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 التوجيه البصري وأثره على إدراك املضمون االخباري يف املواقع الصحفية

مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر 4092

يتمثــل الهــدف الرئيــس للدراســة يف رصــد العالقــة بــن التوظيــف اجليــد للعناصــر البنائيــة علــى الصفحــة ممــا 
يســاعد علــى االســتحواذ علــى انتبــاه املســتخدم وتوجيهــه لبعــض املوضوعــات دون غيرهــا علــى الصفحــة وأثــر ذلــك 
علــى ســرعة إدراك املســتخدم ملضمــون تلــك املوضوعــات، واعتمــدت الدراســة يف قياســها ملــا ســيقوم بــه الفــرد 
  Guided Search Modelأثنــاء عمليــة البحــث البصــري عــن املثيــرات علــى منــوذج البحــث البصــري اإلرشــادي

ــا ممــن يدرســون باجلامعــة اخلليجيــة مبملكــة البحريــن. Visual، وبلــغ عــدد املشــاركن 90 طالًب
ــاري، حيــث حتظــى  ــوان وإدراك املضمــون اإلخب ــون العن ــى عــدم وجــود فــروق بــن اجتــاه ل ــت الدراســة إل وتوصل
ــا كان اجتــاه لــون العنــوان، وعلــى  األلــوان )األحمــر- األخضــر- األزرق( املســتخدمة يف الدراســة باهتمــام القــراء أًي
ــر)  ــر لألصغ ــوان مــن األكب ــا جــاء اجتــاه حجــم العن ــاه، كم ــا لالنتب ــر جذبً ــون األحمــر األكث ــك كان الل الرغــم مــن ذل
22-20-18نقطــة( األكثــر جذبًــا النتبــاه القــارئ، وفيمــا يتعلــق باجتــاه حجــم الصــورة كان هنــاك فــروق بــن اجتــاه 
حجــم الصــورة، حيــث كان االجتــاه التالــي )كبيــرة- متوســطة- صغيــرة( األكثــر جذبًــا لالنتبــاه حيــث تشــكل الصــورة 
الكبيــرة بــؤرة االهتمــام علــى الصفحــة، أمــا بالنســبة الجتــاه شــكل الصــور جــاءت الفــروق لصالــح اجتــاه شــكل 
الصور)مســتطيلة-دائرة-مربع(، ويرجــع ذلــك إلــى مــا يتميــز بــه الشــكل املســتطيل بوصفــه الشــكل األكثــر اســتخداًما 

ــا لالنتبــاه. علــى املواقــع الصحفيــة، وبالتالــي األكثــر جذبً

الكلمات املفتاحية: البحث البصري، التوجيه البصري، تصميم املواقع اإلخبارية، إدراك املضمون

The main objective of the study is to monitor the relationship between good 
employment of structural elements on the page, which helps to capture the user›s 
attention and guidance on some topics, and the impact on the user›s perception of 
the content of these topics. The study, in its measurement of what an individual will 
do during visual search of stimulus, relied on the Visual guided Search Model, and 
the number of participants reached 90 students studying in the Media Department 
at the Gulf University in the Kingdom of Bahrain.

The study concluded that there were no differences between the color direction 
of the title and the perception of news content, as the colors (red-green-blue) used 
in the study received readers› attention whatever the color of the title, although 
the red color was most attractive to the reader›s attention, The direction of the size 
of the title from (2218--20-point)that is more appealing to the reader, where the 
following direction of image size (large- medium- small) was the most attractive.

Keywords: Visual search - Visual guidance - News Websites Design - Content 
perception
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نوعً ُيعد          البصري  اإلد  االبحث  املهام  ومن  االنتباه  تتطلب  التي  عادًة  راكية  تتضمن 
بني عناصر    "الهدف"   عليهاإجراء مسح نشط للبيئة البصرية لعنصر أو سمة معينة يطلق  

ُتسمي   أخرى  سمات  واملُشتتات"أو  إلى  "،  األفراد  التي   اختياريعمد  والعناصر  املثيرات 
بها   البداية   علىيهتمون  يعتمد يف  االختيار  أن  من  الرغم  وعلى  املميزة،  السمات  أساس 

بسيطة   سمات  جتذب  ُمي على  أن  البصري،    انتباهناكن  النظام  يف  ومبكر  سريع  بشكل 
كل   ينظر  افليست  التي  البسيطة،   إليهاألشياء  املالمح  ضوء  يف  حتديدها  ميكن  الفرد 

انتباه  إذً ميكن  فكيف   توجيه  املكونة    إلى  املستخدم ا  تعقيًدا  األكثر  البنائية  العناصر 
الصحفيةلصفحات   اإللكترونية  تألفتحيث    ، املواقع  العناصر    من   الصحيفة  من  العديد 

النظر   فعند  لالنتباه،  املثيرة  ُ   ىحدإ  إلىالبنائية  امل نر   علىتضمنة  املوضوعات    ى الصفحة 
واإل  على واأللوان  والنصوص  والعناوين  بالصور  مليئة  من  الفور صفحة  أي  ولكن  طارات 

آخر أي من تلك    نىبصري؛ ومبع السح  املعملية    املستخدمتلك العناصر يبدأ من خاللها  
انتباه   يجذب  و  املستخدمالعناصر  خاللهأوًال  من  انتباهه  يبدأ  توجيه    إلى   البصري  يف 

 ؟ثم األقل  العناصر األكثر جذبًا

يف حتديد الطريقة التي    التوجيه البصري يساعد القراءن  أومن هنا ميكن القول       
إلينظر بها  البصري  ىون  التصميم  التي  كيفالو  ، عناصر  خاللها   تستخرجية  أعيننا    من 

  ى العناصر علتلك    ومضمون  موقع  إدراكأو    ،مبوضوع معني  املتعلقةسمات تلك العناصر  
وبالالصفحة   البعض  ببعضها  ي  قارئوعالقتها  التساؤل   نطرحهنا  و  ،تصفحهاالذي 

  على ما السمات األساسية لعناصر التصميم التي يتم رؤيتها على الفور    :ثي للبحالرئيس
كيف    على وجه اخلصوصوشكل خبًرا متكامًال،  الصفحة، وكيف يتم دمج هذه السمات لتُ 

ميكن استخدام سمات البحث البصري لتوجيه البحث عن تلك العناصر أو سمات املشهد  
 ما؟بر التي ال تتوفر لنا فورًا عندما ننظر إلى خ
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زت معظم أبحاث علم النفس اإلدراكي يف  املاضية ركّ   امدار اخلمسني عامً   علىف    
تؤثر على الوقت الذي البحث البصري على سمات الهدف ومشتتات االنتباه واملهمة التي  

الف  وهناك  يستغرقه  الهدف،  على  العثور  يف  سلوك  رد  تصف  التي  الدراسات  من  آالف 
االنتباه  املستخدم مواقف  ُ   ،املختلفة  يف  امل البصري  البحث  أصبح  عن  حيث  األول  عبر 

عديد من علماء لذا قام    ؛اعل بني األفراد والبيئة املحيطةالكيفية التي يتم من خاللها التف
عناصر   تصميم  على  بعناية  وتطبيقها  البصري  البحث  عملية  بدراسة  والتصميم  النفس 

مراحل عملية االنتباه   ج يساعد يف فهم نظرية أو منوذ  إلىالبناء املرئي وتوزيعها للوصول  
النظريات    ، البصري تلك  أهم  السمات  ومن  تكامل    integration theoryنظرية 

feature،  أهم النظريات التي اهتمت بدراسة اإلدراك واالنتباه البصري، ويرجع    وهي من
وهي أول من وضعت أسس نظرية تكامل    Treismanسيمان  ترى آن    إلىالفضل يف ذلك  

االنتباه     (FIT)اتالسم باحثني    لدىحول  مع  باالشتراك  بتطويرها  قامت  ثم  اإلنسان، 
  .)1(م1998عام   حتىآخرين 

مبرحلتني،    ترى     ميُر  اإلدراك  أن  االنتباه   :األولىالنظرية  قبل  ما  مرحلة 
preattentive املرحلة هذه  ويف  الكائن    ،  حتليل  الشكل   إلىيتم  مثل  منفصلة  سمات 

و والتوجه  الثانيةأما  احلركة،  واللون،  الدمج  املرحلة  أو  التجميع  مرحلة   : 
Integration فإنها تتطلب االنتباه، حيث يتم توجيه بؤرة االهتمام أو مركز االنتباه للمكان

اقترحت  واخلاص باملجال املرئي حيث تتم عملية جمع هذه السمات املنفصلة داخل املخ،  
ا تكامل  حول  األصلية  نظريتها  يف  ترسمان  من آن  محدودة  مجموعة  نعالج  أن  لسمات، 

البصرية ما  السمات  مرحلة  املجال    متوازٍ   بشكلٍ  preattentive االنتباهقبل   يف  عبر 
االنتباه   عليهاكما يتطلب التعرف    ، البصري، وربط هذه السمات مًعا يف كائنات متماسكة

بعد   لكل عنصر  تلقائي  تاآلبشكل  البحث فقد مت  بعمليات  يتعلق  وفيما  إلى  خر،  قسيمها 
املتوازية   للسمات  بحث  التسلسليعمليات  البحث  أن    ،)2(وعمليات  البحث كما  منوذج 

اُقترح  model  Visual Searchي  البصر دنكان  الذي  قبل    Duncanمن 
نظرية تكامل السمات وجاء االختالف بينها وبني  م  1989عام    Humphreysوهمفريز 

البحث   عمليات  تصنف  ال  أنها  أو   إلى يف  ولك  تسلسلي  من    إلى ن  موازي  متصلة  سلسلة 
فع  البحث  آلياتأوجه  أي search efficiencies(كفاءات)  متيز  ال  أنها  كما  بني    ًضا، 

النماذج    إلى ، باإلضافة  )3( التشابه بينهم  مستوياتعالقاتهم، و  مستوى سمات التحفيز على  
هناك   اإلرشادي  السابقة  البحث  اهتمت  منوذج  التي  النماذج  أهم  من  يعد  بدراسة الذي 

ما   وتوقع  البصري  البحث  اجتارب  به  عن  سيقوم  البصري  البحث  عملية  أثناء  لفرد 
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من  ،  املثيرات الرغم  بعض  وعلى  معقًدا  يكون  قد  البصري  البحث  أننا  الشيءأن  إال   ،
علم مبوقع أو لون    على  املستخدم دون عناء، فإذا كان  ما نبحث عنه    إلى ستطيع الوصول  ن

ومن هنا ميكن    ذي يبحث عنه، فإنه من السهل نسبًيا أن يجده،أو حجم العنصر البنائي ال
ن هناك بعض السمات املميزة التي ميكن أن تساعدنا يف توجيه البحث البصرى،  أالقول  

بشكل    2اإلرشادي  عامة ومنوذج البحثنظريات البحث البصري  وهو ما اهتمت بدراسته  
  .خاص

 uided Search ModelGمنوذج البحث اإلرشادي:  ًال اإلطار النظري:أو
اإلرشادييُ      البحث  منوذج  قدّ ا  Guided Search Model  عد  وولف لذي   مه 

Wolfe    من بني أهم األعمال يف مجال النماذج النفسية الفيزيائية املتعلقة  م  1989عام
صدارات األولى إلا  بتطوير لنموذج  اتصميم    وولف يف  هتما باالنتباه البصري. يف البداية،

وجاري جالد    Anne Treistman  تها آن ترستمانمالتي قد  ل السماتمن نظرية تكام
Garry Gelade    لها  ،م1980عام امتداًدا  ُمتثل  األساسي أصبح    إذ  ؛فهي  الهدف 

والتنبؤ   البصري  البحث  نتائج جتارب  اإلرشادي شرح  البحث  أعم  و؛  )4(بهالنموذج  بشكل 
مستهدف   مثير  علىعثور  ة يف الالبصري  كن القول أن النموذج يسعي إلى توضيح قدرتناُمي 

اعتبار  )5(متكامليف مشهد بصري   لذا ُميكن  البصري    إليهنموذج  ال،  البحث  أداء  لوصف 
إلنسان، وحتديًدا مهام البحث التي يقوم بها الفرد لتوجيه االنتباه لهدف محدد يقع بني  ل

  .)6( عدد من املثيرات املستهدفة وأخرى املشتتة لالنتباه

النموذج       املوازيالبحث   آلياتاثنني من  يصف  والبحث  التسلسلي  البحث  البحث  :  ؛ يف 
االنتباه إلى مثير واحد يف كل مرة، مما يتيح لكل عنصر أن يصنف  التسلسلي يتم توجيه  

، يف حني تقترح مناذج البحث املوازي أن تتم  )7(على أنه الهدف أو املشتت لالنتباه كل بدوره
يف   املثيرات  من  العديد  الوقت،معاجلة  املوازية  ووفقً  نفس  العمليات  فإن  النموذج  لهذا  ا 

الضوء  توجه املحتملة  ""دائرة  األهداف  نحو  الهدف   ،االنتباه  وجود  بشأن  القرار  ويستند 
املعاجلة هذه  مخرجات  االنتباه  يُ   ،)8(على  األصلي  اإلرشادي  البحث  منوذج   إلى قسم 

ومرحلة االنتباه، وهي تشبه كثيًرا    preattentiveمرحلة ما قبل االنتباه    األولىمرحلتني  
إال السمات،  تكامل  يزعم  نظرية  االرشادي  البحث  منوذج  أن  املرحلة    من  املعلومات  أن 

و الثانية،  املرحلة  االنتقائي يف  االنتباه  لتوجيه  تستخدم  أن  بحث    بالتالي األولى ميكن  إذا 
تتة لالنتباه، ميكن  باللون األحمر بني حروف حمراء وسوداء مش  Tاملشاركون عن احلرف  

  .)9( تباه معاجلة اللون وتوجيه نشر االنتباه إلى احلروف احلمراءيف مرحلة ما قبل االن
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ه ي اإلصدار األول من منوذج البحث اإلرشادي أن جميع مهام البحث تقتضي بتوج  يرى  
نوعية االنتباه إلى العنصر الهدف، كما أن التباين يف أداء املهمة يعتمد على االختالف يف  

البحث عن    السمات البسيطة للون (مثل  إحدىسبيل املثال عند  البحث عن    على التوجيه،  
إلى أي من   الهدف األحمر قبل نشرها  االنتباه نحو  توجيه  األحمر بني األخضر)، سيتم 

االنتبا الفعل  مشتتات  لرد  إنتاج وقت  املجموعة، وهذا من شأنه  النظر عن حجم  ه بغض 
توجد معلومات يف مرحلة ما قبل االنتباه، أو   إذا لميف املقابل   ، مستقل عن حجم مجموعة

  .)10( الما يتجاوز املعلومات حول وجود عناصر يف هذا املجال، فإن البحث يصبح غير فعّ 

منوذج البحث اإلرشادي األصلي وإدخال بعض التعديالت  قام وولف وزمالؤه بتطوير    
اإلصدعليه  ة اجلوهري إلى  اإلشارة  متت  حيث  با،  النموذج  من  املختلفة  ستخدام ارات 

 م، 1989عام    1املسمى منوذج البحث اإلرشادي ونتج عن ذلك منوذج البحث اإلرشادي
اإلرشادي  و البحث  اإلرشادي  1994عام    2منوذج  البحث  ومنوذج  م، 1996ام  ع  3م، 

م، إال أننا نركز هنا على منوذج البحث اإلرشادي 2006عام    4ومنوذج البحث اإلرشادي  
2  Guided Search  ح للنموذج،  تفصيلي  وصف  أفضل  هو  هذا  تتضمن  ألن  يث 

تغييرات بسيطة، على سبيل املثال، يف منوذج البحث اإلرشادي   4.0و    3.0اإلصدارات  
ا  3 ويف  العني،  حركات  تضمني  للعناصر    4.0لنموذج  يتم  الذاكرة  تطبيق  حتسني  يتم 

  .)11( واملواقع التي متت زيارتها سابًقا

البحث اإلرشادي األصلي   2.0لبحث اإلرشادي  ذج امنو  يعد       حيث    ،توسًعا يف منوذج 
قام بأكبر التغييرات التي تثقل من تنشيط اإلدراك من أسفل إلى أعلى على أساس عنصر  
املعروفة   اخلصائص  أساس  على  أسفل  إلى  أعلى  من  اإلدراك  وتفعيل  والتشابه  املسافة 

باإلضافة   الظواسعيها    إلىللهدف،  ولتفسير  اجلديدة  إلنهاء  هر  احلسابات  بعض  تقدمي 
يتم البحث عن األهداف    2.0  ا للبحث اإلرشاديووفقً   غائب،البحث عن جتارب الهدف ال 

العثور    حتى ويتم  التنشيط  العثور    على ينخفض  يتم  ال  أو  ويظل   علىالهدف،  الهدف 
  .)12(االتفعيل قائمً 

العثور على هدف ييريث  البحث اإلرشادي، ح  على  مثاالً   التاليالشكل  بني  يُ  د املستخدم 
تصفية الصورة إلى فئات لكل خريطة سمات، وتفعيلها من أسفل مرتفع أخضر، وهنا يتم  

أسفل، إلى  أعلى  ومن  أعلى،  من    إلى  املعلومات  بني  اجلمع  على  مبني  اخلريطة  وتفعيل 
مل رسم  هو  واالنتباه  أسفل،  إلى  أعلى  من  واملعلومات  أعلى  إلى  فعة  مرت  ستويات أسفل 

  .)13("التالل" يف اخلريطة
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  البحث اإلرشادي) منوذج 1الشكل (

  :)14( النظريةفروض 
ملدخالت املثير ومخرجاته يتم تنفيذها بالتوازي عبر املجال البصري    األوليةاملعاجلة   -1

ما،   مرحلة  يف  من  وبأكمله  محدودة  ملجموعة  مستقلة  متوازية  متثيالت  إنشاء  يتم 
يعتقد وولف    ، حيثخرائط السمات  عليهاهي ما يطلق  السمات البصرية األساسية، و

يف   ،)1ى خرائط مستقلة للسمات (الشكل  أنه يف الرؤية املبكرة يتم تقسيم الصورة إل
املثال،   سبيل  (على  السمات  أمناط  من  منط  لكل  واحدة  خريطة  هناك  نظريته، 

للون، خريطة واحدة لالجتاه، وهكذا) ت  ،خريطة واحدة  يتم  صفية  داخل كل خريطة 
على سبيل املثال، يف خريطة األلوان قد يكون هناك متثيل ،  فئات متعددة  إلىالسمة  

بالفعل أدلة  مستقل لألحمر عن األخضر واألزرق واألصفر    وهكذا، كما وجد وولف 
إلى حاد إلى أن االجتاه يتم تصنيفه  أو    تشير  أو  يلاأو سطحي  كما أن  سار،يلامني 

القيم داخل خريطة   القيم منالعالقة بني  العالقة بني  خرائط   السمات تختلف عن 
ومخ "األحمر"  بني  العالقة  (أي  بني  "األزرق"  تلفة  العالقة  عن  "األزرق" تختلف 

 "السطحي"). و
االعتماد   -2 كما ميكن    علىيتم  املستهدفة،  السمات  عن  البحث  عند  املتماثلة  السمات 

السما  على االعتماد   عن  البحث  غياب  حالة  يف  املتزامن  حيث البحث  املتماثلة،  ت 
ال بشكل كبير مثل  ، على الرغم من أنه غير فعّ حد  ىإل  اًال يصبح البحث بالتزامن فعّ 

 .)15(السمات البسيطة سمة البحث عن
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باالستناد   -3 اخلريطة  تنشيط  أن  وولف  أعلى   إلىيفترض  إلى  أسفل  من  املعلومات 
ا أن لفت االنتباه ها أثناء البحث البصري، كمؤعلومات من أعلى إلى أسفل يتم بناوامل

روة يف اخلريطة املفعلة ميثل نطاق الصورة مع أكبر توليفة من التأثيرات من  إلى الذ
  .)16(أسفلومن أعلى إلى  إلى أعلى،أسفل 

النموذج   -4 يفترض  لألهداف،    إثارةكما  املتضمنة  تعمل حيث  املواقع  أنها  إلى  أشار 
أيضً  أنه بصورة جيدة  املعاكسة، والسبب يف  العثور على السمات   ا يف احلالة  لم يتم 

الفور  املتزامنة  السمات  ،على  خرائط  بني  اجلمع  من  الرغم  نقل   ،على  أن  هو 
التسلسلية  املعلومات يشكل   للمرحلة  موازية  مث مرحلة  تبقى غير  أنها   ة،لياالتي  كما 

حتتوي على الضوضاء، حيث ينظر إلى كمية الضوضاء باالعتماد على مستوى بروز  
انخفاض الضوضاء، ومن ثم التخلص    إلىذلك    ىز الهدف أدتفع برو كلما ارالهدف، ف

وذلك   ،الضوضاء مستوى كان البد من اخلروج من  أم آجًال ، ومع ذلك، عاجًال )17(منها
يترتب   وما  االنتباه  حركة  يجري   عليهابسبب  حيث  السمات،  خلرائط  حتديث  من 

  .)18( املثير إلى باستمرار حتديث املعلومات يف خرائط السمات كلما طال النظر
من أسفل إلى أعلى يتبع تصنيف السمات، كما أنه يقيس مدى اختالف أحد   التفعيل -5

خريطة    عما   العناصر  كل  يف  االختالف  حساب  يتم  حيث  ذات  لليجاورها،  سمات 
معً ال دمجها  ثم  املثالصلة،  سبيل  (على  اللون،   ىمد  :ا  حيث  من  العناصر  اختالف 
 .اختالفهم من حيث االجتاه) ىمدو

  البحث البصري:  جتاهارتباط النظرية با
من العناصر واملحفزات التي جتذب انتباهنا   اعديدً تتضمن الصحيفة اإللكترونية 

انتباهه   املستخدمبل داخل املوضوع ذاته يوجه    ؛ الصفحة   علىوتوجهنا نحو عنصر بذاته  
مباشرة    إلى يتوجه  أن  فيمكن  اآلخر،  البعض  املعلومات وجتاهل  ئي  بنا  عنصر  إلىبعض 

  ، االجتاه البصري   علىاالعتماد    إلىبالنسبة له، لذا يلجأ املصمم    ة أهمي  بعينه هو األكثر
وإدراو جذبًا  األكثر  االجتاه  الصفحةهو  داخل  البصرية  للعناصر  يعمل حتديد ،  ًكا  حيث 

البناء   انتباه    إلىاجتاه عناصر  إنإلى أجزاء معينة من الصفحة،    املستخدمجذب  ه  حيث 
عبر الصفحة من نقطة   املستخدمالطريقة أو الكيفية التي تنتقل بها عني    ضعو  على يعمل  
والش  ىألخر واللون  (احلجم  التصميم  لعناصر  الرؤية  مبحددات  املتضمنة  متأثرة  كل) 

، حيث يتوافق مفهوم االجتاه بشكل وثيق مع احلركة وتقوم عناصر  داخل املشهد البصري
  . د من ناحية إلى أخرى من الصفحةقص تصميم الصفحة بتوجيه بصر املشاهدين عن
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  :)19(هي املستخدماجتاهات ثالثة شائعة يف التصميمات املستخدمة لتوجيه انتباه  وهناك 
أفقي - 1 بشكل  الصفحة  إلى تقسيم  الشاشة  أو  الصفحة  بتقسيم  املصمم  يقوم  : حيث 

مبسح   املستخدمم يف توجيه انتباه  ينصفني بخط أو عنصر آخر، ويساعد ذلك التقس
 .   علىأ إلىأسفل أو من أسفل  إلى  علىد على الصفحة سواء من أعنصر موجوكل 

أو   ،ن من النص ن طويال ااملصمم عمود  ى: إذا كان لدتقسيم الصفحة بشكل عمودي - 2
نا هنا تصميم ذو اجتاه عمودي،  لدىأو عناصر الرسوم، ف  ، ني من الصور الطويلة تاثن

أس  املستخدم تتدفق عني   حيث إلى  العمود  أعلى  أعلى  من  إلى  تنتقل  ثم  العمود فله 
 .الثاني

عشوائي - 3 بشكل  الصفحة  يتم    :تقسيم  لكل صفحة تصميم اجتاه مهيمن،  يكون  حيث 
 أوًال. املستخدمإنشاؤه من خالل وضع أهم العناصر التي تستحوذ على انتباه 

  ثانًيا: الدراسات السابقة: 
بدراسات التوجيه    إلى محورين أساسيني، األول يتعلق  الدراسات السابقة  تنقسم    

  :بدراسات إدراك املضامني، كما يأتي أما الثاني يتعلق والبحث البصرى، 
  دراسات التوجيه والبحث البصرى:محور  أوالً: 

تصميم إرشادات )  مTamaryn Menneer & others)2015  وآخرون  متارين منير -1
ثالثالبحث   البحث   ةالبصري:  من  متباينة  أنواع  يف  األداء  لتوصيف   معايير 
 .)20("البصري

التعرف   البحث  األ  علىيستهدف  توجيه  يف  تساعد  التي  التصاميم   إلى فراد  بعض 
مشتتات االنتباه التي تعوق من عملية   على املثيرات والعناصر املستهدفة دون التركيز  

معدالت  تنتج  القوية  البحث  إرشادات  أن  الدراسة  تفترض  حيث  البصري،  البحث 
االنتبا  عاليةتثبيت   معملشتتات  تتشابه  التي  اللون   ه  (مثل  معني  بعد  على    )، الهدف 

بناء مناذج  وللتحقق  الدراسة مت  التثبيت عبر    من  فروض    مستوياتتقيس معدالت 
ة من التشابه بني األهداف، ويتضمن ذلك ثالثة معايير ضرورية وكافية تالئم  مختلف 

البحث  والبحث عن هدف مزدوج،  ومهمة البحث عن اللون: البحث عن هدف واحد،  
الشكل اإلضايف،  العاملة، والبحث عن متييز  الذاكرة  إلى مهمة  عن أهداف إضافية 

  :إلى النتائج اآلتية وتوصلت تلك املعايير
معدل تثبيت أساسي ملشتتات    يظهر املشاركون  حيث  :) معدل التثبيت غير املوجه1(

  . االنتباه املتباينة عن الهدف
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أللوان املتشابهة مع ا(  عاليةين يتمتعون بانتقائية  ) االنتقائية: يظهر املشاركون الذ2(
مع  تشابًها  األقل  املشتتات  أجل  من  حاد  بشكل  يهبط  توجيهي  منحنى  األهداف) 

  .هدفال
للون املستهدف فقط،   عاليةتنتج بعض املهام معدالت تثبيت    :) املنطقة املستهدفة 3(

تثبيت   ينتج معدالت  اآلخر  البعض  األ  عاليةلكن  تشبه  ملجموعة من  التي  اللون لوان 
  .املستهدف

ديفيس  Jennifer L. Daffron  دافرون  جنيفر -2  ) مGreg Davis)2016  وجريج 
امللحوظ  التماثل  البصرية:  السمات  البحث عن  املستهدفة لتوجيه  النماذج  استخدام 

 .)21(  "بني البحث والتجاهل
أعلى إلى   ي تقوم به قوالب البحث منذالدور ال  ى تستهدف تلك الدراسة التعرف عل

األهداف من حيث توجيه االنتباه نحو الهدف أو التعرف   حتديد خصائصأسفل يف  
أعلى،   وبسرعة  مستقل  بشكل  الفردية  البحث  عناصر  من صعوبة  على  الرغم  على 

الد تلك  آثار  إال  فصل  البصرية  السمات  مقابل  احل  نهأالالت  الدراسة  مت   ةليايف 
أداء يف  املستهدفة  القوالب  دور  م  اختبار  "اثنني  قياس  خالل  من  قوال البحث،  ب  ن 

  ن أي نوعني من األهداف سيتم تقدميهما. والبحث" يف حني ال يعلم املبحوث
الدراسة   تلك  الدال  إلىوتوصلت  للتأثيرات  يكن  لم  كبير    ةليأنه  توجيه    علىأثر 

قوالب   فإن  ذلك،  من  العكس  وعلى  الفردية،  العناصر  على  التعرف  فقط  االنتباه، 
الصلة  ا  - الرفض   ذات  غير  األهداف  سمات  حتدد  حتديد   –لتي  يف  ساعدت 

عملية   الدالليةاخلصائص   التأثير يف  دون  العناصر،  تلك  عن  بعيًدا  االنتباه  لتوجيه 
االختالفااألهداف،    علىالتعرف   هذه  أن وتشير  إلى  القوالب  نوعي  بني  النوعية  ت 

 ا. ا جذريً عمليات البحث والتجاهل تختلف فيما بينها اختالفً 
جذب االنتباه: دور االنتباه املكاني من )  مS. Bertleff et el  )2017  بيرتليف وآخرون -3

 .)22("أعلى إلى أسفل واحلاجة للبحث بني مواقع متعددة 
إمكانية توجيه البحث البصري عن موقع املثير من أعلى بحث  تستهدف تلك الدراسة  

للمثيرات غير   علىأسفل أل  إلى أسفل ودوره يف أن يتصدى لعملية تركيز االنتباه من
االنتباه  يذ عن  بعيدة  لالنتباه  املشتتة  املثيرات  جتعل  أن  يف  ودورها  وتركز  ،  صلة، 

مفهوم عدم وجود فرصة جلذب لالنتباه حتت تركيز    على  احلاليةالدراسة السلوكية  
وللتحقق من افتراضات الدراسة مت استخدام اإلشارات    االنتباه من أعلى إلى أسفل، 

وجود املكان إلى  صراحة  تشير  التي  املحتملة   ية  املستهدفة  املواقع  من  متغير  عدد 



               4101 

إضايف  إلى باإلضافة   أحادي  عن    منوذج  البحث  إلى  احلاجة  يف  تدريجًيا  للتالعب 
أنه لم يحدث جذب    إلىهدف ولتحديد آثارها على جذب االنتباه، وتوصلت الدراسة  

ولم    ،يقع يف مواقع مستهدفة محتملة االنتباه للموقع إال عندما كان هناك مشتت بارز  
أبدً  االنتباه،  يحدث  دائرة  خارج  يقع  كان  عندما  عن  وا  مستقلة  النتيجة  هذه  كانت 

ا من عملية جذب االنتباه شيئًا، احلاجة إلى البحث عن الهدف، الذي لم يعدل أيضً 
ه وبناًء على ذلك، تشير بيانات تلك الدراسة إلى أن وجود مشتتات االنتباه من عدم

ختيار  ثيرات املهمشة ال يتأثر يف حد ذاته باحلاجة إلى اوالقائم على أساس قدرة امل 
  . الهدف من املثيرات البارزة

) مTodd S. Horowitz )2017وتو هورويتز   Jeremy M. Wolfe ي وولف مييرج -4
  .)23("خمسة عوامل تساعد يف توجيه االنتباه يف البحث البصري

كيف جند ما نبحث عنه؟ حتى عندما يكون   : لسؤاليهدف البحث إلى اإلجابة على ا
القيود  ألن  البصري  البحث  إلى  نحتاج  فإننا  رؤيتنا،  مجال  يف  املنشود  الهدف 
كل   على  التعرف  املستحيل  من  جتعل  املرئية  املعاجلة  على  املفروضة  األساسية 
إلى  االنتباه  بتوجيه  البصري  البحث  يقوم  حيث  واحدة،  مرة  املوجودة  العناصر 

الهدف،  ائنات  الك تكون  قد  توجيهحالتي  يتم  واملواقع    االنتباه  يث  العناصر  إلى 
ع خمسة  بواسطة  هنااملقصودة  مبناقشتها  الدراسة  قامت  من    :وهي  وامل  املالءمة 

ومعناه،  املشهد  وهيكل  أسفل،  إلى  أعلى  من  السمات  وتوجيه  أسفل،  إلى  أعلى 
يلي ثانية إلى سنوات، والقيمة  والتاريخ السابق للبحث على نطاقات زمنية ما بني م

  النسبية لألهداف ومشتتات االنتباه.
دم إلى  حاجة  يف  البصري  للبحث  احلديثة  النظريات  أن  إلى  الدراسة  ج توصلت 

العوامل اخلمسة التي متت مناقشتها وحتديد كيفية اجلمع بني هذه العوامل لتشكيل 
دقة وكفاءة مهام البحث  وميكن استخدام فهم قواعد التوجيه لتحسني    ، سلوك البحث

 اعية، من الفحص األمني إلى إدراك الصورة الطبية.ذات األهمية االجتم
بوتاتشيو    Sowon Hahnسوون هان   -5 م)  Daniel R. Buttaccio  )2017ودانيال 

   .)24( العاملة البصرية  الشيخوخة والبحث البصري املوجه: دور الذاكرة
االختالفا التحقيق يف  مت  الدراسة،  هذه  البصري، يف  البحث  يف  بالعمر  املرتبطة  ت 

توجيه المنوذج    ىقام البالغون وكبار السن بإجراء مهمة بحث مرئية استناًدا إلحيث  
الذاكرة   البصري، يف  الفردية  االختالفات  كانت  إذا  ما  فحص  مت  خاص،  وبشكل 

والتعلم  البصري  البحث  أداء  يف  االختالفات  تفسر  أن  ميكن  العاملة  البصرية 
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عدمهباملشار من  املشاركني  كة  عدد  وبلغ  حيث  مبحوًثا  40،  ا لونً   14  عرضمت  ، 
الدراسة  مستخدًما املشاركني  ، و بوصة  17على شاشة مقاس    يف  املسافة بني  كانت 
التقنيات   التحكم يف عرض التحفيز وتسجيل البيانات  ، ومتسم  60  حواليوالشاشة  

  . اإللكترونية
ا أطول يف عملية البحث البصري قوا وقتً أن كبار السن استغر  ىوتوصلت الدراسة إل

الوقت املستغرق يف البحث وارتفاع مقارنة بصغار السن، كما وجدت أيًضا زيادة يف  
ارت من واحدمعدالت األخطاء عندما  بلونني بدالً  التلميح  ومع ذلك، لم تختلف    ،بط 

املرتبطة األلوان  عدد  مع  املرئي  البحث  ومنحدرات  ميكن ،  أنه  إلى  هذا  يشير 
متعددة يف وقت واحد لتوجيه البحث أو استرجاع املعلومات  للمشاركني تنشيط قوالب 

املدىاملرت طويلة  الذاكرة  من  مباشرة  أظهرت    ، بطة  ذلك،  على  أن  العالوة  تحليالت 
ارتباط   ومعرفة  املرئي  البحث  أداء  من  بكل  التنبؤ  ميكنها  العاملة  البصرية  الذاكرة 

   .على نطاق أوسع الهدف
مسار العني يف الصحف   ىم) تأثير محددات الرؤية عل2017(ود محسبحلمی محم -6

  .)25( "اإللكترونية العربية: دراسة شبه جتريبية 
العالقة   قياس  الدراسة  تلك  كم  بنيتستهدف   ي الت  واألشكال،  لألهمية  وطناملوقع 

االنتباه    اإللكترونية تقدمها الصحف   من    كوذل،  )واأللوان  والعناوينالصور  (وجتذب 
طالب    على  التجريبيةالدراسة    ريتوأجالسمات،    نظرية تكاملوض  اختبار فرخالل  

الثالثة   اإلعالم  الفرقة  االتصال  بكلية  وعددهم  وتكنولوجيا  الوادي،  جنوب  جامعة 
  . طالًبا يف كل مجموعة 38ثالث مجموعات بواقع  إلىمت تقسيمهم  ا،طالبً  114

الدراسة  و الرؤ  إلىتوصلت  محددات  بین  ارتباط  ومناطق  وجود  لصالح   األهميةية 
األحمر   فاللون  واحلجم،  اللون  فی  املتمثلة  الرؤية  محددات    كمحددمحددات  من 

ذات احلجم   والعناوينحجم الصور    كموقعه، وكذل  كانما    أًياباهتمام    ىالرؤية يحظ
باهتماٍم   حتظى، إال أن هذه املحددات  كبير دون تأثر باملوقعباهتمام    يحظيان  الكبير

مناطق    يتصادفما  عند  عالٍ  فی  اآلخر، ،  رئيسيةال  األهميةتواجدها  الطرف  وعلی 
  املستطيلة ، فالصور  االيً انتقلیس    للرؤية  كمحددالصور    شكل  أن  إلىخلصت الدراسة  

 شكل بصر املستخدم من    ينقلأن    ميكن  للرؤيةمسارًا    تشكلأو املربعة ال    الدائرةأو  
  .آخر إلى

  



               4103 

مقارنة للبحث م)  Yongqiang Liang et al   )2018يونغ تشيانغ ليانغ وآخرون   -7
 . ) 26(" أنواع مختلفة من الرموز 6البصري على  

تستهدف تلك الدراسة مقارنة أوجه التشابه واالختالف بني سمات البحث البصري  
والرموز   الرقمية،  الرموز  باستخدام  احلاسوب،  يف  الرموز  من  مختلفة  أنواع  على 

ورموز الصينية،  والرموز  الصور    اإلجنليزية،  ورموز  الرسومية،  والرموز  االختصار، 
عني، مت تصميم جتربة بحث بصرية تعتمد كمواد جتريبية، وإلى جانب أجهزة تتبع ال

واملعدل    الفعل،رد    زمن(جوانب    3وأجريت دراسة مقارنة يف    ،EPrimeبرمجة    على
  :  يأتيت نتائج حتليل التباين إلى ما أشار ، والصحيح، وخصائص حركة العني)

أنواع مختلفة من الرموز يف زمن رد الفعل من البحث البصري   6ق بني  والفر  تكان
  الرموز، أنواع مختلفة من    6بالنسبة خلصائص حركة العني لـ  ، وإحصائيةذات داللة  

التثبيت وسرعة رمش العني، ومع ذلك، لم  ووقت    كانت هناك اختالفات كبيرة يف مدة
نتائج البحث ذات قيمة مرجعية   لفني، وتعديكن قطر بؤبؤ العني وتكرار وميض مخت

  لتصميم الرموز وتقييم قابليتها لالستخدام يف واجهة احلاسوب.
) مHenderson  John M)2019جون هندرسونو  Hayes  Taylor R  تايلور هايز -8

 . )27( "توجيه سيميائية املشهد لالنتباه بشكل ال إرادي أثناء البحث البصري
هل يتم توجيه االنتباه بشكل أساسي من   : حولدراسة  لتلك ال  يركز التساؤل الرئيس

مب الصورة  ظهور  دال  ي لدال  ستوىخالل  مستوى  أم  عرض   مرتفع  ي لمنخفض  أثناء 
سترشد يف املقام األول  ي  أن االنتباه املباشرإليه الدالئل احلديثة  وما تشير    د؟املشه

إ   ؛مثيراتلل  الدالليةباخلصائص   باختبار ما  الدراسة  تلك  أولوية  لذا قامت  ذا كانت 
للمن معطاة  البحث االنتباه  مهمة  املشاركون  وأكمل  إرادي،  ال  بشكل  املستهدفة  اطق 

بالبحث قاموا  املشهد، حيث  املستقل عن  املستهدفة    البصري  املتراكبة  عن احلروف 
بشكل ، والصورةالتي تقع بشكل متعامد مع كل من دالالت املشهد األساسية وبروز  

اف، ولم يكن املشاركون على دراية  هد التي مت حتليلها أي أهدحاسم، لم تتضمن املشا
بهذا التالعب، بعد ذلك، قام الباحث بشكل مباشر مبقارنة مدى جودة توزيع السمات  

ودرجة وضوح الصورة التي متثل التوزيع العام لالنتباه املباشر، وقد أظهرت   الداللية
أنه  متامً   النتائج  مستقلة  املهمة  كانت  عندما  وسمات  حتى  املشهد  دالالت  عن  ا 

فإن الدالالت تفسر تبايًنا يف االنتباه أكثر بكثير من صفاء الصورة وأكثر مما  الصورة، 
يشير هذا إلى أن سمات الصورة البارزة قد مت قمعها بشكل و ا بالصدفة،  كان متوقعً 

  . فعال لصالح أهداف املهمة
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لي  -9 مسام)  Fei H)2020فاي  ،  Weizhe Li  ويجي  تتبع  يفدور  الرؤية  دعم  رات   
 .)28("مواقع التسوق اإللكتروني عبرالتفاعل بني اإلنسان واحلاسوب 

العالقة بني املستخدمني    علىدراسة تأثيرات التكنولوجيا احلديثة    إلىهدفت الدراسة  
الباحثان بإجراء الدراسة  واملضامني املقدمة عبر مواقع التسوق اإللكتروني، فقد   قام 

العني   انتقال  ملتعقب  املستخدمني  تعامل  أثناء  مكثف  الناقلة  بشكل  احلواسيب  ع 
فباإلضافة  ،  B2Cموقع  عبر  وتصميم جتربة شراء    عليقاما ببناء نظام تفاللرسالة، و

تتبع   اهملتسجيل تكنولوجيا  أن  إال  تلقائي  بشكل  تتم  التي  البصري  اإلدراك  عملية 
 من   اكنتهمح، مولوحة املفاتية مثل املاوس  علىأداة تفا  التي كانت مبثابةمسارات العني  

  بالتالي و  ،حتديد املحفزات واملوجهات البصرية من خالل تسجيالت نقاط انتقال العني
    . على ق وتصميمات لتحسني األداء التفاميكن اقتراح طر

خصص يف هندسة التصميم الصناعي، متوسط  طالب مت   20  علىمت تطبيق الدراسة  
النتو  سنة،  24.5أعمارهم   مأظهرت  النظام  عليفا  دىائج  هذا  تصميم  التقدمي    يفة 

ينفذها   لكتروني اإلتسوق  القع  املواألمثل   التي  املهام  وإمتام  االستخدام  سهولة  يحقق 
أهدافهم بعيًدا    إلىتركيزهم، بل ودعم تركيزهم للوصول    علىاملستخدمون مع احلفاظ  
    عن املشتتات البصرية.   

توريني  -10 النPeyman Toreini  بيمان  موريتز  ألكسندر   ،Moritz Langner غنر، 
استخدام تكنولوجيا تتبع مسارات العني    )"Alexander Maedche  )2020 مايدشي

  .)29("لقياس التغذية الراجعة من االنتباه البصري
الدراسة   القدر  إلىهدفت  املحدودة  تدعيم  االدراكية  تؤدي  البشر    لدىة  فقد   إلىالتي 

والتركي  والبيانات  املعلومات  من  األكثير  تشتت  نتيجة  قدمز  فقد  الدراسة   تداء، 
بشكل متسق ويتكيف أنها أنظمة تسهم يف تصميم املعلومات    علىتكنولوجيا تتبع العني  

البصري من خالل حتديد   علىأ  على مع طبيعة املستخدمني للحصول   قدر من االنتباه 
بها معلومات ا للهدف، حيث قام الباحثون بدراسة لوحة  املوجهات البصرية األكثر حتقيقً 

املبحوثني    بصريةومحفزات   من  الراجعة  بني  والتغذية  العني  انتقال  يف  متثلت  التي 
الباحثون بعمل دراسة استكشافية   قام، كما  املوجهات البصرية يف اللوحة أثناء التصفح

ذلك مت   علىصعوبات االنتباه التي تواجه املستخدمني أثناء التصفح وبناًء    علىللوقوف  
أشارت نتائج الدراسة أن البيانات املُسجلة بواسطة تقنية تتبع العني  ربة، وتصميم التج

بيانات التغذية الراجعة من االنتباه   على التي حصل منها الباحثون    Tobii 4Cمن نوع  
      البصري للمستخدمني تساعد يف إدارة انتباه املستخدمني بشكل أفضل.  
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دينج   -11 مينغ    م)Xiuzhu Gu  )2020   وجوشيوتشو    Mingming Dengمينغ 
: املعلومات والتجربة العاطفية والنية السلوكية أثناء التسوق عبر االنترنت  على"احلصول  

 .)30( "دراسة تتبع مسارات رؤية العني
  DELL  مسارات رؤية العني وانتقالها عبر موقع إلكتروني حقيقيأجريت الدراسة لتتبع  

للحصول   التصفح  طريقة  العااملعلومات    علىالستكشاف  املسبقةوتأثير  واملشاعر   ، طفة 
بناًء   به  القيام  املستخدم  ينوي  الذي  السلوك  املعلومات   علىوكذلك معرفة  ثنائية عرض 

نائية مهمة التسوق عبر  ، ويف سياق ث)وجهالسمات والعناصر املوجهة يف مقابل املنتج امل(
اليابانية امعة  طالب من اجل  40  ىُطبقت الدراسة عل  ، قابل البحث)االنترنت (التصفح م

ين ياباني    500وُمنح كل مبحوث    ، عام  22.48متوسط أعمارهم  إناث)    8  -ذكور  32(
الدراسة يف  اشتراكه  ومقابل  لتعقب    Tobii X3-120أجهزة    الدراسة  استخدمت، 

 Gaze point  &  Tobiiمسارات العني وحتديد املوجهات البصرية واستخدمت برامج  
Pro Studio  ج الكمبيوتر  أن منت  إلى ئج الدراسة  حتليلها، وأشارت نتاملعاجلة البيانات و

املعروضة،    األخرىأكبر من تثبيتات العني مقارنة باملنتجات    ا عددً   الذي مت اختياره تلقى
من   امزيدً هم  لدى نت املشاركني الذين  مكّ ت البصرية من سمات وعناصر  كما أن املوجها

املتقاطعة   العني  إحركات  أ  جنازمن  بشكل  والنتيجة  املهمة  عرض  سرع،  كانت  العامة 
  . السمات والعناصر املوجهة واملميزة هو األنسب يف التصميم علىاملعلومات بناًء  

يوكينني   -12 بي.  ):"التوجيه مJussi P.P. Jokinen & Others )2020 آخرون،وجوسي 
 .)31( "التصميم اجلرافيكيوالتكيف: منذجة البحث البصري مع 

الدراسة محوسبً منوذجً   قدمت  خالل    اا  من  البصري  التصميم    على االعتماد  للبحث 
يعمل  اجلرافيكي املرئي  النظام  أن  النموذج  ويفترض  املتوقعة    على ،  الفائدة  عند  زيادة 

للرؤية، فالبحث املرئي قد يكون يف إطار إدراك غير موجه،    اليةاختيار نقاط االنتقال الت
يف اإلدراك كتذكر موقع أو خاصية   ىالذاكرة طويلة املد   على  االعتماد وقد يكون يف إطار  

قادر  مرئي نظام  املرئي  فالنظام  مميزة،  و  علىة  خاصالتكيف  يعتمد    بشكل    على عندما 
ومن ثم تتكون اخلبرة التي تسهل عمليتي االنتباه واإلدراك، ومع ذلك   الذاكرة طويلة املدى،

بحاجة   يكون  املرئي  النظام  فإن  التصميم  يف  تغيير  أي  حدث  بصموجه  إلىإذا  رية  ات 
  دراك. اإل علىتساعده 

لتقييم   أداة  للمستخدمني  النموذج  العثور    مدىقدم  املطلوبة    علىسهولة  املرئية  العناصر 
طريقة جديدة لدمج التحكم من   إلى، وقد توصلت الدراسة  ير التصميميف حالة تغي  اصةخ
بني  جلمع  أن ا  إلىأسفل والعكس من خالل التكيف، كما أشارت نتائج الدراسة    إلى  علىأ
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البصري يسهم يف   التوجيه  واستخدام عناصر وخصائص  املرجو حتقيقها  املنفعة  حتديد 
أيضً  النتائج  وأشارت  البشرية،  البيانات  إنتاج  التوجيه،    إلى  اإعادة  عناصر  خصوًصا  أن 

يف حالة عدم امتالكه    حتىاملناطق التي يجب أن يراها املستخدم    إلى األلوان جتذب العني  
      يشاهدون.ما كافية حول  ة أو مسبق ملعرفة
  دراسات املتعلقة بإدراك املضامني.محور الثانيًا: 

اإلخباري يف  م)  Guangfeng Song  )2011  سوجن  جفنواجنج -1 واملضمون  البنية  دور 
  .)32( إدراك التشابه البصري بني صفحات الويب

التعرف الدراسة  امل   تستهدف  بني  العالقة  اإلخباريعلى  الب  ضمون  نائية والعناصر 
ومت استخدام صفحات اإلنترنت  ،  صفحات الويببني  يف إدراك التشابه البصري    ودورها

يف   واقعي  مت تجريبيةالدراسة  الكحافز  حيث  وتغييرات   ،  الهيكلية  التغييرات  تطبيق 
اثن على  جلساتتاملحتوى  يف  متزايد  بشكل  الويب  صفحات  من  كان    ني  بينما  جتريبية 

الثنائيةاملشاركون يحكمون على تشابه   املجموعات  االستعانة بهذه  الويب ، ومت    صفحات 
بلغ عدد املشاركني يف الدراسة ، وAmazon.comمواقع التسوق عبر اإلنترنت مثل    من
  . تشابه صفحات الويب للتعرف على أحكامهم حولمبحوثني ذوي رؤية طبيعية  6

دد كل سلبي بعن ترتبط بشحتىالتجربة إلى أن تصنيفات التشابه بني صفأشارت نتائج  
كما انخفضت تصنيفات التشابه    ،التعديالت التي أجريت على تخطيط إحدى الصفحات 

كما كشفت التجربة    ،ن عند تطبيق ألوان خلفية مميزة على إحدى الصفحات حتىبني صف
مات تشابه أقل من اإلطارات  أن صفحات الويب ذات النصوص الكاملة حصلت على تقيي

الص أما  للصفحات،  على  السلكية  حصلت  للقراءة  قابل  نص  على  حتتوي  التي  فحات 
ات تشابه أعلى من الصفحات التي حتتوي على نص غير قابل للقراءة، وستساعد تصنيف

نتائج هذه الدراسة مصممي الويب على إنتاج صفحات ويب ذات أوجه تشابه مختلفة مبا  
  على التشابه. ام املستخدمني ويساعد يف حتسني أبحاث الويب القائمة يتفق مع أحك

وآخرييرم -2 سيكلر  ولون )  Mirjam Seckler and others  )2015ن  وام  بنية  تأثير 
 .)33(  للمستخدمنيالبصري  يل امواقع الويب على جوانب اإلدراك اجلم

ملوقع   املوضوعي  التصميم  عوامل  ارتباط  كيفية  يف  الدراسة  بجوانب  تبحث  الويب 
ر اإلنترنت استناًدا  جراء خمس جتارب عب الذاتي، حيث مت إ  ي لامختلفة من اإلدراك اجلم

بإجم  بالفعل  موجودة  ويب  ملواقع  شاشة  لقطات  وحتليل    194  يلاإلى  لعزل  مشارًكا 
هي عاملني  العموديتأثيرات  (التناظر  موضوعيني  البصري)و،  كليني  وثالثة    ،التعقيد 

موضوععو لونية  األلوانامل  (تدرج  املختل،  السطوع)و  التشبع،و،  ية  اجلوانب  فة  على 
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اجلم (البساطة  يلالإلدراك  باجلم   ، واللون  ، والتنوع  ،الذاتي  املقاسة   ليات اواحلرفية) 
التي مت العوامل  الرغم من أن جميع  املوقع اإللكتروني، وعلى   دراستها   ت البصرية جلرد 

هي سمات واضحة يف تصميم موقع الويب، إال أن آثارها على جوانب مختلفة من اإلدراك  
الويب  يتم فهمها جالذاتي لم    اجلمالي يًدا حتى اآلن، وأظهرت نتائج الدراسة أن مواقع 

أو التعقيد املنخفض أو اللون األزرق أو السطوع املتوسط أو التشبع   يلاذات التماثل الع
والع جم  يلااملتوسط  تصنيفات  أعلى  على  ذلك ة  لياحصلت  على  عالوة  مطلق،  ،  بشكل 

مقارنة   الهيكلية  العوامل  أن  البيانات  اجلوانب  تكشف  متعدد  تأثير  لها  األلوان  بعوامل 
عوامل اللون، كما كان للعوامل اجلمالي الذاتي من  ر على اجلوانب املختلفة لإلدراك  وأكب

والتنوع  البساطة  كبير على  تأثير  تأثير    ، واحلرفية  الهيكلية  لها  اللون  أن عوامل  يف حني 
 ، الذاتي  اجلمالينب اإلدراك  يؤثر التعقيد فقط على جميع جواوكبير خاصة على األلوان،  

 . عوامل التصميم املوضوعي األخرى لها تأثيرات على جوانب محددةو

السامرائي    -3 مثنى  و،  Hosam Al-Samarraieحسام   Samerسامر 
Muthana )2016(للنص م البصري  رؤية    وصاإلدراك  األعمدة:  القراءة   يفمتعدد 

  .)34(املتكررة وغير املتكررة
ال الدراسة  تلك  سلوك    علىتعرف  تستهدف  على  املرئية  التصميم  عناصر  تأثير 

حيث تؤثر سرعة معاجلة املعلومات على أداء القراءة والتفاعل مع النص،    ،القراءة الفردية
 عالية عبر اإلنترنت على ف  املستخدم يف عرض النصأن فهم كيفية تأثير نوع العمود  كما  

التخطيطات   حتديد  يف  يساعدنا  أن  ميكن  هذه و  ، ليةعاف  راألكثالقراءة  استكشفت 
لـ   البصري  أث  23الدراسة اإلدراك  النص  مشارًكا  تصميم متعدد األعمدة،  من  ناء قراءة 

حيث مت تصميم وتقييم مهمتني (القراءة املتكررة والقراءة غير املتكررة) بحيث يكون لهما  
تخط من  أنواع  لثالثة  وفًقا  املعلومات  تنظيم  مت  كما  الصعوبة،  من  املستوى  يط نفس 

لعني أن املشاركني كانوا أظهر حتليل حركة ا، واألعمدة (عمود أو عمودان أو ثالثة أعمدة)
  ، أفضل أداء يف تخطيط ثالثي األعمدة للقراءة املتكررة، ومع عمود واحد للقراءة العادية 

توصلت إل  الدراسة  كما  القراء   ىأيًضا  انتباه  تشتيت  من  قللت  املتكررة  القراءة  تقنية  أن 
املعل  ليبالتاو معاجلة  زيادة  إلى  بدوره  أدى  البصري، مما  أدائهم  من  بغض  زادت  ومات، 

ميكن أن تساعد هذه النتائج فيما يتعلق بالتخطيطات ذات ، والنظر عن تخطيط العمود
للقراء فعالة  قراءة  تكوينات  اقتراح  يف  األعمدة  واملتعدد  الواحد  اإلنترنت    ةالعمود  عبر 

ري مع العناصر  بني اإلنسان والكمبيوتر حول التفاعل البش  وتوفير رؤى لنظريات التفاعل
  املختلفة. بنائيةال
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م)  Alexander Skulmowski and others  )2016ألكسندر سكوملوسكي وآخرون   -4
التأثير السلبي للتشبع اللوني على مصداقية وجاذبية موقع الويب: منوذج زمني إلدراك  

 .)35( اجلمالياملوقع 
التعر  تستهدف إلى    علىف  الدراسة  استناًدا  الويب  املستخدمني عن مواقع  انطباعات 

الويب اللون يف تصميم مواقع  يقوم   ،أهمية تشبع  الدراسة تصميًما دراسًيا  تلك  وقدمت 
فيه املشاركون إما بتقييم إصدارات لونية مشبعة للغاية أو غير مشبعة (بني املوضوعات)  

املحتوى،  عشرة   فىموقًعا    50لـ   مختلفة  الويب  حيث    مجاالت  مواقع  جميع  تقدمي  مت 
فترات مختلفة ( لكل مشارك يف  مرات  و    50ثالث  ثانية  و    500مللي  ثانية   10مللي 

ثواٍن)، ومت تقييم كل موقع فيما يتعلق مبصداقيته وجاذبيته البصرية وقابليته لالستخدام، 
اإليجابية   التأثيرات  تصف  التي  األبحاث  من  كبيرة  مجموعة  من  النقيض  ان  لأللووعلى 

املشبعة األعلى، تظهر نتائج تلك الدراسة أنه ال ميكن تعميم هذه النتائج على إدراك موقع 
العثور   املضمون  لى عالويب، حيث مت  اعتماًدا على مجال  للتشبع  عالوة   ، تأثيرات سلبية 

  على ذلك، تقترح تلك الدراسة منوذًجا زمنًيا إلدراك موقع الويب استناًدا إلى النتائج التي
ستمرة  فيها املستخدمون أوالً بتقييم اجلاذبية املرئية ملوقع ويب، تليها إعادة تقييم م  يقوم

 ا كبيرً   اأثرً قة، وتتميز تلك النتائج بأن لها  ، وأخيًرا اجلدارة بالثلقابلية االستخدام الظاهرة
  على تصميم وعرض املعلومات باستخدام الوسائط الرقمية.

كوي   -5 إدJiaxin Cui and others)2019وآخرون  جياكسني  البصري م)  الشكل  راك 
 .)36(  القراءةأمر أساسي لفهم 

التعرف  تستهدف   لفهم  يعلفا   مدى  علىالدراسة  حاسم  كعامل  البصري  اإلدراك  ة 
إلدراك   مختلفة  مقاييس  مع  البحث  من  منفصلة  سطور  يف  احلسابي  والشكل  القراءة 

الدراسة   تلك  اجراء  ومت  البصري،  من  طال  1099  علىالشكل  املدارس  ب  طالب 
ما إذا كان نفس إدراك الشكل البصري (الذي مت تقييمه   علىللتعرف    االبتدائية الصينية

احلسابي،    بواسطة والشكل  القراءة  فهم  وراء  يكمن  الهندسي)  الشكل  مطابقة  مهمة 
القراءة   فهم  من  كل  مع  وثيقة  عالقات  له  البصري  الشكل  إدراك  أن  النتائج  وأظهرت 

احلس سرعة  يباوالشكل  مثل  املعرفية  والعوامل  واجلنس  العمر  يف  التحكم  بعد  حتى   ،
واملعا  العاملة  والذاكرة  واالنتباه  العام  جلةاملعاجلة  والذكاء  البصرية  أوضحت  و  ،املكانية 

مت  قد  احلسابي  والشكل  القراءة  فهم  مع  احلسابية  املقارنة  عالقات  أن  أيًضا  النتائج 
تشير هذه النتائج إلى أن فهم القراءة  و  ، كل البصريشلحسابها بالكامل من خالل إدراك ا
  . معاجلة شكل بصري مماثل ةليآوالشكل احلسابي قد يشتركان يف 
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وآخرون   -6 لي  (ديفيد)  أثر م)  Taejun (David) Lee and others  )2020تايجون 
  .)37( على إدراك املواطن للمواقع احلكومية املعروضة نوع املعلومات

د قدرة  التي مبوجبها ميتلك األفرا،  إلى نظرية معاجلة املعلومات  ااستنادً الدراسة    تأتي
املعلومات،   ملعاجلة  املعلومات الومحدودة  بكمية  فقط  تتأثر  ال  أيضً   تي  بل    ا ونوعيتها، 

املعلوماتبتفضيال تقدمي  لكيفية  الشخص  الدراسة  و،  ت  تلك  عرض  أاختبرت  نوع  ثر 
، إلى  دركةالعبء الزائد للمعلومات امل  املعلومات (معلومات رسومية مقابل النصوص) على 

، كما أنها  ملوقعاإلدراكية املوقعة من ا  فائدةال عن زيادة املعلومات على  جانب التأثير الناجت
اللفظي)   أو  (البصري  الفردية  املعلومات  إلى معاجلة  امليل  كان  إذا  بالتحقيق فيما  قامت 

الزائد احلمل  على  املعلومات  نوع عرض  تأثير  من  وأظهرت    قد حد  للمعلومات،  املدرك 
نصية متيل إلى التسبب يف زيادة العبء الزائد للمعلومات،  نتائج الدراسة أن املعلومات ال

الزائد على  لدىخاصة ألولئك الذين   العبء  املعلومات املرئية، وأن زيادة  هم ميل ملعاجلة 
خف  ذلك،  على  عالوة  الويب،  موقع  فائدة  إدراك  بانخفاض  يرتبط  نزعة  املعلومات  فت 

العبء على  املعلومات  نوع  تأثير  الفردية  املدركة؛  املعلومات  للمعلومات  أن   الزائد  أي 
الذين   ميول  لدىاألشخاص  املرئيةملهم  املعلومات  بتقدمي   تأثروا  عاجلة  أقوى  بشكل 
  املعلومات النصية. 

  ق على الدراسات السابقة: يعلالت
الدراسات       عرض  من  التراث    السابقةيتبني  املعروم لعالقلة  الدوريات    ضي  يف 

يتناول    العلمية عامة  الذي  البصري  البحث  لنظريات  وتوظيفها  اإلعالمية  الدراسات 
اإلرشاد   إطار    حيث  خاصة،  البصريونظرية  يف  السابقة  الدراسات  معظم  توجيه  تدور 

التحقيق يف فروض  يف    زت معظم الدراسات السابقةحيث ركّ   ، االنتباه البصري بشكل عام
النفس والسلوكومناذج البحث البصري  نظريات   األخذ   دون  ،وتطبيقها يف مجاالت علم 

النظريات تلك  أهمية  االعتبار  اإلخراجية   صممنيامل  لدى  يف  قدراتهم  تعزيز  يف    ودورها 
تتوصل  أ  ،والتصميمية التي  النتائج  توظيف  بها  ميكن  التي  الكيفية  توضيح  تلك    إليهاو 

املصممني يف   يساعد  بشكل  عم الدراسات  منها يف  البنائية االستفادة  العناصر  توزيع  لية 
  . املستخدممما يساعد يف توجيه انتباه الصفحة   على

  االستفادة من الدراسات السابقة:
فمن    ،املنهجي)واملعريف،  و(النظري،    جوانب   ةأفاد الباحث من الدراسة السابقة يف ثالث 

النظرية عل  الناحية  التعرف  يف  السابقة  الدراسات  البحث    ىساعدت  نظريات  أهم 
  ، األمثل للدراسة  البصري  النموذجحتديد    ىومن ثم القدرة عل  تطبيقها،البصري ومجاالت  
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منه حيث   االستفادة  تطبي   ميكن  إ بشكل  كنموذج  الدراسة  فروض  بناء  يف  رشادي  قي 
أفادت الدراسة من    كما،  هداف الدراسةأ  عبر عنيتماشى مع طبيعة الدراسة التجريبية وي

امل علاجلانب  التعرف  يف  السابقة  الدراسات  قدمته  الذي  البصرية    ىعريف  النماذج 
يف والتمييز    املستخدمة  املرئية،  العناصر  املبكر تصميم  البصري  االنتباه  مراحل  بني 

البصري   واملتأخر، واالنتباه  التوجيه  كبيًرا ألهم دراسات  أما  كما قدمت عرًضا  اجلانب  ، 
السابقة،    راساتا بعض الدت والعينات التي طرحتهساعدت املناهج واألدوا  فقد  املنهجي

الذي  راالد  يف حتديد منهجية التجريبي  املنهج  التجريبية، وكذلك حتديد  استخدمته سة 
  تغيرات. الدراسة يف قياس الفروق بني امل

  : ثالًثا: مشكلة الدراسة
من  ي    عام  عرض  تضح  بشكل  البصري  البحث  دراسات  تطرق  عدم  العلمي  التراث 

ُمي   للقواعد الصحفيةأكن  التي  املواقع  تصميم  املصممني يف  تساعد  بشكل   ،ن  وتوظيفها 
الرغم    على دون عناء، ف  املعلومات  على لحصول  لوتوجيهه    املستخدميساعد يف جذب انتباه  

اتفقت   يتطلب    عليهمما  الكائنات  على  التعرف  أن  من  البصري  البحث  نظريات  معظم 
التي تساعد يف توجيه االنتباه اسات التصميم   درالرغم من أهمية ذلك يف  على االنتباه، و

البصري إلى عنصر مستهدف يف فترة زمنية معقولة، فاالنتباه ميكنه معاجلة العديد من 
عنصًرا يف الثانية الواحدة، إال أن الغالبية العظمي من بحوث    50  -  20العناصر مبعدل  

النظريات بتلك  االستعانة  تغفل  تسالتصميم  يثير  ما  وهو  رئيسً ،  ُمي   :وهو  ااؤالً    كن كيف 
وانتباه   بصر  إلى    املستخدمتوجيه  مباشرة  محددبصورة  من    عنصر  غيره    العناصردون 

له؟ الرئيس  املجاورة  املشكلة  تظهر  وبصر    لدىة  يوهنا  انتباه  توجيه  يف  ورغبته  املصمم 
العناصر    املستخدم أو  املوضوعات  إدراك مضمونها بشكل   علىلبعض  الصفحة من أجل 

التي    علىع دون غيرها، حيث حتتوي الصفحة  أسر عدد كبير من املوضوعات والعناصر 
اهتمامات   مع  تتباين  أو  يلجأ  املستخدمتتفق  البداية  ففي  مبسح    إلى  املستخدم،  القيام 

لة  توجيه بصره ملوضوعات وعناصر وثيقة الص  إلىومن ثم يعمد    للصفحة،بصري سريع  
يجب   هنا  ومن  يكو  املصمم   علىباهتماماته،  البصري    بنظرياتعلم    علىن  أن  التوجيه 

لذا تتحدد مشكلة الدراسة يف قياس التصميم األمثل املناسب للمستخدمني،    إلىللوصول  
  دراسة جتريبية. ، استراتيجيات التوجيه البصري وأثرها على إدراك املضمون اإلخباري

  الدراسة: أهداف رابًعا: 
الع رصد  يف  للدراسة  الرئيس  الهدف  للعناصر  يتمثل  اجليد  التوظيف  بني  القة 

  ه وتوجيه  املستخدمانتباه    علىاالستحواذ    علىبشكل مالئم يساعد  الصفحة    علىية  البنائ
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عل غيرها  دون  املوضوعات  عل  ،الصفحة  ىلبعض  ذلك   املستخدمدراك  إسرعة    ىوأثر 
  : يتاآل النحو  ىعل عدمهضمون تلك املوضوعات من مل

العن  الفروق  قياس .1 لون  أزرق) وسرعة    -أخضر   -روان على الصفحة (أحمبني اجتاه 
 إدراك املستخدم للمضمون اإلخباري.

اجتاه    الفروق   قياس .2 علحجم  بني  (  ىالعنوان  )  صغير -متوسط  –كبير  الصفحة 
 للمضمون اإلخباري. املستخدموسرعة إدراك 

علاجتاه  بني    الفروق   قياس .3 الصورة  (كبير    ىحجم  صغير)    -متوسط    –الصفحة 
 للمضمون اإلخباري. ستخدمملاوسرعة إدراك 

اجتاه    الفروق  قياس .4 الصورة بني  (  ى عل  شكل  )  دائرة   - مربع  -مستطيلالصفحة 
 للمضمون اإلخباري. املستخدموسرعة إدراك 

  : أهمية الدراسة خامًسا:
للبحث:  -1 النظرية  فى    األهمية  الااعتم تتمثل  اإلرشادي منوذج    ىعل  دراسةد   ،البحث 

ال البصري  البحث  مناذج  أحد  مستهدفة  وهو  حديًثا  تطورت  به  تي  سيقوم  ما  توقع 
 املوضوعات الصحفية األكثر جذبًا لالنتباه.الفرد أثناء عملية البحث البصري عن 

املتعلق بتصميم العناصر البنائية  الربط بني الواقع املهني    األهمية التطبيقية للبحث: -2
دعم بها  لقوة التي تأهم نقاط ا  على  والبحث العلمي مع التركيزاملواقع الصحفية    ىعل

ل ئطرح بداوكذلك    ،نظريات البحث البصري عملية التصميم ومعاجلة نقاط الضعف
التصميم   التي  يف  التجريبية  النماذج  خالل  وتوظيفمن  ترتيب  إعادة  على    تقوم 

 .الصفحة على يةئ ر البنالعناصا
للبحث:  -3 العلمية  ا  التجريبية  ةالدارسى  عل  لتركيز ا  األهمية  على  تقوم  ملنهج التى 

 ى عل  بناًءا  املواقع الصحفية  بناء  إلعادة  املستخدم  استجابة  مدخل  خالل  من  التجريبى
ولويات املستخدم   اصة خاإلعالم الرقمي  ة بحوث  ر، كما ُتعد الدراسة استكماالً ملسيا

  . املواقع الصحفية تصميمفى مجال  
    :متغيرات الدراسة سادًسا:

ديد طريقة  الوسيطة والتابعة ُتسهم يف حت إن حتديد متغيرات الدراسة املستقلة و    
إذ ُمتكن الباحثني من صياغة الفروض البحثية    ؛محل الدراسةالرصد والقياس للظاهرة  

ذلك يتم تصميم التجربة بشكٍل دقيق وصارم    علىوبناًء  ،  املُراد قياسها بشكل دقيق وسليم
الوصو  على ثم  ومن  االجتماعية  العلوم  طبيعة  مع  يتسق  الذي  إلالنحو  ُميكن    ىل  نتائج 

  : يتاآل حو الن ى ، وتتحدد متغيرات الدراسة علالوثوق بها بدرجة كبيرة
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  ) متغيرات الدراسة 1( جدول
  املتغير التابعة   املتغيرات الوسيطة  املتغيرات املستقلة

  احلجم)-العنوان (اللوناجتاه 

  ) شكلال-احلجم الصورة (اجتاه 

للمضمون  املستخدمسرعة إدراك   ر التكرا

  وقعامل  .الصحفية يف املواقعخباري اإل

رسم   السابق  اجلدول  خالل  من  ا  العالقاتُميكننا  معالم بني  وحتديد  ملتغيرات 
التي   املعملية  املتمثلة يف  التجربة  املتغيرات املستقلة  تأثير  األشكال ُميكن من خاللها رصد 

واألحجام والعناوين    واأللوان  بالصور  ال   مستوى  علىاخلاصة  يتضح    ،بصريالتوجيه  الذي 
من خالل سرعة إدراك املستخدم للمضمون اإلخباري يف املواقع الصحفية، يف ظل متغيرات  

كفاءة التوجيه    علىُميكن أن يكون لها دور يف التأثير    ،الشاشة  على وسيطة كالتكرار واملوقع  
يفة  متمثلةً يف مبادئ تصميم الصحذلك وجود بعض املتغيرات الدخيلة،    إلىالبصري، نضف  

وغيرهما،  إللكتا والتشابه  كالتدرج  ال رونية؛  تلقائي  عفوي  بشكل  التجربة  يف  ُمتَثل  التي 
يخضع للسيطرة ومن الصعوبة مبكان عزلها أو ضبطها شأنها شأن املتغيرات الوسيطة يف  

يتفق مع طبيعة الدراسة شبه التجريبية التي تختلف عن التجريبية كونها أقل  ذلك، وهو ما  
العلوم  مع    تتماشىلالتجريبية وتتميز كذلك بنسبة مرونة يف إجراءاتها    دراسةصرامة عن ال 

  .اإلعالمحقل   إليهااالجتماعية التي ينتمي 

فروضها  و   صياغة  يف  الدراسة  تقضي  غير  البديلة  الفروض    علىتعتمد  التي  املوجهة 
أي من    ،إحصائية  فروقبوجود   الفروق ملصلحة  التجدون حتديد اجتاه هذه    ، ربة أطراف 

ذلك   سابقة  إلىويرجع  دراسات  من  وجود  البصري   وذج تناولت  أن  ،اإلرشاد  هذه   غير 
كافيةالدراسات   معارف  تقدم  ُمتَ   لم  نتائج  البناء  نُ كِ أو  من  االهتمام   عليهانا  نقطة  يف 

، غير أننا  إحصائيةكننا افتراض وجود فروق ذات داللة  ومن ثم فإنه ُمي البحثي للدراسة،  
حتديد   نستطيع  الفروقاجتاه  ال  الوصول    متوسطات  يتم  ما  نتائج    إليهوهو  خالل  من 

  .الدراسة

 ا: فروض الدراسة بعً سا
تعتمد           الذي  اإلرشادي  البحث  منوذج  لفروض  وفقًا  الدراسة  فروض  بناء   عليهمت 

، وتتمثل فروض الدراسة  الدراسة كنموذج نظري يُشكل محددات وأطر التصميم التجريبي
  ي: فيما يأت

اجتاه لون العنوان وسرعة إدراك املستخدم للمضمون    بنيدالة إحصائًيا    قتوجد فرو .1
 اإلخباري.
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فروق .2 إحصائًيا    توجد  إدراك  اجتاه    بني دالة  وسرعة  العنوان   املستخدم حجم 
 .للمضمون اإلخباري

فروق .3 إحصائًيا    توجد  إدراك    حجم   اجتاه  بني دالة  وسرعة   املستخدم الصورة 
 للمضمون اإلخباري.

فروق .4 إحصائًيا    توجد  إدراك    الصورة شكل  اجتاه    بني دالة   املستخدم وسرعة 
 للمضمون اإلخباري.

  ثامًنا: املفاهيم اإلجرائية للدراسة: 
البصري:   -1 ويقصد به هنا حتديد مسار معني تتحرك من خالله عني القارئ التوجيه 

إل  على القارئ  التي تعد منطقة بعينها،    ىالصفحة بطريقة غير مباشرة، حيث ينظر 
 املوقع.  ىعلكثر أهمية  األ

البصري -2 هنا  اإلدراك  به  ويقصد  عل:  القارئ  املرئية  ىقدرة  املعلومات  التي   تفسير 
التي تقع يف ،  املوقع الصحفي  علىيستخدمها املصمم يف بناء موضوعاته ومضامينه  

 ة للقارئ.البصري  الرؤية نطاق
  :ا: نوع الدراسة ومنهجهاثامنً 

الدرا     ضمن  الدراسة  هذه  التجريبيةتندرج  شبه  تعتمد    سات  املنهج    علىالتي 
يف ثالث نقاط أساسية تختلف عن الدراسات التجريبية    التجريبي يف إجراءاتها بيد أنها

اتفاقهم املنهج  ا رغم  املتغيرات  مستوى  ىعل  أولها  :يف  يف  والتحكم  فالدراسات   ؛الضبط 
التجريبية من  شبه  صرامة  العلوم    انظرً   نظيرتها   أقل  تدرس    يةتماعاالجلطبيعة  التي 

التحكم  ظواهر   كامل،يصعب  بشكٍل  متغيراتها  وحتديد   مستوى  ىعل  ثانيها  يف  اختيار 
عل  ؛العينة الدراسة  مفردات  اختيار  يف  العشوائية  تشترط  التجريبية  عكس   ىفالدراسة 

فالدراسة التجريبية تهتم بالصدق   ؛الصدق  مستوى  ىعل  وثالثهاالدراسة شبه التجريبية،  
املتغير التابع    على تغيير يطرأ    ذي يقضي بأن املتغير املستقل هو السبب يف أيالداخلي ال

تعتمد   فإنها  التجريبية  للدراسة شبه  بالنسبة  أما  دخيلة،  متغيرات  اعتبار ألي    على دون 
نتائجه    الصدق اخلارجي حتى تعميم  الباحث من  التج يتمكن  مواقف  خارج عينة  ربة يف 

ومن ثم مت تطبيق هذا دخيلة والوسيطة تأثير يف التجربة،  مماثلة، كما يكون للمتغيرات ال
لد املتغي  راسة املنهج  بني  العالقة  يف    راتورصد  املتمثلة  البصرية  املستقلة  السمات 

وحجم    لوناجتاه  للعناصر البنائية التي تساعد يف عملية التوجيه أثناء البحث البصري (
التابع    ،) الصورة  /العنوان  شكل اواملتغير  املضمون  رات  املتغي  ، يف وجودإلخباري)(إدراك 

  .)وقعامل  -(التكرارالوسيطة 
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  : أدوات الدراسة: اتاسعً 
املنهج  مع    ا التي تتسق منهجيً   التجريب)   /املالحظة(استمارة  تعتمد الدراسة على      

تعتمد   الذي  األ  على  االستمارة  حتتويالدراسة، حيث  عليه  التجريبي  من  سئلة  مجموعة 
منإجابات    على   للحصول  الباحثني  فروض  متكن  أو خطأ  من صحة  يتم    ، التحقق  حيث 

التجربة لتفسير   مالحظة املبحوثني باملراقبة الدقيقة لسلوكهم مع مراعاة توحيد ظروف 
الناجت، ا  السلوك  التحليلكما  استمارة  الدراسة  التحليلية  ستخدمت  الدراسة  بهدف   يف 

ا  بها  سترشادالا التصميم  عناصر  على  بناء  للتعرف  الصحفية يف  املواقع  تستخدمها  لتي 
  . صفحاتها

  :الدراسة التحليلية عاشًرا:
للع  إن     التراكمي  ُتبنىالبناء  قوي  أساس  توفير  يف  ُيسهم  البحوث    عليه   لم 

استرشادية    والدراسات؛ دراسة حتليلية  بإجراء  الباحثان  قام  امللذا  واقع  من خالل مسح 
،  بوابة الوطن)  -بوابة األيام    –بوابة أخبار اخلليج  يف (متثلت  صحفية يف مملكة البحرين  ال

الكبرى الصحفية  املؤسسات  البحرين    وهي  مملكة  توفير    ، ةيريجماه   واألعلىيف  بهدف 
الذ يف  األساس  منطقيته  يضمن  وكذلك  التجريبي  التصميم  وصرامة  سالمة  يضمن  ي 

التطبيق، وطريقة  التجريبية  مسح    فقد  التصميمات  التيبوجرمت  وأشكال   افيةالعناصر 
  : خالل طرح التساؤالت األساسية اآلتية التوظيف املختلفة لها يف كل بوابة من 

 العناوين املستخدمة يف البوابة؟ وألوان ما أحجام -1
      الصور املستخدمة يف البوابة؟  وأشكال ما أحجام -2
 يف أي موقٍع يتم توظيف كل عنصر عبر الصفحة؟  -3

كما   التحليلية  الدراسة  نتائج  اجلدول  وجاءت  يف التاليُيبني  ملحوظ  تقارب  هناك  فإن   ،
وأشكالها   والصور  العناوين  أحجام  من حيث  التصميم  وتوظيف  أساسيات  توزيع  وطريقة 

التيبو التصميمي    ،رافيةغالعناصر  اإلطار  حتديد  مت  باجلدول  الواردة  القيم  على  وبناًء 
  .    للتجربة ومحددات تصميم النماذج التجريبية التي سيتم دراستها
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 ) نتائج الدراسة التحليلية2جدول (
  اسم الصحيفة   حجم العنوان   لون العنوان 

داخل   أسفل الصفحة 
عل التفا داخل الصفحة  الصفحة  أسفل  علىالتفا الصفحة

  ى

 أسود # 333 رمادي
 FFF 16px 14 px 18#أبيض   # 000

px 
خبار أ

 اخلليج
الرمادي 
535354 #  

أسود  
 FFF  16 px 36px 22#أبيض  # 000

px األيام  

  رمادي
#030303 

 أسود
000 # 

 FFF#أبيض 
رمادي

484848  #  
20 36px 

22 
px 
17 
px 

  الوطن
 

 شكل الصورة
 حجم الصورة 

  الصفحة وأطراف  أسفل اسم الصحيفة 
 الصورة الكبيرة  داخل اخلبر  (صغيرة)

 × px 850 192×270 مستطيل 
567px 850×535 px 

خبار أ
اخللي

 × px 730 80×  80 دائرة  ج 
447px  

   px 60×90 مستطيل 

  راف الصفحةأطسفل وأ  شكل الصورة
  الصورة الكبيرة  داخل اخلبر  (صغيرة)

 187×249  مستطيل 
px 

287×175 
px 

866 ×
566 px 580×242 px 

  
  األيام
 

 px 258×192 67×90  مستطيل 
px  386×251 px 

   px 89×89  مربع 

  طراف الصفحةأسفل وأ  شكل الصورة
  الصورة الكبيرة  بر داخل اخل (صغيرة)

  مستطيل 
366.5  

×245.5 
px 

366.5  
×200 px 

700  
×466 px 

837.5 ×
410 px 565×491.5 

  
الوط
 ن 

 180×  269  مستطيل 
px 

259  ×173 
px 

700  
×396 px 

817.5 ×
410 px 

753×410 
px 

  مربع 
108.6  

×108.6 
px 

  466.5 ×
310 px  
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  . التصميم شبه التجريبي/ عينة الدراسة حادي عشر:
والعينة   للتجريب،  اخلاضعة  البشرية  العينة  من  كل  على  التجريبي  التصميم  يعتمد 

  ني ، وهي تصميمات للصحف اإللكترونية من قبل الباحث عليهااملادية (التي يتم التجريب  
  :التالي ) وهما كعليهاللتجريب 

  : (أ) العينة البشرية
التجريبية    ىُجتر  املجموعالدراسة  املتعددة  بنظام  الثالث    ستوىاملب  طال   علىات 

البحرين  ستوىوامل مبملكة  اخلليجية  باجلامعة  اإلعالم  بقسم  وعددهم  الرابع   ،)90 (  
هم خلفية معرفية جيدة حول  لديحيث درس الطالب مقررات اإلخراج والتصميم و  طالًبا،

يف كل طالًبا    )30(بواقع    ثالث مجموعات  إلىمت تقسيمهم  وقد    تصميم املواقع اإلخبارية،
  .)2-1مت تطبيق التجربة يف معملي ( و ،مجموعة

  : (ب) العينة املادية
د فق،  نيلصحف إلكترونية افتراضية من قبل الباحث  اجتريبيً   ا) منوذجً 12مت تصميم (

نتائج دقيقة،    إلىمت تصميم ثالثة مناذج لكل فرض من فروض الدراسة لضمان الوصول  
الثم   ت  على نبيه  تمت  باتباع  الباحثني علي الطالب  االنتباه   ،مات  جذب  عناصر  وترتيب 

من   كل منوذج   3-1بالترتيب  الطالب    ،يف  توجيه  مراعاة  املُراد    إلىالنظر  بمع  العنصر 
كما مت   ،عنصر آخر   إلىال يتشتت انتباهه أو ينظر    ، حتىكالعناوين مثالً أو الصور   ،قياسه

املبحوث  وُيطلب من  ُيغلق  ثم  للنموذج  للتعرض  واحدة  مدته دقيقة  ني تسجيل حتديد وقت 
ا من قبل الباحثني لضمان  أن التحكم يف الشاشات مركزيً  إلىإجاباتهم، جتدر اإلشارة هنا  

روعي ، ووكذلك ضمان عرض النماذج يف وقت واحد وللمدة املحددة   فتح النماذج بالترتيب 
تكون   أن  التجريبية  النماذج  تصميم  هذا بيكسل،    768×    1366  مساحتهايف  أن  إذ 

، يأتي %27.6ا بنسبة  عامليً   املواقع اإللكترونية  ا يف تصميماستخدامً   األعلىالقياس هو  
رابطة    إلحصائياتا  وفقً   ،%20بيكسل بنسبة    1080×    1920  يف املرتبة الثانية قياس

متصفح كروم    علىم، كما مت االعتماد  2020لعام    W3C) (   املعلوماتية العاملية  الشبكة
Chrome  إن شيوعً حيث  األكثر  يناير  ه  يف  استخدامه  نسبة  بلغت  إذا  االستخدام  يف  ا 

2020 81.9%)38(.   

منها   املستقل  وأثر  املتغيرات  وصالحية   علىولقياس  النتائج  دقة  من  والتأكد  التابع 
التجربة لفقد    ؛إجراء  والبعدى  القبلى  االختبار  تطبيق  يف مت  مشكلة  أي  عن  لكشف 

الدراسة  وفروض  أهداف  توضيح  على  قدرته  حيث  من  للباحث  بالنسبة  سواًء  التجربة 
  وخطوات التجربة، أو بالنسبة للمبحوثني من حيث وضوح األهداف والفروض. 
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  ود الدراسة: (ج) حد
تركز الدراسة على املوجهات البصرية واملحفزات واملثيرات   احلدود املوضوعية للبحث: -1

ملوقع صحفي ا  تصميميةال تصميم  عمل  فى  تسهم  سلس ُيقدم    لتى  بشكل  املضامني 

 ومرن ومريح للعني واالستخدام والوصول.

الزمنية: -2 التجربة    احلدود  تطبيق  أياممت  ثالثة  مدار  (  ،على  أيام   20و  19وكانت 

  .، بواقع مجموعة لكل يوم2019) من شهر نوفمبر 21و
  :تخدمةاملس حصائية: املقاييس اإلثاني عشر

اختبارها   يف  الدراسة  الثالث ا  اختبار  ىعل   للفروضتعتمد  للمجموعات  الطبيعي    لتوزيع 

ويف اختبارها ،  Kolmogorov-Smirnova    & Shapiro-Wilkباستخدام اختباري  

اعتمدت   املجموعات  بني  واحد    ANOVAتبار  خ ا  على للفروق  اجتاه  الفروق  لقيف  ياس 

الثالث املجموعات  واالختباربني    على باالعتماد    Post Hoc Tests  ةالبعدي  تا، 

للتعرف    Tukey HSDاراختب املتعددة  وإ  على للمقارنات  التباين  املقارنات  مصدر  جراء 

التي   املجموعات  داللة    ANOVA  يثبت بني  ذات  فروق    وحدد ،  بينهما  إحصائيةوجود 

أن    لإذ أنه من املحتم  ،0.05عند    two-tailed testداللة الطرفني    مستوى  ناالباحث

الفروقتكون   الثالث لصالح    متوسطات  املجموعات  من  الدراسة   واحدة  يف    ، املستخدمة 

  %.95الثقة يقع عند  مستوىومن ثم فإن 

  مقاييس الثبات: ثالث عشر: 
اإلحصائي البرنامج  استخدام  الدراسة  لقياس   SPSSمت  متغيرات  (اجتاه   املستقلة  ثبات 

العنوان  العنوانو  حجم  حجم    -لون  الصورة) شكواجتاه  ألفا    ل  معامل  باستخدام  وذلك 

  . Cronbach’s alphaكرونباخ 

  ) نتيجة معامل ألفا كرونباخ 3( جدول

  املتغيرات املستقلة
نتيجة معامل ألفا 

  كرونباخ 
  املتغيرات املستقلة

نتيجة معامل ألفا 

  كرونباخ 

  83.  اجتاه حجم الصورة  77.  اجتاه حجم العنوان

  70.  شكل الصورة  اجتاه  81.  اجتاه حجم العنوان
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معامل ألفا كرونباخ تعد قيمة  أن االستمارة صاحلة للتطبيق حيث  مما سبق ميكن القول  

عل   60. للحكم  االستمارة  ىمقبولة  أكبر من  صالحية  كانت  القيم  أن جميع  يتضح  كما   ،

.60 

  نتائج البحث: 
و  سيتم عرض الفرض  بتوضيح  على حدة؛ حيث سنبدأ  كل فرض  ثم متغيراتهنتائج   ،  

مت   التي  النماذج  وشرح    تصميهمانستعرض  الدراسة  عينة  املبحوثني  على  وتطبيقها 
اإل املعاجلة  نستعرض  ثم  التصميمية،  النتائج    علىق  عليوالت  ، للبيانات  حصائيةتفاصيلها 

 التوضيحية. م ورسالو ،نستعرض تكرار إجابات املبحوثني ا، ثم أخيرً حصائيةودالالتها اإل
العنوان على   لونبني اجتاه    إحصائيةفروق ذات داللة  توجد  ال  األول:  بالنسبة للفرض    أوًال:

  .) وسرعة إدراك املستخدم للمضمون اإلخباريأزرق-أخضر-أحمرالصفحة (

الفرض   الدراسة يف هذا  (  لوناجتاه  الفروق يف  تختبر  الصفحة    - أحمرالعنوان على 
و  )أزرق  - أخضر مستقل  على    مدىكمتغير  املستأثيره  إدراك  للمضمون تخدم  سرعة 

وعدد   العنوانوسيطة التي تتمثل يف موقع    متغيراتيف وجود    ، وهو املتغير التابع  اإلخباري
تكراره يُراعي  ،مرات  ما  التجريبي    هاتثبيت  وهي  النموذج  العام الواحد  يف  الشكل  كتثبيت 

و ووالصور  املبحوثني  مضمون  توجيه  واملتون، حيث مت  العناوين  النظر    إلىنوع اخلط يف 
التعرض للنموذج حتلعناول السؤال املطروح واستبعاد ما   علىتتم اإلجابة بدقة    ى ين قبل 

  العنوان. لونليس له عالقة باجتاه 

  النماذج التجريبية اخلاصة بالفرض األول. 

  
  ) منوذج من مناذج قياس ارتباط لون العنوان بسرعة إدراك املستخدم للمضمون اإلخباري2( شكل

النموذج   لقياس  اواحدً   السابقيعد  تصميمها  مت  مناذج  ثالثة  اجتاه    من   لونارتباط 
اإلخباري للمضمون  املستخدم  إدراك  بسرعة  محتويةً  العنوان  النماذج  تصميم  مت  وقد   ،

)، مت توزيعه على  أزرق  - أخضر  - أحمر(ما بني    اللونعلى عنوان واحد مكرر ومختلف يف  
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يطلب من املبحوث    ، ثم الترتيب  وذج عن اآلخر يفمن الصفحة بترتيب معني ويختلف كل  
) حسب رؤيته  3-2- 1من (  امللونة   ثم يطلب منه ترتيب العناوين  ،العناوين فقط   إلى النظر  

الشاشة عبر  التعرف    وقد  ،لها  بهدف  املنهجية  بتلك  التصميم  األ  علىمت  أكثر    لوانأي 
 .ثم األقل فاألقل وأي املواقع أكثر جذبًا لالنتباه،جذبًا لالنتباه؟ 

) يجب أن يكون املتغير التابع يتبع 1املتصلة (  Anova  اختبارلتحقق من شروط  مت ا
الطبيعي اجلدول    ،التوزيع  يوضحه  ما  خالل    التاليوهو    - كوملوجروق    اختباريمن 

شابيروا  Kolmogorov-Smirnovسيمرنوف    Shapiro-Wilkويلك    -واختبار 
  وكذلك من خالل التوزيع الطبيعي للثالث مجموعات. 

 &  aSmirnov-Kolmogorovباستخدام اختباري  لتوزيع الطبيعي للمجموعات الثالثة ) ا4(جدول 

Shapiro-Wilk 

  املجموعات
  
  

  

سيمرنوف  - كوملوجروق اختبار 
Kolmogorov-Smirnov test 

 ويلك  -اختبار شابيروا
test Shapiro-Wilk  

قيمة  
  االختبار

االنحراف 
  املعياري 

  مستوى
  الداللة

قيمة  
  االختبار

االنحراف 
  املعياري 

  مستوى
  الداللة

  0.000  0.000  0.720  0.000  30  0.350  1املجموعة 
  0.000  0.000  0.726  0.000  30  0.334  2املجموعة 
  0.000  0.000  0.740  0.000  30  0.330  3املجموعة 

  ة ثالث نا  لدي  إنهُميكن القول    ةوبناء على التحقق من التوزيع الطبيعي للمجموعات الثالث
لنقبل بأحد   حصائيةللداللة اإل  ا ومن ثم نكون بصدد التحقق من الفروض وفقً   ،تمتوسطا

  ني:التاليالفرضني 

الذي يفترض عدم وجود فروق بني متوسطات األلوان املستخدمة  الفرض الصفري:   -1

 يف املجموعات الثالثة. 

البديل:   -2 يف  الفرض  املستخدمة  األلوان  متوسطات  بني  فروق  بوجود  يفترض  الذي 

  عات الثالثة. املجمو

اختبار استخدام  مت  ثم  املجموعات     one-way anoveومن  بني  الفروق  كما  لقياس 

  : التالييوضح اجلدول 
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  ) يوضح متوسط الفروق بني األلوان يف املجموعات الثالثة 5(جدول 

املتوسط   العدد  املجموعات
  احلسابي

االنحراف 
  املعياري 

اخلطأ يف  
  االنحراف 

  %95 مستوىمتوسط الثقة عند 

  األقل  ستوىامل  األعلى  ستوىامل
  1.9353  1.3314  14765.  80872.  1.6333  30  1املجموعة 
  2.0576  1.4091  15854.  86834.  1.7333  30  2املجموعة 
  1.9662  1.3671  14648.  80230.  1.6667  30  3املجموعة 
  1.8493  1.5063  08630.  81871.  1.6778  90  املجموع

األحمر)    -األزرق  -(األخضر  العنواناجتاه لون  متوسط    أن  ،يتضح من اجلدول السابق
املجموعة   العنوان  متوسطكان  و  ،1.6333  بلغ  األولىيف  لون    - األحمر-األزرق(  اجتاه 

يفاألخضر العنوانمتوسط  وكان  ،   1.6667الثانية  املجموعة  )  لون  - األحمر(  اجتاه 
الثالثة األزرق  -األخضر املجموعة  يف  يدل    ،   1.7333)  الفروق    لىع مما    بني أن 

املجموعة    ،(احلمراء)  الثالثة  املجموعة  لصالح  الثالث  املتوسطات بني  الفارق   األولى ثم 
والثانية ال  ضئيل  (الزرقاء)  (اخلضراء)  املجموعة  لصالح  الفروق بني  ثانيةولكن  أن  كما   ،

الثالث الثالثو،  1.6778مقداره    ةاملجموعات  األلوان  بني  التباين    - (األحمر   يرجع 
للقارئ    -زرقاأل البصري  لالنتباه  توجيهها  عملية  يف  أطوالها    إلىاألخضر)  اختالف 

للضوء،   موجية  أطوال  مع عدة  العني  تتعامل  ُيعد  اللون  فاملوجية، حيث  ؤثًرا يف حد  مُ ال 
التوقيت  ؛ ذاته الثالث تصل يف نفس  العناصر  بدًال   ،وذلك ألن األلوان   من ذلك يتم رؤية 

انعكاس الضوء الذي يسقط  املرئية بلون معني اعتم ، مع مراعاة أن عليهااًدا على كيفية 
يتم تقسيم الطول  الضوء نفسه يتكون من أطوال موجية مختلفة تتوافق مع ألوان محددة، و

يبلغ    ث، حي، بألوان أكثر وضوًحانانومتر  740إلى    390بأطوال موجية تبدأ من    املوجي
إلى    520)، واللون األخضر (من نانومتر  500إلى   440الطول املوجي للون األزرق (من 

(من  نانومتر)  570 األحمر  واللون  وضوح    ، نانومتر)  740إلى    630،  درجة  تؤثر  كما 
لما زاد الطول املوجي للون انخفضت درجة وضوحه  فكُ   ، يف كيفية إدراك القارئ للون  اللون

اللون    صحيح؛والعكس   أن  جذبً يُ   األحمرأي  األكثر  القارئ  عد  النتباه  األقل ا  يعد  ولكنه 
 .)39(االقصير ولكنه األكثر وضوحً  يا، كما يتميز اللون األزرق بالطول املوجوضوحً 

األلوان لنظريات   بامتصاص  البصري  النظام  يف  األلوان  رؤية  معاجلة  تبدأ  ،ووفًقا 
 األلوان   رؤية  توصف لذا    املخاريط؛   من   مختلفة  حساسات ضوئية   ثالث  بواسطة  الضوء
 األلوان  مطابقة  ميكن  أنه  األولية  الفيزيائية  النفسية  الدراسات  أظهرت  وقد  ،ثالثية  بأنها

(األحمر،   ثالثة  باستخدام أساسية   م 1802  عام  فيف،  )40(األخضر)و  ،واألزرق  ألوان 
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  لونية   مستقبالت  ثالثة  بواسطة  اللون  إدراك  ترميز  فيه  ميكن  منوذًجا  يوجن  توماس  اقترح
تتكون  رئيسية حيث  من    العني ،  تكون   املخاريط  من  فئات  الث ثالبشرية   حساسة  التي 
 ، وأول تلك املخاريط حساسة متداخلة  ولكنها   مختلفة  طيفية   حساسيات  لها  وكلها  ، للضوء

والثانية    440تبلغ  )  S-cones( القصير  ي املوج  لطولل   ي املوج   لطول  حساسةنانوميتر، 
واألخيرة    545وتبلغ    )M-cones(  املتوسط   لطويل اي  املوج  طوللل  حساسةنانومتر، 

)L-cones(    املوجي    نانومتر، لذا ُميكن القول أن متيز اللون األحمر بالطول  565وتبلغ
لك الصبغات،  % من قيمة ت64لالنتباه حيث ميثل اللون األحمر    األطول جعله األكثر جذبًا

% من قيمة تلك الصبغات، واللون األزرق الذي 32  علىالذي يحتوي  يليه اللون األخضر  
  .)41(فقط من قيمة تلك الصبغات %4 على يحتوي 

للمثيرات  كما   إدراك  مع  للفصل  قابل  غير  بشكل  متشابك  للون  القارئ  إدراك  أن 
با تساعد    للون،املحيطة  ولكنها  ذاتها  مدركة يف حد  ليس  املضمون    علىفاأللوان  إدراك 

ما يطلق   العكسية لأللوان  عليهالذي خلفها وهو  يتم أ  ؛)42(السيميولوجية  اللون ال  أن    ي 
، فعندما األخرىبشكل مستقل عن املثيرات    إليهرسمه على املشهد البصري الذي ُينظر  

العناصر البنائية التي يتكون منها املوضوع الصحفي فإنه يضع  يبدأ املصمم بترتيب ورسم  
يف اعتباره العديد من املتغيرات التي تساعد يف جذب انتباه القارئ وتوجيهه نحو مضمون  

فكلما زاد    ا يف عملية اجلذب،مً مهدورًا    حجم العنوان واتساعهان يلعب  فبجانب األلو  ،ما
توجيه انتباه القارئ باإلضافة    علىي بدوره يعمل  الذ،  جم العنوان زادت البقعة اللونيةح

وأهميته    للعنوان  يلالدال  ستوى امل  إلى ذاته  حد  يف  العنوان  مبضمون  يتعلق    لدى الذي 
جذب انتباه القارئ واالحتفاظ بتركيزه   علىلون األحمر  لذا ميكن القول بقدرة ال  ،القارئ

و  على موجي  طول  أقوي  له  حيث  العنوان   بالتاليالعنوان  لكلمات  العني  التقاط  سرعة 
  .السطر  علىوإدراكها دون التأثير يف حركات العني 

  املجموعات الثالثة األلوان يف  ) يوضح اختبار الفروق بني 6جدول (

مجموع   
  املربعات

اف االنحر
  املعياري 

متوسط  
  مستوى  درجة احلرية   املربعات

  الداللة
  078.  2  156.  بني املجموعات

  684.  87  59.500  داخل املجموعات   893.  114.
    89  59.656  املجموع

ألن   بني األلوان الثالث  إحصائيةفروق ذات داللة    وجودعدم    علىيدل اجلدول السابق  
الداللة   وجود    ، 0.5من  أكبر  وهي    893.قيمة  بعدم  القائل  الصفري  الفرض  نقبل  لذا 

    األزرق) وإدراك القارئ لها.واألخضر، واألحمر، (الثالثة فروق بني األلوان 
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  ) يوضح املقارنات املتعددة بني املجموعات اللونية الثالثة 7جدول (

  
  املجموعات

متوسط  
االختالف بني  

  املجموعات

اخلطأ يف  
االنحراف  

  املعياري 

  مستوى
  ة الدالل

 مستوىمتوسط الثقة عند 
95 %  

  ستوىامل
  األقل 

  ستوىامل
  األعلى 

املجموعة  
  األولى 

الثانية   عةاملجمو
  الثالثة املجموعة 

0.1000 -  
0.3333 -  

.213530  

.213530  
.8860  

0.987  
0.6092 -  
0.5425 -  

0.4092  
0.4758  

املجموعة  
  الثانية

 األولى ةاملجموع
  لثالثة املجموعة ا

0.10000  
0.06667  

.213530  

.213530  
.8860  

0.948  

-0.4092  
-0.4425  

  

.60920  
0.5758  

  
املجموعة  

  الثالثة 
 األولىة املجموع

  الثانية املجموعة 
0.03333  
0.06667 -  

.213530  

.213530  
0.987  
0.948  

0.4758 -  
0.5758 -  

.54250  
0.4425  

  الثالث   انبني األلوأنه ال يوجد فروق ذات داللة    علىمن اجلدول السابق التأكيد  يتبني  
، 0.886قيم الدالالت كما يتضح من اجلدول (ألن    ؛لصالح أي مجموعة من املجموعات

قيم    )0.948و،  0.987و الصفري    0. 0.5منأكبر  هي  الفرض  قبول  على  يدل  مما 
ويتم    ، بني األلوان وإدراك املجموعات لأللوان  إحصائيةالقائل بعدم وجود فروق ذات داللة  

تقييد حركة    علىالذي يعمل    سباب منها صغر حجم الشاشةجملة من األ   إلى عزو ذلك  
  ، ا كون مؤثرً ، كما أن حجم العناوين ميكن أن يالشاشة وتقليص اختياراته  علىعني القارئ  

اعد يف جذب انتباه حيث يساعد حجم العنوان املالئم يف ظهور األلوان بصورة واضحة تس
البحث عن    إلىبعض القراء    ىيسع  ، ذلك  إلى باإلضافة  ،  دراكه للمضمونالقارئ وسرعة إ

  .مضمون بعينه (االختيار املتعمد) وثيق الصلة باهتماماته وخبراته املعرفية
بني اجتاه حجم العنوان   إحصائيةفروق ذات داللة  توجد  ال    :ثانيبالنسبة للفرض ال  ا:ثانيً 

  .صغير) وسرعة إدراك املستخدم للمضمون اإلخباري - متوسط -على الصفحة (كبير

الفرض  ت هذا  الدراسة يف  (كبيرختبر  الصفحة  على  العنوان   -متوسط  -اجتاه حجم 
مستقل  صغير) اإلخباري   علىتأثيره    مدىو  ،كمتغير  للمضمون  املستخدم  إدراك   سرعة 

  ، وعدد مرات تكراره   العنوانتتمثل يف موقع  ، يف وجود متغيرات وسيطة  وهو املتغير التابع
مت من  ذلك  دون  ما  تثبيت  مراعاة  التجريبيمع  النموذج  العام   ،غيرات يف  الشكل  كتثبيت 

و ووالصور  واملتو   ولون  نوعمضمون  العناوين  يف  املبحوثني  اخلط  توجيه  مت  حيث    إلى ن، 
للنموذج   التعرض  قبل  للعناوين  بدقة    حتىالنظر  اإلجابة  املطروح    علىتتم  السؤال 

  واستبعاد ما ليس له عالقة باجتاه حجم العنوان.
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  ة اخلاصة بالفرض الثانييبيالنماذج التجر

  

  إدراك املستخدم للمضمون اإلخباري ) منوذج من مناذج قياس ارتباط اجتاه حجم العنوان بسرعة 3شكل (

واحدً  السابق  النموذج  لقياس  ايعد  تصميمها  ثالثة مناذج مت  اجتاه    من  حجم  ارتباط 
املستخدم   إدراك  بسرعة  الاإلخباري  للمضمونالعنوان  تصميم  مت  وقد  محتويةً  ،  نماذج 

)،  18حجم    -20حجم    –  22عنوان واحد مكرر ومختلف يف احلجم ما بني (حجم    على
يطلب  الصفحة بترتيب معني ويختلف كل منوذج عن اآلخر يف الترتيب، ثم    على توزيعه  مت  

) حسب  3-2-1العناوين فقط ثم يطلب منه ترتيب العناوين من (  إلىمن املبحوث النظر  
الشا عبر  لها  املجموعات  .شةرؤيته  املستخدمة يف  العناوين  أحجام  بني  الفروق  ولقياس 

  : التاليكما يوضح اجلدول    one-way anoveمت استخدام اختبار الثالثة

  ) يوضح متوسط الفروق بني أحجام العناوين يف املجموعات الثالثة 8(جدول 

املتوسط   العدد  املجموعات
  احلسابي

االنحراف 
  املعياري 

اخلطأ يف  
  راف االنح

  %95 مستوىمتوسط الثقة عند 

  األقل  ستوىامل  األعلى  ستوىامل

  1.5989  1.0678  12984. 71116.  1.3333  30  1املجموعة 
  2.1722  1.6945  11679.  63968.  1.9333  30  2املجموعة 
  3.0279  2.5721  11142.  61026.  2.8000  30  3املجموعة 
  2.2079  1.8365  09345.  88658.  2.0222  90  املجموع

نقطة) يف   22-20-  18اجتاه حجم العنوان(  متوسط  أن،  يتضح من اجلدول السابق
  نقطة)   22-20-18(   حجم العنواناجتاه    متوسطكان  و  ،1.3333  بلغ   األولىاملجموعة  

نقطة) يف    18-20-22اجتاه حجم العنوان(  متوسطوكان    ،1.9333ثانيةاملجموعة ال  يف
ال يدل  ،  2.8000 ثالثةاملجموعة  الفروق    على  مما  جاءت   الثالث   املتوسطات  بني أن 
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كما    ،نقطة  22لعنوان من األكبر لألصغر  يبلغ اجتاه حجم ا  حيثثالثة  لصالح املجموعة ال
الثالثقيمة    بلغت املجموعات  بني  يف  2.0222ةالفروق  العنوان  حجم  أهمية  وترجع   ،

يقدمه العنوان من   ما  إلى عنها   املوضوعات التي يبحث   إلىجذب انتباه القارئ وتوجيهه  
املقاللعطي  ي  موجز موضوع  عن  فكرة  أحد  لقارئ  فهو  األساسية  ،  تخبر    التيالعناصر 

دون قراءة محتويات    العناوينسح  مب   يقوم القارئ غالًبا ما  ، ودور حوله املقال يالقارئ مبا  
ا  كم  رؤيته بسهولة التي تساعد يف    ةالسمة الرئيسوضوع، لذا يعد حجم العنوان املالئم  امل

، حيث يساعد اختيار حجم العنوان املالئم يف  القارئانتباه    وتوجيه  على جذب  أنه يعمل
يسهل   وبشكل  واضحة  بصورة  تظهر  الكلمات  ودون   علىجعل  بسرعة  التقاطها  العني 

أو أصغر عما هو   أكبر  أو إجهاد، ففي حالة استخدم املصمم الصحفي أحجام  تشويش 
الكلمات مما يقلل من جاذبية العنوان ويؤثر    علىني  تثبيت أكبر للع  إلىمناسب يؤدي ذلك  

ال يعد كما    ،بالسلب يف عملية القراءة ويف حاالت كثيرة ميتنع القارئ عن متابعة القراءة
أكثر ف العنوان الصغير احلجم   ليةعا العنوان كبير احلجم  السلبي   من  تأثيره  فلكل منهما 

جت  على فيه  مبالغ  بشكل  الكبيرة  فاألحجام  من  القارئ،  قليلة  مالمح  تلتقط  العني  عل 
رؤية بعض    تثبيتها وانتقالها من كلمة ألخرى، كما أن األحجام الصغيرة تعوق  الكلمة أثناء
لذا البد أن يأخذ املصمم يف اعتباره أن يكون حجم    ا يسبب اإلجهاد للقارئ؛الكلمات مم

وضوحً  أكثر  ومحتوى العنوان  الشاشة  مساحة  يالئم  بشكل  ويو  ا  اجلدول كلماته،  ضح 
العنوان (  وميكن    ،مجموعات البحث  لدىنقطة) كان األكثر مالئمة    22السابق أن حجم 

التي جتعلها  د الكلمات التي يتضمنها العنوان  مة ذلك احلجم لعدمالء  إلىأن يرجع ذلك  
وجاذ واضح  بشكل  أخرىتظهر  ناحية  ومن  القارئ،  النتباه  العنوان   ب  حجم  ظهر 

األك  علىنقطة)  22( الشاشةثر  أنه  حلجم  الكبير مالءمة  التكنولوجي  التطور  فمع   ،
اإلخبارية   القراء    للحدث والتغطية  معظم  يرغب  بلحظة  يف  الياملتواصلة حلظة  مسح وم 

للتعرف   سريع  بشكل  املستجدات  علىالعنوان  األكثر    ؛آخر  هو  األكبر  العنوان  يعد  لذا 
  تأثيًرا وجذبًا لالنتباه.  

  بني أحجام العناوين املجموعات الثالثة ) يوضح اختبار الفروق9جدول (

مجموع   
  املربعات

االنحراف 
  املعياري 

متوسط  
  مستوى  درجة احلرية   املربعات

  الداللة
  16.311  2  32.622  املجموعاتبني 

  429.  87  37.333  داخل املجموعات   000.  38.011
    89  69.956  املجموع
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  الثالث  أحجام العناوين بني    صائيةإح ود فروق ذات داللة  جو   على يدل اجلدول السابق  
الداللة    نقطة)  18-20-22( قيمة  أقل  000.بلغت  ألن  نرفض    ،0.5من    وهي  لذا 

الصفري   وجود  القائلالفرض  الثالث  بعدم  العناوين  أحجام  بني  القارئ  فروق  وإدراك   ،
رئ  ، وإدراك القافروق بني أحجام العناوين الثالث  لها، ونقبل الفرض البديل القائل بوجود

  لها.

  ) يوضح املقارنات املتعددة بني املجموعات اللونية الثالثة 10جدول (

  املجموعات
متوسط  

االختالف بني  
  املجموعات

اخلطأ يف  
االنحراف  

  املعياري 

  مستوى
  الداللة 

 مستوىمتوسط الثقة عند 
95 %  

  ستوىامل
  األقل 

  ستوىامل
  األعلى 

املجموعة  
  األولى 

الثانية   عةاملجمو
  لثالثة ااملجموعة 

-.60000 
-1.46667  

.169140  

.169140  
.0020  

0.000  
-1.0033  
-.18700  

-.1967 
-1.0634  

املجموعة  
  الثانية

 األولى ةاملجموع
  لثالثة املجموعة ا

.60000 
-.86667  

.169140  

.169140  
.0020  

0.000  
.1967 

-1.2700  
1.0033 
-.4634  

املجموعة  
  الثالثة 

 األولىة املجموع
  الثانية املجموعة 

1.46667 
86667  

.169140  

.169140  
0.000  
0.000  

1.0634 
.4634  

1.8700 
1.2700  

أحجام العناوين  بني  جد فروق ذات داللة  توأنه    علىمن اجلدول السابق التأكيد  يتبني  
كما يتضح من اجلدول (ألن    الثالث الدالالت  وهي   )0.000، و0.000، و0.002قيم 

وجود فروق ذات داللة  بالقائل    بديلفرض المما يدل على قبول ال  ،0. 0.5من  قلأقيم  
جملة من    إلىويتم عزو ذلك    ،للعنوانوإدراك املجموعات    العناوينأحجام  بني    إحصائية

  فكلما كان اتساع السطر مالئًما الجتاه حركة   ،اتساع السطر وعدد كلماته  األسباب منها
تناسب عدد الكلمات يف    بأهمية  كبير، ويرتبط ذلك بشكل  القارئ كان أكثر جذبًا لالنتباه

أجل   من  العنوان  حجم  مع  الواحد  العنوان  السطر  يتضمن  من   علىأن  الكايف  العدد 
واضًحا  الكلمات العنوان  مضمون  جتعل  القالتي  من  وتعزز  دون ،  للقارئ  القرائية  درات 
حيث يقوم القارئ يف البداية مبسح    ،، كما يعد حجم شاشة احلاسوب عامًال مؤثًراإجهاده
تصيبه  عناوي قد  قصيرة  أفقية  بحركات  مقيًدا  يجعله  مما  سريع  بشكل  الصفحة  ن 

باإلجهاد واإلرباك وتكون أقل إفادة يف حالة كان العنوان صغير احلجم بشكل غير متالئم  
ب التوازن  تطل ، لذا ميكن القول أن حتديد حجم العنوان املالئم يمع اتساعه أو عدد كلماته

أن يراعيه يجب  ، وهو ما  تكون غنية باملعلومات عن املقالبني كونها قصيرة وواضحة، وأن  
  .املصمم يف اختيار حجم العنوان

بني اجتاه حجم الصورة   إحصائيةفروق ذات داللة توجد الثالث: ال بالنسبة للفرض  ثالًثا:
  املستخدم للمضمون اإلخباري.صغير) وسرعة إدراك  -متوسط  –على الصفحة (كبير 
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  ةمتوسط  –  ة(كبيرعلى الصفحة  حجم الصورة  اجتاه  ا الفرض  تختبر الدراسة يف هذ
ا يف تقدمي املستطيل بوصفه األكثر استخدامً   شكل الصورة  علىالتركيز    ، ومت  ) ةصغير  -

بيكسل، والصورة    200×415وبلغ حجم الصورة الكبيرة    ،  الصور يف املواقع اإللكترونية 
احلجم   والصورة    200×278املتوسطة  كمتغير    ،بيكسل  130×170الصغيرة  بكسل، 

  ، وهو املتغير التابع  سرعة إدراك املستخدم للمضمون اإلخباريتأثيره على    مدىو  ،مستقل
مع مراعاة   اوعدد مرات تكراره  الصورةيف وجود متغيرات وسيطة التي تتمثل يف موقع  

نوع اخلط يف  وتثبيت ما دون ذلك من متغيرات يف النموذج التجريبي كتثبيت الشكل العام  
املبحوثني   توجيه  مت  حيث  واملتون،  فقط  إلىالنظر    إلىالعناوين  التعرض    الصور  قبل 

ة باجتاه السؤال املطروح واستبعاد ما ليس له عالق  علىتتم اإلجابة بدقة    حتىللنموذج  
  . حجم الصورة

  النماذج التجريبية اخلاصة بالفرض الثالث.

  

  بسرعة إدراك املستخدم للمضمون اإلخباري حجم الصورة) منوذج من مناذج قياس ارتباط 4شكل (

واحدً  السابق  النموذج  ثالثةيعد  من  لقياس  ا  تصميمها  اجتاه    مناذج مت  حجم  ارتباط 
اإلخباري  الصورة  للمضمون  املستخدم  إدراك  محتويةً  بسرعة  النماذج  تصميم  مت  وقد   ،

مختلفة  على   مختلفة  أخبار  املرفق   اوفقً   واملحتوى  احلجميصحبها صور  بهللخبر  مت  ة   ،
الترتيبمنعلى الصفحة بترتيب معني ويختلف كل    اتوزيعه يطلب    ، ثموذج عن اآلخر يف 

النظر   ) حسب 3-2-1من (  الصوريطلب منه ترتيب    ثم  ،فقط  صورال   إلىمن املبحوث 
الشاشة عبر  لها  بنيو  ،رؤيته  الفروق  املجموعات   لقياس  يف  املستخدمة  الصور  أحجام 

  : التاليكما يوضح اجلدول    one-way anoveمت استخدام اختبار الثالثة
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  ) يوضح متوسط الفروق بني أحجام الصور يف املجموعات الثالثة 11(جدول 

املتوسط   العدد  املجموعات
  احلسابي

االنحراف 
  املعياري 

اخلطأ يف  
  االنحراف 

  %95 مستوىمتوسط الثقة عند 

  األقل  ستوىامل  األعلى  ستوىامل
  1.7051  1.1615  13290. 72793. 1.4333  30  1املجموعة 
  1.9799  1.4201  13688.  74971.  1.7000  30  2املجموعة 
  2.8026  2.1308  16424.  89955.  2.4667  30  3املجموعة 
  2.0556  1.6778  09507.  90193.  1.8667  90  املجموع

كبيرة)    -متوسطة  -اجتاه حجم الصورة(صغيرة  متوسط  أن،  يتضح من اجلدول السابق
صغيرة    –متوسطة  (  حجم الصورةاجتاه    متوسطكان  و،  1.433  بلغ  األولىعة  يف املجمو

ال  يف  كبيرة)   - (كبيرة  ،1.7000ثانيةاملجموعة  الصورة  حجم  اجتاه  متوسط  -وكان 
الثالثة  -متوسطة   املجموعة  يف  يدل    ،2.4667 صغيرة)  بني    علىمما  الفروق  أن 

الثالث ك  املتوسطات  حيث  الثالثة  املجموعة  لصالح  اجتجاءت  من  ان  الصورة  حجم  اه 
لألصغر الثالثاألكبر  املجموعات  بني  الفروق  قيمة  بلغت  كما  لصالح     1.8667ة، 

املجموعة الثالثة حيث جاءت الصورة الكبيرة يف الترتيب األول تالها املتوسطة فالصغيرة،  
ملا   ذلك  تفسير  حجم وميكن  به  توضيح   الكبيرة   الصورة  يتميز  يف  ودورها  أهمية   من 

ومحتوى   املوضوع  أو  البصرية،  ئثراإاخلبر  باملعلومات  تفاصيل جتذب  ه  من  تتضمنه  ملا 
ح القارئ،  القارئ  انتباه  يبدأ  املقال  يث  إدراك  أبتصفح  محاوًال  اخلبر  يستحق  إو  كان  ن 

بالدور األكبر يف اجتذاب انتباه ذات احلجم الكبير    القراءة من عدمه، وهنا تقوم الصورة
املو نحو  وتوجيهه  الفور القارئ  على  الصحفي  تكون   علىو  ،ضوع  أن  أهمية  من  الرغم 

كبيرة، أنه   الصورة  الصورة    إال  تكون  أن  وأبعادها   واضحةيجب  جوانبها  بكل  الشكل، 
أهميتها؛ لذا يجب    مدىاملالئم و  الوضوح البد وأن يتناسب مع حجمهاوتفاصيلها، وهذا  

  إلى احلد الذي ال يجذب   جًداة صغيرة  املصمم أن يأخذ يف اعتباره  أال تكون الصور  على
القارئ   مدرك  إليهاانتباه  غير  القارئ  يجعل  الصورة  ألن صغر حجم  بشكل تفاصيلها  ل، 

يؤثر سلبً كامل الصغير  أن احلجم  إلى  إضافة  إلى  ،  يؤدي  الصحف، مما  ا على مخرجي 
ناسب عدم إعطاء املادة اخلبرية املصاحبة األهمية املكانية املناسبة لها، كما أن احلجم امل

ا، إلى احلد الذي ميكن  الصورة املصاحبة للموضوع كبيرة أو كبيرة جدً ال يعني أن تكون  
انطباعً  تعطي  أن  مزدحمة  معه  تكون  أن  أو  الصحفي،  اخلبر  أهمية  مع  يتناسب  ال  ا 

واضحة غير  تفاصيلها  تكون  أن  أو  املهمة،  غير  معظم    على ف  ، بالتفاصيل  أن  من  الرغم 
، إال أنه  ية بدًءا من الصورة األكبر حجًمابتصفح املواقع الصحف  البدء  إلىالقراء مييلون  
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والتي  البصرية،  لتفاصيلها  الصورة  حجم  وتناسب  مالئمة  االعتبار  يف  يؤخذ  وأن  البد 
  . ا لالنتباه وتوجيًها لبصر القارئجتعلها األكثر وضوًحا وجذبً 

  أحجام الصور يف املجموعات الثالثة  ) يوضح الفروق بني12جدول (
مجموع   

  املربعات
االنحراف 

  املعياري 
متوسط  
  درجة احلرية   املربعات

  مستوى
  الداللة

  8.633  2 17.267  بني املجموعات
  634.  87  55.133  داخل املجموعات   000.  13.623

    89  72.400  املجموع

  أحجام الصور الثالثة   بني  إحصائيةفروق ذات داللة    وجود  علىيدل اجلدول السابق  
لذا   ،0.5من    صغرأوهي    0.000كانت    ألن قيمة الداللة  الصغيرة)   -املتوسطة  -(الكبيرة

(الكبيرة،   الثالثة  الصور  أحجام  بني  فروق  وجود  بعدم  القائل  الصفري  الفرض  نرفض 
بني   فروق  بوجود  القائل  البديل  بالفرض  ونقبل  له،  القارئ  وإدراك  الصغيرة)  املتوسطة، 

  سطة، الصغيرة) وإدراك القارئ له. م الصور الثالثة (الكبيرة، املتوأحجا

  أحجام الصور يف املجموعات الثالثة  ) يوضح املقارنات املتعددة بني13جدول (

  املجموعات
متوسط  

االختالف بني  
  املجموعات

اخلطأ يف  
االنحراف  

  املعياري 

  مستوى
  الداللة 

 مستوىمتوسط الثقة عند 
95 %  

  ستوىامل
  األقل 

  ستوىامل
  األعلى 

املجموعة  
  ولى األ

املجموعة الثانية  
  املجموعة الثالثة 

-.26667 
-1.03333 

.205540  

.205540  
.4000  

0.000  
-.7568  

-1.5234  
.2234 

-.5432  
املجموعة  

  الثانية
 األولىاملجموعة 

  املجموعة الثالثة 
.26667 
.76667  

.205540  

.205540  
.4000  

0.001  
-.2234 

-1.2568  
.7568 

-.2766  
املجموعة  

  الثالثة 
 األولىعة املجمو

  املجموعة الثانية 
1.03333 
.76667  

.205540  

.205540  
0.000  
0.001  

.5432 

.2766  
1.5234 
1.2568  

التأكيد  يتبني   السابق  أحجام الصور  بني  جد فروق ذات داللة  توأنه    علىمن اجلدول 
وهي    ،)0.001، و0.000، و0.0400اجلدول (قيم الدالالت كما يتضح من  ألن    الثالثة

ال  0. 0.5من  قل أقيم   الفرض  وجود فروق ذات داللة  بالقائل    بديلمما يدل على قبول 
املجموعات    الصورأحجام  بني    إحصائية ذلك  ،  للصوروإدراك  عزو  من    إلى ويتم  جملة 

واملتوسطة،    أهمية األخذ يف االعتبار التنويع يف استخدام الصور الكبيرة    األسباب منها
األحجام    إلىألن العني تنجذب  ا يف جذب االنتباه،  التنويع يف األحجام يكون مؤثرً   حيث إن

أحجام   الثالثة  وجود  حالة  يف  املتوسطة  األحجام  وتتجاهل  والصغيرة    على الكبيرة 
فالتنويعالصفحة أحجام  ،  االرتباط  املتجاورة  والصغيرة  الكبيرةر  الصو   بني  بني    يقوي 
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، كما )43(غير متنافسة  ويجعلها  ،أخري أكثر ساللة  إلى صورة    من االنتقال    ويجعل  الصور، 
مالء من  أن  يعد  ملضمونها  الصورة  حجم  املصمم  أمة  اختيار  يف  تؤثر  التي  األسباب  هم 

الشخصية   الصور  حالة  ففي  املالئم،  الصورة  وضعها    يرىللحجم  أفضلية    على املصمم 
املتوسط  أو  الصغير  يف    ،احلجم  تتضمن  ال  الشخصية  الصور  بأن  ذلك  تفسير  وميكن 

م العديد  كبير  داخلها  بحجم  وضعها  تتطلب  التي  التفاصيل  كما    على ن  ن أالصفحة، 
تخدام الصور املوضوعية ومع ما حتتويه من تفاصيل دقيقة يتطلب وضعها بحجم كبير اس

يتناسب مع أهميتها وال يؤثر يف عملية جذبها لالنتباه، كما يؤثر موقع الصورة يف توجيهها  
كبير بحجم  الصورة  وضع  حيث  القارئ  األهمية    النتباه  موقع  بحيث    علىيف  الصفحة 

تقع   أول عنصر  و  عليهيجعلها  املوقع  أثناء تصفح  القارئ  أكثر جذبًا   بالتالي عني  يجعلها 
  ا النتباه القارئ. وتوجيهً 

للفرض    رابًعا: داللة  توجد  ال  بالنسبة  ذات  على    إحصائيةفروق  الصورة  شكل  اجتاه  بني 
  ك املستخدم للمضمون اإلخباري.دائرة) وسرعة إدرا  -مربع  -الصفحة (مستطيل

 - مربع  -(مستطيلعلى الصفحة  شكل الصورة  اجتاه  تختبر الدراسة يف هذا الفرض  
وهو   سرعة إدراك املستخدم للمضمون اإلخباريعلى  تأثيره    مدىكمتغير مستقل و  دائرة)

مع   ،اوعدد مرات تكراره   الصورتتمثل يف موقع  ، يف وجود متغيرات وسيطة  املتغير التابع
العام  مت  منمراعاة تثبيت ما دون ذلك   التجريبي كتثبيت الشكل  النموذج  نوع  وغيرات يف 

املبحوثني   توجيه  مت  حيث  واملتون،  العناوين  يف  التعرض   للصورالنظر    إلىاخلط  قبل 
السؤال املطروح واستبعاد ما ليس له عالقة باجتاه   علىتتم اإلجابة بدقة    حتىللنموذج  

  . شكل الصورة
  الرابع.لتجريبية اخلاصة بالفرض النماذج ا

  

  بسرعة إدراك املستخدم للمضمون اإلخباري شكل الصورة) منوذج من مناذج قياس ارتباط 5شكل (
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واحدً  السابق  النموذج  اجتاه    ايعد  ارتباط  لقياس  تصميمها  ثالثة مناذج مت   شكل من 
النما تصميم  مت  وقد  اإلخباري،  للمضمون  املستخدم  إدراك  بسرعة  محتويةً  الصورة  ذج 

مختلفة    على صور  يصحبها  مختلفة  وفقً   الشكلأخبار  مت    اواملحتوي  به،  املرفقة  للخبر 
الترتيب، ثم يطلب    علىتوزيعها   الصفحة بترتيب معني ويختلف كل منوذج عن اآلخر يف 

النظر   ) حسب 3-2-1الصور فقط، ثم يطلب منه ترتيب الصور من (  إلىمن املبحوث 
 .رؤيته لها عبر الشاشة

الدائرة) املستخدمة يف املجموعات   -املربع  -أشكال الصور(املستطيل  لقياس الفروق بني و

  : التاليكما يوضح اجلدول    one-way anoveاختبار مت استخدام الثالثة

  ) يوضح متوسط الفروق بني أشكال الصور يف املجموعات الثالثة 14(جدول 

املتوسط    العدد  املجموعات
  احلسابي

االنحراف  
  ياري املع

اخلطأ يف  
  االنحراف 

  % 95 مستوىمتوسط الثقة عند 

  األقل  ستوىامل  األعلى  ستوىامل

 2.7878 2.2789 12441. 68145. 2.5333  30  1املجموعة 

 2.4622 1.8711 14450. 79148. 2.1667  30  2املجموعة 

 2.2301 1.5033 17768. 97320. 1.8667  30  3املجموعة 

  2.3690  2.0088  09063.  85977.  2.1889  90  املجموع 

دائرة) يف  - مربع -اجتاه شكل الصورة(مستطيل متوسط  أن، يتضح من اجلدول السابق
الصورة اجتاه    متوسطكان  و،  2.5333  بلغ  األولىاملجموعة    - مستطيل  -دائرة(  شكل 

  - دائرة    –مربع  الصورة (  شكلوكان متوسط اجتاه    ،2.1667ثانيةاملجموعة ال  يف  مربع)
أن الفروق بني املتوسطات الثالثة    على مما يدل   ،1.8667 يف املجموعة الثالثة) مستطيل

،  دائرة)    -مربع  -(مستطيلالصورة    شكلحيث كان اجتاه    األولىجاءت لصالح املجموعة  
الثالث املجموعات  الفروق بني  الثالثة حيث     2.1889كما بلغت قيمة  لصالح املجموعة 

ذلك بأن   ، وميكن تفسيردائرة فاملربع األول تالها ال  يف الترتيب  املستطيلة  جاءت الصورة 
جذبًا   املستطيلة  الصورة   شكل أكثر  أنها  كما  العني،  لها  ترتاح  التي  األشكال  أكثر  من 

إنلالنتباه   يؤثر    هاحيث  قد  والدائرية، مما  املربعة  الصور  من  أكبر  عرضًيا  حيًزا  تشغل 
االنتباه   جذب  يف  للمشاه،  إليهابدوره  توحي  أكبرألنها  حجمها  أن  خادع  بشكل  ،  )44(د 

ما يتميز به الشكل املستطيل يف تصميم احلواف اخلارجية للصورة بشكل   إلى باإلضافة  
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و  وتفاصيلها  محتواها  مع  دون    بالتالييتالءم  وسهولة  بسرعة  ملضمونها  القارئ  إدراك 
اسب مع  ع املالئم الذي يتنإجهاد بصري، كما أنها تعطي للمصمم احلرية يف اختيار املوق

  لدى نها من األشكال املفضلة  أب  الدائرية   الصور   الصفحة، كما تتميز   على أهمية املوضوع  
ما يتميز به إطارها اخلارجي املتصل دون حدود   إلىالقارئ واملريحة للعني، ويرجع ذلك  

  ة للصورة، أو توقف أو متييز لبداية أو نهاية مما يعطي شعورًا للقارئ باحلركة اخلارجي
أكثر    إليهاعن الصور املربعة، مما قد يجعل جذب االنتباه    ة مختلف   مالمحذات    كما أنها 

، وفيما يتعلق بالصور املربعة جند أنها األقل جذبًا لالنتباه املربع  ذات الشكل  من الصور 
وصالبة،  تظهر بشكل أكثر جموًدا    يجعلهاالذي  تساوي حدودها األربعة    إلىويرجع ذلك  

ينص ال  ما  فاباستخدام  حوهو  لعدم  بكثرة  توجيهه،  عليه  أو  القارئ  انتباه  جذب  يف  ته 
  نفور القارئ من متابعة التصفح.  بالتاليو

  أشكال الصور يف املجموعات الثالثة ) يوضح اختبار الفروق بني15جدول (
مجموع    

  املربعات
االنحراف  

  املعياري 
متوسط  
  درجة احلرية   املربعات

  مستوى
  الداللة 

  3.344  2 6.689  بني املجموعات
  679.  87  59.100  داخل املجموعات   009.  4.923

    89  65.789  املجموع 

أشكال الصور الثالثة    بني   إحصائيةفروق ذات داللة    وجود  على يدل اجلدول السابق  
الداللة  الدائرة)   -املربع  -(املستطيل لذا   ،0.5من    صغرأوهي    009. 0كانت    ألن قيمة 

 - املستطيلود فروق بني أشكال الصور الثالثة ( نرفض الفرض الصفري القائل بعدم وج
) وإدراك القارئ له، ونقبل بالفرض البديل القائل بوجود فروق بني أشكال الدائرة   - املربع

  ) وإدراك القارئ له. الدائرة  -املربع -املستطيلالصور الثالثة (

  أشكال الصور يف املجموعات الثالثة  ) يوضح املقارنات املتعددة بني16جدول (

  املجموعات
متوسط  

االختالف بني  
  املجموعات

اخلطأ يف  
االنحراف  

  املعياري 

  مستوى
  الداللة 

 مستوىمتوسط الثقة عند 
95 %  

  ستوىامل
  األقل 

  ستوىامل
  األعلى 

املجموعة  
  األولى 

املجموعة الثانية  
  املجموعة الثالثة 

-.30000 
-.66667 

.212810  

.212810  
.3400  

0.007  
-.7568  

-1.5234  
.2234 

-.5432  
املجموعة  

  الثانية
 األولىاملجموعة 

  املجموعة الثالثة 
.30000 

-.36667  
.212810  
.212810  

.3400  
0.202  

-.2234 
-1.2568  

.7568 
-.2766  

املجموعة  
  الثالثة 

 األولىاملجموعة 
  املجموعة الثانية 

.66667 

.36667  
.212810  
.212810  

0.007  
0.202  

.5432 

.2766  
1.5234 
1.2568  
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التأكيد  يتبني   السابق  أشكال الصور  بني  جد فروق ذات داللة  توأنه    علىمن اجلدول 
وهي    ،)0.202، و0.007، و0.340اجلدول (قيم الدالالت كما يتضح من  ألن    الثالثة
ال   0.5من  قلأقيم   الفرض  قبول  على  يدل  داللة  بالقائل    بديلمما  ذات  فروق  وجود 

الصوربني    إحصائية املجموعات    أحجام  ذلك    ،للصوروإدراك  عزو  من    إلى ويتم  جملة 
القارئ من رؤية الصور بشكل   عليهما اعتاد    إلىأهمية األخذ يف االعتبار    األسباب منها

ب أن يأخذ  صغر حجم الشاشة حيث يج  إلى   باإلضافةمستطيل أكثر من أي شكل آخر،  
اعتباره مالء تشغله  املصمم يف  الذي  واحليز  مع حجمها  الصورة  ة  الصفح   علىمة شكل 

وضوح مضمونها ومحتواها، كما أن اإلكثار من استخدام األشكال الثالثة    علىمبا ال يؤثر  
املختلفة  يجع األشكال  تظهر  حيث  معقد  بشكل  تظهر  الصفحة  بشكل   علىل  الصفحة 

ما يشعر به من إجهاد    بالتالي و  ، التركيز  على وهنا يبدأ القارئ يف فقد قدرته    ، متصارع
  لصفحة. ا  ىبصري يجعله ينفر من عل

  مناقشة نتائج الدراسة: 
الدراسة     لنتائج  انتباه ُمي   ،وفًقا  جتذب  التي  واملثيرات  املتغيرات  بتعدد  القول  كن 

الرغم من تعدد تلك املتغيرات إال    وعلى وتوجه بصره باجتاه املضمون اإلخباري،  القارئ  
 ل بأهمية متغير ؛ أي أنه ال ميكن القوعن املتغيرات األخرى  مبنأىأنه ال تعمل إحداهما  

 هي العنصر الرئيس و   الصحفي  وضوعمكونات املحيث تعد تلك املتغيرات أحد  ،  ر عن آخ
فعند توافر  الصفحة،    علىال ميكن إدراك أي شيء    ثيراتفبدون هذه امل  ؛يف جذب االنتباه

  الجتاهات القارئ. وأكثر اتساًقا  جذبًا لالنتباه   أكثرجتعل املوضوع معظم تلك املتغيرات 

يف   املتعددة  هالبصري ومناذجنظريات البحث  توظيف   االعتبار  يفألخذ  ا  أنه يجب  كما
  توزيع عناصر والبحث البصري    أثناء مرحلةجتاه األمثل  حتديد اال  ساعدي  التصميم، حيث

عل رسم    ى التصميم  يف  للتصميم،    املزاجالصفحة  يف  أكما  العام  املصممني  تساعد  نها 
البنائية على  التي تساعده يف ترتيب العناصر  صفحة  لى الحتديد مناطق الضعف والقوة ع

الصفحة بشكل جيد وجاذب النتباه القارئ، كما أنها تعمل كدليل إرشادي بصري للقارئ  
من املوضوعات األكثر    ايف حتديد نقاط البدء التي يبدأ من خاللها يف مسح صفحته بدءً 

بالترتيب األمثل للعناصر    قراره  يتخذ املصمم الصحفي  وهنا يجب أن  األقل،  إلىأهمية  
كبر على جناح التصميم يف توجيه عني املشاهد ملا ائية بحرص شديد، ألن له األثر األالبن
  . االستقرار والثباتو يجعل املوقع يتميز بالهدوء  بالتاليده بالضبط، ويتر

الدراسة   املضمون   وجود  عدم   إلىتوصلت  وإدراك  العنوان  لون  اجتاه  بني  فروق 
اء أيا ما كان  األلوان الثالثة املستخدمة يف الدراسة باهتمام القرّ   حتظىيث  ح  اإلخباري،
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العنوان لون  كا  علىو،  اجتاه  ذلك  من  جذبً الرغم  األكثر  األحمر  اللون  القارئ، ن  النتباه    ا 
مب ذلك  تفسير  من  وميكن  األحمر  اللون  به  يتميز  القارئ    على  قدرةا  انتباه  جذب 
بأقوى  حيث يتميز اللون األحمر    ،العنوان دون إجهاد  لىع   القارئواالحتفاظ بتركيز بصر  

العنوان دون   ارئ وسرعة إدراكه لكلمات أو محتوىجذبه النتباه الق  بالتاليو   ،طول موجي 
لتركيزه، أو فقد  القارئ  العنوان من األكبر لألصغر   إجهاد  -22(    كما جاء اجتاه حجم 

جذبً نقطة20-18 األكثر  القارئ)  النتباه  ذل   ،ا  بالنسبة  احلجأن  إلى  ك  ويرجع  األكبر  م 
وفقً للخطوط   األصغر  احلجم  من  أكثر  للعنوان  االنتباه  القراءة  ايجذب  كما  الجتاه  ن أ، 

أن ذلك ال يعني أن إال    ،القارئ   لدىحجم العنوان الكبير يدعم من أهمية مضمون العنوان  
أل العنوان مالئًما  كان حجم  فكلما  بشكل مطلق،  كبيًرا  العنوان  العنوان يكون حجم  همية 

اظ وضوح مالمح احلروف بشكل يساعد يف االحتف  بالتاليكان أكثر جذبًا النتباه القارئ و
  . بانتباه القارئ وعدم إصابته باإلجهاد

كان اجتاه كان هناك فروق بني اجتاهات حجم الصورة، حيث    وفيما يتعلق باجتاه حجم 
(كبيرة األكبر لألصغر  من  الصور  لالنتباه حيث  صغيرة)    -متوسطة  - حجم  األكثر جذبًا 

الصورة   انتباهالصفحة  على  االهتمامبؤرة  الكبيرة  تشكل  جتذب  حيث   إليها   القارئ  ، 
ال  على أهمية  األكثر  بوصفها   بالنسبة  أما  جاءجتاه  الصفحة،  الصور  الفروق  شكل  ت 

ما يتميز به الشكل   إلى، ويرجع ذلك  مربع)   -دائرة  -لصالح اجتاه شكل الصور(مستطيلة
استخداًما  املست األكثر  الشكل  بوصفه  الصحفية،  علىطيل  جذبًا    بالتاليو  املواقع  األكثر 

  لالنتباه دون غيرها من األشكال.

  توصيات الدراسة: 

البحوث اإلعالمية عامة والتصميم خاصة   -1 البحث  اجتاه  باجتاه نظريات ومناذج 

يف  ،البصري افتراضاتها  من  عامة  واالستفادة  قواعد  املواقل  وضع  ع  تصميم 

يوائملصحفية  ا يف    بشكل  السريع  واملضامني  الوصول  التطور  للمعلومات 

 اإلخبارية. 

و -2 التصميم  مجال  يف  العلمي  البحث  بني  وإجراء    الربط  الصناعى  القطاع  بني 

 بناًء على متطلبات املواقع الصحفية. البحوث

أسس    ىاالجتاه نحو الدراسات التجريبية والتقوميية بشكل يساعد يف الوصول إل -3

      تطورًا.بناء مواقع صحفية أكثر    املصممني يف لدىإخراجية  قواعدو
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