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ملخص
حبثت العديد من الدراسات السابقة يف تصميم مواقع الصحف وخاصة العربية منها ،وتناولت تصميم
الصفحة الرئيسة من حيث العناصر التيبوغرافية (النص واخلط والصور والتخطيط )....كعناصر جذب
دلستخدمي ادلواقع اإلعالمية ،ولكنها أعللت جوانب عديدة من عناصر اجلذب اليت إن انعدمت تفقد ادلواقع
زوارىا ويبحثون عن مواقع إعالمية بديلة  ،الدراسة احلالية حبثت عناصر اجلذب من جوانب جديدة إضافة إىل
أتثَت ختطيط صفحات ادلواقع تصميم معايَت ألربعة أساليب تؤثر كعناصر جذب يف ادلوقع وىي( :دعم مهمة
ادلستخدم يف اغلاد ادلعلومات ودعم احلوار داخل ادلواقع ودعم مصداقية ادلوقع ودعم ادلشاركة اجملتمعية يف
ادلوقع) ،وانعدام أو عدم االىتمام هبذه األساليب يُفقد ادلوقع قوة اجلذب اخلفية اليت يتم تصميمها من خالل

ختطيط الصفحة وحتسُت يسر االستخدام وسهولة الوصول إىل ادلعلومات.

وىدفت الدراسة إىل التعرف على استخدام مواقع الصحف اإلمارتية (عينة احلصر الشامل للمواقع)
لعناصر اجلذب ادلختلفة ،كما سعت الدراسة لوضع أساليب جديدة يتم اعتمادىا عند تصميم عناصر اجلذب
يف ادلواقع اإلعالمية بشكل عام .واستخدمت الدراسة أداة استبيان حتليل الشكل ومقاييس ىي نتائج
لدراسات سابقة وضعت بشكل علمي ودقيق.
أىم نتيجتُت توصلت إليها الدارسة ىي :دتيزت معظم ادلواقع اإللكًتونية للصحف اإلماراتية بتطبيق عناصر
اجلذب اخلاصة بتخطيط الصفحة ودعم ادلهمة األساسية للمتصفحُت ودعم احلوار ودعم مصداقية ادلوقع
بشكل جيدجداً.
أعللت معظم ادلواقع اإللكًتونية للصحف اإلماراتية عناصر اجلذب اخلاصة ابلدعم االجتماعي يف ادلوقع،
حيث مل تشجع على ادلنافسة بُت السمتخدمُت ومل تستخدم استطالعات الرأي واالستقصاءات ،ومل تقدم
دورات إعالمية ومهنية تالمس خربة ادلستخدم.
الكلمات ادلفتاحية :تصميم الصحف اإللكًتونية ،تصميم عناصر اجلذب ،استخدام عناصر اجلذب يف التصميم

اإللكًتوين ،الصحافة اإللكًتونية ،ادلواقع اإللكًتونية اإلعالمية .معايَت تصميم الصحف اإللكًتونية.
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Abstract
Many of the previous studies examined the design of newspaper sites, especially
Arabic ones, and dealt with the design of the main page in terms of the elements of the
typography (text, calligraphy, pictures, planning, etc.) as attractions for the users of the
media sites, but unfortunately, many aspects of attractions has been missed. The current
study examined the attractions of new aspects in addition to the impact of the layout of the
web pages. The design of criteria for four methods that affect the site's attractions are: (i)
supporting the user's task in finding information (ii) supporting the dialogue within the
sites (iii) supporting the credibility of the site (iv) supporting the participant Community at
the site. Moreover, the absence or lack of interest in these methods loses the power
location of the hidden attractions that are designed to improve the layout, usability, and the
accessibility through the.
The study aims to identify the use of the sites of the UAE newspapers (a
comprehensive sample of sites) of the various attractions, developing new methods
adopted when designing the attractions in the media sites in general. The study used the
questionnaire tools to analyze the form in addition to four ther assessment tools, already
used in our previous works.
The two main findings of the study are: (1) Most of the websites of UAE newspapers
were characterized by the application of page layout attractions, support for the basic task
of browsers, support for dialogue and support of the credibility of the site. (2) Most of the
websites of the UAE newspapers neglected the social support attractions of the site,
discouraging competition among users and did not neither use surveys, nor offer
information and professional courses that affect the user's experience.
Key words: Website Design, Design of attractions, Using attraction of elements in
website design, Electronic press, Web -design. Standards of website design, electronic
Journalism
.
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مقدمة:
أدى تسارع التقنيات وخاصة تلك اليت ترتبط مع شبكة اإلنًتنت إىل زايدة اىتمام ادلؤسسات والشركات؛
بل وحىت األفراد لتطوير نفسها من خالل اللحاق هبذه التقنيات ادلتسارعة ،فأنشأت مواقع إلكًتونية تسعى من
خالذلا إىل زايدة نشر ادلعلومات اخلاصة مبنتجاهتا عرب شبكة اإلنًتنت ،وقد أدركت ادلؤسسات اإلعالمية ىذه
النهضو التقنية يف وقت مبكر وتزامحت لوضع منتجاهتا اإلخبارية عرب مواقع مت تصميمها خصيصاً لغرض نشر

األخبار وادلعلومات.

ويف ظل التطور السريع لتقنيات ادلعلومات عرب شكبة اإلنًتنت ،وما حلقها تطور يف تصميم ىذه ادلعلومات
وزلتواىا وطريقة عرضها ،ظهرت العديد من الربامج والتطبيقات اليت حتسن من نشر وعرض احملتوى اإللكًتوين
على شبكة اإلنًتنت ،وحلق ذلك تطور يف اجلوانب النفسية والفنية لتصميم التقنيات ومنها تصميم ادلواقع
اإللكًتونية اإلعالمية.
ودلعرفة كيف يؤثر ختطيط صفحة الويب ،واإلجابة ىي يف تصميم مواقع الصحف اإللكًتونية ،حيث
غلب على ادلؤسسة الصحفية إنشاء صفحة تسمح للمستخدمُت ابلبحث عن ادلعلومات اليت يبحثون عنها
بسرعة وإغلادىا .ألن أح د ادلفاىيم اخلاطئة لتصميم ادلواقع اإلعالمية ىو أن شبكة اإلنًتنت ىي رلرد شكل
آخر من وسائط الطباعة .فإذا قامت إحدى ادلؤسسات اإلعالمية إبنشاء صفحة ويب ذات احملتوى نفسو يف
ادلنشور الورقي ،فقد يُلقي ادلستخدمون نظرة ولكن من احملتمل أن ينتقلوا إىل موقع آخر.
عندم ا يصل ادلستخدمون إىل ادلواقع اإلعالمية ،تكون انطباعاهتم األوىل مهمة .فقد يكون ادلوقع
اإلعالمي ىو النافذة الوحيدة للعامل النتقاء ادلعلومات .إذا كانت صفحة ادلوقع غَت جذابة للمستخدمُت ،فقد
ينتقل ادلستخدم إىل موقع آخر منافس .إذا كانت البياانت التحليلية اخلاصة بسهولة الوصول ويسر استخدام
ادلوقع توضح أن ادلستخدمُت يقومون مبسح صفحات الويب اخلاصة ابدلوقع ،فلماذا حتاول إجبارىم على قراءة
الكثَت من احملتوايت اليت قد ال هتمهم؟ اذلدف ىو جعل ادلستخدمُت راضُت ،ومنحهم ما يريدون ،وسوف
يعودون .ال يرغب ادلستخدمون يف رؤية صفحات مزدمحة حتتوي على زلتوى وصور غَت ذات صلة .ومع ذلك
احملتوى ضروري وختطيط الصفحات مهم أيضاً.
معظم الدرسات العربية يف رلال تصميم ادلواقع اإلعالمية اإللكًتونية ترى أن تصميم ادلوقع الصحفي يقتصر
على العناصر التيبوغرافية كعناصر جذب للمستخدمُت (النص واخلط والصور وادلساحات البيضاء ،)...،وىو
تكرار مقتبس من ختطيط الصفحات الورقية .ويف حقيقة األمر أن تصميم ادلواقع اإلعالمية اإللكًتونية على
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شبكة اإلنًتنت يعتمد على كثَت من ادلعايَت االقناعية ادلستخدمة كعناصر جذب للمستخدمُت لتصفح ادلوقع،
فهناك معايَت ت صميمية يتم مراعاهتا للحصول على التأثَت ادلطلوب منها ختطيط الصفحة ودعم مهمة ادلستخدم
يف الوصول للمعلومات ودعم احلوار بُت ادلوقع وادلستخدمُت ودعم مصداقية ادلوقع ودعم ادلشاركة اجملتمعية يف
ادلوقع ،وكل ىذه األساليب االقناعية تؤثر على ادلستخدم يف زايدة ثقتو وارتباطو ابدلوقع اإلعالمي وىذا ما
ستبحثو الدراسة احلالية.
 -1بناء عناصر اجلذب على ادلواقع اإلعالمية:
يقصد بعناصر اجلذب يف ادلواقع اإللكًتونية اإلعالمية أن ادلواقع على شبكة اإلنًتنت مت تصميمها
بطريقة مت التخطيط ذلا مسب ًقا ،وجتعل ادلستخدمُت قادرين على اختاذ قرارات البقاء يف تصفح ادلعلومات نتيجة
للمعايَت اليت ػلتوي عليها ادلوقع .وبشكل عام يقصد ببناء عناصر اجلذب للمواقع اإللكًتونية إدراك
ادلستخدمُت الستخدام ادلوقع بصفة شخصية(Omniture, 2005).
وعملية بناء عناصر اجلذب يف ادلوقع مستمدة من العوامل الدؽلوغرافية والنفسية اجلغرافية عن
ادلستخدمُت ) . (Davis, 2006, p. 10وغليب ادلوقع اإلعالمي على شبكة اإلنًتنت على ماذا يريد
ادلستخدمُت عندما يسألون أو يطلبون معلومة ما ،أو خدمة ما؟ وإحساسهم ابالرتياح والثقة عند التفاعل مع
ادلوقع ،وغلب أن توفر ادلواقع عملية تتجاوز ىدف سهولة االستخدام إلزالة العوائق الوظيفية والبناء ادلعلومايت
هبدف تنظيم ادلعلومات ،كما غلب جتاوز مفهوم التبسيط لألفكار واألىداف لكل من موضوعات الزوار
وطبيعة التحول). (Davis, 2006, p. 6
 -2أمهية االىتمام بتصميم ادلواقع اإللكرتونية اإلعالمية:
يعترب ادلوقع اإلعالمي على شبكة اإلنًتنت ىو الواجهة الرئيسية اليت تتقدم هبا ادلؤسسة أو الوسيلة
اإلعالمية إىل اجلمهور ادلتفاعل أو احملتمل من خالل تزويدىم بكافة ادلعلومات وادلهام اليت ػلتاجوهنا لتلبية
رغباهتم يف اإلطالع على ادلعلومات والتفاعل معها ،ولذلك فإن ىناك رلموعة من القواعد اليت غلب اتباعها
خللق عناصر اجلذب من خالل التصميم ادلؤثر لصفحات ادلوقع وابألخص الصفحة الرئيسة ومن ىذه العناصر:
()2019 ،Devaney
 البساطة يف استخدام األلوان واخلطوط والصور الثابتة وادلتحركة داخل الصفحة. التسلسل اذلرمي البصري :يرتبط ارتباطًا وثي ًقا مببدأ البساطة ،ويستلزم التسلسل اذلرمي البصريترتيب عناصر ادلوقع وتنظيمها حبيث ينجذب الزوار بشكل طبيعي ضلو أىم العناصر أوالً.
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أمرا ضرورًاي لضمان قدرة
 -التنقل أو التجوال داخل ادلوقع :يعد التنقل السهل على ادلوقع اإلعالمي ً

قادرا على الوصول إىل
الزوار العثور على ما يبحثون عنو ،ومن انحية التأثَت غلب أن يكون الزائر ً
ادلعلومات وأال يضطر إىل التفكَت ابستفاضة عن ادلكان الذي غلب أن ينقر فوقو؛ بعد ذلك  -غلب
أن يكون االنتقال من النقطة (أ) إىل النقطة (ب) مقنعة قدر اإلمكان.

 االتساق :ابإلضافة إىل احلفاظ على التنقل يف ادلوقع متناس ًقا ،غلب أن يكون الشكل العام للموقعاإلعالمي ومظهره متس ًقا يف مجيع صفحاتو .وتعد اخللفيات وأنظمة األلوان واألحرف وحىت نغمة
الراوابط كلها رلاالت ؽلكن أن يكون للتناسق فيها أتثَت إغلايب على قابلية االستخدام.

 إمكانية الوصول :من أجل توفَت جتربة شلتازة للمستخدم ،ادلوقع اإلعالمي غلب أن يكون متوافقاً معاألجهزة ادلختلفة (وأنظمة التشغيل ،وادلتصفحات) اليت يستخدمها الزوار.

 التصميم ادلتعارف عليو :ىناك بعض اتفاقيات تصميم الويب أصبحت متعارف عليها من ُذ نشأةالويب ،حيث أصبح مستخدمو اإلنًتنت أكثر دراية هبا وتشمل ىذه االتفاقيات:
• يكون التنقل الرئيسي يف اجلزء العلوي (أو اجلانب األؽلن يف اللغة العربية) من الصفحة.
• وجود شعار يف اجلزء العلوي األؽلن (أو الوسط) من الصفحة.
دائما ما يعود الزائر إىل الصفحة الرئيسية.
• أن يكون ىذا الشعار قابالً للنقر؛ لذلك ً

• تغَت لون الروابط مبجرد النقر عليها ابللون البنفسجي حىت ال يعود ادلتسخدم ذلا مره اخرى عند
حبثو عن ادلعلومات.
 -دعم ادلصداقية :ؽلكن أن يساعد استخدام اتفاقيات تصميم الويب  -عناصر التصميم

واالسًتاتيجيات اليت يعرفها الزوار ابلفعل  -يف منح ادلوقع اإلعالمي مصداقية أكرب .إن أفضل الطرق

اضحا وصادقًا بشأن األخبار وادلعلومات اليت
لتحسُت مصداقية ادلوقع اإلعالمي ىي أن يكون و ً
يقدمها ،وأن توثق مصادر ادلعلومات األصلية(Fogg, 2009, p. 20).
 الرتكيز على مهمة ادلستخدم :تتوقف قابلية االستخدام وجتربة ادلستخدم على تفضيالتادلستخدمُت النهائيُت .وعلى الرغم من أن ادلبادئ ادلفصلة يف ىذه القائمة دتثل نقطة انطالق رائعة،

فإن ادلفتاح احلقيقي لتحسُت تصميم ادلوقع اإلعالمي ىو إجراء اختبارات للمستخدم ،ومجع
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ادلالحظات ،وإجراء تغيَتات بناءً على ما تقدمو بعض الربامج ادلشهورة واليت تقدم حتليالً دقيقاً لعملية
تصفح كل مستخدم على حده ورلتمعُت وتظهر نقاط القوة وأىم األخبار اليت مت االطالع عليها
ومدة الًتكيز عليها.
 الدعم االجتماعي:يقصد بو وصف كيفية تصميم ادلوقع اإلعالمي ابستخدام التكنولوجيا لكي ػلفزادلستخدمُت من خالل االستفادة من التأثَت االجتماعي.

 دعم احلوار :أي دعم احلوار بُت ادلستخدمُت وادلواقع اإلعالمية أو ادلستخدمُت فيما بينهم من خاللإعطائهم نتائج إغلابية أو أولوية ابدلشاركة أو تقدمي النصائح أو الدفاع عن القضااي احلاساسة اليت

دتسهم). (Gretzel, Canada November 3-5, 2005

اإلطار ادلنهجي:
أوأل :مشكلة الدراسة:
ابلرغم من أعلية الدور اإلعالمي للمواقع اإللكًتونية للصحف اإلماراتية يف ظل التطور السريع الذي
تشهده شبكة اإلنًتنت إال أن ىناك قصوراً يف آليات تصميم عناصر اجلذب اليت تتبناىا الكثَت من ىذه

ادلواقع ،فقد أثبتت أحدث الدراسات عن ثقة اجلمهور ابإلعالم اإلمارايت ،حيث احتلت الصحف اإلماراتية
اإللكًتونية نسبة  %10فقط من اجلمهور يعتمدون الصحف كمصدر لألخبار ،يف حُت أثبتت الدراسة أن
صحيفة االحتاد جاء ت يف ادلركز الثالث بعد صحيفة البيان واخلليج من حيث إعتماد اجلمهور على أخبار
احلاالت الطارئة ،ويبدو أن مواقع الصحف اإلماراتية ما زالت تعتمد أساليب تقليدية يف عرض وتقدمي احملتوى،
إما لعدم االىتمام بتطوير وحتديث التقنيات ادلبتكرة حديثاً أو لعدم القدرة على بناء تصميم مقنع دلواقعها
اإللكًتونية لعدم استغالل توظيف ىادف لعناصر اجلذب.
وىناك رلموعة من عناصر اجلذب وادلعايَت الفنية وادلتمثلة يف (عناصر جذب ادلستخدمُت) كدالالت
تسهم يف بناء عناصر اجلذب ،مل يتم التطرق إىل توصيفها ومعرفة مدى تطبيقها يف التصميم ادلقنع وعالقتها
ابدلواقع اإللكًتونية للصحف اإلماراتية عينة الدراسة .لذلك فإن ىذه الدراسة حتاول حتليل ادلواقع
اإللكرتونية للصحف اإلماراتية والكشف عن األساليب ادلستخدمة يف تصميم عناصر اجلذب لتلك
ادلواقع واخلروج مبجموعة من النتائج اليت تصف أساليب عناصر اجلذب يف ادلواقع عينة الدراسة مبفهوم
جديد أعم وأمشل.

717

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(7); August 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(7); August 2019
اثنياً :أمهية الدراسة:
أتيت أعلية ىذه الدراسة من التايل:
 )1قلة الدراسات العربية اليت هتتم جبوانب عناصر اجلذب البصري  Visual Persuasionواإلقناع
القائم على تصميم عناصر اجلذب للمحتوى يف ادلواقع اإللكًتونية بشكل عام واإلعالمية بشكل
خاص.
 )2اإلسهام يف التعرف على عناصر اجلذب يف تصميم ادلواقع اإللكًتونية للصحف اإلماراتية اليت تزيد من
فاعليتها الستقطاب ادلستخدمُت الذين تتنوع حاجاهتم ورغباهتم من ادلعلومات أو اخلدمات.
 )3أصبح بناء عناصر اجلذب من خالل تصميمها يف احملتوايت اللفظية والشكلية والتقنية لكثَت من
ادلواقع ضرورة البد منها.
 )4ىناك ادلبادئ االقناعية اليت تسهم يف تعزيز قدرة ادلواقع اإللكًتونية للصحف اإلماراتية على جذب
اجلماىَت ادلختلفة.
اثلثاً :أىدف الدراسة:
هتدف ىذه الدراسة إىل فحص دالالت البناء اإلقناعي يف تصميم عناصر اجلذب للمواقع اإللكًتونية
للصحف اإلماراتية على شبكة اإلنًتنت ،والىت تُقدم انطباعات مفضلة لدى مستخدمي وزوار ادلواقع،
والكشف عن أوجو الفروق بُت ادلواقع اإللكًتونية للصحف اإلماراتية فيما يتعلق بتصميم عناصَت اجلذب لكل
منها.
وينبثق عن اذلدف الرئيس األىداف الفرعية التالية:
 -1التعرف على عناصر اجلذب اخلاصة بتخطيط الصفحة الرئيسية.
 -2التعرف على عناصر اجلذب اخلاصة بدعم ادلهمة األساسية للمستخدم.
 -3التعرف على عناصر اجلذب اخلاصة بدعم احلوار يف ادلوقع.
 -4التعرف على عناصر اجلذب اخلاصة بدعم ادلصداقية يف ادلوقع.
 -5التعرف على عناصر اجلذب اخلاصة ابلدعم االجتماعي.
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خامساً :تساؤالت الدراسة:
ما دالالت عناصر اجلذب يف تصميم ادلواقع اإللكًتونية للصحف اإلماراتية؟
إىل أي مدى تطبق ادلؤسسات اإلعالمية اإلماراتية األساليب ادلختلفة لتصميم عناصر اجلذب يف

()1
()2

مواقعها على شبكة اإلنًتنت؟
ما ىي أكثر ادلواقع اإللكًتونية للصحف اإلماراتية األكثر التزاماً بتطبيق عناصر اجلذب يف تصميم
مواقعها على شبكة اإلنًتنت؟
إىل أي مدى ؼلتلف أسلوب تصميم عناصر اجلذب يف ادلواقع اإللكًتونية للصحف اإلماراتية؟

()3
()4

ما عناصر اجلذب اليت من شأهنا أن تسهم يف صلاح تصميم ادلواقع اإللكًتونية للصحف اإلماراتية
على شبكة اإلنًتنت؟
ما عناصر اجلذب اليت من شأهنا أن تسهم يف دعم أىداف ادلواقع اإللكًتونية للصحف اإلماراتية

()5
()6

على شبكة اإلنًتنت؟
ما عناصر اجلذب اليت تسهم يف حتقيق ادلصداقية ادلواقع اإللكًتونية للصحف اإلماراتية على شبكة
اإلنًتنت؟
ما عناصر اجلذب اليت تسهم يف حتقيق ادلساعلة وادلشاركة اجملتمعية يف ادلواقع اإللكًتونية للصحف

()7
()8

اإلماراتية على شبكة اإلنًتنت؟

سادساً :مناىج الدراسة:
()1

ادلنهج ادلسحي:

تستخدم الدراسة أىم أساليب البحوث الوصفية وىو منهج ادلسح اإلعالمي ،وحتديداً مسح وسائل

اإلعالم الذي يهدف إىل التعرف على شخصية الوسيلة (ادلواقع اإللكًتونية للصحف اإلماراتية) وما ؽليزىا عن
غَتىا من الوسائل سواءً من حيث الشكل أو ادلضمون أو التأثَت (زغيب ،2009 ،ص .)110
وتستهدف الدراسة احلالية مسح الشكل ادلرئي من حيث مجع البياانت األساسية حول مسح اجلوانب
الفنية والتقنية للعناصر واألشكال ادلكونة دلواقع الصحف اإللكًتونية اإلماراتية للتعرف على خصائصها،

ومساهتا ،ووظائفها ،وأدوارىا ،ودلعرفة إىل أي مدى وظفت ىذه العناصر ،إىل جانب قيام الدراسة مبسح
دالالت بناء اإلقناع من خالل عناصر اجلذب الذي تتبعها ىذه ادلواقع ،والكشف عن اجلوانب الفنية والتقنية
اليت يتميز هبا التصميم ادلقنع لعناصر اجلذب.
719

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(7); August 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(7); August 2019
( )2ادلنهج ادلقارن:

وىو الطريقة اليت تعتمد على ادلقارنة يف دراسة ظاىرة ما ،حيث يُربز أوجو الشبو واالختالف بُت
ظاىرتُت أو أكثر ،ويعتمد الباحث من خالل ذلك على مقارنة دالالت (عناصر اجلذب) اليت تُستخدم يف

ترسيخ االنطباع األول لتصميم مواقع الصحف اإلماراتية ومقارنتها بدالالت عناصر اجلذب ادلستخدمة يف كل
موقع مع غَته من ادلواقع عينة الدراسة ،وكذلك مقارنة تطبيق ىذه الدالالت يف مواقع الصحف اإلمارتية،
والفروق التطبيقية بينهما؛ حملاولة التعرف على مدى تناول مواقع الصحف اإللكًتونية اإلماراتية لدالالت بناء
عناصر اجلذب يف تصميم ادلواقع اخلاصة هبا.

سابعاً :أدوات مجع البياانت:

 -استمارة حتليل الشكل : Form analysis format

وىي األداة اليت توفر البياانت الشكلية اليت يتم مجعها من الشكل ادلرئي بصورة دقيقة من خالل
ظلوذج توضيحي لتخطيط الصفحة الرئيسة للموقع يبُت مواضع كل عنصر من عناصر الشكل ادلرئي يف
الصفحة والوظيفة اليت جتذب ادلستخدم أو الزائر.
وسيتم حتليل ادلواقع اإللكًتونية للصحف اإلماراتية من خالل حتليل الفئات اخلاصة ابألساليب التالية:
 -1أسلوب دعم ادلهمة األساسية للموقع :Primary Task Support
ويتم قياس الفئات (التحكم الذايت ،التبسيط ،التوجيو ،ادلواءمة ،الشخصنة ،احملاكاة ،اإلعادة)
 -2أسلوب دعم احلوار :Dialogue Support
ويتم قياس الفئات التالية (ادلدح ،ادلكافأة ،التذكَت ،االقًتاح ،التشابو ،ادليل ،الدور االجتماعي)
 -3أسلوب دعم ادلصداقية :Credibility Support
ويتم قياس الفئات التالية (الثقة ،اخلربة ،ادلصداقية الظاىرة ،الشعور احلقيقي ،السلطة ،القبول ،إمكانية التحقق)
 -4أسلوب الدعم االجتماعي:Social support
ويتم قياس الفئات التالية (التعلم االجتماعي ،ادلقارنة االجتماعية ،التأثَت ادلعياري ،التسهيل االجتماعي،
التعاون ،ادلنافسة ،اإلعًتاف)

اثمناً :رلتمع الدراسة وعينتها:

عينة ادلواقع اإللكًتونية للصحف اإلماراتية:

حبسب تصنيف البوابة الرمسية حلكومة اإلمارات العربية ادلتحدة ،فإن الصحف اإلماراتية الورقية
واإللكًتونية ادلصرح هبا على مستوى الدولة االحتادية ىي (ااالحتاد ،البيان ،اخلليج ،الوطن ،اإلمارات اليوم،
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الرؤية ،24 ،الوحدة) وأما اجملالت ادلصنفة ىي (موجو ،زىرة اخلليج ،ماجد ،رللة انشيوانل
جيوغرافيك العربية).
وبذلك تكون عينة الدراسة ىي كل مواقع الصحف ادلعتمدة من قبل البوابة الرمسية حلكومة اإلمارات
العربية ادلتحدة (اإلمارات.)2019 ،

اتسعاً :الفرتة الزمنية للدراسة:
من خالل الدراسة االستطالعية يعتقد الباحثان أن اجلوانب التصميمية دلواقع ىذه اذليئات ادلشرفة
على ادلواقع عينة الدراسة قد ختضع للتغيَت والتحديث بُت احلُت واآلخر ،فإن ىذه الدراسة ستتناول التحليل
دلدة شهر واحد من  2019/1/1وحىت .2019/1/31

الدراسات السابقة:
أوالً :الدراسات اإلماراتية على مستخدمي ادلواقع اإلعالمية:
تشَت الدراسات التالية إىل مدى اىتمام دولة اإلمارات العربية ادلتحدة شلثلة ابجمللس الوطٍت لإلعالم
مبستخدمي ادلواقع اإلعالمية اإلماراتية ،ومدى إمكانية حتسُت وتطوير اإلعالم اإلمارايت يف تثقيف جذب
ادلستخدمُت وتلبية رغباهتم يف احلصول على ادلعلومات.
فقد ىدفت دراسة اجمللس الوطٍت لإلعالم اإلمارايت (الوطٍت لإلعالم )2016 ،إىل تقدمي توصيات
إىل اجمللس الوطٍت لإلعالم تساعد على تطوير سياسات إعالمية حديثة وحتسُت دور اإلعالم الوطٍت ،كما
ىدفت إىل حتسُت مصادر ادلعلومات واألخبار اليت يستخدمها الشباب اإلمارايت وادلقيمُت يف دولة اإلمارات
العربية ادلتحدة ،وىدفت إىل إعطاء حقائق واضحة حول سلوك الشباب مع وسائل اإلعالم ومعرفة تفضيالهتم
وما يستهويهم وغلذب اىتمامهم من أخبار يف اإلعالم التقليدي واجلديد ،ومعرفة مكانة اإلعالم اإلمارايت لدى
ىؤالء الشباب .وأجريت الدراسة على عينة من الشباب ادلواطنُت وادلقيمُت شلن تًتاوح أعمارىم من 35-18
عام ومت است خدام العينة العشوائية بطريقة التوزيع النسيب للعينة يف كل إمارة على حده حبسب التعداد السكاين
لكل إمارة ،وبلغ عدد ادلبحوثُت من اجلنسُت  3161مفردة .وتوصلت الدراسة إىل رلموعة من النتائج ذات
األعلية على النحو التايل:
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 إن نتائج التحليل اإلحصائي ادلتقدم (التحليل العاملي  )Factor Analysisتشَت إىل ظهورظلوذج أو موديل يتكون من مخسة عوامل رئيسية تفسر رلتمعة ما ما نسبتو تقريباً ( )%75من سلوك
الشباب يف اإلمارات ،من حيث التعاطي مع وسائل اإلعالم ادلختلفة للحصول على األخبار.

وىذه النسبة مرتفعة جداً من دون شك ،وتشَت إىل قدرة الدراسة على تفسَت العالقة بُت الشباب ووسائل
اإلعالم ادلختلفة يف دولة اإلمارات العربية ادلتحدة .وقد جاءت أىم نتائج ىذا التحليل حسب ما يلي:
 -1يدرك الشباب يف اإلمارات ادلزااي احلصرية لكل وسيلة إعالمية(سواء تقليدية أو جديدة) اليت دتيزىا
عن غَتىا ،وتكون نقطة جذب تستهوي الشباب يف اإلمارات فالشباب مهتمون مبحتوى األخبار
(مثل العمق يف التحليل وادلصداقية لدى وسائل اإلعالم التقليدي والسرعة والتحرر من القيود لدى
وسائل التواصل االجتماعي).
 -2ىناك قضااي سياسية واجتماعية وأمنية هتم الشباب يف اإلمارات ويسعون وراءىا ويتابعوهنا.
 -3يُدرك الشباب يف اإلمارات أعلية الثقة وادلصداقية مبصادر األخبار وىم كذلك ؽليزون يف استخداماهتم
بُت رلموعة الوسائل للحصول على األخبار ،وواعون يف التفريق بُت السرعة وادلصداقية يف ادلادة
اإلخبارية.
 -4يوجد عند الشباب يف اإلمارات انتقائية يف اختيار صفحات معينة تستقطبهم دلتابعتها عرب وسائل
التواصل االجتماعي .مثل (الصفحات اإلخبارية) فهم ال يتابعون كل شيء أو أي شيء.
 -5ىناك مزااي ما تزال دتلكها وسائل اإلعالم التقليدي وال دتلكها غَتىا من وسائل اإلعالم األخرى،
وىذه ادلزااي تشد الشباب يف اإلمارات ضلو متابعتها (مثل غٌت األخبار بتفاصيل وحتليالت من جوانب
عديدة).
وىدفت دراسة أخرى للمجلس الوطٍت لإلعالم اإلمارايت (الوطٍت لإلعالم )2016 ،2إىل معرفة
األظلاط العامة الستخدامات وسائل اإلعالم من قبل اجلمهور .ومعرفة مصادر األخبار اليت يعتمد عليها
اجلمهور سواءً األخبار احمللية أو اإلقليمية أو الدولية .ومعرفة اجتاىات الثقة يف اإلعالم التحليلي .ومت إجراء
الدراسة على عينة مكونة من  2500مفرده وصممت العينة على مرحلتُت وىي العنية ادلمثلة لسكان كل إمارة
والعين ة العشوائية ادلنتظمة .ومت استخدام أدة استمارة االستبيان .وخرجت الدراسة بنتائج مهمة تدعم الدراسة
احلالية أعلها:
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 .1أظهرت ما نسبتو  % 63من عينة الدراسة اعتماد اجلمهور اإلمارايت على وسائل اإلعالم اإلماراتية
للحصول على األخبار.
 .2أن نسبة  %80من عينة الدراسة تثق بوسائل اإلعالم اإلماراتية.
 .3يثق اجلمهور اإلمارايت مبواد الرأي والتحليالت اخلاصة بشؤون اإلمارات والتعليقات والربامج احلوارية
بنسبة .%78.7
 .4يثق  %69.6من اجلمهور اإلمارايت ابلتغطية ادلتخصصة يف كافة وسائل اإلعالم اإلماراتية.
 .5قيم  %93.5من اجلمهور اإلمارايت األخالق ادلهنية لوسائل اإلعالم بشكل عام.
اثنياً :دراسات تناولت تصميم ادلواقع اإلعالمية العربية:
ىدفت دراسة الباحثان (ادليتمي و سعدان )2017 ،إىل فحص أساليب وتقنيات البناء اإلقناعي
للمواقع اإلذاعية والتلفزيونية اخلليجية على شبكة اإلنًتنت ،الىت تُظهر انطباعات مفضلة لدى مستخدمي

وزوار ادلواقع .وخرجت الدراسة مبجموعة من النتائج أعلها أن ادلقاييس ادلستخدمة يف قياس مستوى اإلقناع يف
يسهل التصميم ادلوحد للمواقع اإلذاعية والتلفزيونية
ادلواقع اإلذاعية والتلفزيونية اخلليجية أثبتت فاعليتها ،حيث ّ
بناء اإلقناع .وأظهرت الدراسة ادلقارنة إغفال معظم ادلواقع اإلذاعية والتلفزيونية اخلليجية استخدام أسلوب
الدعم االجتماعي يف بناء اإلقناع دلواقعها .كما أظهرت الدراسة ادلقارنة دتيز ادلواقع اإلذاعية والتلفزيونية
السعودية والعُمانية عن ابقي ادلواقع يف دول اخلليج بتطبيقها أساليب بناء االقناع بنسبة ( )%76.8من إمجايل
 56مبدأً .ووجدت الدراسة ادلقارنة توازن استخدام مبادئ اإلقناع اليت تدعم مصداقية ادلواقع اإلذاعية
والتلفزيونية ،حيث طبقت ادلواقع عينة الدراسة أغلب ادلبادئ اخلاصة ببناء ادلصداقية فيها .وأخَتاً تراجع
مستوى االقناع يف إذاعة دولة قطر نظراً لعدم تطبيقها أسلوب الدعم االجتماعي مقارنة مبوقع تلفزيون دولة
قطر.

ومن حيث رضا ادلستخدمُت عن تصميم ادلواقع الصحفية سعت دراسة (عيادة )2016 ،إىل معرفة
مدى تطبيق مواقع الصحافة اإللكًتونية العراقية دلفهوم التصميم لتقدمي ادلنتج اإلعالمي بشكل ػلظى بقبول
ادلتصفحُت ويضمن زايرهتم ادلتكررة يف إطار القواعد اإلرشادية ليسر التصفح ،لذا طبق الباحث دراسة حتليلية
على عينة مؤلفة من ستة مواقع للصحف االلكًتونية العراقية للتعرف على السمات العامة لتصميمها ،وطرق
توزيع العناصر البنائية للصفحات كما أجرى الباحث دراسة ميدانية على عينة من متصفحي مواقع الصحف
االلكًتونية العراقية دلعرفة تقييمهم لتصميمها ودرجة رضاىم عنها .وجاءت نتيجة الرضا عن ادلواقع بشكل عام
يعد افراد عينة الدراسة راضُت عن تصميم مواقع الصحف االلكًتونية عينة الدراسة إذ بلغت درجة الرضا ىذه
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( )% 64.2يف حُت أن نسبة الراضُت إىل حد ما كانت ( )30.4%ووجدت نسبة قليلة مل تكن راضية عن
التصميم بلغت قيمتها (.)% 5.4
وقدمت دراسة (منصور )2015 ،توصيف للمستوى الذي بلغتو ادلواقع اإللكًتونية التابعة حملطات
اإلذاعة والتلفزيون الرمسية للدول األعضاء جبهاز إذاعة وتلفزيون اخلليج ،من حيث مستوايت الكفاءة والتفاعلية
يف عناصر بناء ادلواقع عينة الدراسة ومستوايت دعم الوسيلة اليت تقدمها تلك ادلواقع للمحطات والقنوات اليت
تتبعها (منصور.)2015 ،
توصلت الدراسة إىل أن اإلطار التقوؽلي الذي قيمو رلموعة من اخلرباء عينة الدراسة يعد تقوؽلاً علمياً
متكامالً ؽلكن االستفاده منو والبناء عليو فيما ؼلص مستوى التفاعلية ووسائل دعم الوسيلة.
وكذلك من الناحية الفنية وجدت دراسة (صاحل العنزي  )2006أن التصميم اخلاص ابدلواقع العربية
عينة الدراسة ال يتماشى بشكل عام مع الصبغة اخلاصة ابإلنًتنت ،ويغلب على معظمها انطباع سليب ،حيث
كانت الصفحات الرئيسة بطيئة التحميل بسبب كرب حجم ادلوقع واطلفاض سرعة االتصال ابإلنًتنت.
ويبدو من خالل ذلك أن معظم تلك االنتقادات جاءت يف وقت كانت سرعات اإلنًتنت منخفضة
أو أهنا مكلفة لغالبية ادلستخدمُت وكانت تعاين من ضعف التصميم وحجم اإلستضافة وحجم ادللفات
وطبيعتها ،شلا دفع أغلبية ادلواقع إىل عدم استخدام العناصر التفاعلية أبنواعها أو ادللفات ذات األحجام الكبَتة
تفاداي لبطء حتميل الصفحة.
ً
إال أن ىذا ال يعٍت أنو ال توجد مؤشرات إغلابية على حتسن تصميم ادلواقع اإلعالمية العربية خالل
العقد الثاين من األلفية الثالثة ،فقد ركزت الدراسات األخَتة على جوانب تصميمية أكثر حداثة.
ىناك عدة عوامل تؤثر يف بناء تصميم مقنع قادر على إبراز كل تلك التطورات كالعوامل الفنية،
والتقنية والعوامل ادلتعلقة ابلتصميم وأساليبو ومبادئو،والعوامل السلوكية اخلاصة بسلوكيات ادلستخدم أثناء
تصفحو ادلوقع والتأثَت فيو .ومن بُت الدراسات اليت تناولت عالقة اإلقناع بتصميم ادلواقع اإلعالمية ىي دراسة
(معُت ادليتمي ، )2012،حيث تكمن أعلية ىذه الدراسة يف معرفة اجلوانب اإلقناعية يف تصميم ادلواقع
اإلعالمية العربية ،ىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة العوامل اليت تؤثر يف بناء اإلقناع يف ادلواقع اإلعالمية العربية
وأجريت الدراسة على عينة مكونة من ثالثة مواقع إعالمية و  379مبحواث قاموا بتقييم تصوراهتم جتاه ادلواقع،
وافًتضت الدراسة فرضيتُت رئيستُت لقياس أتثَت جودة ادلوقع وجودة ادلعلومات يف بناء اإلقناع للمواقع عينة
الدراسة.
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وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج أعلها ،أن ادلنافع اليت يدركها ادلستخدمُت للتصميم ادلقنع يف
ادلواقع اإلعالمية تكون أكثر حسماً لنيتهم يف التفاعل مع ادلواقع ادلقنعة ،كما توصلت إىل أن جودة ادلعلومات
وجودة ادلوقع تؤثر يف النية ادلتواصلة لتصفح ادلواقع اإلعالمية العربية ،ىذا ابإلضافة إىل أن ادلقاييس ادلستخدمة
يف الدراسة ىي ظلوذج انجح لقياس مستوى االقناع يف ادلواقع اإللكًتونية بشكل عام وادلواقع اإلعالمية بشكل
خاص .وأخَتاً فقد توصلت الدراسة إىل أن جودة ادلعلومات وجودة ادلوقع علا من أىم العوامل الرئيسية ادلؤثرة
يف بناء اإلقناع (ادليتمي م.)2012 ،.
ويف دراسة سابقة تناول نفس الباحث ( )2009تفضيالت التصميم دلستخدمي اإلنًتنت يف ادلواقع
اإلخبارية العربية ،ووجدت أن ىناك مواقع إخبارية عربية تلتزم بقواعد التصميم اجليد وتسعى إىل زايدة عدد
الزوار من خالل توظيف عناصر التصميم بناءً على ادلعايَت الدولية لشبكة اإلنًتنت ،وخرجت الدراسة ببعض
التوصيات الفنية اليت تؤدي إىل تاليف بعض تلك اجلوانب السلبية يف تصميم ادلواقع اإلخبارية العربية اليت
جاءت بناءً على تفضيالت مستخدمي ادلواقع اإلخبارية العربية،وكيفية رؤيتهم لتصميم ادلواقع ادلفضلة من
حيث تفضيل الًتكيز على الصفحة األوىل اليت يظهر فيها ادلعلومات يف اجملال ادلرئي لشاشة ادلستخدم ،وتقسيم
الصفحة إىل ثالثة أعمدة أيخذ عمود احملتوى ثلثي ادلساحة ،وتفضيل وضع القائمة الرئيسة (قائمة التجول)
وشريط التمرير للصفحة يف اجلهة اليمٌت لشاشة ادلستخدم حىت ال يشتت نظره عند التصفح ،وااللتزام مبعايَت

الشبكة الدولية لإلنًتنت اخلاصة بسهولة االستخدام وخاصة تلك ادلتعلقة ابجلوانب التفاعلية وقواعد استخدام
األلوان (ادليتمي ،رسالة ماجستَت.)2009 ،
وقد وجدت تلك الدراسات الكثَت من اإلغلابيات اخلاصة بكيفية تقدمي ادلواقع اإلعالمية العربية
تصميما يفهم حقيقة ادلنافسة على شبكة اإلنًتنت ويستوعب مدى أعلية زايدة عدد الزوار من خالل قابلية
ً
االستخدام ادلتوقفة على التصميم اجليد ،لذلك فقد سعت كثَت من ادلواقع اإلعالمية العربية إىل االىتمام
ابلتصميم وسهولة االستخدام.

التعليق على الدراسات السابقة:
ركزت معظم الدراسات السلوكية يف تصميم ادلواقع على شبكة اإلنًتنت على سلوك ادلستهلك من
خالل ادلواقع التجارية اإللكًتونية ،ودراسة اجلوانب ادلتعلقة بكيفية تفاعل ادلستهلك (ادلستخدم) مع ادلوقع من
خالل (التفاعل مع ادلوقع) اختاذ قرار الشراء بعد االقتناع ابدلنتج أو اخلدمة ادلقدمة ،ويتوقف اقتناع ادلستخدم
على كيفية تقدمي تصميم إقناعي يلهمو ويشد انتباىو مث يدفعو للتفاعل .كما أن معظم الدراسات اخلاصة بتأثَت
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التصميم على ادلستخدم تناولت جزئيات يف التصميم ومبادئو ،وركزت على ادلناىج السلوكية اليت تقيس التأثَت
من جانب ادلستخدمُت على التصميم ومن جانب أتثَت التصميم على ادلستخدمُت.
جديدا وىو كيفية استخدام عناصر اجلذب يف ادلواقع اإلعالمية العربية
وستتناول الدراسة احلالية جانبًا ً

وحتديدا ادلواقع اإلماراتية وأساليب تصميم عناصر اجلذب فيها والذي يهدف إىل حتسُت اجتاىات وسلوك
ً
مستخدمي ادلواقع اإلماراتية.
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للمتصفحني يف ادلوقع

االجتماعي يف ادلوقع

تشَت بياانت اجلدول السابق اخلاصة مبحددات اجلذب إىل التايل:
أوالً دعم ادلهمة األساسية للمتصفحني يف مواقع الصحف اإللكرتونية اإلماراتية:
 دتيز ادلوقع اإللكًتوين لصحيفة البيان وادلوقع اإللكًتوين جلريدة الوطن بتطبيق مجيع ادلعايَت السبعةاخلاصة هبذا احملدد ،يليهما ادلوقع اإللكًتوين جلريدة االحتاد وموقع  24اإللكًتوين بتطبيق  6معايَت ومل
يطبقا معيار اإلعادة اخلاص إبعادة الردود على جتربة اخلدمة عرب ادلوقع اإللكًتوين وتوضيح اخللل
الذي مت تفاديو .مث موقعي اخلليج واإلمارات اليوم ،حيث طبقا  5معايَت ومل يطبقا معيار التبسيط
لعدم توفَت اجلهد على ادلستخدمُت من حيث دعم ادلواضيع ادلقدمة ابلروابط ذات العالقة .وطبقت
منصة الرؤية  4معايَت ىي تقدمي معلومات تالمس احلياة اليومية للمستخدمُت وتقدمي معلومات
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إضافية تالمس اىتمامهم وتقدمي خدمات تزويد ابألخبار مثل  RSSواالستطالع والرد على

ادلستخدمُت وأغفلت  3معايَت مهمو ىي مل يقدم ادلوقع خدمة البحث عن ادلعلومات ومل يوفر عليهم
اجلهد يف إغلاد ادلعلومات ومل يقدم ادلوقع أية معلومات عن التحديثات اخلاخصة ابدلستخدم.
اثنياً :دعم احلوار يف مواقع الصحف اإللكرتونية اإلماراتية:

 طبقت مجيع مواقع الصحف اإللكًتونية اإلماراتية ستة معايَت من رلموع سبعة معايَت خاصة بدعماحلوار يف مواقعها.
 طبق موقع صحيفة البيان مجيع ادلعايَت ادلتعلقة بدعم احلوار عدا أن ادلوقع مل يقدم خدمة التعليقاتللمستخدمُت على األرآء وادلعلومات.
 طبق موقعي جريدة الوطن وصحيفة الوحدة  6معايَت من رلموع  7عدا أن ادلوقعان مل يستخدمامعيار استخدام بعض ادلؤسسات اخلَتية أو اخلاصة حبقوق اإلنسان دلناشدة ادلستخدم بطريقة زلددة.
 طبق موقع جردية اخلليج  5معايَت من رلموع  7معايَت عدا معياري أن ادلوقع ال يقوم بتذكَتادلستخدمُت أين ىم ويف أي صفحة وما ىي ادلعلومات اإلضافية .وكذلك ادلوقع ال يستخدم ادلوقع
بعض ادلؤسسات اخلَتية أو اخلاصة حبقوق اإلنسان دلناشدة ادلستخدم بطريقة زلددة.
 طبق موقع صحيفة اإلمارات اليوم  5معايَت من رلموع  7معايَت عدا معياري :أن ادلوقع ال يقومادلوقع إبعطاء نتائج إغلابية للمستخدمُت من خالل الكلمات والصور والرموز .وكذلك ال يقوم ادلوقع
إبعطاء أولوية للمستخدمُت الفعليُت يف ادلشاركة واالىتمام وسرعة االستجابة.
 طبقت ادلواقع الثالثة (جريدة االحتاد واإلمارات اليوم ومنصة الرؤية وموقع  24اإللكًتوين  4معايَتمن رلموع  7معايَت عدا ادلعايَت الثالثة التالية :ال يقوم ادلوقع إبعطاء نتائج إغلابية للمستخدمُت من
خالل الكلمات والصور والرموز .وكذلك ال يقوم ادلوقع إبعطاء أولوية للمستخدمُت الفعليُت يف
ادلشاركة واالىتمام وسرعة االستجابة .وكذلك ال تستخدم ادلواقع الثالثة بعض ادلؤسسات اخلَتية أو
اخلاصة حبقوق اإلنسان دلناشدة ادلستخدم بطريقة زلددة.
اثلثاً :دعم ادلصداقية يف مواقع الصحف اإللكرتونية اإلماراتية:
 طبق موقع جريدة البيان مجيع ادلعايَت وعددىا سبعة اخلاصة بدعم ادلصداقية على ادلوقع اإللكًتوين ،يفحُت طبقت بقية ادلواقع عينة الدراسة  6معايَت من رلموع  7معايَت عدا معيار عرض مواقع
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مؤسسات ومنظمات إعالمية وغَتىا داعمة للموقع .وىذا يعٍت أن مواقع الصحف اإللكًتونية
اإلماراتية ىي حكومية أو ملتزمة ابلقوانيُت والضوابط اخلاصة حبرية النشر ،لذا فهي ال حتتاج جلهات
داعمة.
رابعاً :الدعم االجتماعي يف مواقع الصحف اإللكرتونية اإلماراتية:
 دتيز موقعي جريدة اخلليج وموقع  24اإللكًتوين بتطبيق  6معايَت من رلموع  7خاصة بتحقيقعناصر اجلذب اخلاصة أبسلوب الدعم االجتماعي وأغفال معيار تقدمي دورات إعالمية ومهنية
تالمس خربة ادلستخدمُت يف ادلوقع ،يليهم موقع منصة الرؤية بتطبيق  4معايَت.
 وجاءت مواقع جريدة االحتاد وصحيفة البيان واإلمارات اليوم يف مستوى دون ادلتوسط يف استخدامعناصر اجلذب اخلاصة ابلدعم االجتماعي ،حيث مل تقم ىذه ادلواقع بنشر الدراسات وادلدوانت
اخلاصة ابدلستخدمُت ومل تستخدم استطالعات الرأي ومل تشجع على ادلنافسة بُت ادلستخدمُت.
 ومل ي طبق موقعي جريدة الوطن وصحيفة الوحدة ىذا األسلوب يف جذب ادلستخدمُت إال مصادفةلبعض ادلعايَت اخلاصة بتقدمي روابط دلواقع التواصل االجتماعي وخدمات ادلدوانت.
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=2جيذ جذاً،
 =1هوخاص،
(*) حن اعخخذام هقياط ( )1،2،3،4،5حيث هثلج قيوت م ُل هٌها:
(**) الشقن  7هي هجوىػت هقاييظ حأثيش الخخطيط × هقياط القين الخوغت (.)35=5×7( = )1،2،3،4،5
 )7-1( =1هوخاص )14-8( =2 ،جيذ جذاً )21-15( =3 ،جيذ )28-22( -4 ،عيء )35-29( =5 ،عيء جذاً.
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عيء جذاً

يشَت اجلدول السابق إىل أتثَت ختطيط الصفحة يف تصميم ادلواقع اإللكًتونية اإلماراتية إىل ما يلي:
 دتيز ادلوقع اإللكًتوين جلريدة االحتاد وجاء يف ادلرتبة األوىل ،حيث حصل على  7نقاط مجيعها بدرجة عامة(ممتاز) ،حيث مت تطبيق مجيع ادلعايَت التصميمية السبعة.
 يليو يف ادلرتبة الثانية ادلوقع اإللكًتوين لصحيفة الوحدة وحصل على  9نقاط بدرجة عامة (جيد جداً) يف تصميمادلوقع منها  6معايَت بدرجة (ممتاز) عدا معيار واحد فقط يف استخدام خطوط ادلنت بدرجة (جيد) ،حيث كانت
كثافة النص ادلستخدم يف عرض األخبار بعرض الصفحة كاملة وىذا يتعب عُت ادلتصفح عند قراءة األخبار ،كما
أن النص ػلتاج إىل كثافة اخلط ) (Boldحىت يصبح أوضح وأسهل ابلنسبة للمتصفحُت من كبار السن.
 يف ادلرتبة الثالثة جاء ادلوقع اإللكًتوين لصحيفة البيان ،حيث حصل على  10نقاط منها بدرجة (ممتاز) يفتصميم اخلطوط وتوزيع قوائم أقسام ادلوقع واستخدام الصور ادلناسبة وربط شعار ادلوقع يف الصفحة الرئيسية جبميع
الصفحات ،وحصل على معيارين بدرجة (جيد) يف تصميم ادلساحات البيضاء ،حيث كان ىناك كثَت من
العناصر مقارنة مع موقعي االحتاد والوحدة ،وكذلك يف استخدام نغمة األلوان حيث استخدم اللون األمحر كلون
رئيس بشكل كبَت ،كما استخدم أحجاماً متساوية يف العناوين وابللون األسود فقط عدا العنوان الرئيس حبجم
أكرب يف الصفحة الرئيسية.
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 يف ادلرتبة الرابعة ادلوقع اإللكًتوين جلريدة الوطن بـ  11نقطة وبدرجة عامة (جيد جداً) ،حيث حصل ادلوقع على 11نقطة منها بدرجة  3معايَت بدرجة (ممتاز) دتثلت يف استخدام العناوين ادلختلفة والصور وربط شعار ادلوقع
يف الصفحة الرئيسية جبميع الصفحات ،وطبق ادلوقع  4معايَت بدرجة (جيد) يف تطبيق ادلساحات البيضاء ،حيث
كان ادلوقع مزدحم بعض الشيء بكم من األخبار والصور ،وكذلك استخدام األلوان الباىتة يف األلوان الرئيسة
ألقسام ادلوقع ،واستخدم خط ادلنت الكثيف مع عدم وجود مساحات بُت السطور والكلمات بشكل يريح عُت
ادلتصفح.
 يف ادلرتبة اخلامسة جاء موقع 24اإللكًتوين بـ  13نقطة وبدرجة عامة (جيد جداً) ،حيث طبق معيارين فقطبدرجة (ممتاز) دتثلت يف استخدام خطوط ادلنت وربط شعار ادلوقع يف الصفحة الرئيسية جبميع الصفحات ،فيما
طبق  4معايَت بدرجة (جيد جداً) استخدام األلوان ادلختلفة وتوزيع قوائم أقسام ادلوقع حيث ظلت اثبتة يف مجيع
الصفحات واشتمل كل قسم على لون زلدد ؽليزه عن ابقي األقسام ،وكذلك ابلنسبة الستخدام العناوين ادلختلفة
حيث خصص لكل صفحة لون ؽليزىا عن غَتىا وأشار إىل ذلك يف أقسام ادلوقع .كما استخدم ادلوقع بشكل
كامل الصور ادلوضوعية بدالً من استخدام النصوص يف الصفحة الرئيسة ،ولذلك كان النداء ادلرئي جيد جداً
مقارنة أبىداف ادلوقع الذي يعتمد على ادلرئيات بنسبة كبَتة .وحصل ادلوقع على درجة (جيد) يف استخدامو
للمساحات البيضاء ،حيث غطت الصور معظم مساحة الصفحة الرئيسية واختفت فيها ادلساحات البيضاء بُت
الصور واألقسام.
 يف ادلرتبة السادسة جاء ادلوقع اإللكًتوين لصحيفة اإلمارات اليوم بـ  15نقطة وبدرجة عامة (جيد جداً) ،حيثدتيز يف معيار واحد فقط وىو ربط شعار ادلوقع يف الصفحة الرئيسية جبميع الصفحات ،وحصل على  3نقاط
بدرجة (جيد جداً) ،دتثلت يف استخدام األلوان لونُت فقط اللون األمحر الغامق وغَت متطابق مع شعار ادلوقع
واللون الرصاصي ،أما معيار استخدام الصور استخدم ادلوقع يف الصفحة الرئيسية صورة رئيسية كبَتة غَت جاذبة
وال توجد فيها اللمسات الفنية ادلطلوبة يف مثل ىذا ادلوضع من الصفحة .كما حصل ادلوقع على درجة (جيد) يف
استخدامو لنوع اخلطوط سواء يف ادلنت أو يف العناوين مل يكن نوع اخلط مناسب للعُت وخاصة يف ظل توافر عدد
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ال ػلصر ذلا من أنواع اخلطوط .وأسوأ ما حصل عليو ادلوقع ىي درجة (سيء) يف استخدامو لقوائم أقسام ادلوقع،
حيث أهنا ليست مرتبة مع األقسام التابعة للصفحة الرئيسية وترتيبها عشوائي غَت مدروس من قبل ادلصمم.
 يف ادلرتبة السابعة جاء ادلوقع اإللكًتوين جلريدة اخلليج بـ 17نقطة وبدرجة عامة (جيد جداً) ،حيث دتيز مبعيارواحد فقط وىو ربط شعار ادلوقع يف الصفحة الرئيسية جبميع الصفحات ،وطبق معيارين فقط بدرجة (جيد
جداً) ،قوائم أقسام ادلوقع مل تتوافق ألوان القائمة الرئيسية مع ألوان األقسام يف ادلنفصلة ومل تكن مرتبة بشكل
جيد ،وكذلك ابلنسبة للصور ادلنتشرة يف ادلوقع مل تليب االستدعاء ادلطلوب يف الصفحة الستخدام التصميم شبو
ادلتماثل وىذا النوع من تصميم الصفحات عادة ما يكون غَت جاذب يف ادلواقع اإلخبارية .كما طبق ادلوقع 4
معايَت بدرجة (جيد) فيما يتعلق مبعايَت استخدام ادلساحات البيضاء فقد كانت الصفحة مزدمحة بشكل ملفت
للنظر ابلنصوص والصور واإلعالانت ،كما استخدم الوقع يف تصميمو لون واحد رئيسي حىت يف العناوين
واخلطوط وىو اللون األزرق السائد وادلتطابق مع لون شعار اجلريدة شلا اضفى الراتبة على ادلوقع ،كما مل يوفق
تصميم ادلوقع ابستخدام ادلعايَت اخلاصة ابخلطوط يف العناوين وادلنت حيث كان لونو ىو اللون األزرق الفاتح
ونوعية اخلط غَت مناسبة شلا أدى إىل عدم الراحة أثناء االطالع على ادلعلومات واألخبار نظراً لعدم توافق لون
النص الفاتح مع اخللفية الفاحتة .وكذلك مل تكن ألوان العناوين مقنعة وجاذبة عند استخدام ادلوقع نظراً الستخدام
اللون األزرق الثابت يف العناوين وال يتغَت إىل لون أخر عند الضغط عليو ليظهر أنو مفعل وأنو رابط للموضوع،
وىذا يعيق سهولة استخدام األخبار من خالل العناوين.
 يف ادلرتبة الثامنة واألخَتة منصة الرؤية ،حيث حصلت على  17نقطة ودرجة عامة (جيد جداً) ،حيث دتيز يفإثنان من ادلعايَت واحد فقط وىو ربط شعار ادلوقع يف الصفحة الرئيسية جبميع الصفحات ،واستخدام خطوط
ادلنت ادلناسبة ،وحصل على نقطة واحدة فقط بدرجة (جيد جداً) ،دتثلت يف استخدام العناوين ادلختلفة يف
العناوين الرئيسية يف الصفحة الرئيسة حيث ظهرت بشكل متكدس مرفقة مع الصور شلا أدى إىل تكدس يف
تنظيمها .كما استخدم ادلوقع  3معايَت بدرجة (جيد) ،دتثلت يف استخدام ادلساحات البيضاء حيث اختفت
تقريباً يف الصفحة الرئيسية لكثرة الصور ادلعنونة بكامل الصفحة ،واستخدام لونُت داكنُت يف رلمل الصفحة
الرئيسية علا اللون األزرق واألسود شلا جعل الصفحة يطغى عليها اللون الداكن ،كما استخدم ادلوقع الصور بكثافة
عالية واب حجام سلتلفة حبيث يظهر ادلوقع أنو موقع سياحي أكثر منو موقع إخباري .كما حصل ادلوقع على درجة
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(سيء) ابلنسبة الستخدام القوائم الرئيسية وادلنتشرة يف الصفحة الرئيسة ،حيث انعدم التناسق والًتتيب بُت
األقسام الرئيسة والفرعية داخل الصفحة الرئيسة.

اثنياً :اإلطار التحليلي
شكل رقم ( )1يوضح أتثري ختطيط صفحات ادلوقع يف التصميم
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درجات المقياس

تشري بياانت الرسم البياين السابق إىل ميا يلي:
ابلرجوع إىل بياانت اجلدول السابق ومقارنتها ابلرسم البياين احلايل سنجد توزيع الدرجات على ادلقاييس على حسب
التصنيف التايل:
كل منها:
مت استخدام مقياس ( ،)1،2،3،4،5(=)5-1حيث أعطيت قيمة ُ
 =1شلتاز،

=2جيد جداً،

=3جيد،

=4سيء،

=5سيء جداً

الرقم  7ىي رلموعة مقاييس أتثَت التخطيط × مقياس القيم اخلمسة ( 35=5×7( = )5-1درجة).
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حيث )7-1( =1 ،شلتاز )14-8( =2 ،جيد جداً )21-15( =3 ،جيد )28-22( -4 ،سيء)35-29( =5 ،
سيء جداً .وىذا يعٍت أنو كلما زادت درجات ادلقياس زادت نسبة األخطاء التصميمية للموقع ،وكلما قلت درجات
األخطاء ،زادت نسبة تاليف األخطاء التصميمية.
وىذا يعٍت أن نسبة األخطاء يف تصميم ادلواقع اإللكًتونية مل تتجاوز  18نقطة وابلتايل فجميع ادلواقع عينة الدراسة
تصميمها بُت جيد إىل شلتاز حبسب معايَت التصميم ادلوضحة ،وىذا يعٍت أن ادلواقع اليت حصلت على تصنيف جيد
تستطيع أن تتالىف األخطاء يف تصميمها وترفع من نسبة التقييم إىل شلتاز .وىذا ال يعٍت أن ادلواقع اليت حصلت على شلتاز
أهنا مكتملة بل كانت على حافة الدرجة حيث أن تقييم شلتاز ىو من خطأ واحد يف التصميم إىل سبعة أخطاء ()7-1
ومشل موقع صحيفة االحتاد سبع أخطاء يف التصميم من رلموع  35خطأ حسب ادلقاييس اليت مت من خالذلا التحليل.
شكل رقم ( )2رسم بياين يوضح استخدام أساليب اجلذب يف تصميم ادلواقع عينة الدراسة
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لجريدة الوطن لجريدة الخليج لصحيفة البيان لجريدة اإلتحاد

موقع24
اإللكتروني

أسلوب دعم الحوار في الموقع

أسلوب دعم المهمة األساسية للمتصفحين في الموقع

أسلوب الدعم االجتماعي في الموقع

أسلوب دعم المصداقية في الموقع

تشري بياانت الرسم البياين السابق إىل ما يلي:
 مت استخدام ( )7معايَت يف كل أسلوب من األساليب األربعة ادلتمثلة يف (دعم ادلهمة األساسية للمتصفحُت -دعماحلوار  -دعم ادلصداقية  -الدعم االجتماعي) لتقييم ما دتثلو ىذه األساليب كمقاييس جذب للمواقع عينة الدراسة .وبلغ
رلموع ادلعايَت ادلستخدمة  28معيار يف أربعة أساليب.
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 دتيز موقع جريدة اخلليج ابستخدام أغلب ادلعايَت اخلاصة أبساليب اجلذب األربعة .يليو موقع  24اإللكًتوين ،يليوصحيفة البيان ،يليو جريدة الوطن ،يليو جريدة االحتاد ،وأييت موقع صحيفة الوحدة يف ادلرتبة األخَتة من استخدام أساليب
اجلذب يف تصميم موقعها.
 دتيز موقعي جريدة الوطن وصحيفة البيان عن ابقي ادلواقع بتطبيق دعم ادلهمة األساسية للمتصفحُت يف تصميم مواقعهاأثناء حبثهم عن ادلعلومات اليت يريدوهنا .حيث مت تطبيق مجيع ادلعايَت يف ىذا األسلوب .يف حُت كان أسوأ تطبيق ذلذا
األسلوب ىو يف صحيفة الوحدة.
 دتيزت معظم ادلواقع بدعم اسلوب ادلصداقية يف تصميم مواقعها. دتيزت مواقع صحيفة البيان وجريدة الوطن وصحيفة الوحدة بتحقيق معايَت دعم احلوار يف مواقعها ،فيما جاءت بقيةادلواقع فوق ادلتوسط.
 دتيزت مواقع جريدة اخلليج و 24اإللكًتوين ،وصحيفة الوحدة ابستخدام أسلوب دعم احلوار من خالل التصميمابستخدام  6معايَت ،فيما استخدمت صحيفة الرؤية  4معايَت ،وجاءت بقية ادلواقع دون ادلتوسط يف استخدام عناصر
اجلذب اخلاصة بدعم احلوار.
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اخلادت ـ ـ ـ ـ ـة:
نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
 أفضل موقع استخداماً ألساليب اجلذب اخلمسة ىو موقع صحيفة اخلليج ،يليو صحيفة البيان ،يليو جريدةاالحتاد ،وأييت موقع صحيفة الوحدة يف ادلرتبة األخَتة من حيث استخدام أساليب اجلذب يف تصميم موقعها.
 دتيزت ادلواقع اإللكًتونية للصحف اإلماراتية بتصميم جيد جداً من خالل االلتزام مبعظم عناصر اجلذب يفالتصميم.
 قدمت ادلواقع اإللكًتونية للصحف اإلماراتية عناصر جذب يف تصميم مواقعها تتعلق بتقدمي معلومات ذاتمصداقية ادلصادر.
 استخدمت أغلب ادلواقع اإللكًتونية للصحف اإلماراتية عناصر اجلذب اخلاصة بدعم احلوار يف ادلوقع. استخدمت معظم ادلواقع اإللكًتونية للصحف اإلماراتية عناصر اجلذب اخلاصة بدعم ادلهمة األساسيةللمتصفحُت يف ادلوقع.
 أعللت معظم ادلواقع اإللكًتونية للصحف اإلماراتية عناصر اجلذب اخلاصة ابلدعم االجتماعي يف ادلوقع ،حيث ملتشجع على ادلنافسة بُت ادلستخدمُت ومل تستخدم استطالعات الرأي واالستقصاءات ،ومل تقدم دورات إعالمية
ومهنية تالمس خربة ادلستخدم.

توصيات الدراسة:
 توصي الدراسة ابعتماد معايَت عناصر اجلذب اخلاصة بتصميم ادلواقع اإلعالمية العربية يف الدراسة احلالية للوصولإىل مواقع جتذب ادلستخدمُت لتصفحها وإشباع حاجاهتم من ادلعلومات.
 توصي الدارسة ادلواقع اإلعالمية العربية مراجعة تصميم ادلواقع اإلعالمية اإلماراتية والعربية بناءً على ادلعايَت اليتدتت دراستها يف ىذه الدراسة.
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