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 لخص امل
بشكل فاعل في خلق أنماط اتصالية جديدة نتج عنها  الثورة المعرفية في مجال االتصال والمعلومات التي دخلت كل مفاصل االعالم  تأسهم

الحدود    تجاوزتظهور مفاهيم ومصطلحات لم تكن معروفة كالصحافة اإللكترونية والمواقع اإلخبارية، والتي خلقت بدورها فضاءات جديدة  
اسلوبًا جديدًا في التواصل بين األفراد والشعوب، فضاًل عن أدخلها تطورًا جديدًا في بنية وسائل   وفتحتواالجتماعية،    الجغرافية والسياسية 

   RT  (و )  CNN  (هو مرتبط بالفضائيات اإلخبارية مثل موقع    ما  ااإلعالم التقليدية وجعلتها تعمد إلى عمل مواقع اخبارية إلكترونية، منه
التي يبنى على وفقها الخبر االلكتروني    االساليب التحريرية  )لمعرفة  هذه الدراسة    مشكلة   هنا جاءتمن    الناطقة بالعربية  االخبارية الدولية  )

التعرف على العناصر البنائية التقليدية التي يبنى على وفقها  أبرزها :  حدد الباحث أهدافا لدراسته  قد  و (،  في المواقع الدولية الناطقة بالعربية
مستوى اللغة االعالمية المستخدمة   ، والتقصيلعربية في عرض االخبارا  CNNاالساليب الفنية المتبعة في موقعي  الخبر االلكتروني، ومعرفة  

باالعتماد على المنهج المسحي الوصفي التحليلي لكونه فية،  ويعد هذا البحث من البحوث الوصفي تحرير االخبار المنشورة في موقع الدراسة.  
(  33( فئة رئيسية و)6استمارة تحليل المضمون والتي تم تقسيمها الى )  انسب المناهج المستخدمة في الدراسات االعالمية، واعتمد الباحث على

( االلكترونية الدولية والناطقة بالعربية خالل المدة الزمنية الممتدة CNN)  شمل مجتمع الدراسة جميع االخبار المنشورة على موقع، وقد  فرعية
(  354وقد استخدم الباحث العينة العشوائية المنتظمة وفق اسلوب االسبوع الصناعي، أذ جرى اختيار)  ،(  2020/ 31/7الى    5/2020/  1 من )

 .هذا االسلوبخبرًا  على وفق 
Summary 

The knowledge revolution in the field of communication and information, which entered all media joints, 

effectively contributed to the creation of new communication patterns that resulted in the emergence of 

previously unknown concepts and terms such as electronic journalism and news sites, which in turn created 

new spaces that transcended geographical, political and social borders, and opened a new method of 

communication between individuals. And the peoples, in addition to introducing a new development in the 

structure of the traditional media and making them rely on the work of electronic news sites, some of which 

are linked to news channels such as CNN and RT (international Arabic-speaking news). Hence the problem 

of this study came to know (the editorial methods on which the electronic news is built on the international 

Arabic-speaking websites), and the researcher has identified the objectives of his study, the most prominent 

of which are: identifying the traditional structural elements on which the electronic news is built, and 

knowing the technical methods used in my CNN Arabic websites. In presenting the news, and investigating 

the level of the media language used in editing the news published on the study site.This research is a 

descriptive research, based on the analytical descriptive survey method, as it is the most appropriate method 

used in media studies. The researcher relied on the content analysis form, which was divided into (6) main 

categories and (33) sub-categories.The study community included all the news published on the Arabic-

speaking international website (CNN) during the time period (1/5/2020 to 7/31/2020). 354. News according 

to this method. 

  :املقدمة
استطاعت الثورة  المعرفية في مجال االتصال والمعلومات التي غزت العالم بتقنياتها المتطورة أن تؤثر وبشكل فاعل على االداء  

الصحافة احد ابرز المتأثرين بهذا االنفجار ما ادى الى تطور وتحسن ادائها الفني والمهني، وهو ما جعل  ماالعالمي لوسائل االتصال المختلفة  
انقالبا غير مسبوق في مضمون الصحافة وطبيعة البناء الفني لألخبار فيها، فصار مضمونها  ي الهائل، أذ عد هذا التدفق المعرفي  المعلومات

االمر الذي جعل الصحفيون بمواجهة مسؤوليات جديدة ومهام كبيرة، هدفها االساِس إرضاء القراء الذين لم يعودوا يقتنعون   أكثر خصوبة وثراء،
تعمد إلى عمل مواقع    االمر الذي جعلهافق الكبير للمعلومات عبر الشبكة العنكبوتية بما كانوا يقتنعون به خالل السنوات الماضية،  في ظل التد

والجزيرة نت االخبارية   RTو    BBCو  CNNما هو مرتبط بالفضائيات اإلخبارية كموقع   اما هو قائم بذاته ومنه ااخبارية إلكترونية، منه
   الدولية. 

 االطار املنهجي للبحث:
 :بحثال اوال: مشكلة
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 اساليب تحرير الخبر االلكتروني في المواقع الدولية؟(ما )مشكلة البحث بالتساؤل الرئيس اآلتي:  تمثلت
 وينبثق من هذا التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤالت الفرعية هي :  

 ؟العربية CNNموقع    العناصر البنائية التي يتكون منها الخبر االلكتروني فيما  -1
 ؟ العربية  CNNموقع مااالساليب الفنية المتبعة في عرض االخبار في   -2
 العربية؟  CNNمنشورة في موقع ما مستوى اللغة االعالمية المستخدمة في تحرير االخبار ال -3
 :لبحث: اهداف انياثا
 تمثلت اهداف البحث باالتي:    
 . العربية CNNموقع   التعرف العناصر البنائية التي يتكون منها الخبر االلكتروني في -1
 . العربية CNNموقع معرفة االساليب الفنية المتبعة في عرض االخبار في  -2
 . العربية CNNمستوى اللغة االعالمية المستخدمة في تحرير االخبار المنشورة في موقع  الكشف عن  -3

 :البحث: اهمية  ثالثا  
 يمكن اجمال اهمية الدراسة باآلتي:

 مثل اضافة في حقل الدراسات التي تتناول المواقع االلكترونية الناطقة باللغة العربية.ت الدراسة -1
خرج بها نقاط قوة، يمكن استعانة القائمين على المواقع االلكترونية الناطقة باللغة العربية بها او ضعف يمكن تتمثل المؤشرات التي   -2

 الركون اليها من اجل تصويبها. 
في سد فراغ قائم سوف تسهم  هذه الدراسةندرة الدراسات التي تناولت المواقع االلكترونية االخبارية من حيث البناء الفني لها، وبذلك فإن  -3

 ما زال بحاجة ماسة الى دراسات من هذا النوع . التي في المكتبة االعالمية و 
   ومنهجه: البحث: نوع رابعا

تحليل   اسلوب  ي، فضال عن استخداممنهج المسح اليصنف هذا البحث ضمن البحوث الوصفية بحسب نوعه، حيث اعتمد الباحث على 
 . المضمون 

  :البحث: مجاالت خامسا
 تمثلت مجاالت البحث باالتي:

العربية،   CNNنظرًا لكثرة المواقع االلكترونية االخبارية الدولية التي تتعامل مع المادة اإلخبارية، لذا فقد تم اختيار موقع    المجال المكاني:اوال :  
ويمكن اجمال  كون ممثلة للمواقع االخبارية الدولية الناطقة بالعربية التي تعطي المادة اإلخبارية اهتماما خاصًا وفقًا لطبيعتها،  يمن اجل أن  

 اب اختيار هذه الموقع للدراسة باالتي: اسب
   مسوحات الصحف والمواقع االلكترونية المميزة . تلىشبكة االنترنت واع علىله حضور كبير  -1
باهتمام عربي ودولي من خالل األرقام الكبيرة من الزوار الذين يتوزعون على مناطق مختلفة من العالم وفي المقدمة منها المنطقة   ىيحظ -2

 .العربية ومحيطها اإلقليمي
   .ية( الفضائية االمريكCNNقناة ) ي لهما حضور جماهيري على المستوى االقليمي والدولي ه ةكبير  ةيمثل الموقع امتدادًا لقنا -3

الزماني:  ثانيا: في    المجال  المعروضة  باالخبار  للدراسة  الزماني  الحد  الممتدة(  CNN)  موقعتمثل  المدة    - 2020/ 1/5)من    خالل 
لكونها المدة التي تم فيها انجاز الدراسة الميدانية، فضال عن حدوث العديد من  اختارها الباحث  والتي    ، أْي لمدة ثالثة اشهر،(2020/ 31/7

 االحداث المهمة خالل هذه المدة. 
 . في الموقع المختارالخبار بمعرفة االساليب التحريرية التي تبنى على وفقها اويتمثل  المجال الموضوعي: ثالثا:

 االطار النظري للبحث:
االتصاالت في ترسيخ مفهوم جديد للخبر الصحفي المعد للنشر و االعالم  الثورة المعرفية في مجال  سهمت  أ  تروني:اوال : مفهوم الخبر االلك

مفهوم يدل على األخبار التي يتم بثها عبر مواقع الصحف االلكترونية والمواقع اإلخبارية اإللكترونية وعلى مدار  هذا ال  اخذحيث  االلكتروني ،  
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او أي من تخضع هذه األخبار إلى عمليات تحديث مستمرة، لتتمكن من إضافة أية تفاصيل جديدة إلى الحدث، وتزوده بالصور  و الساعة،  
  تساهم في بنائه وتعزز من مصداقيته. العناصر البنائية االلكترونية التي

االلكترونية الجديدة وخصائصه  ته  تنسجم مع طبيعيبنى على وفقها  ل  ؤسس له تقاليد وقوالب خاصة يستقل تدريجيا و ي  االمر الذي جعله  
، وهنا البد لنا من ايراد  كترونييجمع بين الصوت والصورة المتحركة وتقنيات تفاعلية اخرى يسمى الخبر االل  صبح لدينا اليوم خبراً ليالمميزة  

الخبر المنشور عبر قنوات ووسائل النشر االلكتروني، ويجمع انه    :بعض  تعريفات الخبر االلكتروني والتي جادت بها ادبيات االعالم ومنها
بيوتر، ويقوم بكتابتها صحفيون بين نظام الصحافة ونظام الملفات المتشعبة، ويحتوي على االحداث الجارية، يتم االطالع عليها من خالل الكم

شورة على االنترنت، التي توفر للمستخدم االخبار ن" األخبار الم(، كما يقصد به ايضًا هو  4، ص 2003محمد،    )(1)متمرسين بالمهنة او هواة 
وللمستخدم   للصحفي  اضافية  اتصالية  اوجه  اوجدت  جديدة  وسائل  بفضل  وذلك  يختارها،  التي    ، 2001جواد،  )(2)االلكتروني"والمعلومات 

اي ان الهدف من الخبر هو جذب (   الحقائق، والتشويق، والقراء  )هي  الخبر االلكتروني  كما ان هناك ثالث عوامل رئيسة تشكل  .(255ص
 (  15،ص2006 ،كباشي)(3)والخبر االلكتروني يجب ان تتوافر فيه مجموعة من الشروط هي(،  25، ص1984ادهم، )(2)القراء لقراءته

 يجب ان يكتب لألنترنت، ونعني بها ان يتضمن الوضوح والدقة والمباشرة . -1
 يجب ان تكون جمل الخبر قصيرة ومكثفة.  -2
 يجب ان تكون على شكل فقرات. -3
 يجب ان ال تتجاوز الفقرة اربع جمل بسيطة. -4

الرقمي    الخبر الذي يتم وضعه على مواقع شبكة االنترنت، مستفيدًا من كل مميزات النشر  ويمكن للباحث تعريف الخبر االلكتروني بانه       
   .  وتقنياته من عناصر بنائية الكترونية، يجري تحديثه كلما توفرت معلومات جديدة داعمة له

 ثانيا : االساليب التحريرية للخبر االلكتروني : 
ا الميدان الرئيس  حرص كل موقع  يلذي تجري فيه المنافسة بين وسائل االعالم االلكترونية، لذلك  تعد عملية تحرير االخبار هي 

مع   صحيفة الكترونية او موقع اخباري على ان يتبنى اسلوبًا او صياغة مميزة ألخباره، مما ساعد على ظهور قوالب صحفية جديدة تتواءم
 الخبر االلكتروني، ولغة اخبارية لها خصائصها المميزة التي تقتضي من محرر الخبر مهارات لغوية عالية الختيار االلفاظ والجمل الموجزة

ويعرف محمود خليل التحرير االلكتروني بأنه:" التحرير الذي يتم على احدى شاشات الكمبيوتر، حيث يجلس ،  والمناسبة للمعنى المقصود
الكمبيوتر"المحر  جهاز  داخل  ملفات  في  والمخزنة  عليها،  المعروضة  الصحفية  المادة  وتعديل  بتصويب  ليقوم  امامه  ،  1998خليل،    )(1)ر 

 (: 49المصدر نفسه، ص  )(2)ن عملية التحرير تعني هنا قيام المحرر بواحدة او اكثر من االجراءات التاليةإ ف وعليه  (،48ص
 ادة الصحفية الموجودة بالملف.قد يضيف معلومات جديدة على الم -1
 وقد يحذف بعض المعلومات الموجودة بالملف.  -2
 او ينقل بعض المعلومات من مكان الى اخر بالملف.  -3

ة، الخباريان العملية التحريرية  للمواد الخبرية في الصحافة االلكترونية تعد امرًا ضروريًا بسبب عامل السرعة الحاسم الذي تتسم فيه التغطية ا    
الوقت والتنافس على السبق الصحفي وتحديث االخبار بشكل متواصل على موقع الصحيفة المفاجأة، وتحديد  الموقع    والمقترن بعنصر  او 

قواعد اساسية وتقاليد مهنية في التعامل مع النصوص االخبارية وجعلها تتوافق مع نهج  وهو ما رسخ لكل وسيلة اخبارية الكترونية، االخباري،
الوسيلة االعالمية، ومع تقادم الممارسة وادراك العاملين فيها لخصائص النشر الصحفي االلكتروني، اصبحت عملية التحرير االلكتروني    واسلوب

      (.145 -144، ص 2004الفيصل، )(3)ميدانًا رحبًا الجتزاء النصوص احيانًا او يعاد تقليصها في احيان اخرى 
 :للخبر االلكترونيثالثا : العناصر البنائية 

االنترنت  المنشور على شبكة  الخبر االلكتروني  بناء  في  التي تدخل  العناصر  االلكترونية هي مجموعة  البنائية  بالعناصر  يقصد 
العنا االلكترونية مع  العناصر  الفائقة(، وتشكل هذه  الوسائط  الفائق،  النص  المتعددة،  )الوسائط  الرقمية( وتشمل  االلكترونية  صر  )العناصر 

 ، و فيما يلي توضيح لكل عنصر  من هذه العناصر االلكترونية: االساسية التقليدية )مكونات الخبر( البناء الفني  المتكامل للخبر االلكتروني
يرمز هذا المصطلح الى استعمال وسائط مختلفة لحمل المعلومات مثل: النص، الصوت، والصور  Multimediaالوسائط المتعددة:     -1

تشير الى صنف من برمجيات الكمبيوتر الذي يوفر معلومات بأشكال فيزيائية )النص،    Multimediaوالرسومات، والفيديو، وكلمة    فيةالفوتوغرا
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وتتباين تعريفات الوسائط المتعددة بين اراء الباحثين المختلفة، وتعرف الوسائط (، 97ص،   2017حسين، وفضل هللا، )(1)(والصورة، والفيديو،
وتأثيرات خاصة مما يزيد من قوة العرض    وصور المتعددة بأنها "ذلك الوعاء الذي يحوي كل من النص المصحوب بالصوت واللقطات الحية  

 (،  249،ص2003  ،علم الدينو عبدالحسين،)(21)وخبرة المتلقي باقل تكلفة واقل وقت"
 Hypertextالنص الفائق:  -2

( الى اجزاء اخرى من Links)     ساليب التي تعرض من خاللها المستندات على جهاز الكمبيوتر والذي يتضمن روابطالهو احد ا
طريقة تنظم البيانات في عناوين الوسائط المتعددة، وقد يكون كلمة او    هو  ايضا(،  128، ص2009احمد،  )(3)المستند او مستندات اخرى 

مجموعة كلمات ترتبط بجزء اخر داخل الموقع او خارجه، مع مالحظة ان فكرة النص الفائق تقوم على ان اي معلومة ترتبط بها عدد اخر  
لدى المتصفح، والنص الفائق عمومًا يحاول ان يجد طريقة للمتصفح  من المعلومات، وعندما نتناول معلومة جديدة فأننا نربطها بمعلومات مألوفة  

 .للتعامل مع اي نص يحمل معلومات
 تلك النظم التي يمكنها دمج مجموعة من وسائط المعلومات  انعني به  Hypermedia  ،p.23-Richardon1992.((1)الوسائط الفائقة:    -3

وهو نظام يوفر للمحرر مجال للتعبير عن المعلومات بأشكال مختلفة تشمل خاصية  الصوت والنص والصورة وغير ذلك من الخصائص، وهو  
الفائقة عن الوسائط المتعددة الذي اصبح االخير يختلف مصطلح الوسائط    يتوازى مع مفهوم النص الفائق، وتتميز الوسائط الفائقة بالتفاعلية.  

لومات  تعبيرا موازيا لألسطوانة المدمجة وكارت الصوت وكارت الفيديو الموجود على جهاز الكمبيوتر والتي تساعد المستخدم على االفادة من المع
الفائقة اسنادًا للوسائط المتعددة والنص الفائق) التشعبي(،  وتمثل الوسائط  (،  126، ص 2013عامر،  )(2)المعبر عنها بطريقة سمعية او بصرية

ه  فهي نظام لربط النص ولقطات الفيديو والرسوم الثابتة والمتحركة وتقديمها للمتصفح بطريقة تشعبية، غير خطية، فيكون حرا في توجيه حركت
قة للمتصفح التجوال ليس فقط بالكلمات وانما بواسطة الصور  بشكل المنطقي، بدل الشكل التتابعي التسلسلي النمطي، حيث تتيح الوسائط الفائ

 والفيديو ايضاً 
اصبحت مواقع التواصل االجتماعي بيئة لالتصال والتواصل وجزء من شبكة األعالم ومصدرًا له، خاصة بعد    مواقع التواصل االجتماعي :

المواقع مثل تويتر والفيس بوك صفحات رسمية لشخصيات وم ؤسسات حكومية ودولية تعبر من خاللها عن مواقفها اصبحت لبعض هذه 
تسعى المؤسسات االعالمية ومنها المواقع االخبارية الى االستفادة منها كمصدر اخباري، فضاًل عن تعزيز اخبارها بصور لهذه    لذاوآرائها،  

ما يجود به الفرد العادي من مواقف وشواهد  عدم االكتفاء بما تحصل عليه  من اخبار بل باتوا  يبحثون عن  ها على  المواقع، وهو ما شجع
 (. 16، ص 2013يوسفي، و جالوجي،  )(1)يتعرض لها ، وهذا االمر اصبح متداواًل للكثير من العاملين في المواقع االخبارية 

المختصون في التحرير الصحفي االلكتروني ثالث قواعد اساسية للنشر الصحفي على الويب،    يضعرابعا : قواعد التحرير االلكتروني االساسية:
 ويدعون المحرر االلكتروني االلتزام بها:

محتوى مختصر ومحرر  الال يمكن للمواقع االلكترونية االخبارية ان تحقق النجاح في جذب المستخدمين اليها، مالم يكون  االختصار:    -1
، حيث اثبتت الدراسات ان مستخدمي االنترنت ال يحبذون النصوص الطويلة المنشورة على اكثر من صفحة، بل يفضلون  ةوقبطريقة جيدة ومش

،  2005صر،ن)(2)النصوص القصيرة والمركزة، وهذا ما يؤكد مسؤولية المحرر على الويب من تقديم مادة اعالمية الكترونية مختصرة قدر االمكان

 (. 46ص
به عدم ازدحام الصفحة بالرسوم والبيانات المعقدة واالحصائيات الغير ضرورية، ألنها تؤدي الى  بطء استعراضها على   ونعني التبسيط: -2

ة النت، كذلك على المحرر االلكتروني ان يجعل كل فكرة من افكار الموضوع داخل فقرة مستقلة، كما يتوجب علية تلوين بعض الكلمات المفتاحي
 (. 133-132، ص 2017ن،يحس)(3)تفصياًل منشوره في صفحات اخرى داخل الموقع او خارجهوربطها بمعلومات اكثر 

اذ يجب على المحرر االلكتروني ان يستفيد من خاصية ربط المعلومات التي توفرها شبكة االنترنت بمعلومات اخرى سوء داخل    الربط:  -3
ص الفائق والوسائط الفائقة، التي تمكن المتصفح من الوصول الى  الموقع او على شبكة االنترنت، وتسخير ابرز خصائص الويب وهو الن

   (..48نصر، مصدر سابق ، ص)(1)المعلومة التي يرغب بها سواء كانت نصوص او فيديو او صوت او رسوم
العالمية وُيعنى بتقديم األخبار الدولية  اإلخبارية  ( CNN )هو موقع اخباري باللغة العربية وهو جزء من شبكة :  العربية   CNNالموقع    -رابعا   

  ) (2)ومن منظور عربي، حيث يقدم تغطية ألهم أحداث الدول العربية ومنطقة الشرق األوسط وأبرز األحداث العالمية التي قد تهم الجمهور العربي
قناة    (،2018،  93 صيوسف،   عام    CNNوتعد  منذ  االنترنيت  على  موقعها  عبر  االخبارية  خدماتها  عرض  تبدأ  تلفزيونية  قناة  اول 
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بالعربية من مدينة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة مقرًا له، والموقع هو عبارة )  CNN   (يتخذ موقع.(132،ص 2015عقيلة،  )(3)1995
محتوى رقمي مكتوب ومرئي   موقعالويقدم  .ل معظم منصات التواصل االجتماعيعن منصة إخبارية يقدم خدماته عبر االنترنت، كذلك من خال

ومسموع، وتغطية شاملة ألخبار المنطقة من خالل شبكة متكاملة من الصحفيين والمراسلين في دبي والعالم العربي، باإلضافة إلى ذلك يقوم 
 .اإللكترونية بلغاتها المختلفة التلفزيونية ومواقعها CNN الموقع بتعريب موضوعات وفيديوهات من شبكة

العربية ، انتهى التحليل الى    CNNتحديد الكيفيات التي يبنى عليها الخبر في موقع    بهدف     العربية :  CNNالبناء الفني لالخبار في موقع  
في موقع   األخبار  ألساليب تحرير     أظهر تحليل مضمون ، اذ  بحسب اشكالها    فرعية( فئة  33جرى تصنيفها الى )  ،رئيسة( فئة  6تحديد )
CNN   وهي كاالتي:العربية، مجموعة من النتائج 

%(،  (29.66( تكرارًا وبنسبة مئوية بلغت  105نتائج التحليل حصول فئة العنوان التلخيصي على المرتبة االولى بمجموع )  بينت     فئة العنوان:   -1
فيما  (،29.10( وبنسبة مئوية )103)  بلغت  عدد تكراراتب  حل العنوان المقتبس بالمرتبة الثانية وبفارق بسيط عن العنوان التلخيصي،بينما  

(  47العنوان التشويقي المرتبة الرابعة ب)  في حين نال  ( ،14.69( ونسبة مئوية بلغت )52شغل العنوان الوصفي المرتبة الثالثة بعدد تكرارات )
كما اظهرت النتائج الى      %( .9.89( تكرار وبنسبة )35(، تاله العنوان التساؤلي بالمرتبة الخامسة بعدد تكرارات بلغ )13.28 وبنسبة )تكراراً 

(، بينما جاء العنوان المبهم بالمرتبة السابعة  2.54 %وبنسبة مئوية بلغت )    تكرارات  (9المرتبة السادسة  بـ ) ب  حلان العنوان طريف او ساخر  
 (. 1انظر الجدول رقم(المرتبة الثامنة واالخيرة دون ان يسجل اي تكرار يذكر،    شغل%(، اما العنوان المختصر فقد  0.85وبنسبة )  تكرار  (3ب)

 العربية  CNN(يوضح التوزيع الترتيبي  لفئة أنواع العناوين في موقع 1جدول)
النسبة  التكرار انواع العناوين 

 المئوية
 المرتبة  

 1 % 29.66 105 تلخيصي عنوان 
 2 % 29.10 103 عنوان مقتبس

 3 % 14.69 52 عنـــوان وصفـــي
 4 % 13.28 47 عنوان تشويقي 

 5 % 9.89 35 عنـــوان تســـاؤلي
 6 % 2.54 9 عنـــوان طريـــف أو ســـاخر

 7 % 0.85 3 عنوان مبهم
  %100 354 المجموع
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 العربية CNNيوضح التوزيع النسبي لفئة انواع العناوين في موقع (1شكل)
، وهو ما يتوافق مع سمت في بنائه للعنوان الخبري   موقعاللعناوين التي اعتمدها  اكثر انواع اان العنوان التلخيصي هو    نستدلمما تقدم  

اخبار    ةتمكن المتصفح من معرف، حيث  الكثير من المواقع الدولية  تعتمده  سياق    هائل من عناوين االخبار وهوالكم  لالعصر والتصفح السريع ل
 فهووبفارق بسيط جاء العنوان االقتباسي ليكون الخيار الثاني امام الموقع في كتابة العناوين،    الى قراءة التفاصيل،  هالموقع دون ان تضطر 

احتواءه على اهم معلومة بالخبر، اما العنوان الوصفي الذي    الى جانب  على مقوله او تصريح من مصدر،  باعتمادهخبر  المصداقية    يدعم  
نصيبه من االهتمام الموقع بما يتناسب وموضوع  الخبر وليعطي مساحة من التنوع في صياغة العناوين   حل بالمرتبة الثالثة، فقد نال هو االخر

 .ابة في عرض االخبارنوع من عدم الرت تشكل بدورها  والتي
العربية في البناء الفني لألخبار المنشورة على صفحته الرئيسية على    CNNتشير نتائج التحليل الى اعتماد موقع  فئة المقدمة الخبر:  -2

%(، في حين  44.07( وبنسبة )156المقدمة التلخيصية بشكل كبير، اذ حل هذا النوع من المقدمات في المرتبة االولى بعدد تكرارات بلغت )
%(، بينما جاءت المقدمة التشويقية بالمرتبة الثالثة 36.72( تكرار وبنسبة مئوية بلغت )130جاءت فئة المقدمة االقتباسية بالمرتبة الثانية ب)

%(،  5.93ة بلغت )( تكرارًا وبنسبة مئوي21%(، اما المقدمة االحصائية فقد جاءت بالمرتبة الرابعة ب) 11.58( وبنسبة ) 41وبعدد تكرارات بلغ )
( .  2%( مئوية، أنظر جدول رقم )1.69( تكرارات وبنسبة )6فيما حلت المقدمة الساخنة بالمرتبة الخامسة واالخيرة بعدد تكرارات لم يتجاوز )

 العربية  CNN( يوضح التوزيع الترتيبي لفئة انواع المقدمات في موقع 2جدول )
 المرتبة   المئوية النسبة  التكرار انواع المقدمات
 1 % 44.07 156 مقدمة تلخيصية
 2 % 36.72 130 مقدمة اقتباسية
 3 % 11.58 41 مقدمة تشويقية
 4 % 5.93 21 مقدمة احصائية
 5 % 1.69 6 مقدمة ساخنة

  %100 354 المجموع
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 العربية CNN( يوضح التوزيع النسبي لفئة انواع المقدمات في موقع 2شكل )
للحدث،   ما يقرب من نصف اخباره، وهذا    العربية بشكل اساس على المقدمة التلخيصية  CNNمما تقدم يتبين لنا اعتماد موقع  

مع يتوافق مع سياسة الموقع التحريرية  للموقع في اعطاء القارئ تلخيصًا للخبر دون ان يغوص في تفاصليه، وهذه النتيجة تتوائم بشكل كبير  
االستعانة  بالمقدمة االقتباسية التي حلت   فئة العنوان التلخيصي من حيث المرتبة التي حل بها، كما و بينت نتائج التحليل ذهاب الموقع الى
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لدراسة،  بالمرتبة الثانية ، لتكون بذلك المقدمة التلخيصية ومن ثم االقتباسية هي ابرز انواع المقدمات التي حظيت بمعظم التكرارات خالل مدة ا
 المتصفح لقراءة الخبر ومتابعة تفاصيله  .في حين لم يهمل الموقع المقدمة التشويقية في صياغته االخبار لما لها من اهمية في جذب 

العربية قد استخدم بشكل اساسي فئة جسم الخبر التفصيلي اكثر من بقية الفئات   CNNبينت نتائج التحليل ان موقع    فئة جسم الخبر:  -3
%(،  تلتها  50.28ة وصلت الى )( تكرارًا وبنسبة مئوي178الفرعية االخرى، حيث جاءت هذه الفئة بالمرتبة االولى وبمستوى تكراري بلغ )

%(، ثم جاءت فئة الجسم التوضيحي بالمرتبة الثالثة واالخيرة بمجموع  37( تكرارات وبنسبة )131بالمرتبة الثانية فئة الجسم التلخيصي بعدد )
 ( . 3%(، انظر جدول رقم )12.72( وبنسبة مئوية )45تكرارات بلغت )

 العربية CNNواع جسم الخبر في موقع يوضح  التوزيع الترتيبي فئة ان (3جدول )
 المرتبة   النسبة المئوية  التكرار انواع جسم الخبر 

 1 % 50.28 178 تفصيلي جسم
 2 %37 131 جسم تلخيصي 
 3 % 12.72 45 جسم توضيحي 

  %100 354 المجموع
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 العربية  CNN( يوضح التوزيع النسبي لفئة انواع جسم الخبر في موقع 3شكل )
العربية قد حرص في بناء جسم الخبر على التفصيل في المعلومات االساسية   CNN(، ان موقع  3يتبين لنا من نتائج جدول رقم )

التي تشبع رغبة القارئ، وتجعله يتابع تفاصيل اوفى عن الحدث تغني  حاجته  لتصفحه مواقع اخرى، وذلك عبر استعانة الموقع بكل العناصر  
ة ومواقع التواصل االجتماعي، التي مكنته  من تعزيز االخبار التي  االلكترونية التي وفرها الفضاء المعرفي من وسائط متعددة ونصوص فائق

العربية بنوع الخبر وتفاصله دون الكم الذي قد تلجا اليه بعض المواقع    CNNينشرها بكم كبير من المعلومات، وهو ما يفسر لنا اهتمام موقع  
حرص الموقع على المحافظة على مهنيته في سرد المعلومات للحدث  لغرض المنافسة االعالمية واالستحواذ على اكبر قدر من متابعين، وبذلك  

بشكل مفصل.فيما جاء الجسم التلخيصي ليحتل المرتبة الثانية في بناء جسم الخبر، خاصة لألخبار البسيطة التي ال تتطلب العرض التفصيلي  
اصيلها الثانوية لتغطية الحدث اال في اطار ضيق  لها،  في حين لم يستخدم الموقع الجسم التوضيحي الذي يتطلب عرض للمعلومات وتف

 وبحسب الخبر ونوعه وما يتطلبه من معلومات توضيحية يجدها المحرر ضرورية لتغطية  الحدث.
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لغت شغلت فئة الخاتمة التوضيحية المرتبة االولى من بين فئات انواع الخاتمة والتي اظهرتها نتائج التحليل بعدد تكرارات ب  فئة الخاتمة :    -4
(178  ( الى  وصلت  مئوية  وبنسبة  تكرارًا  بـ)50.28(  الثانية  بالمرتبة  االرشيفية  الخاتمة  حلت  فيما  بلغت  %95(،  مئوية  وبنسبة  تكرارًا   )
%(، اما بالمرتبة الرابعة واالخيرة جاءت فئة 13.56( وبنسبة )48%(، اما فئة بال خاتمة نالت المرتبة الثالثة بمجموع تكرارات )26.84)

( يوضح التوزيع الترتيبي لفئة  انواع 4جدول )( .4%( انظر الجدول رقم )9.32( تكرار وبنسبة مئوية بلغت )33اتمة المستقبلية ب)الخ
 العربية  CNNخاتمة الخبر في موقع 

 المرتبة   النسبة المئوية  التكرار انواع خاتمة الخبر
 1 % 50.28 178 خاتمة توضيحية 
 2 % 26.84 95 خاتمة ارشيفية

 3 % 13.56 48 خاتمةبال 
 4 %9.32 33 خاتمة مستقبلية

  %100 354 المجموع
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 العربية   CNN( يوضح التوزيع النسبي لفئة انواع خاتمة الخبر في موقع 4جدول )

الخبر بأكبر قدر من المعلومات التي يزود بها القارئ، ُيالحظ من نتائج التحليل التي بينها الجدول السابق حرص الموقع على رفد  
بالتفاصيل التي لم يتم ذكرها في مقدمة وجسم الخبر، وهو ما نراه جليًا من خالل استخدام الموقع للخاتمة التوضيحية بنسبة تجاوزت   زه  وتعزي 

خاص بجسم الخبر الذي اظهر استخدام الجسم التفصيلي  النصف من مجموع عينة الدراسة، وهذه النتيجة تتوافق مع نتيجة الجدول السابق وال
بشكل اساسي من قبل القائمين على الموقع وحرصهم على تعزيز الخبر بالمعلومات واالحصائيات المطلوبة. كما لم يغفل الموقع استخدام  

التي لها صلة بالخبر، كما استعان الموقع في  الخزين االرشيفي من المعلومات مع االخبار  التي تحتاج التعزيز والتذكير باألحداث السابقة و 
 بناء اخباره بالخاتمة المستقبلية، خاصة مع االحداث التي تستوجب توضيحًا ألجراء سوف يتم في المستقبل يتعلق بالحدث نفسه.

 اساليب عرض االخبار وفق العناصر البنائية االلكترونية:    فئة -5
اظهرت نتائج التحليل فئة اساليب عرض االخبار وفق العناصر البنائية االلكترونية، ان فئة الخبر المعزز بصور فلمية وروابط نشطة 

بر معزز بصور فوتوغرافية المرتبة الثانية بـ  وشغلت فئة خ  ،%( 26.56( تكرارًا وبنسبة )94)  تتكرارات بلغ  دقد حلت بالمرتبة االولى بعد
%(، فيما حلت بالمرتبة الثالثة فئة الخبر المعزز بصور فوتوغرافية ومواقع تواصل اجتماعي بمجموع تكرارات  16.94( تكرارًا وبنسبة )60)

( تكرارًا وبنسبة  48على المرتبة الرابعة بـ )  وروابط نشطة    %(، وحازت فئة الخبر المعزز بصور فوتوغرافية  14.69( تكرارًا وبنسبة )52بلغت )
 %(. 7.06( تكرارًا وبنسبة )25وروابط نشطة بـ ) وفوتوغرافية فئة الخبر المعزز بصور فلمية  %(، وفي المرتبة الخامسة جاءت13.56)
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(  23)ـي على المرتبة السادسة بكما اظهرت نتائج التحليل حصول فئة الخبر المعزز بصور فوتوغرافية وروابط نشطة ومواقع تواصل اجتماع
%(،  5.08( تكرارًا وبنسبة )18%(، في حين حلت بالمرتبة السابعة فئة خبر معزز برسوم ) االنفوغرافك( بـ)6.50تكرارًا وبنسبة مئوية بلغة )

ما في المرتبة التاسعة جاءت %( جاءت فئة الخبر المعزز بصور فلمية، ا4.52( تكرار وبنسبة )16وفي المرتبة الثامنة بعدد تكرارات بلغت )
%(، في حين شغلت المرتبة العاشرة  والعاشرة مكرر 2.82( تكرارات وبنسبة )  10فئة الخبر المعزز بصور فلمية ومواقع تواصل اجتماعي بـ)

لى التوالي لتتشاركان في  فئة الخبر المعزز بصور فلمية وفوتوغرافية وفئة الخبر المعزز بصور فلمية وفوتوغرافية ومواقع تواصل االجتماعي ع
 .( 5%( انظر الجدول رقم )1.13( تكرارات وبنسبة مئوية )4عدد التكرارات التي بلغت لكل منهما )

في موقع   وفق العناصر البنائية  االلكترونية   االخبارعرض  اساليب( يوضح التوزيع ترتيبي لفئة 5جدول )
CNN  العربية 

 المرتبة   النسبة المئوية  التكرار  اساليب عرض االخبار 
 1 % 26.56 94 معزز بصور فلمية وروابط نشطة  خبر

 معزز بصور  فوتوغرافية.  خبر

 
60 16.94 % 2 

 معزز بصور فوتوغرافية ومواقع تواصل اجتماعي . خبر

 
52 14.69 % 3 

 معزز  بصور فوتوغرافية وروابط نشطة.  خبر

 
48 13.56 % 4 

 5 %7.06 25 معزز بصور فلمية وفوتوغرافية وروابط نشطة  خبر
 روابط  نشطة ومواقع تواصل اجتماعي .و فوتوغرافة  معزز صور خبر

 
23 6.50% 6 

 معزز  برسوم )االنفوغرافك(. خبر

 
18 5.08% 7 

 لمية.يمعزز بصور ف خبرر

 
16 4.52% 8 

 معزز بصور فلمية ومواقع تواصل اجتماعي .  خبر

 
10 2.82% 9 

 معزز بصور فلمية وفوتوغرافية .  خبر

 
4 1.13% 10 

 اجتماعي . تواصلمعزز بصور فلمية وفوتوغرافية  ومواقع  خبر

 

4 1.13% 10   

  % 100 354 المجموع 
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خبر م    بصور فلمي  ورواب  نش  

 خبر م    بصور  فو و رافي 

 خبر م    بصور فو و رافي  وموا    واصل اج ماعي 

 خبر م     بصور فو و رافي  ورواب  نش  

خبر م    بصور فلمي  وفو و رافي  ورواب  نش  

 خبر م    صور فو و راف   ورواب   نش   وموا    واصل

 اج ماعي 

  ا نفو راف  خبر م     برسوم 

 خبرر م    بصور فيلمي 

 خبر م    بصور فلمي  وموا    واصل اج ماعي 

 خبر م    بصور فلمي  وفو و رافي  

 ماعي خبر م    بصور فلمي  وفو و رافي   وموا    واصل اج 

  
 العربية  CNNفي موقع  وفق العناصر البنائية االلكترونية  االخبارعرض  اساليبيوضح التوزيع النسبي لفئة  (5شكل )
قد استفاد وبشكل كبير من العناصر البنائية االلكترونية بأشكالها وصورها المختلفة، في  ان موقع الدراسة  لجدول السابق  نتائج التحليل ل  بينت

تعزيز االخبار وتطوير اساليب عرضها وادخالها كمصدر اخباري لتعزيز مصداقيتها، دون ان يهمل أيا من هذه االساليب في عرض االخبار 
(، لذا حرص الموقع على تعزيز  CNNعية الموقع وامتداده للقناة تلفزيونية )وبحسب حاجة  الخبر لها، ولكن بدرجات متفاوته، وبسبب مرج 

الحداث  اخباره بمادة فلمية كلما كان ذلك ممكنًا، فضاًل عن دعمه بالروابط النشطة والتي ال يكاد خبرًا يخلو منها، وهو ما جعل الموقع يثري ا
دة لدعم الخبر، وهذا ما جعل فئة الخبر المعزز بصور فلمية وروابط نشطة يأتي التي يتناولها بالكثير من النصوص الفائقة والوسائط المتعد

  في مقدمة الفئات التي اعتمدها الموقع.في حين كان للصورة سحرها واهميتها في تعزيز الخبر، لذا عمد الموقع الى احد اساليب عرض الخبر 
ى حد سواء، كما نستدل من الجدول اعاله استعانة الموقع بأكثر من  المهمة وهو دعمه  بصورة  للحدث لتحقق له الجذب والمصداقية عل

  عنصر الكتروني في بناء الخبر، فهو  قد يعمد الى استخدام الصورة الفوتوغرافية والروابط النشطة وصور مواقع التواصل االجتماعي، او قد
لموقع في احيان كثيرة برسوم االنفوكرافك لتوضيح االحصائيات يستخدم صورة فلمية وفوتوغرافية ومواقع تواصل اجتماعي، فضال عن استعانة ا

 واالرقام التي وردت في الخبر بشكل مبسط للقارئ. 
 فئة لغة الخبر:  - 6

، حيث حلت فئة االعالمية    غةلالعربية الى حد كبير بالمعايير المهنية المتعلقة بال  CNNبخصوص فئة لغة الخبر، فقد التزم موقع  
%(، في حين جاءت 82.48( وبنسبة مئوية بلغت )292لغة واضحة واستخدام عالمات الترقيم بالمرتبة االولى وبعدد تكرارات وصل الى ) 

بالمرتبة ب ) الترقيم  الثالثة واالخيرة 11.30( تكرارًا وبنسبة )40فئة استخدام عالمات  المرتبة  لغة واضحة فقد حصلت على  فئة  اما   ،)%
 ( . 6الجدول ) انظر%(  6.21( وبنسبة ) 22بمستوى تكراري بلغ )

 
 

 العربية  CNNيوضح التوزيع الترتيبي لفئة  لغة الخبر في موقع  ( 6جدول )
 المرتبة   النسبة المئوية  التكرار لغة الخبر 
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 1 %82.48 292 لغة واضحة واستخدام عالمات الترقيم  
 2 %11.30 40 استخدام عالمات الترقيم 

 3 %6.21 22 لغة واضحة
  %100 354 المجموع
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 العربية CNNيوضح التوزيع النسبي لفئة لغة الخبر في موقع  ( 6شكل )

العربية قد حرص بشكل كبير على استخدام كل المعايير المهنية المرتبط   CNNيتضح لنا من معطيات الجدول السابق ان موقع  
من    باللغة االعالمية السليمة، من لغة غير مبهمة وجمل قصيرة وسهلة القراءة، كما انها مقرونة باستخدام عالمات الترقيم الضرورية لألفهام

م من قبل القارئ، كما ان الموقع استخدم في بعض االحيان عالمات الترقيم دون االهتمام الكافي باللغة الواضحة، مما قد  جانب المحرر والفه
يتسبب بقصور في فهم بعض اخباره، وبينت النتائج الى وجود اهمال لبعض عالمات الترقيم الضرورية ولعدد من اخبار الموقع،  والذي يعد  

 ء الفني المهني والسليم للخبر. هو االخر خلًل في البنا
 االستنتاجات:

كان االكثر استخدامًا في البناء الفني لعناوين االخبار في موقع الدراسة، وهذه النتيجة تتوافق مع النشر الصحفي   ان العنوان التلخيصي  .1
 االلكتروني في تحقيق سمت االيجاز التي تمتاز بها الصحافة االلكترونية. 

 العربية بالمقدمة التلخيصية.   CNN تنوع المقدمات المستخدمة في موقع الدراسة بحسب السياسة التحريرية له، اذ استعان موقع .2
اهتمام الموقع بتفاصيل   يدعم ، وهو ما بشكل كبير في بنائه الفني لجسم الخبرجسم التفصيلي للاولوية قد اعطى العربية  CNNموقع ان  .3

   .واالحصائيات باألرقامواعطاء االولوية للخبر المفسر المدعوم  االحداث

ذلك ان هذا النوع من الخاتمة يوفر مساحة لمحرر االخبار لالستفادة من الكم   بشكل كبير،  وضيحيةبالخاتمة الت  موقع الدراسة  استعانة .4
 (.فرها شبكة المعلومات العالمية)االنترنتتو الكبير من المعلومات التي 

، كأحد اهم اساليب عرض االخبار المعززة والمدعوم بالروابط النشطة  العربية على عنصر الصورة الفلمية  CNNتبين للباحث اعتماد موقع   .5
 ، فيما سجل الموقع قصورًا واضحًا في عدم االستعانة بعنصر االنفوغرافك.بالعناصر البنائية االلكترونية
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سليمة، من لغة غير مبهمة  العربية قد حرص بشكل كبير على استخدام كل المعايير المهنية المرتبط باللغة االعالمية ال  CNNان موقع  .6
ن وجمل قصيرة وسهلة القراءة، كما انها مقرونة باستخدام عالمات الترقيم الضرورية لألفهام من جانب المحرر والفهم من قبل القارئ، كما ا

 الموقع استخدم في بعض االحيان عالمات الترقيم دون االهتمام الكافي باللغة الواضحة. 
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