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كيف ؟ 

هاني الفردان المسقطيأماني 



أولى من المعروف في عالم االتصال الجماهيري أن
خطوات الكتابة أو تصميم الرسالة هي معرفة الجمهور 

فمعرفة . المراد استهدافه بالرسالة اإلعالمية المعينة
الجمهور واختيار طريقة الكتابة المناسبة له هي أولى 

.خطوات النجاح ألي وسيلة إعالمية
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*اإلنترنت جمهورعلى دراسات 

John Morkes *دراسات and Jacob Nielsen

97%

3%
قراءة مسحية قراءة كلمة بكلمة



كيف ؟  …الكتابة لإلنترنت 

*اإلنترنت جمهورعلى دراسات 

 كلمة كلمة الموضوعات يقرؤون ما نادرا االنترنت مواقع زوار 
.)كلمة كلمة يقرؤون %3و المسح، بطريقة يقرؤون 97% (

 47و  %58 بنسبة ترتفع معين موقع إلى الدخول نسبة% 
 والقابلية االختصار مسائل روعيت عندما التوالي على %27و

.اإلخبارية  كتابةال أثناء والموضوعية للمسح

 يكون أن ويفضلون الطويلة الصفحات يحبذون ال الزائرون 
.ومباشرا قصيرا النص

 الحقائق إلى النفاذ ويحبذون إنشائية، بلغة الكتابة يكرهون  
.مباشرة

John Morkes *دراسات and Jacob Nielsen



*أفضل أساليب الكتابة لإلنترنت

 واحدة، أساسية فكرة على الواحدة الفقرة تحتوي أن يجب 
.نقصان أو زيادة دون المناسب المعلومات حجم وتقديم

 األفكار، عرض في والوضوح والبساطة المعلومات، ترتيب  
  .اللفظية التعقيدات عن والبعد

 المقلوب الهرم بطريقة والكتابة ومجزأ، قصيرا النص.

 التناول في المصداقية.

المصداقية نسبة من تزيد الخارجية الوصالت.

John Morkes *دراسات and Jacob Nielsen
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*أفضل أساليب الكتابة لإلنترنت

 التناول في الفكاهة إلى اللجوء عند والحذر االقتصاد.

 والمعلومات المحتوى تقديم في السرعة.

 له، المصاحب الغرافيك مع النص يتناغم أن مراعاة ضرورة 
 ال الذي الغرافيك إلى االنتباه ويجب اآلخر، منهما كل ليكمل
.واإلرباك االضطراب من نوعا يخلق للنص شيئا يضيف

John Morkes *دراسات and Jacob Nielsen
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األخبار اإللكترونية

 مستويات على يفكروا أن اإلنترنت صحفيي على يتعين
 القصة وبنيان واألفكار الكلمات :نفسه الوقت في متعددة

 على والحكم والصور والفيديو والصوت التفاعل ومواد والتصميم
  .األخبار أهمية

.والتوضيح اإلبالغ على تركز المطبوعة الصحافة •  .األخبار عرض هو التلفزيون جوهر •

 والتصوير واإلبالغ العرض فتتضمن اإلنترنت على الصحافة أما
 اإلنترنت صحفيو يقدم ممكنا، ذلك ولجعل ."والتفاعل

 من طائفة مستخدمين متعددة، مستويات على المعلومات
  .المختلفة اإلخبارية القصص أنواع



أنواع القصص اإلخبارية اإللكترونية

 إضافات + مطبوع خبر
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 إضافات + مطبوع خبر



أنواع القصص اإلخبارية اإللكترونية

 التفاعلية األخبار



أنواع القصص اإلخبارية اإللكترونية

 التفاعلية األخبار



:أهم ثالث معلومات أساسية

 مكثفا كن:  
.الورقية للنسخة الكتابة عن %50 بـ اقل النص اكتب

 المسحية للقراءة اكتب:
.مطولة فقرات قراءة على المستخدم تجبر ال

 من أكثر على المعلومات كم لتوزيع الروابط استخدم 
 معلومات قدم .المعلومات من مزيدا المستخدم وإلعطاء صفحة،
.للقارئ موثقة



خمس خطوات لكتابة ذات تأثير كبير

 قصيرًة الجمل أبقي.

  واشنطن إن اليوم، أحرونوت يديعوت صحيفة قالت
  الحوار لتحديد الداعي اإلسرائيلي الموقف ترفض

  الخيار استثناء وعدم شهور، بثالثة اإليراني األميركي
.العسكري

  البرتغالي مهاجمه أن ،يونايتد مانشستر نادي أكد
 ريال إلى ينتقل ولن ،صفوفه في باق رونالدو كريستيانو

.اإلسباني مدريد



خمس خطوات لكتابة ذات تأثير كبير

 القوية األفعال استخدم.

  .”األول الطابق النيران التهمت“ -

.”بركانية بقوة الحاوية فجرت“ -

.”الفضاء نحو المتزّلج اندفع“ -

  .”الحاجز نحو الحمولة وانزلقت ,السلك انقطع“ -



خمس خطوات لكتابة ذات تأثير كبير

 للمجهول المبني على للمعلوم المبني تفضيل.

“أصابت الصاعقة الطائرة“

أو

”الطائرة أصيبت بصاعقة“



خمس خطوات لكتابة ذات تأثير كبير

 للمجهول المبني على للمعلوم المبني تفضيل.

”  صوٍّت بشكل أكبر لصالح مورفي“

أو 

“  المصوتين اختاروا مورفي“



خمس خطوات لكتابة ذات تأثير كبير

 للمجهول المبني على للمعلوم المبني تفضيل.

”ُغمرت من قبل النهر الفائض تاونبلدة لويس “

أو  

.“غمر النهر بلدة لويس تاون“



خمس خطوات لكتابة ذات تأثير كبير

 تضيف والصفات واألفعال المادية فاألسماء .دقيقًا كن  
فيفضل .تكتبه ما إلى والفاعلية الحيوية

” الجمهور“

“الناس الذين حضروا“أو 

في المجمع التجاري  ”مشى ببطء“متسوقًا 

في المجمع التجاري” تباطأ“أو متسوقًا 



خمس خطوات لكتابة ذات تأثير كبير

 الزوائد اختصر.

.منها يأخذ المكتوبة القطعة على يضيف ال الذي الشيء

”  الحائط التابع للمتحف“

أو

”حائط المتحف“ 


