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 ملخص الدراسة باللغة العربية
خراجها العناوين تحرير في المؤثرة العوامل على تهدف هذه الدراسة إلى التعرف ليومية، وهي ا الفلسطينية الصحف في وا 

راسة دالوصفية، واستخدمت منهج الدراسات المسحية، وفي إطاره أسلوب مسح أساليب الممارسة، ومنهج  البحوث عد منت
 العالقات المتبادلة ومن خالله أسلوب الدراسات االرتباطية، واعتمد الباحث في دراسته على نظرية حارس البوابة.

 الحصر المجتمع األصلي، وعينة من( صحفًيا 090) بواقع العناوين محرري  من بسيطة واختار الباحث عّينة عشوائية
لفترة الزمنية اسة، وتنحصر الدراسة الميدانية في اصحف الدر  من( مخرًجا 92) عددهم والبالغ الصحفيين للمخرجين الشامل
 .(2/4/9102) وحتى( 92/3/9102) من الممتّدة

 وخلصت دراسة محرري العناوين إلى مجموعة من النتائج أبرزها:

خدام الصحفيين جاء إيجابًيا؛ يليها تأثير استعلى تحرير العناوين أّن تأثير العوامل التي تتصل بطبيعة الرسالة اإلعالمية 
للتكنولوجيا، ثم العوامل الذاتية، ويليها عوامل الجمهور، ويتلوها تأثير االنتماءات والجماعات المرجعية، ثم الضغوط المهنية، 

 تمع وتقاليده.وأخيًرا تأثير قيم المج

 أما دراسة مخرجي العناوين خلصت إلى مجموعة من النتائج أبرزها:

ل بطبيعة جاء إيجابًيا جًدا، يليه تأثير العوامل التي تتصعلى إخراج العناوين أّن تأثير استخدام الصحفيين للتكنولوجيا 
القات يليه العوامل الذاتية، ثم الضغوط المهنية وعالرسالة اإلعالمية، ثم تأثير قيم المجتمع وتقاليده، ثم عوامل الجمهور، و 

 العمل، وأخيًرا تأثير االنتماءات والجماعات المرجعية.

 العناوين تحرير بين( α = 0.05) داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات طردية ارتباطية عالقة وكشفت الدراسة وجود
 إحصائية اللةد ذات طردية ارتباطية عالقة أظهرت نتائج الدراسة وجودتحريرها، كما  في المؤثرة والعوامل صحف الدراسة في
 إخراجها. في المؤثرة والعوامل في صحف الدراسة العناوين إخراج بين( α = 0.05) داللة مستوى  عند

صحف ي ف يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين العوامل المؤثرة في تحرير العناوينأّنه ال إلى وتوصلت نتائج الدراسة 
ن يوجد فروق ذات داللة إحصائية بيأّنه ال إلى ، الخبرة في العمل(، وتوصلت أيًضا المؤهل العلمي) إلىيعزى  الدراسة

 ، الخبرة في العمل(.المؤهل العلمي) إلىيعزى  صحف الدراسةفي  العناوين إخراجالعوامل المؤثرة في 
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Abstract   
This study aims at identifying the factors affecting writing and publishing the headlines of the 

Palestinian daily newspapers. 

This study is a descriptive research that used the survey approach and the technique of surveying 

practices’ methods. The mutual relations methodology and the method of correlative studies were 

also used. The researcher depended on the gatekeeper theory to conduct this study. 

The researcher selected a simple random sample of the writers of the headlines (121 journalists) from 

the original population of the study, and a sample of the comprehensive selection consisting of the 

28 publishers. The field study is limited to the period from (25/3/2017) to (5 / 4/2017). 

The study of writers drew a number of findings, the most important of which are the following: 

The findings of the study show that the impact of the factors related to the nature of the media 

message was positive; followed by the impact of journalists' use of technology, then the personal 

factors, followed by the factors of the public, followed by the influence of affiliations and reference 

groups, then work pressure and finally the impact of society values and traditions. 

The study of publishers drew a number of findings, the most important of which are the 

following: 

The findings of the study show that the effect of journalists' use of technology was very positive, 

followed by the influence of the factors related to the nature of the media message, then the impact 

of society values and traditions, and the factors of the public, then personal factors, the work pressure 

and relations then finally the influence of affiliations and reference groups. 

The study also shows that there is a significant positive correlation at the significance level (α = 

0.05) between the writing of the headlines in the study papers and the factors affecting its writing. 

The findings also show that there is a significant correlation at the significance level (α = 0.05) 

between the publishing of the headlines in the study papers and the factors affecting its publishing. 

The findings also show that there are no statistically significant differences between the factors 

influencing the writing of headlines of the study papers attributed to the variables (scientific 

qualification and work experience). It also shows that there are no statistically significant differences 

between the factors influencing the publishing of headlines of the study papers attributed to the 

variables (scientific qualification and work experience). 
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وتُواِالْع لَْمَِدرََجاتِيَْرفَعِ ﴿
ُ
ِاََلذ يَنِآَمُنواِم نُكْمَِواََلذ يَنِأ ﴾اَّلَلُ  
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 ْاإِلهَدْاءُ  
 أهدي هذه الرسالة:

 أن هللا سألأ إلى من اشتعل قلبي بحبها، إلى من أرى في كّفها الجّنة ُكّلما قّبلته، إلى سيدة نساء الكون، التي
لجنتي، إلى التي أحببتها بحجم نقاء قلبها وصفائه، بحجم دعائها لي في السر والعلن، إلى  سقًفا قدماها تكون 

 من أستشعر بالسعادة وأنا ُمستلٍق برأسي على قدميها، إلى قدوتي في الحياة، ونبض الحياة.. أّمي.

في نفسي  لى من زرع، إ"هذا ابني محّمد"إلى من يراني سنًدا له، إلى من يشير بأصبعه اتجاهي ويقول مفتخًرا 
رش األمين، إلى من يترّبع في ع الناصح الصديق لي ِنعم كان الذي الرجل إلى الثقة والشموخ وِعّزة النفس،

 قلبي.. إليك أبي.

إلى تلك الروح التي رحلت إلى بارئها، إلى من ِعشت في كنفه أجمل سنوات الُعمر، وكللني دوًما بدعائه 
 ورضاه، إلى روِحك جّدي.

 من أعطوني أماًل بالحياة؛ إلى سندي، إلى عيناي التي أبصر بهما؛ أشقائي، عالء وأحمد وكرم.إلى 

 إلى صديقتي التي وهبني هللا إّياها على هيئة شقيقة، إليك يا قّرة العين، شقيقتي إسراء.

 ان".إلى من تزيل عن قلبي أي عناٍء ُكّلما حّدثتني، إلى من أتلّهف شوًقا لرؤياها، ابنة أخي "لي

إلى من قّدمت وضّحت؛ إلى من أهدتني ثقتها وُحّبها، وأكرمتني بأن أكون ابنها وسندها عقب استشهاد نجلها 
 بهاء، إلى مدرسة التضحية والعطاء األّم فاطمة الحلبي.

لى كّل من وقف إلى جانبي قلًبا وقواًل وعماًل ودعاًء في ظهر الغيب.  وا 
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 وتقدير   شكر  
 الشكر هلل سبحانه وتعالى أواًل بأن ذلل أمامي الصعاب، وفّرج الهموم، وفتح علّي إلنجاز هذه الرسالة العلمية.

 ومن دواعي سعادتي أن أتقّدم بباقة من الشكر والتقدير إلى كل من:

 لرسالة،ا على افاإلشر  بقبول األب الروحي، وكنز المعرفة األستاذ الدكتور جواد راغب الدلو؛ لتكرمه 
يقتدى  يالذ المشرف، ِنعم كان الذي لم يتركني هنيهة من الزمن دونما يضع النقاط على الحروف، حيث

 بنهجه.
 والدكتور ا،داخليً  مناقًشا عيسى الحميد عبد طلعت: الدكتور المناقشة، لجنة عضوي  إلى الشكروأتقّدم ب :

 .الرسالة هذه مناقشة على بالموافقة لتفُضِلهما خارجًيا، مناقًشا الطهراوي  نبيل
 إلى األساتذة الذين حكموا صحيفتي االستقصاء، وأثروهما بمالحظاتهم القّيمة، كٌل باسمه  وكل الشكر

 ولقبه ومكانته العلمية.
 من الزمالء واألصدقاء الذين كانوا يشّجعوني على مواصلة الطريق، داعًياأيًضا  الشكر بجزيل أتقدم كما 

 .الجزاء خير عني يجزيهم أن وجل عز هللا
  وختاًما أسأل هللا العلي القدير أن يكون هذا العمل خالًصا لوجهه، وأن يجعله ِعلًما نافًعا، ويسهل لي به

 طريًقا إلى الجنة.

َِِوَما﴿ ُْتَِِعلَيْه ِِب اَّللذ ِِإ َلِذِتَوْف يق  ن يُبِِِإَوََلْه ِِتََوََكذ
ُ
﴾أ  
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 المقدمة
 موضوعاتهالى إها، والمدخل الطبيعي للولوج ئأول نقطة تماس بين الصحيفة وقرال العناوين الصحفية تمثّ 

فاصيل تفهي أحد المعايير األساسية التي يحتكم إليها الجمهور، وبناء عليها يقرر قراءة وبواباتها المتنوعة، 
الموضوع أو التوّقف عنه، وبالتالي هي البوابة التي يتوقف على جاذبيتها بيان مدى أهمية الموضوع للجمهور، 
خراجها يحتاج مهارة عالية، وخبرة ودراية كبيرة، ألنه يتوّقف  وقدرته على استقطابه، وهذا يعني أن تحريرها وا 

 على عناوينها.عليها رواجها وانتشارها، لذا قيل إّن الصحف تباع 

ويعّد العنوان بمثابة النافذة التي يطل من خاللها القارئ على الصحيفة، فهو أول ما يطلع عليه في 
الموضوع، وآخر ما يكتبه المحرر، حّتى يستطيع اختيار الزاوية المناسبة التي تهم أكبر عدد من القّراء، لذا 

ا الهتمامهم، ومعبًرا عن محتوى الموضوع بدّقة، بكلمات ينبغي أن يكون جذاًبا وقوًيا وواضًحا وموجًزا ومثيرً 
قصيرة ومألوفة؛ تتناسب مع إطارهم المرجعي، حتى يستطيعوا استيعابه وفهمه، ومن ثّم التأثير فيهم، وهذا 

 يطلب قدرة عالية في كتابته وتحريره.

بط م لغة الشكل التي ترتوأّما من ناحية إخراج العناوين، فتحقق أهدافها عبر أداء عدة وظائف باستخدا
بعالقة متالزمة مع المضامين المنشورة من خالل كون لغة الشكل أداة التعبير عن المعاني المتجسدة في 

 .(1)األفكار المنشورة عبر الوحدات التحريرية 

ن براز مواطإالعنوان، إذ يبرز دوره بجالء ووضوح في  محتوى  ويزاحم اإلخراج الصحفي األهمية مع
ورة وبصورة ميس ةسهل ةإلى القارئ بطريقوالمتعة والوظيفة في آن واحد، فهو يعمل على توصيل المادة الجمال 

 .جميلة شيقة تعمل على جذبه لهذه المادة

ولعّل أهمية أداء إخراج العناوين لوظائفها تنبع من خالل أهمية وصول المضامين المنشورة في الصحف 
 التوازن  من وعن الصفحة، وتحقيق شكل تكوين في العناوين على اإلسهام إلى القراء المستهدفين، ويعمل إخراج

للصفحة،  زةممي شخصية كبيرة، وا عطاء انطباع حول تكوين بأحجام جمعها حال في األخرى  الثقيلة العناصر مع
 المتن. رمادية حدة من كذلك التخفيف

                                                           

 (.012)ص( العسكر، اإلخراج الصحفي أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة 1)
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بمحرري العناوين الصحيفة ومخرجيها، الذين  المنوطة المسؤوليات أهم من ذلك إدراك فإن وعليه
 تصلت التي العوامل الذاتية، والعوامليخضعون لمجموعة من العوامل التي تؤّثر على أدائهم المهني، منها: 

الرسالة، والعوامل الخاصة بالجمهور، وتأثير االنتماءات والجماعات المرجعية، والضغوط المهنية  بطبيعة
 منذه العوامل هالمجتمع وقيمه وتقاليده، والقدرات التكنولوجية االتصالية للصحيفة، و وعالقات العمل، وعوامل 

الواجب على المحرر والمخرج دراستها وأخذها بعين االعتبار أثناء وضع اللمسات النهائية على العنوان ليخرج 
 إلى جمهور المطبوعة محقًقا وظائفه المنشودة.

لتعرف على أهم العوامل المؤثرة في تحرير العناوين إلى ا وبناء على ما سبق تسعى هذه الدراسة
خراجها في الصحف الفلسطينية اليومية، رض التعرف على مدى تأثير العوامل الذاتية التي يتعوذلك من خالل  وا 

خراجها، وكذلك الكشف عن  لها الصحفيون والمخرجون  تصل مدى تأثير العوامل التي تفي تحرير العناوين وا 
الجمهور، واالنتماءات والجماعات المرجعية، والضغوط المهنية وعالقات العمل على و  الصحفية المادة بطبيعة

عوامل المجتمع وقيمه وتقاليده، وتكنولوجيا االتصال، والتعرف على الصعوبات التي تواجههم عند أدائهم، و 
خراجها، وأهم المقترحات التي يمكن أن تسهم في تطويرها.  تحريرها وا 



 
 

 
 

 

 

 الفصـــل األّول
اإلطار العام للدراسة



4 
 

 

 لفصل األّولا

 اإلطار العام للدراسة
 

 يتناول هذا الفصل اإلجراءات المنهجية للدراسة وهي:
 أّواًل: أهم الدراسات السابقة

 ثانًيا: االستدالل على المشكلة
 ثالًثا: مشكلة الدراسة

 أهمية الدراسةرابًعا 
 خامًسا أهداف الدراسة 
 سادًسا: تساؤالت الدراسة
 سابًعا: فروض الدراسة

 ثامًنا: المتغيرات اإلحصائية
 تاسًعا: حدود الدراسة

 عاشًرا: اإلطار النظري للدراسة
 الحادي عشر: نوع الدراسة ومنهجها وأداتها

 ت الصدق والثباتءاإجرا: عشر ثاني
 عشر: مجتمع الدراسة وعينتها ثالث
 عشر: األساليب اإلحصائية رابع

 عشر: المفاهيم األساسية للدراسة خامس
 الدراسة صعوباتعشر:  سادس
 عشر: تقسيم الدراسة سابع
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 لفصل األّولا

 طار العام للدراسةاإل

 :أولا: أهم الدراسات السابقة
خراجالعناوين استعرض الباحث مجموعة من الدراسات ذات الصلة بتحرير   ، ورينمحوقّسمها إلى  هاوا 

 وذلك على النحو التالي:
 دراسات خاصة بلغة العناوين وتحريرها. أواًل:

 ثانياا: دراسات خاصة بإخراج العناوين وتصميمها.
 

 المحور األّول: دراسات خاصة بلغة العناوين وتحريرها:
 :Bedrichova (6112) (1)دراسة  .1

 القصةوين عناوصّنفت اإلخبارية البريطانية،  الصحف لغة عناوين على التعّرفتهدف هذه الدراسة إلى 
 للعنوان. عتبار الخصائص الداللية، آخذة بعين االفيها والتركيبي النحوي  الجانب وحللتاألساسية،  اإلخبارية

وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، مستخدمة منهج الدراسات المسحية من خالل أسلوب تحليل 
عملت على و " Gurdina "الجاردينا/تحليل مقاالت صحيفة لتحليل المضمون، استمارة واستخدمت المضمون، 

 ، وتوّصلت الدراسة إلىالصحيفةالل ثالثة أشهر من إصدار عنواًنا فرعًيا(، خ 35ا، وعنواًنا رئيسً  67تحليل )
 نتائج أهّمها: عّدة 

 ة للمواضيع الصحفية.الرئيسناوين القّراء غالًبا بالمعلومات الواردة في العيكتفي  .أ

صدًرا م وتجعل الصحيفة لقراءة أجزاء من المحتوى، القراء فضواًل  ؛الموضوعية في العناوينتعطي  .ب
 حصرًيا للصحف األخرى.

على اختيارهم  ؤّثردوًرا مهًما في جذب القّراء ويشكل العنوان واختيار الكلمات البسيطة في متنه؛ يؤّدي  .ت
 لقراءة المادة الصحفية.

                                                           
)1  ( Bedrichova, Headlines and Subheadlines In Newspaper Reporting. 
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 :Bukhari (6112 )(1) دراسة .6

 خباريةين اإلكبيرة في باكستان من خالل العناو ال التفجيرات عن التقاريركتابة  تهدف هذه الدراسة إلى تقييم
براز العناوين حسب  في الصحف األوردية واالنجليزية داخل الحدود الباكستانية، ومعرفة طريقة عرض وا 
أيدولوجية الصحيفة الناشرة، ومعرفة االختالفات في طريقة عرض األخبار من وجهات نظر القائمين على 

 الصحيفة.

، اثنتين كستانفي با صحف محلية يوميةأربع بين  دراسة إلى الدراسات الوصفية، وهي تقارن وتنتمي هذه ال
امتّدت من  رينانجليزية من خالل منهج المسح، عبر أسلوب تحليل المضمون، خالل فترة شهة واثنتين أوردي

 ها: نتائج أهمّ  عّدة وتوّصلت الدراسة إلىاستمارة تحليل المضمون،  ، باستخدام9103يونيو حتى سبتمبر عام 

 الصحف اإلنجليزية إلى تبسيطها.تميل ، بينما تهويل األخبارعلى وردية الصحف األ تعمل -أ
 ض الواقعوتركز على الحقائق على أر  ،اًل ُمَفّص  اوردية وصفً خبارية المكتوبة باللغة األالعناوين اإلتعطي  -ب

 .خبارية في طرح العناوين اإلنجليزية لغة أكثر اعتدااًل تستخدم الصحف اإلبينما 
 .ى والمحتو  خباري اإل المضمون  على خبارية وذلك بناءً للعناوين اإليوجد هناك تفسيرات متنوعة  -ت

 :Ramadani (6112 )(2)دراسة  .3

 عناوين في عديدة معجمية معانٍ  على تحتوي  التي الغامضة الكلمات التعرف على إلى الدراسة هذه تهدف
 تجانس وأ معانيها تعدد ناحية من إّما الغامضة الكلمات أشكال وتصنيف بوست األندونيسية، جاكرتا صحيفة
 تهجئتها.

وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، مستخدمة منهج الدراسات المسحية، من خالل أسلوب تحليل 
 عناوين 9وطّبق الباحث دراسته على والمقابلة غير المقننة، ، تحليل المضمون  استمارةم االمضمون، واستخد

خالل  ،بوست جاكرتا صحيفة موقع من العناوين بشكل عشوائي وجمع معجمي، غموض على تحتوي  إخبارية
 نتائج أهّمها: عّدة ، وتوّصلت الدراسة إلى4102و إلى أكتوبر من عام يالفترة الواقعة من يول

 جميع عناوين صحيفة جاكرتا بوست على كلمات غامضة.تحتوي  -أ

                                                           
)1  ( Bukhari, Comparative Study of Urdu and English Newspaper Headlines of Pakistan. 

)2  ( Ramadani, Lexical ambiguity in the headlines of the Jakarta Post Newspaper. 
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الغموض في جميع مواد صحيفة جاكرتا بوست، لكّن القائمين على الصحيفة يرّكزون على يتواجد  -ب
 الغموض في العنوان معتقدين أّنه يجذب القارئ. 

دون قراءة باقي  يلقارئ على معنى الكلمات الغامضة من خالل النظر على العنوان الرئيسيحكم ا -ت
 األخبار، وينفر من محتواها.

 :(1) (م6112دراسة المجدوب ) .4

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم العنوان الصحفي وأهميته ووظيفته في نشر مواد صحفية في الصحف، 
وتوضيح مدى فعالية هذا العنوان في لفت انتباه القارئ وجذبه إلى قراءة بعض القضايا المنشورة بالصحافة 

 التي يؤديها العنوان في الصحافة.وا هماله لقضايا أخرى بسبب عدم أهميتها، وبالتالي معرفة الوظائف 

وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث النظرية، حيث اعتمد فيها الباحث على المصادر والمراجع والدراسات 
 ، وتوّصلت الدراسة إلى عّدة نتائج أهّمها:رة معينةالمتخصصة في جمع المعلومات لفهم مشكلة أو ظاه

 يساعد القارئ على تتبع أهم األخبار.العنوان عن محتوى الخبر، وبالتالي يعلن  .أ

لعنوان القارئ على التنقل بسهولة بين محتويات صفحات الجرائد خاصة الصفحات التي تكثر يساعد ا .ب
 بها العناوين.

لعنوان جاذبية على الصحف ويسهم في جذب القراء على شراء الصحف مما يزيد من كميات يضفي ا .ت
 توزيعها.

 :Tirangga (6114 )(2)دراسة  .2

مز األخبار في صحيفتي نيويورك تاي عناوين في الغموض وأنواعه الموجود كشف إلى الدراسة هذه تهدف
 هذا الغموض ومعالجته. إلى وضع احتماالت لمعانيوجاكرتا بوست، باإلضافة 

وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، مستخدمة منهج الدراسات المسحية من خالل أسلوب تحليل 
نيويورك تايمز وجاكرتا بوست، وطّبق الباحث دراسته على عّينة مقدارها  حيفتاوعينة الدراسة صالمضمون، 

وتوّصلت الدراسة إلى  ،3013عنواًنا( من كّل صحيفة من صحف الدراسة، خالل شهر مارس من عام  33)
 عّدة نتائج أهّمها:

                                                           

 مفهوم العنوان الصحفي وأهميته ووظيفته في الصحافة.( المجدوب، 1)
)2  ( Tirangga, Lexical and Grammatical Ambiguities of the News Headline of The Jakarta Post, and New York 

Times. 
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 خاصةو  تايمز نيويورك مجلة من العناوين في الغموض من أكبر عدد بوست رتاجاك صحيفة في يوجد -أ
 .النحوي  الغموض في

 اًكا لدى القراء.ارب تايمز نيويورك صحيفة فييسبب استخدام الصحفي لمصطلحات غامضة في العناوين  -ب

 .بالكامل المقالة لقراءة القراء من عدد أكبر لجذب العناوين في غموًضا الكاتب أو المحرر يضع -ت
 :Ehineni (6114 )(1)دراسة  .2

 حفالص عناوين في والوظيفية المعجمية األساسية الكلمات واختبار فحص تهدف هذه الدراسة إلى
 العناوين. في الموجودة والوظيفية المعجمية األساسية الكلمات ناقشة، ومالنيجيرية

حليل ل أسلوب توتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، مستخدمة منهج الدراسات المسحية، من خال
 ,The Punch خمس صحف نيجيرية محلية وهي: "أجريت على أداة استمارة تحليل المضمون، و المضمون، و 

The Nation, The Nigerian Tribune, Vanguard, The Sun 3015"، خالل شهري فبراير ومارس ،
 وتوّصلت الدراسة إلى عّدة نتائج أهّمها:

 خباريةإ عناوين هناك وصفات، بينما وأفعاالً  أسماء معجمية كلمات على تحتوي  التي العناوينتضم  .أ
 .اللغوية والتصاريف المحددات تضم وظيفية كلمات على تحتوي 

  .سميةاال الجمل من أقل لغوية عناصر الفعلية الجمل عناوينتستوعب  .ب

 .النيجيرية الصحفب اإلخبارية العناوين في الوظيفية من أكثر معجمية عناوين يتواجد .ت

 :Duanprakhon (6113) (2)دراسة  .7

ن صحف الصفحة األولى معناوين لغة المستخدمة في كتابة إلى تحليل خطاب انتقادي ل الدراسة تهدف هذه
يجادار، و بالعنف الجسدي الذي يرتكبه الشبان الصغ، التي تتعلق مشهورة في تايلند  للغة لمنطقيةا المالمح ا 

 إلخبارية.ا العناوين في بالمراهقين الخاصة االجتماعية الهويات اإلخبارية، وكشف العناوين في المستخدمة
يل لوتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، مستخدمة منهج الدراسات المسحية، من خالل أسلوب تح

 ,Thairath على ثالث صحف مشهورة في تايالند وهي: " وأجريتتحليل المضمون،  استمارة داةوأالمضمون، 
Daily News, and Khom Chad Luek"الصحف في األولى لصفحاتا ا منشوًرا في عنوانً  22 تل، وحل 

وتوّصلت الدراسة إلى  ،9109 إلى شهر ديسمبر من عام يناير شهر من العناوين هذه تجميع وتمالمذكورة، 
 عّدة نتائج أهّمها:

                                                           
)1  ( Ehineni, A syntactic analysis of lexical and functional heads in Nigerian English Newspaper Headlines. 

)2  ( Duanprakhon, Critical Discourse Analysis of News Headlines. 
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ألعمال العنيفة، ة المتعلقة باعادة إحياء الصور إلتستخدم الصحف التايلندية كلمات مبالغ فيها في العناوين  .أ
  .لقراءا لدى الغضب والقلق والحذرمما يثير 

 تتصل التيث العنيفة التي تتضمن أسلحة أكثر من تلك عناوين األحداتبرز الصحف اإلخبارية   .ب
 المخدرات.ب
براز عناوينها أهداًفا وأجندة خاصة.تحمل  .ت  الطريقة التي تختارها الصحف بعمل التقارير وا 

   :Olatunde (6113 )(1)دراسة  .8

 في بنائها يبتراك والتعرف على اإلخبارية، العناوين بناء تهدف هذه الدراسة إلى التركيز على دينامية
 المسؤولية ستوى م وتقييم، النحوية هاراكيبوت العناوين أنواعمعرفة  إلى باإلضافة ،النيجيرية الصحف بعض

 اإلخبارية. العناوين كتابة المحررين في عند االجتماعية
وب لوتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، مستخدمة منهج الدراسات المسحية من خالل أس

 Nigerian وهي: "ثالث صحف نيجيرية على  أجريت تحليل المضمون، واستمارة تحليل المضمون، وقد
Tribune, The Nation, Saturday Punchعنواًنا نشرت في  94لـ التطبيق على عينة عشوائية "، ب

 ، وتوّصلت الدراسة إلى عّدة نتائج أهّمها:9109نيجيريا خالل عام  صحيف
 . السياق حسب غةالل توّظف العناوين في الصحف النيجيرية بشكل بسيط، وكذلك تكتب -أ
 عناوين تحقيقاتهم وتقاريرهم. كتابة طريقة في المحترف التنافس العناوين محرروأظهر  -ب
 العنوان في المجالت النيجيرية. بشكل أساسي في كتابةالبساطة والوضوح يرّكز المحررون على  -ت

 :Khamahani (6113 )(2)دراسة  .9

ونسبة الغموض النحوي  "،تعدد المعاني"الغموض المعجمي  التعرف على درجة تهدف هذه الدراسة إلى
ثين المتحد صلييناألخبارية المكتوبة من الصحفيين األصليين وغير في عناوين الصحف اإل "الفعل واالسم"
 .الصحيفة األم غير لغةب

سح مأسلوب وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، مستخدمة منهج الدراسات المسحية، من خالل 
صحيفة االستقصاء، وقد طّبقت هذه الدراسة على عّينة عشوائية مؤلفة من جمهور وسائل اإلعالم، باستخدام 

إلى  الدراسة وتوّصلت( في إيطاليا، Tabrize Teacher Training Universityطالًبا( في جامعة ) 32)
 عّدة نتائج أهّمها:

                                                           
)1  ( Olatunde, The Dynamics of the Language of Newspaper Headlines in Nigeria. 

)2  ( Khamahani, Focus on structural and lexical ambiguity in English newspaper headlines written by native and non-

native Journalists. A Contrastive Study. 
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يكتب المتحدثون األصليون بلغة الصحيفة األم عناوينهم اإلخبارية بنسبة غموض أكبر من تلك المكتوبة  .أ
 لغة الصحيفة ثانية بالنسبة لهم. يعّدون بواسطة الصحفيين غير األصليين، الذين 

 إلى صعوبة في فهم المتلّقي لمقصد الكاتب. تعدد معاني الكلمة الواحدةيؤّدي  .ب

الجامعة غير المتحدثين للغة األصلية؛ قراءة المقالة كاملة ما يؤّدي إلى تفسير العناوين طالب يهّمش  .ت
 بشكل خاطئ.

 :Serikkyzy (6113 )(1)دراسة  .11

ز فّ وما تحمله من مضمون يحالتركية، تهدف هذه الدراسة إلى التعّرف على عناوين الصحف الرياضية 
نها مواًدا لصحف التي تتناول عناوياختيارهم عن ا وتصحيحدالالت هذه العناوين، بعلى العنف، وتوعية القّراء 
 .إعالمية تدلل على العنف

وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، مستخدمة منهج الدراسات المسحية من خالل أسلوب تحليل 
( fanatikتي )ة لصحيفن الرئيسيليل المانشيتات والعناويالمضمون، واستخدمت استمارة تحليل المضمون، لتح

وتوّصلت الدراسة إلى عّدة نتائج  (،50/04/4104(، و )0/0/4104(، في الفترة الواقعة ما بين )Fotomaçو)
 أهّمها: 

حريق، الدم، وال أثناء تقديم المادة الرياضية لجمهورها مثل عنيفة مصطلحاتصحف الدراسة تستخدم  .أ
 والتفجيرات، والحرب، واالنتحار.والصدمة، والجيش، والسالح، 

 تحتوي عناوين الصحف على مصطلحات قوية في حالة اللعب مع فرق أوروبية. .ب

 تعطي خيبة أمل لقرائها.في عناوينها تستخدم صحف الدراسة مصطلحات  .ت
 :Sherpa (6116 )(2)دراسة  .11

 النجليزية،ا الصحف في اإلخبارية للعناوين اللغوي  التركيب عن كامل فهم تقديمتهدف هذه الدراسة إلى 
، القراء انتباه جذبت التي خباريةاإل العناوين في الكلمات تفاعل الغامضة، ودراسة الكلمات سياق في وتحليلها

 العناوين في كلماتال تحريك فن بواسطة الموظفة ستراتيجياتاإل فهم على م، وتركزعنده اوغموًض  فضواًل  خلقوت
 اإلخبارية.

                                                           
)1  ( Serikkyzy, Spor Gazeteleri Manşet ve başlıklarının şiddet çağrıştıran sunumu .Fotomaç ve Fanatik Gazeteleri 

örneği. 

)2  ( Sherpa, A study on strategic use of language in newspaper headlines. 
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وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، مستخدمة المنهج التجريبي ومنهج الدراسات المسحية من 
 عّدت لهذا الغرض، والمقابلة، وأجريتأُ  استمارة تحليل المضمون  باستخدامخالل أسلوب تحليل المضمون، 

"، Times of India, The Hindu, Hindustan Times ثالث صحف إخبارية في الهند وهي: " الدراسة على
 إلى عّدة نتائج أهّمها: الدراسة وتوّصلت، 3011خالل شهر سبتمبر إلى نوفمبر 

 تايمز هندستون  ويليها ،%33.3 بنسبة عناوينها في اإلبداع مدى في الصدارة انديا تايمز مجلة نالت -أ
  .عناوينها في بداعاإل من %13.33 هندو صحيفة اوأخيرً  %51.3 بنسبة

 .وغريبة في العناوين اإلخبارية تراكيب لغوية غامضة الدراسةتستخدم صحف  -ب
 علقةالمت غير والعبارات والكلمات الغامضة واالختصارات الترقيم لعالمات السيئ االستخدام يؤّدي -ت

  .من قراءتها ئ القار  نفور في العناوين اإلخبارية؛ إلى الصعبة، والكلمات المألوفة غير واألسماء بالموضوع
 :(1)( م6116الربيعي )دراسة  .16

 ألسلوبيةا ومستوى المعالجة ،األخبار عناوين في االتصالية الكفاءة مستوى  قياس الدراسة إلىهذه تهدف 
 وياتها.ومست المقاييس بناء أسس إلى يستند كمي مقياس صياغتها؛ وذلك من خالل استحداث والداللية في

ه مم تصميالخبرية، وت العنونة على مقياس وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات التطبيقية، واعتمد الباحث 
 من ينةع البحث، وطبقه الباحث على لموضوع والمنهجية واالستطالعية واإلجرائية النظرية الدراسة ضوء في

وّصلت الدراسة وتجريدة،  لكل اعنوانً  وعشرين خمسة بواقع اخبريً  اخمسين عنوانً  بلغت والمشرق  الزمان جريدتي
 إلى عّدة نتائج أهّمها:

 الخبر نوع عم الصياغة في المستخدم األسلوب تناسب عند األخبار عناوين في االتصالية الكفاءة تفعتر  .أ
 جاد )موضوع هوأهميت لمجاله اوفقً  يتناوله الذي الموضوع طبيعة ومع مركب( أو )بسيط لتقسيماته اوفقً 
   .للنشر المخصصة المساحة ومع طريف( أو

يدة يؤدي إلى فسح المجال أمام الجر  وهذا ،صياغة عناوين األخبار بالسياسة التحريرية للجريدةيرتبط  .ب
 إلقحام رأيها في الصياغة ويجعلها غير حيادية.

لخبر اتتحدد معايير الخطأ والصواب في صياغة عناوين األخبار وفن أحكام التحرير الصحفي، وصفات  .ت
 وخصائصه الفنية وشروط كتابته ووظائفه.

 

                                                           

 ( الربيعي، طرائق قياس مستوى الكفاءة االتصالية في عناوين األخبار دراسة في بناء مقياس العنونة الخبرية. 1)
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 :Šipošová (6111 )(1) راسةد .13

 التطور جةنتي االنترنت شبكة على وعرضها األخبار نقل سرعة على التركيز هذه الدراسة إلى تهدف
 وركزت ة،مباشر  االنترنت على أخبارها تعرض الصحف من اكثيرً  جعل الذي اإلعالم، وسائل في التكنولوجي

 لىع والتأثير بينها والعالقة البريطانية،" The Sun " صحيفة في والفرعية الرئيسية العناوين دراسة على الرسالة
 .األخبار نزاهة

الدراسات المسحية من خالل أسلوب  وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، مستخدمة منهج
البريطانية، على  The Sunعلى صحيفة استمارة تحليل المضمون، التي طّبقت م ااستخدتحليل المضمون، ب
، وقّسمت الدراسة 9100ثانية من شهر يناير حّتى فبراير ، وال9101شهر أكتوبر األولى فترتين مختلفتين، 

الدراسة  وتوّصلت، عنواًنا آخر 02 وتشملعنواًنا، والفترة الثانية  02لى ى وتشمل علالفترة األو قسمين، إلى 
 إلى عّدة نتائج أهّمها:

 العناوين اإلخبارية أهّم جزء في المواد الصحفية، وهي أّول ما يشاهده القارئ عند قراءة الصحيفة.تعّد  .أ
ميول في استخدام العبارات والجمل البسيطة، ورغم ذلك هنالك اختالف بسيط بين العناوين  وجدي .ب

 الرئيسية والفرعية.
لعناوين ا صيغة المبني للمجهول، بينما فيو مرّكبة بشكل كبير،  في عناوينها جماًل  تستخدم الصحيفة .ت

 المضارع البسيط. الفرعية تستخدم الفعل
 :Brandenstein (6111 )(2)دراسة  .14

 ى لصحيفةولالصفحة األ في واإلثارة السياسية ناوينالتعرف على العالقة بين العالدراسة إلى  هذه تهدف
Modern Metropolitan Newspaper  تاريخ  ملحًقا لست صحف أخرى، ودراسة تعداإلخبارية التي

 العناوين اإلخبارية ودورها في المجتمع.
 والمنهج المسحي، واستخدمت المنهج التاريخيوتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، مستخدمة 

لست ثارة محتوى اإل من تقريًرا( 33مكّونة من ) عشوائية ةعينعلى  ة تحليل المضمون، معتمدةأدا  الدراسة
ة إلى عدة وتوصلت الدراس، ؛ في فترة شهرينإخبارية من والية كالفورنيا بالواليات المتحدة األمريكيةصحف 

  نتائج أهّمها:
 .إلثارةا من كبيرة كمية على سياسية وغير سياسية عناوين من اإلخبارية العناوين أغلبيةتحتوي  -أ

                                                           
(1)Šipošová, Headlines and Subheadlines: Tense, Modality and Register, Based on Discourse Analysis of the British 

Tabloid. 

)2  ( Brandenstein, Sensationalism and political headlines; an exploration of front page headline. 
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 .1353 عام منذ اإلخبارية العناوين في اإلثارة تضمين مستوياتتزداد  -ب

 على طرأ الذي التطور على بناءً  وذلك ،اعامً  10 آخر في اإلخبارية الصحف في اإلثارة استخدام ارتفع -ت
 .القراء بين التنافس من نوع إيجاد إلى أدى الذي األمر الذكية، والهواتف االنترنت

 :Juliana (6111) (1)دراسة  .12

 بارية،اإلخ العناوين قراءة خالل من اللغات بين المختلفة القواعد على هدف هذه الدراسة إلى التعرفت
مكانية  ناوينالع من معينة مالمح وتعريف وصف خالل من وذلك ألخرى، لغة من تام بشكل القواعد اختالف وا 

 المكتوبة العناوين نبي المقارنة وسيتم كما ،-وهي لغة يتحّدث بها الفلبينيون -التغلوغ  بلغة المكتوبة خباريةاإل
 .اإلنجليزية باللغة المكتوبة وتلك التغلوغ بلغة

وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، مستخدمة منهج الدراسات المسحية من خالل أسلوب تحليل 
غلوغ صحف التبين ال ةقارنالمّم وأسلوب المقارنة حيث تم استمارة تحليل المضمون، ااستخدبالمضمون، و 

( بشكل عنوان 100وتّم اختيار )المواقع االلكترونية الفلبينية، وأجريت الدراسة على والصحف اإلنجليزية، 
 إلى عّدة نتائج أهّمها: الدراسة وتوصلت، 3010من خريف  أشهر ةعشوائي، خالل ثالث

 .يزيةلاإلنج في الموجودة تلك عن مميزة لغوية قواعد على التغلوغ بلغة المكتوبة العناوينتعتمد  .أ

 .والكتابي الرسمي األسلوب من أكثر التحدث ولغة العامية اللغة التغلوغ بلغة العناوين تعكس .ب

 ببعضها. القتهاوع لكلماتا ترتيب هو التلغوغ بلغة المكتوبة اإلخبارية العناوين في بارز أمر أكثريعد  .ت

 :(2)( م6119إسماعيل )دراسة  .12

المكتوبة وبشكل خاص تحليل العناوين  ظاهرة العنونة في الصحافة التعرف علىتهدف هذه الدراسة إلى 
 الصحف الفرنسية.ب التي تظهر في الصفحة األولىي والعناصر اللغوية واأليقونية وانتظام العنوان الرئيسالرئيسة 

 العالمات أنساق كل يدرس الذيوتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، مستخدمة المنهج السيميائي 
لتي تظهر تحليل العناوين الرئيسة ا واعتمد الباحث علىالناس،  بين التواصل يتحقق بفضلها التي الرموز أو

ستين  وتتكون عينة البحث من"، لوفيغاروو  ولوموند، يون،ليبراس جرائد وهي " في ثالثفي الصفحة األولى 
  وتوصلت الدراسة إلى عّدة نتائج أهّمها:، تحليل نصوصها تمّ ، جرائد ثبالتساوي على ثال ةعددًا موزع

 على إعطاء مساحة كبيرة للعناوين الممتدة على صفحتها األولى. صحيفة ليبراسيون  عتمدت -أ

                                                           
)1  ( Juliana, Secrets of Tagalog Headlines Revealed: An examination of Tagalog headline gramma. 

 ( إسماعيل، تحليل عناوين الصحف الفرنسية. 2)
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 تعتمد صحيفة لوفيغارو على عناوين مليئة باإلثارة لجذب القّراء. -ب
 .القّراءإخباري لجذب  في طابعتقدم صحيفة ليبراسيون العنوان الرئيسي  -ت

 :Sha’r-Al-Abu (6119 )(1)دراسة  .17

تهم في ا على قدرالكترونيً إخبارية أثر قراءة الطالب لعناوين الصحف اإل تهدف هذه الدراسة إلى معرفة
اءة وتحليل ولى على قر تم تدريب المجموعة األ، و ضابطة الثانيةو  تجربةاألولى ن يتشكيل مجموعتم ت، و القراءة

 في ادريبً وتلقت المجموعة الثانية ت، بارية في الصحف المحلية على االنترنتخالعناوين اإلالمالمح النحوية في 
ومن  ،نترنتظمة الترجمة المجانية على اإلأنوذلك باستخدام  ،الكترونيً إخبارية كيفية قراءة وترجمة العناوين اإل

  .ثم مقارنة النتائج مع ما يقابلها بالصحف العربية المحلية

هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، مستخدمة منهج الدراسات المسحية، من خالل أسلوب وتنتمي  
لى عمدى اعتيادهم طلبة الجامعات للبحث في أداة صحيفة االستقصاء على وسائل اإلعالم، و ر و مسح جمه

من طالب اللغة  اجامعيً  اطالبً  42بحيث يتكون نموذج هذا االستقصاء من ، الكترونيً إخبارية العناوين اإلقراءة 
األردن، في جامعة آل البيت في  9112/9112 العام الجامعي اإلنجليزية، خالل الفصل الدراسي الثاني من

  الدراسة إلى عّدة نتائج أهّمها:  وتوصلت

 .دمهداف التعليم في المستوى المتقنترنت ألعبر اإل في صحف الدراسة؛ خباريةعناوين اإلال تستخدم -أ
م من هفي القراءة وسوف يمكن الطالب نترنت من قدراتخبارية على اإلقراءة العناوين اإلممارسة تطّور  -ب

لثقافي في ويزيد من وعيهم اة ويوالمحتوى يعزز من اكتسابهم للمفردات اللغ، التفاعل مع اللغة الحقيقية
  .قضايا مختلفة

 .أكثر لكترونًيا ممتعةقراءة العناوين اإلخبارية إيرى الطالب أن  -ت
 :De Kok (6118 )(2)سة درا .18

 التي يل"،ا بي "تي الـ طريقة وهي العناوين، إنتاج في جديدة طريقة على التعرفتهدف هذه الدراسة إلى 
 بأفضل انلإلتي التحويلية والدوائر التحويالت من كامل نظام خالل من اإلخبارية العناوين تحسين على تعمل
 عنوان وليدت ناحية من عام وبشكل الخبري، العنوان طول ناحية ومن اللغوية الناحية من الخبري  للعنوان النتائج

 ممتاز. خباري إ

                                                           
)1  ( Al-Sha’r, Effect of reading on-line local newspaper headlines on developing university students’ reading skills in 

English. 

)2 (  De Kok, Headline generation for Dutch newspaper articles, through transformation-based learning. 
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وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، مستخدمة منهج الدراسات المسحية، من خالل أسلوب تحليل  
 مجموعة نم الرسالة هذه في الموصوف النظام هذا المضمون، باستخدام استمارة تحليل المضمون، وتّم تقييم

 النصوص هذه وتتكون  "The Ziff-Davis دافيس/ "زيف من دار النشر نصوص ، وباستخدام9119 عام أخبار
 ملخصات مع المزدوجة المقاالت وبعض الحاسوب، طريق عن المعلنة خباريةاإل الصحف من مقاالت من

 تم جملة 39و للتدريب، جملة 0132 استخدام تم حيث مزدوجة جملة 0122 استخراج ا، وتميدويً  مكتوبة
 وتوّصلت الدراسة إلى عّدة نتائج أهّمها:النظام،  الختبار استخدامها

 قواعد جديدة في إنتاج العناوين الصحفية، تعكس ثقافة لغوية في العناوين. النظام يوّلد .أ
ستخدم في يُ لعمل اليدوي الذي اذلك ال يتطلب داخل النظام ويحررها من تلقاء نفسه، و تخّزن التعليمات  .ب

 .قواعد الكتابة
 هذا النظام بأن يزّود بنماذج من العناوين الصحفية لتعليم القواعد اللغوية. يحتاج .ت

 :Bill  (6112 )(1)دراسة .19

 على ركيزالت مع الشائعة اللغوية المالمح في اإلخبارية، والنظر العناوين تحليل إلى الدراسة هذه تهدف
 اللغوية. التصورات في االختالف

وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، مستخدمة منهج الدراسات المسحية من خالل أسلوب تحليل 
ينية ص صحف من البيانات جمعتحليل المضمون، واعتمدت الدراسات على  استمارةم ااستخدبالمضمون، و 

 الصحف ، وهماالمحلي السوق  في السائدة اإلخبارية الصحف من نوعين ورّكزت على كونج، هونج في متنوعة
 ,Apple Daily, Oriental Daily على خمس صحف شعبية وهي: " الدراسةوتّم تطبيق ، والتقليدية الشعبية

The Sun, Singpao Daily News, Hong Kong Daily News صحف تقليدية وهي: ""، وعشر Wen 

Wei Po, Ta Kung Pao, Mingpao Daily, Hong Kong Economic Journal, Hong Kong 

Economic Times, The South China Morning Post, The Standard, China Dailyوتوّصلت ،" 
 إلى عّدة نتائج أهّمها:  الدراسة

 اإلخبارية الصينية.المبني للمجهول بشكل واسع في العناوين  ُيستخدم .أ
المتداخلة  المفاهيم تهملالمصطلحات العامية والكلمات البسيطة والمفردات و  تستخدم الصحف الصينية .ب

 .خباريةفي العناوين اإل
 .تبسيط الجملةلالعبارات الطويلة الصحف الصينية  تقّصر .ت

                                                           
)1  ( Bill، A study of linguistic features in Hong Kong Chinese newspaper headlines. 
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 :Dor (6113) (1)دراسة  .61

 Sperber andمن نظرية  اإلخبارية الصحف لعناوين إلى عرض توضيحي الدراسة تهدف هذه

Wilson  بالمقال أسفل يتعلق ما لتحسين ُمصممة العناوين بأن من خالل دعم ادعاء ،1313 عام خالل 
 القراء. أجل من وذلك العنوان

اسة ل استخدام در ، من خالهذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، مستخدمة المنهج التجريبيوتنتمي 
-1333( اإلسرائيلية، وذلك باستخدام عينة عشوائية من عامي Ma'ariv) صحيفةتجريبية أجريت على 

 الدراسة إلى عّدة نتائج أهّمها:وتوّصلت ، 1331
 .زيادة المعرفة بالنصو خبارية الناجحة القراء المغمورين في قراءة المجالت العناوين اإلتساعد  -أ
 .قصى من اآلثار السياقية في أقل جهد للمعالجةالعناوين الجيدة القراء في استنتاج الحد األتساعد  -ب
ا ناسبً كان ذلك مذا إ  من قراءة نص كامل لمعرفةبداًل لى القصص المناسبة لهم إالعناوين القراء ترشد  -ت

 .للقارئ 
 :(2)( م6116دراسة حّجي )  .61

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة الخواص الصرفية والتركيبية والداللية لعناوين الصحافة الفلسطينية، 
لمعاني الوظيفية اق بين بنية العنوان والنص الخبري، وذلك بهدف التعرف على بنية العنوان وبعض والتفري

 التي يؤديها.

 وبأسل خالل من المسحية، الدراسات منهج وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، مستخدمة 
المضمون، وأجرى الباحث دراسته على صحف فلسطينية وهي:  تحليل استمارة باستخدام المضمون، تحليل

( عنواًنا، 2111"القدس، الحياة الجديدة، وصحيفة الرسالة األسبوعية"، واختار عينة من العناوين مجموعها )
، وتوّصلت الدراسة إلى عّدة نتائج (4110( إلى آخر ديسمبر )4111من أّول يناير )خالل الفترة الزمنية 

 أهّمها:

 ر جمع المصدر بشكل واضح وبنسبة كبيرة في عناوين الصحف الفلسطينية.يظه .أ

نسبة استخدام الجملة المثبتة أعلى من استخدام الجملة المنفية أو االستفهامية في عناوين الصحف  .ب
 الفلسطينية.

                                                           
)1  ( Dor, On newspaper headlines as relevance optimizer. 

 ( حّجي، عناوين الصحافة الفلسطينية: دراسة لغوية تركيبية.2)
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 يندر استخدام الفعل المبني للمجهول في وحدة عناوين صحف الدراسة. .ت
 :(1)( م6111دراسة الحاج ) .66

الوقوف على التطور الذي طرأ على بناء الجملة إلى دراسة عناوين الصحف القطرية، و  تهدف هذه الدراسة
 العربية المعاصر المستخدمة في لغة الصحافة.

لتحويلية على التغييرات ا يقفالذي مستخدمة المنهج اللغوي  ،البحوث الوصفيةوتنتمي هذه الدراسة إلى 
ذا التطور على ه الخاصة بالجملة البسيطة في عناوين الصحف، ووصف هذا التغيير دون أن يهدف إلى الحكم

، وقد ارتكز المنهج على النظرية التوليدية التحويلية مع اإلفادة مما ورد عند األوائل من علماء بشيء من التقويم
( عنواًنا مأخوًذا من الصحف الثالث التي تصدر في دولة 222تحليل )اللغة، وأجرى الباحث دراسته على 

 وتوّصلت الدراسة إلى عّدة نتائج أهّمها: ،0222قطر، وهي "الراية، والشروق، والوطن"، خالل عام 

تسعى الصحف إلى ترغيب القارئ في اقتناء الصحيفة والحرص على قراءة أخبارها من خالل تلخيص  .أ
  مضمون رسالة الخبر.

العناصر التكميلية في الجملة الفعلية دوًرا مهًما في تحقيق متطلبات التعبير عن مضمون الخبر تؤّدي  .ب
 الصحفي.

على الصحف التركيز على بعض العناصر  ويفرض ذلكالقارئ، اهتمام  تجذب العناوين المشّوقة .ت
 البنائية.

 المحور الثاني: دراسات خاصة بإخراج العناوين وتصميمها:

 :(2)( م6113رشيد، وعزيز )دراسة  .63

 العراقية احالصب لجريدة األولى الصفحة في الصحفي العنوان إخراج فن إلى معرفةالدراسة  تهدف هذه
 الحروف وألوان وأشكال أنواع معرفة خالل من الحديثة التصميم وبرامج تقنيات من االستفادة ومدى

 معالجته. في المستخدمة التصميم وبرامج الصحفي العنوان كتابة وقواعد المستخدمة

                                                           

 .النحوية والصحة المعنى متطلبات بين القطرية الصحف عناوين في البسيطة الجملة ( الحاج،1)
 .30/0/9109 ولغاية 0/0/9109 من للمدة العراقية الصباح لجريدة األولى الصفحة في الصحفي العنوان إخراج رشيد، وعزيز، فن( 2)
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ح أسلوبي المسو  ،، مستخدمة منهج الدراسات المسحيةذه الدراسة إلى الدراسات الوصفيةوتنتمي ه
سته أجرى الباحث دراام استمارة تحليل المضمون، و استخدوسائل اإلعالم، وتحليل المضمون، باإلعالمي ل

 عّدة نتائج أهّمها:وتوّصلت الدراسة إلى على صحيفة الصباح العراقية، 
 وذلك شيتوالمان العمودي والعنوان تمدالمم كالعنوان األولى الصفحة في المستخدمة العناوين أنواع تتعدد -أ

 .الصفحة في توازن  عملو  األخبار ألهمية اتبعً 
 لمانشيتا لكتابة( األحمر) اإلضافي اللون  وهما العناوين كتابة في نلوني على تعتمد صحف الدراسة   -ب

 .العناوين أنواع بقية لكتابة( األساس )األسود واللون 
 مواضيعوال األخبار ألهمية اتبعً  الصباح لجريدة األولى الصفحة في المستخدمة الحروف أحجام تتعدد -ت

 المنشورة.
 :(1)( م6111دراسة يعقوب ) .64

طباعة الصحف المصرية اليومية وأثرها على  يدراسة مظاهر وأسباب التطور فتهدف هذه الدراسة إلى 
طباعة  يف يدراسة تأثير التطور التقن، و تطور إخراج عناوين الصفحة األولى من حيث الشكل والوظيفة
لفة لكتابة شكال المختدراسة مقارنة بين األ، و الصحف على القيم الجمالية والوظيفية لعناوين الصفحة األولى

 ساليب الجرافيكية. األ يوعالقة ذلك بالتطور ف يالملتقولى على ألعناوين الصفحة ا

لوبي المقارن من خالل أسو وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التطورية، مستخدمة منهجي المسح 
قد و تحليل المضمون وأساليب الممارسة اإلعالمية، باستخدام استمارة تحليل المضمون وصحيفة االستقصاء، 

، أّما 9112عام  وحتى 0241هرام من عام ألعداد صحيفة األعشوائية  عينة التحليلية علىطّبقت الدراسة 
الدراسة الميدانية فقد أجريت على عينة عشوائية من المتخصصين والقّراء في جريدة األهرام، ونهضة مصر، 

الدراسة إلى عّدة  توّصلتو وروز اليوسف، وكلية الفنون التطبيقية، وكلية الفنون الجميلة، وكلية اإلعالم بمصر، 
 نتائج أهّمها: 

يرون أّن تصميم العناوين  %24في صياغة العناوين، و الخطوط الرقميةمن عينة الدراسة  %22يفّضل  -أ
 يرون أّن العناوين تمتاز بجودة الطباعة. %92واضح في صحف الدراسة، و

 .كثافة األلوان أثناء تصميم عناوين الصحيفةمن المبحوثين  %24يفّضل  -ب
                                                           

طباعي: دراسة حالة التطور إخراج عناوين الصفحة األولى في الصحف المصرية وعالقاتها بتطّور القيم الجمالية والوظيفية والتقنية للحرف ( يعقوب، 1)
 .9112إلى عام  0241على صحيفة األهرام من عام 
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 من المبحوثين على أّن توزيع العنوان الرئيسي والفرعي داخل الصفحة األولى كان موفًقا. %011يوافق  -ت
 :(1) (م6114دراسة ربيع ) .62

خراجها العناوين لتحرير المميزة إلى التعرف على الخصائص هذه الدراسة تهدف  الفنون  من ناً ف بصفتها وا 
 .المجال هذا في المتبعة والقواعد لألسس الراهن الوضع وتقويم الصحفية

الدراسات المسحية ومنهج دراسة العالقات مستخدمة منهج  وصفية،الدراسات الوتنتمي هذه الدراسة إلى 
المقننة ير غ مقابلةتحليل المضمون والام استمارة استخدبطه وهو المنهج المقارن، حد أنماأالمتبادلة بتطبيق 

وتوّصلت ، 0223إلى  0221خالل الفترة من  "،الشرق األوسطد، و الوف، و األهرام: "على عينة من صحف
 الدراسة إلى عّدة نتائج أهّمها:

لغة واألسلوب لالصحفية لبعض المقاييس من بينها الطابع العام له واالتصنيفات التحريرية للعناوين  تخضع -أ
 وحجم العنوان وكذلك الدور والوظيفة التي تريد الصحيفة توصيلها للقارئ عن طريق العنوان. 

الصحف على استخدام العناوين اإلخبارية بصفة أساسية وتأتي العناوين غير اإلخبارية في المرتبة  تعتمد -ب
 التالية.

 ذات طبيعة إعالمية وليستكونها إلى ك ويرجع ذل، استخدام فعل األمر داخل العناوين الصحفية يقل -ت
 .ذات طبيعة توجيهية

 :Kingery (1222 )(2)دراسة  .12

 اسوب،الح شاشات على المعروضة الصحف عناوين طباعة أساليب على التعرف إلى الدراسة هذه تهدف
 للعناوين ميموالتص الطباعي األسلوب تأثير ومدى لكترونية،اإل الصحف في اإلخبارية العناوين عرض وكيفية
 ودقة ط،الخ حجم" وهي العناوين، تصميم في المؤثرة العوامل الدراسة ودرست المعلومات، اكتساب سرعة على

 ".الطباعة حروف تصميم وأسلوب الشاشة، وحجم الشاشة،

وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، مستخدمة المنهج التجريبي ومنهج الدراسات المسحية من 
 The" صحيفة على عّينة منتحليل المضمون، باستخدام استمارة تحليل المضمون خالل أسلوب 

                                                           

خراج ( ربيع، تحرير1)  إلى 0221 نم الفترة خالل األوســـط الشـــرق  – الوفد – األهرام صـــحف من عينة على مقارنة تحليلية دراســـة الصـــحفية العناوين وا 
0223. 

)2  ( Kingery, An Analysis of Digital Typography and Page Layout for Headlines in Electronic Newspaper. 
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Bryan/Collage-station Eagle" كما تّم استخدام صحيفة االستقصاء ، 3000، خالل شهر مارس عام
 وتوّصلت الدراسة إلى عّدة نتائج أهّمها:، (Texas A&M Universityمن جامعة ) امتطّوعً  اطالبً  31على 

 .لكترونيةخبارية اإلعلى مدى سرعة قراءة العناوين اإل أسلوب طباعة الحروفال يؤثر  -أ
 .خباريةيؤثر أسلوب طباعة الحروف على وضوح العناوين اإل ال -ب
 .درجة 02-04حجم الخط النموذجي المستخدم في كتابة العناوين بين  يعد -ت

 موقع الدراسة من الدراسات السابقة:
 الدراسة من الدراسات السابقة على النحو اآلتي:يمكن الوقوف على موقع 

، يةفي انتمائها للبحوث الوصف المحورينالدراسة مع جميع دراسات العناوين المذكورة في  هذه تتفق .أ
 .بحوث النظريةذ تنتمي إلى الإ(، 3013باستثناء دراسة المجدول )

 عضبمنهج الدراسات المسحية، إاّل أّن  هاتتفق هذه الدراسة مع معظم الدراسات السابقة في استخدام .ب
ت المنهج التجريبي بجانب استخدم ( التيSherpa3013 دراسات استخدمت مناهج أخرى مثل دراسة )ال

المسحي، التي استخدمت المنهج التاريخي بجانب (، Brandenstein  3011 ، ودراسة )المسحي
التي استخدمت ( Dor 3015  ة )، ودراسي(، التي استخدمت المنهج السيميائ3003ودراسة إسماعيل )

العالقات المتبادلة بجانب المسحي، ( التي استخدمت منهج 3003المنهج التجريبي، ودراسة ربيع )
( KINGERY 3000دمت المنهج المقارن بجانب المسحي، ودراسة )(، التي استخ3010ودراسة يعقوب )
النظرية ( التي استخدمت 3001المنهج التجريبي بجانب المسحي، ودراسة الحاج )التي استخدمت 

 التوليدية.

راسة د معظم الدراسات التي استخدمت استمارة تحليل المضمون، باستثناء الدراسة معهذه  اختلفت .ت
(Al-Sha’r 3003( ودراسة ،)Khamahani 3015 ،)( 3010ودراسة يعقوب،) ( ودراسةKINGERY  

 التي استخدمت صحيفة االستقصاء وهو ما تشابه مع هذه الدراسة. (،3000
خراج العناوين لم تتناول أي من الدراسات السابقة موضوع العوامل المؤثرة في تحرير .ث ي الصحف ف هاوا 

 الفلسطينية اليومية.

 تدخل أّي من، إذ لم مجتمعها وعّينتها الدراسة عن جميع الدراسات السابقة من حيث هذه تختلف  .ج
 الدراسات السابقة القائم باالتصال في الصحف الفلسطينية اليومية ضمن مجتمعها وعينتها.
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معظم الدراسات التي تحّدثت عن العناوين أجنبية، ووفًقا الّطالع الباحث فقد وجد ندرة في الدراسات   .ح
سماعيل )3015(، وعزيز )3003العربية في هذا الجانب باستثناء دراسة "ربيع ) والربيعي ، (3003(، وا 

 (.3003(، وحّجي )3001، والحاج )(3013(، والمجدوب )3010(، ويعقوب )3013)

معظم دراسات العناوين اهتّمت بالكلمات الغامضة المستخدمة في العناوين اإلخبارية، واستخدام الكلمات   .خ
للمعلوم  بناءالمعجمية والوظيفية في العناوين، وبعض الدراسات تناولت اللغة المستخدمة من ناحية ال

والمجهول، والكلمات البسيطة، وهنالك دراسات أخرى تناولت دينامية بناء العناوين، وأخرى أيًضا تناولت 
 لعناوينا مستوى الكفاءة االتصالية للعناوين، في حين تهتم هذه الدراسة بدراسة العوامل المؤثرة في تحرير

خراج  بالصحف الفلسطينية. هاوا 

وبلجيكا،  وهولندا، وقطر، ،، وبغدادمثل مصر، عديد من الدولفي معظم الدراسات السابقة  جرت .د
ندونيسيا، فلسطين  هناك أي دراسة في وليس وأمريكا، ودول أوروبية وغيرها، وتركيا، وباكستان والهند وا 

 ريرالعوامل المؤثرة في تح ستتناولالتي  هي األولىتكون لذا هذا الموضوع، و  عن-الباحثحسب علم -
خراج العناوين  في الصحف الفلسطينية اليومية.ها وا 

ومما سبق يتضح أّن الدراسة جديدة في مجالها وموضوعها وأسلوبها ومجتمعها وعينتها، األمر الذي يدفع 
خراج العناوين نحو البحث في هذا الموضوع؛ للوقوف على العوامل المؤثرة في تحرير لصحف في ا هاوا 

 الفلسطينية اليومية.
 وجه الستفادة من الدراسات السابقة:أ

 الدراسة، وأهدافها، وتساؤالتها، وفروضها. مشكلة لدراسات السابقة في صياغةاستفاد الباحث من ا .أ

سح مب خاصة ذات الصلةدمة في الدراسات السابقة، و التعرف على أهم المناهج واألساليب المستخ .ب
 أساليب الممارسة اإلعالمية.

 استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد نوع الدراسة ومنهجها وأداتها. .ت

د الباحث كثيًرا من الدراسات السابقة في بناء اإلطار المعرفي للدراسة، بما تشمله من معلومات استفا  .ث
 وما تتضمنه من عناوين للكتب والدراسات العلمية. 

الباحث من الدراسات السابقة في تصميم صحيفة االستقصاء، من خالل ما تتضمنه من محاور  استفاد  .ج
 وأسئلة متنوعة.

ائج التي توصلت بالنت، يهالإلتي سيتوّصل انتائج سيستفيد الباحث من الدراسات السابقة في مقارنة ال  .ح
خراجها.في مجالي تحرير  إليها  العناوين الصحفية وا 
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 :مشكلة الدراسة على : الستدللثانياا 
خراج العناوين ل متابعة الباحث لتحريرمن خال في الصحف الفلسطينية اليومية، الحظ أّن هنالك  هاوا 
خراجها،الصحف الفلسطينية اليومية تبايًنا في اهتمام  ا، ويرجع ذلك إلى كثر جاذبية وتأثيرً وجعلها أ بصياغتها وا 

ل على المشكلة، وجرت الدراسة على المحررين استكشافية لالستدال إجراء دراسةإلى وهّو ما دفعه  عّدة عوامل،
 :المفتوحةبواسطة صحيفة االستقصاء، ودراسة على المخرجين بواسطة المقابلة 

 :الدراسة التي أجريت على المحررين
 العاملين في الصحف والصحفيات تضّمنت هذه المرحلة دراسة استكشافية على عينة من الصحفيين

المؤثرة  أهم العوامل، للتعّرف على األربع )فلسطين، والحياة الجديدة، واأليام، والقدس( الفلسطينية اليومية
  : )*(( وكشفت عن النتائج اآلتية1)صحفياا(  41الدراسة )وشملت ، في تحرير العناوين الصحفية

ند مستوى ع إيجابيةالعوامل الذاتية على محرري العناوين بالصحف الفلسطينية اليومية بدرجة تؤّثر  .0
 (.%23.44، بنسبة )(05.0حصائية )إداللة 

توى داللة عند مســــــ محايدةبدرجة بالقيم المهنية  بالصــــــحف الفلســــــطينية اليومية العناوين يتحّلى محررو .9

 (.%20.21، بنسبة )(05.0حصائية )إ

عند  يجابيةإبدرجة  على محرر العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية قيم المجتمع وتقاليدهتؤّثر  .3

 (.%29.24، بنسبة )(05.0حصائية )إمستوى داللة 

عند  ابيةإيجعوامل الجمهور في قرارات محرري العناوين بالصحف الفلسطينية اليومية بدرجة تؤّثر  .4

 (.%21.02، بنسبة )(05.0حصائية )إمستوى داللة 

                                                           

  .02/09/9102إلى تاريخ  09/09/9102( أجريت هذه الدراسة من 1)
 جًدا سلبية اتجاهات إلى تشير %31 من األقل النسبية األوزان. 
 سلبية اتجاهات إلى تشير %21 من أقل - %31 من النسبية األوزان. 
 محايدة اتجاهات إلى تشير %21 من أقل - %21 من النسبية األوزان. 
 إيجابية اتجاهات إلى تشير %21 من أقل - %21 من النسبية األوزان. 
 جًدا إيجابية اتجاهات إلى تشير فوق  فما %21 من النسبية األوزان. 
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 محايدةدرجة ب االنتماءات والجماعات المرجعية على محرري العناوين بالصحف الفلسطينية اليومية تؤّثر .2

 (.%22.22، بنسبة )(05.0حصائية )إعند مستوى داللة 

درجة ب استخدام الصحفيين للوسائل التقنية الحديثة في تحرير العناوين بالصحف الفلسطينية اليوميةيؤثّر  .2

  (.%22.23، بنسبة )(05.0حصائية )إعند مستوى داللة  إيجابية

ستوى داللة عند م إيجابيةالعناوين بالصحف الفلسطينية اليومية بالقيم المهنية بدرجة  ي تحّلي محرر  .2

 (.%24.02، بنسبة )(05.0حصائية )إ

ند مستوى داللة ع إيجابيةلعناوين الصحفية بدرجة االمهني في تحرير  أداء الصحفيينالعوامل على تؤّثر  .2

 (.%24.92، بنسبة )(05.0حصائية )إ

 :الدراسة التي أجريت على المخرجين
 ينالمخرج من عينة مع المفتوحة المقابلة أداة بها استخدم أخرى، استكشافية دراسة الباحث أجرى 

 ر مقننةغي مقابلة أجرى  حيث ،في الصحف الفلسطينية اليومية )فلسطين، الحياة الجديدة، القدس، األيام(
 :(1)اآلتية  بالنتائج وخرج ،مع أربعة مخرجين صحفيين بواقع مخرج من كل صحيفة من صحف الدراسة

 

ها، راجإخ في تؤثر عوامل ه يتم اتخاذ قرار إخراج العناوين في صحف عينة الدراسة؛ وفًقا لعدةأن اتضح
 وأهّمها:

أو تهميشه،  في طريقة إبراز العنوان حًرا ال يمتلك قراًرا في الصحف الفلسطينية اليومية المخرج الصحفي .1
 وضع العنوان.مكان وطريقة حول يعطيه تعليمات كون مدير ديسك التحرير 

ال سيما أّنها  ،بدرجة كبيرة إخراج العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية فيسياسة الصحيفة تؤّثر  .3
 تفرض طابًعا معيًنا على المخرجين.

                                                           

 الدراسة، وهم:صحف  من مخرجين أربعة مع مفتوحة مقابالت الباحث ( أجرى 1)
 (.9102سبتمبر  92فلسطين، محمد أبو زايدة )مقابلة شخصية:  صحيفة في اإلخراج قسم أحمد، رئيس فادي -أ
 (.9102نوفمبر  04إسالم نصار، مخرج صحفي في صحيفة الحياة الجديدة، محمد أبو زايدة )اتصال شخصي:  -ب
 (.9102نوفمبر  02ة )اتصال شخصي: القدس، محمد أبو زايد صحيفة في الفّني القسم عيد،  مشرف صالح -ت
 (.9102نوفمبر  02مخرج في صحيفة األيام، محمد أبو زايدة )اتصال شخصي:  –عصام قمحية  -ث
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، خبرته من خالل الممارسة بشكل أساسيفي الصحف الفلسطينية اليومية يكتسب المخرج الصحفي  .5
ويكتسب تمّيًزا من خالل اجتهاداته في متابعته لطريقة عرض الصحف العربية واألجنبية لعناوينها، 

  ويستفيد من ذلك في الجوانب الفنية.

ّنهم مراقبون ألية اليومية، وين في الصحف الفلسطينالعناتحظى القيم المهنية بأهمية كبيرة لدى مخرجي  .3
   من اإلدارة العليا.

 اليومية.  الفلسطينية الصحف في العناوين مخرجي على وتقاليده المجتمع ال تؤّثر قيم .3

درجة ب هم في قرارات مخرجي العناوين بالصحف الفلسطينية اليوميةتؤثر عوامل الجمهور وردود فعل .3
 .متوسطة

  .الصحف عناوينتؤّثر بدرجة كبيرة في إخراج لوسائل التقنية الحديثة ا .3
وخاصة  ،بالصحف الفلسطينية اليومية تعد المساحة والوقت من أبرز العوامل المؤثرة في إخراج العناوين .1

  عناوين الصفحة األولى.

 :: مشكلة الدراسةثالثاا
خراجها في  تتمثل مشكلة الدراسة في التعّرف على العوامل المؤثرة في تحرير  لصحف االعناوين وا 

ور، والعوامل التي تتصل بطبيعة الرسالة، والخاصة بالجمهالذاتية،  العواملدراسة الفلسطينية اليومية، من خالل 
وتقاليده،  وقيمه المجتمع ، وعواملوعالقات العمل واالنتماءات والجماعات المرجعية، والضغوط المهنية

ات التي يتحّلى بها المحررون والمخرجون، والصعوب أن ينبغي التي المهنية والقيموتكنولوجيا االتصال الحديثة، 
خراجها.  تواجههم ومقترحاتهم نحو تحسين تحرير العناوين وا 

  أهمية الدراسة: : رابعاا
 كفن عناوينال به تقوم أن يفترض الذي بالدور مباشرة تتصل اعتبارات عدة إلى الدراسة هذه أهمية ترجع
 :اآلتية النقاط خالل من األهمية هذه وتتشكل صحفي،

هي األولى من نوعها في فلسطين، التي تتناول العوامل المؤثرة في -حسب علم الباحث–هذه الدراسة تعد .1
خراج العناوين تحرير  الصحف الفلسطينية اليومية.ها في وا 

التحرير  ابتها من جانبيتقدم الدراسة تقييمًا موضوعيًا لفن العناوين وأنواعها وخصائصها وشروط كت .3
 واإلخراج.

خراج العناوين العوامل المؤثرة في تحريردراسة  أهمية تستمد الدراسة أهميتها من .5 ررين عند المحها وا 
 والمخرجين، ومعرفة األسباب الكامنة وراء ذلك.
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 اإلسهام في تحديد سبل النهوض بالعناوين في الصحف الفلسطينية اليومية. .3

والمعوقات التي يتعّرض لها محررو ومخرجو العناوين في الصحف  الضغوطتسليط الضوء على أهم  .3
 الفلسطينية اليومية.

ف وين في الصحمحاولة تقديم مقترحات وحلول تسهم في تحسين ظروف عمل محرري ومخرجي العنا .3
 الفلسطينية اليومية، لصياغة عناوين أكثر مهنية.

ا  : أهداف الدراسة:خامسا
خراج العناوين يتمّثل الهدف الرئيس للدراسة في: التعرف على العوامل المؤثرة في تحرير في الصحف  اهوا 

  ، وقد تّم بلورة هذا الهدف في مجموعة من األهداف على النحو اآلتي:اليوميةالفلسطينية 
تحرير  ين فيواالنتماءات والجماعات المرجعية على الصحفيمدى تأثير العوامل الذاتية  التعرف على .1

خراجها في  .الصحف الفلسطينية اليومية العناوين وا 
صحفيين قرارات العلى وعوامل الجمهور مدى تأثير العوامل التي تتصل بطبيعة الرسالة  التعرف على .3

خراجها في الصحف الفلسطينية اليوميةعند   .تحرير العناوين وا 

خر  علىوعالقات العمل مدى تأثير الضغوط المهنية  التعرف على .5 اجها الصحفيين عند تحرير العناوين وا 
 .الصحف الفلسطينية اليوميةفي 

رير واستخدام الصحفيين للتكنولوجيا في تحتأثير عوامل المجتمع وقيمه وتقاليده التعرف على مدى  .3
خراجها   .في الصحف الفلسطينية اليوميةالعناوين وا 

خرابها أهم القيم المهنية التي ينبغي أن يتحّلى  التعرف على .3 في  جهاالصحفيون عند تحرير العناوين وا 
 .الصحف الفلسطينية اليومية

خراجها ومقترحاتهم نحو  تواجهأهّم الصعوبات التي  التعرف على .3 الصحفيين عند تحرير العناوين وا 
خراجها   .في الصحف الفلسطينية اليوميةتحسين تحريرها وا 

ا:   تساؤلت الدراسة:سادسا
التساؤل الرئيسي للدراسة المتمثل في: "ما العوامل المؤثرة في تحرير  عنإلجابة اإلى تسعى هذه الدراسة 

خراجها في الصحف الفلسطينية اليومية"، ومن هذا السؤال الرئيسي تم اشتقاق مجموعة من األسئلة  العناوين وا 
 الفرعية على النحو التالي:
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خراجها في لصحفيين في تحرير العناوينما مدى تأثير العوامل الذاتية ل .1  ؟نية اليوميةالصحف الفلسطي وا 
خراالصحفيين عند ما مدى تأثير العوامل التي تتصل بطبيعة الرسالة على  .3 جها في تحرير العناوين وا 

 الصحف الفلسطينية اليومية؟ 

خراجها ف ريحر الصحفيين عند تقرارات  علىما مدى تأثير العوامل الخاصة بالجمهور  .5 ي العناوين وا 
 الفلسطينية اليومية؟الصحف 

خراجها في ما مدى تأثير االنتماءات والجماعات المرجعية على  .3 الصحفيين عند تحرير العناوين وا 
 الصحف الفلسطينية اليومية؟  

خراجها في  علىوعالقات العمل ما مدى تأثير الضغوط المهنية  .3 الصحفيين عند تحرير العناوين وا 
 ؟الصحف الفلسطينية اليومية

خراجها  ثير عوامل المجتمع وقيمه وتقاليده علىما مدى تأ .3 ي الصحف فالصحفيين عند تحرير العناوين وا 
 الفلسطينية اليومية؟

خراجها في الصحف الفلسطي في للتكنولوجيااستخدام الصحفيين تأثير  ىما مد .3 نية تحرير العناوين وا 
 اليومية؟

خراجها الصحفيون ما أهم القيم المهنية التي ينبغي أن يتحّلى بها   .1 الصحف ي ف عند تحرير العناوين وا 
 الفلسطينية اليومية؟

خراجها ما أهّم الصعوبات التي يواجهها  .3 ينية في الصحف الفلسطالصحفيون عند تحرير العناوين وا 
 اليومية؟

خراجها تحسين التي يمكن أن تسهم في مقترحات ال أهم ما .10 طينية في الصحف الفلستحرير العناوين وا 
 ؟اليومية

 : فروض الدراسة:اسابعا 
خراجها بين (05.0عند مستوى داللة ) ذات داللة إحصائية ارتباطية توجد عالقة .0  تحرير العناوين وا 

خراج العناوين ، والعوامل المؤثرة في تحريرفي الصحف الفلسطينية اليومية العوامل اتية، و )العوامل الذ هاوا 
التي تتصل بطبيعة الرسالة اإلعالمية، والعوامل الخاصة بالجمهور، والعوامل الخاصة باالنتماءات 
والجماعات المرجعية، والعوامل الخاصة بالضغوط المهنية، وعوامل المجتمع وقيمه وتقاليده، وعوامل 
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لرئيسي ما ثق عن هذا الفرض ااستخدام الصحفيين للتكنولوجيا، والعوامل الخاصة بالقيم المهنية(، وينب
 يلي:

 بين( α = 0.05) داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد الفرض الفرعي األّول: .أ
 .العناوين تحرير في المؤثرة والعوامل اليومية الفلسطينية الصحف في العناوين تحرير

 بين( α = 0.05) داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة الفرض الفرعي الثاني: توجد .ب
 .العناوين إخراج في المؤثرة والعوامل اليومية الفلسطينية الصحف في العناوين إخراج

خراجالعناوين  تحرير في العوامل المؤثرة فيتوجد فروق ذات داللة إحصائية  .9 لفلسطينية في الصحف ا هاوا 
 ا يلي:وبنبثق عن هذا الفرض الرئيسي م وفًقا للمؤهل العلمي، والخبرة في العمل للمبحوثين،، اليومية

خراجهاالعنا تحرير في المؤثرة العوامل بين إحصائية داللة ذات فروق  الفرض الفرعي األّول: توجد .أ  وين وا 
 .العلمي والمؤهل اليومية الفلسطينية الصحف في

عناوين ال تحرير في المؤثرة العوامل بين إحصائية داللة ذات فروق  الفرض الفرعي الثاني: توجد .ب
خراجها في  في العمل. والخبرة اليومية الفلسطينية الصحف وا 

 ثامناا: متغيرات الدراسة:
 وضع الباحث مجموعة من المتغيرات لدراسته، وهي على النحو التالي:

 النوع: وله مستويان، ذكر وأنثى. -0
سنة،  41سنة إلى أقل من  31سنة، ومن  31سنة إلى أقل من  91مستويات، من  ة: وله أربعالعمر -9

 سنة فأكثر. 21سنة، ومن  21سنة إلى أقل من  41ومن 
 ، وبكالوريوس، ودراسات عليا.فأقل دبلوم متوسطمستويات، وهي:  ةثالثالمؤهل العلمي: وله  -3
 ة، والقدس، واأليام.مستويات، وهي فلسطين، والحياة الجديد ةالصحيفة: ولها أربع  -4
سنوات،  01سنوات إلى أقل من  2سنوات، ومن  2مستويات وهي، أقل من  ةالخبرة في العمل: ولها أربع -2

 سنة فأكثر. 02سنة، و 02سنوات إلى أقل من  01ومن 
لضفة االمحافظات الشمالية "، و "غزةالمحافظات الجنوبية "قطاع السكن: وله ثالثة مستويات، وهي    -2

 والقدس. ،"الغربية

 : حدود الدراسة:تاسعاا
خراجها فيهو : الحد الموضوعي -0  الصحف الفلسطينية اليومية. تحرير العناوين وا 
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جراء المسح الميداني خالل الفترة الزمنية الواقعة بينو  صحيفة االستقصاء، وّزع الباحثني: االحّد الزم -9  ا 
 .(م2/4/9102( وحتى )م92/3/9102)

ع والمحافظات الجنوبية "قطا والقدس "الضفة الغربيةالمحافظات الشمالية "حدد الباحث الحّد المكاني:  -3
"، تصدر من ، وفلسطيناأليامالقدس، والحياة الجديدة، و كون صحف الدراسة "غزة" مكاًنا للدراسة، 

 .ويقيم الصحفيون فيها المناطق المذكورة

 : اإلطار النظري للدراسة:عاشراا
 نظرية حارس البوابة التي تعتمد عليها الدراسة. يتضّمن هذا اإلطارو  

اعتمد الباحث في دراسته على نظرية حارس البوابة اإلعالمية، التي تتحّدث عن القائمين والمسؤولين 
عن الوسيلة اإلعالمية، الذين يتحّكمون بمضمون الرسالة المنشورة، "فحارس البوابة هو الشخص المخّول، أو 

 وتع بصالحيات أو نفوذ يسمح له بالتحكم في الرسالة اإلعالمية، بحيث يصبح هصاحب االمتياز والمتم
 .(1)ه، وكذلك تعديلها أو حذف بعض مضامينها لصاحب القرار في تمريرها للمتلقي من عم

وتطرح المدرسة الفرنسية في اإلعالم مفهوًما للقائم باالتصال إذ تطلق عليه لقب "الوسيط" على أساس 
وم بأدوار متعددة، فهو يبحث عن المعلومة ويختار مضمون الرسالة ثم يتوجه بها إلى الجمهور أّن الصحفي يق

 .(2)المتلقي – والجمهور-المصدر–وهو بذلك يؤدي دوًرا تفاوضًيا بين صانع المعلومة 

توجد  ؛هورلى الجمإعالمية حتى تصل ل الرحلة التي تقطعها المادة اإلاه طو أنّ على تقوم فكرة النظرية و 
خبار حتى نه كلما طالت المراحل التي تقطعها األأو  ويخرج،و بوابات يتم فيها اتخاذ قرارات بما يدخل أنقاط 

الة ذا كانت الرسإو عدة أفراد ما أزداد المواقع التي يصبح فيها من سلطة فرد ؛ تعالمتظهر في وسيلة اإل
ال النفوذ الكبير لحراس البوابات في انتقدخال تعديالت عليها وهذا يفسر إستصل بنفس الشكل أو بعد 

 .(3)المعلومات

                                                           

 (.922( مزاهرة، نظريات االتصال )ص1)
 (.932، )صنفسه ( المرجع السابق2)
 (.924صاإلعالم )األسس العملية لنظريات  ( رشتي،3)
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 لمعلومات،امجموعة من حراس البوابة يقفون في جميع مراحل السلسلة التي يتم بمقتضاها نقل وهنالك "
جراء إن حقهم كما أن م إليهمويتمتع هؤالء الحراس بالحق في أن يفتحوا البوابة أو يغلفوها أمام أي رسالة تأتي 

 .(1) على الرسالة التي ستمر تعديالت

دون نباء الذين يزو األنباء وهم مصادر األ يجمعون "الصحفيون الذين وُيعّرف حّراس البوابة بأّنهم 
راد آخرين من الجمهور للمواد فك واهتمام أادر إوهم أفراد الجمهور الذين يؤثرون على  بها،الصحفيين 

 .(2)عالميةاإل

ويمثل القائم باالتصال وحدة التحليل األصغر في اإلجابة عن األسئلة الخاصة بمسؤولية إنتاج الرسائل 
أحد المفاهيم الخاصة بالعالقات التنظيمية داخل المؤسسات اإلعالمية، وهذا المفهوم يمتد  ويعدّ اإلعالمية، 

 .(3)ختلفت األدوار أو المواقع ليشير إلى كل من يعمل في بناء أو تشكيل الرسالة اإلعالمية مهما ا

وهنالك مجموعة من العوامل والقوى التي يتأّثر بها حارس البوابة أثناء ممارسته لمهامه في المؤسسة 
 هي:و اإلعالمية 

 الذاتية للقائم بالتصال: العوامل -2

تلعب الخصائص والسمات الشخصية للقائم باالتصال دوًرا في ممارسة دور حارس البوابة اإلعالمية، 
، (4)مثل النوع والعمر والدخل والطبقة االجتماعية والتعليم واالنتماءات الفكرية أو العقائدية واإلحساس بالذات

رة الفرد ذاته؛ محصلة أو نتيجة لقداإلحساس بالذات الذي ينعكس على ثقة الفرد بنفسه وتقديره ل ويعدّ "
والمجتمع على تلبية حاجات عديدة يتصدرها إحساس الفرد باألمن بأشكاله المتعددة، التي تنتقل بالفرد إلى 

 .(5)مناطق القدرة على التعبير والمشاركة في صنع القرار 

 (6)وهنالك عوامل تجعل القائم بالتصال مؤثراا في إقناع الجمهور، وهي:  

                                                           

 (.920ص) االتصال نظريات ( حجاب،1)
 (.922ص)اإلعالم األسس العملية لنظريات رشتي، ( 2)
 (.023( عبد المجيد، نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير )ص3)
 (.922( مزاهرة، نظريات االتصال )ص4)
 (.949)ص المرجع السابق نفسه (5)
  (.029ص  – 022( عبد المجيد، المرجع السابق )ص6)
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: "ويعتمد قياس مصداقية القائم باالتصال على عنصرين أساسيين هما: الخبرة وزيادة الثقة المصداقية .أ
في القائم باالتصال، ويفسر مفهوم الخبرة بمدركات المتلقي عن معرفة القائم باالتصال لإلجابة الصحيحة 

 لقدرة والذكاءربة واريب والتجعن السؤال أو القضية المطروحة وموقفه السليم منها، وهذه تعتمد على التد
واإلنجاز المهني والمركز االجتماعي والشخص الخبير ه الذي يملك المعلومات الصادقة والحقيقية عن 
الموضوع، أّما الثقة فهي تعني إدراك المتلقي عن القائم باالتصال بأّنه يشارك في العملية بشكل موضوعي 

 ودون تحّيز.
هذه الخاصية موضوعًيا، فقد ركز كثير من الباحثين على محددات  : نظًرا لصعوبة قياسالجاذبية .ب

 خاصة لهذا المفهوم تتمثل في التشابه والتماثل والمودة والحب.
: قد ال يملك البعض المصداقية أو الجاذبية، ولكن يظل لهم التأثير في تغيير اتجاهات قّوة المصدر .ت

 ن إدراكها من خالل سيطرة الفرد وضبه لألمور، وكذلكاألفراد وسلوكهم، وهؤالء يكون لهم القوة التي يمك
دراك المتلقي للضبط والسيطرة يظهر في قدرة  أهميته، باإلضافة إلى قدرته على التدقيق والتمحيص، وا 

 المصدر أو القام باالتصال على تقديم الثواب والعقاب.
 الضغوط المهنية وعالقات العمل: -1

ية التي ينتمي عالمي تؤثر على توافقه مع المؤسسة اإلالت غوطالضلعديد من  القائم باالتصاليتعّرض "
 .(1) ليها والتوقعات التي تحدد دوره في نظام االتصالإ

التي يتعّرض لها القائم باالتصال، خط العمل الذي تنتهجه المؤسسة اإلعالمية  الضغوط"ومن بين هذه 
الذي قد يمثل ضغوًطا على القائم باالتصال، ويحّتم عليه انتهاج فكر مهني معّين، وتتمثل هذه الضغوط 

قائم، لأيًضا في عوامل خارجية وداخلية، ونعني بالعوامل الخارجية موقع الوسيلة من النظام االجتماعي ا
ومدى ارتباط المؤسسة بمصالح معينة، أما العوامل الخارجية فتشمل نظام الملكية، وأساليب السيطرة والنظم 

 .(2)اإلدارية وضغوط اإلنتاج 

 

                                                           

 (.023ص)ونظرياته المعاصرة  االتصالالسيد، و ، ي مكاو ( 1)
 (.944( مزاهرة، نظريات االتصال )ص2)
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 المجتمع وقيمه وتقاليده: عوامل -3

سائل و يؤّثر النظام االجتماعي بقيمه ومبادئه على القائمين باالتصال، فقد يضحي القائم باالتصال أو "
 .(1)"ا بالسبق الصحفي بسبب قيم المجتمع وتقاليدهاإلعالم أحيانً 

 الجمهور: عوامل -4
حاجة شديدة إلى تحديد جمهوره بدّقة، وتصّوره لهذا الجمهور يؤّثر على القائم باالتصال ب"

ه توقعات الرسائل التي يقدمها القائم باالتصال تحددها، "و (2)" من شأنه لقراراته تأثيًرا ال يمكن أن نقل
قائم ل، ويتعين على ااالتصاليجابي في عملية إ، ومن هنا يقوم الجمهور بدور عن ردود فعل الجمهور

 .(3) اكبيرً  اللجمهور يؤثر على قراراته تأثيرً  تصوره باالتصال تحديد جمهوره بدقه، ألنّ 
 تأثير النتماءات والجماعات المرجعية: -5

االنتماء عنصًرا محدًدا من محددات الشخصية، ألّنه يؤثر في طريقة التفكير أو التفاعل مع العالم  يعد"
المحيط بالفرد، كما أّن الفرد يتم وصفه أيًضا من خالل مفهوم الجماعات التي ينتمي إليها مثل الجماعات 

 .(4)ه" التعليمية، واالجتماعية، والوظائفية، والتنظيمات، والسياسية.. إلى آخر 

وتستفيد هذه الدراسة من نظرية حارس البوابة في التعرف على مدى تأثير العوامل الذاتية، والضغوط 
 على االنتماءات والجماعات المرجعية المهنية، والعوامل المجتمعية، والعوامل الخاصة بالجمهور، وعوامل

خراجهم لل الصحف الفلسطينية اليوميةمحرري ومخرجي   ها.عناوين، ومعرفة سبل النهوض بعند تحريرهم وا 

 تها:هجها وأدا: نوع الدراسة ومنحادي عشر
 نوع الدراسة: .0

 ؛اتهاوصف الظواهر والتعرف على عناصرها ومكونب تهتمتصنف هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية التي 
 عن طريق جمع المعلومات والبيانات وتحليلها وتفسيرها بما يتيح تقديم صورة دقيقة وموضوعية عن الظاهرة

لعناوين ا ، واختار الباحث البحوث الوصفية؛ ألنها األقدر على تقديم وصف دقيق للعوامل المؤثرة في تحرير(5)
                                                           

 (.922)صمزاهرة، نظريات االتصال  (1)
 (.942( المرجع السابق نفسه )ص2)
 .(99واألساليب )صعالم: دراسة في النظريات الحصيف، تأثير وسائل اإل( 3)
 (.024( عبد المجيد، نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير )ص4)
 (.900ص) عمر، البحث اإلعالمي: مفهومه إجراءاته ومناهجه (5)
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خراجها   محررو مهايستخد التي الصحفية العناوين أنماط على لتعرفوافي الصحف الفلسطينية اليومية، وا 
 واإلخراجي. التحريري  التصنيف حيث من الفلسطينية الصحف في خباراأل
 :الدراسة منهجا .1

 منهج الدراسات المسحية: .أ
وهو يستهدف تسجيل وتحليل وتفسير الظاهرة في وضعها  اإلعالميمنهج المسح  تعتمد هذه الدراسة على

من خالل مجموعة من اإلجراءات المنظمة  ،بعد جمع البيانات الالزمة والكافية عنها وعن عناصرها ،الراهن
الشق  :وينقسم المنهج المسحي إلى شقين هما ،التي تحدد نوع البيانات ومصدرها وطرق الحصول عليها

التحليلي  هو الشقوالثاني  ،الوصفي الذي يحاول وصف الظاهرة محل الدراسة فيما يعرف بالبحوث الوصفية
 ، وفي إطاره سيستخدم الباحث:(1)الذي يحاول شرح وتحليل الظاهرة محل الدراسة وأسبابها 

 
وهو يعني جمع البيانات من القائم باالتصال في نوعيات وسائل اإلعالم،  مسح أساليب الممارسة: (0أ/

ووصف خصائصه وسلوكه في إطار النظام الكامل للمؤسسة اإلعالمية والمجتمع، وتسجيل هذه البيانات 
 .(2)وتبويبها وتكوين قاعدة معرفية وصفية عن خصائص القائم باالتصال في المؤسسات اإلعالمية

 العالقات المتبادلة:منهج دراسة  .ب

ويسعى إلى دراسة العالقات بين الحقائق التي تم الحصول عليها بهدف التعرف على األسباب التي أدت 
 الباحث: استخدم، وفي إطار هذا المنهج (3)إلى حدوث الظاهرة 

للتعرف على العالقات بين المتغيرات المختلفة في الظاهرة أو مجموعة  أسلوب الدراسات الرتباطية:( 0ب/
 .(4)الظواهر تحت الدراسة 

 أداة الدراسة: .4
"وهو أسلوب جمع البيانات الذي يستهدف استثارة األفراد المبحوثين بطريقة منهجية صحيفة الستقصاء: 

ومقننة، لتقديم حقائق أو آراء أو أفكار معينة، في إطار البيانات المرتبطة بموضوع الدراسة وأهدافها، دون 
ث صحيفة االستقصاء "، واستخدم الباح(5)التدخل من الباحث في التقرير الذاتي للمبحوثين في هذه البيانات 

لجمع بيانات من القائمين باالتصال في صحف الدراسة من محرري العناوين ومخرجيها، للوقوف على 
                                                           

 (.23صالصحافة )بحوث  د،عبد الحمي (1)
 (.022( عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية )ص2)
 (092( مزاهرة، بحوث اإلعالم: األسس والمبادئ )ص3)
 (.024( حسين، بحوث اإلعالم )ص4)
 (.323)ص اإلعالمية الدراسات في العلمي البحث( عبد الحميد، 5)
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خراجه في صحف الدراسة، وقد صمم الباحث استبانتين واحدة  العوامل التي تؤّثر في تحرير العنوان وا 
( سؤااًل 02، وأخرى للمخرجين تضّمنت )( سؤااًل متنوًعا، مغلًقا ونصف مغلق02لمحرري العناوين تضّمنت )

 وحدات. م تقسيم كل واحدة منهما إلى ثالثمتنوًعا مغلًقا ونصف مغلق، وت
 :اوخطوات بنائه ةانوصف الستب .ت
خراجها في الصحف  ةانتهدف االستب .ث إلى التعرف على العوامل المؤثرة في تحرير العناوين وا 

صحيفة  قّسم الباحثت التالية في إعداد االستبانة، إذ الفلسطينية اليومية، وقد اتبع الباحث الخطوا
 االستقصاء الخاصة بالمحررين إلى ثالث وحدات وهي:

، ، والمؤهل العلميوالعمر: السمات العامة والديموغرافية لمحرر العناوين، وتشمل النوع، الوحدة األولى
 والصحيفة، والخبرة في العمل، والسكن.

المؤثرة في تحرير العناوين الصحفية، وتناول فيها الباحث العوامل الذاتية، : العوامل الوحدة الثانية
والعوامل التي تتصل بطبيعة الرسالة اإلعالمية، وعوامل الجمهور، واالنتماءات والجماعات المرجعية، 

يم قوالضغوط المهنية وعالقات العمل، وقيم المجتمع وتقاليده، واستخدام الصحفيين للتكنولوجيا، وأهم ال
 المهنية التي ينبغي أن يتحّلى بها الصحفيون عند تحرير العناوين.

: الصعوبات والمقترحات، وتناول فيها الباحث أهم الصعوبات التي يواجهها الصحفيون الوحدة الثالثة
عند تحرير العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية، ومقترحات يمكن أن تسهم في تحسين تحرير 

 صحف الفلسطينية اليومية.العناوين في ال
 :وهي وحدات ثالث إلى بالمخرجين الخاصة االستقصاء صحيفة الباحث قّسم وكذلك
 ي،العلم والمؤهل ،والعمر النوع، وتشمل العناوين لمخرج والديموغرافية العامة السمات: األولى الوحدة

 .والسكن العمل، في والخبرة والصحيفة،
المؤثرة في إخراج العناوين الصحفية، وتناول فيها الباحث العوامل الذاتية، والعوامل : العوامل الوحدة الثانية

التي تتصل بطبيعة الرسالة اإلعالمية، وعوامل الجمهور، واالنتماءات والجماعات المرجعية، والضغوط 
يم المهنية التي قالمهنية وعالقات العمل، وقيم المجتمع وتقاليده، واستخدام الصحفيين للتكنولوجيا، وأهم ال

 .ينبغي أن يتحّلى بها الصحفيون عند إخراج العناوين

 عند صحفيون ال يواجهها التي الصعوبات أهم الباحث فيها وتناول والمقترحات، الصعوبات: الثالثة الوحدة
 في العناوين اجإخر  تحسين في تسهم أن يمكن ومقترحات اليومية، الفلسطينية الصحف في العناوين إخراج

 .اليومية الفلسطينية الصحف
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 :إجراءات الصدق والثباتعشر:  ثاني
 الستبانة:صدق  -0

"، وقد استخدم الباحث الطرق التالية للتأّكد من صدق (1) اضع لقياسهو على قياس ما  اويقصد به "قدرته
 :االستبانة

 (:الصدق الظاهري لالستبانة )صدق المحكمين .أ
 
، بهدف التأّكد من قدرتها على (2)مجموعة من الخبراء واألكاديميينتّم عرض استبانة الدراسة على ( 0أ/

بداءاإلجابة على تساؤالت الدراسة،   دىوم ألجله، وضعت ما لقياس العبارات مالئمة مدى في آرائهم وا 
 كل طيةلتغ العبارات كفاية ومدى إليه، تنتمي الذي للمحور عبارة كل ومناسبة العبارات صياغة وضوح
 تعديل من وضرورياً  مناسباً  يرونه ما اقتراح إلى األساسية، باإلضافة الدراسة متغيرات محاور من محور
( Likert-Scale) مقياس جانب إلى الدراسة، ألداة جديدة عبارات إضافة أو حذفها، أو العبارات صياغة

حتى وصلت  والفقراتبناًء على ذلك تم تعديل بعض األسئلة و  االستبانة، في المستخدم الخماسي( ليكرت)
 األداة إلى صورتها النهائية.

مبحوثين(  3مبحوًثا( من المحررين، و) 13) شملعلى صحيفة االستقصاء  اقبليً  اأجرى الباحث اختبارً ( 3أ/
من المخرجين، للتأّكد من وضوح األسئلة وسهولة فهمها وقدرة المبحوثين على التعامل معها، بهدف تفادي 

 ارات.العببعض  المصطلحات باالستبانة وتعديل وبناًء عليه تّم توضيح بعضالغموض واألخطاء؛ 

تّم صياغة أسئلة صحيفة االستقصاء بطريقة تمّكن الباحث من التأكد من صدق إجابات المبحوثين، ( 3أ/
( استبانة 021ومن ثم إمكانية استبعاد االستمارات التي احتوت ازدواجية في اإلجابات، حيث تّم توزيع )

( استبانات، إضافة إلى 4( منهم، وبعد المراجعة تّم استبعاد )032على المحررين بغزة والضفة وتّم استالم )
( استبانة على 31تّم توزيع ) استبانة( للتحليل، 090( استبانات غير مكتملة، وبهذا خضعت )01وجود )

 ( استبانة خضعت للتحليل.92المخرجين في صحف الدراسة، وتّم استالم )

 تم تحديد مصطلحات ومفاهيم الدراسة بشكل واضح ودقيق.( 4/أ

 

                                                           

 (.02( عبيدات، القياس والتقويم التربوي )ص1)
 (.9( أنظر الملحق رقم )2)
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 صدق التساق الداخلي: .ب
ويقصد بصدق االتساق الداخلي "مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المحور الذي تنتمي إليه 

 على عينة الدراسة وذلك بحساب معامالت االستبانة"، وقد تّم حساب االتساق الداخلي لفقرات (1)هذه الفقرة 
 االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له.

ّن القيمة (، حيث إ1.12لة عند مستوى داللة )وتبّين الجداول التالية أّن معامالت االرتباط المبينة؛ دا 
قة لما وضعت لقياسه، والجداول (، وبذلك تعتبر فقرات االستبانة صاد1.12االحتمالية لكل فقرة أقل من )

 التالية توضح ذلك:
 ( صدق التساق الداخلي لجميع مجالت العوامل المؤثرة 2.2)جدول 

 ينر في تحرير العناوين الصحفية: من وجهة نظر المحر 

.م  عدد الفقرات الفقرات 
معامل 
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

1.  0.000 0.611 10 تحرير العناوين  فيتأثير العوامل الذاتية  

6.  0.000 0.640 10 تحرير العناوين  فيتأثير العوامل التي تتصل بطبيعة الرسالة  

3.  0.000 0.690 10 تأثير عوامل الجمهور في قرارات محرري العناوين  

4.  0.008 0.239 10 تحرير العناوين  فيتأثير النتماءات والجماعات المرجعية  

2.  0.000 0.632 10 تحرير العناوين  فيتأثير الضغوط المهنية وعالقات العمل  

2.  0.000 0.623 10 تحرير العناوين  فيتأثير قيم المجتمع وتقاليده  

 0.000 0.652 10 تأثير استخدام الصحفيين للتكنولوجيا في تحرير العناوين  .7

 العناوين تحرير في المؤثرة العوامل، و مجاالتال من مجال كل بين االرتباط معامالت (0.0) رقم جدول يبين
 ،(1.12) داللة مستوى  عند دالة المبينة االرتباط معامالت أن يبين الذي للمحور، الكلي والمعدل الصحفية

 (.1.12) من أقل ُبعد لكل االحتمالية القيمة نإ حيث
 

                                                           

 (.29( أبو لبدة، مبادئ القياس النفسي والتقويم التربوي )ص1)
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  المؤثرة العوامل مجالت لجميع الداخلي التساق ( صدق1.2جدول )
 المخرجين نظر وجهة من: الصحفية العناوين إخراج في

.م معامل  عدد الفقرات الفقرات 
 الرتباط

القيمة 
 الحتمالية

1.  0.000 0.746 10 العناوين  إخراج فيتأثير العوامل الذاتية  

6.  0.000 0.773 9 العناوين  إخراج فيتأثير العوامل التي تتصل بطبيعة الرسالة  

3.  0.000 0.664 10 العناوين  مخرجيتأثير عوامل الجمهور في قرارات  

4.  0.008 0.613 10 العناوين  إخراج فيتأثير النتماءات والجماعات المرجعية  

2.  0.000 0.589 10 العناوين  إخراج فيتأثير الضغوط المهنية وعالقات العمل  

2.  0.000 0.748 10 العناوين  إخراج فيتأثير قيم المجتمع وتقاليده  

7.  0.000 0.732 10 العناوين  إخراجتأثير استخدام الصحفيين للتكنولوجيا في  

 إخراج في المؤثرة المجاالت، والعوامل من مجال كل بين االرتباط معامالت (1.2) رقم جدول يبين
 داللة ى مستو  عند دالة المبينة االرتباط معامالت أن يبين الذي للمحور، الكلي والمعدل الصحفية العناوين

 (.1.12) من أقل ُبعد لكل االحتمالية القيمة نإ حيث ،(1.12)
 إجراءات الثبات: -1

يقصد به اختبار ثبات أداة جمع المعلومات للتأكد من درجة االتساق العالية لها؛ بما يتيح قياس ما  
تقيسه من ظواهر بدرجة عالية من الدقة، والحصول على نتائج متطابقة أو متشابهة إذا تكرر استخدامها أكثر 

، أو أجراها الباحث نفسه أو من مرة في جمع المعلومات سواًء من نفس المبحوثين أو من مبحوثين آخرين
 .(1)باحثون آخرون في أوقات وظروف مختلفة 

 ،ين همانفسها بطريقت عينة الدراسةخطوات الثبات على  ى الباحثوللتحقق من ثبات استبانة الدراسة أجر 
 ، وذلك على النحو التالي:التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

 (:)ألفا كرونباخ طريقة التجزئة النصفية .أ

تم إيجاد معامل ارتباط بيرســــون بين معدل األســــئلة الفردية الرتبة ومعدل األســــئلة الزوجية الرتبة لكل بعد 
 Spearman-Brownوقد تم تصحيح معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون للتصحيح )

Coefficient :حسب المعادلة التالية ) 

                                                           

 (.304( حسين، بحوث اإلعالم )ص1)
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أن هنـاك معـامـل ثبـات  (1.3)وقـد بين جـدول رقم  ،معـامـل االرتبـاط (ر)حيـث   معـامـل الثبـات  
اســتخدم طريقة كما و  مما يطمئن الباحث على اســتخدام االســتبانة بكل طمأنينة. ،كبير نســبيًا لفقرات االســتبيان

 فعة ممابين أن معامالت الثبات مرتتألفا كرونباخ لقياس ثبات االســــــــــــــتبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد 
 يطمئن الباحث على استخدام االستبانة بكل طمأنينة.

 كرونباخ ألفا( النصفية التجزئة طريقة) الثبات معامل ( يوضح1.3جدول )
 

 الفقرات م
 عدد الفقرات

كرونباخ 
 ألفا

سبيرمان 
 براون 

 0.688 0.828 70 العوامل المؤثرة في تحرير العناوين الصحفية  .2

 18919 18883 69 العناوين الصحفيةالعوامل المؤثرة في إخراج   .1

قياس ما  ( صادقة فياالستبانةالدراسة ) ةمن نتائج اختباري الصدق والثبات أن أدا  ويستخلص الباحث
وضعت لقياسه، كما أنها ثابتة بدرجة عالية جدًا، ما يؤهلها لتكون أداة قياس مناسبة وفاعلة لهذه الدراسة ويمكن 

 . االستبانة في صورتها النهائيةتطبيقها بثقة، وبذلك تكون 

 مجتمع الدراسة وعينتها:  :عشر ثالث
 مجتمع الدراسة: .0

محافظات  الصادرة فيي الصحف الفلسطينية اليومية القائمين باالتصال ف منتكون مجتمع الدراسة ي
ين في تلك الصحفيوهي: "فلسطين، األّيام، والحياة الجديدة، والقدس"، ويبلغ عدد وقطاع غزة،  الغربيةالضفة 

 هي:وهذه الصحف ، مخرًجا( 50صحفًيا(، وأّما عدد المخرجين فيبلغ ) 130الصحف مجتمعة )
 صحيفة أول وكانت يومية، سياسية صحيفة وهي م،1331 عام القدس صحيفة : "تأسستصحيفة القدس .أ

العام  ومديرها الزلف، أبو محمد الصحيفة امتياز م، وصاحب1333 هزيمة بعد الصدور تعاود فلسطينية
 مدينة في القدس لصحيفة الرئيس المقر الزلف، ويوجد أبو وليد تحريرها ورئيس الزلف، أبو مروان د.

 لمحليةا األحداث وتغطيالفلسطينية،  المناطق جميع في وتوزع القدس، وتعد هذه الصحيفة عائلية،
 مطبوعاتال وتصّنف من أكثر والمضمون، اإلخراج ناحية من المميزة بصمتها ولها واإلقليمية، والعالمية

1

2

ر

ر
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، "ويعمل (1)خاصة  أهمية التجاري  اإلعالن تولي أنها للربح، كما اوتحقيقً  اتوزيعً  الفلسطينية الدورية
 .(2)صحفًيا" 33مخرجين،  3بالصحيفة 

 البداية في وكانت ،10/11/1333 يوم الجديدة الحياة صحيفة تأسستصحيفة الحياة الجديدة: " .ب
 يومية، وتمثل صحيفة إلى 13/1/1333 تاريخ من ابتداءً  تحولت، ثم ا،أسبوعيً  تصدر سياسية صحيفة
 هذاو  كبيرة، ويتقاضى العاملون بها رواتبهم من ديوان الموظفين، بدرجة السلطة الجديدة الحياة صحيفة

 الفرصة جاحإن منطلق من السلطة مع نحن" نصه في أتى الذي للصحيفة التأسيسي البيان من يتضح ما
 في إخالاًل  أو اتقصيرً  نراه ما مع نقف لن أننا غير مستقل، وطني وكيان مجتمع لبناء السانحة التاريخية

 بهدف ةوالمسؤولي الحساسية من عالية بدرجة بالسلطة المتعلقة المسائل نعالج وسوف واآلراء، البنية
 من بداعيةإ كفاءات من االستفادة نهج الصحيفة الوراء، وتعتمد إلى العربة وجر اإلعاقة وليس التطوير،

"، "ويعمل (3)المختلفة  والتعليقات والمقاالت بالموضوعات الصحيفة محتوى  إلثراء الصحيفة؛ مالك خارج
 .(4)صحفًيا" 33مخرجين، و 3بالصحيفة 

: هي صحيفة يومية سياسية مستقلة، تصدر عن "مؤسسة األيام للصحافة والطباعة صحيفة األّيام .ت
والنشر والتوزيع في رام هللا، وهي عبارة عن شركة مساهمة محدودة مقربة من حركة التحرير الوطني 

، حيث انطلقت بجهد طاقم 33/13/1333الفلسطيني فتح، وقد صدر العدد األّول من الصحيفة بتاريخ 
طاقات شبابية واعدة، وتمتلك األّيام مطبعة حديثة تعمل بطاقة عالية وكفاءة ملحوظة، وتشمل مكون من 

الصحيفة على المواضيع السياسية واالقتصادية والرياضية والثقافية، كما تنفرد بنشر مواضيع مختارة من 
 .(6)فًيا"صح 51مخرجين، و 3، "ويعمل بصحيفة األّيام اليومية (5)الصحافة العربية بانتظام" 

 ،محسوبة على حركة المقاومة اإلسالمية حماس شاملة سياسية يوميةصحيفة  وهي: "صحيفة فلسطين .ث
 حيفةالص وحصلت، الربحية المحدودة المساهمة والنشر لإلعالم الوسط شركة عن غزة مدينة فيتصدر 
 الصحيفة ج، وتهدف/11/3 رقم تحت ،3003-3-13 بتاريخ عالماإل وزارة من صدور ترخيص على
 الوضع اسةدر  خالل من الفلسطيني الشعب أبناء لدى والمعرفة التفكير مستوى  رفع في لمساهمةإلى ا

                                                           

 الكتروني(.موقع مركز المعلومات الوطني وفا، الصحف اليومية الفلسطينية )موقع  (1)
 (.9102ديسمبر  2نائب رئيس تحرير صحيفة القدس اليومية، محمد أبو زايدة )اتصال شخصي:  –( محمد أبو خضير 2)
 موقع مركز المعلومات الوطني وفا، مرجع سابق )موقع الكتروني(. (3)
 (.9102ديسمبر  2ي: نائب مدير تحرير صحيفة الحياة الجيدة، محمد أبو زايدة )اتصال شخص –( بشار بريماوي 4)
 ( موقع صحيفة األيام، هوّية األيام )موقع الكتروني(.5)
 (.9102ديسمبر  2مدير تحرير صحيفة األّيام، محمد أبو زايدة )اتصال شخصي:  –( عبد الناصر النّجار 6)
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، (1)ا" مركزيً  احورً م له تشكل التي والقضايا توجهاته معرفة في والتعمق وواعية علمية بصورة الفلسطيني
 .(2)صحفًيا" 53ومخرجين،  1"ويعمل بصحيفة فلسطين 

 

 عينة الدراسة: .7
( من اصحفيً  090عّينة عشوائية بسيطة من محرري العناوين بواقع )على الباحث  اعتمدعينة المحررين:  .أ

القدس، : "أربع صحف ، وهيوالقدس في الضفة الغربية وقطاع غزة جميع الصحف الفلسطينية اليومية
(، 032المحررين، عاد منها )( استبانة على 021ع )، علًما بأّن الباحث وزّ "والحياة الجديدة، واأليام، وفلسطين

( استبانات غير مكتملة، وبهذا 01( استبانات غير صالحة، إضافة إلى وجود )4وبعد المراجعة تّم استبعاد )
إلجراء  ( من مجتمع الدراسة، وهي نسبة مرتفعة%20.9(، بنسبة )090العينة النهائية للمحررين ) تكون 

 السمات العامة للمبحوثين. ضح( يو 4.2) ، والجدول رقمالتطبيقات اإلحصائية
مخرًجا(، من  31هم )والبالغ عددعينة الحصر الشامل للمخرجين الصحفيين الباحث  اعتمد عينة المخرجين: .ب

جميع الصحف الفلسطينية اليومية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وهي أربع صحف: "القدس، 
(، 92( استبانة على المخرجين، عاد منها )31) وّزعحياة الجديدة، واأليام، وفلسطين"، علًما بأّن الباحث وال

وهي نسبة مرتفعة جًدا إلجراء التطبيقات ( %23.3( بنسبة )92العينة النهائية للمخرجين ) وبهذا تكون 
 السمات العامة للمبحوثين. ( يوضح0.4، والجدول رقم )اإلحصائية

 السمات العامة للمبحوثين ( يوضح2.4جدول )
 

 النوع
 المخرجين المحررين

%النسبة التكرار %النسبة التكرار   

 78.6 22 80.2 97 ذكر

 21.4 6 19.8 24 أنثى

 100.0 28 100.0 121 المجموع

 العُمر
 المخرجين المحررين

%النسبة التكرار %النسبة التكرار   

 42.9 12 35.5 43 سنة فأقل 41

 32.1 9 43.0 52 سنة 31الى أقل من  41من 

 25.0 7 12.4 15 سنة 01الى أقل من  31من 

 1.1 1 9.1 11 فأكثر 01من 

 011.1 71 011.1 070 المجموع

                                                           

 ( موقع صحيفة فلسطين اليومية، تواصل معنا )موقع الكتروني(. 1)
 (.9102ديسمبر  2( سمر شاهين، مدير التحرير في صحيفة فلسطين، محمد أبو زايدة )اتصال شخصي: 2)
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 المؤهل العلمي
 المخرجين المحررين

%النسبة التكرار %النسبة التكرار   

 17.9 5 14.2 17 دبلوم متوسط فأقل

 57.1 16 69.1 83 بكالوريوس

 25.0 7 16.7 20 دراسات عليا

 100.0 28 100.0 1120* المجموع

 الصحيفة
 المخرجين المحررين

%النسبة التكرار %النسبة التكرار   

 32.1 9 26.4 32 القدس

 21.4 6 28.1 34 الحياة الجديدة

 21.4 6 24.0 29 األيام

 25.0 7 21.5 26 فلسطين

 011.1 71 100.0 121 المجموع 

 في العملالخبرة 
 المخرجين المحررين

%النسبة التكرار %النسبة التكرار   

 21.4 6 18.2 22 سنوات 0أقل من 

 35.7 10 32.2 39 سنوات 01الى أقل من  0من 

 21.4 6 27.3 33 سنوات 00الى أقل من  01من 

 21.4 6 22.3 27 سنة فأكثر 00

 011.1 71 100.0 121 المجموع

 السكن
 المخرجين المحررين

%النسبة التكرار %النسبة التكرار   

 25.0 7 33.9 41 قطاع غزة

 71.4 20 61.2 74 الضفة الغربية

 3.6 1 5.0 6 القدس

 011.1 71 100.0 121 المجموع
 

 (%02.2) بينما ،الذكور مندراسة؛ ال عينةالمحررين في  من (%21.9) نسبته ماتشير النتائج إلى أّن 
سنة بنسبة  41 من أقل لىإ 31 من العمرية الفئة في أعمارهم تنحصر الذين ، ونسبةإناثعينة الدراسة  من
 الدارسة عينة من (%22.2) نسبته ما أن يعني وهذا ،(%32.2كانت بنسبة ) فأقل سنة 31 والفئة (43.1%)

 ،(%22.0ت )كان المحررين من البكالوريوس شهادة نسبة حملةأّما سنة، و  41 من األقل يةالعمر  الفئة في كانت
 نسبتهم بلغت فقد ؛فأقل المتوسط الدبلوم حملة أما (%02.2) الدراسات العلياحملة شهادة  نسبة بلغت بينما
(04.9%.)  

                                                           

 لم يجب أحد المبحوثين على هذا السؤال * 1
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 الجديدة الحياة ةصحيف ها، بلغت نسبة العاملين فيفي يعملون  التي الصحيفة حسب المحررين نسبةأّما و 
 فلسطين صحيفة وأخيراً  (%94.1) بنسبة األيام صحيفة ثم (%92.4) بنسبة القدس صحيفة ايليه (92.0%)

 01 من أقل لىإسنوات  2 من خبرتهم تنحصر الذين الدراسة عينة من المحررين نسبةوأّما  ،(%90.2) بنسبة
 ،(%92.3قد بلغت ) سنة 02 من أقل لىإ 01 بين ما خبرتهم تنحصر الذين بينما ،(%39.9) بلغت قد سنوات
 الذين الدراسة عينة من المحررين نسبةوأّما ، (%99.3) بلغت سنة 02 عن خبرتهم تزيد الذين نسبة بينما

 مدينة وأما (%33.2بلغت ) غزة قطاع يقطنون  الذين بينما (%20.9) تبلغ قد الغربية الضفة في يقطنون 
  (.%2.1) المحررين نسبة تبلغ فقد القدس

 ، وقد(%90.4) لإلناث بينما (%22.2)الدراسة  عينة من الذكور نسبة وأّما عينة المخرجين، كانت
 الفئة يليها (%49.2) سنة 31 من األقل العمرية الفئة في المخرجين من أعمارهم تنحصر الذين نسبة بلغت

 ما أعمارهم تنحصر الذين نسبة وكانت (،%39.0نسبتهم ) بلغت حيث سنة 41 من أقل لىإ 31 من العمرية
 المخرجين منفقد كانت نسبتهم  البكالوريوس حملة وأّما، (%92.1) سنة 21 من أقل سنة إلى 41 بين
 .(%02.2) فأقل المتوسط الدبلومنسبة حملة و  (،%92.1بلغت نسبتهم ) وأّما الدراسات العليا (22.0%)

 لقدسا بلغت نسبة العاملين في صحيفة حسب الصحيفة التي يعملون بها، فقد المخرجين ونسبة
 بةبنس كل واحدة كانت واأليام الجديدة الحياة صحيفتي ثم (،%92.1) بنسبة فلسطين صحيفة يليها (،39.0%)
 سنوات قد بلغت 01 من وأقل سنوات 2 بين ما خبرتهم تنحصر الذين المخرجين ، وأّما نسبة(90.4%)
 وهي نفس (%90.4بلغت ) سنة 02 من أقل لىإ سنوات 01 بين ما خبرتهم تنحصر الذين بينما (،32.2%)

نسبة  ، وأماسنة فأكثر 02سنوات، وأيًضا نفس النسبة للذين يعملون من  2لخبرة الذين يعملون أقل من  النسبة
بينما الذين يقطنون قطاع غزة  (،%20.4)الذين يقطنون الضفة الغربية قد بلغت من عينة الدراسة،  المخرجين

 .(%3.2)وأّما القدس فقد بلغت نسبتهم  (،%92.1) بلغت نسبتهم

 عشر: األساليب اإلحصائية: رابع
 Statistical Package for thتّم تفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي ) 

Social Sciences) (SPSS):وقد تّم استخدام األساليب اإلحصائية التالية ، 
يستخدم المعياري والوزن النسبي، و إحصاءات وصفية منها: النسبة المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف  .0

 هذا األمر بشكل أساسي بهدف معرفة تكرار فئات متغير ما، ويفيد الباحث في وصف متغيرات الدراسة.
لقياس صدق فقرات االستبانة، وتحقيق  (Person Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) .9

 فرضية الدراسة.
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 معامالت لتصحيح( Spearman-Brown Coefficientيح )معامل ارتباط سبيرمان براون للتصح .3
 االرتباط في التجزئة النصفية.

 ( لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ ) .4
( لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة one- Way ANOVA -اختبار )تحليل التباين األحادي .2

 أكثر من البيانات الترتيبية.إحصائية بين ثالث مجموعات أو 

 :المفاهيم األساسية للدراسة: عشر خامس
 واللبس ضالغمو  إزالة في رغبة الدراسة، هذه في وردت التي المفاهيم بعض وتعريف تحديد الضروري  من
 :تيكاآل وهي للدارس، يحدث قد الذي
 القارئ، تباهان جذب على تعمل الموضوع جوهر تحوي  الفهم سهلة قليلة كلمات "وهي: الصحفية العناوين .1

 بشكل لصفحةا مكونات بين التوازن  تحقيق ضرورة مع العام وشكلها الرئيسية الصفحة عناصر أحد وتعد
 .(1)لوانها"أ أو أحجامها إهمال دون  المستخدمة الحروف حيث من عام

 طينيةالفلس الصحف في العمل بيئة وخارج داخل المهنية والقواعد األسس من مجموعة: المؤثرة العوامل .3
ور، ، والعوامل التي تتصل بطبيعة الرسالة، وعوامل الجمهللقائم باالتصالالعوامل الذاتية  ، وتشملاليومية

 وعوامل المجتمع، وعالقات العمل وتأثير االنتماءات والجماعات المرجعية، وتأثير الضغوط المهنية
خراجها في الصحف الفواستخدام الصحفيين للتكنولوجيا وقيمه وتقاليده،  لسطينية أثناء تحرير العناوين وا 

 اليومية.

 طنيةالو  في أراضي السلطة يومًيابصفة دورية تصدر التي  هيو : يوميةالفلسطينية ال صحفال .5
 ".، وفلسطينبع صحف يومية، وهي: "القدس، والحياة الجديدة، واألّيامالفلسطينية، وهي أر 

 عشر: صعوبات الدراسة: سادس
 :منها صعوبات عدة الدراسة هذه إعداده خالل الباحثواجه 

خراجة الصحفي العناوين العوامل المؤثرة في تحرير تناولت العربية التيوالمراجع  الدراسات نقص .1  ها.وا 

خراجالعناوين الصحفية معظم الدراسات التي تتحدث عن تحرير  .3  كانت أجنبية، وشروط الحصول هاوا 
 عليها أن تدفع مقابل، ما أّدى إلى مواجهة الصعوبات في الحصول على كم كبير من الدراسات األجنبية.

                                                           

 (.42 الصحفي )ص اإلخراج فن ( النادي،1)
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 عشر: تقسيم الدراسة:  سابع
تنقسم هذه الدراسة إلى مقّدمة وأربعة فصول، الفصل األول وهو بعنوان: اإلطار العام للدراسة، وتناول 

أهم الدراسات السابقة، واالستدالل على المشكلة، ومشكلة الدراسة، جية للدراسة، وتشمل: اإلجراءات المنه
طار حدودها، و ، و ومتغيراتها ها،وفروضها، وتساؤالتها، وأهدافتها، وأهمي ا وأداتها، ومنهجه نوعهاالنظري، و ها ا 

 .وصعوباتها وتقسيمهاوعينتها، واألساليب اإلحصائية، والمفاهيم األساسية للدراسة، ها ومجتمع
خراجها، وينقسم إلى ثالثة مباحث: األ الصحفية العناوين تحريرأّما الفصل الثاني فهو بعنوان  ّول وا 

 المؤثرة العوامل لتناو الصحفية، والثالث  العناوين إخراج تحّدث عن الصحفية، والثاني العناوين تحريرويتناول 
خراجها. الصحفية العناوين تحرير في  وا 

ستعرض نتائج الدراسة الميدانية وفروضها، وينقسم إلى ثالثة مباحث، األّول فقد االفصل الثالث:  أّما
خراجها في الصحف الفلسطينية اليومية، والثاني بعنوان: أهم  وهو بعنوان: العوامل المؤثرة في تحرير العناوين وا 

خراجها والص حات تطويرها عوبات التي يواجهونها ومقتر القيم التي يتحلى بها الصحفيون عند تحرير العناوين وا 
 اختبار فروض الدراسة. الثالثفي الصحف الفلسطينية اليومية، والمبحث 

قسيمه إلى وفروضها والتوصيات، وتّم تالميدانية نتائج الدراسة أهم في حين تناول الفصل الرابع مناقشة 
والثالث  ،الميدانية، والثاني مناقشة نتائج اختبار الفروضدراسة نتائج الأهم ثالثة مباحث، األّول بعنوان: مناقشة 

 توصيات الدراسة، ثم قائمة بالمراجع ومالحق الدراسة. 
 
 
 

 



 
 

 
 

 الفصـــل الثاني
خرا الصحفية العناوين تحرير  جهاوا 
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 الفصل الثاني

خراجهاتحرير   العناوين الصحفية وا 
خراجها، استعرض فيه الباحث التحرير الصحفي يتناول هذا الفصل  تحرير العناوين الصحفية وا 

تحرير العناوين الصحفية من حيث الناجح، و  المحرر وصفات واألهداف، واألهمية، من حيث المفهوم،
المفهوم، وتصنيفها الوظيفي والموضوعي، ووظائف العنوان، وقواعد كتابته، ومن يحرره ومتى يحرر، كما 

اإلخراج الصحفي وأهميته وأهدافه، ومدارسه، وصفات تناول إخراج العناوين الصحفية مستعرًضا مفهوم 
بإبرازها،  اصةالخ والعناصر إخراجها، وشروط الشكلي، نيفهاوتص الصحفية، العناوين المخرج، وأهمية إخراج
خراجها، وقد تّم تقسيمه إلى: في المؤثرة إضافة إلى العوامل  تحرير العناوين الصحفية وا 

 المبحث األّول: تحرير العناوين الصحفية

 المبحث الثاني: إخراج العناوين الصحفية

خراجها.المبحث الثالث: العوامل المؤثرة في تحرير الع  ناوين الصحفية وا 
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 المبحث األّول

 تحرير العناوين الصحفية
يتناول الباحث في هذا المبحث مطلبين، األّول يتناول تعريف التحرير الصحفي لغة واصطالًحا، 
وأهميته بالنسبة للصحيفة والفرد والمجتمع والمحرر، ومناقشة أهميته، والتعّرف على صفات المحرر الصحفي 
الناجح، وأّما المطلب الثاني، يستعرض تعريف العنوان لغة واصطالًحا، ومعرفة وظائفه، والتعّرف على 
قواعد كتابته التي تجعله ناجًحا، ومحاولة حصر أنواع العناوين وفًقا لوظيفتها، وموضوعها ومحتواها، والتعّرف 

 ن.على من األجدر في تحرير العنوان الصحفي، ومتى يتم تحرير العنوا

 الصحفي: التحرير: األول المطلب

: التحرير لغة:  أولا
ر ر، والمفعول ُمحرَّ ر، َتْحريًرا، فهو ُمحرِّ َر ُيحرِّ ر الكتاَب وغ، من المادة اللغوية حرر حرَّ يَره: أصلحه حرَّ

حيفَة أو المجلَة: أشرف على إعدادها وأسهم في كتابة مواّدها ر الصَّ د خطَّه، حرَّ  .(1) وجوَّ

ا: ثانياا:  التحرير الصحفي اصطالحا
عملية التحرير الدقيقة التي يخضع لها الخبر، تشبه العملية الجراحية التي تستأصل األورام وترمم 
الجراح حيث يستقيم الجسم سليًما قادًرا على الفعل، وهذه العملية التحريرية ضرورية بسبب عامل السرعة 

، (2)المفاجأة وتحديد الوقت والتنافس على السبق الصحفي الذي تتسم به التغطية اإلخبارية التي تحكمها 
 وللتحرير الصحفي عّدة تعريفات اصطالحية أهّمها:

أّنه إعداد الرسالة اإلعالمية التي تنتقل إلى الجماهير عن طريق إحدى وسائل اإلعالم، بهدف تزويد  -
الناس باألخبار الصحيحة والمعلومات السليمة، والحقائق الثابتة، من خالل عملية عرض فني تساعد 

ذا الرأي ر هالناس على تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكالت، بحيث يعبّ 
 (.3)تعبيًرا موضوعًيا عن عقلية الجماهير واتجاهاتهم وميولهم 

                                                           

 (.422ص) المعاصرة العربية اللغة معجم. وآخرون  ( عمر،1)
 (.930)ص( جواد، فن كتابة األخبار 2)
 (.02( شرف، فن التحرير اإلعالمي )ص3)
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هو الفن الذي يعبر الصحفي من خالله عّما يدور أو يجري في المجتمع من وقائع أو أحداث من   -
 (.1)خالل أشكال فنية تتبع قواعد وأسس معينة ال بد أن يعيها الصحفي جيًدا 

واألحداث المحيطة بنا إلى مادة مكتوبة مطبوعة سهلة الفهم عند جميع  هو فن تحويل األخبار والقضايا -
 .(2)المستويات الثقافية عالية الذكاء والمتوسطة ومحدودة الذكاء 

أّنه العملية اليومية أو األسبوعية، حسب دورية اإلصدار، التي يقوم فيها المحرر الصحفي بالصياغة  -
لمضمون المادة الصحفية، أو المعلومات التي جمعها من  الفنية، والكتابة الصحفية، أو المعالجة

المصادر المختلفة في األشكال، أو القوالب الصحفية المناسبة، والمتعارف عليها، ثم المراجعة الدقيقة 
 (.3)وا عادة الصياغة لها 

حفية ص هو فن تحويل األحداث واألفكار والخبرات والقضايا اإلنسانية ومظاهر الكون والحياة إلى مادة -
مطبوعة ومفهومة سواء عند صاحب الثقافة العالية والذكاء الخارق وصاحب الثقافة المتوسطة والذكاء 
العادي، وعند رجل الشارع الذي يقرأ ليفهم ويعرف، فاألساس في التحرير الصحفي هو اإلفهام أواًل، 

قراءة ثالًثا، القارئ وتشويقه لل والتعريف بما يجري حول القارئ في أرجاء الكرة األرضية ثانًيا، وهو جذب
 .(4)ثم التأثير واإلمتاع واإلرشاد والتوجيه رابًعا 

ويعّرف الباحث التحرير الصحفي بأّنه العملية النهائية التي يجريها المحرر على المادة الصحفية من 
ضافة قبل نشرها للجمهور، بحيث تصبح سهلة الفهم ومشوقة وجذابة.  تعديل، وحذف، وا 

 : أهمية التحرير الصحفي:ثالثاا
خراجها، الصحيفة تكوين في األّول الركن هو الصحفي التحرير يعدّ   ورواجها، جاحهان في واألساس وا 
در ما يكون ق فعلى ونجاحه، التحرير لجودة نتيجة هو إنما تحققه نجاح وكل أواًل، التحرير هي فالصحيفة

بالصحيفة من تقدم في فن التحرير، يكون رواجها وانتشارها بين الناس ويكون نجاحها في تبليغ رسالتها، 
 .(5)ويزيد من عدد قرائها يوًما بعد اآلخر، ويكسبها سمعة طيبة وثقة بشخصيتها في الداخل والخارج 

                                                           

 (.2( إبراهيم، فن التحرير الصحفي بين النظرية والتطبيق )ص1)
 (.92( البردويل، الصحافة وفن التحرير الصحفي )ص2)
 (.29( مصطفى، تكنولوجيا الفن الصحفي )ص3)
 (.99( زارع، فن التحرير الصحفي )ص4)
 (.04-03ص) الصحفي التحرير فن في حديثة اتجاهات ( خليفة،5)
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ويتيح التحرير الصحفي وصول الرسالة اإلعالمية إلى القراء، وبدونه لن يكون هنالك رسالة، ولن 
يحدث اتصال، وتكتمل به عملية التوصيل إلى القارئ، وليس باألجهزة المادية أو وسائل النقل ألنهم يمثلون 

أثر،  ن تحرير لن يكون لهاأدوات تنقل الرسالة المكتوبة، وهذه الرسالة تمثل جوهر عملية االتصال، ودو 
 .(1)وتساعد في توصيل معنى الصورة الصحفية للقارئ 

ويعطي التحرير الصحفي الصحيفة مسوًغا لوجودها وصدورها كجهاز نشر يصدر يومًيا أو دورًيا، 
ويدل على الصحيفة ويجعل لها ذلك الطابع الذي تعرف به وسط غيرها، ويؤثر على توزيعها، ويدافع عن 

وعن وجودها ويشجعها على الوقوف على قدميها في حلبة المنافسة، ويميل التحرير الجيد على  الصحيفة
االحتفاظ بثقة القارئ وبنظرة التقدير من المعلن واحترام المستهلك، وتدعيم ركن مهم من أركان العمل 

 للقراء، كما أّنه اًل الصحفي وهو العمل بروح الفريق، ويعني حرص الصحيفة على اللغة العربية وتقديًرا كام
يجذب اهتمامات الباحثين والمؤرخين لدراسة مواد الصحيفة؛ مما يسفر عن فوائد عديدة تتيح للصحيفة فرص 

 .(2)التقدم والتطور ومجاالته، كما أّنه يسّهل النقل عن الصحيفة والترجمة واعتبارها مصدًرا للمعلومات 

ية سطتها يتم تهذيب أو صقل عمل المحرر، فاألخطاء اإلمالئالعملية التي بوابمثابة وعملية التحرير تعد 
ويتضح لنا موقع التحرير الصحفي من عملية االتصال، حين يتوّلى المحرر ، (3)والنحوية يتم تصويبها 

 . (4)وضع رسالته في شكل معين، أو صيغة محددة من الرموز أو الكلمات، لتنشر في صحيفة أو مجلة

ر الصحفي مهم للقّراء نظًرا لدوره في توصيل رسالة الصحيفة لهم، ونقل األحداث ويرى الباحث أّن التحري
بشكل مهني ودقيق ومفهوم ومشّوق إليهم؛ مما يجعل الصحيفة مصدًرا معتمًدا لهؤالء القّراء، ويعطيها أهمّية 

شباع حاجاتهم من المعلومات، األمر الذ يد ثقتهم ي يز أيًضا لحرصها على إرضاء ذوقهم وتلبية رغباتهم وا 
بها، وهو ما يجعله أيًضا مهًما للمحرر الذي يستوجب عليه أن يكون ذا كفاية في عمله، ويرتقي بذاته 

 وخبراته، ويرتقي من خالله إلى مراكز مختلفة في الصحيفة، ويجعله مشهوًرا عند القراء.
 

                                                           

 (.49( أدهم، األسس الفنية للتحرير الصحفي العام )ص1)
 (.22-49( المرجع السابق نفسه )ص2)
 (.922( راي تيل، تيلور، مدخل إلى الصحافة )ص3)
 (.02( شرف، األساليب الفنية في التحرير الصحفي )ص4)
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 رابعاا: أهداف التحرير الصحفي: 
يهدف التحرير الصحفي كعملية صحفية فنية، وكخطوة من خطوات إصدار الصحيفة إلى جعل النص 
الصحفي )الخبر أو الموضوع( يتناسب مع سياسة الصحيفة، وتحري األخطاء التي قد ترد في الحقائق 

ة حالهجاء( وتصحيحها، وجعل النص الصحفي يتناسب مع المسا-العواصم-األسماء-والمعلومات )األرقام
حيائها،  المحددة له، وتبسيط وتوضيح وتصحيح لغة النص الصحفي، وتوضيح معاني النص الصحفي وا 
ومراجعة النص الصحفي من أجل التأكد من الموضوعية المنطقية، وتعديل لهجة النص الصحفي عند 

بي بين و الضرورة، وجعل النص الصحفي يروق لقارئ الصحيفة، وخلق نوع من الهارمونية والتناغم األسل
النصوص )المواد أو األخبار والموضوعات( الصحفية المختلفة التي تنشرها الصحيفة، وتسهيل عملية 

 .(1)اإلخراج الصحفي 

وهذا يعني أّن الهدف األساسي من التحرير الصحفي هو إيصال رسالة منّقحة وواضحة لجمهور الوسيلة 
رشاده على النحو المطلوباإلعالمية، حتى تجلب أكبر قدر منهم لمتابعتها عن كث قناعه وتوجيهه وا   .ب، وا 

ا: صفات المحرر الناجح:   خامسا
التي ما زالت إلى يومنا هذا تشكل السمات األساسية للمحرر الناجح، هنالك مجموعة من 

الخصائص الرئيسة التي يتميز بها المحرر المتمرس عن سواه، ولكن ينبغي التأكيد أّن كل محرر ينظر إلى 
ذي أمامه وفق منظاره الخاص، وال يوجد في عالم الصحافة محرران متطابقان، فعملية التحرير هي النص ال

النزعة اإلنسانية، مثل ضرب من الفن والمهارة والنظرة النافذة، ومن أهم الخصائص للمحرر الناجح، 
العمل  والقدرة على التعاطف، والفراسة، وسعة الصدر، والخيال، والفكاهة، وعقل متوازن ومنتظم، والهدوء،

في جّو من السرعة واإلثارة ولكن بدقة، وسرعة البديهة، واليقظة والحماس والجدية الموجهة بشكل صحيح، 
والقدرة على استيعاب الحقائق والتحليل، وقابلية التكيف، والمقدرة على رؤية األشياء بعين القارئ، والحكم 

رفة مبادئ قانون التشهير وازدراء المحاكم ومعرفة حقوق القائم على المعلومات الدقيقة والحصافة، ومع
 .(2)النشر، واللياقة البدنية والتحمل، وروح الجماعة، ألّن الصحيفة نتاج فريق عمل 

                                                           

 (.3د والمجالت )ص( عبد المجيد، وعلم الدين، فن التحرير الصحفي للجرائ1)
 (.934األخبار )ص كتابة فن ( جواد،2)
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وباإلضافة إلى ما سبق يحتاج المحرر إلى تطوير قدراته باستمرار وأن يّطلع على آخر المستجدات 
لمعرفية، ويتحّمل ضغط العمل في مختلف الظروف، فالصحافة مهنة أواًل بأول، وزيادة حصيلته الثقافية وا
 المتاعب، تحتاج إلى صبر وجلد.

 الصحفية العناوين تحرير: الثاني المطلب

: العنوان لغة:  أولا
 َعنًّا، أَُعنُّهُ  اْلِكَتابَ  َنْنتُ عَ  ُيَقالُ . َوَأْظَهُرهُ  ِفيهِ  َما َأْبَرزُ  أِلَنَّهُ ؛ اْلِكَتابِ  ُعْنَوانُ  نقول عنَّ  اللغوية المادة من
ُنهُ  َوَعنََّنُتهُ  َوَعْنَوْنُتُه، َذا. َتْعِنيَنا أُِعنِّ ْنُه  ُقْلتَ  َأَمْرتَ  َواِ   .(1)َعنِّ

ا:  ثانياا: العنوان اصطالحا
إذا كان العنوان يتوّلى جذب أنظار القارئ إلى المادة الصحفية، فإّن طريقة تحريره والطريقة الفنية التي يتم 
إبرازه بها تحددان إلى حد كبير حجم اهتمام الصحيفة بالخبر ومدى مقروئيته، ويخبر العنوان؛ القراء بسرعة 

  :أهّمها اصطالحية تعريفات عّدة الصحفي وللعنوان، (2)عن مضمون الخبر بصفة عامة أو أهم زاوية فيه 

السطر أو مجموعة السطور التي جمعت بحروف كبيرة لتسبق موضوًعا أو قصة خبرية، وتلخص هذا  -
الموضوع أو القصة الخبرية، ويشمل كل الوحدات التي تسبق صدور األخبار والموضوعات التي تنشر 

 .(3)عنها الصحيفة 
تقان كتابته، وهو آخر شيء يكتب في  - أّول شيء تقع عليه عين القارئ، ولذلك ال بد من االهتمام به وا 

 .(4)الخبر وال بد أن يكون مناسًبا 
ونقاًل عن ريفرز يعّرفه خزعل، بأّنه رسالة موجزة ذات مضمون مهم إليصال المعلومة إلى المتلقي،  -

ة تابعة تفاصيل الخبر أو االستغناء عنه كلًيا، وهو البوابلجعله يقرر ما إذا كان عليه أن يستمر في م
األولى التي يعتمد على جاذبيتها في التشويق إلظهار مدى أهمية الخبر بالنسبة للجمهور، وبالتالي 

 .(5)استقطابه ليواصل االستماع لنشرة األخبار حتى آخرها 

                                                           

 (.02ص) اللغة مقاييس معجم ( الرازي،1)

)2( Wilson, C, Orsini, M. Chapter Ten Editing (P.18) 

 (.029-020( حمزة، المدخل في فن التحرير الصحفي )ص3)
 (.21( إبراهيم، فن التحرير الصحفي بين النظرية والتطبيق )ص4)
 (912والموضوعية )ص التوظيف بين الدولية اإلذاعات في األخبار تحرير فن خزعل،( 5)
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 المقالة عنه تحدثست ما بداية يعرض قصير وتعّرف شبكة البي بي سي العنوان الصحفي بأّنه "تلخيص -
 اإلخبارية حفالص في إخبارية مقالة كل فوق  يظهر الذي هو أو التلفزيوني البث في أو الراديو في سواء
 .(1)اإللكترونية  المواقع أو

 ّنهمايك أورسيني، يعرفان العنوان في كتابهما المعنون بـ"التحرير" بأوأّما الكاتبان الكنديان كارل ويلسون  -
فاصيل باقي الت لقراءة القراء وتسعى إلى جذب انتباه المادة اإلخبارية، "الجملة التي تلّخص محتوى 
 .(2)الداخلية في المادة الصحفية 

ّضح ، العنوان بأّنه "جملة تظهر فوق المواد اإلخبارية، وتو ويعّرف الكاتب الهولندي تيون أدرينس فانديجك -
 .(3)هذه الجملة الموضوع الرئيس للنص، وتلّخص المادة اإلخبارية كاملة" 

أّما الكاتبة البريطانية كولين كوتر، قد عّرفت العنوان الصحفي على أّنه "مجموعة من المعلومات المعبرة  -
 .(4)" للعناوينبكلمات صغيرة باستخدام حجم خط مخصص 

وهنالك مجموعة من النقاط رّكزت عليها التعريفات، أهّمها: أّن العنوان رسالة موجزة عن المادة اإلخبارية 
تصاغ بجملة قصيرة توضع أعلى الخبر في سطر أو مجموعة سطور، وعادة تكون آخر ما يكتب أثناء 

ه يقرر ما ألولى التي تقع عليها عين القارئ لجعلالعملية التحريرية؛ وبالتالي يكون العنوان بمثابة البوابة ا
إذا كان عليه أن يستمر في متابعة تفاصيل الخبر أو االستغناء عنه كلًيا، ويخصص حجم خط معين لكتابة 

 العناوين وتمييزها عن باقي المتن.

 ثالثاا: وظائف العنوان:
العنوان هو ملّخص الموضوع، ولكن العنوان الذكي هو الذي ال يدع القارئ يأخذ منه كل معلوماته، 
والمفروض في العنوان أن يجذب القارئ ويقدمه لقراءة الموضوع كله، ولهذا فكتابة العنوان فن وخبرة ودراسة 

وبالتالي يرى البعض أن العنوان ، (5)ومعايشة، وقد خصصت صحف كثيرة "سكرتير تحرير" لكتابة العناوين فقط 
 . (6)من أهم وسائل النجاح ألي صحيفة 

                                                           
)1  ( BBC, The Language of The Media, )P.1(. 

)2( Wilson, C, Orsini, M. Chapter Ten Editing (P.18). 

)3  ( Dijk, T. News as Discourse )P.35). 

)4  ( Colleen, C. News Talk: Investigating the Language of Journalism )P.26). 

 (.093ص) ( صبحي، الجورنال من الصفحة األولى للصفحة األخيرة5)
 (.21الكبرى )ص الصحف تحرير فن ( فهمي،6)
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 ام، سواءبشكل ع الصحف أو الجريدة أو المقالة أو القصة عن انطباًعا للجمهور العناوين الصحفية وتعطي
، وهناك عّدة وظائف تبرزها العناوين منها تلخيص األنباء، (1)الجمهور  بين ال أم هذا االنطباع ناجًحا أكان

براز أجزاء العناوين والتصاميم بشكل واضح، وتحويل المشاهد إلى قارئ   .(2)وتبويب العناوين المهّمة، وا 

ذا كان العنوان هو أّول ما يطالعه القارئ في الخبر، فإّنه آخر ما يحرره الصحفي في الخبر،  وا 
ن يكون العنوان آخر ما يكتب في الخبر، وذلك حتى يستطيع المحرر انتقاء الزاوية المناسبة إذ يفّضل دائًما أ

التي تهم أكبر عدد من القراء وتقدم لهم ملخًصا سريًعا لمحتواه، إذ يتولى العنوان جذب أنظار القراء إلى 
ل القراء على قراءة بها، إذ يقب الخبر وبالتالي يجب االهتمام بطريقة تحريره والطريقة الفنية التي يتم إبرازه
 .(3)األخبار ذات العناوين الواضحة والمثيرة وكبيرة الحجم والمطبوعة باأللوان 

ويتطّلب تحرير العناوين وصياغتها استخدام الكلمات البسيطة القريبة من أفهام القّراء، واالبتعاد 
لقراء مما ا علىلى إضعاف تأثير العنوان عن الكلمات غير المألوفة لديهم، حيث تؤّدي الكلمات الطويلة إ

يدعوهم إلى تجّنبها، فالكلمات القصيرة أقوى في تأثيرها من الكلمات الطويلة، وهذه المسألة تحتاج بالطبع 
إلى قدر كبير من اإلبداع واللغة الخالقة، فالعنوان الناجح يشّكل عنصًرا أساسًيا في نجاح الجريدة، لذلك 

 .(4)المبهمة والغامضة ألّن القارئ ال يشتري الجريدة لكي يفك الطالسم  ينبغي تجّنب العناوين

 األخبارالعاجلة، و  أثناء صياغتها لألخبار أهميتها وهنالك أهمّية كبيرة للعناوين، حيث تكمن
 عابر لحدث عنوان أي يأخذه الذي الواسع المسمى من أكثر القريب الماضي وأخبار بالمستقبل المهتمة

 .(5)محتمل ينتهي تأثيره فور نشر الخبر 

وتعد العناوين بمثابة النوافذ التي نطل منها على الصحف، ولهذا تحمل مهاًما من أبرزها أن يكون 
العنوان أو العناوين المصاحبة للنص اإلخباري إجابة عن أداة أو عن بعض أدوات االستفهام المهّمة المتصلة 

                                                           
)1( Marcinkeviciene, R. The limits and peripheries of the genre (P.176). 

 (.22الخبر في وسائل اإلعالم )ص( الدليمي، 2)
 (.911ص) المعلومات عصر في الصحفي التحرير وعبد الرحمن، ( نصر،3)
 (.20( الحسن، إخراج الصحف والمجالت )ص4)

)5( Simon, V. The grammar of headlines in the times 1870-1970. (P.14). 
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صادق الداللة على الخبر الذي يصاحبه وأال يكون مبالًغا لحقائقه، ويكون  بوقائع النص اإلخباري وأن يكون 
 .(1) واضًحا يستطيع القارئ استيعابه، وعدم تكرار للكلمة الواحدة داخل العنوان الواحد

وتعمل العناوين على جذب انتباه القارئ وحثه على قراءة المادة اإلخبارية، ويمكن تسمية هذه 
، كذلك تؤدي دور اإلعالن (2)الوظيفة بالتحفيزية للعناوين اإلخبارية، ويمكن للعناوين أن تؤّثر في رأي القارئ 

رئ بصورة سريعة ودقيقة عن ، وتخبر القا(3)عن الصحيفة والترويج لها، وذلك لمنافسة الصحف األخرى 
 .(4)محتوى المادة الصحفية، وتعمل على إثارة اهتمام القارئ لقراءة المادة الصحفية 

وهذا يعني أّن الوظائف التي يحققها العنوان قد ترفع من سقف الصحيفة في سوق منافستها بين  
لتي ا جاذبيةال تحريرها على صفةالصحف األخرى، أو تهوي بها أرًضا، ال سّيما إن اعتمدت العناوين بعد 

برازها للحقائق  المصاحبة الصحفية المادة جمود كسر على تساعد له، واستخدام المفردات المألوفة، وا 
 المصاحبة للنص، وتعطي للقارئ المتعّجل جرعة مكثفة من األخبار في بعض كلمات يقرأها، وقد تفتح

 العناوين شهية قارئ آخر لمواصلة القراءة.

 ا: قواعد كتابة العنوان:رابعا 
ُرغم أّن محرر العناوين يعمل دون أن يظهر في األضواء، فهو عندما يصوغ عنواًنا جيًدا يقف في 
مصف الفنان المبدع، فهو يستطيع أن يروي قصة بأكملها بكلمات، وهو يعرف أّن المفروض في العنوان 

ا إلى ن يعلن حقائقه الرئيسة، وهو يسعى جاهدً تحقيق مطلبين: جذب انتباه القارئ إلى المادة الصحفية، وأ
 .(5)أن يجعل كل عنوان يتدّبره يحقق هذين الشرطين 

 الجريدة، يف ثمين عنصر هو القصة، بقراءة وا غراءه القارئ  جذب يستطيع الذي العنوان كاتب يعدّ و 
 .(6)بها  التفريط عدم على جريدة أي تحرص موهبة شك بال وهو

 في تبعهات تم التي المثالية المالمح أحد اإلخبارية العناوين في القليلة الكلمات استخدام ويشّكل
 واختيار وي النح والتركيب العناوين تصميم إلى باإلضافة القارئ  انتباه جذب على تعمل التي العناوين

                                                           

 (.002( الدليمي، التحرير الصحفي )ص1)
)2( Reah, D. The Language of Newspaper (P.51).  

 (.092( الشمسي، صناعة الخبر الصحفي )ص3)
)4( Schneider, K. The Emergence and Development of Headlines in English Newspapers (P.24). 

 (.922( فريزر بوند، مدخل إلى الصحافة )ص5)
 (.22والقضايا، والمهارات، والدليل )ص( حداد، في الكتابة الصحفية، السمات، واألشكال، 6)
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 على ينطبق اإلخبارية، وذلكللمواد  اختياره في على القارئ  التأثير في مهًما دوًرا تؤدي الكلمات، مما يجعلها
 كسب في وينالعنا وظيفة بجانب اإلخبارية الصحف بيع وراء السبب هي تعد التي األولى الصفحة عناوين
 الدورة لىع مباشًرا تأثيًرا األولى الصفحة عناوين تعطي للصحف، لذلك المستهلكين من ممكن عدد أكثر

 .(1)اإلخبارية  للصحف اليومية

 لتلخيص لكلماتا من بقليل العنوان حيث يكتب التناقضات من عملية الصحفية العناوين كتابة وتعدّ 
 طاءأو إع الموضوع عن الهروب القراء دون  انتباه جذب اإلخبارية العناوين على يجب كما طويلة قصة

 وذلك احذف تفاصيله دون  القصة تعكس أن العناوين على كما يجب الرئيس، النص يوصلها لن معلومات
 شحذ من طويلة ساعات بعد معدودة بدقائق العنوان كتابة يتم حيث الكتابية للقواعد العناوين كاتبي باتباع
 .(2)القصة 

ويعّد العنوان بمثابة بداية معركة الصحيفة، لتشّق طريقها إلى التوزيع، وعلى البداية يتوّقف الكثير، 
ويمكن القول إّن كل القّراء يقرأون كل العناوين، ولكن ليس كل القراء يقرأون كل الموضوعات، وصناعة 

ية التي اء واهتماماتهم، واألرضالعناوين تحتاج إلى خبرة وذوق ومقدرة على االستخالص وتفهم نفسية القر 
سيتحرك عليها العنوان، أي المناخ الذي سينطلق فيه، وصناعة العنوان تحتاج أيًضا إلى أن يكون صانع 

 .(3)العنوان واللغة عماًرا، أي يكون متحكًما في اللغة بحيث تطيعه بغير عناء 

ن وموجزة واضحة رسالة على اإلخبارية العناوين تحتوي  أن ويجب  الهتمام،ل مثيرة تكون  أن أمكن وا 
 شيء وقفهي حتى الصفحة، وأسفل أعلى في بسرعة عيناه تتحّرك الذي بها، القارئ  اهتمام شرارة إلشعال
 .(4)انتباهه  يجذب

ومن أبرز القواعد الخاصة بكتابة العنوان الصحفي، هي التي تتعلق بتقسيم العنوان على أكثر من 
سطر أو ما يطلق عليه البعض تمزيق العنوان، ومن أبرز القواعد: استخالص العنوان من الكلمات المفتاحية 

الواردة في  مات والتعبيراتالتي يتضّمنها النص االخباري، وعدم المبالغة في تأكيده، ويمكن استخدام الكل
الخبر في كتابة العنوان إذا كان ذلك ضرورًيا، ولكن يجب تجنب إعادة المقدمة في العنوان، وتجنب استخدام 
العبارات المنفية في العنوان إاّل إذا كان الخبر يتطّلب ذلك، ويفضل استخدام فعل في السطر األّول من 

                                                           
)1( Lucie, B. Headlines and Subheadlines in Newspaper Reporting. (P.10). 

)2( Chris R.  Editing Across Media (P.99-100).  

 (.22( ناجي، الخبر الصحفي )ص3)
)4( Crystal, D. Investigating English Style (P.409). 
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الحفاظ على الحياد وعدم التعبير عن الرأي في العنوان، وكذلك  سطور العنوان، ويجب على محرر العناوين
أن يتأّكد و استخدام كلمات وتعبيرات واضحة ال لبس بها وكلمات قصيرة وبسيطة، االلتزام بقواعد اللغة، و 

عدم تركيز المحرر على وجهة نظر ثانوية في العنوان وا همال النقطة المحرر من أن عنوانه سهل القراءة، و 
 .(1)تجّنب المبالغة في العنوان، فالعنوان ال بد أن يبنى على الحقائق الواردة في الخبرسية، و األسا

ويفضل استخدام الفعل المضارع في صياغة العنوان، والحكمة في ذلك هي أن يشعر القارئ بأنه 
حقيقة في  ، وكذلك أن يتضّمن العنوان أهم(2)يعيش في جو الموضوع أو الحادث الذي تنشر عنه الصحيفة 

أن يكون مفيًدا يدل على معنى الخبر في أقل عدد من الكلمات، ، والخبر، ويعّبر عن أكثر األحداث إثارة
أن يبتعد عن التهويل أو التقليل وأال يستخدم ، و(3)ويجيب عن أحد األسئلة الستة المعروفة أو بعضها 

ظهار أّي شبهة للرأي فيه، حتى ال يفقد صدقه ، وأن يبتعد عن إ(4)األسئلة قدر اإلمكان في كتابة العناوين 
 .(5)ويفقد موضوعيته 

والعنوان الناجح هو الذي يجذب انتباه القّراء إلى أخبار يمكن تجاهلها بدونه، وقد ال يكون للخبر الرئيس  
 .(6)على الصفحة األولى أي تأثير يذكر إذا فشل عنوانه في بيع الصحيفة عن طريق جذب انتباه القّراء 

أمكن، وتجّنب العبارات  وعلى محرر العناوين تجّنب استخدام اللهجة العامية في العنوان ما 
 في لكينونةا أفعال صيغة استخدام وعدم اإلخبارية، العناوين في والتنكير التعريف أدوات وا همال المهجورة،
ن أكثر من الالزم، واستخدام ، وتجّنب التحريف تماًما مع عدم محاولة تبسيط العنوا(7)اإلخبارية  العناوين

 التعريف أدوات بعض من التخلص طريق عن العنوان اختصار، و (8)كلمات وتعبيرات واضحة ال لبس فيها 
 كلمات ختياراو  العنوان، في إلظهارهم الكبيرة أهميتهم عدم حال في وذلك والضمائر، الجر وأحرف والتنكير
  .(9)قوية تجبر القارئ على تناول الصحيفة وقراءة ما بداخلها من أخبار  وأفعال محددة

                                                           

 (.942-942الرحمن، التحرير الصحفي في عصر المعلومات ص( نصر، عبد 1)
 (.024-023( حمزة، المدخل في فن التحرير الصحفي )ص2)
 (.21( إبراهيم، فن التحرير الصحفي بين النظرية والتطبيق )ص3)
 (.030( الحتو، مناهج كتابة األخبار اإلعالمية وتحريرها )ص4)
 (.922( أبو زيد، فن الخبر الصحفي )ص5)
 (.910( نصر، عبد الرحمن، المرجع السابق نفسه )ص6)

)7  ( Williams, P. 8 grammar rules for writing newspaper headlines (Website).  

)8( Wilson, C, Orsini, M. Chapter Ten Editing (P.18) 

)9( Simon, V. The grammar of headlines in the times 1870-1970 (P.46) 
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ومن القواعد المهّمة أيًضا أن يتضّمن العنوان المصاحب للنص الخبري، خالصة الشكل التحريري 
برازها عن طريق جمعها أو كتابتها بحروف أكبر من حروف النص، ويعلو  الخبري، وأهم حقيقة فيه، وا 

أهمية و  النص المصاحب له بهدف جذب انتباه القارئ لقراءة النص الصحفي الخبري، كما يتناسب حجمه
الموضوع الذي يصاحبه، والمساحة التحريرية التي يشغلها، ويطابق مضمونه السياسة التحريرية للصحيفة 

، وعلى العنوان أن يشمل أهم حقيقة في الخبر، وأكثر األحداث إثارة في الخبر، وأهم عنصر (1)المنشور بها 
 .(2)ناصر يتضمنه الخبر مثل عناصر الشهرة أو الصراع أو غير ذلك من الع

يقّدم مادة  نأ وعلى الصحفي أن يأخذ جميع القواعد السابقة بعين االعتبار ويعمل بها، حتى يستطيع
نقطة  آماله، خاّصة أّن العنوان بمثابة تخيب أن جمهور الصحيفة دون  إلى يبرزها صحفية مستهلة بعنوان

يفة إلى ال قواعد؛ قد يعّرض الصحتماس بين القارئ والصحيفة بحد ذاتها، فكتابة عنوان صحفي ركيك وب
ّن الصحفي بالهين؛ بال قيمة في نظر قّرائها، والسبب أ ليس ووقتـًا الهجران، وتصبح المواد التي كّلفتها جهًدا

قائًما بذاته  فنـًا بحأص العنوان فتحرير فعال، بشكل مع هذا الجمهور وفق قواعد يلتزم بها التواصل يستطع لم
 عنه.وال يمكن االستغناء 

ا: أنواع العناوين:  خامسا
ا لوظيفتها: .أ  وفقا

على الوظيفة التي يؤديها العنوان من الناحية التحريرية واإلخراجية، وتنقسم يركز هذا التصنيف 
 عناوين األخبار طبًقا لهذا التصنيف إلى:

: وهو عّدة كلمات قليلة تأتي قبل العنوان الرئيس وتمّهد له، وفي أغلب األحيان يشير إلى العنوان التمهيدي -0
مكان أو زمان الحدث، ومن الضروري عدم تكرار الكلمات المستخدمة في العنوان الرئيس، وتكتفي كلماته 

، (3)مضمونه ب باإلشارة إلى العنوان الرئيس المصاحب للنص الخبري والتمهيد له بكلمات تتصل بشكل ما
 (.0( والشكل رقم )0انظر الملحق رقم )

                                                           

 (.042-042الصحفي )ص الخبر فن ( ربيع،1)
 (.349( أبو زيد، فن الخبر الصحفي )ص2)
 (.009( الدليمي، التحرير الصحفي )ص3)
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(، 1): وهو أهّم العناوين وأبرزها، ويحمل أهم ما يتصل بالمضمون التحريري للخبر وأبرز جوانبه العنوان الرئيس

، ويهدف العنوان الرئيس إلى حّث القارئ على قراءة المزيد، واجتذابه (2)وهو الذي تتجه إليه األذهان بسرعة 
 (.9( والشكل رقم )0، انظر الملحق رقم )(3)قله إلى المقدمة ون

: وهو سطر أو بضعة سطور تلحق بالعنوان الرئيس، وتحتوي على تفاصيل أكثر للخبر، العنوان الثانوي  -9
(، ويرتبط descksأو تشير إلى عنصر آخر من عناصره، ويطلق على هذه العناوين الثانوية الفقرات )

لكبيرة، والصحف تفّرق بين العنوان الرئيسي والعنوان الثانوي في حجم الحروف، فنجد استخدامها باألخبار ا
، ويستخدم غالًبا العنوان الثانوي مع (4)العنوان الثانوي يكتب بحروف أقل سمًكا وكثافة عن العنوان الرئيس 

ل العنوان الرئيس وي أسفالتقارير اإلخبارية التي يصبح معها العنوان الرئيس غير كاف، فيأتي العنوان الثان
ن ارتبطت ضمًنا بموضوع العنوان الرئيس، ولكن يقّدم حقيقة جديدة من  ويكون ذا وحدة واحدة مستقلة، وا 

 (.3( والشكل رقم )0، انظر الملحق رقم )(5)الحقائق التي ينبغي تقديمها
بخاصة د الحاجة إليها و : وهي العناوين الفاصلة بين معظم فقرات الموضوع الواحد، وتشتالعنوان الفرعي -3

في الموضوعات الطويلة، لكسر حدة الرمادية الباهتة التي تنجم عن تراكم سطور المتن في مثل هذه 
الموضوعات، ولعل أهم ما يجب مراعاته في تحديد حجم العناوين الفرعية، هو أال تتساوى في حجمها مع 

لصفحة من الصحيفة، وذلك تجنًبا إلحداث أي العناوين العمودية المصاحبة لألخبار المنشورة على ذات ا
فيما بينها، وبحيث ال تبدو الفقرة أو الفقرات التي يعلوها عنوان  -بصرًيا–نوع من التضارب أو التداخل 

( 0، انظر الملحق رقم )(6)فرعي، وكأنها خبر مستقل عن الموضوع التي تعد في األصل جزًءا ال يتجزأ منه
 (.4والشكل رقم )

: "هو ذلك العنوان الذي يعلو فقرة من فقرات الخبر الكبير أو المادة اإلخبارية، ويرتفع فوقها لفقراتعناوين ا -4
لكي يؤدي بالنسبة لها نفس الوظائف التي يؤديها العنوان الرئيس، ومعنى ذلك أّن العنوان المكتوب في 

األخرى، ويعمل  رها أيًضا من الفقراتكلمات قليلة للغاية، الذي يعلوها يرتبط بهذه الفقرة قبل غيرها ودون غي
هذا النوع من العناوين على كسر جفاف المادة اإلخبارية، ويؤدي دوًرا مهًما في تشجيع القارئ على المتابعة 

                                                           

 (.034( الحتو، مناهج كتابة األخبار اإلعالمية وتحريرها )ص1)
 (.009)ص الصحفي التحرير( الدليمي، 2)
 (.20( أدهم، فنون التحرير الصحفي بين النظرية والتطبيق )ص3)
 (.034)ص سابقمرجع ( الحتو، 4)
 (.003)ص سابقمرجع ( الدليمي، 5)
 (.091( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص6)
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دون ملل، كما يساعده على أن يلتقط أنفاسه أو يقضي بعض حوائجه ثم يتابع القراءة مرة أخرى دون عناء 
نادًرا ما تستخدم عناوين الفقرات في الصفحة األولى للجريدة اليومية التي في البحث عن نقطة استئناف، و 

 (.2( والشكل رقم )0انظر الملحق رقم )(، 1)تحوى عدًدا كبيًرا من األخبار
يرشد هذا العنوان القارئ إلى بقية الخبر الموجود في الصفحة األولى، ويمكن أن يأخذ عبارة عنوان البواقي:  -2

أو كلمة أو عدة كلمات من العنوان الرئيس للخبر، وال يصاغ بشكل جديد حتى ال يضلل القارئ ويجعله 
 (.2( والشكل رقم )0، انظر الملحق رقم )(2)يفشل في التعرف على بقية الخبر 

 

ا  .ب  لموضوعها ومحتواها:وفقا

 :(3)ويمكن تصنيف عنوان الخبر الصحفي وفًقا لموضوعه إلى األنواع التالية  

: وهو العنوان الذي يقدم اإلجابة على أبرز أدوات االستفهام الدالة على الحدث، وهي في العنوان الملخِّص -0
بما أداة ثالثة وهي أين، أو متى، أغلب األحوال األداة ماذا، ثم األداة من، وقد يضيف إليهما أداة أخرى ور 

 (.2( والشكل رقم )0وهو يتمثل في العنوان الرئيس أكثر من غيره، انظر الملحق رقم )
: وهو العنوان الذي يرّكز على عنصر الوصف لبعض جوانب األهمية في الخبر، أو العنوان الوصفي -9

التي تشد  على الكلمات القوية والعبارات لبعض الوقائع او التفصيالت المهّمة المتصلة بها، ويعتمد في ذلك
 (.2انتباه القراء، وهو في الغالب يجيب على األداة ماذا، وأيًضا كل من "كيف، ولماذا"، انظر الشكل رقم )

: ويطلق عليه عنوان التعليق، وهو يقوم على أساس اختيار الصحفي إلحدى الجمل المهّمة العنوان المقتبس -3
لمصدر اإلخباري، وهذا النوع من العناوين يرتبط بعنصرين مًعا هما الحدث التي جاءت ضمن تصريحات ا

الًبا تكون وغ المتحدث نًصا، يقوله ما العناوين هذه والشخصية أو اإلجابة على األداتين، ماذا، ومن، وتنقل
 انالعنو  في منقواًل  كالًما ترى  أن المدهش من ليس لذلك الشأن، ذي األشخاص من المهمة من األقوال
قاطع، انظر  دليل لها يوجد ال بجملة للبدء للصحف أخرى  طريقة االقتباسية العناوين تعدّ  حيث اإلخباري،

 (.2( والشكل رقم )0الملحق رقم )
: يؤكد هذا العنوان خبًرا أو معلومة أو رأًيا أو قضية بأسلوب خبري، وهو يتصل بالتقارير العنوان التأكيدي -4

 (.01( والشكل رقم )0األخبار القصيرة الصغيرة، انظر الملحق رقم )والقصص اإلخبارية أكثر من 
                                                           

 (.002-004( زلطة، الخبر ومصادره )ص1)
 (.032( الحتو، مناهج كتابة األخبار اإلعالمية وتحريرها )ص2)
 (.004-003( الدليمي، التحرير الصحفي )ص3)
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ويقوم هذا النوع من العناوين بوظيفة الشرح والتفسير، وهي وظيفة إعالمية  العنوان الموضح )المفسر(: -2
 (.00( والشكل رقم )0مهّمة، تضاعف من أهمية مادته اإلخبارية، انظر الملحق رقم )

 القارئ  نتباها لجذب االستطاعة بقدر ذكًيا في طرحه يكون  ان الذي "يحاول كاتبه أنوهو العنو  عنوان اإلثارة: -2
باه، وال العناوين، ويعّد هذا العنوان جاذًبا لالنت من النوع هذا لفهم المقالة قراءة يتطلب وغالًبا المقالة، لباقي

 (.09( والشكل رقم )0يشترط أن يكون مفّسًرا لقضية معينة، انظر الملحق رقم )
يستخدم هذا النوع من العناوين مع األخبار الساخنة التي تأتي مع  العنوان ذو العبارة القوية المتفجرة: -2

األحداث الخاصة، ويأتي غالًبا على شكل أقوال أو صيغة عبارات خطابية أو تصريحية أو بيانات أو رسائل 
 ساليب اإلنشائية على عكس المفروضمهّمة، وتسمح بهذا الطابع الذي قد يأخذ أحياًنا بعض القوالب واأل

( والشكل 0في الصياغة اإلخبارية، ولكن قد يسمح الظرف نفسه أو تسمح المناسبة بذلك، انظر الملحق رقم )
 (.03رقم )

 وهنالك مجموعة أخرى من العناوين وضعها بعض الُكتاب، وهي:

وهو الذي يؤدي دوًرا في التأثير وليس مجرد اإلخبار والتعريف واإلحاطة، مثل "سنقاتل..  العنوان التأثيري: -2
سنقاتل.. سنقاتل"، كان هذا عنوان الصفحة األولى لجريدة الجمهورية القاهرية خالل العدوان الثالثي على 

س الوقت ي، وفي نفمصر، والعنوان كلمة رددها عبد الناصر في ختام خطاب له باألزهر، وهو عنوان تأثير 
 .(1)دعوة إلى موقف 

"وهو من العناوين التي تظهر أحياًنا على صفحات الصحف وهي تحمل  عنوان التناقض )المقارنة(: -2
المعاني التي بها شيء من التناقض، كأن تكتب صحيفة عنواًنا "بجدارة.. وبصعوبة.. فاز الفريق اإلنجليزي 

بجدارة وبصعوبة في نفس الوقت، أو أّنها تقوم بوظيفة أخرى  ("، فكيف تكون 0/1على نظيره البرازيلي )
لى أي مدى وصل"   .(2)وهي أّنها تبرز أهم التطورات التي طرأت على الموضوع، كيف كان، وا 

يطرح هذا العنوان أبرز ما في الخبر أو أهم ما يحتويه على شكل سؤال  عنوان التساؤل )الستفهامي(: -01
ر اإلجابة عنها في صلب المادة اإلخبارية نفسها، "وتستخدم هذه العناوين من األسئلة، حيث يقدم المحر 

التساؤلية لمحاكاة فضول القارئ لما سيتبع العنوان، وهذه العناوين ال تتطّلب إجابة من القارئ ولكّنها تعطيه 

                                                           

 (.21-22الصحفي )ص( ناجي، الخبر 1)
 (.032( الشمسي، صناعة الخبر الصحفي )ص2)
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انظر الملحق رقم ، (1)فضواًل أكبر، ألّن الكاتب نفسه يعطي اإلجابة من خالل المادة اإلخبارية أسفل العنوان
 (.04( والشكل رقم )0)
من خالل هذا العنوان تستطيع الصحيفة دفع القراء إلى القيام بإجراء معين أو صدهم عن  عنوان التوجيه: -00

القيام به، أو اتخاذ موقف معين تجاه قضية أو موضوع معين أو عدمه، على أال يحمل العنوان صيغة فيها 
" أو "ال تفعل كذا"، والصيغة المقبولة مثاًل: )الجامعات تفتح أبوابها توجيه مباشر صريح مثل "افعل كذا

 .(2)السبت المقبل( 
ويستخدم هذا العنوان لتوضيح مشاعر الكاتب تجاه موقف معين، وربما يكون العنوان  العنوان التعّجبي: -09

ليلة في بية يكون بنسبة قجملة كاملة أو كلمة واحدة أو عبارة قصيرة واحدة، وغالًبا استخدام العناوين التعج
،انظر (3)الصحف، وتستخدم في الغالب بالمقاالت اإلخبارية ألّنها تعّبر عن الكاتب نفسه من موقف معين 

 (.02( والشكل رقم )0الملحق رقم )
، انظر (4): وهو الذي يوجز جوهر الخبر والحدث والموضوع، مثل عنوان "وقعت الحرب" العنوان اإلخباري  -03

 (.02( والشكل رقم )0الملحق رقم )
أنواع العناوين كثيرة ومتعددة وال حصر لها، وهو أمر منوط بالمحرر الصحفي وقدرته على اإلبداع، 
وقد يلجأ بعض المحررين إلى دمج أكثر من نوع من العناوين إلعطاء عنوان في المحصلة يحمل قيمة 

ع كتابة مقاالت إخبارية، يكون لديهم متسوقّوة، وقد يبدع بعض الكتاب في استخدام عناوين ال سيما مع 
 أكثر في اإلبداع.

ا:   تحرير العنوان:سادسا
العنوان الصحفي هو أحد الفنون الصحفية، وهو فن له مبادئه وأسس ينبغي االلتزام بها، والعنوان الصحفي 

 ظروًفا حفية، لكنّ لم يكن معروًفا من قبل، ولم يشغل اهتمام المحرر الذي ينصب اهتمامه على جسم المادة الص
دفعت إلى االهتمام به من بينها كثرة األخبار الصحفية، والحرص على وقت القارئ، والتطور في فنون الطباعة، 

 .(5)وبالتالي كان ال بد من االهتمام في تحرير عناوين المادة اإلخبارية 

                                                           
)1( Crystal, David. A Dictionary of Linguistics and Phonetics (P.174).  

 (.032)ص الصحفي الخبر ( الشمسي، صناعة2)
)3( Crystal. The Cambridge Encyclopedia of The English Language (P.174). 

 (.22)ص الصحفي ( ناجي، الخبر4)
  (.022ص) ( إبراهيم، فن كتابة الخبر والمقال الصحفي نظرًيا وعملًيا5)
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 كتابةب مطالب بالتالي وهو للنشر صالح كامل موضوع بتسليم مطالب المندوب أو المخبر الصحفي
 أدرى  ألنه تعديل صالحية له نشره على ويوافق النص يراجع الذي المحرر ولكن للموضوع أكثر أو عنوان

 معنوًنا اصحفيً  الصحف بعض وتكّلف ملف، في الموضوع نشر عند خاصة انسجام، لخلق األخرى  بالمواضيع
 .(1)العناوين  ومراجعة لكتابة

صاحب الماّدة الصحفية هو األجدر بكتابة عناوينه والتعبير عنها بشكل ويرى الباحث أّن الصحفي 
واضح، ولكن يمكن للصحيفة أن تخصص صحفًيا ليحرر عناوين المراسلين غير القادرين على التعبير عن عنوان 

 يوّضح مكنونات الخبر ويدلل عليها.

 موعد تحرير العنوان:سابعاا: 
 الموضوع كتابة من االنتهاء بعد بتحريره عادة ينصح فإنه القارئ  عليه يّطلع عنصر أّول العنوان كان إذا

 منذ فيالصح يهتدي الخبر، وربما يكون غير ذلك، فقد صلب من األهمية من درجة على يشتمل أن يجب ألنه
 فعليه تحقيقات،ال أو الرأي مقاالت تتصّدر التي اإليحائية العناوين إلى بالنسبة أخص وبصفة عنوان إلى البداية

 من المحررين نم كلًيا، وهناك يغيره أو ويراجعه الخبر كتابة من االنتهاء بعد جديد من إليه يعود ثم يكتبه أن
 . (2)ه وحدت وتضمن للموضوع العام الخط حصر على يساعد العنوان تحديد بعد الكتابة في الشروع أن يرى 

 تحت موضوعال كتابة نبدأ أن الشخصية، ويمكن الممارسات حسب يختلف به االنتهاء أم بالعنوان البدء
 الحالة هذه في العنوان ويؤدي الموضوع على المسبق اطالعه نتيجة الكاتب عقل في نفسه فرض عنوان هداية
 التحرير نهاية يف اإلخباري  وخاصة العنوان كتابة بالموضوع، ويفضل التقيد على يساعد وقد للكتابة موجًها دوًرا
 فاألفضل لحم موضوع ومعنا الكتابة في انطلقنا إذا وحتى بكامله، الموضوع جوهر عن تعبيًرا أكثر يكون  حتى

 .(3)االنتهاء  عند مراجعته

وتتسم عملية كتابة العنوان بالمرونة، فقد تراود الصحفي فكرة عنوان أثناء لقائه مع مسؤول ويصيغها 
ط الضوء يكتب موضوًعا صحفًيا تبًعا لعنواٍن يوّد تسليعلى شكل عنوان قبل بدء تفريغ ماّدته وصياغتها، وربما 

عليه بشكل أكبر، ولكن القاعدة األساسية أّن المحرر الذي توكل له مهّمة إعداد المادة الصحفية، عليه أن يحررها 
 أّواًل ثم يحرر عنواًنا لها ويضع اللمسات األخيرة عليه.

                                                           

 ( الجندوبي، كتابة عناوين المواضيع الصحفية )موقع إلكتروني(.1)
 ( المرجع السابق نفسه.2)
 ( المرجع السابق نفسه.3)
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 الثانيالمبحث 

 العناوين الصحفية إخراج
 

الباحث في هذا المبحث مطلبين، األّول يتناول تعريف اإلخراج الصحفي لغة واصطالًحا، يتناول 
وأهمية اإلخراج الصحفي، وأهدافه، والتعرف على مدارسه ومذاهبه المتنوعة، ومعرفة صفات المخرج الصحفي 

والتصنيف  جها،الناجح، وأّما المطلب الثاني، يستعرض فيه الباحث إخراج العناوين الصحفية، وأهمية إخرا
 الشكلي لعناوين المواد اإلخبارية، ومعرفة شروط إخراج العناوين، والعناصر الخاصة بإبرازها.

 يالصحف المطلب األّول: اإلخراج

: اإلخراج لغة:  أولا
 حسنًا، اً مخرج خرج: يقال. الخروج موضع الَمْخَرجُ  يكون  وقد وَمْخَرجًا، خروجاً  َخَرجَ : َخَرجَ  اللغوية المادة من
 َأْخِرْجني: تقول ،والوقتِ  المكان واسمَ  به، والمفعولَ  َأْخَرَجُه، قولك مصدرَ  يكون  فقد الُمْخَرجُ  وأما َمْخَرُجُه، وهذا
 .(1) مخرجه وهذا صدق، ُمْخَرجَ 

ا:  ثانياا: اإلخراج الصحفي اصطالحا
يقوم اإلخراج نظرًيا على أساس العالقة الجدلية بين الشكل والمضمون، وتتيح مثل هذه العالقة إبراز 
ما هو عام وخاص بين الشكل والمضمون، على أن يكون للمضمون المحل الرئيس والمحدد، فكل تبّدل في 

الذي تقيده  للشكل دوره الخاص المضمون يفرض تبّداًل في الشكل، إاّل أّن الشكل ال يتبع المضمون آلًيا، ألنّ 
قواعد داخلية تحدد أثره في المضمون كما تحدد تنوعه، وعليه فإّن لإلخراج قواعده الناظمة التي يؤّثر تطبيقها 

يجاًبا   .(2)على مضمون الصحيفة سلًبا وا 

 رومشكلة اإلخراج الصحفي غالًبا تتمثل في إيجاد شكل مرٍض للمواد الصحفية على الصحيفة، وتوفي
مساحة لإلعالنات التي تعتمد إيرادات الصحيفة عليها، فالصحف تقع في مشكلة الموازنة بين جميع اإلعالنات 

 ، ولإلخراج الصحفي عّدة تعريفات اصطالحية أهّمها:(3)المباعة على صحيفتها، وموادها اإلخبارية 

                                                           

 (.312ص) العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح ( الفارابي،1)
 (.91، اإلخراج الصحفي )ص( علم الدين2)

)3( Francis, Knudson. Computer-Assisted Layout of Newspaper. (P.1). 
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 ومقاالت ارأخب من الصحفية المواد تنظيم وأساليب الموضوعات عرض وطريقة الصفحات عملية تصميم -
 جمالية أغراض إلى الصحفي اإلخراج يرمي وغيرها، وال كاريكاتير ورسوم وصور وا عالنات وتحقيقات

 التعبير يف والصدق والدقة الوضوح حيث من الناجحة الصحافة أغراض يحقق تطبيقي فن ألنه بحتة؛
 .(1)الشكل للصحيفة  أو مظهرللقراءة، ويمّثل اإلخراج ال الصحيفة وجاذبية القراءة، ويسر

خطوة من خطوت إصدار الصحيفة، تتعلق بمظهرها الخارجي وشكلها الفني، أي تلك الجوانب المرتبطة  -
 .(2)بالمضمون والمؤثرة فيه والمعبرة عنه 

عملية توزيع مكونات الصفحة وعناصرها البنائية من )نصوص، وعناوين، وصور، ورسوم، وجداول،  -
نتاجية محددة لتحقيق أهداف محددة  خراجية وا   .(3)وفواصل، وألوان( وفق قواعد تحريرية وا 

تطبيق كل المبادئ المستخدمة للعناصر التيبوغرافية بكل ما يصاحبها من مشكالت دقيقة من نشر  -
 .(4)بار والمواد اإلعالمية األخ

وركزت التعريفات على مجموعة من النقاط، أهّمها: أّن اإلخراج الصحفي هو خطوة من خطوات إصدار 
الصحيفة، يهتم بترتيب وتصميم وضع المادة وتوزيعها على الصفحات، لتحقيق الهدف األّول من اإلخراج 

حيفة ، ما يؤدي إلى نجاح الصع للعقل ومرٍض للذوق في قالٍب مقن في جعل المادة الصحفية معّبرة ومقروءة
 تظهر فيه الصبغة الفنية، واإلبداعات الجمالية.من حيث مظهرها الخارجي وشكلها الفني الذي 

 ثالثاا: أهمية اإلخراج الصحفي: 
م كيعّد اإلخراج الصحفي فًنا إبداعًيا، وهنالك إمكانيات ال نهائية لتنويع التصميم بالصحيفة، ويتم الح

على قيمة تصميم الصحيفة اإلخبارية من المصممين المتخصصين، وذلك من خالل النظر على التصميم 
بأنفسهم، ودراسة مدى التأثير الذي سيتركه على القارئين، والطريقة التي ستدفعهم إلى فهم الموضوع، وذلك 

ا اج داخل الصحيفة بممن خالل دراسات يجريها فريق مختص منهم، ليعمل فيما بعد على تطوير اإلخر 
 .(5)يتناسب مع الجمهور المتلقي

                                                           

 (.990( إمام، دراسات في الفن الصحفي )ص1)
 (.2( علم الدين، اإلخراج الصحفي )ص2)
 (.93( المرجع السابق نفسه )ص3)
 (.32( الحسن، إخراج الصحف والمجالت )ص4)

)5( Holmqvist Wartenberg. The role of local design factors for newspaper reading behavior- an eye-

tracking perspective (P.41). 
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ويؤّدي اإلخراج الصحفي دوًرا كبيًرا في شكل الصحيفة لتبدو جذابة، ومنافسة، وتلبي احتياجات 
القارئ، وترضي طموحاته، ولّما كان الهدف من كل ما ُينشر في الصحف أن ُيقرأ وُيّطلع عليه، ظهرت أهمية 

اآلن يتعامل  وأّن القارئ أصبحاإلخراج الصحفي ودوره في إبراز هذه األخبار بشكل يشد انتباه القارئ، سّيما 
مع الصحف بشكل انتقائي، وهذه االنتقائية ذات حّدين، متعلقة بوسائل اإلعالم عامة، أو متعلقة بالصحيفة 
ذا اختار التعرض  نفسها كوسيلة إعالمية، بمعنى أّن القارئ له الحق في التعرض للوسيلة التي يريد، وا 

 .(1)ين هذه الصحف ما يناسب هواه ويلّبي رغباته للصحيفة فله الحق أيًضا أن يختار من ب

صحيفة تنسيق الهتمام بومن الضروري اال ،شخصية الصحيفة خباريةتصميم الصحف اإل ويعكس
شعوره إلى رتابة الصحيفة ونفور القارئ منها و متنوع والجامد الغير يؤّدي التصميم و  تها،لمحافظة على هويل

 .(3)ومن ُهنا فإّن لإلخراج الصحفي أهمّية كبيرة وهي على النحو التالي ، (2)بالملل أثناء تصفحها 

يسهم في ازدياد إقبال القراء على الصحف بصفته جزًءا من العمل في مجال إنتاجها، وكذلك في استجابة  -0
لمتنوع اتاّمة للدور الرئيس للصحافة باعتبار مسؤوليتها اإلعالمية الهادفة في الوصول لمختلف فئات الجمهور 

المستويات واالهتمامات، ويزداد إقبال القراء على الصحيفة كّلما قّل ما ينفقون من تركيز، وا عمال لطاقاتهم 
العقلية والجسدية في إطار سعيهم إلى فهم ما يطلعون عليه من رسائل صحفية، وضرورة تقديم مضامين 

 نية مشّوقة وجذابة.إعالمية متميزة تشبع حاجات القراء االتصالية، وذلك بطريقة ف
تقليل الوقت والجهد الالزمين لفهم واستيعاب القراء للرسائل اإلعالمية التي يتطلعون إلى التفاعل معها بما  -9

يستجيب لحاجاتهم االتصالية، ويؤدي إلى إشباعها، وعكس القيم الجمالية السائدة في المجتمع، ويتمثل ذلك 
م في إنتاج الالفتة وا عداد العناوين الثابتة الخاصة بالوحدات في تحديد أنواع الخطوط المالئمة لالستخدا

الطباعية الثابتة، إضافة إلى استخدام أكثر أنواع الورق مناسبة لالستخدام في ظل الظروف االقتصادية 
 للمجتمع، وبما يعكس القدرات االقتصادية للصحيفة بشكل دقيق.

متعددة، ذلك أن لكل عنصر طباعي خصائص معينة ترتبط االهتمام باألدوار المختلفة للعناصر الطباعية ال -3
بوظائفه المهنية بجانبيها اإلعالمي والطباعي، وتسهم في تقوية قدرته على أداء أدوار رئيسة في عمليات 
اإلخراج، واستخدام األنواع المختلفة من حروف المتن والعرض بأشكالها وأحجامها األكثر مناسبة لألغراض 

                                                           

 (.90( نجادات، اإلخراج الصحفي اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص1)
)2( Francis, Knudson. Computer-Assisted Layout of Newspaper. (P.3). 

 (.22-22( العسكر، اإلخراج الصحفي أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة )ص3)
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إضافة إلى أهمية العناية باستخدامات العناصر األخرى كالصور الظلية والخطية الملونة  التي تستخدم لها،
وغير الملونة، وأيًضا وسائل الفصل التقليدية والحديثة وفًقا لتصورات محددة تستجيب للعمل الوظيفي في هذا 

 المجال.
ومية مرتبة المواد الصحفية الياالهتمام باألسس الفنية للتصميم، بحيث تؤدي هذه التصاميم وظيفة تقديم  -4

بحسب أهميتها، وذلك بطريقة غير مفتعلة، حيث يمكن استثمار المتغيرات المحددة لألهمية في توزيع الوحدات 
مرتبة حسب أهميتها، وذلك باالستفادة من المواقع المختلفة عبر الصفحة ومن حجم األثقال التي تمثلها هذه 

 الوحدات.
 نوعه،و  الطباعة في المستخدم الخط حجم خالل من وذلك للقراءة قابليته على النص طباعة أسلوب يؤثر -2

 إلى يقود ال المحتوى  في النصوص من كبيرة كمية وضع أن على المسؤولين من كثير بين الجدل تم حيث
 .(1)النص  قراءة من يقلل بل إيجابية قراءة نتائج

ا، الذي تقّدم به الرسالة اإلعالمية لجمهورهويرى الباحث أّن اإلخراج الصحفي هو الشكل النهائي 
براز األخبار  شباع أذواقه الفنية، وا  وهذا يعني أّن أهمّية اإلخراج تكمن في مدى تلبية الصحيفة لرغبات القارئ وا 
بشكل يشد انتباهه، وكّلما قّل الجهد والوقت الالزمين لفهم واستيعاب الرسائل اإلعالمية، فإّن ذلك يكون لصالح 

 يفة، ويزيد اإلقبال عليها، خاصة في ظل وجود منافسة شديدة مع الصحف األخرى.الصح

 رابعاا: أهداف اإلخراج الصحفي: 
يضطلع اإلخراج الصحفي بدوره في مجال العمل الصحفي، ويحقق أهدافه عبر أداء عدة وظائف 

ة التعبير خالل كون لغة الشكل أدا باستخدام لغة الشكل التي ترتبط بعالقة متالزمة مع المضامين المنشورة من 
عن المعاني المتجسدة في األفكار المنشورة عبر الوحدات التحريرية، ولعل أهمية أداء اإلخراج الصحفي 
لوظائفه تنبع من خالل أهمية وصول المضامين المنشورة في الصحف إلى القراء المستهدفين، وهي المحصلة 

 (. 2هذه الخطوة متطلبات اإلعالم المطلوبة من الصحافة )النهائية لعمل الصحيفة، إذ تتحقق عبر 

ويهدف اإلخراج إلى تحقيق فعالية كبيرة وتأثير بصري فعال للمادة المطبوعة، سواء كانت نصوًصا 
مكتوبة مجردة، أو مصحوبة بالعناصر الفنية المساعدة كالصور والعناوين، وسواء كانت خاصة بالصحف 

                                                           
)1( Morkes, Nielsen. Concise, scannable and objective: How to write for the Web. (P.64). 

 (.012( العسكر، اإلخراج الصحفي أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة )ص2)
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مطبوعات اإلعالنية، فإّن هذه المادة تهدف إلى دفع القارئ إلى النظر إليها أواًل ثم اليومية، أو المجالت أو ال
 .(1)القراءة ثانًيا 

ويعمل اإلخراج الصحفي على تحقيق مجموعة من األهداف، ومن أهّمها؛ إبراز المحتوى وتوظيفه 
ارئ مادة الصحيفة على القلجذب القراء ومعاونتهم على متابعة المضمون دون مشقة أو عناء، وتيسير قراءة 

، ذلك أّن تصميم الصحيفة ليس عماًل فنًيا بحًتا تقتصر أهميته على (2)بحيث يستوعبها في أقصر وقت ممكن
نما هو إضافة إلى ذلك عمل إعالمي صحفي ال بد أن يلفت االنتباه خالل  الجاذبية الكلية لبصر القارئ، وا 
التعبير الموضوعي عن األحداث التي تهم القارئ، وتتعدد وسائل اإلخراج الصحفي وأساليبه لتحقيق ذلك عن 

براز القيمة الجمالية ط ريق العناوين الجيدة والصور الجذابة واأللوان والفواصل والتنوع في الخطوط، وتحقيق وا 
للصحيفة، ذلك أّن اإلخراج في إنجازه لهذه الوظيفة يحقق إرضاء آالف القراء على اختالف مستوياتهم، وتباين 

أجمل األشكال وأروعها للصحيفة، بحيث تبدو  أذواقهم وتنوع أمزجتهم، فاإلخراج يتعامل مع الخيال ليعطي
في تصميم جمالي مناسب يبتعد عن المبالغة والتهويل، ويقترب من واقعية الفن الجميل، واضعين في االعتبار 
نما يتعدى ذلك إلى تسخير الكل  أن تحقيق القيم الجمالية للصحيفة ال يعني مجرد زخرفة وتزيين الصفحات، وا 

الرتباط بين الشكل والمضمون في تصميم جمالي يعطي إحساًسا باالهتمام وحسن في خدمة المضمون، فا
ترتيب الموضوعات في صورة تروق للقارئ، وتدفع به إلى القراءة، بحيث يستطيع القارئ من نظرة واحدة 

 .(3)معرفة أهم الموضوعات على الصفحة 

ار، يفة أثناء تتبعه لألخبويهدف اإلخراج الصحفي إلى إحداث انسجام بين عين القارئ والصح
التي على الصحيفة أن تصممها على شكل خريطة إخبارية ترشد القارئ إلى حدود الموضوع دون تداخل بين 

 .(4) الموضوعات، وكذلك إظهار التمّيز في التصميم دون أن يكون مليًئا باأللوان ويشعرك بالضجيج

ا، ني متناسق ومريح للنفس والعين معً كذلك يهدف اإلخراج إلى وضع المادة الصحفية في شكل ف
ذلك أّن تقديم المادة وفًقا للشكل الذي يحقق الراحة النفسية والبصرية للقارئ يسهل عملية القراءة، وبالتالي 
عملية االستيعاب، وانسجام الماّدة وفق خطة تجعل هذه المادة مرئية ترتيًبا منطقًيا، إما عالمًيا أو جغرافًيا أو 

                                                           

 (.094ص) الفن الصحفي( مصطفى، تكنولوجيا 1)
 (.41( الحسن، إخراج الصحف والمجالت )ص2)
 (.02-02( البطل، اإلخراج الصحفي فن وعلم )ص3)

)4( Kevin, Nerone . Visual Mapping & Cultural Authority Design Change in U.S Newspapers. (P.8). 
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عاتها، وكذلك تحقيق التوازن بين شكل الصحيفة ومضمونها وسياستها في التحرير، حيث إّن وفًقا لموضو 
إحداث التوازن بين العناصر الثالثة )الشكل والمضمون وسياسة التحرير(، هو من صميم وظيفة اإلخراج 

ءة االصحفي، وعرض األخبار والموضوعات بالصورة التي تحث القارئ على القراءة بصفة عامة أو قر 
خراج بعض األخبار  موضوعات أو أخبار معينة بصفة خاصة، وذلك بإعطاء أهمية نسبية في إبراز وا 

 .(1)والموضوعات بالصورة التي تجذب انتباه القارئ وتغريه في الوقت نفسه على قراءتها 

ويهدف اإلخراج الصحفي إلى عرض األنباء مقّومة حسب أهميتها، فالقارئ يتوقع إبراز 
ت المهمة سواء من حيث مكان عرضها على الصفحة أو الوحدات التيبوغرافية المستخدمة فيها، الموضوعا

وبالتالي يعمل اإلخراج على عقد صلة تعارف وألفة بين الصحيفة والقارئ بحيث يستطيع تمييزها في يسر 
يث المنافسة، بح، وكذلك إعطاء هوّية مميزة للصحيفة عن غيرها من باقي الصحف (2)ويسعى إليها في رغبة 

تبدو مختلفة ومميزة، وال تخرج كذلك عن المألوف فتبدو شاذة، وهذا بدوره يساعد في عقد صلة تعارف وألفة 
بين القارئ وصحيفته، وذلك من خالل الثبات في اإلخراج، واستخدام نفس الحروف في عناوين األخبار 

 .(3) ومتونها

 المطروح من أخبارها، سواء الهدف على الصحيفةتأكيد  ويهدف اإلخراج الصحفي أيًضا إلى
 لصحيفةا قمة على للقراء توصيله المراد الهدف المادة الصحفية أو تهميشها، وذلك من خالل وضع بإبراز
 واأللوان ء،القرا ليجذب أكبر خط حجم الموضوع وا عطاء من القراء، أسرع بشكل قراءتها إلى سيقود الذي األمر
 .(4)وصور متعددة اقتباسات وضع بجانب القراء، وذلك لجذب الصحيفة تصميم في مهم دور لها

 صحفيةال الماّدة إلى القارئ  إلى جذب انتباه باألساس يهدف الصحفي اإلخراج أنّ  الباحث ويرى 
 إرضاء حاولةم إلى يهدف وكذلك عناوين، أو صوًرا أو نصوًصا كانت سواءً  ثانًيا قراءتها ثم أواًل، إليها للنظر
 شكل في يةالصحف المادة وضع وأيًضا أمزجتهم، وتنوع أذواقهم وتباين مستوياتهم، اختالف على القراء آالف
 مميزة ةهويّ  وا عطاء أهميتها، والموضوعات حسب األنباء وعرض مًعا، والعين للنفس ومريح متناسق فني

 .المنافسة الصحف من غيرها تميزها عن للصحيفة

                                                           

 (.91-02( البطل، اإلخراج الصحفي فن وعلم )ص1)
 (.41راج الصحف والمجالت )ص( الحسن، إخ2)
 (. 02-02( علم الدين، اإلخراج الصحفي )ص3)

)4( Holmqvist Wartenberg . The role of local design factors for newspaper reading behavior- an eye-

tracking perspective. (P.4). 
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ا: مدارس اإلخراج   الصحفي:خامسا
يعتمد اإلخراج الصحفي بصورة أساسية على الفكر التصميمي، وعلى عقلية المخرج المبتكرة، الذي يمتاز  

بفعاليته العالية لتنعكس على تحقيق االتصال من خالل خلق لغة إبصارية مستمرة بين الصحيفة، والمجتمع 
، ثم يؤّدي المخرج الصحفي دوره في إعطاء الهوية لصحيفته من خالل اتباعه مدارس (1)كوسيلة اتصالية 

اإلخراج المتنوعة، التي تمّيزه من عّدة نواٍح منها العناصر التركيبية، والنصوص، والعناوين اإلخبارية، 
ئي للصحيفة، نهاواالقتباسات، ومراكز الثقل، ويمكن لعملية التخطيط التي تسبق اإلخراج أن تخدم المخرج ال

 .(2)الذي يشير إلى عملية إنتاج ديناميكية وشخصية مصممة ألهداف الصحيفة 

وَعرف اإلخراج الصحفي ظهور عدة مدارس تأثر بعضها بالمدارس التشكيلية المتزامنة معها، 
وتأثر البعض اآلخر بنتائج الدراسات النفسية والتعامل مع اإلخراج الصحفي على ضوئها، وتصّنف المدارس 

أّنها المدرسة  األخيرة على إلى ثالثة أقسام، األولى الكالسيكية، والثانية التوازن، والثالثة المعتدلة، وتصّنف
 .(3)الحديثة 

 المدرسة التقليدية )الكالسيكية(: -2

برزت هذه المدرسة مع ظهور اإلخراج الصحفي، وهي تقوم على مبدأ التوازن الشكلي المتماثل، أي إذا 
قسمنا الصفحة إلى قسمين متساويين يجب أن يكون للعناصر في القسم األول )عدد المواضيع، والعناوين، 
والصور ..(، ما يشابهها أو يماثلها في القسم الثاني، وقد تأثرت هذه المدرسة بفلسفة التناظر والتماثل التي 

 .(4)كانت سائدة في الممارسة التشكيلية والهندسية 

وتضم هذه المدرسة عدًدا من المذاهب يتميز اإلخراج فيها بالهدوء والرتابة والبعد عن األساليب الصارخة 
ن تعاونت فيما بينها في مدى أخذها بالمبادئ األساسية لهذه المدرسة، وذلك أو المثير  ة في عرض األنباء، وا 

 . (5)في مدى تحقيقها لفكرة التوازن الشكلي بين نصفي الصفحة 

                                                           

 (.9إبصارية دالة لرأس الصفحة األولى )ص( عبد الرزاق، وعباس، فاعلية اإلخراج الصحفي في بناء لغة 1)

)2( Kivela. Aesthetic measures for automated magazine layout on tablet devices. (P.4-5). 

 (.9( موسى، السمات العامة لإلخراج الصحفي بالحاسوب )ص3)
 (.9( المرجع السابق نفسه )ص4)
خراجها )ص5)  (.22( الصقر، تصميم الصحافة المطبوعة وا 
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وكان هذا المذهب يستعمل بشكل منتشر في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الثامن عشر، 
ولكن ضرورة الحصول على شيئين متماثلين في كل شيء يجعل هذا المدخل غير عملي، ففي التوازن الشكلي 

ة ذا كانت هناك صورة واحدمن الضروري موازنة عنوان بآخر وفًقا للحجم، واتساع العمود، والثقل، وكذلك إ
على عمود في الجانب األيمن العلوي، وينبغي أن يكون هناك صورة واحدة على عمود في الجانب األيسر 

 .(1)العلوي، فالشكل تعلو قيمته على المضمون في التوازن الشكلي 

 وأنسبها نة،لرزيا الصحيفة شخصية عن للتعبير مالئمة المدارس أكثر ويرى الباحث أّن المدرسة التقليدية
 تتساوى  لتيا العادية إثارة، ويمكن استخدام هذا المذهب في األيام أو عنف يشوبها ال صورة في األنباء لعرض
إليه شكاًل م تشعر القارئ بأن صحيفته تقد تبدو تبًعا لهذا المذهب رتيبة،في األهمية، لكّن الصفحة  أنباؤها

بتكراره، ه سرعان ما يفقد جاذبيت فإّنها منظر التماثل جذابً جامًدا، وكأّنها تضع حاجًزا فيما بينهما، ومهما بدا 
 ومن الصعب تطبيق هذا المذهب على الموضوعات القصيرة المختلفة.

 المدرسة المعتدلة: -1

ترتيب  لي المفتعل أو المقصود، ويتموتعتمد فكرة هذه المدرسة على قاعدة التحرر من فكرة التوازن الشك
العناصر التيبوغرافية على الصفحة بتوازن حقيقي بين أجزائها، وتعتمد على تحديد شكل الصفحة بطريقة 

 .(2)مالئمة لطبيعة موادها ال أن تكون هذه المواد مالئمة للمذهب اإلخراجي المستخدم في هذه المدرسة 

ويسعى المخرج في هذه الحالة إلى االعتدال في الموازنة بين العناصر المكونة للصفحة، وترتيب النصوص 
والصور وتوزيعها في أجزاء الصفحة المختلفة، وحاولت هذه المدرسة التخلص من مبدأ التوازن المتماثل تفادًيا 

 ، ومن أبرز مذاهبها:(3)لعيوبه، 

 : مذهب التوازن الال شكلي .أ

كسير لقاعدة التوازن الشكلي المتماثل، حيث يهتم المخرج فقط بالتوزيع العام للعناصر والكتل اللونية وهو ت
شريطة أال توازي الواحدة منها األخرى، فمثاًل الصورة التي في أعلى يمين الصفحة ال تقابلها بالضرورة صورة 

على لمستوى العمودي بين النصف األأو مساحة لونية في أعلى يسار الصفحة، والمبدأ نفسه ينطبق على ا

                                                           

 (.21( علم الدين، اإلخراج الصحفي )ص1)
خراجها )ص2)  (.22( الصقر، تصميم الصحافة المطبوعة وا 
 (.012( مكي، اإلخراج الصحفي الحلول الفنية لصحافة المستقبل )ص3)
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للصفحة والنصف األسفل، وقد مّكن هذا المذهب المخرج الصحفي من تجاوز التعقيدات التي تفرضها المدرسة 
 .(1)الكالسيكية، وأتاح له حرية توزيع المواضيع، واختيار أماكنها حسبما تتطلبه أهمية تلك المواضيع 

يًنا قمة الصفحة وقاعها، باستعمال األثقال التيبوغرافية المتباينة، مستعويوازن المصمم تبًعا لهذه المدرسة، 
بالعناوين، والمساحات البيضاء، والمواد المصورة، من خالل هذا المدخل التصميمي، ويمكن عرض النص 

 .(2)في كتل مستطيلة )بلوكات(، أو أخبار أو موضوعات تدمج مًعا في أشكال أو كتل غير منتظمة 

ميع جويحقق التناسق بين ويرى الباحث أّن هذا المذهب يبتعد عن الرتابة في عملية اإلخراج، 
لصفحة خضاع شكل اا  و  ،على الصفحةوعرضها حسب أهميتها الموضوعات  إلبرازويتيح الفرصة  أجزائها،

 .لطبيعة موادها

: ويكسر كذلك مبدأ التوازن الشكلي المتماثل، كما يساعد على استغالل أسفل مذهب التوازن مع التباين .ب
الصفحة باعتبارها مساوية ألعلى الصفحة في األهمية، فإذا كان الموضوع األهم في أعلى يمين الصفحة، 
 ليس بالضرورة أن يكون التالي له في األهمية في أعلى يسار الصفحة، إذ يمكن أن يكون في أسفل الصفحة

 .(3)سواء في يمينها أو يسارها 
: يختلف هذا المذهب عن سابقيه، ويقترب من مدرسة التوازن الشكلي المتماثل، إذ يتم فيه المذهب التربيعي .ت

تقسيم الصفحة إلى أربع كتل لونية مع اختالف األحجام، فمثاًل حصيلة الكتلة اليمنى العليا والكتلة اليسرى 
 .(4)اليسرى العليا والكتلة اليمنى السفلى  السفلى قد تساوي حصيلة الكتلة

يعتقد الباحث أّن هنالك عيوًبا تشوب هذا المذهب، حيث يقّيد المخرج بإجباره استخدام عناصر و
ثقيلة لتثبيت أجزاء الصفحة يومًيا، وفي حال عدم وجود أنباء مهّمة سيهّمش المخرج أركان الصفحة، وبالتالي 

 يختل تطبيق هذا المذهب.
 الرئيس ضوعالمو  إلبراز جزئًيا استخداًما البؤر نظرية استخدام أساس على المذهب هذا : يقومهب التركيزي المذ .ث

 هذا حتلهي الذي وهو فقط واحد ركن فوق  الثقل يركز ذلك وعلى الصفحة، على الموضوعات سائر فوق  األول

                                                           

 (.3( موسى، السمات العامة لإلخراج الصحفي بالحاسوب )ص1)
 (.21( علم الدين، اإلخراج الصحفي )ص2)
 (.3)ص مرجع سابق( موسى، 3)
 (.3)صالمرجع السابق نفسه ( 4)
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براز. الموضوع  العناصر حساب على عناصره إبراز يتطلب الموضوعات سائر فوق  واحد موضوع وا 
 .(1)األخرى 

وهو يجمع بين القديم والحديث، حيث يتم التركيز على الموضوع الرئيس فقط، وعادة ما تنشر معه صورة، 
وهكذا نجد أّن الصحف التي تقرأ من اليسار إلى اليمين تركز على أعلى يسار الصفحة، بينما الصحف التي 

 .(2)تقرأ من اليمين إلى اليسار تركز على أعلى يمين الصفحة 
 

 

 :لحديثةالمدرسة ا -3

ويدخل ضمن هذه المدرسة المداخل الحديثة كافة في اإلخراج رغم التباين الكبير فيما بينها، وتتسم 
بالتحرر من التوازن، وقد بدأت هذه المدرسة باستخدام نموذج التوازن الشكلي التقريبي ثم التوازن التربيعي 

، وقفزت الصحف اللندنية إلى مرحلة ما بعد الحداثة، وتتميز هذه المرحلة بالتحرر من أي تقليد والتركيزي 
طباعي سابق، ومن المتغيرات في النمط اإلخراجي الحديث استخدام أسلوب الوحدات، وهو نمط ابتدعته 

ة، وكان المخرجون واحد الصحافة البريطانية المعتدلة، وأسلوب التصميم الكلي، الذي يعتبر الصفحة وحدة فنية
، ومن أبرز (3)في السابق يعتبرون صفحة الجريدة شكاًل فنًيا يتكون من قسمين متماثلين مثل وجه اإلنسان 

 مذاهب هذه المدرسة:

 :مذهب التجديد الوظيفي .أ

 رى األخ العوامل وأن األول االهتمام يوجها أن ينبغي الوظيفة أن على الوظيفي التجديد يقوم مذهب
 تقدم أن اإلخراج في المذهب هذا وغاية. الرئيس الغرض هذا تخدم بحيث تعدل أن يجب والبناء كالشكل
 إعادة له وتيسر اههانتب تجذب بحيث افتعال، وال فيها قيود ال طبيعية بطريقة اليوم أنباء أهم للقارئ  الصفحة

 يتقيد عينةم بنائية فكرة أو خاص شكل أساس على الصفحة تصمم ال الغاية هذه إلى وللوصول محتوياتها،
نما واضح مبرر له ليس تيبوغرافي تقليد أي فيها ُيراعى وال المخرج بها  الصفحة مواد نم مادة كل تعرض وا 

                                                           

 (.039ص) الجريدة إخراج في العملية الجوانب ( شفيق،1)
 (.3)ص بالحاسوب الصحفي لإلخراج العامة ( موسى، السمات2)
 (.001-012( مّكي، اإلخراج الصحفي الحلول الفنية لصحافة المستقبل )ص3)
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 المذهب ي هذايحي كما ذلك، تحقق التي الطباعية والعناصر والمكان الحيز لها ويوفر النسبية أهميتها حسب
 .(1)الثقيلة  الطباعية العناصر ببعض الصفحة من األسفل النصف

 :مذهب اإلخراج األفقي .ب

ويقوم هذا المذهب على االتجاه األفقي، تجسيًدا لفكرة مسرى العين األفقي، إذ إّن القارئ يجول ببصره 
عبر السطر على خط أفقي مستقيم، قبل متابعة بقية السطور عمودًيا، وينقذ هذا المذهب الصفحة من الرتابة 

بع األخبار، للعين سهولة القراءة، وتتالعمودية، حيث يتم توزيع المواد على الصفحة في اتجاهات أفقية تتيح 
 .(2)وتتم جدولة المواضيع من اليمين إلى اليسار في اللغات ذات الهيمنة اليمنى 

 مذهب اإلخراج المختلط )السيرك(: .ت

ويعتمد هذا المذهب على العناوين الضخمة، واالستعمال الوفير لألشكال الزخرفية التيبوغرافية كالنجوم  
والدوائر والمربعات واألسهم، والصور الضخمة التي غالًبا ما تكون في أشكال غير منتظمة، والتنويع في حجم 

ي ولكن من الصعب قراءة مواده وال يرضواتساع النصوص، وهذا المدخل مؤثر ويثير وجدان وانفعال القّراء، 
 .(3)كل الفئات 

باإلضافة إلى هذه المدارس اإلخراجية بمذاهبها المختلفة، يلجأ المخرجون إلى االستفادة من بعض 
األشكال الهندسية في إضفاء جمالية على الصفحة، فقد يتعامل المخرج مع الصور والكتل اللونية بأسلوب 

إذ يتم وضع صورة صغيرة في أعلى وسط الصفحة، وفي وسطها تكون صورة كبيرة  الهرم أو الهرم المقلوب،
أو عدة صور منتشرة أفقًيا، حيث يعطي مجموع الصور شكل الهرم، ويتم اتباع العكس في حالة الهرم 
المقلوب، وقد يلجأ المخرج إلى أسلوب التدرج في توزيع الصور والكتل اللونية حيث تنتظم في أحد أوتار 

 .(4)فحة الص

                                                           

 (.034-033ص) الجريدة إخراج في العملية الجوانب ( شفيق،1)
 (.4( موسى، السمات العامة لإلخراج الصحفي بالحاسوب )ص2)
 (.20( علم الدين، اإلخراج الصحفي )ص3)
 (.4( موسى، مرجع سابق )ص4)



73 
 

ويرى الباحث أّن المدرسة الحديثة تسعى إلى التجديد واالبتعاد عن الرتابة والتقليد، وتعطي راحة للعين 
ّن كل ذلك وأفضل ما تقّدمه هذه المدرسة أ للقارئ، وراحة نفسية بيضاء التي تطالع الصحيفة، وتوّفر مساحات

 للمساحة. األمثل االستغالل مع ال يتناقض

ا: صفات  المخرج الصحفي: سادسا
تزداد أهمية المخرج ويبرز دوره بانتشار التكنولوجيا، وسهولة وسائل المواصالت وتبلغ دورة أهميته 
عندما تشابهت الصحف في مظهرها الخارجي، فعليه دائًما مهّمة التجديد في اإلخراج، وطريقة عرض أخباره 

 .(1)وأفكار جريدته 

دس الذي يصمم الصفحات ويشرف على تنفيذها، وهو حلقة الوصل ويعّرف المخرج الصحفي بأّنه "المهن 
بين قسم التحرير واإلعالن من جهة، واألقسام الفنية والمطبعة من جهة أخرى، وهو يتوّخى في عمله وحدة 
األسلوب وتنوع الشكل في كل عدد من أعداد الصحيفة، بما يتفق مع سياسة الصحيفة والمواد المعدة للنشر 

 .(2) مطلوب نشرهاواألنباء ال

أن يكون على إدراك تام وعلى المخرج الصحفي أن تتوفر فيه مجموعة من الخصائص، أهّمها 
بما يجري في الداخل والخارج، حتى يجعل حرف المطبعة ناطًقا بالمعنى المقصود، وبما يجذب القارئ إلى 

يها المشورة ع في حاالت ال تتوفر فقراءة المادة الصحفية، والحاسة الصحفية التي تقوده إلى التصرف السري
السريعة ممن يتولون المسؤوليات الرئيسة في الصحيفة، وأن يكون خبيًرا بنفسية القراء وعقليتهم على اختالف 

والتعليم والنوع، ومعرفة عادات الناس القرائية وسلوكه البصري ودارًسا لتأثر األلوان النفسي في القراء  العمر
سواء في اإلعالنات أو األخبار أو الموضوعات، وأن يكون طويل المران على العمل الصحفي، علمًيا بمختلف 

تحديد  لموضوعات وتقدير أهميتها، ومن ثمالمراحل التي يمر بها إنتاج الصحيفة، وأن يحسن تقويم األخبار وا
مكانها في الصحيفة، وأن يكون ملًما وخبيًرا وممارًسا للتطورات التكنولوجية التي تتصل بعمله كالحاسب اآللي 
بملحقاته وبرامج التصميم وبتكنولوجيا الصحافة، مثل تكنولوجيا نقل الصورة الصحفية عن بعد، والصور 

                                                           

 (.912ص) ( صبحي، الجورنال من الصفحة األولى للصفحة األخيرة1)
 (.093ص) ( مصطفى، تكنولوجيا الفن الصحفي2)
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م النشر اإللكتروني، وأن يكون على دراية كاملة بمكونات التصميم ومبادئه، والبناء الرقمية، ومعالجتها، ونظ
 .(1)األساسي ألشكال اإلخراج الرأسي واألفقي مًعا، وعارًفا بلغة التصميم 

وباإلضافة إلى ما سبق يحتاج المخرج الصحفي إلى تطوير قدراته باستمرار وأن يّطلع على آخر 
اصة فيما يتعّلق بالتطورات التكنولوجية، التي تتطّور باستمرار، ما قد يسّهل من عمله المستجدات أواًل بأول، خ

اإلخراجي، باإلضافة إلى مطالعته للصحف المنافسة باستمرار للتفّوق عليها، وعدم اقتصاره على مطالعة 
 صحف بالده، بل عليه أن يستفيد من التجارب األجنبية في عمليات اإلخراج.

 الثاني: إخراج العناوين الصحفية المطلب 
ازداد اهتمام الصحف العربية بإخراج العناوين أواخر تسعينات القرن الماضي، وقبل ذلك كان 

 أو المحلي سواء اليومي الحديث هو اإلخباري  العنوان يعدّ ، و (2)تصميم العناوين يعتمد على النسخ 
 وبواألسل المستخدمة، الخط ونوعية الجذاب شكله على بناء وذلك القّراء، عيون  إلقاء ومحل العالمي،
 المساحة موك العنوان، هذا ونوعية البيضاء، الخلفية مقابل الكبيرة السوداء واألحرف المصاغ، الطباعي

 .(3)الصفحة  في يغطيها التي

وتعّد العناوين الصحفية أحد عناصر الصفحة الرئيسة وشكلها العام، مع مراعاة ضرورة تحقيق 
التوازن بين مكونات الصفحة بشكل عام من حيث الحروف المستخدمة )العناوين والصور( دون إهمال 

 . (4)أحجامها وألوانها 

ن كانت مهّمة إخراج العنوان هي لفت النظر بالدرجة األولى، فإنّ  نه المخرج الناجح يختار عناوي وا 
ويوزعها على الصفحة، معتمًدا على نظرية اإلخراج الخالدة، وهي التكبير والتصغير، وهو في هذا يستخدم 
تفوقه الذي استمده من روح العمل الذي يقوم به وشخصية الصحيفة، ولذلك نجده مثاًل يستخدم السطر الطويل 

ي شكل هرمي، أو العنوان المتدرج، أو العنوان الناقص من اليمين الواحد، أو أربعة السطور فوق بعضها ف
أو اليسار وهكذا، وهو قد يوضع العنوان داخل إطار، وقد يترك بعًضا ويفرغ حوله بياًضا أو سواًدا، أو يركب 

                                                           

 (.30-92العملية في إخراج الجريدة )ص( شفيق، الجوانب 1)
)2( Nemeth. The current state of Arabic newspaper type and typography. (P.34). 

)3( Correie. Communication Studies .(P.01).  

 (.42( النادي وأبو رستم، فن اإلخراج الصحفي )ص4)
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ين و على الصورة أو يترك العنوان معوًجا، بإهمال متعّمد تعبيًرا عن فكرة الموضوع، ولهذا فإّن إخراج العنا
 .(1)وتبنيطها ال يقل أهمية عن إخراج الصورة 

وتعمل العناوين خاصة في الصفحة األولى كدليل للقارئ على متن المادة التي يرغب بقراءة تفاصيلها، 
 .(2)وهي تعد بمثابة نقاط الدخول إلى صلب الموضوع، ويعتمد مخرج العناوين على طريقة يصممها للقارئ 

: أهمية إخراج   العناوين الصحفية:أولا
إّن الهدف األساسي من عملية إخراج العناوين الصحفية ينحصر في "حسن تقديم وعرض المادة بأنواعها،  

وجذب القراء إلى الصحيفة، ووضوح الشكل والمضمون، وا عطاء كل مادة فرصتها في لفت األنظار إليها، 
ثراء المحتوى، وتكوي ذوق ن شخصية واضحة للصحيفة، واالرتفاع بالوكسر حدة جفاف بعض المواد، وتكملة وا 

الفني للقراء"، فمن الطبيعي أن يكون اهتمام الصحيفة بالعنوان قائًما وأساسًيا، استناًدا إلى قول أحد رواد هذا 
الفن، "من أبرز العناصر التحريرية التيبوغرافية على الصفحة، كما أّنه من أهم المعالم الرئيسة التي تبني 

يقول أحد أساتذة الجيل الصحفي أّن "ثالثة أشياء تجذب القارئ إلى موضوع صحفي بالذات، أّول هيكلها"، و 
 .(3)هذه األشياء هو العنوان، وثانيها طريقة إخراجه، وثالثها اسم كاتبه 

 سيلي عما ظرةن يعطي مناسب بعنوان المادة اإلخبارية عالقة لتحسين الصحفية العناوين تصميم ويتم
 نللعناوي والمخرج، باختيار المحرر تكون هنالك عالقة ما بين المحرر كما القارئ  أجل من المقالة في

 المقتبسة، ودور المخرج بأن يجعلها بّراقة تجذب انتباه القارئ  العناوين أو الضوء عليها والمسلط المختصرة
هوية صحيفته من خالل تميزه يحافظ على ، وكذلك دور المخرج أن (4)إليها، وتجعله معّلًقا بها حّتى قراءتها 

بتصميم عناوين مختلفة عن باقي الصحف المنافسة، وتتناسب هذه العناوين مع متن المادة الصحفية، وتحافظ 
 .(5)على التوازن داخل الصفحة

وتعد عملية إخراج العناوين الصحفية مهّمة لعّدة أسباب: تعمل على جذب انتباه القارئ، وتحقق 
ة األخبار المعروضة، وتوّجه القارئ إلى المواضيع التي تهّمه، وتعمل على إبراز شخصية التوازن، وتحدد نوعي

                                                           

 (.092ص) ( صبحي، الجورنال من الصفحة األولى للصفحة األخيرة1)
)2( Correie. Communication Studies .(P.3).  

 (.34-33( أدهم، فنون التحرير الصحفي بين النظرية والتطبيق )ص3)
)4( Dor. On newspaper headlines as relevance optimizer (P.695). 

)5( Reiley, Frb. Trends in newspaper Layout and Design. Association for Education in Journalism (P.9-10).  
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ظهارها، وا غراء الناس لشرائها وقراءتها كاملة ، وأيًضا تؤدي مهّمة تسويقية، حيث يعلن العنوان (1) الصحيفة وا 
 زيادة جاذبية الصفحةعن وجود قصة إخبارية مهمة للقارئ ويدعوه إلى عدم التردد في قراءتها، وكذلك 

 .(2) والمساهمة في إخراجها الفني بما يرضي ميول القراء

وأكثر ما يعطي أهمية لعملية إخراج العناوين أّنها تفصل بين المواد الصحفية، وتعمل على جذب 
 -لمتعّجلخاصة ا–انتباه القارئ للمادة من خالل عمليات اإلبراز في العنوان، وبالتالي تيّسر على القارئ 

عمليات القراءة، وكذلك تيّسر عملية انتقاء األخبار المهّمة، وتسّهل على المخرج ذاته كيفية إبراز األخبار 
 األكثر أهمية عن غيرها.

 ثانياا: أنواع العناوين الصحفية من حيث الشكل:
تعّد عملية إخراج العناوين الصحفية في الصحف، هي الجزء األبرز فيها، والركيزة األساسية لشيوع 

 .(3)الصحيفة واالعتماد عليها من قبل القّراء، ال سيما تصميم عناوين الصفحة األولى 

، ُيضفي رولعّل استخدام األشكال )الطرز( المختلفة من العناوين في الصحف المطبوعة، بين الحين واآلخ 
عليها تنوًعا، ويساعد في إحيائها، وكسر الرتابة والنمطية فيها، وقد تعددت هذه األشكال من العنوانات 

 .(4)وتنوعت، وسوف نستعرض فيما يلي أهم هذه الطرز وأكثرها شيوًعا 

"وهنالك مجموعة أنواع للعناوين الصحفية من حيث الشكل، وقد جاء تصنيفها من حيث اتساع سطور 
عنوان الواحد، وعالقة هذا االتساع مع سطور العناوين األخرى، والحّيز الذي يشغله العنوان بالنسبة لألعمدة ال

 .(5)األخرى، باإلضافة إلى الشكل الكلي للعنوان" 

وتتعدد أشكال العناوين التي تنشر في الصحف، وفًقا لموقع العنوان من متن المادة اإلخبارية، سواًء كان  
بجانبه، أو في ثناياه، وللداللة على التراكيب أو القوالب التي تتخذها العناوين، وقد تّم تصنيف أعاله، أو 

 العناوين التالية وفًقا التساعها على أعمدة الصحيفة، ويشمل التصنيف:

                                                           

 (.42( النادي، وأبو رستم. فن اإلخراج الصحفي )ص1)
 (.20( الحسن، إخراج الصحف والمجالت )ص2)

)3( Rich, C. Writing and reporting news (P.333). 

 (.021( نجادات، اإلخراج الصحفي اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص4)
 (.22)ص مرجع سابق( النادي وأبو رستم، 5)
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 العنوان المانشيت: -2

وهو عنوان كبير، يمتد بعرض قّمة الصفحة األولى ويسمى المانشيت، ويكون بلون مختلف أحياًنا، ويتصّدر 
أهم خبر من وجهة نظر الصحيفة، "أي يشير إلى الخبر الرئيس في الجريدة، ويمكن أن يتكون من سطر واحد 

ن العناوين خالل الحرب العالمية أو أكثر من سطر في حالة األخبار المهّمة، وقد شاع استخدام هذا النوع م
األولى، واستقر بعد ذلك كعنصر تيبوغرافي أساسي من عناصر الصفحة األولى، ويظهر في المناسبات القليلة 

 .(1)التي يكون لها من األهمية ما يتطلب إبراًزا خاًصا 

ة، ويعرض خالله نافسويكتب المانشيت في قّمة الصحيفة على الصفحة األولى ليعطيها تميًزا عن الصحف الم
في حين تضعه صحف أخرى تحت رأس الصفحة، مما يتيح له االتصال المباشر ، (2)أهّم عنواٍن في موضوعاتها 

ن كان وضع العنوان فوق رأس الصفحة األولى التي تحتل عرض الصفحة بأكملها يزيد من إبرازه  بموضوعه، وا 
 عووضوحه، إاّل أّن العنوان بذلك يفقد اتصاله بموضوعه، مما يضطر الصحيفة إلى وضع عنوان آخر فوق الموضو 

 .(3)وأسفل الرأس، أو استخدام بعض الوسائل األخرى التي تساعد القارئ في الوصول إلى موضوع العنوان

ونقاًل عن الصاوي؛ فقد أوضح الدلو أّن الصحف عادة تبذل جهوًدا كبيرة في كتابة العناوين بصفة عامة، 
طالع يعه على شراء الصحيفة، واالوعنوان "المانشيت" على وجه الخصوص لما له من أثر في جذب القارئ، وتشج

من خالله على ما يدور في العالم الخارجي، خاصة بالنسبة للقارئ المتعجل الذي ليس لديه متسع من الوقت 
 (.02( والشكل رقم )0، انظر الملحق رقم )(4)للقراءة والمتابعة

 

 العنوان العريض: -1

عرض الصفحة، نظًرا ألهمية الموضوع الخاص هو العنوان الذي يكون منشوًرا في الصفحات الداخلية على 
به بالنسبة لبقية الموضوعات، واإلفراط في استخدام هذا النوع يقضي على عنصر األهمية الذي يرتبط بهما، لذا 

 .(5)يفضل عدم استخدامه إال إذا وجدت أهمية حقيقية لخبر أو موضوع يقتنع بها القارئ 

                                                           

 (.033( الحتو، مناهج كتابة األخبار اإلعالمية وتحريرها )ص1)
)2( Kevin. Nerone. Visual Mapping & Cultural Authority Design Change in U.S Newspapers (P.8-9). 

 (.20( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص3)
 (.23لصحفي وتطبيقاته العملية )ص( الدلو، فن الحديث ا4)
 (.23( المرجع السابق نفسه )ص5)
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ة الحدث، وكذلك براعة المحرر الذي يتولى صياغته، وفهمه وتعتمد صياغة العنوان العريض على طبيع
مكانياتها التعبيرية، وطبيعة الرسالة الصحفية اإلخبارية التي ال تحتمل اإلنشاء والتالعب باأللفاظ  لطبيعة اللغة وا 

ب مختصر و والمبالغة في زخرفتها، بقدر ما تتطلب تقديم العبارات الموجزة الدالة المعبرة بوضوح عن الحديث بأسل
خاٍل من التعقيد، وبكلمات قليلة تكشف الحقيقة المطلوب إبالغها لقارئ الصحيفة، ودعوته إلى قراءة النصوص 

 (02( والشكل رقم )0، انظر الملحق رقم )(1)المنوه عنها في العنوان العريض 

 العنوان المعّلق )المسدول( -3

ر الذي يتأّلف من سطر كامل يتلوه سطران أو أكث ونقاًل عن الصاوي وآخرين؛ عّرفه نجادات بأّنه العنوان
ن كانت أقل اتساًعا وحجًما من السطر األساسي )األول(، وقد تزحزحت بداياتها  متساوية الطول والحجم، وا 
بحيث تبدو كجسم واحد معّلق في السطر األول، وقد جاءت الحاجة إلى هذا الطراز من العناوين أثناء الحرب 

وذلك لجذب انتباه القراء إلى عناوين الصحف التي كانت تحتوي على تلخيصات لمجريات  األهلية األمريكية،
األحداث، وقد جاء هذا الطراز أيًضا مواكًبا لمرحلة اإلخراج العمودي، لكن الدراسات في ذلك الحين أثبتت 

 (.02( والشكل رقم )0رقم )، انظر الملحق (2)أّن هذا الطراز لم يكن فعااًل وجاذًبا النتباه القراء كما ينبغي 

 العنوان الممتد: -4

وهو العنوان الذي يمتد على أكثر من عمود، ولكّنه ال يغطي كل أعمدة الصحيفة سواًء كانت ذات ثمانية 
أو سبعة أعمدة )من الصحف العادية(، أو أقل )من الصحف النصفية( خمسة أعمدة، وقد يتكون من سطر 

تد اتساًعا أقل من العنوان العريض، وكّلما زاد اتجاه الصحيفة نحو اإلخراج ، ويحتّل العنوان المم(3)أو أكثر 
 .(4)األفقي، كلما أعطت أولوية أكبر لهذا النوع من العناوين 

ذا كان العنوان العريض  ثارة اهتمامهم، نظًرا لما يحققه من   وا  يتميز بتأثيره الفعال في جذب انتباه القّراء وا 
العنوان، فإّن العناوين الممتدة على اتساعات كبيرة تعد أفضل من تلك العريضة في قوة إبراز كبيرة لسطور 

نظر بعض التيبوغرافيين، نظًرا لما تحققه من قّوة إبراز أعلى للعنوان على األعمدة الخارجية من الصفحة، 
ي تمتد ن كونتيجة زحمة العناوين التابعة لذات الموضوع، قد يلجأ المخرج إلى وضع بعض سطور العناوي

                                                           

 (.22( الحسن، إخراج الصحف والمجالت )ص1)
 (. 020وعناصره )ص فيه المؤثرة والعوامل ومبادئه اتجاهاته الصحفي اإلخراج ( نجادات،2)
 (.092( الشمسي، صناعة الخبر الصحفي )ص3)
 (.033اإلعالمية وتحريرها )ص( الحتو، مناهج كتابة األخبار 4)
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ففوق أحد اإلعالنات المجاورة للموضوع على الصفحة، وهو إجراء من شأنه توجيه بصر القارئ بعد االنتهاء 
من قراءة العنوان إلى اإلعالن المجاور، ويضاف إلى ذلك أيًضا اصطدام العناوين التحريرية مع العناوين 

 .(1)حجم التي تصاحب اإلعالن، خاصة في حالة تشابههما في الشكل وال

ويحّذر معظم التيبوغرافيين من مغّبة اإلسراف في سطور العناوين المصاحبة للموضوع الواحد، على أساس  
أّن ذلك اإلجراء من شأنه تلخيص األفكار الرئيسة المتضمنة في الموضوع المصاحب، األمر الذي قد يصرف 

 العناوين قد حصل على كل المعلومات، أو القارئ عن المضي في قراءة سطور المتن، العتقاده بأّنه بقراءة
معظمها، الخاصة بالقصة الخبرية، وبناء عليه فإن تعدد سطور العناوين تقلل من معدل االنقرائية للموضوعات 
المصاحبة، يضاف إلى ذلك ما تبتلعه تلك العناوين من مساحات كبيرة على الصفحة، يمكن استغاللها في 

 (.91( والشكل رقم )0، انظر الملحق رقم )(2)نشر أنباء أو موضوعات أخرى 

 العنوان الوسطي أو المتمركز: -5

ويتكون من عّدة سطور تقع فوق متن الخبر وتغطيه، بحيث تكون بداياتها على موازاة واحدة، وكذلك 
ي دنهاياتها، وقد تمأل هذه السطور االتساع كّله أو تتوّسط بين طرفيه، ما يمكن أن نطلق عليه العنوان التقلي

أو المتمثل بالمفرد والهرمي والوسطي المتمركز، ويعزى استخدام الصحف للعنوان الوسطي )المتمركز(، إلى 
 (.90( والشكل رقم )0، انظر الملحق رقم )(3)سهولة التعامل مع هذا الطراز من العناوين 

 العنوان المفرد: -2

نقاًل عن الصاوي؛ أّنه من أبسط طرز العناوين وأقدمها، ويتكّون عادة من سطر واحد  وعرفه نجادات
( والشكل 0، انظر الملحق رقم )(4)متدٍل على اتساع عمود أو أكثر، وقد يمأل االتساع كّله أو يتوّسط طرفيه 

 (.99رقم )

 

 

                                                           

 (.22-24( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص1)
 (.22)ص المرجع السابق نفسه( 2)
 (.022-022وعناصره )ص فيه المؤثرة والعوامل ومبادئه اتجاهاته الصحفي اإلخراج ( نجادات،3)
 (. 021المرجع السابق نفسه )ص (4)
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  العنوان الهرمي )المعتدل أو المعكوس(: -2

من سطرين أو ثالثة، يكون السطر الثاني أقصر من األول، والسطر الثالث  يتكّون هذا النوع من العناوين
 (. 1)أقصر من السطر الثاني، بحيث يظهر على شكل هرم مقلوب أو على شكل هرم معتدل 

وأوضح نجادات نقاًل عن الصاوي وآخرين، أّن هذا الطراز إذا كان ال بد من استخدامه، فهو أنسب ما يكون 
أو الممتدة على عدد قليل من األعمدة، وال ينصح باستخدامه في حالة العنوان العريض، نظًرا  لألخبار العمودية

لكثرة المساحات البيضاء على جانبي العنوان في مثل هذه الحالة، عدا عن أن كثيًرا من التيبوغرافيين ال يحبذون 
، انظر الملحق (2)هذا فإّن قراءته تبدو عسيرة هذا الطراز، وذلك ألّن سطوره ال تبدأ وال تنتهي على موازاة واحدة، ول

 (.94( ورقم )93( والشكلين رقم )0رقم )

 العنوان المنطلق )المنساب( )موحد البداية(: -8

إلى أّن العنوان المنطلق يتكّون من عّدة سطور تلتقي بداياتها في  (، يشير نجاداتRiversونقاًل عن ريفرز )
حالة المنطلق من اليمين على طول خط رأسي واحد، ولكن تختلف نهاياتها والعكس تماًما في حالة المنطلق من 

ار ساليسار، ولذلك يطلق البعض على المنطلق من اليمين تسمية "ذو البدايات الموحدة"، وعلى المنطلق من الي
تسمية "ذو النهايات الموحدة"، ويعّد هذا الطراز األكثر انتشاًرا نظًرا لسهولته وبساطته ويسر قراءته، وأنه من الطرز 

 .(3)الحديثة نسبًيا، ويستخدم على نطاق واسع في معظم الصحف األمريكية 

ى تجاه تجديدي يرمي إلوينقل نجادات عن الصاوي، أّن ظهور هذين الطرازين من العناوين، يعد جزًءا من ا
تحرير اإلخراج الصحفي التيبوغرافيا من القيود التقليدية القديمة، التي تعيق أداء الصحف لوظيفتها كما ينبغي، 
ّن استخدامها يحول دون الوقوع فيما يسمى بالعنوان المكسور، ألّن سطوره ينتهي كل منها عند انتهاء المعنى  وا 

ذين الطرازين يخّلص المخرج الصحفي من القيود الحسابية التي يستلزمها عد الذي يؤديه، كما أّن استخدام ه
حروف وكلمات العنوان، بحيث ال يحتاج إلى إطالة هذه الحروف والكلمات حتى تصل إلى نهاية االتساع 

                                                           

 (.910وظائفه )صو  أهميته الصحفي العنوان ( المجدوب،1)
 (.020)ص وعناصره فيه المؤثرة والعوامل ومبادئه اتجاهاته الصحفي اإلخراج ( نجادات،2)
 (.029( المرجع السابق نفسه )ص3)
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المخصص للعنوان، بل ينتهي السطر عندما ينتهي المعنى، بحيث ال توجد هناك قاعدة ثابتة تحد طول السطور 
 (.92( ورقم )92( والشكلين رقم )0، انظر الملحق رقم )(1)أو ترتيبها في هذين الطرازين 

 العنوان المتدرج )المتسلل(: -2

ويتأّلف من سطرين أو ثالثة سطور متساوية، تترك مسافة محددة بين بداية السطر األّول وبداية السطر 
كل درج ة السطر الثالث، ويظهر لنا العنوان على شالثاني، وتترك نفس المسافة بين بداية السطر الثاني وبداي

 (.92( والشكل رقم )0، انظر الملحق رقم )(2)
 

 العنوان األجرد: -22

(، وآخرين، أّنه من الطبيعي أن يمتد العنوان فوق األعمدة Harrowerويرى نجادات نقاًل عن هاروور )
التي ينتشر عليها نص الخبر، بمعنى أّن العنوان الممتد على أربعة أعمدة ال بد أن يغطي أربعة أعمدة من 
المتن، وليس ثالثة أو أقل، ولكن في حالة استخدام الطراز "األجرد" فإّن العنوان ال يمتد على كل األعمدة 

ينتشر عليها نص الخبر، ويعّد هذا النوع هو األسوأ، وال ينصح باللجوء إليه إطالًقا، ويمكن التقليل من التي 
خطورته إما بتأطير الموضوع كاماًل، أو بنشر صورة فوق األعمدة التي يغطيها العنوان وعلى موازاته تماًما، 

، ومع بحيث ال يعلوه موضوعات البتةوفي بعض الحاالت يستخدم هذا الطراز في صدر الصفحات الداخلية، 
أن هذا اإلجراء ربما يقلل من خطورة هذا الطراز، إاّل أّن القارئ ربما يتعّرض لإلرباك عند قراءته للموضوع 

 (. 92( والشكل رقم )0، انظر الملحق رقم )(3)صاحب العنوان األجرد  

 العنوان الجانبي )العنوان الثانوي المهيأ( )العنوان المهيأ(: -22

وهو العنوان الذي عادة ما يسبق العنوان األصلي )المانشيت أو الممتد أو العمودي(، ويطلق عليه )عنوان 
جانبي(، إذا جاء في أقصى اليمين، أو فوق العنوان األصلي من الجهة اليمنى، ونميزه بأن نضع تحته خًطا 

ا مهيأ( وذلك عندما يكون في أو نجعل بنطه أصغر من العنوان األصلي، كما يمكننا أن نسميه )عنوانً 

                                                           

 (.023-029)ص وعناصره فيه المؤثرة والعوامل ومبادئه اتجاهاته الصحفي اإلخراج نجادات، (1)
 (.910)صووظائفه  أهميته الصحفي العنوان ( المجدوب،2)
 (.024)ص مرجع سابق ( نجادات،3)
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المنتصف أعلى العنوان األصلي، ويمكن تمييزه عن العنوان األصلي بأّن يأخذ بنًطا أصغر من العنوان 
 .(1)األصلي، ويمكن أن يتكون في أكثر من سطر 

"وهو عبارة عن مقدمة صغيرة للعنوان تتألف من كلمة أو بضعة كلمات قليلة تعلو الفقرة الرئيسة من 
عنوان، ولضمان تأثيره على القارئ ال بد من تباين شكله تبايًنا واضًحا مع العنوان الرئيس، فمثاًل يمكن ال

ن صياغته بطريقة واضحة يحقق االرتباط  02للعنوان الجانبي، وبنط  09استخدام بنط  للعنوان الرئيس، وا 
 (.92( والشكل رقم )0انظر الملحق رقم ) (2)بالقواعد المعروفة في كتابة العنوان الصحفي"

 العنوان العمودي: -21

وهو العنوان الذي يمتد على عمود واحد فقط، ويستخدم في األخبار القصيرة التي تنشر على عمود واحد، 
ويتكون من سطر واحد أو أكثر، لكن ذلك يعتمد على حجم الخبر، فال يجب أن تكون المساحة التي يحتلها 

تكون من عدد محدود من العنوان العمودي أكبر من مساحة الخبر نفسه، كما أّن هذا العنوان يجب أن ي
 .(3)الكلمات، وال بد أن يكون مختصًرا ومركًزا 

وتتعدد أنواع العناوين، حيث قّدم الباحث أبرزها، وعملية إخراج العناوين تبقى بيد المخرج الصحفي، 
ومدى قدرته على اإلبداع في عملية إخراجها، ووضعها بالشكل المناسب، وغالًبا ما يتلّقى المخرج الصحفي 

عليماته من رئيس التحرير خاّصة في العناوين التي تكون على الصفحة األولى، لما لها من أهمية، انظر ت
 (.31( والشكل رقم )0الملحق رقم )

 

 العنوان الثابت:  -23

ويستخدم في عناوين األبواب الثابتة، أو األعمدة التي يكتبها كتاب ثابتون، ولذلك فهو يظهر في صفحات 
األخرى، ويكون ظهوره إّما يومًيا أو أسبوعًيا أو نصف شهري، حسب خطة الصحيفة  معينة دون الصفحات

التحريرية، ومن خصائصه أن يكون له شكل خاص ينفرد عن باقي المواضيع األخرى المنشورة في الصحيفة، 
ليها دون عومن ذلك مثاًل استخدام الصور والرسوم التي تعّبر عن مضمون عنوان الباب الثابت، وضرورة الثبات 

تغييرها بين فترة وأخرى النطباع هذا الشكل في ذهن القارئ، وبعض الصحف تكتب العنوان الثابت بنفس نوع 

                                                           

 (.030( الشمسي، صناعة الخبر الصحفي )ص1)
 (.910ووظائفه )ص أهميته الصحفي العنوان ( المجدوب،2)
 (.034-033( الحتو، مناهج كتابة األخبار اإلعالمية وتحريرها )ص3)
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، (1)الخط الذي تكتب به اسم صحيفتها، أو تستخدم في جمع حروفه نفس الحروف المستخدمة في كتابة اسمها 
 (.30( والشكل رقم )0انظر الملحق رقم )

 العناوين: ثالثاا: شروط إخراج
كانت العناوين الصحفية تكتب من قبل بالخط اليدوي، فكان "الخطاط" يكتب العناوين جميعها 
ويستغرق هذا منه جهًدا كبيًرا ووقًتا طوياًل، ثم أصبحت العناوين تجمع إلكترونًيا، بعد دخول الحاسوب إلى 

خراجها إلى جانب المادة  ناك التحريرية المتصلة، لذا هالمجال الصحفي، األمر الذي سّهل كتابتها وا عدادها وا 
مجموعة من الشروط، يجب على المخرج الصحفي مراعاتها عند إخراجه للعناوين، وأهّمها: أن يكون العنوان 
حياء  قريًبا من موضوعه، متصاًل به ومعبًرا عنه، وأاّل يكون هناك اختالط بين عناوين المادة التحريرية، وا 

لى النصف العلوي، بل من الضروري امتدادها إلى النصف األسفل جوانب الصفحة كافة، وعدم تركيزها ع
تحت طّي الصفحة، وضرورة تنويع أبناط حروفها لتحقيق الشروط التيبوغرافية وزيادة جاذبية الصفحة، وتوفير 
المساحات البيضاء إلى جانبها، لتحقيق شروط مقروئية الصفحة، وأن يكون العنوان سهاًل ومفهوًما لدى 

ذا ما جرى تغيير أو تعديل في طريقة نشر العناوين في الصحيفة، فإّنه من األجدر تعويد القارئ القارئ،  وا 
 .(2)على هذا التعديل تدريجًيا حتى يضمن قبوله وموافقته على مثل هذه التغييرات 

ضافة إلى ما سبق، على المخرج أن يواكب التكنولوجيا التي قد تعطيه المجال إلضفاء لمسات  وا 
إخراج العناوين، وطريقة عرضها، وعليه أن يبقى مطلًعا على كل جديد بهذا المجال، وأن يعرف  فيية إبداع

ميول قّرائه من خالل دراسات تجريها الصحيفة على جمهورها، وعليه أال يتردد في التعرف على وجهة نظر 
 زمالئه في القسم، ألّن رأيين أفضل من رأٍي واحد.

 إبراز العنوان: رابعاا: العناصر الخاصة ب
 توجد مجموعة من العناصر التي يمكن أن تستخدم في إبراز العنوان إخراجًيا، أهّمها: 

 تصميم حروف العنوان: -2

 ُتعد حروف العناوين الصحفية األداة الرئيسة في عملية االتصال من بين العناصر التيبوغرافية والجرافيكية
األخرى التي تشترك في البناء التيبوغرافي للصحيفة، ويشير شكل الحرف إلى الطريقة التي يظهر بها على 

                                                           

خراجها )ص1)  (.20-21( الصقر، تصميم الصحافة المطبوعة وا 
 (.22-22إخراج الصحف والمجالت )ص( الحسن، 2)
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الورق بعد إتمام الطبع، ويعد من أهم العوامل التيبوغرافية التي تؤثر في يسر قراءة العنوان، ولعل المطلب 
 (.1)األساسي في شكل حروف العنوان أن تتسم بالبساطة في التصميم 

وأّول ما يتقرر في عملية الطبع هو اختيار حجم الحرف، مثلما يتم اختيار نعية الورق المناسب، فحجم 
الحرف يتقرر على ضوء الغرض من المادة المطبوعة، والعمل الذي سوف تؤديه، وهنالك عوامل تحقق 

لسطر، والبياض ساع ااالنقرائية للحرف الطباعي تتمثل في تصميمه وارتفاعه ومقاسه وكثافته وحجمه، وات
 .(2)الذي يوجد بين الكلمات 

والحروف التي تجمع بها العناوين تختلف في أنواعها وأحجامها وأشكالها عن تلك التي تجمع بها مادة 
ضفاء الحيوية عليها، وهو ما يؤدي  النصوص التحريرية، وتساعد الحروف على تنويع إخراج العناوين وا 

ئية المادة المطبوعة، وهذا يتطلب بالطبع توافر الوضوح في الحروف الطباعية بطبيعة الحال إلى زيادة مقرو 
 .(3)ومناسبتها لعين القارئ 

 اإلطارات: -1

يعد اإلطار الذي يحيط ببعض األخبار من عّدة جهات، من العناصر التيبوغرافية، ويعطي أهمية خاصة 
 .(4)للموضوعات، كما تستخدم بعض اإلطارات لإلشارة إلى بعض العناوين التي يتضمنها عدد الصحيفة 

ّن ما بداخل ويمثل اإلطار وسيلة مهّمة في إطار السعي إلى إبراز بعض الوحدات الطباعية، حيث إ
اإلطار يلقى أهمية خاصة من القراء تفوق ما سواه، وذلك الرتباط بعض هذه الوحدات باألنباء المهّمة 

 (.5والمتجددة )

ويتيح استخدام المخرج الصحفي لإلطارات في العناوين فرصة إلبرازها، شريطة أال تتعدد اإلطارات في 
 .الصفحة الواحدة، حتى ال تعمل على تفكيك الصفحة

 

                                                           

 (.02( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص1)
 (.010( الحسن، أيديولوجيا اإلخراج الصحفي )ص2)
 (.011-22( المرجع السابق نفسه )ص3)
 (.22)صالمرجع السابق نفسه  (4)
 (.21الحديثة )ص واتجاهاته الوظيفية أهميته الصحفي اإلخراج ( العسكر،5)
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 األرضيات: -3

تعد أرضية العنوان من اإلجراءات التيبوغرافية المتعلقة بشكل العنوان، حيث تؤّدي األرضية المطبوع عليها 
العنوان دوًرا بارًزا في وضوحه على الصفحة، ولعل أفضل العناوين وأوضحها هو العنوان المطبوع باألسود بلون 

أّن هذا الشكل هو ما اعتاد عليه القارئ من جهة، وألّنه يتيح  الحبر على أرضية بيضاء بلون الورق، نظًرا إلى
 .(1)، وبياض العنوان، من جهة أخرى -حروف العنوان، واألرضية-أكبر قدر من التباين بين الشكل 

واستخدام األرضيات بأشكالها المختلفة في العنوان، من شأنه جذب انتباه القارئ إليه، فضاًل عن أنها  
تتباين مع سطور العناوين األخرى على الصفحة الواحدة، ولعل ما يدفع الصحف عموًما إلى التحكم في أرضية 

 .(2)ها في كثير من عناوين موضوعات العنوان كإحدى وسائل إبرازه على الصفحة، فتلجأ إلى استخدام األرضيات

 :(3)وتستخدم أرضية العنوان للفت نظر القارئ من خالل إبراز العنوان ويكون ذلك بإحدى الطرق التالية 

 أرضية شبكية. -أ
 إطار حول العنوان. -ب
طار حول العنوان مًعا. -ت  عمل أرضية شبكية، وا 

اإلبراز استخداًما، ويلجأ إليها المخرج  وتعد األرضيات من أكثر ما يبرز العناوين، وهي أكثر عمليات
الصحفي لعّدة أسباب، منها إعطاء امتيازات لخبر عن آخر، ولفت انتباه القارئ لمحتوى الخبر، باإلضافة 

 إلى استخدامها من جانب توزيع أثقال الصفحة.

 األلوان: -4

خدمة في بناء الطباعية المستويقصد باأللوان تلك التأثيرات الطباعية غير السوداء التي تكتسبها العناصر 
وحدات الصفحة، ذلك أن اللون األسود يعد ناتًجا طبيعًيا للحبر األسود المستخدم في عمليات الطباعة، حيث 
يمكن أن يعد لوًنا طبيعًيا، نتيجة لكونه يعبر عن بعض مساحات الورق دون شغلها بالعناصر الطباعية، وهو ما 

مثل النوع الثاني األلوان الطباعية التي تستخدم لتلوين العناصر الطباعية يسمى بالمساحات البيضاء، بينما ي

                                                           

 (.011النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص( 1)
 (.011( المرجع السابق نفسه )ص2)
 (.22( النادي، وأبو رستم، فن اإلخراج الصحفي )ص3)
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الملونة في أصولها، أو استخدام ألوان معينة مع العناصر غير الملونة لتظهر باأللوان المختارة بما يحقق أهداف 
 .(1)اإلخراج الصحفي 

صحف وغالًبا ما تبتعد اليعطي ضّجة في الصحيفة،  -غير السوداء–ولكن كثرة استخدام األلوان 
الرسمية عن استخدام األلوان بشكل عشوائي خاصة في الصفحة األولى، وتضع األلوان بشكل مدروس 

 ومحكم، أّما الصحف الشعبية فتلجأ إلى كثرة استخدام األلوان في العناوين، إذ تبدو صارخة أحياًنا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.043( أبو دبسة، غيث، تكنولوجيا الطباعة واإلخراج الصحفي )ص1)
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 المبحث الثالث

خراجهاالعوامل المؤثرة في تحرير   العناوين وا 
ويتناول الباحث في هذا المبحث العوامل التي تؤدي دوًرا مؤثًرا في تحرير العناوين الصحفية 
خراجها ومن أهّمها: العوامل الذاتية للمحرر والمخرج التي ينبثق عنها الجهاز التحريري واإلخراجي وشخصية  وا 

عالمية، والعوامل الخاصة بالجمهور، وتأثير رئيس التحرير، والعوامل التي تتصل بطبيعة الرسالة اإل
االنتماءات والجماعات المرجعية، والضغوط المهنية وعالقات العمل ومنها: السلطة السياسية، والسياسة 
خراجها، وطبيعة  التحريرية، وظروف العمل ودورية الصحيفة، وطبيعة الجرائد المنافسة وأساليب تحريرها وا 

ا هنالك عوامل المجتمع وقيمه وتقاليده، وأخيًرا القدرات التكنولوجية االتصالية عملية حراسة البوابة، وأيًض 
 للصحيفة.

: العوامل الذاتية للمحرر والمخرج:  أولا
ويرى الجميلي والعاني؛ نقاًل عن آخرين، أّن العوامل الذاتية للمحررين والمخرجين التي تتباين من 
فرد آلخر، تشّكل أحد العوامل التي تتحكم في انتقاء ومعالجة عناوين األخبار، وبذلك يتكون لدى المحرر 

المختلفة،  في المواقف االتصالية والمخرج؛ إطار داللي يؤثر في أفكارهم ومعتقداتهم، ويحدد السلوك المتوقع
وتحديد ما يجب وما ال يجب انتقاؤه من عناوين إخبارية، ولذلك يالحظ أن هناك اختالًفا في النظرة إلى 
أهمية الحدث وانتقاء مضمون العناوين اإلعالمية، وطريقة إخراجها، باختالف القائمين باالتصال، وبحسب 

سبة النفسية واالجتماعية، ودرجة تعلمه واتجاهاته وعقائده وخبراته المكتطبيعة كل منهم، ومكوناته الثقافية و 
 ، وتتضّمن العوامل الذاتية مجموعة من العوامل ومنها:(1)

 الجهاز التحريري واإلخراجي:  -2

إذا كان الجهاز التحريري واإلخراجي للجريدة مؤهاًل ومدرًبا بشكل يستوعب ويجيد حرفية العمل   
في أسلوب إخراجه لعناوين الصحيفة، أما إذا كان محدود القدرات أو ضعيًفا، فلن  الصحفي، سيظهر ذلك

يستطيع تنفيذ أي سياسة تحريرية أو إخراجية بشكل جيد، وسيظهر ذلك على عناوين الصحيفة في أسلوب 
خراجها، أو قد يكون الضعف والمحدودية في الجهاز اإلخراجي فقط، مما يؤّثر بالسلب على  لمنتج اتحريرها وا 

                                                           

 (.022-022( الجميلي، والعاني، صناعة األخبار الصحفية والتلفزيونية )ص1)
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النهائي لعمل الجهاز التحريري واإلخراجي، وهو شكل ومضمون العناوين الصحفية، فإخراج العناوين السيئ 
خراج العناوين الجيد يرتفع بمستوى تحريرها الجيد درجات   .(1)يفسد تحرير العناوين الجيد، وا 

ومن الطبيعي أّن المحرر والمخرج الواسع االطالع والثقافة وصاحب الشخصية القوية، الذي لديه 
مؤهل جامعي في الصحافة، وال يتأثر بمن حوله بل يؤثر فيه، وهو يختلف عن المحرر والمخرج الذي لم 

يكون واضًحا  والفرق  يحظ من التعليم العالي بالقدر الكافي، أو الذي ليس لديه من الثقافة الشيء الكثير،
بينهما، ويجب أن يكون المحرر الصحفي على دراية تامة باللغة العربية وهي لغة التخاطب بين الجماهير 
حتى يتمّكن من اإلمساك بالقلم ويحرر عناوين األخبار ويصيغها بأفضل شكل، فإجادة اللغة تعني تكلمها 

 .(2)واتقان قواعدها 

لذلك ليس بمقدور كل إنسان أن يعمل صحفًيا أو محرًرا للعناوين بصحيفة أو مخرًجا صحفًيا 
للعناوين إال إذا توفر فيه شروط أهّمها، الرغبة، ألنها مهنة المتاعب، وتحتاج إلى مزيد من الجهد والعرق، 

اب العامة سلوك البشري، واآلدساعة يومًيا، وال بد أن يكون دارًسا للعلوم الصحفية، ولديه معرفة بال 94مدة 
للمجتمعات وخاصة مجتمعنا اإلسالمي، ألنه ميدان عمل صحفيي المستقبل وميدان الصحفي الحقيقي، 
كذلك يجب أن يكون متحلًيا بصفة الصدق في األفعال واألقوال ألن الكذب واألنباء الكاذبة ال تطول وهي 

ه اء من الصفات الواجبة في الصحفي، والوفاء لعملمقبرة الصحفي وبداية انهياره كصحفي، وأيًضا الوف
وزمالئه ولجماهيره، ولوطنه، فالوفاء صفة من صفاته األساسية واللباقة وحالوة اللسان والقول الطيب 
واإلخالص في العمل وفي معاملة اآلخرين، من صفات العاملين في المؤسسات الصحفية، فاإلنسان الذي 

 .(3)فيه ال يعرف النجاح ال يتفانى في عمله وال يخلص 

 شخصية رئيس التحرير:  -1

رئيس التحرير هو المسؤول األّول عن الجريدة مضموًنا وشكاًل، وتخطيًطا وتنفيًذا، وهو المحّرك   
والقائد والموّجه، وكلما كانت شخصيته خالقة مبدعة؛ أّثر ذلك على نوعية تحرير عناوين الجريدة، وكذلك 

                                                           

 (.91الدين، اإلخراج الصحفي )ص ( علم1)
 (.39-31( البردويل، الصحافة وفن التحرير الصحفي )ص2)
 (.39-30( المرجع السابق نفسه )ص3)
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اته، حرير السابقة ومؤهالته وخلفياته السياسية والثقافية واالجتماعية، وميوله واهتمامإخراجها، فخبرات رئيس الت
 .(1) تؤّثر في اختياراته اإلخراجية والتحريرية

ويتضح أن شخصية رئيس التحرير تعد عنصرًا مهمًا في تحرير العناوين وكذلك إخراجها بناًء 
 على ما يمتلكه من قدرات إبداعية وقيادية. 

 الرسالة: بطبيعة تتصل التي ثانياا: العوامل
إخراج الصفحة األولى غير إخراج الصفحات الداخلية، والصفحات اإلخبارية غير صفحات  

خراج الصفحات اإلخبارية  خراج التحقيق الصحفي يختلف عن إخراج التقرير والمجريات، وا  األحاديث، وا 
ه الصفحات غير ثابتة األبواب، ومتحركة األخبار عادة ما يتم على طريقة الصفحة األولى، وعادة هذ

حسب أهميتها، وتركز على الصور التي بها "حدث إخباري" وعلى المخرج الصحفي أن يختار الخبر 
األهم فالمهم عند ترتيب أخباره، ولكن صفحة الرياضة تعتمد دائًما على الصورة والتعليق إلى جانب 

خراج التقارير والماجريات ال  بد أن يعتمد على تقسيم الموضوع إلى فقرات تفصلها العناوين الخبر، وا 
خراج بعض الموضوعات الجافة بطبيعتها  خراج العناوين ال بد أن تكون له سياسة، وا  الفرعية الصغيرة وا 
التي تحتوي على مادة مكتوبة فقط تحتاج إلى معالجة خاصة، كموضوع الميزانية مثاًل، الذي ينشر 

له أرقام، بدأت بعض الصحف تنشره مع رسوم بيانية أو رسوم تعبيرية كأن نرسم عادة بدون صورة وك
شكل النقود والجنيهات، وفي مثل هذه الصفحات عادة ما يكثر المخرج الصحفي من الجداول والبراويز 
والنقاشات المختلفة، أما صفحة المرأة فهي تعتمد بالقدر األكبر على الصورة سواء كان الموضوع عن 

 .(2) كور أو عن األزياء وتعتمد أيًضا على العنوان الكبيرالدي
وأًيا كان أسلوب التحرير الصحفي أو منهجه أو طريقته، أو أسلوب جمع المعلومات أو المادة  

الصحفية من المصادر المختلفة ووفًقا لخطة معينة، فإّنه على الصحفي بنفسه ثم بواسطة المحرر 
 المسؤول تقييم ما تّم تنفيذه أو الحصول في ضوء الخطة الموضوعة، ومراجعة ما يمكن أن يراجع
واستكمال الجوانب غير الكاملة، ثم تأتي الخطوة التالية التي تتعلق بالجوانب التعبيرية أو التنفيذية في 
العمل الصحفي، التي تتمثل في تحرير أو صياغة المادة الصحفية بما تتضّمن من معلومات وبيانات 

                                                           

 (.02( علم الدين، اإلخراج الصحفي )ص1)
 (.99-90( المرجع السابق نفسه )ص2)
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مستوى روءة ومناسبة لوأرقام وصور ورسوم في لغة صحفية بسيطة وسهلة ومفهومة ومحددة ودقيقة ومق
 .(1)قراء الجريدة، ولسماتها كوسيلة اتصال مطبوعة، وكذلك فيما يتعّلق بإخراجها 

كما أن طبيعة المعلومات داخل الفن الصحفي هي من تحدد مساحة وهامش التحرك للمحرر  
تضاب، وال قة السريعة تحتوي على العناصر األساسية للحدث بتركيز واالقصير والمخرج، فمثاًل األخبار 

تقدم اإلجابة الشافية عن كل الجوانب، أما القصص اإلخبارية؛ فهي تقارير آنية سريعة عن األحداث 
المهّمة، وتحتوي على التفاصيل جميعها وجوانبه كلها التي يلخصها خبراء الصحافة في اإلجابة على 

ّما جانًبا لخبر ال تجيب عليه، أ األسئلة الستة التالية: "من، متى، ماذا، كيف، لماذا، أين"، وال تترك
التقارير اإلخبارية؛ فهي تقدم معلومات شاملة عن جوانب الحدث ككل، وتحلياًل لهذه المعلومات من 
خالل التفسير ووضعها في إطارها العام، وخالصات واستنتاجات، وتوقعات وتنبؤات، أما القصة 

ها غطية شاملة ألحداث متعددة متشابهة بعرضاإلخبارية الشاملة؛ فهي عبارة عن شكل إخباري يعنى بت
داخل قصة إخبارية واحدة، أّما القصة اإلخبارية الجانبية؛ فهي تقرير إخباري مختصر ومكثف، يتصل 

 .(2)مباشرة بقصة إخبارية مهمة أو تقرير إخباري مفصل على نفس الصفحة أو في نفس العدد

تقان أسويمكن تحديد فعالية النص الصحفي، انطالًقا من   لوبه قيمته وحيوية مضمونه وغناء شكله وا 
جابته على قضايا الناس اليومية،  وصحة لغته وواقعية أخباره وعكسه للواقع الموضوعي بصدق وأمانة وا 
فالنص الصحفي الفعال هو ذلك النص الذي يتمتع بخصائص تجعله مؤثًرا وفعااًل، وقادًرا على إحداث 

 .(3)ماهير القراء ويوجهها فكرًيا واجتماعًياتغيير في آراء وعواطف وأفعال ج

، ث وتفسيرهاتحليل األحدا ،اليومية كوسيلة اتصال بالجماهير صحيفةمن بين الوظائف األساسية للو  
ولذلك تعتمد الصحيفة على األشكال التفسيرية بشكل أساسي ومن هذه الفنون التحقيق الصحفي، لقدرته 

ول الحصفي  ع، وبذلك يكون للمحرر دور مهمني منها المجتمالتعامل مع المشكالت التي يعاعلى 
تجعله متميًزا عن أقرانه، وأّما الموضوع الصحفي، فإّن أهم يتسم به الموضوع الصحفي هو فكار أعلى 

اإلبداعية، والذاتية، والتأثير اإلعالمي، واإلمتاع، والدوام، واإليقاع، وأّما األسلوب التحريري فيعد كاتب 
ويرسم بالكلمات صورًا ذهنية في عقل  مثل راوي القصة الدرامية الذي يحكي حكاية، الصحفيالموضوع 

                                                           

 (.22( عبد المجيد، وعلم الدين، فن التحرير الصحفي للجرائد والمجالت )ص1)
 (.29-20)ص المرجع السابق نفسه( 2)
 (.2( أبو فخر، فعالية النص الصحفي )ص3)



91 
 

التوحد السيكولوجي مع الشخصية المحورية فيها لهذا يحتاج إلى  إلى القصة من خالل هالقارئ ويشد
 .(1) ولغة سلسلة وكلمات معبرة، بدون تشويه للحقائق خيال خصب،

إلى بعض األشخاص للحصول على أفكارهم وآرائهم، أو  صحفيالصحفي في الحديث اليسعى و  
كشكل  -تفاصيلها، وفي بعض األحيان إللقاء الضوء على شخصياتهم، وهدفه عرض معلومات يملكون 

 أخبار أو معلومات، وطبيعة المعلومة داخل الحديث الصحفي تكون عبارة عن تحقيق جانب -صحفي
 ،، أو ذوي الرأي في بعض القضايا أو المواقف أو األحداثآراء بعض أهل الخبرة، و أو حقائق جديدة

لقاء الضوء على شخصية ما، وبيان السمات المختلفة التي تميزهو  يزه على التسلية واإلمتاع بتركا، و ا 
، خرآلتختلف أساليب كتابة الحديث الصحفي من محرر ، و الطريف والممتع في الشخص أو الموضوع

ومقدمة ومتن وخاتمة وصور مصاحبة أو  ا عناوين فرعية،الرئيس، وأحيانً ولكنه عادة ما يضم "العنوان 
السؤال واإلجابة التقليدي أو السرد العادي أو القصة اإلخبارية أو  ما، ويكتب إما بأسلوبليهرسوم أو ك

، وأما عنوانه فيخضع في بعض األوقات لمعالجته من إدارة الصحيفة خاصة إن كان اإلخباري  التقرير
إخبارًيا مع شخصية مرموقة في المجتمع، ويتفق في ذلك عمل المخرج حيث يأخذ تعليماته من  حديًثا

رئيس التحرير في طريقة تصميم العنوان، ويتسم عنوان بالجدية في التصميم بالصحف الجادة، وعلى 
 .(2)عكس ذلك في الصحف الشعبية 

وسائل الجريدة لممارسة دورها التفسيري  أحد وهنالك أيًضا التحقيق االستقصائي، الذي يعد  
 أشكال-رسوم-تعاونها المواد المصورة )صورو هي األساس الكلمة فيه  تكون ، و واالستقصائي

، ويبذل المحرر قصارى جهده في االلتقاء بالمصادر، وقراءة الوثائق واالستعانة بكل وجهات (توضيحية
رر، وقد يستعين في تحليله وتفسيره بالحاسبات النظر واآلراء المؤيدة والمخالفة لوجهة نظر المح

ق من تيار استخدام ويستفيد التحقي، اإللكترونية التي تعطي البيانات مصنفة مبوبة مجدولة جاهزة للتحليل
صول ها وتحليلها، والو يفالمادة الصحفية وتصنمعلومات  جمعفي أدوات مناهج البحث العلمي خاصة 

ين فتكون على مساحات واسعة، ويسّخر المحرر أكبر قدر من عناوين ، وأّما العناو إلى خالصات منها
التحقيق لتتناسب معه، وأغلب ما يبرز في التحقيق هو العناوين الفرعية؛ إذ تأتي في بداية كل فكرة 
جديدة أو عنصر جديد، ويراعي أن تتسم باإليجاز والوضوح والتشويق، وعدم تكرار العنان، وتقديم 

                                                           

 (.22-24( عبد المجيد، وعلم الدين، فن التحرير الصحفي للجرائد والمجالت )ص1)
 (.22-22)ص المرجع السابق نفسه( 2)
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ا يعطي فرصة أيًضا للمخرج لتصميمها بالطريقة المناسبة التي تعطي راحة للقارئ معلومات جديدة، م
 .(1)أثناء تناوله التحقيق 

وتكتسب فكرة التحقيق الصحفي خصوصية لدى الكاتب الصحفي، تأتي من المعالجة الصحفية  
حفي الذي قام به صالتي يمكن أن تفرق بين التحقيق اليذ هذه الفكرة المتميزة، التي يقوم بها عند تنف

 .(2)والتحقيقات األخرى التي يمكن أن يقوم بها زمالؤه حول الفكرة نفسها 

تعبير وسائل الصحيفة في التأثير على قرائها، والأّما األشكال الصحفية الخاّصة بالرأي؛ فهي إحدى  
ب والمحررين لكتاتجاه القضايا المختلفة، وفي إتاحة الفرصة للقراء العاديين وكبار ا اعن وجهة نظره

ناوين تتناسب ، وتصيغ عوالمتخصصين لعرض آرائهم العامة أو التي تتعلق بقضايا عالجتها الصحيفة
 .(3)مع متنها 

ونقاًل عن سمير صبحي، فقد أوضح علم الدين أّن اإلخراج يختلف من صفحة التحقيقات واألحاديث  
القصة المسلسلة إلى الرحالت وبعض هذه  إلى صفحة الدين، إلى الصفحة المصورة، إلى الحادثة إلى

 .(4) الصفحات في حاجة إلى أداء تعبيري مباشر مثل صفحة الدين، فكل شيء بها واضح ومباشر
ويرى الباحث أّن طبيعة العناوين الصحفية تتأّثر بمضمون الرسالة اإلعالمية، فالعالقة بينهم  

و مكان وتوقيت الحدث، أما العامل الثاني هو قرب تكاملية، فالعنوان يعتمد على ثالثة عوامل، األول ه
العنوان وجدانًيا مع القارئ، أما العامل الثالث فيتمثل في نوع الفن الصحفي الذي يصاغ له العنوان، 
بحيث يختلف عنوان المواضيع االقتصادية التي يستخدم فيها األرقام واإلحصائيات عن موضوع 

ثارة والتشويق وكذلك يختلف عن عناوين المواضيع الرياضية القصص اإلنسانية التي تعتمد على اإل
ي دور سكرتير التحرير الذي يعطي األخبار الوزن النسبالتي تستخدم مصطلحات خاصة بها، وهنا يأتي 

هذا مانشيت، وهذا داخلي مفرد، و  ولىة األحالصف عنوان يوضع في هذا المثاًل حسب طبيعة كل عنوان، 
 يه المالحظات إلى مخرج الصفحة ليتعامل معها وفًقا لطبيعة المادة الصحفية.عنوان عامود، ويتم توج

                                                           

 (.22-22عبد المجيد، وعلم الدين، فن التحرير الصحفي للجرائد والمجالت )ص (1)
 (.093خليل، الصحافة اإللكترونية )ص( 2)
 (.22)ص ، مرجع سابق( عبد المجيد، وعلم الدين3)
 (.99( علم الدين، اإلخراج الصحفي )ص4)
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 ثالثاا: العوامل الخاصة بالجمهور:
نقاًل عن آخرين، أّن الجمهور يشّكل عنصًرا مهًما من عناصر العملية االتصالية،  يرى نجادات  

ويرى البعض أّنه يشّكل أهم متغّير في هذه العملية، فإذا لم يكن لدى المحرر والمخرج فكرة جيدة عن طبيعة 
اوين اإلعالمية نالجمهور العقلية، والعاطفية، وخصائصه األولية، فسوف يحد ذلك من مقدرته على تصميم الع

قناعه، مهما كانت رسالة العنوان معّدة إعداًدا جيًدا، ومن هنا تبدو  الهادفة التي تؤثر على ذلك الجمهور وا 
أهمية التعرف على جمهور وسائل االتصال، لتوفير رجع صدى أو تغذية مرتدة، تعاون المحرر والمخرج 

ول ئل االتصال الجماهيري وأقدمها، فمن الصعب الحصعلى تحديد نتيجة عمله، وألّن الصحيفة تشّكل أهم وسا
على رجع الصدى، نظًرا ألّن االتصال هنا يتم بطريقة غير مباشرة، ولذلك تأتي أهمية الدراسات المتعّلقة بقراء 
الصحف لمعرفة اتجاهاتهم واهتماماتهم وآرائهم، للتعّرف على ما يلفت انتباههم من العناوين، وما يزعجهم، 

 .(1)مؤسسة على عاتقها تقويم مسارها لتأخذ ال

ويجب أن تقترن معرفة العنوان وتحريره وطريقة إخراجه بدراسة أحوال الناس وأمزجتهم ورغباتهم 
وما يرضيهم وما ال يرضيهم، لكن في إطار القاعدة اإلسالمية "ال ضرر وال ضرار"، والقاعدة الثانية "جلب 

الرتقاء بالقارئ وتحقيق المصالح العامة وضمان الوصول إليه المنفعة مقدم على ترك المضرة"، وبهدف ا
قناعه والتأثير فيه، وبالتالي فإن المعرفة بطبيعة الجمهور وثقافته وظروفه االجتماعية واالقتصادية  وا 
والحضارية والفكرية، هي التي تمّكن من صياغة العناوين المالئمة واختيار القوالب واألشكال التي تناسبها، 

ختيار الوسيلة المناسبة لهذه العناوين، وكيفية إيصالها إلى القارئ في التوقيت المناسب والمالئم له، ثم ا
وهذه المعرفة بطبيعة الجمهور المتلقي، ال شك هي التي تتيح للصحفي اختيار نوع العنوان الذي يناسب 

 .(2)الجمهور 

جد لقارئ ومجاالت اهتمامه، فمثاًل نوكذلك يؤدي المستوى التعليمي دوًرا مهًما في تكوين فكر ا
أّن ذوي التعليم المتوسط يهتمون بقراءة الحروف الكبيرة، والصور واأللوان، بينما المثقفون يهتمون بالمضمون 

 .(3)والبساطة والوضوح أكثر من اهتمامهم بالشكل الجمالي للعناوين 

                                                           

 (.22وعناصره )ص فيه المؤثرة والعوامل ومبادئه اتجاهاته الصحفي اإلخراج ( نجادات،1)
 (.902( حجاب، مدخل إلى الصحافة )ص2)
 (.02والصحافة اإللكترونية )ص( خوخه، اإلخراج الصحفي 3)
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عى إلى تياجاته التي يسوتواجه بعض الصحف مشكلة في دراسة طبيعة الجمهور وخصائصه واح
إشباعها من مطالعة األخبار، ونوعية القصص اإلخبارية التي يحتاجها، فيؤدي ذلك إلى قّلة نسبة مبيعات 

 .(1)الصحيفة، وخسارتها لكمية كبيرة من اإلعالنات التي يفترض أن تحقق عائًدا مادًيا لها 

ادة مبيعاتها، رغم أّن بعض وتزيد دراسة جمهور الصحيفة من نجاحها، واستمراريتها، وزي
المؤسسات الصحفية تفتقد لرجع الصدى عن مدى تقّبل الجمهور لعناوينها، ودراسة ما يرغبه وما يرفضه 

 الجمهور، وبالتالي سيؤثر هذا على انتشارها وتوزيعها.

 رابعاا: تأثير النتماءات والجماعات المرجعية:
يعّد االنتماء عنصًرا محدًدا من محددات الشخصية، ألّنه يؤثر في طريقة التفكير أو التفاعل 
مع العالم المحيط بالفرد، كما أّن الفرد يتم وصفه أيًضا من خالل مفهوم الجماعات التي ينتمي إليها 

 .(2)آخره مثل الجماعات التعليمية، والسياسية واالجتماعية، والوظائفية، والتنظيمات.. إلى 

وتعّد جماعات االنتماء الجماعات المرجعية التي يشارك الفرد أعضاءها في الدوافع والميول 
واالتجاهات، وتتمثل قيمهم ومعاييرهم في اتخاذ قراراته أو أحكامه أو قيامه بسلوك معين، وتحديد 

من عيًا ألفرادها، و جماعة االنتماء يعني التعرف على كل المحددات األساسية التي تشكل إطارًا مرج
خالل معرفة هذه األطر المرجعية يمكن التوقع بأنماط السلوك المختلفة، وبالتالي تؤثر على محرر 
العناوين ومخرجها في اتخاذ قراراته اإلعالمية في إطار مدركاته عن عوامل الجماعة التي ينتمي إليها، 

ر واإلدراك ث تصبح إطارًا مرجعيًا له في التفسيويعكس االنتماء أيضًا العوامل االجتماعية والثقافية بحي
 .(3) والسلوك

ويتحدد دور محرر العناوين ومخرجها إزاء صحيفته من خالل االنتماء إلى مكان عمله ومهنته 
وشهرته، فضاًل عن أن عمله في صحيفة ما إنما يمثل انتماءه أصاًل إلى السياسة واألهداف التي 

ألن كل صحيفة إنما تمثل تيارًا فكريًا تصدر عنه وتسعى إلى تحقيق  اختار أن يعمل من أجلها، وذلك

                                                           
)1( Zhi, Kee. Revisiting Media Attention Score: Evolution of Sin Chew Daily’s Newspaper Design. (P.63). 

 (.024( عبد المجيد، نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير )ص2)
 (.42)ص( أحمد، الرضا الوظيفي لدى القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية 3)
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أهدافه، كما يفترض أن الصحفي ال يختار العمل، إال في الجريدة التي تتوافق مع اتجاهاته وأفكاره 
 .(1)وعقائده

وينعكس اهتمام األفراد الذين يتبنون فكًرا معيًنا ويؤمنون به، على اهتماماتهم في تحرير عناوين 
خراجها، وكذلك ينعكس على حياتهم االجتماعية واألخالقية  المواد الصحفية التي تتفق مع رؤيتهم وا 

منون بها من لتي يؤ والدينية والسياسية واالقتصادية والثقافية، ويسعون إلى إبراز مصالح الجماعات ا
خالل إبراز عناوين أخبارها سواًء تحريرًيا أو إخراجًيا، ويضعون تبريرات منطقية وفلسفية لالتجاهات 

 المعارضة آلرائهم ووجهات نظرهم، ويؤثر ذلك على المخرج النهائي للصحيفة.

ا: الضغوط المهنية وعالقات العمل  خامسا
ّن عملية انتقاء األخبار وصناعتها؛ تتأّثر بالضغوط ويرى الجميلي والعاني نقاًل عن آخرين، أ

المهنية وطبيعة عالقات العمل، إذ يرتبط محرر العناوين ومخرجها باالتصال مع زمالئه في عالقات 
تفاعل تحمل بعًدا اجتماعًيا، وقد تتكون من هذه العالقات جماعة أولية يعتمد عليها محرر العناوين 

عمها المعنوي، وتقوم بدور اإلطار المرجعي الذي يستمد كل منهم ومخرجها، وكذلك يعتمد على د
معاييره، وبالتالي يتحقق تأثير اتجاهات زمالء العمل في اختيار المحررين لألنباء ألنهم يعملون على 
إرضاء زمالئهم ورؤسائهم، وكذلك تصميم المخرجين عناوين تتناسب مع مضمونها، ويفرض الواقع 

األخبار إطاًرا داللًيا يعبر عن آراء صاحب المؤسسة اإلعالمية، ويعد محرر  البيروقراطي في حجرة
العناوين ومخرجها أعضاء فيها، وهم من يحددان مصير أّي قصة إخبارية من حيث إبراز عنوانها أم 
تهميشه سواًء بالصياغة أو اإلخراج، أّما المساحة الزمنية المخصصة للنشرة اإلخبارية، فإنها تحدد 

رين بكم ونوع من األخبار وبحسب طبيعة كل نشرة إخبارية، وقد يؤثر ذلك سلًبا على تصميم المحر 
 وتنقسم الضغوط المهنية وعالقات العمل إلى:، (2)عناوين هذه األخبار بطريقة تجذب القارئ 

 السلطة السياسية: -2

برازها؛ قدر  ال شيء يقضي على موضوعية عناوين األخبار سواًء تحريرها أو طريقة إخراجها وا 
توجيه اإلعالم من الحكومات، أي حين يعد اإلعالم جزًءا رئيًسا من النظام الدكتاتوري، تتولى شؤونه الدولة 

                                                           

 (.092( بخيت، العمل الصحفي في مصر دراسة سسيولوجية للصحفيين المصريين )ص1)
 (.022-023( الجميلي، والعاني. صناعة األخبار الصحفية والتلفزيونية )ص2)
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وجيه الرأي العام يلة وأداة لتالمستبدة، فتحدد سياساتها تجاه المؤسسات االعالمية وتسيطر عليها وتتخذها وس
ودعم السياسة القومية، في ظل هذا النظام االستبدادي تفرض الرقابة الصارمة على الصحف، فال يطلع 
الرأي العام إاّل على ما تقّره الدولة من أنباء وخاصة العناوين الرئيسة التي تتصّدر الصحف، كما تمنع 

أّنها ال تفرج إاّل عن األخبار التي تقّرها وال تجد غضاضة في الدولة تسرب هذه األنباء إلى الخارج، أي 
نشرها، ال سيما لو كانت عناوينها ال تنتقد الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر، وتتمثل الضغوط التي 

 :(1)تمارسها السلطة السياسية وتؤثر على عملية انتقاء األخبار في الجوانب التالية 

وهذه التشريعات تختلف من دولة ألخرى، وتمثل المنظمة للصحف، عامل التشريعات والقوانين  .أ
في الدول الديكتاتورية قيوًدا على حرية التعبير، إذ من خاللها يفرض الموظفون الرسميون تأثيرهم 
على عناوين األخبار التي تقدمها وسائل اإلعالم بالشكل الذي يرضي هذه السلطات ويحقق 

 مصالحها.
ذلك بتقييد حرية إصدار الصحف أو بمراجعة عناوين األخبار بمعرفة  ويكون عامل الرقابة،  .ب

الرقيب، أو بتحّمل رئيس التحرير مسؤولية ما ينشر وما يصاغ داخل صحيفته من عناوين، وسواء 
كانت الرقابة استثنائية كما يحدث في وقت الحروب والثورات، إذ تخضع البالد لألحكام العرفية 

ي مراقبة عناوين األخبار قبل النشر، أو رقابة جزئية عن طريق القضاء، مما يتيح للحاكم العسكر 
فإّنها تنظمها بنود ونصوص في القوانين المنظمة للعمل اإلعالمي، وهذه الرقابة تعني تدخل 
الرقيب في عناوين األخبار باالنتقاء والحذف والتعديل والتنقيح والتحرير واالقتصار على معلومات 

ظره فقط، لجعل عناوين األخبار في النهاية في الصورة التي ترضى عنها الجهات يراها من وجهة ن
 المسؤولة.

 :للصحيفة التحريرية السياسة -1

لسياسة التحريرية تؤّدي دوًرا مهًما في تحديد سياسة إخراج ونقاًل عن الرفاعي، يوّضح نجادات أن ا
بداًعا في إخراج العناوين باعتبارها  العناوين، فالصحف الشعبية بوجه عام تلجأ إلى األساليب األكثر حداثة وا 

نوع لتصدم خيال القارئ، وتحقق له المفاجأة التي تمسك ببصره سعًيا وراء رفع التوزيع، وزيادة األرباح، وهذا ا
من الصحف يسعى دائًما إلى كتابة عناوين أنباء مثيرة، كعناوين الجنس والجريمة، وتعمل على تحريرها 

                                                           

 (.903-909( حجاب، مدخل إلى الصحافة )ص1)
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بأسلوب مثير يمتاز بالتهويل والمبالغة، مع تطعيم العنوان على الصفحة ببعض العناصر التيبوغرافية 
 .(1)والجرافيكية الثقيلة كاأللوان 

 -غير المكتوبة عادة–ويقصد بالسياسة التحريرية، مجموعة الخطوط العريضة والمبادئ العامة 
تحدد وتحكم ماذا تنشر الجريدة من مضامين ونوعية موضوعات، وما هي اتجاهات هذا المضمون، وأساليب 

ثرة ومرتبطة مؤ  معالجته أو عرضه أو إبرازه، وتطبيقات تلك السياسة التحريرية في المجال اإلخراجي، وهي
بالشكل ارتباًطا كبيًرا، فجريدة شعبية جماهيرية ستستخدم مثاًل عناوين صارخة ملونة، ومانشيتات تمتد بعرض 
الصفحة األولى، وبياًضا وفيًرا، وهي في العادة ال تتبع أي  مذاهب إخراجية، بل إخراج أقرب إلى ما يسمى 

ريدة الوقورة، جريدة الصفوة، تميل إلى العناوين الممتدة على باإلخراج المختلط أو إخراج السيرك، بينما الج
 .(2) عامود أو اثنين فقط، وقليل من األلوان

ويأتي هذا االعتبار في مقدمة االعتبارات التي تتحكم في اختيار األخبار وا عدادها للنشر في أي 
م عليها مهنية بحتة، تحت صحيفة، وذلك ألن صحافة اليوم لم تعد تنطلق في عملها على أسس واعتبارات

أن تقدم للقارئ كل ما تراه من أخبار مهمة بصرف النظر عن مصدرها أو تأثيرها أو الموضوعات التي 
تتناولها، بل إّن صحافة اليوم أصبحت تعّبر عن اتجاهات ومصالح وعقائد وأيديولوجيات، بل وفئات وطوائف 

، أو النظام السياسي، وهناك الصحف التي تمثل أحزاب أيًضا، فهناك الصحف التي تمثل الدولة أو الحكومة
المعارضة أو األحزاب الحاكمة، أو النظام السياسي، وهناك الصحف المستقلة التي ال تنتمي إلى الحكومة 
لى جانب ذلك هناك الصحف التي تصدر عن  وكذلك ال تنتمي إلى حزب معين من األحزاب القائمة، وا 

 .(3)خرى تيارات واتجاهات سياسية تخدم طبقة اقتصادية واجتماعية معينةمؤسسات أو شركات تمثل هي األ

وفي العادة يتم تقرير سياسة تحرير الجريدة عند تأسيسها، وتحديد طابعها الصحفي، ثم يتم الحفاظ 
على هذه السياسة أو تغيرها بمرور الوقت نتيجة لتغير الظروف االجتماعية والحياة السياسية التي تعد 

 .(4)دة جزًءا منها الجري

                                                           

 (.22-22وعناصره )ص فيه المؤثرة والعوامل ومبادئه اتجاهاته الصحفي اإلخراج ( نجادات،1)
 (.02( علم الدين، اإلخراج الصحفي )ص2)
 (.904( حجاب، مدخل إلى الصحافة )ص3)
 (.302( الحتو، مناهج كتابة األخبار اإلعالمية وتحريرها )ص4)
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خراجها، ومنها،  لعوامل اوهنالك مجموعة عوامل تؤثر بشكل أو بآخر في سياسة تحرير الصحيفة وا 
التي تحكم اختيار أفراد الجهاز التحريري، وظروف تنشئتهم االجتماعية والثقافية وانتماءاتهم السياسية، 

 .(1)وظروفهم االقتصادية واالجتماعية 

 ستنشرها يالتمن نوع األخبار بدًءا على كل وجوه الوسيلة،  حررية للصحيفةوتهيمن السياسة الت
توجهات تفق ت ، وبالتالي فهي تؤثر في اختيار العناوين، بحيثالطباعة فيتعتمدها  التيحجم الحروف و 

 .الصحف فيوالسياسات التحريرية  العناوين الصحفية

 ظروف العمل ودورية الصحيفة: -3

خراجه، إذ يحرر ويخرج تعّد المساحة أهم محدد  يراعيه المحرر والمخرج عند تحرير العنوان وا 
 بد العنواًنا يتناسب معها، وقد تكون المساحة في بعض األوقات ال تلّبي احتياجات المادة الصحفية، و 

أن يكون معيار النشر هو األهمية النسبية لكل مادة صحفية ويتم إبراز العنوان الصحفي من خاللها، 
المساحة المخصصة لكل مادة وكذلك لكل عنوان بما يتناسب مع قيمته الفعلية، كما أن هذه وتقرير 

العناوين تصبح سلعة بائرة في اليوم التالي وال يمكن نشرها إذا تقادم الحدث وخاصة العناوين اإلخبارية 
 .(2)التي تواكب األحداث تباًعا، وذلك ألن الصحف المنافسة لن تتركها دون ذكرها 

الظروف المحيطة بالصحيفة لها دورها الكبير في تحرير العناوين الصحفية، فمثاًل في زمن و
الحروب تتبع أسلوًبا مختلًفا لما هي عليه في زمن السلم من ناحية التحرير التي تتناولها وأنواع العناوين التي 

تغل وطنية، والقومية حيث يستستخدمها، وهناك كذلك الظروف العامة مثل األعياد والمناسبات الدينية وال
 .(3)المحررون اهتمام الناس والقراء بهذه األعياد والمناسبات، فيصيغون عناوين تجذبهم لقراءة الصحيفة 

خراجها: -4  طبيعة الجرائد المنافسة وأساليب تحريرها وا 

(، يشير نجادات إلى أّن الصحف تتكون بشكل عام من قطعتين رئيستين، Reheونقاًل عن ري )
القطع العادي والقطع النصفي، والقطع العادي وّفر إمكانيات أفضل في تصميم العناوين من تلك التي  هما

في القطع النصفي، ذلك أّن كبر مساحة الصفحة العادية تعطي المخرج الصحفي مساحة كبيرة من الحرية 

                                                           

 (.390)ص وتحريرها اإلعالمية األخبار كتابة مناهج الحتو، (1)
 (.302)ص المرجع السابق نفسه( 2)
 (.31الصحافة وفن التحرير الصحفي )ص( البردويل، 3)
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ول إّن هذه يث يمكن القلتطبيق االتجاه اإلخراجي المتبع في إخراج عناوين أخبار الصفحة، وترتيبها، بح
الصحيفة تتبع االتجاه التقليدي أو الحديث أو المحّدث، أّما فيما يتعّلق بالصفحة من القطع النصفي، فإّن 

 .(1)صغر مساحتها يحد من حرية إخراج عناوين

خراجية متميزة لعناوينها، سواًء الجيدة أو غير الجيدة، التي  والجرائد األخرى لها أساليب تحريرية وا 
اعتادها القارئ واقتنع بها، أو رفضها ويلعنها كل يوم، وينتظر فرصة أن يجد جريدة أخرى أكثر مناسبة لتذوقه 
البصري واهتمامه التحريري، أو طالب بتعديل بعضها من خالل الوسائل واألساليب التي تتبعها الجريدة في 

 فيا ال بد وأن تترك بصماتها سلًبا أو إيجابً  تقويم أفرادها، والسمات العامة إلخراج عناوين الصحف المنافسة
إخراج عناوين أي جريدة، وعلى الذاكرة البصرية للقارئ، وعلى إدراكه البصري التيبوغرافي، بشكل قد يفسدها 

 .(2)أحياًنا ويجعلها ترفض جرائد أخرى ذات إخراج عناوين صحفية أكثر جودة بالمقاييس الفنية والصحفية 

 ماهلعديد من الضغوطات التي تؤثر على توافق ويرى الباحث أّن المحرر والمخرج الصحفي، يتعرضان        
قة تحرير ، وطريفي نظام االتصال ماليها والتوقعات التي تحدد دورهإ انعالمية التي ينتميمع المؤسسة اإل

خراجها تبدأ من ظروف العمل الداخلية للصحيفة و  ارجية دورية صدورها إلى المنافسة الخالعناوين الصحيفة وا 
 للصحف.

 طبيعة عملية حراسة البوابة: -5

وتقوم فكرة حراسة البوابة على أّن العناوين الصحفية تمر من نقاط أو بوابات يتم فيها اتخاذ قرارات 
 التحرير واإلخراج حتى تصل إلى الجمهور، وكلما طالت المراحل التي تقطعها هذه العناوين حتى تظهر في
الصحيفة، ازدادت المواقع التي يصبح مصيرها معلًقا بفرٍد أو عّدة أفراد وتقرير ما إذا كانت هذه العناوين 

 .(3)ستظل كما هي أم يتم إدخال بعض التغييرات عليها 

وهناك مجموعة من العوامل تتحكم في اتخاذ قرارات النشر يتحدد بناًء عليها المسموح والمرفوض 
به وفًقا النتقاء المادة الصحفية، ومن هذه العوامل الخاصة باختيار العناوين، التي تتمثل في القيم اإلخبارية، 

 ها وبالذات الفئات المحرومةوالعوامل الخاصة بالتعبير عن احتياجات جميع فئات القراء ووجهات نظر 

                                                           

 (.22وعناصره )ص فيه المؤثرة والعوامل ومبادئه اتجاهاته الصحفي اإلخراج ( نجادات،1)
 (.99( علم الدين، اإلخراج الصحفي )ص2)
 (.93( عبد المجيد، وعلم الدين، فن التحرير الصحفي للجرائد والمجالت )ص3)
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والمهملة، والعوامل الخاصة بالمادة الصحفية التي تأتي من مصادر أجنبية ومدى التوازن بينها وبين المادة 
 .(1)الوطنية 

ا: عوامل المجتمع وقيمه وتقاليده:  سادسا
التصال لتؤثر قيم المجتمع وتقاليده بشكل قوي ولكن بشكل غير مباشر، وتتضمن الفلسفة العاّمة 

في المجتمع، أي مجموعة العوامل التي تحكم السلوك االتصالي بالمجتمع، تبًعا لسمات المجتمع وحاجاته، 
والضغوط أو القيود المفروضة على الصحف، وحجم الحرية المتاحة لها، سواًء أكانت هذه القيود مباشرة أو 

 .(2)غير مباشرة 

يمه وتقاليده، ومن بين أهداف هذه المؤسسة ال وكل مؤسسة إعالمية تعمل في إطار مجتمع له ق
شك المحافظة على القيم والتقاليد التي تحفظ للمجتمع كيانه وتحميه من التفكك واالنهيار، ومن هنا نجد أن 
كثيًرا من الصحف مثاًل ترفض عناوين أخبار وموضوعات أو آراء ضد شخصيات معنوية ترمز إلى أسس 

مع مثل رجال الدين والقضاء، وليس معنى هذا أن هذه النماذج ال تخطئ، أو وتقاليد ومبادئ في هذا المجت
أّنها منزهة عن النقد أو ينبغي أن تكون بعيدة عن التناول، ولكن التحفظ واإلمساك في تناول مثل هذه 
الرموز، إنما يرجع إلى الخوف من أن يؤدي نقد المخطئين من هؤالء إلى تكوين صورة تنسحب على الرمز 

عظيم، وبالتالي مسؤولية اإلعالم حيال المجتمع ضخمة وهائلة، ألّن الصحيفة يمكن أن تكون صالحة إلى ال
 .(3)ما ال حدود، كما يمكن أن تكون رديئة إلى ما ال حدود في تأثيرها على جمهور القراء 

لة متداخعالقة فاعلة و  وعوامل المجتمع وقيمهعالمية العالقة بين المنظومة اإلويرى الباحث أن 
 ،فهامالتفكير والمعرفة والقيم واإل ألنماطي مجتمع هي الوسائل الناقلة أعالم في ن وسائل اإلأعلى اعتبار 

غوًطا والحفاظ على القيم االجتماعية، وكذلك تشّكل ضوبالتالي فهي تساهم في خلق جانب كبير من الثقافة 
لم والوقائع التي من حق جمهور الصحيفة أن يكون على عأثناء تحرير العناوين، فتؤثر على نوعية الحقائق 

 بها.

                                                           

 (.390المية وتحريرها )( الحتو، مناهج كتابة األخبار اإلع1)
 (.94( عبد المجيد، وعلم الدين، مرجع سابق )ص2)
 (.902-902( حجاب، مدخل إلى الصحافة )ص3)
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 سابعاا: القدرات التكنولوجية التصالية للصحيفة:
يقصد بها توافر نظام اتصالي كفء إلصدار الصحيفة، فالمعروف أّنه لكي تصدر صحيفة ال بد 

نتاج ونشر وتبادل المعلومات، تك  ون بما يسمى بنظاممن تضافر عدة تقنيات وأنظمة لجمع ومعالجة وا 
تكنولوجيا االتصال الصحفي ومنها تقنيات الحصول على المعلومات الصحفية وتوصيلها إلى مقر الجريدة، 
وكذلك تقنيات وأنظمة تخزين المعلومات واسترجاعها، وتقنيات وأنظمة المعالجة واإلنتاج، وتقنيات وأنظمة 

ذه الي كفء وفعال على المستوى اإلقليمي، وتوافر هالنشر والتبادل، ويرتبط ما سبق كله بوجود نظام اتص
القدرات التكنولوجية االتصالية للجريدة، يتيح لها إمكانية الحصول على المادة الصحفية وتجهيزها ومعالجتها 
نتاجها ونشرها وتبادلها، وعدم توافرها يعد معوًقا مهًما في عملية إنتاج الصحيفة،  وتخزينها واسترجاعها وا 

خراجها ويؤثر عل  .(1)ى عملية تحرير العناوين وا 

وتؤّدي تكنولوجيا إنتاج الصحيفة دوًرا مهًما في عملية اإلصدار بعامة، وتؤثر على درجة نجاحها 
التحريري واإلخراجي، وتزداد أهميتها هذه األيام نظًرا للتطور التكنولوجي الضخم الذي تشهده الصحافة اآلن 

 .(2)تقبل الذي يحمل توقعات مذهلة في المس

ولتكنولوجيا االتصال الحديثة عالقة واضحة بالمجال الصحفي، فقد زادت في اآلونة األخيرة قيمة 
وأهمية المعلومات، وسرعة جمعها، وطرق معالجاتها، ووسائل إنتاجها، وسبل انتقالها وتوزيعها، وتضاعفت 

 .(3)تخزينها واسترجاعها، واستقبالها، وعرضها، وحفظها، وتوظيفها  ىالقدرة عل

خراجها تطورت عمليات و  وجية ا باستخدام الوسائل التكنولمرحليً تحرير العناوين الصحفية وا 
 قر الصحيفةوتوصيلها لم الحديثة القائمة على تقنيات متطورة فاعلة يسرت عملية نقل وجمع المعلومات

في  لم تعد المسافة والمكان عائقينمعالجة المادة الصحيفة وعمليات تصميمها، و و  والكتابة الصحفية
 اعملية االتصال والتواصل كما أن هذه التقنيات يسرت عملية تخزين البيانات وبثها واختصرت كثيرً 

خراجهامن الوقت المطلوب في عمليات   . (4)تحرير العناوين الصحفية وا 

                                                           

 (.90-91( علم الدين، اإلخراج الصحفي )ص1)
 (.391( الحتو، مناهج كتابة األخبار اإلعالمية وتحريرها )ص2)

اليومية.  والسورية ةالمصري الصحافة على تطبيقية دراسة الصحفية الكتابة فنون  تطور على والمعلومات ااٍلتصال تكنولوجيا شيخاني، أثر( (3
 (.441ص)

 (.24-22ص. )الصحفي األداء تطوير في ودورها الحديثة االتصال تكنولوجيا خطاب،( (4
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ظهر التحريري واإلخراجي، التي تيدار بها عمل الجهاز  التيعلى الطريقة نجاح الصحيفة يتوقف و 
غالًبا في القدرات التكنولوجية للصحيفة، إذ توّفر جًوا من التعاون والتفاهم بين األقسام المختلفة خاّصة في 

خاللها يتّم صياغة عنوان مناسٍب لها، وتصميمه في عمليات جمع ونقل وتوصيل المعلومات، التي من 
 المراحل النهائية، ويتحقق بذلك عنصر التجانس والتنسيق؛ مما يساهم في إخراج عنوان بشكله النهائي بصورة

دقيقة من حيث التحرير والتصميم.



 
 

 

 

 

 الفصـــل الثالث
 نتائج الدراسة الميدانية وفروضها
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 الثالثالفصل 

 نتائج الدراسة الميدانية وفروضها
جين من المحررين والمخر  عينةنتائج الدراسة الميدانية التي أجريت على هذا الفصل  يستعرض

لمعرفة مدى تأثير العوامل الذاتية، والخاصة بطبيعة الرسالة اإلعالمية وعوامل الجمهور، واالنتماءات 
والجماعات المرجعية، والضغوط المهنية وعالقات العمل، وعوامل المجتمع وقيمه وتقاليده، وتأثير استخدام 

يون، خراجها، وأهم القيم التي ينبغي أن يتحّلى بها الصحفوا   العناوين تحرير الصحفيين للتكنولوجيا في
والصعوبات التي يواجهونها، ومقترحاتهم نحو تطويرها، إضافة إلى اختبار فروض الدراسة، وقد تّم تقسيم 

 الفصل إلى ثالثة مباحث:

خراجها في الصحف الفلسطينية اليومي المبحث األّول:  .ةالعوامل المؤثرة في تحرير العناوين وا 

خراجها والصعوبات  المبحث الثاني: أهّم القيم التي يتحّلى بها الصحفيون عند تحرير العناوين وا 
 التي يواجهونها ومقترحاتهم نحو تطويرها.

 اختبار فروض الدراسة. المبحث الثالث:
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 المبحث األّول

خراجها العناوين تحرير في المؤثرة العوامل  اليومية الفلسطينية الصحف في وا 
خراجها في ص فيهو العوامل المؤثرة و يستعرض هذا المبحث محوًرا أساسًيا  حف تحرير العناوين وا 

 الدراسة.

 العناوين رتحري في الذاتية العوامل تأثير حيث تّم تقسيمه إلى سبعة مطالب، األّول يتحّدث عن
خراجها، والثاني عن تأثير خرا العناوين تحرير في الرسالة بطبيعة تتصل التي العوامل وا  جها، والثالث عن وا 

 ماعاتوالج االنتماءات العناوين ومخرجيها، والرابع عن تأثير محرري  قرارات في الجمهور عوامل تأثير
خراجها، والخامس عن تأثير تحرير في المرجعية  تحرير يف العمل وعالقات المهنية الضغوط العناوين وا 
خراجها، والسادس عن تأثير العناوين خراجها، وال العناوين تحرير في وتقاليده المجتمع قيم وا  سابع عن وا 
خراجها. تحرير في للتكنولوجيا الصحفيين استخدام تأثير  العناوين وا 

واستخدم الباحث التكرارات واألوزان النسبية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية، بهدف تفسير 
 واعتمد الباحث على المعايير التالية:األوزان النسبية الناتجة من عملية التحليل، 

 تشير إلى اتجاهات سلبية جًدا. %31األوزان النسبية األقل من  .0
 تشير إلى اتجاهات سلبية. %21أقل من  - %31األوزان النسبية من  .9
 تشير إلى اتجاهات محايدة. %21أقل من  - %21األوزان النسبية من  .3
 إلى اتجاهات إيجابية.تشير  %21أقل من  - %21األوزان النسبية من  .4
 فما فوق تشير إلى اتجاهات إيجابية جًدا. %21األوزان النسبية من  .2

خراجها العناوين تحرير في الذاتية العوامل تأثير: األول المطلب  صحف الدراسة: في وا 
: تأثير  صحف الدراسة: في العناوين تحرير في الذاتية العوامل أولا

 يف الذاتية العوامل تكرارات ونسب أفراد عينة الدراسة حول مدى تأثير( 3.1يبّين الجدول رقم )  
 اليومية. الفلسطينية الصحف في تحريرهم للعناوين

 



106 
 

 تحرير العناوين في صحف الدراسة: في(: مدى تأثير العوامل الذاتية 3.2جدول: )
  اإلجابة م.

معارض 
 بشدة

 موافق محايد معارض
موافق 
 بشدة

 المجموع
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 رتب

0.  
أسعى دوًما لمطالعة كل ما 

 هو جديد بشأن العناوين.
 121 66 51 4 0 0 ك

4.5 90.2 1 
% 0.0 0.0 3.3 42.1 54.5 100.0 

7.  
أشعر أثناء تحرير العناوين 
أنني أقوم بعمل مهم ونافع 

 لي وللمجتمع.

 121 65 48 8 0 0 ك
4.5 89.4 2 

% 0.0 0.0 6.6 39.7 53.7 100.0 

4.  
تساعدني ثقافتي على التميّز 

في تحرير العناوين 
 الصحفية.

 121 44 70 6 1 0 ك
4.3 86.0 3 

% 0.0 0.8 5.0 57.9 36.4 100.0 

3.  
جعلني التدريب مبدًعا في 

 تحرير العناوين.

 121 32 71 16 2 0 ك
4.1 82.0 4 

% 0.0 1.7 13.2 58.7 26.4 100.0 

0.  
تسهم عالقتي مع زمالئي في 

 تحرير عناوين أكثر مهنية.
 121 18 76 15 11 1 ك

3.8 76.4 5 
% 0.8 9.1 12.4 62.8 14.9 100.0 

6.  
توفر صحيفتي فرص تدريب 
 متكافئة في تحرير العناوين.

 121 16 47 36 20 2 ك
3.5 69.0 6 

% 1.7 16.5 29.8 38.8 13.2 100.0 

2.  
كثيًرا من الصحف أستفيد 

 األخرى في تحرير العناوين.

 121 13 53 26 27 2 ك
3.4 68.0 7 

% 1.7 22.3 21.5 43.8 10.7 100.0 

1.  
يساعدني رئيس التحرير في 

 تحرير عناوين مناسبة.
 121 18 48 22 28 5 ك

3.4 67.6 8 
% 4.1 23.1 18.2 39.7 14.9 100.0 

9.  
أعطتني دراستي الجامعية 

خبرة كافية في تحرير 
 العناوين الصحفية بأشكالها.

 121 6 61 21 32 1 ك
3.3 66.4 9 

% 0.8 26.4 17.4 50.4 5.0 100.0 

01.  
تقف الظروف النفسية 

واالجتماعية عائقًا أمام 
 إبداعي في تحرير العناوين.

 121 13 35 21 40 11 ك
3.0 60.2 10 

% 9.2 33.3 17.5 29.2 10.8 100.0 

2.09، االنحراف المعياري: 26.1، الوسيط: 20.39الوزن النسبي:   

 تبّين من نتائج الجدول السابق:

اليومية  سطينيةالفل الصحف في العناوين تحرير في الذاتية العوامل لمحور تأثير النسبي أّن الوزن   
 بشأن جديد هو ما كل لمطالعة دوًما أسعى" فقرة جاءت وقد (،%22.42) جاءت إيجابية، حيث بلغت

نفس ب يليها ( وهذا يشير إلى اتجاهات إيجابية جًدا نحوها،%21.9) نسبي بوزن  األولى المرتبة في" العناوين
 (،%22.4) ينسب بوزن " وللمجتمع لي ونافع مهم بعمل أقوم أنني العناوين تحرير أثناء أشعر" الدرجة فقرة

" العناوين ريرتح في إبداعي أمام عائًقا واالجتماعية النفسية الظروف تقف" فقرة األخير الترتيب في وجاء
 (، مما يدل على وجود اتجاهات إيجابية نحوها.%21.9) نسبي بوزن 
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 صحف الدراسة: في العناوين إخراج في الذاتية العوامل ثانياا: تأثير

 يف الذاتية العوامل ( تكرارات ونسب أفراد عينة الدراسة حول مدى تأثير3.9يبّين الجدول رقم )  
 صحف الدراسة. في إخراجهم للعناوين

 إخراج العناوين في صحف الدراسة: في(: مدى تأثير العوامل الذاتية 3.1جدول: )
  اإلجابة م.

معارض 
 بشدة

 موافق محايد معارض
موافق 
 بشدة

 المجموع
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 رتب

0.  
أسعى دوًما للتعرف على كل 

في إخراج ما هو جديد 
 العناوين

 28 26 0 1 1 0 ك
4.82 96.4 1 

% 0.0 3.6 3.6 0.0 92.9 100.0 

7.  
يكسبني عملي في إخراج 

 العناوين االحترام والتقدير.

 28 25 0 3 0 0 ك
4.79 95.8 2 

% 0.0 0.0 10.7 0.0 89.3 100.0 

4.  
أشعر أثناء إخراج العناوين 

أنني أقوم بعمل مهم ونافع لي 
 وللمجتمع.

1*  24 0 2 1 0 ك 27 
4.74 94.8 3 

% 0.0 3.7 7.4 0.0 88.9 100.0 

3.  
جعلني التدريب مبدًعا في 

العناوين. إخراج  

 28 22 0 6 0 0 ك
4.57 91.4 4 

% 0.0 0.0 21.4 0.0 78.6 100.0 

0.  
تسهم عالقتي مع زمالئي في 

 إخراج أفضل للعناوين.

 28 22 0 4 2 0 ك
4.5 90 5 

% 0.0 7.1 14.3 0.0 78.6 100.0 

6.  
توفر صحيفتي فرص تدريب 
 متكافئة في إخراج العناوين.

 28 20 0 1 4 3 ك
4.07 81.4 6 

% 10.7 14.3 3.6 0.0 71.4 100.0 

2.  
أعطتني دراستي الجامعية 

 إلخراجخبرة كافية في 
 العناوين الصحفية بأشكالها.

 27* 16 0 8 2 1 ك
4.04 80.8 7 

% 3.7 7.4 29.6 0.0 59.3 100.0 

1.  
يساعدني سكرتير التحرير في 

 إخراج مناسب للعناوين.

 28 16 0 8 4 0 ك
4 80 8 

% 0.0 14.3 28.6 0.0 57.1 100.0 

9.  
أستفيد كثيًرا من أساليب 

إخراج العناوين في الصحف 
 األخرى.

 28 16 0 6 4 2 ك
3.86 77.2 9 

% 7.1 14.3 21.4 0.0 57.1 100.0 

01.  
تقف الظروف النفسية 

واالجتماعية عائقًا أمام 
 إبداعي في إخراج العناوين

 28 6 10 5 6 1 ك
2.5 50 10 

% 3.6 21.4 17.9 35.7 21.4 100.0 

07.3، االنحراف المعياري: 12.1، الوسيط: 14.03الوزن النسبي:   

 تبّين من نتائج الجدول السابق:

جاءت  ليوميةا الفلسطينية الصحف في العناوين إخراج في الذاتية العوامل لمحور تأثير النسبي الوزن أّن 
" ينالعناو  إخراج في جديد هو ما كل على للتعرف دوًما أسعى" فقرة جاءت وقد (،%23.04إيجابية جًدا، حيث بلغت )

 نيبنفس الدرجة فقرة "يكسب يليها إيجابية جًدا نحوها،( ما يدل على اتجاهات %22.4) بوزن نسبي األولى المرتبة في

                                                           

 * لم يجب جميع المبحوثين عن هذا السؤال  1
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 الظروف فقرة "تقف األخير الترتيب في وجاء (،%22.2) نسبي بوزن  والتقدير" االحترام العناوين إخراج في عملي
(، ما يشير إلى وجود اتجاهات %21.1) نسبي العناوين" بوزن  إخراج في إبداعي أمام عائًقا واالجتماعية النفسية

 محايدة نحوها.

خر  تحرير في الرسالة اإلعالمية بطبيعة تتصل التي العوامل تأثير: الثاني المطلب  في اجهاالعناوين وا 
 صحف الدراسة:

: تأثير  صحف الدراسة: في العناوين تحرير فياإلعالمية  الرسالة بطبيعة تتصل التي العوامل أولا

 العوامل التي تتصل بطبيعة عينة الدراسة حول مدى تأثير( تكرارات ونسب أفراد 3.3يبّين الجدول رقم ) 
 صحف الدراسة. في تحريرهم للعناوين في الرسالة اإلعالمية

 صحف الدراسة: في العناوين تحرير في اإلعالمية الرسالة بطبيعة تتصل التي (: مدى تأثير العوامل3.3جدول: )
  اإلجابة م.

معارض 
 بشدة

 موافق محايد معارض
موافق 
 بشدة

 المجموع
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 رتب

0.  
أحرص على سالمة المعنى في 

 تحرير العناوين

 121 65 55 0 1 0 ك
4.52 90.4 1 

% 0.0 0.8 0.0 45.5 53.7 100.0 

7.  
أراعي األهمية النسبية للمادة 
 الصحفية عند تحرير العناوين

 4.39 121 49 70 2 0 0 ك
 

87.8 
 

2 
% 0.0 0.0 1.7 57.9 40.5 100.0 

4.  
أرى بأّن أقوى العناوين 

الصحفية هي التي تمتاز بقلّة 
 عدد كلماتها.

 121 43 64 7 7 0 ك
4.18 83.6 3 % 0.0 5.8 5.8 52.9 35.5 100.0 

3.  
أدرك أّن تحرير العناوين يختلف 

 باختالف موضوعاتها.

 121 31 82 6 2 0 ك
4.17 83.4 4 

% 0.0 1.7 5 67.8 25.6 100.0 

0.  
أحرص في تحرير العناوين 

انسجامها مع مضمون الرسالة 
 اإلعالمية.

 121 26 86 8 1 0 ك
4.13 82.6 5 % 0.0 0.8 6.6 71.1 21.5 100.0 

6.  
أحرص على تنّوع العناوين وفقًا 

 لألشكال الصحفية.

1* 19 81 19 1 0 ك 120 
3.98 79.6 6 

% 0.0 0.8 15.8 67.5 15.8 100.0 

2.  
تتأثر عناويني باآلراء الموجودة 

 داخل الفنون الصحفية.

 119* 13 60 24 21 1 ك
3.53 70.6 7 

% 0.8 17.6 20.2 50.4 10.9 100.0 

1.  
ينعكس تأثري بأهمية الحدث 

 على تحريري للعناوين الصحفية

 120* 27 47 13 29 4 ك
3.53 70.6 7 

% 3.3 24.2 10.8 39.2 22.5 100.0 

9.  
أسعى إلبراز عناوين مواد 

التحقيقات الصحفية أكثر من 
 بقية الفنون األخرى.

 120* 29 40 18 30 3 ك
3.52 70.4 9 % 2.5 25.0 15.0 33.3 24.2 100.0 

01.  
أضع رأيي الشخصي أثناء 

تحرير عناوين المواد 
 التفسيرية.

 120* 5 32 31 36 16 ك
2.78 55.6 10 % 

13.3 30 25.8 26.7 4.2 100.0 

77.1الوزن النسبي:  9.2، االنحراف المعياري: 11.1، الوسيط:   

                                                           

 * لم يجب جميع المبحوثين عن هذا السؤال  1
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 تبّين من نتائج الجدول السابق:

الصحف ي تحرير العناوين ف فيتأثير العوامل التي تتصل بطبيعة الرسالة أّن الوزن النسبي لمحور 
أحرص على سالمة المعنى في تحرير (، وقد جاءت فقرة "%22.0)الفلسطينية اليومية جاءت إيجابية حيث بلغت 

( ما يدل على وجود اتجاهات إيجابية جًدا نحوها، يليها بنفس %21.4" في المرتبة األولى بوزن نسبي )العناوين
في  ت(، وجاء%22.2" بوزن نسبي )أراعي األهمية النسبية للمادة الصحفية عند تحرير العناوينالدرجة فقرة "

( ما يشير %22.2" بوزن نسبي )أضع رأيي الشخصي أثناء تحرير عناوين المواد التفسيريةترتيب األخير فقرة "ال
 إلى وجود اتجاهات محايدة نحوها.

 راسة:صحف الد في العناوين إخراج فياإلعالمية  الرسالة بطبيعة تتصل التي العوامل ثانياا: تأثير

العوامل التي تتصل  ونسب أفراد عينة الدراسة حول مدى تأثير( تكرارات 3.4يبّين الجدول رقم )  
 صحف الدراسة. في إخراجهم للعناوين في بطبيعة الرسالة اإلعالمية

 ة:صحف الدراس في العناوين إخراج في اإلعالمية الرسالة بطبيعة تتصل التي (: مدى تأثير العوامل3.4جدول: )
  اإلجابة م.

معارض 
 بشدة

 موافق محايد معارض
موافق 
 بشدة

 المجموع
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 رتب

0.  
أحرص في إخراج العناوين 

انسجامها مع مضمون الرسالة 
 اإلعالمية

 28 26 0 2 0 0 ك
4.86 97.2 1 

% 0.0 0.0 7.1 0.0 92.9 100.0 

7.  
أراعي األهمية النسبية للمادة 
 الصحفية عند إخراج العناوين

 28 26 0 1 1 0 ك
4.82 96.4 2 

% 0.0 3.6 3.6 0.0 92.9 100.0 

4.  
أحرص على سالمة المعنى في 

 إخراج العناوين.

 28 26 0 0 1 1 ك
4.75 95 3 

% 3.6 3.6 0.0 0.0 92.9 100.0 

3.  
أدرك أّن إخراج العناوين يختلف 

 باختالف موضوعاتها

 28 24 0 3 1 0 ك
4.68 93.6 4 

% 0.0 3.6 10.7 0.0 85.7 100.0 

0.  
يختلف إخراجي للعناوين الصحفية 

 تبعًا لنوع الفن التحريري

1* 19 0 5 2 0 ك 26 
4.38 87.6 5 

% 0.0 7.7 19.2 0.0 73.1 100.0 

6.  
يتأثر إخراجي للعناوين باآلراء 

 الموجودة داخل الفنون الصحفية

 28 19 0 4 4 1 ك
4.14 82.8 6 

% 3.6 14.3 14.3 0.0 67.9 100.0 

2.  
أرى بأّن أقوى العناوين الصحفية 

هي التي تمتاز بالبساطة في 
 اإلخراج

 28 16 0 6 6 0 ك
3.93 78.6 7 

% 0.0 21.4 21.4 0.0 57.1 100.0 

1.  
ينعكس تأثري بأهمية الحدث على 

 إخراجي للعناوين الصحفية

 28 16 0 7 4 1 ك
3.93 78.6 7 

% 3.6 14.3 25.0 0.0 57.1 100.0 

9.  
أسعى إلبراز عناوين مواد 

التحقيقات الصحفية أكثر من بقية 
 الفنون األخرى

 28 14 0 4 9 1 ك
3.61 72.2 

9 
 % 3.6 32.1 14.3 0.0 50.0 100.0 

03.4، االنحراف المعياري: 91.1، الوسيط: 16.7الوزن النسبي:   
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 تبّين من نتائج الجدول السابق:

 الصحف في ينالعناو  إخراج في الرسالة بطبيعة تتصل التي العوامل لمحور تأثير النسبي أّن الوزن 
 العناوين إخراج في أحرص" فقرة جاءت (، وقد%22.9اليومية جاءت إيجابية جًدا، حيث بلغت ) الفلسطينية
وجود  ما يدل على (%22.9بوزن نسبي ) األولى المرتبة في" اإلعالمية الرسالة مضمون  مع انسجامها

 إخراج عند الصحفية للمادة النسبية األهمية بنفس الدرجة فقرة "أراعي اتجاهات إيجابية جًدا نحوها، يليها
 التحقيقات مواد عناوين إلبراز أسعى"فقرة  األخير الترتيب في وجاء (،%22.4) نسبي بوزن " العناوين
 .دل على وجود اتجاهات إيجابية نحوها(، ما ي%29.9) نسبي بوزن " األخرى  الفنون  بقية من أكثر الصحفية

 صحف في ومخرجيها العناوين محرري  قرارات في الجمهور عوامل تأثير: الثالث المطلب
 الدراسة:
: تأثير  صحف الدراسة: في العناوين محرري  قرارات في الجمهور عوامل أولا

ل العوامل التي تتص تأثير( تكرارات ونسب أفراد عينة الدراسة حول مدى 3.5يبّين الجدول رقم )  
 صحف الدراسة. في في قرارات تحريرهم للعناوين

 وبدراسة نتائج الجدول المذكور يتضح ما يلي:

 لفلسطينيةا الصحف في العناوين محرري  قرارات في الجمهور عوامل لمحور تأثير النسبي الوزن  أنّ 
 نم مختلفة أنواع باستخدام للتجديد "أسعى فقرة جاءت وقد (،%24.2اليومية جاءت إيجابية، حيث بلغت )

مما يشير إلى وجود اتجاهات  (%22.1) بوزن نسبي األولى المرتبة في" للصحفية الجمهور لجذب العناوين
 الرسالة مون بمض وتقنعه الجمهور في تؤّثر عناوين أحرر"فقرة  إيجابية جًدا نحوها، يليها بنفس الدرجة

 الجمهور جةبأمز  للعناوين تحريري  يتأثر" فقرة األخير الترتيب في ت(، وجاء%24.4) نسبي بوزن " اإلعالمية
 .(، مما يشير إلى وجود اتجاهات محايدة%22.1) نسبي بوزن " المستهدف
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 العناوين في صحف الدراسة محرري  قرارات في الجمهور (: مدى تأثير عوامل3.5جدول: )  
  اإلجابة م.

معارض 
 بشدة

 موافق محايد معارض
موافق 
 بشدة

 المجموع
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 رتب

0.  
أسعى للتجديد باستخدام 

أنواع مختلفة من العناوين 
 لجذب الجمهور للصحفية

 121 40 73 6 2 0 ك
4.3 85.0 1 

% 0.0 1.7 5 60.3 33.1 100.0 

7.  
أحرر عناوين تؤثّر في 

الجمهور وتقنعه بمضمون 
 الرسالة اإلعالمية

1* 33 81 5 1 0 ك 120 
4.2 84.4 2 

% 0.0 0.8 4.2 67.5 27.5 100.0 

4.  
 يتفاعل الجمهور أنّ  أشعر

 أحررها التي عناويني مع
إيجابي بشكل  

 121 36 67 16 1 1 ك
4.1 82.4 3 

% 0.8 0.8 13.2 55.4 29.8 100.0 

3.  
أسعى للتعّرف على 

خصائص جمهور الصحيفة 
 لتحرير عناوين تناسبه

 121 17 85 12 7 0 ك
3.9 78.6 4 

% 0.0 5.8 9.9 70.2 14.0 100.0 

0.  

أضع في عين االعتبار 
الفروق الفردية لدى 

جمهور الصحيفة أثناء 
 تحرير العناوين

 119* 24 59 29 7 0 ك

3.8 76.8 5 
% 0.0 5.9 24.4 49.6 20.2 100.0 

6.  
أستعين بدراسات دورية 

تتصل بقّراء الصحيفة 
عناوين تناسبهملتحرير   

 120*  16 66 26 12 0 ك
3.7 74.4 6 

% 0.0 10 21.7 55 13.3 100.0 

2.  
أراعي في تحريري 
للعناوين تخصصات 
 الجمهور المستهدف

 121 14 67 24 16 0 ك
3.7 73.0 7 

% 0.0 13.2 19.8 55.4 11.6 100.0 

1.  
أحرر عناوين الموضوعات 
 وفقًا لدرجة ثقافة الجمهور

 121 22 51 28 20 0 ك
3.6 72.4 8 

% 0.0 16.5 23.1 42.1 18.2 100.0 

9.  
أسعى لتحرير عناوين 

الموضوعات التي تخاطب 
 عاطفة الجمهور.

 120* 20 47 29 24 0 ك
3.5 70.6 9 

% 0.0 20 24.2 39.2 16.7 100.0 

01.  
يتأثر تحريري للعناوين 

بأمزجة الجمهور 
 المستهدف.

 121 2 27 37 49 6 ك
2.8 55.0 10 

% 5.0 40.5 30.6 22.3 1.7 100.0 

1.7، االنحراف المعياري: 26.1، الوسيط: 23.9الوزن النسبي:   

 صحف الدراسة: في العناوين مخرجي قرارات في الجمهور عوامل ثانياا: تأثير

 يف الجمهور عوامل تأثير( تكرارات ونسب أفراد عينة الدراسة حول مدى 3.6يبّين الجدول رقم )  
 صحف الدراسة. في إخراجهم للعناوين قرارات
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 صحف الدراسة: في العناوين مخرجي قرارات في الجمهور (: مدى تأثير عوامل3.2جدول: )
  اإلجابة م.

معارض 
 بشدة

 موافق محايد معارض
موافق 
 بشدة

 المجموع
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 رتب

0.  
في الجمهور أخرج عناوين تؤثّر 

 وتقنعه بمضمون الرسالة اإلعالمية

 28 26 0 2 0 0 ك
4.86 97.2 1 

% 0.0 0.0 7.1 0.0 92.9 100.0 

7.  
أسعى للتجديد باستخدام أنواع 

مختلفة من العناوين لجذب 
 الجمهور للصحفية

1* 25 0 1 1 0 ك 27 
4.81 96.2 2 

% 0.0 3.7 3.7 0.0 92.6 100.0 

4.  
الجمهور يتفاعل مع أشعر أّن 

عناويني التي أخرجها بشكل 
 إيجابي.

 28 24 0 4 0 0 ك
4.71 94.2 3 

% 0.0 0.0 14.3 0.0 85.7 100.0 

3.  
أضع في عين االعتبار الفروق 

الفردية لدى جمهور الصحيفة أثناء 
 إخراج العناوين

 28 21 0 7 0 0 ك
4.5 90.0 4 

% 0.0 0.0 25 0.0 75 100.0 

0.  
أسعى إلخراج عناوين الموضوعات 

 التي تخاطب عاطفة الجمهور

 27* 20 0 5 2 0 ك
4.41 88.2 5 

% 0.0 7.4 18.5 0.0 74.1 100.0 

6.  
أخرج عناوين الموضوعات وفقًا 

 لدرجة ثقافة الجمهور

 28 20 0 6 2 0 ك
4.36 87.2 6 

% 0.0 7.1 21.4 0.0 71.4 100.0 

2.  
للعناوين أراعي في إخراجي 

 تخصصات الجمهور المستهدف

 28 20 0 6 2 0 ك
4.36 87.2 6 

% 0.0 7.1 21.4 0.0 71.4 100.0 

1.  
أسعى للتعّرف على خصائص 

جمهور الصحيفة إلخراج عناوين 
 تناسبه

 28 20 0 6 2 0 ك
4.36 87.2 8 

% 0.0 7.1 21.4 0.0 71.4 100.0 

9.  
أستعين بدراسات دورية تتصل 

بقّراء الصحيفة إلخراج عناوين 
 تناسبهم

 28 19 0 8 1 0 ك
4.32 86.4 9 

% 0.0 3.6 28.6 0.0 67.9 100.0 

01.  
يتأثر إخراجي للعناوين بأمزجة 

 الجمهور المستهدف

 28 0 1 6 15 6 ك
2.07 41.4 10 

% 21.4 53.6 21.4 3.6 0 100.0 

 9.9االنحراف المعياري: ، 19.1، الوسيط: 84.9الوزن النسبي: 

 تبّين من نتائج الجدول السابق:

 الصحف في العناوين مخرجي قرارات في الجمهور لمحور تأثير عوامل النسبي الوزن  أنّ 
 في تؤّثر عناوين أخرج" فقرة جاءت (، وقد%24.2اليومية جاءت إيجابية جًدا، حيث بلغت ) الفلسطينية
مما يدل على وجود  (%22.9) بوزن نسبي األولى المرتبة في" اإلعالمية الرسالة بمضمون  وتقنعه الجمهور

 العناوين من ةمختلف أنواع باستخدام للتجديد أسعى" بنفس الدرجة فقرة اتجاهات إيجابية جًدا نحوها، يليها
 اوينللعن إخراجي يتأثر" فقرة األخير الترتيب في توجاء (،%22.9) نسبي للصحفية" بوزن  الجمهور لجذب
 (، مما يشير إلى وجود اتجاهات سلبية نحوها.%40.4) نسبي بوزن " المستهدف الجمهور بأمزجة
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خراجها العناوين تحرير في المرجعية والجماعات النتماءات تأثير: الرابع المطلب  يف وا 
 صحف الدراسة:

: تأثير  صحف الدراسة: في العناوين تحرير في المرجعية والجماعات النتماءات أولا

 عاتوالجما االنتماءات ( تكرارات ونسب أفراد عينة الدراسة حول مدى تأثير3.7يبّين الجدول رقم )  
 صحف الدراسة. في تحريرهم للعناوين في المرجعية

 صحف الدراسة: في العناوين تحرير في المرجعية والجماعات (: مدى تأثير النتماءات3.3جدول: )
  اإلجابة م.

معارض 
 بشدة

 موافق محايد معارض
موافق 
 بشدة

 المجموع
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 رتب

0.  
أشعر باالنتماء للصحيفة أثناء 

تحرير عناوين الموضوعات 
 التي أعدّها

 121 27 69 19 6 0 ك
3.97 79.40 1 

% 0.0 5.0 15.7 57.0 22.3 100.0 

7.  
أتلقى تعليمات من الجماعات 
التي أنتمي لها حول العناوين 

 أحررها التي

 121 4 10 25 55 27 ك
3.75 75.00 2 

% 22.3 45.5 20.7 8.3 3.3 100.0 

4.  

أحرص على الحقيقية في 
تحرير العناوين ولو كان ذلك 

على حساب الجماعة التي 
 أنتمي إليها

 121 11 65 33 12 0 ك

3.62 72.40 3 
% 0.0 9.9 27.3 53.7 9.1 100.0 

3.  
تظهر أسعى لتحرير عناوين 

تماسك الجماعة التي أنتمي 
 إليها.

 121 2 15 41 53 10 ك
3.45 69.00 4 

% 8.3 43.8 33.9 12.4 1.7 100.0 

0.  
أهتم بتحرير عناوين المواد 

الصحفية التي تتناول الجماعة 
 التي أنتمي إليها.

 121 5 16 33 53 14 ك
3.45 69.00 4 

% 11.6 43.8 27.3 13.2 4.1 100.0 

6.  
يؤثّر انتمائي السياسي في 

 طريقة تحريري للعناوين

 121 5 16 44 44 12 ك
3.35 67.00 6 

% 9.9 36.4 36.4 13.2 4.1 100.0 

2.  
أحرر عناوين أكثر جاذبية 

للموضوعات التي تتوافق مع 
 انتمائي

1* 3 17 43 49 8 ك 120 
3.35 67.00 6 

% 6.7 40.8 35.8 14.2 2.5 100.0 

1.  
أجتهد لتحرير عناوين مثيرة 

لموضوعات الجماعة التي 
 أنتمي لها

 121 6 23 31 53 8 ك
3.28 65.60 8 

% 6.6 43.8 25.6 19.0 5.0 100.0 

9.  
أحرر العناوين الصحفية بما 

 يتناسب مع أهدافي

 120* 3 29 37 47 4 ك
3.17 63.40 9 

% 3.3 39.2 30.8 24.2 2.5 100.0 

01.  
اهتماماتي التي أؤمن تنعكس 

بها على أدائي في تحرير 
 العناوين الصحفية

 121 5 41 34 38 3 ك
2.94 58.80 10 

% 2.5 31.4 28.1 33.9 4.1 100.0 

07.3، االنحراف المعياري: 61.1، الوسيط: 61.0الوزن النسبي:   
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 تبّين من نتائج الجدول السابق:

 لصحفا في العناوين تحرير في المرجعية والجماعات االنتماءات لمحور تأثير النسبي الوزن  أنّ 
 أثناء للصحيفة باالنتماء أشعر" فقرة جاءت (، وقد%22.2اليومية جاءت إيجابية، حيث بلغت ) الفلسطينية

(، مما يدل على وجود %22.4) نسبي بوزن  األولى المرتبة في" أعّدها التي الموضوعات عناوين تحرير
 العناوين ولح لها أنتمي التي الجماعات من تعليمات أتلقى" بنفس الدرجة فقرة يليها إيجابية نحوها،اتجاهات 

 على ابه أؤمن التي اهتماماتي تنعكس" فقرة األخير الترتيب في توجاء (،%22.1) نسبي بوزن " أحررها التي
 وجود اتجاهات محايدة نحوها.(، مما يدل على %22.2) نسبي بوزن " الصحفية العناوين تحرير في أدائي

 

 صحف الدراسة: في العناوين إخراج في المرجعية والجماعات النتماءات ثانياا: تأثير

 عاتوالجما االنتماءات ( تكرارات ونسب أفراد عينة الدراسة حول مدى تأثير3.8يبّين الجدول رقم )  
 صحف الدراسة: في إخراجهم للعناوين في المرجعية

 الجدول المذكور يتضح ما يلي: وبدراسة نتائج

 لصحفا في العناوين إخراج في المرجعية والجماعات االنتماءات لمحور تأثير النسبي الوزن  نّ أ
 إخراج في الحقيقية على أحرص" فقرة جاءت (، وقد%23.2اليومية جاءت إيجابية، حيث بلغت ) الفلسطينية
(، %22.9) نسبي بوزن  األولى المرتبة في" إليها أنتمي التي الجماعة حساب على ذلك كان ولو العناوين

 أثناء حيفةللص باالنتماء أشعر" فقرة يليها بنفس الدرجة مما يدل على وجود اتجاهات إيجابية جًدا نحوها،
 العناوين أخرج"فقرة  األخير الترتيب في توجاء (،%22.1) نسبي بوزن " موضوعاتها عناوين إخراج

 (، مما يدل على وجود اتجاهات محايدة نحوها.%23.4) نسبي بوزن " أهدافي مع يتناسب بما الصحفية
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 صحف الدراسة: في العناوين إخراج في المرجعية والجماعات (: مدى تأثير النتماءات3.8جدول: )
  اإلجابة م.

معارض 

 بشدة
 موافق محايد معارض

موافق 

 بشدة
 المجموع

الوسط 

 الحسابي

الوزن 

 النسبي
 رتب

0.  

على الحقيقية في إخراج  أحرص

العناوين ولو كان ذلك على حساب 

 الجماعة التي أنتمي إليها

 28 20 0 7 0 1 ك

4.4 87.2 1 
% 3.6 0.0 25.0 0.0 71.4 100.0 

7.  
أشعر باالنتماء للصحيفة أثناء إخراج 

 عناوين موضوعاتها.

 28 20 0 4 3 1 ك
4.3 85.0 2 

% 3.6 10.7 14.3 0.0 71.4 100.0 

4.  

أتفاعل عقليًا وعاطفيًا أثناء إخراج 

العناوين مع موضوعات الجماعة التي 

 أنتمي لها

 28 11 0 9 6 2 ك

3.4 68.6 3 
% 7.1 21.4 32.1 0.0 39.3 100.0 

3.  
أتلقى تعليمات من الجماعات التي 

 أنتمي لها قبل إخراج العناوين

 28 1 7 9 8 3 ك
3.2 63.6 4 

% 10.7 28.6 32.1 25.0 3.6 100.0 

0.  
أهتم بإخراج عناوين المواد الصحفية 

 التي تتناول الجماعة التي أنتمي إليها.

1* 2 6 8 7 3 ك 26 
3.1 62.4 5 

% 11.5 26.9 30.8 23.1 7.7 100.0 

6.  
أسعى إلخراج عناوين تظهر تماسك 

 الجماعة التي أنتمي إليها

 28 5 2 10 8 3 ك
3.1 61.4 6 

% 10.7 28.6 35.7 7.1 17.9 100.0 

2.  
يؤثّر انتمائي السياسي في طريقة 

 إخراجي للعناوين

 28 2 8 10 6 2 ك
2.9 58.6 7 

% 7.1 21.4 35.7 28.6 7.1 100.0 

1.  
أجتهد إلخراج عناوين مثيرة 

 لموضوعات الجماعة التي أنتمي لها

 27* 6 3 10 7 1 ك
2.8 55.6 8 

% 3.7 25.9 37.0 11.1 22.2 100.0 

9.  
تنعكس اهتماماتي التي أؤمن بها على 

 أدائي في إخراج العناوين الصحفية

 27* 3 12 3 8 1 ك
2.7 54.0 9 

% 3.7 29.6 11.1 44.4 11.1 100.0 

01.  
أخرج العناوين الصحفية بما يتناسب 

 مع أهدافي

 27* 5 8 6 7 1 ك
2.7 53.4 10 

% 3.7 25.9 22.2 29.6 18.5 100.0 

 11.5، االنحراف المعياري: 62.0، الوسيط: 63.9الوزن النسبي: 

خراجها العناوين تحرير في العمل وعالقات المهنية الضغوط تأثير: الخامس لمطلبا  يف وا 
 صحف الدراسة:

: تأثير  صحف الدراسة: في العناوين تحرير في العمل وعالقات المهنية الضغوط أولا

 المهنية الضغوط ( تكرارات ونسب أفراد عينة الدراسة حول مدى تأثير3.9الجدول رقم )يبّين   
 صحف الدراسة. في تحريرهم للعناوين في العمل وعالقات

                                                           

 * لم يجب جميع المبحوثين عن هذا السؤال  1
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 صحف الدراسة: في العناوين تحرير في العمل وعالقات المهنية (: مدى تأثير الضغوط3.3جدول: )
  اإلجابة م.

معارض 
 بشدة

 موافق محايد معارض
موافق 
 بشدة

 المجموع
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 رتب

0.  
أتشاور مع زمالئي عند 

 تحرير بعض العناوين

 121 14 75 20 11 1 ك
3.7 74.8 1 

% 0.8 9.1 16.5 62.0 11.6 100.0 

7.  
أستفيد من الصحف األخرى 

 في تحرير العناوين

1* 11 61 20 24 2 ك 118 
3.5 69.4 2 

% 1.7 20.3 16.9 51.7 9.3 100.0 

4.  
يؤثر الطابع األيديولوجي 
للصحيفة على تحريري 

 للعناوين

 121 7 52 28 32 2 ك
3.3 65.0 3 

% 1.7 26.4 23.1 43.0 5.8 100.0 

3.  
تفتقر السياسة التحريرية في 
الصحيفة للوضوح في تحرير 

 العناوين

 119* 4 33 31 47 4 ك
3.1 62.4 4 

% 3.4 39.5 26.1 27.7 3.4 100.0 

0.  
تفرض الصحيفة رقابة على 
 جميع العناوين التي أحررها.

 120* 6 36 39 35 4 ك
3.0 60.8 5 

% 3.3 29.2 32.5 30.0 5.0 100.0 

6.  
تلزمني السياسة التحريرية 
بتحرير عناوين ذات طابع 

 معين

 120 2 39 40 36 3 ك
3.0 60.2 6 

% 2.5 30.0 33.3 32.5 1.7 100.0 

2.  
أختار عناوين تناسب رؤية 

رؤسائي في العمل بغض 
 النظر عن قناعاتي

 121 4 41 31 40 5 ك
3.0 59.8 7 

% 4.1 33.1 25.6 33.9 3.3 100.0 

1.  
يفرض قانون المطبوعات 

الفلسطيني قيودًا على تحرير 
 بعض العناوين

 119* 6 46 35 28 4 ك
2.8 56.4 8 

% 3.4 23.5 29.4 38.7 5.0 100.0 

9.  
أعيد تحرير بعض العناوين 
أكثر من مّرة بسبب قرارات 

 مفاجئة من إدارة الصحيفة

 120* 6 25 36 45 8 ك
2.8 56.0 9 

% 6.7 37.5 30.0 20.8 5.0 100.0 

01.  
يؤثّر المناخ السياسي السائد 
سلبًا على تحريري العناوين 

 الصحفية

 120* 11 56 16 34 3 ك
2.7 53.6 10 

% 2.5 28.3 13.3 46.7 9.2 100.0 

1.1، االنحراف المعياري: 67.1، الوسيط: 60.4الوزن النسبي:   

 تبّين من نتائج الجدول السابق:

 الصحف يف العناوين تحرير في العمل وعالقات المهنية الضغوط لمحور تأثير النسبي الوزن  أنّ 
 تحرير عند زمالئي مع أتشاور" فقرة جاءت (، وقد%20.3حيث بلغت )اليومية جاءت إيجابية،  الفلسطينية

 (، مما يدل على وجود اتجاهات إيجابية نحوها،%24.2) نسبي بوزن  األولى المرتبة في" العناوين بعض
 ت(، وجاء%22.4) نسبي بوزن " العناوين تحرير في األخرى  الصحف من أستفيد"بنفس الدرجة فقرة  يليها
 نسبي بوزن " حفيةالص العناوين تحريري  على سلًبا السائد السياسي المناخ يؤّثر" فقرة األخير الترتيب في
 (، مما يدل على وجود اتجاهات محايدة نحوها.23.2%)

                                                           

 * لم يجب جميع المبحوثين عن هذا السؤال  1
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 صحف الدراسة: في العناوين إخراج في العمل وعالقات المهنية الضغوط ثانياا: تأثير

 ةالمهني الضغوط عينة الدراسة حول مدى تأثير( تكرارات ونسب أفراد 3.10يبّين الجدول رقم )  
 صحف الدراسة. في إخراجهم للعناوين في العمل وعالقات

 صحف الدراسة: في العناوين إخراج في العمل وعالقات المهنية (: مدى تأثير الضغوط3.22جدول: )
  اإلجابة م.

معارض 
 بشدة

 موافق محايد معارض
موافق 
 بشدة

 المجموع
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 رتب

0.  
أتشاور مع زمالئي عند إخراج 

 بعض العناوين

 28 19 0 7 2 0 ك
4.29 85.8 1 

% 0.0 7.1 25.0 0.0 67.9 100.0 

7.  
تفرض الصحيفة رقابة على جميع 

 العناوين التي أخرجها

 28 17 0 7 4 0 ك
4.07 81.4 2 

% 0.0 14.3 25.0 0.0 60.7 100.0 

4.  
السياسة التحريرية بإخراج تلزمني 

 عناوين ذات طابع معين

 28 16 0 9 3 0 ك
4.04 80.8 3 

% 0.0 10.7 32.1 0.0 57.1 100.0 

3.  
أستفيد من الصحف األخرى في 

 إخراج العناوين

 28 16 8 3 1 0 ك
3.96 79.2 4 

% 0.0 3.6 10.7 28.6 57.1 100.0 

0.  
 يؤثر الطابع األيديولوجي للصحيفة

 على إخراجي للعناوين

 28 16 0 7 4 1 ك
3.93 78.6 5 

% 3.6 14.3 25.0 0.0 57.1 100.0 

6.  
أخرج عناوين تناسب رؤية 

رؤسائي في العمل بغض النظر عن 
 قناعاتي

 28 13 0 10 5 0 ك
3.75 75.0 6 

% 0.0 17.9 35.7 0.0 46.4 100.0 

2.  
أعيد إخراج بعض العناوين أكثر من 

بسبب قرارات مفاجئة من  مّرة
 إدارة الصحيفة

 28 13 0 9 6 0 ك
3.71 74.2 7 

% 0.0 21.4 32.1 0.0 46.4 100.0 

1.  
تفتقر السياسة التحريرية في 
الصحيفة للوضوح في إخراج 

 العناوين

 28 5 8 9 6 0 ك
2.57 51.4 8 

% 0.0 21.4 32.1 28.6 17.9 100.0 

9.  
يفرض قانون المطبوعات 

الفلسطيني قيودًا على إخراج بعض 
 العناوين

 28 4 10 10 3 1 ك
2.54 50.8 9 

% 3.6 10.7 35.7 35.7 14.3 100.0 

01.  
يؤثّر المناخ السياسي السائد سلبًا 

 على إخراج العناوين الصحفية

1* 7 12 6 1 0 ك 26 
2.04 40.8 10 

% 0.0 3.8 23.1 46.2 26.9 100.0 

01.96، االنحراف المعياري: 27.1، الوسيط: 69.0الوزن النسبي:   

 تبّين من نتائج الجدول السابق:

 الفلسطينية فالصح في العناوين إخراج في العمل وعالقات المهنية الضغوط لمحور تأثير النسبي أّن الوزن 
 بعض إخراج عند زمالئي مع أتشاور" فقرة جاءت (، وقد%22.2اليومية جاءت إيجابية، حيث بلغت )

 يليها على وجود اتجاهات إيجابية جًدا نحوها،يدل (، مما %22.2بوزن نسبي ) األولى المرتبة في" العناوين
 وجاء (،%20.4) نسبي بوزن " أخرجها التي العناوين جميع على رقابة الصحيفة بنفس الدرجة فقرة "تفرض

                                                           

 * لم يجب جميع المبحوثين عن هذا السؤال  1
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 نسبي بوزن " الصحفية العناوين إخراج في سلًبا السائد السياسي المناخ يؤّثر" فقرة األخير الترتيب في
 (، مما يشير إلى وجود اتجاهات سلبية نحوها.41.2%)

خراجها العناوين تحرير في وتقاليده المجتمع قيم تأثير: السادس المطلب حف ص في وا 
 الدراسة:
: تأثير  صحف الدراسة: في العناوين تحرير في وتقاليده المجتمع قيم أولا

 تقاليدهو  المجتمع قيم ( تكرارات ونسب أفراد عينة الدراسة حول مدى تأثير3.11يبّين الجدول رقم )  
 صحف الدراسة. في تحريرهم للعناوين في

 صحف الدراسة: في العناوين تحرير في وتقاليده المجتمع (: مدى تأثير قيم3.22جدول: )
  اإلجابة م.

معارض 
 بشدة

 موافق محايد معارض
موافق 
 بشدة

 المجموع
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 رتب

0.  
أحرص على تحرير عناوين 

الموضوعات التي تعمل على تقوية 
 قيم المجتمع.

 121 33 78 8 2 0 ك
4.2 83.4 1 

% 0.0 1.7 6.6 64.5 27.3 100.0 

7.  
أرفض تحرير عناوين تؤثر على 

الروابط االجتماعية للشعب 
 الفلسطيني

 121 34 73 8 5 1 ك
4.1 82.2 2 

% 0.8 4.1 6.6 60.3 28.1 100.0 

4.  
أحاول االستفادة من التراث الوطني 

 في تحرير عناويني

1* 17 82 14 4 3 ك 120 
3.9 77.6 3 

% 2.5 3.3 11.7 68.3 14.2 100.0 

3.  
أحرص على تحرير العناوين 

المحافظة على القيم السائدة في 
 المجتمع

 121 11 92 11 7 0 ك
3.9 77.6 3 

% 0.0 5.8 9.1 76.0 9.1 100.0 

0.  
أحافظ على القيم الثقافية 

واالجتماعية أثناء تحرير العناوين 
 الصحفية

 121 9 91 17 4 0 ك
3.9 77.4 5 

% 0.0 3.3 14.0 75.2 7.4 100.0 

6.  
أرفض تحرير عناوين تنال من 

شخصيات ترمز إلى أسس وتقاليد 
 المجتمع

 121 0 27 21 59 14 ك
3.6 72.2 6 

% 11.6 48.8 17.4 22.3 0.0 100.0 

2.  
أراعي في تحرير العناوين استخدام 

 المصطلحات السائدة في المجتمع

 121 9 74 14 24 0 ك
3.6 71.2 7 

% 0.0 19.8 11.6 61.2 7.4 100.0 

1.  
أراعي عند تحرير العناوين توافقها 

 مع العادات والتقاليد

 121 16 62 16 27 0 ك
3.6 71.0 8 

% 0.0 22.3 13.2 51.2 13.2 100.0 

9.  
أحرص أثناء تحرير العناوين على 

يم مع ق ىإظهار السلوكيات التي تتناف
 المجتمع لتجنبها

 119* 8 55 26 30 0 ك
3.3 66.8 9 

% 0.0 25.2 21.8 46.2 6.7 100.0 

01.  
يؤثّر النظام االجتماعي الذي أنتمي 

 عناوين الموضوعاتله على تحرير 

 121 3 67 16 34 1 ك
3.3 66.2 10 

% 0.8 28.1 13.2 55.4 2.5 100.0 

01.2، االنحراف المعياري: 26.1، الوسيط: 23.3الوزن النسبي:   

                                                           

 * لم يجب جميع المبحوثين عن هذا السؤال  1
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 تبّين من نتائج الجدول السابق:

الفلسطينية  حفالص في العناوين تحرير في وتقاليده المجتمع قيم لمحور تأثير النسبي الوزن  أنّ 
 الموضوعات عناوين تحرير على أحرص" فقرة جاءت وقد (،%20.3اليومية جاءت إيجابية، حيث بلغت )

على وجود اتجاهات يدل (، مما %23.4) بوزن نسبي األولى المرتبة في" المجتمع قيم تقوية على تعمل التي
 للشعب تماعيةاالج الروابط على تؤثر عناوين تحرير بنفس الدرجة فقرة "أرفض يليها إيجابية جًدا نحوها،

 تميأن الذي االجتماعي النظام يؤّثر" فقرة األخير الترتيب في ت(، وجاء%29.9نسبي ) بوزن " الفلسطيني
 إيجابية نحوها.اتجاهات (، مما يشير إلى وجود %22.9) نسبي بوزن " الموضوعات عناوين تحرير على له

 

 :صحف الدراسة في العناوين إخراج في وتقاليده المجتمع قيم ثانياا: تأثير

 تقاليدهو  المجتمع قيم ( تكرارات ونسب أفراد عينة الدراسة حول مدى تأثير3.12يبّين الجدول رقم )  
 صحف الدراسة. في إخراجهم للعناوين في

 وبدراسة نتائج الجدول المذكور يتضح ما يلي: 

الفلسطينية  الصحف في العناوين إخراج في وتقاليده المجتمع قيم لمحور تأثير النسبي الوزن  أنّ 
 عناوين إخراج على أحرص" فقرة جاءت وقد (،%22.2اليومية جاءت إيجابية جًدا، حيث بلغت )

(، مما يشير إلى %22.4) بوزن نسبي األولى المرتبة في" المجتمع قيم تقوية على تعمل التي الموضوعات
 إخراج في الوطني التراث من االستفادة أحاول" الدرجة فقرة بنفس يليها وجود اتجاهات إيجابية جًدا نحوها،

 له ميأنت الذي االجتماعي النظام يؤّثر"فقرة  األخير الترتيب في توجاء (،%23.2) نسبي بوزن " عناويني
 (، مما يدل على وجود اتجاهات إيجابية نحوها.%23.2نسبي ) بوزن " الموضوعات عناوين إخراج على
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 صحف الدراسة: في العناوين إخراج في وتقاليده المجتمع مدى تأثير قيم(: 3.21جدول: )
  اإلجابة م.

معارض 
 بشدة

 موافق محايد معارض
موافق 
 بشدة

 المجموع
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 رتب

0.  
أحرص على إخراج عناوين 
الموضوعات التي تعمل على 

 تقوية قيم المجتمع

 28 26 0 1 1 0 ك
4.8 96.4 1 

% 0.0 3.6 3.6 0.0 92.9 100.0 

7.  
أحاول االستفادة من التراث 
 الوطني في إخراج عناويني

 28 24 0 3 1 0 ك
4.7 93.6 2 

% 0.0 3.6 10.7 0.0 85.7 100.0 

4.  

أحرص على إخراج عناوين 
الموضوعات التي تظهر 
 مع ىالسلوكيات التي ال تتناف

 قيم المجتمع

 28 22 0 6 0 0 ك

4.6 91.4 3 
% 0.0 0.0 21.4 0.0 78.6 100.0 

3.  
أرفض إخراج عناوين تؤثر 

على الروابط االجتماعية 
 للشعب الفلسطيني

 28 20 0 7 1 0 ك
4.4 87.8 4 

% 0.0 3.6 25.0 0.0 71.4 100.0 

0.  

أهتم بإخراج عناوين 
الموضوعات التي تحافظ 

على القيم الثقافية 
 واالجتماعية

 28 19 0 9 0 0 ك

4.4 87.2 5 
% 0.0 0.0 32.1 0.0 67.9 100.0 

6.  
أحرص على إخراج العناوين 
المحافظة على القيم السائدة 

 في المجتمع

 28 18 0 7 3 0 ك
4.2 83.6 6 

% 0.0 10.7 25.0 0.0 64.3 100.0 

2.  
تؤثر الظروف المجتمعية 

 على إخراجي للعناوين

 28 17 0 10 1 0 ك
4.2 83.6 6 

% 0.0 3.6 35.7 0.0 60.7 100.0 

1.  
أراعي عند إخراج العناوين 
 توافقها مع العادات والتقاليد

 28 17 0 7 4 0 ك
4.1 81.4 8 

% 0.0 14.3 25.0 0.0 60.7 100.0 

9.  
ال أبرز عناوين تنال من 

شخصيات ترمز إلى أسس 
 وتقاليد المجتمع

 28 16 0 9 3 0 ك
4.0 80.8 9 

% 0.0 10.7 32.1 0.0 57.1 100.0 

01.  
يؤثّر النظام االجتماعي الذي 

أنتمي له على إخراج عناوين 
 الموضوعات.

 28 13 0 8 7 0 ك
3.7 73.6 10 

% 0.0 25.0 28.6 0.0 46.4 100.0 

00.3، االنحراف المعياري: 93.1، الوسيط: 10.9الوزن النسبي:   

خر  العناوين تحرير في للتكنولوجيا الصحفيين استخدام تأثير: السابع المطلب  في اجهاوا 
 صحف الدراسة:

: تأثير  صحف الدراسة: في العناوين تحرير في للتكنولوجيا الصحفيين استخدام أولا

 يينالصحف استخدام ( تكرارات ونسب أفراد عينة الدراسة حول مدى تأثير3.13يبّين الجدول رقم )  
 صحف الدراسة. في للعناوينتحريرهم  في للتكنولوجيا
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 صحف الدراسة: في العناوين تحرير في للتكنولوجيا الصحفيين استخدام (: مدى تأثير3.23جدول: )
  اإلجابة م.

معارض 
 بشدة

 موافق محايد معارض
موافق 
 بشدة

 المجموع
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 رتب

0.  
توفر لي التكنولوجيا فرًصا أفضل 

عناوين لالطالع على تحرير 
 الصحف األخرى

1* 27 81 7 5 0 ك 120 
4.08 81.6 1 

% 0.0 4.2 5.8 67.5 22.5 100.0 

7.  
ساعدت التكنولوجيا على التأكد من 
األسماء والمصطلحات الواردة في 

 العناوين

 119* 24 82 10 3 0 ك
4.07 81.4 2 

% 0.0 2.5 8.4 68.9 20.2 100.0 

4.  
تدعيم تسهم التكنولوجيا في 

 عناويني بمعلومات صحفية

 119* 23 78 9 9 0 ك
3.97 79.4 3 

% 0.0 7.6 7.6 65.5 19.3 100.0 

3.  
اختصرت التكنولوجيا الوقت في 

 تحرير العناوين الصحفية

 119* 24 76 12 6 1 ك
3.97 79.4 3 

% 0.8 5.0 10.1 63.9 20.2 100.0 

0.  
أفادتني التكنولوجيا في التعرف 

على مدى مناسبة المساحة لحجم 
 العناوين

 118* 17 85 6 10 0 ك
3.92 78.4 5 

% 0.0 8.5 5.1 72.0 14.4 100.0 

6.  
سهلت التكنولوجيا التفاهم مع 

 المسؤولين عند تحرير العناوين

 119* 23 72 15 9 0 ك
3.92 78.4 5 

% 0.0 7.6 12.6 60.5 19.3 100.0 

2.  
التكنولوجيا على الرجوع ساعدتني 

 للمصادر للتأكد من دقّة العناوين

 119* 13 87 11 8 0 ك
3.88 77.6 7 

% 0.0 6.7 9.2 73.1 10.9 100.0 

1.  
أثّرت التكنولوجيا معرفيًا في تحرير 

 العناوين

 120* 23 67 12 18 0 ك
3.79 75.8 8 

% 0.0 15.0 10.0 55.8 19.2 100.0 

9.  
التكنولوجيا من مهاراتي عززت 

 في تحرير العناوين الصحفية

 119* 17 71 14 17 0 ك
3.74 74.8 9 

% 0.0 14.3 11.8 59.7 14.3 100.0 

01.  
تقلل التكنولوجيا من األخطاء 

 اللغوية في تحرير العناوين

 119* 12 73 16 18 0 ك
3.66 73.2 10 

% 0.0 15.1 13.4 61.3 10.1 100.0 

04.2، االنحراف المعياري: 11.1، الوسيط: 26.1الوزن النسبي:   

 تبّين من نتائج الجدول السابق:

 الصحف في نالعناوي تحرير في للتكنولوجيا الصحفيين استخدام لمحور تأثير النسبي الوزن  أنّ 
 فرًصا التكنولوجيا لي توفر" فقرة جاءت (، وقد%22.2الفلسطينية اليومية جاءت إيجابية، حيث بلغت )

(، مما يدل %23.4) بوزن نسبي األولى المرتبة في" األخرى  الصحف عناوين تحرير على لالطالع أفضل
 األسماء من تأكدال على التكنولوجيا ساعدت" فقرة يليها بنفس الدرجة على وجود اتجاهات إيجابية جًدا نحوها،

 لوجياالتكنو  تقلل" فقرة األخير الترتيب في توجاء (،%20.4نسبي ) بوزن  "العناوين في الواردة والمصطلحات
(، مما يشير إلى وجود اتجاهات إيجابية %23.9) نسبي بوزن " العناوين تحرير في اللغوية األخطاء من

 نحوها.

                                                           

 * لم يجب جميع المبحوثين عن هذا السؤال  1
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 صحف الدراسة: في العناوين إخراج في للتكنولوجيا الصحفيين استخدام ثانياا: تأثير

 يينالصحف استخدام تكرارات ونسب أفراد عينة الدراسة حول مدى تأثير( 3.14يبّين الجدول رقم )  
 صحف الدراسة. في إخراجهم للعناوين في للتكنولوجيا

 في صحف الدراسة: العناوين إخراج في للتكنولوجيا الصحفيين استخدام (: مدى تأثير3.24جدول: )
  اإلجابة م.

معارض 
 بشدة

 موافق محايد معارض
موافق 
 بشدة

 المجموع
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 رتب

0.  
توفر لي التكنولوجيا فرًصا 
أفضل لالطالع على إخراج 

 عناوين الصحف األخرى

 28 26 0 2 0 0 ك
4.9 97.2 1 

% 0.0 0.0 7.1 0.0 92.9 100.0 

7.  
عززت التكنولوجيا من 

مهاراتي في إخراج العناوين 
 الصحفية

 28 26 0 1 1 0 ك
4.8 96.4 2 

% 0.0 3.6 3.6 0.0 92.9 100.0 

4.  

تستطيع الصحف بفضل 
التكنولوجيا استخدام أشكال 

متنوعة في إخراج  حروف
 برازهاإالعناوين بهدف 

 28 25 0 3 0 0 ك

4.8 95.8 3 
% 0.0 0.0 10.7 0.0 89.3 100.0 

3.  
سهلت التكنولوجيا عملية 

جمع العناوين باألحجام 
 المناسبة

 28 26 0 1 1 0 ك
4.8 95.8 3 

% 0.0 3.6 3.6 0.0 92.9 100.0 

0.  
تتيح التكنولوجيا استخدام 
األلوان بشكل دقيق أثناء 
 إخراج العناوين الصحفية

 28 25 0 2 1 0 ك
4.8 95.0 5 

% 0.0 3.6 7.1 0.0 89.3 100.0 

6.  

تساعد التكنولوجيا 
بالتواصل مع سكرتير 

ن العناويالتحرير قبل اعتماد 
 التي أخرجها

1* 24 0 2 1 0 ك 27 

4.7 94.8 6 
% 0.0 3.7 7.4 0.0 88.9 100.0 

2.  
أفادتني التكنولوجيا في 

التعرف على مدى مناسبة 
 المساحة لحجم العناوين

 28 24 0 3 1 0 ك
4.7 93.6 7 

% 0.0 3.6 10.7 0.0 85.7 100.0 

1.  
تقلل التكنولوجيا من 

 إخراج العناويناألخطاء في 

 28 24 0 2 1 1 ك
4.6 92.2 8 

% 3.6 3.6 7.1 0.0 85.7 100.0 

9.  
ساعدتني التكنولوجيا في 

إعداد تصاميم إبداعية 
 للعناوين

 28 23 0 4 1 0 ك
4.6 92.2 8 

% 0.0 3.6 14.3 0.0 82.1 100.0 

01.  
اختصرت التكنولوجيا الوقت 

في إخراج العناوين 
 الصحفية

 28 21 0 7 0 0 ك
4.5 90.0 10 

% 0.0 0.0 25.0 0.0 75.0 100.0 

01.6، االنحراف المعياري: 011.1، الوسيط: 94.9الوزن النسبي:   
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 تبّين من نتائج الجدول السابق:

 الصحف يف العناوين إخراج في للتكنولوجيا الصحفيين استخدام لمحور تأثير النسبي الوزن  أنّ 
 افرًص  التكنولوجيا لي توفر" فقرة جاءت (، وقد%23.2جاءت إيجابية جًدا، حيث بلغت ) الفلسطينية اليومية

(، مما يدل %22.9) بوزن نسبي األولى المرتبة في" األخرى  الصحف عناوين إخراج على لالطالع أفضل
 إخراج في يمهارات من التكنولوجيا عززت" بنفس الدرجة فقرة يليها على وجود اتجاهات إيجابية جًدا نحوها،

 لوقتا التكنولوجيا اختصرت" فقرة األخير الترتيب في توجاء (،%22.4) نسبي بوزن " الصحفية العناوين
 (، مما يدل على وجود اتجاهات إيجابية جًدا نحوها.%21.1نسبي ) بوزن " الصحفية العناوين إخراج في
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 الثانيالمبحث 

خراجها و التي يتحّلى بها  القيم أهمّ  التي  باتالصعوالصحفيون عند تحرير العناوين وا 
 هم نحو تطويرهامقترحاتو  يواجهونها

خراجها العناوين تحرير عند الصحفيون  بها ينبغي أن يتحّلى التي القيم يستعرض هذا المبحث أهمّ   وا 
خراجها فيو ومقترحاتهم التي يمكن أن تسهم في تحسين تحرير العناوين  يواجهونها، التي والصعوبات  ا 
 التي لمهنيةا القيم اليومية، وقد تّم تقسيمه إلى ثالثة مطالب، األّول يتحّدث عن أهم الفلسطينية الصحف
خراجها العناوين تحرير عند الصحفيون  بها يتحّلى أن ينبغي  ان: أهمّ صحف الدراسة، والثاني بعنو  في وا 

خراجها العناوين تحرير عند الصحفيون  يواجهها التي الصعوبات ث يتحّدث الدراسة، وأّما الثالصحف  في وا 
خراجها العناوين تحرير تحسين في تسهم أن يمكن التي المقترحات أهم عن  في صحف الدراسة. وا 

 العناوين تحرير عند الصحفيون  بها يتحّلى أن ينبغي التي المهنية القيم أهم: األّول المطلب
خراجها  صحف الدراسة: في وا 
: أهم  حف الدراسة:ص في العناوين تحرير عند الصحفيون  بها يتحّلى أن ينبغي التي المهنية القيم أولا

 نبغيي التي المهنية القيم ( تكرارات ونسب أفراد عينة الدراسة حول أهم3.15يبّين الجدول رقم )  
 صحف الدراسة. في تحريرهم للعناوين عند الصحفيون  بها يتحّلى أن

 الدراسة: صحف في العناوين تحرير عند الصحفيون  بها يتحّلى أن ينبغي التي المهنية القيم (: أهم3.25جدول: )
 اإلجابة

 نعم

 % ك

 94.2 114 االعتماد على مبدأ المهنية في تحرير العناوين
 72.7 88 الحرص على تحّري صدق المعلومة قبل تحرير العنـاوين

العناوين االلتزام باألمانة في نقل المعلومة أثناء تحرير 
 الصحفيـة

81 66.9 

 66.1 80 عرض وجهات النظر بتوازن أثناء تحرير العناوين

 63.6 77 .مراعاة الدقّة في تحرير العناويـن
 60.3 73 التحلّي بالمسؤولية االجتماعية أثناء تحرير العناوين الصحفيـة

 50.4 61 أن يكون اقتباس العناوين من مصادر موثوقـة
المعلومات السريةحماية مصادر   60 49.6 

أحرر العناوين الصحفية بتجّرد تام دون إدخال المصالح 
 .الشخصية

60 49.6 

مراعاة عدم تناقض العناوين مع قانون المطبوعات والنشر 
 الفلسطيني

29 24.0 

 3.3 4 أخرى
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 :تبّين من نتائج الجدول السابق

 أن غيينب التي المهنية القيم أن أجابوا قد الدراسة عينة في المحررين من (%24.9) نسبته ماأّن 
 جاءت حيث "العناوين تحرير في المهنية مبدأ على العناوين، "االعتماد تحرير عند الصحفيون  بها يتحّلى
 بنسبة العنـاوين" رتحري قبل المعلومة صدق تحّري  على "الحرص الثانية المرتبة في يليها ،ىاألول المرتبة في
بنسبة  الصحفيـة العناوين تحرير أثناء المعلومة نقل في باألمانة "االلتزام الثالثة المرتبة في (، يليها29.2%)
 شروالن المطبوعات قانون  مع العناوين تناقض عدم مراعاة األخيرة المرتبة في جاءت (، بينما22.2%)

 (.%94.1) بنسبة الفلسطيني

 حف الدراسة:ص في العناوين إخراج عند الصحفيون  بها يتحّلى أن ينبغي التي المهنية القيم ثانياا: أهم

 نبغيي التي المهنية القيم ( تكرارات ونسب أفراد عينة الدراسة حول أهم3.16يبّين الجدول رقم )  
 صحف الدراسة. في إخراجهم للعناوين عند الصحفيون  بها يتحّلى أن

 لدراسة:صحف ا في إخراج العناوين عند الصحفيون  بها يتحّلى أن ينبغي التي المهنية القيم (: أهم3.22جدول: )
 اإلجابة

 نعم

 % ك

 71.4 20 العناوين إخراجاالعتماد على مبدأ المهنية في 

 57.1 16 االلتزام باألمانة في نقل المعلومة أثناء إخراج العناوين الصحفيـة

 53.6 15 عرض وجهات النظر بتوازن أثناء إخراج العناوين الصحفية

 46.4 13 التحلّي بالمسؤولية االجتماعية أثناء إخراج العناوين الصحفيـة
مراعاة عدم تناقض العناوين مع قانون المطبوعات والنشر 

 الفلسطيني
11 39.3 

 35.7 10 مراعاة الدقّة في إخراج العناويـن

 32.1 9 البُعد عن اإلثارة أثناء إخراج العناويـن الصحفية

 03.4 3 أخرى

 من نتائج الجدول السابق: تبّين

 غيينب التي المهنية القيم أن أجابوا قد الدراسة عينة في المخرجين من (%20.4) نسبته ما أنّ 
 جاءت يثح العناوين"، إخراج في المهنية مبدأ على "االعتماد العناوين إخراج عند الصحفيون  بها يتحّلى أن
 الصحفيـة لعناوينا إخراج أثناء المعلومة نقل في باألمانة االلتزام الثانية المرتبة في ليهااألولى، ت المرتبة في

لصحفية" ا العناوين إخراج أثناء بتوازن  النظر وجهات "عرض الثالثة المرتبة في ليها(، ت%22.0) بنسبة
 بنسبة ة"الصحفي العناويـن إخراج أثناء اإلثارة عن "الُبعد األخيرة المرتبة في جاءت (، بينما%23.2بنسبة )

(39.0%.) 
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خراج العناوين تحرير عند الصحفيون  يواجهها التي الصعوبات أهمّ : الثاني المطلب  في هاوا 
 صحف الدراسة:

: أهمّ   صحف الدراسة: في العناوين تحرير عند الصحفيون  يواجهها التي الصعوبات أولا

 ههايواج التي الصعوبات ( تكرارات ونسب أفراد عينة الدراسة حول أهمّ 3.17يبّين الجدول رقم )  
 صحف الدراسة. في تحريرهم للعناوين عند الصحفيون 

 صحف الدراسة: في العناوين تحرير عند الصحفيون  يواجهها التي الصعوبات (: أهمّ 3.23جدول: )
 اإلجابة

 نعم

 % ك

 57.0 69 .قيود يفرضها رؤساء التحرير على الصحفيين أثناء تحرير العناوين

 57.0 69 .التحريرية للصحيفةالسياسة 

 51.2 62 .ضعف الحوافز المقدمة للصحفيين الذين يحررون عناوين جيدة

 49.6 60 .نمط ملكية الصحيفة

 46.3 56 .القيود االجتماعية )عادات وتقاليد( تكبّل الصحفي
 45.5 55 قيود يفرضها قانون المطبوعات الفلسطيني على بعض العناوين

 38.8 47 عقبة تحول دون اإلبداع في تحرير العناوين يمثّل ضيق الوقت

 37.2 45 .ميل الصحيفة إلى تحرير عناوين تقليدية

 28.1 34 .تغليب الصحيفة الجوانب الحزبية على الجوانب المهنية أثناء تحرير العناوين

 23.1 28 .عدم تعاون المسؤولين ورؤساء التحرير مع الصحفيين أثناء تحرير العناوين

 22.3 27 .االفتقار لحصيلة لغوية تساعدني في تحرير عناوين مناسبة
افتقار الصحيفة لرجع الصدى لمعرفة ردود فعل جمهورها عن العناوين التي 

 أحررها
25 20.7 

 17.4 21 .عدم معرفة المعايير المهنية الصحيحة لتحرير العناوين
 0.2 7 ىأخر

 تبّين من نتائج الجدول السابق:

 "قيود هي الصعوبات أهم أن أجابوا قد الدراسة عينة في المحررين من (%22.1) نسبته ما أنّ 
 حيث لصحيفة"ل التحريرية "السياسة وكذلك العناوين" تحرير أثناء الصحفيين على التحرير رؤساء يفرضها
 عناوين يحررون  ينالذ للصحفيين المقدمة الحوافز "ضعف الثانية المرتبة في ، يليهااألولى المرتبة في جاءتا
 في جاءت (، بينما%42.2بنسبة ) الصحيفة ملكية نمط الثالثة المرتبة في يليها (،%20.9) بنسبة جيدة

 (.%02.4) بنسبة العناوين" لتحرير الصحيحة المهنية المعايير معرفة "عدم األخيرة المرتبة
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 صحف الدراسة: في العناوين إخراج عند الصحفيون  يواجهها التي الصعوبات ثانياا: أهمّ 

 ههايواج التي الصعوبات ( تكرارات ونسب أفراد عينة الدراسة حول أهمّ 3.18يبّين الجدول رقم )  
 صحف الدراسة. في إخراجهم للعناوين عند الصحفيون 

 صحف الدراسة: في العناوين إخراج عند الصحفيون  يواجهها التي الصعوبات (: أهمّ 3.28جدول: )
 اإلجابة

 نعم

 % ك

 35.7 10 .قيود يفرضها قانون المطبوعات الفلسطيني على بعض العناوين

 35.7 10 .قيود يفرضها سكرتير التحرير على الصحفيين أثناء إخراج العناوين

 32.1 9 القيود االجتماعية )عادات وتقاليد( تكبّل الصحفي
 32.1 9 يمثّل ضيق الوقت عقبة تحول دون اإلبداع في إخراج العناوين

 32.1 9 ميل الصحيفة إلى إخراج عناوين تقليدية
 32.1 9 ضعف الحوافز المقدمة للصحفيين الذين يخرجون عناوين جيدة

 28.6 8 .عدم تعاون المسؤولين وسكرتير التحرير مع الصحفيين أثناء إخراج العناوين
 28.6 8 السياسة التحريرية للصحيفة

 25.0 7 الجوانب المهنية أثناء إخراج العناوينتغليب الصحيفة الجوانب الحزبية على 
 21.4 6 نمط ملكية الصحيفة

 21.4 6 افتقار الصحيفة لرجع الصدى لمعرفة ردود فعل جمهورها عن العناوين التي أخرجها
 21.4 6 عدم معرفة المعايير المهنية الصحيحة إلخراج العناوين

 21.4 6 في إخراج العناوينتدفعني المصلحة الشخصية أحيانًا لعدم اإلجادة 
 17.9 5 أعاني من عدم توافر تقنيات حديثة تساعدني على اإلبداع في إخراج العناوين

 14.3 4 أعاني من ضعف ثقة الجمهور بالعناوين التي أخرجها

 2.0 7 ىأخر

 تبّين من نتائج الجدول السابق:

 "قيود هي الصعوبات أهم أن أجابوا قد الدراسة عينة في المخرجين من (%32.2) نسبته ما أنّ 
 على التحرير سكرتير يفرضها "قيود وكذلك العناوين"، بعض على الفلسطيني المطبوعات قانون  يفرضها

 "القيود من كل  الثانية المرتبة في ، يليهااألولى المرتبة في جاءتا حيث العناوين"، إخراج أثناء الصحفيين
 إخراج يف اإلبداع دون  تحول عقبة الوقت ضيق و "يمّثل الصحفي"، تكّبل(  وتقاليد عادات) االجتماعية
 يخرجون  لذينا للصحفيين المقدمة الحوافز تقليدية"، و"ضعف عناوين إخراج إلى الصحيفة و"ميل العناوين"،
"عدم تعاون المسؤولين وسكرتير التحرير مع  الثالثة المرتبة في (، يليها%39.0) بنسبة جيدة" عناوين
 في جاءت بينما (،%92.2ن أثناء إخراج العناوين"، و "السياسة التحريرية للصحيفة"، بنسبة )الصحفيي
 (.%04.3) بنسبة أخرجها" التي بالعناوين الجمهور ثقة ضعف من "أعاني األخيرة المرتبة
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خ العناوين تحرير تحسين في تسهم أن يمكن التي المقترحات أهم: الثالث المطلب  راجهاوا 
 الدراسة:صحف  في

: أهم  صحف الدراسة: في العناوين تحرير تحسين في تسهم أن يمكن التي المقترحات أولا

 أن يمكن التي المقترحات ( تكرارات ونسب أفراد عينة الدراسة حول أهمّ 3.19يبّين الجدول رقم )  
 في صحف الدراسة. تحريرهم للعناوين تحسين في تسهم

 صحف الدراسة: في العناوين تحرير تحسين في تسهم أن يمكن التي المقترحات (: أهمّ 3.23جدول: )
 اإلجابة

 نعم

 % ك

 81.0 98 االلتزام بالدقة في تحرير العناوين.

 80.2 97 تحرير العناوين مراعاة المهنية في

إعداد برامج تدريبية لتطوير قدرات الصحفيين في تحرير 
 العناوين.

82 67.8 

 63.6 77 المهنة في تحرير العناوين.االلتزام بأخالقيات 

 57.0 69 وضع نظام أفضل للحوافز والمكافآت لتحرير العناوين اإلبداعية.

 56.2 68 .لصحفي حال مساءلتهللمحرر ا توفير بيئة آمنة تكفل الحماية

 53.7 65 عناوين إبداعية.يحرر  حتىمحرر لتوفير الوقت المناسب ل

 51.2 62 والثقافية للمحررين.زيادة الحصيلة اللغوية 

 42.1 51 تدريب الصحفيين على التعامل مع األدوات التكنولوجية الحديثة.

 41.3 50 العناوين. تحريرتجارب صحف عريقة في  االستفادة من

 36.4 44 تخصيص محرر صحفي لتحرير العناوين.
تجديد الصحيفة لعناوينها في كّل عدد وعدم االعتماد على 

 الروتين.
44 36.4 

اإلعالن عن محددات واضحة للسياسة التحريرية تنّظم عمل 
 الصحيفة في تحرير العناوين.

35 28.9 

 28.9 35 إعداد دراسات للتعرف على تفضيالت الجمهور للعناوين.

 20.7 25 العمل في مؤسسة إعالمية تتناسب مع اتجاهاتي الفكرية.

 4.4 3 أخرى
 

 الجدول السابق:تبّين من نتائج 

 "االلتزام المقترحات أهم أن أجابوا قد الدراسة عينة في المحررين من (%20.1) نسبته ما أنّ 
 المهنية "مراعاة ةالثاني المرتبة في تجاء األولى، بينما المرتبة في بلغت حيث العناوين"، تحرير في بالدقة
 الصحفيين تقدرا لتطوير تدريبية برامج "إعداد الثالثة المرتبة في (، يليها%21.9) بنسبة العناوين" تحرير في
 سبتتنا إعالمية مؤسسة في "العمل األخيرة المرتبة في جاءت بينما (،%22.2العناوين" بنسبة ) تحرير في
 (.%91.2) بنسبة الفكرية" اتجاهاتي مع
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 الدراسة:صحف  في العناوين إخراج تحسين في تسهم أن يمكن التي المقترحات ثانياا: أهم

 أن يمكن التي المقترحات ( تكرارات ونسب أفراد عينة الدراسة حول أهمّ 3.20يبّين الجدول رقم )  
 صحف الدراسة. في إخراجهم للعناوين تحسين في تسهم

 صحف الدراسة: في العناوين إخراج تحسين في تسهم أن يمكن التي المقترحات (: أهمّ 3.12جدول: )
 اإلجابة

 نعم

 % ك

 64.3 18 العناوين إخراج مراعاة المهنية في

 57.1 16 االلتزام بالدقة في إخراج العناوين.

 42.9 12 االلتزام بأخالقيات المهنة في إخراج العناوين.

 42.9 12 العناوين. إخراجإعداد برامج تدريبية لتطوير قدرات الصحفيين في 

 42.9 12 العناوين اإلبداعية.وضع نظام أفضل للحوافز والمكافآت إلخراج 

 39.3 11 العمل في مؤسسة إعالمية تتناسب مع اتجاهاتي الفكرية.

 39.3 11 .لصحفي حال مساءلتهللمخرج ا توفير بيئة آمنة تكفل الحماية

 35.7 10 تدريب الصحفيين على التعامل مع األدوات التكنولوجية الحديثة.

 32.1 9 تخصيص مخرج صحفي إلخراج العناوين.

 28.6 8 عناوين إبداعية.إخراج  حتى للمخرجتوفير الوقت المناسب 

 28.6 8 إعداد دراسات للتعرف على تفضيالت الجمهور للعناوين.

 25.0 7 تجديد الصحيفة لعناوينها في كّل عدد وعدم االعتماد على الروتين.
اإلعالن عن محددات واضحة للسياسة التحريرية تنّظم عمل الصحيفة 

 العناوين. إخراجفي 
5 17.9 

 17.9 5 العناوين. إخراجتجارب صحف عريقة في  االستفادة من

 03.4 3 أخرى

 تبّين من نتائج الجدول السابق:

 هي مراعاة المقترحات أهم أن أجابوا قد الدراسة عينة في المخرجين من (%24.3) نسبته ما أنّ 
 في بالدقة زام"االلت الثانية المرتبة في يليها ،األولى المرتبة في جاءت حيث العناوين"، إخراج في المهنية
لعناوين" ا إخراج في المهنة بأخالقيات "االلتزام الثالثة المرتبة في (، يليها%22.0) بنسبة العناوين" إخراج
 لعناوين"ا إخراج في عريقة صحف تجارب من "االستفادة األخيرة المرتبة في جاءت (، بينما%49.2بنسبة )
 (.%02.2) بنسبة
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 الثالثالمبحث 

 الدراسة فروض اختبار
خراجها  يستعرض هذا المبحث نتائج الفروض الخاصة بدراسة العوامل المؤثرة في تحرير العناوين وا 

 التي أجريت فيها الدراسة:في الصحف الفلسطينية اليومية، خالل الفترة الزمنية 

 (α = 0.05 )توجد عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة : الفرض الرئيسي األّول
خراجها في الصحف الفلسطينية اليومية والعوامل المؤثرة  ير العناوين في تحر بين تحرير العناوين وا 

خراجها  الجمهور، والنتماءات والجماعات المرجعية، )الذاتية، وطبيعة الرسالة اإلعالمية، وعوامل وا 
 لوجيا(،ر استخدام الصحفيين للتكنو والضغوط المهنية وعالقات العمل، وقيم المجتمع وتقاليده، وتأثي

 :عنهوينبثق 
 = α) دللة مستوى  عند إحصائية دللة ذات ارتباطية عالقة الفرض الفرعي األول: توجد .أ

 رير العناوينفي تح المؤثرة والعوامل اليومية الفلسطينية الصحف في العناوين تحرير بين( 0.05
الذاتية، وطبيعة الرسالة اإلعالمية، وعوامل الجمهور، والنتماءات والجماعات المرجعية، )

والضغوط المهنية وعالقات العمل، وقيم المجتمع وتقاليده، وتأثير استخدام الصحفيين 
 (.للتكنولوجيا

 العناوين: رتحري في المؤثرة والعوامل اليومية الفلسطينية الصحف في العناوين تحرير بين ة(: العالق3.12جدول: )

.م  العوامل 
عدد 
 الفقرات

معامل 
 الرتباط

 الدللة
 الدللة اإلحصائية

1.  دال 0.000 0.611 10 تأثير العوامل الذاتية على تحرير العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية 

6.  دال 0.000 0.640 10 العوامل التي تتصل بطبيعة الرسالة على تحرير العناوين في الصحف الفلسطينية اليوميةبتأثير  

3.  0.000 0.690 10 تأثير عوامل الجمهور في قرارات محرري العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية 
 دال

4.  دال 0.008 0.239 10 ةالصحف الفلسطينية اليومي تأثير النتماءات والجماعات المرجعية على تحرير العناوين في 

2.  دال 0.000 0.632 10 تأثير الضغوط المهنية وعالقات العمل على تحرير العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية 

2.  دال 0.000 0.623 10 تأثير قيم المجتمع وتقاليده على تحرير العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية 

7.  دال 0.000 0.652 10 استخدام الصحفيين للتكنولوجيا في تحرير العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية تأثير 
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 تبّين من نتائج الجدول السابق:
 تحرير بين( α = 0.05) داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات طردية ارتباطية عالقة يوجد أّنه
 الداللة قيمة انتك حيث العناوين تحرير في المؤثرة والعوامل اليومية الفلسطينية الصحف في العناوين

 .2.25 من أقل اإلحصائية

 = α) دللة مستوى  عند إحصائية دللة ذات ارتباطية عالقة الفرض الفرعي الثاني: توجد .ب
 العناوين في إخراج المؤثرة والعوامل اليومية الفلسطينية الصحف في العناوين إخراج بين( 0.05

)الذاتية، وطبيعة الرسالة اإلعالمية، وعوامل الجمهور، والنتماءات والجماعات المرجعية، 
استخدام الصحفيين والضغوط المهنية وعالقات العمل، وقيم المجتمع وتقاليده، وتأثير 

 .للتكنولوجيا(

 لعناوين:ا إخراج في المؤثرة والعوامل اليومية الفلسطينية الصحف في العناوين إخراج بين (: العالقة3.11جدول: )

.م عدد  العوامل 
 الفقرات

معامل 
 الرتباط

 الدللة
 اإلحصائية

 الدللة

1.  العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية إخراجتأثير العوامل الذاتية على  
 دال 0.000 0.746 10

6.  دال 0.000 0.773 9 ةالعناوين في الصحف الفلسطينية اليومي إخراجتأثير العوامل التي تتصل بطبيعة الرسالة على  

3.  دال 0.000 0.664 10 العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية مخرجيتأثير عوامل الجمهور في قرارات  

4.  دال 0.008 0.613 10 العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية إخراجتأثير النتماءات والجماعات المرجعية على  

2.  دال 0.000 0.589 10 العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية إخراجتأثير الضغوط المهنية وعالقات العمل على  

2.  دال 0.000 0.748 10 العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية إخراجتأثير قيم المجتمع وتقاليده على  

7.  دال 0.000 0.732 10 العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية إخراجتأثير استخدام الصحفيين للتكنولوجيا في  

 تبّين من نتائج الجدول السابق:

 إخراج بين( α = 0.05) داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات طردية ارتباطية عالقة يوجد أنه
 الداللة يمةق كانت حيث العناوين إخراج في المؤثرة والعوامل اليومية الفلسطينية الصحف في العناوين

 .1.12 من أقل اإلحصائية
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 لعناوينا تحرير في المؤثرة العوامل بين إحصائية دللة ذات فروق  توجد: الثاني الفرض الرئيسي
خراجها ا لـو  اليومية الفلسطينية الصحف في وا   نبثق عنه:، وي(في العمل العلمي والخبرة المؤهل) فقا

 العوامل المؤثرة في تحرير العناوين فيتوجد فروق ذات دللة إحصائية الفرض الفرعي األول:  .أ
خراجها  :في الصحف الفلسطينية اليومية والمؤهل العلمي وا 

خراجها تحرير في المؤثرة العوامل بين إحصائية دللة ذات فروق  (: إمكانية وجود3.13جدول: )  يف العناوين وا 
 العلمي: والمؤهل اليومية الفلسطينية الصحف

الوسط  العدد المؤهل العلمي العوامل
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

قيمة 
 الختبار

الدللة 
 اإلحصائية

 الدللة

 تحرير العناوين

 3.8 74.03 17 دبلوم متوسط فأقل

 غير دال 0.357 1.040
 4.9 72.7 83 بكالوريوس

 6.2 71.7 20 دراسات عليا

 5.0 72.7 120 المجموع

 إخراج العناوين

 9.5 79.7 5 دبلوم متوسط فأقل

 غير دال 0.923 0.081
 7.6 81.4 16 بكالوريوس

 8.4 81.0 7 دراسات عليا

 7.8 80.9 28 المجموع

 تبّين من نتائج الجدول السابق:

لفلسطينية افي الصحف  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين العوامل المؤثرة في تحرير العناوين -
 .1.12، حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية أكبر من اليومية والمؤهل العلمي

لسطينية في الصحف الف العناوين إخراجال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين العوامل المؤثرة في   -
 .1.12، حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية أكبر من اليومية والمؤهل العلمي
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لعناوين ا تحرير في المؤثرة العوامل في إحصائية دللة ذات فروق  الثاني: توجدالفرض الفرعي  .ب
خراجها  :في العمل والخبرة اليومية الفلسطينية الصحف في وا 

خراجها تحرير في المؤثرة العوامل بين إحصائية دللة ذات (: إمكانية وجود فروق 3.14جدول: )  يف العناوين وا 
 :في العمل والخبرة اليومية الفلسطينية الصحف

الوسط  العدد الخبرة في العمل العوامل
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

قيمة 
 الختبار

الدللة 
 اإلحصائية

 الدللة

 تحرير العناوين

 4.6 74.0 22 سنوات 5أقل من 

 غير دال 0.393 1.005

 5.4 73.2 39 22لى أقل من إ 5من 

لى أقل من إ 22من 
25 

33 72.1 3.7 

 6.0 71.9 27 سنة فأكثر 25

 5.0 72.7 121 المجموع

 إخراج العناوين

 9.8 82.7 6 سنوات 5أقل من 

 غير دال 0.737 0.425

 8.8 79.9 10 22لى أقل من إ 5من 

لى أقل من إ 22من 
25 

6 83.1 6.1 

 6.5 78.8 6 سنة فأكثر 25

 7.8 81.0 28 المجموع

 نتائج الجدول السابق:تبّين من 

 الصحف في العناوين تحرير في المؤثرة العوامل بين إحصائية داللة ذات فروق  يوجد ال  -
 .1.12 من أكبر اإلحصائية الداللة قيمة كانت حيث، والخبرة اليومية الفلسطينية

 صحفال في العناوين إخراج في المؤثرة العوامل بين إحصائية داللة ذات فروق  يوجد ال -
.1.12 من أكبر اإلحصائية الداللة قيمة كانت حيث، والخبرة اليومية الفلسطينية



 
 

 
 

 الفصـــل الرابع
مناقشة أهم نتائج الدراسة 
 الميدانية وفروضها والتوصيات
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 الفصل الرابع

 الميدانية وفروضها والتوصياتمناقشة أهم نتائج الدراسة 
يتناول هذا الفصل مناقشة أهم نتائج الدراسة الميدانية الخاصة بالعوامل المؤثرة في تحرير العناوين 

خراجها في الصحف الفلسطينية اليومية، ، الذاتية واملالعكل من " تأثير نتائجوقد ناقش الباحث خالله؛  وا 
، لمرجعيةا والجماعات االنتماءات تأثيرو ، الجمهور عوامل، و اإلعالمية الرسالة بطبيعة تتصل التي عواملوال
" للتكنولوجيا حفيينالص استخدام تأثير، و وتقاليده المجتمع قيم تأثير، و العمل وعالقات المهنية الضغوط تأثيرو 

خراجها، وناقش الباحث أيًضا   الصحفيون  بها يتحّلى أن ينبغي التي المهنية القيم أهمفي تحرير العناوين وا 
خراجها العناوين تحرير عند  في تسهم نأ يمكن التي المقترحات أهم، و هاونيواجه التي الصعوبات أهمّ ، و وا 

خراجها لعناوينهم لتحرير  تحسين وصيات والت ،الدراسة اختبار فروض، وناقش أيًضا الدراسة صحف في وا 
 و التالي:إلى ثالثة مباحث على النح الفصل الخاصة بها، وقد تّم تقسيم

 المبحث األّول: مناقشة أهم نتائج الدراسة الميدانية.

 المبحث الثاني: مناقشة نتائج اختبار الفروض.

 المبحث الثالث: توصيات الدراسة.
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 المبحث األّول

 مناقشة أهم نتائج الدراسة الميدانية
ؤثرة الخاصة بالعوامل الم تهدف الدراسة في هذا المبحث إلى مناقشة أهم نتائج الدراسة الميدانية

خراجها في الصحف الفلسطينية اليومية، وقد تّم تقسيمه إلى عشرة مطالب.  في تحرير العناوين وا 

خراجها في الصحف الفلسطينية  فيالمطلب األّول: تأثير العوامل الذاتية  تحرير العناوين وا 
 اليومية.

 :  :الدراسة صحف في العناوين تحرير في الذاتية العوامل تأثيرأولا

ير العناوين تحر  فيأّثرت بشكل إيجابي كاّفة كشفت الدراسة الميدانية أّن مجاالت العوامل الذاتية 
 (.2.22بانحراف معياري ) (،%22.42) في الصحف الفلسطينية اليومية، حيث بلغ الوزن النسبي

في في رغبة الصح ويعزو الباحث التأثير اإليجابي للعوامل الذاتية في تحرير العناوين، إلى
استنهاض طاقاته الكامنة من أجل تطوير إمكانياته، والقدرة على المنافسة في العمل الصحفي، والرغبة في 

 تحسين قدراته، ال سيما في ظل التنافس الشديد؛ سواًء بين زمالئه، أو بين وسائل اإلعالم المختلفة.

قة حساس بالذات ينعكس على ثى أن "اإلوهذا ما تؤكده أيًضا نظرية حارس البوابة التي تشير إل
 (1)الفرد بنفسه وتقديره لذاته وتنقله إلى مناطق القدرة على التعبير والمشاركة في صنع القرار". 

ي تجاه التطوير الذاتي الذيجابية جًدا لدى محرري العناوين وتبدو المفارقة أن هناك اتجاهات إ
ا لمطالعة كل ما هو جديد بشأن العناوين"، حيث جاءت بوزن تقدم في المرتبة األولى في فقرة "أسعى دومً 

(، في حين تراجعت نسبة تأثير بيئة العمل والدراسة األكاديمية ودورها في تعزيز القدرات %21.9نسبي )
الذاتية لدى المحررين، حيث انخفضت االتجاهات من إيجابية جًدا إلى إيجابية، بعدما بلغت فقرة "توفر 

 (.%22.1يب متكافئة في تحرير العناوين" بوزن نسبي )صحيفتي فرص تدر 

                                                           

 (.949( مزاهرة، نظريات االتصال )ص1)
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ويرى الباحث أن محرري العناوين يفضلون االعتماد على ذاتهم أكثر من اعتمادهم على تطوير 
ة قة المحرر في ذاته مقابل تراجع هذه الثقة في البيئة المهنيلمؤسسة والدراسة األكاديمية، مرجًعا ذلك إلى ثا

 كاديمية.الحاضنة أو البيئة األ

وأظهرت الدراسة وجود اتجاهات إيجابية في فقرة "تسهم عالقتي مع زمالئي في تحرير عناوين 
(، وُيرجع الباحث ذلك؛ كون العالقات تفيد محرر العناوين في تبادل %22.4أكثر مهنية" بوزن نسبي )

 الخبرات واالستفادة من تجارب اآلخرين، وهو ما يوجد منافسة شريفة فيما بينهم.

التي أكدت أّن "للتنافس المحترف بين محرري  (1) (Olatundeوهذا يتفق مع نتيجة دراسة )
 في تطوير طريقة كتابة عناوين تحقيقاتهم وتقاريرهم الصحفية". االعناوين دورً 

وقد حصلت فقرة "تساعدني ثقافتي على التمّيز في تحرير العناوين الصحفية" على وزن نسبي بلغ 
(، وهو ما يشير إلى وجود اتجاهات إيجابية جًدا نحوها، ويعزو الباحث ذلك إلى أهمّية الثقافة 47.1%)

ناوين الصحيفة، وهذا للعالتي ترقى بالمحرر الصحفي، وتعطيه زخًما في المعلومات التي تفيده أثناء تحريره 
كتبون ي األم الصحيفة بلغة األصليين التي أّكدت أّن المتحدثين (2)( Khamahaniيختلف مع نتائج دراسة )

 يعّدون  الذين األصليين، غير الصحفيين بواسطة المكتوبة تلك من أكبر غموض بنسبة اإلخبارية عناوينهم
 لهم. بالنسبة ثانية الصحيفة لغة

 صحف الدراسة: في العناوين إخراج في الذاتية العوامل تأثيرثانياا: 

إخراج  يفأّثرت بشكل إيجابي جًدا؛  كاّفة؛ كشفت الدراسة الميدانية أّن مجاالت العوامل الذاتية
 (.09.4بانحراف معياري ) (،%23.04) العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية، حيث بلغ الوزن النسبي

أكبر ورغبة أعمق في تطوير قدراتهم الذاتية من المحررين  يعني أّن المخرجين لديهم اهتمام وهذا
ن بالمخرجين وهما: "أسعى دوًما صلت الفقرتان المتصلتا(، لذا ح%22.42الذين لم يتجاوز اهتمامهم نسبة )

ترام والتقدير" ناوين االحللتعرف على كل ما هو جديد في إخراج العناوين" وفقرة "يكسبني عملي في إخراج الع

                                                           
)1  ( Olatunde, The Dynamics of the Language of Newspaper Headlines in Nigeria. (P.143). 

)2  ( Khamahani, Focus on structural and lexical ambiguity in English newspaper headlines written by native 

and non-native Journalists. A Contrastive Study. (P.382). 
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(، وهو ما يؤكد على وجود اتجاهات إيجابية جًدا نحو %22.2(، و )%22.4على وزن نسبي يتراوح بين )
 هذا الموضوع.

: إّن المخرج الصحفي ال يعيش بمعزل عن ظروفه الخاصة والذاتية، مما يدفعه (1) ويقول )حبيب(
 .لتطويرها باستمرار"

ما هو جديد في إخراج الواسع للمخرج؛ على كل  "المهارات واالطالع: إّن (2) ويقول )أحمد(
 هم في تطوير قدراته الذاتية ويعطيه هوّية خاصة في إخراج العناوين".العناوين يس

قرة حيث كان الوزن النسبي لف ،وتبرز شخصية سكرتير التحرير في إخراج مناسب للعناوين
(، وهو ما يشير إلى وجود اتجاهات إيجابية %21"يساعدني سكرتير التحرير في إخراج مناسب للعنوين" )

ا وتنفيذً  ا وتخطيطً أن "سكرتير التحرير هو المسؤول عن الجريدة مضموًنا وشكاًل  يؤكدجًدا نحوها، وهو ما 
ن خراج عناويخالقة مبدعة أّثر ذلك على نوعية إشخصيته  وهو المحرك والقائد والموجه، وكلما كانت

 (3) الجريدة".

وقد حصلت فقرة "تقف الظروف النفسية واالجتماعية عائًقا أمام إبداعي في إخراج العناوين" على 
( مما يشير إلى وجود اتجاهات محايدة نحوها، ويعزو الباحث ذلك إلى طبيعة الظروف %21وزن نسبي )
 سائدة في المجتمع، وتأثيرها النفسي على المخرج الصحفي.االجتماعية ال

وين تحرير العنا فيالمطلب الثاني: تأثير العوامل التي تتصل بطبيعة الرسالة اإلعالمية 
خراجها في صحف الدراسة:  وا 

: تأثير  ف الدراسة:صح في العناوين تحرير فياإلعالمية  الرسالة بطبيعة تتصل التي العوامل أولا

؛ أّثرت ةكافّ  الدراسة الميدانية أّن مجاالت العوامل التي تتصل بطبيعة الرسالة اإلعالميةكشفت 
 (،%22.0) تحرير العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية، حيث بلغ الوزن النسبي لها في بشكل إيجابي

 (.2.2بانحراف معياري )

                                                           

 م(.9102مايو/أّيار  00محاضر في جامعة األقصى، قابله: محمد أبو زايدة )( ماجد حبيب، 1)
  م(.9102مايو/ أّيار  2( فادي أحمد، رئيس قسم اإلخراج في صحيفة فلسطين، قابله: محمد أبو زايدة )2)
 (.02ص) الصحفي اإلخراج الدين، ( علم3)
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 اإيجابيً  اخاصة وأن هناك اتجاهً وتظهر النتائج وجود اهتمام إيجابي بمضمون العنوان الصحفي، 
(، مقابل وجود اتجاهات %21.4جًدا في "الحرص على سالمة المعنى في تحرير العناوين"، بوزن نسبي )

(، وذلك %22.2أضع رأيي الشخصي أثناء تحرير عناوين المواد التفسيرية" التي بلغت )"محايدة في فقرة 
رية المادة الصحفية، والرغبة في االبتعاد عن المؤثرات الفك حرًصا على الموضوعية والحيادية التي تتطلبها

 أو السياسية أو األيديلوجية في اختيار العناوين؛ الستقطاب الجمهور.

ن استخدام الصحفي ، التي ترى أ(1)( Tiranggaمع دراسة ) هذه الدراسةنتيجة وتتفق 
 (Olatundeتتفق مع نتيجة دراسة )ا لدى القراء، وكذلك رباكً لحات غامضة في العناوين يسبب إلمصط

، التي أكدت أّن المحررين يركزون على البساطة والوضوح بشكل أساسي في كتابة العنوان، وتتفق أيًضا (2)
لالختصارات والكلمات والعبارات الغامضة  ئ، التي أكدت أّن االستخدام السي(3) (Sherpaمع نتيجة دراسة )

لصعبة يؤّدي إلى نفور القارئ من قراءتها، وتتفق أيًضا مع نتيجة دراسة واألسماء غير المألوفة والكلمات ا
(Šipošová) (4)ي توصلت إلى أّنه يوجد ميول في استخدام العبارات والجمل البسيطة في العناوين، ت، ال

ترغيب القارئ في اقتناء  سعي الصحف إلى (، التي تؤكد على5)وتتفق أيًضا مع نتيجة دراسة )الحاج( 
 الصحيفة والحرص على قراءتها من خالل تلخيص مضمون رسالة الخبر في عناوينها.

، التي خلصت إلى أن جميع عناوين صحيفة (6)( Ramadaniفي حين تختلف مع دراسة )
 يًضاأ ين عليها أّنها تجذب الجمهور لها، وتختلفجاكرتا بوست تحتوي على كلمات غامضة ظًنا من القائم

التي أكدت أن الموضوعية في العناوين تعطي القراء فضواًل لقراءة أجزاء  (7)( Bedrichovaمع دراسة )
 من المحتوى، وتجعل الصحيفة مصدًرا حصريا للصحف األخرى.

 

                                                           
)1  ( Tirangga, Lexical and Grammatical Ambiguities of the News Headline of The Jakarta Post, and New 

York Times (P.10). 

)2  ( Olatunde, The Dynamics of the Language of Newspaper Headlines in Nigeria. (P.143). 

)3  ( Sherpa, A study on strategic use of language in newspaper headlines. (P.72). 

(4)Šipošová, Headlines and Subheadlines: Tense, Modality and Register, Based on Discourse Analysis of 

the British Tabloid. (P.67). 

 (.942النحوية )ص والصحة المعنى متطلبات بين القطرية الصحف عناوين في البسيطة الجملة ( الحاج،5)
)6  ( Ramadani, Lexical ambiguity in the headlines of the Jakarta Post Newspaper. (P.02). 

)7  ( Bedrichova, Headlines and Subheadlines In Newspaper Reporting (P.30). 
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وقد حصلت فقرة "ينعكس تأثري بأهمية الحدث على تحرير العناوين الصحفية" بوزن نسبي 
اتجاهات إيجابية نحوها، وذلك تأكيًدا على ضرورة سالمة المادة الصحفية من أي ( ما يشير إلى 21.2%)

 مؤثرات قد تخل بالمعنى نتيجة التسرع.

ويرى الباحث أّن وجود اهتمام من حيث سالمة المعنى أكثر من االهتمام بأهمية الحدث على 
معنى وأهمية لتوازن بين سالمة التحرير العناوين الصحفية يعتبر أمًرا سلبًيا؛ ويجب السعي إلى تحقيق ا

 الحدث.

صحة تقان أسلوبه و الصحفي تنطلق من حيوية مضمونه وا   يقول أبو فخر إّن "فعالية العنوانو 
لغته وواقعية أخباره وعكسه للواقع بصدق وأمانة، ما يجعله مؤثًرا وفعااًل وقادًرا على إحداث تغيير في آراء 

 (1)وعواطف وأفعال الجماهير". 

ويتطّلب تحرير العناوين وصياغتها استخدام الكلمات البسيطة القريبة من أفهام القّراء، واالبتعاد 
لقراء مما ا علىعن الكلمات غير المألوفة لديهم، حيث تؤّدي الكلمات الطويلة إلى إضعاف تأثير العنوان 

تاج بالطبع يلة، وهذه المسألة تحيدعوهم إلى تجّنبها، فالكلمات القصيرة أقوى في تأثيرها من الكلمات الطو 
إلى قدر كبير من اإلبداع واللغة الخالقة، فالعنوان الناجح يشّكل عنصًرا أساسًيا في نجاح الجريدة، لذلك 

 .(2)ينبغي تجّنب العناوين المبهمة والغامضة ألّن القارئ ال يشتري الجريدة لكي يفك الطالسم 

دًرا كبيًرا من التميز عن العناصر األخرى، ولعل أبرز ويقول أبو زيد إّن "عنصر األهمية يملك ق
 .(3) ما يميزه أّنه يحمل في مضمونه معنى جاًدا"

 حف الدراسة:ص في العناوين إخراج فياإلعالمية  الرسالة بطبيعة تتصل التي العوامل ثانياا: تأثير

؛ أّثرت ةكاف اإلعالميةكشفت الدراسة الميدانية أّن مجاالت العوامل التي تتصل بطبيعة الرسالة 
 (،%22.9) إخراج العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية، حيث بلغ الوزن النسبي لها في بشكل إيجابي

 (.04.3بانحراف معياري )

                                                           

 (.2ص) الصحفي النص فعالية فخر، ( أبو1)
 (.20( الحسن، إخراج الصحف والمجالت )ص2)
 (.010)صأبو زيد، الخبر الصحفي ( 3)
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وتشير النتائج السابقة إلى وجود اتجاهات أعلى لدى مخرجي العناوين في التأثر بالعوامل التي 
(، التي تتقدم فيها %22.0( من محرري العناوين بوزن نسبي )%22.9تتصل بطبيعة الرسالة بوزن نسبي )

نسبة الحرص والمراعاة لدى المخرجين في التعامل مع العناوين بشكل أكبر، وذلك لتقّيده بتبويب محدد 
 للصحيفة وفق القطع المخصص لها الذي يلزمه بمساحة محددة وعدد كلمات معّين.

راجي، للعناوين وشكلها اإلخلية بين مضمون الرسالة اإلعالمية رى الباحث أّن هنالك عالقة تكاموي
 فاالرتباط بين الشكل والمضمون في تصميم جماليإخراج العناوين، " فيها تؤثر بشكل إيجابي حيث إنّ 

يعطي إحساًسا باالهتمام وحسن ترتيب الموضوعات في صورة تروق للقارئ، وتدفع به إلى القراءة، بحيث 
 .(1)يستطيع القارئ من نظرة واحدة معرفة أهم الموضوعات على الصفحة" 

 علىالرسالة اإلعالمية"،  وقد حصلت فقرة "أحرص في إخراج العناوين انسجامها مع مضمون 
حصلت فقرة "أرى بأّن أقوى العناوين الصحفية هي (، في حين %22.9اتجاهات إيجابية جًدا، بوزن نسبي )

 (.%22.2التي تمتاز بالبساطة في اإلخراج" التي تشير إلى اتجاهات إيجابية نحوها، على وزن نسبي )

 الصحفية أكثر من بقية الفنون األخرى" فقدوأّما فقرة "أسعى إلبراز عناوين مواد التحقيقات  
إخراج العناوين،  يفكانت الفقرة العاشرة واألخيرة في تأثير العوامل التي تتصل بطبيعة الرسالة اإلعالمية 

التحقيق يأخذ مساحات كبيرة في الصفحة  نّ (، ويعزو الباحث ذلك إلى أ%29.9بي )وبلغ وزنها النس
خراجها كما يحلو له، أّما باقي الفنون األخرى، يكون  مما يعطي مجااًل للمخرج في مساحات للعناوين وا 

 ه اإلبداع في إخراج عناوينها.ًرا في مساحة أضيق، مما يحتاج منالمخرج محصو 

 عام، تخرج إليهم في أسلوب سهل وألفاظ"إّن التحقيق ما هو إاّل بحث سريع عن قضية تهّم الرأي ال
واضحة المعاني، وجمل قصيرة حتى تصل معانيها كل القدرات العقلية والثقافية المختلفة لإلنسان 

 .(2)العادي"

 

                                                           

 (.02-02( البطل، اإلخراج الصحفي فن وعلم )ص1)
 (.900البردويل. الصحافة نشأتها وتطّورها ونظرة على واقع التحرير الصحفي )ص( 2)
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المطلب الثالث: تأثير عوامل الجمهور في قرارات محرري العناوين ومخرجيها في صحف 
 الدراسة:
: تأثير  صحف الدراسة: في العناوين محرري  قرارات في الجمهور عوامل أولا

تحرير  يف ؛ لها تأثيرات بشكل إيجابيكافة كشفت الدراسة الميدانية أّن مجاالت عوامل الجمهور
 (.2.9وانحراف معياري ) (،%24.2) العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية، بوزن نسبي

ر، إيجابي في العالقة بين المحرر والجمهو ويرى الباحث أّن نتيجة الدراسة تشير إلى وجود اهتمام 
 تفي ظل حاجة المؤسسة الصحفية إليه، لذا ينبغي على محرر العنوان أن يكون مطلًعا على اهتماما

معرفته برغباته وأفكاره، وهذا ما يؤكده حجاب أن "المعرفة بطبيعة جمهوره وأذواقه وميوله، إضافة إلى 
ن يواالقتصادية والحضارية والفكرية هي التي تمكن من صياغة العناو الجمهور وثقافته وظروفه االجتماعية 

 (1) ب له".لى القارئ في التوقيت المناسالمالئمة واختيار القوالب واألشكال التي تناسبها وكيفية إيصالها إ

وتظهر النتائج وجود اهتمامات إيجابية جًدا في فقرة "أسعى للتجديد باستخدام أنواع مختلفة من 
(، وهذا يدلل على اهتمامهم بذوق %22.1وين لجذب الجمهور للصحيفة" حيث بلغت بوزن نسبي )العنا

 الجمهور وثقته، وكسر الروتين في اختيار العناوين.

وهذا ما تؤكده نظرية حارس البوابة التي تشير إلى أّن "الرسائل التي يقدمها القائم باالتصال 
ن هنا يقوم الجمهور بدور إيجابي في عملية االتصال وعلى تحددها توقعاته عن ردود فعل الجمهور، وم

 . (2)القائم باالتصال، تحديد جمهوره بدقة ألن تصوره للجمهور يؤثر على قراراته" 

 على التأثير في محتوى الرسالة ومضمونها، النتائج أّن جمهور الصحيفة واٍع وقادر ويتضح من
ما يفسر االتجاه اإليجابي جًدا لدى المحررين حول فقرة  وتغيير قناعات المحرر في بعض األحيان، وهذا

 (.%24.4، بوزن نسبي )""أحرر عناوين تؤثر في الجمهور وتقنعه بمضمون الرسالة اإلعالمية

التي أكدت أن اختيار الكلمات المناسبة ، (3)( Bedrichovaوتتفق نتائج الدراسة مع دراسة )
ا في جذب القّراء ويؤثر على اختيارهم لقراءة المادة الصحفية، وتتفق في متن العنوان يؤدي دوًرا مهمً 

                                                           

 .(902ص) الصحافة إلى مدخل. ( حجاب1)
 (.99ص) واألساليب النظريات في دراسة: االعالم وسائل تأثير ( الحصيف،2)

)3  ( Bedrichova, Headlines and Subheadlines In Newspaper Reporting (P.61). 
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أن العناوين ترشد القراء للقصص المناسبة لهم بداًل من على ، التي أكدت (1)( Dorأيًضا مع دراسة )
، (2)(Sha’r-Al-Abuوتتفق أيًضا مع دراسة )قراءة النص كاماًل لمعرفة إن كان مناسًبا للقارئ أم ال، 

 في بالطال قدرات ُتطّور من اإلنترنت على اإلخبارية العناوين قراءة ممارسة توصلت إلى أنّ التي 
 ويزيد للغويةا للمفردات اكتسابهم من ويعزز والمحتوى  الحقيقية اللغة مع التفاعل من يمكنهم مما القراءة
 مختلفة. قضايا في الثقافي وعيهم من

مع عناويني التي أحررها بشكل إيجابي" على وقد حصلت فقرة "أشعر أّن الجمهور يتفاعل 
(، مما يشير إلى وجود اتجاهات إيجابية جًدا نحوه، وُيرجع الباحث ذلك إلى %44.2وزن نسبي بلغ )

معرفة المحرر بطبيعة المضمون الذي ينبغي عليه إيصاله لجمهوره، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
 لتركيزا الصحف على ذلك ويفرض القارئ  اهتمام وقة تجذب(، التي أكدت أّن العناوين المش3)الحاج( )

 البنائية. العناصر بعض على
وتظهر النتائج وجود اهتمامات إيجابية في فقرة "أحرر عناوين الموضوعات وفًقا لدرجة ثقافة 

(، وهذا يدلل على اهتمام المحررين بتحرير عناوين %29.4الجمهور المستهدف" حيث بلغت بوزن نسبي )
 ، التي توصلت إلى أّن التصنيفات(4)تتفق هذه النتيجة مع دراسة )ربيع( مع ثقافة الجمهور المستهدف، و  تتفق

 للقارئ  توصيلها حيفةالص تريد التي الوظيفة بينها من المقاييس تخضع لبعض الصحفية للعناوين التحريرية
 الكلمة معاني أّن تعددعلى ، التي أكدت (5)( Khamahaniالعنوان، وتتفق أيًضا مع دراسة ) طريق عن

 .الكاتب لمقصد المتلّقي فهم في صعوبة يؤدي إلى الواحدة

وتوّصلت الدراسة إلى أّن محرر العناوين ُيراعي عاطفة جمهوره المستهدف، فقد حصلت فقرة 
(، مما %61.7أسعى لتحرير عناوين الموضوعات التي تخاطب عاطفة الجمهور" على وزن نسبي )

(، التي توصلت إلى أّن 6) (Serikkyzy) يشير إلى اتجاهات إيجابية، وهذا يختلف مع نتائج دراسة
 صحف الدراسة تستخدم مصطلحات في عناوينها تعطي خيبة أمل لقرائها.

                                                           
)1  ( Dor, On newspaper headlines as relevance optimizer. (P.720). 

)2  ( Al-Sha’r, Effect of reading on-line local newspaper headlines on developing university students’ 

reading skills in English. (P.105). 

 (.942النحوية، )ص والصحة متطلبات المعنى بين القطرية الصحف عناوين في البسيطة الجملة ( الحاج،3)
خراج ( ربيع، تحرير4)  من الفترة خالل األوسط الشرق  – الوفد – األهرام صحف من عينة على مقارنة تحليلية دراسة الصحفية العناوين وا 

 (.302، )ص0223 إلى 0221
)5  ( Khamahani, Focus on structural and lexical ambiguity in English newspaper headlines written by native 

and non-native Journalists. A Contrastive Study. (P.382). 

)6  ( Serikkyzy, Spor Gazeteleri Manşet ve başlıklarının şiddet çağrıştıran sunumu .Fotomaç ve Fanatik 

Gazeteleri örneği. (P.217). 
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 صحف الدراسة: في العناوين مخرجي قرارات في الجمهور عوامل ثانياا: تأثير

خراج إ في كافة؛ لها تأثيرات إيجابية جًداكشفت الدراسة الميدانية أّن مجاالت عوامل الجمهور 
 (.2.2وانحراف معياري ) (،%24.2) العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية، بوزن نسبي

ويرى الباحث وجود تشابه بين اهتمامات محرري ومخرجي العناوين في اختيار العنوان، ومراعاة 
 هور، كونها الخطوات األساسية التي تبرز مدى نجاح الجريدة.الجم

اوين إخراج العنبية جًدا لدى المخرجين في السعي إلى وتشير النتائج إلى وجود اهتمامات إيجا
(، مقابل اتجاهات سلبية %22.9التي تؤثر في الجمهور وتقنعه بمضمون الرسالة اإلعالمية، بوزن نسبي )

 (.%40.4في تأثرهم بإخراج عناوين خاضعة ألمزجة الجمهور المستهدف التي وصل فيها الوزن النسبي لـ)

لفة عى للتجديد باستخدام أنواع مختا في فقرة "أسوتكشف الدراسة أّن هنالك اتجاهات إيجابية جدً 
، وهو يدلل على أّن المخرج يسعى إلى (%22.9من العناوين لجذب الجمهور للصحيفة"، بوزن نسبي )

 استحواذ اهتمام جمهوره بعناوينه التي يخرجها.

 على يعطي جاذبية العنوان ، التي توصلت إلى أنّ (1)وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة )المجدوب( 
 .توزيعها كميات من يزيد مما الصحف شراءل القراء جذب في ويسهم الصحف

ي ا بفقرة "أشعر أّن الجمهور يتفاعل مع عناويني التوأظهرت النتائج أّن هناك اتجاهات إيجابية جدً 
اقبة الجمهور له، ما (، وهذا يدلل على استشعار المخرج بمر %24.9أخرجها بشكل إيجابي" بوزن نسبي )

 قاعات اإلخراج لديه، ويراعي إخراج عناوين تتناسب مع الجمهور المستهدف.ييجعله يضبط إ

من المبحوثين يفضلون  %24أن  على التي أكدت (2) دراسة )يعقوب(وتتفق نتائج الدراسة مع 
كثافة األلوان أثناء تصميم عناوين الصحيفة، وهذا يشير إلى مدى جذب تأثير األلوان على جمهور الصحيفة، 

                                                           

 (.913( المجدوب، مفهوم العنوان الصحفي وأهميته ووظيفته في الصحافة )ص1)
تطور إخراج عناوين الصفحة األولى في الصحف المصرية وعالقاتها بتطّور القيم الجمالية والوظيفية والتقنية للحرف الطباعي: ( يعقوب، 2)

 (.092، )ص9112إلى عام  0241من عام  دراسة حالة على صحيفة األهرام
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التي على المخرج أخذها بعين االعتبار حتى يبقى مرضًيا من جمهور و الذي يتناسب مع ثقافتهم وأمزجتهم، 
 صحيفته.

ويتضح من خالل النتائج اهتمام المخرجين بدرجة إيجابية جًدا في فقرة "أخرج عناوين الموضوعات 
عملية اإلخراج ه الباحث ذلك إلى (، ويعزو %22.9لها )وفًقا لدرجة ثقافة الجمهور" إذ بلغ الوزن النسبي 

 التي لها دور كبير في تسويق الجريدة، وهي التي تضفي المالمح الجمالية عليها.

ر، إذ بأمزجة الجمهو  كثيًرا أن مخرجي العناوين الصحفية ال يبالون  على وتؤكد نتائج الدراسة
(، مما يشير إلى %40.4نسبي )أظهرت فقرة "يتأّثر إخراجي للعناوين بأمزجة الجمهور المستهدف" بوزن 

اتجاهات سلبية نحوها، ويرى الباحث أّن هذه إحدى المعضالت التي تسبب للصحيفة إشكاليات في نسبة 
 توزيعها مستقباًل.

ه وخصائص الجمهور : إّن "بعض الصحف تواجه مشكلة في دراسة طبيعة(1)( Zhi, Keeويقول )
 مطالعة األخبار، فيؤدى ذلك إلى قلة نسبة مبيعات الصحيفة".شباعها من واحتياجاته التي يسعى إلى إ

خراجها في  فيالمطلب الرابع: تأثير النتماءات والجماعات المرجعية  تحرير العناوين وا 
 صحف الدراسة:

: تأثير  صحف الدراسة: في العناوين تحرير في المرجعية والجماعات النتماءات أولا

ية لها تأثيرات إيجاب ؛كافة مجاالت االنتماءات والجماعات المرجعيةكشفت الدراسة الميدانية أّن 
 (.09.4وانحراف معياري ) (،%22.2) في تحرير العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية، بوزن نسبي

االنتماءات والجماعات المرجعية على محرري عناوين الصحف، عوامل وتعكس نتائج الدراسة أثر 
حول تلقي المحررين تعليمات من الجماعات التي ينتمون لها حول العناوين، وذلك لتبعية  اتجاهات إيجابية

 غالبية هذه الوسائل اإلعالمية لفصائل وأحزاب سياسية، وسيطرة هذه القوى على البيئة الصحفية الفلسطينية.

                                                           
)1( Zhi, Kee. Revisiting Media Attention Score: Evolution of Sin Chew Daily’s Newspaper Design. (P.63). 
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حددات ًدا من موهذا ما تؤكده نظرية حارس البوابة التي تشير إلى أّن "االنتماء يعّد عنصًرا محد
الشخصية؛ ألنه يؤثر في طريقة التفكير أو التفاعل مع العالم المحيط بالفرد، كما أن الفرد يتم وصفه أيًضا 

 (.1)من خالل مفهوم الجماعات التي ينتمي إليها"

ويرى الباحث أن المحرر يتأثر تبًعا لقرارات السياسة التحريرية التي تخطها المرجعيات الفكرية، 
ي بظاللها وتنعكس على أدائه وأداء المؤسسات اإلعالمية، "وغالًبا ما يكون محرر العناوين، يمثل وهي تلق

انتماءه للسياسة واألهداف التي اختار أن يعمل من أجِلها في صحيفة ما، وذلك ألن كل صحيفة إنما تمثل 
العمل في الصحيفة  ا يختارتحقيق أهدافه، كما يفترض أن الصحفي غالبً رًيا تصدر عنه وتسعى إلى تياًرا فك

 (2)التي تتوافق مع اتجاهاته وأفكاره وعقائده". 

: إّن "التنظيم السياسي يؤّدي دوًرا في طبيعة السياسة التحريرية للمؤسسة (3) وتقول )شاهين(
اإلعالمية، إذ تضع كل مؤسسة أجندتها وفق النظام التابعة له، إن كان داعًما للمقاومة، أو خالف ذلك، 

 ميعه يؤّثر على طبيعة تحرير الصحيفة لعناوينها".فج

وُتظهر النتائج اتجاهات إيجابية لدى المحررين في فقرة "أحرص على الحقيقة في تحرير العناوين 
(، وهذه النتيجة تختلف عن %29.41ولو كان ذلك على حساب الجماعة التي أنتمي إليها" بوزن نسبي )

 تها.األخبار التابعة لجماع تهويل تعمل على األوردية إلى أّن الصحف، التي توصلت (4) (Bukhariدراسة )

أن الصحفي يحرر عناوينه تبًعا ألهدافه التي يؤمن بها، وهذا ما توضحه فقرة إلى وتشير النتائج 
(، وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة %23.41"أحرر العناوين الصحفية بما يتناسب مع أهدافي" بوزن نسبي )

(honDuanprak )(5)براز التقارير بعمل الصحف تختارها أّن الطريقة التي على ، التي أكدت ناوينها ع وا 
 .خاصة وأجندة أهداًفا تحمل

                                                           

 .(024 ص) التأثير واتجاهات االعالم نظريات المجيد، ( عبد1)
 .(92ص) صريينالم للصحفيين سسيولوجية دراسة مصر في الصحفي العمل ( البخيت،2)
 (.9102مايو/أّيار  01( سمر شاهين، مدير التحرير في صحيفة فلسين، قابلها: محمد أبو زايدة )3)

)4  ( Bukhari, Comparative Study of Urdu and English Newspaper Headlines of Pakistan (P.218).  

)5  ( Duanprakhon, Critical Discourse Analysis of News Headlines. (P.110). 
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وتكشف النتائج أن الرغبة الذاتية للمحررين هي التخلص من قيود المرجعيات التنظيمية، وذلك ما 
لصحفية" أؤمن بها على أدائي في تحرير العناوين ايفسر االتجاهات المحايدة في فقرة "تنعكس اهتماماتي التي 

 (.%22.21بوزن نسبي )

 صحف الدراسة: في العناوين إخراج في المرجعية والجماعات النتماءات ثانياا: تأثير

ية لها تأثيرات إيجابكافة؛ كشفت الدراسة الميدانية أّن مجاالت االنتماءات والجماعات المرجعية 
وانحراف  (،%23.2) العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية، بوزن نسبي أقرب للمحايدة في إخراج

 (.00.2معياري )

ويفسر الباحث تراجع الوزن النسبي في االتجاهات اإليجابية بالنسبة للمخرجين، لمحاولة تخلصهم 
وى بمحتمن أعباء وقيود الجماعات المرجعية على ضبط العمل لديهم، عدا عن التزام المخرجين غالًبا 

 ومضمون الرسالة اإلعالمية الموجهة من إدارة التحرير.

( أي باتجاهات إيجابية جًدا لدى المخرجين حول حرصهم على %22.9ويرتفع الوزن النسبي لـ)
الحقيقة في إخراج العناوين ولو كان على حساب الجماعة التي ينتمون إليها، وكذلك ارتفاعها في شعورهم 

( أي ما يشير إلى %22.1اء إخراج عناوين موضوعاتها التي جاءت بوزن نسبي )باالنتماء للصحيفة أثن
 اتجاهات إيجابية جًدا.

في حين تظهر نتائج الدراسة أّن الفقرة العاشرة واألخيرة في هذا المحور "أخرج العناوين الصحفية 
أقرب إلى  ةمحايد ( وهو ما يشير إلى اتجاهات%23.4بما يتناسب مع أهدافي" بلغ الوزن النسبي لها )

السلبية، وهو ما يعزز أّن المخرج الصحفي يخضع لسكرتير التحرير الذي يتلّقى تعليماته مباشرة من المحرر 
المسؤول، وال يملك أهداًفا يستطيع بّثها من خالل إخراجه للعناوين، ويختلف ذلك مع دراسة 

(Duanprakhon )(1)بر  التقارير عملفي  الصحف تختارها أّن الطريقة التي على ، التي أكدت عناوينها  ازوا 
 .خاصة وأجندة أهداًفا تحمل

                                                           
)1  ( Duanprakhon, Critical Discourse Analysis of News Headlines. (P.110). 
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خراجها في  فيالمطلب الخامس: تأثير الضغوط المهنية وعالقات العمل  تحرير العناوين وا 
 صحف الدراسة:

: تأثير  صحف الدراسة: في العناوين تحرير في العمل وعالقات المهنية الضغوط أولا

جابية لها تأثيرات إيكافة؛ كشفت الدراسة الميدانية أّن مجاالت الضغوط المهنية وعالقات العمل 
 (.2.1وانحراف معياري ) (،%20.3) في تحرير العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية، بوزن نسبي

أثير الضغوط توتشير النتائج إلى وجود تراجٍع في االتجاهات اإليجابية لدى محرري العناوين، حول 
المهنية على تحريرهم للعناوين، رغم وجود أوزان نسبية تشير إلى وجود اتجاهات إيجابية حول حرص 
المحررين داخل بيئة العمل في تطوير المحتوى، خاصة في فقرة "أتشاور مع زمالئي عند تحرير بعض 

مع زمالئه في عالقات تفاعل (، ألّن "ارتباط محرر العناوين باالتصال %24.2العناوين"، بوزن نسبي )
تحمل بعًدا اجتماعًيا، وتشكل هذه العالقات إطاًرا مرجعًيا يستمد منه المحرر معاييره، كما يفرض الواقع 

 (1)ا يعبر عن آراء صاحب المؤسسة اإلعالمية". البيروقراطي في حجرة األخبار إطاًرا دالليً 

لل من الضغوط التي يمكن أن تؤثر على ويعزو الباحث ذلك إلى حرص المحرر الدائم على التح
سالمة المعنى أو حرف مساره المهني، رغم محاوالت السلطة السياسية والمرجعيات فرض سطوتها على 

 .(2)المحتوى، حيث "ال شيء يقضي على موضوعية عناوين األخبار قدر توجيه اإلعالم من الحكومات". 

عديد من ليتعرض القائم باالتصال إلى أّن "وهذا ما تؤكده نظرية حارس البوابة التي تشير 
ي تحدد دوره ليها والتوقعات التإ عالمية التي ينتميي تؤثر على توافقه مع المؤسسة اإلالت غوطالض

 .(3)" في نظام االتصال

وتظهر نتائج الدراسة اتجاهات إيجابية في فقرة "أستفيد من الصحف األخرى في تحرير العناوين" 
(، لكّنها نسبة قليلة مقارنة مع استفادة المحرر من زمالئه عند تحرير بعض العناوين %22.4بوزن نسبي )
(، ويرجع ذلك "لصحافة اليوم التي لم تعد تنطلق في عملها على أسس واعتبارات %24.2التي بلغت )

                                                           

 (024ص) والتلفزيونية الصحفية األخبار صناعة. والعاني الجميلي، (1)
 (.909( حجاب، مدخل إلى الصحافة )ص2)
 (.023ص)ونظرياته المعاصرة  االتصالالسيد، و ، ي مكاو ( 3)
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يرها، ثمهنية بحتة، تحتم عليها أن تقدم للقارئ كل ما تراه من أخبار هامة بصرف النظر عن مصدرها أو تأ
 (1)بل هي تعبر عن اتجاهات وعقائد وأيديولوجيات". 

وكان موقف المحررين اتجاه تفسيرهم للظرف السياسي المحيط بهم وتأثيره على مضمون محتوى 
العناوين، وذلك بالنظر إلى فقرة "يؤثر المناخ السياسي السائد سلًبا على تحريري العناوين الصحفية" موقًفا 

(، ما يعبر عن تهرب المحرر من التعبير عن الظرف %23.2السلبي، بوزن نسبي )محايًدا أقرب إلى 
 السياسي المحيط به.

وتكشف نتائج الدراسة اتجاهات إيجابية لفقرة "تلزمني السياسة التحريرية بتحرير عناوين ذات طابع 
سة يتفق مع درا يفة تتعامل بدكتاتورية مع المحررين، وهوح(، ما يجعل الص%21.9معّين" بوزن نسبي )

 إلى ؤديي للجريدة التحريرية بالسياسة األخبار عناوين أن ارتباط صياغة على التي أكدت (2) )الربيعي(
 .حيادية غير ويجعلها الصياغة في رأيها إلقحام الجريدة أمام المجال فسح

 صحف الدراسة: في العناوين إخراج في العمل وعالقات المهنية الضغوط ثانياا: تأثير

بي في لها تأثير إيجا ؛كافة كشفت الدراسة الميدانية أّن مجاالت الضغوط المهنية وعالقات العمل
 (.01.22وانحراف معياري ) (،%22.2) إخراج العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية، بوزن نسبي

رتباط ويرى الباحث أّن النتائج تشير إلى وجود اهتمامات إيجابية لدى مخرجي الـعناوين في اال
بعالقات العمل، مقارنة بوجود اتجاهات محايدة حول التعليق عن السياسة التحريرية وقانون المطبوعات، 
وهو ربما يعكس حالة الخوف لدى هؤالء في التعليق على الظرف السياسي سواء المتعلق بالسياسة التحريرية 

 أو المتعلق بالوضع السياسي العام.

اتجاهات إيجابية جًدا في فقرة "أتشاور مع زمالئي عند إخراج بعض وأظهرت نتائج الدراسة 
(، ما يشير إلى أّنه " يتحقق تأثير اتجاهات زمالء العمل؛ ألنهم يعملون %22.2العناوين" بوزن نسبي )

 (3) هم".ئعلى إرضاء زمالئهم ورؤسا

                                                           

 .(904ص)الصحافة إلى مدخل حجاب، (1)
 (.320الخبرية، )ص العنونة مقياس بناء في دراسة األخبار عناوين في االتصالية الكفاءة مستوى  قياس الربيعي، طرائق (2)
 (023ص) والتلفزيونية الصحفية األخبار صناعة. والعاني الجميلي (3)
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ابع بإخراج عناوين ذات طوكانت االتجاهات إيجابية جًدا حول فقرة "تلزمني السياسة التحريرية 
(، مما يشير إلى أّن السياسة التحريرية تهيمن على كل وجوه الصحيفة، بدًءا %21.2معّين" بوزن نسبي )

من نوع األخبار التي ستنشر إلى حجم الحروف التي تعتمدها في الطباعة، وبالتالي فهي تؤثر في اختيار 
 ت السياسة التحريرية في الصحف.العناوين، بحيث تتفق العناوين الصحفية مع توجها

ويتفق الباحث مع حجاب في أّن الرقابة "تقيد حرية إصدار الصحف أو مراجعة عناوين األخبار 
بمعرفة الرقيب أو بتحمل رئيس التحرير مسؤولية ما ينشر وما يصاغ داخل صحيفته سواء كانت الرقابة 

راها ل والتنقيح والتحرير واالقتصار على معلومات ياستثنائية أو التدخل من خالل الحذف واالنتقاء والتعدي
 .("1)من وجهة نظره فقط 

خراجها في صحف  فيالمطلب السادس: تأثير قيم المجتمع وتقاليده  تحرير العناوين وا 
 الدراسة:
: تأثير  صحف الدراسة: في العناوين تحرير في وتقاليده المجتمع قيم أولا

تحرير  يفلها تأثير إيجابي كافة؛ كشفت الدراسة الميدانية أّن مجاالت قيم المجتمع وتقاليده 
 (.01.2وانحراف معياري ) (،%24.4) العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية، بوزن نسبي

ويرجع الباحث ذلك إلى أّن الصحافة جزء من المجتمع، لذا ال تستطيع أن تنسلخ عن قيمه 
 بل يقع على عاتقها تدعيمها وتقويتها.وعاداته، 

وهذا ما تؤكده أيًضا نظرية حارس البوابة التي تشير إلى أّن "النظام االجتماعي يؤثر بقيمه ومبادئه 
بسبب قيم  ا بالسبق الصحفيعلى القائمين باالتصال، فقد يضحي القائم باالتصال أو وسائل اإلعالم أحيانً 

 (2)المجتمع وتقاليده". 

(، مع %24.4نتائج دراسة تأثير قيم المجتمع وتقاليده في تحرير العناوين بوزن نسبي )وتلتقي 
 (، حيث كانت النسب متقاربة.%24.2تأثير عوامل الجمهور في تحرير العناوين بوزن نسبي )

                                                           

 (903-909ص) الصحافة إلى مدخل حجاب، (1)
 (922ص) االتصال نظريات مزاهرة (2)
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وتشير النتائج إلى وجود اتجاهات إيجابية جًدا في فقرة "أحرص على تحرير عناوين الموضوعات 
(، ويرى الباحث أّن هذه النتيجة طبيعية %23.4لى تقوية قيم المجتمع" بوزن نسبي بلغ )التي تعمل ع

الرتباط العالقة بين المنظومة اإلعالمية وعوامل المجتمع وقيمه، وطبيعة العالقة المتداخلة بينهما، ونظًرا 
 ة.ألن كل وسيلة إعالمية تعمل في فضاء وحيز متداخل من الضوابط والمعايير المجتمعي

الصحف التايلندية ، التي توصلت إلى أّن (1) (Duanprakhonوتختلف نتائج الدراسة مع دراسة )
تستخدم كلمات مبالغ فيها في العناوين إلعادة إحياء الصورة المتعلقة باألعمال العنيفة، مما يثير الغضب 

 والقلق والحذر لدى القراء.

على الروابط االجتماعية، وذلك بفقرة "أرفض وبدت االتجاهات إيجابية جًدا حول حفاظ المحرر 
(، وذلك نظًرا %29.9تحرير عناوين تؤثر على الروابط االجتماعية للشعب الفلسطيني" بوزن نسبي )

لخصوصية الواقع المجتمعي وعالقاته، والخشية من التعرض لرموز وطنية وقومية، قد تؤدي إلى حدوث 
 االتجاهات اإليجابية لدى المحررين في فقرة "أرفض تحرير ردود فعل سلبية ضد الصحيفة، وهو ما يفسر

(، وهذا %29.9عناوين تنال من شخصيات ترمز إلى أسس وتقاليد المجتمع"، التي جاءت بوزن نسبي )
ت المجتمع ا لسماأّن "قيم المجتمع تؤثر بشكل قوي وغير مباشر في عملية االتصال به، تبعً  على يؤكد

 (2)وحاجاته". 

الدراسة وجود اتجاهات إيجابية في فقرة "أراعي في تحرير العناوين استخدام المصطلحات وكشفت 
(، مما يشير إلى رغبة المحرر في مخاطبة مجتمعه بثقافته التي %20.9السائدة في المجتمع" بوزن نسبي )

 يفهمها، وأن تكون رسالته واضحة غير مشوشة.

 لألسماء السيئ أّن االستخدامعلى ، التي أكدت (3) (Sherpaوتتفق نتائج الدراسة مع دراسة )
 .قراءتها من القارئ  نفور إلى اإلخبارية؛ يؤدي العناوين في المألوفة غير

كما وتظهر نتائج إيجابية أقرب للمحايدة في فقرة "أحرص أثناء تحرير العناوين على إظهار 
(، ويعزو الباحث ذلك إلى خشية %22.2السلوكيات التي تتنافى مع قيم المجتمع لتجّنبها" بوزن نسبي )

                                                           
)1  ( Duanprakhon, Critical Discourse Analysis of News Headlines. (P.110). 

 .(390) وتحريريها اإلعالمية األخبار كتابة مناهج الحتو (2)
)3  ( Sherpa, A study on strategic use of language in newspaper headlines. (P.72). 
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ل مختلف بشك المحرر من ردود الفعل التي يمكن أن تشوش سلًبا على مسار الرسالة اإلعالمية، وقد تفهم
 عن المعنى المراد توصيله؛ وبالتالي تؤدي إلى نتائج عكسية.

 :صحف الدراسة في العناوين إخراج في وتقاليده المجتمع قيم ثانياا: تأثير

إخراج  لها تأثير إيجابي جًدا فيكافة؛ كشفت الدراسة الميدانية أّن مجاالت قيم المجتمع وتقاليده 
 (.02.4وانحراف معياري ) (،%22.2) الفلسطينية اليومية، بوزن نسبيالعناوين في الصحف 

وتعكس نتائج الدراسة االهتمامات اإليجابية جًدا لدى المخرجين في إخراج عناوين الموضوعات 
التي تعمل على تقوية أواصر المجتمع؛ للمساهمة في خلق جانب كبير من الثقافة والحفاظ على القيم 

 المجتمعية.

نتائج إلى وجود اهتمامات إيجابية جًدا لدى مخرجي العناوين حول فقرة "أحرص على وتشير ال
(، وبنسبة أكبر من %22.4إخراج عناوين الموضوعات التي تعمل على تقوية قيم المجتمع" بوزن نسبي )

بي ا النسقيم المجتمع، حيث بلغ وزنه تقّوي المحررين الذين يحرصون على تحرير عناوين الموضوعات التي 
(، وذلك ألنه يقع على عاتق المخرجين إبراز الصور والحروف التي تشكل اللوحة البصرية األبرز 23.4%)

 في تسويق الرواية.

وكشفت الدراسة وجود اتجاهات إيجابية جًدا في فقرة "أحرص على إخراج الموضوعات التي تظهر 
دلل على أّن المخرج الصحفي ، مما ي(%20.4السلوكيات التي ال تتنافى مع قيم المجتمع" بوزن نسبي )

، التي (1) (Duanprakhon)إظهار الصورة المشرقة لمجتمعه، وتختلف هذه النتيجة مع دراسة يسعى إلى 
علقة فيها في العناوين إلعادة إحياء الصورة المت االصحف التايلندية تستخدم كلمات مبالغً توصلت إلى أّن 

 باألعمال العنيفة، مما يثير الغضب والقلق والحذر لدى القراء

كما تظهر النتائج وجود اهتمامات إيجابية جًدا، أعلى لدى المخرجين في االبتعاد عن العناوين 
(، %21.2بي بلغ لدى المخرجين )التي تنال من الشخصيات التي ترمز إلى أسس وتقاليد المجتمع، بوزن نس

( مما يشير إلى اتجاهات إيجابية، وذلك لبحث المحرر %29.9مقارنة مع وزن نسبي بلغ لدى المحررين )

                                                           
)1  ( Duanprakhon, Critical Discourse Analysis of News Headlines. (P.110). 
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يه اللتزام بما يملجتماعية، عكس المخرج الذي يسعى إلى اغالًبا عن المغامرة في تناول الموضوعات اال
 عليه سكرتير التحرير.

مامات اإليجابية لدى المخرجين في التعامل مع الظروف المجتمعية أكثر ويرى الباحث أّن االهت
موفر لمحرر ا الهامش الالتزاًما من المحررين، وذلك تقيًدا بالسياسة التحريرية التي ال توفر للمخرج غالبً 

ل مالعناوين، ويدلل على ذلك الوزن النسبي للجدول السابق الخاص بتأثير "الضغوط المهنية وعالقات الع
على إخراج العناوين في صحف الدراسة" في فقرة "تلزمني السياسة التحريرية بإخراج عناوين ذات طابع 

من محايد؛  اقريبً  ا(، بينما كان االتجاه إيجابيً %21.2نسبي )معين" حيث جاءت باتجاه إيجابي جًدا بوزن 
 (.%21.9لمحرر العناوين في االلتزام بالسياسة التحريرية بوزن نسبي )

ّن "المخرج يخضع للسياسة العامة للصحيفة، وما يمليه عليه سكرتير التحرير إ (1)ويقول )أحمد( 
في بداية يومه، إذ تعقد الصحيفة اجتماًعا لدسك اإلخراج، وتوزيع المهام، وا عطاء األجندة الخاصة باألحداث 

 مؤسسة".ق لما يخل بالسياسة العامة للالعاّمة، ويبقى للمخرج دوره اإلبداعي في العملية اإلخراجية، دون التطر 

خراجها في  المطلب السابع: تأثير استخدام الصحفيين للتكنولوجيا في تحرير العناوين وا 
 صحف الدراسة:

: تأثير  صحف الدراسة: في العناوين تحرير في للتكنولوجيا الصحفيين استخدام أولا

 فيات إيجابية لها تأثير  ؛كافة للتكنولوجياكشفت الدراسة الميدانية أّن مجاالت استخدام الصحفيين 
 (.03.2وانحراف معياري ) (،%22.2) تحرير العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية، بوزن نسبي

وتشير نتائج الدراسة إلى وجود اتجاهات إيجابية في استخدام الصحفيين للتكنولوجيا والتعامل مع 
التطور التكنولوجي، الذي بات يسهل من عملية التواصل مع الجمهور، ويؤّدي دوًرا إيجابًيا في التأثير 

 بتحرير العناوين الصحفية. 

ى لوجية، لمساعدة الصحيفة في الحصول علويفسر الباحث اهتمام المحررين في الوسائط التكنو 
 رجع الصدى اتجاه عملية االتصال التي يجريها، وطبيعة المحتوى الذي تعده الوسيلة اإلعالمية.

                                                           

  م(.9102مايو/ أّيار  2( فادي أحمد، رئيس قسم اإلخراج في صحيفة فلسطين، قابله: محمد أبو زايدة )1)
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نتاج ونشر وتبادل  "وإلصدار الصحيفة ال بد من تضافر عدة تقنيات وأنظمة لجمع ومعالجة وا 
صحفي، تساعد هذه التقنيات الصحيفة إمكانية المعلومات، تكون بما يسمى نظام تكنولوجيا االتصال ال

 ( 1)لها". نتاجها ونشرها وتبادومعالجتها وتخزينها واسترجاعها وا  الحصول على المادة الصحفية وتجهيزها 

كما وبرز وجود اتجاهات إيجابية في فقرة "اختصرت التكنولوجيا الوقت في تحرير العناوين 
إلى أّن استخدام المحررين للتكنولوجيا ساعدهم في اختصار  (، مما يشير%22.4الصحفية" بوزن نسبي )

 الوقت في عملية التحرير، وعزز من مهاراتهم وقدراتهم في تحرير أسرع لعناوينهم.

ستخدم في تحرير أّن النظام المعلى ، التي أكدت (2) (De Kokوتتفق نتيجة الدراسة مع دراسة )
 .العناوين في غويةل ثقافة الصحفية تعكس العناوين إنتاج في جديدة قواعد لكترونية؛ يوّلدالعناوين بطريقة إ

وأظهرت الدراسة اتجاهات إيجابية في الفقرة العاشرة "تقلل التكنولوجيا من األخطاء اللغوية في 
(، ويعزو الباحث ذلك إلى اعتماد الصحفيين على مهاراتهم اللغوية %65.4تحرير العناوين" بوزن نسبي )

 العناوين، أكثر من اعتمادهم على التكنولوجيا.في تحرير 

 صحف الدراسة: في العناوين إخراج في للتكنولوجيا الصحفيين استخدام ثانياا: تأثير

ات إيجابية في لها تأثير كافة؛ كشفت الدراسة الميدانية أّن مجاالت استخدام الصحفيين للتكنولوجيا 
 (.01.2وانحراف معياري ) (،%23.2) بوزن نسبي إخراج العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية،

ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى طبيعة االنسجام الوظيفي بين عملية اإلخراج التي تعتمد على 
الوسائل التكنولوجيا وعملية التطور في البرامج التي تساعدهم في إنجاز مهامهم الوظيفية، والعتقادهم أّن 

لالطالع على إخراج عناوين الصحف األخرى، ودورها في تعزيز مهارات التكنولوجيا تقدم فرًصا أفضل 
اإلخراج لديهم، ومساعدتهم في استخدام أشكال حروف متنوعة في إخراج العناوين، وجمع العناوين باألحجام 

 المناسبة.

                                                           

 .(90-91ص) الصحفي اإلخراج. الدين علم (1)
)2 (  De Kok, Headline generation for Dutch newspaper articles, through transformation-based learning. 
(P.63). 
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وتتيح التكنولوجيا للمخرج الحصول على المادة الصحفية وتجهيزها ومعالجتها وتخزينها 
نتاجها ونشرها وتبادلها، وعدم توافرها يعد معوًقا مهمً  ؤثر على ا في عملية إنتاج الصحيفة ويواسترجاعها وا 

 (1)إخراج العناوين".

" األخرى  فالصح عناوين إخراج على لالطالع أفضل فرًصا التكنولوجيا لي توفر" فقرة جاءت وقد
بنفس  يليها وجود اتجاهات إيجابية جًدا نحوها،(، مما يدل على %22.9) بوزن نسبي األولى المرتبة في

 توجاء (،%22.4) نسبي بوزن " الصحفية العناوين إخراج في مهاراتي من التكنولوجيا عززت" الدرجة فقرة
(، %21.1نسبي ) بوزن " الصحفية العناوين إخراج في الوقت التكنولوجيا اختصرت" فقرة األخير الترتيب في

 إيجابية جًدا نحوها. مما يدل على وجود اتجاهات

وُيرجع الباحث هذه االتجاهات اإليجابية جًدا التي ُوجدت في جميع فقرات المحور؛ إلى ضرورة 
التكنولوجيا في عمل المخرج الصحفي، ِلما توفر له من جهٍد ووقت ومعلومات واسعة أثناء إخراجه للعناوين 

 الصحفية.

"وعلى المخرج أن يكون ملًما وخبيًرا وممارًسا للتطورات التكنولوجية التي تتصل بعمله كالحاسب 
اآللي بملحقاته وبرامج التصميم وبتكنولوجيا الصحافة، مثل تكنولوجيا نقل الصورة الصحفية عن بعد، 

م ومبادئه، بمكونات التصميوالصور الرقمية، ومعالجتها، ونظم النشر اإللكتروني، وأن يكون على دراية كاملة 
 .(2)والبناء األساسي ألشكال اإلخراج الرأسي واألفقي مًعا، وعارًفا بلغة التصميم 

وأظهرت الدراسة وجود اتجاهات إيجابية جًدا في فقرة "تتيح التكنولوجيا استخدام األلوان بشكل 
وعزيز(  )رشيد، ع نتائج دراسة(، واتفق ذلك م%22.1دقيق أثناء إخراج العناوين الصحفية" بوزن نسبي )

( األحمر) افياإلض اللون  وهما العناوين كتابة في نلوني تعتمد على صحف الدراسة، التي توصلت إلى أّن (3)

                                                           

 .(90ص) الصحفي اإلخراج الدين، علم (1)
 (.30-92( شفيق، الجوانب العملية في إخراج الجريدة )ص2)
، 30/0/9109 ولغاية 0/0/9109 من للمدة العراقية الصباح لجريدة األولى الصفحة في الصحفي العنوان إخراج رشيد، وعزيز، فن( 3)

 (.232)ص
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، (1)( العناوين، واتفقت أيًضا مع دراسة )يعقوب أنواع بقية لكتابة( األساس )األسود واللون  المانشيت لكتابة
 من المبحثوين يفضلون كثافة األلوان أثناء تصميم عناوين الصحيفة. %24أّن نسبة  على التي أكدت

المطلب الثامن: أهم القيم المهنية التي ينبغي أن يتحّلى بها الصحفيون عند تحرير العناوين 
خراجها في صحف الدراسة:  وا 

: أهم صحف  يف العناوين تحرير عند الصحفيون  بها يتحّلى أن ينبغي التي المهنية القيم أولا
 الدراسة:

تشير نتائج الدراسة الميدانية؛ إلى أّن المحرر يهتم بمبدأ المهنية في تحرير العناوين، بمعزل عن 
حفي فقد بلغ الوزن النسبي للمحررين الذين يرون أّن أهم القيم التي ينبغي أن يتحّلى بها الصالتأثيرات والقيود، 

 (.%24.9لمهنية في تحرير العناوين" بوزن نسبي )عند تحرير العناوين هي "االعتماد على مبدأ ا

ويرى الباحث أن هذه النسبة مؤشر على وجود رغبة قوية لدى الصحفيين بتقديم المهنية على 
اب غيحتوى اإلعالمي، ويعود هذا الخوف إلى الميول التنظيمية، وما تفرضها من رغبات في إدارة الم

عن مصادر المعلومات والوصول إليها بحرية في ظل  عنصر األمان لدى المحرر والصحفي في البحث
القيود المشددة عليها في بعض األحيان، ونتيجة اضطراب الموقف السياسي واألمني في األراضي 
الفلسطينية، فإن السلطات غالًبا ال توفر الحرية الكاملة للوصول إلى المعلومة، مما ينعكس سلًبا على رغبة 

 المعلومة.وجرأة الصحفي في البحث عن 

العناوين؛  في ، التي أكدت أّن الموضوعية(2) (Bedrichovaوتتفق نتائج الدراسة مع دراسة )
بينما رى، األخ للصحف حصرًيا مصدًرا الصحيفة وتجعل المحتوى، من أجزاء لقراءة فضواًل  القراء تعطي

جل أل تهويل األخبارعلى  تعمل ورديةالصحف األ، التي توصلت إلى أّن (3)( Bukhariتختلف مع دراسة )
 في اإلثارة استخدام توصلت إلى أنّ ، التي (4) (Brandensteinمصالحها، وتختلف أيًضا مع دراسة )

 تلبية الحتياجات القّراء. عاًما، 21 آخر اإلخبارية ارتفع صحف الدراسة

                                                           

تطور إخراج عناوين الصفحة األولى في الصحف المصرية وعالقاتها بتطّور القيم الجمالية والوظيفية والتقنية للحرف الطباعي: ( يعقوب، 1)
 (.092، )ص9112إلى عام  0241دراسة حالة على صحيفة األهرام من عام 

)2  ( Bedrichova, Headlines and Subheadlines In Newspaper Reportin (P.70).  

)3  ( Bukhari, Comparative Study of Urdu and English Newspaper Headlines of Pakistan (P.218). 

)4  ( Brandenstein, Sensationalism and political headlines; an exploration of front page headline. (P.28). 
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وأظهرت نتائج الدراسة أّن فقرة "الحرص على تحّري صدق المعلومة قبل تحرير العناوين" بلغ 
ة لدى مهمّ  الصفة هذه(، وقد جاءت في الترتيب الثاني، مما ُيعطي مؤّشًرا على أّن %64.6وزنها النسبي )
 الجمهور. بثقة لفوزل ألساسيةا الضمانة هي وقعت كما بروايتها وااللتزام والوقائع الحقائق تتبع المحررين، فإن

وقد توصلت النتائج أّن فقرة "االلتزام باألمانة في نقل المعلومة أثناء تحرير العناوين الصحفية" 
(، وقد جاءت في الترتيب الثالث، وهذا يدلل على حرص الصحفي نقل %22.2حصلت على وزن نسبي )

 المعلومة بأمانة إلى جمهوره.

(، وهذا %42.2وتظهر نتائج الدراسة أن فقرة "حماية مصادر المعلومات السرية" بوزن نسبي )
عدم قدرة الصحفي على حماية مصادر المعلومات، لذا يجب عليه الحرص على حماية مصادره، يدل على 

 وعدم فقدانها؛ لضمان توّفر مصادر يلجأ إليها المحرر للحصول على أخبار.

 بغيين وهنا ،المصدر ايذاء إلى يؤدي ذلك قد معلوماته مصدر هوية ي عنالصحف إفشاء "وعدم
 .(1)معلوماته" مصدر إلى اإلشارة دون  الموضوع الصحفي ينشر أن

ويتضح من نتائج الدراسة، أّن فقرة "أحرر العناوين الصحفية بتجّرد تام دون إدخال مصالح 
وقفة؛ لتغليب المصلحة العامة على المصالح (، وهذا يتطّلب من الصحفي %42.2شخصية" بوزن نسبي )

 الشخصية بشكل أكبر أثناء تحرير العناوين الصحفية.

صحف  يف العناوين إخراج عند الصحفيون  بها يتحّلى أن ينبغي التي المهنية القيم ثانياا: أهم
 الدراسة:

لمهنية في على مبدأ اتشير نتائج الدراسة الميدانية؛ إلى تراجع الوزن النسبي نحو فقرة "االعتماد 
( من عّينة %24.9المخرجين، مقابل ) من عّينة (%20.4إخراج العناوين" التي بلغت بوزن نسبي )

 المحررين اعتمدوا على مبدأ المهنية في تحرير العناوين.

                                                           

 (000ة الصحافة في مصر، )ص( األزرق، حري1)
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ويعزو الباحث هذا التراجع إلى الهامش المحدود الذي يتمتع به المخرجون في اختيار العناوين، 
ما تفرض عليهم من سكرتير اإلخراج، ويكون معًدا من قسم التحرير ومطلًعا عليه رئيس القسم، التي عادة 

 ويكون قد عبر عدة نوافذ وصواًل إلى المخرج، مما يقلل من سلطته ونفوذه على مهنية العنوان.

لى الصحفية" قد حصلت ع العناوين إخراج وكانت فقرة "االلتزام باألمانة في نقل المعلومة أثناء
 خراجإ أثناء بتوازن  النظر وجهات "عرض الثالثة المرتبة في (، يليها%22.0المرتبة الثانية بوزن نسبي )

 إخراج أثناء اإلثارة عن "الُبعد األخيرة المرتبة في جاءت بينما (،%23.2الصحفية" بنسبة ) العناوين
 (.%39.0) بنسبة الصحفية" العناويـن

المتدنية للمخرجين مقارنة مع المحررين؛ هي نتيجة عدم وجود ويرى الباحث أّن هذه النسبة 
احتكاك بين المخرجين والبيئة األمنية والسياسية الخارجية، وعدم إدراك عواقب التحدي القائم بين الصحفيين 
والمنظومة القائمة على حراسة مصادر المعلومات، ويعود أيًضا إلى أّن المخرجين يفضلون عادة العناوين 

 بة والمثيرة في محاولة لخلق حالة إبداع في إبراز هذه العناوين التي تستهوي عادة القراء.الجذا

وتظهر النتائج اختالًفا كبيًرا بين المخرجين اتجاه فقرة" التحّلي بالمسؤولية االجتماعية أثناء إخراج 
(، %32.2" بوزن نسبي )(، وفقرة "مراعاة الدقة في إخراج العناوين%42.4العناوين الصحفية" بوزن نسبي )

(، وهذا يشير إلى أّن %23.2(، و)%21.3وبين اتجاهات المحررين لذات الفقرات التي بلغت بين )
المحررين يدركون أهمية االلتزام بالدقة والتحلي بالمسؤولية من واقع احتكاكهم ونتيجة الرتباطهم بقيادة 

تها عند تي يتعّين على الصحفي االلتزام بها ومراعاالعمل بشكل مباشر، "وتقديرهم للمسؤولية االجتماعية ال
وضوعات مّنها الوسيلة التي تضيء له الطريق وتوجهه في مختلف المواقف والممارسة عمله الصحفي، إذ إ
 (1)التي تصون كرامته وتحميه من التعرض ألي إذالل أو ضغط" التي يواجهها في العمل، 

 
 

                                                           

 (.923ص) المقارن  والقانون  المصري  التشريع في تحليلية دراسة: الصحافة حرية الحميد، ( عبد1)
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خراجها في المطلب التاسع: أهّم الصعوبات التي  يواجهها الصحفيون عند تحرير العناوين وا 
 صحف الدراسة:

: أهمّ   صحف الدراسة: في العناوين تحرير عند الصحفيون  يواجهها التي الصعوبات أولا

تشير نتائج الدراسة الميدانية إلى وجود صعوبات لدى محرري العناوين في الصحف المحلية، 
فقرة  لتحرير على الصحفيين أثناء تحرير العناوين"، وقد تساوت معحيث تتصدر فقرة "قيود يفرضها رؤساء ا

( لكل منهما، ويرى الباحث أن هذه النتيجة منطقية، ألّن %22"السياسة التحريرية للصحيفة" بوزن نسبي )
لسياسة التحريرية ارؤساء التحرير يلتزمون بتطبيق السياسة التحريرية للصحيفة في تحرير العناوين، وتشكل 

فية حعالم المكتوبة والصبر أمام الصحفيين، بفعل انتماء عديد من وسائل اإلاألك صحيفة التحديلل
 أليديولوجيات فكرية مختلفة.

هو المسؤول األّول عن الجريدة مضموًنا وشكاًل، وتخطيًطا وتنفيًذا، وهو المحّرك فرئيس التحرير 
أّثر ذلك على نوعية تحرير عناوين الجريدة، وكذلك والقائد والموّجه، وكلما كانت شخصيته خالقة مبدعة؛ 

 .(1) إخراجها

وقد أظهرت الدراسة أّن فقرة "ضعف الحوافز المقدمة للصحفيين الذين يحررون عناوين جيدة" 
(، وقد جاءت في المرتبة الثالثة، وهذا يدلل على أّن صحف الدراسة؛ ال تولي اهتماًما %20.9بوزن نسبي )

تحرير عناوين بداع بيتسبب بتراجعهم في االهتمام واإل ن، وال يتم تحفيزهم مادًيا، وهذابالمحررين المبدعي
 جيدة.

(، وهذا يشير إلى مدى تأّثر %42.2وقد حصلت فقرة "نمط ملكية الصحيفة" على وزن نسبي )
 تحرير العناوين. فيصحف الدراسة بنمط الملكية "الحزبية" 

 عدم معرفة المعايير المهنية الصحيحة لتحرير العناوين" حصلتأّن فقرة " إلى وتشير نتائج الدراسة
(، مما يدلل على اهتمام الصحفيين بالمعايير المهنية الصحيحة وحرصهم %02.4على أقل وزن نسبي بلغ )

 على معرفتها لتطبيقها عند تحرير العناوين.

 

                                                           

 (.02( علم الدين، اإلخراج الصحفي )ص1)
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 صحف الدراسة: في العناوين إخراج عند الصحفيون  يواجهها التي الصعوبات ثانياا: أهمّ 

تشير نتائج الدراسة الميدانية إلى وجود صعوبات لدى الصحفيين عند إخراج العناوين الصحفية، 
وفي المقدمة منها فقرة "قيود يفرضها قانون المطبوعات الفلسطيني على بعض العناوين"، وفقرة "قيود يفرضها 

( لكٍل منهما، وهو ما يحد من %32.2بي )سكرتير التحرير على الصحفيين أثناء إخراج العناوين" بوزن نس
 إبداع المخرج إن وجد أّن كل فكرة يمارسها على العناوين تقابل بالرفض، أو يتم تقزيمها.

يقوم على إعطاء األهمية النسبية لكل عنوان يتم  سكرتير التحريرإّن "عمل  (1)ويقول )حبيب( 
الحرية  من اإخراجه، لكّنه ال يشترط به أن يحد من إبداع المخرجين على ديسك اإلخراج، ويعطيهم هامشً 

 في إخراج أفضل ما لديهم من أفكار، وعدم االعتماد على الروتين في العملية اإلخراجية".

 و "يمّثل "،الصحفي تكّبل( وتقاليد عادات) االجتماعية لقيود"ا من كل الثانية المرتبة في ويليها
قليدية"، ت عناوين إخراج إلى الصحيفة و"ميل العناوين"، إخراج في اإلبداع دون  تحول عقبة الوقت ضيق

(، وجميعها عقبات من %39.0) بنسبة جيدة" عناوين يخرجون  الذين للصحفيين المقدمة الحوافز و"ضعف
لمخرج إعطاء الوقت الكافي ل، وبالتالي على الصحيفة أن تسعى إلى إبداع المخرج الصحفيالصحيفة أمام 

برازها بالتي تتطلب رؤية إبداعية وتحتاج إلى أثناء إخراجه العناوين، خاّصة تلك  طريقة عملية إخراجها وا 
ير تحرير" "سكرت إخراج العنوان؛ فن وخبرة ودراسة ومعايشة، وقد خصصت صحف كثيرةذكية؛ ال سّيما أّن "

يمّثل ، وبالتالي (3)، وبالتالي يرى البعض أن العنوان من أهم وسائل النجاح ألي صحيفة (2)للعناوين فقط 
 ضيق الوقت عقبة تحول دون اإلبداع في إخراج العناوين، عدا عن ميل الصحيفة إلى إخراج عناوين تقليدية.

دة، فز للصحفيين الذي يحررون عناوين جيكانت الصعوبات سلبية للغاية اتجاه ضعف الحواكما 
 ويفسر الباحث هذه الصعوبات نظًرا لدورها في تحجيم قدرات الصحفي، والتسبب بإحباطه.

"عدم تعاون المسؤولين وسكرتير التحرير مع الصحفيين أثناء إخراج  الثالثة المرتبة في يليها
(، ويرجع الباحث هذه النتائج إلى تقييد سكرتير %92.2العناوين"، و"السياسة التحريرية للصحيفة"، بنسبة )

                                                           

 م(.9102مايو/أّيار  00( ماجد حبيب، محاضر في جامعة األقصى، قابله: محمد أبو زايدة )1)
 (.093ص) الصفحة األولى للصفحة األخيرة( صبحي، الجورنال من 2)
 (.21الكبرى )ص الصحف تحرير فن ( فهمي،3)
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تنهاض من الحرية الس االتحرير والسياسة التحريرية إلمكانيات وقدرات المخرج الصحفي، وا عطائه هامشً 
 الحالة اإلبداعية اتجاه الطاقة الذاتية الكامنة لديه.

يخرجها  تيال بالعناوين الجمهور ثقة ضعف وتظهر الصعوبات بشكل كبير لدى الصحفيين من
 بنسبة خرجها"أ التي بالعناوين الجمهور ثقة ضعف من أعانيالصحفي، إذ أظهرت النتائج قلة تأثير فقرة "

الي الجمهور المستهدف، وبالتإعطاء المخرج اهتماًما بثقافة وخصائص وُيرجع الباحث ذلك إلى (، 04.3%)
س معرفة العنوان وطريقة إخراجه بدراسة أحوال الناخراج عناوين تكسب ثقة الجمهور، "ويجب أن تقترن يتم إ

 .(1)وأمزجتهم ورغباتهم وما يرضيهم وما ال يرضيهم"

خراجها  المطلب العاشر: أهم المقترحات التي يمكن أن تسهم في تحسين تحرير العناوين وا 
 في صحف الدراسة:

: أهم  صحف الدراسة: في العناوين تحرير تحسين في تسهم أن يمكن التي المقترحات أولا

 قد الدراسة عينة في المحررين من( %20.1) نسبته ما تشير نتائج الدراسة الميدانية إلى أنّ 
مانهم بقيمة وهذا يدلل على إي األولى، المرتبة في بلغت حيث ،"العناوين تحرير في بالدقة االلتزام"اقترحوا 

يوية النص الصحفي، انطالًقا من قيمته وح ويمكن تحديد فعاليةالعناوين التي تكون دقيقة في محتواها؛ "
تقان أسلوبه وصحة لغته وواقعية أخباره وعكسه للواقع الموضوعي بصدق وأمانة  مضمونه وغناء شكله وا 

جابته على قضايا الناس اليومية   .(2)وا 

"إّن تحري الدقة في كل ما ينشر بالصحيفة؛ يعتبر هو األساس لتحقيق مصداقية الصحيفة، وال 
حرية الصحافة التهويل أو التهوين من بعض األحداث، أو تغيير بعض البيانات، أو اإلحصاءات، تعني 

 .(3)أو عدم االهتمام بالدقة في نقل المعلومة"

ويأتي هذا (، "%21.9) بنسبة" العناوين تحرير في المهنية مراعاة" الثانية المرتبة في جاء بينما
االعتبار في مقدمة االعتبارات التي تتحكم في اختيار األخبار وا عدادها للنشر في أي صحيفة، وذلك ألن 
صحافة اليوم لم تعد تنطلق في عملها على أسس واعتبارات مهنية بحتة، تحتم عليها أن تقدم للقارئ كل ما 

                                                           

 (.902( حجاب، مدخل إلى الصحافة )ص1)
 (.2( أبو فخر، فعالية النص الصحفي )ص2)
 (942( األزرق، حرية الصحافة في مصر، )ص3)
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لموضوعات التي تتناولها، بل إّن صحافة تراه من أخبار مهمة بصرف النظر عن مصدرها أو تأثيرها أو ا
 .(1)اليوم أصبحت تعّبر عن اتجاهات ومصالح وعقائد وأيديولوجيات، بل وفئات وطوائف أيًضا"

 بنسبة" العناوين حريرت في الصحفيين قدرات لتطوير تدريبية برامج إعداد" الثالثة المرتبة في ويليها
ة مؤهاًل ومدرًبا بشكل يستوعب ويجيد حرفية العمل الصحفي، ، "فإذا كان الجهاز التحريري للجريد(22.2%)

سيظهر ذلك في أسلوب إخراجه لعناوين الصحيفة، أما إذا كان محدود القدرات أو ضعيًفا، فلن يستطيع 
 تنفيذ أي سياسة تحريرية".

 بنسبة" ريةالفك اتجاهاتي مع تتناسب إعالمية مؤسسة في العمل" األخيرة المرتبة في جاءت بينما 
ويتحدد دور محرر العناوين إزاء صحيفته من خالل االنتماء إلى مكان عمله ومهنته وشهرته، (، "91.2%)

وذلك ألن كل صحيفة إنما تمثل تيارًا فكريًا تصدر عنه وتسعى إلى تحقيق أهدافه، كما يفترض أن الصحفي 
 .(2)وعقائده" ال يختار العمل، إال في الجريدة التي تتوافق مع اتجاهاته وأفكاره

وهنالك مقترحات تتعلق بتطوير بيئة العمل والقدرات الذاتية، وهو ربما يفسره ضعف اإلمكانيات 
 والقدرات والموارد لدى بعض المؤسسات في تنمية المواهب والقدرات الذاتية لموظفيها.

ظم عمل تنوتبدو المقترحات أكبر اتجاه اإلعالن عن محددات واضحة للسياسة التحريرية التي 
الصحيفة، وا عداد دراسات للتعرف على تفضيالت الجمهور للعناوين، مما يشير إلى وجود غموض لدى 

تيح لهم مزيد من السياسات التي تحريرية الناظمة لعملهم، وحاجتهم إلى توضيح المحررين حول السياسة الت
 هامش الحرية في العمل.

 صحف الدراسة: في العناوين إخراج تحسين في تسهم أن يمكن التي المقترحات ثانياا: أهم

 قد الدراسة عينة في المخرجين من( %24.3) نسبته ما أنّ تشير نتائج الدراسة الميدانية؛ إلى 
 .ىاألول المرتبة في جاءت حيث ،"العناوين إخراج في المهنية "مراعاة هي المقترحات أهم أن أجابوا

أّن هذا االعتبار ُيعد من أهم ما يمكن للمخرج الصحفي التقّيد به إليصال ويرجع الباحث ذلك إلى 
رسالته بطريقة علمية، "ويأتي هذا االعتبار في مقدمة االعتبارات التي تتحكم في اختيار األخبار وا عدادها 

                                                           

 (.904( حجاب، مدخل إلى الصحافة )ص1)
 (.092( بخيت، العمل الصحفي في مصر دراسة سسيولوجية للصحفيين المصريين )ص2)
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للنشر في أي صحيفة، وذلك ألن صحافة اليوم لم تعد تنطلق في عملها على أسس واعتبارات مهنية 
 .(1)تة"بح

 المرتبة في يليها ،(%22.0) بنسبة" العناوين إخراج في بالدقة االلتزام" الثانية المرتبة في ويليها
 األخيرة المرتبة في جاءت بينما ،(%49.2) بنسبة" العناوين إخراج في المهنة بأخالقيات االلتزام" الثالثة

 .(%02.2) بنسبة" العناوين إخراج في عريقة صحف تجارب من االستفادة"

وتحث النتائج المتعلقة بالمقترحات التي يمكن أن تساهم في تحسين إخراج العناوين، على   
 ياسةال بد أن تكون له سضرورة توضيح السياسات التحريرية للعملية اإلخراجية، فإخراج العناوين 

راجية، المهنية في العملية اإلخإيجاد حوافز وااللتزام بالدقة ومراعاة وكذلك اقترح المبحوثون ("، 2)واضحة 
هو البوابة األولى التي يعتمد على جاذبيتها في التشويق إلظهار مدى أهمية الخبر خاصة أّن العنوان "

 يجب أن يكون و ، (3)بالنسبة للجمهور، وبالتالي استقطابه ليواصل االستماع لنشرة األخبار حتى آخرها 
ج الصحفي، وعلى الصحيفة أن تعزز من تواجدها لدى من أهم المقّومات األساسية لدى المخر  هذا

 أفرادها العاملين في هذا المجال.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.904( حجاب، مدخل إلى الصحافة )ص1)
 (.90)ص الصحفي ( علم الدين، اإلخراج2)
 (912والموضوعية )ص التوظيف بين الدولية اإلذاعات في األخبار تحرير فن ( خزعل،3)
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 المبحث الثاني

 مناقشة نتائج اختبار فروض الدراسة
يتناول هذا المبحث عرًضا موجًزا لمناقشة الفروض التي وضعها الباحث لدراسة العوامل المؤثرة 

خراجها في الصحف الفلسطينية اليومية، وذلك على النحو التالي:   في تحرير العناوين وا 

الفرضية الرئيسية األولى: أّكدت الدراسة وجود عالقة ارتباطية طردية ذات دللة إحصائية عند 
خراجها في الصحف الفلسطينية اليومية، وجميع  (α = 0.05)توى دللة مس بين تحرير العناوين وا 

الذاتية، وطبيعة الرسالة اإلعالمية، وعوامل الجمهور، والنتماءات والجماعات العوامل المؤثرة )
ين حفيالمرجعية، والضغوط المهنية وعالقات العمل، وقيم المجتمع وتقاليده، وتأثير استخدام الص

 م(، ولتفسير هذه العالقة؛ سيقو 2.25، حيث كانت قيمة الدللة اإلحصائية أقل من )(للتكنولوجيا
 :الباحث بمناقشة نتيجة اختبار كل عامل على انفراد، وذلك على النحو التالي

: الفروض الفرعية الخاصة بالعالقة بين تحرير العناوين والعوامل المؤثرة فيها:  أولا

 تحرير بين( α = 0.05) دللة مستوى  عند إحصائية دللة ذات طردية ارتباطية يوجد عالقة .2
 .2.25 من أقل اإلحصائية الدللة قيمة كانت حيث والعوامل الذاتية العناوين

وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية عند على  عام وبشكل الميدانية الدراسة نتائج تؤكد
 قلأ اإلحصائية الداللة قيمة كانت حيث الذاتية والعوامل العناوين تحرير بين( α = 0.05) داللة مستوى 

 .1.12 من

بينها، "إضافة  اويعزو الباحث ذلك إلى تعدد المؤسسات اإلعالمية في المجتمع الفلسطيني والمنافسة فيم
حساب تطوير األفراد ؛ على (1)انشغالها بالواقع واألحداث السياسية واالجتماعية وتغطيتها إعالمًيا"إلى 

المنتمين إليها والعاملين فيها، مما يدفع الصحفيين إلى تطوير قدراتهم الذاتية بشكل شخصي، لالرتقاء 
 بمؤسساتهم الصحفية.

                                                           

 (.9102مايو/أّيار  01فلسطين، قابلها: محمد أبو زايدة )( سمر شاهين، مدير التحرير في صحيفة 1)
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عدم إعطاء الدراسة الجامعية الخبرة الكافية في تحرير العناوين الصحفية كما يفّسر الباحث ذلك ب
لعناوين، في تحرير ا فيين حول إجابتهم عن مدى تأثير العوامل الذاتية بأشكالها، وذلك وفًقا آلراء المحرر 

فقرة "أعطتني دراستي الجامعية خبرة كافية في تحرير العناوين الصحفية بأشكالها" التي حصلت على الفقرة 
 تطوير قدراتهم الذاتية بأنفسهم.(، مما يدفعهم إلى %22.4بوزن نسبي ) التاسعة

عاني؛ فإّن "العوامل الذاتية للمحررين تشّكل أحد العوامل التي تتحكم في وحسب رأي الجميلي وال
، وبالتالي يسعى المحررون إلى تطوير قدراتهم الذاتية لالرتقاء بعملهم (1)انتقاء ومعالجة عناوين األخبار"

 وشخصياتهم، وتحديد هويتهم الخاصة".

 لشخصية القوية، ال يتأثر بمن حوله"ومن الطبيعي أّن المحرر واسع االطالع والثقافة وصاحب ا
 .(2)بل يؤثر فيهم" 

 أّن "القائم باالتصال يكون لديه القدرة على على وهذا يتفق مع نظرية حارس البوابة التي تؤكد
 . (3)نجاز المهني والمركز االجتماعي" يب والتجربة والقدرة والذكاء واإلإقناع الجمهور، إذا اعتمد على التدر 

ذات  اهناك فروقً ، التي توصلت إلى أّن (4)( Sha’r-Al-Abuالدراسة مع دراسة )وتتفق نتائج 
( بين الرؤية واإلدراك فيما يتعلق بعناوين الصحيفة في α = 0.05إحصائية عند مستوى داللة )داللة 

 تطوير قدراتهم الكتابية.

 تحرير بين( α = 0.05) دللة مستوى  عند إحصائية دللة ذات طردية ارتباطية يوجد عالقة .1
 .2.25 من أقل اإلحصائية الدللة قيمة كانت حيث وطبيعة الرسالة اإلعالمية؛ العناوين

 مستوى  دعن إحصائية داللة ذات وجود عالقة ارتباطية طردية عام وبشكل الميدانية الدراسة نتائج تؤكد
 ائيةاإلحص الداللة قيمة كانت حيث اإلعالمية؛ الرسالة وطبيعة العناوين تحرير بين( α = 0.05) داللة
 .1.12 من أقل

                                                           

 (.022-022( الجميلي، والعاني، صناعة األخبار الصحفية والتلفزيونية )ص1)
 (.39-31( البردويل، الصحافة وفن التحرير الصحفي )ص2)
 (.022( عبد المجيد، نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير )ص3)

)4  ( Al-Sha’r, Effect of reading on-line local newspaper headlines on developing university students’ reading 

skills in English. (Page No.105). 
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ويعتقد الباحث أّن هذه العالقة طبيعية؛ ألّنه "يمكن تحديد فعالية النص الصحفي انطالًقا من 
 تقان أسلوبه وصحة لغته وواقعية أخباره وعكسه للواقع الموضوعييمته وحيوية مضمونه وغناء شكله وا  ق

جابته على قضايا الناس اليومية"   . (1)بصدق وأمانة وا 

ويرى الباحث أن المحرر يعطي العناوين أهميتها وفًقا لمتن المادة الصحفية المرافقة له؛ فعناوين 
ن ن القصص اإلخبارية، وبعض العناويالتحقيقات الصحفية تختلف عن العناوين اإلخبارية، أو عناوي

تتطلب جهًدا وتركيًزا ووقًتا أطول من المحرر لصياغتها، ال سّيما أّن "طبيعة المعلومات داخل الفن 
، "وقد يصل جهد صياغة عنوان بعض المواد (2)الصحفي هي من تحديد مساحة وهامش التحرك للمحرر"

 .(3)الصحفية ضعف جهد صياغة النص اإلخباري نفسه"

 تحرير بين( α = 0.05) دللة مستوى  عند إحصائية دللة ذات طردية ارتباطية يوجد عالقة .3
 .2.25 من أقل اإلحصائية الدللة قيمة كانت حيث وعوامل الجمهور، العناوين

 صائيةإح داللة ذات طردية ارتباطية عالقة وجودعلى  عام وبشكل الميدانية الدراسة نتائج تؤكد
 ائيةاإلحص الداللة قيمة كانت حيث الجمهور، وعوامل العناوين تحرير بين( α = 0.05) داللة مستوى  عند
 .1.12 من أقل

أّن الجمهور يؤدي دوًرا مؤثًرا في تحرير العناوين، نظًرا ألنه يشكل أهم على وتؤّكد هذه النتيجة 
 متغّير في العملية االتصالية.

ويرى الباحث أّن المعرفة الجيدة بطبيعة الجمهور المتلقي للرسالة اإلعالمية، تتيح للصحفي اختيار 
 دراسة نوعية جمهورهإلى نوع العنوان الذي يتناسب مع هذا الجمهور، والمحرر الناجح هو الذي يسعى 

 الجمهور. المستهدف، بشكل يعزز من أدائه في تحرير العناوين، الستقطاب أكبر قدر ممكن من

: "إّن الجمهور يشكل عنصًرا مهًما من عناصر العملية االتصالية، فإذا لم (4)ويقول )نجادات( 
يكن لدى المحرر فكرة جيدة عن طبيعة الجمهور العقلية والفكرية والعاطفية وخصائصه األولية؛ فسوف 

                                                           

 (.023( فخر، فعالية النص الصحفي )ص1)
 (.20( عبد المجيد، وعلم الدين، فن التحرير الصحفي للجرائد والمجالت )ص2)
 (.9102مايو/أّيار  01التحرير في صحيفة فلسطين، قابلها: محمد أبو زايدة )( سمر شاهين، مدير 3)
 (.22( نجادات، اإلخراج الصحفي واتجاهاته )ص4)
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قناعه مهم تحرير العناوين اإلعالمية الهادفة التي تؤثر على علىيحد ذلك من مقدرته  ا كانت الجمهور وا 
 رسالة العنوان معدة بشكٍل جّيد". 

حديد ت"القائم باالتصال في حاجة شديدة إلى وهذا يتفق مع نظرية حارس البوابة، التي تؤكد أّن 
 . (1)جمهوره بدقة، وتصوره لهذا الجمهور يؤثر على قراراته تأثيًرا ال يمكن أن نقلل من شأنه 

 تحرير بين( α = 0.05) دللة مستوى  عند إحصائية دللة ذات طردية ارتباطية يوجد عالقة .4
 .2.25 من أقل اإلحصائية الدللة قيمة كانت حيث والنتماءات والجماعات المرجعية، العناوين

 عند ةإحصائي داللة ذات طردية ارتباطية عالقة وجود على عام وبشكل الميدانية الدراسة نتائج تؤكد
 لداللةا قيمة كانت حيث المرجعية، والجماعات واالنتماءات العناوين تحرير بين( α = 0.05) داللة مستوى 

 .1.12 من أقل اإلحصائية

أّن اهتمام األفراد الذين يتبنون فكًرا معيًنا ويؤمنون به، ينعكس على اهتماماتهم في  وهذا يعني
ؤمنون إبراز مصالح الجماعات التي يتحرير عناوين المواد الصحفية التي تتفق مع رؤيتهم، ويسعون إلى 

كل صحيفة إنما تمثل تيارًا فكريًا تصدر عنه وتسعى إلى تحقيق و"ها من خالل إبراز عناوين أخبارها، ب
 . (2)أهدافه" 

ا محدًدا من "ُيعّد عنصرً  أّن االنتماء على وتتفق نتائج الدراسة مع نظرية حارس البوابة، التي تؤكد
محددات الشخصية، ألّنه يؤثر في طريقة التفكير، كما أّن الفرد يتم وصفه أيًضا من خالل مفهوم الجماعات 

 (.3)التي ينتمي إليها مثل الجماعات التعليمية، والسياسية واالجتماعية، والوظائفية، والتنظيمات 

المرجعي لألفراد؛ يمّكن من التوقع بأنماط السلوك التعرف على اإلطار ّن :إ (4) ويقول )أحمد(
المختلفة، وبالتالي يؤثر على محرر العناوين في اتخاذ قراراته اإلعالمية في إطار مدركاته عن عوامل 

 الجماعة التي ينتمي إليها، ويعكس االنتماء أيضًا العوامل االجتماعية".

                                                           

 (.942االتصال )ص ( مزاهرة، نظريات1)
 (.092( بخيت، العمل الصحفي في مصر دراسة سسيولوجية للصحفيين المصريين )ص2)
 (.024واتجاهات التأثير )ص( عبد المجيد، نظريات اإلعالم 3)
 (.42( أحمد، الرضا الوظيفي لدى القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية )ص4)
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 العناوين تحرير بين( α = 0.05) دللة مستوى  عند إحصائية دللة ذات طردية ارتباطية يوجد عالقة .5
 .2.25 من أقل اإلحصائية الدللة قيمة كانت حيث والضغوط المهنية وعالقات العمل،

 مستوى  دعن إحصائية داللة ذات طردية ارتباطية عالقة وجود عام وبشكل الميدانية الدراسة نتائج تؤكد
 ةالدالل قيمة كانت حيث العمل، وعالقات المهنية والضغوط العناوين تحرير بين( α = 0.05) داللة

 .1.12 من أقل اإلحصائية

ويرى الباحث أّن الضغوط المهنية وعالقات العمل تتشّكل من عدة تعقيدات مختلفة، سواًء كانت 
في البيئة الداخلية للعمل، أو البيئة القانونية التي تضبطه، أو تلك السياسية التي تلقي بظاللها على مسار 

 فكيره وخطه التحريري، عدا عن السياسة التحريرية التي تضبط العمل برمته بما يراعي البيئات المختلفة.ت

كما تتفق نتائج الدراسة مع رأى الجميلي والعاني، أّن "عملية انتقاء األخبار وصناعتها؛ تتأّثر 
 (1)بالضغوط المهنية وطبيعة عالقات العمل"

تشكل حالة من الضغوط، من بينها طبيعة بيئة العمل وانسجام الفرد عديد من العوامل التي وهناك 
ا مع زمالئه، وطبيعة اتخاذ القرار لدى إدارة مؤسسته ومدى التوزيع العادل لألعباء ا وسياسًيا وثقافيً فكريً 

ى ن السياسة التحريرية للصحيفة علميحمل ضغط األحداث الجارية، إذ "تهفي المؤسسة، وقدرته على ت
وه الوسيلة، بدًءا من نوع األخبار التي ستنشرها مروًرا بحجم الحروف التي تعتمدها في الطباعة، كل وج

 (2)وبالتالي فهي تؤثر في اختيار العناوين، إذ يتم اختيارها وفق توجهات السياسات التحريرية للصحيفة".

عديد من لّرض يتعتصال القائم باالوتتفق نتائج الدراسة مع نظرية حارس البوابة، التي تقول إّن "
وره في ليها والتوقعات التي تحدد دإعالمية التي ينتمي ي تؤثر على توافقه مع المؤسسة اإلالت غوطالض

 (.3) نظام االتصال

"ومن بين هذه الضغوط التي يتعّرض لها القائم باالتصال، خط العمل الذي تنتهجه المؤسسة 
 (.4انتهاج فكر مهني معّين" )اإلعالمية الذي يمثل ضغوًطا عليه، ويحّتم 

                                                           

 (.022-023( الجميلي، والعاني. صناعة األخبار الصحفية والتلفزيونية )ص1)
 (.390)ص وتحريرها اإلعالمية األخبار كتابة ( الحتو، مناهج2)
 (.023ص)ياته المعاصرة ونظر  االتصالالسيد، و ، ي مكاو ( 3)
 (.944االتصال )ص ( مزاهرة، نظريات4)
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 تحرير بين( α = 0.05) دللة مستوى  عند إحصائية دللة ذات طردية ارتباطية يوجد عالقة   .2
 .2.25 من أقل اإلحصائية الدللة قيمة كانت حيث وقيم المجتمع وتقاليده، العناوين

 عند ةإحصائي داللة ذات طردية ارتباطية عالقة وجودعلى  عام وبشكل الميدانية الدراسة نتائج تؤكد
 إلحصائيةا الداللة قيمة كانت حيث وتقاليده، المجتمع وقيم العناوين تحرير بين( α = 0.05) داللة مستوى 

 .1.12 من أقل

 لفلسطينيةا الصحف في العناوين تحرير في وتقاليده المجتمع قيم نتائج الدراسة تأثيرتظهر 
االجتماعية للشعب الفلسطيني، وذلك نظًرا لخصوصية الواقع حفاظ المحرر على الروابط اليومية، و 

لسمات  االمجتمعي وعالقاته، حيث "تؤثر قيم المجتمع بشكل قوي وغير مباشر في عملية االتصال به، تبعً 
 (1)المجتمع وحاجاته".

مبادئه و وتتفق نتائج الدراسة مع نظرية حارس البوابة التي ترى أّن "النظام االجتماعي يؤّثر بقيمه 
ي بسبب ا بالسبق الصحفعلى القائمين باالتصال، فقد يضحي القائم باالتصال أو وسائل اإلعالم أحيانً 

 (.2قيم المجتمع وتقاليده")

أّن "المؤسسة اإلعالمية التي تعمل في إطار ما ذكرته سمر شاهين، وتتفق نتيجة الدراسة مع 
انه حافظة على القيم والتقاليد التي تحفظ للمجتمع كيمجتمع له قيمه وتقاليده تضع أحد أهم أهدافها الم

 يمكن أن يخرج الصحفي أثناء تحريريه للعنوان عن عادات المجتمع وتحميه من التفكك واالنهيار، فال
 .(3)وتقاليده، أو يمس بأخالقياته وثقافته"

ومتداخلة، ال  ويرى الباحث أن العالقة بين المنظومة اإلعالمية وعوامل المجتمع عالقة فاعلة
 عالم هي المرآة التي تنقل نمط تفكير ومعرفة وقيم المجتمع.سيما وأن وسائل اإل

 

                                                           

 (.390)ص وتحريرها اإلعالمية األخبار كتابة ( الحتو، مناهج1)
 (.922االتصال )ص ( مزاهرة، نظريات2)
 (.9102مايو/أّيار  01( سمر شاهين، مدير التحرير في جريدة فلسطين، قابلها: محمد أبو زايدة )3)
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 تحرير بين( α = 0.05) دللة مستوى  عند إحصائية دللة ذات طردية ارتباطية يوجد عالقة  .3
 من لأق اإلحصائية الدللة قيمة كانت حيث واستخدام الصحفيين للتكنولوجيا، العناوين
2.25. 

 صائيةإح داللة ذات طردية ارتباطية عالقة وجودعلى  عام وبشكل الميدانية الدراسة نتائج تؤكد
 قيمة انتك حيث للتكنولوجيا، الصحفيين واستخدام العناوين تحرير بين( α = 0.05) داللة مستوى  عند

 .1.12 من أقل اإلحصائية الداللة

 في العناوين حريرت في التكنولوجياوتأثرهم ب الصحفيين نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط بينتشير 
 اليومية. الفلسطينية الصحف

مساعدة الصحفيين في دعم عناوينهم بمعلومات صحفية دقيقة، واختصارها ويعزو الباحث ذلك إلى 
 للوقت، وتقليلها لألخطاء اللغوية أثناء تحريرهم للعناوين، وكّلما زاد استخدام الصحفي للتطورات التكنولوجية

ر في تحرير عناوين أكثذلك في مجال اإلعالم من جمع البيانات والتأكد من صدقها وتحريرها؛ يساعد 
 دّقة وموضوعية.

نتاج الصحيفة دوًرا مهًما في عملية اإلصدار عامة، وتؤثر على درجة نجاحها وتؤدي تكنولوجيا إ
يحمل  تشهده الصحافة اآلن الذي التحريري، وتزداد أهميتها هذه نظًرا للتطور التكنولوجي الضخم الذي

 . (1)توقعات مذهلة في المستقبل 

"وأّثر استخدام التكنولوجيا في العمل الصحفي بنسبة عالية على تنّوع أساليب المعالجة الصحفية 
والتوازن في أشكال وقوالب عرض المضمون الصحفي، وأّثر على خلفياتهم المعرفية المرتبطة بالعمل 

ائيات، حصذاتي عن المعلومات والبيانات واإلعلى تطوير قدراتهم على البحث ال الصحفي، كما ساعدت
وساعدت على تنمية وعي الصحفيين بثورة المعلومات وتحدياتها، وزّودتهم بأدوات جديدة للبحث 

 . (2)والحّري"

 

                                                           

 (.391)ص وتحريرها اإلعالمية األخبار كتابة ( الحتو، مناهج1)
 (.912-022( خّطاب، تكنولوجيا االتصال الحديثة ودورها في تطوير األداء الصحفي )ص2)
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 :الفروض الفرعية الخاصة بالعالقة بين إخراج العناوين والعوامل المؤثرة فيها: ثانياا

 إخراج بين( α = 0.05) دللة مستوى  عند إحصائية دللة ذات طردية ارتباطية يوجد عالقة .2
 .2.25 من أقل اإلحصائية الدللة قيمة كانت حيث والعوامل الذاتية، العناوين

 صائيةإح داللة ذات طردية ارتباطية عالقة وجود على عام وبشكل الميدانية الدراسة نتائج تؤكد
 ةاإلحصائي الداللة قيمة كانت حيث الذاتية، والعوامل العناوين إخراج بين( α = 0.05) داللة مستوى  عند
 .1.12 من أقل

تشير النتائج إلى وجود رغبة أعمق لدى المخرجين في تطوير القدرات الذاتية وتحدي الظروف 
أّنه "إذا كان الجهاز  (1) الدين(النفسية والمجتمعية التي تقف عائًقا أمام إبداع المخرجين، وهذا يتفق مع )علم 

اإلخراجي للجريدة مؤهاًل ومدرًبا بشكل يستوعب ويجيد حرفية العمل الصحفي، سيظهر ذلك في أسلوب 
ض المخرجين يملكون مهارات واسعة في أّن بع( "2) إخراجه لعناوين الصحيفة، ويتفق أيًضا مع )أحمد(

 لىإ خالل االطالع الواسع على كل ما هو جديد، وسعيهماإلخراج، ولكنهم يرغبون في تطوير قدراتهم من 
خلق أجواء من المنافسة بين بعضهم إلعطاء شكل جمالي في المحصلة النهائية للجريدة يتجّسد من خالله 

 لفروق بين مخرج وآخر، وتذّوقهم للفن اإلخراجي".شخصية المخرج، وهذا يرجع غالًبا إلى ا

هاز الصحفي تعتمد على مدى كفاءة الطاقم اإلخراجي الذي ويرى الباحث أّن نوعية وقدرة الج
يشكل أهمية خاصة كونه المسؤول عن الواجهة األخيرة للصحيفة، ويعتمد حرفية إخراج الصحيفة شكاًل على 

 مدى قدرة العاملين على صقل مواهبهم، وسنوات خبرتهم.

 إخراج بين( α = 0.05) دللة مستوى  عند إحصائية دللة ذات طردية ارتباطية يوجد عالقة .1
 .2.25 من أقل اإلحصائية الدللة قيمة كانت حيث وطبيعة الرسالة اإلعالمية؛ العناوين

 صائيةإح داللة ذات طردية ارتباطية عالقة وجودعلى  عام وبشكل الميدانية الدراسة نتائج تؤكد
 لةالدال قيمة كانت حيث اإلعالمية؛ الرسالة وطبيعة العناوين إخراج بين( α = 0.05) داللة مستوى  عند

 .1.12 من أقل اإلحصائية

                                                           

 (.91( علم الدين، اإلخراج الصحفي )ص1)
  م(.9102مايو/ أّيار  2( فادي أحمد، رئيس قسم اإلخراج في صحيفة فلسطين، قابله: محمد أبو زايدة )2)
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ويرى الباحث أّن هذه العالقة طبيعية؛ خاصة مع حرص الصحفيين في إخراج عناوين موضوعاتهم 
بما يتناسب مع أهميتها؛ وعمقها، والجمهور المراد إيصالها له، علًما أّن الصحفي أثناء إخراجه لها يسعى 

بشكلها النهائي، بحيث ال يقلل من القيمة النهائية للعنوان عقب إخراجه سواًء بتقزيمه، إلى استكمال الصورة 
أو العمل على جعله صاخًبا باأللوان أو األرضيات، وهذا ما أكدته نتائج الدراسة التي أجريت على المخرجين 

مة حول "اختيار سال الخاصة بطبيعة الرسالة اإلعالمية، حيث بلغت اتجاهات عينة الدراسة إيجابية جًدا
 (.%22المعنى أثناء إخراج العناوين"، بوزن نسبي بلغ )

أّن المخرج الصحفي يراعي أن تتسم عناوينه باإليجاز  (1) ويتفق هذا مع )علم الدين وعبد المجيد(
والوضوح والتشويق، وعدم تكرارها، وتقديم معلومات جديدة، مما يعطي فرصة أيًضا للمخرج لتصميمها 

الذي ( 2) بالطريقة المناسبة التي تعطي راحة للقارئ أثناء تناوله المادة الصحفية"، ويتفق أيًضا مع )حجاب(
مما  ،ج يختلف من صفحة التحقيقات واألحاديث إلى صفحة الدين، إلى الصفحة المصورة"يرى أّن "اإلخرا

خراج العناوين.  يدلل على االرتباط بين مضمون الرسالة االتصالية وا 

 إخراج بين( α = 0.05) دللة مستوى  عند إحصائية دللة ذات طردية ارتباطية يوجد عالقة .3
 .2.25 من أقل اإلحصائية الدللة قيمة كانت حيث وعوامل الجمهور، العناوين

 عند ةإحصائي داللة ذات طردية ارتباطية عالقة وجودعلى  عام وبشكل الميدانية الدراسة نتائج تؤكد
 قلأ اإلحصائية الداللة قيمة كانت حيث الجمهور، وعوامل العناوين إخراج بين( α = 0.05) داللة مستوى 

 .1.12 من

ويرى الباحث أّن هذه النتيجة طبيعية في ظل اهتمام المخرج بأذواق الجمهور وثقافاتهم؛ وتلبيتها لجذب 
أكبر قدر ممكن من الجمهور إلى صحيفته، وهذا ما بدا واضًحا في نتائج الدراسة من تفاعل المخرج مع 

ا في اتجاهات إيجابية جدً  هناكجمهوره، واستشعار مراقبته، ومراعاته إلخراج عناوين تناسبه، كما كان 
التجديد باستخدام أنواع مختلفة من العناوين لجذب الجمهور للصحيفة، حيث بلغ الوزن النسبي نحوها 

(22.9%.) 

                                                           

 (.22-22عبد المجيد، وعلم الدين، فن التحرير الصحفي للجرائد والمجالت )ص (1)
 (.99( علم الدين، اإلخراج الصحفي )ص2)
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"وكذلك يؤدي المستوى التعليمي دوًرا مهًما في تكوين فكر القارئ ومجاالت اهتمامه، فمثاًل نجد أّن 
فون بالمضمون المثقيهتم وف الكبيرة، والصور واأللوان، بينما ذوي التعليم المتوسط يهتمون بقراءة الحر 

 .(1)والبساطة والوضوح أكثر من اهتمامهم بالشكل الجمالي للعناوين 

إّن أهمية الحدث والعنوان يرتبط بمدى قربه من الجمهور وتأثيره به، وهذا يضع  (2)ويقول )أحمد( 
 برازية للعنوان".الصحيفة أمام قرار إفراد مساحات واسعة وعناصر إ

"وبالتالي فإن المعرفة بطبيعة الجمهور وثقافته وظروفه االجتماعية واالقتصادية والحضارية والفكرية، 
هي التي تمّكن من صياغة العناوين المالئمة واختيار القوالب واألشكال التي تناسبها، ثم اختيار الوسيلة 

 .(3)المناسبة لهذه العناوين" 

 العناوين إخراج بين( α = 0.05) دللة مستوى  عند إحصائية دللة ذات طردية ارتباطية يوجد عالقة .4
 .2.25 من أقل اإلحصائية الدللة قيمة كانت حيث والنتماءات والجماعات المرجعية،

 عند يةإحصائ داللة ذات طردية ارتباطية عالقة وجود على عام وبشكل الميدانية الدراسة نتائج تؤكد
 ةالدالل قيمة كانت حيث المرجعية، والجماعات واالنتماءات العناوين إخراج بين( α = 0.05) داللة مستوى 

 .1.12 من أقل اإلحصائية

يرى الباحث أن هذه النتيجة طبيعية ومتوقعة؛ في ظل تأّثر المخرج بالسياسة التحريرية التي تخطها 
 اإلعالمية. المرجعيات الفكرية، وهي تنعكس على أدائه وأداء المؤسسة

وهذا يتفق مع نظرية حارس البوابة التي ترى أّن جماعات العمل قد تشّكل ضغوًطا على القائم 
 .(4)باالتصال

"ويتحدد دور المخرج الصحفي إزاء صحيفته من خالل االنتماء إلى مكان عمله ومهنته، ويمثل ذلك 
 .(5)انتماءه إلى السياسة واألهداف التي اختار أن يعمل من أجلها" 

                                                           

 (.02( خوخه، اإلخراج الصحفي والصحافة اإللكترونية )ص1)
  م(.9102مايو/ أّيار  2فلسطين، قابله: محمد أبو زايدة ) صحيفة في اإلخراج قسم ( فادي أحمد، رئيس2)
 (.902( حجاب، مدخل إلى الصحافة )ص3)
 (.922( مكاوي، والسيد، االتصال ونظرياته المعاصرة )ص4)
 (.092( بخيت، العمل الصحفي في مصر دراسة سسيولوجية للصحفيين المصريين )ص5)
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 إخراج بين( α = 0.05) دللة مستوى  عند إحصائية دللة ذات طردية ارتباطية يوجد عالقة  .5
 .2.25 من أقل اإلحصائية الدللة قيمة كانت حيث والضغوط المهنية وعالقات العمل، العناوين

 صائيةإح داللة ذات طردية ارتباطية عالقة وجودعلى  عام وبشكل الميدانية الدراسة نتائج تؤكد
 قيمة كانت حيث العمل، وعالقات المهنية والضغوط العناوين إخراج بين( α = 0.05) داللة مستوى  عند

 .1.12 من أقل اإلحصائية الداللة

يرى الباحث أّن العالقة طبيعية في ظل وجود عوامل تؤثر في إخراج العناوين، ومن بينها القيود 
يقلل من إنتاجية العمل، ويحد من اإلبداعية، وهذا يؤثر على التي تفرضها الصحيفة على العاملين؛ مما 

المخرج في أدائه، وبالتالي يؤثر على الصحيفة نفسها في إمكانية وصولها إلى أكبر قدر من الجماهير، 
راحة المخرج تعطي إنتاجية أكثر، والعكس صحيح.  وبالتالي فإّن العالقة الداخلية في العمل، وا 

ال أعتقد أن المخرج الذي يعمل وفق فريق متوافق معهم، كمن يعمل أنه " (1) وهذا ما أّكده )حبيب(
بداعً  ى إلى ا للمخرج، والثاني سيسعمع فريق يمتاز العمل معهم بالمشاكل والمشاحنات، فاألّول يعطي راحة وا 

 لتخّلص من مشاكله على حساب إبداعه في العمل".ا

قد عنواًنا يتناسب معها، و  إخراجه العناوين، إذ يخرجوتعّد المساحة أهم محدد يراعيه المخرج عند 
 .(2) تكون المساحة في بعض األوقات ال تلّبي احتياجات المادة الصحفية

كما أّن الظروف المحيطة بالصحيفة لها دورها الكبير في إخراج العناوين الصحفية، فمثاًل في 
عناوين لم من ناحية اإلخراج التي تتناولها وأنواع الزمن الحروب تتبع أسلوًبا مختلًفا لما هي عليه في زمن الس

 .(3)التي تستخدمها 

 أّن نظام الملكية وأساليب السيطرة والنظمعلى وهذا يتفق مع نظرية حارس البوابة، التي تؤّكد 
 ( 4)اإلدارية وضغوط اإلنتاج تحّتم على المخرج الصحفي انتهاج فكر مهني معّين 

                                                           

 م(.9102مايو/أّيار  00( ماجد حبيب، محاضر في جامعة األقصى، قابله: محمد أبو زايدة )1)
 السابق نفسه.( المرجع 2)
 (.31( البردويل، الصحافة وفن التحرير الصحفي )ص3)
 (.944االتصال ) ( مزاهرة، نظريات4)
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 العناوين إخراج بين( α = 0.05) دللة مستوى  عند إحصائية دللة ذات طردية ارتباطية يوجد عالقة .2
 .2.25 من أقل اإلحصائية الدللة قيمة كانت حيث وقيم المجتمع وتقاليده،

 صائيةإح داللة ذات طردية ارتباطية عالقة وجودعلى  عام وبشكل الميدانية الدراسة نتائج تؤكد
 إلحصائيةا الداللة قيمة كانت حيث وتقاليده، المجتمع وقيم العناوين إخراج بين( α = 0.05) داللة مستوى  عند
 .1.12 من أقل

ويرى الباحث أن النتيجة طبيعية إذ تدلل على انسجام المخرج الصحفي مع مجتمعه، وعدم 
انسالخه عن ثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده، وعلى الصحفي إخراج عناوين موضوعاته بشكل قوي لتقوية قيم 

 مجتمع وتقاليده، وعلى الجانب اآلخر عدم التعامل مع عناوين تؤثر على روابطه المجتمعية.ال

لى "تأثير النظام االجتماعي بقيمه ومبادئه ععلى وهذا يتفق مع نظرية حارس البوابة؛ التي تؤكد 
ا لسمات عً تب ، حيث "تؤثر قيم المجتمع بشكل قوي وغير مباشر في عملية االتصال به،(1)القائم باالتصال" 
 .(2) المجتمع وحاجاته"

ويجب أن تكون العناوين واضحة ودقيقة من ناحية إخراجية؛ وا عطاء عناوين الموضوعات التي 
 .(3) تبرز ثقافة المجتمع وقيمه وتقاليده؛ لمسة جمالة من خالل إبرازها

 إخراج بين( α = 0.05) دللة مستوى  عند إحصائية دللة ذات طردية ارتباطية يوجد عالقة .3
 .2.25 من أقل اإلحصائية الدللة قيمة كانت حيث واستخدام الصحفيين للتكنولوجيا، العناوين

 صائيةإح داللة ذات طردية ارتباطية عالقة وجودعلى  عام وبشكل الميدانية الدراسة نتائج تؤكد
 الداللة يمةق كانت حيث للتكنولوجيا، الصحفيين واستخدام العناوين إخراج بين( α = 0.05) داللة مستوى  عند

 .1.12 من أقل اإلحصائية

                                                           

 .(922ص)االتصال  ( مزاهرة، نظريات1)
 (.390)ص وتحريرها اإلعالمية األخبار كتابة ( الحتو، مناهج2)
  م(.9102مايو/ أّيار  2دة )فلسطين، قابله: محمد أبو زاي صحيفة في اإلخراج قسم ( فادي أحمد، رئيس3)
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ويرى الباحث أّن هذه النتيجة طبيعية؛ ال سّيما أّن عمل المخرج الصحفي في أصله مربوط بالتكنولوجيا، 
ويعتمد عليها بشكل أساسي، وبالتالي فهو معني بكل ما يعطيه جودة أفضل في العمل، ويساعده في استثمار 

 التقنيات المتوافرة. 

تخدام التكنولوجيا تتيح للمخرج الصحفي بشكل عام التعرف أّن "اس (1) وتتفق نتائج الدراسة مع رأي )حبيب(
مكانية التجديد دومًا في العمل، وكذلك فإن استخدام التكنولوجيا يتيح للمخرج  على األساليب الجديدة، وا 

 الصحفي استحداث خيارات جديدة والتنويع في العمل الصحفي دومًا".

لوقت المطلوب في ا من ان البيانات وبثها واختصرت كثيرً عملية تخزيالتقنيات التكنولوجية يّسرت كما أّن 
خراجها عمليات   . (2)تحرير العناوين الصحفية وا 

خزينها ومعالجتها وتو"تساعد هذه التقنيات؛ الصحيفة في الحصول على المادة الصحفية وتجهيزها 
للصحيفة، وهو ما يسعى إليه  ، وهذا من شأنه توفير الوقت والجهد(3)نتاجها ونشرها وتبادلها"واسترجاعها وا  

 المخرج الصحفي من خالل مواكبة التقنيات التكنولوجية التي لها عالقة بعمليته اإلخراجية.

وتزداد أهمية تكنولوجيا إنتاج الصحيفة نظًرا للتطور التكنولوجي الضخم الذي تشهده الصحافة اآلن الذي 
 .(4)يحمل توقعات مذهلة في المستقبل 

تلعب دوًرا كبيًرا في العملية اإلخراجية، الذي يرى أّن التكنولوجيا  (5) (أحمد)وتتفق نتائج الدراسة مع رأي 
"فهي تعزز من العناوين وتعطيها جاذبية ولمسة جمالية أكبر، وخاصة في ظل البرامج الحديثة، حتى وصلت 

 . لكتابة العناوين برسم اليد"

 

 

 

                                                           

 م(.9102مايو/أّيار  00( ماجد حبيب، محاضر في جامعة األقصى، قابله: محمد أبو زايدة )1)
 (.24-22ص. )الصحفي األداء تطوير في ودورها الحديثة االتصال تكنولوجيا خطاب،( (2
 .(91ص) الصحفي اإلخراج الدين، ( علم3)
 (.391اإلعالمية وتحريرها )ص( الحتو، مناهج كتابة األخبار 4)
  م(.9102مايو/ أّيار  2فلسطين، قابله: محمد أبو زايدة ) صحيفة في اإلخراج قسم ( فادي أحمد، رئيس5)
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 يف المؤثرة العوامل بين إحصائية دللة ذات فروق  أكدت الدراسة عدم وجود :الفرضية الرئيسة الثانية
خراجها العناوين تحرير ، حيث (لعملفي ا العلمي والخبرة المؤهل) و اليومية الفلسطينية الصحف في وا 

(، ولتفسير ذلك سيتم مناقشة كل فرض على انفراد، 2.25كانت قيمة الدللة اإلحصائية أكبر من )
 النحو التالي:وذلك على 

 : توجد فروق ذات دللة إحصائية بين العوامل المؤثرة في تحرير العناوين الفرض الفرعي األول: أولا
خراجها  :في الصحف الفلسطينية اليومية والمؤهل العلمي وا 

 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين العوامل أنه على بشكل عامو  تؤكد نتائج الدراسة الميدانية
داللة ، حيث كانت قيمة الفي الصحف الفلسطينية اليومية والمؤهل العلمي المؤثرة في تحرير العناوين

 . 1.12اإلحصائية أكبر من 

ويعزو الباحث ذلك إلى أّن البعض يرى أّن الشهادة مجّرد وثيقة تثبت أّن صاحبها درس العلوم 
اجتاز امتحاناتها بنجاح، وبعد ذلك يثبت الصحفي نفسه بالموهبة والخبرة، "وهذا الموضوع مثار الصحفية و 

جدل كبير، فالبعض يرى أن الصحافة فن، والراغب في العمل فيها البد أن يكون موهوبًا، بينما يؤكد آخرون 
  يمكن أن يصلأن الصحافة مهنة كسائر المهن في المجتمع، تحتاج إلى دراسة متخصصة وبغيرها ال

الصحفي إلى النجاح المطلوب في مجال عمله حتى لو كانت لديه الموهبة والرغبة المطلوبة في العمل 
 .(1)الصحفي"

من رأيه: "أن ف وهناك من يقول بضرورة الدراسة وضرورة التجربة للصحفي مثل جوزيف بوليتزر
كل ذكاء في حاجة إلى من يتعهده، حتى لو سلمنا بأن االستعدادات الطبيعية هي مفتاح النجاح، في جميع 
ميادين النشاط اإلنساني" وأن الصفات الخلقية وهي الزمة للصحفي الناجح تنمو بالعلم والتجربة، الذين لم 

 . (2) يؤهلوا إنما يتعلمون مهنتهم على حساب الجمهور

                                                           

 (.3( صابات، الصحافة مهنة ورسالة )ص1)
فيين على عينة من الصح ( مريشد، دراسة تأثير المادة اإلعالنية في الصحف السعودية على األداء المهني للصحفيين )دراسة وصفية2)

 (.24السعوديين(، )ص
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إّن العوامل المؤثرة في تحرير العناوين ال ترتبط بالمؤهل العلمي، فحملة الدبلوم  (1) وتقول )شاهين(
ي؛ الذاتية بتطوير قدرات الصحف اوالبكالوريوس والدراسات العليا يخرجون ذات المحتوى، ويبقى األمر مرتبطً 

 وخبرته العملية.

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين  أنه أيًضا؛ بشكل عام تؤكد نتائج الدراسة الميدانيةو
يمة الداللة ، حيث كانت قفي الصحف الفلسطينية اليومية والمؤهل العلمي العناوين إخراجالعوامل المؤثرة في 
 . 1.12اإلحصائية أكبر من 

ويعزو الباحث ذلك إلى أّن المخرج الصحفي يعتمد على المهارات المكتسبة من خالل سنوات 
 برة، أكثر من اعتماده على المؤهل اإلعالمي.العمل والخ

ون متخصًصا وذا عالقة ويرى الباحث أن غالبية من يعمل في مجال اإلخراج يجب أن يك
وظيفة ال يمكن ألي شخص أن يعمل بها، لما لها من قواعد وأساسات، ويمكن التوصل  بالتخصص، فاإلخراج

تعطي للصحفي لمحة أولية وأرضية خصبة للعمل  إلى العمل الصحفي من خالل المؤهالت العلمية التي
 الصحفي باإلخراج.

إّن الدراسة الجامعية تعطي المخرج الصحفي البوصلة الصحيحة القائمة على  (2) ويقول )حبيب(
أسس علمية ودراسات نفسية وا عالمية للعمل في مجال اإلخراج، خاصة أن مجال اإلخراج هو عبارة عن علم 

، فالجانب اإلخراجي به كثير من األمور التي يحكمها الجمال واإلبداع، ولكن هذا الجمال ابحتً  اوفن وليس علمً 
 واإلبداع ال يكون صحيحًا، إذا تعارض مع األسس التحريرية واإلعالمية.

 العناوين ريرتح في المؤثرة العوامل بين إحصائية دللة ذات فروق  الفرض الفرعي الثاني: توجدثانياا: 
خراجها  :في العمل والخبرة اليومية الفلسطينية الصحف في وا 

 العوامل ينب إحصائية داللة ذات فروق  يوجد ال أّنهعلى عام  وبشكل تؤكد نتائج الدراسة الميدانية
 الداللة يمةق كانت حيث العمل، في والخبرة اليومية، الفلسطينية الصحف في العناوين تحرير في المؤثرة

 .1.12 من أكبر اإلحصائية

                                                           

 (.9102مايو/أّيار  01( سمر شاهين، مدير التحرير في صحيفة فلسطين، قابلها: محمد أبو زايدة )1)
 م(.9102مايو/أّيار  00( ماجد حبيب، محاضر في جامعة األقصى، قابله: محمد أبو زايدة )2)
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ويعزو الباحث ذلك إلى عدم استفادة محرري العناوين من خبراتهم، واستسهالهم آللية عمل معّينة 
قائمة على األسلوب الروتيني، وهذا يجعل المحرر الصحفي ينظر إلى أبسط األمور التي تؤّدي بأقل جهد 

رر جع ذلك إلى شعور المحممكن، وهو ما يجعلهم بعد مّدة من سنوات العمل لم يتقّدموا في مجالهم، وربما ير 
الصحفي بضيق الوقت، أو تعامل اإلدارة معهم وفق كمية ما ينتجون؛ وليس كيفية االنتاج، وكذلك انعدام 

 الحوافز داخل الصحف الفلسطينية.
التي تقول إّن "خبرة الصحفي لها دور كبير في تمكين المحرر الصحفي  (1) وتخالف ذلك )شاهين(

 من اإلبداع، وتقديم أفكار ورؤية إبداعية في تحرير العناوين الصحفية".
أن الخبرة في المجال الصحفي ال تقاس بعدد السنوات التي قضاها الصحفي وغالبًا ما يجهل كثيرون 

من الصحفيين الذين قضوا في المجال الصحفي سنوات عديدة ولم  اكبيرً  افي مجال عمله فقط ألن هناك عددً 
قضوا سنوات قليلة  ن و يستثمروا تلك السنوات في تطوير أنفسهم والتعلم من أخطائهم، وفي المقابل هناك صحفي
قعون بها طاء التي يفي المجال الصحفي واستفادوا من السنوات باستمرار على تطوير أنفسهم وتفادي األخ

كثير من الصحفيين الذين لديهم الخبرة يفتقدون العمل بمهنية عالية ألنهم لم يستفيدوا من سنوات رار، فباستم
 .(2)عملهم في تطوير أنفسهم 

ج، سواًء بالتحرير أو اإلخرا مهم ومطلوب في العمل بالمجال الصحفيويرى الباحث أّن عامل الخبرة 
هي المعلم األّول واألكبر للصحفي في إكسابه المهارات األمر الذي يجعل الممارسة الصحفية الميدانية 

 اإلعالمية المختلفة.

 بين ائيةإحص داللة ذات فروق  يوجد ال أّنهعلى  أيًضا عام بشكل تؤكد نتائج الدراسة الميدانيةو 
 قيمة انتك حيث ،في العمل والخبرة اليومية، الفلسطينية الصحف في العناوين إخراج في المؤثرة العوامل
 .1.12 من أكبر اإلحصائية الداللة

ويعزو الباحث ذلك إلى عدم إعطاء الصحف الفلسطينية المجال للمخرج الكتساب خبرات جديدة، 
واالستفادة من الخبرات في الصحف األخرى وتطويعها في صحيفته؛ لعدم السماح له بإمكانية تطبيقها في 

 ع.للعناوين الصحفية؛ وفق التبويب واألسلوب اإلخراجي المتبصحيفته؛ العتمادها على الروتين في إخراجها 

                                                           

 م(.9102مايو/أّيار  01فلسطين، قابلها: محمد أبو زايدة )( سمر شاهين، مدير التحرير في صحيفة 1)
( مريشد، دراسة تأثير المادة اإلعالنية في الصحف السعودية على األداء المهني للصحفيين )دراسة وصفية على عينة من الصحفيين 2)

 (.22السعوديين(، )ص
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ويرى الباحث أّنه ال بد للصحيفة من منح المخرج الصحفي هامش من الحرية لتطبيق خبراته في 
 إخراج العناوين الصحفية، وهذا يعطي جانًبا من التمّيز للصحيفة عن منافساتها.

في العمل اإلعالمي بشكل عام، وفي مجال اإلخراج على إّن "الخبرة لها دور كبير  (1)ويقول )حبيب( 
عطاء القارئ المضمون بشكل جيد، وأن تطيع أن تعطي المخرج القدرة على إ وجه الخصوص، ألن الخبرة تس

المخرج الذي لديه الخبرة يكون على دراية تامة بمعرفة النتيجة التي سيكون بها إخراجه للصفحات بشكل عام، 
خراج للعناوين ب شكل خاص، فالخبرة تستطيع أن تجعل النتيجة النهائية للصفحات حاضرة في ذهن المخرج وا 

 الصحفي قبل طباعة هذه الصفحات".

"إذا كان الجهاز اإلخراجي للجريدة مؤهاًل ومدرًبا بشكل يستوعب ويجيد حرفية العمل الصحفي،   
نفيذ القدرات أو ضعيًفا، فلن يستطيع ت سيظهر ذلك في أسلوب إخراجه لعناوين الصحيفة، أما إذا كان محدود

أي سياسة إخراجية بشكل جيد، وسيظهر ذلك على عناوين الصحيفة في أسلوب إخراجها، مما يؤّثر بالسلب 
 .(2)على المنتج النهائي لعمل الجهاز اإلخراجي"

 

 

 

 

 

 

                                                           

 م(.9102مايو/أّيار  00( ماجد حبيب، محاضر في جامعة األقصى، قابله: محمد أبو زايدة )1)
 (.91( علم الدين، اإلخراج الصحفي )ص2)
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 المبحث الثالث

 توصيات الدراسة
في ضوء نتائج الدراسة الميدانية التي قام بها الباحث، يقّدم الباحث مجموعة من التوصيات التي 

 يأمل أن تفيد القائمين على الصحف الفلسطينية اليومية: 

في ضوء نتائج الدراسة الميدانية؛ يقّدم الباحث مجموعة من التوصيات التي يأمل أن تفيد القائمين 
 يومية: على الصحف الفلسطينية ال

: توصيات خاصة بالمحررين والمخرجين:  أولا

اعهم في تحرير دتحسين الظروف النفسية واالجتماعية للمحررين والمخرجين؛ ليواصلوا مسيرة إبضرورة  .0
 العناوين الصحفية، نظًرا لما في ذلك من أثر إيجابي على عملهم.

خراجها،  .9 ضرورة الموازنة بين األهمية النسبية للمادة الصحفية، وسالمة المعنى؛ عند تحرير العناوين وا 
ومراعاة انسجامها مع مضامين الرسالة اإلعالمية، األمر الذي يزيد من ثقة القارئ بالمحرر والصحيفة 

 ويضفي عليها مصداقية أكبر.
في قرارات المحررين والمخرجين من خالل مراعاة الحرص على االرتقاء بعوامل الجمهور المؤثرة  .3

خراجها بشكل يتناسب  الخصائص النوعية والفروق الفردية للجمهور، من أجل تحرير عناوين صحفية وا 
 مع ثقافته واهتماماته، لجذب اهتمامهم واستقطاب أكبر عدد منهم.

ولهم ب مع اتجاهاتهم وميينبغي أن يحرص المحررون والمخرجون على االلتحاق بوسائل إعالم تتناس .4
ات والحد من تأثير االنتماءات والجماع الفكرية بما يحقق االنسجام بينهم، للخروج بعناوين إبداعية؛

خراجها، لتنعكس االهتمامات التي  ئهم في تحرير اعلى أد يؤمنون بهاالمرجعية في تحريرهم للعناوين وا 
خراجها.  العناوين وا 

نظيمية ناظمة لعملها، ذات مسؤوليات وصالحيات محددة، مع وضع الصحف الفلسطينية هياكل ت .2
واء من الضغوط المهنية وتوفير أج وتخليصهاالعمل قدر المستطاع على تحييد المؤسسات اإلعالمية 

مناسبة تضمن عالقات حسنة بين العاملين، لضبط مسار العمل الصحفي واستقالليته، وتحسين مستوى 
خراجه  ا.إدارة تحرير العناوين وا 
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الجامعات صيص تختنظيم الصحف لدورات تدريبية، و تطوير استخدام الصحفيين للتكنولوجيا من خالل  .2
لتحرير واإلخراج مجالي افي ر التكنولوجي مساقات دراسية نظرية وعلمية حديثة تواكب التطوّ الفلسطينية 

فة الصحاتسهم في تطّور  سوق العمل وفق رؤية واضحةالصحفي، ومن ثّم دمج الخريجين في 
 .الفلسطينية

خراجهطالع المحررين والمخرجين على المعايير المهنية الصحيحة ضرورة ا .2 ا، في تحرير العناوين وا 
هم وااللتزام بالمسؤولية االجتماعية أثناء ممارستتحري دقة وصدق المعلومة وااللتزام بها، والحرص على 

 لعملهم.
خراجهالتخّلص من القيود التي يفرضها رؤساء التحرير  .2 ا، على الصحفيين أثناء تحرير العناوين وا 

 ليتمّكنوا من تطوير عناوين أكثر إبداعية.
يجب على الصحف االستفادة من التكنولوجيا في تعزيز مهارات المحررين والمخرجين في تحرير  .2

خراجها، لتقليل األخطاء وسهولة ودّقة وسرعة الحصول على المادة الصحفية،  العناوين الصحفية وا 
 معالجتها وفق األصول المتبعة.و 
 كتاب لخال من واضحة محددات ووضع التحريرية، سياستها لمالمح الفلسطينية الصحف تحديد .01

ررين تقوم عليها، يكون بمثابة مرجع للمح التي والمبادئ أهم المصطلحات والثوابت يتضمن تعريفي
كس هولة ويسر، األمر الذي سينعوالمخرجين يستندون إليه في عملهم، وتمّكنهم من إنجاز العمل بس

خراجها.  إيجاًبا على تحرير العناوين وا 

 ثانياا: توصيات خاصة بالمحررين:

ضرورة االهتمام بتطوير العوامل الذاتية للمحررين بشكل ِعلمي ومنّظم، وتعزيز االنتماء لديهم  .0
ماءهم وتعزز انت لمؤسساتهم من خالل اعتماد برامج تدريبية تعمل على رفع مهاراتهم التحريرية،

 للصحف بما ال يتناقض مع القيم الوطنية، وتوفر لهم االطالع على تجارب جديدة من خالل استقطاب
 لهم.  توعوية عمل ورش وعقد الخارج؛ من خبرات

تطوير المنظومة التعليمية من خالل االهتمام بالجانب التطبيقي في تحرير العناوين الصحفية، وا عطاء   .9
  صحفي يمتلك مفاتيح األدوات الصحفية كاملة. الصحفي؛ لتخريج محرر العمل حمفاتي الطالب كل

ن إليه مهّمة تحرير العناوين، لما تحتاجه م تستندفي كل صحيفة  صحفي محرر ضرورة تخصيص .3
 دّقة وتركيز وتراكم خبرات.
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ق ويعرضها وأن يهتم بالحقائ أثناء تحريره للعنوان، عن اآلراء الشخصية واألهواء ابتعاد المحررضرورة  .4
 دون تلوين، وأن يكون تحريره للعناوين دقيًقا وواقعًيا.

التعّرف على خصائص الجمهور عند تحرير العناوين، لصياغة عناوين تتناسب ضرورة االجتهاد في  .2
 .مههم وانفعالهم مع العناوين الذي يزيد من تأثيرها عليلضمان تأثير معهم، وتخاطب عقولهم وعواطفهم، 

حرص إدارة الصحيفة على عدم إصدار قرارات مفاجئة بخصوص تحرير العناوين الصحفية، لعدم  .2
قلل من ه، ويغط العمل، وهذا يؤّثر على إنجاز إرباك المحرر الصحفي، مما يؤّدي إلى وضعه تحت ض

 كفاءته.
بين  مينبغي تحسين المناخ السياسي السائد في فلسطين، وأن تسود أجواء المصالحة واالنسجا .2

المواطنين، وأن تعدل السلطة قانون المطبوعات والنشر بما يتيح سقًفا أعلى لحرية الصحافة، ويتيح 
 للمحررين كتابة عناوينهم بعيًدا عن الضغوط السياسية والقانونية.

 : توصيات خاصة بالمخرجين:ثالثاا

ضرورة اّطالع المخرجين على تجارب الصحف األخرى واالستفادة منها؛ ِلما لهذا الجانب من إسهام  .0
 .قدرات المخرجين، وتطوير مهاراتهمكبير في تنمية 

ضرورة إبراز عناوين مواد التحقيقات أكثر من بقية الفنون األخرى؛ نظًرا ألهميتها في جذب القارئ  .9
 رحها. طلحلول القضايا التي ت

تمام المخرجين بالجمهور المستهدف الذي ترغب الصحيفة بالوصول إليه؛ من خالل إخراج عناوين اه .3
 .ستمراريتها، وتضمن الصحيفة اُتلّبي احتياجات ُقّرائها صحفية تتناسب مع أمزجته ورغباته، وبذلك

خراج إاالستعانة بدراسات دورية تتصل بقّراء الصحيفة للتعّرف على مدى رضاهم عن آلية  ضرورة .4
خراج عناوين تناسبهم، وتعزيز ثقة الجمهور بالعناوين التي يخرجها المخرج  العناوين لالرتقاء بها، وا 

 الصحفي.
 ضرورة تحييد إخراج العناوين بعيًدا عن االنتماء السياسي، للخروج بعناوين أكثر دّقة وموضوعية.  .2
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 قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم -

: المصادر والمراجع العربية:  أولا

. القاهرة: العربي للنشر 0. طفن كتابة الخبر والمقال الصحفي نظريًا وعمليًا(. م9112إبراهيم، إبراهيم. )
 والتوزيع. 

. القاهرة: دار الفجر للنشر 0. طالتحرير الصحفي بين النظرية والتطبيقفن (. م0222إبراهيم، إسماعيل. )
 والتوزيع.

 راسةد الفلسطينية الصحافة في باالتصال القائم لدى الوظيفي الرضا(. م9112. )محمد حسن أحمد،
 .األقصى جامعة: غزة (.منشورة غير ماجستير رسالة) غزة قطاع في ميدانية

 . القاهرة: دار الفكر العربي.0. ط األسس الفنية للتحرير الصحفي العام(. م0224أدهم، محمود. )
ر .ط(. القاهرة: مطابع الداد) .فنون التحرير الصحفي بين النظرية والتطبيق(. م0224أدهم، محمود. )

 البيضاء.
 .العربي العالم دار: القاهرة. 0ط. مصر في الصحافة حرية(. 9112. )نرمين األزرق،

 )رسالة ماجستير غير منشورة(.تحليل عناوين الصحف الفرنسية (. م9112جمال محمد. )إسماعيل، 
 جامعة دمشق، دمشق.

الجملة البسيطة في عناوين الصحف القطرية بين متطلبات المعنى (. م9110الحاج، بكري محمد. )
 .922-900 ،(94مجلة كلية اإلنسانيات والعلوم االجتماعية، ) والصحة النحوية.

 02 ، تاريخ االّطالع:نترنت.ط(. متوفرة على اإلد. )دراسات في الفن الصحفي(. م9101إبراهيم. ) مام،أ
 http://goo.gl/h1XdC2، الرابط 9102يناير 
: القاهرة. 0ط. المصريين للصحفيين سسيولوجية دراسة مصر في الصحفي العمل(. م0222. )سيد بخيت،

 .للنشر العربي
 .ط(. غزة: الجامعة اإلسالمية.د. )الصحافة وفن التحرير الصحفي(. م0222البردويل، محمد. )
 . القاهرة: عالم الكتب.0. طاإلخراج الصحفي فن وعلم(. م9100البطل، هاني. )

ر صفاء . عّمان: دا0.طصناعة األخبار الصحفية والتلفزيونية(. م9109الجميلي، عظيم، والعاني، ثناء. )
 للنشر والتوزيع.

http://goo.gl/h1XdC2
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، م9102يناير  2 :، تاريخ االطالعكتابة عناوين المواضيع الصحفية(. م9101الجندوبي، المهدي. )
  http://goo.gl/I2vjZb :الموقع

 والتوزيع.. عّمان: دار مجدالوي للنشر 9. طفن كتابة األخبار(. م9110جواد، عبد الستار. )
. عّمان: دار أسامة للنشر 0. طمناهج كتابة األخبار اإلعالمية وتحريرها(. م9109الحتو، محمد. )

 والتوزيع.
 . القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع.0. طمدخل إلى الصحافة(. م9101حجاب، محمد منير. )
 للنشر والتوزيع. . القاهرة: دار الفجر0. طنظريات االتصالم(. 9101حجاب، محمد منير. )

ير ماجستير غ رسالة. )عناوين الصحافة الفلسطينية: دراسة لغوية تركيبية(. م9119حّجي، أيمن. )
 منشورة(. جامعة الدول العربية: القاهرة.

.ط(. اربد: دار د. )في الكتابة الصحفية السمات، األشكال، القضايا، المهارات(. م9119حداد، نبيل. )
 والتوزيع.الكندي للنشر 
 . عّمان: دار زهران.9. طإخراج الصحف والمجالت(. م9100الحسن، عيسى. )

. عّمان: دار أسامة للنشر 0(. أيديولوجيا اإلخراج الصحفي. ط9109الحسن، غسان عبد الوهاب. )
 والتوزيع.

 . القاهرة: عالم الكتب.9. طبحوث اإلعالمم(. 9112حسين، سمير. )
. الرياض: مكتبة أثير وسائل االعالم: دراسة في النظريات واألساليبت(. م0224الحصيف، محمد. )

 العبيكان.
 . القاهرة: دار الفكر العربي.4. طالمدخل في فن التحرير الصحفي(. م9119حمزة، عبد اللطيف. )
. 9ط .فن تحرير األخبار في اإلذاعات الدولية بين التوظيف والموضوعية(. م9100خزعل، عبد النبي. )

 عّمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.
: القاهرة. 0ط. الصحفي األداء تطوير في ودورها الحديثة االتصال تكنولوجيا(. م9101. )أمل خطاب،
 .العربي العالم دار

. القاهرة: مكتبة األنجلو 9. طاتجاهات حديثة في فن التحرير الصحفي(. م0220خليفة، إجالل. )
 المصرية.

 . ط. القاهرة: العربي للنشر والتوزيع.الصحافة اإللكترونيةم(. 0222خليل، محمود. )
.ط(. اإلسكندرية: دار المعرفة د. )اإلخراج الصحفي والصحافة اإللكترونية(. م9100خوخه، أشرف. )

 الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع.

http://goo.gl/I2vjZb
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. عّمان: دار 0. طتكنولوجيا الطباعة واإلخراج الصحفي(. م9101أبو دبسة، فداء، وغيث، خلود. )
 اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع. 

 . غزة: مكتبة األمل التجارية.9. طفن الحديث الصحفي وتطبيقاته العمليةم(. 9111الدلو، جواد. )
 . عّمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.0ط. التحرير الصحفي(. م9109الدليمي، عبد الرزاق. )
 . عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.0. طالخبر في وسائل اإلعالم(. م9109الدليمي، عبد الرزاق. )

 دار: بيروت. 4ج(. ط.د. )اللغة مقاييس معجم(. م0222. )القزويني زكرياء بن فارس بن أحمد الرازي،
 .الفكر

. القاهرة: الدار 0. طمدخل إلى الصحافة(. م0221راي تيل، ليونارد، تيلور، رون. ترجمة حمدي عباس. )
 الدولية للنشر والتوزيع.

تحرير وا خراج العناوين الصحفية دراسة تحليلية مقارنة على عينة من صحف (. م0222ربيع، عبد الجواد. )
. دكتوراه غير منشورة( رسالة) 0223إلى  0221الشرق األوسط خالل الفترة من  –الوفد  –األهرام 

 جامعة جنوب الوادي، القاهرة.
 . القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع.0. طفن الخبر الصحفي(. م9112)ربيع، عبد الجواد. 
طرائق قياس مستوى الكفاءة االتصالية في عناوين األخبار دراسة في بناء (. م9109الربيعي، أكرم. )

 .023-032، (02) 2، الرابع المجلد . مجلة الباحث االعالمي،ةمقياس العنونة الخبري
 . القاهرة: دار النهضة العربية.3. طاألسس العملية لنظريات االعالم(. م0223رشتي، جيهان. )

فن إخراج العنوان الصحفي في الصفحة األولى لجريدة الصباح (. م9103رشيد، ابتهال، وعزيز، سيماء. )
-232، (3) 94 . مجلة كلية التربية للبنات،30/0/9109ولغاية  0/0/9109العراقية للمدة من 

221. 
 .ط(. غزة: جامعة األقصى.د. )فن التحرير الصحفي(. م9112)زارع، أحمد. 

 . مصر: دار النشر للجامعات.0. طالخبر ومصادره(. م9110زلطة، عبد هللا. )
 . القاهرة: عالم الكتب.9. طفن الخبر الصحفي(. م0229أبو زيد، فاروق. )

 الهيئة المصرية العامة للكتاب..ط(. القاهرة: د. )فن التحرير اإلعالمي(. م0222شرف، عبد العزيز. )
 .ط(. القاهرة: دار قباء للطباعةد. )األساليب الفنية في التحرير الصحفي(. م9111شرف، عبد العزيز. )
 والنشر والتوزيع.
.ط(. القاهرة: رحمة برس للطباعة د. )الجوانب العملية في إخراج الجريدة(. م9112شفيق، حسنين. )

 والنشر.
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 . الشارقة: مطبعة المعارف.0. طصناعة الخبر الصحفي(. م0222الشمسي، إبراهيم. )
 ةالكتاب فنون  تطور على والمعلومات ااٍلتصال تكنولوجيا أثر(. م0222. )الدين محي سميرة شيخاني،

. (منشورة رغي دكتوراه رسالة. )اليومية والسورية المصرية الصحافة على تطبيقية دراسة الصحفية
 .القاهرة بجامعة اإلعالم كلية: القاهرة

 . القاهرة: دار المعارف.9. طالصحافة مهنة ورسالةم( 0222صابات، خليل. )
.ط(. القاهرة: دار المعارف د. )الجورنال من الصفحة األولى للصفحة األخيرة(. م0222صبحي، سمير. )
 للنشر والتوزيع.

 : دار أسامة للنشر والتوزيع.. األردن0. طتصميم الصحافة المطبوعة وا خراجها(. م9112الصقر، إياد. )
(. حرية الصحافة: دراسة تحليلية في التشريع المصري والقانون 9114عبد الحميد، أشرف رمضان. )

 . القاهرة: دار الكتب المصرية.0المقارن. ط
 . القاهرة: دار عالم الكتب.0. طالبحث العلمي في الدراسة اإلعالمية(. م9114عبد الحميد، محمد. )

 . القاهرة: عالم الكتب.0. طبحوث الصحافة(. م0229الحميد، محمد. )عبد 
فاعلية اإلخراج الصحفي في بناء لغة ابصارية (. م9112عبد الرزاق، لمى أسعد، عباس، هدى فاضل. )

 .ط(. بغداد: جامعة بغداد.د. )دالة لرأس الصفحة األولى
. 0ط. التحرير الصحفي للجرائد والمجالتفن (. م9114عبد المجيد، ليلى، وعلم الدين، محمود. )

 القاهرة: السحاب للنشر والتوزيع.
 . القاهرة: عالم الكتب.0. طنظريات اإلعالم واتجاهات التأثير(. م0222عبد المجيد، محمد. )

 .والتوزيع للنشر الشروق  دار: عّمان. 0ط. التربوي  والتقويم القياس(. م0222. )سليمان عبيدات،
. الرياض: مكتبة 0. طالحديثة واتجاهاته الوظيفية أهميته الصحفي اإلخراج(. م0222العسكر، فهد. )
 العبيكان.

 . القاهرة: العربي للنشر والتوزيع.0. طاإلخراج الصحفي(. م0222علم الدين، محمود. )
: القاهرة. 0ج. 0ط. المعاصرة العربية اللغة معجم(. م9112. )وآخرون  الحميد، عبد مختار أحمد عمر،

 .الكتب عالم
. بنغازي: منشورات جامعة 0. طالبحث اإلعالمي: مفهومه إجراءاته ومناهجه(. م0224عمر، السيد. )
 قاريونس.

. 4ط. العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح(. م0222. )الجوهري  حماد بن إسماعيل نصر أبو الفارابي،
 .للماليين العلم دار: بيروت. 0ج
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 . دمشق: دار الجليل.0. طفعالية النص الصحفيم(. 0229أبو فخر، عدنان. )
 .ط(. بيروت: مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر.د. )مدخل إلى الصحافة(. م0224فريزر بوند، ف. )
 .ط(. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.د. )فن تحرير الصحف الكبرى (. م0229فهمي، محمود. )

 .والتوزيع للنشر الفكر دار: القاهرة. 0ط. التربوي  والتقويم النفسي القياس مبادئ(. م9112. )سبع لبدة، أبو
 2اذ، . مجلة األستالصحافة في ووظيفته وأهميته الصحفي العنوان مفهومم(. 9102المجدوب، عمران. )

(2،) 022-914. 
 المهني األداء على السعودية الصحف في االعالنية المادة تأثير دراسةم(. 9112مريشد، خديجة. )

. (رةرسالة ماجستير غير منشو ). السعوديين الصحفيين من عينة على وصفية للصحفيين: دراسة
 واالعالم. الدعوة كلية السعودية:

 . عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.0. طنظريات االتصال(. م9109مزاهرة، منال. )
 عمان: كنوز المعرفة. .0. طبحوث اإلعالم: األسس والمبادئ(. م9100مزاهرة، منال. )

 . عّمان: دار أسامة للنشر والتوزيع.0. طتكنولوجيا الفن الصحفي(. م9101مصطفى، فريد. )
 القاهرة: الدار المصرية اللبنانية. االتصال ونظرياته المعاصرة.(. م0222مكاوي، حسن، والسيد، ليلى. )

القاهرة: مكتبة . 0ط. لصحافة المستقبلاإلخراج الصحفي؛ الحلول الفنية (. م9101مكي، عبد المطلب. )
 الفالح للنشر والتوزيع.
الرباط: المعهد العالي  السمات العامة لإلخراج الصحفي بالحاسوب.(. م9112موسى، محمد أمين. )
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 ثالثاا: المقابالت

 04: شخصي اتصال) زايدة. أبو الجديدة، محمد الحياة صحيفة في صحفي مخرج – نصار إسالم
 .(9102 نوفمبر

 2: شخصي اتصال) زايدة أبو محمد الجيدة، الحياة جريدة تحرير مدير نائب – بريماوي  بشار
 (.9102 ديسمبر

 ديسمبر 2: شخصي اتصال) زايدة أبو محمد فلسطين، في صحيفة تحريرالمدير  – شاهين سمر
9102.) 

 نوفمبر 02: شخصي اتصال) زايدة أبو محمد القدس، جريدة في الفّني القسم مشرف - عيد صالح
9102). 

 ديسمبر 2: شخصي اتصال) زايدة أبو محمد األّيام، جريدة تحرير مديرة – النّجار الناصر عبد
9102.) 

 .(9102 نوفمبر 02: شخصي اتصال) زايدة أبو محمد األيام، صحيفة في مخرج – قمحية عصام

 (.9102نوفمبر  92قابله: محمد أبو زايدة )رئيس قسم اإلخراج في صحيفة فلسطين، حمد، أفادي 
 م(.9102مايو/أّيار  00قابله: محمد أبو زايدة )محاضر في جامعة األقصى، ماجد حبيب، 

 2: يشخص اتصال) زايدة أبو محمد اليومية، القدس جريدة تحرير رئيس نائب – خضير أبو محمد
 .(9102 ديسمبر

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 المالحق
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 (: نماذج على أنواع العناوين الصحفية2ملحق رقم )
 (1)العنوان التمهيدي   -0

 (0شكل رقم )

 
 

 (2) العنوان الرئيسي -9
 (9شكل رقم )

 
 

 (3)العنوان الثانوي  -3
 (3شكل رقم )

 
                                                           

 (.09(، )ص3422م(. العدد )9102فبراير  2خريج في غزة. )الثالثاء  3111( صحيفة فلسطين. إطالق مشروع لتشغيل 1)
م(. العدد 9102 يناير 90( صحيفة فلسطين. إصابة طفلة وصياد برصاص االحتالل في غزة وآخرين باالختناق بالضفة. )السبت 2)
 (.0(، )ص3429)
 (.2(، )ص0390م(. العدد )9102أغسطس  92( صحيفة الرسالة. الحية: ما سعيت يوًما لمنصب وكّلما ُكلفت بأمٍر أرفضه. )الخميس 3)



197 
 

 

 ( 1)العنوان الفرعي  -4
 (4شكل رقم )

 
 

 (2)عناوين الفقرات  -2
 (2شكل رقم )

 
                                                           

 ،(0342) العدد(. م9102 ديسمبر 3 الخميس)( صحيفة الرسالة. على ناصية الوجع..الحلبي تواصل غزل رواية عذاب السجون. 1)
 (.2)ص

 (.2، )ص(0321) العدد(. م9102 ديسمبر 04 االثنين)(. 92( صحيفة الرسالة. الزهار ضيف "الرسالة" في ذكرى انطالقة حماس الـ)2)
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 (1)عنوان البواقي  -2
 (2شكل رقم )

 
 

 (2)العنوان الملخص  -2
 (2شكل رقم )

 
 (3)العنوان الوصفي -2

 (2شكل رقم )

 
 

 (4)العنوان المقتبس  -2
 (2شكل رقم )

 

                                                           

، (3421) العدد(. م9102 فبراير 2 األربعاء)الشمالية.  واألغوار طوباس في ومنشآت خياًما يهدم ( صحيفة فلسطين. االحتالل1)
 (.92)ص

 (.2، )ص(3421) العدد(. م9102 فبراير 2 األربعاء)أسيًرا قيادًيا من حماس.  02فلسطين. االحتالل يعزل ( صحيفة 2)
 (.02، )ص(3422) العدد(. م9102 فبراير 2 الثالثاء)للحياة.  قيمة وال رخيصة الروح.. للسقوط اآليل المنزل ( صحيفة فلسطين. في3)
، (3421) . العدد(م9102 فبراير 2 األربعاء)نيسان.  في الطعام عن جماعي إضراب خوض ينوون  األسرى : ( صحيفة فلسطين. قراقع4)

 (.2)ص
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 (1) العنوان التأكيدي -01
 (01شكل رقم )

 
 

 (2)العنوان الموضح )المفسر(  -00
 (00شكل رقم )

 
 (3)عنوان اإلثارة  -09

 (09شكل رقم )

 
 (4)العنوان ذو العبارة القوية المتفجرة  -03

 (03شكل رقم )

 
                                                           

 العدد(. م9102 فبراير 2 الثالثاء)( صحيفة فلسطين. الصحفي القيق يبدأ إضراًبا عن الطعام احتجاًجا على اعتقاله إدارًيا مجدًدا. 1)
 (.00، )ص(3422)
لغاء( 020) ( صحيفة فلسطين. خط2)  العدد(. م9102 يناير 90 السبت)الكهرباء.  ألزمة سريعة حلول.. الجباية وتحسين الضرائب وا 
 (.09، )ص(3429)
 (.92، )ص(3422) العدد(. م9102 فبراير 2 الثالثاء)الكهرباء.  أزمة على للتغلب" بالنار الحالقة.. "غزة ( صحيفة فلسطين. في3)
 ، الصفحة األخيرة.(3422) العدد(. م9102 فبراير 2 الثالثاء): إيران تلعب بالنار؟!. ( صحيفة فلسطين. ترامب4)
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 (1) عنوان التساؤل )االستفهامي( -04
 (04شكل رقم )

 
 

 (2) العنوان التعّجبي -02
 (02شكل رقم )

 
 

 (3) العنوان اإلخباري  -02
 (02شكل رقم )

 
 

                                                           

 العدد(. م9102 يناير 93 االثنين)المباني.  واجهات تنظيف في العاملين سالمة لضمان يكفيان هل.. وخوذة ( صحيفة فلسطين. حبل1)
 (.91، )ص(3424)
 (.03، )ص(0422) العدد (.م9102 فبراير 03 االثنين)( صحيفة الرسالة. هولوكوست األسد في القرن الواحد والعشرين. 2)
 ،(0422) العدد(. م9102 فبراير 03 االثنين)( صحيفة الرسالة. لجنة التفتيش بوزارتي العدل والداخلية تتفقد مركز شرطة النصيرت. 3)

 (.2)ص
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 (1)العنوان المانشيت  -02
 (02شكل رقم )

 
 

 (2)العنوان العريض  -02
 (02شكل رقم )

 
                                                           

 (.0، )ص(3421) العدد(. م9102 يناير 02 الخميس)المحتل.  بالنقب" الحيران أم" يهدم االحتالل( صحيفة فلسطين. 1)
، (3422) العدد(. م9102 فبراير 2 الثالثاء)مرحلة.  أخطر في تمر والقدس قاسية تحديات تواجه قضيتنا: ( صحيفة فلسطين. بحر2)

 (.3)ص
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 (1)العنوان المعّلق )المسدول(  -02

 (02شكل رقم )

 
 

 (2)العنوان الممتد  -91
 (91شكل رقم )

 
 
 
 
 

                                                           

 العدد(. م9102 فبراير 02 الخميس) في ظل غياب اليقين السياسي. 9102الحذر لموازنة ( صحيفة األيام. صندوق النقد يرحب بالمنهج 1)
 (.92، )ص(2222)
 (.9، )ص(3429) العدد(. م9102 يناير 90 السبت)مطرد.  بشكل تنتشر االحتالل مقاطعة حركات: ( صحيفة فلسطين. قمصية2)



203 
 

 (1)العنوان الوسطي أو المتمركز  -90
 (90شكل رقم )  

 
 

 (2)العنوان المفرد   -99
 (99شكل رقم )

 

 
 

 (3) )المعتدل( العنوان الهرمي -93

 (93شكل رقم )

 

                                                           

 99 حداأل)طاولة واحدة وبرعاية روسية تركية إيرانية في األستانة غدا. ( صحيفة القدس. الحكومة السورية والفصائل المعارضة حول 1)
 (.9، )ص(02144) العدد(. م9102 يناير

 (.2، )ص(0422) العدد(. م9102 فبراير 2 االثنين)( صحيفة الرسالة. الحصار يوقف عجلة الصناعات البالستيكية. 2)
، (3211) العدد(. م9102 فبراير 02 السبت)( صحيفة فلسطين. األمم المتحدة تدعو إلى تهيئة الظروف الستئناف مفاوضات التسوية. 3)

 (.4)ص
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 (1)العنوان الهرمي )المعكوس(    -94

 (94شكل رقم )

 
 ( 2)العنوان المنطلق من اليمين )المنساب( )موحد البداية(  -92

 (92شكل رقم )

 
 (3)العنوان المنطلق من اليسار )المنساب( )موحد البداية(  -92

 (92شكل رقم )

 

                                                           

 (.3،)ص(3211) ، العدد(م9102 فبراير 02 السبت) ( صحيفة فلسطين. غريب: ترامب أقلق بـ"غموضه" أصدقاء )إسرائيل( في أمريكا.1)
 (.022ص) وعناصره فيه المؤثرة والعوامل ومبادئه اتجاهاته الصحفي اجاإلخر  (نجادات،2)
 (.022ص) وعناصره فيه المؤثرة والعوامل ومبادئه اتجاهاته الصحفي اإلخراج ( نجادات،3)
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 (1) العنوان المتدرج )المتسلل( -92
 (92)شكل رقم 

 
 (2)العنوان األجرد  -92

 (92شكل رقم )

 
 

 

 

 

                                                           

 (.022ص) وعناصره فيه المؤثرة والعوامل ومبادئه اتجاهاته الصحفي اإلخراج ( نجادات،1)
 (.00، )ص(3422) العدد(. م9102 يناير 92 السبت)منازل وانهيار سقف ملعب ومنزل.  2( صحيفة فلسطين. اندالع حرائق في 2)
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 (1) العنوان الجانبي )العنوان الثانوي المهيأ( )العنوان المهيأ( -92
 (92شكل رقم )  

 
 (2)العنوان العمودي  -31

 (31شكل رقم )

 
 (3)العنوان الثابت  -30

 (30شكل رقم )

 

                                                           

 (.021ص) وعناصره فيه المؤثرة والعوامل ومبادئه اتجاهاته الصحفي اإلخراج ( نجادات،1)
 (.9، )ص(02144) العدد(. م9102 يناير 99 األحد)( صحيفة القدس. البرغوثي: احتجاجات الداخل نضال باسل ضد العنصرية. 2)
 (.2، )ص(3421) العدد(. م9102 فبراير 2 األربعاء)( صحيفة فلسطين. نوافذ. 3)
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 أسماء المحكمين حسب الترتيب األبجدي :(1ملحق رقم )
 التوصيف السم م

أستاذ الصحافة المساعد في كلية اإلعالم  الدكتور أحمد الشقاقي  .0
 واالتصال في جامعة فلسطين.

 األستاذ الدكتور أحمد زارع  .9
وكيل كلية اإلعالم بجامعة أستاذ الصحافة و 

 مصر.-األزهر

 الدكتور السيد علي الناغي  .3
بقسم الصحافة بكلية أستاذ الصحافة المساعد 

 مصر.-بجامعة األزهراإلعالم 

 الدكتور أيمن أبو نقيرة  .4
أستاذ الصحافة المساعد في قسم الصحافة 

 واإلعالم بالجامعة اإلسالمية

 الدكتور طلعت عيسى  .2
 –قسم الصحافة واإلعالم أستاذ مشارك ورئيس 
 بغزة. اإلسالمية الجامعة

 األستاذ الدكتور عبد العظيم إبراهيم خضر  .2
م كلية اإلعالأستاذ اإلعالم بقسم الصحافة؛ في 

 مصر.-بجامعة األزهر

 الدكتور محمود خلوف  .2
-لجامعة العربية األمريكيةأستاذ مساعد في ا

 جنين.
 محاضر في قسم اإلعالم بالجامعة اإلسالمية. األستاذ مفيد أبو شمالة  .2
 اإلسالمية.محاضر في قسم اإلعالم بالجامعة  األستاذ منير أبو راس  .2

 الدكتور نبيل الطهراوي   .01
 ليةبك العامة العالقات قسم رئيسأستاذ مساعد و 

 اإلعالم بجامعة األقصى.
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 "المحررون " الستقصاء ( صحيفة3ملحق رقم )
 

 

 

 

 

 
 
 

 صحيفة استقصاء
 

 أخي الصحفي/ أختي الصحفية
 وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا 
 الصحف في العناوين تحرير في المؤثرة العواملحول صحيفة استقصاء نضع بين يديك 

 مهنية،ال والضغوط الذاتية، العوامل على التعرف ، بهدفاليومية: دراسة ميدانية الفلسطينية
لمهنية اوتكنولوجيا االتصال والقيم  واالنتماءات الجمهور وعوامل وتقاليده، وقيمه المجتمع وعوامل
 الفلسطينية اليومية. الصحف في العناوين أداء تحرير على

 
ومن أجل ذلك تّم إعداد صحيفة االستقصاء لخدمة ما تقّدم، لذا يرجى منكم التكّرم بوضع 

( أمام اإلجابة التي تتوافق مع وجهة نظركم، علًما أّن النتائج المترتبة عليها لن تستخدم Xإشارة )
 علمي.إاّل ألغراض البحث ال

 ولكم جزيل الشكر واالحترام على حسن تعاونكم
 

 الباحث: محمد سعيد أبو زايدة
 2533323221جّوال: 

 M.Abuzayda@hotmail.comايميل: 
 إشــراف: أ. د. جــواد راغــب الـدلـو

 
 

 هـ0341جمادي الثاني/ –م 7102/مارس 
 

 زةــغ – ةــالميــــــة اإلســـــــــامعـالج

 شئون البحث العلمي والدراسات العليا
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: السمات العاّمة:  أولا
 النوع: (1

 )  ( أنثى      )  ( ذكر  

 :العمر (2

 سنة 02سنة إلى أقل من  02)  ( من    سنة  02سنة إلى أقل من  22)  ( من 

 سنة فأكثر 02)  ( من    سنة  02سنة إلى أقل من  02)  ( من 

 المؤهل العلمي: (0

  )  ( دراسات عليا   )  ( بكالوريوس   فأقل )  ( دبلوم متوسط 

 الصحيفة: (0

 )  ( فلسطين  ( األيام)   )  ( الحياة الجديدة      )  ( القدس
 الخبرة في العمل: (0

 سنوات 12سنوات إلى أقل من  0)  ( من      سنوات 0)  ( أقل من 

 سنة فأكثر 10)  (    سنة 10سنوات إلى أقل من  12)  ( من 

 السكن: (6

 )  ( القدس " لضفة الغربيةالمحافظات الشمالية "ا)  (  "غزة المحافظات الجنوبية "قطاع)  ( 

 العوامل المؤثرة في تحرير العناوين الصحفية:ثانياا: 

 فيالخاصة بتأثير العوامل الذاتية  اآلتيةما مدى موافقتك على العبارات  .  7
 تحرير العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية؟

 موافق
 بشدة

 معارض محايد موافق
معارض 

 بشدة

      الها.الصحفية بأشك أعطتني دراستي الجامعية خبرة كافية في تحرير العناوين 7/1

      أسعى دوًما لمطالعة كل ما هو جديد بشأن العناوين. 7/2

      جعلني التدريب مبدًعا في تحرير العناوين. 7/0

      توفر صحيفتي فرص تدريب متكافئة في تحرير العناوين. 7/0

      أستفيد كثيًرا من الصحف األخرى في تحرير العناوين. 7/0

      تساعدني ثقافتي على التميّز في تحرير العناوين الصحفية. 7/6

      أشعر أثناء تحرير العناوين أنني أقوم بعمل مهم ونافع لي وللمجتمع. 7/7

      بداعي في تحرير العناوين.إتقف الظروف النفسية واالجتماعية عائقًا أمام  7/8

      مناسبة.يساعدني رئيس التحرير في تحرير عناوين  7/9

      تسهم عالقتي مع زمالئي في تحرير عناوين أكثر مهنية. 7/12
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الخاصة بتأثير العوامل التي تتصل  اآلتيةما مدى موافقتك على العبارات  .  8
 تحرير العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية؟ فيبطبيعة الرسالة 

 موافق
 بشدة

 معارض محايد موافق
معارض 

 بشدة

      أحرص على سالمة المعنى في تحرير العناوين. 8/1

      أراعي األهمية النسبية للمادة الصحفية عند تحرير العناوين. 8/2

      ى.الفنون األخر أكثر من بقيةأسعى إلبراز عناوين مواد التحقيقات الصحفية  8/0

      عدد كلماتها.أرى بأّن أقوى العناوين الصحفية هي التي تمتاز بقلّة  8/0

      ينعكس تأثري بأهمية الحدث على تحريري للعناوين الصحفية. 8/0

      أضع رأيي الشخصي أثناء تحرير عناوين المواد التفسيرية. 8/6

      أحرص على تنّوع العناوين وفًقا لألشكال الصحفية. 8/7

      الصحفية.تتأثر عناويني باآلراء الموجودة داخل الفنون  8/8

      مضمون الرسالة اإلعالمية.العناوين انسجامها مع  تحريرأحرص في  8/9

      ختلف باختالف موضوعاتها.يأدرك أّن تحرير العناوين  8/12
 

الخاصة بتأثير عوامل الجمهور في  اآلتيةما مدى موافقتك على العبارات  .  9
 قرارات محرري العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية؟

 موافق
 بشدة

 معارض محايد موافق
معارض 

 بشدة

      أسعى للتعّرف على خصائص جمهور الصحيفة لتحرير عناوين تناسبه. 9/1

      هم.تناسبأستعين بدراسات دورية تتصل بقّراء الصحيفة لتحرير عناوين  9/2

      أحرر عناوين تؤثّر في الجمهور وتقنعه بمضمون الرسالة اإلعالمية. 9/0

       استخدام أنواع مختلفة من العناوين لجذب الجمهور للصحفية.بأسعى للتجديد  9/0

      أشعر أّن الجمهور يتفاعل مع عناويني التي أحررها بشكل إيجابي. 9/0

9/6 
االعتبار الفروق الفردية لدى جمهور الصحيفة أثناء تحرير أضع في عين 

 العناوين.
     

      أحرر عناوين الموضوعات وفقًا لدرجة ثقافة الجمهور. 9/7

      أراعي في تحريري للعناوين تخصصات الجمهور المستهدف. 9/8

      أسعى لتحرير عناوين الموضوعات التي تخاطب عاطفة الجمهور. 9/9

      يتأثر تحريري للعناوين بأمزجة الجمهور المستهدف. 9/12
 

الخاصة بتأثير االنتماءات والجماعات  اآلتيةما مدى موافقتك على العبارات  .  12
 تحرير العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية؟ فيالمرجعية 

 موافق
 بشدة

 معارض محايد موافق
معارض 

 بشدة

      للصحيفة أثناء تحرير عناوين الموضوعات التي أعدّها.أشعر باالنتماء  12/1

      لعناوين.تحريري ليؤثّر انتمائي السياسي في طريقة  12/2

      تنعكس اهتماماتي التي أؤمن بها على أدائي في تحرير العناوين الصحفية. 12/0

      أجتهد لتحرير عناوين مثيرة لموضوعات الجماعة التي أنتمي لها. 12/0

      أحرر العناوين الصحفية بما يتناسب مع أهدافي. 12/0

      أهتم بتحرير عناوين المواد الصحفية التي تتناول الجماعة التي أنتمي إليها. 12/6

12/7 
أحرص على الحقيقية في تحرير العناوين ولو كان ذلك على حساب 

 الجماعة التي أنتمي إليها.
     

      أكثر جاذبية للموضوعات التي تتوافق مع انتمائي.أحرر عناوين  12/8

      أسعى لتحرير عناوين تظهر تماسك الجماعة التي أنتمي إليها. 12/9

      أتلقى تعليمات من الجماعات التي أنتمي لها حول العناوين التي أحررها. 12/12
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الخاصة بتأثير الضغوط المهنية  اآلتيةما مدى موافقتك على العبارات  .  11
 تحرير العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية؟ فيوعالقات العمل 

 موافق
 بشدة

 معارض محايد موافق
معارض 

 بشدة

      يؤثر الطابع األيديولوجي للصحيفة على تحريري للعناوين. 11/1

      .العناوينيفرض قانون المطبوعات الفلسطيني قيودًا على تحرير بعض  11/2

      يؤثّر المناخ السياسي السائد سلبًا على تحريري العناوين الصحفية. 11/0

      أختار عناوين تناسب رؤية رؤسائي في العمل بغض النظر عن قناعاتي. 11/0

      تفرض الصحيفة رقابة على جميع العناوين التي أحررها. 11/0

      بتحرير عناوين ذات طابع معين.تلزمني السياسة التحريرية  11/6

      تفتقر السياسة التحريرية في الصحيفة للوضوح في تحرير العناوين. 11/7

      أتشاور مع زمالئي عند تحرير بعض العناوين. 11/8

11/9 
أعيد تحرير بعض العناوين أكثر من مّرة بسبب قرارات مفاجئة من إدارة 

 الصحيفة.
     

      من الصحف األخرى في تحرير العناوين. أستفيد 11/12
 

الخاصة بتأثير قيم المجتمع وتقاليده  اآلتيةما مدى موافقتك على العبارات  .  12
 تحرير العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية؟ في

 موافق
 بشدة

 معارض محايد موافق
معارض 

 بشدة

      تحرير عناوين الموضوعات.يؤثّر النظام االجتماعي الذي أنتمي له على  12/1

      أحافظ على القيم الثقافية واالجتماعية أثناء تحرير العناوين الصحفية. 12/2

      تحرير العناوين المحافظة على القيم السائدة في المجتمع. علىأحرص  12/0

      شخصيات ترمز إلى أسس وتقاليد المجتمع. تنال منأرفض تحرير عناوين  12/0

      أحاول االستفادة من التراث الوطني في تحرير عناويني. 12/0

      تحرير عناوين تؤثر على الروابط االجتماعية للشعب الفلسطيني. أرفض 12/6

12/7 
أحرص على تحرير عناوين الموضوعات التي تعمل على تقوية قيم 

 المجتمع.
     

      العادات والتقاليد.أراعي عند تحرير العناوين توافقها مع  12/8

      أراعي في تحرير العناوين استخدام المصطلحات السائدة في المجتمع. 12/9

12/12 
م مع قي ىعلى إظهار السلوكيات التي تتناف أحرص أثناء تحرير العناوين

 المجتمع لتجنبها.
     

 

الخاصة بتأثير استخدام الصحفيين  اآلتيةما مدى موافقتك على العبارات  .  10
 للتكنولوجيا في تحرير العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية؟

 موافق
 بشدة

 معارض محايد موافق
معارض 

 بشدة

      األخطاء اللغوية في تحرير العناوين.من التكنولوجيا  تقلل 10/1

      العناوين. الرجوع للمصادر للتأكد من دقّةعلى ساعدتني التكنولوجيا  10/2

10/0 
عناوين الصحف تحرير أفضل لالطالع على  االتكنولوجيا فرصً  توفر لي

 األخرى. 
     

      عززت التكنولوجيا من مهاراتي في تحرير العناوين الصحفية. 10/0

      التكنولوجيا في تدعيم عناويني بمعلومات صحفية. تسهم 10/0

      التعرف على مدى مناسبة المساحة لحجم العناوين.أفادتني التكنولوجيا في  10/6

      التكنولوجيا الوقت في تحرير العناوين الصحفية. اختصرت 10/7

      سهلت التكنولوجيا التفاهم مع المسؤولين عند تحرير العناوين. 10/8

      أثّرت التكنولوجيا معرفًيا في تحرير العناوين. 10/9

10/12 
التكنولوجيا على التأكد من األسماء والمصطلحات الواردة في ساعدت 
 العناوين.
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 :أهّم القيم المهنية والصعوبات والمقترحاتا: لثا ثا
ما أهم القيم المهنية التي ينبغي أن يتحلّى بها الصحفيون عند تحرير العناوين في الصحف الفلسطينية  .10

 اليومية؟

 ( أمام اإلجابة التي تجدها مناسبةXإجابة بوضع عالمة ) ** مالحظة: يمكن اختيار أكثر من

 )   ( في تحرير العناوين المهنيةاالعتماد على مبدأ  (03/0

 )   ( عرض وجهات النظر بتوازن أثناء تحرير العناوين (03/7

 )   ( اوينـالحرص على تحّري صدق المعلومة قبل تحرير العن (03/4

 )   ( ةـالعناوين من مصادر موثوقأن يكون اقتباس  (03/3

 )   ( ةـااللتزام باألمانة في نقل المعلومة أثناء تحرير العناوين الصحفي (03/0

 )   ( حماية مصادر المعلومات السرية (03/6

 )   ( مراعاة عدم تناقض العناوين مع قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني (03/2

 )   ( ةـاالجتماعية أثناء تحرير العناوين الصحفيالتحلّي بالمسؤولية  (03/1

 )   ( .نـمراعاة الدقّة في تحرير العناوي (03/9

 )   ( .أحرر العناوين الصحفية بتجّرد تام دون إدخال المصالح الشخصية (03/01

 (   )      .أخرى، أذكر ............................................................. (03/00

 

 ما أهّم الصعوبات التي يواجهها الصحفيون عند تحرير العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية؟ .10

 ( أمام اإلجابة التي تجدها مناسبةX** مالحظة: يمكن اختيار أكثر من إجابة بوضع عالمة )

 )   ( بعض العناوينقيود يفرضها قانون المطبوعات الفلسطيني على  (10/1
 )   ( يفرضها رؤساء التحرير على الصحفيين أثناء تحرير العناوين.قيود  (10/2
 )   ( عدم تعاون المسؤولين ورؤساء التحرير مع الصحفيين أثناء تحرير العناوين. (10/0
 )   ( .نمط ملكية الصحيفة (10/0
 )   ( للصحيفة. السياسة التحريرية (10/0
 )   ( الصحفي. تكبّلالقيود االجتماعية )عادات وتقاليد(  (10/6
 .         )   (افتقار الصحيفة لرجع الصدى لمعرفة ردود فعل جمهورها عن العناوين التي أحررها (10/7
 )   ( تغليب الصحيفة الجوانب الحزبية على الجوانب المهنية أثناء تحرير العناوين. (10/8
 )   ( المعايير المهنية الصحيحة لتحرير العناوين.عدم معرفة  (10/9
 )   ( يمثّل ضيق الوقت عقبة تحول دون اإلبداع في تحرير العناوين (10/12
 )   ( إلى تحرير عناوين تقليدية. الصحيفةميل  (10/11
 )   ( .الذين يحررون عناوين جيدةضعف الحوافز المقدمة للصحفيين  (10/12
 )   ( لحصيلة لغوية تساعدني في تحرير عناوين مناسبة.االفتقار  (10/10
 )   ( .....................................................أخرى، أذكر.................. (10/10

 

 

 ؟اليومية تحرير العناوين في الصحف الفلسطينية تحسين ما أهم المقترحات التي يمكن أن تسهم في .16

 ( أمام اإلجابة التي تجدها مناسبةXاختيار أكثر من إجابة بوضع عالمة )** مالحظة: يمكن 

 )  ( االلتزام بالدقة في تحرير العناوين. (16/1
 )  ( تحرير العناوين مراعاة المهنية في (16/2
 )  ( العمل في مؤسسة إعالمية تتناسب مع اتجاهاتي الفكرية. (16/0
 )  ( تحرير العناوين. االلتزام بأخالقيات المهنة في (16/0
 )  ( إعداد برامج تدريبية لتطوير قدرات الصحفيين في تحرير العناوين. (16/0
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 )  ( تخصيص محرر صحفي لتحرير العناوين. (16/6
 )  ( عناوين إبداعية.يحرر  حتىمحرر لتوفير الوقت المناسب ل (16/7
 )  ( تنّظم عمل الصحيفة في تحرير العناوين.اإلعالن عن محددات واضحة للسياسة التحريرية  (16/8
 )  ( تجديد الصحيفة لعناوينها في كّل عدد وعدم االعتماد على الروتين. (16/9
 )  ( .لصحفي حال مساءلتهللمحرر ا توفير بيئة آمنة تكفل الحماية (16/12
 )  ( إعداد دراسات للتعرف على تفضيالت الجمهور للعناوين. (16/11
 )  ( تدريب الصحفيين على التعامل مع األدوات التكنولوجية الحديثة. (16/12
 )  ( العناوين. تحريرتجارب صحف عريقة في  االستفادة من (16/10
 )  ( زيادة الحصيلة اللغوية والثقافية للمحررين. (16/10
 )  ( وضع نظام أفضل للحوافز والمكافآت لتحرير العناوين اإلبداعية. (16/10
 )  ( أخرى، أذكر..................................................................................... (16/16

 

 

 ُشكراا لُحسن تعاونكم
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 "المخرجون " الستقصاء ( صحيفة4ملحق رقم )
 

 

 

 

 

 
 
 

 صحيفة استقصاء
 

 أخي الصحفي/ أختي الصحفية
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

العوامل المؤثرة في إخراج العناوين في الصحف نضع بين يديك صحيفة استقصاء حول 
، بهدف التعرف على العوامل الذاتية، والضغوط المهنية، الفلسطينية اليومية: دراسة ميدانية

وعوامل المجتمع وقيمه وتقاليده، وعوامل الجمهور واالنتماءات وتكنولوجيا االتصال والقيم المهنية 
 على أداء إخراج العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية.

 
ومن أجل ذلك تّم إعداد صحيفة االستقصاء لخدمة ما تقّدم، لذا يرجى منكم التكّرم بوضع 

تتوافق مع وجهة نظركم، علًما أّن النتائج المترتبة عليها لن تستخدم ( أمام اإلجابة التي Xإشارة )
 إاّل ألغراض البحث العلمي.
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: السمات العاّمة:  أولا
 النوع: (7

 )  ( أنثى      )  ( ذكر  

 :العمر (8

 سنة 02سنة إلى أقل من  02)  ( من    سنة  02سنة إلى أقل من  22)  ( من 

 سنة فأكثر 02)  ( من    سنة  02سنة إلى أقل من  02)  ( من 

 المؤهل العلمي: (9

  )  ( دراسات عليا   )  ( بكالوريوس  )  ( دبلوم متوسط  فأقل 

 الصحيفة: (12

 )  ( فلسطين  )  ( األيام )  ( الحياة الجديدة      )  ( القدس
 الخبرة في العمل: (11

 سنوات 12سنوات إلى أقل من  0)  ( من      سنوات 0)  ( أقل من 

 سنة فأكثر 10)  (    سنة 10سنوات إلى أقل من  12)  ( من 

 السكن: (12

  )  ( القدس  " لضفة الغربيةالمحافظات الشمالية "ا)  (  "غزة فظات الجنوبية "قطاعالمحا)  ( 
 

 ثانياا: العوامل المؤثرة في إخراج العناوين الصحفية:

 فيالخاصة بتأثير العوامل الذاتية  اآلتيةما مدى موافقتك على العبارات  .  7
 إخراج العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية؟

 موافق
 بشدة

 معارض محايد موافق
معارض 

 بشدة

      أعطتني دراستي الجامعية خبرة كافية في إخراج العناوين الصحفية بأشكالها. 7/1

      أسعى دوًما للتعرف على كل ما هو جديد في إخراج العناوين. 7/2

      جعلني التدريب مبدًعا في إخراج العناوين. 7/0

      متكافئة في إخراج العناوين. توفر صحيفتي فرص تدريب 7/0

      أستفيد كثيًرا من أساليب إخراج العناوين في الصحف األخرى. 7/0

      يكسبني عملي في إخراج العناوين االحترام والتقدير. 7/6

      أشعر أثناء إخراج العناوين أنني أقوم بعمل مهم ونافع لي وللمجتمع. 7/7

      بداعي في إخراج العناوين.إتقف الظروف النفسية واالجتماعية عائقًا أمام  7/8

      تسهم عالقتي مع زمالئي في إخراج أفضل للعناوين. 7/9

      يساعدني سكرتير التحرير في إخراج مناسب للعناوين. 7/12
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الخاصة بتأثير العوامل التي تتصل  اآلتيةما مدى موافقتك على العبارات  .  8
 إخراج العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية؟ فيبطبيعة الرسالة 

 موافق
 بشدة

 معارض محايد موافق
معارض 

 بشدة

      أحرص على سالمة المعنى في إخراج العناوين. 8/1

      أراعي األهمية النسبية للمادة الصحفية عند إخراج العناوين. 8/2

      ى.الفنون األخر أكثر من بقيةأسعى إلبراز عناوين مواد التحقيقات الصحفية  8/0

      أرى بأّن أقوى العناوين الصحفية هي التي تمتاز بالبساطة في اإلخراج. 8/0

      ينعكس تأثري بأهمية الحدث على إخراجي للعناوين الصحفية. 8/0

      تبعًا لنوع الفن التحريري.يختلف إخراجي للعناوين الصحفية  8/6

      يتأثر إخراجي للعناوين باآلراء الموجودة داخل الفنون الصحفية. 8/7

      مضمون الرسالة اإلعالمية.أحرص في إخراج العناوين انسجامها مع  8/8

      ختلف باختالف موضوعاتها.يالعناوين  إخراجأدرك أّن  8/9
 

الخاصة بتأثير عوامل الجمهور في  اآلتيةما مدى موافقتك على العبارات  .  9
 قرارات مخرجي العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية؟

 موافق
 بشدة

 معارض محايد موافق
معارض 

 بشدة

      أسعى للتعّرف على خصائص جمهور الصحيفة إلخراج عناوين تناسبه. 9/1

      بقّراء الصحيفة إلخراج عناوين تناسبهم. أستعين بدراسات دورية تتصل 9/2

      أخرج عناوين تؤثّر في الجمهور وتقنعه بمضمون الرسالة اإلعالمية. 9/0

      استخدام أنواع مختلفة من العناوين لجذب الجمهور للصحفية.بأسعى للتجديد  9/0

      إيجابي.أشعر أّن الجمهور يتفاعل مع عناويني التي أخرجها بشكل  9/0

9/6 
أضع في عين االعتبار الفروق الفردية لدى جمهور الصحيفة أثناء إخراج 

 العناوين.
     

      أخرج عناوين الموضوعات وفقًا لدرجة ثقافة الجمهور. 9/7

      أراعي في إخراجي للعناوين تخصصات الجمهور المستهدف. 9/8

      تخاطب عاطفة الجمهور.أسعى إلخراج عناوين الموضوعات التي  9/9

      يتأثر إخراجي للعناوين بأمزجة الجمهور المستهدف. 9/12
 

الخاصة بتأثير االنتماءات  اآلتيةما مدى موافقتك على العبارات  .  12
 إخراج العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية؟ فيوالجماعات المرجعية 

 موافق
 بشدة

 معارض محايد موافق
معارض 

 بشدة

      أشعر باالنتماء للصحيفة أثناء إخراج عناوين موضوعاتها. 12/1

      لعناوين.إخراجي ليؤثّر انتمائي السياسي في طريقة  12/2

      تنعكس اهتماماتي التي أؤمن بها على أدائي في إخراج العناوين الصحفية. 12/0

      التي أنتمي لها.أجتهد إلخراج عناوين مثيرة لموضوعات الجماعة  12/0

      أخرج العناوين الصحفية بما يتناسب مع أهدافي. 12/0

12/6 
أهتم بإخراج عناوين المواد الصحفية التي تتناول الجماعة التي أنتمي 

 إليها.
     

12/7 
أحرص على الحقيقية في إخراج العناوين ولو كان ذلك على حساب 

 الجماعة التي أنتمي إليها.
     

12/8 
الجماعة التي  موضوعاتأتفاعل عقليًا وعاطفيًا أثناء إخراج العناوين مع 

 أنتمي لها.
     

      أسعى إلخراج عناوين تظهر تماسك الجماعة التي أنتمي إليها. 12/9

      أتلقى تعليمات من الجماعات التي أنتمي لها قبل إخراج العناوين. 12/12
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الخاصة بتأثير الضغوط المهنية  اآلتيةما مدى موافقتك على العبارات  .  11
 إخراج العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية؟ فيوعالقات العمل 

 موافق
 بشدة

 معارض محايد موافق
معارض 

 بشدة

      يؤثر الطابع األيديولوجي للصحيفة على إخراجي للعناوين. 11/1

      الفلسطيني قيودًا على إخراج بعض العناوين.يفرض قانون المطبوعات  11/2

      يؤثّر المناخ السياسي السائد سلبًا على إخراج العناوين الصحفية. 11/0

      أخرج عناوين تناسب رؤية رؤسائي في العمل بغض النظر عن قناعاتي. 11/0

      تفرض الصحيفة رقابة على جميع العناوين التي أخرجها. 11/0

      تلزمني السياسة التحريرية بإخراج عناوين ذات طابع معين. 11/6

      تفتقر السياسة التحريرية في الصحيفة للوضوح في إخراج العناوين. 11/7

      أتشاور مع زمالئي عند إخراج بعض العناوين. 11/8

11/9 
إدارة أعيد إخراج بعض العناوين أكثر من مّرة بسبب قرارات مفاجئة من 

 الصحيفة.
     

      أستفيد من الصحف األخرى في إخراج العناوين. 11/12
 

الخاصة بتأثير قيم المجتمع وتقاليده  اآلتيةما مدى موافقتك على العبارات  .  12
 إخراج العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية؟ في

 موافق
 بشدة

 معارض محايد موافق
معارض 

 بشدة

      النظام االجتماعي الذي أنتمي له على إخراج عناوين الموضوعات.يؤثّر  12/1

12/2 
ج عناوين الموضوعات التي تحافظ على القيم الثقافية اخرهتم بإأ

 واالجتماعية.
     

      إخراج العناوين المحافظة على القيم السائدة في المجتمع. علىأحرص  12/0

      شخصيات ترمز إلى أسس وتقاليد المجتمع. تنال منعناوين ال أبرز  12/0

      أحاول االستفادة من التراث الوطني في إخراج عناويني. 12/0

      إخراج عناوين تؤثر على الروابط االجتماعية للشعب الفلسطيني. أرفض 12/6

12/7 
أحرص على إخراج عناوين الموضوعات التي تعمل على تقوية قيم 

 المجتمع.
     

      أراعي عند إخراج العناوين توافقها مع العادات والتقاليد. 12/8

12/9 
تي تظهر السلوكيات التي ال أحرص على إخراج عناوين الموضوعات ال

 مع قيم المجتمع. ىتتناف
     

      تؤثر الظروف المجتمعية على إخراجي للعناوين. 12/12
 

الخاصة بتأثير استخدام الصحفيين  اآلتيةما مدى موافقتك على العبارات  .  10
 للتكنولوجيا في إخراج العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية؟

 موافق
 بشدة

 معارض محايد موافق
معارض 

 بشدة

      األخطاء في إخراج العناوين.من التكنولوجيا  تقلل 10/1

10/2 
ن التي العناويتساعد التكنولوجيا بالتواصل مع سكرتير التحرير قبل اعتماد 

 أخرجها.
     

10/0 
عناوين الصحف  إخراج أفضل لالطالع على االتكنولوجيا فرصً لي  توفر

 األخرى. 
     

      عززت التكنولوجيا من مهاراتي في إخراج العناوين الصحفية. 10/0

      أفادتني التكنولوجيا في التعرف على مدى مناسبة المساحة لحجم العناوين. 10/0

      التكنولوجيا الوقت في إخراج العناوين الصحفية. اختصرت 10/6

      ساعدتني التكنولوجيا في إعداد تصاميم إبداعية للعناوين. 10/7

10/8 
ي فأشكال حروف متنوعة تستطيع الصحف بفضل التكنولوجيا استخدام 

 ها.برازإإخراج العناوين بهدف 
     

10/9 
التكنولوجيا استخدام األلوان بشكل دقيق أثناء إخراج العناوين  تتيح

 الصحفية.
     

      سهلت التكنولوجيا عملية جمع العناوين باألحجام المناسبة. 10/12
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 :أهّم القيم المهنية والصعوبات والمقترحاتا: لثا ثا
العناوين في الصحف الفلسطينية  ما أهم القيم المهنية التي ينبغي أن يتحلّى بها الصحفيون عند إخراج .17

 اليومية؟

 ( أمام اإلجابة التي تجدها مناسبةX** مالحظة: يمكن اختيار أكثر من إجابة بوضع عالمة )

 )   ( العناوين إخراج في المهنية مبدأ على االعتماد (03/0

 )   ( الصحفية العناوين إخراج أثناء بتوازن النظر وجهات عرض (03/7

 )   ( الصحفيـة العناوين إخراج أثناء المعلومة نقل في باألمانة االلتزام (03/4

 )   ( الفلسطيني والنشر المطبوعات قانون مع العناوين تناقض عدم مراعاة (03/3

 )   ( الصحفيـة العناوين إخراج أثناء االجتماعية بالمسؤولية التحلّي (03/0

 )   ( العناويـن إخراج في الدقّة مراعاة (03/6

 )   ( الصحفية العناويـن إخراج أثناء اإلثارة عن البُعد (03/2

 )   (      .أخرى، أذكر ............................................................. (03/1
 

 

 الصحفيون عند إخراج العناوين في الصحف الفلسطينية اليومية؟ ما أهّم الصعوبات التي يواجهها .18

 ( أمام اإلجابة التي تجدها مناسبةX** مالحظة: يمكن اختيار أكثر من إجابة بوضع عالمة )

 )   ( بعض العناوينقيود يفرضها قانون المطبوعات الفلسطيني على  (10/1
 )   ( أثناء إخراج العناوين.قيود يفرضها سكرتير التحرير على الصحفيين  (10/2
 )   ( عدم تعاون المسؤولين وسكرتير التحرير مع الصحفيين أثناء إخراج العناوين. (10/0
 )   ( .نمط ملكية الصحيفة (10/0
 )   ( للصحيفة. السياسة التحريرية (10/0
 )   ( الصحفي. تكبّلالقيود االجتماعية )عادات وتقاليد(  (10/6
 )   ( افتقار الصحيفة لرجع الصدى لمعرفة ردود فعل جمهورها عن العناوين التي أخرجها. (10/7
 )   ( تغليب الصحيفة الجوانب الحزبية على الجوانب المهنية أثناء إخراج العناوين. (10/8
 )   ( عدم معرفة المعايير المهنية الصحيحة إلخراج العناوين. (10/9
 )   ( عقبة تحول دون اإلبداع في إخراج العناوينيمثّل ضيق الوقت  (10/12
 )   ( إلى إخراج عناوين تقليدية. الصحيفةميل  (10/11
 )   ( .للصحفيين الذين يخرجون عناوين جيدةضعف الحوافز المقدمة  (10/12
 )   ( تدفعني المصلحة الشخصية أحيانًا لعدم اإلجادة في إخراج العناوين. (10/10
 )   ( أعاني من عدم توافر تقنيات حديثة تساعدني على اإلبداع في إخراج العناوين. (10/10
 )   ( أعاني من ضعف ثقة الجمهور بالعناوين التي أخرجها. (10/10
 )   ( ..................أخرى، أذكر.......................................................... (10/16

 

 

 ؟اليومية إخراج العناوين في الصحف الفلسطينيةتحسين ما أهم المقترحات التي يمكن أن تسهم في  .19

 ( أمام اإلجابة التي تجدها مناسبةX** مالحظة: يمكن اختيار أكثر من إجابة بوضع عالمة )

 )  ( االلتزام بالدقة في إخراج العناوين. (16/1
 )  ( العناوين إخراج مراعاة المهنية في (16/2
 )  ( العمل في مؤسسة إعالمية تتناسب مع اتجاهاتي الفكرية. (16/0
 )  ( االلتزام بأخالقيات المهنة في إخراج العناوين. (16/0
 )  ( إعداد برامج تدريبية لتطوير قدرات الصحفيين في إخراج العناوين. (16/0
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 )  ( تخصيص مخرج صحفي إلخراج العناوين. (16/6
 )  ( يخرج عناوين إبداعية.للمخرج حتى توفير الوقت المناسب  (16/7
 )  ( ن.ـاإلعالن عن محددات واضحة للسياسة التحريرية تنّظم عمل الصحيفة في إخراج العناوي (16/8
 )  ( تجديد الصحيفة لعناوينها في كّل عدد وعدم االعتماد على الروتين. (16/9
 )  ( .لصحفي حال مساءلتهللمخرج ا الحمايةتوفير بيئة آمنة تكفل  (16/12
 )  ( إعداد دراسات للتعرف على تفضيالت الجمهور للعناوين. (16/11
 )  ( تدريب الصحفيين على التعامل مع األدوات التكنولوجية الحديثة. (16/12
 )  ( تجارب صحف عريقة في إخراج العناوين. االستفادة من (16/10
 )  ( أفضل للحوافز والمكافآت إلخراج العناوين اإلبداعية.وضع نظام  (16/10
 )  ( أخرى، أذكر................................................................................ (16/10

 

 

 

 ُشكراا لُحسن تعاونكم
 

 


