
 العربية عمى اإلنترنت.

الدراسػػػػات التاليػػػػة: سػػػػعيد كتتنػػػػاكؿ ىػػػػذه الدراسػػػػة بعػػػػض المككنػػػػات التفاعميػػػػة التػػػػي قاسػػػػتيا 
فيمػي، كعبػاس  ل، ماجد حبيب، كثػائر تالحمػة، كمحمػد أحمػد، كنجػك Oluseyi Folayanالنجار، 
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ئيػات مػف اإلخػراج، حيػث تنػاكؿ بعضػيا أبعػاد كمسػتكيات ة جز صادؽ، نظػران لتنػاكؿ الدراسػات السػابق
 الكسائط المتعددة كالتطبيقات الحديثة بالمكاقع اإللكتركنية. التفاعمية، كاألخر 

 استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

 تستفيد ىذه الدراسة مف الدراسات السابقة عمى النحك التالي:

لكتركنيػة كاألسػاليب العمميػة المسػتخدمة فػي دراسػات إخػراج المكاقػع اإلالتعرؼ عمى المناىج  .1
 كأدكات جمع البيانات.

االسػػػتفادة مػػػف اإلطػػػار النظػػػرم المسػػػتخدـ فػػػي بعػػػض الدراسػػػات السػػػابقة، حيػػػث ىنػػػاؾ قمػػػة  .2
بالنظريػػػػات أك النمػػػػاذج االتصػػػػالية ذات العالقػػػػة بػػػػاخراج المكاقػػػػع اإللكتركنيػػػػة عمػػػػى شػػػػبكة 

 مى اإلخراج الصحفي في الصحؼ المطبكعة.االنترنت، عالكةن ع
نػدرة فػي المراجػع فػي مجػاؿ االستفادة مف اإلطػار المعرفػي المكجػكد بالدراسػات، حيػث يكجػد  .3

 اإلعالـ اإلخراج اإللكتركني.
 ف النتائج المتكقعة ليذه الدراسة.االستفادة مف نتائج الدراسات السابقة كالمقارنة بينيا كبي .4

 مشكمة الدراسة:: االستدالل عمى نياً ثا
أتػػػػاح اسػػػػتخداـ اإلنترنػػػػت ظيػػػػكر الصػػػػحؼ اإللكتركنيػػػػة، حيػػػػث تزايػػػػدت المكاقػػػػع الصػػػػحفية 

ف تباينت في  المزايػا التػي تقػدميا مػف كفاءتيػا كاسػتفادتيا  مسػتكلكاإلعالمية عمى شبكة اإلنترنت، كار
ف مػػػف أخطػػػر المشػػػاكؿ التػػػي تكاجػػػو مكاقػػػع الصػػػحؼ اليكميػػػة عمػػػى شػػػبكة اإلنترنػػػت عػػػدـ  الشػػػبكة، كار

االتفػػاؽ عمػػى مفيكميػػا كطبيعتيػػا؛ ممػػا يجعػػؿ الصػػحيفة المطبكعػػة كفنكنيػػا ىػػي المسػػيطرة عمػػى فكػػر 
 .( 1)المحرريف كالمصمميف كالمسئكليف عمى المكقع اإللكتركني

 حؼ الفمسػػطينية اليكميػػة األربػػعلمكاقػػع الصػػ ةكمػػف خػػالؿ دراسػػة استكشػػافية قامػػت بيػػا الباحثػػ
جريػػدة األيػػاـ، كمكقػػع جريػػدة الحيػػاة الجديػػدة، كمكقػػع جريػػدة فمسػػطيف( مكقػػع جريػػدة القػػدس، كمكقػػع )

لباحثػػة فػػي دراسػػتيا ـ، كاسػػتخدمت ا2013سػػبتمبر 25- 19 مػػدةامتػػدت عمػػى مػػدار أسػػبكع خػػالؿ ال
الكسػػػػائط ك اسػػػػتخداـ الصػػػػكر، ك التحميػػػػؿ، كىػػػػي: مػػػػدل اسػػػػتخداـ الػػػػنص التشػػػػعبي،  عػػػػددان مػػػػف فئػػػػات

                                                           

 .15-13، ص مرجع سابق( منار زلمد، 1)
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مكب عػػرض المكضػػكعات الصػػحفية عمػػى المكقػػع، كخرجػػت المتعػػددة، كتػػكفير خػػدمات تفاعميػػة، كأسػػ
 الدراسة االستكشافية بمجمكعة مف النتائج، أىميا:

 ات التي تقدميا شبكة اإلنترنت.تمكانت صحؼ الدراسة األربع في استفادتيا لتفاكت .1
اإلنترنػت، حيػث التػي تكفرىػا شػبكة  اإلمكانػاتمػف صػحيفتي القػدس كفمسػطيف  مكقعا استفاد .2

ف عمػػػى مقػػػاطع لمفيػػػديك، كأدكات ربػػػط لمكاقػػػع التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي، إضػػػافةن المكقعػػػااحتػػػكل 
 .الستخداـ الصكر مع كافة المكضكعات الصحفية المنشكرة عمى المكقع

 المتكفرة عمى شػبكة اإلنترنػتمكانات مف اإلمكقعا صحيفتي األياـ كالحياة الجديدة  لـ يستفد .3
  الصكر بشكؿ محدكد، كلـ يستخدـ الكسائط المتعددة.ف بصكرة كبيرة، حيث استخدـ المكقعا

، إال أف صػحيفتي محػكظبشػكؿ ممكقعا صحيفتي القدس كفمسػطيف األلػكاف كالصػكر ستخدـ ي .4
 .ة الجديدة ال تستخدميما بشكؿ كبيراألياـ كالحيا

بقيػػػة مكاقػػع صػػػحؼ الدراسػػػة،  مػػػفطػػكرت صػػػحيفة القػػػدس مكقعيػػا اإللكتركنػػػي بشػػػكؿ أكبػػر  .5
كمكجز إخبارم ألىػـ األحػداث السياسػية كالرياضػية كاالقتصػادية، بجانػب  حيث تقدـ نشرات

 عرض تقارير مصكرة في كافة المجاالت، كتأتي تمؾ التقارير تحت مسمى تمفزيكف القدس.
يػػاـ كالحيػػاة الجديػػدة كفمسػػطيف، السػػتخداـ الفيػػديك فػػي تفتقػر المكاقػػع اإللكتركنيػػة لصػػحؼ: األ .6

 عرض المكضكعات كاألحداث.
مت المكاقػػع اإللكتركنيػػة لصػػحؼ الدراسػػة الػػنص التشػػعبي عبػػر الكػػالـ كالصػػكر، مػػف اسػػتخد .7

 النقر عمى صكرة الحدث. " أك عمى عنكاف الخبر، أكالنقر عمى كممة "المزيدخالؿ 
مساحات حرة لمناقشة القضايا الجدلية، كذلؾ عبػر المنتػديات  ال تقدـ مكاقع صحؼ الدراسة .8

 أك غرؼ الدردشة.
 عمى تكفير بريد إلكتركني عاـ لمكاقعيا. قع صحؼ الدراسة اتفقت جميع مكا .9

 : مشكمة الدراسة:ثالثاً 
 اإلخراجيػة األسػاليب معرفػةفػي الدراسػة مشػكمة تتمخصبناءن عمى نتائج الدراسة االستكشافية، 

االنترنػػت، ككصػػؼ العناصػػر البنائيػػة  شػػبكة عمػػى الفمسػػطينية الصػػحؼ مكاقػػع إخػػراج فػػي المسػػتخدمة
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المختمفة المككنة لكاجيػات مكاقػع عينػة الدراسػة، كالتعػرؼ عمػى أكجػو التشػابو كاالخػتالؼ بػيف مكاقػع 
 عينة الدراسة. 

 ًا: أىمية الدراسة:رابع
 تتمثؿ أىمية الدراسة في:

عمػػى شػػبكة  الصػػحؼ اإللكتركنيػػةة التػػي تناكلػػت دراسػػة إخػػراج النػػدرة فػػي الدراسػػات اإلعالميػػ .1
، فأغمػب الدراسػات صػعيد الدراسػات اإلعالميػة فػي فمسػطيف خاصػةن اإلنترنت عمكمػان، كعمػى 

 الكتركنػػػي ال تػػػزاؿ محصػػػكرة فػػػي معظميػػػكالبحػػػكث اإلعالميػػػة المتخصصػػػة فػػػي اإلعػػػالـ اإل
المطبكعػػػة كالكسػػػائؿ  المضػػػمكف كدرجػػػة التفاعػػػؿ معػػػو، كتػػػأثير الصػػػحؼ اإللكتركنيػػػة عمػػػىب

 .األخرل

الصػػػحؼ اإللكتركنيػػػة بمفيػػػـك اإلخػػػراج الشػػػامؿ إخػػػراج لحاجػػػة الػػػى دراسػػػات عمميػػػة تتنػػػاكؿ ا .2
كالمتكامػػػؿ مػػػف حيػػػث العناصػػػر البنائيػػػة المككنػػػة لمصػػػحيفة اإللكتركنيػػػة كمػػػدل اسػػػتخداميا، 

صػػػفحة الكيػػػب عمػػػى نائيػػػة عمػػػى عميػػػو يػػػتـ تكزيػػػع العناصػػػر البالػػػذم كاألسػػػمكب اإلخراجػػػي 
 اإلنترنت.

فمسطينية بأنكاعيا، كأسػس بنائيػا مدراسات العممية في مجاؿ الصحافة اإللكتركنية اللالحاجة  .3
إمكاناتيػػػػا التقنيػػػػة لالسػػػػتفادة مػػػػف إمكانػػػػات شػػػػبكة  زيػػػػادةمتحسػػػػيف مػػػػف مسػػػػتكاىا ك لكتقييميػػػػا 
 اإلنترنت.

التػػي تكفرىػػا شػػبكة التعػػرؼ عمػػى إفػػادة مكاقػػع الصػػحؼ الفمسػػطينية اليكميػػة مػػف اإلمكانػػات  .4
 اإلنترنت.

ىػػػػـ عمػػػػى شػػػػبكة اإلنترنػػػػت، كأ إخػػػػراج مكاقػػػػع الصػػػػحؼ الفمسػػػػطينية اليكميػػػػةتصػػػػؼ الدراسػػػػة  .5
 العناصر البنائية المككنة ليا، كالتبصر في أساليب كأسس إخراجيا.

 : أىداف الدراسة:خامساً 
 تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى:

 عمى شبكة اإلنترنت.اليكمية أساليب إخراج مكاقع الصحؼ الفمسطينية  .1
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 عمى شبكة اإلنترنت.اليكمية مكاقع الصحؼ الفمسطينية المككنة لالعناصر البنائية  .2
صػحؼ الفمسػطينية اليكميػة كنسػختيا اإللكتركنيػة عمػى مأدكات الربط بيف النسخة المطبكعة ل .3

 .شبكة اإلنترنت
مككنػػػات البنػػػاء العػػػاـ لصػػػػفحة الرئيسػػػية لمكاقػػػع الصػػػحؼ الفمسػػػػطينية اليكميػػػة عمػػػى شػػػػبكة  .4

 اإلنترنت.
ع الصػػحؼ الفمسػػطينية اليكميػػة عمػػى الخػػدمات اإلضػػافية غيػػر اإلعالميػػة التػػي تقػػدميا مكاقػػ .5

 شبكة اإلنترنت.
المككنات الثابتة التفاعمية كغير التفاعمية في الصفحة الرئيسػية لمكاقػع الصػحؼ الفمسػطينية  .6

 اليكمية عمى شبكة اإلنترنت.

 ًا: تساؤالت الدراسة:سادس
اليكميػة عمػى تتمحكر الدراسة حكؿ سؤاؿ رئيس، كىك: ما مالمػ  إخػراج مكاقػع الصػحؼ الفمسػطينية 

 شبكة اإلنترنت؟، كانبثؽ مف السؤاؿ الرئيس مجمكعة مف األسئمة الفرعية، ىي:

 لمواقع الصحف الفمسطينية اليومية عمى شبكة اإلنترنت:تساؤالت خاصة بالبناء العام أ. 

 أبعاد الصفحة الرئيسية لمكاقع صحؼ الدراسة عمى شبكة اإلنترنت؟ ما (1
 راسة عمى شبكة اإلنترنت؟مككنات ىكية مكاقع صحؼ الدما   (2
ما نكع القائمة الرئيسية في مكاقع صحؼ الدراسة عمى شػبكة اإلنترنػت؟ كمػا أسػاليب إخػراج  (3

 قكائـ التجكاؿ في مكاقع صحؼ الدراسة؟
 ؟عمى شبكة اإلنترنت ما أساليب إخراج المكضكعات الصحفية في مكاقع صحؼ الدراسة (4
 دراسة، كما أحجاميا؟ما أنكاع الخطكط المستخدمة في مكاقع صحؼ ال (5
مػػا مسػػاحة اإلعالنػػات فػػي مكاقػػع صػػحؼ الدراسػػة، كأيػػف تقػػع تمػػؾ اإلعالنػػات عمػػى الصػػفحة  (6

 الرئيسية لمكاقع صحؼ الدراسة؟
 ما أىـ أنكاع األيقكنات المستخدمة في مكاقع صحؼ الدراسة، كأماكنيا؟ (7
 اإلنترنت؟ما مككنات أك أجزاء الصفحة الرئيسية لمكاقع صحؼ الدراسة عمى شبكة  (8
 العناصر التفاعمية المعمكماتية التي تقدميا مكاقع صحؼ الدراسة؟ما  (9
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 ما العناصر التفاعمية التكاصمية التي تقدميا مكاقع صحؼ الدراسة؟ (10
 ما أىـ الخدمات اإلضافية غير اإلعالمية التي تقدميا مكاقع صحؼ الدراسة؟ (11

مواقـع الصـحف الفمسـطينية اليوميـة عمــى تسـاؤالت خاصـة بالعناصـر البنائيـة المكونـة لجســم ب. 
 :شبكة اإلنترنت

 ما أنكاع الصكر كالرسـك المستخدمة في مكاقع صحؼ الدراسة عمى شبكة اإلنترنت؟ (1
 ما مدل تكفر ألبـك صكر في مكاقع صحؼ الدراسة عمى شبكة اإلنترنت؟ (2
 ؟عمى شبكة اإلنترنت مدل استخداـ الكسائط المتعددة في مكاقع صحؼ الدراسةما  (3
 ما أنكاع النصكص الفائقة المستخدمة في مكاقع صحؼ الدراسة عمى شبكة اإلنترنت؟ (4
 ما استخدامات األلكاف في مكاقع صحؼ الدراسة عمى شبكة اإلنترنت؟ (5
 ما أىـ الحدكد كالفكاصؿ بيف مكضكعات مكاقع صحؼ الدراسة عمى شبكة اإلنترنت؟ (6
 مككنة لجسـ مكاقع صحؼ الدراسة؟ما أكجو التشابو كاالختالؼ في العناصر البنائية ال (7

 : اإلطار النظري:سابعاً 
 اعتمدت الدراسة عمى نمكذج المدخؿ الميجف، كنظرية انتشار كتبنى المبتكرات.

 نمو ج المدخل الميجن:  -1

 الكمبيػػكتر بػػيف النمػػكذج بأنػػو عبػػارة عػػف عمميػػة تػػزاكج George Gildeجمػػد  جػػكرج لخػػص
 مػف خاللػو تمكنػت صحيفة كالعمؿ الصػحفي،مل مثالينا مكمالن  الكمبيكتر أف كالعممية الصحفية، معتبران 

عػػدادىا كمػػف ثػػـ تسػػميميا األخبػػار صػػناعة الصػػحيفة كطاقميػػا الصػػحفي مػػف المطمػػكب،  الكقػػت فػػي كار
 بجانػػب الصػػكر كمقػػاطع الفيػػديك كفػػت  المتاحػػة، المعمكمػػات فػػي زيػػادة  كميػػة أسػػيـككجػػكد الكمبيػػكتر 

ثػػػػػراء األخبػػػػػار  تعزيػػػػػز مػػػػػف خػػػػػالؿ العمميػػػػػة الصػػػػػحفية كتطػػػػػكير الصػػػػػحفي، تطػػػػػكير أمػػػػػاـ الطريػػػػػؽ كار
 بالمعمكمػات كالصػػكر كمقػاطع الفيػػديك المتاحػػة، إضػافةن لتسػػييؿ عمميػػة التصػف  كالقػػراءة لممسػػتخدميف

 . (1)الكقت الذم يناسبيـ في كاإلعالنات القصص كحرية اختيار القراء

                                                           

(1) Li, X., ,"Web Page Design and Graphic Use of Three U.S. Newspapers", op. cit. 
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 بنائو، ىي:يعتمد المدخؿ الميجف عمى معادلة أساسية في 

 النمكذج الميجف= النمكذج الثابت + النمكذج الديناميكي

كيصػػم  ىػػذا النمػػكذج فػػي الدراسػػات المتعمقػػة بتصػػميـ مكاقػػع اإلنترنػػت، حيػػث يػػتـ االسػػتعانة 
بالكسائط المتعددة، كالنص الفائؽ، كالكسائط الفائقة في بناء صفحات اإلنترنت بكصفيا أدكات تمثؿ 

 )الثابػػت( إلضػػافة إلػػى الصػػكر كالنصػػكص الثابتػػة لتمثػػؿ النمػػكذج االسػػتاتيكيناميكي، بايلػػدالنمػػكذج ا
 حتي يتحقؽ التكامؿ الشكمي في صفحة اإلنترنت.

كلذلؾ فاف الصحؼ عمى اإلنترنت طبقان لمنمكذج تجمع بيف تكنكلكجيا النشر التقميدية المتمثمة 
، كالعناكيف ك.. ، كما تجمع بيف تكنكلكجيا ا إلنترنت الحديثة المتمثمة في النص في الصكر، كالرسـك

الفائؽ، كالرسكـ المتحركة، كتطبيقات الكسائط المتعددة المختمفة، باإلضافة إلى استخداميا لمعناصر 
 التفاعمية المتمثمة في البحث، كاألرشفة، كالبريد اإللكتركني كغيرىا مف العناصر.

لصػػحؼ عػػف طريػػؽ اسػػتخداـ كمػػا يعطينػػا النمػػكذج الميجػػف فكػػرة عػػف كيفيػػة تحسػػيف كظػػائؼ ا
التكنكلكجيػػا اإللكتركنيػػة؛ كذلػػؾ مػػف خػػالؿ تفعيػػؿ دكر الصػػحؼ اإللكتركنيػػة مػػف خػػالؿ مػػا تقدمػػو ليػػا 

 .(1)التكنكلكجيا الحديثة مف أدكات تساعد في سيكلة العرض

كتستفيد ىذه الدراسة مف نمكذج المدخؿ الميجف في معرفة مدل استفادة الصحؼ الفمسطينية 
شػػبكة اإلنترنػػت مػػف التكنكلكجيػػا الحديثػػة كمػػا تػػكفره مػػف عناصػػر تفاعميػػة فػػي تطػػػكير اليكميػػة عمػػى 

كتصميـ مكاقعيا عمى شبكة اإلنترنت، كالخركج مف التفكير الكرقي في إخراج مكاقع صػحؼ العينػة، 
دمج الصحؼ الفمسطينية اليكمية عمى شبكة اإلنترنػت بػيف العناصػر التقميديػة  لكذلؾ في معرفة مد

مػف رسػكـ متحركػة، ككسػػائط  إللكتركنيػػةفػي الػنص، كالصػػكر، كاأللػكاف كغيرىػا، كالعناصػر االمتمثمػة 
 متعددة، كنصكص فائقة، ككسائؿ تفاعمية مع المستخدـ. 

 

                                                           

مجتاة الدراساات  التوجهات ادلوضوعية والنمترية وادلنهجيية لدراسيات اإلنرتني": بيالتةبي  علي  عينية مين اجمليالت ادلصيرية واألمريميية"،"( حلم  زلسب، 1)
 .5/5/2013، بتاريخ  http://goo.gl/dA5GSR، متوفر عل  الرابط/ 2007اإلنسانية الدىافية ،

http://goo.gl/dA5GSR
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 نظرية انتشار وتبنى المبتكرات:  -7

 تػػدفؽ بنمػػكذج متػػأثرة كالسػػتينات الخمسػػينات مػػف األخيػػرة السػػنكات خػػالؿ النظريػػة ىػػذه ظيػػرت
 أف الريفػػي االجتمػػاع عممػػاء كجػػد حيػػث كزمػػالؤه، سػػفيمدرك الزا قدمػػو الػػذم مػػرحمتيف عمػػى المعمكمػػات

 كأنػػو مػرحمتيف عمػػى المعمكمػات تػػدفؽ إطػار فػي فيمػػو يمكػف المػػزارعيف عمػى المعمكمػػات نشػر نمػكذج
 لعمميػػػػة تمامػػػا مشػػػابية أنيػػػا عمػػػى المػػػزارعيف بػػػيف الحديثػػػة األفكػػػار نشػػػر عمميػػػة إلػػػى النظػػػر يمكػػػف

 الشخصػػػي االتصػػاؿ خػػالؿ مػػف تمبيتيػػا تػػتـ الحػػالتيف فػػي النصػػيحة كأف االنتخابػػات، فػػي التصػػكيت
 .(1)االنتخابي التصكيت دراسات إليو انتيت كما تماما، كخصائصيـ يتفقكف الذيف الرأم قادة كتأثير

ىػذا دفػػع العممػػاء أف يعيػػدكا النظػػر فػػي النمػػكذج مػػف خػػالؿ طػػرح أسػػئمة شػػككت فػػي مصػػداقية ك 
مثػػؿ: ىػػؿ كجػػكد قػػادة الػػرأم ضػػركرم فػػي إقنػػاع رسػػائؿ كسػػائؿ االتصػػاؿ؟، كقػػد عنػػي ىػػذا النمػػكذج، 

البػػاحثكف عػػف تػػدفؽ االتصػػاؿ عمػػى عػػدة مراحػػؿ بدراسػػة انتشػػار المبتكػػرات كمػػف خالليػػا درسػػكا دكر 
 .(2)االتصاؿ في انتشار المبتكر

كؿ تفتػػػػرض النظريػػػػة أف قنػػػػكات كسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ تكػػػػكف أكثػػػػر فعاليػػػػة فػػػػي زيػػػػادة المعرفػػػػة حػػػػك 
المبتكػػرات، حػػيف تكػػكف قنػػكات االتصػػاؿ الشخصػػي أكثػػر فعاليػػة فػػي تشػػكيؿ المكاقػػؼ حػػكؿ االبتكػػار 
الجديد، كيقترب مدخؿ انتشار المبتكرات كثيران مف مدخؿ تدفؽ االتصاؿ عمى مرحمتيف الذم يفترض 

صػاالن أف الرسالة اإلعالمية تصؿ إلى الجماىير عف طريػؽ أفػراد يتميػزكف عػف سػكاىـ بػأنيـ أكثػر ات
 .(3)كنشاطان في تعامميـ مع كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم

، بينمػػػا (4)ىػػػك أم فكػػػرة جديػػػدة أك أسػػػمكب أك نمػػػط جديػػػد يػػػتـ اسػػػتخدامو فػػػي الحيػػػاةالبتكػػػار كا
يعػػرؼ ركجػػرز صػػاحب النظريػػة، عمميػػة انتشػػار كتبنػػى المبتكػػرات عمػػى أنيػػا عمميػػة إبداعيػػة متعمقػػة 

ظػػاـ اجتمػػاعي يسػػتخدـ فيػػو األعضػػاء نكعػػان خاصػػان مػػف االتصػػاؿ باألفكػػار الجديػػدة كالمبتكػػرة كفقػػان لن

                                                           

 .303( ص 2012)عمان: دار ادلسرية للنشر والتوزيع والةباعة،  1، طنظريات ا تصادمنال ادلةاهرة، ( 1)
 .162( ص 2003 ،)إربد: دار المندي 1، طمدخل في ا تصاد الجداهيرد ونظرياتهبرهان شاوي، ( 2)
 .306، ص مرجع سابقمنال ادلةاهرة، ( 3)
 .82( ص 2012عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، ) 1، طا تصاد الجداهيردتكىالاجيا وسائل رلد اذلامش ، ( 4)
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لتبادؿ أفكارىـ عبر القنكات االتصالية، مستغرقان انتقػاؿ األفكػار كالمسػتحدثات بعضػان مػف الكقػت مػف 
 .(1)مخترعيا إلى تبنى أفراد المجتمع ليا

أربعػػة  كمػػف خػػالؿ التعريػػؼ السػػابؽ، يتضػػ  أف نظريػػة انتشػػار كتبنػػى المبتكػػرات تعتمػػد عمػػى
 :(2)عناصر رئيسية، ىي

ــــار .1 ــــر أو االبتك ، كىػػػػك أم فكػػػػرة جديػػػػدة تػػػػدخؿ النظػػػػاـ االجتمػػػػاعي، مثػػػػؿ: اسػػػػتخداـ المبتك
 الكمبيكتر.

 عبر قنكات االتصاؿ الجماىيرم أك االتصاؿ الشخصي. االتصال .2
، كيعنػػػي أف انتشػػػار المبتكػػػرات سػػػيتـ عبػػػر مػػػركر الػػػزمف، فالكقػػػت ضػػػركرم النتشػػػار الوقـــت .3

 ي تبنى األفراد ليا.المبتكرات كف
، فػػالمبتكرات مكجيػػة إلػػى أفػػراد فػػي مجتمػػع مػػا تػػربطيـ مجمكعػػة أعضــاء النظــام االجتمــاعي .4

 مف العالقات.
 : المبتكرات وانتشار قبول محددات

 فػػي تتشػػابو ال ألنيػػا كاالنتشػػار؛ الػػذيكع مػػف كاحػػد قػػدر عمػػى كالمبتكػػرات األفكػػار كػػؿ ليسػػت   
فينػاؾ مجمكعػة مػف  األخػر، الػبعض مػف كتقػبالن  ركاجػان  أكثر بعضيا يجعؿ ما كالصفات الخصائص

 :3المحددات كالمعايير التي تحكـ عممية انتشار كتبنى المبتكرات، أىميا

 لكػػف مسػػبقان، مكجػػكد آخػػر لشػػيء مشػػابيان  يكػػكف قػػد المبتكػػر أك فالمسػػتحدث :النســبية الميــزة (1
أك  االقتصػػادية الناحيػػة مػػف سػػكاء الجديػػدة لمفكػػرة النسػػبية لممزايػػا الفػػرد إدراؾ مػػدل ىػػك الميػػـ

 الشػخص عمػى تعػكد التػي االقتصػادية الفائدة مدل عادة النسبية بالميزة كيقصد االجتماعية،
 .الجديد األسمكب أك الفكرة يتبنى الذم

                                                           

 .29، ص مرجع سابقماجد حبيب، ( 1)
 .164، ص مرجع سابقبرهان شاوي، ( 2)
 .313-312، ص مرجع سابقمنال ادلةاهرة، ( 3)
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 كاالستخداـ، الفيـ سيؿ أنو عمى المستحدث أك لممبتكر الفرد إدراؾ مدل أم: التعقيد درجة (2
 الجديػػدة الفكػػرة كانػػت فكممػػا معيػػا، كالتعامػػؿ فيميػػا سػػيكلة مػػدل فػػي المسػػتخدمات كتختمػػؼ
 . انتشارىا سرعة زادت كالفيـ التعامؿ سيمة

 السػابقة كخبراتو كاجتماعاتو قيمو مع تتفؽ المبتكرات ىذه أف الفرد أدرؾ كمما أم: المالءمة (3
 .انتشارىا سرعة زادت

 أف كقبػؿ محػدد نطػاؽ عمػى المسػتخدـ تجربة عمى الفرد قدرة مدل كتعني :لمتجريب القابمية (4
 فرصػة زادت المسػتحدث تجربػة قػادران عمػى الفػرد كػاف فكممػا ليػذا بشػأنو، النيائي القرار يتخذ

 .المعاينة ىذه خالؿ لممستحدث مف النسبية المزايا عمى يتعرؼ أف يمكف بحيث لو، يوبنت
 الفػػػرد مالحظػػػة فسػػػيكلة المسػػػتحدث، تبنػػػي أك اسػػػتخداـ كضػػػكح مػػػدل أم :النتيجـــة وضـــوح (5

 أف لمفػػرد الخاصػػية ىػػذه كتتػػي  انتشػػاره، إمكانيػػة مػػف تزيػػد المسػػتحدث تبنػػي لنتػػائج كالجماعػػة
 .بفكائده الخاصة قناعاتيـ مف يزيد قد مما ا خريف، مع المستحدث عف يتحدث

كترل الباحثػة أف التكمفػة الماليػة لمبتكػر تػؤثر أيضػا فػي عمميػة انتشػار كتبنػى المبتكػرات، ىػذا 
إلى ثقافة المجتمع كعاداتو كتقاليده التي مف الممكف رفض بعض تمؾ األفكار أك المبتكرات؛  إضافة

 لتعارضيا معيا.

 : المستحدثة واألساليب األفكار تبني مراحل

 خالليػػا يمػػر التػػي العقميػػة أنيػػا العمميػػة عمػػى كالمسػػتحدثة الجديػػدة األفكػػار تبنػػي عمميػػة تيعػػرؼ
 كتمػػر ،(1)يتبناىػػا أف إلػى األمػػر بػو ينتيػػي حتػى أك االبتكػػار بػػالفكرة عممػو أك سػػماعو كقػت مػػف الفػرد
 :(2)ىي مراحؿ بخمس العممية ىذه

 كػػاف أف الجػػـز يمكػػف كال مػػرة، ألكؿ الجديػػدة الفػػرد بػػالفكرة يعمػـ كفيػػو :بــالفكرة الــوعي مرحمــة 1
 التاليػة المراحػؿ سمسػمة إلػى الطريػؽ مفتػاح كتعد ىذه المرحمػة، مقصكدان  أك عفكيان  الكعي ىذا
 التبني. عممية في

                                                           

 .106( ص 2011)عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع،  1، طنظريات اإل اإلبسام ادلشاقبة، ( 1)
 .323-322( ص 2010)القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع،  1، طنظريات ا تصاد( زلمد حجاجل، 2)
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 كجمع الفكرة، كاقع عمى التعرؼ في الفرد لدل رغبة المرحمة ىذه في تتكلد: االىتمام مرحمة 2
 بػػالفكرة، ليػػذا النفسػػية الناحيػػة مػػف ارتباطػػان  أكثػػر الفػػرد ليصػػب  عنيػػا؛ المعمكمػػات مػػف المزيػػد
 .كبير بشكؿ ىادفان  سمككو يصب 

ــيم مرحمــة 3 ييقػػيـ الفػػرد المعطيػػات المتػػكفرة، كيقػػرر مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ  المرحمػػة ىػػذه فػػي: التقي
 فائدة إلخضاع المسألة لمتجريب العممي.

 يحػدد ضػيؽ؛ كػي نطاؽ عمى بتجريب األفكار المستحدثة يقكـ الفرد كفييا: التجريب مرحمة 4
 نطػػاؽ عمػػى كتطبيقيػػا تبنييػػا يقػػرر فانػػو بفائػػدتيا  اقتنػػع فػػاذا، خاصػػة ظػػركؼ كفػػؽ فائػػدتيا
 العكس.أك  أكسع

 الفكػرة تبنػي قػرار إلػى انتيػى قػد فػالفرد،  النسػبي بالثبػات المرحمػة ىػذه تتميػز :التبني مرحمة 5
 .بجدكاىا إقناعو بعد المستحدثة

 االنتقادات الموجية لمنظرية:

و النظريػػة مػػف تكصػػيؼ لكيفيػػة انتشػػار األفكػػار المسػػتحدثة كتغييػػر الػػدكافع التػػي تػػرغػػـ مػػا حقق
تقػػكد األفػػراد لتبنػػى تمػػؾ األفكػػار، كتبنػػى الكسػػائؿ اإلعالميػػة الجديػػدة، مثػػؿ: اإلنترنػػت، كالفضػػائيات 

  :(1)منظرية، أىميالكغيرىا، إال أنو ىناؾ مجمكعة مف االنتقادات كجيت 

 المعمكمػات، فجػكة اتسػاع إلػى أدل الثالػث، العمػـ دكؿ في بو كالعمؿ النمكذج ىذا تطبيؽ أف -1
 المتقدمػػػػػة الفئػػػػػات ألف المجتمػػػػػع؛ فئػػػػػات بػػػػػيف كاالقتصػػػػػادية االجتماعيػػػػػة الفركقػػػػػات كازديػػػػػاد
 تمقػي عمػى نتيجػة إقباليػا كممارسػتو التجديد عمى غيرىا مف أكثر تشجع كاجتماعيان  اقتصادينا
 . الفقيرة الفئات مف غيرىا مف أكثر المعمكمات

 .لمتنمية في ظؿ النظرية محدد تعريؼ عمى فيكالدارس فيالباحث اتفاؽ عدـ -2
 قػادة عمػى االتصػاؿ كسػائؿ تػأثير بقػكة ركجرز صاحب النظريػة رأسيـ كعمى فيالباحث إيماف -3

 مبػػػدأ أخػػػذ االنتشػػػار نمػػػكذج أف أم السػػػحرية، الطمقػػػة نظريػػػة مطمػػػؽ مػػػف الػػػرأم، كبفاعميتيػػػا
 . المتمقي الجميكر إلى التنمية كمراكز الحككمة مف أم كاحد اتجاه في المعمكمات سرياف

                                                           

 انةر إمل:( 1)
  ،318-317، ص مرجع سابقمنال ادلةاهرة. 
  ،35-34، ص مرجع سابقماجد حبيب. 
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لػػـ تفػػػرؽ النظريػػة بػػػيف األفكػػار الضػػػارة كغيػػر الضػػػارة، مػػع إغفاليػػػا لمفكائػػد النفسػػػية كالعكائػػػد  -4
 األخرل كدكافع لمتبني أك الرفض.

لػػػكحظ أف معػػػدؿ انتشػػػار األفكػػػار المسػػػتحدثة يكػػػكف بطيئػػػان فػػػي أكؿ األمػػػر، ثػػػـ تػػػزداد سػػػرعة  -5
االنتشار بالتدريج كمما رأل األفراد أك سمعكا عف نجاحيا، إضافةن إلى أف السمكؾ االتصالي 

 لألفراد يختمؼ في كؿ مرحمة عف األخرل مف مراحؿ عممية تبني األفكار المستحدثة.
ترتيػػب مراحػػؿ تبنػػي المبتكػػرات لػػػيس حتميػػان، بحيػػث قػػد تتػػػداخؿ مػػع بعضػػيا الػػبعض أك قػػػد  -6

جريػػػػب(، كأف بعضػػػػيا ا خػػػػر )التقيػػػػيـ( ال يمكػػػػف اعتبػػػػاره مرحمػػػػة ييسػػػػتغنى عػػػػف بعضػػػػيا )الت
 .في الغالب خالؿ كؿ مراحؿ االنتشارمستقمة؛ ألنو يتـ 

 الفمسطينية الصحؼ تبني مدل معرفة في نظرية انتشار كتبني المبتكرات مف الدراسة كتستفيد
اسػتفادتيا مػف اإلمكانػات كالتقنيػات لكسائؿ االتصاؿ الجديدة كالمتمثمػة فػي اإلنترنػت، كدرجػة  اليكمية

 ا الجديدة التي يكفرىا اإلنترنت.التكنكلكجي

 :وأدواتيانوع الدراسة ومنيجيا ًا: ثامن
تستيدؼ تصػكير كتحميػؿ كتقػكيـ  التي، الدراسات الوصفيةتنتمي ىذه الدراسة إلى  . نوع الدراسة:1

خصػػائص مجمكعػػة معينػػة، أك دراسػػة الحقػػائؽ الراىنػػة المتعمقػػة بطبيعػػة ظػػاىرة مػػا؛ بيػػدؼ الحصػػكؿ 
 العناصػػر تكصػػيؼ إلػػى تيػػدؼ الدراسػػة ىػػذه ، فػػاف(1)عمػػى معمكمػػات كافيػػة كدقيقػػة عػػف تمػػؾ الظػػاىرة

 باإلضافة، اإلنترنت شبكة عمى اليكمية الفمسطينية الصحؼ مكاقع كتصميـ البنائية المككنة في بناء
 كاإلجابػة الدراسة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف كتحميميا كتفسيرىا المكضكعات عرض أساليب كصؼ إلى
 .تساؤالتيا عف

 : تستخدـ الدراسة منيجيف، ىما: . منيج الدراسة7

يعد مف أنسب المناىج العمميػة مالءمػة لمدراسػات الكصػفية، كىك  الدراسات المسحية:منيج أ/ 
كيسػػتيدؼ تسػػجيؿ، كتحميػػؿ، كتفسػػير الظػػاىرة فػػي كضػػعيا الػػراىف، بعػػد جمػػع البيانػػات الالزمػػة عنيػػا 

                                                           

 .131( ص 1995 ،)القاهرة: عامل المتب 2، طعراسات في مىاهج اليحث العتدي: بحاث اإل اإلمسري حسن، ( 1)
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كعػػف عناصػػرىا مػػف خػػالؿ مجمكعػػة مػػف اإلجػػراءات المنظمػػة التػػي تحػػدد نػػكع البيانػػات، كمصػػدرىا، 
 .(1)كطرؽ الحصكؿ عمييا

لمتعػرؼ عمػػى  ، كسػكؼ يػتـ اسػتخدامواسػتخدمت الباحثػة أسػمكب تحميػػؿ المضػمكفكفػي إطػاره 
 أسػمكب بجانػب اإلنترنػت، شػبكة عمػى الفمسػطينية اليكميػة الصػحؼ لمكاقػع المككنػة البنائيػة العناصر
 .الرئيسية صفحتيا عمى الصحفية المكضكعات عرض

إلػى دراسػة العالقػات بػيف ىي التي يسعى فييا الباحثكف   دراسة العالقات المتبادلة:منيج ب/ 
الحقػػػائؽ التػػػي تػػػـ الحصػػػكؿ عمييػػػا بيػػػدؼ التعػػػرؼ عمػػػى األسػػػباب التػػػي أدت إلػػػى حػػػدكث الظػػػاىرة، 
كالكصػػكؿ اسػػتنتاجات كخالصػػات لمػػا يمكػػف عممػػو لتغييػػر الظػػركؼ كالعكامػػؿ المحيطػػة بالظػػاىرة فػػي 

إلجػػراء ؛ المنيجيػػة سػػتخدمت الباحثػػة أسػػمكب المقارنػػة، كفػػي إطػػار ىػػذا المػػنيج ا(2)االتجػػاه اإليجػػابي
 يا.أكجو التشابو كاالختالؼ بين المقارنة بيف مكاقع صحؼ الدراسة كالكشؼ عف

: تشػػتمؿ ىػػذه الدراسػػة عمػػى عػػدد مػػف األدكات لجمػػع البيانػػات كالمعمكمػػات بيػػدؼ . أدوات الدراســة6
 تحقيؽ أىداؼ الدراسة، كىي كالتالي:

ـــر  .3/1 ـــة غي ـــةالمقابم كىػػػي نػػػكع مػػػف أنػػػكاع المقابمػػػة التػػػي تعتمػػػد عمػػػى نػػػكع األسػػػئمة  :المقنن
مسػبقان مػف قبػؿ الباحػث، بػؿ يقػكـ الباحػث بطػرح  معػدة المطركحة، كفي ىػذا النػكع، ال تكػكف األسػئمة

أسػئمة عامػة حػكؿ مشػكمة البحػث، كمػف خػالؿ إجابػة المبحػكثيف يتسمسػؿ فػي طػرح األسػئمة األخػػرل، 
قػػابالت فػػي ، كتسػػتخدـ الباحثػػة ىػػذا النػػكع مػػف الم(3)قابمػػة بغػػزارة المعمكمػػاتكيمتػػاز ىػػذا النػػكع مػػف الم

؛ إلتاحػة الفرصػة ليػـ لطػرح لكتركنية عمى شػبكة اإلنترنػت عمكمػان إجراء مقابمة مع مصممي مكاقع إ

                                                           

 .93ص  (1992، المتب عامل: القاهرة) 1ط، الصحافة بحاث، احلميد عبد زلمد( 1)
 .160، ص مرجع سابقمسري حسن، ( 2)
 .112( ص 2008 ،)عمان: دار صفا  2، طأساليب اليحث العتدي: األسس الىظرية والتبييق العتديرحب  عليان، وعكمان غنيم، ( 3)
   القييدس، واحلييياة اجلديييدة، واأليييام(، سييوا  عييجل نية اليومييية عليي  شييبمة اإلنرتنيي" )التواصييل مييع مصييمم  مواقييع الصييحف الفلسييةيحرصيي" الباحكيية عليي

تيتممن الباحكية مين التواصيل معهيم،  رغيم ذليك مل، و بالقةيا  مراسلتهم بالجليد اإللمرتو" العيام للموقيع، أو التواصيل ميع الصيحفين أو ادلراسيلن العياملن  يا
قابالت مع مصممن للمواقع إخبارية أو صحف مةبوعة تصدر من غةة، جبانب مصمم موقع إلجرا  مرت الباحكة ةراً لعدم وجود متسع من الوق" اضونمت

 جريدة فلسةن.
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مكاقع، كأىـ العناصر المككنة كاألسباب في اختيار تمػؾ العناصػر، كمػا الكجيات نظرىـ في تصميـ 
 المثمى لتصميـ مكقع إلكتركني عمى شبكة اإلنترنت.ىي المقاييس 

يمكػػػف أف تفيػػػد  التػػػي: كتعػػد أسػػػمكب أك أداة لمبحػػػث العممػػي، مارة تحميـــل المضـــموناســـت. 3/2
الظػػاىر  لف فػػي مختمػػؼ المجػػاالت البحثيػػة، كتسػػتخدـ فػػي المجػػاؿ اإلعالمػػي لكصػػؼ المحتػػك يالبػاحث

كالمضػػػػمكف الصػػػػري  لممػػػػادة اإلعالميػػػػة، مػػػػف حيػػػػث الشػػػػكؿ كالمضػػػػمكف؛ تمبيػػػػةن الحتياجػػػػات البحػػػػث 
كتػػـ تصػػميـ كاقتصػػرت الباحثػػة عمػػى فئػػة كيػػؼ قيػػؿ، نظػػران لطبيعػػة مكضػػكع الدراسػػة، ، (1)كتسػػاؤالتو

اسػتمارة التحميػػؿ لتضػػـ العناصػر البنائيػػة المككنػػة لمصػػحؼ اإللكتركنيػة، ككػػذلؾ األسػػاليب اإلخراجيػػة 
 .مصفحة الرئيسية لمصحؼ اإللكتركنيةل

عمػػى اليكميػػة  الفمسػػطينية لصػػحؼاقػػع امك ل المضػػمكفد الباحثػػة بجانػػب اسػػتمارة تحميػػؿ كتعتمػػ
 عمػػى الدراسػػة، التػػي تمكػػف الباحثػػة مػػف التعػػرؼعمػػى تحميػػؿ أكػػكاد مكاقػػع صػػحؼ ، اإلنترنػػت ةشػػبك

 ،بػالعيف المجػردة لممستخدـ تظير ال التي الصحيفة مكقع بناء في المصمـ يستخدميا التي العناصر
الباحثة  إضافةن الستفادة، كغيرىا لممكقع الرئيسية كالصفحة لصكرا كاألبعاد كحجمو، الخط نكع :مثؿ

ؿ المكاقػع اإللكتركنيػة فػي سػبيؿ التعػرؼ عمػى بعػض تقػيس كتحمػكاقع اإللكتركنية التػي مف بعض الم
 الخصائص لمكاقع صحؼ الدراسة.

 

                                                           

( 2001 ،والتوزييع)عمان: دار الفمر للةباعة والنشير  7، طاليحث العتدي: اليحث الىا ي واليحث الكديذوقان عبيدات، وسهيلة أبو السميد، ( 1)
 .149ص 
 :م عر: استمارة التحليل عل  عدد من األسات ة واخلجلا ، وهم 

 .اإلسالمية اجلامعة –واإلعالم الصحافة قسم يف الصحافة أستاذ، الدلو جواد. د.أ .1
 .األقص  جامعة –اإلعالم للية يف ادلشارك الصحافة أستاذ، تربان ماجد. د .2
 .اإلسالمية اجلامعة –واإلعالم الصحافة قسم يف ادلساعد الصحافة أستاذ عيس ، طلع". د .3
 .اإلسالمية اجلامعة –الجلرليات تةوير قسم رئيس اآلغا، إياد. م. د .4
 .اإلسالمية اجلامعة -ادلعلومات تمنولوجيا نمتم قسم يف أستاذة الصعيدي، دليا . م .5
 .للتصميم أطياف شرلة إدارة رللس عضو شقورة، أمحد. م .6
 .الين أون فلسةن موقع مصمم الصعيدي، أمحد. م .7
 .ويب مواقع مصمم احلليب، زلمد. م .8
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 :*عمى فئات التحميل اآلتية المضمون واشتممت استمارة تحميل

 :فئات تحميل المضمون )كيف قيل(

تشػػػمؿ ، ويقصػػػد بفئػػػات التحميػػػؿ العناصػػػر الرئيسػػػية كالثانكيػػػة التػػػي يػػػتـ كضػػػع الكحػػػدات فييػػػا
التعريفات اإلجرائية لفئػات تحميػؿ الشػكؿ الفئػات: الشػكؿ العػاـ لممكاقػع اإللكتركنيػة لصػحؼ الدراسػة، 

 كالعناصر البنائية لجسـ مكاقع صحؼ الدراسة.

: كيقصػد بيػا المككنػات األساسػية كالثابتػة العام لمموقع اإللكتروني لصحف الدراسـة البناءفئة أواًل: 
ثابتػػػة لممكقػػػع، كتنقسػػػـ إلػػػى البنائيػػػة العناصػػػر الالتػػػي تشػػػكؿ الييكػػػؿ العػػػاـ لممكقػػػع، كىػػػي عبػػػارة عػػػف 

مككنات ثابتػة غيػر تفاعميػة، كمككنػات ثابتػة تفاعميػة، ككػذلؾ تضػـ الخػدمات اإلضػافية التػي يقػدميا 
 المكقع لممستخدميف.

ال تتغيػػر؛ ألنيػػا ىػي كىػي العناصػػر البنائيػة الثابتػػة لممكقػػع ك  :لتفاعميــةالمكونــات الثابتــة غيــر ا .1
 تمثؿ التصميـ األساس لممكقع، كتشتمؿ عمى الفئات الفرعية ا تية:

كيقصػػد بيػػا  حاصػػؿ ضػػرب ارتفػػاع الصػػفحة فػػي  مســاحة الصــفحة الرئيســة لمموقــع:. 1.1
 عرضيا، كيقاس بالبيكسؿ.

 يمثميػػػا التػػي اإللكتركنيػػة الصػػحيفة كشػػػعار اسػػـ مػػف كتتكػػكف مكونــات ىويــة الموقـــع:. 1.7
 عمػػػى تظيػػػر التػػػي المطبكعػػػة الصػػػحيفة كألػػػكاف شػػػعار بػػػنفس تكػػػكف مػػػا كعػػػادة المكقػػػع،

 كتضـ:  ،(1)نسختيا المطبكعة

 مضػػػمكف تػػػدعـ أرضػػػية أك صػػػكرة أك رسػػػـ )الرمػػػز( كىػػػك :الشـــعار المصـــور .1.2.1
 .االسـ

 

                                                           

 .254، ص "استمارة ربليل ادلضمون )ليف قيل( (1انمتر ملح  رقم )* 
 .160، ص مرجع سابقمنار زلمد، ( 1)
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 أك شػريؼ حػديث أك قرآنيػة آيػة أك مػأثكر قكؿ أك عبارة ، كىكالشعار المكتوب .1.2.2
 .(1)ىدفو أك الصحيفة مضمكف عف تعبر شعر بيت
 فػػي يكػػكف قػد الػػذم : كيقصػػد بػػو مكػاف الشػػعار فػي رأس المكقػػع،الشــعار موقـع .1.2.3

 الصفحة. رأس يسار في أك الصفحة، رأس كسط في أك الصفحة، رأس يميف
 .مدى مطابقتو مع ىوية أو الفتة النسخة المطبوعة .1.2.4

: كيقصػػد بيػػا قائمػػة التجػػكاؿ التػػي تضػػـ أقسػػاـ كأبػػكاب الصػػحيفة الرئيســيةنــوع القائمــة . 1.6
اإللكتركنيػػة، كعػػادةن مػػا تكػػكف فػػي رأس الصػػفحة، أك عمػػى أحػػد جػػانبي المكقػػع، كتنقسػػـ 

 :(2)إلى نكعيف

كيقصػػػػد بيػػػػا تمػػػػؾ القػػػػكائـ التػػػػي تتفػػػػرع منيػػػػا مجمكعػػػػة مػػػػف  لقــــوائم التفريعــــة:ا .1.3.1
االختيارات أك القكائـ الفرعية، كمف خالليا يمكف لممستخدـ اختيار القائمة الفرعيػة 

 التي يريدىا. 
كىػػػي التػػػي تبقػػػي كمػػػا ىػػػي كال تحتػػػكم عمػػػى أم قائمػػػة فرعيػػػة  القـــوائم الثابتـــة: .1.3.2

 منيا.
ىػػػي تمػػػؾ القػػػكائـ التػػػي تمكػػػف المسػػػتخدـ مػػػف التجػػػكؿ  أســـاليب عـــرض قـــوائم التجـــوال:. 1.4

بػػػالمكقع، مػػػف خػػػالؿ اختيػػػار القسػػػـ أك المكضػػػكع الػػػذم يريػػػد مطالعتػػػو، كتضػػػـ القائمػػػة 
الرئيسػػية، باإلضػػافة إلػػى األعمػػدة أك القػػكائـ التػػي تحتػػكم عمػػى عنػػاكيف ألىػػـ المقػػاالت 

ؿ بالثبػػػػات فػػػػي الصػػػػحفية أك أكثػػػػر المكضػػػػكعات قػػػػراءةن كغيرىػػػػا، كتمتػػػػاز قػػػػكائـ التجػػػػكا
الصػػػفحة الرئيسػػػية كالصػػػفحات الداخميػػػة لممكقػػػع، كتنقسػػػـ مػػػف حيػػػث أسػػػاليب عرضػػػيا 

 :(3)إلى

: كفػػػي ىػػػذا النػػػكع تخصػػػص الصػػػحيفة الجػػػزء نمـــو ج أعمـــى وأســـفل الصـــفحة .1.4.1
العمػكم مػػف المكقػػع لقػكائـ التجػػكاؿ الرئيسػػية، التػػي تقػع بجانػػب المككنػػات األساسػػية 

                                                           

 .143 ص( م1998 العبيمان، دار: الريا:) 1ط ،أهديته الاظيفية واتجاهاته الحديثة الصحفي اإلخراجفهد العسمر، ( 1)
 م.2014 يونيو 21، مقابلة ش صية يف اجلريدة بتاريخ مصد  ماقع جريد  فتسبينأمحد الصعيدي، ( 2)
 .187-184، ص مرجع سابقمنار زلمد،  (3)
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 ىػػذا أف كالمالحػػظ األبػػكاب، لعنػػاكيف السػػفمى لجػػزءا تسػػتخدـ ليكيػػة المكقػػع، بينمػػا
 .البكابة أسمكب في يستخدـ ما دائمان  النمكذج

: يقصػػد بػػو أف قػػكائـ التجػػكاؿ يمــين الصــفحةأعمــي و نمــو ج أعمــى ويســار أو  .1.4.2
الرئيسػػية تكػػػكف فػػي الجػػػزء العمػػػكم مػػف المكقػػػع، ككػػػذلؾ يمكػػف أف تشػػػغؿ العنػػػاكيف 

بػالمكقع أحػد جػانبي المكقػع، كالػذم يتخػذ شػكؿ الرئيسية ألبكاب كاألقسػاـ الخاصػة 
 العمكد الجانبي األيسر أك األيمف.

: كفػػي ىػػذا النمػكذج تكػػكف قػػكائـ نمـو ج أعمــى وأســفل ويســار ويمــين الصــفحة .1.4.3
التجػػكاؿ محاطػػة بػػالمحتكم الصػػحفي مػػف جميػػع الجكانػػب، حيػػث يخصػػص الجػػزء 

النشػػػر لممكقػػػع،  العمػػػكم لمقػػػكائـ الرئيسػػػية، بينمػػػا الجػػػزء السػػػفمي ييخصػػػص لمحقػػػكؽ
كطػػرؽ االتصػػاؿ كالتكاصػػؿ مػػع المكقػػع، أمػػا العمػػكد األيسػػر كاأليمػػف فيتنػػاكؿ أىػػـ 

 عناكيف أبكاب المكقع، بجانب أىـ المقاالت، كأكثر المكضكعات قراءةن.

: كيقصػد بيػا طريقػة عػرض المكضػكعات عمػى المكقػع، عرض الموضوعات الصـحفية. 1.5
 ىذه الفئة إلى شقيف، ىما: كتنقسـمف حيث العرض كأسمكب اإلخراج، 

كيقصػػد بػػو الطريقػػة التػػي تقػػدـ بيػػا المكضػػكعات الصػػحفية، أســموب العــرض:  .1.5.1
 :(1)كتضـ
 مػػف أكثػػر عمػػى قميمػػة عنػػاكيف فيػػو كتنشػػر (:Vertical) االتجــاه الرأســي .1.5.1.1

 جكرنػاؿ، ستريت ككؿ مثؿ المحافظة الصحؼ بعض كتستخدمو عمكديف،
 .الجمع بسرعة كيتميز

 ممتػػػدة كثيػػػرة عنػػػاكيف فيػػػو تنشػػػر الػػػذم (:Horizontal) االتجـــاه األفقـــي .1.5.1.2
 .المخرج عمؿ بمركنة كيسم  اتساعان  أكثر كىك كعريضة

عناصػر التبػايف كىػك مػا يحقػؽ  (:Mixedالمزج بين النوعين السـابقين ) .1.5.1.3
 كالمركنة كالبعد عف الممؿ كالرتابة.

                                                           

 .69ص ( 1989 والتوزيع، للنشر العريب: القاهرة) 1ط ،الصحفي اإلخراج ن،لديا علم زلمود( 1)
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أسػػػاليب إخػػػػراج ىػػػي عبػػػارة عػػػف األســـموب اإلخراجـــي لعـــرض الموضـــوعات:  .1.5.2
 المكضكعات الصحفية عمى الصفحة الرئيسية، كتنقسـ إلى:

 عمى األخبار سرد عمى األسمكب ىذا يعتمدأسموب الوحدات اإللكترونية:  .1.5.2.1
 حػكؿ لالستزادة خبر كؿ نياية في ركابط كجكد مع مكجز، بشكؿ الصفحة
أك العنػػػػكاف  مػػػػع الخبػػػػر مقدمػػػػة أك ممخػػػػص األسػػػػمكب ىػػػػذا كييبػػػػرز الخبػػػػر،
 قػػكائـ األسػػمكب ىػذا فػػي يكجػد كمػػا الحػػدث أك كمييمػا، عػف المعبػػرة الصػكر
 القػػكائـ مػػف أك بالصػػحيفة، الخاصػػة األخػػرل األبػػكاب عمػػى لمػػدخكؿ جانبيػػة
  .(1)بالصحيفة الخاص الفيرس تدرج التي المنسدلة

ـــة:  .1.5.2.2  مػػػف كبيػػػرة مجمكعػػػة عػػػرض عمػػػى األسػػػمكب ىػػػذا يركػػػزأســـموب البواب
 فػػػػػي المنشػػػػػكرة الصػػػػػحفية بػػػػػالمكاد الخاصػػػػػة كالعنػػػػػاكيف التشػػػػػعبية، الػػػػػركابط

 المػكاد لمضاميف تفاصيؿ أم تقديـ عدـ مع لمصحيفة، الداخمية الصفحات
 .(2)الداخمية الصفحات في التفاصيؿ ىذه تقدـ حيث الصحفية،

 بكجػكد الكحػدات أسػمكب بػيف يجمػع أسػمكب عػف عبػارةاألسموب المخـتمط:  .1.5.2.3
 مجمكعػػػة عػػػرض فػػػي البكابػػػة كأسػػػمكب سػػػريع، لممخػػػص مصػػػاحبة عنػػػاكيف
 متعػػددة كسػػائط كجػػكد إلػػى باإلضػػافة تعميػػؽ، بػػدكف فقػػط التشػػعبية الػػركابط
 .(3)لمخبر مصاحبة

نػكع  أم الشاشػة، أك الػكرؽ عمػى الحػرؼ بيػا يظيػر التػييقصػد بػو الطريقػة ك  الخطوط:. 1.6
كعػػادةى مػػا ، (4)أك جػػنس الخػػط المسػػتخدـ فػػي كتابػػة المكضػػكعات الصػػحفية عمػػى المكقػػع

 : تضـك تيقاس بالنبط، 

 ، كتضـ:العناوينخطوط   .1.6.1
 ، كيقصد بو شكؿ الخط الذم ييكتب بو العنكاف.نوع الخط .1.6.1.1

                                                           

 .113، ص مرجع سابقصاا العنةي، ( 1)

 .114، ص الدرجع السابق نفسه (2)
 .32-31ص ، مرجع سابق ( هيكم مؤيد،3)
 .172( ص 2010خوارزم العلمية، ممتبة )جدة:  1، طالصحافة اإللكترونية وبىيتها  تى شيكة اإلنترنتبسن" العقباوي، ( 4)
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 : كىك سمؾ الخط الذم ييكتب بو العنكاف.حجم الخط .1.6.1.2
 ، كيضـ:متنخطوط ال  .1.6.2

 ، كىك شكؿ الخط المستخدـ في كتابة المتف.نوع الخط .1.6.2.1
 كىك سمؾ الخط المستخدـ في كتابة المتكف. حجم الخط، .1.6.2.2

ــات:. 1.7 كيقصػػد بػػو التػػركيج لسػػمعة أك منػػتج، كتعػػد عنصػػر مػػف العناصػػر البنائيػػة  اإلعالن
 األساسية في تككيف أك بناء المكقع اإللكتركني، كتضـ:

كيقػاس  ع اإلعػالف بعرضػو،: كيقصد بيا حاصػؿ ضػرب ارتفػامساحة اإلعالن .1.7.1
 بالبيكسؿ.

: أم مكاف اإلعالف عمى الصػفحة الرئيسػية لممكقػع، كالػذم قػد موقع اإلعالن .1.7.2
أجزائيػػػا: أعمػػػى، أك كسػػػط، أك  أم مػػػف فػػػيالصػػػفحة، أك  يىامشػػػأحػػػد يكػػػكف فػػػي 

 .أسفؿ الصفحة
 كتكػػكف مضػمكف، مػف خمفيػا مػا عمػى تػدؿ التػي الرمػكز مػف مجمكعػة كىػى األيقونـات: .1.8

، كتختمػػؼ (1)تتغيػر ال ثابتػة كىػي، تمييزىػا كيسػيؿ معانييػا عمػى تػدؿ رسػكـ الغالػب فػي
المكاقػػع فػػي اسػػتخداميا، كتعػػد أيقكنػػات مكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي األكثػػر انتشػػاران بػػيف 

 المكاقع.

كىػػي عبػػارة عػػف المككنػػات الرئيسػػية التػػي تشػػكؿ الصػػفحة  أجــزاء الصــفحة الرئيســية:. 1.9
الرئيسػػية، كتتمثػػؿ فػػي ثالثػػة مككنػػات: الػػرأس، كالجسػػـ، كالػػذيؿ، كتتفػػاكت كجػػكدىـ فػػي 

 :(2)صفحات المكاقع اإللكتركنية، كتضـ الفئات التالية

ــل: .1.9.1 أم كجػػكد المككنػػات الػػثالث لصػػفحة المكقػػع، حيػػث يمثػػؿ  رأس وجســم و ي
زء العمػػػكم لممكقػػػع، كيضػػػـ مجمكعػػػة مػػػف العناصػػػر المككنػػػة لػػػو، بينمػػػا الػػػرأس الجػػػ

فيقػػػع بػػػيف الػػػرأس كذيػػػؿ الصػػػفحة، كيحتػػػكم عمػػػى المكضػػػكعات الصػػػحفية  ،الجسػػػـ
كالخػػدمات التػػػي يقػػػدميا المكقػػػع، كأخيػػػران الػػػذيؿ، كيقػػػع فػػػي أسػػػفؿ الصػػػفحة، كيضػػػـ 

                                                           

 .39، ص مرجع سابق، ( هيكم مؤيد1)
 م.2014يونيو  23، مقابلة ش صية دبمتب ، بتاريخ بيلتتصدي ، ومصد  مااقع و  ضا مجتس إعار  شركة أطياف أمحد شقورة، ( 2)
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قسػاـ المكقػػع الحقػكؽ الفكريػػة لممكقػع، مػػع بيػاف الجيػػة القائمػة عمػػى المكقػع، كأىػػـ أ
 كأبكابو.

: أم كجكد عنصراف فقط مف عناصػر الصػفحة الرئيسػة، ىمػا رأس وجسم فقط .1.9.2
 الرأس: الجزء العمكم، كالجسـ، الممتد مف الرأس كحتي نياية الصفحة.

: كىي عبارة عف العناصر البنائية التفاعمية، التي تنقسـ إلى تفاعمية المكونات الثابتة التفاعمية .2
 :(1)كتفاعمية تكاصمية، كتضـمعمكماتية، 

كىػػي العناصػػر التػػي تيمكػػف المسػػتخدـ مػػف الحصػػكؿ  العناصــر التفاعميــة المعموماتيــة:. 7.1
 عمى المعمكمات التي يريدىا بسيكلة، مف خالؿ مجمكعة مف األدكات كالعناصر، ىي:

كىػي البحػث عػف معمكمػات معينػة فػي مكضػكعات الصػحؼ  ات البحـث:محرك .2.1.1
 ف:اإللكتركنية أك بالمكاقع عمى شبكة اإلنترنت، كىي شكال

كىػػك البحػػث داخػػؿ مكقػػع الصػػحيفة اإللكتركنيػػة، كينقسػػـ  البحــث الــداخمي: .1.2.1.1
 :(2)إلى

 مصػػػػطم  أك كممػػػة كضػػػع طريػػػؽ عػػػف كيكػػػكفالبحـــث البســـيط:  .1.2.1.1.1
 النتيجػػة تكػػكف الحالػػة ىػػذه كفػػي البحػػث، عمميػػة إجػػراء ثػػـ البحػػث،
 المكضػػػػػكع إطػػػػػار فػػػػػي بعضػػػػػيا يػػػػػدخؿ التػػػػػي الػػػػػركابط مػػػػػف العديػػػػػد

 .خارجو يككف كالبعض المطمكب
كفػػػػػي حالػػػػػة البحػػػػػث المتقػػػػػدـ، يكػػػػػكف بامكػػػػػاف  :المتقـــــدم البحـــــث .1.2.1.1.2

المسػػتخدـ الػػربط بػػيف عػػدد مػػف العناصػػر فػػي عمميػػة البحػػث، حيػػث 
يحػػػػػدده يؽ البحػػػػػث ضػػػػػمف اإلطػػػػػار الػػػػػذم يمػػػػػف خالليػػػػػا يػػػػػتـ تضػػػػػ

 المستخدـ.
: كيقصػد بػو البحػث عػف المعمكمػات المطمكبػة عمػى شػبكة البحث الخارجي .1.2.1.2

اإلنترنت مف خالؿ محرؾ بحث يكفره مكقع الصحيفة اإللكتركنيػة، كتكػكف 

                                                           

 .56 -55، ص مرجع سابقإخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، حلم  زلسب، ( 1)
 .148ص( 2009 ،العريب العامل دار: القاهرة) 1ط ،الصحفي األعاء تباير في وعورها الحديثة ا تصاد تكىالاجيا خةاجل، أمل( 2)
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، كيظيػػػر النتػػػائج سػػػكاء كانػػػت داخػػػؿ مكقػػػع لمػػرتبط بمحركػػػات بحػػػث أخػػػر 
 عمى شبكة اإلنترنت. لالصحيفة أك عمى مكاقع أخر 

المكضػكعات الصػحفية، مػع إمكانيػة الرجػكع إلييػا  حفػظ بيػا كيقصد األرشيف: .2.1.2
  عند الحاجة، كتأخذ شكميف باألرشفة:

كيقصػػد بيػػا أف تػػكفر الصػػحيفة اإللكتركنيػػة أرشــيف النســخة المطبوعــة:  .2.1.2.1
مكادىا الصحفية المنشكرة عمى نسػختيا المطبكعػة؛ بيػدؼ االطػالع عمييػا 

 مف قبؿ المستخدـ، كىي نكعاف:
كيكػػكف ذلػػؾ مػػػف  :Flashبصـــيغة مشــاىدة أو االطـــالع عمييــا  .2.1.2.1.1

 أم بامكػػػػافخػػػػالؿ تػػػػكفير النسػػػػخة المطبكعػػػػة عمػػػػى ىيئػػػػة فػػػػالش، 
 دكف الحاجة إلى تحميميا.لمستخدـ مطالعتيا عمى اإلنترنت، ا
كيقصػػد بيػػا تحميػػػؿ صػػفحات النسػػخة المطبكعػػػة  :PDFتحميــل  .2.1.2.1.2

 عمى جياز المستخدـ كمطالعتيا في أم كقت.
: كيقصػػد بيػػا أرشػػفة المكضػػكعات اد المنشــورة عمــى الموقــعأرشــيف المــو  .2.1.2.2

المنشػػكرة عمػػى المكقػػع، التػػي يرغػػب المسػػتخدـ فػػي مطالعتيػػا بعػػد فتػػرة مػػف 
 نشرىا.

: كيقصػػػػد بيػػػػا الفتػػػػرة الزمنيػػػػة التػػػػي تحػػػػتفظ بيػػػػا الصػػػػحيفة مــــدة األرشــــيف .2.1.2.3
 اإللكتركنية بمكادىا التحريرية عمى المكقع.

صػفحات المكقػع، كأىػـ أقسػامو مػف  : ىػي أشػبو بفيػرس يكضػ خريطة الموقع .2.1.3
سػييؿ تخالؿ ركابط تنقؿ المستخدـ لمصحفة التي يريدىا، كىػي تسػيـ فػي تنظػيـ ك 

 الكصكؿ إلى المعمكمات.

االتصػػاؿ  عمػػى: كىػػي العناصػػر التػػي تسػػاعد المسػػتخدـ العناصــر التفاعميــة التواصــمية. 7.7
ضػافةن إلػى التكاصػؿ مػع كالتكاصؿ مع العامميف بالمكقع، مػف صػحفييف كفنيػيف كغيػرىـ، إ

 :ا تية غيره مف المستخدميف، كتتمثؿ بالعناصر
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كتمثػؿ الخدمػػة األكثػر اسػػتخدامان عمػػى شػبكة اإلنترنػػت بػػيف  البريــد اإللكترونــي: .2.2.1
األصػػػدقاء كزمػػػالء العمػػػؿ كغيػػػرىـ، كيمكػػػف مػػػف خالليػػػا إرسػػػاؿ كاسػػػتقباؿ الرسػػػائؿ 

 كتنقسـ إلى:، (1)كالصكر كاألصكات مف خالؿ أجيزة الكمبيكتر
ــد .2.2.2.1 كىػػك بريػػد إلكتركنػػي يمكػػف المسػػتخدـ مػػف  :لمموقــع إلكترونــي بري

 التكاصؿ مع إدارة المكقع.
عػادة مػا تػكفر الصػحؼ اإللكتركنيػة  :الموقع ألقسام إلكتروني بريد .2.2.2.2

عناكيف بريد إلكتركنػي ألقسػاميا أك أبكابيػا المختمفػة؛ لتسػييؿ ميمػة 
 التكاصؿ مع القسـ المناسب.

كيكػكف ذلػؾ فػي حػاؿ كتػاب  :المحـرر أو لمصـحفي إلكترونـي بريد .2.2.2.3
 حكؿ المقاؿ. الجميكر المقاالت؛ إلرساؿ تعميقات

كيقصػػد بيػػا إرسػػاؿ كاسػػتقباؿ الرسػػائؿ بػػيف المسػػتخدميف، مػػع  غــرف الدردشــة: .2.2.2
 إتاحة الفرصة ليـ بالتعبير عف آرائيـ تجاه القضايا.

ىي عبارة عف أماكف كمساحات لمنقاش عمى الشػبكة، كتػدكر حػكؿ  المنتديات: .2.2.3
 .(2)مكاضيع معينة كاىتمامات مشتركة

كىػػػي عبػػػارة عػػف سػػػؤاؿ يػػتـ كضػػػعو عمػػى مكقػػػع الصػػػحيفة اســتفتاءات الـــرأي:  .2.2.4
بيػػػدؼ معرفػػػة آراء ككجيػػػات المسػػػتخدميف اتجػػػاه قضػػػية مػػػا، كغالبػػػان مػػػا يػػػتـ طػػػرح 

 قضايا ساخنة كمثار جدؿ.
ىػػػػي مكاقػػػػع كيػػػػب تسػػػػم  لمسػػػػتخدمييا بانشػػػػاء  االجتمــــاعي:مواقــــع التواصــــل  .2.2.5

صفحات كمساحات خاصة ضمف المكقع نفسو، كمف ثمة التكاصؿ مع األصػدقاء 
، كتضػػػـ أكثػػػر مكاقػػػع التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي (3)محتكيػػػات كاالتصػػػاالتكمشػػػاركة ال

 استخدامان، كىي:
 .Facebookمكقع الفيس بكؾ  .2.2.5.1

                                                           

 17ص  (2002ر ادلسرية للنشر والتوزيع ،عمان: دا) 1ط، نترنتاإل ىمددمة إل، وأخرون( مراد شلباية 1)
جامعية ) غيري منشيورة، رساالة ماجساتير ( أمحد محودة، "دور شبمات التواصل االجتمياع  يف تنميية مشيارلة الشيباجل الفلسيةيين يف القضيايا اجملتمعيية"، 2)

 .60ص  (2013، معهد البحوث والدراسات العربيةالدول العربية: 
 .56ص  ،الدرجع السابق نفسه (3)
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 .YouTubeمكقع  .2.2.5.2
 .Twitterمكقع  .2.2.5.3
 .Google Plusمكقع  .2.2.5.4

كيقصػػد بيػػا الخػػدمات التػػي تقػػدميا الصػػحيفة اإللكتركنيػػة لمسػػتخدمييا، غيػػر  خــدمات إضــافية: .3
 ي مستمزمات الحياة اليكمية، كتضـ:تمؾ اإلعالمية، كنكع مف التفاعؿ كالمشاركة ف

: كيقصػػد بيػػا إمكانيػػة متابعػػة آخػػر أخبػػار المكقػػع دكف الحاجػػة لزيارتػػو، *RSSخدمــة . 3.1
 الخدمة عنكاف الخبر كمختصر لنص الخبر كرابط الخبر الكامؿ عمى المكقع.كتقدـ 

: يقصد بيػا إمكانيػة المسػتخدـ عمػؿ بريػد إلكتركنػي ستخدمخدمة البريد اإللكتروني لمم. 3.2
 يحمؿ اسـ مكقع الجريدة.

أم ييمكػف لممسػتخدـ االشػتراؾ بالنسػخة المطبكعػة دمة االشتراك بالنسخة المطبوعة: خ. 3.3
 خالؿ المكقع اإللكتركني لمجريدة. مف

، كمػػف خالليػػا يقػػـك المسػػتخدـ باالشػػتراؾ راك بالقائمــة البريديــة لمصــحيفةخدمــة االشــت. 3.4
عبر البريد اإللكتركني الخاص بو، ليصمو فيما بعد أخػر أخبػار المكقػع كأحيانػان النسػخة 

 المطبكعة.
 ت الخمس.: يقصد بيا مكاعيد آذاف الصمكاخدمة مواقيت الصالة. 3.5
 : التكقعات الجكية لدرجات الحرارة .حالة الطقس. 3.6
 .خدمة أسعار العمالت. 3.7
 : يقصد بيا أسعار األسيـ في بكرصة فمسطيف.سوق فمسطين. 3.8

كىي عبارة عف مجمكعة مف العناصر التي تككف ثانيًا: العناصر البنائية لجسم الصفحة الرئيسية: 
كتككف ممتدة مف نياية رأس الصفحة، كحتػي بدايػة ذيميػا، كتضػـ  مكضكعات الصحيفة اإللكتركنية،

 :ا تيةالعناصر 

كىػػػػي الصػػػػكر التػػػػي تكػػػكف مرافقػػػػة لممكضػػػػكعات الصػػػػحفية المككنػػػػة لجسػػػػـ : والرســــوم الصــــور .1
 الصفحة الرئيسة، كتضمف الفئات األتية:

                                                           

 *RSS  : دلصةلح اختصارReally Simple Syndication. 
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 :(1): كىيوالرسوم نوع الصور. 1.1
األحػػداث كتكػػكف مرتبطػػة : ىػػي تمػػؾ الصػػكر التػػي تجسػػد الصــور اإلخباريــة .1.1.1

 بالمكضكع الصحفي.
ىػػي تمػػؾ الصػػكر التػػي تحتػػكم عمػػى صػػكرة الشخصػػيات  الصــور الشخصــية: .1.1.2

 المرتبطة بالمكاد التحريرية، كعادةن تككف لكتاب المقاالت الصحفية.
ىػػي صػػػكر تيػػػدؼ إلػػى نقػػػؿ تفاصػػػيؿ عػػف أحػػػداث أقػػػؿ  الصـــور الموضـــوعية: .1.1.1

 .لمتحقيقات الصحفيةسرعة لمنشاط اإلنساني مثؿ الصكر المصاحبة 
 مبػػالغ بشػػكؿ مالمحيػػا تشػػكيو مػػع معركفػػة لشخصػػيات رسػػكـ ىػػيالكاريكــاتير:  .1.1.4

 التعميقات. خالؿ كمف فيو
كيقصػػػػد بيػػػػا الصػػػػكر التػػػػي يحتكييػػػػا المكقػػػػع باسػػػػتثناء الصػػػػكر صــــور أخــــرى:  .1.1.5

المكضػػكعية كالصػػكر الشخصػػػية، كقػػد تكػػكف رسػػػـك تكضػػيحية، أك صػػكر جماليػػػة 
 كغيرىا مف الصكر.

كىػػك عبػػارة عػػف مجمكعػػة مػػف الصػػكر، (: Galleryألبــوم الصــور )معــرض الصــور . 1.7
 :(2)كتنقسـ إلى

كيتككف مف مجمكعة مف الصكر المستقمة بذاتيا، كتعبػر ألبوم صور مستقمة:  .1.2.1
 كؿ صكرة مف الصكر عف حدث معيف مستقؿ يختمؼ عف الصكر األخرل.

يتككف مػف مجمكعػة كىي عبارة عف ألبـك ألبوم صور تدور حول حدث واحد:  .1.2.2
مػػف الصػػكر التػػي تتنػػاكؿ حػػدث كاحػػد فقػػط، كتكػػكف الصػػكر تكمػػؿ بعضػػيا الػػبعض 

 مف حيث تناكؿ تفاصيؿ مختمفة لنفس الحدث.
 
 

                                                           

 .36-34، ص ، مرجع سابقفهد العسمر( 1)
 .مرجع سابق، 2014يونيو  21باجلريدة، بتاريخ  أمحد الصعيدي، مصمم موقع جريدة فلسةن، مقابلة ش صية( 2)
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: كيقصػػػػد بيػػػػػا حاصػػػػؿ ضػػػػػرب عػػػػػرض الصػػػػكرة بارتفاعيػػػػػا كتقػػػػػاس مســـــاحة الصـــــور. 1.6
 :، كتنقسـ إلى*بالبيكسؿ

 بيكسؿ.( 300*700 ػ220*350يا ما بيف ): كتتراكح مساحتصور كبيرة .1.3.1
 بيكسؿ.( 220* 350 ػ1* 130ا بيف )تتراكح مساحتيا م صور متوسطة: .1.3.2
 .بيكسؿ (150*130: كىي أقؿ مف )صور صغيرة .1.3.3

ـــددة:  .2 يشػػػير إلػػػى مجمكعػػػة مػػػف التكنكلكجيػػػات التػػػي تسػػػم  بادمػػػاج الكثيػػػر مػػػف الوســـائط المتع
مػف تجميػػع  المعطيػات مػف مصػػادر مختمفػة )نصػكص، صػػكر، أصػكات، فيػديك ..(، فيػػي أكثػر
، كتنقسػـ (1)لكسائؿ إعالمية متعددة، حيػث أنػو يحيػؿ بػاألحرل إلػى انػدماجيا بفضػؿ المعمكمػات

 إلى:
 منطقػي؛ متتػابع بشػكؿ بعضػيا كراء تعػرض رسػكـ عػف كىػي عبػارة الرسـوم المتحركـة:. 7.1

، كتسػػػػتخدـ فػػػي الرسػػػػـك البيانيػػػػة (2)الشاشػػػة عمػػػػى بالحركػػػة إحسػػػػاس النيايػػػة فػػػػي لتعطػػػى
 التكضيحية، كالخرائط كاإلعالنات كغيرىا لتكضي  المعمكمات.

احتػػكاء المكقػػع عمػػى ممفػات صػػكتية قػػد تكػػكف مرفقػػة مػػع المػػكاد التحريريػػة، أك  الصــوت:. 7.7
 كمؤثرات صكتية لتضفي عمى المكقع لمسة جمالية، أك استخداميا كممؼ مكسيقي.

ؿ المشػاىد يتعػايش مػع الحػدث، كىك عبػارة عػف مقػاطع تجسػد األحػداث كتجعػ الفيديو:. 7.6
 كقد تككف مرافقة لممكاد التحريرية، أك تككف مستقمة عنيا.

 

 

                                                           

 سم ١=بيمسل ١١١ علماً بأن لل *
  للتأليد مين أن مسياحات الصيور ال تت يري  ثالث أييام متواصيلة دراسة استةالعية دلساحات الصور ادلست دمة دبواقع صحف الدراسة دلدة بقام" الباحكة
عليي  ادلسياحات ادلسييت دمة يف مواقيع صييحف ة  بنياً  ، وحصييرها بيكالث أقسييام: لبيرية، ومتوسييةة، وصي ري الصيور احاتشيمل ييوم ، وقاميي" حبصير لافيية مسيب

 الدراسة.
العيين: دار المتيياجل ) 1لييدين لعياضيي  والصييادق رابييح، ط، ترمجيية: نصيير االاسااائا الدتعاادع  وتبييداتهااا فااي اإل اااإل والثدافااة والتربيااة( ميشييال إنييوال، 1)

 .19( ص 2004، اجلامع 
 231 ص (2009 ،القاهرة: دار فمر وفن للةباعة والنشر والتوزيع) 1ط ،واإلنترنت اإل اإل وسائل في الجرافيكي التصدي  شفي ، ( حسنن2)
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، أك كممػػة عػػف : كىػػي عبػػارةالفائقــة نصــوصال .3  يػػتـ عمييػػا النقػػر خػػالؿ كمػػف صػػكرة أك رسػػـك
 مكاقػػع فػػي أك المكقػػع بػػنفس تكػػكف قػػد أخػػرل، لتفاصػػيؿ الحػػدث فػػي صػػفحة المسػػتخدـ إحالػػة

 :(1)النصكص منيا فقط، كتنقسـ إلىاسة أخرم، كيقتصر در 

 الداخميػة الصػفحات إلػى القػارئ يحيػؿ الػذم : ىػكبنفس الموقـع لنص الفائق الداخمي. ا6.1
 فػي اإللكتركنيػة الصػحؼ كتسػتخدمو أمامػو، المقدمػة العناكيف عمى بناءن  المكقع نفس مف

 .الرئيسية صفحتيا في كطرحتيا سبؽ التي العناكيف عرض
 الصػحيفة، مكقػع غيػر أخرل مكاقع إلى القارئ يحيؿ الذم ىك الخارجي:النص الفائق . 6.7

 معيف. حدث حكؿ المعمكمات مف القارئ يستزيد لكي
كىػك الػذم يكػكف عمػى نفػس الصػفحة،  النص الفائق المحمي بنفس الصفحة الرئيسة:. 6.6

نمػػا ييبقػػي القػػارئ بػػنفس الصػػفحة كيكػػكف عمػػى  كال يحيػػؿ القػػارئ إلػػى صػػفحات أخػػرل،  كار
 شكؿ أسيـ، أك عناكيف داخمية لنفس الصفحة.

في الصحافة  اياتتمثؿ األلكاف البصمة المميزة لكؿ صحيفة إلكتركنية، كتتنكع استخداماأللوان:  .4
 نقسـ إلى:تبايف، ك اإللكتركنية؛ لتحقيؽ الت

استخداـ األلكاف في أرضيات )خمفيات( النصكص، أك خمفيات  األرضيات )الخمفيات(:. 4.1
 العناكيف، أك األيقكنات.

 يقصد بيا استخداـ األلكاف بكتابة العناكيف. العناوين:. 4.7
 المكف األسكد. عدااستخداـ األلكاف في كتابة النصكص  النصوص:.4.6

بيػػا األدكات التػػي تسػػتخدميا الصػػحؼ اإللكتركنيػػة لمفصػػؿ بػػيف مكضػػكعاتيا كيقصػػد الفواصــل:  .5
 عمى الصفحة الرئيسية، كتنقسـ إلى:

كىػػػي مػػػف أكثػػػر األدكات اسػػػتخدامان لمفصػػػؿ بػػػيف المكضػػػكعات، كتنقسػػػـ إلػػػى  الخطـــوط:. 5.1
 أفقية. طخطكط رأسية، كخطك 

                                                           

 .108ص  ،سابقمرجع  حسنن شفي ، (1)
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مػف خػالؿ المػكف أك  استخداـ عناكيف المكضكعات لمفصؿ بيف المكضػكعات العناوين:. 5.7
 زيادة حجـ العنكاف.

كيككف استخداـ الصكر في فصؿ المكضكعات مف خالؿ اتجاه الصكرة، التي الصور: . 5.6
 .هتككف مرفقة لممكضكع المتجية نحك 

ـــاض:. 5.4 عمييػػػا؛ بيػػػدؼ إراحػػػة عػػػيف القػػػارئ،  ةىػػػك تػػػرؾ مسػػػاحة فارغػػػة بػػػدكف الكتابػػػ البي
 أك الكحدات. كككسيمة لمفصؿ بيف المكضكعات الصحفية

ىػػػك مسػػػاحة رباعيػػػة الشػػػكؿ يحػػػيط بالمػػػادة الصػػػحفية، بحيػػػث يفصػػػميا عػػػف اإلطـــارات: . 5.4
 المكضكعات األخرل.

 : الدراسة وعينتياًا: مجتمع تاسع
 مجتمع الدراسة: -1

، اإلنترنػػت شػػبكة عمػػى اليكميػػة الفمسػػطينية الصػػحؼ بمكاقػػع التحميميػػة الدراسػػة مجتمػػع يتمثػػؿ
 جريػدة كمكقػع، القػدس جريػدة مكقػعك "، اليكميػة فمسػطيف جريدة" اليف أكف فمسطيف مكقع: تشمؿ التي
 .الفمسطينية الجديدة الحياة جريدة كمكقع، الفمسطينية األياـ

 كتنقسـ إلى: عينة الدراسة: -7

درسػػت الباحثػػة مجتمػػع الدراسػػة بشػػكؿ حصػػر شػػامؿ، كشػػممت كػػؿ مكاقػػع أ. العينــة التحميميــة: 
 اليكمية عمى شبكة اإلنترنت، كىي:الصحؼ الفمسطينية 

 مكاقع الصحؼ الفمسطينية اليكمية عمى شبكة االنترنت. 

 www.alquds.comمكقع صحيفة القدس:  1
 www.al-ayyam.comمكقع صحيفة األياـ:  2
 www.felesteen.psمكقع صحيفة فمسطيف:  3
 www.alhayat-j.comمكقع صحيفة الحياة الجديدة:  4
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ــة: ــة الزمني  يػػريتغ يػػتـ فػػال النسػػبي، بالثبػػات اإلنترنػػت عمػػى اإللكتركنيػػة المكاقػػع تتسػػـ ب. العين
الطفيفػػة عمػػى  إحػػداث بعػػض التغيػػرات يػػتـ كلكػػف كاحػػدة دفعػػة الشػػكؿ حيػػث مػػف اإللكتركنيػػة المكاقػػع

 ييعػد ال الزمنيػة الفتػرة طػكؿ فاف ثـ كمف ،المكقع دكف إحداث تغير جكىرم في تصميـ كبناء المكقع
تيػدؼ ىػذه بينما  الطكيؿ، المدل عمى التغير رصد إلى تسعى التي الدراسات في إال تذكر جدكل ذا

الدراسػػة إلػػى تكصػػيؼ كرصػػد كاقػػع إخػػراج كتصػػميـ مكاقػػع الصػػحؼ الفمسػػطينية اليكميػػة عمػػى شػػبكة 
دت شػػيران عمػػى عينػػة عمديػػة امتػػ قػػد اعتمػػدت الباحثػػة فػػي تحميػػؿ مكاقػػع صػػحؼ الدراسػػةك اإلنترنػػت، 
ـ، حيػػث قامػػت الباحثػػة بتحميػػؿ 2014يكليػػك مػػف عػػاـ  31فػػي  انتيػػتيكليػػك ك  1مػػف  بػػدأتكاحػػدان، 

عشػػر صػػباحان، كيرجػػع اختيػػار الباحثػػة  ةالمكاقػػع بكاقػػع ثػػالث سػػاعات يكميػػان تبػػدأ مػػف السػػاعة الحاديػػ
 الدراسة. مدةلكقكعيا في  العينةلتمؾ 

 : وحدات التحميل والقياس:عاشراً 
، كفػػػي إطارىػػػا الوحـــدة الطبيعيـــة لممـــادة اإلعالميـــةعمػػػى  اعتمػػػدت الباحثػػػة وحـــدة التحميـــل: .1

لمكاقػػع الصػػحؼ الفمسػػطينية اليكميػػة عمػػى شػػبكة  Homepageالصػػفحة الرئيسػػية  اسػػتخدمت
 المككنة لجسـ المكقع. العناصر البنائية؛ لمتعرؼ عمى اإلنترنت، ككحدة لتحميؿ تمؾ المكاقع

يقصد بيا تكرار كركد العناصر البنائية  يالتكتعتمد عمى كحدة العد كالتكرار  وحدات القياس: .2
 لمصحؼ كأساليب إخراجيا.

 عشر: إجراءات الصدق والثبات: حادي
يقصد بو مدل قدرة األداة عمػى قيػاس مػا تسػعى الدراسػة إلػى قياسػو فعػالن، أم  . إجراءات الصدق:1

أف إجراءات أك اختبارات الصدؽ تسعى لتأكيد صحة أداة البحػث أك المقيػاس المسػتخدـ فػي الدراسػة 
 .(1)كصالحيتو بدرجة عالية مف الكفاءة كالدقة

ي األداة؛ لمكصكؿ إلى نتائج الدقة كالصدؽ ف مكقامت الباحثة بمجمكعة مف اإلجراءات؛ لتحر 
 تتسـ بالدقة التي يمكف تعميميا فيما بعد، كاإلجراءات ىي:

                                                           
 عي  األليادنيين يف رليال التصيميم، ومجييعهم أليدوا علي  أن تصيميم ادلواقيع اإللمرتونيية نيتياز بمع عدد من ادلصيممن إضيافة إمل  قام" الباحكة باحلديث

 لتةورات احلاصلة يف عامل الوجل. موالبةً  واستةالعات حول تصميم ادلواقع، أوال يتم ت ري  بشمل ج ري إال بعد دراسات و بالكبات، 
 .314، ص مرجع سابق( مسري حسن، 1)
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 تحديد فئات التحميؿ مف خالؿ الدراسة االستكشافية كالدراسات السابقة.-أ 
تعريػػػؼ فئػػػات التحميػػػؿ بشػػػكؿ كاضػػػ  كدقيػػػؽ كمتفػػػؽ عميػػػو، حيػػػث اسػػػتندت الباحثػػػة لممراجػػػع -ب 

 كالدراسات السابقة في ذلؾ.
ينػػة مسػػ  شػػامؿ لكافػػة مكاقػػع الصػػحؼ الفمسػػطينية اليكميػػة عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت، اعتمػػاد ع-ج 

 كتحميميا خالؿ فترة زمنية محددة.
تحميميػػػا لمػػػدة عشػػػرة أيػػػاـ قبػػػؿ البػػػدء بعمميػػػة صػػػحؼ الدراسػػػة إلػػػى التجربػػػة ك خضػػػاع مكاقػػػع إ-د 

 التحميؿ، بيدؼ التأكد مف صحة الفئات كجدكاىا. 
عػػرض أداة التحميػػؿ عمػػى محكمػػيف فػػي المجػػاؿ اإلعالمػػي كتكنكلكجيػػا المعمكمػػات، ككػػػذلؾ -ق 

عمػؿ، لالسػتفادة مػف خبػرتيـ فػي المجػاؿ البحثػي، كاألخػذ بمالحظػاتيـ لممصمميف ممارسيف 
 بعيف االعتبار.

: يػػراد بػػو التأكػػد مػػف درجػػة االتسػػاؽ العاليػػة ليػػا بمػػا يتػػي  قيػػاس مػػا تقيسػػو مػػف . إجــراءات الثبــات7
ظػػاىرات كمتغيػػرات بدرجػػة عاليػػة مػػف الدقػػة، كالحصػػكؿ عمػػى نتػػائج متطابقػػة أك متشػػابية إذا تكػػرر 

 .(1)استخداميا أكثر مف مرة في جمع نفس المعمكمات

نية اليكمية نظران لطبيعة مكضكع الدراسة المتمثؿ في كصؼ إخراج مكاقع الصحؼ الفمسطيك 
تغير النسػػبي فػػي إخػػراج بػػال ز، بينمػػا يمتػػاالبنػػاء العػػاـيمتػػاز بالثبػػات فػػي عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت، الػػذم 

عينػة قػد قامػت الباحثػة بالتأكػد مػف ثبػات النتػائج، مػف خػالؿ إعػادة التحميػؿ مػرة أخػرل لفمكضكعاتو، 
تػػـ اختيارىػػا بطريقػػة أيػػاـ ثالثػػة مكاقػػع الصػػحؼ الفمسػػطينية اليكميػػة عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت لمػػدة مػػف 

مكاقػػع العينػػة فػػي: مكقػػع جريػػدة األيػػاـ، كمكقػػع جريػػدة الحيػػاة  عشػػكائية عػػف طريػػؽ القرعػػة، كتمثمػػت
 يػػاـاألالجديػػدة؛ كيرجػػع سػػبب اختيارىمػػا ألنيمػػا يحتفظػػاف بنسػػخة مػػف الصػػفحة الرئيسػػية لممكقػػع، أمػػا 

 ـ.2014يكليك  27-16-11ت: فكان ،إعادة التحميؿ التي تـ

ـ، كقامػت 2014يكليػك  31كلقد انتيت الباحثة مف إجراء التحميؿ لمكاقع صحؼ الدراسة فػي 
ـ، أم بعػد مػركر شػيريف مػف انتيػاء الدراسػة 2014باعادة التحميؿ لعينة منيا في األكؿ مف أكتكبر 

 إعادة التحميؿ لمعينة، قامت الباحثة بمقارنة النتائج، ككانت عمى النحك ا تي:كبعد التحميمية، 
                                                           

 .310-309، ص مرجع سابقمسري حسن، ( 1)
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 موقع جريدة األيام:

، كمسػػاحتيا، كالرسػػكـ ثػػالث فئػػات فرعيػػة، ىػػي: نػػكع الصػػكر كتضػػـ :والرســوم فئــة الصــور 
 .الصكر كألبكـ

 مكزعػة صػكرة،( 17) التحميميػة الدراسة خالؿ المكقع في المستخدمة كالرسكـ الصكر عدد بمغ
 كصػػػكر ،(0) شخصػػػية كصػػػكر ،(5) إخباريػػػة صػػػكر: كالتػػػالي ،والرســـوم الصـــور أنـــواع فئـــة عمػػػى

 ،(17) الصػكر عػدد بمػغ اإلعػادة، حالػة كفػي، (5) أخػرل كصػكر ،(3) ككاريكػاتير ،(4) مكضكعية
 ،(2) مكضػػكعية كصػكر(، 0كصػػكر شخصػية )  ،(6) إخباريػة: كالتػالي الصػػكر أنػكاع عمػى مكزعػة

 (.6) أخرل كصكر ،(3) ككاريكاتير

ــة مســاحة الصــورأمػػا عػػف   ( 17، كصػػؿ عػػددىا فػػي حالػػة التحميػػؿ خػػالؿ الدراسػػة إلػػى )فئ
، صػػغيرة صػػكر( 14، ك)متكسػػطة صػػكر( 3( صػػكر كبيػػرة المسػػاحة، ك)0صػػكرة، مكزعػػة كالتػػالي: )

 صػكر( 3)( صػكر كبيػرة، ك0): كالتػالي مكزعػة ،(17)الصػكر عػددإجمػالي  بمػغ اإلعادة، حالة كفي
 .صغيرة صكرة( 14)ك المساحة، متكسطة

(، كفػػي حالػػة إعػػادة 0بمػػغ عػػددىا فػػي خػػالؿ الدراسػػة التحميميػػة )، ألبــوم الصــورفئــة أمػػا عػػف 
 (.0التحميؿ بمغ )

 :سبق، يتضح ما التاليمما 

  1= 5-6عدد الصكر اإلخبارية: كجكد فرؽ في. 
  2= 2-4عدد الصكر المكضكعية: كجكد فرؽ في. 
  1= 5-6عدد الصكر األخرل: كجكد فرؽ في. 
 13بيف التحميميف بمغ  عدد الكحدات المتفقة عمييا. 

 :(1)كلمعرفة نسب ثبات نتائج الدراسة قامت الباحثة بتطبيؽ معادلة ىكلستي

                                                           

 .219( ص 1993والتوزيع،  )جدة: دار الشروق للنشر1، طتحتيل الدحتاس في بحاث اإل اإلزلمد عبد احلميد، ( 1)
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  =معامؿ الثبات   
* عدد الوحدات المتفقة عمييا7

مجموع وحدات الترميز
 

 معامؿ الثبات في النتائج عمى النحك ا تي: يككفالسابقة، المعادلة عمى كبالتطبيؽ 

  أنكع الصكر كالرسكـمعامؿ الثبات لفئة  =    

     
  =76.47% 

، يكػكف معامػػؿ الثبػػات فػي النتػػائج عمػػى كألبػػـك الصػػكر مسػػاحة الصػكر تػػيكبتطبيػؽ المعادلػػة عمػى فئ
 النحك ا تي:

  100=  مساحة الصكرمعامؿ الثبات لفئة% 
  100=  ألبـك الصكرمعامؿ الثبات لفئة% 

 في مكقع جريدة األياـ:كبناءن عمى ما سبؽ، يككف معامؿ الثبات 

" 
مجموع نسب الثبات في الفئات

عددىا
 

             معامؿ الثبات في مكقع جريدة األياـ = 

 
   =92.16% 

 وبتطبيق المعادلة عمى موقع جريدة الحياة الجديدة يتبين ما يمي:

  95.24 = أنكاع الصكر كالرسكـمعامؿ الثبات لفئة% 
  100=  مساحة الصكرمعامؿ الثبات لفئة% 
  100=  ألبـك الصكرمعامؿ الثبات لفئة% 

             = في مكقع جريدة الحياة الجديدة  الثبات معامؿ

 
  =98.41% 

           =  معامؿ الثبات في الدراسة

 
  =95.29% 

 كتشير ىذه النسبة إلى مستكل عاؿو مف الثبات.
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 عشر: مصطمحات الدراسة: ثاني
: "ىي كسيمة مف كسائؿ االتصاؿ عبر شبكة اإلنترنت تستخدـ فنكف الصحافة اإللكترونية .1

كآليػػػات كميػػػارات العمػػػؿ الصػػػحفي مضػػػافان إلييػػػا ميػػػارات كآليػػػات تقنيػػػات المعمكمػػػات التػػػي 
تناسػػب اسػػتخداـ الفضػػاء االلكتركنػػي ككسػػيمة اتصػػاؿ مسػػتخدمة فػػي ذلػػؾ عناصػػر الكسػػائط 
المتعددة كالنص الفائؽ كالكسائط الفائقة لمتعامؿ مع محتكيات الصحيفة كمعالجتيا كتحميميػا 
كنشػػػرىا عمػػػى الجمػػػاىير عبػػػر الفضػػػاء االلكتركنػػػي بسػػػرعة، بحيػػػث يتػػػاح لممتمقػػػي التفاعػػػػؿ 
بايجابيػػػة كبسػػػرعة كسػػػيكلة حسػػػب احتياجاتػػػو كقدراتػػػو فػػػي تصػػػف  المكضػػػكعات كاستقصػػػاء 

مكانية حفظو لممعمكمات كاألخبار كطباعتيااألنباء ا نية كغير ا ن  .(1)"ية، كار
ىػي تمػؾ اإلصػدارات التػي  نترنـت:مصحف المطبوعة عمـى شـبكة اإل لمواقع اإللكترونية ال .2

تصػػػػدر عػػػػف الصػػػػحيفة الكرقيػػػػة األـ حرصػػػػان منيػػػػا عمػػػػى تكصػػػػيؿ أخبارىػػػػا باسػػػػتخداـ شػػػػبكة 
 الفمسطينية اليكمية عمى شبكة اإلنترنت.، كيراد بيا المكاقع اإللكتركنية لصحؼ  (2)نترنتاإل
يقصػػػػػد بيػػػػػا طػػػػػرؽ بنػػػػػاء الكحػػػػػدات اإللكتركنيػػػػػة  لكترونيـــــة:أســـــاليب إخـــــراج المواقـــــع اإل  .3

كالمكضػػػػكعات المنشػػػػكرة فػػػػي الصػػػػحؼ اإللكتركنيػػػػة، باسػػػػتخداـ العناصػػػػر البنائيػػػػة المختمفػػػػة 
 .(3)لمصحؼ الفمسطينية اليكمية عمى شبكة اإلنترنت المككنة لممكقع اإللكتركني

ىي الصػفحة التػي تقػع عمييػا عػيف المسػتخدـ بمجػرد  :Home Pageالصفحة الرئيسية  .4
أف يسػػػجؿ عنكانيػػػا اإللكتركنػػػي، كفييػػػا يػػػتـ تعريػػػؼ المسػػػتخدـ بػػػالمكقع، كمػػػا يتضػػػمنو مػػػف 
معمكمػػػػات أساسػػػػية، كرئيسػػػػية حػػػػكؿ محتػػػػكم المكقػػػػع، كمػػػػا أنيػػػػا تحتػػػػكم عمػػػػى العديػػػػد مػػػػف 

داخػؿ المكقػع، أك الكصالت، كآليات التجكاؿ التي تنقؿ المستخدـ لمصفحات األخرل، سػكاء 
 .(4)عبر كصالت مشتركة مع مكاقع أخرل

                                                           

 .23، صمرجع سابق( بسن" العقباوي، 1)
 .30، ص مرجع سابق( منار زلمد،  2)
 .459، ص مرجع سابق( هيكم مؤيد، 3)
 .214ص  (2008، اللبنانية ادلصرية الدار: القاهرة) 1ط، اإلنترنت والصحافة اإللكترونية: رؤية مستديتيةماجد تربان، ( 4)
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 عشر: تقسيم الدراسة: ثالث
 لمدراسػة، يتنػاكؿ اإلجػراءات المنيجيػة :األول الفصل فصكؿ، ةثالثك  مقدمة إلى الدراسة تنقسـ
كأىػداؼ الدراسػة كتسػاؤالتيا، إضػافةن إلػى  ،كأىميتيا الدراسة مشكمةالدراسات السابقة، ك أىـ  كتتضمف

الدراسػػة  كمجتمػػع ،يػػاأدكاتك  يػامنيجنػػكع الدراسػػة ك ك  النظريػات كالنمػػاذج التػػي اعتمػػدت عمييػا الدراسػػة،
 إجراءات الصدؽ كالثبات، كمصطمحات الدراسة.كعينتيا، 

 تػػـ كقػػد ،"إخػػراج الصػػحؼ اإللكتركنيػػة عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت" بعنػػكاف جػػاءى  الثــاني الفصــل أمػػا
 ثانيال المبحث جاءك  ،مباحث، األكؿ: بعنكاف "الصحافة اإللكتركنية في فمسطيف" خمسة إلى تقسيموي 

فحمػػؿ عنػػكاف "العناصػػر البنائيػػة التقميديػػة"،  لػػثالثا المبحػػث أمػػا ،تحػػت عنػػكاف "اإلخػػراج اإللكتركنػػي"
 إخػػراج ركػػز عمػػى: خػػامسال ، أمػػا المبحػػثكنيػػة: العناصػػر البنائيػػة اإللكتر رابػػعالمبحػػث ال اسػػتعرض
 الرئيسة. الصفحة

ثالثػة مباحػث، األكؿ: البنػاء لنتائج الدراسة التحميمية، كاشػتمؿ عمػى  الثالث الفصل صصكخي  
العاـ لمكاقع صحؼ الدراسة، كالمبحػث الثػاني تنػاكؿ العناصػر البنائيػة المككنػة لجسػـ مكاقػع صػحؼ 

 كتكصياتيا.الدراسة، أما المبحث الثالث عرض أىـ نتائج الدراسة 

 كفي الختاـ عرضت الباحثة مصادر كمراجع الدراسة، إضافةن إلى المالحؽ.



 

 
 

 

 

 انفصم انثاني
 عهى شبكة اإلنرتنث انصحف اإلنكرتونيةإخراج 

 

ىالصحافظىاإللكترونوظىفيىفلدطون.ىالمبحثىاألول:

ىاإلخراجىوالتصمومىاإللكترونيالمبحثىالثاني:ى

ى:ىالطناصرىالبنائوظىالتقلودوظلثالمبحثىالثا

ى:ىالطناصرىالبنائوظىاإللكترونوظلرابعالمبحثىا

ىHome Page:ىإخراجىالصفحظىالرئودوظىخامسالمبحثىال
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 متهيد..

فػػػػي ظػػػػؿ االنتشػػػػار السػػػػريع لشػػػػبكة اإلنترنػػػػت كتكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات يػػػػزداد دكر الصػػػػحافة 
أحػدثت العديػد مػف التغييػرات فػي كقػد  ،التي أضحت مػف أشػد منافسػي اإلعػالـ التقميػدم ،اإللكتركنية

قػػدمت إلعػػالـ التقميديػػة لالسػػتفادة ممػػا مختمػػؼ العمػػكـ، كعمػػى صػػعيد الصػػحافة، فقػػد اتجيػػت كسػػائؿ ا
 تكنكلكجيا الحديثة مف تقنيات في مختمؼ مراحؿ العممية الصحفية.تمؾ ال

بالنشػر اإللكتركنػي  ىصػعيد اإلخػراج الصػحفي، شػيدت الصػحافة نقمػة نكعيػة فيمػا ييسػم فعمى
كسػائؿ اإلعػالـ التقميديػة عمػى إنشػاء مكقعػان خاصػة بػر صػفحات اإلنترنػت، فحرصػت كافػة خاصة ع

اإلنترنػػػػت، إضػػػػافة لنشػػػػر مكادىػػػػا  ىػػػػائؿ الجديػػػػدة التػػػػي يكفر دة مػػػػف الكسػػػػايبمكادىػػػػا التحريريػػػػة، مسػػػػتف
 كمكضكعاتيا لكافة المستخدميف مف أرجاء العالـ.

كعند الحديث عف اإلخراج كالتصميـ لمكاقع الصحؼ اإللكتركنية، يتبادر إلى الذىف العناصر 
بػػالكاقع تصػػميـ التيبكغرافيػػة كالجرافيكيػػة كاألسػػاليب اإلخراجيػػة الخاصػػة بالصػػحؼ المطبكعػػة، كلكػػف 

صفحة الكيب يختمؼ عف تصميـ المطبكعات، مف حيث أحجاـ الشاشػات كأنػكاع كأحجػاـ الخطػكط، 
كغيرىػػػػػا مػػػػػف االختالفػػػػػات التػػػػػي تفرضػػػػػيا البيئػػػػػة الجديػػػػػدة لعمػػػػػـ التصػػػػػميـ كاإلخػػػػػراج فػػػػػي الصػػػػػحافة 

 اإللكتركنية.

كىػػي  ،صػػحؼإخػػراج الصػػحؼ اإللكتركنيػػة، مػػف خػػالؿ البيئػػة الجديػػدة لمالفصػػؿ  يتنػػاكؿ ىػػذاك 
كما قدمتو لمصحؼ مػف إمكانػات كتقنيػات تفتقرىػا الصػحؼ المطبكعػة، كقيسػـ الفصػؿ إلػى  ،اإلنترنت
 تحػػػت الثػػػاني المبحػػػث كجػػػاء ،"فمسػػػطيف فػػػي اإللكتركنيػػػة الصػػػحافة" بعنػػػكاف: األكؿ، مباحػػػث خمسػػػة
 ،"التقميديػػػػة البنائيػػػػة العناصػػػػر" عنػػػػكاف فحمػػػػؿ الثالػػػػث المبحػػػػث أمػػػػا ،"اإللكتركنػػػػي اإلخػػػػراج" عنػػػػكاف

 إخػػراج عمػػى ركػػز: الخػػامس المبحػػث أمػػا اإللكتركنيػػة، البنائيػػة العناصػػر: الرابػػع المبحػػث اسػػتعرض
 .الرئيسة الصفحة
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 املبحث األول
يف فهسطنيانصحافة اإلنكرتونية   

 الصحافة اإللكترونية: نشية وتعريفأواًل: 
مف بعػد الصػحافة المطبكعػة  تعد الصحافة اإللكتركنية النكع الرابع في عمـ االتصاؿ كاإلعالـ

كاإلذاعػػة كالتمفزيػػكف، كيقصػػد بيػػا جمػػع كتكزيػػع المحتػػكل اإلخبػػارم عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت، كمطالعتيػػا 
مػػػف قبػػػؿ مسػػػتخدمي العػػػالـ عبػػػر شاشػػػات الكمبيػػػكتر، كدرس العديػػػد مػػػف البػػػاحثيف تػػػاريخ الصػػػحافة 

 فة اإللكتركنية.اإللكتركنية، مع اختالفيـ في تحديد البداية الحقيقية لظيكر الصحا

 ـ، كذلػػؾ عنػػدما ظيػػر1970ة إلػػى عػػاـ ف ظيػػكر الصػػحافة اإللكتركنيػػيالبػػاحثبعػػض كيرجػػع 
كالفيديكتكسػػػػػػت  ،Teletextنكعػػػػػػاف مػػػػػػف أنػػػػػػكاع أنظمػػػػػػة الصػػػػػػحافة اإللكتركنيػػػػػػة، ىمػػػػػػا: التميتكسػػػػػػت 

Videotextف يػػػركف أف ي، كأخػػػر (1)مكمػػػات بشػػػكؿ إلكتركنػػػي، كاعتمػػػدت تمػػػؾ األنػػػكاع عمػػػى نقػػػؿ المع
فػػػي  Videotextكالفيديكتكسػػػت  Teletextتجػػػارب التمتكسػػػت الصػػػحافة اإللكتركنيػػػة جػػػاءت نتيجػػػة 

 .(2)ل في مجاالت نقؿ النصكص شبكيان كالتجارب التفاعمية األخر  BBCىيئة اإلذاعة البريطانية 

مرتبطػػػة بظيػػػكر شػػػبكة اإلنترنػػػت، كاسػػػتخداميا  -أمػػػا الصػػػحافة اإللكتركنيػػػة بشػػػكميا الحػػػالي 
لػػـ تيعػػرؼ إال فػػي بدايػػة التسػػعينات، عنػػدما بػػدأت شػػبكة  -ككسػػيمة مػػف كسػػائؿ االتصػػاؿ الجمػػاىيرم

اإلنترنػػػػت تنتشػػػػر بشػػػػكؿ جمػػػػاىيرم، كيتأكػػػػد ذلػػػػؾ مػػػػف صػػػػدكر أكؿ صػػػػحيفة إلكتركنيػػػػة عمػػػػى شػػػػبكة 
ف اختمػػػػػؼ البػػػػػاحثكف كالدارسػػػػػكف فػػػػػي تحديػػػػػدىا، فػػػػػالبعض يقػػػػػكؿ أف صػػػػػحيفة "النػػػػػادم  اإلنترنػػػػػت، كار

 .(3)ـ، تعد أكؿ صحيفة إلكتركنية تصدر عمى اإلنترنت1990ي انطمقت في عاـ اإللكتركني" الت

                                                           

(1  ( Carlson, D.,The History of Online Journalism (United States of America: Rowman and 
Littefield Publisher: 2003) p. 34-35. 

غري  ،رسالة ماجستير( فارس ادلهداوي، "صحافة اإلنرتن": دراسة ربليلية للصحف اإللمرتونية ادلرتبةة بالفضائيات اإلخبارية موقع العربية ن" منوذجاً"، 2)
 .50( ص 2007)الدمنارك: األلادنيية العربية ادلفتوحة، منشورة 

 .85ص ، مرجع سابق، العنةي ( صاا3)
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يعتبػػر الػػبعض صػػحيفة "ىيمزنبػػكرج داجػػبالد" السػػكيدية ىػػي الصػػحيفة األكلػػى فػػي العػػالـ التػػي ك 
 Mark، بينمػػا ييبػػيف مػػارؾ ديػػكزم (1)ـ1990نشػػرت إلكتركنيػػان بالكامػػؿ عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت عػػاـ 

Deuze  أطمقػت صػحيفة شػيكاغك تريبيػكف  ـ1992أف فػي مػايكChicago Tribune  أكؿ مكقػع
 .Chicago Online"(2)إلكتركني عمى شبكة أمريكا، بعنكاف "شيكاغك أكف اليف 

فيػرل أف مكقػع الصػحافة اإللكتركنيػة األكؿ عمػى شػبكة اإلنترنػت  Kawamotoأما كػاكامكتك 
ـ فػػي كميػػة الصػػحافة كاالتصػػاؿ الجمػػاىيرم فػػي جامعػػة فمكريػػدا، كىػػك مكقػػع "بػػالك 1993انطمػػؽ عػػاـ 

ـ ىػك "ألتػك بػالك كيكمػي"؛ 1994ينػاير  19"، كألحػؽ بػو مكقػع آخػر فػي Palo Altoألتػك أكف اليػف 
 .(3)بانتظاـ عمى الشبكة لتصب  الصحيفة األكلى التي تنشر

أىميػة اإلنترنػت كضػركرة كجكدىػا عمػى ىػذه الشػبكة، إال أنيػا  عربيان، أدركت الصحؼ العربيػة
تأخرت في تقديـ خدماتيا الصحفية عمى الشبكة إلى منتصؼ التسعينيات؛ يعػكد ذلػؾ ألسػباب تقنيػة 

 .(4)كاقتصادية

أيمػػكؿ  9ؿ مػػرة عبػػر شػػبكة اإلنترنػػت فػػي كلقػػد تػػكافرت الصػػحيفة اليكميػػة العربيػػة إلكتركنيػػان ألك 
أيمػكؿ مػف ذلػؾ العػاـ خبػران  6ـ، حيث نشرت صحيفة الشرؽ األكسط في عددىا الصػادر فػي 1995

ـ سػػكؼ تكػػكف مكادىػػا الصػػحفية 1995أيمػػكؿ  9عمػػى صػػفحتيا األكلػػى أعمنػػت فيػػو أنػػو ابتػػداء مػػف 
رنت، كالصحيفة العربية الثانية التػي اليكمية متكافرة إلكتركنيان لمقراء عمى شكؿ صكر عبر شبكة اإلنت

التػي أصػدرت طبعػة إلكتركنيػة يكميػة خاصػػة  ،تػكافرت عمػى اإلنترنػت كانػت صػحيفة النيػار المبنانيػػة
ـ، ثـ تمتيا صحيفة الحيػاة المندنيػة فػي األكؿ مػف حزيػراف 1996بالشبكة ابتداء مف األكؿ مف شباط 

   .(5)ـ، كالسفير المبنانية في نياية العاـ نفسو1996

                                                           

 .93( ص2006)عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع،  1، طالصحافة اإللكترونية بالاطن العربي( عبد األمري الفيصل، 1)
(2)  Deuze, M. , Online Journalism; Modeling the First Generation of News Media on the World 
Wide Web, First Monday Free-Reviewed Journal on the Internet, V.6, N.10, 2001, available at: 
http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/893/802, retrieved at: 1\1\2014. 
(3   ( Kawamoto. K. ,Digital Journalism ;Emerging Media and The Changing Horizons of 
Journalism (United States of America: Rowman and Littefield Publishe:2003) p. 6-8. 

 .29ص  ،مرجع سابق العقباوي، بسن"4) )
 .98ص ،مرجع سابق الفيصل، األمري ( عبد5)

http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/893/802
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حيػث تعػد لػيس ليػا نسػخة كرقيػة،  ةكىناؾ محاكالت عربيػة إلصػدار صػحؼ إلكتركنيػة محضػ
" الصػػػادرة عػػػاـ Elaphـ، كصػػػحيفة "إيػػػالؼ 2000" الصػػػادرة عػػػاـ Eljareedaصػػػحيفة "الجريػػػدة 

 .(1)ـ، مف الصحؼ اإللكتركنية العربية الخالصة عمى شبكة اإلنترنت2001

ات عػػػػدة، منيػػػػا: الصػػػػحافة يالدراسػػػػات العربيػػػػة بمسػػػػم ييشػػػػار إلػػػػى الصػػػػحافة اإللكتركنيػػػػة فػػػػيك 
اإللكتركنيػػػػػة، الصػػػػػحافة الفكريػػػػػة، كالنسػػػػػخ اإللكتركنيػػػػػة، كالصػػػػػحؼ الرقميػػػػػة، كالصػػػػػحؼ الالكرقيػػػػػة، 

 Electronicكىػػػي:  ،ت بالمغػػػة االنجميزيػػػة مرادفػػػة ليػػػاياتقابميػػػا مسػػػم التػػػيكالصػػػحؼ التفاعميػػػة، 
Newspaper ،Electronic Edition ،Online Journalism ،Virtual Newspapers ،

Electronic Journalism (2). 

، حيػث يكالشؾ أف تعدد مسػم ات الصػحافة اإللكتركنيػة البػد كأف يػنعكس عمػى تعريػؼ المفيػـك
ال يكجد مفيػكـ شػامؿ كمتفػؽ عميػو لػدل البػاحثيف، فتعػددت تعريفػاتيـ لمفيػـك الصػحافة اإللكتركنيػة؛ 

 .عمييا في التعريؼ نظران الختالؼ مداخميـ التي يعتمدكف

 

 

 

 

 

 

                                                           

الكقافيييييية العربيييييية و فيييييياق النشيييييير  (ىاااااادو  مجتااااااة العرباااااي  الكايااااااتورقااااااة مددمااااااة ل"، الصيييييحافة العربييييييية اليوميييييية يف العصيييييير الرقمييييي ( عمييييياد بشييييييري، "1)
 الرابط/، متوفر عل  2014يناير  4، تاريخ 2001/أبريل21اإللمرتو"

http://www.alarabimag.org/arabi/common/book/afaq015_3.htm 
 .79، صمرجع سابقر الفيصل، ( عبد األم2)
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بسػػنت العقبػػاكم الصػػحيفة اإللكتركنيػػة بأنيػػا "كسػػيمة مػػف كسػػائؿ االتصػػاؿ عبػػر شػػبكة  فتعػػرؼ
اإلنترنػػػت تسػػػتخدـ فنػػػكف كآليػػػات كميػػػارات العمػػػؿ الصػػػحفي، مضػػػافان إلييػػػا ميػػػارات كآليػػػات تقنيػػػات 

ةن فػي ذلػؾ عناصػر المعمكمات، التػي تناسػب اسػتخداـ الفضػاء اإللكتركنػي ككسػيمة اتصػاؿ، مسػتخدم
الكسػػائط المتعػػددة، كالػػنص الفػػائؽ، كالكسػػائط الفائقػػة؛ لمتعامػػؿ مػػع محتكيػػات الصػػحيفة، كمعالجتيػػا، 
كتحميميػػا، كنشػػػرىا عمػػػى الجمػػػاىير عبػػػر الفضػػػاء اإللكتركنػػي بسػػػرعة، بحيػػػث يتػػػاح لممتمقػػػي التفاعػػػؿ 

ستقصاء األنباء ا نية بايجابية كبسرعة كسيكلة، حسب احتياجاتو كقدراتو في تصف  المكضكعات كا
مكانية حفظو لممعمكمات كاألخبار كطباعتيا  .(1")كغير ا نية، كار

 خصائص الصحافة اإللكترونية: :ثانياً 
لتكػػكف بمثابػػة المعػػالـ المميػػزة لمنشػػر  ؛تتنػػكع الخصػػائص التػػي تتسػػـ بيػػا الصػػحافة اإللكتركنيػػة

لػذلؾ فػاف نجػاح اإلصػدارات الصػحفية عمػى شػبكة اإلنترنػت تقتضػي فيػـ ىػذه  ؛عمى شػبكة اإلنترنػت
كالعمػػؿ عمػػى اإلفػػادة الكظيفيػػة منيػػا، لتقػػديـ نمػػط اتصػػالي جديػػد يتناسػػب مػػع الطبيعػػة  ،الخصػػائص

 .(2)الحديثة لمنشر اإللكتركني

مكانػػػػفمقػػػد  اتيـ فرضػػػػت الصػػػػحافة اإللكتركنيػػػة كاقعػػػػان مينيػػػػان جديػػػػدان فيمػػػا يتعمػػػػؽ بالصػػػػحفييف كار
 ،كشػػركط عمميػػـ، فقػػد أصػػب  المطمػػكب مػػف الصػػحفي المعاصػػر أف يكػػكف مممػػان باإلمكانػػات التقنيػػة

                                                           

 .23، صمرجع سابق( بسن" العقباوي، 1)
 لالستةادة حول مفهوم الصحافة اإللمرتونية، نيمن االطال  عل :

  ،"اجمللييد الرابييع عشيير، العييدد الرابييع ، وفىااا   تاااإل مجتااةفتحيي  شييهاجل، "ادلسييتقبل التقييين للصييحيفة ادلةبوعيية يف منافسيية الصييحيفة اإللمرتونييية
 .20ص ( 2002التوبر )حلوان: جامعة حلوان، 

 العيدد السيابع ، مجتة كتياة ادعا عقيديت"، نية عل  اإلنرتن": دراسة ربليلية وصفية دلوقع صحيفة لديمها الةرابيش ، "الصحافة اإللمرتونية ا
 .539ص  (2000) حلوان: جامعة حلوان، يناير 

  ،24، صمرجع سابقمنار زلمد. 
 مصاار فااي الجرنالجيااة كاال ماقااع عيين نقييالً ، 2005، القيياهرة، للصييحفين الرابييع للمييؤسبر مقدميية ورقيية اإللمرتونييية، الصييحافة غيةيياس، مجييال 

 / عل  الرابطمتوفر /، 2014 يناير 4 بتاريخ
http://www.khayma.com/librarians/archive/lis/199.htm 

 11ص  (2009 والتوزيع، للنشر أسامة دار: عمان)1 ط، اإللكترونية الصحافة سليمان، زيد 
 51ص  ،مرجع سابق اإلعالم اإللمرتو" الفلسةيين، تربان، ماجد. 

 .221ص  (2010)عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع،  1طالصحافة اإللكترونية والتكىالاجيا الرقدية، ( عبد الرزاق الدليم ، 2)

http://www.khayma.com/librarians/archive/lis/199.htm
http://www.khayma.com/librarians/archive/lis/199.htm
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الصػػػحافة كنمػػػط التمفزيػػػكف المرئػػػي  طكبشػػركط الكتابػػػة لمصػػػحافة اإللكتركنيػػػة ككسػػػيمة تجمػػػع بػػػيف نمػػػ
 .(1)كنمط الحاسكب، كأف يضع في اعتباره أيضا عالمية ىذه الكسيمة كسعة انتشارىا

إلى بيئة العمؿ كالخصائص التي تتمتع بيا الصػحافة اإللكتركنيػة يتضػ  أنيػا تتفػكؽ كبالنظر 
عمػػػػػػى الصػػػػػػحافة التقميديػػػػػػة بعديػػػػػػد مػػػػػػف المزايػػػػػػا تشػػػػػػكؿ فػػػػػػي النيايػػػػػػة السػػػػػػمات األساسػػػػػػية لمصػػػػػػحافة 

، التي ييمخصيا مارؾ ديػكزم فػي ثالثػة خصػائص، ىػي: التفاعميػة، كالكسػائط المتعػددة (2)اإللكتركنية
ضيؼ إلييا خاصية الفكرية كا نية، فػي حػيف البػاحثيف العػرب فػي مجػاؿ ئقة، كالبعض يكالركابط الفا

الصػحافة اإللكتركنيػػة يضػػيفكا العديػد مػػف الخصػػائص التػي تكسػػبيا البيئػػة الجديػدة لمصػػحافة، أىميػػا: 
 اسػػػتخداـ الػػػركابط الفائقػػػة، تعدديػػػة الكسػػػائط، كالتفاعميػػػة، كا نيػػػة أك الحاليػػػة، األرشػػػيؼ اإللكتركنػػػي

 .كغيرىا مف الخصائص

 نشية الصحافة اإللكترونية في فمسطين: :ثالثاً 
عرفػػت الضػػفة الغربيػػة كقطػػاع غػػزة الصػػحافة اإللكتركنيػػة مبكػػران، إذا قكرنػػت بعػػدد مػػف الػػدكؿ 

فبػػالرغـ مػػف اإلمكانػػات المحػػدكدة لكسػػائؿ اإلعػػالـ الفمسػػطينية، كنقػػص الخبػػرات فػػي مجػػاؿ العربيػػة، 
باإلضػػػػػافة إلػػػػػػى الظػػػػػركؼ السياسػػػػػػية كاالقتصػػػػػادية إال أف التكاجػػػػػػد اإلعالمػػػػػػي النشػػػػػر اإللكتركنػػػػػػي، 

 .(3)الفمسطيني عمى اإلنترنت كاف في منتصؼ التسعينات مف القرف الماضي

                                                           

 .132، ص مرجع سابقفيصل أبو عيشة،  1))
 .40، صمرجع سابق( بسن" العقباوي،  2)
   االطال  عل :لالستةادة يف خصائص الصحافة اإللمرتونية نيمن 

 221 ص ،سابق مرجع الدليم ، الرزاق عبد. 
 سابق مرجع عيشة، أبو فيصل. 
 69 ص ،سابق مرجع العنةي، صاا. 
 79 ص ،سابق مرجع اإلعالم اإللمرتو" الفلسةيين، تربان، ماجد. 
  ،17، ص مرجع سابقزيد سليمان . 
  ،40 -33، ص مرجع سابقمنار زلمد. 
  ،45 -40، ص مرجع سابقبسن" العقباوي. 
  ،400-396، ص مرجع سابقجاسم جابر.  

 Deuze, M., op. cit. 
 .118، ص مرجع سابق اإلعالم اإللمرتو" الفلسةيين، ( ماجد تربان،3)
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االحتالؿ اإلسرائيمي، العتقادىـ بػأف الصػحافة  جابيةمل كيرجع ذلؾ إلى محاكلة الفمسطينييف 
، لمتعريؼ بالقضية الفمسطينية، كنقػؿ معانػاة الشػعب قائـعمى اإلنترنت عنصران أساسيان في الصراع ال

الفمسطيني، كالكاقع المرير الذم يعيشو فػي ظػؿ االحػتالؿ، كفضػ  ممارسػات االحػتالؿ ضػد الشػعب 
 .(1)الفمسطيني

كػػاف مػػف أبػػرز المؤسسػػات اإلعالميػػة السػػباقة فػػي ىػػذا المجػػاؿ مؤسسػػة "األيػػاـ لممطبكعػػات ك 
تصػػػدر عنيػػػا جريػػػدة األيػػػاـ اليكميػػػة الفمسػػػطينية، إذ يقػػػكؿ  التػػػيكالنشػػػر" كمقرىػػػا فػػػي مدينػػػة راـ اهلل، 

فػي حػيف  ،(2)ـ1995القػائمكف عمييػا بكجكدىػا عمػى شػبكة اإلنترنػت منػذ شػير تشػريف أكؿ مػف عػاـ 
جػػكاد الػػدلك بػػأف الصػػحؼ الفمسػػطينية الثالثػػة )القػػدس، كالحيػػاة الجديػػدة، كاأليػػاـ( ظيػػرت عمػػى ييبػػيف 

 ـ، الفتان إلى أف غالبية1996نترنيكز بمنطقة الشرؽ األكسط في مكقع آميف، الذم تممكو مؤسسة اإل
 ران كصػك  كاريكػاتير كرسػكـ كمقػاالت كتقػارير أخبػار يشػمؿ كىك المطبكعة، النسخ عف منقكؿ محتكاىا
 . (3)المتخصصة الصفحات كبعض

كسػػػارعت معظػػػـ كسػػػائؿ اإلعػػػالـ الفمسػػػطينية، مػػػف صػػػحؼ كمجػػػالت كمحطػػػات تمفػػػزة، إلػػػى 
، لمكاكبػة تمػؾ التطػكرات،  التكيؼ مع ىذا التطػكر الجديػد، عبػر إنشػائيا مكاقػع إلكتركنيػة بشػكؿ مػكازو

فػػي تحقيػػؽ حضػػكر يضػػاىي كتكسػػيع دائػػرة التكاصػػؿ مػػع قرائيػػا محميػػان كعالميػػان، األمػػر الػػذم أسػػيـ 
 .(4)العديد مف الدكؿ التي تعيش أجكاءن أكثر استقراران 

كلكف القفزة النكعية في عدد المكاقع اإلعالمية الفمسطينية عمى شبكة اإلنترنت جاءت مع بدء 
ـ، كمػػػػا صػػػػاحبيا مػػػػف معػػػػارؾ إعالميػػػػة بػػػػيف كجيػػػػات النظػػػػر الفمسػػػػطينية 2000انتفاضػػػػة األقصػػػػى 

                                                           

ساالة ر م"، 2007-1996" أثر الصحافة اإللمرتونية عل  التنمية السياسية الفلسةينية يف فلسةن )الضفة ال ربية وقةا  غةة( من عام  معايل، ( خالد1)
 .66ص (2008غري منشورة )نابلس: جامعة النجاح الوطنية، ماجستير، 

 .67-66، ص مرجع سابق نقالً عن: خالد معايل، (2)
 20العيييدد  ،مجتاااة كتيااة التعاااة العربيااة بالدااااهر ( جييواد الييدلو، "الصيييحافة اإللمرتونييية واحتمييياالت تأثريهييا عليي  الصيييحف ادلةبوعيية: دراسييية ميدانييية"، 3)

 دون صفحات.( 2003جامعة األزهر،  )القاهرة:
 .77ص ،رجع سابقم وردة، أبو ( أمن4)
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جميػػػان أف اإلنترنػػػت ىػػػي الكسػػػيمة اإلعالميػػػة الكحيػػػدة التػػػي يمكػػػف مػػػف خالليػػػا  كاإلسػػػرائيمية، إذ أصػػػب 
 .(1)الكصكؿ ألكبر عدد مف األشخاص في العالـ دكف الحاجة إلمكانات أك قدرات عالية

كأخذت كسائؿ اإلعالـ الفمسطينية المختمفة تتسابؽ في إنشاء مكاقع إلكتركنية ليا عمػى شػبكة 
د مف المكاقع اإللكتركنية سكاء مكاقع إلكتركنية إخباريػة عامػة أـ مكاقػع اإلنترنت، كعميو ظيرت العدي

إلكتركنية لصحؼ مطبكعة، أـ مكاقع لصحؼ حزبية، باإلضافة إلى العديػد مػف المجػالت المطبكعػة 
التي رأت أف يككف ليا مكاقع إلكتركنية، مثؿ: مجمة الكرمؿ، كالرافػد، كالبيػادر السياسػي، كمجمػة فػت  

 .(2)يت المقدسالمركزية كب

 :اليومية الفمسطينية لمصحف مواقع اإللكترونيةال :رابعاً 
اىتمت مختمؼ حركات كفئات كفعاليات الشعب الفمسطيني بتأسيس مكاقع إلكتركنية ليا عمػى 
ظيػػار حقيقػػة معانػػاة  اإلنترنػػت؛ لمػػا فػػي ذلػػؾ مػػف فكائػػد عديػػدة، منيػػا: تكصػػيؿ رسػػالتيا إلػػى العػػالـ، كار

قبؿ االحتالؿ، كلتحقيؽ أىداؼ عديدة سياسية كاجتماعية كثقافية كاقتصادية، الشعب الفمسطيني مف 
األمر الذم يجعػؿ الحػديث عػف أرقػاـ دقيقػة صػعبة إلػى حػد مػا، فػال يكجػد تحديػد دقيػؽ لعػدد المكاقػع 

، فعمػى الػرغـ مػف حػديث بعػض المصػادر عػف أف عػدد (3)الصحفية الفمسطينية عمػى شػبكة اإلنترنػت
( مكقعػان، فانػو يمكػف 160طينية اإللكتركنية عمى الشبكة العنكبكتية تبمغ أكثر مف )ىذه المكاقع الفمس

 .(4)القكؿ إف الفمسطينييف يمتازكف باإلقباؿ الممحكظ عمى بناء مكاقع جديدة باستمرار

 

 

 

 
                                                           

م: دراسية ميدانيية علي  عينية مين طلبية جامعيات قةيا  غيةة"، 2009-2006وسائل اإلعالم الفلسيةيين وأثرهيا يف االنقسيام السياسي  "( أمل طومان،  1)
 .39-38ص ( 2010)غةة: جامعة األزهر:  غري منشورة ،رسالة ماجستير

 .119، ص مرجع سابق اإلعالم اإللمرتو" الفلسةيين، ( ماجد تربان،2)
 .69، مرجع سابق( خالد معايل، 3)
 .77ص، مرجع سابق ( أمن أبو وردة،4)
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 مواقع الصحف الفمسطينية اليومية عمى شبكة اإلنترنت.لعرض وفيما يمي 

ـ، كيعػػػكد 1967أقػػػدـ الصػػػحؼ الفمسػػػطينية التػػػي صػػػدرت بعػػػد عػػػاـ  دتعػػػ صـــحيفة القـــدس: .1
ـ، كتصػػػػدر مػػػػف مدينػػػػة القػػػػدس، كىػػػػي صػػػػحيفة سياسػػػػية يكميػػػػة، 1951تأسسػػػػت إلػػػػى عػػػػاـ 

 .(1)كمحررىا المسئكؿ محمد أبك الزلؼ

ـ، أطمقػػػػػت الصػػػػػحيفة مكقعيػػػػػا اإللكتركنػػػػػي، كيمتػػػػػاز باسػػػػػتخدامو ألحػػػػػدث 1996كفػػػػػي العػػػػػاـ 
تطكر المكقع؛ ليصب  مكقعػان يتنػاكؿ األخبػار ا نيػة  2008بداية العاـ التكنكلكجيا في المجاؿ، كمع 

بػدالن مػف أف يكػكف مكقعػان لمصػحيفة الكرقيػة فقػط، كيػتـ تحػديث المكقػع بشػكؿ مسػتمر كسػريع، كيػػكفر 
 خدمة األخبار العاجمة.

ـ، كصحيفة سياسية يكمية، كلكنيا في البدايػة 1994تأسست عاـ  صحيفة الحياة الجديدة: .2
تصػػدر أسػػبكعيان ثػػـ أصػػبحت يكميػػة، كتعتبػػر صػػحيفة الحيػػاة الجديػػدة مػػف مؤسسػػات  كانػػت

السػػػمطة الكطنيػػػة الفمسػػػطينية، لػػػذلؾ فيػػػي تتبنػػػى سياسػػػات السػػػمطة، كمقرىػػػا مدينػػػة راـ اهلل، 
 .(2)كرئيس تحريرىا حافظ البرغكثي

رئ مف ، كتقدـ خدمة الفالش التي تمكف القا2004كأطمقت الصحيفة مكقعيا اإللكتركني عاـ 
 .تصف  صفحات الصحيفة بسيكلة كيسر بشكؿ مطابؽ لتصفحو النسخة المطبكعة

بعػد دخػكؿ السػػمطة الكطنيػة الفمسػطينية، كىػي تصػػدر  1995تأسسػػت عػاـ  صـحيفة األيـام: .3
عػػف شػػركة األيػػاـ لمصػػحافة كالطباعػػة كالنشػػر كالتكزيػػع، كىػػي شػػركة خاصػػة ممكلػػة مػػف قبػػؿ 

راـ اهلل كليػػػا فػػػركع فػػػي محافظػػػات الضػػػفة الغربيػػػة  رجػػػاؿ أعمػػػاؿ فمسػػػطينييف، كمقرىػػػا مدينػػػة
 . (3)، كرئيس تحريرىا أكـر ىنيةكقطاع غزة

ـ، كاسػتطاعت الصػحيفة مػف خػالؿ المكقػع 1996كدشنت الصػحيفة مكقعيػا اإللكتركنػي عػاـ 
 التكاصؿ مع الجميكر الخارجي، كنقؿ القضية الفمسطينية لمرأم العاـ.

                                                           

 .97ص  (2005)غةة: ممتبة األمل،  1، ط5002-6781الصحافة في فتسبين: الىشأ  والتبار والدستديل ( حسن أبو حشيش، 1)
 جمللييد الكييا" عشير، العييدد الكييا"، امجتااة جامعااة األقصااى، "دور الصيحف الفلسييةينية يف انت ابييات اجملليس التشييريع  الفلسييةيين الكيا""خاليد شييعبان، ( 2)

 بدون صفحة.( 2008ونيو ي)غةة: جامعة األقص ، 
 .99، ص مرجع سابق( حسن أبو حشيش، 3)
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ـ، كىػػي صػػحيفة يكميػػة 2007صػػدرت فػػي الثالػػث مػػف مػػايك مػػف العػػاـ  صــحيفة فمســطين: .4
شاممة تصدر مف مدينة غزة عف شركة الكسط لتعالـ كالنشر المساىمة المحدكدة الربحية، 

الدكتكر لحظة إعداد الدراسة كرئيس مجمس اإلدارة الدكتكر أحمد الساعاتي، كيرأس تحريرىا 
 حسف أبك حشيش.

 مكجػػػو ـ، تحػػػت اسػػػـ "فمسػػػطيف أكف اليػػػف"، كالمكقػػػع2007ي عػػػاـ كأطمقػػػت مكقعيػػػا اإللكتركنػػػ
 المجػاالت، كالمسػاىمة كافػة في العربية الجماىير رغبات لتمبية كيسعى العربي، الشعب شرائ  لكافة
 الفمسػطيني الكضػع دراسػة خػالؿ مػف الفمسطيني، الشعب أبناء لدل كالمعرفة التفكير مستكل رفع في

 .(1)مركزيان  محكران  لو تشكؿ التي كالقضايا تكجياتو معرفة في كالتعمؽ ككاعية عممية بصكرة

                                                           

 موقع جريدة فلسةن، متوفر عل  الرابط/( 1)
http://felesteen.ps/general/aboutus 
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 نثانياملبحث ا
 اإلخراج وانحصًيى اإلنكرتوني

 أواًل: مفيوم اإلخراج اإللكتروني:
تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة كاإلنترنت قد أثػرت عمػى العمػؿ الصػحفي إجمػاالن كعمػى الشؾ أف 

لمػػا أفرزتػػو مػػف تقنيػػات ككسػػائؿ مسػػتحدثة فػػي مجػػاؿ اإلخػػراج، كعمػػى مػػدار  ،عمميػػة اإلخػػراج خاصػػةن 
األعكاـ الماضية حظيت دراسة تأثير تكنكلكجيا االتصاؿ عمػى العمميػة الصػحفية باىتمػاـ العديػد مػف 

دراسػػة العناصػػر البنائيػػة مػػف عػػدة جكانػػب كمػػداخؿ، كعمػػى صػػعيد اإلخػػراج اىػػتـ الػػبعض بالبػػاحثيف 
نترنػػػت، اإل لكتركنيػػػة عمػػػى شػػػبكةالػػػبعض درس أسػػػاليب إخػػػراج الصػػػحؼ اإللكتركنيػػػة، ك لمصػػػحؼ اإل

 .صممكف" عمى تمؾ الصحؼكأخركف درسكا القائـ باالتصاؿ "الم

 مػػػػداخميـ الخػػػتالؼ نظػػػران  ؛الصػػػحؼ اإللكتركنيػػػة إخػػػػراج لمفيػػػكـ البػػػاحثيف تعريفػػػات فتعػػػددت
التعريػػػػؼ، فقػػػػد عػػػػرؼ ماجػػػػد تربػػػػاف تصػػػػميـ الصػػػػحؼ  فػػػػي عمييػػػػا يعتمػػػػدكف الفكريػػػػة كالبحثيػػػػة التػػػػي

 .(1)اإللكتركنية عمى أنيا طريقة تنظيـ كترتيب العناصر البنائية عمى الصفحة اإللكتركنية

زيد سميماف تصميـ الصحؼ اإللكتركنيػة بأنػو طريقػة تنظػيـ كترتيػب العناصػر البنائيػة  كيرل
مبػػادئ التصػػميـ كالثبػػات فػػي الشػػكؿ مػػع مراعػػاة حركػػة العػػيف ك  ،عمػػى كاجيػػة الصػػحيفة اإللكتركنيػػة

إلصدارات الصحيفة كتحػديثاتيا كال تتغيػر إال بعػد فتػرة زمنيػة طكيمػة نسػبيان؛ ألف المسػتخدـ يكػكف قػد 
 .(2)كاجية الصحيفة بشكؿ معيف، كذلؾ أف الكاجية تعكس ىكية الصحيفة لاد أف ير اعت

كيقصد حممي محسب بالتصميـ كضع العناصر البنائيػة بصػكرة متناغمػة، بحيػث يػدعـ كػؿ 
عنصػػر بنػػائي العنصػػر ا خػػر مػػع مراعػػاة أف لكػػؿ عنصػػر بنػػائي كظيفػػة يؤدييػػا داخػػؿ البنػػاء الكمػػي 

داـ أسػػػس التصػػػميـ المتعػػػارؼ عمييػػػا، كىػػػي: الكحػػػدة، كالتبػػػايف، لمصػػػحيفة؛ كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ اسػػػتخ

                                                           

 .199ص  ،مرجع سابق لمرتونية رؤية مستقبلية،نرتن" والصحافة اإلاإلماجد تربان، ( 1)
 .40، ص مرجع سابقزيد سليمان، ( 2)
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كالتػػكازف، كالحركػػة؛ إذ يقػػكـ التصػػميـ بكضػػع كػػؿ عنصػػر بنػػائي فػػي مكانػػو المناسػػب طبقػػان لمنظريػػات 
 .(1)السيككلكجية كالفسيكلكجية لتبصار المرئي

نيػػة باعػػداد الشػػكؿ األساسػػي لمصػػحؼ، لكترك صػػال  العنػػزم فعػػرؼ إخػػراج الصػػحؼ اإلأمػػا 
لكتركنيػػػة، فػػػي صػػػفحتيا الرئيسػػػة )الكاجيػػػة(، كممفاتيػػػا يعبػػػر عػػػف الشػػػكؿ الثابػػػت لمصػػػحيفة اإلالػػػذم 

الفرعية، الذم يتصؼ باالستمرار لفترة طكيمة نسبيان، كيتككف مف مجمكع الكحدات اإللكتركنية الثابتة 
 .(2)الخدمات اإلضافية، ..()اسـ الصحيفة، طريقة بناء النصكص، عرض الصفحة، 

كعرفػػو حسػػنيف شػػفيؽ بأنػػو خطػػكة مػػف خطػػكات إصػػدار الصػػحيفة تتعمػػؽ بمظيرىػػا الخػػارجي 
كشػػكميا الفنػػي، أم تمػػؾ الجكانػػب المرتبطػػة بالمضػػمكف كالعكامػػؿ المػػؤثرة فيػػو؛ فيػػك ذلػػؾ الفػػف الػػذم 

مػػػع المػػػادة يتضػػػمف مجمكعػػػة عمميػػػات فنيػػػة تبػػػدأ بعػػػد االنتيػػػاء مػػػف عمميػػػة التحريػػػر الصػػػحفي مػػػف ج
الصحفية كتصحيحيا كمراجعتيا، كصياغتيا في القالػب أك الشػكؿ التحريػرم المناسػب، كيخطػ  كػؿ 
مػػف يظػػف أف اإلخػػراج الصػػحفي يتطمػػب نمػػاذج محػػددة كأشػػكاالن جامػػدة كتصػػميمات معركفػػة أك معػػدة 

 .3))مسبقان 

 إلػػى صػػحفيةال المػػادة بتحكيػػؿ يخػتص كفػػف عمػػـ بأنػػوكيعتبػر ىيػػثـ مؤيػػد اإلخػػراج اإللكتركنػي
 البنائيػػة العناصػػر باسػػتخداـ كذلػػؾ كالتصػػف ، االسػػتخداـ يسػػر فييػػا تػػكافري لمقػػراءة قابمػػة رقمػػي شػػكؿ

 مػع ءـتتػكا كشػبكات كجػداكؿ، كفكاصػؿ، كألػكاف، كصػكر، كأشػكاؿ، كنصكص، حركؼ، مف التقميدية
 كركابػط فػائؽ، كنص متعددة، ككسائط فالش، مف تكنكلكجية بنائية كعناصر نترنت،اإل شبكة طبيعة

 لكتركنػػي،اإل كالبريػػد كغػػرؼ الدردشػػة، األخبػػار، عمػػى التعميػػؽ خدمػػة مػػف تفاعميػػة كعناصػػر تشػػعبية،
 الصػػفحات عػػرض أسػػاليب إلحػػدل كفقػػان  كعرضػػان  طػػكالن  كمتناسػػؽ كاضػػ  بتسمسػػؿ كذلػػؾ كالمنتػػديات،

 الصػحيفة، اسػةسي مػع يتكافػؽ كبمػا النسػبية، أىميتيػا حسػب المكاضػيع إبػراز مراعػاة مػع لكتركنية،اإل

                                                           

 .10، ص مرجع سابقإخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، حلم  زلسب، ( 1)
 .18، ص مرجع سابقصاا العنةي، ( 2)
 .17( ص 2009 للنشر والتوزيع، )القاهرة: دار فمر وفن 1، طاإلخراج الصحفي اإللكتروني والتجهيزات الفىيةحسنن شفي ، ( 3)
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 الحاسػػب شاشػػة كخصػػائص نترنػػتاإل شػػبكة طبيعػػة يػػكاءـ بشػػكؿ كالفنػػي الػػكظيفي الجانػػب يحقػػؽ بمػػا
 .(1)الداخمية الصفحات أك الرئيسية لمصفحة بالنسبة سكاء كذلؾ ا لي

لطريقػػة التػػي تقػػدـ بيػػا الصػػحيفة لكتركنيػػة بأنػػو اكيعػػرؼ حممػػي محسػػب إخػػراج الصػػحؼ اإل
األدكات التكنكلكجيػػة، كالعناصػػر البنائيػػة،  :ىػػي ،المسػػتخدـ ثػػالث عمميػػات أساسػػيةلكتركنيػػة إلػػى اإل

شباع احتياجاتو كاىتماماتو  .(2)كالتصميـ؛ إلرضاء القارئ كار

بػػداع ابتكػػار عمميػػة ه انتصػػار رسػػمي بأنػػوكتعتبػػر   بكيفيػػة معينػػة خطػػة باسػػتخداـ لتعمػػاؿ كار
 الجمػػالي الجانػػب لتحقيػػؽ ؛كاأللػػكاف ،طكالخطػػك  ،المسػػاحات مػػع كالتعامػػؿ التصػػميـ عناصػػر تكظيػػؼ

 طػرؽ فيػـ عمميػة أنػو عمى لكتركنيةاإل المكاقع تصميـ الميتمي صال  معيف أيضان  كالكظيفي، كعرؼ
جػػراءات كتطبيقػػات كأسػػس  عمػػى تسػػاعد بػػرامج مػػف بيػػا يتعمػػؽ كمػػا ،نترنػػتاإل شػػبكة عمػػى التصػػميـ كار
 كمػا بالتصف ، لالستمرار اىتماميـ كتجذب انتباىيـ تشد بحيث ،المكاقع لتصميـ المستخدميف إدراؾ
 بسػػيط بأسػػمكب ذلػػؾ كغيػػر صػػكرال كترتيػػب ،كألػػكاف ،خطػػكط مػػف المكقػػع محتػػكل لتقػػديـ طريقػػة أنػػو

 .(3)االىتماـ كجذب االنتباه إثارة عمى قادر كجميؿ

أف تصميـ المكاقع اإللكتركني يشتمؿ عمى خمسة مجاالت،  Thomas Powell لبينما ير 
ـــويىػػػي:  أك  HTMLمػػػف حيػػػث الشػػػكؿ كتنظػػػيـ المحتػػػكم باسػػػتخداـ لغػػػات التصػػػميـ، مثػػػؿ:  المحت
CSS كيقصػد بػو إخػراج الشاشػة، كالعناصػر المككنػة ليػا مػف رسػـك بالمرئي، كالمجاؿ الثاني تمثؿ ،

مػػػا المجػػػاؿ الثالػػػث، كفػػػالش كركابػػػط تجػػػكاؿ، كيعػػػد األكثػػػر كضػػػكحان لممسػػػتخدـ، كلكنػػػو لػػػيس األىػػػـ، أ
، CSS، كHTMLمتصػػػميـ مػػػف خػػػالؿ لغػػػات التصػػػػميـ لطػػػة باألسػػػس التقنيػػػة كالمرتب، التكنولوجيـــا

JavaScript كعالقتو بسرعة الخادـ كسػرعة البػرامج المرتبطػة بالتصػميـ، بالتصفح، كالرابع يتعمؽ ،
 .(4)، كأم الفئات المستيدفة، كاألمكر التي يجب مراعاتياالغرض من الموقعكأخيران 

                                                           

 .21-20ص ، مرجع سابق، ( هيكم مؤيد1)
 .10، ص مرجع سابق، خراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"إحلم  زلسب، ( 2)
 .20 -19، ص سابقمرجع هيكم مؤيد، ( نقالً عن: 3)

(4) Powell, T., Web Design: The Complete Reference, 2nd edition ( Osborne\ McGraw-Hill: 
2002) P.4.  
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اإللكتركنػػػػي بأنػػػػو فػػػػف ترتيػػػػب كتنظػػػػيـ العناصػػػػر البنائيػػػػة كتعػػػػرؼ الباحثػػػػة اإلخػػػػراج الصػػػػحفي 
لكتركنيػػػة، كالمتمثمػػػة بالعناصػػػر التقميديػػػة كالعناصػػػر اإللكتركنيػػػة التػػػي كفرتيػػػا اإلنترنػػػت، صػػػحؼ اإلمل

بحيث يؤدم كؿ عنصر كظيفتو التي كضع مف أجميا، مػع مراعػاة مبػادئ التصػميـ  ةبصكرة متناغم
ت، كضػػركرة تػػكافر يسػػر اسػػتخداـ المكقػػع كسػػيكلة الحصػػكؿ عمػػى مػػف الكحػػدة كالتبػػايف كالتػػكازف كالثبػػا

المعمكمػػػػات مػػػػف خػػػػالؿ أسػػػػاليب إخػػػػراج الصػػػػفحات اإللكتركنيػػػػة مػػػػع الحفػػػػاظ عمػػػػى األىميػػػػة النسػػػػبية 
 نترنت.ة، كاالستفادة مف سمات كخصائص اإللممكضكعات الصحفي

 ثانيًا: الفرق بين التصميم الطباعي والتصميم اإللكتروني:
بػػيف التصػػميـ الطبػػاعي تنػػاكؿ فيػػو الفػػركؽ  Jakob Nielsenككب نيمسػػكف فػػي مقػػاؿ ؿ جػػا

بػػػيف التصػػػميـ الطبػػػاعي كالتصػػػميـ لكتركنػػػي، مبينػػػان أنػػػو ىنػػػاؾ مجمكعػػػة مػػػف الفػػػركؽ كالتصػػػميـ اإل
 :(1)لكتركني، تمثمت فياإل

حيث يتميز التصػميـ الطبػاعي بأنػو ثنػائي األبعػاد مػع االىتمػاـ  :Dimensionalityاألبعاد  .1
بالعممية اإلخراجية، كيمكػف لمقػارئ أف يقمػب الصػفحات دكف الػربط بينيػا، ككػؿ رؤيػة إخراجيػة 
تمثؿ كحدة في التصميـ الطباعي ذات حجـ ثابت، كعادة ما تستخدـ مساحات كبيرة لتصػميـ 

لكتركنػػػي، الػػػذم يمتػػػاز بأحػػػادم التصػػػميـ اإل، كعمػػػى النقػػػيض مػػػف ذلػػػؾ الصػػػحؼ كالممصػػػقات
البعػػد، كتعػػد صػػفحة الػػكب بصػػفة جكىريػػة خبػػػرة فػػي تحريػػؾ الصػػفحة عمػػى الشاشػػة كىػػك مػػػا 

 يختمؼ عف مفيـك المساحة الثابتة في الصحيفة المطبكعة.
: كيمتاز تصميـ اإللكتركني باإلبحار النابع مف النصكص Navigationالتجوال أو اإلبحار  .2

التػػػي تعػػػد جػػػكىر الػػػكب، كيمتػػػاز اإلبحػػػار بأنػػػو األكثػػػر رسػػػكخان بالػػػذاكرة  Hypertextالفائقػػػة 
مػػف الرؤيػػة، أمػػا فػػي حػػاؿ التصػػميـ الطبػػاعي، فتتمثػػؿ عمميػػة  لكيػػؤدم إلػػى تػػأثير عػػاطفي أقػػك 

تعػػد ميػػزة الصػػحؼ المطبكعػػة، ألف قمػػب الصػػفحة يعػػد  التػػياإلبحػػار فػػي تقميػػب الصػػفحات، 

                                                           

 انمتر إمل: (1)
  ،132-129، ص مرجع سابقشريف اللبان. 

 Nielsen, J. ,Differences Between Print Design and Web Design,1999 , available at: 
http://www.nngroup.com/articles/differences-between-print-design-and-web-design/, 
retrieved at:  1\4\2014. 

http://www.nngroup.com/articles/differences-between-print-design-and-web-design/
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ساسػػيان مػػف عناصػػر التصػػميـ، كعمػػى النقػػيض فػػاف الػػنص محػػدكدان لمغايػػة، كأنػػو لػػيس عنصػػران أ
الفػػائؽ يعػػد أسػػاس فػػي عمميػػة التصػػميـ اإللكتركنػػي، األمػػر الػػذم يتطمػػب اتخػػاذ قػػرارات مثػػؿ: 
لػػى أيػػف  مظيػػر الػػركابط، كشػػرح الػػركابط مػػف خػػالؿ تكضػػي  أيػػف يمكػػف أف يػػذىب المسػػتخدـ كار

 يؤدم كؿ رابط، باإلضافة إلى بنية المعمكمات.
 Response Time, Resolution, andبة والدقـة والمسـاحة أو الحجـم زمـن االسـتجا .3

Size يعد التصميـ الطباعي متفكقان عمػى تصػميـ الػكب فػي السػرعة، كنػكع الحػركؼ، كجػكدة :
جكىريػة؛ ألننػا نحصػؿ  تالصكر، ككذلؾ في الحجـ أك المسػاحة، كلكػف ىػذه االختالفػات ليسػ

 بالنياية عمى التالي:
، حيث تككف السرعة الكافية لتحميػؿ صػفحة الػكب bandwidthسعة المكجة . 3.1

 ىي نفسيا السرعة الالزمة لقمب الصفحة في حاؿ الصحؼ المطبكعة.
، لكي يػتـ الحصػكؿ عمػى حػركؼ كاضػحة Screen resolutionدقة الشاشة  .3.2

يسػػػيرة لمقػػػراءة حتػػػي تصػػػؿ سػػػرعة القػػػراءة مػػػف الشاشػػػة إلػػػى السػػػرعة نفسػػػيا فػػػي الجريػػػدة 
 ة.المطبكع

االختالفػػات كالفػػركؽ قائمػػة بػػيف التصػػميـ  ىكخػػالؿ السػػنكات العشػػر القادمػػة أك مػػا يزيػػد، سػػتبق
الطبػاعي كالتصػميـ اإللكتركنػػي، كسػيؤدم إلػى كجػػكد قصػكر فػي تصػػميـ الػكب، حيػث عػػدد أقػؿ مػػف 
العناصر الجرافيكية، كمساحة أقؿ لمعناصر الجرافيكية، كأقؿ جكدة فػي العناصػر التيبكغرافيػة، كذلػؾ 

بيػػكتر لممسػػتخدـ، باإلضػافة إلػػى إخػػراج أقػػؿ عمػػى جيػاز الكم ةلعػدـ معرفػػة أنػػكاع الخطػكط المسػػتخدم
 جكدة.

كحتػػي نصػػؿ لمككنػػات مثاليػػة خػػالؿ السػػنكات القادمػػة، مػػف الضػػركرم الحػػد مػػف عػػدد كممػػات 
المكضكع؛ ألف مستخدـ االنترنت ال يتحمى بالصبر الكػافي لالسػتمرار بػالقراءة، عػالكةن عمػى ضػركرة 

صػغيرة، ألف الكسػائؿ المحمكلػة سػكؼ تحػتفظ تصميـ المعمكمات بما يػتالءـ مػع إخػراج المسػاحات ال
 بشاشات صغيرة حتي لك حصمنا عمى شاشات كبيرة في المكتب.

: إف التصميـ الطباعي  Multimedia and Interactivity الوسائط المتعددة والتفاعمية .4
، كلكف تصميـ الكب visualizationيجذب القارئ مف خالؿ التأثير العالي لمعناصر المرئية 
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في العممية االتصالية،  ان استطاع التفكؽ عمى التصميـ الطباعي، ألف المستخدـ أصب  مشارك
كيمكػػػف لتصػػػميـ الػػػكب عػػػرض الصػػػكر المتحركػػػة بػػػتحكـ المسػػػتخدـ بيػػػا، كيسػػػم  لممسػػػتخدـ 

يتـ استخداـ قناة لمزج أك كضع طبقػات متعػددة  قدمعالجة العناصر التفاعمية، كفي المستقبؿ 
 مف المعمكمات.

: Respect the Differencesرام االختالفـات بـين التصـميم الطبـاعي وتصـميم الـوب احت .5
إف التصميـ الطباعي الجيػد مػف المػرج  أف يكػكف تصػميمان ردءان لمػكب؛ ألنػو يكجػد اختالفػات 
كفػركؽ بػيف الكسػيمتيف، كمػف الضػركرم تبنػي منػػاىج مختمفػة فػي التصػميـ، مػع االسػتفادة مػػف 

 لحد مف نقاط الضعؼ.نقاط القكة لكؿ كسيمة كا
  يقػػػكـ التصػػػميـ الطبػػػاعي عمػػػى تػػػرؾ أعػػػيف القػػػراء لتمػػػر عمػػػى المعمكمػػػات، كالنظػػػر

بانتقائيػػػػة لممعمكمػػػػات كالمكضػػػػكعات، كاسػػػػتخداـ التجػػػػاكر المكػػػػاني لتقػػػػـك عناصػػػػر 
 الصفحة في شرح كتفسير بعضيا.

  كظيفة التصميـ اإللكتركني تػرؾ يػد المسػتخدـ لتحػرؾ المعمكمػات بكاسػطة التمريػر
بالشاشػػػػة أك النقػػػػر، ليػػػػتـ التعبيػػػػر عػػػػف العالقػػػػات المعمكماتيػػػػة كجػػػػزء مػػػػف التفاعػػػػؿ 

 كحركة المستخدـ.
كباسػػػػتخداـ بػػػػرامج كأجيػػػػزة أفضػػػػؿ، يمكػػػػف لالختالفػػػػات فػػػػي المظيػػػػر كاإلخػػػػراج أف تتضػػػػاءؿ أك 

فاف البرمجيات القكية كالفيـ الجيد أك األفضػؿ لمعمكمػات التفاعميػة سػيزيد  الكقت نفسوتتقمص، كفي 
ف االختالفات مػف حيػث التفاعميػة كتحكػـ المسػتخدـ، حيػث التصػميمات الحاليػة لمػكب تعػد تفاعميػة م

بدرجػػػة غيػػػر كافيػػػة، كتفتقػػػر السػػػتخداـ الكسػػػائط المتعػػػددة، كمػػػف النػػػادر رؤيػػػة عناصػػػر متحركػػػة فػػػي 
 ازعاج المستخدـ. لتصميـ الكب ليا أم أىداؼ سك 

خراج الصحف االلكترونية  :ثالثًا: مبادئ تصميم وا 
 مجمميػا في تككف التي كالعناصر القكاعد، مف عدد عمى ترنتاإلن عمى المكاقع تصميـ يعتمد

 ىػذه أىػـ كمػف الصػحيفة، مػف المعمكمػات عمػى الحصػكؿ كسػيكلة القػراءة، سػيكلة عمػى تساعد أسسان 
 لماىيػػػة الصػػحي  الفيػػـ مػػع عنيػػػا، يتطػػكر مػػا أك المتشػػعبة، النصػػػكص ترميػػز بمغػػة اإللمػػاـ القكاعػػد
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 مكقػع مػع التعامػؿ سػيكلة ضػماف ضػركرة مػع كمككناتيػا، التحريرية كسياستيا لكتركنية،اإل الصحيفة
 (1)لالستخداـ كقابميتو الصحيفة

كمػػػا ىػػػك  –كبنػػػاء عمػػػى مػػػا سػػػبؽ، يسػػػتيدؼ تصػػػميـ الصػػػحؼ اإللكتركنيػػػة  بالدرجػػػة األكلػػػي  
سػػػتخداـ( بالنسػػػبة تحقيػػػؽ يسػػػر القػػػراءة )يسػػػر التصػػػف  أك يسػػػر اال -الحػػػاؿ فػػػي الصػػػحؼ المطبكعػػػة

ف اختمػػػػػؼ المصػػػػػطم ، حيػػػػػث يسػػػػػتخدـ مصػػػػػطم  "يسػػػػػر القػػػػػراءة"  فػػػػػي  Readabilityلممسػػػػػتخدـ، كار
، كيعنػي مػدل Usabilityالصحافة المطبكعة، الذم يقابمو في الصحافة اإللكتركنية يسر االستخداـ 

لمتعػػددة، كفػػاءة مكقػػع الصػػحيفة فػػي عػػرض المعمكمػػات كاسػػتعادتيا بطريقػػة سػػيمة فػػي بيئػػة الكسػػائط ا
 ،تصػػػػؿ بسػػػػػيككلكجية المسػػػػػتخدميفحيفة اإللكتركنيػػػػػة بعكامػػػػؿ متعػػػػػددة تكيتػػػػأثر يسػػػػػر اسػػػػتخداـ الصػػػػػ

 .(2)كخصائص المادة الصحفية ،كخصائص العمؿ في بيئة الكمبيكتر

كيقصػػد بمبػػادئ التصػػميـ التػػأثيرات السػػيككلكجية الناجمػػة عػػف كضػػع عناصػػر التصػػميـ، كقػػد 
أنيا تتككف مف أربعة مبادئ فقط، كىنػاؾ  لالتصميـ؛ فيناؾ مف رأ تبايف العمماء في تناكليـ لمبادئ

تسعة مبادئ، إضافة إلى ذلػؾ ىنػاؾ مػف أنيا  لأنيا تتككف مف سبعة مبادئ، كىناؾ مف رأ لمف رأ
قدـ بعػض عناصػر التصػميـ عمػى أنيػا مبػادئ لمتصػميـ، كالعكػس صػحي  أيضػا، كرغػـ ىػذا التبػايف 

ؿ بعػػػػض مبػػػػادئ التصػػػػميـ منيػػػػا: التػػػػكازف، كالكحػػػػدة، كالتبػػػػايف، إال أف ىنػػػػاؾ شػػػػبو اتفػػػػاؽ بيػػػػنيـ حػػػػك 
 .(3)كاإليقاع

وفيما يمي تحاول الباحثة إيراد أىم مبادئ التصميم اإللكتروني التي وردت في األدبيات والدراسات 
 السابقة في المجال:

عػدـ إثقػاؿ جػزء مػف الصػحفة أك أكثػر بالعناصػر البنائيػة،  بػو : يقصػدBalance. التوازن 1
فيك اإلحساس بتػكازف كتسػاكم  ،(4)في الكقت الذم يخمك فيو جزء أك أكثر مف ىذه العناصر أك يكاد

 عمػػى يصػػعب دكنػػو كالػػذم لكتركنػػي،اإل الصػػحفي التصػػميـ مبػػادئ أىػػـ مػػف عناصػػر التصػػميـ، كيعػػد

                                                           

 .98، ص مرجع سابقصاا العنةي، ( 1)
 106 ص، سابقمرجع  نصر، حسين( 2)
 .288، ص مرجع سابقإخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، حلم  زلسب، ( 3)
 .209، مرجع سابقرؤية مستقبلية،  :نرتن" والصحافة اإللمرتونيةماجد تربان، اإل( 4)
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 المختمفة المككنات بيف العالقة يعتبر أنو حيث كاض ، بشكؿ اإلخبارية الصفحة يدرؾ أف المستخدـ
 .(1)البصرم االستقرار تحقيؽ إلى تؤٌدم التي

 لكتركنيػػة،اإل الصػػحيفة عمػػى المعركضػػة العناصػػر تصػػنيؼ خػػالؿ مػػف التػػكازف تحقيػػؽ كيمكػػف
 األبكاب عناكيف فمثالن  يتجزأ، ال ككؿ بصريان  معيا التعامؿ يتـ حتى منيا المتماثمة العناصر كتجميع
 الصػػفحة مػػف كمحػػدد ثابػػت مكػػاف أك جانػػب فػػي كميػػا المكضػػكعات بػػأىـ الخاصػػة التشػػعبية كالػػركابط

 لكتركنيػةاإل الصػحيفة تبػدك ال حتػى الداخميػة الصػفحات بػاقي فػي تغيػره يػتـ كال الرئيسية، لكتركنيةاإل
 تكزيػػػػع فػػػػي التػػػػكازف بتحقيػػػػؽ االىتمػػػاـ يجػػػػب كلػػػػذلؾ االتػػػػزاف؛ بعػػػدـ إحسػػػػاس تعطػػػػي أك متزنػػػػة غيػػػر

 .(2)لكتركنيةاإل الصفحات عمى كالنصكص ،كالصكر ،الرسكمات

: كيطمػػؽ Symmetrical Balanceالتــوازن التمــاثمي كيتخػػذ التػػكازف ثالثػػة أشػػكاؿ، ىػػي: 
، كينػتج عنػدما تكػكف العناصػر مقسػمة بالتسػاكم Formal Balance)التػكزاف الشػكمي عميػو أيضػا )

، (3)رأسي ، كىك ثالثة أنكاع، ىي: تماثؿ رأسي، كتماثؿ أفقي، كأخيران تماثؿ أفقيعمى أجزاء الصحفة
 حيػث النشػط، ناميكييلػدا :  يطمؽ عميو بالتكازفAsymmetrical Balanceالتوزان الالتماثميك

 فػػػي أكثػػػر حريػػػة يتػػػي  ممػػػا كاحػػػد، حيػػػز فػػػي كاألحجػػػاـ األلػػػكاف مختمفػػػة عناصػػػر اسػػػتعماؿ يتػػػي  أنػػػو
، (4)ممػػؿ أك رتابػػة دكف المكػػاف فػػي تػػكازف خمػػؽ عمػػى كيعمػػؿ، جاذبيػػة أكثػػر نتػػائج كيعطػػى، االختيػػار

: كيقصػػد بػػو أف ىنػػاؾ نقطػػة مركزيػػة عكضػػان عػػف محػػاكر Radial Balance التــوازن اإلشــعاعيك
االرتكاز المكجكدة فػي التػكازف التمػاثمي كالالتمػاثمي، كىػذه النقطػة المركزيػة ىػي بمثابػة نػكاة اإلشػعاع 

تعػػد ىػػذه التػػي تأخػػذىا العناصػػر البنائيػػة نقطػػة انطػػالؽ تػػدكر حكليػػا مػػف زاكيػػة، كمػػف زاكيػػة أخػػرل 
 .(5) النقطة بمثابة نقطة جذب ينجذب بصر القارئ أك المشاىد إلييا

                                                           

 .109 ص ،مرجع سابق( هيكم مؤيد، 1)
 .110-109ص  الدرجع السابق نفسه،( 2)

(3)  Beaird, J. ,The Principles of Beautiful Web Design, 2007 , available at: 
http://www.sitepoint.com/principles-beautiful-web-design/ . retrieved at 1\4\2014. 

 .112، ص مرجع سابقهيكم مؤيد، ( 4)
 .291، صمرجع سابق إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، حلم  زلسب،( 5)
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إلػػػى طريقػػػة تكػػػكيف كتفاعػػػؿ العناصػػػر مػػػع بعضػػػيا الػػػبعض، كال : كتشػػػير Unity. الوحـــدة 7
نمػػا كحػػدة الصػػفحة بأكمميػػافقػػط يقصػد بالكحػػدة كحػػدة العناصػػر عمػػى صػػفحة الكيػػب ، حيػػث أيضػػا ، كار

 .(1)يجب أف تككف الصفحة كحدة كاحدة

خراجيػػا، الصػػحيفة تصػػميـ فػػي أساسػػيان  عػػامالن  الكحػػدة كتعػػد  تشػػكؿ أف يجػػب التصػػميـ ففػػي كار
 فػػي كاضػػحة أشػػكاؿ كمجػػرد العناصػػر ىػػذه تعمػػؿ أف يكفػػى كال متماسػػكان، مترابطػػان  تككينػػان  الشػػكؿ أطػػر

 كاألشػػكاؿ األحجػػاـ بػػيف متكاممػػة عالقػػات عمػػى بينيػػا فيمػػا تحتػػكل أف البػػد بػػؿ ،فقػػط المرئػػي المجػػاؿ
 بعضػيا مػع التصػميـ أجػزاء بػيف الكظيفية العالقة تحقيؽ مدل عمى يعتمد التصميـ كنجاح كاأللكاف،
 .(2)البعض

ـــارب: اكتتحقػػػؽ الكحػػػدة مػػػف خػػػالؿ جػػػانبيف، ىمػػػا  كيقصػػػد بيػػػا أف تكضػػػع:  Proximity لتق
 قػكم إحسػاس العناصر قريبة مف بعضيا ضمف نقطة محكرية تنجػذب إلييػا عػيف القػارئ، بمػا يخمػؽ

كيقصد بو  Continuity (Repetition:) التكرارو  ،التصميـ لتقكم كاالرتباط بينيا كاأللفة بالعالقة
تكرار األلكاف كاألشكاؿ كالقكائـ كمختمؼ العناصر البنائية، بما يحقؽ الكحدة كيشػعر القػارئ بتماسػؾ 

دراؾ العناصر اتجاه يؤكد الصفحة كربط عناصرىا بعضيا البعض، فالتكرار  .(3)حركتيا كار

  :(4)نكعيف إلى عادة فتنقسـ اإللكتركنية، كالمكاقع الصحؼ في الكحدة أما

 بقيػػػػة عػػػػف متفػػػػرد كأنػػػػو يظيػػػػر مكضػػػػكع كػػػػؿ جعػػػػؿ بػػػػو كيقصػػػػد ،الموضــــوع وحــــدة: األول النــــوع
 كػػأف يحتكيػو الػػذم الشػكؿ أك الخػط نػػكع تكػكف قػػد معينػة بسػمة تميػػزه خػالؿ مػػف كذلػؾ المكضػكعات،

 بقيػػػػػة عػػػػػف ةمختمفػػػػػ أرضػػػػػيتو تكػػػػػكف أف أك نصكصػػػػػو، لػػػػػكف أك مسػػػػػتطيالن، أك مربعػػػػػان  شػػػػػكالن  يكػػػػػكف
 . الصفحة عمى المكجكدة المكضكعات

                                                           

(1)  Beaird, J., Op. Cit.. 
 .114، ص مرجع سابقهيكم مؤيد، ( 2)
 انمتر إمل:( 3)

  ،116-115، ص مرجع سابقهيكم مؤيد. 
 Beaird, J., Op. Cit. 
 Kyrnin, J., Unity - Basic Principles of Design, available at: 

http://webdesign.about.com/od/webdesignbasics/p/aaunity.htm, retrieved at:  1\4\2014. 
 .293، ص مرجع سابقإخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، حلم  زلسب، ( 4)

http://webdesign.about.com/od/webdesignbasics/p/aaunity.htm
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 تػػربط كحػدة خمػؽ خػالؿ مػػف كذلػؾ ككػؿ، الصػفحة كحػػدة بيػا كيقصػد ،الصـفحة وحــدة: الثـاني النـوع
 كلكنيػػا الصػفحة كحػدة تنفػى ال المكضػػكع كحػدة فػاف الػبعض، ببعضػػيا الفرعيػة المكضػكعات كحػدات
 نػػكع أك الخػػط حجػػـ مثػػؿ المكضػػكع كحػػدات بػػيف تػػربط عامػػة كحػػدة ىنػػاؾ تكػػكف أف فػػيمكف تؤكػػدىا؛

 .معيف بمكف تميزه خالؿ مف المكضكع كحدة ىناؾ تككف أف يمكف الكقت نفس الخط، كفي

يمثػػػؿ  فبينمػػا اإللكتركنيػػة، الصػػحيفة عػػف المطبكعػػػة الصػػحيفة فػػي الكحػػدة عنصػػر كيختمػػؼ 
 تتسػػع ذاتيػا الكحػدة فػاف اإللكتركنيػة، بالصػحيفة المكضػػكعات إخػراج فػي األساسػية الكحػدة المكضػكع

 عػادة تتضػمف التي الكاحدة الصفحة تعد حيث مكضكع، مف أكثر عمى لتشتمؿ الكرقية الصحيفة في
، "Standard" العاديػة المطبكعػة الكرقيػة الصػحؼ إخػراج فػي كذلػؾ الكحػدة، ىػي مكضػكع مػف أكثر
 مكضػػكعات مػػف أيضػػان  تتضػػمناه بمػػا ،"Tabloid" صػػفيةالن الصػػحيفة فػػي متقػػابمتيف صػػفحتيف ككػػؿ
 فػي الكاحػدة الصػفة ىػي المطبكعػة لمصػحيفة بالنسػبة المرئي المجاؿ أف حقيقة إلى ذلؾ كيرجع عدة،

 النصفية. الصحيفة في المتقابمتيف الصحيفتيف أك العادية الصحيفة

 اإللكتركنيػة، الصػحؼ كتصػميـ إخػراج عمييػا يعتمػد التػي الكحػدة ىػك المكضػكع يصب  بينما 
 مػػف أكثػػر عمػػى المكضػػكع امتػػداد حالػػة فػػي أمػػا كاحػػدة، شاشػػة سػػيمأل المكضػػكع أف تصػػكرنا إذا كذلػؾ

 الشاشػػػػة ستصػػػػب  حيػػػػث تختمػػػػؼ، ىنػػػػا اإلخراجيػػػػة الكحػػػػدة فػػػػاف شاشػػػػة مػػػػف أكثػػػػر بمعنػػػػى صػػػػفحة،
 مػادة يطػالع مػا قػارئ أف تصػكرنا فػاذا اإلخراجية، الكحدة ىي الصحيفة المادة جزء عمييا المعركضة

 عرضػان  يطمب أف المتابعة أثناء الممكف مف فانو الرياضية، المباريات إحدل بتغطية خاصة ةفيصح
 تمفزيكنيػػان  عػػرضب الثػػاني كالجػػزء بػػالنص خػػاص جػػزء جػػزئييف إلػػى الشاشػػة فتنقسػػـ لألىػػداؼ، تمفزيكنيػػان 

 فػػػي تػػػرد التػػػي الالعبػػػيف أك األنديػػػة أحػػػد عػػػف أكثػػػر معمكمػػػات أيضػػػان  القػػػارئ يطمػػػب كقػػػد ألىػػػداؼ،ل
 لمعػػػرض كقسػػػـ الرئيسػػػي، لمػػػنص قسػػػـ أجػػػزاء، ثػػػالث إلػػػى الشاشػػػة تنقسػػػـ كىنػػػا الصػػػحفي، المكضػػػكع
 كػػؿ فػػي يتػػكافر الكحػػدة عنصػػر أف نجػػد كىنػػا التفصػػيمية، المعمكمػػات ممػػؼ لعػػرض كقسػػـ التمفزيػػكني،

 .(1)حده عمى عنصر

التصميـ المختمفة، مثؿ: التبادؿ كيعرؼ بأنو التبادلية بيف عناصر : Contractالتباين . 3 
بػػػػيف اإلضػػػػاءة كاإلظػػػػالـ، كالكبػػػػر كالصػػػػغر، كالػػػػدؼء كالبػػػػركدة، كمػػػػا يعػػػػرؼ بأنػػػػو تجنػػػػب العناصػػػػر 

                                                           

 .117، ص سابقمرجع هيكم مؤيد، ( 1)
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، فيػػػك إظيػػػار االخػػػتالؼ بػػػيف (1)فػػػي الحجػػػـ كالمػػػكف كالمسػػػاحة متجػػػاكرة لبعضػػػيا الػػػبعض ةالمتشػػػابي
متمييػز بػػيف األقسػػاـ، كالعناصػػر لاألشػياء مػػع عػػدـ المبالغػة فػػي ذلػػؾ، كيسػػتخدـ التبػايف فػػي الصػػحؼ 

 .(2)المككنة لمصحيفة كغيرىا؛ بيدؼ تحقيؽ يسر االستخداـ كسيكلة التصف 

 إلػػى اليػػدكء فمػػف تمامػػان، عكسػػيا إلػػى حالػػة مػػف سػػريع مفػػاج  انتقػػاؿ الكاقػػع فػػي ىػػك فالتبػػايف
 في الرغبة في كبيرة أىمية لو فأ كما االنتباه، جذب عمى يساعد فيك اإلثارة، إلى الرتابة كمف الفراغ
 ، كيمكػػف تحقيػػؽ التبػػايف بطػػرؽ، منيػػا: تغييػػر(3)الرتابػػة عػػف يػػنجـ الػػذم البصػػرم لمممػػؿ المػػانع التنػػكع

الخط، نكع الخط( التي يمكف أف تكجد تبػايف مػع النصػكص المجػاكرة أك  كزف الخط، الخطكط )حجـ
 درجػة تغييػر أك المتناقضػة األلػكاف أحجػاـ الصػكر، كأيضػان عبػر اسػتخداـ مختمؼ العناكيف، استخداـ

 . (4)األلكاف

ــــاع 4  : ىػػػػك تكػػػػرار عناصػػػػر التصػػػػميـ، مثػػػػؿ: الخطػػػػكط كاألشػػػػكاؿ كاأللػػػػكاف Rhythm. اإليق
كالفراغات، لكي تعطي التصميـ الحيكيػة، كيسػتخدـ المصػمـ ىػذا النػكع عنػدما يريػد أف يتنقػؿ القػارئ 

الصػػػكر األفقيػػػة كالرأسػػػية، فاإليقػػػاع مػػػف عنصػػػر إلػػػى آخػػػر عمػػػى الصػػػفحة، كيػػػرتبط اإليقػػػاع بمحػػػاذاة 
 .(5)يتحقؽ عادةن في الصكر المتسمسمة المساحة كالشكؿ كالمكف

: كتشػير إلػى الطريقػة التػي تصػطؼ بيػا عناصػر التصػميـ خػالؿ Alignment. المحا اة 5 
 فػػي اليسػػار إلػػى اليمػػيف مػػف إمػػا االتجػػاه كتأخػػذ ،المحــا اة األفقيــةشػػكميف،  إلػػى ، كتنقسػػـ(6)الصػػفحة
األخػػرل،  األجنبيػػة المغػػات أك االنجميزيػػة، المغػػة فػػي اليمػػيف إلػػى اليسػػار مػػف أك العربيػػة، المغػػة حالػػة

 عمميػة فػي المتتابعػة الكممػات رؤيػة عمػى العػيف كتسػاعد كاالسػتقرار، المحاذاة األفقية باليدكء كتكحي
 .(7) أفقيان  ترتيبيا عند المرئية العناصر كمتابعة القراءة،

                                                           

 .298، ص مرجع سابق إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، حلم  زلسب،( 1)
 .121-120، ص مرجع سابقبسن" العقباوي، ( 2)
 .120، ص مرجع سابقهيكم مؤيد، ( 3)

(4) Kyrnin, J., Contrast - Basic Principles of Design, available at 
http://webdesign.about.com/od/webdesignbasics/p/aaunity.ht, retrieved at:  1\4\ 2014.  

 .210، ص مرجع سابقنرتن" والصحافة اإللمرتونية رؤية مستقبلية، اإلماجد تربان، ( 5)
 .43، صمرجع سابق، ( زيد سليمان6)
 .118، ص مرجع سابقهيكم مؤيد، ( 7)

http://webdesign.about.com/od/webdesignbasics/p/aaunity.ht
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، عمػى غػرار ضػبط النصػكص كاألشػكاؿ المرئيػة باالتجػاه المحا اة الرأسية كالشكؿ األخر ىػك
 ىػػذا ، كيظيػػر(1)األفقػػي، تمجػػأ الصػػحؼ أيضػػا إلػػى االتجػػاه الرأسػػي فػػي تقػػديـ بعػػض أشػػكاليا المرئيػػة

 كالفقػػرات، السػػطكر بػػيف التباعػػد فػػي أك الصػػفحة عمػػى رأسػػية بطريقػػة الصػػكر ترتيػػب النػػكع فػػي حػػاؿ
الرئيسػية،  محاكرىا أك الخارجية حدكدىا مف الحركية قيمتيا األشكاؿ كتمتمؾ كالشمكخ، بالقكة كيكحي
 الرتابػػة حػػدة تكسػػر ألنيػػا االلكتركنيػػة؛ الصػػحؼ فػػي كاممػػةال غيػػر لميمػػيف المحػػاذاة اسػػتخداـ كيفضػػؿ
 داخػػػػؿ المكضػػػػكعات كافػػػػة عمػػػػى يطبػػػػؽ كاحػػػػد كتنسػػػػيؽ محػػػػاذاة اختيػػػػار يجػػػػب كػػػػذلؾ القػػػػارئ، لػػػػدل

 .(2)الشاشة حافة عف بعيدة العناصر تككف أف كيجب الصحيفة،

كىػػك اعتمػػاد أسػػمكب دائػػـ لتنظػػيـ محتكيػػات الصػػحيفة كتجميػػع : Consistency. الثبــات 6
العناصر المتشابية، كتطبيؽ نمػط مكحػد ليػا؛ لتحقيػؽ انطبػاع يمكػف أف يتكقعػو المسػتخدـ، كلتحقيػؽ 

منطقيػػة ثابتػػة كمنظمػػة، بحيػػث ىػػذا المبػػدأ يجػػب تصػػنيؼ المعمكمػػات، كتشػػكيؿ بنيتيػػا كفقػػان لمفػػاىيـ 
يسيؿ عمى المستخدـ إمكانية التجكؿ ضمف المكقع؛ إذ يجب أف يككف المستخدـ قادران عمى استنتاج 
األسػػمكب المتبػػع لبنػػاء كتصػػميـ الصػػحيفة بسػػرعة كسػػيكلة، كػػذلؾ يجػػب اسػػتخداـ نمػػط ثابػػت لمكقػػع 

كنيػة عػف الصػحؼ المطبكعػة إال ، كعمى الرغـ مف افتراض استقاللية اإلصدارات اإللكتر (3)الصحيفة
أف تصػػميـ بعػػض اإلصػػدارات اإللكتركنيػػة ذات األصػػؿ المطبػػكع ضػػركرة التكامػػؿ بػػيف اإلصػػداريف، 

 .(4)لعكس الصحيفة اإللكتركنية الشكؿ الخاص بالصحيفة الكرقية

كيقصػػد بيػػا عمميػػة تقيػػيـ كاجيػػات  :Usability. يســر االســتخدام أو ســيولة الوصــول 7 
كنيػة لمػػدل سػيكلة اسػتخداـ المكاقػػع مػف قبػػؿ المسػتخدـ، كالسػيكلة فػػي الحصػكؿ عمػػى المكاقػع اإللكتر 
 اسػتخداـ، صػعب المكقػع كػاف البقػاء كاالسػتمرار، حيػث إذا أجؿ مف ضركرم شرط المعمكمات، كىك

فػػػاف المسػػػتخدـ يتركػػػو ليتجػػػو  خػػػر، فالبػػػد كأف يكػػػكف المكقػػػع يجيػػػب عػػػف أسػػػئمة المسػػػتخدـ يكضػػػ  

                                                           

 .302، ص مرجع سابقإخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، حلم  زلسب، ( 1)
 .118، ص مرجع سابقهيكم مؤيد، ( 2)
 .119-118، ص مرجع سابق ( بسن" العقباوي،3)
 .120، ص مرجع سابقصاا العنةي، ( 4)
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، لذا عمػى المصػمـ أف يتخيػؿ دائمػان مػف ىػك المسػتخدـ كأف (1)كاض  كمقركءمعمكمات المكقع بشكؿ 
يحػػػاكؿ إرضػػػاء احتياجاتػػػو كأىدافػػػو كقدراتػػػو كتطمعاتػػػو، كمػػػا يتػػػأثر يسػػػر االسػػػتخداـ بالبيئػػػة المحيطػػػة 
بالمسػػتخدـ مػػف إضػػاءة كحجػػـ الشاشػػة المسػػتخدمة كحالػػة السػػماعات إذا كػػاف ىنػػاؾ صػػكت بػػالمكقع، 

بيئػػػػػة االتصػػػػػاؿ مػػػػػف شػػػػػبكات كخطػػػػػكط اليػػػػػاتؼ كالضكضػػػػػاء المحيطػػػػػة باإلضػػػػػافة إلػػػػػى خصػػػػػائص 
 .(2)بالمستخدـ

، كالفعاليػػة efficientكمفيػػـك يسػػر االسػػتخداـ يعكػػس مجمكعػػة مػػف المفػػاىيـ، كىػػي: الكفػػاءة  
effective كاالندماج ،engaging كالقدرة عمى تحمؿ األخطاء ،error tolerant كسػيكلة الػتعمـ ،

easy to learnالمفاىيـ سمات مميزة ليسر االستخداـ التي يمكػف تقػكيـ الكاجيػات مػف  ، كتعد ىذه
 .(3)تحدد متطمبات المستخدـ لنجاح المكقع كالرضا عنو التيخالليا، 

نترنػػػت مػػػف صػػػحؼ كمكاقػػػع عميػػػو شػػػبكة اإلكتبػػػرز الحاجػػػة لتسػػػييؿ التمقػػػي نظػػػران لمػػػا تتػػػكافر  
األفضػؿ منيػا، حيػث بػات مػدل السػيكلة التػي إلكتركنية متعددة جعمت الفرصة أماـ المتمقيف النتقاء 

تتكافر عميو المكاقع اإللكتركنية أحد أىـ االعتبارات الرئيسة في تقكيـ المكاقع مػف قبػؿ المسػتخدميف، 
نترنػػت الخيػػارات ، حيػػث أصػػب  لػػدل مسػػتخدمي اإلمػػؾ المكاقػػع التػػي تتشػػابو فػػي المضػػمكفتخاصػػة 

إللكتركنيػػة، كلػػذا يحػػرص أثنػػاء تصػػفحيـ المكاقػػع االكاسػػعة التػػي تسػػاعدىـ فػػي الحفػػاظ عمػػى أكقػػاتيـ 
  .(4)نترنت عمى البحث عف المكاقع التي تشبع احتياجاتيـ، كرغباتيـ بأسرع كقت ممكفمتصفحك اإل

نترنػػت كقػػد خمصػػت الدراسػػات التػػي أجريػػت حػػكؿ يسػػر اسػػتخداـ مكاقػػع الصػػحؼ عمػػى شػػبكة اإل 
تحمػػػػؿ  التػػػػيالمسػػػػتخدميف يشػػػػعركف بالراحػػػػة مػػػػع المكاقػػػػع األقػػػػؿ اسػػػػتخدامان لأللػػػػكاف أف غالبيػػػػة  إلػػػػى

 حيػثكما يفضؿ المسػتخدمكف المكاقػع األقػؿ تعقيػدان،  ،تي  قدران كبيران مف التفاعميةمعمكمات أكثر، كتي 

                                                           

(1) Nielsen, J., Usability 101: Introduction to Usability , 2012, available at  
http://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/, retrieved at:  
1\4\2014. 

 .43-42ص ، مرجع سابق منار زلمد رزق،( 2)
(3) Nielsen, J., Op. Cit. 

 .126، ص مرجع سابقصاا العنةي، ( 4)

http://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/
http://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/
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لػػػذا عمػػػى المكقػػػع أف ييمكػػػف المسػػػتخدـ مػػػف  ،المكقػػػعفػػػي أف المسػػػتخدـ يبحػػػث عػػػف معمكمػػػات محػػػددة 
 .(1)ى ما يريده بأيسر الطرؽالعثكر عم

كيتضػػػػ  ممػػػػا سػػػػبؽ، أف تصػػػػميـ مكاقػػػػع الصػػػػحؼ عمػػػػى اإلنترنػػػػت ينبغػػػػي أف يركػػػػز عمػػػػى  
، التصػػميـالمسػػتخدـ كييمبػػي احتياجاتػػو، لػػذا ىنػػاؾ اعتبػػارات ميمػػة يجػػب أف تيؤخػػذ فػػي االعتبػػار عنػػد 

كحجػػـ  ،كطػػرؽ كضػػع المعمكمػػات ،ضػػركرة االىتمػػاـ بتػػأثير اسػػتخداـ األلػػكاف كخػػداع البصػػرأىميػػا: 
كطػػرؽ اإلبحػػار المختمفػػة، كاسػػتخداـ  كاإلضػػاءة كالتبػػايف كحجػػـ الصػػكر، ،المػػادة كالمسػػاحات الفارغػػة

كالسػػرعة فػػي  ،كػػؿ ىػػذه العكامػػؿ ىػػدؼ تحقيػػؽ كضػػكح الرؤيػػة تػػدعـإذ يجػػب أف  الكسػػائط المتعػػددة،
نيف فػػي خمفيػػاتيـ كانتمػػاءاتيـ كسػػيكلة المغػػة ألكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف المسػػتخدميف المتبػػاي ،االسػػتعراض

لتقميػػؿ إلػػى أقصػػى حػػد مػػف بط بيػػذا اتالمغكيػػة كالمختمفػػيف فػػي قػػدراتيـ عمػػى اسػػتخداـ الكمبيػػكتر، كيػػر 
كعدـ  ،كطكؿ كقت االنتقاؿ مف صفحة إلى أخرل داخؿ مكقع الصحيفة ،االستعراض مشكالت بطء

 .(2)حيفة مع بعض برامج التصف  األخرلتكافؽ برامج تصف  الص

اإلرشادية التي يجب االلتزاـ بيا عند تصميـ المكاقع،  تكجيياتاقترح بعض الخبراء العديد مف ال كقد
 :(3)كذلؾ عمى النحك التالي

: كيػػرتبط ىػػذا بتصػػميـ Balance of Black and Whiteالتــوازن بــين األبــيض واألســود .أ 
اإليجابيػػة كالسػػمبية أشػػكاؿ الحػػركؼ، كييقتػػرح أنػػو بالنسػػبة لمعػػرض عمػػى الشاشػػة، فػػاف المسػػاحات 

لكؿ شكؿ حرؼ تعد ميمة تمامان مثؿ تصميـ الصػفحة بأكمميػا، كفػي ىػذا اإلطػار، يجػب تجنػب 

                                                           

 .106، ص مرجع سابقنقالً عن: حسين نصر، ( 1)
 .106ص  ،الدرجع السابق نفسه( 2)
 انمتر إمل:( 3)

  ،178 -175، ص مرجع سابقشريف اللبان. 
 214 -212، ص مرجع سابقنرتن" والصحافة اإللمرتونية رؤية مستقبلية، ماجد تربان، اإل. 
  ،150، ص مرجع سابقأشرف خوخة. 

 Friedman,V.,10 Principles Of Effective Web Design, 2008, available at 
http://uxdesign.smashingmagazine.com/ 2008/01/31/10 -principles-of-effective-web-
design/, retrieved at: 1\4\2014. 

 Nielsen, J., Top 10 Mistakes in Web Design,  2011, available at 
http://www.nngroup.com/articles/top-10-mistakes-web-design/, retrieved at: 1\4\2014. 

http://uxdesign.smashingmagazine.com/2008/01/31/10-principles-of-effective-web-design/
http://uxdesign.smashingmagazine.com/2008/01/31/10-principles-of-effective-web-design/
http://www.nngroup.com/articles/top-10-mistakes-web-design/
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األرضػػػيات أك الخمفيػػػات المزدحمػػػة كالمشكشػػػة، كربمػػػا تكػػػكف الخمفيػػػة البيضػػػاء أك الزرقػػػاء أكثػػػر 
 تفضيالن.

عظػـ مصػممي كىك ما يتـ تجاىمو أساسػان مػف قبػؿ م :Use of Marginsاستخدام اليوامش  .ب 
المعمكمػػات عمػػى الشاشػػة، كلكنػػو يعػػد ميمػػان لمغايػػة عنػػدما تحػػكم نكافػػذ عديػػدة معمكمػػات نصػػية، 
كيمكف كضعيا بعضػيا فػكؽ بعػض عمػى الشاشػة، كفػي ىػذه الحالػة، يسػتخدـ اليػامش كفاصػؿ 

 لممساعدة في عممية القراءة، كككسيمة بنائية كتنظيمية لمنص.
: كيشػير ىػذا إلػى أنػو يجػب Design of Columnar Textتصميم النص عمى شكل أعمدة  .ج 

االلتزاـ باخراج النص عمى شكؿ أعمدة، كمما كاف ذلؾ ممكنان؛ فيذا يؤدم إلػى إنتػاج نػص يبػدك 
 ىادئان عمى الشاشة، كال يؤدم إلى إرباؾ العيف عند قراءة السطكر المتتابعة.

ـــا .د  التيبكغرافيػػػة المختمفػػػة : تػػػرتبط ىػػػذه النقطػػػة باسػػػتخداـ الخصػػػائص Typographyالتيبوغرافي
لعرص النص عمى الشاشة؛ فشاشة الكمبيكتر تتمتع بمزية تتفكؽ بيا عمى الصحيفة المطبكعػة، 
كالسيما في استخداـ المكف، كتتضمف الخصائص األخرل استخداـ النص المنتظـ كالنص المائؿ 

عػػػد العناصػػػر كالػػػنص ذم الكثافػػػة السػػػكداء لتمييػػػز العناصػػػر النصػػػية المختمفػػػة عمػػػى الشاشػػػة، كت
التيبكغرافيػػة عامػػؿ جػػذب قػػػكم لبصػػر القػػارئ غيػػر الػػػدائـ، أك الجديػػد كتشػػجعو عمػػى االسػػػتمرار 

 باالرتباط كالتعمؽ بصحيفتو.
ءـ التصميـ مع القارئ، كذلػؾ باسػتخداـ أشػكاؿ كا: كيقصد بو أنو يجب أف يتDeliveryالتسمم .ق 

 الحركؼ الشائعة في معظـ أنظمة الكمبيكتر.
: كذلؾ ألف قػراء الصػحؼ اإللكتركنيػة يميمػكف Writing Styleاستخدام أسموب كتابة مناسب .ك 

لمسػػ  الصػػفحة نػػاظريف لمعناصػػر التػػي سػػكؼ تػػكجييـ إلػػى المعمكمػػات المناسػػبة، كىػػك مػػا يشػػبو 
أسػػػمكب تعامػػػؿ القػػػارئ مػػػع الصػػػحيفة، كتتضػػػمف ىػػػذه العناصػػػر: قػػػكائـ ييكضػػػع فييػػػا معمكمػػػات 

ة مميػػزة فػػي تصػػميميا داخػػؿ الػػنص، كعنػػاكيف دالػػة، ككتػػؿ قصػػيرة مػػف مركزيػػة، ككممػػات مفتاحيػػ
 النص.

: حيث أف طػكؿ الكقػت الػذم Design for Downloadالتصميم بما يناسب عممية التحميل .ز 
ثػػػكاني، لػػػذا فمػػػف الميػػػـ  10يرغػػػب المسػػػتخدـ فػػػي أف ينتظػػػره لتحميػػػؿ صػػػفحة مػػػا يسػػػتغرؽ نحػػػك 

كر، كاألرضػػػيات، كالعناصػػػر التػػػي تثقػػػؿ مػػػف لمصػػػمـ الصػػػفحة القيػػػاـ بالحػػػد مػػػف اسػػػتخداـ الصػػػ
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الصػػػفحة، كتجعميػػػا بطيئػػػة، كىػػػذا مػػػا ينفػػػر المسػػػتخدـ منيػػػا كيجعمػػػو ال يحػػػاكؿ الكلػػػكج إلييػػػا مػػػرة 
 أخرل.

 Jackob Nielsenفي مقاؿ : Use of Tables and Framesاستخدام الجداول واإلطارات .ح 
ال تيستخدـ؛ ألنيا تؤثر عمى قدرة " األخطاء العشرة في تصميـ الكيب" يؤكد أف اإلطارات يجب أ

المستخدـ عمى طباعة كتصف  الصػفحات المختمفػة، إال أنػو ييبػيف أف تكنكلكجيػا المتصػفحات قػد 
تحسنت، كأف استخداـ اإلطارات لـ يعد سيئان، كيعد استخداـ الجداكؿ بدالن مف اإلطارات المدخؿ 

 األمثؿ لتخراج الكتمي لصفحات الكب.
التقميػؿ مػف  يجب: Avoid Flashing and Animationضة والمتحركة تجنب العناصر الوام.ط 

العناصر التي تشتت انتباه المستخدـ، كخاصة أثناء إتماـ المياـ المتعمقػة باسػترجاع المعمكمػات؛ 
فاإلعالنات الكامضة كالنص المتحرؾ كاالستخدامات األخرل لمتحريؾ المشتتة لالنتبػاه تميػؿ إلػى 

 ككأنيا تبدك التي التصاميـ تجنب األفضؿ بحثو عف المعمكمات، فمف إبطاء حركة المستخدـ في
يتجػاىمكف النصػكص  متحركة أك كامضة كاإلعالنات كالرسكـ المتحركػة، كذلػؾ ألف المسػتخدميف

 بكجكدىا.
حيػػث يمكػػف القػػكؿ أف تحريػػؾ المكضػػكعات  :Scrolling تحريــك الموضــوعات عمــى الشاشــة .م 

عمى الشاشة، يمكف أف يؤدم إلػى تشػتيت اتجػاه المسػتخدـ، فػي حػيف أف تجميػع األخبػار بحيػث 
 تكضع في صفحة كاحدة عمى الشاشة أفضؿ مف كضع كؿ خبر في صفحة مستقمة.

يجػػػػػػب التركيػػػػػػز عمػػػػػػى عناصػػػػػػر الصػػػػػػفحة التػػػػػػي يمكػػػػػػف أف تسػػػػػػاعد  :Navigationاإلبحــــــار .ؾ 
 يف لمكصكؿ إلى المكاف الذم يرغبكف بالكصكؿ إليو.المستخدم

حيػػػػث تختمػػػػؼ الكتابػػػػة لمكيػػػػب عنيػػػػا بػػػػالمطبكع، فمػػػػف الضػػػػركرم مراعػػػػاة  التركيــــز واالختصــــار:.ؿ 
احتياجػػات كتفضػػيالت كعػػادات المسػػتخدـ فػػي أسػػمكب الكتابػػة، كلعػػؿ التركيػػز كاالختصػػار ىمػػا 

القصػيرة فػي صػياغة الخبػر؛ ألف  نترنت، كذلؾ باستخداـ الجمؿمصحؼ عمى اإللالسمة المميزة 
نترنت دائمان يريد االنتياء مف القراءة بسرعة، كليس معني االختصار كالتركيز أف الخبر إلقارئ ا

نترنػػت تفاصػػيؿ كثيػػرة جػػدان كليػػا ال يػػكرد التفاصػػيؿ بػػؿ عمػػى العكػػس فقػػد يغطػػي الخبػػر عمػػى اإل
فة المطبكعػة، كذلػؾ مػف خػالؿ عالقة بأحداث سابقة أكثر مما يقدمو الخبر المنشكر فػي الصػحي
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مػػف يريػػد معرفػػة تفاصػػيؿ أكثػػر عػػف لالػػركابط أك الكصػػالت التػػي يتيحيػػا المكقػػع عمػػى الصػػفحة 
 الخبر.

 رابعًا: العناصر البنائية لمصحف اإللكترونية:
مرئيػػة كمسػػمكعة كػػؿ مػػا فييػػا مػػف عناصػػر مقػػركءة ك  (:الييكػػؿ العػػاـ لمصػػفحة)صػػد بالبنػػاء يق

الثابتػػػػة، كالرسػػػػكـ المتحركػػػػة، كالنصػػػػكص، كاأللػػػػكاف كالكسػػػػائط الفائقػػػػة، الصػػػػكر ككمرئيػػػػة مسػػػػمكعة، 
 .(1)كمحركات البحث .. كغيرىا مف العناصر المككنة لصفحة الكيب

 الصػػحيفة اسػػـك تتغيػػر ال التػيلكتركنيػػة، اإل الصػػحؼ فػػي األساسػي التصػػميـ عناصػػر فتشػمؿ
 طريقػػة إلػػي كاأللػػكاف، باإلضػػافة العنػػاكيف كطػػرز ،كاألبػػكاب العنػػاكيف كتابػػة كطػػرؽ ،كشػػكمو ،كالشػػعار
 الفػػػػالش كممفػػػػات المتعػػػػددة الكسػػػػائط كأمػػػػاكف ،الرئيسػػػػية الصػػػػفحة كشػػػػكؿ الشػػػػعبية، الػػػػركابط تصػػػػميـ
 ،الصػػفحة كضػػكح كدرجػػة ،البيضػػاء المسػػاحة فػػي تتمثػػؿ المرئيػػة غيػػر لمعناصػػر كبالنسػػبة ،كالصػػكر
 .كاألعمدة ،كاألطر ،كالشبكات ،كاليكامش

البنائية لمصحيفة اإللكتركنية عمى اإلنترنت: مجمكعة العناصر التي تتككف كيقصد بالعناصر 
 لمنيػػا الصػػحيفة، كيختمػػؼ البػػػاحثكف فػػي تحديػػد العناصػػر البنائيػػػة لمصػػحؼ اإللكتركنيػػة، حيػػث يػػػر 

، كىػي التػي تسػتخدميا عناصـر جرافيكيـة تقميديـةأف العناصػر البنائيػة تنقسػـ إلػى:  بعض البػاحثيف
ــةمتمثمػػة فػػي: المػػتف، كالصػػكر، كالرسػػكـ، كاأللػػكاف،  الصػػحيفة المطبكعػػة، ، كىػػي وعناصــر إلكتروني

ناتجػػػػة عػػػػف دمػػػػج كسػػػػائؿ االتصػػػػاؿ الحديثػػػػة بعضػػػػيا بػػػػبعض، كمنيػػػػا: الػػػػنص التشػػػػعبي، كالرسػػػػـك 
 المتحركة، كالكسائط المتعددة.

كتشػػمؿ  عناصــر تيبوغرافيــة،أخػركف أف العناصػػر البنائيػػة مككنػػة مػف:  بػػاحثكف لفػي حػػيف يػػر 
النصػػػػكص كالخطػػػػكط كالعنػػػػاكيف كالفكاصػػػػؿ كالجػػػػداكؿ، كىػػػػي التػػػػي تتميػػػػز بيػػػػا الصػػػػحؼ التقميديػػػػة، 

                                                           

 .55، ص مرجع سابقإخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، حلم  زلسب، ( 1)
  :(2007القاهرة: الدار ادلصرية اللبنانية: ) 1، ط مستديل طيا ة الصحف العربية رقديا  ن، لديمروة لمال ا -الباحكون هم 

 مرجع سابق،زلمد الشربيين،  -                 
  :مرجع سابقبسن" العقباوي،  -الباحكون هم. 

 .مرجع سابقماجد تربان، اإلنرتن" والصحافة اإللمرتونية: رؤية مستقبلية،  -                 
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كتشػمؿ األلػكاف، كالصػكر كالرسػكمات، كىػذه العناصػر تتميػز بأنيػا مشػتركة بػيف  عناصر جرافيكية:ك
عناصـر ة، كالصحؼ التقميدية كاإللكتركنية، إال أف التقدـ التكنكلكجي أضفي إلييا مزيػدان مػف الجاذبيػ

 كتشمؿ الرسكـ المتحركة كالكسائط المتعددة كالنص الفائؽ. تكنولوجية:

 :(1)بينما صنفيا حممي محسب كالتالي

: كىػػي التػػي تسػػتخدميا الصػػحؼ اإللكتركنيػػة فػػي تقػػديـ مكادىػػا العناصــر البنائيــة األساســية 1
 إلى المستخدـ، كىذه العناصر ىي:

 لصكر الثابتة.العناصر البنائية التقميدية: النصكص كا 
  الكسػػػػػػػائط المتعػػػػػػػددةMultimedia كتشػػػػػػػمؿ الصػػػػػػػكت كلقطػػػػػػػات الفيػػػػػػػديك كالرسػػػػػػػـك :

 المتحركة.
  الكسائط الفائقةHypermedia. 

كىػػي التػػي تسػػتخدميا الصػػحؼ اإللكتركنيػػة لتػػدعيـ العناصػػر  العناصــر البنائيــة المســاعدة: 2
كيػػد عمػػى العناصػػر األساسػػية، إذ ال تحتػػكم عمػػى معمكمػػات فػػي حػػد ذاتيػػا إنمػػا تسػػتخدـ لمتأ

 األساسية، كىذه العناصر ىي:
 األلكاف 
 .الحدكد كالفكاصؿ 

تتميػػز ىػػذه العناصػػر بتفاعميػػة المسػػتخدـ معيػػا، كتعػػد لصػػيقة  العناصــر البنائيــة التفاعميــة: 3
 الصمة بالكسيمة الجديدة، كيمكف تقسيميا إلى نكعيف:

 ا خػػريف، كتشػػتمؿ : كىػػي التػػي يتكاصػػؿ مػػف خالليػػا المسػػتخدـ مػػع تفاعميػػة تكاصػػمية
 عمى: البريد اإللكتركني، كغرؼ الدردشة، كالمنتديات، كاستفتاءات الرأم العاـ.

 كىػي التػي تمػد المسػتخدـ بالمعمكمػات التػي يريػدىا، كفقػان الختيػاره تفاعمية معمكماتيػة :
 كتشتمؿ عمى: محركات البحث، كاألرشفة، كخريطة المكقع.

البنائيػػػة لمصػػػحؼ اإللكتركنيػػػة مػػػف نمػػػكذج المػػػدخؿ كتنطمػػػؽ الباحثػػػة فػػػي تقسػػػيميا لمعناصػػػر  
الميجف، القائـ عمى التػزاكج بػيف العناصػر التقميديػة لمصػحافة المطبكعػة كالعناصػر اإللكتركنيػة التػي 

                                                           

 .56-55، ص مرجع سابق إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، حلم  زلسب،( 1)



 ل الثاني "إخراج وتصميم الصحف اإللكترونية"الفص
 

91 
 

تكفرىػػا البيئػػة الجديػػدة لمصػػحافة كىػػي اإلنترنػػت، مػػع محاكلػػة دمػػج بػػيف تقسػػيمات البػػاحثيف األخػػريف 
 البنائية بما يتفؽ مع النمكذج.لمخركج بمنظكمة شاممة ألىـ العناصر 

كبناءن عمي ذلؾ فاف العناصر البنائية لمصحؼ اإللكتركنية تنقسـ إلى نػكعيف، ىمػا: العناصػر 
، ىػػي: الخطػػكط )النصػػكص(، كالحػػدكد كالفكاصػػؿ، كأخػػرل ةالتقميديػػة، كتضػػـ: العناصػػر التيبكغرافيػػ

العناصػػر اإللكتركنيػة الػػذم يضػػـ  عناصػر جرافيكيػػة، كىػي: الصػػكر كاأللػػكاف، أمػا النػػكع الثػاني، فيػػك
الكسػػػائط المتعػػػددة كالنصػػػكص الفائقػػػة، كأخػػػرل عناصػػػر تفاعميػػػة، كتنقسػػػـ إلػػػى تفاعميػػػة معمكماتيػػػة، 
كتحتػػػػكل عمػػػػى محركػػػػات البحػػػػث، كاألرشػػػػيؼ، كخريطػػػػػة المكقػػػػع، كتفاعميػػػػة تكاصػػػػمية تضػػػػـ البريػػػػػد 

كأخيػػػػػران مكاقػػػػػع التكاصػػػػػؿ  ،اإللكتركنيػػػػػة بأقسػػػػػامو، كالمنتػػػػػديات كغػػػػػرؼ الدردشػػػػػة كاسػػػػػتفتاءات الػػػػػرأم
 االجتماعي، كفي المباحث التالية تتناكؿ الباحثة تمؾ العناصر البنائية بشيء مف التفصيؿ.
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 نثاملبحث انثا
 انعناصر انبنائية انحقهيدية

 

 ،النصػػكص ، كتشػػمؿ:ىػػي العناصػػر التػػي كرثتيػػا الصػػحافة اإللكتركنيػػة مػػف نظيرتيػػا الكرقيػػة
كالحػدكد كالفكاصػؿ، كتعتمػد عمييػا فػي تقػديـ المضػمكف إلػى المسػتخدـ،  ،كاأللكاف ،كالرسكـ ،كالصكر

)النصػػكص،  ةعناصػػر تيبكغرافيػػىمػػا: نػػكعيف مػػف العناصػػر، إلػػى كتنقسػـ العناصػػر البنائيػػة التقميديػػة 
 (.كرسكـ كالحدكد كالفكاصؿ(، كعناصر جرافيكية )ألكاف كصكر

افة الكرقيػػة، كرثػػت معيػػا بعػػض كمثممػػا كرثػػت الصػػحافة اإللكتركنيػػة ىػػذه العناصػػر مػػف الصػػح
نيا لـ تقبؿ اأخرل ف ناحيةكمف  ناحية،قكاعدىا المتعمقة بكضعية ىذيف العنصريف عمى الصفحة مف 

كؿ قكاعد النصكص كالصكر؛ إنما عدلت في بعضيا، كقدمت قكاعد جديدة تتػكاءـ مػع المسػتحدثات 
 .(1)التكنكلكجية

 أواًل: العناصر البنائية التيبوغرافية:
: تمثػػؿ البنيػػة األساسػػية أليػػة صػػحيفة سػػكاء كانػػت مطبكعػػة أك إلكتركنيػػة، كتعػػد النصــوص .1

، كتشػػػػمؿ النصػػػػكص فػػػػي الفنػػػػكف (2)العنصػػػػر الػػػػذم يحمػػػػؿ الرسػػػػالة اإلعالميػػػػة إلػػػػى القػػػػراء
قكاعػد  منيػاة ثالثة أنكاع، ىي: العناكيف، كالمقدمات، كالمتكف أك الجسـ؛ كلكؿ نكع فيالصح

 .(3)الشكمي لمصحيفة كالمتمثمة في االنقرائيةء تحكمو داخؿ البنا

 االنقرائيػػػػػةكيجػػػػػب أف تكػػػػػكف حػػػػػركؼ النصػػػػػكص عمػػػػػى درجػػػػػة عاليػػػػػة مػػػػػف يسػػػػػر القػػػػػراءة أك 
Readability كىي درجة الكفاءة التي تجعؿ مف اليسير عمى القارئ أف يتابع أكبر كميات ممكنة ،

مراعاتيػػا بالنسػػبة لحػػركؼ  مػػف حػػركؼ المػػتف، كيتصػػؿ بيسػػر القػػراءة عػػدد مػػف العكامػػؿ التػػي يجػػب
 .(4)كاتساع السطكر ،كحجميا ،كطريقة تصميميا ،شكؿ الحركؼ منيا: ،المتف

                                                           

 .60-59، ص مرجع سابق، إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"حلم  زلسب، ( 1)
 .95صمرجع سابق، أمل خةاجل،  (2)
 .61، ص مرجع سابق إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، حلم  زلسب،( 3)
 .96-95، ص مرجع سابقأمل خةاجل، ( 4)
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 يجػد ال بحيػث ،ييسر القػراءة بما الصفحة عناصر أف ينسؽ الصحفي المخرج عمى يجب كما
كالقػػػراءة، مػػػػف خػػػالؿ تزكيػػػد بالعناصػػػر المسػػػاعدة كاسػػػتخداـ الخطػػػػكط  التصػػػف  فػػػي مشػػػكمة القػػػارئ
 .(1)المناسبة

كتعرضت عديد مف الدراسات كاألدبيات ألسس عرض النص عمػى شاشػة الكمبيػكتر، كقػدمت 
 ،كطػرؽ تميزىػا ،كحجميػا ،شػكؿ الحػركؼ :مػف حيػث ،إرشػادية لعػرض النصػكص المكتكبػة ان خطكط

نػػػكع الخػػػط كحجمػػػو كاتسػػػاع  –تمػػػؾ الجزئيػػػات  عػػػرض، فيمػػػا يمػػػي (2)كالفػػػراغ بػػػيف الكممػػػات كالسػػػطكر
 بشيء مف التفصيؿ كعنصر أساسي مف عناصر تصميـ الصحيفة اإللكتركنية. -السطكر

:  يعد مف أىـ العكامؿ التي تؤثر عمى عممية يسر القراءة، كيقصد بو الطريقػة نوع الخط .1.1
يػره عػف غ هالتي يظير بيػا الحػرؼ عمػى الػكرؽ أك الشاشػة، كيعنػي أيضػا منظػره المنفػرد الػذم يميػز 

 فػػػي األىػػػـ المػػػادة تعػػػد التػػػي الصػػػحفية المتػػػكف عػػػف التعبيػػػر أداة ، كتمثػػػؿ الحػػػركؼ(3)مػػػف الحػػػركؼ
 التػػػي الماضػػػية، السػػػنكات خػػػالؿ كبيػػػرة تطػػػكرات شػػػيدت كلقػػػد الصػػػحافة، فػػػي المقدمػػػة المضػػػاميف

كال سػػيما مػػع التطػػكرات الكبيػػرة التػػي  المعاصػػرة، الحػػركؼ أشػػكاؿ مػػف العديػػد اكتشػػاؼ عػػف أسػػفرت
 .(4)دخكؿ الحاسبات ا لية لمعمؿ الصحفيرافقت 
فقدمت برامج معالجة الكممات أشكاالن مختمفة مف الحركؼ الممدكدة كالمضغكطة، كالحركؼ  

المحددة كالمظممة، كالحركؼ الشبكية كالرمادية، كالحركؼ المعككسة، كما شابو ذلؾ مف تأثيرات، 
 ،الضػـ :مثػؿ ،كىػي الحػركؼ التػي تحمػؿ حركػات الشػكؿ ،كما كفػرت الحػركؼ العربيػة المشػككلة

 .(5)كالتنكيف، كتساعد القارئ عمى القراءة كالفيـ الصحي  ،كالسككف ،كالكسر ،كالفت 

مراعاتيػػا عنػػد اختيػػار الخطػػكط، كقػػديمان  ينبغػػيكلكػػؿ نػػكع مػػف الحػػركؼ مميزاتػػو الخاصػػة بػػو، 
 CSSك HTMLرات الحديثػة مػف كانت الخطكط تيكضػع مػف قبػؿ المتصػف ، كلكػف فػي ظػؿ اإلصػدا

                                                           

 .67، ص مرجع سابق اإلخراج الصحف  اإللمرتو" والتجهيةات الفنية، حسنن شفي ،( 1)
 .172، ص مرجع سابقبسن" العقباوي، ( 2)
 .70، ص مرجع سابق اإلخراج الصحف  اإللمرتونية والتجهيةات الفنية، ( حسنن شفي ،3)
 .24-23ص  مرجع سابق، العسمر، فهد( 4)
 .97، ص مرجع سابقأمل خةاجل، ( 5)
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أصػػػب  بامكػػػاف المصػػػمـ اختيارىػػػػا، كالبػػػد مػػػف مراعػػػاة الخطػػػػكط االفتراضػػػية المكجػػػكدة عمػػػى أجيػػػػزة 
ال سيقكـ المتصف  بعرض المكقع بالخط االفتراضي كالمحدد مف قبمو  .(1)المستخدـ كار

 ,Times New Roman, Georgia (Serif)ىي:  الخطكط شيكعان كاستخدامان، كأكثر أنكاع

Arial and Verdana (San Serif) حيػث يمثػؿ خطػي  ،Times New Roman and Arial 
األكثر شيكعان في الصحافة المطبكعة؛ ألنيما األكثر كضػكحان كاقتصػادان فػي المسػاحة باإلضػافة إلػى 

 – Georgia and Verdana –يف خػر ا  فشعبتيما فػي الكسػائؿ المطبكعػة، بينمػا يسػتخدـ الخطػي
 .(2)بة لمكيب نظران لكضكحيما عمى شاشة الكمبيكترلمكتا

كتكضػػ  الدراسػػات كاألدبيػػات فػػي أفضػػمية الخطػػكط المسػػتخدمة عمػػى صػػفحات الكيػػب، أف  
ىك أفضؿ الخطكط مف حيث الكضكح كسيكلة القراءة، كيفضؿ استخدامو في النصكص  Arialخط 

مػػف الخطػػكط المفضػػؿ اسػػتخداميا، كرأت أف  Verdana، ككػػذلؾ يعػػد خػػط )جسػـ المػػادة اإلعالميػػة(
 حممػي محسػب أف خػط ل، كيػر (3)ىػك األسػكأ مػف حيػث المقركئيػة Times New Romanخػط 

Arial   ىك األفضؿ بالنسبة لمعناكيف كالمقدمات، أما خطVerdana فيك األنسب لمنص المستمر ،
يػػػة تكصػػػمت ألنسػػػب بلدراسػػػات عر ميزيػػػة، مكضػػػحان عػػػدـ تمكنػػػو مػػػف الكصػػػكؿ فػػػي المغػػػة االنج كذلػػػؾ

 .(4)مقراءةالخطكط العربية كأيسرىا ل

مناسػبان  Arialمػع حممػي محسػب بػأف خػط  Patrick Lynch and Sarah Hortonيتفؽ ك 
 Patrickمناسػػبان لمػػنص المسػػتمر، حيػػث يعتبػػر  Verdanaلمعنػػاكيف، كيختمػػؼ معػػو فػػي أف خػػط 

                                                           

(1)  Lynch, P. & Horton, S. ,Web Style Guide, 3rd edition, available at: www.webstyleguide.com, 
Chapter 8 "Typefaces",http://webstyleguide.com/wsg3/8-typography/4-web-typefaces.html.   
(2) Banerjee, J., Majumdar, D., Pal, M., & Majumdar, D., "Readability, Subjective Preference 
and Mental Workload Studies on Young Indian Adults for Selection of Optimum Font Type and 
Size during Onscreen Reading", A US National Library of Medicine enlisted Journal, Vol. 4, No. 
2, 2011, P. 132. 

 إمل: انمتر( 3)
 176-175، ص مرجع سابقمد الشربيين، زل. 
 ،65، ص مرجع سابق إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، حلم  زلسب. 
 258، ص مرجع سابقنرتن" والصحافة اإللمرتونية رؤية مستقبلية، إلماجد تربان، ا. 

 Ali, A., Wahid, R., Samsudin, Kh., & Idris, M., Op. Cit. p. 27. 
 .65، ص مرجع سابق إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، زلسب،حلم  ( 4)

http://www.webstyleguide.com/


 ل الثاني "إخراج وتصميم الصحف اإللكترونية"الفص
 

94 
 

Lynch and Sarah Horton ان كاألنسػػب لمنصػػكص بػػأف الخطػػكط الرقيقػػة ىػػي األكثػػر كضػػكح
بػػالقراءة، كذلػػؾ كفقػػان لمدراسػػات كاألبحػػاث فػػي ىػػذا المجػػاؿ، كمػػف كجيػػة نظرىمػػا يعػػد خػػط  ةالمسػػتمر 

Georgia (1)ىك األنسب لمنصكص عمى صفحات الكيب. 

أنػػو يجػػب أف  Patrick Lynch and Sarah Hortonمػػف حممػػي محسػػب ك كيشػير كػػؿ 
الفئػػػة؛ بيػػػدؼ خمػػػؽ كحػػػدة الرؤيػػػة فػػػي ك تسػػػتخدـ الصػػػحيفة اإللكتركنيػػػة الخطػػػكط مػػػف نفػػػس العائمػػػة 

الصػفحة، حيػث يجػػب أف تسػتخدـ نفػس عائمػػة الحػركؼ فػي العنػػاكيف، كقكالػب النصػػكص، كاألزرار، 
 .(2)كالقكائـ، مع مراعاة االختالؼ بالحجـ كالكثافة

الشػربيني،  محسب، كمحمد الغني، كحممي عبد فكزم دراسة مثؿ: العربية، الدراسات أكدت كقد 
 لكتركنيػةاإل الصػحؼ فػي المػتف فػي المسػتخدمة الخطػكط أغمػب كماؿ أف أحمد دراسة إلي باإلضافة
 & Aerial  &  Simplified  Arabic & Arabic Transparent ىػي: كالعربيػة، المصػرية

Time New Roman فػي السػابقة الخطػكط عمػى الصػحؼ معظػـ اعتمػدت لمعنػاكيف ، كبالنسػبة 
 .Tahoma(3)خط  إلى باإلضافة أكبر، كثافة كدرجة أكبر ببنط كلكف العناكيف،

ىنػػاؾ مجمكعػػة مػػف العكامػػؿ التػػي تػػؤثر فػػي يسػػر قػػراءة حػػركؼ الػػنص عمػػى صػػفحات الكيػػب،  
 :(4)كىذا يتطمب مراعاة ما يمي

 الخطكط غير التقميدية.البساطة في التصميـ، كالتقميؿ مف الخطكط المزخرفة، كتجنب  .1
تجنػػب المبالغػػة فػػي تمييػػز الػػنص، أك اسػػتخداـ أكثػػر مػػف كسػػيمة تميػػز بشػػكؿ متجػػاكر؛  .2

 ألف ذلؾ يؤدم إلى تشتت القارئ.
                                                           

(1)  Lynch, P. & Horton, S. , Op. Cit. chapter 8, Typeface, available at: 
http://webstyleguide.com/wsg 3/8 -typography/4-web-typefaces.html  

 انمتر إمل: (2)
 ،66، ص مرجع سابق إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، حلم  زلسب. 

 Lynch, P. & Horton, S. , Op. Cit. chapter 8, Typeface, available at: 
http://webstyleguide.com/wsg3/8-typography/4-web-typefaces.html 

.79-78، ص مرجع سابقهيكم مؤيد، ( 3)
 انمتر إمل:( 4)

  ،174-172، ص مرجع سابقبسن" العقباوي. 
 259، ص مرجع سابقرؤية مستقبلية،  :نرتن" والصحافة اإللمرتونيةماجد تربان، اإل. 
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تأكيد أىمية العناكيف باستخداـ الحركؼ المائمة في كتابة أجػزاء منيػا؛ لتحقيػؽ نػكع مػف  .3
 التبايف.

الخػػػط الكػػػكفي مػػػع المكضػػػكعات  اختيػػػار نػػػكع الخػػػط المناسػػػب مػػػع المكضػػػكع، كاختيػػػار .4
 اإلسالمية.

الخطػػكط أك الحػػركؼ؛ لكسػػر الرتابػػة كتجديػػد نشػػاط القػػارئ،  مػػفاسػتخداـ أنػػكاع متعػػددة  .5
 بشرط أال يزيد ذلؾ عمى ثالثة أشكاؿ أك أنكاع.

 مػػػف 1/72)البػػػنط  بكحػػػدة كيقػػػاس الحػػػرؼ، ارتفػػػاع بػػػو : يقصػػػدحجـــم الخـــط )الحـــروف( .1.2
، كيتػػأثر التحديػػد (1)أسػػفمو الحػػرؼ أعمػػى بػػيف تفصػػؿ التػػي المسػػافة مقػػدار عمػػى كيعتمػػد ،(البكصػػة

، كالقدرات Pixelحجـ شاشة الكمبيكتر، كالكثافة النقطية لمعرض  :منيا ،األمثؿ لمخط بعدة عكامؿ
كممػػا صػػغر حجػػـ الخػػط، لػػذا  (Pixel)البصػػرية لػػدل المسػػتخدـ، حيػػث كممػػا زادت الكثافػػة النقطيػػة 

، كمػػػػف ثػػػػـ اسػػػػتخداـ حجػػػػـ الخػػػػط بالضػػػػبط كثافػػػػة العػػػػرض المثمػػػػىف يحػػػػدد يجػػػػب عمػػػػى المصػػػػمـ أ
، كيعد حجػـ الحػرؼ المسػتخدـ مػف العكامػؿ الميمػة المػؤثرة فػي يسػر القػراءة، فػالحركؼ (2)المناسب

 .(3)الكبيرة مريحة لعيف القارئ التي يجيدىا صغر حجـ الحرؼ
عمى شاشة  المناسبة طىناؾ العديد مف الدراسات العربية كاألجنبية التي درست أحجاـ الخطك 

التػي تناكلػت الخطػكط األكثػر  Michael Bernard & Melissa Millsدراسػة منيػا ، الكمبيػكتر
؛ بيػػدؼ التعػػرؼ عمػػى دقػػة تمػػؾ Arial, Times New Roman :شػػيكعان عمػػى االنترنػػت، كىمػػا

الدراسػػة عمػػى مجمكعػػة مػػف المشػػاركيف،  تالخطػػكط ككضػػكحيما كالحجػػـ المناسػػب لمقػػراءة، حيػػث تمػػ
ذك  Arial، كتكصػمت الدراسػة إلػى أف الخػط ةكطيمب منيـ قراءة مقاطع مف النصكص بأحجاـ مختمف

بػنط  12ذك  Times New Romanبػنط ىػك األفضػؿ كضػكحان بػالقراءة، ككػذلؾ خػط  12الحجػـ 
 .(4)أيضان يككف كاضحان كسيؿ القراءة

                                                           

 .75، ص مرجع سابقهيكم مؤيد، ( 1)
 .175-174، ص مرجع سابقبسن" العقباوي، ( 2)
 .71، ص مرجع سابق ، اإلخراج الصحف  اإللمرتو" والتجهيةات الفنية،حسنن شفي ( 3)

(4)  Michael Bernard & Melissa Mills, So, What Size and Type Should I Use on My Website?, 
Usability News, Vol. 2 Issue 2, July 2000, available at: http://usabilitynews.org/so-what-size-and-
type-of-font-should-i-use-on-my-website/, retrieved at: 7\4\2014. 

http://usabilitynews.org/so-what-size-and-type-of-font-should-i-use-on-my-website/
http://usabilitynews.org/so-what-size-and-type-of-font-should-i-use-on-my-website/
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حػػكؿ تفضػػيؿ األطفػػاؿ  Michael Bernard & Othersلمبػػاحثيف  لكفػػي دراسػػة أخػػر 
لمخطكط لمقراءة عمى الكمبيكتر، كذلؾ مف خالؿ دراسة أربعة أنكاع لمخطكط تتراكح أحجاميا ما بيف 

 Times New Roman, Courierمتطكعػان، كالخطػكط ىػي:  مشػاركان  27ط، عمػى بػن 12-14

New, Arial, and Comic Sans Ms بػنط ىػك األفضػؿ  14، كخمصػت الدراسػة إلػى أف الحجػـ
ىمػا  Arial & Comicكاألسيؿ قراءةن بالنسػبة لألطفػاؿ لمقػراءة عمػى شاشػة الكمبيػكتر، ككػاف خطػي 

 .(1)العينة لدلأكثر تفضيالن 

 لكتركنيػػةاإل الصػػحؼ فػػي لمخػػط مقػػاس اسػػتخداـ أسػػس كضػػعت التػػي العربيػػة الدراسػػات كمػػف
 الصػحؼ فػي المسػتخدمة لمخطػكط حجػـ أنسػب أف عمى أكدت التي الغني عبد فكزم دراسة العربية،

 نظران  القارئ؛ عيف الحجـ، كيجيد صغير أنو غير مقبكؿ فيك 12 بنط بنط، أما 14 ىك االلكتركنية
 فػػي المسػػتخدـ الحجػػـ أف أثبتػػت كمػػاؿ أحمػػد دراسػػة أمػػا سػػطكره، بػػيف البيػػاض حجػػـ كضػػيؽ لصػػغره
 صػحؼ خمػس فػي اسػتخدـبػنط  12 جػاءت الدراسػة عينػة بالصػحؼ الخاصة المكضكعات تفاصيؿ
 ثػػػالث مػػػع اسػػػتخدـ 10 ، كبػػػنط%27 بنسػػػبة صػػػحؼ أربػػػع مػػػع اسػػػتخدـ 11 ، كبػػػنط%33 بنسػػػبة
 أحجػاـ تراكحػت لمعنػاكيف كبالنسػبة ،%20 بنسػبة صػحؼ ثػالث مػع 9 ، كحجـ%20 بنسبة صحؼ
 .(2)(14،18) بنط بيف العناكيف

بػنط ىػك األفضػؿ لمقػراءة المسػتمرة بنسػبة  12أف الحجػـ  محسػب حممي دراسة بينت حيف في
، التػػي انسػػجمت مػػع الدراسػػة التحميميػػة لصػػحؼ -الدراسػػة الميدانيػػة –% مػػف عينػػة األكػػاديمييف 85

 .(3)كحجـ لممتكف 12 البنط الدراسة، حيث استخدمت صحؼ الدراسة األربعة

الخػػط المثػالي المعػػركض عمػػى اتفقػت الدراسػػات التػي تناكلػػت فحجػـ الخػػط المثػػالي، كأمػا عػػف 
شاشػػة الكمبيػػكتر، عمػػى ضػػركرة أف يكػػكف ىػػذا الخػػط أكبػػر مػػف الخػػط المقػػدـ فػػي الكتابػػة الكرقيػػة، بيػػد 
أنيا اختمفػت اختالفػان طفيفػان حػكؿ الحجػـ المناسػب ليػذا الخػط، كثمػة قاعػدة تحكػـ عالقػة حجػـ الخػط 

                                                           

(1) Michael Bernard, Melissa Mills, Talissa Frank, & Jan Mckown, Which Font Do Children 
Prefer to Read Online?, Usability News, Vol. 3 Issue 1, Jan. 2001, available at: 
http://usabilitynews.org/which-fonts-do-children-prefer-to-read-online/, retrieved at: 7\4\2014. 

 .75-75، ص مرجع سابق( هيكم مؤيد، 2)
 .92، ص مرجع سابق إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، حلم  زلسب،( 3)

http://usabilitynews.org/which-fonts-do-children-prefer-to-read-online/
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ف بمقػػػدار نقطػػػة أك لمػػػتفػػػي الصػػػفحة، ىػػػي: ضػػػركرة أف تكػػػكف المقػػػدمات أكبػػػر مػػػف حجػػػـ خطػػػكط ا
أف تككف العنػاكيف أكبػر مػف المقػدمات بمقػدار نقطػة أك نقطتػيف؛ بيػدؼ التػدرج نقطتيف، ككذلؾ البد 

 .(1)في الحجـ لمنص، كمراعاة الرؤية البصرية لمقارئ

تػؤثر عمػى طكلػػو،  التػي: يقصػد بػو مجمكعػة الحػػركؼ المشػكمة لمسػطر، اتسـاع السـطور .1.3
 لطػػكؿ المناسػػب الحجػػـ تحديػػد فػػي بكغرافيػػايالت عممػػاء ، كتبػػايف(2)كالػػذم يتػػأثر بحجػػـ تمػػؾ الحػػركؼ

 مػا القكاعػد ىػذه مػف قاعػدة السطر، كلكػؿ لطكؿ مختمفة قكاعد ظيكر التبايف ىذا عف نجـ ،السطر
 .كبراىيف أدلة مف يدعميا
 تزيػد كال حرفان  خمسيف عف الحركؼ تقؿ أال ضركرة عمى تنص التي الحركؼ، قاعدة فيناؾ 

 اإلخراج مع يتناسب بما الكممات مف كبير عدد بتقديـ تسم  القاعدة كىذه حرفان، كسبعيف ثمانية عف
 عشػرة عػف الكممػات عدد يزيد أال ضركرة عمى تنص التي الكممات، قاعدة كىناؾ لمصفحات، األفقي
 حرفػػان  فالخمسػػكف يفتمتشػػابي أنيمػػا نجػػد يفتالقاعػػد مػػةءكبمكا السػػطر، فػػي كممػػات ثمػػاف عػػف يقػػؿ كأال

 .(3)تقريبان  كممة عشرة ثالثة قرابة تساكم حرفان  كسبعكف كممات، كثمانية تسع قرابة تساكم

كتتفػػػؽ معظػػػـ الدراسػػػات بػػػأف الطػػػكؿ المتكسػػػط كالقصػػػير لمسػػػطر عمػػػى شاشػػػة الكمبيػػػكتر ىػػػك 
المفضؿ؛ ألف السطر الطكيؿ يتطمب مزيدان مػف حركػات العػيف الجانبيػة، ممػا يجعميػا عرضػة لفقػداف 

بضػركرة تجنػب السػطكر  Michael Bernard and otherكصػت دراسػة أ، حيػث (4)الػنصمكػاف 
-65تتػراكح مػا بػيف  التػيمتكسػطة االتسػاع ف البػالغيف يفضػمكف السػطكر التي تمأل الشاشة؛ مبينة أ

                                                           

 .72ص  ،سابقمرجع حلم  زلسب، إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"،  (1)
ص ( 1998ادللتقي  للةباعية والنشير:  ) بيريوت: دار1ط  اإلخاراج الصاحفي والتصادي  باين األقااإل واألفكاار والحااسايب،عبد العةية الصويع ، ( 2)

246. 
 .367ص  مرجع سابق، إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، حلم  زلسب،( 3)

(4) See: 

 Michael Bernard, Marissa Fernandez, and Spring Hull, The Effects if Line Length on 
Children and Adults' Online Reading Performance, Usability News, July, 2002, available 
at: http://usabilitynews.org/the-effects-of-line-length-on-children-and-adults-online-
reading-performance/, retrieved at: 7\4\2014. 

 Shaikh, D. , The Effects of Line Length on Reading Online News, Usability News, 
2005, available at: http://usabilitynews.org/the-effects-of-line-length-on-reading-
online-news/, retrieved at: 7\4\2014. 

http://usabilitynews.org/the-effects-of-line-length-on-children-and-adults-online-reading-performance/
http://usabilitynews.org/the-effects-of-line-length-on-children-and-adults-online-reading-performance/
http://usabilitynews.org/the-effects-of-line-length-on-reading-online-news/
http://usabilitynews.org/the-effects-of-line-length-on-reading-online-news/
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75 CPL  45، أمػػػا األطفػػػاؿ يفضػػػمكف السػػػطكر القصػػػيرة المككنػػػة CPL(1)أمػػػا دراسػػػة ،Dawn 

Shaikh 35كجدت أف السطكر القصيرة التي تحتكم عمى CPL  تككف أسيؿ بػالقراءة كأكثرىػا راحػةن
العينػػػة،  لػػػدلىػػػي األخػػػرل مفضػػػمة  95CPLلمعػػػيف، ككػػػذلؾ بينػػػت أف السػػػطكر التػػػي تحتػػػكم عمػػػى 

 .(2)كمناسبة لمقراءة

 متكسػطةأف تفػكؽ السػطكر  Jonathan Ling and Paul van Schaikكأكػدت دراسػة 
ث األفضػػمية كالسػػيكلة بػػالقراءة، مكضػػحةن أف السػػطكر الطكيمػػة تسػػاعد فػػي الحصػػكؿ الطكيمػػة مػػف حيػػ

لممعمكمػػات،  Scanningعمػػى كميػػات مػػف المعمكمػػات بسػػرعة، كتسػػاعد القػػارئ فػػي عمميػػة الفحػػص 
 .(3)ليس بيدؼ القراءة

 بػيف الفصػؿ خالليػا مػف يمكػف التي اإللكتركنية كيقصد بيا العناصرالحدود والفواصل:  .7
 الكامػؿ، الفصػؿ تحقيػؽ عمػى العناصػر ىػذه كتسػاعد اإللكتركنية، لمصفحة المككنة الكحدات

 العناصػر بػيف الفاصمة الحدكد تحديد في تستخدـ أنيا كما الصفحة، كحدات بيف الجزئي أك
 .(4)كحدة لكؿ المككنة

كتستخدـ الصحؼ اإللكتركنية الفكاصػؿ؛ لمفصػؿ بػيف األخبػار كالمكضػكعات الصػحفية، كمػف 
 كاإلطػػػارات، الجػػػداكؿ، ، حيػػػث تسػػػتخدـ(5)الفكاصػػػؿ مػػػا ىػػػك تقميػػػدم، كمنيػػػا مػػػا ىػػػك تكنكلػػػكجيىػػػذه 

، كرغػػـ اخػػتالؼ (6)كالخطػػكط كػػأدكات فصػػؿ تقميديػػة، كالصػػكر كاأليقكنػػات كػػأدكات فصػػؿ تكنكلكجيػػة
الفكاصؿ كالحدكد بيف الصحؼ اإللكتركنية كالمطبكعة إال أنيػا تنقسػـ إلػى: فكاصػؿ تنظيميػة، تيػدؼ 

                                                           

  يقصدCPL وه  اختصار د احلروف ادلوجودة بالسةر الواحدبعد ،Character Per Line. 
(1) Bernard, Michael, Fernandez, M., and Hull, S., Op. Cit.    
(2) Shaikh, D. , Op. Cit. 
(3) Ling, J., & Schaik, P., The Influence of Font Type and Line Length on Visual search and 
Information Retrieval in Web Page, International Journal of Human-Computer Studies, 2006, 
P.404. 

 .105، ص مرجع سابق( صاا العنةي، 4)
 .260، ص مرجع سابقماجد تربان، اإلنرتن" والصحافة اإللمرتونية: رؤية مستقبلية، ( 5)
 .105، ص مرجع سابقصاا العنةي، ( 6)
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تضفي لصفحة الكيب مسحة جمالية أكثر مػف  التييـ كترتيب المضمكف، كفكاصؿ جمالية، إلى تنظ
 .(1)ككنيا أداة فصؿ

 :(2)كينبغي اإلشارة إلى أف الفكاصؿ تقكـ بمجمكعة مف األدكار

 تحديد عالقات االتصاؿ، أك االنفصاؿ لمساحات الصفحة التي تشغميا المكاد التحريرية. .1
 بحيث ال تختمط عيف القارئ بيف المكاد المتجاكرة.القياـ بعممية القراءة،  .2
عطائيا أىمية معينػة،  .3 التأكيد، مثؿ إحاطة بعض العناصر باطار أك جداكؿ لمتأكيد عمييا كار

 مما يضفى عمى الصفحة قيمة جمالية.

 يػػركف البػػاحثيف بعػػض أف إال االلكتركنيػػة الصػػحؼ إخػػراج فػػي الفصػػؿ عناصػػر أىميػػة كرغػػـ
 يجػػدكف االنترنػػت شػػبكة مسػػتخدمي مػػف كثيػػران  أف إذ منيػػا، اإلقػػالؿ أك العناصػػر تمػػؾ تجنػػب ضػػركرة
 كيعػػزك الجػػداكؿ، أك األطػػر داخػػؿ اإللكتركنيػػة الكحػػدات خاصػػةن  المكضػػكعات، تصػػف  فػػي صػػعكبة
 ألف أك الصػػػفحات، تصػػػميـ فػػػي كالجػػػداكؿ األطػػػر، كضػػػكح عػػػدـ إلػػػى السػػػبب ىػػػذا البػػػاحثيف بعػػػض

 المبينػة المتصػفحات أف كمػا األطػر، قراءة تستطيع ال نترنتاإل متصفحك يستخدميا التي البرمجيات
 الخاصػة المتصػفحات بيػا تقػكـ التػي نفسػيا بالطريقػة الجػداكؿ تعػرض ال قػد عػاـ بشػكؿ الػنص عمى

 .(3)بو صممت الذم الشكؿ مف الكثير تفقد الصفحات فاف لذلؾ كنتيجة بالصكر،

 اإللكترونية بإيجاز:وفيما يمي عرض أىم عناصر الفصل والحدود بالصحف 

بتنظػػيـ  كىػػي عبػػارة عػػف مجمكعػػة مػػف األعمػػدة كالصػػفكؼ التػػي تقػػكـ :Tablesالجــداول . 1
مػػػا يػػػتـ اسػػػتخداميا لعػػػرض بيانػػػات جدكليػػػة، باإلضػػػافة إلػػػى ككنيػػػا أداة  الػػػنص كالصػػػكر بيػػػا، كغالبػػػان 

 .(4)تنظيمية أك تخطيطية لصفحة الكيب

                                                           

 .178-167، ص مرجع سابقإخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"،  حلم  زلسب، ( 1)
 .177، ص مرجع سابقزلمد الشربيين، ( 2)
 .106ص  ،مرجع سابقصاا العنةي، ( 3)
 .62-61ص  (2004 لبنان، ممتبة: )بريوت 1ط، اإلنترنت الشرلة ادلصرية لوصلمان، (4)
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اإللكتركنيػػػة عػػػف تمػػػؾ المسػػػتخدمة فػػػي الصػػػحؼ كتختمػػػؼ الجػػػداكؿ المسػػػتخدمة فػػػي الصػػػحؼ 
المطبكعػة، حيػث الجػداكؿ فػي الصػحؼ المطبكعػة عبػارة عػف خطػكط رأسػية كأفقيػة لتسػتخدـ لمفصػؿ 
بػػػيف الكحػػػدات المشػػػتركة فػػػي تصػػػميـ الصػػػفحة، كتقسػػػـ الجػػػداكؿ بالصػػػحؼ المطبكعػػػة إلػػػى نػػػكعيف، 

ضية، كىي خطكط أفقية تفصؿ طكلية، كىي الخطكط الرأسية التي تفصؿ بيف األعمدة، كجداكؿ عر 
، فػػي حػػيف الجػػداكؿ المسػػتخدمة بالصػػحؼ اإللكتركنيػػة مككنػػة بػػيف أعمػػدة (1)بػػيف الكحػػدات الطباعيػػة

 .(2)كصفكؼ، لتشكؿ خاليا، كيمكف أف تككف ىذه الجداكؿ ظاىرة لممستخدـ أك مخفية

المسػػتخدـ فػػي كتتميػػز بأنيػػا تحػافظ عمػػى مكقػػع الصػػحيفة ميمػػا أبحػػر : Framesاإلطــارات . 2
صػػفحات خارجيػػة عػػف مكقػػع الصػػحيفة، كمػػا أنيػػا تحػػافظ عمػػى فيػػرس الصػػحيفة )التبكيػػب(، كتسػػم  

، كرغػػـ تمػػؾ المميػػزات إال أف اإلطػػارات ال (3)بعػػرض عػػدد مػػف الصػػفحات المختمفػػة فػػي كاجيػػة كاحػػدة
عمػػى تحظػى بػػنفس القػػدر مػػف الشػػعبية مثػػؿ الجػػداكؿ، كيرجػع ذلػػؾ لصػػعكبة إنشػػاء اإلطػػارات، عػػالكةن 

صعكبة معرفة المستخدـ أم اإلطارات النشطة، حيث يختمؼ التجكؿ داخؿ إطار كاحد في الصػفحة 
 .(4)عف التجكؿ داخؿ الصفحة ككؿ؛ لذا فاف المستخدميف قد يضمكف طريقيـ داخؿ المكقع

: ىػػك العنصػػػر األكثػػر شػػػيكعان فػػي تصػػميـ المكقػػػع، ال يقتصػػر اسػػػتخدامو Linesالخطــوط . 3
المكضػػكعات، فػػيمكف اسػػتخدامو فػػي الشػػعار كفػػي مختمػػؼ أنحػػاء المكقػػع كبكافػػة  فصػػؿ بػػيفلمكػػأداة 

 .(5)أشكالو، كتأخذ أشكاؿ مختمفة، منيا األفقية، كالرأسية، كالقطرية كغيرىا

 يري  ذلؾ الصفحة فارغة؛ ألف مف معينة مساحة ترؾ ىك: . البياض أو المساحات البيضاء4
 الفصػػؿ مػػف قػػدران  تػػي ي المسػػتقمة الكحػػدات بػػيف يتػػرؾ الػػذم البيػػاض أف المعػػركؼ كمػػف القػػارئ، عػػيف

 بمػا الصػفحة إضػاءة إلى كيؤدم العيف، لحركة الطبيعي المسرل مع يتكافؽ فيك كظيفتو مع يتناسب
 فػػي كاليػػدكء البسػػاطة تحقيػػؽ عمػػى البيػػاض يعمػػؿ كمػػا الكضػػكح، مػػف عاليػػة درجػػة محتكياتيػػا يكسػػب

                                                           

 .56-55، ص مرجع سابقفهد العسمر، ( 1)
 .169-168، ص مرجع سابق إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، حلم  زلسب،( 2)
 .173ص  ،الدرجع السابق نفسه( 3)
 .166ص  (2000: جرير ممتبة: الريا:) 1 ط جرير، ممتبة: ترمجة لتديتدئين، الايب صفحات إنشاء ،بيباك و رثر بد مسيث( 4)

(5) Beaid, J., The Principles of Beautiful Web Design, 2nd edition,( Australia : Site Point Pty: 
2010) p. 83-84 
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 يزيػد كال الكحدات تتداخؿ ال حتى يقؿ ال بحيث بحذر، يتـ أف يجب البياض استخداـ الصفحة، لكف
 البيضػاء المسػاحات تكزيػع تقنػيف ضػركرة مػع الصػفحة، كحػداتبػيف  ظاىران  االنفصاؿ يبدك ال بحيث
 .(1)الصفحة أجزاء كؿ لتشمؿ

: كيقصد بيا صكرة صػغيرة مسػتحدثة لتمثػؿ فعػالن مػا أك مضػمكنان معينػان، Icons. األيقونات 5
 (2)تستخدـ بمفردىا أك مع الكمماتكيمكف أف 

إلػى الصػحيفة نكعػان مػف الحيكيػة كالجاذبيػة، بيػد  األيقكنات كأدكات فصػؿ بأنيػا تضػفي كتتميز
 .(3)أنو يعيبيا أنيا تأخذ حجمان كبيران؛ مما يعيؽ تحميؿ الصفحة بسرعة

أحجػاـ : تؤدم العناكيف ميمة الفصؿ بيف المكضػكعات، مػف خػالؿ زيػادة العناوين والصور .6
حركفيػػا، كتسػػتخدـ لمفصػػؿ بػػيف المكضػػكعات الرأسػػية، فػػي حػػيف تكتسػػب الصػػكر ميمػػة الفصػػؿ بػػيف 
المكضػػكعات مػػف ككنيػػا مرتبطػػة بأحػػد المكضػػكعات، حيػػث تكػػكف متجيػػة نحػػكه لجعػػؿ عػػيف القػػارئ 

 .(4)تجو نحك المكضكعت

 الجرافيكية: البنائية ثانيًا: العناصر
دراكػػػو بسػػػيكلة، االفػػػي جػػػذب  ان كأساسػػػي ان ميمػػػ ان : تعػػػد عنصػػػر . الصـــور1 نتبػػػاه لمفػػػف الصػػػحفي كار

فالصػػػػكر الفكتكغرافيػػػػة كسػػػػيمة كلغػػػػة لنقػػػػؿ المعمكمػػػػات، كيمكػػػػف ألم فػػػػرد ميمػػػػا اختمفػػػػت ثقافتػػػػو أف 
، كذلؾ لما ليا مف قدرات تأثيرية كمعاني ميمة تحمميا إلى القراء، حيث يتـ استخداميا مع (5)يفيميا

المتضػمنة فػي المتػكف المنشػكرة التػي ربمػا ال يمكػف الكصػكؿ المتكف؛ بيدؼ تسييؿ إيصػاؿ المعػاني 
 .(6)إلييا في ظؿ االعتماد عمى الكممات كالمعاني التحريرية فقط

                                                           

 .63-62، ص مرجع سابقفهد العسمر، ( 1)
 .167، ص سابقمرجع منار زلمد، ( 2)
 .178، ص مرجع سابق، إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"حلم  زلسب، ( 3)
 .64-63، ص ، مرجع سابقفهد العسمر( 4)
 .188-187، صمرجع سابقبسن" العقباوي،  (5)
 .34، ص مرجع سابقفهد العسمر، ( 6)
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 عػػػالـ فػػي حقيقيػػػة ثػػكرة إلػػى التصػػػكير آالت عمػػى طػػػرأ الػػذم اليائػػؿ التقنػػػي التطػػكر أدل كلقػػد
 التػي التقنيػة تمػؾ كىػي" Digital Camera" الرقميػة الكػاميرا ظيػكر فػي متمػثالن  الصػحفي التصػكير
 Film Based الرقميػػػة الفكتكغرافيػػػة عػػػالـ مػػػف بخاصػػػة كالصػػػحيفة بعامػػػة الفكتكغرافيػػػة حكلػػػت

photograph أك الفكتكغرافيػػػة باسػػػـ يعػػػرؼ مػػػا كىػػػك الرقميػػػة التقنيػػػة عمػػػى يعتمػػػد جديػػػد عػػػالـ إلػػػى 
 مختمفػػة سػػيقاتبتن الصػػكر تخػػزيف إمكانيػػة أتاحػػت التػػي  Digital photography الرقمػػي التنسػػيؽ

(PICT), (ITFF), (JIF) (JBEG )(1)اإللكتركنية كالمكاقع الصحؼ في بعضيا يستخدـ التي.  

 الصػػحيفة شػػعار فػػي يػػا:كمن لكتركنيػػة،اإل ةالصػػحيف داخػػؿ مختمفػػة بأشػػكاؿ الصػػكر كتسػػتخدـ
 كنحكىػػػا، الصػػػحيفة محتكيػػػات تبػػػرز التػػػي الثابتػػػة كاألعمػػػدة المكضػػػكعات، لعػػػرض كأخػػػرل ،"الالفتػػػة"
 األيقكنػات فػي المسػتخدمة الصػكر جانػب إلػى كنحكىػا، األخبار صكر مثؿ: المتغيرة، الصكرىناؾ ك 

 الصػػػػفحة إلػػػى العػػػكدة أك الخمػػػؼ، إلػػػى العػػػكدة أك البػػػػدء أيقكنػػػة مثػػػؿ: الصػػػفحة، داخػػػؿ التكضػػػيحية
 .(2)الحفظ أك الطباعة أيقكنة مثؿ: الخدمية، األيقكنات أك الرئيسة،

مػف حيػث   ثػالثأشػكاالن  بالصػحافة اإللكتركنيػة تتخػذ حممي محسب أف الصػكر المقدمػة كيرل
 :(3)االستخداـ، ىي كالتالي

ـــة: .1 ـــة واإلخباري كىػػػي التػػػي تقػػػدـ معمكمػػػات إلػػػى القػػػارئ، كتتعػػػد أنكاعيػػػا  الصـــور المعموماتي
كتقسيماتيا، فمنيا: الصكر الشخصية، كالمكضكعية، كاإلبيامية، كأيضان الرسػكـ التكضػيحية 

 المتمثمة في: الرسـك البيانية، كالخرائط، كاألشكاؿ التكضيحية، كالرسـك الساخرة.
بعمميػة ربػط بصػرم بػيف القػارئ  : كىك الذم يقدـ شخصية الصػحيفة، كيقػكـشعار الصحيفة .2

 كالصحيفة.
: تسػتخدـ الصػحؼ ىػذا النػكع بػدالن مػف النصػكص؛ لتقػديـ شػكؿ جمػالي إلػى الصور كـروابط .3

 المستخدـ.

                                                           

 .27-25  ص (2003 اللبنانية، ادلصرية الدار: القاهرة) ،1   ط ،الرقدية التدىية  صر في الصحافة تكىالاجيا، النجار ال ريب سعيد (1)
 .104، ص مرجع سابقا العنةي، ( صا2)
 .80، ص مرجع سابق إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، حلم  زلسب،( 3)
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يقػػاؿ أف الصػػكرة تكػػاف  ألػػؼ كممػػة، لكػػف فيمػػا يتعمػػؽ بالكيػػب، يجػػب أف نفكػػر فػػي ىػػذا األمػػر ك 
زيػادة فػي حجػـ  تياحيػث يمثػؿ إضػاف بطريقة مختمفة، تػؤدم العديػد مػف الصػكر إلػى آالؼ المشػاكؿ،

ذا لـ تيسػتغؿ جيػدان، كيمكػف أف تكػكف غيػر مفيػدة، كيجػب  (KBتحميؿ صفحة الكب ) خػذ بعػيف األكار
، كعػػػالكة عمػػػى ذلػػػؾ ضػػػركرة معرفػػػة بػػػأف (1)االعتبػػػار السػػػرعة التػػػي يتصػػػؿ بيػػػا المسػػػتخدـ باإلنترنػػػت

ثانيػػة،  30-15مػػؿ فػػي غضػػكف مسػػتخدـ الكيػػب غيػػر صػػبكر، كغالبػػان مػػا سػػيترؾ الصػػفحة إذا لػػـ تح
، فينػػاؾ (2)كعمػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ تعػد صػػفحة الكيػػب الخاليػػة مػػف المػكف، أك الصػػكر، أك الرسػػـك مممػػة
يتكجػب  التػيمجمكعة مف المعايير المرتبطة بنكع الصػكر، كحجميػا، كمكقعيػا عمػى صػفحة الكيػب، 

 .(3)مف المصمـ أخذىا بعيف االعتبار عند التصميـ

 اإللكتركنية اسػتخداـ الصفحة عمى الصكر تحميؿ مشكالت لتجنب التصميـ خبراء اقترح كلذا
 :(4)فيطريقت

 كجعميػػػا اإللكتركنيػػػة، الصػػػفحة فػػػي الحجػػػـ صػػػغيرة صػػػكر اسػػػتخداـ : كىػػػيالطريقـــة األولـــي .1
  .الصكرة مف المكبرة النسخة إلى المستخدـ فينتقؿ عميو النقر يمكف رابط بمثابة

 لتخػزيف المطمكبػة البايتػات عػدد تقميػؿ طريػؽ عػف الصػكرة حجػـ تقميػؿ ىػي: الثانيـة الطريقة .2
أحد البرامج  طريؽ عف بالصكرة المكجكدة البايتات حجـ تغيير في المصمـ كيعتمد الصكرة،

 فػػي كضػػعيا يجػػب الرئيسػػية، الصػػفحة عمػػى الصػػكر اسػػتخداـ حالػػة كفػػي الخاصػػة بالصػػكر،
 أك المكقػػع يجمػػع أف الممكػػف كمػػفتقريبنػػا،  ثػػكاني 10 كػػؿ تمقائينػػا الصػػكر بتغيػػر تسػػم  قػػكائـ

 الطريقتيف. بيف الصحيفة
 
 

                                                           

  يقصدKB باي" 1000الممبيوتر، وتعادل  يف الت ةين لسعة قياس وحدة : ه. 
ص ( 1998، )اإلميارات ادلتحيدة: اليدار العربيية للعليوم 1رمجة مرلة التعريب والجلرلة، طت، العالدية الا  مااقع وإعار  وإنشاء تصدي ماري هاغرد، ( 1)

32. 
 .170، ص مرجع سابقمنار زلمد،  (2)
 .81، ص مرجع سابق إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، حلم  زلسب،( 3)
 .96-95، ص مرجع سابقهيكم مؤيد، ( 4)
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 حػػدده عػػاـ بشػػكؿ اإللكتركنيػػة الصػفحة فػػي الصػػكر حجػػـ أف عمػػى محسػب حممػػي أكػػد حػػيف فػي
 :(1)قاعدتيف في الخبراء
 .الكاحدة الصفحة في كيمكبايت 50 إلى 25 عف المفردة الصكر حجـ تزيد أال يجب .1
 القاعػدتيف ىػاتيف كلتطبيػؽ كيمكبايػت مػائتيف عػف الكاحػدة الصػفحة في الصكر حجـ يزيد أال .2

 التػػي الثابتػػة الصػػكر بػػيف التفريػػؽ يجػػب ،اإللكتركنيػػة الصػػحؼ فػػي المكجػػكدة الصػػكر عمػػى
 إلػػى عػػدد مػػف المتغيػػرة الصػػكر كبػػيف أركانيػػا، تثبيػػت أك صػػفحاتيا فػػي الصػػحؼ تسػػتخدميا
 تقمػػػؿ أف فيجػػػب الجديػػػدة، كالمعمكمػػػات األخبػػػار تقػػػديـ فػػػي الصػػػحؼ تسػػػتخدميا التػػػيآخػػػر، 
 بسرعة. الصفحات لتحميؿ المجاؿ لتفس  الثانية الصكر مف الصحؼ

خاصة بيػا، عمػى الػرغـ مػف التنػكع فػي كلكؿ منيا مميزات ىناؾ العديد مف تنسيقات الصكر ك 
االمتػػػػػػدادات أك التنسػػػػػػيقات لمصػػػػػػكر إال أنػػػػػػو يفضػػػػػػؿ اسػػػػػػتخداـ أحػػػػػػد أىػػػػػػـ تمػػػػػػؾ التنسػػػػػػيقات، كىػػػػػػي: 

GIF,JPEG, and PNG ؛ ألنيا تمتاز بالقدرة عمى التخزيف كالنقؿ، إضافةن إلى أحجاميا المناسبة
 لمعرض عمى صفحات الكيب "اإلنترنت".

لمرسػػكـ التػػي ليػػا شػػرائط أفقيػػة لأللػػكاف، أك مسػػاحات كبيػػرة مػػف  كاءمتيػػابم GIFفتتميػػز صػػكر 
بدعميا لمشفافية، التػي تسػم  ، كتتميز (2)ألكاف متماثمة، كبفضؿ قمة األلكاف جعميا مفيدة جدان لمرسكـ

ليػػػا كضػػػع صػػػكر كخمفيػػػة دكف رؤيػػػة حػػػدكد الصػػػكرة، كىػػػذا النػػػكع مػػػف الصػػػكر يمكػػػف اسػػػتعمالو مػػػع 
 ااأليقكنات، كالشعارات، كاألزرار، كىك غير جيد مع الصكر الفكتكغرافية؛ لقمة األلكاف التػي يتضػمني

 .(3)تعمؿ عمى نظاـ فالشىذا النكع، كيمكف أف تدعـ الرسكـ المتحركة البسيطة، التي ال 

، فتعػػد لصػػيقة الصػػمة بالصػػكر الفكتكغرافيػػة، عمػػى الػػرغـ مػػف أنيػػا تسػػتخدـ JPEGأمػػا صػػكر 
، حيػػث (4)عمػػى الكيػػب إال أنيػػا تسػػتخدـ لمرسػػـك المعقػػدة كلمرسػػـك الكبيػػرة GIFبمعػػدؿ أقػػؿ مػػف صػػكر 

                                                           

 .85-84، ص مرجع سابق إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، حلم  زلسب،( 1)
 .169، ص مرجع سابق، ( رلمد الشربيين2)

(3) George, J., GIF, JPG and PNG – What's the Difference?, 2011,  Site point site, available at: 
http://www.sitepoint.com/gif-jpg-png-whats-difference/, retrieved at: 15\4\2014. 

 .82، ص مرجع سابق إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، حلم  زلسب،( 4)

http://www.sitepoint.com/gif-jpg-png-whats-difference/
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، كلضػػػػماف مميػػػػكف لػػػػكف، الػػػػذم يجعميػػػػا الخيػػػػار األفضػػػػؿ لمصػػػػكر الفكتكغرافيػػػػة 16.7تحتػػػػكم عمػػػػى 
 .(1)الحصكؿ عمى صكر جميمة ككاضحة المعالـ

كيمكػػػػف ضػػػػغط ىػػػػذا النػػػػكع مػػػػف الصػػػػكر، كمػػػػف خػػػػالؿ عمميػػػػة الضػػػػغط يمكػػػػف فقػػػػداف بعػػػػض 
، كلكػف قػد يػؤدم مثػؿ ذلػؾ الضػغط إلػى (2)معػيف البشػرية إدراكيػالالمعمكمات بالصكر، التي ال يمكف 

كتحتػػاج إلػػى  ،ة الحجػػـ عػػادةفقػػد جػػكدة الصػػكرة، كلكػػف تكػػكف الصػػكر عمػػى صػػفحات الكيػػب صػػغير 
الضػػػػغط؛ لتقمػػػػؿ مػػػػف حجػػػػـ الممػػػػؼ األمػػػػر الػػػػذم يقمػػػػؿ زمػػػػف التحميػػػػؿ، كيالئػػػػـ ىػػػػذا النسػػػػؽ الصػػػػكر 
الفكتكغرافية أكثر مػف الشػعارات أك النصػكص المزخرفػة، كيجػب تحديػد معػدؿ الضػغط بعنايػة شػديدة 

ممكنػة لمصػكرة ليؤدم إلى أعمى معدؿ ضغط كأقؿ حجـ لممؼ الصػكرة مػع االحتفػاظ بأفضػؿ صػكرة 
 .(3)األصمية

األنسػػػب لممفػػػات الصػػػكر الصػػػغيرة كالشػػػعارات كالالفتػػػات كالصػػػكر التػػػي  PNGبينمػػػا صػػػكر 
تحتكم عمى مساحات لكنية كبيرة لالستخداـ عمى مكاقع الكيب، كبالرغـ مػف أف ىػذا النسػؽ يعػد مػف 

كبمجػػػرد أف يػػػتـ دعـ مػػػف جميػػػع متصػػػفحات الكيػػػب، أفضػػؿ الطػػػرؽ لتقػػػديـ ىػػػذه الصػػػكر إال أنػػػو ال ييػػ
تػػػدعيـ ىػػػذا النسػػػؽ مػػػف كافػػػػة متصػػػفحات الكيػػػب سػػػيككف ىػػػػك االختيػػػار األكؿ عنػػػد تصػػػميـ مكاقػػػػع 

 .(4)الكيب

 

 

 

 

                                                           

(1( George, J. ,Op. Cit. 
(2)  Webopedia, JPG vs. GIF vs. PNG, 2010, available at: 
http://www.webopedia.com/DidYouKnow/Internet/JPG_GIF_PNG.asp, retrieved at: 15\ 
4\2014.  

 .169، ص مرجع سابقمنار زلمد، ( 3)
 .169، ص رجع السابق نفسهالد( 4)

http://www.webopedia.com/DidYouKnow/Internet/JPG_GIF_PNG.asp
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 أسس ومعايير استخدام الصور في الصحف اإللكترونية:

بعد عرض أنكاع الصكر المستخدمة عمػى شػبكة اإلنترنػت، كمميػزات كػالن منيػا، ىنػاؾ مجمكعػة 
يجب أف يأخذىا المصمـ بعيف االعتبار عند اختيار الصكر لمكقعػو، ىػي  مف القكاعد كاألسس التي

 :(1)كالتالي

 نػػػػكع مػػػػف -الصػػػػكر كعينػػػػات كاألزرار كاأليقكنػػػػات - الصػػػػغيرة الصػػػػكر تكػػػػكف أف مراعػػػػاة يجػػػب .1
 أيضػػان  كذلػػؾ تػػدريجيان، كلػػيس كاحػػدة مػػرة اإلنترنػػت شػػبكة عمػػي فتحيػػا يػػتـ التػػي المترابطػػة الصػػكر
 تصػػميـ فػػي GIF بتنسػػيؽ الصػػكر اسػػتخداـ يجػػب كمػػا كخمفيػػات، تسػػتخدـ التػػي لمصػػكر بالنسػػبة
 .باألبكاب الخاصة كاأليقكنات الشعارات

 بيكسػػػؿ، كاسػػػتخداـ 200×200 عػػػف مسػػػاحتيا تزيػػػد التػػػي الصػػػكر فػػػي JPEGصػػػكر اسػػػتخداـ .2
 أف ىػػك ذلػػؾ فػػي كالسػػبب بيكسػػؿ، 200×200 عػػف مسػػاحتيا تقػػؿ التػػي الصػػكر فػػي GIFصػػكر
 مػػف الكثيػػر الصػػكرة تفقػػد أف دكف المسػػاحة الضػػغط، كتقميػػؿ عمػػى  GIF نػػكع مػػف الصػػكر قػػدرة

  الصػػغيرة JPEG صػػكر فػػي تتػػكفر ال الخاصػػية ىػػذه أف كمػػا ،JPEGصػػكر مػػف أقػػؿ تفاصػػيميا
 . بيكسؿ 200×200 عف مساحتيا تقؿ التي

 مػف الصػكرة فيػو تتكػكف التػي Vector صكر ىك: األكؿ النكع الصكر، مف نكعيف بيف االختيار .3
 مػف جػزء تكبيػر كبيػر، أك بقػدر تكبيره تـ ما إذا يتأثر ال الصكر مف النكع ممكنة، كىذا مساحات
 النػكع أمػا كبيػرة، بدرجة تكبيرىا تـ ما إذا تفاصيميا الصكرة تفقد ال الحالة ىذه ففي فقط، الصكرة
 تتكػػػكف حيػػػث ،لمتعػػػديؿ قابػػػؿ غيػػػر الصػػػكر مػػػف النػػػكع ىػػػذا Bitmap كىػػػك الصػػػكر مػػػف: الثػػػاني
 مسػػاحات مػػف تتكػػكف الػػبعض، كال بعضػػيا بجػػكار المتراصػػة البيكسػػالت مػػف شػػبكة مػػف الصػػكرة
 .Vectorصكر في كما لكنية

 سػػكؼ التػػي الصػػكر مػػف احتياطيػػة بنسػػخة دائمػػان  يحػػتفظ أف لكتركنيػػةاإل الصػػحؼ مصػػمـ عمػػى .4
 .الصكر ىذه عمي جكىرية تعديالت أية إجراء قبؿ الصفحة في يضعيا

                                                           

 ( انمتر إمل:1)
  ،104-103، ص مرجع سابقهيكم مؤيد. 
  ،171-170، ص مرجع سابقمنار زلمد. 
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كضػػع عػػدد مػػف الصػػكر الصػػغيرة بػػدالن مػػف صػػكرة كاحػػدة كبيػػرة، حيػػث إف كضػػع صػػكر صػػغيرة  .5
يسػػػيؿ مػػػف إنشػػػاء ركابػػػط داخػػػؿ الصػػػكر، كخمػػػؽ تصػػػميـ فريػػػد لمصػػػفحة، كمػػػا لمصػػػكر الصػػػغيرة 

يا ذاكػرة مخبػأة تخػزف الصػكر محميػان عمػى القػرص يلػدالمتعددة ميػزة أخػرل، فأغمػب المتصػفحات 
ء مجمكعة مػف الصػفحات مسػتخدمة أجػزاء مػف الصػكر الصػغيرة الصمب بالحاسب، فاذا تـ إنشا

بػػدالن مػػف الصػػكرة الكاممػػة كػػؿ مػػرة، يقمػػؿ مػػف الػػزمف الكمػػي لمتحميػػؿ، كحيػػث أف المسػػتخدـ يخػػزف 
 مزيدان مف الصكر التي تظير في مجمكعة الصفحات فاف كؿ صفحة سيتـ تحميميا أسرع.

يؿ بػاقي الصػفحة قبػؿ تحميػؿ الصػكر، تحديد عرض كارتفاع الصكرة، مما يسم  لممتصف  بتشك .6
 كىذا أمر جيد إذا كاف المستخدـ أغمؽ اختيار عرض الصكر لتكفير الكقت.

تسػػتغرؽ الصػػكر زمنػػان طػػكيالن فػػي التحميػػؿ، كمػػف الخصػػائص التػػي تسػػيـ فػػي حػػؿ مشػػكمة زمػػف  .7
ىػػي خاصػػػية التشػػابؾ، كتعنػػػي تقسػػيـ ممػػػؼ الصػػكرة إلػػػى  GIFتتػػػكفر فػػي نسػػػؽ  التػػيالتحميػػؿ، 
يف مػػف الشػػرائط، بحيػػث إذا قػػاـ الزائػػر بزيػػارة المكقػػع الػػذم يحتػػكم عمػػى ىػػذا النسػػؽ مػػف مجمػػكعت

الصػكر، سػػتظير المجمكعػػة األكلػى أثنػػاء تحميػػؿ الصػكرة بشػػكؿ كاضػػ ، كبجػكدة عاليػػة، يسػػتفيد 
 المستخدـ بعد رؤية المالم  الرئيسية لمصكرة كبالتالي تقرير ما إذا كاف سينتظر تحميميا.

يرة كػرابط لػنفس الصػكرة األصػمية ذات الحجػـ األكبػر، الختػزاؿ زمػف تحميػؿ استخداـ صكرة صغ .8
الصكر االصمية الكبيرة، حيث أف الصكر الصغيرة يتـ تحميميا في زمف قياسي، كبيذا األسمكب 
 يتـ ترؾ الخيار لمستخدمي المكقع، فاما أف يكتفي بالصكرة الصغيرة أك مشاىدة الصكرة األكبر.

 العػرض كسػائؿ فػي الػنص كضػكح فػي المؤثرة األساسية العكامؿ أحد يعد المكف :األلوان. 7
 ميمان  عامالن  الشاشة عمى المعركضة النصكص كضكح كيعد الكمبيكتر، شاشات كباألخص المختمفة
 النصػكص فػي جػدان  ان ميمػ عػامالن  األلػكاف تبػايف كيعػد المعركضػة، المػادة مع الفرد تفاعؿ عمى كمؤثران 

 نفػس ليػا التػي األلػكاف بدمج ينص  ال لذا القراء؛ يتعب المنخفض فالتبايف الشاشة، عمى المعركضة
 العػػيف، عمػػى المختمػػؼ تأثيرىمػػا بسػػبب العػػيف يرىػػؽ ذلػػؾ ألف كاألحمػػر؛ األزرؽ مثػػؿ الطيفيػػة النيايػػة
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 يجػػذب سػػكداء، خمفيػػة عمػػى األبػػيض الػػنص مثػػؿ ة،فيػػكالخم الػػنص ألػػكاف بػػيف الشػػديد ككػػذلؾ التبػػايف
 .(1)االنقرائية يقمؿ بكثرة استخداميا كلكف االنتباه،

لممدركات؛ فيك إحساس كلػيس مػادة، يتكػكف مػف رد  ة: االستجابة السيككلكجيبالمونكيقصد 
الفعؿ الفيزيائي لمعيف كالتفسػير األكتكمػاتيكي السػتجابة العقػؿ لخصػائص طػكؿ مكجػات الضػكء عنػد 

 .(2)كضكح معيف لمستك 

 كىػي ،األماميـة األلـوان إلػى: تنقسػـ عمكمػان، نترنتاإل عمى األلكاف أف الباحثيف بعض لكير 
، كالصػػكر، كالكحػػدات، كالحػػدكد، الخطػػكط، فػػي تسػػتخدـ التػػي ــواناأل و  كنحكىػػا، كالجػػداكؿ، كالرسػػـك  ل

 الفػػراغ كمػػؿء تقنيػػة آثػػار إحػػداث فػػي تتمثػػؿ معينػػة، اتصػػالية كظػػائؼ لتحقيػػؽ تسػػتخدـ التػػي ،الخمفيــة
 .(3)المتمقي للد نفسية كآثار التصميـ، في المستخدمة الكحدات داخؿ

، كالذم يتكػكف RGBفمع ظيكر الكمبيكتر تـ االعتماد عمى تقنية عالية لأللكاف كىي نمط 
مػػف األلػػكاف: األحمػػر، كاألخضػػر، كاألزرؽ، كيمكػػف أف تمػػزج ىػػذه األلػػكاف مػػع بعضػػيا لتكػػكف ألكانػػان 

يػػؤثر عمػػى سػػرعة التحميػػؿ،  ممػػاكممػػا زاد عػػدد األلػػكاف زاد حجػػـ الممػػؼ،  ومغػػايرة، كيجػػب مراعػػاة أنػػ
درجػػة لكنيػػة لكػػؿ  256، حيػػث يتػػي  الكمبيػػكتر اسػػتخداـ (4)فعمػػى المصػػمـ مراعػػاة ذلػػؾ عنػػد التصػػميـ

ىػػي  ،لػػكف 216مػػف األلػػكاف األساسػػية المككنػػة لمضػػكء المرئػػي، كيكجػػد عػػدد مػػف ىػػذه األلػػكاف  لػػكفو 
مػػػى مكاقػػػع شػػػبكة اإلنترنػػػت، كبقيػػػة األلػػػكاف ربمػػػا ال تظيػػػر عمػػػى المكاقػػػع األلػػػكاف ا منػػػة الظيػػػكر ع

  .(5)اإللكتركنية

                                                           

بحاث مدادإل لداؤتدر الثالاث نقرائية ووضوح وتفضيل النصوص العربية يف صفحات الويب التعليمية: أثر تبياين ليون الينص واخللفيية"، اوفا  الدسوق ، "( 1)
ة "رؤى اسيرتاتيجية" )ادلنصيورة: تةيوير التعلييم النيوع  يف مصير واليوطن العيريب دلواجهية متةلبيات سيوق العميل يف عصير العودليبعنيوان "لكتية التربياة الىا ياة  

 .410ص ( 2008جامعة ادلنصورة: 
 .139، ص سابق مرجع إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، حلم  زلسب،( 2)
  ان خلفيية، اتف  الباحكون العرجل يف دراسيامم حيول الصيحف اإللمرتونيية وتصيميمها علي  شيبمة اإلنرتني" علي  أن األليوان نوعيان، ايا أليوان أماميية، وأليو

 لمال الدين.، وصاا العنةي، ووفا  الدسوق ، مروة  والباحكون، هم: بسن" العقباوي، حلم  زلسب، ماجد تربان، زلمد الشربيين
 .184، ص مرجع سابقبسن" العقباوي، ( 3)

  خيتلف منطRGB  عن النمط ادلست دم بالصحافة ادلةبوعة، وهوCMYK .وادلمون من السيال" واألرجوا"، واألصفر واألسود 
(4) Powell, T. , Web Design: The Complete Reference, 2nd edition ( Osborne\ McGraw-Hill: 
2002) p. 479-482. 

 .203ص  مرجع سابق،ن، لديمروة لمال ا( 5)
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 استخدام األلوان بالصحافة اإللكترونية:

يعد استخداـ األلكاف في الصحافة اإللكتركنية بمثابة البصمة المميزة لكؿ صحيفة، فالمستخدـ 
كتػػػذكره  ،كتػػػذكره لمصػػػحيفة مػػػف زاكيػػػةيقػػػكـ بػػػالربط البصػػػرم بػػػيف األلػػػكاف المكجػػػكدة عمػػػى الصػػػحيفة 

لمكضكعاتيا مف زاكية أخػرل، ىػذا عػالكةن عمػى مػا تحققػو األلػكاف مػف لفػت انتبػاه المسػتخدـ، كفصػؿ 
ضفاء لمسة فنية  .(1)بيف المكضكعات، كار

 كمف أكثرىا استخدامان في النصكص؛ لتحقيؽ لأللكاف، اإللكتركنية الصحؼ استخدامات تتعدد
ضػػفاء الصػػحيفة، فػػي المكجػػكدة المكضػػكعات بػػيف التبػػايف المكضػػكع، ككػػذلؾ لتحقيػػؽ  إلػػى الجاذبيػػة كار

كمضمكنيا، كاألرضيات؛ لخمؽ خمفية لمنص التي تميزه عف غيره مف  النصكص الكحدة كالتكافؽ بيف
المكضػػػكعات، إضػػػافةن إلػػػى تحقيػػػؽ التبػػػايف، كالصػػػكر، حيػػػث تضػػػفي لمسػػػة جماليػػػة عمػػػى الصػػػفحة، 

الػركابط التشػعبية، لتمييزىػا عػف بػاقي النصػكص، ك لقػارئ، كالتعبيػر عػف الكاقػع، ككذلؾ لجذب انتبػاه ا
كأيضػػػا فػػػي الحػػػدكد كعػػادةن مػػػا يسػػػتخدـ المػػكف األزرؽ لداللػػػة عمػػػى كجػػػكد رابػػط تشػػػعبي ليػػػذه الكممػػة، 

تحقيػػػؽ التبػػػايف، مػػػع عػػػدـ اإلسػػػراؼ فػػػي االسػػػتخداـ كمراعػػػاة معػػػايير السػػػػتخداـ كالفكاصػػػؿ، بيػػػدؼ 
 األلكاف.

 ستخدام األلوان في الصحافة اإللكترونية:معايير ا

تاحػة لممصػمـ االختيػار الػدرجات المكنيػة عمى الرغـ  مػا كفرتػو التقنيػات الحديثػة بػالكمبيكتر، كار
 :(2)المختمفة مف األلكاف، إال أف ىناؾ معايير عمى المصمـ أف يراعييا عند اختيار األلكاف، كىي

 جدان مف األلكاف.تجنب األلكاف الصارخة، كالدرجات الفاتحة  (1
تجنػػب تجػػاكر األلػػكاف المتعارضػػػة، مثػػؿ: المػػكف األخضػػػر كاألزرؽ؛ ألف العػػيف البشػػرية لػػػف  (2

 تميز درجات تمؾ األلكاف بشكؿ صحي .
 تجنب نقص التبايف المكني بمعني المحافظة عمى قدر مف التبايف بيف الشكؿ كاألرضية. (3

                                                           

غيري  ،، رسالة ماجساتيرالرأي العام(" -الشرق األوسط -يةانقرائية الصحف اإللمرتونية العربية: دراسة تةبيقية عل  صحف )مصر العربلرنية توفي ، "1) )
 .395( ص 2010)جامعة الةقازي : للية اآلداجل، منشورة 

 .264، ص ، مرجع سابقماجد تربان، اإلنرتن" والصحافة اإللمرتونية: رؤية مستقبلية( 2)
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دان كاألزرؽ الصارخ، أك األحمػر الفػاقع، تجنب الزيغ المكني، مثؿ: استخداـ األلكاف البراقة ج (4
 كذلؾ حتي ال يؤثر عمى شبكية العيف غير القادرة عمى التركيز في تفاصيؿ تمؾ األلكاف.

تجنػب حػاالت العمػي المػػكني عنػد تكظيػؼ المػػكف، كالػذم يحػدث فػي حالػػة النظػر إلػى شاشػػة  (5
 الكمبيكتر في الضكء المنخفض.
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 رابعاملبحث ان
 اإلنكرتونيةانعناصر انبنائية 

 

ىي العناصر التي اكتسبتيا الصحافة اإللكتركنية مف اإلنترنت، حيث كفر اإلنترنػت إمكانػات 
كتقنيات ميزتيا عف نظيرتيا المطبكعة، مف خالؿ تدعيـ المكاد التحريرية بالمكاد السمعية كالبصرية، 

إلػى الالخطيػة فػي  ركنيػةاإللكت الصػحافة كاتجاهإضافة إلى مشاركة المستخدـ في العممية الصحفية، 
نمػا اتباعو لقراءة مكضكع صحفي معػيف العمؿ الصحفي بما أنو ال يكجد مسار معيف عمى القراء ، كار

مػػف خػػػالؿ تقنيػػػة الػػػنص الفػػػائؽ الػػػذم مكػػػف المسػػتخدـ اإلبحػػػار عبػػػر الػػػركابط لمخػػػكض فػػػي تفاصػػػيؿ 
عناصػػر جديػػدة فػػي األخبػػار كاألحػػداث، كغيرىػػا مػػف التقنيػػات كاإلمكانػػات التػػي سػػاعدت فػػي ظيػػكر 

 الصحافة اإللكتركنية.

كقسػػمت الباحثػػة العناصػػر اإللكتركنيػػة إلػػى ثالثػػة أقسػػاـ، ىػػي: الكسػػائط المتعػػددة، كالنصػػكص 
 عرض لتمؾ العناصر:الفائقة، كأخيران العناصر التفاعمية، كفيما يمي 

 :Multimediaالوسائط المتعددة : أوالً  
تمثػػؿ تقنيػػات الكسػػائط المتعػػددة أبػػرز مظػػاىر الثػػكرة الرقميػػة، حيػػث أتاحػػت تقنيػػات اإلنترنػػت 
تقػػديـ المػػكاد المقػػركءة، كالمسػػمكعة، كالمرئيػػة فػػي آف كاحػػد، كلعػػؿ ىػػذه التقنيػػة ىػػي السػػر الػػذم دفػػع 

نيػػػػػا تخاطػػػػب جميػػػػػع حػػػػكاس اإلنسػػػػػاف إاإلعػػػػالـ التقميػػػػدم التكجػػػػػو نحػػػػك النشػػػػػر اإللكتركنػػػػي، حيػػػػث 
 . (1)توكمدركا

 اإلعالميػة المػكاد تتضػمنيا التػي المعػاني مػف كثيػر إبػراز عمػى المتعػددة الكسػائط سػاعدت فقد
 عػػف لمتعبيػػر كسػػيمة مػػف أكثػػر بػػيف التكامػػؿ تعنػػي المتعػػددة كالكسػػائط أكبػػر، ككضػػكح مناسػػب بشػػكؿ

 المتحركػػة أك الثابتػػة، الصػػكر مػػع المسػػمكع كالصػػكت المكتكبػػة، النصػػكص اسػػتخداـ: مثػػؿ المعػػاني،
 .(2)كاألفكار المضاميف لتكصيؿ

                                                           
 .97 ( ص2006، بدون طبعة )عمان: دار ادلناهج للنشر والتوزيع، الىشر اإللكتروني: البيا ة والصحافة اإللكترونية والاسائا الدتعدع ( زلمد فلح ، 1)
 .101، ص مرجع سابقصاا العنةي، ( 2)
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أم   multiمف شقيف، األكؿ: فيػك الكممػة االنجميزيػة Multimedia كتتككف الكسائط المتعددة
أم الكسػػػائط، كيركػػػز المصػػػطم  عمػػػى الػػػنص مصػػػحكبان  mediaمتعػػػددة، أمػػػا الشػػػؽ الثػػػاني: فيػػػك 

بالصكت كالمقطات الحية مف فيديك كصكرة كتأثيرات خاصة، مما يزيد مف العرض، كبناءن عمى ذلػؾ 
تتكامػػػؿ فييػػػا أكثػػػر مػػػف كسػػػيمة،  التػػػيفػػػاف التعدديػػػة تنطمػػػؽ مػػػف الناحيػػػة الشػػػكمية لتقػػػديـ المعمكمػػػات، 

 .(1)الصكرة الثابتة أك المتحركةكاستخداـ نص مكتكب مع الصكت المسمكع مع 

إحدل كسائؿ التكنكلكجيا الحديثة التي تساىـ فػي ىي أمؿ خطاب أف الكسائط المتعددة  كترل
أف تشغيؿ ، غير (2)تحقيؽ يسر القراءة، مف خالؿ جمعيا لمزايا كخصائص كسائؿ االتصاؿ األخرل

كشاشػة عاليػة الجػكدة، باإلضػافة مثؿ تمؾ الممفات بحاجة إلػى مشػغؿ قػكل، كقػدرات تخزينيػة عاليػة، 
بػاألحرل إلػى  بػؿ تحيػؿىػي أكثػر مػف تجميػع لكسػائؿ إعالميػة متعػددة،  ، كمػا أنيػا(3)إلى السػماعات

 .(4)اندماجيا بفضؿ المعمكمات

كمف خالؿ ما سبؽ، فيمكف تعريؼ الكسائط المتعددة عمى أنيػا طريقػة تقػديـ المكضػكعات أك 
النصػػػكص، كالصػػػكر، كالرسػػػكـ المتحركػػػة، كالصػػػكت، كالفيػػػديك، المعمكمػػػات مػػػف خػػػالؿ المػػػزج بػػػيف 
 مستعينةن بذلؾ ببرامج الكمبيكتر.

فيمػػػا يمػػػي لبػػػاقي  فانيػػػا تعػػػرضالنصػػػكص كالصػػػكر كعناصػػػر تقميديػػػة،  كلمػػػا تناكلػػػت الدراسػػػة
 مككنات الكسائط المتعددة، كىي: الرسكـ المتحركة، كالصكت، كالفيديك.

ركػػة خادعػػة عػػف طريػػؽ اسػػتعراض سمسػػمة مػػف الصػػكر : ىػػي أسػػمكب عمػػؿ حالرســوم المتحركــة .1
بالخػػداع البصػػرم  حيػػث تخػػدع العػػيف عػػف طريػػؽ مػػا ييسػػمى المختمفػػة التػػي تمػػر بسػػرعة فائقػػة،

Optical Elision(5) كعميػػػو فػػاف الرسػػكـ المتحركػػة ىػػي عبػػػارة عػػف سمسػػمة مػػف الصػػػكر أك ،

                                                           

 .227ص ، مرجع سابق، التصميم اجلرافيم  يف وسائل اإلعالم واإلنرتن"حسنن شفي ،  (1)
 .163، ص مرجع سابقأمل خةاجل، ( 2)
 .171، ص مرجع سابقمنار زلمد، ( 3)
 .19، ص مرجع سابقميشال إنوال، ( 4)
 .264، ص مرجع سابقرؤية مستقبلية،  :اإللمرتونيةنرتن" والصحافة ماجد تربان، اإل (5)
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عمػػى الشاشػػة كبػػالتكالي  الرسػػـك الثابتػػة لمراحػػؿ متتاليػػة مػػف الحركػػة، كبعرضػػيا بسػػرعة منتظمػػة
 .Animation (1)ينتج عنيا اإليحاء بالحركة 

عضػػيا كراء بكالرسػػكـ المتحركػػة ىػػي مجمكعػػة مػػف رسػػـك كمخططػػات الػػذاكرة التػػي تعػػرض  
الػػبعض ا خػػر بشػػكؿ متتػػابع؛ لتعطػػي فػػي النيايػػة إحساسػػان بتحػػرؾ الرسػػكمات عمػػى الشاشػػة، كىػػي 

 .(2)مؽ متحركة عمى أكثر مف مكقع فيياتعرض إما عمى مكقع محدد مف الشاشة أك تنط

فػػػي  ان فػػػي تكسػػػيع مسػػػاحة الصػػػفحة، كتشػػػغؿ حيػػػزان كبيػػػر  كثيػػػرةن  ان كتػػػؤدم الرسػػػكـ المتحركػػػة أدكار 
 متحركػة رسػكـ :إلػى االلكتركنيػة الصػحؼ تعرضػيا التػي المتحركػة الرسكـ الناحية الفيزيائية، كتنقسـ

كحاليػان يسػتخدـ بنػكع  ،(Macromedia Flash) نكعيػة مػف المتحركػة كالرسػكـ ،(GIF) نكعيػة مػف
(Adobe Flash،) لغة الجافا كالفيجكؿ بيػزؾ،  :مثؿ ،البرمجة لغات تقدميا التي المتحركة كالرسكـ

 .(3)كتستخدـ لغة الجافا سكربت في تقديـ العديد مف تأثيرات الصكر المثيرة عمى الصفحة

 :(4)الصحافة اإللكترونية إلى نوعين، ىماوتنقسم الرسوم المتحركة من حيث استخداميا في 

: كىػػي التػػي تتغيػػر مػػف عػػدد ألخػػر كفقػػان لنكعيػػة المكضػػكعات ناميكيــةيلد. الرســوم المتحركــة ا1
 المنشكرة في مكاقع الصحيفة، كبصفة عامة تستخدميا الصحافة اإللكتركنية لتحقيؽ ما يمي:

 الداخمية الصفحات في كالمكضكعات األخبار عناكيف عرض . 
 عػرض فػي اسػتخداميا :مثػؿ معػيف، حػدث حػكؿ المتتابعػة الصكر مف مجمكعة عرض 

 .المباراة أىداؼ أحرزكا الذيف القدـ كرة العبي صكر
 إلييػػا يصػػؿ التػػي المرئيػػة غيػػر البػػدء صػػفحة فػػي الميمػػة العنػػاكيف مػػف مجمكعػػة عػػرض 

 . أسفؿ إلى الصفحة تحريؾ طريؽ عف القارئ
                                                           

 .199، ص مرجع سابقبسن" العقباوي، ( 1)
 .168-157( ص 2012، )عمان: دار صفا  للنشر والتوزيع 1، طالصحفي اإللكترونيعباس حسن، ( 2)
 .47، ص مرجع سابقزيد سليمان، ( 3)
 انمتر إمل:( 4)

 266-265، ص مرجع سابقرؤية مستقبلية،  :ماجد تربان، اإلنرتن" والصحافة اإللمرتونية. 
  ،204 -201ص  مرجع سابق،بسن" العقباوي. 
  ،61-60، ص مرجع سابقهيكم مؤيد. 
  ،206 -205، ص مرجع سابقمروة لمال الدين. 
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 الفيػديك ممفػات :مثػؿ ،خػاص ممػؼ داخػؿ المتحركػة الرسكـ ممفات كضع الضركرم مف 
 كانتبػػاه تركيػػز عمػػى ذلػػؾ يػػؤثر ال حتػػى الرئيسػػية الصػػفحة عمػػى  تكضػػع التػػي كالصػػكت
 . اإلعالمي لممحتكل المستخدـ

تميػز  التيكىي الرسكـ ثابتة في كؿ أعداد الصحيفة عمى اإلنترنت، الرسوم المتحركة الثابتة:  .7
 ىذا النكع في تحقيؽ بعض األدكار التالية:اإللكتركنية شخصية الصحيفة، كتستخدـ الصحؼ 

 عػف يميزىػا معيف برسـ مكقعيا تميز طريؽ عف الشبكة عمى الصحيفة شخصية تثبيت 
 . الشبكة عمى المكجكدة كالمكاقع الصحؼ باقي مف غيرىا

 لمصحيفة القارئ انتباه جذب . 
 التذكر عمى المساعدة . 
 القراء لدل معيف انطباع خمؽ. 

كتتعػػػد تقنيػػػات كبرمجيػػػات صػػػنع الرسػػػكـ المتحركػػػة عمػػػى اإلنترنػػػت، فينػػػاؾ الكثيػػػر مػػػف لغػػػات 
البرمجة كالبرمجيات التطبيقية التي تتكفر لممصػمـ، كعمػى الػرغـ مػف ذلػؾ إال أف أكثػر ىػذه التقنيػات 

مييػػػػػا تقنيػػػػػة الرسػػػػػكـ المتحركػػػػػة ، تGIFاسػػػػػتخدامان عمػػػػػى اإلنترنػػػػػت، ىمػػػػػا: تقنيػػػػػة الرسػػػػػكـ المتحركػػػػػة 
Shockwave Flash ،تأخذ امتداد  التيSWF (1)ليذيف النكعيف، فيما يمي عرض: 

  تقنيةGIFالرقمية الصكر فممفات جدان، بسيطة التقنية ىذه : تعتبر GIF قبػؿ مف معركفة 
اإلنترنػػت، كتمتػػاز بصػػغر حجميػػا الػػذم يتػػي  سػػرعة تحميميػػا، عمػػى الػػرغـ  متصػػفحات كػػؿ

تبقي إمكانػات ىػذه الطريقػة محػدكدة، فيػي تعػد مناسػبة لمحركػات البسػيطة، كغيػر  مف ذلؾ
 .(2)مالئمة لمحركات المعقدة

  تقنيــــةShockwave Flash ىػػػػي إحػػػػدل التقنيػػػات التػػػػي أنتجتيػػػػا شػػػػركة ماكركميػػػػديا :
macromedia  كتتػػػػػي  ىػػػػػذه التقنيػػػػػة طػػػػػرؽ مبتكػػػػػرة كغيػػػػػر تقميديػػػػػة إلعػػػػػداد العػػػػػركض ،

التفاعمية؛ لذا ييطمؽ عمييا بالعرض التفاعمي؛ ألنيا تيتي  تفاعؿ المشػاىد معيػا، إذ بامكػاف 

                                                           

 .117، ص مرجع سابق إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، حلم  زلسب، (1)
  ، متوفر عل  الرابط:2008، 25، العدد مجتة الدعتاماتيةعامر سعد، "إغنا  صفحات الوجل بالرسوم والصور ادلتحرلة واألفالم، ( 2)

http://www.infomag.news.sy/index.php?inc=issues/showarticle&issuenb=25&id=495 
 .2014\4 \16تاريخ: 

http://www.infomag.news.sy/index.php?inc=issues/showarticle&issuenb=25&id=495
http://www.infomag.news.sy/index.php?inc=issues/showarticle&issuenb=25&id=495
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، كتعػد ىػذه (1)المشاىد التنقؿ بيف عناصر كمككنات العرض، كأف يقـك بادخاؿ المعمكمػات
 .(2)كاألكثر مناسبةن لممناظر الغنية بالحركة التقنية األكثر تعقيدان عمى الكب،

التي يجب أف يراعييػا المصػمـ فػي اسػتخداـ الرسػكـ المتحركػة، كىناؾ مجمكعة مف المحاذير 
منيػػا: أال يضػػع الرسػػكـ المتحركػػة فػػي منتصػػؼ الصػػفحة؛ ألف ذلػػؾ يػػؤثر عمػػى مجػػاؿ الرؤيػػة لػػدل 

جة إلحساسػو بالحركػة، ككػذلؾ كضػع الرسػـك المستخدـ، كيجعمو ال يتابع القراءة المستمرة لمنص، نتي
المتحركػػػة فػػػي المنػػػاطؽ التػػػي تحظػػػى بدرجػػػة انتبػػػاه عاليػػػة فػػػي الصػػػفحة، كالرسػػػكـ المتحركػػػة تيجبػػػر 

 .(3)المستخدـ بيا نتيجة لما تتضمنو مف حركة

ييعرؼ مف الناحيػة الفيزيائيػة عمػى أنػو تخمخػؿ فػي اليػكاء ينػتج عنػو مكجػات، كىػذه . الصوت: 7
، كيعد الصكت كسػيمة فعالػة لتقػديـ المعمكمػات، فمػف (4)تدرؾ كصكت في أذف اإلنسافالمكجات 

خػػالؿ التسػػجيؿ الصػػكتي يمكػػف لمػػراكم التعبيػػر عػػف الحػػدث بأسػػمكبو، بجانػػب ككنػػو يعػػزز الػػنص 
 Digital  الرقمػي الصػكت بػيف االلكتركنيػة الصػفحة في تكجد التي األصكات ، كتتنكع(5)المقدـ

sound ،صػحفي، تحقيػؽ أك حػديث أك خبػر سػكاء المقػدـ اإلعالمػي المضمكف عف يعبر الذم 
 .Sound Effect(6) الصكتية كالمؤثرات،  Music كالمكسيقى

كيستفيد المصمـ مف الصكت في تقديـ قناة منفصمة عف العرض، كيستخدـ لتقػديـ لمحػة عػف 
الصػكتية يمكػف خمػؽ جػك مكاف الحدث في نفس الكقت الذم تقدـ فيػو الصػكرة كمػف خػالؿ المػؤثرات 

مصػكت جكانػب متعػددة البػد مػف ل، ك (7)نفسي يجعؿ المستخدـ يتفاعؿ مع الرسػالة اإلعالميػة المقدمػة
 Music، كالمكسػيقي التصػكيرية كالخمفيػة Sound Recordمراعاتيػا عنػد التسػجيالت الصػكتية 

                                                           

 .118، ص مرجع سابق إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، حلم  زلسب،( 1)
 .مرجع سابقعامر سعد، ( 2)
 .266، ص مرجع سابقرؤية مستقبلية،  :ماجد تربان، اإلنرتن" والصحافة اإللمرتونية( 3)
 .267 ، صالدرجع السابق نفسه( 4)

(5)  Lynch, P. & Horton, S. , Op. Cit. chapter 12 Multimedia, available at: 
http://webstyleguide.com/wsg3/12-multimedia/2-web-multimedia-strategies.html 

 .61، ص مرجع سابقهيكم مؤيد، ( 6)
 .47، ص مرجع سابقزيد سليمان،  (7)
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backwardكالمؤثرات الصكتية ،Sound Effect سػجيؿ كتػرقيـ ، كلمصكت أخصائي لمقياـ بػدكر ت
 .(1)السرد الصكتي

 : (2)إلى فتنقسم االلكترونية، والمواقع الصحف في المستخدمة الصوتية الممفات أنواعوأما 

 كالػذم التمػاثمي، الصػكت مػف عينػات أخػذ عمميػة ىػك:  Digital sound الرقمـي الصوت-أ 
 مكجػػػات مػػػف نػػػاتج كىػػػك الكاسػػػيت، شػػػريط مػػػف أك الراديػػػك مػػػف نسػػػمعو  الػػػذم الصػػػكت يعنػػػي

 نشػػره إعػػادة ثػػـ الكمبيػػكتر، مثػػؿ رقمػػي جيػػاز فػػي الرقمػػي الصػػكت كتسػػجيؿ  كيركمغناطيسػػية
 المسػػتخدـ يجػػدىا التػػي االتصػػاؿ كسػػائؿ أىػػـ مػػف كيعػػد لمصػػحيفة، لكتركنػػياإل المكقػػع عمػػى
 .لمصحيفة لكتركنياإل المكقع عمى

 لكتركنيػة،اإل الصػفحات في الصكتية العناصر أىـ مف المكسيقى تعد :  Musicلموسيقىا-ب 
 كتخمػػػؽ االنتبػػػاه، جػػػذب عمػػػى كتعمػػػؿ التفاعميػػػة العمميػػػة كتحسػػػف كتعػػػزز القيمػػػة تخمػػػؽ فيػػػي

كالبػد  االنفعاؿ، كعادةن ما تستخدـ كخمفية لبعض المكضػكعات، أك لػربط عناصػر الصػحيفة،
 المثػاؿ سػبيؿ تكصػيميا، كعمػى ينبغػي التػي الرسػالة تكضي  المكسيقى كضع عند مف مراعاة
 تكصيمو المراد المعنى لتؤكد االغتياالت؛ أك كالحكادث الككارث ألخبار المصاحبة المكسيقى

 . القارئ لدل
كيقصد بو الصػكت الػذم يصػدره الجيػاز لمحاكػاة :  Sound Effects الصوتية المؤثرات-ج 

 الريػاح، صكت أخر كاقعي يحدث بالطبيعة مصػاحب لفعػؿ أك لحػدث معػيف، مثػؿ: أصػكات
 المكسػيقية األصػكات تػأتي عامػة كبصػفة كغيرىػا، كا الت كالطيػكر، كالحيكانات، كاألمطار،
 صػػػحؼ فػػػي اسػػػتخداميا الشاشػػػة، لػػػذا يكثػػػر عمػػػى تظيػػػر التػػػي البصػػػرية لممػػػؤثرات مصػػػاحبة
 أمػػاـ كجميمػػة شػيقة الصػػفحة لجعػػؿ الطفػؿ خيػػاؿ تخاطػػب التػي لكتركنيػػة،اإل األطفػػاؿ كمكاقػع
 الطفؿ.

                                                           

 .208-207، ص مرجع سابقبسن" العقباوي، ( 1)
 ( انمتر إمل:2)

  ،210-209، ص مرجع سابقبسن" العقباوي. 
  ،63، ص مرجع سابقهيكم مؤيد. 
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الصػػحيفة اإللكتركنيػػة، منيػػا: أف يكػػكف كتكجػػد مجمكعػػة إرشػػادات لتكظيػػؼ الصػػكت داخػػؿ 
الصكت متسقان مع الكظيفة المصاحبة ليا، كعدـ اإلسراؼ في استخداـ الممفات الصكتية، مع تمكيف  
المسػػتخدـ مػػف الػػتحكـ فػػي إلغػػاء الرسػػائؿ المفظيػػة، تجنػػب اسػػتخداـ ألحػػاف متقاربػػة؛ حتػػي ال يخػػتمط 

 .(1)معناىا عمى المستخدـ

كسػػػائؿ الكسػػػائط المتعػػػددة تػػػأثيران فػػػي العمميػػػة التفاعميػػػة؛ إذ  لمػػػف أقػػػك  دتعػػػ: لقطـــات الفيـــديو .6
، كعمى الرغـ (2)تحتكم عمى كؿ العناصر مف النص، كالصكرة، كالصكت، فضالن عف الحركة

األكثر تحديان مف ضمف الكسائط المتعددة، كالسػبب يرجػع إلػى حجميػا  اإال أني امف قكة تأثيرى
ميغا بايت مف مساحة التخزيف، أم أنيا تمتاز  27عالية يتطمب اليائؿ، فالفيديك ذات جكدة ال

 .(3)بحجميا الكبير، الذم يؤثر عمى زمف التحميؿ، خاصةن في ظؿ بطء االتصاؿ
األحداث، حيث تنبع أىميتيا مف أنيا تجعؿ المشاىد يتعايش مػع الحػدث كتجسد ممفات الفيديك 

، عالكةن عمى ذلؾ تعػد ممفػات الفيػديك مػف أشػكاؿ التفاعميػة، حيػث بػدأت المكاقػع (4)ككأنو مف مفرداتو
اإلخبارية بدمج مكاد الفيديك مع الركابط المضافة إلى األخبار ذات العالقة بالحدث، مػا خمػؽ تجربػة 

 Interactive Webمتقدمػة عمػى الطريقػة التقميديػة لمبػث التمفزيػكني، يطمػؽ عمييػا البػث التفػاعمي 
Casting حيػػػػث يػػػػتـ معالجػػػػة المػػػػادة المصػػػػكرة تمفزيكنيػػػػان بتضػػػػميف الػػػػنص كبعػػػػض النقػػػػاط الحيػػػػة ،

 .(5)كالكصالت في الفيديك التي تمكف المشاىد مف التنقؿ داخميا أك عبرىا إلى أجزاء أخرل
طػػريقتيف؛ األكلػػى: بدمجػػو كنيػػة كالصػػحؼ اإللكتركنيػػة باحػػدل كيقػػدـ الفيػػديك فػػي المكاقػػع اإللكتر 

يب، كيتـ تحميمو تمقائيػان، كمشػاىدتو مباشػرة، كالطريقػة الثانيػة: إضػافة رابػط لتحميػؿ داخؿ صفحة الك 
 .(6)الفيديك، بحيث يصب  لممستخدـ حرية االختيار كالتحكـ في عرضو

 

                                                           

 .209-208، ص مرجع سابقالعقباوي، بسن" ( 1)
 .158ص  ،مرجع سابق ( عباس حسن،2)

(3  ( Lynch, P. & Horton, S. , Op. Cit. chapter 12 Multimedia, available at: 
http://webstyleguide.com/wsg3/12-multimedia/2-web-multimedia-strategies.html 

 .268، ص مرجع سابقماجد تربان، اإلنرتن" والصحافة اإللمرتونية رؤية مستقبلية، ( 4)
 15، ص مرجع سابقعباس صادق، ( 5)
 .179، ص مرجع سابق، ( زلمد الشربيين6)
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 :(1)وىي المتعددة، الوسائط إعداد عند مراعاتيا الواجب الضوابط من مجموعة وىناك

 عمػػى المسػػتخدـ بقػػاء عمػػى كلمحفػػاظ مػػا، عاطفػػة السػػتثارة المتعػػددة الكسػػائط اسػػتخداـ يجػػب .1
 .االلكتركنية الصحيفة مكقع

 الختيػار أمػاـ المسػتخدـ الفرصػة إتاحػة مػع معػيف، نفسػي جػك لخمػؽ الصػكت استخداـ يجب .2
 .ممكنان  ذلؾ كاف كمما الصكت نمط

 .بسرعة تحمؿ حتى الحجـ قميمة الفيديك ممفات تككف أف يجب .3
 ينػػدر تاريخيػػة مسػػحة ليػػا التػػي تمػػؾ اك ، المتكػػررة كغيػػر النػػادرة المكضػػكعات تقػػدـ أف يجػػب .4

 .تكاجدىا
 .مشكشان  كضكحيا يككف كال مرئية جكدة ذات الفيديك ممفات تككف أف يجب .5

 والوظـائف، األدوار مـن عديـداً  لكترونيـةاإل  لمصحافة حققت المتعددة الوسائط أن سبق مما يتضح
 :(2)ىي

 اختيػػار فػػي تامػػة حريػػة القػػارئ يعطػػي ممػػا ؛ linearity الخطػػي التنظػػيـ أسػػر مػػف التحػػرر .1
 إلػى كالصػكر األشػكاؿ إلػى النصػكص عػرض مػف يتنقػؿ أف يمكف حيث قراءتو، رحمة مسار

لى الحية كالصكر الصكت  . معيا ليتفاعؿ المحاكاة نماذج كار
 النص عمى يحتكل script شكؿ في القارئ أماـ جكانبو جميع مف المكضكع عرض إمكانية .2

 .كالحركة كالصكت
 .التفاعمية لمقارئ المتعددة الكسائط تحقؽ .3
 .كقكعو لحظة المشاىد عيف أماـ الحدث عرض خالؿ مف الكاقعية تحقؽ .4
 .كالبصرية السمعية مدركاتو عمى االستحكاذ خالؿ مف بالصحيفة لتنترنت المتصف  ربط .5

                                                           

 ( انمتر إمل:1)
  ،182، ص سابقمرجع شريف اللبان. 
  ،270-269، ص مرجع سابقماجد تربان، اإلنرتن" والصحافة اإللمرتونية: رؤية مستقبلية 

 انمتر إمل: (2)
 267-266، ص مرجع سابقرؤية مستقبلية،  :ماجد تربان، اإلنرتن" والصحافة اإللمرتونية. 
  ،65، ص مرجع سابقهيكم مؤيد. 
  ،207-206، ص مرجع سابقمروة لمال الدين. 
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 لممشػاىد تحقػؽ التػي الخياليػة المقطػات مػف مجمكعػة تقػديـ طريػؽ عػف الالكاقعي العالـ خمؽ .6
 .الكاقع مف كاليركب كالمتعة التسمية مف نكعان 

 فػيمكف ذلػؾ، إلػى باإلضػافة الحػدث تقػديـ فػي التيبكغرافيػة العناصر بقية مع التكاممية تحقؽ .7
 .االلكتركنية الصفحة عمى كالكحدة التكازف تحقؽ أف

 :Hypertextثانيًا: النص الفائق 
لمصػحافة اإللكتركنيػة كأكثرىػا إثػارةن، كتقػكـ عمػى يعد مف أىـ خصائص اإلنترنػت التػي كفرتيػا 

ربط المكاد المختمفة ببعضيا البعض، حيث تحتكم صفحات الكيب عمى مجمكعػة مػف الػركابط التػي 
تتػػي  لممسػػتخدـ اسػػتعراض الصػػكر أك تشػػغيؿ ممفػػات الصػػكت أك الفيػػديك، أك االنتقػػاؿ إلػػى صػػفحات 

 . (1)أخرل عمى اإلنترنت

التشػػعبية كأحػػد أشػػكاؿ التفاعميػػة غيػػر الخطيػػة، مػػف خػػالؿ ربػػط الكممػػات كتيكصػػؼ النصػػكص 
بقكاعػػد مػػف البيانػػات المتػػػكفرة عمػػى شػػبكة اإلنترنػػػت عبػػر النقػػر بالمػػاكس، كىػػػذه التقنيػػة تعمػػؿ عمػػػى 
لغاء فكرة النص الخطي، كالسماح لمقارئ بمزيػد مػف الحريػة كاختيػار مسػار القػراءة لممحتػكم  طمس كار

الفائؽ الذم يمتػاز بتػدفؽ األخبػار كالمعمكمػات، كالػربط بينيػا يشػبو عمػؿ ذاكػرة ، فالنص (2)اإلعالمي
 .(3)البشر في طريقة التفكير كتسييؿ معالجة المعمكمات

كيعرؼ البعض النص الفائؽ بأنو نػكع مػف عمميػات نسػيج النصػكص مثممػا يػتـ نسػج النسػيج، 
الحػركؼ، كاألرقػػاـ، كالرسػػـك  كيعنػي بيػػذا جممػة الػػنص أم عمػؿ مكتػػكب، فيػي تشػػمؿ باإلضػافة إلػػى

 .(4)التكضيحية كالفنية، كالصكر الفكتكغرافية

                                                           

 15ص  مرجع سابق،بد مسيث و رثر بيباك،  (1)
(2  ( Canavilhas, J. ,Hypertext Newswriting Effects on Satisfaction, Comprehension and attitudes, 
available at: https://online.journalism.utexas.edu/2008/papers/Canavilhas.pdf, retrieved at: 
20\4\2014.  
(3) Opgenhaffen, M., "Multimedia, Interactivity, and Hypertext in Online News: Effect on News 
Processing and Objective and Subjective Knowledge,  Unpublished Doctor Thesis in Social 
Sciences (Catholic University of Leuven: 2009) available at: 
http://lirias.lessius.eu/bitstream/123456789/4387/1/PhD_archive.pdf, p.p. 44-45.   

 .167-166، ص مرجع سابقزلمد الشربيين، ( 4)

https://online.journalism.utexas.edu/2008/papers/Canavilhas.pdf
http://lirias.lessius.eu/bitstream/123456789/4387/1/PhD_archive.pdf
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إلػػػى نكعيػػػة خاصػػػة مػػػف النصػػػكص التػػػي يػػػتـ تزكيػػػدىا  Hypertextفيشػػػير الػػػنص التشػػػعبي 
ممسػػػػتخدـ لالنتقػػػػاؿ إلػػػػى أجػػػػزاء نصػػػػية أخػػػػرل غيػػػػر تمػػػػؾ التػػػػي لبػػػػركابط مػػػػف شػػػػأنيا إتاحػػػػة الفرصػػػػة 

، فباختصػػػار (1)زاء فػػػي نفػػػس المكقػػػع أك المكاقػػػع األخػػػرليستعرضػػػيا، سػػػكاء مػػػا إذا كانػػػت ىػػػذه األجػػػ
الػػنص الفػػائؽ ىػػك اتصػػاؿ مباشػػر بػػيف أجػػزاء مػػف الػػنص بنصػػكص أخػػرل، كتكػػكف عبػػارة عػػف ركابػػط 

، كتػكفر مسػارات متعػددة لنصػكص، كغالبػان مػا يػتـ nodesإلكتركنية مرتبطة مع بعضيا عبر العقػد 
 لشػػػكؿ الكسػػػائط الفائقػػػة، بحيػػػث يتضػػػمف محتػػػك الجمػػػع بػػػيف الػػػنص الفػػػائؽ مػػػع الكسػػػائط المتعػػػددة لت

 .(2)الكسائط الفائقة كسائط متعددة، مثؿ: الصكر، كالرسكـ، كمقاطع الصكت كالفيديك

، فػػالنص hypermediaكالكسػػائط الفائقػػة  hypertextمتفريػػؽ بػػيف الػػنص الفػػائؽ لكىػذا يػػدفع 
 -النص، الرسكـ المتحركة، الصكت، الفيديك، الصكر – multimediaالفائؽ مع الكسائط المتعددة 

فانػػو يػرتبط بػػالنص فقػػط، كعميػػو  hypertextيطمػؽ عمييػػا بالكسػػائط الفائقػة، فػػي حػػيف الػنص الفػػائؽ 
 .(3)فاف مصطم  كسائط فائقة يتضمف النص الفائؽ

، As We May Thinkمػف خػالؿ مقػاؿ يحمػؿ عنػكاف  1945كجاء فكرة النص الفائؽ عاـ 
، الذم حاكؿ تقديـ تصكر لكسػيمة تعمػؿ بنظػاـ غيػر خطػي  Vannevar Bushانيفار بكش لعالـ ف

لمنصكص؛ بيدؼ تنظػيـ المعمكمػات كتمكػيف البػاحثيف مػف اسػتعادتيا بسػيكلة، خاصػةن فػي ظػؿ الكػـ 
اليائؿ مف المعمكمات، كمف خالليا يمكف الربط بيف المستندات كالمعمكمات، كأطمؽ عمى األداة اسـ 

memexعد بمثابة مكتبة تفاعميػة كامتػداد لػذاكرة اإلنسػاف، فمػف خاللػو يمكػف تخػزيف المعمكمػات ، كي
كاألفكػػار فػػي ظػػؿ بيئػػة تكنكلكجيػػا الميكػػركفيمـ، مػػع إقامػػة كصػػالت بػػيف المسػػتندات، إلتاحػػة الفرصػػة 

تعتمػػػػد عمػػػػى اسػػػػتدعاء  التػػػػيلالنتقػػػػاؿ مػػػػف مسػػػػتند ألخػػػػر، تمامػػػػان كالطريقػػػػة التػػػػي يفكػػػػر بيػػػػا النػػػػاس 
 .(4)ات كاألفكارالمعمكم

                                                           

 .234، ص مرجع سابقحسنن شفي ، التصميم اجلرافيم  يف وسائل اإلعالم واإلنرتن"، ( 1)
(2) Canavilhas, J., Op. Cit. 

 .95، ص ع سابقمرج إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، حلم  زلسب،( 3)
 انمتر إمل:( 4)

  ،"235-234، ص مرجع سابقحسنن شفي ، التصميم اجلرافيم  يف وسائل اإلعالم واإلنرتن. 
  ،371، مرجع سابقماجد تربان، اإلنرتن" والصحافة اإللمرتونية رؤية مستقبلية. 
  ،40، ص مرجع سابقهيكم مؤيد. 



 ل الثاني "إخراج وتصميم الصحف اإللكترونية"الفص
 

121 
 

 Theodorيعػكد إلػى ثيػكدكر نيمسػكف  hypertextكأكؿ اسػتخداـ لمصػطم  الػنص الفػائؽ  
Nelson  كدكغالس انجمبرت ، Douglas Engelbart  مستعينيف بأنظمة الكمبيكتر 1960عاـ ،

، الػػػذم يمكنػػػو تنظػػػيـ المعمكمػػػات لػػػتعكس بنيتيػػػا Xanaduكمعالجػػػة النصػػػكص فػػػي إنشػػػاء نظػػػاـ  
، حيث عرؼ النص الفائؽ عمى أنو Bushالذم قدمو  memex، كىك قريب جدان مف نظاـ الحقيقية

أسػػػمكب فػػػي الكتابػػػة غيػػػر الخطيػػػة، كلكػػػف الفكػػػرة األساسػػػية المميػػػزة لػػػو ىػػػك احتكائػػػو عمػػػى إحػػػاالت 
فػػي  Associative Indexing، كاسػػتخداـ التكشػػيؼ المتػػرابط  Cross Referenceمرجعيػػة
 .(1)تصميمو

التجػػارم، كيعمػؿ عمػػى األجيػػزة  مسػػتكلظيػػر أكؿ نظػاـ نػػص فػػائؽ عمػى الـ 1987كفػي عػػاـ 
، أطمؽ عميو مسمي الركابط الفائقة كالذم استخدـ فيو نص فقػط، كفػي IBMالشخصية المتكافقة مع 

، الػػػذم سػػػاىـ فػػػي نشػػػر تطبيقػػػات الػػػنص الفػػػائؽ HyperCardنفػػػس العػػػاـ ظيػػػر برنػػػامج ىايبركػػػارد 
 .(2)أجيزة الماكنتكشكالكسائط الفائقة بعد ذلؾ عمى 

، لكتركنيػػػةإلفة ايالتجػػػكؿ بأنحػػػاء مكقػػػع الصػػػحيمكػػػف لممسػػػتخدـ النصػػػكص الفائقػػػة كمػػػف خػػػالؿ 
مػف خػالؿ الػركابط التػي تكفرىػا، سػكاء مكضػكع معػيف ب المتعمقػةكجيػات النظػر  كاالطػالع عمػى كافػة

لكتركنيػة تطػكير تستطيع الصحيفة اإل كمف خالليا ،ركابط داخؿ المكقع أك لمكاقع أخرلكانت تمؾ ال
، كمػف أىػـ قصة بشكؿ جيد كنشػر كثػائؽ المصػادر كالمعمكمػات الخمفيػة باسػتخداـ النصػكص الفائقػة

مقكمػػات الػػركابط الفائقػػة، ىػػك: االعتمػػاد عمػػى قاعػػدة معمكمػػات تسػػم  لقػػارئ الصػػحيفة اإللكتركنيػػة 
 .(3)بالتعمؽ ما ركاء النص األصمي

تمثػؿ أحػد خصػائص الصػحافة اإللكتركنيػة كتميزىػا كتنبع أىمية النصكص الفائقة، التي باتػت 
جميػكر اإلنترنػت يفضػؿ السػرعة فػي األكؿ، ىػك أف  :ميف رئيسػيف، ىمػاعف التقميدية، مف خالؿ عام

                                                                                                                                                                          

 Berger, S., Breaking Up News.. An Investment in the Online Newspaper's Future? 
Effects of Linear and Nonlinear Hypertext Formats on Users' Recall, Reading, 
Satisfaction, and Perceived Story Credibility,  Unpublished Master  Thesis of  Arts in 
Mass Communication (University of Florida: The Graduate School:2001). P. p. 8-9. 

)1  ( Berger, S., Op. Cit., p.9. 
 .212 ص ،مرجع سابقبسن" العقباوي، ( 2)
 .33، ص مرجع سابق( منار زلمد، 3)
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مالحقة األخبار كالمعمكمات، باإلضػافة إلػى التعمػؽ بالمضػاميف المقدمػة لػو، كمػف خػالؿ النصػكص 
ف النصكص الفائقة تمثؿ أرابط، أما العامؿ الثاني، فيك الفائقة يتـ الجمع ما بيف السرعة كالعمؽ كالت

بتػػدائي يعتبرىػػا الشػػكؿ اال Deuze، كعمػػى الػػرغـ مػػف أف Interactivityشػػكالن مػػف أشػػكاؿ التفاعميػػة 
مف أشكاؿ التفاعمية، إال أنيا في النياية تحقؽ تفػاعالن بػيف مصػدر أك منػتج الخبػر كبػيف المسػتخدـ، 

ؿ الصػحيفة ذاتيػا أك فػي خػالؿ انتقالػو إلػى معمكمػات أخػرل سػكاء داخػالذم يصب  مشاركان فيو، مف 
 .(1)مكاقع أخرل

 الكممػػػات مػػػف مجمكعػػػة أك كممػػػة عػػػف عمػػػى أنػػػو عبػػػارة الفػػػائؽ الػػػنص يمكػػػف تعريػػػؼ سػػػبؽ ممػػػا
 بػػنفس تكػػكف قػػد أخػػرل لصػػفحة المسػػتخدـ إحالػػة يػػتـ عمييػػا النقػػر خػػالؿ كمػػف بالمكضػػكع، المكجػػكدة
 القارئ أك المستخدـ تزكيد إلى األكلى بالدرجة ةالفائق النصكص كتيدؼ ،أخرل مكاقع في أك المكقع

 .المختمفة بأشكالو المكضكع عف الخمفية أك التفصيمية بالمعمكمات

 متماسػكة قػكائـ إلػى المعمكمػات تقسػيـ عمػى اإللكتركنية الصحؼ في الفائؽ النص بنية كتعتمد
 تيمػو التػي المكضػكعات باختيػار لمقػارئ تسػم  أف ىنػا كالمبػدأ كاحػد، مكضػكع عمػى كاحدة كؿ تركز
 المقمػكب اليػـر قاعػدة عمى المكتكب الصحفي المكضكع كيقدـ المكقع، مف تحميميا أك بقراءتيا ليقكـ
 بكامميػا، الصػفحة يقػرأ لػـ إذا حتػى المحتػكل معرفػة لممسػتخدـ يمكػف حتػى قصير بممخص يبدأ الذم

 متصػمة متعػددة عقػد إلػى المعمكمػات تقسيـ يتـ التفاصيؿ بعمؽ التضحية بدكف قصيران  النص كلجعؿ
 مختصػػػػرة األكلػػػػى الصػػػػفحات تكػػػػكف بينمػػػػا التفاصػػػػيؿ، إلػػػػى تػػػػؤدم التػػػػي التشػػػػعبي الػػػػنص بكصػػػػالت
 كصػمة بكاسػطة إلييػا الكصػكؿ يػتـ ثانكيػة صفحات إلى كالخمفيات التفاصيؿ تحريؾ كيمكف كمباشرة،
 .(2)تشعبية

تحتكم  التي، Nodesكعميو فاف بنية النص الفائؽ تتككف مف عنصريف أساسييف، ىما: العقد 
عمى النص أك الصكت أك صكرة أك فيديك، بجانب قاعدة بيانات معمكماتية التي تزكد القارئ بالمزيد 
عف الحدث، كلكف عند تناكليا بنكع مف التفصيؿ، نالحظ التداخؿ بيف ثالثة عمكـ أساسية لكالن منيا 

عمػػـ االتصػػاؿ  ان يػػر خصكصػػيتو، كىػػذه العمػػكـ ىػػي: عمػػـ المكتبػػات، كعمػػـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات، كأخ
                                                           

 .397، ص مرجع سابقجاسم جابر، ( 1)
 .41، ص مرجع سابقهيكم مؤيد، ( 2)
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كاإلعالـ، فكالن منيا يقسـ البنية بناءن عمػى طبيعتػو كمتطمبػات تخصصػو، ففػي تكنكلكجيػا المعمكمػات 
يككف تناكؿ البنية بشكؿ معمؽ كمفصؿ، حيث يتـ تناكؿ كؿ مككف مف مككنات النص الفػائؽ عمػى 

غػرض، المضػمكف، ككػؿه منيػا كتفصيمو، فمثالن يتـ تقسػيـ العقػد بنػاءن عمػى التصػميـ، كالػربط، كال ةحد
لو تفريعاتو الخاصة، أما في المكتبات فالحاؿ يختمػؼ فيعتمػد عمييػا كأسػاس ميػـ فػي عمميػة البحػث 
كاالسترجاع، أما فػي االتصػاؿ كاإلعػالـ فيػي مرتبطػة باليػة الػربط كشػكميا، فتقسػميا بسػنت العقبػاكم 

 :(1)إلى ثالثة أشكاؿ، ىي

كفيػو يػنظـ  :Network Hypertext Organizationالتنظـيم الشـبكي لمـنص الفـائق  .1
مصػطمحات، كيقػـك ربطيػا الكاتب المادة اإلعالمية في شػكؿ صػفحات تحتػكم عمػى مفػاىيـ أك 

قبػػؿ أك بعػػد(، كطالمػػا أف القػػارئ بيػػا دكنمػػا عالقػػة تنظيميػػة محػػددة )مرتبطػػة  بصػػفحات أخػػرل
القػكة فػي ىػذا التنظػيـ: أف يتفاعؿ مع عناصػر المعمكمػات؛ فانػو سيسػتمر فػي اإلبحػار، كجانػب 

نػػكع الػػركابط التػػي تػػربط بػػيف عناصػػر المعمكمػػات ليسػػت مجػػرد ركابػػط عالقيػػة، بػػؿ ركابػػط تبنػػى 
 عمى أساس داللي.

 شػػكؿ الفػػائؽ الػػنص نظػػاـ بنػػاء يأخػػذ قػػد :Hierarchical hypertext اليرمــي التنظــيم .2
 مػف لالنتقاؿ لممستخدـ كيكفى ىرمى، بشكؿ المعمكمات جميع فييا ترتب التي المحتكيات قائمة
 أساس عمى تبنى ىنا ،كالركابط المكضكع عنكاف عمى )الماكس( بالفارة النقر أخرل إلى صفحة
 معػػدل قبػػؿ مػػف اسػػتخدامو إلػػى تػػدعك سػػبباف اليرمػػي كلمبنػػاء داللػػي، أسػػاس عمػػى كلػػيس بنػػائي
 :ىما البرامج
 الصػحؼ التقميديػة المكتكبػة التػي يجػدىا القػارئ ضػمف  األصكؿ إلى يككف ما أقرب أنو

 المطبكعة.
 التاليػػة النقطػػة يعػػرؼ النمػػكذج ليػػذا فالمسػػتخدـ اإلبحػػار، عمميػػة يػػدعـ التنظػػيـ ىػػذا أف 

 . بيا مر كأف سبؽ التي كالنقاط إلييا، يذىب أف يجب التي
 في تسير أنيا حيث ضعيفة تككف المفاىيـ بيف الربط عممية أف التنظيـ ىذا عيكب مف أف إال

 كاحد. اتجاه

                                                           

 .218-215، ص مرجع سابقبسن" العقباوي، ( 1)
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 الصػػػػحؼ أغمػػػػب فػػػػي المسػػػػتخدـ االتجػػػػاه كىػػػػك: واليرمــــى الشــــبكي التنظــــيم بــــين الجمــــع .3
 اليرمػػي البنػػاء يكجػػد حيػػث المتعػػددة، الكسػػائط تكظيػػؼ عمػػى تعتمػػد التػػي األجنبيػػة اإللكتركنيػػة
 غيػر البرمجػة فػي األنسػب ىػك التنظػيـ كىػذا الػدالالت، عمػى المبنػى الشػبكي البناء مع بالتكازم
 الصػػػفحة الرئيسػػػية لمصػػػحيفة قائمػػػة فػػػي نجػػػد التنظػػػيـ ىػػػذا كفػػػي اإللكتركنيػػػة، لمصػػػحؼ الخطيػػػة

 صػػػفحات فػػػي المكضػػكعات نػػػربط الكقػػت نفػػػس فػػي كلكػػػف اليرمػػي، التنظػػػيـ فػػي كمػػػا محتكيػػات
 .الشبكي التنظيـ في كما داللية بركابط الصحيفة
ثالثػة  إلػى ينقسػـ اإللكتركنيػة الصػحؼ فػي الػنص الفػائؽ أك التشػعبي أف سػبؽ، ما مف يتض 

 الصػفحات بػيف أك األجػزاء عبػر االنتقػاؿ خاللو مف كالجمع بينيما، كيمكف كالشبكي أشكاؿ: اليرمي
اإلنترنػػت، كعمػػى المخػػرج أف يسػػتفيد مػػف تمػػؾ األشػػكاؿ فػػي ربػػط المعمكمػػات  شػػبكة فػػي المكقػػع داخػػؿ

يجػػػاد ركابػػػط ككصػػػالت بينيػػػا لتسػػػييؿ الحصػػػكؿ عمػػػى معمكمػػػات جديػػػدة تفصػػػيمية عػػػف األحػػػداث  كار
 كالمكضكعات المقدمة.

 قسميف، ىما: إلى كتفرعت القراءة استراتيجيات تعدد إلى أدل التشعبية النصكص لبنية التقسيـ كىذا

 المكجػػكدة Links الػػركابط أف عمػػى الطريقػػة ىػػذه تعتمػػد :Browsing  التعقــبالقســم األول: 
 نفس داخؿ آخر ممؼ أك الممؼ نفس داخؿ أجزاء إلى المستخدـ تنقؿ قد اإللكتركنية، الصفحات في

 .FTP (1) عناكيف مثؿ: اإلنترنت، شبكة عمى أخرل خدمات إلى المستخدـ تنقؿ قد أك الكمبيكتر
كيعػد اإلبحػار مػف أساسػيات المكقػع، كيجػب التركيػػز  : Navigation المالحـةالقسـم الثـاني: 

المكقع؛ لمحصكؿ عمى عناصر الصفحة التي يمكف أف تساعد المستخدـ في التنقؿ الحر بيف أبكاب 
عمػػػى المعمكمػػػات التػػػي يريػػػدىا، كتتمثػػػؿ عناصػػػر اإلبحػػػار فػػػي: عنػػػاكيف الصػػػفحة، شػػػرائط اإلبحػػػار، 
خرائط المكقع، كالفيارس، كقائمػة المحتكيػات، ككسػائؿ إبحػار أخػرل تزيػد مػف فرصػة المسػتخدـ لكػي 

 .(2)يتمكف مف الكصكؿ إلى المعمكمات التي يبحث عنيا

                                                           

 FTPدلصةلح : اختصار (File Transfer protocol)، السيتدعا  الممبييوتر أجهيةة بين للتفياهم ل ية وهي  ادللفيات نقيل بروتوليول بي  وادلقصيود 
 .ادللفات أحد
 .41، ص مرجع سابقهيكم مؤيد، ( 1)
 .180-179ص  ،، مرجع سابقزلمد الشربيين( 2)
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 األيقكنػػػات، كالقػػػكائـ،ك  الكممػػػات النشػػػطة،أزرار، ك  حػػػار التػػػي تشػػػمؿككسػػػائؿ اإلب أدكات كتتنػػػكع
 عرض ليذه األدكات.كمحركات البحث، كالخرائط، كفيما يمي 

تستخدـ القكائـ فػي تكضػي  تبكيػب الصػحيفة، حيػث يمكػف اختيػار أدكات  :Menusالقوائم  .1
المكاقػع إلػى قػكائـ؛ ألف ، كتحتاج (1)التجكؿ كآليات التعامؿ مع المادة مف خالؿ نظاـ القكائـ

مظير كالشعكر مختمؼ مف مكقع  خر، فاف المستخدـ غالبان ال يجد نمكذج تجكؿ مػألكؼ، 
لػػذا عمػػى المصػػمـ أف يتأكػػد مػػف إدراؾ المسػػتخدـ األدكات التػػي يتيحيػػا المصػػمـ كمسػػاعدات 

 .(2)لمتجكؿ، كتقديميا في أسمكب منطقي جذاب
 لكترونية إلى ما يمي:وتنقسم القوائم المستخدمة في الصحف اإل 

 بمؤشػػر كقكفػػو بمجػػرد لممسػػتخدـ تظيػػر التػػي :Popup Menuالقــوائم المنبثقــة ( أ)
 القػػػكائـ مػػػف مجمكعػػػة العنصػػػر ىػػػذا مػػػف فيتكلػػػد الجرافيكيػػػة، العناصػػػر أحػػػد عمػػػى المػػػاكس
، كتتميػز بتفاعػؿ (3)عنيػا المػاكس مؤشػر تحريػؾ بمجػرد باالختفاء القكائـ تعاكد ثـ الفرعية،

معيا، كما أنيا تساعد في تكسيع مساحة الصفحة أماـ المستخدـ، كتستفيد منيا المستخدـ 
صػدارات المؤسسػة التابعػة ليػا، كتحظػى ىػذه القػكائـ البرمجيػة  الصحيفة في تقديـ أبكابيػا كار
المنبثقػة بتػدعيـ كػػؿ مستعرضػي اإلنترنػت، كتسػػيـ القائمػة المنبثقػة فػػي تنسػيؽ المعمكمػػات، 

ـ المنبثقػػة بػػدكر خريطػػة المكقػػع التػػي تحتػػكم عمػػى كػػؿ تشػػعبات كمػػا يمكػػف أف تقػػـك القػػكائ
 .(4)المكقع كفركعو

ىي التػي تأخػذ شػكالن أفقيػان عنػد  القوائم األفقية،كتنقسـ القكائـ المنبثقة مف حيث االتجاه إلى: 
، تأخػذ القائمػة والقوائم الرأسـيةكضعيا عمى الصفحة، أما عناصرىا فتأخذ شكالن رأسيان في ظيكرىا، 

قــوائم ، كمػػف حيػػث الحركػػة، تنقسػػـ إلػػى: (5)شػػكؿ الرأسػػي فػػي تقػػديـ أقسػػاـ الصػػحيفة كأبكابيػػا الثابتػػةال
 عػػف بالمػػاكس المسػػتخدـ معػػو يتفاعػػؿ يسػػير جػػزء سػػكل الشاشػػة عمػػى تظيػػر ال التػػي ، كىػػيمختفيــة

                                                           

 205، ص مرجع سابقماجد تربان، اإلنرتن" والصحافة اإللمرتونية: رؤية مستقبلية، ( 1)
 .164، ص سابقمرجع منار زلمد، ( 2)
 .46، ص مرجع سابقزيد سليمان، ( 3)
 .318، ص مرجع سابق إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، حلم  زلسب،( 4)
 .320-319، ص نفسه الدرجع السابق( 5)
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 الصػفحة يسػحب عنػدما المسػتخدـ مػع تتحػرؾ التي كىي ،عائمة وقوائم عميو، الماكس إيقاؼ طريؽ
 .(1)األسفؿ، كقد تككف ظاىرة أك مخفية إلى

:  يقصػد بيػا القػكائـ التػي ليػا شػكؿ رأسػي Dropdown Menusالقوائم المنسـدلة ( ب)
ثابػػػػت، كال يطػػػػرأ عمييػػػػا أم تغييػػػػر نتيجػػػػة تفاعػػػػؿ المسػػػػتخدـ معيػػػػا سػػػػكل انسػػػػداؿ القائمػػػػة 

لكتركنيػػػة السػػػتخداميا لحصػػػر مجمكعػػػة مػػػف الخيػػػارات فػػػي ، كتمجػػػأ الصػػػحؼ اإل(2)ألسػػػفؿ
مػػف مسػػػاحة الصػػػفحة، حيػػػث تكػػػكف الخيػػػارات  ان كبيػػػر  ان مسػػاحة صػػػغيرة، فيػػػي ال تشػػػغؿ حيػػػز 

 . (3)مخفية كيقـك المستخدـ بتنشيطيا كفكر كضع المؤشر عمييا

 أك كصػػفحاتيا الصػػحيفة تقسػػيمات عػػرض فػػي القػػكائـ ىػػذه عمػػى لكتركنيػػةاإل الصػػحؼ كتعتمػػد
 تتميػػز حيػػث الرئيسػػية، الصػػفحة فػػي كبيػػرة مسػػاحة تشػػغؿ أف مػػف بػػدالن  كخػػدماتيا المؤسسػػة إصػػدارات
كعمى الرغـ مف ذلؾ إال أنو ليػا عيبػيف،  ،(4)الصفحة عمى قميمة مساحة تشغؿ بأنيا المنسدلة القائمة

ىمػػػا: عػػػدـ رؤيػػػة كافػػػة العناصػػػر دفعػػػةن كاحػػػدة، كأف عمػػػى المسػػػتخدـ تحريػػػؾ المؤشػػػر فػػػكؽ العنصػػػر 
 .(5)المستخدميف ذلؾلتنشيط القائمة قبؿ مشاىدتيا، كقد ال يعرؼ بعض 

 المسػتخدـ أمػاـ خيػارات تظير ال ثابتة قكائـ عف عبارة :Jump Menu القفز قوائم( ت)
نمػػا بالمػػاكس، عمييػػا التأشػػير بمجػػرد  بمجػػرد نشػػطة خفيفػػة بحركػػة تظيػػر أك لكنيػػا يتغيػػر كار
 الداخميػػة، األبػػكاب إلػػى المسػػتخدـ خالليػػا مػػف ينتقػػؿ القػػكائـ كىػػذه بالمػػاكس، عمييػػا التأشػػير

 كعنػػكاف لممكضػػكع، المخصصػػة الصػػفحة إلػػى المسػػتخدـ تنقػػؿ التػػي األبػػكاب مثػػؿ: عنػػاكيف
 .(6)كىكذا الرياضة لألخبار المخصصة لمصفحة المستخدـ ينقؿ الرياضة باب

 

                                                           

 .46، ص مرجع سابقزيد سليمان، ( 1)
 .322، ص سابقمرجع  إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، حلم  زلسب،( 2)

(3) Lynch, P. & Horton, S. , Op. Cit. chapter 6 "Page Structure", available at: 
http://webstyleguide.com/wsg3/6-page-structure/4-page-templates.html 

 .45، ص مرجع سابقهيكم مؤيد، ( 4)
 .165، ص مرجع سابقمنار زلمد، ( 5)
 .44، ص مرجع سابقهيكم مؤيد، ( 6)
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: يتـ كضع خريطة تكض  األبكاب الرئيسة لمجريدة Website Mapping الموقع خريطة .2
في صفحة االستقباؿ، كما يتـ أيضا كضػع الخريطػة لعنػاكيف األخبػار الرئيسػة فػي كػؿ بػاب 

إلػػى  تكصػػؿ القػػارئمػػف األبػػكاب، كتظيػػر أىميػػة ىػػذه الخػػرائط فػػي تكضػػي  المسػػارات التػػي 
شاممة مف صفحة كاحػدة لبنػاء ، كتعطي لممستخدـ نظرة (1)المادة الصحفية التي يريد قراءتيا

 .(2)المكقع، كغالبان ما تيقدـ في صكرة تخطيط ىرمي لبناء المكقع، مكفرة ركابط لكؿ األقساـ
يمثؿ كجكد كسيمة لمبحث عػف المعمكمػات فػي المكاقػع : Search Engine  البحث محرك .3

د اإللكتركنيػػػػة أىميػػػػة قصػػػػكل لمحصػػػػكؿ عمػػػػى األخبػػػػار كالمعمكمػػػػات المختمفػػػػة بسػػػػرعة، كقػػػػ
اسػػتفادت مكاقػػع الصػػحؼ مػػف التطػػكرات التكنكلكجيػػة التػػي أتاحػػت نقػػؿ المػػادة الصػػحفية فػػي 
نمػػػط الػػػنص الفػػػائؽ، كأدخمػػػت خػػػدمات البحػػػث لمسػػػتخدمييا داخػػػؿ المكقػػػع أك داخػػػؿ شػػػبكة 

 ، سيتـ تناكؿ محركات البحث بشيء مف التفصيؿ "العناصر التفاعمية". (3)اإلنترنت
 الشاشػة أك الصفحة في معينة أجزاء أك كممات عف عبارة: Hot words النشطة الكممات .4

 أك سػاخنة نقطػة تسػمى النقطػة أك الجػزء أك الكممػة ىذه صكرة، مف جزءان  أك صكرة تككف قد
 أك أخػرل شاشة إلى اإلبحار يتـ عميو النقر عند ،Link رابط ىيئة عمى تككف حيث نشطة،
 لكنػان  السػاخنة النقطػة ىػذه تأخػذ مػا كغالبػان  الصكرة، أك الكممة بتمؾ مرتبطة شاشات مجمكعة
 مػف االقتػراب عنػد يتحػكؿ المػاكس مؤشػر أف كمػا الشاشة، عمى المكجكد النص لمكف مخالفان 
 أك شاشػػات إلػػى خاللػػو مػػف اإلبحػػار يمكػػف رابػػط أنيػػا عمػػى دليػػؿ كىػػك النشػػطة، الكممػػة تمػػؾ

التػػالي  أزرار لكجػػكد ضػػركرة ىنػػاؾ بػػأف القػػكؿ يمكػػف الحالػػة ىػػذه كفػػى أخػػرل، كعقػػد ركابػػط
 .(4)منيا االنطالؽ تـ التي السابقة الشاشات إلى لمعكدة مساعدة كأدكات كالسابؽ

 أنواع النص الفائق:

اختمػػػؼ البػػػاحثكف كالعممػػػاء فػػػي تقسػػػيـ الػػػنص الفػػػائؽ، كيرجػػػع ذلػػػؾ الخػػػتالؼ تخصصػػػاتيـ، 
كىػػػذه إشػػػكالية كرؤيػػػتيـ لطبيعػػػة الػػػنص الفػػػائؽ ىػػػؿ ىػػػك شػػػكؿ أـ مضػػػمكف؟، ككيفيػػػة التعػػػاطي معػػػو، 

                                                           

 .206-205، ص مرجع سابقماجد تربان، اإلنرتن" والصحافة اإللمرتونية: رؤية مستقبلية، ( 1)
 .170، ص مرجع سابقمنار زلمد، ( 2)
 .147، ، مرجع سابقأمل خةاجل( 3)
 .45، ص مرجع سابقهيكم مؤيد، ( 4)
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يصػػػعب التكحػػػد حكليػػػا، كلكػػػف يمكػػػف اعتبػػػاره كمييمػػػا شػػػكالن كمضػػػمكنان، كيكػػػكف ذلػػػؾ كفقػػػان ألىػػػداؼ 
الدراسػػػػة، كىنػػػػػا تػػػػػـ التعامػػػػؿ مػػػػػع الػػػػػنص الفػػػػائؽ كشػػػػػكؿ يتعمػػػػػؽ بعمميػػػػة إخػػػػػراج كتصػػػػػميـ الصػػػػػحؼ 
 اإللكتركنيػػة، كعمػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ اختمػػؼ البػػاحثكف فػػي  إخػػراج كتصػػميـ الصػػحؼ اإللكتركنيػػة فػػي
أنكاعو، فالبعض يقسمو إلى نكعيف فقط، كآخر إلى ثالثة أنكاع، كآخركف يقسمكنو إلى خمسة أنكاع، 

 :(1)كفيما يمي نكرد تقسيـ حممي محسب، الذم قسـ النص الفائؽ إلى خمسة أنكاع، كىي كالتالي

ىػػك الػػذم يحيػػؿ القػػارئ إلػػى الصػػفحات  ،Internal Hypertextالــنص الفــائق الــداخمي  .1
الداخميػػة مػػف نفػػس المكقػػع بنػػاءن عمػػى العنػػاكيف المقدمػػة أمامػػو، كىػػذا النػػكع منتشػػر فػػي كػػؿ 
الصػػحؼ اإللكتركنيػػة المكجػػكدة عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت، كتسػػتخدمو الصػػحؼ اإللكتركنيػػة فػػي 

 عرض العناكيف التي سبؽ كطرحتيا في صفحتيا الرئيسية.
، ىك الذم يحيؿ القارئ إلى مكاقع أخػرل External Hypertextجي النص الفائق الخار  .2

مكقػع الصػػحيفة، لكػي يسػتزيد القػػارئ مػف المعمكمػػات حػكؿ حػدث معػػيف، إال أنػو يعيػػب  غيػر
 ان ىذا النكع إمكانية ترؾ القارئ لمكقع الصحيفة األصمي كعػدـ العػكدة لػو نتيجػة دخكلػو مكقعػ

عف الصػحيفة التػي تػكفر لػو الػركابط  ان إيجابي ان اعآخر في الكقت الذم يترؾ لدل القارئ انطب
 التي يريدىا.

، ىك النص الػذم يسػم  لمقػارئ بالتنقػؿ داخػؿ Home Hypertextالنص الفائق المحمي  .3
، كىناؾ نكعاف مف الركابط المحمية، أحدىما يسػتخدـ فػي الصػفحة الرئيسػية، نفسيا الصفحة

أ الصػحيفة عػادةن ليػذا النػكع لعػرض أكبػر كيسم  لمقارئ بالتنقؿ داخؿ أرجػاء الصػفحة، كتمجػ
قػػدر مػػف المعمكمػػات كاألخبػػار فػػي صػػفحتيا الرئيسػػية، كيكػػكف التنقػػؿ ىنػػا ألعمػػى أك ألسػػفؿ، 
كالنػػػكع ا خػػػر يسػػػتخدـ فػػػي الصػػػفحات الداخميػػػة ليجعػػػؿ القػػػارئ يتنقػػػؿ بػػػيف ثنايػػػا الخبػػػر أك 

 القصص اإلخبارية.
، كىػػك الػػذم يحيػػؿ Factor Power & Hypertextالــنص الفــائق والقــوى الفاعمــة  .4

القارئ إلى قكم فاعمة في النص، مثؿ: الشخصيات العامة مف السياسييف كالكتاب كالفنانيف 
الفاعمػػػة مػػػف ناحيػػػة،  لك.. إلػػػخ، كيفيػػػد ىػػػذا الػػػنص الفػػػائؽ القػػػارئ فػػػي تكثيػػػؽ عالقتػػػو بػػػالقك 

                                                           

 .110-108، ص مرجع سابقإخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"،  ،حلم  زلسب( 1)
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 كاالسػػػتزادة مػػػػف معمكمػػػػاتيـ حػػػكؿ أحػػػػد األخبػػػػار الميمػػػة مػػػػف ناحيػػػػة أخػػػرل، فػػػػي حػػػػيف يفيػػػػد
الصحيفة في إبراز تميزىا كالتأكيد عمى قدرتيا في ربط القارئ بالشخصيات التػي يحبيػا مػف 
ناحية أخرل، كيتـ ىػذا الػربط مػف خػالؿ تقػديـ مكاقػع القػكل الفاعمػة عمػى شػبكة اإلنترنػت أك 

 مف خالؿ البريد اإللكتركني.
مػؽ مػف خػالؿ خ ،Communicator & Hypertextالـنص الفـائق والقـائم باالتصـال  .5

أداة اتصاؿ بيف القائـ باالتصاؿ كالمتمقي عبر النص، كيفيد ىذا النكع في تدعيـ الصمة بيف 
 الطرفيف.

بعػػػد اسػػػتعراض أنػػػكاع الػػػنص الفػػػائؽ كفقػػػان لحممػػػي محسػػػب الػػػذم شػػػمؿ التقسػػػيمات األخػػػرل ك 
فػػػي نػػػكعيف فقػػػط، ىمػػػا: الػػػنص الفػػػائؽ الػػػداخمي كالػػػنص  Deuzeلمبػػػاحثيف، فحصػػػرىا مػػػارؾ ديػػػكزم 

، فػػي حػػيف قسػػميا فػػكزم خػػالؼ إلػػى ثالثػػة أنػػكاع، ىػػي: الػػنص الفػػائؽ الػػداخمي، (1)الخػػارجي الفػػائؽ
ف اختمػػؼ تعريفيمػػا مػػع حممػػي محسػػب، بينمػػا (2)كالػػنص الفػػائؽ الخػػارجي، كالػػنص الفػػائؽ المحمػػي ، كار

محمد الشربيني أنكاع الكصالت التشعبية إلى ثالثة أشكاؿ، ىي: الكصالت التشعبية المباشرة،  ييقسـ
اؿ إلػى ارتباطػات داخػؿ كيككف ذلؾ مف خالؿ العنكاف، ككصػالت تشػعبية محميػة، كيقصػد بيػا االنتقػ

كأخيػػػران كصػػػالت تشػػػعبية لمصػػػكر، كيػػػتـ ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ النقػػػر عمػػػى الصػػػكر لتنقػػػؿ  المكقػػػع نفسػػػو،
 .(3)خدـ إلى المعمكماتالمست

الباحثػػة أف الػػنص الفػػائؽ يمكػػف تقسػػيمو إلػػى نػػكعيف، ىمػػا الػػنص الفػػائؽ الػػداخمي، الػػذم  لكتػػر 
يحيؿ القارئ إلى مكضكعات مكجكدة عمى نفس المكقع، كالنص الفائؽ الخارجي، الذم يحيؿ القارئ 
إلى مكضكعات مكجكدة عمى مكاقع أخرل خالفان لمكقػع الصػحيفة، فػي حػيف تػرل الباحثػة أف الػنص 

اخمي، كالػػػػذم يحيػػػػؿ القػػػػارئ لممعمكمػػػػات عمػػػػى نفػػػػس الصػػػػفحة، ال يتكاجػػػػد إال فػػػػي حػػػػاؿ الفػػػػائؽ الػػػػد
تحػرص لمبقػػاء المسػػتخدـ بػػالمكقع، كعميػو ستقصػػر الدراسػػة عمػػى  التػػيالصػفحات اإلخباريػػة الطكيمػػة، 

ؽ الػػداخمي، النصػػكص الفائقػػة، ىمػػا: الػػنص الفػػائؽ الخػػارجي، كالػػنص الفػػائ دراسػػة ثػػالث أنػػكاع مػػف
 محمي.كالنص الفائؽ ال

                                                           

(1) Deuze, M., Op. Cit.  
 .214-213، ص مرجع سابقنقالً عن: بسن" العقباوي، ( 2)
 .178، ص مرجع سابقزلمد الشربيين، ( 3)
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 : Interactive Elements التفاعمية ثالثًا: العناصر
قدمت الصحافة اإللكتركنية نمطان حديثان مف أشكاؿ االتصػاؿ، كىػك االتصػاؿ الثنػائي االتجػاه، 

مػػػف المسػػػتقبؿ إلػػػى  Feedbackأك مػػا سػػػمي باالتصػػػاؿ التفػػػاعمي، الػػػذم يعتمػػػد عمػػػى رجػػػع الصػػػدل
المرسؿ؛ كمف أىـ سماتيا التفاعمية التي تركز عمى تمبية حاجات األفػراد المتمقػيف حسػب اىتمامػاتيـ 
تاحػػػة المشػػػاركة النشػػػطة  كتفضػػػيالتيـ التػػػي يرصػػػدىا القػػػائـ باالتصػػػاؿ مػػػف خػػػالؿ رجػػػع الصػػػدل، كار

 .(1)ي يرغب في التعرض لياتلممتمقي في عممية خمؽ محتكل كسيمة االتصاؿ ال

فالتفاعمية ىي العالمة الفارقة بيف الصحافة المطبكعة كالصحافة اإللكتركنية، كيعرؼ قامكس 
أكسفكرد التفاعمية بأنيا عمؿ متبادؿ، كلكف في الكاقع ىػي أكثػر تعقيػدان، حيػث تسػتند عمميػة التفاعػؿ 

 التفاعميػة كفقػان يتـ بعد ذلؾ اتخاذ إجراءات بشأنيا مف قبؿ المتمقػي، ك فعمى إرساؿ رسالة مف المرسؿ 
مػػف العمميػػة االتصػػالية، كتعطػػي األفػػراد الشػػعكر  ان تعػػد جػػزء التػػيتعتمػػد عمػػى رد الفعػػؿ  Rafaeli ؿ

 .(2)باالنتماء لشبكة اإلنترنت

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .60-57( ص 2007، القاهرة: عامل المتب) 1، طا تصاد واإل اإل  تى شيكة اإلنترنتزلمد عبد احلميد، ( 1)
(2) Pedersen, B., A Study of the Concept of Interactivity As It Applies to Online Newspaper, 
Unpublished Master Thesis of Science in Journalism (West Virginia University: Perley Isaac Reed 
School of Journalism: 2006) p 9. 



 ل الثاني "إخراج وتصميم الصحف اإللكترونية"الفص
 

131 
 

 العمميػػػة طرفػػي بػػيف كاالتصػػػاؿ التكاصػػؿ فػػي تكضػػػ  التػػدرج اتيمسػػتك  ثالثػػة Rafaeli يحػػدد
، Two-Way Communication اتجــاىين فــي االتصــال :ىػػي اتمسػػتكيال كىػػذه االتصػػالية،
 التفـاعمي االتصـالكالمستقبؿ، كلكنػو ال يصػؿ إلػى درجػة التفاعػؿ،  المرسؿ بيف الرسائؿ كفيو تتبادؿ

Reactive Communication، العمميػػة طرفػػي بػػيف التفاعػػؿ مػػف ينشػػأ نػػكع مسػػتكلال ىػػذا فػػي 
 Interactive"  التفاعميـــــة"  التفـــــاعمي االتصـــــالاالتصػػػػػالية بمثابػػػػػة فعػػػػػؿ كرد فعػػػػػؿ فقػػػػػط، 

Communicationتكػػػػكف سمسػػػػمة مػػػػف الرسػػػػائؿ المتبادلػػػػة بػػػػيف المسػػػػتقبؿ  مسػػػػتكلال ا، كفػػػػي ىػػػػذ
عمػػػػى أف رد الفعػػػػؿ أك االسػػػػتجابة ىػػػػي جػػػػكىر االتصػػػػاؿ التفػػػػاعمي بػػػػيف  Rafaeliكالمرسػػػػؿ، كيؤكػػػػد 
  . (1)المرسؿ كالمستقبؿ

 بكاسػطة الجميػكر جػذب إلػى تسػعى اإللكتركنيػة الصحؼ بدأتاإلنترنت،  شبكة ظيكر معك  
 مػع فييػا كيشػارككا األخبػار بقػراءة يستمتعكف األفراد يجعؿ مما؛ صفحاتيا عمى تفاعمية أدكات كضع
 .(2) الزيارة تكرار إلى يؤدل مما لمقارئ كالسيكلة االرتياح عممية مراعاة

طرفي العمميػة بأنيا سمسمة مف التبادالت كاالتصاالت لمرسائؿ بيف التفاعمية   Refaeli كيرل
أف التفاعميػػة تتمثػػؿ فػػي عػػدة أشػػكاؿ تكفرىػػا بيئػػة  Tanjev Schultz لفػػي حػػيف يػػر ، (3)االتصػػالية

                                                           

(1( see: 
 Rafaeli, S. & Sudweeks, F., Network Interactivity, Journal of Computer-Mediated 

Communication, Volume 2 Issue 4, March 1997, available at: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.1997.tb00201.x/full 

 Folayan, O. , op. cit. , p.38-39. 
(2) Kenney, K., Gorelik, A.,& Mwangi, S., Interactive Features of Online Newspapers, First 
Monday Journal on the Internet, Vol. 5, Nu. 1, 2000, available at: 
http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/720/629  
(3( Hashim, N., Hasan, H. &  Sinnapan, S. , Australian Online Newspapers: A Website content 
analysis approach to measure interactivity, 18th Australian Conference on Information Systems 
(ACIS), 5-7 Dec, Toowoomba, 2007,  p. 3. 
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التػي تػكفر مكانػان  نترنػتإلكغػرؼ الدردشػة المتاحػة عبػر ا المحادثػاتاإللكتركنػي، ك  البريػدكاالنترنت، 
 . (1)كغيرىا مف األشكاؿ الرأم استطالعات لنقاش كالحكار، كأيضا

 متعػػددة متفاعميػة عمػى أنيػا عمميػةفقػػدما تعريفػان ل McMillan, and Hwangالباحثػاف  كأمػا
مركنة كتفاعمية أكثر باالتصاؿ كالتكاصؿ، مع اإلحساس بالسػيطرة كالػتحكـ مػف قبػؿ  الكظائؼ، تتي 

 اتجاه: المستخدـ، مؤكديف أف أدبيات التفاعمية ركزت عمى ثالثة عناصر أساسية في التفاعمية، ىي
 .(2)كالكقت، كىذه العناصر تمثؿ مظمة باقي عناصر التفاعمية المستخدـ، تحكـ االتصاؿ،

الباحثػػػة التفاعميػػػة عمػػػى أنيػػػا عمميػػػة اتصػػػالية تبادليػػػة بػػػيف المرسػػػؿ كالمسػػػتقبؿ، يصػػػب   تػػػرلك 
تجاه الرسائؿ المقدمة لو،  و، حيث بامكانو إرساؿ استجاباتو كردكد فعمخالليا مشاركان فعاالن  المستقبؿ

مع إمكانية إضافة معمكمات كالمشاركة بصناعة الحدث، كالدخكؿ في نقاشات كحػكارات مػع المرسػؿ 
 أك المستقبميف األخريف، كال يشترط بالتفاعمية التزامنية.

 العناصر التفاعمية:أنواع 

لمصػػػػػحؼ كالمكاقػػػػػع لكتركنػػػػػي إلتعػػػػػد التفاعميػػػػػة عمميػػػػػة مرتبطػػػػػة بعمميػػػػػة التصػػػػػميـ كاإلخػػػػػراج ا
لكتركنيػػة، حيػػث يػػؤدم التصػػميـ دكران ميمػػان فػػي االرتفػػاع بمسػػتكل ىػػذه العمميػػة؛ لتحقيػػؽ أكبػػر قػػدر اإل

أثناء التعرض، كىذا يتطمب تصميمان خاصان لمبيئة الكسيطة التي  يمف المشاركة كالتفاعؿ لدل المتمق
  Navigationاالختيػار كالتجػكؿمف خػالؿ  يريدىاالمعمكمات التي  ىىذه الخيارات لمكصكؿ إل يتمب

يؤثر في تصميـ كاجية االختيارات كمسارات المحتكل، كيسم  أيضا لممتمقي بالتدخؿ في بنػاء الذم 
بداء الرأم –المحتكل في بعض الحاالت   .(3)كليس بالقبكؿ كالعزكؼ فقط -بالتعميؽ كار

                                                           

(1)  Schultz, T. , Interactive Options in Online Journalism: A Content Analysis of 100 U.S. 
Newspapers, journal of computer- mediated communication, Volume 5 Issue 1September, 1999, 
available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.1999.tb00331.x/full  
(2) McMillan, S. & Hwang, J., Measures of Perceived Interactivity: An Exploration of the Role of 
Direction of Communication, User Control, and Time in Shaping Perceptions of Interactivity, 
The Journal of Advertising, Vol.31 (3)  Full 2002, p. 30. 

 .62 -61، صمرجع سابقاالتصال واإلعالم علة شبمة اإلنرتن"، زلمد عبد احلميد، 3) )
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كعمى الصحؼ اإللكتركنية أف تستفيد مف اإلمكانات كالعناصر المتكافرة عمى شبكة اإلنترنت؛ 
التفاعميػػة عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت التػػي فاعميػػة لممسػػتخدـ، كتيقسػػـ العناصػػر ات التيمسػػتك لتحقيػػؽ أعمػػى 

، كىػي تخص الصحؼ اإللكتركنية إلى مجمكعتيف، ىما: التفاعمية التكاصمية، كالتفاعمية المعمكماتيػة
 :كا تي

ـــة التواصـــمية .1 : يقصػػػد بيػػػا األدكات التػػػي تجعػػػؿ المسػػػتخدـ يتكاصػػػؿ مػػػع األخػػػريف، التفاعمي
كتتمثػػؿ ىػػذه األدكات فػػي أربعػػة أشػػكاؿ: البريػػد اإللكتركنػػي، غػػرؼ الدردشػػة "حجػػر الثرثػػرة"، 

 .(1)كالمنتديات، كاستفتاءات الرأم العاـ

: يمثػػػؿ الخدمػػػة األكثػػػر "Electronic Mail "E-Mailالبريـــد اإللكترونـــي . 1.1
استخدامان عمى شبكة اإلنترنت؛ لالتصاؿ بػيف األصػدقاء كزمػالء العمػؿ كاألسػر كغيػرىـ، 
كتتػػػػي  ىػػػػذه الخدمػػػػة إرسػػػػاؿ كاسػػػػتقباؿ الخطابػػػػات كالصػػػػكر كاألصػػػػكات كلقطػػػػات الفيػػػػديك 

 .(2)كالجداكؿ بطرقة سريعة كآمنة كمجانية

 :(3)أىم مميزات البريد اإللكتروني

  رساليا رسالة كتابة يمكفالسرعة، حيث   كبيرة. بسرعة كار
 ،حيث يمكف التكاصؿ مع أناس في مختمػؼ  الشخصية أيضان؛ كذك بعد ىك عالمي الكصكؿ

  العالـ.
 طريػػؽ عػػف باإلضػػافة إلػػى النصػػكص كالرسػػكمات البيانيػػة الرسػػكـ براعػػة، مػػف خػػالؿ إرسػػاؿ 

  اإللكتركني البريد
 بيػػـ، الخاصػػة اإللكتركنػػي البريػػد رسػػائؿ لقػراءة تميػػؿ تػػزاؿ ال النػػاس االسػتجابة كالػػرد، معظػػـ 

 جػدا السػيؿ مػف ألنػو الػرد؛ مػف أفضػؿ فرصػة كىناؾ البريد، صناديؽ ارتفاع مف الرغـ عمى
  اإلرساؿ مفتاح عمى الضغط ثـ الرسالة مف لالستفادة

 ،الناس. مف عدد أكبر إلى الرسالة نفس إرساؿ مف خالؿ إمكانية المركنة 

                                                           

 .211، ص مرجع سابقحلم  زلسب، إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، ( 1)
 .32، ص مرجع سابقحسين نصر، ( 2)

(3) Ward, M. , Journalism Online, 1st edition, (USA: Focal Press ,2002) p. 14.  
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  مػػا كصػػمت الرسػػالة  اخػػالؿ إعػػدادات البريػػد اإللكتركنػػي التػػي تتػػي  معرفػػة إذالمسػػاءلة، مػػف
 مشخص الذم أرسمت إليو أـ ال.ل

اإللكتركنيػػة ككسػػيمة رجػػع صػػدل، حيػػث مػػف خاللػػو  ةفػػي الصػػحاف اإللكتركنػػي كيسػػتخدـ البريػػد
رسػػاؿ اسػػتجابات كاستفسػػارات القػػراء نحػػك المكضػػكعات المنشػػكرة،  يمكػػف التكاصػػؿ مػػع الصػػحفييف كار

 .(1)اإللكتركني البريد عناكيف تكفير كتحرص الصحؼ اإللكتركنية عمى

البريـــد كينقسػػػـ البريػػػد اإللكتركنػػػي فػػػي مكاقػػػع الصػػػحؼ اإللكتركنيػػػة إلػػػى ثالثػػػة أشػػػكاؿ، ىػػػي: 
ف استفسػػػػاراتيـ ك ، كىػػػػك مػػػػرتبط بػػػػادارة الصػػػػحيفة، كمػػػػف خاللػػػػو يرسػػػػؿ المسػػػػتخدماإللكترونــــي العــــام

البريـــد اإللكترونـــي الخـــاص بـــالمحرر أو كالشػػػكؿ الثػػػاني، ىػػػك كتسػػػاؤالتيـ حػػػكؿ معمكمػػػات معينػػػة، 
 ةن مف شأنو تكطيد العالقػة بػيف المحػرر كقرائػو، حيػث يمكػف لممسػتخدميف التكاصػؿ مباشػر ك ، الصحفي

رسػػػػاؿ ردكد أفعػػػػاليـ تجػػػػاه كتاباتػػػػو الصػػػػحفية، أمػػػػا الشػػػػكؿ األخيػػػػر، فتمثػػػػؿ  ــــد مػػػػع المحػػػػرر كار بالبري
لكػػؿ قسػػـ مػػف  ان حيػػث تضػػع الصػػحيفة بريػػدان إلكتركنيػػان خاصػػ، اإللكترونــي الخــاص بيقســام الصــحيفة

 أقساميا؛ لتسييؿ التكاصؿ مع المستخدميف بناءن عمى المكضكعات كطبيعتيا.

: ىي مف الخػدمات االتصػالية التفاعميػة التػي تقػدميا مكاقػع Chatغرف الدردشة . 1.7
رأيػػو كمناقشػػتو  لتعبيػػر عػػفاالصػػحؼ اإللكتركنيػػة عبػػر شػػبكة اإلنترنػػت، كتتػػي  لممسػػتخدـ 

، كيػؤدم ىػذا (2)مػع الصػحفييف العػامميف بالصػحيفة اإللكتركنيػة أكمع مستخدميف أخريف 
التفاعؿ إلى زيادة اطالع القارئ حكؿ المكضكع المثار لمنقػاش، ككمػا تفيػد الصػحفي فػي 

 .(3)استكماؿ مكضكعاتو أك ترشده ألفكار جديدة لمكضكعات صحفية

 مػف العديػد يسػتقطب أف اسػتطاع ان اتصػالي فضػاءن  رضكاف بمخيرم أف غرؼ الدردشة تمثػؿ كيرل
 أف فعػالن  اسػتطاعت أنيػا إال اإلنترنػت، شػبكة تكفرىػا خدمػة مجػرد أنيػا فرغـ قياسي، كقت في األفراد

                                                           

(1( Schultz, T. , Op. Cit. 
 .154، ص مرجع سابقأمل خةاجل،  (2)
 .215، ص مرجع سابق إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، حلم  زلسب،( 3)
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 كأكثػر أكؿ ىػي لكتركنيػةاإل غرؼ الدردشة بأكمميا، حيث أثبتت الدراسات أف إعالمية كسائؿ تنافس
 .(1)االنترنت شبكة ألجميا تستعمؿ التي الخدمات

: حيث تتي  شبكة اإلنترنت الفرصة لمستخدمييا لتبادؿ ا راء Forumالمنتديات . 1.3
 اإلنترنػت عمػى مكقػعمفة، كتعرؼ المنتديات عمػى أنيػا "كاألفكار حكؿ المكضكعات المخت

 طريػؽ عػف كالنقػاش األفكػار ليتبػادلكا المشػتركة؛ االىتمامػات ذكم مػف األشػخاص يتجمع
 بعمػػػؿ األعضػػػاء بػػػاقي يقػػػكـ ثػػػـ كمػػػف المنتػػػدل، أعضػػػاء أحػػػد قبػػػؿ مػػػف مكضػػػكع إنشػػػاء

 عمػػػػى بشػػػكره المكضػػػػكع، سػػػكاء صػػػاحب مػػػع لمنقػػػػاش المكضػػػكع داخػػػؿ كردكد مشػػػاركات
 .(2)"فيو كتبو ما عمى كالتعميؽ نقده أك بمكضكعو قدميا التي المعمكمات

كتزيػػد المنتػػديات التفاعميػػة فػػي كسػػائؿ اإلعػػالـ، كذلػػؾ مػػف خػػالؿ تكسػػيع فػػرص االتصػػاؿ بػػيف 
المسػػتخدميف، كىػػي تضػػمف مشػػاركة كافػػة الفئػػات الػػذيف يشػػترككف فػػي المعػػارؼ كالخمفيػػات، كبالتػػالي 
تحقؽ االندماج بيف المشاركيف مف خالؿ تبػادؿ ا راء كالنقػاش الحػر حػكؿ المكضػكعات، فيػي لػيس 

نمػػػػا تمثػػػػؿ سػػػػاحة لمحػػػػكار كالنقػػػػاش حػػػػكؿ Usenet Groupمتخصصػػػػة كمػػػػا فػػػػي  بمجمكعػػػػة ، كار
 .(3)المكضكعات الساخنة

كتختمػػػػؼ المنتػػػػديات عػػػػف غػػػػرؼ الدردشػػػػة، بػػػػأف األكلػػػػى ال تشػػػػترط االتصػػػػاؿ ا نػػػػي لممناقشػػػػة 
ات التفاعميػة؛ ألنيػا تشػترط التػزامف الػكقتي يمسػتك مػف أعمػى  دكالتكاصؿ، في حيف غرؼ الدردشػة تيعػ

تماـ النقاش  .(4)لمشاركة المرسؿ كالمستقبؿ، كار

: تتميػػز مكاقػػع الصػػحؼ اإللكتركنيػػة بتقػػديـ خدمػػة Pollsاســتفتاءات الــرأي العــام . 1.4
إجػػػػػراء اسػػػػػتطالعات فكريػػػػػة خاصػػػػػة تجػػػػػاه عػػػػػدد مػػػػػف المكضػػػػػكعات كاألحػػػػػداث الميمػػػػػة؛ 

ص السػػػػتطالع رأم القػػػػراء تجػػػػاه تمػػػػؾ األحػػػػداث، كعػػػػدـ تكافرىػػػػا ال يمثػػػػؿ نقصػػػػان لخصػػػػائ

                                                           

ادلتحققييية  واإلشييباعاتسيية يف دوافييع االسييت دام منتييديات الدردشيية اإللمرتونييية ودورهييا يف إحييداث الت ييييري يف اجملتمييع اجلةائييري: درا"رضييوان بل ييريي، ( 1)
 .5ص ( 2012، قابوس السلةان جامعة)عمان:  ا جتدا ية والعتاإل ادعا  لكتية الثاني الدولي الدؤتدر، "دلنتدى فيسبوك

 .2014/ 4/ 28، بتاريخ: http://ar.wikipedia.org/wiki، متوفر عل  الرابط/ مىتدس اإلنترنتموقع ويميبيديا: ادلوسوعة احلرة، ( 2)
(3) Schultz, T. , Mass Media and the Concept of Interactivity: An Exploratory Study of Online 
Forums and Reader E-Mail, Media, Culture and Society, Vol. 22 No. 2, 2000, p. 214. 

 .148ص، مرجع سابقماجد حبيب، ( 4)

http://ar.wikipedia.org/wiki
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خػػػدمات االتصػػػاؿ لمكاقػػػع الصػػػحؼ عبػػػر شػػػبكة اإلنترنػػػت، إال أف تكافرىػػػا يمثػػػؿ خدمػػػة 
 .(1)إضافية إلشراؾ القراء في الشأف العاـ

مكضػػكع معػػيف، كقػػد تسػػيـ فػػي  نحػػككتفيػػد االسػػتفتاءات الصػػحؼ فػػي قيػػاس اتجاىػػات القػػراء 
تغيير بعض السياسات التي تنتيجيا بعض الدكؿ مف ناحية، كمف ناحية أخرل تفيد في تغيير شكؿ 

 .(2)الصحيفة أك مضمكنيا كفقان لرغبات القراء كالمكضكعات التي يكدكف طرحيا

تعػد مكاقػػع كشػبكات التكاصػؿ االجتمػاعي أحػد أبػػرز مواقـع التواصـل االجتمـاعي: . 1.5
مظاىر اإلعالـ الجديد الذم أنتجتو كساعدت عمى ظيكره ثكرة اإلنترنت، فقد اسػتطاعت 
أف تفػػػرض نفسػػػيا بقػػػكة بعػػػد أف أصػػػبحت مصػػػدران لمصػػػحفييف ككسػػػائؿ اإلعػػػالـ المختمفػػػة 
كالقنػكات الفضػػائية التػػي باتػػت تنقػػؿ العديػػد مػف أخبارىػػا كمعمكماتيػػا عبػػر مكاقػػع التكاصػػؿ 

 االجتماعي.

كاصػػػؿ االجتمػػػاعي بالعديػػػد مػػػف المزايػػػا كالخػػػدمات التػػػي سػػػاعدت فػػػي سػػػرعة كتتميػػػز مكاقػػػع الت
عػػالـ خػػدماتيا عبرىػػا، التػػي تتػػي  لجميػػع إلانتشػػارىا بصػػكرة ىائمػػة بػػيف النػػاس، حيػػث تػػكفر كسػػائؿ ا

المسػػتخدميف مشػػاركة األنشػػطة كاالىتمامػػات كتكػػػكيف صػػداقات كتجمعػػات ذات اىتمامػػات متشػػػابية 
لفكرية، كتبادؿ ا راء كاألفكار كالمعمكمػات كالتفاعػؿ مػع ا خػريف بصػكرة كتبادؿ التعميقات كالرسائؿ ا

مجانيػػػة كغايػػػة فػػػي السالسػػػة كالسػػػيكلة، كأتاحػػػت ىػػػذه المكاقػػػع حريػػػة التعبيػػػر لألفػػػراد الػػػذيف أصػػػبحكا 
 .(3)مختمؼ القضايا فيرائيـ آيعبركف عف 

ا اإلنترنػػػػػػت كسػػػػػػائط إلكتركنيػػػػػػة كفرىػػػػػػ ىػػػػػػيكتػػػػػػرل الباحثػػػػػػة أف مكاقػػػػػػع التكاصػػػػػػؿ االجتمػػػػػػاعي 
لممستخدميف لمتكاصؿ مع غيرىـ مف أرجاء العالـ، كتيتي  لممستخدـ التعبيػر عػف أرائػو اتجػاه القضػايا 
المختمفػػػة بحريػػػة كبكافػػػة األشػػػكاؿ )المكتكبػػػة كالمصػػػكرة كالفيػػػديك( كاسػػػتقباؿ التعميقػػػات كمناقشػػػتيا مػػػع 

 غيره.

                                                           

 .155-154، ص مرجع سابقمل خةاجل، أ (1)
 .216، ص مرجع سابق ، إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"،حلم  زلسب( 2)
بلس: جامعة نا) غري منشورة ،رسالة ماجستيرمصعب قتلو"، "دور مواقع التواصل االجتماع  "الفيسبوك" يف عملية الت يري السياس : مصر منوذجاً"، ( 3)

 .89-85ص  (2012النجاح الوطنية، 
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ت فػػي تغيػػر كتطػػكر مسػػتمر كتتعػػدد أشػػكاؿ مكاقػػع أك شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي التػػي مازالػػ
مف حيث الشكؿ كالنكع كالخدمات، فيحصرىا الباحػث عبػداهلل الرعػكد فػي سػتة أشػكاؿ، ىػي: شػبكات 

، التي تعد Blog(، كالمدكنات My spaceكمام سبس  Face book اجتماعية كبيرة )الفيس بكؾ
ت عبػػػر مػػػف أفضػػػؿ األشػػػكاؿ المعركفػػػة فػػػي شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي، كىػػػي عبػػػارة عػػػف مجػػػال

اإلنترنػػت مػػع مػػدخالت تظيػػر حسػػب حػػداثتيا، كمكسػػكعات، كىػػي مكاقػػع تسػػم  لألشػػخاص باضػػافة 
أك تحرير معمكمة عمييا كأفضميا كيكيبيػديا )المكسػكعة اإللكتركنيػة الحػرة( التػي تحتػكم عمػى  لمحتك 

ف ممفػات مميكف مقالة بالمغة االنجميزية، كالبكدكاست )المدكنػة الصػكتية(، كىػي عبػارة عػ 2أكثر مف 
المػػدكنات الصػػغيرة، كتعػػد الصػػكت كالفيػػديك المتاحػػة مػػف خػػالؿ االشػػتراؾ، ككػػذلؾ المنتػػديات، كأخيػػران 

 .(1)ر أشيرىامكقع تكيت

كيختمؼ الباحثكف في تحديد تصنيؼ شامؿ ألشكاؿ كأنػكاع مكاقػع التكاصػؿ االجتمػاعي، ربمػا 
كمف جية أخرل حداثة نشكئيا كعػدـ يرجع ذلؾ ديمكمة التطكر الذم تشيدىا تمؾ المكاقع مف جية، 

كفايػػة الدراسػػات كاألبحػػاث تناكليػػا، كتقتصػػر الباحثػػة فػػي دراسػػتيا لممكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي فػػي 
ر، تيات الصػػحفية، كىػػي: الفػػيس بػػكؾ، كتػػك أشػػكالو األكثػػر انتشػػاران كاسػػتخدامان بػػيف األفػػراد كالمؤسسػػ
يف كافػة األعمػار إلعػالـ كأصػبحت متداكلػة بػكيكتيكب، كتػدرس الباحثػة تمػؾ المكاقػع التػي اجتاحػت ا

 كيينظر إلييا ككسيمة لمتكاصؿ بيف مستخدمي مكاقع المؤسسات اإلعالمية.كفئات المجتمع، 

: كىي األدكات التي تمد المستخدـ بالمعمكمات التي يريدىا سكاء كاف التفاعمية المعموماتية .2
رشػػفة أـ اختيػػاره مػػف بػػيف ذلػػؾ عػػف طريػػؽ مدخالتػػو إلػػى النظػػاـ مثػػؿ محركػػات البحػػث كاأل

 كىي: ،(2)مجمكعة مف البدائؿ المعمكماتية مثؿ خريطة المكقع

:  كىػػك عبػػارة عػػف آلػػة أك أداة بحػػث، تمكػػف Search Engineمحركــات البحــث . 7.1
المستخدـ مف الكصكؿ عمى المعمكمات، سكاء كاف البحث داخػؿ مكقػع الصػحيفة أك عمػى 

                                                           

غيري  ،رساالة ماجساتير، "دور شبمات التواصل االجتمياع  يف الت ييري السياسي  يف تيونس ومصير مين وجهية نمتير الصيحفين األردنيين"عبداهلل الرعود، ( 1)
 .36-35( ص 2012 األردن جامعة الشرق األوسط،) منشورة

 .217، ص مرجع سابق( حلم  زلسب، إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، 2)
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الكممات المفتاحيػة أك المصػطمحات المرتبطػة بأحػد  شبكة اإلنترنت، كذلؾ مف خالؿ كتابة
ظيار النتائج  .(1)المكضكعات الصحفية، تتـ عممية البحث كار

كتتفػػػاكت كاجيػػػات البحػػػث التػػػي يسػػػتخدميا المتصػػػف  عنػػػد البحػػػث عػػػف المعمكمػػػات فػػػي مكقػػػع 
 ف لمبحػثالصحيفة مف مكقع إلى أخر، كذلؾ حسب آليات البحث المتاحة فػي المكقػع، كىنػاؾ شػكال

 :(2)داخؿ مكقع الصحيفة اإللكتركنية، ىما

: كيكػكف عػف طريػؽ كضػع كممػة أك مصػطم  البحػث دكف كضػع البحث البسيط  -1
أية عالمات أك إشارات، ثـ إجراء عممية البحػث، كفػي ىػذه الحالػة تكػكف النتيجػة 
العديػػد مػػف الػػركابط التػػي يػػدخؿ بعضػػيا فػػي إطػػار المكضػػكع المطمػػكب كالػػبعض 

 يككف خارجو.

تي  إمكانات أكبػر فػي عمميػة البحػث، فمػف خالليػا يمكػف ي: حيث البحث المتقدم -2
البحػػث عػػف المعمكمػػات بطريقػػة محػػددة، مػػع إمكانيػػة ربػػط عػػدد مػػف العناصػػر مػػع 
بعضيا البعض، كأيضا تحديد العالقات بيف المصطمحات المطمكب البحث عنيا، 

مػؾ الصػادرة عػف عمميػة لذا فاف النتائج التي ينتيى إلييا البحث تككف أفضؿ مف ت
 البحث البسيط.

: يقصػػد بيػػا حفػػظ صػػفحات الصػػحيفة كمكضػػكعاتيا بصػػكرة Archivingاألرشــفة . 2.2
سػػػػػيـ األرشػػػػػفة فػػػػػي إغنػػػػػاء الصػػػػػحيفة ، كتي (3)منتظمػػػػػة يمكػػػػػف الرجػػػػػكع إلييػػػػػا عنػػػػػد الحاجػػػػػة

اإللكتركنيػة، كتمكػػف المسػػتخدـ مػػف االطػػالع عمػى األعػػداد السػػابقة لمصػػحيفة بسػػيكلة عبػػر 
قاعػػدة البيانػػات الخاصػػة بالصػػحيفة، كبأشػػكاليا المختمفػػة: لقطػػات الفيػػديك، الصػػكر كالمػػكاد 

 .(4)المكتكبة

 

                                                           

 .47، ص ، مرجع سابقهيكم مؤيد( 1)
 .148، ص مرجع سابقأمل خةاجل، ( 2)
 .221، ص مرجع سابق إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، حلم  زلسب،( 3)
 .40، ص مرجع سابقمنار زلمد، ( 4)
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 :(1)وىناك نوعان من األرشيف في الصحف اإللكترونية

: كتعنػػػي أف تضػػع الصػػحيفة اإللكتركنيػػة صػػكران عػػػف أرشــيف النســخة المطبوعــة .1
، كبعػض PDFلمطبكعة، كعادةن ما يتـ كضع ىذه الصكر باسػتخداـ صػيغة انسختيا 

 الصحؼ تجعؿ ىذه الخدمة مدفكعة األجر، أك تحتاج الشتراؾ.
المكاد التحريريػة المنشػكرة بػ: كتتعمؽ عممية األرشػيؼ ىنػا أرشيف المواد التحريرية .2

 عمى المكقع بخالؼ المنشكرة عمى النسخة المطبكعة.

 األبػػػكاب عنػػػاكيف جميػػػع تضػػػـ خريطػػػة عػػػف : عبػػػارةSite Mapخريطـــة الموقـــع . 2.3
 مػػف المسػػتخدـ تنقػػؿ عنػػاكيف بمثابػػة تعتبػػر كىػػى المكقػػع، يقػػدميا التػػي كالخػػدمات الصػػحفية
 المسػػتخدـ تخبػػر أنيػػا إلػػى باإلضػػافة بيػػا، الخاصػػة لمصػػفحات بالمػػاكس عمييػػا النقػػر خػػالؿ
 .(2)الرئيسية الصفحة عمى يجدىا ال قد التي بالصحيفة الخاصة كاألبكاب المكضكعات بأىـ

كتسػػيؿ الخريطػػػة عمػػػى المسػػػتخدـ الكصػػػكؿ إلػػػى المعمكمػػات فػػػي أقصػػػر كقػػػت، كمػػػا أنيػػػا تيعػػػد 
أفضػػؿ مػػف محركػػات البحػػث فػػي الكصػػكؿ إلػػى المعمكمػػات التػػي يريػػدىا المسػػتخدـ، عػػالكة عمػػى ذلػػؾ 

 .(3)فيي تفيد المستخدـ في التعرؼ عمى المكقع بصكرة عامة

  

                                                           

 .143، ص مرجع سابقماجد حبيب، ( 1)
 .46، ص مرجع سابقمؤيد،  هيكم( 2)
 .225، ص مرجع سابق إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، حلم  زلسب،( 3)
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 اي املبحث اخل
 Home Pageإخراج انصفحة انرئيسية 

 :Home Pageأواًل: تعريف الصفحة الرئيسية 

 مػػا خػػالؿ مػػف مكقػػع الصػػحيفة، كذلػػؾ كاجيػػة بمثابػػة Home Pageتعػػد الصػػفحة الرئيسػػية 
 منػو ينفػذ الػذم البػاب ككنيػا مػف أىميتيػا كتنبػع، الخاصػة شخصيتيا في المتميزة جكانبيا مف تعكسو
مػػػف كالعديػػػد الصػػػحيفة،  عمػػػى أىػػػـ عنػػػاكيف حيػػػث تحتػػػكل، الصػػػحيفة بػػػاقي مكضػػػكعات إلػػػي القػػػراء

 .(1)االرتباطات المفيدة التي تنقؿ المستخدـ إلى مختمؼ صفحات المكقع

عمػػػى عػػػدد مػػػف المصػػػطمحات، مثػػػؿ:  Home Pageمصػػػطم  الصػػػفحة الرئيسػػػية  ييطمػػػؽك 
 المنطقيػة التفاعػؿ كاجيػة أك ،User Interface المستخدـ مع التفاعؿ االستقباؿ، أك كاجية صفحة

 Front، أك الصػػفحة المرجعيػػة، أك صػػفحة التقػػديـ Logical User Interface المسػػتخدـ مػػع
Page أك صػػفحة التمييػػد؛ يرجػػع ذلػػؾ لترجمػػة المصػػطمحات، باإلضػػافة إلػػى التخصػػص أك مجػػاؿ ،
 الدراسة.

تعريفػػػػػات الصػػػػػفحة الرئيسػػػػػية بػػػػػيف البػػػػػاحثيف كالشػػػػػؾ أف تعػػػػػدد المصػػػػػطمحات أدل إلػػػػػى تنػػػػػكع 
كالدراسيف، فيعرفيا ماجد ترباف عمى أنيا الصفحة التي تقػع عمييػا عػيف المسػتخدـ بمجػرد أف يسػجؿ 

عمكمػػػات أساسػػػية، عنكانيػػػا اإللكتركنػػػي، كفييػػػا يػػػتـ تعريػػػؼ المسػػػتخدـ بػػػالمكقع، كمػػػا يتضػػػمنو مػػػف م
تنقؿ المكقع، كما أنيا تحتكم عمى العديد مف الكصالت، كآليات التجكاؿ التي  كرئيسية حكؿ محتكل

 .(2)المستخدـ لمصفحات األخرل، سكاء داخؿ المكقع، أك عبر كصالت مشتركة مع مكاقع أخرل

كتشػػير بسػػنت العقبػػاكم إلػػى الصػػفحة الرئيسػػية بأنيػػا صػػفحة االسػػتقباؿ أك كاجيػػة التفاعػػؿ مػػع 
أيضػػا كاجيػػة تفاعػػؿ الكمبيػػكتر مػػع المسػػتخدـ، تمثػػؿ الحػػدكد بػػيف المسػػتخدـ  تسػػمى التػػيالمسػػتخدـ، 

                                                           

 .27، ص مرجع سابقالشرلة ادلصرية العادلية للنشر لوصلمان، ( 1)
 .214ص  مرجع سابق،ماجد تربان، اإلنرتن" والصحافة اإللمرتونية: رؤية مستقبلية، ( 2)
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ارئ( كنظاـ الكمبيكتر، حيػث يتفاعػؿ المسػتخدـ مػع الكمبيػكتر بشػقيو ا لػة كالصػحيفة، كيػتـ ىػذا )الق
 .(1)التفاعؿ مف خالؿ قناة اتصاؿ

صػػػػفحة بػػػػدء الصػػػػحيفة التػػػػي تظيػػػػر  ىػػػػيأف الصػػػػفحة الرئيسػػػػية بينمػػػػا يػػػػرل حممػػػػي محسػػػػب 
فة كتحػديثاتيا، لممستخدـ عند فتحو لمكقع الصػحيفة، كتتسػـ بثبػات الشػكؿ فػي كػؿ إصػدارات الصػحي

 .(2)كال تتغير إال بعد فترة زمنية طكيمة نسبيان؛ ألنيا تعكس ىكية الصحيفة

األكثػػر أىميػػة  عمػػى أنيػػامصػػفحة الرئيسػػة فينظػػر ل Jakob Nielsenجػػاككب نيمسػػكف  أمػػاك 
نافػذة المكقػػع،  فيػي بمثابػػةبػالمكقع، كمػف خالليػػا يمكػف التعػػرؼ عمػى محتكيػػات الصػفحات األخػػرل، 

عمى العديد مف الركابط كمحركات البحث سكاء داخػؿ المكقػع أك بػالمكاقع األخػرل عمػى  تحتكل التي
 .(3)تتي  لممستخدـ التنقؿ بيف تمؾ الركابط التيالشبكة، 

الصػػػفحة األكلػػػى التػػػي تظيػػػر عنػػػد فػػػت  المتصػػػف ، كفػػػي بعػػػض  :قصػػػد بالصػػػفحة الرئيسػػػيةكيي 
لمحتكيػات لصفحة عمى العرض المرئػي كتعمؿ ا ،Start pageاألحياف يطمؽ عمييا صفحة البداية 

 .(4)المكقع

ف تعػػددت  مػػف خػػالؿ التعػػاريؼ السػػابقة، تػػرل المصػػطمحات الباحثػػة بػػأف الصػػفحة الرئيسػػية كار
كتمن  المكقع شخصية مميزة عف  التي تظير لممستخدـ بمجرد الدخكؿ إلى المكقع، المرادفة ليا ىي

 كتقػدـ، لممكضكعات فػي الصػفحات الداخميػة عمى مجمكعة مف الكصالت أك الركابط كتحتكل غيره،
 ، بجانب عرض اإلعالنات كالعناصر الجرافيكية األخرل.ياألىـ مكضكعات مكجزان 

                                                           

 .222ص  مرجع سابق،بسن" العقباوي، ( 1)
 .265، ص مرجع سابق إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، حلم  زلسب،( 2)

(3) Nielsen, J. , Top 10 Guideline for Homepage Usability, 2002, available at: 
http://www.nngroup.com/articles/top-ten-guidelines-for-homepage-usability/, retrieved at: 
28\4\2014.  
(4)  Wikipedia: The Free Encyclopedia, Home page, available at: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Home_page ,retrieved at: 28\4\2014. 

http://www.nngroup.com/articles/top-ten-guidelines-for-homepage-usability/
http://en.wikipedia.org/wiki/Home_page
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 ثانيًا: مكونات الصفحة الرئيسية:

تعتمػد الصػػحيفة اإللكتركنيػة عمػػى العالقػة غيػػر الخطيػة فػػي تنظػيـ النصػػكص الصػحفية فييػػا؛ 
ؿ الصػفحة عات المفضػمة فػي الصػحيفة، كذلػؾ مػف خػالليتمكف المستخدـ مف الكصكؿ إلػى المكضػك 

عمػى أقسػاـ كأبػكاب الصػحيفة أىػـ المكضػكعات، لػذا عنػد تصػميـ الصػفحة  الرئيسية ليا التي تحتػكل
 الرئيسية البد مف مراعاة تصميـ عناصر كمككنات الصفحة الرئيسية.

مككنػػات،  فصػػميا لتشػػتمؿ عمػػى سػػتةتحديػػد تمػػؾ العناصػػر، فػػالبعضحػػكؿ  فك كاختمػػؼ البػػاحث
في أربعة مككنات أك عناصر، كعمى الرغـ مف االختالؼ فػي تحديػد العناصػر  **ىاك حصر  كفكأخر 

عناصػر، ثالثػة رئيسػية كالرابػع يتكقػؼ  ع تمؾ العناصر تندرج تحت أربعيإال أنو يمكف القكؿ بأف جم
ا تػػرل المسػػتخدـ، بينمػػ لػػدلمشاشػػة كدقتيػػا لتختمػػؼ تبعػػان  التػػيعمػػى مسػػاحة شاشػػة عػػرض الصػػحيفة 

تكػكف  التػيتمػؾ العناصػر لفيمػا يمػي عػرض الباحثة أف الصفحة الرئيسية تتككف مف ثالثػة عناصػر، 
 ذات صمة بالصحافة المطبكعة عمى كجو الخصكص:

: كتقػع فػي الجػزء العمػكل مػف صػفحة الكيػب، كىػي عبػارة عػف Header ترويسة الصـحيفة .1
عمػػػػى العناصػػػػر الرئيسػػػػية المتعمقػػػػة  مػػػػؼ اتسػػػػاعو مػػػػف صػػػػحيفة ألخػػػػرل، كيحتػػػػكلشػػػػريط يخت

 بالصحيفة المطبكعة، كىي: شعار الصحيفة بنفس األلكاف كالخط الػذم يظيػر عمػى النسػخة
، كقػت تحػديث الصػحيفة، كرقػـ عػدد  المطبكعة، كتاريخ صدكر الصحيفة، كتاريخ عدد اليػـك

 الصحيفة، كتختمؼ الصحؼ في تضمينيا ليذه العناصر.

                                                           

 "وأدرج" ،"اإلنرتن" شبمة عل  والعربية ادلصرية اإللمرتونية الصحافة ذبربة"  دراستها يف فهم  صلوى صنفتها اليت العناصر الباحكن من رلموعة تبن 
 :عل  االطال  ونيمن النص، عر: وخريةة النص، يف ادلعلومات أنوا  اخلريةة، العنوان، النص، لتلة: ه  الرئيسية، للصفحة أساسية ممونات ستة

 سابق مرجع الةرابيش ، مها. 
  سابق مرجع شهاجل، فتح. 
 سابق مرجع الشربيين، زلمد 

يسية(، قسم باحكون أخرون عناصير الصيفحة الرئيسيية إمل أربعية عناصير، ميع اخيتالف يف ادلسيميات الرئيسيية لتليك العناصير، هي : الشيريط العليوي )الرتو **
 الشريط السفل  )ال يل(، اجلسم )أسلوجل العر:(، ومساحة الواجهة الرئيسية، ونيمن االطال  عل : 

  ،مرجع سابقزيد سليمان. 
  ،مرجع سابقهيكم مؤيد. 
  ،مرجع سابقحلم  زلسب. 

 Patrick J. Lynch and Sarah Horton, op. Cit. 
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إلػى جانػب العناصػر  لمكقع، حيػث يحتػكلعمميػة التجػكاؿ بػاميمان في  دكران  الشريط ىذا كيؤدل
 االنطبػػاع يعطػػى ألنػػو مميػػز؛ بشػػكؿ جرافيكيػػان  إبػػرازه يجػػب لػػذا الرئيسػػية عمػػى قػػكائـ المالحػػة بػػالمكقع؛

 كيجػب كأىدافػو، المكقػع طبيعػة عمػى بػالتعرؼ المكقع، باإلضافة إلػى مسػاعدة المسػتخدـ لزائر األكؿ
ليسيؿ عمى المستخدـ الرجكع بسػيكلة إلػى  المكقع؛ صفحات كؿ أعمى الصحيفة في رأس يتكاجد أف

 .(1)الصفحة الرئيسية مف خالؿ التركيسة

كىك الجزء األكثر أىمية بالمكقع، كيقع كسط  :Bodyأسموب عرض الموضوعات "الجسم"  .2
أىػػـ  عمػػى الجسػػـ الصػػحيفة، كتختمػػؼ الصػػحؼ فػػي تقسػػيمو إلػػى عمػػكديف أك أكثػػر، يحتػػكل

، كمقاطع كالرسكـ المتحركة ،عناكيف كمقدمات المكضكعات الصحفية، كالصكر الفكتكغرافية
 إف كجدت، ككصالت الركابط التشعبية التي تقكد إلى الصفحات الداخمية لممكقع.الفيديك 

األبػكاب، أك مػا يطمػؽ  عناكيف إلى تشير التي كأقساـ الصحيفة أبكاب عمى الجسـ يحتكل كما
الجانػػػب األيمػػػف سػػػار فػػػي حػػػاؿ الصػػػحؼ األجنبيػػػة، ك اليقػػػد تكػػػكف عمػػػى  التػػػيتجػػػكاؿ، عميػػػو بقػػػكائـ ال

عػد سػيأتي فيمػا ب التػيبالصحؼ العربية، أك تككف في أعمػي كأسػفؿ المكقػع، ىػذا فيمػا يتعمػؽ بػالقكائـ 
 .تناكؿ إخراجيا

 

 

 

 

                                                           

 انمتر إمل:( 1)
  ،40، ص مرجع سابقزيد سليمان. 
  ،160، ص مرجع سابقمنار زلمد. 
 ،267، ص مرجع سابق إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، حلم  زلسب. 
  ،219، ص مرجع سابقماجد تربان، اإلنرتن" والصحافة اإللمرتونية: رؤية مستقبلية. 
  ،26-25، ص مرجع سابقهيكم مؤيد. 

 Lynch, P. & Horton, S. , Op. Cit., chapter (4) "Interface Design", available at: 
http://webstyleguide.com/wsg3/4-interface-design/3-interface-design.html 
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أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بأسػػمكب عػػرض المكضػػكعات عمػػى الصػػفحة، فػػاختمؼ البػػاحثكف فػػي أسػػاليب 
إخراج المكضكعات، فالبعض يقسيما إلى أسمكب أفقي، كرأسي، كمختمط، كما ىك الحػاؿ بالصػحؼ 

اإللكتركنيػة تعتمػد عمػى األسػػمكب الرأسػي فػي عػرض مكضػػكعاتيا  ؼالصػػح معظػـالمطبكعػة، كلكػف 
عػرض ، كالحقػان يػتـ (1)عػد بكابػة تطػرح المكضػكعات بػالمكقعلرئيسية، التي تخاصة باخراج الصفحة ا

 .ىـ أساليب إخراج الصحؼ اإللكتركنيةأل

ــل الصــفحة  .3 :  كيكجػػد أسػػفؿ الصػػفحة، كيحتػػكم عمػػى الحقػػكؽ الفكريػػة كالتػػأليؼ Footer ي
 عمػى ـ الميمة بالمكقع، كأحيانػان يحتػكلممكقع، ككسائؿ االتصاؿ بو، كبعض الركابط لألقسال

 اكيف البريػدعنػك  كتجديػده إنشػائيا تػاريخ :مثػؿ ،لكتركنيػةاإل الصػحيفة حػكؿ أساسية معمكمات
 .(2)لمصحيفة لكتركنياإل المكقع تدير التي أك الناشرة الجية كاسـ ،لكتركنياإل

 ثالثًا: أساليب إخراج الصحف اإللكترونية:
 حيػث اإللكتركنية، الصحؼ إلخراج جمية مدارس تظير لـ لكتركنية،إلا الصحؼ لحداثة نظرا

ف حتػػػى الصػػػحؼ مػػف العديػػػد فػػػي المتبعػػػة التصػػػاميـ تقػػػارب يظيػػر  أك الفكريػػػة، تكجياتيػػػا اختمفػػػت كار
 تشػػابو فػػي كبيػػر كبشػػكؿ أسػػيمت التػػي بالعالميػػة تتسػػـ التقنيػػة ىػػذه لكػػكف صػػدكرىا، منػػاطؽ تباينػػت

خراج تصميـ مجاؿ في المتاحة البرمجيات  اإلنترنت. عمى كالمكاقع الصحؼ كار

 الصػفحات فػي عػادة يبػرز التصػميـ في االختالؼ أف إال المكاقع في الكبير التشابو ىذا كرغـ
 لكتركنيػػةإلا الصػػفحات أمػػا ميمػػة، اتصػػالية العتبػػارات كذلػػؾ ،Home Page لمصػػحؼ الرئيسػػية
 أسػمكب مػف يقتػرب كاحػد إخراجي بأسمكب ممتزمة تبدك فيي كاحدة، كحدة عادة تعرض التي الداخمية

                                                           

 انمتر إمل:( 1)
  ،41، ص مرجع سابقزيد سليمان. 
  ،273-271، ص مرجع سابقإخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، حلم  زلسب. 
  ،26، ص مرجع سابقهيكم مؤيد. 

 Beaid, J., The Principles of Beautiful Web Design, 2nd edition,( Australia : Site Point Pty: 
2010) p. 25-30. 

 انمتر إمل:( 2)
  ،181، ص مرجع سابقمنار زلمد. 
  ،26، ص مرجع سابقهيكم مؤيد. 

 Beaid, J., Op. Cit. ,p. 30 
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الكاحػػػدة، كيقصػػػد بػػػو التركيػػػز عمػػػى مكضػػػكع معػػػيف مػػػف خػػػالؿ الكسػػػائط  اإللكتركنيػػػة الكحػػػدة إخػػػراج
 .(1)المتعددة أك الفالش

دراسػػتيا مػػف خػػالؿ بعػػديف أساسػػييف، ىمػػا:  يمكػػفكعنػػد دراسػػة إخػػراج الصػػحؼ اإللكتركنيػػة، 
 Xigen Liييقسػمو أسػمكب عػرض المعمكمػات،  :أسػمكب العػرض، كالتجػكاؿ )المالحػة(، فالبعػد األكؿ

إلػػػى ثالثػػػة أسػػػاليب، ىػػػي األسػػػمكب الجرافيكػػػي، كاألسػػػمكب النصػػػي، كاألسػػػمكب المتػػػكازف، مبينػػػان أف 
 .(2)األسمكب األكؿ ىك األكثر جماالن كجاذبية بينيـ، إال أنو يستغرؽ كقتان طكيالن في التحميؿ

ف خػػػالؿ ثالثػػػة كدراسػػػات أخػػػرل تػػػدرس أسػػػمكب العػػػرض فػػػي إخػػػراج الصػػػحؼ اإللكتركنيػػػة مػػػ
صػحفية بشػكؿ أفقػي، كيتميػز براحػة األفقػي، كفيػو يػتـ عػرض المكضػكعات الأشكاؿ، ىي: األسػمكب 

الػذم يعػرض المكضػكعات، أمػا األسػمكب الرأسػي، عيف القارئ، إال أنو ال يسم  بعرض الكثيػر مػف 
المكضػػػػكعات بطريقػػػػة رأسػػػػية، فانػػػػو يسػػػػم  بعػػػػرض أكبػػػػر لممكضػػػػكعات مػػػػف األسػػػػمكب األفقػػػػي، أمػػػػا 

 .(3)األسمكب المختمط، فيك الجمع بيف األسمكبيف في تقديـ المكضكعات الصحفية

 اإلخػراج إلػى أف Carl Schierhorn and other دراسػة كبخصػكص ىػذا الشػأف، تكصػمت
 ذلػؾ ألف نظػران  ؛المسػتخدـ لػدل الراحػة كيحقػؽ لكتركنيػة،اإل كالمكاقع الصحؼ تصميـ يناسب الرأسي
 إدراؾ يسػػػتطيع الحالػػػة ىػػػذه فػػػي ألنػػػو بسػػػيكلة؛ المنشػػػكرة اإللكتركنيػػػة النصػػػكص قػػػراءه عمػػػى يسػػػاعده
مػف  الشػريط لتمريػر الحاجػة دكف سػيكلة بكػؿ اإلخػراج بجكانػب المرتبطػة اإللكتركنيػة العناصر جميع
 أيمػػف المكجػػكد الشػػريط إلػػى باإلضػػافة تشػػتيتان، لػػو يسػػبب ممػػا كيسػػاران  يمينػػان  لتحريكيػػا الصػػفحة أسػػفؿ

 مػػف فالمسػػتخدـ الراحػػة، كعػػدـ التركيػػز عنصػػر يفقػػده ممػػا كأسػػفؿ أعمػػى إلػػى يحركيػػا كالػػذم الصػػفحة

                                                           

 .113-112، ص مرجع سابقصاا العنةي، ( 1)
(2) Li, X. , Web Page Design and News Retrieval Efficiency: A Content Analysis of Five U.S. 
Internet Newspapers, Op. Cit. p.66.  

 .41، ص مرجع سابقزيد سليمان، ( 3)
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 إلػى أسػفؿ مف الصفحة جانب في المكجكد الشريط خالؿ مف الصفحة يحرؾ الرأسي األسمكب خالؿ
 .(1)فقط أعمى

سػػاليب إخػػراج الصػػفحة الرئيسػػية لمصػػحؼ اإللكتركنيػػة، مػػف خػػالؿ بعػػدم ألعػػرض كفيمػػا يمػػي 
 أسمكب العرض، كالمالحة. :ماىالتصميـ، ك 

. األساليب اإلخراجية لمصحف اإللكترونية المتبعة في عـرض الموضـوعات الصـحفية عمـى 1
 :(2)صفحتيا الرئيسية، وىي

ـــة أســـموب. 1.1  عمػػػى األخبػػػار سػػػرد عمػػػى األسػػػمكب ىػػػذا يعتمػػػد :الوحـــدات اإللكتروني
 كيبػرز الخبر، حكؿ لالستزادة خبر كؿ نياية في ركابط كجكد مع مكجز، بشكؿ الصفحة

 فػػي يكجػػد كمػػا الحػػدث، عػػف المعبػػرة الصػػكر مػػع الخبػػر مقدمػػة أك ممخػػص األسػػمكب ىػػذا
 مػػف أك بالصػػحيفة، الخاصػػة األخػػرل األبػػكاب عمػػى لمػػدخكؿ جانبيػػة قػػكائـ األسػػمكب ىػػذا

 .بالصحيفة الخاص الفيرس تدرج التي المنسدلة القكائـ

 لتفػادة ىػذا األسػمكب؛ عمػى اإللكتركنيػة الصػحؼ مػف كثيػر تعتمػد اإلخبارية لطبيعتيا كتبعا
 المكاقػػع كثػػرة ظػؿ فػػي اإللكتركنيػػة الصػحافة طبيعػػة عمػػى كثيػران  يحػػافظ كالػػذم يكفرىػا التػػي المزايػػا مػف
 األخبػػار عػف مختصػػرة نبػذة المسػػتخدـ إعطػاء خػالؿ مػػف عمميػػة التصػف  يسػيؿ كمػػا االنترنػت، عمػى

 الصػغيرة الصػكر عمى األسمكب ىذا اعتماد إلى باإلضافة تفاصيميا، إلى الدخكؿ قبؿ كالمكضكعات
 اليادئة. كاأللكاف

 الػػركابط مػػف كبيػػرة مجمكعػػة عػػرض عمػػى األسػػمكب ىػػذا يركػػز:  البوابــة أســموب. 1.7
 الداخميػة الصػفحات فػي المنشػكرة الصػحفية كالمكاد باألبكاب الخاصة كالعناكيف التشعبية،

                                                           

(1) Schierhorn, C.  and Other, " Digital Formats for the Future : The Web vs. Paper vs. a 
Vertical-Screen, Page-Based Design ", Paper presented the Annual Meeting of the Association for 
Education in Journalism and Mass Communication(AEJMC),Central Michigan University ,Md., 
Sat, 6Dec 1998, available at: http://list.msu.edu/cgibin/wa?A2=ind9812A&L= aejmc&P=7705. 

 انمتر إمل:( 2)
  ،115-113، ص مرجع سابقصاا العنةي. 
  ،30-26ص  مرجع سابق،هيكم مؤيد. 
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 تقػػدـ حيػػث الصػػحفية، كالمػػكاد األبػػكاب لمضػػاميف تفاصػػيؿ أم تقػػديـ عػػدـ مػػع لمصػػحيفة،
 .الداخمية الصفحات في التفاصيؿ ىذه

فػي تصػميـ الصػحؼ اإللكتركنيػة، حيػث تمجػأ إليػو  الحديثػة األسػاليب مػف البكابػة أسمكب كيعد
 التػي كاألبػكاب كالمعمكمػات األخبػار مػف كبيػرة كميػة عمػى تحتػكل الصحؼ اإللكتركنية كالمكاقع التػي

 كاحدة. صفحة باب في حصرىا يصعب

عمػػى عػػدد مػػف  د عمػػى قاعػػدة مػػف المعمكمػػات، كتحتػػكلفيػػك أشػػبو بمحركػػات البحػػث التػػي تعتمػػ
 يعمػؿ ككنول ان انتقاد األسمكب يكجو ليذا الركابط التشعبية لممكضكعات بالصفحات الداخمية، كالبعض

 إخباريػػة كمكاقػػع النػػكع ىػػذا كيصػػم  كتشػػعبيا، الػػركابط بكثػػرة لكتركنيػػةاإل الصػػحؼ قػػراء تشػػتيت عمػػى
 لكتركنية.إ لصحؼ مكاقع كليس

 عنػاكيف بكجػكد الكحػدات أسػمكب بػيف يجمػع أسػمكب عف : عبارةالمختمط األسموب. 1.6
 فقػػػط التشػػػعبية الػػػركابط مجمكعػػػة عػػػرض فػػػي البكابػػػة كأسػػػمكب سػػػريع، لممخػػػص مصػػاحبة

 يمثػػؿ النمػػكذج كىػػذا لمخبػػر، مصػػاحبة متعػػددة كسػػائط كجػػكد إلػػى باإلضػػافة تعميػػؽ، بػػدكف
 كتكنكلكجيػا التقميديػة النشػر تكنكلكجيػا بػيف يجمػع ألنػو لكتركنػي؛اإل الصحفي التطكر قمة

 اعتمػاد إلػى باإلضػافة ،كالفيػديك الراديػك مثػؿ: الصػكت فػي تتمثؿ التي المتعددة، الكسائط
 فػػي الكبيػػرة الفػػالش لقطػػات أك المتحركػػة الصػػكر إحػػدل عمػػى التركيػػز فػػي األسػػمكب ىػػذا

 كأفضػػؿ لكتركنيػػةاإل الصػػفحة أعمػػى فػػي تكػػكف التػػي الميمػػة لألخبػػار المصػػاحبة الحجػػـ
 بػطء فػي يتسػبب ألنػو عاليػة؛ لسػرعة يحتػاج األسػمكب ىػذا أف إال لممستخدـ، رؤية مركز
 الصفحات. تحميؿ
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. األساليب اإلخراجية المتبعة في إخـراج التجوال)المالحـة(، المتمثمـة بقـوائم التجـوال، وىـي 7
 :(1)آلتيكا

 :Top, Left, and Bottom (TLB)الصـفحة  وأسـفل ويسـار رأس نمـو ج. 7.1
 ألىػـ Top العمػكم الجػزء تخصػيص أسػاس عمػى الصفحات تصميـ النمكذج ىذا في يتـ

 كقػػكائـ التجػػكاؿ الرئيسػػية، الصػػحيفة، المكقػػع، كشػػعار خريطػػة تشػػمؿ: قػػد التػػي الكصػػالت
 األسػفؿ الجزء أما الرئيسية، الصحفية األبكاب لعناكيف فيخصص  Leftاأليسر الجزء أما

Bottom لمصػػحيفة لكتركنػػياإل المكقػػع تػػدير التػػي أك الناشػػرة الجيػػة اسػػـ عمػػى فيحتػػكل 
 لكتركنية.اإل بالمكقع االتصاؿ ككيفية لممكقع، القانكنية كالحقكؽ

: كيػػكفر ىػذا النػػكع تجػػكالن Header, Footer الصــفحة  وأســفل أعمــى نمـو ج. 7.7
استخداـ عرض الصفحة لمنص؛ لذا فػالمكاقع التػي تعتمػد عمػى أعمى كأسفؿ الصفحة مع 

الكصػالت )الشػعار،  ألىػـ Header العمػكم الجػزء النصكص تمجأ إليو، حيث يخصػص
 ىػػػذا أف كالمالحػػػظ األبػػػكاب، عنػػػاكيف الصػػػحيفة(، بينمػػػا تسػػػتخدـ الجػػػزء السػػػفمى لعنػػػاكيف

 .البكابة أسمكب في يستخدـ ما دائمان  النمكذج

 :Left or Right Column Navigationالصـفحة  يسار أو يمين نمو ج. 7.6
فيػػو ييضػػع التجػػكاؿ الرئيسػػي عمػػى العمػػكد األيمػػف فػػي حػػاؿ الصػػحؼ العربيػػة، أك العمػػكد 

 بالصػحيفة، الخاصػة األبػكاب عنػاكيف األيسر في حاؿ الصحؼ األجنبيػة، كيتضػمف أىػـ
 الصحفية. المكضكعات كألىـ لممتف مخصص الصفحة أجزاء كباقي

                                                           

 انمتر إمل:( 1)
  ،187 -184، صمرجع سابقمنار زلمد. 
 37 -33، ص ، مرجع سابقهيكم مؤيد. 

 Beaid, J., Op. Cit. ,p. 25-27. 
 



 

 
 

 
 
 ثانثانفصم ان

 نحائح اندراسة انححهيهية
 

ىالمبحثىاألول:ىالبناءىالطامىلمواقعىصحفىالدرادظ.

ىالمبحثىالثاني:ىالطناصرىالبنائوظىالمكونظىلجدمىمواقعىصحفىالدرادظ.

ىالدرادظىوتوصواتكا.المبحثىالثالث:ىأهمىنتائجى
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 متهيد:

احثػة خػالؿ شػير يكليػك، التػي التػي قامػت بيػا البيتناكؿ ىذا الفصػؿ نتػائج الدراسػة التحميميػة 
 حصر شامؿ لمكاقع الصحؼ الفمسطينية اليكمية عمى شبكة اإلنترنت.شممت 

القسػـ : ، التػي تضػمنت قسػميف، ىمػاالشػكؿكيعرض الفصؿ الفئات المككنة الستمارة تحميػؿ 
بناء العاـ لمكاقع صحؼ الدراسة، كاشتممت عمػى ثػالث فئػات فرعيػة، ىػي: المككنػات فئات الاألكؿ: 

الثابتػػػة غيػػػر التفاعميػػػة، كالمككنػػػات الثابتػػػة التفاعميػػػة، إضػػػافةن إلػػػى الخػػػدمات اإلضػػػافية التػػػي يقػػػدميا 
 .جسـ مكاقع صحؼ الدراسةالمكقع، كالقسـ الثاني: العناصر البنائية ل

تناكؿ المبحث األكؿ: البناء العاـ لمكاقع صحؼ الفصؿ إلى ثالثة مباحث، الباحثة  كقسمت
الدراسػػػة، فػػػي حػػػيف عػػػرض المبحػػػث الثػػػاني: العناصػػػر البنائيػػػة لجسػػػـ مكاقػػػع صػػػحؼ الدراسػػػة، أمػػػا 

أىػػػػـ ميػػػػة، إضػػػػافةن إلػػػػى المبحػػػػث الثالػػػػث: اسػػػػتعرض أىػػػػـ النتػػػػائج التػػػػي خرجػػػػت بيػػػػا الدراسػػػػة التحمي
  التكصيات.

                                                           

  وليي لك اسييت دم" الباحكيية اليييت يييتم مناقشييتها عليي  األشييمال ادلرفقيية خييالل ادلناقشيية لتوضيييح العناصييرتوضيييحية  شيياراتإعليي  وضييع اعتمييدت الباحكيية ،
 االختصارات يف اجلداول، مكل: التمرار جل )ك(، النسبة ادلئوية جل )%(.
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 ألولاملبحث ا
 انبناء انعاو ملىاقع صحف اندراسة

كيقصد بو المككنات األساسية التي ال غنى عنيا ألم مكقع إلكتركنػي، كتتسػـ ىػذه المككنػات 
كتنقسـ إلى ثالثة أقساـ، ىػي: بثبات في التصميـ، إضافةن لككنيا جزء مف ىكية المكقع اإللكتركني، 

 ثابتة غير تفاعمية، كمككنات ثابتة تفاعمية، كخدمات إضافية.مككنات 

  :لمواقع صحف الدراسة أواًل: المكونات الثابتة غير التفاعمية
كىي عبارة عف مككنات أساسية في بنػاء المكقػع اإللكتركنػي، كيتميػز كػؿ مكقػع عػف غيػره بيػا؛ 

 ا تية:تضفى بصمة خاصة بو، كتمتاز بالثبات، كتضـ الفئات لككنيا 

 :الدراسةصحف مواقع مساحة الصفحة الرئيسية ل .1
بطبيعػة  مرتبطػة كىػيمف العناصر األساسية لممكقع اإللكتركنػي أيػا كػاف نكعػو، المساحة تعد 

 لممكقػػػع يتػػػأثر الرئيسػػػية الصػػػفحة كعػػػرض كالطػػػكؿ، العػػػرضكتتمثػػػؿ ببعػػػديف، ىمػػػا: نفسػػػو،  المكقػػػع
 العػػػػرض تػػػػدعـ ال المحميػػػػة المكاقػػػػع اإللكتركنيػػػػة كعمكمػػػػان  شاشػػػػة األجيػػػػزة، بمسػػػػاحة األكلػػػػى درجػػػػةالب

 -960لممكقػػػع يتػػػراكح بػػػيف  عمػػػى أف العػػػرض المثػػػالي( 1)المتغيػػػر فػػػي تصػػػميميا، كاتفػػػؽ المصػػػممكف
بيكسػػؿ، مػػع ضػػركرة مراعػػاة مقاسػػات الشاشػػات المختمفػػة لألجيػػزة، أمػػا الطػػكؿ فيػػك متكقػػؼ  1000

عمى طبيعة المكقع، فعػادةن مػا تمتػاز المكاقػع اإلعالميػة بػالطكؿ؛ نظػران لطبيعتيػا اإلخباريػة كمكاكبتيػا 
 لتطكرات كمجريات األحداث.

 احة الصفحة الرئيسية لمكاقع صحؼ الدراسة:( ييبيف مس1كالجدكؿ التالي رقـ )

 

                                                           

ربديييد حييول  االت يف رلييال التصييميممقييعالمييية، إضييافة إمل االطييال  عليي  عييدد ميين ادلصييممن للمواقييع اإلمييع قاميي" الباحكيية دبجموعيية ميين ادلقييابالت ( 1)
 هم: و بيمسل، وه ا ما ألد  ادلصممون،  1000-960عل  أن العر: ادلكايل يف الوق" احلايل يرتاوح بن  اً ادلوقع، ووجدت اتفاق مساحة
  .27/9/2014 بتاريخ ،باجلريدة مقابلة ش صية، مصد  ماقع جريد  فتسبينالصعيدي، أمحد م. 
  .28/9/2014 ، بتاريخ دبمتب  مقابلة ش صية،  ضا مجتس إعار  شركة أطياف لتتصدي أمحد شقورة، م. 
  .29/9/2014 بتاريخ، دبمتب  مقابلة ش صية، مصد  ماقع وكالة فتسبين الياإل اإلخياريةإبراهيم شقورة، م. 
  .29/9/2014 بتاريخ ،دبمتب  مدابتة شخصية، مصد  ماقع وكالة صفا اإلخياريةأنين الشلتو"، م. 



 الفصل الثالث "نتائج الدراسة التحميمية"
 

152 
 

 (1)جدول 
 مساحة الصفحة الرئيسية لمواقع الصحف الفمسطينية اليومية

 مااقع الصحف
 الدساحة

 الددس
Px 

 األياإل
Px 

 الحيا  الجديد 
Px 

 فتسبين
Px 

 2567*1349 2281*1349 1349*1490 5185*1349 جدالي مساحة الصفحةإ
الدساحة 
الفعتية 
ألجزاء 

 لصفحةا

 130*1000 235*980 146*850 257*980 الرأس

 1942*1002 2045*980 1241*850 4613*980 الجس 

 450*1349 ____ 95*850 315*980 الذيل

 2567 2281 1490 5185 ارتفاع الصفحة الرئيسية
 

أف مكقػع جريػدة القػدس ىػك األطػكؿ بػيف مكاقػع صػحؼ الدراسػة،  يتض  مػف الجػدكؿ السػابؽ،
بكسػػؿ، كمػػا ىػػك  980بكسػػؿ فػػي عػػرض يبمػػغ  5185حيػػث بمػػغ ارتفػػاع الصػػفحة الرئيسػػية لممكقػػع 

بكسؿ، مكضػحان  2567كيميو مكقع جريدة فمسطيف، فبمغ ارتفاع الصفحة الرئيسية (، 1بالشكؿ رقـ )
 980بكسػػػؿ فػػػي عػػػرض  2281جديػػػدة بارتفػػػاع يصػػػؿ (، كمػػػف ثػػػـ جريػػػدة الحيػػػاة ال2بالشػػػكؿ رقػػػـ )

(، بينمػػا يعػػد مكقػػع جريػػدة األيػػاـ ىػػك األقػػؿ ارتفاعػػان بػػيف مكاقػػع 3بكسػػؿ، كمػػا ىػػك فػػي الشػػكؿ رقػػـ )
بكسػؿ فػي عػرض  1490صحؼ الدراسة، حيث يبمغ ارتفاع الصفحة الرئيسية لمكقع صحيفة األياـ 

 .(4بكسؿ، كييكض  الشكؿ ) 850

مصػػفحة الرئيسػػية لممكاقػػع اإللكتركنيػػة؛ لحػػكؿ تحديػػد المسػػاحة المثاليػػة اسػػات كقػػد اختمفػػت الدر 
، 17، 21نظػػران الخػػتالؼ مقاسػػات شاشػػات الكمبيػػكتر مػػف مسػػتخدـ  خػػر، فينػػاؾ شاشػػات بمقػػاس 

، كمػػف ثػػـ أبعػػاد الصػػفحة سػػتختمؼ مػػف شاشػػة ألخػػرل، كأيضػػا الخػػتالؼ أنظمػػة التشػػغيؿ 14، 19
ف عمميػػة تحديػػد مسػػاحة لمحتػػكل مػػف مكقػػع  خػػر، لػػذا فػػاخػػتالؼ حجػػـ اكالمتصػػف ، باإلضػػافة إلػػى ا

الصفحة الرئيسية لممكقع تخضع لمنكاحى الحسية لدل المصمـ، كلكف ما تـ االتفاؽ عميو عدـ جعؿ 
                                                           

  ،ويييتم تصييميم ادلواقييع بنيياً  عليهييا، وال يسييت دم وحييدات القييياس الوحييدات ادلسييت دمة يف تصييميم ادلواقييع اإللمرتونييية وادلتعلقيية بادلسيياحة، هيي : البيمسييل
ونيميين أيضييا ربويلهييا ميين ، بيمسييل 118علميياً بييأن سييم= الفلسييةينية اليومييية،  الباحكيية عليهييا يف التحليييل وادلقارنيية بيين مواقييع الصييحفواعتمييدت األخييرى، 

 االستعانة دبوقع إلمرتو" يقوم بتحويل الوحدات القياسية، وهو متوفر عل  الرابط/ 
http://www.translatorscafe.com/cafe/units-converter/typography/calculator 
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عمػػػػى  لمقػػػػارئ، أك عريضػػػػة ممػػػػا يػػػػؤثر عمػػػػى ظيػػػػكر المحتػػػػكلالصػػػػفحة طكيمػػػػة؛ ممػػػػا يسػػػػبب الممػػػػؿ 
 .(1)الشاشة

التصػػػميـ، كارتبػػػاط  عػػػالـ فػػػي المسػػػتخدمة كالتقنيػػػات التكنكلػػػكجي كالتقػػػدـ التطػػػكرات ظػػػؿ كفػػػي
شاشػػات األجيػػزة المسػػتخدمة، كفػػي ظػػؿ انتشػػار األجيػػزة الذكيػػة  المكاقػػع اإللكتركنيػػة بمقػػاس تصػػميـ

 التطػػكرات ئـكالتػػ حػػديث مفػػاىيـ ظيػػكر عمػػى سػػاعد ىػػذا كالمكحيػػة، إضػػافةن إلػػى الشاشػػات العرضػػية،
  Responsive Web Designالتفػاعمي  لتصػميـا مفيػكـ أىميػا كلعػؿ الكيػب، عػالـ فػي الحادثػة

 المقاسػػات مػػعتصػػميـ المكاقػػع  ءـكاتػػي حيػػثالػػذم حػػؿ مشػػكمة اخػػتالؼ عػػرض الشاشػػة المسػػتخدمة، 
 حجػـ صػغر كممػا أم المئكية، النسبة عمى تصميـ يعتمد األجيزة، مف خالؿ شاشات لكافة المختمفة
 الشاشة. مع يتناسب بما التصميـ يصغر الشاشة

 أخػذهمػف  ممصػمميفل المسػتقبؿ فػي التصػميـ، كالبػد ىك تكجو Responsive Designكيعد 
 المكقػع؛ شػكؿ تغييػر عمػى فكرتػو كتقػكـ كالمكحيػة، الذكيػة األجيػزة انتشػار بعػد خاصػة االعتبػار بعيف
  كالقائمػة المكضػكعات عػرض تغييػر خػالؿ مػف الشاشػة المسػتخدمة، كمسػاحة عػرض مػع ـكاءيتػ كي

خفػػاء بعػػض األجػػزاء غيػػر الميمػػة بػػالمكقع، الصػػكر، كمسػػاحات أحجػػاـ كتغييػػر  كعمػػى الػػرغـ مػػف كار
 .(2)فمسطيف في اإللكتركنية مستخدـ بالمكاقع غير إال أنو أىميتو في ظؿ انتشار األجيزة الذكية

 Smartعمػػػى األجيػػػزة الذكيػػػة ) اليكميػػػة كقامػػػت الباحثػػػة بفػػػت  مكاقػػػع الصػػػحؼ الفمسػػػطينية
Mobile ،Tablet تيالحػػظ أم تغيػػر فػػي المكاقػػع، بػػؿ احتفظػػت المكاقػػع بتصػػميميا مػػع كافػػة (، كلػػـ

إضػػافةن  Responsive Designؿ  العاليػػة التكمفػػة إلػػى ذلػػؾ شاشػػات األجيػػزة المسػػتخدمة، كيرجػػع
 Responsive Designكالخبػرة، حيػث فػي ظػؿ  الكفػاءة مػف عاليػة درجػة عمػى لحاجتػو لمبػرمجيف

المكقػػػع؛ لتتناسػػػب مػػػع كافػػػة شاشػػػات  لػػػنفس مختمفػػػة لمقاسػػػات تصػػػاميـ عػػػدة إعػػػداد المصػػػمـ عمػػػى
 .(3)األجيزة

                                                           

 .27-26، ص مرجع سابقهيكم مؤيد، ( 1)
 .2014/ 9/ 27، بتاريخ مقابلة ش صية ،مصد  ماقع جريد  فتسبين أمحد الصعيدي،( 2)
 .29/9/2014، بتاريخ مصد  ماقع وكالة صفا اإلخيارية، مدابتة شخصيةأنين الشلتو"، ( 3)



 الفصل الثالث "نتائج الدراسة التحميمية"
 

154 
 

عمى أف طبيعة المكقػع تػؤثر بشػكؿ مباشػر عمػى ارتفػاع الصػفحة الرئيسػية كاتفؽ المصممكف 
لممكقػػػع، مؤكػػػػديف أف المكاقػػػػع اإلعالميػػػػة تمتػػػاز بطػػػػكؿ االرتفػػػػاع، لكػػػػف البػػػد مػػػػف مراعػػػػاة المسػػػػتخدـ 

ارتفػاع مثػالي لممكقػع، كعػف عالقػة ارتفػاع الصػفحة الرئيسػية لممكقػع  كاحتياجاتو، مبينيف أنو ال يكجػد
كعالقتيا بالحجـ كالزمف المسػتغرؽ لتحميػؿ المكقػع، أكػد المصػممكف أف حجػـ الصػفحة ىػك الػذم لػو 
الػػػػدكر الكبيػػػػر فػػػػي الػػػػزمف الػػػػالـز لتحميػػػػؿ المكقػػػػع، مؤكػػػػديف عمػػػػى عػػػػدـ كجػػػػكد حجػػػػـ محػػػػدد لممكقػػػػع 

المكقػػػع عمػػػى النصػػكص كالقميػػػؿ مػػػف الصػػكر يكػػػكف أسػػػرع بالتحميػػػؿ ، كأنػػػو كممػػػا اعتمػػد اإللكتركنػػي
 مقارنةن بالمكاقع التي تزخر بالكسائط المتعددة، التي تحتاج إلى زمف أطكؿ في التحميؿ.

كعمػػى صػػعيد مكاقػػع الصػػحؼ الفمسػػطينية اليكميػػة، قامػػت الباحثػػة باالسػػتعانة بأحػػد المكاقػػع   
حميػؿ الصػفحة الرئيسػية لممكقػع، ككجػدت أف الػزمف الػالـز اإللكتركنية التي تقيس الزمف المستغرؽ لت

 3.44مػػف الثانيػػة، حيػػث يبمػػغ حجػػـ الصػػفحة الرئيسػػية لممكقػػع 14.04لتحميػػؿ مكقػػع جريػػدة القػػدس 
لثانيػػػػة لتحميػػػػؿ الصػػػػفحة مػػػػف ا 11.16إلػػػػى  يحتػػػػاج مكقػػػػع جريػػػػدة فمسػػػػطيفميجػػػػا بايػػػػت، فػػػػي حػػػػيف 

ع جريػػدة الحيػػاة الجديػػدة فبمػػغ حجػػـ الصػػفحة ميجػػا بايػػت، أمػػا مكقػػ 2.08بمػػغ حجميػػا الرئيسػػية، إذ 
مػػػػف الثانيػػػػة لتحميميػػػػا، بينمػػػػا يبمػػػػغ حجػػػػـ الصػػػػفحة  10.64ميجػػػػا بايػػػػت كيسػػػػتغرؽ  1.32الرئيسػػػػية 

كيمك بايت كىك األقؿ حجمػان بػيف مكاقػع صػحؼ الدراسػة، كيحتػاج  963الرئيسية لمكقع جريدة األياـ 
 . (1)مف الثانية لمتحميؿ 5.70إلى 

                                                           

 :ادلصممون، هم 
  .م. أمحد الصعيدي، مصمم موقع جريدة فلسةن 
 .م. أمحد شقورة، عضو رللس إدارة شرلة أطياف للتصميم 
 .م. إبراهيم شقورة، مصمم موقع ولالة فلسةن اليوم اإلخبارية 
 .م. أنين الشلتو"، مصمم موقع ولالة صفا اإلخبارية 

 ز بياجلودة للتصيميم نيتيا الالزمية والتعليميات واإلرشيادات سيرعت ، وظهيور الجلرلييات يادةوز  الن" تةور ن عدم وجود حجم معن للموقع إملو يرجع ادلصمم
 ليل.العالية وحجم ق

 م،  ولقد قام" الباحكة بإجرا 2014، يف الكا" من شهر ألتوبر م قياس سرعة ربميل مواقع الصحف الفلسةينية اليومية ومعرفة الةمن الالزم لتحميل (1)
م الي ي التحميل دلواقع الصحف عل  أيام سلتلفية ووجيدت أن اليةمن اليالزم لتحمييل مواقيع صيحف الدراسية خيتليف مين ييوم ألخير، ماعيدا موقيع جرييدة األييا

تييوا  ادلوقييع عليي  شييهد ثباتيياً نسييبياً يف احلجييم والييةمن الييالزم لتحميييل ادلوقييع، وترجييع الباحكيية اخييتالف الييةمن الييالزم لتحميييل مواقييع صييحف الدراسيية: دلييدى اح
ةعين أو ثالثية عناصر وممونات الوسائط ادلتعددة، فموقع جريدة القدس نيتاز باالعتمياد علي  مقياطع الفييديو األساسيية إضيافًة إمل ارفياق بعي  األخبيار دبق

خيتالف عيدد ادلوضيوعات والصيور ادلرافقية، مقاطع فيديو، إضافة إمل ألبومات الصور، ويلي  موقع جريدة فلسةن، أميا موقيع جرييدة احليياة اجلدييدة فريجيع ال
 متوفر عل  الرابط/ ادلوقعب فأحياناً تقل الصور ومساحاما عل  الصفحة الرئيسية، شلا ينعمس عل  حجمها، وم االستعانة

http://gtmetrix.com/ 
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 (1)الشكل 
 موقع جريدة القدس -الصفحة الرئيسية 

5185 px 



 الفصل الثالث "نتائج الدراسة التحميمية"
 

156 
 



 (7)الشكل 
 موقع جريدة فمسطين -الصفحة الرئيسية

2567 px 
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 (6)الشكل 
 موقع جريدة الحياة الجديدة -الصفحة الرئيسية

7781 px 
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 (4الشكل )
 موقع جريدة األيام -الصفحة الرئيسية

1492 
px 
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 مكونات ىوية مواقع صحف الدراسة: .7
تعػػد ىكيػػة المكقػػع البصػػمة الخاصػػة التػػي تميػػز المكقػػع عػػف غيػػره مػػف المكاقػػع، كتيػػدؼ إلػػى 

فػي قػع ىكيػة المكقػع ، كعػادةن مػا تيمػاتعزيز الصمة بيف المستخدـ كالمكقع، كخمؽ حالة مػف األلفػة بين
تبعػػان لرؤيػػة كسياسػػة  ختمػػؼ مككنػػات ىكيػػة المكقػػع مػػف مكقػػع ألخػػرت)رأس المكقػػع(، ك  صػػفحةأعمػػى ال
 المكقع.إدارة 

 اليكيػػػة: ىػػػي أساسػػػية، عناصػػػر بػػػثالث تتمثػػػؿالمصػػػممكف أف اليكيػػػة البصػػػرية لممكقػػػع لكيػػػر 
المكقػػػع،  فػػػي المسػػػتخدـ لخػػػطا كأخيػػػران  الشػػػعار، مػػػف المسػػػتنبطة كاأللػػػكاف بالشػػػعار، متمثمػػػة التجاريػػػة
، التي تعػد مػف السػمات األساسػية كالمميػزة المكقع كقكائموإلييا طريقة عرض أقساـ  أخركفكيضيؼ 

عمػػػى ضػػػركرة التػػػزاـ المكاقػػػع  و، يجمػػػع المصػػػممكفالمكقػػػع اإللكتركنػػػي عػػػف غيػػػره، كفػػػي الكقػػػت نفسػػػ
اإللكتركنيػػػة لمصػػػحؼ المطبكعػػػة بمككنػػػات ىكيتيػػػا، مػػػع إمكانيػػػة تطكيرىػػػا بمػػػا يحػػػافظ عمػػػى اليكيػػػة 

 .(1)األصمية، كيرجع ذلؾ لمحفاظ عمى قرائيا كعمى مصداقيتيا

 مكونات ىوية موقع جريدة القدس:)أ( 

 

 (أ-5الشكل )
 جريدة القدسمكونات ىوية موقع 

عمػى معػالـ كمككنػات ىكيػة  مثؿ رأس مكقع جريدة القدس، كيحتػكلمف الشكؿ السابؽ، الذم ي
المكقع، كمف خاللو يتض  حفػاظ المكقػع عمػى الشػعار المصػكر لنسػختو المطبكعػة، كىػك عبػارة عػف 

أيػػان مػػف ىكيػػة المكقػػع كالنسػػخة المطبكعػػة شػػعاران مكتكبػػان، كمػػف  رسػػـ لمدينػػة القػػدس، بينمػػا ال يحتػػكل
                                                           

 قام"  ا الباحكة مع ادلصممن: لددابات شخصيةستناداً ( ا1)
  .جريدة فلسةنأمحد الصعيدي، مصمم موقع م.  
  .أمحد شقورة، عضو رللس إدارة شرلة أطياف للتصميم.م 
  .إبراهيم شقورة، مصمم موقع ولالة فلسةن اليوم اإلخبارية.م 
  .أنين الشلتو"، مصمم موقع ولالة صفا اإلخبارية.م 
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المكقػػع كالنسػخة المطبكعػػة لجريػػدة القػػدس، ييالحػػظ اخػػتالؼ نػػكع  كػػؿ مػػف خػالؿ المقارنػػة بػػيف ىػػكيتي
الخط المستخدـ فػي كتابػة اسػـ الجريػدة "القػدس"، كأيضػا مكقػع الشػعار، فتقػع اليكيػة كمككناتيػا عمػى 

مكقػع، بينمػا تكػكف كسػط رأس الصػفحة األكلػى بالنسػخة المطبكعػة، حيػث امتداد رأس الصفحة فػي ال
 يقع الشعار المصكر لمجريدة خمؼ اسـ الجريدة.

 

 )ب -5الشكل )
 مكونات ىوية جريدة القدس النسخة المطبوعة

 

 مكونات ىوية موقع جريدة األيام:)ب( 

 

 (أ-6الشكل )
 مكونات ىوية موقع جريدة األيام

مككنػػات ىكيػػة مكقػػع جريػػدة األيػػاـ، الػػذم يحتػػكم عمػػى شػػعار مكتػػكب:  السػػابؽييكضػػ  الشػػكؿ 
فػػي النسػػخة المطبكعػػة كالتعريػػؼ  المصػػكر "عنػػكاف الصػػحافة الفمسػػطينية"، إضػػافةن إلػػى نفػػس الشػػعار

(، كييالحػػػظ اسػػػتخداـ نفػػػس الخػػػط فػػػي كتابػػػة اسػػػـ ب -6بطبيعػػػة الصػػػحيفة، كمػػػا ىػػػك بالشػػػكؿ رقػػػـ )
عة كاإللكتركنية مضافةن إلييا النجمة اإلسالمية في أعمى اسـ الجريػدة، الجريدة عمى نسختييا المطبك 

كيتضػػ  اخػػتالؼ مكقػػع الشػػعار، الػػذم يتكسػػط رأس النسػػخة المطبكعػػة، بينمػػا يقػػع فػػي أقصػػى يمػػيف 
رأس الصفحة الرئيسية لمكقع جريدة األياـ، كبذلؾ تختمؼ ىكية المكقع اإللكتركني لجريدة األياـ عف 

 لمطبكعة في الشعار المكتكب، كمكقع الشعار.ىكيتيا بالنسخة ا
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 )ب -6الشكل )
 مكونات ىوية جريدة األيام النسخة المطبوعة

 

 مكونات ىوية موقع جريدة الحياة الجديدة:)ج( 

 

 )أ-7الشكل )
 مكونات ىوية موقع جريدة الحياة الجديدة

رأس الصػػفحة ة الجديػػدة، كمػػف خاللػػو يتبػػيف أف ييظيػػر الشػػكؿ السػػابؽ رأس مكقػػع جريػػدة الحيػػا
األحمر كاألسكد عمػى أرضػية  يفالرئيسية لممكقع مككنان فقط مف شعار الحياة الجديدة المكتكب بالمكن

بيضاء، كيقػع بػالجزء األيمػف مػف رأس الصػفحة، كبػاقي الػرأس فػارغ غيػر مسػتغؿ، كعنػد مقارنتػو مػع 
(، يتضػػ  التشػػابو فػػي الشػػعار مػػف حيػػث ب -7الشػػكؿ )ىكيػػة النسػػخة المطبكعػػة لمجريػػدة، كمػػا ىػػك ب

الخػػػط كالمػػػكف، إال أنيمػػػا يختمفػػػػاف فػػػي مكقػػػع الشػػػعار، فيتكسػػػػط رأس الصػػػفحة األكلػػػى مػػػف النسػػػػخة 
 المطبكعة.

 

 (ب -7الشكل )
 مكونات ىوية جريدة الحياة الجديدة النسخة المطبوعة
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 مكونات ىوية موقع جريدة فمسطين:)د( 

 

 ) أ-8الشكل )
 مكونات ىوية موقع جريدة فمسطين

رأس مكقػػػع جريػػػدة فمسػػػطيف، الػػػذم يتضػػػ  مػػػف خاللػػػو مككنػػػات ىكيػػػة  السػػػابؽيكضػػػ  الشػػػكؿ 
المكقع، كاقتصرت عمػى شػعار النسػخة المطبكعػة فقػط مػع إضػافة كممػة "أكف اليػف" إليػو، كنايػة عػف 

بالشػػكؿ  المكقػػع اإللكتركنػػي لمنسػػخة المطبكعػػة، كعنػػد مقارنتػػو مػػع مككنػػات ىكيػػة النسػػخة المطبكعػػة
، مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ نفػػس نػػكع الخػػط كالمػػكف كالمكقػػع عمػػى يتضػػ  مػػدل التطػػابؽ بينيمػػا ب( -8)

 .الصفحة، حيث كمييما يقع بالجزء األيمف

 

 (ب -8الشكل )
 مكونات ىوية جريدة فمسطين النسخة المطبوعة

 

 القائمة الرئيسية لمواقع صحف الدراسة: .6
المكاقػػع إلػػى تعػػد القائمػػة الرئيسػػية مػػف العناصػػر الميمػػة فػػي عمميػػة التجػػكاؿ بػػالمكقع، فتحتػػاج 

قكائـ؛ ألنيا جزء مف مظيرىا كتصميميا، فمظير المكقع يختمؼ مف مكقػع ألخػر بفعػؿ تمػؾ القػكائـ، 
كتقػػدـ القػػكائـ مجمكعػػة مػػف الػػركابط، فػػيمكف تجميػػع عػػدد مػػف االختيػػارات فػػي الصػػفحة الرئيسػػية مػػف 

 .(1)خالليا، ككذلؾ تقمؿ عدد مرات الكصكؿ إلى الصفحة المستيدفة

                                                           

 .165-164، ص مرجع سابقمنار زلمد، ( 1)
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 ( أنكاع القكائـ الرئيسية المستخدمة في مكاقع صحؼ الدراسة:2التالي رقـ ) كيكض  الجدكؿ

  (7)جدول 
 نوع القائمة الرئيسية في مواقع الصحف الفمسطينية اليومية

 مااقع الصحف
 ناع الدائدة

 فتسبين الحيا  الجديد  األياإل الددس

 ال يوجد يوجدال  ال يوجد منسدلة بشمل رأس  تفر ية
 توجد توجد توجد ال يوجد ثابتة

 

د مكقػػع جريػػدة القػػدس مػػف بػػيف مكاقػػع صػػحؼ الدراسػػة يتضػػ  مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ السػػابؽ، تفػػر 
ـ القػكائـ المنسػدلة بشػكؿ رأسػي، (، حيث استخد9التفرعية، كما ىك في الشكؿ رقـ ) باستخداـ القكائـ

مػػف العنػػاكيف الفرعيػػة تنػػدرج تحتيػػا، كتكػػكف تمػػؾ العنػػاكيف  عمػػى عػػددو  ي عبػػارة عػػف قائمػػة تحتػػكلكىػػ
مخفية كبمجرد النقػر عمػى القائمػة تظيػر العنػاكيف الفرعيػة، كتسػاعد القػكائـ المنسػدلة فػي التقميػؿ مػف 

 عدد الركابط المكجكدة عمى الصفحة الرئيسية لممكقع.

ـ التفريعيػة أك المنسػدلة؛ مػف المصػمـ أيمػف الشػمتكني كالمصػمـ إبػراىيـ شػقكرة القػكائ كيؤيد كؿه 
إضػافة إلػى ترتيػب كتصػنيؼ  ،لككنيا تساعد المستخدـ لمكصكؿ إلى المعمكمات التي يريػدىا بسػيكلة

 .(1)المعمكمات

تخدمة فػػي مكقػػع جريػػدة القػػدس، ييؤخػػذ كتػػرل الباحثػػة أف القائمػػة المنسػػدلة بشػػكؿ رأسػػي كالمسػػ
 ه المشػكمة يمكػف معالجتيػا مػف خػالؿ تقنيػةيا أنيا تغطي جزءان مف الػنص أسػفؿ القائمػة، كأف ىػذعمي

ظيػػار القائمػػة بأكمميػػا دكف أف تػػؤثر عمػػى المكضػػكعات  برمجيػػة تعمػػؿ عمػػى الحفػػاظ عمػػى الػػنص كار
 المنشكرة.

                                                           

  ،مرجع سابق أنين الشلتو"، (1)
 .مرجع سابقإبراهيم شقورة، 
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 (9الشكل )
 موقع جريدة القدس -القائمة التفرعية )المنسدلة( 

منيػػػا أم عنػػػاكيف بينمػػػا اعتمػػػدت مكاقػػػع الصػػػحؼ األخػػػرل القػػػكائـ الثابتػػػة، أم أنيػػػا ال يتفػػػرع 
فرعيػػة، كيالحػػظ كػػذلؾ اخػػتالؼ طبيعػػة القائمػػة الرئيسػػية بػػيف تمػػؾ المكاقػػع، فكانػػت ضػػمف جػػدكؿ فػػي 

(، فػػي حػػيف اتخػػذت شػػكؿ مربعػػات فػػي 10مػػكقعي جريػػدتي األيػػاـ كالحيػػاة الجديػػدة، كمػػا فػػي الشػػكؿ )
ع جريػػػدة (، كيالحػػػظ أيضػػػا فػػػي القائمػػػة الرئيسػػػية لمكقػػػ11مكقػػػع جريػػػدة فمسػػػطيف، كمػػػا ىػػػك الشػػػكؿ )

الضغط عمييا، حيث تظير اسـ القائمة بالمكف األبيض الغامؽ عمى  دفمسطيف أنيا تميز كحدات عن
 أرضية سكداء.

مػػػف المصػػػمـ أحمػػد الصػػػعيدم كأحمػػػد شػػػقكرة اسػػتخداـ بعػػػض المكاقػػػع اإللكتركنيػػػة  كيبػػرر كػػػؿ
ة، إضػػػافةن إلػػػى كسػػػؿ بالحفػػػاظ عمػػػى انتبػػػاه المسػػػتخدـ كعػػػدـ تشػػػتيتو بالتفرعػػػات لمقائمػػػ ؛لمقػػػكائـ الثابتػػػة

نمػػا يريػػد المعمكمػػات بشػػكؿ مباشػػر  عديػػدالمسػػتخدـ الػػذم ال يفضػػؿ الػػدخكؿ إلػػى ال مػػف الصػػفحات، كار
 .(1)دكف تشتيتو

، فػػػي تفضػػػيؿ القػػػكائـ الثابتػػػة، فتػػػرل يفمػػػف المصػػػمم تتفػػػؽ الباحثػػػة مػػػع مػػػا ذىػػػب إليػػػو كػػػؿو  كال
فريػػػػع اإللكتركنيػػػػة خصكصػػػػان بحاجػػػػة إلػػػػى تالباحثػػػػة أف المكاقػػػػع اإلخباريػػػػة عمكمػػػػان كمكاقػػػػع الصػػػػحؼ 

                                                           

 .مرجع سابق، 27/9/2014، بتاريخ مقابلة ش صية، مصمم موقع جريدة فلسةنأمحد الصعيدي، ( 1)
 .مرجع سابق، 28/9/2014، مقابلة ش صية، بتاريخ عضو رللس إدارة شرلة أطياف للتصميم أمحد شقورة،     
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قعيا مف خالؿ القكائـ التفرعية؛ لمساعدة المستخدـ في الكصكؿ االرئيسية، كرسـ خريطة لمك  ياقسامأ
 إلى ما يريده بسيكلة.

 

 (12الشكل )
 األيام والحياة الجديدة يموقعا جريدت -القائمة الرئيسية

  
 

 

 (11الشكل )
 جريدة فمسطينموقع  -القائمة الرئيسية

 

 :في مواقع صحف الدراسة أسموب عرض قوائم التجوال .4
سػػمكب المتبػػع لعػػرض قػػكائـ التجػػكاؿ أك اإلبحػػار فػػي مكاقػػع صػػحؼ الدراسػػة، فمػػف األيختمػػؼ 

خػالؿ تمػؾ القػكائـ يمكػف لممسػتخدـ التنقػؿ فػػي أجػزاء المكقػع عبػر أقسػاـ المكقػع أك عنػاكيف المقػػاالت 
أك أكثػػػػر المكضػػػػكعات قػػػػراءةن كتعميقػػػػان كمشػػػػاركةن كغيرىػػػػا مػػػػف التصػػػػنيفات التػػػػي تسػػػػاعد  ،الصػػػػحفية
ات الداخميػػة لممكقػػع أيضػػا، إلبحػػار فػػي المكقػػع، كتكػػكف ىػػذه القػػكائـ ثابتػػة بالصػػفحعمػػى االمسػػتخدـ 
مػػف مػػكقعي جريػػدتي القػػدس كفمسػػطيف نمػػكذج أعمػػى كأسػػفؿ الصػػفحة الرئيسػػية، كمػػا ىػػك  فاعتمػػد كػػؿه 

بينمػػػا اقتصػػػر مكقػػػع جريػػػدة الحيػػػاة الجديػػػدة عمػػػى أعمػػػى كيمػػػيف الصػػػفحة (، 12ؿ )مبػػػيف فػػػي الشػػػك
(، فػػي حػػيف تكزعػػت قػػكائـ التجػػكاؿ فػػي الصػػفحة الرئيسػػية لمكقػػع 13الرئيسػػية، كمػػا ىػػك فػػي الشػػكؿ )

جريدة األياـ عمى الجيات األربعة، ىي: األعمى كيسار كيميف كأسفؿ الصػفحة، كمػا ىػك فػي الشػكؿ 
(14.) 
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 (17الشكل )
 موقع جريدة فمسطين -نمو ج أعمى وأسفل الصفحة الرئيسية لقوائم التجوال

فل أ تى وأس
 الصفحة الرئيسية
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 (16الشكل )
 موقع جريدة الحياة الجديدة -نمو ج أعمى ويسار الصفحة الرئيسية لقوائم التجوال 

أ تى ويسار 
 الصفحة الرئيسية
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 (14الشكل )
 موقع جريدة األيام -ويمين الصفحة الرئيسية لقوائم التجوالنمو ج أعمى وأسفل ويسار 
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خراج الموضوعات في مواقع صحف الدراسة:و  عرض أسموب .5  ا 
يتطػػػرؽ إخػػػراج المكضػػػكعات الصػػػحفية فػػػي الصػػػفحات الرئيسػػػية لمكاقػػػع صػػػحؼ الدراسػػػة إلػػػى 

لممكقع،  جانبيف، ىما: أسمكب العرض، كيقصد بو االتجاه الذم يتخذه النص عمى الصفحة الرئيسية
، أمػػا الجانػػب (األفقػػي كالرأسػػي) ف، أم يجمػػع بػػيف االتجػػاىيان كيكػػكف إمػػا أفقيػػان، أك رأسػػيان، أك مختمطػػ

الثػػاني، فيػػك: أسػػمكب إخػػراج المكضػػكعات عمػػى الصػػفحة، أم طريقػػة تكزيػػع المكضػػكعات الصػػحفية 
عمػػػى الصػػػفحة، كىػػػك يختمػػػؼ عػػػف أسػػػمكب العػػػرض، ناتيػػػا مػػػف عنػػػكاف كصػػػكرة كمقدمػػػة بكامػػػؿ مكك 

باالتجػػػاه كال يػػػدرس إخػػػراج المكضػػػكع الصػػػحفي، فػػػي حػػػيف اإلخػػػراج يتنػػػاكؿ  ييػػػتـفػػػالعرض أسػػػمكب 
 الطريقة التي يتبعيا أك ينتيجيا المكقع في إخراج المكضكعات الصحفية عمى صفحتو الرئيسية.

 أواًل: أسموب إخراج الموضوعات في مواقع صحف الدراسة:

 مكاقػػع أغمػػب أف قػػع صػػحؼ الدراسػػة، يتضػػ فعمػػى صػػعيد األسػػمكب اإلخراجػػي المتبػػع فػػي مكا
 الرئيسػية، الصػفحة عمػى مكضػكعاتيا إخراج في البكابة أسمكب اعتمدت اليكمية الفمسطينية الصحؼ

كتتمثؿ تمؾ المكاقع في : القدس، كاألياـ، كالحياة الجديدة، بينما اعتمد مكقع جريدة فمسػطيف أسػمكب 
 مع ممخص لو. الكحدات اإللكتركنية، الذم يعرض عنكاف الخبر

 

 )15الشكل )
 موقع جريدة القدس -أسموب البوابة واالتجاه الرأسي
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 الصػػفحات لتصػػميـ األمثػػؿ األسػػمكب يعػػد البكابػػة أسػػمكب أف كالدراسػػات عمػػى األدبيػػات كتؤكػػد
 الصػػػػحؼ أغمػػػػب تعتمػػػػده الػػػػذم الحديثػػػػة األسػػػػاليب كىػػػػك مػػػػف اإللكتركنيػػػػة؛ الصػػػػحؼ فػػػػي الرئيسػػػػية

 التػػي كاألبػػكاب كالمعمكمػػات األخبػػار مػػف كبيػػرة كميػػات عمػػى تحتػػكل التػػي تمػػؾ خاصػػة اإللكتركنيػػة،
، التي أظيرت أف مكاقع الصحؼ السعكدية ال (1)حصرىا، ىذا ما بينتو دراسة صال  العنزم يصعب

كتفضيمو لممستخدـ، في حيف أكػدت دراسػة ىيػثـ مؤيػد أف  رغـ مف أىميتوالتتبع أسمكب البكابة عمى 
ف كابػػة، مؤكػػػدان عمػػى تفضػػيؿ المسػػػتخدميالجميػػكر أكثػػر إدراكػػان لممكقػػػع كمحتػػكاه فػػي حػػػاؿ أسػػمكب الب

مكانية رؤية عناكيف مكضكعات المكقعألسم  .(2)كب البكابة كار

 كقػػع، لقدرتػػوكأكػػد المصػػممكف عمػػى أفضػػمية أسػػمكب البكابػػة فػػي إخػػراج المكضػػكعات عمػػى الم
 انتباه القارئ لمعرفة التفاصيؿ، إضافةن لككنو يمخص الخبر مف خالؿ العنكاف كالصكرة. عمى جذب

اىتمامان مف قبؿ المسػتخدميف، كفقػان الدراسػات  راج الكحدات اإللكتركنية فمـ يمقىأما أسمكب إخ
بممخػػص عنيػػا مػػع ، فأسػػمكب الكحػػدات اإللكتركنيػػة يعتمػػد عمػػى عػػرض العنػػاكيف مصػػحكبة السػػابقة

ـ مع طبيعة المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية التي تمتػاز بضػخامة كرة مرافقة، كىذا األسمكب ال يتكاءص
، الػذم يػؤثر عمػى كػػـ األخبػار المعركضػة، كالخػدمات االتصػالية األخػرل التػػي معمكمػات كالمحتػكلال

 يقدميا المكقع.

الرئيسػية  أسػمكب الكحػدات اإللكتركنيػة مػع األخبػار حظ أف مكقع جريدة فمسطيف، استخدـكيال
أسمكب البكابة مع األخبػار األقػؿ أىميػة التػي عػادةن مػا تكػكف باألقسػاـ السػفمى  كاليامة، بينما استخدـ

إلػػػى أىميػػػة األخبػػػار الرئيسػػػية كحػػػرص  ذلػػػؾ مصػػػمـ المكقػػػع لصػػػفحة الرئيسػػػية لممكقػػػع، كيرجػػػعمػػػف ا
 .(3)محتكاىا؛ لجذب القارئ لمتابعة قراءتيامف  يف عمى المكقع إلبراز بعضالقائم

                                                           

 .187-186، ص مرجع سابقصاا العنةي، ( 1)
 .311ص ، مرجع سابقهيكم مؤيد، ( 2)

 : أظهرت رلموعة من الدراسات أفضلية أسلوجل البوابة يف إخراج الصحف اإللمرتونية، والدراسات ه 
  ،مرجع سابقصاا العنةي. 
  ،مرجع سابقهيكم مؤيد. 
  ،"غيري ة ماجساتيررسالنوير العتييب، "أسلوجل البوابة يف إخراج الصحف السعودية اإللمرتونية: دراسة وصفية عل  صحيفة الريا: اإللمرتونية ،

 .(2010الريا:: جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية، ) منشورة
 .مرجع سابق، 27/9/2014، بتاريخ مقابلة ش صية، مصمم موقع جريدة فلسةن( أمحد الصعيدي، 3)
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 (16الشكل )
 موقع جريدة فمسطين -أسموب الوحدات اإللكترونية واالتجاه الرأسي

 ثانيًا: أسموب عرض الموضوعات في مواقع صحف الدراسة:

 األسػمكب كفمسػطيف القػدس يجريػدت مكقعػا عمى صعيد أسمكب العرض أك اتجاىػو، فاعتمػدك  
 جريػػدة اعتمػػدت حػػيف فػػي األفقػػي، العػػرض أسػػمكب اعتمػػد الجديػػدة الحيػػاة جريػػدة مكقػػع بينمػػا الرأسػي،
 .(معان  كاألفقي الرأسي) المختمط األسمكب مكضكعاتيا عرض في األياـ

 

 )17الشكل )
 موقع جريدة األيام -أسموب البوابة واالتجاه )الرأسي واألفقي( 
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فػػي الصػػحؼ اإللكتركنيػػة، رغػػـ  ممكضػػكعاتكتختمػػؼ الدراسػػات حػػكؿ أفضػػمية اتجػػاه العػػرض ل
ميػػػؿ الكثيػػػر منيػػػا إلػػػى أف االتجػػػاه األفقػػػي ىػػػك األكثػػػر تفضػػػيالن بػػػيف المسػػػتخدميف كفقػػػان لدراسػػػة ىيػػػثـ 

، التػػي بينػػت تفضػػيؿ المسػػتخدميف لألسػػمكب األفقػػي فػػي عػػرض المكضػػكعات الصػػحفية عمػػى (1)مؤيػد
مكاقع صحؼ الدراسة، معمالن ذلؾ بضماف رؤية أكبر قدر مف المعمكمات دكف الحاجة إلػى اسػتخداـ 

المكجػػػكد فػػػي يمػػػيف الصػػػفحة، الفتػػػان إلػػػى أف االتجػػػاه الرأسػػػي ييشػػػعر  Scroll Parشػػػريط التحريػػػؾ 
أف االتجػػاه الرأسػػي ىػػك  (2)تشػػيرىكف كأخػػركف كػػارؿ دراسػػةل ؿ كالتشػػتت، فػػي حػػيف تػػر المسػػتخدـ بالممػػ

ألف ذلػؾ يسػاعد  ؛األنسب لعرض المكضكعات الصحفية عمى مكاقػع الصػحؼ عمػى شػبكة اإلنترنػت
عمػػػى قػػػػراءة النصػػػػكص المنشػػػػكرة بسػػػػيكلة، بجانػػػب إدراؾ المسػػػػتخدـ لمعناصػػػػر المرتبطػػػػة بػػػػالخبر أك 

     المكضكع المنشكر.

 

 (18الشكل )
 موقع جريدة الحياة الجديدة -أسموب البوابة واالتجاه األفقي

 

                                                           

 .313، ص مرجع سابقهيكم مؤيد، ( 1)
(2) Carl Schierhorn and Others , op . cit. 
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 الخطوط المستخدمة في مواقع صحف الدراسة: .6
 درجػة عمػى النصػكص حػركؼ تكػكف أف لنكع كحجـ الخط دكر ىاـ في عممية القػراءة، فيجػب

 عمػى اليسػير مػف تجعػؿ التي الكفاءة درجة كىي ،Readability االنقرائية أك القراءة يسر مف عالية
 التػي العكامػؿ مػف عػدد القػراءة بيسػر كيتصؿ المتف، حركؼ مف ممكنة كميات أكبر يتابع أف القارئ
 ،تصػميميا كطريقػة الحػركؼ شػكؿ :فػي العكامػؿ ىػذه ؿثػتمتك  المػتف، لحركؼ بالنسبة مراعاتيا يجب

 ييسػػر بمػػا الصػػفحة عناصػػر ينسػػؽ أف الصػػحفي المخػػرج عمػػى السػػطكر، كيجػػب كاتسػػاع ،كحجميػػا
 المسػػاعدة بالعناصػػر هتزكيػػد خػػالؿ مػػف كالقػػراءة، التصػػف  فػػي مشػػكمة القػػارئ يجػػد ال بحيػػث القػػراءة

 .(1)المناسبة الخطكط كاستخداـ

 أك كالمتػػكف كالمقػػدمات، العنػػاكيف،: ىػي أنػػكاع، ثالثػػة الصػػحيفة الفنػكف فػػي النصػػكص كتشػمؿ
فيما يمي تتناكؿ الباحثػة ك لمصحيفة،  الشكمي البناء داخؿ تحكمو قكاعد الثالث مف نكع كلكؿ الجسـ؛

أنػػكاع كأحجػػاـ الخطػػكط المسػػتخدمة فػػي العنػػاكيف كالمتػػكف لمكاقػػع الصػػحؼ الفمسػػطينية اليكميػػة عمػػى 
شبكة اإلنترنت، كتستعيف لمعرفة أنكاع كأحجاـ الخطكط المستخدمة بأككاد المكقع، التػي مػف خالليػا 

 .كغيرىا مف خصائص الخط المستخدـ يمكف معرفة نكع الخط كحجمو كاتساع السطكر

 

 

 

 

 

                                                           

 96-95، ص سابقمرجع أمل خةاجل، ( 1)



 الفصل الثالث "نتائج الدراسة التحميمية"
 

174 
 

   (6)جدول 
 نوع وحجم الخطوط المستخدمة في مواقع الصحف الفمسطينية اليومية

 مااقع الصحف
 الخباط

 فتسبين الحيا  الجديد  األياإل الددس

 العىاوين
 Tahoma Tahoma Arial Arial نا ه
 18-11 13 11-9 12-10 باليىا حجده

 الدتن
 Tahoma Tahoma نا ه

Simplified 
Arabic 

Arabic 
Transparent 

 9-13.5 12 9 10 باليىا حجده
 دع الخباط 
 الدستخدمة

 خةان خةان خط واحد خط واحد

سػػػتخدماف خطػػػان كاحػػػدان فػػػي كتابػػػة يأف مػػػكقعي جريػػػدتي القػػػدس كاأليػػػاـ ييبػػيف الجػػػدكؿ السػػػابؽ، 
مػػػػف مػػػػكقعي جريػػػػدتي الحيػػػػاة الجديػػػػدة  فػػػػي حػػػػيف اسػػػػتخدـ كػػػػؿ ،Tahomaعناكينيػػػػا كمتكنيػػػػا كىػػػػك 

، كاألخر لممتكف، أم أف الصحؼ الفمسطينية اليكمية Arialكفمسطيف خطيف أحدىما لمعناكيف، كىك 
 Tahoma ،Arial ،Simplifiedىػػػي: ك عمػػػى شػػػبكة اإلنترنػػػت تنكعػػػت فػػػي اسػػػتخداـ الخطػػػكط، 

Arabic ،Arabic Transparent. 

خطػكط المسػتخدمة، تراكحػت أحجػاـ العنػاكيف فػي مكقػع جريػدة القػدس بػيف حجاـ الكبالنسبة أل
بنط، بينما في مكقع جريدة األياـ فتراكحت أحجاـ العناكيف  10بنط، أما حجـ المتف فكاف  10-12
بنط، في حيف التـز مكقع جريدة الحياة الجديدة بحجـ كاحد لجميع  9بنط، كالمتف بحجـ  11-9بيف 

بػػنط، أمػػا مكقػػع جريػػدة فمسػػطيف كػػاف األكثػػر تنكعػػان فػػي أحجػػاـ  12ط، كالمػػتف بػػن 13عناكينػػو كىػػك: 
 .بنط 13.5-9بنط، كمتكنو ما بيف  18 -11عناكينو، إذ تنكعت ما بيف 

كيتضػ  مػف ذلػؾ أف مكاقػػع الصػحؼ الفمسػطينية اليكميػة عمػػى شػبكة اإلنترنػت تنكعػت أحجػػاـ 
 بنط. 13.5-9لمتف تراكحت بيف بنط، كفي ا 18-9الخطكط المستخدمة في العناكيف بيف 

                                                           

 تيييوفر علييي  اليييرابط/ادلمييين خيييالل ادلوقيييع اإللميييرتو"  ،قامييي" الباحكييية بتحوييييل وحيييدة القيييياس ادلسيييت دمة يف حجيييم اخلةيييوط وهييي  البيمسيييل إمل بييينط  
http://www.translatorscafe.com/cafe/units-converter/typography/calculator 
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محػػػؿ الدراسػػػة فػػػي اسػػػتخداـ أنػػػكاع  كأظيػػػرت دراسػػػة محمػػػد الشػػػربيني تنػػػكع مجػػػالت األطفػػػاؿ
كتمثمػػت  ،، بينمػػا العربيػػة كانػػت أكثػػر اسػػتخدامان لمخطػػكطArialالخطػػكط، فاسػػتخدمت المصػػرية نػػكع 

، Times New Roman ،Arabic Transparentىػػػي:  ،أنػػػكاع الخطػػػكط فػػػي مجمكعػػػة
Simplified Arabic فػي حػيف اسػتخدمت المجػالت العالميػة الخطػكط ،Verdana ،Tinkertoy ،
 .(1)طبن 18-12يتراكح أحجاميا ما بيف 

كأمػػا دراسػػة حممػػي محسػػب التػػي بينػػت اخػػتالؼ مكاقػػع الصػػحؼ الدراسػػة فػػي تبنييػػا ألفضػػمية 
 USAالخطػػكط التػػي حػػددتيا الدراسػػات األكاديميػػة، فقػػد اسػػتخدمت صػػحيفة اليػػك إس إيػػو تػػكدام 

Today  خطArial  في كتابة مكضكعاتيا، أما صحيفة النيكيكرؾ تايمزNew York Times  فقػد
 .Arial(2)، كاعتمدت صحيفتا األىراـ كالجميكرية خط Times News Romanاستخدمت خط 

صػػحؼ الدراسػػة األربػػع مػػع نتػػائج الدراسػػة الميدانيػػة كنتػػائج  أكػػدت دراسػػة محسػػب اتفػػاؽكمػػا 
% أفضمية الخط 85الدراسات السابقة بخصكص حجـ الخط، فقد رأت عينة الدراسة الميدانية بنسبة 

نقطػػة،  13.5فقػػد قػػدمت صػػحيفة األىػػراـ عناكينيػػا بخػػط  نقطػػة لمقػػراءة المسػػتمرة، 12الػػذم حجمػػو 
نقطػة،  11نقطة، أما صحيفة الجميكرية فقػد قػدمت عناكينيػا بخػط سػميؾ مقػداره  12كمتكنيا بخط 
كاليػك إس أيػو تػكدال   New York Timesنقطػة، أمػا صػحيفتا النيكيػكرؾ تػايمز  11كمتكنيا بخػط 

USA Today  (3)نقطة 12فقد قدمتا نصكصيما بخط مقداره. 

عمى أف المكاقع اإللكتركنية المحمية كالعربية تستخدـ الخطكط التي يدعميا *كيتفؽ المصممكف
 المتصػف  ألف ذلػؾ ، كيرجػعArial ،Tahomaالمتصف ، كىي األكثػر انتشػاران كتػداكالن بػيف المكاقػع: 
أىميػػة اسػػتخدـ  فػػي القػػراءة، مبينػػيف لكضػػكحيا يػدعميا، كمكجػػكدة عمػػى كافػػة أجيػػزة التشػػغيؿ، إضػػافةن 

 .كاقع اإللكتركنيةخط أك خطيف فقط في الكتابة لمم
                                                           

 .372-371، ص مرجع سابقزلمد الشربيين، ( 1)
 .366، ص مرجع سابقحلم  زلسب، إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، ( 2)
 ..367، ص نفسه سابقالرجع الد( 3)
 ادلصممون، هم: *

 .م. أمحد شقورة، عضو رللس إدارة شرلة أطياف للتصميم 
 .م. إبراهيم شقورة، مصمم موقع ولالة فلسةن اليوم اإلخبارية 
  موقع ولالة صفا اإلخبارية.م. أنين الشلتو"، مصمم 
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، ان بنطػػ 24-18 العنػػاكيف بػػيف المسػػتخدـ فػػي كتابػػة حجػػـ خػػط يتػػراكحأف  المصػػممكف كيفضػػؿ
تأثير  الخط المستخدـ لو ، مع عدـ ثبات تمؾ األحجاـ، حيث نكعان بنط 16-14 النصكص بيف فيك 

 تعميميا بخصكص أحجاـ الخطكط المستخدمة.الحجـ، كال يكجد قاعدة يمكف  عمى

 الخطوط في موقع جريدة القدس:)أ( 

 

  (أ-19)الشكل 
 سموقع جريدة القد -كود خط العناوين

 

 

  (ب -19)الشكل 
 موقع جريدة القدس -كود خط المتون

 

ىػػك الخػػط الكحيػػد المسػػتخدـ فػػي كتابػػة  Tahoma، أف الخػػط السػػابقيفيتضػػ  مػػف الشػػكميف 
 العنػػاكيف كالمتػػكف بمكقػػع جريػػدة القػػدس، كييالحػػظ أيضػػا اسػػتخداـ نفػػس حجػػـ الخػػط لكتابػػة العنػػاكيف

، كتختمػػؼ العنػػاكيف عمػػى الصػػفحة الرئيسػػية بػػنط( 10بيكسػػؿ ) 13عمػػى الصػػفحة الرئيسػػية  كالمتػػكف
يف عمػى الصػفحة الرئيسػية تكػكف بػالمكف عف نظيرتيا بالصفحات الداخمية فػي المػكف كالحجػـ، فالعنػاك 

عمى أرضية رمادية المكف، في حيف العناكيف بالصفحات الداخمية بيضػاء المػكف  Boldاألزرؽ بدكف 
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، أمػػػا المتػػػكف فيػػػي مكجػػػكدة فقػػػط بالصػػػفحات Boldبػػػنط  12عمػػػى أرضػػػية زرقػػػاء، كتيكتػػػب بحجػػػـ 
يػػػا تختمػػػؼ مػػػع العنػػػاكيف فػػػي المػػػكف الداخميػػػة، كالتػػػـز المكقػػػع بػػػنفس خػػػط العنػػػاكيف فػػػي كتابتيػػػا، كلكن

 المستخدـ، حيث كيتبت بالمكف الرمادم الغامؽ.

 الخطوط في موقع جريدة األيام:)ب( 

 

  (أ-72)الشكل 
 موقع جريدة األيام -كود خط العناوين

 

 

  (ب -72)الشكل 
 موقع جريدة األيام -كود خط المتون

ييالحػػػظ أف مكقػػػع جريػػػدة األيػػػاـ التػػػـز بخػػػطو كاحػػػد فػػػي كتابػػػة العنػػػاكيف كالمتػػػكف، كىػػػك خػػػػط ك 
Tahoma9خصكصية كؿ خط، فعمى صعيد العناكيف، تنكعت أحجاميا ما بيف  ، كبأحجاـ تراعى 

أف العنػػػاكيف بػػػنط عمػػػى الصػػػفحة الداخميػػػة لألخبػػػار، كيالحػػػظ  11بػػػنط عمػػػى الصػػػفحة الرئيسػػػية، ك
كبػالمكف  bold، بينما في الصفحة الرئيسية عنكانان كاحػدان فقػط ييكتػب boldميز تى بالصفحات الداخمية 

، أمػػا 9األحمػػر، كىػػك العنػػكاف الػػرئيس ألكؿ خبػػر، بينمػػا بػػاقي العنػػاكيف تكتػػب بػػالمكف األسػػكد ببػػنط 
 بنط، بالمكف األسكد. 10كتب بحجـ تي ك المتكف التي يقتصر كجكدىا عمى الصفحات الداخمية، 
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 الخطوط في موقع الحياة الجديدة:)ج( 

 

  (أ-71)الشكل 
 ةموقع جريدة الحياة الجديد -ناوينكود خط الع 

 
 

 

  (ب -71)الشكل 
 موقع جريدة الحياة الجديدة -كود خط المتون

أف مكقػػع جريػػدة الحيػػاة الجديػػدة اسػػتخدـ نػػكعيف مػػف الخطػػكط، السػػابقيف، يتضػػ  مػػف الشػػكميف 
 ، فالعنػاكيف تيكتػب بحجػـSimplified Arabic ، كىػك:، كأخػر لممتػكفArialأحدىما لمعنػاكيف كىػك: 

 (بػػػنط 12) بيكسػػػؿ 16 ، بينمػػػا المتػػػكف تيكتػػػب بحجػػػـBoldبػػػالمكف األزرؽ  (بػػػنط 13) بيكسػػػؿ 17
 .Boldبالمكف األسكد 

 الخطوط في موقع جريدة فمسطين:)د(

 

 )أ-77)الشكل 
 موقع جريدة فمسطين -كود خط العناوين 



 الفصل الثالث "نتائج الدراسة التحميمية"
 

179 
 

 

 (ب -77) الشكل
 موقع جريدة فمسطين -كود خط المتون 

، كخطػان أخػر Arialاستخدـ مكقع جريدة فمسطيف نكعيف مف الخطكط، خطان لمعنػاكيف، كىػك: ك 
، فمكقػع جريػدة فمسػطيف ىػك الكحيػد مػف بػيف مكاقػع الصػحؼ Arabic Transparent لمنصػكص 

ممخصان لمخبر الفمسطينية اليكمية الذم يعتمد أسمكب الكحدات في إخراج المكضكعات، أم أنو يقدـ 
أك ممخصان ألىـ ما جاء بالخبر، فكاف مف الضركرم أف يسػتخدـ المكقػع خطػان  الذم قد يككف مقدمة

لكتابة مقدمات األخبار  Tahoma، فقد استخدـ المكقع خط بالصفحةعناكيف الرئيسية مغايران لخط لم
 الرئيسية.

كييالحػػظ أف المكقػػع اعتمػػد خصػػائص كاحػػدة تجمػػع جميػػع العنػػاكيف بػػالمكقع سػػكاء كانػػت عمػػى 
، Bold"، كمميػزه Arialالصفحة الرئيسية أك في الصفحات الداخمية لممكقع، كتمثمت في نػكع الخػط "

 18-11كتتػراكح أحجػاـ العنػاكيف مػا بػيف  ،اف ألخر تبعان لمكانو كأىميتػوأما حجمو فيختمؼ مف عنك 
 13.5بنط، في حيف كاف حجـ المتكف بالصفحات الداخمية  9بنط، أما المقدمات فكاف حجـ خطيا 

 بالمكف األسكد. بيكسؿ( 18) بنط

فػػي  Arialكيؤكػػد مصػػمـ المكقػػع أف المكقػػع اعتمػػد بشػػكؿ أساسػػي عمػػى خطػػيف أساسػػيف، ىمػػا 
 كص، الفتػػػان إلػػػى أف المكقػػػع اسػػػتخدـفػػػي كتابػػػة النصػػػ Arabic Transparentتابػػة العنػػػاكيف، كك

                                                           

 خيتليف موقع جريدة فلسيةن  ت أن اخلط ادلست دم يف، فقد وجديف موقع جريدة فلسةن الحمت" الباحكة تأثري ادلتصفح ادلست دم يف ربديد نو  اخلط
تمتهير  Fire Fox، ويف ادلتصيفح Arabic Transparentتمتهير النصيوص خبيط  Chrome ادلسيت دم، ففي  حالية ادلتصيفح  علي  ادلتصيفحبنياً  
 Fire Fox و  Chrome، أميا العنياوين فتشيا " يف ادلتصيفحن Simplified Arabicتميون خبيط  Explorer، بينميا علي  Arialخبيط 

، وعل  الرغم من ذلك ألد م. أمحيد الصيعيدي مصيمم موقيع جرييدة فلسيةن، أن Times News Roman ُلتب العناوين   Explorerبينما يف 
، يف موقييع جريييدة فلسييةن، بينمييا مل يميين للمتصييفح تييأثري عليي  بيياق  مواقييع Arabic Transparent، و  Arialدلوقييع يعتمييد عليي  خةيين، اييا: ا

 الصحف الفلسةينية.
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، Times New Romanبجانػػػب الخطػػػكط األساسػػػية مجمكعػػػة مػػػف الخطػػػكط فػػػي العنػػػاكيف: 
 .(1)، مؤكدان عمى أىمية التنكع في الخطكطTahomaكالمقدمات: 

 اإلعالنات في مواقع صحف الدراسة: .7
 ممػالممكاقع اإللكتركنية؛ لككنيا المصدر الرئيسي لتمكيػؿ المكقػع  ان ميم ان تعد اإلعالنات مصدر 

كتحػرص أغمػب المكاقػع اإللكتركنيػة عمػى تخصػيص مسػاحات إعالنيػة  االستمرار كالبقاء، ويضمف ل
مػػف صػػفحاتيا، كيرجػػع ذلػػؾ إلػػى أىميػػة اإلعػػالف اإللكتركنػػي فػػي ككنػػو يمتػػاز بالمشػػاىدة العاليػػة مػػف 

، فيػػك ال يقتصػػر عمػػى الصػػعيد المحمػػي لممكقػػع، كقػػد تكػػكف اإلعالنػػات لشػػركات كافػػة أرجػػاء العػػالـ
عالميػػة، إضػػػافةن لمػػػا ييضػػػفيو اإلعػػالف عمػػػى المكقػػػع مػػػف حركػػػة كحيكيػػة؛ نظػػػران العتمػػػاده عمػػػى نظػػػاـ 

 الفالش في تصميمو.

  (4)جدول 
 اليوميةجمالي مساحة اإلعالنات في مواقع الصحف الفمسطينية إ

فػػػػي النسػػػػبة المخصصػػػػة  يالحػػػػظ مػػػػف الجػػػػدكؿ السػػػػابؽ، تبػػػػايف مكاقػػػػع الصػػػػحؼ الفمسػػػػطينية
لتعالنػػػات عمػػػى صػػػفحتيا الرئيسػػػية، كيرجػػػع ذلػػػؾ لسياسػػػة كػػػؿ صػػػحيفة، كمصػػػدر تمكيميػػػا، فتمتػػػاز 
جريػػػػدة القػػػػدس بنسػػػػختيا المطبكعػػػػة بكثػػػػرة اإلعالنػػػػات، كاعتمادىػػػػا عمػػػػى اإلعالنػػػػات بشػػػػكؿ أساسػػػػي 

ت نسػػبة كمصػػدر التمكيػػؿ لككنيػػا جريػػدة مسػػتقمة، كيػػنعكس ذلػػؾ عمػػى مكقعيػػا اإللكتركنػػي، فقػػد بمغػػ
جمالي إمف  التجارية% مف مساحة الصفحة الرئيسية لممكقع، حيث بمغت اإلعالنات 12 اإلعالنات

%، كىػي 13.1جمالي نسبة إعالناتيا إ%، أما مكقع جريدة فمسطيف، فبمغت 8.6الصفحة الرئيسية 

                                                           

 .مرجع سابق، 27/9/2014، بتاريخ مقابلة ش صية ،مصمم موقع جريدة فلسةن أمحد الصعيدي،( 1)

 مااقع الصحف
 اإل انات

 فتسبين الحيا  الجديد  األياإل الددس

 8 1 1 9  دع اإل انات
 454116 17034 36000 838488 بالييكسل إجدالي مساحة اإل انات

نسااااااااية مساااااااااحة اإل انااااااااات لدساااااااااحة 
 الصفحة

12% 1.7% 0.6% 13.1% 
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ريػػدة مسػػاحة مكقػػع جالبػػد مػػف أخػػذ بعػػيف االعتبػػار بػػأف لكػػف  ،مػػع مكقػػع جريػػدة القػػدس نسػػبة متقاربػػة
 القدس أكبر مف مكقع جريدة فمسطيف.

تدنيػة بشػكؿ ممحػكظ، جريدتي األياـ كالحيػاة الجديػدة فكانػت نسػبة اإلعالنػات م أما في مكقعي
المػػكقعيف عمػػى إعػػالفو كاحػػدو فقػػط، كػػاف بمكقػػع جريػػدة األيػػاـ تركيجػػي لمؤسسػػة  حيػث احتػػكل كػػؿ مػػف

فػػي مكقػػع جريػػدة الحيػػاة الجديػػدة فكػػاف  %، أمػػا1.7األيػػاـ التػػي تصػػدر عنيػػا الجريػػدة، كجػػاء بنسػػبة 
 %.0.6إجمالي مساحة المكقع نسبتو مف ك  ،ثماراإلعالف تركيجي لبنؾ االست

كترجع الباحثة قمة اإلعالنػات التجاريػة فػي المػكقعيف لكػكف أحػدىما رسػمي )حكػكمي( كاألخػر 
الحيػػاة الجديػػدة شػػبو رسػػمي )حكػػكمي(، فًكػػال المػػكقعيف يؤيػػداف مكقػػؼ الحككمػػة، كيعػػد مكقػػع جريػػدة 

 .كتغطى نفقاتو الحككمة ان حككمي

 ان كاضػػػح ان ظيػػػر غيابػػػكتتفػػػؽ الدراسػػػة مػػػع النتػػػائج التػػػي تكصػػػؿ إلييػػػا حػػػاتـ الصػػػريدم، التػػػي تي 
 سػكؽ ضػعؼ إلػى ذلػؾ مرجعػان  عامػة بمكاقػع صػحؼ الدراسػة، بصػكرة التػركيج كعركض لتعالنات،
، كىػذا مػا (1)األخػرل كاإلعػالف عػالـاإل ؿكسػائ عبر الضخـ بتكاجدىا مقارنة الشبكة عمى االعالنات

 جميػػع فػػي معػػدكـ أك ضػػئيؿ اإلعالنػػي النشػػاط ، التػػي بينػػت أف Fayez Alshehriأكدتػػو دراسػػة 
 .(2)الدراسة محؿ اإلنترنت عمى الصحؼ

إلعالنػػات المكاقػػػع اإللكتركنيػػة، كأف نسػػػبة  ةكيتفػػؽ المصػػممكف عمػػػى عػػدـ كجػػكد نسػػػبة محػػدد
كجكدىا تعتمد عمى القائميف بػالمكقع، مؤكػديف عمػى تفضػيؿ التقميػؿ منيػا؛ لككنيػا تشػتت المسػتخدـ، 
إضافةن العتمادىا عمى نظاـ الفالش الذم يحتاج إلى برامج لتشغيمو، كمساحة تخزينيػة، إضػافةن إلػى 

 الـز لتحميؿ المكقع.أحجاميا الكبيرة التي تؤثر عمى الزمف ال

                                                           

  مل موقع جرييدة لقام" الباحكة بتحديد مساحة اإلعالنات من خالل ألواد الصفحة الرئيسية دلواقع صحف الدراسة، ومن مث أحص" إمجايل رلموعتها
 .258(، ص 2)اإلعالنات، ومساحتها، وموقعها عل  الصفحة الرئيسية، وم إرفاق تلك اجلداول بادللح   :يف جدول خاص، يُبن اجلداول

 .121، ص مرجع سابقحام الصريدي، ( 1)
(2) Alshehri, F. , Op. Cit. p. 311. 
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بينمػػػا تػػػرل الباحثػػػة ضػػػركرة كجػػػكد إعالنػػػات عمػػػى المكاقػػػع اإللكتركنيػػػة، لككنيػػػا مصػػػدران فػػػي 
خدميف الذيف يبحثكف عف اإلعالنػات، عػالكةن عمػى زيػادة اإلقبػاؿ التمكيؿ، إضافةن لكجكد بعض المست

 عمى اإلعالنات اإللكتركنية عمى شبكة اإلنترنت.

 الدراسة:األيقونات في مواقع صحف  .8
سػػتخدـ األيقكنػػة ىػػي صػػكرة صػػغيرة مسػػتحدثة لتمثػػؿ فعػػالن مػػا أك مضػػمكنان معينػػان، كيمكػػف أف ت

، كىناؾ بعض األيقكنات معركفة المعنى، مثػؿ: أيقكنػات تكضيحية كمماتاأليقكنات بمفردىا أك مع 
تكجػد بعػض  الطبع، أرسميا عبر البريد اإللكتركني، احفظيا، كالرجكع لمصفحة الرئيسػية ك.. ، كلكػف

أك أنيا تحتمؿ أكثر مف معنى، فأيقكنة الكرة األرضية مػثالن  ،األيقكنات إما أنيا مازالت غير معركفة
قػػد تعنػػى صػػفحة رئيسػػية لشػػركة متعػػددة الجنسػػيات أك رابػػط لمػػادة جغرافيػػة، لػػذا يفضػػؿ فػػي مثػػؿ ىػػذه 

 .(1)الحاالت إضافة عبارة أك كممة تكضيحية تكض  معنى األيقكنة
األيقكنػػات مػػف المككنػػات الثابتػػة بػػالمكقع، التػػي يػػدركيا المسػػتخدـ بسػػيكلة، ىػػذا بجانػػب كتعػػد 

جمالية تمؾ األيقكنات ما تضفيو عمى المكقع، كاستخدمت كافة مكاقع الصحؼ الفمسطينية األيقكنات 
ف تفاكتت في عددىا كمدلكالتيا.  في مكاقعيا عمى شبكة اإلنترنت، كار

 س:أيقونات موقع جريدة القد)أ( 

 

  (أ-76)الشكل 
 أيقونات رأس موقع جريدة القدس

تمثمػػت فػػي  التػػيالشػػكؿ السػػابؽ األيقكنػػات المسػػتخدمة فػػي رأس مكقػػع جريػػدة القػػدس،  يكضػػ 
تقػع فػي أقصػى  التػي(، RSSر، اليكتيػكب، كخدمػة تأيقكنات التكاصؿ االجتماعي )الفيس بػكؾ، تػكي

                                                           

 .167، صمرجع سابقمنار زلمد، ( 1)
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يسار الصفحة، كتعد ىػذه األيقكنػات األكثػر انتشػاران فػي كافػة المكاقػع اإلخباريػة، كمػا أف شػكؿ  ىأعم
 كممات أك عبارات تكضيحية.ب رفاقياإال تحتاج إلى تكضي  أك األيقكنات مألكفة لممستخدـ ك 

 

 (ب -76)الشكل 
 أيقونات جسم موقع جريدة القدس 

 

أما في جسـ المكقع، فاستخدـ المكقع أيقكنات ثالثة مشتركة فػي كافػة األخبػار المنشػكرة عمػى 

تأخػذ شػكؿ عدسػة  األكلػى: ، فػيالحظ أف األيقكنػة الصفحة الرئيسية، فتمثمت فػي  
ا نػػص الخبػػر كػػامالن، فمجػػرد النقػػر عمييػػرؤيػػة التػػي تػػدؿ بالغالػػب عمػػى البحػػث، كلكػػف يػػراد بيػػا ىنػػا 

مكانيػة مشػاركتو  ،عمى نػص الخبػر مػع الصػكرة بحجػـ صػغير نافذة صغيرة تحتكلبالمؤشر تظير  كار
فتمثػؿ نسػبة مشػاىدة الخبػر أم احصػاء لػذلؾ  :عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي، أمػا األيقكنػة الثانيػة

 فيي عبارة عف عدد التعميقات عمى الخبر. :الخبر، كاأليقكنة الثالثة

، سػػيـ لمداللػػة عمػػى السػػابؽ كالتػػاليمػػى أيقكنػػات األكيحتػػكل أيضػػا جسػػـ مكقػػع جريػػدة القػػدس ع
كاقتصػػػر اسػػػتخداميا فػػػي ألبكمػػػات الصػػػكر، فػػػالمكقع يػػػكفر ألبكمػػػات سػػػابقة، ككػػػذلؾ بمقػػػاطع الفيػػػديك 

 كالتقارير المصكرة.
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 (ج-76)الشكل 
 أيقونات  يل موقع جريدة القدس

فحة، كلكػػف فػػي أسػػفؿ الصػػ RSSييالحػظ تكػػرار أيقكنػػات مكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي كخدمػػة ك 
 مكجكدة في األعمى، كيرجع ذلؾ لطكؿ ارتفاع الصفحة.بحجـ أكبر مف تمؾ ال

 أيقونات موقع جريدة األيام:)ب( 

يعد مكقع جريدة األياـ المكقع الكحيد مف بػيف مكاقػع صػحؼ الدراسػة الػذم اسػتخدـ األيقكنػات 
 التالي.مع عبارات تكضيحية ليا، كيظير ذلؾ بالشريط السفمي مف المكقع كما ىك في الشكؿ 

 

  (74) الشكل
 أيقونات  يل موقع جريدة األيام

ربمػػا يرجػػع ذلػػؾ لكجػػكد بعػػض األيقكنػػات غيػػر المتداكلػػة بػػالمكاقع اإللكتركنيػػة، الػػذم فػػرض 
عمػػى المكقػػع كضػػع عبػػارات أك كممػػات تكضػػيحية ليػػا، كيسػػتخدـ المكقػػع كػػذلؾ أيقكنػػة محػػرؾ البحػػث 

 ، التي عمى ىيئة عدسة كتقع في األعمى مف جسـ المكقع. 
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 أيقونات موقع جريدة الحياة الجديدة:)ج( 

 

  (75)الشكل 
 أيقونات رأس موقع جريدة الحياة الجديدة

ييالحػػظ أف مكقػػع جريػػدة الحيػػاة الجديػػدة، اسػػتخدـ فقػػط أيقكنػػات مكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي ك 
، التػػي تقػع أسػػفؿ رأس الصػػفحة الرئيسػية لممكقػػع، كلػـ يسػػتخدـ أم أيقكنػػات RSSإضػافة إلػػى خدمػة 

 أخرل.

 أيقونات موقع جريدة فمسطين:)د( 

 

   (أ-76)الشكل 
 أيقونات رأس موقع جريدة فمسطين
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 الصػػفحة الرئيسػػية لمكقػػع جريػػدة فمسػػطيف،، الجػػزء العمػػكل مػػف أ(-26) يظيػػر الشػػكؿ السػػابؽ
مجمكعػػة مػػف األيقكنػػات تمثمػػت فػػي: األرشػػيؼ بشػػقيو: الفػػالش كبػػي دم أؼ، باإلضػػافة  الػػذم يضػػـ

 إلى أيقكنة محرؾ البحث البسيط كالمتقدـ، ككذلؾ الصفحة الرئيسية المتمثمة في شكؿ البيت.

 

   (ب -76)الشكل 
 أيقونات جسم موقع جريدة فمسطين

لتكاصػػؿ االجتمػػاعي الفػػيس بػػكؾ ا، فيضػػـ أيقكنػػات مكاقػػع ممكقػػعصػػفحة الرئيسػػية لجسػػـ الأمػػا 
يرجػػع ذلػػؾ لخطػػأ فػػي البرمجػػة أك اعتمادىػػا ، ك ةر كجكجػػؿ بمػػس كاليكتيػػكب كلكػػف أيقكنتػػو مختمفػػكتػػكيت
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عمػػى مكقػػع كسػػيط لمكقػػع اليكتيػػكب، ككػػذلؾ أيقكنػػات تقػػع فػػي البػػانر الثػػاني مػػف الصػػفحة الرئيسػػية، 
الفيديك، كأخيران مشاركة أخبار مف كتكض  أقساـ البانر، كىي قراءة األخبار، كمشاىدة بعض مقاطع 

قبػػؿ المسػػتخدميف، كأيضػػا أيقكنػػات األسػػيـ الدالػػة عمػػى التػػالي كالسػػابؽ، التػػي اسػػتخدميا مػػع األخبػػار 
 العاجمة، كرسـك الكاريكاتير.

 

 (ج-76)الشكل 
 أيقونات  يل موقع جريدة فمسطين 

، الصػفحة الرئيسػية )الػذيؿ(أسػفؿ كجػكد أيقكنػات جديػدة فػي مف خالؿ الشكؿ السػابؽ، ييالحظ 
حيػػث أيقكنػػات تػػدؿ عمػػى مكضػػكعات يجػػب قراءتيػػا، كأخػػرل فػػي دائػػرة الضػػكء، كأيقكنػػات تػػدؿ عمػػى 

لػػػػذات كعمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف اخػػػتالؼ األيقكنػػػػات إال أنيػػػػا مسػػػػتخدمة ، د اليػػػكـممػػػؼ األسػػػػبكع  كفػػػػي عػػػػد
فميكػػػر كخدمػػػة ر كالفػػػيس بػػػكؾ ك تككػػػذلؾ تكجػػػد أيقكنػػػات مكاقػػػع التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي تػػػكي المكضػػػكع،

RSSأيضا ذيػؿ الصػفحة الرئيسػية لممكقػع عمػى سػيـ ينقػؿ المسػتخدـ إلػى أعمػى الصػفحة  ، كيحتكل
 بمجرد النقر عميو بالمؤشر.

 أجزاء الصفحة الرئيسية لمواقع صحف الدراسة: .9
مػة، الػرأس، الجسػـ، كالػذيؿ، تتككف الصفحة الرئيسية ألم مكقع إلكتركني مػف ثالثػة أجػزاء مي

ف منيػػا  كًلكػػؿ كظيفتػػو كأىميتػػو فػػي المكقػػع، كالبػػد مػػف كجػػكد الػػثالث مككنػػات فػػي أم مكقػػع نػػاج ، كار
 فقداف أحد مف تمؾ األجزاء يعد نقص في تصميـ المكقع.
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تعبػر عػف شخصػية المكقػع كىكيتػو، فػالرأس  التيفمكؿ جزء مف تمؾ األجزاء مككناتو الخاصة 
قػػػع، أمػػػا الػػػذيؿ فيضػػػـ الحقػػػكؽ الفكريػػػة يمثػػػؿ ىكيػػػة المكقػػػع، أمػػػا الجسػػػـ فيضػػػـ محتكيػػػات كمػػػكاد المك 

 كالممكية لممكقع كركابط أقساـ المكقع كغيرىا.

رغػػػـ أىميػػػة األجػػػزاء الػػػثالث فػػػي الصػػػفحة الرئيسػػػية لممكاقػػػع اإللكتركنيػػػة، إال أف المصػػػمميف ك 
كأحمػد شػقكرة كأيمػف الشػمتكني شقكرة مف إبراىيـ  فيؤكد كؿفي ضركرة كجكد األجزاء الثالث،  اختمفكا
ف غيػػػاب أمو عمػػػى  منيػػػا يفقػػػد المكقػػػع جػػػزءان ميمػػػان، فغيػػػاب الػػػذيؿ يػػػؤثر عمػػػى  أىميػػػة تمػػػؾ األجػػػزاء، كار

المكقػػػع مػػػػف حيػػػػث االتصػػػاؿ كالتكاصػػػػؿ، كالحقػػػػكؽ الفكريػػػة، إضػػػػافةن ألىميتػػػػو فػػػي محركػػػػات البحػػػػث 
أف الرأس كالجسـ ىمػا أساسػياف ألم مكقػع إلكتركنػي، كال يمكػف  أحمد الصعيدم ل، بينما ير ةالعالمي
 . 1لمكقعخمؿ في بناء اال يشكؿ أم  ويما، في حيف ذيؿ المكقع، فيك غير ضركرم، كغيابغياب

ع فقػػػط مػػػف أربعػػػة كعمػػػى صػػػعيد مكاقػػػع الصػػػحؼ الفمسػػػطينية اليكميػػػة، ييالحػػػظ أف ثالثػػػة مكاقػػػ
صػػفحتيا الرئيسػػية بالمككنػػات أك األجػػزاء الرئيسػػية لممكقػػع، كىػػي: مكقػػع جريػػدة التزمػػت فػػي تصػػميـ 
يػػدة األيػػاـ، كمكقػػع جريػػدة فمسػػطيف، فػػي حػػيف لػػـ تمتػػـز جريػػدة الحيػػاة الجديػػدة فػػي القػػدس، مكقػػع جر 

 .(27التالي ) تصميـ مكقعيا بالثالثة األجزاء، كاكتفت بالرأس كالجسـ، كما ىك في الشكؿ

                                                           

 استناداً دلقابالت مع:( 1)
  ،مرجع سابقأمحد الصعيدي، مصمم موقع جريدة فلسةن. 
  ،مرجع سابقأنين الشلتويت، مصمم موقع ولالة صفا. 
  ،مرجع سابقأمحد شقورة، عضو رللس إدارة شرلة أطياف للتصميم. 
  ،مرجع سابقإبراهيم شقورة، مصمم موقع ولالة فلسةن اليوم. 
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  (77)الشكل 
 موقع جريدة الحياة الجديدة -أجزاء الصفحة الرئيسية

 رأس الصفحة

 جس  الصفحة
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 لمواقع صحف الدراسة: المكونات الثابتة التفاعميةثانيًا: 
التفاعميػػػة العالمػػػة الفارقػػػة بػػػيف الصػػػحافة اإللكتركنيػػػة كنظيرتيػػػا المطبكعػػػة، كقػػػد أحػػػدثت  تعػػػد
 الثنػػػائي االتصػػػاؿ مػػػف نػػػكع تقػػػديـ خػػػالؿ مػػػف التقميديػػػة، اإلعػػػالـ كسػػػائؿ فػػػي نكعيػػػة نقمػػػة التفاعميػػػة
 .اإلعالمية لمرسائؿ المباشر غير التقميدم التدفؽ يتجاكز كالتعددم

 اإللكتركنيػة، كالمكاقػع لمصحؼ اإللكتركني كاإلخراج التصميـ بعممية مرتبطة عممية كالتفاعمية
 المشػاركة مػف قػدر أكبػر لتحقيػؽ العمميػة؛ ىػذه بمسػتكل االرتفػاع فػي ميمان  دكران  التصميـ يؤدم حيث

 ىػػذه تمبػػى التػػي الكسػػيطة لمبيئػػة خاصػػان  تصػػميمان  يتطمػػب كىػػذا التعػػرض، أثنػػاء المتمقػػي لػػدل كالتفاعػػؿ
 المحتػكل بنػاء فػي بالتػدخؿ لممتمقػي أيضػا كيسػم  يسػتيدفيا، التػي المعمكمات إلي لمكصكؿ الخيارات

بداء بالتعميؽ – الحاالت بعض في  .(1)فقط كالعزكؼ بالقبكؿ كليس -الرأم كار

معمكماتيػػػة، كأخػػػرل تفاعميػػػة كيقسػػػـ حممػػػي محسػػػب العناصػػػر البنائيػػػة التفاعميػػػة إلػػػى تفاعميػػػة 
 تكاصمية، كىي كالتالي:

 التي بالمعمكمات المستخدـ تمد التي كيقصد بيا األدكات العناصر التفاعمية المعموماتية:. 1
 اختيػاره أـ كاألرشػفة البحػث محركػات مثػؿ: النظػاـ، إلػى مدخالتػو طريػؽ عػف ذلػؾ كػاف سػكاء يريدىا
 .(2)المكقع خريطة مثؿ: ،المعمكماتية البدائؿ مف مجمكعة بيف مف

 

 

 

                                                           

 .62 -61، صمرجع سابق االتصال واإلعالم عل  شبمة اإلنرتن"، زلمد عبد احلميد،( 1)
 .217 ص ،سابق مرجع، نرتن"إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإل زلسب، حلم ( 2)
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  (5)جدول 
 العناصر التفاعمية المعموماتية في مواقع الصحف الفمسطينية اليومية  

 مااقع الصحف
 العىاصر التفا تية الدعتاماتية

 فتسبين الحيا  الجديد  األياإل الددس

حث
 الي
ات
حرك

م
 

بحث 
 عاختي

 يوجد يوجد يوجد يوجد بحث بسيا
 يوجد يوجد ال يوجد ال يوجد بحث متددإل

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد بحث خارجي

يف
ألرش

ا
 

أرشيف 
الىسخة 
 الدبيا ة

 يوجد يوجد يوجد يوجد PDFتحديل 

 يوجد يوجد يوجد ال يوجد Flashمشاهد  

 يوجد يوجد يوجد يوجد أرشيف الدااع الدىشار   تى الداقع
مد  
 األرشيف

 2007مايو  2005مارس  2004مارس  1992يناير  الىسخة الدبيا ة
 غري زلدد 2005مارس  2004مارس  2008يناير  الىسخة اإللكترونية

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد خريبة الداقع

 تشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى عناصر التفاعمية المعمكماتية في مكاقع صحؼ الدراسة، كتشمؿ:

اتفػاؽ مكاقػع الصػحؼ الفمسػطينية األربعػة فػي : يتض  مف الجدكؿ السػابؽ، محركات البحث .1
فمسػػطيف كالحيػػاة الجديػػدة فػػػي  يتقػػديـ خدمػػة البحػػث الػػػداخمي البسػػيط، كتميػػز مكقعػػا جريػػػدت
لحصػػر النتػػائج كالحصػػكؿ عمػػى  ؛إتاحػػة خدمػػة البحػػث المتقػػدـ الػػذم يقػػدـ خيػػارات لممسػػتخدـ

كاقع صػحؼ الدراسػة البحػث الخػارجي، المعمكمات التي يريدىا بدقة، ككذلؾ يتض  إىماؿ م
 عمى شبكة اإلنترنت. ةربط المكقع بمحركات البحث العالميمف خالؿ 

كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة ماجد حبيب التي أفادت بأف مكاقع الصػحؼ الفمسػطينية اليكميػة 
%، كتكفير خدمة البحث المتقدمة بنسبة 100اإلنترنت تكفر خدمة البحث السريع بنسبة  عمى شبكة

غفاليػػػا لخ50 مػػػع محركػػػات  يػػػاصػػػحؼ الدراسػػػة لػػػـ تػػػربط مكاقعدمػػػة البحػػػث الخػػػارجي، أم أف %، كار
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، ككػػذلؾ إلػى مػا انتيػػت إليػو دراسػة ثػػائر تالحمػة التػي أكػػدت عمػى حػرص المكاقػػع (1)البحػث العالميػة
 .(2)فمسطينية عمى تكفير آلية البحث كقاعدة بيانات لممكقعاإلخبارية ال

 محركات كجكد ضركرة عمىCarina Ihlstrom & Jonas Lundberg دراسة  ما أكدتكك
المكقع، كأيضا أظيرت دراسة صال  العنزم أف جميػع صػحؼ الدراسػة تيتػي   ألخبار كأرشيؼ البحث

أنيا في مقدمة الخدمات التي يسػتفيد منيػا جميػكر خدمة البحث في أعدادىا السابقة، عمى اعتبارىا 
 .(3)الصحؼ اإللكتركنية

دراسة حممي محسب عمى أىمية كجكد محركات البحث بأنكاعيػا،  ظيرتأ ،كفي نفس السياؽ
قػد أتاحػا خػدمتي البحػث الشػامؿ بػالمكقع، ككػذلؾ البحػث  CNNمبينان بأف مكقعي قناة الجزيػرة كقنػاة 

، كلقػػػد (4)بتقػػػديـ خدمػػػة البحػػػث داخػػػؿ مكاقػػػع الكيػػػب CNNمكقػػػع قنػػػاة  فػػػي أقسػػػاـ المكقػػػع، مػػػع تميػػػز
مكقعػان إخباريػان مػف إجمػالي عينػة الدراسػة قػد كفػرت آليػة البحػث  14أظيرت دراسة نجكل فيمي بػأف 

 .(5)كاألرشيؼ لممستخدميف، بينما كفرت ثمانية مكاقع خدمة البحث فقط

 البحػػث، التػػي خدمػػة كفػػرت قػػد لدراسػػةمكاقػػع ا مػػف ةكبيػػر  نسػػبة كبينػػت دراسػػة جاسػػـ جػػابر أف
 البحػػػث محركػػػات مػػػع المكقػػػع ربػػػط الثػػػاني:ك  المكقػػػع، داخػػػؿ البحػػػث األكؿ: ،يفيمسػػػتك  عمػػػى كانػػػت

 .(6)اإلنترنت شبكة في المعركفة

أف مكاقع الصحؼ الفمسطينية األربعة تقدـ خدمة أرشيؼ  (5) رقـ يظير الجدكؿ األرشيف: .2
، كأف ثالث صحؼ فقط تقدـ خدمة تصف  الجريدة بصيغة PDFالنسخة المطبكعة بصيغة 

Flash  كىػػػي: األيػػػػاـ، كالحيػػػاة الجديػػػػدة، كفمسػػػطيف، كىػػػػي خدمػػػة تيتػػػػي  لممسػػػتخدـ تصػػػػف ،
 .PDFالجريدة عمى اإلنترنت دكف الحاجة إلى تنزيؿ كما ىك الحاؿ في صيغة 

                                                           

 .166، ص مرجع سابقماجد حبيب، ( 1)
 .74، ص مرجع سابق( ثائر تالمحة، 2)
 .190-189، ص مرجع سابقصاا العنةي، ( 3)
 .241، ص مرجع سابق، "CNNو اجلةيرة موقع  عل  بالتةبي : اإلنرتن" عل  اإلخبارية التلفةيونية ادلواقع تفاعلية قياس" زلسب، حلم ( 4)
 .244، ص مرجع سابقصلوى فهم ، ( 5)
 .409، ص مرجع سابقجاسم جابر، ( 6)
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د المنشػكرة كالنسػخة الدراسة مع الدراسات السابقة فػي ضػركرة كجػكد أرشػيؼ لممػكانتائج تتفؽ ك 
الدراسػػة بػػأف مكقػػع جريػػدة نتػػائج ىػػذه المطبكعػػة، كىػػذا مػػا أكدتػػو دراسػػة ماجػػد حبيػػب، كلكػػف أظيػػرت 

النسػػخة المطبكعػػة عمػػى اإلنترنػػت دكف الحاجػػة إلػػى تحميػػؿ عمػػى جيػػاز كفر فرصػػة تصػػف  األيػػاـ يػػ
طيف فقػط ىمػا المػذاف الكمبيكتر، فقد أفادت دراسة ماجد حبيب أف مكقعي جريدة الحياة الجديدة كفمسػ

 .Flash(1)يقدماف خدمة تصف  األعداد السابقة مف النسخة المطبكعة بصيغة 

كيبيف المصمـ أحمد شقكرة أف تكفير خدمة تصػف  النسػخة المطبكعػة مباشػرة عمػى اإلنترنػت، 
، يميػز مكاقػع الصػحؼ اليكميػة عػف غيرىػا، فمػف خػالؿ تكفيرىمػا يقػدـ المكقػع PDFبجانب تحميميػا 

االختيػػػار لممسػػػتخدـ بػػػيف الطػػػريقتيف، كىػػػك نػػػكع مػػػف أنػػػكاع التفاعميػػػة التػػػي مػػػف خالليػػػا يحػػػدد فرصػػػة 
 .(2)المستخدـ كيقرر ماذا يريد

أف مكاقػػع الصػػحؼ الفمسػػطينية حرصػػت عمػػى  (5)رقػػـ  كعػػف مػػدة األرشػػيؼ، يكشػػؼ الجػػدكؿ
ف تفاكت مكاقعياتكفير النسخة المطبكعة ليا عمى  منية لبدء تكفير المدة الز  تعمى شبكة اإلنترنت، كار

ان قديمػة لنسػختو المطبكعػة مػف أعػداد ، فكػاف مكقػع جريػدة القػدس الكحيػد الػذم كفػرى النسخة المطبكعة
أكثػر عدد مف النسخة المطبكعة يرجع صدكره  ، حيث تميز المكقع بتكفيرصحؼ الدراسة مكاقعبيف 
إلػى ينػاير  لجريػدة القػدس يعػكد أرشيؼ النسخة المطبكعػةكعميو فاف ، بشكؿ يكمي ( سنكات10مف )
األياـ كالحياة الجديدة أرشيؼ النسػخة المطبكعػة منػذ مػارس  ـ، بينما ييتي  مكقعا جريدتي1992ـ عا

عمى التكالي، في حيف كفرت فمسطيف أرشيؼ نسختيا المطبكعة منذ نشأتيا أم  2005ـك  ـ2004
ره مكقػػػع جريػػػدة األيػػػاـ لمػػػدة عشػػػرة كفػػػفقػػػد المنشػػػكرة  المػػػكادرشػػػيؼ أفيمػػػا يتعمػػػؽ بأمػػػا ـ، 2007عػػػاـ 

 سنكات، كىي األطكؿ بيف مكاقع صحؼ الدراسة.

 التي تكصمت إلييا نجكل فيمي في دراستيا عف تفاعمية المكاقػع اإلخباريػة إلػى النتائج كتشير
 المكقػع إنشػاء تـ منذ السابقة باألعداد أرشيؼ كضع عمى% 46.6 بنسبة إخباريان  مكقعان  21 حرص

                                                           

 .165، ص مرجع سابقماجد حبيب، ( 1)
 .مرجع سابق، 28/9/2014، بتاريخ مقابلة ش صية، عضو رللس إدارة شرلة أطياف للتصميمد شقورة، ( أمح2)
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 كأربعػة أسػبكع بػيف تتػراكح مدتػو الزمنيػة المػدة محػدد أرشػيؼ تػكفر إخباريػة مكاقػع 3ك نترنت،إلا عمى
 .(1)أسابيع

 لمكاقعيػا، خريطػة  تيػت لػـ الدراسػة صػحؼ مكاقػع أف (5)رقػـ  الجػدكؿ يبػيف: خريطة الموقع .3
 المكقع. كىيكؿ أقساـ عمى كالتعرؼ المعمكمات، عمى الحصكؿ تسييؿ في أىميتيا رغـ

  مكاقػع مػف ان أيػ أف،  Carina Ihlstrom & Jonas Lundberg دراسػةأظيػرت ككػذلؾ 
، (2)لمكاقعيػػػا، التػػػي تسػػػاعد فػػػي عمميػػػة التجػػػكاؿ كالبحػػػث عمػػػى المعمكمػػػات خريطػػػة لػػػـ تقػػػدـ الدراسػػػة

كأظيرت دراسة حممي محسػب تجاىػؿ الصػحؼ المصػرية مػف عينػة الدراسػة تقػديـ خريطػة لمكاقعيػا، 
 .(3)مكتفية بتقسيمات الصفحة الرئيسية

 عمى حدة: عناصر التفاعمية المعمكماتية لكؿ مكقع جريدةيمي تتناكؿ الباحثة كؿ عنصر مف كفيما 

 محركات البحث في مواقع صحف الدراسة:. 1.1
يقصػػػد بيػػػا الكسػػػائؿ كاألدكات التػػػي تسػػػاعد المسػػػتخدـ لمكصػػػكؿ إلػػػى المعمكمػػػات التػػػي يريػػػدىا 

كتـ بسيكلة، كيككف ذلؾ مف خالؿ الكممات المفتاحية المرتبطة بالمكضكعات كاألخبار التي يريدىا، 
بحػث داخػؿ المكقػع اإللكتركنػي بشػقيو البسػيط كالمتقػدـ، كأخػر بحػث خػارج المكقػع أم  :إلػى تقسيميا

 عبر مكاقع شبكة اإلنترنت.

كتفاكتػػػت مكاقػػػع الصػػػحؼ الفمسػػػطينية اليكميػػػة عمػػػى شػػػبكة اإلنترنػػػت فػػػي تقػػػديـ خدمػػػة البحػػػث 
بمكاقعيػػا، فاتفقػػت جميعيػػا فػػي تقػػديـ البحػػث الػػداخمي، كلػػـ تػػكفر أيػػان مػػنيـ البحػػث خػػارج المكقػػع عبػػر 

 البسػػيط، البحػػث خدمػػة الدراسػػة صػػحؼ مكاقػػع تقػػدـإذ مكاقػػع البحػػث العالميػػة عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت، 
 خدمة بتقديـ الجديدة كالحياة فمسطيف يجريدت مكقعا يتميز كلكف المفتاحية، الكممات خالؿ مف ذلؾك 

 عمػػى المسػػتخدـ يسػػاعد كىػػذا لمبحػػث، الزمنيػػة الفتػػرة كتحديػػد التقسػػيمات خػػالؿ مػػف المتقػػدـ، البحػػث
 .كسرعة بسيكلة يريدىا التي المعمكمات عمى الحصكؿ

                                                           

 .242، مرجع سابقصلوى فهم ، ( 1)
(2)  Ihlstrom, C. & Lundberg, J., Op. cit. p. 63. 

 .379، ص مرجع سابقحلم  زلسب، إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، ( 3)
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 البحث في موقع جريدة القدس:محركات )أ( 

 

 (78الشكل )
 موقع جريدة القدس -بحث داخمي بسيط  

يػػكفر مكقػػع جريػػدة القػػدس خدمػػة البحػػث داخػػؿ المكقػػع فقػػط، كذلػػؾ مػػف خػػالؿ البحػػث البسػػيط 
داخػػؿ مػػكاد المكقػػع عبػػر الكممػػات المفتاحيػػة، كلػػـ يػػكفر البحػػث المتقػػدـ الػػذم ييتػػي  لممسػػتخدـ خيػػارات 

نػػػكع المكضػػػكع كزمػػػف حدكثػػػو كغيرىػػػا مػػػف الخيػػػارات التػػػي تزيػػػد مػػػف دقػػػة البحػػػث  تسػػػاعده فػػػي تحديػػػد
 .لكصكؿ إلى المعمكمات التي يريدىاكا
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 محركات البحث في موقع جريدة األيام:)ب( 

 

  (79الشكل )
 موقع جريدة األيام -بحث داخمي بسيط  

البحػػث الػػداخمي بخياراتػػو كفر يػػ، كلػػـ األيػػاـ بتقػػديـ خدمػػة البحػػث البسػػيطمكقػػع جريػػدة  ىاكتفػػ
 .المتقدمة

 محركات البحث في موقع جريدة الحياة الجديدة:)ج( 

 

  (62الشكل )
 موقع جريدة الحياة الجديدة -بحث داخمي بسيط ومتقدم 
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تميػز مكقػع جريػػدة الحيػاة الجديػػدة بتػكفير خدمػػة البحػث الػػداخمي البسػيط مػػف خػالؿ الكممػػات 
يؽ البحث ضػمف يخالؿ مجمكعة مف الخيارات التي تساعد عمى تضالمفتاحية، كالبحث المتقدـ مف 

 لمحصكؿ عمى نتائج قميمة تمتاز بالدقة. ؛حدكد يحددىا المستخدـ

 البحث في موقع جريدة فمسطين:محركات )د( 

 

 (61الشكل )
 موقع جريدة فمسطين -بحث بسيط ومتقدم  

خدمة البحث الداخمي البسػيط يشترؾ مكقع جريدة فمسطيف مع مكاقع الصحؼ األخرل بتكفير 
مف خالؿ الكممات المفتاحية، كلكنو يتميز مع مكقع جريدة الحياة الجديدة باتاحة خيارات لمبحث مف 

 خالؿ خدمة البحث المتقدـ لضماف الحصكؿ عمى المعمكمات التي يريدىا المستخدـ.

جػرد النقػر بالمػاكس كييالحظ أف المكقع ييكفر البحث المتقدـ مف خالؿ قائمة منسػدلة تظيػر بم
عمى أيقكنة البحث المتقدـ باألعمى، كتظير القائمة عمى أرضية سكداء تضـ مجمكعة مف الخيارات 

  لية البحث.

 األرشيف في مواقع صحف الدراسة:. 1.7
ألم مكقػػػػع كػػػػاف، فكجػػػػكد األرشػػػػيؼ لممػػػػكاد المنشػػػػكرة يسػػػػاعد  ان يعػػػػد كجػػػػكد األرشػػػػيؼ ضػػػػركري

سػتفادة منػو فػي االلى المعمكمات التي يريدىا، كمطالعتيػا، كيمكػف البحث كالكصكؿ إعمى المستخدـ 
 تدعيـ المكاد حديثة النشر كاستخداميا كمعمكمات خمفية عف الحدث.
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قعيػا، الػذم يسػاعد ابتكفير أرشيؼ لنسختيا المطبكعػة عمػى مك  الدراسة مكاقع صحؼ تتميز ك 
د الجديػػد عبػػر شػػبكة اإلنترنػػت، ىػػذه المسػػتخدـ فػػي العػػكدة إلػػى األعػػداد السػػابقة ليػػا، أك تصػػف  العػػد

 بجانب أرشيؼ مكادىا المنشكرة عمى المكقع.

 خدمة األرشيف في موقع جريدة القدس:)أ( 

 

  (67الشكل )
 موقع جريدة القدس -خدمة األرشيف 

تحميػؿ أم عمػى المسػتخدـ  ،PDFيكفر مكقع جريدة القدس أرشيفان لمنسخة المطبكعة بصيغة 
صفحات الجريدة لالطالع عمييا، كال يمكف مطالعة الجريدة عمػى اإلنترنػت مباشػرة بػدكف تحميػؿ أم 

، كييالحظ أف المكقع ال ييتي  النسخة المطبكعة لعدد اليكـ Flashر النسخة المطبكعة بصيغة ال تكف
نمػػا ييتػػي  األعػػداد السػػابقةمػف الجريػػدة عمػػى مكق دـ تظيػػر ضػػركرة ، حيػػث تظيػػر رسػػالة لممسػػتخعػػو، كار

 االشتراؾ إلمكانية مطالعة عدد اليـك مف النسخة المطبكعة.

كمػػا يميػػز أرشػػيؼ النسػػخة المطبكعػػة لجريػػدة القػػدس عمػػى المكقػػع، ىػػك تػػكفر أعػػداد تعػػكد لعػػاـ 
ف لـ تتكفر كافة صفحات الجريدة، أما أرشيؼ مكادىا المنشكرة عمى المكقع 1992 منػذ  ةفمتاحـ، كار
 ـ.2008يناير 



 الفصل الثالث "نتائج الدراسة التحميمية"
 

199 
 

 مة األرشيف في موقع جريدة األيام:خد)ب( 

 

 (66الشكل )
 موقع جريدة األيام -خدمة األرشيف 

، التػي تيمكػف المسػتخدـ مػف PDFييتي  مكقع جريدة األيػاـ أرشػيؼ لمنسػخة المطبكعػة بصػيغة 
إمكانية تصػف  الجريػدة عمػى عد، ككذلؾ ييتي  المكقع تحميؿ الصفحات التي يريدىا كمطالعتيا فيما ب

 دكف الحاجة لتحميؿ الجريدة. Flashاإلنترنت عبر تقنية 

كيػػػكفر المكقػػػع مػػػكاده التحريريػػػة سػػػكاء المنشػػػكرة عمػػػى المكقػػػع أك النسػػػخة المطبكعػػػة منػػػذ عػػػاـ 
مكاقػػع الصػػحؼ الفمسػػطينية اليكميػػة،  مػػعكتعػػد مػػدة طكيمػػة مقارنػػة  ،ـ، أم قبػػؿ عشػػرة سػػنكات2004

يقـك باعادة نشر المكاد التحريرية المكجكدة بالنسػخة المطبكعػة عمػى المكقػع دكف  المكقعكييالحظ أف 
 إلنترنت كاإلمكانات التي يكفرىا.تمؾ المكاد مع متطمبات ا كائمةالعمؿ عمى م

ييتػي  إمكانيػة تحميػؿ  أف المكقػع تبػيف و،كمف خالؿ تصف  الباحثة لممكقع كمكضػكعات أقسػام
، كىػػذا القسػػـتتضػػمف المكضػػكعات الصػػحفية فػػي  PDFبصػػيغة  ةحػػد أقسػػاـ المكقػػع عمػػىصػػفحات 

يػػدلؿ عمػػى بدائيػػة المكقػػع كعػػدـ اسػػتثمار اإلمكانػػات التػػي يكفرىػػا مػػف ألػػكاف كصػػكر كفيػػديك كغيرىػػا، 
 كبذلؾ يككف مكقع جريدة األياـ في األطكار األكلى لمراحؿ الصحافة اإللكتركنية.
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 جديدة:خدمة األرشيف في موقع جريدة الحياة ال)ج( 

 

   (64الشكل )
 موقع جريدة الحياة الجديدة -خدمة األرشيف 

ييقدـ مكقع جريدة الحياة الجديدة األرشيؼ اإللكتركنػي لمكادىػا التحريريػة المنشػكرة فػي نسػختيا 
ككػػػػذلؾ مكادىػػػػا المنشػػػػكرة عمػػػػى المكقػػػػع اإللكتركنػػػػي، فػػػػيمكف لممسػػػػتخدـ تصػػػػف  النسػػػػخة  ،المطبكعػػػػة

كمطالعتيػػػػا فيمػػػػا بعػػػػد، أمػػػػا المػػػػكاد  PDF، أك تحميميػػػػا Flashالمطبكعػػػػة عمػػػػى اإلنترنػػػػت بصػػػػيغة 
التحريريػػة المنشػػكرة عمػػى المكقػػع فيػػي عبػػارة عػػف نقػػؿ المػػكاد التحريريػػة المنشػػكرة بالنسػػخة المطبكعػػة 

 قط.عمى المكقع ف

بتػكفير األرشػيؼ لمنسػخة المطبكعػة كالمػكاد المنشػكرة  أأف مكقع جريدة الحياة الجديدة بػد كتبيف
عمػػى المكقػػع بػػنفس الكقػػت؛ كيرجػػع ذلػػؾ ألنيػػا تنشػػر المػػكاد التحريريػػة المطبكعػػة ذاتيػػا عمػػى المكقػػع 

فػػي  تحريريػػة خالصػػة لممكقػػع، أم أنيػػا ىػػي األخػػرل مازالػػت ان مػػكاد يخصػػصاإللكتركنػػي، بػػدكف أف 
نمػػا تسػػتفلػػـ ك األطػػكار األكلػػى لمصػػحافة اإللكتركنيػػة،  د مػػف اإلمكانػػات التػػي تكفرىػػا البيئػػة الجديػػدة، كار
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ف تطػكير أك فقط عمى نقػؿ المػكاد المنشػكرة بالنسػخة المطبكعػة إلػى المكقػع اإللكتركنػي بػدك  تاقتصر 
 ءـ مع البيئة الجديدة.إعادة صياغة ليا؛ لتتكا

 يدة فمسطين:خدمة األرشيف في موقع جر )د( 

 

 (65الشكل )
 موقع جريدة فمسطين -خدمة األرشيف   

تعد جريدة فمسطيف حديثة اإلنشاء مقارنة مع الصحؼ الفمسطينية اليكمية األخرل، فقد نشأت 
الجريػػدة فػػي ظػػؿ التقػػدـ كالتطػػكر التكنكلػػكجي فػػي عػػالـ الصػػحافة، الػػذم سػػاعد عمػػى تطػػكر مكقعيػػا 

 الثأكؿ عدد لنسختيا المطبكعة في الث صدرمستفيدان مف اإلمكانات التي تقدميا بيئة اإلنترنت، فقد 
منذ الخامس مف  PDFك Flashلمنسخة المطبكعة بصيغتي  ان ـ، ككفرت أرشيف2007مف مايك عاـ 

 مايك لنفس العاـ الذم صدرت فيو.
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بدايػػة ، فمػػـ تسػػتطع الباحثػػة التكصػػؿ إلػػى أمػػا أرشػػيؼ المػػكاد التحريريػػة المنشػػكرة عمػػى المكقػػع
اتضػ  كمف خالليػا  ،ف أقساـ المكقعأرشيؼ المكاد التحريرية لممكقع رغـ كجكد أيقكنة في كؿ قسـ م

 لمباحثة أنيا ال تعمؿ كتظير رسالة لممستخدـ بكجكد خطأ بالصفحة التي يريدىا.

كعمػػػى الػػػرغـ مػػػف المشػػػاكؿ فػػػي البرمجػػػة الخاصػػػة بأرشػػػيؼ المػػػكاد التحريريػػػة المنشػػػكرة عمػػػى 
لمكقػػػع منػػػذ المكقػػػع، يكضػػػ  مشػػػرؼ المكقػػػع محمػػػد األيػػػكبي بأنػػػو بػػػدأ أرشػػػفة المػػػكاد المنشػػػكرة عمػػػى ا

يقـك عمػى تغذيتػو  ان متكاضع ان المكقع طاقم لدل، كلـ يستطع تحديد تاريخ البداية، مكضحان أف 2010
ف كاف االعتماد بشكؿ أساسي عمى النسخة المطبكعة  .(1)كار

 خريطة الموقع في مواقع الصحف الفمسطينية اليومية:. 1.6

كالخدمات التي يقػدميا، كفػي بعػض كىي عبارة عف خريطة تضـ جميع عناكيف أقساـ المكقع 
األحيػػاف تكضػػ  الخريطػػة أىػػـ عنػػاكيف األخبػػار الرئيسػػية لممكقػػع، كبامكػػاف المسػػتخدـ االنتقػػاؿ إلػػػى 

 المكضكع أك الصفحة التي يريدىا مف خالؿ النقر عمى العنكاف الذم يريده.

 يصػػؿ أفأك المسػػتخدـ  لمقػػارئ يمكػػف التػػي المسػػارات تكضػػي  فػػي الخػػرائط ىػػذه أىميػػة كتظيػػر
 لبنػػػاء كاحػػػدة صػػػفحة مػػػف شػػػاممة نظػػػرة لممسػػػتخدـ كتعطػػػى قراءتيػػػا، يريػػػد التػػػي الصػػػحفية المػػػادة إلػػػى

 األقساـ. لكؿ ان ركابط مكفرة المكقع، لبناء ىرمي تخطيط صكرة في تيقدـ ما كغالبان  المكقع،

كرغػػػـ أىميػػػة كجػػػكد خريطػػػة مكقػػػع إال أف جميػػػع مكاقػػػع الصػػػحؼ الفمسػػػطينية اليكميػػػة أىممػػػت 
متابعػػػة الباحثػػػة لمكاقػػػع صػػػحؼ الدراسػػػة أم كجػػػكد مػػػف خػػػالؿ كجكدىػػػا، كلػػػـ تيظيػػػر فتػػػرة الدراسػػػة أك 

 خريطة في مكاقعيـ عمى شبكة اإلنترنت.

المسػػتخدـ يتكاصػػؿ مػػع كيقصػػد بيػػا األدكات التػػي تجعػػؿ  العناصــر التفاعميــة التواصــمية:. 2
ا خػػػريف كفقػػػان الختيػػػاره، كتتمثػػػؿ ىػػػذه األدكات فػػػي أربعػػػة أشػػػكاؿ، ىػػػي: البريػػػد اإللكتركنػػػي، كغػػػرؼ 

 ، كتضيؼ إلييا الباحثة مكاقع التكاصؿ االجتماعي.(2)الدردشة، كالمنتديات كاستفتاءات الرأم

                                                           

 م.29/9/2014 تاريخب، مقابلة ش صية، مشرف ماقع جريد  فتسبينزلمد األيويب، ( 1)
 .209، ص مرجع سابقحلم  زلسب، إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، ( 2)
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 (6جدول )
 مواقع الصحف الفمسطينية اليوميةالعناصر التفاعمية التواصمية في  

 مااقع الصحف
 التااصتية التفا تية العىاصر

 فتسبين الحيا  الجديد  األياإل الددس

اليريد اإللكتروني
 

 يوجد يوجد يوجد يوجد اليريد اإللكتروني لتداقع
 يوجد يوجد يوجد يوجد اليريد اإللكتروني ألقساإل الداقع
 ال يوجد يوجد يوجد يوجدال  اليريد اإللكتروني لتصحفي

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد الدىتديات
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد يوجد استفتاءات الرأد
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد غرف الدرعشة

مااقع التااصل 
ا جتدا ي

 Face book يوجد يوجد ال يوجد يوجد 
Twitter يوجد يوجد ال يوجد يوجد 

YouTube يوجد يوجد ال يوجد يوجد 
Google plus يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 

 ة في مكاقع صحؼ الدراسة، كتشمؿ:التكاصميبيانات الجدكؿ السابؽ إلى عناصر التفاعمية  ظيرت

مسػطينية األربعػػة عمػػى الجػػدكؿ السػػابؽ، حػرص مكاقػػع الصػػحؼ الف بػيفي: البريــد اإللكترونــي .1
دارتػو، ككػذلؾ بريػد إلكتركنػي ألقسػاـ المكقػع، إال أنػو تكفير بريػد  إلكتركنػي خػاص بػالمكقع كار

الباحثػػة لمقػػائميف عمػػى المكقػػع، تبػػيف عػػدـ فعاليػػة كجػػدكل تمػػؾ العنػػاكيف، مػػف خػػالؿ مراسػػمة 
منيـ، أم ردكد  حيث قامت الباحثة بمراسمة مكاقع الصحؼ جميعيا أكثر مف مرة، كلـ تتمؽً 

لػػبعض كتػػاب  ان إلكتركنيػػ ان األيػػاـ كالحيػػاة الجديػػدة بريػػد قعػػا جريػػدتيكفػػي الكقػػت نفسػػو كفػػر مك 
 مكاقع الصحؼ األخرل. والذم تجاىمتاألمر المقاالت الصحفية فقط، كليس بشكؿ دائـ، 

                                                           

  لقسم اإلعالنات، ومل يوفر لباق  األقسام. اً واحداً فقطإلمرتوني اً موقع جريدة القدس وفر بريدُيالحظ أن 
 رة ادلوقيع، أو قام" الباحكة دبراسلة مواقع صحف الدراسة من خالل عنياوين الجلييد اإللميرتو" ادلتيوفرة علي  ادلوقيع، سيوا  لاني" تليك العنياوين خاصية بيإدا

 أي رد منها. مل تتل   بأقسام ادلوقع، ورغم ذلك 
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 الصػحؼ حػرص عػدـب فيمػا يتعمػؽكتتفؽ الدراسة مع النتائج التػي تكصػمت إلييػا نجػكل فيمػي 
 عنػػاكيف تػػكفر ال فيػػي القػػراء، كجميػػكر محررييػػا بػػيف مباشػػرة صػػمة إقامػػة عمػػى العربيػػة اإللكتركنيػػة

 صػػحؼ التػػي أظيػػرت أف Fayez Alshehri، ككػػذلؾ مػػع دراسػػة (1)لمحررييػػا اإللكتركنػػي لمبريػػد
 يػتـ مػا نػادران  الجميػكر كاستفسػارات الشػككل عمػى الػرد كلكػف اإللكتركنػي، البريد عناكيف تيتي  الدراسة
 .(2)عمييا الرد

 بريػػد عنػػكاف مػػف صػػحؼ الدراسػػة تضػػع% 70.4أمػػا دراسػػة سػػعيد النجػػار فقػػد أكضػػحت أف 
 بريػػػد عنػػػكاف مػػػف أكثػػػر تضػػػع% 18.3ك الصػػػحيفة، لمكقػػػع الرئيسػػػية الصػػػفحة عمػػػى كاحػػػد إلكتركنػػػي
 بمحػػػػررم االتصػػػػاؿ إمكانيػػػة تتػػػػي % 11.3ك الصػػػحيفة، لمكقػػػػع الرئيسػػػػية الصػػػفحة عمػػػػى إلكتركنػػػي
، فػػي حػػيف أظيػرت دراسػػة ثػػائر تالحمػة أف المكاقػػع اإلخباريػػة (3)الصػحيفة لمكقػػع اإلخباريػػة القصػص

%، كعناكيف بريػد 93.5الفمسطينية تكفر عناكيف بريد إلكتركني لمتكاصؿ مع القائـ باالتصاؿ بنسبة 
 .(4)%29إلكتركني الخاص بمحرر المادة الخبرية بنسبة منخفضة 

حبيػب، التػي أكػدت حػرص مكاقػع الصػحؼ  كتتفؽ الدراسة مع النتائج التي تكصؿ إلييا ماجػد
، كأظيػػرت دراسػػػة (5)%75اليكميػػة الفمسػػطينية عمػػى إتاحػػة عنػػاكيف بريػػػد إلكتركنػػي، كجػػاءت بنسػػبة 

عمػػى مكقػػع الجزيػػرة فػػي اىتمامػػو باتاحػػة عنػػاكيف بريػػد إلكتركنػػي  CNNتفػػكؽ مكقػػع  محسػػب يحممػػ
لممكقع، كأقسامو إضافةن إلى عناكيف بريد إلكتركني لخػدمات المكقػع، مثػؿ السػفر، كالصػحة، كالتعمػيـ 
ك.. ، فػي حػيف اقتصػر مكقػع الجزيػرة عمػى تػكفير نػكعيف مػف عنػاكيف البريػد اإللكتركنػي، ىمػا: بريػػد 

 .(6)كأخر ألقساموإلكتركني خاص لممكقع، 

مػػف مكاقػػع صػػحؼ  أف أيػػان  (6)رقػػـ  جػػدكؿمػػف  كييالحػػظ: غــرف الدردشــة والمنتــديات. 3 - .2
، كىذا ليس بالسيء كما يعػده المنتديات كغرؼ الدردشة لمستخدمييخدمتي ا لـ تقدـ الدراسة

                                                           

 .248، ص مرجع سابقصلوي فهم ، ( 1)
(2) Alshehri, F. , op. cit. p. 225. 

 .573، ص مرجع سابقسعيد النجار، ( 3)
 .79، ص مرجع سابقثائر تالمحة، ( 4)
 .185، ص مرجع سابقماجد حبيب، ( 5)
 .242ص  ،سابق مرجع ،"CNNو اجلةيرة موقع  عل  بالتةبي : اإلنرتن" عل  اإلخبارية التلفةيونية ادلواقع تفاعلية قياس"حلم  زلسب، ( 6)
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الػػػبعض، ففػػػي ظػػػؿ التطػػػكر فػػػي كسػػػائؿ االتصػػػاؿ كالتكاصػػػؿ بػػػيف المسػػػتخدميف، أصػػػبحت 
الدردشة في عداد الماضي، كال تحرص المكاقػع اإللكتركنيػة عمػى تكفيرىػا،  المنتديات كغرؼ

خاصةن في ظؿ انتشار مكاقػع التكاصػؿ االجتمػاعي، التػي تربعػت عمػى عػرش التكاصػؿ بػيف 
 المستخدميف كحمت محؿ المنتديات كغرؼ الدردشة.

 الػرأم تاءاتاسػتف بتقػديـ القػدس جريدة مكقع تميز (6)رقـ  جدكؿكييظير  استفتاءات الرأي: .4
 .المكاقع األخرلفي الكقت الذم تجاىمتو  كالجدلية، المثارة القضايا حكؿ

يـ فػػي مات الصػػحافة اإللكتركنيػػة التػػي تسػػيعػػد كجػػكد اسػػتفتاءات الػػرأم بػػالمكاقع سػػمة مػػف سػػ
أك أمػػػػكر تتعمػػػػؽ بسياسػػػػة الصػػػػحيفة أك شػػػػكميا ، المسػػػػتخدميف حػػػػكؿ القضػػػػايا المثػػػػارة اسػػػػتطالع أراء

 أك المسػػػتخدميف تجػػػاه القػػراء اتجاىػػػات قيػػػاس فػػي االسػػػتفتاءات كتصػػميميا، كتفيػػػد كأسػػمكب إخراجيػػػا
 كمػف ناحيػة، مػف الػدكؿ بعػض تنتيجيػا التػي السياسػات بعػض تغييػر فػي تسػيـ كقػد معػيف، مكضكع
 التػػي كالمكضػػكعات القػػراء لرغبػػات كفقػػان  مضػػمكنيا أك الصػػحيفة شػػكؿ تغييػػر فػػي تفيػػد أخػػرل ناحيػػة
 .(1)اطرحي يكدكف

كتيظيػػػر الدراسػػػة التحميميػػػة تميػػػز مكقػػػع جريػػػدة القػػػدس بتقػػػديـ اسػػػتفتاءات الػػػرأم حػػػكؿ القضػػػايا 
خالؿ فترة الدراسػة سػؤاليف عمػى القػراء المسػتخدميف، فػي حػيف أفرغػت عرض المثارة كالجدلية، حيث 

سػؤاؿ  ، كلكف لـ يتـ تفعيميا، فمػـ يػرد أمجريدة الحياة الجديدة مساحة الستفتاءات الرأم في مكقعيا
 خالؿ فترة الدراسة، أك قبميا كذلؾ مف متابعة الباحثة كمطالعتيا لمكقع الجريدة قبؿ إجراء الدراسة.

                                                           

 .216، ص مرجع سابقحلم  زلسب، إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، ( 1)
 (  ال ي يوضح ادلساحة ادل صصة الستفتا ات الر 3انمتر إمل ملح ،) 260أي يف موقع جريدة احلياة اجلديدة، ص. 
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   (66الشكل )
 موقع جريدة القدس -نمو ح الستفتاءات الرأي 

% مػػف 50كتختمػػؼ الدراسػػة مػػع مػػا تكصػػؿ إليػػو ماجػػد حبيػػب فػػي دراسػػتو، التػػي أظيػػرت أف 
، كترجػع الباحثػة ذلػؾ إلػػى (1)اليكميػة تحػرص عمػى كجػكد اسػتفتاءات رأممكاقػع الصػحؼ الفمسػطينية 

الستفتاءات الرأم ىي فعميػان جريدة الحياة الجديدة اعتبار الباحث أف المساحة التي خصصيا المكقع 
سػػنكات مػػف متابعػػة  اسػػتفتاءات رأم، رغػػـ تكضػػيحو أنيػػا غيػػر مفعمػػة، كىػػي بالفعػػؿ غيػػر مفعمػػة منػػذ

 باستفتاء لمرأم.لـ تعدىا الباحثة لممكقع؛ لذا الباحثة 

 لمػػرأم اسػػتطالعات مػػف مكاقػػع عينػػة الدراسػػة تقػػدـ% 49.3كأظيػػرت دراسػػة سػػعيد النجػػار أف 
 أف Schultz أكضػحت دراسػة بينمػا ،(2)الصػحيفة لمكقػع الرئيسػية الصػفحة عمػى معينػة قضايا حكؿ
 .(3)الصحيفة مكقع عمى لمرأم استطالعات مف مكاقع الدراسة نشرت% 24

لـ يستفد مف استفتاءات الرأم، في حيف ممي محسب أف مكقع صحيفة األىراـ كتيبيف دراسة ح
استفاد منو مكقػع صػحيفة الجميكريػة فػي عمػؿ اسػتفتاء رياضػي، أمػا النيكيػكرؾ تػايمز كاليػك أس أيػو 

 ية كاالقتصػػادية كاالجتماعيػػة بطػػرؽالسػػتفتاءات السياسػػاتػػكدال فقػػد اسػػتخدمتاه فػػي تقػػديـ العديػػد مػػف 
 .(4)عممية

                                                           

 .190، ص مرجع سابقماجد حبيب، 1) )
 .574، ص مرجع سابقسعيد النجار، ( 2)

(3  ( Schultz, T. , op. cit. 
 .378، ص مرجع سابقحلم  زلسب، إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، ( 4)
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إىمػػاؿ مكقػػع جريػػدة األيػػاـ  ( إلػػى6)رقػػـ تشػػير بيانػػات جػػدكؿ  مواقــع التواصــل االجتمــاعي: .5
عمػػى مشػػاركة أخبارىػػا عبػػر تمػػؾ  اعي بشػػكؿ كامػػؿ، حيػػث اقتصػػرتلمكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػ

المكاقع بػدكف أف يكػكف ليػا كجػكد عمييػا، كمػف خػالؿ التأكػد كالبحػث كجػدت الباحثػة صػفحة 
  بػأف عمى مكقع الفيس بكؾ تحمؿ اسػـ جريػدة األيػاـ، كمػف خػالؿ التعريػؼ بالصػفحة اتضػ

خػػالؿ كلػػيس الجريػػدة نفسػػيا، كيتجمػػى ذلػػؾ مػػف كمعجبكىػػا  قػػراء الجريػػدةالقػػائميف عمييػػا ىػػـ 
 منشكرات الصفحة.

متمػػؾ صػػفحات خاصػػة بػػادارة الجريػػدة عمػػى ثػػالث مكاقػػع يأمػػا مكقػػع جريػػدة الحيػػاة الجديػػدة، ف
 كتيكب، كرغـ ذلؾ إال أنيا لـ تػرؽً ر كييت، كىي: الفيس بكؾ كتك ان األكثر انتشار  تيعدتكاصؿ اجتماعي 
ة المطبكعػػة، كبعػػض تمػػؾ المكاقػػع، حيػػث اقتصػػرت عمػػى نشػػر أخبػػار النسػػخمػػف بمسػػتكل االسػػتفادة 

 تيا، كال يػتـ تحػديث الصػفحة كتغػذي"حككمػة دكلػة فمسػطيف"األخبار التي تقكـ بمشاركتيا مف صفحة 
ر ىك شعارىا القديـ، أما قناتيا عمى يتباألخبار العاجمة بشكؿ مستمر، حيث صكر البركفيؿ عمى تك 

 لـ تنشر أم مقطع فيديك عمييا.ك اليكتيكب فيي فارغة، 

مػػػف جريػػػدتي القػػػدس كفمسػػػطيف مػػػف مكاقػػػع التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي فػػػي  تفادت كػػػؿفػػػي حػػػيف اسػػػ
األخبػػار العاجمػػة فػػكر بمتابعػػة األخبػػار الجاريػػة، كنشػػر عنػػاكيف أخبارىػػا كمقػػاطع الفيػػديك، كتغػػذيتيـ 

 .عمى مكقع جكجؿ بمس كفميكر لمصكر صفحتيفحدكثيا، كتميزت جريدة فمسطيف بامتالكيا 

بصػػػفحتيا عمػػػى مكقػػػع جكجػػػؿ بمػػػس، إال أنػػػو فػػػي طريػػػؽ الػػػزكاؿ، كرغػػػـ تميػػػز جريػػػدة فمسػػػطيف 
 فأكض  المصمـ أيمف الشمتكني بأف جكجػؿ بمػس ىػك نسػخة مقمػدة لفػيس بػكؾ، مكضػحان بػأف جكجػؿ

 فيس عميو، مؤكدان أف مكقع  قباؿاإل لقمة نظران  الحالي؛ العاـ نياية في بو التسجيؿ يكقؼ سكؼ بمس
 .(1)فمكس مكقع ئجنتا عمى بناء زيارةن  األكثر بكؾ ىك

                                                           

 حيييث ، النشييأة، فقييد لانيي" جريييدة القييدس صيياحبة السييب  باالشييرتاك ليي  مواقييع التواصييل االجتميياع  حييديثيعييد ظهييور الصييحف الفلسييةينية اليومييية ع
م، وأخييرياً 2010م، وتليهييا جريييدة فلسييةن عييام 2009ويوتيييوجل عييام  يرتالتواصييل االجتميياع  الفيييس بييوك وتييو ت صييفحات خاصيية  ييا عليي  مواقييع أأنشيي

 م.2011جريدة احلياة اجلديدة عام 
 .رجع سابقم( أنين الشلتو"، 1)
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مصػحؼ الفمسػطينية اليكميػة أف تجنييػا مػف لكيذكر المصػمـ إبػراىيـ شػقكرة الفكائػد التػي يمكػف 
أخبارىػػػا  نشػػػر إلػػػى إضػػػافة ،كالمجريػػػات التطػػػكرات أخػػػر مكاقػػػع التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي، كىػػػي: نشػػػر

 األخبػار عمػى يعمػؽ أف المسػتخدـ يمكػف بػكؾ، الػذم بػالفيس المكقع أخبار ربطك  بالنسخة المطبكعة،
 مكاقػع عبػر المكقع أخبار مشاركة امكانية إلى إضافة بكؾ، الفيس عمى الشخصي حسابو خالؿ مف

 .(1)عالكةن عمى التركيج لمكقع الصحيفة كزيادة الزكار لو االجتماعي، التكاصؿ

 الخدمات اإلضافية التي تقدميا مواقع صحف الدراسة: ثالثًا:
تيتػػػػي  الصػػػػحافة اإللكتركنيػػػػة عػػػػددان مػػػػػف الخػػػػدمات المتنكعػػػػة لمسػػػػتخدمييا بجانػػػػب الخػػػػػدمات 

 تيػػػـ المسػػػتخدميف كتمبػػػىالتػػػي الصػػػحفية كاألخبػػػار التػػػي تقػػػدميا، كتمتػػػاز تمػػػؾ الخػػػدمات بالمجػػػاالت 
 .كتنكعت تمؾ الخدمات في مكاقع الصحؼ الفمسطينية اليكمية ،احتياجاتيـ

 الخػػػػػدمات مػػػػػف مجمكعػػػػػة مكاقعيػػػػػا عمػػػػػى ليكميػػػػػة األربعػػػػػةا الفمسػػػػػطينية الصػػػػػحؼ قػػػػػدمت فقػػػػػد
 فػػي جميعيػػا فتشػػترؾ فػػي المكاقػػع الخػػدمات تمػػؾ كتتنػػكع المسػػتخدـ، احتياجػػات تمبػػى التػػي اإلضػػافية،

 لمحصػكؿ المستخدـ أماـ الفرصة باتاحة القدس جريدة كتنفرد ،RSS األخبار خالصات خدمة تقديـ
  لممكقع المستخدـ انتماء يزيد أنو مف الرغـ كعمى الجريدة، مكقع يحمؿ بو خاص إلكتركني بريد عمى

 أحػد أنػو عمػى إليػو تنظػر المؤسسػات فػبعض لممكقػع المشػاكؿ يسػبب أنػو إال ،هأفػراد مف بأنو كشعكره
 .كذلؾ معو التعامؿ كيتـ بالجريدة العامميف

 خػػالؿ مػػف المطبكعػػة بالنسػػخة االشػػتراؾ كالقػػدس األيػػاـ جريػػدتي مػػكقعي مسػػتخدمي كبامكػػاف
 القػػػدس يجريػػػدتمكقعػػػا  كتشػػػترؾ كفمسػػػطيف، الجديػػػدة الحيػػػاة جريػػػدتي تفتقرىػػػا الخدمػػػة كىػػػذه المكقػػػع،
رسػػاؿ مسػػتخدمييا عػػف بيانػػات قاعػػدة إعػػداد ليػػا تيتػػي  التػػي البريديػػة القائمػػة خدمػػة بتقػػديـ كفمسػػطيف  كار
 مكاقيػػت بتقػػديـ فمسػػطيف جريػػدةمكقػػع  تفػػردكييالحػػظ  اإللكتركنػػي، بريػػدىـ عمػػىليػػـ  المطبكعػػة النسػػخة
 خدمػػة تقػديـ فػي الجديػػدة كالحيػاة األيػاـ جريػػدتيمػكقعي  مػع اتفػػؽ ذاتػو الكقػت كفػػي الخمػس، الصػالة
 .الطقس حالة

                                                           

 .رجع سابقم( إبراهيم شقورة، 1)
 ع، وهي : الباحكة اخلدمات اإلضافية اليت تقدمها مواقع الصحف الفلسيةينية اليوميية جبانيب ادليواد التحريريية الصيحفية، الييت تنوعي" يف لافية ادلواقي تحصر

الجليديييية، مواقيييي" الصيييالة، حالييية الةقيييس، أسيييعار  بالقائمييية ادلةبوعييية، االشيييرتاك بالنسييي ة للمسيييت دم، االشيييرتاك اإللميييرتو" الجلييييد ، خدميييةRSS خدمييية
 العمالت، وسوق فلسةن "البورصة".
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 كالقػدس األيػاـ كاشػتركت العمالت، أسعار بتقديـ الجديدة كالحياة األياـ يجريدتمكقعا  كاشترؾ
 .فمسطيف بكرصة خالؿ مف أسيـ خدمة بتقديـ

كتؤكػػػد األدبيػػػات كالدراسػػػات عمػػػى أىميػػػة كجػػػكد خػػػدمات إضػػػافية تختمػػػؼ عػػػف الخػػػدمات التػػػي 
 العربيػة الصػحؼ مف قميالن  عددان  تبيف أف Fayez Alshehri تقدميا النسخة المطبكعة، ففي دراسة 

 اإلضػافية الخدمات مف مجمكعة كأتاحت اإلنترنت، يقدميا التي الخدمات مف استفادة اإلنترنت عمى
 معمكمػػػات مػػػف مكاقػػػع صػػػحؼ الدراسػػػة تقػػػدـ% 46.5لمكاقعيػػػا، كأظيػػػرت دراسػػػة سػػػعيد النجػػػار أف 

 كالػػذىب ،العمػػالت كأسػػعار ،الطقػػس أخبػػار :مثػػؿ ،الصػػحيفة لمكقػػع الرئيسػػية الصػػفحة عمػػى خدميػػة
 .(1)كغيرىا كالتكقيت ،الصالة كمكاقيت

مسػػاندة متعػػددة، مػػف كأظيػػرت دراسػػة صػػال  العنػػزم أف مكاقػػع صػػحؼ الدراسػػة تقػػدـ خػػدمات 
 .(2)أىميا: درجات الحرارة، كأكقات الصالة، كأسعار األسيـ السعكدية، كأسعار العمالت

  

                                                           

 .573، ص مرجع سابق( سعيد النجار، 1)
 .155، ص مرجع سابق( صاا العنةي، 2)
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 نثانياملبحث ا
 انعناصر انبنائية املكىنة جلسى يىاقع صحف اندراسة

يتككف أم مكقع إلكتركنػي مػف ثالثػة أجػزاء رئيسػية، ىػي: الػرأس، الجسػـ، كالػذيؿ، كلكػؿ منيػا 
أف  لتػػو لممكقػػع، كيختمػػؼ المصػػممكف فػػي ضػػركرة كجػػكد األجػػزاء الػػثالث، فػػالبعض يػػر كظيفتػػو كأىمي

البعض األخر بأف الرأس كالجسـ ىمػا  لمنيا، في حيف ير  كال يمكف إغفاؿ أمميمة الثالثة جزاء األ
أساسياف، كأنو يمكػف تصػميـ مكقػع بػدكف ذيػؿ، كعمػى الػرغـ مػف االختالفػات إال أنيػـ جميعػا يتفقػكف 

 .Contentعمى ضركرة كجكد الجسـ 

كيعػػػد الجسػػػـ أىػػػـ أجػػػزاء المكقػػػع اإللكتركنػػػي؛ لككنػػػو يضػػػـ مككنػػػات كمحتكيػػػات المكقػػػع، فمػػػف 
كقػع مكضػكعاتيـ بكػؿ عناصػرىا )الصػكر، كالفيػديك، ك..(؛ لمطالعتيػا خاللو ينشر القائمكف عمى الم

نما يتكقؼ ذلؾ عمػى إلجسـ المكقع مف  ةمف قبؿ المستخدـ، كال يكجد نسبة محدد جمالي مساحتو، كار
 طبيعة المكقع.

تتشػػارؾ مجمكعػػة مػػف العناصػػر فػػي تشػػكيؿ جسػػـ الصػػفحة الرئيسػػية لممكاقػػع اإللكتركنيػػة، ك  
 ىذا الجزء ألىـ تمؾ العناصر في مكاقع صحؼ الدراسة، كىي:تتعرض الدراسة في 

 :والرسوم رالصو أواًل: 

دراكيػػ ةالصػػػحفي نتبػػػاه لممػػادةاالتعػػد الصػػػكر مػػف العناصػػػر الميمػػة لجػػػذب   بسػػػيكلة، فالصػػػكر  اكار
، كذلػؾ (1)الفكتكغرافية كسيمة كلغة لنقؿ المعمكمػات، كيمكػف ألم فػرد ميمػا اختمفػت ثقافتػو أف يفيميػا

ليا مف قدرات تأثيرية كمعاني ميمة تحمميا إلى القراء، حيث يػتـ اسػتخداميا مػع المتػكف؛ بيػدؼ لما 
تسػػييؿ إيصػػاؿ المعػػاني المتضػػمنة فػػي المتػػكف المنشػػكرة التػػي ربمػػا ال يمكػػف الكصػػكؿ إلييػػا فػػي ظػػؿ 

 .(2)االعتماد عمى الكممات كالمعاني التحريرية فقط

                                                           

 .188-187، صمرجع سابقبسن" العقباوي، ( 1)
 .34، ص مرجع سابق( فهد العسمر، 2)
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لتحريرية المنشكرة في جسـ مكاقع الصػحؼ الفمسػطينية ة لممكاد انناكؿ الباحثة الصكر المكك كت
، كمسػػاحتيا كالرسػػكـ الثػػة تصػػنيفات، ىػػي: أنػػكاع الصػػكراليكميػػة عمػػى شػػبكة اإلنترنػػت، مػػف خػػالؿ ث

كؿ حدث كاحد، صػكر ألحػداث )كبيرة، متكسطة، صغيرة(، كأيضان مف خالؿ ألبكـ الصكر )صكر ح
 .مستقمة(

، مكضػكعية، إخباريػة، شخصػيةقسػمت الباحثػة أنػكاع الصػكر إلػى:  :والرسـوم أنواع الصور .1
 :تيالجدكؿ ا مف  يتض ، كما كاريكاتير، كصكر أخرل

 (7)جدول 
 أنواع الصور في مواقع الصحف الفمسطينية اليومية 

 مااقع الصحف
 أنااع الصار

 ا تجاه العاإل فتسبين الحيا  الجديد  األياإل الددس
 % ك % ك % ك % ك % ك

 37.12 1381 41.3 428 20.49 84 49.43 87 37.27 782 صار إخيارية
 27.18 1011 21.2 220 36.1 148 4.54 8 30.27 635 صار شخصية
 19 710 23 238 9.76 40 18.19 32 19.07 400 صار ماضا ية
 29 16.48 28 6.82 30 2.9 118 3.2 1.48 31 كاريكاتير

 13.5 500 11.6 120 26.83 110 11.36 20 11.91 250 أخرسصار 

 100 3720 100 1036 100 410 100 176 100 2098 جدالياإل
 100 3720 27.85 1036 11.02 410 4.73 176 56.4 2098 ****العاإل جداليا 

ييظيػر الجػػدكؿ السػػابؽ حػػرص مكاقػػع الصػػحؼ الفمسػطينية اليكميػػة عمػػى إرفػػاؽ صػػكر إخباريػػة 
ف تفاكتمع  النسب بيف مكاقػع  تالمكاد التحريرية، التي تجسد األحداث كاألخبار التي تدكر حكليا، كار

، كتمييػػػػا الصػػػػكر %37.12فػػػػي إجمػػػػالي مكاقػػػػع صػػػػحؼ الدراسػػػػة صػػػػحؼ الدراسػػػػة، حيػػػػث بمغػػػػت 
  %.19%، كمف ثـ الصكر المكضكعية بنسبة 27.18الشخصية بنسبة 

                                                           

 ة  ألهنا ممررة.حيث مل يتم ربديث موقع جريدة األيام دلدة يومن، وألن الباحكة تعتمد عل  وحدة ادلوضو  مل يتم ربليل ادلوقع خالل األيام غري احملدث 
   أي لنهاية شهر الدراسة.يوليو ، والتف  ادلوقع بأخبار يوم الكامن والعشرين طيل ثالثة أيام،  28مل يتم ربديث موقع جريدة احلياة اجلديدة من 
  من يوليو عل  صفحتها عل  موقع الفيس بوك اليت ذباوز معجبيها مليون 14اعتمدت جريدة فلسةن يف نقل أخبارها يف. 
من رلمو  تمرارات االذبا  العام، وهو موضح باجلداول التالية  لمل موقع من مواقع صحف الدراسةا نيكل نسبة التمرارات اإلمجالية العام هن ايلمجاال****

 أيضا خالل ه ا ادلبحث.
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الدراسة اعتمادان عمى الصكر اإلخباريػة، كجػاءت كيعد مكقع جريدة القدس أكثر مكاقع صحؼ 
 .%30.9%، كيميو مكقع جريدة فمسطيف بنسبة 56.63بنسبة 

كيعػػد مكقػػع جريػػدة األيػػاـ األقػػؿ اسػػتخدامان لمصػػكر، فبمغػػت نسػػبتيا مقارنػػةن مػػع مكاقػػع صػػحؼ 
صحؼ  %، بينما يعد مكقع جريدة القدس األكثر استخدامان لمصكر بيف مكاقع4.73الدراسة األخرل 

 %.27.85%، كيميو مكقع جريدة فمسطيف بنسبة 56.4الدراسة، كذلؾ بنسبة 

فيما يمي تتناول الباحثة أنواع الصور المستخدمة في كل موقـع مـن مواقـع صـحف الدراسـة عمـى 
 حدة:

 الصور في موقع جريدة القدس:)أ(  

مف خالؿ الدراسة التحميمية لممكقع، يتض  اىتماـ المكقع بارفاؽ صكرة لكؿ خبر منشكر عمى 
مكقعيا، كيعد مكقع جريدة القدس أكثر مكاقع صحؼ الدراسة صكران، كيرجع ذلػؾ ألقسػامو المتعػددة، 

ي تػال JPGالسػتفادة مػف إمكانػات اإلنترنػت، حيػث تنتمػى الصػكر إلػى صػيغة عمى اكحرص المكقع 
 ز بدقة كجكدة عالية كتستخدـ لمصكر الصحفية.متات

(، يتبػػيف أف المكقػػع حػػرص عمػػى اسػػتخداـ الصػػكر، حيػػث بمغػػت 7) رقػػـ كمػػف خػػالؿ الجػػدكؿ
%، كترجػػػع ارتفػػػاع نسػػػبة 30,27%، كيمييػػػا الصػػػكر الشخصػػػية بنسػػػبة 37.27الصػػػكر اإلخباريػػػة 

سػػع صػػكر شخصػػية، ت عمػػى قسػػـ االجتماعيػػات الػػذم تحتػػكل الحتكائػػو ؛الصػػكر الشخصػػية بػػالمكقع
التػػػي  ،لخػػػر أإضػػػافةن إلػػػى صػػػكر كتػػػاب المقػػػاالت الصػػػحفية، كمػػػف ثػػػـ الصػػػكر المكضػػػكعية كصػػػكر 

% عمػى 11.92%، ك19.07تكزعت عمى رسكـ كصكر داللية لبعض المقاالت كاألحداث، بنسػب 
عمػى شػكؿ ألبػـك  يػةالكاريكاتير المكقع الرسػـك قدـ ي%، ك 1,48التكالي، كأخيران رسكـ كاريكاتير بنسبة 

أنو طيػؿ فتػرة عمى المكقع  ؤخذيي حكؿ األحداث مختمفة، كلكف متكسطة المساحة مككف مف صكرتيف 
 األحداث الجارية. ئـكالتالدراسة لـ يتـ تحديثيا أك تغييرىا 
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 الصور في موقع جريدة األيام:)ب(  

ير صػكر ذات جػكدة عاليػة، يعد مكقع جريدة األياـ ىك األقؿ استثماران إلمكانات اإلنترنت بتكف
، فاقتصر عمى استخداـ صكرة كاحدة فقػط مكقع لصكر مصاحبة لمكضكعاتو الصحفيةحيث يفتقر ال

 تصاحب عنكانان كاحدان في كؿ قسـ مف أقساـ المكقع.

( أف الصػػكر اإلخباريػػة تصػػدرت صػػكر المكقػػع، حيػػث بمغػػت نسػػبتيا 7) كيظيػػر مػػف الجػػدكؿ
%، كمف 16,48% ك18,18بنسب عمى التكالي  كالكاريكاتير ، يمييا الصكر المكضكعية49,43%

%؛ 4,54ران الصكر الشخصية بنسبة %، ككاف أغمبيا رسكـ، كأخي11,36ثـ الصكر األخرل بنسبة 
يرجػػػع ذلػػػؾ ألف المقػػػاالت الصػػػحفية ال يصػػػاحبيا صػػػكر كتابيػػػا، كاقتصػػػر اسػػػتخداميا عمػػػى الصػػػكر 

 الشخصية التي تككف مصاحبة لبعض األخبار.

 الصور في موقع جريدة الحياة الجديدة:( )ج 

اىتماـ مكقع جريدة الحياة الجديدة بالصكر الشخصية، فحصمت عمػى ( 7الجدكؿ رقـ )ظير يي 
بشػػكؿ  لمكقػػع عمػى نشػػر صػكر لكتػػاب مقاالتػو% مػف الصػػكر المنشػكرة، حيػػث يحػرص ا36.1نسػبة 

ألخبػػار، بعض ايػػكمي، كتبمػػغ المقػػاالت المنشػػكرة سػػتة مقػػاالت صػػحفية، بجانػػب الصػػكر الشخصػػية لػػ
، كترجػػع العتمػػاد المكقػػع عمػػى النسػػبة مرتفعػػة%، كتعػػد ىػػذه 26,83كيمييػػا الصػػكر األخػػرل بنسػػبة 

يدة استخداـ شعار الحياة الجديدة كصكرة مرافقة لبعض األخبار، حيث بمغت نسبة شعار الحياة الجد
% مػػف إجمػػالي الصػػكر األخػػرل، رغػػـ كجػػكد صػػكر لتمػػؾ األحػػداث، كيمييػػا الصػػكر اإلخباريػػة 80,5
%، كجػػػػػاءت الصػػػػػكر المكضػػػػػكعية بنسػػػػػبة 9,76%، كمػػػػػف ثػػػػػـ الكاريكػػػػػاتير بنسػػػػػبة 20.49بنسػػػػػبة 
 % كىي األقؿ استخدامان عمى صعيد مكقع جريدة الحياة الجديدة.9.67

 الصور في موقع جريدة فمسطين:)د( 

ف المكقػػػع ت كػػػؿ خبػػػر عمػػػىصػػػكر اىتمػػػاـ مكقػػػع جريػػػدة فمسػػػطيف، فال تحتػػػؿ صػػػاحبو صػػػكرة، كار
اسػػتثني منػػو بعػػض عنػػاكيف أخبػػار، لكػػف عمكمػػان حػػرص المكقػػع عمػػى إرفػػاؽ صػػكر ذات جػػكدة كدقػػة 

 األنسب لمصكر الصحفية. JPGعالية مف صيغة 
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اىػػتـ بالصػكر اإلخباريػة كجػاءت بػالمركز األكؿ بػيف أنػػكاع  لدراسػةصػحؼ اكغيػره مػف مكاقػع ك 
كصػػكر شخصػػية بنسػػب متقاربػػة،  مكضػػكعيةصػػكر  ا%، كيمييػػ41.3الصػػكر، حيػػث بمغػػت نسػػبتيا 

نسػػبة إلػػى رجػػع تك %، 11.6صػػكر أخػػرل فجػػاءت بنسػػبة أمػػا %، 21.2% ك23كىػػي عمػػى التػػكالي 
المكقػع  الصػحفية، كعػادةن مػا يحتػكللمقػاالت عدـ نشر صػكر شخصػية لمعظػـ الصكر األخرل إلى ا

مػع  عمى تسعة مقاالت يكمية، ىذا إضافةن إلى الرسػكـ كالصػكر الجماليػة التػي يسػتخدـ المكقػع غالبػان 
 .بعض األخبار

 بالبيكسػػؿ، كتقػػاس بارتفاعيػػا الصػػكرة عػػرض ضػػرب حاصػػؿ بيػػا كيقصػػد مســاحة الصــور: .2
 .كبيرة، كصكر متكسطة، كصكر صغيرة صكر :إلى كتنقسـ

  (8)جدول 
 مساحة الصور في مواقع الصحف الفمسطينية اليومية

 مااقع الصحف
 مساحات الصار

 ا تجاه العاإل فتسبين الحيا  الجديد  األياإل الددس
 % ك % ك % ك % ك % ك

 0.67 25 0 0 6 25 0 0 0 0 صار كيير 
 20.03 745 68.44 709 1.58 6 17.02 30 0 0 صار متاسبة
 79.3 2950 31.56 327 92.42 379 82.98 146 100 2098 صار صعير 
 100 3720 100 1036 100 410 100 176 100 2098 اإلجدالي

 100 3720 27.85 1036 11.02 410 4.73 176 56.4 2098 اإلجدالي العاإل

مكاقع الصحؼ الفمسطينية اليكمية عمى استخداـ صكر صغيرة  السابؽ إجماع ييكض  الجدكؿ
%، 20.03%، كيمييػػا الصػػكر متكسػػطة المسػػاحة بنسػػبة 79.3كجػػاءت بنسػػبة مصػػاحبة لألخبػػار، 

 .ف كالحياة الجديدةجريدتي فمسطي يمكقعاقتصر استخداميا في  حيث

                                                           

 نيمين قام" الباحكة بتحديد أبعاد معينة حلصر الصور ادلنشورة دبواقع الصحف الفلسةينية اليومية، وجا ت تلك األبعياد لتضيم ثيالث مسياحات للصيور ،
 .52، ص الفصل األول "اإلجرا ات ادلنهجية للدراسة" مراجعة
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بنسػب عمػى التػػكالي غيرة اسػتخداـ الصػكر الصػمكقعػا جريػدتي القػدس كالحيػاة الجديػدة فتصػدر 
%، فػػػي حػػػيف تميػػػز مكقػػػع جريػػػدة فمسػػػطيف باسػػػتخداـ الصػػػكر ذات المسػػػاحة 12.85%، ك71.12

 %.95.12المتكسطة بنسبة 

( أف مكقػػػع جريػػػدة القػػػدس اعتمػػػد عمػػػى صػػػكر صػػػغيرة المسػػػاحة 8كييالحػػظ مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ )
عات أقسػامو، كعميػو عنػاكيف لكافػة مكضػك الذم يمتاز بال%، كيرجع ذلؾ لطبيعة المكقع، 100بنسبة 

ات األخػرل لمصػكر فػي صغيرة المساحة ىي األنسب لألخبػار، كاسػتخدـ المكقػع المسػاحتعد الصكر 
 .األلبكمات

أما مكقع جريدة األياـ فتنػكع فػي اسػتخدـ الصػكر مػا بػيف صػغيرة كمتكسػطة المسػاحة، إال أنػو 
متكسػػطة المسػػاحة %، كجػػاءت الصػػكر 82.98اعتمػػد بشػػكؿ أساسػػي عمػػى الصػػكر الصػػغيرة بنسػػبة 

 %، كاستخدميا المكقع في قسمو الرئيس فقط.17.02بنسبة 

( تميػز مكقػع جريػدة الحيػاة الجديػدة فػي اسػتخداـ الصػكر ذات المسػاحة 8ييظير جػدكؿ رقػـ )ك 
% مػػػف إجمػػػالي صػػػكر مكقػػػع جريػػػدة الحيػػػاة الجديػػػدة، الػػػذم 6الكبيػػػرة، رغػػػـ قمتيػػػا، فجػػػاءت بنسػػػبة 
في حيف اعتمد عمػى الصػكر صػغيرة المسػاحة مػع بػاقي األخبػار استخدميا مع الخبر الرئيسي فقط، 

 .%92.42بنسبة 

مػػػع األخبػػػػار لصػػػػكر متكسػػػطة المسػػػػاحة  يعػػػد مكقػػػػع جريػػػدة فمسػػػػطيف ىػػػك األكثػػػػر اسػػػتخدامان ك 
 % .31.56أما الصكر صغيرة المساحة فمثمت %، 68.44، كذلؾ بنسبة المكقعالمنشكرة عمى 

  (67الشكل )
 مساحات الصور )الكبيرة والمتوسطة والصغيرة( في مواقع الصحف الفمسطينية اليومية 
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ـــوم الصـــور:  .3 كافػػػة  يػػػابسػػػيكلة يفيم وألىميػػػة الصػػػكرة فػػػي إيجػػػاز الحػػػدث، كالتعبيػػػر عنػػػألب
المستخدميف، إضافةن لتكثيؽ األحداث، أصبحت المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية عمكمان كمكاقع 
الصحؼ اليكمية تميؿ إلػى اسػتخداـ مجمكعػة مػف الصػكر التػي قػد تػدكر حػكؿ حػدث كاحػد، 

 الصكر. يختمؼ عف بقيةأك لكؿ صكرة حدث مستقؿ 
 المستخدمة في مكاقع صحؼ الدراسة.ألبـك الصكر  أنكاع كيكض  الجدكؿ التالي

 (9)جدول 
 ألبوم الصور في مواقع الصحف الفمسطينية اليومية 

 مااقع الصحف
 أنااع األلياإل

 ا تجاه العاإل فتسبين الحيا  الجديد  األياإل الددس
 % ك % ك % ك % ك % ك

 91.48 333 100 240 0 0 0 0 75 93 مستدل صار ألياإل
 8.52 31 0 0 0 0 0 0 25 31 لحدث واحد صار  ألياإل

 100 364 100 240 0 0 0 0 100 124 اإلجدالي
 100 364 65.9 240 0 0 0 0 34.1 124 اإلجدالي العاإل

ؿ مكاقػػػع صػػػحؼ الدراسػػػة بنسػػػبة تصػػػدر ألبػػػـك الصػػػكر المسػػػتقيتضػػػ  مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ،  
تجاىػػػػؿ مكقعػػػػا حيػػػػث كجػػػػكده فػػػي مػػػػكقعي جريػػػػدتي القػػػػدس كفمسػػػطيف، تصػػػػر قي%، إال أنػػػو 91.48

مسػػة مخػػيص األحػػداث كتكثيقيػػا، إضػػافةن لمجريػػدتي األيػػاـ كالحيػػاة الجديػػدة أىميػػة ألبػػـك الصػػكر فػػي ت
 لمكقع.عمى ايا ألبـك الصكر فيالجمالية التي يض

نسبة  فمسطيف عمى مكقع جريدة القدس في اىتمامو بألبـك الصكر، فبمغتكتفكؽ مكقع جريدة 
 %.34.1%، أما في مكقع جريدة القدس بمغت 65.9 األلبـك فيو

كييشار إلى أف ألبكمات الصكر في مكقعي جريػدتي القػدس كفمسػطيف، تمتػاز بالثبػات بالمكػاف 
 األلبكـ ييحدث بشكؿ يكمي.كالمساحة كالعدد، إضافةن لتحديث مضمكف األلبكـ، أم أف صكر 
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 وفيما يمي ألبوم الصور في موقعي جريدتي القدس وفمسطين:

 ألبوم الصور في موقع جريدة القدس:)أ(  

خػالؿ  ( ألبكمػان 124) يظير األلبكـ بنكعيو في مكقع جريدة القدس، حيث احتكل المكقػع عمػى
مكػكف مػف  ،ألبكمػان حػكؿ حػدث كاحػد ىك فقط، كاحدان يكميان  أربعة ألبكمات أم ما يعادؿ فترة الدراسة،

خمػػػس صػػػكر صػػػغيرة تعػػػرض بحجػػػـ ذات مسػػػاحة أكبػػػر، مػػػع إمكانيػػػة مشػػػاىدة أك عػػػرض ألبػػػكميف 
صكر بمساحة كبيػرة لعنػاكيف أخبػار مختمفػة  14سابقيف، كثالث ألبكمات مستقمة، أحدىـ مككف مف 

كيػػدكر حػػكؿ  ،مسػػاحةكحػػكؿ أحػػداث مختمفػػة حػػكؿ العػػالـ، كأخػػر مكػػكف مػػف ثمػػاف صػػكر متكسػػطة ال
أحػػداث منكعػػة كغالبػػان مػػا تكػػكف ترفيييػػة، كيمكػػف مػػف خػػالؿ ىػػذا األلبػػكـ مشػػاىدة أك عػػرض ألبػػكميف 
سابقيف أخريف، كأخيػران ألبكمػان يحمػؿ الرسػكـ كاريكػاتير كىػك مكػكف مػف صػكرتيف متكسػطيف المسػاحة 

 فقط.

 

 (68الشكل )
 موقع جريدة القدس -نمو ج أللبوم صور حول حدث واحد  
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 ألبوم الصور في موقع جريدة فمسطين:)ب(  

ثمانيػػة  أم مػػا يعػػادؿخػػالؿ فتػػرة الدراسػػة، ( ألبكمػػان 240) مكقػػع جريػػدة فمسػػطيف عمػػى لاحتػػك 
ىػذا ألبكمان يحمؿ أىػـ عنػاكيف أخبػار  ولكؿ قسـ مف أقسام يكفر المكقع ، حيثيكميان  ألبكمات مستقمة

ألربعػػة أحػػداث مختمفػػة صػػغيرة لتعػػرض  صػػغيرة األلبػػـك عمػػى أربعػػة صػػكر لالقسػػـ كعػػادةن مػػا يحتػػك 
بمسػػاحة أكبػػر، كمكقػػع جريػػدة فمسػػطيف مككنػػان مػػف سػػتة أقسػػاـ رئيسػػية، أمػػا األلبػػكـ السػػابع فيػػك عبػػارة 

األلبكـ األخير مككف مف ثػالث صػكر لثالثػة أحػداث ع صكر صغيرة لرسكـ الكاريكاتير، أما عف تس
 مختمفة، تككف صغيرة كتعرض بمساحة كبيرة.

 

  (69الشكل )
 موقع جريدة فمسطين -نمو ج ألبوم صور مستقل 

  :الوسائط المتعددةثانيًا:  

اسػػػتخداـ  ـ الػػػكب العديػػػد مػػػف المزايػػػا، كلعػػػؿ أىميػػػاعػػػال تطػػػكراتأتػػػاح التقػػػدـ التكنكلػػػكجي ك 
التػي تمتػاز بجػكدة عاليػة كحجػـ خصكصػان تمػؾ كخاصةن مقػاطع الفيػديك بكثػرة،  ،الكسائط المتعددة

مقارنة بالسابؽ، األمر الذم يفرض عمى مكاقع الصحؼ اليكمية االستفادة منيا في تطكير قميؿ، 
 .(1)مكاقعيا اإللكتركنية

                                                           

 .مرجع سابقأنين الشلتو"، ( 1)
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ألنيػا تسػاعده فػي تمخػيص  كسائط المتعددة في أم مكقع يػزكره؛عادةن يبحث عف الفالمستخدـ 
 مػػف الصػػحؼ مكاقػع اسػػتفادة مػدل كيتكقػػؼ نقػػؿ األحػداث،ل مكثػكؽ األحػداث، إضػػافة لككنيػا مصػػدر

 .(1)لكتركنياإل بالمكقع العامؿ الطاقـ عمى المتعددة الكسائط

 كيكض  الجدكؿ التالي الكسائط المتعددة المستخدمة في مكاقع صحؼ الدراسة:

  (12)جدول 
 الوسائط المتعددة في مواقع الصحف الفمسطينية اليومية

 مااقع الصحف
 الاسائا الدتعدع 

 ا تجاه العاإل فتسبين الحيا  الجديد  األياإل الددس
 % ك % ك % ك % ك % ك

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الرساإل الدتحركة
 6.74 30 16.2 30 0 0 0 0 0 0 صات

 93.26 415 83.8 155 0 0 0 0 100 260 مداطع فيديا
 100 445 100 185 0 0 0 0 100 260 اإلجدالي

 100 445 41.57 185 0 0 0 0 58.43 260 اإلجدالي العاإل

تشػػػػير بيانػػػػات الجػػػػدكؿ السػػػػابؽ إلػػػػى اىتمػػػػاـ مكاقػػػػع صػػػػحؼ الدراسػػػػة بمقػػػػاطع الفيػػػػديك بنسػػػػبة 
ىماؿ الرسكـ المتحركة.6.74ة %، كممفات صكتية بنسب93.26  %، كار

 جريػػدتي مػػكقعي عمػػى الدراسػػة صػػحؼ مكاقػػع فػػي المتعػػددة الكسػػائط اسػػتخداـ إجمػػالي كتػػكزع
 %.41.57ك ،%58.43 الترتيب عمى كفمسطيف القدس

رغػػػػـ أىميػػػػة الكسػػػػائط المتعػػػػددة فػػػػي تبسػػػػيط كعػػػػرض المعمكمػػػػات كاألحػػػػداث، إال أف مػػػػكقعي ك 
يمػا مػف أشػكاؿ الكسػائط المتعػددة، يمكقع يأم اىتماـ، فخمػ يمنحياجريدتي األياـ كالحياة الجديدة لـ 
طيف بػػبعض أشػػكاؿ الكسػػائط المتعػػددة، فػػي مقػػدمتيا القػػدس كفمسػػ كفػػي المقابػػؿ، اىػػتـ مكقعػػا جريػػدتي

 لبعض األخبار. ةأـ مصاحب ةسكاء كانت مستقممقاطع الفيديك، 

                                                           

 .مرجع سابقإبراهيم شقورة، ( 1)
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مكقػػػع جريػػػدة فمسػػػطيف باسػػػتخداـ الصػػػكت خػػػالؿ فتػػػرة الدراسػػػة، حيػػػث قػػػدـ تسػػػجيالت  انفػػػردك 
يػػؿ صػػكتية تػػدكر حػػكؿ الحيػػاة الزكجيػػة الناجحػػة، ككػػاف نظػػاـ حمقػػات، تػػـ نشػػر حمقتػػيف فقػػط منيمػػا ط

فتػرة الدراسػػة، كيرجػع عػػدـ اسػػتكماؿ المكقػع لنشػػر الحمقػػات إلػى تػػدىكر الظػػركؼ السياسػية التػػي آلػػت 
 إلى عدكاف إسرائيمي عمى قطاع غزة خالؿ تمؾ الفترة.

عمى صعيد الرسكـ المتحركة، لـ تسفد منيا مكاقع صػحؼ الدراسػة مػع المػكاد التحريريػة، كأما 
نمػػػػا اقتصػػػػر ك أك األحػػػػداث اإلخباريػػػػة،  اسػػػػتخداميا مػػػػع اإلعالنػػػػات كبعػػػػض الخػػػػدمات التػػػػي يقػػػػدميا ار

 المكقع.

 إلى إضافة لفتحو، برامج إلى بحاجة استخداـ الفالش؛ ألنو عف االبتعادبكينص  المصممكف 
مؤكػديف بػأف  لمتخػزيف، مسػاحة إلى يحتاج ألنو الفالش تدعـ عدت لـ  األجيزة كبعض الكبير، حجمو
 بعػػض تحريػػؾ مػػف تمكػػف بسػػيطة برمجيػػات مػػف الفػػالش عػػف مػػةبدي تقنيػػات إلػػى أصػػب  يتجػػو العػػالـ
 .(1)البرمجة عمى معتمدة كبناء بانرات بالصفحة، معينة أجزاء

غيػاب الكسػائط المتعػددة مػف المكاقػع  التػي أظيػرتالدراسة مػع الدراسػات السػابقة نتائج كتتفؽ 
 الكسػػػائط خدمػػػة تسػػػتخدـ أف مكاقػػػع الدراسػػػة لػػػـ إلػػػى دراسػػػة جاسػػػـ جػػػابر تكصػػػمتاإللكتركنيػػػة، فقػػػد 

 ايػالؼ، صػحيفة باسػتثناء الكمبيػكتر، كبػرامج اإلنترنت تكفرىا التي التقنية اإلمكانات بكامؿ المتعددة
 كأف فيديك، أفالـ عرضت قد الدراسة مجتمع مف فقط صحؼ أربع عف الدراسة نتائج أفصحت حيث

 .(2)صكتية ان كمكاد تسجيالتو  تقدـ كاحدة صحيفة

محمػػد الشػػربيني أف مجػػالت األطفػػاؿ اإللكتركنيػػة العربيػػة ال تسػػتخدـ مقػػاطع كبينػػت دراسػػة  
نما ممفات فالش؛ ألنيا أخؼالفيد كأسيؿ بالتحميؿ، أما مجالت األطفػاؿ اإللكتركنيػة األجنبيػة  يك، كار

فتعتمد عمى مقاطع الفيديك، أما بالنسبة لمصكت فال تستخدـ مجالت األطفاؿ اإللكتركنية أم ممفات 
 .(3)ىفي حيف األجنبية تستخدـ ممفات صكتية، كمكسيقلمصكت، 

                                                           

 .مرجع سابقأنين الشلتو"، ( 1)
 .408، ص مرجع سابقجاسم جابر، ( 2)
 .370، ص مرجع سابقزلمد الشربيين، ( 3)
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مػع مػا تكصػمت إليػو دراسػة ماجػد حبيػب، التػي أفػادت بػأف مػكقعي تمامػان الدراسػة نتائج كتتفؽ 
جريػػػدتي القػػػدس كفمسػػػطيف يسػػػتخدما مقػػػاطع الفيػػػديك، كغيابػػػو عػػػف مػػػكقعي جريػػػدتي األيػػػاـ كالحيػػػػاة 

 .(1)الجديدة

 عي جريدتي القدس وفمسطين:فيما يمي الوسائط المتعددة في موق

 الوسائط المتعددة في موقع جريدة القدس:)أ(  

الدراسػػة اىتمػػاـ مكقػػع جريػػدة القػػدس بالفيػػديك الػػذم غمػػب عمػػى الكسػػائط األخػػرل، فقػػد  تكشػػف
حػػرص المكقػػع عمػػى تقػػديـ مػػكجز أخبػػار فػػي مجػػاالت ثػػالث )السياسػػة، االقتصػػاد، الرياضػػة( إضػػافةن 
إلػػػى قػػػراءة لعنػػػاكيف الصػػػحؼ الفمسػػػطينية، كيػػػتـ تحػػػديثيا بشػػػكؿ يػػػكمي، كيمكػػػف لممسػػػتخدـ مشػػػاىدة 

 منيا. مالمكجز السابؽ أل

، كىػي عبػارة -تقارير مصكرة -ككذلؾ يقدـ المكقع تقارير مصكرة تحت عنكاف تمفزيكف القدس
عف تقرير تمفزيكني مصكر لمختمؼ األحداث في فمسطيف، تعرض ثالثة تقػارير مػع إمكانيػة الرجػكع 

الي تقريػر مصػكر، كذلػؾ مػف خػالؿ السػابؽ كالتػ 13إلى التقارير المصكرة السابقة يصؿ عددىا إلػى 
 بالصفحة الرئيسية.

                                                           

 .160، ص مرجع سابقماجد حبيب، ( 1)
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  (42) الشكل
 موقع جريدة القدس -نما ج لمقاطع الفيديو 

أنيػا مػف إنتػاج المكقػع كطاقمػو، كىػذا  -التػي يعتمػد عمييػا المكقػع -كما يميػز تمػؾ المقػاطع 
 مقػاطع الفيػديك ييظير مدل تقدـ المكقع كاعتماده عمى طاقمػو فػي إعػداد تمػؾ المقػاطع، حيػث شػكمت

، كبػػاقي مقػػاطع الفيػػديك كانػػت مصػػاحبة مػػف إجمػػالي مقػػاطع الفيػػديك بػػالمكقع %83,5 مػػا نسػػبتو تمػػؾ
 .منكعاتالمعظميا أخبار  ،لبعض األخبار

 الوسائط المتعددة في موقع جريدة فمسطين:)ب(  

أدرؾ مكقػػع جريػػدة فمسػػطيف أىميػػة الفيػػديك كقػػكة تػػأثيره عمػػى المسػػتخدـ، فػػأكلى لػػو بعضػػان مػػف 
قسػػمان مػػف صػػفحتو الرئيسػػية لمقػػاطع الفيػػديك، مػػع مػػكجز نصػػي حػػكؿ ىػػذه االىتمػػاـ، حيػػث خصػػص 

طع، فقدـ خمس مقاطع فيديك في كؿ يكـ، كىذه المقاطع يتـ إعدادىا مف قبؿ جيات أخرل أم االمق
نمػا يقػكـ المكقػع فقػط بنشػرىا بعػد مت ممكان لممكقعأنيا ليس ئمتيػا لسياسػة المكقػع كالصػحيفة، كال كا، كار

نمػػا تبعػػان لألحػػداث، فقػػد يػػتـ تحػػديث تمػػؾ ال مقػػاطع بشػػكؿ يػػكمي كمػػا ىػػك فػػي مكقػػع جريػػدة القػػدس، كار
 يستمر مقطع الفيديك ألكثر مف يكميف عمى التكالي.
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 (41) الشكل
 موقع جريدة فمسطين -نما ج لمقاطع الفيديو  

   النصوص الفائقة:ثالثًا: 

تعد مف أىـ خصائص اإلنترنػت التػي كفرتيػا لمصػحافة اإللكتركنيػة كأكثرىػا إثػارةن، كتقػكـ عمػى 
صفحات الكيب عمى مجمكعػة مػف الػركابط التػي  المختمفة ببعضيا البعض، حيث تحتكلربط المكاد 

تتػػي  لممسػػتخدـ اسػػتعراض الصػػكر أك تشػػغيؿ ممفػػات الصػػكت أك الفيػػديك، أك االنتقػػاؿ إلػػى صػػفحات 
 .(1)أخرل عمى اإلنترنت

كقسمت الباحثة النصكص الفائقة إلػى ثالثػة أنػكاع: نصػكص فائقػة داخميػة، كىػي ركابػط تنقػؿ 
مكقػػع، كنصػػكص فائقػػة خارجيػػة، كىػػي تمػػؾ الػػركابط التػػي تنقػػؿ القػػارئ أك المسػػتخدـ إلػػى صػػفحات ال

المسػػتخدـ إلػػى مكاقػػع أخػػرل خػػارج المكقػػع، كنصػػكص فائقػػة محميػػة، أم أنيػػا تتػػي  لممسػػتخدـ التنقػػؿ 
 داخؿ الصفحة مف خالؿ بعض العناكيف لممقاؿ، أك أسيـ لألعمى كاألسفؿ لمصفحة.

 

 

 

                                                           

 15، ص مرجع سابقبد مسيث و رثر بيباك، ( 1)
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  (11) جدول
 الفائقة في مواقع الصحف الفمسطينية اليوميةالنصوص 

 مااقع الصحف
 ناع الىص الفائق

 ا تجاه العاإل فتسبين الحيا  الجديد  األياإل الددس
 % ك % ك % ك % ك % ك

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نص فائق خارجي
 100 5852 100 1880 100 934 100 655 100 2383 نص فائق عاختي
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نص فائق محتي
 100 5852 100 1880 100 934 100 655 100 2383 ا جدالي

 100 5852 32.12 1880 15.96 934 11.2 655 40.72 2383 اإلجدالي العاإل

ييظير الجدكؿ السابؽ، اتفاؽ مكاقع الصػحؼ الفمسػطينية اليكميػة عمػى اسػتخداـ الػنص الفػائؽ 
جػػاءت نسػػبة ك لمكاقػػع أخػػرل، صػػفحاتيا الداخميػػة، كال ترسػػؿ بػػو  الػػداخمي، أم أنيػػا تيحيػػؿ القػػارئ إلػػى

 ة.% في كؿ مكاقع صحؼ الدراس100النص الفائؽ الداخمي 

%، 40.72كتكزعت النسب عمػى مكاقػع صػحؼ الدراسػة كالتػالي: مكقػع جريػدة القػدس بنسػبة 
كاأليػاـ بنسػب %، كمف ثـ مكقعي جريػدتي الحيػاة الجديػدة 32.12كيميو مكقع جريدة فمسطيف بنسبة 

 % عمى التكالي.11.2%، ك15.96

كيالحػػظ أف مكقػػع جريػػدة فمسػػطيف يػػكفر أيقكنػػة عمػػى صػػفحتو الرئيسػػية تمكػػف المسػػتخدـ مػػف 
االنتقاؿ أعمى كأسػفؿ فقػط، رغػـ أف ارتفػاع الصػفحة الرئيسػية لممكقػع لػيس بكبيػر مقارنػة مػع مسػاحة 

 النقطة أك األيقكنة.ه ىذالصفحة الرئيسية لمكقع جريدة القدس التي أىممت مثؿ 

 بػػأنكاع مكقعػػو عمػػى اإلخباريػػة يقػػدـ الػػركابط CNN كأظيػػرت دراسػػة حممػػي محسػػب أف مكقػػع
 فػػػػي فاعمػػػػة بقػػػػكل الحػػػػدث يػػػػربط فيػػػػك ؛(كالمحميػػػػة كالخارجيػػػػة، الداخميػػػػة،) الثالثػػػػة الفائقػػػػة النصػػػػكص
 الصػػفحات فػػي بشػػرحو لمحػػدث تكسػػع يقػػدـ كمػػا دكليػػة، كىيئػػات لمنظمػػات خاصػػة كمكاقػػع المكضػػكع،
 .(1)بالمكقع الخارجية الركابط يدعـ فمـ الجزيرة أما الداخمية،

                                                           

 .240ص  ،سابق مرجع ،"CNNو اجلةيرة موقع  عل  بالتةبي : اإلنرتن" عل  اإلخبارية التلفةيونية ادلواقع تفاعلية حلم  زلسب، قياس( 1)
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كتختمػػؼ الدراسػػة مػػع مػػا تكصػػؿ إليػػو ماجػػد حبيػػب فػػي دراسػػتو، التػػي أظيػػرت عػػدـ حػػرص أمو 
، كيرجػع ذلػػؾ (1)مػف مكاقػع الصػػحؼ الفمسػطينية اليكميػة عمػػى اسػتخداـ الػػنص الفػائؽ بأنكاعػو الثالثػػة

االخػػتالؼ العتبػػاره بػػأف الػػػركابط المكجػػكدة عمػػى الصػػفحة الرئيسػػػية لمكاقػػع الدراسػػة بأنيػػا "كصػػػالت 
جميػػع المصػػمميف الػػركابط المكجػػكدة عمػػى  عػػد، فقػػد ال يتكافػػؽ مػػع نظػػرة المصػػمميفتحكيميػػة"، كىػػذا 

مكقػػػع يػػػتـ أنػػػو مػػػف خػػػالؿ برمجػػػة ال مؤكػػػديفالصػػػفحات الرئيسػػػية ألم مكقػػػع كػػػاف ركابػػػط داخميػػػة، ك 
 برمجتيا عمى أنيا ركابط داخمية لممكقع.

 أف الػنص الفػائؽ الػداخمي، ىػك في مجاؿ الصػحافة اإللكتركنيػة ىذا كتفيد الدراسات كاألدبيات
 كىػذا أمامػو، المقدمػة العنػاكيف عمػى بنػاءن  المكقع نفس مف الداخمية الصفحات إلى القارئ يحيؿ الذم
 الصػػػحؼ كتسػػػتخدمو اإلنترنػػػت، شػػػبكة عمػػػى المكجػػػكدة اإللكتركنيػػػة الصػػػحؼ كػػػؿ فػػػي منتشػػػر النػػػكع

  .(2)الرئيسية صفحتيا في كطرحتيا سبؽ التي العناكيف عرض في اإللكتركنية

  األلوان:رابعًا: 
مف ىكيتيا، فاأللكاف بمثابة البصػمة المميػزة  ان يعد استخداـ األلكاف في المكاقع اإللكتركنية جزء

لكؿ مكقع، فالمستخدـ يقكـ بالربط البصرم بػيف األلػكاف المكجػكدة عمػى المكقػع كتػذكره لمكضػكعاتو، 
ممكقػػػػع نفسػػػػو أيضػػػػا، عػػػػالكةن عمػػػػى مػػػػا تحققػػػػو األلػػػػكاف مػػػػف لفػػػػت انتبػػػػاه المسػػػػتخدـ، كفصػػػػؿ بػػػػيف لك 
ضفاء لمسة فنيةا  .لمكضكعات، كار

 الي استخدامات األلكاف في مكاقع صحؼ الدراسة:يكض  الجدكؿ الت

 

 

                                                           

 .161، ص مرجع سابقماجد حبيب، ( 1)
 .108، ص سابق مرجعحلم  زلسب، إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، ( 2)
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 (17) جدول
 األلوان في مواقع الصحف الفمسطينية اليومية اتاستخدام 

 مااقع الصحف
 األلاا 

 ا تجاه العاإل فتسبين الحيا  الجديد  األياإل الددس

 % ك % ك % ك % ك % ك
 0 0 0% 900 29.83 3066 37.01 0 50.1 2166 أرضيات  الختفيات(

 59.4 4920 60.33 1820 100 906 100 29 49.9 2165  ىاوين
 3.59 297 9.84 297 0 0 0 0 0 0 الىصاص
 100 8283 100 3017 100 906 100 29 100 4331 اإلجدالي

 100 8283 36.42 3017 10.94 906 0.35 29 52.29 4331 اإلجدالي العاإل

اعتمػػػاد مكاقػػػع صػػػحؼ الدراسػػػة جميعيػػػا عمػػػى اسػػػتخداـ األلػػػكاف فػػػي يكشػػػؼ الجػػػدكؿ السػػػابؽ 
، كمػع تفػاكت بينيػا ستخدامات األلكاف بمكاقػع صػحؼ الدراسػةإجمالي امف  %59.4العناكيف بنسبة 

 %.37.01ثـ استخداميا في األرضيات بنسبة  مففي مدل االىتماـ، ك 

مكقػع جريػدة فمسػطيف فػي اسػتخداـ األلػكاف فػي النصػكص بنسػبة  تفػردكييظير الجػدكؿ السػابؽ 
ة كيرجع ذلؾ العتمادىا عمى أسمكب الكحدات اإللكتركنية في إخػراج مكضػكعاتيا الصػحفي%، 100

إمكانيػػػة اسػػػتخداـ األلػػػكاف مػػػع النصػػػكص أك مقػػػدمات األخبػػػار  المنشػػػكرة عمػػػى المكقػػػع، الػػػذم يعطػػػى
 األبيض كالرمادم مع النصكص. المنشكرة، كاستخداـ األلكاف المحايدة:

 %37%، كجػاءت بنسػبة 44بينما تميز مكقع جريػدة القػدس باسػتخداميا مػع العنػاكيف بنسػبة 
%، رغػػـ أنػػو االسػػتخداـ 18.42فػػي مكقػػع جريػػدة الحيػػاة الجديػػدة بمغػػت بمكقػػع جريػػدة فمسػػطيف، أمػػا 

 الكحيد لأللكاف بالمكقع.

أللػػكاف مػػع األرضػػيات أك الخمفيػػات بنسػػب اباسػػتخداـ القػػدس كفمسػػطيف  اتفػػؽ مكقعػػا جريػػدتي
عمى التكالي، كلكنيما اختمفا في األلكاف فاستخدـ مكقع جريدة القدس المكف % 29.35%، ك70.65

                                                           

 ال
ُ
حيظ أيضيا أني  ُيالحظ أن الصفحة الرئيسية دلوقع جريدة األيام رمادية اللون بالمامل، ومل تست دم البييا: إلضيا ة لبياق  مواقيع الصيحف الدراسية، وادل

أي أن ليون أرضيية الصيفحة الرئيسيية للموقيع ، الرئيسية من الرمادي إمل األبي  فتح موقع جريدة األيام عل  أجهةة ادلوبايل احلديكة يتحول لون الصفحةعند 
 غري ثابتة.
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الرمػػادم الفػػات ، فػػي حػػيف اسػػتخدـ مكقػػع جريػػدة فمسػػطيف المػػكف األزرؽ البػػارد كاألسػػكد الػػداكف، كفػػي 
لجديػػدة اسػػتخداـ األلػػكاف فػػي األرضػػيات، كاقتصػػر األيػػاـ كالحيػػاة ا يالكقػػت ذاتػػو تجاىػػؿ مكقعػػا جريػػدت
 استخداميا عمى العناكيف فقط.

ة، مثػؿ: األزرؽ كاألخضػر؛ لككنيػا تمتػاز باليػدكء ردكينص  المصممكف باستخداـ األلكاف البػا
المسػػػتخدـ، كال يفضػػػؿ اإلكثػػػار مػػػف اسػػػتخداـ األلػػػكاف، كعػػػادةن مػػػا تميػػػؿ المكاقػػػع  لػػػدلكتبعػػػث الراحػػػة 

 .اإللكتركنية الستخداـ لكف أك لكنيف بالمكقع

  :الحدود والفواصلخامسًا: 

تقػػـك الحػػدكد كالفكاصػػؿ بتنسػػيؽ كتنظػػيـ المضػػمكف عمػػى الصػػفحة؛ ممػػا يسػػاعد عمػػى ظيػػكر 
 الصفحة بشكؿ جذاب كمتناسؽ.

 ( الحدكد كالفكاصؿ المستخدمة في مكاقع صحؼ الدراسة:13التالي رقـ )يبيف الجدكؿ 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ن هويية ادلوقيع، اتف  لل من ادلصممن أنين الشلتو" وإبراهيم شقورة عل  أاية األلوان الساب  ذلرهيا ألي موقيع إلميرتو"، ميع ضيرورة اسيتيحا  األليوان مي
بة، فقد ألد مصمم موقع جريدة فلسيةن أمحيد الصيعيدي بيأن أليوان ادلوقيع جيا ت ويف حال الصحف ادلةبوعة، البد وأن يمون هناك اتفاق باأللوان ادلناس

 بناً  عل  األلوان ادلست دمة بالنس ة ادلةبوعة
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  (16) جدول
 الحدود والفواصل في مواقع الصحف الفمسطينية اليومية

 مااقع الصحف
 الحدوع

 ا تجاه العاإل فتسبين الحيا  الجديد  األياإل الددس
 % ك % ك % ك % ك % ك

 51.89 3456 36.1 690 97 906 0 0 58.82 1860 الخباط
 16.59 1105 25.07 479 0 0 95.57 626 0 0 العىاوين
 11.6 775 0 0 0 0 0 0 24.51 775 الصار
 5.4 359 12.56 240 3 28 4.43 29 1.96 62 اإلطارات
 14.52 967 26.27 502 0 0 0 0 14.71 465 اليياض
 100 6662 100 1911 100 934 100 655 100 3162 اإلجدالي

 100 6662 28.69 1911 14.02 934 9.83 655 47.46 3162 اإلجدالي العاإل

أظيػػػرت بيانػػػات الجػػػدكؿ السػػػابؽ، أف مكاقػػػع صػػػحؼ الدراسػػػة اعتمػػػدت بشػػػكؿ أساسػػػي عمػػػى 
% مػػػف إجمػػػالي اىتمػػػاـ المكاقػػػع بػػػأدكات 51.89الخطػػػكط لمفصػػػؿ بػػػيف مكضػػػكعاتيا، كذلػػػؾ بنسػػػبة 

%، كأخيػػػران الصػػػكر 14.52%، كمػػػف ثػػػـ البيػػػاض بنسػػػبة 16.59بنسػػػبة  العنػػػاكيفالفصػػػؿ، كتالىػػػا 
 %.5.4%، ك11.6كاإلطار بنسب عمى التكالي 

( إلػػى انفػػراد مكقػػع جريػػدة القػػدس باسػػتخداـ الصػػكر كفكاصػػؿ 13كتشػػير بيانػػات الجػػدكؿ رقػػـ )
%، فػػػي حػػػيف تفاكتػػػت مكاقػػػع صػػػحؼ الدراسػػػة فػػػي اعتمػػػاد الخطػػػكط 100بػػػيف مكضػػػكعاتو بنسػػػبة 

فكػػػػاف مكقػػػػع جريػػػػدة القػػػػدس يتصػػػػدر مكاقػػػػع صػػػػحؼ الدراسػػػػة فػػػػي اعتمػػػػاده عمييػػػػا بنسػػػػبة  كفكاصػػػػؿ،
% مقارنة مػع مكاقػع صػحؼ الدراسػة، كيميػو مػكقعي جريػدتي الحيػاة الجديػدة كفمسػطيف عمػى 53.82

 % عمى التكالي.19.97%، ك26.22الترتيب بنسب 

اعتمادىا عمى العناكيف كلقد أظيرت دراسة حممي محسب اختالؼ مكاقع صحؼ الدراسة في 
كػػػأدكات فصػػػؿ، فقػػػد اسػػػتخدمتيا مكاقػػػع الصػػػحؼ المصػػػرية بشػػػكؿ ثػػػانكم، حيػػػث اعتمػػػدت صػػػحيفة 
األىػػػػراـ عمػػػػى تبػػػػايف ألػػػػكاف أرضػػػػيات عناكينيػػػػا عػػػػف ألػػػػكاف المػػػػتف فػػػػي فصػػػػؿ مكادىػػػػا، أمػػػػا صػػػػحيفة 
 الجميكريػػة فقػػد اعتمػػدت عمػػى كػػؿ مػػف الخطػػكط األفقيػػة كاإلعالنػػات فػػي فصػػؿ مكادىػػا إلػػى جانػػب
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العنػػاكيف، أمػػا النيكيػػكرؾ تػػايمز كاليػػك أس أيػػو تػػكدال فقػػد اعتمػػدتا عمػػى العنػػاكيف بشػػكؿ أساسػػي فػػي 
 .(1)فصؿ مكضكعاتيا

مجػالت األطفػاؿ اإللكتركنيػة فػي اسػتخداـ الفكاصػؿ  أما دراسة محمػد الشػربيني، أظيػرت تنػكع
اإللكتركنيػػة محػػؿ كالحػػدكد، فتكاجػػدت الخطػػكط كاأليقكنػػات كػػأدكات فصػػؿ فػػي كافػػة مجػػالت األطفػػاؿ 

الدراسة، كتفاكتت مجالت األطفاؿ اإللكتركنية في استخداـ األرضػيات كالجػداكؿ كاإلطػارات كػأدكات 
 .(2)فصؿ لمكضكعاتيا

 وفيما يمي الحدود والفواصل عمى مستوى كل موقع عمى حدة:

 الحدود والفواصل في موقع جريدة القدس:)أ(  

لمفصػػػؿ بػػػيف المكضػػػكعات  بشػػػكؿ أساسػػػي األفقيػػػةعمػػػى الخطػػػكط مكقػػػع جريػػػدة القػػػدس اعتمػػػد 
جػاءت نسػبتيما عمػى ك البيػاض كاإلطػار %، كمف ثـ 24.51كيميو الصكر بنسبة %، 58,82بنسبة 
 %، بينما لـ يستخدـ المكقع العناكيف كفاصؿ بيف المكضكعات.1,96%، 14,71التالي 

 

  (47) الشكل
 موقع جريدة القدس -الصور والخطوط األفقية كفواصل 

                                                           

 .376، ص مرجع سابقحلم  زلسب، إخراج الصحف اإللمرتونية عل  شبمة اإلنرتن"، ( 1)
 .372، ص مرجع سابقزلمد الشربيين، ( 2)
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تكػػكيف ي كمػف المالحػػظ بمكقػػع جريػدة القػػدس أنػػو اسػتخدـ الجػػداكؿ ذات الصػػفكؼ كاألعمػدة فػػ
األقساـ كأبكاب المكقع، أم أف الجدكؿ كاف مف أىـ فكاصؿ الكحدات فػي الصػفحة الرئيسػية لممكقػع، 
ككذلؾ البياض، كعمى صعيد المكضكعات الصحفية، فاف الصكر كالخطكط األفقية ىي أىـ كسػائؿ 

 ف المكضكعات نظران لكقكع المكضكع الصحفي داخؿ خاليا الجداكؿ.الفصؿ بي

 الحدود والفواصل في موقع جريدة األيام:)ب(  

 المختمفػػة،ألقسػػاـ المكقػػع رئيسػػية  إطػػاراتمػػف تتكػػكف الصػػفحة الرئيسػػية لمكقػػع جريػػدة األيػػاـ 
 كيتضمف كؿ إطار أربعة عنػاكيف متتاليػة، إضػافة إلػى صػكرة صػغيرة ألكؿ عنػكاف بكػؿ إطػار، كمػف

ككسػػيمة الفصػػؿ بػػيف الكحػػدات، إضػػافة إلػػى اإلطػػارات التػػي  خػػالؿ ذلػػؾ يتضػػ  أف اإلطػػار أساسػػي
 تفصؿ الكحدات الصحفية عمى جانبي الصفحة.

كجػػاء ذلػػؾ بنسػػبة  ،ركبيػػية، اعتمػػد عمػػى العنػػاكيف بشػػكؿ كعمػػى صػػعيد المكضػػكعات الصػػحف
%، كيرجػػع ذلػػؾ لطبيعػػة إخػػراج المكضػػكعات الصػػحفية، فػػالمكقع ينػػتيج أسػػمكب البكابػػة، أم 95,57

%، كػػأداة فصػػؿ بػػيف رسػػـك 4,34، كاسػػتخدـ المكقػػع اإلطػػارات بنسػػبة ةتتاليػػعنػػاكيف ميكتفػػي بنشػػر 
 الكاريكاتير كالمكضكعات الصحفية األخرل.

 

  (46) الشكل
 موقع جريدة األيام -العناوين كفواصل 
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 الحدود والفواصل في موقع جريدة الحياة الجديدة:)ج(  

 :اقتصػػػر مكقػػػع جريػػػدة الحيػػػاة الجديػػػدة عمػػػى اسػػػتخدـ كسػػػيمتيف لمفصػػػؿ بػػػيف مكضػػػكعاتو، ىمػػػا
%، كيعػػكد ذلػػؾ ألسػػمكب اإلخػػراج المتبػػع 97الخطػػكط كاإلطػػارات، فجػػاءت الخطػػكط بالمقدمػػة بنسػػبة 

كىك أسمكب البكابة الذم يقتصر عمى عناكيف مصاحبة لصكر ليػا، كلكػف مػا يميػز المكقػع  ،بالمكقع
عػػف مكقػػع جريػػدة األيػػاـ ىػػك اسػػتخداـ الخطػػكط لمفصػػؿ بػػيف تمػػؾ العنػػاكيف، كتميػػزت الخطػػكط بػػالمكف 

 الرمادم.

أمػػا اإلطػػارات فاسػػتخدميا المكقػػع فػػي الفصػػؿ بػػيف الكحػػدات التػػي تقػػع عمػػى الجانػػب األيسػػر 
 %.3الرئيسية، فكانت ىي الفاصؿ بيف الكاريكاتير كالكحدات األخرل كجاءت بنسبة لمصفحة 

 

  (44) الشكل
 موقع جريدة الحياة الجديدة -الخطوط األفقية كفواصل 

 الحدود والفواصل في موقع جريدة فمسطين:)د(  

بػداخميا مجمكعػة مػف الكحػدات المتضػمنة مػف تتككف الصفحة الرئيسية لمكقع جريدة فمسػطيف 
المكضػػػكعات الصػػػحفية كمحاطػػػة باإلطػػػار مػػػف الخػػػارج، كبػػػذلؾ يعػػػد اإلطػػػار كالبيػػػاض ىمػػػا الكسػػػيمة 

 الكحيدة لمفصؿ بيف الكحدات المككنة لمصفحة الرئيسية.
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أما الحدكد كالفكاصؿ عمى صعيد المكضػكعات الصػحفية فتنكعػت، إذ جػاءت الخطػكط بنسػبة 
ف األقسػػاـ فػػي أسػػفؿ جسػػـ الصػػفحة، كاسػػتخدـ %، حيػػث بػػرز اسػػتخداميا لمفصػػؿ بػػيف عنػػاكي36,1

 %.26,27%، كالبياض 12,56%، أما اإلطارات فبمغت 25,07العناكيف ككسيمة فصؿ بنسبة 
 

 

  (45) الشكل
 موقع جريدة فمسطين -الخطوط كفواصل 
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 املبحث انثانث  
 نحائح اندراسة وجىصياجها أهى

 نتائج الدراسة: أىمأواًل: 
 حيػث الدراسة، صحؼ مكاقع بيف األطكؿ ىك القدس جريدة مكقع أظيرت الدراسة أف (1
 ارتفػػاع فبمػػغ فمسػػطيف، جريػػدة مكقػػع كيميػػو بكسػػؿ، 5185 لممكقػػع الرئيسػػية الصػػفحة ارتفػػاع بمػػغ

 ،بكسػػؿ 2281 يصػػؿ بارتفػػاع الجديػػدة الحيػػاة جريػػدة ثػػـ كمػػف بكسػػؿ 2567 الرئيسػػية الصػػفحة
 ارتفػػاع يبمػػغ حيػػث الدراسػػة، صػػحؼ مكاقػػع بػػيف ارتفاعػػان  األقػػؿ ىػػك األيػػاـ جريػػدة مكقػػع يعػػد بينمػا

 .بكسؿ 1490 األياـ صحيفة لمكقع الرئيسية الصفحة
 باسػػتخداـ الدراسػػة صػػحؼ مكاقػػع بػػيف مػػف القػػدس جريػػدة مكقػػع أظيػػرت الدراسػػة انفػػراد (2
 بػػاقي اعتمػػدت الػػذم الكقػػت فػػي رأسػػي، بشػػكؿ المنسػػدلة القػػكائـ اسػػتخدـ حيػػث التفرعيػػة، القػػكائـ
 .الثابتة القكائـ عمى الدراسة صحؼ مكاقع
 البكابػػة أسػػمكب اليكميػة الفمسػػطينية الصػػحؼ مكاقػع أغمػػبكشػفت الدراسػػة عػف اعتمػػاد  (3
 كاأليػػػاـ، القػػػدس،: فػػػي المكاقػػػع تمػػػؾ كتتمثػػػؿ الرئيسػػػية، الصػػػفحة عمػػػى مكضػػػكعاتيا إخػػػراج فػػػي

 .اإللكتركنية الكحدات أسمكب فمسطيف جريدة مكقع اعتمد بينما الجديدة، كالحياة
 اليكميػة الفمسػطينية الصػحؼ المستخدمة فػي مكاقػع الخطكط كشفت الدراسة عف تنكع (4
 Tahoma، Arial، Simplified Arabic، Arabic: كأىميػػػػا اإلنترنػػػػت، شػػػػبكة عمػػػػى

Transparent،   حيػػث اسػػتخدـ مكقعػػا جريػػدتي األيػػاـ كفمسػػطيف نػػكعيف مػػف الخطػػكط، بينمػػا
 الخطػػكط أحجػػاـ اقتصػػر مكقعػػا جريػػدتي القػػدس كالحيػػاة الجديػػدة عمػػى نػػكع كاحػػد فقػػط، كتراكحػػت

 .بنط 13.5-9 بيف تراكحت المتف كفي بنط، 18-9 بيف العناكيف في المستخدمة
 اإلنترنػػت، شػػبكة عمػػى مكاقعيػػا فػػي األيقكنػػات الفمسػػطينية الصػػحؼ مكاقػػع اسػػتخدمت (5
ف  التكاصػػؿ مكاقػػع أيقكنػػات اسػػتخدامان  األيقكنػػات أكثػػر ككانػػت كمػػدلكالتيا، عػػددىا فػػي تفاكتػػت كار

 عمى كاقتصر ليا استخدامان  األقؿ الجديدة الحياة جريدة مكقع ككاف ،RSS كخدمة االجتماعي،
 جريػػػدة مكقػػػع كتميػػػز ،RSS خدمػػػة إلػػػى إضػػػافة االجتمػػػاعي التكاصػػػؿ مكاقػػػع أيقكنػػػات اسػػتخداـ
 تكضيحية. عبارات مع األيقكنات باستخداـ األياـ
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 لصػػػػفحتيا تصػػػػميميا فػػػػي يكميػػػػة فمسػػػػطينية صػػػػحؼ ثالثػػػػة التػػػػزاـ الدراسػػػػة أكضػػػػحت (6
 جريػػدة مكقػػع: كىػػي ،(الػػذيؿ، الجسػػـ، الػػرأس) لممكقػػع الرئيسػػية األجػػزاء أك بالمككنػػات الرئيسػػية
 فػي الجديػدة الحيػاة جريػدة تمتػـز لػـ حيف في فمسطيف، جريدة كمكقع األياـ، جريدة مكقع القدس،
 .كالجسـ بالرأس كاكتفت األجزاء، بالثالثة مكقعيا تصميـ
 خدمػػة تقػػديـ فػػي األربعػػة اليكميػػة الفمسػػطينية الصػػحؼ مكاقػػع اتفػػاؽ الدراسػػة أظيػػرت (7
 البحػث خدمػة إتاحػة فػي الجديػدة كالحياة فمسطيف جريدتي مكقعا كتميز البسيط، الداخمي البحث
 يريػػدىا التػػي المعمكمػػات عمػػى كالحصػػكؿ النتػػائج لحصػػر لممسػػتخدـ خيػػارات يقػػدـ الػػذم المتقػػدـ،
 البحػػث بمحركػػات المكقػػع كربػػط الخػػارجي، البحػػث الدراسػػة صػػحؼ مكاقػػع إىمػػاؿ ككػػذلؾ بدقػػة،

 .اإلنترنت شبكة عمى العالمية
 أرشػػيؼ خدمػػة تػػكفير عمػػى اليكميػػة الفمسػػطينية الصػػحؼ مكاقػػع حػػرص الدراسػػة أكػػدت (8
 بصػػػػيغة الجريػػػػدة تصػػػػف  خدمػػػػة تقػػػػدـ صػػػػحؼ ثػػػػالث كأف ،PDF بصػػػػيغة المطبكعػػػػة النسػػػػخة
Flash، الجريػدة تصػف  لممسػتخدـ تيتػي  خدمػة كىػي كفمسػطيف، الجديػدة، كالحيػاة األيػاـ،: كىي 
 .PDF صيغة في الحاؿ ىك كما تنزيؿ إلى الحاجة دكف اإلنترنت عمى

 حرصػػتاليكميػػة  الفمسػػطينية الصػػحؼ مكاقػػع أف الدراسػػة كشػػفت األرشػػيؼ، مػػدة كعػػف (9
ف المكقػػع، عمػػى ليػػا المطبكعػػة النسػػخة تػػكفير عمػػى  النسػػخة تػػكفير لبػػدء الزمنيػػة المػػدة تفاكتػػت كار

 لنسػػػختو قديمػػػة أعػػػدادان  كفػػػر الػػػذم الكحيػػػد القػػػدس جريػػػدة مكقػػػع فكػػػاف مكاقعيػػػا، عمػػػى المطبكعػػػة
 النسػػػخة أرشػػػيؼ فتعػػػكد مضػػػت، سػػػنكات عشػػػر ألكثػػػر مػػػف ترجػػػع المكاقػػػع، بػػػيف مػػػف المطبكعػػػة
 أرشػػػيؼ الجديػػػدة كالحيػػػاة األيػػػاـ جريػػػدتي مكقعػػػا ييتػػػي  بينمػػػا ،1992 عػػػاـ ينػػػاير إلػػػى المطبكعػػػة
 أرشػيؼ فمسػطيف كفػرت حػيف فػي التػكالي، عمى 2005 ك 2004 مارس منذ المطبكعة النسخة
 عمػػى المنشػػكرة المػػكاد باألرشػػيؼ يتعمػػؽ فيمػػاك  ،ـ2007 عػػاـ أم نشػػأتيا منػػذ المطبكعػػة نسػػختيا
 .الدراسة صحؼ مكاقع بيف األطكؿ كىي سنكات، عشرة لمدة األياـ جريدة مكقع كفره المكقع

 لمكاقعيػا، خريطػة تػكفير الفمسػطينية اليكميػة صحؼال مكاقع إغفاؿ الدراسة أكضحت  (10
 ككػذلؾ المكقػع، كىيكؿ أقساـ عمى كالتعرؼ المعمكمات، عمى الحصكؿ تسييؿ في أىميتيا رغـ
 .الدردشة كغرؼ المنتديات تكفير عدـ

 بريػػػد تػػػكفير عمػػػى اليكميػػػة الفمسػػػطينية الصػػػحؼ مكاقػػػع أكػػػدت الدراسػػػة عمػػػى حػػػرص (11
دارتو، بالمكقع خاص اإللكتركني  جريدتا كفرت حيف في المكقع، ألقساـ إلكتركني بريد ككذلؾ كار
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 دائػـ، بشػكؿ كلػيس فقػط، الصػحفية المقػاالت كتاب لبعض ان إلكتركني ان بريد الجديدة كالحياة األياـ
 .األخرل الصحؼ مكاقع وتجاىمت الذماألمر 

 القضػػػايا حػػػكؿ الػػػرأم اسػػػتفتاءات بتقػػػديـ القػػػدس جريػػػدة مكقػػػع تميػػػزأظيػػػرت الدراسػػػة  (12
 مكقعيػا، فػي الػرأم السػتفتاءات مسػاحة الجديػدة الحيػاة جريػدة أفرغػت حيف في كالجدلية، المثارة

 .اىتماـ أم األخرل فمـ تعطييا الصحؼ مكاقع أما ،ال أنيا لـ تفعمياإ
 بشػػػكؿ االجتمػػػاعي التكاصػػػؿ لمكاقػػػع األيػػػاـ جريػػػدة مكقػػػع إىمػػػاؿأكضػػػحت الدراسػػػة  (13
 صػػفحات لػػو يكػػكف أف بػػدكف المكاقػػع تمػػؾ عبػػر أخبػػاره مشػػاركة اسػػتخداميا فػػي كاقتصػػر كامػػؿ،
 كجػػكد رغػػـ االجتمػػاعي التكاصػػؿ مكاقػػع مػػف الجديػػدة الحيػػاة جريػػدة دتسػػتف لػػـفػػي حػػيف  عمييػػا،

 مالحقػػػة فػػػي كفمسػػػطيف القػػػدس جريػػػدتا منيػػػا اسػػػتفادت الػػػذم الكقػػػت فػػػي عمييػػػا، ليػػػا صػػػفحات
 .لمكاقعيا كالتركيج األحداث
 الخػػػدمات مػػػف مجمكعػػػة اإلنترنػػػت شػػػبكة عمػػػى اليكميػػػة الفمسػػػطينية الصػػػحؼ قػػػدمت (14
 خدمػة تقػديـ جميعيػا فتشػترؾ الخػدمات تمػؾ كتتنػكع المسػتخدـ، احتياجػات تمبػى التي اإلضافية،
 عمػى لمحصػكؿ المسػتخدـ أمػاـ الفرصػة باتاحػة القػدس جريػدة كتنفػرد ،RSS األخبار خالصات

 بالنسػخة االشػتراؾ: الخػدمات إلػى إضػافةن  الجريػدة، مكقػع تحمػؿ يحمػؿ بو خاص إلكتركني بريد
 كسػكؽ العمػالت، أسػعار الطقػس، حالػة الصالة، مكاقيت البريدية، بالقائمة االشتراؾ المطبكعة،
 ".البكرصة" فمسطيف
 إخباريػة صػكر إرفػاؽ عمػى اليكمية الفمسطينية الصحؼ مكاقع حرص الدراسة أكدت (15

ف حكليػا، تػدكر التػي كاألخبػار األحداث تجسد التي التحريرية، المكاد مع  بػيف النسػب تفاكتػت كار
 صػػحؼ بمكاقػػع مقارنػػة ليػػا اسػػتخدامان  األكثػػر القػػدس جريػػدة مكقػػع فيعػػد الدراسػػة، صػػحؼ مكاقػػع
 كعمى ،%30.1 بنسبة فمسطيف جريدة مكقع كيميو ،%56.63 بنسبة كجاءت األخرل، الدراسة
 صػػحؼ بمكاقػػع مقارنػػة ليػػا اسػػتخدامان  األقػػؿ األيػػاـ جريػػدة مكقػػع يعػػد الشخصػػية، الصػػكر صػػعيد
 %.0.8 بنسبة كجاءت الدراسة
 اسػػػتخداـ عمػػػى اليكميػػػة الفمسػػػطينية الصػػػحؼ مكاقػػػع معظػػػـ اتفػػػاؽ الدراسػػػة أظيػػػرت (16
 المتكسػػطة الصػػكر عمػػى اعتمػػد فمسػػطيف جريػػدة مكقػػع أف إال لألخبػػار، مصػػاحبة صػػغيرة صػػكر

 مكقػػع فػػي أكثرىػػا فكػػاف الدراسػػة، صػػحؼ مكاقػػع فػػي الصػػغيرة الصػػكر نسػػب فتفاكتػػت المسػػاحة،
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 ،%12.58 بنسبة الجديدة الحياة جريدة مكقع كيميو ،%71.12 إلى تصؿ بنسبة القدس جريدة
 %.95.12 بنسبة كجاءت المساحة متكسطة الصكر باستخداـ فمسطيف جريدة مكقع كتميز

 الصػػكر أللبػػكـ اليكميػػة الفمسػػطينية الصػػحؼ مكاقػػع نصػػؼ اىمػػاؿ الدراسػػة أظيػػرت (17
 كالحيػاة األيػاـ جريدتي مكقعي في ذلؾ كيتجمى كاحد، حدث حكؿ يدكر الذم ك المستقؿ بنكعيو

 صػػكر بػألبكـ مكقعييمػا تضػػميف عمػى حرصػا فقػػد كالقػدس فمسػطيف جريػػدتي مكقعػا أمػا الجديػدة،
 لألحػػداث، كتمخيصػػيا الصػػكر جاذبيػػة مػػف األلبػػكـ بػػو يتمتػػع لمػػا كذلػػؾ ،امنيػػ المسػػتقؿ خاصػػةن 
 .المساحة استغالؿ إلى إضافةن 

 الصػػػػػػحؼ مكاقػػػػػػع فػػػػػػي المتعػػػػػػددة الكسػػػػػػائط اسػػػػػػتخداـ محدكديػػػػػػة الدراسػػػػػػة أكضػػػػػػحت (18
 المتعػددة، الكسػائط أشػكاؿ مػف الجديػدة كالحيػاة األيػاـ جريػدتي مكقعػا فخمػى اليكمية، الفمسطينية

 فػي ككػاف المتعددة الكسائط أشكاؿ ببعض كفمسطيف القدس جريدتي مكقعا اىتـ عكسيما كعمى
 لػػػػبعض مصػػػػاحبة أـ مسػػػػتقمة كانػػػػت سػػػػكاء كمييمػػػػا اسػػػػتخدميا التػػػػي الفيػػػػديك، مقػػػػاطع مقػػػػدمتيا
 .األخبار
 اسػػػتخداـ عمػػػى الفمسػػػطينية اليكميػػػة صػػػحؼال مكاقػػػعكافػػػة  اعتمػػػاد الدراسػػػة أظيػػػرت (19
 الدراسػػة، صػحؼ بمكاقػػع األلػكاف اسػػتخدامات إجمػالي مػػف% 59.4 بنسػبة العنػػاكيف فػي األلػكاف
 %.37.01 بنسبة األرضيات في استخداميا ثـ كمف االىتماـ، مدل في بينيا فيما تفاكت كمع

 الخطػػػكط عمػػػى أساسػػػي شػػػكؿب الدراسػػػة صػػػحؼ مكاقػػػعكشػػػفت الدراسػػػة عػػػف اعتمػػػاد  (20
 الفصػؿ، بػأدكات المكاقػع اىتمػاـ إجمػالي مػف% 51.89 بنسػبة كذلػؾ مكضػكعاتيا، بيف لمفصؿ
 كاإلطػار الصػكر كأخيػران  ،%14.52 بنسػبة البياض ثـ كمف ،%16.59 بنسبة العناكيف كتالىا
 %.5.4ك ،%11.6 التكالي عمى بنسب

 بػػػػػيف كفكاصػػػػػؿ الصػػػػػكر باسػػػػػتخداـ القػػػػػدس جريػػػػػدة مكقػػػػػع انفػػػػػرادأظيػػػػػرت الدراسػػػػػة  (21
 الخطػػػػكط اعتمػػػاد فػػػػي الدراسػػػة صػػػحؼ مكاقػػػػع تفاكتػػػت حػػػيف فػػػػي ،%100 بنسػػػبة مكضػػػكعاتو
 بنسػػبة عمييػػا اعتمػػاده فػػي الدراسػػة صػػحؼ مكاقػػع يتصػػدر القػػدس جريػػدة مكقػػع فكػػاف كفكاصػػؿ،
 كفمسػػطيف الجديػػدة الحيػػاة جريػػدتي مػػكقعي كيميػػو الدراسػػة، صػػحؼ مكاقػػع مػػع مقارنػػة% 53.82

 .التكالي عمى% 19.97ك ،%26.22 بنسب الترتيب عمى
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 :أىم التوصيات ثانيًا:
 يان مػػف خػػالؿ إفسػػاح الفرصػػة لمصػػمميألىػػـ نتػػائج الدراسػػة، كمناقشػػتيا ميػػدانبعػػد اسػػتعراض 

، كمػػػا ىػػػك المفػػػركض أف تكػػػكف عميػػػو لدراسػػػةالمكاقػػػع اإلعالميػػػة لعػػػرض آرائيػػػـ فيمػػػا تكصػػػمت إليػػػو ا
 يتصاميـ المكاقع اإللكتركنية عمكمان كمكاقع الصحؼ الفمسطينية اليكمية خصكصان، يمكػف أف تكصػ

 الباحثة بمجمكعة مف التكصيات لتطكير مكاقع الصحؼ الفمسطينية اليكمية، كىي:

االسػػتفادة مػػػف التقنيػػات الحديثػػػة فػػي عػػػالـ تصػػػميـ الػػكب، كلعػػػؿ أىميػػا: التصػػػميـ التفػػػاعمي  .1
Responsive Web Design ، الذم يتفاعؿ مع مقاسات الشاشات المختمفة، خاصةن في

لعرض بػػػافةن النتشػػػار الشاشػػػات التػػػي تمتػػػاز ، إضػػػاSmart Phoneظػػػؿ انتشػػػار أجيػػػزة 
 .ةالكبير، فالبد مف تكيؼ تصميـ مكاقع الصحؼ مع العرض المتغير لمشاشات المستخدم

مػا تربعػػت عمػػى عػرش التكاصػػؿ بػػيف بعػػد االسػتفادة مػػف مكاقػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي خاصػةن  .2
لتػػػركيج كافػػػة المسػػػتخدميف، كحمػػػت كبػػػديؿ لممنتػػػديات كغػػػرؼ الدردشػػػة، كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ ا

تعبيػر عػف مللمكاقعيا اإللكتركنية، كطرح القضايا عمى صفحاتيا؛ إلتاحة الفرصة لممسػتخدـ 
مكاكبػػػػػة التطػػػػػكرات الميدانيػػػػػة مػػػػػف أحػػػػػداث سياسػػػػػية، كرياضػػػػػية، رأيػػػػػو بحريػػػػػة، إضػػػػػافةن إلػػػػػى 

 كاجتماعية كغيرىا.
المكقػػع العمػػؿ عمػػى تػػكفير طػػاقـ خػػاص لممكقػػع، تكػػكف ميمتػػو إنتػػاج مػػكاد إعالميػػة لتغذيػػة  .3

 بشكؿ مستمر بكافة األشكاؿ، المكتكب، كالمرئي، كالمسمكع.
االىتماـ بالصكرة لككنيا عنصر جذب بالمكقع، كالعمؿ عمى زيادة مساحتيا مع التقميػؿ مػف  .4

لبكمات الصكر؛ لما ليا مف قكة أالكالـ عمى الصفحة الرئيسية لممكقع، مع ضركرة استثمار 
 يجازىا األحداث بمجمكعة مف الصكر المكثقة.تأثير كجذب عمى القارئ، إضافةن إل

العمػػػؿ عمػػػى مراعػػػاة احتياجػػػات المسػػػتخدـ كطبيعتػػػو التػػػي اختمفػػػت لككنػػػو أصػػػب  مسػػػتخدمان  .5
 ،كعمػػػى التصػػػميـ أف يكػػػكف كاضػػػحان  ،كمشػػػاركان بالحػػػدث، إضػػػافةن لمػػػا يمتػػػاز بػػػو مػػػف كسػػػؿ

 كيساعد المستخدـ لمكصكؿ إلى المعمكمات التي يريدىا بسيكلة.
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إضػػافةن إلػػى ذلػػؾ عمػػى ير خريطػػة لممكقػػع، تكضػػ  أقسػػاـ كأىػػـ عنػػاكيف المكقػػع، ضػػركرة تػػكف .6
مكاقػػػع الصػػػػحؼ الفمسػػػػطينية اليكميػػػة مشػػػػاركة المسػػػػتخدـ فػػػػي األحػػػداث، مػػػػف خػػػػالؿ تػػػػكفير 

 .الساخنةاستفتاءات الرأم حكؿ القضايا 
مػػف االسػػتفادة مػػف اإلمكانػػات التػػي يكفرىػػا اإلنترنػػت، فػػي تطػػكير العناصػػر البنائيػػة لممكقػػع،  .7

كالجػكدة العاليػة، كالصػكر  متعػددة التػي تمتػاز بػالحجـ القميػؿخالؿ االعتماد عمػى الكسػائط ال
ذات المساحة الكبيرة كالمتكسطة مع المحافظة عمى جكدتيا؛ لككف مستخدـ اإلنترنت يبحث 

 عف مقاطع الفيديك كالصكر لألحداث بدالن مف قراءة األخبار.
االعتمػػاد عمػػى الخطػػكط ك رىػػا المتصػػفحات، لتػػي تكفقكقعػػة الخطػػكط القديمػػة، ا الخػػركج مػػف .8

تػػرؾ بصػػمة كمػػف خالليػػا العاليػػة كفقػػان لممصػػمميف،  االنقرائيػػةالعربيػػة التػػي تمتػػاز بالكضػػكح ك 
خاصة لممكقع مف خالؿ الخط المستخدـ، كيمكف تحميؿ الخطػكط المسػتخدمة بػالمكقع دكف 

 .Web Fontنظمة التشغيؿ لممستخدـ، كذلؾ مف خالؿ أالحاجة لتكافرىا عمى 
خػراج كتصػميـ  ،عمؿ المزيد مف األبحاث العمميػة فػي مجػاؿ الصػحافة اإللكتركنيػة عمكمػان  .9 كار

لعػػػػػالـ نحػػػػػك دراسػػػػػة تخصػػػػػص المكاقػػػػػع كالعناصػػػػػر البنائيػػػػػة ليػػػػػا، خاصػػػػػةن فػػػػػي ظػػػػػؿ تكجػػػػػو ا
المشػيد العممػي لمجػاؿ اإلعػالـ فػي فمسػطيف يشػيد قمػة فػي األبحػاث  التخصص، خاصةن أف

التػػػػػي تناكلػػػػػػت تخصػػػػػػص التخصػػػػػػص خاصػػػػػػة فػػػػػػي مجػػػػػػاالت اإلعػػػػػػالـ الجديػػػػػػد كالصػػػػػػحافة 
 اإللكتركنية.
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