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داخل جمهورية مصر العربية 75 جنيًها مصرًيا
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   تقوم املجلة بنشر البحوث والدراسات ومراجعات 
الكتب والتقارير والترجمات وفًقا للقواعد اآلتية:

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنني من املحكمني املتخصصني 

يف حتديد صالحية املادة للنشر.

 أال يكون البحث قد سبق نشره يف أي مجلة علمية 

محكمة أو مؤمتًرا علمًيا.

 ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال يزيد عن عشرة 

آالف كلمة ... ويف حالة الزيادة يتحمل الباحث فروق 

تكلفة النشر.

 يجب أال يزيد عنوان البحث –الرئيسي والفرعي- عن 

20 كلمة.

 يرسل مع كل بحث ملخص باللغة العربية وآخر باللغة 

االجنليزية ال يزيد عن 250 كلمة.

 يزود الباحث املجلة بثالث نسخ من البحث مطبوعة 

بالكمبيوتر .... ونسخة على  C D، على أن يكتب اسم 

الباحث وعنوان بحثه على غالف مستقل ويشار إلى 

املراجع والهوامش يف املنت بأرقام وترد قائمتها يف نهاية 

البحث ال يف أسفل الصفحة.

 ال ترد األبحاث املنشورة إلى أصحابها .... وحتتفظ 

املجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم احلصول على موافقة 

كتابية قبل إعادة نشر مادة نشرت فيها.

 تنشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

 ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها.

  جميع اآلراء الواردة يف املجلة تعبر عن رأي صاحبها وال تعبر عن رأي املجلة 

الهيئة العلمية

-  أ.د/ علي عجوة
-  أ.د/ محمود يوسف 

-  أ.د/ جنوى كامل 
-  أ.د/ محمد معوض 

-  أ.د/ جمال النجار
-  أ.د/ حسن على 

-  أ.د/ سامي الشريف 
-  أ.د/ عبد الصبور فاضل

-  أ.د/ فوزي عبد الغني 
-  أ.د/ شريف اللبان 

-  أ.د/ خالد صالح الدين
-  أ.د/ عرفة عامر 
-  أ.د/ حنان جنيد

-  أ.د/ إيناس أبو يوسف
-  أ.د/ سلوى العوادلي. 

-  أ.د/ عبد الرحيم درويش
-  أ.د/ رزق سعد 

-  أ.د/ محمود عبد العاطي 
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محتويات العدد

   ثقافة السالم يف نصوص مسرح الطفل العربي »دراسة حتليلية«                                                                                                                
-  د/ عمرو نحلة

   اجتاهــات النخبــة اإلعالميــة األكادمييــة نحــو تأثيــر مواقــع التواصــل 
االجتماعــي يف اســتخدامات اللغــة العربيــة        -  د/ محمــد هاشــم

   التفاعليــة بــني ُكتــاب املقــاالت الصحفيــة وقرائهــم »دراســة حتليليــة 
لعينــة مــن املقــاالت املنشــورة علــى املواقــع االليكترونيــة للصحافــة 
املصريــة«                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -  د/ عبداحلفيــظ درويــش

  العالقــة بــني ممارســة طــالب التدريــب امليدانــي لألنشــطة اإلعالميــة 
املدرســية واجتاهاتهــم نحــو مهنــة أخصائــي اإلعــالم التربــوي »دراســة 
ميدانيــة«                              -  د/ وائــل مخيمــر

   تأثيــر التابلــت يف تنميــة املهــارات التعليميــة والتربويــة لطالب التعليم 
األساســى- دراســة تطبيقيــة علــى طــالب الصفــني الرابــع واخلامــس 
االبتدائيــني               - د/ شــيرين البحيــرى 

بــوك  الفيــس  يف  اجلامعيــة  اإللكترونيــة  العامــة  العالقــات  أنشــطة    
وعالقتهــا بثقــة الطــالب يف جامعاتهــم                   -  د/ محمــد طاحــون

الــــF.M يف إمــداد الشــباب اجلامعــي باملعلومــات حــول  إذاعــات      دور 
األمــن االجتماعــي            - د. ابتســام محمــود محمــد علــي

  بحوث ضمن متطلبات الدكتوراه: ـ

   خصائــص املتابعــة اإلخباريــة عبــر منصــات الهاتــف املحمــول لــدى كبــار 
الســن »دراســة ميدانية«                                               -  أ/ نهاد محمد
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التواصــل  مواقــع  عبــر  اجلامعــات  لصفحــات  الطــالب  اســتخدام     
املعــداوي كــرمي   أ/    - لديهــم      مبصداقيتهــا  وعالقتــه  االجتماعــي 

  ملخصات رسائل دكتوراه:

    األطــر الصحفيــة للتغطيــة اإلخباريــة للتيــارات السياســية املصريــة 
وعالقتهــا باجتاهــات اجلمهــور املصــري ، دراســة تطبيقيــة يف الفتــرة 
مــن يوليــو 2012م إلــى يونيــو 2015م                -  د/محمــد عبــد احلميــد

   تصميــم املواقــع اإلخباريــة العربيــة واألجنبيــة وعالقتــه بتفضيــالت 
-  د/مصطفــى علــوان مســتخدمي اإلنترنــت »دراســة تطبيقية«

   طـــر التغطية الصحفية ألحداث العنف السياسي يف مصـــر وعالقتها 
بتشــكيل اجتاهات اجلمهور املصري »دراســة تطبيقية«  

-  د/ سامح  عبدالغني
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»تصميم املواقع اإلخبارية العربية واألجنبية وعالقته بتفضيالت مستخدمي 
اإلنترنت، دراسة تطبيقية«.

الدرجة العلمية: الدكتوراه
اسم الباحث: مصطفى شكري محمد علوان

درجة المنح: مرتبة الشرف األولى، مع التوصية بالطبع والتبادل مع الجامعات المصرية 
جهة المنح: كلية اإلعام- جامعة األزهر

سنة المنح: 2017م.
تقــع الرســالة فــي )282( صفحــة مــن القطــع الكبيــر وتنقســم إلــى خمســة فصــول، إضافــة إلــى 

النتائــج العامــة والتوصيــات ومراجــع وماحــق الدراســة.
فــي ظــل التزايــد المتنامــي للمواقــع اإلخباريــة بشــكل يومــي علــى شــبكة اإلنترنــت، بــات ضرورًيــا 
وضــع آليــة لتمييــز المواقــع الجيــدة عــن تلــك المواقــع التــي تعانــي مــن مشــاكل تؤثــر بالســلب فــي 
تفضيــات المســتخدم لهــا، ومــع تبايــن ترتيــب تلــك المواقــع ومــدى إقبــال الجمهــور عليهــا - كمــا 
تعكــس إحصائيــات محــركات البحــث وموقــع أليىكســا- بالرغــم مــن اســتخدامها لتقنيــات متشــابهة إلــى 
حــد كبيــر واعتمادهــا علــى مامــح متقاربــة - يتبــادر إلــى الذهــن بعــض األســئلة عــن كيفيــة اعتمــاد 
أســاليب التصميــم فــي تلــك المواقــع، وهــل يتوافــق تصميــم تلــك المواقــع مــع رغبــات وميــول وأذواق 

المســتخدمين؟ 
مشكلة الدراسة: 

تمثلــت المشــكلة البحثيــة فــي معرفــة أوجــه التشــابه أو االختــاف فــي تصميــم المواقــع 
ــي تتيحهــا شــبكة  ــات الت ــا مــن اإلمكان ــة، ومــدى اســتفادة كل منهم ــة واألجنبي ــة العربي اإلخباري
اإلنترنــت، باإلضافــة إلــى معرفــة مــدى التوافــق أو التبايــن بيــن تفضيــات المســتخدمين العــرب 

واألجانــب لتصميمــات المواقــع اإلخباريــة. 
أهداف الدراســة:

انطاًقا من المشكلة البحثية سعت الدراسة إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما:
الهدف األول:

   تحليــل المواقــع اإلخباريــة - عينــة الدراســة - والتعــرف علــى تصميــم الشــكل الخــاص بهــا، 
مــن خــال  التعــرف علــى كيفيــة اســتخدام المواقــع اإلخباريــة - محــل الدراســة - لــكل مــن العناصــر 
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التصميميــة التقليديــة والتكنولوجيــة والتفاعليــة فــي الصفحــة الرئيســية، ورصــد مــدى اســتخدام مواقــع 
الدراســة للعناصــر التصميميــة التفاعليــة التــي تتيحهــا شــبكة اإلنترنــت. 

الهدف الثاني:
  رصــد وتحليــل تفضيــات مســتخدمي اإلنترنــت لتصميــم المواقــع اإلخباريــة، مــن خــال  التعــرف 
على تفضيات مستخدمي اإلنترنت ألساليب تصميم الصفحة الرئيسية بالمواقع اإلخبارية، ورصد 
وتحليــل تفضيــات مســتخدمي اإلنترنــت لــكل مــن العناصــر التقليديــة والتكنولوجيــة المســتخدمة فــي 

تصميــم الصفحــة الرئيســية بالمواقــع اإلخباريــة. 
تساؤالت الدراسة:

قام الباحث بتقسيم التساؤالت على النحو التالي:
أواًل: تساؤالت الدراسة التحليلية:

ما األساليب التي تستخدمها المواقع اإلخبارية في تصميم الصفحة الرئيسية؟ . 1
كيــف تســتخدم المواقــع اإلخباريــة - محــل الدراســة - العناصــر البنائيــة التقليديــة والتكنولوجيــة . 2

فــي تصميــم الصفحــة الرئيســية؟ 
ما مدى قيام مواقع الدراسة بتحديث المحتوى ودعم التحديث التلقائي؟ . 3
إلــى أي مــدى يوجــد اتفــاق أو اختــاف بيــن تصميــم الصفحــة الرئيســية بالمواقــع اإلخباريــة . 4

عينــة الدراســة؟ 
ثانًيا: تساؤالت الدراسة الميدانية: 

بالمواقــع . 1 الرئيســية  الصفحــة  تصميــم  أســاليب  تجــاه  اإلنترنــت  مســتخدمي  تفضيــات  مــا 
اإلخباريــة؟ 

كيــف يفضــل متصفحــو المواقــع اإلخباريــة اســتخدام العناصــر البنائيــة التقليديــة والتكنولوجيــة . 2
فــي تصميــم الصفحــة الرئيســية؟ 

التصميميــة . 3 العناصــر  مــع  اللــون  الســتخدام  اإلخباريــة  المواقــع  مســتخدمي  تفضيــات  مــا 
الموقــع؟  بمحتويــات  االهتمــام  ثــارة  واإ االنتبــاه  جــذب  عناصــر  كأحــد  المختلفــة 

ما تفضيات المستخدمين لألشكال التفاعلية في الصفحة الرئيسية؟ . 4
نوع الدراسة:

  تنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة، حيــث تســتهدف رصــد وتوصيــف الســمات 
والخصائــص التصميميــة المميــزة للمواقــع اإلخباريــة العربيــة واألجنبيــة - عينــة الدراســة- باإلضافــة 
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إلــى وصــف تفضيــات الجمهــور لتصميمــات هــذه المواقــع. 
منهج الدراسة: اعتمد الباحث في دراسته على:

منهــج المســح اإلعامــي »Survey Method«: ويتمثــل فــي إطــار هــذه الدراســة بنوعيــه . 1
كمــا يلــي: 

أ - مسح الوسيلة اإلعامية.
ب- مسح الجمهور.

ب- األسلوب المقارن.
أدوات جمع البيانات:

قام الباحث باالعتماد على األدوات اآلتية في جمع البيانات:
2 .:»Form Analysis« استمارة تحليل الشكل
المقابلة »Interview«: ويمكن تقسيمها إلى:. 3

:»Structured Interview« المقابلة المقننة
اســتخدم الباحــث هــذه األداة مــن خــال إعــداد »اســتمارة مقابلــة شــخصية”، ســاعدت الباحــث 
واألجنبيــة،  العربيــة  اإلخباريــة  المواقــع  مســئولي  بعــض  مــع  المقابــات  مــن  العديــد  إجــراء  فــي 
وتنوعــت تلــك المقابــات مــا بيــن مقابــات شــخصية وجًهــا لوجــه أو عبــر الهاتــف أو مــن خــال 
التواصــل عبــر الفيــس بــوك أو اإليميــل، كمــا اســتخدم الباحــث تلــك األداة مــع صحيفــة االســتقصاء 
“Questionnaire”، باعتبارهــا أداة بحثيــة مناســبة لجمــع البيانــات مــن مفــردات عينــة الدراســة 

المتمثلــة فــي الجمهــور المســتخدم للمواقــع اإلخباريــة، وذلــك لمعرفــة تفضياتهــم المختلفــة لتصميــم 
المواقــع اإلخباريــة اإللكترونيــة ومــدى رضاهــم عنهــا وغيرهــا مــن التســاؤالت، وقــام الباحــث بتصميــم 
صحيفــة اســتقصاء تضــم عــدًدا مــن األســئلة التــي تســعى إلــى تحقيــق أهــداف الدراســة الميدانيــة ، 
ونظــًرا لطبيعــة الدراســة وارتباطهــا بالتصميــم ومــا يتعلــق بــه مــن نمــاذج متعــددة تخــص العناصــر 
المتنوعــة مــن »ألــوان، صــور، رســوم، حــروف، إعانــات، أيقونــات، وســائط متعــددة، خدمــات 

تفاعليــة،...«.
:”Unstructured Interview“ المقابلة غير المقننة

  اســتخدم الباحــث المقابلــة غيــر المقننــة مــع العديــد مــن مصممــي المواقــع اإللكترونيــة بهــدف 
االستفســار عــن العديــد مــن الجوانــب المتعلقــة بتصميــم المواقــع، والتعــرف علــى الــدورات الخاصــة 
بتصميــم وبرمجــة وتطويــر المواقــع اإللكترونيــة التــي ينبغــي علــى الباحــث تعلمهــا حتــي يســتطيع 

التعامــل مــع األكــواد الخاصــة بتصميــم تلــك المواقــع. 
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1 . :»Source Language« أدوات تحليل لغة المصد
 ُيقصــد بــأدوات تحليــل لغــة المصــدر تلــك األدوات التــي يتــم مــن خالهــا معرفــة البرامــج واألكــواد 
المســتخدمة فــي تصميــم صفحــة الويــب، وذلــك للتعــرف علــى العناصــر التــي يســتخدمها المصمــم 

فــي بنــاء الموقــع اإلخبــاري والتــي ال يظهــر للمســتخدم إال أثرهــا. 
2 .:»Focus Group Discussion« مجموعات النقاش المركزة

قــام الباحــث بعقــد خمــس مجموعــات نقــاش مركــزة خــال فتــرة الدراســة، تــم عقــد األولــى بموقــع » 
اليــوم الســابع«، والثانيــة بمقــر موقــع » اليمــن العربــي« ، والثالثــة بمقــر موقــع » الفجــر«، والرابعــة 
في إحدي الشــركات الخاصة بتصميم وبرمجة المواقع اإللكترونية، والخامســة عبر برنامج ســكاي 

 .»Skype« بي
مجتمع الدراسة، ويشتمل على:

أواًل: مجتمع الدراسة التحليلية: يتمثل في المواقع اإلخبارية على شبكة اإلنترنت.
ثانيــًا: مجتمــع الدراســة الميدانيــة: يتمثــل فــي جمهــور المســتخدمين للمواقــع اإلخباريــة علــى شــبكة 

اإلنترنــت.
عينة الدراسة، وتشتمل على:

أواًل: عينــة الدراســة التحليليــة: تــم تحديــد أربعــة مواقــع إخباريــة عربيــة وأجنبيــة اختيــرت حســب 
معــدل الزيــارة محلًيــا وعالمًيــا، واســتعان الباحــث بمحــرك البحــث “Google” للوصــول إلــى أســماء 
وروابــط المواقــع، ثــم اســتخدم موقــع “Alexa”  لرصــد معــدل تصفحهــا لمعرفــة أكثرهــا اســتخداًما، 
شــعبية  األكثــر  المواقــع  قائمــة  لورودهــا ضمــن  بطريقــة عمديــة  المواقــع  هــذه  اختيــار  وتــم 
 ،”Alexa“ بحسب إحصائيات ”The most popular Sites on the World“ عالمًيا
باإلضافــة إلــى صدارتهــا بيــن المواقــع اإلخباريــة األخــرى محلًيــا، وعليــه تــمَّ التوصــل إلــى عينــة 

الدراســة التــي تمثلــت فــي مواقــع »اليــوم الســابع، ســبق، النيويــورك تايمــز، الجارديــان”. 
ثانًيا: عينة الدراسة الميدانية:

  قامــت الدراســة بتحليــل آراء وتفضيــات عينــة مــن المســتخدمين الفعلييــن للمواقــع اإلخباريــة 
علــى شــبكة اإلنترنــت، وذلــك مــن خــال عينــة عشــوائية مــن مختلــف األعمــار يبلــغ عددهــا )400 
مفــردة(، تــم فيهــا مراعــاة المتغيــرات الديموجرافيــة والتــي تمثلــت فــي “الجنســية، النــوع، الســن، 

المؤهــل الدراســي«. 
الحدود الزمنية للدراسة: 

ينايــر )2016م( حتــى  يبــدأ مــن )1(  التحليليــة بعــام واحــد  الفتــرة الزمنيــة للدراســة  تحــددت 
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)31( مــن ديســمبر)2016م(، ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى أنَّ مجتمــع الدراســة يتصــف بالتحديــث 

والتجديــد المســتمر نتيجــة تطــور أســاليب التصميــم اإللكترونــي المســتخدمة فــي مواقــع اإلنترنــت، فمــا 
هــو قبــل عــام أصبــح قديًمــا فــي مجــال التكنولوجيــا اإللكترونيــة.

أهم نتائج الدراسة: 
	:اللغة المستخدمة

  أظهــرت نتائــج الدراســة التحليليــة أنَّ موقــع »النيويــورك تايمــز« كان األكثــر تميُّــًزا مــن ناحيــة 
تعــدد اللغــات، حيــث أتــاح إمكانيــة التصفــح بثــاث لغات:«الصينيــة، األســبانية، اإلنجليزيــة«، تــاه 
موقــع »الجارديــان« الــذي اقتصــر علــى اســتخدام اللغــة اإلنجليزيــة، ولكنــه أتــاح تنــوع المحتــوى 
وفًقــا للجمهــور الموجــه إليــه، بينمــا اقتصــر موقعــا »اليــوم الســابع« و »ســبق« علــى اللغــة العربيــة 
فقــط، ممــا يعكــس عــدم اهتمــام هذيــن الموقعيــن بالجمهــور الخارجــي غيــر الناطــق باللغــة العربيــة 

واالقتصــار علــى الجمهــور المحلــي والعربــي.
	:مكان اسم الموقع

ــا بيــن المواقــع األربعــة مــن ناحيــة مــكان وتكــرار اســم    أظهــرت نتائــج الدراســة التحليليــة تفاوًت
ــان” بكتابــة اســم الموقــع  ــوم الســابع« و«ســبق« و«الجاردي الموقــع، ففــي حيــن قامــت مواقــع »الي
أعلــى يميــن الصفحــة، تــم وضــع اســم موقــع “ النيويــورك تايمــز” منتصــف أعلــى الصفحــة، وقامــت 
مواقــع “اليــوم الســابع« و »ســبق«، و«النيويــورك تايمــز” بكتابــة اســم الموقــع أعلــى وأســفل 
الصفحــة، بينمــا اكتفــى موقــع “الجارديــان” بكتابــة اســم الموقــع أعلــى الصفحــة فقــط، وأظهــرت نتائــج 
الدراســة الميدانيــة تفاوتًــا بيــن تفضيــات المبحوثيــن تجــاه مــكان وتكــرار اســم الموقــع، ويــرى الباحــث 
أنَّ مــكان اســم الموقــع يتأثــر بطبيعــة اللغــة المســتخدمة، ســواء أكانــت لغــة عربيــة أم أجنبيــة، حيــث 
يتــاءم أعلــى يميــن الصفحــة مــع المواقــع العربيــة، بينمــا يتــاءم أعلــى يســار الصفحــة مــع المواقــع 

األجنبيــة، وذلــك وفًقــا لمســار رؤيــة العيــن لــدى القــارئ العربــي واألجنبــي.
	 هــو »ســبق«  موقــع  أنَّ  التحليليــة  الدراســة  نتائــج  أظهــرت  الرئيســية:  الصفحــة  مســاحة 

الثانيــة، واحتــل  فــي المرتبــة  بيــن مواقــع الدراســة، وجــاء موقــع »اليــوم الســابع«  األطــول 
ــان« المرتبــة الثالثــة، فــي حيــن جــاء موقــع »النيويــورك تايمــز« فــى المرتبــة  موقــع »الجاردي
األخيــرة، وتميــز موقــع »الجارديــان« بإتاحــة دمــج أجــزاء مــن الصفحــة الرئيســية مــن خــال 
أمــر »Show & Hide«، بحيــث يتمكــن مســتخدم الموقــع مــن إخفــاء األجــزاء التــي ال يريــد  

قراءتهــا أو االطــاع عليهــا. 
	:أساليب تصميم الصفحة الرئيسية

أواًل: أســاليب عــرض قوائــم التجــوال: اعتمــدت كل مــن مواقــع »اليــوم الســابع« و« النيويــورك 
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تايمــز« و«الجارديــان« أســلوب »أعلــى وأســفل الصفحــة الرئيســية« لعــرض قوائــم التجــوال، بينمــا 
اقتصــر موقــع »ســبق« علــى أســلوب عــرض قوائــم التجــوال »أعلــى الصفحــة فقــط«؛ وأظهــرت نتائــج 
الدراســة الميدانيــة تفضيــل المبحوثيــن لوضــع قوائــم التجــوال أعلــى الصفحــة فقــط، وذلــك فــى المرتبــة 
األولــى، تــاه موضــع »أعلــى وأســفل الصفحــة«، ثــم موضــع »يميــن الصفحــة«، وجــاء موضــع 

»يســار الصفحــة« فــي المرتبــة األخيــرة.
 ثانًيــا: أســاليب عــرض الموضوعــات: اســتخدمت مواقــع »اليــوم الســابع، النيويــورك تايمــز، 
الجارديــان« “األســلوب المختلــط”  فــى عــرض الموضوعــات بنســبة مئويــة بلغــت )100%( ، فــي 
حيــن اعتمــد موقــع “ســبق” علــى أكثــر مــن أســلوب. وبالنســبة لتفضيــات المبحوثيــن ألســلوب 
عــرض األخبــار والموضوعــات، احتــل »األســلوب المختلــط« المرتبــة األولــى، وجــاء أســلوب الكتلــة 
فــى المرتبــة الثانيــة، بينمــا جــاء أســلوب البوابــة فــي المرتبــة األخيــرة؛ وبالنظــر للنتيجــة الســابقة يتبيــن 
أنَّ أســلوب عــرض الموضوعــات بالصفحــات الرئيســية لمواقــع »اليــوم الســابع، النيويــورك تايمــز، 
الجارديــان« جــاء متوافقــا مــع تفضيــات غالبيــة المبحوثيــن، بخــاف موقــع » ســبق« فاعتمــد علــى 

أســلوبى »البوابــة، المختلــط« أثنــاء فتــرة الدراســة.
	 الخطــوط المســتخدمة فــي كتابــة العناويــن والمتــن بالصفحــة الرئيســية: أظهــرت نتائــج

الدراســة التحليليــة تبايًنــا بيــن المواقــع بالنســبة لنــوع وعــدد الخطــوط المســتخدمة فــى كتابــة 
العناويــن والمتــون، كمــا أظهــرت الدراســة الميدانيــة وجــود تماثــل بيــن تفضيــات المبحوثيــن 
 ،”Times New Roman“ ،Helvetica ،Arial“ من الجنســيات األربع بالنســبة للخطوط
حيــث  احتــل خــط “Arial” المرتبــة األولــى، وخــط »Helvetica« المرتبــة الثانيــة، وخــط 
“Times New Roman” المرتبــة الثالثــة، ومــن ثــمَّ ينبغــى علــى مصممــى المواقــع اإلخباريــة 

مراعــاة ذلــك عنــد وضــع قائمــة للخطــوط المســتخدمة فــى كتابــة العناويــن فــى الصفحــة الرئيســية 
للمواقــع اإلخباريــة، وبنــاًء علــى مــا ســبق يتضــح أنَّ موقــع »اليــوم الســابع« األكثــر موافقــة 

لتفضيــات الجمهــور تجــاه الخــط المســتخدم فــى كتابــة العناويــن والمتــن.
	 التأثيــرات المصاحبــة إلبــراز العناويــن بالصفحــة الرئيســية: اســتخدمت المواقــع اإلخباريــة

العديــد مــن الوســائل إلبــراز العناويــن، وأظهــرت البيانــات أنَّ »اليــوم الســابع« كان األكثــر 
تفضــل  المبحوثيــن  غالبيــة  أنَّ  واتضــح  العناويــن،  إلبــراز  المســتخدمة  للتأثيــرات  اســتخداًما 
الحــروف  اســتخدام  الرئيســية، واحتــل  الصفحــة  فــي  العناويــن  كتابــة  فــي  تأثيــرات  اســتخدام 
الســوداء »Bold« مــع العناويــن المرتبــة األولــى، ومــن ثــمَّ ينبغــى علــى مصممــي المواقــع 
اإلخباريــة عــدم اإلكثــار مــن اســتخدام الحــروف المائلــة أو ضــع خــط »Under Line« مــع 

.»Bold« العناويــن، مــع مراعــاة اإلكثــار مــن اســتخدام خاصيــة الحــروف الســوداء
	 التأثيــرات المصاحبــة إلبــراز المتــن: اســتخدمت المواقــع اإلخباريــة أكثــر مــن وســيلة إلبــراز
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المتن، وكان »اليوم الســابع« األكثر اســتخداًما لتأثيرات مصاحبة إلبراز المتن، وجاء موقع 
»الجارديــان« فــي الترتيــب الثانــي، وجــاء موقــع »سبـــق« فــى المرتبــة الثالثــة، بينمــا احتــل موقع 

»النيويــورك تايمــز« المرتبــة األخيــرة. 
	 ــوم الســابع« علــى أربعــة ألــوان مرتبيــن ــن: اعتمــد موقــع »الي ــى العناوي ــوان ف اســتخدام األل

تصاعدًيــا علــى النحــو التالــى: »الرمــادى، األحمــر، األبيــض، األســود«، واســتخدم موقــع 
ــا علــى النحــو التالــى: »األبيــض، األســود، األزرق،  »ســبق« أربعــة ألــوان مرتبيــن تصاعدًي
الرمــادي«، واســتخدم موقــع »النيويــورك تايمــز« ثاثــة ألــوان مرتبيــن تصاعدًيــا علــى النحــو 
لأللــوان،  اســتخداًما  األكثــر  »الجارديــان«  وكان  األســود«،  الرمــادي،  التالــى:«األزرق، 
فاســتخدم ســتة ألــوان، واعتمــد علــى لــون واحــد فــي بعــض العناويــن وعلــى لونيــن مختلفيــن فــي 

عناويــن أخــرى، وجــاء اللــون »األزرق« فــي المرتبــة األولــى.
	 اإلعانــات فــي المواقــع اإلخباريــة: أظهــرت نتائــج الدراســة التحليليــة تبايًنــا واضًحــا فــي عــدد

ومســاحة اإلعانات في الصفحة الرئيســية لكل موقع، فاحتل موقع »اليوم الســابع« الترتيب 
األول، تــاه  موقــع »النيويــورك تايمــز«، وجــاء موقــع »الجارديــان« فــي الترتيــب الثالــث، 
بينمــا كان موقــع »سبـــق« األقــل بالنســبة لعــدد اإلعانــات. وأوضحــت نتائــج الدراســة الميدانيــة 
أنَّ تفضيــات المبحوثيــن لموضــع اإلعانــات فــي الصفحــة الرئيســية يتجــه فــي المرتبــة األولــى 
نحــو أســفل الصفحــة، يلــي ذلــك »الهامــش األيســر« فــي الصفحــة ثــم »الهامــش األيمــن«. 
وبنــاًء علــى مــا ســبق فــإنَّ أفضــل األماكــن لوضــع اإلعانــات تتمثــل فــي: »أســفل الصفحــة« 
ثــم »الهامــش األيســر« ثــم »الهامــش األيمــن« ثــم »أعلــى الصفحــة« ثــم »يميــن الصفحــة« ثــم 

»يســارها« ثــم »وســط الصفحــة«.
	 الوســائط المتعــددة: تباينــت مواقــع الدراســة فــي اســتخدام عناصــر الوســائط المتعــددة التــي

تشــمل ملفــات »الفيديــو، الصــوت، الصــور، الرســوم المتحركــة«، وياحــظ مــن نتائــج الدراســة 
التحليليــة عــدم اســتخدام موقــع “اليــوم الســابع، سبـــق” للملفــات الصوتيــة، بينمــا ال تخلــو 
الصفحة الرئيســية لموقع »النيويورك تايمز« من وجود مســاحة ثابتة بشــكل يومي مخصصة 
ــان« قســًما خاًصــا للملفــات الصوتيــة تحــت  لملفــات الصــوت؛ كمــا خصــص موقــع »الجاردي
عنــوان«Audio«، إضافــة إلــى انفــراد الموقــع وتميُّــزه بإمكانيــة ســماع كافــة المــواد التحريريــة 

.»Read it to me« المكتوبــة فــى الصفحــة الرئيســية مــن خــال خاصيــة
وكشــفت نتائــج الدراســة عــدم اســتخدام موقــع “اليــوم الســابع، سبـــق” لملفــات الفيديــو، بينمــا 
تحــت عنــوان  الفيديــو  لمــواد  ثابــت مخصــص  مــكان  بوجــود  تايمــز«  تميــز موقــع »النيويــورك 
»TIMESVIDEO«، وتكــرر األمــر ذاتــه مــع موقــع » الجارديــان«، حيــث خصــص مكاًنــا 
لملفــات الفيديــو بشــكل دائــم تحــت عنــوان »Videos«، باإلضافــة الــى اعتمــاد الموقــع علــى تقنيــة 
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 .”Live”المباشــر العــرض 
	 الخدمــات واألدوات التفاعليــة: تشــير نتائــج الدراســة التحليليــة إلــى تفــاوت بيــن المواقــع، حيــث

تميَّــز كل مــن موقعــى »النيويــورك تايمــز«، و«الجارديــان«  بإتاحــة خدمــات تفاعليــة مــع 
المســتخدم لــم تتوفــر فــى موقعــى »اليــوم الســابع«، و«ســبق«، وهــو مــا يؤكــد اهتمــام المواقــع 
األجنبيــة لهــذا البعــد التفاعلــي بينهــا وبيــن المســتخدم، ويزيــد مــن االنتمــاء للموقــع والتفاعــل 

معــه.
	 تحديــث الموقــع: تشــير النتائــج التحليليــة إلــى حــرص مواقــع الدراســة علــى تحديــث أخبارهــا

بشــكل لحظــي، كمــا تشــير إلــى تميُّــز كل مــن موقعــى »النيويــورك تايمــز«، و«الجارديــان« 
بدعمهمــا لتحديــث الموقــع تلقائًيــا، خاًفــا لموقعــى« اليــوم الســابع«، و« ســبق«، وأثــارت 
خاصيــة دعــم التحديــث التلقائــى استحســان جميــع المبحوثيــن المشــاركين فــى حلقــات النقــاش 
المركــزة التــى أجراهــا الباحــث، لكونهــا تــؤدى إلــى تحديــث الصفحــة الرئيســية دون تدخــل 
مــن ِقبــل المســتخدم لعمــل تنشــيط »Rifresh« للصفحــة، ومــن ثــمَّ تظهــر األخبــار والمــواد 

اإلعاميــة تلقائًيــا أمــام المســتخدم بمجــرد النشــر علــى الموقــع.
 القواعد اإلرشادية المقترحة عند تصميم موقع إخباري:

قــام الباحــث بتقديــم مجموعــة مــن القواعــد اإلرشــادية؛ والتــي تقــود لتصميــم مواقــع تلقــى رضــا 
المســتخدم، وذلــك علــى النحــو التالــي:

مســاحة الصفحــة الرئيســية: ضــرورة إتاحــة مصممــى المواقــع اإلخباريــة خاصيــة » تعديــل . 1
 Show»خيــارات العــرض« أمــام المســتخدم، بحيــث يتمكــن » تفاعلًيــا« مــن حجــب أو عــرض
Hide &« أي جــزء مــن الصفحــة الرئيســية، ومــن ثــمَّ ال يشــعر بالملــل مــن ارتفــاع الصفحــة 

أثنــاء التصفــح.
 أساليب تصميم الصفحة الرئيسية:. 2

ــل ثبــات قائمــة التجــوال العلويــة أثنــاء التصفــح، واالكتفــاء بوجــود قائمــة التجــوال أعلــى -  ُيفضَّ
الموقــع لعــدم الحاجــة إليهــا أســفل الموقــع نتيجــة لظهورهــا باســتمرار أمــام المســتخدم وللتقليــل 

مــن حجــم الموقــع.
تصميــم قائمــة التجــوال الرئيســية أعلــى الصفحــة الرئيســية بصــورة أفقيــة، واالعتمــاد علــى - 

أســلوب الوصــات المنســدلة بشــكل رأســى.
عرض الموضوعات وفًقا لألسلوب المختلط، حيث يعد األنسب لطبيعة المواقع اإلخبارية.- 

 العناصر البنائية التقليدية:. 3
 اســتخدام أحجــام حــروف فــى الفئــة مــن )16( حتــى )20( بيكســل، وذلــك فــى عناويــن - 
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الصفحــة الرئيســية، واســتخدام أحجــام حــروف فــى الفئــة مــن )13( حتــى )16( بيكســل فــى 
المتــون.

 اســتخدام الحــروف الســميكة »Bold« فــى كتابــة العناويــن، مــع تجنــب اســتخدام الحــروف - 
المائلــة أو الحــروف الســميكة أو التــى تحتهــا خــط فــى كتابــة النصــوص.

اســتخدام خطــوط » Arail، TimesNew Roman، ”Helvetica فــى كتابــة العناويــن - 
والنصــوص.

اســتخدام الحروف الســوداء أو الملونة القاتمة على أرضية بيضاء فى العناوين، واســتخدام - 
الحــروف الســوداء علــى أرضيــة بيضــاء فــى المتون.

التوضيحيــة -  الرســوم  فــى   ”3D“ األبعــاد  ثاثيــة  والرســوم  الصــور  اســتخدام  فــى  التوســع 
واإلنفوجرافيــك، ألنهــا ُتظهــر العناصــر المرئيــة بصــورة أكثــر واقعيــة مــن الصــور والرســوم 

.»2D»األبعــاد ثنائيــة 
 العناصر البنائية التكنولوجية:. 4

إتاحــة عــرض الملفــات الصوتيــة وملفــات الفيديــو علــى الصفحــة الرئيســية، مــع إمكانيــة - 
تحميلهــا. 

التوسع فى استخدام خدمة البث المباشر، مع تخصيص مكان لعرض ملفات الفيديو«ألبوم - 
فيديــو« حتــى يتمكــن المســتخدم مــن رؤيــة أكبــر عــدد منهــا دون الدخــول للصفحــات الداخليــة 

للموقع.
االســتفادة مــن اســتخدام ملفــات الفيديــو بجانــب النــص التحريــرى المنشــور فــى الصفحــة - 

الرئيســية، مــن أجــل توســيع دائــرة المعالجــة الصحفيــة خــارج إطــار النــص واالعتمــاد علــى 
التأثيــرات البصريــة.

 األلـــوان:. 5
توظيــف اللــون األبيــض داخــل الصفحــة حيــث ُيعــد األفضــل كخلفيــة للنصــوص، وتوظيــف - 

األلــوان غيــر الداكنــة فهــي مريحــة للعيــن.
التأكــد مــن وجــود قــدر كاف مــن التبايــن بيــن لــون األرضيــة والعناصــر األخــرى بمــا يحقــق - 

وضوحهــا. 
عــدم اإلكثــار مــن اســتخدام األلــوان التــى تــؤدى إلــى وجــود تبايــن لونــى ســلبى بيــن النــص - 

والخلفيــة. 
تجنُّــب اســتخدام األلــوان القياســية الخاصــة بالوصــات النشــطة وهــى: »األزرق، األحمــر، - 

البنفســجى« فــى النــص، ألنَّ اســتخدامها يحمــل داللــة علــى اعتبــار النــص وصلــة نشــطة 
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يمكــن للمســتخدم الضغــط عليهــا.
يفضــل عــدم تجــاور األلــوان المتعارضــة مثــل: »اللــون األخضــر، واألزرق« ألنَّ العيــن - 

ــل أال يقــل عــدد األلــوان  البشــرية لــن ُتميِّــز درجــات تلــك األلــوان بشــكل صحيــح، كمــا ُيفضَّ
بالموقــع عــن ثاثــة وأال يزيــد عــن خمســة، ألنَّ اســتخدام الكثيــر منهــا قــد يوحــي بعــدم النظــام 

فــى تصميــم الموقــع.
 اإلعانـات:. 6

عــدم اإلكثــار مــن اإلعانــات بالصفحــة الرئيســية، حتــى ال يحــدث تشــتت للمســتخدم أثنــاء - 
التصفــح.

أفضــل األماكــن لوضــع اإلعانــات بالصفحــة الرئيســية: »أســفل الصفحــة« ثــم الهامــش - 
األيســر ثــم الهامــش األيمــن ثــم أعلــى الصفحــة ثــم يميــن الصفحــة ثــم يســارها ثــم وســط 

الصفحــة.
 التوصيـات:

ضــرورة قيــام مســئولي المواقــع اإلخباريــة بتعديــل تصميمهــا وفًقــا لتفضيــات القــراء التــى . 1
المواقــع رضــا مســتخدميها. لتنــال  الدراســة،  نتائــج  أظهرتهــا 

ضــرورة تنــوع لغــة المواقــع اإلخباريــة - خاصــة العربيــة والمصريــة - وذلــك مــن خــال إتاحــة . 2
ظهورهــا بلغــات أخــرى غيــر اللغــة األم أمــام المســتخدم، النتفــاء صفــة المحليــة عــن تلــك 
تاحتهــا للمتلقــي فــى أى بقعــة فــى العالــم، مــن خــال الوســيط - اإلنترنــت- الــذى  المواقــع واإ

ــم ويمكــن الوصــول إليــه بســهولة.  تســتخدمه، وهــو متــاح ومفتــوح لــكل دول العال
أهميــة اســتفادة المواقــع اإلخباريــة - خاصــة العربيــة - مــن التقنيــات الحديثــة فــى عالــم تصميــم . 3

الويــب، ومــن أهمهــا التصميــم التفاعلــي »Responsive Web Design« والــذى يتفاعــل 
مــع مقاســات الشاشــات المختلفــة، بحيــث يتــواءم تصميــم المواقــع مــع  المقاســات المختلفــة 
لكافــة شاشــات األجهــزة، وذلــك مــن خــال تصميــم يعتمــد علــى النســبة المئويــة للشاشــة، 
أي كلمــا قــل حجــم الشاشــة يصغــر التصميــم بمــا يتناســب معهــا خاصــة مــع انتشــار أجهــزة 

.»Smart Phone«
ــل ثبــات تصميــم الموقــع اإلخبــارى لفتــرات طويلــة نســبًيا، حيــث يعطــي الثبــات طابًعــا . 4 يُّفضَّ

خاًصــا للموقــع ُيميِّــزه عــن غيــره مــن المواقــع األخــرى.
االهتمــام بالرســائل التــي تصــل إلــى إدارة الموقــع مــن ِقبــل المســتخدمين والــرد علــى تســاؤالتهم، . 5

لينــال رضاهــم وشــعورهم باهتمــام إدارة الموقــع بهــم.
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