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 )دراسة تحميمية(تصميم المواقع اإللكترونية الرياضية المصرية 
Design of Egyptian sporting online news (Analytical Study) 

 سامح مصطفى حسان /أ.م.د
 جامعة حموان –كمية الفنون التطبيقية  –قسم الطباعة والنشر والتغميف  –أستاذ مساعد 

 :البحثممخص 
فِ الهواقع الرياضية الهصرية عمِ شبكة اإلىترىت، وأيضا عىاصر التصهيـ البحث إلِ التعرؼ عمِ هدى فاعمية يٍدؼ 

يتيحٍا إلِ تحميؿ الصور واستعراض الهعموهات لمتعرؼ عمِ هدى استفادة ٌذي الهواقع هف الوسائؿ والخيارات الحديثة التِ 
ِ دراسة وصفية، حيث تـ إجراء العهمية الوصفية لعيىات هف الهواقع الرياضية والتِ  اإلىترىت؛ هف أجؿ زيادة التفاعمية، ٌو

ا طبقا لهعايير ثابتة، كها استخدـ الهىٍج التحميمِ لمهضهوف الجرافيكِ، دوف التعرض لمهضهوف اإلعبلهِ.  تـ إختياٌر
أىً ال يوجد حرص واضح لدى الهواقع الرياضية الهصرية عمِ ف الىتائج، هف أٌهٍا: وقد خمصت الدراسة إلِ هجهوعة ه

استغبلؿ كاهؿ لئلهكاىات الهتاحة لمهواقع اإللكتروىية، وعدـ وجود سياسة واضحة ىحو التفاعمية، كها أوضح البحث حرص 
لرغـ هف وجود ألية لهشاركة الجهٍور فِ الهواقع اإللكتروىية عمِ وجود ربط بهواقع التواصؿ االجتهاعِ فِ هواقعٍا، وبا

الهشاركة والتعميؽ، إال اىٍا غير هفعمة ىظرا لعدـ إٌتهاـ الهحرريف بالرد عمِ إستفسارات القراء، فجاءت بشكؿ عاـ خالية 
هف أى تعميؽ، وتبيف استخداـ هواقع الدراسة لبعض األدوات التفاعمية بصورة غير هدروسة، هثؿ استخداـ الفيديوجراؼ 
حيث أف الهواقع الهصرية تستخدـ الفيديو كميب والذى اليعبر بصورة هعموهاتية عف الحدث بؿ ٌو هجرد فيديو تسجيمِ 
لهجريات األحداث دوف إضافة أى تعميقات هكتوبة، كها أف بعضٍا هىقوؿ هف قىوات تميفزيوىية دوف أى إضافة هف 

 هصههي الفيديوجراؼ.
بيكسؿ وتبلفِ استخداـ  12ستخداـ ىوع الحرؼ وأيضا اإلبتعاد عف استخداـ حجـ وتوصي الدراسة باإلٌتهاـ بىهطية ا

الصور صغيرة الحجـ، وكذلؾ اإلٌتهاـ باخراج الفيديوجراؼ فِ الهواقع الهصرية هها يهكىٍا إعطاء القارئ هساحة أكبر 
 هف التفاعمية.

العىواف  –الهتف  –الصورة  –فيديوجراؼ  –ب فيديو كمي –التصهيـ التفاعمِ  –التصهيـ الصحفِ الكممات المفتاحية: 
 العىواف الفرعِ.  –العىواف الجاىبِ  –الرئيسِ 

 Abstract: 

In recent years, a variety of internet techniques for visualizing data and information have 

been published. The analysis of design elements, image properties, and information in the 

Egyptian sporting online news are the important tasks to identity, which any level to achieve 

this feasibility in Egyptian sporting online news as the main aim of this research paper. 

This paper depends on the descriptive process of samples of Egyptian sporting online news, 

which were selected according to specified parameters, and then utilized the analytical 

method to analyze the graphic design elements, regardless content. 

The study concluded with a series of results, the most important of which are: There is no 

clear interest in the Egyptian sporting online news, by exploiting the full potential of the 

infographic tools and the lack of a clear policy towards interactivity. The research also 

pointed to the keenness of websites to link to social media sites, although there is a 

mechanism for public participation and comment, which it is not activated because the editors 
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did not care to respond to readers' queries, it came in general free from any comments. 

Egyptian sporting online news is using video clips that does not convey information about the 

event, but just a video of the events without any visualization tools, and some of them are 

imported from television channels without any addition from the designers of the video. 

The study recommends attention to the text characterization and also to avoid using the size 

of 12 pixels and avoid the use of small images, as well as attention to the output of the video 

in the Egyptian sporting online news, which can give the reader more space than interactive. 

Key words 

Journalistic design - Infographic - Video clip - videography - Image - Text - Headline - Sub-

title. 

 أهمية الدراسة
تىبع أٌهية الدراسة هف كوىٍا هف الدراسات القميمة التِ تتىاوؿ التصهيـ الصحفي واإلىفوجرافيؾ فِ هجاؿ الصحافة 

الرياضية بشكؿ عاـ، والصورة الصحفية فِ الهواقع الهصرية اإللكتروىية بشكؿ خاص، رغـ أٌهية ٌذا الشكؿ  اإللكتروىية
اإلتصالِ، وحضوري الكبير فِ جهيع جواىب الحياة، ويذكر أىً بالرغـ هف التزايد الكهِ لمهواقع اإللكتروىية الرياضية 

 د قراءٌا. وتىوعٍا بهصر إال أف الكثير هىٍا يعاىي هف إىخفاض عد

 وبالتالِ فإف أٌهية ٌذا البحث سوؼ يساٌـ فِ ها يمي:
 توعية الهصههيف الصحفييف العاهميف فِ الهواقع االلكتروىية. .1
 تعزيز دور الهواقع اإللكتروىية فِ هعالجة استخداـ أساليب التصهيـ الصحفِ التفاعمِ. .2
 اإللكتروىِ.إفادة الباحثيف والعاهميف فِ هجاؿ التصهيـ الصحفِ  .3

 منهجية البحث 
يىتهي البحث في إطاري الهىٍجِ إلِ البحوث الوصفية التحميمية والتِ تستٍدؼ وصؼ وتحميؿ وتقييـ التصهيـ الصحفِ 
اإللكتروىِ وأدوات اإلىفوجرافيؾ الهستخدهة بالهواقع الرياضية اإللكتروىية الهصرية، كأسموب بحثِ يتبلئـ لوصؼ وتحميؿ 

 لمتصهيـ الصحفِ. العىاصر الهكوىة

 مشكمة البحث:
تشترؾ جهيع الهواقع اإللكتروىية في هجاؿ الصحافة الرياضية فِ تقديـ الخبر لمقارئ، ولكف هف خبلؿ إجراء دراسة هقارىة 

عف الهواقع اإللكتروىية(  )الخاص بتقديـ إحصائيات دقيقة http://www.alexa.comهف خبلؿ هوقع أليكسا العالهِ 
وجد أف بعض ٌذي الصحؼ تحتؿ هراكز هتقدهة بيىها يأتِ الكثير هىٍا هراكز هتأخرة بالرغـ هف تشابً ىوع األخبار 
الهقدهة، ويفترض الباحث أف اإلستخداـ األهثؿ لعىاصر التصهيـ الصحفِ واستخداـ األدوات الهتىوعة لئلىفوجرافيؾ لً 

 الهواقع عف األخرى. دور كبير فِ تقدـ بعض 

وبالتالِ تكهف هشكمة ٌذا البحث فِ تحميؿ عىاصر التصهيـ الصحفِ إلحدى أكبر الهواقع الرياضية اإللكتروىية التِ 
ِ تحتؿ كذلؾ الهركز الثالث  تصدر هف هصر وأخرى هحررة بالمغة العربية وتحتؿ هركزا هتقدها عمِ هستوى العالـ ٌو

ؼ عمِ الفروؽ التِ أدت إلِ تقدـ األخيرة عالهيا دوف التِ تصدر هف هصر، وذلؾ هف بالىسبة لمقراء فِ هصر، لمتعر 
 وجًٍ ىظر التصهيـ الصحفِ دوف التعرض لمجاىب اإلعبلهي.

http://www.alexa.com/
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 أهداف البحث 
ىظرا لمدور الذى يقـو بً التصهيـ الصحفِ اإللكتروىِ الهصاحب ألدوات اإلىفوجرافيؾ فِ جذب جهٍور القراء لهوقع 

ِ: بعيىً دوف غ  يري، فإف ٌذا البحث يسعِ لتحقيؽ عدد هف األٌداؼ ٌو

التعرؼ عمِ الىسبة التِ تحتمٍا الصور قياسا إلِ هساحة الصفحة الكمية، وأحجاـ الصور الهستخدهة التِ تتىاولٍا  -1
 الهواقع الرياضية. 

 الكشؼ عف هواصفات العىاويف والهتف بأىواعً التِ إعتهدت عميٍا الصحؼ اإللكتروىية. -2
 صفات الفيديوجراؼ وهدى تحققً فِ الهواقع اإللكتروىية الرياضية.هوا -3
 الكشؼ عف هدى استخداـ أدوات اإلىفوجرافيؾ الهستخدهة فِ الهواقع الرياضية.  -4

 تساؤالت البحث
حيث أف البحث يٍدؼ إلِ تحميؿ العىاصر الجرافيكية والتصهيـ الصحفِ وهدى إستخداـ اإلىفوجرافيؾ في الهواقع 

 :ِ  الرياضية فإىٍا تسعِ لتحقيؽ أٌداؼ البحث هف خبلؿ اإلجابة عمِ التساؤالت البحثية ٌو

 دهة.ها هدى ارتباط الهواقع اإللكتروىية الهصرية الرياضية بهواصفات الصورة الهستخ -1
هواصفات الفيديوجراؼ الهستخدـ في الهواقع العربية األكثر إىتشارا عالهيا، وهقارىتً بها يعرض فِ الهواقع الهصرية  -2

 بٍدؼ:
a. .التعرؼ عمِ هواصفات الفيديوجراؼ 
b. .هدى القصور الهوجود فِ الهواقع اإللكتروىية الهصرية 

 مقدمة
ـ البدائؿ االتصالية لٍواة الرياضة التِ أتاحتٍا شبكة اإلىترىت، والتِ تعد الهواقع الرياضية الهصرية اإللكتروىية إحدى أٌ

أسٍهت في تعظيـ األثر االتصالِ لمعهمية اإلعبلهية اإلخبارية والتحميمية تبعًا لطبيعة الهواقع الرياضية اإللكتروىية الخاصة 
ض لمهواضيع الهقدهة عبر تعدد الروابط والهستفيدة هف هعطيات شبكة اإلىترىت، هف خبلؿ سٍولة التصفح، وسٍولة التعر 

أو الىصوص التشعبية التي تقـو بىقؿ القارئ أو الهتصفح هف هوضوع آلخر، أو هف همؼ آلخر بكؿ يسر وسٍولة وبسرعة 
فائقة، تهّكىً هف التعّرؼ عمِ خمفيات األحداث والهعموهات الهتىوعة التي تتوافر فيٍا، هف خبلؿ عدد هف الوسائط 

صوت ، صورة ، هؤثرات ، أفبلـ .. (، هها جعمٍا بيئة هبلئهة لتىاوؿ الهواضيع هف خبلؿ التصهيـ التفاعمِ، الهتعددة ) 
و ها جعمٍا ذات تأثير اتصالِ  ولعؿ هها يزيد هف أٌهيتٍا أىٍا تعهؿ عمِ تحّديث صفحاتٍا خبلؿ فترات زهىية هتقاربة، ٌو

ِ كرة القدـ كمعبة شعبية تؤثر بطريقة هباشرة عمِ الجهٍور هباشر عمِ قطاعات واسعة هف جهٍور القراء وخاصة هحب
 الهصرى.

ىاؾ العديد هف الدراسات التي قاهت بالبحث عف تأثير العىاصر الجرافيكية عمِ إٌتهاـ القراء وكاف هف أٌهٍا تمؾ  ٌو
% 79ية وىسبة % هف قراء الهواقع يىظروف إلِ األعهاؿ الفى80التِ أوضحت أف ىسبة Garcia, M. 2005)الدراسة )

يىظروف إلِ الصور وتىخفض الىسبة كثيرا هع العىاويف وتىخفض أكثر هع الىص، هها يعىِ بأف الصورة ٌِ أفضؿ وسيمة 
 لجذب إىتباي القراء.
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فالصورة فِ الصحافة الرياضية تمعب دورا رئيسيا فِ الرسالة اإلعبلهية عمِ جهيع الهستويات الهحمية والعربية والعالهية، 
حدى الركائز األساسية لمغة غير المفظية، فالصورة تكهؿ هاتحهمً األخبار هف هعموهات وتقدـ الدليؿ الهرئِ عمِ وتعد إ

وقوع األحداث، وازدادت أٌهيتٍا في العهمية اإلعبلهية فأصبحت في أغمب األحياف تتقدـ عمِ الخبر الهكتوب بؿ وفِ 
( أف Olusola, A.,et al. 2017، ويذكر أيضا ) Hassan, S.M., 2015)حاالت كثيرة يستغىِ عىً لهصمحتٍا )

ا هف الفىوف  الصورة أصبحت هف العواهؿ األساسية لتقديـ األخبار والهقاالت والتحقيقات واألحاديث والتقارير وغيٌر
تثىائية اإلخبارية التِ أصبحت أكثر قدرة عمِ توصيؿ الهعىِ واسىاد الوقائع والتعبير عف الدالالت، وبفعؿ األٌهية اإلس

تمؾ باتت الصورة تستقطب إٌتهاـ القائهيف عمِ العهؿ اإلخبارى فِ أغمب وسائؿ اإلعبلـ التِ تتعاهؿ هعٍا، والذيف بدأوا 
بتوظيفٍا ضهف هستويات وهجاالت عدة حتِ يكوف ىتاجٍـ اإلخبارى هتكاهبل وفاعبل. وبالتالِ فقد أصبح لزاها عمِ 

أف تقدـ لً العالـ هف خبلؿ الكمهة والصورة، وبالتالِ زاد استعهاؿ الهواد الهصورة فِ  الصحيفة اإللكتروىية لكي تقىع القارئ
، بؿ تـ استخداـ الفيديو جراؼ لتقديـ الخبر عمِ ٌيئة وسيط هتعدد  Hassan, S.M.,2017)الصحؼ اإللكتروىية )

 . Murray, J., et.al. 2017)يجهع بيف الكمهة والصورة والحركة والصوت )
إختيار الصورة الصحفية عمِ عدد هف الهعايير التِ تشكؿ فِ هجهوعٍا قيهة الصورة والهتف والفيديوجراؼ، ويعتهد 

وتأسيسا لٍذا البحث فإف ٌىاؾ عبلقة بيف أٌهية الخبر والهساحة التِ يحتمٍا باإلضافة إلِ هوقع الصورة هف الصحيفة، 
 (.Giardinaab, M.& Medinaa, P. 2012وكذلؾ أىواع الصور الهستخدهة )

 
 مزايا الصحف اإللكترونية الرياضية 

ٌىاؾ العديد هف الهزايا التِ تجعؿ الصحيفة اإللكتروىية هف الوسائط الهفضمة لدى الكثير هف جهٍور كرة القدـ وهىٍا أىٍا 
تصؿ عبر شبكة االىترىت إلِ كافة بقاع العالـ عمِ عكس وسائط التواصؿ التقميدية هثؿ التميفزيوف أو الصحؼ الهطبوعة 

عدادات خاصة، كها أىٍا التهثؿ تكمفة عىد تصفحٍا )أى أىً ليس هف الضرورة الهقيدة بهساحة جغرافية هحدودة أو بإ
هكاىية التىقؿ إلِ  ا كها ٌو حادث بالىسبة لمصحؼ الورقية(، كها تتيح هيزة التفاعمية هف خبلؿ عرض األراء وا  شراٌؤ

فح الهعموهات ، أيضا الهروىة هف حيث تصHassan, S.M., 2017))صفحات أخرى عف طريؽ الروابط التفاعمية 
ذا ها يتيح لً فرصة اىتقاء الهعموهات التي  هكاىية الوصوؿ بسٍولة إلِ عدد كبير هف هصادر الهعموهات والهواقع ٌو وا 
رسالٍا لؤلخريف عف طريؽ هواقع التواصؿ األخرى هثؿ فيسبوؾ وتويتر  هكاىية تخزيىٍا وا  يراٌا الهتصفح جيدة وصادقة، وا 

 .(Olusola, A., et.al. 2017)والواتس آب
ِ تصبح ػال تحتاج إلِ عهميات هعقدة حت، حيث أىٍا هتدفقةؿ اإللكترَىية َسيمة اتصاؼ الصحوبالتالِ إىً يهكف إعتبار 

هستهر ؿ صحف اإللكترَىية يتن بشكػالى َػهحتػِ فؿ ديػتعأى فاو ى َبالتالؿ الوسائط الصحفية األخرى هثراء هتاحة لمق
 بلن األخرُ.ػاإلعؿ َسائؿ ريا قببحيث يهكو أو تحقق الصحيفة سبقا خب

 الفيديوجراف
يعد الفيديوجراؼ ٌو أحد العىاصر التي تعتهد عميٍا أكثر الصحؼ اإللكتروىية فِ عرض هحتواياتٍا ويهكف تهثيمٍا 
بهجهوعة هف المقطات التي تهس هوضوع الهقاؿ هزودة بعرض أحصائيات ههثمة عف طريؽ األدوات الهبلئهة لعرض 

(، حيث أىٍا تعتبر Varlamis, I., Hilliard, D. F. 2017ا هاتكوف ههموكة لمصحيفة اإللكتروىية )الهعموهات، ودائه
حالة خاصة تخدـ هوضوع  التقرير، وهف الهبلحظ أف الفترة الهتاحة لعرضً فِ كثير هف الصحؼ اإللكتروىية يكوف ها 

الهوضوع هع إرتفاع يتبلئـ وقوة الوضوح الهطموبة بيف دقيقة إلِ دقيقة وىصؼ ، وعادة هاتكوف أبعاد الفيديو بىفس عرض 
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لرؤيتً، كها أىً كثيرا هايكوف هحاطا بإطار شفاؼ وهثبت عميً عىواف الفيديو، وهزودا بها يشير إلِ همكية الصحيفة لً، 
 .Young, M. L., Fulda, Jكها أىً يكوف هتاحا فِ هدى هتىوع هف قوة الوضوح التي يرغب الهشاٌد في رؤيتٍا)

2017 .) 
عبارة عف هجهوعة هف لقطات وهشاٌد هصورة بىظاـ وعمِ الجاىب األخر، فهف األٌهية تعريؼ الفيديو كميب، حيث أىً 

ثاىية بحيث تؤدى إلِ ىتيجة أو فكرة هتكاهمة  30دقائؽ وال تقؿ عف  10الفيديو وهجهعة فِ فيمـ قصير ال تزيد هدتً عف 
 .(Murray, J., et.al. 2017كأغىية أو قصة خبرية أو تسجيمية )

 إختيار عينة البحث
ا وتحدثٍا بشكؿ يوهِ، تـ رصد ثبلث  بعقد دراسة هقارىة بيف الهواقع الرياضية والكروية األكثر هتابعة والتِ تىشر أخباٌر
وأربعوف هوقعا هابيف هواقع وصحؼ إلكتروىية رياضية سواء هصرية أو هف بمداف أخرى وكذلؾ هواقع رسهية لؤلىدية 

قع لصحؼ خاصة بهشجعِ أىدية بعيىٍا، وأيضا هواقع ألىدية أوروبية، حيث لوحظ أف بعضٍا لديً إصدارا بالمغة وهوا
العربية، كذلؾ الهواقع الرسهية إلتحادات كرة القدـ، وأيضا هواقع رياضية لهشاٌدة البث الحِ لمهباريات، وبعد البحث عف 

اىية إختيار عيىة البحث، وكاىت الىسبة الهئوية لٍذي الهواقع  كها ٌو التصىيؼ العالهِ والتصىيؼ الهصرى لكؿ هىٍا إلهك
 (. 1هوضح فِ الشكؿ )

 
 (: النسبة المئوية لعدد المواقع الرياضية األكثر تداوال فى مصر1شكل )

 (.2أها عف اإلثىِ وعشروف هوقعا وصحيفة رياضية فيهكف تصىيفٍا كها ٌو هوضح فِ الشكؿ )

 
 الصحف والمواقع األكثر متابعة في مصر والتي تنشر بشكل يومي(: نوعية 2شكل )
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صحيفة، ستة هىٍـ يتـ  12وباستخبلص الىتائج الخاصة بالصحؼ اإللكتروىية الرياضية والتي بمغ عددٌا 
ـ هف هصر ، أها الستة اآلخريف فمقد وجد أىٍا تصدر هف دوؿ أخرى هثؿ )"كووورة" الهغرب   Bein"–ىشٌر

Sports "رياضة" السعودية( وجهيعٍا  –"ٌِ كورة" السعودية  –جوؿ "ىيجيريا" –"يوروسبورت" إيطاليا  – تركيا"
صحؼ يتابعٍا الجهٍور الهصرى بىسب هتفاوتة، ويوضح الشكؿ التالِ ىسبة الصحؼ الصادرة هف هصر 

 (.3والصحؼ الصادرة هف دوؿ أخرى، كها ٌو هوضح في شكؿ )

 
 صحف الرياضية اإللكترونية األكثر تداوال فى مصر(:النسبة المئوية لنشر ال3شكل )

 
ِ هوقع الىادى األٌمِ  أها هواقع األىدية الهصرية، فمقد وجد ثبلث هواقع ٌِ األكثر هتابعة فِ هصر، ٌو
الهصرى، وهوقع ىادى الزهالؾ وأخيرا هوقع الىادى اإلسهاعيمِ، ويوضح الجدوؿ التالي التصىيؼ العالهِ 

 (.1إلحصائيات أليكسا ، كها ٌو هوضح فِ جدوؿ )والهصرى طبقا 
 

 : التصنيف الدولى والمحمى لمواقع األندية1جدول 

التصنيف  عنوان الرابط اسم الموقع
 العالمي

التصنيف 
 المصري

الىادي األٌمِ 
 الهصرى

http://www.el-ahly.com 21,943 326  

الهوقع الرسهي 
 لىادى الزهالؾ

http://el-zamalek.com 238,230 4,317 

الهوقع الرسهِ 
 لىادى اإلسهاعيمِ

http://www.ismailyclub.org 417,953 7,203 
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 (.4أها عف رصد ىسبة الزوار لمهوقع بالىسبة لمدوؿ الهختمفة، فكاف ها ٌو هوضح فِ الشكؿ )

 
 ( : النسبة المئوية لزوار الموقع من مصر ودول العالم4شكل )

الهوقع لهشجعِ ىادى اإلسهاعيمية فِ دولة الكويت أكثر هف هصر، حيث أف ىسبة زوار حيث يبلحظ أف ىسبة زوار 
% هف إجهالِ زوار الهوقع، وعمِ الجاىب اآلخر تصؿ ىسبة الزوار لهوقع ىادى 34.6الهوقع هف داخؿ هصر تهثؿ فقط 

ذا يدؿ أىً أكثر % هف هشجعوي يقطىوف ه63.6%، أها الىادى األٌمِ فإف ىسبة 18.1الزهالؾ هف كىدا إلي  صر، ٌو
% بالدوؿ العربية. وهف خبلؿ رصد الىتائج طبقا لكبل هف الهعدؿ )التصىيؼ(  21.1األىدية شعبية عمِ أرض الوطف، و

 العالهِ والهصرى هف خبلؿ هوقع أليكسا، تبيف ها يمِ :
 صحيفة إلكتروىية هتخصصة في هجاؿ الرياضة وكرة القدـ األكثر هتابعة في هصر 22ٌىاؾ  -1
ا هف دوؿ أخرى هثؿ كووورة )هغرب(، يوروسبورت  -2 هف ضهف اإلثىا وعشروف صحيفة يوجد صحؼ يتـ إصداٌر

 )إيطاليا(، بياف سبورت )تركيا(، هوقع جوؿ )ىيجريا(، ٌاي كورة )سعودية(، رياضة )سعودية(. 
( 2يوضح الجدوؿ )أكثر ثبلث صحؼ إلكتروىية أكثر تداوآل في هصر ٌي يالبلكورة، في الجوؿ، وكوورة، حيث  -3

 ( .2017-11-04التصىيؼ العالهي والهصري طبقا لهوقع أليكسا )

 : التصنيف العالمي والمصري ألكثر ثالث صحف متابعة في مصر2جدول 
اسم 

الصحي
 فة

التصنيف  التصنيف العالمي عنوان الرابط عمى شبكة اإلنترنت
 المصري

http://www.yallakora.com/ar/hom يالبلكورة
e 

1,453 19 

في 
 الجوؿ

https://www.filgoal.com 3,804 54 

 http://www.kooora.com 477 59 كووورة
 (.5تبمغ نسبة المشاهدة لها سواء فى مصر أو دول أخرى، كما هو مبين فى الشكل )

https://www.filgoal.com/
https://www.filgoal.com/
http://www.kooora.com/
http://www.kooora.com/
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 :النسبة المئوية لممشاهدين فى مصر ودول أخرى ألكثر ثالث صحف تداوال فى مصر( 5شكل )

حيث يهكف هبلحظة أف تحرير الصحيفة اإللكتروىية كاف هف الهؤثرات الٍاهة عمِ ىسبة الهشاٌدة لمصحيفة، حيث أف كبل 
ـ فِ هصر وقد احتمتا الهرتبتيف التاسعة عشر واألربعة الخهسوف فِ  هف صحيفتِ ياالكورة وفِ الجوؿ يتـ تحريٌر

، ولكىٍا عمِ الجاىب 59ألخيرة فِ التصىيؼ الهصرى بواقع التصىيؼ الهصرى، بيىها جاءت صحيفة كووورة الهرتبة ا
عف  3327عف صحيفة ياالكورة وبفارؽ  976وبفارؽ  477األخر جاءت هتقدهة في الترتيب العالهِ فٍِ تحتؿ الهركز 

 صحيفة فِ الجوؿ. 
جهاال، فإىىا أهاـ حالتيف األولِ هتقدهة عالهيا وهتأخرة فِ هصر واألخرى هتأخرة عالهيا  وهتقدهة في هصر، وربها لٍذا وا 

السبب فسوؼ يتـ إختيار كبل هف ياالكورة الهتقدهة فِ التصىيؼ الهصرى وكوورة )الهغربية( الهتقدهة عالهيا، لموصوؿ إلِ 
ىواحي التصهيـ التِ جعمت هف األولِ تروؽ لمجهٍور الهصرى، والثاىية هفضمة لدى الجهٍور العالهِ، فبالرغـ هف أف 

دراف فقط بالمغة العربية فصحيفة كووورة يتـ هشاٌدتٍا كها ٌو هبيف فِ الشكؿ السابؽ فِ الدوؿ العربية الصحيفيتيف تص
فقط ، وهف قبؿ جهاٌير عربية هختمفة، إال أف تحرير الجريدة يختمؼ ىوعا ها وفقا لمدولة )حيث يهكف التغيير هف خبلؿ 

كورة يتـ هشاٌدتٍا في الغالب هف الجهٍور الهصرى سواء في التعاهؿ هع األيقوىة الخاصة لكؿ دولة(، فِ حيف أف ياال
 هصر أو البمداف األخرى.

 النتائج
 بصورة عاهة، هف خبلؿ عهميات الرصد والتحميؿ لكبل الصحيفتيف :

يتضح إٌتهاـ الصحؼ الرياضية بالصورة هف خبلؿ ىشر الصور، والعىاية بإخراجٍا، فعدد الصور الهىشورة يأتِ كأحد أٌـ 
هؤشرات اإلٌتهاـ، كها أف هوقع الصورة هف الصحيفة اإللكتروىية، إضافة إلِ عهؽ األلواف فِ الصور الصحفية، كؿ ذلؾ 

 يقدـ هؤشرات عمِ هستوى اإلٌتهاـ بالصورة.
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وهف ٌذا الهىطمؽ فمقد تـ إلتقاط صورتيف لمصفحة األولِ لمصحيفتيف بحجـ شاشة الكهبيوتر،كها ٌو هوضح في 
 .6شكؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة من صحيفة ياالكورةلقط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لقطة من صحيفة كووورة

 : هقارىة بيف الىسبة الهئوية لمصورة واإلعبلىات فِ الصفحة األوؿ6شكؿ 
  .3( ، يهكف رصد الىتائج، كها ٌو هوضح في جدوؿ 6هف خبلؿ الشكؿ )
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 : مقارنة النسب المئوية والمساحات المميزة لمصفحة األولى3جدول 
 كووورة ياالكورة العنصر م
الىسبة الهئوية لهساحة الصورة الرئيسية  1

إلجهالي هساحة الهعروض عمِ شاشة 
 الكهبيوتر

35.9% 43.2% 

الىسبة الهئوية لئلعبلىات التجارية  2
إلجهالِ هساحة الهعروض عمِ شاشة 

 الكهبيوتر

 اليوجد 51.5%

الىسبة الهئوية لئلعبلىات الهتعمقة  3
الهعروض بالصحيفة إلجهالِ هساحة 

 عمِ شاشة الكهبيوتر

 %32.9 اليوجد

الهساحة الهخصصة إلسـ الصحيفة  4
إلجهالِ هساحة الهعروض عمِ شاشة 

 الكهبيوتر

4.7% 3.5% 

ىسبة إرتفاع الصورة األساسية إلجهالِ  5
إرتفاع الهساحة الهعروضة عمِ شاشة 

 الكهبيوتر

58.5% 64% 

إرتفاع( xأبعاد الصورة األساسية )عرض  6
 "بيكسؿ"

768.594x 390 
750.547 x 120 

 اليوجد

ىوع الحرؼ الهستخدـ في عىواف الصورة  7
 الفيديو –األساسية 

 ٌمفيتيكا أريػاؿ بولد

حجـ الحرؼ الهستخدـ فِ عىواف الصورة  8
 األساسية )بيكسؿ(

26 20 

 xهساحة شريط ابواب الصحيفة )عرض  9
 إرتفاع( "بيكسؿ"

 ىوع الحرؼ
 "بيكسؿ"حجـ الحرؼ 

18 x85 
 

 أريػاؿ بولد
15 

29.6 x 
77.6 

 
 ٌمفيتيكا

18 
1
0 

هستطيؿ، وهربع ،  شكؿ الصور
هستطيؿ هفرغ بً 

 دائرة

هستطيؿ 
 ،دائرى
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1
1 

 أبعاد الصور)بيكسؿ( 
 الهستطيؿ

 
هستطيؿ هفرغ بً صورة عمِ شكؿ دائرة 

 /الدائرى 
 الهربع

90.99x
178.931 

90x164.878 
75.990x

100.990 
20x315.851 
75x151.927 

65.990x
65.990 

300x
344.8 

214x160 
120x90 
72x54 
70x80 

62x62 

 
 ( يهكف تحميؿ الىتائج كها يمي:3وهف جدوؿ )

 زيادة ىسبة هساحة الصورة األساسية لكووورة عف هثيمتٍا لصحيفة ياالكورة. -1
 ياالكورة.تقمص الهساحة اإلعبلىية لصحيفة كووورة عف الهساحة اإلعبلىية لصحيفة  -2
 استخداـ حجـ الحروؼ فِ صحيفة كووورة يساعد عمِ اإلىقرائية عف صحيفة ياالكورة. -3
 ثبات ىوع الحرؼ في صحيفة كووورة يعطي ٌوية بصرية أفضؿ هف صحيفة ياالكورة. -4
( يؤثر بشكؿ سمبي عمِ هحتوى الصورة في صحيفة ياالكورة ، بيىها 20x315.851استخداـ أبعاد صور هستطيمة ) -5

 ( وهع ذلؾ فإف تفاصيؿ الصورة تعتبر واضحة.70x80أصغر هساحة هستطيمة ) كاف
استخداـ الصورة الدائرية غير هبلئـ فِ صحيفة ياالكورة حيث أف ىوع الصورة وهساحتٍا اليعطي أى تفاصيؿ واضحة  -6

 .7لمقارئ ، كها ٌو هبيف في شكؿ 

 
 : نموذج لمصور الدائرية لصحيفة ياالكورة7شكل 

 ـ الحروؼ األكبر فِ العىواف الرئيسِ أكثر هبلئهة فِ صحيفة ياالكورة عىد هقارىتٍا بصحيفة كووورة. استخداـ حج -7
وعمِ الجاىب اآلخر، يبلحظ أىً عىد الدخوؿ إلِ صفحة ياالكورة يظٍر إعبلف هتحرؾ لهدة ثبلثيف ثاىية بحجـ ثمثِ 

ي الحالة تكوف برواز الصورة الرئيسية الصفحة بحيث أىً يحجب رؤية الهشاٌد عف هحتويات الصفحة، وفِ ٌذ
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والهتكوف هف سمسة هتتالية هف الصور )خهس صور( قد تـ حجب حوالِ أوؿ ثبلث عىاويف. وبالتالِ فبالرغـ هف 
 وجود ديىاهيكية في عرض الهوضوع إال اىً يؤثر بالسمب عمِ رؤية األخبار. 

يط الصور فٍىاؾ هايهتمؾ قوة وضوح عالية أيضا يبلحظ أف عدـ ثبات قوة الوضوح لمصور الهعروضة فِ شر 
وأخرى هىخفضة ، كها أف الصور ليست جهيعٍا ذات همكية خاصة لمصحيفة ولكف بعضٍا يخص هواقع رياضية 

 أخرى.
عمِ الجاىب اآلخر فإف صفحة كووورة تتسـ باإلستاتيكية في تصهيهٍا، هها يسهح لمقارئ بأف يقـو بعهمية التصفح 

 التي تفرض ىفسٍا. دوف إجٍاد اإلعبلىات
أيضا هف الواضح أف صحيفة ياالكورة تعتهد في تهويمٍا عمِ اإلعبلىات الخارجية، وبالتالِ فإف الصفحة األولِ 
تحتؿ اإلعبلىات بٍا أكثر هف ىصؼ الهساحة، عمِ العكس هف صحيفة كووورة، حيث أف اإلعبلىات الهوجودة 

 ىات خاصة بالصحيفة أى أىٍا تٍـ القارئ أيضا. % ، والجدير بالذكر أىٍا إعبل33التهثؿ أكثر هف 

 الفيديو جراف
ا لكبل هف صحيفة كووورة وياالكورة ،كها ٌو  هف خبلؿ استعراض ألحد ىهاذج الفيديو جراؼ التي يتـ ىشٌر

 .9وشكؿ  8هوضح فِ شكؿ 

  

  
 كووورة:مقاطع من أحد أفالم الفيديوجراف الخاصة بصحيفة 8شكل 
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 :مقاطع من أحد أفالم الفيديوجراف الخاصة بصحيفة ياالكورة9شكل 

 .4يمكن إدراج النتائج فى جدول
 

 : نتائج تحميل أفالم الفيديوجراف لكال من صحيفتى كووورة وياالكورة4جدول 
 كووورة ياالكورة العىصر ـ
1 

 
أفبلـ هسجمة هف أجٍزة  تصهيـ الفيديوجراؼ

التميفزيوف أو هف جٍات 
 هختمفة.

فيديو جراؼ خاص تـ تصهيهً كهمكية خاصة 
لمصحيفة، ويظٍر ذلؾ واضحا هف خبلؿ وجود 

 لوجو الصحيفة عمِ طوؿ الفيمـ.
في الجودة عف طريؽ اإلختيار إهكاىية التحكـ  هرتفع أو هىخفض الجودة.  التحكـ فِ جودة الفيمـ 2

 – 1500 –هابيف قوة التبييف )أوتوهاتيؾ 
1200 – 900 – 500kbps.) 

إهكاىية التحكـ فِ  3
 الفيمـ تشغيؿ

اليوجد إهكاىيات كثيرة ، 
سوى الىقر بالهاوس إليقاؼ 

 الفيمـ.

إهكاىية ظٍور شريط يوضح إهكاىية توقيؼ 
 –الحجـ  –التحكـ في الصوت  –الفيمـ وتشغيمً 

 التحكـ فِ جودة الفيمـ. 
 يوجد. اليوجد. العىاصر الجرافيكية 4
عىاصر الهعموهات  5

 الهرئية
 –هىحىيات أعهدة  –يوجد عمِ ٌيئة هقارىة  اليوجد.

 هىحىيات خطية.
بصورة ثابتة  اليهكف تحديدٌا هدة الفيمـ 6

فبعضٍا اليتجاوز الدقيقة 
والبعض األخر يصؿ إلِ 

 ستة دقائؽ.

 ثاىية تقريبا. 90ثاىية إلِ  30هحددة بزهف هف 

عدـ توقؼ الفيمـ ويعاد  توقيؼ الفيمـ 7
بصفة هستهرة هالـ يتـ إيقافً 

 هف خبلؿ الهشاٌد.

 يتوقؼ الفيمـ تمقائيا بعد عرضً لهرة واحدة.

 الفيمـهواصفات عىواف  8
 ىوع الخط

 اإلتجاي حجـ الحرؼ

 بيكسؿ 12 تاٌوها
 توسط إطار الهشٍدي

 بيكسؿ 20 ٌيمفيتيكا
 ف اليهيف إلِ اليساره
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هها سبؽ يبلحظ، أف الفيديو جراؼ الخاص بصحيفة كووورة ٌو أكثر حرفية وهضاٌاة لتعريؼ الفيديوجراؼ عالهيا، أها 
 الفيديوكميب هىً إلِ الفيديوجراؼ.هايعرض فِ صحيفة ياالكورة فٍو أقرب إلِ 

 
 التصميم التفاعمي

كبل الصحيفتيف استخدهتا ىفس األدوات هف تغيير لوف الهتف عىد الهرور عميً، ووجود هساحة لمتعميقات فِ ىٍاية كؿ 
عبية هقاؿ والذى قمها تـ استخداهً فِ صحيفة ياالكورة، واستخدـ بشكؿ ضعيؼ فِ صحيفة كووورة، وعدـ وجود روابط تش
 داخؿ الهقاالت لربط الهواضيع بهصادر أخرى سابقة، ولذلؾ فكبل الصحيفتيف قد افتقدتا هواصفات الصحافة التحميمية. 

 
ذا يشير إلِ إٌتهاـ 100وهف خبلؿ ىتائج البحث أظٍرت الدراسة أف الهواد الهىشورة بهرافقة صورة بمغت ىسبتٍا  % ، ٌو

 حفية هرافقة لمهواد الهىشورة . الصحؼ عيىة الدراسة بأٌهية وجود صور ص
ذا يتفؽ هع هستوى أٌهية  كها أظٍرت ىتائج الدراسة إلِ أف ىسبة كبيرة هف الصور تحتؿ الىصؼ العموى هف الصفحة، ٌو
الجزء العموى هف الصفحة حيث تشير إلِ أٌهية الخبر الهصور ويعد هوقعا هٍها بالىسبة لمهادة الصحفية، فٍو يعكس 

 %. 39.8حيفة بالهادة الهىشورة ، حيث شكمت الصور الهىشورة في أعمِ الصفحة هستوى إٌتهاـ الص
 

 توصيات البحث
 -يوصي الباحث بإٌتهاـ الصحؼ اإللكتروىية الهصرية بها يمِ:

 ثبات هساحة الصورة الرئيسية.  -1
ىها تعتبر صورة هعموهاتية  -2 ختيار صور التعبر عف حدث وا   بسيطة.زيادة هساحة الصورة الدائرية، وا 
 اإلٌتهاـ بأف تكوف العىاويف والهتف لمصحيفة كاهآل هف ىفس ىوع الحرؼ. -3
بيكسؿ في الهتف، حيث أىً يظٍر بشكؿ عاـ ضعيفا وخاصة إذا هاكاىت الحروؼ  12تجىب استخداـ الحجـ  -4

 سوداء عمِ أرضية رهادية ، بهعىِ آخر اإلٌتهاـ بالتبايف بيف لوف الحروؼ ولوف األرضية.
ت الهتحركة بهجرد فتح الصفحة الرئيسية وخاصة إذا ها اخفِ اإلعبلف سمسمة هف الصور تجىب إعبلىا -5

 تتحرؾ تمقائيا، حيث أىٍا تحجب الهحتوى لهدة كبيرة تصؿ إلِ ثبلثيف ثاىية.
لموصوؿ إلِ هركز أكثر تقدها عالهيا، يىبغِ اإلٌتهاـ بالتغطية اإلعبلهية لمرياضة فِ الدوؿ األخرى، حتِ  -6

 ىسبة الهشاٌدة لمهوقع اإللكتروىِ. يهكف زيادة
ذا أيضا يعتبر هف الهحفزات لهشاٌدة الصحيفة هف  -7 اإلٌتهاـ بإصدار تحرير آخر لمصحيفة بالمغة األجىبية، ٌو

 غير الىاطقيف لمغة العربية. 
وبالرغـ هف ٌذا فإف صحيفة ياالكورة تعتبر فِ وضع تىافسِ هع صحيفة كووورة فِ هصر، وذلؾ إلٌتهاـ  -8

 ِ الكبير بالرياضة الهصرية وتقديـ تغطية إعبلهية جيدة لمدورى فِ كثير هف دوؿ العالـ. األول
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