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 نواع المواقع اإللكترونية

 أسس توجد المواقع االلكترونية من حيث المضمون ومن حيث الشكل، وال زالت ال أنواعتتعدد 
دقيقة لتصنيف هذه المواقع، وذلك لحداثة هذه التكنولوجيا، ولتجددها باستمرار، وللتحديثات التي 

 :باآلتيتجري على بنية االنترنت كوعاء ناقل لمحتوى هذه المواقع، إال انه يمكن ان نحددها 

أوال: أنوووواع المواقووووع مووون حيووووث المضووومون: وبفووووتم هوووذا التصوووونيف ب ووورز المواقووووع علوووى الشوووو كة 
 كاالتي:من حيث المحتوى الذي تقدمه، وبمكن تصني فا 

ات والمؤسضووووووات كهووووووذه المواقووووووع منتجووووووات للشوووووور مواقووووووع تجاربووووووة تضوووووووب ية: وتعوووووور    .1
تضووووبقفا، وتحتوووووي  ووووي المالووووع علوووى  دمووووة ال يووووع علووووى  التابعوووة لفووووا، للمضوووواعد   ووووي

 الوووود ع عنووود االسووووتا ، اإلنترنوووت مووون  ووووال الكوووروت المد وعوووة مضوووو قا، أو مووون  وووال
) دمووووة الوووود ع عنوووود االسووووتا   يفوووورت بشووووكل واسووووع  ووووي العوووورا   ووووي الر ووووع  واأل يووور 

، علووووى الووووورهم مووووون ان هووووذا النووووووع مووووون ال وووودمات متوووووو ر منوووووذ 2020موووون عوووووا   األول
 دمووووووة ال يووووووع علووووووى  وهووووووو ) األولموووووون العووووووالم، امووووووا النوووووووع  أ وووووورىسووووونوات  ووووووي دول 

 وووي  األولووى   فوووو مووا يووودال  ووي بداياتوووه اإلنترنووت موون  وووال الكووروت المد وعوووة مضوو قا
وت بشووووووكل واسوووووووع، العوووووورا  وتواجفووووووه العديوووووود موووووون التحووووووديات منفووووووا عوووووود  تووووووو ر الكوووووور 

ة بوووين المضوووتفلك العووورا  والشوووركات العاملوووة ثقووانيفمووا ال يتوووو ر مضوووتوى عوووالي مووون الوث
، وال يعوووود ذلوووك الووووى ةوووعر مصوووداقية الشوووركات وانموووا بضووو ع عوووود   وووي هوووذا المجوووال

و وووووي المالوووووع األعووووم ال تحتووووووي مثووووول انتشووووار ثقا وووووة االسووووتفار ع ووووور هوووووذه ال ربقووووة. 
ة أو كبالشوووور علوووى التعربوووف  رهوووذه المواقوووع علوووى موووواد إ  اربووووة أو معلوماتيوووة، وتقتصووو

 المؤسضووووة والتعربوووووف بالضوووولع وال ووووودمات التووووي تقووووودمفا، ور مووووا تقوووووو  بعوووور  منتجوووووات
 وووورى، وعمووول إعانووووات تجاربوووة لضوووولع و ووودمات، هال ووووا موووا توووود ل األ بعووول الشوووركات

وبنتفووووووي عنوووووووان اإلنترنوووووت ال ووووووا  بفووووووا بووووووو التجوووووواري  كة وووووي مجووووووال ت صوووووو  الشووووور 
com. 

مات التوووووووي المواقووووووع بووووووالتعربف بالضوووووولع وال وووووود هووووووذهتكت ووووووي و مواقووووووع تجاربووووووة إعانيووووووة:  .2
، وانموووووا تحيلوووووك الوووووى إمكانيوووووة ال يوووووع والشووووراء ع ووووور اإلنترنوووووت ، وال تتوووووي كةتقوووودمفا الشووووو

وتتووووووو ر العديووووود مووووون هوووووذه المواقوووووع االلكترونيووووووة  ،اإلعوووووانالشوووووركة االصووووولية صووووواح ة 
بووووووو  وان اإلنترنوووووت ال وووووا  بفوووووذه المواقوووووعوهال ووووواي موووووا ينتفوووووي عنووووو االنترنوووووتلووووى  ووووو كة ع

com. 
د هووووووذه المواقوووووووع اهتمامفوووووووا علووووووى تقوووووووديم ال ووووووودمات اإل  اربوووووووة كووووووومواقووووووع إ  اربوووووووة: وتر  .3

 دكووووووبعوووووول التحلووووويات اإل  اربوووووة والتقوووووواربر، وقووووود تر  اللحظيوووووة، ور موووووا تضوووووويف إليفوووووا
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 تكتضووووووووع  ووووووووابع اي، او بلوووووووودان م تل وووووووة بعينوووووووه بلوووووووودهوووووووذه ال دمووووووووة اإل  اربوووووووة علووووووووى 
العموميووووووووة،  تم ووووووووي المنووووووووا   الجمراليووووووووة الم تل ووووووووة علووووووووى مضووووووووتوى العووووووووالم بصوووووووووور  

المواقووووع موووون  عوووودد قليوووولهنووووار  اإل  اربووووة،موووون بووووين عوووودد ك يوووور موووون المواقووووع  متوازنووووة.
 ال ووووواحثين عووووون. المتووووابعين لمجموعوووووة مووووونول لكونفوووووا ال يووووار األالضوووومعة ال ي وووووة  ذات

 مثوووووولاأل  وووووار ال وربوووووة التوووووي يمكووووون الوصوووووول إليفووووووا مووووون أي مكوووووان و وووووي أي وقوووووت. 
 وهووووووووووووي abcnews.go.comوموقووووووووووووع  .cnn.comوموقووووووووووووع reuters.com موقوووووووووووع

 إذ ان  وووي جميوووع أنحووواء العوووالم. جوووريلمعلوموووات التووي تتووو ر تحوووديثيا دقيقيوووا ل   وووار وا
Cnn.com  وووركة هووي جووودء مووون Time Warner Inc التوووي توووو ر األ  وووار .

والمعلوموووووووات واأل وووووووا  وال ووووووورام  التر يفيوووووووة األ ووووووورى ع ووووووور جمفوووووووور عوووووووالمي يتجووووووواوز 
لعوووووودد ك يووووور مووووون مشووووواهدي الواليووووووات ال يوووووار األول تعووووود  Cnn.com إذ انالمليوووووار. 
 وووي  موون هوووذا المصوودر. ا  ووارهم اليوميوووةوالعوووالم الووذين يحصووولون دا ميووا علوووى المتحوود  

وهوووووي أك وووووور وكالووووووة  روبتوووووورز،جوووووودء مووووون مجموعووووووة  ومضوووووون  Reuters.com حوووووين
الماليوووووة والرباةووووووة أنفووووووا توووووو ر أ  وووووار العوووووالم حيوووووث أن ووووواء دوليوووووة للوسوووووا   المتعووووودد . 

موووون التقووووواربر اإل  اربووووة بموووووا  وهووووي تقووووود موووون األ  وووووار.  والترليووووه والتكنولوجيووووا وهيرهوووووا
مووووووون المت صصوووووووين  ووووووووي والتوووووووي يووووووودعمفا  ربووووووو   تلتق فوووووووا، وووووووي ذلوووووووك الصوووووووور التوووووووي 

قا موووووة عالميووووووة مووووون الصوووووحر والمجووووووات والمنشوووووورات علووووووى  كموووووا توووووودعمالتكنولوجيوووووا 
 يفووووورهوووووو موقووووع إ  ووووواري   وووور  NewsDaily.com  ضوووواي عووووون الموقووووع .اإلنترنووووت

الوووووذي  yahoo.comموقوووووع ثوووووم   ووووور.مليووووون زا 15يدبووووود زواره يوميووووواي عووووون 1995عووووا  
أ  ووووووووار ع موقوووووووو . 1994لوموووووووات  ووووووووفير  منوووووووذ إ اقوووووووه عوووووووا  كوووووووان بوابوووووووة أ  وووووووار ومع

Google . 
 مواقووووووع  وووووواملة: وتضووووووم هوووووووذه المواقووووووع ن اقووووووات اهتمووووووا  واسوووووووعة متنوعووووووة موووووون حيوووووووث: .4

والعلميوووووووووووة واالجتما يوووووووووووة  تفوووووووووووتم بالمجووووووووووواالت الضياسووووووووووية واالقتصوووووووووووادية  الت صوووووووووو :
تنشوووووووور األ  ووووووووار والتح يقووووووووات والمقوووووووووابات،  :موووووووون حيووووووووث ال نووووووووون ال  ربوووووووووة وهيرهووووووووا.

 المنوووووا   الجمراليووووووة:مووووون حيووووووث و  واسوووووت اعات الووووورأي واالستشووووووارات المت صصوووووة.
  تفتم بمضاحات جمرالية متنوعة.

 إعاميوووووووة مضووووووواند : وتضووووووواند هوووووووذه المواقوووووووع مؤسضوووووووات إعاميوووووووة أ ووووووورى مثوووووووول:مواقوووووووع  .5
الصووووحر، وتقوووووو  هوووووذه المواقوووووع بعووووور  محتوووووى الصوووووحي ة الورقيوووووة علوووووى اإلنترنوووووت، 

االكت وووووووواء بنشووووووور نصوووووووو  الصووووووووحي ة  مثووووووول  ربقوووووووة : ثر موووووووونكبووووووو وتعووووووور  مادتفوووووووا 
ت  ووووووي دوربوووووووة ، او عوووووور  مقت  وووووووات موووووون أبوووووورز محتوبوووووووات الصووووووحي ة ، اوالورقيووووووة

 الصووووحي ة لنشوووور بعوووول الموةوووووعات اإلةووووالية،  اصووووة المتابعووووات اإل  اربووووة التوووووي



 جامعة تكريت. /اآلدابمحاضرة الصحافة االلكترونية للمرحلة الرابعة/ تخصص صحافة/ لقسم االعالم/ كلية 

وهوووذا النوووووع مووون المواقوووع االلكترونيووووة  .عوووددين كوووول تحووودي  وووي األوقووووات ال اصووولة بوووين
 المواقووووع الضوووواند إذ ان الصووووحر الورقيوووة والقنوووووات ال ضووووا ية، اهلووووع شوووو ه تن أصووو حت

بمضووووووووواند  القنوووووووووووات ال ضوووووووووا ية أو مح ووووووووووات تقووووووووووو  إلذاعوووووووووات والقنوووووووووووات ال ضوووووووووا ية، ل
محاولووووة السوووووتكمال جميووووع أدوات العووووور  اإلعامووووي، و حوووووداي  اإلذاعووووةل وذلووووك  وووووي

: مثووووول مواقوووووع عووووود  أ وووووكالهوووووذه ال نوووووع مووووون التكامووووول بوووووين الوسوووووا ل الم تل وووووة، وت  ووووذ
اإلعوووووووان عووووووون جوووووووودول ال ووووووورام  والتعربوووووووف بالمح ووووووووة وأهووووووودا فا وسياسوووووووتفا ومحوووووووواور 

،  )صووووت وصوووور  ور موووا موووع الووون  عووور  محتوبوووات القنوووا  أو المح وووة، و اهتمامفوووا
 ةووووووا ة تحلوووووويات وموةوووووووعات يووووووتم است اصوووووووفا موووووون القنووووووا  أو المح ووووووة أو  وووووووت  و 

 للموقع.ومراسلين  قنوات مع كتاب
ا النووووووووع موووووون المواقووووووع هووووووو تقووووووديم معلومووووووات  عووووووون مواقووووووع تعليميووووووة: الموووووور  موووووون هووووووذ .6

 .eduبو مؤسضة  تعليمية  معينة، وبنتفي عنوان اإلنترنت ال ا  بفا 
 التوووووي المعلوموووووات تقووووديم هوووووو المواقوووووع موووون النووووووع هوووووذا موووون المووووور : حكوميوووووة مواقووووع .7

 التووووووي المعلوموووووات تكووووووون  وعووووواد ي  واإلدارات، والمكاتووووووع الحكوميوووووة الوكوووووواالت تصووووودرها
 ال ووووا  اإلنترنووووت عنوووووان ينتفووووي مووووا وهال ووواي  جووووداي، موثوقووووةي  الحكوميووووة المواقووووع تقووودمفا

 .gov بو بفا
 عوووووون معلومووووووات   تقوووووديم هووووووو المواقووووووع مووووون النوووووووع هووووووذا مووووون الموووووور : عضووووووكربة مواقوووووع .8

 .mil بو بفا ال ا  ترنتاإلن عنوان وبنتفي الجيش،

ا من األ كال  ي عر  المحتوى  ا: أنواع المواقع من حيث  كل العر :انيث ت  ذ المواقع عددي
 ال ا  بفا لضمان جذب القارئ، ومن ذلك:

د هوذه المواقوع  وي المالوع علوى عوامول الجوذب مون  وال كمواقع تعتمد على اإلبفار، وتر  -1
ش" بم تلر إصدارته، إةا ة " ا التعامل مع برنام ،  ديد  الجذب، است دا  األلوان الصار ة

وتكون   يعة هذه المواقع  ي ، للحركة واإلبفار إلى عدد من ال رام  التي تع ي إمكانية ك ير 
 المالع إما   صية و ما تجاربة و ما دعا ية .

مواقع تعتمد على المعلومة والجذب: تضوتفد  هوذه المواقوع  وي المالوع عور  المعلوموات  -2
ال ربقة المثلى لعرةفا بصور  ال تة، وال تلج  إلى األلوان الصار ة إال عن  واأل كار مع ال حث

"بوانر" والنوا وذ ال اصوة.  ولكون  وي مضواحات جد يوة مثول ال  ي أةي  الحدود، إال أنفوا تعتمود
"،Animation. على برام  الحركة " 
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التي ال تحتاج  االت األن اءكين: تلج  إلى هذا النوع  ي المالع و كمواقع معلوماتية للمشتر  -3
الجمفور العا ، إنما تعتمد على جمفور المشواركين الوذين يره وون  قو   وي  إلى جذب عدد من

 سربعة ومعمقة بمل النظر عن  كل العر  . الحصول على المعلومات بصور 

 من ناحية تعقيد الموقع المواقع التصنيف ثالثا:

المواقع الثابتة:   ار  عن ص حة أو عد  ص حات بضي ة التركيع وسفلة التصميمل  .1
جفة أو  ركة أو     مع   المحتوى عاد  ثابت ال يتمير، وبعر  لنا معلومات عن

محدودية الت اعل مع هذا المحتوى. و عل المواقع الثابتة قصير  العمر حيث تضت د  
للتعربف بمنت  أو نشاط  ي  تر  محدد  ثم يتم إهمالفا أو حتى االستمناء عنفا بعدها، 

  تص   كما يقال عنفا )مواقع هير نش ة 
حديث محتواها باستمرار بإةا ة صور ونصو  مواقع الت اعلية أو المتمير : يمكن تلا .2

وهيره من ق ل المالك ن ضه عن  رب  لوحة تحكم بضي ة تت لع أبض  معر ة تقنية 
 .ممكنة

 

مواقع إدار  المحتوى: وليه يمكن تميير أي جدء من الموقع ك رمجة ومحتوي أو واجفة  .3
ربع الك يوور  وبقوو  عليفووا أعلوى ال وورام  المت صصوة وقواعوود الموقوع وبضوت د   ووي المشوا

 .سعرا بين أقرانه الضابقين واألهلىال يانات وهو األ ضل 


