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  الكلمات المفتاحية:

 –النص المتشعب  –الوسائط المتعددة  - 3.2ويب  – 2.2ويب  – WWWخدمة الويب  –اإلنترنت 
 - Internet Explorer –Mozilla Firefox – Mosaic –المستعرضات  –برامج التصفح  -الروابط 

 بروتوكول نقل ملفات النص الفائق  – FTPبرتوكول نقل الملفات  –مجال الموقع  –عنوان الموقع 
HTTP–  الرسوميات. -التفاعل  –الالخطية –صفحات الويب التفاعلية  –صفحات الويب الساكنة 

 
 أوال : مقدمة

 
التي حدثت في اإلنترنت، وقد  من أهم التطورات WWW: World Wide Webُتعد خدمة الويب 

ظهور اإلنترنت، حيث إنها ليست سوى إحدى الخدمات المتاحة على في اعتبرها البعض الثورة الثانية 
اإلنترنت، وهي التي أعطت لإلنترنت الصبغة )الشعبية( التي حولتها من جهاز بيد الخاصة من الباحثين 

عالم جماهيرية بيد الماليين من عامة الشعوب في العلميين في مختلف التخصصات إلى وسيلة اتصال وا  
 مختلف أنحاء العالم.

وفي هذه الوحدة سيتم التعرض لنشأة ظهور هذه الخدمة، ومفهومها وتعريفها، والخصائص والميزات التي 
، وخدمة Web 2.0تتمتع بها، والتي أضفتها على شبكة اإلنترنت، كما سيتم التعرض إلى خدمة الويب 

، وهما الخدمتان اللتان تمثالن تطورًا في خدمة الويب، والتي أوصلت المستخدمين، Web 3.0الويب 
 إلى عالم الوسائل التفاعلية المتمثلة في المدونات ومواقع التواصل االجتماعية.
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 ثانيا : مفهوم الويب
كانت الخدمات التي تقدَّم عبر اإلنترنت، قبل ظهور 

ثين في المؤسسات الويب، حكرًا على الجامعيين والباح
العلمية، ومطوري أنظمة الكمبيوتر، فكان هؤالء يتبادلون 
المعلومات المفهرسة التي تساعدهم في إنجاز أعمالهم 
البحثية والعلمية، وتمّكنهم من إعداد محاضراتهم التي 

كما تمّكنهم من  يقدمونها للطالب في الجامعات وغيرها،
، هذا إضافة إلى إرسال الرسائل اإللكترونية واستقبالها

استخدامها من قبل الباحثين في الشؤون العسكرية 
 والعاملين في المؤسسات العسكرية، لكن هذا الوضع 

 
ومع ظهور الويب اختلف بشكل كبير، فأصبحت اإلنترنت في أيدي العامة من األفراد، من خاللها 

لكترونية ويستقبلونها، ويتصفحون يتبادلون ويحصلون على الكثير من المعلومات، ويرسلون الرسائل اإل
العديد من المواقع اإلعالمية وغير اإلعالمية، وأصبحت هذه الوسيلة، ليست فقط الوسيلة األهم في 
الحصول على المعلومات العامة، بل واحدة من وسائل االتصال واإلعالم الجماهيرية التي يستخدمها 

 االتصال واإلعالم التقليدية.الماليين من األفراد الذين استبدلوا بها وسائل 
 

وقد تم استخدام برامج عارضات الويب )برامج التصفح( 
كمرجع لباليين من حجم المعلومات على اإلنترنت، 
وتستخدم الويب أسلوب النص الفائق أو المتشعب 

Hypertext  لنشر النصوص، ويتيح هذا النظام البحث في
نص الفائق وثائق معقدة داخل الشبكة، وتتابَع روابط ال

 )الويب( في تتبع األفكار والموضوعات من صفحة ويب
Webpage 
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إلى صفحة أخرى بغض النظر عما إذا كانت هذه الصفحة مخزنة في الحاسب نفسه والمسمى خادم 
، أو موزعة على خادمات أخرى منتشرة في أنحاء العالم، لذا فهي تسمح للمستخدم Web Serverالويب 

 ن مصدر معلومات إلى آخر بمجرد الضغط على المصدر.باالنتقال بسرعة م
طريقة لتنظيم المعلومات بحيث يستطيع أي كمبيوتر في العالم أن يعمل وفق قواعد إذًا  Webفالويب 

معينة للوصول إلى تلك المعلومات، وُتسمى القواعد التي تحدد كيفية الوصول إلى الملفات ونقلها عبر 
 .Hypertext Transfer Protocolص التشعبية الويب بروتوكوالت نقل النصو 

 
 في تطوير خدمة الويب: Tim Berners-Leeدور العالم الفيزيائي البريطاني 

 
العالم الفيزيائي  1991قد طور خدمة الويب في عام 

في المعمل  Tim Berners-Leeالبريطاني 
األوروبي لفيزياء الجزئيات في جنيف بحيث تكّون 

مات يتضمن ثالثة عناصر نظامًا لربط المعلو 
 رئيسية:

  
 طريقة إلعطاء كل موقع عنوانًا فريدًا. -1
 بروتوكول لنقل تلك البيانات المرتبطة بعضها مع بعض. -2
 لغة لترميز المعلومات. -3

ونظرًا للحاجة إلى تنسيق أساسي ألي مستند يميزه عن غيره من أجل تمرير المعلومات المرسلة 
 :HTMLلغة ترميز النصوص التشعبية  Tim Bernersت، فقد طور والمستقبلة بين أنظمة الحاسبا

Hypertext Markup Language  باالعتماد على لغة سابقة هي لغة الترميز المعممة والقياسية 
SGML :Standard Generalized Markup Language وتتميز لغة ،HTML  بالبساطة

أضاف في سعيه لتنظيم نمو الويب  Tim Bernersوالشمولية وعدم الحاجة إلى الترقية، بمعنى أن 
بديهية أخيرة بخصوص اإلصدارات الجديدة، وهي أنه يجب أال تلغى اإلصدارات القديمة من اللغة، وبهذه 

 الطريقة فإن نمو الويب سيتطلب فقط إضافات جديدة على اإلصدارات القديمة.
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 Webثالثا : تعريف الويب 
 ختصاصات الباحثين الذين استخدموا ودرسوا هذه الخدمة:تبعًا ال Webاختلفت تعريفات الويب 

  فذوو الخلفيات التقنية من مطوري الشبكات ومصممي المواقع والمبرمجين يركزون في تعريفهم
لها على الوصف التقني، كطبيعة اللغة المستخدمة في البرمجة والمستخدمة في كتابة الوثائق 

 والبروتوكوالت التي تنظم التواصل.
 ا يركز اإلعالميون على المضمون والميزات والخصائص التي تحملها، ومن هذه التعريفات بينم

 ما يلي:
"هي مجموعة من الملفات المرتبطة فيما بينها، والمتضمنة لملف افتتاحي يسمى  Webالويب  -1

، والتي يمكن الدخول من خاللها إلى بقية الوثائق والصفحات Home Pageالصفحة الرئيسية 
 ة في الموقع، ويتم الوصول إلى الموقع من خالل كتابة اسم الموقع".المتضمن

أنها "ملف أو صفحة، أو مجموعة ملفات يتم تخزينها في  Webوفي تعريف آخر للويب  -2
يمكن الدخول إليها عبر شبكة اإلنترنت، ولكل موقع صفحة رئيسية  Serverحاسوب خادم 

ره المتصفح ليأخذ فكرة عامة عن مضامين الموقع، ُتصمم غالبًا لكي تكون الملف األول الذي يزو 
تتضمن الملفات الموجودة بالموقع وصالت نصية أو رسومية يتم النقر عليها باستخدام جهاز 

 مدخالت مثل الفأرة قصد االنتقال من ملف إلى آخر داخل الموقع أو خارجه".
تر يدعم الوثائق ويعّرف حسني محمد نصر الويب على أنه: "نظام من خادمات الكومبيو  -3

المكتوبة بلغة النص الفائق، ويقوم بالربط بين الوثائق بعضها البعض سواء كانت وثائق نصية أم 
غرافيكية أم صوتية أم ملفات فيديو، وهو مجموعة من المعلومات المترابطة والمخزنة في أجهزة 

صفحة أو صفحات كومبيوتر عديدة في جميع أنحاء العالم يتم تسليمها عبر اإلنترنت بشكل 
، والذي قد يحتوي نصًا أو يشير إلى ملفات أخرى، Web pageيطلق عليها صفحة الويب 

 وهذه الملفات قد تحوي صورًا أو لقطات فيديو أو مقاطع سمعية".
ويقول عباس مصطفى: "لقد نشأت الويب على اإلنترنت وهي تستفيد من آليات اإلنترنت  -4

ي مجموعة من الشبكات والملقمات واألجهزة في جميع أنحاء وأجهزتها وبنيتها التحتية التي ه
العالم، والعناصر األساسية لإلنترنت هي الحواسيب حول العالم، بينما الويب هي مجموعة أدوات 

 غير مادية تسمح بتبادل المعلومات بين المستخدمين أينما كانوا".
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مخزنة في جهاز كمبيوتر  هي "رسائل تواصلية Webومن وجهة نظر اإلعالميين فإن الويب  -5
)خادم( يتم الوصول إليها بالدخول إلى اإلنترنت، باستخدام أحد متصفحاتها، ويتخذ موقع الويب 
شكل الصفحات أو الوثائق المكتوبة بلغة النص الفائق التشعبي، ويتخذ من الصفحة الرئيسية 

 واجهًة له، ويتم التنقل بينها بواسطة وصالت عادية أو تشعبية".
دَّم الرسائل التواصلية بشكل منفرد )نص أو صورة أو صوت أو فيديو(، أو وسائط متعددة وتق

Multimedia وغالبًا ما تقدم مواقع الويب خدمات تهدف إلى تعزيز التواصل والتفاعل مع ،
المتلقي، لذلك يمكن التعامل مع هذه المواقع على أنها وسائل اتصال إلكترونية جماهيرية تتكامل 

 لرسالة شكاًل ومضمونًا مع الوسيلة والمتلقي.فيها ا
 

 Webرابعا : مميزات وخصائص خدمة الويب 
 

تتمتع الويب بسمات تميزها عن بقية خدمات 
اإلنترنت األخرى، وهي السمات والخصائص 
التي أصبحت سمة خاصة باإلنترنت نفسها، 
وبكل التطبيقات التي ظهرت عليها، ومن هذه 

 الخصائص:

  

بمعنى أن صفحات الويب وملفاتها  ة:الالخطي -أ
ترتبط بشكل مترابط ومتشعب، ويستطيع جميع 
المستخدمين الوصول إلى كل صفحة من 
صفحاتها عن طريق االرتباطات التشعبية، كما 

 تسمح لهم باختيار المسار الذي يريدونه.
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الداعية إلى المشاركة األساس في إنشاء المواقع اإللكترونية  Webُتعد خدمة الويب التفاعلية:  -ب
، حيث ُتستخدم مع أدوات تفاعلية أخرى، مثل: البريد اإللكتروني، Webوالتفاعل على الويب 

وغرف المحادثة والنقاش، أو المؤتمرات عن بعد، أو مواقع التواصل االجتماعي، وغيرها من 
ل منتج معين أو أدوات االتصال والتفاعل التي تجعل االتصال بمالك الموقع أو إعطاء رأيه حو 

االستفسار عن معلومات معينة ممكنة ومتاحة، وطبقًا لوجود التفاعل على صفحات الويب أو 
 غيابه، يمكن تقسيمها إلى نوعين:

: وهي صفحات يغيب التفاعل مع Static Web Pagesصفحات الويب الساكنة  .1
فاء بقراءة محتوى محتواها، وُيكتفى بقراءة الصفحة لعدم وجود أدوات التفاعل، مثل االكت

 أو المراجعالموضوع الذي يتم عرضه بوسائل متعددة غير النشطة، أو صفحة من الكتب، 
أو المقاالت والمراجع، وغيرها من أشكال 
المحتوى التي ال تحتاج من المستخدم 
سوى القراءة أو اإلحاطة، فهذه الصفحات 
تسير باتجاه واحد من الكاتب أو المؤسسة 

ون أن يكون هناك رجع إلى المستخدم، د
أو يمكن أن تكون من  صدى أو رد فعل،

المستخدم إلى الموقع تعليقًا على بعض 
المشاركات والموضوعات من دون رد فعل 

 من المؤسسة نفسها.

 

صفحات الويب التفاعلية 
Interactive Web Pages :

وتصمم هذه الصفحات بحيث تحوي 
األدوات الخاصة بالتفاعل مع 

إتاحة الوصول إلى الروابط محتواها، ك
  أو البحث في قواعد  التي تحويها،
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البيانات والمعلومات المرتبطة بموضوعاتها، أو اإلجابة عن األسئلة، أو طلب المساعدات، 
 أو إبداء الرأي بموضوعات معينة.

 
 هناك ثالثة أشكال للتفاعل عبر صفحات الويب هي:

هو أبسط أشكال التفاعل، ويركز و: Functional Interactivityالتفاعل الوظيفي  .1
على المهمة األساسية من خالل اإلبحار داخل صفحات الويب، سواء عن طريق القوائم 
المنسدلة أم أشرطة التصفح أم محركات البحث أم من خالل روابط النصوص التشعبية، 

م النقر على وهذان األخيران من أكثر التفاعالت المالحية استخدامًا، إذ يستطيع المستخد
أي رابط نصي لينقله إلى صفحة أخرى، أو النقر على زر تشغيل فيلم أو سماع 
موسيقى، وهناك أشكال أكثر تعقيدًا لهذا النمط من التفاعل، ويتمثل في العمليات التي 

 تتيح للمستخدم إمكانية تغيير مظهر الويب.

 
 
ط من التفاعل يبحث في هذا النم :Feedback Interactivityتفاعل االستجابة .2

المستخدم عن المعلومات ألغراض مختلفة، وقد ُيطلب منه إدخال بعض المعلومات في 
مستطيل البحث مثل إدخال البريد اإللكتروني أو ملئ استمارة معينة، وهذا يمثل استجابة من 
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طرف واحد حيث يستجيب المستخدم لألسئلة المطروحة عن طريق إدخال البيانات في 
 لمناسبة.الحقول ا

 
 
وهو التفاعل الذي يمكن من خالله  :Real-Time Interactivityالتفاعل المباشر  .2

إجراء اتصاالت مباشرة بين المستخدمين بعضهم ببعض بشكل مباشر من خالل برامج 
(، وكذلك Yahoo Messenger and MSN Messengerالمراسالت الفورية مثل )

احدة، ويتم هذا التفاعل خالل االتصال المباشر برامج مراسالت بين أعضاء المنظمة الو 
عبر اإلنترنت، ويمكن خالل هذا االتصال تبادل النصوص )الكتابة المباشرة(، والصور 

 ومقاطع الفيديو والموسيقا والكالم المباشر.

9 



 

 

 
 

الخدمة الوحيدة  Webتعد الويب  دعم الرسوميات:ت.
ع القادرة حتى اآلن على التعامل مع أي نوع من أنوا

الرسوميات، وذلك بسبب قدرة مستعرضاته )برامج 
التصفح( على دعم الرسوم واألنواع األخرى من الوسائط، 
وهذا الدعم للرسوم هو الذي زاد من شعبية الويب 

  وانتشارها.

 
أضافت خدمة الويب لإلنترنت إمكانية إنشاء المواقع  :تصميم الصفحات المتنوعة  -ت

عالمية واقتصادية وغيرها، اإللكترونية، والصفحات التي  تخدم أغراضًا مختلفة: سياسية وا 
ومّكنت هذه الخدمة المؤسسات واألفراد من وضع أنفسهم )عبر مواقعهم وصفحاتهم( على 

 اإلنترنت، تحت عناوين متفردة ومميزة يستطيع المستخدم الوصول إليها دون جهد ُيذكر.
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 Web 2.0خامسا : خدمة الويب 
تطور نمو إلى  Webالويب أدى ظهور خدمة 

اإلنترنت من خالل تطور تدريجي متسارع لتقنيات 
الشبكات االجتماعية وبرامج التصفح، وطرق 
معالجة البيانات اإللكترونية حتى وصل عدد 

 المستخدمين في العالم إلى الماليين،

 

ل أدوات جديدة مثل ومن خالل اعتماد أساليب للتصفح أكثر سهولة، ومن خالل الكتابة والقراءة ودخو 
المشاركة االجتماعية بين المستخدمين، وتطور إمكانيات تحكم المستخدمين بالمواقع التي يفضلونها، وقد 

 وهو الجيل الثاني من الشبكة العالمية. Web 2.0أدت هذه المرحلة إلى ظهور مصطلح جديد هو 
ذا كانت خدمة الويب  ع واحد إلى مستخدمين متعدد(، ُبنيت على أساس العالقة )من موق Web 1.0وا 

One to many relationship فإن خدمة الويب ،Web 2.0  تسعى إلى إيجاد مفهوم جديد مبني
 ،Many to many relationshipعلى عالقة )من متعدد إلى متعدد( 
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وترتكز بنية هذه الخدمة على إيجاد إنترنت جديدة أكثر إنسانية وأكثر 
قة، حيث سيكون المفتاح لفهم العالقات في تفاعلية من اإلنترنت الساب

إدراك أن محوره هو عدد كبير من  Web 2.0خدمة الويب 
وقد جعل ذلك اإلنترنت  المستخدمين لعدد كبير من المستخدمين،

 تتحول من مصدر للمعلومات إلى مصنع للمعلومات التفاعلية.
ية الجيل الثاني من المجتمعات االفتراض Web 2.0وخدمة الويب 

 ليست أداة جديدة وال تقنية أخرى، والخدمات المستضافة عبر اإلنترنت 

 
(، وبالتالي فإن أي موقع إنترنت يفلح في تغيير تركيبته Conceptوال هي لغة برمجة، إنها مجرد مفهوم )

 .Web 2.0الداخلية من )واحد، متعدد( إلى )متعدد، متعدد( سيصبح جزءًا من عالم الويب 
 

اإلعالمية المعروفة،  O’Reillyذا المفهوم للمرة األولى في دورة نقاش بين شركة وقد تم تداول ه
الدولية لتكنولوجيا المعلومات في مؤتمر تطوير الويب الذي ُعقد في سان  Media Liveومجموعة 

O’Reilly (Dale Dougherty ،)، وقد ذكر هذا المصطلح نائب رئيس شركة 2223فرانسيسكو عام 
ل هذه الدورة للتعبير عن مفهوم جيل جديد لإلنترنت، ومنذ ذلك الحين ُعد كل ما هو في محاضرة خال

 .Web 2.0جديد وذو شهرة على الشبكة العالمية جزءًا من 
وقد عد البعض أن موجة المواقع الجديدة التي تعتمد في تكوينها 

مثل برمجيات  Social Networksعلى الشبكات االجتماعية
ات التي يستطيع زائر الموقع التعديل ، وهي الصفحwikiالـ

عليها، أو على المواقع التي تسمح للمستخدم بوضع مدونته على 
يستطيع اآلخرون االطالع عليها والبحث فيها  اإلنترنت بحيث

، كما عد البعض أيضًا أن Web 2.0من تقنيات الويب 
 وغيرها من التقنيات التي  RSS، وتقنية الـ Blogsالمدونات 
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، حتى يمكن Web 2.0من خاللها التعديل واإلضافة من قبل المستخدمين من تقنيات الويب  يمكن
 هي جميع المواقع التي تعتمد على تفاعل المستخدمين فيما بينهم.  Web 2.0القول إن الويب

 
تقنيات تعمل على رفع مستوى كفاءة  Web 2.0ومن المستحدثات التي صاحبت ظهور خدمة الويب 

المستخدم العادي للتطبيقات، والمواقع الموجودة على الشبكة، والتي تقدم إمكانيات جديدة،  وسهولة تصفح
وبالتالي تحسن من خبرة المستخدم في التعامل معها وفي االستفادة منها، فهي مثاًل تتيح لصفحة الموقع 

امل مع الجهاز أن تستقبل تحديثًا لجزء من محتواها يقوم به أحد المستخدمين دون الحاجة إلى التع
، ويقوم به برنامج التصفح بالتعامل مع الجزء الذي تم تحديثه على  Server-side softwareالمضيف

الصفحة دون الحاجة إلى إعادة تحميل الصفحة ككل كما هو متعارف عليه في الجيل األول من شبكة 
 الويب.

 

 Web 2.0سادسا : خصائص خدمة الويب 
 

، Web 1.0بجملة من الخصائص والسمات التي تميزها عن الويب  Web 2.0تتميز خدمة الويب 
 والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

استخدام برامج وتقنيات تركز على الطبيعة التفاعلية في استخدام الويب، وفي التعامل مع  -1
هم المحتوى، وفي المشاركة في كتابته وتغييره وتعديله من قبل المستخدمين، وفي تداوله فيما بين

 بمرونة وبسرعة.
السماح للمستخدمين باستخدام أي تطبيق عليها، والتعديل فيه من خالل تقنيات سهلة بالنسبة  -2

 للمستخدم العادي.
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، Web 2.0المستخدمون هم المتحكمون في المحتوى والبيانات الموجودة في المواقع على  -3
تكون سهلة بالنسبة  Web 2.0واستخدام واجهات وتصميمات المواقع، والتطبيقات المختلفة على 

 للمستخدمين، ويمكنهم التحكم فيها وتغييرها كيفما شاؤوا.
التركيز على توظيف البرامج والتقنيات التي تخدم تكوين شبكات اجتماعية، وجماعات افتراضية  -4

 .Web 2.0من خالل المواقع والتطبيقات المختلفة الموجودة على 
ومواقع التواصل االجتماعي كالفيسبوك، وصفحات الويكي، تقديم خدمات مختلفة منها: المدونات  -5

 وموقع اليوتيوب، وغيرها من المواقع.
 Web 1.0انخفاض كلفة اإلنشاء والتصميم، فمثاًل لو قام أصحاب موسوعة الويكيبيديا باستخدام  -6

لتطويرها، فإن كلفة هذا التطوير ستتضاعف مئات المرات، ألن عليهم توظيف جميع األشخاص 
، فإن القوة الدافعة لهذا للتطبيق مزودة بتقنيات Web 2.0ين ساهموا في بنائها، أما باستخدام الذ

تمّكن القيام بتنسيق جهود آالف المتطوعين  High Programming Techبرمجية عالية 
 بصورة آلية.

 Webأكثر سهولة في االستخدام، وأكثر فعالية بين المستخدمين من مواقع  Web 2.0إن مواقع  -7
1.0. 

مفتوحة المصدر، ومتاحة لجميع المستخدمين، وقابلة للتطوير   Web 2.0إن برامج مواقع -8
 المستمر من قبل المستخدمين، وليس لها إصدار محدد.

زيادة االكتشافات العلمية، وبخاصة في مجال البرمجيات حيث إن المطورين هم من المستخدمين  -9
 لهذه المواقع، ويعملون دون أجر.
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 من خالل الجدول التالي: Web 2.0و Web 1.0هار أهم الفروق بين ويمكن إظ
 

Web 1.0 Web 2.0 

 خدمة موجهة نحو المجتمعات اإلنسانية خدمة موجهة نحو قطاع األعمال .1
تعتمد بصورة رئيسية على لغة البرمجة  .2

HTML 
 XMLتعتمد بصورة رئيسية على لغة البرمجة 

 لمشاركة في المعلوماتتهتم با تهتم بحقوق ملكيات المعلومات .3
 Tagsترتكز على الديباجات  taxonomyترتكز على المصنفات  .4
 peer-to-peerتعتمد على مفهوم  client /serverتعتمد على مفهوم  .5
 RSS Feedsتستخدم الملقمات  portalsتستخدم البوابات  .6
 تعتمد على اتصال السعات العريضة تعتمد على االتصال باإلنترنت .7
لى الموقع  عالية الكلفة Hardwareـمعدات ال .8  عالية التكلفة  Bandwidthالحركة من وا 

 مصممة للكتابة بصورة رئيسية مصممة للقراءة بصورة رئيسية .9
أكثر الصفحات شهرة هي صفحة البداية  .12

Homepage 
 Blogsأكثر الصفحات شهرة هي صفحة المدونة 

  Web 2.0عيوبسابعا : 
 

ن ميزات وخصائص على الرغم من كل ما ُذكر م
، فقد تم توجيه العديد من Web 2.0الويب 

االنتقادات لها في بداية ظهورها، وربما يعود ذلك 
إلى حداثة الظهور، وعدم وضوح هذا المفهوم في 
أذهان العديد من الباحثين والمستخدمين، ويمكن 

 تلخيص هذه االنتقادات في النقاط التالية:
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لبعض المستخدمين   Web 2.0بصورة كافية، فما يعنيه الويب  Web 2.0لم ينضج مفهوم الويب -1
 . Web 1.0قد ال يعنيه لغيرهم، ويعتقد بعض المستخدمين أنه ربما يعد جزءًا من الويب

بصورة قاطعة، فهناك بعض المواقع  Web 2.0وويب  Web 1.0ليس هناك حٌد فاصل بين ويب  -2
 لي يصعب تحديد هويتها.المختلطة التي تستخدم التقنيتين معًا، وبالتا

في الواقع ليست شيئًا جديدًا، وال هي إصدار محّسن، بل هي امتداد تقني   Web 2.0إن الويب -3
،  Web 1.0، فالتقنيات المستخدمة لتطوير مواقع اإلنترنت في الويب Web 1.0طبيعي للويب

 .Tim Berners-Leeمازالت كما هي منذ نشأة الويب، وهو ما أكده مكتشف الويب 

 
 Web 3.0ثامنا : خدمة 

فقد  ،Web 3.0أما التطور األخير للويب والمتمثل في الـ
تنوعت مفاهيمه، فمن الباحثين من عّده مجموعة من 
التطبيقات المجتمعة في إطار واحد، حاملة مجموعة من 
الخصائص المتمثلة في الصغر النسبي لحجم هذه 

ة إلكترونية والقادرة على أن تعمل في أي بيئ التطبيقات،
 كالكمبيوتر أو الهاتف المحمول، أو المساعدات الشخصية 

 
، وتكون في الوقت نفسه سريعة جدًا، وقابلة للتكيف وفق رغبة مستخدمها، معتمدة في PDAالرقمية 

توزيعها وتسويقها كمنتج على زيادة الوعي بها، واالنتشار من خالل ترابط الشبكات المختلفة الموجودة 
 ت، مما يلغي الحاجة إلى تخزينها وشرائها.على اإلنترن

 
ومن الباحثين من أشار إلى أنها تمثل إحدى التقنيات المستحدثة في مجال التعليم، وتعتمد هذه التقنية 
دارة المواقع، ومن خاللها يتم تحويل صفحات  على الذكاء الصناعي في عمليات التصنيف والبحث وا 

و ديناميكية تعتمد على التفاعل االجتماعي إلى قواعد بيانات ومواقع الويب من مجرد صفحات ثابتة أ
تقوم بفهرسة ما يتم وضعه فيها من بيانات ومعلومات، والتوفيق بينها وبين مرادفاتها، ومن ثم إمكانية 

 توزيع تلك المعلومات الستخدامها في أكثر من سياق.
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 Web 3.0لذلك يمكن أن يطلق على الويب 
 Symantec Web مصطلح الويب الداللي

العتماده على معاني ودالالت الكلمات، فهو 
يعتمد بشكل أساسي على الذكاء االصطناعي في 

دارته، كما يطلق عليه الويب الذكي   عمله وا 
Intelligent Web العتماده على تكنولوجيا الذكاء الصناعي، ويطلق عليه ويب البيانات ،Web of 

Data ت الويب إلى لغة تفهمها اآللة، العتماده على تحويل بيانا. 
حدى هذه األفكار هي ما يسمى بالويب  وقد بدأ العلماء في التفكير في الجيل الثالث من الويب وا 

، وهو أحد المقترحات التي سُتجرى محاولة تطبيقها في الجيل الثالث من  Semantic Webاللغوي
 اإلنترنت.

 ،  Symantec Webصاغ مصطلح الويب الدالليأول من  Tim Berners-Lee وُيعد تيم بيرنرز لي
للمرة األولى في أوساط الجمهور  3.0وقد دخل مفهوم الويب 

م، والتي وصفت هذا المصطلح كمجال، حيث 2226عام 
يمكن لآلالت قراءة صفحات الويب بقدر قراءة البشر، 

هو مصطلح يستخدمه العاملون في   Web 3.0والويب
 ف مستقبل شبكة الويبالمجال التقني والصناعي لوص

العالمية، ولإلشارة إلى الموجة المستقبلية إلبداع اإلنترنت، 
 وتختلف الرؤى بشكل متفاوت حول المرحلة التالية من ثورة 

 
الويب، حيث يعتقد البعض أن ظهور التقنيات مثل الويب الداللي )الويب الذي يعتمد على فهم معاني 

 يب، وسيؤدي إلى احتماالت جديدة في الذكاءالكلمات( سيغير طريقة استخدام الو 
الصناعي، فهو يحاول تحويل دور اآللة من مجرد عارض للمدخالت التي أدخلها المستخدم إلى فهم 
المعلومات التي أدخلها المستخدم، وبالتالي تكون أكثر إنتاجية، ويعتمد في البحث على اللغة الطبيعية، 

 والتعلم اآللي مستخدمًا تقنيات الذكاء الصناعي أو الويب الذكي.والتنقيب عن المعلومات ومرادفاتها، 
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فإنه  Web 3.0عن الروابط بين المستندات، أما متصفح الويب Web 1.0 ويبحث متصفح الويب 
يبحث من خالل الروابط )المستندات( في شبكة المفاهيم، لذلك على المتصفح هنا أن يكون واعيًا بما 

 ات االستعالم.وراء مستندات الويب وخدم
 

 :Web 3.0تعريف خدمة الويب 
 بأنها: Web 3.0ُتعّرف خدمة الويب  -1

تقنية ويب تشتمل على المستندات أو أجزاء من المستندات، تصف العالقات الصريحة بين 
، وتحتوي على معلومات داللية تم تجهيزها خصيصًا لتفهمها )األشياء )المعلومات أو المواقع

ح، وهي تعتمد على مبدأ البيانات المشتركة، فعندما َتعرف معلومة معينة برمجيات البحث والتصف
يمكنك ربطها بمعلومات أخرى تتماثل مع المعلومة األولى أو تشرحها أو تفسرها أو تحددها 
بشرط أن تحدد عالقة الربط، أي أن الويب الداللي عبارة عن تبادل البيانات من خالل أكواد 

ات، ثم معالجة هذه البيانات بشكل منطقي استداللي تحليلي، كما أنه وصف العالقة بين المعلوم
عبارة عن رؤية تقوم على ربط البيانات في الملفات والمستندات المنشورة على شبكة الويب 
بطريقة معينة تستطيع معها البرامج وأجهزة الكمبيوتر استخدامها، ليس فقط من خالل عرضها 

عادة استخدام البيانات عبر تطبيقات متنوعة، على المستخدم، ولكن من خالل م يكنة ودمج، وا 
تطور استخدام الويب والتفاعل الذي يشمل تحويل الشبكة من   Web 3.0ويصف الويب

  Web 3.0مستعرض للمعلومات ومنشئ للمحتوى بداخلها إلى قاعدة بيانات، ويكون الويب
 أقرب إلى القراءة والكتابة البشرية ولكن على الويب.

 
 :على أنه Web 3.0يمكن تعريف خدمة الويب  -2

محتوى ذو جودة عالية يحول الويب إلى قاعدة بيانات ديناميكية تعمل في إطار الذكاء الصناعي 
لتيسير عمليات البحث، والوصول بكفاءة ويسر إلى المعلومة والمعلومات ذات العالقة بها، مثال 

، ويقوم  YouTubeلخاص بموقع اليوتيوبقيام أحد المستخدمين بالدخول إلى حسابه ا :ذلك
مثاًل، ثم يحصل على مجموعة من النتائج، ويقوم   1Moodleبالبحث عن فيديو لتعليم برنامج

                                                 
1Moodle: Modulor Object – Oriented dynamic Learning Environment  
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باستعراضها وفتح بعض الوصالت بها، وعقب االنتهاء يخرج منها، وفي وقت آخر عند دخول 
مجموعة الوصالت بفتح  YouTube هذا الشخص إلى حسابه الخاص يقوم برنامج اليوتيوب

التي تتناول الموضوع نفسه الذي قام بالبحث عنه من قبل، والوصالت المشابهة لها، وبالتالي 
فهذا النوع من الويب يبحث عن مترادفات ما تم البحث عنه، ويعرضها على المستخدم فور 

بشكل دخوله إلى حسابه الخاص مباشرة، وبالتالي يحاول ذلك النوع من الويب تسهيل األمور 
 .كبير

 

 Web 3.0تاسعا : مميزات الويب 
بالعديد من المميزات التي تجعله  Web 3.0يتميز الويب 

يفوق أجيال الويب السابقة له، ويساعد على تحسين خدمة 
الويب، فهو  يعمل من خالل داللية البحث، ويقوم بالتعامل 

ومستنداته، ويبحث عن الكلمات  الذكي مع مصادر الويب
ها من خالل وضع المعارف والمصطلحات في قواعد ومرادفات

بيانات، ومن ثم استدعاء المعلومات التي تم تسجيلها بسهولة 
 أيضًا: Web 3.0ويسر، ومن مميزات الويب 

 

 .التعامل بمنطقية مع البيانات، ومحاولة محاكاة العقل البشري -1
 .تطوير عمليات البحث بحيث تبحث عن الكلمات ودالالتها -1
 .واالستفادة من مميزات كل منهما 3.0 والويب 2.0 ن بيئتي عمل الويبتوظيف كل م -2
 .إمكانية التحديث المستمر وبشكل آلي -3
 .Web 3.0 توظيف إمكانيات الذكاء الصناعي في خدمة العمل داخل إطار عمل الويب  -4

 :تتمثل فيWeb 3.0 كما يشير الباحثون إلى أن أهمية الويب 

                                                                                                                                                        

أو هو منصة برامجية للتعليم اإللكتروني االفتراضي،  والتغيير، للتعديل قابلة الهدف محددة ديناميكية تعليمية بيئة -
لمساعدة المعلمين في تشكيل برامج تدريسية على اإلنترنت،  Martin Dougiomasوأول من طور الموودل هو 

، ومعظم مكوناته 2222آب  22ل والتعاون في بناء المضمون العلمي، وأول إصدار منه أطلق في بالتفاع
 .سترالياأفي  ورتطُ 
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 .تحسين عملية البحث -1
 .يف البياناتتحسين تصن -2
 .تسهيل تطوير المفردات -3
 .تحسين نشر المعلومات المنتقاة -4
 .)البيانات ومخططاتها(تكامل المعلومات  -5
 .مزج البيانات وتجسيدها -6
 .التوليف اآللي للويب -7
 .خبرة العثور على المعلومات -8
 .آلية اإلجابة عن األسئلة -9
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داية التسعينيات، إلى وضع أول برنامج تصفٍح أدى ظهور وتطبيق خدمة الويب على اإلنترنت، في ب

لإلنترنت، كما أدى إلى إطالق اسم )اإلنترنت( على الشبكة العالمية للمعلومات، كما وفرت هذه الخدمة 
من خالل مسارات فائقة السرعة، مما أدى  1993إمكانية نقل الصور واألصوات عالية الجودة منذ عام 

تخدام الشخصي لإلنترنت بشكل واسع جدًا، وهذا أدى في بداية إلى بدء االس 1994في بداية عام 
إلى انفجار الشبكة العنكبوتية الدولية، وأصبحت واحدة من أدوات االتصال واإلعالم الجماهيرية،  1995

والسيما مع ظهور الصحف اإللكترونية، وظهور التطورات المتالحقة على خدمة الويب، وانتقال االتصال 
شاركية واالجتماعية، وظهور العديد من مواقع التواصل االجتماعي التي وسعت من دائرة إلى الصيغة الت

عالقات األفراد االجتماعية، وزادت قدرتهم على الحصول على المعلومات، وعلى التفاعل أكثر لتطوير 
 مشاركتهم في بناء هذه المواقع.
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 ةلخالصا
بين اإلنترنت والويب، ويعتقدون أن الويب هي  -احثين وحتى الب -يخلط الكثير من المستخدمين 
هي إحدى خدمات اإلنترنت التي أعطت  WWW: World Wide Webاإلنترنت، في حين أن الويب 

اإلنترنت اسمها الحالي وشكلها الحالي، وحولتها من وسيلة الستخدام الخاصة من الباحثين والمتخصصين 
مختلف أنحاء العالم، وحققت االنفجار الكبير لشبكة اإلنترنت على إلى استخدم الماليين من األفراد في 

 مختلف المستويات.
وقد أضاف ظهور هذه الخدمة في أوائل التسعينيات، العديد من الميزات لشبكة اإلنترنت، كما أضاف 

ميزاٍت أخرى نقلها من صيغة االتصال أحادي االتجاه إلى  Web 2.0الجيل الثاني من خدمة الويب 
تصال من مجموعة من األفراد إلى مجموعة أخرى، وأدى إلى ظهور أشكال متعددة من التطبيقات اال

 التشاركية والتفاعلية عبر اإلنترنت كالمدونات، وصفحات الويكي، ومواقع التواصل االجتماعي المختلفة.
ماد على باالعت -أن ينتقل بخدمة اإلنترنت  Web 3.0كما يحاول الجيل الثالث من خدمة الويب 

إلى محاكاة العقل البشري، والتعامل بمنطقية مع البيانات والمعلومات،  -تطبيقات الذكاء الصناعي 
 وبالتالي أن يجعل من اآللة أكثر مساهمًة في إنجاز المهام التي يطلبها المستخدم من اإلنترنت.
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 تمارينال
 اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:

 الويب عبر اإلنترنت وّفر لها العديد من الميزات:ظهور واستخدام خدمة 
A. .استخدام برامج التصفح 
B. .جودة في الصوت والصورة، وسرعة نقل البيانات 
C. .استخدام الوسائط المتعددة 
D. .كل ما سبق صحيح 

 
 كل ما سبق صحيح D اإلجابة الصحيحة:

 
 :2.2من عيوب الويب 

A. .مفهوم غير واضح وغير محدد 
B.   نت.لم يقدم جديدًا لإلنتر 
C.  .يحتاج إلى تقنيات أكثر تطورًا، وأكثر كلفة 

 
 مفهوم غير واضح وغير محدد A اإلجابة الصحيحة:

 
 نفسه. Bernersعلى لسان  1995للمرة األولى عام Web 3.0 ظهر مفهوم الويب 

A. صح 
B. خطأ 

 
 صح A اإلجابة الصحيحة:
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 من خصائص خدمة الويب: الالخطية، والتفاعلية، ودعم الرسوميات.

A. صح 
B. خطأ 

 
 صح A اإلجابة الصحيحة:

 
 محاكاة العقل البشري في التعامل بمنطقية مع المعلومات.Web 3.0 من مميزات الويب 

A. صح 
B. خطأ 

 صح A اإلجابة الصحيحة:
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 الثانيةالوحدة 

 صفحة الويب )تكوين( تصميم قواعد – الويب صفحة تكوين

 العناصر

 مقدمة. 
  الويبصفحة  موقع أومفهوم. 
 مفهوم تصميم موقع أو صفحة الويب. 
  :قواعد تصميم مواقع الويب المتعلقة بـ 

o االستخدام سهولة. 
o أدوات اإلبحار. 
o الواجهة وأسلوب الوصول. 
o اإلجراءات القانونية واألمنية. 
o االتصال والبنية التحتية. 
o التسويق. 
o الداللة على الموقع. 
o األخطاء. 
o االختبار والتجريب. 
o تقييم مواقع الويب. 

 خاتمة. 
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 التعليمية األهداف

 :أن على قادرا   الطالب يكون أن يجب التعليمية الوحدة هذه دراسة بعد

 .مفهوم موقع أو صفحة الويبيعرف  -1
 .مفهوم تصميم موقع أو صفحة الويبيشرح  -2
 .Powellأوضحها  كما الويب صفحة تصميم جوانب مجاالتيحدد  -3
 .لويبا موقع تصميم في تفيد التي والنصائح القواعديعدد  -4
 .تصميم مواقع الويبل الخطوط اإلرشاديةيشرح  -5

 

– المتشعب النص – المتعددة الوسائط – لتصميما – الويب موقع – اإلنترنت :المفتاحية الكلمات

 – الرئيسية الصفحة – التفاعل واجهة – المستعرضات - HTML الـ لغة – التصفح برامج - الروابط
 سرعة – اإلبحار أدوات – الهوامش – العناوين – الموقع عنوان - الموقع خريطة - الموقع شعار

 .الفيديو – الرسوميات – الصور – خطوطال – الشاشة دقة – التحميل

 مقدمةأوال : 

يد الكثير من الباحثين أن خدمة الويب تعد من أ
أكثر التطورات داللة في عالم االتصال واإلعالم، 

غ لما لهذا وتنبر غالطابعة على يد  كما هو اختراع
الظهور من تأثيرات قوية على اإلنترنت، وتحويلها 
إلى واقع إعالمي اتصالي يتعامل معه الماليين من 

 األفراد، وال يمكنهم االستغناء عنه.

 

 

إمكانية ظهور العديد من صفحات ومواقع الويب وقد تجلى تأثير خدمة الويب بشكل مبدئي على  
ومعلوماتية واتصالية متنوعة، فمنها المواقع اإلخبارية، ومنها الصحف  إعالمية تالمتخصصة في مجاال
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 بوككالفيس مواقع التواصل االجتماعي اإللكترونية، ومنها المواقع التابعة لمؤسسات إعالمية، ومنها
 .ويب بصفحةها من المواقع التي يمكن تسميتها وصفحات الويكي، وغير   وتويتر، والمدونات

والبرامج، ولغات البرمجة المعتمدة في تصميم وتكوين  واألساليب الخارجي لهذه الصفحات الشكل دعي  و 
، وفي سهولة ويسر دة انتشار واستخدام هذه الصفحاتفي عملية زيا حاسماا  عامالا هذه الصفحات 

وهو  ،أكبر وبالتالي زيادة تأثير هذه المواقع على المستخدمين بشكلمن قبل المستخدمين،  استخدامها
حيث سيتم التعرض لمفهوم صفحة أو موقع الويب، ومفهوم  األمر الذي سيتم عرضه في هذه الوحدة

أثناء عملية التصميم لتحقيق في والقواعد العامة التي يجب مراعاتها تكوين أو تصميم هذه الصفحات، 
 األهداف السالفة الذكر.

 

 :الويبصفحة  أوموقع  مفهومثانيا : 
 الويب خدمة لمفهوم التعرض سبق

 تعريف يختلف وال المتعددة، وتعريفاتها
 الخدمة مفهوم عن الويب موقع أو صفحة
 فهناك عدة تعريفات لموقع عام بشكل

  الويب منها:
 

 افتتاحي لملف ضمنةتوالم بينها، فيما المرتبطة الويب ملفات من مجموعة: "هو الويب موقع -1
خالل بقية الوثائق  من التي يمكن الدخول إليها Home Pageاسمه الصفحة الرئيسية 

 ".المتصفح على اسمه كتابة عبر لموقعا ىلإالمتضمنة في الموقع، ويتم الوصول 
 Serverأو مجموعة ملفات يتم تخزينها على الخادم  "ملف :بأنه الويب موقع تعريف يمكن كما -2

 األول الملف لتكون غالباا  متصم   رئيسية صفحة موقع ولكل اإلنترنت، رعب إليها الوصول يمكن
عامة عن مضامين الموقع، وتتضمن الملفات الموجودة في  فكرة ليأخذ المتصفح يزوره الذي

إلى  بقصد االنتقال من ملف الموقع وصالت نصية، أو رسومية يتم النقر عليها باستخدام الفأرة
 خارجه".أو  آخر داخل الموقع
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 يتم خادم حاسوب جهاز في مخزنة تواصلية"رسائل : بأنه الويب موقع اإلعالميون فويعر   -3
متصفحات الويب، ويتخذ الموقع شكل الصفحات أو  حدأعبر اإلنترنت، وعبر  إليها الوصول

 Homeوتتخذ من الصفحة الرئيسية  ،HTMLالوثائق المكتوبة بلغة النص الفائق المتشعب 
Page عادية أو تفاعلية، وتقدم الرسائل التواصلية  لها، ويتم التنقل بينها بواسطة وصالت هةواج

 مواقع تقدم ما وغالباا  ،Multimedia( أو متعدد فيديوو  صورة،و  ت،و منفرد )نص، وص في شكل  
 ".المتلقي مع والتفاعل التواصل تعزيز إلى تهدف خدمات الويب

يضاا بأنه: "مجموعة من الصفحات والنصوص والصور موقع الويب اإللكتروني أ فويعر   -4
والمقاطع الفيديوية المترابطة وفق هيكل متماسك ومتفاعل، يهدف إلى عرض ووصف المعلومات 

 وله مكان، أو بزمان محدد غير إليه الوصول يكون بحيث ما، مؤسسة أووالبيانات عن جهة 
 يميزه عن باقي المواقع". محدد فريد عنوان

 في متداخل موقع هو الفرعي والموقع أكثر، أو واحد فرعي موقع على الويب موقع يحتوي أن كنويم
 .فرعية مواقع على يحتوي الذي الويب موقع يسمى آخر، ويب موقع

 

 :الويبصفحة  أوموقع  تصميمثالثا : 
يعتمد نجاح المواقع على تصميمها، وتصميم واجهة 

خدمين االستخدام بشكل خاص حيث تساعد المست
في الوصول المباشر والسريع إلى المعلومات 
المطلوبة، لذا تحرص الجهات التي تطلق مواقعها 
على تصميمها بأفضل صورة بحيث تجذب 

عادة زيارتها،  المستخدمين إلى زيارتها وا 
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اعتماداا على إعطاء انطباع جيد، وبحيث يتوافق 
التصميم مع طبيعة هؤالء المستخدمين من حيث 

تخصص، والفئة العمرية، والمعرفة بتقنيات ال
الويب، وغير ها من االعتبارات، ويوجد عديد من 

ف ر  التعريفات تناولت عملية التصميم، حيث ع
  التصميم بأنه:
 ىلإللوصول  التي يعتمد عليها المصمم البنائية العناصر وتنظيم ترتيب عملية" .1

 وتشمل ،"وسهولة في الحصول على المعلومة بيسر أهدافهم من أجل تحقيق لمستخدمينا
 الوسائطو  األلوان،و  الفواصلو  الخطوط،و  النصوصو  العناوين،و  الشعار :البنائية العناصر
 .العناصر من هاوغير   فيديو، ومقاطع ورسوميات وأصوات، صور من المتعددة

نشاء بناء"عملية  .2 يستحوذ على اهتمام المستخدمين،  جذاب بشكل اإللكترونية المواقع وا 
 الوصول فيويحقق أهدافهم في الحصول على المعلومات، ويحقق أهداف المواقع 

 ".لمستخدمينا ىلإالسريع 
 الرئيسية الواجهات لتصميم تمهيدي مخطط: "بأنه التصميم Tomas A Powell فيعر   .3

عن طريق التحكم بالنصوص واأللوان، والعناصر التفاعلية والوسائط  الصفحات الداخليةو 
 وجذابة وسهلة االستخدام". مريحة ةبطريق االمتعددة، والربط بينه

 متناغمة بصورة البنائية العناصر وضع عملية: "هو التصميم أن محسب حلمي ويذكر .4
مع مراعاة أسس التصميم المتعارف  خرالعنصر اآل بنائي بحيث يدعم كل عنصر

بنائي  والحركة، إذ يقوم التصميم بوضع كل عنصر والتباين واالتزان عليها، وهي: الوحدة
 ".المرئي بصارفي مكانه المناسب طبقاا للنظريات السيكولوجية والفسيولوجية لإل

بداع ابتكار: "عملية هأن الباحثون ويؤكد .5 معينة لتوظيف عناصر  باستخدام خطة وا 
 التصميم، والتعامل مع المساحات والخطوط واأللوان لتحقيق الجانب الجمالي والوظيفي".

 اإلعالمية المادة تحويل وفن علم: "أنه فيذكر التصميم، لعملية تعريفاا  جودة هيثم يقدم .6
 باستخدام وذلك واالستخدام، التصفح يسر فيها يتوفر للقراءة قابل رقمي شكل إلى

 :من التقليدية البنائية العناصر
 حروف ونصوص وأشكال وصور وألوان وفواصل. 
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 م مع شبكة اإلنترنتءجداول تتال. 
 ونص متشعب، وروابط تشعبية عناصر بنائية تكنولوجية من وسائط متعددة. 
  عناصر تفاعلية من خدمة التعليق على األخبار، وغرف الدردشة، والبريد

 دية".اإللكتروني، والقوائم البري
حيث يشير  رافيكيةغمع العناصر ال ع العناصر التيبوغرافيةوالمالحظ أن الباحث جم  

 رافيكية.غتصنف كعناصر  والرسوميات واأللوان بعض الباحثين إلى أن الصور
 

 :Powellأوضحها  كماالويب  صفحة تصميم جوانب مجاالت
 مجاالت: ةتشمل خمس تصميمجوانب الأن  Powellأوضح 
، HTML ثل:باستخدام إحدى لغات البرمجة م وتنظيمه المحتوى بناءطريقة شمل يو  :المحتوى -1

 .CSSأو 
 

 إخراج طريقةالمقصود بها و  :المرئيات -2
من  عليها األساسية العناصر وتنظيم الشاشة،

دها: في و روابط وملفات الفالش، وأماكن وج
الجزء العلوي أو السفلي، أو األيمن أو 
األيسر، وهذا الجانب أكثر الجوانب وضوحاا، 

 لكنه ليس األكثر أهمية.
  

مثل  من توفر لغات البرمجة الصفحات لتصميم التقنية باألسسوالمرتبطة  :التكنولوجيا -3
إضافة إلى البرامج المستخدمة ، JAVA Scriptـ ـ، وبرامج الCSS ـ، والـHTML ـلغات الـ

 التصميم. في
 المرتبطة بعملية التصميم. البرامج وسرعة الخادم، بسرعة المرتبطةو  :التصفح -4
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مع ب أن يتالءم يج التصميمف والجمهور الذي سيوجه له: الموقع من الغرض -5
 المضمونمع  يتالءمالصغار، و  م، سواء كان من الكبار ألهذا الجمهور الخاصة الطبيعة
 وغيره. أو ثقافي أو رياضي إخباري مضمون ام فيه سواء كان الموقع ذالذي يقد  

 
 :الويب موقع تصميم في تفيد التي والنصائح القواعد

مجموعة  ن في حقل تصميم مواقع الويبين والباحثوالعديد من الممارسي البحثية، العديد من المراكز قدم
تواصلية وفنية جمالية ترتكز  علمية لويب وفق أسساوالنصائح التي تفيد في تصميم موقع  لقواعدمن ا

ها لكل العناصر البنائية المستخدمة في تقديم محتوى صفحة الويب، وأهماألمثل أساساا على التوظيف 
الموقع والتنقل  دخولواستخدامها استخداماا فعاالا مرشداا لتحقيق أكبر مرونة ممكنة في  ،لوسائط المتعددةا

 .Interactive Linksالسهل بين مكوناته عبر الوصالت التفاعلية 
إلى مجموعة من النصائح عند  المتخصصة في تصميم المواقع واستضافتهاالشركات  ىحدإ تتوصلفقد 

، االعتبار ضرورة توظيف الوسائط المتعددةب مع األخذ ودخول ةزيار لمواقع لتحقيق أكبر نسبة تصميم ا
 :وتتلخص هذه النصائح بـ

 وتفادي تعليمات مثل: "انقر هنا". ،وصفية التوجيهية النصوص جعل -1
ذا  ،الجداول واألعمدة يتفاد -2  HTMLـ ألن ال ببديل نصي بسيط فيمكن إرفاقها مهاااستخدلزم وا 

األمر الذي يضطر المصممين إلى تقديم الجداول  ،إخراج الصفحات فيغير مزودة بتحكم جيد 
 .الدخول إلى الموقعفي صيغة صورة مما يحد من سهولة 

 ،Font Tagsالعناوين المكتوبة بخط عادي  بدل Heading Tags فتاتلالا عناويناستخدام  -3
 مثل: أسماء األبواب والوصالت الرئيسية الثابتة. ،موقعلإلشارة إلى بعض المكونات البنائية لل

تحقيقاا ألكبر  كأن تكون الخلفية سوداء والنص أبيض ،وخلفياتها لنصوصل متباينة ألوان استخدام -4
 .Readability قدر من االنقرائية

من  خال   بديل فيجب تقديم ،Framesوفق نظام اإلطارات ما وثيقة  قام المصمم بتصميمإذا  -5
 .No framesاإلطارات 

 تقديم بديل نصي لتصفح الموقع. يجبف ،خريطة رسومية كمنفذ لتصفح الموقع اماستخدتم إذا  -6
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 يوفرحتى  Text-based Formأو نموذج استمارة نصي  ،إلكتروني بريد بعنوان موقعال ديزو ت -7
أن بعض  خاصةوب ،ةالراجعة في إطار التفاعلي بالتغذيةنه من القيام يمك   اا للمتصفح خيار 

 المتصفحات قد ال تدعم نماذج االستمارات.
 ،إن أمكن وصلة تقود إلى مقابل نصي إضافةيمكن  موقعالاستخدام ملفات صوتية في  تمإذا  -8

 (.RealAudio Playerضافة وصلة لتحميل البرمجة الالزمة لسماع الصوت )مثل ا  و 
 

 :الويب وصفحات عمواق لتصميم اإلرشادية الخطوط: رابعا  

 
أحد الباحثين مجموعة من الخطوط اإلرشادية لتصميم مواقع وصفحات الويب، وذكر أن قائمة  وضع

قابلة للتطبيق على كل أنواع المواقع والصفحات، لكنها تغطي ليست ، و ليست نهائية اإلرشادات هذه
ن الممارسين مك  يهذه األساسيات س ن اتباعأ، و نقاط العامة واألساسية في عملية التصميممعظم ال

من تصميم مواقع محترفة عالية المستوى، وقد حدد هذه الخطوط اإلرشادية في مجموعة من  والمصممين
 مة في عملية التصميم، ومنها:هماألدوات ال

 :Navigationأو التجول  اإلبحار أدوات -أ
 امواقع الويب أن يراعو  (مصممي)ي ينبغي على مطور 

عملية التصميم ليس فقط االهتمام بالنصوص  في
 أيضاا  االهتماموجعلها قابلة للفهم والقراءة، ولكن 

  وموضوعات صفحات بين والتجول اإلبحار بأدوات
، لكي يتمكن المستخدمون من الوصول وسهلة االستخدام واضحة الموقع، وتزويد الموقع بأدوات إبحار

وات آلية وأدب اإلرشادات المتعلقة   والتنقل بين صفحات الموقع، وتلخص النقاط التالية واالستخدام السهل
 بحار:اإل
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لكل صفحات الموقع، أي أن كل صفحات الموقع يجب  يتعلق بآلية اإلبحار واحد منهجاستخدام  -1
 .نفس ها اإلبحار آلية وأدوات  أن تتضمن 

 ويكون شريط أدوات اإلبحار السفلي، وضع شريط لألدوات في كل صفحة من صفحات الموقع -2
 ط العلوي.مع الشري أو العرض من حيث المقاس متسقاا 

 ه.اسم الموقع وعنوان   للصفحة الرئيسية أن يتضمن الهامش العلوي -3
، ألن المستخدم من صفحات الموقع صفحة أي من فيه لإلبحار قابل الويب موقعالتأكد من أن  -4

 من صفحاته، وليس بالضرورة من الصفحة الرئيسية. ةقد يدخل الموقع من أي صفح
 يفضلو  ،للخروج من الصفحة اا واحد اا رابط األقل على الموقع أن تتضمن كل صفحة من صفحات -5

توضع أسفل كل الصفحات أن و  ،هانفس الصفحة الحاليةتجنب الروابط التي توجه المستخدم إلى 
ويفضل أن تحوي كل صفحة من صفحات الموقع رابطاا مع  ،أعلى الصفحةى لإروابط العودة 

من المستوى األقل إلى المستوى األعلى،  ألعلىى الإبط العودة رتب روات  بحيث  الصفحة الرئيسية
 ومن اليمين إلى اليسار.

وأن تكون  ،إلبرازها بألوان المتصفح االفتراضية المتعارف عليها Linksعرض الروابط أن ت   -6
 واضحة.الداخلية والخارجية الروابط 

ومراعاة أال تفتح الروابط صفحة  ،مع المصادر والصفحات األخرى داخل الموقع الربط الفعال -7
بمعنى أن تكون  ،وأن توضح للمستخدم مضمون المكان الذي سيذهب إليه ،لمتصفح آخرجديدة 

 .(Click hereانقر هنا ) الروابط ذات معنى، ويمكن توقع اتجاهها، وال داعي الستخدام
نقرات على الثالث دها ما أمكن، ويفضل أال يتجاوز عد (Clicksتقليل استخدام )النقرات  -8

 .Home Pageالصفحة الرئيسية 
 إظهار مسار كل صفحة من الصفحة الرئيسية. -9

 من سرعة التحميل. ئواألزرار المناسبة، والتي ال تبط استخدام الشرائط -11
 ،Backالـ  من غير أن يستخدم باستمرار زر في الموقع يمكنه التجولالتأكد من أن المستخدم  -11

من خالل تمثيل  ة ويسرلو سهب أو طريقة للوصول إلى كل أجزاء الموقع اك وسيلةكون هنتوأن 
 وواضحة. برموز، وأيقونات مفهومة أدوات اإلبحار

)مثال: الصفحة الرئيسية لموقع  الموقع من ورئيسي مهم جزء لكلصفحة رئيسية  تصميم -12
 (.في هذا الموقع جامعة دمشق، والصفحة الرئيسية لكلية اإلعالم
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المستخدم على زر العودة فيها ، فكل مرة يضغط (Redirectإعادة التوجيه الفوري )استخدام  -13
Back  غير مرغوب، لذلك يجب قصر الصفحة الرئيسية على  المتصفح إلى مكانيعيده

 شاشتين.
 .شاشاتال ستيتعدى  ال حات الموقعالحد األعلى لعدد شاشات صف -14
وترتيب وتنظيم عالمات شريط  ،ن صفحات الموقعاستخدام اسم الصفحة في كل صفحة م -15

بأدوات إبحار  دعم الهامش العلويوأن ي   ،اعتماداا على أساس تكرار االستخدام واألهمية القوائم
 مساعدة.

 
 :Usabilityسهولة االستخدام  -ب

 بيسر موقعبكيفية االستخدام والوصول إلى المعلومات المعروضة على ال تتعلق سهولة االستخدام
األساسية التي يجب اتباعها في  القواعد   وسهولة، وتوضح الخطوط اإلرشادية المتعلقة بيسر االستخدام

قد تصلح هذه القواعد لكل أنواع ف، تصميم الموقع، واألخذ بعين االعتبار الجمهور المستخدم لهذا الموقع
مك في مهارات بعض االختالفات اةراعيجب ملكن  المواقع األفراد في ، وفي حاجات وأهداف اناتوا 

 فيما يلي: ويمكن تلخيص الخطوط اإلرشادية المتعلقة بسهولة االستخدام ،االستخدام
 .ةواضحالموقع  خريطةكون تيجب أن  -1
 بنصوص قصيرة معبرة عن مضمون المعلومات. تزويد كل صفحة -2
 .لموقع بفهرسمن خالل تزويد ا لمعلوماتى الإتسهيل وتسريع عملية الوصول  -3
 وتوضيح الروابطواستخدام عناوين فرعية ذات معنى،  دقيق وواضح، بشكل العناوين صياغة -4

 واستخدام القوائم، واالعتماد على بنية تصميمية متماسكة.
خاصة، باستثناء  ي  والمصطلحات المتخصصة، واأللفاظ التي تحمل معان تجنب اللهجات العامية -5

 واستبعاد الجمل اإلنشائية المعقدة. ،صة في بعض الموضوعاتاأللفاظ المتخص
نفسها صيغة العناوين  يوه ،لها محدداا  عنواناا  تحمل أن يجب الموقع صفحات من صفحة كل -6

 في كل الصفحات.
 وتقتصر   ،ومتسقة معها، وأن تكون جزءاا منها يجب أن تكون الفقرات التابعة للنصوص واضحة -7

 عنها. عنواناا معبراا  وتحمل   سية واحدةعلى فكرة رئي
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وخدمة البحث،  ، Helpالمساعدة وخدمة ،FAQبخدمة األسئلة المكررة  الموقع تزويديفضل  -8
 لعديد من اللغات.ى الإوخدمة الترجمة  ،ومحرك بحث خاص

في وتدعيم الموقع بإمكانية تصحيح األخطاء  ،إتاحة إمكانية عرض نتائج البحث بطريقة مفيدة -9
 أثناء عملية البحث.

تاحة الوصول إليها في الموقع ،بفئات ذات معنى تنظيم وترتيب قائمة الخيارات -11 بواسطة  وا 
وتجنب استخدام  ،الصفحة تحت اإلنشاء وتجنب اإلشارة القائلة ،أوامر لوحة المفاتيح

 اإلطارات.
ن تمك   ووضع آليات ،الصفحة لرؤية آخرى لإمن جانب  )الجانبي( الزلق شريط استخدام عدم -11

 عمليات ينفذها. المستخدم من إلغاء أي
وتزويد الموقع بخدمات مباشرة من على  ،دعم الموقع لكل المتصفحات المعروفة والمستخدمة -12

 اإلنترنت.
 

 :Interface & Styleوأسلوب الوصول  الواجهة -ج
 الحلول   لوب الوصول إلى المعلومات في الموقعتتضمن الخطوط اإلرشادية المتعلقة بالواجهة وبأس

أثناء تصفحه للموقع،  في الوصول إلى المعلومات، والتي يمكن أن يواجهها المستخدم تكالالمتعلقة بمش
ألنهم يستخدمون المتصفحات التي تدعم  استعراض الصور يستطيعونال  مثالا  فبعض المستخدمين

من سرعة  ئن خالل متصفحاتهم االبتعاد عنها، ربما ألنها تبطفقط، بينما يستطيع آخرون م النصوص
، فهذه الخطوط اإلرشادية ال تقترح مثالا االبتعاد عن الصور لتسهيل الوصول إلى هوتحميل الموقعفتح 

الوصول بسرعة إلى المعلومات،  حتى يمكن   مكافئة لها وربل تقترح تزويد النصوص بص تالمعلوما
 خيص القواعد والخطوط اإلرشادية المتعلقة بهذه العملية، فيما يلي:ويمكن تل
 تعبر عنها نصوصب فيديو( - صورة - في الصفحة )صوت النصية غير العناصر دعم -1

الوصف و (، Alt: Alternative Text Attribute) النصوص البديلة ليةباستخدام آ وتوضحها
 .(Longdesc: Long Description Tag) الطويل للصور

 عرض مخطط الصفحات المستخدم في التصميم. -2
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واختيار ألوان لخطوط  ،لزيادة انقرائية المعلومات والخطوط الواضحة البسيطة األرضياتاستخدام  -3
 تتعارض والتأكد دائماا أن النصوص واضحة للقراءة، وال ،النصوص والخلفيات األرضية متباينة

 مع الخلفيات.
 ،غير قابلة للفهمو  االنتباه ال تصرف هاخلفياتأن ، و لقراءةوا للفهمقابلة  صورالالتأكد من أن كل  -4

ومن  ،وغير قابلة للطباعة أو البيضاء، ألنها صعبة الفهم والتقليل ما أمكن من الصور الصفراء
 من ألوان الصور. لدرجات األقلاواستخدام  ،استخدام الصور المتشابكة وغير الواضحة

 وحدة.معدم استخدام ألوان مختلفة ألرضيات صفحات الموقع، إذ يجب أن تكون األلوان  -5
 عدم استخدام الحروف الكبيرة )في اللغات األجنبية(. -6
واالبتعاد عن  ،استخدام أنواع الخطوط بحذر، وعدم استخدام أكثر من نوع في المادة الواحدة -7

 من المتصفحات أو المستعرضات ال تدعمها. اا شائعة، ألن كثير الخطوط غير ال
 Pixelعلى القياس النقطي والرسوميات، واألعمدة النصية االعتماد على قياس أحجام الصور  -8

Size. 
 مودية.تزويد المعلومات بعناوين رئيسية أفقية وع -9

 ل من استخدام اإليقونات، والتقليوالصور والرسوميات المتحركة رافيكيةغال األشكال تجنب -11
: النصوص التي يضاف أو الومضية ومن استخدام النصوص )الرمشيةوالرسومية(،  )الصورية

، والحرص وتجنب صور الخرائطكرمش العين(، وتومض فتهتز  ليها مؤثرات حركية معينةإ
 .على عدم ظهور الظالل

 :بالنسبة لأللوان المستخدمة -11
  أو الدرجات الفاتحة جداا من األلوان األخرى البيضاء الخلفيات ألوان استخداميفضل. 
 عدم استخدام الخلفيات السوداء إال في الصفحة الرئيسية. 
  عدم استخدام اللون األحمر مع األزرق معاا، وعدم استخدام الصور الملونة بالبيج

 .والبني
 للون ستخدم ا)اللون ومشتقاته(، ويفضل أن ي   هانفس استخدام األلوان من العائلة

 ومشتقاته في العناصر التي تجمعها عالقة ما.
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 :Legality & Security واألمنية قانونيةال اإلجراءات -د
رئيسية أو ثانوية عن  بمعلومات المستخدمين المواقع هذه تزوديوم، و  يوماا بعدب تتزايد أعداد مواقع الوي

والشركات، والمؤسسات التعليمية، أو حتى  إشراف العديد من المنظماتى لإ، وتخضع القانوني الوضع
 االتي تحكم إنشاءه والتشريعات القانونية هذه المواقع بمستوى معرفتهم بالقانون واألفراد، ويتفاوت مستخدم

تحقيق أهداف واحتياجات في من أجل أن تستمر هذه المواقع وتبادل المعلومات من خاللها، و  ونشر  
بحمايتها، وحماية المعلومات أن يستمروا  مصممي هذه المواقعيجب على مطوري و  المستخدمين المتجددة

إلى مجموعة القواعد  للمواقع نيضع القانوني واألمو بال، وتشير الخطوط اإلرشادية المتعلقة المتبادلة عبرها
 ، ويمكن ذكرها فيما يلي:تحكمهاوالحلول التي 

الموقع، كل صفحات الموجودة في  القانونية المعلومات عن نيمسؤول والمصممون المطورون دعي   -1
س، وعنوان الفاكو  هاتفرقم الو العنوان، و  بتفاصيل كاملة عن كيفية االتصال مع الموقع والمتعلقة

 البريد اإللكتروني للموقع.
 واضح. المعلومات بشكلوضع بيانات تحديث  -2
 أن يتم إيضاح الوضع القانوني للمعلومات المرتبطة. -3
التي تحمل معلومات  أن يتم توجيه المستخدمين لتصفح أنواع من المواقع، أو مصادر المعلومات -4

 ق أن قام المستخدمون بتقييمها أنها مهمة.وقد سب ،بالمعلومات التي يبحثون عنها مرتبطة
 الوضع القانوني للمعلومات. أن يراجع الخبير المهتم بهذا المجال -5
 من مزودين آخرين. بالسماح الستخدام المضمون إذن  أن يكون هناك  -6
وتنبيه المستخدمين أن الموقع ليس هو  ،الموقع صفحات في تنامصدر المعلومات والبيا إظهار -7

 الوحيد للمعلومات، وبالتالي فإن مسؤوليته عنها محدودة. المصدر
مع تقديم  من قبل المستخدمين أنفسهم تهاومعالج البيانات الشخصية التعرف على طريقة حماية -8

 .إمكانية الحفظ والتخزين لها بشكل قانوني
التي تنتقل إليها هذه  إال بعد موافقة المواقع األصلية خرىاألمواقع الالروابط مع ال توضع  -9

 الروابط.
 .محفوظة" النشر حقوق"عبارة  عرض -11
ومن  ،وكلمة السر المستخدماسم تتضمن  وضع آلية لدخول الموقع من الضروري أحياناا  -11

 أو كلمة السر. المستخدم اسمفي حال نسيان  المفضل تزويد الموقع بآلية للمساعدة
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 :Communication & Infrastructureالتحتية والبنية  االتصال -ه
يعاني الكثير من المستخدمين من عدم إمكانية 
تصفح مواقع الويب في كل األوقات نظراا 
لمسؤولياتهم وكثرة مشاغلهم، لذلك يتصفحون 

  مواقعهم المفضلة في منازلهم ومن خالل أجهزتهم
وال تطور البنية  ع سرعة اإلنترنت أحياناا يتستط التي ال تكالالشخصية، وهنا تظهر العديد من المش

يمكن طرح مجموعة من الخطوط اإلرشادية المتعلقة بهذه لذا  ،بالشكل األمثل هاحل   التحتية لالتصاالت
 ما يأتي:القضية، والتي يمكن ذكرها في

 ثانية كحد 21و كيلو بايت 51 مع ما تتضمنه من رسوميات الصفحة حجم يتجاوز أاليجب  -1
)وقد انخفضت  ،كيلو بايت 28.8باستخدام )مودم( سرعته  أقصى لتنزيل المعلومات والبيانات

 .(ثوان   11ووصلت إلى  مع تزايد سرعات المودم األرقامهذه 
 )الرامشة(. وامضةال العناصرو  )الفالشات(فيها  ستخدمت  التي  العناصر تجنب -2
 استخدام المساحة المخصصة للصفحة لعرض أقصى ما يمكن عرضه من معلومات. -3
 .تصميم الموقع بحيث يتناسب مع كل أنظمة التشغيل -4
 يحدده بنفسه. إلى مسار منه دمحد سمبا تنزيل الملفات والمعلوماتبم السماح للمستخد -5
 مع وضع قائمة بالمحتويات. وعلى أكثر من صفحة والمعلومات الكبيرة والملفات تقسيم الوثائق -6
 ببدائل مختلفة لضغط الملفات. تزويد المستخدمين -7
 ل بسرعة.حم  يجب أن ت   كل صفحة من صفحات الموقع -8
 .المستخدمة في منع تنزيل الصفحات الكبيرة الروابط التشعبيةكثرة  الحذر من أال تسبب -9

تلك التي تحمل السيما لطباعة الصفحات، و  والمعروفة استخدام الطابعات المشهورة -11
 الرسوميات.
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 :Marketingالتسويق  -و
تتناول القواعد والخطوط اإلرشادية المتعلقة بعملية 

من النقاط التي تساعد مطوري  التسويق العديد  
مواقع الويب على معرفة مستخدميهم، ومعرفة 
 الوسائل التي تصلهم بهم، وتتلخص هذه القواعد بـ:

 

 
ى لإلزيادة سرعة الوصول  المستخدمين قبل من واستخداماا  انتشاراا  البحث محركات أكثر استخدام -1

 لموقع.ا
 والموضوعات. المعلومات التي تتشابه فيالرتباط مع المواقع األخرى ا -2
ذاعةو  )صحافة التقليدية اإلعالم وسائل في المستخدمة ه نفسهايبوأسالالتسويق  آليات استخدام -3  ا 

 ،أو أي إعالنات ، والتأكد من أن عنوان الموقع موجود في أي عرض تسويقي للموقعتلفزيون(و 
 مما يساعد على توفير معلومات أكثر لدى مشاهدي اإلعالنات على الموقع.

أو اإلعالنات  باستخدام المواد ستحواذ على اهتمامهمواال محاولة جذب انتباه المستخدمين -4
 عبر الروابط. وربطهم بمعلومات تفصيلية أكثر القصيرة،

 للتعريف بالموقع. يمكن استخدام العديد من األساليب التسويقية والترويجية -5
 :مثل أطول وقتاا  الموقع بمستخدمي تحتفظ التي الخدمات من العديد وتقديم تطوير -6

 ونشر األخبار. لروابط مع العديد من المواقعوضع ا 
 واستئذانهم في إرسال آخر وأحدث األخبار  ،معرفة العناوين اإللكترونية للمستخدمين

تاحة التوقيع اإل  لكتروني عبر البريد اإللكتروني.والمعلومات، وا 
 .طرح المسابقات 
 اإلعالنات الشريطية. وضع 
 ماته.رأي المستخدمين بالموقع وخدلى إ التعرف 
  البريدية، والمجموعات اإلخبارية.تقديم خدمة القوائم 
 .وضع عدادات إحصاء عدد زوار الموقع 
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 :Semantic على الموقع الداللة -ز
وي اإلنترنت حتى هذا الوقت عشرات الماليين تحي

من المواقع، وال تحظى هذه المواقع بالرقابة أو 
 المواقع هذه إلى المستخدمون يصل لكيالضبط، و 

العامة  يستخدمون محركات البحث المتعددة
 Yahooو Googleوالمتخصصة، كمحرك البحث 

 وغيرها من المحركات العامة، أما إذا أراد المستخدم

 
عن مواقع  معلومات متخصصة ودقيقة، فيبحث في العديد من محركات البحث المتخصصة البحث عن
 هوهو ما يجب أن توفر  ،غيره وأ أو التعليمي أو العسكري العلمي :حسب مجال التخصصمتخصصة 

 إضافة إلى إمكانية إحالتهم إلى محركات البحثلفهم آلية الوصول إلى المواقع،  ميهامواقع الويب لمستخد
 ن تحوي المعلومات المطلوبة للمستخدمين.يمكن أ التي توصل إلى محركات بحث أخرى

 :Errors األخطاء -ح
من الوصول إلى  قد يحدث أال يتمكن المستخدمون
يرجع السبب إلى  المواقع التي يبحثون عنها، وقد

 رسائل تظهرأن هناك خطأ ما، ويحصل هنا أن 
، حلها قائتصف أسباب هذه األخطاء وطر 

والخطوط اإلرشادية التالية تحاول عرض هذه 
 حلها: المشكلة وطريقة  

  
 مفهومة من أغلب المستخدمين. و  واضحة بطريقة الخطأ رسالة كتابة -1
 .الخطأ هذا أسباب الخطأ أن توضح وتصف رسالة   -2
 .الخطأ هذا من لتخلصالالزم ل التصرف   لة الخطأأن توضح وتصف رسا -3
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 .المستخدم نقطة خروج واضحة أن تعطي   -4
 ستخدم الصوت للتحذير من الخطأ.ي   -5
 ،معينة أخطاء ارتكاب على قبلونسي   كانوا ما إذا المستخدمين تشغيل الموقع أن يحذر نظام   -6

 .ن ذلكما أمك من ارتكابهاويمنعهم هم وبالتالي أن يحمي  
 

 :Testingوالتجريب  االختبار -ط
اختبار تصميم موقع الويب مرحلة  دعي  

همة في عملية التصميم، فمن ممبكرة و 
 هذه وتقييم تحديد يمكنخاللها 
على المشكالت  والوقوف   العملية،

 أثناءفي التي يمكن أن تظهر 
 فالتجربة واالختبار يمكن ، االستخدام

 

وتصميم الموقع تم بشكل منطقي ودقيق، ويمكن تلخيص أبعاد التجريب واالختبار من  أن تؤكد أن بناء
 إلى  خالل طرح األسئلة التالية التي توجه للمستخدمين، ويسعى المطورون والمصممون لهذه المواقع

 دقيقة حولها: تالحصول على إجابا
 هل يحصل المستخدمون على المعلومات بسهولة؟ -1
 أدوات اإلبحار في الموقع؟وفعالية ما مدى وضوح وتناسق  -2
 دم؟تتناسب مع أغلب سرعات المو  هل يتم تحميل الصفحات بسرعة -3
وهل يجدون عنوان البريد اإللكتروني  هل يستطيع المستخدمون معرفة من أنشأ هذا الموقع؟ -4

 في االستخدام؟ تكالأو مش لالتصال في حال وجود صعوبات للموقع
أو االنتقال من  دون زلق الشاشة العناصر المرئية في الصفحة جميعهل تظهر للمستخدمين  -5

 اليسار؟جهة اليمين إلى جهة 
 مختلفة؟ من خالل متصفحات هل يستطيع المستخدمون تصفح الموقع -6
 بديلة للصور والرسوميات الموجودة في الموقع؟ اا نصوص هل يجد المستخدمون -7
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 وهل تم التأكد من فعالية الروابط الداخلية بعناوين الصفحات التي تتعلق بها؟هل ترتبط الروابط  -8
األزرق في حال عدم  :باأللوان القياسية المعروفة لوين الروابط الداخليةوهل تم ت؟ أو الخارجية

 زيارتها، واألحمر في حال زيارة هذه المواقع؟
 ها لتسهيل التعرف عليها؟مضمون   هل يحمل عنوان الصفحة -9

 فهم؟وتحقق أهدا تشبع رغباتهمو  هاإلي المعلومات التي يحتاجون هل يقدم الموقع للمستخدمين -11
، وخدمة عها: خدمة البحث في الموقإلي نو جاهل وفر الموقع للمستخدمين الخدمات التي يحت -11

 ها من الخدمات؟المساعدة، وعنوان البريد اإللكتروني، وغير  
 
 

 :Evaluating Websitesمواقع الويب  تقييم -ي
رات الناتجة عن دراسة مواقع الويب بإن تراكم الخ

تها وسهولة دخولها وأدائها من حيث مدى ثبا
مجموعة من  إلى دىكوسيلة تواصل قابلة للتلقي أ

التي يمكن استخدامها لتقييم  Criteriaالمعايير 
اا يتسم بالموضوعية يمواقع الويب تقييماا علم

 ،علمية وفنيةس المستمدة من أس

 

 لتقييم مواقع الويب: مجموعة من المعايير Cornelia Brunnerو Criket Heinzeفقد اقترح 
 Fonts والخطوط ،يتهؤ والشعور الذي يولده عند ر  الموقع مظهر :lookمستوى الشكل  على -1

 ومدى توافقها مع المظهر والشعور. ،والخلفيات واأللوان والصور
 كل قراءة وسهولة ،وثباته من صفحة إلى أخرى الموقع تنظيم :Layout اإلخراجمستوى  على  -2

 .منها المعلومات على ولالحصو  صفحة،
 ودعم متحركة،الالصور والصوت والرسوم  وجود :Media Elementsالوسائط  عناصر  -3

 .الموقع محتوى
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من خالل الصفحة  هووضوح تنظيم الموقع داخل التجول سهولة :Navigationالموقع  تصفح  -4
يقونات ، ووضوح األاإلبحار، ومعرفة الوصالت، وتعدد أدوات طة للموقعير خ ووجود ،الرئيسية

 وما تمثله. المستخدمة
 

تقييم مواقع الويب مجرد اقتراح مجموعة من في لقد تجاوز اهتمام الباحثين 
المعايير إلى تصميم استبيانات لدراسة مكونات موقع الويب وقياس مدى 

 ومن بين هذه الجهود: Consistencyثباته 
   مم لقياس ثبات الواجهة الذي بالرغم من أنه االستبيان الذي ص

 ،يركز في األساس على قياس الجوانب النصية في مواقع الويب
 .حو ثلث أسئلته للبناء التصميمينإال أنه يخصص 

  استخدام مواقع الويب، لتحليل دوافع االستبيان الذي وضع قائمةا 
 motivationalوالتي تقوم على فرضية أن الجودة الدافعية "

quality.تحث زائر الموقع على معاودة الزيارة " 
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 اتمةالخ
األولي عن الموقع اإللكتروني، فإذا استطاع أن يخلق لدى المستخدمين انطباعاا  االنطباع   يعطي التصميم

سواء من  وقد توصل المطورون والمصممون ،وهي تصفح الموقع لثانيةإلى المرحلة ا انتقلوا جيداا وجذاباا 
 لمستخدمين،لتأثير تصميم هذه المواقع على ا أو من خالل دراستهم خالل خبراتهم العملية في التصميم

 فهانظراا الختالف أهدا هوصفحات الويبللعديد من قواعد التصميم التي قد ال تتناسب مع كل أنواع مواقع 
مكانياتها الوصول إلى مواقع  م، لكنها تتناسب مع أغلبها، ويمكن في حال األخذ بهاوجمهورها المستخد   وا 

وتيسير وصولهم إلى المعلومات التي تتفق مع حاجاتهم  للوصول بسرعة إلى المستخدمين مالئمة ومناسبة
 ذكر في القواعد السابقةلم ت  و  ا المصممونالتي يجب أن يتنبه له واهتماماتهم، وقد تكون القاعدة األولى

متعددة من المواقع والصفحات على اإلنترنت،  اإللكترونية ليس صبوراا، ولديه خيارات مواقعالأن جمهور 
تمر في التصفح أم ال، وبالنسبة سلذا فإن النظرة األولى التي يلقيها على الموقع هي التي ستقرر فيما سي

 سأستمر، وسأكرر الزيارة. ،يجب أن يكون القرار: نعمألصحاب المواقع 
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 الصةخال

يحقق تصميم مواقع الويب وظيفتين مهمتين: الوظيفة الجمالية وجذب انتباه المستخدمين واالحتفاظ بهم ما 
 أمكن، ووظيفة تسهيل االستخدام للوصول للمعلومات بيسر وسهولة.

بحثية والكثير من المصممين والمطورين لمواقع الويب تعريفات مختلفةا وقد قدم العديد من المراكز ال
للتصميم، يركز معظمها على أنها عملية ترتيب وتنظيم العناصر البنائية لصفحة الويب لتسهيل 

 استخدامها، وجذب االهتمام إليها.

ادية التفصيلية المتعلقة وقد قدمت هذه المراكز وهؤالء المصممون أيضاا العديد من القواعد والخطوط اإلرش
بالعديد من أبعاد التصميم، كأدوات اإلبحار وسهولة االستخدام، والواجهة وأسلوب الوصول، واإلجراءات 
القانونية واألمنية، واالتصال والبنية التحتية، والتسويق والداللة على الموقع، واألخطاء واالختبار 

 والتجريب، وأخيراا تقييم مواقع الويب.

زت هذه الخطوط بشكل عام على سرعة تحميل الموقع، واستغالل مساحة الشاشة بالشكل األمثل، وقد رك
لعرض الكم األكبر من المعلومات، ووضوح وسهولة استخدام أدوات التجول واإلبحار، وسهولة ووضوح 

مناسبة، المعلومات، والروابط وارتباطها بحاجات المستخدمين وأهدافهم، واستخدام الخطوط واأللوان ال
 واستغالل كل العناصر التي تساعد على يسر استخدام هذه المواقع من غير مبالغة، وال مغاالة.
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 تمارينال

 :الصحيحة اإلجابة اختر

 :يجب أال يتجاوز الويب موقع صفحات من صفحة أي حجم-1

A. 21 .كيلو بايت 
B. 25 .كيلو بايت 
C. 45 لو بايت.كي 
D. 51 بايت كيلو. 

 
 بايت كيلو D 51الصحيحة:  جابةاإل
 

 :والقانونية األمنية باإلجراءات المتعلقة اإلرشادية والخطوط القواعد من-2

A. حقوق النشر محفوظة"" عرض عبارة. 
B. صفحات المعلومات التي سيتم االرتباط بها استئذان. 
C. والخاصة ات الشخصيةالتعرف على اإلرشادات المتعلقة بنشر المعلوم. 
D. صحيح سبق ما كل. 
E. .كل ما سبق خاطئ 

 
 صحيح سبق ما كل Dالصحيحة:  اإلجابة
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 .شاشاتال خمس تتجاوز ال شاشات على الموقع صفحة عرضت   أن المفضل من-3

A. صح 
B. خطأ 

 

 خطأ B الصحيحة: إلجابةا
 

 .اإلبحار تأدوا أهم من Back زر-4

A. صح 
B. خطأ 

 

 صحA  :الصحيحة إلجابةا
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 الثالثةالوحدة 

 صفحة الويب )تكوين( تصميم في المستخدمة التقنية البرامج

 

 التعليمية األهداف

 أن: على قادرا   الطالب يكون أن يجب التعليمية وحدةال هذه دراسة بعد

 HTML: Hypertext Markup Languageيشرح برنامج  -1

 PHP: Personal Home Page يشرح برنامج -2

   XML: Extensible Markup Language يشرح برنامج -3

 JAVA يشرح برنامج -4

 JAVA Script يشرح برنامج -5

 ASP: Active Server Pages يشرح برنامج -6

 CSS: Cascading Style Sheets ح برنامجيشر  -7

 Coral Drawبرنامج يشرح  -8

 3DS Max Studioبعاد برنامج الرسم الثالثي األ يشرح -9

 Flashبرنامج فالش  يشرح -11

 Front Pageبرنامج  يشرح -11

 Adobe Dreamweaver برنامج يشرح -12
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 العناصر:

 .مقدمة -
 برامج تكوين وتصميم موقع أو صفحة الويب: -

  لقة بتصميم صفحات الويب:البرامج المتع -
 HTML: Hypertext Markup Language. 
 PHP: Personal Home Page. 
 XML: Extensible Markup Language. 
 JAVA. 
 JAVA Script. 
 ASP: Active Server Pages 

  البرامج المتعلقة بمعالجة النصوص والصور والرسوم: -
 Coral Draw. 
 3DS Max Studio. 
 Photoshop. 
 Flash. 
 Front Page. 
 Adobe Dreamweaver. 

 خاتمة. -

 

 –النص المتشعب  –الوسائط المتعددة  – التصميم – الموقع اإللكتروني :المفتاحية الكلمات

 HTML – JAVA – PHP – XML - JAVA Script – لغات البرمجة –برامج التصفح  -الروابط 
– ASP - Coral Draw - 3DS Max Studio - Photoshop - Flash - Front Page - 

Adobe Dreamweaver - ـبرنامج الـ Words – ـبرنامج الـ Power Point. 
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 مقدمةأوال : 

 
إلى زيادة سهولة استخدام وتبادل ونقل  البرامج على الكمبيوتر والشبكات أدى استخدام لغات ونظم تصميم

 محددة. وفق أسس ظيم عملية الكتابة والتحرير على صفحة الويب، كما أدى إلى توحيدهاالبيانات، وتن

 لوتصميم المواقع والصفحات إلى إتاحة برامج متخصصة لك التأليف لغات في التطورقد أدى هذا 
 :ها إلى االستخدام، وكان أقرب  استخدامات الكمبيوتر والشبكات، وتحقيق أهدافها االتصالية

   التي أطلقتها شركة  البرامجMicrosoft  لتنظيم استخدام أدوات االتصال كالمحادثة أو البريد
اإللكتروني، والحوار والمؤتمرات، وكذلك األدوات المساعدة على التصميم كبرنامج تنسيق 

 ها... وغير  Power Point، وبرنامج تنسيق العروض Wordsالكلمات 

 ــ لغات تصميم الصفحات مثل لغة الHTML، ـولغة الـ XML ـ ـوالPHPـ، والـ JAVA & JAVA 
Scriptـ، ولغة الـ ASPK  ها من اللغات التي جاءت بدياًل عن لغات البرمجة التي ، وغير

 ها من اللغات.وغير   Pascal ـوالـ Basic ـصاحبت نشأة صفحات الويب مثل لغة الـ

  :برامج معالجة الصور والرسوم كبرامجCoral Draw3، وDS Max Studio ،
وسيتم التعرض إلى كل هذه البرامج بالتفصيل في ، Front Page، وFlash، وPhotoshopو

 هذه الوحدة.

مما ساعد على فتح مجاالت  ،وقد شهدت السنوات األخيرة تنافسًا كبيرًا بين الشركات الصانعة للبرمجيات
 يمصمم نومك   ،والوحدات اإللكترونية ،اد برمجيات متقدمة في مجال تصميم العناصرواسعة إليج

 الصفحات اإللكترونية من تقديم أشكال إخراجية متنوعة للصفحات اإللكترونية.
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 بتصميم يتعلق األول اإللكترونية إلى قسمين: فحاتوتنقسم البرمجيات المستخدمة في تصميم الص
 يتعلق بالوسائط المتعددة المستخدمة. يوالثان الويب، صفحات

 

 المتعلقة بتصميم صفحات الويب مجابر ال: ثانيا  

أدت التطورات المتالحقة إلى ظهور العديد من 
لغات تصميم الصفحات اإللكترونية، وتتعدد 

كما تتشابه  ،أغراض هذه اللغات واستخداماتها
  أيضًا فيما بينها من حيث األغراض التي تؤديها

وهي اللغة  HTMLــ ال ومن هذه اللغاتإال أنها تختلف من حيث طرق البرمجة المستخدمة في كل منها، 
، PHPواالستخدام مثل لغات  كما أن هناك لغات تتفاوت من حيث حجم الشهرة ،األشهر بين اللغات

 .هاوغير   ،Java Scriptو ، Javaو XMLو، Oracleو ،ASPو ،CSSو

  HTML: Hypertext Markup Language-أ
وهي أولى اللغات المستخدمة في تصميم الصفحات 

ها استخدامًا، فهي إحدى لكترونية وأشهرها وأكثر  اإل
اللغات السهلة والبسيطة، وال تحتاج إلى مترجم 
خاص بها، وغير مرتبطة بنظام تشغيل معين، إذ 
يتم تفسيرها وتنفيذ تعليماتها من قبل أي متصفح 

 1991عام  اللغة هذهرعت خت  ا وقد لإلنترنت،

 
هي ليست لغة برمجة بالمعنى والشكل المتعارف عليه للغات البرمجة و  ، Tim-Berners Lee من قبل
استخدام هذه الجمل يجب تضمين ى لإمثاًل ال تحتوي على جمل التحكم والدوران، وعند الحاجة ف ،األخرى

 ام خاص بهال تحتاج إلى مترجكذلك  ،Java Scriptوالـ  Javaـ لغة الشيفرات من لغات أخرى ك
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Compiler،  تعليماتها مباشرة من قبل متصفح  ألنه يتم تفسيرها وتنفيذ   غير مرتبطة بنظام تشغيل معينو
 م.وبغض النظر عن النظام المستخد  اإلنترنت 
التي تقوم  Java Scriptـ ببعض اللغات المساعدة مثل ال - كما سبق ذكره - HTMLالـ وتستعين 

لمزيد من السرعة  CSSـ غة الـن بليستعت، كذلك الموقعفي التحسينات و  المؤثراتبوضع بعض الخدع و 
 .في خلق الصفحات وتنسيقها

معًا بروابط متشعبة هذه اللغة عن مجموعة من الصفحات المتصلة  وتعبر
وتضم  ،World Wide Webتشكل في مجملها صفحات شبكة اإلنترنت 

هذه  هماتسكما  ،أخرىوملفات الصوت وبرامج  ،النصوص والصور
لتصميم الصحف التفاعلية  األبعادمن  اللغات في إضافة الكثير

اإللكترونية حيث يمكن من خالل هذه اللغة دعم خاصية النصوص 
ولذا  ،إلى جانب عدم اقتصار هذه اللغة على نظام تشغيل معين ،التشعبية

ل يمكن من خالف ،فهي ال تتطلب برامج لتحرير النصوص الخاصة بها
 مثل برنامج  ابعض البرمجيات المتوافرة في أي جهاز حاسب التعامل معه

 
Front Page ـ ـأو حتى برنامج الWord حيث يمكن من خالل هذه البرامج تصميم صفحة إلكترونية ،

 :تطلب األمر سوىيإذ ال  ،HTMLبلغة 
 باالمتداد الملف حفظ html أو htm فقط. 
 ووضع لترميزا ىلإ الحاجة دون الصفحة على والنصوص ،والرسوم الصور توزيع على العمل ثم 

 .مباشرة البرمجيات تلك به تقوم أن يمكن هذا فكل ،الشفرات

من  جذابة عملية يمالتصم من تجعلالتي بالعديد من األوامر  المصممين والمطورين HTML ــال لغة وتمد
 مأ حجمه مأ نوع الخط سواء من حيث خالل إمكانية تجميل خطوط النصوص التي تحتوي عليها الصفحة

 مكان الحرف. مأ منخفض..( -مرتفع  - مائل - شكله )سميك مأ لونه
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  PHP: Personal Home Page-ب

ـ ـل ختصاراً ا، وكانت Rasmus Lerdorf الدانماركييد  على 1995 عاماألولى مرة لاللغة ل هذهظهرت 
Personal Home Page ـلـ ختصاراً ا، أما اآلن فقد أصبحت PHP: Hypertext Preprocessor ،

ـ ـستخدم الاوقد  ،Perl المكتوبة بلغة Scriptsلتحل محل مجموعة من البرامج  بدايةً  المبرمجوقد أنشأها 
PHP ثم  ،كانت تتم لها ينترنت، وتحديد عدد الزيارات التألداء مهام مثل عرض سيرته الذاتية على اإل

نضم إليه مطورون آخرون أضافوا إضافات مؤثرة اومتالحق عندما  تطور األمر بعد ذلك بشكل سريع
وما ساعد على ذلك أنها  ،متزايداً  وتلقى دعماً  للغة الجديدة جعلتها تنتشر بسرعة على نطاق واسع جداً 

 مفتوحة المصدر ومجانية.

 Webإنشاء تطبيقات الويب يمن أشهر لغات البرمجة المستخدمة ف واحدة PHPــ اللغة و 
Applications. 
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 :PHPــ الميزات وفوائد لغة 
بتفسير وتنفيذ الكود الخاص بها، ثم يرسل  Web Serverيقوم خادم الويب  يمن اللغات الت يه .1

يفسر وينفذ الكود  يهو الذ Web Serverـ ـوألن ال ،متصفح العميل يالنتيجة ليتم عرضها ف
ذلك مثل لغة  يمثلها ف Server-Side Scripting Languageق عليها يطل  ا الخاص بها لذ

ASP.net وPerl، وPython وRuby، وJava Server Pages-JSP،  ولكنها تتفوق
 .نتشاراً امن حيث أنها األوسع  عاً يعليهم جم

صفحات متغيرة المحتوى، وهذا  يستخدم إلنشاء صفحات ويب ديناميكية أت   PHP ـلغة الـ .2
هو  كما ،يحددها هو يعلى المعايير الت ع المستخدم، وبناءً المحتوى يتغير نتيجة التفاعل م
توفر لمستخدميها القدرة على تسجيل بياناتهم بها  والتينترنت الحال في مواقع التوظيف عبر اإل

لغائها إذا أرادوا، كما أنها تعرض للمستخدم الذ يأ يوتعديلها ف يبحث عن وظيفة  يوقت، وا 
 facebook.comهو في موقع  كماو  ،حددها عند البحث ير التتتوافق مع المعايي معينة نتائج  

أصدقائه، وربما مظهر الصفحات  تتغير بيانات المستخدم المعروضة فيه وقائمة   حيث
تتيح هي لغة  PHP ــال فلغة إذاً المعروضة، وكذلك اإلضافات المستخدمة بتغير المستخدم نفسه، 

التفاعلية للمواقع اإللكترونية، لذا عمدت العديد من الصحف اإللكترونية إلى استخدام هذه اللغة 
التي ال تتيح  HTMLفي تصميم مواقعها للتغلب على الصعوبات التي يؤدي إليها استخدام لغة 

فرصة تحديث محتويات الصحيفة اإللكترونية إال بعد أن يعمل المصمم على تحديث 
 :عات بشكل دوري، وبطريقة تقليدية، وذلك من خاللالموضو 
 القيام بتصميم الصفحات المطلوبة. 
 ثم إجراء بعض التعديالت على الصفحات الرئيسية للصحيفة. 
 ثم القيام بتحميل الصفحات من جديد. 

 لمواقع الصحف اإللكترونية التعرف على آراء القراء. PHPوبذلك يمكن من خالل استخدام لغة 
، ولذا فهي ال تحم ل حاسوب بكونها اللغة التي يفهمها العديد من المتصفحات PHPلغة  تتميز .3

زائر الموقع بأي أعباء، إضافة إلى أن هذه اللغة توفر مرونة عالية في البرمجية ال تتوافر في 
 التي تعمل على حاسوب زائر الموقع. Java Script، وHTMLاللغات األخرى مثل 

57 

http://facebook.com/


ه اللغة حيث يمكن االعتماد عليها في عمل قوائم المراسالت البريدية والبريد تتعدد فوائد هذ .4
إمكانية التعامل مع محركات البحث التي تتيحها الصحف  PHPاإللكتروني، ولذا تعتمد لغة 

 اإللكترونية للتعرف على األخبار والموضوعات التي تم نشرها في أعداد سابقة.

الذي  PHP4منها اإلصدار الرابع  ،يث صدر منها نسخ متعددةوقد تطورت هذه اللغة بشكل كبير ح
 دة على هذه اللغة.التي تساعد على تسريع الصفحات المعتم   Zendيحتوي على تقنية تسمى 

 

  XML: Extensible Markup Language-ج

 ،ة ذات السعة الكبيرةوالمواقع اإللكتروني المعلومات قواعد لبناء حالياً  الشائعة اللغات من XMLـ ـال دعت  
 ،HTMLلغة  وصاً صخو هذه اللغة بعض المشكالت الموجودة في بعض لغات اإلنترنت  تجاوزتوقد 
 :في منها ستفادوي

 والروابط الخاصة داخل الموقع البيانات إعداد 
 اللغة هذه مع للتعامل معد برنامج أي أو متصفح أي من ضهاااستعر  يمكن وثائق إنشاء. 

 من خاللهاوهيكلتها على اإلنترنت بحيث يمكن  هي لغة لوصف البيانات XMLن لغة إوبشكل عام ف
ويمكن تحديد فوائد ومهام هذه  ،والحصول منها على المعلومات والبحث فيها ،االستفادة من هذه البيانات

 اللغة في:

 تخزين البيانات: -1

تقوم بعرضها  يالت HTMLعن وسوم  بعيداً المعلومات  منيات المستند معالجة محتو ب XMLوسوم  تقوم
، XMLطلق عليه ملف ي   لمستق ملف يمكان تخزين تلك المعلومات فإلبا يصبح لذلك ؛على المستعرض

ذا، HTMLخر هو ملف آ ملف يالمستعرض ف يكتابة تعليمات عرض تلك المعلومات فو  تطلب  وا 
كما  ،HTMLوسوم  يف تعديل أين ذلك لن يستلزم إف علومات الخاصة بالمستندالم يف تغيير أيمر ألا

 .كان يحدث سابقاً 
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 :مشاركة البياناتتبادل و  -2

لمشكلة تعارض التنسيقات  كثيرة قد قدمت حلوالً و  ،تهاومشارك البياناتتبادل  XML ــال لغة تستطيع
نصية  ملفات ييتم تخزينها ف XMLن بيانات ذلك ألو  ،incompatible formatsالخاصة بالبيانات 

 التطبيقاتو  الخوادمو  مع مختلف نظم التشغيل تكالدون مشمن بسيطة مما يجعلها تعمل 
 والمستعرضات.

 :مكانية عرض البيانات بأكثر من طريقةإ -3

نها تقوم إلذا ف ،منظمة تعلى بيانا الحتوائهاكقاعدة بيانات  XMLلى ملفات إلبية التطبيقات غأتنظر 
تعقيدات قواعد  يمن المبرمجين الدخول ف يوفر على كثير ما هوبعرض تلك البيانات بأكثر من شكل، و 

 البيانات.

 ستعراضا كيفيةخاصة في وب عد من التطورات الهائلة في مجال لغات اإلنترنتت   XMLفإن لغة  ولذلك
كما يمكن لهذه اللغة أن تقود نظام التشغيل لتحديد مجموعة بعينها  ،هاوفرز  هاتحديد جانب إلى المعلومات

 وتستعرضها بشكل أفضل البيانات XMLحيث تستدعي لغة  وتحديد وضعها ،من األرقام أو المواضيع
 وتبادلها. عد بمثابة المقياس األمثل النسياب البياناتلذا ت   ،وأكثر سهولة

 :JAVA ــال -د

بتمويل بحث إلنشاء لغة برمجة لتطوير األدوات  1991عام  Sun Micro systemشركة قامت 
أطلق عليها  (Cمبنية على لغة )++ال JAVAـ ـاللهذا البحث ظهرت لغة  اإللكترونية الذكية، ونتيجةً 

تم ف م،االس بهذا أخرى ك لغةً أن هنافيما بعد شف كت  ا ،(Oakاسم أوك ) James Goslingها مخترع  
 Dynamic تفاعليإضافة المحتوى ال في JAVAفائدة شركة الأدركت وقد  ،JAVAاسم  ختيارا

Content، والصور المتحركة Animation 1995عام وتم اإلعالن عنها رسميًا  ،إلى صفحات الشبكة، 
 بير بالشبكة العنكبوتية.هتمام الكالبسبب ا جداً  كان إقبال القطاع التكنولوجي وقطاع األعمال عليها كبيرف
ن الصفحات على اإلنترنت، أو في برامج الهواتف يحسفي ت أو في برامج للشركات JAVAـ ـستخدم الوت  

 .المحمولة
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 خاللها من يمكنوسهولًة في االستخدام، إذ  ها تطوراً وأكثر   ةمن أقوى لغات البرمج JAVAـ ـال دعت  و 
جراء  أسهل مع المواقع اإل بشكل التعامل  إنشاءلمحتواها، كما يمكنها التعديالت الالزمة  لكترونية، وا 
تاحة   عدادات المختلفة، وأغلب الوسائط المتعددة  وبرامج، الزوار سجل خدمة الدخول إلى المواقع، وا 

ضافة والمؤثرات المختلفة األلوان تغيير  إضافة إلى إتاحتها هذا  ،التصاميم التفاعلية في الموقع  حركةال، وا 
 ، والبرامج ذات الواجهة عن طريق الرسوم والصور.والبرامج المساعدة والكتابة، واأللعاب والصوت

 

 

 

 :JAVA Script -ه
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 :تحولأن  JAVA Script ــال ومنها النصوص لغات من العديدتستطيع 

 من بيانات تأخذ ونماذج راأزر  إضافة خالل من المستخدم مع ليتفاع موقع إلى الويب موقع 
 عمليات عليها تجري أو ،اإللكتروني بالبريد ترسلها أو أخرى نماذج إلى وتحولها المستخدم
 .بسيطة ليست حسابية

  الويب بصفحات يسمى ما إلى الصفحة تحولكما يمكن أن HTML التفاعلية أو الديناميكية. 

 أنظمة جميع خالل من تعملو  ،التحكم سهلة كونها في األخرى البرمجة لغات عن لكن هذه اللغة تتميز
 .Linux، و Windowsمثل التشغيل

 :من JAVA Script ــن المك  كما ت  

 وألوان الصفحة عموماً  اإللكترونية الصفحة خلفيات ألوان يريتغ. 

 ضافة خطوط متحركة ذات أشكال متعددةالمنسدلة القوائم تطوير كما يمكنها إلى جانب ذلك  .، وا 

 لصفحات المصممة.إلى جانب توفير الحماية ل 

 ASP: Active Server Pages -و
هذه اللغة من آخر التطورات الحاصلة في  دعت  

دم النشطة، والتي لغات برمجة صفحات الخا
في  بإمكانياتها، وتتميز  Microsoftأطلقتها شركة

 من حيث:تسهيل التحكم في المواقع 

 

 
 

 
 لتصميم واإلدارة.ا 
 ها لكل أنواع المتصفحات المستخدمة عند المستخدمينمت  ءموا. 
   ـ ـها أسلوب لغة الاعتمادPHP من حيث شفرات اللغة هنفس. 

 .Cookiesـ ـدون العودة إلى ملفات المن  المستخدمين تتبعكما يمكن باستخدام هذه اللغة 
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  CSS: Cascading Style Sheets–ز
خراج الصفحة، و  كشكل الحروف الويب لصفحة المكونة العناصر عرض كيفية اللغة هذه توضح مكان و ا 
تعريف إجراءات التصميم دون اللجوء إلى ل ممت كوسيلةوقد ص   ،حركة الفأرة على الصفحةو  الصور

فيمكن تطبيق  ،واحد فقط ، أو الحلول التي يمكن أن يطبقها متصفحHTMLـ ـاالستخدام الخاطئ ألوامر ال
 في الكثير من المتصفحات المرئية، ومن مميزات هذه اللغة: CSSـ ـال

في ساب خبرة المستخدم اكت سرعةيزيد استخدام هذه اللغة في التصميم في زيادة  :السرعة -1
وألواح  من المضمون ألنه يتم تحميل كل ل الصفحة األولى ببطءيتحممن رغم على ال، و الموقع
خبأ في ذاكرة المستخدمة في التصميم ت  لغة هذه الن إإذ  ل الصفحات التالية بسرعةحم  ت   األنماط

 المتصفح.
 ملف في الصفحات لكل العرض ساليبأ CSSـ ـتضع ألواح األنماط في لغة ال :المرونة -2

أو لونه،  كنوع الخط على الموقع تعديالت ، وعندما يطلب صاحب الموقع إجراء أيمنفصل
بداًل من أن يقوم بهذه العملية داخل  واحد من خالل ملف يستطيع المصمم القيام بذلك بسهولة

 كل ملفات صفحات الموقع.
 تصفحباستخدام برامج ال متشابهة CSS ــال للغة مةالمستخد   اتالصفح تظهر :الوصول يسر -3

 ، أو اإلصدارات القديمة منLynxـ ـغير المرئية ك مأ سواء المتصفحات المرئية المختلفة
 المتصفحات المرئية.

 

 المستخدمة في التصميم: تصميم الوسائط المتعددة: برامج ثالثا  
 :Coral Drawبرنامج  -أ

في  السيماالبرامج الشائعة في الرسم والتصميم و وهو من 
التي تتميز بالتماسك والدقة مهما كان  رسم المنحنيات

 بغية إنشاء معالجة النصوصتكبير الرسم، وكذلك في 

 

، Operating System ومواكبته السريعة للتطورات المستمرة على صعيد أنظمة التشغيل، أعمال فنية
 .1985طالق أول إصدار منه عام إتم وقد  ،Softwareوالبرمجيات 
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والرسوم ذات األلوان  ،ةيالتعامل مع الخطوط العربإمكانية  هذا البرنامجاإلصدار المعرب من  وقد قدم
 Coralفالتطبيقات المعدة في برنامج  ،والتصاميم المعقدة ورسوم الويب والصور المتحركة كافة ،الكاملة
Draw تساعد على إنشاء: 

 .الرسوم ذات األلوان المتكاملة 
 .التصميمات واألعمال الفنية 
 .الشعارات 
  نت.الرسوم المخصصة لالستخدام على صفحات اإلنتر 
   ستخدم في أسماء الكتب والمجالت أو أي منتجات طباعيه أخرى.العناوين المميزة التي ت 
 .الصور الخيالية 
 .أطر الصور المتحركة 
  من أصول ذات جودة متدنية. المأخوذةالرسوم ذات الجودة العالية 

 
 :3DS Max Studioبعاد برنامج الرسم الثالثي األ -ب

أطلقته الذي  عتمد على هذا البرنامجي  
رسم وتصميم اإلشكال في   AUTODESKشركة

ضافة اإلثارة واإلضاءة والحركة  ،بعادالثالثية األ وا 
 ويساعد هذا البرنامج األبعاد،مًا بمؤثرات ثالثية مدع  

 

وهذا  ،الدقة والتنفيذ من حيث اإلجراء الحركيصنع األفكار الخيالية ذات المواصفات العالية الشامل في 
 ،جميع الجهات األداء هو الذي يميز البرنامج عن غيره في تكوين الصور المجسمة ومنظورها من

 ومرونة حركة اإلشكال المرسومة في زوايا االتجاهات غير المحددة وغير المنتهية في معالجتها للمواقع
وهذا األمر التنفيذي أعطى البرنامج خصوصية متميزة في تصميم وعمل  ،والحيز المكاني والشكلي

 لمنظر بصري في أي ن األداء الحركي يعطي مجاالً أكما  ،بعاد وتحويلها إلى ثالثيةاإلشكال ثنائية األ
 بعاد.رية قد يراها المصمم متكاملة في تنفيذها وتطابقها مع فكرة التصميم واإلخراج ثنائي األحالة صو  
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 3DS Max Studioبرنامج استخدامات 
 ستخدم هذا البرنامج في:وي  

مستخدم ببناء المشروع داخل برنامج حيث يقوم ال :والخارج الداخل من عرض المشاريع المعمارية -1
 .في الواقع هنتهاء من بنائالليظهر كما سيبدو بعد ا Maxـ ـال

كشرح عملية صناعة سلعة معينة أو توضيح مبدأ عمل  :عرض المشاريع الصناعية واآلالت -2
 . معينة والدخول في تفاصيلها ومكوناتها الدقيقة ةو آلأ جهاز

يمكن من خالل هذا البرنامج رسم مناظر طبيعية كاملة تحاكي  :عرض وشرح الظواهر الطبيعية -3
 .شمس وأمطار وثلوج وغيرهاالواقع بما تحتويه من رياح وجاذبية وأشعة 

مما يتيح  ،ومكوناته هبجميع أعضائيمكن من خالل هذا البرنامج رسم جسم اإلنسان  :في الطب -4
 .ي عمليه جراحيةأوات ق وخطائوبيان طر  عضاء الجسمأفرصة التعمق في شرح 

بحيث يقوم  اإلعالنات التجارية بشكل كبيرتصميم في  Maxـ ـستخدم برنامج الي   :عالنإلا -5
وكذلك يمكن إضافة المؤثرات  ،عرض السلعة وشرح فوائدها ومكوناتهابالمستخدم من خالله 

 .لى هذا اإلعالنإ نتباهالفنية تجذب ا ولمسة ة على اإلعالن المصور، مما يعطيه جاذبيةمعبر ال
م فالأنمائية، وصنع يفي الخدع الس كبير وبشكل Maxـ ـيدخل برنامج ال :نمائيياإلنتاج الس -6

 . تصوير آلةو ألى أي ممثل إدون الحاجة  من ةكامل ةنمائييس
 . األبعادلعاب الثالثية ألدور كبير في صناعة ا Maxـ ـلبرنامج ال :لعابألصناعة ا -7

 

 :3DS Max Studioالعمل في برنامج يزات م
 :نهأ 3DS Max Studioومن أهم ما يميز العمل في برنامج 

 له خصوصيات بمعالجة وقواعد لغة الضوء وكيفية التحكم وتنظيم اإلضاءة في المشهد. -1
 استخدام تأثيرات خاصة لإلضاءة. -2
لديناميكية المطبقة على واألنظمة ا ،Forward Kinematicsة المتتالية تطبيقه للحركة اآللي -3

 الشخوص واألشكال والنماذج التي تتصف بهيكلية العمود الفقري البشري.
لتركيب  ،Video Postويتميز البرنامج بفن اإلنتاج النهائي وذلك باستخدامه النظام الفيديوي  -4

 وية.يالمشاهد التي يتألف منها الفيلم النهائي للمشاهد الفيد
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 :Flashبرنامج فالش  -ج
الذي و  ،Future Splash Animatorدعىبرنامج ي   من Flash ــبرنامج ال دأب

ثم ، 1995 عام  Future Wave Softwareتدعى ةصغير  ةشرك أطلقته
 . Macromedia Flashسماوطورته ليظهر ب Macromedia ةاشترته شرك

 
 ــالتصميم ملفات  يقوى البرامج فأ - التي ظهرت فيما بعد - ةبرنامج بإصداراته الكثير هذا ال دعي  و  

Flash إذ هو عبارة عن مجموعة برامج تساعد على إدخال الصور  ،مضافة لتصميم الويب ويمثل قيمة
ويتميز البرنامج بصغر  ،ودقة التفاصيل المتحركة والصوت والحركة مع الحفاظ على الوضوح والرسوم

وتم هذا األمر بعد أن قدمت الشركة المنتجة  ،حجم ملفاته التي ال تستغرق وقتًا طوياًل في التحميل
صدارها من برنامج معالجة القضايا المتعلللبرنامج   .Flash Maxقة بيسر االستخدام وا 
 وهما: Flashفي برنامج نوعان من الحركة وهناك 
 وضع الحركة من النوع هذا في ويتم: Animation Frame by frame ركة إطار بإطارح -1

 يحتاج فإنه حركة فيه مشهد ممص   فإذا ،يدوية بطريقة إطار كل في المختلفة والصور األشكال
 .إطارات عشرة ىلإ

ر وضع األشكال والصو  الحركة من النوع هذا في ويتم :Tweened Animationالحركة البينية  -2
 ،الحركة لتصميم واألخير األول المشهد تصميم ىلإ إال ةحاج الف ،تلقائية بصورة في كل إطار

 صور عشر لتكوين واألخير األول بين الموجودة اإلطارات بإدراج تلقائيا   البرنامج يقومو 
 .البينية الحركة تسمية جاءت هنا ومن ،(إطارات)

 
 :Front Pageبرنامج   -د

من أهم وأشهر البرامج  Front Pageعد برنامج ي  
استخدامًا في إنشاء صفحات الويب وذلك للمزايا التي 

   Microsoftجزء من نظام نه إتمتع بها من حيث 
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 :Front Pageأجزاء برنامج 
 :عدة أجزاءتألف البرنامج من ي

1- Personal Web Server. 
 .Explorerالمستكشف  -2
 .Editorالمحرر  -3
 :Front Page برنامج خصائص

سالمة الصفحات التي يقوم المصمم بإنشائها وسالمة  لفحصمتعددة خصائص يحتوي البرنامج على 
 :االرتباطات في تلك الصفحات مثل

وملفات الوسائط المتعددة، كالصوت والفيديو للصفحات التي تم  إدراج الصور والنصوص -1
 ،وتشغيلها أحيانًا كخلفية لبعض الصفحات وربط ملفات الصوت بالصفحات ،إنشاؤها

 للتغلب على طول فترة التحميل. Streamingالفيديو المتدفق واستخدام تقنية الصوت و 
أو وضعه وسط الشاشة،  ،كأن يكون منخفضًا أو مرتفعًا عن السطر ضبط وضع النص -2

 أحيانًا. هونوعالخط وتعديل حجم 
دراج الفتات إعالنية متغيرة ،إضافة أي مؤثرات أخرى مثل تأثير النص الوامض -3 وعدادات،  وا 

 ر متحركة، ونصوص متحركة.وأزرا
أو حتى الجمع بين هذه  ،سمات إلى النص كأن يكون عريضًا ومائاًل أو مسطراً إضافة  -4

 للصفحات تنسيقًا متناغمًا. كي تعطي   السمات
 

 :Adobe Dreamweaver -ه
، ومن 2115منذ عام  Adobeيتبع هذا البرنامج شركة 

ئعة كـ ميزاته إمكانية العمل في كل أنظمة التشغيل الشا
Windows وMackintosh، د من العدي كما يدعم 

 

 للغات.ها من اوغير   PHPـ ـ، والJAVA Scriptـ ـال، و CSS ــالبرمجة التي سبق ذكرها كال لغات
 مثل: العديد من الخدمات Dream weaverـ ـويتيح برنامج ال

 لمن ال يعرفون استخدام األكواد. إنشاء صفحات ويب ومواقع كاملة -1

66 



 استعراض مواقع العمالء تجريبيًا من خالل أكثر من متصفح. -2
 متشابهة. إلعطاء بعض الصفحات سمات بنائيةً  Templates إنشاء قوالب -3
 معرفة كتابة األكواد.ى لإدون الحاجة  من JAVA Script ـمن تطبيقات الـاالستفادة  -4
 

 رامج أخرى ُتستخدم في تصميم الوسائط المتعددةب -و
ستخدم في تصميم الوسائط هناك برامج أخرى ت  

المتعددة، وقبل نشر الموقع على اإلنترنت تقوم على 
الحروف  بإنتاج اختالفها من حيث األداء والتنفيذ

تة، إلى جانب التأثيرات المتحركة والثاب والصور
 :ومن هذه البرامج المختلفة،

 

  
 Windows Movie Maker Switch. 
 Paint. 
 Director. 
  برنامجWord. 

بعًا لذلك فإن هذه البرامج من أكثر البرامج استخدامًا في تصميم النصوص واأليقونات والصور والرسوم تو 
 نة للصفحات اإللكترونية.واأللوان المكو  

وتجزئة الصور والرسوم أو حتى مقاطع الصوت والفيديو فضاًل عن  كما يمكن عبر هذه البرامج نسخ  و 
التصوير األولي، ونسخ الوسائط المتعددة ي قد تظهر نتيجة إمكانية تخليص الصور من العيوب الت

بأشكال وأحجام متعددة تناسب الحجم اإللكتروني للصحف على اإلنترنت، إذ باإلمكان إضافة لمسة 
 لمواقع والصحف اإللكترونية.ى الإجمالية من خاللها 
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 :اتمةخ
ساهم ظهور خدمة الويب واستخدام  العديد من لغات البرمجة التي سبق ذكرها في ظهور األشكال الحالية 

 :المواقع اإللكترونية وصفحات الويب، وهو ما أدى إلى من
 .زيادة ظهور وانتشار هذه المواقع يومًا بعد يوم، حتى وصل عددها إلى الماليين على اإلنترنت 
 .زيادة اإلمكانيات والخدمات التي تقدمها إلى مستخدميها 
 م الوقت األطول، وهو ما إعطائها الشكل الجذاب الذي يثير االنتباه واالهتمام ويحتفظ بالمستخد

 تسعى إليه هذه المواقع وهذه الصفحات.
كثيرة إلى  وتحسينات من هذه اللغات إلى إدخال تعديالت والمحسنة اإلصدارات المتتابعة ظهور يؤديو 

حتى تصل إلى الشكل األمثل واألفضل الذي يتناسب مع حاجات المستخدم  تصميم هذه الصفحات
 واهتماماته وتفضيالته
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 الخالصة

وعة من ملفات متعددة، منها النصوص التشعبية، تتكون المواقع اإللكترونية وصفحات الويب من مجم
وملفات الصور، وملفات الوسائط المتعددة، وإلنشاء هذه الملفات وتحريرها وتنظيمها تمهيدًا لجمعها في 
موقع إلكتروني يستلزم استخدام حزمة من البرامج التقنية التي يمكن تقسيمها إلى: برامج تصميم 

المتعددة، وبرامج تحرير الصور، وبرامج التصفح، وقد ظهرت الصفحات، وبرامج تصميم الوسائط 
وتطورت العديد من لغات البرمجة وبرامج تصميم مواقع الويب في بداية التسعينيات، وتعددت أغراض 
هذه اللغات والبرامج، لكنها اشتركت في تحقيق هدف أساسي، وهو خلق تصميم يتمتع من ناحية 

ويجذب انتباه المستخدمين واهتمامهم، ويحقق من ناحية أخرى سهولة بالبساطة والجاذبية، بحيث يثير 
مكانية تبادل ونقل البيانات، وتنظيم  عملية الكتابة والتحرير على صفحة الويب.  االستخدام، وا 

ومن مجموعة البرمجيات المتخصصة بتصميم صفحات الويب، والمتخصصة بالوسائط المتعددة 
، Tim-Berners Leeاألشهر واألكثر استخدامًا وهي اللغة التي أطلقها  HTMLالمستخدمة ت عد لغة الــ 

نفسه مطلق  خدمة الويب، وهناك أيضًا لغات متعددة أخرى ظهرت فيما بعد، ولم تعد تقل شهرة وال 
، ومن JAVA – PHP – XML - JAVA Script – ASPكلغات:  HTMLاستخدامًا عن الــ 

 - Coral Draw - 3DS Max Studio - Photoshop - Flash المجموعة الثانية هناك برامج الــ
Front Page - Adobe Dreamweaver -  برنامج الــWords –  برنامج الــPower Point ،

 وغير ها من البرامج التي تساعد في تحرير ومعالجة عناصر هذه الوسائط.
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 مارينالت

 :ةالصحيح اإلجابة اختر

 :في تميزاً لغات البرمجة  أكثر CSS ــلغة ال دعت   .1
A. كيفية عرض العناصر المكونة لصفحة الويب. 
B.  الموقعفي سرعة اكتساب خبرة المستخدم. 
C. باستخدام أغلب المتصفحات.متشابه  بشكل المصممة باستخدام هذه اللغةالصفحات  إظهار 
D. صحيحة فقط األولى اإلجابة. 
E. صحيحة. كل اإلجابات 

 

 اإلجابة األولى فقط صحيحة D :الصحيحة جابةإلا
 

 مع خدمة الويب: Tim-Berners Lee أطلقها .2
A. ــلغة ال PHP. 
B. ــال لغة HTML. 
C.  ـ ـاللغةJAVA. 

 
 HTML الــ لغة B اإلجابة الصحيحة:
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 :3DS Max Studio ــال برنامج استخدامات من .3
A. لخارجعرض المشاريع الصناعية من الداخل وا. 
B. إظهار تشريح جسم اإلنسان. 
C. تصميم اإلعالنات. 
D. ( اإلجابتانA(و )C ).صحيحتان 
E. صحيحة السابقة اإلجابات كل. 

 
 صحيحة السابقة اإلجابات كل E :اإلجابة الصحيحة
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 الرابعةالتعليمية الوحدة 

 وبرامج تحرير الصور الويب صفحات تصفح برامج

 

 العناصر:

 .مقدمة -
  :برامج تصفح صفحات الويب -
 .مفهوم برامج التصفح -
 .المتصفحات نشأة -
 برنامج Internet Explorer. 
 برنامج Mozilla Firefox. 
 .المتصفحات وظائف -
  :الصور تحرير برامج -
 برنامج Adobe Photoshop. 
 برنامج Corel Paint Shop Pro. 
 برنامج Fireworks. 

 .GIF، PNG، JPEG: الصور ملفات أنواع -

 .أسس اختيار الصور للمواقع اإللكترونية -

 .خاتمة -
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 األهداف التعليمية

 أن: على قادرا   الطالب يكون أن يجب التعليمية الوحدة هذه دراسة بعد

 الويب تصفح برامجيشرح  -1

 المتصفحات نشأةيحدد الترتيب الزمني ل -2

 المتصفحات وظائفيعدد  -3

 الصور تحرير برامجيشرح  -4

 تنسيقات الصور األكثر استخدامًا عبر شبكة اإلنترنتيحدد  -5

 اإللكترونية للمواقع الصور اختيار أسسيشرح  -6

 

 Mozillaبرنامج  – Internet Explorerبرنامج  - متصفح الويب – التصميم :المفتاحية الكلمات

Firefox - تحرير الصور – Adobe Photoshop - Corel Paint Shop Pro -  Fireworks 
 .GIF – PNG – JPEG – الصور ملفات -

 

 :مقدمةأوال : 

امج تصفح المواقع اإللكترونية، وهي بر  ُتستخدم
البرامج الخاصة بعرض النصوص والصور 
والصوت والفيديو، والملفات المختلفة المخزنة على 

 مزودات الويب، وقد ُصممت هذه البرامج

 
المستخدمين على عرض  تساعد  لتكون بسيطة االستخدام، و  من قبل العديد من شركات البرمجة

 .وقراءتها المعلومات
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التي تساعد في  Search Enginesمحركات البحث  المواقعمتصفحات وقد أضيفت إلى جانب 
، أو البحث عن الكلمات،  URLمن خالل كتابة عنوان الموقع اإللكتروني الحصول على المعلومات
ضافة المواقع المفضلة وهو ما سيتم التعرض له في هذه  ،أخرى دون الحاجة إلى كتابة العنوان مرة وا 

إضافة إلى استعراض برامج تحرير الصور، وأنواع ملفات الصور األكثر استخدامًا في تصميم  ،الوحدة
 قواعد استخدامها.و  وخصائصها هذه األنواعميزات و مواقع الويب، 

 

 :الويب تصفح برامج:  ثانيا  

للمواقع اإللكترونية م يستخدم المتصفح أو المستخد  
 في تتفاوت والتيمن برامج تصفح اإلنترنت،  العديد  

  هذا آخر، ويعود إلى متصفح من إمكانيتها

 

 مع متوافقة هي هل (الرموز التي يتعامل معها كل متصفح)التي تستخدمها  األكواد طبيعة إلى االختالف
 لذلك تسعى هذه الشركات إلى إظهار إصدارات ال، أم العالمية الشركات تضعها التي القياسية المواصفات

 تستطيع التعامل مع هذه الرموز بسبب ظهور قياسات جديدة للترميز باستمرار. جديدة من المتصفحات

 :المصمم منذ البداية إلى ويتعرف

 المتصفحين عنداألكثر استخدامًا  اإللكترونيةاستعراض الصفحات  برامج. 
 القياسية والرموز األكواد تدعم التي المتصفحات وما. 
 يمكن التي السلبيات لتالفي متصفح كل يستخدمون الذين اإللكتروني الموقع متصفحي نسبة وما 

 السليم القرار اتخاذ من يتمكن لكي أيضاً و  رديء، بشكل اإللكتروني الموقع عرض في تؤثر أن
 وكيفية التصميم، في اعتمادها يمكن التي المزايا من واالستفادة الموقع، تصميم عملية بشأن

 في األشهر المتصفحات أن من رغمال على المتصفحات كل مع صحيح بشكل لتعمل تنفيذها
 بعضها تدعم أصبحت Mozilla Firefox ــوال Internet Explorer ــال كمتصفح الحالي الوقت

 ،Windows ــال كنظام المستخدمين، أجهزة أغلب على المستخدمة التشغيل أنظمة باختالف
 .األنظمة من وغيرها Mackintosh ــال ونظام
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 المتصفحات نشأة: ثالثا  

هو و  1991عام  لإلنترنتمتصفح  أول   Tim-Berners Lee طلقأ
World Wide Web ًوقد صمم هذا المتصفح ليكون محررا ، 

بدأت المتصفحات بالظهور  ثم ،أيضاً لصفحات مواقع إنترنت 
 واالنتشار.

عام وظهر  ،1991عام  Mosaicتطوير متصفح  في ئدبُ  وقد
 ،Unix ــأنظمة ال يدعم وكان، لنصوص فقطلكأول متصفح  1991

مع  ويتعامل   الصور تصفح يقبلحتى أصبح  هذا البرنامج ورطُ ثم 
 دعُ ، و Windows، Mackintosh خرى مثل:األتشغيل الأنظمة 

Mosaic حيث كان يتم تحميله خمسة آالف مرة شهرياً  طفرة. 
 

كبير  وقد كان له أثر ،Netscape Navigatorمتصفحها  1991عام  Netscapeشركة أطلقت  ثم 
 برامج المتصفحات واتساع رقعة مستخدمي شبكة اإلنترنت. في انتشار

أصبح فيما بعد  التي كانت تطور متصفحاً  Spyglassبشراء شركة  Microsoftقامت  1991 عام وفي
 Microsoftبين شركتي  المنافسة، ومع طرح هذا المتصفح بدأت Internet Explorerمتصفح 

عدد مستخدمي شبكة اإلنترنت.  زيادةو  ،التي كانت من نتائجها زيادة انتشار المتصفحاتو  ،Netscapeو
كل شركة تضيف ميزات  أصبحتف للترميز،استخدام المعايير القياسية  وكان من نتائجها السلبية عدمُ 

وكان المستخدم ال يستطيع أن يستعرض الموقع  ،غير قياسية يدعمها متصفح وال يدعمها المتصفح اآلخر
 اإللكتروني إال بمتصفح واحد.

أنظمة ألنها كانت تملك حصة كبيرة في  فترةلأن تكسب هذه المنافسة  Microsoftاستطاعت  وقد
لم يعد الناس بحاجة إلى تثبيت ف ،Windowsمع نظام تشغيلها  وضعت متصفحها مجاناً ، وألنها التشغيل

أن تحتكر سوق أنظمة التشغيل  1991عام  حتىبهم، واستطاعت أي متصفح آخر على حواسي
وقامت بإنشاء  ،متصفحها كمصدر مفتوح Netscapeطرحت  1991في أواخر عام و  ،والمتصفحات

على فلسفة البرامج الحرة  اعتماداً  Netscapeالذي يهدف إلى تطوير متصفح  Mozillaمشروع 
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حيث  1001من قبل مطوري البرامج إال في عام  كبيراً  دعماً  والمفتوحة المصدر، لكن المشروع لم يلق  
 Mozilla Firefoxأشهرها متصفح  ظهرت مشاريع فرعية لهذا المتصفح ثم ،رح اإلصدار األول منهطُ 

ثم بعد ، Internet Explorerلمتصفح  قوياً  أصبح منافساً  والذي ،1001عام رح إصداره األول الذي طُ 
أصبح من و  Googleل بالمجان على موقع والذي يحم   1001 عام Googleذلك ظهر متصفح شركة 

 .Internet Explorerلـــ أقوى المنافسين 

 الشركة هذهواسع، لكن  على نطاق االنتشارلم ينجح في  لكنه Operaظهر متصفح الـ  1991عام  وفي
 .محمولالهاتف ال على اإلنترنتهرت أكثر بمتصفحات اشتُ 

 لهذهأصبح  1009 عاممن  ابتداءً و  ،safari متصفح Appleأطلقت شركة  فقد 1001في عام  أما
بما في  خدم في الهواتف النقالةاستُ  وقد ا،سوق المتصفحات بأكملهمن  %1 نع الشركة ما يزيد قليالً 
رح في طُ  الذيوالمتصفح األخير  ،Nokia S60و ،Google Androidو ،IPhone ذلك نظام التشغيل
 .1001 عامصدار له إأول  وكان Chrome متصفح Googleالسوق لمتصفح 
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 المتصفحات وظائف: رابعا  

 

 :المتصفحات بها تقوم التي الوظائف أهم ومن

 كما تم تصميمها.عرض الصفحات على شاشة المستخدم تمامًا  إمكانية -1
، فكل متصفح لديه واجهة للمستخدم يجب أن تتكامل مع إمكانيات بسهولة التجول على القدرة -1

حدد يسر المتصفح في ت ما متصفح في معاً  هاوعمل  اإلنترنت، فكيفية تطبيق هذه المالمح جيدًا 
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التجول، وجانب آخر مرتبط بيسر التجول هو القدرة على اختيار وتحديد وتحرير الروابط المفضلة 
 المستخدم.وفقًا لتفضيالت 

 مما يسرع من عملية التحميل.عرض الرسوم  إلغاء -1
 ذاكرة في المعلومات تخزين يمكن خاللها من والتي ،Cache Memory المخبأة الذاكرة خدمة توفير -1

 من الصفحة استدعاء يتم ثانية الصفحة تلك إلى العودة وعند ،أخرى صفحة إلى االنتقال بعد الحاسب
 تحميلها من أسرع تحميلها ألن الويب على الرئيسي المصدر من استدعائها من بدالً  الحاسب ذاكرة
 .الويب خادم من

به أيقونات وأزرار ألهم العمليات  : إذ يحتوي المتصفح على شريط أدواتالمتصفح استخدام سهولة -1
 وعاداته الشخصية. تفضيالته حسب ها المستخدمإلي المتكررة التي يحتاج

، كما يستطيع تغيير الخلفية ولون ،هاونوعالكلمات  حروف حجم تغيير   للمستخدم المتصفح إتاحة -1
 الصفحة الرئيسية التي يتم من خاللها التجول في الويب بمجرد فتح نافذة المتصفح.

كثر من خادم لتوفير أأي يمكنه الوصول إلى  متعددة بروتوكوالت مع التعامل للمتصفح يمكن -7
 .HTTPو FTP متنوعة مثل (كوالتباستخدام مجموعة قواعد لالتصال )بروتو  المعلومات

 الصورو رافيكية، غبما في ذلك المواد ال والنص التشعبي المتعددة لوسائطى الإ الوصول للمتصفح يمكن -1
 األصوات.و  األفالمو 

 بالشكل عرضتُ  ال الصفحات بعض أن آخر إلى متصفح من انتقالهم أثناءفي  المستخدمون يجد وقد
 أن إلى يعود وهذا ،Mozilla Firefoxإلى  Internet Explorerعند االنتقال من  والسيما، المطلوب
وقد أمكن  ،W3Cالتي وضعتها منظمة  القياسية للمواصفات تتبع ال أكوداً  يستخدمون المواقع مصممي

يمكن من خالله تفسير  (IE Tab) هو Mozilla Firefoxـ ـبوضع امتداد ل تكالالتغلب على هذه المش
Internet Explorer التنسيق وترجمة الصفحات. تكالوحل مش 
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 الصور تحرير برامج: خامسا  

بأشكال  اإللكترونية المواقع على الصور ُتستخدم
مختلفة، فهناك الصور المستخدمة في تصميم 

والصور  الموضوعات وصورشعار الموقع، 
 لشغُ التي ت   ها من األشكالاإلخبارية، وغيرُ 

 
أن الصور في الموقع اإللكتروني قد تكون  Jackob Nielsenويرى  ،واسعة من الصفحات مساحة
وعدم الوضوح، لذلك تحتاج الصور المعدة  إذا اتسمت بالغموض خاصةبو  نحو إدراك المضمونعائقًا 

في  والتحرير التي تساعد المصمم لعديد من عمليات المعالجةى الإقع اإللكترونية اللعرض على المو 
دراك المضمون بشكل الصوراالستفادة القصوى من ميزات  ه في ذلك أفضل، وأداتُ  وجعلها أداًة لفهم وا 

عادة الصور حفظ على القادرة البرامج بها يقصد، والتي تهاومعالج الصورالعديد من برامج تحرير   وا 
ضافة بعض المؤثرات الخاصة وتبديلها وتغييرها عرضها، عادة تلوينها، وا  وعندما يستخدم  ،اهيلإ، وا 

 لصفحة مؤشرى الإضاف منفصلة، ويُ  فإنه يحتفظ بها كملفات على صفحات الويب المصمم الصور  
Pointer برنامج يقوم لصفحةى الإللمتصفح مكان ملف الصور، وفي كل مرة يدخل المستخدم  يحدد 
 يرى ال وعندما ،المستخدم ليراها الصفحة وتضمينها المحددة الصورة إلدراك المؤشر هذا بتتبع التصفح

 ذال الصحيح، الصور ملف مكان إلى الوصول يستطع لم التصفح برنامج فألن الصورة هذه المستخدم
 .الويب موقع نشر دعن الصور ملفات كل نشر من التأكد يجب

 

 :الصور أنواع أشهر

 ،الملونة عبارة عن مجموعة من النقاط )وحدات البت( :النقطية الصور -
 .جودتها على التأثير دون الصور من النوع هذا حجم تغيير يمكن الو 
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، وهي الصور والمعروفة أيضًا بالرسوم االتجاهية :االتجاهية الصور

صمم وفق تُ  ومنحنيات خطوط من وتتألفالمصممة من قبل المستخدم، 
الصور  معادالت رياضية ينفذها الحاسب، وبالتالي يمكن تغيير حجم هذه

من البرامج إلنشاء هذا  ويمكن استخدام العديد جودتها، تأثر دون وشكل ها
 Dream Weaverـ ـالأو  Wordـ ـال كبرنامج النوع من الصور

 
 VML: Vector Markupظهر بامتداد عيب هذا النوع من الصور أنها ت  وي   ،Front Pageـ ـالأو 

Language،  وبرنامج التصفح الوحيد الذي يدعم هذه النوعية من الصور هو متصفحInternet 
Explorer 5، الصور إلى نوعية  هذا المتصفح، أو تحويل   فر  اتو  لذلك يراعي المصمم عند استخدامها

 ها أغلب برامج التصفح المستخدمة.التي يدعم ظهور   GIFـ ـأخرى ك
 

 :أشهر برامج تحرير الصور على اإلنترنت

 :Photoshopبرنامج معالجة الصور  -1
قصد ببرامج معالجة الصور تلك البرامج التي تتعامل مع الصور المخزنة رقميًا يُ و 

عادة عرضها حيث لم تعد إمكانات البرامج في ذاكرة الحاسب  ،قاصرة على حفظ وا 
نما امتدت إلى القدرة على التغ  مأ سواء في تغيير لونها ير والتبديل في الصورةيوا 

ضافة بعض المؤثرات الخاصة لهم أ خلفيتها  واإلضافة ، كالحذفاإعادة تلوينها وا 
 .هاأو التغيير في مالمح

 

، من أشهر وأهم برامج معالجة الصور اإللكترونية والصور الرقمية للكاميرات الجديدة Photoshopو
ري لم صو  يل عليها الصور بالتقاط معين أو باستخدام فحم  ، تُ Memory Cardبطاقة ذاكرة  التي تحتوي

وتأتي فعالية هذا البرنامج في قدرته العالية على التعامل  ،الفيديوما هو عليه في كاميرات ممحدد أقصر 
 والتي تختلف من مصمم إلى آخر. مع جميع احتياجات المصممين المتعددة

 ،إلدخال المؤثرات على الصورة الفوتوغرافية أو الصورة الرقمية رئيسي ستخدم هذا البرنامج بشكلويُ 
ها تعديل الصور وتحسينُ  حيث يتم ،خدامه إلنشاء رسوم فنية أصليةوالتعامل مع الرسوم، إذ يمكن است
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نشاء تصميمات ولوحات فنية )إلكترونية(، وكذلك تصميم الواجهات سواء أكان لمواقع اإلنترنت أ  موا 
 األلعاب. مامج أالبر 
 

 :Corel Paint Shop Pro برنامج -2
مجموعة  يمتلك ألنه ،Photoshop ـاألقوى ل المنافس   البرنامج هذا دعيُ 

 وعمل  حكم بالصور تتيح للمستخدم الت التيفية احتر الامن األدوات 
 والكتابة على الصور ،قصالدمج و كالعليها  المطلوبةتعديالت ال
من خالل أدوات  الكثير من اإلضافات عليها وعمل   ،تلوينالتحرير و الو 

 :مثل ن المصمم من عمل العديد من الوظائف على الصورمك  تقوية 

 
دارت   يلتحكم فا على القدرة -  صورة سريعاً  يومبسطة تسمح بالوصول ألها بطريقة سهلة الصور وا 

ضافة المعلومات والوصف ع  ها.ليمع القدرة على تقييمها وا 
 دقة عرضها وجعلها كبيرة أو صغيرة. يوالتحكم ف ،هاضع  مو و تغيير مكان الصورة  -
 .إليجاد الصور المطلوبةبحث سريع إجراء  علىلعمل ا -
وتعديل األلوان واإلضاءة  ،عيون الحمراء والشوائب واألتربةلامثل  الصور عيوب من الكثير تعديل -

 ها.وغير  
 .المتنوعةة متكاملة من المؤثرات عالبرنامج بمجمو  تدعيم إمكانية -
 .ممكنةصيغة  يبأ هاحفظ  و  ،والتعديالت عليهاستعراض الصور بعد عمل اإلضافات ا إمكانية -

 ستهالك البرنامج لموارد الجهاز.ابسبب  سرعته قليالً  قلتمشكلة هذا البرنامج أن الجهاز سيتأثر و  وتكمن
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 :Fireworks برنامج -3

 مواقع أزرار إلنتاج Macromedia شركة قبل من البرنامج هذا ُصمم قدو 
 الويب لمصممي خصيصاً  وُصمم الغرافيكية، األشكال ومختلف الويب
 .التعامل في وأيسر أسهل ألنه المبتدئون والسيما

 

 
 

 تنسيقات الصور األكثر استخداما  عبر شبكة اإلنترنت: سادسا :

 

أكد  وقد المعروفة، التنسيقات بإحدى ملفاتها كانت إذا إال الصور عرض   التصفح برامج تستطيع ال
 GIFهي الصور ذات التنسيقات:  عبر شبكة اإلنترنت المصممون أن تنسيقات الصور األكثر استخداماً 

 .PNGو JPEGو

 

 GIF: Graphic Interchange Formatـ ـ: صور الأوال  

وذلك  ،CompuServeات من قبل شركة يهذا التنسيق أواخر الثمانين ظهر
الذي دعم  Gig89كإصداٍر أول، ثم ظهر اإلصدار الثاني منه  Gf87بصيغة 

 وقد السابقين، اإلصدارين بين ليمزج Gif الصور المتحركة، ثم ظهر إصدار
 .اإلنترنت على وشيوعاً  استخداماً  األكثر اإلصدار هذا أصبح
  الصور مع يصلح، كما شفافة بخلفيات الصور تخزين إمكانية التنسيق هذا يتيح
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التي تشتمل  ، كاإلعالنات عن الوظائف مثاًل، فهي تصلح للصور ذات التباينات الكبيرةاأللوان القليلة
 .المتحركة والرسوم والخطوط، واألزرار يقونات،األو  الكارتون ورسوم الشعارات، مثل واحد لون لىع

لوحة جهاز الحاسب، فإذا ، وهي األلوان الموجودة في اً لون 111 إلى يصل ما على التنسيق هذا ويحتوي
 االنتشار بتقنية اللون بعرضفي نظام تشغيل هذا الجهاز، فسوف يقوم  لم يوجد اللون الموجود في الصور

 هذه من الحد ويتم ،الصورة في المطلوب اللون من لالقتراب بعضها مع األلوان دمج خالل من اللوني
بإمكانيات  يقنسالت هذا يمتاز كما ،األساسية األلوان مجموعة باستخدام الصورة إنشاء طريق عن المشكلة
 ذكر منها:يُ  أخرى

 من الصورة.تفاصيل  دون فقد أيمن والتصغير  الضغط إمكانية -
وذلك من خالل اعتماد أحد األلوان ليكون هو اللون الشفاف عند  ،شفافة الصورة جعل إمكانية -

بلون الخلفية، وسيسمح هذا بالظهور عرض الصورة، ويقوم برنامج التصفح باستبدال هذا اللون 
الصورة ذات حواف  لمن خالل الصورة في تلك المناطق، ويعيب هذه الطريقة أنه قد يجع

 .Adobe Photoshopـ ـويتم معالجتها بأحد برامج معالجة الصور مثل برنامج ال ،متعرجة
، على واحدة دفعةً  Gifالمتصفح باستقبال الصورة ذات التنسيق  يقوم :المتداخل العرض استخدام -

 أقل، هاوضوحُ وبالتالي  عكس ما يحصل مع أنواع الصور األخرى، صحيح أن كثافتها تكون أقل
 يتيح وهذا ،األقصى الحد تبلغ حتى الوضوح من سيزيد تنزيلها يستكمل عندما التصفح برنامج لكن

 .ال أم الصورة هذه تصفح سيكمل كان إذا ليقرر الفرصة للمستخدم
عن طريق  على هذا النوع من تنسيق الصورمن الحركة  إضفاء نوع يمكن :متحركة الصورة جعل -

 متحركة. اإلحساس بأنها صور لتعطي   اللقطات الثابتة، وعرضها بسرعة تنظيم سلسلة من
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 JPEG: Joint Photographic Experts Groupـ ـ: صور الثانيا  

 

  ويستخدم الويب، صفحات على المستمر اللوني التدرج ذات الصور عرض خيارات أحد التنسيق هذا عديُ 

 على والتأثير األصلية الصورة ملفات من البيانات بعض فقد إلى أحياناً  يؤدي ما البيانات ضغط أسلوب  
 التنسيق هذا ويتيح ،التحميل زمن لتقليل الويب صفحة على ضرورية التصغير عملية لكن الصورة، جودة
 :منها واإلمكانيات الميزات بعض

 تحوي والتي المزخرفةأو النصوص  أكثر من الشعارات الفوتوغرافية الصور التنسيق هذا مئيال -
 .والوضوح األلوان درجة في العالية والجودة الدقة إلى وتحتاج األلوان، ماليين

الذي  Gifـ ـمما يتعامل معه تنسيق ال من األلوان أكثر   هذا التنسيق التعامل مع عدد يستطيع -
)ستة عشر مليونًا مليون لون  11.7، أما هذا التنسيق فيستطيع التعامل مع اً لون 111يتعامل مع 

 ذات الصور مع التعامل يستطيع فهو لذلك ،بت 11 درجته ونيبعمق لوسبعمئة ألف لون( 
 .المعقدة اللونية التدرجات

صفحة ها على يمكن وضعُ  ال ، فتتلخص في كون الصور التي تحمل هذا االمتدادالتنسيق هذا عيوب أما
 الصورهذا التنسيق يدعم  ال كما ،ُتهاوجود الصورةحتى ال تتأثر كفاءة  في شكل مربع إال لويبا

في بيانات  فسيحصل فقد   ، وعند القيام بعملية ضغط ملفات هذه الصورشفافة الصور جعل   أو المتحركة،
 هذه الملفات، ولكن قد ال يشعر المستخدم بها كثيرًا.
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 PNG: Portable Network Graphicـ ـ: صور الثالثا  

 وقد ،عبر صفحات الويبق لتقديم الصور ائهذا التنسيق من أفضل الطر  عديُ 
 كونه في تكمن مشكلته لكن السابقين، التنسيقين عيوب يتالفى أن استطاع

 .التصفح برامج جميع من ممدعو  غير
ـ ـوال Gifـ ـبهدف جمع ميزات تنسيق ال 1991تم تطوير هذا التنسيق عام  وقد

JPEG، أن: فاستطاع 
 

 

 الكثيرة األلوان ذات   والصور ،القليلة األلوان ذات   الصور يدعم. 
   عادة الصور، ملفات ضغط تكالمش على التغلب  الصورة جودة تتأثر أن دون من الضغط فك وا 

 .مالمحها تتغير   أو

 وهي استخدامًا، واألكثر األشهر هي ةالثالث التنسيقات هذه أن على المصممين اتفاقمن  رغمعلى الو 
 ـمثل صور الـ أخرى للصور تبرامج التصفح، لكن ال بد من التذكير أن هناك تنسيقا أكثر تدعمها التي
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SWF ،في  تكال، لكنها مازالت تعاني من عدم دعم كل المتصفحات لها، وتعاني من مشالفالش وصور
 كبير. تتأثر بياناتها بشكل إذ هوفك عملية الضغط

 

 :اإللكترونية للمواقع الصور اختيار أسسسابعا : 

 القواعد من مجموعة على الويب وصفحات المواقع على الصور لعرض اختياره في المصمم يعتمد
 :منها ذكريُ  واألسس،

ستخدم كاأليقونات واألزرار، وعينات الصور، والصور التي تُ  الصغيرة الصور تكون أن يجب -1
كما يجب استخدام  ،وليس تدريجياً  واحدة مرة فتحها يتم المترابطة الصور نوع منكخلفيات، 

 .واأليقونات الشعارات تصميم في Gifالصور ذات التنسيق 
يستطيع برنامج ، و اً لون 111والذي يحتوي على  الويب ألوان بجدول للصور بالنسبة االلتزام -1

 الذي Photoshopـ ـوجود بعض برامج معالجة الصور كالمن رغم على ال التصفح عرضها
 ،والتي ال تظهر على الويب بألوانها األصلية يستطيع التعرف على األلوان الموجودة في الصور

 يعرفها متصفح الويب ـو  اً لون 111التي تحتوي على  Gif ـــكما يمكن استخدام صور ال
بيكسل،  100×100في الصور التي تزيد مساحتها عن  JPEGالصور ذات التنسيق  استخدام -1

بيكسل،  100×100في الصور التي تقل مساحتها عن  Gifواستخدام الصور ذات التنسيق 
 أكبر.  دون تأثر جودتهامن وتقليل المساحة  الضغط على Gifوسبب ذلك أن قدرة صور الـ 

الصورة من  االتي تتكون فيه Vector ــال صور :االتجاهية الصور من نوعين بين االختيار -1
التي  Bitmap النقطية الصورو منها،  أو تكبير جزء وال تتأثر إذا ما تم تكبيرها مساحات ملونة

 .لونية مساحات من تتكون وال ،تتكون من شبكة من النقط )البيكسالت(
 تعديالت أي إجراء قبل الويبعرض على صفحة تُ من الصور التي سبنسخ احتياطية  االحتفاظ -1

 .عليها
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 :اتمةخ
ى لإ من البرامج التي تساعد المستخدم على االنتقال من صفحة مجموعة قائمة برامج التصفح ضمت

ـ ـوبرنامج ال Internet Explorerـ ـوفي مواقع أخرى، ومن أشهرها برنامج ال هنفس الموقعأخرى في 
Mozilla Firefox، يتفق بعضها مختلفة ورموز ألكواد استخدامها بسبب البرامج هذه إمكانيات وتتفاوت 

 إتاحة إلى إضافة الوظائف من العديد بتحقيق البرامج هذه وتقوم ،ال وبعضها القياسية المواصفات مع
 .المختلفة والملفات والصور النصوص، وعرض االستخدام، وتسهيل الصفحات، بين االنتقال

وقص،  ودمج من البرامج التي تساعد في تعديل قائمة برامج تحرير الصور فقد ضمت مجموعة أما
، اتشعار و  أيقوناتو رسوم، و  صور إخباريةمن وتغيير وتبديل ألوان الصور بأشكالها وأنواعها المختلفة، 

استخدام كل  إمكانية المصمم ويعلم ،PNGـ ـوال JPEGـ ـوال Gifـ ـوقد تنوعت تنسيقات هذه الصور بين ال
 وطبقاً  وميزاتها، خصائصها الختالف نظراً  مختلفة وأهداف أغراض لتحقيق التنسيقات هذه أنواع من نوع

 .الويب على وعرضها الصور اختيار في المعروفة واألسس للقواعد
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  ةصالخال

يستلزم لرؤية صفحات المواقع اإللكترونية والتنقل بينها وبين الصفحات األخرى خارج الموقع نفسه، 
استخداُم برامج التصفح المتخصصة بذلك، وقد ظهرت أولى هذه البرامج مع ظهور خدمة الويب وبداية 

 Internetالرائدة في هذا المجال من خالل متصفحها الشهير Microsoftانتشارها، فكانت شركة 
Explorer  الذي ترافق مع نظام تشغيلها الشهيرWindows ثم تبعتها شركة ،Netscape  التي أطلقت
 الذي أصبح فيما بعد من أشهر برامج التصفح وأكثرها استخدامًا. Mozilla Firefoxبرنامجها 

، لذلك يسعى وفي األغلب ال تتوافق برامج التصفح المستخدمة مع بعضها في عرض العديد من المواقع
المصممون دائمًا إلى التعرف على المتصفحات األكثر استخدامًا لدى مستخدميهم لتالفي السلبيات التي 

 يمكن أن تظهر نتيجة تفاوت إمكانية العرض بين هذه المتصفحات.

، Adobe Photoshopأما برامج تحرير الصور، فقد ظهرت وتطورت العديد من البرامج كبرنامج 
أو  GIF، ولكي ُتعرض هذه الصور على المتصفح يجب أن تكون بصيغة الــ: Fireworksوبرنامج 

PNG  أوJPEG. 
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 تمارينال

 :الصحيحة اإلجابة اختر

 :الويب على العرض في المستخدمة الصور تنسيقات من

A. ـ ـال صورGif. 
B. ـ ـال صورGhf. 
C. ـ ـال صورJPEG. 
D. (A )و(C )صحيحان. 
E. (A )صحيح فقط. 

 

F. الصحيحة:  اإلجابةD (A )و(C )صحيحان. 
 
 

 :عام في Internet Explorerبرنامج  ظهر

A. 1991. 
B. 1991. 
C. 1991. 
D. 1991. 

 
 C 1991 اإلجابة الصحيحة:

  

92 



 .الصغيرة واأليقونات والشعارات، الصغيرة الصور عرض في أفضل JPEG ــال صور

A. صح 
B. خطأ 

 

 خطأ B إلجابة الصحيحة:ا

 

 .JAVA ــالو  ،Adobe Photoshop ــال برنامجي في تنحصر الصور تحرير برامج

A. صح 
B. خطأ 

 

 خطأ B إلجابة الصحيحة:ا

 

 .منها ءجز  تكبير أو تكبيرها تم ما إذا تتأثر وال ملونة، مساحات من الصورة افيه تتكون النقطية الصور

A. صح 
B. خطأ 

 

 خطأ B إلجابة الصحيحة:ا
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 ةخامسالالتعليمية الوحدة 

 صفحة الويب )تكوين( تصميم عناصر

 

 :العناصر

 .مقدمة -
  عناصر تصميم صفحة الويب: -
 المحتويات كتلة Containing Block. 
 الموقع شعار Logo. 
 اإلبحارNavigation. 
 المحتوىContent . 
 العلوي الهامش Footer. 
 البيضاء المساحة Whitespace. 
 األرضية Ground. 
 النقطة Point. 
 الخط Line. 
 الشكل Shape. 
 النموذج Form. 
 اللون color. 
 .خاتمة -
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 التعليمية األهداف

 :أن على قادرا   الطالب يكون أن يجب التعليمية الوحدة هذه دراسة بعد

 مواصفات مستخدمي مواقع الويبيشرح  -1

 عناصر التصميميعدد  -2

 األلوان إدراك نماذجيحدد  -3

 األلوان التي تفسر وجودها نظرياتيشرح  -4

 األلوان عجلةيحدد مجموعة األلوان التي صنفت على  -5

 األلوان استخدام وقواعد أسسيحدد  -6

 

– الشكل – الخط – البنية –بيكسل  – النقطة –عناصر التصميم  – التصميم :المفتاحية الكلمات

 شدة اللون – تشبعات اللون - HSBنموذج  - RGBنموذج  – اللون – النموذج – األرضية – المساحة
 .عجلة األلوان - CMYKنظرية  -نظرية الضوء  – األلوان نظريات -الوضوح  –

 

 مقدمة :أول  

للوصول إلى تلبية  عموما  ق المتبعة في التصميم ائاألسس والطر  تطبيق   تعني عملية تصميم صفحة الويب
 طريقة لعرض محتوى الصفحة من نصوص يهبمعنى االحتياجات الفردية، أو الجماعية، للمستخدمين، 

 .وجذاب إلثارة االنتباه وجذب االهتمام بسيط وألوان بأسلوب ورسومر وصو 

دراك إلوما يرتبط بها من آلية اوترتبط عملية التصميم بالعديد من العوامل المتعلقة بالمستخدمين أنفسهم، 
غرافية والشخصية، و البصري لألشياء عندهم، والقدرات العقلية والنفسية التي تميزهم، وكذلك الفروق الديم

ا  بهذه العوامل لذلك على المصمم أن يكون ملم   ،اوغيره والعمر، والمستوى الثقافي واالجتماعي كالنوع
 ن.و يتناسب وكل الميزات والخصائص التي يتمتع بها المستخدم متصميوالفروقات، وأن يعمل على خلق 
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 وغير   السهلة اإلدراك لدراسات أن المستخدمين يفضلون المواقع البسيطة الواضحةاأظهرت وقد 
 صفحاتللتجول في  منطقي وثابت أسلوبب والتي تقدم لهم المعلومات التي يبحثون عنها ،المتشابكة
 يتناسب مع حاجاتهم بشكل التصميم عناصر توظف نأالمواقع التي تستطيع  يفضلونأي أنهم  ،الموقع

والمساحات البيضاء،  والخطوط، واألرضيات النقطو التكوين العام، ومن هذه العناصر:  ،وتفضيالتهم
التعرض لها وغيرها من العناصر التي سيتم واأللوان واأليقونات،  والشعاراتوالصور،  والنصوص

 بالتفصيل في هذه الوحدة.

 

 

 مواصفات مستخدمي مواقع الويب :ثانيا  

أثناء تصميمهم للمواقع أنها  في يراعي المصممون
 لكنها ،فقط بسهولة لهم المعلومات بتقديم تقوم لن

ال  ،والجمال بالجاذبية تتميز ذلك إلى إضافة وا 
ضون عن استخدامها، لذا فإن عناصر فإنهم سيعر  

تصميم الموقع يجب أن توظف بشكل متكامل 
 عرفبحيث تتحول إلى محفز قوي لالستخدام، وي  

 
 ن:يأن المستخدم نو ؤالء المصممه -
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على أنها واحدة  الالزم لعملية تصفح صفحة الويب للحصول على المعلومات الوقتينظرون إلى  -
ال يكون عائقا  بين المستخدم ، لذلك على التصميم أالتصميم نجاح في األساسية العوامل من

 وحصوله على المعلومات.
تساعدهم على التعرف على الصفحات التي  واضحة واإلبحار التجول أدواتيرغبون بأن تكون  -

خذ باالعتبار أال تبرز على حساب المحتوى المعلوماتي مع األ يريدون االنتقال إليها في الموقع
 للموقع.

يجب أال يختلف تصميم  ، وبالتاليهي جزء منه الموقع صفحات من صفحة كليعتبرون أن  -
والمظهر الجمالي  الصفحة الرئيسية عن تصميم الصفحات الداخلية، من حيث توزيع المعلومات

 الذي يجب أن تتمتع به.

إلى  نسبة ذلكسميت ب، والتي عناصر التصميموهي  مفردات لغة الشكل المرئيويستخدم المصمم 
ها لالندماج والتآلف والتوحد فيما بينها لتكوين وقابليت   ،إمكانياتها المرنة في اتخاذ أي شكل يمثل تكوينا  

 ،وعناصر التصميم هي المكونات األساسية المستخدمة كجزء من أي تشكيل، مشكل كلي للعمل الُمصم  
 ،عناصر التصميم يبني كل منها اآلخروفي معظم الحاالت  ،وهي عبارة عن مواضيع مرتبطة بأجزاء

 والعنصر المتكون يساعد في خلق العنصر الثاني وهكذا.

 

 عناصر التصميم: الثا  ث

توجد مجموعة من العناصر التصميمية التي يعتمدها جميع المصممين المحترفين في مختلف 
والتي يتمتع كل عنصر منها بدرجة من  ،تخصصاتهم والتي تنطبق على تصميم صفحات الويب خاصة

 :راض هذه العناصر على النحو اآلتيويمكن استع ،األهمية في تحديد مظهر الموقع وروحه

 :Containing Block المحتويات كتلة  -1

التكوين العام  ق عليه بعض الباحثينأو ما يطل   ق عليه )الحاوية(طل  لكل صفحة ويب، ما يمكن أن يُ 
والتي من خاللها يظهر الموقع في كامل ، التصميم أثناءفي  دتحد   التي المحدودة المساحة وهيللصفحة، 

 إما كوني بحيث ا التكوينم هذصم  ي، ويجب أن هاومحتويات الصفحةيجب أن تضم عناصر و  ،الشاشة
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أو  كتلة المحتوياتف ،الصحيفة الورقية كما في تغيريال  ا  ثابت أو المتصفح، صفحةمع اتساع  تسعي ا  مرن
إضافة إلى الفراغات البيضاء المحيطة أي كامل التصميم  هو قطع الصحيفة بالكامل تكوينها العام

 ويمثل التكوين العام هذا المجال المرئي في مساحة شاشة العرض للموقع اإللكتروني. ،بالتصميم

 : Logoالموقع شعار -2

، وأحيانا  لونه، كما هي العالمة التجارية شعار هذا الموقع يحددها هوية خاصة ويب صفحة لكل أيضا  
 إضافة - ، ويفيد هذا الشعارالويب صفحة أعلى في الشعار هذا يوضعوغالبا  ما  ،أو سلعة ألي منتج

التي  التعرف على الصفحات في مساعدة المستخدم في - الخاصة اإلى منح الموقع أو الصفحة هويته
 تتبع موقعا  معينا .

 :Navigation اإلبحار  -3

سواء استخدم  يتوقع المستخدم أن يجد أدوات اإلبحار في الغالب في الجزء العلوي األيمن من الصفحة
، وفي الغالب في رأس وبسيطة واضحة األدوات هذه تكون نأ يجبعمودية، لذا  مأ المصمم قوائم أفقية

وهو تعبير يستخدمه المصممون لإلشارة إلى المحتوى أو المضمون الذي  Foldالصفحة، أو أعلى الـ 
 قبل أن يزلق أو يسحب المستخدم الشاشة إلى األسفل. ينتهي على الشاشة
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 : Contentالمحتوى -4

إلى المستخدمون  يدخل أصال  ، ولهذه العناصر نو التي يبحث عنها المستخدم وهو من أهم العناصر
فإنهم سيخرجون بسرعة، لذلك على  وماتيومحتوى معل ما يريدونه من نصوص الموقع، فإن لم يجدوا

 واالهتمام لدى المستخدمين.بؤرة التركيز  دعيُ  الذي المكان في النصي المحتوى يضعأن المصمم 

 : Footerالعلوي الهامش -5

المعلومات  ،االتصال بالموقع، النشر حقوق :عبارات على ييحتو ومكانه أعلى صفحة الويب، وعادة  ما 
ولكونه الجزء الفاصل بين أعلى  ،الرئيسية الموقع أقسام، المنشورة في الموقع القانونية المتعلقة بالمعلومات

لكي يصبح واحدا  من المؤشرات التي تدله على  للمستخدمز بالنسبة يجب أن يمي   الصفحة ومنتصفها
 أعلى الصفحة.

 :Whitespaceالبيضاء  المساحة -6

 مصممالذي يعمل الو  رافيكية،غأو  عناصر تيبوغرافية يالذي ال يحتو  الفارغ من صفحة الويب وهي الحيز
فهي  ،دورا  أساسيا  في التكوينالبيضاء وتلعب المساحة  ،أو صفحة الجريدة أو المجلة كورقة الرسم اعليه
 والموضوعات المواد بين للفصل المصمم بيد أداة  و  إلراحة عين المستخدم من إجهاد التصفح وسيلة

وتنظيم العالقة بينها، مع مالحظة عدم المبالغة في استخدامها، والعمل على تحقيق التوازن في استخدام 
الزيادة في العرض تجعل للمساحة ف ،الخلفية وضوابط شاشات العرضالمعلومات المساحات البيضاء و 

كزيادة الهوامش حول  لكون العرض أكثر إجهادا  للنظر ويبطئ مسح العين للمحتوى آثارا  جانبية مؤثرة
 وقلة المساحة البيضاء بين السطور. ،وحشد العناصر بعضها مع بعض ،العناصر وكثرة الحدود

 على عكس ن استخدام المساحة في الموقع اإللكتروني بالعرض غير مرغوبةأقد وجد المصممون و 
زادت عن مقدار ثالث شاشات ألن المستخدم غالبا  ما يهتم بالمجال المرئي  ، إال إذاطولالاستخدامها ب

 ألسفل.ى الإنظره نزل للتصميم ونادرا  ما يُ 

ن والحيز الذي ُيمك  من العمق الوهمي  كلإلى البيضاء  تشير المساحةوفي التصميم ثنائي األبعاد 
حيث يعطي العمق الوهمي للمساحة قوة وديناميكية وعمقا  في الرؤية  المصمم من التالعب في التكوين

 داخل التكوين.
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 :المساحة أو الفراغ على اإلنترنت رتبط ت

 مكانياتها التقنية ونوعها شاشة الحاسوب دقةب  .وا 
 العناصر وأحجام األلوان الستيعاب وقابليتها أبعادها في تختلف التيمتصفحات صفحة الويب ب 

 المستخدم بها يتالعب أن يمكن والتي ،الكتابة في المعتمدة والخطوط الويب لصفحة المكونة
 .المصمم تدخل دون من تفاعلية بطريقة

ضات وأحجام الشاشات المصمم ألنواع المستعر  ولذلك يتوقف االستغالل الجيد للمساحة على مدى معرفة 
لين ليتمكن من وصول الموقع إلى جميع المستخدمين من خالل لدى المستقب   المستقبلة وخصائصها

 مستعرضاتهم وشاشاتهم المختلفة.

 :Groundاألرضية  -7

وقد تكون بيضاء أو  ،دون أي شكل أو رسمن موهي مساحة الصفحة  ،عرف أيضا  بالمساحة السالبةوتُ 
عرف ستخدم كخلفية للمحتويات والرسوم التي تُ وقد تكون األرضية عبارة عن نقش يُ  ،بأي لون آخر

ومثال على ذلك أن الفراغات حول النص ليست بالضرورة أن تكون خلفية فقد تكون  ،بالمساحة الموجبة
 صفحة الويب هي األرضية.

 :Pointالنقطة  -8
صورة أو رسما  ما على  Pixelsـ ـن مئات الكما تكو  

 في األساسي العنصرالنقطة هي شاشة الكمبيوتر، فإن 
، والنقطة عنصر ليس له مقياس أو بعد المرئي التصميم
 سبت من إطار ما أو مرجع ما، فالنقطة فيإال إذا حُ 

 

 

وهي  ،ومحددة الموقع وهي عالمة موجودة في الفراغ، انقد يكون لها حجم وبعد واضح ضخمة ةلوح
بعضها عدة مع نقاط وعندما تجتمع  ،وحدها تستطيع أن توفر العالقة بين السلبية واإليجابية في الفراغ
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وربط  ،حيث يقوم المخ بعملية إكمال الفراغ 1عرف باإلغالق في نظرية )الجشطلت(ن ما يُ فإنها تكو   ا  بعض
 .متكاملة أو حتى لوحة، شكلأو  خطهذه المجموعة من النقاط لسد النقص وتكوين 

من  ةواحد يهو  ،)أصغر وحدة قياس في الشاشة اإللكترونية( Pixel ــوهناك عالقة قوية بين النقطة وال
 1222×1224فإذا كان حجم شاشة الكومبيوتر  ،مئات اآلالف من النقاط على شاشة جهاز الكومبيوتر

 ،في التصميم البياني (ةنقط)وهو ما نسميه  ،على الشاشة Pixels 1312122 فهذا يساويمثال ،  بكسل
 .Pixelوكل نقطة في شاشة العرض تمثل  ،هو أساس الصور والرسومات الرقمية Pixelـ وال

 

 :Lineالخط  -9

 اتجاه إلى ويرمز المتصلة، النقاط من مجموعة هو
 ويتمتع أشكاال ، أو حدودا   يحدد أو حركة على ويدل

 واالنحناء والعرض، الطول: هي صفات بخمس
  .والنقش والعمق

تصميم شيوعا  في عناصر الأكثر  وطالخط دعتُ و 
وهو من أهم العناصر التعبيرية على  ،الرسومات

 :شبكة الويب
 

 

 
 

  والطاقة واإلثارةاإلحساس بالحركة  يعطي مائال  الخط  يكونعندما. 

                                                           
: وهي مجموعة النظريات المتخصصة في اإلدراك الحسي والنفسي، والتي تبحث في GestaltTheories الجشطلت1

كيفية التعامل مع الدماغ البشري وتنظيم المعلومات المرئية إلى فئات ومجموعات، وتعني كيفية تعامل الدماغ البشري مع 
 أخرى. فيما بينها من جهة، وبين الكل نفسه من جهة اميكيدين تكون األجزاء المكونة له في ترابطتمترابط، و  بشكل الكل
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  والتمييز بالترتيبد اإلحساس يول   أفقيا   يكونعندما. 

  زوايا حادة يعطي شعورا  بالخطرذا الخط  يكونعندما. 

  يعطي شعورا  باالرتياح والسالسة، االلتفاف اللطيف والتعرج للخطاالنحناء و. 

   الخطوط ذات الزوايا القائمة تعطي طابعا  ميكانيكيا. 

  مثل خط اليدالخطوط ذات منحنيات وزوايا متقطعة تعطي شعورا  بأنها معبرة جدا  عندما تكون، 
 .والكتابة على الجدران والمخططات

ما تقنيا  عن  ،ستخدم المصمم الخطوط إما على الورق عند الرسم أو عمل المخططات المبدئية للموقعي   وا 
 طريق الكمبيوتر من خالل شاشة العرض.

 :Shapeالشكل  -01
النقطة والخط والمخطط اللبنة األساسية لتكوين تمثل 
خط ما يصبح شكال ،  اوعندما تلتقي نهايت ،األشكال

في  وأصغر جزء ،فالنقطة هي أصغر جزء على الصفحة
عنصر  الشكل، يليها الخط المغلق أو المتصل، والشكل

 ،ثنائي األبعاد يتكون من مساحة وحدود وعرض وارتفاع

 

أو يكون على هيئة أشكال حرة ذات  ،وغيرها .كالمثلث والمربع والدائرة. ويمكن أن يكون الشكل هندسيا  
 انحناءات وخطوط خارجية غير منتظمة.

 واألسهم والنجوم وغيرها من العالمات واألشكال الدوائر والمثلثات والمستطيالتك الهندسيالشكل ُيخلق 
وهذه األشكال تعطي إيحاء  بالتقنية  ،الهندسيعند التقاء نقطتي البداية والنهاية لخط ما لتكوين الشكل 

وهي أشكال حرة مجردة من الشكل  ،تسببها المنحنيات والزوايا العشوائيةف الحرة األشكالأما  ،والميكانيكية
 وقد تكون أشكاال  هندسية تحولت إلى أشكال حرة. ،الهندسي تنقل اإلحساس غير الرسمي والعفوية

102 



رسم عليها، وتشكل التي يُ  األرضيةبالشكل ويرتبط 
هذه العالقة أساس مفهوم اإلدراك البصري لألشكال 

إال إذا  األشياء كأشكال ال يمكن رؤية واألشياء، إذ
فاألشكال تكون  ،صلت عن األرضية أو الخلفيةفُ 

ويمكن تحديد الفرق بين الشكل  ،أبرز من الخلفية
 :واألرضية كما يلي

 

 

 كونه موجودا  عليها.لُيرى الشكل وكأنه خارج من األرضية  -
بحيث تبدو للمستخدم  ،مستمرة صورة معينةأن تكون من  ، فال بداألرضية خلف الشكلتبدو  -

 والمشاهد خلف الشكل.
 .نسبيا   األرضية ليس لها معنىتبدو في حين ما، معنى بالشكل يوحي  -
توجيه  ةنفسه كشكل أو كأرضية اعتمادا  على كيفييمكن للمشاهد أو المستخدم رؤية الشيء  -

 انتباهه.

 :Formالنموذج  -00

 
 

ويتحدد النموذج في أربعة  ،وعمق وعرض وله ارتفاع ،يتكون من شكلين أو أكثر ثالثي األبعاد شكل وهو
ويستخدم الرسام الدرجات اللونية  ،والمخروط واألسطوانة ،والمكعب الكرة :نماذج أساسية في التصميم هي

 لظالل للحصول على تأثير النموذج.وا
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 :Colorاللون  -01
 

 يتكون من رد الفعل الفيزيائي للعين ، وهو إحساس وليس مادةللمدركات السيكولوجية االستجابةهو 
فاللون  ،توماتيكي الستجابة العقل لخصائص طول موجات الضوء عند مستوى وضوح معينوالتفسير األ

وناتج عن شبكية العين عن طريق المادة  ،خاص بوظائف أعضاء الجسم عبارة عن تأثير فسيولوجيإذا  
 أو عن طريق الضوء الملون الساقط على العين. ،الصبغية

 

 األلوان إدراك نماذجرابعا : 
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خر خاص واآل، RGBنموذج  األول خاص بالكمبيوتر :هناك نموذجان رئيسيان إلدراك األلوان
 :HSBنموذج  بالمستخدمين

 

 :RGB نموذج: أول  

التي يتم  الثالثة األساسية األلوان النموذج هذا يضم
 األحمر :وهيعرضها على شاشة الكمبيوتر 

على ، وتحتوي هذه األلوان واألزرق واألخضر
مجموعة من القيم اللونية، وكل لون من هذه األلوان 

حاصل ضرب له ست درجات، وبالتالي يكون 
عندما تمتزج هذه األلوان و  ا .لون 212= 2×2×2

بنسب متساوية تعطي اللون األبيض، أما إذا 
 .عطي اللون األسودتامتزجت بنسب منخفضة فس

 
  

 
درجة لونية، وبالتالي يمكن الحصول على  255صفر إلى  تمتد قيم هذه األلوان منو 

ه، حيث درجة لونية، وهو أكثر مما تستطيع عين اإلنسان تمييز   12.111.212= 252×252×252
 أقصى. دحو عشرة ماليين درجة لونية كحنيميز اإلنسان 

وب الشاشة، القديمة تقوم بعرض األلوان عن طريق اندفاع اإللكترونات ص كانت شاشات الكمبيوتر
األحمر واألزرق واألخضر، وكل  :ألوان رئيسية ةدفع ثالثوالمادة الفوسفورية المطلية بها الشاشة، إذ يُ 

 :بيكسل على الشاشة ملون أيضا  باأللوان األساسية الثالثة
  نفسها تنشط النقاط الزرقاء عندما تندفع اإللكترونات الحمراء تنشط النقاط الحمراء، وبالطريقة

 والخضراء.
  أما األلوان غير األساسية فتنشأ عن اندفاع لونين أساسين، وظهور األلوان غير األساسية كاللون

 .األصفر مثال  
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 ألوان، واألسود يعني عدم اندفاع األلوان. ةأما اللون األبيض فينشأ عن اندفاع ثالث 
 
 :HSB نموذج: ثانيا  
)التشبع واإلشراق  اللون شكل :عناصر ة، ويتكون من ثالثلأللوان المستخدمين بإدراك النموذج هذا يتعلق
 أو األلوان الذاتية: كةوتسمى ألوان هذا النموذج باأللوان المدر   ،الوضوحو  اللوني(

 الذي الفعلي اللونوهو اللون المنعكس من الشيء، فهو  :أو الصبغة اللونية اللون شكل -
ويحتوي شكل اللون على كل  ،والبرتقالي والبنفسجي مثل األحمر المستخدم معه يتعامل

، األخضر ، األصفر، البرتقالي، األحمر :وهي السبعة األلوان الواقعة في نطاق ألوان الطيف
حول عجلة  322إلى  صفر ، ويقاس شكل اللون من الدرجةالبنفسجي، السماوي، األزرق
 .322البنفسجي القيمة  ، حيث يأخذ اللون األحمر القيمة صفر، واللوناأللوان

 اللون صفاء أو نقاء، والتي تعني Chromaوتسمى أيضا  كروما  :أو التشبع اللوني اإلشراق -
ينشأ  فاللون السماوي ،، أي كمية اللون الموجودة في عملية مزج األلوانأو كثافة وشدة اللون

كما تعتمد شدة  ،األزرق قليال  زاد يُ  وشدته من مزج اللون األزرق باألبيض، ولزيادة إشراقه
 اللون أيضا  على معدل التدفق في كل طول موجي للضوء الذي يتضمن اللون.

ا  إذا داكنفيكون اللون  ،داكن أم فاتح اللون هل أي ،إظالم أو إضاءة درجة ووه :الوضوح -
إذا زادت إضاءة اللون األبيض، ويقاس وضوح  ة اللون األسود، ويكون مضيئا  ءزادت إضا

والمئة تدل على اللون  اللون بدرجات من الصفر إلى المئة، والصفر يدل على اللون األبيض
 األسود.

 واآلثار العواطفوقد توصل الباحثون حول تحليل 
 نفوس في األلوان تحدثها التي السلوكية

 ظفتإلى مجموعة من النتائج التي وُ  المستخدمين
عند اختيار األلوان وتدرجاتها في تصميم المواقع 

 ،للوصول إلى التأثير المطلوب عند المستخدمين
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 حدث التأثيرات التالية:وتدل النتائج على أن األلوان تُ 
، وهو والغنية الدرامية المثيرة األلوان منيؤدي إلى تحفيز األدرنالين في الدم، وهو  :األحمر -

 لون العواطف ومشاعر الحب.
، ويساهم والسعادة، والحماسة واإلبداع بالطاقة تمد التي الحيوية األلوان منوهو  :البرتقالي -

 في فتح الشهية.
 والحركة والسعادة بالنشاط إلحساسى الإاأللوان الحيوية، ويؤدي  منوهو أيضا   :األصفر -

 والحذر.
 ، وهو أقل نشاطا  من األلوانواألمل النضارةب إحساسا   فيعطيبالطبيعة،  ويرتبط :األخضر -

 السابقة.
 يرمزوهو الرتباطه بالسماء والبحار والمحيطات،  وهو من األلوان المفضلة عالميا   :األزرق -

 وتخفيف الشهية. ستخدم في تهدئة النفس، ويُ واإليمان والذكاء النفتاحى الإ
لكنه ، والزهور واألحجار الكريمة، والثروة والسلطة كيةبالمل   اللون هذا ارتبطوقد  :البنفسجي -

 أقل األلوان استخداما .
 والنظافة. ، والفرحوالنقاء والصفاء والطمأنينة، لسالمى الإ ويرمز :األبيض -
 سواء. على حد والرشاقة والقوة والسلطة والشر، لموتى الإ ويرمز :األسود -

 
 

 التي تفسر وجودها األلوان نظريات: خامسا  
كبير، فقد توصل الباحثون إلى وضع  لكنها متباينة إلى حد فعالة نظرا  لما تؤديه األلوان من تأثيرات

 عند مزج لونين أو أكثر، وهذه النظريات هي: تفاعلها معا   تفسر وجودها، وكيفية   لأللوان نظريات
 :اللون نظرية: أول  

 من األفكار األساسية، وهي:ة تقوم هذه النظرية على مجموع
 .لون  عديم اللون :األبيضاللون  -
 .واألخضر األزرقو  األحمر :ةالثالث الرئيسية األلوان مزج عند األسود اللون يظهر -
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ضافة اللون األسود  - يؤدي إلى إليه إضافة اللون األبيض إلى أي لون يؤدي إلى تفتيحه، وا 
 قتامته. 

ومزج اللون األحمر مع اللون  ،يعطي اللون البرتقالي اللون األصفر مزج اللون األحمر مع -
 ومزج اللون األصفر مع اللون األزرق يعطي اللون األخضر. ،األزرق يعطي اللون البنفسجي

 نظرية الضوء: :ثانيا  
 :التالية الرئيسية األفكار من مجموعة على أيضا   النظرية هذه تقوم

 وعند عدم وجود إضاءة فلن يظهر أي لون. ،اللون عديماألسود هو اللون  اللون -
، األبيض اللون ظهور إلى سيؤدي واألخضر، واألزرق األحمر: ةالثالث األساسية األلوان مزج -

ن مزج كل األلوان يؤدي إلى ظهور اللون إ سحق نيوتن الذي قالإوهو ما يتفق مع نظرية 
 .RGBاألبيض، وهو ما يعرف بنظرية 

 ؤدي إلى ظهور الضوء البنفسجي.ت والمصباح األزرق األحمرإضاءة المصباح  -
 ؤدي إلى ظهور الضوء األصفر.ت والمصباح األخضر إضاءة المصباح األحمر -
 ؤدي إلى ظهور الضوء القرمزي.ت والمصباح األخضر إضاءة المصباح األزرق -
وتختلف درجة اللون ، ةعن اختالف شدة إضاءة كل لون على حد نتج الدرجات اللونيةت   -

 .امهمن حسب نسبة كل لون الناتج عن امتزاج لونين معا  
ؤدي إلى ظهور اللون الرمادي، وهو اللون الوسط بين اللون ت إضاءة المصباح الخافت -

 األبيض الناتج عن إشعال المصابيح ذات األلوان الرئيسية معا ، وعن عدم إضاءتها معا .
، وذلك الضوئية والماسحات التلفزيون، وشاشات الكمبيوتر، شاشات على النظرية هذه تطبق -

 كاملة من األلوان. إلعطاء مجموعة ةباستخدام مزج األلوان الرئيسية الثالث
 

 :CMYK: نظرية ثالثا  
 ،ةالثالث األساسية الجمع ألوان من أصفر - ماجينتا - سيان ة:الثالث األلوان طرح على تقوم هذه النظرية

 وحسب هذه النظرية:
 للضوء يعطي اللون األحمر. والقرمزي تعريض اللون األصفر -
 للضوء يعطي اللون األخضر. واللون السماوي الفاتح )السيان( تعريض اللون األصفر -
 يعطي اللون األزرق. للضوء واللون السيان تعريض اللون القرمزي -
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 يعطي اللون األسود. ةالثالثجمع األلوان األساسية  -
نما  خلطتُ  ال فاأللواناأللوان،  وفرز اإللكترونية الطباعة عمليات على النظرية هذه تطبق - وا 

أو فوق  ، وهي قريبة من بعضهاةأساسي على حد لكل لون طبع على شكل نقاط صغيرةتُ 
 لتبدو األلوان مختلطة تماما . بعضها
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 األلوان عجلةسادسا : 
 وبين جميعها، األلوان بين العالقة ولفهم المستخدمين، على المتباينة السيكولوجية األلوان تأثيرات لتوضيح

 الشكل في كما ،مجموعات إلى فيها األلوان تبترُ و  تفنصُ و تم تطوير عجلة األلوان،  ةعلى حد لون كل
 :التالي

نافس هذه ، وتُ اللونية العجلة في اتالمساف متساوية ألوان ثالثةوهي أي  :الثالثية األلوان -
 الموضوعات التي يجب إبرازها عن هذه األلوان. األلوان بعضها بعضا ، لذا يجب إبعاد

، وهذه واألرجواني والبرتقالي كاألحمر مشترك أساس لها التي األلوانوهي  :التماثلية األلوان -
 أو وحدة المادة. لخلق اإلحساس بوحدة الصفحة األلوان هي التي يمكن استخدامها

، وتضم اللون األحمر العلوي اللونية العجلة نصف في تقعوهي األلوان التي  :الدافئة األلوان -
 عدم اإلكثار منها.ى لإومشتقاته، فهي المفضلة في جذب االنتباه، مع االنتباه 

، وتضم اللون اللونية العجلة من السفلي الجزء في تقعوهي األلوان التي  :الباردة األلوان -
 لكن المبالغة في استخدامها ،األزرق ومشتقاته، وتصلح هذه األلوان لخلفيات صفحة الويب
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لذلك من المفضل مشاركتها مع  عطي إحساسا  بالسلبية، وقد يتعارض مع هدف الرسالةت
 والفراغ. كالعمق حتى تعطي األحاسيس المتباينة والمختلفة األلوان الدافئة

من خالل خط مستقيم  اللونية العجلة على بعضها تقابلوهي األلوان التي  :المكملة األلوان -
ويفضل عدم  ،يقابل اللون األحمر ويكمله يصل بين كل لونين متقابلين، وبذلك فاللون السيان
 استخدام األلوان المكملة في النصوص واألرضيات.

 
 
 

 األلوان استخدام وقواعد أسس سابعا :
التي يجب على المصمم اتباعها  من القواعد يتحكم في استخدام األلوان في تصميم موقع الويب مجموعة  

 إلحداث التأثير اللوني المطلوب، ومن هذه القواعد: بها واألخذُ 
 :التوازن -1

 األرضيةو  أي بين أشكال الحروف المستخدمة واألبيض األسود بين التوازن إحداث والمقصود به
أو ذات النقوش، واستخدام  أو المنقطة ل عدم استخدام الخلفيات المزركشةأو الخلفية، لذا يفض  

 ولكي يحصل اإلدراك البصري ،ذات الدرجات اللونية المنخفضة الخلفيات البيضاء أو الزرقاء
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والحروف عن الخلفيات، حتى تتحقق االنقرائية  والخطوط يجب إحداث التباين بين األشكال
 والرؤية الواضحة.

 :التباين -2
، كما سبق ذكره، لتحقيق االنقرائية الخلفيةو  المتن بين االختالف من قدر وجودويقصد به 

الطول في القراءة، واأللوان ذات  يحقق صعوبة من العنصرين لونية متقاربة لكل تفاستخدام درجا
خاصة   أفضل في االستخدام البنفسجي(و  األخضرو  )كاأللوان الباردة: األزرق الموجي القصير

 البرتقاليو  من األلوان ذات الطول الموجي الطويل )كاأللوان الحارة: األحمر في الخلفية
يؤثر على درجة االنقرائية عند  أمر في تحقيق التباين لكن المبالغة ،(األصفرو  األرجوانيو 

 أو المتن، ال خلط بينها. أو المقدمات المستخدم، ويفضل استخدام درجات لونية خفيفة للعناوين
 :البساطة -3

مع مراعاة استخدام  ثالثةزيادة عدد األلوان المستخدمة في التصميم عن لونين أو  عدمبمعنى 
لب غستخدم لها في األالتي يُ  كالعناوين، والروابط التشعبية للعناصر األكثر أهمية األلوان البارزة

 ن األزرق واألحمر.االلون
 :اللوني التوافق -4

، مثل استخدام اللون من األلوان المريحة للعين، وغير المتداخلة التأثيرات محدد عدد مااستخدأي 
التوتر  حتى ال يحصل ما يطلق عليه الباحثون متجاور األحمر الساطع، واألزرق الساطع بشكل

ل استخدام اللون األزرق الفاتح لألرضيات يفض   وعلى سبيل المثال ،أو اإلجهاد البصري اللوني
اللون األزرق، نظرا  لنقص  والخلفيات، وعدم استخدامه في المتن ألن عدسة العين تمتص مرتين

 الصباغات الزرقاء في العين.
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 :خاتمة
التي  بدءا  بمساحة الشاشة على بناء وترتيب العديد من العناصر البنائية يقوم تصميم المواقع اإللكترونية

والنماذج،  والخطوط، واألشكال وضع عليه العناصر البنائية األخرى، مرورا  بالنقطتتشكل األساس الذي 
تأثيراٍت جمالية،  التي تضفي على الصفحة  باأللوانوالهوامش والمساحات البيضاء، وانتهاء   والنصوص

دراكية مختلفة من  إلى أكبر عدد متساعد المصمم في إيصال الموقع المصم   وتأثيراٍت نفسية وا 
 .المستخدمين، وتحقيق حاجاتهم ومتطلباتهم

والعناصر  كأدوات التجول من العناصر البنائية األخرى مجموعة مع البنائية العناصرهذه  تشتركو 
في بناء الصفحة الرئيسية األولى  ةوالوسائط المتعدد والنص، واأللوان التفاعلية، والمحتوى الرسومي

الموقع، إلى والبوابة التي سيدخل المستخدم من خاللها  هوهويت   مرآة الموقع الباحثون هادللموقع، والتي يع  
وهو ما سيتم التعرض له في الوحدة  ،ه سينتقل إلى موقع آخرويطلبه، أم أن ما يريده ويقرر هل وجد فيها

 التالية.
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 الخالصة

تصميم المواقع اإللكترونية هو عملية ترتيب العناصر البنائية بصورة منسجمة ومتناغمة، بحيث تدعم هذه 
 التصميم. العناصر بعضها بعضا  مع مراعاة أن لكل عنصر منها وظيفت ه التي يؤديها داخل هذا

وتتعدد العناصر البنائية المستخدمة في تصميم المواقع اإللكترونية على الرغم من أن المستخدمين قد ال 
يدركون مفهوم الكثير من هذه العناصر أو حتى وظائف ها، لكنهم يتصفحون ويفضلون المواقع التي 

من هذه العناصر: كتلة تستطيع أن توظف هذه العناصر بشكل يتناسب مع حاجاتهم وتفضيالتهم، و 
المحتويات أو التكوين العام، والنقط والخطوط، واألرضيات والمساحات البيضاء، والنصوص والصور، 
والشعارات واأليقونات، واأللوان وما يتعلق بهذا العنصر من قواعد وأسس ونظريات تؤط ر لعملية 

نموذج أللوان األساسية الثالثة، و ل RGBاستخدامها وتوظيفها األمثل في تصميم صفحة الويب كنموذج 
HSB، تشبعات اللونية، وشدة األلوان ووضوحها، ونظريات األلوان، ونظرية الضوء، ونظرية والCMYK 

لأللوان المطروحة من األلوان األساسية الثالثة، وأخيرا  عجلة األلوان وتأثيراتها اللونية النفسية واإلدراكية 
 لدى المستخدم.

 

 ضافية:المعلومات اإل

: وهي مجموعة النظريات المتخصصة في اإلدراك الحسي والنفسي، GestaltTheories الجشطلت
والتي تبحث في كيفية التعامل مع الدماغ البشري وتنظيم المعلومات المرئية إلى فئات ومجموعات، 

في ترابط ديناميكي تكون األجزاء المكونة له توتعني كيفية تعامل الدماغ البشري مع الكل بشكل مترابط، و 
 فيما بينها من جهة، وبين الكل نفسه من جهة أخرى.
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 مارينالت

 :الصحيحة اإلجابة اختر

 :اإللكتروني الموقعإلى والذي من أجله يدخل المستخدمون  البنائية العناصر أهم من

A. .الشكل 
B. .النموذج 
C. المحتوى. 
D. اللون. 

 
 المحتوى C :الصحيحة:  اإلجابة

 :اللونية العجلة أعلى تقع التي األلوان مجموعةتسمى 

A. األلوان الثالثية. 
B. األلوان المكملة. 
C. الدافئة األلوان. 
D. .األلوان الباردة 

 
 الدافئة األلوان C اإلجابة الصحيحة:
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 :المهمة البنائية العناصر ومن األبعاد، ثنائي شكل هو

A. الشكل. 
B. الخطوط. 
C. النموذج. 

 

 الشكل A إلجابة الصحيحة:ا
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 سادسةالالتعليمية الوحدة  

 الرئيسية الصفحة تصميم عناصر

 

 العناصر:

 .مقدمة -
 أقسام الصفحة الرئيسية. 
 قواعد تصميم الصفحة الرئيسية. 

  عناصر تصميم الصفحة الرئيسية:
 أدوات اإلبحار. 
 عناوين األقسام. 
 المحتوى النصي. 
 يالمحتوى الرسوم. 
 تخطيط الصفحة. 
 األلوان. 
 الوسائط المتعددة. 
 العناصر التفاعلية. 
 .خاتمة -
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 :التعليمية األهداف

 :أن على قادرا   الطالب يكون أن يجب التعليمية الوحدة هذه دراسة بعد

 .الرئيسية الصفحة تصميميشرح  -1
 .الرئيسية الصفحة يحدد أقسام -2

 .الرئيسية الصفحةتصميم  يذكر قواعد -3

 .الرئيسية الصفحة تصميم يشرح عناصر -4

 

الصفحة  عناصر تصميم -واجهة االستخدام  –الصفحة الرئيسية  – التصميم :المفتاحية لكلماتا
 – عناصر التجول – القدم أو الذيل – الجسم – العنق – الشعار – الالفتة – الترويسة – الرئيسية

عناوين  – الروابط التشعبية – التجول المركب – التجول الحر – التجول الهرمي – التجول الخطي
 –الوسائط المتعددة  – األلوان – تخطيط الصفحة – المحتوى الرسومي – المحتوى النصي – األقسام

 .العناصر التفاعلية

 

 مقدمةأوال : 

واجهة االستخدام أو الصفحة الرئيسية، هي 
الصفحة األولى التي يراها المستخدم عندما يدخل 

 المالمحتحمل  أنيجب  لذاإلى موقع الويب، 
 نوعو  التصميم،و  اللون حيث من الموقع لهذا البارزة
 ،المالمح من هاوغير   اإلبحار أدواتو  الخط

 
 حتى تشجع تكون مميزة عن باقي صفحات الموقعأن فيجب  ألنها ستعطي االنطباع األول عن الموقعو 

 هذا الموقع. رتذكي على استخدام باقي الصفحات، وتجعله المستخدم
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التي  األهدافالعديد من  هناكويراعي المصمم في تصميمه لهذه الصفحة أنها بوابة الموقع، وبالتالي 
 :خاللها من تتحققيجب أن 

  من خالل التركيز على المواضيع المهمة همواهتمام المستخدمينانتباه  تجذبكأن. 

 إلى الموضوعات األخرى.تشعبية  بروابطالصفحة الرئيسية  تزويد 

  سريعًا لتجنب هروب المستخدمين إلى مواقع أخرىالصفحة الرئيسية تحميل. 

 التجوال عناصرمثل:  من العناصر البنائية لتحقيق هذه األهداف ويعتمد المصمم في ذلك على مجموعة
 محتوياتو الموقع،  خريطةو  الرسومية،و  النصية المحتوياتو األقسام أو الصفحات،  عناوينو أو اإلبحار، 

 هذه الوحدة بالتفصيل. ، وهو ما ستتعرض لهاأللوانو  عليةوالتفا المتعددة الوسائط

 

 الرئيسية الصفحة تصميم: ثانيا  

 

 

عملية ترتيب  وعن مفهوم تصميم الموقع اإللكتروني ككل، فه ال يختلف مفهوم تصميم الصفحة الرئيسية
على سهولة تصفحها،  لتساعد المستخدم ها المختلفةئعبر أجزا وتنظيم العناصر البنائية لهذه الصفحة

 جابي أولي عن هذا الموقع.يمن خالل خلق انطباٍع إ والحصول على المعلومات المطلوبة
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لموقع لالصفحة الرئيسية ولسهولة تنظيم وتوزيع هذه العناصر فقد توافق المصممون على تقسيم 
ن ، Footerوذيل الصفحة  ،Bodyوجسم الصفحة  ،Headerالترويسة  :أجزاء ثالثةاإللكتروني إلى  وا 
 من هذه األقسام قسمالعناصر المهمة في كل  وضع  و  ،فضل إضافة القوائم الجانبية إليهايكان بعضهم 

يحوي مجموعة العناصر التي تعبر عن   بحيث ،والوظيفية للموقع اإللكتروني أهميته الشكليةحسب 
 .وهدفه األساسي الموقع

 

 الرئيسية الصفحة أقسامثالثا : 

 :Header الترويسة -1

 تعطيألنها  الويب في صفحة واألساسية مةهمالأحد األجزاء  يشكل هذا الجزء من الصفحة الرئيسية
تميزه  يحمل الموقع سمات ا، ومن خاللهالصفحة من العلوي الجزء وهي ،والوظيفية الشكلية ههويت   للموقع

  - الشعار - مثل )الالفتة حمل العناصر الثابتة تقريبًا في الصفحةي العلويالجزء و  ،عن المواقع األخرى
 الشريط اإلخباري(. - الروابط األفقية - العنق

واتجاهاته، لذلك يهتم المصمم  الموقع شخصية وتحمل للموقع، زةالممي   وهي العالمة :الالفتة -أ
 وواضحة، مختصرةأحيانًا، وتكون  ولونية حركية مؤثرات من خالل إضافة كبير بها بشكل

ومن خصائصها الثبات  ،وبارزة لكي يتميز الموقع من خاللها كبيرة حروف فيها ستخدموت  
 .طويلة ةواالستقرار نسبيًا لمد

 يرافق رمزي وهو أيضًا من العناصر الثابتة في تصميم الصفحة الرئيسية، وهو شكل :الشعار -ب
 الشعار مكان يختلف وقد، من الخطوط المعبرة عن توجه الموقع من مجموعة مكون الالفتة

 .آخرإلى  عموق من
وجسمها، وذلك إلبراز التباين في  هو حيز ضيق يوضع للفصل بين رأس الصفحة :العنق -ت

التي تشير في  األفقية الروابط على عادةً  الصفحة، ويمتد العنق بامتداد رأس الصفحة، ويحوي
 (.إلخ..األرشيف - pdfتصفح  - مثل )اتصل بنا خاصة بالموقع تمعلوما إلىالغالب 
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 :Body الجسم-2

وباقي العناصر  المعلوماتي المحتوى توزيع بداخلها يتم التي األعمدة يحويوهو الجزء الذي يلي العنق، و 
 .كاإلعالنات، والوصالت التشعبية، وغيرها نة للصفحةالمكو  

 :Footerالصفحة  ذيل-3

 إصدار جهة عن مةهم معلومات يحويمة أيضًا ألنه هممن األجزاء الوهو الجزء األخير من الصفحة، 
أو  مثل سنة االنطالق على الشبكة ، وكذلك معلومات عامة عن الموقعهل المصممة والجهة الموقع،

يمكن تضمينه بعض الوصالت التي تسمح للمستخدم االشتراك في بعض المواقع، أو قد يتضمن قائمة 
 للتعرف على محتوياته. أعلى الصفحةى لإحتى ال يعود المستخدم  محتويات الموقع

 

 

 الرئيسية لصفحةاتصميم  قواعد: رابعا  

بحيث تشكل حافزًا للمستخدم لتصفح الموقع،  للصفحة األولى لالهتمام ومثير جذاب للوصول إلى تصميم
 :، ومنهاالعديد من المبادئ تحقيق   المصمميراعي  ممكنةة وتحتفظ به أطول فتر 

 : بين الصور والنصوص، وبقية مكونات الصفحة.التناسب -أ
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 وسهولة. بيسر آخرى لإ من عنصر حتى يستطيع المستخدم االنتقال   :االنسيابية -ب
 عن مكان بحثاً  هدف دون من، وعدم تركه يتجول مدروس باتجاه المستخدم لتوجيه :االتجاه -ت

 تستقر عينه عليه.
 .أهمية األقل إلى المهم من هرمي بشكل تنظيم بنية العناصر البنائية على الصفحة :البنية -ث
مما يؤدي إلى تحديد  ،والصور النصوص وتنسيق األلوان نظام اختيار في يتمثلو  :الطابع -ج

 رسالة الصفحة.

 صبور، غير   المستخدم أن االعتبار بعين المصمم ويأخذ
 يتوقعه، ما فيه يجد لم إذا الموقع سيترك ما سرعان وأنه
ذا بطيئًا، تحميله وكان  وكان لالهتمام، مثيراً  يكن لم وا 
 .واضح غير   ومحتواه الموقع هذا هدف  

 الدخول من خاللها سيقرر التي هي الرئيسية والصفحة

 
الذي  غالف المجلةب الرئيسية ه البعض الصفحة  ، ويشب  آخر سيتحول إلى موقع وأ اليةالت لصفحاتاى لإ

من أغلفة المجالت، ومساعدًا على التعرف على  ركبي ط عددوس   إلثارة انتباه القراء يجب أن يكون جذاباً 
 مة التي تعبر عن موضوعات المجلة ومضمونها.هممن خالل وضع العناوين ال محتويات المجلة

 

 الرئيسية الصفحة تصميم عناصرخامسا : 

تضم الصفحة الرئيسية بشكل عام مجموعة من 
المكونات التي يستخدمها المصمم لتوضيح هدف 

الموقع من جهة، وتيسير استخدام الموقع من  اهذ
جهة أخرى، وذلك باالعتماد على إبراز هذه 

ويمكن تحديدها  ،المكونات وتوضيح مكان وجودها
 في:
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والعالقات بينها، وهو ما يساعد في فهم خريطة  داخل الموقعيوضح التوزيعات األساسية للمحتوى  فهرس
 ل واإلبحار.التجو 

 واألخبار التي سيتصفحها المستخدم.ألهم الموضوعات  ملخص -1
 بقصد التفاعل والتواصل بين المستخدم وصاحب الموقع. للموقعاإللكتروني  البريدعنوان  -2
 داخل الموقع. البحث آليات -3
وغيرها من البيانات  مثل كلمة السر للوصول إلى الموقعتضيف إجراءات  المواقع بعض -4

 الشخصية المطلوبة.
 ها الموقع، والبيانات التي تعبر عن هدف الموقع ومحتواه.ل التي يتبعالمؤسسة  شعار -5
 داخل الموقع. المباشر البحثخدمة  -6

 مقاطعى لإللمساحات البيضاء، وتجزئة الصفحة  عى في هذا التصميم البساطة، واالستغالل األمثلار وي  
 استخدام وصالت غير ضرورية. وعدم   ،أو إطارات قليلة

مة والضرورية لمساعدة المستخدم على تصفح همالتصميم العناصر  من كما يعتمد المصمم على جملة
 :وسرعة، ومن هذه العناصر بسهولة الموقع

 

 :Navigationل التجو صراعنأوال : 

 وسيلةوهي من أهم عناصر واجهة االستخدام ألنها 
، وعلى فيه الموجود المكانالمستخدم للتعرف على 

المكان الذي يمكن أن يذهب إليه، وكيف يمكن أن 
 ،التي يبحث عنها على المعلومات عثر  يصله وي

ومن أمثلة عناصر التجول األزرار واالرتباطات 
 .التشعبية

 

124 



للتصفح  يتصفح الموقع، فمنهم من تختلف وتتنوع أصناف المستخدمين للمواقعقد أظهرت الدراسات أن و 
وبعضهم  ،يبحثون ماوبعض المتصفحين يعرفون بالضبط ع ،البحث عن معلومة معينة بهدفأو  ،فقط

 ،ماذا يريد المستخدمون المصمم معرفةفي  نجاح الموقع ويتحدد ،يبحث مااآلخر ليس لديه فكرة ع
لتوجيههم عدة استراتيجيات ولذلك فإن هناك  ،ومساعدتهم في الوصول إلى المعلومة التي يبحثون عنها

ويوجد خيار  ،وأشهرها إبراز االرتباطات التي تؤدي إلى المنطقة المطلوبة ،معينة داخل الموقعإلى مناطق 
صلوا إلى نقطة توقف في و بعد أن  آخر وهو إعادة توجيههم إلى المحتويات التي يريدها صاحب الموقع

 ل.بنية التجو 

 ومهما كانت آلية التجول المتبعة في الموقع
الخيارات المتاحة يجب ضمان وضوح فإنه 

يستطيعون أن  المستخدمين وأن ،للتجول
كما هو حال  ،يختاروا المسار الذي يريدونه

وهو على شريط القوائم أو شريط التجول 
 ،نةشكل صف من الرموز المعنو  

 
وأحيانًا إلضفاء مزيد من قابلية  ،على كل صفحة من صفحات الموقع هنفسالمكان يوضع دائمًا في إذ 

االستخدام يضاف إلى الرمز في القسم الذي يوجد المستخدم حاليًا فيه إضاءة لتعطي المستخدمين 
 إحساسًا بالمكان.

أما إذا  ،الذي يوجد فيه المستخدم المكان   URL: Uniform Resource Locatorالموقع  عنوانويحدد 
، فالروابط باللون األزرق تشير إلى الروابط ذلك على تدله التشعبية الروابط فإن كان، أين نسي المستخدم

وأما إذا  ،التي لم يزرها، أما الروابط باللون األحمر أو البنفسجي فتشير إلى المواقع التي سبق أن زارها
 والجانبية، األفقية القوائم وكذلك ذلك، على تدله التشعبية الروابط فإن يذهب، أين إلىتساءل المستخدم 

 ي يريده.ذيمكن أن تأخذه إلى المكان الو ، السفلية والقوائم
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 ل:تقنيات التجو

 سيما الصفحة الرئيسية،جزءًا أساسيًا لتصميم صفحات الويب وال يعد اإلبحار عبر النص المتشعب
هناك و  ،آخر أخرى داخل الموقع، أو إلى موقعى لإ باالنتقال من صفحة وتسمح شبكة الويب للمستخدم

يصل من خاللها المستخدم إلى المعلومات التي يبحث عنها داخل ل داخل الموقع للتجو  عدة قائطر 
 يمكن التطرق لها كالتالي: ،الصفحة الرئيسية أو خارجها في صفحات الموقع

 

حيث ينتقل المستخدم داخل الصفحة، ومن صفحة  :Linear Navigation االنتقال الخطي  -1
 ،فقط السابقة الصفحة إلى الرجوع أو التالية، الصفحة إلى باالنتقالإلى أخرى في الموقع، وذلك 

 كما في الشكل التالي:
 
 
 

 أقسام من قسم كل داخل االنتقالوهو : Hierarchical Navigation االنتقال الهرمي  -2
العودة إلى األصل، ليتمكن المستخدم  مأ سواء كان باتجاه الفروع على شكل شجرة متفرعة الموقع

 وذلك كما هو مبين في الشكل التالي: ،آخر النتقال إلى قسممن ابعد ذلك 
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حر من أي  بشكل االنتقال   حيث يسمح للمستخدم: Nonlinear Navigation االنتقال الحر  -3
أخرى، كما هو مبين في  ، أو من أي صفحة إلى صفحةآخر الصفحة إلى أي جزء في جزء

 الشكل التالي:
 
 
 
 

 
 

الحر في معظم  االنتقالويعتمد أساسًا على : Composite Navigationاالنتقال المركب   -4
إذا استلزم األمر، مثل حاالت األقسام، لكن يمكن أن يتغير إلى االنتقال الخطي، أو الهرمي 

 أو المعلومات المرتبطة ببعضها، كما هو مبين في الشكل التالي: الرسوم المتحركة

 

 
 
 
 
 
 

 :التجول عناصر أنواع

 مختلفة على الصفحة الرئيسية، ومن هذه األنواع: أنواع منها فيظهر التجول، عناصر ألنواع بالنسبة أما

تربط الصفحات وتتيح فهي  ،لتجوالاأشهر طرق وهي من  بواسطة االرتباطات النصية:لتجول ا -1
 وتوجد ثالثة أنواع من االرتباطات النصية: ،جديدة صفحاتللمستخدمين إمكانية االنتقال إلى 
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التي توضع في األزرار واالرتباطات  :االرتباطات ومثال هذه ارتباطات التجوال البنيوية: -أ
وتقود المستخدم إلى مجموعة من الصفحات المتفرعة عن الصفحة  ،الصفحة الرئيسية

 الحالية.
وهي عبارة داخل النصوص المكتوبة توجد و  :االرتباطات التراتبية ضمن محتويات الصفحة -ب

 من المعلومات عن موضوع النص. عن كلمات تشير إلى صفحات تحتوي على المزيد
العثور على المزيد من هذه الروابط في  تساعد :االرتباطات بقوائم من المراجع اإلضافية -ج

ن الروابط باللون األزرق ولسهولة االستخدام تلو  ، إضافة إلى المعلومات الحالية المعلومات
 .ويوضع تحتها خط

كأن تربط صورة بصفحة  ،أن تعمل كروابط أيضاً  يمكن للصور روابط الخرائط وجداول الصور: -2
وتوجد ثالثة أنواع من الصور  ،أو أن تربط أجزاء مختلفة من الصورة بصفحات مختلفة ،أخرى

 يمكن استخدامها كروابط وهي:
الذي يرتبط عادة بالصفحة في شعارات الصحف النوع هذا ويستخدم : روابط الصور -أ

 الرئيسية.
مجموعة من الصور تحتوي كل واحدة منها على عدد من : وهي عبارة عن خرائط الصور -ب

ولو تخيلت صورة لخريطة العالم فعند  ،يقترن كل واحد منها بجزء معين من الصورة الروابط
 .تظهر لك بيانات هذه الدولة ،لة برابط موقع هذه الدولةالتحويم بالفأرة على دولة معينة م فع  

 .تغير مظهر الصورة عند التحويم فوقهاميزة بستخدم إلنشاء صور تتمتع : وت  جداول الصور -ت
تقسيم نافذة المستعرض إلى مناطق منفصلة تتيح اإلطارات إمكانية  ل بواسطة اإلطارات:التجو -3

ل عزل أدوات التجو  :وأهم االستخدامات الشائعة لإلطارات ،يمكن تمرير كل واحدة منها على حدة
وعرض الصفحات التي يتم طلبها  ،على الشاشة هنفسالمكان في إطار واحد يبقى دائمًا في 

ل ضمن الموقع حتى يستطيع المستخدمون التجو  باستخدام النصوص التشعبية في إطارات أخرى
على اعتبار أن اإلطارات تحافظ على أبعادها  دون أن يفقدوا طريق العودة إلى األجزاء األخرى

 عمليات التمرير لألعلى واألسفل. ولو تطلبت من المستخدمين بعض   ،ومواقعها
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 :ت صمم األزرار بأكثر من حالة ل باألزرار:التجو -4
 .الزر بانتظار تفعيلهالشكل الذي يأخذه وهو  :الحالة الطبيعية أو حالة االستقرار  -أ

كلما تحرك مؤشر الفأرة فوق زر قابل للعمل  كاإلضاءة التي تحدث :فوق الزر حالة مرور الفأرة -ب
وهذه الحالة االنتقالية يمكن أن  ،Tabأو عند االنتقال إليه باستخدام مفاتيح األسهم أو المفتاح 

براز عنوان الزر بشكل واضحو  ،مين على تتبع حركة مؤشر الفأرةتساعد المستخد  .ا 
وقد يتم أيضًا إرفاق هذه الحالة  ،الزر شكاًل مختلفًا عند النقر عليه يأخذإذ : حالة الضغط -ت

 بتأثيرات صوتية.

 عليها للضغط المستخدم انتباه تجذب أن شكلها أو لونها تغيير خالل من األزرار تفعيل وفائدة
 تضفي المفعلة فاألزرار وكذلك ،واالستفتاءات التصويت مفاتيح مثل محتواها على واالطالع
 .للتصميم الديناميكي الطابع

هي عناصر مصممة بحيث  Rolloversأو  Mouseoversعناصر التحويم  ل بالتحويم:التجو -5
وتوجد أشكال مختلفة لتأثير التحويم مثل  ،أثناء تفاعل الفأرة معهافي يطرأ عليها تغيرات مرئية 

إضاءة أو ظل عند عرض رسالة مخصصة في شريط الحالة ضمن نافذة المستعرض أو إظهار 
 .المرور بمؤشر الفأرة فوق الصورة

تظهر عند التحويم بمؤشر الفأرة فوق وهي القائمة التي  :Pop-up Menusالقوائم المنبثقة  -6
 وهذه القائمة تتسع للخيارات التي تم إنشاؤها في البنية الهرمية للموقع. ،لأحد خيارات التجو 

لنقل تقديم الئحة من الخيارات تعمل على  وهي :Pull-down Menusالقوائم المنسدلة  -7
ستخدم في القوائم الرئيسية وغالبًا ما ت   ،المستخدم إلى الصفحة المناسبة عند تحديده أحد الخيارات

 األفقية للصفحة.
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 :التجوال عناصر أماكن

، يمين، يسار، تحت، فوق :أماكن عامة لوضع عناصر اإلبحار ةخمس هناك :التجوال عناصر أماكن
 وفي منتصف الصفحة:

 وفي الشاشة، أعلى ومكانه :العلوي اإلبحار -
 فإن الرئيسية الصفحة لتصميم التقليدي الشكل
لكن المأخذ على  اإلبحار، قوائم موضع هي القمة

 عند النزول هذا المكان اختفاء هذه األدوات

 
 على التغلب ويمكن اإلبحار، في لالستمرار األعلى إلى العودة المستخدم ىعل وبالتالي الصفحة، أسفل 

 نصية ابطو ر  وضع أو األعلى إلى العودة رابط استخدامو  ،العلوية اإلبحار عناصر تثبيتب المشكلة هذه
 .العلوية اإلبحار قوائم تحاكي الصفحة أسفل

ن ال يقتنعون يمعظم المصمماإلبحار السفلي:  -
 عدم في فائدتهمن رغم على ال بهذا المكان

 لشعار لإلبحار العلوية العناصر مزاحمة
ألنه يتطلب سحب الشاشة إلى األسفل،  الموقع

أو ألن الصفحة األولى تمتد على أكثر من 
 شاشة، ولحل هذه المشكلة يمكن تثبيت

 .األسفل في السفلية اإلبحار عناصر
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 األماكن من وهو :األيسر الجانبي اإلبحار -
 باللغات الناطقة العناصر في الشائعة

 المكان هذا على المآخذ ومن األجنبية،
 لعرض المخصصة المساحة من التقليل

 .الرئيسية الصفحة محتويات

 
 

وقد أصبح هذا  :اإلبحار الجانبي األيمن -
 بعيدة اإلبحار عملية يجعلالمكان شائعًا ألنه 

إضافة  ، هذاللصفحة األساسية المحتويات عن
بها من شريط زلق إلى أن المكان األيمن يقر  

 الصفحة، مما يساعد في حركة الفأرة.
  

 
 منويتم اإلبحار المركزي )في المنتصف(:  -

في وسط  أو خرائط صور أزرار وضع خالل
األدوات قد تزاحم محتويات  هالصفحة، وهذ

تساعد المستخدم على  الصفحة النصية، لكنها
التركيز على منتصف الصفحة الرئيسية، 

 وبذلك تتميز عن باقي الصفحات.
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 :Section Header األقسام عناوين: ثانيا  

 

 
في  المستخدم تساعدالتي  البنيوية اإلبحار عناصر تشكلو  وهي العناوين التي تبين محتويات الصفحة

أعلى الصفحة  ما توضع هذه العناوين في الصفحات األخرى، وغالباً االنتقال إلى الموضوعات المطلوبة 
 ومنتصفها.

 
 :Text Contentالمحتويات النصية  ا :ثالث

 مركز في الموجودة النصية المحتوياتوهي 
كما سبق  - ، وهي من أهم العناصر التيالصفحة

من أجلها يدخل المستخدم الموقع، وغالبًا  - ذكره
أنواع الخطوط  النصوص هذه كتابة في ستخدمت  ما 

ا، والتي يمكن أن تدعمها أشهر عليهالمتعارف 
 وعندما ال يستطيع المتصفح برامج التصفح،

 
إلى أقرب نوع خط من الخطوط المتاحة، ومن أشهر أنواع  دعم الخط المستخدم، فإنه يقوم بتحويل الخط

 Verdanaللعناوين، أو خط  14حجم  Arialخط  الخطوط التي أوصت دراسات التصميم في استخدامها
 للمتن. 12حجم 
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 :Graphical Content: المحتويات الرسومية رابعا  

 
 

 ،المستخدم تساعدمة على الصفحة الرئيسية، وتشمل الصور والرسوميات، و هممن العناصر ال أيضاً  وهي
 .وجذب انتباهه إلى إثارة اهتمامهإضافة  في فهم المحتوى المعلوماتي، النصي المحتوى مع
  :هناك نوعان من الرسومياتو 

 واألشكال الخطوط في المتمثلة الشعاعية. 
 البيكسالت مئات من المؤلفة النقطية الرسوم في المتمثلة والنقطية. 

 وأنواعها، في الوحدة السابقة. أما الصور فقد تم التعرض ألهميتها
 

 :Layout System: تخطيط الصفحة خامسا  
 للصفحة إلى تنظيم عناصرها مخطط وضع ويهدف

بحيث يستطيع المستخدم فهم محتوياتها والتجول 
 ،وسهولة للوصول إلى المعلومات المطلوبة ربيس

 ومن المخططات الشائعة االستخدام:
 يليه أدوات اإلبحار. الصفحة أعلى الشعار -
من الرئيسية في الجزء العلوي األيمن  القائمة -

الصفحة في المواقع العربية، والعكس في 
  المواقع األجنبية.

في منتصف الصفحة  المعلوماتي المحتوى -
 الرئيسية.
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 :Colors: األلوان سادسا  

 
 االنطباع تشكيل في تؤثر التي العناصر من وهي
والموقع عمومًا، لذلك يحتاج  الرئيسية الصفحة عن

المصمم إلى معرفة دالالت األلوان وتأثيراتها 
النفسية والسلوكية على المستخدمين والقواعد العامة 

 في: المستخدمة في اختيار األلوان، والمتمثلة

 
 .واألرضيات للخلفيات األخرى األلوان من المنخفضة اللونية الدرجات ذات أو البيضاء األلوان اختيار
 في األخرى والعناصر والعناوين للنصوص اللونية الدرجات أو األلوان من محدود عدد واختيار 

 .الموقع يقدمه الذي المعلوماتي والمحتوى المضمون عن المعبرة األلوان واستخدام الصفحة،
 
 :Multimedia: الوسائط المتعددة سابعا  

 والنصوص والرسوميات والفيديو، والصور المتحركة الصوت: وسائل مجموعةتتمثل الوسائط المتعددة في 
، على مواقع اإلنترنت ها في حزمة واحدةتقديم  رقمية، و  تم تجميعها ومعالجتها بصورةالتي  المكتوبة

ويزيد من ، الديناميكيةو  اإلثارة وعلى الصفحة الرئيسية بالتحديد ويضفي استخدامها على الموقع عموماً 
لم يعد  أن استخدامهاالسيما و  على فهم واستيعاب المحتوى المعلوماتي النصي المقدم قدرة المستخدمين

 باألمر الصعب أو المعقد:

134 



ها العديد من ئويشترك في إنشا :المتحركة الصور
 خلقالبرامج التي سبق ذكرها، ويتم ذلك من خالل 

والرسوميات واإلطارات،  الصور من سلسلة
 بأنها وعرضها بشكل سريع لتعطي االنطباع

 ستخدم هذا النوع من الصور في، وي  متحركة

 
من الحركة والديناميكية عليها،  وغيرها من المحتويات التي تحتاج إلى إضفاء نوع اإلعالنات المتحركة

يقاعًا سريعًا. والتي بالمقابل سيضفي وجودها على الصفحة حركةً   وا 
 

 تم التي الفيديو مقاطعوتتمثل في  :الفيديو مقاطع
 بصورة وعرضها هاوتخزين   ومعالجتها التقاطها،

من خالل مجموعة من البرامج التي تم  رقمية
 التعرض لها سابقًا، ويتم تبادل وعرض العديد

 
 

أو من  ام خطوط اإلنترنت الفائقة السرعةباستخد ةإما مباشر ألفالم ومقاطع الفيديو عبر اإلنترنت، من ا
الفيديو لكن المصممين يعمدون إلى اختيار مقاطع ثم مشاهدتها،  خالل تحميلها على جهاز الكمبيوتر

 ، ويعمدون أيضًا إلى ضغطهامن سرعة تحميل صفحة الويب ئحتى ال تبط ذات األحجام الصغيرة
 لسهولة وسرعة تحميلها.

 
 فياستخدام األصوات  ويؤثر :الصوت مقاطع
 الواقعية إضفاء إلى إضافة اإللكتروني، الموقع

 النصي، المحتوى فهم وزيادةواإلحساس بالحركة 
 المؤثرات من العديد الرئيسية الصفحة في وي ستخدم
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 وذلك أخرى، أحياناً  الفيديو مقاطع ترافق والتي أحيانًا، المنفردة الحقيقية واألصوات ،اوالموسيق الصوتية
 على هتقديم   ثم وتخزينه، ومعالجته الرقمي الصوت إنتاج في تساعد التي البرمجيات من العديد باستخدام
 .الصفحة

 
، المتعددة الوسائط نقل عملية وهو :المباشر النقل

 خالل من أو مباشرة اإلنترنت عبر، الذكر السالفة
 إلى الحاجة دون اإلنترنت مخدم عبر عرضها
 األحداث نقل عملية أيضاً  ويشمل تحميلها،

 
 خالل من بها التحكم على بالقدرة المستخدم ويتمتع ،والمباشرة الفورية الرياضية أو الفنية، أو السياسية
 التحميل، انتظار بدلو  الفورية: النقل هذا ميزات ومن أخرى، قناة إلى االنتقال أو إيقافها أو تشغيلها
 اإلنترنت وعلى المستخدم لدى ويتوفر واحد، وقت في بث من أكثر واستقبال معها، التعامل وسهولة
 Realو Windows Media Player: مثل البث هذا استقبال على تساعد التي البرامج من العديد

Player وQuick Time. 
 

 األدوات مجموعة وتشمل :التفاعلية العناصر
 اتصالٍ  قنوات وتشكل الموقع يقدمها التي التفاعلية
 على كالتعليق والمستخدم، الموقع بين وتفاعل

 وتوفير االستفتاءات، وطرح واألخبار، المعلومات
 الخدمات من وغيرها األرشيف، في البحث خاصية

 إنتاج في األفراد مشاركة إلى تمتد قد التي

 
 وهذه ،وتفضيالتهم اهتماماتهم حسب الصفحات تصميم في المشاركة حتى أو المعلوماتي المحتوى
 إلى الحاجة دون من الداخلية الصفحات في كما الرئيسية، الصفحة في واضحة تكون أن يجب األدوات

 .عنها لبحثا
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 :خاتمة
بعناصر اإلبحار بدءًا  على بناء وترتيب العديد من العناصر البنائية الصفحة الرئيسيةيقوم تصميم 

واأللوان، وعناصر الوسائط المتعددة،  والرسومية، والعناوين والخطوط والمحتويات النصية، والتجول
ن أ، والتي يجب عللموق لتشكل الصفحة الرئيسية والعناصر التفاعلية، وغيرها من العناصر التي تجتمع

ال فإن المستخدوطابع   تحمل هويته على سيجد  مه، وتعطي االنطباع األفضل عنه، وعن محتوياته، وا 
ما يريده من معلومات، وعناصر مرئية أخرى تتفق  التي ستوفر له والخيارات من البدائل العديد   اإلنترنت

 مع حاجاته.

على  وعلى الصفحات الداخلية للموقع على هذه الصفحة ويعتمد المصمم في بنائه وترتيبه لهذه العناصر
، وأمكن وقواعدهما واإلخراج المطبوع التصميممدت من مبادئ التي است   العديد من القواعد والمبادئ

ها في نجاح ودور   أن الدراسات أثبتت أهميتهاسيما وال ةاالستفادة منها في تصميم المواقع اإللكتروني
والحركة،  تباينواالتزان، وال تصميم المواقع اإللكترونية وصفحات الويب، ومن هذه المبادئ: الوحدة

 وهو ما سيتم التعرض له في الوحدة التالية. ،ها من األسسوغير  
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 الخالصة

ال يختلف تصميم الصفحة الرئيسية للموقع اإللكتروني عن عملية تصميم الموقع ككل من حيث كون ه 
هذه العناصر بعضها  عملية ترتيب العناصر البنائية للصفحة بصورة منسجمة ومتناغمة، بحيث تدعم

بعضًا مع مراعاة أن لكل عنصر منها وظيفت ه التي يؤديها داخل هذا التصميم، لكنه يختلف من حيث 
ثارًة الهتمام وانتباه المستخدم.  توظيف العناصر البنائية لهذه الصفحة بشكل أكثر تفاعلية وديناميكية وا 

يحمل صورتها ويعبر عن محتوياتها، وبالتالي  فواجهة الموقع وصفحته الرئيسية هي كغالف المجلة الذي
يجب أن تسخ ر كل اإلمكانيات التقنية والمؤثرات الفنية، كما يجب أن توظف كل العناصر البنائية بشكل 

 مؤثر لتعطي  هذا الموقع أفضليته بين المواقع األخرى.

اإللكتروني، وأهمها عناصر وتتعدد العناصر البنائية المستخدمة في تصميم الصفحة الرئيسية للموقع 
التجول واإلبحار، والتي تضم مجموعة من الروابط التشعبية واألزرار، والصور والخرائط، والقوائم 
والعناصر األخرى التي يضعها المصمم بشكل واضح وسهل االستخدام للمستخدم الذي يريد أن يعرف 

لى أين ينتقل، وكذلك المحتوى النصي من معلومات  وموضوعات، والمحتوى الرسومي من أين هو، وا 
صور ورسوميات، وعناصر الوسائط المتعددة من صور متحركة ومقاطع صوتية ومقاطع فيديو، 
جراءات للبحث في الموقع واألرشيف، وغيرها من  والعناصر التفاعلية من تعليقات واستفتاءات، وا 

 العناصر.
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 تمارينال

 :الصحيحة اإلجابة اختر

 :واالستفتاءات الموضوعات على التعليق: ضمنها من التيو  ،الرئيسية الصفحةأهم عناصر  من .1
A. التفاعلية العناصر. 
B. الوسائط المتعددة. 
C. النصي. المحتوى 
D. .المحتوى الرسومي 

 
 التفاعلية العناصر Aالصحيحة:  اإلجابة

 
 :الرئيسية الصفحة على والتجول اإلبحار أدوات وضع أماكن من .2

A. الجزء العلوي والسفلي فقط. 
B.  األيمن فقطالجزء العلوي، والجزء العلوي. 
C. تقريباً  الصفحة أجزاء كل. 

 
 تقريباً  الصفحة أجزاء كل C اإلجابة الصحيحة:

 
 :المهمة البنائية العناصر ومن ،والنصوص والفيديو األصوات على يشتمل .3

A. العناصر التفاعلية. 
B. المحتوى النصي. 
C. المتعددة الوسائط. 

 
 المتعددة الوسائط C اإلجابة الصحيحة:
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 السابعةالتعليمية الوحدة 

 الويب صفحة تصميم مبادئ

 

 العناصر:

 .مقدمة -
 مبادئ تصميم صفحة الويب: -

 التوازن. 
 الوحدة. 
 الحركة. 
 التباين. 
 المحاذاة. 
 التناسب. 
 اإليقاع. 

 .خاتمة -
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 األهداف التعليمية

 :أن على قادرا   الطالب يكون أن يجب التعليمية الوحدة هذه دراسة بعد

 الويب صفحة تصميم مبادئ يحدد -1

 التوازن مبدأ يشرح -2
 الوحدة مبدأ يشرح -3
 الحركة مبدأ يشرح -4
 التباين مبدأ يشرح -5
 المحاذاة مبدأ يشرح -6
 التناسب مبدأ يشرح -7
 اإليقاع مبدأ يشرح -8
 

التوازن  – التماثل الالتماثلي – التوازن التماثلي – التوازن – التصميممبادئ  :المفتاحية الكلمات

– الوحدة –الوازن المتقارب  – التوازن الرأسي األفقي – التوازن األفقي – التوازن الرأسي – اإلشعاعي
–الحركة  – الحجم – الخط – اللون – وحدة الصفحة – وحدة الموضوع – التكرار – التقارب – التشابه

تباين  –تباين األحجام  –التباين  –النوع  – المعدل – االتجاه – العناصر البنائية – أدوات اإلبحار
 -التناسب  –المحاذاة الرأسية  –المحاذاة األفقية  –المحاذاة  –تباين األشكال  –تباين القيم  –األلوان 
 .اإليقاع
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 مقدمةأوال : 

عناصر يتعامل مصمم المواقع اإللكترونية مع 
للموقع، باعتبارها  نة للشكل المرئيالتصميم المكو  

مجموعة مترابطة من العناصر التي تؤدي من 
خالل تنظيمها وترتيبها إلى زيادة فعالية وتأثير 

 محتوى هذا الموقع، ويعتمد بناء الترابط على

 
التأثيرات السيكولوجية الناجمة ب بها مبادئ التصميم المتعلقة قصدالتي ي   مجموعة من المبادئ واألسس
 عن وضع عناصر التصميم.

اتفق مصممو ومطورو المواقع اإللكترونية باالعتماد على مبادئ إخراج الصحف الورقية على أن هناك 
 أساسية للتصميم اإللكتروني تتمثل في:مبادئ  أربعة

 التوازن. 

 الوحدة. 

 التباين. 

 اإليقاع. 

 غير أن هناك مبادئ أخرى ذكرها المصممون مثل:

 التجاه والتكرارا. 

 النسبة والتناغم. 

 التدرج والحركة. 

 السيطرة والمحاذاة والقرابة. 
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لكنها قد تتداخل وتتشابه أهدافها، كما يمكن أن  ورأوا أنها ال تقل أهميًة عن المبادئ األربعة األساسية
الوحدة واإليقاع يتحققان من خالل تكرار بعض عناصر عند تطبيق مبدأ آخر، فمبدأ  يتحقق أحد المبادئ

 ،ينتمي إلى مبدأ المحاذاةكما  ،االتجاه ينتمي إلى مبدأ الحركةمبدأ كما أن  مثاًل، التصميم على الصفحة
التصميم  ئدامب تحديدوعليه يمكن  ،نهما مبدآن مكمالن للمبادئ السابقةفإالسيطرة والتناغم  آمبدأما 

وهو ما ستتعرض  ،والمحاذاة والتناسب ،واإليقاع والحركة والتباين ،والوحدة سبعة مبادئ أساسية: التوازنب
 له هذه الوحدة.

 

 التصميم مبادئثانيا : 

المبادئ األساسية احثون أن تطبيق يؤكد الب
 من المعايير والضوابط للتصميم يحكمها العديد

 منها:

 مبادئ من أكثر أو معاً  مبدأين تطبيق يمكن -
 على فيمكن الفني، العمل في التصميم

 التوازن، مع التباين تحقيق المثال سبيل

 

ويمكن تحقيق التناغم مع كل من التباين والنسبة والتدرج  ،ويمكن أيضًا تحقيق التكرار مع التوازن
 والحركة.

وبعض المبادئ تتحقق  ،التوازن والوحدة :في الصفحة مثل واسع المبادئ تتحقق على نطاقبعض  -
 مثل التباين الذي قد يكون بين عنصرين قريبين. على نطاق ضيق

 فمبادئ التصميم تؤدي إلى بعضها البعض. ،يصعب الفصل بين مبادئ التصميم -
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نما ، و التعرف على هذه المبادئفي يس فقط ، لهذه المبادئ من عرضلهدف األساسي اويكمن   التعرفا 
لشرائح كثيرة من أفراد  ، وهي المواقع األكثر أهميةتصميم الصحف اإللكترونية فيعلى آلية تطبيقها 

 .مبدأ التوازن وأول وأهم هذه المبادئ ،المجتمع عامًة، وللدارسين في مجال اإلعالم خاصةً 

 

 : Balance: التوازنأوال  

وتساوي عناصر  اإلحساس بتوازن  ليس مجرد  هوو 
عدم إثقال جزء من الصفحة  لكنه عملياً  ،التصميم

من صور وألوان  أو أكثر بالعناصر البنائية
 هذه خلو جزء أو أكثر منوخطوط وأشكال، و 

 
 .نفسيهما الثقل أو القوةأي إعطاء مساحات الصفحة المختلفة  العناصر أو يكاد

 :والتوازن اإلشعاعي والتوازن الالتماثلي التوازن التماثلي ثالثة أشكال هيمن خالل التوازن  يتحققو 

 :Formal Balance التوازن الشكلي أو Symmetrical Balanceالتوازن التماثلي  -أ
 ،(أو أثمان أرباعو  تقسيم الصفحة إلى أجزاء متساوية )أنصاف التوازنالنوع من قصد بهذا ي  و 
هذا النوع من ستخدم في نصفي الصفحة، وي   نفسيهما والوضع الحجمب ر األشكال نفسهااكر وت

ثالثة أشكال في  يمكن تحقيقهو لدى المستخدم،  وءهدالو  باالستقرار اإلحساسإلعطاء  التماثل
 هي:

أو أحد أجزائها إلى نصفين  م الصفحةيتقس فيه يتمو  :Vertical Symmetryرأسي التماثل ال -
قسم إلى بل يمكن أن ت   وهذا ال يعني أن الصفحة تنقسم إلى عمودين فقط ،أيسر آخرو  أيمن جزء  

بواسطة الهوامش أو المساحات البيضاء، ويفضل عدم  أو أربعة، ويتم الفصل بينها ثالثة أعمدة
 اإلحساس بالرتابة والجمود. حتى ال تعطي   استخدام الخطوط كفواصل

قسم الصفحة أو أحد أجزائها إلى نصفين ت  وفيه  :Horizontal Symmetryالتماثل األفقي  -
ويساعد هذا التصميم في إراحة  ،يواآلخر في القسم السفل ،أحدهما في القسم العلوي من الصفحة

قلة الموضوعات التي يمكن وضعها  عيبهوي   ،وتحقيق الوحدة بين عناصر كل قسم عين المستخدم،
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وتخطي المستخدم لبعض الموضوعات المعروضة، ويقترح الباحثون تطبيق هذا  في كل قسم،
 محددة. ألن المستخدم يدخلها بقصد البحث عن موضوعات ؛المبدأ على الصفحات الداخلية

وتوزيع العناصر  تقسيم الصفحة أربعة أقسام متساويةيتم في هذا النوع  :التماثل األفقي الرأسي -
أكثر، وفيه يتعامل  متساو  نسبيًا، ويستوعب هذا التصميم موضوعات على هذه األجزاء بشكل

 على أنه صفحة منفصلة.ء المستخدم مع كل جز 

 

 : Approximate Symmetryالتوازن التقريبي

 وفيه Approximate Symmetry التقريبي التوازن دعىي   التماثلي التوازن من نوع تحقيق يمكن
 .الصفحة في االرتكاز خط حول مرتبة األشكال وتكون ،اً تقريب أجزاء الصفحة متساوية تكون
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 :Asymmetrical Balance التوازن الالتماثلي -ب

 
 صورة وضع خالل من وذلك ،تقسيم الصفحة إلى أجزاء غير متساوية طريق عن التوازن هذا ينتجو

 ،الصفحة عناصر يبتتر  في المصمم   الالتماثلي التوازن ويفيد ،الصغيرة الصور من مجموعة مع كبيرة
 من النوع هذا ويسمى ،والغضب واإلثارة والفرح والتوتر بالحركة اإلحساس خلق هخالل من يمكن كما

 مكان في واألحجام األلوان مختلفة عناصر باستخدام يسمح الذي النشط الديناميكي بالتوازن التماثل
حساساً  االختيار حرية للمستخدم يعطي مما واحد،  التوازن   المصممون عليه يطلق كما ،بالجاذبية أكبر وا 

 نفسها العين جاذبية   أو ،نفسه البصري الوزن   المختلفة األجسام أو ألشياءل كوني وفيه بالكتل، الشكلي
 .األشكال في التساوي عن النظر بغض

 

 :Radial Balanceالتوازن اإلشعاعي  -ج

هي  هناك نقطة مركزيةوفي هذا النوع من التوازن 
بمثابة نواة اإلشعاع التي تأخذها العناصر البنائية 

ومن زاوية  ،نقطة انطالق تدور حولها من زاوية
بصر لبمثابة نقطة جذب أخرى تعد هذه النقطة 

بقية العناصر ينطلق منها حول ثم  ،المستخدم
 ويشبه التوازن اإلشعاعي حركة ،البنائية
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بل يمكن أن  ،كما أن حركة االتزان اإلشعاعي ال تقتصر على الحركة الدائرية ،اإللكترونات حول النواة
وفي الحركة اللولبية يكون هناك أكثر من نقطة مركزية يدور حولها  ،Spiralتأخذ شكل الحركة اللولبية 

مع  متماثل ألن العناصر بشكل مع مبدأ الوحدة ويجب أن يقترن تطبيق مبدأ التوازن ،المستخدمبصر 
 ال يعطي اإلحساس بالتوازن، بل اإلحساس بالفوضى. بينها عدم مراعاة الوحدة

 

 : Unity: الوحدةثانيا  

باستخدام األساليب المختلفة التي الوحدة تتحقق 
 يتعطتتفاعل مع بعضها لتجعل عناصر الصفحة 

فالصور والنصوص  ،والوحدة االنسجامباإلحساس 
مشتركة مثل اللون تعطي  ءايالتي بينها أش

يحظى هذا المبدأ باهتمام و  ،اإلحساس بمعنى واحد
 ( عند تصميم صفحاتGestaltالمدرسة الشكلية )

 
فوضع الصور مجاورة للنص  ،إلى الوحدةحيث ترى أن العناصر القريبة من بعضها البعض تؤدي  الويب

 أو بالقرب منه تساعد في تفسير الرسالة وفهمها.

 :الوحدة تطبيق مبادئ

 مثل: من خالل تطبيق العديد من المبادئ الوحدة تطبيق يمكن

 مجموعة أنها على أو الشكل أو الخط من حيث اللون المتشابهة األشياء إدراك يسهلإذ  :التشابه -
 سرع.أ ، ويمكن تذكرها وفهمها بشكلواحدة

149 



 بشكل وضعهاأي  من العناصر وهي أبسط طريقة لخلق اإلحساس بوحدة مجموعة :التقارب -
والعناوين القريبة من المتن، وجعلها تدرك على أنها وحدة  ، واستخدام الهوامشمن بعضها متقارب

 واحدة على الصفحة.
دراك   ليؤكد اتجاه هذه العناصر ، والعناصر األخرىواألشكال والنصوص األلوان كتكرار :التكرار -  وا 

 اإلحساس باالستمرارية، واالمتداد المرتبطة بالحركة.  حركتها، وليعطي  

 

 :الوحدة أنواع

 
 

 تنقسم الوحدة عادة إلى نوعين:

وذلك من  ،الموضوعاتكل موضوع يظهر كأنه متفرد عن بقية ويقصد به جعل  :وحدة الموضوع -
أو الشكل الذي يحتويه كأن يكون شكاًل مربعًا أو  خالل تمييزه بسمة معينة قد تكون نوع الخط

عن بقية الموضوعات الموجودة على  ةأو أن تكون أرضياته مختلف ،نصوصه أو لون   ،مستطيالً 
 الصفحة.

خلق وحدة تربط وحدات من خالل  وحدة الصفحة ككلتحقيق قصد بها وي   :وحدة الصفحة -
 ،تؤكدهابل  الصفحةالموضوع مع وحدة وحدة تتعارض ال و  ،الموضوعات الفرعية بعضها ببعض
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وفي  ،هيمكن أن تكون هناك وحدة عامة تربط بين وحدات الموضوعات مثل حجم الخط أو نوعو 
 .يمكن أن تكون هناك وحدة الموضوع من خالل تمييزه بلون معين هنفس الوقت

 

 :الوحدة تحقيق في البنائية العناصر

 :منها الصفحة، عبر الوحدة تحقيق في البنائية العناصر من العديد على االعتماد ويمكن

أن يخلق وحدة بصرية  اللون يستطيع اللون:-
من خالل وذلك  ،بين الموضوعات المختلفة

تكرار أحد األلوان أو بعض درجاتها عبر 
في تحقيق وحدة هم اسيكما يمكن أن  ،الصفحة

الموضوع عن طريق استخدام درجات لونية 
متقاربة في المتن والعنوان الرئيسي والفرعي 
تؤدي إلى انتقال البصر بصورة انسيابية من 

 درجة لونية إلى أخرى.
  

يمكن أن يحقق الوحدة بين عناصر  :الخط -
 ،الموضوع الواحد والموضوعات المختلفة
 عنفيمكن أن يحقق الوحدة بين الموضوع 

في  هانفسالحرف  عائلةطريق استخدام 
 ،تقديم العنوان والمتن وتعليق الصور

يمكن أن يحقق الوحدة بين ذاتها وبالطريقة 
الموضوعات المختلفة عن طريق تثبيت 

عائالت الحروف في المتون أو  ىحدإ
 العناوين.
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 بعض تثبيت هنا بالحجم يقصد :الحجم -
وتثبيت بعض  ،الصفحة على الصور أحجام

وتثبيت بعض أطوال  ،أحجام الحروف
وتقديم مساحات  ،األعمدة على الصفحة

 متقاربة لبعض الموضوعات.
 

 
 

سواء  متماثل شكل تقديم به قصدي   :الشكل -
 ،أكان ذلك للصور أم النصوص أم األعمدة

قدم الصور بشكل مربع أو مستطيل نفيمكن أن 
قدم كما يمكن أن ت   ،أو دائري أو شبه دائري

 Boldالنصوص بشكل واحد كأن تكون بخط 
 .Italicأو مائل 

 

 
 

 Movement الحركة: ثالثا  

ولكي  ،هاوخالل المرئي التصميم عناصرالتي تتحرك بها عين المشاهد حول  الطريقةقصد بالحركة ي  
 :التالية االعتبارات مراعاة ، عليهخالل صفحة الويب ستخدمتحريك عين الم يتمكن المصمم من

 المتمثلة في الروابط.أدوات اإلبحار  وضوح -
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إذ يمكن  ،عشوائية ال تتحرك عين المستخدم حركة بحيثعلى الصفحة العناصر البنائية  تنظيم -
 الصورة تليهما الروابط. ثم ،العناوين أوالً  وضع

التدرج من ف ،ألشكالى الإفالتدرج يضيف الحركة  ،بطريقة متدرجة ةالمتشابه العناصر ترتيب -
 يوجه حركة العين عبر الشكل. ، مثالً اللون المظلم إلى المضيء

فمن غير المقبول تحرك العين بين أحجام  ،العكس أو رغاألص إلى األكبر من األحجام ترتيب -
ففي حالة األحجام الكبيرة تكون حدقة  ،ألن ذلك ينافي مبدأ إبصار العين مختلفة الكبر والصغر

 ،فإن حدقة العين تكون ضيقة جداً  أما في حالة األحجام الصغيرة ،لها العين على أقوى اتساع
العين تصغر بصورة قسرية مما يصيبها  ووضع شكل صغير بين حجمين كبيرين يجعل حدقة

فإن وضع شكل كبير بين شكلين صغيرين يجبر حدقة العين  ،والعكس صحيح أيضاً  ،باإلجهاد
 على أن تتسع بشكل مفاجئ مما يصيبها باإلجهاد أيضًا.

 مثل: بدور محوري في توجيه حركة العينالمؤثرات التي تقوم إضافة بعض  -
o التي  تؤدي إلى إيهام المستخدم بأن هناك حركة في التصميم المائلة الخطوط. 
o  التغيير في االتجاه أو التغيير بين الضوء والظالم يوهم المستخدم بأن هناك حركة في

 .التصميم
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 :هي التصميم في الحركة خصائص

 :االتجاه
 اتجاه حركة العين على الصفحة أحد ثالثة أشكال:إذ يأخذ 
 يظهر هذا النوع عادة في القراءةو أو العكس اليسار  ىإل اليمين من. 
 مع ترتيب مجموعة من الصور بطريقة  تظهر هذه الحركة عادةً و أو العكس أعلى إلى أسفل  من

 .رأسية على الصفحة
 في الرسوم ثالثية األبعاد لتساعد  عادةً أو العكس وتحدث هذه الحركة األمام إلى الخلف  ومن

 العين على إدراك العمق أو البعد الثالث.
 :المعدل

  قسم هذا النوع إلى ثالثة أنواع:وي   ،لألشكال إدراكها في العين حركة بطء أو سرعة الحركة بمعدلقصد ي  
  موضوع إلى حركة سريعة: تحدث هذه الحركة عند االنتقال من صورة إلى أخرى أو من عنوان

 .عنوان موضوع آخر
  حركة متوسطة: تحدث عند االنتقال من سطر إلى آخر أو من عمود إلى آخرو. 
  وحركة بطيئة: تحدث عند االنتقال من حرف إلى آخر ومن كلمة إلى أخرى أو من أحد

 .هانفس تفصيالت الصورة إلى غيرها من التفصيالت بالصورة
  :النوع

وتأخذ هذه  ،على الصفحةالحركة الطريقة التي تسلكها العين في إدراكها لألشكال المصفوفة  بنوعقصد ي  
 األشكال: 

 حركة طولية: تحدث عند تحريك العين لقراءة سطر معين مكتوب بطريقة أفقية. 
   دولية: تتأرجح من اليمين إلى اليسار ثم العكس، مثلما يحدث في االنتقال من موضوع حركة بن

 .أو من سطر إلى سطر ،أو من عنوان إلى عنوان ،أو من صورة إلى أخرى ،إلى آخر
  وحركة دائرية: تحدث عند وضع بعض العناصر البنائية الثقيلة التي تتمتع بجذب بصري مثل

الصور والعناوين بشكل دائري على أطراف الصفحة، فتقوم العين بالمرور على هذه الصور 
 بشكل دائري.
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  Contrastالتباين: رابعا  

بين  Alternatively التبادليةف التباين بأنه عر  وي  
مثل: التبادل بين  عناصر التصميم المختلفة

والدفء  ،والنعومة والخشونة ،اإلضاءة واإلظالم
ف بأنه تجنب كما يعر   ،والكبر والصغر ،والبرودة

في الحجم واللون  ةد العناصر المتشابهو وج
 لبعضها البعض. والمساحة مجاورةً 

 
 

 :التباين في يساعد

 القراءة تسهيل. 

 ضفاء الجاذبية ، و إبراز مواد الصفحة  .عليهاا 

 تنسيق المعلومات في الصفحة. 

فالتباين بين العناوين والمقدمات والعناوين الفرعية والنصوص يساعد عين القارئ في انسيابية الرؤية 
 .العين عبر النصموضحًا المسالك التي يمكن أن تتوجه إليها 

 :التباين أشكال

 يأخذ التباين مجموعة من األشكال منها:

 ،موجبة وللشكل هيئة ،سالبة يؤكد المصممون أن لألرضية هيئةً  :واألرضية الشكل بين التباين -
 .العين تدركه واحداً  شيئاً  منهما ليجعل توفيقي بشكل بينهما التباين ويقوم

مثل: تباين الصور  هنفس النوعالعناصر من  تباينيحدث عن طريق و :األحجام بين التباين -
 الصغيرة.والتباين بين المساحات الكبيرة و  ،وتباين الحروف الكبيرة والصغيرة ،الصغيرة والكبيرة

 .اإلظالمو  اإلضاءة بينهو التباين النسبي  :القيم بين التباين -
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بين األلوان المتقابلة في عجلة  من التباين الكامل اً بدء األلوان بين التباين يتدرج :األلوان تباين -
 الضعيف والتباين بين األلوان المتساوية المسافة على العجلة اللونية، المتوسط والتباين األلوان،

 .مشترك أساسي لها توهي األلوان ال ،بين األلوان التماثلية
 :التأثيرات السيكولوجية التي يؤديها داخل الصحيفة ةلكل نوع من التباينات اللونية الثالث

 .التباين التام يؤدي إلى االضطراب وعدم االتزان -
 .التباين المتوسط يؤدي إلى التنافس بين األلوان في جذب االنتباه -
 التباين الضعيف يؤدي إلى الشعور بالوحدة بين عناصر التصميم. -

طريق استخدام االتجاه  عن ىكال من خالل طريقتين: األوليتحقق تباين األش :األشكال تباين -
مثل: طريق استخدام األشكال الهندسية  عن: ةالثاني ،مثل: االتجاهات األفقية والرأسية

واألشكال المنتظمة وشبه  ،المستطيالت والمربعات والدوائر واألشكال الخماسية والسداسية
 واألشكال المائلة والمستقيمة. ،المنتظمة والمنحرفة

 

 :Alignment المحاذاة: خامسا  

لتحقيق الوحدة  الصفحة خالل التصميم عناصر بها تصطف التي الطريقةيشير مصطلح المحاذاة إلى 
 وتنقسم المحاذاة إلى نوعين هما:البصرية، 

  :Horizontal Alignmentاألفقية  المحاذاة -
 :الضبط أو الوسط أو اليسار أو اليمين ناحية النصوص محاذاةتشمل 
  يعيب المحاذاة ناحية اليمين أو اليسار في اللغة اإلنجليزية والعربية عدم ضبط

 .بيد أنها تتميز بعدم ترك مسافات بيضاء زائدة بين الكلمات ،نهايات الحروف
  الوسط عدم ضبط بدايات ونهايات كل سطر على الجانبين ويميزه ترك محاذاة يعيب

 .مسافات بيضاء
   الضبط توسيع المسافات البيضاء بين الحروف ويميزه ضبط بدايات محاذاة عيب ي

 .هاونهايات الحروف

156 



على محاذاة النصوص محاذاة األشكال المرئية من صور  تشمل المحاذاة األفقية عالوةً 
 أخرى. وفي هذا تطبيق لمبدأ الحركة مرة ،ورسوم

على غرار ضبط النصوص واألشكال المرئية  :Vertical Alignmentالرأسية  المحاذاة -
 .المرئية أشكالها بعض تقديم في الرأسي االتجاه إلى أيضاً  الصحف تلجأباالتجاه األفقي 

 

 :Proportion : التناسبسادسا  

 الحجم بين كالعالقة أكثر أو عناصر ثالثة بين عالقةفي تصميم صفحة الويب إلى التناسب يشير 
ووزن العناصر المتنوعة في التصميم من  ،األحجام من زاويةإلى كما يشير التناسب ، والكم والمساحة

 منها:عدة  أشكاالً ويأخذ التناسب في الصفحة عادة  ،زاوية أخرى

 ي قصد :النصوص حروف حجم في التناسب -
 مع المقدمة مع المتن حروف تناسب به

 المصممون وضع وقد الفرعية، العناوين
 حجم زيادة وهي النصوص لتناسب قاعدةً 

 نقطتين، بمقدار المقدمات عن العناوين
 حجم عن نقطتين بمقدار المقدمات وزيادة
 الرؤية انسيابية لتحقيق المتن،

 

 به ي قصد :األعمدة حجم في التناسب -
 الصغيرة، مع الكبيرة األعمدة تناسب
 فال عليه، تحتوي التي المواد وتناسب
 هناك يكون أن المثال سبيل على يجوز
مكتظ بالنصوص والصور وآخر  عمود
 فارغ.
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يجب  :الصور مساحة في لتناسبا -
أن تتناسب أحجام الصور مع 

ومع  ،بعضها البعض من زاوية
الذي تعرض له من زاوية الموضوع 

 هناك تكون أن يصح فال ،أخرى
 موضوع مع الحجم كبيرة صور
 والعكس صحيح أيضًا. ،جداً  صغير

 

 

 

 :Rhythm اإليقاع: سابعا  

 مثل التصميم عناصر تكرارف اإليقاع بأنه عر  ي  
 تعطي   لكي والفراغات واأللوان واألشكال الخطوط
ويستخدم المصمم هذا النوع  ،الحيوية التصميم  

عندما يريد أن ينتقل القارئ من عنصر إلى آخر 
 وقد استعار فن اإلخراج الصحفي ،على الصفحة
ه مثل سائر الفنون البصرية من هذا المبدأ مثل  

  يأبين مبد هناك شبه تقاربو  ،الفنون الموسيقية
متوال  على عكس  لكن بشكل ،يتمثل في تكرار بعض عناصر التصميم على الصفحة الوحدة واإليقاع

 فاإليقاع يتحقق عادةً  ،والرأسية األفقيةبمحاذاة الصور  في التصميم عادةً اإليقاع ويمكن تحقيق  ،الوحدة
 .في الصور المتسلسلة متماثلة المساحة والشكل واللون
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 :خاتمة
من خالل وضع العديد من التصميمات اإلخراجية  ومطورو المواقع اإللكترونية مصممواستطاع 

واستنادًا أيضًا على  مصممو الصحف الورقية يستخدمها التي المبادئ إلى لصفحات الويب، واستناداً 
التوصل إلى مجموعة من  استطاعوا المستخدم على للتأثيروالنفسية  والتقنية العديد من األسس الفنية

 وسهل االستخدام، كالوحدة جذاب وفعال التي يمكن االعتماد عليها للوصول إلى تصميم الرئيسية المبادئ
 واإليقاع، وغيرها من المبادئ. والتوازن، والتباين والحركة، والمحاذاة

ق التي تتبعها، كما ائفي العديد من األسس والطر  ن إلى تداخل وتشابه هذه المبادئو وأشار هؤالء المصمم
 ميزات    االستفادة القصوى من  حتى يمكن   نفسه التصميمبأحيانًا  وتطبيقها شاروا إلى ضرورة تحقيقهاأ

 كل مبدأ.

أسس ومبادئ تنظيم مزايا وعيوب تطبيق على  ليس فقط التعرف   وكان الهدف من عرض هذه المبادئ
نما االستفادةهاوأنواع هذه العناصرعلى اختالف أشكال  البنائية لصفحة الويبالعناصر  من آلية  ، وا 

(، تطبيقها في تصميم الصحف اإللكترونية، والتي تشمل جميع المواقع اإلخبارية )السياسية وغير السياسية
أو هيئات ومؤسسات خاصة،  أو ليس لها، والتابعة لمؤسسات حكومية والتي لها أصل ورقي مطبوع

 دوري واألحداث بشكل واألخبار ها من المواقع التي تشابه الصحف المطبوعة في نشر المعلوماتوغير  
والدارسين والباحثين في مجال  دائم، وهو ما يهم النسبة األكبر من متصفحي مواقع اإلنترنت وتحديث

والمتعلقة بتصميم الصحف اإللكترونية،  وهو ما سيتم التعرض له في الوحدة التالية ،اإلعالم واالتصال
 نة للبناء التصميمي لهذه الوسائل.المكو   والتكنولوجية رافيكيةغوال والعناصر التيبوغرافية
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 خالصةال 

العناصر البنائية لهذه الصفحة على يعتمد تصميم صفحة الويب وتصميم الموقع اإللكتروني وترتيب 
مجموعة من األسس والمبادئ التي تساعد على توظيف هذه العناصر بشكل يحقق الجاذبية والتصفح 

 األسهل  للمستخدم.

، وقد والتباين واإليقاع ،التوازن والوحدة التصميم اإللكتروني في أربعة مبادئ أساسية:مبادئ  وتتحدد
 ،والتدرج والحركة ،والنسبة والتناغم ،التجاه والتكرارة من المبادئ كاأضاف إليها المصممون مجموع

تقارب، لكنهم ونظرًا لتتداخل وتشابه العديد من هذه المبادئ وجدوا أنه من المناسب وال ،والسيطرة والمحاذاة
، واإليقاع والتناسب والمحاذاة ،والتباين والحركة ،: التوازن والوحدةهي مبادئ أساسيةتحديدها في سبعة 

وتراعي هذه المبادئ األسس الفنية التي تسعى وراء تقديم صفحة ويب جذابة ومثيرة االهتمام، كما تراعي 
األسس التقنية للوسيلة التي يتم من خاللها عرض هذه الصفحة وهي اإلنترنت، ففيها العديد من 

اد على هذه المبادئ في خلق تصميم فعال، وال يمكن اإلمكانيات التي يمكن تسخيرها وتوظيفها باالعتم
تناسي األسس النفسية التي يمكن من خاللها التأثير على المستخدم إلعطائه اإلحساس بأن الموقع الذي 

 يتصفحه هو الذي يلبي حاجاته وتفضيالته من الناحية الشكلية والوظيفية.
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 ينالتمار 

 :الصحيحة اإلجابة خترا

 والوزن الثقل إعطاء مساحات الصفحة يعني يذوال الويب صفحة تصميم مبادئأهم  من .1
 :نفسيهما
A. التباين. 
B. التوازن. 
C. الوحدة. 
D. التكرار. 

 
 التوازن B :الصحيحة اإلجابة

 
 :التوازن مبدأ أنواع من .2

A. التوازن المتماثل. 
B. التوازن الالمتماثل. 
C.  اإلشعاعيالتوازن. 
D. A و Bصحيحان. 
E. صحيح سبق ما كل. 

 
 صحيح سبق ما كل E اإلجابة الصحيحة:
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 :منها عدة أشكاالً  عادةً  الصفحة في التناسب يأخذ .3
A. وفي حجم األعمدة فقط التناسب في حجم حروف النصوص. 
B. الصور حجم وفي ،األعمدة حجم وفي النصوص، حروف حجم في التناسب. 

 
 حجم وفي األعمدة، حجم وفي النصوص، حروف حجم في التناسب B اإلجابة الصحيحة:

 الصور
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 ثامنةال التعليمية الوحدة 

 اإللكترونية الصحيفة تصميم
 

 العناصر:

 مقدمة. 
 اإللكترونية الصحافة مفهوم. 
 اإللكترونية الصحافة خصائص. 
 اإللكترونية الصحف تصميم. 
 الصحفي اإلخراج أسس : 

 الفيزيولوجية األسس. 
 الصحفية األسس. 
 الفنية األسس. 
 النفسية األسس. 
 خاتمة. 
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 :التعليمية األهداف

 :أن على قادرا   الطالب يكون أن يجب التعليمية الوحدة هذه دراسة بعد

 .اإللكترونية الصحافة مفهوم يحدد .1
 .الصحف مواقع بناء شروط يشرح .2
 .اإللكترونية الصحافة خصائص يشرح .3
 .اإللكترونية الصحف تصميم كيفية يحدد .4
 .الصحفي لإلخراج الفيزيولوجية األسس يشرح .5
 .الصحفي لإلخراج الصحفية األسس يشرح .6
 .الصحفي لإلخراج الفنية األسس يشرح .7
 .الصحفي لإلخراج النفسية األسس يشرح .8

 

  :المفتاحية الكلمات

الفنون  – برامج التصفح – أدوات التجول – لغات البرمجة – شبكة الويب – الصحافة اإللكترونية
التحرير  – القصص المسموعة – عرض الشرائح مع السرد – عرض الشرائح المصورة – الصحفية

 – اإللكترونية الكاملةالصحف  – قالب الساعة الرملية – قالب المقاطع – قالب التصميم – اإللكتروني
 مواقع إعالمية قائمة على التعليق – مواقع إرشادية – مواقع مرتبطة بوسائل اإلعالم – النسخ اإللكترونية

األرشيف  – اآلنية – التفاعلية – النصوص التشعبية – الوسائط المتعددة – مواقع المناقشات –
األسس  – األسس الفيزيولوجية – األسس الصحفية – األسس النفسية – اإلخراج الصحفي – اإللكتروني

 .الفنية
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 مقدمة: أول  

تغيرت صورة الوسائل اإلعالمية بعد ظهور 
اإلنترنت، ولعبت هذه الشبكة في البداية دور 
الوسيط االتصالي الذي نقل خدمة الوسائل 

 خاللها من فظهرتاإلعالمية الجماهيرية التقليدية، 
 المطبوعة، الورقية الصحف مواقع من العديد

 
ن جميع إ ، ويمكن القول في الوقت الحاليواإلذاعية العديد من مواقع المحطات والقنوات التلفزيونية وتبعها

لها وجود على اإلنترنت، ولم يقتصر األمر على لعب الوسيط اإلعالمي واالتصالي،  هذه الوسائل
أصل إعالمي واقعي، لتصبح الوسائل الجديدة التي  التي ليس لها فظهرت العديد من المواقع اإللكترونية

ها طبيعة وظائف أخرى فرض ظهور   التي تقدمها الوسائل التقليدية، يضاف إليها هانفسالوظائف تقوم ب
طبيعة  غيرت من التقنية التي تتمتع بها، وتحولت هذه الوسائل إلى وسائل تفاعلية واإلمكانيات   اإلنترنت

وتحكما   الثنائي االتجاه، وأعطت للمستخدم حرية   إلى االتصال الذي كان سائدا   ي االتجاهاالتصالي األحاد
الباحثون  اهتموقد  ،والتوصيل والتبادل، واالنتشار أكثر في العملية االتصالية، وزادت مساحة المشاركة

خراجهاو  تصميمها ، وركزوا على أهميةالصحف هذه تصميمو  بناء عمليةب  على يساعد الذي بالشكل ا 
 .له في هذه الوحدةسيتم التعرض ، وهو ما المعلومات إلى والوصول استخدامها سهولة
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 اإللكترونية الصحافة مفهوم: ثانيا  

 من اإللكترونية اإلعالمية التطبيقات أنواعتضم اإلنترنت اآلن كل 
 والمواقع)التي لها أصل ورقي والتي ليس لها(، الصحف اإللكترونية 

 اإلنترنت، عبر والتلفزيون اإلنترنت، عبر واإلذاعات اإلخبارية،
التي يمكن  التطبيقات ، وغيرها مناإلنترنت عبر األنباء ووكاالت

ال  من أشكال الصحافة اإللكترونية، ألنها تقوم بتقديم اعتبارها شك
يومي، أو خالل  دوري بشكل األخبار والمعلومات واألحداث اليومية

 أو أحيانا  خالل دقائق. ساعات

 
أساليب وتقنيات  قاصرة عن استخدام 2222ى العام حتظلت  الباحثون أن الصحافة اإللكترونية يذكرو  

لصحف الورقية، المحتوى المعلوماتي لالنشر اإللكتروني على اإلنترنت، فكانت مجرد نسخ إلكترونية من 
من بعض المواد الصحيفة الورقية، أو شكال   GIF كانت مجرد صورة شكليةو ، على مستوى المضمون

إلى  ،على مستوى الشكل كال والصفحات من الصحيفة الورقيةواألش من النصوص والصور PDFمحوال  
 تام. أن ظهرت خدمة الويب، وغيرت الصورة المقدمة للمواقع والصحف اإللكترونية بشكل  

 إحدى باستخدام مميتم نشره عبر الويب، ص   فوري إلكتروني إصدار كل بأنها" ف الصحيفة اإللكترونيةعر  ت  
 ويستخدم التصفح، برامج باستخدام اآللي، الحاسب شاشة عبر بتصفحه المستخدم يقوم الترميز، لغات
ويشير هذا التعريف إلى  ،والمستحدثة" وقوالب التحرير التقليدية الصحفية الفنون كل اإلصدار هذا

 التالية:مجموعة المحددات 

، سواء التي تقدم المضامين اإلخبارية اإلعالمية التطبيقات أشكال كلالصحيفة اإللكترونية تشمل  (1
 منها:
 محطات إذاعية، قنوات تلفزيونية، المواقع التابعة لوسائل إعالمية تقليدية )صحف ورقية ،

 ه تقريبا .وكاالت أنباء(، والتي تقدم المحتوى المعلوماتي نفس
  ،قدمت محتوى ، و اإلنترنت على مباشرة   ظهرت والتيالمواقع اإلخبارية المتنوعة المجاالت

 الصحفية والقوالب األساليب ما  ومستخد  مخصصا  للعرض على شبكة الويب،  ا  معلوماتي
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التي تميزها عن المواقع الخدمية أو التجارية أو الحكومية، و  اإللكتروني للتحرير المستحدثة
 .كوما شابه ذل

   ن المواقع التي تحوي كل آليات التجول واإلبحار، واألدوات التفاعلية، واألدوات التي تمك
نما إضافة المعلومات، من المستخدم ليس فقط  لغاء الوساطة بينه وبين قراءة األخبار، وا  وا 

 . Read & Write Mediumواكتب قرأا :الوسيلة، أي العمل بشعار الويب
 

أي يمكن استبعاد  الويب، شبكة على البث تعتمد الصحف هذه أن إلى التعريف هذا يشير كما -2
 .CDكل ما هو خارجها، كخدمات التليتكست، والصحف التي يتم تخزينها على أقراص مدمجة 

 
نشاء ترميز في يستخدم -3  أو ،HTML الـ كلغة والترميز البرمجة لغات إحدى فالصح هذه وا 

XML، لها التعرض مجرد ال وتصفحها، استخدامها للقارئ يسمح مما. 
 أدواتباستخدام  التجول عبر صفحاتها، والوصول إلى محتوياتها لمستخدميها الصحف هذه تيحت -4

نه من التواصل تيح له استخدام التطبيقات التفاعلية التي تمك  ت، كما المختلفة واإلبحار التجول
 القائم باالتصال في هذه الصحيفة.المباشر، واالستخدام الفعال مع 

ن المستخدم من استعراض الملفات لتي تمك  ا التصفح برامج من العديد باستخدام التصفح يتم -5
 النصية، والمحتوى المرئي من هذه الصحيفة.

 :أهم ما يميز هذه الصحيفة -6
 والحوارات والتحقيقات كاألخبار التقليدية الصحفية الفنون استخدام. 
  مثل: المستحدثة الصحفية الفنون استخدامو 

o  عرض الشرائح المصورةSlide Shows توظيف الصور  حول حدث من خالل
 .المتغيرة والعناصر الغرافيكية

o  عرض الشرائح بمرافقة السردNarrated Slideshow  والذي يقدم عرضا  متكامال ،
للقصص اإلخبارية بمرافقة التعليقات المعبرة بما يشبه البرامج الوثائقية أو القصص 

 .إلضافة معان  جديدة على القصص اإلخبارية Audio Storiesالمسموعة 
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o  استخدام الوسائل المتعددة التفاعليةInteractive Multimedia  لتقديم مضامين
خبارية متضمنة العديد من العناصر، كالصور والتعليقات والنصوص معلوماتية  وا 

 .والفيديو
o  عرض الوثائق أو النسخ األصليةTranscripts كتقديم الحوارات والمقابالت ،

 األصلية.
، سواء على قوالب ومدارس مستحدثة في التحرير اإللكتروني الصحافة من النوع هذا يعتمدكما  -7

 م إجراء الحوارات والتحقيقات مثل:في كتابة األخبار أ
  قالب التصميمStoryboard  بإدخال الصوت والصورة مع التحقيق الذي يسمح

 .الصحفي
  قالب المقاطعSection Technique الذي يناسب التحقيقات الطويلة والمركبة. 
  قالب الساعة الرملية الذي يناسب القصص اإلخبارية التي تحوي الكثير من العناصر

 .همةموالتطورات ال
اإللكترونية التي أصبح االعتماد عليها أمرا  ضروريا  يمليه شكل من الفنون الصحفية  وغيرها

العرض المستحدث في هذه الوسائل، وحجم المعلومات المتوافرة فيها، وحاجة المستخدم إلى 
 الحصول على كم أكبر من المعلومات بشكل مختلف ومتطور يتناسب وهذه الوسيلة.

 

 اإللكترونية افةالصح أنواع: ثالثا  

 :إلى نوعين رئيسين هما النوع حسب اإللكترونية الصحف الباحثون صنفي

ما أن ت   :كاملة إلكترونية صحف-1  وأ إعالمية لمؤسسات تابعة تكونعرض على اإلنترنت، وا 
 .ال

، أو تقدم من بعض محتويات الصحف الورقية األصلية مواد أو صورا   تعرض :إلكترونية نسخ-2
 عن هذه الصحف. PDFصورة 

 :ومنها المستخدم، مع تفاعلها حسب اإللكترونيةيصنف الباحثون الصحف 
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 معها.من حجم مشاركة الجمهور  تضيقلكنها  :اإلعالمية بالوسائل المرتبطة المواقع -1

، وتوظف محركات المعلوماتية محتوياتها وتصنف ترتبوهي المواقع التي  :اإلرشادية المواقع -2
 .Yahooمثل موقع  ،البحث للوصول إلى مصادر المعلومات

للمستخدم مناقشة المعلومات  تتيحالتي  :التعليق على القائمة إلعالميةا المواقع -3
عالميون متخصصون، ، وي  المعروضة في وسائل اإلعالم نتج مضمون هذه المواقع صحفيون وا 

 .Freedom Forumو Media Channelمثل موقع 
وهو االتجاه الذي تتبناه العديد من الصحف اإللكترونية،  :والمشاركات المناقشات مواقع -4

 .أكبر بالمضمون المقدم بمشاركة عالية، وتحكم لمستخدميها تسمحوالتي 

 

 :اإللكترونية الصحافة خصائص :رابعا  
التي  بالعديد من السمات والخصائص الدراسات واألبحاث على ذلكدلت الصحافة اإللكترونية، كما تتميز 
الورقية وغير الورقية، ومن هذه  تختلف اختالفا  كبيرا  عن غيرها من الوسائل اإلعالمية تجعلها

 الخصائص:
 

 
على وسائل اإلعالم التقليدية، من كل أشكال المعلومات المعروضة  بتوظيفسمح هذه الوسائل ت -1

، Multimediaالمتعددة  الوسائطمن خالل استخدام  ،ورسوميات وفيديو وصورة وصوت نص  
ن كان الباحثون يوصون  قدرة لمحتوى المعلوماتيى الإالتي أضافت  أكبر على الجذب والتأثير، وا 
 حتى ال تعيق عملية التصميم. ومناسب معقول ربقد باستخدامها
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 من متصال   نظاما   دعالتي ت   Hypertextالتشعبية  نصوصللد من فكرة استخدام الويب يستفتكما  -2
المستخدم بخلفيات معرفية إضافية، أو ستخدم لربط ، والتي ت  نفصلةالم المعلوماتية الوحدات

 .هاوخارج صفحة الويبداخل  معلومات متصلة ومرتبطة بالمعلومات
 

 
 ، التشعبية الروابط زيادةمن خالل  Interactivity التفاعليةوتوفر هذه الصحافة قدرا  كبيرا  من  -3

ر يوتوف، للتجول المستخدم خيارات لزيادة
خالل التواصل الوقت والجهد عليه من 

والتفاعل والرد على طلبات واستفسارات 
المستخدم، ومن خالل تسهيل االتصال 
المباشر المتزامن وغير المتزامن مع 

 الصحيفة، ومن خالل تسهيل

 

 لرفع درجة المشاركة، أو من خالل وضع نظام للمراقبة إضافة المعلومات من قبل المستخدم
حصاء عد على رفع  ةساعدد الزوار للتمكن من الوقوف على حجم االستخدام، كل ذلك للموا 

 .لدى المستخدمين معدالت االستيعاب والفهم
 المعلومات نشروهي من أبرز ميزات الصحيفة اإللكترونية، إذ تعتمد على  :Immediacy اآلنية -4

ل مما يفع   عندما يطرأ، جديد بكل اإلخبارية مادته بتحديث المحرر فيقوم اإلخبارية، والمضامين
 من خدمة األخبار العاجلة.
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المقاطع الصوتية، ومقاطع و والصور،  المعلومات أشكال كل ويشمل :اإللكتروني األرشيف -5

عبر قاعدة بياناتها،  سهل بشكل الفيديو، وغيرها من المواد التي تتيحها الصحف لمستخدميها
 من الموضوعات.ل والتي تتسع لكم هائ

 

 

 :اإللكترونية الصحف تصميم: خامسا  

 .الصحفي اإلخراجو  الصحف تصميم :بين مصطلحين يخلط مخرجو الصحف واألكاديميون

 ،على أنه مجموعة العمليات الفنية التي تساعد على خروج الصحيفة ونشرها فون اإلخراج الصحفيويعر  
وقد يطلقون  ،معينة وأسس وفقا  لخطط الصفحة مساحة فوق التيبوغرافية الوحدات توزيع عمليةأو هو 

أما  ،Newspaper Layout، أو توضيب الصفحة Newspaper Designعليه تصميم الصفحة 
باعتبار أن اإلخراج عملية  وهندستها فتستخدم تعبير )تصميم( الصفحة الكتابات الغربية في هذا المجال

 ومتالزمتين تقريبا :على مرحلتين متعاقبتين  تتممركبة  تصميم عملية اإلخراج أن وندع  وي  تصميمية، 
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، Basic Designالتصميم األساسي للصحيفة  وضعالمرحلة األولى طويلة المدى: وتتضمن  -1
زمنية ت والذي يحدد هويتها، ويرسم مالمحها، ويتميز بالثبات النسبي، فال يتغير إال خالل فترا

 طويلة.
يوميا  أو أسبوعيا ، ، دوريا   للصحيفة المتغير التصميم وضعفيها يتم  المرحلة الثانية قصيرة المدى: -2

المواد التحريرية، والعناصر التيبوغرافية، وفقا  ألحد األساليب  بما يتفق مع ترتيب وتوزيع
 والمدارس اإلخراجية المعروفة.

من األدبيات التي تتحدث عن تصميم الصحف اإللكترونية،  في كثير مترافقين أيضا   ناالمصطلح ذكري  و 
حتى وهي قيد االستخدام، بينما تنتهي عالقة المخرج  ألن المصمم هو الذي يقوم بعملية إخراجها

ولهذا فإن الحديث عن تصميم الصحف  ،فور خروج الصحيفة من المطبعة بصحيفته الصحفي
مع األخذ بعين االعتبار أن قواعد  سيتداخل معه الحديث عن إخراج الصحف اإللكترونية اإللكترونية

خراج صفحات الويب، والذي سبق ذكره في  إخراج وتصميم الصحف اإللكترونية ينطبق عليها قواعد وا 
التي قد يتشابه بعضها مع  لكن التركيز هنا سيتم على العناصر البنائية الصحفية ،الوحدات السابقة

 إلى ثالثة أنواع:  ، والتي يمكن تقسيمها أيضا  الويب صفحة بناء عناصر

 خطوطو  نصوص من: التقليدية التيبوغرافيةالبنائية  العناصر 
 .وجداول فواصلو  عناوينو 

 واأللوان والصور الرسوم: رافيكيةغالالبنائية  العناصر. 
 والنص المتعددة الوسائط: التكنولوجية البنائية العناصر 

 من مجموعة على وتصميمها إخراجها ويعتمد ،المتشعب
 ما ومنها البصري، اإلدراك على بعضها رتكزي التي األسس
 صحفية أسس ومنها للمستخدم، النفسية التركيبة على يعتمد
 المادة عرض بطريقة تهتم فنية وأخرى الخبرية، بالقيم خاصة

 .وشكلها الصحفية
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 اإلخراج الصحفي أسس: سادسا  

 :الفيزيولوجية األسس -أ

ويهتم المخرج الصحفي  ،باعتبارها أداة القراءة العين بدراسة االهتمام على الفيزيولوجية األسس تعتمد
 ن يوفر للمستخدم عملية القراءة أحتى يستطيع  بالمبادئ التشريحية لهذه األداة، وأهم الوظائف التي تؤديها

على القراءة  بوضوح وهدوء مع مراعاة قدرة العين
وتأثرها بالعديد من العوامل، فالعين  ،من الشاشة

تتأثر بدرجة سطوع الشاشة، وبصغر حجم الحرف 
وطريقة عرضه، إذ ال يفضل الحرف المائل ألنه 

وكذلك تتأثر العين  ،يظهر متموجا  على الشاشة
 لنظرية السائدةلباأللوان المستخدمة، ووفقا  

 

من الخاليا المخروطية وكل واحدة  فإن شبكية العين تمتلك ثالثة أنواع لأللوانلإلدراك الحسي البشري 
لذلك فإن تميز أي لون يمكن أن يثار بمزج  ،منها حساسة إلى مدى معين من األطوال الموجية المختلفة

ي ويعمل التلفزيون الملون على هذه الفكرة ويعط ،األلوان األساسية الثالثة )األحمر واألزرق واألخضر(
ولكن  ،انطباعا  للطيف اللوني كامال  باستعمال مصفوفات فسفورية نقطية من األخضر واألحمر واألزرق

مجموعة مختلفة من األلوان األساسية تستعمل في الطباعة ألن األلوان والصبغات تمتزج بطرائق مختلفة 
 تشكيل الطيف اللوني.ل عن امتزاج الضوء الملون

وذلك  ،من األهداف الرئيسة لإلخراج الصحفي ويعد تيسير عملية القراءة
ألن الصحيفة هي عبارة عن وسيلة بصرية إليصال مضمون الرسالة 

 بعضوقد ذكرت  ،اإلعالمية إلى عقل القارئ إلحداث التأثير المطلوب
نما  ،ال تقرأ المضامين بشكل خطوط الدراسات أن العين على  تقرؤهاوا 

 .وبشكل قفزات دفعات
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 من االعتبارات أهمها: عملية تحريك عين المشاهد خالل صفحة الويب مراعاة مجموعةوتتطلب 

 ضرورة ترتيب العناصر المتشابهة بطريقة متدرجة. -1
 ضرورة وضوح أدوات اإلبحار المتمثلة في الروابط. -2
 ضرورة ترتيب العناصر البنائية على الصفحة حتى ال تتحرك )العين( حركة عشوائية. -3

  :الصحفية األسس -ب
هي شكل ( اإللكترونية وغير اإللكترونية)الصحيفة 
أو بتعبير آخر مظهر ومحتوى، ولكي  ،ومضمون

وظيفتها على أكمل وجه  يكتمل بناء الصحيفة وتؤدي  
يجب أن يهتم المصمم بهذين الركنين، الشكل 

 عن الصحف وقد ينصرف المستخدمون ،والمحتوى

 

الجيد والجذاب الذي يحتوي على مادة تافهة أو المواقع ذات المضمون الجيد لرداءة شكلها، فإن المظهر 
 يكون حتى الصحفي المحتوى في هاتوافر  الواجب الشروط من مجموعة هناكو  ،ورديئة يصدم القراء

كما تزداد أهمية  ،والجدة واإلثارة ،والغرابة والحالية ،والقرب والضخامة ،والدقة الصدق: منها للنشر صالحا  
وضحت  كلما زاد عدد األشخاص الذين يمس حياتهم ويقترب من اهتماماتهم، وكلما حفيالمضمون الص
 سياسة الصحيفة أو الموقع. داللة ومغزى

 :الفنية األسس -ج

أو إن اإلخراج الصحفي الحديث ينظر إلى الموقع 
وحدة متكاملة من حيث الشكل  االصحيفة على أنه

العام الذي يكسبها شخصية مميزة بين الصحف 
 يقوم الذي هو الصحفي والمخرج ،اإللكترونية

 على له المناسب المكان في خبر كل بوضع
 ، وهو الذي يراعي دائما  أن تكونالصفحة
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والتكوين الفني للصفحة له  ،القارئفة معا  وحدة متكاملة تجذب العناصر البنائية منسقة بشكل جميل، مؤل  
 يقاع والوحدة والتباين.كالتوازن واإل بد من توافرها خصائص ال

 :النفسية األسس -د

تتعلق هذه األسس بالمستخدم ذاته من حيث 
التركيب النفسي والنضج العقلي الذي تتحكم فيه 

 متغيرات منها:

 فالمستخدمون: للمستخدم العمرية الفئة-1
 المتجدد الحيوي التصميم يفضلون الشباب
 السن كبار أما ومضمونا ، شكال   دائما ،

 

 

أكبر دليل على  ، ويرون أن اإلخراج العموديفيفضلون اإلخراج والتصميم التقليدي المحافظ 
 فيفضلون الصور واأللوان. الوقار، أما األطفال

 النفسية والقاعدةبين الذكور واإلناث،  تفرق األسس النفسية لإلخراج الصحفي :المستخدم جنس -2
براز النواحي النسائية في الجنسين إلى موجها   كان إذا الرجل عن يعبر ما باختيار تنصح ، وا 

 كاألمومة واألسرة. المضامين الموجهة للنساء، واالهتمام بالنواحي العاطفية عند المرأة
ويفضل يختلف المستخدمون من حيث أساليبهم في القراءة والتصفح،  :التصفح أو القراءة عادات -3

البعض قراءة العناوين، واختيار ما يهمه من األخبار ليقرأها، ومنهم من يفضل قراءة مقدمات 
 على يحصل أن المخرج وعلىدبية والفنية، األخبار، بينما يركز آخرون على النواحي األ

 لهؤالء جميعا  ما يتناسب مع عاداتهم ، حتى يلبي  التصفح ساليبأو  عادات عن الكافية المعلومات
 وحاجاتهم.

 واألكثر تعليما   األعلى المستخدميندلت الدراسات على أن  :وأحيانا  تعليمه وعقليته القارئ ذوق -4
يهتمون أكثر بالمضامين بل وكثرة الصور،  واأللوان ال يهتمون كثيرا  بالعناوين العريضة ثقافة

والمعلومات، وهذا ما يدعو المخرج إلى العمل على إيجاد التوازن المطلوب واألفكار المطروحة 
 العميق. المعلوماتي ، والمحتوىبين األسلوب اإلخراجي الجذاب
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 ، وقد سبق الحديث عنه في وحدات سابقة.مهم وهو عامل :لأللوان النفسي التأثير -5

بد من أن يضع مخرج الصحيفة في االعتبار دراسة الجمهور من الناحية النفسية  وفي هذا اإلطار ال
ومضمون المادة  ،ونوعيتهوالتعرف على السمات أو األمزجة النفسية لكل فئة من فئات الجمهور 

 التحريرية التي تدخل في دائرة اهتمام كل فئة.

 ،اهتمامهم مجاالت ويحدد القراء أمزجة في يتحكم الذي هو فقط ليس ،القراء لجمهور النفسي والتركيب
نما ويتحكم في  ،واهتمامهم القراء اتجاهات لتكوين مهما   جانبا   تمثل التي العقلي النضج درجة أيضا   وا 

 درجة النضج العقلي مجموعة من المتغيرات من أهمها السن والجنس والعادات والتقاليد.

خراجالتي  المبادئ واألسس، وغيرها من األسسهذه  التقليدية الصحافة  تحكم عملية تصميم وا 
أثناء تصميمه، ويراعي تالفي أوجه الضعف التي  في يضعها المصمم بعين االعتبار نيةاإللكترو و 

 هذه:أوجه الضعف  ومن، لتحقيق االستفادة القصوى من خصائصها أسهل بشكل تعترض تصفحها
والوصول إليها، بينما تقفز عين  والتقليب من حيث القراءة الورقية الوثيقة مع التعامل ليسه   -1

على شاشة الكمبيوتر، وقد يجد صعوبة في التعرف على المستخدم قفزا  بين سطور المعلومات 
 أدوات اإلبحار.

لينتقل ال،  وأ ، ليعرف إن كانت تهمهعلى محتويات الصفحة سريعا   بالتعرفيرغب المتصفح  -2
 آخر.ع إلى موق

نما من المعلومات لاستيعاب ك اإللكترونية الصفحة على يصعب -3 ، ليس من الناحية التقنية، وا 
 سلوب العرض المفضل.أحيث 

مكانيات اهتمامات بين الكبيرة االختالفات -4 ، فمنهم من يفضل اإليجاز، ومنهم من المستخدمين وا 
 معينة، ومنهم من ال يهتم.يفضل السرد الطويل، ومنهم من لديه االهتمام بموضوعات 
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 وغيرها الباحثون لتالفي أوجه الضعف هذه وقد حدد

مجموعة  من شروط بناء مواقع الصحف اإللكترونية، 
على تلبية احتياجات المستخدمين  التي تساعد المصمم

 المختلفة، ومنها:
 

 
 المصمم مع المحرر بتعاون هذا ويتم الفكرة، أو الموضوع تكوين عند والشكل المحتوى بين المزج-1
 .التصفح وسهولة سرعة على يساعد الذي التصميم إنشاء في
بحيث يتضمن خريطة للمحتوى في  للمستخدم وسريعة واضحة بصورة التصميم يظهريجب أن  -2

ويتحقق ذلك من  ،تساعد المستخدم في التحرك والتنقل بين الصفحات شكل رسوميات أو عناوين
و أخالل مهارة كتابة العناوين الرئيسية والفرعية، وتحقيق الروابط بين األجزاء والمقاطع 

للكتابة في األجزاء  ثابت مع عدم تجزئتها في الصفحة الواحدة، واستخدام أسلوب الصفحات
 والصفحات المرتبطة.

حتى ال يؤدي إلى إجهاد العين في تتبع السطور  أعمدة شكل على المعلوماتي المحتوى تصميم -3
ويذكر الباحثون أن السطر يجب أن  ،الطويلة، ولتوفير مساحات بيضاء تخفف من هذا اإلجهاد

الكثافة  ، مع تجنبا  بنط 14إلى  12بين بحيث يتراوح حجمه  حرفا   62و 42يتراوح ما بين 
 السوداء، والخطوط المائلة.

مفتاحية  ، وتضمين النصوص كلماتوالرأسية، وتضمينها عناوين مركزة األفقية القوائم وضع -4
 مميزة، وعناوين دالة، وكتل قصيرة من النص.

من عملية حصوله على  ئألنها تشتت انتباه المستخدم، وتبط والمتحركة الوامضة العناصر تجنب -5
 المعلومات.

النص على الشاشة، كاستخدام األلوان المعبرة، لعرض الخصائص التيبوغرافية المختلفة  استخدام -6
 والبارزة. والخطوط الواضحة

بالتركيز  المستخدم لدى فرةامتو  المستخدمة الحروف أشكالأثناء عملية التصميم أن  في التأكد -7
 على أنواع الخطوط األكثر شيوعا .
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 ئالتي تبط رافيكيةغأو المزركشة، والصور والعناصر ال المنقوشة األرضيات استخدام من الحد -8
من عملية تحميل صفحة الصحيفة اإللكترونية، كما يجب أن يقلل من طولها، وال يمدها على 

 أكثر من شاشة.
يعيق عملية  اإلعالمي المحتوى عرض في اإلطارات استخدامأن  Jackob Nielsonيؤكد  -9

 دق أن المتصفحات الحديثة والسيمامعقول،  استخدامها بشكل، ويرى ضرورة الطباعة والتصفح
في إبراز المعلومات، والفصل بينها  حلت هذه اإلشكاليات، وبالتالي يمكن االستفادة من مزاياها

 .أحيانا  
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 :اتمةخ
جزءا  أساسيا  من وسائل اإلعالم الجماهيرية التي  صبحت الصحافة اإللكترونية في الوقت الحاليأ

للحصول على المعلومات،  ةدر األساسياالمصواحدة من  ونهاديع  يستخدمها الماليين من المستخدمين، و 
 الوسائل باقي عن ةفمختل لةيوتتمتع هذه الصحف بالعديد من الخصائص والسمات التي جعلتها وس

التي  نترنتاإلوميزات  ميزاتها من تستفيدو فهي تجمع هذه الوسائل معا ،  ية،نو يوالتلفز  واإلذاعية الورقية
 لىإويشكل تصميم هذه الصحف الخطوة األولى في طريق نجاح هذه الوسائل ووصولها  ،عبرها تظهر

 وأسس ،المختلفة التقليدي الصحفي اإلخراج وأسس طرائق على المصممون يعتمد لذلكالمستخدمين، 
 .وحاجاته لضمان نجاحها، وضمان تحقيقها لمتطلبات المستخدم اإلخراج الصحفي اإللكترونيق ائوطر 

خراجهم لهذه الصحف المصممون في تصميمهم ستفيدوي مجموعة العناصر الصحفية التيبوغرافية،  من وا 
التي تعتمد عليها الصحافة التقليدية الورقية،  والفواصل والجداول والعناوين، والخطوط كالنصوص
والنصوص  ةكالوسائط المتعدد لوان، والعناصر التكنولوجيةألاو  كالصور والرسوميات رافيكيةغوالعناصر ال

بالشكل الذي يحقق  في بناء هذه الصحف، وذلك من خالل تنظيم هذه العناصر وترتيبها التشعبية
 وهو ما ستتعرض له الوحدة التالية. ،سواء على حد والجمالية االستفادة من ميزاتها الوظيفية
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 ةصاللخا

تضم الصحافة اإللكترونية العديد من مواقع الصحف اإللكترونية سواء لها أصل ورقي أم ال، ومواقع 
واإلذاعية، ومواقع وكاالت األنباء، وغيرها من المواقع اإلخبارية التي تنقل وتحدث القنوات التلفزيونية 

األخبار والمعلومات بشكل دوري، لذلك يصنفها الباحثون إلى صحف إلكترونية كاملة، ونسخ إلكترونية 
ط عن وسائل اإلعالمية موجودة، وتتميز هذه الصحف بالعديد من الميزات والخصائص كاستخدام الوسائ

 المتعددة، والنصوص التشعبية، والتفاعلية واآلنية، ووجود األرشيف اإللكتروني.

ويتداخل مفهوم تصميم هذه الصحف مع مفهوم اإلخراج الصحفي لها، وهما المفهومان اللذان يشكالن 
المرحلتين األساسيتين لنشر هذه الصحف على اإلنترنت، ففي المرحلة األولى، التصميم: يتم فيها وضع 
الخطوط العريضة والثابتة لتوزيع العناصر البنائية للصحيفة اإللكترونية، وفي المرحلة الثانية، اإلخراج 

بما يتفق مع ترتيب وتوزيع يوميا  أو أسبوعيا ، التصميم المتغير للصحيفة دوريا ، الصحفي: يتم فيها وضع 
التصميم المتغير، اإلخراج الصحفي، بناء  على ، ويتم بناء هذا المواد التحريرية والعناصر التيبوغرافية

 مجموعة من األسس النفسية والفيزيولوجية، والفنية والصحفية، وهذه األسس وغيرها من المبادئ واألسس
خراج الصحافة التقليدية واإللكترونية يضعها المصمم بعين االعتبار في أثناء  التي تحكم عملية تصميم وا 

ه الضعف التي تعترض تصفحها بشكل أسهل، لتحقيق االستفادة القصوى تصميمه، ويراعي تالفي أوج
 من خصائصها، وذلك من خالل وضع العديد من شروط بناء المواقع الصحفية اإللكترونية.
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 ينالتمار 

 :الصحيحة اإلجابة اختر

 :اإللكترونية الصحف من ليست .1
A.  والتلفزيونيةمواقع المحطات اإلذاعية. 
B. ورقي أصل لها ليس التي اإللكترونية الصحف مواقع. 
C. األنباء وكاالت مواقع. 
D. التيليتكست. 

 
 التيليتكست D :الصحيحة اإلجابة

 
 :اإللكترونية الصحافة خصائص من .2
A. اآلنية والتحديث المستمر. 
B. التفاعلية. 
C. والنصوص التشعبية استخدام الوسائط المتعددة. 
D.  (A )و (B )صحيحان. 
E. صحيح سبق ما كل. 

 

 صحيح سبق ما كل E إلجابة الصحيحة:ا
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 .الرصين الذي يتسم بالوقار والجدية يفضل الشباب التصميم .3
A. صح 
B. خطأ 

 
 خطأ B اإلجابة الصحيحة:

 
 ما باختيار تنصح النفسية والقاعدة واإلناث، الذكور بين الصحفي لإلخراج النفسية األسس تفرق .4

 .الجنسين إلى موجها   كان إذا الرجل عن يعبر
A. صح 
B. خطأ 

 

 صحA  إلجابة الصحيحة:ا
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 ةسعاتالالتعليمية الوحدة  

 اإللكترونية الصحيفة تصميم عناصر

 والغرافيكية التيبوغرافية العناصر - التقليدية العناصر

 

 :العناصر

 .مقدمة

 .الصحافة اإللكترونيةعناصر تصميم 

 : التيبوغرافية العناصر

 .النصوص 
 .العناوين 
 .الخطوط 
 الجداول واإلطاراتلفواصال :. 
 .الصور والرسوميات 
 .األلوان 

 .خاتمة
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 :التعليمية األهداف

 :أن على قادرا   الطالب يكون أن يجب التعليمية الوحدة هذه دراسة بعد

 .اإللكترونية الصحافة تصميم ليدية فيالتق عناصرال يحدد

 .النصوصشرح ي -1
 .العناوين يشرح -2
 .الخطوطيشرح  -3
 .الفواصل: الجداول واإلطاراتيشرح  -4
 .الصور والرسومياتيشرح  -5
 .األلوانيشرح  -6

 

العناصر  – العناصر التيبوغرافية – شبكة الويب – الصحافة اإللكترونية :المفتاحية الكلمات

النص  –سطوراتساع ال – حجم الخطوط – نوع الخطوط – الخطوط – نقرائيةاال – رافيكية النصوصغال
 – العناوين المجمعة – العناوين الرئيسية – العناوين الثابتة – العناوين المتغيرة – العناوين – القيادي

 – الوظيفة التصويرية – الوظيفة التفسيرية – ينيةيالوظيفة التز  –الصور – المقدمات – العناوين الفرعية
 -الوظيفة التيبوغرافية  –الوظيفة البصرية  – بطوظيفة الر  – الوظيفة االتصالية – الوظيفة اإلخبارية

الرسوم  –الرسوم التعبيرية  – الرسوم الكاريكاتورية - الرسوميات – اإلطارات – الجداول  الفواصل
 .البيانية
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 مقدمة: أول  

وما تتضمنه من الخطوط  النصوص تشكل
 ،والصور الثابتةوالعناوين، والفواصل والجداول، 

وهي العناصر التي  ،العناصر البنائية التقليدية
عن الصحافة الورقية عندما انتقلت إلى ورثتها 
خرجين في البيئة ، إال أن المصممين والماإلنترنت

 اإللكترونية استخدموها ووظفوها،
 

 

خدم الرسالة وبما يبما يناسب هذه البيئة،  ا للمتطلبات البصرية والتقنية للوسيلة الجديدةوهخضعوأ
من اإلمكانيات المتطورة  نفسه الوقت فيواستفادوا ويحقق وصولها إلى المستخدمين بنجاح،  ،ةعالمياإل
التي  لوانتدرجات األأو توفير الماليين من  أنماط الخطوطمن توفير العديد لتي وفرتها هذه البيئة، كا

ن كان م يكن باإلمكان رؤيتها في الصحافة التقليديةليمكن استخدامها في هذه المواقع، والتي  بعض ، وا 
 .الغرافيكيةصر اعنهذا العنصر بالتحديد أنه يدخل ضمن الن يرون في يالمصمم

 

التيبوغرافية التقليدية المستخدمة في تصميم وبناء الصحيفة  لعناصرلالوحدة سيتم التعرض في هذه 
قواعد استخدامها في طرق تقديمها، و و  ،والفواصل والعناوين والجداول والخطوط : النصوصاإللكترونية

 لصور الثابتةاك األخرىكما سيتم التعرض للعناصر التقليدية  ،هذه الصحف، والوظائف التي تؤديها
 .الغرافيكيةمسمى العناصر  عها ضمنضأن يوهي العناصر التي يفضل بعض المصممين  ،واأللوان
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 التيبوغرافية البنائية العناصر: ثانيا  

 النصوص: -أ

في اعتماد الصحف  ىكز األولاالمر  تحتلت النصوص مازال
على  ،شكلي والدالليفي بنائها ال اعليهاإللكترونية والورقية 

 ةالرغم من احتواء اإلنترنت على عناصر بنائية ذات مقدر 
 ،عالية على نقل المضمون إلى القارئ في يسر وسهولة

سيما الصحفي هو الوعاء الذي يحمل المعاني والفالنص 
لمستخدم، وذلك ى الإواألفكار التي يريد الصحفي توصيلها 

النص في بعض  مويض ،باستخدام الحروف المتعارف عليها
ولكل  ،العناوين والمقدماتو  الخطوطالفنون الصحفية عادة: 

قواعد تحكم حركته داخل  ةالثالثالعناصر هذه نوع من 
  نقرائية في اال ختصرةالبناء الشكلي للصحيفة والم

Readability،  ح القارئ بصريًا ونفسيًا يتقديم شكل ير إلى  النص نقرائيةافالمخرج يهدف من وراء
الدخول إلى النص من خالل  طريقةد يحدكما يهدف إلى ت ،لتحقيق التوافق بين الشكل والمضمون
 العناوين األساسية والفرعية والمقدمات.

 

"سهولة قراءة  بأنهانقرائية بوغرافيا االيعلماء الت فيعر  و 
من العوامل تؤثر على  مجموعةويحددون  ،العين للنص"

 ،بالبنية األساسية للنصبعضها رتبط ، والتي ينقرائيةاال
كنوع الخط وحجم السطر والعناوين، ويرتبط بعضها 

، وسيأتي الخلفيات واألماميات والتباين باأللوان مثلاآلخر 
ذكرها في الحديث عن العناصر الغرافيكية، ومن هذه 

 :العوامل
 

لى اليمين في  ،ناحية اليسار في اللغة الالتينية، المستخدمة لغةوال يتناسب بماالنص  محاذاة -1 وا 
 .اللغة العربية
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 المقدم في النص.بما يتفق مع المضمون  نوع الخطستخدام ا -2
 أو ثالثة على األكثر من الخطوط في النص. حجمين من أكثر استخدام تجنب -3
وغير التقليدية، إال بما يتناسب  المزخرفة الخطوط استخدام وعدمالبساطة في استخدام الخطوط،  -4

 أو الدينية أحيانًا. أو التاريخية مع المضمون المعلوماتي المقدم، كالموضوعات التراثية
 .بخط أكبر من النصوص مثل العناوين والمقدمات Leading textلقيادي استخدام النص ا -5
 .بما يشابه طول السطر المستخدم في الصحافة الورقية طول السطر تحديد -6
دون التعدي على المساحة المخصصة للمحتوى من  المسافات بين النصوص والهوامش تحديد -7

 المعلوماتي.
 باستخدام ألوان متباينة. تبين النص والخلفيا التباينتحقيق  -8
ووضع خط تحت  ،والعريض ،الخط المائلاستخدام  :، مثلمبالغة دونمن  اإلبراز أدوات استخدام -9

 ن النص.يلو تو  ،الكلمة

 

 :النص في المتضمنة العناصر

 المتضمنة العناصر من مجموعة النصوص وتضم
قوة التأثير  تعطيها التي العناصر وهي فيها،

 إلىعلى القارئ الذي يستطيع التوصل  المطلوبة
 ،أفضل بشكل فيها المتضمنة واألفكار المعاني

 والمقدمات، والعناوينوهي الحروف أو الخطوط، 
 :القيادي النص عليها يطلق ما أو
  
، ويتوقف نجاح المادة النصية امنه وُتشكل تُبنى الذي األساسف و الحر  شكلتو  :الخطوط أو الحروف -1

قبال القراء عليها، على حهامدى وضو و هذه المادة   :: نوع الخط وحجمه واتساع السطوروا 
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 نوع الخط: -أ

 اإللكترونية للصحيفة لويبتتيح تكنولوجيا ا
ويقوم  ،مجموعة من الخطوط في صفحتها

هذه الخطوط  عن مستعرض الويب بالبحث
ذا لم يدعم ،بترتيب كتابتها يقوم بوضع  هاوا 

  ذه الخطوط.الخط االفتراضي بداًل من ه
 :نقرائيةكبير على اال المستخدم يؤثر بشكل نوع الخط قد أوضحت الدراسات أن

  الخطوط التي ال تحتوي على زوائدSans-Serif،  من تلك التي تحتوي  قراءتهاأفضل في
 .كالخطوط الكوفية مثالً  على زوائد

  الخطArial  نقطة 12حجم ب للقراءةهو أفضل الخطوط. 
  الخطTimes New Roman  أكان ذلك في سواء في القراءة عبر الشاشة هو األسوأ

 .الخطوط الكبيرة أم الصغيرة
  خطVerdana خط  المصممون أن د  وقد ع ،تهاءفضل في قر هو األArial  هو األفضل

 .فضل بالنسبة للنص المستمرفهو األ Verdanaأما  ،بالنسبة للعناوين والمقدمات
 .هذه القواعد تصدق على الخطوط اإلنجليزية وال تصدق على الخطوط العربية

االتساق ووحدة  يجادأمٌر ضروري إلها كما دلت الدراسات على أن استخدام عائلة الحروف نفس  
 في العناوين وقوالب النصوص، واألزرار والقوائم. هاالرؤية، فيجب استخدام عائلة الحروف نفس  
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 :الخط حجم -ب

 سبيةن مقاييس   اإلنترنت صفحة تستخدم
 المستخدمة، الحروف أحجام تحديد في

 من العديد التحديد هذا ويالقي
 :منها اإلشكاليات

 
 بعض تدعم ال المتصفحات بعض 

 للشاشة أن كما الحروف، أحجام
 .اختالفها في كبيراً  تأثيراً 

  لغة البرمجة المستخدمة في تصميم
 CSSهذه الصفحات، فلغة الـ 

  تسمح باستخدام الخطوط الكبيرة، 

، أساليب مختلفة لتحديد أحجامها منها التقسيم االثنا عشري، HTMLبينما تعتمد لغة الـ 
 والتقسيم السداسي، والتقسيم السباعي.

 
 في المستخدم الحجم من األكبر الحجم أنه المثالي الخط حجموقد اتفقت الدراسات على 

 مع مراعاة القواعد التالية: الورقية ةالصحاف
 حجم خطوط المقدمات أكبر من حجم خطوط المتن النصي بنقطتين. -1
 أكبر من حجم خطوط المقدمات بنقطتين أيضًا. حجم خطوط العناوين -2

ألصغر، ولتنظيم الصفحة ى الإمن األكبر  وذلك لمساعدة عين المستخدم على التدرج البصري
 جذاب.سلس و  لبشك
 
 :السطر اتساع -ج

 منها: مختلفة بعواملالمستخدم في عرض المحتوى المعلوماتي طول السطر  يرتبط
 مالمستخد   عين. 
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 الشاشة ووضوح تباين. 
 ضالمستعر   نوع. 
 هاوعددُ  الحروف حجم. 

تحديد طول  خاللها من يمكن التيالقواعد  من مجموعةإلى ن و التيبوغرافيتوصل قد و 
 :منها ،السطر
 والبيكسل: بوصات الثالث قاعدة  

ألن حركة  ؛بوصات ثالث يتجاوز الأ يجب السطر طولإذ ترى هذه القاعدة أن 
في هذه المسافة، وأن المستخدم سيفقد هذا  أقصى تركيز لهاكون في العين ت
ن طول أفترى  أما القاعدة الثانية ،إذا كان السطر طويالً  فقد مسار القراءةيو  ،التركيز

 عندما يكون تباين الشاشة بوصة 3.8بيكسل، أي  365السطر المناسب هو 
 بيكسل. 688×888

 صفهاون األبجدية الحروف قاعدة:  
 اللغة حروف عدد يحتويهو الذي  أن طول السطر المناسب وترى هذه القاعدة

 42هو  )العربي( ، وبناًء على ذلك فإن عدد الحروف المناسبة في السطرهاونصف  
 .اً حرف

 باثنين النقاط عدد جداء قاعدة : 
 × بالنقطة الخط حجميقاس من خالل معرفة  أن طول السطر ورأت هذه القاعدة

 نقطة. 28نقطة، فإن طول السطر يساوي  14، فإذا كان حجم الخط اثنين
 الكلمات عدد قاعدة: 

 يتاثن إلىعشر  من من الباحثين من رأى أن عدد الكلمات المناسبة في السطر
غ البصري، ويمنع الزي   ، مما يعطي للمستخدم فرصة إيجاد السطر التاليكلمة ةعشر 

 إلى خمس عشرة كلمة. يثمان نال يزيد عسطر يجب أأن ال ورأى بعضهم اآلخر
 الحروف عدد قاعدة:  

 78إلى  حرفاً  خمسين عن يقل أال يجب السطر طولأن عدد الحروف ترى قاعدة 
 :حرفًا، ووفقًا لهذه القاعدة

 عرض السطور الطويلة أفضل من السطور القصير. 
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 .من غير المفضل تقسيم الصفحة إلى أعمدة 
)القيادي  النصالعناوين والمقدمات ) -2 Leading Text: 
وتساعده  ،التي تقود القارئ إلى المتن، وهي العناوين والمقدمات أي المكتوبة بخط كبير لنصوص  ا شمليو 

ثارة لالنتباهوسهولة، وهي العناصر األكثر جذبًا  على التنقل فيه بيسر  لالهتمام. وا 

 

  

   

أ- العناوين:
تتفاوت  أهمية  العناوين  من  صفحة إلى أخرى  في  الصحيفة
 اإللكترونية،  لكنها  وبشكل  عام  من أهم العناصر التيبوغ ارفية
في  بناء  الصفحات  وتحديد  هيكلتها،  لذلك  يجب  أن  تتسم

 بالصفات التالية:
، وعدم تعدد أسطرها، تحقيقًا لمبدأ اإليجاز البساطة -1

 على اإلنترنت.

، وعرضها إما بأسلوب المحتوى في الوضوح -2
  أسلوب األعمدة، أو أي اإلخراج الصحفي العمودي 

 اإلخراج الصحفي األفقي الذي يتيح نشر الموضوعات بشكل عرضي.بأسلوب 

 :التيبوغرافية الناحيةالعناوين من  وظائف
 :التالية الوظائف تحقق العناوين فإن ةالتيبوغرافي الناحية ومن
 والمعلومات، وشرح حقائقها بشكل مختصر.بمحتوى األخبار  التعريف
، وغير اإللكترونية الصحيفة شخصية وتوضيحتحديد  -1

 اإللكترونية.
والترويج له من خالل العنوان الذي  الموضوع تسويق -2

 تصفح المادة أو الخبر الصحفي.ى لإيدعو المستخدم 
 الفنيوالمساهمة في إخراجها  الصحيفة، اذبيةج زيادة -3

 .ورغباته المستخدم ميول مئيال بشكل
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 :اإللكترونيةالعناوين بالصحف  أنواع

 :هما رئيسين نوعين إلى عامة بصفة اإللكترونية الصحف في العناوين قسمتنو 

 ،آخر ىلإ تحديث من أو ،آخر إلى عدد من تتغير ال التي اوينالعن وهي :الثابتة العناوين -1
 شكل على الصحف تضعها ما وعادة ،الثابتة أبوابها عرض في اإللكترونية الصحف وتستخدمها

 جهة من الكتابة فيها تبدأ التي الصحف من اليمنى الجهة في البعض بعضها تتلو عناوين
 .اليسرى الجهة من الكتابة فيها تبدأ تيال الصحف في اليسرى الجهة ومن ،اليمين

 الثابتة شبه عناوينها تقديم في الصحيفة من اليمنى الجهة تستخدم قد اإللكترونية الصحف أن كما
 .للموقع الجوهري غير التحديث لمتطلبات وفقاً  للتغير تخضع التي وهي

 وتشمل: آخر ىلإ تحديث نم أو ،آخر إلى عدد من تتغير التي العناوين هي: المتغيرة العناوين -2
 وتكون مميزة من ناحية  ،مقدمات على تحتوي التي العناوين هي :الرئيسية العناوين

 تشغل أنها كما ،الصفحة صدر في العناوين هذه وتوضع ،والحجم والمساحةالموقع 
 في مستخدم خط أكبر نيكو  فيها المستخدم الخط ألن نتيجة غيرها من أكبر مساحة

 .الصحيفة
 في  هاتضع لكلذ، من وجهة نظر الصحيفة ةأهمي األقلهي العناوين  :المجمعة العناوين

 نهاية الصفحة وراء بعضها البعض دونما تمييز من ناحية الموقع أو المساحة أو الحجم.
 ذات نص فائق إال وتكون عادة للعناوين الرئيسية  التابعةهي العناوين  :الفرعية العناوين

رض الموضوع يصل إلى حجم النص المستخدم في ع ًا،أن حجمها عادة ما يكون صغير 
 أو الخبر أو أقل منها.

 

 كعناصر تيبوغرافية في تصميم الصحيفة اإللكترونية: ُتستخدم التي العناوين

صحيفة كعناصر تيبوغرافية في تصميم ال ستخدمتُ  التي العناوين من مجموعة هناك أن ماك
 اإللكترونية، ومنها:

 فيها عرضأعلى النافذة التي تُ  التصفح برامج معظم في ويظهر :Titleالصفحة الـ  عنوان -1
نما في النافذة التي نفسها ، وهذا العنوان ال يظهر في الصفحةTitle Bar الـ في الصفحة ، وا 
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عرف على الصفحة ، وهذا العنوان يساعد المستخدم على التا المتصفح الستعراضهاهيفتح
 التي يقف عندها.

 نوعين من العناوين: ويضم هذا العنوان :Headingالمادة  عنوان -2
وتعريف وخلفية  ، من مقدمةالنص أقسام إلى يشيروهو النوع الذي  :التحليلي العنوان -أ

 وخاتمة. تاريخية
هم ، ويساعد المستخدم على فالنص مضمون يحملوهو العنوان الذي  :العرض عنوان -ب

محتوياته، وهذه العناوين من أهم العناصر التي يسعى المصمم إلى إبرازها، باستخدام 
 أو األلوان، أو استخدام الخط المائل، أو إضافة الحركة إليه الحجم األكبر من الخطوط

 أو جعله يومض.
 :المقدمات -ب

تزايدت أهمية المقدمات من الصحافة 
في الصحيفة  فالقارئ ،اإللكترونية

بتصفح العناوين  يكتفيلكترونية اإل
 بيد أن الصحف اإللكترونيةوالمقدمات 

 ،الجمالي والشكلي للمقدمات تتجاهل التقديم
وربما تكتفي بكتابتها بخط المتن األصلي 

 .هنفس
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 الفواصل: ثانيا  

 
، والتي تكون حدودًا فاصلة بين والعرضية الطولية الخطوط بمثابة تعد وسائل الفصل بين المواد

لكي ال تختلط بعضها بالبعض اآلخر في عين القارئ، ويتحدد نجاح الفصل بين الموضوعات المختلفة، 
 :عدة اعتباراتالمواد ب

بحيث ال يشك المستخدم في انعدام الصلة بين الموضوعات المنفصلة، أي تنظيم  الكافي الوضوح -1
 القراءة بحيث ال تختلط عين القارئ بين المواد المتجاورة.

 مثل إحاطتها بإطار أو جدول. لبنائيةا العناصر بعض تأكيد -2
براز المادة الصحفية و للصفحة جمالية قيمةإضافة  -3  الموضوعات داخل إطار. خاصةب، وا 

 

 :الصحفية والموضوعات األخبار بين للفصل اإللكترونية والمواقع الصحفالتي تستخدمها  الفواصل

تستخدم الصحف والمواقع اإللكترونية العديد من 
لفصل بين األخبار والموضوعات الفواصل ل

الصحفية، كالخطوط الرأسية )الجداول( للفصل 
بين الموضوعات، و)اإلطارات( للفصل بين 

ستخدم الفواصل للتأكيد على الصفحات، إذ تُ 
المضمون من زاوية، وفصله عن الموضوع 

 المجاور من زاوية أخرى.
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 :الجداول-1

 هي الخطوط التي تسعى كل المواقع
والصحف اإللكترونية إلى استخدامها 

 على المنشورة التحريرية الموادللفصل بين 
قسم إلى ، وتُ كامالً  فصالً  الموقع صفحات

 خطوط طولية )الجداول الطولية(، وخطوط
 تكون ، وقدعرضية )الجداول العرضية(

 أو ظاهرة الجداول
 

 ترتيبها في صفوفى لإعلى القوائم من البيانات التي تحتاج  استخدامها قتصري المخفية، و 
وتنظيمها والتحكم بها  وأعمدة، بل يتعدى ذلك إلى استخدامها في تصميم الصفحات نفسها

 متغيرة ومناطق ثابتة، مناطق إلى الصفحة لتقسيم Tablesستخدم الجداول تُ إذ  ،فعالة بصورة
و أ الصفحة تصميم في ، وتحتوي على نصوص وصور، وتتيح هذه الجداول مرونةً الحجم

 اإلضافة إلى التصميم األصلي، ويرجع استخدام الجداول إلى:
المعلومات المطلوب عرضها على  حاجة -أ

لعرضها، مثل قائمة  الجداول إلىالصفحة 
من األرقام تمثل درجات الحرارة، وصفوفًا 

 تحوي أسماء المدن.
بصورة تيسر المعلومات  تنظيمالحاجة إلى  -ب

 من سهولة وسرعة قراءتها.
 على الصفحةالمعلومات  تحديثر يتيس -ت

 .، وبصورة سريعةالحق في وقت
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يمكن أن و  ،ييسر القراءة جذاب تصميمأسلوب لتنظيم محتويات الصفحة في اول الجد -ث
مثل الصور والروابط  من المعلومات، وليس مجرد النصوص كثيرة تحتوي على أنواع

 المعلومات التي يمكن عرضها فيه. التشعبية والفقرات، ومن ثم فهي ال تشكل قيدًا على نوع
 منلجزء  هذه األدوات في البيئة التكنولوجية تسمحو أدوات الفصل،  آخر من وهي نوع :اإلطارات -1

 ( أو ملفينعن طريق تركيب صفحتين )إطارين تغيير دونمن و  أن يظل ثابتاً  الويب مستعرض
ظهارهم مرًة واحدة في صفحة أو أكثر منها إطارًا من إطارات  بحيث يحتل كل ملف ،واحدة، وا 

 :ةيدعد مزايا اإلطارات في تصميم الصفحاتالشاشة، ويحقق استخدام 
مع  مستقل وكأنها نوافذ مستقلة إطارفي  في صفحة واحدة، كل ملفعدة  ملفات عرض -أ

 متكاملة للقارئ. بصورة المعلوماتعرض أي إلى آخر،  إمكانية التنقل من إطار
هو محدد، و  داخل إطار الصفحة على ثابتة بصورة المعلومات بعض حفظتتيح إمكانية  -ب

مع عرض  اإلطار الذي يعرض محتويات الموقع التي تتيح للقارئ التنقل بين موضوعاته
 آخر.ر هذه الموضوعات في إطا

 تدعم أن بعض برامج التصفح ال  :منها في استخدامها تكالمن بعض المشإلطارات وتعاني ا
على  اه، لذما يسبب إحباط  وللقارئ  ضاء لهاوال تتفهم اإلطارات، األمر الذي يجعل الصفحة بي

 المصمم والمخرج أن يكون حريصًا على أن يتناسب تصميم الصفحة مع أنواع المتصفحات كافةً 
 أو توافر تصميمين للصفحة، أحدهما يستخدم اإلطارات، واآلخر ال يستخدمها.

جميل وجذاب،  بشكل كعناصر للفصل بين الموضوعات األيقونات ويضيف بعض الباحثين
 .قصد بها بعض العناوين أو النصوصرسوم صغيرة تحمل داللة معينة، وقد يُ  واأليقونات

 

 الصور: ا  لثثا

 مسواء بصفة مستقلة أ ،الحديث عن أهمية الصور من الناحية اإلخراجية من الدراسات تناولت كثير
التي تؤديها داخل البناء الشكلي للصحيفة من الوظائف  أهميتها الصور تكتسب عامة وبصفة ،فردةنم

وتشترك مع العناصر األخرى في بناء جسم الصفحات، وتؤدي  ،وذلك وفقًا الستخداماتها داخل هذا البناء
 :منها الصورة الصحفية وظائف متعددة
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 الحديثة الصحافة في التحريرية المادة بها نافست التياإلخبارية  الوظيفة. 
 بعدوت صفحاتها، على والحركة الحيوية وتشيع الصفحة جوانب تضيء فهية الجمالي الوظيفة 

 .عنها والجمود الملل
 نماطاألو  اإلعالمية الرسالة نقل في والعناوين المتن حروف جانب إلى والرسوم الصور تقف كما 

 على الجاذبية إضفاء مجرد الصورة دور يعد فلم القراء، جمهور إلى المختلفة التحريرية
نو  الصفحات،  األحداث، ومالحقة ة،فيالصح شخصية وتكوين المعاني تجسيد في لمساعدةا ماا 

 .تعكسها التي للقضايا وأشمل عمقأ مفه تحقيقو 

، ومزيدًا من الجذب والقوة على دور الصورة وتأثيراتها المتعددة فعالية الصحفية الرقمية الصور فيضتو 
ن هذا التغيير باالتجاه نحو التصوير الرقمي، واالستفادة بما قدمه وتصدرت الصورة الصحفية االستفادة م

 .فضلل أوتعديل األلوان، وتخزين الصورة لحفظها بشك تغيير اإلضاءة :الحاسب من إمكانات مؤثرة مثل

الصورة التي تنطق بالمعنى، وتكمل للقارئ متعته بالخبر، حيث أصبحت  قصد بالصورة الصحفيةويُ 
 عملية أساسية وحيوية في حياة الصحف والمواقع اإللكترونية. يدةالصورة الج

من  رية، وكل منها يختلف عن غيرهويزخر عالم الحاسب بالعشرات من أنواع الملفات الرسومية والصو  
وتتكون الصور من شبكة  ،منها الدقة وعدد األلوان التي يستوعبها، والحجم التخزيني للملفعدة نواٍح 
في الشبكة موقع لون معين، ويتم تخزين الصورة الرقمية بالطريقة وكل نقطة تمثل ، Pixelsـ من الدقيقة 

 باستخدام ويتم ضغط كل هذه األرقام بالحجم، ويمكن ضغط الصورة بسهولة ،ل كل لون برقمذاتها، ويمث  
على نوعين من بصورة عامة  إللكترونيةاوتعتمد المواقع والصحف  ،ساليب مختلفة لضغط الصورةأ

 ن سبق ذكرهما في وحدات سابقة.ان اللذا، وهما التنسيقJPEG، وصورGIFالصور، هما صور الـ 

 ،تهودق تهبراعل وطبقاً  ،لهدفه طبقاً  المناسب حجمها وتحديدالمخرج الصحفي بعملية إبراز الصورة  ويقوم
 Photoshopبرنامج الـ ك تخدمةمن خالل برامج معالجة الصور المس حذف األجزاء غير المهمة يمكنهو 

حفية هو تحديد إن إخراج الصورة الصف وبصورة عامة ،ةباج صورة مشوقة وجذاخر الذي يعمل على إ
من حيث موقعها في الصفحة، وأسلوب عرضها،  الشكل الفني الذي ستظهر فيه الصورة الصحفية

 خاص الفوتوغرافية، ألنه صمم بشكل مثالي لتخزين الصور JPEGعمومًا إن تنسيق  ،وطريقة تقديمها
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 والصور البيانية والرسوم كاألشكال ،مثالي لتخزين صور صفحة الويب GIFلتخزينها بفعالية، وتنسيق 
 .المتحركة والرسوم

 

 :استخدامها حيث من اإللكترونية بالصحف الصور أشكال

 الصور سلوبأ :هما أسلوبين وفقور الص بإخراج لكترونيةإلفي المواقع والصحف ا والمصمم المخرج يقوم
 من أشكال ثالثة اإللكترونية الصحف تقدمها التي الصورتأخذ  كما المتحركة، الصور وأسلوب الثابتة،
 :استخدامها حيث

 هاوتتعدد أنواع ،القارئ إلى معلومات وهي التي تقدم :واإلخبارية المعلوماتية الصور -1
ومنها أيضًا  ،واإلبهامية والموضوعية الشخصية الصور: ثالفمنها على سبيل الم ،وتقسيماتها

 .والرسوم الساخرة ،التوضيحية رسومال
 

 
ويقوم بعملية ربط بصري بين القارئ  ،صحيفةشخصية ال يحملوهو الذي  :الصحيفة شعار -2

 .حيفةوالص
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 لىإمن النصوص لتقديم شكل جمالي  تستخدم الصحف هذا النوع بدالً  :كروابط الصور -3
 .المستخدم

 

 

 :اإللكترونية بالصحيفة الصور وظائف

 

 

 :هي الوظائف من عددبفالصور عادة ما تقوم  ،واألشكال األنواع كانت مهما

 وللتأكيد عليه. المرئيالشكل  تقديمالمتمثلة في  :Decorative ينيةيالتز  الوظيفة -1
 في النص.العناصر المذكورة  وتحتوي :Representationalالتصويرية  الوظيفة -2
المذكورة العالقات بين العناصر  تصويرالمتمثلة في  :Organizationalالتنظيمية  الوظيفة -3

 في النص.
 .األشياء حدوث كيفية توضيحالمتمثلة في  :Explanativeالتفسيرية  الوظيفة -4
، ويتفق مصممو عليه الستحواذوا القارئ انتباه جذبفي  فعال للصورة دور :بصريةال وظيفةال -5

الصحف على أن الصورة الالفتة للنظر ربما تكون أفضل وسائل جذب عين القارئ إلى 
فضلها في هذا الصدد إذ يمكنها تسجيل تفاصيل األشياء أ الصورة الفوتوغرافيةتعد الصحيفة، و 

 من الواقع، فضاًل عن أنها تستطيع جذب االنتباه بشكل أسرع. قريب بشكل
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وطريقة إخراجها،  كان شكلها أياً  أحد العناصر التيبوغرافية تمثل الصور :التيبوغرافية الوظيفة -6
كما  ،األخرى ةالعناصر التيبوغرافيكما ، هميتهاأحسب  خباراألالصور في تصنيف  وتساعد

يجادستخدم في تثبيت أركان الصفحة، تُ  يتميز  عنصرًا تيبوغرافياً  صفحة جذابة باعتبارها وا 
 بالثقل.

 اإللكترونيةنافس بها الكلمة في الصحافة تالتي  للصورة وظيفتها اإلخبارية التصالية: ةالوظيف -7
 وقد ازدادت أهمية الصور والرسوم الصحفية بعد نجاحها في ،المطلوبة المعلومات نقلفي 

وأنها  ،بالواقععلى ربط مضمونها  عن أن الصورة أقدرُ مختلف وسائل اإلعالم األخرى، فضاًل 
 واألشياء. ستعمل إلشباع فضول القارئ إلى شكل األشخاص واألماكنتُ 

متشعب  كرابطاإلنترنت عليها، وهي وظيفتها  أضفاها وهناك وظيفة أخرى للصور والرسوم -8
Hyperlink، أو لتوضيح معين موضوع لتوضيح ستخدمتُ  نترنتاإلوالرسوم على  فالصور ،

 استخدامها الروابط. مضمون الصفحات في حالة

 

 :والرسوم الصور استخدامالتي يراعيها المخرج عند  المعاير

 المبالغ االستخدام فإن ،الصور ةأهمي من بالرغم
 ،الصور والرسوم وظائففهم  وعدم   للصور،
يؤدي إلى إحداث تأثيرات  المستخدم على وتأثيراتها

 يراعي   أن يجبعكسية الستخدامها، ومن هنا 
دًا من المعايير عند استخدام الصور المخرج عد

 والرسوم تتمثل بما يأتي:
 

 

 .أو الموقع نوعًا من الواقعية الصحيفة إلكساباستخدام الصور والرسوم  -1
القارئ انطباعًا  حتى ال تعطي   و األلوان البراقةأ الرمادية اللونية الدرجات ذات الصور تجنب -2

 خاطئًا عن الموضوع.
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وتأخذ مدة طويلة كبيرة،  ألنها تتطلب سعات تخزينيةً  ؛على الشاشةر المبالغة في حجم الصو  عدم -3
وتعتمد آخر،  مما يجعل متصفح المواقع يمل منها، ويتحول إلى موقع في التحميل على اإلنترنت

 في البوصة. Pixelsبعدد الـ  د، ويتم قياس التحديResolutionجودة الصورة على قوة تحديدها 
 التابعة لها، وتوظيف الصورة في المكان المناسب. ةيالتحرير  والمادة صورةال حجم بين التناسب -4
تزان والتباين والبساطة، والتكامل مع ال، ويتوافر فيها عناصر ااإلخراج جيدةأن تكون الرسوم  -5

 الموضوع.
 بعكس رسوم الكاريكاتير. الرسم في الطبيعية النسب على تحافظالرسوم الخطية يجب أن  -6

 

 يكاريكاتير ال الرسم

طريف  بشكل األشخاص تصويرهو عبارة عن 
، ويبالغ في إبراز يجسد مالمح الشخصية الواضحة

ما يتميزون به من سمات، وقد يستخدم الكاريكاتير 
الكالم أو ال يستخدمه من أجل التعبير عن 

يقوم  إذاً  ت المضحكة والجوانب الساخرة،المفارقا
ئص الكاريكاتير على إبراز وتشويه الخصا

 المالمحية أو الكوميديا في الموقف أو اللفظ

 

ألهداف في أي واجهة، تخدم عددًا كبيرًا من ا ورة عامةوالرسوم بص ،كنماذج عامة، وليس كأفراد بعينهم
االت النفسية أو مع الصفحة، إلى تحريض الح التفاعلإلى  بصرية إشارات المستخدمين إعطاءمن 

أيضًا في هيئة رسوم رمزية بمصاحبة الرسوم ستخدم وقد تُ  ،األخرىاألحاسيس أو الحاالت العاطفية 
معبرة عن مضمون الباب ومنطوق العنوان المصاحب،  عناوين األبواب التحريرية الثابتة، ويجب أن تأتي  

كمًا معقدًا من البيانات واألرقام قد ال يلتفت  فتعود أهميتها إلى أنها يمكن أن تقدم وأما الرسوم البيانية
في  ىأخر  أرقام مع المقارنة يزانم في األرقامضع داخل المتن، كما أنها تضع هذه إليها القارئ إذا ما وُ 

 وأزمنة متفاوتة. ماكنأ
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 :الويب صفحة داخل الصور وضعية تحكم التي ريالمعاي

عالمية وتقنية تدعم استعمالهادون االر  الصور استعمال إن  بالمجهود يذهب تكاز إلى أسباب علمية وا 
 صفحة داخل الصور وضعية تحكم التي المعايير من مجموعة فهناك ،وعي دون الصحيفة في المبذول
 كما يلي: يوه ،وموقعها على الصفحة ومساحتها ،وحجمها الصور بنوع ترتبط المعايير وهذه ،الويب

 :رةالصو  نوع  -أ
 ،الصحيفة اإللكترونيةعلى دقة الصورة واأللوان الموجودة بها في تحديد الصور المعروضة  تتحكم

 Bitأو وضوح البت  ،Pixel Depthويسمى أحيانًا عمق البيكسل  ،Bit تبالب الصورة دقة تقاسو 
Resolution، بيل المثال فعلى س ،والمراد بها عدد األلوان المتاحة في بيكسل الصورة المعروضة

والبيكسل ذو الثمانية أعماق  ،البيكسل ذو العمق الواحد يحتوي على قيمتين هما األسود واألبيض
 16.777.216يحتوي على  اً تن بيعشر الوالبيكسل ذو األربعة و  ،قيمة لونية 256يحتوي على 

 .اً لون
 :الصورة حجم  -ب

 PNGمن الصور من نوعية  اً حجم أقل GIFنوع الصور في حجمها، فالصور من نوعية  يتحكم
عالقة وثيقة بين حجم الصور، وتحميل  هناكو  ،يحتويان على ألوان أكثرألنهما ، JPEGو

من  زاد أو صور كثيرة العدد الحجمكانت الصفحة تحتوي على صور كبيرة  فكلماصفحة الويب، 
بالصور المنفردة،  األولى تتعلق :وهناك قاعدتان تحكمان حجم الصور ،الصفحةبطء تحميل 

فقد توصل  وبالنسبة للصور المنفردة ،والثانية تتعلق بحجم الصور اإلجمالي في الصفحة
اعتماد من رغم على ال كيلو بايت 58و 25ما بين يجب أن يتراوح حجمها المصممون إلى أن 

أما  ،واضح كلأنها ال تظهر تفاصيل الصورة بشعدا عن كيلو بايت،  35أو  38بعضهم على 
 كيلو بايت. 288ال يتجاوز الـ بالنسبة لحجم الصور في الصفحة، فيجب أ

 الصور من ليتقلوال ،اإللكترونية ةيفالصح في المتغيرة والصور الثابتة، الصور إلى االنتباه ويجب
 من سرعة تحميل الصفحة. زيدولت للنصوص، المصاحبة للصور المجال تفسح حتى الثابتة،

 :الصورة حةمسا -ج
 ماتتبعًا للمعلو  الصورة مساحة تحددتو مساحة الصورة التي تشغلها على الصفحة،  قصد بهاويُ 

زيادة مساحتها، وقد توصل  تبتطل   كبيرةتفاصيل الصورة انت ، فإذا كالصورة تحتويها التي
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نوع ى لإ ةكمساحة مثالية للصورة، وتخضع مساحة الصور  بيكسل مربع 25.888الباحثون إلى 
مساحتها صغيرة وتأخذ شكاًل رأسيًا، والصورة الموضوعية )تجسد  الصورة، فالصورة الشخصية

فال تركن  وتأخذ شكاًل أفقيًا، أما الصورة اإلبهامية )بحجم اإلبهام( تشغل مساحًة أكبر حدثًا معينًا(
 أو مربعة الشكل. لةأو شبه دائرية، أو مستطي أو شكل معين، فيمكن أن تكون دائرية لمساحة

 :الصورة موقع -د
ال تقطع أن ، و وضعها في اتجاه اللغة للصور بالنسبة األفضل الموقعجمع الباحثون على أن يُ 

باحثون آخرون  ، وقد رأى، وال توضع في نهاية النصقراءته ة  قطع استمراريت حتى ال النص
ستمرارية النص، وال توضع في حتى ال تقطع ا من الصفحة منيضرورة وضعها في الجزء األ

بينما رأى  ،أو شغل بصر القارئ بالنص والصورة معاً  لعدم سحب االنتباه من النص نهايته
 كاملة عن الموضوع الصورة فكرة لتعطي   أكثر مناسب أمر آخرون أن وضعها بين العنوان والنص

كسر النمطية في إلى  لتؤدي  ه، و من قبل البدء بالقراءة، وألن الصورة مكملة للنص وهي جزءٌ 
حتى تقود القارئ بما تملكه من  ويطرح باحثون فكرة وضع الصورة فوق العنوان ،عرض الصور
 قراءة النص.قوة جذب إلى 

 

 األلوان: رابعا  

 :اللكتروني الموقع أو الصحيفة في األلوان وظائف

 مميز لكل فئة من العناصر. باستخدام لونبين العناصر المختلفة  التمييز -1
 دة في الصفحة.جو بين الخطوط المو التباين  تحقيق -2
يز بعض الكلمات المفتاحية ي، وذلك بتمالطويل النص داخل البحث عملية يف اإلسراع -3

 باأللوان.
لوان ألللتأثيرات النفسية التي تحدثها ا نظراً  معينة للعناصر ي  معانو  إيحاءات القارئ إعطاء -4

 ية.ر على عين القارئ، ونظرًا للتأثيرات الفيزيولوجية على العين البش
باستخدام  للصفحة ككل، ولبعض الموضوعات داخل الصفحة حدةبالو  اإلحساسإيجاد  -5

 منها.ل ألوان محددة لك
 .األساسية أو المالمح  البصرية  الهوية إعطاء الصفحة أو الموقع -6
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 :األلوان اختيار عند بها اللتزام يجب التي المعايير

 منها: ند اختيار األلوانلتزام بها عالمجموعة من المعايير التي يجب اهناك 

زعاجه. لتفادي إرهاق عين القارئ ، وتجنب نقص التباينالهادئة األلوان استخدام -1  وا 
ألن األلوان هي التي تميز  ؛غير صارخة، وتجنب األلوان الفاتحة جداً  محددة ألوان استخدام -2

 بطء تحميل الصفحةتؤدي إلى  شخصية الصفحة وترسمها، علمًا أن األلوان القوية الصارخة
لى حدوث الزي    غ اللوني.وا 

 تشويه الصفحة.و  ،مما يسبب التراكم في األلواناستخدام ألوان كثيرة متجاورة  عدم -3
ألن العين البشرية لن تميز  ؛واألزرق مثل اللون األخضر المتعارضة األلوان تجاور تجنب -4

 صحيح. لدرجات تلك األلوان بشك
عند توظيف اللون، والذي يحدث في حالة النظر إلى شاشة لوني حاالت العمى ال تجنب -5

 الكمبيوتر في الضوء المنخفض.
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 :اتمةخ
تعتمد الصحافة اإللكترونية في تكوينها وتصميمها على مجموعة من العناصر التيبوغرافية التقليدية، 

من بيئة اإلنترنت ويستفيد المصمم في الصحيفة اإللكترونية والصور، واأللوان والفواصل،  كالنصوص
 مثل: التي تسمح باالستفادة القصوى من كل هذه العناصر ومكوناتها بشكل أفضل وأكثر تنوعاً 

  االستفادة من أنواع الخطوط وأحجامها وطرق إبرازها للتأكيد على النصوص، وعرضها بالشكل
 .للمستخدم الذي يحقق وصولها بشكل سهل وسريع

  أهدافه  ظيفها بالشكل األمثل الذي يخدم عرض النص وتوضيح  االستفادة من إبراز العناوين وتو
 والتعبير عنه.

 وفواصل بين الصفحات. االستفادة من الجداول واإلطارات كفواصل للموضوعات داخل الصفحة 

  االستفادة من إمكانيات أجهزة الحاسب واإلنترنت في دعم الماليين من التدرجات اللونية التي
شكل دقيق في تقديم الموضوعات والصفحات وفقًا لدالالت األلوان ها بسمحت للمصمم توظيف  

 وتأثيراتها النفسية على المستخدمين.

لكن العناصر البنائية األكثر تميزًا والتي تعتمد عليها الصحافة اإللكترونية في تكوينها، فهي العناصر 
يديو، ومقاطع صوتية، ورسوم صوص ومقاطع فمن ن التكنولوجية، والمتمثلة في عناصر الوسائط المتعددة

 متحركة، ونصوص تشعبية، وغيرها من العناصر، وهو ما ستتعرض له الوحدة القادمة.
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 ةصالخال

لتكنولوجي للصحافة التقليدية، وبالتالي يذهب بعض الباحثين إلى أن الصحافة اإللكترونية هي االمتداد ا
فإن بناء هذه الصحافة تأسس أصاًل على العناصر التقليدية التي ُبنيت عليها الصحافة التقليدية، وهي 
العناصر نفسها التي ال تختلف في وظائفها وخصائصها التي تحملها، لكنها تتميز في البيئة اإللكترونية 

في االستخدام، وقدرة على التوظيف لتحقيق االستفادة القصوى من بإمكانيات وسهولة ومرونة أكبر 
الميزات التي تتمتع بها، بحيث تجعل من تصميم الصحيفة اإللكترونية عمليًة أكثر فعالية من الناحية 

 الشكلية والوظيفية في ظل تنافس كبير في بيئة هذه الصحافة.

، الصنف األول: العناصر التقليدية التيبوغرافية، وتضم العناصر البنائية التقليدية صنفين من العناصر
وهي النصوص وما تحويه من خطوط وحروف، وعناوين ومقدمات، والجداول والفواصل، أما الصنف 
الثاني فهو العناصر البنائية الغرافيكية، وتشمل الصور والرسوم الثابتة واأللوان، وهي العناصر المساعدة 

تحمل األهمية نفسها، وتعمل على تقديم الصحيفة بشكل ممتع وجذاب، ومن للعناصر التيبوغرافية، لكنها 
ل المصممون إلى الوظائف العديدة لهذه العناصر، كما تعرفوا على  عالم الصحافة الورقية أيضًا توص 

كبر القواعد التي تحكم آلية توظيفها واستخدامها، لكنهم في البيئة اإللكترونية امتلكوا اإلمكانيات التقنية األ
التي تجعلهم يقدمون النصوص بخطوطها المتعددة األنواع وعناوينها المتنوعة، ومقدماتها الضرورية 
بشكل جذاب ومفيد أكثر، واستخدموا الجداول والفواصل لتنظيم المواد النصية وغيرها من العناصر، 

على إمكانيات الحاسب اآللي،  وتحديد العالقات بينها بالطرق التقليدية والتكنولوجية، كما قدموا باالعتماد
وعلى البرامج التطبيقية المختلفة تنوعات كثيرة وواضحة المعالم والتفاصيل من الصور والرسوم، وماليين 

 من التدرجات الواضحة والجذابة من األلوان.
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 رينتماال

 :الصحيحة اإلجابة اختر

 :التقليدية لتيبوغرافيةا العناصر من ليست .1
A. النصوص. 
B. المتشعبة النصوص. 
C. الفواصل. 
D. األلوان. 

 
 النصوص المتشعبة B :الصحيحة اإلجابة

 
 :الصحافة اإللكترونية تصميم في مةهمكإحدى العناصر ال الصور وظائف من .2
A. الوظيفة التفسيرية. 
B.  ينيةيالوظيفة التز. 
C. الوظيفة اإلخبارية. 
D. (A )و(B )يحانصح. 
E. .كل ما سبق صحيح 

 
 كل ما سبق صحيح. E اإلجابة الصحيحة:
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 .كيلوبايت 58إلى  25يتراوح بين  عرض في الصحيفة اإللكترونيةحجم الصور الثابتة التي يجب أن تُ 

A. حص 
B. خطأ 

 

 صح A إلجابة الصحيحة:ا

 

ضفاء الجمالية إل أنواع الخطوط المستخدمة في النصوص من أفضل المزخرفة ينيةيالخطوط التز  .3
 على النص.

 
A. صح 
B. خطأ 

 

 خطأ B إلجابة الصحيحة:ا
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 ةشر اعالالتعليمية الوحدة 

 التكنولوجية العناصر - اإللكترونية الصحيفة تصميم عناصر

 

 :التعليمية األهداف

 :نأ على قادرا   الطالب يكون أن يجب التعليمية الوحدة هذه دراسة بعد

 .اإللكترونية الصحافة تصميم في العناصر التكنولوجية يحدد .1
 .المتحركة الرسوم يشرح .2
 .الفيديو مقاطع يشرح .3
 .الصوتية المقاطع يشرح .4
 .المتشعب النص يشرح .5

 لعناصرا  

 .مقدمة

 .الصحافة اإللكترونيةعناصر تصميم 

 : التكنولوجية العناصر

 الوسائط المتعددة 
 .الرسوم المتحركة 
 .مقاطع الفيديو 
 .المقاطع الصوتية 
 .النص المتشعب 

 .خاتمة
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الرسوم  – الوسائط المتعددة – العناصر التكنولوجية – الصحافة اإللكترونية :المفتاحية الكلمات

الصوت  – الموجات التماثلية –المقاطع الصوتية  – SWFرسوم الـ  – GIFرسوم الـ  –المتحركة 
ملفات الـ  – VFWملفات الـ  – Quick Timeملفات الـ  – مقاطع الفيديو – النص القيادي –الرقمي

MPEG – نظرية النص المتشعب – تكسير النص – النص المتشعب – البث المباشر – التحميل – 
النص المتشعب  – النص المتشعب المحلي – النص المتشعب الخارجي – النص المتشعب الداخلي

الروابط التشعبية  – رافيكيةغالروابط التشعبية ال – النص المتشعب والقائم باالتصال – والقوى الفاعلة
 .النصية
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 مقدمةأواًل: 

يجمع مصطلح الوسائط المتعددة كال  من الرسوم والصوت 
الرقمي، ومقاطع الفيديو، والنصوص التشعبية بشكل 

أساسي، وقد تم استخدامها لدعم الوسائط التقليدية من 
استخدام  ةن على أهمينصوص وصور. وُيجمع الدارسو 

زيادة الرموز )الصوت والفيديو،  المتعددة فيالوسائط 
نة في التي تدل على المعاني المتضم   والنص المتشعب(

ضفاء نوع على هذه  من الواقعية المحتوى المعلوماتي، وا 
  المحتويات، ناهيك عن إعطاء الصفحة اإلحساس 

قد يؤدي إلى  ويشيرون إلى أن المبالغة في استخدامها ،التي توفرها هذه الوسائل بالحيوية والديناميكية
أن ملفات هذه العناصر في والسيما  أخرى تدفع المستخدم إلى الهروب إلى مواقع وصفحات نتائج عكسية

 تكون كبيرة، مما يؤدي إلى بطء تحميل هذه الصفحات.الغالب 

وهي العناصر التكنولوجية التي خرجت من بيئة  سيتم التعرض للوسائط المتعددة، في هذه الوحدة
إلى بالنسبة جذاب وسهل الوصول  لتقديم الصحف اإللكترونية بشكل اإلنترنت، ووظفها المصممون

الرسوم المتحركة، والمقاطع الصوتية الرقمية، ومقاطع الفيديو،  :المستخدم، ومن ضمن هذه العناصر
 في حزمة هذه الوسائط. الجزء األساسي والمهموأخيرا  النص المتشعب أو الفائق، وهو 

 

 (المتعددة الوسائط) التكنولوجية البنائية العناصر: ثانياً 

 :بدايات الوسائط المتعددة في العملية اإلعالمية

، وذلك مع التعليم في واستخدامها التعليمية الوسائل حركة بتطور بداية   المتعددة الوسائط مفهوم ارتبط
مصحوبة  بالتسجيالت الصوتية، والتي  استخدام أجهزة عرض األفالم الثابتة والشفافيات والشرائحشيوع 

في التعليم، وكان الهدف األساسي  Audio-Visualتمثلت بمفهوم استخدام الوسائل السمعية البصرية 
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الحواس جميعها الستكمال ، والعمل على استثارة والتعلم للتعليم الدافعية إثارة من استخدام هذه الوسائل
 والمناهج الكتب في ه أحيانا ، ولتأكيد بعض المعاني والدالالت لبعض المعلومات المتضمنةئالمعنى أو بنا

 .واألكاديمية الدراسية

، الصامتة كاألفالم كثيرة، إعالمية أشكال في  Multimediaتجلت الوسائط أو الوسائل المتعددة وقد
حكايات  فيوالتي قد يرافقها أحيانا  صوت تعليق صوتي، والناطقة بأصوات الفنانين والممثلين، أو حتى 

مع شرح صاحب الصندوق لحكاية الصور، كما  الذي يقتصر على عرض الصور الثابتةصندوق الدنيا 
أحيانا ، وكل هذه الوسائل األفالم التعليمية والصحية واإلرشادية الصامتة والناطقة من تجلت في الكثير 
من الفترات في استثارة دافعية المشاهدين والطالب للمشاهدة والتعلم، وتوجيه اإلدراك  ساهمت في فترة

أو تعطي هذه الداللة،  وحدها أن تبني  أحيانا   التي لم تستطع الكلمة النصية أو حتى الصورة المعاني نحو
 .ط المتعددة في العملية اإلعالمية فيما بعدوهذه كانت بدايات أو إرهاصات الوسائ

 :المتعددة الوسائط مفهوم

والتأثيرات الوسائط المتعددة إذا  على دمج النصوص والرسوم والصور الثابتة والمتحركة باألصوات  تقوم
ويرى الباحثون في هذا المجال أنه يمكن للوسائط  ،لتوصيل المعاني واألفكار أو لتأكيدها المختلفة

المواد المقدمة  ن االتصال، وتثري  أن تحس   المتعددة وبفضل ما تتوافر فيها من سمات وخصائص تفاعلية
 اكتساب على عموما   اإلنترنت يتوفير بيئة متميزة تساعد مستخدمفي هم اأنها تسعبرها، ويؤكدون 

 مسموعة للقطات المتضمنة الجامدة النصوص مع التفاعل خالل من وذلك رفة،والمع والخبرات المهارات
 .أحيانا   كاريكاتورية ورسوم وصور   مرئية، أو

 النص على أساسي بشكل"ترتكز الباحثون تعاريف مختلفة للوسائط المتعددة، كلها تركز على أنها  ويذكر
 وخبرة قوة من يزيد مما خاصة، وتأثيرات وصوت وصورة فيديو من الحية واللقطات بالصوت مصحوبا  
 من أكثر بين التكامل تعني كليةالش الناحية من المتعددة الوسائط أن أي ،"ووقت كلفة بأقل المتلقي
 .متحركة أو ثابتة صورة مع صوتي مقطع مع مكتوب نص وسيلة،
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 :اإلعالمية المواقع في المتعددة الوسائط فوائد

 الصوتي والمقطع المكتوبة الكلمة - الحالي الوقت في - اإلنترنت شبكة على اإلعالمية المواقع تقدم
، فتقدم بذلك إمكانية المشاهدة أو القراءة أو االستماع، واحد زمني إطار في الفيديو ومقطع الثابتة والصورة

نفرد، ل مبشك كانت تدعمهافتجمع بذلك خصائص عمليات التعرض هذه، وتدعم العمليات المعرفية التي 
 وقيما   والبصرية، السمعية المواد بين تتنوع الصفحة تجعل جمالية قيما   اإلخراجي العمل على تضفي كما
 الموقع أو الصحيفة لبناء التقليدية للعناصر مساعدة أخرى بعناصر المخرج إمداد في تتمثل ةنفعي

وهو ما يطلق عليه الوسائط المتعددة، والتي سيتم  ،أكبر بدقة المضمون عن للتعبير اإللكتروني
 استعراضها فيما يلي:

 

 المتحركة الرسوم: أوالً 

 :تعريف الرسوم المتحركة

 24 بسرعة اإلطارات أو اللقطات عرضوتُ  لقطة، منها كل تمثل التي الثابتة اإلطارات من سلسلة هي
هي محاكاة للواقع والحركة فيه، ويمكن  إذا   فالرسوم المتحركة، بالحركة للمشاهد وحيتف الثانية، في إطارا  

من خالل إجراء تغيرات في اللون أو اإلضاءة بين  أن تنشأ عن طريق الحاسب من دون تقليد الحركة
خادعة عن طريق استعراض سلسلة من الصور  عمل حركة أسلوب وهي ،إطارات الصورة المتحركة

تمر بسرعة فائقة خادعة العين عن طريق ما يسمى بالخداع البصري، وذلك برؤية الصور  المختلفة
 بعد الثانية من 1/11 لمدة بالصورةالعين  شبكةتحتفظ  إذمتحركة، معتمدة في ذلك على نظرية الرؤية، 

 .الفعلية الصورة زوال
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 تصميم الرسوم المتحركة:

لغات البرمجة والبرامج التطبيقية التي  من العديد اإلنترنتعلى المتحركة  الرسومفي تصميم  ستخدمويُ 
، Shockwaveوبرنامج  ،Quick Timeتتيح لمصمم الصفحة تدعيمها بالرسوم المتحركة، مثل برامج: 

 .من البرامج اوغيره ،JAVAوبرنامج الـ 

 يؤدي مماإلى برامج أخرى لتشغيلها ودعمها،  تحتاج وعندهاالويب كل هذه البرامج،  مستعرضاتتدعم ال 
ولكي يتالفى  ،وهروبه من الصفحة المستخدم ملل إلى ويؤديكبيرة على الصفحة،  مساحة شغلإلى 

 :يقومالمصمم هذه المشكلة 

 البرامج وهذه اللغة لهذه استخدامه أهداف بتحديد. 

  في الرسوم على كثيرا  السيما أن الصحيفة اإللكترونية ال تعتمد و استخدام الرسوم بقدر معين 
 أكثر في تصميم اإلعالنات. عليها االعتماد ويتم اإلخبارية، موادها

 

 :المتحركة الرسوم عاأنو 

 الصحافة في المعروضة المتحركة الرسوم تتنوع
 :سواء اإللكترونية

 الصفحة على الظهور ناحية من. 
 تشغلها التي الملفات أنواع حيث من. 
 تقدمها التي الوظائف حيث من. 

 

 تكون على شكلين: الرسوم المتحركةحيث الظهور فإن  من

، وبصفة عامة آخرى لإ من عدد غير الثابتة والمتغيرة وهي الرسوم :الديناميكية المتحركة الرسوم -1
 تستخدمها الصحف اإللكترونية لتحقيق ما يلي:
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 والموضوعات في الصفحات.العناوين اإلخبارية  عرض -أ
استخدامها في عرض صور ، مثل معين عرض مجموعة من الصور المتتابعة عن حدث -ب

 أو عرض العبي قرة القدم. عينةت مالمرشحين النتخابا
 عبر استغالل حركة الصور والعناوين.جذب االنتباه  -ت
 الموقع شخصية تميزتتغير في الصحيفة، والتي  الوهي الرسوم التي  :الثابتة المتحركة الرسوم- 2

 :منها الوظائف من ا  عدد الرسومويحقق هذا الشكل من ، اإللكترونية الصحيفة أو
معين يميزها عن غيرها  عن طريق تميز موقعها برسم الشبكة على الصحيفة شخصية ثبات -أ

 من بقية الصحف والمواقع اإللكترونية.
 للصحيفة.جذب انتباه القارئ  -ب
يجاد، و التذكر على المساعدة -ت  معين لدى القارئ. انطباع ا 
 الصور - الرسوم - ومع العناصر الثقيلة مثل: العناوين ،الصفحة بين أجزاءالتوازن  تحقيق -ث

 الجداول. -

 

 :تحقيقها في تساعدمن حيث الوظائف التي 

 :منها المتحركة الرسوم من مجموعة الخصوص هذا في هناك

 Characterخاصية الرسوم المتحركة  إضفاء -1
Animation : أي إعطاء الساكن أو الثابت حركة  واقعية
أو ابتسامة  ضحكة ترسم أو ،يمشي ا  شخص مثل أن تجعل

 على وجه معين.
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 Highlights andأو إضفاء البريق  التركيز -2
Sparkles:  مثل إدخال كلمة على الشاشة ثم

ضفاء يرها،وتصغ ، أو تكبيرهاإخراجها ألوان  وا 
 .االنتباه تثير عليهامختلفة 

 
 

 كتابة وهي :Moving Textتحريك النصوص 
مؤثرات بصرية  ضافةوا   الشاشة، على معين نص
 أحرف بشكل الكلمة تظهر أن ، مثلعليه

 للنص زحف عمل الكاتبة، أو اآللة مثل منفصلة
 أو أفقي انقسام عمل أو اليسار، إلى اليمين من

 .الخارج أو لداخلى الإ عمودي
  

 
يوجد فالصحف والمواقع اإللكترونية،  فيالمتحركة  الرسوملها حيث أنواع الملفات التي تشغ   من أما

  :نوعان من هذه الرسوم

 .GIFالرسوم المتحركة من نوعية الـ  تقنية األول

 ،هوخصائص ميزاته األنواع هذه من نوع ولكل ،SWFالـ  ةنوعي منالرسوم المتحركة  تقنيةوالثاني 
 :التصميم في المختلفة واستخداماته

 على التقنية ذهه وتعتمد: (GIF) Graphic Interchange Formatالرسوم المتحركة  تقنية -1
جديدة في  ، ويحتوي كل إطار على فكرةالواحدة الثانية في تمر التي )الصور( اإلطارات عدد

حجم  وزاد جهة، من المتحركة الرسومسرعة  تزاد اإلطارات عدد داز  كلماالشكل والمضمون، و 
 الملفات من جهة ثانية.

 :عدة ميزاتوتتميز هذه النوعية من الرسوم، ب
 .الويب مستعرضات أغلب الرسوم هذه تدعم .1
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 .الرسوم هذه ملفات حجم صغر .2
 .اإلنترنت صفحة على تحميلها سرعة .3

وسائل إغناء الويب،  همأ من هيو  :(SWF) Shockwave Flashالرسوم المتحركة  تقنية -2
التي تتيح التفاعل مع المستخدم، واالنتقال  طرائق مبتكرة في إعداد العروض التفاعلية العتمادها

ضافة المعلومات التي يرغب المشارك ة بها، وغيرها من أشكال بحرية بين عناصر العرض، وا 
 :أساسية عناصر على Flashالمبنية على تقنية الـ  التفاعليةبنى العروض وتُ  ،المادة معالتفاعل 

 وهو المساحة المرئية من صفحة الموقع التي ستجري فيها أحداث العرض. :الحدث مسرح .1
وهو المسار الزمني لتعاقب أحداث العرض، والتي يتم ترتيبها من  :للعرض الزمني التسلسل .2

 ة لإلطارات.خالل الصفات الزمني
بحيث تجري  وشفافة متراكبة طبقات في ثبتمثيل األحدا وتسمح هذه التقنية :الطبقات .3

 وعلى مسرح أحداث مشترك.د مجموعة من األحداث في زمن واح

 

 :المتحركة الرسوم استخدام قواعد

 تصميم في المستخدمة المتحركة الرسوم أهمية من بالرغم
 بيةذوالجا الجمال إضفاء في وتأثيرها اإللكترونية، الصحيفة
 بقدر، يكون أن يجب - ذكره سبق كما - فاستخدامها للموقع،

 الرسالة لعرض مساعدا   عنصرا   ليست النهاية في فهي
 الصفحة، على أخرى استخدامات   لها إن بل اإلعالمية
 من مجموعة على المصممون ويؤكد ،مثال   اإلعالنات كتصميم
 الرسوم مع التعامل عند إليها االنتباه يجب التي المحاذير
 :ومنها المتحركة،

  

 قراءته، حتى ال تؤثر على مجال رؤية المستخدم، و الصفحة منتصف في المتحركة الرسوم وضع عدم 
 المستمرة للنص نتيجة إحساسه بالحركة.
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العالية، مثل الجزء العلوي األيمن من الصفحة  االهتمام مناطق في الرسوم هذه توضع الأ جبي -1
 .نفسه لسبب السابقل مثال  

كانت الرسوم المستخدمة على شكل أيقونات أو صور صغيرة، فيفضل استخدام رسوم الـ  إذا -2
GIF. 

 

 الرقمية الصوتية المقاطع: ثانياً 

في  تخلخل بأنه الفيزيائية الناحية من الصوت فعر  يُ 
 موجات، عنه ينتجللذبذبات الصوتية  يحدثالهواء 
 كلمة قتطل  و  ،صوت أنها على اإلنسان يدركها
 النظام في عامة الصوتية الموجات على الصوت
 ، وتتكون هذه الموجات من عنصري:الرقمي

 

 

 والخط (العالي الصوت) األعلى والخط (الصمت) المنتصف خط بين المسافة هوو  االتساع 
 .الموجة لذروة (المنخفض الصوت) األسفل

 في تمر التي الموجات عدد) الصوتية الموجة حركة سرعة أي التردد: فهو الثاني العنصر أما 
 تعطي البطيئة والموجات سريعا ، إيقاعا   تعطي السريعة الموجات فإن وبالطبع ،(الواحدة الثانية
 .بطيئا   إيقاعا  

 Analog التماثلية الصوت ملفات وتحتاج
Waves الرقمية، الصوت ملفات إلى للتحويل 

 مقاسات بأخذ المصمم قيام خالل من ذلك ويتم
 وكل الزمن، من محددة نقطة عند الموجة التساع
 الصوت تحويل وعملية العينة، يسمى يؤخذ مقياس
 الصوت معاينة تسمى رقمي إلى التماثلي
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من خالل زيادة  ووضوح الصوت األصلي، لكن يمكن االقتراب منهدقة ى لإالمصمم أنه لن يصل  ويدرك
ويتم تحويل الصوت التماثلي إلى صوت رقمي، إما عن  ،وقيم اتساعها عدد العينات التي تؤخذ في الثانية

 الصوت من أكبر المجسم والصوت ،Stereoأو قناة ثنائية )مجسمة(  ،Monoطريق قناة أحادية 
 .مساحته ضعف ويشغل األحادي،

 

 :اإللكترونية والصحف المواقعالصوت في  أنواع

 :نوعين إلى اإللكترونية والصحف المواقع في الصوت تقسيم يمكن

 البصرية، العناصر إلى االنتباه وجذبستخدم في وصف وتفسير الذي يُ  لصوتيا التعليق -1
 .الصحيفة على والفيديو والرسومات

إلضفاء الواقعية واإلحساس باألحداث  المعبرة عن مواقف مختلفةوالمؤثرات الصوتية  االموسيق -2
 .االنتباه وجذب التفاعلية، العملية وتحسين ،واألماكن

 :اإللكترونية الصحف في الصوت فيها ُيستخدم التي المجاالت

 :يلي ما اإللكترونية الصحف في الصوت فيها ستخدميُ  التي المجاالت من

، كإصدار جرس لتنبيه المستخدم لضغطه على وصلة المستخدم فيها وقع أخطاء على التنبيه -1
 خطأ.

أو تحذير فوري، وهو مشابه للصوت السابق لكن يصاحبه مهم  موضوعتنبيه المستخدم إلى  -2
 تعليق مكتوب على الشاشة.

 .يتم إضافة التعليقات الصوتية لتجنب النصوص المكتوبة الطويلة -3
 عن طريق المؤثرات الصوتية. بالموضوعإقناع المستخدم  -4
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 :الصوت ملفات أنواع

الصوت في الحاسب على هيئة أنواع  تخزن ملفات
مختلفة من ملفات الصوت، وكل نوع من هذه األنواع 
يختلف من حيث الحجم الذي يشغله، ومن حيث دقُة 

 األصلي، ومن هذه الملفات:نقله للصوت 

 

 

 قدم أنواع ملفات الصوت، وتتصف بكبر حجم ملفاتها.أ، وهما من SNDو AU ملفات -1
 .مايكروسوفت قبل من الملفات هذه أنشئت وقد: Wave Form (Wave) الـ ملفات -2
أنشئت هذه الملفات من قبل  قد :Windows Microsoft Audio (WMA)ملفات الـ  -3

 .مايكروسوفت أيضا  
 .Real Networksنشئت هذه الملفات من قبل أُ  Real Audio (RA):ملفات الـ  -4
 .Win ampوهذه الملفات تعمل على مشغل  ،AIو AIFو MP2و ،MP3و MP4 ملفات الـ -5

، Built Inوكل هذه الملفات يمكن أن تعمل على المستعرضات الحديثة، إما عن طريق التشغيل المباشر 
 .Plug Inأو يمكن أن تعمل من خالل برمجيات أخرى 

ومن اإلرشادات التي توصل إليها المصممون 
الستخدام الصوت في الصحف أو المواقع 

 اإللكترونية، يذكر:

متسقا  مع  الصوتيجب أن يكون  -1
 له.الوظيفة المصاحبة 

 الرموز استخدام في اإلسراف عدم -2
 .الصوتية
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 متى أراد.في إلغاء الرسائل اللفظية  التحكمتمكين المستخدم من  -3
 حتى ال يتداخل معناها على المستخدم.استخدام ألحان متقاربة  تجنب -4

 

 الفيديو مقاطع: ثالثاً 

مقاطع الفيديو من أهم العناصر التكنولوجية  دعتُ 
المستخدمة في الصحيفة أو الموقع اإللكتروني، 

 يتعايش أنه المستخدم شعروتُ  األحداث، تجسدفهي 
، لكن مشكلة مقاطع الفيديو ومفرداته الواقع مع

 تكمن في بطء االتصال،

 

ن كانتوكبر حجم الملفات، و  ملفات الفيديو إلى سرعة البث المباشر  أوصلت سرعة الالحقة اتالتطور  ا 
 التلفزيوني.

 :ملفات الفيديوان خصت وثمة نقطتان

 ومعاينته وحجمه هئنقا ودرجة بالصوت تتعلق األولى. 
 الصور عرض في وتتمثل الفيديو، بملفات تتعلق الثانية. 

رض على اإلنترنت، من حيث عمع ملفات الفيديو التي تُ  م في التلفزيونوتتشابه ملفات الفيديو الذي يقد  
عرض الصورة بطريقة تتابعية يالكمبيوتر ث عددها، فويختلفان من حي، ا على فكرة اإلطاراتماعتماده

Sequence، في الثانية الواحدة. ا  إطار  25 في صورة 51 التلفزيون يعرض بينما 

يؤدي ، مما زمنية فترة خالل العرض ةتعاقبمليست إال صورا  ثابتة  إذا  اإلنترنت  علىالمتحركة  فالصور
 إطارا  في الثانية. 24إلى الشعور بالحركة، ويتم عرض اللقطات بسرعة 
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 :المنشورة على صفحة الويبالعوامل التي تتحكم بدقة مقاطع الفيديو 

 :منها الويب، صفحة على المنشورة الفيديو مقاطع بدقة تتحكم التي العوامل من العديد هناك

 :اإلطار معدل -1
، وكلما زاد عدد اإلطارات المعروضة في الواحدة الثانية في المعروضة اإلطارات عددقصد به ويُ 

ال يتجاوز يجب أ ، ولحل هذه المشكلةالملفاتد حجم اوز  زادت جودة الصور المعروضة الثانية
عشر إطارا  في الثانية الواحدة، وال يقل عن عشر إطارات لكي ال تقل جودة  ةخمسعدد اإلطارات 

 الصورة المعروضة.
 :اإلطار مستوى -2

من الفيديو، ويرى المعروضة على الشاشة  البيكسالتأي عدد  اإلطارات دقةقصد بها ويُ 
بيكسل ارتفاعا ،  181× بيكسل عرضا   241المصممون أن ال تزيد مساحة ملف الفيديو عن 

ارتفاعا ، مما يؤدي إلى عدم  121 × عرضا   161بطء التحميل، وال تقل عن مما يؤدي إلى 
 .وضوح الصورة

  عمق األلوان: -3
إلى  ، ويتدرج عمق األلوان من أحادي األلوان )أبيض وأسود(الصورة جودة في األلوان عمق يؤثر
 لأللوان وال بد من استخدام أعلى عمق ،بت، ويخضع عمق األلوان وفقا  للمنظر المراد إبرازه 32

إذا ما كان المشهد يتناول حدثا  دقيق التفاصيل، مثل: التصوير تحت سطح الماء، أو في أعماق 
 الذرة.الخاليا، أو داخل نواة 

 :الضغط حساب -4
حتى  ، والضغط ضروري لملفات الفيديوالفيديو ملفات جودة في المستخدم الضغط حجم يؤثر

دون ضغط يصل عدد من نت، ودقيقة واحدة تحميله على اإلنتر  يصغر حجم الملف ويسهل  
 تنها تحتاج إلى وقصورة، فضال  عن الصوت المرافق، مما يعني أ 611 حونها إلى فيالصور 

، Codec تلجأ صفحات الويب إلى استخدام الضغط والفك ، ولحل هذه المشكلةأطول للتحميل
 أو تقليل عمق األلوان. ةضوتقوم هذه التقنية على تقليل عدد اإلطارات المعرو 
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 :الفيديو ملفات أنواع

 تتعدد أنواع ملفات الفيديو التي يمكن عرضها على اإلنترنت، ومن أشهرها:

 هذه طورت وقد: Quick Time الـ ملفات -1
 مع تتوافق لكي ، Appleشركة الملفات
 ،Macintosh المعروفة أجهزتها

 

 .كبيرة بسرعةوهذه الملفات تتميز بقابليتها للضغط والفك  ،MOVو QTملفاتها بامتداد  وتنتهي
 VFWVideo for)) الـ ملفات -2

Windows  :قبل من الملفات هذه ُطورت 
 بامتداد ملفاتها وتنتهي ،Microsoft شركة
AVI، بكبر تتصف الملفات هذه لكن 

 وفك ضغط لخاصية دعمها وعدم حجمها،
 .الملفات

 

 

 Moving Picture (MPEG)  الـ ملفات -3
Experts Group :الملفات هذه وتتميز 

 لكنها الجودة، عالية صورا   تعرض بأنها
 .الحجم كبيرة
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 :الفيديو ملفات تقديم رقط
تقدم مقاطع الفيديو في الصحف والمواقع 

 بطريقتين: اإللكترونية 

 التحميل Download العميل على جهاز 
 .ذلك بعد تشغيله ثم

 المباشر البث Streaming لكنها تتصف: 
o  ملفات الفيديوبعدم دقة صور. 
o .عدم وضوح صوتها 

  

o  تشغيل وتقطيع الصوت والصورة وغيابهما لمدة معينة، الأثناء في اختفاء وظهور الصورة
 .تتوقف على سرعة الخطو 

أما التحميل فيعيبه الوقت الطويل الذي يستغرقه تحميل الملفات، وعدم 
قيقة واحدة يستغرق خمس صبر المستخدم، فعرض ملف فيديو مدته د

 كيلو بايت. 56دقائق للتحميل باستخدام مودم سرعته 
عند إعداد لقطات الفيديو  من الضوابط الواجب مراعاتها وهناك مجموعة

 وهي:

 
 ل بسرعة.حم  حتى تُ الفيديو قليلة الحجم  ملفاتيجب أن تكون  -1
وغير المتكررة، أو تلك التي لها مسحة تاريخية يندر  جب أن تقدم مع الموضوعات النادرةي -2

 دها.و جو 
 التشويش.، وال يشوبها المرئية بالجودةيجب أن تتمتع  -3
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 Hypertext: النص المتشعب )الفائق( رابعاً 
النص المتشعب جزءا  من الوسائط المتشعبة أو  دعيُ 

مجموعة من عقد  ، وهيالفائقة وشكال  من أشكالها
)مجموعات( النصوص والصور والصوت، مرتبطة 
بوصالت إلكترونية، لتشكل نظاما  مبنيا  على 

إما  وينتقل المستخدم من عقدة إلى أخرى الحاسب،
 ،باتباع الوصالت القائمة، أو إنشاء وصالت جديدة

خالل  ويمكن االستدالل على هذه الروابط من
التي  Hot Pointsاألزرار، أو النقاط الساخنة 

 مائل. أو بخط ز إما بلون مختلفتمي  
 

 

نهاية مجموعة من األفكار  تكاني تت، والايفي الستين Ted Nelsonالمتشعب إلى د فكرة النص و تع
 ،ويسر ه بحيث يسمح للراغبين بالحصول عليه بسهولةوتنظيم   العالمي التي حاولت تجميع النتاج الفكري

تسمح باختزان  إلى إنشاء نظام معلومات شخصي سعت، والتي Memex، الـ Vannevar Buchكآلة 
ولكن الوصول إلى هذه المعلومات  ،سرعة ومرونة االسترجاع فيساعد تو والمراسالت،  الكتب والسجالت

 .أمرا  مستحيال  كان  عن طريق الوصالت والروابط
، منفصلة وحدات ليست اإلنسان ذهن في فاألفكار البشري، المخ تفكير طريقة يحاكي متشعبوالنص ال

وتتفرع، وقد يعود  والذاكرة لديه مرتبطة بذواكر أخرى، يستدعيها اإلنسان عندما يتحدث، فتتشعب أفكاره
"الكتابة غير الخطية والتي النص المتشعب بأنه:  Nelsonف ويعر   ،يعود إلى الحديث األصلي، وقد ال

سلسلة من نصوص كثيرة ومتشابكة عن  إنه ببساطة باالختيار، للقارئ سامحا   النص خاللها من تفرعي
 ."مختلفة مسارات   للقارئ عرضطريق روابط ت  
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 الصحفي لإلخراج المتشعب النص أضافوقد 
 المساحات من محدودة مساحات  ال اإللكتروني

التي يمكن أن يسلكها االفتراضية ومن المسارات 
أثناء تعرضه للمضمون اإلعالمي في المستخدم 
 لنصى الإوتبرز الحاجة  ،وحاجاته وفق رغباته

 ألن ؛وتقسيم النص على شاشات  مختلفة المتشعب
  من تركيزه عند القراءة  %25 حونالمستخدم يفقد 

م التطورات المتالحقة في األحداث، ئتاللم تعد  من شاشة الكمبيوتر، كما أن الكتابة السردية الطويلة
المتشعب  فالنصالمستمر لألخبار يتم بسهولة أكثر عندما يتم تقسيم النص، وربطه بروابط،  التحديثُ و 

أخرى عن طريق  ت، وترتبط هذه الوصالت بوصالLinksوالروابط  ،Nodesيعتمد على: الوصالت 
 .ألسفلى الإالتي يمكن أن تكون ثنائية االتجاه، كما يمكن أن تكون هرمية من األعلى  الروابط

 
 :المتشعب للنص الرئيسة العناصر
 :رئيسية عناصر ثالثة من يتكون المتشعب النص
أو  كلمة تحوي أن العقد لهذه ويمكن: Nodesأو الكتل  قدالعُ  وتسمى بالنص، بيانات قاعدة -1

 بأسلوبين مختلفين: ل هذه العقد في النص المتشعب، وتمث  ا  موسيقي ا  مقطعصورة، أو 
 على األطر  المبني المتشعب: نظم النص األولFrame-Based وفيه يتم تمثيل :

 سينقل المستخدم من إطار الوصالت ىحدإ واتباعُ  ،أجزاء المعلومات في أطر فردية
 قد يكون في نوافذ متعددة. الشاشةعرض على جديد يُ ر إلى إطا على الشاشة

 النص المتشعب المبني على اللف  نظم: الثانيScrolling-Based : وفيه يتم تمثيل
 جريداخل النص، وعندما ي تدل عليها من خالل أزرارسالمعلومات غير المتتابعة، ويُ 

 اليسار. وأتصفحها يتم لف النص إلى األعلى أو األسفل، أو إلى اليمين 
 الموضوعات من متنوعة مجموعة إلى الروابط هذه وتقود: Links الروابط اللفظية، الداللة شبكة -2

الكلمات المفتاحية، وتساعد هذه و  الصورو  ومن أشكال الروابط: األيقونات ،والمواد والصفحات
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الروابط في تسهيل البحث والوصول إلى المعلومات، كما تساعد في الحصول على خلفيات 
 للموضوعات المطروحة.

صدرا  م دعتُ  رسومات ، أو أيأو أيقونة كلمة تكون أن ويمكن :Bottonsإيجاد الوصالت:  أدوات -3
 تنشط بعد الضغط عليها. لوصلة

 
 :المتشعب النص نظرية

والمستخدم، فقد توصل الباحثون إلى  والكاتب مع المصمم وعالقته الوطيدة نظرا  ألهمية النص المتشعب
في  ر وترسم طبيعة هذه العالقة، وتبحث في مدى إفادة كل طرفالمتشعب التي تؤط  النص وضع نظرية 

 ار منها:العالقة السابقة من هذا النص، وتطرح هذه النظرية العديد من األفك
، وأن يحكم على بوضع نفسه في الحياة الواقعية عند التصفح القارئ   يساعد النص المتشعب -1

 وليس من وجهة نظر المحرر. ،األشياء واألفكار من خالل ما يقدم له من معلومات
لتقوده خالل النص ومعارفه السابقة وتطوير مهاراته وخبراته  استخداميشجع القارئ على  -2

 ، وليس بناء  على تنظيم الكاتب للنص.المتشعب
في النصوص المتشعبة، مما يؤدي إلى اختالف فهمهم  هنفس   المسلكيسلك المستخدمون  ال -3

 للنصوص المعروضة.
 روابطهم وضع كالمنتديات في بعض تطبيقات الصحف اإللكترونية ينيمكن للمستخدم -4

 ، ومعلوماتهم الخاصة، مما يجعلهم مشاركين أكثر في هذه الوسائل.الخاصة
مل حفي النص المعروض، فالروابط والوصالت ستيضطر الكاتب إلى طرح كل معلوماته  ال -5

 للمستخدم هذه المعلومات.
محدد، بداية ووسط ونهاية، فالمستخدم لن  في ترتيب معلوماته لةلس  س   إلى الكاتب يضطر ال -6

على ترتيب الروابط التي يمكن أن يسلكها  الكاتب يب، ويقتصر دوريسلك هذا الترت
 المستخدم.

، بل يجب أن يموت نظريا ، ليعطي المستخدم حرية المتشعب النص في الكاتب يظهر ال -7
 والمعلومات التي يطلبها. اختيار المسارات
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 :المتشعب النص أنواع
فإنه يتعلق بالمضمون وبفن  باإلخراج، أما في بنائه الداللي يتعلق النص المتشعب في بنائه الشكلي

موقع آخر،  ىالمستخدم ويتحول إل يفقد   ال، ويهتم المصمم أو المخرج بكال الجانبين، ويراعي أالكتابة
 التي تلبي باختالف خصائصها وميزاتها ويمكن تقسيم النص المتشعب إلى مجموعة من األشكال واألنواع

 حاجات المستخدمين وتفضيالتهم:
وهو النص الذي يقود المستخدم إلى الصفحات الداخلية في الموقع  :الداخلي المتشعب النص -1

 بناء  على العناوين الواضحة أمامه. نفسه
إضافة إلى الموقع ، أخرى مواقع إلى المستخدم يقود الذي النص وهو :الخارجي المتشعب النص -2

 لالستزادة من المعلومات اإلضافية أو ذات الصلة. نفسه
 نفسها.للمستخدم التنقل داخل الصفحة  يسمحوهو النص الذي  :المحلي المتشعب النص -3
، النص في فاعلة قوى إلى المستخدم يحيلوهو النص الذي  :والقوى الفاعلة المتشعب النص -4

 ق العالقة بين المستخدموغيرهم..، وهذا النوع من النصوص يوث  ، رياضيون، فنانون، سياسيون
 وخبراتهم. والشخصيات الفاعلة، والتي يحب المستخدم االستزادة من معلوماتهم

 عبر النص. مع المحرر المستخدم   النص هذا ربطوي :باالتصال والقائم المتشعب النص -5
 

 :المتشعب النص تصميم عاييرم
مجموعة توصل الباحثون في مجال التصميم إلى 

المصمم عند من المعايير التي يجب أن يلتزم بها 
تحويل النص العادي إلى نص متشعب، وعرضه 

الموقع اإللكتروني، وتتلخص هذه  في الصحيفة أو
 المعايير في:

من قبل استخدام النص  كثرةمراعاة  -1
  المستخدمين.

 للنص المتشعب.نسخ إلكترونية  توافرمراعاة  -2
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 ، وجدوى عملية التحويل.متشعب نص إلى للتحويل النص قابلية -3
 للنص المتشعب، ومراعاة تميز مكوناته.المالمح البنائية  تحديد -4
 ، وتغيير طرق القراءة والتفكير.المستخدم عند القراءة أسلوب تغييرإمكانية النص المتشعب في  -5
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 :اتمةخ
ومقاطع  صور ورسوم متحركةمن  العناصر التكنولوجية، والمتمثلة في عناصر الوسائط المتعددة لتشك

في تصميم المواقع والصحف اإللكترونية،  األكثر فعالية التطور  ونصوص تشعبية،  ومقاطع صوتية فيديو
فقد أضفت الرسوم المتحركة على  ،شكلت إضافة كبيرة للعناصر التقليدية المستخدمة في التصميمو 

 والمقاطع الصوتية كما قربت مقاطع الفيديو ،الذي يثير االهتمام واالنتباه الطابع الجمالي الجذاب التصميم
فقد  أما النص المتشعب ،أكبر من المستخدم، وجعلتها أكثر واقعية، وساهمت في تفسيرها بشكل األحداث  

سر األسلوب الخطي في الكتابة، وعزز من مشاركة المستخدم مع النص ساعد المحرر على التحرر من أ  
 فالتزاوج بين العناصر التكنولوجية ،أكبر أكثر، وخلفيات معرفية   معلوماتوالمحرر والصحفي، وقدم له 

تها أوجدواالستفادة منها، ومن اإلمكانيات التي  تنويع عناصرهالمصمم على يساعد  العناصر التقليديةو 
احتياجاته االتصالية  جميعالذي يجذب المستخدم ويلبي التصميم المثالي  للوصول إلىبيئة اإلنترنت 

 .واإلعالمية
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 ةصالخال

النصوص والرسوم والصور الثابتة والمتحركة باألصوات  فكرة جمعالوسائط المتعددة على  قامت
لوسائط المتعددة واستطاعت ا للمستخدم، توصيل المعاني واألفكار أو لتأكيدهالحمل و والتأثيرات المختلفة 

المواد المقدمة عبرها،  وبفضل ما تتوافر فيها من سمات وخصائص تفاعلية أن تحسن االتصال، وتثري  
توفير بيئة متميزة تساعد مستخدمي أهمية كل عنصر من هذه العناصر في على  الباحثون ويؤكد

 اإلنترنت عموما  على اكتساب المهارات والخبرات والمعرفة.

جذب على ندرة استخدامها في الرسائل اإلعالمية اإلخبارية تساعد  من رغمعلى اللرسوم المتحركة و فا
عطاء الموقع والصحيفة اإللكترونية الشكل المميز والهوية البصرية كما تعمل المقاطع  ،االنتباه، وا 

، وهو ما االنتباه اإلحساس باألحداث واألماكن، وتحسين العملية التفاعلية، وجذبالصوتية على إضفاء 
تقوم به مقاطع الفيديو بالرغم من محاذير استخدامها بكثرة من قبل المصممين، إذ إنها كبيرة الحجم، 
وتبطئ من سرعة تحميل الموقع أو الصحيفة اإللكترونية، ويقوم النص المتشعب أو الفائق بما يحمله من 

من المواقع والموضوعات، ويعطي للصحيفة روابط ووصالت بإحالة المستخدم إلى خلفيات أخرى وكثيرة 
اإللكترونية إمكانيات أكبر من حيث المساحات المخصصة لعرض المواد والمضامين اإلعالمية، كما 
يحرر الصحفي أو المحرر من أ سر الكتابة الخطية والواسعة التفاصيل، واألهم أنه يعطي للمستخدم حرية 

 قق حاجاته.اختيار الرابط أو المسلك الذي يريده ويح

هذه العناصر التكنولوجية مع العناصر التقليدية التيبوغرافية والغرافيكية هي العناصر البنائية التي 
يستخدمها المصمم في بناء وتكوين الصحيفة أو الموقع اإللكتروني الذي يحقق يسر االستخدام لهم، 

 ويحقق الوصول إلى المحتوى المعلوماتي المطلوب
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 تمارينال

 :الصحيحة اإلجابة اختر

 :المتشعب النص أنواعمن  ليس .1
A. النص المتشعب الداخلي. 
B. النص المتشعب الخارجي. 
C. النص المتشعب والقوى الفاعلة. 
D. والقارئ المتشعب النص. 

 
 والقارئ المتشعب النصD الصحيحة:  اإلجابة

 
 :الفيديو ملفات استخدام معايير من .2
A. .يجب أن تكون ملفات الفيديو كبيرة الحجم حتى تقدم معلومات أكثر 
B. .يجب أن تقدم مع الموضوعات المتكررة 
C. .يجب أن تتمتع بالجودة المرئية، وال يشوبها التشويش 
D. .كل ما سبق صحيح 
E. اإلجابة  Cصحيحة فقط 

 
 صحيحة فقط C اإلجابة E :اإلجابة الصحيحة

 
 فهمهم اختالف إلى يؤدي مما المتشعبة، النصوص في نفسه المسلك المستخدمون يسلك .3

 .المعروضة للنصوص
A. صح 
B. خطأ 

 
 خطأ B :الصحيحة اإلجابة
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 الـ المعروفة أجهزتها مع تتوافق لكي ، Appleشركة طورتها Quick Time الـ ملفات .4
Macintosh. 

A. صح 
B. خطأ 

 
 صح A اإلجابة الصحيحة:
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