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هزه الذساظت ئلى حصخُق واكع ومالمذ اسغىهىمُا جفمُم الصخف  تهذف

ت مً خالٌ جلُُم اإلاعخىي ؤلابذاعي إلخشاحها واظخخذامها  الالىتروهُت الجضاةٍش

فُت التي إلاخخلف العىاـش البىاةُت في هىذظت ؼيل مممىنها. هؽفذ الذساظت  الـى

أن على اإلاىهج اإلاعحي وأداة اإلاالخٍت اإلاىبلت على عُىت مً الصخف، اعخمذها فيها 

ت حعاوي مً اللفىس وهمىُت الخفمُم وىنها ال حعخني  الصخف الالىتروهُت الجضاةٍش

ت  باالسغىهىمُا، وجلىم بمداواة ئـذاساتها اإلاىبىعت ما حعلها غير كادسة على خلم هٍى

 .في ئواس مماسظت ئبذاعُت ئخشاحُت
ت ؛اسغىهىمُا الخفمُم فتاحيت:املكلماث ال  ؛الصخف الالىتروهُت ؛اإلاىاكع ؤلاخباٍس

 .ؤلاخشاج الصخفي
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 :ملذمت

تها الثىسة حعخبر الصخافت الالىتروهُت مً أهم وظاةل ؤلاعالم التي اظخدذز

الاجفالُت الخامعت في ٌل ما جىفشه مً خفاةق وجلىُاث جىىىلىحُت مخىىسة وظماث 

اجفالُت مخميزة غيرث مً ؼيل الشظالت ؤلاعالمُت وؼيل الاظخخذام بؽيل عام، ئر 

جخدىم هزه الخفاةق والعماث في اإلادخىي ؤلاعالمي الزي جلذمه هزه الىظُلت ظىاء 

ت وهزلً الخللي، وهى ما حعلها بِئت اجفالُت مشجبىت مً خُث الؽيل واإلاادة الخد ٍش ٍش

اسجباوا هبيرا باإلبذاع خاـت فُما حعلم بالخفمُم وحمالُاجه مً خالٌ الهىذظت 

الؽيلُت للمدخىي، هزا ألاخير الزي ٌعخبر عمال مبذعا كاةما بدذ راجه ًخمع لؽشوه 

ت مً حهت أخشي، لزلً ًدخاج ئل ُف الاسغىهىمُا علمُت مً حهت وفىُت ابخياٍس ى جٌى

الخفمُمُت هعلم ًمىً جىبُله على الخاظىب وألاهٍمت الاجفالُت مً أحل لمان 

مخشحاث اخترافُت وخالكت وجفمُم ؼىلي ملبٌى ومخىاظم مع أهذاف اإلافمم 

ت وخاحُاث اللاسب الاظخخذامُت وحعهُل عملُت الخللي.  الابخياٍس

This study aims to diagnose the reality and features of ergonomics 

design of Algerian electronic newspapers by evaluating the creative level 

of its output and use of various structural elements in the geometry of 

their content. The study revealed that Algerian electronic newspapers 

suffer from incapability and stereotypes of design because they don't take 

care of ergonomics & emulate their printed versions, which made them 

unable to create an identity in the context of creative design practice.   

Keywords: Electronic newspaper ; Ergonomic design ; Journalistic make 

up ; News sites. 
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ت وفي هفغ العُاق، فان الصخافت الالىتروهُت    ت الجضاةٍش واإلاىاكع ؤلاخباٍس

لِعذ بمعٌض عً هزه الخىىساث اإلاخالخلت والخخمُت، خاـت في ٌل حعاٌم أعذاد 

ععىن في هفغ  اإلاعخخذمين الزًً أـبدىا مخللين ئًجابُين ًخفاعلىن مع اإلامامين َو

الىكذ ئلى الاظخفادة مً خفاةفها ومشوهتها وظهىلت الخعشك لها بما ًخخفش حهىدهم 

وهزلً في خمم جىىس جفمُم مىاكعها وبشوص اإلاذاسط ؤلاخشاحُت اإلاخخلفت في  ووكتهم،

ُف الاسغىهىمُا الخفمُمُت مً عذمه، وهى ما دفعىا ئلى وشح  هزا الفذد مً خالٌ جٌى

ُف اسغىهىمُا الخفمُم وحمالُاث الهىذظت  الدعاٌؤ الشةِس ي آلاحي: ما مالمذ جٌى

ت الظُما "الؽشوق أون الًً، البالد هذ، الؽيلُت إلادخىي الصخف الالىتروهُت الجضا ةٍش

 النهاس أون الًً والخبر؟

 التطاؤالث الفزعيت:  

  تجفمُم وئخشاج الففدت الشةِعت للصخف الالىتروهُت  هي أظالُبما  ؟الجضاةٍش

  ش الصخفي اإلاخخلفت التي حعخمذها ول مً هزه الصخف فُم جخمثل كىالب الخدٍش

 الالىتروهُت؟

 ف الصخف الال ت العىاـش الخبىغشافُت والغشافُىُت؟هُف جٌى  ىتروهُت الجضاةٍش

  ما ملذاس اعخماد هزه الصخف الالىتروهُت على العىاـش البىاةُت الشكمُت

 والخفاعلُت في بىاء مدخىاها ؤلاعالمي وهىذظخه الؽيلُت؟

  ت لها بما ًدلم ف الصخف الالىتروهُت الاسغىهىمُا وؤلابذاع في خلم هٍى هل جٌى

ت؟الاخترافُت والا   بخياٍس

 الذراضت أهذاف: 

سغىهىمُا جفمُم وئخشاج الصخف الالىتروهُت االخعشف على مالمذ وواكع   -

ت.  الجضاةٍش

ت للعىاـش البىاةُت  - الىؽف عً مذي اظخخذام الصخف الالىتروهُت الجضاةٍش

 اإلاخخلفت في ئبذاع بىاء مدخىاها وئخشاحها.

ت جلُُم اإلاعخىي ؤلابذاعي في ئخشاج وجفمُم الصخف الا - لىتروهُت الجضاةٍش

 ومذي اظخفادجه مً الخىىساث الخىىىلىحُت ؤلابذاعُت الخاـلت.
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  إلاحزاءاث املىهجيت .1

 هوع ومىهج الذراضت 1.1

فُت التي تهذف ئلى دساظت واكع    جىذسج هزه الذساظت لمً الذساظاث الـى

ألاخذار والٍىاهش وجداٌو جدلُلها وجفعيرها مً أحل جصخُذ هزا الىاكع أو ئحشاء 

شه، هما تهخم بخدذًذ اإلاماسظاث الؽاتعت أو العاةذة  حعذًالث فُه أو اظخىماله وجىٍى

م حمع اإلاعلىماث  والخعشف على اإلاعخلذاث والاججاهاث عىذ ألافشاد والجماعاث عً وٍش

 بما ًىضر خفاةفها وظماتها )مفىفى 
ً
البُاهاث والخعبير عنها هما وهُفا أو باالزىين معا

ف هُفُت بىاء مدخىي (210، ؿ2008والعُذ،  ، ووفلا لهزا فالذساظت تهذف ئلى ـو

الصخف الالىتروهُت مً خالٌ الخفمُم والهىذظت الؽيلُت باظخخذام العىاـش 

 اإلاخخلفت، وجىلُذ مالمده وخفاةفه.

لت العملُت التي جمىىىا    اعخمذث هزه الذساظت على اإلاىهج اإلاعحي وىهه الىٍش

واإلاخمثلت في مالمذ اسغىهىمُا جفمُم وبىاء مدخىي مً الخعشف على الٍاهشة اإلاذسوظت 

ت والهىذظت الؽيلُت اإلاعخمذة فيها، مً خالٌ حمع  مىاكع الصخف الالىتروهُت الجضاةٍش

 (.286، ؿ 2005اإلاعلىماث و البُاهاث اإلادللت لزلً")بً مشظلي، 

 مجتمع البحث وعيىت الذراضت  2.1

ت والصخف الالىتروهُت ًخمثل مجخمع دساظدىا مً حمُع اإلاىاكع ؤلاخبا    ٍس

ت بيافت أهىاعها وفئاتها ظىاء واهذ مخخففت أو عامت، وسخت لصخُفت  الجضاةٍش

 16مىبىعت أو خالفت. واعخمذها في هزه الذساظت على عُىت كفذًت عمذًت كىامها 

بملذاس أسبعت أعذاد ليل صخُفت الىتروهُت  بخىبُم أظلىب ألاظبىع الفىاعي مفشدة

)الؽشوق أون الًً، النهاس أون الًً، البالد هذ،  خف الىتروهُتوكذ اخترها أسبع ص

، خُث وان معُاس الخلفذ في جخير هزه الصخف مبني على أظاط أنها صخف الخبر(

الىتروهُت عامت غير مخخففت عباسة عً وسخ الىتروهُت لصخف وسكُت عشفذ باسجفاع 

 .أسكام سخبها وجىصَعها
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ذ هزه الذساظت خالٌ مذة ؼهش مً وباليعبت للمجاٌ الضمني فلذ أحٍش 

 .01/03/2019ئلى غاًت  01/02/2019

 أداة البحث 3.1

جم الاعخماد في هزه الذساظت على أداة اإلاالخٍت، خُث أن اإلاالخٍت العلمُت  

فُت للجىاهب اإلاذسوظت لذي  دون مؽاسهت حعخخذم أهثر في ألابدار الاظخىؽافُت والـى

فُت والخعشف على اإلابدىزين كفذ حشدها ئخفاةُا أو الخفى  ٌ على معلىماث هُفُت ـو

ٌى ئلُه في هزه الذساظت عبر  وبُعت العالكاث العاةذة بُنهم، وهى ما هداٌو الـى

ت ئخماع مىاكع الصخف الالىتروهُت عُىت الذساظت ئلى اإلاالخٍت العلمُت مً  الجضاةٍش

لت الخفمُم التي جدبعه والعىاـش التي حعخم ذها في أحل الىؽف عً أسغىهىمُا ووٍش

ُفها  .وئبذاع جىلُبها وئخشاحها بىائها إلادخىاها وهُفُت جٌى

 جحذيذ املصطلحاث وضبط املفاهيم 4.1

 :ميؽىساث الىتروهُت دوسٍت وصخف ًخم ئـذاسها ووؽشها  الصحف إلالكتروهيت

ا، ظىاء واهذ هزه الصخف  عبر الخىامل الالىتروهُت عمىما وؤلاهترهِذ خفـى

حضا ألهم ما حاء فيها، أو واهذ عباسة عً وسخا لصخف وسكُت مىبىعت أو مى 

صخف ودوسٍاث الىتروهُت خالفت أي لِغ لها هٍير وسقي، جلىم بيؽش اإلاعلىماث 

ت باظخخذام الفىىن الصخفُت اإلاخىىعت بؽيل عام أو  وألاخباس وألاخذار الجاٍس

اعخمادا على اإلالخمُذًا وما أفشصجه الخىىساث الخىىىلىحُت الاجفالُت مً  مخخفق

ش، الاظخخذام والخللي والخدذًث والخفاعلُت والدؽاسهُت...الخ خف اةق في الخدٍش

ىالعها اللاسب اإلاعخخذم عبر الخاظىب، الهاجف الزوي وغيرها مً ألاحهضة  ٍو

 الشكمُت.
 :لت جىصَع وجىٍُم وجشجِب وجىمُذ  جصميم الصحف إلالكتروهيت ًلفذ به وٍش

اث الصخف الالىتروهُت خاـت فُما العىاـش البىاةُت للمدخىي ؤلاعالمي على ـفد

لت التي جلذم بها الصخُفت  فدتها الشةِعت، هما وعني به الىٍش حعلم بىاحهتها ـو

الالىتروهُت مممىنها ئلى حمهىسها مً خُث ؼيل اإلاادة وجىٍُمها وئخشاحها عبر 

دعم  زالر عملُاث هي ألادواث الخىىىلىحُت، العىاـش البىاةُت والخفمُم، ٍو
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ت الصخُفت  بالثباث وال  لت وعبُا رلً أهه ٌعىغ هٍى ًخغير ئال بعذ فتراث صمىُت وٍى

 الالىتروهُت لذي اإلاعخخذم. 

  ًلفذ بالعىاـش البىاةُت للصخف  )العىاصز البىائيت(: عىاصز بىاء املحتوى

الالىتروهُت مجمىعت العىاـش التي جخيىن منها الصخف واإلاىاكع اإلايؽىسة على 

وحىد وئوؽاء مدخىي داخلها، وحؽمل هزه العىاـش:  الاهترهِذ والتي جيىن أظاط

العىاـش الخبىغشافُت، الغشافُىُت وأًما الشكمُت، وهىان أًما مً ًلعمها ئلى 

 عىاـش جفاعلُت وغير جفاعلُت.

  ولمت أسغىهىمُا أـلها ًىهاوي، وهي مشهبت مً  رغوهوميا:الا« Ergon »  ،وحعني العمل

 عت اللىاعذ التي جمبي أوؽىت العملوحعني "كىاعذ؛ أي مجمى  « Noms »و 

 .(15، ؿ 2018)الضاملي ومدعً، 

هىمُا ًمىً الاعخذاد به علمُا وأوادًمُا هى الخعٍشف غى س وآخش حعٍشف سظمي لال   

لُدمل في  2003الزي أـذسه اإلاجلغ الخىفُزي لشابىت ألاسغىهىمُا العاإلاُت في أوث 

هه هىاق مً العلم ًخعلم بفهم الخفاعل وُاجه جىظُعا للمفهىم فهى ٌعشف ألاسغىهىمُا بأ

اث العلمُت  بين البؽش واإلايىهاث ألاخشي في هٍام خُاتهم وأهه هى اإلاهىت التي جىبم الىٍٍش

دت  واإلابادب والبُاهاث وألاظالُب اإلاىاظبت في جفمُم ما ًمىً أن ًدلم للبؽش خُاة مٍش

علم مخعذد اإلاذاخل أو ما  وأداء أفمل إلاهام خُاتهم الصخفُت والعملُت؛ ألاسغىهىمُا هى 

ٌعمى بالعلىم البُيُت التي ٌهشث مىز أهثر مً هفف كشن هأظلىب مثمش وهاجر 

ً في مجاٌ جفمُم اإلاىخجاث.  للخفٌى على اإلاعلىماث وجىفيرها لآلخٍش

 سغىهىمُا لمً العذًذ مً اإلاجاالث مً بُنها:وعلُه فلذ حعذدث جىبُلاث الا   

 ت في أهٍمت جفاعل ؤلاوعان والخاظب "أهٍمت الخاظب" ئر جخذخل الهىذ ظت البؽٍش

خاـت في مجاٌ جفمُم واحهاث الخخاوب، معالجت البُاهاث وجفمُم البرامج 

 الخاظىبُت.

  الاجفاالث: فهي جذسط حمُع ما ًخعلم بىشق الاجفاٌ خُث جخممً حمُع جلىُاث

لىماث وظاةي الاجفاٌ اإلاخخلفت بما فيها اجفاالث الىظاةي اإلاخعذدة وخذماث اإلاع

ع وجىبُلاث هزه الاجفاالث في مخخلم اإلاجاالث  .وجىبُلاث ؼبياث الاجفاٌ العَش
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سغىهىمُا مً مىىلم جىبُلاتها في مجالي الخاظىب ًمىً حعٍشف الا  بالخالي  

ت والصخف الالىتروهُت هؽيل أو حضء وعىفش مً  والاجفاالث وسبىها باإلاىاكع ؤلاخباٍس

علمُت والفىُت اإلاعخخذمت في جىصَع وجىلِب العىاـش هزه الخىبُلاث على أنها: الىشق ال

البىاةُت للمدخىي ؤلاعالمي على مىاكع الصخف الالىتروهُت على ؼبىت الاهترهذ، هما أنها 

العملُت التي جىٍم بها هزه الصخف ؼيل اإلاادة ؤلاعالمُت باخخالف أهىاعها ومممىنها 

البىاةُت الخبىغشافُت والجشافُىُت مع الاعخماد على الىظاةي اإلاخعذدة ومخخلف العىاـش 

والشكمُت، بما ًدلم ظهىلت ومشوهت الاظخخذام والخللي ومىه ساخت هال مً اإلاعخخذم أو 

 اإلافمم بدذ راجه.

 أضاضياث وأضاليب جصميم مواكع الصحف الالكتروهيت .2

للذ وان اهخمام اللاةمين على الصخافت الالىتروهُت باسصا وواضخا باخشاحها و   

بؽيل اؼتروىا في البذاًت أن ًيىن جللُذا لؤلـل الىسقي، ولىً بعذ رلً بذأ  جفمُمها

ل الىسقي وخلم شخفُت معخللت بزاجه، وجإهذ ئخذي  الاهخمام والاظخلالٌ عً ألـا

الذساظاث أن الصخفُين ٌعىلىن بذسحت هبيرة على أهمُت الؽيل، وأنهم ًشون أن أهم 

ب التي الىظاةل لجزب اللشاء ئلى مىاكع الصخف الا لىتروهُت هي حىدة جفمُم الٍى

 .(124-123، ؿ 2014)ؼشف،  جلذمها هزه اإلاىاكع وجخميز بها عً غيرها

 خصائص جصميم مواكع الصحف الالكتروهيت 1.2

لفذ بالخىاصن عذم  - الخىاصن: هى ؤلاخعاط بخىاصن وحعاوي عىاـش الخفمُم، ٍو

الزي ًخلى فُه  ئزلاٌ حضء مً الففدت أو أهثر بالعىاـش البىاةُت في الىكذ

 حضء أو أهثر مً هزه العىاـش.

الخباًً: ًلفذ به الاخخالف وججىب وحىد العىاـش اإلادؽابهت أمام بعمها بعما  -

ئر ٌعاعذ الخباًً في الخىٍُم وجدلُم الىلىح بين مخخلف العىاـش )ألالىان، 

 ألاحجام، اإلاعاخاث البُماء والعىداء.. الخ(

ت بين العىاـش في الففدت الىاخذة خُث حعىي الىخذة: وحعني العالكت الخياملُ -

الىخذة ؤلاخعاط باالوسجام مً خالٌ جىٍُمها بين جلً العىاـش، فالفىس 

والىفىؿ اإلاخجاوسة حعاعذ في جفعير الشظالت وفهمها وجلعم ئلى هىعين: 
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ئر أن اإلامامين  (،132، ؿ2014)ؼشف، وخذة اإلاىلىع ووخذة الففدت

ىتروهُت جيىن واضخت لللاسب فُما ًخعلم ببذاًت ؤلاعالمُت على ألاحهضة الال

ت جلع بؽيل عام على ـفدت مىففلت هما  ونهاًت اإلالاٌ ألن ول كفت ئخباٍس

ش  أن وحىد سأط الففدت والعىىان ًدُل ئٌ بذاًت اإلالاٌ هما ًإدي الخمٍش

scrolling  ئلى ألاظفل ئلى نهاًخه، هما ًمىً لللشاء العىدة ئلى ـفدتهم

 ,Mei) لىشاس ئلى الاهخلاٌ عبر عذة ـفداث مً الىسقالعابلت دون الا 

2017). 

لت جىلِب و اـىفاف عىاـش الخفمُم على ا - لفذ بها وٍش إلاداراة: ٍو

الففدت و هي هىعان: مداراة أفلُت )مداراة الىفىؿ هدى الُمين أو الِعاس 

 أو الىظي( ومداراة عمىدًت )اججاه سأس ي(.

 حجم وعذد الفىس.الخىاظب في حجم الخشوف وألاعمذة و  -
 أضاليب جصميم الصفحت الزئيطيت في الصحف الالكتروهيت 2.2

لفذ بالففدت الشةِعت    بالففدت الذلُلت أو الففدت  (Home page)ٍو

لفذ  (،47، ؿ 2001)غىلذ،  ئلى أخذ مىاكع الاهترهذ (Entry page)اإلاذخل  ٍو

التي ًخعشك لها  بالففدت الشةِعُت للصخُفت الالىتروهُت اإلاعاخت والففدت ألاولى

اإلاخللي وجٍهش للمعخخذم أٌو ش يء عىذ ولىحه إلاىكع الصخُفت وجخممً التروَعت 

وعشك اإلاىلىعاث والخفمُم الثابذ واإلاخغير له وعذد مً ألاًلىهاث التي جدُله ئلى 

 ـفداث أخشي داخل اإلاىكع.

جخعذد أظالُب جفمُم وئخشاج الففدت الشةِعت في الصخف ؤلالىتروهُت،    

م  ىً أن هزهش منها:ٍو

وهى أظلىب ًشهض على عشك مجمىعت هبيرة مً  :أظلىب البىابت ؤلالىتروهُت .أ 

ً الخاـت باألبىاب واإلاىاد الصخفُت اإلايؽىسة في  الشوابي الدؽعبُت والعىاٍو

الففداث الذاخلُت، مع عذم جلذًم أي جفاـُل عما جخىافش علُه اإلاىاد 

مخاص هزا الصخفُت، خُث جلذم هزه الخفاـُل في الفف داث الذاخلُت، ٍو

ً مع كلت اإلالذماث وهذسة اإلاخىن، اظخخذام  ألاظلىب باعخماده على العىاٍو
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ظىىس راث امخذاد كفير، اظخخذام أحجام الخىىه الفغيرة مما ًىفش عشلا 

ؽابه هزا ألاظلىب ئخشاج مدشواث البدث وأدلت اإلاىاكع  ً، َو أهبر مً العىاٍو

البعن وىهه ٌعمل على حؽخِذ كشاء الصخف الالىتروهُت وسغم رلً ًيخلذه 

 .(73-72، ؿ 2014)مىس ى، الالىتروهُت بىثرة الشوابي وحؽعبها

ٌعخمذ هزا ألاظلىب على ظشد ألاخباس على  :أظلىب الىخذاث ؤلالىتروهُت .ب 

الففدت بؽيل مىحض، مع وحىد سوابي في نهاًت ول مىحض لالظتزادة خٌى 

برص هزا ألاظلىب ملخف ا أو ملذمت الخبر مع الفىسة اإلاعبر مىلىع الخبر، ٍو

عً الخذر، هما ًىحذ في هزا ألاظلىب كىاةم حاهبُت للذخٌى على ألابىاب 

ألاخشي الخاـت بالصخُفت أو مً اللىاةم اإلايعذلت التي جذسج الفهشط الخاـت 

ت على هزا ألاظلىب  بالصخُفت. وحعخمذ هثير مً الصخف الالىتروهُت ؤلاخباٍس

ا التي ًىفشها في ٌل هثرة اإلاىاكع على ؤلاهترهِذ هما ٌعهل لئلفادة مً اإلاضاً

عملُت الخففذ مً خالٌ ئعىاء اإلاعخخذم هبزة مخخفشة عً ألاخباس 

واإلاىلىعاث كبل الذخٌى ئلى جفاـُلها، باإللافت ئلى اعخماد هزا ألاظلىب على 

 .(95، ؿ 2015)عُاػ،  الفىس الفغيرة وألالىان الهادةت

هى أظلىب ٌعشك اإلاعلىماث بؽيل ظهل  تروهُت اإلاعُىشة:أظلىب الىخذة ؤلالى .ج 

ورلً بهذف جىحُه اإلاعخخذمين ئلى اإلاعلىماث بؽيل مباؼش ال ًخىلب منهم بزٌ 

لىم هزا ألاظلىب بالترهيز على وخذة ئلىتروهُت واخذة، مثل الترهيز  مجهىد ٍو

ل على ئخذي الفىس اإلاخدشهت أو للىاث الفالػ الىبيرة في الدجم وجيىن مث

 .(74، ؿ 2014)مىس ى،  هزه الففداث بىُئت الخدمُل في العادة

ً مفاخبت إلالخق  ألاظلىب اإلاخخلي: .د  ًجمع بين أظلىب الىخذاث بىحىد عىاٍو

ع، وأظلىب البىابت في عشك مجمىعت الشوابي الدؽعبُت فلي بذون  ظَش

، 2015)عُاػ، حعلُم، باإللافت ئلى وحىد وظاةي مخعذدة مفاخبت للخبر

 .(95ؿ

 الب التحزيز الصحفي في الصحافت الالكتروهيتكو  3.2
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ش الصخفُت هي ألاخشي بمعٌض عً الخىىساث التي عشفها   لم جىً كىالب الخدٍش

خلل ؤلاعالم والاجفاٌ وما أفشصجه الخىىىلىحُا مً صخافت الىتروهُت جخىىس وجضدهش 

ش أخب ت حذًذة لخدٍش ٍش اسها ًىما بعذ ًىم، لزلً بدثذ هزه ألاخيرة عً كىالب جدٍش

ش الصخفي الالىترووي ئلى حاهب  ومخخلف ألاهىاع الصخفُت ومً أهم كىالب الخدٍش

ش في الصخافت اإلاىبىعت:  كالب الهشم اإلاعيىط واللىالب ألاخشي اإلاخعللت بالخدٍش

  كالب لىخت الخفمُمStory board : ًأخز همي لىخت الخفمُم في اعخباسه أن الخبر

التي جدُدها بِئت العمل  ع باظخخذام ول الامياهاثالالىترووي ًمخاص عً الخبر اإلاىبى 

خم في هزا  الصخفي على ؼبىت الاهترهذ والظُما الىظاةي اإلاخعذدة الخفاعلُت، ٍو

ت، وجخألف اإلاادة  الىمي ئدخاٌ الفىث والفىسة وسحع الفذي ئلى اللفت الخبًر

ت ت وفم هزا الخفمُم الزي دسحذ على اظخخذامه اإلاىاكع ؤلاخباٍس  ؤلاخباٍس

ً مىحىدًً على الففدت الشةِعت للمىكع  ، (Home page)الالىتروهُت، مً ئواٍس

ت أو  دخىي ؤلاواس ألاٌو على عىىان اإلاادة الشةِغ وأهم هلىت في اإلاادة الخبًر ٍو

ملذمتها في خاٌ وحىدها وخعب سغبت اإلادشس ؤلالىترووي وفي الاواس اإلالابل ًخم 

ىجُت أو للىاث فُذًى أو عىاـش ولع عىاـش الىظاةي اإلاخعذدة مً ملاوع ـ

.  (.163، ؿ 2013)اللِس ي،  ..غشافُىُت )سظىم بُاهُت أو ئًماخُت ، حذاٌو

 :ًىاظب هزا الىمي ألاخباس اإلاشهبت واإلاعملت واللفق  كالب أو همي اإلالاوع

لىم على جلعُم الخبر ئلى ملاوع والخعامل مع ول ملىع على أهه خبر  ت، ٍو الخبًر

لعم الخبر ئلى أحضاء وفلا لترجِب وكىع معخلل له ملذمت وحع م وخاجمت، ٍو

 .(120، ؿ 2014)ؼشف،  ألاخذار أو وفلا للخىىس الضمني للخذر

 :لىم بعشك اإلاادة على ؼيل وخذاث أو  كالب الىخل الىفُت بذجم الؽاؼت ٍو

الث بين هزه الىخل جىلل اإلاعخخذم  هخل، ول منها بذجم ؼاؼت واخذة، وجىحذ ـو

) العابم( وول وخذة منها امخذاد إلاا ظبم، -ىخذاث ) الخالي (بؽيل خىي بين ال

الث خاسحُت جىلل  وجمهُذ للخالي، ولزا فلِغ لها نهاًت مدذدة، هما كذ جىحذ ـو

ب  (.2013)ظاق هللا،  لففداث ومىاكع أخشي على الٍى

 :ل لىم على عشك اإلاادة على ؼيل ؼاؼاث مخخالُت،  كالب وهمي الىق الىٍى ٍو

عخخذم هزا ًدث ًخففده اإلا م أؼشوت وأدواث الخففذ، َو عخخذم عً وٍش
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اللالب في خالت اإلاممىن الزي ال بذ مً عشله بؽيل خىي، هما ًفمل ئعادة 

مىً جلعُمه ئلى وخذاث أـغش مترابىت ببعمها  هخابخه مع ؤلاخخفاس والخىثُف، ٍو

بؽيل غير خىي. وكذ أؼاسث بعن الذساظاث ئلى أن اإلاعخخذمين ال ًفملىن 

لت مخىالُت، وهزلً ال ًفملىن الخففذ الشأس ي للمادة بففت  جففذ مادة وٍى

 مً دفع اإلاعخخذم ئلى 
ً
عامت، وعلى هزا ًفمل ولع اإلاادة في ؼاؼت واخذة بذال

)ظاق هللا،  جدمُل ـفداث مخعذدة وهى ما ًذفعه ئلى عذم الخعشك للمادة

2013). 

 :بذأ هزا اللالب هى ؼيل معذٌ مً كالب الهشم اإلا كالب العاعت الشملُت للىب، ٍو

بهشم مللىب بدُث ًلذم أهم صواًا الخذر وأهم اإلاعلىماث، زم وبعذ عذة فلشاث 

خدٌى لُفبذ ظشدا ًشوي ألاخذار خعب حعلعلها  لت العشك ٍو ٌغير مً وٍش

خىلب هزا اللالب فلشة واضخت في الاهخلاٌ مً الهشم اإلاللىب ئلى الهشم  الضمني ٍو

خيىن م ً ملذمت ملخفت زم معلىماث خلفُت عً الخذر زم اإلاعخذٌ العشدي، ٍو

عشك أهم وحهاث هٍش أوشاف الخذر زم عشك صمني مخخالي لؤلخذار الفشعُت في 

 .(165، ؿ 2013)اللِس ي،  الخبر 

 :ش ألاخباس عىذما ًيىن لذي اإلادشس عذة هلاه  همي اللاةمت ًفُذ هزا الىمي في جدٍش

لىم على ولع معلىماث  الخبر في ؼيل كىاةم داخل الخبر أو مهمت ًجب جأهُذها، ٍو

مىً اظخخذامه في ألاخباس التي جخعلم بذساظاث وهخاةج بدىر وبشامج  في خاجمخه، ٍو

ش الاكخفادًت  .(121، 2014)ؼشف،  الخيىمت والخلاٍس

 مذارص التصميم الصحفي الالكترووي 4.2

مل ئن للخفمُم الصخفي الالىترووي العذًذ مً اإلازاهب غير ما كذ ٌعخجذ، ًخعا 

عذٌ بما ًخفم مع الؽيل العام  ىاةم َو خخاس بُنها ٍو معها اإلافمم الصخفي حمُعها ٍو

ذة أو ما ٌعشف باإلااهُذ ألاظاس ي، ومً هزه اإلازاهب: ، ؿ 2014)الفغيرون،  للجٍش

63.) 
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  الخفمُم الىخليModular:  دعم بخلعُم الففدت ئلى معخىُالث أو هخل جمم ٍو

ً وهى أظلى  ت اإلاتن والفىس والعىاٍو ع ًىثر اظخخذامه في اإلاادة الخبًر ب ظهل وظَش

عت واإلاخغيرة، بدُث جشفع هخلت وجىلع ميانها هخلت أخشي في خالت حغير الخبر.  العَش

  الخفمُم غير اإلاىخٍمIrregular:  لعم الففدت ئلى عذد مً ألاؼياٌ اإلاخذاخلت ٍو

 اإلاملىءة بالضواًا أو ما ٌعمى العاللم اإلاخذاخلت.

 جُيي الخفمُم الاظخاStatic وهى الخفمُم الثابذ بدُث جخغير اإلاادة في ول مشة :

 ولىً داخل ؼيل زابذ للففدت.

  الخفمُم الذًىامُييDynamic:  أو اإلاخدشن فُه جيخلل اإلاادة مً أظفل ئلى أعلى أو

العىغ بدعب حجم ؤلاعالهاث وحجم اإلاادة الصخفُت هما جخدشن مً الُمين ئلى 

 شوف.الِعاس أو العىغ جبعا للٍ

  الخفمُم الشأس يVertical: .الزي ًبذأ بخىصَع مىاد الففدت مً أعلى ئلى أظفل 

  الخفمُم ألافليHorizontal:  وفُه جىلع مىاد الففدت مً الُمين ئلى الِعاس

 وهىزا.

  الخفمُم الشباعيQuandrant:  وفُه ًلعم اإلاخشج ـفدخه ئلى أسبعت أكعام

على أهه ـفدت معخللت بؽشه جدلُم مىففلت زم ًبذأ في الخعامل مع ول كعم 

 الخجاوغ بين ألاكعام ألاسبعت.

  الخفمُم اللىشيDiagonal:  خم بخىصَع اإلاادة في الففدت بؽيل كىشي أو ٍو

 مدىسي.

  جفمُم ألاوشFrames:  ًعخعمل لئلبشاص وفُه جىلع اإلاادة الصخفُت داخل ئواس م َو

 حذٌو معين أو على ؼبىت.

 :م ول اإلابالغاث الخفمُمُت مع خؽذ ول العىاـش وفُه حعخخذ جفمُم الذعاًت

الخِبىغشافُت مً حذاٌو وؼبياث وأؼياٌ بهذف حزب الاهدباه وؤلازاسة وحعخعمله 

 عادة الصخف الؽعبُت.

  الخفمُم اإلاخمازلSymmetrical:   عخمذ على الخمازل الؽذًذ في جىصَع اإلاادة َو

ت أو مخىاٌشة وهزلً ألاؼياٌ  والفىس. بدُث جىلع الىخل مخىاٍص
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  الخفمُم غير اإلاخمازلSymmetrical-Non:  هى جفمُم خش جىصع فُه اإلاادة بأي

ؼيل اإلاهم أن جدعع لها الففدت بؽشه أن ال ًإري جىصَعها العين أو ًدذر مً 

ت ما ًمىع مخابعت الففدت واإلاىاد الصخفُت اإلاىحىدة فيها.  الفىض ى البفٍش

  الخفمُم اإلاخخليCircus:  وي هُفما اجفم، وفُه ٌعخخذم اإلافمم أو الخفمُم العش

أي فىىن ئخشاحُت ًشي اظخخذامها في سظم الففدت وبعمهم ًىلم علُه اظم 

الخفمُم العؽىاتي وعادة ما ٌعخعمل في خالت الاظخعجاٌ، وجأخش سظم الففدت 

 ألي مً ألاظباب.

 أهذاف وخصائص الارغوهوميا لذى املصمم الصحفي وإلاخزاج الالكترووي 5.2

ًشي "ئًمُل واسدو" وهى أخذ أظاجزة فً الخفمُم الفشوعُين الزًً أظعىا   

عذدا مً الجشاةذ واإلاجالث الفشوعُت الىبري أهه ًمىً اظخخذام حمُع اإلازاهب ألهه 

فاث حاهضة للخفمُم واإلاهم هىا هى أن هشاعي زالزت أؼُاء وهي:  لِعذ هىان ـو

 .زلافت اإلافمم وخعه الفني 

 اء التي جشبً اللاسب.عذم الىكىع في ألاخى 

  مشاعاة أهبر كذس مً الىلىح والعهىلت والخِعير على اللاسب ومعاعذجه على

 .(62، ؿ 2014)الفغيرون، كشاءة صخُفخه بيل ٌعش

سغىهىمُت جفمُمها باعخباسها أهٍمت ائن ئخشاج الصخف الالىتروهُت و   

هب العلمُت الذكُلت خاظىبُت واجفالُت مشجبىت بالىظاةي اإلاخعذدة ال جخمع ئلى الجىا

فلي وئهما جخعلم بؽيل هبير بالخغ الفني وؤلابذاعي الزي ًمخلىه اإلاخشج الصخفي 

فها في جىلِب العىاـش البىاةُتـ ئال أن هزا ال ًأحي بؽيل عؽىاتي  والجمالُاث التي ًٌى

وغير مذسوط وئهما ًأخز بعين الاعخباس خفاةق اللاسب على الىاب ومعخخذم الصخف 

ُت هما يهخم باألظغ الفِعُىلىحُت والعُيىلىحُت لهم وجِعير اظخخذامهم الالىتروه

لت اإلاخعبت، هاهًُ  للمىاكع مً ئساخت للعين ئلى جفادي ألاخىاء وججىب الىفىؿ الىٍى

عً عذم جىثُف اظخخذام ألالىان الغير مخىاظبت والففل بين الفلشاث بمعاخاث 

جخعب اإلاعخخذم مً حهت وججعل بُماء مىاظبت  وججىب الجمع على معاخاث عٍشمت 
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مخشحاث العمل ؤلاخشاجي للمفمم غير مبذع، غير ملبٌى ومىاظب وفىلىي مً حهت 

ُفت الا   سغىهىمُا التي حععى أهذافها ئلى:أخشي، وهي ٌو

 جدعين مإؼشاث الشاخت. -

 اإلاعاعذة على جِعير الخغير الخىىىلىجي.  -

وعان بما ًدلم حعل البِئت ميسجمت مع خاحاث وكذساث واظخعذاداث ؤلا -

 ساخخه اللفىي ظىاء في العمل أو الاظخخذام. 

لُت اإلاالةمت -  .(17، ؿ 2018)الضاملي ومدعً،  دساظت الٍشوف الفيًز
أدواث التحزيز الصحفي وعىاصز بىاء املحتوى في مواكع الصحف  .3

 الالكتروهيت

 ألادواث والعىاصز التبوغزافيت 1.3

ُا في الخشوف وأؼيالها الخِبىغشاف الباخث "الخاج علي آدم علي" ًدفش

وأهىاعها وجيعُلاتها وألىانها وألاسلُاث التي جىخب عليها جلً الخشوف دون غيرها، وال 

أن هيعب الفىاـل والفشاغاث وألاعمذة والفىس بأهىاعها والشظىماث  -خعبه–ًمىً 

مً  وألالىان ئلى الخِبىغشافُا بأي خاٌ مً ألاخىاٌ بالشغم مً أهمُتها هعىاـش ئبشاص حعضص 

ذ مً اهلشاةُت الخشوف والىق، ئال أنها لِعذ مً حيغ  مممىن الشظالت ؤلاعالمُت وجٍض

)علي،  الخشوف، فالفىس وألالىان في هٍشه أكشب ئلى الجشافًُ منها ئلى الخِبىغشافُا

 .(72، ؿ2015

للخبىغشافُا في الصخافت الالىتروهُت أهمُت هبيرة في مجاٌ بىاء وجفمُم   

اةف جىاـلُت وأخشي حمالُت: الصخف الالىتروهُ اةف منها ٌو  ت ئر جلىم بعذة ٌو

اةف الخىاـلُت التي جإديها الخبىغشافُا في  .أ  اةف الخىاـلُت: وجخمثل الٌى الٌى

 الصخافت الالىتروهُت في:

  ظهىلت اللشاءة: خُث جلىم الخبىغشافُا مً خالٌ جيعُم الىفىؿ ومداراتها

اخخُاس الخشف اإلاىاظب لدعهُل واخخُاس اإلاعافاث اإلاالةمت بين العىىس، و 

، ؿ 2011)مىس ى،  مهمت اللاسب في جللي ممامين الشظالت الخىاـلُت

214). 
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  نها أو ئلافت ئزاسة اهدباه اللاسب: مً خالٌ جبيُي الخشوف أو حعىيرها أو جلٍى

ُفتها الخىاـلُت في حزب  جأزيراث على همي الىخابت جإدي الخِبىغشافُا ٌو

 .(78، ؿ 2015علي، ) اللشاء والخأزير فيهم

  ادة حجم الخشف أو حعىير الخشوف خاـت الىلىح وؤلابشاص: ورلً مً خالٌ ٍص

ت والفشعُت على ظبُل اإلاثاٌ لغاًت ئبشاصها  ً الثاهٍى فُما ًخعلم بالعىاٍو

 وجىلُدها و حعهُل اللشاءة على اإلاخللي.

اةف الجمالُت التي جإديها الخبىغشافُ .ب  اةف الجمالُت: وجخمثل الٌى ا في الٌى

 (.214، ؿ 2011: )مىس ى، الصخافت الالىتروهُت في

  حمالُاث الؽيل: عىذما جخماش ى الخبىغشافُا مع الفىس عبر مإزشاث اللىن

والخذسج اللىوي والٍالٌ والخجعُم واـىفاف اليلماث لخأخز ؼىال فىُا، 

 ًفبذ الىق عىفشا مً عىاـش ججمُل العمل الفني الخفمُمي.

  ين الففداث: حعخخذم ين خلفُاث الففداث عبر الخىشاس جٍض الخبىغشافُا لتًز

الىمىي أو جخفُف لىن الىخابت ختى ال جخخلي هفىؿ الخلفُت مع هفىؿ 

 الىاحهت.

  ئًفاٌ سظاةل جىاـلُت ئلافُت حغني الخفمُم: مً خالٌ اخخُاس الىخابت راث

ت والخىىىلىحُت.  الذالالث الثلافُت والىفعُت والخماٍس

 زافيكيتألادواث والعىاصز الغ 2.3

حؽير العىاـش الغشافُىُت ئلى أي عىفش ٌؽترن في بىاء الففدت دون أن ًيىن   

ملشوءا، أي أن جخلى جماما مً الخشوف واليلماث، ولزلً أظماها البعن عىاـش مشةُت 

Visual  ملابل العىاـش اإلالشوءةVerbal ومفىلر ،Graphic  ل هى الففت في ألـا

لي بالال أي الشظم أو الىلؾ ومً هىا ـاسوا  Grapheinجُيُت اإلاؽخلت مً اإلافذس ألـا

ًىللىن على هزه الففت على الشظىم الفىُت، وخاـت جلً التي جيؽش في الصخف بهذف 

دعم مدخىي ألاخباس واإلاىلىعاث الصخفُت، زم جم حعمُم اإلافىلر ليي ًىلم على 

ىجىغشافُت مثال، العىاـش الؽبيهت بالشظىم مً خُث وىنها مشةُت غير ملشوءة والفىس الف

زم دخل اللىن لمً هزه العىاـش الغشافُىُت، باعخباسه وظُلت الشؤٍت ألاولى ختى لى 

ً عىفش ملشوء  .(2015)اللبان،  اظخخذمىاه في جلٍى
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للذ اظخفادث الفىسة الصخفُت بؽيل هبير مً جىىىلىحُاث ؤلاعالم والاجفاٌ و  

ىال ئلى  ما أفشصجه الىٍم الشكمُت مً حغُيراث بالجملت على اث الخعامل معها ـو معخٍى

ش الشكمي في هزا العُاق، حعخمذ اإلاىاكع والصخف الالىتروهُت بفىسة عامت على ؛ الخفٍى

 و ًمىً أن هذسحها في هىعين: عذة أهىاع مً الفىس 

 Graphical Interchange": هي اخخفاس لـ GIFالىىع ألاٌو "ـىسة اليعم  -

Format 

 Joint Photographic Experts": هي اخخفاس لـ JPEGالىىع الثاوي "ـىسة اليعم  -

Group 

 ألادواث والعىاصز الزكميت 3.3

 : (Hypertext)الىص الفائم  1.3.3

مً خالٌ مفىلخاث عذة: الىق اإلادؽعب،  Hypertextُعّشب مفىلر الـ   

الىق اإلاترابي، الىق الفاةم، الىق اإلاخعالم، الىق اإلامنهل، الىق اإلافشع والىق 

بمعنى  Textبمعنى فىق، و  Hyperخم جلذًم جشحمت مشهبت مً البادةت: اليؽي. وأخُاها ً

الىق، لُفبذ اإلالابل هى "ما فىق الىق" هما ًخم أخُاها الخفاً على الىق ألاعجمي 

ني،  "هُبرجىعذ"  .(48، ؿ 2015)مٍش

والىق الفاةم هى هق سكمي غالبا ما هجذه بلىن مغاًش عً لىن اإلاتن هيل، بمجشد الىلش 

و إلاعه والمغي علُه ًلىد اإلاعخخذم ئلى معلىماث أخشي وجفاـُل أهثر خٌى ما علُه أ

جم المغي علُه، وعلى ظبُل اإلاثاٌ ئرا لغي اإلاعخخذم على ولمت أو مفىلر غير 

ذ  فا عىه، أو مثال ئرا حعلم ألامش بصخفُت ًٍش مفهىم في الخبر جٍهش له فلاعت جلذم حعٍش

ي على اظم الصخفُت لُدُله اإلاىكع ئلى ـفدت معشفت ألاهثر عنها فاهه ًىفي أن ًمغ

أخشي جخممً ظيرتها الزاجُت، وهىزا ئرا ما أساد الاوالع أهثر خٌى خذر ما وخٌى ول ما 

ه... الخ  هخب بخفـى

ش هفء في الصخافت الالىتروهُت:   ًإمً اظخخذام هق فاةم بخفمُم مبخىش وجدٍش
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  ٌ على ما ًىاظب مً  مشوهت عالُت في الخعامل مع الىق وظهىلت في الخفى

 معلىماث.

 .ئمياهُت الخىظع في البدث والخفٌى على معلىماث أؼمل 

 .ظهىلت التراحع والعىدة ئلى هلىت البذاًت 

  وحىد الىلاه العاخىتHot spot  أوHot points  ٌعمذ للمعخخذم باحشاء

الشبي بين اإلافاهُم واإلاذاخل اإلاخخلفت مما ًإدي ئلى فخذ مجاٌ البدث بؽيل 

 أهثر دكت.أوظع و 

  أن الىق الفاةم ًلذم معلىماث وفم اخخُاج اللاسب 

  ٌعشك عذدا مً الخلىُاث اإلاشةُت واإلاعمىعت التي حعخخذم لخدعين مفهىم

الىق هما ًلىم بخلعُم الىق ئلى وخذاث ـغيرة عىذما ًيىن الىق هبير 

 .(164، ؿ 2015)حذًذ،  الدجم

ف الالىتروهُت ئلى ؼبىت وهىزا خٌى الىق الفاةم الاهترهذ ومىاكع الصخ  

ضخمت مً اإلاعشفت واإلاعلىماث للصخفُين مً حهت و للجمهىس اإلاخللي مً حهت أخشي، 

ش العُاق وؼفافُت ألاخباس، ولىح اإلافادس وحججها،  وهزا ٌعاهم في جذعُم وجىٍى

باإللافت ئلى كذسة اإلاعخخذم على الخفٌى على العذًذ مً الخفاـُل باللذس الزي 

ذه خٌى مىلى   ع واخذًٍش

 (Domingo, 2006, p 74). 
 : (HyperLink)الوصالث والزوابط الفائلت  2.3.3

الث وسوابي الاهترهذ اإلاىحىدة على أي ـفدت في مىكع الصخُفت    هي جلً الـى

الالىتروهُت خُث جىلل اإلاخففذ أو اللاسب مً ـفدت ئلى ـفدت أخشي بهذف ئخالتها 

ت باإلاىلىع الزي هى بفذد الاوالع ئلى مممىن ئعالمي آخش ًيىن مشجبىا أو راث ـل

مىً جلعُمها ئلى هىعين:  علُه، ٍو

  سوابي وئخاالث داخلُت: وهي سوابي جلىم بىلل اإلاخففذ ئلى ـفدت أخشي على

الاهترهذ بمجشد المغي أو الىلش على أن جيىن هزه الففدت داخل هفغ مىكع 

 الصخُفت الالىتروهُت التي وحذ بها رلً الشابي.



وفاء بورحلي /أ  ل،د/ عبذ الزساق غشا  
 

168 

 

 خاسحُت: وهي سوابي جلىم بىلله ئلى ـفدت أخشي إلاىكع آخش،  سوابي وئخاالث

كذ ًيىن لصخُفت أخشي على ظبُل اإلاثاٌ أو ووالت ألاهباء التي جمثل مفذس 

 الخبر اإلاىلع علُه.

 & Multimedia)الوضائط املتعذدة والوضائط الفائلت  3.3.3

Hypermedia) : 

ن مفىلر وبي Hypermediaًفشق البعن بين مفىلر الىظاةي الفاةلت  

في أن الىظاةي اإلاخعذدة لِعذ بالمشوسة جفاعلُت على  Multimediaالىظاةي اإلاخعذدة 

الشغم مً أن بعما مً مىخجاتها جفمم ليي جدلم هىعا مً اإلاؽاسهت مً حاهب اإلاخللي 

ؤلاًجابي في خين أن بعمها آلاخش ًىحه ئلى اإلاخللي العلبي، وفي ملابل رلً هجذ أن 

الفاةلت جخىلب داةما هىعا مً اإلاؽاسهت مً حاهب اإلاخللي. وحعخبر الىظاةي ؤلاعالمُت 

شا للىظاةي اإلاخعذدة ألنها جلذم وظاةي أغنى وبذاةل أهثر،  الىظاةي الفاةلت جىٍى

ولخىلُذ مفهىم الىظاةي الفاةلت ًجب البذء مً هلىت الىق الفاةم الزي ًدُذ 

الث جدُل اإلاعخخذم ئ لى ـفداث أو وزاةم أو مىاكع الخجٌى عبر ؼبىت الاهترهذ عبر ـو

الث جدُذ للمعخخذم الخجٌى لىً  أخشي، أما الىظاةي الفاةلت فخدخىي أًما على ـو

الث  م ـو لِغ عبر اليلماث فلي بل عبر الفىس أو اإلاىظُلى أو الفُذًى أًما عً وٍش

ظبم ولعها فُما بين هزه الىظاةي فعىذ الىلش مً حاهب اإلاعخخذم على الشوابي 

 أهثر مً وظُي.بوظاةي أخشي مشجبىت بها لُخم جلذًم هفغ اإلادخىي ًيخلل ئلى 

 جحليل هتائج الذراضت .4

ُف الا   سغىهىمُا الخفمُمُت وحمالُاث أزبدذ مخشحاث الذساظت اإلاُذاهُت غُاب جٌى

ت بما حعلها  ت في بىاء مدخىي الصخف الالىتروهُت الجضاةٍش ٍش الهىذظت الؽيلُت والخدٍش

ذاساتها اإلاىبىعت،  بذاعجدعم بالىمىُت وغُاب ؤلا  ئلى حاهب وحىد مداواة ؼيلُت إـل

جدعين جفمُم مىاكع الصخف  ئلى سغىهىمُا التي تهذفعذم الاهخمام باال وبذا واضخا 

عذم الاهخمام بخدعين هزلً واخترافُتها وجدلُم ؤلابذاع لذي مفمميها ومخشحاتهم، و 

مع ال جيسجم بِئت الفبرص أن هزه مإؼشاث الشاخت إلاعخخذم وكاسب هزه الصخف 

، وهى ما ًذٌ على عذم خاحاجه واظخعذاداجه بما ًدلم ساخخه اللفىي في الاظخخذام
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وعي وولىح الشؤٍت لذي اللاةمين باالجفاٌ عمىما واإلاخشحين الصخفُين باألخق 

 ٍخجلى رلً مً خالٌ الىخاةج الخالُت:بخفاةق الجمهىس وخفاةق الىظُلت و 

 

 خزاج الصفحت الزئيطت:باليطبت الرغوهوميا جصميم وإ 1.4

  جدبع ول مً صخُفتي "الؽشوق أون الًً" و "البالد هذ" أظلىب "البىابت

ئر ًشهض هزا ألاظلىب  « home page »الالىتروهُت" في جفمُم ـفدتها الشةِعت 

ً الخاـت باألبىاب واإلاىاد الصخفُت  على عشك مجمىعت هبيرة مً العىاٍو

ذم جلذًم أي جفاـُل عما جخىافش علُه اإلايؽىسة في الففداث الذاخلُت، مع ع

ً مع كلت اإلالذماث وهذسة اإلاخىن سغم أن  اإلاىاد الصخفُت، فُعخمذ على العىاٍو

عذدا مً الباخثين واإلاخخففين ًيخلذ هزا ألاظلىب وىهه ٌعمل على حؽخِذ 

 .كشاء الصخف الالىتروهُت بىثرة الشوابي وحؽعبها

ًً" فدعخخذمان أظلىب "الىخذاث أما صخُفتي "الخبر" و "النهاس أون ال   

الالىتروهُت" مً خالٌ ظشد ألاخباس على الففدت بؽيل مىحض، مع وحىد سوابي في نهاًت 

برص هزا ألاظلىب ملخفا أو ملذمت الخبر مع  ول مىحض لالظتزادة خٌى مىلىع الخبر، ٍو

الفىسة اإلاعبر عً الخذر، هما ًىحذ في هزا ألاظلىب كىاةم حاهبُت للذخٌى على 

 ألابىاب ألاخشي الخاـت بالصخُفت.

  لم حعخىع الصخف الالىتروهُت واإلاخشحين اإلاعإولين عً أسغىهىمُتها

ت مميزة لها ئر هجذ أنها جىذسج حمُعها لمً مذسظت  ،الخفمُمُت ئعىاء هٍى

الخفمُم اإلاخخلي الزي ٌعخبر عؽىاةُا ٌعخعمل عادة في خالت الاظخعجاٌ وجأخش 

لي بين عذًذ اإلاذاسط في هفغ الىكذ ئر أن: سظم الففدت، فىجذ أنها جخ

صخُفت الخبر حعخمذ في حضئها العلىي مذسظت الخفمُم الىخلي سأظُا زم 

اإلاخمازل؛ الؽشوق حعخمذ جفمُما هخلُا ئظخاجُىُا زم جخدٌى ئلى الغير مىخٍم في 

الجضء العفلي مً الففدت؛ البالد حعخمذ جفمُما غير مىخٍما زم أفلي مخمازل 

للخفمُم الغير مىخٍم، أما النهاس فخىىلم مً الخفمُم الىخلي الغير زم حعىد 

 مىخٍم زم الخمازلي زم الغير مىخٍم.
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 :باليطبت للهىذضت الشكليت وبىاء محتوى املادة إلاعالميت 2.4

  اعخماد الصخف الالىتروهُت عُىت الذساظت على الىلل اليامل للمىاد الصخفُت

ت اإلايؽىسة في وسخها وئـذاسا ٍش  تها الىسكُت اإلاىبىعت، وهى ما ٌؽير ئلى:الخدٍش

سغىهىمُا في ٌل عذم مشاعاة هزه الصخف إلاميزاث هزه الىظُلت غُاب الا  -

الخىىىلىحُت مً حهت وخفاةق كشائها ومعخخذميها مً حهت أخشي، خاـت 

ت والهىذ ٍش ً للعماث الخدٍش ُت ظفُما حعلم على ظبُل اإلاثاٌ مشاعاة العىاٍو

ت التي الؽيلُت الخاـت بالصخف  الالىتروهُت، وهزلً حجم اإلاادة ؤلاخباٍس

 كت هٍشا ألن اللشاء ًمسخىن وال ًلشؤون ول ش يء.ذجفشك الاخخفاس وال

ش للصخافت الالىتروهُت  - ش اإلاىاظبت في فىُاث جدٍش ُف كىالب الخدٍش عذم جٌى

وئغفاٌ  -الهشم اإلاللىب واإلاعخذٌ واإلاخذسج-والاهخفاء باللىالب اإلاخعاسف عليها 

ام اللىالب ألاهثر اوسجاما مع خفاةق الىظُلت هىمي لىخت اظخخذ

ت للمدخىي بين  ٍش الخفمُم الزي ًجمع في هىذظخه الؽيلُت والخدٍش

الىظاةي اإلاخعذدة والىق، أو كالب اإلالاوع وهمي اللاةمت اللزان ًشاعُان 

 خفاةق معخخذم وكاسب الصخافت الالىتروهُت.
 ت، الغزافيكيت والزكميت(: باليطبت للعىاصز البىائيت )التبوغزافي 3.4

حاء اظخخذام الصخف الالىتروهُت للعىاـش البىاةُت همىُا ظىاء وان رلً فُما 

شه خفمُم الًخعلم ب  ورلً مً خالٌ:والهىذظت الؽيلُت للمدخىي أو جدٍش

  ُف العىاـش الخبىغشافُت ووٌُفتها الجمالُت والخىاـلُت عذم ئفادتها مً جٌى

وعذم جيعُلها مع الفىس، دون اظخخذام  ئر احعمذ بالبعاوت الؽذًذة

مإزشاث اللىن والخذسج اللىوي والٍالٌ والخجعُم واـىفاف اليلماث بؽيل 

 فني مبذع.

  عذم ئفادتها مً الخذود اإلافخىخت واإلاعاخاث التي جمىدها الىظُلت في جذعُم

غشافُىُت أهثر واهخفائها بفىسة واخذة ئن  اإلادخىي واإلاادة بفىس وعىاـش

 ، ؼيلها ؼيل اإلامامين في الصخافت اإلاىبىعت.ر مخدشهت عمىماغي وحذث



 أرغوهوميا التصميم ومزوهت الهىذضت الشكليت ملحتوى املواكع إلاخباريت الجشائزيت
 

171 

 

  ت مً العىاـش الشكمُت في بىاء عذم اظخفادة الصخف الالىتروهُت الجضاةٍش

أحي هزا بالخففُل مً خالٌ:   مدخىاها ٍو

  ًٍتوفُذًى  ملاوع ـىجُتعذم ؤلافادة مً اظخخذام الىظاةي اإلاخعذدة م 

فها بؽي فتها جٌى النهاس "ل عؽىاتي غير مذسوط، في خين أن بؽيل هبير، وئن ٌو

)الزي جشبىه  التي جمع في هىذظتها الؽيلُت سهىا للبث الحي ةالىخُذ "أون الًً

ىهُت( ئال أهه غير مخاح ول الىكذ وحعخخذم فُه عىاـش زلُلت  بلىاتها الخلفٍض

ٌى ئلُه.  جدذ مً ظشعت الـى

 الخٍت ول عذم اظخخذام الىق الدؽعبي في حمُع الصخف ومً خالٌ م

، وهى ما ًدُل ئلى عذم باخخالف أهىاعها الصخفُت واإلاىلىعاجُت اإلامامين

عخبر هلق  جىفش هزه الصخف على كاعذة بُاهاث جذعم هزا العىفش الشكمي َو

ش الؽيل واإلاممىن، خاـت وأن الىق  مخأخش هثيرا مً خالٌ هىذظت وجىٍى

 لىتروهُت.الفاةم مً أهم العىاـش الشكمُت التي جميز الصخافت الا

  عذم اظخخذام ؤلاخاالث والشوابي الخاسحُت والاكخفاس على ؤلاخاالث الذاخلُت

، في خين ال حعخمذ هال مً "أون الًً والؽشوق أون الًً"باليعبت للنهاس 

 عليها نهاةُا. "الخبر والبالد هذ"صخُفتي 

  ت للخذماث الخفاعلُت اإلاباؼشة عذم ئجاخت الصخف الالىتروهُت الجضاةٍش

 ىخذًاث والاجفاٌ باإلادشسًٍ.واإلا
 :خاجمت

ت والصخف   ٌعخبر جفمُم اإلاىاكع الالىتروهُت عمىما، اإلاىاكع ؤلاخباٍس

الالىتروهُت بىحه خاؿ هجضء مً جىبُلاث الاسغىهىمُا اإلاشجبىت بالخاظىب 

وألاهٍمت الاجفالُت أسلُت خفبت لخدلُم ؤلابذاع فُما حعلم باإلخشاج وحمالُاث 

اتها وجشجِب عىاـشها، ورلً ًخىلب أوال معاًير علمُت الهىذظت الؽيلُت  لبىاء مدخٍى

وعملُت جشاعي خفاةق الىظُلت واإلاعخخذم على خذ ظىاء ئلى حاهب الخغ الفني 

والخلذًش ؤلابذاعي الزي ًلىم به اإلافمم في اسغىهىمُت هزه البِئت الاجفالُت 

خترافُت، ئال أن الصخف والاظخفادة مً جلىُاتها اإلاخىىسة واإلاخالخلت لُفل ئلى الا 

ت عمىما حعاوي مً اللفىس وهمىُت الخفمُم وعذم الاظخفادة  الالىتروهُت الجضاةٍش
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مً العىاـش البىاةُت الخىىىلىحُت اإلاخخلفت في هىذظت مدخىاها وىنها جلىم ئلى 

دسحت هبيرة بمداواة ئـذاساتها اإلاىبىعت في وسخها الالىتروهُت، ما حعلها غير كادسة 

ت واضخت لها سغم ؤلابذاع اإلاخىاـل الزي ٌؽهذه هزا اإلاجاٌ  على خلم هٍى

والعماث الاجفالُت التي ًىفشها، وعلُه وحب على اإلاخخففين اإلاخشحين لذي 

ت الاظخفادة مً مذاسط الخفمُم وؤلاخشاج الصخفي  الصخف الالىتروهُت الجضاةٍش

ص واظخخذام العالمي وهزلً ئبذاعاث اإلافممين في هزا اإلاجاٌ مع لشوسة ئبشا

خفاةق الصخافت الالىتروهُت بؽيل أهبر ومىاهبت جىىساتها لخدلُم ؤلابذاع 

 .والاخترافُت على أعلى معخىي لمنها
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