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 اسم الباحث: الطيب أحمد محمد الصادق.
 الدرجة العلمية: الدكتوراه.

 درجة المنح: مرتبة الشرف األولي.
 جامعة األزهر. –جهة المنح: كلية اإلعالم 

 ص: الصحافة والنشر.التخص
 م.2018سنة المنح 

 مقدمة
من المعروف أنَّ اإلخراج الصحفي يوصف بأنَّه عملية مركبة تضم كاًل من التصميم     

والتيبوغرافيا، اهتم الباحث بدراسة جانب واحد ومحدد في هذه الدراسة من فن اإلخراج الصحفي 
لكترونية المتخصصة   لما لاا من أهمية للمجالت اإل -البنائية  -وهو) العناصر التيبوغرافية 

وداللة وظيفية تادف المجالت اإللكترونية تبياناا، وبذلك يكون الغرض من استخدام العناصر 
البنائية هو االستخدام األمثل لاا بكيفية مندمجة ومتكاملة من أجل تقديم رسالة تواصلية قادرة على 

فسه مع القدرات اإلدراكية للجماور وتحديد الاوية تلبية احتياجات الجماور، وتتكيف في الوقت ن
عطائاا مالمح يدركاا المستخدم بشكل فوري وسريع .  الشكلية للمجالت اإللكترونية المتخصصة وا 

 مشكلة الدراسة:
تحليل العناصر البنائية التقليدية وغير التقليدية المكونة مشكلة هذه الدراسة في: تحددت     

المتخصصة ومدى مساهمتاا في جذب القراء وتفضيالتام، ومعرفة األدوات للمجالت اإللكترونية 
وذلك بالتطبيق  ،التفاعلية التي تتيحاا مواقع المجالت اإللكترونية المتخصصة عينة الدراسة لقرائاا

على المجالت اإللكترونية المتخصصة في مصر بادف التوصل إلى نتائج يمكن تعميماا، 
فضيالت القراء للعناصر البنائية في مواقع المجالت اإللكترونية محل باإلضافة إلى قياس مدى ت

الدراسة والكشف عن طبيعة المشكالت والصعوبات التي تواجاام أثناء تصفحاا مع إجراء دراسة 
 ميدانية على قراء المجالت اإللكترونية المتخصصة.

 أهمية الدراسة: 
اإللكترونيتتتتتة المتخصصتتتتتة ودورهتتتتتا استتتتتتمدت الدراستتتتتة أهميتاتتتتتا متتتتتن ختتتتتالل أهميتتتتتة المجتتتتتالت  .1

كمصتتتتدر إخبتتتتاري وتحليلتتتتتي متخصتتتتق ومتعمتتتتتق ياتتتتتم بالقضتتتتايا والموضتتتتتوعات فتتتتي مجتتتتتال 
 معين له جماور محدد يتمتع بسمات معينة.
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كشتتتتتفت الدراستتتتتة عتتتتتن الصتتتتتعوبات التتتتتتي يواجااتتتتتا مستتتتتتخدمو مواقتتتتتع المجتتتتتالت اإللكترونيتتتتتة  .2
ام بتحتتتتتتديث الشتتتتتتكل المتخصصتتتتتتة والعمتتتتتتل علتتتتتتى تجنتتتتتتب هتتتتتتذه الصتتتتتتعوبات ستتتتتتواء عنتتتتتتد القيتتتتتت

 اإلخراجي لمواقعاا أو عند تصميم مواقع جديدة.
إمكانيتتتتتة االستتتتتتفادة متتتتتن نتتتتتتائج الدراستتتتتة التحليليتتتتتة والميدانيتتتتتة فتتتتتي التعتتتتترف علتتتتتى تفضتتتتتيالت  .3

القتتتتتتراء للعناصتتتتتتر البنائيتتتتتتة فتتتتتتي المجتتتتتتالت اإللكترونيتتتتتتة المتخصصتتتتتتة ومتتتتتتدى رضتتتتتتاهم عتتتتتتن 
ن جتتتتتتتودة إختتتتتتتراج المجتتتتتتتالت تصتتتتتتتميم هتتتتتتتذه المواقتتتتتتتع والعمتتتتتتتل علتتتتتتتى تلبيتتتتتتتة رغبتتتتتتتاتام لتحستتتتتتتي
 اإللكترونية وتسايل عملية القراءة وجذب انتباهام للموضوعات.

 أهداف الدراسة:
 الدراسة إلي تحقيق عدة أهداف مناا : سعت

رصتتتتتتد العناصتتتتتتتر البنائيتتتتتتتة المختلفتتتتتتتة المكونتتتتتتة لواجاتتتتتتتة المجتتتتتتتالت اإللكترونيتتتتتتتة المتخصصتتتتتتتة،  .1
اولتتتتتتة تقيتتتتتتيم استتتتتتتخداماا علتتتتتتى للتعتتتتتترف علتتتتتتى ستتتتتتماتاا وخصائصتتتتتتاا وأدوارهتتتتتتا الوظيفيتتتتتتة ومح

 الدراسات والبحوث في هذا المجال.
تحليتتتتتتتتتل العناصتتتتتتتتتر البنائيتتتتتتتتتة التقليديتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتي المجتتتتتتتتتالت اإللكترونيتتتتتتتتتة المتخصصتتتتتتتتتة، ورصتتتتتتتتتد  .2

 توظيف المجالت اإللكترونية المتخصصة للعناصر البنائية غير التقليدية.
النشتتتتتتر الحديثتتتتتتة  تحديتتتتتتد كيفيتتتتتتة استتتتتتتفادة المجتتتتتتالت اإللكترونيتتتتتتة المتخصصتتتتتتة متتتتتتن تكنولوجيتتتتتتا .3

 وتوظيف أدواتاا المختلفة.
الكشتتتتتتتتف عتتتتتتتتن تفضتتتتتتتتيالت الجماتتتتتتتتور للعناصتتتتتتتتتر البنائيتتتتتتتتة لمواقتتتتتتتتع المجتتتتتتتتالت اإللكترونيتتتتتتتتتة   .4

 المتخصصة.
 معرفة المعوقات التي تواجه مستخدمي المجالت اإللكترونية المتخصصة.  .5

 تساؤالت الدراسة:
 ية المتخصصة محل الدراسة؟ما العناصر البنائية الثابتة في واجاة المجالت اإللكترون -1
 كيف تستخدم المجالت اإللكترونية المتخصصة محل الدراسة العناصر البنائية والتفاعلية؟ -2
 كيف توظيف المجالت اإللكترونية المتخصصة محل الدراسة العناصر البنائية المساعدة؟ -3
 ء التصفح؟ما الصعوبات التي تواجه مستخدمي مواقع المجالت اإللكترونية المتخصصة أثنا-4
 ما تفضيل المبحوثين للعناصر البنائية في المجالت اإللكترونية المتخصصة؟-5
 كيف يتفاعل القراء مع المجالت اإللكترونية المتخصصة محل الدراسة؟-6

 فروض الدراسة:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المتغيرات الديموجرافية للمبحوثين ومعدل  الفرض األول:
 ت اإللكترونية المتخصصة على شبكة اإلنترنت.تصفح المجال
والوقتت التذي يستتغرقه  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المتغيترات الديموجرافيتة :الفرض الثاني

 .المبحوثون في تصفح المجالت اإللكترونية المتخصصة
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عينتتة الدراستتة  توجتد عالقتتة ذات داللتتة إحصتائية بتتين المتغيتترات الديموجرافيتة ألفتتراد: الفرررض الثالررث
 ومدى تفضيالتام للعناصر البنائية بالمجالت اإللكترونية المتخصصة.

: توجتد عالقتة ذات داللتة إحصتائية بتين المتغيترات الديموجرافيتة ومتدى وجتود صتعوبة الفرض الرابر 
 في استخدام المبحوثين لمواقع المجالت المتخصصة.

 نوع الدراسة:

الوصتتتفية، حيتتتث  تستتتعى الدراستتتة إلتتتى وصتتتف العناصتتتر  تنتمتتتي هتتتذه الدراستتتة إلتتتى الدراستتتات    
البنائية المكونة للمجالت اإللكترونية المتخصصة ووصف مواقع توزيعاا، ليفيد فتي تحديتد ستمات 
هتتذه المجتتالت ووصتتف تطتتوير هتتذه المجتتالت متتن أجتتل الوصتتول إلتتى استتتنتاجات مفيتتدة ومعرفتتة 

حتتل الدراستتة، كتتذلك تعنتتي بتوصتتيف التطتتور التتذي طتترأ علتتى المجتتالت اإللكترونيتتة المتخصصتتة م
األدوات التفاعلية المتاحة والتي تستتخدماا المجتالت اإللكترونيتة المتخصصتة )األهترام الرياضتي، 
وأخبتتتار الحتتتتوادث، وأمتتتتوال الغتتتتد  وطتتترق توزيتتتتع العناصتتتتر البنائيتتتتة للصتتتفحات بمتتتتا يضتتتتمن يستتتتر 

 االستخدام.
من خالل مسح الوسيلة اإلعالمية اإلعالمي الذي تضمن واعتمدت الدراسة علي منهج المسح 

مسح العناصر البنائية المكونة المجالت اإللكترونية المتخصصة المدروسة ، كما تم مسح 
الجماور من خالل معرفة تفضيالت الجماور للعناصر البنائية في المجالت اإللكترونية 

 ه المجالت.المتخصصة وعالقته بمدى تحقيق يسر االستخدام وساولة القراءة في مواقع هذ
لتعترف علتى أوجته االختتالف واالتفتاق بتين استتخدام مواقتع المرنهج المقرارل لكما استخدم الباحرث 

المجالت اإللكترونية المتخصصة عينة الدراسة، للعناصر البنائية واألدوات التفاعليتة المتاحتة ختالل 
 فترة الدراسة.

   أدوات جم  البيانات:

 لمعلومات والبيانات:استخدم الباحث أكثر من أداة لجمع ا
وذلك من خالل استمارة التحليل التي تحتوي  أداة تحليل الشكل بشقيه الكمي والكيفي:- 1

على فئات شكلية، وكذلك تم التحليل الكيفي للسمات الشكلية للمواد المنشورة في مواقع المجالت 
لإلحاطة التامة  محل الدراسة، واشتملت استمارة تحليل الشكل على فئات رئيسة وأخرى فرعية

بجميع العناصر البنائية المكونة للمجالت اإللكترونية  المتخصصة وتحديد سماتاا المختلفة 
 وتكونت االستمارة من أربع فئات رئيسة هي :

 العناصر البنائية األساسية في واجهة المجالت اإللكترونية المتخصصة.-أ
 العناصر البنائية التكنولوجية والتفاعلية. -ب
 لعناصر البنائية التقليدية.ا-جر
 العناصر البنائية المساعدة.-د
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وتم قياس الوحدات القابلة للوزن من خالل استخدام وحدة قياس البيكسل، لقياس دقة الشاشة     
ومساحات وأطوال وحدات التحليل المختلفة، وخصوصًا الصور، كما استخدم الباحث وحدات قياس 

 .  وتأخذ مقاييس أعلىbitالحجم التي تبدأ بوحدة )البت 
استتتخدم الباحتتث لغتتة المصتتدر عتتن طريتتق استتتعراض األكتتواد المستتتخدمة  :تحليررل ل ررة المصرردر -2

فتتتي تصتتتميم الصتتتفحة الرئيستتتية لمواقتتتع المجتتتالت اإللكترونيتتتة المتخصصتتتة والتتتتي تفيتتتد فتتتي تحديتتتد 
ي للمجلتة خصائق بعض العناصر البنائية التي يصعب قياساا بوجته دقيتق متن ختالل الجتزء المرئت

نا كانتتت غيتتر ظتتاهرة للمستتتخدم إال أنَّ أثرهتتا  ومتتن هتتذه العناصتتر: )الصتتور والحتتروف والجتتداول ، وا 
فتتي تنظتتيم وتنستتيق الصتتفحة ظتتاهر، كمتتا تتتم استتتخدام لغتتة المصتتدر فتتي الكشتتف عتتن أكتتواد األلتتوان 
ونتتوا الختتط وحجمتته، وتتتم الكشتتف عتتن لغتتة المصتتدر متتن المتصتتفحات الحديثتتة للويتتب مثتتل إنترنتتت 

  .Front pageإكسبلورر أو جوجل كروم أو برنامج تصميم صفحات الويب كبرنامج أفرونت )
اعتمتتتتتتتد الباحتتتتتتتث علتتتتتتى استتتتتتتتمارة االستتتتتتتتبيان فتتتتتتي الدراستتتتتتتة الميدانيتتتتتتتة  صررررررحيفة االسرررررررتبيال: -3

م فة تفضيالتارلمعك لالمتخصصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  وذنية روإللكتالمجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالت امي دمستخن ييرللمص
ن ختتتتتتتالل اإلجابتتتتتتتة مدى تفتتتتتتتاعلام معاتتتتتتتا مذه المجتتتتتتالت وللعناصتتتتتتر البنائيتتتتتتتة لمواقتتتتتتتع هتتتتتتتلمختلفة ا

سة درال، وذلتتتتتك للتعتتتتترف علتتتتتى العديتتتتتد متتتتتن العناصتتتتتر المتعلقتتتتتة بموضتتتتتتوا اسةدرالت االؤتساعتتتتتن 
 اًل.ؤاسل ثمانية وثالثين خالن م

 مجتم  الدراسة:
 يشتمل مجتمع وعينة الدراسة على:

   مجتم  الدراسة التحليلية: أواًل:
 لية على: عينة المواقع والحدود الزمنية لاا، نوضحاا كاآلتي:يشتمل مجتمع الدراسة التحلي

وتعني المجالت اإللكترونية المتخصصة التي خضعت للدراستة والتحليتل، حيتث   عينة المواق :-ا 
قام الباحث باختيار عينة عمدية مكونة من ثالث مجتالت هتي: ألاألهترام الرياضتي وأخبتار الحتوادث 

   عددًا، 36  عددا بمجموا )12داد التي تم تحليلاا لكل مجلة )وأموال الغدأل، وبلغ عدد األع
 العينة الزمانية:  -ب 

يناير  1ويقصد باا الفترة الزمنية للدراسة، واختار الباحث فترة عام كامل في الفترة من       
 م، وذلك بأسلوب الشار الصناعي المركب.2016ديسمبر  31م حتى 2016

 :مجتم  الدراسة الميدانية-2
قام الباحث باختيار عينة عشوائية من المستخدمين الفعليين لمواقع المجالت اإللكترونية       

  مفردة، 50  مفردة، وتم استبعاد )400المتخصصة عينة الدراسة، حيث بلغ إجمالي حجم العينة )
استمارة   350لم تستكمل استمارة االستبيان، وبالتالي فإنا االستمارات الصالحة للتطبيق بلغت )

  مفردة لكل نوا 175وهو الحجم الفعلي للعينة موزعة بالتساوي بين الذكور واإلناث لتتضمن )
مناما، وطبق الباحث الدراسة الميدانية علي مجموعة من الفئات المختلفة من مستخدمي المواقع 

، 2016إبريل  30وحتى  2016اإللكترونية المتخصصة، وذلك خالل الفترة من األول من يناير 
 وذلك بالتزامن مع إجراء الدراسة التحليلية.
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 هي: ،تنقسم الدراسة إلي  خمسة فصول
 الفصل األول: اإلطار النظري والمنهجي للدراسة:
 الفصل الثاني: مراحل تطور المجالت اإللكترونية:

 الفصل الثالث: العناصر البنائية في المجالت اإللكترونية المتخصصة:
 ج الدراسة التحليلية:الفصل الراب : نتائ

 الفصل الخامس: نتائج الدراسة الميدانية:
 ومل أهم نتائج الدراسة، ما يأتي:

 العناصر الثابتة في واجهة المجالت اإللكترونية المتخصصة: -1
اختتتتتتتتتارت مواقتتتتتتتتع المجتتتتتتتتتالت اإللكترونيتتتتتتتتة المتخصصتتتتتتتتة أن  يكتتتتتتتتتون موقتتتتتتتتع الالفتتتتتتتتتة )أعلتتتتتتتتتى  - 

الصتتتتتتفحة متتتتتتن جاتتتتتتة اليمتتتتتتين  متتتتتتع ثبتتتتتتات معظتتتتتتم العناصتتتتتتر البنائيتتتتتتة فتتتتتتي رأس الصتتتتتتفحة األولتتتتتتى 
بينمتتتتتا أظاتتتتترت الدراستتتتتة الميدانيتتتتتة أنَّ المبحتتتتتوثين يفضتتتتتلون أن  يكتتتتتون موقتتتتتع الالفتتتتتتة فتتتتتي )وستتتتتط 

مواقتتتتتتتع المجتتتتتتتالت اإللكترونيتتتتتتتة تختتتتتتتتار هتتتتتتتذا الموقتتتتتتتع جاتتتتتتتة  رأس الصتتتتتتتفحة  ويتتتتتتتري الباحتتتتتتتث أنَّ 
اليمتتتتين ألنَّتتتته يتتتتتالءم متتتتع رؤيتتتتة العتتتتين فتتتتي المواقتتتتع التتتتتي تصتتتتدر باللغتتتتة العربيتتتتة ويستتتتمح للمواقتتتتع 

 بنشر اإلعالنات في الجزء الباقي من الالفتة. 
أظاتتتتتتتترت نتتتتتتتتتائج الدراستتتتتتتتة التحليليتتتتتتتتة اختيتتتتتتتتار الموقتتتتتتتتع المناستتتتتتتتب لقائمتتتتتتتتة المحتويتتتتتتتتات، حيتتتتتتتتث -

رت المجتتتتتتالت الثالثتتتتتتة )أعلتتتتتتى الصتتتتتتفحة  تحتتتتتتت الالفتتتتتتتة مباشتتتتتترة، كمتتتتتتا تتتتتتتم تكرارهتتتتتتا فتتتتتتي اختتتتتتتا
متتتتتوقعي األهتتتتترام الرياضتتتتتي وأمتتتتتوال الغتتتتتد ووضتتتتتعاما فتتتتتي ذيتتتتتل الصتتتتتفحة مباشتتتتترة، وهتتتتتو متتتتتا اتفتتتتتق 
متتتتتع الدراستتتتتة الميدانيتتتتتتة حيتتتتتث فضتتتتتتل المبحوثتتتتتون موقتتتتتتع )أعلتتتتتى الصتتتتتتفحة ، و)أستتتتتفل الصتتتتتتفحة  

 لوضع قوائم المحتويات.
 ئية اإللكترونية والتفاعلية:العناصر البنا -2

بينتتتتتتتت الدراستتتتتتتة التحليليتتتتتتتة أنَّ استتتتتتتتخدام المجتتتتتتتالت اإللكترونيتتتتتتتة المتخصصتتتتتتتة عينتتتتتتتة الدراستتتتتتتة  -
للعناصتتتتتتتر البنائيتتتتتتتة التفاعليتتتتتتتة وأدوات التواصتتتتتتتل متتتتتتتع الجماتتتتتتتور جتتتتتتتاء متباينتتتتتتتا وأشتتتتتتتارت الدراستتتتتتتة 

اعتتتتتتتتتل الميدانيتتتتتتتتتة إلتتتتتتتتتي أهميتتتتتتتتتة أدوات التفاعتتتتتتتتتل متتتتتتتتتع الجماتتتتتتتتتور حيتتتتتتتتتث أظاتتتتتتتتترت أنَّ أشتتتتتتتتتكال تف
المبحتتتتتتتوثين متتتتتتتع المجتتتتتتتالت اإللكترونيتتتتتتتة المتخصصتتتتتتتة كالتتتتتتتتالي: جتتتتتتتاءت إعتتتتتتتادة نشتتتتتتتر بعتتتتتتتض 
الموضتتتتتوعات علتتتتتى الصتتتتتفحة الخاصتتتتتة بتتتتتالمبحوثين بمواقتتتتتع التواصتتتتتل االجتمتتتتتاعي فتتتتتي الترتيتتتتتب 
األول، والتعليتتتتتتق علتتتتتتى المتتتتتتادة فتتتتتتي الترتيتتتتتتب الثتتتتتتانى، واالستتتتتتتفتاءات فتتتتتتي الترتيتتتتتتب الثالتتتتتتث، ثتتتتتتم 

رتيتتتتتب الرابتتتتتع، وجتتتتتاءت المراستتتتتلة عتتتتتن طريتتتتتق البريتتتتتد االلكترونتتتتتي استتتتتتطالا التتتتترأي العتتتتتام فتتتتتي الت
  لموضتتتتتوعات ذات صتتتتتتلة والمنتتتتتتتديات Linksفتتتتتي الترتيتتتتتتب الختتتتتتامس، وجتتتتتاءت إضتتتتتتافة روابتتتتتتط )

 بالتساوي في الترتيب السادس.
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اكتفتتتتت المجتتتتالت الثالثتتتتة بالبحتتتتث داختتتتل موقتتتتع المجلتتتتة متتتتن ختتتتالل األرشتتتتيف المنشتتتتور بتتتتداخل -
ارج الموقتتتتتع علتتتتتى شتتتتتبكة اإلنترنتتتتتت متتتتتع غيتتتتتاب العناصتتتتتر البنائيتتتتتة الموقتتتتتع ولتتتتتم تاتتتتتتم بالبحتتتتتث ختتتتت

الخدميتتتتتة فتتتتتي موقتتتتتع مجلتتتتتة األهتتتتترام الرياضتتتتتي، بينمتتتتتا استتتتتتخدمتاا أخبتتتتتار الحتتتتتوادث وأمتتتتتوال الغتتتتتد، 
 وهو ما يعد قصورا في مواقع الصحف اإللكترونية القومية.

فتتتتتتتي  تفتتتتتتتوق مجلتتتتتتتة أمتتتتتتتوال الغتتتتتتتد علتتتتتتتى المجتتتتتتتالت اإللكترونيتتتتتتتة المتخصصتتتتتتتة عينتتتتتتتة الدراستتتتتتتة -
استتتتتخدم لغتتتتة أختتتترى، حيتتتتث استتتتتخدم الموقتتتتع لغتتتتة انجليزيتتتتة بجانتتتتب اللغتتتتة العربيتتتتة وجتتتتاء الموقتتتتع 
الختتتتتاق باللغتتتتتة اإلنجليزيتتتتتة محتويتتتتتًا علتتتتتى كافتتتتتة المتتتتتواد المنشتتتتتورة باللغتتتتتة العربيتتتتتة، ويتتتتتتم التتتتتدخول 

  أو إضتتتتتتافتاا قبتتتتتتل التتتتتترابط ENعليتتتتتته متتتتتتن ختتتتتتالل أداة موجتتتتتتودة أعلتتتتتتى الصتتتتتتفحة تحمتتتتتتل كلمتتتتتتة )
 المجلة.األصلي لموقع 

تشتتتتتير نتتتتتتائج الدراستتتتتة التحليليتتتتتة إلتتتتتى غيتتتتتاب العناصتتتتتر الخاصتتتتتة بخيتتتتتارات العتتتتترض والمشتتتتتاهدة -
والتتتتتتتتتتي تستتتتتتتتتمح للمستتتتتتتتتتخدم بتتتتتتتتتالتحكم فتتتتتتتتتي تكبيتتتتتتتتتر وتصتتتتتتتتتغير الشاشتتتتتتتتتة للمجتتتتتتتتتالت اإللكترونيتتتتتتتتتة 
عتتتتتتادة تصتتتتتتميم المجلتتتتتتة متتتتتتن قبتتتتتتل المستتتتتتتخدم عتتتتتتن طريتتتتتتق إتاحتتتتتتة  المتخصصتتتتتتة عينتتتتتتة الدراستتتتتتة وا 

تغييتتتتتتتر األعمتتتتتتتدة، لكتتتتتتتن كانتتتتتتتت دقتتتتتتتة شاشتتتتتتتة مواقتتتتتتتع المجتتتتتتتالت األلتتتتتتتوان والخلفيتتتتتتتات المفضتتتتتتتلة و 
اإللكترونيتتتتتتة الثالثتتتتتتة مناستتتتتتبة للمحتتتتتتتوي المقتتتتتتدم، وأتاحتتتتتتت المجتتتتتتالت اإللكترونيتتتتتتة الثالثتتتتتتة القتتتتتتراءة 
عبتتتتتر الجتتتتتوال ولتتتتتم يتتتتتتأثر موقعاتتتتتا بعتتتتترض المتتتتتواد الصتتتتتحفية عليتتتتته وفتتتتتي الوقتتتتتت ذاتتتتتته حافظتتتتتت 

 على نفس التصميم المقدم على شاشة الحواسب.
لدراستتتتتتة التحليليتتتتتتة عتتتتتتن اهتمتتتتتتام المجتتتتتتالت اإللكترونيتتتتتتة الثالثتتتتتتة باستتتتتتتخدام الوستتتتتتائط كشتتتتتتفت ا -

المتعتتتتتتتددة متتتتتتتن الصتتتتتتتور والرستتتتتتتوم المتحركتتتتتتتة والفيتتتتتتتديو، لكتتتتتتتن أغفلتتتتتتتت المجتتتتتتتالت الثالثتتتتتتتة عينتتتتتتتة 
الدراستتتتتتة استتتتتتتخدام الصتتتتتتوت علتتتتتتى مواقعاتتتتتتا طتتتتتتوال فتتتتتتترة الدراستتتتتتة، فتتتتتتي حتتتتتتين أشتتتتتتارت الدراستتتتتتة 

تخدام بعتتتتتتتتض لقطتتتتتتتتات الفيتتتتتتتتديو فتتتتتتتتي مواقتتتتتتتتع المجتتتتتتتتالت الميدانيتتتتتتتتة أنَّ المبحتتتتتتتتوثين يفضتتتتتتتتلون استتتتتتتت
اإللكترونيتتتتتتتتة المتخصصتتتتتتتتة بنستتتتتتتتبة مرتفعتتتتتتتتة وتفوقتتتتتتتتت كمتتتتتتتتا أنَّ المبحتتتتتتتتوثين يفضتتتتتتتتلون استتتتتتتتتخدام 

 األصوات المصاحبة في بعض أجزاء المجالت اإللكترونية المتخصصة.
 العناصر البنائية التقليدية: -3

ية المتخصصة عينة الدراسة نوعين من كشفت الدراسة التحليلية عن استخدام المجالت اإللكترون-
أل في كتابة النصوق، وأظارت الدراسة ARIALأل وخط ألTAHOMAالخطوط وهما: خط أل

في كتابة النصوق في الترتيب األول  Arialالميدانية أنَّ المبحوثين يفضلون استخدام الخط 
صوق بألوان أل في كتابة النصوق في الترتيب الثانى واستخدام الن"Tahomaواستخدام الخط 

أل متساويان في الترتيب الثالث، وجاء "Traditional Arabicمختلفة، وكتابة النصوق بخط 
تفضيل استخدام النصوق على هيئة دائرة في الترتيب الرابع، وتفضيل استخدام النصوق على 
هيئة مستطيل، واستخدام أرضيات )خلفيات  للنصفي في الترتيب الخامس وتفضيل استخدام الخط 

 Times Newأل في كتابة النصوق في الترتيب السادس وتفضيل استخدام الخط Andalusأل
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Roman"( أل في الترتيب السابع وتفضيل استخدام الحروف كثيفة السوداءBold في الترتيب  
 الثامن . 

بينتتتتتتتتت الدراستتتتتتتتة التحليليتتتتتتتتة أنَّ المجتتتتتتتتالت اإللكترونيتتتتتتتتة المتخصصتتتتتتتتة عينتتتتتتتتة الدراستتتتتتتتة راعتتتتتتتتت  -
رؤيتتتتة العتتتتين متتتتع عتتتتدم وجتتتتود فتتتتارق كبيتتتتر بتتتتين أحجتتتتام النصتتتتوق الثالثتتتتة،  التتتتتدرج البصتتتتري فتتتتي

وقامتتتتتتت بترتيتتتتتتب العالقتتتتتتة بتتتتتتين عناصتتتتتتر التتتتتتنق الثالثتتتتتتة العنتتتتتتوان والمقدمتتتتتتة والمتتتتتتتن، حيتتتتتتث تتتتتتتم 
استتتتتتتخدام أحجتتتتتتام متعتتتتتتددة للخطتتتتتتوط المستتتتتتتخدمة متتتتتتع المتتتتتتواد المنشتتتتتتورة علتتتتتتى مواقعاتتتتتتا وراعتتتتتتت 

ب بشتتتتتتكل يستتتتتتال القتتتتتتراءة العتمتتتتتتاد المجتتتتتتالت الثالثتتتتتتة تقتتتتتتديم النصتتتتتتوق علتتتتتتى شاشتتتتتتات الحاستتتتتتو 
  12-11المجتتتتتتتتالت اإللكترونيتتتتتتتتة علتتتتتتتتى العنتتتتتتتتاوين الكثيتتتتتتتترة، حيتتتتتتتتث يفضتتتتتتتتل استتتتتتتتتخدام الحجتتتتتتتتم )

  للمقتتتتتتتتتتدمات والعنتتتتتتتتتتاوين بينمتتتتتتتتتتا أهملتتتتتتتتتتت المجتتتتتتتتتتالت اإللكترونيتتتتتتتتتتة 18-12للمتتتتتتتتتتتون والحجتتتتتتتتتتم )
المتخصصتتتتتة عناصتتتتتر التتتتتنمط المتنوعتتتتتة ولتتتتتم تستتتتتتخدم غيتتتتتر التتتتتنمط العتتتتتادي والستتتتتميك فقتتتتتط ولتتتتتم 

 مط الخط المائل أو أسلوب وضع خط تحت الكلمة أو غيرها من الخطوط .تستخدم ن
اهتمتتتتتتتتت المجتتتتتتتتالت اإللكترونيتتتتتتتتة المتخصصتتتتتتتتة عينتتتتتتتتة الدراستتتتتتتتة بتتتتتتتتثالث وستتتتتتتتائل فقتتتتتتتتط إلبتتتتتتتتراز -

العنتتتتاوين هتتتتي: األرضتتتتيات واأللتتتتوان والتنتتتتوا فتتتتي شتتتتكل وحجتتتتم العنتتتتوان كوستتتتيلة إلبتتتتراز العنتتتتاوين 
الت اإللكترونيتتتتتتة المتخصصتتتتتتة عينتتتتتتة الدراستتتتتتة ولتتتتتتم يظاتتتتتتر ختتتتتتالل فتتتتتتترة الدراستتتتتتة استتتتتتتخدام المجتتتتتت

وستتتتتتتائل إبتتتتتتتراز أختتتتتتترى للعنتتتتتتتاوين، وأظاتتتتتتترت الدراستتتتتتتة الميدانيتتتتتتتة أنَّ المبحتتتتتتتوثين عينتتتتتتتة الدراستتتتتتتتة 
يفضتتتتتلون فتتتتتي تصتتتتتميم العنتتتتتاوين بتتتتتالمجالت اإللكترونيتتتتتة المتخصصتتتتتة استتتتتتخدام الحتتتتتروف كثيفتتتتتة 

الترتيتتتتتتب الثتتتتتتانى ثتتتتتتم    فتتتتتتي الترتيتتتتتتب األول ثتتتتتتم استتتتتتتخدام العنتتتتتتاوين الملونتتتتتتة فتتتتتتيBoldالستتتتتتوداء )
أل فتتتتتتتتتي الترتيتتتتتتتتتب الثالتتتتتتتتتث ثتتتتتتتتتم "Embossتفضتتتتتتتتتيل استتتتتتتتتتخدام العنتتتتتتتتتاوين المزينتتتتتتتتتة أو المزخرفتتتتتتتتتة 

استتتتتخدام خلفيتتتتات للعنتتتتاوين فتتتتي الترتيتتتتب الرابتتتتع ثتتتتم استتتتتخدام العنتتتتاوين داختتتتل إطتتتتار فتتتتي الترتيتتتتب 
 أل في الترتيب السادس."Underlineالخامس، وجاء استخدام العناوين التي تحتاا خط 

المجتتتتتتالت اإللكترونيتتتتتتة المتخصصتتتتتتة الثالثتتتتتتة عينتتتتتتة الدراستتتتتتة علتتتتتتى الصتتتتتتور متتتتتتن نتتتتتتوا ركتتتتتتزت -
(Jpg ويعتتتتتتتتد استتتتتتتتتخدام هتتتتتتتتذا النتتتتتتتتوا مناستتتتتتتتبًا فتتتتتتتتي تقتتتتتتتتديم الصتتتتتتتتور الفوتوغرافيتتتتتتتتة المصتتتتتتتتاحبة ، 

للموضتتتتتتوعات ألنَّتتتتتته يحتتتتتتتوي علتتتتتتى دقتتتتتتة عاليتتتتتتة، ويكتتتتتتون استتتتتتتخداماا األمثتتتتتتل متتتتتتع الصتتتتتتور ذات 
كبتتتتتتر، كمتتتتتتا استتتتتتتخدمت أيضتتتتتتا الصتتتتتتور متتتتتتن نتتتتتتوا التعقيتتتتتتدات اللونيتتتتتتة إلظاتتتتتتار تفاصتتتتتتيلاا بدقتتتتتتة أ

  ولكتتتتتن بنستتتتتبة قليلتتتتتة ولتتتتتم يظاتتتتتر ختتتتتالل فتتتتتترة الدراستتتتتة استتتتتتخدام المجتتتتتالت اإللكترونيتتتتتة PNGو)
المتخصصتتتتتتتة عينتتتتتتتة الدراستتتتتتتة أنتتتتتتتواا أختتتتتتترى متتتتتتتن صتتتتتتتيغ الصتتتتتتتور كمتتتتتتتا  استتتتتتتتخدمت المجتتتتتتتالت 

   .اإللكترونية المتخصصة عينة الدراسة أحجام متنوعة للصور المنشورة
 نائية المساعدة:العناصر الب -4

أثبتتتتتتت الدراستتتتتة أنَّ المجتتتتتالت اإللكترونيتتتتتة المتخصصتتتتتة عينتتتتتة الدراستتتتتة لاتتتتتا مستتتتتتويان ل لتتتتتوان -
يظاتتتتتران علتتتتتى متتتتترحلتين المستتتتتتوى األول قبتتتتتل تفاعتتتتتل المستتتتتتخدم متتتتتع الموقتتتتتع وهتتتتتي التتتتتتي يراهتتتتتا 
المستتتتتخدم عنتتتتد دخولتتتته الموقتتتتع ويظاتتتتر المستتتتتوى الثتتتتاني بعتتتتد تفاعلتتتته متتتتع الموقتتتتع ويظتتتتل نستتتتبيا 

ظاتتتتر بمجتتتترد وضتتتتع المؤشتتتتر علتتتتى التتتتنق واالنتقتتتتال إليتتتته لينشتتتتط التتتترابط التشتتتتعبي واستتتتتخدمت وي
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المجتتتتالت اإللكترونيتتتتتة الثالثتتتتتة عينتتتتتة الدراستتتتتة األلتتتتوان متتتتتع الصتتتتتور والرستتتتتوم والعنتتتتتاوين والجتتتتتداول 
والفواصتتتتتتتل واألرضتتتتتتتيات بينمتتتتتتتا لتتتتتتتم يتتتتتتتتم تستتتتتتتجيل ألتتتتتتتوان متتتتتتتع العناصتتتتتتتر البنائيتتتتتتتة األختتتتتتترى مثتتتتتتتل 

رات وهتتتتو يتفتتتتق متتتتع تفضتتتتيالت غالبيتتتتة المبحتتتتوثين فتتتتي الدراستتتتة الميدانيتتتتة المقدمتتتتة والمتتتتتن واإلطتتتتا
 الستخدام األلوان مع العناوين والصور واألرضيات. 

كشتتتتتتتفت الدراستتتتتتتة التحليليتتتتتتتة أنَّ المجتتتتتتتالت اإللكترونيتتتتتتتة المتخصصتتتتتتتة عينتتتتتتتة الدراستتتتتتتة اهتمتتتتتتتت -
متبتتتتاين حيتتتتتث  بالفواصتتتتل التنظيميتتتتة أكثتتتتر متتتتتن اهتماماتتتتا بالفواصتتتتل الجماليتتتتة، وكتتتتتان استتتتتخداماا

جتتتتاء ترتيتتتتب تلتتتتك العناصتتتتر علتتتتى النحتتتتو التتتتتالي : موقتتتتع األهتتتترام الرياضتتتتي اهتتتتتم بالجتتتتداول ، ثتتتتم 
العنتتتتتتاوين والخلفيتتتتتتات ثتتتتتتم الصتتتتتتور ثتتتتتتم األيقونتتتتتتات ثتتتتتتم الخطتتتتتتوط األفقيتتتتتتة، بينمتتتتتتا استتتتتتتخدم موقتتتتتتع 
أخبتتتتتتتار الحتتتتتتتوادث الجتتتتتتتداول فتتتتتتتي الترتيتتتتتتتب األول ثتتتتتتتتم العنتتتتتتتاوين تتتتتتتتاله استتتتتتتتخدام األيقونتتتتتتتات ثتتتتتتتتم 

ثتتتتم الصتتتتور ثتتتتم الخطتتتتوط الرأستتتتية، وجتتتتاءت العنتتتتاوين فتتتتي المرتبتتتتة األولتتتتي المستتتتتخدمة  اإلطتتتتارات
ثتتتتتتتم كعنصتتتتتتر فصتتتتتتتل فتتتتتتي موقتتتتتتتع مجلتتتتتتتة أمتتتتتتوال الغتتتتتتتد تلتاتتتتتتا الجتتتتتتتداول والصتتتتتتتور ثتتتتتتم األيقونتتتتتتتات 

 .الخلفيات، ثم الخطوط الرأسية

 توصيات الدراسة:
لعناصتتتتتتر اجتتتتتتراء المزيتتتتتتد متتتتتتن البحتتتتتتوث الخاصتتتتتتة بتيبوغرافيتتتتتتا الصتتتتتتحف االلكترونيتتتتتتة ودراستتتتتتة ا .1

البنائيتتتتتتة بشتتتتتتكل أوستتتتتتع للوقتتتتتتوف علتتتتتتى المتغيتتتتتترات فتتتتتتي هتتتتتتذا المجتتتتتتال، ومتتتتتتا تقتتتتتتوم بتتتتتته هتتتتتتذه 
 الصحف من تطبيقات لقياس يسر القراءة ورضا الجماور علياا.

ضتتتترورة تتتتتدريس التيبوغرافيتتتتا فتتتتي كليتتتتات اإلعتتتتالم كمتتتتادة منفصتتتتلة عتتتتن متتتتادة التصتتتتميم حيتتتتث  .2
الناحيتتتتتتتة الفنيتتتتتتتة والوظيفيتتتتتتتة  يتتتتتتتنعكس ذلتتتتتتتك إيجابيتتتتتتتا علتتتتتتتى اثتتتتتتتراء الصتتتتتتتحف اإللكترونيتتتتتتتة متتتتتتتن

 والجمالية.
إجتتتتتراء دراستتتتتة علتتتتتى صتتتتتحافة الفيتتتتتديو واتجتتتتتاه مواقتتتتتع الصتتتتتحف اإللكترونيتتتتتة إلتتتتتى استتتتتتخداماا،  .3

 وعالقتاا بتفضيالت القراء.
دراستتتتة اتجتتتتاه الصتتتتحف الورقيتتتتة استتتتتخدام بعتتتتض العناصتتتتر التفاعل تتتتة للتواصتتتتل متتتتع الجماتتتتور  .4

كة والتعليتتتتتق علتتتتتى بعتتتتتض الفيتتتتتديوهات ستتتتتواء متتتتتن ختتتتتالل استتتتتتخدام بعتتتتتض األدوات أو المشتتتتتار 
 التي تضع روابطاا علياا أو باستخدام أكواد معينة.

دراسة حول استخدام المجالت اإللكترونية للمواقع التفاعلية مثل موقع )سناب  .5
أو انستجرام  من خالل تحويل المواد الصحفية المنشورة إلى قصق  –أو واتس آب  –شات 

 إخبارية مصورة.
 


