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 : األوىل احملاضرة
 الصحفية: األنواع 

 
 تعريف األنواع الصحفية: -أوال

ذلا بنية داخلية متماسكة وتتميز ابلطابع الثابت واالستمرارية تعرف أبهنا أشكال وصيغ تعبَتية 
وتعكس الواقع بشكل مباشر وواضح وسهل، وتسعى لتقدًن وربليل وتفسَت األحداث والظواىر 

ادلختصون يف اإلعالم على أن األنواع  رىك إيصال رسالة زلددة للقارئ، ويوالتطورات مستهدفة بذل
الصحفية تنقسم إىل أربع: إخبارية، استقصائية، ربليلية، وتعبَتية، فإذا كانت كل ىذه األنواع ادلعمول هبا 
يف الصحافة ادلكتوبة أثناء تناول ادلواضيع اإلعالمية بصورة سليمة، وإعطاء صيغة صبالية ذلذه ادلضامُت 

يذكر ادلختصون أن األنواع الصحفية و  .1و الشأن ابلنسبة للصحافة اإللكًتونيةلتحقيق أتثَت أكرب فما ى
جاءت لتًتجم حاجة القارئ ومساعدتو على متابعة األخبار وفهم دالالت وإدراك خلفيات وإشباع 
اجلمهور وتسليتو وتثقيفو، إىل أن النص اإللكًتوين الواحد يكفل إصلاز ىذه ادلهمة دبفرده، إذ حيتوي 

 . 2أو آبخر على عدة نصوص يتوىل كل واحد منها إصلاز إحدى ادلهام ادلذكورةبشكل 
ن األنواع الصحفية ادلشهورة يف الصحافة ادلكتوبة قد ال تستغل كلية من قبل ىذه الوسيلة احلديثة، إ

حىت قد تكفيها ادلقدمة اليت تدعو دلالحقة ومواصلة ادلواضيع يف الصفحات ادلوالية، والزال الوقت مبكرا 
وابلرغم من ىذا ففنيات التحرير يف  .ضلكم إن كان حقيقة أمهية ذلذه األنواع يف عامل الصحافة اإللكًتونية
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احملتوى  أبسلوب سلتصر ودقيق وبسيط ألن اجلريدة اإللكًتونية تغَتت فهي تتطلب من الصحفي الكتابة 
 3.مدعم ابلصور والصوت

 
 

 اإللكرتونيةلفنون التحريرية للصحف ا-اثنيا
 4خيتلف أسلوب التحرير الصحفي ابختالف الفنون واألمناط والقوالب الفنية للتحرير الصحفي، وىي:

 اخلرب الصحفي اإللكرتوين: -1
 تعريفه: -1-1
 اإللكًتونيلللة الصلللحيفة" ظهلللور كلللان ادلطبوعلللة الصلللحافة شلللهدتو اللللذي التطلللور معلللامل أبلللرز ملللن لعلللل

ابسلللللتدعائها  القلللللارئ ويقلللللوم اإلنًتنلللللت، شلللللبكة عللللللى نشلللللرىا يلللللتم الللللليت الالورقيلللللة الصلللللحيفة إىل إشلللللارة يف
 .بطباعتلللو يرغلللب ملللا وطبلللع منهلللا، يريلللدىا الللليت ادللللادة حفللل  إىل ابإلضلللافة داخلهلللا، والبحللل  وتصلللفحها

 مواقلللع الصلللحف عللللى بثهلللا يلللتم الللليت األخبلللار إىل يشلللَت اللللذي "االلكلللًتوين اخللللرب" مفهلللوم ظهلللر ىنلللا ملللن
وتلللللللللللزود  مسلللللللللللتمرة، ربلللللللللللدي  عمليلللللللللللة إىل ادلواقلللللللللللع غالبيلللللللللللة يف األخبلللللللللللار ىلللللللللللذه وزبضلللللللللللع اإللكًتونيلللللللللللة،
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أنواع 
التحرٌر 
 الصحفً

 التحرٌر االستقصائً

 التحقٌق

 الحدٌث

 المقابلة

 اللقاء

 الدراسة االعالمٌة

 :تحرٌر مواد الرأي

 التعلٌق

 االفتتاحٌة

 الزاوٌة

 الخاطرة

 العمود 

 المقال

 :التحرير االخباري

 الخبر البسيط

 الخبر المركب

 القصة اإلخبارية

 التقرير اإلخباري

 التحليل  االخباري

 الموضوع اإلخباري



ابألحللللللللداث  ربطهللللللللا واخللفيللللللللات، إىل جانللللللللب ابلصللللللللور والتلفزيونيللللللللة الصللللللللحفية األخبللللللللار شللللللللأن شللللللللأهنا
 وادلعلومات البياانت وقواعد ادلشاهبة

 :االلكرتوين اخلرب مميزات -1-2
ادلطبوعللللللة  الكلمللللللة علللللللى األمللللللر يقتصللللللر ال إذ األخبللللللار تقللللللدًن يف ادلسللللللتخدمة الوسللللللائط تعللللللدد- 
ادلنطوقلللللللة  الكلملللللللة عللللللللى يقتصلللللللر ال كملللللللا الصلللللللحفي، اخللللللللرب يف احللللللللال كملللللللاىو الفوتوغرافيلللللللة والصلللللللورة
مللللللللزوداً  يقللللللللدم اإللكللللللللًتوين فللللللللاخلرب والتلفزيللللللللوين، اخلرباإلذاعللللللللي حللللللللال يف ىللللللللو كمللللللللا ادلتحركللللللللة والصللللللللورة

دلسلللللتخدم  ديكلللللن كملللللا الثابتةوادلتحركلللللة، والصلللللور ادلطبوعلللللة الكلملللللة يشلللللمل إذ السلللللابقة، الوسلللللائط بكلللللل
 .صوتياً  للخرب االستماع الكمبيوتر
الورقيللللة  الصللللحافة يف احلللللال ىللللو كمللللا مكرىللللا ادلسللللتخدم يكللللون ال إذ وتنوعهللللا، ادلصللللادر تعللللدد- 
الصلللللللللحيفة،  منلللللللللدوبو جيمعهلللللللللا الللللللللليت لألخبلللللللللار فقلللللللللط التعلللللللللرض عللللللللللى اإلذاعيةوالتلفزيونيلللللللللة واحملطلللللللللات
للتعللللللللرض  ادلواقللللللللع بللللللللُت التنقللللللللل ويسللللللللتطيع الشخصلللللللليلألحداث، وتقللللللللديرىم نظللللللللرىم وجهللللللللة وتعكللللللللس
 .الواحد احلدث يف الرواايت دلختلف

 .الساعة مدار على لألخبار ادلستمر التحدي - 
  شبكة اإلنًتنت. يف أو ادلوقع داخل سواء اإلخباري األرشيف ويف األخبار داخل البح  - 

تقلللللدًن  األخلللللرى، و ادلواقلللللع يف أو ادلوقلللللع داخلللللل ذللللللا ادلشلللللاهبة ابألخبلللللار ادلنشلللللورة األخبلللللار بلللللط ر-
 .اخلرب يف الواردة واألماكن والشخصيات األحداث عن خلفيات و أكثر إضافات
  خطوات التحرير الصحفي اإلخباري: -1-3
 التخطيط لتغطية اخلرب ادلتوقع، وربديد احملاور، وتقسيمها بُت احملررين.    -
 من ادلصادر ادلختلفة. صبع ادلعلومات ادلتعلقة ابخلرب    -
 التقاط الصور الرقمية ادلناسبة للخرب.    -
 مراجعة ادلادة الصحفية ادلكتوبة واستكماذلا.   -
 تقييم ادلادة دلعرفة مدى صالحيتها للنشر.   -
 ذبهيز الرسوم التعبَتية واليدوية ادلصاحبة للموضوع.    -
 ربديد شكل ادلادة اإلخبارية.    -
 النهائي للنص.التحرير     -
 ادلراجعة النهائية.    -
 التقييم النهائي للنص وربديد أولوايت النشر.  -
 التقرير الصحفي اإللكرتوين:    -2
 تعريفه:  2-1 



يف سللللَتىا، وحركتهللللا الديناميكيللللة، كمللللا أنللللو ال   ىللللو "رلموعللللة ادلعللللارف وادلعلومللللات حللللول الوقللللائع
الشللأن يف اخللرب، وإمنللا يسلتوعب وصللف الزملان، وادلكللان، يسلتوعب اجلوانلب اجلوىريللة يف احللدث كمللا ىلو 

واألشلللللخاص، والظلللللروف الللللليت تلللللرتبط ابحللللللدث"، ويسلللللمح التقريلللللر الصلللللحفي  بلللللراز ا راء الشخصلللللية و 
 . التجارب الذاتية للمحرر"

"ىللو مللادة إخباريللة زبللدم فكللرة واحللدة، وتعلللق علللى مللا ىللو أعمللق مللن اخلللرب،  التقريررر اإللكرررتوين:
 ادلعلومات ادلوثقة"ويستمد من 

 
 شروط التقرير الصحفي اإللكرتوين:-2-2
 ينبغي أن تتوفر يف التقرير الصحفي اإللكًتوين رلموعة من الشروط، ىي:   
 كلمة.  444أال تتجاوز عدد كلماتو     -
 االلتزام ابللغة ادلباشرة، واألسلوب البسيط الواضح.   -
 لتعزيز زلتواه يف أقل قدر شلكن من الكلمات.ديكن استخدام معلومات وإحصائيات     -
 ال يذكر احملرر رأيو يف التقرير اإللكًتوين.   -
  عناصر التقرير اإللكرتوين:-2-3
 سبهيد عن موضوع التقرير.   -
 شرح األحداث اجلارية.    -
 خلفية عن األحداث ادلاضية.    -
 تفسَتات وتعليقات األشخاص ادلشًتكُت يف احلدث.    -
 واثئق وإحصاءات يف موضوع التقرير.   -
 مشاىد حية من قلب األحداث.    -
 الربط دبواقع ذلا عالقة دبوضوع التقرير.   -
 نتائج احلدث.   -
 التحقيق الصحفي:    -3
التحقيق الصحفي واحد من أىم الفنون الصلحفية، فهلو جيملع بلُت علدد ملن الفنلون التحريريلة يف  

آن واحللد، حيلل  جيمللع بللُت اخلللرب واحلللوار والللرأي، وىللو مللن أصللعب الفنللون التحريريللة، إذ يتطلللب مقللدرة 
ؤسسللة وكفللاءة عاليللة مللن احملللرر، ويعللد احملقللق أو الصللحفي بقسللم التحقيقللات مللن أىللم الصللحفيُت يف أي م

إعالمية، وحىت يكون الصحفي يف ىلذا القسلم البلد وأن يكلون ذا خلربة وملراس يف رللال الصلحافة، حيل  
يكون قد تعلم وعرف كيف حيصل على اخللرب، وكيلف جيلري احللوارات واللقلاءات الصلحفية، وكيلف يفسلر 



يفسلللر الواقعلللة أو  أو يعللللق عللللى ملللا يقلللال ملللن آراء، وكيلللف يلللوازن بينهلللا، ليقلللدم يف النهايلللة ربقيقلللاً صلللحفياً 
 احلادثة أو القضية موضع التحقيق.

يقللوم التحقيللق الصللحفي علللى خللرب أو فكللرة أو مشللكلة أو قضللية يلتقطهللا الصللحفي مللن ا تمللع 
الللللذي يعللللي  فيللللو، ا يقللللوم مبمللللع مللللادة ادلوضللللوع دبللللا يتضللللمنو مللللن بيللللاانت أو معلومللللات أو آراء تتعلللللق 

الللذي يللراه صللاحلاً لعللالج ادلشللكلة أو القضللية أو الفكللرة اللليت  ابدلوضللوع، ا يللزاوج بينهللا للوصللول إىل احلللل
 يطرحها التحقيق الصحفي.

 احلديث الصحفي:    .4
احللدي  الصللحفي ىللو :" فلن يقللوم علللى احللوار بللُت الصللحفي وشخصلية مللن الشخصلليات، وقللد 

فلة يستهدف احلصلول عللى أخبلار ومعلوملات جديلدة، أو شلرح وجهلة نظلر معينلة، أو تصلوير جوانلب طري
  أو غريبة، أو مسلية يف حياة ىذه الشخصية

ال خيتللللف احللللدي  الصلللحفي اإللكلللًتوين علللن احللللدي  الصلللحفي، إال أن صلللياغتو أتخلللذ جانبلللاً ملللن 
االعتبلارات الليت توفرىللا التقنيلة احلديثللة الليت تسللمح للصلحفي بكتابللة احللدي  الصللحفي ابسلتخدام وسللائل 

 .و، وادلقاطع الصوتية، والروابط الفائقةأخرى إىل جانب الكلمات، مثل: لقطات الفيدي
 

 ادلقال الصحفي:     -5
 تعريفه:-5-1

يعللد ادلقللال الصللحفي األداة الصللحفية اللليت تعللرب بشللكل مباشللر عللن سياسللة الصللحيفة، وعللن آراء 
بعلللت كتاهبلللا يف األحلللداث اليوميلللة واجلاريلللة، ويف القضلللااي الللليت تشلللغل اللللرأي العلللام احملللللي واللللدو ، ويقلللوم 
ادلقلللال بشلللرح وتفسلللَت األحلللداث اجلاريلللة والتعليلللق عليهلللا دبلللا يكشلللف أبعادىلللا ودالال لللا ادلختلفلللة، ويتمتلللع 

 .ادلقال الصحفي خباصية النشر اليومي، مثل: ادلقال االفتتاحي
يعتملللد ادلقلللال عللللى طللللرح فكلللرة جديلللدة أو رؤيللللة خاصلللة دلوقلللف مللللن مواقلللف احليلللاة، أو يعللللرض 

عللن أبعادىللا، ومعانيهللا، ويسللاعد يف تكللوين وجهللة نظللر ذباىهللا، مشللكلة أو قضللية أو حللدث، ويكشللف 
 وينشر يف مواقع ابرزة على صفحات الصحف، ويوضع لو أيقونة شليزة يف الصحف اإللكًتونية.

وفيملللللا يتعللللللق ابلعملللللود الصلللللحفي يتعلللللُت اإلشلللللارة إىل أن الصلللللحيفة اإللكًتونيلللللة ال تعتملللللد عللللللى 
 على الفضاء الذي تتيحو الشاشة األعمدة مثل الصحيفة ادلطبوعة، بل تعتمد

   " ادلقال": خطوات حترير -5-2
 ربديد فكرة النص األصلي.    .1
 ربديد ادلعلومات الالزمة.    .2
 صبع البياانت احلالية والراىنة.    .3



 اختيار البناء الفٍت لنص ادلقال.    .4
 ربرير ادلقال.    .5
 وأسلوبياً وقانونياً.مراجعة ادلقال لغوايً ومعلوماتياً     .6
 اغة يف بعت األحيان.ياستكمال ادلعلومات وإعادة الص    .7
 التقييم النهائي وربديد أولوية النشر.    .8
   القصة الصحفية اإللكرتونية:    -6

 تعريفها: -6-1
ىلللي القصلللة الللليت تبلللٌت عللللى خلللرب صلللحفي، وجيلللد الصلللحفي أنلللو ديكلللن أن يكتلللب عنهلللا موضلللوعاً 

وربتلللاج القصلللة الصلللحفية اإللكًتونيلللة أن يكتبهلللا الصلللحفي اللللذي يتمتلللع ابإلحسلللاس الصلللحفي، جلللذاابً، 
حي  يستطيع أن يتنبأ ابألحداث، ويستعُت ابلوسائل اليت تساعده على كتابتها يف وقتها ومكاهنا، وتركلز 

، ملللع القصلللة اإلخباريلللة عللللى إخبلللار القلللارئ دبلللا حلللدث، وأيلللن، وملللىت، وغلللَت ذللللك ملللن األسللل لة اإلخباريلللة
 االستعانة بوجهات النظر واالقتباس من التصرحيات.

 عناصر بناء القصة الصحفية: -6-2
 مقدمة تتضمن أكثر من زاوية إخبارية.  -
 معلومات لشرح وتفسَت ما ورد يف ادلقدمة.   -
 مادة اثنوية وعدد من ادلوضوعات والزوااي اإلخبارية الفرعية.   -
 خدمات ضرورية.    -

 أكثر لألفكار ادلتضمنة يف ادلقدمة.تفسَت     
 التغطية اخلاصة:    -7

تركز على الشكل ادلباشر، وتقلدًن صلورة أكثلر مباشلرة للموضلوع، وىلي التغطيلة ادلسلتخدمة إلضلاءة 
 . حدث معُت، وإبرازه ابستخدام تقنيات اإلنًتنت، ويستخدم ىذا الفن تقنية الفالش

 الكاريكاتري:    -8
سلللم، وىلللو صلللورة تبلللالغ يف إظهلللار ربريلللف ادلالملللح الطبيعيلللة أو خصلللائص فلللن سلللاخر ملللن فنلللون الر 

وشليلللزات شلللخص أو جسلللم ملللاة هبلللدف السلللخرية أو النقلللد االجتملللاعي والسياسلللي، وفلللن الكاريكلللاتَت للللو 
 القدرة على النقد دبا يفوق ادلقاالت والتقارير الصحفية أحياانً.

الفنلان اللذي ير،لو، وىلو ديثلل أحلد  يقوم الكاريكاتَت بدور ابرز يف النقد حيل  يعكلس شخصلية
األشللكال الصللحفية اخلاصللة ابلللرأي حيمللل فكللرة مللا، ويلفللت انتبللاه القللراء إىل موضللوع ىللام، ويقللوم الرسللام 

 بتقدديها للقارئ يف خطوط معربة، ا يضيف إليها كلمات قليلة، ولكنها الذعة.



لللللة، وقلللد تضلللع أرشللليفاً كللللامالً تفلللرد الصلللحف اإللكًتونيلللة وصللللة سلصصللللة لعلللرض صلللورة الكاريكلللاتَت كام
 للكاريكاتَت على مواقعها اإللكًتونية.

  :رايتااجمل    -9
مللللا حيللللدث يف جلسللللات اذلي للللات ذات الصلللللة ابدلصللللا  العليللللا للللللدول، واللللليت  للللتم  ا للللرايتتتنللللاول 

مبمهللور القللراء، وىللو مللا يشللَت إىل أن ا للرايت تقللوم ابلكتابللة عللن اذلي للات وادلنظمللات وا للالس اللليت ترعللى 
ور مصللا  ىللذه الف للة مللن اجلمهللور، ويتعللُت علللى كاتللب ا للرايت أن خيتللار ادلوضللوع الللذي يهللم غالبيللة صبهلل

القللللراء، وأتخللللذ ا للللرايت أشللللكاالً عديللللدة، مثللللل: ا للللرايت القضللللائية، وا للللرايت الدبلوماسللللية، وا للللرايت 
 النيابية.

" ازبللللذ فللللن ا للللرايت أمهيللللة خاصللللة يف الصللللحف اإللكًتونيللللةة ويرجللللع ذلللللك دلللللا تقدمللللو الصللللحف 
ة وخارجيللة، تتعلللق جلمهللور القللراء مللن خللدمات ومعلومللات حللول مللا جيللري مللن شلل ون داخليلل  اإللكًتونيللة

 مصا  القراء، وتدخل يف حيا م اليومية".
شلللا سللبق يتبللُت أن أشللكال الفنللون الصللحفية ادلسللتخدمة يف الصللحيفة اإللكًتونيللة ال زبتلللف عللن 
أشللللكال الفنللللون الصللللحفية يف الصللللحيفة ادلطبوعللللة، إال أن االخللللتالف الللللرئيس يكمللللن يف اإلضللللافات اللللليت 

احلديثلللة، ومللن صلللورىا: اسللتثمار إمكانيلللات الوسللائط ادلتعلللددة، والوسلللائط أوجللد ا التقنيلللات التكنولوجيللة 
الفائقللة، والللنص الفللائق، إىل جانللب توظيللف الصللوت والصللورة يف داخللل تلللك الفنللون الصللحفية، شلللا مللنح 
ىذه الفنون حيوية، وابتت قادرة على جذب صبهلور القلراء، ىلذا إىل جانلب حجلم ادلعلوملات اللذي تلوفره 

 ونية، وتنوع مصادر ادلعلومات الصحفية، وزبصصها.الصحافة اإللكًت 
 

 :نيةاحملاضرة الثا
 5 يف الصحافة االلكرتونية: النشرأشكال   
إن أىللم مللا دييللز موقلللع الصللحيفة اإللكًتونيللة علللن غللَته مللن ادلواقللع اعتملللاده علللى زلًتفللُت يف ا لللال  

فقللط كمللا تفعللل ادلواقللع اإلخباريللة الصللحفي، واسللتخدامو لعللدد مللن الفنللون الصللحفية، فللال يركللز علللى اخلللرب 
اللليت تعتللربه ادلللادة الرئيسللة للموقللع، إىل جانللب أن الًتكيللز علللى اسللتخدام سلتلللف الفنللون الصللحفية يكسللب 
ادلوقع ،ة سبيزه علن سلائر ادلواقلع الليت قلد تكلون خدميلة أو ذباريلة أو حكوميلة ملع الرغبلة يف االسلتفادة ملن 

ن الفنلون ادلسلتحدثة الليت تقلدمها الويلب كوسليلة اتصلالية، مثلل العديد ملإلنًتنت، وطور الصحفيون مزااي ا
: 
 وع:بما بعد النشر ادلط -1
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يتمثللللل ىللللذا يف إعللللادة تقللللدًن ادلللللواد اللللليت سللللبق نشللللرىا مطبوعللللة مضللللافاً إليهللللا عناصللللر أخللللرى، مثللللل:      
ا الشللكل فعللاالً تطبيقللات الوسللائط ادلتعللددة، وإمكانيللات الللربط واإلحالللة عللن طريللق الوصللالت، ويعللد ىللذ

عند التعامل مع مواد سلبق عرضلها مطبوعلةة لكونلو يسلمح  دخلال التجديلد والتعلديل عليهلا حلىت تصللح 
 للنشر الفوري لكنو يف الوقت نفسو ال يستفيد بشكل كامل من إمكانيات ومزااي النشر الفوري.

 
 الشكل التفاعلي: -2

ي وغلللَت اخلطلللي ملللع إرشلللاد ادلسلللتخدم يعتملللد ىلللذا الشلللكل عللللى اللللدمج بلللُت البنلللاء السلللردي اخلطللل
تعاملللو مللع ادلللادة، وديكللن ىللذا الشللكل مللن اسللتخدام الرسللوم ادلتحركللة، وادلللواد الصللوتية، ولقطللات   لكيفيللة

 الفيديو وغَتىا من العناصر النشطةة لتدعيم القصص اإلخبارية وادلوضوعات ادلختلفة
 الشكل الذي يعتمد على عرض الشرائح: -3

ل أحللللد األسللللاليب الفعالللللة يف عللللرض وتقللللدًن ادلوضللللوعات اإللكًتونيللللة علللللى شللللبكة يعللللد ىللللذا الشللللك     
اإلنًتنت، ويتجاوز رلرد عرض عدة صور حول حلدث ملا، ويعتملد عللى توظيلف الصلور ادلتغلَتة والعناصلر 
اجلرافيكيللة مضللافاً إليهللا التعليقللات ادلصللاحبة لتقللدًن مللادة مصللورة متكاملللة، ويراعللى وجللود ترتيللب أو نظللام 

 للربط بُت الصور وغَتىا من العناصر اجلرافيكية. زلدد
 القصص ادلسموعة: -4

أتيت أمهية إضافة ادلادة الصوتية لقالب عرض القصص وادلوضوعات اإلخبارية عندما تقلدم ىلذه ادللادة      
الصلللوتية معلللٌت جديلللد أو إضلللافة ال ديكلللن أن تقلللدمها الكلملللات ادلكتوبلللة، وملللن األمهيلللة دبكلللان ربلللط ادللللادة 
النصللية ابدلللادة الصللوتية يصللاحبها صللورة للمصللدر ادلتحللدث وغللَت ذلللك مللن األسللاليب احلديثللة لالسللتفادة 

 من إمكانيات اإلنًتنت.
 العرض السردي ابستخدام الشرائح: -5

يعتملللد ىللللذا الشللللكل علللللى الللللدمج بللللُت أسللللوب عللللرض الشللللرائح ادلصللللورة إىل جانللللب ادلللللادة الصللللوتية      
وضللوع الصلللحفي يف قالللب، ويلللتم فيللو علللرض الصللور بتتلللابع يصللاحبها ادللفلللات ولقطللات الفيللديو لتقلللدًن ادل

الصللوتية فيكللون الشللكل النهللائي أشللبو بفلليلم متكامللل، وىللو يشللبو األسلللوب أو االذبللاه الللواثئقي، وديكللن 
 استخدامو بفاعلية يف عرض القصص اليت تتضمن صور وملفات صوتية مؤثرة ومعربة.

 الدردشة احلية: -6
شلللكل التفلللاعلي لألسللللوب التقليلللدي ادلعلللروف ابلسلللؤال واإلجابلللة، واللللذي اسلللتخدم يف علللرض سبثلللل ال     

بعلت ادلوضلوعات يف الصللحافة التقليديلة، بينمللا يف النشلر الفللوري فلإن إمكانيللة اسلتقبال األسلل لة ملن أفللراد 
 اجلمهور تعد وسيلة فعالة لعرض ادلعلومات ومناقشة القضااي ادلختلفة.

 



 على الرسومات الساخرة: القصص اليت تعتمد -7
ديكلن االعتملاد عللى الرسلوم السلاخرة لتقللدًن وعلرض ادلوضلوعات والقصلص ادلختلفلة خاصلة يف حالللة      

علللدم وجلللود ملللواد مصلللورة أو لقطلللات فيلللديو، إال أن اسلللتخدامها جيلللب أن يكلللون مقلللًتانً هبلللدف ووظيفلللة 
مسللتخدم ادلوقللع الفللوري، وديكللن يف ىللذه ربققهللا، وأن تقللدم للقللارئ معلومللة أو فكللرةة حللىت ال يتجاىلهللا 

 احلالة أن يكون ىذا األسلوب فعااًل وانجحاً.
 شكل الوسائط ادلتعددة التفاعلية: -8

ديكلللن دملللج أشلللكال متعلللددة لعلللرض القصلللص الصلللحفية يف الصلللحيفة اإللكًتونيلللة، وعنلللد دملللج ىلللذه      
 واألبعاد.العناصر يتم احلصول على منوذج واحد متكامل لكنو متعدد العناصر 

 
 :القصص اجلانبية -9

ترتللب علللى ضللرورة االختصللار والًتكيللز يف تقللدًن القصللة اإلخباريللة ظهللور حاجللة أخللرى تللرتبط بتقللدًن      
عناصر فرعية وجوانب سلتلفلة للحلدث الرئيسلي يف شلكل قصلص جانبيلة يطللع عليهلا ادلسلتخدم ادلهلتم إذا 

  تعوق سرعة متابعة ادلستخدم ذلا،أراد، وىي تكون منفصلة عن القصة األساسيةة حىت ال
وتظهلللر ىلللذه القصلللص اجلانبيلللة كمحلللاور فرعيلللة منفصللللة علللن القصلللة األساسلللية وديكلللن للمسلللتخدم 

 .اختيار ما يهمو منها واالنتقال إليو مباشرة دون االضطرار لقراءة قصة طويلة
 

 :الثالثةاحملاضرة 
 :قوالب التحرير الصحفي اإللكرتوين

 
 اإللكًتونية رلموعة من القوالب الفنية ىي:تستخدم الصحافة 

 قالب اذلرم ادلقلوب: -أوال 
يرى رلموعة من ادلتخصصُت وأساتذة الصحافة الفرنسية أن قالب اذلرم ادلقلوب ال يزال من أفضل  

القوالب لكتابة األخبار البسيطة على اإلطالق، إذ ديكن صبع األخبار بسرعة ووضعها مرارا بسهولة يف 
 6 .جديدة، وأحياان يعطي ىذا القالب للمحرر قدرا كبَتا من احلرية واالبتكارمقامات 
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ا، والذي يرتكز على كتابة األحداث ادلهمة يف البداية ويعد أكثر أنواع القوالب الصحفية انتشار 
    7وتتدرج من حي  األمهية )ابلغ األمهية، مهم، عادي األمهية، غَت مهم(.

وقتا  ديلكن مستخدم االنًتنت ال أىم القوالب يف الكتابة للواب ، أل يعدقالب اذلرم ادلقلوب  إن
كذا قراءة العديد من الفقرات داخل ادلوضوع الواحد، إمنا يتجو إىل قراءة الكثَت من ادلواد، و  ألجلطويال 

 ادلعلومات اليت  مو فقط.
 قالب السرد ادلتسلسل: -اثنيا  
ة ومن شبة يكتب بطريقة خطية سردية من غَت وصالت يقوم على تقسيم ادلوضوع إىل مقاطع قصَت  

ة لكل مقطع حىت يستأنف ادلتلقي قراءتو، و يشار وقشم هنايةتتيح االنتقال غَت اخلطي، ويراعى فيو وضع 
 8إىل أن ىذا القالب يستخدم يف ادلوضوعات ذات الصيغة القصصية أو الدرامية.

على شاشات متتالية حبي  يتصفحو ادلستخدم ويعٍت عرض النص قالب النص الطويل:  -اثلثا-
عن طريق أشرطة التصفح، ويستخدم يف حالة ادلضمون الذي يتطلب عرضو بشكل خطي، ويالح  أن 

 9.ىذا الشكل ال خيتلف عن الشكل اخلطي التقليدي يف ادلطبوعة
  

كل   يقوم بعرض ادلادة على شكل وحدات أو كتل، قالب الكتل النصية حبجم الشاشة: -رابعا
منها حبجم شاشة واحدة، وتوجد وصالت بُت ىذه الكتل تنقل ادلستخدم بشكل خطي بُت الوحدات ) 

فليس ذلا هناية زلددة، كما قد  كللتا ، ولذل االتا  ( ) السابق( وكل وحدة منها امتداد دلا سبق، وسبهيد
   10.توجد وصالت خارجية تنقل لصفحات ومواقع أخرى على الويب

ويناسب ىذا القالب القصص وادلوضوعات اليت ربتوي على عدة أحداث، وكلها مًتابطة بشكل 
منطقي، أي أنو أسلوب سلتلف يف العرض، حي  تظل ادلادة نفسها كلهيكل خطي متتابع، وابلتا  

 قراء ا خطياً حىت ديكن فهمها وإدراكها. تتطلب
  

 الباحثني هي:كما أن هناك قوالب أخرى يشري إليها عدد من 
: يقوم على بناء األخبار من البداية إىل النهاية كما لو كانت يف النمط اخلطي غري الطويل -1

األخبار  ىذا القالبيسيطر القارئ على تتابع األحداث داخل اخلرب ويناسب الخط مستقيم، وفيها 
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 الًتتيبللقارئ ابختيار ، إذ يعتمد على وجود وصالت متعددة تسمح يف الصحيفة االلكًتونيةادلنشورة 
الذي يريده من خالل الوصول إىل ادلعلومات اليت يتضمنها اخلرب، ويبٌت اخلرب يف ىذه احلالة يف صيغ 

جسمو إىل مقاطع حبي  يكون عنوانو ومقدمتو على الصفحة األوىل من ادلوقع، إضافة إىل الوصالت 
وأيخذ ىذا القالب شكل الشجرة  11وتفاصيلو وخلفياتو اليت توضع على صفحات أخرى من ادلوقع.

ادلتعددة الفروع واألغصان أو شكل دائرة ذات أشعة تقود إىل عناصر اخلرب من خالل وصالت النص 
 12 .الفائق

: وىو من األمناط اجليدة يف ربرير األخبار اليت أفرز ا االنًتنيت ويسمى منط لوحة التصميم -2-
رب اإللكًتوين يتميز عن اخلرب ادلطبوع ابستخدام اإلمكاانت  منط لوحة التصميم، وأيخذ يف حسابو أن اخل

كافة اليت تتيحها بي ة العمل على شبكة ادلعلومات العادلية خاصة الوسائط ادلتعددة والتفاعلية، ويتم يف 
 13ىذا النمط إدخال الصوت والصورة و رجع الصدى إىل القصة اإلخبارية.

االختالف بينها وبُت الصحف الورقية، ويالح   ومن يطلع على الصحف اإللكًتونية يالح  
كيفية مزج عدة أنواع صحفية يف قالب واحد، وىو ما ال يتاح إال للصحافة اإللكًتونية ويطلق على ىذا 
الشكل من ادلضامُت الصحفية اإللكًتونية تسمية مضمون متعدد الوسائط، نظرا الستعمالو للنص 

 .حركةادلكتوب والصوت والصورة الثابتة وادلت
ونوع آخر من القوالب الصحفية اخلاصة ابلصحافة اإللكًتونية وىو العمود التفاعلي، الذي يعترب 
مثل العمود يف الصحافة الورقية لكنو مرفق بتعليقات القراء وآرائهم حول ىذا العمود، دبعٌت أنو حيقق 

سمح لكل القراء  بداء آرائهم صفة التفاعلية اليت تقوم على األخذ والرد بُت الكاتب والقارئ، واليت ت
  14حول مضمون ادلقال.   موتعليقا

: ىذا النمط يستخدم عندما يكون لدى احملرر عدة نقاط مهمة جيب أتكيدىا منط القائمة -2
وديكن استخدامو يف ، يف خاسبتو أوويقوم على وضع معلومات اخلرب يف شكل قوائم داخل اخلرب 

 15ونتائج حبوث والتقارير االقتصادية.األخبار اليت تتعلق بدراسات، 
ادلركبة، وادلعمقة، والقصص اخلربية، يقوم على تقسيم  األخبار: يتناسب مع قالب ادلقاطع -4

اخلرب إىل مقاطع، والتعامل مع كل مقطع على أنو خرب مستقل، لو مقدمة، وجسم، وخاسبة،  يتم تقسيم 
 16وفقاً للتطور الزمٍت للحدث. اخلرب إىل مقاطع وفقاً لًتتيب وقوع األحداث، أو
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يتكون ىذا النمط من مقدمة ملخصة، ا معلومات خلفية عن  قالب الساعة الرملية: -5

احلدث، ا عرض ألىم وجهات نظر أطراف احلدث، ا عرض زمٍت متتال لألحداث الفرعية يف 
أعلى اخلرب، ا حيتوي على  يشبو يف بدايتو قالب اذلرم ادلقلوب، تضم ادلقدمة أىم ادلعلومات يف 17.اخلرب

  سرد تتابعي، أو بقية اخلرب.
  

حي  يبدأ ابستهالل خفيف حول شخص أو مشهد أو  قالب وول سرتيت جورانل: -6
حادثة و تقوم على فكرتو االنتقال من اخلاص إىل العام و يبدأ بشخص أو مكان أو حدث يوضح 

ويتبع ذلك فقرة مركزية  ،يًا أو سرداًي أو مكانياً واالستهالل قد يكون و صف ،النقطة الرئيسية يف اخلرب
توضح مغزى اخلرب ا يرتب جسم اخلرب حسب وجهات نظر سلتلفة أو تفصيالت تتعلق دبحور اخلرب 

 18.وتكون اخلاسبة دائرية و يستخدم فيها نص أو حكاية طريفة تتعلق ابلشخص الذي ذكر االستهالل
 ويكون االستهالل فيها ىو النقطة الرئيسيةيتم ربرير اخلرب يف شكل دائرة  أسلوب الدائرة: -7

في النمط وىو عكس اذلرم ادلقلوب، فوكل النقاط ادلساندة جيب أن تعود للنقطة ادلركزية يف االستهالل، 
 . 19الدائري كل جزء من اخلرب متساٍو يف األمهية وقد ترجع اخلاسبة إىل نقطة االستهالل
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 احملاضرة الرابعة:

 20كتابة مقالة على الويب ذجمنو  
 استهالل ادلقال

 ئ من اجلملة االستهاللية للمقالةر ذبذب القا أنجيب 
أول بضعة سطور للمقالة مهمة جدًا فهى تؤثر بشكل جوىري على قرار الزائر يف مواصلة القراءة أو 

ماذا سيستفيد الزائر لو قرأ …  جياز زلتوى ادلقالة ادلغادرة، اجعل الفقرة االستهاللية األوىل توضح 
 .ادلقال، ضع حقيقة رقمية عن معلومة أو رلموعة أس لة تلخص فقرات ادلقالة

 :ىذه بعت األفكار عن كيفية إستهالل ادلقال
  ًسؤال كهذا حيفزك على ” ىل وجدت نفسك يومًا زلتارًا يف كتابة مقال؟“مثال  … اطرح سؤاال

 .لة القراءة إلجياد إجابة عنوالتفكَت ومواص
 من اإلحصائيات ادلوجودة على 94حسب جامعة ىارفرد فإن “مثال  ... اعرض حقيقة مثبتة %

سبثل احلقائق خَت بداية لتدوينتك، أواًل ألن مصدرىا معروف ” شبكة االنًتنت قددية وغَت صاحلة
 .وموثوق، واثنياً ألهنا ربتوي على إحصائيات توثق ادلعلومة

 اإلقتباس يف بداية التدوينة لو نفس أتثَت احلقائق، ولكن ال يشًتط أن يكون حقيقياً أو  … مقولة اذكر
كلمة،   44يعرب عن رأي كاتب التدوينة، وقد يكون إقتباساً عاماً ديهد لبقية ادلقال، األفضل أال يزيد عن 

وان مل يكن يتم ذكر نبذة سلتصرة  وأن يتم سبييزه عن بقية النص مع ذكر أسم قائل ادلقولة ان كان معروفاً،
 .يف كلمات عنو
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 خلص يف نقاط

 ضع خالصة للمقالة يف هنايتها، ركز الفائدة من ادلقالو يف جرعة واحدة
، فهو ديسح بعينو النصوص والصور ادلوجودة يف الصفحة، يستوقفو ما جيذب زائر الويب ال يقرأ كثرياً 

اخل( فقرات ادلقالة جيب أن تكون ملخصة يف … رابط ربميل انتباىو أو يالقى اىتمامو )صورة، عنوان، 
تلفت انتباه الزائر  ”numeric list القوائم ادلرقمة“نقاط واضحة الصياغة دون حشو زائد، كما أن 

 .ابلتأكيد
 كل فقرة ربتوي على فكرة واحدة فقط

 .الفقرات اليت تتحدث عن فكرة واحدة مالئمة لقراء الويب
 وبمنوذج اذلرم ادلقل

 21ابدأ دوما ادلقالة ابدلهم، ادلعلومة او الفائدة االساسية، ا اسًتسل يف جسم ادلقالو

، ابدأ ابلعناوين والفقرات وادلعلومات ادلهمة، خاصة إذا كان ادلقال اخل… األكثر أمهية أواًل مث ادلهم 
أس لة  ٥هو يتكون من طويل نسبيًا عن ادلقاالت العادية، ىذا النموذج مستمد من الصحافة ادلطبوعة ف
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، أخرب القراء ”(WS 5مع من وماذا ومىت وأين، ودلاذا )ادلعروف ابسم “جيب أن ذبيب عليها ادلقالة 
 .ما تريد منهم أن يعرفوه، ا ن، وأجل التفاصيل اإلضافية إىل وقت الحق

 الروابط الداخلية واخلارجية
سواء كانت دلقاالت يف موقعك أو يف مواقع  ،أجعل مقالتك غنية ابلروابط ادلفيدة ذات الصلة للمقال

ال تقلق … خارجية، ال تقلق من مغادرة الزائر دلوقعك، إذا كنت تقدم زلتوى مفيد بشكل دورى 
 .سيعودون

 قلها بوضوح
، أبتعد عن النفاق، الناس يتابعونك لثقتهم فيك، لذا ال زبسرىا. كن موضوعي يف طرحك لألفكار

 .ادلقاالت حىت ال زبسر صداقة زلركات البح  أبتعد عن ا از يف عناوين
 ابِن اجلمل للمجهول

من الذي يهتم “دمحم زلمود يوصي أبن تكون الشعارات ذات معٌت بصري أكثر من زلتواىا اللوىن  ”
 .دبحمد زلمود؟ ال أحد، اجعل الفقرة األساسية للجملة يف بدايتها،ابِن دائماً اجلمل للمجهول

 :التلميحاتايضاً انتبة إىل ىذه 

 خلص الفقرات. 
 اجعل عنوان ادلقالة ذو صياغة واضحة. 
 اكسر ملل الفقرات ابلصور واإلقتباسات. 
  (اخل… توزيع احملتوى  –الوان  –صور  –اىتم ابلشكل اجلماىل للمقال ) تنسيقات. 
  ىذا ادلقال يف كتاب أو جريدة مطبوعة % شلا كنت ستكتبو لو عرضت54ال تكتب سوى. 
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