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 ممخص الدراسة
مصػػػػكرة الصػػػػحلية اػػػػي الصػػػػلحات الدراسػػػػة إلػػػػ  التعػػػػرؼ عمػػػػ  المعالجػػػػات اإلخراجيػػػػة ل ىػػػػذه تيػػػػدؼ

 ،كقطكعيػػػػا ،، كعػػػػف أنكاعيػػػػابيػػػػابالصػػػػحؼ اللمسػػػػطينية اليكميػػػػة، كالكشػػػػؼ عػػػػف مػػػػدل اىتماميػػػػا  الرياضػػػػية
 ،كمكقعيػػا داخػػؿ المكضػػكع ،كنطاقيػػا الجارااػػي، كمكقعيػػا عمػػ  الصػػلحة ،كمصػػادرىا ،كأحجاميػػا ،كأنماطيػػا

 .بينياكعيكبيا، ككسائؿ إبرازىا، كأكجو االتلاؽ كاالختالؼ  ،كالتعميؽ عمييا
كتنتمػػي ىػػذه الدراسػػة إلػػ  البحػػكث الكصػػلية، كاسػػتخدمت مػػنير المسػػ ، كاػػي إطػػاره أسػػمكب تحميػػؿ 

مضػػمكف، ككػػذلؾ مػػنير دراسػػة العالقػػات المتبادلػػة، كاػػي إطػػاره أسػػمكب المقارنػػة المنيجيػػة، كتمثػػؿ مجتمػػع ال
التػي تصػدر اػي منػاطؽ السػمطة الكطنيػة اللمسػطينية كىػػي:  ؛الدراسػة اػي جميػع الصػحؼ اللمسػطينية اليكميػة

األيػاـ، ك  ،الحيػاة الجديػدةك  ،دسا عينة الدراسة ايي صػحيلة القػكامسطيف، أمٌ  ،كاألياـ ،كالحياة الجديدة ،القدس
ـ، كأخػػذ الباحػػث عينػػة عشػػكائية منتظمػػة، 31/12/2017ـ، إلػػ  1/1/2017خػػالؿ اللتػػرة الكاقعػػة مػػا بػػيف 

( عػػػددان مػػػف صػػػحؼ الدراسػػػة، أخضػػػعت 132بأسػػػمكب األسػػػبكع الصػػػناعي، كبالتػػػالي تكػػػكف عينػػػة الدراسػػػة  
 الدراسة إل  العديد مف النتائر أىميا:جميعيا لمتحميؿ مف خالؿ استمارة تحميؿ المضمكف، كتكصمت 

(، 1623جػاءت ألمػػب قطػػكع الصػػكر الصػػحلية اػػي صػػحؼ الدراسػػة الػػثالث صػػحيحة بعػػدد تكػػرارات   .1
%(؛ حيػػػث عانػػػت 23.2%(؛ كلكػػػف شػػػابيا بعػػػض العيػػػكب بنسػػػب منخلضػػػة بماػػػت  71.6كبنسػػػبة  

يػز عمػ  العنصػر بعض الصكر مف اإلبقاء عم  مساحات كأشكاؿ ليػر ميمػة اػي الصػكرة كعػدـ الترك
 الرئيس بالصكرة.

%( ككػػاف ىنػػاؾ 73.9تميػػؿ الصػػحؼ اللمسػػطينية إلػػ  عػػرض الصػػكر متكسػػطة الحجػػـ، بنسػػبة كبيػػرة   .2
 ضعؼ اي استخداـ الصكر كبيرة الحجـ التي تتناسب مع طبيعة الصلحات الرياضية.

لة؛ كىػػذا أمػػر ايمػػا يتعمػػؽ بػػالعيكب اللنيػػة إلخػػراج الصػػكر الصػػحلية؛ جػػاءت قميمػػة جػػدان كبنسػػبة ضػػعي .3
 إيجابي يحسب لمصحؼ اللمسطينية.

ككػػاف ىنػػاؾ  ،(%73.9تميػػؿ الصػػحؼ اللمسػػطينية إلػػ  عػػرض الصػػكر متكسػػطة الحجػػـ بنسػػبة كبيػػرة   .4
 التي تتناسب مع طبيعة الصلحات الرياضية. ،ضعؼ اي استخداـ الصكر كبيرة الحجـ

 ة توصيات، أىميا:وخرجت الدراسة بعدّ 
تحرص الصحؼ اللمسػطينية عمػ  نشػر مصػدر صػكرىا اػي الصػلحات الرياضػية لمػا اػي ذلػؾ  يجب أفٍ  .1

كزيػػػادة ليىميػػػة النسػػػبية لممػػػادة الصػػػحلية المصػػػاحبة، كتجنبػػػان  ،مػػػف دعػػػـ لمصػػػداقية الصػػػكرة الصػػػحلية
 لالعتداء عم  الممكية اللكرية لمصادر الصكرة الصحلية الحقيقية.

مػػػع  ؛نشػػػر الصػػػكر الصػػػحلية الرياضػػػية كالحيػػػاة الجديػػػدة  يجػػػدر بالصػػػحؼ اللمسػػػطينية كخاصػػػة القػػػدس .2
 كما تحتكيو مف تلاصيؿ كثيرة تيـ القارئ. ،التعميؽ حت  يستطيع القارئ ايـ الصكر

الرياضية بالصحؼ اللمسطينية  اي الصلحاتممكنة الضركرة التركيز عم  عرض الصكر الصحلية  .3
ثارة عم  خال لما تضليو مف جماؿ كجاذبية ؛اليكمية  ؼ الصكر لير الممكنة.كا 
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Abstract 

This study aims at identifying the graphic design and layout of images on sports pages 

in the Palestinian daily newspapers so as to reveal the extent of its interest in their 

design, types, sections, patterns, sizes, sources, geographical scope, place on the page 

and its location within the subject, commenting on it and its disadvantages. This is in 

addition to showing the methods of highlighting the importance of the images, and the 

points of agreement and disagreement between these newspapers its treatment.  

This study is a descriptive research through which the researcher used the survey 

methodology and the method of content analysis. The study approach is the mutual 

relations approach in which he used the method of systematic comparison. The study 

population is all the Palestinian daily newspapers published in the Palestinian Authority 

areas which are: Al-Quds, Felisteen, Al-Hayat Al-Jadida, and Al-Ayyam. The sample of 

the study is Al-Quds newspaper, Al-Hayat Al-Jadeedah and Al-Ayyam during the 

period between 1/1/2017 and 31/12/2017. The researcher used a regular random sample 

in the manner of the industrial week. The study sample consisted of 132 volumes of the 

study newspapers, all subjected to content analysis.  

The most important findings of the study 

1. Most of the cuttings of press photographs in the three newspapers of the study 

were correct with 1623 repetitions and 71.6%. However, they had some defects 

characterized by low percentages (23.2%) as some photographs had to retain 

insignificant spaces and shapes and they did not focus on the main element of the 

photograph.      

2. The Palestinian newspapers tend to display photographs in a medium size (73.9%) 

and there was a weakness in the use of large photographs that suit the nature of 

sports pages.   

3. Concerning technical defects of photographs layout, they were few and scored a 

low percentage which is a positive thing credited for the Palestinian newspapers.  

4.Palestinian newspapers tend to display medium size images by a large percentage 

(73.9%), and there was a weakness in the use of large images that fit the nature of 

sports pages. 

The most important recommendations of the study 

1. The Palestinian newspapers should be keen to publish the source of their images on 

the sports pages, which will support the credibility of the journalistic image, 

increase the relative importance of the press material, and avoid the attack on the 

intellectual property of the sources of the true journalistic image. 

2. The Palestinian newspapers, especially Al-Quds and the Al-Hayat Al-Jadida, 

should publish sports images with the commentary so that the reader can 

understand the pictures and the many details that are of interest to the reader. 

3.  There is a need to focus on the display of colorful press images in the sports pages 

of the Palestinian daily newspapers, because of the beauty, attractiveness and 

excitement, unlike non-colored images. 
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 اإلىداء
 

 إل  السند الذم أنار لي بشيبو ظممة الطريؽ

 االيكالدم ال

 إل  األماف الذم احتضف قمبي بالدعاء العميؽ

 كالدتي الحبيبة

 إل  سكني التي شدت عم  يدم اكانت نعـ الصديؽ

 مصكفزكجتي ال

 إل  مف بضحكتيـ مسحكا كؿ الصعاب كالضيؽ

 أكالدم كقرة عيني

 إل  مف شد اهلل بيـ عضدم اكانكا كتلنا ال يميؿ

 إخكاني كأخكاتي

 سرمدمإل  مف كدَّعكنا بمقاءو 

 كنقشكا حركؼ الكطف بعطرىـ الزكيَّ 

 شيداؤنا األطيار
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 شكر وتقدير
بنػػػا اػػػي قاػػػاؽ العمػػكـ، كقضػػػ  أالَّ يسػػػتكم الػػػذيف يعممػػػكف كالػػػذيف ال  الحمػػد هلل الػػػذم جعمنػػػا طالَّ
يعممكف، اقاؿ اي ذلؾ قكالن سرمدينا أبدينا متيننا رصيننا، كأنزؿ ايػو الكتػاب ييتمػ  عمػ  رؤكس األشػياد، 

، أٍف اقػػر  أ، اعمَّمنػػا مػػا لػػـ نكػػف نعمػػـ، االصػػالة كالسػػالـ عمػػ  باسػػمو أبػػدأ إذ أرسػػؿ الرسػػالة لمنبػػي األكػػـر
 .المعمـ األكؿ.

ػو طريقػيبعد كؿِّ حرؼو نقشػتي  يػديكـ أليكػكف بػيف  ؛و بػيف طيػات ىػذا العمػؿ، كبعػد كػؿ سػؤاؿو كػاف يكجِّ
كبلضػػػػؿو جيػػػػكدو عظيمػػػػة رااقتنػػػػي اػػػػي احتضػػػػاف تعػػػػب األشػػػػير  ،اليػػػػكـ ىػػػػذا النتػػػػاج، بلضػػػػؿ اهلل أكالن 

ػػػو بالشػػػكر العميػػػؽ ا ليخػػػرج اليػػػكـ نحػػػك ؛العجػػػاؼ ألسػػػتاذ إلػػػ  أسػػػتاذم كمعممػػػي النػػػكر المبػػػارؾ، أتكجش
كلػـ يكػؿ اػي أم لحظػة، اكػاف  ،لػـ يمػؿ ،، الػذم مػا انلػؾ معطػاءن كدؤكبنػا"جػكاد رالػب الػدلك"الدكتكر 

لعػكف اػي كػؿ خطػكةو مػف خطػكات عمػ  دراسػتي، كتقػديـ اإلرشػاد كا عـ األب كنعـ الػدليؿ اػي إشػرااونً 
 امو من  كؿ الشكر كالتقدير كالعرااف. البحث

إل  أساتذتي اي قسػـ الصػحااة كاإلعػالـ كػؿى بمقبػو كاسػمو عمػ  تدريسػيـ لػي،  الجزيؿأتقدـ بالشكر ك 
 كالتقدير.، اميـ مني كؿ االحتراـ كالعرااف كأعضاء لجنة المناقشة كالسادة المحكميف

 

أشكر بكؿ معاني الحب كاالمتناف زمالئي كزميالتي بجامعة األقصػ ، كأخػصش بالػذكر  كيسعدني أفٍ 
ف يحنػػك كمَّمػػا اشػػتدَّت صػػعاب بيتػػي الثػػاني دائػػرة الشػػئكف الثقاايػػة كالعالقػػات العامػػة، الكتػػؼ الػػذم كػػا

طػػػا ضػػػكئي، القػػػائـ بمجمػػػس كالشػػػكر مكصػػػكؿه لممكػػػاف الرايػػػؽ، الجمعيػػػة اللمسػػػطينية لمتصػػػكير ال ،الخي
 اإلدارة الكريـ، كأعضائيا األعزاء، عم  كؿ جيكدىـ كمثابرتيـ براقتي طكاؿ رحمتي الدراسية.

شػػكرنا لمػػف كػػاف حاضػػرنا اػػي خطػػكاتي ضػػيلنا كطيلنػػا، ككػػؿ مػػف سػػاىـ بلكػػرة، أك ىمسػػة، أك دعػػكةو اػػي 
 ظير الايب، أشكركـ كليت الشكر ينصلو ىنا قممي.

 الباحث

 أحمد الخضري
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 مقدمة:
كضع القرف التاسع عشر بصمتو عم  بداية مرحمة جديدة مف كعي اإلنسانية كذاكرتيا، اقد 

بطريقة لـ تكف ممكنة مف قبؿ، أعادت التطكرات التقنية كالعممية تشكيؿ المعراة كاللكر اإلنساني 
أصب   إذ ؛ي الزماف كالمكافكقد ليرت االختراعات الجديدة اي مجاالت االتصاؿ كالمشاىدة مليكمى 

 ،(1 كاألحداث التي كانت بعيدة مكانيان كزمنيان  ،كالناس ،كالبالد ،مف الممكف مشاىدة صكر األشياء
 اختراع التصكير اللكتكلرااي عاـ ؛أىـ التطكرات التي ليرت مف الليـ كالكعي البشرم كلعؿ

 .ـ(1839 

عد الصكرة الصحلية مف أىـ العناصر التيبكلرااية التي تعتمد عمييا الصحؼ كالمجالت بشكؿ كتي 
قباؿ إ األمر الذم زاد مفلما تقدمو مف تأثيرات كمضاميف تعمؿ عم  جذب االنتباه،  ككبير؛ أساسي

تحرص معظـ صحؼ العالـ عم  االىتماـ بيا، كتخصيص أقساـ ليا،  لذا ؛عميياالجميكر 
نظران لدكرىا اي تدعيـ كتأكيد  ؛لياكاالشتراؾ بككاالت خاصة بالصكر، كتخصيص مساحات كاسعة 

 ضلاء المصداقية عمييا.ا  المادة التحريرية المرااقة ليا، ك 

لصحلية مف خالؿ تحديد شكميا اللني، كاليندسي المستخدـ، كمف ىنا تأتي أىمية إخراج الصكرة ا
كاإلطارات كالبياض حكؿ الصكرة،  ،كحجميا، كمكقعيا، كقطعيا، ككسائؿ اإلبراز المستخدمة

الصكرة  عممان أفٌ ككضكحيا، كاستخداميا ليلكاف، كطريقة عرضيا لكالـ الصكرة  التعميؽ(، 
صكر اللكتكلرااية كالصحلية األخرل، كىذه الخاصية بخاصية مختملة عف باقي التتميز الرياضية 

اقتناصيا، ايي تحتاج إل  الخبرة كالميارة الكبيرة مف خالؿ سرعة كلحظة التقاطيا أك  المميزة تككف
 ؛تتكار المعدات كالتجييزات كالتقنيات الالزمة لدل المصكر الرياضي المختص، كأيضان يجب أفٍ 

كي نحصؿ عم   ؛كالعدسات ذات األبعاد البؤرية الطكيمة كالزكـ ،مثؿ الكاميرات االحترااية الحديثة
 صكرة ناجحة كمميزة صالحة لمنشر.

كيختمؼ إخراج الصلحات الرياضية عف ليرىا مف صلحات الصحؼ األخرل، كينبع ىذا 
س الذم يعيشو جميكر رائيا، كجك الحماكنكعية قي  ،االختالؼ مف طبيعة األخبار الرياضية

ثار  ،االنتباه ذلؾ مف قدرات انية عم  الجذب كشدٌ كما يتطمبو  ،الرياضة ة اىتماـ قراء الصلحات كا 
بكثرة استخداميا  ؛ضية اي الصحؼ اللمسطينية اليكميةالصلحات الريا يتميز إخراج، ك (2 الرياضية،

كاستخداميا  ،كقطعيا ،مف حيث شكميا اليندسي كاللني، كمف حيث حجميا ؛لمصكر المختملة
                                                           

 (.14( نصار، التصكير المحمي المبكر اي امسطيف،  ص1 
 (.131كالمجالت،  ص( عرجة، إخراج الصحؼ 2 
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 سيطرة  كثراألعد الصكرة الصحلية الرياضية المادة األكل  كتنكع مصادرىا كمضامينيا، كتي  ،ليلكاف
عم  أىمية الصكرة الصحلية بالصحؼ اللمسطينية اليكمية بشكؿ  لؿكىذا يد ؛مساحة الصلحة عم  

 عاـ، كعم  الصكرة الصحلية الرياضية بالصلحات الرياضية المتخصصة بشكؿ خاص.

الصكرة الصحلية مف أىـ العناصر التيبكلرااية كاإلخراجية اي الصحااة  كمف ىنا نستطيع القكؿ أفٌ 
كتسييؿ كتكضي  المعاني  ،تكصيؿ الرسالة اإلعالميةلما تحققو مف أىداؼ كبيرة اي  ؛المطبكعة

الصكرة  ،كتحمؿ كتصؼ، ،كتتابع ،ىذه الدراسة ترصد لذلؾ يرل الباحث أفٌ  ؛كاألاكار لممتمقي
لمكقكؼ عم  أىـ  ،اللمسطينية اليكميةكتقارف بيف الصحؼ  ،الصحلية اي الصلحات الرياضية

 اييا.المعالجات اإلخراجية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول 1
 اإلطار العام لمدراسة 
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 أوًل: أىم الدراسات السابقة:
 مػػػف الدراسػػػات العربيػػػة ان عػػػدد التػػػراث العممػػػي المػػػرتبط بالدراسػػػة، اكجػػػد بمراجعػػػةقػػػاـ الباحػػػث 

 ةثالثػإلػ  تػـ تقسػيميا كقػد ذات العالقة بمكضكع المعالجات اإلخراجية لمصكرة الصػحلية،  كاألجنبية
 :محاكر كىي

 دراسات تناكلت الصلحات الرياضية. - أ

 دراسات تناكلت الصكرة الصحلية بشكؿ عاـ. - ب

خراج الصكرةدراسات  - ج  .الصحلية تناكلت معالجات كا 

 المحور األول: دراسات تناولت الصفحات الرياضية:
 :Karthika،Nair (2018)(1)دراسة  .1

الرياضية الرياضات النسائية اي الصلحات دؼ الدراسة إل  التعرؼ عم  تيميش تي
كخصكصان رياضة الكريكيت، كمدل انتياؾ مبادئ حقكؽ اإلنساف اي تاطية  ،لمصحؼ اليندية

ذا كانت الماة المستخدمة تعزز مشاركة المرأة اي الحياة  الرياضات النسائية اي ىذه الصحؼ، كا 
 الرياضية.

إطاره تـ  كتنتمي ىذه الدراسة إل  البحكث الكصلية، مستخدمة منير المس  اإلعالمي، كاي
مف  ان عدد (270 استخداـ أسمكب تحميؿ المضمكف لجمع المعمكمات، كتككنت عينة الدراسة مف 

شيكر يكنيك، يكليك،  ةالثالث صحؼ  ىندك، نيك ندياف إكسبرس، ماثر بيكمي(، تكزعت عم  ثالث
 :، كتكصمت الدراسة إل  عدة نتائر أىميا(2017 ألسطس، لمعاـ 

بمات نسبة مساحة التقارير اإلخبارية لمنشاطات الرياضية لمنتخب اليند النسائي اي كأس  . أ
بمغ نصيب منتخب الرجاؿ مف  فيهما%( 55.0العالـ لمكريكيت اي الصحؼ الثالث  

 %(  كىك ارؽ كاض  اي األىمية كالتاطية.65.0مساحة التقارير اإلخبارية  
ة اي األنشطة الرياضية بكصليا القائـ عم  أبينت الدراسة إبراز الصحؼ الثالث لممر  . ب

اإللراء أكثر مف إنجازاتيا كأرقاميا المتحققة اي االنشطة الرياضية كالمسابقات بالمقارنة 
 مع الرجؿ.

                                                           

)1) Karthika, Nair, Gendar Unevenness in the Sports Pages Of Newspapers A Case 

Study Based Based On Indian. 
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اظيرت الدراسة انتياؾ مبادئ  حقكؽ االنساف اي نقطتيف ىما :المساحة المخصصة  . ج
رنة مع الرجؿ، ككذلؾ النمط الجنسي لممرأة اي التقارير اإلخبارية كالصكر الرياضية مقا

صرية ة كالرجؿ كنكع مف العناي تقديميا لممرأالمتحيز الذم تعرضو الصحؼ الرياضية 
 خر.كالمحاباة لجنس عم  حساب اآل

 

 :(1)(2016دراسة إبراىيم ) .2

لصلحاتيـ الرياضية عم  تيدؼ الدراسة إل  التعرؼ عم  معدؿ استخداـ المعاقيف حركيان 
المكضكعات التي يلضمكف عرضيا  كمعراة دكااع استخداميـ ليذه الصلحات، كبيافالليس بكؾ، 

 .عمييا

الكصلية، مستخدمة منير المس ، كاي إطاره مس  كتنتمي ىذه الدراسة إل  البحكث 
 تيا المراىقكف المصريكفصحيلة االستقصاء، كعين يا أداة الدراسة ايأمٌ جميكر كسائؿ اإلعالـ، 

تتراكح أعمارىـ ما بيف  مف الذككر كاإلناث، ممف مف المعاقيف حركيان اي محااظتي القاىرة كالجيزة
  ؛( ملردة تـ سحبيا بأسمكب العينة العشكائية لير المنتظمة200( سنة بما مجمكعو  15-18 

، (ـ30/6/2016 حت  (ـ1/5/2016 لتمثيؿ كااة متايرات الدراسة خالؿ اللترة الزمنية مف
 وصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:وت

مف حيث أىـ الصلحات  ؛المصرية، بالترتيب األكؿجاءت صلحة المجنة البارالمبية  .أ 
كاقان لمنكع  ،اي عرض القضايا الخاصة بالمعاقيف حركيان  ثكفالرياضية التي يلضميا المبحك 

 بكؾ.ف إجمالي مف لدييـ حساب عم  الليس %(، مى 75.0بنسبة  الذككر كاالناث 

المحتكل المتحققة مف استخداـ الصلحات الرياضية لممعاقيف حركيان  شباعاتإ أشار مقياس .ب 
مف حيث مستكل ثقة المبحكثيف بصدؽ كمكضكعية الصلحات %(، 60.17بنسبة  
 الرياضية.

عم  مستكل مرتلع ي بما يجرم حكلي مف أحداث عبارة تزيد مف تطمعاتي كمعرات حصمت .ج 
 لمصلحات الرياضية.المعاقيف حركيان تأثيرات استخداـ مف حيث  ،(2.75بمتكسط حسابي  

 

 

                                                           

 ( إبراىيـ، استخداـ المعاقيف حركيان لصلحاتيـ الرياضية عم  الليس بكؾ.1 
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 :(1)(2015دراسة الفميت ) .3

كأنكاع  ،تيدؼ الدراسة إل  التعرؼ عم  كاقع الصلحات الرياضية اي الصحؼ اللمسطينية اليكمية
كرصد اللنكف  ،كمصادر األخبار المستخدمة بالصلحات الرياضية ،الرياضات اي تمؾ الصلحات

 الصحلية كالعناصر التيبكلرااية اي صحؼ الدراسة.

منير الدراسات المسحية كاي إطاره  :كتنتمي ىذه الدراسة إل  البحكث الكصلية، مستخدمة منيجيف
سمكب المقارنة المنيجية، كتمثؿ أأسمكب تحميؿ المضمكف، كمنير العالقات المتبادلة كاي إطاره 

لمسطينية اليكمية، كعينة الدراسة ىي  امسطيف، القدس، األياـ(، خالؿ مجتمع الدراسة بالصحؼ ال
 ، كتكصمت الدراسة إل  عدة نتائر أىميا:(ـ31/12/2013 حت  (ـ1/1/2013 اللترة الزمنية مف

كباألخص  ،اىتماـ صحؼ الدراسة بتاطية الرياضات الجماعية أكثر مف الرياضات اللردية . أ
 خبارية الرياضية.باقي الرياضات أثناء التاطية اإل كاللاؿ %(،87.5رياضة كرة القدـ بنسبة  

%(، اي حيف بمات نسبة 65.8استخداـ الصكر مع لالبية المكضكعات الرياضية بنسبة   . ب
 جمالي مكضكعات الرياضة.إ%(، مف 34.2المكضكعات التي لـ يصاحبيا صكر  

طارات %(، بينما اإل37.4 كلرااية بنسبة احتمت األلكاف الترتيب األكؿ بيف العناصر التب  . ج
 %(.30.2%(، كأخيران األرضيات جاءت بنسبة  32.4نسبتيا 

 :(2  (2015دراسة الشميوب ) .4

تيدؼ الدراسة إل  التعرؼ عم  معالجة الصحؼ السعكدية اليكمية ليخبار الرياضية شكالن 
عات كمضمكنان، كطبيعة المعالجات التي استخدمتيا ىذه الصلحات اي عرض قضايا المكضك 

 الرياضية.

كاي إطاره أسمكب تحميؿ  ،كتنتمي ىذه الدراسة إل  البحكث الكصلية، مستخدمة منير المس 
المضمكف، كاستخدمت الدراسة استمارة تحميؿ المضمكف، كتمثؿ مجتمع الدراسة بالصحؼ السعكدية 

 (ـ2012امبر نك  21 اليكمية، كعينة الدراسة ىي  الرياض، عكاظ، الكطف، اليكـ(، خالؿ اللترة مف
 ، كتكصمت الدراسة إل  عدة نتائر أىميا:(ـ2013إبريؿ  17 حت 

الرياضية المنشكرة اي الصلحات  األخبار%(، مف 34.1جاءت الصكرة المكضكعية بنسبة   . أ
 %(.30.5الرياضية اي صحؼ الدراسة األربع، تمتيا الصكرة الشخصية بنسبة  

                                                           

 اليكمية.( اللميت، كاقع الصلحات الرياضية اي الصحؼ اللمسطينية 1 
 ( الشميكب، معالجة الصحؼ السعكدية ليخبار الرياضية.2 
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المستخدمة اي األخبار الرياضية المنشكرة اي عدـ اىتماـ صحؼ الدراسة بكسائؿ اإلبراز  . ب
ذ كاف نصؼ األخبار الرياضية تـ نشرىا بدكف عناصر إبراز، كذلؾ بنسبة  ،صحؼ الدراسة كا 

 57.7.)% 

اىتماـ الصلحات الرياضية اي صحؼ الدراسة بشكؿ كبير جدان عم  نكع كاحد مف األلعاب  . ج
 األخبار الرياضية المنشكرة. إجمالي%(، مف 78.8ىي كرة القدـ إذ بمات نسبتيا   ،الرياضية

 :(1 (2015دراسة جرار ) .5
ر الذم طرأ عم  المساحات المحددة ليخبار تيدؼ ىذه الدراسة إل  التعرؼ عم  مستكل التايٌ 

حت  عاـ  (ـ1994 ما بعد تشكيؿ السمطة الكطنية عاـ ،الرياضية اي الصحؼ اللمسطينية اليكمية
، كالكشؼ عف طبيعة المعالجات الصحلية التي تقدميا المالحؽ كالصلحات الرياضية (ـ2015 

 اللمسطينية ليحداث الرياضية.

منير المس  كاي إطارة أسمكب  جيف:كتنتمي ىذه الدراسة إل  البحكث الكصلية، مستخدمة مني
لعالقات المتبادلة، كاي إطاره كاستخدمت استمارة تحميؿ المضمكف، كمنير ا ،تحميؿ المضمكف

الدراسة ىي  ينتاأسمكب المقارنة المنيجية، كتمثؿ مجتمع الدراسة بالصحؼ اللمسطينية اليكمية، كع
، كالثانية  القدس، الحياة الجديدة، (ـ2015 حت  (ـ1999 األكل   القدس، امسطيف(، خالؿ اللترة

كتكصمت الدراسة إل  عدة نتائر ، (ـ1/2/2015 ، حت (ـ1/4/2014 امسطيف(، خالؿ اللترة
 أىميا:

%(، كالحياة 80بنسبة   الىاككانت القدس أع ،ركزت صحؼ الدراسة الثالث عم  الخبر . أ
 %(، مف حيث نكع اللنكف الصحلية.55%(، كامسطيف  56الجديدة بنسبة  

القدس كامسطيف عم  الككاالت العالمية بشكؿ كبير، كبنسبة ال تذكر عم   تمدت صحيلتااع . ب
ككاالت المحمية، كتميزت صحيلة الحياة الجديدة باعتمادىا عم  الككاالت المحمية بشكؿ ال

 كبير.

حيث بمغ االىتماـ بصحيلة  ؛األخرلتيتـ جميع الصحؼ بكرة القدـ عم  حساب الرياضات  . ج
 %(.68%(، كامسطيف بنسبة  72%(، كالحياة الجديدة بنسبة  90القدس  

 

 
                                                           

 ( جرار، معالجة الصحؼ اللمسطينية اليكمية ليحداث الرياضية المحمية.1 
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 :(1  (2014دراسة سعود ) .6

ىذه الدراسة إل  التعرؼ عم  اتجاىات المقاالت الرياضية كأاكار كمضاميف كقضايا تيدؼ 
كأساليب الصحااة الرياضية اي الصحؼ السعكدية اليكمية، كأيضان عم  الخملية العممية كالرياضية 

 تاب المقاالت الرأم اي الصحااة الرياضية السعكدية.لكي 

مة منير الدراسات المسحية، كاي إطاره أسمكب كتنتمي ىذه الدراسة لمبحكث الكصلية، مستخد
الدراسة استمارة تحميؿ المضمكف، كتمثؿ مجتمع الدراسة بالصحؼ  تتحميؿ المضمكف، كاستخدم

، كعكاظ، الكطف، الرياضية(، بكاقع ( 70 السعكدية اليكمية، كعينة الدراسة ىي  الرياض، اليـك
 عدة نتائر أىميا:، كتكصمت الدراسة إل  (ـ2014 مقاالن، خالؿ العاـ

 %(.90.2تصدرت قائمة مكاضيع المقاالت الرياضية كرة القدـ بنسبة   . أ

أظيرت نتائر الدراسة أف المكاضيع الرياضية المحمية شكمت النسبة األعم  مف تناكؿ المقاالت  . ب
 الرياضية األخرل.

مينة الكتابة  تاب المقاالت الرياضية اي الصحااة السعكدية اليكمية يمارسكف%(، مف كي 63.1 ج. 
 الرياضية دكف خبرة رياضية سابقة.

 بشكل عام:الصحفية : دراسات تناولت الصورة الثانيالمحور 
 :(2) (2018دراسة الكرنز ) .7

 ،الصحلية النتلاضة القدس ةمدل اىتماـ صحيلتي الدراسة بالصكر تيدؼ الدراسة إل  التعرؼ عم  
المستخدمة، كأيضان التعرؼ عم  كألكانيا كاإلطارات  ،كأحجاميا ،كشكميا اللني ،كأسمكب عرضيا

 كالمقارنة ايما بينيما. كالنطاؽ الجارااي ليا ،كمصدرىا ،ككالـ الصكر ،أنكاع الصكر

 ،الدراسات المسحية :ىمامنيجيف  الدراسةالكصلية، كاستخدمت كتنتمي ىذه الدراسة إل  البحكث 
المقارنة  طاره أسمكبإكاي  ،كمنير العالقات المتبادلة تحميؿ المضمكف، اسمكبكمف خاللو 

 كعينة الدراسة ىي صحيلتا ،كيتككف مجتمع الدراسة مف الصحؼ اللمسطينية اليكمية المنيجية،
، (ـ30/9/2016 حت  (ـ1/10/2015 الجديدة، كامسطيف خالؿ اللترة الزمنيةالحياة 

باستخداـ أسمكب األسبكع  ،منتظمة عشكائيةتـ اختيارىا بطريقة  ؛ان مف الصحيلتيفعدد(90 بكاقع
 كتكصمت الدراسة إل  عدة نتائر أىميا:، االصطناعي

                                                           

 ( سعكد، اتجاىات المقاالت الرياضية اي الصحااة السعكدية.1 
 .( الكرنز، الصكرة الصحلية النتلاضة القدس اي الصحؼ اللمسطينية اليكمية2 
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%(، مف حيث نكع 71.1عم  المرتبة األكل  بنسبة   التابعة حازت الصكر اإلخبارية - أ
 .كتقدمت صحيلة امسطيف عم  صحيلة الحياة الجديدة اي ىذا المجاؿ ،الصكرة

%(، تالىا الصكرة 53بنسبة   مف حيث الحجـ ،الصكرة المتكسطة بالمرتبة األكل حمت  - ب
 .%(3.9ران الصكرة الصايرة بنسبة  %(، كأخي43.1الكبيرة اي المرتبة الثانية بنسبة  

 المصادر الخارجية(، حيث حازت عم  العالمية  األنباءارتلاع نسبة االعتماد عم  ككاالت  - ج
 %(.36 المرتبة األكل  بنسبة 

 :Alhassan (2017 )(1)دراسة  .8

ديمي صف،  تيدؼ الدراسة إل  التعرؼ عم  مدل استخداـ الصكر الصحلية اي صحيلتي
 كالقضايا التي تطرحيا. كالكظائؼ ذات العالقة بيا، ،المختملة يانماطىا، كأمصادر ك  ،(كجراايؾ

اإلعالمي، كاي إطاره أسمكب كتنتمي ىذه الدراسة إل  البحكث الكصلية، مستخدمة منير المس  
( عددان مف كؿ صحيلة خالؿ 26تحميؿ المضمكف لجمع المعمكمات، كتككنت عينة الدراسة مف  

 ، كتكصمت الدراسة إل  عدة نتائر أىميا:(2014  ،(مايك، يكنيك، يكليك شيكر  ةاترة زمنية ثالث

تيا اي نسبإذ بمات  ،سة الصكرة الصحلية اي كؿ صلحاتيااستخدمت صحؼ الدرا . أ
األخيرة  كالصلحة ،%(2.9  كاي الصلحة األكل  ،%(93.8 الصلحات الداخمية 

 مف حيز الصكر الصحلية.%(3.3 
ألمب الصكر اإلخبارية تابعة لمكضكع كالقميؿ منيا صكر إخبارية  أظيرت الدراسة أفٌ  . ب

المنشكرة اي صحيلة جراايؾ محمية، مقابؿ %( مف الصكر 75  مستقمة، كتبيف أف
 لصحيلة ديمي صف.%( 25 
 ،%(60.6اعتمدت صحؼ الدراسة اي تاطيتيا لممناسبات عم  المصكريف اليكاة بنسبة   . ج

 %( مف ككاالت االنباء العالمية كالمحمية.39.4كما نسبتو  
 

 

 

                                                           

)1) Alhassan, A Content Analysis Of The Use Of Pictures In Selected Newspapers. 
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 :Mazhar (2017 )(1)دراسة  .9

خبارية، عم  عممية انتقاء كحلظ القصص اإل كبيرال الصكرة أثر تيدؼ الدراسة إل  التعرؼ عم 
خبارية اي أثره عم  االحتلاظ ببعض القصص اإللو ىاـ كالتعريؼ بالتصكير الصحلي كمتاير 

كالتي ال تحتكل  ،الذاكرة، كتقييـ تكجيات القارئ بالنسبة لمقصص االخبارية التي تحتكم عم  صكر
  .عم  صكر

كتنتمي ىذه الدراسة إل  البحكث الكصلية، مستخدمة المنير التجريبي، كتـ تحديد عينة الدراسة مف 
بحيث كزعت الصحؼ  ،طالبان بشكؿ عشكائي (150خالؿ اختيار  مف  (زكريا بياء الديف جامعة 

حيث عم  العينة المنتقاة بكاقع صحيلة كاحدة لكؿ طالب ليقرأىا حسب ما جرت عميو العادة لديو، 
كاحتكت  (،ـ2014 مايك(29 كحت   (11 انتق  الباحث األخبار التي نشرت خالؿ اللترة ما بيف 

 خبارية مع صكرإكالثانية احتكت عم  نصكص  ،الصحيلة األكل  عم  أخبار نصية بدكف صكر
ليا بالنص، كالثالثة احتكت عم  صكر ذات عالقة بالخبر، كتكصمت الدراسة إل  عدة  القةال ع
 أىميا: نتائر

 ،اي حاؿ رااؽ الخبر صكرة ذات عالقة ؛قص  مف المعمكماتيمكف االحتلاظ بالحد األ . أ
اؿ عدـ كجكد صكرة مرااقة لمنص اي ح ،احتماؿ االحتلاظ بالمعمكمات ءؿبينما تضا

 خبارم.اإل
اي  بقائيااي االختيار كبالتالي عدـ أقؿ  حظبالنصكص الخالية مف أم صكر حظيت  . ب

سكاء كانت ذات عالقة  ،خبار التي احتكت صكران مقارنة بايرىا مف األ ،ذاكرة القارئ
 أـ لـ تكف.  ،بالخبر

 خبارية. ؤثرة عم  اختيار القارئ لمقصص اإلتعتبر الصكرة مف أىـ العكامؿ الم . ج
 

 :(2)م( 2016حسن ) دراسة  .10

 ؛كاإلعالمية، مف الناحيتيف اللنية اإللكتركنيةرصد كتحميؿ الصكرة اي المدكنات  إل الدراسة تيدؼ 
 ،مدكنة بييةك  ،تمثمت اي مدكنات إرىاصات عف مصر الثكرة كالدكلةك  ،لمكقكؼ عم  مدل تأثيرىا

  .كمدكنة سيد أميف

                                                           

(1) Mazhar, Effects of Photojournalism on Reader's Exposure and Retention. 

 اإللكتركنية.( حسف، تأثير الصكرة اي المدكنات 1 
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تـ استخداـ  إطارهكاي  ،منير المس  اإلعالمي مستخدمة ،البحكث الكصلية إل كتنتمي الدراسة 
، (863بكاقع   عم  عينةأداة استمارة تحميؿ المضمكف التي تـ تطبيقيا ك  ،تحميؿ المضمكفأسمكب 
تكصمت ، ك (ـ30/6/2013 حت  (1/7/2012 لكتركنية، اي اللترة مفإلمف المدكنات اتدكينة 

 :أىميانتائر الدراسة إلي عدة 

%(، بينما جاءت 55.1احتمت صكر الشخصيات السياسية المرتبة األكل  بنسبة   - أ
%(، تمتيا صكر عامة 32.2المجتمع المدني بالمرتبة الثانية بنسبة   شخصيات مف قادة

 %(.11.2لمشعب بنسبة  

مف الملردات  (%43,8  ، اي حيف أفٌ %(56.2لمصكرة بنسبة  مصاحبة الجاءت التعميقات  - ب
 لـ يصاحبيا تعميقات.

، (%73,7 مصادر لير المحددة، الترتيب األكؿ بيف جممة مصادر الصكرة بنسبة الاحتمت  - ج
، بينما جاء اي المرتبة (%18.9 اي المرتبة الثانية بنسبة  اإلنترنتاي حيف جاءت مكاقع 
 .(%0.6 األخيرة القارئ بنسبة 

 

 :(1)مPadil and Azahari  (2014 ) دراسة  .11

اإلعالـ المطبكعة كاإللكتركنية عم  سير  الدراسة إل  التعرؼ عم  تأثير الصكر اي كسائؿ تيدؼ
كأثرىا عم  الجميكر الماليزم، كالتعرؼ عم  التقنيات المستخدمة اي الصكرة   ،السياسيةالحمالت 
  .الصحلية

، كاي إطاره تـ استخداـ منير المس  اإلعالمي مستخدمةكصلية، ال البحكث كتنتمي الدراسة إل  
 ، حيث قاـ بمس  جميع الصكر اي الحمالت السياسيةأسمكب تحميؿ المضمكف لجمع المعمكمات

المحلكظات ، كذلؾ بالتطبيؽ عم  مكتبة (ـ2008  ، كعاـ(ـ2004  اي كثائؽ انتخابات عاـ
كمجمكعة مف مكاقع اإلنترنت كالمدكنات، كشبكات  ،( صحيلة12شمؿ  الكطنية اي ماليزيا، ك 
 :كتكصمت الدراسة إل  عدة نتائر أىميا، التكاصؿ االجتماعي

الصحؼ المطبكعة عم  الصكرة ذات الكضكح الكبير، كالجكدة العالية، كأظيرت  حااظت -أ
 ميارات المصكريف الصحلييف كالميارات التقنية اي عرض الصكرة.

                                                           

)1   Padil and Azahari,  The Impact of Photographic Images in Print and Online Media 

for Political Campaign in Malaysia. 
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عم  األلكاف، مما كاف لو أثر نلسي  اإللكتركنيةاإلعالـ  جميع الصكر اي كسائؿركزت  -ب
 إيجابي عم  الجميكر.

جعميا  اإلعالـ المطبكعة عم  التقارير المصاحبة مما كسائؿ اعتمدت الصكرة الصحلية اي -ج
 أكثر كاقعية لمجميكر.

 :(1)(2014دراسة عبد الجواد ) .12

تيدؼ الدراسة إل  التعرؼ عم  الدكر الذم تقكـ بو الصكرة الصحلية اي تدعيـ المحتكل الخبرم 
 كمعراة تأثير المتايرات الخاصة بالصكرة عم  تذكر المضمكف. 

إطاره مس  جميكر كسائؿ اي حكث الكصلية، مستخدمة منير المس ، ك ىذه الدراسة إل  البكتنتمي 
بما  (المنيا راء الصحؼ بمحااظة قي  كعينتياصحيلة االستقصاء،  اييا أداة الدراسة أمٌ  اإلعالـ،
العينة العشكائية البسيطة، كتكصمت الدراسة إل  عدة  تـ سحبيا بأسمكب ؛( ملردة400  مجمكعو

 نتائر أىميا:

اي حيف المعارضيف %(، 69.3 بمات نسبة المؤيديف لتأثير شكؿ الصكرة عم  التذكر  .أ 
 30.8.)% 

و يؤثر عم  تذكر ككنى  ؛جاء تأثير مكاف الصكرة عم  تذكر المضمكف بالمرتبة األكل   .ب 
 .(%63.8 المضمكف أحيانان بنسبة

الصكر المكضكعية بنسبة  ،أاضؿ أنكاع الصكر التي تساعد عم  تذكر المضمكف جاء .ج 
 69.2.)% 
 :(2)م(2013بخيت )دراسة  .13

 ةتيدؼ الدراسة إل  التعرؼ عم  رصد التطكرات الحادثة اي مجاؿ صناعة الصكرة اإلعالمي
الظكاىر المرتبطة بتأثير ، كالتقنيات التي تستخدميا، كتحميؿ االرقمية، كأبرز مالم  ثقااتيا كتأثيراتي

 .يالمعالجة الرقمية لمصكر عم  العمؿ اإلعالم

منير المس  اإلعالمي، كاي إطاره تـ استخداـ مستخدمة كتنتمي الدراسة إل  البحكث الكصلية، 
الثقااية : العممية ك أسمكب تحميؿ المضمكف لجمع البيانات، كتـ تحميؿ بعض الكتابات كاألدبيات

                                                           

 ( عبد الجكاد، تأثير متايرات الصكرة الصحلية عم  تذكر المضمكف الصحلي.1 
 ( بخيت، ثقااة الصكرة الرقمية.2 
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كتكصمت الدراسة إل  عدة نتائر كاإلعالمية كالتكنكلكجية كالقانكنية المتعمقة بالصكرة الرقمية، 
 :أىميا

تحكالت جذرية اي مكانة كدكر الصكرة اي اإلعالـ الحديث، كتعاظـ ظاىرة الصكرة  تكجد . أ
 الرقمية. ةاإلعالمي

ممارسات أخالقية لير سكية اي مجاؿ التعاطي مع المعالجة الرقمية لمصكر اي بعض  برزت . ب
 .ةالمؤسسات اإلعالمي

، نظران زادت حاالت االنتياكات األخالقية المتعمقة بتكظيؼ الصكر لتحقيؽ أىداؼ مختملة - ج
 .لمتطكرات المتسارعة اي تكنكلكجيا االتصاؿ الرقمي

 :(1)( 2013بدر ) دراسة .14

حيث قاـ  ؛الصحلية لمنزاع المسم  الداخمي اي سكريا ةعم  الصكر  الدراسة إل  التعرؼتيدؼ 
تمؾ الصكر المنشكرة اي صحيلتي العرب القطرية كصحيلة ىآرتس باحث بتحميؿ مضمكف ال

مضامينيا كاتجاىاتيا كدالالتيا، كتحديد الصحيلة األكثر اىتمامان باألزمة  لمعراة ؛اإلسرائيمية
 .كالمقارنة بينيما ياالسكرية مف خالل

كاي إطاره تـ  ،منير المس  اإلعالميمستخدمة  كتنتمي ىذه الدراسة إل  البحكث الكصلية،
ت المتبادلة العالقا منيرالمعمكمات، كما استخدـ الباحث  استخداـ أسمكب تحميؿ المضمكف لجمع

اليكمية،  ةكاإلسرائيميبالصحؼ القطرية  كتمثؿ مجتمع الدراسة أسمكب المقارنة المنيجية، كاي إطاره 
صحيلتي العرب اي  صكرة صحلية،( 1257 عينة عمدية بمغ قكاميا  أما عينة الدراسة ايي

، (ـ31/12/2012 إل   (ـ1/1/2012  الكاقعة ما بيفاي اللترة ، ةالقطرية كىآرتس اإلسرائيمي
 كتكصمت الدراسة إل  عدة نتائر أىميا:

 ىآرتس صحيلة بشكؿ أكبر مفبالنزاع المسم  اي سكريا صحيلة العرب القطرية  تيتـ .أ 
 ،%(4.4، اكانت نسبة صحيلة العرب  ا نحكهمنيما اتجاىاتي ةلكؿ كاحد كتبيف أفٌ اإلسرائيمية، 

 (، صكرة. 712%(، بكاقع  0.1أما اي صحيلة ىآرتس كانت النسبة   ،( صكرة0101بكاقع  

%(، تالىا 84.6الصلحات الداخمية عم  المرتبة األكل  بنسبة   الصكرة المنشكرة عم  حازت .ب 
 %(0.1%(، كأخيران الصلحة األخيرة بنسبة  15.3اي المرتبة الثانية الصلحة األكل  بنسبة  

                                                           

 كىآرتس اإلسرائيمية".( بدر، الصكرة الصحلية لمنزاع المسم  الداخمي اي سكريا بيف صحيلتي "العرب القطرية 1 
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%(، تاله اي المرتبة 60.1عم  المرتبة األكل  بنسبة  حظي مكقع الصكرة أعم  الصلحة  - ج
 .%(17.9%(، ثـ أسلؿ الصلحة بنسبة  21.9الثانية كسط الصلحة بنسبة  

 :(1)( 2012)عبد اهلل دراسة  .15

تيدؼ الدراسة إل  التعرؼ عم  التطكر الذم طرأ عم  استخداـ الصكر الصحلية اي الصحااة 
 عاـ الصباح عف طريؽ تحميؿ شكؿ كمضمكف الصكر الصحلية المستخدمة اي صحيلة  ،العراقية

 .نمكذجان  (7107 
أسمكب تحميؿ  ومف خاللك كتنتمي الدراسة إل  البحكث الكصلية، مستخدمة منير الدراسات المسحية 

 ،صكرة الصحليةال شكؿ كمضمكفالمضمكف، كاستخدمت الدراسة استمارة تحميؿ المضمكف، لتحميؿ 
 (ـ1/1/2012  اللترة مفخالؿ  الدراسة ةكتمثؿ مجتمع الدراسة بالصحؼ العراقية اليكمية، أما عين

بإخضاع صكر الصلحة األكل  مف كؿ األعداد  ،أسمكب الحصر الشامؿب ،(ـ31/12/2012 إل  
 إل  عدة نتائر أىميا:كتكصمت الدراسة  ،لمدراسة الصادرة مف صحيلة الصباح

الصباح التقنيات الحديثة الخاصة بإخراج الصكرة الصحلية لتككف صالحة استخدمت صحيلة  .أ 
لمنشر مف خالؿ كسائؿ إلكتركنية لاية اي السرعة التي أتاحيا التطكر التقني اي ىذا الحقؿ 

 اإلنتاجي.
كجاء بالمرتبة  %(،44بنسبة   اىتمت صحيلة الصباح بإبراز صكر اعالنية بالمرتبة األكلي .ب 

عف طريؽ استعراض مجمكعة مف األحداث الميمة  %(،44بنسبة  اإلخبارية  الصكرة الثانية
 خرل.الصكر األ، كجاء بالمرتبة االخيرة باقي أنكاع اقميميان كدكليان 

 لتييمف عم  الصلحة األكل  حجمان  ؛استخدمت صحيلة الصباح أاضؿ صكرة متاحة لدييا .ج 
د مف عمكديف إل  أكثر مف أربعة كعم  مساحة تمت ،كاي أعم  الصلحة عم  اليسار ،كمكقعان 
 أعمدة.

 :(2)( 2012) ندادراسة  .16

اي إرساؿ الصكرة تحديد أاضؿ الكسائؿ كالتقنيات كالخبرات المستخدمة تيدؼ الدراسة إل  
كتحديد أاضؿ كسائؿ كتقنيات معالجة الصكرة ذاتيا قبؿ كبعد اإلرساؿ  ،ف بعدمالصحلية الممكنة 

                                                           

 ( عبد اهلل، تطكر الصكرة الصحلية اي الصحااة العراقية.1 
 ( ندا، دراسة مقارنة لكسائؿ كتقنيات ارساؿ كمعالجة الصكر الصحلية الممكنة بيدؼ تحسيف جكدتيا طباعيان.2 
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مؤسسة األىراـ مثؿ مجمة ، عم  عينة مسحية لعدد مف مطبكعات لتحسيف جكدتيا الطباعية
" كمجمة "العرب الككيتي"."الص  يف اليـك

مستخدمة المنير التجريبي، حيث يتـ كضع اقتراحات  البحكث الكصلية،  كتنتمي ىذه الدراسة إل
يمكف تحقيقو، كذلؾ تطبيقية ثـ إجراء التجارب العممية لمكصكؿ إل  أاضؿ مستكل اي الجكدة 

 إل  عدة نتائر أىميا:، كتكصمت الدراسة (ـ2012 خالؿ عاـ 

تعرضيا بسبب  أك ،بسبب عمميات الضاط ،دقة التحديد اي تتعرض الصكرة الممكنة لنقص .أ 
 .كاي كمتا الحالتيف قد تصب  الصكرة لير صالحة لمطباعة ،لعمميات تكبير بنسب عالية

يعتمدكف عم  رؤية كأنيـ العظمي مف العمالء ال يعراكف عف الصكرة الكثير،  الاالبية تبيف أفٌ  .ب 
  .الشاشة اي الحكـ عم  جكدة الصكر

حت  يمكف  ؛أظيرت الدراسة أىمية معالجة الصكر قبؿ الشركع اي مراحؿ التجييزات التالية .ج 
 .يصعب حميا كتتلاقـ تكملة الحؿ تدارؾ المشكالت اي ميدىا قبؿ أفٍ 

 

 :(1)( 2012دراسة الدىالوي ) .17

تيدؼ الدراسة إل  التعرؼ عم  األىمية التي تكلييا صحؼ مجمس التعاكف لدكؿ الخمير العربية 
 ،الجارااي كنطاقيا ،نكاعياكأ ،ياكاتجاىات ،ىامصادر ك  ،ياعم  مكضكعات كالتعرؼ ،الصحليةلمصكرة 

 اي الصحؼ الخميجية.المنشكرة  كمدل اىتماميا بكتابة شرح الصكرة ،ياكشخصيات ،ياجنسك 

منير الدراسات المسحية مف خالؿ أسمكب كتنتمي ىذه الدراسة إل  البحكث الكصلية، مستخدمة 
كتمثؿ مجتمع  ،لتحميؿ الصكر المنشكرة استمارة تحميؿ المضمكف مستخدمةتحميؿ المضمكف، 

صحيلة  الدراسة ىي كعينة ،مف جميع الصحؼ اليكمية اي دكؿ مجمس التعاكف الخميجي الدراسة
لتككف الصحؼ الممثمة لمعينة كالخاضعة لمدراسة،  ؛الخميجيمف كؿ دكلة مف دكؿ مجمس التعاكف 

االمارات، الراية القطرية، كعماف   الرياض السعكدية، الكطف الككيتية، األياـ البحرينية، االتحادكىي 
( صكرة. 13813  بكاقع(، ـ28/10/2011 إل  (ـ28/10/2010 خالؿ اللترةالعمانية(، 

 كتكصمت الدراسة إل  عدة نتائر أىميا:

اي عينة الدراسة بنسبة  الصكرة الصحلية مكضكعاتكالشباب  لرياضةا تصدرت صكر .أ 
تالىا الصكر ، (%13.3 اي المرتبة الثانية بنسبة كجاءت الصكر السياسية ، (17.5% 

 . (%13 االقتصادية بنسبة 
                                                           

 ( الدىالكم، الصكرة الصحلية اي الصحااة الخميجية.1 
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 %(.15.1 بنسبة احتمت الشخصيات الرياضية المرتبة األكل   .ب 

نباء كجاءت ككاالت األ%(، 31.4 الدراسة عم  مصكر الصحيلة بنسبة  صحؼاعتمدت  .ج 
جاءت بنسبة اقد المحمية نباء ا ككاالت األأمٍ %(، 6.2 العالمية اي المرتبة الثانية بنسبة 

 %(.58.5 ىا لـ يذكر مصدر  التي الصكر  اي حيف بمات نسبة%(، 2.6 

 :(1)( 2011)دراسة عالونة  .18
مصكرة لعم  مدل األىمية التي تكلييا الصحؼ األردنية اليكمية تيدؼ الدراسة إل  التعرؼ 

  ىا.الصحلية، كالمكضكعات التي تعالجيا كمصادر 

أسمكب مستخدمة منير المس  اإلعالمي، كاي إطاره إل  البحكث الكصلية، كتنتمي ىذه الدراسة 
كاي  ،تحميؿ المضمكف كأداتو لجمع المعمكمات، كما استخدـ الباحث منير دراسة العالقات المتبادلة

كتمثؿ مجتمع  ،بسيطة باستخداـ األسمكب الصناعي لعينة عشكائية إطاره أسمكب المقارنة المنيجية
 ،كالاد ،كالعرب اليكـ ،كالرأم ،مثمة بصحؼ  الدستكرالدراسة مف كااة الصحؼ األردنية اليكمية م

خالؿ  كممثمتيف لمجتمع الدراسة، (الدستكر كالاد كاألنباط(، كاختار الباحث صحيلتي  ،كالديار
 كتكصمت الدراسة إل  عدة نتائر أىميا: ،(ـ2005 اللترة تمكز عاـ

احتمت الصكرة الصحلية التي عالجت المكضكعات الرياضية كالثقااية المرتبتيف األكل  كالثانية  .أ 
 عم  التكالي بيف المكضكعات جميعيا.

مكضكعية، بينما  ان مف الصكر التي تنشرىا الصحؼ األردنية صكر  %(، 5884 شكمت نسبة  .ب 
 مف الصكر الشخصية. %(،4186 شكمت نسبة 

 مف الصكر الصحلية اي الصحؼ األردنية اليكمية قيمان إيجابية.%(، 6689 نسبة  حممت .ج 

 :(2)( 9112دراسة النجار ) .19

إلػػػػ  التعػػػػرؼ عمػػػػ  دكااػػػػع تعػػػػرض الشػػػػباب الجػػػػامعي لمصػػػػكر الصػػػػحلية بالصػػػػحؼ تيػػػػدؼ الدراسػػػػة 
اسة اعات المتحققة منيا، كمعراة السمات كالخصائص الديمكجرااية ألاراد عينة الدر كاإلشب ،المصرية

المضػػاميف نكعيػػة ك  ،التػي يلضػػمكنيا نػػكع الصػػحؼ كالمجػػالت، ك الػذيف يتعرضػػكف لمصػػحؼ المصػرية
 بيا. كفحلية التي ييتمكالصكر الص

 

                                                           

 الصحااة األردنية اليكمية.( عالكنة، الصكرة الصحلية اي 1 
 ( النجار، دكااع تعرض الشباب الجامعي لمصكر الصحلية بالصحؼ المصرية كاالشباعات المتحققة منيا.2 
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كاػػػي إطػػػاره أسػػػمكب مسػػػ   مػػػنير المسػػػ  إلػػػ  البحػػػكث الكصػػػلية، مسػػػتخدمةن كتنتمػػػي ىػػػذه الدراسػػػة 
مػػف ثػػـ تطبيقيػػا عمػػ  عينػػة  التػػيستقصػػاء اصػػحيلة  يػػياالدراسػػة  ا أداةأٌمػػ ،جميػػكر كسػػائؿ اإلعػػالـ

كالصكر  ،سنة لمعراة مدل تعرضيـ لمصحؼ المصرية بصلة عامة( 20-17 مف سف  المراىقيف
 ، كتكصمت الدراسة إل  عدة نتائر أىميا:طالب كطالبة (400  بكاقع ،الصحلية بصلة خاصة

ثػػـ الػػديني كاللنػػي  ،يميػػو السياسػػي ؛المصػػكرة الصػػحلية أىػػـ المضػػاميف عػػد المضػػمكف الرياضػػييي  .أ 
 كالحكادث كاالقتصادم.

 ثـ الشخصية. ،ا التكضيحية كالتعبيريةتمتي ؛الصكرة المكضكعية الترتيب األكؿ احتمت .ب 

يميو عم  يميف  ؛%(33اجاء بنسبة   ،أسلؿ الصكرة يككف أفٍ  يلضؿ التعميؽ المصاحب .ج 
ثـ الشرح عم  جزء مف  (،%23.5بنسبة   ثـ عم  يسار الصكرة %(،26.5بنسبة   الصكرة
 الصكرة.

 :(1)مFahmy & Daekyung (2008) دراسة  .20

صحيلتي  التعرؼ عم  طبيعية التاطية الصحلية المصكرة اي كؿ مف الدراسة إل  دؼ يت
، كالتعرؼ عم  تأثير الحككمة عم  عمؿ (كصحيلة نيكيكرؾ تايمز األمريكية ،الجاردياف البريطانية

  اي تأطير الصكرة الصحلية لمحرب. كسائؿ اإلعالـ

أسمكب  مف خاللوك  المسحية تالدارسامنير  مستخدمةن كتنتمي ىذه الدراسة إل  البحكث الكصلية، 
كتمثؿ مجتمع الدراسة بالصحؼ  الدراسة استمارة تحميؿ المضمكف، تكاستخدم ،تحميؿ المضمكف

كصحيلة نيكيكرؾ تايمز  ،ي الجاردياف البريطانيةصحلتى البريطانية كاألمريكية، ككانت عينة الدراسة 
كحت   (2003 مارس ( 20 اللترة الكاقعة ما بيف خالؿ تـ تحميؿ مجمكعة مف الصكر األمريكية، 

كتكصمت الدراسة إل  عدة صكرة اي صحيلتي الدراسة،  ،(1305بكاقع   ـ(2003 مايك  (1 
 :نتائر أىميا

%(، تمتيا صكر 23.9ركزت صحيلة نيكيكرؾ تايمز عم  صكر قكات التحالؼ بنسبة   - أ
كأخيران صكر لقاءات قكات التحالؼ  %(،21.2الخسائر اي أركاح المدنييف العراقييف بنسبة  

 %(.6.1مع المدنييف العراقييف بنسبة  

                                                           

(1   Fahmy & Daekyung ،Picturing The Iraq War  : Constructing the Image of War in the 

British and US Press.. 
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تلكقت صحيلة الجاردياف اي عرضيا لمصكر الصحلية الخاصة بالخسائر البشرية عم   - ب
%(، بينما كانت نسبة 35.5صحيلة نيكيكرؾ تايمز حيث بمات نسبتيا اي صحيلة الجاردياف  

 %(.17.3التاطية اي صحيلة نيكيكرؾ تايمز  

كدكؿ أكركبية كعربية اي      ،بمات نسبة صكر االحتجاجات اي الكاليات المتحدة األمريكية - ج
 %(.2.3بينما كانت اي صحيلة نيكيكرؾ تايمز   ؛%(2.4صحيلة الجاردياف  

 :(1)( 2007دراسة نصر اهلل ) .21

، اي المجالت العربية التاطية الصحلية المصكرة لمحرب اي لبناف إل  التعرؼ عم تيدؼ الدراسة 
حيث قاـ الباحث بتحميؿ كؿ الصكر التي نشرتيا العينة المتاحة مف المجالت العربية، كقد بمغ عدد 

 .ـ(7112 عاـ خالؿ  ( صكرة045الصكر التي تتصؿ بالحرب أكثر مف  

أسػمكب  ومػف خاللػك  ،منير الدراسات المسػحية مستخدمةن ىذه الدراسة إل  البحكث الكصلية، كتنتمي 
 ، كتكصمت إل  عدة نتائر أىميا:تحميؿ المضمكف، كاستخدمت الدراسة استمارة تحميؿ المضمكف

لبنػػػاف بصػػػكرة كبيػػػرة مػػػع  اػػػياإلخباريػػػة التػػػي نشػػػرتيا المجػػػالت العربيػػػة لمحػػػرب الصػػػكر  تتلػػػؽ .أ 
 المكاقؼ العامة لمشارع العربي.

تعػدد مصػادر الصػكر بشػكؿ كبيػر، كحريػة  :تأثرت التاطية اإلعالميػة بعػدد مػف العكامػؿ أىميػا .ب 
 الحركة التي أتيحت لممصكريف.

إال أنيا مػف الناحيػة الدالليػة  ؛%(5188بنسبة   الصحلية لككاالت أجنبية جاءت معظـ الصكر .ج 
 كانت تصب اي مصمحة الطرؼ المبناني بشكؿ كبير.

 :(2)( 9112دراسة سميمان) .22

كشػػكؿ المعالجػػات التيبكلراايػػة لمصػػكرة  ،الصػػحليةنكعيػػة الصػػكر عمػػ  تيػػدؼ الدراسػػة إلػػ  التعػػرؼ 
 .نتلاضة األقص با كمدل اىتماميامساحتيا ك  ،اي إنتاجيالكاف لي ياكاستخدام

مػف خػالؿ أسػمكب  ،ةالدراسػات المسػحيمػنير  مسػتخدمةن كتنتمي ىذه الدراسة إلػي البحػكث الكصػلية، 
الصػػحؼ ب كتمثػػؿ مجتمػػع الدراسػػةتحميػػؿ المضػػمكف، كاسػػتخدمت الدراسػػة اسػػتمارة تحميػػؿ المضػػمكف، 

/ 72 خػالؿ اللتػرة مػف، األسػبكع( –األىمػي  – أخبػار اليػـك  ، كعينة الدراسة ىيسبكعيةالمصرية األ
 أىميا: كتكصمت الدراسة إل  عدة نتائر ،(ـ7114/ سبتمبر  72ـ حت  7111سبتمبر 

                                                           

 المصكرة لمحرب اي لبناف اي المجالت العربية.( نصر اهلل، التاطية الصحلية 1 
 ( سميماف، الصكرة الصحلية النتلاضة األقص  اي الصحؼ المصرية.2 
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، تمتيػا (%3984  اػي المرتبػة األكلػي بنسػبة النتلاضة األقص  الصكرة الصايرة مساحة جاءت .أ 
بالمرتبػػػػة الثالثػػػػة بنسػػػػبة  لصػػػػايرة جػػػػدان كجػػػػاءت الصػػػػكرة ا %(،34 الصػػػػكرة المتكسػػػػطة بنسػػػػبة 

 23)%. 

تمتيػػػا  (؛%7184 بنسػػػبةاىتمػػػت الصػػػحؼ المصػػػرية بالصػػػكرة المكضػػػكعية النتلاضػػػة األقصػػػ   .ب 
 .%(2986 الصكرة الشخصية بنسبة 

صػػكرة لجرحػػ   (76 بػػرز اىتمػػاـ صػػحؼ الدراسػػة بصػػكر الجرحػػ  اللمسػػطينييف، حيػػث نشػػرت  .ج 
 . فإسرائيميي جرح ل صكر (7 امسطينييف مقابؿ 

 

 :(1)(6002) ندراسة حس .23

 ،أنػػػكاع مصػػػادرىاك  ،كاتجاىاتيػػػا ،تيػػػدؼ الدراسػػػة إلػػػ  التعػػػرؼ عمػػػ  مكضػػػكعات الصػػػكر الصػػػحلية
محؿ الدراسة كىي  األىراـ  ،كالتكتيكات اإلعالمية التي تستخدميا اي المجالت المصرية كاألمريكية

  (.ؾكيالتايمز كالنيكز  –أخر ساعة  –العربي 

أسػمكب  ومػف خاللػك كتنتمي ىذه الدراسة إل  البحكث الكصػلية، مسػتخدمة مػنير الدراسػات المسػحية 
كتمثؿ  كما استخدـ المنير المقارف، ،تحميؿ المضمكف، كاستخدمت الدراسة استمارة تحميؿ المضمكف

األىػػػراـ   بمجمتػػػي المصػػػرية الدراسػػػة عينػػػة مجتمػػػع الدراسػػػة بػػػالمجالت المصػػػرية كاألمريكيػػػة، ككانػػػت
مريكػي لمعػراؽ األ المرتبطة بالازك ،(ؾكيكالنيكز  -التايمز  (، كاألمريكية مجمتيخر ساعةق –العربي 

صكرة بػالمجالت  ،(1491صكرة صحلية منيا   ،(2410كبمغ عدد الصكر   ،(2006 خالؿ عاـ 
 ، كتكصمت الدراسة إل  عدة نتائر أىميا:بالمجالت األمريكيةصكرة  ،(919المصرية  

بما يؤكد عم  اىتماـ  ؛اي معالجة األزمةالصكر عتمادىا عم  المجالت المصرية اي ا تلكؽ .أ 
 الصحؼ بالصكر اي دعـ المكضكعات.

كتعدد أنكع الصكر الصحلية  ،ارتلاع نسبة الصكر مجيكلة المصدر اي المجالت المصرية .ب 
 المنشكرة بالصحؼ األمريكية عينة الدراسة. 

 .بيف أنكاع الصكر الصحلية ب األكؿجاءت الصكر الملردة بالترتي .ج 

 

 
 

                                                           

 ( حسف، تقكيـ استخداـ الصكرة الصحلية اي تاطية الازك األمريكي البريطاني لمعراؽ.1 
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 :(1)(2005) دراسة النجار .24

 األمريكػي البريطػاني لمعػراؽ اػي صػحيلتياػزك لمتيدؼ الدراسة إلػ  التعػرؼ عمػ  التاطيػة المصػكرة 
 .مف حيث الشكؿ كالمضمكف مقارنة ( كعينة تحميمية األىراـ المصرية كأخبار الخمير البحرينية

ػػكتنتمػػي ىػػ  أسػػمكب تحميػػؿ  ومػػف خاللػػك ي المسػػ  ذه الدراسػػة إلػػ  البحػػكث الكصػػلية، مسػػتخدمة منيجى
كأسمكب  كمنير دراسة العالقات المتبادلة كاي إطاره باستخداـ استمارة تحميؿ المضمكف، ،المضمكف

كعينػػة الدراسػػة  ،بالصػػحؼ المصػػرية كالصػػحؼ البحرينيػػةكتمثػػؿ مجتمػػع الدراسػػة  المقارنػػة المنيجيػػة،
كالصػػػػػحؼ  ،المصػػػػػريةمصػػػػػحؼ كعينػػػػػة ممثمػػػػػة ل ،كأخبػػػػػار الخمػػػػػير البحرينيػػػػػة( – األىػػػػػراـ المصػػػػػرية 

 أىميا:، كتكصمت الدراسة إل  عدة نتائر البحرينية

 مكضكعية. ان كانت صكر  ؛أكثر الصكر التي كردت اي صحؼ الدراسة .أ 

 مف حيث مصدرىا. صكر الصحليةالنصؼ إجماؿ ككاالت األنباء العالمية  تجاء .ب 

مػا بػيف نشػرت التػي  ،مػف حيػث مسػاحتيا عمػ  ثمػث الصػكر الصػحلية ازت الصكر الصػحليةح .ج 
 عمكديف كحت  ثالث أعمدة.

خراج الصورةالثالثالمحور    :الصحفية : دراسات تناولت معالجات وا 
 :Haynes, Hedland, lambert (2016)(2)دراسة  .25

كالتكزيع الديمكلرااي لمصكر  ،أللعاب الرياضيةتخصص مصكرم اتيدؼ الدراسة إل  التعرؼ عم  
كعالقة ذلؾ اي تاطية  ،كالتكزيع اإلقميمي ،يشمؿ التكازف بيف الجنسيف ؛الرياضية طبقان لمس  كاسع

 بصرية لإلعالـ الرقمي.ألعاب رياضة معينة، كالتعرؼ عم  مدل اعتماد المصكريف عم  الثقااة ال

كتنتمي ىذه الدراسة إل  البحكث الكصلية، مستخدمة منير المس  اإلعالمي، كاي إطاره مس  
 ،( مصكر700كعينتيا تضـ   ا أداة الدراسة ايي صحيلة االستقصاء،أمٌ جميكر كسائؿ اإلعالـ، 
كتـ  ،المتخصصة اي مجاؿ التصكير الرياضي( World Press Photo بالتعاكف مع مؤسسة 

 ، كتكصمت الدراسة إل  عدة نتائر أىميا:  ـ اي مدة إجراء الدراسة كىي سنتافتعبئتيا مني
                                                           

تي األىراـ المصرية كأخبار الخمير ( النجار، التاطية التصكيرية ألحداث الازك األنجمك أمريكي لمعراؽ اي صحيل1 
 البحرينية.

(2) Haynes, Hedland, lambert, The State Of Sport Photojournalism Concepts, Practice 

and challenges.  
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الذيف أنيك شياداتيـ الجامعية  ،مف الذككر المصكريف الرياضييف ىـأعمار  متكسط  . أ
كلالبيتيـ يعممكف لدل شركات  ،كبداية األربعينيات ،بيف نياية الثالثينياتما األكل ، 
 .، أك ككاالت أنباء كليس ىكاهإعالمية

 ،%(، مف العينة15.0نسبة النساء العامالت اي مجاؿ التصكير الرياضي   شكمت . ب
 %(.85.0كجاءت نسبة الذككر بنسبة  

عف صعكبة اي دخكليـ المالعب  ارك %(، مف عينة الدراسة عبٌ 20.0  كشلت الدراسة أفٌ  . ج
اريقيا كأمريكا ا  سيا ك قالمصكريف الرياضييف اي  الرياضية كاألندية كخصكصان اإلناث، كأفٌ 

 الجنكبية يميمكف لتاطية كرة القدـ أكثر مف أم رياضة أخرل.
 :(1)( 2015دراسة سميمان ) .26

المصرية الصحؼ بتيدؼ الدراسة إل  التعرؼ عم  االتجاىات الحديثة اي إخراج الصكرة الصحلية 
كمقارنة االتجاىات اإلخراجية لمصكرة ، يااي إخراج اميكتحديد أم االتجاىات يتـ استخدا ،األجنبيةك 

 الصحلية المستخدمة عم  الصحؼ القكمية المصرية كالخاصة.

الكصلية، مسػتخدمة مػنير الدراسػات المسػحية مػف خػالؿ أسػمكب تحميػؿ كتنتمي الدراسة إل  البحكث 
، كاعتمػػدت عمػػ  أسػػمكب الحصػػر الشػػامؿ الدراسػػة اسػػتمارة تحميػػؿ المضػػمكف تالمضػػمكف، كاسػػتخدم

 المصػػػػرية اليكميػػػػة، كالعينػػػػة صػػػػحيلتا كتمثػػػػؿ مجتمػػػػع الدراسػػػػة بالصػػػػحؼ ،لجميػػػػع الصػػػػكر الصػػػػحلية
كعينة ممثمة لمصحؼ المصرية القكمية، كصحيلة "الكطف" كعينة ممثمة لمصحؼ المصػرية "األخبار" 

لكػػػؿ  ان ( عػػػدد16 ، بكاقػػػع (ـ20/1/2015 إلػػػ   (ـ20/12/2014 اليكميػػػة الخاصػػػة، خػػػالؿ اللتػػػرة 
 ة نتائر أىميا:صحيلة تـ اختيارىا بطريقة عشكائية، كتكصمت الدراسة إل  عد

حيػػػػػث بماػػػػػت نسػػػػػبتيا  ،ايرة أكثػػػػػر مػػػػػف بقيػػػػػة األحجػػػػػاـصػػػػػحيلة االخبػػػػػار بالصػػػػػكر الصػػػػػتيػػػػػتـ  .أ 
 %(.52.1 كاي صحيلة الكطف %(، 66.1 

حيػػػث بماػػػت نسػػػبتيا اػػػي األخبػػػار  ؛الخبريػػػة عمػػػ  صػػػحيلتي "األخبػػػار كالػػػكطف" الصػػػكر بػػػرزت .ب 
ت الرسـك التكضيحية كالخرائط كرسـك الكاريكاتير ايما قمٌ %(، 46.3 كاي الكطف  %(،41.8 

 الصكر التعبيرية. كلـ تظير

                                                           

 ( سمماف، االتجاىات الحديثة اي إخراج الصكرة الصحلية عم  الصحؼ المصرية كاألجنبية.1 
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كىػػػك اسػػػتخداـ  ،اتجػػػاه إخراجػػػي حػػػديث اػػػي اللتػػػرة األخيػػػرة باسػػػتخداـ تميػػػزت صػػػحيلة "الػػػكطف" .ج 
الصػػػػػكر الرأسػػػػػية الشخصػػػػػية الكاممػػػػػة بطػػػػػكؿ المكضػػػػػكع كمػػػػػو، كبمختمػػػػػؼ األحجػػػػػاـ اػػػػػي جميػػػػػع 

 المكضكعات الصحلية.
 :Garrison (2015)(1)دراسة  .27

بؿ المصكريف األخالقية الكاجب استخداميا مف قً المعايير عم  تيدؼ الدراسة إل  التعرؼ 
خراج الصكر الرقمية  ؛الصحلييف كقامت ىذه الدراسة بإجراء مقابالت معمقة الرياضية، لمعالجة كا 

الككاالت الكطنية، كالصحؼ المحمية اي مع عينة مف المصكريف الصحلييف العامميف اي كؿ مف 
 يات الشرقية كالاربية اي أمريكا.الكال

مف خالؿ  ؛اتمستخدمة المقابمة الشخصية لجمع المعمكمكتنتمي الدراسة إل  البحكث الكصلية، 
%(، 62عم  إجراء المقابمة بنسبة   خمسمصكريف صحلييف، كااؽ منيـ  ةعينة مككنة مف ثماني

 Gettyيعمالف كصحلي حر اي ككالتي  منيـ  اثناف%(، 40ة، كما نسبتو  مف مجتمع الدراس
Images)  كAssociated Pressمف عينة %(، 40كىما   (، بينما يعمؿ االثناف اآلخراف

الخامس  الصحلي ا المصكرمٌ أ(، سبككيف، ك  جاكسكنليؿ( مثؿ الدراسة اي صحؼ محمية أمريكية،
شركات،    أنو مصكر تجارم يعمؿ لدلؼ عمايصنٌ  ،مف عينة الدراسة %(،20يمثؿ  ما كىك 

 كتكصمت الدراسة إل  عدة نتائر أىميا:، (ـ2015 خالؿ العاـ ديسمبر

اء أثن ،ة اي عقؿ مخرجي الصكر الرقمية الرياضيةىي األكلكية الرئيسالمعايير األخالقية  أفٌ  . أ
خراجيـ لم  صكر المكزعة عم  كسائؿ اإلعالـ كالعمالء اي العالـ كمو.إعدادىـ كمعالجتيـ كا 

األخالقية اي معالجة الصكر الرقمية  لالعتباراتالمصكركف الصحليكف مراعاتيـ  أقرٌ  . ب
مف ذلؾ الناتر عف التنااس لير المتكاائ مع ترتقي إل  مستكل أعم   يجب أفٍ ك  ،الرياضية

 المصكريف اليكاة الذيف يستخدمكف اليكاتؼ النقالة.

ب لتجنٌ بؿ المصكريف الصحلييف مف أجؿ الحصكؿ عم  سبؽ صحلي، معالجة الصكر مف قً  أفٌ  . ج
 لكظيلتيـ، أك تقديـ صكر متالعب بيا كماايرة لمحقيقة كالكاقع.اقدانيـ 

 :Voith  (2014)(2)دراسة  .28

الصكر عم  تصكير كاخراج كتحرير  ،تيدؼ الدراسة إل  التعرؼ عم  أثر استخداـ برامر
ككنة مجتمع استقصاء مي األشخاص لذكاتيـ كصلاتيـ الجمالية اي ىذه الصكر، مف خالؿ صحيلة 

                                                           

(1) Garrison، Ethical Considerations for Digital Manipulation Of Sports Photography  

)2( Voith، Recognition and Denotation of Photographic Manipulation 
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معات جامعة امف ج، (سنة 25إل   18عمارىـ بيف  أتتراكح  ،( اردان 270عينة قكاميا  الدراسة اي 
خالؿ  مف لير الجامعييف مف كالية سيكنكؼ، ككالية أكىايكخرييف معة مارككيت(، كقكنت، كجا

 .(ـ2014 العاـ

مف خالؿ استبياف  كتنتمي ىذه الدراسة إل  البحكث الكصلية، مستخدمة منير الدراسات المسحية
يمي، كىك رأم عينة الدراسة اي أساليب كطرؽ معالجة الصكر، يالجزء األكؿ تق :جزأيفانقسـ إل  

، كتكصمت الدراسة إل  عدة كالجزء اآلخر يتعمؽ بأنكاع كسائؿ التحرير كالمعالجة المقبكلة لدييـ
 نتائر أىميا:

كانخلاض دقيؽ اي  (%50 جاءت دكف اؿتصكر أاراد العينة اإليجابي لصكرتيـ الشخصية  فٌ إ - أ
عراي داللي جديد يعدؿ ىذا يجاد نظاـ مى إكىذا ما يتطمب  (؛%30 ىذا التصكر اإليجابي بمعدؿ

 التصكر.

كمنيا (، %89.4بنسبة  التي يقبمكنيا  ارككف اي مجمكعة مف المتايرات كالمعالجاتر المشعبٌ  - ب
ايما راضكا المعالجة مف الجكانب ، (كاللـزالة التجاعيد، خلض األنؼ  تحسيف لكف البشرة، إ

 .%(10.6بنسبة   (سأك المالب التالية قص الشعر، استبداؿ الجسـ

ثار ، كتعديؿ اآللدل األاراديسم  بمحك األمية اإلعالمية ل ؛تعديؿ نظاـ اإلشراؼ اإلعالمي - ج
 السمبية لمتالعب بالصكر الشخصية. 

 :(1)(2013دراسة باي ) .29

 الخبر اليكميةلصحيلة عم  أنكاع الصكر اي الصلحات الرياضية  التعرؼتيدؼ الدراسة إل  
قان لما كمطاب ،خراج مالئمان لطبيعة ىذه الصلحاتكما إذا كاف ىذا اإل ،كمكاصلاتيا، ككيلية إخراجيا

 ىك متعارؼ عميو مف قكاعد اي ىذا المجاؿ.

أسمكب  ومف خاللك  ،المسحية منير الدراساتكتنتمي ىذه الدراسة إل  البحكث الكصلية، مستخدمة 
، كتمثؿ مجتمع الدراسة بالصحؼ الدراسة استمارة تحميؿ المضمكف تحميؿ المضمكف، كاستخدمت

تـ اختيار عينة متعددة ك ، رياضية متخصصةالجزائرية اليكمية التي تحتكم عم  صلحات 
الجزائرية، كالمرحمة اليكمية مف الصحؼ المراحؿ، المرحمة األكل  قصدية اختيار صحيلة "الخبر" 

نكامبر  (3 التي سكؼ تخضع لمتحميؿ خالؿ اللترة مف  ؛الثانية تـ اختيار أعداد صحيلة "الخبر"

                                                           

 ( بام، إخراج الصكرة الصحلية اي الصلحات الرياضية لميكميات الجزائرية.1 
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بطريقة االسبكع الصناعي، كتكصمت الدراسة إل  عدة نتائر  (2013 أكتكبر  (24 إل   (2012 
 أىميا: 

د اي البنية الشكمية حيث تعتم ،لـ تيتـ صحيلة الخبر بالصكر المكضكعية رلـ أىميتيا .أ 
كىك أمر سمبي يحسب  ،(%71 لصلحاتيا الرياضية عم  الصكر الشخصية بصلة لالبة

 عم  الصحيلة.

تمتيا اي ، (%60.2 بنسبة ايما يخص مكقع الصكرة اقد نشرت ألمب الصكر بالجزء العمكم .ب 
 ؛مف الصلحة، (%20.6 ، كأخيران اي الجزء السلمي بنسبة(%19.2 الجزء األكسط بنسبة

 كىك المطمكب بحيث يناسب ذلؾ أىمية الصكرة كأىمية المكضكع المرااؽ ليا.

كبذلؾ  ؛ما عدا كاحدة، (%98.7 بنسبةالصكر ممكنة  كؿاقد جاءت  ؛أما مف حيث األلكاف .ج 
 أضلت الصكر عم  الصلحات الرياضية الجاذبية كالحيكية المطمكبة.

 :(1)( 2012) الربيعي دراسة .30

كأم  ،مدل تكظيؼ الصكرة الصحلية اي الجرائد العراقية اليكميةتيدؼ الدراسة إل  التعرؼ عم  
تكظيلان، كدرجة  خراجي( أكثراألنكاع األكثر تكظيلان، كتحديد أم األشكاؿ اللنية  األسمكب اإل

 اىتماميا بنشر الصكر الصحلية عم  صلحتيا األكل .

 ومف خاللك  ،صلية، مستخدمة منير الدراسات المسحيةسات الك كتنتمي ىذه الدراسة إل  الدرا
أسمكب تحميؿ المضمكف، كاستخدمت الدراسة استمارة تحميؿ المضمكف، كتمثؿ مجتمع الدراسة 

 (ـ1/12/2012 صحيلتي الصباح كالزماف خالؿ اللترة مفبالصحؼ العراقية اليكمية، كالعينة 
 :أىميا ، كتكصمت الدراسة إل  عدة نتائر(ـ31/12/2012 إل 

االىتمػػػاـ بتكظيػػػؼ الصػػػكرة الصػػػحلية اللكتكلراايػػػة، ككنيػػػا رسػػػالة اتصػػػالية تخمػػػؽ عمميػػػة تكاصػػػؿ  .أ 
كالرسػػػػػـك اليدكيػػػػػة بنسػػػػػبة %(، 99.5 بنسػػػػػبة بصػػػػػرم، كاسػػػػػتخداـ الصػػػػػكر الخبريػػػػػة كاإلعالنيػػػػػة 

 األكل  محكر ارتكاز الصلحة األكل .ككف ، %(0.5 

، اػي حػيف %(71.6عمػكديف بنسػبة   تميؿ صػحيلة الصػباح إلػ  نشػر الصػكر الصػحلية عمػ  .ب 
 (.%70.3تميؿ صحيلة الزماف إل  نشر الصكر عم  أكثر مف أربعة أعمدة بنسبة  

                                                           

 اي الجرائد اليكمية العراقية.( الربيعي، األساليب اإلخراجية لمصكرة الصحلية 1 
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الصػػػحلية عمػػػ  الصػػػلحة األكلػػػ  لمجرائػػػد عينػػػة  تمػػػاد األسػػػمكب األاقػػػي اػػػي عػػػرض الصػػػكرةاع .ج 
كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ تكظيليػػػػا لمشػػػكؿ المسػػػتطيؿ األاقػػػي اػػػي إخػػػػراج %(، 59.5 بنسػػػبة الدراسػػػة 
 الصكرة.

 :(1)(2010دراسة ايياب ) .31

ة مف سس إخراج الصكرة الصحلية اي عينتيدؼ ىذه الدراسة إل  التعرؼ عم  مدل تطبيؽ أي 
 (سمير رصد أكجو الشبو كاالختالؼ بيف إخراج الصكرة الصحلية اي مجمة ك  األطلاؿ،مجالت 

أكجو الشبو كاالختالؼ بيف كرصد الطباعة الاائرة كبعد استخداـ الطباعة الممساء،  أثناء استخداـ
كمجالت األطلاؿ العربية متمثمة اي  ،اي مجالت األطلاؿ المصرية متمثمة اي مجمة سمير ياإخراج
 .(ماجد مجمة 

كاستخدمت الدراسة  ،الدراسات المسحية الدراسة إل  البحكث الكصلية، مستخدمة منير ىذه نتميكت
 ،أسمكب المقارنة المنيجية كمنير دراسة العالقات المتبادلة كاي إطاره استمارة تحميؿ المضمكف،

كاستخدمت الباحثة ، مف كؿ مجمة ان عدد(12 كقد تـ سحب العينة بنظاـ السنة الصناعية بكاقع
كالمقابمة كالمالحظة كأدكات لجمع  ،أسمكب التحميؿ الكيلي مف خالؿ استمارة تحميؿ المضمكف

 سة إل  عدة نتائر أىميا:كتكصمت الدرا ،البيانات

اي مجمتي  الصكرة الصحلية اي المركز األكؿ ؿجاء استخداـ المستطيؿ كشكؿ مف أشكا .أ 
 %(.23.7ايما احتؿ المربع المركز الثاني بنسبة  (، %46.9بنسبة   الدراسة

حيث كانت نسبتو  ؛الدراسةمجمتي المرتبة األكل  اي  أسلؿ الصكرة (كالـ الصكرة مكاف  احتؿ .ب 
 .(%43.6نسبتو   (ماجد %(، كاي مجمة 37.5  (سمير اي مجمة 

 ،عم  المزج بيف الصكرة كاللف اليدكم كالمزج بيف الصكرة الظمية كالخطية (ماجد اعتمدت مجمة  .ج 
 %(.33.9عم  نلس األسمكب بنسبة   (سمير ايما اعتمدت مجمة   %(،35.2بنسبة  

 :(2)( 2009)السيد، دراسة  .32

تيدؼ الدراسة إل  التعرؼ عم  أىـ المعالجات اإلخراجية لمصكرة الصحلية بمتايراتيا المختملة  
بالمجالت المصرية، كالتعرؼ عم  أكثر أنكاع الصكر استخدامان بالمجالت المصرية عينة الدراسة، 

كثرىا كأ ،عم  صلحاتياحضكران الصكرة الصحلية  أشكاؿ، كأكثر المختملة لحجـ الصكرة كاألنماط

                                                           

 ( إيياب، إخراج الصكرة الصحلية كبعض تطبيقاتيا اي عينة مف مجالت األطلاؿ.1 
 ( السيد، المعالجات اإلخراجية لمصكرة الصحلية بالمجالت المصرية.2 
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سكاء المرتبطة  بكالـ الصكرة، سطر المصكر،  اإلخراجية معالجاتيااستخدامان ليلكاف، كرصد 
كأساليب  ،طار المحيط بالصكرة(، كأيضان أىـ مصادر الصكرةضكح الصكرة، اإلعنكاف الصكرة، ك 

 القطع المختملة بالمجالت عينة الدراسة.

سمكب أمف خالؿ  اإلعالمي ىذه الدراسة إل  البحكث الكصلية، مستخدمة منير المس  كتنتمي
كمنير العالقات المتبادلة كاي إطاره أسمكب  تحميؿ المضمكف، كاستخداـ استمارة تحميؿ المضمكف،

عينة الدراسة اي جميع الصكر مجتمع الدراسة بالمجالت المصرية، ك  كتتمثؿ المقارنة المنيجية،
 ،ر بذاتيا، كاختار الباحث مجمتيف إلجراء الدراسة كىي  ركزا ليكسؼالمستقمة التي تعبٌ  الصحلية

، كتكصمت (ـ31/12/2009 إل   (ـ1/7/2009 اي اللترة شيكركنصؼ الدنيا(، لمدة ستة 
 الدراسة إل  عدة نتائر أىميا:

، بشكؿ (%58.3 صؼ الدنيا(، لمصكر الصحلية بنسبةنً استخداـ المجالت المتخصصة  مجمة  .أ 
 .(%41.7 لتي جاءت بنسبةا (،مجمة ركزا ليكسؼالمجالت العامة  استخداـ يلكؽ 

، تمتيا (%46 الترتيب األكؿ بنسبة ،مف حيث الشكؿ ( الملرلةالديككبية اتخذت الصكرة  .ب 
ثـ تمتيا الصكرة ذات الشكؿ المربع ، (%36.6 الصكرة ذات الشكؿ المستطيؿ الرأسي بنسبة 

 .(%10.3 بنسبة

اي  ،(%60.6 التعميؽ عم  الصكرة الصحلية المركز األكؿ تحت الصكرة مباشرة بنسبةجاء  .ج 
التعميؽ بيف الصكر  ذلؾ ، تال(%22 حيف جاء داخؿ الصكرة نلسيا اي الترتيب الثاني بنسبة

 .، اي الترتيب الثالث(%8.8 بنسبة

 موقع الدراسة بين الدراسات السابقة:
المتعمقػػػة بمكضػػػكع الدراسػػػة، يمكػػػف اسػػػتخالص الدراسػػػات السػػػابقة  أىػػػـ مػػػف خػػػالؿ اسػػػتعراض

 النقاط التالية:

 ية.إل  البحكث الكصلاي المحاكر الثالث  الدراسات السابقة جميعتنتمي ىذه الدراسة ك  .1

 منير المس  كبعضيا زاكج بيف  ،تستخدـ ىذه الدراسة كمعظـ الدراسات السابقة منير المس  .2
(، 2012دراسة ندا  (، ك Mazhar  2017دراسة باستثناء،  ،دراسة العالقات المتبادلة  منيرك 

 .المنير التجريبي ااستخدمت

 منيا:اختملت ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة اي تكظيليا لنظرية انتشار كتبني المبتكرات،  .3
كيات، كدراسة  عبد الجكاد، التي اعتمدت عم  نظرية ترتيب األكل( 2018الكرنز،  دراسة 
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ترتيب كنظرية طر الخبرية، األ نظرية (2013 كدراسة  بدر، ،نظرية تمثيؿ المعمكمات (2014
كدراسة  نصراهلل،  ،كاإلشباعاتاالستخدامات ( نظرية 2009كدراسة  النجار،األكلكيات، 

الدراسات السابقة لـ ان مف كثير  ألطر المعراية، كالبناء اإلدراكي، عممان أفٌ نظريتي ا (2007
 ر إل  النظرية التي استخدمتيا ىذه النظرية.تيشً 

الكرنػػز  كدراسػػة، عمػػ  أسػػمكب تحميػػؿ المضػػمكف السػػابقة معظػػـ الدراسػػاتك  تعتمػػد ىػػذه الدراسػػة .4
كدراسػػػػػػػػػػػػػة  (،Alhassan  2017كدراسػػػػػػػػػػػػػة (، Karthika،Nair  2018دراسػػػػػػػػػػػػػة  (،2018 

(، 2006كدراسػػػة السػػػيد   (،2010ييػػػاب  إ(، كدراسػػػة 2011كدراسػػػة عالكنػػػة  (،2013 بػػػدر
بعضػيا زاكج بػيف أسػمكب تحميػؿ  أفن (، عممػان King 2004 (، كدراسػة 2005كدراسػة النجػار  

كدراسػػػة (، 2016دراسػػػة إبػػػراىيـ   لكنيػػػا اختملػػػت مػػػع ،المضػػػمكف كأسػػػمكب المقارنػػػة المنيجيػػػة
Haynes,Hedland,Lambert   2016دراسػػػة صػػحيلة االستقصػػػاء، ك  ااسػػػتخدمت (، التػػي

Carrison   2015 ،) كدراسػػػة بركػػػات اعتمػػػدت عمػػػ  المقابمػػػة الشخصػػػية المعمقػػػة، التػػػي
 (،2009 كدراسػػة النجػػار ،(2014 لجػػكاد(، كدراسػػة عبػػد اVoith 2014 كدراسػػة ، (2014 

المالحظػػػػة التػػػػي اعتمػػػدت عمػػػ  ، (2012كدراسػػػة نػػػدا صػػػحيلة االستقصػػػػاء،  التػػػي اسػػػتخدمت
 العممية.

التعػػػرؼ عمػػػ  المعالجػػػات  تيػػػدؼ إلػػػ  ااػػػي أنيػػػ ؛الدراسػػػات السػػػابقة عػػػفىػػػذه الدراسػػػة تختمػػػؼ  .5
كالمقارنػػة  ،اإلخراجيػػة لمصػػكرة الصػػحلية اػػي الصػػلحات الرياضػػية بالصػػحؼ اللمسػػطينية اليكميػػة

ظيار جكانب التشابو كاالختالؼ، كىك مكضكع لـ تتناكلو الدراسات السابقة. ،بينيما  كا 
 دالسابقة مف حيث مجتمع الدراسة كعينتيا، حيػث تنلػر عف الدراسات  أيضان  ةالدارستختمؼ ىذه  .6

خػػػػراج الصػػػػكرة الصػػػػحلية اػػػػي الصػػػػلحات الرياضػػػػية  بالصػػػػحؼ اللمسػػػػطينية بدراسػػػػة معالجػػػػة كا 
 لـ تدخؿ اي عينة أم مف الدراسات السابقة. ؛اليكمية، خالؿ اترة زمنية حديثة

كالجزائػر، كمصػر،  العػراؽ،امسػطيف،  اػي العديػد مػف الػدكؿ مثػؿ  دراسػات الصػكرة جرت معظـ .7
 (كنيجيريػا الينػد،، ك أمريكػاك  كباكستاف، كماليزيا،كالككيت،  ،كسكريا ردف، كلبناف،كاالمارات، كاأل

تتحػػدث عػػف المعالجػػػات حسػػب عمػػػـ الباحػػث اػػي حػػيف ال تكجػػد إال ىػػذه الدراسػػػة مػػف امسػػطيف 
 اإلخراجية لمصكرة الصحلية اي الصلحات الرياضية بالصحؼ اللمسطينية اليكمية.

لمصػكرة جديػدة مػف حيػث مكضػكعيا المعالجػات اإلخراجيػة الدراسة  ىنا نستطيع القكؿ بأفكمف 
الصػػحلية اػػي الصػػلحات الرياضػػية بالصػػحؼ اللمسػػطينية اليكميػػة، كمجتمػػع الدراسػػة الصػػحؼ 

خػػػػػالؿ اللتػػػػػرة  كعينػػػػػة الدراسػػػػػة ىػػػػػي  القػػػػػدس، الحيػػػػػاة الجديػػػػػدة، األيػػػػػاـ(،، اللمسػػػػػطينية اليكميػػػػػة
  .(ـ31/12/2017 حت  (ـ1/1/2017 
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 أوجو الستفادة من الدراسات السابقة:
 استفاد الباحث من الدراسات السابقة في مجالت عدة، أىميا:

كذلؾ مف خالؿ االستلادة مف  ؛بشكؿ أكثر تحديدان بمكرة مشكمة الدراسة كأىداايا كتساؤالتيا  .1
 الدراسات السابقة.

خراج الصكرة الصحلية، التعرؼ عم  المناىر العممية المستخدمة اي  .2 دراسات معالجة كا 
 كأدكات جمع البيانات. كأساليب

حيث ىناؾ قمة اي استخداـ النظريات التي  ؛تحديد اإلطار النظرم الذم ستستند إليو الدراسة .3
 .كالصكرة الصحلية عم  كجو الخصكص ،اإلخراجية بشكؿ عاـبالمعالجات ليا عالقة 

عم  كحدات مف خالؿ االطالع  ؛منيا الباحث اي تصميـ استمارة تحميؿ المضمكف استلاد .4
 .استندت إلييا تمؾ الدراساتكاللئات التي  ،التحميؿ المستخدمة

 د منيا الباحث اي إعداد اإلطار المعراي، كمناقشة النتائر.استلا .5

 التعرؼ عم  قائمة المراجع المتكارة ذات الصمة بيذه الدراسة. .6

 الستدلل عمى المشكمة: ثانيًا:

   *(خػراج الصػحلياي مجاؿ التصكير كاإل كخبرتو استدؿ الباحث عم  مشكمة الدراسة مف كاقع عممو
لمعالجػػػات اإلخراجيػػػة اػػػي اكجػػػكد تطػػػكر كاخػػػتالؼ إذ الحػػػظ  متابعتػػػو لمصػػػحؼ اللمسػػػطينية اليكميػػػة،

كاسػتخداميا  ،الصػحليةمف خالؿ الشكؿ اليندسي لمصكر لمصكرة الصحلية اي الصلحات الرياضية 
تعميػؽ الك  ،ياكطريقػة عرضػ يػاكأنكاع ،مختملػةكما تقدمو مف مضػاميف  يا،كحجم ،كمساحتيا ،ليلكاف
الصػػػحؼ عمػػػ  كلتكضػػػي  المشػػػكمة بشػػػكؿ عممػػػي، قػػػاـ الباحػػػث بػػػإجراء دراسػػػة استكشػػػااية،  ،عمييػػػا

القػدس، كالحيػاة الجديػدة،   :كىػي بػالحجـ العػادم  االسػتاندر(التي تصدر الثالثة اللمسطينية اليكمية 
كبػذلؾ تختمػؼ مػف  ،الحجـ النصػلي  تابمكيػد(بػ تصػدر ألنيػا ،كتـ استبعاد صحيلة امسطيف ،(كاألياـ
كأيضػػان تػػـ اسػػتثناء يػػكـ الخمػػيس  الطػػكؿ كالعػػرض كيصػػعب مقارنتيػػا بػػيف الصػػحؼ االسػػتاندر،حيػػث 

كذلػػؾ لعػػدـ كجػػكد صػػلحات رياضػػية اػػي صػػحيلة الحيػػاة الجديػػدة يػػـك  ؛مػػف العينػػة لمصػػحؼ الثالثػػة
مػػػف كػػػؿ صػػػحيلة خػػػالؿ  بأسػػػمكب العينػػػة العشػػػكائية البسػػػيطة أعػػػداد (6 كقػػػد تػػػـ اختيػػػار  ،الخمػػػيس

                                                           

بجامعة األقص  منذ أكثر مف  قسـ التصكير كاإلخراج بالشئكف الثقااية كالعالقات العامةل سان رئي الباحث يعمؿ )*(
اي اتحاد المصكريف العرب، كمدرب  عشر سنة، ككذلؾ رئيس الجمعية اللمسطينية لمتصكير الضكئي، كعضكان  أربع

 .اي مجاؿ التصكير اللكتكلرااي
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كخضعت جميعيا لمتحميؿ، كتبيف مػف تحميميػا  ،مف الصحؼ الثالث ان عدد(18 ، بكاقع(ـ2017 عاـ
 :(1 ما يمي

، القػػدس صػػكرة (318 الصػػحؼ الػػثالث ب الصػػلحات الرياضػػية اػػيبمػػغ عػػدد الصػػكر المنشػػكرة  -1
 .صكرة(، 120 األياـ  صكرة(، 103 صكرة، الحياة الجديدة  (،95 

 إذ بماػػتالرياضػػية، صػػحؼ الدراسػػة عمػػ  الصػػكرة المكضػػكعية اػػي تاطيتيػػا ليحػػداث  اعتمػػدت -2
، ايمػػا %(، 25.9ك  القػػدساػػي %(، 33.4 الحيػػاة الجديػػدةاػػي ك ، %(40.7 األيػػاـ سػػبتيا اػػين

كاػي %(،  35.5  األيػاـاػي ك ،  (%37.7  ، القػدسجاء اػي الترتيػب الثػاني الصػكرة اإلخباريػة
 .%(26.8  الحياة الجديدة

بالمرتبػػػة األكلػػػ   اكػػػاف قطكعيػػػا صػػػحيحة جميػػػعالصػػػكر بالصػػػلحات الرياضػػػية كػػػاف  أفٌ  لػػػكحظ -3
 بالمرتبػػػػػة األكلػػػػػ  بنسػػػػػبةيػػػػػاـ اجػػػػػاءت صػػػػػحيلة األبشػػػػػكؿ كبيػػػػػر، محكػػػػػـ(، المناسػػػػػب، ال  القطػػػػع

%(، كأخيػػػػران صػػػػحيلة القػػػػدس بنسػػػػبة 33.4تمتيػػػػا صػػػػحيلة الحيػػػػاة الجديػػػػدة بنسػػػػبة   (،36.7% 
بالمرتبػػة الثانيػػة عمػػ  الصػػػلحة، كمػػا جػػاءت الصػػكرة مػػف حيػػث القطػػػع اللضػػلاض  (.29.8% 

%(، تمتيػػػػػا صػػػػػحيلة القػػػػػدس بنسػػػػػبة 56.3كجػػػػػاءت صػػػػػحيلة األيػػػػػاـ بالمرتبػػػػػة األكلػػػػػ  بنسػػػػػبة  
كلػػػػـ يكػػػػف ىنػػػػاؾ كجػػػػكد لمقطػػػػع %(.12.5كأخيػػػػران صػػػػحيلة الحيػػػػاة الجديػػػػدة بنسػػػػبة   (،29.8% 

 الدرامي.

طيؿ اػي تاطيتيػا ليحػداث الرياضػية، صحؼ الدراسػة عمػ  الصػكر ذات الشػكؿ المسػت اعتمدت -4
الحيػػػاة اػػػي %( 32.2، ك األيػػػاـاػػػي الصػػػكر  مػػػف مجمػػػكع (%37.2ككانػػػت نسػػػبتيا كمػػػا يمػػػي  

 .القدساي (، %30.6الجديدة، ك 

بعدـ كجكد صكر لممشيد  (كاألياـكالحياة الجديدة،  ،القدس  صحؼ الدراسة الثالثتساكت  -5
بالمرتبة االكل  كجاءت األياـ  ككانت الصكرة المنلردة المسيطرة، ،كسمسمة الصكر ،المتعاقب
 (.%29.8%(، كأخيران القدس بنسبة  32الحياة الجديدة بنسبة  %(، تمتيا 37.8بنسبة  

 ،المستخدمة الصكرمف باقي بشكؿ أكبر  ،ثالثة أعمدةاستخداـ الصكرة الصحلية الممتدة عم   -6
 %(،41.9الصكرة الممتدة عم  األعمدة، اجاءت بالمرتبة األكل  األياـ بنسبة  حجـ مف حيث 

                                                           

 ( اإلعداد حسب كؿ صحيلة:1 
   17023،17129،17186،17241،17296،17354صحيلة القدس.) 
   7532،7638،7695،7751،7851،7908صحيلة األياـ.) 
   7583،7689،7746،7800،7854،7911صحيلة الحياة الجديدة.) 
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ا ايما يتعمؽ بالصكر %(، أمٌ 25.8%(،كأخيران القدس بنسبة  32.3تمتيا الحياة الجديدة بنسبة  
%(، تمتيا 45.7اجاءت بالمرتبة األكل  صحيلة األياـ بنسبة   ؛أربعة أعمدةالممتدة عم  
كما حظيت الحياة الجديدة  %(،22كأخيران الحياة الجديدة بنسبة   (،%32.3القدس بنسبة  

تمتيا %(، 44بنسبة  أعمدة  ةعم  المرتبة األكلي اي الصكرة الممتدة عم  أكثر مف أربع
 (.%26%(، كأخيران األياـ بنسبة  30القدس بنسبة  

كاف أسلؿ الصكرة، اجاءت األياـ بالمرتبة  ؛ التعميؽ( خراج كالـ الصكرةإأف أثبتت الدراسة  -7
(، كأخيران الحياة الجديدة بنسبة %30.6القدس بنسبة  %(، تمتيا 66.5األكل  بنسبة  

ا ايما يتعمؽ بعدـ كجكد لصحيلة األياـ كالقدس، أمٌ قميمة جدان بالنسبة كىي نسبة  ؛%(2.9 
القدس %(، تمتيا 66.3اكانت الحياة الجديدة بالمرتبة األكل  بنسبة   ؛ؽ عم  الصكرةيتعم

 %(.4.7كأخيران األياـ بنسبة   %(،29بنسبة  

ممكنة اي الصلحات الرياضية لصحيلتي األياـ، كالحياة الدراسة عدـ كجكد صكر أظيرت  -8
لمصكر الممكنة عم  صلحاتيا  %(،74.7بنسبة  القدس  صحيلةاي حيف جاءت  ؛الجديدة

 الرياضية.

معظـ  حيث جاءت ؛ممحكظبشكؿ  بنسب متقاربةات الرياضية مكقع الصكرة عم  الصلح جاء -9
 االياـ%(، تمتيا 34.9الحياة الجديدة بالمرتبة األكل  بنسبة   الصكر بالجزء العمكم لمصلحة،

بكسط الصلحة جاءت ايما يتعمؽ بالصكر  %(.30.8بنسبة   القدسكأخيران  (،%34.3بنسبة  
كأخيران الحياه الجديدة (، %31.7%(، تمتيا القدس بنسبة  41األياـ بالمرتبة األكل  بنسبة  

%(، تمتيا 44.1بنسبة   ياـاألبالترتيب التالي األكؿ  %(، ككانت بأسلؿ الصلحة27.3بنسبة  
 (.%17.7%(، كأخيران القدس بنسبة  38.2بنسبة   الحياة الجديدة

عم  مراسؿ الصحيلة  تكاعتمد ،الصحلية اي الصلحات الرياضية ةلصكر ا مصادر تتنكع -10
بنسبة  القدس%(، كتمتيا 37.6بالمرتبة األكل  بنسبة   األياـحيث جاءت  ؛بشكؿ ممحكظ

اي ككاالت األنباء العالمية  كجاءت (،%28.8خيران الحياة الجديدة بنسبة  أ%(، ك 33.6 
أتت األياـ عم  الصكرة الصحلية، ا لثالثةا الصلحات الرياضية اي اعتماد ،المرتبة الثانية

%(، كأخيران القدس بنسبة 31.9%(، تمتيا الحياة الجديدة بنسبة  41.7بالمرتبة األكل  بنسبة  
صحؼ الثالث، حيث اليف كجاءت الصكر التي ليس ليا مصدر بالمرتبة الثالثة ب %(،26.4 

%(، كالحياة الجديدة بنسبة 36.3بنسبة   القدس%(، تمتيا 42.4بنسبة   ياـاأل كانت نسبة
 21.3.)% 
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%(، 51.7طار لمصكرة، اجاءت القدس بالمرتبة األكل  بنسبة  نتائر استخداـ إالأظيرت  -11
 .%(15.5كأخيران الحياة الجديدة بنسبة   %(،32.7كتمتيا األياـ بنسبة  

اي بتقارب النسب  ،النطاؽ الجارااي لمصكرة الصحلية مف حيث الصلحات الرياضيةحظيت  -12
%(، تمييا الحياة الجديدة بنسبة 37.4بالمرتبة األكل  بنسبة   األياـجاءت  (،قطاع لزة 
جاءت القدس بالمرتبة  كاي  الضلة الاربية(، %(،30.3بنسبة   القدس%(، كصحيلة 32.3 

، كأخيران األياـ بنسبة %(36.8%(، تمييا الحياة الجديدة بنسبة  41.1األكل  بنسبة  
%(، تمييا 25 الدكلي(، صحيلة األياـ بالمرتبة األكل  بنسبة  عم  المستكل ك  %(،33.5 

 (.%20%(، كأخيران القدس بنسبة  22.4الحياة الجديدة بنسبة  

 الدراسة: : مشكمة ثالثاً 
المعالجات اإلخراجية لمصكرة الصحلية اي الصلحات  عم تنحصر مشكمة الدراسة اي التعرؼ 

 ،كأشكاليا ،كأنماطيا ،كقطكعيا ،أنكاعيا مف حيث ؛بالصحؼ اللمسطينية اليكمية ياضيةالر 
 ،ككسائؿ اإلبراز المختملة ،كمدل استخداميا ليلكاف ،كالتعميؽ عمييا ،كأساليب إخراجيا ،كأحجاميا
اي معالجتيا لمصكر الصحلية المنشكرة اي  كاالختالؼ الشبوكأكجو  ،كنطاقيا الجارااي ،كمصادرىا

 . الصلحات الرياضية

 : أىمية الدراسة:رابعاً 
 اعتبارات عدة أىميا:تنبع أىمية الدراسة من 

كالصكرة الصحلية الرياضية  ،التراث العممي المرتبط بإخراج الصكرة الصحلية بكجو عاـ قمة .1
كداعيـ  ،بالصحؼ اللمسطينية اليكمية عم  كجو الخصكص، رلـ دكرىا اي جذب انتباه القراء

 لمكاصمة قراءة المضمكف الرياضي. 
باإلضااة ال   ؛الصحلية اي دعـ المضمكف الصحلي الرياضي بالصلحات الرياضية دكر الصكرة .2

لية المعالجات اإلخراجية لمصكرة الصحلية أىميتيا كمكضكع بحثي لتحميؿ كتكصيؼ كي
 .اليكمية بالصلحات الرياضية بالصحؼ اللمسطينية

تزيد مف قدرة اللرد عم  تذكر مكضكعيا كاالقتناع بو،  ميمةعد الصكرة الصحلية كسيمة بصرية تي  .3
 كىك ما يقتضي دراستيا كالكقكؼ عم  أنكاعيا ككيلية استخداميا لكؿ نكع.

 مييمان ة المستقمة كالتابعة بأشكاليا اليندسية كاللنية كأحجاميا المختملة، جزءان تمثؿ الصكرة الصحلي .4
الرياضية، كركنان أساسان اي إخراجيا، كىذا يتطمب الكقكؼ عم  معالجاتيا اي الصلحات 

 اإلخراجية.
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 اليكمية؛ الطبيعة المادية لمصكرة الصحلية الرياضية بالصلحات الرياضية بالصحؼ اللمسطينية .5
 ألطكؿ اترة ممكنة اي ذىف المتمقي لمرسالة اإلعالمية. ءهتضمف بقا ان مرئي ان ككنيا تقدـ مضمكن

لراػػد  ،اليكميػة أىميػة تحميػؿ المعالجػات اإلخراجيػػة لمصػكرة الصػحلية الرياضػية بالصػػحؼ اللمسػطينية .6
ىـ اي تجكيػد كتحسػيف إخراجيػا، كمػف ثـػ ايس يمكف أفٍ  ؛تقييـ مكضكعي ألكضاعيابالقائميف عمييا 

 جذبيا النتباه القراء، كزيادة إقباؿ الجميكر عمييا.
الدراسة مجمكعة مػف النتػائر كالتكصػيات المتعمقػة بػأىـ المعالجػات اإلخراجيػة المسػتخدمة اػي قدمت  .7

 إلاػػػادةتسػػػتخدـ كػػػدليؿ  التػػػي يمكػػػف أفٍ  ،اليكميػػػةالصػػػكرة الصػػػحلية الرياضػػػية بالصػػػحؼ اللمسػػػطينية 
 بمستكل أدائيـ الميني. مخرجي الصلحات الرياضية، كاالرتقاءمصكرم 

  : أىداف الدراسة:خامساً 
 :كىك تيدؼ الدراسة إل  تحقيؽ ىدؼ رئيس

ـــى"  ـــرف عم ـــي الصـــفحات  التع ـــة لمصـــورة الصـــحفية ف اضـــية بالصـــحف الريالمعالجـــات اإلخراجي
  األتية:األىداف الفرعية الفمسطينية اليومية"، وانبثق عن ىذا اليدف 

بالصػػػكرة  اليكميػػػة التعػػػرؼ عمػػػ  مػػػدل اىتمػػػاـ الصػػػلحات الرياضػػػية اػػػي الصػػػحؼ اللمسػػػطينية .1
 .الصحلية كأنكاعيا

حؼ اللمسػػػطينية قطػػػكع الصػػكرة الصػػػحلية اػػي الصػػػلحات الرياضػػية بالصػػػ الكشػػؼ عػػػف أنػػكاع .2
 نماط المختملة لحجـ الصكرة اييا.كماىية األ ،اليكمية

الصػػػػحلية اػػػػي الصػػػػلحات الرياضػػػػية بالصػػػػحؼ اللمسػػػػطينية  مصػػػػادر الصػػػػكرة التعػػػػرؼ عمػػػػ  .3
 ، كنطاقيا الجارااي.اليكمية

كمكقع كالـ الصكرة اػي  ،كمكقعيا داخؿ المكضكع الصلحة عم مكقع الصكرة التعرؼ عم    .4
 .الصلحات الرياضية بالصحؼ اللمسطينية اليكمية

الرياضػػػية بالصػػػحؼ اللمسػػػطينية التعػػػرؼ عمػػػ  عيػػػكب إخػػػراج الصػػػكرة الصػػػحلية بالصػػػلحات  .5
 اليكمية.

الصكرة الصحلية المنشكرة اي الصلحات  معالمستخدمة  اللنية الكشؼ عف كسائؿ اإلبراز .6
 الرياضية بالصحؼ اللمسطينية اليكمية.

لمصكرة الصحلية المستخدمة اي  لممعالجات اإلخراجية الكقكؼ عم  أكجو االتلاؽ كاالختالؼ .7
 .اللمسطينية اليكميةياضية بالصحؼ الصلحات الر 
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 :تساؤلت الدراسةسادسًا: 
 :تتمحكر مشكمة الدراسة اي اإلجابة عف التساؤؿ الرئيس التالي

ـــة لمصـــورة الصـــحفية فـــي الصـــفحات الرياضـــية بالصـــحف الفمســـطينية  مـــا المعالجـــات" اإلخراجي
 اليومية".

 :ويتفرع من ىذا التساؤل مجموعة من التساؤلت الفرعية والتي تتمثل في

 ما مدل اىتماـ الصلحات الرياضية اي الصحؼ اللمسطينية اليكمية بالصكرة الصحلية؟ .1
 ياضية بالصحؼ اللمسطينية اليكمية؟اي الصلحات الر  المستخدمة أنكاع الصكر الصحلية ما .2
 المنشكرة اي الصلحات الرياضية بالصحؼ اللمسطينية اليكمية؟ الصكر الصحليةما مصادر  .3
لمصكر الصحلية المنشكرة اي الصلحات الرياضية بالصحؼ اللمسطينية ما النطاؽ الجارااي  .4

 اليكمية؟
ياضػػػػية بالصػػػػحؼ اللمسػػػػطينية الصػػػػحلية اػػػػي الصػػػػلحات الر لمصػػػػكر  األشػػػػكاؿ اليندسػػػػية مػػػػا .5

 اليكمية؟
بالصػػحؼ اللمسػػطينية  اػػي الصػػلحات الرياضػػية المسػػتخدمة الصػػكر الصػػحليةقطػػكع مػػا أنػػكاع  .6

  اليكمية؟
ياضية بالصحؼ الصلحات الر  ألحجاـ الصكر الصحلية المستخدمة اي األنماط المختملة  ما .7

 اللمسطينية اليكمية؟
مػا مكقػع كػالـ الصػكرة عمػ  الصػلحة الرياضػية بالصػحؼ اللمسػطينية اليكميػة كمكقعيػا داخػؿ  .8

 المكضكع؟
الرياضػػػػية مػػػػا العيػػػػكب اللنيػػػػة إلخػػػػراج الصػػػػكرة مػػػػف حيػػػػث مكقعيػػػػا المنشػػػػكرة اػػػػي الصػػػػلحات  .9

 بالصحؼ اللمسطينية اليكمية؟
 ما كسائؿ اإلبراز المستخدمة اي الصكرة الصحلية بالصحؼ اللمسطينية اليكمية؟ .10
بالصػػػػػحؼ مػػػػػا أكجػػػػػو االتلػػػػػاؽ كاالخػػػػػتالؼ بػػػػػيف صػػػػػحؼ الدراسػػػػػة اػػػػػي الصػػػػػلحات الرياضػػػػػية  .11

 اللمسطينية اليكمية؟
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 اإلطار النظري لمدراسة:: سابعاً 
ىػػي النظريػػة التػػي سػػكؼ يعتمػػد عمييػػا الباحػػث، كايمػػا يمػػي  ؛المبتكػػرات يكتبٌنػػ نظريػػة انتشػػار
 ككيلية تكظيليا اي الدراسة: ،عرض مكجز لمنظرية

 انتشار المبتكرات:نظرية 
حيث انطمؽ مف خالؿ المطالبة  ؛انطمقت نظرية انتشار المبتكرات عم  يد عالـ االجتماع "ركجرز"

التي جعمت  ،االقتصادية كاالجتماعيةكجعمو مكاكبان لممتايرات  ،بتحديث المجتمع الريلي األمريكي
النظرية عم  كيلية تبني حيث ركزت  ،الكاليات المتحدة قكة عظم  بعد الحرب العالمية الثانية

  .تيالؾأم كؿ االبتكارات الجديدة سكاء اي مجاؿ اإلنتاج كاالس ؛الجيكد لممستحدثات

المبتكرات بأنيا: عممية اييا إبداع متصؿ، ميتمة باألاكار كتبني عممية انتشار  (ركجرز كيعرؼ 
خاصان مف االتصاؿ لتبادؿ أاكارىـ عبر كاؽ نظاـ اجتماعي، يستخدـ األعضاء اييا نكعان  ؛الجديدة

 .(1) محتاجة بعضان مف الكقت لتنقؿ مف مخترعيا إل  تبني أاراد المجتمع ليا ؛القنكات االتصالية
أساسية لعممية  احل( مر 5)أن ىناك  ؛من خالل مراجعتو لمدراسات الكثيرة ز(روجر )لحظ 

 :(2)التبني لممبتكرات وىي
بشكؿ علكم، أم يقرأ : يسم  اللرد أك يعمـ ألكؿ مرة بالمبتكر الجديد، مرحمة الوعي بالفكرة .1

بالصداة عف المكضكع، أك بشكؿ مقصكد، أم أنو سمع أنو سيبث برنامر خاص حكؿ 
 اي التملزيكف حكؿ شيء جديد.المكضكع 

أك الرلبة اي الحصػكؿ عمػ  مزيػد كتتحقؽ اييا الرلبة اي مزيد مف التعرؼ، مرحمة الىتمام:  .2
 السمكؾ أصب  ىاداا. مف المعمكمات حكؿ المكضكع، أم أفٌ 

اائػػػدة إلخضػػاع المسػػػألة  تكيقػػرر مػػػا إذا كانػػ، المعطيػػات المتػػػكارةيقػػػيـ اللػػرد مرحمــة التقيـــيم:  .3
 لمتجريب العممي.

 للترة محددة.يجرب المبتكر عم  نطاؽ ضيؽ أك مرحمة التجريب:  .4
ا إذا اسػيتخم  اللػرد عػف المكضػكع، أٌمػ ؛لـ تكف مرحمة التجريػب ليػر مقنعػة إفٍ مرحمة التبني:  .5

 عم  نطاؽ كاسع. اقتنع بو اسيتبناه كيطبقو
                                                           

 (.29( حبيب، التلاعمية اي المكاقع اإللكتركنية لمصحؼ اليكمية اللمسطينية، "دراسة تحميمية"  ص1 
 (.323( حجاب، نظريات االتصاؿ  ص2 
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 :(1)وقدم " روجرز" في بحثو حول انتشار البتكارات العتبارات التالية 
 أكؿ مف يتعرؼ عم  االختراع ىـ الطبقة االجتماعية كاالقتصادية العميا. إفٌ  .1

بحيػث يػركف أنيػا ال  ؛ليست ذات أىمية قصكل بالنسبة أللمب الناستعتبر بعض االختراعات  .2
 تتناسب مع احتياجاتيـ.

ثو ذلػػػؾ دجػػاه التاييػػر الػػػذم سػػيحشػػػخص مػػا ألم اختػػراع عمػػػ  المكقػػؼ العػػػاـ تي يتكقػػؼ اختيػػار  .3
 ثـ تجاه االختراع نلسو. ،االختراع

تػػتـ معراػػة االختػػراع ثػػـ اختيػػار ىػػذا االختػػراع بعػػد تجػػارب يقػػـك بيػػا بعػػض النػػاس بالنيابػػة عػػف  .4
 كيلية تأثير ىذا االختراع عمييـ.لمعراة  ،اآلخريف

االختراعات التي ال تػنج   بأفٌ إال بعد اترة اختباره أكالن، عممان اع ال يختار ألمب الناس أم اختر  .5
 اختيارىا النيائي ضعيلة.تككف نسبة  ،خالؿ اترة التجربة

يكػػػكف اسػػػتعداد عمػػػ  نحػػػك كاسػػػع بحيػػػث إنػػػو بقػػػدر استحسػػػاف االختػػػراع  ؛ىنػػػاؾ تػػػأثير لالنتشػػػار .6
 خريف أيضان لقبكلو.اآل

 :(2)في التاليوتتمثل محددات قبول وانتشار المبتكرات 
 هزادت سرعة انتشار  ؛زاد إدراؾ اللرد لممزايا النسبية لممستحدث كمماكتعني أنو الميزة النسبية:  .1

 بيف أاراد الجميكر.
 ؛": كتعني أنو كمما كانت اللكرة الجديدة سيمة التعامؿ كالليـسيولة الفيم "درجة التعقيد .2

 .زادت سرعة انتشارىا
ىذه المبتكرات تتلؽ مع ما لديو مف قيـ  أفٌ  كمما أدرؾ اللردأم أنو مة" ءالتوافق "المال .3

 زادت سرعة انتشارىا. ؛كاحتياجات كخبرات سابقة
 قبؿ أفٍ  ؛قدرة اللرد عم  تجربة المستحدث عم  نطاؽ محدكد كتعني مدلالقابمية لمتجريب:  .4

 يتخذ القرار النيائي بشأنو.
كفيالحظ ىك  اللرد أفٍ مف السيؿ عم  كتعني أنو كمما كاف وضوح النتيجة:  .5 نتائر  كاآلخرى

 زادت سرعة انتشاره. ؛تبني المستحدث
 

                                                           

 (.123-122 ص االتصاؿ كالبحكث التطبيقية.ىنية، كالقحطاني، نظرية ( سينجميترم كستكف، ترجمة 1 
 (.313-312 ص ( المزاىرة، نظريات االتصاؿ2 
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 :(1)خصائص الختراع
 كمدل نجاحو اي تعريض ليره. ،ميزة ىذا االختراع .1
 القدرة عم  االقتناء. .2
 انسجامو مع القيـ المكجكدة. مدل .3
 تعقيد أك مدل صعكبة ايمو كاستعمالو. .4
 سيكلة تجربتو. .5
 ايـ اآلخريف ليذا االختراع.سيكلة المالحظة كدرجة  .6

 .(2)لروجرز" إلى طبقات متباينة ففييم"وينقسم الناس وفقًا 
 تميلػػكف ي فكىػػـ مجمكعػػة مػػف الماػػامريف الػػذي ؛مػػف السػػكاف عامػػة (%2.5 المخترعػػكف كيمثمػػكف

 كراء تجربة األاكار الجديدة.

  زعماء قكميـ.كىـ  (%13.5 المستخدمكف األكائؿ ليذه االختراعات كيشكمكف 

 بعػػػد استحسػػػاف ذلػػػؾ مػػػف  ؿ كالحػػػذر، أم ال يقبمػػػكف شػػػيئان إالٌ تتميػػػز بالشػػػك (%34 ا األلمبيػػػةأٌمػػػ
 ألمبية اآلخريف.

 شػػيف اجتماعيػػان، كالمػػكجييف ىػػي تمثػػؿ ائػػة المتقاعسػػيف التقميػػدييف، كالميمٌ كٌ  (%16 كتبقػػ  نسػػبة
 محميان، كمف ليس ليـ رأم قيادم.

 اللمسػػػطينية الصػػػحؼ يتبٌنػػػ المبتكػػػرات اػػػي معراػػػة مػػػدلشػػػار كتبنػػػي مػػػف نظريػػػة انتكتسػػػتليد الدراسػػػة 
اضػية، التػي تطػكرت كتنكعػت مػع ة الصحلية اي الصػلحات الريلمصكر لممعالجات اإلخراجية اليكمية 
 الحديثة. تكنكلكجيا االتصاؿاستخدامات تطكر 

مػػع تبنػػي الصػػحؼ اللمسػػطينية  ،قبػػكؿ كانتشػػار المبتكػػراتكيتضػػ  ذلػػؾ مػػف خػػالؿ تطػػابؽ محػػددات 
الميػػزة النسػػبية  فٌ أاليكميػػة لممعالجػػات اإلخراجيػػة لمصػػكرة الصػػحلية اػػي الصػػلحات الرياضػػية، حيػػث 

 اراد الجميكر.ألممعالجات االخراجية لمصكرة الصحلية زادت مف سرعة انتشارىا بيف 

الرياضػية بالصػحؼ  خراجيػة لمصػكرة الصػحلية اػي الصػلحاتباإلضػااة الػ  قػدرة المعالجػات اإل ىذا
لػػػػ  زيػػػػادة إدل أ ؛كسػػػػيكلة التعامػػػػؿ معيػػػػا ،عمػػػػ  زيػػػػادة ايػػػػـ مضػػػػمكف الصػػػػكرة ؛اللمسػػػػطينية اليكميػػػػة

  .اراد الجميكرأانتشارىا بيف 
                                                           

 (.123-122 ص ( سينجميترم كستكف، ترجمة اىنية، كالقحطاني، نظرية االتصاؿ كالبحكث التطبيقية.1 
 (.123( المرجع السابؽ نلسو  ص2 
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خراجية لمصكرة الصحلية اي الصلحات الرياضية بالصحؼ اللمسطينية المعالجات اإل فٌ أكما 
 دلٌ أمما  ،كالقطع المناسب ،لكافكاأل ،درجة الكضكحلجميكر مف زيادة ا احتياجات مع تتلؽ ؛اليكمية

 .انتشارىا سرعة زيادة ل إ

 :الدراسة ومنيجيا وأدواتيا نوعثامنًا: 
 نوع الدراسة: .0

التي تستيدؼ كصؼ الظكاىر كاألحداث، كالظركؼ  ،البحوث الوصفيةتقع ىذه الدراسة اي إطار 
كتصكر العالقة بينيا كبيف الظكاىر األخرل المؤثرة كالمتأثرة اييا، كما تصكر شكؿ  ،المحيطة بيا

بيدؼ الكصكؿ إل  نتائر تلسر  ،باستخداـ أساليب كأدكات البحث العممي ؛العالقة بيف متايراتيا
 .(1 العالقات السببية كتأثيراتيا

 الدراسة:  امنيج .9

 المنيج المسحي: .أ 

لخطػكات جمػع البيانػات كالمعمكمػات عػف  معياريػان  نمكذجػان أ باعتبػارهعم  مػنير المسػ  تعتمد الدراسة 
كالتحقػػػػؽ مػػػػف صػػػػحة  ،العالقػػػػات بػػػػيف متايػػػػرات الدراسػػػػة باختبػػػػارالدراسػػػػة، كيسػػػػم  الظػػػػاىرة محػػػػؿ 

مف أبرز المناىر المسػتخدمة اػي منير المس   كيعتبر ،نتائر تلسيرية بشأنيا كاستخالص ،اللركض
 ،لإلجابػة عمػ  تسػاؤالت الدراسػة تحميؿ المضػمكفإطاره أسمكب ، كاي (2  اإلعالميةمجاؿ الدراسات 

كمػػف ثػػـ التعػػرؼ عمػػ  أنػػكاع الصػػكر المسػػتخدمة، كشػػكميا، كقطكعيػػا، كأحجاميػػا، كأسػػاليب إخراجيػػا 
 كليرىا.

 منيج دراسة العالقات المتبادلة: .ب 

بيػدؼ التعػرؼ عمػ   ؛الحصػكؿ عمييػايسع  ىذا المنير إلػ  دراسػة العالقػات بػيف الحقػائؽ التػي تػـ 
مػػا يمكػػف عممػػو لتاييػػر الظػػركؼ األسػػباب التػػي أدت إلػػ  حػػدكث الظػػاىرة كالكصػػكؿ إلػػ  خالصػػات لً 

(3 كالعكامؿ المحيطة بالظػاىرة اػي االتجػاه اإليجػابي
لمكقػكؼ  ؛ي إطػاره أسػمكب المقارنػة المنيجيػةكاػ ،

                                                           

 (.95اإلعالـ كالعمـك السياسية  ص( أبك بكر، الطائي، مناىر البحث العممي كتطبيقاتيا اي 1 
 (.110 صزليب، مناىر البحث كاالستخدامات اإلحصائية اي الدراسات اإلعالمية ( 2 
 .(160 ص بحكث اإلعالـ( حسيف، 3 
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لمصكرة الصحلية اي الصلحات الرياضية  اإلخراجيةعم  جكانب االتلاؽ كاالختالؼ اي المعالجات 
 .بالصحؼ اللمسطينية اليكمية

 الدراسة: أداة .3

الصػػػػلحات  الصػػػػكر الصػػػػحلية اػػػػي تحميػػػػؿاػػػػي  اسػػػػتمارة تحميػػػػؿ المضػػػػمكفاعتمػػػػدت الدراسػػػػة عمػػػػ  
التصػػػنيلات أك تقسػػػيميا إلػػػ  مجمكعػػػة مػػػف اللئػػػات التػػػي ىػػػي عبػػػارة عػػػف مجمكعػػػة  تػػػـ، ك الرياضػػػية
لكػػػي يسػػػتخدميا اػػػي  ؛يعػػػدىا الباحػػػث طبقػػػان لنكعيػػػة المضػػػمكف كمحتػػػكاه، كىػػػدؼ التحميػػػؿ ؛اللصػػػائؿ

كبمػا يتػي  إمكانيػة كتصػنيلو بػأعم  نسػبة ممكنػة مػف المكضػكعية كالشػمكؿ،  ،كصؼ ىػذا المضػمكف
 عم  اللئات التالية: كقد اشتمؿ التحميؿ ،(1 تخراج النتائر بأسمكب سيؿ كميسكركاس ،التحميؿ

  نوع الصورة: -1
 : من حيث المحتوىنوع الصورة  1-1

 كيقصد بيا الباحث نكع الصكرة المنشكرة عم  الصلحات الرياضية كاقان لمكضكعيا. كتنقسـ إل :
كيقصد بيا الصكرة التي تمثؿ الشخصية محكر المكضكع، التي تدكر حكليا  شخصية: 1-1-1

 . (2 األحداث، أك لإلعالـ عف شخص معيف بيدؼ تعريؼ القارئ بو 
كيقصد بيا الصكر التي تؤدم كظيلة اإلعالـ بشكؿ مصاحب لمنص، كتقـك  موضوعية: 1-1-2

 .(3 بتدعيـ القيـ اإلخبارية التي يشتمؿ عمييا 
التي تقدـ خدمات إخبارية كاممة، مع اعتمادىا  ةكيقصد بيا الصكر  :مستقمة إخبارية 1-1-3

 عادة محتكل للظي،البسيط عم  الكممات، كتستمد قيمتيا مف تعبيرىا عف الحدث نلسو كال يرااقيا 
 .(4  يكض  بعض الجكانب التي ال تستطيع الصكرة شرحيا ؛بؿ تعتمد عم  تعميؽ بسيط

المرااقة لمحتكل للظي، كالخبر أك التقرير كيقصد بيا الصكرة الخبرية إخبارية تابعة:  1-1-4
 كذلؾ بيدؼ دعمو، كتنشر مع ىذا المحتكل كليس منلصالن عنو. ؛اإلخبارم

كىي الصكر التي تنشرىا بعض الصحؼ كعرض لنكع مف اإلبداع اللني  جمالية: 1-1-5
كتعتمد اقط عم  براعة المصكر اللنية أك الجمالية، كال تتضمف أم قيمة خبرية أك  ؛لممصكريف

                                                           

 (.265( حسيف، بحكث اإلعالـ  ص1 
 ص(.163( عرجة، اإلخراج الصحلي الحديث  2 
 ص(.152كالتطبيؽ  ( بينسي، تأثيرات الصكرة الصحلية بيف النظرية 3 
 ص(.18( مكي، اإلخراج الصحلي  4 
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؛ إال عندما تعز الصكر اكرة، كىي ال تنشر عادة اي الصلحات التي يامب عمييا المادة الخبرية
 .(1 رج الصحلي عندئذ لتجميؿ الصحيلة خبارية، كيستخدميا المخاإل
 نوع الصورة وفقًا ألسموب عرضيا:  1-2

 كتنقسـ الصكرة كاقان ألسمكب عرضيا إل :
كىي تستخدـ  ؛تنشر بملردىا كتؤدم كظيلتيا ؛يقصد بيا صكرة كاحدة :صورة مفردة 1-2-1

 .(2 بكثرة اي الجرائد نظران لطبيعتيا اإلخبارية 
مف  ؛كىك عبارة عف مشيد أك مجمكعة مف المقطات لمكضكع كاحد :المشيد المتعاقب  1-2-2
 .(3 نظر كاحدة، كاي اترة زمنية قصيرة  وى يجكً 
مف أكثر مف كجية  ،يقصد بيا سمسمة مف الصكر عف مكضكع كاحد :سمسمة الصور 1-2-3

 .(4 نظر، يتـ التقاطيا خالؿ اترة زمنية طكيمة 
 مصادر الصورة:  -2

تعتمد عمييا صحؼ الدراسة لمحصكؿ عم  الصكر الصحلية  يقصد بيا الباحث المصادر التي
 الرياضية، كىي:

 األساسيعد المصدر كيي  ،كيقصد بو المصكر العامؿ اي الصحيلةمصور الصحيفة:  2-1
 .(5 لمحصكؿ عم  الصكر الصحلية، كىك الذم يميزىا عف ليرىا مف الصحؼ 

ككالة  :الصحلية، مثؿكىي مف المصادر الخارجية لمصكرة وكالت أنباء عالمية:   2-2
التي تقدـ إل  جانب الخدمة اإلخبارية، خدمات خاصة بالصكر، يتـ  (األسشيتيد برس أك  (ركيترز 

 . (6 محددة  تتنليذىا كاقان التلاقيات بينيا كبيف الصحؼ نظير اشتراكا
 كىي ككاالت أنباء تيتـ بالتاطية اإلخبارية المحمية، كبيا خدماتوكالت أنباء محمية:   2-3

خاصة بالصكر، كتككف تابعة لمنظاـ الرسمي اي الدكلة، كمف أمثمتيا عم  الصعيد اللمسطيني 
 .(كاا ككالة 

                                                           

 ص(.28( عمـ الديف، الصكرة الصحلية دراسة انية  1 
 ص(.202( شليؽ، األساليب العممية كاللنية لمتصكير الصحلي  2 
 ص(.358( الاباشي، صحااة األطلاؿ اي الكطف العربي  3 
 ص(.203( شليؽ، الجكانب العممية اي إخراج الجريدة   4 
 ص(.34( الكرنز، الصكرة الصحلية النتلاضة القدس اي الصحؼ اللمسطينية اليكمية  5 
 (.34( عمـ الديف، الصكرة الصحلية دراسة انية   ص 6 
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كىي تمثؿ جيازان إخباريان عامالن اي البمد كال تتبع الدكلة أك الحككمة، وكالت أنباء خاصة:   2-4
نما تتبع أنماط الممكية الخاصة األخرل، مثؿ ككالة   .(معان  كا 

كىي التي يستلاد منيا اي إعادة طبع كنشر بعض ىذه الصحف والمجالت األجنبية:  2-5
كذلؾ لصعكبة الحصكؿ عم  ىذه الصكر  ؛الصكر مع األخبار كالمكضكعات الخاصة، بالجريدة

 .(1 مف مصادرىا األصمية 
كىك الذم ال تربطو بالمؤسسة المصورون الذين يعممون بالقطعة )المصور الحر(:  2-6

ىناؾ ارتباطات معينة بخصكص  أك عقكد العمؿ المتعارؼ عمييا، كلكفٍ  ،ابطة عمؿالصحلية ر 
يضـ األجيزة المستخدمة اي عممية  ؛الجانب التصكيرم، االمصكر الحر يعمؿ مف مكتب خاص

كلرؼ معالجة الصكر، كقد يككف مزكدان بأجيزة اتصاؿ إلرساؿ الصكر إل   ،التصكير مف كاميرات
 .(2 لي محدد مقابؿ مبمغ ما ؛الصحؼ

كيقصد بو أرشيؼ الصكر الذم يضـ كؿ أصكؿ الصكر التي حصمت عمييا األرشيف:  2-7
 .(3 الجريدة أك المجمة مف مصادرىا السابقة سكاء نشرت أـ لـ تنشر 

 كىي الصكر مجيكلة المصدر.لم يذكر المصدر:   2-8
 .كرىي مصادر أخرل خالؼ ما ذي أخرى:   2-9
 الشكل اليندسي  لمصورة:  -3

 اللني اليندسي التي تظير عميو الصكرة، كينقسـ إل :كىك الشكؿ 
كىك األكثر شيكعان،  ؛يقصد بو الشكؿ المستطيؿ األاقي أك العمكدم مستطيل أفقي/ رأسي: 3-1

 .(4 كجذبان لالنتباه  ،كراحة لمعيف
ىك الشكؿ الذم يتساكل ايو الطكؿ كالعرض، كينص  باالبتعاد عنو قدر االمكاف  مربع:  3-2

 .(5 حيث أنو يكحي بالجمكد كالرككد 
يعد مف األشكاؿ األكثر صعكبة مف حيث التحكـ اي العناصر المككنة لمصكرة،  دائري: 3-3

 .(6 خكاان مف قطع أجزاء ميمة منيا، كمف عيكب ىذا الشكؿ تشكه حكاؼ الصكر 

                                                           

 (.54( عمـ الديف، الصكرة اللكتكلرااية اي مجاؿ اإلعالـ  ص 1 
 (.105( أحمد، الصكرة الصحلية النتلاضة األقص  اي الصحؼ المصرية  ص 2 
 (.36( عمـ الديف، الصكرة الصحلية دراسة انية  ص 3 
 (.68( النادم، اف اإلخراج الصحلي  ص 4 
 (.144( المباف، اف اإلخراج الصحلي  ص 5 
 (.68، مرجع سابؽ  ص النادم( 6 
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شكاؿ التي يندر استخداميا، كيمجأ ليا المخرج الصحلي أحيانان عند : كىك مف األمثمث 3-4
 .(1 الحاجة لتركيز انتباه القراء لنقطة معينة 

يأخذ الكضعيف الرأسي  كىك شكؿ يتمتع بميزة المستطيؿ، حيث أنو يمكف أفٍ  بيضاوي: 3-5
 .(2 كاألاقي، كىك مف األشكاؿ المريحة لمعيف 

 ؛كىي الصكر التي تنجـ عف حذؼ أرضية الصكرة بأكمميا :decoupe مفرغة )ديكوبيو( 3-6
ليبدك الشكؿ الرئيسي اي الصكرة عم  بياض الكرقة كأرضية لو، كتعد مف أكثر أشكاؿ 

 .(3 الصكر للتان لنظر القارئ 
كيقصد بيا األشكاؿ لير المألكاة، كيتككف مف أكثر مف شكؿ ىندسي معان، مثؿ  اخرى: 3-7

حت  تناسب  ؛لتلكير المخرجيف نتاجه ؛ كىي (4 الشكؿ المعيف، كالنجمة، كالشكؿ الثماني 
 .(5 ىذه األشكاؿ ما يصاحبيا مف مكضكعات 

 قطع الصورة:  -4

 .(6) مرلكب ايياالكيقصد بو حذؼ أك إزالة أجزاء مف الصكر اللكتكلرااية لير 
كمف خاللو يتـ التركيز اقط عم  اليدؼ األساسي اي المشيد  قطع مناسب أو محكم: 4-1

المراد تصكيره، كعدـ تضميف الصكرة أية أشكاؿ أك ارالات ثانكية أخرل، كىك القطع 
 . (7 الملضؿ بصلة عامة 

اتككف  ؛يتـ اإلبقاء عم  مساحات ال أىمية ليا اي الصكرة كيقصد بو أفٍ  قطع فضفاض: 4-2
الصكرة ااترة كضعيلة، كيعرؼ أيضان بالمقطة البعيدة جدان أك المتسعة، كال يتـ التركيز ايو 

بؿ يتـ تضميف الكادر بعض األشكاؿ الثانكية أك اللرالات المحيطة  ؛عم  اليدؼ األساسي
 .(8 باليدؼ األساسي 

                                                           

 ص(.49( سميماف، االتجاىات الحديثة اي إخراج الصكرة الصحلية عم  الصحؼ المصرية كاألجنبية  1 
 (.147مرجع سابؽ  ص ( المباف، 2 
 (.182( النجار، مدخؿ إل  اإلخراج الصحلي  ص 3 
 (. 169( عرجة، اإلخراج الصحلي الحديث األسس العممية كالعممية  ص 4 
 (.143( البطؿ، اإلخراج الصحلي اف كعمـ  ص 5 
 (.196( نجادات، اإلخراج الصحلي اتجاىاتو كمبادئو كالعكامؿ المؤثرة ايو كعناصره  ص 6 
 (.52( النجار، التصكير الصحلي الليممي كالرقمي  ص 7 
 ص(.170( عرجة، اإلخراج الصحلي الحديث األسس العممية كالعممية  8 
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اي المشيد الذم  قط عم  جزء كليس كؿ اليدؼ الرئيسكيقصد بو التركيز ا درامي: قطع 4-3
يتـ تصكيره، كيعرؼ اي تطبيقات المصكريف كبرمجيات الكاميرات الرقمية بالمقطات القريبة 

 .(1 جدان، أك بالمقطات المايكركية 

 المختمفة ألحجام الصور:  األنماط -5

 بيا المساحة التي شامتيا الصكرة عم  الصلحة، كتنقسـ إل : دكيقص
 كيقصد بيا الصكرة التي تقع عم  عمكد كاحد. صغيرة: 5-1
 كيقصد بيا الصكرة التي تمتد عم  عمكديف أك ثالثة أعمدة. متوسطة: 5-2
 .ثمانيةكيقصد بيا الصكرة التي تمتد عم  أربعة أعمدة كأقؿ مف  كبيرة: 5-3
 . (2 كىي الصكرة التي تمتد عم  اتساع جميع أعمدة الصحيلة  مسيطرة: 5-4

 النطاق الجغرافي لمصورة:  -6

 كينقسـ إل :، كيقصد بيا المكاف الجارااي الذم تدكر بو األحداث الرياضية
 محمي: داخل فمسطين: 6-1

 قطاع لزة.  6-1-1
 الضلة الاربية.  6-1-2
 . 48امسطيف  6-1-3

 : كيقصد بيا الدكؿ العربية.عربي 6-2
 دكؿ العمـ.: مف جميع دولي 6-3

 موقع الصورة:  -7

كينقسـ  (3 ،تشامو الصكرة أك الصكر التي تـ اختيارىا لمنشر اي الصلحة لذمالمكاف ا كيقصد بو
  إل :

يقصد بيا الباحث مكقع الصكرة الصحلية اي الصلحات موقع الصورة عمى الصفحة:  7-1
 ، كتـ تصنيلو كما يأتي: ؼ الدراسة الثالثالرياضية بصح

                                                           

 ص(.54( النجار، مرجع سابؽ  1 
 ص(. 45( سميماف، االتجاىات الحديثة اي إخراج الصكرة الصحلية عم  الصحؼ المصرية كاألجنبية  2 
 ص(.85حلية دراسة انية  ( عمـ الديف، الصكرة الص3 
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كيقصد بيا مكقع الصكرة الصحلية أعم  الصلحة اي الصحيلة، حيث  أعمى الصفحة: 7-1-1
النصؼ العمكم ىك المكاف الطبيعي المالئـ لنشر الصكر، ايك صدرىا الذم تبدأ  أفٌ 

كىك الذم يظير لمقارئ عند عرض الصحيلة  ؛عنده رؤكس المكضكعات الميمة
 .(1 لمبيع

ىك مف االتجاىات الحديثة، كيقصد بيا مكقع الصكرة كسط الصلحة، ك  وسط الصفحة: 7-1-2
يثير اضكؿ القراء  ؛احتكاء النصؼ األعم  عم  جزء مف الصكرة عم  أساس أفٌ 

 .(2 حياء لمنصؼ السلمي مف الصلحة إلمشاىدة بقية الصلحة، كاي ذلؾ 
عد كيي  ؛كىك مكقع الصكرة الصحلية اي النصؼ السلمي مف الصلحة أسفل الصفحة: 7-1-3

 .(3 يأخذ نصيبو مف األىمية كاإلبراز الحديثة، حيث يجب أفٍ مف االتجاىات اإلخراجية 
كيقصد بو الباحث مكقع الصكرة الصحلية الرياضية مف   موقع الصورة داخل الموضوع:  2-7

 المكضكع اي صحؼ الدراسة الثالثة، كينقسـ إل :
عد ىذا اإلجراء  كيقصد بيا مكقع الصكرة الصحلية أعم  المكضكع، كيي أعمى الموضوع:  2-7-1

مف أاضؿ الكسائؿ لتحقيؽ االرتباط القكم بيف عناصر المكضكع، كما يحقؽ التدرج البصرم الذم 
 .(4 ينص  التيبكلراايكف باتباعو 

يقصد بيا مكقع الصكرة الصحلية أسلؿ المكضكع، كىك مكقع ال ينص  أسفل الموضوع:   2-7-2
مما يجعؿ القارئ ينصرؼ  ؛تأتي الصكرة صايرةخؿ بعممية التدرج البصرم، كأحيانان بو، حيث انو يي 

 .(5 عنيا 
  .(6 كيقصد بيا مكقع الصكرة الصحلية عم  يميف المكضكع يمين الموضوع:  2-7-3
 كيقصد بيا مكقع الصكرة الصحلية عم  يسار المكضكع.يسار الموضوع:  2-7-4
 كيقصد بيا مكقع الصكرة الصحلية كسط المكضكع.وسط الموضوع:  2-7-5
 
 

                                                           

خراجيا  1   ص(.157( نجادات، تصميـ الصحؼ المطبكعة كا 
 ص(.104( شليؽ، مرجع سابؽ  2 
 .ص(184 نجادات، اإلخراج الصحلي: اتجاىاتو كمبادئو كالعكامؿ المؤثرة ايو كعناصره ( 3 
 ص(.103( شليؽ، األساليب العممية كاللنية لمتصكير الصحلي  4 
 ص(.104سابؽ  ( شليؽ، مرجع 5 
 ص(.122( شليؽ، اإلخراج الصحلي اإللكتركني  6 
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 موقع التعميق عمى الصورة:  -8
يطمؽ عميو تحرير ك  ،سكاء كاف قصيران أـ طكيالن  ،كيقصد بو الكالـ الشارح أك المصاحب لمصكرة

 كذلؾ عم  النحك اآلتي: ؛(1 ةدالصكرة، كيككف اي مكاقع متعد
كضع التعميؽ عم  الجانب األيمف لمصكرة، بناء عم  االتجاه بو كيقصد  يمين الصورة: 8-1

كذلؾ حت  تدكر عيف القارئ حكؿ الصكرة بحثان عف  ؛المكضكع اي الصكرة يمينان الذم يأخذه 
 .(2 كالميا 

بناء عم  االتجاه الذم  ؛مكقع الكالـ اي الجانب األيسر لمصكرة كيقصد بو يسار الصورة:  8-2
 .(3 يأخذه المكضكع اي الصكرة يساران 

كىك مف المكاقع التي يجب تجنبيا، حيث أم كضع التعميؽ أعم  الصكرة،  أعمى الصورة:  8-3
 .(4 يككف التعميؽ ميمالن، اعيف القارئ تنجذب إل  الصكرة ذات الثقؿ األكبر 

كىك مف المكاقع الملضمة حيث تنزلؽ أم كضع التعميؽ أسلؿ الصكرة،  أسفل الصورة:  8-4
 .(5  العيف إل  أسلؿ بمجرد االنتياء مف النظر إل  الصكرة، اتقع مباشرة عم  كالميا

كيقصد بو كضع التعميؽ عم  الصكرة نلسيا، كىك إجراء يساعد  عمى الصورة نفسيا:  8-5
عم  جذب االنتباه، كما يحقؽ الربط بيف الصكرة ككالميا ككحدة بصرية كاحدة، كيليد اي تكاير 

 . (6 المساحة التي كاف الكالـ سكؼ يحتميا اي حالة كضعو اي مكضع قخر 
 د عمييا تعميؽ.صكرة ال يكج بدون تعميق:  8-6

 العيوب الفنية إلخراج الصورة من حيث موقعيا عمى الصفحة. -9
 ؛كيقصد بيا كضع الصكر بجانب إعالنات مصكرةوضع الصورة بجانب إعالن مصور:  9-1

 . (7 حت  ال يككف ىناؾ منااسة كاختالط بينيما 
حت  ال  ؛كيقصد بيا كقكعيا عم  طية الصلحةوضع الصورة عمى خط طي الصفحة:   9-2

 .(8 تشكه أك تضيع بعض معالميا 
                                                           

 ص(.219( شليؽ، الجكانب العممية اي إخراج الجريدة  1 
 ص(.168( المباف، اف اإلخراج الصحلي  2 
 ص(.168( المباف، المرجع السابؽ  3 
 ص(.187( النجار، مدخؿ إل  اإلخراج الصحؼ  4 
 ص(.187( النجار، مرجع سابؽ  5 
 ص(.45سميماف، االتجاىات الحديثة اي إخراج الصكرة الصحلية    (6 
 ص(.61( بام، إخراج الصكرة الصحلية اي الصلحات الرياضية لميكميات الجزائرية  7 
 ص(.123( شليؽ، اإلخراج الصحلي اإللكتركني  8 
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كيقصد بيا عدـ ترؾ ارالات أك اكاصؿ بيف عدم الفصل بين الصورة والمادة التحريرية:  9-3
    .(1 الصكر كمكضكعاتيا، بحيث تككف كؿ الصكر قريبة كمتصمة بمكضكعاتيا 

 مساحة الصور عمى الصفحة مقابل النص: -10

يقصد بيا المساحة التي تخصصيا صحؼ الدراسة لمصكرة الصحلية  :مساحة الصورة 10-1
 ؛مجتمعة اي الصلحات الرياضية مقابؿ المساحة المخصصة لمنص الرياضي  المادة التحريرية(

 لمتعرؼ عم  درجة اىتماميا بالصكر الرياضية.

 : وسائل إبراز الصورة -11

 كينقسـ إل : ،اإلطارات حكؿ الصكركيقصد بيا الباحث استخداـ األلكاف اي الصكر كاستخداـ 
 األلوان: 11-1
اي  ميٌمان كيقصد بيا الصكرة الممكنة، حيث إف استخداـ األلكاف يؤدم دكران  صورة ممونة: 11-2

لنقؿ مضمكف معيف بكلاءة كبلعالية،  ،نجاح استخداـ الصكرة الصحلية ككسيمة اتصاؿ بالجماىير
 .(2 ة كتحقيؽ درجة مف اإلنقرائي ،كيعمؿ عم  جذب االنتباه

 كىي الصكرة األبيض كاألسكد. صورة غير ممونة: 11-3
 اإلطارات 11-4
 كيقصد بيا الصكرة التي تستخدـ اإلطار. صور بإطار: 11-5
 كيقصد بيا الصكرة التي ال تستخدـ اإلطار. صورة بدون إطار: 11-6

 :وعينتيا : مجتمع الدراسةاً تاسع
 :مع الدراسةتمج .1

التي تصدر اي مناطؽ السمطة  ،الصحؼ اللمسطينية اليكمية جميع اي يتمثؿ مجتمع الدراسة
 (.، امسطيفاألياـك الحياه الجديدة، ك  القدس،  :الكطنية اللمسطينية كىي

 
 
 
 

                                                           

 ص(.61( بام، مرجع سابؽ 1 
 ص(.66كاتجاىاتو الحديثة  ( عمـ الديف، اإلخراج الصحلي أىميتو الكظيلية 2 
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 :(1  صحيفة القدس .أ 
اي عيد السمطة اللمسطينية صدرت بتاريخ كلكنيا  ؛ـ8/11/1968 صدرت اي القدس بتاريخ

 (مركاف أبك الزلؼ كالمدير المسئكؿ  (محمكد أبك الزلؼ صاحبيا كرئيس تحريرىا  ؛ـ10/9/1995
 صلحة يكميان.( 28-24 عدد صلحاتيا مف

الحياة الجديدة صحيفت  8ب
 2)

:

كىي  (؛حااظ البرلكثي ك (،نبيؿ عمرك  أسسيا  ؛ـ10/11/1994 صدرت اي راـ اهلل بتاريخ
كيتراكح  ؛كىي الصحيلة الرسمية الكحيدة اي األراضي اللمسطينية ؛صحيلة يكمية سياسية شاممة

 صلحة يكميان.(24 -16 عدد صلحاتيا مف

 :(3 صحيفة األيام .ج 

بشار  كمديرىا العاـ،  ؛(أكـر ىنية رئيس تحريرىا  ؛ـ25/12/1995 صدرت اي راـ اهلل بتاريخ
تصدر عف مؤسسة األياـ لمصحااة كالطباعة كالنشر،   ؛سياسية مستقمة يكمية صحيلة ،(المصرم

 صلحة يكميان.( 24 -18 يتراكح عدد صلحاتيا مف  ؛كىي ممؾ مجمكعة مف اللمسطينييف
 صحيفت فلسطين .د 

(4): 

،  (أحمػػد السػػاعاتي كيػػرأس مجمػػس إدارتيػػا الػػدكتكر  ؛ـ16/9/2006 اػػي مدينػػة لػػزة بتػػاريخ صػػدرت
 (32 ، كيبمػػػغ عػػػدد صػػػلحاتيا الكسػػػط لإلعػػػالـ كالنشػػػرعػػػف شػػػركة ، صػػػحيلة يكميػػػة سياسػػػية شػػػاممة

 .يكميان  صلحة

 عينة الدراسة: .2
ــة المصــادر - أ مػػف الصػػحؼ اللمسػػطينية اليكميػػة مػػف مجتمػػع عمديػػة  عينػػة ، اختػػار الباحػػث عين

كيرجػػػع ىػػػذا  ؛الدراسػػػة، حيػػػث كقػػػع اختيػػػاره عمػػػ  الصػػػحؼ الػػػثالث  القػػػدس، الحيػػػاة الجديػػػدة، األيػػػاـ(
 بحجػػـكتػػـ اسػػتثناء صػػحيلة امسػػطيف ككنيػػا تصػػدر  الحجػػـ  اسػػتاندر(، تصػػدر بػػنلس االختيػػار ألنيػػا

 .(التابمكيد 

                                                           

 (.273( السعيد، اإلعالـ اللمسطيني نشأتو كمراحؿ تطكره،  ص1 
 (.273( السعيد، نلس المرجع،  ص2 
 (.274ص،  السعيد، نلس المرجع( 3 
 ( بدكف مؤلؼ، تعريؼ بصحيلة امسطيف،  مكقع الكتركني(. 4 
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ـ 1/1/2017بػػػػػػػػيف اختيػػػػػػػػار العينػػػػػػػػة الزمنيػػػػػػػػة اػػػػػػػػي المػػػػػػػػدة الكاقعػػػػػػػػة  تػػػػػػػػـ ،الزمنيــــــــة العينــــــــة - ب
اختيػػػػػار عينػػػػػة عشػػػػػكائية منتظمػػػػػة بأسػػػػػمكب األسػػػػػبكع  تػػػػػـشػػػػػيران، ك  (12 بكاقػػػػػع  ،ـ31/12/2017ك

عمػػ  يػػـك  عشػػكائيان  اكقػػع االختيػػار كتػػرؾ سػػبعة أعػػداد كأخػػذ الثػػامف، ،عػػددبكاقػػع اختيػػار الصػػناعي، 
 الثالثػػػػػػاء تيػػػػػػر العػػػػػػدد الثػػػػػػامف كىػػػػػػك يػػػػػػكـكاخ ،سػػػػػػبعة أعػػػػػػدادتػػػػػػـ تػػػػػػرؾ ـ، ثػػػػػػـ 2/1/2017 ثنػػػػػػيفاأل
ليصػػب  عػػدد الملػػردات اػػي كػػؿ  كىكػػذا حتػػ  نيايػػة المػػدة الزمنيػػة المحػػددة لمدراسػػة، ـ،10/1/2017

، عممػان أنػو تػـ اسػتبعاد يػكـ الخمػيس عػددان مػف صػحؼ الدراسػة (132( عددان بمجمكع  44صحيلة  
 مف العينة نظران لعدـ كجكد صلحات رياضية اي اليكـ المذككر بصحيلة الحياة الجديدة.

 القياس:أسموب : وحدات التحميل و عاشراً 
   عم  كحدتيف ىما:تشمؿ الدراسة التحميل:  تاوحد .1
كىي الكحدة اإلعالمية المتكاممة التي يقكـ الباحث  :الوحدة الطبيعية لممادة اإلعالمية . أ

المستمعيف أك ، كيستخدميا منتر المادة اإلعالمية لتقديـ المادة إل  جميكر القراء أك بتحميميا
 الصحلية اي الصلحات الرياضية.  كىي ىنا الصكرة، (1 المشاىديف

لمتعرؼ عم  المساحة التي  إلييا التي يمجأ الباحث الماديةكىي المقاييس وحدة المساحة:  . ب
لمعراة مساحة الصكر المنشكرة عم   الباحث كاستخدميا، (2  شامتيا المادة اإلعالمية

 بيا. االىتماـدرجة لبياف ، الرياضيةالصلحات 

المحتكل كائاتو كمتايراتو، عف كىي نظاـ التسجيؿ الكمي المنتظـ لكحدة القياس:  أسموب .2
إل  طريقو يمكف إعادة بناء المحتكل اي شكؿ أرقاـ كأعداد، كمعالجتيا إحصائيان لمكصكؿ 

كأسمكب العد كالقياس  (3  ،ما يحقؽ أىداؼ الدراسةبىـ اي التلسير كاالستدالؿ، انتائر كمية تس
إل   أك الكحدات، إضااة الذم تظير بو اللئاتىك التكرار  ؛اي ىذه الدراسة استخدـالذم 

 .المساحة باستخداـ السنتميتر مربع
 
 

                                                           

 (.ص262( حسيف، دراسات اي مناىر البحث العممي: بحكث اإلعالـ،  1 
 (.263( حسيف، مرجع سابؽ  ص2 
( عبد الحميد، تحميؿ محتكل اي بحكث اإلعالـ: مف المحتكل الكمي إل  التحميؿ اي الدراسات الكيلية، 3 

 (.181 ص
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 إجراءات الصدق والثبات:: الحادي عشر
 إجراءات الصدق: .1

 قدرةبمعن  مدل  ؛صالحية األداة المستخدمة اي تحقيؽ أىداؼ الدراسة ؛يقصد بصدؽ التحميؿ
بحيث تتطابؽ المعمكمات التي يتـ جمعيا  ؛عم  قياس ما تسع  الدراسة لقياسو اعالن األداة 

كقد اتبع  (1)، لثقة اي النتائرانسبة  ارتلاعما يؤدم إل   ؛بكاسطتيا، مع الحقائؽ المكضكعية
 الباحث الخطكات اآلتية:

 تحديد مكضكعات التحميؿ الرئيسة كائاتيا اللرعية مف كاقع الدراسة االستكشااية. .أ 

ال يثيػػػػر التضػػػػارب أك التعريػػػػؼ اإلجرائػػػػي لكحػػػػدات تحميػػػػؿ المضػػػػمكف كائاتيػػػػا، بشػػػػكؿ كاضػػػػ   .ب 
 التداخؿ.

عرض الباحػث أداة الدراسػة، المتمثمػة اػي اسػتمارة تحميػؿ المضػمكف، عمػ  عػدد مػف المحكمػيف،  .ج 
، كالجزائػػر، كاألردف، الصػػحلي، مػػف لػػزةخبػػراء اػػي مجػػاؿ اإلخػػراج ( 2ك ( أكػػاديمييف 8شػػممت  
تػـ االسػتلادة منيػا اػي تصػميـ االسػتمارة بشػكميا النيػائي، انظػر  ؛كا بعػض المالحظػاتالذيف أبػد
 (.160صلحة   (2ممحؽ  

كذلػؾ لمتأكػد  ؛مف كؿ صحيلة مػف الصػحؼ الػثالث ان احدك  ان أجرل الباحث تحميالن قبميان شمؿ عدد .د 
 مف صالحية استمارة تحميؿ المضمكف كسالمتيا.

 إجراءات الثبات: .2

كذلؾ لمتأكد مف درجة االتساؽ العالية  ات أداة جمع المعمكمات كالبيانات؛عف ثب الثباتاختبار يعبر 
إضااة إل   جة عالية مف الدقة؛ليا، بما يتي  قياس ما تـ تقسيمو مف ظكاىر كمتايرات بدر 

تكرر استخداميا أكثر مف مرة اي جمع نلس  اإذ ؛الحصكؿ عم  نتائر متطابقة أك متشابية
مبحكثيف اي قياس نلس الظكاىر أك المتايرات، سكاء مف نلس المبحكثيف أك مف المعمكمات، أك 

 .(2) قخريف اي أكقات كظركؼ مختملة

( 9بإعػادة تحميػؿ  حيث قاـ  ؛لمتأكد مف مدل ثبات النتائر ؛االختباركاستخدـ الباحث أسمكب إعادة 
 (132 مػػػف مجمػػػكع عينػػػة الدراسػػػة البالاػػػة %(، 6.81 بكاقػػػع  *أعػػػداد مػػػف صػػػحؼ الدراسػػػة الػػػثالث

                                                           

 (.314( حسيف، مناىر البحث اإلعالمي  ص1 
 (.314( حسيف، مناىر البحث اإلعالمي  ص2 
 األعداد ىي:  *
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الباحػػث انتيػػ  مػػف  أفٌ  بطريقػػة عشػػكائية بسػػيطة، عممػػان حيػػث تػػـ سػػحبيا عػػف طريػػؽ القرعػػة، ك  ،عػػددان 
 (33 ، أم بعد مركر ـ2018 /ديسمبر /13كأعاد التحميؿ اي  ،2018 /نكامبر/  10 التحميؿ اي

ء الدارسػػػة التحميميػػػة. بعػػػدىا، قػػػارف الباحػػػث بػػػيف نتػػػائر التحميمػػػيف، كجػػػاءت امػػػف انتيػػػاء إجػػػر   يكمػػػان 
 :اآلتيالمعطيات عم  النحك 

 صحيفة األيام .1
 : من حيث المحتوىفئة نوع الصورة  1.1

 :كالتػػػالي صػػػكرة مكزعػػػة( 57ؿ  اػػػي الملػػػردات التػػػي خضػػػعت لمتحميػػػكاقػػػان لمحتكاىػػػا  عػػػدد نػػػكع الصػػػكرةبمػػػغ 
(، الصػكر 3صػكر الجماليػة  (، ال7(، الصػكر المسػتقمة  15(، الصكر الشخصػية  31الصكر المكضكعية  

 (.1 التابعة

الصػكر  :كىػي مكزعػة كالتػالي ؛صكرة( 52التي خضعت لمتحميؿ   نكع الصكرةبمغ عدد كاي إعادة التحميؿ، 
(، الصػػػػػكر 3الجماليػػػػػة  (، الصػػػػػكر 6(، الصػػػػػكر المسػػػػػتقمة  14(، الصػػػػػكر الشخصػػػػػية  28المكضػػػػػكعية  

 (.1التابعة 
 .5=  52 – 57 مف حيث المحتكل اللركؽ بيف التحميميف اي مكضكع نكع الصكر

 :(1  اآلتية Holstiمعادلة حساب الثبات ىكلستي  كبالتطبيؽ عم 

 معامؿ الثبات:

N = 
     

     
 

 حيث:
 N1بنكد االتلاؽ :. 
2N بنكد االختالؼ. 

 مف حيث المحتكل ىكنكع الصكرة  ثباتنجد أف معامؿ 
 %95.4( = 57+  52(( /  52 2معامؿ الثبات =  

 كباتباع نلس الخطكات مع اللئات األخرل ظيرت النتائر التالية:

                                                                                                                                                                          

   7868-7727-7631األياـ.) 
   7871-7777-7682الحياة الجديدة.) 
   17313-17218-17122القدس.) 

( عبػػػد الحميػػػد، تحميػػػؿ المحتػػػكل اػػػي بحػػػكث اإلعػػػالـ، مػػػف المحتػػػكل الكمػػػي إلػػػ  التحميػػػؿ اػػػي الدراسػػػات الكيليػػػة 1 
 (.275 ص
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 %91.0ائة نكع الصكرة  1.2
 %93.0ائة مصادر الصكرة:  1.3
 %.90ائة الشكؿ اليندسي لمصكرة  1.4
 %.92ائة قطع كتقميـ الصكرة  1.5
 %89ائة حجـ الصكرة  1.6
 %.91النطاؽ الجارااي  ائة 1.7
 %.89ائة مكقع الصكرة عم  الصلحة  1.8
 %.94ائة مكقع الصكرة اي المكضكع  1.9

 .%92ائة التعميؽ عم  الصكرة  1.10
 %.90ائة العيكب اللنية إلخراج الصكرة  1.11
 %.91ائة مساحة الصكرة عم  الصلحة مقابؿ النص  1.12
 %.89ائة كسائؿ اإلبراز بالصكرة  1.13

 89.0+  92.0+  93.0+  91.0+  95.4األيػاـ =  معامػؿ الثبػات اػي صػحيلة  كىذا يعنػي أفٌ 
 +91.0  +89.0  +94.0  +92.0  +90.0  +91.0  +89.0 / )13  = %91.2). 

 
 صحيفة الحياة الجديدة .2

 : من حيث المحتوىفئة نوع الصورة  1.1

 :كالتالي مكزعةن  صكرة  (51 ؿاي الملردات التي خضعت لمتحميكاقان لمحتكاىا بمغ عدد نكع الصكرة 
(، الصكر 2(، الصكر الجمالية  6(، الصكر المستقمة  14(، الصكر الشخصية  29الصكر المكضكعية  

 (.0التابعة  

الصكر  :كىي مكزعة كالتالي ،صكرة( 49التي خضعت لمتحميؿ   نكع الصكرةبمغ عدد  كاي إعادة التحميؿ؛
(، الصكر التابعة 2(، الصكر الجمالية  5الصكر المستقمة  (، 13(، الصكر الشخصية  29المكضكعية  

 0.) 

 .2=  49 – 51اللركؽ بيف التحميميف اي مكضكع نكع الصكر 

 ؛كاقان لمحتكاىانكع الصكرة  ثباتمعامؿ  نجد أفٌ  ؛(Holsti يكلستي لمعادلة حساب الثبات  كبالتطبيؽ عم 
 ىك

 %98.0( = 51+  49(( /  49 2معامؿ الثبات =  

 كباتباع نلس الخطكات مع اللئات األخرل ظيرت النتائر التالية:
 %90.0ائة نكع الصكرة  2.2
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 %91.0ائة مصادر الصكرة:  2.3
 %.91.0ائة الشكؿ اليندسي لمصكرة  2.4
 %.92.0ائة قطع كتقميـ الصكرة  2.5
 %95ائة حجـ الصكرة  2.6
 %.94ائة النطاؽ الجارااي  2.7
 %.93ائة مكقع الصكرة عم  الصلحة  2.8
 %.94اي المكضكع  ائة مكقع الصكرة 2.9

 .%92ائة التعميؽ عم  الصكرة  2.10
 %.92ائة العيكب اللنية إلخراج الصكرة  2.11
 %.93ائة مساحة الصكرة عم  الصلحة مقابؿ النص  2.12
 %88ائة كسائؿ اإلبراز بالصكرة  2.13
 

 91.0+  91.0+  90.0+  98.0الحياة الجديدة =  معامؿ الثبات اي صحيلة  كىذا يعني أفٌ  
 +92.0  +95.0  +94.0  +93.0  +94.0  +92.0  +92.0  +93.0  +88.0 / )13  =
 %92.5). 
 . صحيفة القدس3

 : من حيث المحتوىفئة نوع الصورة  3.1
 :مكزعة كالتالي ،صكرة( 44ؿ  اي الملردات التي خضعت لمتحميكاقان لمحتكاىا بمغ عدد نكع الصكرة 
(، الصكر 2(، الصكر الجمالية  5(، الصكر المستقمة  13(، الصكر الشخصية  23الصكر المكضكعية  

 (.1التابعة  

الصكر  :مكزعة كالتالي ،صكرة( 42 التي خضعت لمتحميؿ  نكع الصكرةبمغ عدد كاي إعادة التحميؿ، 
(، الصكر 2الية  (، الصكر الجم4(، الصكر المستقمة  13(، الصكر الشخصية  22المكضكعية  

 (.1التابعة 

 .2=  42 – 44اللركؽ بيف التحميميف اي مكضكع نكع الصكر 

كاقان لمحتكاىا نكع الصكرة  ثباتمعامؿ  نجد أفٌ  (Holsti معادلة حساب الثبات ىكلستي  كبالتطبيؽ عم 
 ىك

 .%97.7( = 44+  42(( /  42 2معامؿ الثبات =  
 :اآلتيةكباتباع نلس الخطكات مع اللئات األخرل ظيرت النتائر 

 .%91.0ائة نكع الصكرة   3.2
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 .%89ائة مصادر الصكرة:   3.3
 %.94ائة الشكؿ اليندسي لمصكرة   3.4
 %.91ائة قطع كتقميـ الصكرة   3.5
 .%90ائة حجـ الصكرة   3.6
 %.89ائة النطاؽ الجارااي   3.7
 %.91ائة مكقع الصكرة عم  الصلحة   3.8
 %.93ائة مكقع الصكرة اي المكضكع   3.9

 .%95ائة التعميؽ عم  الصكرة   3.10
 %.94ائة العيكب اللنية إلخراج الصكرة   3.11
 %.90ائة مساحة الصكرة عم  الصلحة مقابؿ النص   3.12
 .%89ائة كسائؿ اإلبراز بالصكرة   3.13

+  94.0+  89.0+  91.0+  97.7القدس =  معامؿ الثبات اي صحيلة  كىذا يعني أفٌ 
91.0 +90.0  +89.0  +91.0  +93.0  +95.0  +94.0  +90.0  +89.0 / )13  =

 %91.8). 

  كىك معدؿ عاؿو جدان  %91.8=  3( / 91.8+  92.5+  91.2متكسط معامؿ الثبات لمدراسة:  
 ائات التحميؿ شكمية. نظران ألفٌ 

 :المستخدمة الثاني عشر: األساليب اإلحصائية
استخدـ الباحث مجمكعة مف المعادالت كاألساليب اإلحصائية لتحميؿ بيانات الدراسة، كما اعتمد 

ء بعض االختبارت الالزمة لتحقيؽ أىداؼ كذلؾ إلجرا (؛SPSSاي معالجة البيانات عم  برنامر  
 البحث، كايما يأتي عرض ألىـ األساليب اإلحصائية المستخدمة:

كذلؾ لبياف تكرار كنسب ائات التحميؿ،  ؛,Frequencies & Percentageاستخداـ أساليب .1
 كبالتالي تحديد اللكارؽ بيف ائات الصحيلة نلسيا.

سة لملئات، كالمقارنة الدرا لؾ لمعراة متكسطات استخداـ صحؼكذ ،Meanالكسط الحسابي  .2
 اي متكسطات استخداميا.  بيف الصحؼ

، لمتعرؼ عم  انحرااات القيـ عف كسطيا Standard Deviationاالنحراؼ المعيارم  .3
 الحسابي.

 ، لدراسة العالقة بيف متايرات بعض ائات الدراسة.(Chi-square Testاختبار كام تربيع   .4
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 مصطمحات الدراسة:عشر:  ثالثلا
 المعالجات اإلخراجية لمصورة الصحفية: .1

الصحلية بأنكاعيا المختملة، كأنماطيا،  التي تظير بيا الصكرة يقصد بيا الباحث الطريقة
كقطعيا  كمكقعيا،كاأللكاف كاإلطارات كأحجاميا، كأشكاليا اليندسية كاللنية، ككسائؿ إبرازىا المختملة 

خراجيا، كطريقة كأساليب التي تعمؿ  تتصؿ بمعالجتيا اإلخراجيةالتي عرضيا، ككااة النكاحي يا، كا 
 .  يلةعم  جذب القراء لمصح

 Press Photo &Photograph :الصحفيةالصورة  .2
أك ما  ان أك أنيا شكؿ جامد ينتقؿ لحظة أك شيء ربما كاف مكجكد ،كتعني تجميد لحظة مف الزمف

 ؛ذات المضمكف الكاض  كالجذاب ؛ممكنة أك الممكنةال ليرىي الصكرة اللنية ك  (،1  زاؿ حاضرا
كالمعبرة كحدىا أك مع ليرىا اي صدؽ كأمانة كمكضكعية اي ألمب األحكاؿ عف األحداث أك 

تحريرية معنية عم  صلحات  بمادةاألشخاص أك األنشطة أك األاكار المختملة المتصمة لالبان 
 . (2 جريدة أك مجمة، كالتي تمتقطيا عدسة مصكرىا بطريقة تعكس حسان انيان اتصاليان كايمان لكظيلتيا

 الصفحات الرياضية: .3
كمتضمنة  كالمكضكعات الرياضية داخؿ العدد؛ مشاران إلييا بأرقاـ الصلحات؛ األخبار صلحات ىي

لاة صحلية تتسـ  كالتي تحرص عم  استخداـ التي تحلؿ بيا ىذه المكضكعات؛بعض الصكر 
 ،كنتائر مبارياتيا، كتخاطب جيؿ الشباب الميتـ بالرياضة المتحمس ألخبارىا بالقكة كالحيكية؛

 .(3 كأنكاع الرياضات المختملة التي تشتمؿ عمييا 
 الصحف الفمسطينية: .4

 بالحجـ العادم "استاندر". كىي: التي تصدر ؛ىي الصحؼ اللمسطينية اليكمية
 القدس كاألياـ كالحياه الجديدة.

 

 : تقسيم الدراسة: عشر الرابع
كيتنػاكؿ  ؛كىػك اإلطػار العػاـ لمدراسػة األول:الفصـل كؿ، اصػ ةى ثالثػمقدمػة ك تنقسـ الدراسة إل  

 ياأىػػػـ الدراسػػػات السػػػابقة، كمشػػػكمة الدراسػػػة، كأىميتيػػػا، كأىػػػداا كىػػػي ،لمدراسػػػةاإلجػػػراءات المنيجيػػػة 

                                                           

 (.30النجار، التصكير الصحلي الليممي كالرقمي،  ص (1 
 (.33أدىـ، الصكرة اللكتكلرااية اي مجاالت اإلعالـ، ص (2 
 (.198( عرجة، عبد اهلل، اإلخراج الصحلي الحديث، األسس العممية كالعممية،  ص3 
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 ككحػػػػدات التحميػػػػؿ كأسػػػػمكب القيػػػػاس كعينتيػػػػا، يػػػػاكمنيجيػػػػا كأدكاتيػػػػا، كمجتمع يػػػػاكتسػػػػاؤالتيا، كنكع
 .كالصعكبات التي كاجيت الباحث ياكمصطمحات

كتػـ تقسػيمو إلػ   ؛اػي الصػلحات الرياضػية الصػحليةالصػكرة  بعنػكاف ايػك: الثـانيالفصل ا أٌمػ
كجميكرىػػػػػا،  ،كأىػػػػػداايا ،كأىميتيػػػػػا ،الصػػػػػلحات الرياضػػػػػية مليكميػػػػػايتنػػػػػاكؿ ك األكؿ  ،مباحػػػػػث ةثالثػػػػػ

المعالجػات  كتناكؿ المبحث الثالث، ككظائليا ،كأنكاعيا ،كأىميتيا ،نشأتياكيستعرض المبحث الثاني 
 .التيبكلرااية لمصكرة الصحلية الرياضية

كقػػد تػػـ تقسػػيمو إلػػ  ، كمناقشػػتيا الدراسػػة التحميميػػة ايػػك يسػػتعرض نتػػائر الفصــل الثالــث:ا أٌمػػ
كأنكاعيػػػػا، االىتمػػػػاـ بالصػػػػكر الصػػػػحلية اػػػػي الصػػػػلحات الرياضػػػػية  بعنػػػػكاف :األول: مباحػػػػث ةأربعػػػػ
كعيػكب  ،كأنماطيػا ،كعيػاكقط ،الرياضيةلصكر الصحلية اي الصلحات األشكاؿ اليندسية  الثاني:ك

كالتعميػؽ  ،كنطاقيػا الجارااػي ،الصحلية اي الصػلحات الرياضػية مصادر الصكر الثالث:كإخراجيا، 
أىػـ نتػػائر ككسػائؿ إبرازىػا، كأخيػران  ،مكقػع الصػكرة الصػحلية اػي الصػػلحات الرياضػية الرابـع:عمييػا، 

 الدراسة.الدراسة كتكصياتيا، كقائمة المراجع كمالحؽ 
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 الفصل الثاني
 الصورة الصحفية في الصفحات الرياضية

يتنػػػػاكؿ ىػػػػذا اللصػػػػؿ الصػػػػكرة الصػػػػحلية: مػػػػف حيػػػػث النشػػػػأة، كاألىميػػػػة، كالتطػػػػكر، كاألنػػػػكاع،      
كالكظػػػػائؼ، كالخصػػػػائص، كالمصػػػػادر، كطريقػػػػة إخراجيػػػػا، كمعالجتيػػػػا التيبكلراايػػػػة، ككػػػػذلؾ يتنػػػػاكؿ 
الصلحات الرياضية: مليكميا، كأىميتيا، كأىداايا، ككظائليا، كطبيعة جميكرىا، كمكضكعاتيا، كقد 

 مباحث كاآلتي: ةتقسيمو إل  ثالث تـ

  :مليكميا كأىميتيا كأىداايا كجميكرىا الصلحات الرياضيةالمبحث األول. 

  :الصكرة الصحلية: نشأتيا كأىميتيا كأنكاعيا ككظائليا كخصائصيا كمصادرىا.المبحث الثاني 

  :المعالجات التيبكلرااية لمصكرة الصحلية الرياضيةالمبحث الثالث. 

 األول:المبحث 
 الصفحات الرياضية

يتنػػػاكؿ ىػػػذا المبحػػػث مليػػػـك الصػػػحااة المتخصصػػػة كمسػػػتكياتيا، كالصػػػلحات الرياضػػػية اػػػي 
الصػػػحؼ اليكميػػػة، كمليكميػػػا، كأىميتيػػػا، كأىػػػداايا، ككظائليػػػا، كمكضػػػكعاتيا، كلاتيػػػا، كجميكرىػػػا، 

 كأنكاعيا.

 أوًل: مفيوم الصحافة المتخصصة:
ر لتعبٌ  ؛متقدمة مف تطكر المجتمع كالقارئ كصناع الصحااةىي الصحااة التي تظير اي مرحمة 

عف التقسيـ االجتماعي لمعمؿ، كلتككف نتيجة لو، كلتسع  إل  تمبية الحاجات اإلعالمية المتنكعة، 
 لمشرائ  المتنكعة مف القراء، كالصحااة المتخصصة ضركرة مكضكعية تلرضيا الحاجة إل  مزيد

ل  تحقيؽ مزيدو   .(1 مف اللاعمية كالتأثير مف ايـ الكاقع، كا 

بأنيػػا "تمػػؾ الصػػحااة التػػي تعػػالر صػػلحاتيا مكاضػػيع متخصصػػة،  (عػػاطؼ العبػػد يػػا الػػدكتكر كعراٌ 
كالمثقلكف ثقااة عالية، كىؤالء يقكمكف بدكر رئػيس اػي صػنع  ،كالقادة ،كيطالع ىذه الصحااة الصلكة
 .(2 التي تؤثر اي بعض شرائ  المجتمع كائاتو" ؛ضايا المطركحةالسياسة العامة، كتحديد الق

                                                           

 (.70ص( خضكر، اإلعالـ الرياضي دراسة عممية لمتحرير الرياضي اي الصحااة كاإلذاعة كالتملزيكف 1 
 (.194صكاإلسيامات العربية  ( العبد، االتصاؿ كالرأم العاـ األسس 2 
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بأنيا "جميع الصحؼ التي تعالر انان كاحدان مف انكف الحياة، كال تتعدل  (عبد المطيؼ حمزة كيعرايا 
سكاه كالمقصكد بيا، كذلؾ الصحااة التي تخاطب ائة أك قطاعان مف قطاعات المجتمػع أك ىيئػة مػف 

 .(1 ىيئاتو" 

اػي التطمػع نحػك  القػراءبأنيا "الصحااة التػي تعنػي بجانػب كاحػد مػف اىتمامػات  أيضان  تعريلياكيمكف 
نما ىي قاصػرة عمػ  قطػاع  ؛أك المجتمع كمو ،المعراة كاالستزادة منيا، كىي ليست صحااو لمعامة كا 

 .(2 " معيف مف القراء

تتلػػػػػرغ لمتابعػػػػػة أدؽ اىتمامػػػػػات المتمقػػػػػي "يػػػػػا أنالصػػػػػحااة المتخصصػػػػػة عمػػػػػ   ؼيعػػػػػرٌ  ىنػػػػػاؾ مػػػػػفك 
 لػو معمكمػات أكثػر إيجابيػة ككنيػا تسػاعد بكلايػة أعمػ  اػي تطػكير اختصاصػيا، كتكارالمتخصص، 

 .(3 المتخصصة"لاية اي األىمية لمصحااة  أىدااان تعميـ المعراة كالمعمكمات تمثؿ  فأك 

 ثانيًا: مستويات الصحافة المتخصصة
 :(4 لمصحااة المتخصصة  مستكيات ةثالث ىنالؾ

 األول: المستوى

 ؛العامة كالمجالت األسبكعية العامة الجرائد اي المتخصصة الصلحات اي نراه الذم المستكل كىك
 ما تنشره خالؿ مف ثقااةال عم  ما يحصؿ لالبان  الذم ؛العادم لمقارئ مكجيو الصلحات ايذه

كالسياسة : المتعددة االنساني النشاط مجاالت عف معمكمات مف سبكعيةكاأل اليكمية الصحؼ
 . كالديف كاللكر دبكاأل كاالقتصاد
 :الثاني المستوى

 لمقارئمادتيا  تقدـ كىذهً  ؛الشيرية كأ سبكعيةاأل المتخصصة الصحؼ اي نراه الذم المستكل كىك
 .سبكعيةاأل أك اليكمية الصحؼ العامة تنشره بما ال يكتلي الذم ،الثقااة متكسط

 : الثالث المستوى

 كىي صحؼ ،سنكية أك ،سنكية نصؼأك  ،شيرية تككف كقد ،المتخصصة العممية الصحؼ اي نراه
 كىي ؛تخصص كؿ اي التطكر يياإل كصؿ التي الجديدة كالدراسات بحاثاأل حدثأ نشر تتابع

                                                           

 (.54 ص الصحااة كالمجتمع ة،حمز ( 1 
 (.12( عبد المطيؼ، الصحااة المتخصصة  ص2 
 (.24( السراح، الصحااة النسكية  ص3 
 (.39( الخصاكنة، الصحااة المتخصصة  ص4 
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بحيث  باالنتشار خذتأ كقد ؛الكتاب عف بديالن  تككف كتكاد ؛عالية ثقااة المثقؼ القارئ ل إ ةمكجي
 ،بالطب متخصصة صحؼ ثالى م ايناؾ ،المعاصرة نسانيةاإل النشاطات تاطي معظـ صارت
، كصحؼ متخصصة ،تكجد صحؼ عامة ذلؾ كاي ضكء ،عالـكاإل ،كاللف ،كالرياضة ،كالزراعة
 المجاالت جميع تشمؿ بحيث ؛متنكعة تككف االصحؼ العامة ،متخصصة خرلأك  ،عامة كمجالت

 برتعٌ  التي االجتماعية بالطبقة كلسً  الصحؼ المتخصصة تيتـ ال حيف اي المجتمع، اي نسانيةاإل
 العامة الصحؼ تيتـ كذلؾ ا،صص اييالتي تتخ بالمجاالت كأ ،تمثميا التي المينية اللئة عنيا
 . بيا الخاصة خباراأل عم  الإالمتخصصة  الصحؼ ال تركز حيف اي، العامة خباراأل بنشر

 الرياضية وأنواعيا: ثالثًا: عوامل ظيور الصحافة
 عوامل ظيور الصحافة الرياضية: .1

 :(1 تتمخص عكامؿ ظيكر الصحااة الرياضية بمجمكعة مف العكامؿ كالتالي

داخؿ المنظكمة اإلعالمية العامة ليذا المجتمع المكانة  ،تحتؿ الصحااة الرياضية اي المجتمع .1
 ذاتيا التي تحتميا الرياضة داخؿ المجاالت كاللعاليات األخرل ايو.

تعكس الصحااة الرياضية عمكمان الكزف الحقيقي لمرياضة اي مجتمع ما، اي مرحمة ما مف  .2
 تطكره.

بؿ تعددت كتنكعت  ؛لـ تعد الرياضة المعاصرة محصكرة اي عدد محدكد مف األلعاب .3
 الرياضات كاأللعاب، سكاء كانت ذات طابع عالمي أك محمي.

تمتمؾ خصكصية تكنكلكجية معينة، كتمتمؾ بالتالي لاة تعبيرية  ؛ظيكر كسائؿ إعالمية جديدة .4
 مختملة، كقلية إيصاؿ كتأثير مختملة، كنكعية مختملة مف الجميكر.

كبركز سمات التجارة، زاد مف أىمية  ،قتصادمكازدياد طابعيا اال ،تحكؿ الرياضة إل  صناعة .5
الكصكؿ إل  القارئ، كزاد مف تنكع أىمية الرسالة اإلعالمية المطمكب إيصاليا اي كقت معيف 

 كبمستكل معيف.

 أنواع الصحافة الرياضية: .2
 ىناؾ عدة أنكاع لمصحااة الرياضية كىي كالتالي:

 
                                                           

 (.17( خضكر، اإلعالـ المتخصص  ص1 
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 :(1)من حيث دورية الصدور  .1

 صحؼ رياضية يكمية. .أ 

 رياضية أسبكعية. صحؼ .ب 

 صحؼ رياضية شيرية. .ج 

 صحؼ رياضية ربع سنكية. .د 
 :(2 من حيث التغطية الجغرافية  .2

أك عم  مدل  ،كالتي يقصد بيا مدل الكصكؿ إل  جميع القراء اي الدكلة التي تصدر بيا
 أكسع يشمؿ عدة دكؿ كتنقسـ إل :

كتيتـ باألخبار  ،حيث تاطي تكزيعيا محااظة مثالن أك إقميـ معيف صحف رياضية محمية: .أ 
 ؛الرياضية اي ىذه المحااظة أك اإلقميـ كتبنييا لمقضايا كالمشكالت الرياضية اي ىذا اإلقميـ

 لمتكصؿ إل  الحمكؿ المناسبة ليا.

دكف انتماء إلقميـ أك  ؛كىي التي تكزع عم  جميع األاراد اي الدكلة صحف رياضية قومية: .ب 
كما تيتـ ببعض  ،اضية التي تحدث اي الدكلة ككؿمحااظة معينة، كتيتـ بتاطية األخبار الري

 األخبار العالمية كالدكلية.

تصدر طبعات خاصة لتكزع خارج الدكلة  ؛كىي صحؼ رياضية قكمية صحف رياضية دولية: .ج 
 نلسيا.

 :(3)من حيث المضمون  .3

كتككف الرياضة أحد  ،كىي الصحؼ التي تجمع بيف المضمكف العاـ كالمتنكع صحف عامة: .أ 
 صلحاتيا.

كىي صحؼ جميكرىا عاـ كلير متجانس مف حيث  صحف رياضية عامة متخصصة: .ب 
 كلكنيا تركز عم  األخبار كالقضايا الرياضية اي المجتمع. ؛خصائصو كسماتو

                                                           

 (.175( ياسيف، اإلعالـ الرياضي  ص1 
 (.107الرحيـ،  مرجع سابؽ  صعكيس، عبد  (2 
 (.107عكيس، عبد الرحيـ، نلس المرجع  ص (3 
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كىي صحؼ ليا جميكرىا الخاص مف المتخصصيف عمميان اي  صحف رياضية متخصصة: .ج 
تخدـ األسمكب العممي المباشر، كتس ،المجاؿ الرياضي، كيامب عمييا أسمكب الدراسات كالبحكث

 كتنشر المصطمحات العممية المتعارؼ عمييا بيف المتخصصيف اي المجاؿ الرياضي.

 :(1)من حيث حجم التوزيع  .4
 كتككف رخيصة الثمف. ،كىي ذات التكزيع الضخـ الصحف الرياضية الجماىيرية أو الشعبية: .أ 

كىي صحؼ رياضية تتحرل الدقة كالمكضكعية اي تناكليا  صحافة النخبة أو المحافظة:  .ب 
كتميؿ إل  االتزاف اي معالجة ذلؾ كتركز عم  التحميؿ كالشرح  ،ليخبار كاألحداث الرياضية

 كالتلسير كالمقاالت الرياضية الجادة.
ال إ ؛تكزيعيا أقؿ لالبان ما تككف مرتلعة الثمف مقارنة بالصحؼ األخرل، رلـ أفٌ مرتفعة الثمن:  .ج 

 كتخاطب عقكليـ. ،نظران ألنيا تكجو إل  الصلكة اي المجاؿ الرياضي ؛تأثيرىا قد يككف أكبر أفٌ 

 :(2)من حيث الشكل الفني لمصحيفة  .5

 الجريدة الرياضية. .أ 

 المجمة الرياضية. .ب 

 رابعًا: الصفحات الرياضية في الصحف اليومية:
 مفيوم الصفحات الرياضية: 

ىي صلحات األخبار كالمكضكعات الرياضية داخؿ العدد، مشاران إلييا بأرقاـ الصلحات، كمتضمنة 
بعض الصكر التي تحلؿ بيا ىذه المكضكعات، كالتي تحرص عم  استخداـ لاة صحلية تتسـ 
بالقكة كالحيكية، كتخاطب جيؿ الشباب الميتـ بالرياضة المتحمس ألخبارىا، كنتائر مبارياتيا كأنكاع 

 .(3 الرياضات المختملة التي تشتمؿ عمييا 

 ،ظيرت أخبار الرياضة اي الصحؼ مع نشأة الصحؼ نلسيا اي نياية القرف السادس عشركلقد 
فٍ  لـ تحتؿ نلس أىمية أخبار التجارة كالماؿ كالبنكؾ  كبداية القرف السابع عشر اي لرب أكركبا، كا 
تحتؿ مرتبة أقؿ أىمية مف الشئكف السياسية  ؛كحركة السكؽ، كقد أصبحت الشئكف الرياضية

                                                           

 (.156( ياسيف، مرجع سابؽ  ص1 
 (.108( عكيس، عبد الرحيـ، مرجع سابؽ  ص2 
 (.198( عرجة، عبد اهلل، اإلخراج الصحلي الحديث، األسس العممية كالعممية،  ص3 



61 

 

عرات  أخبار الرياضة أفٍ  ثتكالشئكف االقتصادية اي صحااة القرف التاسع عشر، كلكف ما لب
طريقيا إل  الصلحات األكل  مف الصحؼ مع بداية القرف العشريف، كقد ارتبط ذلؾ بازدياد عدد 

أصبحت أخبار الرياضة اي الصحؼ  ،تكظيكر الصحااة الشعبية، كمنذ ذلؾ الكق ،قراء الصحؼ
أداة لجذب أكبر عدد مف القراء، كقد اىتمت الصحااة العربية بالشئكف الرياضية اي اترة متأخرة، 

كظيكر اللرؽ  ،كقد ارتبط ذلؾ باستقالؿ العديد مف الدكؿ العربية بعد الحرب العالمية الثانية
 .(1 لمحمية كالدكلية الرياضية الكطنية التي أصبحت تشترؾ اي المسابقات ا

اسػػتجابة لحاجػػة إعالميػػة مكضػػكعية،  ؛كظيػػرت الصػػلحات الرياضػػية اػػي الصػػحيلة اليكميػػة العامػػة
كاػػي أكسػػاط جميػػكر قػػراء الصػػحيلة  ،تتجسػػد اػػي تزايػػد االىتمػػاـ بالرياضػػة اػػي المجتمػػع بشػػكؿ عػػاـ

ف اليكميػػػة بشػػػكؿ خػػػاص، كمػػػع تطػػػكر ىػػػذا االىتمػػػاـ أصػػػبحت الصػػػحؼ اليكميػػػة تخصػػػص أكثػػػر مػػػ
كاحػػدان مػػف  دعػػكيي  ،صػػلحة يكميػػة لتاطيػػة األخبػػار الرياضػػية، كمػػا خصصػػت قسػػمان مسػػتقالن لمرياضػػة

 . (2 األقساـ البالاة األىمية اي الصحؼ اليكمية اإلخبارية المعاصرة 

خراجيا، كيتحقؽ كيي  عد الكضكح كالبساطة مف السمات األساسية اي تيبكلرااية الصلحات الرياضية كا 
االستعانة بأبناط الحركؼ الكبيرة الكاضحة بنكعييا األبيض كاألسكد، يعاكنيا أسمكب ذلؾ مف خالؿ 

تخاطػػػب جمػػػاىير الشػػباب كاللئػػػات المتكسػػطة الثقااػػػة كالتعمػػػيـ،  ،تحريػػر سػػػيؿ بماػػة بسػػػيطة كاضػػحة
 .(3 باإلضااة إل  ما تلرضو األحداث الرياضية كضركرة تقديميا بماة كاضحة كأسمكب سيؿ 

 :(4 يكمية عم  النحك التالي ،ااع الصحؼ اليكمية لتخصيص صلحات رياضيةكيمكف تحديد دك 
أدل تزايد االىتماـ بالرياضة إل  تزايد كاتساع جميكر الميتميف  زيادة توزيع الصحيفة: .1

ع عم  ما يجرم اي الساحة يطمٌ  بالنشاطات الرياضية، ذلؾ الجميكر الذم يرلب اي أفٍ 
 إل  شراء الصحيلة اليكمية إلشباع ىذه الرلبة.الرياضية، ىذه الرلبة التي تداعو 

تزيد مف ارتباط ىذا  ؛إشباع حاجات الجميكر الميتـ بالرياضة ربط القارئ بالصحيفة: .2
تشترم الصحيلة ربما اقط  ؛أاراد ىذه الشريحة مف الجميكر الجميكر بالصحيلة، صحي  أفٌ 

 ان تشترييا قد تقرأ صلحات أك مكاد كلكف بعد أفٍ  ؛الع عم  صلحة الرياضةمف أجؿ االطٌ 
 أخرل منشكرة اي الصحيلة.

                                                           

 (.89( الخصاكنة، مرجع سابؽ  ص1 
 (.140ص  ع سابؽمرج( خضكر، 2 
 (.113( النادم، إخراج الصحؼ كالمجالت  ص3 
 (.140صخضكر، نلس المرجع  ( 4 
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 ؛تقكية ارتباط ىكاة الرياضة بالصحيلة يزيد مف تكزيعيا تحقيق ربح أكثر أو تأثير أقوى: .3
كيؤدم إل  زيادة األرباح، كما أف تقكية االرتباط ىذه  ،كبالتالي يراع مف أجكر اإلعالنات اييا
 كربما تأثره بيا. ،العو عميياإل  ىذا الجيكر كاطٌ  تضمف كصكؿ الصحيلة بشكؿ منتظـ

ة عامة تسع  إل  تحقيقيا اي لكؿ صحيلة يكمية سياس تحقيق وتنفيذ سياستيا العامة:  .4
 ،السياسية، كاالقتصادية، كالثقااية، كالرياضي، ىذه السياسة تمثؿ األاكار :المجاالت كااة

نيا نشاط الصحيلة، ككذلؾ األىداؼ التي سس التي يقكـ عمييا، كينطمؽ مكاألي  ،كالمنطمقات
 تسع  إل  تحقيقيا.

كنممس االختالؼ الكاض  اي إخراج الصلحات الرياضية عف ليرىا مف صلحات الجريدة، كينبع 
ىذا االختالؼ مف طبيعة األخبار الرياضية كنكعية قرائيا، كجك الحماس الذم يعيشو جميكر 

اىتماـ قراء الصلحات  ةثار ا  ك  ،كشد االنتباه ،عم  الجذبكما يتطمبو ذلؾ مف قدرات انية  ،الرياضة
الرياضية، كىك ما يتطمب صيالة خاصة بالعناكيف تمتاز بالسالسة كالكضكح كالكممات القصيرة 

 . (1 نجازاتيـ ا  كالعناكيف القكية التي تتحدث عف نتائر المباريات الرياضية كأدكار الالعبيف ك  ،المعبرة

تمامان  ؛تككف متكاجدة عم  الساحة الرياضية الصحيلة اليكمية مف أفٍ  كالصلحات الرياضية تمكف
ااعمة كمؤثرة اي تككف  كبالتالي تستطيع أفٍ  ؛كتكاجدىا عم  الساحة السياسية كاالقتصادية كالثقااية

 .(2 الحياة الرياضية

حػك لصحيلة اليكمية عمػ  النكعم  ضكء ذلؾ يمكف تحديد أبرز خصائص الصلحات الرياضية اي ا
 : (3 التالي

 ،تتجسد ميمة الصلحات الرياضية اي الصحيلة اليكمية بتقديـ أكبر قدر مف األخبار التنوع: .1
بالجكانب المختملة مف الحياة الرياضية عم   ،كالتطكرات ،كالتقكيمات ،كالمكاقؼ ،كالمعمكمات

 األصعدة المحمية كاإلقميمية كالدكلية.
ىي إطالع القارئ  ؛الميمة المركزية لمصلحة الرياضية اي الصحيلة اليكمية الطابع اإلخباري: .2

كلذلؾ اإف الطابع الاالب عم  ىذه الصلحات ىك  ؛عم  ما يحدث عم  الساحة الرياضية
 الطابع اإلخبارم، كاألنكاع الصحلية البارزة اييا ىي األنكاع الصحلية اإلخبارية.

                                                           

 (.112( النادم، إخراج الصحؼ كالمجالت  ص1 
 (.131( عرجة، إخراج الصحؼ كالمجالت  ص2 
 (.142ص( خضكر، نلس المرجع  3 
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ياضية اي الصحيلة اليكمية العامة عف الصحيلة تختمؼ الصلحة الر  الطابع النتقائي: .3
 الرياضية اليكمية:

أنيا ليست مكجية إل  جميكر رياضي اقط، إنما ىي مكجية أساسان إل  قارئ الصحيلة  .أ 
الذم قد يككف لديو اىتمامات متنكعة، لكنيا ليست عميقة كليست قكية، أحدىا قد  ،العادم

كبالتالي اإف جميكر ىذه الصلحة ليس ىك تمامان الجميكر الرياضي  ؛يككف االىتماـ الرياضي
 كتخاطبو الصحيلة العامة. ،الذم تتكجو إليو

كما ىك الحاؿ  ؛ليس لدل الصلحة اليكمية الكادر الصحلي الكااي لمتاطية الشاممة كالمتنكعة .ب 
 اي الصحيلة الرياضية اليكمية.

يؿ اليادر مف األخبار كالتقارير اإلخبارية ليس لدييا المساحة الكااية لمكاجية ذلؾ الس .ج 
 كما ىك الكضع اي الصحيلة الرياضية اليكمية. ؛الرياضية

تقـك  كىذه الخصكصية التي تتميز بيا الصلحات الرياضية اي الصحيلة اليكمية تداعيا إل  أفٍ 
تيار األحداث التي : تتمثؿ اي انتقاء كاخ بعممية انتقاء كاختيار، كبالتالي تقكيـ عم  مرحمتيف، األكل

مف ىذا الحشد اليائؿ مف األحداث كاللعاليات كالنشاطات الرياضية المتنكعة،  ؛ستاطييا إخباريان 
كالتي تتمقاىا مف مصادر عامة  ككاالت  ،ككذلؾ انتقاء كاختيار األخبار التي تراىا مناسبة لمنشر

قميمية ذاعات ،أنباء عالمية كمحمية كا  ككذلؾ التي تحصؿ عمييا مف ( كصحؼ كنشرات الخ ... ،كا 
، المرحمة الثانية: تتمثؿ اي انتقاء المعمكمات كالصكر كالتلاصيؿ كالكقائع مندكبييامخبرييا ك 
التي تـ انتقاؤىا كاختيارىا  ،كالدالة مف ىذا الكـ اليائؿ المتعمؽ باألحداث الميمةالنمكذجية 

 .(1 لمنشر

  إخراج الصفحات الرياضية في الصحيفة اليومية: .4

يتناسػػػب  اإلخػػراج ىػػك الشػػكؿ الػػذم يػػتـ مػػف خالػػو تقػػديـ كعػػرض المػػادة التحريريػػة، كلػػذلؾ ال بػػد أفٍ 
المػػادة التحريريػػة ليػػذه الصػػلحات  إخػػراج الصػػلحات مػػع نكعيػػة كطبيعػػة مادتيػػا التحريريػػة، كبمػػا أفٌ 

البػد أف  لنية، كمتنكعة كمختملة األنكاع كاألحجاـ، كتتضمف لالبان جميػع العناصػر اإلخراجيػة، كػاف
يتميػز إخػراج ىػذه الصػلحات بقػدر مػف الحيكيػة كالحركيػة  ككػاف البػد أفٍ  ،ينعكس ذلؾ عمػ  إخراجيػا

                                                           

 (.142( خضكر، مرجع سابؽ  ص1 
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ىنػا ك كالجاذبية، ىنا يجد المخرج أمامو ارصة نادرة إلخراج صلحة متماسكة، كمتقنة كجميمة كجذابة 
 . (1 ال نجد النصكص الطكيمة كالرتيبة، التي يرااقيا عدد مف الصكر المتنكعة 

حيػث يػرل "أبػك  ؛مػف حيػث إخػراج الصػكر ؛إضااة إل  ذلؾ تختمؼ الصلحات الرياضػية عػف ليرىػا
كتػػػزداد قيمتيػػػا اللنيػػػة  ،الصػػػكرة الرياضػػػية الناجحػػػة ىػػػي التػػػي تتصػػػؼ بالحيكيػػػة كالحركػػػة عرجػػػة" أفٌ 

خاصػة اػي حالػة  ،كتكضػ  أىػـ جكانػب الحػدث ،كاإلخراجية إذا كانػت تسػجؿ الحػدث الرياضػي بدقػة
الصػػكرة اللنيػػة اليادئػػة ال  اقػػو اػػي ذلػػؾ "إبػػراىيـ إمػػاـ" الػػذم يػػرل أفٌ ااألىػػداؼ الرياضػػية، كيك تسػػجيؿ 

تناسػػػػب الصػػػػلحة الرياضػػػػية، كيلضػػػػؿ عمييػػػػا الصػػػػكرة المميئػػػػة بالحركػػػػة، كالتػػػػي يتلػػػػنف المصػػػػكركف 
د ، كتركز ىذه الصكرة اي الاالب عم  الالعبيف كالمشاى(2 الصحاايكف اي التقاطيا أثناء المباريات 

المثيػػرة مػػف المباريػػات الرياضػػية أك صػػكر لنجػػـك األنديػػة، كىنػػاؾ أىميػػة خاصػػة السػػتخداـ الجػػداكؿ 
كتكجيػػػو عيػػػكف القػػػراء  ،التػػػي تشػػير إلػػػ  المكضػػػكعات المػػراد للػػػت االنتبػػػاه إلييػػا ،كاللكاصػػؿ كاألسػػػيـ

 .(3 لمتابعتيا

 التػي تكجو الرياضػية، المكضػكعات أساسػان  تعػالر التػي الصػحااة تمػؾكالصحااة الرياضية ىي  
 .(4  الرياضية نشطةكاأل ك بالرياضة المعني الجميكر إل  أساسان 

 الخاصػػة كالقػػكانيف القكاعػػد كشػػرح كالحقػائؽ الرياضػية كالمعمكمػات األخبار نشػر كىي عمميػة
 كتنمية المجتمع أاراد بيف الرياضية نشػػر الثقااة بقصػػد ؛لمجميػػكر الرياضػػية نشطةباأللعاب كاأل

. كتعرؼ الصحااة الرياضية أنيا كسيمة نقؿ األخبار كالمعمكمات كالمعارؼ التي (5  الرياضي كعيو
 .(6 كعقميان ككجدانيان اي إطار األنشطة الرياضية  ميان لو جسكتكيٌ  ،تعمؿ عم  تنمية اللرد

 

لدييا جميكرىا الخاص المعني كالميتـ بيذا النكع مف األخبار،  ،يرل الباحث أف الصحااة الرياضية
يككف  أفٍ  ؛كأيضان مف حيث العامميف اي تاطية األحداث الرياضية، ايجب لمف يمارس ىذه المينة

لديو القدرة عم  شرح قكاعد كقكانيف األلعاب الخاصة باألنشطة الرياضية المختملة، لذلؾ أصبحنا 
بشكؿ ممحكظ كال سيما عم  الصحااة الرياضية بشكؿ كبير جدان،  اآلف نعيش عصر التخصصية

                                                           

 (.143( خضكر، نلس المرجع  ص1 
 (.57بام، إخراج الصكرة الصحلية اي الصلحات الرياضية لميكميات الجزائرية  ص( 2 
 (.114( النادم، مرجع سابؽ  ص3 
 (.15ص( المدني، الصحااة الرياضية النشأة كالتطكر  4 
 (.90ص( الخصاكنة، الصحااة المتخصصة  5 
 (.52ص( ساعاتي، اإلعالـ الرياضي اي المممكة العربية السعكدية  6 
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أصب  لير مقتصر عم  نقؿ المعمكمة  ؛كتطكر كتقدـ المجتمع ،كأيضان تطكر الصحااة الرياضية
 و المجتمع لنشر الثقااة الرياضية لدل القراء.كتكجٌ  تؤثربؿ جعميا  ؛كاألخبار اقط

 ا ووظائفيا:خامسًا: أىمية الصحافة الرياضية وأىدافي
 أىمية الصحافة الرياضية: .1

تنبع أىمية الصحااة الرياضية لمتكسع اي دائرة الميتميف الذيف يقبمكف عم  قراءتيا كمشاىدتيا، 
خاصة كأنيا تثير اىتماـ الجميكر اي أكساط القراء العاديف لير المتخصصيف، كيمكف تحديد أبرز 

 الرياضية عم  النحك التالي:العكامؿ التي أدت إل  تزايد أىمية الصحااة 

نظران لطبيعة الدكر كالكظيلة  ؛ف الصحااة الرياضية ىي أكثر الصحؼ المتخصصة جماىيريةإ .1
حيث ال تخمك  ؛التي تقكـ بيا، كىك دكر يستحكذ عم  اىتمامات قطاعات كبيرة مف الجميكر

صحيلة أك أم صحيلة عامة مف األبكاب كالصلحات الثابتة كأخبار الرياضة، حت  أف أم 
بيدؼ  ؛يضع المشراكف عمييا الصلحة الرياضية اي أكؿ اىتماماتيـ ؛مجمة عندما تصدر

 .(1 الحرص عم  تحقيؽ أكبر قدر مف التكزيع 

عد الصلحات الرياضية اي الصحؼ كالمجالت المتخصصة إحدل عناصر الجذب بكجو تي  .2
تساعد اللرد عم  تككيف رأيو اي مكضكع أك  ؛عاـ، ايي تقدـ معمكمات اي مجاؿ الرياضة

ىـ ىذا الرأم اي اكتساب قيمة ما، تعمؿ اعدة مكضكعات تتعمؽ بالرياضة، كيحتمؿ أف يس
 .(2 عم  تككيف اتجاىات اللرد نحك النشاط الرياضي 

نحػك نشػر الثقااػػة الرياضػية بػيف أاػراد المجتمػع كمحػك األميػػة  ميػـالصػحااة الرياضػية ليػا دكر  .3
ككػػذلؾ تػػدعيـ كترسػػيخ القػػيـ التربكيػػة كاالجتماعيػػة، مػػف جيػػة أخػػرل اسػػتثارة دااعيػػة  ؛يةالرياضػػ

 . (3 نحك ممارسة الرياضة مف خالؿ تككيف اتجاىات إيجابية نحك الممارسة الرياضية

كيقع االىتماـ بالصحااة الرياضية مف خالؿ الجماىير الرياضية الكاسعة، ضمف إطار اليكايػة  .4
ال  ؛المكقػػؼ مػػف الحػػدث الرياضػػي، بالنسػػبة لمجمػػاىير الكاسػػعة اج، كمػػا أفٌ أك العاطلػػة أك المػػز 

تػتحكـ بػو اػي كثيػر  ؛بػؿ ىػك يخضػع إلػ  عكامػؿ متعػددة ؛تحدده قكانيف العمػـ كالػذىف كالمنطػؽ

                                                           

 (.198ص( شليؽ، الصحااة المتخصصة المطبكعة كاإللكتركنية رؤل جديدة  1 
 (.50ص( اللميت، كاقع الصلحات الرياضية اي الصحؼ اليكمية اللمسطينية  2 
 (. 51ص( اللميت، مرجع سابؽ  3 
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أك  ،أك قكميػة ،ر رياضػية كمػا يكػكف لالبػان مجػاالن لنشػاطات سياسػيةيػمف األحياف، اعتبارات ل
 .(1 مية متعددة أك إقمي ،أك طائلية ،عرقية

الجمػاىير كتزكيػد  ،الصػحااة الرياضػية أصػبحت قػادرة عمػ  التاييػر كالتكجيػو كيرل الباحػث أفٌ 
بػػؿ ذىبػػت إلػػ  أبعػػد مػػف  ؛مجػػرد ىكايػػة كترايػػو لػػـ تقتصػػر عمػػ بالملػػاىيـ كاألاكػػار الرياضػػية، ك 

تعمػػؿ مػػف جميػػكر كالقػػراء كالمتخصصػػيف، التػػي مػػف خػػالؿ التكسػػع اػػي دائػػرة الميتمػػيف  ،ذلػػؾ
 نشر الثقااة الرياضية بيف أاراد المجتمع.رىا عم  ك بد

 أىداف الصحافة الرياضية: .2

يمكف تكجييو إل  حياة سميمة،  ؛جاتاشباع ىذه الحإنساف كائف حي لو حاجاتو، كعف طريؽ اإل
 :(2 مصحااة الرياضية مجمكعة مف األىداؼ كىي عم  النحك التاليلكمف ىذا المنطؽ 

 ؛حيث تقكـ بتزكيد الجماىير باألخبار التي تتضمف المعمكمات الالزمة ليا ؛اإلخبار كاإلعالـ .1
 لتككف حكمان عم  المكضكعات الرياضية.

 االىتماـ بنشر الرأم كالرأم اآلخر اي مختمؼ القضايا كالمكضكعات الرياضية. .2

 التاطية الكاممة لمبطكالت كاألحداث الرياضية المحمية كالعالمية. .3

 ح الرياضية كالبعد عف التعصب كالكراىية بيف أبناء الكطف. العمؿ عم  نشر الرك  .4

 التعرؼ بالقكاعد كالقكانيف المختملة ليلعاب الرياضية. .5

 التكجيو كاإلرشاد لياراد كالنكادم كالييئات كاالتحادات الرياضية. .6

 تكعية كتثقيؼ الجماىير رياضيان. .7
 وظائف الصحافة الرياضية: .3

 ،الرياضية مف مجتمع آلخر، كأيضان مف اترة زمنية ألخرل ىناؾ اختالؼ اي كظائؼ الصحااة
 كىي كما يأتي:

كتكض  داللتيا  ،ىي تقدـ األحداث أك المكضكعات الرياضية الشرح والتفسير والتحميل: .1
دراكيا ،المختملة  . (3 كتككيف كجية نظر أك رؤية حكليا  ،كتساعد القراء عم  ايميا كا 

                                                           

 (.182( خضكر، اإلعالـ الرياضي  ص1 
 (.52تساب السمكؾ الرياضي  ص( عبد الخالؽ، كسائؿ اإلعالـ كعامؿ مف العكامؿ المؤثرة الك2 
 (.156صياسيف، اإلعالـ الرياضي  ( 3 
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تككف أداة  يمكف لمصحااة الرياضية أفٍ  أفراد المجتمع الرياضي:تحقيق التكامل والترابط بين  .2
كالمشاركة اي النيكض  ،بانتماءاتيـ كرلباتيـ ،لمتكامؿ كالكحدة بيف أاراد المجتمع الرياضي

 .(1 بالرياضة عم  جميع المستكيات 

الذيف أثركا  ،تعريؼ األجياؿ المختملة باألبطاؿ الرياضييف نقل التراث الرياضي من جيل آلخر: .3
 .(2 المجتمع الرياضي بما حققكه مف إنجازات رياضية 

باعتبارىا كثيقة تاريخية مف خالؿ تسجيميا ليحداث كالكقائع الرياضية  التوثيق والتأريخ: .4
 .(3 المتالحقة 

تقكـ الصحااة الرياضية بالتخليؼ عف القراء مف قثار التكتر  :التسمية والترويح والترفيو .5
كمساعدتيـ عم  قضاء أكقات اراليـ بأساليب مناسبة تحقؽ ليـ المتعة  ،اليكميةكالمعاناة 

 .(4  كالثقااة الرياضية
حيث  ؛ىك الذم يتكقؼ عم  مقدار الحرية التي تتمتع بيا الصحااة الرياضية النقد والتعميق: .6

ناقش كت ،تقكـ بطرح كؿ اآلراء التي تعكس مختمؼ االتجاىات الرياضية اي المجتمع الرياضي
 .(5 كااة القضايا كالمشكالت الرياضية المثارة اي المجتمع

كذلؾ مف خالؿ تقديـ بعض المعمكمات الرياضية كالصحية التي تليد القارئ  تقديم الخدمات: .7
كاإلعالف عف  ،كأماكف اقامتيا ،مثؿ تعريؼ القراء بمكاعيد المباريات الرياضية ؛اائدة مباشرة

كأماكف انتظار السيارات اي حاؿ مشاىدة  ،سكاء اي اإلذاعة أك اي التملزيكف ،ذاعتياإمكاعيد 
 .(6 كتقديـ بعض االستلسارات اي مجاؿ الطب الرياضي  ،المباريات مف المالعب

                                                           

 (.52( اللميت، مرجع سابؽ  ص1 
 (.106صعبد الرحيـ، اإلعالـ الرياضي   ،( عكيس2 
( حااظ، الصحااة الرياضية كعالقتيا بصنع القرار اي االندية كاالتحادات الرياضية بجميكرية مصر العربية  3 

 (.19 ص
 (.52المرجع السابؽ  ص( حااظ، 4 
 (.156ص  ياسيف، مرجع سابؽ( 5 
 (.107( عكيس، عبد الرحيـ، اإلعالـ الرياضي  ص6 
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حيث تقكـ الصحااة الرياضية اي المجتمعات  التنقيب عن الفساد وكشف النحرافات: .8
كمحاكلة الكشؼ  ،تحادات كالييئات الرياضية المختملةالديمقراطية بدكر الرقيب عم  األندية كاال

 .(1 عف االنحرااات التي قد تحدث بيا 

 :(2)وبينما يحدد أمين الساعاتي وظائف الصحافة الرياضية كالتالي 

 النشر كىي الكظيلة األكل  . .1

 التقكيـ عف طريؽ النقد البناء. .2

 تنمية كتطكير كبناء الكياف الرياضي. .3

 الرياضة. زيادة قاعدة مجتمع .4

 الدعكة إل  تحقيؽ المنجزات كاإلسياـ اييا. .5

مف  ةأىمية كأىداؼ ككظائؼ الصحااة الرياضية مستكحا كمف خالؿ ذلؾ يرل الباحث أفٌ    
بر عف جاءت الصحااة الرياضية لكي تعٌ  كظائؼ كأىمية كأىداؼ اإلعالـ بشكؿ عاـ، كلكفٍ 

ات الرياضية اي الصحؼ كالمجالت، كتؤكد التي تنشر اي الصلح ،الملاىيـ الرياضية اإلخبارية
 أيضان عم  قكة دكرىا اي المجاؿ الرياضي.

 سادسًا: موضوعات الصحافة الرياضية ولغتيا وجميورىا:
 موضوع الصحافة الرياضية:  .1

 ؛الرياضة كلمسلة، ككنظرية، ككممارسة، ككجميكر، ككصناعة، ككيكاية، ككتجارة، ككتربية،...إلخ
ىي مكضكعات الصحااة الرياضية، كلكف بالرلـ مف التطكر النكعي كالشامؿ كالعميؽ الذم شيدتو 

كلـ تصب  كما ىك مطمكب حاجة كضركرة، كما ىك الحاؿ  ،اإنيا لـ تتجذر كما يجب ؛الرياضة
الحد بالنسبة لمصناعة، كالتجارة، كالزراعة، كالتعميـ، كاليندسة، كالطب، كما زالت الرياضة إل  ىذا 
 كأفأك ذاؾ، تقع ضمف صناعة الترايو، كما زاؿ النظر إلييا بحاجة إل  مزيد مف التعميؽ كالجدية، 

ما زالت تلصمو مسااة كبيرة عف التجذر اي ذىف  ؛المكضكع الرياضي كبالرلـ مف جماىيريتو
القارئ لير المتخصص بالرياضة، كما زالت ثمة حكاجز كعقبات تحد مف رسكخو اي كجداف 

                                                           

 (.107( عكيس، عبد الرحيـ، نلس المرجع  ص1 
 (.21( الساعاتي، أزمة الصحااة الرياضية األسباب كالعالج  ص2 
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كبالتالي الرسكخ اي كعي ككجداف القارئ  ؛ارئ، ايك بحاجة إل  مزيد مف النضر كالبمكرةالق
 . (1)ينتقؿ مف مرحمة اليكاية كالتسمية كالترايو، إل  مرحمة الحاجة كالضركرة  مف أجؿ أفٍ  ؛المعاصر

 لغة الصحافة الرياضية: .2
يختمؼ عف اف الكتابة العممية، حيث تعتمد األخيرة  ؛أك اف الكتابة الصحلية ،إف التحرير الصحلي

أصحاب التخصص الدقيؽ،  التي ال يليميا إالٌ  ،عم  المصطمحات العممية أك اللنية المحددة الدقيقة
كتخاطب  ،التي تعتمد عم  الخياؿ كالباللة الملظية كاالستطراد ،كما كتختمؼ عف الكتابة األدبية
بينما التحرير الصحلي كلف  ؛ئ يبحث عف متعة جمالية كاكريةمشاعر المستقبؿ كتتكجو إل  قار 

أك الماة الكسط  التي يسمييا البعض بالماة  ،كتابي يعتمد عم  األسمكب العممي المتأدب
أك الماة اإلعالمية ذات األسمكب الصحلي أك اإلعالمي الذم يليمو قارئ الصحيلة  ،الصحلية

 .  (2 المتميزة التي يتـ مف خالليا نقؿ المضمكف الصحلي العادم، كذات أشكاؿ أك القكالب اللنية 

كاي ضكء طبيعة الصحيلة ككسيمة اتصاؿ ليا سمات معينة كشكؿ مطبكع يصدر بصلة دكرية، 
تخاطب جماىير متنكعة االىتمامات كالسمات اي السف كالجنس، كالمستكل التعميمي، كالمينة، 

كف القكؿ أف ىناؾ أسمكبان كتابيان أك لاكيان كأسمكبان يتبع ميي  ؛كالمكقع الجارااي، كالمستكل االجتماعي
لو محدداتو كسماتو  ؛اف التحرير الصحلي، أك بمعن  قخر ىناؾ ما يسم  باألسمكب الصحلي

 ،كرياضة بدنية ،مف عمكـ :كمقتضياتو، ايجب ىنا كجكد لاة خاصة لكؿ باب مف أبكاب الصحيلة
يخمؽ مف الماات لاة  ـ جرا، كعم  الصحلي أفٍ كىمٌ  ،كقضاء ،كمكسيق  ،كانكف ،كبكرصة ،كمكضة

كلكف كؿ مف لو  ؛أال يخاطب مجمكعة معينة مف الجميكر  عماحدة سيمة يليميا جميكر القراء، ك 
 .(3 اىتماـ بمكضكع ما 

ايما يتميز الحدث الرياضي بالديناميكية كالحرية كالصراع، كيتميز الجميكر الرياضي كما رأينا 
نلعالية كالحيكية، كقد ترؾ ذلؾ كمو قثاره البالاة عم  لاة كأسمكب كملردات التحرير بالمزاجية كاال

الصحلي اي مجاؿ الرياضة، كمف أبرز سمات لاة الصحااة الرياضية، الحيكية كالعلكية، 
كثرة المصطمحات اللنية الخاصة بالماة، كأيضان كثرة األللاظ التي ك كالرشاقة، كالبساطة، كالجاذبية، 

                                                           

 (.73 ص حااة كاإلذاعة كالتملزيكفدراسة عممية لمتحرير الرياضي اي الص ( خضكر، اإلعالـ الرياضي1 
 (.5( عبد المجيد، اف التحرير الصحلي لمجرائد كالمجالت  ص2 
 (.7( عبد المجيد، مرجع سابؽ  ص3 
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ر عف الصراع كالمنااسة  اليزيمة، النصر، السحؽ، القذؼ، الصكاريخ، الضربات، التحطيـ، تعبٌ 
 .(1 التلكؽ( 

ىي نكع مف  ؛كالمكضكعات الرياضية التي يتـ تحريرىا مف خالؿ األشكاؿ الصحلية المختملة
تاب كمحررم كي  كليذا نجد أفٌ  ؛المكضكعات الخليلة التي تيدؼ إل  تسمية كتثقيؼ القارئ

مقارنة بايرىـ مف  ؛يممككف حرية أكثر عند تحرير مكضكعاتيـ الصحلية ؛لصلحات الرياضيةا
 . (2 الكتاب كالمحرريف اي األقساـ األخرل الصحلية 

كىي  ،مجمكعة مف التكصيات اي الكتابة الصحلية الرياضية (ااركؽ أبك زيد كيضع الدكتكر 
 :(3 كاآلتي

 الكتابة الصحلية.الحرص عم  البساطة كالكضكح اي لاة  .1
 مراعاة القدرات الثقااية المختملة. .2
 اي الكتابة الرياضية.االستعانة بأسمكب اإلثارة  .3
 االبتعاد عف خمؽ اتنة بيف جماىير األندية المختملة. .4
 التركيز عم  إثارة المنااسة بيف األندية كالالعبيف كاالبتعاد عف إثارة التعصب. .5

يككف عم  درجة كبيرة مف اإلبداع اي  المحرر الرياضي أفٍ كليذا يرل الباحث أنو يجب عم  
يليميا الجميكر الذم يتطمع  ؛حت  يستطيع أف يقدـ مادة صحلية مناسبة ؛استخداـ الماة كاألللاظ

كيرجع ذلؾ  ؛ـ بالبساطة كالكضكح اي لاة الكتابة الرياضيةيتسٌ  ؛دائمان إلي أسمكب إبداعي متميز
راء لمصلحات الرياضية رياضية مف محدكدم الثقااة، مع العمـ بكجكد قي راء الصلحات المعظـ قي  ألفٌ 

 عم  مستكيات ثقااية مرتلعة. 
 جميور الصحافة الرياضية: .3

خر بالكيلية ؛ يختمؼ كؿ ارد ايو عف اآلخميط متبايف مف األاراد جميكر الصحااة الرياضية إفٌ 
ال بد مف دراسة  ؛صلحة رياضية التي يستقبؿ اييا األحداث الرياضية، اعند التخطيط إلعداد

 ،لمتعرؼ عم  اىتماماتو كاحتياجاتو كرلباتو ؛ؼب أك الجميكر المستيدى خصائص الجميكر المخاطى 
تقدـ  فٍ أحت  يمكف اختيار المكضكعات الرياضية التي يمكف  ؛كالماة الصحلية التي تتناسب معو

شباع رلباتو إكبالتالي يمكف مف خالؿ ذلؾ  ؛سمكب المعالجة الذم يتناسب معوأككذلؾ اختيار  ،لو
                                                           

 (.74( خضكر، مرجع سابؽ  ص1 
 (.143( عكيس، عبد الرحيـ، اإلعالـ الرياضي  ص2 
 (.96( أبك زيد، الصحااة المتخصصة،  ص3 
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بؿ كاستمرار متابعتيـ  ؛بما يضمف زيادة قاعدة القراء كالميتميف بيذه الصلحة ؛كميكلو كاحتياجاتو
 .(1 لما تقدمو ىذه الصلحة مف مكضكعات رياضية مختملة

 :(2 الجميكر الرياضية عم  النحك التالي يمكف تحديد أبرز سمات

كاؽ معايير السف، كدرجة االىتماـ، كمستكل  ،كلير متجانس ،كمتنكع ،كاسع ،جميكر ضخـ .أ 
 التذكؽ كاإلدراؾ.

 يسع  لالطالع عم  األحداث الرياضية كيبحث عنيا. ،إيجابي ،جميكر مبادر .ب 

كيتابع األجداث  ،يعرؼ القكاعد كاألنظمة ،كمطمع ،انتقادم ،كمتابع ،كميتـ ،جميكر معني .ج 
 كاألسماء كالظكاىر.

 مف الصعب إرضاؤه، ردكد اعمو اكرية كحادة كقكية. ،متقمب ،عاطلي ،انلعالي ،مزاجيجميكر  .د 

 كمثير كسطحي، كشخصي. ،كقني ،كاكرم ،جميكر تيتـ شرائ  كاسعة منو بما ىك إخبارم .ق 

 جميكر شاب، الكتمة الرئيسية مف الجميكر تككف مف الشباب. .ك 

 بالضركرة رياضية.جميكر متحيز، حدد مكاقلو مسبقان، كالعتبارات ليست  .ز 
 

 سابعًا: مصادر الصحافة الرياضية: 
كلكنيا مف نسير كاحد إل  حد كبير،  ؛الحصكؿ عم  المصادر الصحلية الرياضية متنكعة إفٌ 

 : (3 عم  النحك اآلتيكيمكف إيجازىا 
كممارسي  ،مف العبي األندية ميمة عم  معمكمات رياضية يحصؿ المحرر الالعبون: .1

 نيا كاللردية.الجماعية مً مختمؼ الرياضات 
باعتبارىـ المدراء اللعمييف لممباريات  ؛لممعمكمات الرياضية ميمان : يعد الحكاـ مصدران الحكام .2

 عم  أرضية الممعب.كاألكثر دراية بما يجرم  ،الرياضية
ككنو مسئكالن مباشران  ؛لممعمكمات الرياضية الميـ: أصب  المدرب بمثابة المصدر المدربون .3

 كما يجرم داخؿ أركقتيا. ،عف اللرؽ كاألندية الرياضية

                                                           

 (.128اإلعالـ الرياضي  ص( عكيس، عبد الرحيـ، 1 
 (.25( عكيس، عبد الرحيـ، مرجع سابؽ ص2 
 (.80( أبك زيد، الصحااة المتخصصة  ص3 
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عد مسئكلك األندية كاالتحادات الرياضية مصدران : يي مسئولو األندية والتحادات الرياضية .4
 المختملة.رسميان لممعمكمات الرياضية 

كمتابعتيـ المستمرة لكاقع : مع اقتراب الجماىير مف العبي األندية جميور الفرق المختمفة .5
لممعمكمات الرياضية  ميمان أصب  الجميكر مصدران  ؛كما يجرم داخؿ أركقتيا ،اللرؽ

 كاألخبار الجديدة.

ضػػػػركرة ك ايجػػػػب عمػػػػ  المحػػػػرر الرياضػػػػي الػػػػذم يعمػػػػؿ عمػػػػ  تاطيػػػػة األحػػػػداث الرياضػػػػية، 
و، ككػػػػذلؾ ككػػػػؿ المعمكمػػػػات المتعمقػػػػة بػػػػ ،الحصػػػػكؿ عمػػػػ  بيانػػػػات كتلاصػػػػيؿ خاصػػػػة بتمػػػػؾ األحػػػػداث
ككيػػؼ يػػتـ، كمتػػ ، كأيػػف، كليػػر ذلػػؾ مػػف  ،الظػػركؼ المحيطػػة بالحػػدث، كالشخصػػيات المرتبطػػة بػػو

 ؛المعمكمػػػات التػػػي تجعػػػؿ الحػػػدث الرياضػػػي يمتمػػػؾ المقكمػػػات كالعناصػػػر التػػػي تجعمػػػو صػػػالحان لمنشػػػر

ميف تككف لممحرر الرياضي عالقات كثيقة بأكبر عدد مف المسؤكليف عػف الرياضػة كالعػام اينباي أفٍ 
يكػػكف المحػػرر دائػػـ التػػردد  سػػكاء كػػانكا مػػف الالعبػػيف أك المػػدربيف أك اإلداريػػيف أك الحكػػاـ، كأفٍ  ،بيػػا

كمػع ذلػؾ  ،كمعراػة خلاياىػا كمشػكالتيا كقضػاياىا ،كيسػع  لمتابعػة أخبارىػا ،عم  النكادم الرياضػية
طمػب جيػػدان كتت ،تبقػ  المصػادر الرياضػية لممحػرر الصػػحلي عمميػة ليػر سػيمة كمػػا يتصػكر الػبعض

 .(1 كعالقات كثيقة مع أصحاب القرار الرياضي كصانعيو  ،مضنيان 

  

                                                           

 (.92( الخصاكنة، الصحااة المتخصصة  ص1 
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 المبحث الثاني:
 الصورة الصحفية: نشأتيا وأىميتيا وأنواعيا ووظائفيا 

 وخصائصيا ومصادرىا.
 ،كأنكاعيا ،كأىميتيا ،كتطكرىا ،كنشأتيا ،مف حيث تعريليا ؛يتناكؿ ىذا المبحث الصكرة الصحلية

كمصادرىا، كما تقدمو الصكرة الصحلية مف تلسيرات كمعمكمات مف حيث  ،كخصائصيا ،ككظائليا
ساعدت عم  تعاظـ دكرىا  ؛الشكؿ كالمضمكف، كما تبعو ذلؾ مف تطكرات عممية تكنكلكجية

 كمكانتيا كانتشارىا بشكؿ كبير جدان اي الصحؼ كالمجالت العالمية كالمحمية. 

 أوًل: تعريف الصورة الصحفية:
تعريؼ  ،كضكحان كشمكالن  تكلكف أكثر ىذه التعريلا ؛العديد مف التعريلات لمصكرة الصحلية تكجد

الذم يرل أنيا "الصكرة اللنية، البيضاء كالسكداء أك الممكنة، ذات المضمكف الحالي  (محمكد أدىـ 
 الميـ، الكاض  كالجذاب، كالمعبرة كحدىا أك مع ليرىا، اي صدؽ كأمانة كمكضكعية، اي ألمب
األحكاؿ، عف األحداث أك األشخاص أك األنشطة أك األاكار أك القضايا أك النصكص كالكثائؽ، أك 
المناسبات المختملة المتصمة لالبان بمادة تحريرية معينة، تنشرىا أك تككف صالحة لمنشر عم  

سير أك تكزعيا ككالة أنباء أك صكر، عم  سبيؿ التأكيد كالتكضي  كالتل ،صلحات جريدة أك مجمة
كالقابمية لمقراءة كاإلمتاع كالمؤانسة كزيادة التكزيع،  ،كالدعـ كاإلضااة كللت األنظار، كزيادة االىتماـ

ان انيان اتصاليان كايمان لكظيلتيا، ككمعمـ كركيزة إخراجية، تمتقطيا عدسة مصكرىا بطريقة تعكس حسٌ 
اة المحرر، أك الككاالت أك مف أك بطريقة يدكية أك اجائية أك تحصؿ عمييا بمعر  ،بعد إعداد خاص

أك تككف  ،ف قرب، كلالبان ما تككف إخباريةمر، أك مف يتصؿ بمكضكعيا مصدر محترؼ، أك حي 
كتقدـ بكاسطة أحد  ،أك كثائقية، كقد تككف قديمة متجددة األىمية ،أك جمالية ،أك تلسيرية ،تسجيمية

الصكر الخاص بكسيمة النشر، أك  ىذه المصادر  نلسيا، أك بمعراة مركز المعمكمات، أك أرشيؼ
أك أم رساـ قخر ما  ،دكر المحلكظات كالكثائؽ كما قد تككف مرسكمة بريشة أك قمـ الرساـ الخاص

 .(1 دامت مناسبة"

، ايعرايا بأنيا "الصكرة الصحلية الممتقطة لمتدليؿ عم  حكادث معينة كتكثيقيا، مكجية (الراتب ا أمٌ  
كالتعبير  ،البديية كالحركة اي التقاطيا، الارض منيا تدعيـ الحقيقةلمجميكر، تعتمد عم  سرعة 

ثارة اىتماـ القارئ بو"  ،ا مف جانب الشكؿ اارضيا جذب االنتباه إل  المكضكعأمٌ  .عف اآلراءى   . (2 كا 

                                                           

 (.27ص( محمكد، الصكرة اإلخبارية: دراسات اي الصحااة المصكرة  1 
 (.69ص( الراتب، التصكير الصحلي  2 
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أك أنيا شكؿ جامد ينقؿ  ،بأنيا "تجميد لحظة مف الزمف ؛، الصكرة اللكتكلرااية(النجار كيعرؼ 
أك حاؿ ما ربما كاف مكجكدان، كربما ما زاؿ حاضران، ايي كمضة التسجيؿ لمشكؿ بمختمؼ  ،لحظة

 . (1 كتتاير باختالؼ الزماف كالمكاف" ،صكره كحاالتو
" بأنيا جمع David Prakelخر لممصكر الصحلي كاألكاديمي "ديليد براكؿ كىناؾ تعريؼ ق

ة، كعممية التصكير الصحلي تككف عممية بدالن مف الكممات المكتكب ؛األخبار عف طريؽ الصكرة
تيدؼ  مقصكدة مع عنصرم التكقيت كالمكضكعية الملترضة، كيجب عم  الصكرة الصحلية أفٍ 

 .(2 أك تككف جزءان مف مقالة مصكرة ،لسرد قصة
بأنيا عبارة عف تسجيؿو النتلاضة أك حركة حصمت،  ؛كما تعرؼ الصكرة الصحلية بمليكميا الشامؿ

الذم يتأثر بالضكء داخؿ حجرة  ،كتثبيتيا عم  الشريط الحساس ،التصكير بالتقاطيا تقكـ عدسة قلة
الزمف قد  يحس المرء أفٌ  ؛كاي زمف أقؿ مف الثانية، كبعد طبعيا كتكبيرىا عم  الكرؽ ،مظممة

 .(3 كلـ يعد يتحرؾ  كيتقدـ ،تكقؼ عند تمؾ الحركة
يصاؿ األاكار كالمكضكعات ،الصكرة الصحلية تعمؿ عم  جذب االنتباه كيرل الباحث أفٌ  مف  ؛كا 

تساعد اي تدعيـ الحقيقة، كأيضان مف حيث التأثيرات  ،كأشكاؿ ،كألكاف ،خالؿ ما تتضمنو مف حركة
التي تثير األحاسيس كالمشاعر عف طريؽ تكقؼ لحظات مف الزمف بكاسطة قلة التصكير 

 "الكاميرا".

 الصورة الصحفية وتطورىا:   ثانيًا: نشأة
كانت الصكرة أكؿ شيء لجأ إليو اإلنساف البدائي لمتعبير عف نلسو كعف أاكاره، اقد عرؼ اإلنساف 

يعرؼ الكتابة، كقد ترؾ لنا اإلنساف القديـ صكره التخطيطية عم  جدراف الكيكؼ؛  الصكرة قبؿ أفٍ 
لتحكي قصة الحضارة عم  مختمؼ العصكر اي األزمات السحيقة، اقبؿ اختراع الصكرة 

يقكمكف بعمؿ التصكير اليدكم،  الذيفكاف اللنانكف ىـ  ؛كظيكر التصكير الصحلي ،اللكتكلرااية
كرسـ صكر تخطيطية لو، ثـ تنقؿ إل  الخشب الذم  ،اف الحادث أك الخبركذلؾ باالنتقاؿ إل  مك

حيث كانت الصكر عم   ؛كعرات الصحؼ تمؾ الطريقة اي القرف الماضي ،عد لمحلر، ثـ الطبعيي 
كتضاط عم  الصلحات إل  جانب المتف  ؛ثـ تامس اي الحبر ؛شكؿ خطكط تحلر اي كتؿ خشبية

اي تاريخ ميمان كير التي مثمت حدثان خطيران أحدث انقالبان أك النص، حت  تـ اكتشاؼ قلة التص
 . (4 الصحااة 

                                                           

 (.32ص( النجار، التصكير الصحلي الليممي كالرقمي   1 
 2 )The Visual Dictionary of Photographt (187P) Prakelk،David  
 (.275ص( الصكيعي،  اإلخراج الصحلي كالتصميـ بيف األقالـ كاألاكار كالحكاسيب  3 
 (.23ص( النجار، التصكير الصحلي الليممي كالرقمي  4 
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ىذه الطريقة كانت بطيئة كعقيمة، ثـ جاءت الثكرة الصناعية كاخترعت قلة  كمف الكاض  أفٌ 
يسجؿ عم   اأصب  مف السيؿ عم  مف ال يجيد الرسـ أفٍ  ؛ثـ أتت الصكرة اللكتكلرااية ،التصكير

كما أمكف أيضان نسخ صكرة اي كقت  ،تشبو الكاقع إل  حد كبير ،ليشياء لكح اكتكلرااي صكرة
. كاليكـ بات (1 إذا ما قكرف األمر بما كاف قبؿ اختراع قلة التصكير  ،كبتكاليؼ قميمة ،قصير

التصكير اللكتكلرااي يندرج ضمف األمكر األساسية لملرد، ككنو يعد حاجة ماسة اي تسجيؿ 
كتكثيؽ الحقائؽ أك  ،الرسمية، كيشكؿ حاجة أيضان اي إشباع الرلبات المناسبات الرسمية كلير

 المكاقؼ الممحة، أك المناسبات كاألحداث الميمة، التي نرلبيا كنتكؽ إلييا.

التصكير اللكتكلرااي لو دكر ااعؿ كميـ اي كؿ العمكـ المتطكرة كالمتقدمة، كلو دكر اي  كما أفٌ  
ىـ اي تطكر استخدـ كبشكؿ ملركط لمعديد مف المجاالت التي تستقدـ كؿ التقنيات الحديثة؛ ألنو ي

 .(2 العمكـ كالتقنيات اي الحياة 

شكمت قنذاؾ أحد أىـ التطكرات  ؛كمع اختراع العممية التي سميت الحقان بالتصكير اللكتكلرااي 
التي ليرت مف الليـ كالكعي البشرم، امع اختراع التصكير اللكتكلرااي الذم عرؼ بػ 

 أصب  بإمكاف البشر أفٍ  (ـ1839 "الديايركتايب" نسبة إل  "دالير" أحد مخترعي التصكير العاـ
لـ تنج  المكحات  ،ظيةبكؿ ما يحممو ذلؾ الماضي مف تلاصيؿ لح ،يحتلظكا بالماضي ميكانيكيان 

الزيتية كال الذاكرة البشرية بنقميا مف قبؿ، لقد كاف لمتصكير القدرة عم  حلظ الماضي سكاء أكاف 
اللردم أـ الجماعي التاريخي العاـ، كبالتالي من  الكجكد المستمر لحظات مضت مثبتان  ،الماضي

كىك الكاتب  ،معاصرم االختراعبذلؾ أحداثان تستطيع أجياؿ الحقة عدة رؤيتيا، كلعؿ كصؼ أحد 
يشكؿ خير كصؼ  ؛ة ذات ذاكرةقاألمريكي "أكليلر كينديؿ ىكلمز" لمصكرة اللكتكلرااية باعتبارىا مر 

لطبيعة ىذا االختراع الجديد، االصكرة أك المرقة بحسب التعبير كانت تمتمؾ عم  األقؿ نظريان القدرة 
كانية رؤية أناس كشعكب كأماكف بعيدة جدان كاي الكقت ذاتو جعمت إم ،عم  حلظ الحاضر ليبد

تبر نتيجة لبعده الجارااي أك بينما كانت مالمحيا ايما سبؽ تنتمي إل  عالـ أعي  ،ممكنة ككاقعية
 .(3 الزمني جزءان مف عالـ الخياؿ 

تشؽ طريقيا إل  عالـ اإلعالـ كالصحااة اي العاـ  كاستطاعت  الصكرة الصحلية كألكؿ مرة أفٍ 
" ككاف يعمؿ محاميان عندما Roger Fentonعم  يد العالـ البريطاني "ركجر انتكف  (ـ1855 

، التي استمرت اي  رحؿ قنذاؾ إل  المنطقة الكاقعة بيف الحدكد الركسية التركية، ليصكر حرب القـر
                                                           

 (.8صالصكرة الصحلية دراسة انية  ( عمـ الديف، 1 
 (.24-23ص( النجار، مرجع سابؽ  2 
 (.14ص( نصار، لقطات ماايرة: التصكير المحمي المبكر اي امسطيف  3 
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 (300  ، كمعو ما يزيد عف(ـ1856 ، كعاد مف رحمتو عاـ(ـ1856 حت  (ـ1853 اللترة مف
ككسائؿ كأساليب النقؿ كالتنقؿ  ،ة لمجنكد القتم ، كبعض الخدمات اإلدارية كالقياديةصكرة اكتكلرااي

 أثناء الحرب، كلـ تمكنو قلة التصكير المتاحة قنذاؾ مف تسجيؿ كقائع العمميات العسكرية مف كرٌ 
، حيث كانت الكاميرا تتطمب مدة الخمس دقائؽ إلتماـ عممية التعريض الصحي ، األمر الذم كارٌ 
يسم  بإمكانية تجميد حركة األىداؼ المتحركة، كلذلؾ جاءت صكر "ركجر انتكف" مجرد صكر  ال

قياسان عم  المحددات العممية لمصكرة الصحلية الصالحة لمنشر،  ؛كلـ تكف صكران خبرية ،تسجيمية
أكؿ مصكر صحلي اي العالـ، كأكؿ مف مارس التصكير الصحلي،  (ركجر انتكف كرلـ ذلؾ يعد 

ظيرت أكؿ صكرة اكتكلرااية منشكرة اي صحيلة "الديمي جراايؾ  (ـ1880 مارس عاـ (4 كاي
The Daily Graphic  اي نيكيكرؾ، ككانت باىتة السكاد، كرديئة الطباعة ضعيلة التبايف إل ،"

ف ظير اييا بعض مف التدرجات الظمية اي الصكرة اللكتكلرااية إل  درجات مناظرة  حد كبير، كا 
 .(1 اي الطباعة 

بكاسطة جياز  ؛، تـ تطكير تقنية نقؿ الصكر اللكتكلرااية سمكيان ألكؿ مرة(ـ1921 كاي عاـ 
، مما أتاح إمكانية نقؿ الصكر عف بعد بالسرعة ذاتيا، التي تنقؿ بيا المادة Telephot""التميلكتك 

ر بظيك  (؛ـ1950  –(ـ1930 الخبرية المكتكبة، كاكتمؿ العصر الذىبي لمتصكير الصحلي عاـ
التي تعتمد عم   ،كالذم تمثؿ اي بعض المجالت كالجرائد المصكرة ،تيار الصحااة المصكرة

 Pictureمثؿ مجمة "بيكتشر بكست  ؛الصكرة اللكتكلرااية بشكؿ أكبر مف اعتمدىا عم  النص
Post اي لندف، "كباريس ماتش ، ""Paris Match اي باريس كجريدة "الديمي ميركر ،The 

Daily Mirror،"  اي لندف، كجريدة "الديمي جراايؾ"The Daily Graphic اي نيكيكرؾ، األمر ،
 .(2 الذم انعكس عم  العناية بالصكرة كمان ككيلان، يكميان كأسبكعيان عم  صلحات الجرائد كالمجالت 

ظيكر البث التملزيكني، التي  عقبظيرت تقنية التصكير الرقمي، كذلؾ عم   ـ(1950 كبعد عاـ
تقكـ بتحكيؿ الصكرة الضكئية إل  حزمة مف اإلشارات الكيربائية الرقمية، لتطكر بعد ذلؾ الكاميرا 
الديجيتاؿ اي اترة الستينيات، كتظير أنكاع جديدة منيا، كبحمكؿ السبعينيات قامت شركة "ككداؾ" 

رلـ كجكد  ؛رت الكاميرات الديجيتاؿ بشكؿ أكبربإنتاج أكؿ كاميرا رقمية، كمع بمكغ التسعينيات تطك 
الكاميرات اللممية السابقة اي نلس الكقت،  كمع دخكؿ األللية الثانية الجديدة، أصبحت الكاميرات 

كظيرت الشركات المنااسة التي تقكـ بصناعة أنكاع كمكديالت مختملة مف  ،الرقمية منتشرة جدان 
لمحترايف، كبأسعار مرتلعة، مثؿ كاميرات " كانكف الكاميرات الرقمية، منيا ما ىك خاص با

                                                           

 (.33( النجار، التصكير الصحلي الليممي كالرقمي  ص1 
 (.34( النجار، مرجع سابؽ  ص2 
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Canon كنيككف ،NikonK  كسكنيSony كاكجي ايمـ ،Foje Felm  إلخ .. كمنيا ما ىك "
 .(1 بأسعار اي متناكؿ الجميع، ككاف ذلؾ نياية العمؿ بالكاميرا اللممية التقميدية القديمة تجارٌم 

، (1908 يكليك (28 كرة اكتكلرااية اي الصحؼ ايبالنسبة لمصحااة العربية، ظيرت أكؿ صا كأمٌ 
 (4 اي كبعد ذلؾ جاءت صحيلة "جريدة العرب" العراقية ؛(2 ككانت اي صحيلة "الجريدة المصرية" 

مف حيث استخدميا لمصكرة الصحلية، ككما استخدمت صحيلة "السعادة" الماربية (1917 تمكز
السلارة اللرنسية اي أربع صلحات، ككانت ، كالتي أصدرتيا (1918 اي عاـالصكرة الصحلية 

معركاة بكالئيا لالستعمار اللرنسي اي المارب، كاستخدمت صحيلة "أـ القرل" السعكدية الصكرة 
، ككانت عبارة عف صكرة لمممؾ عبد العزيز، حيث طبع أكؿ عدد مف (1924 عاـ  ؛الصحلية

صحيلة الرسمية لمحككمة السعكدية، الصحيلة بعد دخكؿ الممؾ عبد العزيز مكة المكرمة، كتعد ال
ككانت أكؿ صحيلة امسطينية تستخدـ الصكرة الصحلية  ،أما امسطيف كانت تحت الحكـ العثماني

، ككانت الصحيلة األكثر انتشاران اي المدف اللمسطينية، (1934 ىي صحيلة "الدااع" اي نيساف
 .(3 بلعؿ االنتماء اإلسالمي لصاحبيا "إبراىيـ الشنطي" 

العصر الذىبي اي عممية إنتاج الصكرة اللكتكلرااية الرقمية (، ىك 1986 العاـ تبر كيع
ما تتميز بو ىذه الصكرة ، كيرجع ذلؾ لً (4  الديجيتاؿ(، كاالنتياء مف العمؿ بالطريقة التقميدية القديمة

الحاسكب بطابعيا التقني كالرقمي كاالاتراضي، كمف ثـ ايي صكرة متطكرة كعصرية، يتحكـ اييا 
 ؛سر، اال يمكف االستاناء عنيا إطالقان التايير التحكيؿ، بطريقة سيمة كمرنة كسريعة، كيي أك  بالتثبيت

 . (5 كدكرىا اإلعالمي كالتكنكلكجي الكبير ،نظران ألىميتيا التقنية

مف خالؿ  كمراحؿ تطكره المتعاقبة ،اختراع التصكير اللكتكلرااي يرل الباحث أفٌ  ،كمما سبؽ
بدكره إل  تكاير الجيد كالعناء عم  المصكريف  أدلٌ  ؛لية كاإللكتركنيةاالستعانة بالحاسبات اآل

ف العامميف اي الصحؼ كالمجالت، ككاف لو الشأف الكبير عم  تعاظـ كعم  المخرجي ،الصحلييف
 دكر اإلعالـ كالصحااة االمطبكعة، كعم  جميع مناحي الحياة األخرل بشكؿ عاـ.

 

                                                           

 لمديجتاؿ  مدكنة(.( حكاس، رحمة تطكر التصكير مف األبيض كاألسكد 1 
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 لثًا: أىمية الصورة الصحفية:ثا
كلرااية بشكؿ عاـ، أىميا ما ىناؾ عدة عكامؿ ساعدت عم  تعزيز كتدعيـ أىمية الصكرة اللكت

 :(1 يأتي

بحكـ قدرتيا عم  تجسيد  ؛قدرة عم  جذب االنتباه كاثارة االىتماـ كاستثارة الرلبة عند المشاىد .1
كاختزاؿ كتركيز الحركة كتجميدىا بشكؿ معبر، كأىمية تمؾ العممية اي التعبير كالتسجيؿ 

 كالتكثيؽ كاإلعالـ.

التطكرات الراىنة اي تكنكلكجيا التصكير اللكتكلرااي المتمثمة اي تطكير قالت التصكير  .2
تركيب مكاتير أك أجيزة لمتصكير  بدءان مف ،مف حيث الحجـ كسيكلة االستعماؿ ؛اللكتكلرااي

دخاؿ عنصر اآللية اي ضبط الكاميرات مف حيث اتحة العدسة كسرعة الاالؽ،  ،المستمر، كا 
كتطكير خدمات التصكير كاألاالـ، كعممية المعالجة  التحميض، التخليؼ، الطباعة، التثبيت 

ركنية اي تكجيو عمؿ قالت التمميع، كالتكبير كالتصاير(، كاالستعانة بالحاسبات اآللية اإللكت
المعالجة كالطباعة كضبطيا، بحيث أصبحت كؿ خطكات انتاج الصكرة تعمؿ بشكؿ مبرمر 

 مخطط ، لتحسيف انتاج الصكرة.

باالستعانة بالتطكرات  ،خر كقت التقاطياؿ الصكرة اللكتكلرااية مف مكاف آلتطكر أساليب نق .3
 كالالسمكية، كاألقمار الصناعية.ي أنظمة االتصاالت السمكية االراىنة 

كشكؿ تحريرم صحلي قادر عم  اختزاؿ كثير مف  ،األىمية التقميدية لمصكرة اي الصحااة .4
المعاني كالمتضمنات اللكرية كاالنسانية كالجمالية، كعم  التبسيط كالشرح كالكصؼ، ككشكؿ 

ضلاء كا   ،لمضمكفكابراز ا ،يساىـ اي بناء شكؿ الصحيلة ؛أك عنصر اخراجي أك تيبكلرااي
 عنصر جمالي عمييا، ايي عنصر ثقيؿ كثيؼ بالمقارنة بباقي العناصر التيبكلرااية األخرل.

كالتكسع  ،ازدياد أىمية الصكرة اللكتكلرااية اي الصحااة، كظيكر االىتماـ بالمجالت المصكرة .5
ما  تعامة اي صلحات لمصكر كمالحؽ، كنشأالصكرة اللكتكلرااية اي الصحااة اي تكظيؼ 

 يسم  بالصحااة المصكرة، كازدياد االىتماـ بأقساـ التصكير الصحلي.

كتعد الصكرة الصحلية تسجيالن حيان ككاقعيان لمختمؼ جكانب الحياة، كتعطي األحداث كالمكضكعات 
حيكية كمصداقية، ايي رسالة اتصالية ال تخاطب حاسة البصر لدل المتمقي اقط، بؿ تحرؾ 

العاطلي كاالجتماعي، كاستمدت الصكرة ثأثيرىا اي الصحااة المقركءة  حكاسو كأحاسيسو كميراثو

                                                           

 (.13( عمـ الديف، الصكرة الصحلية دراسة انية  ص1 
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كمكاقؼ، كتتميز  ان كتكثؽ أحداث ان،بلضؿ عناصرىا، كبكصليا عالمة مباشرة تنقؿ معمكمات كأخبار 
ر مف التحريؼ كاألخطاء، لذلؾ اإنيا رسالة الصكرة الصحلية بأنيا تنقؿ الرسالة إل  القراء بأقؿ قدٍ 

إقناعيو عالية، ألنيا مف أصدؽ األدكات التي تستخدميا الصحؼ كالمجالت، عالكة تتميز بقدرة 
المعمكمات التي يتمقاىا القراء  كدعميا لممادة التحريرية، كذلؾ ألفٌ  ،عم  دكرىا اي إثراء المحتكل

 .(1 تبق  مدة أطكؿ اي الذاكرة مف المعمكمات المستقاة عف طريؽ القراءة  ؛مف خالؿ الصكرة

ألنيا تقدـ  ؛الصكرة الصحلية تعد إحدل الرسائؿ االتصالية الساخنة أفٌ  (ماكمكىاف كيرل 
 ؛المعمكمات الذم تعجز عنيا قالؼ الكممات، مما يؤكد أىمية دكرىا االتصالي كاالقناعي كالجمالي

ف ىناؾ العديد مف الصحؼ كالمجالت إال يمكف ألية صحيلة أك مجمة االستاناء عنو، بؿ  لتيا
 . (2 اي العالـ، تعتمد عم  الصكرة اقط المصكرة 

لما تقكـ بو مف  ؛مف حيث األىمية لمصكرة الصحلية كاعاالن  ان كبير  ان ىناؾ دكر  لذلؾ يرل الباحث أفٌ 
جكانب متعددة كمختملة عم  كااة األصعدة، ايي رسالة اتصالية تخاطب كااة شرائ  المجتمع عم  

 لاة عالمية يتداكليا الجميع بطريقة سيمة كميسكرة.اختالؼ ثقاااتيـ كمعتقداتيـ، كالتي أصبحت 

 رابعًا: أنواع الصورة الصحفية:
 تكجد عدة  تصنيلات ألنكاع الصكرة الصحلية كاقان لعدة معايير أىميا:

 : أنواعيا من حيث الشكل الفني:1
 كىي تنقسـ إل  عدة أنكاع ىي:

أك صكر المكاف أك  Portrait:قد تككف صكرة شخصية بكرترية : Formالصورة المفردة  .أ 
قاامة أك لحيكاف، االميـ أنيا صكرة كاحدة تنشر بملردىا كتؤدم كظيلتيا كتستعمؿ ىذه بكثرة  

 .(3)اي الجرائد خاصة مع األخبار 
كىي عبارة عف مجمكعة مف الصكر تدكر حكؿ مكضكع كاحد، : A seriesسمسمة الصور  .ب 

مف كجيات نظر مختملة، كيتـ التقاطيا عم  اترات زمنية متباعدة طكيمة، كيستعمؿ ىذا النكع 
 .(4 بكثرة اي المجالت المصكرة 

                                                           

 (.187صف التحرير لمجرائد كالمجالت  ( عبد الحميد، ا1 
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كىك عبارة عف مشيد أك مجمكعة مف المقطات لمكضكع : A sequenceالمشيد المتعاقب  .ج 
 . (1 كاي اترة زمنية قصيرة  ،كاحدةكاحد مف كجية نظر 

 : أنواعيا من حيث المضمون:2

 كتنقسـ إل  عدة أنكاع ىي:
 : News Pictures (2)الصورة اإلخبارية  .أ 

كبما يصحبيا  ،بتلصيالتيا مكىي تمؾ الصكرة أك الصكر المستقمة بنلسيا كمكضكع كامؿ، كترك 
الصكرة عادة ذات حجـ كبير، كما تكضع عادة ، كتككف ىذه ميمان مف سطكر قميمة خبران أك حادثا 

اخباريان كامالن  اي صدر الصلحة، أم أنيا باختصار تصنؼ أخبارا ما حدثت كتعطي تقريران 
  :كقد تككف ،بالكاميرا

 أك صكر اليدؼ الكحيد أثناء تسجيمو(. ،صكرة تبيف الحدث كىك يقع  مباراة كرة قدـ مثالن  -

عقب اكز اريقو ببطكلة  ،كر يخرج اي مظاىراتصكرة تبيف نتيجة كقكع الحدث  جمي -
 الدكرم العاـ(.

 صكرة ممتقطة لشخصية مع خبر سريع  بكرتريو(. -

مف حيث تكاار القيـ أك العناصر االخبارية  ؛كيحكـ عممية اختيار ىذه الصكر معايير اختيار الخبر
News Values تنشرىا. الصحؼ المنااسة قد فٌ ؛ ألأك عدـ تكارىا، كمف الصعب تأجيميا 

 :Feature Picturesصور الموضوعات  .ب 

ك كقائع أقؿ سرعة كأخؼ كىي التي تيدؼ إل  نقؿ أك تكصيؿ صكر أك تلاصيؿ عف أحداث أ
ينباي نشرىا  ؛أك الحالية أك الكقتية دٌيةخبارية تتسـ بخاصية الجلمنشاط اإلنساني، كألف الصكرة اإل

عم  العكس مف ذلؾ مف صكر المكضكعات التي ال سينشرىا المنااسكف، نجد ، كا  عقب التقاطيا
ألنيا ال ترتبط بتكقيت  ،كتنشر اي أم كقت مع مكضكعيا ان،أك شير  ان أك أسبكع تؤجؿ يكمان  يمكف أفٍ 

 .(3 بؿ ترتبط اقط بمكضكعيا الصحلي  ؛أك حدث اخبارم عاجؿ
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 News Feature Pictures:صور الموضوعات الخبارية ذات الجانب اإلنساني  .ج 

 ؛خبارية بسيطةإكاييا زاكية  ،نسانييامب عمييا الطابع أك العنصر اإل صكر لمكضكعات كىي
 .(1 كلكنيا ال تصم  لمنشر بعد مركر زمف ىذه الكاقعة االخبارية  ميمة،كىذه الزاكية رلـ بساطتيا 

 الصورة الشخصية:  .د 

اإنيػػا تكػػكف عمػػ  عمػػكديف، كىػػذه  ،إال إذا تناكلػػت أكثػػر مػػف شػػخص ؛كتكػػكف عػػادة عمػػ  عمػػكد كاحػػد
كقد تككف نصؼ عمػكد اػي  ،ينما يككف، كقد تصار ىذه الصكرأالصكر أيضان تصاحب مكضكعيا 

 .(2 كعندئذ تدمر اي سطكر المتف  ،حالة المكضكعات القصيرة

 الصورة الجمالية التعبيرية:  .ه 

عم  براعة  كتعتمد اقط ،كتنشرىا بعض الصحؼ كعرض لنكع مف األبداع اللني لممصكريف
كىي ال تنشر عادة اي  ،المصكر اللنية أك الجمالية،  ايي ال تتضمف أم قيمة خبرية أك اكرة

إال عندما تعز الصكر اإلخبارية، كيستخدميا المخرج  ؛الصلحات التي يامب عمييا المادة الخبرية
 .(3 الصحلي حينيا لتجميؿ الصحيلة

 :(4)لى أربعة أنواع ىي: أنواعيا من حيث أسموب إخراجيا: وتنقسم إ3

 التي تكضع بقصد الداللة عم  معن  معيف يخدـ اللكرة. الصورة الميزوزة: .أ 

كىي الصكر التي تنشر لمتعبير عف االستياء مف شخصية معنية أك بالتعبير  الصورة الممزقة: .ب 
بحيث تظير ككأنيا ممزقة  ،عف مكضكع متلكؾ، كتككف أطراايا لير منتظمة الشكؿ

 األطراؼ.
كىي الصكرة التي حذات أرضيتيا، كتستخدـ بقصد إبراز جزء  الصور المفرغة ) الديكوبيو(: .ج 

 مف الصكرة كالكجو أك اليديف، كعادة ما تنشر محاطة إما بلراغ أك بإطار.
اتظيػر مقمكبػة عمػ  الصػلحة  ؛كىي التػي يػتـ نشػرىا بايػر كضػعيا الطبيعػي الصورة المقموبة: .د 

 عف كجية نظر الصحيلة.كذلؾ لمتعبير  ؛بقصد اإلىماؿ

                                                           

 (.28( عمـ الديف، الصكرة الصحلية دراسة انية  ص1 
 .(137صالمباف، اف اإلخراج الصحلي  ( 2 
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يالحظ كجكد تداخؿ بينيا، االصكرة الشخصية  ؛كمف خالؿ التصنيلات كالتقسيمات السابقة لمصكر
كما ىك الحاؿ بالنسبة لصكر نجكـ السينما كالمجتمع ؛ قد تككف شخصية كجمالية اي الكقت نلسو

قد تصاحب اي الكقت نلسو  ؛كالرياضة، كالصكرة التي تمثؿ شخصية ىي محكر المكضكع
تككف نكعان مف الصكر  الصكرة الخبرية ال تعدك أفٍ  مكضكعيا الخبرم عم  الصلحة، كما أفٌ 

 .(1 المكضكعية كىكذا 

 :  (2)خامسًا: وظائف الصورة الصحفية
باختالؼ سياستيا اإلخراجية كالتحريرية، كعم  أية حاؿ  ؛تختمؼ الصحؼ اي طريقة تناكليا لمصكر

تتض  أىمية الصكرة اللكتكلرااية كاعاليتيا بالنسبة لمصحيلة، بالنظر إل  الكظائؼ المتنكعة التي 
 اي اآلتي:  ايمكنيا القياـ بيا مف خالؿ العممية االتصالية لمصحيلة، كنمخصي

كظيلتيا اإلخبارية التي نااست بيا  ؛صحليةمف أىـ كظائؼ الصكرة ال الوظيفة اإلخبارية: -1
يما تكف الكممات اي حد ذاتيا نااذة كمؤثرة، االصكرة أقدر الكممات اي الصحااة الحديثة، كمى 
 ؛الصكرة تشترؾ مع الكممات اي نقؿ األخبار بالمعمكمات عم  ربط مضمكنيا بالحياة، كما أفٌ 

نيا تستخدـ أيعو الكممات، اضال عف بؿ إنيا تنقؿ المعمكمة بشكؿ أكض  كأسرع مما تستط
 إلشباع اضكؿ القراء. 

 ؛ييشكؿ التصكير عنصران أساسان اي العمؿ اإلعالمإضفاء التوثيق والمصداقية عمى الحدث:  -2
لما لو مف أىمية بالاة اي تكثيؽ األحداث كالمناسبات الرسمية كلير الرسمية، كلما يحقؽ مف 

 ؛، اقد أصبحت الصكرة مف األىمية بمكاف  لتأكيد الخبرمصداقية األخبار كالتقارير اإلخبارية
كب ، كتكثيؽ كبيران اي تكثيؽ حياة الشع جزءان  يضان أحت  ال يتسرب إليو الشؾ، كاحتمت الصكرة 

 حيث نرل التصكير الرياضي مثالن  ؛نسانية كالسياسية بمختمؼ شرائحياتاريخيا كشخصيتيا اإل
كنرل الصكر كيؼ أدت  ،ة بكؿ أقساميا كأنكاعياكيؼ ينقؿ لنا تلاصيؿ مف مالعب الرياض

 دكران اي تكثيؽ الطبيعة الساحرة بكؿ تلاصيميا.
تساعد الصكرة عم  تثبيت المعمكمات اي القدرة عمى تثبيت المعمومات في ذاكرة القراء:    -3

كتخزيف المعمكمة عف طريؽ الصكرة ايما يعرؼ بالقدرة أك  ،المدخؿ البصرم ألفٌ  ؛ذاكرة القراء
قخر، االخبر المدعكـ بالصكرة يككف أكثر بقاء  ءالذاكرة اللكتكلرااية أكثر رسكخان مف أم شي

 . اي ذاكرة القراء عف الخبر  الذم ينشر بالصحيلة خاليان مف الصكر
                                                           

 (.192ص  انكف إخراج الجريدة( شليؽ، 1 
 (.43ص( النجار، التصكير الصحلي الرقمي كالليممي  2 
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ل  تصديؽ ما يحدث حيف يرل، لكنو يميؿ إ ؛كثير مف القراء ال يقتنع بالكمماتاإلقناع:  -4
مف أىـ أىدااو اإلقناع، كىذا ما تقـك بو الصكرة  ؛كاإلعالـ المكتكب عم  كجو الخصكص

 .(1 عم  أكمؿ كجو 
تتمتع الصكرة بدكر اعاؿ اي جذب انتباه القارئ كاالستحكاذ عميو، كيتلؽ الوظيفة البصرية:  -5

ربما تككف أاضؿ الكسائؿ لجذب عيف القارئ  ؛الصكرة الالاتة لمنظر مصممك الصكرة عم  أفٌ 
عد العنصر الذم يستطيع كال  المكضكعات المنشكرة عم  صلحاتيا، االصكرة تي  ،إل  الصحيلة

كالرسكـ كالكممات،  ؛جذب االنتباه اي الصحيلة بشكؿ أقكل كأسرع مف بقية عناصر الصحيلة
سب الصحيلة قكة يكي  ؛عم  الصلحةاالستخداـ الناج  لمصكرة كالكممات بشكؿ متتابع  كما أفٌ 

 كبيرة ككسيمة بصرية.
حيث تتمتع الصكر اللكتكلرااية بقدرة كبيرة عم  التأثير اي المتمقي، التأثير في نفس القارئ:  -6

كما إل  ذلؾ مف الكسائؿ الصحلية، باتت معتمدة بشكؿ  ،اأكثر الجرائد كالمجالت كالنشرات
 المقطة اللكتكلرااية مف قدرات تأثيرية اي القارئ. وعم  ما تحمم

ترتبط الصكرة ارتباطان كثيقان بسيككلكجية اإلنساف، كتحؿ لو بعض  الوظيفة السيكولوجية: -7
المتطمبات النلسية كالعقمية، كيمكف شحف ذاكرة القراء الذيف ينتمكف إل  النكع البصرم 

فٍ يإلعالمبإضااة صكرة إل  النص اإلعالني أك ا ؛كتقكيتيا لـ تكف  ، كىنا تسيطر عميو كا 
 .(2 تمتمكو العقمية المصكرة

 ،تثير البيجة اي نلس القارئ ؛تنطكم الصكر عم  قيـ جمالية ميمة القيمة الجمالية: -8
تجعؿ الصلحة ذات  يف معالـ المادة المنشكرة، ايي تستطيع أفٍ يٌ كتشجعو عم  القراءة كاي تب

كيسبغ عمييا جاذبية قد تجعميا قابمة لممطالعة مف قبؿ  ،نكعمظير مميء بالحيكية كالنشاط كالت
 . (3 تليد الصحؼ مف الناحية التجارية كالتسكيقية قارئيا، كما يمكنيا أفٍ 

تمثؿ الصكرة اللكتكلرااية اي الصحااة الحديثة أحد العناصر  وظيفة الصورة اإلخراجية: -9
المشتركة اي بناء الصحيلة، كتستخدـ لممساعدة اي تصنيؼ األخبار حسب أىميتيا، كلملصؿ 

                                                           

 (.43ص( سميماف، االتجاىات الحديثة اي إخراج الصكرة الصحلية عم  الصحؼ المصرية كاالجنبية  1 
 (.53صالمكضكعي لمصكرة الصحلية : األسس كالتطبيقات  ( عبيد، التحميؿ 2 
 (.45ص  مكي، اإلخراج الصحلي الحمكؿ اللنية لصحااة المستقبؿ( 3 
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 ؛العمكدية المتجاكرة عم  الصلحة، كما أنيا تستخدـ لتثبيت أركاف الصلحةبيف العناكيف 
 .(1 ؿ كالكثااة المكنية العالية سـ بالثقباعتبارىا عنصران جراايكيان يتٌ 

سػػكاء لجميػػكر القػػراء أك  ؛الصػػكرة الصػػحلية تػػؤدم الكثيػػر مػػف الميػػاـ يتضػػ  أفٌ  ،ممػػا سػػبؽ
؛ جماليػػة جذابػػة يلػػة إخباريػػة إقناعيػػةضػػااة إلػػ  أنيػػا تقػػـك بكظإلمصػػحؼ كالمجػػالت كالنشػػرات، ايػػي 
كتثبيػت الحػدث مػف خػالؿ مػا يػراه عمػ  صػلحات الجرائػد  ،نسػافتعمؿ عمػ  تنشػيط كتلعيػؿ ذاكػرة اإل

تستخدـ اي تكضيب كتصػنيؼ األخبػار، كمػا  ،ككظائؼ إخراجية تيبكلرااية ،كالمجالت، امدييا مياـ
كتعطييػا قيمػة عظيمػة مػف خػالؿ التنػكع كالحيكيػة، كتحػث  ،أنيا تعمؿ عم  تثبيػت أركػاف الصػلحات

نظػػران لمػػا  ؛لصػػحؼ اػػي جػػذب انتبػػاه القػػراء كالتػػأثير عمػػييـلػػذا تعتمػػد عمييػػا ا ؛القػػارئ عمػػ  مطالعتيػػا
إلػػ  جانػػب مػػا تضػػليو الصػػلحة مػػف جمػػاؿ  ،لمقػػارئ قنػػاعو ا  ك  ،تتمتػػع بػػو مػػف قػػدرة عمػػ  تجسػػيد الكاقػػع

 كحيكية.

 سادسًا: خصائص الصورة الصحفية: 
ىناؾ العديد مف الخصائص كالسمات التي تتصؼ بيا الصكرة الصحلية، كسكؼ نتناكؿ بعض ىذه 

 الخصائص عم  النحك التالي:

 . خصائص الصورة من زاوية المضمون:1

ىك ركاية الخبر أك الحدث بزكاياه، كتلاصيمو، كنقؿ  ؛عد اليدؼ النيائي مف نشر الصكر الصحليةيي 
 ؛لكي تشبع رلبتو اي المعراة الدائمة لتقبؿ المادة الخبرية كالمزيد منيا ؛القارئ إل  مكاف كقكعو

 :(2)يتسـ بما يمي مضمكف الصكرة الصحلية يجب أفٍ  كلذا اإفٌ 

 ىذا عف مدااعة كتككف كقع، الذم بالحدث ككثيؽ قكم اتصاؿ ذات الصحلية الصكرة تككف أفٍ  . أ
 .لحظاتو أىـ تكضي  ركاية مع الحدث

 لير بشيء الصحلية الصكرة ضوتعرً  ما خالؿ مف القارئ يلاجئ الذم المضمكف اإفٍ  كذلؾ . ب
 .لمقارئ جاذبية أكثر يصب  ؛متكقع

 .القارئ ككجداف نلسية اي تأثيرىا مف يزيد الصكرة مضمكف اي الدرامي العنصر تكاار . ج

 ما كؿ اي حية الصكرة تككف أف بمعن  بالحيكية، الصحلية ؛الصكرة مضمكف يتصؼ أفٍ  يجب . د
 ... إلخ أماكف، ،ان أشخاص كانت سكاء ،عناصر مف تتضمنو

                                                           

 (.43ص( النجار، مرجع سابؽ  1 
 (.100ص( مكي، اإلخراج الصحلي الحمكؿ اللنية لصحااة المستقبؿ   2 
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 :من زاوية الشكل .  خصائص الصورة2

 ؛يككف حجـ الصكرة الخبرية المصاحب لممكضكع اإلخبارم كذلؾ بمعن  أفٍ  الحجم المناسب: .أ 
ة، كأيضان مع درجة نجاحيا اللني، كمع أىمية المكضكع الذم يقيتناسب مع أىميتيا الحق

 .(1 تصاحبو، كأخيران مع مساحة الصلحة التي تنشر عمييا
بما يتناسب مع حجميا  ؛تككف كاضحة الشكؿ بكؿ جكانبيا كأبعادىا بمعن  أفٍ  ب. الوضوح:

كبالتالي تؤدم أىداايا  ؛المعقكؿ كأىميتيا، كىك ما يداع القراء إل  التكقؼ عندىا لقراءة تلاصيميا
 التي نشرت مف أجميا.

تتنكع كذلؾ الصكر التابعة  تتنكع أحجاميا كمساحاتيا، كما يجب أفٍ  بمعن  أفٍ  ج. التنوع:
 .(2 أك تقرير إخبارم كاحد مف زاكية أحجاميا أيضان  ،أك قصة ،لمكضكع

كىذه الجاذبية ليا  ؛التي تداع القراء نحكىا ؛يجب أف تتسـ الصكر الصحلية بالجاذبية د. الجاذبية:
مثؿ التركيز عم  مقطع يمثؿ الجزء األكثر جاذبية اي الصكرة، أك التداخؿ بيف صكر  ؛عدة أكجو
طر اللنية الكاممة أك الناقصة أك كصكرة الشخص محكر ىذا الحدث، أك استخداـ بعض األي  ،الحدث

 .(3 الخطكط الزخراية

 سابعًا: مصادر الصورة الصحفية: 
 مف داخمية بعضيا :مصادر عدة مف اللكتكلرااية الصكرة عم ( كمجالت جرائد  الصحؼ تحصؿ
 الحصكؿ طريؽ عف خارجية كاألخرل الخاص،  أرشيليا أك ،(كأجيزة بيا عامميف  الصحيلة داخؿ
 مف كليرىا خرل،األ كالمجالت الصحؼ أك ،المصكريف المحترايف أك األنباء ككاالت مف عمييا

 ، كىي كما يمي:(4 المصادر
: كقسـ التصكير ىذا قد يكثر عدد الصحيفة نفسيا أو أعضاء قسم التصوير بيا . مصّورو1

كعدد محررييا الي الصحؼ الصايرة  ،كامكانياتيا ،حسب حجـ الصحيلة ،العامميف ايو أك يقؿ
كمعدات طبع  ،ركيستخدمكف عددان قميالن مف قالت التصكي ،المحمية قد يزيد عددىـ عف ثالثة

كقالت  ،ا اي الصحؼ الكبرل ايناؾ عدد كبير مف المصكريف المحترايفأمٌ  ؛كتحميض بسيطة

                                                           

 (. 85ص( شليؽ، األساليب العممية كاللنية لمتصكير الصحلي  1 
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رساؿ لمصكر، كتجييزات كاممة، كمعمؿ كدة تصكير متطكرة كعربات مزٌ  بأجيزة طبع كتحميض كا 
 .(1   بقسـ التصكير اي الصحيلة ؿ كميا ما يسمٌ كتشكٍ  ؛متطكر

 . وكالت األنباء: وتنقسم إلى: 2

كىي مف المصادر الخارجية لمصكر الصحلية، كمف أبرز ىذه الككاالت،  وكالة األنباء العالمية: . أ
" األسكشيتد برس" كاليكنيتد  كالتاككالة األنباء اللرنسية  أ.ؼ.ب( كككالة " ركيترز" لينباء، كك 

خدمات خاصة بالصكر،   برس، األمريكيتيف، كىذه الككاالت نجد اييا إل  جانب الخدمة اإلخبارية
نظير اشتراكات محددة، كبعد دخكؿ شبكة  ،اقان التلاقيات بينيا كبيف الصحيلةكيتـ تنليذىا ك 

تقدـ خدمات الصكر  ،، أصبحت ككاالت األنباء العالميةياإلنترنت إل  مجاؿ التصكير اإلعالم
 . (2 ثابتة أك ايديك ان عبر الشبكة، سكاء كانت صكر 

 ،كىي تمثؿ جيازان يمثؿ المصدر اإلخبارم الرسمي لمدكلة ب. وكالت األنباء الوطنية أو المحمية:
اي تاطية األخبار الرسمية بشكؿ خاص، كيمثؿ رمزان لمسيادة الكطنية، كتشرؼ عميو الحككمات 

دارة، كمف أمثمتيا: ككا كىي إل  جانب خدماتيا  (كاالة األنباء اللمسطينية الرسمية  تمكيالن كا 
 . (3 اإلخبارية تقدـ خدمة الصكرة اللكتكلرااية

كال تتبع الدكلة أك الحككمة،  ،كىي تمثؿ جيازان إخباريان عامالن اي البمدج. وكالت األنباء الخاصة: 
نما تتبع أنماط الممكية الخاصة األخرل، مثؿ، ككالة   .(معان  كا 

ضخمة لمصكر، تضـ عددان كبيران مف الصكر  عد مخازفى كىي ت . مكتبات الصور اإللكترونية:3
المختملة اي مكضكعات شت ، كاييا تككف الصكر مخزنة اي ىيئة رقمية، عم  إحدل الكسائؿ 

 (.4 اإللكتركنية المستخدمة اي ىذا الشأف
كيستلاد منيا اي إعادة طبع كنشر بعض ىذه الصكر مع األخبار  . الصحف والمجالت األجنبية:4

ذه الصػػػػػكر مػػػػػف مصػػػػػادرىا كذلػػػػػؾ لصػػػػػعكبة الحصػػػػػكؿ عمػػػػػ  ىػػػػػ ؛ضػػػػػكعات الخاصػػػػػة بالجريػػػػػدةكالمك 
 .(5 األصمية

 
                                                           

 (.32ص( عمـ الديف، المرجع السابؽ نلسو  1 
 (92ص( شليؽ، األساليب العممية كاللنية لمتصكير الصحلي  2 
 (.79صدكر المصار اي بناء تحيزات التاطية الخبرية حكؿ حصار لزة    ( عبد الالكر،3 
 (.93ص( المرجع السابؽ،  4 
 (.54( عمـ الديف، الصكرة اللكتكلرااية اي مجاؿ اإلعالـ  ص5 



87 

 

 .(1 يعرضكف نتاج عمميـ بال مقابؿ فكىـ الذي . المصورون اليواة:5
كىػػػػك الػػػػذم ال تربطػػػػو بالمؤسسػػػػات الصػػػػحلية رابطػػػػة عمػػػػؿ أك عقػػػػكد العمػػػػؿ   . المصــــور الحــــر:6

ىناؾ ارتباطات معينة بخصكص الجانػب التصػكيرم، االمصػكر الحػر يعمػؿ  المتعارؼ عمييا، كلكفٌ 
يضػػػـ األجيػػػزة المسػػػتخدمة اػػػي عمميػػػة التصػػػكير مػػػف كػػػاميرات كلراػػػة معالجػػػة  ؛مػػػف مكتػػػب خػػػاص

 .(2 الصكر، كقد يككف مزكدان بأجيزة اتصاؿ إلرساؿ الصكر إل  الصحؼ مقابؿ مبمغ مالي محدد 
كىػػك مصػػكر يقػػـك بتاطيػػة األحػػداث المرتبطػػة بمتخػػذم القػػرارات السياسػػية، . المصــور الخــاص: 7

ايككف عممو مرتبطان برئاسة الجميكرية أك الديكاف الممكي أك الدكلػة، االمصػكر الخػاص يػرتبط عممػو 
نظػػران لضػػيؽ كقتػػو اػػي التقػػاط الصػػكرة،  ؛، كيتطمػػب منػػو ذلػػؾ ميػػارة عاليػػةميمػػةبشخصػػيات سياسػػية 
، الميمػػػةأك التاريخيػػػة  ،أك األحػػػداث السياسػػػية ،سػػػيما اػػػي األحػػػداث الملاجئػػػةال ،اعامػػػؿ الكقػػػت ميػػػـ

اعنػػدما لػػـ تقػػـ كسػػائؿ اإلعػػالـ بإرسػػاؿ مصػػكرييا لتاطيػػة  الحػػدث، كبالتػػالي تكػػكف اػػي أمػػس الحاجػػة 
كأسماء الشخصيات  ،ككتابة التعميقات ،حيث يقـك المصكر بعمؿ عدد مف الصكر ؛إل  ىذه الصكر

 .(3 عمييا 
مف القراء الذيف يقدمكف بعض الصكر المناسػبة إلػ  الصػحيلة كقػد تعػكض الصػحيلة  الجميور:. 9

بينمػػا اسػػتطاع أحػػد الجميػػكر التقػػاط  ،بػػذلؾ المصػػدر تخمليػػا عػػف تصػػكير حػػدث معػػيف كقػػت حدكثػػو
 .(4 صكر لو 

كيضػـ أرشػيؼ الصػكر كػؿ أصػكؿ الصػكر التػي حصػمت عمييػا الجريػدة   أك  أرشيف الصـور: .10
سػػػكاء نشػػػرت أـ لػػػـ تنشػػػر، كترتػػػب الصػػػكر أبجػػػديان بالنسػػػبة ألسػػػماء  ،المجمػػػة مػػػف مصػػػادرىا السػػػابقة

حتػ  يمكػف الكصػكؿ إلػ  الصػكر المطمكبػة بسػرعة كسػيكلة،  ؛أك االثنيف ،األشخاص كالمكضكعات
 .(5 و الخاص بوكؿ قسـ تصكير لو أرشيل كنجد أفٌ 

مقابػؿ  ،ترتبط بعقػكد كاتلاقيػات شػيرية أك سػنكية ؛معظـ الصحؼ اليكمية كالمجالت يرل الباحث أفٌ 
مبمػغ مػػف المػاؿ متلػػؽ عميػػو مسػبقان، بمصػػادر مختملػػة مػف ككػػاالت األنبػػاء العالميػة كالمحميػػة، لتػػدعيـ 

ص بالصػحيلة أك المجمػة مػف صلحاتيا بالصكر اللكتكلرااية الجديدة، كذلؾ لعدـ قػدرة المصػكر الخػا
تاطيػػػة األحػػػداث المنتشػػػرة اػػػي جميػػػع أنحػػػاء العػػػالـ، ايػػػك بالكػػػاد يسػػػتطيع تاطيػػػة األحػػػداث المحميػػػة 

لتي ال تستطيع ا ،المحيطة بو، كأيضان تمجأ الصحؼ كالمجالت لبعض الصكر اللكتكلرااية الصحلية
تكػكف الصػكرة تػـ الحصػكؿ عمييػا عػف  اإمػا أفٍ  ،الصحيلة مف الكصػكؿ إلييػا الككاالت أك كمصكرك

 أك لير ذلؾ. ،أك المصكر الحر ،أك المصكر الخاص ،طريؽ اليكاه

                                                           

 (.70ص( الحسف، إخراج الصحؼ كالمجالت  1 
 (.105ص( أحمد، الصكرة الصحلية النتلاضة األقص  اي الصحؼ المصرية  2 
 (.106صأحمد، المرجع السابؽ نلسو   (3 
 (.35ص( عمـ الديف، الصكرة الصحلية دراسة انية  4 
 (.36ص( المرجع السابؽ نلسو  5 
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 المبحث الثالث
 المعالجات التيبوغرافية لمصورة الصحفية الرياضية:

كالصكرة  ،يستعرض ىذا البحث أىـ المعالجات التيبكلرااية لمصكرة الصحلية بشكؿ عاـ
يتناكؿ مساحة الصكرة، كمكانيا، كشكميا اليندسي، كقطعيا،  إذ ؛الرياضية عم  كجو الخصكص

 كالكالـ المصاحب ليا التعميؽ(، كبعض المعالجات األخرل.
 

 أوًل: مساحة الصورة: 
تتطمب  ؛ترتبط مساحة الصكرة بما تحتكيو مف عناصر، االتلاصيؿ الدقيقة اي إحدل الصكر

ف تساكتا اي  ،تكم عم  تلاصيؿ كثيرةإلبرازىا مساحة أكبر مما تحتاجو صكرة أخرل ال تح كا 
 .(1 األىمية 

ة رمادية الصلحة، كعم  ، أنيا تساعد عم  كسر حدٌ (Wanta) كحكؿ مزايا الصكرة الكبيرة يرل
ألنيا تزيد مف أىميتو عم  بقية المكضكعات  ؛جذب انتباه القارئ إل  المكضكع الذم تصاحبو

 .(2 األخرل عم  الصلحة 

 كيتكقؼ تحديد مساحة الصكرة عم  عدة عكامؿ أساسية ىي: 

: انشر صكر صايرة يعجز القارئ عف إدراؾ تلاصيميا يلقدىا وضوح القراءة وتأثير الصورة .1
بما  ؛عامؿ الكضكح يحتـ عم  المخرج االلتزاـ بحد أدن  لمساحة الصكرة تأثيرىا، كمف ثـ اإفٌ 

 .(3 ال يلقدىا تأثيرىا عم  القارئ 

: مع الصكر الشخصية بمساحاتيا الصايرة عم  الصورة الموضوعية بمساحاتيا الكبيرة وجود .2
لذا ينص  بعدـ تكبير جميع الصكر  ؛يحدث تباينان يزيد مف ىذا التأثير ؛الصلحة نلسيا

ظيكر كؿ الصكر بمساحات كبيرة عم  الصلحة يضعؼ تأثيرىا  ألفٌ  ؛المكجكدة اي الصلحة
فٍ   .(4 بدت كاضحة  أيضان حت  كا 

 تؤكده صكرة كبيرة المساحة. يجب أفٍ  الميـاالمكضكع الحيكم أىمية الموضوع:  .3

                                                           

 (.147ص( البطؿ، اإلخراج الصحلي اف كعمـ  1 
 (.182ص( نجادات، اإلخراج الصحلي  2 
 (.200ص انكف إخراج الجريدة ( شليؽ، 3 
 (.201( شليؽ، نلس المرجع  ص4 
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 ،االصكرة المكضكعية عادة تحتاج إل  مساحة أكبر مف الصكر الشخصيةنوعية الصورة:  .4
اإف الصكرة المكضكعية  ؛عد اتساع العمكد الكاحد مناسبان لمصكرة الشخصية العاديةابينما يي 
 (، أعمدة.8-2تساعيا ما بيف  يتراكح ا

تزيد مساحتيا  ؛االصكرة التي تنشر عم  صلحات  اللف كالرياضة( مثالن مضمون الصورة:  .5
 .(1 عف صكر ليرىا مف الصلحات 

حيث تقؿ مساحة الصكرة اي الجرائد التي كانت تعتمد عم  السياسة اإلخراجية لمصحيفة:  .6
نظران لضيؽ اتساع العمكد، اي حيف تزيد مساحة الصكرة اي الجرائد التي  ؛اإلخراج التقميدم

 .(2 نظران لزيادة تساع العمكد  ؛تعتمد عم  أساليب اإلخراج الحديث

االمساحة المحددة أك  ؛مف أىـ العناصر التيبكلرااية لمصكرة الرياضية ىي المساحة إفٌ الذلؾ 
المخصصة لمصلحة الرياضية تمثؿ الحدكد التي يمكف لييئة تحرير ىذه الصلحة التحرؾ اي 

مكف تكظيؼ ىذه الصلحة اي تقديـ خدمة أكمما  ،اكمما زادت المساحة المخصصة ليا ؛طارىاإ
ذه بؿ يمكف التكسع اي معالجة ى ؛اتتعدد مكضكعاتيا كأشكاليا الصحلية ؛صحلية متميزة

كأيضان كمما  ،كما أنيا تتي  اللرصة لتثبيت ىذه األشكاؿ ،المكضكعات مف خالؿ ىذه األشكاؿ
كمما أمكف التكسع اي استخداـ عناصر اإلخراج كاإلبراز بشكؿ  ؛زادت المساحة المخصصة ليا

 . (3 جيد

 :(4)ثانيًا: مكان الصورة 
ناف معان كحدة متكاممة، كيتلاعالف ايما يككٌ ترتبط الصكرة ارتباطان مكانيان بالمكضكع الذم تصاحبو، 

كيقمؿ مف  ،اقداف الرابطة المكانية بينيما يماي التلاعؿ الرسالة اإلعالمية إل  القارئ، كمعان لنقؿ 
 تأثير الصكرة إل  حد كبير.

يظيرا معان عم  الصلحة نلسيا، اال ينشر  يجب أكالن أفٍ  ؛كلتحقيؽ الرابطة بيف الصكرة كالمكضكع
ضكع عم  صلحة متقدمة مع إشارة إل  كجكد بعض الصكر المتعمقة بو عم  صلحة أخرل، المك 

المكضكع عم  صلحات داخمية، كقد  مع إشارة إل  أفٌ  ؛أك تنشر الصكرة عم  الصلحة األكل  مثالن 
أك  ،تكضع تالية لو أفٍ  ؛إذا أصبحت الصكرة كمكضكعيا عم  الصلحة ؛نص  بعض التيبكلراايف

                                                           

 (.91( شليؽ، اإلخراج الصحلي اإللكتركني كالتجييزات اللنية  ص1 
 (.180ص( نجادات، الصكرة الصحلية مرجع سابؽ  2 
 (.128ص( عكيس كعبد الرحيـ،  اإلعالـ الرياضي  3 
 (.196ص( شليؽ، انكف إخراج الجريدة  4 
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ذا أمكف اداخؿ النص نلسو، كينباي قال تبعد عنو بحيث ال يختمط عم  القارئ أمرىاقريبة منو، ك   ؛ا 
 كيجد صعكبة اي ربطيا بالمكضكع.

 :(1)أماكن تواجد الصورة في الصحيفة 

كىػػك مػػا يحقػػؽ  ؛اػػالمتف ؛ثػػـ مقدمػػة المكضػػكع ؛بحيػػث يػػأتي بعػػدىا العنػػكاف ؛اػػي أعمػػ  المكضػػكع .1
االرتبػػػػاط القػػػػكم بػػػػيف عناصػػػػر المكضػػػػكع الكاحػػػػد، كمػػػػا يحقػػػػؽ التػػػػدرج البصػػػػرم الػػػػذم ينصػػػػ  

 التيبكلراايكف باتباعو.

كىػػػك عمػػػ  الػػػرلـ مػػػف تكاجػػػده اػػػي بعػػػض  ؛كاػػػكؽ مقدمػػػة المكضػػػكع كالمػػػتف ،اػػػي أسػػػلؿ العنػػػكاف .2
شأنو اللصؿ كضع الصكرة اي ىذا المكاف مف  أفٌ  ؛ إال أنو يمقى  معارضة عم  اعتبارالصحؼ

ينتقػػػؿ القػػػارئ تمقائيػػػان بمجػػػرد ارالػػػو مػػػف قػػػراءة  اػػػي حػػػيف يلتػػػرض أفٍ  ،بػػػيف العنػػػكاف كالمكضػػػكع
 العنكاف.

يػػا مقدمػػة المكضػػكع أك جػػزء مػػف المػػتف، بحيػػث يجاكرىػػا مػػف أحػػد جانبً  ،تحػػت جػػزء مػػف العنػػكاف .3
 ضكع.كيعتبر ىذا اإلجراء مف أاضؿ الكسائؿ لتحقيؽ الربط بيف كؿ العناصر المككنة لممك 

 كاحتمت ارتلاع المكضكع بأكممو. ،الصكرة بجانب المكضكع مف اليميف أك الشماؿ .4

بعمميػة التػدرج  خػؿٌ حيػث أنػو يي  ؛كىك ما ال ينص  بو أيضػان  ،الصكرة أسلؿ المكضكع أك جزء منو .5
 مما يجعؿ القارئ ينصرؼ عنيا. ؛الصكرة تأتي صايرة كما أفٌ  ،البصرم

 :(2)وىناك بعض القواعد التي وضعيا التيبوغرافيون لمكان الصورة عمى الصفحة تتمثل في 

ايػػك رأسػػيا الػػذم تبػػدأ  ؛نصػػؼ الصػػلحة األعمػػ  ىػػك المكػػاف الطبيعػػي المالئػػـ لنشػػر الصػػكر دٌ عػػيي  .1
 ليػػر أفٌ  ؛كىػػك الػػذم يبػػدك لمقػػارئ عنػػد عػػرض الجريػػدة لمبيػػع ،عنػػده رؤكس المكضػػكعات الميمػػة

حتػػ  ال يبػػدك باىتػػان جااػػان، كحتػػ  ال يختػػؿ تناسػػؽ  يتػػرؾ دكف صػػكر؛ النصػػؼ األسػػلؿ ينباػػي أالٌ 
تكػػكف الصػػكر اػػي النصػػؼ األعمػػ  مػػف  الصػػلحة، كمػػف ىنػػا ينبػػو التيبكلراايػػكف إلػػ  ضػػركرة أفٍ 

يػػكازف صػكر ال عنػاكيف اػػي النصػؼ األعمػػ ، االصػكرة أشػد للتػػان لمنظػر مػػف  كيجػب أفٍ  ،الصػلحة
 العنكاف.

كعمػ  امتػداد صػلحتي مجمػة اػي  ،تجنب كضع الصكرة عم  طية الصلحة بالنسػبة لمجريػدة يجب .2
 أك تنكسر بعض التلاصيؿ اييا. ،حت  ال تتشكه أك تضيع معالميا ؛المنتصؼ

                                                           

 (.89( شليؽ، اإلخراج الصحلي اإللكتركني كالتجييزات اللنية  ص1 
 (.166صعرجة، اإلخراج الصحلي الحديث األسس العممية كالعممية  ( 2 
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نما ترتيبيا أاقيان أك رأسيان  ؛الحرص عم  عدـ بعثرة الصكر داخؿ المكضكع اي حالة تعددىا .3 كا 
 ك المجمة.عم  أحد جكانب صلحة الجريدة أ

بؿ يجب اصميا عم  كال الجانبيف  (األكؿ أك الثامف تكضع الصكرة عم  عمكديف  ال يجب أفٍ  .4
 بعمكد كاحد عم  األقؿ.

 الصورة: شكؿثالثًا: 
عد شكؿ الصكرة أحد العكامؿ كيقصد بو الشكؿ اليندسي الذم تصنعو حكاؼ الصكرة الخارجية، كيي 

جذب االنتباه، كعم  الرلـ مف تعدد األشكاؿ التي تظير الميمة التي تزيد مف قدرة الصكرة عم  
تظير باألشكاؿ اليندسية  ا أفٍ إال أنيا ال تتعدل أمريف األكؿ: إمٌ  ؛بيا الصكر اي الصحؼ

تككف األشكاؿ لير  ، األمر الثاني: أفٍ (كالمربع أك المستطيؿ أك الدائرة أك البيضاكم  :المألكاة
تعديالت عم  األشكاؿ اليندسية المألكاة عف طريؽ التحكـ اي ىندسية تنشأ نتيجة إلجراء بعض ال

 .(1) أك إجراء بعض التعديالت عمييا باية تحقيؽ أكبر قدر مف جذب االنتباه ،قطعيا

باإلضااة إل  نكعيا كأىميتيا كطبيعة  ؛كيتـ تحديد شكؿ الصكرة كاقان لممساحة المخصصة ليا
  .(2  ةكانت صلحة جريدة أك مجم كالصلحة التي ستنشر عمييا، سكاء ،مكضكعيا

 وىناك عدة أشكال تظير بيا الصور عمى صفحات الجرائد، وىي عمى النحو التالي: 

كلذا  ؛كيعد الشكؿ المستطيؿ مف أكثر األشكاؿ اليندسية لن  اي التصميـ الشكل المستطيل: .1
كخاصة مع المكضكعات اإلخبارية، كيختمؼ  ،اإنو أكثرىا استخدامان عم  صلحات الجرائد

ايرل  ؛التيبكلراايكف حكؿ الشكؿ األمثؿ الذم يجب أف تتخذه الصكرة المستطيمة عم  الصلحة
يعد مف أجمؿ األشكاؿ المريحة لمعيف،  ؛(5-3الشكؿ المستطيؿ بنسبتو التقميدية   البعض أفٌ 

، االصكرة التي تتخذ شكالن شديد كيرل البعض أنو ليس مف الضركرم الحلاظ عم  ىذه النسبة
ىـ الشكؿ اكللتا لمنظر، كيس ،قد تصب  أكثر جذبان لالنتباه (؛أاقيان أك رأسيان  االستطالة 

مضمكف الصكرة يتحكـ اي تحديد كضع  المستطيؿ اي تكصيؿ مضمكف الصكرة، كما أفٌ 
 .(3 الشكؿ المستطيؿ أاقيان أك رأسيان 
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يكحي  وحيث إن ؛عنو قدر اإلمكاف باالبتعاد يكفكينص  العديد مف التيبكلراا الشكل المربع: .2
مما يؤدم إل  نكع مف السككف كعدـ  ؛نظران لتساكم أضالعو األربعة ؛بالجمكد كالرككد

ذا إحت  يمكف الحد مف الكآبة كالجمكد،  ؛كلذؾ ينص  البعض بتكبير الصكرة المربعة ؛الحركة
، كتمجأ بعض الجرائد اي تقكيس أركاف (1  داـ الشكؿ المربعما اضطر المخرج إل  استخ

ىذا التقكيس  باإلضااة إل  أفٌ  ،إلضلاء نكع مف الحيكية عم  شكؿ المربع ؛الصكرة األربعة
 .(2 يضلي مزيدان مف البياض حكؿ أركاف الصكرة 

يستخدـ ىذا الشكؿ مع صكر مكضكعية كبيرة، كيككف الجزء المراد إبرازه مف  الشكل المثمث: .3
ىذا الشكؿ يؤدم إل   إال أفٌ ؛ حيث تزيد المساحة المتاحة ؛الصكرة اي  منتصؼ المثمث

إظيار عناصر لير مستيداة مف الصكرة، كيعارض التيبكلراايكف بشدة اتخاذ الصكرة 
ال يتكااؽ بأم حاؿ مف األحكاؿ مع أبعاد الكجو ىذا الشكؿ  ألفٌ  ؛الشخصية شكؿ المثمث

اإلنساني، مما يؤدم اي النياية إل  بتر أجزاء مف ىذا الكجو، مما يبعث عم  عدـ الراحة، 
 .(3 كيكحي بالتكمؼ الشديد

كقد يقطع تلاصيؿ ميمة مف المشيد أك الشخصية، كىي مف األشكاؿ التي  الشكل الدائري: .4
 .(4 يسيؿ رؤيتيا أكثر مف ليرىا كألنيا تتميز بالحيكية كالحركة 

لما يتمتع بو مف ميزات مشابية لميزات  ؛يعد مف األشكاؿ المريحة لمعيف الشكل البيضاوي: .5
ككنو يماثؿ الشكؿ الطبيعي  رأسٌي،، كبشكؿ كيستخدـ لالبان مف الصكر الشخصية ؛المستطيؿ

 .(5 كلالبان ما يستخدـ مع الشخصيات التاريخية  ،لكجو اإلنساف

ىذا الشكؿ يعيبو زيادة  أفٌ  إالٌ  ؛حيث تتخذ الصكر شكؿ شبو المنحرؼ شكل شبو المنحرف: .6
مما يؤدم إل  ضياع بعض  ؛كضيقيا مف الجانب اآلخر ؛المساحة المتاحة مف جانب
 .(6  التلاصيؿ الميمة اي الصكرة
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المعيف،  :ىك الشكؿ الذم يتككف مف أكثر مف شكؿ ىندسي معان مثؿ شكل غير مألوف: .7
 .(1 كشبو المنحرؼ، كمتكازم األضالع 

(، استخدمت بكثرة اي مرحمة تكنمكجيا اإلخراج Decoupe  الصورة المفرغة الديكوبية: .8
كالتي تكار سيكلة اي عممية قص  ،لإلمكانات اليائمة لبرامر معالجة الصكرالحديثة، نظران 

لتظير ىذه الخملية بيضاء عند  ؛الحكاؼ حكؿ مكضكع الصكرة لحذؼ الخملية المحيطة بيا
، كتستخدـ بشكؿ كاض  ككبير اي الصلحات الرياضية، كعادة ما يككف اليدؼ (2 الطبع 

ع اي الصكرة مف خالؿ التبايف الشديد بينو كبيف التركيز عم  المكضك  ؛مف ىذا اإلجراء
 ،األرضية البيضاء المحيطة بو، كتتميز الصكرة ىذه بإبرازىا لعنصر الحركة اي الصكرة

اضالن عف الكضكح الذم ينتر عف حذؼ خملية  ؛كالتركيز عم  ما يراد للت النظر إلييا
 .(3 الصكرة 

الشػػػكؿ المسػػػتطيؿ ىػػك أكثػػػر األشػػػكاؿ  احػػػث مػػع أفٌ كمػػع تنػػػكع أشػػكاؿ الصػػػكرة اللكتكلراايػػػة يتلػػؽ الب
كيرجػع ذلػؾ إلػ  مػا يقدمػو مػف جمػاؿ كراحػة  ؛المصكرة استخدامان مف بيف األشػكاؿ المتنكعػة األخػرل

 ىـ اي ايـ مضمكف الصكرة.المعيف، كدكره اي جذب االنتباه، كيس
 

 رابعًا: قطع الصورة الصحفية:

حذؼ أك إزالة أجزاء مف الصكرة اللكتكلرااية لير ىك  ؛كالمقصكد بالقطع  التقميـ أك التقكيـ(
حذؼ األجزاء لير الميمة، التي  كتايير النسب، حيث أفٌ  ،كذلؾ لزيادة االىتماـ ؛المرلكب اييا

تبعث عم  االضطراب اي الصكرة إذا ما بقيت، يؤدم إل  التركيز عم  الجزء الباقي كالمراد نشره، 
كالتركيز عم  زكايا ميمة جكانب الصكرة،  لقطع المميز اي بعضأما تايير النسب ايتـ مف خالؿ ا

 .(4  كأف تصب  الصكرة رأسية بعد أف كانت أاقية ك العكس، كذلؾ بيدؼ التنكيع ؛منيا

يحدد الجزء الذم يؤدم الكظيلة  عم  المخرج أفٍ  أفٌ  ؛كيرم بعض الخبراء مف مخرجيف كمصكريف
التي تخدـ المكضكع المصاحب لمصكرة، ثـ إزالة أم أجزاء مف الصكرة ال تمثؿ شيئان  ،االتصالية
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حيكيان اييا، ال سيما تمؾ التي ال تحقؽ كظيلة اتصالية، كذلؾ حت  ال تبدد كقت القارئ كانتباىو 
 .(1 كطاقتو اي أشياء لير مجدية 

فٌ  ء كالعيكب التي قد تككف خطاالصحلية يتمثؿ اي معالجة بعض األ اليدؼ مف قطع الصكر كا 
اي تعديؿ الشكؿ مف أجؿ مطابقتو لممساحة  (؛كاالىتزاز أك التشكيش مكجكدة أصالن اي الصكرة 

 .(2 المخصصة لمصكرة عم  الصلحة 

جراءات لعممية قطع الصورة بعناية ودقة   : "Photo Cropping"وىناك ثالثة أنواع وا 

 Shoot"كيعرؼ أيضان بالمقطة المقربة، " ":"Tight Cropالقطع المحكم أو المناسب  .1
Closeقدر ممكف مف الكضكح لميدؼ كىك القطع الملضؿ بصلة عامة؛ ألنو يحقؽ أكبر  ؛
تـ التركيز اقط عم  اليدؼ ، إف لـ يكجد ما يستدعي لير ذلؾ، كاي القطع المحكـ ياألساس
ك ارالات ثانكية أشكاؿ أ اد تصكيره، كعدـ تضميف الصكرة أمٌ اي المشيد المر  األساس؛

كيصار مف  ،عم  المنظر األساس ظيكر األخيرة سكؼ يشكش أخرل، عم  أساس أفٌ 
األمر الذم يقمؿ مف كضكح الصكرة كتأثيرىا اي نلس القارئ، كيطبؽ القطع المحكـ  ؛حجمو

أيضان عم  الصكر الشخصية، كيطمؽ عمييا اي التصكير اللكتكلرااي صكر البكرتريو 
"Portrait"3 منيا الدخكؿ إل  عمؽ المعن  اي المكضكع  كيراد ؛). 
اإف القطع الدرامي  ؛اقط طع المحكـ يركز عم  اليدؼ األساسإذا كاف الق القطع الدرامي: .2

اي المشيد الذم يتـ تصكيره، كيعرؼ اي  قط عم  جزء كليس كؿ اليدؼ الرئيسيركز ا
، أك  "Big Close"كبرمجيات الكاميرات الرقمية بالمقطات القريبة جدان  ،تطبيقات المصكريف
تلاصيؿ المتكارية خمؼ تخكـ السط  ال، كيراد منيا الاكر اي "Macro"بالمقطات المايكركية 

دكف  ؛الكاسع، لتضعنا اي مكاجية مباشرة مع ما نريد التعبير عنو اي تركيز دقيؽ لممعن 
خارجي، كىذا ما يمن  المقطات القريبة كالقريبة جدان طعميا االنشااؿ بمساحة المحيط ال

 الخاص.
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 ؛مثؿ صلحات  اللف كالرياضة( ؛كينشر القطع الدرامي اي الصحؼ المتخصصة بصلة خاصة
 كيتـ تنليذه بكسائؿ عديدة مف بينيا:

كيعطي تأثيران  ؛بما يظير المالم  كاضحة ؛التركيز عم  نصؼ الكجو األمامي مع التكبير -
 خاصان كما يحدث عادة مع الصكر الشخصية لممشاىير كاللنانيف كالرياضييف.

كيحدث ذلؾ عادة  ؛مع التقريب الشديد ،كأعم  األنؼ ،كالحاجبيف ،التركيز اقط عم  العينيف -
 .(1 ليعطي تأثيران خاصان لمصكرة  ؛مع كبار المشاىير اي المجاالت المختملة

 Wide"، كيعرؼ أيضان بالمقطة البعيدة أك المتسعة ""Loose Cropالقطع الفضفاض:  .3
Shoot"أك جزء  ،اقط اسكىك عم  عكس سابقيو؛ إذ ال يتـ التركيز ايو عم  اليدؼ األس ؛

، اللرالات المحيطة باليدؼ األساس أك ،بؿ يتـ تضميف الكادر بعض األشكاؿ الثانكية ؛منو
ما إذا كاف ظيكر األشكاؿ الثانكية أك اللرالات كيككف القطع اللضلاض مطمكبان اي حاؿ 

كنشرىا عم  صلحات  ،يليد اي تكصيؿ المعن  المرجك مف التقاط الصكرة ؛المحيطة باليدؼ
أك اي الصكر المصاحبة لمتحقيقات  ،كما ىك الحاؿ اي تصكير األىداؼ المتحركة ؛الصحيلة
 .(2 الصحلية 

حسػػػب  ؛ف كالمصػػػكريف اختيػػػار الصػػػكر المناسػػػبةكممػػػا سػػػبؽ يػػػرل الباحػػػث أنػػػو يجػػػب عمػػػ  المخػػػرجي
كالتػي تعمػؿ عمػ   لير ميمػةيتـ التخمص مف األجزاء  المكضكع التي تعالجو مف حيث قطعيا، كأفٍ 

مف خالؿ ما يتـ نشره عم  صلحات الصحؼ، كالتركيز عم  اليػدؼ األساسػي ؛ تشتيت انتباه القراء
 اي الصكر كخاصة اي الصلحات الرياضية. 

 تعميق عمى الصورة: خامسًا: ال
كتملت نظره صكرة اييا،  ،عندما يمتقط القارئ نسخة مف جريدة أك مجمة، يبدأ اي قراءة الصلحات

" لمصكرة، ثـ يدقؽ اي األجزاء األخرل، ثـ "Focal Pointاإنو يركز أكالن عم  النقطة البصرية 
 ،يؽ المصاحب كالشارح لمصكرةيعكد لالبية القراء بعد ذلؾ كىذا ااتراض مؤكد إل  الكالـ أك التعم

الذم يجيب عم  األسئمة:  مف، أيف، مت ، لماذا، ككيؼ(، إذا لـ يكف أحد مف ىذه األسئمة لير 
 .(3 المجابة عمييا نلسيا مجابان عميو اي الصكرة نلسيا
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 ،ىك ما يطمؽ عميو تحرير الصكرة الصحلية ؛ككتابة الكالـ أك التعميؽ الشارح كالمصاحب لمصكرة
كىي عم   ،كيعبر عنيا اي الصحااة األكركبية كاألمريكية بأكثر مف مصطم  يؤدم المعن  نلسو

 :(1 النحك التالي 

Cut Lines .كىي المادة الشارحة لمصكرة المكجكدة تحتيا 

Caption .كىك العنكاف الشارح أك الملسر الذم يكجد اكؽ الصكرة 

Legend كجكد تحتيا.كيشير إل  متف الصكرة أك عنكانيا الم 

الصكر اللكتكلرااية ال تستطيع أف تؤدم كظيلتيا  اقد أصب  مف األمكر الشائعة كالمعركاة أفٌ 
الصحلية عم  أكمؿ كجو مالـ يصاحبيا تعميؽ، سكاء كاف قصيران أـ طكيالن، االقارئ اي ألمب 

شرح أك ي ؛يحتاج إلي تعميؽ بسيط يشير إل  محتكاىا ؛حيف يطالع صكرة صحلية ،األحياف
 كييسر ايميا. ،مضمكنيا

كيعتبره  ،إخراجو مرتبط بالصكرة كمضمكنيا كمساحتيا لير أفٌ  ؛عد التعميؽ أحد أنكاع المتكفكيي 
الصكرة  البعض يعتبر أفٌ  البعض جزءان مف المعالجات اإلخراجية لمصكرة، كعم  الرلـ مف أفٌ 

يكض  أكثر مضمكف  ؛ان بسيطان إال أنو كاي ألمب األحياف يتطمب األمر تعميق ؛تتحدث عف نلسيا
بقدر ما يقدـ إضااة  ؛ال يقدـ تكراران لمضمكف الصكرة الصكرة كسياقيا، كينباي لمتعميؽ الناج  أفٍ 

كأحيانان إضااة كذلؾ لمضمكف الخبر المصاحب لمصكرة، كيستمد التعميؽ عادة  ،عم  ىذا المضمكف
 .(2 يداعو لقراءة المكضكع بتلاصيمو ؛كيعتبر بمثابة مثير لمقارئ، مف طبيعة المكضكع

عمم )حسب الدكتور  ،كالم أو التعميق المصاحب عمى الصورةموىناك أربع أنواع وأشكال رئيسة ل
 وىي كما يأتي: (الدين

 :(3 أنواع وأشكال كالم الصورة  .1

ىي جزء مف قصة إخبارية تجرم أحداثيا داخؿ الصكرة، كىنا  ؛كالـ أك تعميؽ يصؼ صكرة . أ
كربما يككف ىناؾ بعض مف الكالـ  ،يكلي لمتعريؼ ان كاحد ان يككف مختصران سطر  ينباي أفٍ 
 مقتبسان.
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خبارية أك مكضكعيا الصحلي اي رة تنشر اي صلحة، كتنشر قصتيا اإلكالـ يصؼ صك  . ب
يشار بشكؿ  كأفٍ  ،يككف ملصالن مكسعان  كىنا ينباي أفٍ  ؛مكاف قخر مف الجريدة أك المجمة

 خر إذا كانت مكجكدة.الخبرية أك المكضكع كالمصدر اآلة تذكيرم إل  القص

 كالـ يصؼ صكرة ال ينشر معيا مكضكع، أم يككف ىك التعميؽ الكحيد المصاحب ليا. . ج

تجعميا تقؼ  ؛كليس ىناؾ حقائؽ كااية بداخميا ،كالـ يصاحب صكرة تصؼ قصة اخبارية . د
 بحيث يككف كاايان. ؛ةلذلؾ ينباي التكسع كالتلصيؿ اي كالـ الصكر  ؛بملردىا بدكف صكر

 :(1 يوجد عدة اعتبارات تؤخذ في الحسبان عند صياغة كالم الصور نذكر منيا 

ما  مكاف، بحيث ال يعطي مف المعمكمات إالٌ يككف كالـ الصكرة قصيران قدر اإل يجب أفٍ  .1
 تعجز الصكرة نلسيا عف تقديمو.

 يكرر كالـ الصكرة شيئان تـ ذكره اي متف المكضكع المصاحب ليا. يلضؿ أالٌ  .2

ؿ اللعؿ اكخاصة االستقبالت استعم ،مف األخطاء الشائعة اي صيالة كالـ الصكرة .3
كجكد  أفٌ  إالٌ  ؛الماضي، مثؿ استقبؿ الرئيس أمس، كعم  الرلـ مف صحة ىذه الحقيقة

ايك يرل الرئيس كىك يستقبؿ  ؛القارئ يعني استمرارية الحدث بالنسبة لو ـالصكرة أما
 يتماش  مع ما يراه القارئ. التعميؽ يجب أفٍ  أك يراه كىك يصااحو، كعم  ىذا اإفٌ  ،شخصان 

كتجنب استخداـ عبارات مثؿ: اي الصكرة أك الصكرة  ،ينص  باستعماؿ اللعؿ المضارع .4
 مثؿ ىذه العبارات تييف القارئ. تبيف، ألفٌ 

يمكف البدء  ؛اإذا كاف بينيـ شخص بارز ؛إذا احتكت الصكرة عم  مجمكعة مف األشخاص .5
ا إذا أمٌ  (يمينو كيساره باستعماؿ كممتي  ،ثـ يعرؼ األشخاص المجاكريف لو ؛بو اي التعريؼ

شخص بدءان مف ال ؛ايعرؼ األشخاص بحسب ترتيبيـ ؛لـ يكف مف بينيـ شخص مميز
 المكجكد جية اليميف بالنسبة لمقارئ.

 تتكحد طريقة كتابة كالـ الصكر اي كؿ صلحات الجريدة بطريقة كاحدة. مف الملترض أفٍ  .6
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 :(1)عنوان كالم الصورة منيا  .2

يعبر  ؛لبصر القارئ ان عد جسر يمثؿ عنكاف كالـ الصكرة أىمية كبيرة اي مقركئية الكالـ، كما أنو يي 
مما يحقؽ االنتقاؿ التدريجي  ؛كالكالـ الخليؼ الباىت ،منو ما بيف الصكرة شديدة الثقؿ كالقاتمة

 المري  لبصر القارئ مف الصكرة إل  كالميا. 

كيحدد  ،كعادة ما يجمع عنكاف كالـ الصكرة مف بنط أكبر مف البنط المستخدـ اي جمع الكالـ
الصكرة عم  اتساع عمكد  لك أفٌ  :الصكرة طبقان التساعيا، امثالن  أرنكلد( البنط المالئـ لعنكاف كالـ 
يستخدـ منيا عنكاف مف بنط  ،(، كصكرة عم  اتساع عمكديف14كاحد يككف عنكاف كالميا ببنط  

 ،كيمكف استبداؿ عنكاف كالـ الصكرة بكممة أك جممة استياللية اي بداية الكالـ ..(، كىكذا18 
تككف ذات كثااة أعم  مف بقية الكالـ، كتكجد عدة مكاضع مختملة أك  ،تجمع ببنط مف حجـ أكبر

 لمكاف عنكاف الصكرة كىي كالتالي:

 اي حيف يأتي الكالـ تحتيا. ،قد يكضع اكؽ الصكرة نلسو -

 قد يكضع أسلؿ الصكرة بجانب كالميا. -

 قد يكضع عم  أحد جانبي الصكرة اكؽ كالميا. -

 قد يكضع أسلؿ الصكرة بينيا كبيف الكالـ. -

 كعادة ما يجمع عنكاف كالـ الصكرة مف بنط أكبر مف البنط المستخدـ اي جمع الكالـ.
  البياض حول الصورة وكالميا: .3

يعد البياض المتركؾ بيف الصكرة ككالميا مف العكامؿ الميمة اي تحديد الرابطة بينيا، ازيادة 
المبالاة اي  ية أخرل اإفٌ يؤدم إل  انلصاؿ الكالـ عف الصكرة، كمف ناح ؛البياض بشكؿ مبالغ ايو

يؤدم إل  صعكبة التقاط عيف القارئ ليذا الكالـ، كيرل  ؛تقميمو حت  يكاد الكالـ يمتصؽ بالصكرة
أك يقؿ عف ذلؾ،  ،ينباي أال يزيد عم  ككر كاحد ؛البياض بيف الصكرة ككالميا التيبكلراايكف أفٌ 
  ،يقؿ عف نصؼ ككر ستة أبناط أالٌ يجب  ؛البياض المناسب بيف الصكرة ككالمو كيرل قخركف أفٌ 

 .(2 كأال يزيد عف تسعة أبناط
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  اتساع كالم الصورة:  .4

يصؿ إليو الكالـ، كاتساع سطكر ىذا  يقصد باتساع جمع كالـ الصكرة، االتساع الذم يمكف أفٍ 
يصؿ إليو كالـ  يمكف أفٍ  ؛الكالـ مقارنان باالتساع الذم تشامو الصكرة، بالنسبة ألقص  اتساع

اتساع الكالـ يتراكح بيف  حيث يرل البعض أفٌ  ؛حكلو قراء التيبكلراايكف تالصكرة، اقد اختمل
اي حالة زيادة اتساع كالـ  أنو إل  اتساع ثالثة أعمدة،  كيرل البعض اآلخر ،عمكديف كنصؼ
ف اتساع الكالـ ا عيترؾ بينيما اراغ أبيض، أمٌ  ؛يلضؿ تقسيـ الكالـ إل  أنير ؛الصكرة عف ذلؾ

 ؛يمتد الكالـ بعرض الصكرة بأكممو مقارنان باتساع الصكرة، ايرل بعض اليبكلراايكف ضركرة أفٍ 
 .(1 باعتبارىا عنصران تيبكلراايان كاحدان  ،ىـ اي ربط الصكرة بكالميااذلؾ يس عم  أساس أفٌ 

 حجم حروف كالم الصورة:  .5

ككثااة أعم  مف البنط  ،يجمع كالـ الصكر مف بنط أكبر يرل كثير مف التيبكلراايكف ضركرة أفٍ 
مف اللجكة البصرية بيف  ىـ اي الحدٌ اذلؾ يس عم  اعتبار أفٌ  ؛المستخدـ اي جميع حركؼ المتف

كما أنو يمنع اختالط حركؼ كالـ الصكرة بسطكر  ،الصكرة التي تتميز بالثقؿ كالحركؼ الخليلة
يتمتع بالكضكح مف ناحية التبايف مع العناصر  المتف التي تقع تحتيا، كالميـ اي كالـ الصكرة أفٍ 

 .(2 أك مع سطكر المتف مف ناحية أخرل ،سكاء مع الصكرة ،المتجاكرة
 سطر المصور أو مصدر الصورة: .6

أك المصدر الذم حصمت منو  ،المصكر الذم قاـ بالتقاطيا تنشر الجرائد مع كثير مف الصكر اسـ
ىي الصكر  ؛أك مصدر الصكرة ،الجريدة عم  الصكرة، كألمب الصكر التي يصاحبيا اسـ المصكر

كالصكر اإلخبارية المستقمة عم  بعض  ،التي تصاحب المكضكعات الرئيسة عم  الصلحات األكل 
اعادة تنشر دكف ذكر اسـ  ؛كصكر األزياء كالمكضة ،ا الصكر الشخصيةالصلحات الداخمية، أمٌ 

 .(3 المصكر

 ،أك المجالت كالمطبكعات األخرل ،مما سبؽ يرل الباحث أنو ال معن  لكجكد صكرة عم  الصحؼ
بالتأكد بكجكد  ؛مف لير تعميؽ عمييا، لذل كجب عم  المخرجييف االنتباه قبؿ طباعة الصحؼ

ارئ، كتركيز انتباىو عم  الجكانب الميمة اي الصكرة، تعميؽ بسيط يعمؿ عم  شرح كتنكير الق
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كال تستييف بعقؿ القارئ  ،تككف الكممات مباشرة كالمضمكف الذم يريد المخرج ايصالو لمجميكر، كأفٍ 
 كذكاءه.

 سادسًا: وضوح الصورة:
كظيكر  ،مكنت تكنمكجيا معالجة الصكر إلكتركنيان الصحؼ مف التحكـ اي درجة كضكح الصكرة

مالمحيا بشكؿ أاضؿ مما كانت عميو أثناء معالجة الصكر ميكانيكيان، كتكار برامر معالجة الصكر 
ضاءة الصكر باإلضااة إل  القدرة  ؛إلكتركنيان قدران كبيران مف التحكـ اي الدرجات الظمية لمصكر، كا 

صالح ـ(، كا  رك  تالاي العيكب المكجكدة اي األصؿ عف طريؽ برنامر  اللكتكشكب، كالاليت
 . (1 العيكب الظاىرة بيا

ميما أبدع  ؛كلعؿ أىـ العكامؿ التي تؤثر بالضركرة اي مستكل جكدة ككضكح الصكرة الرقمية
ىك ما يطمؽ عميو دقة الصكرة، بما يشتمؿ عم  نكعيف مف الدقة  ؛المصكر اي استخداـ الكاميرا

كسكؼ نعرض لكؿ منيما بشيء  ،لناميةكالدقة ا ،كالكضكح لمصكرة الرقمية، كىما الدقة التحميمية
 :(2 مف التلصيؿ اي السطكر التالية 

" كيمكف تعريليا بأنيا تشير إل  عدد "Image Resolutionالدقة التحميمية لمصورة الرقمية  .1
" المشتركة اي تككيف التعبير عف الصكرة الرقمية، كتقاس الدقة Pixelsالنقاط الضكئية "

أم بعدد النقاط الضكئية اي البكصة  ؛"DPIبصلة عامة بكحدة "التحميمية لمصكرة الرقمية 
يشار اي الكاقع لمدقة التحميمية لمكاميرات الرقمية بماة  ،الكاحدة، كاختصاران لما سبؽ

الكاميرا يمكنيا أف تمتقط مميكف بكسؿ، أم مميكف نقطة مف البيانات  كتعني أفٍ  ؛"الميجابكسؿ"
ىك نقطة أك كحدة مف البيانات اي تككيف الصكرة  Pixel اي البكصة الكاحدة؛ إذ أف البكسؿ

 "."Picture Cellsالرقمية، كتأتي كممة بكسؿ اختصاران لكممتي 

كتعتبر الدقة التحميمية أك الكثااة النقطية لمصكرة الرقمية ىي العامؿ األىـ اي تحديد جكدة الصكرة، 
عكس صحي ، بما يعني كجكد عالقة كال ؛زادت جكدتيا كدرجة كضكحيا ؛ككمما زادت دقة الصكرة

 طردية بيف دقة الصكرة كجكدتيا.

 ؛لمصكرة الرقمية "Color Depth"كىي العمؽ المكني   "Bit Resolution " الدقة النغمية .2
مف البايت (1/8 كيعادؿ ،كالبت أصار معمكمة رقمية بصلة عامة ؛"Bitكتقاس بكحدة الػ "

Byte" كتشير الدقة النامية إل  عدد القيـ أك المستكيات النامية، سكاء كانت القيـ الرمادية اي "
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أـ القيـ المكنية اي الصكر الممكنة، التي يمكف لمكاميرا استخداميا اي  ؛الصكر األبيض كاألسكد
، تمتقطيا الكاميرا كتسجميا عم  الشريحة ه" عم  حدPixelالتعبير عف كؿ نقطة ضكئية "

 الضكئية بداخميا.

أم التدرج  ،زاد عدد المستكيات الظمية أك المكنية ؛لذلؾ اكمما زادت الدقة النامية لمصكرة الرقمية
المكني المشتركة اي التعبير عف المنظر الظاىر اي الصكرة، اثمة عالقة طردية بيف مستكل الدقة 

تلاصيؿ الدقيقة المتضمنة مف النامية لمصكرة الرقمية مف جية، كدرجة كضكح الصكرة كبخاصة ال
 جية أخرل. 

 سابعًا: وسائل إبراز الصورة:
 األلوان:  .1

 : (1 تكجد عدة كظائؼ ليلكاف المستخدمة اي عممية إخراج الصكرة كىي عم  النحك التالي 

 جذب االنتباه مف خالؿ التبايف المكني اي الصكرة. .1

 المكف يكجد حالة مف التركيز كالتذكر. .2

 ارتباطات بأشياء معينة كسمع أك عالمات تجارية.المكف يطكر  .3

 د جكان مكاتيان الستيعاب الرسالة بسبب إثارة االنتباه.المكف يكجً  .4

 إعطاء تأثيرات سيككلكجية مف خالؿ الرمكز كاإليحاءات اي كظيلتيا االتصالية. .5

مستكل ظميان، كيختمؼ  (256 تتضمف الصكر اللكتكلرااية العادية  األبيض كاألسكد(  كيجب أفٍ 
ىذا العدد مف صياة لكنية ألخرل، كمف ثـ تختمؼ أيضان درجة الكضكح لمصكرة حسب الصياة 

 :(2 المكنية، كىك ما سنكضحو اي النقاط التالية 
كىي صياة طباعية تتضمف قناة  ،Grayscaleالصور األحادية المون " األبيض واألسود"   .أ 

 لكنية كاحدة.
كتتضمف قناتيف لكنيتيف كىما  ،كىي صياة طباعية ،"Duotoneالمون "الصور الثنائية  .ب 

كيستخدـ اي طباعتيا  ،"CMYخر مف األلكاف الطباعية األساسية "قاألسكد + لكف إضااي 
 حبريف طباعييف.
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كىي صياة طباعية كتتضمف ثالث قنكات لكنية، كىي "Tritonsالصور الثالثية المون " .ج 
 األلكاف األساسية، كيستخدـ اي طباعتيا ثالثة أحبار طباعية.األسكد + كلكنيف إضااييف مف 

كىي صياة طباعية كتتضمف أربع   ،"CMYKالصور الرباعية المون أو الكاممة األلوان " .د 
باإلضااة ليسكد، كيمثؿ ىذا العدد الحد األدن   ،كىي األلكاف األساسية الثالثة ،قنكات لكنية

 مف األلكاف التي تستخدـ اي طباعة الصكر الممكنة.

كاييا يتـ اصؿ األصؿ اللكتكلرااي الممكف إل  سبعة ألكاف، كتطبع الصور السباعية المون:  .ق 
بعد مما يعطي قالؼ األلكاف الثانكية، كيعطي جكدة أعم   ؛أيضان بطريقة األلكاف المتراكبة

 الطبع.

كىي عم  عكس الصيغ المكنية السابقة، ايذه الصياة ىي صياة  ،""EGBالصور بصيغة  .ك 
 ؛ضكئية اي األساس، أم صياة لعرض الصكر عم  الشاشة، سكاء شاشة الحاسب أك الكاميرا

نترنت، نيا تستخدـ عند عرض الصكر عم  اإللذا ايي تستخدـ أيضان أللكاف الشاشة، كما أ
تعني األضكاء أك األشعات الضكئية  ،"RGBكاميرات الرقمية، كاالختصارات " ككذلؾ معظـ ال
 (%100 " إذا اندمجت مع بعضيا البعض بنسبةRED-GREEN-BLUEاألساسية " 

 تعطي الضكء األبيض.

، كيككف لير الممكنةلالنتباه مف الصكر السكداء  ان الصكر الممكنة أكثر جذبان كشد كيرل الباحث أفٌ 
 ،لما تتمتع بو مف مصداقية ككضكح عم  صلحات الصحؼ ؛كبير عم  جميكر القراءلدييا كاقع 
 ككسائؿ اإلعالـ المرئي األخرل.   ،كالمجالت

 

 .  اإلطار حول الصورة:2

كتلصميا عف سائر المكاد، كىي  ،اإلطارات ىي مساحات تحيط بمادة مطبكعة عم  عمكد أك أكثر
 .(1 اي الصحيلة الميمة مف الكحدات التيبكلرااية

كليس  ؛كتمجأ بعض الجرائد إل  استخداـ إطارات مختملة السمؾ حكؿ حكاؼ الصكرة كجزء منيا
يعد مف  ؛كإطار يحيط بيا، كلعؿ االستخداـ الحديث لممساحات البيضاء كإطار يحيط بالصكرة

لمحيط بالصكرة اإلجراءات الكظيلية الجيدة، كينص   أرنكلد( بضركرة مراعاة التناسب بيف البياض ا
تعادؿ ستة أبناط عم   ،تحتاج إل  بياض ؛بحيث تككف الصكرة التي تنشر باتساع عمكد ؛كاتساعيا
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يراعي المخرج  عم  أفٍ  ؛بنط( اي حاؿ نشرىا عم  عمكديف 12تزداد إل  ككر كاحد   ،كؿ جانب
 .(1 ض المحيط بالصكرة مف كؿ جكانبيا متساكيان ايككف البي ضركرة أفٍ 

يجب مراعاتيا  ،قكاعد تيبكلرااية؛ يحكمو ثالث استخداـ البياض حكؿ الصكرة البعض أفٌ كيقرر 
 :(2 كىي كالتالي

حت  ال تمتصؽ الصكرة  ؛عدـ التقدير اي مساحة البياض المتركؾ عم  جكانب الصكرة .1
 بالعناصر المجاكرة ليا عم  الصلحة.

اي مادة  ان ىناؾ عجز  حت  ال يبدك أفٌ  ؛عدـ اإلسراؼ اي مساحة البياض المتركؾ حكؿ الصكرة .2
 المكضكع، كحت  ال تضعؼ الرابطة بيف الصكر المتجاكرة عم  الصلحة.

 يكزع البياض عم  جانبي الصكرة بشكؿ متساكم. أفٍ  .3

 .(3 ايرل أف يككف كجكد اإلطار ضركريان اي الحاالت األتية  (محمكد عيس  ا الدكتكر أمٌ 

 إثارة القارئ إل  محتكل الصكرة. .1

 اللصؿ بيف لكف الكرؽ األبيض كمناطؽ خملية الصكرة ذات المكف الباىت  األبيض(. .2

 حالة مف الحزف كالحداد الكطني، كيستخدـ اإلطار السميؾ. .3

 مثؿ استخداـ: كيككف لير ضركرم

 اإلطار الخليؼ  خط رايع دقيؽ(. .أ 

 اإلطار السميؾ الذم ينااس الصكرة اي األىمية كجذب االنتباه. .ب 

الجػػات التيبكلراايػػة لمصػػكرة الرياضػػية عػػػف بػػاقي الصػػكر المسػػتخدمة عمػػ  الصػػػلحات كتختمػػؼ المع
كجاذبيػػػة كللػػػت االنتبػػػاه لػػػدل مشػػػاىد كقػػػارئ  ،لمػػػا تتمتػػػع بػػػو ىػػػذه الصػػػلحات مػػػف حيكيػػػة ؛األخػػػرل

مػػػػف حيػػػػث شػػػػكميا اليندسػػػػي المتنػػػػكع  ؛الصػػػػحؼ، كذلػػػػؾ يرجػػػػع أيضػػػػان لطريقػػػػة عػػػػرض تمػػػػؾ الصػػػػكر
كمتػػكازم األضػػالع، كأشػػكاؿ أخػػرل كثيػػرة،  ،كالشػػكؿ البيضػػاكم ،كالمربػػع ،مثػػؿ المسػػتطيؿ ؛األشػػكاؿ

كمػػػػػف أىػػػػػـ ىػػػػػذه األشػػػػػكاؿ ىػػػػػك الشػػػػػكؿ الملػػػػػرغ الديككبيػػػػػو، الػػػػػذم تنلػػػػػرد بػػػػػو الصػػػػػلحات الرياضػػػػػية 
كىػػػي مػػػف أكثػػػر المعالجػػػات التيبكلراايػػػة كاإلخراجيػػػة الحديثػػػة اسػػػتخداما اػػػي الصػػػحؼ  ،المتخصصػػػة

                                                           

 (.216ص( شليؽ، مرجع سابؽ  1 
 (.217( شليؽ، نلس المرجع  ص2 
 (.72-71( عيس ، إخراج الصحؼ كالمجالت  ص3 
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مليػة عػف الصػكرة األصػمية،  كىػذا كػاف ال يػتـ لػكال حيػث يػتـ مػف خالليػا اصػؿ أك عػزؿ الخ ؛اليكمية
ف الكاحػػد كالعشػػركف عمػػ  كااػػة منػػاحي تكنكلػػكجي اليائػػؿ الػػذم يشػػيده القػػر التقػػدـ كالتطػػكر التقنػػي كال

كمعالجة  ،كبرنامر "إف ديزايف" ؛الحياة، كخاصة عم  البرامر المخصصة إلنتاج الصحؼ كالمجالت
" ب"اللكتكشػػػك  رالصػػػكرة اللكتكلراايػػػة مػػػف خػػػالؿ برنػػػام كليرىػػػا مػػػف البػػػرامر األخػػػرل  ،كالاليػػػت رـك

كضػبط الصػكر المكجػكدة عمػ   ،الحديثة التي تعمؿ عم  تحسيف كتنسيؽ كمعالجة العيػكب كالرتػكش
كال سػػػيما عمػػػ  الصػػػلحات الرياضػػػية منيػػػا، كأيضػػػان أدل ىػػػذا  ،صػػػلحات الجرائػػػد كالمجػػػالت اليكميػػػة

خػػػراج الصػػػحؼ إلػػػ  تػػػكاير الكقػػػت كالجيػػػد التطػػػكر الكبيػػػر اػػػي البػػػرامر المسػػػتخدمة اػػػي صػػػن اعة كا 
المبذكؿ، كديناميكية كسيكلة كبيرة، كجعميا تيطكع الصػكرة بمػا يخػدـ المخػرجييف الصػحلييف العػامميف 

أصػػػب  مػػػف السػػػيؿ الػػػتحكـ بشػػػكؿ الصػػػكرة  ؛اػػػي تمػػػؾ الصػػػحؼ، امػػػف خػػػالؿ اسػػػتخداـ ىػػػذه البػػػرامر
درجات ألكانيػػػػا أك جعميػػػػا بػػػػدكف لػػػػكف، عمػػػػ  الصػػػػلحة، كالػػػػتحكـ بػػػػ ،كمسػػػػاحتيا ،كحجميػػػػا ،اليندسػػػي

أك اػػػي المنتصػػػؼ، كأيضػػػان  ،أك أسػػػلميا ،سػػػكاء اػػػي أعمػػػ  الصػػػلحة ،كالػػػتحكـ بمكانيػػػا عمػػػ  الصػػػلحة
كػؿ ذلػؾ جعػؿ مػف الصػلحات  ؛طػار، أك تػرؾ بيػاض حػكؿ الصػكرةإكجعميػا اػي  ،التحكـ اػي قطعيػا

كتعػػػزز مكانتيػػػا بالصػػػحؼ الرياضػػػية أكثػػػر جاذبيػػػة كحيكيػػػة، تعمػػػؿ عمػػػ  للػػػت انتبػػػاه الجميػػػكر ليػػػا، 
 اليكمية.

تعمػؿ عمػ   ؛المعالجات التيبكلراايػة لمصػكرة الصػحلية الرياضػية أفٌ  ؛كيرل الباحث مما سبؽ
كتيحسػػف كتجػػكد  ،كتضػػل  جمػػاالن عمػػ  الصػػلحات الرياضػػية ،تػػكاير الكقػػت كالجيػػد، كتعػػالر العيػػكب

لمػػا تتمتػػػع بػػو تمػػػؾ الصػػلحات مػػػف  ؛إنتػػاج كصػػناعة الصػػػحؼ اليكميػػة، كتزيػػػد مػػف التكزيػػػع كاألربػػاح
 كللت انتباه القارئ. ،جاذبية كحيكية
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 الفصل الثالث 3
 التحميمية ومناقشتيانتائج الدراسة 
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 الفصل الثالث
 نتائج الدراسة التحميمية ومناقشتيا

اإلخراجية لمصكرة يتناكؿ ىذا اللصؿ نتائر الدراسة التحميمية كمناقشتيا الخاصة بالمعالجات 
تنػاكؿ  ؛مباحػثة الصحلية اي الصػلحات الرياضػية بالصػحؼ اللمسػطينية اليكميػة، كينقسػـ إلػ  أربعػ

كأنكاعيػػا، ايمػػا تنػػاكؿ المبحػػث  ،المبحػػث األكؿ االىتمػػاـ بالصػػكر الصػػحلية اػػي الصػػلحات الرياضػػية
 ،كالتعميػػػؽ عمييػػػامصػػػادر الصػػػكر الصػػػحلية اػػػي الصػػػلحات الرياضػػػية، كنطاقيػػػا الجارااػػػي، الثػػػاني 

األشػػكاؿ اليندسػػية لمصػػػكر الصػػحلية اػػي الصػػػلحات الرياضػػية، كقطكعيػػػا،  كتنػػاكؿ المبحػػث الثالػػػث
، كمػػػػا تنػػػػاكؿ المبحػػػػث الرابػػػػع مكقػػػػع الصػػػػكر الصػػػػحلية اػػػػي الصػػػػلحات كأنماطيػػػػا، كعيػػػػكب إخراجيػػػػا

 ككسائؿ إبرازىا.  ،الرياضية

 رياضية كأنكاعيا.الصحلية اي الصلحات ال ةاالىتماـ بالصكر  المبحث األول:

مصػػادر الصػػكر الصػػحلية اػػي الصػػلحات الرياضػػية، كنطاقيػػا الجارااػػي، كالتعميػػؽ  المبحــث الثــاني:
 عمييا.

األشػػػػكاؿ اليندسػػػػية لمصػػػػػكرة الصػػػػحلية اػػػػي الصػػػػػلحات الرياضػػػػية، كقطكعيػػػػػا،  المبحــــث الثالـــــث: 
 كأنماطيا، كعيكب إخراجيا.

 ككسائؿ إبرازىا. ،مكقع الصكرة الصحلية اي الصلحات الرياضية المبحث الرابع:
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 المبحث األول
 الصحفية في الصفحات الرياضية وأنواعيا ةالىتمام بالصور 

مػػف حيػػث  ؛ةالصػػحلية اػػي الصػػلحات الرياضػػي ةيتنػػاكؿ ىػػذا المبحػػث مػػدل االىتمػػاـ بالصػػكر 
عددىا اي صحؼ الدراسة الثالث، كأيضان مف خالؿ مساحة الصكر الصػحلية عمػ  الصػلحة مقابػؿ 

 كأنكاع الصكر كاقان ألسمكب عرضيا. ،النص، كأنكاع الصكر كاقان لمحتكاىا

 أوًل: مدى اىتمام صحف الدراسة بالصور الصحفية في الصفحات الرياضية: 
 ياضية:عدد الصور الصحفية في الصفحات الر  .أ 

خالؿ اللترة  ؛يكض  الجدكؿ اآلتي مدل اىتماـ صحؼ الدراسة الثالث بالصكر الصحلية
 الزمنية المحددة لمدراسة، كذلؾ عم  النحك اآلتي:

 صحؼ الدراسة الصلحات الرياضية اي مدل االىتماـ بالصكر الصحلية اي (: 3 .1جدول )

 التكزيع الكمي          
  الصحيلة

 

 عدد الصكر
 

 % النسبة

 41.0 931 صحيلة األياـ 
 32.1 728 صحيلة الحياة الجديدة

 26.9 609 صحيلة القدس
 100.0 2268 اإلجمالي

 بدراسة بيانات الجدكؿ السابؽ يتبيف ما يأتي:

 التجاه العام لصحف الدراسة: -1
اي الصلحات الرياضية بالصحؼ الثالث خالؿ اتػرة الدراسػة بمغ عدد الصكر الصحلية التي نشرت 

( صػػػػكرة بنسػػػػبة 931إذ بمػػػػغ عػػػػددىا  ؛( صػػػػكرة، تصػػػػدرت صػػػػحيلة األيػػػػاـ المرتبػػػػة األكلػػػػ 2268 
( صػػػػػػكرة 728%(، اػػػػػي حػػػػػيف جػػػػػاءت بالمرتبػػػػػة الثانيػػػػػة صػػػػػحيلة الحيػػػػػاة الجديػػػػػدة بمقػػػػػدار 41.0 

 %(.26.9( صكرة بنسبة  609لي  كاي المرتبة الثالثة صحيلة القدس بإجما ،%(32.1بنسبة 

كممػا سػبؽ يتضػ  حصػكؿ صػحيلة األيػاـ عمػ  المرتبػة األكلػ  مػف بػيف الصػحؼ الػثالث مػف حيػث 
كمػػػدل اىتمػػػاـ الصػػػحيلة اػػػي تخصيصػػػيا لصػػػلحات  ،عػػػدد الصػػػكر، يرجػػػع إلػػػ  السياسػػػة التحريريػػػة

 حيػػػػث خصصػػػػت صػػػػحيلة األيػػػػاـ ؛رياضػػػػية أكثػػػػر مػػػػف صػػػػحيلة الحيػػػػاة الجديػػػػدة، كصػػػػحيلة القػػػػدس
( صػلحة، 203بكاقػع   ،" صلحات رياضية بشكؿ يػكميضكعاتيا الرياضية مف "خمس إل  ستلمك 
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اػػي حػػػيف بمػػغ مػػػا تخصصػػو صػػػحيلة الحيػػاة الجديػػػدة لمكضػػكعاتيا الرياضػػػية مػػف "ثػػػالث إلػػ  أربػػػع" 
( صػلحة، ايمػا خصصػت صػحيلة القػدس لمكضػكعاتيا 134بشكؿ يكمي بكاقع   ،صلحات رياضية

( صػلحة خػالؿ اللتػرة الزمنيػة المحػددة 98لمب األياـ بشكؿ يػكمي بكاقػع  الرياضية "صلحتيف" اي أ
 لمدراسة.

 مستوى كل صحيفة عمى انفراد:  -2
 صحيفة األيام: 2.1

بنسبة  ،( صكرة931بمغ عدد الصكر الصحلية اي الصلحات الرياضية اي صحيلة األياـ  
 %(، خالؿ اللترة الدراسة، مف مجمكع الصكر المنشكرة اي صحؼ الدراسة الثالث.  41.0 
 

 صحيفة الحياة الجديدة: 2.2
( صكرة بنسبة 728بمغ عدد الصكر الصحلية اي الصلحات الرياضية اي صحيلة الحياة الجديدة  

 %(، خالؿ اللترة الدراسة، مف مجمكع الصكر المنشكرة اي صحؼ الدراسة الثالث.  32.1 
 صحيفة القدس: 2.3

( صكرة بنسبة 609  لقدسبمغ عدد الصكر الصحلية اي الصلحات الرياضية اي صحيلة ا
 ، خالؿ اللترة الدراسة، مف مجمكع الصكر المنشكرة اي صحؼ الدراسة الثالث.  %(26.9 
 أوجو التفاق والختالف بين صحف الدراسة: -3

صحيلة األياـ أكثر اىتمامان بالصكر الصحلية مف  يتض  أفٌ  ؛نتائر بيانات الجدكؿ السابؽ ةبمقارن
%(، 32.1حيث جاءت صحيلة الحياة الجديدة بنسبة   ؛كصحيلة القدس ،صحيلتي الحياة الجديدة

 %(.26.9اي حيف حمت صحيلة القدس بالمرتبة األخيرة بنسبة  
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 مساحة الصورة مقابل النص في صحف الدراسة .ب 
مقابؿ مساحة النص اي الصلحات  ؛يكض  الجدكؿ اآلتي مساحة الصكر الصحلية

 خالؿ اللترة الزمنية المحددة لمدراسة، كذلؾ عم  النحك اآلتي: ،الرياضية بصحؼ الدراسة الثالث
 صحؼ الدراسةالصلحات الرياضية اي الصحلية مقابؿ النص اي  مساحة الصكر(: 3 .2جدول )

 التكزيع الكمي          
 

 الصحيلة     

 الرياضية لحاتمساحة الصكر مقابؿ النص اي الص
 مساحة النص مساحة الصكر

 النسبة % مساحة النص النسبة  مساحة الصكرة 
 72.0 298209.19 28.0 115810.81 صحيلة األياـ

 81.5 248801.22 18.5 56598.78 صحيلة الحياة الجديدة
 71.0 159388.48 29.0 65146.02 صحيلة القدس
 79.6 929998.89 20.3 237555.61 المجمكع الكمي 

 

 بدراسة بيانات الجدكؿ السابؽ يتبيف ما يأتي:

 التجاه العام لصحف الدراسة: -1
تستخدـ الصحؼ اللمسطينية اليكمية الثالث مساحة الصكر اي الصلحات الرياضية، بمجمكع كمي 

%( مف إجمالي الصلحات الرياضية اي صحؼ 20.3سـ مربع(، كبنسبة  237555.61 
 الدراسة. 

كما تستخدـ الصحؼ اللمسطينية اليكمية الثالث مساحة النص اي الصلحات الرياضية، بمجمكع 
%( مف إجمالي الصلحات الرياضية اي صحؼ 79.7سـ مربع(، كبنسبة   929998.89كمي  

 الدراسة. 
 

كيشير الجدكؿ السابؽ إل  ضعؼ استخداـ الصكر الصحلية اي الصلحات الرياضية بالصحؼ 
عم  الصحؼ اللمسطينية، اقد جاءت نسبة الصكر  يؤخذاليكمية، كىذا أمر سمبي اللمسطينية 

مف إجمالي مساحتيا الكمية، اي  (%20.3  الربع بنسبة الصحلية بالصلحات الرياضية أقؿ مف
مف إجمالي المساحة  (%79.7 بنسبة ثالث أرباع حيف جاء النص  المادة التحريرية(، أكثر مف

 الكمية لمصلحات الرياضية.
 

ضعؼ استخداـ الصحؼ اللمسطينية لمصكر الصحلية بالصلحات الرياضية ناجـ  كيرل الباحث أفٌ 
عف عدة أمكر، منيا عم  الصعيد المحمي، أنو ال يكجد صحيلة امسطينية تخصص مصكريف 

 ،ج الكثير مف التدريباتاالتصكير الرياضي يحتا ؛صحلييف مختصيف بالتصكير الرياضي
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كمعدات  ،باإلضااة إل  عدـ تكار الكاميرات االحترااية ؛كالخبرة كالممارسة المينية ،كالدكرات
( ،التصكير التي تساعد بدكرىا عم  التقاط الصكر  ؛كالعدسات ذات البعد البؤرم الكبير الزـك

يعمؿ  شامالن  ان حيلة مصكر كبسرعة اائقة، كاي الاالب يككف مصكر الص ،الصحلية مف مكاف بعيد
 كالدينية، إلخ. ،كاللنية ،كاالقتصادية ،اي جميع األقساـ المختملة لمصحيلة، السياسية

 

 ،األحداث الرياضية منتشرة بشكؿ كبير جدان عم  كااة المستكيات المحمية كمف ناحية أخرل إفٌ 
لذا نرل انتشار  ؛صكريف لتاطيتيامكالدكلية، ايي تحتاج إل  جيش كبير مف ال ،كاإلقميمية ،كالعربية

لمتصكير الصحلي اللكتكلرااي، مف خالؿ أقسامان الككاالت اإلخبارية اي العالـ، التي تخصص 
أك إرساؿ مندكبيف مف المصكريف ألم مكاف  ،تعاقدىا مع مصكريف محترايف بكؿ بمداف العالـ

داث مباريات كأس العالـ، أك رساؿ مصكريف لتاطية أحإيحتاج إل  تاطية مصكرة، كمف أمثمة ذلؾ 
؛ مف خالؿ ما الؼ الصكر الصحليةقتاطية األلعاب األكلمبية، ايي بذلؾ قادرة عم  تجميع 

بيدؼ تسكيقيا لمصحؼ  ؛عبر صلحاتيا التجارية ضمف منظكمة متكاممة يضخو المصكركف
 كالمجالت كليرىا، مف خالؿ اشتراكات مالية مداكعة مسبقان بشكؿ شيرم أك سنكم.

 ،اينا يعزك قمة كضعؼ استخداـ الصكر الصحلية إل  صعكبة االشتراكات بتمؾ الككاالت العالمية
 التي تحتاج إل  تكملة مادية كبيرة مقابؿ تمؾ االشتراكات.

    
 مستوى كل صحيفة عمى انفراد:  -2

 صحيفة األيام: 2.1
، مف (%28.0 صحيلة األياـ تستخدـ مساحة الصكر الصحلية بنسبة أظيرت نتائر الدراسة أفٌ 

 إجمالي مساحة الصلحات الرياضية، بالصحؼ اللمسطينية اليكمية.
، مف إجمالي مساحة (%72.0 صحيلة األياـ تستخدـ مساحة النص بنسبة أكدت النتائر أفٌ 

 الصلحات الرياضية، بالصحؼ اللمسطينية اليكمية.
 

صحيلة األياـ خصصت لممكاضيع الرياضية مساحة أقؿ مف  كبتحميؿ البيانات السابقة يتض  أفٌ 
نصؼ المساحة اإلجمالية، اكانت نسبة النص أكبر مف الصكر، كىذه المساحة المخصصة لمصكر 

تخصص مساحات أكبر  اكاف ال بد أفٍ  ،الصحيلة طبيعة الصلحة الرياضية ، كبذلؾ لـ تراعً ضئيمة
 المرااؽ لينشطة الرياضية.ثارة كالتشكيؽ ؛ تماشيان مع طابع اإللمصكر
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كالتأثير عم   ،كعالكة عم  ذلؾ لـ تستاؿ الصحيلة كبر حجـ الصكر ككسيمة لجذب االنتباه
 . (1 القراء
 

 صحيفة الحياة الجديدة: 2.2
، (%18.5 تستخدـ مساحة الصكر الصحلية بنسبة ؛بينت نتائر الدراسة أف صحيلة الحياة الجديدة

 الرياضية، بالصحؼ اللمسطينية اليكمية.مف إجمالي مساحة الصلحات 
، مف إجمالي (%81.5 صحيلة الحياة الجديدة تستخدـ مساحة النص بنسبة أظيرت النتائر أفٌ 

 مساحة الصلحات الرياضية، بالصحؼ اللمسطينية اليكمية.
 

صحيلة الحياة الجديدة تستخدـ مساحة النص أكثر مف  يتض  أفٌ  ،كبتحميؿ البيانات السابقة
 ؛كىذا أمر سمبي مف الصحيلة (؛%20 احة المخصصة لمصكرة بشكؿ كبير جدان، أقؿ مفالمس

 التحريرية لصحيلة الحياة الجديدة كضعؼ التمكيؿ الذم تعانيو الصحيلة.كيرجع ذلؾ لمسياسة 
معب دكران مؤثران اي اختيار القارئ لصحيلة تمساحة الصكر عم  الصلحة  يجدر اإلشارة ىنا إل  أفٌ 

   ،(2 ىذا الدكر يتعاظـ بكبر المساحة التي تحتميا الصكر عم  الصلحة  أخرل، كأفٌ دكف 
 

 صحيفة القدس: 2.3
، مف (%29.0 صحيلة القدس تستخدـ مساحة الصكر الصحلية بنسبة أكدت نتائر الدراسة أفٌ 

 إجمالي مساحة الصلحات الرياضية، بالصحؼ اللمسطينية اليكمية.
، مف إجمالي مساحة (%71.0 صحيلة القدس تستخدـ مساحة النص بنسبة  أظيرت النتائر أفٌ 

 الصلحات الرياضية، بالصحؼ اللمسطينية اليكمية.
 

صحيلة القدس تستخدـ مساحة النص بشكؿ أكبر مف المساحة  يتض  أفٌ  ،كبتحميؿ البيانات السابقة
سياسة التحريرية لمخذ عم  صحيلة القدس، كيعزل ذلؾ ؛ كىك أمر سمبي يؤ المخصصة لمصكر

بالدرجة األكل ، كما كمف ناحية أخرل، تتطمب عممية تحديد الحجـ المخصص لمصكر براعة انية 
ليتناسب مع حيكيتيا كمكضكعاتيا  ؛الصكر ىي الجزء الذم يحظ  بتركيز العيف كبيرة خاصة، كأفٌ 

 دس.أم أف ىناؾ قصكر اي استخداـ الصكرة الرياضية اي صحيلة الق (3) عم  الصلحة

                                                           

 (.61( بام، إخراج الصكرة الصحلية اي الصلحات الرياضية لميكميات الجزائرية  ص1 
 (.181( نجادات، اإلخراج الصحلي اتجاىاتو كمبادئو كالعكامؿ المؤثرة ايو كعناصره  ص2 
 (.168الحديث األسس العممية كالعممية  ص( عرجة، اإلخراج الصحلي 3 
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 أوجو التفاق والختالف بين صحف الدراسة: -3
صحؼ الدراسة الثالث اتلقت اي ترتيب  يتبيف أفٌ  ؛الجدكؿ السابؽ بالنظر إل  نتائر تكرار

جاءت المساحة المخصصة لمصكر أقؿ مف المساحة المخصصة لمنص  المادة  أفٍ  ؛أكلكياتيا
 %(.79.7%(، إل   20.3التحريرية(. بنسبة  

 أنواع الصور الصحفية في الصفحات الرياضية:ثانيًا: 
 وفقًا لمحتواىا في صحف الدراسة: أنواع الصور .أ 

اي صحؼ الدراسة الثالث  نكع الصكرة داخؿ المكضكعيكض  الجدكؿ اآلتي عدد كنسب 
 خالؿ اللترة الزمنية المحددة لمدراسة، كذلؾ عم  النحك اآلتي:

 اي صحؼ الدراسة اي الصلحات الرياضية نكع الصكرة داخؿ المكضكعأعداد كنسب (: 3 .3جدول )

 التكزيع الكمي         
 نكع الصكرة

 داخؿ المكضكع

  الصحؼ

 كام 
 تربيع

 
 االتجاه العاـ القدس الحياة الجديدة األياـ الداللة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ
 06000 506205 68.3 1549 62.1 378 78.6 572 64.3 599 صورة موضوعية

 06000 076640 22.7 515 23.0 140 18.4 134 25.9 241 صورة شخصية

 06000 506005 7.1 161 13.5 82 2.7 20 6.3 59 صورة  اخبارية مستقمة

 06000 22.065 1.5 34 0.8 5 0.3 2 2.9 27 صورة جمالية

 06000 4.403 0.4 9 0.7 4 0.0 0 0.5 5 صورة  اخبارية تابعة

 0.001 43.267 100.0 2268 100.0 609 100.0 728 100.0 931 اإلجمالي
 

 بدراسة بيانات الجدكؿ السابؽ يتبيف ما يأتي:

 التجاه العام لصحف الدراسة: -1
 

%(، 68.3بمات نسبة استخداـ الصكر المكضكعية داخؿ المكضكع اي الصحؼ اللمسطينية  
%(، 22.7األكل ، يمييا اي المرتبة الثانية الصكر الشخصية بنسبة  حيث جاءت اي المرتبة 

%(، كأخيران 1.5%(، ثـ الجمالية بنسبة  7.1كبالمرتبة الثالثة الصكر اإلخبارية المستقمة بنسبة  
 %(.0.4اإلخبارية التابعة، بنسبة  

بة أكبر مف األنكاع صحيلة األياـ استخدمت الصكر المكضكعية بنس أفٌ  مف البيانات السابقة يتبيف
تعتمد عم  الصكر المكضكعية  ؛األخرل، كيعزل ذلؾ ككف البنية الشكمية لمصلحات الرياضية

عد أحد العناصر الطباعية التي تستخدـ اي بناء كحدة طباعية معينة، بحيث ايي تي  ؛بشكؿ أساس
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انظر ، (1 ساتيا تتصؿ بما تحممو ىذه الكحدة مف معن ، كتعبر عف لحظات كقكع األحداث أك انعكا
جاءت  ؛لالبية الصكر الشخصية المنشكرة . كما بينت الدراسة أفٌ (2( شكل )3الممحق رقم )

تككف عم  عمكد الشخصية  المساحة الطبيعية لمصكرة بمساحة تجاكزت العمكد الكاحد، عممان أفٌ 
التي تتميز بيذه السمة  ،إل  طبيعة الصلحات الرياضية ؛ىذا التجاكزكيرجع  ،اي الاالبكاحد 

 إلثارة الجميكر كجذب االنتباه، إلييا.
، حيث جاءت الصكر المكضكعية (2 ( 2015كاتلقت نتائر ىذه الدراسة مع دراسة  الشميكب: 

%(، رلـ اللرؽ 30.5%(، كالصكر الشخصية بالمرتبة الثانية بنسبة  34.1بالمرتبة األكل  بنسبة  
 ىتماـ.الكاض  بينيما مف حيث درجة اال
صحيلة الحياة الجديدة استخدمت الصكر المكضكعية بشكؿ  بتحميؿ البيانات السابقة يتض  أفٌ 

حيث شامت  ؛(3 لما تتميز بو مف تركيزىا الكاض  عم  المكضكع  ؛كبير جدان عف األنكاع األخرل
 الكرنز: كىك ما يجعميا تتلؽ مع دراسة ؛ %(78.6الصكرة المكضكعية الترتيب األكؿ بنسبة  

، التي تصدرت الصكر المكضكعية اي صحيلة امسطيف عم  المرتبة األكل  بنسبة (4 (2018
 %(. بتقارب كاض  بيف الصحيلتيف. 81.9 
صحيلة القدس استخدمت الصكر المكضكعية بشكؿ أكبر مف األنكاع األخرل مف  يتض  أفٌ ك 

لتساعد عم  تكضي   ؛صكرالصكر، كيرجع ذلؾ إل  أف الصحيلة استخدمت ىذا النكع مف ال
مضمكنيا، كييدؼ ىذا النكع مف الصكر إل  نقؿ أك تكصيؿ تلاصيؿ عف أحداث أك كقائع أقؿ 

كأخؼ لمنشاط اإلنساني، كأيضان ىذا النكع مف الصكر عم  عكس الصكر اإلخبارية يمكف  ،سرعة
أك بحدث إخبارم  ،تأك حت  شيران، ألنيا اي الاالب ال ترتبط بكق ،تأجيؿ نشره يكمان أك أسبكعان 

 ، كىذا ما أكدتو نتائر الدراسة.(5 بؿ ترتبط اقط بمكضكعيا الصحلي  ؛عاجؿ
، حيث حظيت الصكر المكضكعية (6 (2018كاتلقت نتائر ىذه الدراسة مع نتائر دراسة  الكرنز: 
 ،%(، بتقارب شديد مع صحيلة القدس61.8اي صحيلة الحياة الجديدة عم  المرتبة األكل  بنسبة  

%(، كتقاربت أيضان نتائر الدراسة مع دراسة  عالكنة: 62.1التي احتمت المرتبة األكل  بنسبة  

                                                           

 (.49( مكي، اإلخراج الصحلي الحمكؿ اللنية لصحااة المستقبؿ  ص1 
 (.112( الشميكب، معالجة الصحؼ السعكدية ليخبار الرياضية  ص2 
 (.163( عرجة، اإلخراج الصحلي الحديث األسس العممية كالعممية  ص3 
 (.135 ص النتلاضة القدس اي الصحؼ اللمسطينية اليكميةالصكرة الصحلية ( الكرنز، 4 
 (.211( نجادات، اإلخراج الصحلي اتجاىاتو كمبادئو كالعكامؿ المؤثرة ايو كعناصره  ص 5 
 (.142صالصكرة الصحلية النتلاضة القدس اي الصحؼ اللمسطينية اليكمية  (  الكرنز، 6 
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حيث شكمت الصكر المكضكعية التي نشرتيا الصحؼ األردنية عم  صلحاتيا بنسبة ؛ (1 ( 2011
 58.4.)% 

 مستوى كل صحيفة عمى انفراد: -2

 صحيفة األيام:  2.1
مف أنكاع الصكر  (%64.3 أظيرت النتائر أف صحيلة األياـ تستخدـ الصكرة المكضكعية بنسبة 

كاي المرتبة الثالثة  (%25.9 يمييا اي المرتبة الثانية الصكرة الشخصية، بنسبة ،داخؿ المكضكع
 . (%6.3 الصكر المستقمة بنسبة 

 

 صحيفة الحياة الجديدة: 2.2
الصكر  أنكاعمف  ،(%78.6 تخدـ الصكرة المكضكعية بنسبة تس الحياةصحيلة  النتائر أفٌ  بينت

كاي المرتبة الثالثة  (،%18.4 يمييا اي المرتبة الثانية الصكرة الشخصية، بنسبة  ،داخؿ المكضكع
  .(%2.7 بنسبة المستقمةاالخبارية الصكر 

 

 صحيفة القدس: 2.3
 

الصكر  أنكاعمف  ،(%62.1 تستخدـ الصكرة المكضكعية بنسبة القدسالنتائر أف صحيلة  أكدت
كاي المرتبة الثالثة  (%23.0 يمييا اي المرتبة الثانية الصكرة الشخصية، بنسبة ،داخؿ المكضكع

 .(%13.5 بنسبة  المستقمةخبارية اإلالصكر 
 

 أوجو التفاق والختالف بين صحف الدراسة: -3
عالقة ذات  تشابيت صحؼ الدراسة اي درجة استخداـ الصكر المكضكعية، حيث كجد ىناؾ .أ 

عند مستكل (X2 50.615 داللة إحصائية بيف الصحؼ اللمسطينية اليكمية، كقد بمات قيمة
 (.Sig < 0.05أم أقؿ مف  ( 0.001 الداللة

تشابيت صحؼ الدراسة اي درجة استخداـ الصكر الشخصية، حيث كجد ىناؾ عالقة ذات   .ب 
عند مستكل (X2 14.270 كقد بمات قيمة داللة إحصائية بيف الصحؼ اللمسطينية اليكمية، 

 (.Sig < 0.05مف   أقؿ أم( 0.001 الداللة
حيث كجد ىناؾ  ؛تشابيت صحؼ الدراسة اي درجة استخداميا الصكر اإلخبارية المستقمة  .ج 

 (X2)  59.003عالقة ذات داللة إحصائية بيف الصحؼ اللمسطينية اليكمية، كقد بمات قيمة
 .(Sig < 0.05قؿ مف  أأم ( 0.001 عند مستكل الداللة

                                                           

 (.165ية اليكمية  ص( عالكنة، الصكرة الصحلية اي الصحااة األردن1 
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جد ىناؾ يك  ال حيث ؛اختملت صحؼ الدراسة اي درجة استخداـ الصكر اإلخبارية التابعة  .د 
عند ( X2 4.403 عالقة ذات داللة إحصائية بيف الصحؼ اللمسطينية اليكمية، كقد بمات قيمة

 .(Sig > 0.05 مف  أكبرأم  (0.109 مستكل الداللة 

 وفقًا ألسموب عرضيا في صحف الدراسة: ع الصورانو أ  . ب

كاقان ألسمكب عرضيا اي صحؼ الدراسة  ؛نكع الصكرةيكض  الجدكؿ اآلتي عدد كنسب 
 خالؿ اللترة الزمنية المحددة لمدراسة، كذلؾ عم  النحك اآلتي: ،الثالث

 اي صحؼ الدراسةاي الصلحات الرياضية كاقان ألسمكب عرضيا  ،الصكرع انك أعداد كنسب أ(: 3 .4جدول )

                      
 التكزيع الكمي           

 كاقان نكع الصكرة 
 ألسمكب عرضيا

  الصحؼ

 كام 
 تربيع

 
 

 االتجاه العاـ القدس الحياة الجديدة األياـ الداللة
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 06000 556742 89.2 2022 82.1 500 93.7 682 90.2 840 صورة مفردة

 06000 766705 9.5 215 15.6 95 5.2 38 8.8 82 المشيد المتعاقب

 06020 56550 1.4 31 2.3 14 1.1 8 1.0 9 سمسة الصور

 1.110 34.049 100.0 2268 100.0 609 100.0 728 100.0 931 اإلجمالي

 يأتي:بدراسة بيانات الجدكؿ السابؽ يتبيف ما 
 التجاه العام لصحف الدراسة: -1

جاءت اي المرتبة  لذا ؛(%89.2  عم  نسبة الصكر الملردة اي الصحؼ اللمسطينية حصمت
اي المرتبة األخيرة سمسمة الصكر بنسبة (، ك %9.5 المشيد المتعاقب بنسبة تالىا ؛األكل 

 1.4%.) 
؛ صحيلة األياـ استخدمت الصكر الملردة بنسبة مرتلعة جدان  أفٌ  مف خالؿ البيانات السابقة يتبيف

ككنيا مف أكثر األنكاع حضكران كانتشاران اي الصلحات  ؛كيرجع ىذا االىتماـ الكبير بالصكر الملردة
كتؤدم كظيلتيا، كىي تستخدـ بكثرة  ،الرياضية بالصحؼ  اليكمية، كىي صكرة كاحدة تنشر بملردىا

 .(4( شكل )3انظر الممحق رقم )، (1 ا اإلخبارية اي الصحؼ نظران لطبيعتي
حيث جاءت الصكر الملردة  ؛(2 (2018كاتلقت نتائر ىذه الدراسة مع نتائر دراسة  الكرنز: 

، حيث احتمت الصكر الملردة بالترتيب (3 ( 2015بالترتيب األكؿ، كما اتلقت مع دراسة  سميماف:
                                                           

 (.202( شليؽ، األساليب العممية كاللنية لمتصكير الصحلي  ص1 
 (.140صالصكرة الصحلية النتلاضة القدس اي الصحؼ اللمسطينية اليكمية  (  الكرنز، 2 
 (. 56( سميماف، االتجاىات الحديثة اي إخراج الصكرة الصحلية عم  الصحؼ المصرية كاألجنبية  ص3 
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كاقان  ؛اء المشيد المتعاقب مف أنكاع الصكراألكؿ مف بيف أنكاع الصكر األخرل. اي حيف ج
، كىي (%1.0 ألسمكب عرضيا بالمرتبة الثانية، بنسبة قميمة، كحمت أخيران سمسمة الصكر بنسبة

نسبة ضعيلة جدان مف بيف أنكاع الصكر كاقان ألسمكب عرضيا، كيعزك ذلؾ إل  اللترة الزمنية 
 .(1 كمف أكثر مف كجية نظر ،مكضكع كاحدالطكيمة التي يتـ مف خالليا التقاط الصكر عف 

تستخدـ الصكر الملردة بشكؿ كبير جدان، كيعزل اىتماـ  ،أف صحيلة الحياة الجديدة كىذا يعني
ككنيا أكثر األنكاع انتشاران مف بيف األنكاع  ؛صحيلة الحياة الجديدة الستخداميا لمصكر الملردة
 ،حاؿ صحؼ الدراسة الثالث حاليااليكمية،  األخرل اي الصلحات الرياضية بالصحؼ اللمسطينية

حيث حظيت الصكر الملردة بالمرتبة األكل  اي صحيلة الحياة الجديدة  ،مع االختالؼ اي النسب
 .(%93.2 بأعم  بنسبة

كىك عبارة عف مشيد  ؛اقد حؿ بالمرتبة الثانية ؛كمف زاكية أخرل جاء المشيد المتعاقب بنسبة قميمة
كذلؾ خالؿ اترة زمنية  ؛مف كجية نظر كاحدة؛ المصكرة لمكضكع كاحد أك مجمكعة مف المقطات

 . (5( شكل )3انظر الممحق رقم )، (2 قصيرة 
باإلضااة إل  ما سبؽ، اقد جاءت سمسمة الصكر بالمرتبة الثالثة كاألخيرة مف بيف أنكاع الصكر 

كيرجع ذلؾ إل  اللترة الزمنية الطكيمة، كاستاراؽ كقت كبير  ؛كاقان ألسمكب عرضيا، بنسبة قميمة جدان 
 اي تجميعيا.

 

يحتاج  ةن ايك عاد ،استخداـ ىذا النكع مف الصكر ال يعكد باللائدة عم  الصحيلة كيرل الباحث أفٌ 
كىذا  ،ايحتاج إلي مساحات كبيرة عم  الصلحة  ،إل  عدد كبير مف الصكر لنلس المكضكع الكاحد

كخاصة الصلحات الرياضية،  ،يعمؿ بدكره عم  التقميؿ مف التنكع اي المكاضيع داخؿ الصلحة
( شكل 3انظر الممحق رقم ) ،إل  جانب المادة اإلخبارية ،التي تعتمد عم  الصكر الكبيرة كالمتنكعة

(6). 
المشيد المتعاقب بالمرتبة الثانية،  حيث جاء ؛(3 (2015كاختملت ىذه الدراسة مع دراسة  سميماف:

ف اي صحيلة الحياة الجديدة بالمرتبة الثالثة، كأيضاى لـ يك اي حيف جاءت اي دراسة سميماف
 صلحات مصكرة. 

 

كىذا طبيعي لما تتمتع بو ىذه  ،صحيلة القدس استخدمت الصكرة الملردة بنسبة كبيرة أفٌ  يعني كىذا
 بيعتيا اإلخبارية،  دكر كبير اي ط مف تؤديو بماالصكر 

                                                           

 (.203الجكانب العممية كاللنية لمتصكير الصحلي  ص( شليؽ، 1 
 (.358، صحااة األطلاؿ اي الكطف العربي  صعباسي( ال2 
 (. 56( سميماف، االتجاىات الحديثة اي إخراج الصكرة الصحلية عم  الصحؼ المصرية كاألجنبية  ص3 



117 

 

، حيث حظيت الصكرة الملردة عم  الترتيب األكؿ (1 ( 2006كتتلؽ ىذه النتيجة مع دراسة  حسف:
%(، مف إجمالي الصكر الصحلية، كىي نسبة قريبة جدان مع ىذه الدراسة، كأيضان مع 80.9بنسبة  

اقد حصمت الصلحات المصكرة  ،، كاختملت معيا مف حيث االتجاه العاـ(2 (2018دراسة  الكرنز: 
 عم  المرتبة الثانية، التي لـ يكف ليا كجكد اي ىذه الدراسة.

 
 مستوى كل صحيفة عمى انفراد: -2

 صحيفة األيام: 2.1
جاءت اي الترتيب  ثحي (؛%90.2 صحيلة األياـ تستخدـ الصكرة الملردة بنسبة أكدت النتائر أفٌ 

كاي المرتبة الثالثة سمسمة الصكر (، %8.8 يمييا اي المرتبة الثانية المشيد المتعاقب بنسبة ؛األكؿ
 1.0%). 

 صحيفة الحياة الجديدة: 2.2
جاءت  ثحي (؛%93.2 تستخدـ الصكرة الملردة بنسبة الحياة الجديدةأظيرت النتائر أف صحيلة 

كاي المرتبة الثالثة  (،%5.2 قب بنسبةيمييا اي المرتبة الثانية المشيد المتعا ؛اي الترتيب األكؿ
 .(%1.1 بنسبةسمسمة الصكر 

 صحيفة القدس: 2.3
جاءت اي  ثحي (؛%82.1 تستخدـ الصكرة الملردة بنسبة القدسالنتائر أف صحيلة  أبرزت

كاي المرتبة الثالثة سمسمة  (،%15.6 الترتيب األكؿ يمييا اي المرتبة الثانية المشيد المتعاقب بنسبة
 .(%2.3 بنسبة  الصكر

 أوجو التفاق والختالف بين صحف الدراسة: -3
حيث كجد ىناؾ عالقة ذات داللة  ؛تشابيت صحؼ الدراسة اي درجة استخداـ الصكرة الملردة - أ

عند مستكل X2 (55.476 إحصائية بيف الصحؼ اللمسطينية اليكمية، كقد بمات قيمة
 (.Sig < 0.05قؿ مف  أأم  (0.001 الداللة

تشابيت صحؼ الدراسة اي درجة استخداـ المشيد المتعاقب، ككجد ىناؾ عالقة ذات داللة   - ب
عند مستكل (42.415تربيع  X2 إحصائية بيف الصحؼ اي درجة استخدامو، حيث بمات قيمة

 (.Sig < 0.05قؿ مف أأم ( 0.001 الداللة 
جد ىناؾ عالقة ذات ال يك حيث  ؛اختملت صحؼ الدراسة اي درجة استخداـ سمسمة الصكر  - ج

عند مستكل الداللة (X2 5.339 داللة إحصائية بيف الصحؼ اللمسطينية اليكمية، كقد بمات قيمة 
 .(Sig > 0.05أم أكثر مف (0.069 

                                                           

 (.150اني لمعراؽ  ص( حسف، تقكيـ استخداـ الصكرة الصحلية اي تاطية الازك األمريكي البريط1 
 (.172صالصكرة الصحلية النتلاضة القدس اي الصحؼ اللمسطينية اليكمية  ( الكرنز، 2 
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 المبحث الثاني
 مصادر الصور الصحفية في الصفحات الرياضية ونطاقيا الجغرافي والتعميق عمييا

 

الصػحلية المنشػكرة عمػ  الصػلحات الرياضػية بالصػحؼ يتناكؿ ىذا المبحث مصادر الصكر 
اللمسػػػػطينية اليكميػػػػة كنطاقيػػػػا الجارااػػػػي، كمكقػػػػع التعميػػػػؽ عمػػػػ  الصػػػػكر الصػػػػحلية اػػػػي الصػػػػلحات 

 الرياضية بالصحؼ اللمسطينية اليكمية.

 أوًل: مصادر الصور الصحفية في الصفحات الرياضية:
ىا اي صحؼ مصادر كاقان لالصحلية، نكع الصكر يكض  الجدكؿ اآلتي عدد كنسب 

 الدراسة الثالث خالؿ اللترة الزمنية المحددة لمدراسة، كذلؾ عم  النحك اآلتي:
 الدراسة الصحؼاي الصلحات الرياضية اي  مصادر الصكر الصحليةنكع أعداد كنسب (: 3 .5جدول )

 التكزيع الكمي   
 

 الصكر مصادره

  الصحؼ

 كام 
 تربيع

 
 

 االتجاه العاـ القدس الجديدة الحياة األياـ الداللة
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 0.001 68.775 62.8 1425 52.1 317 73.6 536 61.4 572 لم يذكر المصدر
وكالت أنباء 

 0.001 31.051 17.9 405 19.2 117 11.7 85 21.8 203 عالمية

 0.003 11.643 6.5 148 8.5 52 4.1 30 7.1 66 مصور الصحيفة
 0.001 125.597 5.7 130 13.6 83 6.5 47 0.0 0 وكالة أنباء محمية

 0.001 52.241 2.8 64 0.5 3 1.0 7 5.8 54 األرشيف
المصورون 

 0.060 5.637 2.3 52 2.6 16 1.2 9 2.9 27 بالقطعة

 0.001 13.172 1.8 41 3.3 20 1.9 14 0.8 7 وكالة أنباء خاصة
 0.469 1.512 0.1 3 0.2 1 0.0 0 0.2 2 أخرى

 0.001 56.844 100.0 2268 100.0 609 100.0 728 100.0 931 اإلجمالي
 

 بدراسة بيانات الجدكؿ السابؽ يتبيف ما يأتي:
 التجاه العام لصحف الدراسة: -1

حيث جاءت اي (، %62.8  بنسبة اي الصحؼ اللمسطينية مصادر الصكر عدـ ذكر أظيرت
كقد جاء اي (، %17.9 المرتبة األكل ، يمييا اي المرتبة الثانية ككاالت أنباء عالمية بنسبة 

، بينما جاء اي المرتبة األخيرة ككاالت أنباء خاصة (%6.5 المرتبة الثالثة مصكر الصحيلة بنسبة 
 .(%1.8 بنسبة
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صدرىا بنسبة كبيرة مف بيف أنكاع األياـ تستخدـ الصكر التي لـ يذكر م كذلؾ يتض  أٌف صحيلة
مصادر الصكر األخرل؛ كىذا يؤخذ عم  الصحيلة، كييعد ذلؾ عدـ اىتماـ الصحيلة  بذكر اسـ 
الككالة أك المصكر الذم التقط ىذه الصكرة؛ اتككف صكران خالية تمامان مف أم أسماء، أك رمكز 

صحلية ميمة تقكؿ: ال تدع صكرة  خاصة بأسماء الككاالت العالمية منيا كالمحمية، ايناؾ قكاعد
اي الصحيلة أك المجمة بدكف كالـ أك تعريؼ حت  لك لـ يتعد مجرد سطر كاحد يحمؿ اسـ صاحب 

 .(1 الصكرة 
كما تجدر اإلشارة ىنا إل  أٌف ككاالت األنباء العالمية؛ قد حظيت بالمرتبة الثانية مف حيث أنكاع 

األياـ؛ كىك ما تشابيت بو صحؼ الدراسة الثالث، مصادر الصكرة الصحلية الرياضية اي صحيلة 
مف حيث االتجاه العاـ مع االختالؼ بالنسب، اي حيف احتؿ مصكر الصحيلة بالمرتبة الثالثة، 

%(، كىي نسبة ال تكاد مكجكدة مف مجمكع أنكاع مصادر الصكر 0.2كأخيران أنكع أخرل بنسبة  
 الرياضية اي صحيلة األياـ.

، حيث حمت مصادر ككاالت (2 ( 2018الدراسة مع نتائر دراسة  الكرنز:كاختملت نتائر ىذه 
، (3 ( 2012%(، كما اختملت مع دراسة  عبد اهلل: 36األنباء العالمية بالمرتبة األكل  بنسبة  

 %(.36.4حيث جاءت المصادر األجنبية عم  المرتبة األكل  بنسبة  
لتي لـ يذكر مصدرىا بنسبة كبيرة جدان مف بيف يتبيف أف صحيلة الحياة الجديدة استخدمت الصكر ا

بو مع صحؼ الدراسة الثالث، حيث  تاألنكاع األخرل مف مصادر الصكرة، كىذا ما تشابي
يعمؿ عم  إضعاؼ  ءاستحكذت المصادر التي لـ يذكر مصدرىا عم  المرتبة األكل ، كىك شي

مضمكف الصكرة، كيقمؿ مف مصداقيتيا، كما يترؾ انطباعان عند القارئ بعدـ تصديؽ ما يراه مف 
تلاصيؿ داخؿ الصكرة، أك التشكيؾ بأحداثيا. اي حيف حمت ككاالت األنباء العالمية اي المرتبة 

يلة، كجاءت ككاالت الثانية مف حيث أنكاع مصادر الصكرة، كتمتيا بالمرتبة الثالثة مصكر الصح
%(، مف إجمالي مصادر الصكر اي صحيلة الحياة 1.9أنباء خاصة بالمرتبة األخيرة بنسبة 

 الجديدة.
، حيث جاءت نتائر (4 ( 2016كاتلقت نتائر ىذه الدراسة كبشكؿ كبير جدان مع نتائر دراسة  حسف:

تائر دراسة حسف %(، اي حيف كانت ن73.6ىذه الدراسة اي صحيلة الحياة الجديدة بنسبة 
 73.7.)% 
 

                                                           

 (.210( شليؽ، انكف إخراج الجريدة  ص1 
 (.126صالكرنز، الصكرة الصحلية النتلاضة القدس اي الصحؼ اللمسطينية اليكمية  ( 2 
 (.74العراقية  ص ( عبد اهلل، تطكر الصكرة الصحلية اي الصحااة3 
 (.150( حسف، تأثير الصكرة اي المدكنات اإللكتركنية  ص4 
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كبتحميؿ البيانات السابقة يتض  أٌف صحيلة القدس استخدمت الصكر التي لـ يذكر مصدرىا بشكؿ 
كبير مف بيف أنكاع المصادر األخرل؛ كىذا ما اتلقت عميو جميع صحؼ الدراسة مع االختالؼ اي 

القدس بالمرتبة الثانية، النسب، اي حيف جاء مصدر الصكر مف ككاالت أنباء عالمية اي صحيلة 
كىي مف المصادر الخارجية لمصكرة الصحلية، كىي ككاالت نجد اييا إل  جانب الخدمة 

. كما جاءت ككاالت أنباء محمية مف حيث المصدر بالمرتبة (1 اإلخبارية، خدمات خاصة بالصكر
 %(، مف مجمكع الصكر الرياضية المنشكرة اي صحيلة القدس.13.6الثالثة بنسبة 

، مف حيث (3 ( 2012، كدراسة  عبد اهلل:(2 ( 2018تختمؼ ىذه الدراسة مع دراسة  الكرنز:ك 
اعتماد ىذه الدراسة عم  الصكر التي لـ يذكر مصدرىا؛ احمت بالمرتبة األكل ، كما كحظيت 

 مصادر الصكر مف ككاالت أنباء عالمية بالمرتبة الثانية؛ كىك عكس الدراستيف السابقتيف.
 

 كل صحيفة عمى انفراد:مستوى  -2

 صحيفة األيام: 2.1
%(، 61.4جاءت نتائر الدراسة أف صحيلة األياـ تستخدـ الصكرة التي لـ يذكر مصدرىا بنسبة 

%(، كاي 11.7بنسبة  ككاالت أنباء عالميةحيث حمت اي الترتيب األكؿ، يمييا اي المرتبة الثانية 
%(، كقد جاءت اي المرتبة األخيرة ككاالت أنباء خاصة 7.1بنسبة  مصكر الصحيلةالمرتبة الثالثة 

 %(.0.8بنسبة  
 صحيفة الحياة الجديدة: 2.2

حيث (، %73.6 بنسبة التي لـ يذكر مصدرىاصحيلة األياـ تستخدـ الصكرة  أظيرت النتائر أفٌ 
كاي  (%21.8 يمييا اي المرتبة الثانية ككاالت أنباء عالمية بنسبة ؛جاءت اي الترتيب األكؿ

كقد جاءت اي المرتبة األخيرة األرشيؼ (، %6.5ككاالت األنباء المحمية بنسبة المرتبة الثالثة 
 .(%1.0 بنسبة 

 
 
 
 

                                                           

 (.92( شليؽ، األساليب العممية كاللنية لمتصكير الصحلي  ص1 
 (.126صالكرنز، الصكرة الصحلية النتلاضة القدس اي الصحؼ اللمسطينية اليكمية  ( 2 
 (.74ية  ص(عبد اهلل، تطكر الصكرة الصحلية اي الصحااة العراق3 
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 صحيفة القدس: 2.3
حيث (، %52.1 بنسبة التي لـ يذكر مصدرىاصحيلة األياـ تستخدـ الصكرة  النتائر أفٌ  بينت

كاي  (،%19.2 الثانية ككاالت أنباء عالمية بنسبة جاءت اي الترتيب األكؿ، يمييا اي المرتبة
 األرشيؼكقد جاءت اي المرتبة األخيرة  (،%13.6بنسبة المرتبة الثالثة ككاالت األنباء المحمية 

 .(%0.5 بنسبة 
 أوجو التفاق والختالف بين صحف الدراسة: -3
يػػث كجػػد ىنػػاؾ حالتػػي لػػـ يػػذكر مصػػدرىا؛ تشػػابيت صػػحؼ الدراسػػة اػػي درجػػة اسػػتخداـ الصػػكر  .أ 

 عالقة ذات داللة إحصائية بيف الصحؼ اللمسطينية اليكمية، كقد بمات قيمة
 X2 68.775)قؿ مف  أأم ( 0.001 عند مستكل الداللةSig < 0.05). 

، حيػػث كجػػد ىنػػاؾ ككػػاالت أنبػػاء عالميػػةتشػػابيت صػػحؼ الدراسػػة اػػي درجػػة اسػػتخداـ الصػػكر   .ب 
( X2  31.051  اللمسػطينية اليكميػة، كقػد بماػت قيمػةعالقة ذات داللة إحصائية بيف الصحؼ 

 (.Sig < 0.05أم أقؿ مف   (0.001 عند مستكل الداللة
، حيػث كجػد ىنػاؾ عالقػة مصػكر الصػحيلةتشابيت صحؼ الدراسة اػي درجػة اسػتخداـ الصػكر  .ج 

عنػػد ( X2 11.643قيمػػة   ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف الصػػحؼ اللمسػػطينية اليكميػػة، كقػػد بماػػت
 .(Sig < 0.05أم أقؿ مف  ( 0.001 داللةمستكل ال

، حيػػث كجػػد ىنػػاؾ عالقػػة ذات المصػػكريف بالقطعػػةاختملػػت صػػحؼ الدراسػػة اػػي درجػػة اسػػتخداـ  .د 
عنػػػد مسػػػتكل ( X25.637 داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف الصػػػحؼ اللمسػػػطينية اليكميػػػة، كقػػػد بماػػػت قيمػػػة

 (.Sig > 0.05 كثر مف أأم ( 0.060 الداللة

 لمصورة الصحفية في صحف الدراسة:ثانيًا: النطاق الجغرافي 
يكض  الجدكؿ اآلتي عدد كنسب النطاؽ الجارااي لمصكر الصحلية اي صحؼ الدراسة 

 الثالث خالؿ اللترة الزمنية المحددة لمدراسة، كذلؾ عم  النحك اآلتي:
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 لمصكر الصحلية اي الصلحات الرياضية اي صحؼ الدراسة النطاؽ الجارااي أعداد كنسب (: 3 .6جدول )

 التكزيع الكمي        
 
 

 النطاؽ الجارااي

  الصحؼ

 كام 
 تربيع

 
 

 االتجاه العاـ القدس الجديدة الحياة األياـ الداللة
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 06000 546420 34.3 778 25.8 157 41.9 305 33.9 316 الضفة الغربية

 06000 506505 25.7 582 22.3 136 20.9 152 31.6 294 دولي

 06700 06742 20.2 459 18.7 114 21.7 158 20.1 187 قطاع غزة

 06000 122.758 15.4 350 29.1 177 12.8 93 8.6 80 48فمسطين 

 0.008 06224 4.4 99 4.1 25 2.7 20 5.8 54 عربي

 1.704 7.242 100.0 2268 100.0 609 100.0 728 100.0 931 اإلجمالي
 

 بدراسة بيانات الجدكؿ السابؽ يتبيف ما يأتي:

 التجاه العام لصحف الدراسة: -1
حيث جاءت (، %34.3  بنسبة استخداـ النطاؽ الجارااي الضلة الاربية لمصحؼ اللمسطينية جاء

كقد جاء اي المرتبة الثالثة (، %25.7 يمييا اي المرتبة الثانية الدكلي بنسبة  ؛اي المرتبة األكل 
 (.%4.4 بينما جاء اي المرتبة األخيرة العربية بنسبة (، %20.2 قطاع لزة بنسبة 

 
كىذ يعني أٌف صحيلة األياـ اعتمدت اي تاطيتيا ليخبار الرياضية مف حيث النطاؽ الجارااي 

تبة الثانية بنسبة قريبة  الدكلي(، عم  منطقة الضلة الاربية؛ حيث حمت بالمرتبة األكل ؛ تمتيا بالمر 
كما جاء بالمرتبة الثالثة منطقة قطاع لزة، كأخيران المنطقة العربية بنسبة قميمة، كيعزك ىذا االىتماـ 
بمنطقة الضلة الاربية ككنيا أكبر مف حيث المساحة، كالتي ينتشر بيا العديد مف المراكز 

 كالمالعب الرياضية اي كااة محااظاتيا.
( نادم، بينما اي قطاع 300اإلشارة أيضان إل  أٌف عدد األندية اي الضلة الاربية يزيد عف  كيجدر 

، امف الطبيعي أٍف تككف نسبة التاطية مرتلعة بالضلة الاربية؛ عالكة عم  ذلؾ (1 ( ناديان، 56لزة 
لمشاركات أيضان تكاجد المجمس األعم  لمشباب كالرياضة كمقراتيا ىناؾ، كحرية التنقؿ كالسلر كا

 الرياضية إل  حد ما أاضؿ مف قطاع لزة المحاصر منذ سنيف.
، مف حيث حمكؿ منطقة الصلة الاربية عم  (2 ( 2018كتتلؽ ىذه الدراسة مع دراسة  الكرنز:

المرتبة األكل  مف حيث النطاؽ الجارااي؛ لكنيا اختملت مع ىذه الدراسة مف حيث حمت منطقة 
                                                           

 (.7/12/2018( أشرؼ مطر، محرر رياضي اي صحيلة األياـ. أحمد الخضرم  مقابمة شخصية: 1 
 (.169( الكرنز، الصكرة الصحلية النتلاضة القدس اي الصحؼ اللمسطينية اليكمية  2 
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اي حيف كانت القدس اي الثانية لدراسة الكرنز، كاتلقت مرة أخرل ىذه  الدكلي( بالمرتبة الثانية، 
( حيث جاءت منطقة قطاع لزة بالمرتبة الثالثة مع االختالؼ اي 2018الدراسة مع دراسة  الكرنز:

 النسب. 
 

كيتض  أف صحيلة الحياة الجديدة استخدمت مف حيث النطاؽ الجارااي اي تاطية صلحاتيا 
لة الاربية بشكؿ أكبر مف باقي المناطؽ كبشكؿ ممحكظ؛ كيرجع ذلؾ إل  نلس الرياضية منطقة الض

السبب الذم تـ ذكره اي صحيلة األياـ سابقان تقريبان؛ كىك التكملة المادية الكبيرة، باإلضااة إل  
، (1 تركيز معظـ األنشطة الرياضية اي عدد خاص تصدره الصحيلة يكـ الخميس مف كؿ أسبكع 

ىذه الصحيلة مف حيث ترتيبيا العاـ، حيث حمت منطقة قطاع لزة عم  المرتبة كلكف اختملت 
الثانية، كمنطقة الدكلي عم  المرتبة الثالثة، عم  عكس صحيلة األياـ، كما كاتلقت بحمكؿ ائة 

 المنطقة العربية بالمرتبة األخيرة، مع تلاكت النسب بيف الصحؼ.
الجارااي بنسب متقاربة، ليست بعيدة عف بعضيا  كىذا يعني أٌف صحيلة القدس استخدمت النطاؽ

كثيران، كجاءت منطقة الضلة الاربية أيضان بالمرتبة األكل ، كيعزك ذلؾ أيضان إل  طبيعة النشاط 
، مع اتلاقيا مع صحيلة األياـ، كصحيلة الحياة الجديدة (2 الرياضي، كتأثيره، كحجمو حسب مكانو 
مع صحيلة الحياة الجديدة مف حيث حظيت صحيلة الحياة  اي المرتبة األكل  ، اي حيف اختملت

 الجديدة بلئة منطقة قطاع لزة بالمرتبة الثانية. 
 مستوى كل صحيفة عمى انفراد: -2

 صحيفة األيام: 2.1
جاءت  ث%(، حي33.9بينت النتائر أٌف صحيلة األياـ للئة النطاؽ الجارااي لمضلة الاربية بنسبة 

%(، كاي المرتبة الثالثة قطاع لزة 31.6رتبة الثانية الدكلي بنسبة اي الترتيب األكؿ؛ يمييا اي الم
 %(.2.7%(، بينما جاء اي المرتبة األخيرة العربية بنسبة  20.9بنسبة 

 
 
 

                                                           

تملكنية: عرة، مدير الدائرة الرياضية اي صحيلة الحياة الجديدة. أحمد الخضرم  مقابمة ( بساـ أبك 1 
12/12/2018.) 
( أحمد المشيراكم، مراسؿ صحلي لمصلحات الرياضية اي صحيلة القدس. أحمد الخضرم  مقابمة تملكنية: 2 
7/12/2018.) 



124 

 

 صحيفة الحياة الجديدة: 2.2
، (%41.9 للئة النطاؽ الجارااي لمضلة الاربية بنسبةالجديدة  الحياةصحيلة  النتائر أفٌ  أكدت

كاي المرتبة  (،%21.7 يمييا اي المرتبة الثانية قطاع لزة بنسبة  ؛الترتيب األكؿحيث جاءت اي 
 .(%5.8 ، بينما جاء اي المرتبة األخيرة العربية بنسبة (%20.1 الثالثة الدكلي بنسبة

 

 صحيفة القدس: 2.3
، حيث (%25.8 للئة النطاؽ الجارااي لمضلة الاربية بنسبة القدسصحيلة  النتائر أفٌ  برزتأ

كاي المرتبة الثالثة  (،%22.3 يمييا اي المرتبة الثانية الدكلي بنسبة  ؛جاءت اي الترتيب األكؿ
 .(%4.1 ، بينما جاء اي المرتبة األخيرة العربية بنسبة(%18.7 قطاع لزة بنسبة

 أوجو التفاق والختالف بين صحف الدراسة: -3
الاربية، حيث كجد ىناؾ عالقة ذات تشابيت صحؼ الدراسة اي درجة استخداـ منطقة الضلة  .أ 

عند مستكل X2 (37.769 داللة إحصائية بيف الصحؼ اللمسطينية اليكمية، كقد بمات قيمة
 .(Sig < 0.05أم أقؿ مف  ( 0.001 الداللة 

تشابيت صحؼ الدراسة اي درجة استخداـ منطقة الدكلي، حيث كجد ىناؾ عالقة ذات داللة  .ب 
عند مستكل الداللة  X2 (31.595 اليكمية، كقد بمات قيمة إحصائية بيف الصحؼ اللمسطينية

 (.Sig < 0.05أم أقؿ مف  ( 0.001 
، حيث كجد ىناؾ عالقة ذات (48 تشابيت صحؼ الدراسة اي درجة استخداـ منطقة امسطيف .ج 

عند مستكل (X2 122.758 داللة إحصائية بيف الصحؼ اللمسطينية اليكمية، كقد بمات قيمة
 (.Sig < 0.05أم أقؿ مف  ( 0.001 الداللة 

اختملت صحؼ الدراسة اي درجة استخداـ منطقة قطاع لزة، حيث كجد ىناؾ عالقة ذات  .د 
عند مستكل  (X2 1.476 داللة إحصائية بيف الصحؼ اللمسطينية اليكمية، كقد بمات قيمة

 .(Sig > 0.05أم أكثر مف   (0.418 الداللة
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 الصحفية في صحف الدراسة:ثالثًا: موقع التعميق عمى الصور 

الصحلية اي صحؼ الدراسة  التعميؽ عم  الصكريكض  الجدكؿ اآلتي عدد كنسب مكقع 
 الثالث خالؿ اللترة الزمنية المحددة لمدراسة، كذلؾ عم  النحك اآلتي:

 الدراسة صحؼ اي الصحلية اي الصلحات الرياضية التعميؽ عم  الصكرأعداد كنسب مكقع (: 3 .7جدول )

 التكزيع الكمي   
 مكقع التعميؽ 
 عم  الصكر

  الصحؼ

 كام 
 تربيع

 
 االتجاه العاـ القدس الجديدة الحياة األياـ الداللة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ
 0.001 135.798 48.7 1105 38.9 237 3.0 22 90.9 846 أسفل الصورة

 0.001 131.37 45.9 1041 51.6 314 94.9 691 3.9 36 بدون كالم
عمى الصورة 

 نفسيا
47 5.0 12 1.6 31 5.1 90 4.0 15.453 0.001 

 0.001 54.354 1.1 25 3.8 23 0.1 1 0.1 1 يمين الصورة
 0.001 7.383 0.2 5 0.7 4 0.0 0 0.1 1 يسار الصورة
 0.001 4.192 0.1 2 0.0 0 0.3 2 0.0 0 أعمى الصورة

 0.001 324.132 100.0 2268 100.0 609 100.0 728 100.0 931 اإلجمالي
 

 بدراسة بيانات الجدكؿ السابؽ يتبيف ما يأتي:

 التجاه العام لصحف الدراسة:  -1
اي  حمت حيث(، %48.7  بنسبة أسلؿ الصكر اي الصحؼ اللمسطينيةالتعميؽ استخداـ  جاء

كقد جاء اي المرتبة الثالثة (، %45.9 المرتبة األكل ، يمييا اي المرتبة الثانية بدكف كالـ بنسبة 
حيث جاءت اي المرتبة األخيرة يميف الصكرة كيسار الصكرة (، %4.0 عم  الصكرة نلسيا بنسبة 

 (.%0.1 بنسبة 
الصكرة بنسبة مرتلعة جدان أظيرت البيانات السابقة أٌف صحيلة األياـ استخدمت التعميؽ أسلؿ 

%(، عف باقي األماكف األخرل، كىذا مف أكثر األماكف التي ينص  بو المخرجكف 90.9 
الصحليكف، حيث تنزلؽ العيف إل  أسلؿ بمجرد االنتياء مف النظر إل  الصكرة، اتقع مباشرة عم  

ستطيع أٌف تؤدم كظيلتيا ، كألنو مف األمكر الشائعة كالمعركاة أٌف الصكر الصحلية ال ت(1 كالميا 
الصحلية عم  أكمؿ كجو؛ مالـ يصاحبيا تعميؽ، االقارئ اي ألمب األحياف حيف يطالع صكرة؛ 
يحتاج إل  تعميؽ بسيط يشير إل  محتكاىا، كيشرح مضمكنيا، كيسيؿ ايميا، عم  الرلـ مف القكؿ 

                                                           

 (.178( النجار، مدخؿ إل  اإلخراج الصحلي  ص1 
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عم  الصلحة  ، االصكر أكؿ شيء يلحصيا القارئ(1 الشائع بأٌف الصكر تتحدث عف نلسيا
 . (27( شكل )3انظر الممحق رقم )كيستجيب ليا بسرعة أكبر مف استجابتو لممتف، 

انظر  %(،5.0كمف ناحية أخرل جاء التعميؽ عم  الصكرة نلسيا بالمرتبة الثانية بنسبة قميمة جدان 
.  كتعتبر نسبة مناسبة إل  حد كبير مع صكر إخراج الصلحات (25( شكل )3الممحق رقم )

 ياضية، أما باقي األماكف اي صحيلة األياـ اكاف حضكرىا ال يكاد مكجكدان.الر 
، حيث جاءت التعميؽ أسلؿ الصكر (2 ( 2018كاتلقت نتائر ىذه الدراسة مع نتائر دراسة  الكرنز:

%(، كأيضان حؿ التعميؽ عم  الصكرة نلسيا بالمرتبة الثانية بنسبة 94.2بالمرتبة األكل  بنسبة 
يف كانت باقي النسب بالمرتبة األخيرة، كما اتلقت ىذه الدراسة مع دراسة %(، اي ح4.9 

، مف حيث احتؿ التعميؽ أسلؿ الصكرة عم  (4 ( 2010، كدراسة  إيياب:(3 ( 2015 سميماف:
 المرتبة األكل .

كبذلؾ يتض  أٌف صحيلة الحياة الجديدة لـ تعرؼ التعميؽ عم  الصكر، امـ يكف ليا حضكر 
%(، كىي نسبة كبيرة 94.9كانت الصكر التي ال يكجد بيا تعميؽ تصدرت ما نسبتو  كاض ، حيث 

جدان، كىذ يؤخذ عم  الصحيلة، كىك أمر سمبي، حيث ال يستطيع القارئ ايـ ما تتضمنو الصكرة 
عف عدـ كجكد تعميؽ أسلؿ الصكرة ىك اإلدارة  ؿبعد مطالعتيا، كيجدر اإلشارة ىنا أٌف المسؤك 

المقابمة التي أجريناىا مع مدير الدائرة الرياضية اي صحيلة الحياة الجديدة، اقد  التحريرية، حسب
اكتلت الصحيلة أحيانان بذكر أسـ المصكر، كاسـ الككالة التي يعمؿ لصالحيا، إل  جانب المادة 

، كيرل صال  أٌف الكممات تستطيع أٍف تنشر اي (5 التحريرية، كىك ما يعتبره األخير بأنو خمؿ اني 
الصحيلة بدكف صكر؛ كلكف الصكر ال تستطيع أف تبق  بدكف كممات تصاحبيا، كما الصكر إال 

، اي حيف حظي التعميؽ أعم  (6 شكؿ مف أشكاؿ االتصاؿ، كما أف الكممات ىي شكؿ قخر أيضا 
 كيسار كيميف الصكرة عم  المرتبة األخيرة بنسب ال تكاد مكجكدة.

التعميؽ أسلؿ الصكرة بنسبة متكسطة؛ حيث شامت نسبة  كىذا يعني أٌف صحيلة القدس استخدمت
%(، اي حيف احتمت الصكر التي ليس بيا تعميؽ عم  المرتبة األكل ، 38.9التعميؽ أسلؿ الصكرة 

                                                           

 (.210( شليؽ، انكف إخراج الجريدة  ص1 
 (.181 ص حؼ اللمسطينية اليكميةالصكرة الصحلية النتلاضة القدس اي الص( الكرنز، 2 
 (.60( سميماف، االتجاىات الحديثة اي إخراج الصكرة الصحلية عم  الصحؼ المصرية كاألجنبية  ص3 
 (.14( إيياب، إخراج الصكرة الصحلية كبعض تطبيقاتيا اي عينة مف مجالت األطلاؿ ص4 
الجديدة. أحمد الخضرم  مقابمة تملكنية: ( بساـ أبك عرة، مدير الدائرة الرياضية اي صحيلة الحياة 5 

12/12/2018.) 
 (.241( صال ، إخراج الصحؼ العربية الصادرة باإلنجميزية  ص6 
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، كما جاء التعميؽ عم  الصكرة نلسيا متشابو مع صحيلة (26( شكل )3انظر الممحق رقم )
 األياـ.

 مستوى كل صحيفة عمى انفراد:  -2
 األيام:صحيفة  2.1

حيث جاءت اي المرتبة  (،%90.9بنسبة ستخدـ أسلؿ الصكرة جاءت النتائر أٌف صحيلة األياـ ت
كقد جاء اي المرتبة الثالثة  (،%5.0 يمييا اي المرتبة الثانية عم  الصكرة نلسيا بنسبة ؛األكل 

 .(%0.1 ، حيث جاءت اي المرتبة األخيرة أعم  الصكرة بنسبة(%3.9 بدكف كالـ بنسبة
 صحيفة الحياة الجديدة: 2.2
حيث جاءت اي المرتبة  (،%94.9بدكف كالـ بنسبة  تستخدـ  الحياةصحيلة  النتائر أفٌ  أبرزت
عم  كقد جاء اي المرتبة الثالثة  (،%3.0 بنسبة أسلؿ الصكرةيمييا اي المرتبة الثانية  ؛األكل 

 .(%1.6 بنسبة الصكرة نلسيا
 

 

 صحيفة القدس: 2.3
حيث جاءت اي المرتبة  (،%51.6 تستخدـ بدكف كالـ بنسبة القدسصحيلة  النتائر أفٌ  أكدت
كقد جاء اي المرتبة الثالثة عم   (،%38.9 يمييا اي المرتبة الثانية أسلؿ الصكرة بنسبة ؛األكل 

 .(%5.1 الصكرة نلسيا بنسبة
 أوجو التفاق والختالف بين صحف الدراسة:

حيث كجد ىناؾ عالقة ذات  ؛التعميؽ أسلؿ الصكرتشابيت صحؼ الدراسة اي درجة استخداـ  .أ 
عند مستكل  ((X2 135.798داللة إحصائية بيف الصحؼ اللمسطينية اليكمية، كقد بمات قيمة

 .(Sig < 0.05أم أقؿ مف  ( 0.001 الداللة 
تشابيت صحؼ الدراسة اي درجة استخداـ بدكف تعميؽ، حيث كجد ىناؾ عالقة ذات داللة  .ب 

عند مستكل الداللة ( X2 131.37 اللمسطينية اليكمية، كقد بمات قيمة إحصائية بيف الصحؼ
 .(Sig < 0.05أم أقؿ مف  ( 0.001 

تشابيت صحؼ الدراسة اي درجة استخداـ التعميؽ عم  الصكرة نلسيا، حيث كجد ىناؾ عالقة  .ج 
عند X2 (15.453 ذات داللة إحصائية بيف الصحؼ اللمسطينية اليكمية، كقد بمات قيمة

 .(Sig < 0.05أم أقؿ مف  ( 0.001 ل الداللةمستك 
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 الثالثالمبحث 
 ،وأنماطيا ،وقطوعيا ،األشكال اليندسية لمصور الصحفية في الصفحات الرياضية

 وعيوب إخراجيا
 

كأنكاع  ،يتناكؿ ىذا المبحث األشكاؿ اليندسية اي الصلحات الرياضية اي صحؼ الدراسة الثالث
كالعيكب اللنية  ،كاألنماط المختملة ألحجاميا الصحلية المستخدمة اي الصلحات الرياضية ،قطكعيا

 إلخراج الصكر المنشكرة عم  الصلحات الرياضية بالصحؼ اللمسطينية اليكمية. 
 

 : الشكل اليندسي لمصور الصحفية في صحف الدراسة:أولً 

اليندسي اي صحؼ الدراسة  كاقان لشكميا ؛ةنكع الصكر يكض  الجدكؿ اآلتي عدد كنسب 
 خالؿ اللترة الزمنية المحددة لمدراسة، كذلؾ عم  النحك اآلتي: ،الثالث

 اي صحؼ الدراسة اي الصلحات الرياضية لشكميا اليندسينكع الصكرة كاقان أعداد كنسب (: 3 .8جدول )

 الشكؿ اليندسي لمصكرة
  الصحؼ

 كام 
 تربيع

 
 

 االتجاه العاـ القدس الجديدة الحياة األياـ الداللة
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 06607 2.514 74.4 1687 73.6 448 73.6 536 75.5 703 مستطيل أفقي

 06670 66076 17.0 386 16.7 102 15.5 113 18.4 171 مستطيل رأسي

 06000 15.679 6.8 155 7.6 46 9.3 68 4.5 42 مربع

 0.711 06206 1.0 20 1.1 7 0.8 6 0.8 7 مفرغة ديكوبية

 06000 4.458 0.5 11 0.0 0 0.5 4 0.8 7 بيضاوي

 06006 066522 0.3 7 1.0 6 0.1 1 0.0 0 دائري

 06705 1.456 0.0 1 0.0 0 0.0 0 0.1 1 أخرى

 0.326 2.240 100.0 2268 100.0 609 100.0 728 100.0 931 اإلجمالي
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 بدراسة بيانات الجدكؿ السابؽ يتبيف ما يأتي:

 التجاه العام لصحف الدراسة: -1

 تاله ؛(%74.4  اليكمية المرتبة األكل  بنسبة المستطيؿ األاقي اي الصحؼ اللمسطينية حتؿا
كقد جاء اي المرتبة الثالثة الشكؿ اليندسي المربع بنسبة (، %17.0 المستطيؿ الرأسي بنسبة 

الصحؼ  عممان بأفٌ (، %0.3 ، بينما جاء اي المرتبة األخيرة الشكؿ الدائرم بنسبة (6.8% 
 اللمسطينية لـ تستخدـ بالمطمؽ الشكؿ اليندسي المثمث.

صحيلة األياـ استخدمت الشكؿ المستطيؿ  أاقي/رأسي(، بكااة  كبتحميؿ البيانات السابقة يتض  أفٌ 
%(، كالمستطيؿ الرأسي 75.5أحجامو بنسبة كبيرة، حيث شكمت نسبة المستطيؿ األاقي  

عد األكثر شيكعان، كيرجع ذلؾ لقدرتو عم  لذا يي  ؛%(، مف بيف أنكاع الشكؿ اليندسي لمصكر17.0 
، كيامب عم  صحيلة األياـ (7( شكل )3ممحق رقم )انظر ال، (1 جذب االنتباه كراحة العيف

استخداـ المستطيؿ األاقي مع الصكر المكضكعية، اي حيف تركز األياـ عم  المستطيؿ الرأسي مع 
  الصكر الشخصية.

صحيلة األياـ تستخدـ الشكؿ المربع مع الصكر بنسبة قميمة  كمف ناحية أخرل بينت الدراسة أفٌ 
 ؛اي الصلحات الرياضية، كمع ذلؾ ينص  باالبتعاد عنو قدر اإلمكافكىذا أمر طبيعي ؛ %(4.5 

 .(12( شكل )3انظر الممحق رقم )، (2 ككنو يكحي بالجمكد كالرككد
كىذا يعد  ؛%(0.8صحيلة األياـ استخدمت الشكؿ  ديككبيو(، بنسبة قميمة   كمف المالحظ أيضان أفٌ 

يندسية للتان لنظر القارئ، لذلؾ يستحب مف الصحيلة، حيث يعد مف أكثر األشكاؿ ال ان تقصير 
 .(8( شكل )3انظر الممحق رقم )استخدامو بكثرة اي الصلحات الرياضية، 

كالجيد الكبير  ،ضعؼ استخداـ ىذا الشكؿ  الديككبيو( يعكد إل  عامؿ الكقت كيرل الباحث أفٌ  
حت  يستطيع إخراج العمؿ  ؛إضااة إل  خبرة اي العمؿ عم  برامر المكنتاج المختملة ؛الذم يحتاجو

 كال سيما اي الصلحات الرياضية. ،لمنشر اي الصحؼ ان كيككف صالح ،بشكؿ محترؼ كمتقف
خرل لـ تعرؼ صحيلة األياـ األشكاؿ األخرل عم  صلحاتيا الرياضية مثؿ الشكؿ أكمف ناحية  

 الدائرم كالمثمث.
، حيث اعتمدت الصحيلة عم  الشكؿ المستطيؿ (3 (2018مع دراسة  الكرنز: النتيجة كاتلقت ىذه

األاقي اي إخراج الصكرة الصحلية، حيث جاءت اي المرتبة األكل ، تمتيا اي المرتبة الثانية الشكؿ 
                                                           

 (.36( النادم، اف اإلخراج الصحلي  ص1 
 (.144( النادم، اف اإلخراج الصحلي  ص2 
 (.142ص( الكرنز، الصكرة الصحلية النتلاضة القدس اي الصحؼ اللمسطينية اليكمية  3 
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، حيث تصدر الشكؿ المستطيؿ عم  المرتبة األكل  بنسبة (1 (2015المربع، كمع دراسة  سمماف:
شاؿ الشكؿ المستطيؿ األاقي نسبة  ، حيث(2 (2012%(، كمع دراسة  الربيعي:70.4 
 %(، اي عرض الصكرة الصحلية عم  الصلحة األكل  لمصحؼ.59.5 
 

صحيلة الحياة الجديدة استخدمت الشكؿ المستطيؿ  أاقي/رأسي(، بنسبة كبيرة، حيث  يتض  أفٌ ك 
استخدمت ىذا الشكؿ مع الصكر المكضكعية، كالصكر الرأسية، كيرجع استخدامو لمحرية التي 

يراىا المخرج الصحلي حسب المكضكع، ايناؾ مكاضيع  لتييحيا اي إخراج المادة بالطريقة ايت
ممتد إل  أكثر مف خمسة أعمدة، أك يحتاج إل  تقميؿ حجـ  ،تحتاج إل  شكؿ مستطيؿ أاقي

المستطيؿ أقؿ مف ذلؾ، اينا يرل الباحث أف المخرج الصحلي يستطيع بكؿ سيكلة التحكـ بمقدار 
بما يخدـ رؤيتو اإلخراجية، عم  عكس بقية األشكاؿ  ان(أك رأسي ان أاقي سكاء  ،يؿكشكؿ المستط

( شكل 3انظر الممحق رقم ) األخرل مثؿ المربع كالدائرة كالديككبيو التي تحتاج جيد كبير
(12(،)9( ،)8). 

، حيث أظيرت نتائر الدراسة (3 (2018كاتلقت نتائر ىذه الدراسة مع نتائر دراسة  اشتيكم:
، كحؿ بالمرتبة األكل ، تاله الشكؿ المربع (%87.6 تخداـ الشكؿ المستطيؿ مع الصكر بنسبةاس

ا اختملت ىذه ايم، مع اختالؼ اي النسب بيف الصحيلتيف، (%26.8 بالمرتبة الثانية بنسبة 
 ان اي حيف كاف مكجكد ان ف مكجكدائرم، امـ يكالدراسة مع الدراسة السابقة مف حيث كجكد الشكؿ الد

 كلكف بشكؿ قميؿ جدان. ؛اي ىذه الدراسة
صحيلة القدس استخدمت الشكؿ المستطيؿ  أاقي/رأسي(، بشكؿ كبير،  أفٌ  يتبيف خرلأكمف ناحية 

كمساحة  ،كذلؾ يرجع لما يحظ  بو ىذا الشكؿ مف السالسة كالسيكلة اي تطكيعو اي مؿء مكاف
 لصحلي.حسب ما يرتئيو المخرج ا ،كالمكضكعات الرياضية ،األخبار

(، كدراسػػػػػػػػػة 2014(، كدراسػػػػػػػػػة  الربيعػػػػػػػػػي:2018كاتلقػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػع دراسػػػػػػػػػة  الكرنػػػػػػػػػز:
حيػػث  ؛(، مػػف حيػػث اعتمادىػػا عمػػ  الشػػكؿ المسػػتطيؿ اػػي إخػػراج الصػػكرة الصػػحلية2018 اشػػتيكم:

، (4 ( 2009جاء بالمرتبة األكل ، كتاله بالمرتبة الثانية الشكؿ المربػع، كاختملػت مػع دراسػة  السػيد: 
، اػػي حػػيف احتػػؿ المسػػتطيؿ (%46 اتخػػذت الشػػكؿ الملػػرغ  الديككبيػػو(، الترتيػػب األكؿ بنسػػبة حيػػث

 ، مف استخداـ أنكاع الصكر بالمجالت المصرية.(%36.6 الترتيب الثاني بنسبة 
                                                           

 (.57صماف، االتجاىات الحديثة اي إخراج الصكرة الصحلية عم  الصحؼ المصرية كاألجنبية  ي( سم1 
 (.221( الربيعي، االساليب اإلخراجية لمصكرة الصحلية اي الجرائد اليكمية العراقية  ص2 
 (.234( اشتيكم، إخراج الصلحة األكل  اي الصحؼ اللمسطينية كالمبنانية اليكمية  ص3 
 (.57( السيد، المعالجات اإلخراجية لمصكرة الصحلية  ص4 
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 مستوى كل صحيفة عمى انفراد: -2
 صحيفة األيام: 2.1

حيث جاء  ،(%75.5 األاقي بنسبة  المستطيؿتستخدـ أنيا  الحياة الجديدةصحيلة  أكضحت نتائر
كقد جاء اي المرتبة (، %18.4 اي المرتبة الثانية المستطيؿ الرأسي بنسبة تالهاي المرتبة األكل ، 

، بينما جاء اي المرتبة األخيرة الشكؿ البيضاكم (%4.5 الثالثة الشكؿ اليندسي المربع بنسبة
 .بالمطمؽ الشكؿ اليندسي المثمثلـ تستخدـ  صحيلة الحياةعممان بأف  (،%0.8  بنسبة
 صحيفة الحياة الجديدة: 2.2

حيث  (،%73.6 تستخدـ الشكؿ اليندسي األاقي بنسبةالجديدة  الحياةصحيلة  النتائر أفٌ  أظيرت
كقد جاء اي  (،%15.5 اي المرتبة الثانية المستطيؿ الرأسي بنسبة  يوجاء اي المرتبة األكل ، يم

 الدائرم، بينما جاء اي المرتبة األخيرة الشكؿ (%7.6 المرتبة الثالثة الشكؿ اليندسي المربع بنسبة
 لـ تستخدـ بالمطمؽ الشكؿ اليندسي المثمث. صحيلة الحياة عممان بأفٌ  ،(%0.1 بنسبة 
 صحيفة القدس: 2.3
حيث جاءت اي  (؛%73.6 ةتستخدـ الشكؿ اليندسي األاقي بنسب القدسالنتائر أف صحيلة  بينت

كقد جاء اي المرتبة  (،%16.7 المرتبة األكل ، يمييا اي المرتبة الثانية المستطيؿ الرأسي بنسبة
، بينما جاء اي المرتبة األخيرة الشكؿ الدائرم بنسبة (%9.3 الثالثة الشكؿ اليندسي المربع بنسبة

 لـ تستخدـ بالمطمؽ الشكؿ اليندسي المثمث. القدسصحيلة  عممان بأفٌ  (،1.0% 
 أوجو التفاق والختالف بين صحف الدراسة: -3
كجد ىنػاؾ عالقػة ال يحيث  ؛المستطيؿ  أاقي/رأسي(اختملت صحؼ الدراسة اي درجة استخداـ  .أ 

عند مستكل X2 (2.514 ذات داللة إحصائية بيف الصحؼ اللمسطينية اليكمية، كقد بمات قيمة
 .(Sig > 0.05أم أكثر مف   0.284الداللة 

كجػػد ىنػػاؾ عالقػػة ذات اليحيػػث  ؛الشػػكؿ البيضػػاكماختملػػت صػػحؼ الدراسػػة اػػي درجػػة اسػػتخداـ  .ب 
عنػػػد مسػػػتكل (X2 4.458 داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف الصػػػحؼ اللمسػػػطينية اليكميػػػة، كقػػػد بماػػػت قيمػػػة

 .(Sig > 0.05أم أكثر مف   0.108الداللة 
كجد ىناؾ عالقة ال ي، حيث الملرغ  ديككبيواختملت صحؼ الدراسة اي درجة استخداـ الشكؿ  .ج 

عند  (X2)  0.682ذات داللة إحصائية بيف الصحؼ اللمسطينية اليكمية، كقد بمات قيمة
 .(Sig > 0.05أم أكثر مف  ( 0.711 مستكل الداللة
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كجد ىناؾ عالقة ذات داللة  ، حيثالشكؿ المربعتشابيت صحؼ الدراسة اي درجة استخداـ  .د 
عند مستكل الداللة  (X2  15.679 إحصائية بيف الصحؼ اللمسطينية اليكمية، كقد بمات قيمة

 (.Sig < 0.05أم أقؿ مف  ( 0.001 
، حيث كجد ىناؾ عالقة ذات داللة الدائرمتشابيت صحؼ الدراسة اي درجة استخداـ الشكؿ  .ق 

عند مستكل الداللة  (X2  12.566 كقد بمات قيمة إحصائية بيف الصحؼ اللمسطينية اليكمية،
 (.Sig < 0.05أم أقؿ مف   (0.002 

 قطع الصور الصحفية في صحف الدراسة: :ثانياً 
خالؿ  ،الصحلية اي صحؼ الدراسة الثالث قطع الصكريكض  الجدكؿ اآلتي عدد كنسب 

 اللترة الزمنية المحددة لمدراسة، كذلؾ عم  النحك اآلتي:
 الدراسة صحؼالصلحات الرياضية اي  اي الصحلية قطع الصكرأعداد كنسب (: 3 .9جدول )

 التكزيع الكمي      
 

 الصكر كتقميـ قطع

  الصحؼ

 كام 
 تربيع

 
 

 االتجاه العاـ القدس الجديدة الحياة األياـ الداللة
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 06000 206755 71.6 1623 76.8 468 79.7 580 61.8 575 مناسب أو محكمقطع 

 06000 406027 28.4 643 23.2 141 20.3 148 38.0 354 قطع فضفاض

 06650 2.912 0.1 2 0.0 0 0.0 0 0.2 2 قطع درامي

 1.110 01.114 100.0 2268 100.0 609 100.0 728 100.0 931 اإلجمالي
 

 الجدكؿ السابؽ يتبيف ما يأتي:بدراسة بيانات 

 التجاه العام لصحف الدراسة: -1
حيث  ؛(%71.6  بنسبة استخداـ قطع الصكر المناسب أك المحكـ اي الصحؼ اللمسطينية حظي

كقد جاء اي (، %28.3 اي المرتبة الثانية القطع اللضلاض بنسبة  يوجاء اي المرتبة األكل ، يم
 (.%0.1 بة المرتبة األخيرة القطع الدرامي بنس

صػػػحيلة األيػػػاـ اسػػػتخدمت القطػػػع المناسػػػب أك المحكػػػـ بنسػػػبة  كبتحميػػػؿ البيانػػػات السػػػابقة يتضػػػ  أفٌ 
انظـر الممحـق  ،كيرجع ذلؾ إل  أنو ىك الشكؿ الملضؿ مػف حيػث أنػكاع قطػع كتقمػيـ الصػكر ؛عالية
اػي المشػيد المػراد تصػكيره،  تـ التركيز اقط عم  اليدؼ األساس، امف خاللو ي(13( شكل )3رقم )

كعػػػدـ تضػػػميف الصػػػكرة أيػػػة أشػػػكاؿ أك ارالػػػات ثانكيػػػة أخػػػرل، ايػػػك بػػػذلؾ الشػػػكؿ الملضػػػؿ بصػػػلة 
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ــم ). اػػي حػػيف جػػاء القطػػع اللضػػلاض بالمرتبػػة الثانيػػة، (1 عامػػة ، (14( شــكل )3انظــر الممحــق رق
يكػػػف لػػػو كجػػػكد سػػػكل اػػػي كأخيػػػران القطػػػع الػػػدرامي بالمرتبػػػة الثالثػػػة كاألخيػػػرة بنسػػػبة ضػػػعيلة جػػػدان، كلػػػـ 

كلػيس كػؿ اليػدؼ الرئيسػي اػي المشػيد الػذم يػتـ  ؛صحيلة األياـ، امف خاللو يتـ التركيػز عمػ  جػزء
تصػػكيره، كيعػػرؼ اػػي تطبيقػػات المصػػكريف كبرمجيػػات الكػػاميرات الرقميػػة بالمقطػػات القريبػػة جػػدان، أك 

 .(2 بالمقطات الميكركية 
، حيث تصدرت الصكر المناسبة أك المحكمة (3 ( 2013كاتلقت ىذه الدراسة مع دراسة  بام:

المرتبة األكل ، اي حيف جاء القطع اللضلاض بالمرتبة الثانية، كأخيران اي المرتبة الثالثة المشيد 
 الدرامي بنسبة قميمة جدا تكاد تككف لير مكجكدة.

قميؿ  أف صحيلة الحياة الجديدة استخدمت القطع اللضلاض بشكؿ مف البيانات السابقة؛ يتض ك 
كىذا ال  ؛حيث جاء بالمرتبة الثانية مف بيف األنكاع األخرل مف قطع كتقميـ الصكرة ؛إل  حد ما
اتككف الصكر ااترة كضعيلة،  ،بقاء عم  مساحات ال أىمية ليا اي الصكرة؛ ألنو يتـ اإلينص  بو

تـ التركيز كال ي، (14( شكل )3انظر الممحق رقم )كيعرؼ أيضان بالمقطة البعيدة جدان أك المتسعة، 
أك اللرالات المحيطة  ،بؿ يتـ تضميف الكادر بعض األشكاؿ الثانكية ايو عم  اليدؼ األساس؛

 .(4 باليدؼ األساسي 
أف صحيلة القدس استخدمت القطع المناسب أك المحكـ بنسبة كبيرة مف بيف أنكاع القطكع  يتبيفك 

انظر الممحق الصلحات الرياضية،  كخاصة اي ،ايك القطع الملضؿ الذم يجب اتباعو ؛األخرل
، حت  ال يجعؿ مف الصكر ااترة كضعيلة كالقطع اللضلاض، كمف ناحية (13( شكل )3رقم )

 أخرل لـ يكف ىناؾ كجكد لمقطع الدرامي اي صحلة القدس. 
 مستوى كل صحيفة عمى انفراد: -2

 صحيفة األيام: 2.1
 ث، حي(%79.7 صحيلة األياـ تستخدـ قطع الصكرة المناسب أك المحكـ بنسبة أبرزت النتائر أفى 

كاي المرتبة  (،%20.3 يميو اي المرتبة الثانية القطع اللضلاض بنسبة ،جاء اي المرتبة األكل 
 .(%0.2 الثالثة القطع الدرامي بنسبة 

 
 

                                                           

 (.52( النجار، التصكير الصحلي الليممي كالرقمي  ص1 
 (.54( النجار، مرجع سابؽ  ص2 
 (.67( بام، إخراج الصكرة الصحلية اي الصلحات الرياضية لميكميات الجزائرية  ص3 
 (.170كالعممية  ص( عرجة، اإلخراج الصحلي الحديث األسس العممية 4 
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 صحيفة الحياة الجديدة: 2.2
، حيث (%61.8 المحكـ بنسبة  المناسب أك تستخدـ قطع الصكر الحياةالنتائر أف صحيلة  أكدت

، كاي المرتبة (%38.0 الثانية القطع اللضلاض بنسبة  ةاي المرتب يميو ؛جاء اي الترتيب األكؿ
 .(%0.2 الثالثة القطع الدرامي بنسبة

 صحيفة القدس: 2.3
، (%76.8 تستخدـ قطع الصكرة المناسب أك المحكـ بنسبة القدسصحيلة  أظيرت النتائر أفٌ 

كاي  (،%23.2 يمييا اي المرتبة الثانية القطع اللضلاض بنسبة ؛حيث جاءت اي الترتيب األكؿ
 .(%0.2 بنسبة المرتبة الثالثة القطع الدرامي 

 أوجو التفاق والختالف بين صحف الدراسة: -3
، حيث كجد ىناؾ عالقة القطع المناسب أك المحكـتشابيت صحؼ الدراسة اي درجة استخداـ  .أ 

عند X2  69.433ذات داللة إحصائية بيف الصحؼ اللمسطينية اليكمية، كقد بمات قيمة
 .(Sig < 0.05أم أقؿ مف  ( 0.001 مستكل الداللة

، حيث كجد ىناؾ عالقة ذات القطع اللضلاضتشابيت صحؼ الدراسة اي درجة استخداـ  .ب 
عند مستكل (X2)  78.064الصحؼ اللمسطينية اليكمية، كقد بمات قيمةداللة إحصائية بيف 

 .(Sig < 0.05أم أقؿ مف   (0.001 الداللة
، حيث كجد ىناؾ عالقة ذات داللة القطع الدرامياختملت صحؼ الدراسة اي درجة استخداـ  .ج 

الداللة عند مستكل (X2)   2.912إحصائية بيف الصحؼ اللمسطينية اليكمية، كقد بمات قيمة
 .(Sig > 0.05أم أكثر مف   0.230
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 حجم الصور الصحفية في صحف الدراسة:أنماط  ثالثًا:
الصحلية اي صحؼ الدراسة الثالث  الصكر حجـأنماط يكض  الجدكؿ اآلتي عدد كنسب 

 خالؿ اللترة الزمنية المحددة لمدراسة، كذلؾ عم  النحك اآلتي:
 الدراسة صحؼ اي اي الصلحات الرياضية الصحلية حجـ الصكرأنماط أعداد كنسب (: 3 .10جدول )

 التكزيع الكمي      
 
 

 حجـ الصكرأنماط 

  الصحؼ

 كام 
 تربيع

 
 

 االتجاه العاـ القدس الجديدة الحياة األياـ الداللة
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 06000 006050 73.9 1677 71.9 438 86.4 629 65.5 610 متوسطةصورة 

 06000 0506200 21.0 476 19.4 118 8.9 65 31.5 293 صورة كبيرة

 06000 30.973 4.8 109 8.7 53 4.5 33 2.5 23 صورة صغيرة

 06005 4.757 0.3 6 0.0 0 0.1 1 0.5 5 صورة مسيطرة

 1.110 24.144 100.0 2268 100.0 609 100.0 728 100.0 931 اإلجمالي
 

 بدراسة بيانات الجدكؿ السابؽ يتبيف ما يأتي:
 التجاه العام لصحف الدراسة:  -1

حيث جاءت اي المرتبة (، %73.9  بنسبة الصكر المتكسطة اي الصحؼ اللمسطينية حمت
كقد جاء اي المرتبة الثالثة (، %21.0 األكل ، يمييا اي المرتبة الثانية الصكر الكبيرة بنسبة 

 (.%0.3 بينما جاء اي المرتبة األخيرة الصكرة المسيطرة بنسبة (، %4.8 الصكرة الصايرة بنسبة 
 

كىي الصكر  ؛صحيلة األياـ استخدمت الصكر متكسطة الحجـ يتض  أفٌ  ؛كبتحميؿ البيانات السابقة
كيرجع ذلؾ  ؛صكر األحجاـ األخرلأكثر مف  ،أعمدة ةالتي تنشر عم  اتساع مف اثنيف إل  ثالث

إل  السياسة اإلخراجية اي الصحيلة التي تتبن  نشر الصكر بمساحات متكسطة مع مكضكعاتيا 
 ،مف العكامؿ التي ساعدت اي زيادة نسبة الصكر متكسطة الحجـ الرياضية، كمما سبؽ نرل أفٌ 

صحيلة  ثبتت الدراسة أفٌ مقارنة باألحجاـ األخرل، ىك نكع الصكرة مف ناحية المضمكف، حيث أ
ىذا النكع مف الصكر يحتاج عادة إل   األياـ أىتمت بالصكر المكضكعية بنسبة كبيرة، كعميو اإفٌ 

 كنجد أفٌ  ،الصكرة الشخصية تتكاجد عم  عمكد كاحد لذا نجد أفٌ  ؛تمؾ المساحة مف األنكاع األخرل
دة، كمف حيث استخداـ صحيلة األياـ الصكرة اإلخبارية تزيد مساحتيا لالبان عم  اتساع أربعة أعم

كىي صكرة تمتد عم  اتساع جميع أعمدة الصلحة،  ان؛اكاف حضكرىا ضعيل ؛لمصكرة المسيطرة
كتتكير اللريؽ اللائز بالكأس، خاصة  ،كتتكاجد لالبان اي الصلحات الرياضية أثناء نيائي الدكرم

 بدكرم كرة القدـ. 
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، حيث جاءت الصكرة المتكسطة اي المرتبة األكل  (1 ( 2018كتتلؽ الدراسة مع دراسة  الكرنز:
%(، كأخيران الصكرة الصايرة 43.1%(، تمتيا الصكرة الكبيرة بالمرتبة الثانية بنسبة  53بنسبة  

 %(.3.9بالمرتبة الثالثة بنسبة  
حيث جاءت الصكرة المتكسطة اي  ،(2 ( 2012ىذه الدراسة مع دراسة  الربيعي:كذلؾ كتتلؽ 

كلكف بلارؽ كبير  ،%(، كما اتلقت بتكلي الصكرة الكبيرة المرتبة الثانية71.6المرتبة األكل  بنسبة  
 بالنسب.

 

، حيث حظيت الصكرة الصايرة عم  المرتبة األكل  (3 (2006كتختمؼ الدراسة مع دراسة  سمماف
%(، مف مساحة الصكر النتلاضة األقص ، 34ة  %(، تمتيا الصكرة المتكسطة بنسب39.4بنسبة  

كىي الصكر المنشكرة عم   ؛صحيلة القدس استخدمت الصكر صايرة الحجـ كتجدر اإلشارة إل  أفٌ 
مساحة عمكد بنسبة قميمة جدان، حيث كانت اي العادة تأتي مع الصكر الشخصية، كيعزل ذلؾ عدـ 

كىك الحجـ الذم يلضمو معظـ التيبكلرااييف  ،رلبة الصحيلة اي ىدر مساحات كبيرة عم  الصلحة
، كبينت (4 عم  أساس أنيا تعد كااية إلدراؾ ىذه النكعية مف الصكر بسيكلة  ،لمصكرة الشخصية
كىي الصكرة التي تمتد عم   ؛قطعان  الصكرة المسيطرةلـ تستخدـ  صحيلة القدس نتائر الدراسة أفٌ 

 .(5 اتساع جميع أعمدة الصحيلة 
 يفة عمى انفراد:مستوى كل صح -2

 صحيفة األيام: 2.1
جاءت اي  ث، حي(%86.4 صحيلة األياـ تستخدـ الصكرة المتكسطة بنسبة أكدت النتائر أفٌ 
كاي المرتبة الثالثة  (،%31.5 يمييا اي المرتبة الثانية الصكرة الكبيرة بنسبة  ؛الترتيب األكؿ

 .(%0.5 الصكرة المسيطرة بنسبة ، بينما جاء اي المرتبة األخيرة(%2.5 الصكرة الصايرة بنسبة 
 صحيفة الحياة الجديدة: 2.2
، حيث جاءت اي (%65.5 تستخدـ الصكرة المتكسطة بنسبة  الحياةصحيلة  النتائر أفٌ  أبرزت

كاي المرتبة الثالثة الصكرة  (،%8.9 يمييا اي المرتبة الثانية الصكرة الكبيرة بنسبة ؛الترتيب األكؿ
 .(%0.1 ، بينما جاء اي المرتبة األخيرة الصكرة المسيطرة بنسبة (%4.5 الصايرة بنسبة 

 
                                                           

 (.175( الكرنز، الصكرة الصحلية النتلاضة القدس اي الصحؼ اللمسطينية اليكمية  ص1 
 (.219( الربيعي، األساليب اإلخراجية لمصكرة الصحلية اي الجرائد اليكمية العراقية  ص2 
 (.63( سميماف، الصكرة الصحلية النتلاضة األقص  اي الصحؼ المصرية  ص3 
 (.164مدخؿ إل  اإلخراج الصحلي  ص ( النجار،4 
 (. 45( سميماف، االتجاىات الحديثة اي إخراج الصكرة الصحلية عم  الصحؼ المصرية كاألجنبية  ص5 
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 صحيفة القدس: 2.3
، حيث جاءت اي (%71.9 تستخدـ الصكرة المتكسطة بنسبة القدسصحيلة  النتائر أفٌ  بينت

كاي المرتبة الثالثة  (،%19.4 يمييا اي المرتبة الثانية الصكرة الكبيرة بنسبة  ؛الترتيب األكؿ
 .(%8.7 الصكرة الصايرة بنسبة 

 أوجو التفاق والختالف بين صحف الدراسة:
تشابيت صحؼ الدراسة اي درجة استخداـ الحجـ المتكسط لمصكر، حيث كجد ىناؾ عالقة  .أ 

عند ،X2 (89.131  ذات داللة إحصائية بيف الصحؼ اللمسطينية اليكمية، كقد بمات قيمة
  .(Sig < 0.05أم أقؿ مف   (0.001 مستكل الداللة

تشابيت صحؼ الدراسة اي درجة استخداـ الحجـ الكبير لمصكر، حيث كجد ىناؾ عالقة ذات  .ب 
عند مستكل ،X2 130.608) داللة إحصائية بيف الصحؼ اللمسطينية اليكمية، كقد بمات قيمة

 (.Sig < 0.05أم أقؿ مف  ( 0.001 الداللة
استخداـ الحجـ الصاير لمصكر، حيث كجد ىناؾ عالقة  تشابيت صحؼ الدراسة اي درجة .ج 

عند (،X2 30.973 ذات داللة إحصائية بيف الصحؼ اللمسطينية اليكمية، كقد بمات قيمة
 .(Sig < 0.05أم أقؿ مف   (0.001 مستكل الداللة 

اختملت صحؼ الدراسة اي درجة استخداـ الصكرة المسيطرة، حيث كجد ىناؾ عالقة ذات  .د 
عند مستكل ، X2 (4.757 إحصائية بيف الصحؼ اللمسطينية اليكمية، كقد بمات قيمةداللة 
 .(Sig > 0.05أم أكثر مف  ( 0.093 الداللة 

 العيوب الفنية إلخراج الصور الصحفية في صحف الدراسة: :رابعاً 
الصحلية اي صحؼ  العيكب اللنية إلخراج الصكريكض  الجدكؿ اآلتي عدد كنسب 

 الدراسة الثالث خالؿ اللترة الزمنية المحددة لمدراسة، كذلؾ عم  النحك اآلتي:
 الدراسة صحؼ اي اي الصلحات الرياضية الصحلية العيكب اللنية إلخراج الصكرأعداد كنسب (: 3 .11جدول )

 التكزيع الكمي          
 العيكب اللنية 
 إلخراج الصكرة

  الصحؼ

 كام 
 تربيع

 
 

 االتجاه العاـ القدس الجديدة الحياة األياـ الداللة
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

عدم الفصل بين الصورة 
 وبقية الموضوعات  

21 91.3 27 84.4 28 77.8 76 83.5 6.425 0.040 

وضع الصورة بجانب 
 إعالن مصور

2 8.7 5 15.6 8 22.2 15 16.5 6.690 0.035 

وضع الصورة عمى طي 
 الصفحة  

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 NA NA 

 0.028 7.181 100.0 91 100.0 36 100.0 32 100.0 23 اإلجمالي
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 بدراسة بيانات الجدكؿ السابؽ يتبيف ما يأتي:
 التجاه العام لصحف الدراسة: -1

( صكرة مف مجمكع الصكر 91 العيكب اللنية قميمة اكاف عدد الصكر التي يكجد بيا عيكب  جاءت
 .صكرة (2268الكمي لمدراسة  

(، %83.5  بنسبة عدـ اللصؿ بيف الصكر كبقية المكضكعات اي الصحؼ اللمسطينيةحظي 
يمييا اي المرتبة الثانية كضع الصكرة بجانب إعالف مصكر بنسبة  ؛حيث جاءت اي المرتبة األكل 

 16.5%.) 
خذ عم  ىذا يؤ  بعض العيكب اللنية بنسبة قميمة جدان، كلكفٍ مف  تعانيصحيلة األياـ  يتض  أفٌ 

الصحيلة، اترتبط المساحة التي يقتطعيا المخرج مف صحيلتو لمصكر بالسياسة التحريرية لمصحيلة 
، اقد جاءت ائة (1 ؿ، كالتي تحدد إل  حد كبير مدل اعتماد الصحيلة عم  الصكر اي المقاـ األك 

كىي عدـ اللصؿ بيف الصكر  ؛بالمرتبة األكل لصؿ بيف الصكرة كبقية المكضكعات عدـ ال
كالمكاضيع المجاكرة ليا، حيث جاءت بعض المكاضيع ممتصقة بالمكاضيع المجاكرة كىك ما أدم 
إل  اختالط المكاضيع، كعدـ تمييز القارئ أم مكضكع تنتمي إليو الصكرة. اي حيف كانت نسبة 

إيجابي  ءذا شيتكاد تككف لير مكجكدة اي الصحيلة، كى ؛كضع الصكرة بجانب إعالف مصكر
 يحسب لصحيلة األياـ. 

حيث احتمت المرتبة األكل  مف بيف  ؛(2 ( 2013كاتلقت نتائر ىذه الدراسة مع نتائر دراسة  بام:
 العيكب اللنية إلخراج الصكرة الصحلية اي الصلحات الرياضية لميكميات الجزائرية.

كىي تتشابو  ،اللنية كبنسب قميمة بعض العيكبمف أيضاى  تعانيصحيلة الحياة الجديدة  أفٌ  كيتبيف
بذلؾ مع صحيلتي األياـ، القدس، كما جاء ترتيبيا العاـ بنلس ترتيب الصحؼ األخرل اي ىذه 

 الدراسة.  

أف صحيلة القدس كما ىك الحاؿ اي صحيلتي الدراسة األياـ، كالحياة الجديدة تشابيت  كىذا يعني
تذكر، كيرجع ذلؾ لمسياسة اإلخراجية كالتطكر اي عدـ استخداميا لمعيكب اللنية بنسبة كبيرة 

 الحديث اي عممية اإلخراج الصحلي.
                                                           

 (.180( نجادات، اإلخراج الصحلي اتجاىاتو كمبادئو كالعكامؿ المؤثرة ايو كعناصره  ص1 
 (.67لميكميات الجزائرية  ص( بام، إخراج الصكرة الصحلية اي الصلحات الرياضية 2 
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 مستوى كل صحيفة عمى انفراد: -2
 صحيفة األيام: 2.1

نسبة العيكب اي عدـ اللصؿ بيف الصكرة كبقية المكضكعات  أظيرت النتائر اي صحيلة األياـ أفٌ 
يمييا اي المرتبة الثانية كضع الصكرة بجانب  ؛حيث جاءت اي المرتبة األكل  (،%84.4 بمات 

 .(%15.6 إعالف مصكر بنسبة
 صحيفة الحياة: 2.2
نسبة العيكب اي عدـ اللصؿ بيف الصكرة كبقية المكضكعات  أفٌ  الحياةصحيلة  ايالنتائر  أبرزت
يمييا اي المرتبة الثانية كضع الصكرة بجانب ؛ حيث جاءت اي المرتبة األكل  (،%91.3 بمات
 .%8.7مصكر بنسبة  إعالف
 صحيفة القدس: 2.3

أف نسبة العيكب اي عدـ اللصؿ بيف الصكرة كبقية المكضكعات  القدسصحيلة  ايأظيرت النتائر 
يمييا اي المرتبة الثانية كضع الصكرة بجانب ؛ حيث جاءت اي المرتبة األكل  (،%77.8 بمات 

 .(%22.2 إعالف مصكر بنسبة
 الدراسة:أوجو التفاق والختالف بين صحف  -3
  تشابيت صحؼ الدراسة اي درجة استخداـ عدـ اللصؿ بيف الصكرة كبقية المكضكعات، حيث  .أ 

   X2  كجد ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف الصحؼ اللمسطينية اليكمية، كقد بمات قيمة
 (Sig < 0.05أم أقؿ مف  ( 0.040 عند مستكل الداللة ،6.425)

حيث كجد  ؛استخداـ كضع الصكرة بجانب إعالف مصكرتشابيت صحؼ الدراسة اي درجة  .ب 
  X2 ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف الصحؼ اللمسطينية اليكمية، كقد بمات قيمة

 (.Sig < 0.05أم أقؿ مف  ( 0.035 عند مستكل الداللة( 6.690
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 المبحث الرابع
 موقع الصور الصحفية في الصفحات الرياضية ووسائل إبرازىا

ىذا المبحث مكقع الصكر الصحلية عم  الصلحة اي الصلحات الرياضية بالصحؼ  يتناكؿ
اللمسطينية اليكمية، كمكقعيا كاقان لمحتكاىا داخؿ المكضكع بالصلحات الرياضية، ككسائؿ اإلبراز 

 المستخدمة مع الصكر الصحلية اي الصلحات الرياضية بالصحؼ اللمسطينية اليكمية.

 ية في الصفحات الرياضية:: موقع الصور الصحفأولً 
 :صحفية عمى الصفحة في صحف الدراسةموقع الصور ال .أ 

اي صحؼ الدراسة  عم  الصلحة الصحلية مكقع الصكريكض  الجدكؿ اآلتي عدد كنسب 
 الثالث خالؿ اللترة الزمنية المحددة لمدراسة، كذلؾ عم  النحك اآلتي:

 الدراسة صحؼ اي اي الصلحات الرياضية عم  الصلحةالصحلية  مكقع الصكرأعداد كنسب (: 3 .12جدول )
      

 التكزيع الكمي                
 

 مكقع الصكرة
 عم  الصلحة 

  الصحؼ

 كام 
 تربيع

 
 

 االتجاه العاـ القدس الجديدة الحياة األياـ الداللة
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 06005 06274 37.0 840 40.6 247 38.9 283 33.3 310 أعمى الصفحة

 06007 006022 32.1 729 26.9 164 33.7 245 34.4 320 وسط الصفحة

 06070 26505 30.8 699 32.5 198 27.5 200 32.3 301 أسفل الصفحة

 0.015 2.440 100.0 2268 100.0 609 100.0 728 100.0 931 اإلجمالي
 

 بيانات الجدكؿ السابؽ يتبيف ما يأتي:بدراسة 

 التجاه العام لصحف الدراسة: -1
حيث جاءت اي المرتبة (، %37.0  بنسبة صحؼ اللمسطينيةالاستخداـ أعم  الصلحة اي  بمغ

كقد جاء اي المرتبة الثالثة أسلؿ (، %32.1 يمييا اي المرتبة الثانية كسط الصلحة بنسبة  ؛األكل 
 (.%30.8 الصلحة بنسبة 

تقريبان،  كىذا  حات الرياضية بشكؿ متكازف كمتساكو مكقع الصكر عم  الصل صحيلة األياـ نشرت
يدؿ عم  االىتماـ الكبير بكؿ أجزاء الصلحة، كيعزك ذلؾ أيضان لمرؤية اإلخراجية لمصحيلة، كمف 

ايك رأسيا الذم  ؛الجزء العمكم مف الصلحة ىك المكاف الطبيعي المالئـ لنشر الصكر المعمكـ أفٌ 
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، انظر (1 تبدأ عنده رؤكس المكضكعات الميمة، كىك الذم يبدك لمقارئ عند عرض الصحيلة لمبيع 
 .(19( شكل )3الممحق رقم )

صحيلة الحياة الجديدة استخدمت الصكر اي النصؼ العمكم مف الصلحات الرياضية،  أفٌ كيتبيف 
، مف كمكقعيا أسلؿ ( درجة12كبلارؽ  ، مف مكقعيا اي كسط الصلحة، ( درجات5بشكؿ أكبر  

الصلحة، كىذ يدؿ عم  تلضيؿ صحيلة الحياة الجديدة لمكقع الصكرة أعم  الصلحة بشكؿ 
حيث أنو مف  ،ممحكظ، كيرل الباحث أنو يجب االىتماـ بمكقع الصكر بجميع أجزاء الصلحة

لصلحات الرياضية مف االتجاىات الحديثة اي عممية اإلخراج الصحلي، عالكة عم  ما تتميز بو ا
  الحيكية كجذب لالنتباه.

صحيلة القدس تستخدـ مكقع الصكر اي النصؼ العمكم مف  كبتحميؿ البيانات السابقة يتض  أفٌ 
الصلحة بشكؿ أكبر مف باقي األجزاء األخرل، كتختمؼ صحيلة القدس عف صحيلتي األياـ كالحياة 

كرة اي الجزء األسلؿ مف الصلحة بالمرتبة الجديدة مف حيث االتجاه العاـ، حيث حؿ مكقع الص
تككف الصكر اي الجزء األسلؿ مف  خرل يرل التبيكلراايكف أنو مف الضركرة أفٍ أالثانية، كمف ناحية 

حت  ال يختؿ تناسؽ الصلحة، االصكرة أشد للتان لمنظر مف العنكاف، كىي إذا كضعت اي  ؛الصلحة
 .(2 در الصلحة كانت منااسان لمعناكيف اي ص ؛النصؼ األسلؿ

، حيث حظي (4 ( 2012، كدراسة  الدىالكم:(3 ( 2018كتتلؽ ىذه الدراسة مع دراسة  الكرنز:
، اقد نشرت (5 ( 2013الجزء العمكم مف الصلحة عم  المرتبة األكل ، كما اتلقت مع دراسة بام:

 معظـ الصكر بالجزء العمكم مف الصلحة مع اختالؼ النسب.
 انفراد:مستوى كل صحيفة عمى  -2

 صحيفة األيام: 2.1
حيث جاءت اي المرتبة  ،(%34.4 الصلحة كسطستخدـ أظيرت النتائر أف صحيلة األياـ ت

كقد جاء اي المرتبة الثالثة أسلؿ  (،%33.3 الصلحة بنسبة أعم يمييا اي المرتبة الثانية  ؛األكل 
 .(%32.3 الصلحة بنسبة

 
 

                                                           

خراجيا ص1   (.180( الصاكم، طباعة الصحؼ كا 
 (.198( شليؽ، انكف إخراج الجريدة  ص2 
 (.178( الكرنز، الصكرة الصحلية النتلاضة القدس اي الصحؼ اللمسطينية اليكمية  ص3 
 (.237( الدىالكم، الصكرة الصحلية اي الصلحات الخميجية  ص4 
 (.66الصكرة الصحلية اي الصلحات الرياضية لميكميات الجزائرية  ص( بام، إخراج 5 
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 صحيفة الحياة: 2.2
حيث جاءت اي المرتبة ، (%38.9  الصلحة أعم تستخدـ  الحياةصحيلة  النتائر أفٌ  بينت
كقد جاء اي المرتبة الثالثة أسلؿ  ،(%33.7 الصلحة بنسبة كسطيمييا اي المرتبة الثانية  ؛األكل 

 .(%27.5 الصلحة بنسبة 
 

 صحيفة القدس:
حيث جاءت اي المرتبة  (،%40.6 تستخدـ أعم  الصلحة القدسالنتائر أف صحيلة  أبرزت
 كسطكقد جاء اي المرتبة الثالثة  (،%32.5 الصلحة بنسبة أسلؿيمييا اي المرتبة الثانية  ؛األكل 

 .(%26.9 الصلحة بنسبة
 أوجو التفاق والختالف بين صحف الدراسة: -3
تشابيت صحؼ الدراسة اي درجة استخداـ مكقع الصكرة أعم  الصلحة، حيث كجد ىناؾ  .أ 

عند ( X2 8.647 داللة إحصائية بيف الصحؼ اللمسطينية اليكمية، كقد بمات قيمةعالقة ذات 
 .(Sig < 0.05أم أقؿ مف  ( 0.013 مستكل الداللة

تشابيت صحؼ الدراسة اي درجة استخداـ مكقع الصكرة كسط الصلحة، حيث كجد ىناؾ  .ب 
  X2 عالقة ذات داللة إحصائية بيف الصحؼ اللمسطينية اليكمية، كقد بمات قيمة

 .(Sig < 0.05أم أقؿ مف  ( 0.004 عند مستكل الداللة11.166)
تشابيت صحؼ الدراسة اي درجة استخداـ مكقع الصكرة أسلؿ الصلحة، حيث كجد ىناؾ  .ج 

عند (X2 6.395 عالقة ذات داللة إحصائية بيف الصحؼ اللمسطينية اليكمية، كقد بمات قيمة
 .(Sig < 0.05أم أقؿ مف  ( 0.041 مستكل الداللة

 ب. موقع الصور الصحفية داخل الموضوع حسب صحف الدراسة:
اي صحؼ الدراسة  داخؿ المكضكع الصحلية مكقع الصكريكض  الجدكؿ اآلتي عدد كنسب 

 خالؿ اللترة الزمنية المحددة لمدراسة، كذلؾ عم  النحك اآلتي: ،الثالث
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 الدراسة صحؼ الصلحات الرياضية اي ايداخؿ المكضكع  الصحلية مكقع الصكرأعداد كنسب (: 3 .13جدول )

 التكزيع الكمي     
 

 مكقع الصكر
 داخؿ المكضكع 

  الصحؼ

 كام 
 تربيع

 
 االتجاه العاـ القدس الجديدة الحياة األياـ الداللة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ
 0.001 56.179 44.8 1015 53.0 323 49.9 363 35.3 329 أعمى الموضوع

 0.001 67.224 35.7 810 33.8 206 26.0 189 44.6 415 يسار الموضوع

 0.001 26.769 15.6 353 10.7 65 20.9 152 14.6 136 وسط الموضوع

 0.042 6.344 2.2 50 1.6 10 1.5 11 3.1 29 أسفل الموضوع

 0.075 5.19 1.8 40 0.8 5 1.8 13 2.4 22 يمين الموضوع

 1.104 2.052 100.0 2268 100.0 609 100.0 728 100.0 931 اإلجمالي
 

 بدراسة بيانات الجدكؿ السابؽ يتبيف ما يأتي:

 التجاه العام لصحف الدراسة:  -1
حيث جاءت اي (، %44.8  بنسبة أعم  المكضكع اي لمصحؼ اللمسطينيةالصكر استخداـ  حظي

كقد جاء اي المرتبة (، %35.7 المرتبة األكل ، يمييا اي المرتبة الثانية يسار المكضكع بنسبة 
 .(%15.6 الثالثة كسط المكضكع بنسبة

صحيلة األياـ بمكقع الصكرة يسار المكضكع، بشكؿ أكبر بعشر درجات عف مكقع الصكرة اىتمت 
؛ األساليب المتاحة لمربط بيف الصكرة كالمكضكعأعم  المكضكع، كيرجع ذلؾ إل  أنو مف أاضؿ 

، (1 كقد يمتد عنكاف المكضكع اكؽ الصكرة كالنص معان  ،بحيث تككف الصكرة اي مكازاة المكضكع
كما أف الصكرة تقـك بكظيلة اللصؿ بيف المكاضيع المتقابمة مع بعضيا البعض، كيرل بعض 

أك األعمدة التي ينشر عمييا نص  ،تلاع العمكديككف ارتلاع الصكرة بار  المخرجيف أنو يستحسف أفٍ 
 ،، كجاءت الصكرة اي كسط المكضكع بنسبة أقؿ(22( شكل )3انظر الممحق رقم )، (2 المكضكع 

 ما يسار المكضكع أك أعم  المكضكع.إكيرجع ذلؾ لكجكد معظـ الصكر 
، مف حيث (4 ( 2014، كدراسة  عبد الجكاد:(3 ( 2018كاتلقت ىذه الدراسة مع دراسة  الكرنز:

االتجاه العاـ، حيث حمت مكقع الصكرة يسار المكضكع عم  المرتبة األكل  مع كجكد تبايف 
 بالنسب.   

                                                           

 (.103( شليؽ، األساليب العممية كاللنية لمتصكير الصحلي  ص1 
 (.185( نجادات، اإلخراج الصحلي اتجاىاتو كمبادئو كالعكامؿ المؤثرة ايو كعناصره  ص2 
 (.147 ص طينية اليكميةالصكرة الصحلية النتلاضة القدس اي الصحؼ اللمس( الكرنز، 3 
 (.249( عبد الجكاد، تأثير متايرات الصكرة الصحلية عم  تذكر المضمكف الصحلي  4 
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صحيلة الحياة الجديدة مكقع الصكرة أعم  المكضكع بشكؿ كبير، كاحتمت المرتبة األكل   استخدمت
.كيعزل ذلؾ أف كضع الصكرة اكؽ (20( شكل )3) انظر الممحق رقممف بيف الصكر المنشكرة، 

المكضكع مباشرة ىك األكثر تلضيالن مف المكاقع األخرل، كذلؾ نظران ألف الكثير مف الدراسات 
إل  مكضكعات الصلحة بالنسبة لمقارئ،  يبكلراايان، كأنيا المدخؿ الرئيسأثبتت أف الصكرة أثقؿ ت

كبعده إل  متف الخبر، كىذا التسمسؿ  ،ينتقؿ إل  العنكافثـ  ،كلذلؾ اإف القارئ عادة يبدان بالصكر
 .  (1 منطقي اي قراءة المكضكعات الصحلية كخاصة الرياضية

كمف ناحية أخرل جاء مكقع الصكرة يسار المكضكع بالمرتبة الثانية عم  عكس صحيلة األياـ التي 
الحياة الجديدة بالمرتبة الثالثة حؿ بالمرتبة األكل ، اي حيف جاء مكقع الصكر كسط المكضكع اي 

، كىي أعم  نسبة بيف صحؼ الدراسة الثالث، كىذا يدؿ عم  تلضيؿ صحيلة (%20.9 بنسبة
ذلؾ لمرؤية اإلخراجية لمصحيلة التي تتناسب مع  لجديدة استخداـ ىذا المكقع، كيعزلالحياة ا

ة استخداـ ىذه الصكر، حيث يرل الباحث مف خالؿ المالحظة كالتحميؿ كثر  ؛الصلحات الرياضية
مكقع  ،. كقد حؿ بالمرتبة األخيرة مكقع الصكرة بشكؿ متقارب(24( شكل )3انظر الممحق رقم )

خؿ بعممية نو يي أكىك مف المكاقع التي ينص  باالبتعاد عنيا، حيث  ،الصكرة يميف كأسلؿ المكضكع
انظر الممحق ، (2 عنيا الصكرة تأتي صايرة مما يجعؿ القارئ ينصرؼ  التدرج البصرم، كما أفٌ 

 (.23(،)21( شكل )3رقم )
، (4 ( 2014، كدراسة  عبد الجكاد:(3 ( 2018كاختملت نتائر ىذه الدراسة مع نتائر دراسة  الكرنز:

ا يسار يمييحيث جاء مكقع ىذه الدراسة أعم  المكضكع بالمرتبة األكل  اي صحيلة الحياة الجديدة، 
الصكرة بالمرتبة الثانية، ككاف بالمرتبة الثالثة، اي حيف جاء مكقع الصكرة يميف كأسلؿ المكضكع 
بالمرتبة األخيرة بنسب قميمة جدان، أما اي الدراستيف السابقتيف، اقد جاء مكقع الصكرة يسار 

كحمت الصكرة أعم   مكقع الصكرة كسط المكضكع بالمرتبة الثانية، يميياالمكضكع بالمرتبة األكل ، 
المكضكع بالمرتبة الثالثة، كاتلقت نتائر الصحؼ عم  حصكؿ مكقع الصكر أسلؿ المكضكع 

 بالمرتبة األخيرة، بنسب متقاربة.

مكقع الصكرة أعم  المكضكع بشكؿ كبير مف بيف الصكر  صحيلة القدس استخدمتاي حيف 
لما ينص   ،مكاف المالئـ لنشر الصكراألخرل، كقد حصمت عم  المرتبة األكل ، كيعزك ذلؾ انو ال

                                                           

 (.185( نجادات، اإلخراج الصحلي اتجاىاتو كمبادئو كالعكامؿ المؤثرة ايو كعناصره  ص1 
 (.123( شليؽ، اإلخراج الصحلي اإللكتركني  ص2 
 (.147 ص لاضة القدس اي الصحؼ اللمسطينية اليكميةالصكرة الصحلية النت( الكرنز، ، 3 
 (.75( عبد الجكاد، تأثير متايرات الصكرة الصحلية عم  تذكر المضمكف الصحلي  ص4 



145 

 

باتباعو، كىذا ما جعؿ صحيلة القدس تككف أكثر صحؼ  بو المخرجكف كالتيبكلراايكف الصحليكف
حيث تصدرت مكقع الصكرة أعم  المكضكع بالمرتبة األكل ، مف حيث  ،الدراسة التزامان بيذا الشكؿ

، كجاء بالمرتبة (%49.9 ديدة بنسبة ، تمتيا صحيلة الحياة الج(%53.0 االتجاه العاـ بنسبة 
 . (%35.3 األخيرة صحيلة األياـ بنسبة

، حيث (1 ( 2018كاتلقت نتائر الدراسة مع حيث مكقع الصكرة أسلؿ المكضكع مع دراسة  الكرنز:
 شامت المرتبة األخيرة مع تلاكت قميؿ بالنسب، كيرجع ذلؾ لمسياسة اإلخراجية لمصحيلة.

 مستوى كل صحيفة عمى انفراد:  -2
 صحيفة األيام: 2.1

حيث جاءت اي  (،%44.6 يسار المكضكع بنسبةستخدـ صحيلة األياـ ت أظيرت النتائر أفٌ 
كقد جاء اي المرتبة  (،%35.3 بنسبة المكضكع أعم المرتبة األكل ، يمييا اي المرتبة الثانية 

 .(%14.6 بنسبة  كسط المكضكعالثالثة 
 صحيفة الحياة: 2.2

% حيث جاءت اي المرتبة 49.9 المكضكع بنسبة أعم تستخدـ  الحياةالنتائر أف صحيلة  كدتأ
كسط % كقد جاء اي المرتبة الثالثة 26.0بنسبة  يسار المكضكعاألكل ، يمييا اي المرتبة الثانية 

 %.20.9الصلحة بنسبة  المكضكع
 صحيفة القدس:  

حيث جاءت اي المرتبة  (،%53.0 كضكع بنسبةتستخدـ أعم  الم القدسصحيلة  النتائر أفٌ  بينت
كقد جاء اي المرتبة الثالثة كسط  (،%33.8 األكل ، يمييا اي المرتبة الثانية يسار المكضكع بنسبة

 .(%10.7 المكضكع الصلحة بنسبة 
 أوجو التفاق والختالف بين صحف الدراسة: -3
المكضكع، حيث كجد ىناؾ تشابيت صحؼ الدراسة اي درجة استخداـ مكقع الصكرة أعم   .أ 

 X2 عالقة ذات داللة إحصائية بيف الصحؼ اللمسطينية اليكمية، كقد بمات قيمة
 .(Sig < 0.05أم أقؿ مف   0.001عند مستكل الداللة (56.179

تشابيت صحؼ الدراسة اي درجة استخداـ مكقع الصكرة يسار المكضكع، حيث كجد ىناؾ  .ب 
  X2 اللمسطينية اليكمية، كقد بمات قيمةعالقة ذات داللة إحصائية بيف الصحؼ 

 .(Sig < 0.05أم أقؿ مف   0.001عند مستكل الداللة (67.224

                                                           

 (.180 ص الصكرة الصحلية النتلاضة القدس اي الصحؼ اللمسطينية اليكمية( الكرنز، 1 
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تشابيت صحؼ الدراسة اي درجة استخداـ مكقع الصكرة كسط المكضكع، حيث كجد ىناؾ  .ج 
 X2 عالقة ذات داللة إحصائية بيف الصحؼ اللمسطينية اليكمية، كقد بمات قيمة

 .(Sig < 0.05أم أقؿ مف   0.001الداللة عند مستكل (26.769
كجد ىناؾ ي الاختملت صحؼ الدراسة اي درجة استخداـ مكقع الصكرة يميف المكضكع، حيث  .د 

عند (X2 5.19  عالقة ذات داللة إحصائية بيف الصحؼ اللمسطينية اليكمية، كقد بمات قيمة
 .(Sig > 0.05أم أكثر مف  ( 0.075 مستكل الداللة

 وسائل إبراز الصور الصحفية في صحف الدراسة: ثانيًا:
الصكر الصحلية اي صحؼ الدراسة الثالث كسائؿ إبراز يكض  الجدكؿ التالي عدد كنسب 

 خالؿ اللترة الزمنية المحددة لمدراسة، كذلؾ عم  النحك اآلتي:
 الدراسة صحؼ اي اي الصلحات الرياضية الصكر الصحليةبراز إكسائؿ أعداد كنسب (: 3 .14جدول )

 التكزيع الكمي       
 كسائؿ

 اإلبراز بالصكرة 

  الصحؼ

 كام 
 تربيع

 
 االتجاه العاـ القدس الجديدة الحياة األياـ الداللة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ
 0.001 125.035 88.7 2011 57.8 352 100.0 728 100.0 931 صورة غير ممونة

 0.001 187.287 11.3 257 42.2 257 0.0 0 0.0 0 صورة ممونة

 0.001 198.142 100.0 2268 100.0 609 100.0 728 100.0 931 المجمكع

 0.001 122.103 64.5 1462 8.5 52 94.5 688 77.6 722 صورة بدون إطار

 0.001 119.51 35.5 806 91.5 557 5.5 40 22.4 209 صورة بإطار

 1.110 720.550 100.0 2268 100.0 609 100.0 728 100.0 931 المجمكع

 بدراسة بيانات الجدكؿ السابؽ يتبيف ما يأتي:
 التجاه العام لصحف الدراسة:  -1

%(، كايما 11.3%(، بينما الصكرة الممكنة بنسبة  88.7تصدرت الصكر لير الممكنة نسبة  
%(، بينما بإطار 64.5استخداـ الصكر بدكف إطار   يتعمؽ باإلطار ككسيمة إبراز اقد بمات نسبة

 35.5.)% 
خذ تاطية صلحاتيا الرياضية، كىذا يؤ  لـ تستخدـ الصكر الممكنة ايأنيا  صحيلة األياـ أظيرت

، كىك اتجاه سمبي، خاصة مع التطكرات (28( شكل )3انظر الممحق رقم )عم  الصحيلة، 
اي نجاح استخداـ الصكرة  ميمان الحديثة اي اإلخراج الصحلي، حيث أف األلكاف تؤدم دكران 

لنقؿ مضمكف معيف بكلاءة  ؛كخاصة بالصلحات الرياضية ككسيمة اتصاؿ بالجماىير ،الصحلية
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ذلؾ لضعؼ  ،  كيعزل(1 كبلعالية، كيعمؿ عم  جذب االنتباه كتحقيؽ درجة مف اإلنقرائية 
كتضاعؼ سعر الكرؽ أربع مرات اي السنكات األخيرة، كما يحتاج أيضان إل   ،مكانيات الماديةاإل

عممية ارز لكف، يعمؿ عم  زيادة النلقات، كيجدر باإلشارة ىنا إل  أف صحيلة األياـ بالسابؽ 
كيرجع ذلؾ أيضان إل  ،عم  صلحاتيا الرياضية، (%50 كانت تستخدـ األلكاف بشكؿ ال يقؿ عف

 .(2 نترنت ة عبر الشبكة العنكبكتية كعصر اإلقمة التكزيع كانتشار المكاقع اإلخبارية اإللكتركني
، حيث تصدرت الصكر الممكنة (3 ( 2012كتختمؼ نتائر ىذه الدراسة مع نتائر دراسة  الدىالكم:

 .(%77.9 عم  المرتبة األكل  بنسبة كبيرة
حكؿ الصكر اي صلحاتيا  ان صحيلة األياـ استخدمت إطار  ناحية أخرل أفٌ كبينت الدراسة مف 

، كىذا كاض  عم  مدل اىتماـ الصحيلة بإخراج الصكر بيذا الشكؿ، (%22.7 الرياضية بنسبة
ااإلطارات ىي المساحات التي تحيط بمادة مطبكعة كتلصميا عف سائر المكاد، كىي مف الكحدات 

 .(31( شكل )3انظر الممحق رقم )،(4 حة اي الصل الميمةالتيبكلرااية 
يتض  أف صحيلة الحياة الجديدة لـ تستخدـ الصكر الممكنة اي تاطية صلحاتيا مف ناحية أخرل ك 

 .(5 كيرجع ذلؾ إل  التكملة العالية كسكء التكزيع ؛كىك حاؿ صحيلة األياـ ؛الرياضية قطعيان 
( 3انظر الممحق رقم )يحيط بالصكر  ان إطار كمف ناحية أخرل لـ تستخدـ صحيلة الحياة الجديدة 

ككانت الصكر التي بيا إطار  ،، ككانت النسبة كبيرة جدان حيث حمت بالمرتبة األكل (33شكل )
 .(%5.5 قميمة بنسبة
صحيلة القدس الصكر الممكنة بنسبة أقرب إل  نصؼ عدد الصكر المنشكرة عم  استخدمت 

، كىي نسبة (%42.2 ، اجاءت نسبتيا (30شكل ) (3انظر الممحق رقم )صلحاتيا الرياضية، 
تككف معظـ الصكر ممكنة لما ليا مف  الصلحات الرياضية ينص  بأفٍ  حيث أفٌ  ؛تكاد تككف مقبكلة

كجذب  ،ك حالة التركيز ،تأثيرات سيككلكجية مف خالؿ الرمكز كاإليحاءات اي كظيلتيا االتصالية
خرل حمت الصكر لير الممكنة أ، كمف ناحية (6 االنتباه مف خالؿ التبايف المكني اي الصكرة 

 .(%57.8 بالمرتبة الثانية بنسبة

                                                           

 (.66الحديثة  ص ( عمـ الديف، اإلخراج الصحلي أىميتو الكظيلية كاتجاىاتو1 
 (.7/12/2018( أشرؼ مطر، محرر رياضي اي صحيلة األياـ. أحمد الخضرم  مقابمة شخصية: 2 
 (.238( الدىالكم، الصكرة الصحلية اي الصحااة الخميجية ص3 
 (.68( ىماـ، مائة سؤاؿ عف اإلخراج الصحلي  ص4 
 (.7/12/2018 مقابمة شخصية: ( أشرؼ مطر، محرر رياضي اي صحيلة األياـ. أحمد الخضرم 5 
 (.172( عرجة، اإلخراج الصحلي الحديث األسس العممية كالعممية  ص6 
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، كيككف لدييا لير الممكنةلالنتباه مف الصكر  ان الصكر الممكنة أكثر جذبان كشد كيرل الباحث أفٌ 
لما تتمتع بو مف مصداقية ككضكح مف خالؿ التبايف المكني عم   ؛كاقع كبير عم  جميكر القراء

 صلحاتيا الرياضية. 

، حيث حازت الصكر لير الممكنة عم  المرتبة (1 ( 2011كتتلؽ ىذه النتيجة مع دراسة  عالكنة:
 %.42.2%،أما الصكر الممكنة حمت بنسبة 50.3األكل  بنسبة 

يحيط بالصكرة بنسبة كبيرة جدان، كيعزك ذلؾ  ان إطار كمف ناحية أخرل اقد استخدمت صحيلة القدس 
اإلطار كسيمة ميمة إلبراز أىمية الكحدات الطباعية، حيث يعمؿ عم  للت انتباه القارئ  أفٌ  ل إ

كتمجأ بعض الجرائد إل  استخداـ إطارات ، (2  ؛كجذبو إل  ما يحتكيو عما سكاه مف المطبكعات
( 3انظر الممحق رقم ) كليس كإطار يحيط بيا، ؛نيامختملة السمؾ حكؿ حكاؼ الصكرة كجزء م

يعد مف  ؛كلعؿ االستخداـ الحديث لممساحات البيضاء كإطار يحيط بالصكرة ،(34شكل )
اإلجراءات الكظيلية الجيدة، كينص   أرنكلد( بضركرة مراعاة التناسب بيف البياض المحيط بالصكرة 

 .(3 كاتساعيا

، حيث جاءت الصكر التي يحيط بيا (4 ( 2018كاتلقت نتائر ىذا الدراسة مع نتائر دراسة  الكرنز:
كىذا يدؿ عم  اىتماـ صحيلتي الدراسة  ؛، كىي نسبة مرتلعة جدان (%99.7 إطار إل  ما نسبتو 

باستخداـ إطار يحيط بالصكر الصحلية النتلاضة القدس، كما تشابيت ىذه الدراسة مع دراسة 
  ، حيث استخدمت اإلطار بشكؿ كبير حكؿ الصكر الصحلية.(5 ( 2009لسيد: ا
 مستوى كل صحيفة عمى انفراد: -2

 صحيفة األيام: 2.1
، بينما ال تستخدـ (%100.0 صحيلة األياـ تستخدـ الصكر لير الممكنة بنسبة أظيرت النتائر أفٌ 

 .(%77.6 اإلطار لمصكر بنسبة
 صحيفة الحياة: 2.2
تستخدـ ال بينما  (،%100.0 تستخدـ الصكر لير الممكنة بنسبة  الحياةالنتائر أف صحيلة  بينت

 .(%94.5 اإلطار لمصكر بنسبة 

                                                           

 (.14( عالكنة، الصكرة الصحلية اي الصحااة األردنية  ص1 
 (.61( العسكر، اإلخراج الصحلي أىميتو الكظيلية كاتجاىاتو الحديثة  ص2 
 (.216ص( شليؽ، مرجع سابؽ  3 
 (.151 ص الصكرة الصحلية النتلاضة القدس اي الصحؼ اللمسطينية اليكمية( الكرنز، 4 
 (.210( السيد، المعالجات اإلخراجية لمصكرة الصحلية  ص5 
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 صحيفة القدس: 2.3

بينما تستخدـ  (،%57.8 تستخدـ الصكر لير الممكنة بنسبة القدسصحيلة  النتائر أفٌ  جاءت
 .(%91.5 اإلطار لمصكر بنسبة

 أوجو التفاق والختالف بين صحف الدراسة: -3
تشابيت صحؼ الدراسة اي درجة استخداـ الصكرة لير الممكنة، حيث كجد ىناؾ عالقة ذات  - أ

عند مستكل  (X2 125.035 داللة إحصائية بيف الصحؼ اللمسطينية اليكمية، كقد بمات قيمة
 .(Sig < 0.05أم أقؿ مف  ( 0.001 الداللة

حيث كجد ىناؾ عالقة ذات تشابيت صحؼ الدراسة اي درجة استخداـ الصكرة بدكف إطار،  - ب
عند مستكل الداللة x2  (119.51 داللة إحصائية بيف الصحؼ اللمسطينية اليكمية، كقد بمات قيمة

 (.Sig < 0.05أم أقؿ مف   (0.001 
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 توصيات الو  النتائج 4
يعرض ىنا أىـ النتػائر التػي تكصػمت نتائر الدراسة التحميمية التي قاـ بيا الباحث،  اي ضكء
، كذلػؾ عمػ  النحػك باإلضااة إل  مجمكعة مف التكصػيات التػي خمصػت إلييػا الدراسػةإلييا الدراسة، 

 اآلتي:

 نتائج الدراسة: أىم أوًل: 
( 2268بمغ عدد الصكر المنشكرة اي الصلحات الرياضية بالصحؼ اللمسطينية الثالث   .1

كصحيلة القدس  صكرة، (728كصحيلة الحياة الجديدة   (،931صكرة، اي صحيلة األياـ  
 مكزعة كالتالي: ،صلحة( 435  الرياضة البالاةبإجمالي عدد صلحات صكرة،  (609 

 ( صلحة.98( صلحة، القدس  134( صلحة، الحياة الجديدة  203األياـ  

الرياضية اعتمدت صحؼ الدراسة الثالث عم  الصكر المكضكعية اي تاطيتيا ليحداث  .2
 (599%(، كاف نصيب صحيلة األياـ  68.3( صكرة، بنسبة  1549إذ بمات   ؛بشكؿ كبير

%( كصحيلة القدس 78.6( صكرة بنسبة  572%( كالحياة الجديدة  64.3بنسبة   صكرة
 %(.62.1( صكرة  بنسبة  378 

 %(،كلـ تكؿً 89.2( صكرة، كبنسبة  2022حيث بمات   ؛نشرت معظـ الصكر بشكؿ منلرد .3
 المشيد المتعاقب، كسمسمة الصكر. صكربنشر  ان كبير  ان اىتمامصحؼ الدراسة 

كالشكؿ  ،كالدائرة ،شكاؿ اليندسية مثؿ المثمثالصحؼ اللمسطينية عف استخداـ األ عزات .4
التي تتميز بالحيكية كالجذب  ،التي تتناسب مع طبيعة المكاضيع الرياضية ،البيضاكم

كر بالشكؿ اليندسي المستطيؿ  أاقي/رأسي( بعدد كاإلثارة، اي حيف جاءت معظـ الص
 %(.91.4( كبنسبة  2073تكرارات  

جاءت ألمب قطكع الصكر الصحلية اي صحؼ الدراسة الثالث صحيحة بعدد تكرارات  .5
 ؛%(23.2  بمات كلكف شابيا بعض العيكب بنسب منخلضة ؛%(71.6كبنسبة   ،(1623 

شكاؿ لير ميمة اي الصكرة كعدـ أت ك اإلبقاء عم  مساحامف حيث عانت بعض الصكر 
 بالصكرة. تركيز عم  العنصر الرئيسال

%( ككاف 73.9بنسبة كبيرة   ،تميؿ الصحؼ اللمسطينية إل  عرض الصكر متكسطة الحجـ .6
 ىناؾ ضعؼ اي استخداـ الصكر كبيرة الحجـ التي تتناسب مع طبيعة الصلحات الرياضية.
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كىذا أمر  ؛جاءت قميمة جدان كبنسبة ضعيلة ؛الصكر الصحليةايما يتعمؽ بالعيكب اللنية إلخراج  .7
 إيجابي يحسب لمصحؼ اللمسطينية.

 دكف أفٍ  ،الصحؼ اللمسطينية الثالث عرضت نسبة كبيرة جدان مف الصكر أكضحت النتائر أفٌ  .8
 . سمبي ءكىذا شي %(62.8  إذ بمات ،تحدد مصدرىا

حيث  ؛الصحليةالصحؼ اللمسطينية الثالث اي استخداميا لمنطاؽ الجارااي لمصكر  تلاكتت .9
الدكلي اي حيف جاءت منطقة  ،%(34.3بنسبة كؿ منطقة الضلة الاربية بالترتيب األجاءت 

 ،(%20.2لزة بنسبة  قطاع منطقة  الترتيب الثالثبينما حمت ب ،%(25.7بالترتيب الثاني بنسبة  
 (.%4.4كأخيران المنطقة العربية بنسبة ضعيلة لـ تتجاكز  

ياـ ؛ حيث جاءت صحيلة األاختملت صحؼ الدراسة الثالث اي استخداـ التعميؽ عم  الصكرة .10
القدس بالترتيب الثاني ك  ،%(90.9مف حيث كضع التعميؽ أسلؿ الصكرة بنسبة   ؛بالترتيب األكؿ

 %(.3.0 لـ تتجاكزة الحياة الجديدة بنسبة ضعيلة جدان كبالمرتبة الثالثة صحيل ،%(38.9بنسبة  

 ،تلضؿ الصحؼ اللمسطينية الثالث عرض الصكر الصحلية اي النصؼ األعم  مف الصلحة .11
 %( مع تقارب كاض  مف حيث استخداـ كسط كأسلؿ الصلحة.37.0إذ بمات نسبتيا  

 ،الصحؼ اللمسطينية اليكمية تستخدـ الصكر أعم  المكضكع بالمرتبة األكل  أكدت الدراسة أفٌ  .12
كضعؼ استخداميا أسلؿ كيميف  ،%(35.7يمييا يسار المكضكع بنسبة   ،%(44.8بنسبة 

 المكضكع.

صحيلتي األياـ كالحياة الجديدة لـ تستخدـ األلكاف اي الصكر داخؿ  ،أظيرت نتائر الدراسة أف .13
اي حيف جاءت  ،خذ عم  الصحيلة؛ كىذا أمر سمبي يؤ %(100نسبة  الصلحات الرياضية ب

 %(.42.2صحيلة القدس منلردة اي استخداميا ليلكاف بصلحاتيا الرياضية بنسبة  
حيث جاءت  ؛الصكر الصحلية الرياضية لإلطارات معاختملت صحؼ الدراسة اي استخداميا  .14

كصحيلة األياـ بالترتيب الثاني بنسبة ، %(91.5صحيلة القدس اي الترتيب األكؿ بنسبة  
كبنسبة ضعيلة لـ تتجاكز  ،الترتيب األخيريما احتمت صحيلة الحياة الجديدة ا (،22.4% 
 5.5.)% 
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 ثانيًا: توصيات الدراسة:
تقدـ الدراسة مجمكعة مف التكصيات التي خمص إلييا الباحث مف خالؿ النتائر التحميمية التي 

 كىي كاآلتي: تكصمت إلييا الدراسة،
ما لً  ؛تحرص الصحؼ اللمسطينية عم  نشر مصدر صكرىا اي الصلحات الرياضية أفٍ  ينباي .1

كزيادة ليىمية النسبية لممادة الصحلية  ،اي ذلؾ مف دعـ لمصداقية الصكرة الصحلية
 ، كتجنبان لالعتداء عم  الممكية اللكرية لمصادر الصكرة الصحلية الحقيقية.ليا المصاحبة

أٍف تحرص الصحؼ اللمسطينية عم  تنكع مصادر صكرىا الصحلية اي الصلحات  ص نيي  .2
الرياضية، كاالىتماـ أكثر بمصادرىا الذاتية اي ىذا المجاؿ، كذلؾ بتخصيص مصكريف لتاطية 

 المباريات كاألحداث الرياضية.

ة نشر الصكر الصحلية الرياضي ؛كخاصة القدس كالحياة الجديدة يجدر بالصحؼ اللمسطينية .3
 تلاصيؿ تيـ القارئ.ك حت  يستطيع القارئ ايـ ما تحتكيو مف تكضي   ؛عمييا مع التعميؽ

اي الصلحات الرياضية بالصحؼ اللمسطينية ينباي التكسع اي استخداـ الصكر الممكنة  .4
 .تكضي  تلاصيؿ الصكرة أكثر مف الصكر لير الممكنةألنيا تعمؿ عم   ؛اليكمية

كاقان ألسمكب المختملة الصحلية  الصكر أنكاعب التنكع  اللمسطينيةصحؼ العم   ينباي .5
 .الصكرة الملردةكال تككف مقتصرة اقط عم  كالمشيد المتعاقب، كسمسمة الصكر،  ؛عرضيا

لما يكسبيا مف  ؛تنشر الصكر الصحلية بالصلحات الرياضية  بإطار يحيط بيا يلضؿ أفٍ  .6
 تركيز ككضكح.   

بقاء إالتي تعمؿ عم   ؛الصحؼ اللمسطينية التخمي عف عيكب القطع اللضلاض يجب عم  .7
 .الصكر الصحلية تشتت تركيز القارئ مساحات لير ميمة اي

ىممت أ، اقد ت أكبر لمصكر الصحلية مقابؿ النصتكلي الصحؼ اللمسطينية مساحا يجب أفٍ  .8
 ايي لـ تيراعً لو،  ان زيالمصكر كمدعـ لمنص كليس مك  محيث احتلظت بالدكر التقميد ؛ىذا األمر

التي تتناسب مع طبيعة الصلحات طبيعة الصلحات الرياضية التي تتميز بكثرة الصكر، 
 الرياضية.
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قؿ مف أك  ،عم  أربع أعمدة تمتد التي أم ،الصكر ذات األحجاـ الكبيرة استخداـالبد مف  .9
االتجاىات اإلخراجية الحديثة كالتي اليكمية، ككنيا مف  الصحؼ اللمسطينيةبعرض الصلحة، 

  ثارة كجذب القارئ.إتعمؿ عم  

تقميدية اي لير الينباي عم  الصحؼ اللمسطينية التنكع اي استخداميا ليشكاؿ اليندسية  .10
الذم يلضؿ  ،كالشكؿ الملرغ  ديككبيو( ،كالشكؿ البيضاكم ،مثؿ الدائرة ؛صلحاتيا الرياضية

كجذب القارئ  ،كللت انتباه ،ما يقدمو مف إثارةلً  ،استخدامو بكثرة اي الصلحات الرياضية
 كالمشاىد.

اي الصحؼ اللمسطينية ثمة حاجة إلعادة تأىيؿ المصكريف الصحلييف اي المجاؿ الرياضي  .11
 ،يةلرياضتعمؿ عم  زيادة كعييـ بثقااة الصكرة ا ،مف خالؿ دكرات تدريبية متخصصة ؛اليكمية

لمعمؿ  الالزمة مختملةال المعداتك  ،عدساتالك  ،كاميراتلمكمدل تكظيليـ  كطريقة التقاطيـ ليا،
 الصحؼ اللمسطينية.لتحقيؽ أىداؼ  ،بشكؿ ميني محترؼ

الرياضية بالصحؼ اللمسطينية  االستلادة مف التطكر التكنكلكجي اي إخراج الصكرة الصحلية .12
 بيدؼ تطكيرىا، كالنيكض بيا. ،اليكمية
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 المصادر والمراجع
 

 مصادر الدراسة:

 (.عدد44أعدا صحيفة األيام التي خضعت لمدراسة:)  -1
75337541754975587566757475827591

75987617761576237631763976477656

76647672768176887696771577117719

77277736774477537761776977827791

77997852786178687876788478937911

7919791779257933

 عدد(.44أعدا صحيفة الحياة الجديدة التي خضعت لمدراسة:) -2
75847592761147697617762576337641

76497658766676747682769176987717

77157723773177397747775477617769

77777785779378127811781878317838

78477855786378717879788778967914

7912792179287936

 عدد(.44التي خضعت لمدراسة:) القدسأعدا صحيفة  -3
1712417132171411714917157171651717317181

1718917198171161711417122171311713817147

1715517163171711717917187171961721217211

1721817226172341724317251172591727217281

1728917297173151731317321173291733817346

17354173621737117378
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. الرياض: 1ـ(. اإلخراج الصحلي أىميتو الكظيلية كاتجاىاتو الحديثة. ط1998العسكر، ايد.  
 مكتبة العبيكة.

اة األردنية اليكمية: دراسة تحميمية مقارنة الصكرة الصحلية اي الصحاـ(. 2011عالكنة، حاتـ 
   رسالة ماجستير لير منشكرة(، جامعة اليرمكؾ، األردف.لصحيلتي الدستكر كالاد،
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قدس اي الصحؼ اللمسطينية اليكمية: الصكرة الصحلية النتلاضة الـ(. 2018الكرنز، ختاـ  
 ،  دراسة ماجستير لير منشكرة(، الجامعة اإلسالمية، لزة.دراسة تحميمية مقارنة

. 1ـ(. مقدمة إل  الصحااة المصكرة، الصكرة الصحلية كسيمة اتصاؿ،ط1987محمكد، أدىـ،  
 القاىرة: مطابع الدار البيضاء.

.القاىرة: دار الياني لمطباعة 2لنشأة كالتطكر،طـ( الصحااة الرياضية، ا2006المدني، لازم 
 كالنشر. 

. القاىرة: دار الياني لمطباعة 2، طالصحااة الرياضية النشأة كالتطكرمـ( 2006المدني، لازم 
 كالنشر.

. القاىرة: دار الياني لمطباعة 2ـ(. الصحااة الرياضية النشأة كالتطكر، ط2006المدني، لازم،  
 كالنشر.
 دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.  . عماف:1نظريات االتصاؿ. طـ(. 2012اؿ  المزاىرة، من

 دار أسامة لمنشر كالتكزيع. . عماف:1نظريات اإلعالـ. طـ(. 2014المشابقة، بساـ  
. الككيت: 1ـ(.اإلخراج الصحلي، الحمكؿ اللنية لصحااة المستقبؿ، ط2010مكي، عبد المطمب،  

 مكتبة اللالح لمنشر كالتكزيع.
ـ(.اإلخراج الصحلي، اتجاىاتو كمبادئو كالعكامؿ المؤثرة ايو كعناصره، 2012نجادات، عم ،  

 . عماف: مؤسسة حمادة لمدراسات الجامعية كالنشر كالتكزيع.1ط
: الدار المصرية .القاىرة1التصكير الصحلي الليممي كالرقمي، طـ(. 2008النجار، سعيد  
 المبنانية.
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 منشكرة(. جامعة القاىرة، مصر.
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 المالحق 6
 

 ( 1ممحق) أسماء المحكميف حسب الدرجة العممية. 
 ( 2ممحق) استمارة تحميؿ دراسة. 
 ( 3ممحق)  نماذج عف الصكر الصحلية اي الصلحات الرياضية بالصحؼ اللمسطينية

 .اليكمية
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 (1ممحق )
 أسماء المحكمين 

 

 السم  الصفة 

.الجزائر – 3 قسنطينةجامعة ب أستاذ اإلعالـ كاالتصاؿ   الدكتكرة أحالـ بام 

لزة. -نائب نقيب الصحلييف اللمسطينييف  الدكتكر تحسيف عبد الحميد األسطؿ 

عماف. -جامعة البترا أستاذ اإلعالـ ب  األستاذ الدكتكر تيسير أحمد أبك عرجة 

لزة. -مدير تحرير صحيلة الحياة الجديدة   الدكتكر حسف دكحاف 

الجزائر. -جامعة قسنطينةبأستاذ اإلعالـ كاالتصاؿ   الدكتكرة سكينة العابد 

لزة. –الجامعة اإلسالمية بأستاذ الصحااة المشارؾ   الدكتكر طمعت عبد الحميد عيس  

لزة. -جامعة األقص ب أستاذ الصحااة المساعد  الدكتكر لساف إبراىيـ حرب 

لزة.-األقص جامعة بأستاذ الصحااة المشارؾ   الدكتكر ماجد سالـ ترباف 

-جامعة األقص كمحاضر اي  سكرتير تحرير صحيلة الركاد
 لزة. 

 األستاذ ماجد اضؿ حبيب

اي صحيلة امسطيف كمحاضر اي قسـ الصحااة مخرج صحلي 
لزة. –الجامعة اإلسالمية ب  

 األستاذ منير سميـ أبك راس
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 (2ممحق )
 استمارة تحميل دراسة

 
 

ــــــــة اإلســــــــالمية   غــــــــزة –الجامع
 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب  كمي
 

 

 قســـــــــــم الصـــــــــــحافة واإلعـــــــــــالم
 

 

 الدراســـــــــــــــــــــــــــات العميـــــــــــــــــــــــــــا
 

 

 استمارة تحليل دراسة بعنوان

المعالجات اإلخراجية للصورة الصحفية في الصفحات الرياضية بالصحف 
 الفلسطينية اليومية 

 دراسة حتليلية مقارنة

Layout Treatments of Press Photos on Sports Pages of the Daily 

Palestinian Newspapers: A comparative Analytical Study 

 إعداد الباحث

 أحمد فخري محمود الخضري
 

 إشراف 

 األستاذ الدكتور

 جواد راغب الدلو 

 تأتي هذه االستمارة في إطار الدراسة المطلوبة للحصول على درجة الماجستير 

 في الصحافة بكلية اآلداب في الجامعة اإلسالمية بغزة 

 المرفقات 
 أىداف الدراسة *

 تساؤلت الدراسة*
 التعريفات اإلجرائية لفئات تحميل المضمون*
 استمارة تحميل المضمون*
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 "الصفحاث الرياضيت بالصحف الفلسطينيت اليوميتالمعالجاث اإلخراجيت للصورة الصحفيت في "  دراستاستمارة تحليل 

 رقم الستمارة                 رقم العدد:                                                               التاريخ:                                                        اليوم:                            اسم الصحيفة:                   
 

المسمسل
 

داخل فئة نوع الصورة 
 الموضوع

نوع فئة 
الصورة وفقاً 
ألسموب 
 عرضيا

 الشكل اليندسي لمصورةفئة  مصادر الصورةفئة 
قطع فئة 

وتقميم 
 الصورة

 فئة النطاق الجغرافي فئة حجم الصورة
فئة موقع 

الصورة عمى 
 الصفحة

فئة موقع الصورة داخل 
 الموضوع

 التعميق عمى الصورةفئة 
 

فئة العيوب 
الفنية 
إلخراج 
 الصورة

فئة 
مساحة 
الصور 
عمى 

الصفحة 
مقابل 
 النص

فئة وسائل اإلبراز  
 بالصورة

 اإلطارات األلوان

صورة 
شخصية

صورة موضوعية 
 

صورة 
 إخبارية

صورة جمالية
صورة مفردة 
المشيد المتعاقب 

 
سمسمة الصور

مصور الصحيفة 
وكالت أنباء عالمية 

وكالت أنباء محمية 
وكالت أنباء خاصة 
الصحف والمجالت األجنبية 

المصورون الذين يعممون بالقطعة 
 

األرشيف
لم يذكر المصدر 

 
أخرى

 

 مستطيل 

مربع
دائري 
مثمث 
بيضاوي 

مفرغة ديكوبية 
 

أخرى
 

قطع مناسب أو محكم
 

ض
قطع فضفا

 
قطع درامي

صورة صغيرة 
صورة متوسطة 
 

صورة كبيرة
صورة مسيطرة 

 

قطاع غزة
الضفة الغربية 

 
فمسطين 
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عربي
دولي 
 

أعمى الصفحة
وسط الصفحة 
أسفل الصفحة 
أعمى الموضوع 
أسفل الموضوع 
يمين الموضوع 
يسار الموضوع 
وسط الموضوع 
يمين الصورة 
يسار الصورة 
أعمى الصورة 
أسفل الصورة 
عمى الصورة نفسيا 

 

بدون كالم
 

وضع الصور بجانب إعالن مصور
 

وضع الصورة عمى طي الصفحة
 

عدم الفصل بين الصورة 
وبقية الموضوعات

 
مساحة الصورة

ص 
مساحة الن

صورة ممونة 
صورة غير ممونة 

 
صورة بإطار

صورة بدون إطار 
 

مستقمة
 

تابعة
أفقي 
رأسي 
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 (3ممحق )
 نماذج عن الصور الصحفية في الصفحات الرياضية بالصحف الفمسطينية اليومية

 أوًل: نوع الصورة داخل الموضوع:

 صحيفة األيام: .1
 (: يكض  نكع الصكرة الشخصية اي  "صحيلة األياـ"1شكؿ  

 
 

 صحيفة الحياة الجديدة: .2
 نكع الصكرة المكضكعية اي "صحيلة الحياة الجديدة" (: يكض 2شكؿ  
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 صحيفة القدس:  .3
 ة اي "صحيلة القدس"إلخباري(: يكض  نكع الصكرة ا3شكؿ  
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 : نوع الصورة وفقًا ألسموب عرضياثانيًا: 

 صحيفة األيام: .1
 (: يكض  نكع الصكرة الملردة اي "صحيلة األياـ"4شكؿ  

 
 الجديدة:صحيفة الحياة  .2

 (: يكض  المشيد المتعاقب اي "صحيلة الحياة الجديدة"5شكؿ  

 
 

 



 

020 
 

 . صحيفة القدس:3
 (: يكض  سمسمة الصكر اي "صحيلة القدس"6شكؿ  

 
 ثالثًا: الشكل اليندسي لمصور الصحفية:

 صحيفة األيام: .1
 "األياـاي "صحيلة  الشكؿ المستطيؿ األاقي لمصكرة(: يكض  7شكؿ  

 



 

027 
 

 "األياـاي "صحيلة  الشكؿ الملرغ  ديككبيو( لمصكرة(: يكض  8شكؿ  

 
 صحيفة الحياة الجديدة .2

 

 "الحياة الجديدةلمصكرة اي "صحيلة  الدائرم(: يكض  الشكؿ 9شكؿ  
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 "الحياة الجديدةلمصكرة اي "صحيلة  البيضاكم(: يكض  الشكؿ 10شكؿ  
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 . صحيفة القدس:3
 "القدسلمصكرة اي "صحيلة  الرأسي(: يكض  الشكؿ المستطيؿ 11شكؿ  

 
 "القدسلمصكرة اي "صحيلة  المربع (: يكض  الشكؿ 12شكؿ  

 
 

 



 

020 
 

 رابعًا: نوع قطع الصور الصحفية:
 صحيفة األيام:  .1

 "األياـلمصكرة اي "صحيلة  القطع المناسب أك المحكـ( (: يكض  13شكؿ  

 
 

 صحيفة القدس: .2
 

 "القدسلمصكرة اي "صحيلة  القطع اللضلاض(: يكض  14شكؿ  

 



 

025 
 

 خامسًا: حجم الصورة:
 صحيفة األيام: .1

 "األياـاي "صحيلة  حجـ الصكرة الصايرة (: يكض  15شكؿ  

 
 صحيفة الحياة الجديدة: .2

 "الحياة الجديدةاي "صحيلة  المتكسطة(: يكض  حجـ الصكرة 16شكؿ  

 



 

022 
 

 "الحياة الجديدةاي "صحيلة   المسيطرة(: يكض  حجـ الصكرة 17شكؿ  

 
 صحيفة القدس: .3

 "القدساي "صحيلة   الكبيرة(: يكض  حجـ الصكرة 18شكؿ  

 



 

022 
 

 سادسًا: موقع الصورة عمى الصفحة:
 صحيفة األيام: .1

 "األياـاي "صحيلة الصلحة  مكقع الصكرة أعم + كسط + أسلؿ(: يكض  19شكؿ  

 
 



 

021 
 

 سابعًا: موقع الصورة داخل الموضوع:
 األيام:صحيفة  .1

 "األياـاي "صحيلة  مكقع الصكرة أعم  المكضكع(: يكض  20شكؿ  

 
 صحيفة الحياة الجديدة: .2

 "الحياة الجديدةاي "صحيلة  مكقع الصكرة يميف المكضكع(: يكض  21شكؿ  

 
 "الحياة الجديدةاي "صحيلة  مكقع الصكرة يسار المكضكع(: يكض  22شكؿ  

 



 

021 
 

 صحيفة القدس:  .3
 "القدسالمكضكع اي "صحيلة  أسلؿ(: يكض  مكقع الصكرة 23شكؿ  

 
 

 "القدساي "صحيلة  مكقع الصكرة كسط المكضكع(: يكض  24شكؿ  

 
 



 

020 
 

 ثامنًا: موقع التعميق عمى الصورة:
 صحيفة األيام: .1

 "األياـاي "صحيلة  التعميؽ عمي الصكرة نلسيا(: يكض  مكقع 25شكؿ  

 
 صحيفة الحياة الجديدة: .2

 "الحياة الجديدةاي "صحيلة بدكف تعميؽ  الصكرة(: يكض  مكقع 26شكؿ  

 
 صحيفة القدس: .3

 "القدساي "صحيلة  التعميؽ أسلؿ الصكرة(: يكض  مكقع 27شكؿ  

 



 

027 
 

 تاسعًا: وسائل اإلبراز
 )األلوان(:  . أ
 صحيفة األيام: .1

 اي "صحيلة األياـ" لير ممكنة الصكرة أف(: يكض  28شكؿ  

 
 صحيفة الحياة الجديدة: .2

 "الحياة الجديدةاي "صحيلة  لير ممكنة الصكرة أف(: يكض  29شكؿ  

 
 

 صحيفة القدس:  .3
 "القدساي "صحيلة ممكنة  الصكرة أف(: يكض  30شكؿ   .4

 



 

024 
 

 

 )اإلطارات(: . ب
 صحيفة األيام: .1

 اي "صحيلة األياـ" استخداـ إطار لمصكرة(: يكض  31شكؿ  

 
 

 "صحيلة األياـ"اي أف الصكرة ال تستخدـ إطار (: يكض  32شكؿ  
 

 



 

024 
 

 صحيفة الحياة الجديدة: .2
 

 "الحياة الجديدةاي "صحيلة أف الصكرة ال تستخدـ إطار (: يكض  33شكؿ  

 
 

 صحيفة القدس: .3
 "القدساي "صحيلة  استخداـ إطار لمصكرة(: يكض  34شكؿ  

 


