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  مميزات تصميم الصحيفة االلكترونية
بهوأهم ةوكبيرةوفيوتحديدوعملوقع اووبصممح  ةووWeb site designتصممم موقع اووبع و

قنووبناح ةووبتقن ةوووبعظ ف ة،وويسمممممممممممممممتليدووبمدملووبتقليدلوبتصمممممممممممممممم موقع اووبع وتن  موو   وكلو
فيوونشمممممممممممممما وقع او ممممممممممممممع وو؛وبمدملوهتسممممممممممممممب وه تة،ووغاببًاوقاوقوبمعلعقاتووبضممممممممممممممرو يةوووبمتعوف

ويحتاج مصممممممم الممان  اد وح موا م ا يتاليتوا  ممممما  م      ،وUnusableوالسممممممممت دودو
ويرا  -المسممممتق   -او م  منظمر المسممممتن مي  -القائم باالتصمممما  -منظمر صممممالم الممن 

ترغ منهاا المسمتن   اد الممن  تتسمم بالفتالية اد ناد الممن  وم  م بالمئائو والمناي  الت  
األ  اف الت  تم  بإوجازويقرر مالكم الممن  يتالية تصمممممممميم الممن  اها ناد  قا الممن  وقم  

 إنشاؤه م  اجلها.

تصمم موتوعيرووبمعو اوععع ووب ووبد وسماتووالقرية ةوكماوونوتوعيروواسمابي ووبمتعلقةووون
قي موفعاب ةوتصممممممممم موقعو اووبع وعقعدوعل وأسمممممممما وو تصمممممممما ل،ويمعن وونووبمعو اووال تصمممممممما عةوتب

ووبمماب مةوووب مدقمات مةوووبت ما يمةوهيووبتيو ماقمهوبتمعيملوهم هوواسممممممممممممممممممممابيم ،والنوهم هوواميرةوتحق و
بلشمممممممممممممركاتووبتيوتديروه هووبمعو اوفيوظلوتناقيووبت ا ةووالبلترون ةوعل ووبع ،ووأكبرقةاسممممممممممممم و
ل وتقي موفعماب مةووبمعو اووتمدو ووأوامهووبقصمممممممممممممممممممع وببمماوووبتم كيمدوعل ووب عونم وو ع ماب ةوفمابعمملوع

سمممممممعاوي  لووب ووات و ووبمييدوقنووبعمر وبييا ةووبمع االووبلنوالوععنيووبت سممممممميرووال تصممممممما لو
عمةنووسممممممممممممممممممت دوقباوفيوتقي موفعاب ةوقعو اووبصممممممممممممممممممح ووالبلترون ةوعل ووبب هوواسممممممممممممممممممابي وونباوال

يرهاوقنووبمعو اوفيوق تل ووبم االت،وإذوعمةنووالعتما وعل وه هوواسممممممممممابي ،ووالووغو،والنترنه
سم ماووبمسمتحد ةوقنباوفيوتقي موقعو اووبصمح ووالبلترون ة،ووقنوهناووادناورمرو ةوعررمباوفيو

وه هووبمحاررةال

عسمممتبداوتصمممم مووبصمممح  ةووالبلترون ةوكماوهعووبحايوفيووبصمممح  ةووبع ر ةوتحقي وعسممرو
سمرووبتصم ووويسمرووالسمت دود"ويابنسمبةوبلقا اوألووبمسمت دد،وووذووكناونسمت ددوقصمولوووبقرو ة"وع
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فيووبصمممممممممممحافةووبع ر ةوفانووبمصمممممممممممولوووبمرو اوبهوفيووبصمممممممممممحافةووReadabilityعسمممممممممممرووبقرو ةو
"وويعنيوقدىوك ا ةوقع اووبصح  ةووالبلترون ةوفيووUsabilityوالبلترون ةوهعو"وعسرووالست دودو

وعا تباويوريقةوسبلةوفيوبيئةووبعسائ ووبمتعد ةالعرضووبمعلعقاتوووو

قتعد ةوتتصلويس ةعبعا ةووبمست دقينوويععوقلويت  روعسرووست دودووبصح  ةووالبلترون ةو
وومصائصووبعملوفيوبيئةووبلمبيعتروومصائصووبما ةووبمةتع ةال

وبد وسممماتووبتيوأاريهوحعيوعسمممرووسمممت دودوقعو اووبصمممح ووالبلترون ةوعل وووشممما تو دو
ةةووالنترنهووب ووبت كيدوعل ورممممممممرو ةووبتركييوعل ووبمسممممممممت ددووب ر ووب لوعسممممممممع وفيووبمقادوشممممممممب

واويووب ووبحصممممعيوعل ووبمعلعقاتوقنووبصممممح ،ووعل وه ووفانووسممممت دودووابعونوووال ممممعوتو
وطرقوو يحا وعندوتصمممم موقعو اووبصمممح وقنووالعتبا وتووبمبمةوعندوتصمممم موقع اووبصمممح  ةو

رو ةووالهتمادوبت  يرووسممممممممت دودووابعونوومدوووببصممممممممرووطرقوورممممممماورمممممممم،وووعل وشممممممممبةةووالنترنه
وبمعلعقاتووح مووبما ةوووبمساحاتووب ا غةوووالرا ةوووبتباينووح مووبصع الوإذوع  وونوتص و

عد وواكبرو،كلوه هووبععوقلوفيوتحقي وورمممممعؤووبرايةوووبسمممممرعةوفيووالسمممممتعروضووسمممممبعبةووبل ة
فيوملف اتبمووبل عيةوووبم تل ينوفيو د وتبموعل ووسمممممممممممممممممت دودوقمةنوقنووبمسمممممممممممممممممت دقينووبمتباينينو

وبلمبيعترالوويرتب وه وووبتقليلووب وو صممممممممممممممم وحدوقنوقشمممممممممممممممةرتوي  ووالسمممممممممممممممتعروضووطعيوو هو
والنتقايوقنو مممممم حةووب وأمرىو وملوقع اووبصممممممح  ة،ووعددوتعوف وبروقفوتصمممممم وووبصممممممح  ةوقاو

ويعضوبروقفووبتص وووامرىال

غال ية يوعسمممممممممممممممممرووسمممممممممممممممممت دودويعضوقعو اووبع ووب وونويعضووبد وسممممممممممممممممماتوحعوووكدتو دو
وتتيح ن را ن يرًا م   أكثرالمسممتن مي  وشممترود بالرالة م  ممان  المت الت  تحم  متلممات 

والتفاعليةا نما وفض  المستن ممد الممان  األن  تتقي ًا.

وكشممممممم هو  وسممممممماتوأمرىووب وونووبمسمممممممت ددووب لويبحهوعنوقعلعقاتوقحد ةوي ه ووب و
يريدهو موع ا  ووبمع ا،وو دوعقعدوو نا ويحثهوعنووبمعلعقاتووبتيويريدهاوواوويحصممملوعل وقاوبمع 
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وبمسمممممممممممممممت ددوقنووبعثع وعل وو،ونوعمةنو،وب بكوع  وعل ووبمع او،يابعثع وعل وقعلعقاتوأمرى
وبورقوحت والوع ا  ووب وقع اوومر،وو ابتابيوفانووبحشعوفيووبمعو اويابمعلعقاتووي عسرقاويريدو

وتضمللووبمسمت ددووب لوع شملوفيووبعثع وعل وقاويريدهوحت وبعوو،وب يرورمرو يةوتييدوقنوتعقيده
و"وBanner Blindnnessكانووقاقهويسب ووز حادووبمع اووه ووقاوعول وعل هو"وعميووبرفتاتو

 ؟المتتصميم تصميم الطباع  و الفرق بي  الما 

فيوت و  ووتصممممم موقعو اووبع وتعدووكثرووبتوع وتو البةوفيووHTMLونووسممممت دودوب ةو
وبت  يخووببشمممممممممممممممممرلوقن وومترووووبموبعة،وإذويت وووبع وإقةاناتوغيروقحدو ة،وو دووكدتو  وسممممممممممممممممةو

Andrew Haveland Robisonsع  وونهو بلووست دودوب ةووبنصووب ائ ،وفانهوو1998عادوو
اله فا الجمهمرا المحتماا فيووبحسمممممممممممممممممممبانوعندوتصمممممممممممممممممممم مووبمع اووعتبا وتوعدةوقثلوون م ونو

،وعلماويانوكلوه هووالعتبا وتوي  رويعضممممممممممممممباوعل ووببعضووالمر،وقماوالتصمممممممميما التكنملمجيا
ع علوتصممم موقع اوو ونااووقبمةوقعقدةوو مملبةوبل اعة،وووهمو  وسممةوفيوه وووبمعرممعووكانهو

وسممممممممع ووب وتحقي وهداووبت سمممممممم  ووJackob Nielsonمووبع ووبشممممممممبيروبمصمممممممممو1999سممممممممنةو
ذوووPrint Designبل روقووبمبمةوبينووبتصممممممم مووبوباعيووتصممممممم مووبع وفابتصممممممم مووبوباعيو

ويمةنوبلقما اووLay-outويعوينماوقييمدًووقنووالنتبماهوبلعمل مةووالمروا مةوو2Dimentionalيعمدينو
دويابر  وبينوعد ووبصمممم حاتوو نا وعمل ةووبقرو ة،وفللوونوعقل ووبصمممم حةووبلنوقنووبنا  وونوعقعو

،ووغابباًوFixed sizeذوتوققا و ابهووDesign unitتعدووحدةوتصممممممممممم مووviewن رةوووو ايةو
قاوتست ددوقساحةوكبيرةوعندووبتصم م،ووعل ووبنق ضوقنوذبك،وفانوتصم مووبع وذوويعدوووحد،و

وبصمم حةوعل ووبشمماشممةو ت ر ةووبتمرير ،ووهعوفصمم حةووبع وتعدويصمم ةواعهريةومبرةوفيوتحريكو
قاوع تل وتماقًاوعنوق بعدووبمسمماحةووبثابتةوفيووبصممح  ةووبموبععة،وويعدوو مرواو نائيوواليعا و
قمةنًا،ووبلنوب  ويابقد ووب لوعمةنوقنومربهومل ومبرةوق ووةوسمممممممممممممممممممل ًاويابعر ةووبثابتةوبينو

ق تل ةوقنومريومبرتبموفيووي سممممابي وبصمممم حةوباًوقاويبدأووبمسممممت دقعنوبتحريكوبوبعنا ممممر،ووغا
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ه هووبد وسمممممةووب ووب روقوبينووبتصمممممم مووبوباعيووتصمممممم مووبع وتتمثلووتع ممممملهعمل ةووبقرو ةالووو
وفيوقاوع تي:

فيوتصمممممممممممممممممممم مووبع وينباوقنوويما يحما :وونووببعمدووبمتعل وNavigationو يحما و ال1
دواعهرووبع ،وفمابتحروومريو لوععمبموووHypertext Navigation وئو يحما وعبرووبنصووب ما

اًوفيووب وكرةووي  لوم سمعووأكثروبنصوهعوكلوقاوعمييووبع ،ووعل وألوحاي،وفانوو يحا وعةعنو
 وب ووبت  يرووبعاط يووكثروقنووبرايةال

وفيووبتصم مووبوباعي،ويتمثلوو يحا وفيوتقلي ووبص حاتووبتيوتعتبروووابةووبمست ددو
وعاووبعسممممممميلةووبموبععة،ووالنو ل ووبصممممممم حةوععدوقحدو وًوبل اعةووببسممممممم وةوبل اعة،وووبتيوتعدووهموقيو

فانهوغابباًوقاوالوين رووب هوونهوعنصممممممممممممروقنوعنا ممممممممممممرووبتصممممممممممممم م،ووعل ووبنق ضوقنوذبك،وفانو
و يحا وعبرووبنصووب ائ وععدوقةعناًو ئ سمممممم ًاوبتصممممممم مووبع ،ووهعوقاويتول ووت اذو رو وتوقثل:و

ت؟ووينوعمةنوونوي ه ووبمسممممممممت دقعنوووب ووينوق برووبع ممممممممرت،وك ذوتعرمممممممماوه هووبع ممممممممر
ت  لوكلوو مممممممممممممملة؟وووبشممممممممممممممةلووبمرئيوبلمةانووب لويرتا هووبمسممممممممممممممت ددوقنووبمع اوو ن ةووبمعلعقةو

Information Architeureع  ووبتركييوعل وعنا مممممممممممممممرووبصممممممممممممممم حةووبتيوعمةنوونوتسممممممممممممممماعدوو
 اووووبنيتهووتتمثلوه هووبمسممممممممممممممت دقينوعل وونوعةعنعووووعينويابمةانووب لوو تا وهوقنو  ةلووبمعو

في:وعناوينووبصممم حة،وووالطا وت،وتقسممم مووبصممم حةووب وق مععاتوقنوق ة،ووعةوقا ةوتسممماعدوفيو
فبمووبصم حةووعر تباويابمع اوكةل،وكماوونووسمت دودوشمروئ وو يحا ،وومروئ ووبمع اوووب با  ،و

ادووبمسمممممممممت دقينوبليوو ائمةووبمحتعيات،وووسمممممممممائلوو يحا ووامرى،وي  لووب وزيا ةووب ر مممممممممةووق
يتمةنعووقنووبع ممممممممممعيوبلمعلعقاتووبتيويبحثعنوعنبا،وو مةوو تروؤوقحد وفيووب وع ووال شمممممممممما عةو

ويانوشروئ وو يحا وتعملويشةلووفضلوعندقاوتعراوفيووعل ووبص حةووب  وفيووس لباال
 ونت اال تجابة ونمة الت يي  والمسالة .2

ابسمممممممممرعةوووبحرواووبوبا  ةوواع ةوتصمممممممممم مووبع وع عقووبتصمممممممممم مووبوباعيو  ماويتعل وي
وبصممممممممع ةوووبمسمممممممماحةووبمرئ ة،وإالوونوه هووالمترفاتوب سممممممممهواعهريةوانناوعمةنوونونحصمممممممملوفيو
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يحيهوتلعنوسممممممريعةوبد اةوكا  ةوبتحميلو مممممم حةووBandwidthوبنباعةوعل وقثًروسممممممعةووبمعاةو
وبموبععة،وكماونعملووبع ويابسمرعةون سمباووبتيوعمةنوبل ر وونوعقعدويقل ووبصم حةوفيووبصمح  ةو

عل واعلو عةووبتبيينوحا ةوبلشممماشمممةوبليويتمووبحصمممعيوعل وحرواووورمممحةوعسممميرةووبقرو ةوحت و
قنووبشمماشممةووب ووبسممرعةوذوتباوفيووبصمم حةووبموبععة،ووReading speedتصمملوسممرعةووبقرو ةو

وكماونستو اوونون علوشاشاتويمقاساتووكبرويمق ا و  حاتووبصح  ةووه ووهعووبحدووبمقبعي
بلشمممممماشمممممماتووبلبيرةوفقدوعةعنووبتع مممممملوبشمممممماشمممممماتووكبروغيروذلوقعن ،وومريووبسممممممنعوتووبعشمممممرو
وبقا قةوسممعاوت لووب روقو ائمةوبينووبتصممم مووبوباعيووتصممم مووبع ،ووسممعاوي  لوذبكووب و
واع وأواهووبقصمممع وفيوتصمممم مووبع :وعد وو لوقنووبعنا مممرووب رو  ة ةوقسممماحةوو لوبلعنا ممرو

روطعالًويسممممممممممب وعددووبروحةوفيووبقرو ةوعل ووب  ووبمباشممممممممممر،وبتيبعغرو  اوو لووب رو  ة ة،ونصووكث
اع ة،وانناوالونعلموألووشمممةايووبحرواو ادووبمسمممت ددوبتركيبباوعل وابازووبلمبيعترووب لويعادو
بدعه،ووإمرواوو لواع ةووحت وعندقاونحصممملوعل وقةعناتو ممملبةوتتسمممموياالتقانومريووبسمممنعوتو

وبيوقًاوعليناوونونحدوقنوعد ووبللماتوفيووبمعرعوويحيهوعةعنو صيرًووالنوووبقا قة،وفانهوس ةعنو
وبمسمممت دقينوالويتحلعنويابصمممبروعل ووب  ووبمباشمممر،ووهناوووبعديدوقنووالعتبا وتووبتيوت علبمو
ي هبعنويعيدووعنوشمممماشمممماتووبلمبيعتر،ووسممممعاوعةعنوقنووبضممممرو لووعضممممًاوونونصمممممموقعلعقاتو

النووبعسمممائلووبمحمعبةووSmall-canvas Layoutاتو ممم يرةوبليوتناسممم وو مرواوعل وقسممماف
سمعاوتحت  ويشماشماتو م يرةوحت وبعوحصملناوعل وشماشماتورم مة،وويتنب ووببعضويانوتقن اتو

 Non-Window-based screenامممديمممدةوال و ةووبشمممممممممممممممممممممماشممممممممممممممممممممممةو ونووالعتمممما وعل ووبنعوفممم و
managementوبمستقبل ةوعل ووسعاوت بروبليوتت وووالست ا ةووبقصعىوقنوأسابي ووبعرضو

والرةووكبروالوععنيوببساطةونعوف ووكبوبشاشاتووبض مةوفابعرضوعل وشاش
 الم ائط المتت مة التفاعلية .3

-Hightوبتصمم مووبوباعيوعمةنوونوع   ووبقا اويابعنا مرووبمرئ ةوذوتووبت  يرووبلبيرو
impact visualizationووبلنوتصممممم مووبع ويت عقوفيووبنباعةويسممممب وقشمممما كةووبمسممممت ددوفيو،
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-Nonوبعمل ةووالتصممممممممممماب ة،وووبتيوأ مممممممممممبحهوقمةنةوقنومريوعنا مممممممممممرووبتصمممممممممممم موغيووبثابتةو
static design elementsويمةنوبلعو وونوععرضو ممممممممممع ًووقتحركةويتحةمووبمسممممممممممت ددوفيبا،وو

بمسمتقبلوسمعاويتمووسمت دودو ناةوقعينةوعمةنوويمةنوبلمسمت ددوقعاب ةووبعنا مرووبت اعل ة،ووفيوو
قنومربباوورممماوطبقاتوقتعد ةوقنووبمعلعقاتالووبتصمممم مووبوباعيووب يدو  ماوعصمممبووتصمممم ماًو
سمممممممممميئًاوبلع والنهوتعادوومترفاتوعديدةوبينوكرووبعسمممممممممميلتين،وب ووفانهوقنووبضممممممممممرو ل،وونونتبن و

وسممميلةوقاووبعملوفيووبع هون سمممهوعل وقدوميلوتصمممم موق تل ةوبرسمممت ا ةوقنونقا ووبقعةوفيوكلو
وبحممدوقنونقمما ووبقعة،وونووبتصمممممممممممممممممممم مووبوبمماعيوعقعدوعل وأسممممممممممممممممممممما وتروووعينووبقمما اوتمروعل و
وبمعلعقات،وووبن رويانتقائ ةوبلمعلعقاتوووبمعرمععاتوووسمت دودووبت اوزووبمةاني،وبتقعدوعنا رو

لووبمسمممممت ددوتحروووبصممممم حةوبت سممممميرويعضمممممباووببعض،وويعملوتصمممممم مووبع وقنومريوترووويد
وبمعلعقاتوقنومريوتحريكووبشمممممممممممممممممماشممممممممممممممممممة،وووووبضمممممممممممممممممم  وعل ووب   ة،وبيتمووبتعبيروعنووبعر اتو

ووبمعلعقات ةوك ي وقنووبت اعلووحركةووبمست ددال
و اسممممممت دودوقةعناتو مممممملبةوأفضممممممل،وفانووالمتراوفيووبم برووو مرواو دوتترشمممممم وووو

وا عىوعروةوعل ووب بمووافضمملوبعنا مرووفاببرق  اتتتقلصووب وحدوكبير،ووفيووبع هون سممه،و
وبمعلعقاتووبت اعل ةوسعاوععمرنوعل وزيا ةووالمترفاتو  ماويتعل وياالتصايووتحةمووبمست ددو
  ماوعوابعه،وونوتصممممم ماتووبع ووبحاب ةوبد اةوغيروكا  ة،وويعدووسممممت دوقباوبلعسممممائ ووبمتعد ةو

بباوألووWeb Animationحركةوفيوتصممممممممم موفقيرًووبل اعة،ووقنووبنا  وونونرىووعةوعنا ممممممممروقت
وهداوسعىوقضاعقةووبمست ددال

و
 التمام  المؤثرة على تصميم الصحو االلكترونية

و:وبتصم موهماق  رونوعل وونو نيوعاقلينوحصهووبد وساتوونوهناوو
وبنصووب ائ :وحيهووكدتووحدىو  وسمممممماتوونووبصممممممح ووالبلترون ةوتعويوأوبعيةو ال1

وكبرو تماحمةووبمعلعقماتووبنصممممممممممممممممممم مةوقنووبمعلعقماتووب رو  ة مة،ووونووبعنما مممممممممممممممممممرووب رو  ة مةوذوتو
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وبمسممماحةووبلبيرةوت بروفيووبصممم حاتووبرئ سممم ةووكثروقنووبصممم حاتوواوب وو ممم حاتووالمبا ،و
بيئةواديدةوبرتصممممممممممممايوتتضمممممممممممممنووكثروقنوق ر و ممممممممممممح  ةووكماوونوو ممممممممممممرتووالمبا و دوملقه

وامبع و باسممممممت دودووبع ممممممرتوتحعبهوعمل ةونشممممممرووبصممممممح  ةووالبلترون ةوقنووبنمعذاووبتقليدلو
وب ووOne- To-Manyبرتصمممممممممممممممممممايوقنو ائموياالتصمممممممممممممممممممايووب وعد ينوألوقنوووحدووب وو نينو

بلترون ة،وكماوتبينوونوي ضملووبصمح ووالوMany to manyوياآلمرينوتصمايوعديدوقنووالفرو و
وبع مممرتوو مبا يةوعملهوعل وقشممما كةووب مبع وفيوونتااوقحتعىووبصمممح  ةووإتاحةوقعلعقاتو
  مماوو و ووبمحتعىووا مممممممممممممممممممليوببما،ووهعوقماويعرمممممممممممممممممممووونوهنماووتحعالوارىوفيووبتعوزنوفيووبقعةو

قاتوملف ةووالتصاب ةوقنووبمرسلووب ووبمستقبل،وكماوقةنهووبع رتووبصح يينوقنوتقدعموقعلعو
تدو وفيووبسمم اقون سممهوبقروئبا،وكماوقةنهوه هووبع ممرتوقنووسممت ا ةووبقرو وألووبمسممت دقينوفيو

 ومت ا ونع  ةووبمعرععاتووبتيوع ضلعنباال
وبعسممممممممممممائ ووبمتعد ة:وفيووبعا ةوهناووتحدلوفيووسممممممممممممت دودووبعسممممممممممممائ ووبمتعد ةوفيو ال2

دةوفيديعوقرتب وي بروالوتييدوقدتهووبصممح ووالبلترون ة،وإذوكانوسممايقاًوتحتااووب وتحميلووقشمماه
 ان ة،وتحتااوقنووبع هوفيووبتحميلوعدةو  ائ ،ووهعوقاويدفاووبمست دقينوووبمتص حينوو30وب و

وقممممماوأ ىووب وظبع وتلنعبعا ممممماووب يمممممديعووبمتمممممدف و عل وعمممممددووالطرووعل مممممهووق ممممما  تمممممه،ووهممممم و
Streaming Videoفيوبح ات،وو دأتوووبتيووتاحهوبلمشمممممممممممماهدينوقشمممممممممممماهدةالوبقواتووب يديعوو

 ح  ةونيعيع ووتاعميوعل ووبع وفيوتقدعمووب يديعووبمتدف وو نا وت ويتباوبعفاةووالقيرةو عاناوعادو
،ووقن وذبكووبع هوأ بحهو ح  ةووبنيعيع ووتاعميوعل ووبع وفيوتقدعمووب يديعووبمتدف و1998

ةووسمممممممعشممممممميتدوبر ووهيوفرووقنووكابوAPTV،ووذبكوياشمممممممتروكباوفيومدقةوبألحدثو نا وت ويتباو
ويعظ و ح يينوالبتقا ووالحدوثوياالتووبتصعيرووب يديعيةوحعيووبعابمال

 


