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 المحاضرة التاسعة

 أنواع المواقع االلكترونية

 
ساعات معدودة أن تدشن موقًعا على اإلنترنت، تقول فيه ما تشاء، وتعبر فيه تستطيع خالل 

 عن رأيك وفكرك

 دون أن يمنعك أحد، ودون أن تحصل على التراخيص التي تحتاجها الصحافة الورقية أو القناة

 الفضائية...ولكن السؤال: هل يمكن أن نسمي هذا الموقع موقع صحفي" بالمعنى الحرفي؟؟

نقطة الجوهرية التي نفرق فيها بين "مواقع الهواة" و "مواقع المحترفين"، وهذه هي ال

 وحتى نتمكن من

 .التفريق بين النوعين، سنتعرض ألنواع المواقع على شبكة االنترنيت

 :أوال: أنواع المواقع من حيث المضمون

تصنٌفها  وٌهتم هذا التصنٌف بفرز المواقع على الشبكة من حٌث المحتوى الذي تقدمه، وٌمكن

 :لتالًا

ت والمؤسسات التابعة لها، كامواقع تجارٌة تسوٌقٌة: وتعرض هذه المواقع منتجات للشر -١

تسوٌقها، وتحتوي فً الغالب على خدمة البٌع على اإلنترنت من خالل الكروت  للمساعدة فً

هذه المواقع الدفع عند االستالم، وفً الغالب األعم ال تحتوي مثل  المدفوعة مسبقا، أو من خالل

أو المؤسسة والتعرٌف بالسلع  كةعلى التعرٌف بالشر على مواد إخبارٌة أو معلوماتٌة، وتقتصر

ت أخرى، وعمل إعالنات تجارٌة كالشر والخدمات التً تقدمها، وربما تقوم بعرض منتجات

 .التجاري كةلسلع وخدمات، غالبا ما تدخل فً مجال تخصص الشر

، كةوتكتفً هذه المواقع بالتعرٌف بالسلع والخدمات التً تقدمها الشرمواقع تجارٌة إعالنٌة:  -2

 .إمكانٌة البٌع والشراء عبر اإلنترنت وال تتٌح

هذه المواقع اهتمامها على تقدٌم الخدمات اإلخبارٌة اللحظٌة، وربما  كزمواقع إخبارٌة: وتر -3

الخدمة اإلخبارٌة على قُطر هذه  كزبعض التحلٌالت اإلخبارٌة والتقارٌر، وقد تر تضٌف إلٌها

العمومٌة، فتغطً المناطق الجغرافٌة المختلفة على مستوى العالم  بعٌنه، أو تكتسب طابع

 .بصورة متوازنة

 :مواقع شاملة: وتضم هذه المواقع نطاقات اهتمام واسعة متنوعة من حٌث -4

وغٌرها التخصص: فتهتم بالمجاالت السٌاسٌة واالقتصادٌة والعلمٌة واالجتماعٌة. 

 القوالب الفنٌة: فتنشر األخبار والتحقٌقات والمقابالت، واستطالعات الرأي واالستشارات

 .المتخصصة

المناطق الجغرافٌة: فتهتم بمساحات جغرافٌة متنوعة. 

 :إعالمٌة مساندة: وتساند هذه المواقع مؤسسات إعالمٌة أخرى مثل -5

 الصحٌفة الورقٌة على اإلنترنت، وتعرض الصحف، وتقوم هذه المواقع بعرض محتوى

 :طرٌقة ثر منكمادتها بأ



 .تفاء بنشر نصوص الصحٌفة الورقٌةكاال* 

 .عرض مقتطفات من أبرز محتوٌات الصحٌفة*

 تخطً دورٌة الصحٌفة لنشر بعض الموضوعات اإلضافٌة، خاصة المتابعات اإلخبارٌة التً*

 .تحدث فً األوقات الفاصلة بٌن آل عددٌن

ذاعات والقنوات الفضائٌة، وتقوم هذه المواقع بمساندة القنوات الفضائٌة أو محطات اإل

محاولة الستكمال جمٌع أدوات العرض اإلعالمً، وإحداث نوع من التكامل  اإلذاعة؛ وذلك فً

 بٌن الوسائل المختلفة، وتأخذ

 :هذه المواقع عدة أشكال

 .دافها وسٌاستها ومحاور اهتمامهااإلعالن عن جدول البرامج والتعرٌف بالمحطة وأه* 

 ).صوت وصورة وربما مع النص)عرض محتوٌات القناة أو المحطة * 

 ابكتإضافة تحلٌالت وموضوعات ٌتم استخالصها من القناة أو المحطة أو فتح قنوات مع * 

 .ومراسلٌن للموقع

 :ثانياً: أنواع المواقع من حيث االحتراف

 :صحفٌة او مواقع هواةونها كتصنف المواقع هنا من حٌث 

مواقع هواة: غالبا ما ٌقوم علٌها شخص أو عدة أشخاص من الهواة غٌر المتفرغٌن والذٌن  -١

التعبٌر عن رؤٌتهم أو التعرٌف بأنفسهم أو عرض إنتاجهم الفكري أو األدبً أو  ٌرغبون فقط فً

 .العلمً

ة، وتستعٌن بكفاءات مواقع محترفة: تقوم هذه المواقع على مؤسسات محترفة ومتخصص -2

 .ومحترفة للعمل اإلعالمً والصحفً متخصصة

مواقع آخذة فً االحتراف: غالبا ما تكون تطوًٌرا لمواقع الهواة أو بعض المواقع الشخصٌة  -3

أصحابها فً تطوٌر موقعهم؛ فٌقومون باالستعانة ببعض الكفاءات المحترفة؛ إما  التً ٌرغب

تقدٌم االستشارات الفنٌة والمتخصصة لمجموعات الهواة، أو خالل  بتفرغ آلً أو جزئً، أو من

بتدرٌب مجموعات الهواة إلضفاء طابع من الحرفٌة على  من خالل االستعانة بمحترفٌن ٌقومون

 .بصورة تطوعٌة أعمالهم. وٌقوم هؤالء الهواة بأعمالهم فً الغالب

 :ثالثاً: أنواع المواقع من حيث التمويل

 :عملٌة التموٌل الشخصً للمواقع أشكاال متعددة؛ منهاتموٌل شخصً: تأخذ  -١

 االستفادة من إمكانٌة الحصول على مساحات مجانٌة للمواقع الشخصٌة التً توفرها بعض

ع من الدعاٌة مقابل وضع إعالن فً الموقع الشخصً، وفً االبوابات الكبرى آنو ت أوكاالشر

ته الشخصٌة فً تصمٌم الموقع وبنائه صاحب الموقع على إمكانا هذه الحالة ٌعتمد غالبا

 .وتحدٌثه

 ،شراء مساحة على الشبكة مع قٌام صاحب الموقع بتصمٌمه وبنائه وتحدٌثه بصورة بدائٌة

الحالة صاحب الموقع تكلفة إٌجار المساحة على الشبكة، إضافة لجهده ووقته  وٌتحمل فً هذه

 .التً ٌرغب فً بثهاوتصمٌمه وإمداده بالمادة  الذي ٌنفقه فً بناء الموقع

 شراء مساحة على الشبكة واالستعانة بعناصر من المحترفٌن فً بناء الموقع وتصمٌمه

الفنٌة والتقنٌة، وغالًبا ما ٌتم االستعانة بفرٌق محدود، ربما ٌكون شخًصا أو  وتحدٌثه وصٌانته

ا ٌساعده فً العمكوأحٌاًنا ٌعتمد على فرٌق  شخصٌن من المتخصصٌن، ًٌ  .لبٌر نسب

ة أو منشأة صناعٌة أو مؤسسة اقتصادٌة أو مؤسسة كتموٌل مؤسسات، وتكون غالبا شر -2



مؤسسة ثقافٌة، وتتحمل المؤسسة تكلفة الموقع الذي ٌعبر عنها بصورة أساسٌة،  اجتماعٌة أو

ت المتخصصة فً تصمٌم المواقع وبنائها وتدشٌنها، ولكن كاالشر وغالبا ما ٌتم التعاقد مع إحدى

فً عملٌات التحدٌث، وهً غالبا ما تتعثر؛ نظًرا  مشكلة األساسٌة فً مثل هذه المواقعتظل ال

 .المؤسسة إلسنادها إلى عدد من الموظفٌن غٌر المتخصصٌن داخل

تموٌل خٌري: تعتمد هذه المواقع فً األساس على التبرعات الخٌرٌة، واألوقاف  -3

 .اقع أهداف رسالٌة أو دعوٌةوغالًبا ما تكون لهذه المو والمساهمات التطوعٌة،

تموٌل تجاري : وتمول هذه المواقع نفسها من حصٌلة الدخول عن طرٌق العملٌات التجارٌة  -4

 .تتم عبر شبكة اإلنترنت والتسوٌقٌة التً

ت والدعاٌة التً ترصدها تموٌل تروٌجً: ٌتم تموٌل هذه المواقع من مخصصات اإلعالنا -5

تها والتعرٌف بأنشطتها، وتكون غالبا فً المواقع الدعائٌة لإلعالن عن تجار اتكبعض الشر

 .للمؤسسات التجارٌة

تموٌل ذاتً: تهتم هذه المواقع بتقدٌم خدمة إعالمٌة وفكرٌة، ولكنها تسعى إلى تموٌل هذه  -6

 :عدة طرق؛ منها الخدمة من خالل

 متخصصٌن فً جلب اإلعالنات التً ٌتم بثها على الموقع، وتحتاج هذه المواقع إلى

 اإلعالنات والتروٌج

 .للموقع

ات فً خدمات متمٌزة ٌقدمها الموقع للقارئ مثل خدمات االستشارات والمعلومات تراكاالش

األرشٌف؛ وهو ما من شأنه أن ٌحقق مع أشكال التموٌل األخرى دخال ٌمكن أن  والبحث فً

 .وتحقٌق استمراره ٌساعد فً تموٌل الموقع

 والملفات، وٌتم ذلك عن طرٌق قسم التروٌج باالتفاق مع مؤسسات تجارٌة رعاٌة الصفحات

 .ملفات خاصة أو صفحات وأبواب داخل الموقع تقوم برعاٌة

 تأسٌس قطاع تجاري داخل الموقع، ٌقوم ببناء مواقع وتصمٌمها وتحدٌثها للحصول على دخل

مطلوبة الستمرار الموقع خالله تحقٌق نوع من التوازن بٌن الموارد والمصارف ال ٌمكن من

 .الرئٌسً

 :ةيرابعاً: أنواع المواقع من حيث الهيكل

ا وتكوٌنها، ومن أشكال ل اإلدارٌة داخل المواقع حسب حجمها وأهدافها ومضمونهكتتنوع الهٌا

 :لكهذه الهٌا

ل بسٌطة: ٌتكون الموقع من مجموعة من العاملٌن، ٌكون فً الغالب صاحب الموقع أو كهٌا -١

 .محدود من العاملٌن فً المجاالت التقنٌة والفنٌة والتحرٌرٌة مع عددمدٌره 

ل اإلدارٌة المعقدة فً المواقع ذات الحجم الكبٌر أو البوابات، كل معقدة: تظهر الهٌاكهٌا -2

بٌر ومتخصص من العاملٌن فً المجال التقنً والمجال الفنً كالغالب إلى فرٌق  وهً تحتاج فً

إلى عدد من اإلدارٌٌن، وغالبا ما ٌحتوي الهٌكل اإلداري على عدة  افةالتحرٌري، إض والمجال

اإلدارة ومعه مجلس اإلدارة، وربما تساعده لجنة  مستوٌات تنظٌمٌة، تبدأ من رئٌس مجلس

إضافة إلى تشعب العمل التحرٌري  استشارٌة، غالبا ما تكون ذات خبرة عالٌة وغٌر متفرغة،

والدرجات الوظٌفٌة،  دًدا من األشخاص المتنوعٌن فً الخبراتإلى أقسام نوعٌة، ٌضم آل قسم ع

 .إضافة إلى وجود إدارات أخرى مثل اإلدارة التنفٌذٌة واإلدارة المالٌة واإلدارة التقنٌة

ٌبة اإلدارٌة كلممتدة إال داخل المواقع ذي الترل اإلدارٌة اكل ممتدة: غالًبا ال تكون الهٌاكهٌا -4



واقع فً مساحات جغرافٌة متعددة من خالل المكاتب اإلقلٌمٌة والدولٌة فً هذه الم المعقدة، وتمتد

 .عدد من الدول

 :خامساً: أنواع المواقع من حيث التكوين

 :ٌأخذ بناء المواقع وتكوٌنها عددا من األشكال، منها

 :لمواقع البسٌطة: وتتمٌز بالتالًا -١

محدودٌة األقسام. 

محدودٌة المواد التً تبث فٌها. 

تباعد فترات التحدٌث. 

 :المواقع الكثٌفة: وتتمٌز بالتالً -2

ثرة المادة المطلوب بثهاك. 

سهولة تقسٌم المادة فً عدد محدود من المحاور واألقسام. 

تقارب وتقاطع دورٌة التحدٌث. 

 :بة: وتتمٌز بالتالًكالمواقع المر -3

ثافة المادة المطلوب بثهاك. 

بٌرةكت بصورة ثرة التقسٌمات والتصنٌفاك. 

تقارب دورٌة التحدٌث. 

 :سادساً: أنواع المواقع من حيث شكل العرض

تأخذ المواقع عدًدا من األشكال فً عرض المحتوى الخاص بها لضمان جذب القارئ، ومن 

 :ذلك

 :ز هذه المواقع فً الغالب على عوامل الجذب من خاللكمواقع تعتمد على اإلبهار، وتر -١

الصارخة وشدٌدة الجذب استخدام األلوان. 

د من البرامج التً تعطً التعامل مع برنامج "فالش" بمختلف إصدارته، إضافة إلى عد

 .رآة واإلبهارجلل بٌرةكإمكانٌة 

 .وتكون طبٌعة هذه المواقع فً الغالب إما شخصٌة وإما تجارٌة وإما دعائٌة

فً الغالب عرض المعلومات مواقع تعتمد على المعلومة والجذب: تستهدف هذه المواقع  -2

عن الطرٌقة المثلى لعرضها بصورة الفتة، وال تلجأ إلى األلوان الصارخة  واألفكار مع البحث

ولكن فً مساحات Animation"، "رآة جعلى برامج ال إال فً أضٌق الحدود، إال أنها تعتمد

 .جزئٌة مثل الـ"بانر" والنوافذ الخاصة

الت األنباء التً ال تحتاج إلى كاب وتلجأ إلى هذا النوع فً الغالٌن: كمواقع معلوماتٌة للمشتر -3

ٌن الذٌن ٌرغبون فقط فً كام، إنما تعتمد على جمهور المشارالجمهور الع جذب عدد من

 .سرٌعة ومعمقة بغض النظر عن شكل العرض الحصول على المعلومات بصورة

 

 

 

 



 

 :سابعاً: أنواع المواقع من حيث الجمهور المستهدف

ٌتنوع الجمهور المستهدف وفقا لطبٌعة الموقع والمؤسسة أو الشخص القائم علٌه وتبعا للفكرة 

 :الذي نشأ من أجله، ومن ذلك والهدف األساسً

 

مواقع تستهدف جمهوًرا متخصًصا محترًفا: تستهدف هذه المواقع جمهوًرا فً تخصص  -١

ه إلى جمهور المهندسٌن أو األطباء أو فكري؛ فٌتوجه الموقع بمحتواه ومادت علمً أو اجتماعً

ثٌرا بالجمهور العام، وٌقدم خدماته ومعلوماته وحتى كٌهتم  أو المحامٌن أو غٌر ذلك، وهو ال

 .إعالناته لهذه الفئة دون غٌرها

مواقع تستهدف جمهوًرا عاًما متنوًعا: تعرض هذه المواقع مادة متنوعة تستهدف عموم  -2

نترنت، وبذلك تسعى هذه المواقع لدراسة شرائح زوار اإلنترنت شبكة اإل الجمهور الذي ٌزور

التً تغطٌها؛ وذلك فً محاولة للوصول إلى أآبر قدر  بشكل عام، وطبٌعة المناطق الجغرافٌة

 .ممكن من قطاعات الجمهور المتنوعة

ا: غالبا ما تتخصص هذه المواقع فً مخاطبة جمهور نوعً  -3 ًٌ مواقع تستهدف جمهوًرا نوع

مثل الشباب أو النساء أو األطفال، وبذلك تعكف هذه المواقع على دراسة  ل المجتمع؛داخ

لتقدٌم المادة المناسبة لها، وتقدٌمها فً شكل عرض مالئم  احتٌاجات وطبٌعة الشرٌحة المنتقاة

 لطبٌعتها


