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  ملخص بحث

الحركة في تصميم الصحف الرقمية ودورھا في (تطرق البحث في ميدان التصميم بدراسة 

  .فصولاربعة في العراق، الواقع في ) التعزيز  الوظيفي والجذب البصري

  : اAول مشكلة البحث التي تدور حول تضمن الفصل

مكانات التفعيل الحركي بإستخدام الوسائط المتعددة التي توفرھا تقنية الصحف ماھي إ - ١

   اOلكترونية؟

ماھو دور الحركة في تحقيق التعزيز الوظيفي والجذب البصري للصحيفة اOلكترونية في ظل  - ٢

 وسائل التقنية الحديثة؟

م الصحف وضرورة دراسة مفھوم الحركة، لتعريف الحركة والتعبير عنھا في تصامي

  .  نسخة ورقية وذات إصدار يوميالعراقية التي لھا - اOلكترونية -الرقمية 

بإلقاء الضوء على اساليب عرض الحركة في الصفحات اOلكترونية، :  وتتمثل أھمية البحث

الصحف الرقمية المنشورة على شبكة المعلومات انشاء اOمكانات التقنية الحديثة المستخدمة في و

 أھمية اذ تتجسد .ھا إيضاح الدور الوظيفي الجديد Aمكانات الحركة اAلكترونية فيالدولية، و

  .عنھاأن يتغاضى للمصمم [ يمكن للحركة كبيرة 

 في الحدود الموضوعية والمكانية والزمانية للحركة في تصميم تحدد ت:اما حدود البحث 

 وقد . م٢٠١٢)  لعراقيةا( ودورھا في التعزيز الوظيفي والجذب البصري رقميةالصحف ال

البالغ عددھا و% ٢٥وبنسبة  عشوائية وذلك بسبب طبيعة البحث، عينة البحث بصورةاختيرت 

  .عينات) ١٠(

  : التي ظھرت في عنوان البحث وھي كل من : تعريف المصطلحات وتم

  . الحركة- ١

  . الصحف الرقمية- ٢

  . الوظيفة- ٣

   الجذب البصري- ٤

   :اOطار النظري ، وجاء في ثhثة مباحثعلى ي الفصل الثان     كما اشتمل 



 الصحفم  من خhل المثيرات المرئية في تصمييھاميةالحركة ا[فاعلية تناول  :ا1ول المبحث 

 فاعلية الحركة اOيھامية من خhل المثير وانحصرت في مفھومھا و. اOلكترونية - الرقمية 

  . المرئي

استد[ل و ا[لكترونية – في تصميم الصحف الرقمية ةفعلي ال تناول الحركة :الثانيالمبحث 

 التعزيز الوظيفي والجذب في فعلية الھا تناول آليات الحركة وكيفيات :المبحث الثالث. فاعليتھا

تh ذلك المؤشرات التي أسفر عنھا اOطار النظري و. ا[لكترونية -الرقمية لصحف ل البصري

   .ستمارة التحليل وجاءت بعد ذلك الدراسات السابقةي استندت عليھا الباحثة في إعداد إتال

 المنھج على اتباع اشتملت إجراءات البحث والتي الذي تضمنالفصل الثالث تh ذلك  ثم 

مجتمع  تم إختيار، اذ ًانموذجا ) ٣٩(البالغ  مجتمع البحث من  نماذج العينةتحليل ل الوصفي

  :وفق طريقتين  ، هبما يتناسب مع أھداف البحث

  ) . الكترونية عراقية–صحف رقمية  ( قصدية:1ولى ا

   .وبما يتناسب مع أھدافه  عشوائية تخص عينات مجتمع البحث:الثانية 

أداة البحث المتمثلة بإستمارة التحليل المتضمنة عدة محاور تم على أساسھا تحليل وقد تم إعداد 

 اOلكترونية فبة من الصحتم فيه عرض نماذج منتخ و.النماذج ومن ثم الحصول على ثباتھا

  . وتحليلھا، ومناقشة مكوناتھا

 : منھا جملة من النتائج  رابعفي الفصل الأخرج البحث كما 

إستخدام العناصر والعhقات بشكل مفرط وغير منسجم مما شتت نظر المتصفح، وخاصة في  .١

 – الرقمية من الصحيفة) رأس الصفحة(تصميم الجزء المھم من الصفحة الرئيسة والمتمثل في 

 .ا[لكترونية

ت عاتھا باسلوب تفاعلي بإستخدام الصوعرض موضوتكمن ميزات الوسائط المتعددة في  .٢

 ا[لكترونية، له اAثر الفاعل في تحقيق الحركة الفعلية، المعززة  – للصحيفة الرقمية المصاحب

ى الرقمية اثناء لجاذبية و وظيفة الصحيفة من خhل جذب المتلقي لھا وا[ستماع الى الموسيق

 . التصفح وتذكير المتصفح بھوية الصفحة

صوت – صوت –بالنص والصورة والفيديو (إن الوسائط المتعددة وبالتحديد الروابط التشعبية المتمثلة  .٣

دور الوظيفي للحركة من خhل اOنتقال ما بين اجزاء الكان لھا اAثر الفاعل في تعزيز ) وصورة

 .وقع، واOنتقال إلى مواقع اخرى خارج الموقع نفسهالصفحة نفسھا، وصفحات الم



حققت ا[شرطة الرقمية حركة فعلية من خhل حركة العناصر الشكلية المتمثلة بالتكوينات  .٤

النصية والشعارية والتي تمثل بعضھا روابط تشعبية وسيطة مفعلة والبعض ا[خر غير مفعل 

مما عزز الجذب البصري لطريقة . ة بداخلھامصحوبة بمؤثر حركة انتقالي لتحقيق الحركة الفعلي

  . ا[لكترونية–عرض اخبار العنواين ا[خبارية الخاصة بالصحيفة الرقمية 

ا[لكترونية  - الرقمية اغلب الصور والرسوم المفعلة وغير المفعلة التي استخدمت في الصحف  .٥

ھا دون تشويه لما لھا من جودة عالية وصغر حجم تخزين. ) PDF،JPEG ( خزنكانت بصيغة

 .حروفھا

تحققت الحركة الفعلية بإستخدام عنصر اللون المفعل والذي عزز دوره الوظيفي من خhل تفعيل  .٦

 دورھا ا[ستد[لي في معرفة العناصر المفعلة في الصحيفة ًة ايضاعززم. الروابط التشعبية

 . وجذب المتلقي الى الخبر

النصية، (تشعبية الداخلية بھيئاتھا الشكلية المختلفة تحدد ھدف الحركة الفعلية من خhل الروابط ال .٧

من خhل ا[بحار في الصفحة واAنتقال بمساعدة ھذا الرابط الى ) ا[يقونية، الفيديوية، والصوتية

ًاعلى واسفل الصفحة، وايضا لھا امكانية اختزال المساحة وعرضھا بعد تفعيلھا من قبل 

مما اسھمت في تحقيق . خرى وعرضھا في نفس الصفحةالمتصفح دون الحاجة [نتقاله لصفحة ا

 . الحركة الفعلية بالنسبة للقاريء

  

  :اAستنتاجات 

تشتت نظر المتصفح للصحيفة الرقمية ا[لكترونية عموما ورأس الصفحة على وجه الخصوص، . ١

  . كان بسبب استخدام العناصر والعhقات الشكلية بشكل مفرط وغير منسجم

٢ .Oيھام بالعمق الفضائي، جاءت بسبب التدرج باللون ان الحركة اOل تحقيق اhيھامية من خ

 . والحجم للعناصر الشكلية والمصحوبة بالمؤثر الظلي

العمق وا[ستزادة من ا[ثراء المعرفي ودفع الروتين والملل كما في التصفح التقليدي للصحف . ٣

 من خhل استخدام الروابط المتشعبة الورقية، كان سببه اسلوب الحركة الفعلية في ا[بحار



، في داخل الموقع )النصية، ا[يقونية، الفيديوية، والصوتية(الوسيطة بھيئاتھا الشكلية المختلفة 

  . نفسه

 – ان تعزيز الجذب البصري لطريقة عرض اخبار العناوين ا[خبارية الخاصة بالصحيفة الرقمية .٤

مية التي حققت حركة فعلية بواسطة حركة العناصر ا[لكترونية، جاء من خhل ا[شرطة الرق

  .الشكلية المتمثلة بالتكوينات النصية والشعارية والتي تمثل بعضھا روابط تشعبية وسيطة مفعلة

  

  :التوصيات 

ف من ــاAخذ بنظر اOعتبار اOبتعاد عن إستخدام الوسائط المتعددة بشكل مفرط لكي [ تضع. ١

  .رقميةميم وإخراج الصحف الــتص

ضرورة استثمار إمكانات السمة ا[لكترونية في اسلوب إستخدام الروابط التشعبية والوسائط . ٢

 ا[لكترونية ويحقق دورھا في التعزيز - المتعددة ا[خرى بما يخدم تصميم الصحف الرقمية 

  .الوظيفي والجذب البصري

 ا[لكترونية، مما يشتت - ا[بتعاد عن ا[سلوب البسيط في تصميم وإخراج الصحف الرقمية . ٣

  . ويضعف وظيفتھا وجاذبيتھا

  

  :المقترحات

  . ا[لكترونية-مرتكزات الحركة الفعلية في تصاميم المواقع الرقمية . ١

  . ا[لكتروني–الدور الد[لي لحركة اللون في ھيأة التصميم الرقمي . ٢

 . ا[لكترونية– الرموز الد[لية للحركة الفعلية في تصاميم المواقع الرقمية .٣

  

  .ثم ختم البحث بقائمة المصادر والمhحق وملخص البحث باللغة ا[نكليزية

  



Summary 

 
This research in the area of interior design is "The motion in 
digital press designing & its role in functional enhancement    
& visual attention " in Iraq in four chapters.  
 
Chapter 1 included the research problem that was :-  
1- What is the potentials of motion enhancement by using 
multiple media provided by digital press?  
 
2- what is the role of motion in accomplishing functional 
enhancement    & visual  attention by modern techniques  
means?  
& the necessity to study the concept of motion to define it & 
express it in the Iraqi daily news papers that have a digital & 
paper editions . 
 
The importance of this research is :- 
Highlighting the methods of displaying motion in electronic 
pages ,& the high technological posibletes in creating digital 
press & publishing it in world wide web & the importance of 
that is never the less to the designer for its significant     
To the motion itself.  
 
The research limits is :- 
Is consisted of time - space & subjective limits in Iraqi press its 
role in functional enhancement   & visual  attention 2012, the 
research sample was selected randomly at the rate of 25 % " 10 
samples " .  
 
Terms definitions:- that was :-  
1- motion . 
2- digital press. 
3- function.  
4- visual  attention.  
 
The second Chapter was Methodical:- 



Consisted of three sections :- 
1st section:- discussed the motive of illusion motion through the 
visual triggers in electronic - digital press through the visual 
trigger.   
2nd section :- discussed the actual motion in designing electronic 
- digital press & measuring its faculty . 
3rd section :- discussed the methods of motion & its actual ways 
in its role in functional enhancement  & visual  attention 
electronic - digital press . 
Afterwards there was the research indicators that the researcher 
used to make her analysis forum .   
 
Then came the 3rd chapter That included the research methods 
that included using the discretional method to analyze the 
research samples " 39 models , for the research society was 
selected to combine through 2 ways :- 
1st - Mention " electronic - digital Iraqi press ". 
2nd - Random refers to the research society & its aims.  
 
A research tools form was made by using several axes than 
validating them by discussing & analyzing those samples.  
 
The 4th Chapter have concluded several results such as :-  
1- The over usage of elements & relations un harmonized has 
distracted the browser especially in designing the significant 
part of the electronic - digital page "header". 
  
2- the advantages of multi media lies in its subjects display in an 
interactive method by the use of audio & video that is enhanced 
to the appeal of the electronic - digital page  by attention the 
receiver & reminding it with the identity of the page.  
 
3- Multi media & the various links such as "AV Text - Audio - 
Audio & Video" had the most effect on functional enhancement 
to the page & browser between other pages.     
 
 



4- The digital tapes had achieved an actual motion by the 
motion of shape to the text & slogan motion with an transitional 
actual movement to the head titles that represent an activation 
for the visual enhancement to the electronic - digital page.   
 
5- Most of the images & graphics that have been used in the 
electronic - digital page was formatted in "JPEG - PDF" for its 
high quality & minimum storage size.   
 
6- The actual motion was achieved by using the activated 
element of color that was enhanced by activating various links , 
enhancing also the knowledge of activated elements the 
newspaper & attracting the receiver.  
 
7-  the actual motion is defined through the various links with its 
deferent shapes " TEXT , ACONIC , VIDEO  & AUDIO " 
through navigating the page & transitioning  with the help of 
this link , also the ability of reducing the page & displaying it 
with out the need to move on to another page & that achieved 
the actual motion for the reader.  
 
 
Conclusions:- 
 
1- The disorientation of the electronic - digital page reader was 
because the over use of elements & shapes.   
 
2- the illusive motion came from the gradient coloration & size 
for shaped elements with an a shadow effect.  
 
3- the knowledgeable enrichment was achieved by the usage  of 
actual motion in the various links with its deferent shapes " 
TEXT , ACONIC , VIDEO  & AUDIO " in the same page.   
 
 
 
 



 
4- the visual encashment of appeal to display the news head 
lines for the electronic - digital page had came through the 
digital tapes that achieved an The actual motion of shapes that is 
represent text shapes & various links.    
 
 
Recommendations:- 
 
1- Taking in matter the distance of the over usage multi media . 
 
2-the necessity of investing the electronic theme in using the 
various links to serve the news page main design. 
 
3- Taking in matter the distance the simple distance for its 
awakening the page appealing.   
        
Suggestions:-   
 
1- The axis of actual motion in designing the electronic - digital 
sites designs. 
 
2- The significant role in actual motion electronic - digital sites 
designs. 
 
3- The significant symbolic in actual motion electronic - digital 
sites designs. 
 
The research was concluded with the list of references & 
English language summary.     
 
  

  

          
    
  



  


