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 ْاإِلىَدْاءُ 
إط بشػػػ،رؾ       كط بطبػػػب الالهػػػعر إط بطع وػػػؾ       كط وطبػػػب ال  ظػػػعت إط إلهػػػ  ط بطبػػػب ال بػػػؿ 

 بذ،رؾ       كط وطبب اآلخرة إط بعفكؾ        كط وطبب الجالة إط برؤبوؾ.
"سػيدنا إلى مف ب غ الرسعلة       كأدل األمعالػة كالحػا األمػة        إلػى البػ  الر مػة كالػكر العػعلمبف   

 مـ"محمد صؿ اهلل عميو كس
إلػػى مػػف أ مػػؿ         إلػػى مػػف   مالػػ  العطػػعن بػػدكف االوظػػعر     إلػػى مػػف ،  ػػا اي بعلهببػػة كالك ػػعر   

     هع بعد طػكؿ االوظػعر  فأرجك مف اي أف بمد ف   مرؾ لورل ثمعران  د  عف  طع     أسما ب،ؿ افوخعر  
لى األبد    كسوبق  ، معوؾ الجكـ أهودم بهع البكـ كف  الغد  كا 

 العزيز" "كالدم
إلػػػػى مف،ػػػػ  فػػػػ  ال بػػػػعة         إلػػػػى معالػػػػى ال ػػػػب كال الػػػػعف كالوفػػػػعال         إلػػػػى بسػػػػمة ال بػػػػعة كسػػػػر 

 الكجكد       إلى مف ،عف د عئهع سر الجع   ك العالهع ب سـ جرا   إلى أغ ى ال بعبب  
 "أمي الحبيبة"
ع وزاؿ مػرافقوهـ لػ   وػى ف  بدابعو         كسعركا مع  الدرب خطكة بخطكة       كم كال إلى مف رافق

     اآلف       إلى شمعة موقدة والبر ظ مة  بعو 
 غادة"ك مزنة، ك مريـ، ك "أخكاتي مي كأسرتيا الكريمة، 

إلى رفقعن درب  ف  هذه ال بػعة        مع،ػـ أ،ػكف أالػع كدكال،ػـ أ،ػكف مثػؿ أم شػ ن       إلػى مػف أرل 
 الوفعؤؿ بعبالهـ كالسععدة ف  ابوسعموهـ  

 ، رسمي" كأسرتو الكريمة ، حسف كأسرتو الكريمة حمد"إخكاني م
إلى مف و  ك بعإلخعن       كومبزكا بعلكفعن كالعطعن        إلى بالػعبب  الحػدؽ الحػعف  إلػى مػف معهػـ 

حعدت       كبرفقوهـ ف  دركب ال بعة سرت       إلى مف ،ػعالكا معػ    ػى طربػؽ الالجػعح كالخبػر       
  مكال  أف ط أضبعهـ  إلى مف  رفت ،بؼ أجدهـ ك 
 غادة"" صديقاتي إجالؿ، كأمينة، 

 
 
 الباحثة



 ب

 

 شكره كتقديره 
" ،ف  علمعن       فإف لـ وسوط  ف،ف موع معن        فإف لـ وسوط  فأ ب الع معن       فإف لـ وسػوط  

 فف وبغضهـ"

 مػا الوػ  مػف بعد مسبرة ب ث كجهد كاجوهعد و،  ت بإالجعز هذا الب ث  ال مد اي  ػز كجػؿ   ػى الع
بهػع   بالػع فهػك الع ػ  القػدبر  ،مػع ط بسػعال  إط أوقػدـ بعلشػ،ر كاطموالػعف إلػى حػع ب الق ػب ال،ببػر 

 رفعالػػعن بوفضػػ ا بعإلشػػراؼ   ػػى رسػػعلو  كو،رمػػا   ػػ    الػػدكتكر أحمػػد عرابػػي التػػرؾكالػػركح الحػػعبرة 
 بك وا كجهده ك  ما كموعبعوا ل  طكاؿ مر  ة هذه الرسعلة.

 فمػف لمػع بػذلكه   ،ػؿه بعسػما كلقبػا أرفػ  مقػعـ أسػعوذو  األجػفن فػ  برالػعمج المعجسػوبر كط بفكوال  أف
مػػع اسػػوطعت مػػف الع ػػـ كالمعرفػػة كالحػػبر كاألالػػعة طػػكاؿ ر  وػػ  فػػ  برالػػعمج مىعػػبًف ،ػػؿ مػػالهـ اله ػػتي 

 المعجسوبر.
  د. ماجػػد تربػػاف"  كد. طمعػػت عيسػػى"،مػػع أوقػػدـ بعلشػػ،ر كالوقػػدبر أل ضػػعن لجالػػة مالع شػػة الخطػػة  

الػذبف ،ػعف لهػـ  "د. حسػيف الفالحػي"كاخػص بعلػذ،ر كالعػراؽ     كالضفة الغرببةكالم ،مبف مف غزة
الفضػػػؿ فػػػ  و ،ػػػبـ أداوػػػ  الدراسػػػة  كأل ضػػػعن المالع شػػػة الالهعبػػػة   ػػػى وفضػػػ هـ بقبػػػكؿ مالع شػػػة هػػػذه 

 الرسعلة كال ،ـ   بهع بوقدبـ المف ظعت القبمة الو  مف شأالهع إثراؤهع.
 عالكا  كالعن لالع ف  ب ثالع هذا كالكران بض ن الظ مة الو  ،عالت وقؼ أ بعالعن ف   كالش،ر مكحكؿ ل ذبف،

طربقالػػع  كل،ػػؿ مػػف زر ػػكا الوفػػعؤؿ فػػ  دربالػػع ك ػػدمكا لالػػع المسػػع دات كالوسػػهبفت كالمع كمػػعت  ف هػػـ 
 ،ؿ الش،ر كالوقدبر.  مال

ا   معن العفععن  كبسهؿ كخوعمعن أسعؿ اي الع   القدبر أف ب،كف هذا العمؿ خعلحعي لكجها  كأف بجع 
 ل  با طربقعن إلى الجالة.
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 ِبِسِه اهلِل الرَِّحَنِن الرَِّحِيِه

 

 :تعاىل قال

َوَلَكِد َمّلّناُكِه ِفي اِلَأِرِض َوَجَعِلَنا َلُلِه ﴿

 ﴾ِفيَها َمَعاِيَش َقِليّلا َما َتِشُلُروَن

 

 ألعرافا] 
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 ُممَّخص الدراسة
إلى رحد كا   مج ة السععدة الف سطبالبة مف  بث المضمكف كالش،ؿ   تيدؼ ىذه الدِّراسة

كالوعرؼ   ى طببعة القضعبع كالمكضك عت الو  وهوـ بهع  كاألسعلبب الو  اوبعوهع ف  والعكؿ 
الح فبة الو  ور،ز   بهع  المكضك عت  كالمحعدر اإل فمبة كاألكلبة الو  ا ومدت   بهع  كاألش،عؿ 

األسعلبب الموبعة ف  وحمبمهع  كرحد أهـ  العحر اإلبراز المسوخدمة  ك،ذلؾ الوعرؼ   ى أدان ك 
كمكا ؼ القعئمبف بعطوحعؿ ف  هذه المج ة  كالعكامؿ الو  أثرت ف  وش،بؿ السبعسعت الو ربربة 

 الموبعة فبهع.
مالهجبف همع: مالهج  ت البع ثةطعرهع اسوخدممف الب كث الكحفبة  كف  إ كُتعد ىذه الدِّراسة

المسا اإل فم  مف خفؿ اسوخداـ أس كب  و  بؿ المضمكف كمسا أسعلبب الممعرسة اإل فمبة  
كمالهج العف عت الموبعدلة مف خفؿ اسوخداـ أس كب دراسة ال علة  كوـ جم  الببعالعت  ف طربؽ أداو  

مع اسوخدمت البع ثة الظربو  "األجالدة" ك"القعئـ اسومعرة و  بؿ المضمكف كح بفة اطسوقحعن  ،
 بعطوحعؿ".

ـ 2003لدراسة  ف  الفورة الزمالبة مف معرسا مجوم مج ة السععدة الف سطبالبة كاختارت الباحثة 
(  ددان بإوبعع أس كب القر ة  كوـ اخوبعر ثفثة 43ـ بعسوخداـ  بالة  شكائبة  كامهع)2017ك وى معرس

ح بفة اطسوقحعن   ى  بالة  أجربتـ وـ اخوبعر مفردة كا د  ك 2017عن  عـأ داد مف ،ؿ  عـ بعسوثال
  بعوبعع أس كب مج ة السععدة( مفردةن مف ال،يوعب كالم رربف كالمحع فبف الععم بف ف  37 كامهع )

 المسا الشعمؿ.
 السععدةوحدر اهومعـ مج ة كخمصت الدِّراسة التحميمية إلى مجمكعة مف النتائج أبرزىا: 

%(  ف   بف وحدرت فئة "مشع،ؿ اجومع بة" مف ببف 26.1ضعبع اطجومع بة" بالسبة )"بعلق
(  %19.4%(  كجعن المقعؿ العمكدم ف  مقدمة األش،عؿ الح فبة بالسبة )64.9المكضك عت بالسبة )

%(  أمع 31.8ك ظ  أس كب "الحكرة أرضبة ل الص" ف  مقدمة أسعلبب الحف عت المووعبعة بالسبة )
كخمصت  %(.79.8الفال " ف  مقدمة أسعلبب وحمبـ الحف عت الداخ بة بالسبة ) أس كب "الوعببر

%( مف القعئمبف بعطوحعؿ كجكد 81.1بشبر )الدِّراسة الميدانية إلى مجمكعة مف النتائج أبرزىا: 
هب، بة إداربة كاض ة بعلمج ة  كجعنت وعدد مهعـ العمؿ ك دـ والعسب الدخؿ ف  المروبة األكلى ،أبرز 

 .%(19.4الو  وكاجا القعئمبف بعطوحعؿ كبالسبة )الضغكط 
ضركرة اطبوععد  ف الشر المكضك عت  كقدمت الدِّراسة مجمكعة مف التكصيات، مف أبرزىا:

بدكف محدر  كاطهومعـ بعألش،عؿ الوفسبربة بش،ؿ أ،بر  كالعمؿ   ى ابجعد محدر ومكبؿ دائـ ل مج ة  
 .لهـكاسوقطعب ط بة اإل فـ الجدد كفوا اآلفعؽ 
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Abstract 

This study aims at monitoring the reality of the Palestinian magazine of Al-Sa’adah in terms 

of content and format, and identifying the nature of the issues and topics that are discussed in this 

magazine and the methods used in dealing with these topics. This is in addition to the primary and 

media sources, journalistic methods, design trends, and highlighting elements used in this regard. 

The study also investigated performance and attitudes of the communicators in this magazine, and 

the factors that influenced the formation of its editorial policies. 

This study is considered as a descriptive research, in which two methods were used: the 

media survey method through the use of content analysis and the survey of media practice methods, 

and mutual relations analysis method through the use of the case study analysis method. Data were 

collected using the content analysis form and the survey form. The researcher used the Agenda and 

Communicator theories in this regard. 

The researcher selected the magazine of Al-Sa’adah as a sample of the study in the period 

from March 2003 to March 2017. A total of 43 issues were randomly selected using the drawing 

method. Three issues were selected from each year with the exception of 2017, from which one 

issue only was selected. The survey form were implemented on a sample of 37 sampling units of 

writers, editors and part-time journalists working for the investigated magazine, using the 

comprehensive survey method. 

The analytical study concluded a set of results. Most importantly, the study found that the 

investigated journal is mainly concerned with the social issues in a percentage of 26.1%, where the 

social problems category forms 64.9% of the topics. The vertical article form was the most 

common used journalistic form in a percentage of 19.4%, The method of "picture as a platform of 

the text" was in the forefront of the sequential page methods, and achieved a percentage of  31.8%, 

while the technique of "artistic expression" was in the forefront of the internal page design 

methods, and achieved a percentage of 79.8%. The field study concluded a set of results too. 

Most importantly, it found that 81.1% of the communicators indicated that there is a clear 

administrative structure in the magazine. The number of work tasks and the lack of income 

suitability were ranked first as the most pressing problems facing the communicators in a 

percentage of 19.4%. 

The study presented a number of recommendations, the most important of which are: the 

need to avoid publication of topics without any source, and need to pay more attention to the 

explanatory forms, the need to look for a permanent source of funding for the magazine, and finally 

to work on the attraction of new media students and to offer them wider margins in the application 

of journalism. 
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 الفصؿ األكؿ
 اإلطار العاـ لمدراسة

 :مقدمة
وعػػػد المجػػػفت المطبك ػػػة   ػػػى اخػػػوفؼ أالكا هػػػع كأشػػػ،علهع كوبػػػعبف ألكاالهػػػع كأذكا هػػػع كوعػػػدد 
اوجعهعوهػػع  كا ػػدة مػػف أهػػـ حػػكر اطوحػػعؿ كأبػػرز جسػػكره كد عئمػػا  القعئمػػة الموعػػددة األهػػداؼ  

ف كووجػا إلػى أ،ثػر مػف أفػؽ  كوو قػؽ بهػع أ،ثػر مػف الج ب ة األثر الو  وضرب ف  أ،ثر مػف مبػدا
غعبة  ب بث بالدر أف وجد مجومععن مف المجومععت أك جمع ة مف الجمع عت  أك فئػة مػف الفئػعت 
وقكـ بأدان أدكارهع الم قعة   ى  عوقهع اجومع بة أك   مبة أك ثقعفبة أك وع بمبة أك والمكبة أك فالبػة 

 .(1)_ فكؽ حف عت كسطكر مج ة مف المجفتأك  عمة  دكف أف وعبر أف،عرهع_ ، هع
ـ بحػػػػدكر أكؿ  ػػػػدد مػػػػف 1704 الػػػػدف  ػػػػعـ بك،عالػػػػت بػػػػدابعت وػػػػعربخ المج ػػػػة فػػػػ  العػػػػعلـ 

هػػذه المطبك ػػة األسػبك بة وحػػدر فػػ  شػػ،ؿ  ت  ك ػد ،عالػػReviewمطبك ػة حػػغبرة أسػػمهع ربفبػػك 
فػػػ   ػػػدـ اهومعمهػػػع ك ػػػد اخو فػػػت  ػػػف الحػػػ ؼ الحػػػ بفة كوطبػػػ  فػػػ  أربػػػ  حػػػف عت حػػػغبرة  

عألخبػػػػعر فػػػػ  المقػػػػعـ األكؿ كور،بزهػػػػع   ػػػػى المقػػػػعطت الوػػػػ  وعػػػػعلج الشػػػػئكف الععمػػػػة كالسبعسػػػػعت ب
 .(2)القكمبة

ـ ك،عالػت بعالػكاف 1905مج ة  عـ ظهكر المجفت ف  ف سطبف حدرت أكؿ ك  ى حعبد 
بعل غػة العرببػة  ك ػد إلالج بزبػة ك،عالػت وحػدر "بع،كرة جبؿ حهبكف" الو  أسسػوهع مج ػة حػهبكف ا

  بعلبػػػد كمػػػف ثػػػـ وطبػػػ    ػػػى الجفوػػػبف هبئػػػة المخوحػػػة بأالهػػػع مج ػػػة أدببػػػة   مبػػػة و،وػػػب رفوهػػػع ال
كأسػػعوذوهـ  ك،عالػػػت خطبػػػة مدرسػػػة حػػػهبكف طػػفب  ػػػدادهع بكاسػػػطة أكالشػػرت هػػػذه المج ػػػة أكلػػى 

لبشكؼ جكبت" و ت إدارة مؤسسة وبشػبربة  ثػـ وفهػع رهع طفب الحؼ األ  ى ف  مدرسة "ب ر 
 .(3)إحدار مج ة الور  

العحر الذم شػعرؼ   ػى القػرف ال ػعدم كالعشػربف ووجػا بفالكالهػع إلػى  المج ة ف  كأخدت
الوخححػػػعت الد بقػػػة فػػػ  مضػػػمكالهع كشػػػ، هع  ومبػػػؿ إلػػػىالدراسػػػعت العم بػػػة ال دبثػػػة الوػػػ  وجع هػػػع 

                                                           

 (.9( أدهـ  الوعربؼ بعلمج ة: معهبوهع   حوهع  معدوهع  خحعئحهع )ص(1
 (.104( الحر  مقدمة ف  اطوحعؿ الجمعهبر: المداخؿ كالكسعئؿ )ص(2
 (.92-91صص كؿ )( الجزن األ1976 -1876( س بمعف  وعربخ الح عفة الف سطبالبة )(3
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الوػ  والفػرد بهػع المج ػة  ػف بقبػة فالػكف الحػ عفة_ بجع هػع ذات طػعب   مبزاتكهالعؾ ال،ثبر مف الم
 .(1)ؿ اإل فمبة  كذات خحعئص وبرزهع  ف غبرهعمخو ؼ  ف بقبة الكسعئ

الػػدكر  ةمػػف أ،ثػػر الحػػ ؼ الموخححػػة جمعهبربػػعن الظػػران لطببعػػالمج ػػة الحػػ فبة وعوبػػر ك 
كالكظبفػػة الوػػ  وقػػـك بهػػع كهػػ  وسػػو كذ   ػػى اهومعمػػعت  طع ػػعت ،ببػػرة مػػف الجمهػػكر  كط وخ ػػك 

 مجعطت ال بعة البكمبة. مج ة  عمة مف األبكاب كالحف عت الثعبوة الموخححة ف  مجعؿ مف
لهػػع  ػػدة  ووخػػذ كالوػػ  الكا عبػػة  الخبعلبػػة غبػػر ال،وعبػػة مػػف الػػكع هػػ  ل مج ػػة ال،وعبػػةكويعػػد 

 رسػػػعئؿ كال،عرب،ػػعوبر  الو قبػػؽ  كال ػػدبث  الخبػػر  بأشػػػ،علا  المقػػعؿ  كالػػب حػػ فبة وشػػومؿ   ػػى
  أمػػػع لمج ػػةا فػػ  أالمػػعط الو ربػػر الحػػػ ف  كوسػػػمى األخػػرل  الحػػ فبة األشػػػ،عؿ كبعػػض القػػران 
 ف  المعدة إبراز ف  لإلفعدة االوفع   فف، بعلمضمكف الش،ؿ اروبعط  ف وعبر مسألةفه   هعإخراج
 ل مج ة العج عن. الح ف  اإلخراج ،عف المضمكف م  الش،ؿ والعسب ك، مع ل قعرئ  جذاب ش،ؿ

ك ػػد أوع ػػت كسػػعئؿ اطوحػػعؿ ال دبثػػة سػػهكلة ال حػػكؿ   ػػى المع كمػػعت فػػ  المجػػعطت 
ة  كهػػػػذا سػػػػع د المخػػػػرج الحػػػػ ف    ػػػػى اططػػػفع   ػػػػى أ ػػػػدث الوقالبػػػػعت كالبػػػػرامج الوػػػػ  المخو فػػػ

بسػػوخدمهع فػػ   م ػػا  ممػػع سػػع د   ػػى وطػػكر شػػ،ؿ المجػػفت فػػ  السػػالكات الق ب ػػة المعضػػبة مػػف 
 الالع بة اإلخراجبة.

كبالعنن   ػى مػع سػبؽ وػأو  هػذه الدراسػة ل وعػرؼ   ػى كا ػ  مج ػة السػععدة الف سػطبالبة مػف 
هػػػع فػػػ  والػػػعكؿ هػػػذه والمكضػػػك عت كالقضػػػعبع الوػػػ  وهػػػوـ بهػػػع  كاألسػػػعلبب الوػػػ  اوبع بػػػث طببعػػػة 

المسػػوخدمة  كاطشػػ،عؿ الحػػ فبة الوػػ  ور،ػػز   بهػػع   كاألكلبػػة المكضػػك عت  كالمحػػعدر الحػػ فبة
المسػوخدمة  إضػعفة إلػى دكر  العالعحػر الوببكغرافبػة األسعلبب الموبعة ف  وحمبمهع  كرحد أهػـك 

  هػػذه المج ػػة كالممبػػزات الوػػ  ووموػػ  بهػػع  كالعبػػكب الوػػ  وعػػعال  مالهػػع  مػػ  القػػعئمبف بعطوحػػعؿ فػػ
 الوطرؽ إلى أبرز العقبعت كالمش،فت الو  وكاجا الععم بف فبهع.

 أىـ الدراسات السابقةأكالن: 
مف خفؿ مسا الوراث الع مػ  الػذم  عمػت بػا البع ثػة  وػـ وقسػبـ الدراسػعت السػعبقة إلػى م ػكربف 

 زمال  مف األ دث إلى األ دـ كهمع:كفقعن ل وس سؿ ال
 دراسعت موع قة بعلمجفت مف  بث المضمكف. المحكر األكؿ:
 دراسعت موع قة بعلمجفت مف  بث الش،ؿ. المحكر الثاني:

 

                                                           

 (.6-5صص (  كض اي  األسس الفالبة ل مج ة )(1
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 المجالت مف حيث المضمكف:المتعمقة بدراسات ال: األكؿالمحكر 
 :(1)ـ(2017دراسة البالسي ) .1

مجفت الالسعئبة الموخححة   ى الس كؾ إلى معرفة وأثبر ال هذه الدراسة تهدف
كف  إطعرهع الكحفبة   الب كثل مرأة المحربة داخؿ أسروهع. والومى هذه الدراسة إلى  اطجومع  

اسوخداـ أس كب و  بؿ المضمكف كف  إطعره  مالهج المسا اإل فم  اسوخداـ مالهجبف همع:وـ 
كوـ جم  ببعالعت المقعرالة المالهجبة   كمسا الجمهكر  كمالهج العف عت الموبعدلة بعسوخداـ أس كب

الثفث المجفت الالسعئبة جربت   ى أ الدراسة بعسوخداـ أداة اسومعرة و  بؿ المضمكف الو 
بكا    كذلؾ "السعكدبة  الحؼ الدالبع المحربة سبدو زهرة الخ بج اإلمعراوبة  "ػ المومث ة بػػ

مف جمهكر المرأة  شكائبة   ى  بالة أجربت  كأداة ح بفة اطسوقحعن الو   ان  دد(77)
 دتكا ومالمالبع(.  –الد ه بة  –م عفظعت )القعهرة  مف( مفردة 400 كامهع ) المحربة ب غ

 وروبب األكلكبعت "األجالدة"   كالقعئـ بعطوحعؿ.   ى الظربو  الدراسة
 كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا:

الفالكف الو ربربة المسوخدمة  جمعل إالمروبة األكلى مف  بث  ف جعنت مج ة زهرة الخ بج  .أ 
المروبة الثعالبة  ف  سبدو %(  و بهع مج ة 49 رض المكضك عت الموع قة بعلمرأة بالسبة ) ف 

 %(.3317المروبة الثعلثة كاألخبرة مج ة الحؼ الدالبع بالسبة ) ف %(  ثـ 7333بالسبة )
المروبة  ف  قة بعلمرأة والعكلهع ل مكضك عت الموع ف بعطوجعه الم عبد مجفت الدراسة و وـز  .ب 

والعكلهع المكضك عت الموع قة  ف %(  ،مع اسوهدفت المرأة بش،ؿ  عـ 3347األكلى بالسبة )
 %(.8367المروبة األكلى بالسبة ) ف بهع 

مجفت الدراسة الثفث بالسبة  ف جعنت مفما الحكرة اإلبجعببة المقدمة  ف المرأة  .ج 
 ف ما الحكرة الس ببة المقدمة  ف المرأة المروبة األكلى  ببالمع جعنت مف ف %( 2390)

 المروبة الثعالبة. ف %( 739مجفت الدراسة الثفث بالسبة )
 :(2)ـnjalin (2015)دراسة  .2

بف فػػػ  بػػػبف الجالسػػػ "الحػػػكر" الدراسػػػة الػػػ  و  بػػػؿ الم وػػػكل ل قكالػػػب الالمطبػػػة هػػػذه هػػػدفت
قبف  ػف ومع بػة   ػى المػراهالعكامؿ المػؤثرة فػ  الوالشػئة اطج  كمعرفة مجفت المراهقة المععحرة
اط ومػعد كفػ  إطعرهػع وػـ   والومػ  هػذه الدراسػة إلػى الب ػكث الكحػفبةك . طربؽ الوعرض ل مجفت

كومث ػػػت  بالػػػة الدراسػػػة فػػػ  بعسػػػوخداـ أسػػػ كب و  بػػػؿ المضػػػمكف  مػػػالهج المسػػػا اإل فمػػػ    ػػػى
                                                           

 .وأثبر المجفت الالسعئبة الموخححة   ى الس كؾ اطجومع   ل مرأة المحربة داخؿ أسروهعالبفس    ((1
(2 ( njalin, A Content Analysis of Gender Stereotypes in Contemporary Teenage 

Magazines. 
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( Teen Vogueكمج ػة مكضػة المػراهقبف ) ( Seventeen)اسػوخداـ مج وػبف ل مػراهقبف كهمػع 
أداة  ـبعسػػوخدا كجمعػػت ببعالػػعت الدراسػػة  لو  بػػؿ م وكاهمػػع مػػف  بػػث القكالػػب الالمطبػػة ل جالسػػبف

 ."اإل فم "إطعر جكفمعف  الظربة كا ومدت   ى و  بؿ المضمكف اسومعرة 
 كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا:

 ة. مسئكؿ  ف القكالب الالمطبة الجالسبالغبر وعئج س ببة بفضؿ الوحكبر ظهكر ال .أ 
غبػر )أالهػع خعم ػة أك وحػكر ب  لألطفػعؿف الالسعن حكرت بػدكرهع ،ػأـ إل جالس دكر مهـ  بث  .ب 

 الشطة(.
برجػػػػػ   اإل فالػػػػػعت كهػػػػػذاوكجػػػػػد مالعفسػػػػػة فػػػػػ  المسػػػػػوكل الػػػػػكا ع  كالػػػػػدبمغراف  فػػػػػ  المػػػػػعذج  ط .ج 

المهالبػػة  بػػث كاألطػػر ط بكجػػد وحػػكبر لإلالػػعث فػػ  جمبػػ  أشػػ،عؿ السػػ طة   كابضػػعن لفسػػوغفؿ
 رجؿ كاض ة ف  الالمعذج كاإل فالعت.،عالت هبمالة ال

 :(1)(ـ2014دراسة الدركيش ) .3
فػػػ  دكلػػػة  الدراسػػػة إلػػػى الوعػػػرؼ   ػػػى دكر المجػػػفت الثقعفبػػػة فػػػ  إثػػػران األدب هػػػذه هػػػدفت

والومػػػ  هػػػذه الدراسػػػة إلػػػى الب ػػػكث ك .   مػػػف خػػػفؿ و  بػػػؿ مج ػػػة العربػػػ  بكحػػػفهع المكذجػػػعن ال،كبػػػت
بعسػػػوخداـ و  بػػػؿ المضػػػمكف  المسػػػا اإل فمػػػ مػػػالهج كفػػػ  إطعرهػػػع وػػػـ اط ومػػػعد   ػػػى   الكحػػػفبة

 كوػػـ جمػػ  ببعالػػعت الدراسػػة  ػػف طربػػؽ  كمػػالهج العف ػػعت الموبعدلػػة بعسػػوخداـ أسػػ كب دراسػػة  علػػة
  كالمقعب ة العشكائبة لعبالة لمسا أ داد مج ة العرب   بالة الدراسة و  بؿ المضمكف أداو  اسومعرة

 ربة اطسوخدامعت كاطشبع عت.الظ كا ومدت الدراسة   ى  مف األدبعن كالمثقفبف
 كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا:

ف  المروبة األكلى مف إجمػعل  المكضػك عت الوػ  وكلبهػع  مالك ةالثقعفبة المكضك عت جعنت ال .أ 
ور،بػػز   ػػى الشػػعر  كالقحػػة  ال  بػػث ،ػػعفاألدببػػة  أهمبػػة  و وهػػع المكضػػك عت مج ػػة السػػععدة

 كاألدب الغرب  المورجـ.
  ػػى فػػف البكمبػػعت بحػػكرة ،ببػػرة   بػػث وقػػـك مػػف خفلػػا بعػػرض خبػػرات   ػػة السػػععدةمجور،ػػز  .ب 

 اآلخربف ف   علب أدب .
  ػى الرسػـك الوعببربػة ثػـ بكحػفهع  الحػر إبػراز   بعلمروبػة األكلػى ا ومدت المج ة   ى األلكاف .ج 

 لرسـك الشخحبة البدكبة.ا و وهع  ف  المروبة الثعالبة رافقة ل مكاد األدببةالم
 
 

                                                           

 لمجفت الثقعفبة كدكرهع ف  إثران األدب ف  دكؿ ال،كبت: مج ة العرب  المكذجعن.( الدركبش  ا(1
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 : (1)ـ(2013ة ترباف )دراس .4
الدراسػػة إلػػى الوعػػرؼ   ػػى  عئمػػة أكلكبػػعت اهومػػعـ مج ػػة الغبػػدان بقضػػعبع المػػرأة  هػػذه هػػدفت

المخو فػػة  كال،شػػؼ  ػػف العكامػػؿ المػػؤثرة فػػ  بالػػعن األجالػػدة الخعحػػة بعلمج ػػة  كالعف ػػة ببالهػػع كبػػبف 
لػػى الب ػػكث الكحػػفبة  والومػػ  هػػذه الدراسػػة إك العكامػػؿ المػػؤثرة فػػ  بالػػعن أجالػػدة الجمهػػكر الالسػػعئ . 

و  بػػػؿ المضػػػمكف   أسػػػ كببعسػػػوخداـ  المسػػػا اإل فمػػػ  مػػػالهجاط ومػػػعد   ػػػى كفػػػ  إطعرهػػػع وػػػـ 
وػػػـ جمػػػ  عسػػوخداـ أسػػػ كب دراسػػػة ال علػػػة  ك كأسػػ كب مسػػػا الجمهػػػكر كمػػػالهج العف ػػػعت الموبعدلػػػة ب

غ   ػػى  بالػػة  مدبػػة وب ػػالوػػ  طبقػػت اسػػومعرة و  بػػؿ المضػػمكف  طربقػػة أداةببعالػػعت الدراسػػة  ػػف 
بإوبػػػعع أسػػػ كب  2010دبسػػػمبر  – 2008(  ػػػددان مػػػف مج ػػػة الغبػػػدان فػػػ  الفوػػػرة مػػػف بالػػػعبر 11)

مب كثػػػة مػػػف  120حػػػ بفة اطسوقحػػػعن   ػػػى  بالػػػة وو،ػػػكف مػػػف أداة  ال حػػػر الشػػػعمؿ ل عبالػػػة  ك 
 الظربة وروبب األكلكبعت "األجالدة". كا ومدت الدراسة   ىالالسعن الف سطبالبعت بم عفظعت غزة  

 إلى عدة نتائج، أىميا: كتكصمت الدراسة
ف   ػبف جػعن فػ  %  32.3كبالسبة  بعلقضعبع الثقعفبة ف  المروبة األكلى اهومعـ مج ة الغبدان .أ 

%  و وهع القضعبع اطجومع بػة 30.6المروبة الثعالبة اطهومعـ بقضعبع العالؼ ضد المرأة كبالسبة 
 .(%12.6)كاألسربة ف  المروبة الثعلثة بالسبة 

المالػػدكب الحػػ ف  محػػدران ل مع كمػػعت  بالسػػبة  فػػ  المروبػػة األكلػػى   ػػى ا ومػػعد مج ػػة الغبػػدان .ب 
  ثػػػػػػػـ ،يوػػػػػػػعب المج ػػػػػػػة بالسػػػػػػػبة (%27.7)كوفهػػػػػػػع ال،عوبػػػػػػػعت الحػػػػػػػ فبعت بالسػػػػػػػبة %  51.3

 .(%0.3) المكا   اإلل،وركالبة بالسبة  ف   بف جعن ف  المروبة األخبرة (15.1%)
مة فػػػ  مج ػػػة الغبػػػدان كبالسػػػبة وحػػػدر فػػػف الو قبػػػؽ الحػػػ ف  المروبػػػة األكلػػػى ل فالػػػكف المسػػػوخد .ج 

  ف   بف (%10)  ثـ الوقربر اإلخبعرم بالسبة (%31.3)  وفه فف المقعؿ بالسبة (32.9%)
 .(%1.9)جعن ف  المروبة األخبرة فف الحكر المع ؽ   بهع بالسبة 

 :(2) ـ(2012دراسة عبد الرحمف ) .5
بػة ال علبػة   ػى هدفت هػذه الدراسػة إلػى ،شػؼ كوكحػبؼ أثػر الو ػكطت اإل فمبػة كالمعرف

مفهػػػـك كأالػػػكاع كسػػػمعت حػػػ عفة األطفػػػعؿ فػػػ  العػػػعلـ العربػػػ   إلػػػى جعالػػػب كحػػػؼ كو  بػػػؿ الػػػدكر 
المعرفػػػ  لمجػػػفت األطفػػػعؿ العرببػػػة مػػػف خػػػفؿ و  بػػػؿ المضػػػعمبف المعرفبػػػة الوػػػ  وقػػػدمهع  بالػػػة 
ا الدراسة. كوالوم  هذه الدراسة إلى الب كث الكحفبة  كف  إطعرهع وػـ اط ومػعد   ػى مػالهج المسػ

                                                           

( وربعف  الح ؼ الالسعئبة كدكرهع ف  وروبب أكلكبعت اهومعـ المرأة الف سطبالبة ال ك  ضػعبعهع المخو فػة: دراسػة (1
  علة لمج ة الغبدان ك رائهع.

   الععلـ العرب : دراسة و  ب بة وقكبمبة. بد الر مف  كا   ح عفة األطفعؿ كدكرهع المعرف  ف( (2
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اسػومعرة   ػف طربػؽ أداةاإل فم  بعسوخداـ أس كب و  بػؿ المضػمكف  كوػـ جمػ  ببعالػعت الدراسػة 
ـ 2011مف مج وػ  معجػد اإلمعراوبػة  كبعسػـ السػعكدبة خػفؿ  ػعـ  لعبالة  مدبةو  بؿ المضمكف 

(  ددا مف ،ؿ مج ة وغط  جمب  األ داد 12(  ددان مكز ة ببف المج وبف بكا   )24كوضمالت )
،كالهػػػع مج ػػػة  السػػػالة الحػػػالع بة مػػػف مج ػػػة معجػػػدمػػػف مج ػػػة بعسػػػـ طػػػكؿ العػػػعـ  ك بالػػػة  الحػػػعدرة

 أسبك بة  كا ومدت الدراسة   ى الظربو  وروبب األكلكبعت  كالغرس الثقعف .
 كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا:

  %(23.8جعنت مكضك عت الع كـ كالو،الكلكجبع ف  مج و  الدراسة بعلمروبة األكلى كبالسبة ) .أ 
%(  فػػ   ػػبف جػػعن فػػ  16.8%(  ثػػـ الدبالبػػة بالسػػبة )19.8و وهػػع الحػػ بة الطببػػة كبالسػػبة )

 %(.1.7المروبة األخبرة المكضك عت السبعسبة كبالسبة )
وشبر الدراسة إلى وقعرب المج وعف ف  و قبؽ هدؼ والمبة المعػعرؼ وقعربػعن ،ببػران كذلػؾ بالسػبة  .ب 

هػػػػدؼ غػػػػرس القػػػػبـ  ـ  كوفهػػػػع%( فػػػػ  مج ػػػػة بعسػػػػ62.3%( فػػػػ  مج ػػػػة معجػػػػد  ك )62.1)
%( فػػ  المج وػػبف  فػػ   ػػبف ووراجػػ  أهػػداؼ الوسػػ بة 9.6اطبجعببػة فػػ  الفػػكس  رائهػػع بالسػػبة )

 كوالمبة ال س الالقدم كوالمبة الخبعؿ كغبرهع مف األهداؼ.
وكضا الدراسة سبطرة المجعؿ الععلم    ى المضعمبف المعرفبة الو  وقدمهع مج و  الدراسػة  .ج 

%(  21%(  كوفهػع فػ  المروبػة الثعالبػة المجػعؿ العربػ  بالسػبة )40.1 بث جعنت بالسػبة )
%(  فػػػ   ػػػبف ،ػػػعف بعلمروبػػػة األخبػػػرة المجػػػعؿ اإلسػػػفم  كبالسػػػبة 20.2ثػػػـ الػػػكطال  بالسػػػبة )

(15.1.)% 
 :(1)ـ(2011دراسة الجبكرم) .6

الدراسة إلى رحد أهـ األشػ،عؿ كالمضػعمبف المعومػدة فػ  حػ عفة األطفػعؿ فػ   هذه هدفت
كفػ  إطعرهػع وػـ اط ومػعد   الب ػكث الكحػفبة إلػىهػذه الدراسػة  والومػ ـ. ك 2003عـ العػراؽ بعػد  ػ

  ػػػى مػػػالهج المسػػػا اإل فمػػػ  بعسػػػوخداـ أسػػػ كب و  بػػػؿ المضػػػمكف كمػػػالهج العف ػػػعت الموبعدلػػػة 
و  بػؿ المضػمكف  اسومعرةأداة  ببعالعت الدراسة بعسوخداـجم   كوـبعسوخداـ أس كب دراسة ال علة  

الظربة  كا ومدت الدراسة   ىـ  2009 – 2008 مف ف  الفورة الزمالبة "و مج "عبالة مف مج ة ل
 وروبب األكلكبعت "األجالدة".

 
 

                                                           

ـ: مج ػة مج وػ  االمكذجػعن ل فوػرة مػف 2003( الجبكرم  أش،عؿ كمضعمبف ح عفة األطفعؿ ف  العراؽ بعد  عـ (1
2008 – 2009. 



8 

 

 كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا:
ر،ػػػزت مج ػػػة "مج وػػػ "   ػػػى المكضػػػك عت الع مبػػػة فػػػ  المروبػػػة األكلػػػى  و وهػػػع الورفبهبػػػة  ثػػػـ  .أ 

 وعربخبة  الربعضبة  الح بة  الخبعلبة  الببئبة.اطجومع بة  ثـ الوربكبة  الوراثبة  الدبالبة  ال
  (%57.8)عألشػػ،عؿ األدببػػة  إذ ا و ػػت   ػػى المروبػػة األكلػػ  كبالسػػبة ب مج ػػة السػػععدةاهومػػعـ  .ب 

 .(%42.2)ف   بف جعنت األش،عؿ الو ربربة الح فبة ف  المروبة الثعالبة كبالسبة 
فػػػ  مج ػػػة  العحػػػر اإلبػػػراز اسػػػوخداـ الحػػػكرة المرسػػػكمة بعلمروبػػػة األكلػػػى مػػػف إجمػػػعل    ػػػعز .ج 

 ."مج و "
 :(1)ـ(2011) دراسة ترباف .7

فػػ    بالػػة الدراسػةالدراسػة إلػػى الوعػرؼ   ػػى دكر مجػفت األطفػػعؿ الف سػطبالبة  هػػذه هػدفت
وػػد بـ  ػػػؽ االوفػػػعع الطفػػػؿ الف سػػػطبال  كمشػػػعر،وا  مػػف خػػػفؿ الوعػػػرؼ   ػػػى الك بػػػة المكضػػػك عت 

والومػػ  هػػذه الدراسػػة إلػػى ك  اطوحػػعؿ. كأهػػدافهع  كالك ػػكؼ   ػػى دكرهػػع فػػ  وػػد بـ  ػػؽ الطفػػؿ فػػ 
كذلػؾ بعسػوخداـ أسػ كب  المسا اإل فمػ  مالهجكف  إطعرهع وـ اط ومعد   ى   الب كث الكحفبة

ببعالعت كوـ جم  و  بؿ المضمكف كمالهج العف عت الموبعدلة بعسوخداـ أس كب المقعرالة المالهجبة  
 ػػددان مػػف مجػػفت (19) بػػػػ ومث ػػت دبػػةلعبالػػة  م اسػػومعرة و  بػػؿ المضػػمكف أداة بعسػػوخداـ الدراسػػة

  ـ2009ك وػػى أبربػػؿ  2008فػػ  الفوػػرة مػػف سػػبومبر  "ك ػػد  الزبزفكالػػة  طمػػكحكهػػ  " األطفػػعؿ 
 الظربة وروبب األكلكبعت. كا ومدت الدراسة   ى

 كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا:
ضك عت الو  و رص المروبة األكلى مف إجمعل  المك    ىالمكضك عت األدببة كالفالبة   عزت .أ 

  وفهع مكضػك عت الوسػ بة كالورفبػا (%32.7)كبالسبة  مجفت الدراسة   ى وقدبمهع لألطفعؿ
فػػػػػ   ػػػػػبف جػػػػػعنت المكضػػػػػك عت الدبالبػػػػػة فػػػػػ  المروبػػػػػة األخبػػػػػرة كبالسػػػػػبة   (%19.2)بالسػػػػػبة 

(2.4%) . 
  و وهػػػع (%47.2)جػػػعنت المكضػػػك عت غبػػػر م ػػػددة المحػػػعدر فػػػ  المروبػػػة األكلػػػى بالسػػػبة  .ب 

  (%8.9)  ثـ بربػد القػران بالسػبة (%24.5)عت الو  برس هع  ران المجفت بالسبة المكضك 
فػػػػ   ػػػبف جػػػعن فػػػػ    (%5.6)وػػػفه المكضػػػك عت الوػػػ  ب ررهػػػػع م ػػػررك المجػػػفت بالسػػػبة 

 .(%1.7)المروبة األخبرة المسئكلبف المخو فبف بالسبة 

                                                           

ص ( وربػػعف  دكر مجػػفت األطفػػػعؿ فػػ  وػػد بـ االوفػػػعع الطفػػؿ الف سػػطبال  كمشػػػعر،وا: دراسػػة و  ب بػػة مقعرالػػػة )(1
 (.1642 – 1605ص
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  (%44.4)الدراسػػة   ػػى فػػف القحػػة الحػػ فبة فػػ  المروبػػة األكلػػى كبالسػػبة  مجػػفتر،ػػزت  .ج 
  أمػػػع ال ػػػكار جػػػعن فػػػ  (%15.8)  ثػػػـ الخبػػػر بالسػػػبة (%18.8)وفهػػػع بربػػػد القػػػران بالسػػػبة 
 .(%0.9)المروبة األخبرة كبالسبة 

 :(1)ـ(2011دراسة كاظـ ) .8
الدراسػػػة إلػػػى معرفػػػة اوجعهػػػعت المقػػػعطت اطفووع بػػػة فػػػ  مج وػػػ  الػػػرجس كالػػػكف  هػػػذه هػػػدفت
عى الحػ عفة الالسػكبة إلػى مععلجوهػع  ك،ػذلؾ أهـ القضعبع كالمكضك عت الو  وسػ رحدالالسكبة  ك 

والومػػ  هػػذه الدراسػػة إلػػى الب ػػكث ك . ال،شػػؼ  ػػف أكجػػا الوشػػعبا كاطخػػوفؼ بػػبف مج وػػ  الدراسػػة
بعسػػػػوخداـ أسػػػػ كب و  بػػػػؿ  مػػػػالهج المسػػػػا اإل فمػػػػ كفػػػػ  إطعرهػػػػع وػػػػـ اط ومػػػػعد   ػػػػى   الكحػػػػفبة
 الوػ  أجربػت   ػى المضػمكف و  بػؿ اسػومعرةأداة  بعسػوخداـ كوػـ جمػ  ببعالػعت الدراسػة المضمكف 

 ـ2009ومػكز ك وػى 2008المقعؿ اطفووع   ف  مج و  الػرجس كالػكف الالسػكبة فػ  الفوػرة  ومػكز 
الظربة وروبب األكلكبعت  كا ومدت الدراسة   ى  بعوبعع أس كب ال حر الشعمؿ(  ددان 12بكا   )

 "األجالدة".
 كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا:

فػ  اطهومػعـ بعلقضػعبع الم  بػة الوػ  بعػعال  مالهػع  وروبب األكلكبعت  ى  مج و  الدراسة ر،زت .أ 
 .  ،،ؿ كمالا المرأة ،علعالؼ بأالمعطا المجوم  العرا

 كالبػػذ ل مػػرأة اإل فمػػ  الخطػػعب وجدبػػد   ػػى بالحػػب الػػرجسفػػ  مج ػػة  اطفووػػع   المقػػعؿ ،ػػعف .ب 
 اط وحػػعد  السبعسػػة  عكمالهػػ المجومػ  بػػعؿ وشػػغؿالوػػ   بعلقضػعبع كاطهومػػعـ لهػػع الالمطبػة األدكار

 .كاألبراج كاألزبعن المطبخ حف عت مف الوق بؿ م  كثقعفوهع  المرأة بح ة كاطروقعن اطجومعع 
وكحػ ت الدراسػػة إلػػى أف المقػػعؿ اطفووػع   ،ػػعف بضػػـ أ،ثػػر مػػف ف،ػرة فػػ  الفػػس الك ػػت  كمالهػػع  .ج 

 مف والعكؿ اطوفع بعت الدكلبة كخعحة اوفع بة سبداك كموع قعوا.
 : (2)(ـ2010) دراسة بدر .9

 والمبة ف  األطفعؿ مجفت ف  المقدمة القحص دكر   ى الوعرؼ إلى الدراسة هذه هدفت
والومػ  هػذه الدراسػة إلػى الب ػكث الكحػفبة  كفػ  إطػعره وػـ ك المحػرم.  ل طفػؿ اطجومع   الس كؾ

كوػـ بعسػوخداـ أسػ كب و  بػؿ المضػمكف كمسػا الجمهػكر   مالهج المسػا اإل فمػ اط ومعد   ى 
 األطفػعؿ مجػفت   ػى أجربػت الوػ  و  بؿ المضػمكف اسومعرة اةـ أداعسوخدب ببعالعت الدراسة جم 

                                                           

 .9/4/2003( ،عظـ  اوجعهعت المقعؿ اطفووع   ف  مج و  الرجس كالكف الالسكبة بعد (1
( بػػدر  دكر القحػػص المقدمػػة فػػ  مجػػفت األطفػػعؿ فػػ  والمبػػة السػػ كؾ اطجومػػع   ل طفػػؿ المحػػرم: دراسػػة (2

 وطببقبة.
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 مػػػػف الفوػػػػرة خػػػػفؿ مج ػػػػة ل،ػػػػؿ  ػػػػددان  (52) بكا ػػػػ  مب،ػػػػ "ك   سػػػػمبرمج ػػػػة "المومث ػػػػة بػػػػػ  المحػػػػربة
 المقدمػة القحػص جمبػ ل بعوبعع أس كب ال حر الشػعمؿ ـ 30/12/2008  وى ـ 1/1/2008
  شػكائبة  بالػة   ػى أجربتالو  ح بفة اطسوقحعن كأداة  الدراسة  ورةف خفؿ المجفت هذه ف 

 ا ومػدت الدراسػة   ػىالد ه بػة  ك  بم عفظػة اطبودائبػة المػدارس مػف كو مبػذه ان و مبػذ (400)  كامهع
 الظربة وروبب األكلكبعت "كض  األجالدة".
 كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا:

سػمبر إ،سػعب  ػبـ ك ػعدات سػ ك،بة اجومع بػة بالسػبة ،عالت مف أهـ أهػداؼ القحػص بمج ػة  .أ 
 .مب،  حص مج ة  ف % 50.38مقعبؿ  ف % 20.67

القحػػص بشػػ،ؿ ،ببػػر   ػػى األالمػػعط السػػ ك،بة اإلبجعببػػة المرغكبػػة كمػػف أهمهػػع ا وػػراـ  وؤ،ػػد .ب 
 فػ % 34.25مج ة سمبر كمسع دة اآلخربف بالسػبة  ف % 34.88القعالكف كالس طة بالسبة 

 .  مج ة مب،
مج ػػة سػػمبر كمػػف  فػػ وقػػدمهع القحػػص  الوػػ عػػدد ال عجػػعت الالفسػػبة كاطجومع بػػة جػػعنت وو .ج 

ال عجػػة إلػػى وع ػػـ  مب،ػػ % كفػػى مج ػػة 24.13أهمهػػع ال عجػػة إلػػى األمػػف كالطمأالبالػػة بالسػػبة 
 % ل،ؿ مالهمع.50.38المععببر الس ك،بة كال عجة إلى القدكة كالوكجبا بالسبة 

 :(1)ـ(2010دراسة الصابر ) .10
 المجػػػفت وطػػػكر كووبػػػ  الموخححػػػة  الع مبػػػة المجػػػفت رحػػػد إلػػػى الدراسػػػة هػػػذه هػػػدفت

  والومػ  هػذه الدراسػة إلػى الب ػكث الكحػفبةك الدراسػة.  فوػرة خػفؿ محػر فػ  الموخححة الع مبة
 بعسػػػػوخداـ أسػػػػ كب و  بػػػػؿ المضػػػػمكفمػػػػالهج المسػػػػا اإل فمػػػػ   كفػػػػ  إطعرهػػػػع وػػػػـ اط ومػػػػعد   ػػػػى

كوػػـ لػػة بعسػػوخداـ أسػػ كب المقعرالػػة المالهجبػػة  كمػػالهج العف ػػعت الموبعد الوػػعربخ  المػػالهج كخطػػكات
 و  بػػػػػػؿ المضػػػػػػمكف أل ػػػػػػداد المجػػػػػػفت الع مبػػػػػػة اسػػػػػػومعرةأداة بعسػػػػػػوخداـ جمػػػػػػ  ببعالػػػػػػعت الدراسػػػػػػة 

كا ومػػدت . بإوبػػعع أسػػ كب ال حػػر الشػػعمؿ ـ1914 ك وػػى 1865 فوػػرة محػػر فػػ  الموخححػػة
 وروبب األكلكبعت "كض  األجالدة". الدراسة   ى الظربة
 لى عدة نتائج، أىميا:كتكصمت الدراسة إ

المػع الع مػ  المجػعؿ   ػى الدراسة مجفت اهومعـور،بز  بقوحر لـ .أ     مبػة مجػعطت والعكلػت كا 
( الزرا ػػػة) كمج ػػػة الزرا ػػػة   ػػػف مكضػػػك عت الشػػػرت( الطػػػب بعسػػػكب) مج ػػػة مثػػػؿ أخػػػرم 
 .الدراسة م ؿ المجفت مف كغبرهع  فجا ك،بفبة الجدرم مرض  ف مكضك عت والعكلت

                                                           

 .1914وى   1865( الحعبر  المجفت الع مبة الموخححة ف  محر: دراسة وعربخبة ف  الفورة مف (1
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مجػػفت فػ  المروبػة األكلػى مػػف بػبف اطشػ،عؿ الحػ فبة المسػوخدمة فػ   ع مػ ال المقػعؿجػعن  .ب 
لعبالػة  الحػ فبة المػعدة محػعدر أهػـ ومث ػت  فػ   ػبف أ ػؿ بدرجػة كل،ػف الخبػر الدراسة  ب با

 .الع مبة ال،وب إلى بعإلضعفة كاألجالببة  الععلمبة الح ؼ الشروا مع ورجمة ف  الدراسة
 معدوهػػع لشػػرح الوكضػػب بة الرسػكـ  شػػر الوعسػػ  القػػرف أكاخػر فػػ اسػوخدمت مجػػفت الدراسػػة  .ج 

 الحػغبر القطػ    ػى ا ومػدت أالهع ،مع الفكوكغرافبة  الحكر اسوخداـ إلى بعإلضعفة الع مبة
 .سـ23×  31 القط  ف  حدرت الو ( الح ة) مج ة  دا مع سـ 14×  21

 :(1)ـ(2009دراسة مينا )  .11
وقػػػدـ مػػػف خفلهػػػع حػػػكرة المػػػرأة فػػػ  هػػػذه الدراسػػػة إلػػػى الوعػػػرؼ   ػػػى األطػػػر الوػػػ   هػػػدفت

ح ؼ الف سطبالبة  كمدل وأثرهػع بػبعض الموغبػرات الموع قػة بحػ ؼ الدراسػة مثػؿ الالػكع كالمػط ال
والومػػ  هػػذه الدراسػػة إلػػى الب ػػكث ك . ة الو ربربػػة  كالقػػعئمكف بعطوحػػعؿالم ،بػػة  كالدكربػػة  كالسبعسػػ
اسػػوخدـ أسػػ كب  مػػف خػػفؿ  مالهجػػ  المسػػا اإل فمػػ اط ومػػعد   ػػىالكحػػفبة  كفػػ  إطعرهػػع وػػـ 

كمسػػػا أسػػػعلبب الممعرسػػػة اإل فمبػػػة   كالخطػػػعب اإل فمػػػ  األطػػػر المرجعبػػػةالمضػػػمكف ك و  بػػػؿ 
كوػـ جمػ  ببعالػعت   المالهجبػة اسػوخدـ أسػ كب المقعرالػة كذلػؾ مػف خػفؿكمالهج العف ػعت الموبعدلػة 

حػ بفة القػدس بػػػ " المومث ػةل حػ ؼ الف سػطبالبة و  بؿ المضػمكف اسومعرة أداة الدراسة بعسوخداـ 
كو  بػػػؿ الخطػػػعب خػػػفؿ الفوػػػرة الزمالبػػػة  ن كمج ػػػة السػػػععدة"كاألبػػػعـ كال بػػػعة الجدبػػػدة كحػػػكت الالسػػػع

س كب ال حر الشعمؿ  أبإوبعع (  ددان ك 495بكا   )ـ 2007ك 2006الممودة   ى مدار  عم  
لدراسػة بكا ػ  فػ  حػ ؼ  بالػة ا مػف القػعئمبف بعطوحػعؿ   ى  بالة  مدبةالمقعب ة الموعمقة كأداة 

القػعئـ كا ومدت الدراسػة   ػى الظربوػ  اططػعر اإل فمػ  ك  ( ح فبعن مف الضفة ك طعع غزة.20)
 .بعطوحعؿ

 :كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا
ضػػعبع المػػرأة الوػػ  اهومػػت بهػػع مج ػػة جػػعنت المكضػػك عت الوق بدبػػة فػػ  مقدمػػة مكضػػك عت ك  .أ 

لزكجبػػة  الو،ػػعفؤ فػػ  الػػزكاج  كالخففػػعت الزكجبػػة مثػػؿ العف ػػعت ا %(39.3السػػععدة كبالسػػبة )
 .كغبرة األزكاج كورببة األبالعن ف  ظؿ العف ة ببف األـ كال معة كغبرهع

%(  52.2جعن الم رركف فػ  مقدمػة محػعدر المػكاد الحػ فبة فػ  مج ػة السػععدة كبالسػبة ) .ب 
ة مػػف مقػػعطت %(  كالمػػكاد الحػػ فبة المالسػػكبة ل مج ػػ25وفهػػع فػػ  المروبػػة ال،يوػػعب بالسػػبة )

%( ببالمػع لػـ و ظػى ،ػؿ 9.8%(  ببالمع المػكاد مجه ػة المحػدر بالسػبة )13افووع بة بالسبة )
 مف الك،عطت كالح ؼ بأم اهومعـ.

                                                           

 مهالع  أطر وقدبـ حكرة المرأة ف  الح عفة الف سطبالبة.( (1
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مػػػف أبػػػرز القبػػػكد المهالبػػػة الوػػػ  كاجهػػػت القػػػعئمبف بعطوحػػػعؿ فػػػ  مج ػػػة السػػػععدة ومث ػػػت فػػػ   .ج 
العمػػؿ   ػػى القضػػعبع  السبعسػػة الو ربربػػة المروبػػة بػػبعض األ ػػزاب كالفحػػعئؿ  ك حػػرهـ فػػ 

اطجومع بة  كطكؿ بػـك العمػؿ  كالومببػز بػبف الحػ فببف كالحػ فبعت فػ  اخوبػعرهـ ل ػدكرات 
 اإل فمبة  ك دـ كجكد  كافز ل ح فبعت.

 :(1) ـ(2009) السكيدمدراسة  .12
مف خفؿ  و  بؿ الحكرة اإل فمبة ل مرأة ف  المجفت اإلمعراوبةهدفت الدراسة إلى 

أبرز األدكار اطجومع بة الو   كالقضعبع الو  والشرهع مج و  الدراسة  كمعرفةو دبد المكضك عت 
وأثبر السبعسعت الو ربربة   ى القضعبع  لدم  ى حف عت المجفت  ك  ومعرسهع المرأة كوظهر

كوالوم  هذه الدراسة إلى الب كث الكحفبة  كف  إطعرهع وـ اط ومعد  الو  ووالعكلهع هذه المجفت.
و  بؿ المضمكف كمسا الجمهكر  كوـ جم    ا اإل فم  بعسوخداـ أس كب  ى مالهج المس

زهرة " مف أ داد مج و ببعالعت الدراسة بعسوخداـ أداة اسومعرة و  بؿ المضمكف لسالة ،عم ة 
ددان. (  12ـ بعوبعع أس كب ال حر الشعمؿ بكا   )2006 خفؿ  عـ  "الخ بج ك،ؿ األسرة

 األكلكبعت. وروبب كا ومدت الدراسة   ى الظربة
 كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا:

كور،بز بعلمرأة المكاطالة   مج و  زهرة الخ بج ك،ؿ األسرة  ة اهومعـ وكح ت الدراسة إلى  .أ 
 .المرأة ال ضربة ،فن مالهمع   ى

القضعبع الموع قة بعلجمعؿ كالمع،بعج   الو  اهومت بهع مج و  الدراسةأبرز القضعبع ،عف مف  .ب 
 زبعن ثـ الشؤكف األسربة  ثـ القضعبع الموع قة بعألالكثة كجسد المرأة.و وهع األ

فف  ك،عف أهمهع برزت بعض األش،عؿ الح فبة  الد والعكؿ حكرة المرأة ف  مجفت الدراسة .ج 
  و وهع الوقعربر الو  جعنت ف  المروبة األكلى الو قبؽ الح ف  كال كارات الح فبة
 خرل.األح فبة الفالكف ال  ى كالقحص الح فبة  ببالمع  ؿ اط ومعد 

 : (2)ـ(2008دراسة اليماني ) .13
الدراسػػة إلػػى ال،شػػؼ  ػػف العف ػػة بػػبف أكلكبػػعت اهومعمػػعت المجػػفت الالسػػعئبة   هػػذه هػػدفت

والومػػػ  هػػػذه الدراسػػػة إلػػػى الب ػػػكث ك كأكلكبػػػعت اهومعمػػػعت جمهػػػكر المػػػرأة  كالعكامػػػؿ المػػػؤثرة فبهػػػع. 
  اسػػوخداـ أسػػ كبمػػف خػػفؿ المسػػا اإل فمػػ   مػػالهج وػػـ اط ومػػعد   ػػىالكحػػفبة  كفػػ  إطعرهػػع 

                                                           

 .دراسة و  ب بة ـ:2006خفؿ  عـ  حكرة المرأة ف  المجفت اإلمعراوبة  ( السكبدم(1
( البمػعال   دكر الحػ ؼ الالسػػعئبة المحػربة فػ  و دبػػد كوروبػب أكلكبػػعت اهومػعـ المػرأة ال ػػك القضػعبع المخو فػػة: (2

 (.312-223صص مقعرالة ببف مج و   كان كالحؼ الدالبع )دارسة وطببقبة 



13 

 

 اسػوخدـ أسػ كب المقعرالػة مػف خػفؿكمالهج العف عت الموبعدلػة   و  بؿ المضمكف كمسا الجمهكر
 ػػػكان "و  بػػػؿ المضػػػمكف لمج وػػػ   اسػػػومعرة أداة بعسػػػوخداـكوػػػـ جمػػػ  ببعالػػػعت الدراسػػػة   المالهجبػػػة

 كثػػػػعت  كحػػػ بفة اطسوقحػػػػعن لعبالػػػػة   كالمقعب ػػػة المقالالػػػػة كغبػػػػر المقالالػػػة مػػػػ  المب"كالحػػػؼ الػػػػدالبع
الظربػػة وروبػػب  كا ومػػدت الدراسػػة   ػػىمفػػردة   (300) شػػكائبة مػػف السػػعن م عفظػػة طالطػػع بكا ػػ  

 األكلكبعت " األجالدة".
 كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا:

جعن اهومعـ مج و   كان كالحؼ الدالبع بعلقضعبع الوق بدبة ل مرأة ف  المروبة األكلى ل،ؿ مالهمػع  .أ 
 %(   ى الوروبب  مقعبؿ وجعهؿ لبعض القضعبع الم مكسة األخرل.29.6%  26.4بالسب )

ا ومعد مج ة  كان   ى ال،عوبعت الح فبعت ،محدر ل مع كمػعت فػ  المروبػة األكلػى بالسػبة  .ب 
%(  فػػػ   ػػػبف جػػػعن فػػػ  حػػػدر أجالػػػدة مج ػػػة الحػػػؼ الػػػدالبع الموخححػػػبف ،محػػػدر 26.5)

 %(.20.8ل مع كمعت بالسبة )
لدراسػػة   ػػى الػػكزران كالم ػػعفظكف ،قػػكل فع  ػػة فػػ  األ ػػداث الوػػ  وػػـ الشػػرهع ر،ػػزت مج وػػ  ا .ج 

%( فػػ  34.6%( فػػ  مج ػػة  ػػكان  كبالسػػبة )38.5 بػػث جػػعنت فػػ  المروبػػة األكلػػى بالسػػبة )
 مج ة الحؼ الدالبع.

 :(1)ـ(2008دراسة عبكيني )  .14
ف إلى الوعرؼ   ػى أبػرز مػع و وكبػا مج وػ  "كسػعـ ك ػعوـ" مػف مضػعمبالدراسة  هذه هدفت

وربكبػػة  كمعرفػػة مػػدل وػػأثبر هػػذه المضػػعمبف   ػػى سػػ كؾ الطفػػؿ مػػف كجهػػة الظػػر المهومػػبف بػػأدب 
اط ومػعد   ػى وػـ والومػ  هػذه الدراسػة إلػى الب ػكث الكحػفبة  كفػ  إطعرهػع ك األطفعؿ ف  األردف. 

كوػـ جمػ  المضػمكف كمسػا الجمهػكر   و  بؿأس كب   مف خفؿ اسوخداـمالهج المسا اإل فم  
أجربػػت   ػػى  بالػػة  شػػكائبة مػػف الوػػ   و  بػػؿ المضػػمكف اسػػومعرة أداة بعسػػوخداـاسػػة ببعالػػعت الدر 
بكا ػػ   "مج وػػ  كسػػعـ ك ػػعوـفػػ  "  بالػػة الدراسػػة المومث ػػة مجػػفت األطفػػعؿ األردالبػػة جمبػػ  أ ػػداد

،عوبػػػعن  (63 بالػػػة  شػػػكائبة  كامهػػػع )أجربػػػت   ػػػى الوػػػ   كأداة حػػػ بفة اطسوقحػػػعن  (  ػػػدد100)
كا ومػػدت الدراسػػة   ػػى الظربػػة وروبػػب  مهومػػبف بػػأدب األطفػػعؿ فػػ  األردف.ك،عوبػػة مػػف األدبػػعن كال

 األكلكبعت.
 
 
 

                                                           

 . بكبال   المضعمبف الوربكبة ف  مجفت األطفعؿ األردالبة: دراسة و  بؿ م وكل لمج   كسعـ ك عوـ ((1
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 كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا:
فػػػ  مجػػػعؿ المضػػػمكف الوربػػػكم فػػػ  مج ػػػة كسػػػعـ  بعلمروبػػػة األكلػػػىالمضػػػمكف اطجومػػػع    جػػػعن . أ

 ػػػعوـ المضػػػمكف الجغرافػػػ    ػػػى أ  ػػػى مروبػػػة فػػػ  مج ػػػة  ا وػػػؿ  فػػػ   ػػػبف (%20.1)بالسػػػبة 
 .(%27.4)بالسبة 

المقػػعؿ  جػػعن  ببالمػػع  (%22.7)كبالسػػبة  فػػ  مج ػػة كسػػعـ القحػػة   ػػى المروبػػة األكلػػى  ػػتوا  . ب
 .(%36.5)كبالسبة ف  مج ة  عوـ لمروبة األكلى بع

 ػػػعز مجػػػعؿ غػػػرس القػػػبـ   ػػػى المروبػػػة األكلػػػى فػػػ  مجػػػعؿ هػػػدؼ المضػػػمكف فػػػ  مج ػػػة كسػػػعـ  . ج
مج ػػػة  ػػػػعوـ فػػػػ  المروبػػػة األكلػػػى   كمػػػػعتمجػػػعؿ وزكبػػػد المعا وػػػػؿ   ببالمػػػع (%31.4)كبالسػػػبة 
 .(%26.2)كبالسبة 

 :(1)ـ(2007دراسة البحيرم) .15
الدراسة إلى رحد دكر المجػفت الععمػة فػ  وفسػبر كو  بػؿ األ ػداث المكجػكدة  هذه هدفت

وػػأثبر وروبػػب أكلكبػػعت القضػػعبع فػػ  المجػػفت الععمػػة   ػػى أجالػػدة القػػػران.  ة  ػػى السػػع ة  كمعرفػػ
 مالهج المسا اإل فم ى الب كث الكحفبة  كف  إطعرهع وـ اط ومعد   ى والوم  هذه الدراسة إلك 

أداة  بعسػػػوخداـكمسػػػا الجمهػػكر  كوػػػـ جمػػػ  ببعالػػػعت الدراسػػػة  و  بػػػؿ المضػػػمكف  بعسػػوخداـ أسػػػ كب
  أ،وػػكبر  حػػبعح الخبػػر  " المحػػكر المومث ػػة بػػػػالععمػػة  لمجػػفت  ػػى ا و  بػػؿ المضػػمكفاسػػومعرة 

 (35)بكا ػ   ـ2007ك وػى أغسػطس لعػعـ  2007 مػف بكلبػك زمالبػةخػفؿ الفوػرة الركز البكسؼ" 
 شػػػكائبة مػػػف جمهػػػكر  لعبالػػػة كأداة حػػػ بفة اطسوقحػػػعن  بعوبػػػعع أسػػػ كب ال حػػػر الشػػػعمؿ  ػػػددان 

 الظربة وروبب األكلكبعت.كا ومدت الدراسة   ى  مفردة  (250) كامهع  المجفت الععمة
 كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا:

ركؽ ذات دطلة إ حعئبة ف  وروبب أجالدة اهومعـ المجفت األرب  بعلقضعبع ف   دـ كجكد ف .أ 
 ألالهع وحدر مف مؤسسعت ح فبة ووشعبا ف  المط الم ،بة. ;المجوم  المحرم

وفعكت معدؿ اوفعؽ  ران المج ة الععمة ببف مع طر وا المج ة مف أسبعب ك  كؿ ل قضعبع فػ   .ب 
 مسوكل الوع بـ(. -ة )الالكعالمجوم  المحرم وبععن ل موغبرات الب ثب

خبر( مػ  القضػعبع  -وقربر - دبث -اسوخداـ األالمعط الو ربربة )و قبؽف   دـ كجكد فركؽ  .ج 
 الععمة ف  المجوم  المحرم.

 
 

                                                           

 (.1295-1259صص كوروبب اهومعـ القران بمش،فت المجوم  المحرم ) ععمة( الب برم  المجفت ال(1
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 : (1)ـ(2007دراسة خمؼ ) .16
الدراسة إلػى ال،شػؼ  ػف الخحػعئص الوػ  وومبػز بهػع " مج ػة مج وػ " كاأللػكاف  هذه هدفت

والومػػػ  هػػػذه ك مالعسػػػبوهع لألطفػػػعؿ.  لفبة كاألدببػػػة الوػػػ  والعكلوهػػػع كمػػػدالمسػػػوخدمة  كالفالػػػكف الحػػػ 
كفػ  إطعرهػع وػـ اط ومػعد   ػى مػالهج المسػا اإل فمػ  بعسػوخداـ   الدراسة إلى الب ػكث الكحػفبة

و  بػػؿ المضػػمكف كمسػػا أسػػعلبب الممعرسػػة كمػػالهج العف ػػعت الموبعدلػػة بعسػػوخداـ أسػػ كب   أسػػ كب
ت األطفػعؿ لمجف و  بؿ المضمكف اسومعرة ةأدا بعسوخداـالدراسة كوـ جم  ببعالعت  علة  الدراسة 

 ـ1990ك وػػى أب  1988أب  خػػفؿ الفوػػرة الزمالبػػة مػػفمج وػػ " بمج ػػة " المومث ػػة بػػػػفػػ  العػػراؽ 
 بالػة  شػكائبة مػػف  الوػ  أجربػت   ػػىكأداة حػ بفة اطسوقحػػعن  بإوبػعع أسػ كب ال حػػر الشػعمؿ 
  كالقعئـ وروبب األكلكبعت "األجالدة" و الظرب الدراسة   ىكا ومدت   الععم بف ف  ح عفة األطفعؿ

 .بعطوحعؿ
 كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا:

حػػ عفة األطفػػعؿ هػػ  أداة ثقعفبػػة كوربكبػػة  كا  فمبػػة كورفبهبػػة  ػػعدرة   ػػى غػػرس كالقػػؿ القػػبـ  .أ 
 كالمععرؼ مف خفؿ الفالكف األدببة كالحكر كالرسـك كالف،رة الالعضجة فبهع.

الجعح  م بة اطوحعؿ م  األطفعؿ   ػى والعسػب المػعدة الحػ فبة مػ  مر  ػة الطفكلػة  بوك ؼ .ب 
المكجهػػة لهػػع فضػػفن  ػػف الوالػػكع فػػ   ػػرض المػػعدة الحػػ فبة لألطفػػعؿ مػػف وشػػكبؽ كجعذببػػة 

 كاطبوععد  ف األسعلبب الو  وسبب الوكور كالالفكر.
هع الالهػكض ث بم،ف لجة ،ببرة مف الوشكبؽ ب بلـ و،ف ح عفة األطفعؿ ف  العراؽ   ى در  .ج 

 كالمضمكف. ؿكاطسومرار كبظهر ذلؾ مف خفؿ الش،
 :(2)ـ(2007دراسة التكبي ) .17

مػف  بػث الشػأوهع الح عفة الثقعفبة ف  س طالة  يمعف   ى الدراسة إلى الوعرؼ  هذه هدفت
جعالػب الوعػرؼ  إلػى فبهػع  الحػ فبة كالفالػكف المضػمكف خحعئص كوطكرهع  ك،ذلؾ رحد كو  بؿ

والومػػػ  هػػػذه الدراسػػػة إلػػػى الب ػػػكث ك العمعالبػػػة.  الثقعفبػػػة الحػػػ عفة وكاجههػػػع الوػػػ  الو ػػػدبعت   ػػػى
بعسػػػػوخداـ أسػػػػ كب و  بػػػػؿ  مػػػػالهج المسػػػػا اإل فمػػػػ كفػػػػ  إطعرهػػػػع وػػػػـ اط ومػػػػعد   ػػػػى   الكحػػػػفبة

كوػـ جمػ  ببعالػعت   اسػوخدـ أسػ كب دراسػة ال علػة مػف خػفؿالمضمكف كمالهج العف ػعت الموبعدلػة 
 الظربة وروبب األكلكبعت. كا ومدت الدراسة   ى  و  بؿ المضمكفمعرة اسوأداة  بعسوخداـالدراسة 

                                                           

بة كاألدببة ف  ح عفة األطفػعؿ فػ  العػراؽ: دراسػة كحػفبة ل فالػكف المسػوخدمة ( خ ؼ  وكظبؼ الفالكف الح ف(1
 ـ.1990-1988ف  مج ة "مج و " ل مدة مف أب 

 ( الوكب   الح عفة الثقعفبة ف  س طالة  يمعف: مج ة الزكل المكذجعن.(2
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 كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا:
 كالوػػعربخ  كاآلثػػعر الف سػػفبة بعلقضػػعبع الموع قػػة بعلمكضػػك عت ،ببػػر بشػػ،ؿ الػػزكل مج ػػة اهومػػعـ .أ 

  سػػعب   ػػى اطهومػػعـ هػػذا ك،ػػعف الععمػػة  الثقعفبػػة المكضػػك عت مسػػع ة الحػػؼ شػػغ ت  بػػث
 .الالفس ك  ـ كاطجومعع البدكبة  ال رؼ مكضك عت

 كالربػػ  أدببػة  مضػػعمبف و ػكم المج ػة أربػػعع فثفثػة الػػزكل; مج ػة مضػعمبف فػػ  الوػكازف االعػداـ .ب 
 .الععمة كالثقعفبة الفالبة المضعمبف ببف بوكزع األخبر

الػػب   إلػػى جعكرة  ب بػػا الالقػػد  فعلقحػػة القحػػبرةسػػبعدة الشػػعر   ػػى المكضػػك عت األدببػػة المالشػػ .ج 
 االومعن أغ ب الالحكص الشعربة المالشكرة لقعلب الشعر ال دبث.

 : (1)ـ(2004دراسة عبد العزيز ) .18
 قبقػػػػة العف ػػػػة الموبعدلػػػػة بػػػػبف مجػػػػفت األطفػػػػعؿ الدراسػػػػة إلػػػػى الوعػػػػرؼ   ػػػػى  هػػػػذه هػػػػدفت

. كجمهكرهػػع كدرجػػة الجع هػػع مػػف  دمػػا فػػ  كضػػ  أجالػػدة القضػػعبع الحػػ بة فػػ  أكلكبػػعت اهومػػعمهـ
 مالهج المسا اإل فم راسة إلى الب كث الكحفبة  كف  إطعرهع وـ اط ومعد   ى والوم  هذه الدك 

 أداة بعسػػػوخداـكوػػػـ جمػػػ  ببعالػػػعت الدراسػػػة مسػػػا الجمهػػكر  ك المضػػػمكف  و  بػػػؿ  بعسػػوخداـ أسػػػ كب
الزمالبػػة مػػف  فوػػرةؿ خػػفؿ المج وػػ   ػػفن الػػدبف كب بػػالوػػ  أجربػػت   ػػى و  بػػؿ المضػػمكف اسػػومعرة 
(  ػػددان لمج ػػة  ػػفن الػػدبف 13(  ػػددان مالهػػع )27بكا ػػ  ) ـ2003مبر ـ إلػػى دبسػػ2003أ،وػػكبر 

حػػ بفة اطسوقحػػعن الوػػ   كأداة  بإوبػػعع أسػػ كب ال حػػر الشػػعمؿ (  ػػددان لمج ػػة ب بػػؿ كذلػػؾ14ك)
فػػ  اإل دادبػػة  ر  ػػةمفػػردة مػػف وفمبػػذ الم 100 كامهػػع غبػػر  شػػكائبة  بالػػة  مدبػػة  أجربػػت   ػػى

  ـ4/1/2004ـ  وػى 1/1/2004خػفؿ المػدة الزمالبػة مػف  أ بعن بكطؽ كالسػبدة زبالػب كالزمعلػؾ
 الظربة وروبب األكلكبعت. كا ومدت الدراسة   ى

 كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا:
أف القضػػػعبع المالشػػػكرة بمجػػػفت األطفػػػعؿ المحػػػربة ومث ػػػت   ػػػى الوػػػكال  المكضػػػك عت األدببػػػة  .أ 

%( 15.4دبالبػػػة كالحػػػ بة بالسػػػبة )%(  و وهػػػع المكضػػػك عت ال15.4بعلمروبػػػة األكلػػػى بالسػػػبة )
  ثػػػـ جػػػعنت المكضػػػك عت األثربػػػة فػػػ  %(13.2ثػػػـ القحػػػص كالرسػػػـك بالسػػػبة )ل،ػػػؿ مالهمػػػع  

 المروبة األخبرة.
جػػػػعنت القحػػػػص المس سػػػػ ة فػػػػ  مقدمػػػػة الفالػػػػكف الوػػػػ   ػػػػدمت مػػػػف خفلهػػػػع القضػػػػعبع الحػػػػ بة  .ب 

 %(  و وهع األخبعر.47.4بمجفت األطفعؿ بالسبة )

                                                           

المحػػػرم: (  بػػد العزبػػػز   ف ػػػة الوعػػرض لمجػػػفت األطفػػػعؿ   ػػى وروبػػػب أكلكبػػػعت القضػػعبع الحػػػ بة ل طفػػػؿ (1
 (.392-335صص دراسة و  ب بة كمبداالبة )
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ة مػػف أهػػـ المحػػعدر الوػػ  ب حػػؿ مػػف خفلهػػع الطفػػؿ المحػػرم اوضػػا أف المحػػعدر المطبك ػػ .ج 
مػػػػف  (%45.2)  ػػػػى مع كمػػػػعت القضػػػػعبع الحػػػػ بة لػػػػدل الطفػػػػؿ المحػػػػرم إذ جػػػػعنت بالسػػػػبة 

 كالدكربعت الموخححة.  إجمعل  المحعدر  كومث ت ف  الح ؼ كالمجفت
 :(1)ـ(2004دراسة أبك سنو ) .19

ا مجػفت األطفػعؿ المحػربة فػ  هػذه الدراسػة إلػى الوعػرؼ   ػى الػدكر الػذم وقػكـ بػ هدفت
ع فػػ  ذلػػؾ. هػػوزكبػػد الطفػػؿ المحػػرم بمع كمػػعت  ػػف العػػعلـ الخػػعرج   كمػػدل ا ومػػعد األطفػػعؿ   ب

 المسا اإل فم والوم  هذه الدراسة إلى الب كث الكحفبة  كف  إطعرهع وـ اط ومعد   ى مالهج ك 
 ةأدا بعسػػػوخداـراسػػػة كوػػػـ جمػػػ  ببعالػػػعت الدبعسػػوخداـ أسػػػ كب  و  بػػػؿ المضػػػمكف كمسػػػا الجمهػػكر  

 مجػػػػفت األطفػػػعؿ المحػػػػربةمػػػف   بالػػػة  شػػػػكائبة أجربػػػػت   ػػػىالوػػػ  و  بػػػؿ المضػػػػمكف اسػػػومعرة 
(  ػدد 12(  ػددان بكا ػ  )36ب غػت )  "كب بػؿ  ك ػفن الػدبف  سػمبر مج ػة المومث ة بػػػ " األسبك بة

كأداة ـ. 2003ـ ك وػى بكالبػػك 2002الزمالبػة مػف بكلبػك  فوػرةخػػفؿ الل،ػؿ مج ػة   ػى مػدار العػعـ 
كو مبػذة  ( و مبػذ420)  كامهػع غبػر مالوظمػة  بالػة  شػكائبة   ى ح بفة اطسوقحعن الو  أجربت

 كا ومػػدت الدراسػػة   ػػىمػػف وفمبػػذ اإل دادبػػة بمػػدبالو  شػػببف ال،ػػـك كأشػػمكف بم عفظػػة مالكفبػػة. 
 الظربة وروبب األكلكبعت "األجالدة".

 كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا:
فػػػػ  المروبػػػػة األكلػػػػى بعلالسػػػػبة ل مع كمػػػػعت الوػػػػ  بفضػػػػ هع األطفػػػػعؿ ت الع مبػػػػة المع كمػػػػع جػػػػعنت .أ 

  و وهػػػػػع المع كمػػػػػعت فػػػػػ  مجػػػػػفت األطفػػػػػعؿ  بالػػػػػة الدراسػػػػػة ػػػػػف العػػػػػعلـ الخػػػػػعرج  كبعرفكالهػػػػػع 
 اطجومع بة  ثـ الربعضبة  ثـ الوعربخبة.

 جػػعن الخبػػر القحػػبر فػػ  مقدمػػة األشػػ،عؿ الو ربربػػة  كالقحػػة القحػػبرة فػػ  مقدمػػة األشػػ،عؿ .ب 
  كبربػد القػران فػ  مقدمػػة األشػ،عؿ األخػرل لوقػدبـ مع كمػػعت  ػف العػعـ الخػعرج  فػػ  األدببػة 

 مجفت األطفعؿ  بالة الدراسة.
جػػػعنت الػػػدكؿ األكركببػػػة فػػػ  مقدمػػػة الػػػدكؿ األجالببػػػة الوػػػ  وػػػـ  ػػػرض مع كمػػػعت  الهػػػع فػػػ   .ج 

 مجفت األطفعؿ الثفث  بالة الدراسة.
 :(2)ـ(2001دراسة الطرابيشي ) .20

الدراسة إلى الوعرؼ   ى الك بة المع كمعت كالمكضك عت الوػ  وهػوـ بهػع مج ػة  هذه هدفت
 فن الدبف  ك،ذلؾ القكالب الفالبة كاألدببة الوػ  وسػوخدمهع  كمػدل مشػعر،ة جمهػكر األطفػعؿ فػ  

                                                           

 أبك سالا  دكر مجفت األطفعؿ المحربة ف  إمداد الطفؿ بمع كمعت  ف الععلـ الخعرج . ((1
 (.310-245صص ( الطراببش   مجفت األطفعؿ كدكرهع ف  د ـ ال قكؽ اطوحعلبة ل طفؿ المحرم )(2
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  والومػػ  هػػذه الدراسػػة إلػػى الب ػػكث الكحػػفبةك . االوفػػع هـ بمج ػػوهـ لالمكضػػك عت المالشػػكرة  كمػػد
بعسوخداـ أسػ كب و  بػؿ المضػمكف كمػالهج  المسا اإل فم مالهج  معد   ىكف  إطعرهع وـ اط و

 أداة كوػػػـ جمػػػ  ببعالػػػعت الدراسػػػة بعسػػػػوخداـالعف ػػػعت الموبعدلػػػة بعسػػػوخداـ أسػػػ كب دراسػػػة ال علػػػػة  
كا ومػػدت الدراسػػة   الوػػ  أجربػػت   ػػى مجػػفت األطفػػعؿ  بالػػة الدراسػػةو  بػػؿ المضػػمكف  اسػػومعرة
 األجالدة".الظربة وروبب األكلكبعت "   ى

 كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا:
وفهػػع  % 28.1بمج ػػة  ػػفن الػػدبف فػػ  المروبػػة األكلػػى بالسػػبة  المكضػػك عت الدبالبػػةجػػعنت  .أ 

 فػػػػ   ػػػػبفالسبعسػػػػبة كالحػػػػ بة كاألثربػػػػة   %  ثػػػػـ12.6كالفالبػػػػة بالسػػػػبة  األدببػػػػةالمكضػػػػك عت 
 ؿ اهومعمهع بعلمكضك عت الربعضبة كالعس،ربة.نوضع

كمعت الو  وهػدؼ لوالمبػة معػعرؼ الجمهػكر فػ  مقدمػة المضػعمبف المثػعرة بمج ػة جعنت المع  .ب 
%  فػػ   ػػبف وػػدال  السػػبة المكضػػك عت الوػػ  وهػػدؼ إلػػى اطالفوػػعح 19.2 ػػفن الػػدبف بالسػػبة 

   ى الععلـ.
% مػػف محػػعدر المع كمػػعت المالشػػكرة فػػ  المج ػػة جػػعنت   ػػى لسػػعف  رائهػػع 19.5اوضػػا أف  .ج 

بػػػد كة جمهػػػكر الطفػػػؿ المحػػػرم ل مشػػػعر،ة فػػػ  اهومػػػت مػػػف جمهػػػكر األطفػػػعؿ  كأف المج ػػػة 
رسػػػعؿ مكضػػػك عت ل مج ػػػة بالسػػػبة    المضػػػعمبف المثػػػعرة خػػػفؿ مػػػف إجمػػػعل %9.8و ربػػػر كا 

 .الو  بؿ
 : (1)ـ(2001دراسة محمد ) .21

الدراسػػػة إلػػػى م عكلػػػة و دبػػػد العف ػػػة بػػػبف ،ػػػؿ مػػػف الو ربػػػر الحػػػ ف  كاألدان  هػػػذه تفهػػػد
،ػػػـ كو ػػػدد طببعػػػة هػػػذه العف ػػػة كوفسػػػبرهع  كأثػػػر هػػػذه الحػػػ ف  كالوعػػػرؼ   ػػػى العكامػػػؿ الوػػػ  و 

والومػػػ  هػػػذه ك . العف ػػػة فػػػ  و دبػػػد درجػػػة كمسػػػوكل األدان الحػػػ ف  لمج وػػػ   ػػػكان كالحػػػؼ الػػػدالبع
مػالهج المسػا اإل فمػ  بعسػوخداـ  كفػ  إطعرهػع وػـ اط ومػعد   ػى الدراسة إلى الب ػكث الكحػفبة 

 و  بػػػؿ المضػػػمكفاسػػػومعرة أداة ـ اوخدعسػػػب كوػػػـ جمػػػ  ببعالػػػعت الدراسػػػة  أسػػػ كب و  بػػػؿ المضػػػمكف
بإوبعع  ـ1997ك وى  1996 ف  الفورة الزمالبة مفاألسبك بة أل داد مج و   كان كالحؼ الدالبع 

 كا ومدت الدراسة   ى الظربة وروبب األكلكبعت. .أس كب ال حر الشعمؿ
 
 

                                                           

: 1997  1996محػر كأثػره فػ  أدائهػع الحػ ف  خػفؿ  ػعم   ( م مد  و ربر المجفت الالسعئبة الععمة ف (1
 دراسة   ى مج و   كان كالحؼ الدالبع.
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 تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا:ك 
مػػػف خفلهػػػع القػػػؿ كا ػػػ  مشػػػكه  بم،ػػػفاألداة الوػػػ   أف الو ربػػػر الحػػػ ف  بمج وػػػ  الدراسػػػة بمثػػػؿ .أ 

 كم رؼ  ف المرأة بومثؿ ف  وحكبرهع المطبنع.
 فػ  كاخػوفؼ وشػعبا أكجػا كجػكد الػدالبع كالحػؼ  ػكان مج وػ  و ربػر خحػعئص دراسة ثبوتأ  .ب 

 .الو ربر كأش،عؿ فالكف
ؾ ك،ػذل  األهػداؼ المخو فػة كفػ المكضػك عت الوػ  وخػص المػرأة  والػكعالمج وعف ف   وشعبهت  .ج 

 .ف  اهومعمهمع بعلمكضك عت ال ضربة بعلالسبة ل مكاد الربفبة كالبدكبة
Flemingدراسة  .22

 :(1)ـ( 2000) 
 بػث الم وػكل مػف الخػربجبف فػ  جعمعػة كطبػة أكهػعبك  وقببـ مج ػة الدراسة الى هذه هدفت

المفضػػؿ  الم وػػكل الو ربػػرم  كو دبػػد مػػع مج ػػةلمػػف  بػػؿ اسػػوخداـ ا ل وعػػرؼ   ػػى مػػدلالوحػػمبـ ك 
  كالوعػػػػرؼ   ػػػػى لوخطػػػػبطاألفضػػػػ بعت فػػػػ  وحػػػػمبـ المج ػػػػة كشػػػػ، هع كا بعوػػػػا  ك،ػػػػذلؾ معرفػػػػةموع

كفػ  إطعرهػع   والوم  هػذه الدراسػة إلػى الب ػكث الكحػفبةك  .لقعرئ المج ةالخحعئص الدبمكغرافبة 
و  بػػؿ المضػػمكف كمسػػا   اسػػوخداـ أسػػ كبمػػالهج المسػػا اإل فمػػ  مػػف خػػفؿ وػػـ اط ومػػعد   ػػى 

الوػػ  أجربػػت   ػػى  و  بػػؿ المضػػمكفاسػػومعرة أداة الػػعت الدراسػػة بعسػػوخداـ كوػػـ جمػػ  ببعالجمهػػكر  
لمقػعبفت اإلل،وركالبػة كا كاطسػوطف عت حػ بفة اطسوقحػعنمج ة الخػربجبف  بالػة الدراسػة  كأداة 

مف الخربجبف كأحد عن الجعمعة كهـ طػفب  (203000)مع بقرب  كامهع  بالة الو  أجربت   ى 
 كا ومدت الدراسة   ى الظربة وروبب األكلكبعت. .معك كمكظفبف مف جعمعة أك،فه

 كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا:
كالخػػربجبف فػ  مقدمػة غبرهػع مػف المكضػػك عت  القحػص كاأل ػداث الموع قػة بعلجعمعػة جػعنت .أ 

 األخرل.
 بحػػربعن  ارضػعن األ،ثػر الجعالػب  بػث ،ػعفالفكوكغرافبػة  الحػكر األلػكاف فػ  القػران بفضػ كفأف  .ب 

 فػػ  الحػػكر فػػ  كالوبػػعبف اطثػػعرة مػػف المزبػػد كهػػـ ب عجػػة إلػػى الغػػفؼ  ة مثػػؿ حػػكرةفػػ  المج ػػ
 .الداخؿ

إلػػػى  لوالببػػػا القػػػران غػػػفؼ   ػػػى الجػػػعالب  الشػػػربط وكحػػػ ت إلػػػى أف القػػػران بفضػػػ كف اسػػػوخداـ .ج 
الػػداخؿ  مػػ  أخػػذ الك ػػت ال،ػػعف  لوحػػمبـ المج ػػة كأ سػػعمهع  وػػى وظهػػر بعلشػػ،ؿ  فػػ  الم وػػكل
 المالعسب.

                                                           

(1  ( Fleming, A Readership survey of OSU Magazine : the Oklahoma State 
University alumni magazine. 
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 مف حيث الشكؿ:المجالت ب المتعمقةدراسات ال: يثانالمحكر ال
 : (1)ـ(2015دراسة صالح ) .23

 الغػفؼ فػ  المسػوخدمة الوببكغرافبػة ل عالعحػر د بػؽ وقػدبـ كحػؼ الدراسػة إلػى هػذه هدفت
 الوطػػكر كرحػػد اإلخراجبػػة  كأسػػعلببهع كالمك ػػ   كال جػػـ الشػػ،ؿ  بػػث مػػف العرببػػة ل مجػػفت األكؿ

الوم  هذه الدراسة إلى الب ػكث الكحػفبة  كفػ  إطعرهػع وػـ اط ومػعد وك . العالعحر لهذه الو،الكلكج 
  ػػػى مػػػالهج المسػػػا اإل فمػػػ  بعسػػػوخداـ أسػػػ كب و  بػػػؿ المضػػػمكف كمػػػالهج العف ػػػعت الموبعدلػػػة 

و  بػػػؿ اسػػػومعرة  أداة  كوػػػـ جمػػػ  ببعالػػػعت الدراسػػػة بعسػػػوخداـ بعسػػػوخداـ أسػػػ كب المقعرالػػػة المالهجبػػػة 
 الحػػدل المحػػربة  المحػػكر العرا بػػة  "الشػػب،ة ومث ػػت بػػػػ العرببػػة لعبالػػة مػػف المجػػفتالمضػػمكف 
 بكا ػػ   ـ31/9/2013 ك وػى 1/3/2013 خػفؿ الفوػرة الزمالبػػة مػف ال بالعالبػػة" الجػرس اطمعراوبػة 

الظربػػػػة االوشػػػػعر كوبالػػػػ   كا ومػػػػدت الدراسػػػػة   ػػػػى  بعوبػػػػعع أسػػػػ كب ال حػػػػر الشػػػػعمؿ  ػػػػددان ( 84)
 المبو،رات. 

 ميا:كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج، أى
 كؿاأل الغػفؼ فػ  الوببكغرافبػة العالعحػر وكظبػؼ  م بػة فػ  م  ػكظ بشػ،ؿ وبعبالػت أف الالوعئج .أ 

 .العرببة ل مجفت
 بشػ،ؿ الفكوكغرافبػة الحػكرة   ػى وكح ت الدراسة إلى ا ومػعد المجػفت العرببػة  بالػة الدراسػة .ب 

 .كاس 
 الجزئػ  الورا،بػب أسػ كب ،ػعف األكؿ ل غػفؼ اطخراجبػة المسػوخدمة األسػعلبب أبرز اوضا أف .ج 

 فػ  كاأل،عدبمبػة الع مبػة األسػس   ى اط ومعد غبر مف المخو ط  كاألس كب ل حكرة ال،   أك
 .العالعحر لو ؾ كالوكظبؼ الوكزب   م بة

 .(2) ـWollenberg (2012)دراسة  .24
 Soulwave)مكجػػػة الػػػركح )الدراسػػػة الػػػى رحػػػد وطػػػكبر شػػػ،ؿ وحػػػمبـ مج ػػػة  هػػػذه هػػػدفت

طوحػػعؿ مػػ  الطببعػػة مػػف  بػػؿ موحػػف   المجػػفت بأسػػورالبع   بػػث إف الػػذات كا ،وشػػعؼطكذلػػؾ 
والومػػػ  هػػػذه ك وحػػػفا اطسػػػورالبكف ل مجػػػفت بسػػػما  لهػػػـ بفهػػػـ الدبمكغرافبػػػة ل قػػػعرئ كمععلجوهػػػع. 

الب ػػكث الكحػػفبة  كفػػ  إطعرهػػع وػػـ اسػػوخداـ مالهجػػبف كهمػػع: "الومعثػػؿ" كهػػك المفهػػـك الدراسػػة إلػػى 
 عفػػعت الفر بػػة كالوحػػمبـ  كذلػػؾ طسو،شػػعؼ معالػػى خبػػعراتالػػذم بالطبػػؽ   ػػى ،ػػؿ مػػف و  بػػؿ الثق

                                                           

طكؿ ل مجػػفت: الشػػب،ة ( حػػعلا  اطخػػراج الحػػ ف  ألغ فػػة المجػػفت العرببػػة و  بػػؿ الشػػ،ؿ الفالػػ  ل غػػفؼ ا(1
 كالجرس ال بالعالبة. -كالحدل اطمعراوبة -المحربة -المحكر -العرا بة

(2 ( Wollenberg, The stylistically adaptive publication designer: questions of 

variation, contradiction and convention in magazine layout. 
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و  بػػػؿ اسػػػومعرة أداة  كوػػػـ جمػػػ  ببعالػػػعت الدراسػػػة  ػػػف طربػػػؽ  الوحػػػمبـ كمػػػالهج "دراسػػػعت ال علػػػة"
كمج ة  (Monster Children) كمج ة (Soulwave)لعبالة مف المجفت المومث ة بػػ  المضمكف

(Beach Culture)  شعر كوبال  المبو،رات. الظربة االو كا ومدت الدراسة   ى 
 كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا:

ضركرة كجكد خبرة ف  الو ربػر كوحػمبـ المج ػة ل ،شػؼ  ػف اطسػوراوبجبعت كالو،وب،ػعت الوػ   .أ 
 الو،بؼ اطس كب  لالمكذج المحمـ. وخبر  ف

كو ػد المالشكرات وخض  ألس كب مك د كثعبػت كلقػكاالبف معبالػة و ػد مػف اطبػداع المكضك عت  .ب 
 مف خ ؽ خبرة ف  الوحمبـ.

 القران ف اسومراربة اشوراؾ   ى  بسع دك  حربعي بجذب بمهعرة المحمـ و،مف ف  خ ؽ وحمبـ  .ج 
 .المالشكرات المفض ة لدبهـ

 :(1)ـ(2012دراسة محمد ) .25
إخػػراج المجػػفت الربعضػػبة  بػػبف كاطخػػوفؼ اطوفػػعؽ أكجػػا الدراسػػة إلػػى رحػػد هػػذه هػػدفت
  إضػػعفة إلػػى أسػػس الوحػػمبـ الفالػػ  فػػ  المجػػفت الوببكغرافبػػةمػػف  بػػث العالعحػػر   بالػػة الدراسػػة

والومػػ  هػػذه الدراسػػة إلػػى الب ػػكث الكحػػفبة  كفػػ  إطعرهػػع وػػـ اط ومػػعد   ػػى ك . كأسػػعلببهع الػػثفث
بعسػوخداـ كمػالهج العف ػعت الموبعدلػة  بعسوخداـ أسػ كب و  بػؿ المضػمكف  اإل فم  المسا مالهج

و  بػػؿ المضػػمكف اسػػومعرة أداة  بعسػػوخداـبعالػػعت الدراسػػة   كوػػـ جمػػ  ب المقعرالػػة المالهجبػػة أسػػ كب
 سػػػك،ر كالكرلػػػد المحػػػربة الربعضػػػ  األهػػػراـ" الػػػثفث المومث ػػػة بػػػػػ المجػػػفت  ػػػف لأل ػػػداد الحػػػعدرة

ـ 2009 دبسػػػمبر ك وػػػى 2007 بالػػػعبر مػػػف الفوػػػرة خػػػفؿ "الفرالسػػػبة فكوبػػػكؿ كالفػػػراالس اطالج بزبػػػة
 الظربة االوشعر كوبال  المبو،رات. سة   ىكا ومدت الدراالشعمؿ   ال حر أس كببأوبعع 

 كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا:
 الو  الثفث المجفت ببف مف الك بدة المج ة ه  المحربة الربعض  األهراـ مج ة أف اوضا .أ 

 اوبع عن  المجفت ،ثرأ البربطعالبة الكرلدسك،ر مج ة ،عالت  بف ف  المعئ ة  ال ركؼ اسوخدمت
 .المخو فة رضبعتاأل   ى فالمو  ركؼ لطبع ة

 المجػػػفت بػػػبف األسػػػكد المسػػػوخدـ البػػػالط ل جػػػـ البربطعالبػػػة سػػػك،ر رلػػػدالك  مج ػػػة اسػػػوخداـ جػػػعن .ب 
 الربعض . هراـكاأل فكوبكؿ الفراالس مج و  ف  األ بعف أغ ب ف  مفئمعن  جعن فبمع الثفث 

                                                           

دراسػة مقعرالػة   ػى مجػفت األهػراـ الربعضػ  المحػربة كالفػراالس فكوبػكؿ  ( م مد  إخراج المجفت الربعضػبة:(1
 الفرالسبة كالكرلد سك،ر البربطعالبة.
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 الجمػػػ  سػػػعد فبمػػػع مكضػػػك عوهع  أغ ػػػب فػػػ  المالػػػوظـ الجمػػػ  فكوبػػػكؿ الفػػػراالس مج ػػػة اسػػػوخدمت .ج 
 مج ػػػة اوبعػػػت فبمػػػع البربطعالبػػػة  سػػػك،ر الكرلػػػد مج ػػػة مكضػػػك عت موػػػكف البسػػػعر مػػػف المالط ػػػؽ

 ع.مكضك عوه أغ ب ف  المالوظـ الجم  الربعض  هراـاأل
 :(1)(ـ2011دراسة حمزة )  .26

خػراج المػكذج مج ػة  الدراسػة إلػى رحػد هذه هدفت موخححػة ل مراهقػعت ال حػبعبعو ربػر كا 
 اسػػوخداـ فػػ الوعػػرؼ   ػػى رغبػػعت كمبػػكؿ الفئػػة المسػػوهدفة  كذلػػؾ مػػف خػػفؿ  مػػف  بػػث الشػػ،ؿ

كالمضػػمكف كذلػػؾ بػػعلوعرؼ   ػػى مطعلػػب ك عجػػعت الالمػػك ل مراهقػػعت م ػػؿ   العالعحػػر اإلخراجبػػة
كوالومػػ  الدراسػػة إلػػى الب ػػكث الكحػػفبة  كفػػػ  إطعرهػػع وػػـ اط ومػػعد   ػػى مػػالهج المسػػػا  الدراسػػة.

حػػػ بفة أداة  ببعالػػػعت الدراسػػػة بعسػػػوخداـكوػػػـ جمػػػ  بعسػػػوخداـ أسػػػ كب مسػػػا الجمهػػػكر  اإل فمػػػ  
 المراهقعت اإلالػعثمفردة مف  (200) كامهع   شكائبة الدراسة   ى  بالة أجربت  بث اطسوقحعن

 الظربوػػ  اطسػػوخدامعت كاطشػػبع عت  كاطرجكالكمبػػةكا ومػػدت الدراسػػة   ػػى  .(15-12)سػػف مػػف 
 البالعئبة.

 كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا:
فػ  ،وعبػة المػوف كال ػد مػف اسػوخداـ  جػـ  16  14 جمػ  ال ػركؼ  ة حػبعبعاسوخدمت مج  .أ 

  فػ   ػبف اسػوخدـ خػط ال ػر  خػط الوهػعم   كالوػعبمز كال ػد مػف الخػط األالدلسػ  12ال رؼ 
 إذا وط بوا طببعة المضمكف. إط

 طرز العالعكبف المفرد  كالهرم  كالمع ؽ. مج ة حبعبع  بالة الدراسةاسوخدمت  .ب 
فػػػػ  اسػػػػوخداـ الشػػػػ،ؿ بػػػػبف الحػػػػكرة الدب،كببػػػػا كالمسػػػػوطبؿ  إلػػػػى الوالػػػػكع ةمج ػػػػة السػػػػععدلجػػػػأت  .ج 

 كاطبوععد  ف ش،   المسوطبؿ كالببضعكم األفق .  كالببضعكم الرأس  كالمرب 
 :(2)ـ(2010السيد كعكض كمحمد )دراسة  .27

الدراسػػة إلػػى الوعػػرؼ   ػػى أهػػـ المععلجػػعت اإلخراجبػػة الوػػ  بػػوـ إجراؤهػػع   ػػى  هػػذه هػػدفت
والومػػ  هػػذه الدراسػػة إلػػى ك ـ بػػعلمجفت المحػػربة  بالػػة الدراسػػة كالمقعرالػػة ببالهمػػع. الحػػكر كالرسػػك 
كذلػؾ بعسػوخداـ أسػ كب  اإل فمػ  مالهج المساة  كف  إطعرهع وـ اط ومعد   ى الب كث الكحفب
كوػػـ   كمػػالهج العف ػػعت الموبعدلػػة مػػف خػػفؿ اسػػوخداـ أسػػ كب المقعرالػػة المالهجبػػة و  بػػؿ المضػػمكف
مجػفت الععمػة لالوػ  أجربػت   ػى او  بػؿ المضػمكف اسػومعرة أداة  بعسوخداـسة جم  ببعالعت الدرا

                                                           

خراج المكذج لمج ة مطبك ة و بى ا وبعجعت المراهقعت.(1  (  مزة  و ربر كا 
 وػ    المععلجعت اإلخراجبػة ل حػكر الحػ فبة بػعلمجفت المحػربة: دراسػة و  ب بػة لمجكم مد ( السبد ك كض(2

 (.322-269صص الحؼ الدالبع ) -ركزا لبكسؼ
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مػػػػػف الزمالبػػػػػة الفوػػػػػرة المومث ػػػػػة بػػػػػػػ "مج وػػػػػ  ركزا لبكسػػػػػؼ  كالحػػػػػؼ الػػػػػدالبع" خػػػػػفؿ كالموخححػػػػػة 
(  ػػددان 52) مجومعػػة فػػ بإوبػػعع أسػػ كب ال حػػر الشػػعمؿ   31/12/2009 وػػى ك  1/7/2009
 الدراسة   ى الظربة االوشعر كوبال  المبو،رات.  كا ومدت ل،ؿ مج ة  دد (26) بكا   أم

 كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا:
 أسػػ كب مالهػػع الدراسػػة  بالػػة المجػػفت فػػ  الغػػفؼ حػػف ة إلخػػراج موالك ػػة أسػػعلبب اسػػوخداـ .أ 

 .الرسـ   ى المبالى كالغفؼ  المك دة األرضبة كاسوخداـ  كال، ى الجزئ  كالوداخؿ  الم حؽ
 غبػر وق بدبػةال حػكرال مالهػع المجػفت حػف عت   ػى موالك ة أش،عط بةالح ف الحكر اوخذت .ب 

 ذات الحػػػكر اسػػػوخداـ إلػػى جعالػػػب ،ثػػرة   الحػػػكرة   ػػى الوق بػػػدم الهالدسػػ  الشػػػ،ؿك   مألكفػػةال
 .المفرغة الخ فبة ذات الحكر خعحة المالوظمة غبر األش،عؿ

 اسػػوخداـ دراسػػةالوػػ  ا ومػػدت   بهػػع مجػػفت ال ل حػػكر المععحػػرة اإلخراجبػػة الممعرسػػعت مػػف .ج 
 .الحكر  كؿ ،ببر بش،ؿ إطعرات

 :(1)ـ(2010إيياب )دراسة  .28
الدراسة إلى رحد معرفة مدل وطببؽ أسس إخػراج الحػكرة الحػ فبة فػ   بالػة  هذه هدفت

والومػ  هػذه الدراسػة ك مف مجػفت األطفػعؿ كذلػؾ مػف خػفؿ الوطببػؽ   ػى مج وػ  سػمبر كمعجػد. 
 ومػعد   ػى مػالهج المسػا اإل فمػ  بعسػوخداـ أسػ كب إلى الب ػكث الكحػفبة  كفػ  إطعرهػع وػـ اط

كوـ جم  ببعالعت و  بؿ المضمكف كمالهج العف عت الموبعدلة بعسوخداـ أس كب المقعرالة المالهجبة  
 ػػػداد الحػػػعدرة مػػػف مج ػػػة سػػػمبر لأل و  بػػػؿ المضػػػمكفاسػػػومعرة اسػػػوخداـ أداة  الدراسػػػة  ػػػف طربػػػؽ

ـ  كوػػـ سػػ ب العبالػػة بعسػػوخداـ 2008خػػفؿ  ػػعـ  كمج ػػة معجػػدـ  2008ك1993خػػفؿ  ػػعم  
  لمجوػػ  الدراسػػة(  ػػدد 36)  ػػعـ كبإجمػػعل (  ػػدد مػػف ،ػػؿ 12أسػػ كب السػػالة الحػػالع بة بكا ػػ  )

 الظربة االوشعر كوبال  المبو،رات. كا ومدت الدراسة   ى
 كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا:

 مبر.وفك ت مج ة معجد ف  وطببؽ أسس إخراج الحكرة الح فبة   ى مج ة س .أ 
أضعفت مج ة معجد كابو،رت ف  الوأثبرات الخعحة بعلحػكرة كا وبروهػع أ ػد أهػـ ر،ػعئز إخػراج  .ب 

 الحكرة   ى الع،س ومعمعن مف مج ة سمبر.
وفك ت مج ة معجد   ى مج ة سػمبر فػ   ػدد القحػص المحػكرة كالرسػـك المس سػ ة المالشػكرة  .ج 

 بهع.
 

                                                           

 ( إبهعب  إخراج الحكرة الح فبة كبعض وطببقعوهع ف   بالة مف مجفت األطفعؿ.(1
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 :(1)ـ(2009دراسة محمد ) .29
خراج الحف عت الداخ بةالوعإلى  هدفت هذه الدراسة بمجفت  رؼ   ى أسعلبب وحمبـ كا 

معرفة  ف ة الكع المعدة الو ربربة بأسعلبب وحمبـ الحف عت الداخ بة ك   األطفعؿ  بالة الدراسة
 بمجفت األطفعؿ  كالوعرؼ   ى مدل وفضب هـ لقرانة مضعمبف معبالة أك أسبعب  دـ  رانوهع 

كوالوم  هذه  راجبة كدكاف   رانوهع بمجفت األطفعؿ.ككحؼ العف ة ببف وفضبؿ األسعلبب اإلخ
مف خفؿ  المسا اإل فم مالهج  كف  إطعرهع وـ اط ومعد   ى الكحفبة الدراسة إلى الب كث 

كوـ   (  عـ12-9)ووراكح أ معرهـ مع ببف  مف األطفعؿ جمهكر لعبالةالمسا أس كب  اسوخداـ
المدارس الوعبعة مف األطفعؿ ف   قحعن لعبالةأداة ح بفة اطسوجم  ببعالعت الدراسة بعسوخداـ 

  كا ومدت الدراسة   ى ( مفردة400) غ  كامهعكب الق بكببة( –الجبزة  -ل )القعهرةل قعهرة ال،بر 
  عت.الظربة اطسوخدامعت كاإلشبع

 كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا:
بة لمجفت األطفعؿ  دـ كجكد  ف ة ببف وفضبؿ األسعلبب اإلخراجبة بعلحف عت الداخ  .أ 

كالذم فض ا معظـ  الفال كدكاف  الوعرض لهذه المجفت إط فبمع بخص أس كب الوعببر 
 .المب كثبف

المروبة األكلى كالمروبة الثعالبة  ف  الفال وفضبؿ األسعلبب اإلخراجبة ف،عف أس كب الوعببر  .ب 
المروبة  ف ثـ المروبة الثعلثة أس كب السكر  ثـ أس كب القطعع   ف أس كب الح بب  ثـ 

 المروبة السعدسة أس كب الشربط المووعب . ف الخعمسة أس كب ال،و ة  كأخبران 
مج ة  فن الدبف  كفبمع بوع ؽ بمج ة ف   ش،ؿ  ركؼ ال،وعبة كمقعسهعوفضبؿ األطفعؿ  .ج 

 ب بؿ فقد فضؿ األطفعؿ األلكاف   ى  ركؼ ال،وعبة كالحكر.
 :(2)ـ(2006دراسة عمـ الديف ) .30

دراسػػة إلػػى م عكلػػة رحػػد الوجػػعرب اإلخراجبػػة ل مجػػفت المحػػربة األسػػبك بة ال هػػدفت هػػذه
والومػ  هػذه الدراسػة إلػى الب ػكث الكحػفبة  كفػ  إطعرهػع ك ل ك كؼ   ى أسعلبب اإلخراج الموبعػة. 

وػـ اط ومػػعد   ػػى مػالهج المسػػا اإل فمػػ  بعسػوخداـ أسػػ كب و  بػػؿ المضػمكف  كمػػالهج العف ػػعت 
اسػػومعرة أداة  كوػػـ جمػػ  ببعالػػعت الدراسػػة بعسػػوخداـ  المالهجبػػة المقعرالػػةالموبعدلػػة بعسػػوخداـ أسػػ كب 

و  بػػػػؿ المضػػػػمكف أل ػػػػداد المجػػػػفت األسػػػػبك بة كهػػػػ  " األهػػػػراـ اط وحػػػػعدم  األهػػػػراـ العربػػػػ   
                                                           

 .العف ة ببف وفضبؿ أسعلبب إخراج الحف عت الداخ بة كدكاف   رانوهع فى مجفت األطفعؿم مد   ((1
 (.123-111صص المحربة األسبك بة ) (   ـ الدبف  مش، ة اإلبداع ف  إخراج أغ فة المجفت(2
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المحػػػكر  الحػػػؼ الػػػدالبع   ػػػكان  اإلذا ػػػة كالو فزبػػػكف  األهػػػراـ الربعضػػػ   أ،وػػػكبر"  خػػػفؿ الفوػػػرة 
بإوبعع  ل،ؿ مج ة عن ( غفف26)ـ بكا   2003وى الهعبة دبسمبر ك  2003الزمالبة مف شهر بكلبك 
 الظربة االوشعر كوبال  المبو،رات. كا ومدت الدراسة   ى  أس كب ال حر الشعمؿ

 كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا:
اوضػػا أف إخػػراج أغ فػػة المجػػفت  بالػػة الدراسػػة بغ ػػب   بػػا اإلخػػراج الوق بػػدم الػػذم بعومػػد  .أ 

 كوكغرافبة بحكرة أسعسبة كالدرة الخركج مف الوق بدبة إلى الوجدبد.  ى الحكرة الف
أف مج ػػة األهػػراـ اط وحػػعدم هػػ  المج ػػة الك بػػدة مػػف بػػبف المجػػفت الثمعالبػػة الوػػ  ا ومػػدت  .ب 

بشػػ،ؿ أسعسػػ    ػػى الرسػػـك البدكبػػة سػػكان جػػعنت مالفػػردة   ػػى الغػػفؼ أك محػػع بة لحػػكر 
 فكوكغرافبة.

عل س الفالػػػ  كالموخححػػػبف فػػػ  اإلخػػػراج الحػػػ ف   كأف الػػػدرة المخػػػرجبف الػػػذبف بوموعػػػكف بػػػ .ج 
ال،ثبػػر ممػػف بعم ػػكف فػػ  مجػػعؿ اإلخػػراج فػػ  المجػػفت  بالػػة الدراسػػة غبػػر مػػؤه بف بحػػكرة 

 وخححبة د بقة.
 :(1)ـ(2002محمد )دراسة  .31

الدراسػػة إلػػى الوعػػرؼ   ػػى مػػدل وػػأثبر و،الكلكجبػػع الطبع ػػة فػػ  ،ػػؿ مػػف القػػعئـ  هػػدفت هػػذه
لمج ػػػة  كرحػػػد وػػػػأثبر المالعفسػػػة بػػػبف مج وػػػػ  الدراسػػػة   ػػػى وطػػػػكبر بعطوحػػػعؿ ك م بػػػة وحػػػػمبـ ا

ال،شؼ  ف أسبعب الوبعبف ف  مسوكل القعئمبف بعطوحعؿ ف  ضكن السبعؽ ك اإلخراج ب،ؿ مالهمع  
والوم  هذه الدراسػة إلػى الب ػكث الكحػفبة  كفػ  إطعرهػع وػـ اط ومػعد   ػى ك اإلبدا   ب،ؿ مج ة. 

داـ أسػػ كب و  بػػؿ المضػػمكف كمسػػا أسػػعلبب الممعرسػػة  اسػػوخمػػف خػػفؿ  اإل فمػػ  مػػالهج المسػػا
 كوـ جم  ببعالعت الدراسة بعسوخداـأس كب المقعرالة المالهجبة   ـعسوخدابكمالهج العف عت الموبعدلة 

 الزمالبػة "  كان كالص الدالبع" ف  الفورة اسومعرة و  بؿ المضمكف لأل داد الحعدرة  ف مج و أداة 
لقػػػػعئمبف حػػػػ بفة اطسوقحػػػػعن   ػػػػى جمبػػػػ  اـ  كأداة 1996ك وػػػػى دبسػػػػمبر  1990مػػػػف فبرابػػػػر 

 البؤربػػة الموعمقػػة  الدراسػػة  كالمف ظػػة لعبالػػة مػػف مج وػػ  الدراسػػة  كالمقعب ػػة بعطوحػػعؿ فػػ  مج وػػ
 القعئـ بعطوحعؿ.ك  االوشعر وبال  المبو،راتكا ومدت   ى الظربو    ل مخرجبف ف  مج و  الدراسة

 كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا:
فػكؽ مج ػػة  ػكان فػػ  اخوبػعر أسػػعلبب وحػمبمبة مخو فػػة كوغببػر زكابػػع وحػكبر حػػكر الغػػفؼ و .أ 

 كاخوفعن مععلجعت   ى الحكر بعلحف عت الداخ بة مثؿ وشربا الحكر كاسوخداـ األلكاف.

                                                           

( م مد  أثر المالعفسة ف  وطكبر إخراج المجفت الالسعئبة المحربة: دراسػة   ػى القػعئـ بعطوحػعؿ كو،الكلكجبػع (1
 .1996-1990الطبع ة ف  مج و   كان كالحؼ الدالبع ف  الفورة مف 
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سػعلبب كطػرؽ لمزبػد مػف اسوخداـ مج ة الحؼ الدالبع ك كان ف  ظؿ هذا الوطػكر الوقالػ   ػدة أ .ب 
 .الم حؽ   ى سببؿ المثعؿ ط ال حرأس كب ك   فؼ المطكماسوخداـ الغالوفكؽ مثؿ: 

 كبػرل إبػدا هـ   ػى ،ببػر وػأثبر لػا موعػعكف أسرم جك وكفبر أف المج وبف مخرج  أغ ب برل .ج 
 مػػالهـ% 33.33 كبرغػػب مالعسػػبة جبػػدة  م هػػـ ببئػػة أف مج ػػة  ػػكان مخرجػػ  مػػف% 66.67
 .لمجهكداوهـ المعالكم لوقدبركا الهدكن مثؿ مالعسبة لو،كف  م هـ لببئة مقكمعت  دة إضعفة

 :(1)ـ(2002دراسة الزيات ) .32
 المج ػة بدابػةن  بهػعالدراسة إلى إلقعن الضكن   ػى الوطػكرات المخو فػة الوػ  مػرت  هذه هدفت

مف الغفؼ ،ععمؿ جذب أسعس  ب مػؿ حػفعت وشػ،ب بة كوحػمبـ الحػف عت الداخ بػة كالعف ػعت 
مف حػكر فكوكغرافبػة أك رسػـك وكضػب بة بالك بهػع الوش،ب بة الفالبة الو  وربط الموف كمع بحع با 

3D& 2D   .والومػػ  هػذه الدراسػػة إلػػى الب ػػكث الكحػػفبة  كفػػ  إطعرهػػع وػػـ اط ومػػعد ك أك خػػرائط
كوػػـ جمػػ    ػػى المػػالهج الوػػعربخ   كمػػالهج المسػػا اإل فمػػ  بعسػػوخداـ أسػػ كب و  بػػؿ المضػػمكف  

الالعشػػػػبكالعؿ   ػػػػى مج ػػػػة  مكف  بػػػػؿ المضػػػػاسػػػػومعرة وـ أداة ااسػػػػوخد ػػػػف طربػػػػؽ  ببعالػػػػعت الدراسػػػػة
كا ومػػدت    ػػعـ 110ـ أم لمػػدة 1998ك وػػى  ػػعـ  1888 مالػػذ بدابػػة مكلػػدهع  ػػعـ جبكجرافبػػؾ
 المبو،رات. كوبال  الظربة االوشعر الدراسة   ى

 كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا:
 بوالػػػكع اهومعمػػػعت  رائهػػػع كمػػػف هالػػػع مج ػػػة السػػػععدةوكحػػػ ت الدراسػػػة إلػػػى أف والػػػكع اهومعمػػػعت  .أ 

ا،وسػػبت أهمبػػة ،ببػػرة مػػف  بػػث ،كالهػػع حػػرح ثقػػعف   ػػدـ المكضػػك عت المخو فػػة بشػػ،ؿ   مػػ  
 كفف د بؽ.

 عفظت   ى سمة الوخحص  كوكجهت ل جمعهبر العربضة  مج ة السععدةأظهرت الالوعئج أف  .ب 
كلـ وقوحر مكضك عوهع   ى الطبقػة الع مبػة المثقفػة فقػط  بػؿ اسػوطع ت بػأدكات فالبػة   مبػة 

 قعرم الععدم.الكحكؿ إلى ال
 علجمعهبر كببف بوكح ت إلى ربط المج ة بقالعة و فزبكالبة ،ش،ؿ مف أش،عؿ اطوحعؿ  .ج 
 وقكـ بعرض مع بوـ الشره ف  ش،ؿ أففـ كثعئقبة ذات إالوعج ضخـ.ك مشور،بهع   .د 

 
 
 
 

                                                           

 بكجرافبؾ: دراسة و  ب بة.( الزبعت  اإلخراج الفال  كالرسـك الوكضب بة ف  مج ة الالعشبكالعؿ ج(1
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 :(1)ـ(2001دراسة حساف ) .33
افبػػة الدراسػػة إلػػى و  بػػؿ أثػػر اسػػوخداـ ال عسػػب اآللػػ    ػػى العالعحػػر الوببكغر  هػػذه هػػدفت

والومػ  هػذه الدراسػة إلػى الب ػكث الكحػفبة  ك كالجرافب،بة بعلمجفت الحعدرة  ف مؤسسة األهراـ. 
كف  إطعرهع وـ اط ومعد   ى المالهج الوجربب  كمالهج المسا اإل فم  بعسػوخداـ أسػ كب و  بػؿ 

 ك ػفن الػدالبع الحػؼ المضمكف   كف  إطعره اسوخدـ أداة و  بؿ المضمكف أل ػداد ،ػؿ مػف مج ػة
 الربعض   كاسوالعدان إلى الظربة االوشعر كوبال  المبو،رات. كاألهراـ الدبف

 كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا:
اسػػوخداـ ال عسػػب اآللػػ   ػػد سػػهؿ جمػػ  ال ػػركؼ كوالسػػبقهع كاخوبػػعر الشػػ،ؿ كال ػػكف فػػ  مج ػػة  .أ 

 الص الدالبع.
ال دكد كهػك مػف العبػكب المخرج الفال  ل مج ة لـ ب،ف بمبؿ إلى اسوخداـ ال كف إط ف  أضبؽ  .ب 

األسعسبة ف  المج ة إط أالػا فػ  الفوػرة األخبػرة مػف  مػر المج ػة ظهػر بعػض اطهومػعـ بػعل كف 
 كخحكحعن م  األبكاب الثعبوة.

لػػػـ وػػػالجا المجػػػفت  بالػػػة الدراسػػػة فػػػ  وطكبػػػ  ام،عالبػػػعت ال عسػػػب كبرامجػػػا بشػػػ،ؿ جبػػػد لعػػػدة  .ج 
سػوخداـ البػرامج  سػبطرة رئػبس الو ربػر أسبعب مالهع  دـ امػوفؾ المحػمـ الخبػرة الععلبػة فػ  ا

   ى ،عفة وفعحبؿ المج ة.
 :(2)ـ(2001دراسة فاضؿ ) .34

 الػدالبع كالحػؼ  ػكان بمج وػ  الم ػرربف اسػوخداـ مسػوكبعت و  بػؿ إلػى الدراسػة هػذه هدفت
 المرا ػػػؿ فػػػ  اطل،وركالبػػػة المع كمػػػعت لو،الكلكجبػػػع اطسػػػوخداـ هػػػذا كأالمػػػعط المحػػػربوبف الالسػػػعئبوبف
الكحفبة  كف   والوم  هذه الدراسة إلى الب كثك  .اطسوخداـ هذا كدكاف  الح ف  مؿل ع المخو فة

اإل فمػػػ  بعسػػػوخداـ مسػػػا أسػػػعلبب الممعرسػػػة كمػػػالهج  المسػػػا إطعرهػػػع وػػػـ اط ومػػػعد   ػػػى مػػػالهج
 أداةجمػػ  ببعالػػعت الدراسػػة بعسػػوخداـ كوػػـ  العف ػػعت الموبعدلػػة بعسػػوخداـ أسػػ كب المقعرالػػة المالهجبػػة 

مج وػػ   ػػكان كالحػػؼ ( مفػػردة مػػف الم ػػرربف كالم ػػررات فػػ  40الالػػة لعبالػػة  كامهػػع )المقعب ػػة المق
 الظربة القعئـ بعطوحعؿ. كا ومدت الدراسة   ى. الدالبع بإوبعع أس كب ال حر الشعمؿ

 
 

                                                           

(  سعف  أسعلبب اإلخراج الح ف  ل مجفت المحربة األسبك بة كوػأثبر ال عسػب اآللػ  فػ   م بػة وطكبرهػع: (1
 دراسة و  ب بة كوجربببة.

 فعضؿ  أالمعط اسوخداـ م ررم المجفت الالسعئبة المحربة لو،الكلكجبع المع كمعت اطل،وركالبة.( (2
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 كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج، أىميا:
ركالبػػػة مػػػف و،الكلكجبػػػع المع كمػػػعت اطل،و مسػػػوخدمكوور،ػػػز المشػػػ،فت األسعسػػػبة الوػػػ  بكاجههػػػع  .أ 

م ررم المجفت الالسعئبة ف  الو، فة المعدبة الموروبة   ى اسوخداـ معطبعت هذه الو،الكلكجبػع 
 ف  المالزؿ كخعرج المؤسسة الح فبة.

وعػػػد المكا ػػػ  الخعحػػػة بعلحػػػ ؼ العرببػػػة كاألجالببػػػة ثػػػـ المكا ػػػ  الخعحػػػة بم طػػػعت و بفزبكالبػػػة  .ب 
ع مػػف جعالػػب م ػػرر "المجػػفت ك،ػػعطت أالبػػعن   ػػى شػػب،ة اطالورالػػت مػػف أ،بػػر المكا ػػ  ا سػػوخدامن

 الالسعئبة".
وومثػؿ الػػدكاف  األسعسػػبة طسػػوخداـ الم ػػرربف لو،الكلكجبػػع المع كمػػعت اطل،وركالبػػة فػػ  ال حػػكؿ  .ج 

   ى مع كمعت أ،ثر والك نع   ى المسوكل األفق  كأ،ثر  مقنع   ى المسوكل الرأس .
 الدراسات السابقة: التعميؽ عمى

 :كاالختالؼ شبوأكجو ال ( أ)
قت هذه الدراسة م  الدراسعت السعبقة ف  الم كربف األكؿ كالثعال  ف  االومعئهع إلػى الب ػكث اوف .1

 الكحفبة.
أسػ كب و  بػؿ كاسػوخداـ اوفقت هذه الدراسة م  الدراسعت السعبقة ف  مػالهج المسػا اإل فمػ   .2

ـ( 2007ـ( )خ ػػؼ  2009ـ(  كمػػ  دراسػػة )مهالػػع  2011المضػػمكف مػػع  ػػدا دراسػػة ) مػػزة  
فػػ  اسػػوخداـ أسػ كب الممعرسػػة اإل فمبػػة  فبمػػع اخو فػػت ـ( 2001)فعضػػؿ ـ( 2002)م مػد  

ـ( 2009ـ( )السػػػػػكبدم  2010ـ( )بػػػػػدر 2013ـ( )وربػػػػػعف  2017مػػػػػ  دراسػػػػػة )البفسػػػػػ   
ـ( )أبػػػػك 2004ـ( ) بػػػػد العزبػػػػز 2007ـ( )الب بػػػػرم  2008 ـ( ) بػػػػكبال 2008)البمػػػػعال   
اسػػػػػػػػوخداـ أسػػػػػػػػ كب مسػػػػػػػػا  ـ( فػػػػػػػػ 2011مػػػػػػػػزة  ـ( ) Fleming  2000ـ( )2004سػػػػػػػػالا  

ـ( فػػػػ  اسػػػػوخداـ أسػػػػ كب الخطػػػػعب اإل فمػػػػ  كاألطػػػػر 2009الجمهػػػػكر  كمػػػػ  دراسػػػػة )مهالػػػػع 
 اإل فمبة.

ـ( 2011ـ( )الجبػػػكرم  2013ـ( )وربػػػعف 2014اوفقػػػت هػػػذه الدراسػػػة مػػػ  دراسػػػة )الػػػدركبش  .3
ـ( فػػػػػػ  Wollenberg  2012( )2001شػػػػػػ  بـ( )الطراب2007ـ( )الوػػػػػػكب  2007)خ ػػػػػػؼ 

بعسػػػػػػػػوخداـ أسػػػػػػػػ كب دراسػػػػػػػػة ال علػػػػػػػػة  كاخو فػػػػػػػػت مػػػػػػػػ  دراسػػػػػػػػة  الموبعدلػػػػػػػػة مػػػػػػػػالهج العف ػػػػػػػػعت
ـ( 2008ـ( )البمػػعال  2009ـ( )مهالػػع 2010ـ( )الحػػعبر 2011ـ( )وربػػعف 2017)البفسػػ  
ـ( )  ـ 2010ـ( )إبهعب 2010ـ( )السبد ك كض كم مد 2012ـ( )م مد 2015)حعلا  
 ب المقعرالة المالهجبة.ـ( ف  اسوخداـ أس ك 2001ـ( )فعضؿ 2002ـ( )م مد 2006الدبف 
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ـ( فػػػػ  اسػػػػوخداـ مػػػػالهج الومعثػػػػؿ  Wollenberg  2012اخو ػػػػؼ هػػػػذه الدراسػػػػة مػػػػ  دراسػػػػة ) .4
ـ( فػػػػ  2001ـ( فػػػػ  اسػػػػوخداـ المػػػػالهج الوػػػػعربخ   كدراسػػػػة ) سػػػػعف 2002كدراسػػػػة )الزبػػػػعت 

 اسوخداـ المالهج الوجربب .
 ـ(2010)بػػػػػػػدر  ـ(2013)وربػػػػػػػعف  ـ(2017اوفقػػػػػػػت هػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػة مػػػػػػػ  دراسػػػػػػػة )البفسػػػػػػػ   .5

) بػػػػػػػػػػػد  ـ(2007)خ ػػػػػػػػػػػؼ  ـ(2007ـ( )الب بػػػػػػػػػػػرم 2008) بػػػػػػػػػػػكبال   ـ(2008)البمػػػػػػػػػػػعال  
ـ( فػػ  اسػػوخداـ 2002)م مػػد  ـ(Fleming  2000ـ( )2004)أبػػك سػػالا  ـ(2004العزبػػز 

ـ( njalin 2015أداوػػػػػ  اسػػػػػومعرة و  بػػػػػؿ المضػػػػػمكف كحػػػػػ بفة اطسوقحػػػػػعن  كمػػػػػ  دراسػػػػػة )
ـ( 2011ـ( )وربػػػػػػػػػػػػػعف 2011ـ( )الجبػػػػػػػػػػػػػكرم  2012ـ( ) بػػػػػػػػػػػػػدالر مف 2014)الػػػػػػػػػػػػػدركبش 

ـ( 2009ـ( )الوػكب  2009)السػكبدم   ـ(2009ـ( )مهالع 2010)الحعبر  ـ(2011)،عظـ 
ـ( Wollenberg  2012ـ( )2015)حػػػػػػػػػػػػعلا   ـ(2001)م مػػػػػػػػػػػػد  (2001)الطراببشػػػػػػػػػػػػ  

ـ( 2006ـ( )  ػػـ الػػدبف 2010ـ( )إبهػػعب 2010)السػػبد ك ػػكض كم مػػد  ـ(2012)م مػػد 
ـ( فػػػ  اسػػػوخداـ أداة 2001ـ( )فعضػػػؿ 2001سػػػعف ـ( ) 2002ـ( )الزبػػػعت 2002)م مػػػد 

ـ( فػػ  اسػػوخداـ أداة 2009ـ( )م مػػد 2011اسػػومعرة و  بػػؿ المضػػمكف  كمػػ  دراسػػة ) مػػزة 
 ح بفة اطسوقحعن.

ـ( 2008ـ( )البمػػػػعال  2009ـ( )مهالػػػػع 2014اخو فػػػػت هػػػػذه الدراسػػػػة مػػػػ  دراسػػػػة )الػػػػدركبش  .6
(Fleming  2000)اـ أداة المقعب ػػػة  كمػػػ  ـ( فػػػ  اسػػػوخد2001)فعضػػػؿ  ـ(2002)م مػػػد  ـ

 Flemingـ( فػػػػ  اسػػػػوخداـ أدكات الخطػػػػعب اإل فمػػػػ   كمػػػػ  دراسػػػػة )2009دراسػػػػة )مهالػػػػع 
ـ( فػػ  اسػػوخداـ أداة 2002ـ( فػػ  اسػػوخداـ أداة اطسػػوطف عت  كمػػ  دراسػػة )م مػػد 2000 

 المف ظة.
ـ( فػػػ  اسػػػوخداـ الظربوػػػ  2007ـ( )خ ػػػؼ 2017اوفقػػػت هػػػذه الدراسػػػة مػػػ  دراسػػػة )البفسػػػ   .7

ـ( 2012ـ( ) بػػػػػد الػػػػػر مف 2013بػػػػػب األكلكبػػػػػعت كالقػػػػػعئـ بعطوحػػػػػعؿ  كدراسػػػػػة )وربػػػػػعف ورو
ـ( 2010ـ( )الحػػػػعبر 2010ـ( )بػػػػدر 2011ـ( )،ػػػػعظـ 2011ـ( )وربػػػػعف 2011)الجبػػػػكرم 

ـ(  2007ـ( )الب بػػػػػػػػػػػػػػػػرم 2008ـ( ) بػػػػػػػػػػػػػػػػكبال  2008ـ( )البمػػػػػػػػػػػػػػػػعال  2009)السػػػػػػػػػػػػػػػػكبدم 
ـ( 2001لطراببشػػػػػػػػػ  ـ( )ا2004)أبػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػالا  ـ(2004ـ( ) بػػػػػػػػػد العزبػػػػػػػػػز 2007الوػػػػػػػػػكب  
ـ( فػػ  اسػػوخداـ الظربػػة وروبػػب األكلكبػػعت  كمػػ  دراسػػة Fleming  2000ـ( )2001)م مػػد 
 ـ( ف  اسوخداـ الظربة القعئـ بعطوحعؿ.2001ـ( )فعضؿ 2002ـ( )م مد 2009)مهالع 

ـ( فػػػ  اسػػػوخداـ الظربػػػة جكفػػػعف اإل فمػػػ   njalin 2015اخو فػػػت هػػػذه الدراسػػػة مػػػ  دراسػػػة ) .8
ـ( فػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػوخداـ الظربػػػػػػػػػػة الغػػػػػػػػػػرس الثقػػػػػػػػػػعف   كدراسػػػػػػػػػػة 2012ف كدراسػػػػػػػػػػة ) بػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػر م
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ـ( ف  اسػوخداـ الظربػة اطسػوخدامعت كاطشػبع عت  كدراسػة 2011ـ( ) مزة 2014)الدركبش 
 ـ( ف  اسوخداـ الظربة اططعر اإل فم .2009)مهالع 

 

 االستفادة مف الدراسات السابقة: أكجو ( ب)
 عبقة   ى الال ك اآلو :بم،ف الك كؼ   ى اسوفعدة الدراسة مف الدراسعت الس

ف  المالعهج  مف الالع بوبف الالظربة كالعم بةاسوفعدت هذه الدراسة مف الدراسعت السعبقة  .أ 
 .طربقة مععلجوهع ل قضعبع المخو فةالمسوخدمة  كفئعت الو  بؿ كأدكات جم  الببعالعت  ك 

ة   كف  حبعغمش، ة الدراسةؽ البع ثة كب كروهع لوعم أسهمت الدراسعت السعبقة ف   .ب 
 األهداؼ كالوسعؤطت بش،ؿ د بؽ.

اسوفعدت البع ثة ف  جعالب أس كب و  بؿ المضمكف  كالوعرؼ   ى ،بفبة وكظبؼ كوطببؽ  .ج 
 الظربو  وروبب األكلكبعت كالقعئـ بعطوحعؿ ف  دراسوهع.

اطسوفعدة مف الدراسعت السعبقة ف  مالع شة الالوعئج كو  ب هع  كوعزبز محدا بة بعض  .د 
 رالوهع بعلالوعئج الكاردة ف  بعض الدراسعت السعبقة.الوعئجهع مف خفؿ مقع

 ان: االستدالؿ عمى المشكمةلثثا
مػػعرس  مػػف زمالبػػةفػػ  الفوػػرة ال مج ػػة السػػععدةإجران دراسػػة اسو،شػػعفبة   ػػى بػػالبع ثػػة   عمػػت

   بػػث اخوػػعرت البع ثػػة  بالػػة  شػػكائبة مالوظمػػة بعسػػوخداـ طربقػػة ـ2016ـ ك وػػى بكالبػػك 2003
كل،ػػف أجربػػت    (*)اآلوبػػة (  ػػددان كهػػ 14)كك ػػ  اطخوبػػعر   ػػى  ؿ  ػػعـلعػػدد كا ػػد مػػف ،ػػ القر ػػة

العػػددبف الػذم ك ػػ  اطخوبػػعر   بهمػػع فػػ   ػػعم   ى ػػددان  كاسػػوثال (12)الدراسػة اطسو،شػػعفبة   ػػى 
ـ الوبجػػػة وك ػػػؼ المج ػػػة بسػػػبب مركرهػػػع بأزمػػػة معلبػػػة  ك ػػػد ،شػػػفت الدراسػػػة  ػػػف 2016ك ـ2007

 الالوعئج اآلوبة:
بعلمكضػػػك عت  بػػػث إف المكضػػػك عت اطجومع بػػػة  مج ػػػة السػػػععدةمػػػعـ ظهػػػر اخػػػوفؼ فػػػ  اهو .1

%( مػػف مجمػػكع المكضػػك عت  و بهػػع المكضػػك عت 30.4 ػػعزت   ػػى المروبػػة األكلػػى بالسػػبة )
%(  و وهػع 8.6%(  ثـ الحػ بة بالسػبة )12.7%(  ثـ الثقعفبة بالسبة )21.5األسربة بالسبة )

%(  كالسبعسػػبة 7.3 بدبػػة بالسػػبة )%(  كالمكضػػك عت الوق8.1المكضػػك عت األخػػرل بالسػػبة )
 %(.5.6%(  كف  المروبة األخبرة المكضك عت الدبالبة بالسبة )5.8بالسبة )

                                                           

 فبرابػػر  2008 الػػكفمبر  2007 فبرابػػر  2006 أ،وػػكبر  2005 مػػعبك  2004 ك  بكالبػػ2003) أغسػػطس  (*)
 مػػػعرس  2015 مػػػعبك  2014 مػػػعبك  2013 دبسػػػمبر  2012 الػػػكفمبر  2011 ابربػػػؿ  2010 مػػػعرس  2009
2016) 
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  ػػى حػػعبد المحػػعدر الحػػ فبة فػػ  مج ػػة السػػععدة الف سػػطبالبة  حػػؿ ال،يوػػعب   ػػى المروبػػة  .2
%(  ثػػػـ محػػػعدر مجهكلػػػة بالسػػػبة 18.9%(  ثػػػـ المحػػػع فكف بالسػػػبة )28.1األكلػػػى بالسػػػبة )

%(  ثػػػـ محػػػعدر 6.6%(  ثػػػـ القػػػران بالسػػػبة )16.2هػػػع الم ػػػرربف بالسػػػبة )%(  كوف18.7)
%(  فبمػع  ػعز 2.5%(  كالمراس بف بالسػبة )3.3%(  كالمؤسسعت بالسبة )3.5أخرل بالسبة )

 %( ل،ؿ مالهمع.1.0المالدكببف كالرسعمبف   ى المروبة األخبرة بالسبة )
لمسػػوخدمة فػػ  مج ػػة السػػععدة ا و ػػت المقػػعطت   ػػى المروبػػة األكلػػى فػػ  األشػػ،عؿ الحػػ فبة ا .3

%(  ثػػـ الو قبػػؽ الحػػ ف  24.5بالسػػبة ) المػػكاد األخػػرل%(  وػػفه 26.8الف سػػطبالبة بالسػػبة )
%(  ثػػػـ القحػػػص الحػػػ فبة بالسػػػبة 10.1%(  ثػػػـ الوقربػػػر الحػػػ ف  بالسػػػبة )18.9بالسػػػبة )

 ػػػدبث %(  كال4.3  كبربػػػد القػػػران بالسػػػبة )%(5.0ثػػػـ األخبػػػعر الحػػػ فبة بالسػػػبة )%(  5.8)
 %(.1.3  ى المروبة األخبرة بالسبة )ال،عرب،عوبر  %(  فبمع  عز3.3بالسبة ) الح ف 

كفبمع بوع ؽ بعألسعلبب الموبعة ف   رض المكضػك عت  ا وػؿ  ػرض مع كمػعت فقػط المروبػة  .4
%(  كبعلمروبػػػػػة الثعلثػػػػػة 18.5%(  ب بهػػػػػع اآلران كاط ورا ػػػػػعت بالسػػػػػبة )43.5األكلػػػػػى بالسػػػػػبة )

%(  6.3  كبعلمروبػػػػة الرابعػػػػة و دبػػػػد األسػػػػبعب بالسػػػػبة )%(15.4ال  ػػػػكؿ المقور ػػػػة بالسػػػػبة )
كبعلمروبػػة الخعمسػػة و دبػػد الػػدكر المط ػػكب مػػف الجمهػػكر كموعػػدد بػػبف و دبػػد األسػػبعب كاآلران 

%( ل،ػػػؿ مالهمػػػع  ببالمػػػع ا وػػػؿ و دبػػػد الػػػدكر المط ػػػكب مػػػف الجهػػػعت 6.6كاط ورا ػػػعت بالسػػػبة )
 %(.3.0الرسمبة المروبة األخبرة بالسبة )

%(  42.0فػػ  مكضػػك عت مج ػػة السػػععدة الف سػػطبالبة بالسػػبة ) لمحػػعدر األكلبػػةاوبػػبف غبػػعب  .5
%(  ثػـ موعػػدد 14.9%(  ثػـ القػػران بالسػبة )22.2فبمػع ا ومػدت   ػى الموخححػػكف بالسػبة )

%(  ثػػػػػـ القبػػػػػعدات الرسػػػػػمبة كغبػػػػػر الرسػػػػػمبة بالسػػػػػبة 9.8بػػػػػبف موخححػػػػػكف ك ػػػػػران بالسػػػػػبة )
 ػػػت مرا،ػػز الب ػػكث المروبػػة األخبػػػرة %(  فبمػػع ا و4.1األخػػرل بالسػػبة ) محػػعدر%(  ال5.3)

 %(.2.0بالسبة )
  ػى حػعبد الالطػػعؽ الجغرافػ  لوغطبػػة المكضػك عت المطرك ػػة فػ  مج ػػة السػععدة الف سػػطبالبة  .6

%(  ثػػػـ  عمػػػة "غبػػػر م ػػػددة" بالسػػػبة 48.4 حػػػؿ المسػػػوكل الم  ػػػى المروبػػػة األكلػػػى بالسػػػبة )
%(  ببالمػع 2.5  بالسػبة )%(  ثـ المسوكل العرب4.3%(  ثـ المسوكل الدكل  بالسبة )43.0)

 %(.1.8،عف مسوكل "موعدد" ب وؿ المروبة األخبرة بالسبة )
مج ػػػػة وبػػػػبف غبػػػػعب الغػػػػفؼ اإلخبػػػػعرم كاإلبضػػػػع   كالػػػػدطل  كالسػػػػعخر فػػػػ  حػػػػدكر غػػػػفؼ  .7

%(  كالغػػفؼ الجمػػعل  83.3  فبمػػع ا ومػػدت فقػػط   ػػى الغػػفؼ المكضػػك   بالسػػبة )السػػععدة
 %(.16.7بالسبة )
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لوعببرم كالجزئ  كال،   ف  أسعلبب وحمبـ حػدر الغػفؼ  فػ   ػبف اوضا غبعب الوحمبـ ا .8
%(  كاألرضػػبعت الموداخ ػػة بالسػػػبة 91.7ا ومػػدت   ػػى أسػػ كب األرضػػبعت المك ػػدة بالسػػبة )

(8.3.)% 
  بعسػػػوخداـ أداة المقعب ػػػة المفوك ػػػة مػػػ   بالػػػة مػػػف ،مػػػع أجػػػرت البع ثػػػة دراسػػػة اسو،شػػػعفبة أخػػػرل

كذلؾ  سػب األ دمبػة كالمالحػب اإلدارم فػ  المج ػة بكا ػ   بةالععم بف ف  مج ة السععدة الف سطبال
 :(1)  كخرجت بعلالوعئج اآلوبة(  عم بف6)
 الو ربػرم   ى كجكد سبعسة إ فمبػة كاضػ ة بشػقبهع مج ة السععدةب القعئمكف بعطوحعؿاوفؽ  .1

 ةالحػ فب المععلجػة فػ  الم وزمػة اطسػفمبة بعلحػبغة المج ػة فػ  الوػزاـ الذم ببػرزاألبدلكج  ك 
 .لأل داث والعكلهع كطببعة البحربة كالرؤم

 كمالهػػػع الػػرأم مػػكاد   ػػى وغطبعوهػػع فػػ  السػػععدة مج ػػة ور،بػػزجمػػ  القػػعئمكف بعطوحػػعؿ   ػػى أ .2
 لمػع كالو قبقػعت المج ػة  سبعسػة مػ  وععرضهع  دـ م  أح عبهع آران  ف وعبر الو  المقعطت

 .كالوالمكبة فبةكالثقع اطجومع بة المشع،ؿ مععلجة ف  ،ببرة أهمبة مف لهع
 ،د القػعئمكف بعطوحػعؿ فػ  المج ػة   ػى كجػكد مػكاد حػ فبة غبػر م ػددة المحػدر بع وبعرهػعأ .3

 فقػط كا ػدة مػرةل اسػما بظهػكر ال ؽ ل مراسؿ عطىالو  و الوالظبمبة الهب، بة مالظكمة مف جزن
  بػػؿ مػػف والػػوج المػػكاد ككجػػكد بعػػض  المراسػػ بف والػػكع   ػػى ال ػػرص بػػعب مػػف الكا ػػد العػػددفػػ  
 بوـ كض    بهع المحدر.  ط كبعلوعل  الو ربر رةسأ
فػػ  مج ػػة السػػععدة الف سػػطبالبة أف أ،ثػػر الحػػعكبعت كالمعبقػػعت الوػػ   القػػعئمكف بعطوحػػعؿ بػػرل .4

ة  كالحػػػػعكبعت المعدبػػػػة الوػػػػ  وكاجػػػػا بػػػػوػػػػكاجههـ و،مػػػػف فػػػػ  ضػػػػعؼ الم فػػػػزات الالفسػػػػبة كالمعد
غفؼ المج ة  كحعكبة االوػعج  المج ة  كودخفت إدارة المج ة كم دداوهع كخعحة ف  وحمبـ

وحػػمبمعت و ػػع،  المجػػفت األخػػرل المالعفسػػة مػػف  بػػث الػػذكؽ الفالػػ  كلجػػكن المحػػمـ إلػػى 
االوقػػػعن حػػػكر مػػػف مكا ػػػ  أجالببػػػة الوبجػػػة  ػػػدـ كجػػػكد مكا ػػػ   رببػػػة بم،ػػػف اطسػػػوععالة بهػػػع فػػػ  

   ة ال،كادر المهالبة كالموخححة كزبعدة ضغكط العمؿ. ال حكؿ   ى حكر جمعلبة 
                                                           

 جرت البع ثة مقعبفت مفوك ة م  مجمك ة مف القعئمبف بعطوحعؿ ف  مج ة السععدة الف سطبالبة كهـ:أ ((1
  .ـ(2016أغسطس  5مدبر مؤسسة الثربع   عب ا: مهع الطكاش  ) -عدةسكزاف زب -
 ـ(.2016أغسطس  7 عب ا: مهع الطكاش  )  رئبس و ربر مج ة السععدة سعبقعن  -فدان المدهكف -
 ـ(.2016أغسطس  5   عب ا: مهع الطكاش  )مدبر و ربر مج ة السععدة -مربهعف أبك لبف -
 ـ(.2016أغسطس  5 عب ا: مهع الطكاش  )  م ررة ف  مج ة السععدة -دبعالع المغرب  -
 ـ(.2016أغسطس  4   عب ا: مهع الطكاش  )محمـ كمخرج مج ة السععدة - طعؼ العبس  -
 .ـ(2016أغسطس  2 عب ا: مهع الطكاش  )  ،عوب بالظعـ القطعة ف  مج ة السععدة -أمبالة زبعرة  -
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 لدراسةمشكمة ا
بالػػػعنن   ػػػى الوػػػعئج الدراسػػػة اطسو،شػػػعفبة  وػػػو خص مشػػػ، ة الدراسػػػة فػػػ  رحػػػد كا ػػػ  مج ػػػة 

الوعػػػػرؼ   ػػػػى طببعػػػػة القضػػػػعبع  سػػػػطبالبة مػػػػف  بػػػػث المضػػػػمكف كالشػػػػ،ؿ  مػػػػف  بػػػػث السػػػػععدة الف
فػػ  والػػعكؿ هػػذه المكضػػك عت  كالمحػػعدر  ووبعهػػعكالمكضػػك عت الوػػ  وهػػوـ بهػػع  كاألسػػعلبب الوػػ  

م،كالعت الوحمبـ ك ش،عؿ الح فبة الو  ور،ز   بهع  لو  ا ومدت   بهع  كاألاإل فمبة كاألكلبة ا
المسػوخدمة  ك،ػذلؾ   العحػر اإلبػرازاألسعلبب الموبعة ف  وحػمبمهع  كرحػد أهػـ األسعس  لهع  ك 

كالعكامػؿ الوػ  أثػرت فػ  وشػػ،بؿ المج ػة  القػعئمبف بعطوحػعؿ فػ  هػذه  كمكا ػؼ الوعػرؼ   ػى أدان
 .موبعة فبهعالسبعسعت الو ربربة ال

 أىمية الدراسةان: رابع
كالب ػكث العرببػة بشػ،ؿ  ػعـ كالف سػطبالبة بشػ،ؿ و،وسب الدراسة أهمبوهع مف   ػة الدراسػعت 

كا   المجفت مف  بث الش،ؿ كالمضمكف  ك  با وومثؿ أهمبة الدراسػة فبمػع الو  والعكلت خعص 
 :بأو 
الوػػػػراث الع مػػػػ  الموع ػػػػؽ الجػػػػدة كال داثػػػػة  بػػػػث لػػػػـ ووعػػػػرض أم دراسػػػػة   مبػػػػة أثالػػػػعن مسػػػػا  .1

 بعلدراسعت السعبقة لمكضكع بوالعكؿ كا   مج ة السععدة مضمكالعن كش،فن ،دراسة  علة.
ة كاطجومع بػػة األكلػػى فػػ  ف سػػطبف المج ػػة األسػػرب ور،بػػز الدراسػػة   ػػى مج ػػة السػػععدة ،كالهػػع .2

الوػػ  طزالػػت وحػػدر بشػػ،ؿ مالػػوظـ  وػػى ال  ظػػة فػػ  ظػػؿ كجػػكد بعػػض المجػػفت الخعحػػة 
 لة الو  االدثرت.كالممك 

الدراسػة فػ  أالهػع ورسػػـ حػكرة كاضػ ة لكا ػ  مج ػة السػععدة الف سػطبالبة مػػف  هػذه أهمبػة وبػرز .3
  بث الش،ؿ كالمضمكف كمدل وكافؽ أجالدوهع اإل فمبة م  أجالدة جمهكرهع.

أهمبػػة الػػدكر الػػذم بؤدبػػا الوحػػمبـ الحػػ ف  فػػ  الجػػعح الحػػ عفة  مكمػػعن كالمجػػفت بشػػ،ؿ  .4
لمج ػػة هكبػػة ممبػػزة ب بػػث وبػػدك مخو فػػة  ػػف الظبرهػػع  ،مػػع بػػؤدم خػػعص  فهػػك بسػػبغ   ػػى ا

 الوحمبـ دكران مهمعن ف  الوعببر  ف مضمكف المج ة.
  مػف  بػث مج ػة السػععدةالدكر الذم بقكـ بػا القػعئـ بعطوحػعؿ بع وبػعره  جػر الزاكبػة ورحد  .5

 مبة.الو ربر كا  داد المضعمبف اإل فمبة كحبعغوهع كدكره ف   راسة البكابة اإل ف

 أىداؼ الدراسة: ان خامس
 مضػمكفوسعى هذه الدراسة إلػى الوعػرؼ   ػى كا ػ  مج ػة السػععدة الف سػطبالبة مػف  بػث ال

   كوـ ب كرة هذا الهدؼ ف  األهداؼ اآلوبة:ش،ؿكال
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 :كالشكؿبتحميؿ المضمكف األىداؼ الخاصة  .1
 البة.الك كؼ   ى أهـ المكضك عت كالقضعبع الو  ووالعكلهع مج ة السععدة الف سطب . أ
 الوعرؼ   ى وروبب أكلكبعت الشر المكضك عت لدل مج ة السععدة الف سطبالبة. . ب
الوػػػػ  وسػػػػومد مالهػػػػع مج ػػػػة السػػػػععدة الف سػػػػطبالبة  كاألكلبػػػػة الحػػػػ فبةالوعػػػػرؼ   ػػػػى المحػػػػعدر  . ت

 .مكضك عوهع
ال،شػػػػؼ  ػػػػف األسػػػػعلبب الموبعػػػػة فػػػػ  والػػػػعكؿ المكضػػػػك عت كوحػػػػمبمهع فػػػػ  مج ػػػػة السػػػػععدة  . ث

 الف سطبالبة.
غطبػػػة الجغرافبػػػة ل قضػػػعبع المطرك ػػػة فػػػ  مج ػػػة السػػػععدة الف سػػػطبالبة كاوجػػػعه معرفػػػة الطػػػعؽ الو . ج

 المععلجة فبهع.
 الوعرؼ   ى م،كالعت الوحمبـ األسعس  لمج ة السععدة الف سطبالبة. . ح
 معرفة األش،عؿ الح فبة الو  ور،ز   بهع مج ة السععدة الف سطبالبة. . خ
  ة.الوعرؼ   ى أسعلبب وحمبـ حف عت مج ة السععدة الف سطبالب . د
 رحد أهـ العالعحر الوبكغرافبة المسوخدمة ف  مج ة السععدة الف سطبالبة. . ذ
 القائـ باالتصاؿ:دراسة األىداؼ الخاصة ب .2
 الوعرؼ   ى خحعئص القعئـ بعطوحعؿ كاألدكار الو  بؤدبهع ف  مج ة السععدة الف سطبالبة. . أ
 ال،شؼ  ف الهبع،ؿ الوالظبمبة الموبعة ف  مج ة السععدة الف سطبالبة. . ب
 وعرؼ   ى السبعسعت الو ربربة الموبعة لدل القعئمبف بعطوحعؿ ف  مج ة السععدة.ال . ت
فػػ  مج ػػة السػػععدة الف سػػطبالبة مػػف  اإل فمػػ  الم وػػكل و دبػػد فػػ  الم ،بػػة المػػط وػػأثبرمعرفػػة  . ث

 كجهة الظر القعئـ بعطوحعؿ.
 ة.ال،شؼ  ف العكامؿ المؤثرة ف   مؿ القعئمبف بعطوحعؿ ف  مج ة السععدة الف سطبالب . ج
الوعػػػرؼ   ػػػى مبػػػزات مج ػػػة السػػػععدة كمػػػكاطف القحػػػكر المخو فػػػة مػػػف كجهػػػة الظػػػر القػػػعئمبف  . ح

 بعطوحعؿ فبهع.
 وكاجا القعئمبف بعطوحعؿ ف  مج ة السععدة الف سػطبالبةالعقبعت الو  ك  المشع،ؿ الوعرؼ   ى . خ

 .كال  كؿ المقور ة لوطكبرهع

 تساؤالت الدراسةان: سادس
 تساؤالت الدراسة التحميمية: .1
 مضمكفتساؤالت الخاصة بالال: 
 مج ة السععدة الف سطبالبة ؟ الو  ووالعكلهعالقضعبع المكضك عت ك مع طببعة  . أ
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 ؟وروبب أكلكبعت مج ة السععدة الف سطبالبة ل قضعبع كالمكضك عت الو  ووالعكلهع مع  . ب
  بهػػػع مج ػػػة السػػػععدة الف سػػػطبالبة فػػػ  ال حػػػكؿ   ػػػى  وسػػػوالدالوػػػ  الحػػػ فبة مػػػع المحػػػعدر  . ر

 ؟مكضك عوهع
 الو  ور،ز   بهع مج ة السععدة الف سطبالبة؟ المحعدر األكلبة مع . ز
 مع األسعلبب الموبعة ف  والعكؿ المكضك عت المخو فة ف  مج ة السععدة الف سطبالبة؟ . س
 مع الطعؽ الوغطبة الجغراف  ل مكضك عت المطرك ة ف  مج ة السععدة الف سطبالبة؟  . ت
 الشكؿ:ب الخاصةتساؤالت ال 
   لمج ة السععدة الف سطبالبة؟مع م،كالعت الوحمبـ األسعس . أ
 الح فبة المسوخدمة ف  مج ة السععدة الف سطبالبة؟ األش،عؿمع  . ب
 مع العالعحر الوبكغرافبة المسوخدمة ف  مج ة السععدة الف سطبالبة؟ . ت
 مع أسعلبب وحمبـ حف عت مج ة السععدة الف سطبالبة؟ . ث
 :تساؤالت الدراسة الميدانية .2
 ععدة الف سطبالبة؟مع خحعئص القعئـ بعطوحعؿ ف  مج ة الس .أ 
 مع األدكار الو  بؤدبهع القعئـ بعطوحعؿ ف  مج ة السععدة؟ .ب 
 مع الهبع،ؿ الوالظبمبة كالمعلبة الموبعة ف  مج ة السععدة الف سطبالبة؟ .ج 
 مع السبعسعت الو ربربة الموبعة لدل القعئمبف بعطوحعؿ ف  مج ة السععدة الف سطبالبة؟ .د 
فػ  مج ػة السػععدة الف سػطبالبة مػف  اإل فمػ   وػكلالم و دبد ف  الم ،بة المط وأثبرمع مدل  .ق 

 كجهة الظر القعئـ بعطوحعؿ.
 مع العكامؿ المؤثرة ف   مؿ القعئمبف بعطوحعؿ ف  مج ة السععدة الف سطبالبة؟ .ك 
 مع مبزات مج ة السععدة كمكاطف القحكر المخو فة مف كجهة الظر القعئمبف بعطوحعؿ فبهع؟ .ز 
 ؟مج ة السععدة الف سطبالبة قعئمبف بعطوحعؿ ف الالعقبعت الو  وكاجا ك  المشع،ؿ مع .ح 
 ؟مج ة السععدة الف سطبالبة أدان الععم بف ف  مع ال  كؿ المقور ة لوطكبر  .ط 

 اإلطار النظرم لمدراسةان: بعسا
الظػربوبف  ف  ب ػكرة مشػ، وهع الب ثبػة ككضػ  األهػداؼ كالوسػعؤطت إلػى اسوالدت هذه الدراسة

كهمع مف الالظربعت اإل فمبة المهمػة الوػ    "القعئـ بعطوحعؿ"كوروبب األكلكبعت "األجالدة"   همع:
كفبمػػػع ب ػػػ   ػػػرض ل الظػػػربوبف ك،بفبػػػة شػػػعع اسػػػوخدامهمع فػػػ  ال،ثبػػػر مػػػف الدراسػػػعت اإل فمبػػػة  

 وكظبفهمع بعلدراسة:
 



36 

 

 ية ترتيب األكلكيات "األجندة"نظر  .1
كسػعئؿ اإل ػفـ  وعد الظربة وروبػب األكلكبػعت " األجالػدة"  إ ػدل الظربػعت الوػأثبر المعوػدؿ ل

 الو  وسعى لوقدبـ فهـ كوحكر  ف العف ة ببف كسعئؿ اإل فـ كاألفراد.
كوعكد األحكؿ الالظربة لب كث الظربة األجالدة إلى البع ث كالح ف  األمرب،ػ  كلوػر لببمػعف مػف 

  كوهػػوـ ب ػػكث وروبػػب األكلكبػػعت بدراسػػة (1)1922خػػفؿ ،وعبػػا "الػػرأم العػػعـ" الػػذم أحػػدره  ػػعـ 
الوبعدلبػػة بػػبف كسػػعئؿ اإل ػػفـ كالجمػػعهبر الوػػ  ووعػػرض لو ػػؾ الكسػػعئؿ فػػ  و دبػػد أكلكبػػعت العف ػة 

 القضعبع السبعسبة كاط وحعدبة كاطجومع بة الو  وهـ المجوم .
كوفورض هذه الالظربة أف كسعئؿ اإل فـ ط وسوطب  أف وقدـ جمب  المكضك عت كالقضػعبع 

المػػع بخوػػعر القػػعئمك  ف   ػػى هػػذه الالظربػػة بعػػض المكضػػك عت الوػػ  بػػوـ الوػػ  وقػػ  فػػ  المجومػػ   كا 
الور،بػػػز   بهػػػع بشػػػدة كالػػػو ،ـ فػػػ  طببعوهػػػع كم وكاهػػػع  كهػػػذه المكضػػػك عت وثبػػػر اهومػػػعـ الالػػػعس 
ودربجبعن كوجع هـ بدر،كالهع كبف،ركف فبهع  كبعلوعل  ومثػؿ هػذه المكضػك عت لػدل الجمػعهبر أهمبػة 

 . (2)إل فـأ،بر السببعن  ف المكضك عت الو  ط وطر هع كسعئؿ ا
كبعوبػػػر الػػػبعض الظربػػػة وروبػػػب األكلكبػػػعت "األجالػػػدة" مػػػف الالظربػػػعت المو،عم ػػػة طهومعمهػػػػع 
بدراسػػػة اطوحػػػعؿ الشخحػػػ  إلػػػى جعالػػػب اطوحػػػعؿ الجمػػػعهبرم بحػػػبعغة المػػػكذج كضػػػ  األجالػػػدة 
كاالوقػػعؿ المع كمػػعت   ػػى مػػر  وبف ممػػع ب قػػؽ لألفػػراد إدرا،ػػعن كفهمػػعن لم ػػبطهـ اطجومػػع   بػػأ،ثر 

بعػػػد الوعػػػرض لمضػػػعمبف كسػػػعئؿ اإل ػػػفـ كالالقعشػػػعت الالعجمػػػة  ػػػف اطوحػػػعؿ الشخحػػػ   كا عبػػػة 
 .(3)بز عمة  عدة الرأم

كمف هالع  رؼ "سوبفف بعوركسكف" الظربػة وروبػب األكلكبػعت بأالهػع: العم بػة الوػ  وبػرز فبهػع 
كسػػعئؿ اإل ػػفف  ضػػعبع معبالػػة   ػػى أالهػػع  ضػػعبع مهمػػة  كوسػػو ؽ ردكد ال ،كمػػة كالجمهػػكر  مػػف 

ف الفػػػرد الػػػذم خػػػف ؿ إثػػػعرة لوالبػػػبههـ لو ػػػؾ القضػػػعبع ب بػػػث وحػػػبا ذات أكلكبػػػة ضػػػمف أجالػػػدوهـ  كا 
بعومد   ى كسب ة إ فمبة مع بوعرض لهع سكؼ ب،بؼ إدرا،ا كفقعن لألهمبة المالسكبة لقضعبع و ؾ 
الكسػػػب ة كمكضػػػك عوهع  كبشػػػ،ؿ بوكافػػػؽ كاوجػػػعه  رضػػػهع  ك جػػػـ اطهومػػػعـ الممالػػػكح لهػػػع فػػػ  و ػػػؾ 

 .(4)الكسب ة
 

                                                           

 (.327( المزاهرة  ب كث اإل فـ: الظربعت اطوحعؿ )ص(1
 (.288م كالسبد  اطوحعؿ كالظربعوا المععحرة )ص( م،عك (2
 (.32( دلكؿ  المكا   الربعضبة اإلل،وركالبة ف  ف سطبف: دراسة و  ب بة كمبداالبة مقعرالة )ص(3
 (.332ص)( المزاهرة  ب كث اإل فـ: الظربعت اطوحعؿ (4
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 مستكيات نظرية كضع األجندةأكالن: 
 يكجد مستكياف مف الدراسات المتعمقة بكضع األجندة:

بعومػد   ػى دراسػة الوػأثبرات الخعحػة بكسػعئؿ اإل ػفـ  ك بػعس ،بفبػة االوقػعؿ  المستكل األكؿ/ . أ
 كوروبب المكضك عت مف كسعئؿ اإل فـ إلى الجمهكر.

فػػ  اهومعمػػا بدراسػػة االوقػػعؿ أكلكبػػعت القضػػعبع  بعػػد اموػػدادان ل مسػػوكل األكؿ المسػػتكل الثػػاني/ . ب
كالمكضك عت المثعرة لدل الجمهكر  ف طربؽ كسعئؿ اإل فـ  كالربط ببف هذا اطهومعـ كببف 
وروبب درجة األكلكبعت  ف طربؽ  بعس ،بفبة المععلجة اإل فمبة لهذه المكضػك عت المثػعرة  

 ى أجالدة أكلكبعت الجمهػكر وجػعه هػذه كدرجة ور،بزهع   ى فئعت المكضكع المثعر كأثر ذلؾ  
  .(1)القضعبع

 
 ثانيان: تأثيرات كضع األجندة عمى الجميكر

وعد الظربة األجالدة مف الظربػعت الوػأثبر الوػ  وػرل أف كسػعئؿ اإل ػفـ ومػعرس وأثبرهػع   ػى 
همػعؿ األخػرل  ممػع بوروػب  جمهكرهع بالعن   ى االوقعئبة كور،بز هذه الكسعئؿ   ى  ضػعبع معبالػة كا 

بػػا إدراؾ الجمهػػكر لو ػػؾ القضػػعبع بع وبعرهػػع  ضػػعبع هعمػػة  كأشػػعر بعػػض البػػع ثبف أف األجالػػدة   
 :(2)و دث وأثبرهع   ى  دة مسوكبعت ه 

 مسوكل خ ؽ الك   كاإلدراؾ بأهمبة القضعبع. .أ 
ورسبخ القضػعبع مػف خػفؿ المععلجػة اإل فمبػة الوػ  وسػوهدؼ زبػعدة درجػة ثقػة الجمهػكر فػ   .ب 

 ـ ل قضعبع كمف ثـ كضعهع بقعئمة أكلكبعوا.مععلجة كسعئؿ اإل ف
الوغطبػػة المسػػومرة كالم،ثفػػة لورسػػبخ اطوجػػعه كالسػػ كؾ وجػػعه أهمبػػة هػػذه القضػػعبع  ػػف طربػػؽ  .ج 

 إشععر الجمهكر بعألهمبة الدائمة لهذه القضعبع.
ككفقػعن لػػذلؾ بو،بػؼ إدراؾ الجمهػػكر الػذم بوعػػرض ألجالػػدة كسػب ة إ فمبػػة معبالػة فػػ  اوجػػعه 

ألف زبعدة ور،بز الكسب ة   ى  ضبة مع بػؤدم إلػى  ;اهومعمهع بعلقضبة الو  وثبرهع بوفؽ م   جـ
درا،ا لو ؾ القضبة ككضعهع ف  أكلكبعوا.  زبعدة ور،بز الجمهكر كا 

كبومبز وأثبر كض  األجالدة بور،بز اطهومعـ الععـ  كؿ أ داث معبالة كو دبد األهمبة الو  
الجمهػػػكر لكسػػػعئؿ اإل ػػػفـ بػػػروبط بدرجػػػة ،ببػػػرة فػػػ  بعطبهػػع الجمهػػػكر لهػػػع  خعحػػػة كأف اسػػػوخداـ 

                                                           

ص ال ػػػك القضػػػعبع الععمػػػة )( السػػػراج  دكر الحػػػ عفة الالسػػػكبة فػػػ  وروبػػػب أكلكبػػػعت اهومعمػػػعت المػػػرأة العرا بػػػة (1
 (.90-89ص
الطراببشػػػػػ   دكر الحػػػػػ عفة المحػػػػػربة فػػػػػ  وروبػػػػػب أكلكبػػػػػعت القضػػػػػعبع السػػػػػبع بة لػػػػػدل الجمهػػػػػكر المحػػػػػرم  ((2

 (.170)ص
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طربقػػة والػػعكؿ هػػذه القضػػعبع  كمػػف ثػػـ وػػؤثر كسػػعئؿ اإل ػػفـ بشػػ،ؿ مبعشػػر   ػػى الجمهػػكر  لػػذلؾ 
وضػػا أهمبػػػة ب ػػػكث األجالػػػدة ألالهػػػع وجمػػػ  بػػػبف الوػػأثبرات كبػػػبف الكظػػػعئؼ الوػػػ  وقػػػـك بهػػػع كسػػػعئؿ 

 اإل فـ ف  المجومععت المخو فة. 
 كضع األكلكياتأنكاع بحكث ثالثان: 

 ( أربعة أنكاع لقياس ترتيب األكلكيات كىي: Shaw & Martinحدد "شاك" ك"مارتف" ) 
المكذج بر،ػز   ػى  بػعس أكلكبػعت اهومعمػعت الجمهػكر  كأكلكبػعت اهومعمػعت كسػعئؿ اإل ػفـ  .أ 

 ا ومعدان   ى المع كمعت الوجمبعبة.
بؿ مف المسػوكل ال، ػ  الػذم المكذج بر،ز   ى مجمك ة مف القضعبع  كل،ف بالقؿ ك دة الو   .ب 

 بعومد   ى مع كمعت وجمبعبة إلى المسوكل الفردم.
المكذج بعومد   ى دراسة  ضبة كا دة ف  كسعئؿ اإل فـ  ك الد الجمهػكر االطف ػعن مػف ف،ػرة  .ج 

 أف الوأثبر بخو ؼ مف ك ت آلخر.
 .(1)المكذج بدرس  ضبة كا دة  كبالط ؽ مف الفرد ،ك دة ل و  بؿ .د 

 ية ترتيب األكلكياتنظر أىداؼ رابعان: 
إف اسػػوخداـ الجمهػػكر لكسػػعئؿ اإل ػػفـ بػػؤثر فػػ  طربقػػة والعكلػػا لو ػػؾ القضػػعبع المخو فػػة فػػ  و ػػؾ 
الكسعئؿ  كمف ثـ وؤثر كسعئؿ اإل فـ بش،ؿ مبعشر ك كم   ى جمهكرهع  كف  ضكن ذلؾ وسعى 

 الالظربة لو قبؽ  دة أهداؼ مالهع:
 ػفـ األخبػعر كالمكضػك عت  كهػك مػع بعػرؼ الوعرؼ   ى الطرؽ الو  وخوعر بهع كسعئؿ اإل .أ 

 ب عرس البكابة.
 الوعرؼ   ى وأثبر أكلكبعت القضعبع الو  وخوعرهع كسعئؿ اإل فـ   ى أكلكبعت الجمهكر. .ب 
 الوعرؼ   ى اخوفؼ  عئمة أكلكبعت ،ؿ مف الح ؼ  بعؿ القضعبع المخو فة. .ج 
معهع  كهػ  بػذلؾ وقوػرب بشػ،ؿ الوعرؼ   ى  ف ة األفراد بعلببئة الم بطة كطربقة وفع  هـ  .د 

 .(2)آخر مف الظربة الغرس الثقعف 
 العكامؿ المؤثرة في كضع األكلكيات:خامسان: 

وفورض الظربة األجالدة أف وأثبرات كسعئؿ اإل ػفـ وعومػد   ػى مجمك ػة الموغبػرات كالعكامػؿ 
،مػع  الكسبطة الو   د وزبد أك وضعؼ كسعئؿ اإل فـ لدل الجمهػكر كبم،ػف  ػرض هػذه العكامػؿ

 بأو :

                                                           

(1)Shaw & Martin, The Function of Mass Media Agenda-Setting (pp. 902-920). 

 .(341صالعبد كالعبد  الظربعت اإل فـ كوطببقعوهع العرببة ) ((2
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كبقحد بذلؾ طببعة القضعبع كمدل ،كالهع مدر،ة كم مكسػة  :Issue Typeطبيعة القضايا  .أ 
مػػف جعالػػب الجمهػػكر أـ أالهػػع مجػػردة أك غبػػر م مكسػػة. ك ػػد ط ػػظ البػػع ثكف أف آثػػعر كضػػ  
األكلكبعت و،كف  كبة بعلالسبة ل قضعبع غبر الم مكسة ف   بف برل آخركف أف القضعبع غبػر 

 .  (1)م مكسة بعد فورة مف الوغطبة اإل فمبة لهع الم مكسة وحبا
بمثػػؿ اطوحػػعؿ الشخحػػ    قػػة  :Personal Communicationاالتصػػاؿ الشخصػػي  .ب 

الكحػػػؿ بػػػبف اإلدراؾ الػػػذاو  ألهمبػػػة القضػػػعبع   ػػػى المسػػػوكل الشخحػػػ  كبػػػبف إدراؾ أهمبػػػة 
ف اإلخبعربػة القضعبع   ى المسوكل الععـ  إذ وعومد  الكات اطوحعؿ الشخح    ى المضعمب

لكسػػعئؿ اإل ػػفـ كبػػذلؾ بػػؤدم اطوحػػعؿ الشخحػػ  إلػػى المسػػعهمة فػػ  االوقػػعؿ أجالػػدة القضػػعبع 
 .  (2) مف كسعئؿ اطوحعؿ إلى الجمهكر الععـ

 بث بؤثر الكع الكسب ة   ى ،فعنوهع ف  الوأثبر   ى وروبب  :Media Typeنكع الكسيمة  .ج 
لمعرفػػة أم الكسػػعئؿ اإل فمبػػة ووفػػكؽ أكلكبػػعت الجمهػػكر  ك ػػد أجربػػت العدبػػد مػػف الدراسػػعت 

  ى األخرل  كور،ز اهومعـ معظـ البػع ثبف   ػى المقعرالػة بػبف الو فزبػكف  كالحػ ؼ ،ػأ،ثر 
 الكسعئؿ  درة   ى كض  أجالدة الجمهكر.

بػػؤثر الفعحػػؿ الزمالػػ  لألجالػػدة   ػػى إدراؾ الجمهػػكر ألجالػػدة  :Time Lagالمػػدل الزمنػػي  .د 
ذا الموغبػػػر بعهومػػػعـ ،ببػػػر مػػػف  بػػػؿ البػػػع ثبف  كاخو ػػػؼ القضػػػعبع المثػػػعرة  لػػػذلؾ فقػػػد  ظػػػ  هػػػ

 .(3) البع ثكف أبضع ف  و دبد الفورة الزمالبة المث ى لوبال  الجمهكر أجالدة كسعئؿ اإل فـ
 :The Demography Factors of the Audienceالخصػػائص الديمغرافيػػة  .ق 

ومرة  الد  بػعس وػأثبرات كبقحد بذلؾ الوفر ة ببف أجالدة القضعبع الطعرئة كأجالدة القضعبع المس
كضػػػػ  األجالػػػػدة   ػػػػى الجمهػػػػكر خعحػػػػة كأف م،كالػػػػعت األجالػػػػدة وشػػػػمؿ العدبػػػػد مػػػػف القضػػػػعبع 

 .(4)كاأل داث المخو فة
 بػث إف إدراؾ األفػراد : Credibility and Relianceمصػداقية الكسػيمة كالثقػة فييػا  .ك 

ب األكلكبػعت إذ لمحدا بة كسئؿ اإل فـ  كدرجعت ثقوهـ ف  م وكاهع لا دكر ،ببر فػ  وروبػ

                                                           

 (.177شعكم  مدخؿ ف  اطوحعؿ الجمعهبرم كالظربعوا )ص( (1
 (.90( السراج  دكر الح عفة الالسكبة ف  وروبب أكلكبعت اهومعمعت المرأة العرا بة ال ك القضعبع الععمة )ص(2
( القعض   دكر الح عفة المحربة ف  وروبب أكلكبعت الجمهكر ال ك  ضعبع اإلحفح اطجومع   ف  محر: (3
 (.6-5صص سة و  ب بة كمبداالبة )درا
الطراببشػػػػػ   دكر الحػػػػػ عفة المحػػػػػربة فػػػػػ  وروبػػػػػب أكلكبػػػػػعت القضػػػػػعبع السػػػػػبع بة لػػػػػدل الجمهػػػػػكر المحػػػػػرم  ((4

 (.172)ص
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ا وقد هؤطن األفراد أف كسػعئؿ اإل ػفـ حػعد ة  كوب ػث  ػف الحػعلا العػعـ  ككجػد البػع ثكف 
 .(1)أف هذه العكامؿ بم،ف أف وزبد مف وأثبرات وروبب األكلكبعت

بالطػػػػكم المػػػػكذج األكلكبػػػػعت   ػػػػى افوػػػػراض أف هالػػػػعؾ وػػػػأثبرا لعػػػػرض  التغطيػػػػة اإلعالميػػػػة: .ز 
اإل ػفـ   ػى بػركز هػذه القضػبة لػدل الجمهػكر  كبػوـ  المع كمعت  ػف  ضػبة مػع فػ  كسػعئؿ

 بعس بركز القضبة ف  الظربة وروبب األكلكبعت مف خفؿ  دة طرؽ مالهع مع و،ػكف بعلالسػبة 
ل ح ؼ مف خػفؿ  ػدد القحػص اإلخبعربػة  كمك ػ  الالشػر  ك جػـ كلػكف العالػعكبف  كطػكؿ 

 .(2) المكضكع كو،راره  كمدل اسوخداـ مكاد محكرة
 دة الدراسة مف نظرية ترتيب األكلكيات "األجندة":كيفية استفا

البع ثػػة إلػى اطسػػوفعدة مػف الظربػػة وروبػػب األكلكبػعت "األجالػػدة" كوكظبفهػع فػػ  الدراسػػة  سػعت
المكضػك عت كالقضػعبع الوػ  ور،ػز   بهػع المج ػة   طببعػةال علبة  مػف خػفؿ وسػ بط الضػكن   ػى 

السػػععدة الف سػػطبالبة  ك،ػػذلؾ وكظبػػؼ مج ػػة  وروبػػب أكلكبػػعت مكضػػك عت ك ضػػعبعالوعػػرؼ   ػػى ك 
العكامػػػؿ المػػػؤثرة فػػػ  كضػػػ  األجالػػػدة مثػػػؿ الخحػػػعئص الدبمغرافبػػػة كطببعػػػة القضػػػعبع كالك هػػػع فػػػ  

 حبعغة أهداؼ كوسعؤطت الدراسة.
 

 نظرية القائـ باالتصاؿ: .2
وعد دراسة القعئـ بعطوحعؿ ط وقؿ أهمبة  ف دراسػة م وػكل الرسػعلة اإل فمبػة  كغعلبػعن مػع 

اسػػػعت القػػػعئـ بعطوحػػػعؿ فػػػ  إطػػػعر و  بػػػؿ كسػػػعئؿ اإل ػػػفـ بكحػػػفهع مؤسسػػػعت لهػػػع كظبفػػػة وػػػوـ در 
 .(3)اجومع بة  كالظركؼ الو  وؤثر   ى اخوبعر م وكل معبف

كبمثؿ القعئـ بعطوحعؿ ك دة الو  بؿ األحغر ف  اإلجعبة   ى األسئ ة الخعحة بمسؤكلبة 
ة بعلعف ػػػعت الوالظبمبػػػة داخػػػؿ المؤسسػػػعت إالوػػػعج الرسػػػعلة اإل فمبػػػة  كبعػػػد أ ػػػد المفػػػعهبـ الخعحػػػ

 .(4)اإل فمبة
كبرجػػػ  الفضػػػؿ إلػػػى  ػػػعلـ الػػػالفس الالمسػػػعكم األحػػػؿ كاألمرب،ػػػ  الجالسػػػبة " ،ربػػػت لػػػكبف" 

((Kurt Lewin  فػػ  وطػػكبر مػػع أحػػبا بعػػرؼ بالظربػػة  ػػعرس البكابػػة اإل فمبػػة. كوعوبػػر دراسػػة

                                                           

 (.289م،عكم كالسبد  اطوحعؿ كالظربعوا المععحرة )ص ((1
جومع   ف  محر: ( القعض   دكر الح عفة المحربة ف  وروبب أكلكبعت الجمهكر ال ك  ضعبع اإلحفح اط(2

 (.6دراسة و  ب بة كمبداالبة )ص
 (.175( م،عكم كالسبد  اطوحعؿ كالظربعوا المععحرة )ص(3
 (.91(  بد ال مبد  الظربعت اط فـ كاوجعهعت الوأثبر )ص(4
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عؿ   بػػػث بػػرل أالػػا   ػػى طػػػكؿ "لػػكبف" مػػف أفضػػؿ الدراسػػعت المالهجبػػػة فػػ  مجػػعؿ القػػعئـ بعطوحػػ
الر  ة الو  وقطعهع المعدة اإل فمبة  وى وحػؿ إلػى الجمهػكر المسػوهدؼ وكجػد القػعط أك بكابػعت 
بوـ فبهع اوخعذ  رارات بمع بدخؿ كمع بخػرج. ك، مػع طعلػت المرا ػؿ الوػ  وقطعهػع المػعدة اإل فمبػة 

هع س طة فرد أك  دة أفراد وقػرر  و  وظهر ف  الكسب ة اإل فمبة  كوزداد المكا   الو  بحبا فب
مػػػع إذا ،عالػػػت الرسػػػعلة سػػػوالوقؿ بػػػالفس الشػػػ،ؿ أك بعػػػد إدخػػػعؿ وعػػػدبفت   بهػػػع  كبحػػػبا الفػػػكذ مػػػف 

 . (1)بدبركف هذه البكابعت لا أهمبة ،ببرة ف  االوقعؿ المع كمعت
كوعالػػ  هػػذه الالظربػػة بػػأف الرسػػعلة اإل فمبػػة ومػػر بمرا ػػؿ  ػػدة  كهػػ  والوقػػؿ مػػف المحػػدر 

ى المو قػػػ   كوشػػػبا هػػػذه المر  ػػػة الس سػػػ ة المو،كالػػػة مػػػف  ػػػدة   قػػػعت   بػػػث إف  وػػػى وحػػػؿ إلػػػ
الدراسعت اإل فمبػة الوػ  والعكلػت  ػعرس البكابػة االوهػت إلػى أف هالػعؾ العدبػد مػف الموغبػرات الوػ  

 .(2)وؤثر بعلقعئـ بعطوحعؿ  الو    ى ضكئهع ب دد مع بالشر كمع ط بالشر مالهع
لمػػدارس اإل فمبػػة ل قػػعئـ بعطوحػػعؿ  فقػػد اوجهػػت بعػػض كووفػػعكت المفػػعهبـ الوػػ  كضػػعوهع ا

الدراسعت إلى وعربفا مػف مالظػكر القػدرة   ػى الوػأثبر فػ  المو قػ   فعػرؼ بأالػا " بشػمؿ مػف لػدبهـ 
القػػدرة   ػػى الوػػأثبر بشػػ،ؿ أك بػػآخر فػػ  األف،ػػعر كاآلران"  فػػ   ػػبف اوجهػػت دراسػػعت أخػػرم إلػػى 

فعرفوػا بأالػا " الشػخص الػذم بوػكلى إدارة العم بػة وعربفا مػف مالظػكر الػدكر فػ   م بػة اطوحػعؿ  
اطوحػػػعلبة كوسػػػببرهع  أك أف القػػػعئـ بعطوحػػػعؿ هػػػك " أم فػػػرد أك فربػػػؽ مػػػالظـ بػػػروبط مبعشػػػرة بالقػػػؿ 
المع كمػػعت مػػف فػػرد آلخػػر  بػػر الكسػػب ة اإل فمبػػة أك لػػا  ف ػػة بوسػػببر أك مرا بػػة الشػػر الرسػػعئؿ 

ددوا دراسعت أخرم بأالهـ الػذبف بػؤدكف دكران فعػعطن إلى الجمهكر  بر الكسعئؿ اإل فمبة. ،ذلؾ  
 .(3)كمبعشران ف  إالوعج الرسعئؿ اإل فمبة

: "شخص بسوهدؼ الوأثبر ف  أف،عر الالػعس  محمد حجاب أف القائـ باالتصاؿ ىك يعرؼك 
كلدبا خ فبػة كاسػعة  الهػع  بػؤمف بهػع  كبحػدر  الهػع فػ  سػ ك،ا كوحػرفعوا  كبسػوخدـ لػذلؾ ،عفػة 

عئؿ اإل ػػفـ الموع ػػة  كبسػػوخدـ األسػػعلبب اإل الع بػػة لو قبػػؽ الوػػأثبر المط ػػكب كفػػؽ إم،عالبػػعت كسػػ
 .(4)مالهج   م  كفال  مدركس كمخطط"

الشخص الذم ببدأ بحبعغة  "كيكضح حسف مكاكم كليمى السيد أف القائـ باالتصاؿ ىك 
 .(5)األف،عر كو كب هع إلى مععف لوكجبههع إلى الرأم الععـ"

                                                           

 (.176( م،عكم كالسبد  اطوحعؿ كالظربعوا المععحرة )ص(1
 (.269(  جعب  الظربعت اطوحعؿ )ص(2
 (.239اطوحعؿ )ص ( المزاهرة  الظربعت(3
 (.57مكسى  المدخؿ إلى اطوحعؿ الجمعهبرم )ص ((4
 (.44م،عكم كالسبد  اطوحعؿ كالظربعوا المععحرة )ص ((5
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" أ د العالعحر الفع  ة كالمؤثرة ف  بالعن  أنو:بمراد القائـ باالتصاؿ ماجدة في حيف بينت 
 .(1)أجالدة كسعئؿ اإل فـ  كدكره موداخؿ كموشعبؾ م  مخو ؼ القكل ف   م بة دبالعمب،بة دائربة"

 :(2) كىيعالـ االتصاؿ "دييد برلك" الكاجب تكافرىا في القائـ باالتصاؿ كما حددىا  الشركط
حػػػعؿ  كهػػػ  خمػػػس: مهػػػعرات ال،وعبػػػة  كمهػػػعرة الو ػػػدث  كمهػػػعرة القػػػرانة  وػػػكافر مهػػػعرات اطو .أ 

 كمهعرات اإلالحعت  كالقدرة   ى الوف،بر الس بـ لو دبد أهداؼ اطوحعؿ.
اوجعهػػعت القػػعئـ بعطوحػػعؿ ال ػػك الفسػػا  كال ػػك المكضػػكع  كال ػػك المو قػػ . ك، مػػع ،عالػػت هػػذه  .ب 

 اطوجعهعت ابجعببة زادت فععلبة القعئـ بعطوحعؿ.
 معرفة المحدر كوخححا بعلمكضكع الذم بععلجا بؤثر ف  زبعدة فععلبوا. مسوكل .ج 
مر،ز القعئـ بعطوحػعؿ فػ  اطػعر الالظػعـ اطجومػع   كالثقػعف   كطببعػة األدكار الوػ  بؤدبهػع   .د 

 كالكض  الذم براه الالعس فبا بؤثر   ى فععلبة اطوحعؿ.
ممارسػػتو لميامػػو فػػي المؤسسػػات القػػكل أك العالقػػات التػػي يتػػأثر بيػػا القػػائـ باالتصػػاؿ أثنػػاء 

 :(3)اإلعالمية، فتتحدد فيما يمي
 خحعئص القعئـ بعطوحعؿ كاإل سعس بعلذات. . أ
 الضغكط المهالبة ك ف عت العمؿ. . ب
 العف عت بمحعدر األالبعن كالمع كمعت. . ت
 وأثبر السبعسعت الخعرجبة كالداخ بة. . ث
 الوك ععت الخعحة بجمهكر المو قبف. . ج

مػػف العكامػػؿ التػػي تػػؤثر عمػػى أداء القػػائميف باالتصػػاؿ، كالتػػي كيرصػػد ىػػذا النمػػكذج مجمكعػػة 
 تتمثؿ في:

القعئـ بعطوحعؿ بغفػؿ  ػف وقػدبـ بعػض األ ػداث إ سعسػعن  معايير المجتمع كقيمو كتقاليده: .أ 
بعلمسػػؤكلبة اطجومع بػػة ك فعظػػعن   ػػى بعػػض الفضػػعئؿ الفردبػػة كالمجومعبػػة  فكسػػعئؿ اإل ػػفـ 

كاجبهػػع الػػذم بفػػرض   بهػػع وقػػدبـ ،ػػؿ األخبػػعر الوػػ   وضػػ   بعلسػػبؽ الحػػ ف  كووسػػعما فػػ 
وهـ الجمهكر  رغبة مالهػع فػ  وػد بـ  ػبـ المجومػ  كوقعلبػده  ك معبػة األالمػعط الثقعفبػة السػعئدة 

 .(4)ف  المجوم 

                                                           

 (.203مراد  العكامؿ المؤثرة   ى بالعن القعئـ بعطوحعؿ ألجالدة األخبعر ف  اإلذا ة المحربة )ص ((1
 (.175( م،عكم كالسبد  اطوحعؿ كالظربعوا المععحرة )ص(2
 (.240-239صص ( المزاهرة  الظربعت اطوحعؿ )(3
 (.196م،عكم  السبد  اطوحعؿ كالظربعوا المععحرة )ص( (4
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و عػػب الخحػػعئص كالسػػمعت الشخحػػبة ل قػػعئـ بعطوحػػعؿ  المعػػايير الذاتيػػة لمقػػائـ باالتصػػاؿ: .ب 
بػػػػة اإل فمبػػػػة مثػػػػؿ: الالػػػػكع  كالعمػػػػر  كالػػػػدخؿ  كالطبقػػػػة دكران فػػػػ  ممعرسػػػػة دكر  ػػػػعرس البكا

 Esteemاطجومع بػػػػػة  كالوع ػػػػػبـ  كاطالومػػػػػعنات الف،ربػػػػػة أك العقعئدبػػػػػة  كاإل سػػػػػعس بعلػػػػػذات 
Self. 

كبعػػػد اطالومػػػعن  الحػػػران م ػػػددان مػػػف م ػػػددات الشخحػػػبة  ألالػػػا بػػػؤثر فػػػ  طربقػػػة الوف،بػػػر أك 
بالومػػ  إلػػى بعػػض الجمع ػػعت: الوع بمبػػة   الوفع ػػؿ مػػ  العػػعلـ الم ػػبط بػػعلفرد  ،مػػع أف الفػػرد

كاطجومع بػػػػػػػػػة  كالسبعسػػػػػػػػػبة  كاط وحػػػػػػػػػعدبة. كوعػػػػػػػػػد هػػػػػػػػػذه الجمع ػػػػػػػػػعت بمثعبػػػػػػػػػة جمع ػػػػػػػػػعت 
 .(1) بشعرؾ الفرد أ ضعنهع ف  الدكاف  كالمبكؿ كاطوجعهعت Reference Groupsمرجعبة

المهالبػػة بوعػػرض القػػعئـ بعطوحػػعؿ ل عدبػػد مػػف الضػػغكط  :المعػػايير المينيػػة لمقػػائـ باالتصػػاؿ .ج 
 الو  وؤثر ف   م ا كوؤدم إلى وكافقا م  سبعسة المؤسسة اإل فمبة الو  بالوم  إلبهع.

 -:(2)كوومثؿ هذه الضغكط ف  ،ؿ مف
خػط العمػؿ الػذم والوجػا المؤسسػة اإل فمبػة  ػد بمثػؿ ضػغكطعن  سياسة المؤسسة اإلعالميػة: .1

ط فػػ  ومثػػؿ هػػذه الضػػغك وك    ػػى القػػعئـ بعطوحػػعؿ ممػػع ب ػػوـ   بػػا االوهػػعج ف،ػػر معالػػ  معػػبف.
  كوؤدم هذه العكامؿ دكران مهمعن ف  ش،ؿ المضمكف الذم بقدـ  كامؿ خعرجبة ك كامؿ داخ بة

ل جمهػػكر  ،مػػع أالهػػع والوهػػ  بعلقػػعئـ بعطوحػػعؿ إلػػى أف بحػػبا جػػزنان مػػف ال،بػػعف العػػعـ ل مؤسسػػة 
 اإل فمبة.

وػػأثبر   ػػى القػػبـ  مػػف الحػػعكبة اطسػػوغالعن  ػػف محػػعدر األخبػػعر لمػػع لػػا مػػف مصػػادر الخبػػر: .2
 اإلخبعربة كالمهالبة.

القػػػعئـ بعطوحػػػعؿ بػػػروبط مػػػ  زمفئػػػا بعف ػػػعت  مػػػؿ وخ ػػػؽ بعػػػدان  عالقػػػات العمػػػؿ كضػػػغكطو: .3
اجومع بعن كوظهر أهمبة ذلؾ ف  أف كظبفوا ب د ذاوهع كظبفة والعفسبة بطببعوهع لمع بسعى إلبا 

 ف  و قبؽ السبؽ الح ف .
ؿ دم سكط بػكؿ( ك)شػكلمعف( أف الجمهػكر بػؤثر   ػى ط ظ البع ثعف )إثب معايير الجميكر: .د 

القػػعئـ بعطوحػػعؿ  مث مػػع بػػؤثر القػػعئـ بعطوحػػعؿ   ػػى الجمهػػكر. فعلرسػػعئؿ الوػػ  بقػػدمهع القػػعئـ 
وك ععوا  ػف ردكد فعػؿ الجمهػكر  كبعلوػعل  ب عػب الجمهػكر  -إلى  د مع -بعطوحعؿ ب ددهع

                                                           

 (.103-102صص  بد ال مبد  الظربعت اط فـ كاوجعهعت الوأثبر ) ((1
 (.270المزاهرة  الظربعت اطوحعؿ )ص ((2
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ر   ػػػى الك بػػػة عئـ بعطوحػػػعؿ ل جمهػػػك كبػػػؤثر وحػػػكر القػػػدكران إبجعببػػػعن فػػػ   م بػػػة اطوحػػػعؿ. 
 .(1)األخبعر الو  بقدمهع

 العكامؿ التي تجعؿ القائـ باالتصاؿ مؤثران في إقناع الجميكر:
بعومػد  بػعس محػدا بة القػعئـ بعطوحػعؿ   ػى  الحػربف أسعسػببف  :Credibilityالمصداقية .أ 

در،عت المو قػػ   ػػف رة بمػػهمػػع: الخبػػرة كزبػػعدة الثقػػة فػػ  القػػعئـ بعطوحػػعؿ  كبفسػػر مفهػػكـ الخبػػ
بة المطرك ػة كمك فػا السػ بـ ة القعئـ بعطوحعؿ لإلجعبة الحػ ب ة  ػف السػؤاؿ أك القضػمعرف

اطوحػعؿ  كبشبر  الحر الثقة إلى إدراؾ المو ق   ف القعئـ بعطوحعؿ بأالا بشػعرؾ فػ مالهع. 
 .(2)بش،ؿ مكضك   كدكف و بز

ؿ كالمػػكدة ك،ػػذلؾ ال ػػب  كذلػػؾ كوومثػػؿ فػػ  الوشػػعبا كالومعثػػ :Attractivenessالجاذبيػػة  .ب 
بالػػعن   ػػى الفػػرض القعئػػؿ "بػػأف المحػػدر أك القػػعئـ بعطوحػػعؿ ذا الجعذببػػة سػػب،كف أ،ثػػر وػػأثبران 

 .(3)مف الشخص الم عبد أك الذم لبست لا الجعذببة ف   م بة اإل العع
 د ط بمو ؾ الػبعض المحػدا بة أك الجعذببػة كل،ػف بظػؿ لهػـ الوػأثبر  :Powerقكة المصدر  .ج 

وغببر اوجعهعت األفراد كس ك،بعوهـ  هؤطن ب،كف لهـ القػكة الوػ  بم،ػف إدرا،هػع مػف خػفؿ ف  
سبطرة الفرد كضبطا لألمكر ك،ػذلؾ أهمبوػا  بعإلضػعفة إلػى  دروػا   ػى الوػد بؽ كالوم ػبص 
دراؾ المو قػػ  ل ضػػبط كالسػػبطرة  كبظهػػر ذلػػؾ فػػ   ػػدرة المحػػدر أك القػػعئـ بعطوحػػعؿ   ػػى  كا 

قعب كهذا بععدؿ ومعمعن الوأثبر بعإلذ ػعف كادرا،ػا ألهمبوػا بظػؿ مرهكالػع بقػدر وقدبـ الثكاب كالع
درا،ا ل ود بؽ ب،كف اموػدادان لقػدرة المحػدر   ػى  اهومعـ المحدر برضع المو ق  مف  دما  كا 

 .(4)مف ظة و،بؼ أك رضع المو ق 
 ":"القائـ باالتصاؿكيفية استفادة الدراسة مف نظرية 

وفعدة مف الظربة القعئـ بعطوحعؿ كوكظبفهػع فػ  الدراسػة ال علبػة  مػف البع ثة إلى اطس سعتك 
خحعئص القعئـ بعطوحعؿ كاألدكار الوػ  بؤدبهػع كالهبع،ػؿ الوالظبمبػة كالمعلبػة   ى  خفؿ الوعرؼ

كالمط الم ،بة كالعكامؿ المؤثرة ف   مؿ القػعئمبف   مج ة السععدةكالسبعسبة الو ربربة الموبعة ف  
  كمػػدل   ػػى والػػعكؿ القضػػعبع المخو فػػة فػػ  مج ػػة السػػععدة الف سػػطبالبةوأثبرهػػع  بعطوحػػعؿ ك،بفبػػة

 .مج ة السععدةمسعهموهع ف  الوعرؼ   ى الممبزات أك العقبعت الو  وعبشهع 
                                                           

 (.45)صدبف بر كرك،بوش  الظربعت كسعئؿ اإل فـ: ورجمة  بد الرؤكؼ  ((1
 .(158ص)  بد ال مبد  الظربعت اإل فـ كاوجعهعت الوأثبر( (2
 .(248ص)( المزاهرة  الظربعت اطوحعؿ (3
 .(162-161ص)ص   بد ال مبد  الظربعت اإل فـ كاوجعهعت الوأثبر( (4
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 :ىجيا كأدكاتياانكع الدراسة كمنان: ثامن
 نكع الدراسة:  .1

هر وحػػػالؼ هػػػػذه الدراسػػػػة ضػػػمف الك بػػػػة الب ػػػػكث الكحػػػفبة الوػػػػ  وقػػػػـك   ػػػى كحػػػػؼ الظػػػػكا
 ف طربؽ جم  المع كمعت كالببعالػعت كو  ب هػع كوفسػبرهع بمػع  ;كالوعرؼ   ى  العحرهع كم،كالعوهع

   بػػث بعوبػػر هػػذا الالػػكع مػػف الدراسػػعت  هػػك (1)بوػػبا وقػػدبـ حػػكرة د بقػػة كمكضػػك بة  ػػف الظػػعهرة
األالسب لمكضكع الدراسة الو  وهدؼ إلى وقدبـ كحؼ د بؽ لكا   مج ة السػععدة الف سػطبالبة مػف 

 دل موعبعة كاسوخداـ الجمهكر لهع.ث ش، هع كمضمكالهع  كالوعرؼ   ى م ب
 كاألساليب المستخدمة: منيجا الدراسة .2

 ا ومدت الدراسة   ى مالهجبف همع:
بعػػد مػػف أالسػػب المالػػعهج الع مبػػة مفئمػػة ل دراسػػعت الكحػػفبة ل،كالػػا  مػػنيج الدراسػػات المسػػحية: . أ

ت  كأكحػػػػعؼ  ػػػػف الظػػػػعهرة مػػػػف أجػػػػؿ جهػػػػدان   مبػػػػعن مالظمػػػػعن ل  حػػػػكؿ   ػػػػى ببعالػػػػعت  كمع كمػػػػع
 البع ثة: تسوخدما  كف  إطعر هذا المالهج (2)اطسوبحعر ال،عمؿ بجكاالب المك ؼ

كبسػوخدـ لكحػػؼ الم وػكل الظػعهر كالمضػمكف الحػربا ل مػػعدة  أسػمكب تحميػؿ المضػمكف:  1أ/
  كهػػػك أسػػػ كب مالعسػػػب لجمػػػ  ببعالػػػعت ،مبػػػة لو قبػػػؽ (3)اإل فمبػػػة مػػػف  بػػػث الشػػػ،ؿ كالمضػػػمكف

 دؼ مف الب ث المومثؿ ف  معرفة كا   مج ة السععدة مف  بث الش،ؿ كالمضمكف.اله
كهػػك األسػػ كب الػػذم بسػػعى لدراسػػة الجكاالػػب  أسػػمكب مسػػح أسػػاليب الممارسػػة اإلعالميػػة:  2أ/

داراوػػػػا فػػػػػ  مخو ػػػػؼ المجػػػػػعطت  كاألسػػػػعلبب اإلداربػػػػة كالوالظبمبػػػػػة الوػػػػ  ووبعهػػػػػع أجهػػػػزة اإل ػػػػػفـ كا 
بر الكا ػ  الوطببقػ  الفع ػ   كالوعػرؼ   ػى الطػرؽ الوػ  ووبعهػع هػذه اإل فمبة  كذلؾ بهدؼ وحك 

القػػػػعئمبف  كا ػػػ   كاسػػػوخدمت البع ثػػػة هػػػذا األسػػػ كب (4)األجهػػػزة فػػػ  ممعرسػػػة الشػػػعطعوهع المخو فػػػة
 .كالعكامؿ المؤثرة فبهـ بعطوحعؿ ف  مج ة السععدة الف سطبالبة

اسػة العف ػعت بػبف ال قػعئؽ الوػ  بسػعى هػذا المػالهج إلػى در  منيج دراسة العالقػات المتبادلػة: . ب
بػػوـ ال حػػكؿ   بهػػع بهػػدؼ الوعػػرؼ   ػػى األسػػبعب الوػػ  أدت إلػػى  ػػدكث الظػػعهرة كالكحػػكؿ 

                                                           

 (.211(  مر  الب ث اإل فم : مفهكما إجراناوا كمالعهجا )ص(1
 (.81(  بد ال مبد  ب كث الح عفة )ص(2
 (.258-257صص (  بد العزبز  مالعهج الب ث اإل فم : األحكؿ الالظربة كمهعرات الوطببؽ )(3
 (.158(  سبف  دراسعت ف  مالعهج الب ث الع م : ب كث اإل فـ )ص(4
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إلى اسػوالوعجعت كخفحػعت لمػع بم،ػف  م ػا لوغببػر الظػركؼ كالعكامػؿ الم بطػة بعلظػعهرة فػ  
 البع ثة: تسوخدما  كف  إطعر هذا المالهج (1)اطوجعه اإلبجعب 

كهك أس كب مالهج  بسػوهدؼ وقػدبـ كحػؼ ل علػة أك سػ كؾ أك مك ػؼ  حالة:أسمكب دراسة ال -
أك جمع ػػػة  بغػػػرض ال،شػػػؼ  ػػػف خحػػػعئص ظػػػعهرة معبالػػػة  ػػػف طربػػػؽ دراسػػػة العف ػػػة بػػػبف 

 تسػػوخدما   ك (2) العحػر الظػػعهرة كم،كالعوهػػع كالعكامػػؿ الداخ ػػة فبهػػع  فػػ  إطػػعر إ فمػػ  معػػبف
مػالهج دراسػة ال علػة   ػى مج ػة السػععدة البع ثة هذا المػالهج م،مػفن لمػالهج المسػا  بػث طبػؽ 

ع  كأطرهػػع المجومعبػة كالحػػ فبة  الف سػطبالبة   ػػى ا وبػعر أالهػػع ومثػؿ مفػػردة كا ػدة لهػػع سبعسػوه
ؽ بكحػػػؼ كو  بػػػؿ كا ػػػ  شػػػ،ؿ سػػػع د ذلػػػؾ فػػػ  اإلجعبػػػة   ػػػى بعػػػض الوسػػػعؤطت فبمػػػع بوع ػػػك 

 .مج ة السععدةكمضمكف 
 أدكات الدراسة: .3
  استمارة تحميؿ المضمكف: .أ 

لبع ثة اسومعرة و  بؿ المضمكف بكحفهع أداة لو  بؿ مضمكف كش،ؿ المكضك عت ت اأ د
فػػػ  مج ػػػة السػػػععدة الف سػػػطبالبة  كاإلجعبػػػة  ػػػف وسػػػعؤطوهع  كهػػػ  وومثػػػؿ فػػػ  مجمك ػػػة الخطػػػكات 
المالهجبػة الوػ  وسػعى إلػى ا،وشػعؼ المعػعال  فػ  الم وػكل مػف خػفؿ الب ػث ال،مػ  المكضػػك    

   بث بعد هذا األس كب مف أ،ثػر األسػعلبب الع مبػة (3)الم وكلكالمالظـ لسمعت الظعهرة ف  هذا 
مفنمػػػة ل و  بػػػؿ  كألجػػػؿ ذلػػػؾ  عمػػػت البع ثػػػة بوضػػػمبالهع ل فئػػػعت ال،فب ػػػة بعإلجعبػػػة  ػػػف وسػػػعؤطت 

 الدراسة كه :
 : )ماذا قيؿ( فئات تحميؿ المضمكفأكالن: 

  مج ػػة السػػععدة بقحػػد بهػػع الفئػػعت الموع قػػة بو  بػػؿ مضػػمكف المػػعدة الحػػ فبة المالشػػكرة فػػ 
 كوـ كوقسبمهع إلى فئعت فر بة ،عآلو :

  :القضايا كالمكضكعاتفئة  .1
كهػػ  الفئػػة األ،ثػػر اسػػوخدامعن فػػ  دراسػػعت و  بػػؿ المضػػمكف  كاسػػوخدموهع البع ثػػة فػػ  و دبػػد 

 كالو  شم ت اآلو : مج ة السععدةالمكضك عت الو  والعكلوهع ك  القضعبع
الحػػػػ فبة الوػػػػػ  ووالػػػػعكؿ القضػػػػػعبع  كضػػػػك عتالمكبقحػػػػد بهػػػػػع  المكضػػػػكعات االجتماعيػػػػػة: 1/1

 اطجومع بة المخو فة كمالهع:

                                                           

 .160صالمرج  السعبؽ  ( (1
 (.249(  مر  الب ث اإل فم : مفهكما إجراناوا كمالعهجا )ص(2
 (.132 بد ال مبد  ب كث الح عفة )ص( (3
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كبسبركف  ;ه  أالمعط س ك،بة ألفهع الالعس كاروضكهع   ى مر الزمفك : عادات كتقاليد 1/1/1
  (1)  ى هدبهع  كبوحرفكف بمقوضعهع مف دكف وف،بر فبهع  كه  وخو ؼ مف مجوم  إلى آخر

 .س كغبرهعمثؿ  عدات كوقعلبد الزكاج كالم ب
جمبػػػ  العف ػػػعت ال،عئالػػػة بػػػبف األفػػػراد أك الوفػػػع فت بقحػػػد بهػػػع  عالقػػػات اجتماعيػػػة: 2/1/1

  مثػؿ العف ػة بػبف األ ػراف ك ف ػة (2)عالت والطكم   ى الوععكف أك الحػراعاطجومع بة سكان ،
 الفرد بعلمجوم  كغبرهع.

العجمة  ف  دـ الوكازم بقحد بهع "مجمك ة األفععؿ اطجومع بة ال مشاكؿ اجتماعية: 3/1/1
 .(3)ببف مع بهدؼ إلبا المجوم  الععـ  كمع وهدؼ إلبا رغبعت كطمك عت األفراد كالجمع عت"

الحػػ فبة الوػػ  ووالػػعكؿ القضػػعبع األسػػربة  ضػػك عتكبقحػػد بهػػع المك  المكضػػكعات األسػػرية: 2/1
 المخو فة كوشمؿ اآلو :

   كالخػعرج  الالػعجـ  ػف كجػكد  علػة مػف اطخػوفؿ الػداخ"بقحػد بهػع  مشاكؿ أسرية: 1/2/1
القص ف  إشبع عت الفرد أك األسرة  بمع بؤدم إلى االمعط س ك،بة ووالػعفى مػ  أهػداؼ المجومػ  

 . (4)"كط وسعبرهع
بقحػػد بهػػع رفػػ  ك ػػ  األفػػراد أك األسػػرة كوثقػػبفهـ بعلمقكمػػعت  تكعيػػة كتثقيػػؼ أسػػرم: 2/2/1

ف مػػ  أبالػػعئهـ  الوك بػػة ب،بفبػػة مععم ػػة   مثػػؿ ،بفبػػة وععمػػؿ الكالػػدااألسعسػػبة لفسػػوقرار األسػػرم
 .الزكج لزكجوا كغبرهع 

الحػػػ فبة الوػػ  ووالػػػعكؿ القضػػعبع الثقعفبػػػة  كضػػك عتكبقحػػد بهػػػع المالمكضػػكعات الثقافيػػػة:  3/1
 المخو فة كوشمؿ اآلو :

بقحػػػد بهػػػع المػػػكاد الحػػػ فبة الوػػػ  ووضػػػمف األكراؽ الب ثبػػػة الع مبػػػة  اإلبػػػداع كاألدب: 1/3/1
ل دبثػػػػة  كأبضػػػػع اإلبػػػػدا عت ال،وػػػػب المعػػػػدة ل الشػػػػر  كأهػػػػـ اطبو،ػػػػعرات الع مبػػػػة اكاأل،عدبمبػػػػة  ك 

 األدببة  مثؿ هكابعت الرسـ كالالقش  وألبؼ ،وب  ا،وشعفعت كمبو،رات   مبة جدبدة كغبرهع.
بقحػد بهػع المػكاد الحػ فبة الوػ  والعكلػت وػعربخ المػدف كالقػرم  مدف كقرل فمسػطينية: 2/3/1

 الف سطبالبة.

                                                           

 (.124ص) خضر  المدخؿ إلى   ـ اطجومعع ((1
 (. 400بدكم  معجـ محط  عت الع ـك اطجومع بة )ص ((2
  بعف  بعض المش،فت اطجومع بة الو  وععال  مالهع الطعلبعت الف سطبالبعت الموزكجعت مف كجهػة الظػرهف   ((3

 (.186-185األسبعب  كآلبعت العفج: دراسة مبداالبة )ص ص
 (.69م ،مة األسرة كدكرهع ف  المجوم  )ص سفمة  ((4
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الح فبة الو  ووالعكؿ القضعبع الدبالبػة المخو فػة كضك عت كبقحد بهع الم دينية:مكضكعات  4/1
 كوشمؿ اآلو :

" بأالهػع ببػعف ال ،ػـ الشػر   لمػف سػأؿ  الػا   ػى غبػر كجػا بقحد بهػع  فتاكم دينية: 1/4/1
 .(1)اإللزاـ"

بقحد بهع المكاد الو  ووالعكؿ القحص الدبالبػة الػكاردة فػ   دينية:كمناسبات قصص   2/4/1
  ال،وػػػػعب كالسػػػػالة كالسػػػػبرة ك،وػػػػػب الوفسػػػػبر كشػػػػركح ال ػػػػػدبث كاإلسػػػػرائب بعت ك،وػػػػب الوحػػػػػٌكؼ

 .كالمالعسبعت الدبالبة مثؿ شهر رمضعف كاأل بعد كالمكلد الالبكم كغبرهع
بقحػػػد بهػػػع المػػػكاد الحػػػ فبة الوػػػ  ووالػػػعكؿ ،ػػػؿ مػػػع بوع ػػػؽ  نصػػػائح كارشػػػادات دينيػػػة: 3/4/1

الشػػػربعة ك فضػػػعئؿ هػػػذه األمػػػكر الشػػػر بة فػػػ   كالوك بػػػة بمخػػػعطر مخعلفػػػة  بػػػعألمكر الشػػػر بة
  بعوالع.

القضعبع اط وحعدبة  وشمؿالح فبة الو   كضك عتكبقحد بهع الم مكضكعات اقتصادية:  5/1
 :أهمهعالمخو فة 

هػػػػك العجػػػػز المػػػػعدم الػػػػفـز لشػػػػران ال عجػػػػعت األسعسػػػػبة إلشػػػػبعع بػػػػا "بقحػػػػد  فقػػػػر:ال 1/5/1
 .(2)"موط بعت الفرد أك الجمع ة

 ػعدران   ػى العمػؿ كراغبػعن  بأالهع ال علة الوػ  ب،ػكف فبهػع الشػخص" بهعبقحد : بطالةلا  2/5/1
 .(3)"المالعسببف فبا  كل،ف ط بجد العمؿ كاألجر

الػػكع مػػف أالػػكاع المشػػعرب  المخو فػػة  فهػػ  و،ػػكبف اجومػػع   "هػػ   مشػػاريع اقتصػػادية: 3/5/1
أ ػػؿ و، فػػة بغػػرض زبػػعدة بعمػػؿ   ػػى أسػػس ا وحػػعدبة مػػف أجػػؿ االوػػعج السػػ   كوقػػدبـ الخػػدمعت ب

 .(4)"األربعح إلى  دهع األ حى
الوػػػ  ووالػػػعكؿ القضػػػعبع الحػػػػ بة  المكضػػػك عت الحػػػ فبةبقحػػػد بهػػػع  مكضػػػكعات صػػػحية: 6/1

 المخو فة كوشمؿ اآلو :
 م بػػة وع ػػػبـ الالػػعس  ػػعدات حػػ بة سػػ بمة  كسػػ كؾ حػػػ    كهػػ  تكعيػػة صػػحية:  1/6/1

الحػ بة الخعطئػة كاسػوبدالهع بسػ كؾ حػ   جدبد  كمسع دوهـ   ػى البػذ األف،ػعر كاطوجعهػعت 
 الالظعفة الشخحبة كغبرهع.  مثؿ الوك بة بالظعـ غذائ  س بـ  ك (5)س بـ

                                                           

 (196ابف القبـ  إ فـ المك عبف بعالعبة طا  بد الرؤكؼ سعد  )ص ((1
 (.242ص) كالببئة كالسبعسة الععمة اإلدارةالمغرب    ((2
 إضعنات  الشرة وك كبة حعدرة  ف معهد الدراسعت المحرفبة . ((3
 (.66ص) المالشأة م   داثة كو دبعت القرف ال عدم كالعشربفالمغرب   اإلدارة: أحعلة المبعدئ ككظعئؼ ( (4
 (13ص) ال،سكاال   دكر الح عفة األردالبة البكمبة ف  الوك بة الح بة: دراسة ف  و  بؿ المضمكف ((5
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مععالعة مف أ راض ظعهرة أك غبر ظعهرة وؤدم إلى  دـ القػدرة   ػى كه   األمراض: 2/6/1
    مثػػؿ مػػرض السػػ،ر  كالسػػؿ(1) بػػعـ الجسػػـ أك بعػػض أجهزوػػا الببكلكجبػػة بكظعئفهػػع المخو فػػة

 كاطالف كالزا كغبرهع.
الحػػ فبة الوػػ  ووالػػعكؿ القضػػعبع الوػػ  ووع ػػؽ  مكضػػك عتكبقحػػد بهػػع ال :نسػػائيةمكضػػكعات  7/1

 كوشمؿ اآلو : كالدب،كر بعلمرأة كالمطبخ كالمالزؿ
بقحػػد بهػػع المػػكاد الحػػ فبة كالمحػػكرة الوػػ  ووضػػمف وجمبػػؿ كوالسػػبؽ  ديكػػكر المنػػزؿ: 1/7/1

 جرات كم،عوب.الفراغعت المخو فة ف  المالزؿ مف  
بقحد بهع المكاد الح فبة الو  ووالعكؿ ،ؿ مع بوع ؽ بجمعؿ المػرأة  :الجماؿ كالمكضة 2/7/1

 كغبرهع.كآخر حب عت المكضة مف  العبة بعلبشرة كالح ة كالرجبـ كال بع ة كاألزبعن 
بقحػد بهػع المػكاد الحػ فبة الوػ  ووضػمف كحػفعت لألطبػعؽ الرئبسػبة  :شئكف الطيي 3/7/1

 ت كالمقبفت كالمعجالعت كالمشركبعت كغبرهع.كال  كبع
 المكضػػك عت الحػػ فبة الوػػ  ووالػػعكؿ مخو ػػؼ القضػػعبع كبقحػػد فبهػػعمكضػػكعات سياسػػية:  8/1

 كالو  وومثؿ ف : السبعسبة
 ممعرسػػػػػعت اط ػػػػػوفؿكهػػػػػ  المػػػػػكاد الحػػػػػ فبة الوػػػػػ  وعػػػػػعلج االعتػػػػػداءات اإلسػػػػػرائيمية:  1/8/1

 مالعزؿ كاسوالزاؼ اطراض  كالقحؼ الجكم. هدـمثؿ:  ضد الشعب الف سطبال  اإلسرائب  
كهػػ  المػػكاد الحػػ فبة الوػػ  وعبػػر  ػػف اسػػوهداؼ المػػدالببف مثػػؿ: الضػػحايا الفمسػػطينية:  2/8/1

 اسوهداؼ الالسعن كاألطفعؿ  المجعزر اإلسرائب بة.
مثػؿ  قضػعبعالوػ  لػـ وػذ،ر ضػمف الوحػالبفعت السػعبقة لفئػة المكضػك عت بقحد بهع الأخرل:  9/1
 لربعضبة كغبرهع.  كاببئبةال
كه  المحعدر اإل فمبة الو  ا ومدت   بهػع المج ػة فػ  ال حػكؿ : المصادر اإلعالميةفئة  .2

   كوالقسـ إلى:  ى المكاد الح فبة الخعحة بهع
و ػػػؾ المحػػػعدر الوػػػ  وعومػػػد فبهػػػع المج ػػػة   ػػػى هبئػػػة و ربرهػػػع فػػػ  "كهػػػ   مصػػػادر داخميػػػة: 1/2

 كتتضمف:  (2)"ال حكؿ   ى المكاد الح فبة
المسئكؿ األكؿ  ف و ربر المج ة  كالشخحػبة المر،زبػة  كالقػكة "هك  رئيس التحرير: 1/1/2

 .  كب،كف مف إ دل مهعما ،وعبة المقعؿ اطفووع   ل مج ة(3) "الالشطة ف  جهعزهع الو ربرم

                                                           

 (.39لوحكر المرض كأسعلبب  فجا: دراسة مبداالبة بمدبالة بس،رة )ص اطجومع بةفبركز  الموغبرات  ((1
 (.63بر الح ف  )صالدلبم   الو ر ( (2
 (.101(   ـ الدبف  المج ة الوخطبط إلحدارهع كمرا ؿ إالوعجهع )ص(3
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المج ػػػة المخو فػػػة  بقكمػػػكف بإ ػػػداد مػػػكاد هػػػذه  كأبػػػكاب هػػػـ م ػػػررك أ سػػػعـ المحػػػرر:  2/1/2
 األ سعـ.

خػػعرج الدكلػػة  -جرائػػد أك مجػػفت-كهػػك "الحػػ ف  الػػذم ورسػػ ا الحػػ بفة  المراسػػؿ:  3/1/2
الوػػ  وحػػدر فبهػػع الحػػ بفة لبمػػدهع بعألخبػػعر كالوقػػعربر الفزمػػة  ػػف المكضػػك عت المعالبػػة بهػػع 
ف  و ؾ الدكلة  كهػك الك ػعف: المراسػؿ الخػعرج  الػذم ب،ػكف خػعرج الدكلػة  كالمراسػؿ الػداخ  : 

 .(1)ة الو  وحدر بهع الح بفة كداخؿ الدكلة"الذم ب،كف خعرج المدبال
و ؾ المحعدر الو  وعومد فبهع المج ة   ى غبر هبئة و ربرهع ف  "كه   مصادر خارجية:  2/2

 :كتتضمف  (2)"ال حكؿ   ى المكاد الح فبة
شػػخص ط بعمػػؿ  ضػػكان ثعبوػػعن فػػ  جهػػعز و ربػػر "كهػػك  المصػػاحؼ )الكاتػػب الحػػر(: 1/2/2

هع كبروبط بهػع  ط ب وػـز بعلعمػؿ بهػع ،كظبفػة  ك ػد ب،ػكف م ػرران أك ،عوبػعن المج ة  ل،ف ب،وب فب
 .(3)"أك محكران أك رسعمعن  ل،الا بعمؿ  ران ط بقعن ل سعبا الخعص

أك إجػػران األ عدبػػث  ،بػػعر ال،وػػعب كمهمػػوهـ هػػ  ،وعبػػة المقػػعطت"هػػـ  ُكتػػاب المجمػػة: 2/2/2
 .(4)" ربرم ل مج ةكذلؾ بعالوظعـ ك،أ ضعن ثعبوبف ف  الجهعز الو معهـ
هػـ الرسػعمكف الػذبف بمو ،ػكف  ػدرات بعر ػة مػف الرمػكز كالمعػعال  العمبقػة  :كفالرسام 3/2/2

 ف  الرسـك الوش،ب بة الو  وحع ب المكضك عت األدببة مثؿ القحص كغبرهع.
"خدمعت وكجد   ى شب،ة الكبب ووػبا لألفػراد بالػعن ه   شبكات التكاصؿ االجتماعي: 4/2/2

ة  عمة أك شبا  عمة خفؿ الظعـ م دد  كبم،الهـ كض   عئمة لمف برغبكف ف  ببعالعت شخحب
مشػػعر،وهـ اطوحػػعؿ  كرؤبػػة  ػػكائمهـ أبضػػعن ل ػػذبف بوحػػ كف بهػػـ  كو ػػؾ القػػكائـ الوػػ  بحػػالعهع 

 .(5)اآلخركف خفؿ الالظعـ"
مؤسسػػعت وقػػدـ خدمػػة إخبعربػػة  بػػث وعالػػى بوجمبػػ  األخبػػعر "كهػػ   ككػػاالت األنبػػاء: 5/2/2

األ ػػداث بعلحػػكرة كال، مػػة كالحػػكت  كوقػػـك بوػػكفبر خػػدمعوهع اإلخبعربػػة إلػػى مخو ػػؼ كوغطبػػة 
 .(6)"الكسعئؿ اإل فمبة

                                                           

 (.189ال وك  مالعهج ،وعبة األخبعر اإل فمبة كو ربرهع )ص ((1
 (.62 عمر  الخبر الح ف  اإلل،وركال  )ص( (2
 (.115(   ـ الدبف  المج ة الوخطبط إلحدارهع كمرا ؿ إالوعجهع )ص(3
 (.134-133صص   ـ الدبف  فف الو ربر الح ف  ل جرائد كالمجفت )(  بد المجبد ك (4
 (.86ال بعف  مداخفت ف  اإل فـ البدبؿ كالالشر اإلل،وركال    ى اإلالورالت )ص ((5
(.18)ص محطف   ك،عطت األالبعن ببف المعض  كال عضر ((6
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  ػى شػب،ة  اإلخبعربػة كالععمػةالمكا   الو  والشر مكادهػع "كه   المكاقع اإللكتركنية:  6/2/2
 .(1)مثؿ الجزبرة الت كالعرببة الت"  اإلالورالت

القران الذبف بالشػركف ،وعبػعوهـ كرسػعئ هـ فػ  حػف عت : كهـ مف جمهكر قراء المجمة  7/2/2
 المج ة.

 كه  المكاد الح فبة الو  والشر  عمة دكف و دبد محدرهع. :عامة 8/2/2
كه  الفئة الخعحة بعلمحعدر الو  بوع ؽ بهع ال دث أك ،شػؼ الالقػعب  :المصادر األكليةفئة  .3

 اآلو :كه  وشمؿ   (2) ف مع كمعوا
 سػػكان فػػ  رسػػمبة مؤسسػػعت  ،كمبػػةالمحػػعدر الوػػ  وسػػالد إلػػى   كهػػالييئػػات الرسػػمية:  1/3

  طعع غزة. كأالضفة 
لمؤسسػػػػعت ا المحػػػػعدر الوػػػػ  وسػػػػالد إلػػػػى شخحػػػػبعت فػػػػ كهػػػػ  الشخصػػػػيات الرسػػػػمية:  2/3

  طعع غزة. كأالضفة  سكان ف ال ،كمبة 
كهػػ  المحػػعدر الوػػ  ورو،ػػز   بهػػع المج ػػة مػػف مالظمػػعت  المنظمػػات الحقكقيػػة كاألىميػػة: 3/3

 بة كأه بة سكان  رببة أك دكلبة. قك 
كهػػ  المحػػعدر الوػػ  ورو،ػػز   بهػػع المج ػػة مػػف  الشخصػػيات الحقكقيػػة كغيػػر الرسػػمية: 4/3

 شخحبعت ف  المالظمعت ال قك بة كاأله بة.
كه  المحعدر الو  وعومد   بهع المج ة مف مالظمعت دكلبة رسمبة   المنظمات الدكلية: 5/3

 غبؿ الفجئبف.،عألمـ المو دة كك،علة الغكث كوش
كهػػ  المحػػعدر الوػػ  وشػػمؿ الم عضػػركف كاأل،ػػعدبمبكف فػػ   :أكػػاديميكف كمتخصصػػكف 6/3

ال، بػػعت أك الجعمعػػعت أك مرا،ػػز الدراسػػعت كاألب ػػعث أك الموخححػػكف فػػ    ػػـ الػػالفس    ػػـ 
 اطجومعع   أك الشربعة كالقعالكف كغبرهع.

ة  مػػػعس  فػػػوا  الجهػػػعد كهػػػ  المحػػػعدر الوػػػ  وسػػػالد إلػػػى فحػػػعئؿ سػػػكان  ر،ػػػ الفصػػػائؿ: 7/3
 اإلسفم   الفحعئؿ البسعربة  لجعف المقعكمة  ك ر،ة األ رار كغبرهع.

الػذبف شػعر،كا فػ   ػدث  كفكهـ شهكد العبعف كالجمػعهبر كالمكاطالػ :المكاطنكف العاديكف 8/3
 أك  ضبة مع ف  أ د المجعطت المخو فة  الد ك ك هع.

                                                           

غػزة: دراسػة كحػفبة   ػى  بالػة  بد الغفكر  دكر المحعدر ف  بالػعن و بػزات الوغطبػة الخبربػة  ػكؿ  حػعر  ((1
 (.35مف الح ؼ البكمبة الف سطبالبة )ص

 (.86 بدالر مف  الو ربر الح ف  ف   حر المع كمعت: الخبر الح ف  )صك الحر  ((2
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مثػػػؿ القػػػكؿ كذ،ػػػرت  القػػػؿ  الهػػػع المج ػػػة بقحػػػد بهػػػع المحػػػعدر الوػػػ  وكسػػػائؿ إعالميػػػة:  9/3
 ح بفة ف سطبف..

كهػػ  الوقػػعربر كالدراسػػعت الع مبػػة كالب ثبػػة الحػػعدرة  ػػف جهػػعت  التقػػارير كالدراسػػات: 10/3
 رسمبة أك غبر رسمبة.

 دكف وسػػمبوهـ وخدـ محػػط  عت  عمػػة ل دطلػػة   بهػػعكهػػ  المحػػعدر الوػػ  بسػػعامػػة:  11/3
 .مثؿ ، مة خبران

 السعبقة. المحعدر األكلبةلـ برد ذ،رهع ضمف  عدركه  مح أخرل: 12/3
إلػى كه  الفئة الو  ووععمؿ م  الطرؽ كالكسعئؿ الو  اوبعت ل كحػكؿ  فئة األساليب المتبعة: .4

   كوالقسـ إلى الفئعت الفر بة اآلوبة:الوعئج المكضكع
 كوشمؿ  رض مع كمعت  ف القضبة فقط. عرض المعمكمات فقط: 1/4
شػػػمؿ و دبػػػد أسػػػبعب  ػػػدكث القضػػػبة مػػػف كجهػػػة الظػػػر المخوحػػػبف كو تحديػػػد األسػػػباب: 2/4

 كالدراسعت كالوقعربر.
كوشػمؿ  ػرض الالوػعئج الوػ  وروبػت الوبجػة  ػدكث القضػبة سػكان  عرض النتائج كاآلثار: 3/4

   ى الفرد أك   ى المجوم .
كوشمؿ ال  كؿ الو  وـ والفبذهع ل  د مف القضبة كوأثبرهع   ى المجوم   كضع الحمكؿ:  4/4
 ،ذلؾ ال  كؿ المقور ة.ك 
كه   بعرة  ف فئػعت غبػر مػذ،كرة سػعبقعن مثػؿ  ػرض رأم  ػف القضػبة أم ف،ػرة  أخرل: 5/4

 فقط.
وهػػدؼ هػػذه الفئػػة إلػػى ال،شػػؼ  ػػف الوكزبػػ  الجغرافػػ  ل مػػكاد الحػػ فبة  فئػػة النطػػاؽ الجغرافػػي: .5

   كوـ وقسبمهع إلى:مج ة السععدةالمالشكرة ف  
 لوػ  وقػ  داخػؿ الطػعؽ مالػعطؽ السػ طة الكطالبػة الف سػطبالبةه  المػكاد الحػ فبة ا محمي: 1/5

 .48كأراض  
قميمي عربي 2/5  المالطقة العرببة. دكد  داخؿه  المكاد الح فبة الو  وق   :كا 
 .ف  داخؿ  دكد الدكؿ األجالببةكه  المكاد الح فبة الو  وق   دكلي: 3/5
  ف  لهع.كه  المكاد الح فبة الو  لـ ب دد الالطعؽ الجغرا بدكف:  4/5
 :)كيؼ قيؿ( فئات تحميؿ المضمكفثانيان: 

  كوػـ مج ة السػععدةبقحد بهع الفئعت الموع قة بو  بؿ ش،ؿ المعدة الح فبة المالشكرة ف  
 وقسبمهع إلى فئعت فر بة ،عآلو :
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 :مف عدة وو،كف المج ة مجمة: التصميـ األساسي لممككنات  .1
ف هكبػػػة المج ػػػة كسبعسػػػوهع  كبموػػػعز هػػػك "جػػػزن أسعسػػػ  مومعسػػػؾ بعبػػػر  ػػػ غػػػالؼ المجمػػػة: 1/1

 :كيتككف مف  (1)بخحكحبوا الو  ومبزه  ف سعئر أجزان المج ة"
  مج ػػػة السػػػععدةمػػػف غػػػفؼ  األمعمبػػػةكبقحػػػد بهػػػع م وكبػػػعت الحػػػف ة صػػػدر الغػػػالؼ:  1/1/1

 كووضمف اآلو :
مػف العالػعكبف الثعبوػة فػ  وحػمبـ الغػفؼ  كلػذلؾ طبػد أف ب،ػكف "هك  اسـ المجمة: 1/1/1/1

 . (2)"ش، ا ثعبوع مف  دد إلى آخر   و  وو قؽ الك دة الزمالبة ل،ؿ األ داد
السطر الذم ب مؿ وعربخ حدكر العدد بعلبـك كالشهر كالسػالة "كهك  سطر التاريخ: 2/1/1/1

( كب،ػػكف محػػ كبعن بعلوػػعربخ الفسػػا 14( أك )12كر ػػـ العػػدد كوجمػػ  ببػػالط حػػغبر ط بوجػػعكز )
 .(3)"الببةمورجمعن إلى إ دل ال غعت األج

الوػػ  وكضػػ  فػػ  أ  ػػى بسػػعر حػػدر الغػػفؼ سػػكان ،عالػػت "كهػػ   اإلشػػارة الركنيػػة: 3/1/1/1
 .(4)"المج ة  رببة أك أجالببة  كووخذ ش،ؿ المث ث

المالطقة الو  بم،ف رؤبوهػع مػف الغػفؼ مػف الجعالػب إذا كضػ  "ه   كعب المجمة: 4/1/1/1
 .(5)"  ى الرؼ  أم المالطقة أك المسع ة المالسبة مف الغفؼ

بقحػػػػد بهػػػػع العالػػػػعكبف المكجػػػػكدة   ػػػػى الغػػػػفؼ كالوػػػػ  وكضػػػػا  عنػػػػاكيف الغػػػػالؼ: 5/1/1/1
 المكضك عت الو  و وكبهع المج ة.

 :إلى  سمبفكوـ وقسبمهع أنكاع صدر الغالؼ:  2/1
 الغفؼ مف الالع بة الو ربربة كبوضمف اآلو : كأالكاع أم أش،عؿمف ناحية المضمكف:  1/2/1

الغفؼ الذم ب وكم   ى حكران مف الالكع اإلخبعرم  "بقحد با  ارم:الغالؼ اإلخب 1/1/2/1
 .(6)"أم الو  و ،   دثعن جدبدان كمهمعن بعلالسبة ل قران

 

                                                           

خراج أغ فة المجفت العرببة: مج ػة البقظػة (1 (  بعس  وكظبؼ المثبرات البحربة لو قبؽ الجذب ف  وحعمبـ كا 
 (.523)ص إالمكذجعن 

 (.367ص) ال بعف  اإلخراج الح ف ك  احعل ((2
 (.165ص) محطف   و،الكلكجبع الفف الح ف  ((3
 .المرج  السعبؽ ((4
 (165ص) شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت ((5
 (.370ص) ال بعف  اإلخراج الح ف ك  حعلا ((6
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الغػػفؼ الػػذم بقػػدـ رسػػمعن إبضػػع بعن بالضػػـ بعػػض "بقحػػد بػػا  الغػػالؼ اإليضػػاحي: 2/1/2/1
 .(1)"  المج ةالمع كمعت الر مبة أك الجغرافبة كالو  وفبد ف  إخفعن العمؽ المط كب ف

الغفؼ الذم ب مؿ   ى حدره حػكرة مكضػك بة "بقحد با  الغالؼ المكضكعي: 3/1/2/1
 .(2)"وشبر إلى و قبؽ ح ف   كؿ  ضبة أك ظعهرة أك مش، ة مالشكرة بداخؿ العدد

بقحد بػا الغػفؼ الػذم ب وػكم   ػى حػكر ذات طػعب  جمػعل    الغالؼ الجمالي: 4/1/2/1
موع ا  .كذلؾ لجذب القعرم كا 

الغػػفؼ الػػذم بقوحػػر دكر الحػػكرة أك الرسػػـ "بقحػػد بػػا  الغػػالؼ الػػداللي الرمػػزم: 5/1/2/1
 .(3)"فبهع   ى المسع دة ف  وكحبؿ الف،رة إلى ذهف القعرئ

 .(4)"الغفؼ الذم بقدـ رسمعن سعخران االوقعدبع ضع ،عن "بقحد با  الغالؼ الساخر: 6/1/2/1
 لغفؼ مف الالع بة اإلخراجبة كبوضمف اآلو :أم أش،عؿ كأالكاع ا مف ناحية الشكؿ: 2/2/1

غػػفؼ بعومػػد   ػػى حػػكرة ك بػػدة  "كهػػك الغػػالؼ ذك الصػػكرة أك الرسػػـ الكحيػػد:  1/2/2/1
كبسػػػوعبض  ػػػف الحػػػكر األخػػػرل بعالػػػكاف كا ػػػد أك اثالػػػبف إلػػػى ثفثػػػة   ػػػى األ،ثػػػر كبأ جػػػعـ 

 .(5)"مومبزة
غػػفؼ  ػػد "كهػػك  ف:الغػػالؼ القػػائـ عمػػى الرسػػـ فقػػط المصػػحكب بأسػػطر عنػػاكي 2/2/2/1

ر  ػف  ضػبة دبعن بعبػكف إالسػعال  اجومع بػة أك رسػمعن سػعخران القػم ػف مضػ عن وعببرب عن بوضمف رسم
  ػى هبئػة خربطػة كب،ػػكف محػ كبعن بأسػطر  الػػعكبف ذات  عن وكضػػب ب عن رسػم بطربقػة سػعخرة  أك
 .(6)"ال، معت الم ددة

ى حػػػكرة رأسػػػبة غػػػفؼ بعومػػػد   ػػػ"كهػػػك  الغػػػالؼ القػػػائـ عمػػػى أسػػػمكب البكسػػػتر: 3/2/2/1
 .(7)"و كطا أسطر موعددة مف العالعكبف

بعومػد   ػى  ػدد غبػر  الػذم غػفؼ"الكهػك  الغالؼ القائـ عمى أسمكب السػيرؾ: 41/2/2/1
 .(8)"م دد مف الحكر بمعث ا  دد أ،بر مف العالعكبف

                                                           

 (.165ص) محطف   و،الكلكجبع الفف الح ف  ((1
 (.373ص) ال بعف  اإلخراج الح ف ك  حعلا ((2
 .377صالمرج  السعبؽ   ((3
 (.166ص) محطف   و،الكلكجبع الفف الح ف  ((4
 (.323-322صص م مكد  اإلخراج الح ف  ) ((5
 .323صالمرج  السعبؽ  ( (6
 .324صالمرج  السعبؽ الفسا  (  (7
 المرج  السعبؽ الفسا ((8
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الغػػفؼ الػػذم بعومػػد   ػػى أرضػػبة "كهػػك  الغػػالؼ القػػائـ عمػػى األرضػػيات المكنيػػة: 5/2/2/1
كف كا د  أك األرضبة القعئمة   ى ال كالبف الموػداخ بف أك األرضػبة الوػ  ووػداخؿ فبهػع م كالة ب 

 .(1)"ثفثة ألكاف مععن 
ل غػػفؼ األمػػعم   كل،الػػا حػػف ة مسػػوق ة   -كر بػػعن  –هػػك "وػػعب   بطػػف الغػػالؼ األمػػامي: 2/1/1

   كبوضمف اآلو :(2)ب،كف   ى  در معقكؿ مف األهمبة"
األشػػػ،عؿ غبػػػر الشخحػػػبة لفوحػػػعطت بجػػػرم  بػػػر كسػػػب ة شػػػ،ؿ مػػػف "هػػػك إعػػػالف:  1/2/1/1

 .(3)"موخححة مدفك ة األجر كبكاسطة جهة مع كمة كم ددة
حكر غبر ذات مععفو إخبعربة  ،مع أالهع ط ووضمف "كه   صكرة جمالية أك تعبيرية: 2/2/1/1

المػع بػوـ اسػوخدامه ع إل ػداث أم أبععد بم،ف أف وسوخدـ ف  خدمة الك دات الو ربربة المالشكرة  كا 
 .(4)"وأثبرات جمعلبة

الحػػف ة األخبػػرة مػػف  بػػث العػػد  كخ ػػؼ  -مبعشػػرة -كهػػك بقعبػػؿ بطػػف الغػػالؼ الخمفػػي:  3/1/1
   كبوضمف اآلو :(5)الغفؼ األمعم  مف  بث الوروبب الم زم "

شػػػ،ؿ مػػػف األشػػػ،عؿ غبػػػر الشخحػػػبة لفوحػػػعطت بجػػػرم  بػػػر كسػػػب ة "هػػػك إعػػػالف:  1/3/1/1
 .(6)"بكاسطة جهة مع كمة كم ددةموخححة مدفك ة األجر ك 

حكر غبر ذات مععفو إخبعربة  ،مع أالهع ط ووضمف  "كه  صكرة جمالية أك تعبيرية: 2/3/1/1
المػع بػوـ اسػوخدامهع إل ػداث  أم أبععد بم،ف أف وسوخدـ ف  خدمة الك دات الو ربربة المالشكرة  كا 

 .(7)"وأثبرات جمعلبة
فؼ األمػػػعم  )حػػػدر الغػػػفؼ(  كبعوبػػػر أهػػػـ كهػػػك "غػػػفؼ ظػػػعهر ،ػػػعلغ ظيػػػر الغػػػالؼ: 4/1/1

. (8)غعلبػػػػة الو،ػػػػعلبؼ  علبػػػػة الجػػػػكدة" -فػػػػ  العػػػػعدة –مسػػػػع ة لالشػػػػر اإل فالػػػػعت الوجعربػػػػة كو،ػػػػكف 
 كبوضمف اآلو :

                                                           

 .325-324صالمرج  السعبؽ الفسا  ص  ((1
 (.208  كالوحمبـ: ببف األ فـ كاألف،عر كال كاسبب )صالحكبع   اإلخراج الح ف ((2
 (.10الح ف  اإل فف )ص ((3
 (.36العس،ر  اإلخراج الح ف : اهمبوا الكظبفبة كاوجعهعوا ال دبثة ) ((4
 (.210الحكبع   اإلخراج الح ف  كالوحمبـ: ببف األ فـ كاألف،عر كال كاسبب )ص ((5
 (.10الح ف  اإل فف )ص ((6
 (.36،ر  اإلخراج الح ف : اهمبوا الكظبفبة كاوجعهعوا ال دبثة )العس ((7
 (.211( الحكبع   اإلخراج الح ف  كالوحمبـ ببف األ فـ كاألف،عر كال كاسبب )ص(8
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شػػػ،ؿ مػػػف األشػػػ،عؿ غبػػػر الشخحػػػبة لفوحػػػعطت بجػػػرم  بػػػر كسػػػب ة "هػػػك إعػػػالف:  1/4/1/1
 .(1)"موخححة مدفك ة األجر كبكاسطة جهة مع كمة كم ددة

حكر غبر ذات مععفو إخبعربة  ،مع أالهع ط ووضمف "كه   صكرة جمالية أك تعبيرية: 2/4/1/1
المػع بػوـ اسػوخدامهع إل ػداث  أم أبععد بم،ف أف وسوخدـ ف  خدمة الك دات الو ربربة المالشكرة  كا 

 .(2)"وأثبرات جمعلبة
سػػوخدمة فػػػ  كوشػػمؿ األشػػ،عؿ الحػػػ فبة المخو فػػة الم فئػػة األشػػػكاؿ الصػػحفية المسػػػتخدمة: .2

 كتنقسـ إلى الفئات الفرعية اآلتية: رض المضعمبف اإل فمبة  
هػػك  بػػػعرة  ػػف ف،ػػػرة بقوالحػػػهع ال،عوػػب الحػػػ ف  خػػػفؿ مععبشػػوا ال،عم ػػػة لألالبػػػعن ك  المقػػػاؿ: 1/2

كاآلران كالقضعبع كاطوجعهعت كالمكا ؼ كالمش،فت المؤثرة   ى القػران كفػ   ر،ػة المجومػ   بقػـك 
بدهع أك مععرضوهع ف  لغة كاض ة كأس كب بع،س شخحػبوا كف،ػره كوالشػر بعرضهع كشر هع كوأب

   كبضـ:(3)ف  الك ت المالعسب كف   جـ بوفنـ م  الك بوهع كأهمبوهع كالوعئجهع المسوهدفة
قػػدـ غبػػره مػػف المقػػعطت فػػ  وعببػػره  ػػف بو"حػػكت المج ػػة ،مؤسسػة ك  ككهػػ االفتتػػاحي: 1/1/2

المالشػػكرة فبهػػع  كفػػ  المسػػع ة الثعبوػػة الممالك ػػة  رأم المج ػػة  كفػػ  والعكلػػا ألهػػـ المكضػػك عت
 .(4)لهع"
هك " بعرة  ف ف،رة أك رأم أك خعطر مف الخكاطر برد   ى ذهف ال،عوب   العمكدم: 2/1/2

فب،وب ف  سطكران   ب ة  ك،ثبران مع ،عف هذا الرأم أك الخعطر بدكر  كؿ كا عة  أك ظعهرة ك   
 .(5)فبا"   بهع الظر الم رر ف  الم بط الذم بعبش

مقعؿ بقكـ بعم بة وقكبـ ل عمؿ الفال  أك األدب  أك القد لا  ك د بقـك بهذا "هك النقدم:  3/1/2
 م ورفػػعن  العمػػؿ م ػػرر ط بعمػػؿ فػػ  المجػػعؿ الفالػػ  أك األدبػػ  لمكضػػكع الالقػػد   ك ػػد ب،ػػكف فالعالػػعن 

 .(6)"مكسبقبعن أك رسعمعن أك مخرجع سبالمعئبعن 
 

                                                           

 (.10الح ف  اإل فف )ص ((1
 (.36العس،ر  اإلخراج الح ف : اهمبوا الكظبفبة كاوجعهعوا ال دبثة ) ((2
 (.14الكف الو ربر الح ف  ببف الالظربة كالوطببؽ )صأدهـ  المقعؿ الح ف : ف( (3
 (.145(  بد المجبد ك  ـ الدبف  فف الو ربر الح ف  ل جرائد كالمجفت )ص(4
 (.306(  مزة  المدخؿ ف  فف الو ربر الح ف  )ص(5
 (.76(  كض اي  األسس الفالبة ل مج ة )ص(6
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  ػػى الو  بػػؿ العمبػػؽ لأل ػػداث كالقضػػعبع كالظػػكاهر الوػػ   كهػػك "مقػػعؿ بقػػكـ التحميمػػي: 4/1/2
وشغؿ الرأم الععـ  كبوالعكؿ الك عئ  بعلوفحبؿ كبربط ببالهع كببف غبرهػع مػف الك ػعئ  الوػ  ومسػا 

 .(1)مف  ربب أك مف بعبد ثـ بسوالبط مالهع مع براه مف آران كاوجعهعت"
ف القران مف كجهة الظر جهعز بقحد با "وقربر  ف  دث بهـ أ،بر  دد م الخبر الصحفي: 2/2

بعد الشره ف  الح ؼ األخرل طػكاؿ  –المج ة الو ربرم  ك د بالشر ل مرة األكلى  أك بالشر ثعالبة 
بعػػد إضػػعفة الجدبػػد فبػػا  أك وفسػػبره كا طعئػػا خ فبػػعت جدبػػدة  أك ابػػدان الػػرأم فبػػا  ك ػػد  -األسػػبكع

 .(2)ب،كف مكضك بعن أك مو بزان"
ف الذم بقػـك   ػى المع كمػعت كالمعػعرؼ  ػكؿ الك ػعئ  فػ  سػبرهع هك "الف التقرير الصحفي: 3/2

ك ر،وهػػع الدبالعمب،بػػة  كبقػػ  مػػع بػػبف الخبػػر كالو قبػػؽ  كط بسػػوك ب جمبػػ  الجكاالػػب الرئبسػػبة فػػ  
المػػػع بم،ػػػف أف بسػػػوك ب كحػػػؼ الزمػػػعف كالم،ػػػعف كاألشػػػخعص كالظػػػركؼ الوػػػ  وػػػروبط  ال ػػػدث  كا 

 .(3)بعل دث"
ة ف ص د بقػة م عبػدة كغبػر مو بػزة لمشػ، ة مػف المشػ،فت  هك " م ب التحقيؽ الصحفي: 4/2

كو ربرهػػع كوبكببهػػع كو  ب هػػع  ;كالوحػػرب عت ;كوقػػـك هػػذه العم بػػة   ػػى وقحػػ  الك ػػعئ   كالببعالػػعت
كالكحؿ إلى الوعئج مف هذا الو  بؿ  د وؤدم إؿ إظهعر  قبقة المشػ، ة كأسػبعبهع كمػع بالعسػبهع مػف 

 .(4)  كؿ"
 ;"فف بقكـ   ى ال ػكار بػبف الحػ ف  كشخحػبة أك شخحػبعت  ػدةهك  الحديث الصحفي: 5/2

بهػػدؼ ال حػػكؿ   ػػى أخبػػعر أك مع كمػػعت جدبػػدة أك شػػرح كجهػػة الظػػر معبالػػة أك وحػػكبر مكا ػػؼ 
 .(5)طربفة أك مس بة ف  الشخحبة"

كه  "الو  وركم األالبعن الموع قة بعمؿ أك  ر،ػة  إط أف طببعوهػع وشػمؿ  :صحفيةالقصة ال 6/2
 ى الك عئ  كاأل داث ككحؼ األشخعص  كشهعدة الشهكد كالمذ،رات كمع إلػى ذلػؾ  ف  الغعلب  

 .(6)ممع بوحؼ بعل ر،ة كال بكبة ف  كا   ال بعة البكمبة"

                                                           

 .(130-129صص ( زارع  فف الو ربر الح ف  )(1
 (.152مجبد ك  ـ الدبف  فف الو ربر الح ف  ل جرائد كالمجفت )ص(  بد ال(2
 (.135( أبك زبد  فف ال،وعبة الح فبة )ص(3
 (.314ص) شرؼ  األسعلبب الفالبة ف  الو ربر الح ف  ((4
 (.9ص) الدلك  فف ال دبث الح ف  كوطببقعوا العم بة ((5
 (.176ص) شرؼ  األسعلبب الفالبة ف  الو ربر الح ف  ((6
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هك "ش،ؿ مف أش،عؿ الفف  ف  العػعدة حػكرة شخحػبة أك بكروربػا  و ػرؼ فبػا  الكاريكاتير: 7/2
ؤدم إلػػػى  ػػػدكث أثػػػر مضػػػ ؾ لػػػدل المفمػػػا الممبػػػزة لشػػػخص معػػػبف  أك ببػػػعلغ فبهػػػع بطربقػػػة وػػػ

 .(1)المو ق "
معدة و ربربة و مؿ آران القران وجعه ك ػعئ  مػع أك اوجػعه مػع بالشػر بعلمج ػة  ك ػد  بريد القراء: 8/2

 .(2)و مؿ إالوعج أدب  أك فال  لهـ
كبقحػػػد بهػػػع و ػػػؾ األشػػػ،عؿ الحػػػ فبة الوػػػ  لػػػـ بػػػوـ ذ،رهػػػع ضػػػمف  :أشػػػكاؿ صػػػحفية أخػػػرل 9/2

 .مثؿ مكاد الوس بة كالشعر كالالثر كأخبعر طربفة كال،ت قةاألش،عؿ الح فبة السعب
إلبراز المكاد الح فبة  مج ة السععدةبقحد بهع الكسعئؿ الو  اسوخدموهع  :عناصر اإلبرازفئة . 3

 فبهع  كوـ وقسبمهع إلى:
مج ػػػة كبقحػػػد بهػػػع أم العالػػػعكبف المسػػػوخدمة فػػػ   ػػػرض المػػػكاد الحػػػ فبة فػػػ   العنػػػاكيف: 1/3

  سيميا إلى:كتـ تق  السععدة
سػطكر مػف ال، مػعت وسػوخدـ ل،ػ  و،ػكف   ػى رأس المكضػكع "هك  العنكاف الرئيسي: 1/1/3

 .(3)"الح ف  أك الو قبؽ كال كار ف  المج ة  ب بث وعالكالا كو وؿ م،عف القمة
ك ػدات مػف ال ػركؼ كال، مػعت  وعػرض  ػعدةن كوسػوخدـ " بػعرة  ػف  العنكاف الفرعي: 2/1/3

 .(4)" ف  المالشكرة بعلمج ةببف فقرات المكضكع الح
  كذلػؾ إلبراز المػكاد الحػ فبة فػ  المج ػةوعد الحكرة مف أهـ العالعحر األسعسبة  الصكر: 2/3

 :كتـ تقسيميا إلىلقدروهع الوأثبربة كمععالبهع المهمة الو  و م هع ل قران  
الحػػكر الوػػ  وسػػوخدـ فػػ  بالػػعن ك ػػدة طبع بػػة ووحػػؿ بمػػع "كهػػ   الصػػكر اإلخباريػػة: 1/2/3

 .(5)"و م ا هذه الك دة مف معالى  كوعبر  ف ل ظعت ك كع األ داث أك االع،عسهع
وجسػػد مكضػػك عن مػػع  كوعبػػر  الػػا ك ػػت  دكثػػا أك "كهػػ  الوػػ   الصػػكر المكضػػكعية: 2/2/3

 .(6)"بعده  وك ؼ القعرئ كوع ما بك كع هذا ال دث أك المكضكع

                                                           

 (37ص) وربعف  سبمبعئبة فف ال،عرب،عوبر السبعس  ف  الح ؼ الف سطبالبة ((1
 (.206ص)   مععلجة اإل فـ لقضعبع الكطف العرب ر عم( (2
.(105ص) شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت ((3
 .(113ص) شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت ((4
 (.116ص) اإلخراج الح ف بك دبسة  و،الكلكجبع الطبع ة ك كأ غبث ((5
(.188ص) ال بعف  اإلخراج الح ف ك  حعلا ((6
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ع أالهع ط ووضمف أم أبععد حكر غبر ذات مععفو إخبعربة  ،م"ه   الصكر الجمالية: 3/2/3
المػػع بػػوـ اطسػػوفعدة مالهػػع إل ػػداث  بم،ػػف أف وسػػوخدـ فػػ  خدمػػة الك ػػدات الو ربربػػة المالشػػكرة  كا 

 .(1)"لمسعت جمعلبة   ى الحف عت
الحكر الو  وعبر  ف الشخحبعت ذات العف ة بعلك ػدات "كه   الصكر الشخصية: 4/2/3

 .(2)"الو ربربة المالشكرة
 "المكاد الح فبة الو  وخ ك مف أم الكع مف أالكاع الحكر أ فه. كه  بدكف صكر: 5/2/3
هػػػ  و ػػػؾ الوػػػأثبرات الطبع بػػػة غبػػػر السػػػكدان الوػػػ  و،وسػػػبهع األلػػػكاف الطبع بػػػة  األلػػػكاف: 3/3

 .(3)"المسوخدمة ف  بالعن ك دات الحف ة
مسع عت ربع بة األش،عؿ  و ػبط بك ػدة طبع بػة مالشػكرة   ػى  مػكد أك "ه   اإلطارات: 4/3
 .(4)"ثر  ب بث وفح هع  ف جمب  الك دات األخرلأ،
اسػػوخداـ أرضػػبعت غبػػر ببضػػعن وطبػػ    بهػػع ال ػػركؼ أك وفػػرغ "بقحػػد بهػػع  األرضػػيات: 5/4

بهدؼ إبرازهع مف خفؿ وبعبالهػع مػ  غبرهػع مػف األرضػبعت الخعحػة بعلك ػدات الطبع بػة  ;مالهع
 .(5)"األخرل

بب   ى أسعس و قبؽ وحمبـ فال  جذاب فػ  كوبال  هذه األسعلفئة أساليب تصميـ المجمة:  .4
 ، كتتمثؿ في اآلتي:،ؿ جزن مف أجزان المكضكع ف  المج ة

 كوـ وقسبمهع ،عآلو :أساليب تصميـ صدر الغالؼ:  1/4
اسػوخداـ  ػدة أرضػبعت و ػبط "هػك األسػ كب القػعئـ   ػى بعالػ   األرضيات المتداخمة: 1/1/4

 .(6)"بحف ة الغفؼ  م  وكافؽ ألكاالهع كودرجهع
األرضػػبة   ػػى لػػكف كا ػػد  أك  فبػػا وقوحػػرهػػك "األسػػ كب الػػذم  األرضػػيات المكحػػدة: 2/1/4

 .(7)"  ى  دة ألكاف ف  و،كبف كا د
 

                                                           

 (110ص) ال سف  أبدبكلكجبع اإلخراج الح ف  ((1
 (.36ص) العس،ر  اإلخراج الح ف : أهمبوا الكظبفبة كاوجعهعوا ال دبثة ((2
 .66صالمرج  السعبؽ   ((3
 (.125ص) ال سف  أبدبكلكجبع اإلخراج الح ف  ((4
 (.28ص)   اإلخراج الح ف : أهمبوا الكظبفبة كاوجعهعوا ال دبثةالعس،ر ((5
 (.167ص) شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت ((6
 (.167ص) محطف   و،الكلكجبع الفف الح ف  ((7
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  ػػػى ابو،ػػػعر ككضػػػ  وحػػػمبمعت  هػػػك "األسػػػ كب القػػػعئـ التصػػػميـ التعبيرم)الػػػداللي(: 3/1/4
 .(1)"خفبة ل مج ة  وخو ؼ اخوففعن ، بعن مف مكضكع آلخر

ورا،ب حكربف أك أ،ثر بشػ،ؿ هك "األس كب الذم  ـك   ى  الجزئي كالكمي: التركيب 4/1/4
 .(2)"جزئ  أك ،  

 كوـ وقسبمهع ،عآلو :: صفحة المحتكياتأساليب تصميـ  2/4
أس كب بقـك   ى اط،وفعن بالشر  العكبف "كهك قائمة المحتكيات عمى صفحة كاحدة:  1/2/4

غبرة أك ور،ز   ى حكرة ،ببرة محع بة المكضك عت أك بضعؼ إلبهع حكران ف  مسع عت ح
 .(3)"ألهـ المكضك عت أك وقـك بو،رار حكرة الغفؼ كذلؾ بجعالب أر عـ الحف عت

أسػ كب بقػـك   ػى وحػمبـ  عئمػة "كهػك قائمة المحتكيات عمػى صػفحتيف متتػابعتيف:  2/2/4
عـ أك الم وكبػػعت كمػػع بجعكرهػػع فػػ  حػػف وبف موقػػعب وبف  فووسػػ  لوضػػـ بجعالػػب ذلػػؾ الخبػػر الهػػ

 .(4)"الوع بؽ السرب   ك، معت افووع بة  حبرة كببعالعت العدد
 كوـ وقسبمهع ،عآلو :الصفحات المتتابعة أساليب تصميـ  3/4

كهػػك األسػػ كب الػػذم بسػػما بو،ػػكبف الحػػكر فػػ  شػػ،ؿ إطػػعر مفوػػكح  :اإلطػػار المفتػػكح 1/3/4
  كؿ الالص.

 ر أف ووقعط  م  الالص.كهك األس كب الذم بسما ل حك : تقاطع الصكر مع النص 2/3/4
كهك األسػ كب الػذم بسػما ل ػالص أف و وكبػا : احتكاء النص الذم يبدأ بو المكضكع 3/3/4

 مسع عت الحكر الو  وأخذ ش،ؿ زاكبة  عئمة.
كهك األس كب الذم بفرض ف   علة طكؿ الالص و دبد مسع عت أ ؿ  :احتكاء النص 4/3/4

 ل حكر.
كهػػك األسػػ كب الػػذم بسػػما ل ػػالص أف  :صػػغيرةاحتػػكاء الػػنص بػػيف صػػكرة كبيػػرة أك  5/3/4

 و وكبا حكرة ،ببرة أك حكرة حغبرة  سب مسع ة الالص.
كهك األس كب الذم بفرض ف   علػة  :التركيز عمى الصكرة مع تكفير مساحة لمنص 6/3/4

 ل مكضكع.طكؿ الالص و دبد مسع عت أ ؿ ل حكر مف خفؿ الور،بز   ى حكرة كا دة 

                                                           

 (.168ص) شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت ((1
 (.167ص) محطف   و،الكلكجبع الفف الح ف  ((2
 (340)ص   إالوعج المكاد اإل فمبة ف  العف عت الععمةالجمعؿ كآخركف ((3
 المرج  السعبؽ. ((4
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عطاء مساحة كافية لمنصالتكازف مف خالؿ ا 7/3/4 كهك األس كب الػذم بسػعهـ  :لصكر كا 
فػػػ  و قبػػػؽ الوػػػكازف بػػػبف الحػػػف وبف مػػػف خػػػفؿ وكزبػػػ  الحػػػكر   ػػػى الحػػػف وبف مػػػ  ا طػػػعن 

 مسع ة ،عفبة ل الص ال،ببر.
كهػػك األسػػ كب الػػذم  :التقػػاطع مػػع الػػنص كربػػط العنػػكاف كالصػػكرة بػػيف الصػػفحتيف 8/3/4

مسع عت ،عفبة وسما بعسوبععب الالص الطكبػؿ ك بػعـ  علالص م  وكفبرببسما بوقعط  الحكر 
 العالكاف م  الحكرة بربط الحف وبف.

: كهػػػك األسػػػ كب الػػػذم بم،ػػػف فبػػػا اسػػػوغفؿ المسػػػع ة ال، بػػػة الصػػػكرة أرضػػػية لمػػػنص 9/3/4
ل حف وبف ف  كض  الحػكرة كوحػكبرهع   ػى شػب،عت ظ بػا خفبفػة  أك شػب،عت خطبػة ب بػث 

 .(1)وحبا أرضبة بكض    بهع الالص
 كوـ وقسبمهع ،عآلو : الصفحات الداخمية،أساليب تصميـ  4/4
  ػػػى أسػػػعس  ػػػرض  ػػػدة حػػػكر   ػػػى  هػػػك "األسػػػ كب الػػػذم بقػػػكـ كر:صػػػأسػػػمكب ال 1/4/4

جكاالػػب الحػػف ة  أك الحػػف وبف الموقػػعب وبف    ػػى أف و ػػبط هػػذه الحػػكر بسػػطكر المػػوف مػػف 
 .(2)"ا دة جكاالب  ك د ب،كف هذا اإلطعر المحكر مفوك عن مف أ د جكاالب

  ػػى كضػػ  شػػربط مػػف الحػػكر  هػػك "األسػػ كب الػػذم بقػػكـ أسػػمكب الشػػريط المتتػػابع: 2/4/4
 .(3)"المووعبعة   ى خط أفق  كا دة ف  أ  ى الحف وبف الموقعب وبف أك ف  أسف هع

  ػػػى  مػػؿ خطػػػبف كهمبػػبف موقػػػعطعبف  هػػك "األسػػػ كب الػػذم بقػػكـ أسػػمكب الصػػػميب: 3/4/4
 .(4)"بمثعبة م كرم ارو،عز   ى الحف وبف كموععمدبف  أشبا بعلح بب  لب،كف

بسػوخدـ فػػ  وحػمبـ الحػف وبف الموقػعب وبف فػػ  الػذم سػ كب "األكهػػك  أسػمكب الكتمػة: 4/4/4
 . (5)" علة   ة  دد الحكر المكجكدة  م  رغبة المحمـ ف  و قبؽ اطوزاف   بهمع

حػػكر مروبػػة  ػػددان مػػف ال  ػػى اسػػوخداـ  هػػك "األسػػ كب الػػذم بقػػكـ أسػػمكب القطػػاع: 5/4/4
 .(6)"رأسبعن ف  أ حى بمبف الحف وبف  أك ف  أ حى بسعرهمع  ك د ب،كف إ فالعن ثقبفن 

                                                           

 . (.348الجمعؿ كآخركف   إالوعج المكاد اإل فمبة ف  العف عت الععمة )ص ((1
 (.396ص) ال بعف  اإلخراج الح ف ك  حعلا ((2
 (.170ص) محطف   و،الكلكجبع الفف الح ف ( (3
 (.195ص) ة كض اي  األسس الفالبة ل مج  ((4
 .196  صالمرج  السعبؽ ((5
 (.403ص) ال بعف  اإلخراج الح ف ك  حعلا ((6
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المػػزج بػػبف العالػػكاف كالمػػوف   ػػى  هػػك "األسػػ كب الػػذم بقػػكـ أسػػمكب التعبيػػر الفنػػي: 6/4/4
كالحكرة ف  وحمبـ كا د  بعومد أسعسعن   ى الطبػ  الو وػ   إذ وطبػ  العالعحػر ال فظبػة فػكؽ 

 .(1)"أك جزن مف أم مالهمع -أك الرسـ  -الحكرة
كه  إ دل األسػعلبب الوػ  وسػوخدـ فػ  جمػ  ببعالػعت أكلبػة مػف العبالػة  االستقصاء: صحيفة .ب 

المخوػعرة أك جمبػػ  مفػػردات مجومػػ  الب ػث  ػػف طربػػؽ وكجبػػا مجمك ػة مػػف األسػػئ ة الم ػػددة 
كثبف المعػػػػدة مقػػػػدمعن  كذلػػػػؾ بهػػػػدؼ الوعػػػػرؼ   ػػػػى  قػػػػعئؽ معبالػػػػة  أك كجهػػػػعت الظػػػػر المب ػػػػ

 .(2)كاوجعهعوهـ أك الدكاف  كالعكامؿ كالمؤثرات الو  ودفعهـ إلى وحرفعت س ك،بة معبالة
)األكلػػى: السػػمعت الععمػػة ل قػػعئـ بعطوحػػعؿ  كتتضػػمف ىػػذه الصػػحيفة أربعػػة مػػف الكحػػدات كىػػي

كوشػػمؿ الالػػكع كالعمػػر كالمؤهػػؿ الع مػػ  كالوخحػػص الجعمعػػة كطببعػػة العمػػؿ فػػ  المج ػػة كالػػدخؿ 
كوشػػػمؿ مػػػدة العمػػػؿ كالػػػدكاف  ل عمػػػؿ فبهػػػع  مج ػػػة السػػػععدةم بف  كالثعالبػػػة: العمػػػؿ فػػػ  الشػػػهرم ل عػػػع

ذا وػػػـ اطلو ػػػعؽ بػػػدكرات ودربببػػػة  كالمعػػػعببر كالشػػػركط الكاجػػػب وكافرهػػػع فػػػ  القػػػعئمبف بعطوحػػػعؿ كا 
بعلمج ػػػػة كسػػػػبب  ػػػػدـ اطلو ػػػػعؽ بعلػػػػدكرات ك ػػػػدد الػػػػدكرات الوػػػػ  وػػػػـ ال حػػػػكؿ   بهػػػػع كمجعطوهػػػػع 

بة ل مج ة كأهـ المععببر طخوبعر القعئمبف بعطوحعؿ ل مضعمبف اإل فمبة كأ،ثػر كالهب، بة الوالظبم
   مج ػػة السػػععدةالضػػغكط الوػػ  وكاجػػا العػػعم بف أثالػػعن ممعرسػػة  م هػػـ فػػ  المج ػػة كأبػػرز ممبػػزات 

كالثعلثة: السبعسة الو ربربة ف  المج ة كوشمؿ مدل كجكد سبعسة و ربربػة كاضػ ة كمػدل وأثبرهػع 
لح ف  ف  المج ػة كاذا بػوـ و قػ  م ػددات معبالػة مػف إدارة المج ػة ك،بػؼ بػوـ و قػ    ى العمؿ ا

الم ػػددات كوػػأثبر المػػط م ،بػػة المج ػػة   ػػى األدان المهالػػ  ل عػػعم بف  كالرابعػػة: المشػػع،ؿ كالعقبػػعت 
الوػػػػ  وكاجػػػػا المج ػػػػة كالعػػػػعم بف فبهػػػػع كوشػػػػمؿ وقبػػػػبـ القػػػػدرات كاإلم،عالبػػػػعت الفالبػػػػة ل مج ػػػػة كأبػػػػرز 

لوػػػ  وكاجػػا القػػػعئمبف بعطوحػػػعؿ فػػ  المج ػػػة كأبػػرز المآخػػػذ الوػػػ  وؤخػػذ   ػػػى المج ػػػة  المشػػ،فت ا
مج ػػػة كالخعمسػػة: ال  ػػػكؿ كالمقور ػػعت لوطكبرهػػػع كوشػػػمؿ أهػػـ ا وبعجػػػعت القػػػعئمبف بعطوحػػعؿ فػػػ  

 (.مج ة السععدةكأهـ مقور عوهـ لوطكبر  درات القعئمبف بعطوحعؿ ك،ذلؾ لوطكبر  السععدة

                                                           

.(407ص) ال بعف  اإلخراج الح ف ك  حعلا( (1
 (.206(  سبف  دراسعت ف  مالعهج الب ث الع م : ب كث اإل فـ )ص(2
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 تيا:راسة كعينالد عمجتمان: تاسع
 مجتمع الدراسة: .1
بومثؿ مجوم  الدراسػة الو  ب بػة مج ػة السػععدة الف سػطبالبة الحػعدرة  مجتمع الدراسة التحميمية: . أ

ـ 2003مػف مػعرس بم عفظػة غػزة خػفؿ الفوػرة الزمالبػة  كاإل ػفـ لفوحػعؿ الثربػع ؤسسة ف م
  وحدر فػ   طػعع غػزة  الك بدة الواطجومع بة كاألسربة   كذلؾ ألالهع المج ة ـ2017ك وى 

المجػػفت الوػػػ  وحػػدر مػػػف الضػػػفة الغرببػػة بسػػػبب ال حػػػعر  السػػػمعح بػػػدخكؿفػػ  ظػػػؿ غبػػعب 
 .(1)المفركض   ى م عفظعت غزة

 كتعرض الباحثة نبذة تعريفية عف مجمة السعادة الفمسطينية:
السػػػػععدة مج ػػػػة اجومع بػػػػة وعػػػػعلج مكضػػػػك عت اجومع بػػػػة مػػػػف مالظػػػػكر إسػػػػفم   االط قػػػػت 

 48  بعػػدد حػػف عت 2002لوجرببػػ  "حػػفر" مػػ  الهعبػػة شػػهر الػػكفمبر مػػف العػػعـ بحػػدكر  ػػددهع ا
السػخة  ببػ  العدبػد مالهػع رغػـ أالػا بػوـ فػ   2500، هع م كالة ،عمفن كطب  مالهػع  A4حف ة  جـ 

الععدة وكزب  العدد الوجربب  مجعالعن  ثـ جعن العدد األكؿ كالذم ،عف أفضػؿ ب،ثبػر مػف الػذم سػبقا 
  كو وػػػكم مج ػػػة 140كحػػػؿ العػػػدد إلػػػى  ـ2017كفػػػ  مػػػعرس   (2)زبعػػػعك،ػػػعف أ،ثػػػر االوشػػػعران كوك 

 وهػػػـ الوػػػ  كالثقعفبػػػة اطجومع بػػػة كالزكابػػػع الوربكبػػػة كالمكاضػػػب  المقػػػعطت مػػػف العدبػػػد   ػػػى السػػػععدة
 الف سػػػطبال  المجومػػػ   عجػػػة مػػػف السػػػععدة مج ػػػة المجومػػػ   كاالط قػػػت خدمػػػة فػػػ  كوسػػػعهـ األسػػػرة
 .(3)خعص بش،ؿ كالمرأة  عـ ش،ؿب بعألسرة وهوـ موخححة أسربة لح عفة

بو،كف مجوم  الدراسػة مػف مخو ػؼ ال،يوػعب كالم ػرربف كالمخػرجبف  مجتمع القائـ باالتصاؿ: . ب
 ف  مج ة السععدة الف سطبالبة. بفكالمحع ف

 عينة الدراسة: .2
لمفػػػردات ك العحػػػر مجومػػػ   لبع ثػػػة العبالػػػة العشػػػكائبةا اسػػػوخدمت عينػػػة الدراسػػػة التحميميػػػة: . أ

مػف ،ػؿ  ػعـ بعسػوثالعن  ػعـ  دا ػدثفثػة أاخوبػعر   بث وػـ س كب القر ة ل عبالة بعوبعع أ الدراسة
                                                           

( السػع ة ـ2017 بالػعبر 22 )اوحػعؿ شخحػ :  مهػع الطكاشػ  مدبر و ربر مج ة السػععدة مربهعف أبك لبف  ((1
 .مسعنان  12:20

 (.114ص" )2005-1876( أبك  شبش  الح عفة ف  ف سطبف الالشأة كالوطكر كالمسوقبؿ "(2
   مف ال ف )مك   ال،وركال (.مج ة السععدةالثربع لإل فـ كاطوحعؿ   ((3
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( 43بكا ػػ  )كذلػؾ ألالػػا لػـ بحػػدر فبهػع إط ثفثػػة أ ػداد أم  ـ وػـ اخوبػػعر مفػردة كا ػػدة 2017
( معدة ح فبة مف )مقعطت كأخبعر كوقعربر كو قبقػعت 1589كطيبؽ الو  بؿ   ى )، ()  ددان 

  كجػػعن   كجمبػػ  حػػف عت المج ػػة فػػ  الجعالػػب اإلخراجػػ د وسػػ بة(كأ عدبػػث ك،عرب،ػػعوبر كمػػكا
 .ـ2017ـ ك وى معرس 2003اخوبعر العبالة مالذ حدكر المج ة مف معرس 

كبقحػد بهػع القػعئمبف بعطوحػعؿ فػ  مج ػة السػععدة الف سػطبالبة  كالظػران : القائـ باالتصػاؿعينة  . ب
جمبػػػ  ال،يوػػػعب الشػػػعمؿ ل  حػػػرالبع ثػػػة ال تسػػػوخدمأ ػػػداد العػػػعم بف فػػػ  هػػػذه المج ػػػة  الق ػػػة 

  بهػدؼ الوعػرؼ (1)كحػ فبة ( حػ فبعن 37ف كالبػعلغ  ػددهـ مػع بقػعرب )كالم رربف كالمحع فب
  كأهػػـ خحػػعئص  بالػػة القػػعئـ   ػػى الكا ػػ  الػػذم وعبشػػا المج ػػة مػػف  بػػث الشػػ،ؿ كالمضػػمكف

 .بعطوحعؿ
 تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب النكع: .1

 ك،عالػػػت سػػػب الالػػػكع  خػػػفؿ اد  بالػػػة الدراسػػػةأفػػػر  كالسػػػب و،ػػػرارات( 1.1) الجػػػدكؿ بكضػػػا
 :اآلو  الال ك   ى الالوعئج

 ذىسَغ أفزاد ػُُح انذراسح حسة انُىع( َىضح 1.1جذول )

 النسبة% التكرار االجابة
 35.1 13 ذ،ر
 64.9 24 االثى

 100.0 37 المجمكع

كمػػع   ان  بالػػة الدراسػة ذ،ػػكر القػػعئمبف بعطوحػعؿ مػف  (%35.1)أف  السػػعبقةوبػبف مػػف الالوػعئج 
ف  ػػدد اإلالػػعث فػػ   بالػػة الدراسػػة أ،بػػر مػػف  ػػدد إ بػػث  .( مػػالهـ مػػف اإلالػػعث %64.9) السػػبوهـ

 عدة  بالة الدراسة.الذ،كر  كه  أر عـ وعبر  ف كا   الععم بف ف  مج ة السع
                                                           

(ـ  2004ـ  معبك2004ـ  أبربؿ2003ـ  الكفمبر2003ـ  أغسطس2003( أ داد الدراسة الو  ب بة: )معبك
ـ  2006ـ  سبومبر2006ـ  بكالبك2006ـ  معبك2005ـ  بكلبك2005ـ  معرس2005ـ  بالعبر2004أغسطس

ـ  2009ـ  معبك2008ـ  أغسطس2008ـ  بكلبك2008ـ  بالعبر2007ـ  الكفمبر2007ـ  معرس2007بالعبر
ـ  2011ـ  أغسطس2011ـ  معبك2010ـ  معبك2010ـ  معرس2010ـ  فبرابر2009ـ  الكفمبر2009أ،وكبر
ـ  2013ـ  بكلبك2013ـ  بكالبك2013ـ  معرس2012ـ  الكفمبر2012ـ  بكلبك2012ـ  ابربؿ2011سبومبر
ـ  2016ـ  أغسطس2015ـ  بكلبك2015ـ  فبرابر2015ـ  بالعبر2014ـ  الكفمبر2014ـ  ابربؿ2014فبرابر
 ـ.2017ـ  فبرابر2016ـ  دبسمبر2016الكفمبر

( السػع ة ـ2017بالػعبر  22 )اوحػعؿ شخحػ :مهػع الطكاشػ    مربهعف أبك لبف  مدبر و ربر مج ة السػععدة ((1
 .مسعنان  12:20
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 تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر: .2
 ك،عالػػػت  سػػػب العمػػػر خػػػفؿ أفػػػراد  بالػػػة الدراسػػػة كالسػػػب و،ػػػرارات( 1.2) الجػػػدكؿ بكضػػػا

  :اآلو  الال ك   ى الالوعئج
 انؼًزذىسَغ أفزاد ػُُح انذراسح حسة ( َىضح 1.2جذول )

 النسبة% التكرار االجابة
 10.8 4 سالة 25الى ا ؿ مف  20مف 
 29.7 11 سالة 30الى ا ؿ مف   25
 24.3 9 سالة 35الى ا ؿ مف  30مف 

 35.1 13 سالة فع،ثر 35مف 
 100.0 37 المجمكع

ووػراكح % مف أفػراد  بالػة الدراسػة 10.8أف  الجدكؿ السعبؽلالوعئج المكض ة ف  وببف مف ا
إلػى أ ػؿ مػف  25% وػراكح أ مػعرهـ بػبف )29.7سالة(  ببالمع  25إلى أ ؿ مف  20أ معرهـ ببف )

% 35.1سػالة(  فػ   ػبف أف  35إلػى أ ػؿ مػف  30% ووػراكح أ مػعرهـ بػبف )24.3سالة(  ك 30
 سالة فأ،ثر(. 35أ معرهـ )

 أفراد عينة الدراسة حسب المؤىؿ العممي:تكزيع  .3
 سػػب المؤهػػؿ الع مػػ   خػػفؿ أفػػراد  بالػػة الدراسػػة كالسػػب و،ػػرارات( 1.3) الجػػدكؿ بكضػػا

 :اآلو  الال ك   ى الالوعئج ك،عالت
 انًؤهم انؼهًٍذىسَغ أفزاد ػُُح انذراسح حسة ( َىضح 1.3جذول )

 النسبة% التكرار االجابة
 8.1 3 دب ـك

 67.6 25 ب،علكربكس
 24.3 9 دراسعت   بع
 100.0 37 المجمكع

السػبة مػف ب م ػكف الػدب ـك مػف القػعئمبف  أف الجػدكؿ السػعبؽوببف مف الالوعئج المكض ة فػ  
%( مػػالهـ مػػف 67.6(   ببالمػػع )%8.1) بعطوحػػعؿ  بالػػة الدراسػػة هػػـ األغ ببػػة بػػبف ببػػالهـ كبالسػػبة

 الع بع.%( مالهـ مف  م ة الدراسعت 24.3 م ة الب،علكربكس  ف   بف )
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 تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص: .4
 ك،عالػت وخحػص سػب ال خػفؿ أفراد  بالة الدراسة كالسب و،رارات( 1.4) الجدكؿ بكضا

 :اآلو  الال ك   ى الالوعئج
 انرخصصذىسَغ أفزاد ػُُح انذراسح حسة ( َىضح 1.4جذول )

 النسبة% التكرار االجابة
 64.9 24 الح عفة
 13.5 5 ط ففالعف عت الععمة كا

 5.4 2 اطذا ة كالو فزبكف
 16.2 6 خرلأ

 100.0 37 المجمكع

وخححػػهـ حػػ عفة  ببالمػػع % مػػف أفػػراد  بالػػة الدراسػػة 64.9أف  السػػعبقةوبػػبف مػػف الالوػػعئج 
% 16.2% اذا ػػة كو فزبػػكف  فػػ   ػػبف أف 5.4% وخححػػهـ  ف ػػعت  عمػػة كا ػػفف  ك13.5

  ورببػة اسػفمبة  ارشػعد الفسػ   هالدسػة معمعربػة  مف "إدارة أ مػعؿ كا وحػعد وخححهـ غبر ذلؾ
 ."بشربة ك  ـك سبعسبة  الشربعةوالمبة 

 تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب طبيعة العمؿ: .5
 سػػػب طببعػػػة العمػػػؿ  خػػػفؿ أفػػػراد  بالػػػة الدراسػػػة كالسػػػب و،ػػػرارات( 1.5) الجػػػدكؿ بكضػػػا

 :اآلو  الال ك   ى الالوعئج ك،عالت
 طثُؼح انؼًمانذراسح حسة  ذىسَغ أفزاد ػُُح( َىضح 1.5جذول )

 النسبة% التكرار االجابة
 51.4 19 محع فكف )الظعـ القطعة(

 16.2 6 م رر
 8.1 3 رئبس و ربر
 5.4 2 مدبر  عـ
 5.4 2 مدبر و ربر
 5.4 2 كظبفة اخرل
 2.7 1 رئبس  سـ
 2.7 1 محكر
 2.7 1 مخرج
 100.0 37 المجمكع

محػع فكف طببعػة  م هػـ مػف أفػراد  بالػة الدراسػة  (%51.4)أف  السػعبقةوببف مف الالوػعئج 
مػػػػدبر  ػػػػعـ   (%5.4)رئػػػػبس و ربػػػػر  ك (%8.1)  كان م ػػػػرر  (%16.2)  ببالمػػػػع )الظػػػػعـ القطعػػػػة(
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  و ربػػػػػػرالمسوشػػػػػػعر مثػػػػػػؿ  بعم ػػػػػػكف فػػػػػػ  كظبفػػػػػػة أخػػػػػػرل%( 5.4)مػػػػػػدبر و ربػػػػػػر  ك (%5.4)ك
 .مخرج (%2.7)  ف   بف أف ان محكر  (%2.7)رئبس  سـ  ك (%2.7)ك

 عينة الدراسة حسب الدخؿ الشيرم:تكزيع أفراد  .6
 سػػػب الػػػدخؿ الشػػػهرم  خػػػفؿ أفػػػراد  بالػػػة الدراسػػػة كالسػػػب و،ػػػرارات( 1.6) ر ػػػـ الجػػػدكؿ بكضػػػا
 :اآلو  الال ك   ى الالوعئج ك،عالت

 انذخم انشهزٌذىسَغ أفزاد ػُُح انذراسح حسة ( َىضح 1.6جذول )

 النسبة% التكرار االجابة
 21.6 8 موطكع

 37.8 14 شب،ؿ 1000الى ا ؿ مف  500مف 
 10.8 4 شب،ؿ 1500الى ا ؿ مف  1000مف 
 5.4 2 شب،ؿ 2000الى ا ؿ مف  1500مف 

 24.3 9 شب،ؿ فع،ثر 2000 مف
 100.0 37 المجمكع

مػػػػػف أفػػػػػراد  بالػػػػػة الدراسػػػػػة موطػػػػػك بف  ببالمػػػػػع  (%21.6)أف  السػػػػػعبقةوبػػػػػبف مػػػػػف الالوػػػػػعئج 
بوػػراكح  (%10.8)  ك"شػػب،ؿ 1000الػػى ا ػػؿ مػػف  500"بوػػراكح دخ هػػـ الشػػهرم بػػبف  (37.8%)

بوػراكح دخ هػـ الشػهرم بػبف  (%5.4)  ك"شػب،ؿ 1500الى ا ؿ مػف  1000"دخ هـ الشهرم ببف 
شػػػب،ؿ  2000"دخ هػػػـ الشػػػهرم  (%24.3)  فػػ   ػػػبف أف "شػػػب،ؿ 2000الػػى ا ػػػؿ مػػػف  1500"

 ."فأ،ثر

 ان: كحدات التحميؿ كالقياس:عاشر 
 التحميؿ: كجاء عمى النحك اآلتي: اتكحد .1
كه   بعرة  ػف جم ػة ووضػمف الف،ػرة الوػ  بػدكر  كلهػع مكضػكع  المكضكع أك الفكرة:كحدة  . أ

   كه  هالع ومثؿ جم ة المكضك عت الو  ور،ز   بهع مج ة السععدة الف سطبالبة.(1)الو  بؿ
بقحد بهع الك دة اإل فمبة المو،عم ة الو  بقـك البع ػث  الكحدة الطبيعية لممادة اإلعالمية: . ب

ث ػػة ب،عفػػة الفالػػكف الحػػ فبة )المقػػعؿ  الوقربػػر  الو قبػػؽ  ال ػػدبث الحػػ ف   بو  ب هػػع  كالموم
 .(2)الخبر  بربد القران ( المالشكرة ف  مج ة السععدة الف سطبالبة

                                                           

 (.260 سبف  دراسعت ف  مالعهج الب ث الع م : ب كث اإل فـ )ص ((1
 (.79 سبف  و  بؿ المضمكف )ص ((2
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فهك الظعـ الوسجبؿ ال،م  المالوظـ لك دات الم وػكل كفئعوػا كموغبراوػا   أسمكب العد كالقياس: .2
أر عـ كأ داد  وسع د   ى الكحػكؿ إلػى  ب بث بم،ف مف خفلا إ عدة بالعن الم وكل ف  ش،ؿ

  كأسػ كب العػد كالقبػعس (1)الوعئج ،مبة  وسػهـ فػ  الوفسػبر كاطسػودطؿ كو قبػؽ أهػداؼ الدراسػة
 المسوخدـ ف  هذه الدراسة هك الو،رار الذم وظهر فبا الك دات أك الفئعت.

 إجراءات الصدؽ كالثبات:: الحادم عشر
 اسة التحميميةإجراءات الصدؽ كالثبات لمدر  أكالن:
 إجراءات الصدؽ: -1

أف بوسػعنؿ  ػف مػدل وػكافر الحػدؽ ك بالبغ  ل بع ث ل وأ،د مف د ػة  م بػة و  بػؿ الببعالػعت 
فبهػػع  كبالقسػػـ الحػػدؽ إلػػى الػػك بف  أكلهمػػع: الحػػدؽ الػػداخ   كبقحػػد بػػا مػػدل الجػػعح الدراسػػة فػػ  

  ثعالبهمػػػع:  بػػػعس مػػػع كضػػػعت لقبعسػػػا  كفػػػ  اإلجعبػػػة  ػػػف الوسػػػعؤطت الوػػػ   ػػػدمت لإلجعبػػػة  الهػػػع
الحػدؽ الخػعرج  كهػك مػدل إم،عالبػة وعمػبـ الوػػعئج الدراسػة   ػى المجومػ  الػذم سػ بت مالػا  بالػػة 

 الدراسة  كبوأثر الحدؽ الخعرج  ألم دراسة بعدة  كامؿ مثؿ اخوبعر العبالة كاألدكات.

بعد اخوبعر الحدؽ أداة وقبس فعػفن مػع بػراد  بعسػا  كبػروبط الحػدؽ بػعإلجرانات الموخػذة فػ  
و  بػػؿ ،عخوبػػعر العبالػػة  ككضػػ  الفئػػعت كو دبػػدهع و دبػػدان كاضػػ عن كد بقػػعن  بعإلضػػعفة إلػػى درجػػة ال

   كلو قبؽ  الحر الحدؽ  عمت البع ثة بعإلجرانات اآلوبة:(2)الثبعت ف  الو  بؿ

الو دبد الػد بؽ لفئػعت كأدكات و  بػؿ المضػمكف  كذلػؾ فػ  ضػكن الدراسػة اطسو،شػعفبة  كمػف  .أ 
ـٌ  ػػددت ك ػػدات ال و  بػػؿ الوػػ  وػػوفنـ كطببعػػة الدراسػػة بمػػع ب،فػػؿ و قبػػؽ أهػػدافهع  كاإلجعبػػة ثىػػ

  ف وسعؤطوهع.
حممت البع ثة اسومعرة و  بػؿ المضػمكف  ك ػددت فئعوهػع بد ػة ككضػكح لضػمعف  ػدـ كجػكد  .ب 

 أم وداخؿ فبمع ببالهع.
عمػبـ اط ومعد   ى  بالة  شكائبة كاخوبعر  بالة مف أ داد المج ة ممث ة ل مجوم  الذم براد و .ج 

 الالوعئج   با.
وػـ إجػران اخوبػعر أكلػ  طسػومعرة و  بػؿ المضػمكف   ػى بعػض المػكاد الحػ فبة المالشػكرة فػ   .د 

  ل وأ،د مف مدل د وهع كحف بة اطسومعرة ل قبعس  ثـ   ى ضكن المف ظعت مج ة السععدة
 الو  وـ رحدهع وـ إجران وعدبفت   بهع.

                                                           

 (.181 بد ال مبد  و  بؿ الم وكل ف  ب كث اإل فـ )ص ((1
(2) Wimmer& Dominick, Mass Media Research: an Introduction, 9th Edition  

(P. 154). 
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 ػػػة مػػػف الم ،مػػػبف الخبػػػران مػػػف أسػػػعوذة وػػػػـ  ػػػرض اسػػػومعرة و  بػػػؿ المضػػػمكف    ػػػى مجمك  .ق 
جران وعدبفت   ى اطسومعرة ب بث ووفؽ ()اإل فـ    بث ومت اطسوفعدة مف مف ظعوهـ كا 

 معهع كووالعسب م  أهداؼ كوسعؤطت الدراسة.
 الثبات: اختبار -2

الععلبػة  اطوسػعؽ درجػة مػف الوأ،ػد" بػا كبقحػد كالببعالػعت  المع كمعت جم  بأداة موع ؽ كهك
 موطعبقػة الوػعئج   ػى كال حػكؿ الد ػة  مػف  علبػة بدرجػة ظػكاهر مف وقبسا مع  بعس بوبا بمع لهع

الظػعهرات   بعس ف  أك الفسهع المع كمعت جم  ف  مرة مف أ،ثر اسوخدامهع و،رر إذا أك موشعبهة
 اسػػػوخدمهع كسػػػكان آخػػػربف  مب ػػػكثبف مػػػف أك أالفسػػػهـ المب ػػػكثبف مػػػف سػػػكان  الفسػػػهع الموغبػػػرات أك

 .(1)"مخو فة كظركؼ أك عت ف  بع ثبف أك  دةكا د  بع ث
 األح بة مف العبالة جزئبة لعبالة  المضمكف و  بؿ بإ عدة بالفسهع وقكـ أف البع ثة كاخوعرت

 هػػذه اخوبػػعر كوػػـ  (*)األحػػ بة العبالػػة % مػػف15بالسػػبة مج ػػة السػػععدة  مػػف أ ػػداد (9)  كامهػػع ب ػػغ
 العبالػػػة و  بػػػؿ االوهػػػعن مػػػف شػػػهكر خمسػػػة مػػػركر بعػػػد البسػػػبطة العشػػػكائبة العبالػػػة بطربقػػػة األ ػػػداد
 .بإوبعع أس كب القر ة ل عبالة األح بة
بقػبس  الذم هكلسو   طربقة أشهرهع مف طربقة مف بأ،ثر المرمزبف ببف الثبعت كب سب"

ذلػػػؾ    كبػػػوـ"المرمػػػزبف بػػػبف اطوفػػػعؽ السػػػب ضػػػكن فػػػ  اطسػػػمبة الببعالػػػعت و  بػػػؿ فػػػ  الثبػػػعت مػػػدل
 :(2)بعسوخداـ المععدلة اآلوبة

 بعت هكلسو =ث
 ت2
 2+ ف 1ف

ال ػعطت   ػدد هػ ( 1 ف)ك المرمػزاف  فبهػع بوفػؽ الوػ  ال ػعطت  ػدد هػ ( ت) إف  بث
 المرمػػز ر ػػـ بورمبزهػػع  ػػعـ الوػػ  ال ػػعطت  ػػدد هػػ ( 2 ف)ك  (1) ر ػػـ المرمػػز بورمبزهػػع  ػػعـ الوػػ 
(2.) 

 :اآلو  الال ك   ى الالوعئج ك،عالت ببعضهع  و  ب هع الوعئج البع ثة ك عرالت
 

                                                           

 ( 1انظر ممحؽ رقـ.) 
 .(310-309ص)ص (  سبف  ب كث اإل فـ (1
ـ  2011ـ  سػػػػػػػػبومبر2010ـ  فبرابػػػػػػػػر2008ـ  أغسػػػػػػػػطس2007ـ  الػػػػػػػػكفمبر2005ـ  مػػػػػػػػعرس2004مػػػػػػػػعبك) *

 ـ(2016ـ  دبسمبر2014ـ  الكفمبر2012بكلبك
 .(159ص)لدراسعت اإل فمبة ( زغبب  مالعهج الب ث كاطسوخدامعت اإل حعئبة ف  ا(2
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 :المضمكف تحميؿ لدراسة الثبات اختبار نتائج
مكز ة   ى الال ك اآلوػ :   ضبة( 95الو  خضعت ل دراسة ) قضعبع: ب غ  دد القضعبعفئة ال -

القضػعبع الثقعفبػة (  ك 18)كالقضػعبع األسػربة    ضػبة( 23) القضعبع اطجومع بػةب غت و،رارات 
القضػػعبع (  7)لقضػعبع الحػ بة (  كا5) كالقضػعبع اط وحػعدبة(  15) دبالبػةالالقضػعبع (  ك 11)

  ضبة. (2) القضعبع األخرل   ضبة( 4) القضعبع السبعسبة   ضبة( 10) الالسعئبة
مكز ة   ػى الال ػك اآلوػ :   ضبة( 95الو  خضعت ل دراسة ) قضعبعكف  اإل عدة ب غ  دد ال -

الثقعفبػػػػة القضػػػػعبع (  ك 19)كالقضػػػػعبع األسػػػػربة ( مكضػػػػك عن  21) القضػػػػعبع اطجومع بػػػػةب غػػػػت 
القضػػعبع (  6)لقضػعبع الحػ بة (  كا7)كالقضػعبع اط وحػعدبة (  13) دبالبػةالالقضػعبع (  ك 12)

 (.3) القضعبع األخرل( مكضك عن  3) القضعبع السبعسبة( مكضك عن  11) الالسعئبة
 كبهذا بوببف كجكد فرؽ ف  الو  ب بف:

 2=21-23كهك  ف  القضعبع اطجومع بة -
 1=18-19 كهك ف  القضعبع األسربة -
 1= 11-12كهك ف  القضعبع الثقعفبة  -
 2=13-15كهك ف  القضعبع الدبالبة  -
 2=5-7كهك ف  القضعبع اط وحعدبة  -
 1=6-7كهك ف  القضعبع الح بة  -
 1=10-11كهك القضعبع الالسعئبة ف   -
 1=3-4كهك  القضعبع السبعسبةف   -
 1=2-3كهك  القضعبع األخرلف   -

 .83بمع مجمك ا  ةف ف  فئعت المكضك عت الوسعكهذا بعال  كجكد اوفعؽ ببف الو  ب ب
 :حة بمععمؿ الوكافؽ المذ،كرة أالفعن كبعلوعكبض  ف المععدلة اإل حعئبة الخع

2 ×83 
= 

646 
= 0.873 

95 +95 674 
 %87.3 قضعبعأم السبة وكافؽ ال
  :م  الفئعت األخرل جعنت الالوعئج   ى الال ك اآلوالفسهع كالخطكات  الفسا كبإوبعع األس كب

 %95.6: مكضك عتالسبة وكافؽ فئة ال -
 %92.1: محعدر اإل فمبةالسبة وكافؽ فئة ال -
 %89.8: السبة وكافؽ فئة المحعدر األكلبة -
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 %88.6: األسعلبب الموبعةالسبة وكافؽ فئة  -
 %92: الالطعؽ الجغراف السبة وكافؽ فئة  -
 %93.6: م،كالعت الوحمبـ األسعسالسبة وكافؽ فئة  -
 %97: لح فبةاألش،عؿ االسبة وكافؽ فئة  -
 %91.2:  العحر اإلبرازالسبة وكافؽ فئة  -
 %91السبة وكافؽ فئة أسعلبب وحمبـ المج ة:  -

 مج ة السععدةكبهذا ب،كف مععمؿ الثبعت ف  
87.3+95.6+92.1 +89.8 +88.6 +92 +93.6 +97 +91.2+91 

=91.8%  
10 

 .مبةاإل ف الب كث ف  مروفعة السبة كه %  91.8 ب غت اطوفعؽ السبة أف أم
 ميدانيةإجراءات الصدؽ كالثبات لمدراسة ال :ثانيان 
 صدؽ االستبانة: -1

بػا اخوبػػعر حػدؽ أداة جمػ  المع كمػػعت كالببعالػعت كمػدل  ػػدروهع   ػى أف وقػبس مػػع بقحػد ك 
وسعى الدراسة إلى  بعسا فعفن  ب بث ووطعبؽ المع كمعت الو  بوـ جمعهع بكاسػطوهع مػ  ال قػعئؽ 

عالػى ال قبقػ  كالفع ػ  ل مفػعهبـ الػكاردة فػ  الدراسػة بدرجػة ،عفبػػة  المكضػك بة  كب بػث وع،ػس الم
أم أف اخوبػػػػعر الحػػػػدؽ بسػػػػعى لوأ،بػػػػد حػػػػ ة أداة الب ػػػػث أك المقبػػػػعس المسػػػػوخدـ فػػػػ  الدراسػػػػة 

. (1)كحػػػف بوا  سػػػكان فػػػ  جمػػػ  الببعالػػػعت أك  بػػػعس الموغبػػػرات بدرجػػػة  علبػػػة مػػػف ال،فػػػعنة كالد ػػػة
جػػػرانات اخوبػػػعر الحػػػدؽ وعمػػػؿ   ػػػى اخوبػػػ عر حػػػدؽ حػػػ بفة اطسوقحػػػعن  مػػػف خػػػفؿ اخوبػػػعر كا 

حػػػدؽ الم ،مػػػػبف أك مػػػػع بسػػػمى بعلحػػػػدؽ الظػػػػعهرم  ثػػػػـ حػػػدؽ اوسػػػػعؽ األداة كاخوبػػػػعر الحػػػػدؽ 
 البالعئ .

كحػػػدؽ حػػػػ بفة اطسوقحػػػعن بعالػػػػ  أف وقػػػبس الحػػػػ بفة مػػػع كضػػػػعت لقبعسػػػا  أك شػػػػمكؿ 
قراوهع كمفرداوهع اطسوقحعن ل،ؿ العالعحر الو  بجبب أف ودخؿ ف  الو  بؿ مف الع بة  ككضكح ف

. كطخوبػػػػػعر حػػػػػدؽ حػػػػػ بفة (2)مػػػػػف الع بػػػػػة ثعالبػػػػػة  ب بػػػػػث و،ػػػػػكف مفهكمػػػػػة ل،ػػػػػؿ مػػػػػف بسػػػػػوخدمهع
اطسوقحػػعن   عمػػت البع ثػػة بعرضػػهع   ػػى  ػػدد مػػف األسػػعوذة الموخححػػبف فػػ  مجػػعؿ الحػػ عفة 
كاإل فـ  كذلؾ لغرض و ،بمهع كو قبؽ الحدؽ الظعهرم ل ح بفة  كوـ  ػذؼ كوعػدبؿ األسػئ ة 

                                                           

 (.214ب كث اإل فـ )صدراسعت ف  مالعهج الب ث الع م :  سبف   ((1
 (.179 ببدات ك بد ال ؽ ك دس  الب ث الع م  : مفهكما كأدكاوا كأسعلببا )ص ((2
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فبهػػػع  ،ػػػذلؾ إضػػػعفة الجدبػػػد لهػػػع  كفقػػػعن لوكجبهػػػعت األسػػػعوذة الم ،مػػػبف   وػػػى أحػػػب ت كالفقػػػرات 
 جعهزة  ك د وـ الوأ،د مف حدؽ اطسوقحعن مف خفؿ:

 صدؽ المحكميف "الصدؽ الظاىرم":  -1.1

كبقحد بحدؽ الم ،مبف هك اخوبعر البع ث  دد مف الم ،مبف الموخححػبف فػ  مجػعؿ 
ن   بهـ. ك د  رضت البع ثة ح بفة اطسوقحعن الخعحػة دراسوا  ثـ  رض ح بفة اطسوقحع

 .()( اسوعذان كمخوحعن ف  مجعطت الح عفة كاإل فـ كاإلخراج الح ف 13بدراسوهع   ى  دد )
بعػػد أف اسػػوجعبت البع ثػػة آلران الم ،مػػبف  كأخػػذت بمف ظػػعوهـ جمبعػػعن  ك عمػػت بػػإجران مػػع ب ػػـز 

ة مػػالهـ  ا ومػػدت الحػػ بفة بعػػد مكافقػػة المشػػرؼ مػػف  ػػذؼ كوعػػدبؿ فػػ  ضػػكن المقور ػػعت المقدمػػ
بشػػػ، هع الالهػػػعئ   كوضػػػػمالت خمسػػػة ك ػػػدات  هػػػػ : )السػػػمعت الععمػػػة ل قػػػػعئمبف بعطوحػػػعؿ  بالػػػػة 

  كالسبعسػػبة الو ربربػػة  كالمشػػع،ؿ كالعقبػػعت  كال  ػػكؿ مج ػػة السػػععدةالعمػػؿ فػػ  طببعػػة الدراسػػة  ك 
 .()كالمقور عت(

 :الداخميصدؽ االتساؽ   -1.1
الػذم  الم ػكر مػ  اطسػوبعالة  فقػرات مػف فقػرة ،ػؿ اوسػعؽ مػدل الػداخ   اطوسػعؽ ؽبحػد بقحػد

الفقػػػػرة  ك ػػػػد وػػػػـ  سػػػػعب اطوسػػػػعؽ الػػػػداخ   لفقػػػػرات اطسػػػػوببعف  كذلػػػػؾ ب سػػػػعب  والومػػػػ  إلبػػػػا هػػػػذه
 مععمفت اطروبعط ببف ،ؿ فقرة كالدرجة ال، بة ل م كر الوعبعة لا   ى الال ك اآلو :

 داخمي ألبرز المميزات التي تتمتع بيا مجمة السعادة الفمسطينية(: صدؽ االتساؽ ال1.7جدكؿ )

معامؿ  الفقػػػػػرات ـ
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.000* 0.81 وكافر ،كادر ممبزة كذك ،فعنة. 1
 0.000* 0.90 الد ة كالمكضك بة ف  والعكؿ القضعبع. 2
 0.000* 0.63 وبكبب الحف عت فبهع ثعبت ط بوغبر 3
 0.000* 0.84 دكر وثقبف  كوالمكم مالعط با لهع 4
 0.000* 0.70 األر،عف كالزكابع فبهع ثعبوة 5
 0.000* 0.79 و،شؼ  ف  ضعبع هعمة كجدبدة. 6
 0.000* 0.75 ابجعد   كؿ ل،ثبر مف المشع،ؿ األسربة كالمجومعبة. 7

 05.0االرتباط داؿ إحصائيان عند*

                                                           

 ( 1انظر ممحؽ رقـ). 
 ( 3انظر ممحؽ رقـ ).ح بفة اطسوقحعن الخعحة بعلدراسة 
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مععمفت اطروبعط ببف ،ػؿ فقػرة مػف فقػرات الم ػكر كالدرجػة ال، بػة ل م ػكر  بببف الجدكؿ السعبؽ 
ف القبمػػػة إ(   بػػػث 0.05لػػػة  الػػػد مسػػػوكل دطلػػػة )كالػػػذم ببػػػبف أف معػػػعمفت اطروبػػػعط المببالػػػة دا

 كبذلؾ وعوبر فقرات الم كر حعد ة لمع كضعت لقبعسا. 0.05اط ومعلبة ل،ؿ فقرة أ ؿ مف 
 رأثُز ًَظ يهكُح انًجهح ػهً األداء انًهٍُ نهقائى تاالذصالذاخهٍ نصذق االذساق ان (:1.8ل )جذو

معامؿ  الفقػػػػػرات ـ
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.000* 0.41 ووب  الجهة المعل،ة ل مج ة  زبعن سبعسبعن معبالعن. 1

وكثر م ،بة المج ة   ى محدا بة كمكضك بة ابحعؿ الرسعلة اإل فمبة إلى  2
 0.000* 0.80 مسوهدفة.الجمعهبر ال

 0.000* 0.73 وقـك إدارة المج ة برسـ سبعسة و ربربة كبجع هع م زمة ل قعئمبف بعطوحعؿ فبهع. 3

وش،ؿ السبعسة الو ربربة الو  وفرضهع الجهة المعل،ة ضغكطعن   ى القعئـ  4
 0.000* 0.80 بعطوحعؿ أثالعن ممعرسة العمؿ الح ف .

 0.000* 0.40 وقـك بعلوركبج ل  زب الذم والوم  إلبا أك لمحعل ا.الجهة المعل،ة ل مج ة ط  5

05.0االرتباط داؿ إحصائيان عند 

بببف الجدكؿ السعبؽ مععمفت اطروبعط ببف ،ػؿ فقػرة مػف فقػرات الم ػكر كالدرجػة ال، بػة ل م ػكر  
ف القبمػػػة إ(   بػػػث 0.05) لػػػة  الػػػد مسػػػوكل دطلػػػةكالػػػذم ببػػػبف أف معػػػعمفت اطروبػػػعط المببالػػػة دا

 كبذلؾ وعوبر فقرات الم كر حعد ة لمع كضعت لقبعسا. 0.05اط ومعلبة ل،ؿ فقرة أ ؿ مف 
 ثبات االستبانة: -2

بقحد با اخوبػعر ثبػعت أداة جمػ  الببعالػعت كالوأ،ػد مػف درجػة اطوسػعؽ الععلبػة لهػع بمػع بوػبا 
  ػى الوػعئج موطعبقػة أك موشػعبهة   بعس الظػعهرات كالموغبػرات بدرجػة  علبػة مػف الدفػة  كال حػكؿ

إذا و،رر اسوخدامهع أ،ثر مف مرة ف  جم  المع كمعت الفسهع  أك ف   بعس الظعهرات كالموغبرات 
الفسػهع  سػػكان مػف الحػػ فببف  بالػػة الدراسػة أالفسػػهـ أك مػف  بالػػة أخػػرل  كسػكان اسػػوخدمهع بع ػػث 

اة الدراسػػة كالوأ،ػػد مػػف أف . كبعالػػ  ثبػػعت أد(1)كا ػػد أك  ػػدة بػػع ثبف  فػػ  أك ػػعت كظػػركؼ مخو فػػة
 .(2)اإلجعبة سو،كف وقرببعن لك و،رر وطببقهع   ى األشخعص ذاوهـ ف  أك عت مخو فة

و،رار وطببؽ أداة الب ث   ى ك دة الو  بؿ الفسهع بؤدم إلى الوكحؿ إلى الالوبجة الفسػهع  
اة بعػػػد بعػػػض الالظػػػر  ػػػف البع ػػػث الػػػذم بقػػػـك بوطببػػػؽ و ػػػؾ األداة. كاسػػػوخدمت البع ثػػػة هػػػذه األد

الوكحػػؿ إلػػى الوػػعئج إ حػػعئبة مػػف خػػفؿ أداة الدراسػػة )حػػ بفة اطسوقحػػعن( كذلػػؾ ل وعػػرؼ   ػػى 
                                                           

 (.210العهج الب ث الع م : ب كث اإل فـ )ص سبف  دراسعت ف  م ((1
 (.430العسعؼ  مدخؿ إلى الب ث ف  الع ـك الس ك،بة )ص ((2
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آران القػػػػعئمبف بعطوحػػػػعؿ  ػػػػكؿ كا ػػػػ  مج ػػػػة السػػػػععدة مضػػػػمكالعن كشػػػػ،فن  كاالع،عسػػػػا   ػػػػى أدائهػػػػـ  
كالعكامػؿ الوػ  أثػػرت فػ  وشػػ،بؿ السبعسػة الو ربربػػة الموبعػة فبهػع. ك ػػد وػـ  سػػعب ثبػعت اطسػػوبعالة 

 بطربقة مععمؿ ألفع ،ركالبعخ كطربقة الوجزئة الالحفبة:
 ثثاخ االسرثاَحيؼايم أنفا كزوَثاخ وسثُزياٌ تزاوٌ َىضح  :(1.9جذول )

 عدد المحكر
 الفقرات

معامؿ ألفا 
 كركنباخ

 سيبرماف
 بركاف

 0.89 0.88 7 أبرز الممبزات الو  وومو  بهع مج ة السععدة الف سطبالبة
 0.72 0.75 5 ة   ى األدان المهال  ل قعئـ بعطوحعؿوأثبر المط م ،بة المج 

 بػدؿ كسػببرمعف بػراكف دالػة ا حػعئبعن  كهػذا،ركالبعخ  مععمفت ألفعأف  الجدكؿ السعبؽبببف 
 .ومو  بمععمؿ ثبعتو اطسوبعالة  ى أف 

 المعالجات االحصائية المستخدمة: -3
اإل حػعئ الو  بػؿ مػف خػفؿ برالػعمج  حػ بفة اطسوقحػعنبوفربغ كو  بػؿ  البع ثة ت عم

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)،  ك ػد وػـ اسػوخداـ األسػعلبب
 اإل حعئبة الوعلبة:

إ حػػعنات كحػػفبة مالهػػع: الالسػػبة المئكبػػة كالموكسػػط ال سػػعب  كاطال ػػراؼ المعبػػعرم كالػػكزف  .1
مػػػع كبفبػػػد الالسػػػب   كبسػػػوخدـ هػػػذا األمػػػر بشػػػ،ؿ أسعسػػػ  بهػػػدؼ معرفػػػة و،ػػػرار فئػػػعت موغبػػػر 

 ف  كحؼ موغبرات الدراسة. ةالبع ث
(: لقبػػعس حػػدؽ فقػػرات Person Correlation Coefficientمععمػػؿ اروبػػعط ببرسػػكف ) .2

 اطسوبعالة.
 (: لمعرفة ثبعت فقرات اطسوبعالة.Cronbach's Alphaمععمؿ ألفع ،ركالبعخ ) .3
 قرات اطسوبعالة.مععمؿ اروبعط سببرمعف براكف ل وجزئة الالحفبة الموسعكبة لمعرفة ثبعت ف .4

 المفاىيـ األساسية لمدراسة:: عشر ثانيال
 وػكم   ػى كب، براد بهع: "مطبكع مغ ؼ بحدر بش،ؿ دكرم سػكان طكبػؿ أك  حػبر المجمة: .أ 

 .(1)معدة مقركنة موالك ة"
"المضمكف الف،رم الذم و م ا المج ة  كبشمؿ ذلؾ المضمكف الرسػعئؿ  :براد با المضمكف: .ب 

مفػعهبـ الكا عبػة الوػ  و م هػع المج ػة   ػف طربػؽ األشػ،عؿ الحػ فبة كاألف،عر كالمع كمعت كال
                                                           

 (.10(  كض اي  األسس الفالبة ل مج ة )ص(1
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 -المػػكاد المحػػكرة -ال ػػدبث -الو قبػػؽ -الخبػػر -العمػػكد -المكضػػكع -المخو فػػة )اطفووع بػػة
 -أشػػبعن أخػػرم(  كغبػػر الكا عبػػة أك الخبعلبػػة الوػػ  و م هػػع األشػػ،عؿ األدببػػة المخو فػػة )القحػػة

الركابػػعت الطكب ػػة(  كوكجههػػع إلػػى  -الوػػأمفت -اطرالخػػك  -المقػػعؿ األدبػػ  -الزجػػؿ -الشػػعر
 .(1)القعرئ"

  كال رص الهبئة الو  ويخرج فبهع مقعطت كمكضك عت الح ؼ كالمجفت" :براد با الشكؿ: .ج 
 .(2)"  ى  سف والسبقهع كوروببهع كوجمب هع   وى ب،كف اإل بعؿ   بهع شدبدان كالمبؿ إلبهع  كبعن 

شػػػخص داخػػػؿ فربػػػؽ العمػػػؿ بالومػػػ  إلػػػى أ ػػػد المؤسسػػػعت بػػػراد بػػػا " أم  القػػػائـ باالتصػػػاؿ: .د 
الوػعج الرسػعلة اطوحػعلبة  كب،ػكف دكره مبعشػران مػف خػفؿ  كبضط   بمسئكلبعت مع ف  حال  كا 
ال  قػػػعت المخو فػػػة لعم بػػػعت حػػػال  الرسػػػعلة اطوحػػػعلبة  بػػػدنان مػػػف كضػػػ  الف،ػػػرة أك السبعسػػػة 

وقػػدبمهع ل جمهػكر المو قػػ  بهػػدؼ الععمػة كمرا ػػؿ الحػبعغة المخو فػػة لهػػع  كاالوهػعن بإخراجهػػع ك 
 .(3)الوأثبر   با"

: هػػك ،ػػؿ حػػ ف  بقػػـك بإ ػػداد المػػعدة الحػػ فبة إجرائيػػان  القػػائـ باالتصػػاؿ الباحثػػةعػػرؼ كت
كو ربرهػػػع كالشػػػرهع  كبشػػػمؿ رئػػػبس الو ربػػػر  كمػػػدبر الو ربػػػر  كالم ػػػرر  كالمالػػػدكب  كالمراسػػػؿ  

 كالمحع ؼ  ك،وعب المقعطت.

 ةعشر: تقسيـ الدراس لثالثا
الجكاالب المالهجبة ل دراسة  ببالمع والػعكؿ  األكؿ الفحؿ  والعكؿ فحكؿ خمسةالى  الدراسة وـ وقسبـ
; األكؿ: مفهػػـك ثفثػة مبع ػث  ػى  مضػمكالعن كشػ،فن"  كاشػومؿ السػععدة مج ػةكا ػ   الثػعال  الفحػؿ

لثػػػعال : كا  بػػػبف الجربػػػدة كأالكا هػػػع "وحػػػالبفعوهعالمج ػػػة كالشػػػأوهع كوطكرهػػػع ككظعئفهػػػع كالفػػػرؽ ببالهػػػع ك 
خراجهػع  الفحػؿأمػع فقػد و ػدث  ػف مج ػة السػععدة الالشػأة كالوطػكر   الثعلػث:أمػع   و ربر المج ة كا 

السػمعت الععمػة لم وػكل  :  ػى مب ثػبف; األكؿ االقسػـك   الدراسة الو  ب بػةالوعئج  فعسوعرض الثعلث
ضػػػعبع السػػػمعت الععمػػػة لشػػػ،ؿ الق  كالثػػػعال : مج ػػػة السػػػععدةالقضػػػعبع كالمكضػػػك عت المالشػػػكرة فػػػ  

 . مج ة السععدةف  كالمكضك عت المالشكرة 
أربعػػة مبع ػػث;  إلػػى القسػػـكا ا وػػكل   ػػى الوػػعئج الدراسػػة المبداالبػػة  أمػػع الفحػػؿ الرابػػ  فقػػد

األكؿ: الوعئج الوسعؤطت الخعحة بعلعمػؿ فػ  مج ػة السػععدة الف سػطبالبة  كالثػعال : الالوػعئج الموع قػة 
  فػ   ػبف لثعلث: الالوعئج الموع قة بعلمشع،ؿ كالعقبعتا  أمع مج ة السععدةبعلسبعسبة الو ربربة ف  

                                                           

 (.122(  بد المجبد ك  ـ الدبف  فف الو ربر الح ف  ل جرائد كالمجفت )ص(1
 (.227ألف،عر كال كاسبب )ص( الحكبع   اإلخراج الح ف  كالوحمبـ ببف األ فـ كا(2
 (.230الفكاؿ   رانة ف  دراسعت القعئـ بعطوحعؿ  )ص ((3
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اسػػوعرض مالع شػػة  فقػػد الفحػػؿ الخػػعمسالموع قػػة بػػعل  كؿ كالمقور ػػعت  أمػػع  الالوػػعئجوالػػعكؿ الرابػػ : 
مالع شػة الوػعئج و  بػؿ المضػمكف   األكؿ:  كاشػومؿ   ػى ثفثػة مبع ػث: الالوعئج ككض  الوكحػبعت

 خفحػػػػة الوػػػػعئج الدراسػػػػة كوكحػػػػبعوهعالثعلػػػػث: ة  ببالمػػػػع مالع شػػػػة الوػػػػعئج الدراسػػػػة المبداالبػػػػالثػػػػعال : ك 
 .كمف قهع كمراجعهع
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 الفصؿ الثاني
 مضمكنان كشكالن مجمة السعادة كاقع 

 تمييد:
وػػـ   ك  كف كالشػػ،ؿمػػف الع بػػة المضػػم مج ػػة السػػععدةإلػػى وسػػ بط الضػػكن   ػػى  فحػػؿال ابهػػدؼ هػػذ
 ةأربع إلى اوـ وقسبماألكؿ: والعكؿ مفهـك المج ة كالشأوهع  ك مبع ث   ةالفحؿ إلى ثفث اوقسبـ هذ
لغػػػػةن كاحػػػطف عن  كالثػػػػعال  بسػػػوعرض الشػػػػأة المج ػػػػة   ػػػف مفهػػػػـك المج ػػػة األكؿ : بو ػػػػدثمطعلػػػب

بسػ ط الضػكن   ػى   كالرابػ   كظعئؼ المج ة كالفػرؽ ببالهػع كبػبف الجربػدة والعكؿب كوطكرهع  كالثعلث
خراجهػػع كوػػـ وقسػػبما إلػػى  :  أمػػع المب ػػث الثػػعال "وحػػالبفعوهع" المج ػػة أالػػكاع والػػعكؿ و ربػػر المج ػػة كا 

  سمبف: األكؿ بو دث  ف مفهكـمط ببف: األكؿ بو دث  ف فف و ربر المج ة  كوـ وقسبما إلى 
 ػػرر الحػػ ف  الم  كالثػػعال  بسػػوعرض محػػعدر  كأهدافػػا كالعكامػػؿ المػػؤثرة فبػػا الو ربػػر الحػػ ف 
الفالػػكف الو ربربػػة ك  لهػػعكالسبعسػػة الو ربربػػة الععمػػة  كالمحػػعدر اإل فمبػػة ل مج ػػة  ككسػػعئؿ و،كبالهػػع

   والعكؿ فػف إخػراج المج ػة كوػـ وقسػبما إلػى  سػمبف: األكؿ بالػع ش مفهػكـط ب الثعال الم أمع  فبهع
  كالثػػػػعال : وحػػػػمبـ المج ػػػػةاألسعسػػػػبة لم ػػػػددات كالكمهػػػػعـ المخػػػػرج  ككظعئفػػػػاالحػػػػ ف  خػػػػراج اإل

وحػػػػمبـ حػػػػف عوهع كأبػػػػرز مشػػػػ،فت كأسػػػػعلبب  ل مج ػػػػةم،كالػػػػعت الوحػػػػمبـ األسعسػػػػ  بسػػػػوعرض 
كوأسبسػػػػهع  بو ػػػػدث  ػػػػف مج ػػػػة السػػػػععدة الف سػػػػطبالبة الشػػػػأوهع  :  أمػػػػع المب ػػػػث الثعلػػػػثوحػػػػمبمهع

كأهدافهع  كالسمعت الو  وومبز بهع  ف غبرهع مف المجفت  كالالجع عت الو   ققوهع  كالوطػكرات 
وهع  كحػػػفعت ال،ػػػعدر اإل فمػػػ  الععمػػػؿ فبهػػػع  كالمشػػػع،ؿ كالحػػػعكبعت الوػػػ  كاجهوهػػػع  الوػػػ  شػػػهد

خراجهكالسبعسة الو ربربة الموبعة فبهع  كمضمكالهع   .عكا 
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 المبحث األكؿ
 مفيكـ المجمة كنشأتيا 

 بو ػدث المط ػب األكؿ  ػف مفهػـك المج ػة  مطعلػب أربعػةالمب ث إلى  ا سمت البع ثة هذ
 ط ػبالم  ثػـ ببػبف المج ػة كوطكرهػعالشػأة وػعربخ عن  فػ   ػبف بوالػعكؿ المط ػب الثػعال  لغة كاحطف 

 ."وحالبفعوهع" أالكاع المج ة  أمع الراب  بوالعكؿ  ببالهع كببف الجربدةالفرؽ كظعئؼ المج ة ك لث الثع

 كتاريخ نشأتيا كتطكرىا المجمة مفيكـ المطمب األكؿ:
 أكالن: مفيـك المجمة لغةن كاصطالحان:

 المجمة لغةن: مفيـك . أ
ٍج ىػػةي:  ػػف ت  جػػعؿٌ مى )جمػػ ( المى الحػػ بفة  بػػؿ هػػ  . ك الحػػ بفة الوػػ  فبهػػع ال ،مػػة هػػ ك  كمىجى

  .(1)ال،ببرة الو  وحدر دكربعن كو مؿ مع كمعت  عمة أك أخبعر فف مف الفالكف
ل،الهػػع غبػػر    دكربػػةبقػػعؿ: بأالهػػع حػػ بفة محػػكرة  عمػػة أك موخححػػة فػػ  فػػف مػػف الفالػػكف

بقػعؿ: ك . (2)شػهكر 3  كمج ػة فحػ بة وحػدر ،ػؿ المج ػة المحػكرة" -ةة/ شػهرب ػة   مبػبكمبة "مج
عؿه   كمىٍجؿه ك   غبره بجوم  فبا معن مف أثر العمؿ شرة ر بقة ف  ج د البد أك  ه  الجم : ًمجى

(3). 
كالمج ػة فػ  ال غػة العرببػة " مشػوقة" مػف مػعدة )جػف( أم ظهػر ككضػا  كمالهػع ج بػة األمػر 

 .(4)لخبر البقبف  كالمج ة وعال  اسوجفن  قبة مف الععلـأم مع ظهر  قبقة  أم ا

 مفيـك المجمة اصطالحان: . ب
ف  ػػالمػػأخكذة  Magazin الفرالسػػبة اإلالج بزبػػة إلػػى ال، مػػة Magazineوعػػكد ، مػػة مج ػػة 

حػػػػؼ لب  ـ1731ألكؿ مػػػػرة  ػػػػعـ  مخػػػػزف العرببػػػػة  ك ػػػػد اسػػػػوعمؿ هػػػػذا المحػػػػط ا وعربخبػػػػعن  مػػػػة ،
كذلػػؾ ألف الجربػػدة مخححػػة بشػػ،ؿ م ػػدد  ;موالك ػػة الم وػػكل  الحػػ بفة الوػػ  لهػػع شػػ،ؿ الجربػػدة

كمقػػعطت كدراسػػعت جػػعدة كمػػكاد أخػػرل  م  بػػة  ببالمػػع وقػػدـ المجػػفت  ححػػعن لألخبػػعر السػػربعة كال
بأالهع: مطبكع مغ ؼ بحدر  مجمةلم"فرانؾ لكثر" ل وس بة. كلعؿ أ،ثر الوعربفعت  بكطن  هك وعربؼ 

 .(5)ى معدة مقركنة موالك ةطكبؿ أك  حبر  كب وكم    -بش،ؿ دكرم
                                                           

 .(714ص) مسعكد  المعجـ الرائد: معجـ لغكم  حرم روبت مفرداوا كفقعن ل ركفهع األكلى ((1
 .(387ص)  مر  معجـ ال غة العرببة المععحرة ((2
 .(855ص) مجم  ال غة العرببة  المعجـ الكسبط ((3
 .(43ص) شرؼ  األسعلبب الفالبة ف  الو ربر الح ف ( (4
 (.195ص) الالظربعت -الخحعئص -مراد  اطوحعؿ الجمعهبرم كاإل فـ: الوطكر ((5
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كهالػػػعؾ  ػػػدة محػػػط  عت أك ألفػػػعظ  وسػػػوعمؿ جمبعهػػػع فػػػ  كحػػػؼ المج ػػػة كوط ػػػؽ   بهػػػع 
جمبعػػػعن  كلعػػػؿ اسػػػوقران هػػػذه األلفػػػعظ  كالمحػػػط  عت الثمعالبػػػة وعطبالػػػع ف،ػػػرة كاضػػػ ة  ػػػف مفهػػػكـ 

 المج ة  كه :
 :Reviewاالستعراض أك المتابعة أك المعاينة  .1

  كو بهػػع فػػ  Magazineخداـ  ،ثبػػرة الوػػداكؿ بعػػد ، مػػة هػػ  أكلػػى ال، مػػعت شػػعئعة اطسػػو
وسػػوخدـ فػػ  مجػػعطت ،ثبػػرة كلػػبس اسػػوخدامهع ك فػػع   ػػى  ق ػػػ  األدب أك  "Re"لفػػظ ك األهمبػػة. 
 .(1)اإل فـ

" كالمعالػى ال رفػ  Review لا دطلوا كهػك "  كبط ؽ   ى المج ة ف  ال غة اإلالج بزبة لفظ
هذا اطسـ آوبة مف أف المج ة ط وعدك فػ  جكهرهػع أف و،ػكف  لهذا ال فظ هك "إ عدة الالظر" كدطلة

 بعرة  ف إ عدة الالظر فبمع سبؽ مف أخبعر ك كادث كمكاد سبؽ الشػرهع فػ  الجرائػد البكمبػة  كلػـ 
 .(2)وسع د طببعة الح عفة البكمبة ذاوهع   ى اسوبفعن هذه المكاد ،مع بالبغ 

بط ؽ  وى اآلف   ى المج ػة الوػ  لسالكات  دبدة  كمع زاؿ   Reviewكاسوعمؿ محط ا 
و وكم   ى مكاد أدببة كمقػعطت القدبػة كوع بػؽ   ػى األ ػداث الجعربػة  كبسػوعمؿ هػذا المحػط ا 
اآلف ف  مجعؿ الحػ عفة لبشػبر إلػى: الكحػؼ الالقػدم ل،وػعب جدبػد  مسػر بة  فػب ـ  وسػجبؿ  أك 

 .(3)عت أك الموعبعةبرالعمج إذا   أك و بفزبكال  كوسم  هذه األلكاف بعلعركض أك المراجع
 :Periodicalالدكرية  .2

كه  ال، مة الثعالبة شعئعة اطسوخداـ  ،ثبػرة الوػداكؿ بػبف ال، مػعت أك الوعببػرات الدالػة   ػى 
ذا ،ػػعف هػػذا الوعببػػر بوحػػؿ أكطن كبػػروبط ومعمػػعن بك ػػت  هػػذا الالػػكع مػػف كسػػعئؿ الالشػػر المطبك ػػة  كا 

  ػى الػرغـ مػف أف وعببػر الػدكربعت بوجػا  الػد  الحدكر الدكرم  أك بحدكر هذه الكسب ة "دكربػعن".
إلػػى  -رجػػعؿ المطبك ػػعت كالم،وببػػبف كاإلداربػػبف -،ثبػػر مػػف المعػػرفبف الرسػػمببف كغبػػر الرسػػمببف

 .(4)الح ؼ كالمجفت مععن  أك "الح ؼ" بمعالعهع الشمكل 
ك  ى الرغـ مف أف ،ؿ المجػفت دكربػعت )ألالهػع وحػدر بشػ،ؿ دكرم(  فػإف ،ػؿ الػدكربعت 

لبشػػػبر إلػػػى المػػػط مػػػف  Periodicalبعلضػػػركرة مجػػػفت كركابػػػعت  ك ػػػد اسػػػوعمؿ محػػػط ا لبسػػػت 

                                                           

 (.18ص) أدهـ  الوعربؼ بعلمج ة: معهبوهع   حوهع  معدوهع  خحعئحهع ((1
 (.361ص)  مزة  المدخؿ ف  فف الو ربر الح ف  ((2
 (.9ص) طبط إلحدارهع كمرا ؿ إالوعجهع  ـ الدبف  المج ة الوخ ((3
 .(19ص) أدهـ  الوعربؼ بعلمج ة: معهبوهع   حوهع  معدوهع  خحعئحهع ((4
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مقعطت الجرائد لبمبز  ف مقعطت المج ة الععمة  كم  الهعبة القػرف الوعسػ   شػر  اسػوعمؿ لبعبػر 
 .(1) ف ،ؿ مطبكع بحدر بعالوظعـ  دا الجرائد

 :The Publicationالمطبكع  .3
الجرائد  ال،وببعت   ف مطبعة وعد مطبك عن  مثؿ:كراؽ حعدرة أم مجمك ة مف أبقحد بهع 

هػذه المػػكاد المطبك ػػة  كبعػػضكال،وػب  كالالشػػرات  المطبك ػعت  البطع ػػعت  الجػػداكؿ  الم حػقعت  
كبعلوػػعل  بم،ػػف القػػكؿ أف ،ػػؿ مج ػػة هػػ  مطبػػكع كل،ػػف لػػبس مػػف  .(2)وحػػدر بشػػ،ؿ دكرم مالػػوظـ

المػع  وػكع مج ػةالقػكؿ بػأف ،ػؿ مطبػ - بعسع   ى ذلػؾ -المعقكؿ أك المقبكؿ ب،ػكف المطبػكع  ى  كا 
مج ػػػة فبالبغػػػ  أف وػػػروبط بػػػا أبػػػرز خحػػػعئص المجػػػفت مػػػف  بػػػث الشػػػ،ؿ كالمضػػػمكف كالدكربػػػة 

 .(3)كالالعشر كالهدؼ كالسبعسة ك دد الالسخ كمع إلى ذلؾ ، ا
 :Journalالجكرناؿ  .4

 هػػ  ، مػػة طوبالبػػة وعالػػ  Journalك  (4)مػػف أ ػػدـ الوعببػػرات الوػػ  أط قػػت   ػػى المج ػػةوعػػد 
Daily book  وػػعب بػػكم  ك،Diary  بكمبػػة(  كبععدلهػػع ، مػػة(Diurnalis    الفوبالبػػة  كهػػ
( ك  Jourمشوقة مف ، مة  )بكم (  ك د وطكرت كاسوعم ت فػ  أكركبػع:  Diurnaliالفرالسبة )بـك

 االج ورا كفرالسع ف  القرف الثعمف  شر لوحؼ الجربدة البكمبة.
الجػػػػعد جػػػػدان مػػػػف المجػػػػفت الػػػػذم وحػػػػدره    ػػػػى ذلػػػػؾ الػػػػالمط Journalكاآلف وط ػػػػؽ ، مػػػػة 

جمع ػػػػػعت األطبػػػػػعن كالع مػػػػػعن كالمهالدسػػػػػبف كال،بمبػػػػػعئببف   ػػػػػى سػػػػػببؿ المثػػػػػعؿ. كالغربػػػػػب أف هػػػػػذا 
المحط ا الذم ،عف ف  المعضػ  بعبػر  ػف الجربػدة البكمبػة  الجػده  اآلف ك ػد أحػبا أ ػؿ دكربػة 

حػؼ سػالكم  كبعضػهع  ف معظـ المجفت الو  بحدر ال،ثبر مالهع بش،ؿ رب  سالكم كبعضػهع ال
 Birmingham University Journal  The British Journal ofاآلخػر سػالكم  مثػؿ: 

Medicine. 
الجدبة  فبهع Journalsك  ى الرغـ مف ذلؾ ف بست ل،ؿ هذه المجفت الو  وسم  الفسهع 

الفسهع أك الوخحص الضبؽ الفسا  فهالعؾ أالمعط مف مجفت ذات مضمكف أخػؼ وسػوعم هع مثػؿ 
Ladies Home Journal  كWoman Journal كهالعؾ المط ثعلث بق  ببف هػذبف الالمطػبف .

 .British Legion Journal(5)وحدره جمع عت مهالبة أك مالظمعت مثؿ: 
                                                           

 .(117ص)   ـ الدبف  فف الو ربر الح ف  ل جرائد كالمجفتك   بد المجبد ((1
 (.30ص) الدلبم   الخبر ف  كسعئؿ اإل فـ ((2
 .(30ص) معدوهع  خحعئحهعأدهـ  الوعربؼ بعلمج ة: معهبوهع   حوهع   ((3
 .24صالمرج  السعبؽ   ((4
 .(9-8ص)ص    ـ الدبف  المج ة الوخطبط إلحدارهع كمرا ؿ إالوعجهع ((5
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 :Book Theالكتاب  .5
بعض رجعؿ الم،وبعت كالمع كمعت كالالعشربف بالظركف إلى المجفت بع وبعرهع إ دل حكر 

  ك ػد ب،ػكف السػبب فػ  ذلػؾ (1)بوس  لبشمؿ المجػفت أبضػعال،وعب الشمكلبة  كأف معالى "ال،وب" 
 هك ا ورابهع بؿ وشعبههع مف ال،وعب ف  أالهع ط وحدر بهدؼ أك لغرض مععلجة األمكر ال علبة.

كال،وعب كفقعن لمع أكرده  عمكس ا،سفكرد هك مجمك ة مف األكراؽ المطبك ة مثبوة كمكضػك ة فػ  
 .(2)ت بهذا المحط ا ،،وب لبس د بقعن غفؼ  ك  ى هذا األسعس فإف كحؼ المجف

 :The Gazette الجازيت  .6
مف أ دـ الوعببرات الدالة   ى هذا الالشعط الح ف   بؿ  -مثؿ سعبقا –بعوبر هذا الوعببر 

ك د اسوخدـ هذا الوعببر ل دطلة   إف اسوخداما ف  هذا المجعؿ بعوبر سعبقعن لوعببر "جكرالعؿ" الفسا
 .(3)ومعمع وعربخ الح عفة الععلمبة فهع  ى  دة مجفت  كبة بعر 

،مػػع ذ،ػػر بكافػػعف ك،ػػكب الوز كمػػكت كغبرهمػػع  هػػ  هػػذه العم ػػة  -كاألحػػؿ فػػ  وعببػػر جعزبػػت
اطبطعلبػػة القدبمػػػة الوػػ  ،عالػػػت مالوشػػرة فػػػ  الثغػػكر اإلبطعلبػػػة طسػػبمع "البالد بػػػة" كمػػف هػػػذا اوخػػػذت 

بػ  بكاسػطة الهبئػعت الرسػمبة رسمبوهع أك طعبعهع الرسم  الغعلب. ،مع بقعؿ أبضع أف الجعزبت وط
 .(4)إل طعن وقعربر كوكجبهعت كمف ظعت  ف أمكر السع ة الهعمة

 :The Organاألداة  .7
، مة وسوعمؿ لوحؼ مج ة  زب سبعس   القعبة مهالبة  رابطة أك او عد أك أم مالظمة مف 

ع. أم هذا الالكع  كمثؿ هذه المجفت وكظؼ لالشر األخبعر الرسمبة لو ؾ المالظمػعت الوػ  وحػدره
الوػػ   Organأالهػػع "أدكات" وسػػوخدـ بكاسػػطة أحػػ عبهع  كهػػذا بعلضػػبط مػػع وعالبػػا ال، مػػة الفوبالبػػة 

 .(5)وعال  أداة
 :The Magazineالمجمة  .8

الفرالسبة المأخكذة مف ال، مة  magazineاطالج بزبة إلى ال، مة  magazine، مة مج ة 
لبحػؼ الحػ بفة الوػ    ـ1731 ػعـ العرببة مخزف. كوعربخبعن اسوعمؿ هػذا المحػط ا ألكؿ مػرة 

 .(6)،عف لهع ش،ؿ الجربدة كل،ف م وكاهع موالكع
                                                           

 .(27ص) أدهـ  الوعربؼ بعلمج ة: معهبوهع   حوهع  معدوهع  خحعئحهع ((1
 (.9ص)   ـ الدبف  المج ة الوخطبط إلحدارهع كمرا ؿ إالوعجهع ((2
 .(26ص) علمج ة: معهبوهع   حوهع  معدوهع  خحعئحهعأدهـ  الوعربؼ ب ((3
 .27صالمرج  السعبؽ   ((4
 (.119ص)   ـ الدبف  فف الو ربر الح ف  ل جرائد كالمجفتك   بد المجبد ((5
 (.10ص)   ـ الدبف  المج ة الوخطبط إلحدارهع كمرا ؿ إالوعجهع ((6
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الوػػ  والعكلػػت محػػط ا "المج ػػة" مػػف  بػػث ،كالهػػع كسػػب ة  المفػػعهبـهػػذه أبػػرز كبم،ػف القػػكؿ  
مف كسعئؿ اإل فـ المطبكع مف جعالب  كأداة مػف أدكات الالشػر مػف جعالػب آخػر  ،مػع ،عالػت هػذه 

 "المج ػة"ورل البع ثة أف وعببر    ،معلهع     ى المحط  عت البدب ةأبضع أبرز األلفعظ الو  وط 
الحػػػػ فبة كالع مبػػػػة سػػػػكان ،عالػػػػت الوطببقبػػػػة أك  " همػػػػع أالسػػػػب الوعببػػػػرات لفسػػػػوخدامعتالدكربػػػػة"ك

فػػ  بعػػض  الوعببػػرات كاأللفػػعظ األخػػرل بعػػضالالظربػػة  كل،ػػف هػػذا ط بعالػػ   ػػدـ جػػكاز اسػػوخداـ 
 كل،ف لبس جمبعهع. األ كاؿ
ا يمكف تصنيؼ التعريفات المختمفة لممجمة عمى أساس األركاف الرئيسية لممجمة بكجو كمف ىن

 :عمى النحك اآلتيعاـ كىي الشكؿ كالمضمكف. 
 تعريؼ المجمة مف حيث الشكؿ: . أ

وعػػرؼ دائػػرة المعػػعرؼ الفرالسػػبة ال،بػػرل المج ػػة بأالهػػع: "مطبك ػػة دكربػػة"  ببالمػػع وعرفهػػع دائػػرة 
مرب،بػػة" بأالهػػع: " مطبك ػػة وحػػدر بعالوظػػعـ كوومبػػز  الػػا الجربػػدة فػػ  معػػعرؼ ،كلكمببػػع ال دبثػػة "األ

الهػع وظهػر أسػبك بعن أك شػهربعن  ػعدةن حف عوهع أ ػؿ  ػددان كبضػمهع  إفالش،ؿ مف  بث  غػفؼ   كا 
المكسػػك ة الثقعفبػػة بأالهػػع: "مطبػػكع دكرم محػػكر أك غبػػر  هػػعوعرفببالمػػع  .(1)أك فػػ  أك ػػعت أخػػرل"

 .(2)محكر ب كم مكضك عت موالك ة"
بػػػرم الػػػد،وكر سػػػعم   زبػػػز أف المج ػػػة هػػػ  :" الشػػػرة ذات غػػػفؼ وحػػػدر دكربػػػة فػػػ   ػػػبف 

الػػد،وكر أ مػػد  سػػبف الحػػعكم بأالهػػع:  هػػعبعرفببالمػػع  .(3)و وػػكم   ػػى الك بػػعت موعػػددة مػػف المػػكاد"
 .(4)ع غفؼ بسوقؿ بخحعئحا  ف سعئر المج ة"" دد مف الحف عت المومعس،ة  بضمه

 تعريؼ المجمة مف حيث المضمكف: . ب
إضػػعفة إلػػى بعػػض الوعربفػػعت السػػعبقة الوػػ  والعكلػػت المج ػػة مػػف  بػػث الشػػ،ؿ  بقػػكؿ م ػػرر 
دائػرة معػعرؼ الجمبػ  "اإلالج بزبػة" فػ  وعربفػا ل مجػفت  عمػة بأالهػع: " مطبك ػة دكربػة أدسػـ مػعدة 
مػػػػف الحػػػػ ؼ كأ ػػػػؿ دسػػػػعمة مػػػػف ال،وػػػػب  كبم،ػػػػف أف وخحػػػػص لمكضػػػػك عت  عمػػػػة أك لمبػػػػعدبف 

 .(5)ة أك   مبة أك اجومع بة أك مهالبة"موخححة مف اطهومعمعت أدبب
إ ػػػدل الكسػػػعئؿ الهعمػػػة لفوحػػػعؿ بعلجمػػػعهبر  : "الػػػد،وكرة اجػػػفؿ خ بفػػػة أف المج ػػػةكوػػػرل 

لهػذه الدكربػة أسػبكع كأ،ثرهػع خمػس سػالكات. كوأخػذ مػف ال،وػعب  ةوحدر ف  دكربة معبالػة كأ ػؿ مػد
                                                           

 (.14-13ص)ص  شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت ((1
 (.11ص) أدهـ  الوعربؼ بعلمج ة: معهبوهع   حوهع  معدوهع  خحعئحهع ((2
 (.11ص)  كض اي  األسس الفالبة ل مج ة ((3
 (.14ص) شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت ((4
 .15-14صالمرج  السعبؽ   ((5
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فػ   ػبف  .(1)عة كسػر ة  ػدكثهعاة هذه المعدة لجكاالب ال بر  مقا كمف الح بفة والكع معدوهع كمجع
بأالهع: " مطبكع دكرم بوضمف مكضك عت كمقػعطت لعػدد مػف ال،وػعب كالم ػرربف  بعرفهع أخركف 

 ػػػد و،ػػػكف  عمػػػة أك الشػػػرة موخححػػػة وحػػػدرهع مؤسسػػػة أك جهػػػة معبالػػػة  ك ػػػد و،ػػػكف أسػػػبك بة أك 
 .(2)الحؼ شهربة أك شهربة أك ،ؿ شهربف أك فح بة )رب  سالكبة( أك الص سالكبة"

: "مطبك ػة ب ػبط بهػع بأنيػا مػف حيػث الشػكؿ كالمضػمكف ؼ الباحثة المجمػة إجرائيػان كتعر 
غػػػفؼ كر ػػػ  سػػػمبؾ  وحػػػدر بشػػػ،ؿ دكرم فػػػ  مكا بػػػد م ػػػددة كثعبوػػػة  ووضػػػمف مػػػعدة موالك ػػػة 

،وبهػػػػع م ػػػػرركف ك،وػػػػعب بهػػػػدؼ إ ػػػػفـ الجمهػػػػكر المسػػػػوهدؼ بمػػػػع بػػػػدكر كوالمبػػػػوهـ  كموخححػػػػة
 ."كوك بوهـ كوثقبفهـ كوس بوهـ

 المجمة: كتطكر اريخ نشأةتثانيان: 
إف المووبػػ  لالشػػأة المج ػػػة بػػرل أف الالعشػػربف اإلالج بػػػز  ػػد الشػػركا فػػػ   هػػد الم ،ػػة البزاببػػػث 
األكلػػى ،وبػػعن و وػػكم   ػػى  ػػدة مكضػػك عت مخو فػػة كموالك ػػة  ك،عالػػت هػػذه ال،وػػب وشػػبا المجػػفت 

"  Daniel Defoeثـ وم،ػف " داالبػؿ دبفػك  ـ.1699المعركفة البكـ إلى  د بعبد ك،عف ذلؾ  عـ 
"  ثـ حدر ف  بربطعالبع  دة  The Reviewـ مف إحدار دكربة أسمعهع "ذل ربفبك 1704 عـ 

  أمػػع أكؿ إحػػدار إالج بػػزم ب مػػؿ اسػػـ هػػذا الالػػكع مػػف الحػػ ؼ  ػػعـ (3)دكربػػعت   ػػى غػػرار ربفبػػك
فػػ  و دبػػد خحػػعئص المج ػػة كطببعػػة سػػعهـ ( The Gentlemen's Magazineـ ) 1731

( ثفثػػػة م فػػػعت موفعكوػػػة ال جػػػـ: الوقربػػػر Edward Caveمالهع مؤسسػػػهع )م وكابعوهػػػع  فقػػػد ضػػػ
  .السبعس   الوقربر اطجومع   كالوس بة

كف  الثمعالبالعت مف الفس القرف  رفت المج ة بعض الوطكر بقبعدة األمرب،ببف الذبف  م ػكا 
ـ ظهػػػر الػػػكع جدبػػػد مػػػف 1920كبعػػػد  ػػػعـ    ػػػى جع هػػػع كطالبػػػة  موخححػػػة  جمعهبربػػػة  كمثبػػػرة.

مجػػفت ومبػػز  مكمػػعن بعخوحعحػػا فػػ   سػػـ كا ػػد أك  سػػمبف مػػف الثفثبػػة ال،فسػػب،بة لػػػػ "إدكارد ال
،عبؼ"  فعالوقؿ الوخحص  بالهع مف الجمهكر إلػى المكاضػب  مػرة ثعالبػة  كظهػرت مجػفت شػهبرة 

 Reader's Digest   Time Paris Match  TVط بزاؿ معظمهع بحدر  وى البـك  مثؿ: 
Guide  Der Spiegel   L'Express  Newsweek   Fortune   Life كهػ  وخو ػؼ .

 .(4)مف  بث دكربة الحدكر  كالوسمبعت  كالك بة القران
                                                           

 (.12ص)   ـ الدبف  المج ة الوخطبط إلحدارهع كمرا ؿ إالوعجهع ((1
 (.135ص) ؿ اطوحعؿ الشأوهع كوطكرهع جعب  كسعئ ((2
 .(12ص) شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت ((3
 .(88ص) دلبك  اطوحعؿ مفعهبما الظربعوا كسعئ ا ((4
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أمػػع   ػػى حػػعبد العػػعلـ العربػػ  فقػػد شػػهد مػػبفد فػػف المج ػػة فػػ  الالحػػؼ الثػػعال  مػػف القػػرف 
 طفئػ  ال ر،ػة الف،ربػة ال دبثػة فػ  ،ػؿ مػف محػر كلبالػعف. ك ػد اوخػذتالوعس   شر  م  ظهػكر 

كالشػػػعر كالقحػػػص وخححػػػبة بغ ػػػب   بهػػػع اطهومػػػعـ بػػػعألدب المجػػػفت الحػػػعدرة آالػػػذاؾ حػػػبغة 
 .المورجمة بعإلضعفة إلى مجعطت أخرل مف الوخحص كألكاف المعرفة المخو فة

كمف المجفت األكلػى الوػ  حػدرت فػ  محػر مج ػة طببػة  رببػة وسػمى "بعسػكب الطػب" 
ـ  برئعسة و ربر رفع ة 1870الحعدرة  عـ  مج ة "ركضة المدارس"ـ  ك،ذلؾ 1865كذلؾ  عـ 

 .(1)راف  الطهطعكم
أمػػع أكؿ مطبػػكع  ربػػ  بط ػػؽ   بػػا لفػػظ مج ػػة ف،عالػػت "الطببػػب" الوػػ  أحػػدرهع فػػ  ببػػركت 

 .(2)كالد،وكر خ بؿ سععدة عرة زلزؿم  ،ؿ مف الد،وكر بشـ الشبخ ابراهبـ البعزج  1884 عـ 
ضػ  أبضػعن ظهػكر  ػدد مػف المجػفت األدببػة كشهدت لبالعف ف  الالحؼ الثعال  مف القرف المع

البشػػبر لابػػعن كالع مبػػة الممعث ػػة لو ػػؾ المجػػفت الوػػ   رفوهػػع محػػر  ك،ػػعف أهػػـ هػػذه المجػػفت: 
   المشػػػػرؽ لابػػػػعن البسػػػػك ببفـ1877  لسػػػػعف ال ػػػػعؿـ 1870  الجالػػػػعفـ1870 ػػػػعـ  البسػػػػك ببف

 .ـ1898
فػ  الفوػػرة الوػ  اموػػدت مػع بػػبف  ال قبقػػ  الػذم  عشػػوا المجػفت العرببػػة ف،ػعف اطزدهػعرأمػع 

ال رببف الععلمبوبف  خعحة فبمع بوع ؽ بعلمجفت السبعسػبة كاألدببػة كالثقعفبػة المالك ػة  ك،ػعف مػف 
  ـ1924  المحكرـ1921 أبرز المجفت السبعسبة الو   رفوهع محر ف  و ؾ الفورة: ال،ش،كؿ

ة كالثقعفبػػة ف،عالػػت: أبكلػػك . أمػػع أهػػـ المجػػفت األدببػػـ1934آخػػر سػػع ة   ـ1925 ركز البكسػػؼ
ف  هػذه الفوػرة  ػددان  ف رفت لبالعف   بف  ـ.1939ـ  الثقعفة 1933ـ  الرسعلة  عـ 1932 عـ 

 .(3)مف المجفت أهمهع: المرأة الجدبدة  مالبرفع  ال،شعؼ  الجمهكر  األدبب
ـ 1905  ى حعبد الح عفة ف  ف سػطبف فقػد حػدر أكؿ  ػدد لمج ػة م،وكبػة فبهػع  ػعـ ك 
الج بزبػة ك،عالػت وحػدر مػرة سسوهع مج ػة حػهبكف اإلأبعالكاف " بع،كرة جبؿ حهبكف" الو  ك،عالت 

كا دة كبعل غة العرببة  ك د  رفوهع الهبئة المخوحػة بأالهػع مج ػة أدببػة   مبػة و،وػب بعلبػد كمػف ثػـ 
 وطب    ى الجفوبف.

                                                           

 (.106ص) أبك  رجة  دراسعت ف  الح عفة كاإل فـ ((1
 .(12ص) شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت ((2
 (.107-106صص ة كاإل فـ )أبك  رجة  دراسعت ف  الح عف ((3
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ع   ك،عالػػػت خطبػػػة ب ررهػػػا ػػػدادهع بكاسػػػطة الطػػػفب كأسػػػعوذوهـكالشػػػرت هػػػذه المج ػػػة أكلػػػى 
طػػفب الحػػؼ األ  ػػى فػػ  مدرسػػة " لبشػػكؼ جكبػػت" كالوػػ  ،عالػػت و ػػت إدارة مؤسسػػة وبشػػبربة  

 ك،عالت المدرسة وعرؼ بعسـ "مدرسة حهبكف".
حػػػدار المج ػػػة بمسػػػع دة الحػػػؼ 1905كفػػػ   ػػػعـ  ـ وػػػكلى األسػػػوعذ وكفبػػػؽ زببػػػؽ و ربػػػر كا 

مػػف أف هػػذه  ـ وػػكلى المهمػػة إلبػػعس مرمػػكرة  كبػػرغـ1907الخػػعمس بعلمدرسػػة  كمػػف ثػػـ فػػ   ػػعـ 
 .(1)المج ة مدرسبة كخطبة إط أالهع ،عالت معالبة بعلقضعبع الدكلبة  ثـ وفهع إحدار مج ة الور  

 :(2)، تمثمت في اآلتيفي العالـ العربي ساىمت في تطكر كازدىار المجمة كىناؾ عكامؿ
الموف قػػػة  مثػػػػؿ: زبػػػػعدة  ػػػدد السػػػػ،عف  كاوسػػػعع مسػػػػع عت المػػػػدف   اطجومع بػػػػةالوغبػػػرات  .1

 وشعر الوع بـ.كاال
الوغبػرات الو،الكلكجبػػة سػػكان الخعحػة بػػعلوطكرات الطبع بػػة أك بكسػعئؿ الالقػػؿ كالبربػػد  مثػػؿ:  .2

و سػػػبف مسػػػوكل الطبع ػػػة كوطػػػكر الظػػػعـ البربػػػد كاالخفػػػعض و، فوػػػا  كو سػػػبف كسػػػعئؿ الالقػػػؿ 
 كوعددهع.

 كأبضعن والكع كوعدد  ضعبع المجوم . .3
ى أف المجػػفت األكلػػى ظهػػرت ،كسػػب ة إلػػبشػػبر وػػعربخ المج ػػة فػػ  العػػعلـ  كبم،ػػف القػػكؿ أف

ل وعببر السبعس   فقد ،عالت مج ة ربفبك كالمجفت الو  أ قبوهع مجفت سبعسبة ف  المقعـ األكؿ 
وسػػوهدؼ الوػػأثبر فػػ  معوقػػدات كآران القػػران السبعسػػبة. ،مػػع ،عالػػت كسػػب ة ل وسػػ بة بمػػع وضػػمالوا مػػف 

لػػػى ل مج ػػػة فػػػ  الوع بػػػؽ السبعسػػػ  مقػػػعطت فػػػ  األدب كاألخػػػفؽ  كبػػػذلؾ و ػػػددت الكظػػػعئؼ األك 
 .(3)كالوس بة. ك د ظ ت هعوعف الكظبفوعف همع األسعس ل عدبد مف المجفت  وى البكـ

  الجريدةبينيا كبيف الفرؽ ك  : كظائؼ المجمةنيالمطمب الثا
 كظائؼ المجمةأكالن: 

  كذلػػؾ لقػػد أدت المجػػفت دكران مهمػػعن مػػف خػػفؿ وعػػدد كظعئفهػػع فػػ  الوػػأثبر   ػػى الػػرأم العػػعـ
 ف طربػؽ مػع وقدمػا مػف مكضػك عت مدركسػة  مد مػة بعلدراسػة كالب ػث كاطسوقحػعن ألف لػدبهع 
الك ػػػػت ال،ػػػػعف  الػػػػذم وسػػػػوطب  أف وسػػػػوثمره فػػػػ  مععلجػػػػة المكضػػػػك عت اطجومع بػػػػة كاط وحػػػػعدبة 

                                                           

 (.92-91صص ( الجزن األكؿ )1976 -1876س بمعف  وعربخ الح عفة الف سطبالبة ) ((1
 (.104-103صص الحر  مقدمة ف  اطوحعؿ الجمعهبرم: المداخؿ كالكسعئؿ ) ((2
 .105صالمرج  السعبؽ  الحر   ((3
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كالسبعسبة  خبران مف الح عفة البكمبة  كذلػؾ ب ،ػـ أف هػذه الوقػعربر أك ػ  فػ  الفػس القػعرئ كذات 
 . (1)أبقى مف العالعكبف أك ل البذ أك األخبعر المحكرة الو  والشرهع الح ؼ )الجرائد( البكمبةأثر 

 :(2)تيةكيمكف أف نكجز بعض الكظائؼ التي تقـك بيا المجمة في المجتمع في النقاط اآل
 وشعرؾ المج ة الجربدة ف  الد كة لإلحف عت السبعسبة كاطجومع بة ف  المجوم . .1
فسبر األ داث كالمسعئؿ الععمة فقط كل،الهػع وضػ  هػذه األ ػداث فػ  أبععدهػع ط وقكـ المج ة بو .2

الكطالبة ،ذلؾ  إذ االهع وع،س الطعب  القكم  كربمػع ،عالػت المجػفت م،م ػة ط مالعفسػة لكسػعئؿ 
 اإل فـ األخرل ف  هذا المجعؿ.

س  وسػع د المج ػة   ػى وػد بـ اطوجعهػعت الكطالبػة مػف أجػؿ و،ػكبف المجومػ  الػكطال  الموجػعال .3
،مػع وعمػػؿ المج ػػة   ػى وػػد بـ الػػركابط الثقعفبػػة بػبف القػػران كذلػػؾ ألف القػعرئ  ػػبف بقػػرأ المج ػػة 

 فهك بقدر أف هالعؾ  ران آخربف لالفس المج ة.
بعػػػد -زكدت المج ػػة المحػػػكرة المفبػػبف بكسػػػب ة رخبحػػػة ل وسػػ بة  كا و ػػػت المج ػػة خحكحػػػعن  .4

ت الح فبة فضف  ف الحكر ا و ت ف  ا وكائهع   ى المقعطت الموالك ة كاألخبعر كالو قبقع
  عدات القرانة م،عف ال،وعب بعلالسبة ل ،ثبربف.

المج ػػة مع ػػـ ل جمهػػكر فػػ  مبراثػػا الثقػػعف  كال ضػػعرم فهػػ  وحػػؿ بمقعطوهػػع  كأخبعرهػػع الجبػػؿ  .5
ال عضػػر بعلجبػػؿ الػػذم سػػبقا  كالمج ػػة و ػػبط خزائالهػػع بإالجػػعزات الشػػعكب األخػػرل كحػػفعوهـ  

  ،مع وذ،ر المج ة  عدة مراجععت  ف ال،وب ال دبثػة الوػ  حػدرت ك ححهـ كأالمعط  بعوهـ
أك البذة حغبرة  الهػع  ك،ػذلؾ  ػف المسػر بعت أك "األفػفـ" كاألسػطكاالعت "المكسػبقبة" أم أالهػع 

 و ث القعرئ   ى أف ب،وشؼ كبوقحى محعدر أخرل مف المع كمعت. 
ووقػعرب ،ثبػران مػ  كظػعئؼ    أف الكظػعئؼ الوػ  وؤدبهػع المج ػةككفقان لما سبؽ ترل الباحثػة

الجربدة  كالكسعئؿ المطبك ة بحفة  عمة  كل،ػف بظػؿ الوفػعكت فػ  و قبػؽ هػذه الكظػعئؼ مروبطػعن 
 إلى  د بعبد بدكربة إحدار المج ة  كمسوكل وخحص م وكاهع ك رائهع.

 ثانيان: الفرؽ بيف المجمة كالجريدة
ألف فػكارؽ جعمعػة معالعػة ببالهمػع   والقسـ الحػ ؼ إلػى جرائػد كمجػفت  كط بم،ػف اطد ػعن بكجػكد
 الالك بف بشور،عف ف  العدبد مف السمعت المومعث ة  كمف أهمهع:

إالهمع دكربوعف أم وومبزاف بػعلعالكاف الكا ػد الػذم بػالظـ جمبػ  األ ػداد كبػعلر ـ المس سػؿ الػذم  .1
 بس ـ العدد إلى الذم ب با. كبعالوظعـ مك د الحدكر سكان ،عف ذلؾ بكمبعن ،مػع هػك الشػأف فػ 

                                                           

 .(22ص)  كض اي  األسس الفالبة ل مج ة ((1
 .(47-46صة )ص علجمعهبر ببف اط فـ كالوطكب  كالوالمببدر  اطوحعؿ ب ((2
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أغ ب الجرائد أك أسبك بعن أك شهربعن أك فح بع أك سالكبعن  ،مع هك الشأف ف  األ،ثر األ ـ مف 
 . (1)المجفت. ثـ هالعؾ أخبرا   ى  دك كجكد  د بقؼ  الده حدكر أم مالهمع

إالهمػػػع مطبك وػػػعف  كهػػػذا بعالػػػ  إخػػػراج ،ػػػؿ مػػػع هػػػك غبػػػر مطبػػػكع بعبػػػدان  ػػػف مفهػػػكـ الجربػػػدة  .2
 بػػؿ ا،وشػػعؼ المطبعػػة أك بعػػد ا،وشػػعفهع. كهػػذا المفهػػـك بقػػـك كالمج ػػة  سػػكان مػػع ظهػػر مالهػػع 

  ػػػػى  حػػػػر احػػػػطفح )حػػػػ عفة(   ػػػػى الػػػػدكربعت المطبك ػػػػة فقػػػػط  أم الوػػػػ  ظهػػػػرت بعػػػػد 
 . (2)ا،وشعؼ المطبعة ف  مالوحؼ القرف الخعمس  شر

مفهػػـك الحػػ عفة الػػذم أخػػذ بجمػػ  بػػبف المجػػفت كالجرائػػد فػػ   أف كيػػرل غػػازم عػػكض اهلل
ف ،عالت غبر جعمعة ،ثرهع ا ورابع مف المفهكـ  ظ ت هالعؾ ببعض الخحعئص  كأ عض الفكارؽ كا 

عػػػة وبػػػبف خحػػػعئص ،ػػػؿ مالهمػػػع  كل،ػػػف ببقػػػى ،ػػػؿ شػػػ ن مهػػػـ لػػػـ بخو ػػػؼ   بػػػا الدارسػػػكف أك العم
  (3)البع ثكف ف    ػـ الحػ عفة: كهػك إف ل،ػؿ مػف المج ػة كالجربػدة شخحػبة ومبزهػع  ػف األخػرل

 :(4)ما يأتينيما الفكارؽ كاالختالفات بي ىذه أىـ كمف
اخوفؼ الش،ؿ كال جـ الػذم وحػدر فبػا الجربػدة  ػف المج ػة  فببالمػع الجػد الجربػدة  بػعرة  ػف  .1

حػف ة  الجػد أف  18-16طبعت لعدد مف الحف عت ،ببرة المسع ة  كوب غ فػ  الموكسػط مػف 
المج ة وحؿ حف عوهع إلى مع بزبد مف المعئة حف ة ف  ،ثبر مف األ بعف  كبمقػعس أحػغر 

 عس الجربدة  كذات غفؼ بضـ هذه الحف عت.مف مق
اخوفؼ دكربة اإلحػدار  فعإلحػدار المعوػعد ل جربػدة هػك اإلحػدار البػكم  مػ  كجػكد األ ػداد  .2

األسبك بة مف الجرائد البكمبة  ك،ذلؾ الق بؿ مف الجرائد األسػبك بة  ببالمػع المعوػعد فػ  المج ػة 
السػػػبة ل مجػػػفت الموخححػػػة إلػػػى اإلحػػػدار األسػػػبك    كلػػػبس أ ػػػؿ مػػػف ذلػػػؾ  ك ػػػد وزبػػػد بعل

 اإلحدار الشهرم  ك،ؿ شهربف   كرب  سالكم  كالحؼ سالكم  كسالكم.
وسػػوخدـ الجربػػدة كالمج ػػة الفػػس الفالػػكف الو ربربػػة أك ال،وعبػػة الحػػ فبة  كل،ػػف الخبػػر الحػػ ف   .3

بظػػؿ أ ػػد الفالػػكف األسعسػػبة فػػ  الجربػػدة كخعحػػة البكمبػػة  ببالمػػع بوراجػػ  الخبػػر الحػػ ف  فػػ  
ط وسوطب  مالعفسة الجربدة فػ  هػذا المجػعؿ  سػكل فػ  مجػعطت م ػدكدة وػروبط المج ة   بث 

 بعلوخحص ف  ،ثبر مف األ كاؿ أك وقدبـ وفعحبؿ جدبدة أك مبزة لالفس األخبعر وقرببعن.

                                                           

 .(13-12ص)ص   كض اي  األسس الفالبة ل مج ة ((1
 (.172ص) ابك زبد  مدخؿ إلى الح عفة( (2
 (.14 -13صص  كض اي  األسس الفالبة ل مج ة ) ((3
 (.19-18صص ربب   فف الخبر الح ف  ) ((4
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وسما العم بة اإلالوعجبة ل مج ة كالك بة الكرؽ بعسػوخداـ األلػكاف أ،ثػر مػف الجربػدة خعحػة  أف  .4
ة الحػػ فبة  كوػػدخؿ ضػػمف األدكات الرئبسػػبة فػػ  و قبػػؽ كظعئفهػػع  المج ػػة وهػػوـ ،ثبػػران بعلحػػكر 

 بجعالب الرسكـ كال،عرب،عوبر الذم بعوبر اسوخدامهع م دكدان ف  الجربدة.
مػف م ػررم الحػ بفة  كذلػؾ لومػوعهـ بهػعمش أك  ان المج ة لهع م رربف أ،ثر أالعة كأ مؽ وف،بػر  .5

ره الحػػ ؼ خػػفؿ هػػذه الفوػػرة  موسػػ  زمالػػ  أ،بػػر )أسػػبكع   ػػى األ ػػؿ( لفطػػفع   ػػى مػػع والشػػ
كاطسػػومعع إلػػى مخو ػػػؼ ردكد األفعػػعؿ  بػػػر كسػػعئؿ اطوحػػػعؿ األخػػرل  بػػػؿ مععلجػػة األ ػػػداث 

 . (1)مععلجة مو،عم ة كشعم ة ف  معظـ األك عت

 "تصنيفاتيا" أنكاع المجالت: ثالثالالمطمب 
فػي  تصػنيفيا يمكػفأنػو  يرل "محمكد عمـ الديف" حيث  وحالبفعت  دبدة ألالكاع المجفتهالعؾ 

 :(2)أنكاع رئيسية أربعة كىي
 General Magazinesالمجفت الععمة  .1
 News Magazines المجفت اإلخبعربة .2
 Specialized Magazinesالمجفت الموخححة .3
 Digest Magazinesالمجفت الم خحة أك المهضكمة  .4

 :(3)إجالؿ خميفة" المجالت باألنكاع اآلتيةد. " تفي حيف حدد
 General Affaires Magazinesعمة المجفت الع -
 News Magazines المجفت اإلخبعربة  -
 Political Magazines المجفت السبعسبة  -
 Quality Magazines المجفت ذات المسوكل الرفب   -
  Family Magazines مجفت األسرة -
 Women's Magazines المجفت الالسعئبة  -
  Children's Magazines مجفت األطفعؿ -
 Teenager Magazinesت المراهقبف مجف -
 Men Magazinesمجفت الرجعؿ  -

                                                           

فـ: دراسػػػة و  ب بػػػة معمقػػػة كشػػػعم ة ل مفػػػعهبـ كالالظربػػػعت اإل فمبػػػة ز،ػػػعر  مػػػدخؿ إلػػػى   ػػػـ اطوحػػػعؿ كاإل ػػػ ((1
 (.100)ص
 .(105ص) أبك  رجة  دراسعت ف  الح عفة كاإل فـ ((2
 .(31ص) الدلبم   الخبر ف  كسعئؿ اإل فـ ((3
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 Pictorial Magazinesالمجفت المحكرة  -
 Digest Magazinesمجفت الم خحعت  -
 Specialists Magazinesالمجفت الموخححة  -

أف  سػػػالبف   إط كردت فػػػ  السػػػعبؽة ل مجػػػفت كالوػػػ  ك  ػػػى الػػػرغـ مػػػف الوحػػػالبفعت العدبػػػد
لعػعلـ المج ػػة  بوحػؿ بػعلالكا   الالظربػػة جدبػػدان ل مجػفت فبػا جكاالػػب إبجعببػة  وحػالبفعن شػفبؽ جػعن ب

كالوطببقبػػػة  دكف إغفػػػعؿ أك وجعهػػػؿ اإلبجعببػػػعت كالوحػػػالبفعت األخػػػرل  كهػػػذاف الوحػػػالبفعف بوبعػػػعف 
  كالوػػ  وحػػالؼ المجػػفت إلػػى أالػػكاع مػػف  بػػث الطػػعب  العػػعـ األكلػػى مدرسػػة الشػػكؿمدرسػػوبف: 

 كالوحالب  كالقران كالك ؼ كالفئة العمربة.كالووعب  الزمال  كال جـ 
الوحػػالبؼ الػػذم بوالػػعكؿ المجػػفت   ػػى أسػػعس مػػع ووضػػمالا مػػف   كهػػك الثانيػػة مدرسػػة المضػػمكف

معدة  كمع و وكبا مف أالمعط و ربربة كمع و م ا حف عوهع مف الغفؼ األكؿ إلى الغفؼ الخ ف  
 :لتفصيؿكسيتـ تناكؿ ىاتيف المدرستيف بشيء مف ا .(1)مف أطر فالبة

 أكالن: تصنيؼ المجالت كفقان لمشكؿ:
كهك الوحالبؼ الذم بوالعكؿ المداخؿ فقط كط بوعمؽ ف  الخحعئص أك األبععد  بؿ بقػؼ 
 الػػد  ػػد اإلشػػعرة إلػػى أبػػرز المعػػعلـ الوػػ  وحػػالؼ المجػػفت كهػػك بوالػػعكؿ فػػ  مجم ػػا الطػػعب  العػػعـ 

وكسػػػػطة  ،ببػػػػرة   مف ػػػػة(    ال جػػػػـ )حػػػػغبرة  مل جم ػػػػة ) عمػػػػة أك موخححػػػػة( الووػػػػعب  الزمالػػػػ 
الوحالب  )مطبك ػة  مخطكطػة  محػكرة(   رائهػع )جمعهبربػة  الحػؼ جمعهبربػة  م ػدكدة القػران(  
،ػػذلؾ مػػف  بػػث محػػدرهع ) ،كمبػػة  غبػػر  ،كمبػػة  وعبعػػة لألفػػراد(  مك فهػػع )مؤبػػدة  مععرضػػة  

 .(2)م عبدة(  الفئة العمربة الو  ووكجا إلبهع )أطفعؿ  شبعب  ،بعر  مشور،ة(
 انيان: تصنيؼ المجالت كفقان لممضمكف:ث

كهك الوحالبؼ الععـ الشمكل  الذم ب وكم ف  دائروا ك دكده   ى أ،ثر مف وقسػبـ  كبوبػ  
بػػدكره إلػػى  ػػدة أالػػكاع ،ػػؿ مالهػػع أ،ثػػر مػػف الػػكع مػػف أالػػكاع المجػػفت أك الػػدكربعت كبوفػػرع بعضػػهع 

  :قسـ إلى، فإف المجالت تن(3)فر بة أخرم  ككفقعن لهذا الوحالبؼ المكضك  

                                                           

 (.26ص) شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت ((1
 المرج  السعبؽ. ((2
 المرج  السعبؽ الفسا. ((3
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 : General Magazinesالمجالت العامة  .1
كبط ػػؽ   بهػػع المجػػفت الععمػػة أك المجػػفت الجمعهبربػػة أك مجػػفت المسػػوه ؾ أك مجػػفت 

  مجفت اطهومعـ الععـ أك مجفت اطهومعـ الموالكع  أك مجفت (1)المالك عت أك موعددة المفببف
المجػػفت بػػأهـ الخحػػعئص الممبػػزة لهػػع ال،ػػـ كهػػذه األسػػمعن ووحػػؿ  ػػف  ػػرب بػػأبرز حػػفعت هػػذه 

 :(2)كالو  وومثؿ ف 
إالهع مف  بث المعدة الو ربربة و،كف أ،ثرهع والك ػعن  كمػف ثػـ ووضػمف أغ ػب مػكاد المجػفت  .أ 

 )و قبقعت ح فبة  أ عدبث  مكضك عت إخبعربة  مقعطت  أبكاب(.
 ف.ه  أ،ثرهع اهومعمع بعالحر الف،رة الجدبدة الموح ة بهذه المكاد أك الفالك  .ب 
 ه  أ،ثر اهومعمع بعلمعدة الو ربربة الجذابة كالمشك ة. .ج 
،مػع وهػوـ بمػػع بط ػؽ   بػا "،ػػـ" ،ببػر مػف الجمهػػكر كمػف ثػـ فعهومعمهػػع بمشػ،فت المجومػػ   .د 

 كاضا ف  مكادهع الو ربربة.
بعوبػػػر  الحػػػر الحػػػكرة ب،عفػػػة أالكا هػػػع كأشػػػ،علهع هػػػك العالحػػػر األسعسػػػ  الػػػذم وقػػػـك   بػػػا  .ق 

 شخحبوهع.
 أغ بهع وحدر  ف مؤسسة ح فبة ،برل  كمف أمث وهػع هػذه المجػفت: كهذه المجفت ف  .ك 

Leslie's   كharper's weekly. collier's كLife Look كThe people  
األلمعالبػػة الغرببػػة كالمحػػكر كآخػػر سػػع ة  Sternالفرالسػػبة ك Paris Matchاألمرب،بػػة ك

 .(3)كأ،وكبر المحربة
 :Special Interest Magazinesمجالت التخصص العاـ أك االىتماـ الخاص  .2

الالك بػػة الثعالبػػة مػػف هػػذا الوحػػالبؼ  أط ػػؽ   بهػػع الػػبعض "المجػػفت الموخححػػة"   بػػث 
أخػػدت الحػػػ عفة ال دبثػػة العرببػػػة كالععلمبػػة ووجػػػا إلػػى الوخحػػػص بػػؿ اطوجػػػعه إلػػى الوعددبػػػة فػػػ  
الوخحػػص  فخػػرج مالهػػع المجػػفت ذات الوخحػػص العػػعـ كالوخحػػص الػػد بؽ  كلػػـ وعػػد المجػػفت 
الععمػػػة مالوشػػػرة ،مػػػع ،ػػػعف فػػػ  المعضػػػ   بػػػؿ أخػػػذت وال سػػػر شػػػبئعن فشػػػبئعن ك ػػػؿ م  هػػػع المجػػػفت 

  كوػػػكزع هػػػذه المجػػػفت وكزبعػػػعن  عمػػػع ،ببػػػران رغػػػـ أالهػػػع ور،ػػػز   ػػػى (4)الموخححػػػة الععمػػػة كالد بقػػػة
 .(5)مكضك عت موخححة كاهومعمعت خعحة ل قران

                                                           

 .(15ص)   ـ الدبف  المج ة الوخطبط إلحدارهع كمرا ؿ إالوعجهع ((1
 (.27-26ص)ص  شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت ((2
 (.19ص)  كض اي  األسس الفالبة ل مج ة ((3
 (.28ص) شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت ((4
 .(111ص) الحر  مقدمة ف  اطوحعؿ الجمعهبرم المدخؿ كالكسعئؿ ((5
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  كالكظبفة الو  وؤدبهع  ف طربػؽ  دماكووعدد أالكاع هذه المجفت بوعدد أالكاع الجمهكر الذم وخ
 .(1)المضمكف الموخحص الذم و م ا

  ك ػػكار The Ladies Homeكمػػف هػػذه المجػػفت "المجػػفت الخعحػػة بػػعلمرأة" مثػػؿ: 
 Boy's Lifeاألمرب،بػػػة كمالهػػػع مجػػػفت الشػػػبعب مثػػػؿ:  Family Circleالمحػػػربة  كمج ػػػة 

 .(2)األمرب،بة
 "الفبحػػػػؿ"ال،كبوبػػػػة  ك "العربػػػػ "لثقعفبػػػػة مثػػػػؿ: مج ػػػػة ك،ػػػػذلؾ المجػػػػفت الع مبػػػػة كاألدببػػػػة كا

األمرب،بػػة  كبعضػػهع مجػػفت " Saturday Review "المحػػربة  كمج ػػة "الهػػفؿ"السػػعكدبة  ك
 كالمج ة الزرا بة المحربة.  "Farm Journal"ل مزار بف مثؿ: مج ة 

ت ذات كهالػػػػعؾ الموخححػػػػة فػػػػ  ال،مببػػػػكور كالوػػػػ  بػػػػدأ ظهكرهػػػػع فػػػػ  الثمعالبالػػػػعت ،ػػػػذلؾ المجػػػػف
الوخحػػص الػػد بؽ فػػ  ،عفػػة المجػػفت كالوػػ  وخعطػػب شػػرائا جمعهبربػػة موخححػػة مثػػؿ: مج ػػة 

 .(3)السبعسة الدكلبة المحربة
 :(4)كمف أىـ المعالـ التي تميز ىذه النكعية مف المجالت

أف و،كف لهع شخحبة ثعبوة ك عئمة كممبزة كمروبطة ف  ذهف القعرئ  فػ  الك ػت إالهع و عكؿ  .أ 
 ال،عم ة   ى مكضكع وخححا أك اهومعما.الفسا الم عفظة 

م عكلة و قبؽ مسوكل ح ف  ط بقؿ  ف مسوكل المجفت الععمػة أف،ػعرا كو ربػران كوحػكبران  .ب 
خراجعن كطبع ة إف لـ بزد ف  ،ثبر مف األ بعف.  كا 

 وقدبـ ،ؿ مع هك جدبد ف  مجعؿ اهومعمعوهع كالذم لـ بسبقهع با الح ؼ البكمبة. .ج 
 هومعمعت القران الذبف وعكدكا شرائهع كاسوقطعب القران الجدد.م عكلة و ببة  عجعت كا .د 
اطوجػػعه بأف،عرهػػع إلػػى هػػذا الوخحػػص العػػعـ بمجعطوػػا كمكضػػك عوا الموفر ػػة  ػػف المكضػػكع  .ق 

 األسعس  )سبعسبة    ـ  ا وحعد  ثقعفة  عمة  المرأة  الطفؿ(.
لجدبػػػدة غبػػػر أف وع،ػػػس هػػػذه األف،ػػػعر مكاهػػػب م رربهػػػع كخعحػػػة فػػػ  ب ػػػثهـ كران األف،ػػػعر ا .ك 

 المطرك ة مسبقعن أك والعكلهع مف زكابع جدبدة.
اط ومػػػػعد   ػػػػى أالمػػػػعط كفالػػػػكف و ربػػػػر المج ػػػػة الموفقػػػػة مػػػػ  الك بوهػػػػع  كوخضػػػػ  هػػػػذه الفالػػػػكف  .ز 

 الح فبة لموط بعت معدوهع ب بث ومثؿ الالمط المالعسب ل الشر كاألس كب األمثؿ لا.

                                                           

 (.16ص)   ـ الدبف  المج ة الوخطبط إلحدارهع كمرا ؿ إالوعجهع ((1
 (.28ص) شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت ((2
 .29ص المرج  السعبؽ  ((3
 .30 -29المرج  السعبؽ الفسا  ص ص ((4
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كالمكضػػػػك عت كالوكجهػػػػعت  مػػػػف  ػػػػدد آلخػػػػر  بػػػػبف األالمػػػػعط كاألسػػػػعلبباطوجػػػػعه إلػػػػى الوالػػػػكع  .ح 
كالشخحػػبعت  كبػػبف الم  ػػ  كالخػػعرج   بػػبف مػػع بجػػذب القػػعرئ الجدبػػد كالقػػدبـ كمػػع بوحػػؿ 

.  بعلمععحر كالجدبد  بؿ ،ؿ مع بوحؿ بعلوالكع ف  األغ فة كاأللكاف كالحكر كالرسـك
بخػؿ اسوخداـ ال غة السه ة الو  و فظ مععلـ مجعلهع كمع بروبط بهع مف ألفعظ موداكلة بمػع ط  .ط 

 بعألس كب الح ف .
اهومعمهػػػػػع بالشػػػػػر اإل فالػػػػػعت كالقػػػػػؿ أخبػػػػػعر السػػػػػ   كالخػػػػػدمعت إلػػػػػى المسػػػػػوه ؾ مثػػػػػؿ مج ػػػػػة  .م 

Consumer Magazine (1). 
 .(2)اهومعمهع بعلمع كمعت الد بقة كال دبثة الو  بحعب ال حكؿ   بهع مف محعدر أخرل .ؾ 
 :Intellectual Magazines مجالت الصفكة .3

و  وسمى "مجفت اطهومعـ ال،بف " كو،كف ذات مسوكل رفب  كه  الالك بة مف المجفت ال
 .(3)كأ،ثر المجفت أدان لكظعئفهع كخعحة مف زكابع و،كبف الرأم الععـ كالك بوا كوطكبره

كوومبػػز بػػعلوكزب  الم ػػدكد كووشػػعبا مػػ  مجػػفت الػػرأم كل،الهػػع فػػ  العػػعدة و،ػػكف لهػػع طبعػػعت ،ثبفػػة 
،مع أالهع وكثر ف   عدرة الرأم ك عدرة الوغببػر كالوػأثبر كوسوهدؼ الكحكؿ إلى جمهكر أ،ثر ثقعفة  

 The Newكمج ػػة   Commentaryمج ػػة  كمثػػعؿ هػػذا الالػػكع مػػف المجػػفت: فػػ  المجومػػ .
Leader كمج ة  American Scholar(4). 

 كىذه المجالت نفسيا أكثر مف نكعية، كيطرح بعض النماذج المتمثمة في:
 :Religious Magazines المجالت الدينية . أ

كمػع ل ػؽ بهػع مػف وعػدد كوطػكر فػ  كه  مف أبرز اإلحدارات ف  مجػعؿ الحػ عفة الععمػة 
اإلالوعج كاإلخػراج الحػ ف  كاروفع هػع فػ  الوكزبػ  مثػؿ: مالبػر اإلسػفـ  كاألزهػر الوك بػد  الػد كة  

 .(5)اط وحعـ  المس مكف  لكان اإلسفـ

                                                           

براهبـ  دراسعت إ فمبة: الجزن الراب  )ص(1  (.129( م مد  كالشالكف  كا 
 .130صالمرج  السعبؽ  ( (2
 (.30( شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت )ص(3
 (.112ص) الحر  مقدمة ف  اطوحعؿ الجمعهبرم المدخؿ كالكسعئؿ ((4
 (.30ص) شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت ((5
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 :Political Magazines المجالت السياسية . ب
ب   بهػػػػع الطػػػػعب  السبعسػػػػ   كالوػػػػ  بغ ػػػػب   ػػػػى مكادهػػػػع المقػػػػعطت الععمػػػػة الوػػػػ  بغ ػػػػ كهػػػػ 

كالو  ب بة كالوفسبربة كاإلخبعربة مثؿ: مج ة السبعسة الدكلبة  مج ة ال،راسػعت اطسػوراوبجبة  مج ػة 
 .Saturday Review(1)  مج ة Politics Todayالدبمقراطبة  مج ة أ،وكبر  مج ة 

 :News Magazinesالمجالت اإلخبارية  . ت
وضبؼ  مقعن وفسبربعن ط لو خبص األخبعر كوقدبـ خ فبة حممت هذه الالك بة مف المجفت 

ث والشػر مػكاد  ػف المكا ػؼ اإلخبعربػة  كوف ػص الشخحػبعت بوعح لمعظـ الجرائد وقدبـ مث ػا   بػ
 .(2)المذ،كرة ف   العكبف األخبعر  كوالع ش الوبعرات ف  مخو ؼ المجعطت

ة أف المجػػفت اإلخبعربػػة أ ػػرب أالػػكاع المجػػفت إلػػى الجرائػػد كبعوبػػر بعػػض أسػػعوذة الحػػ عف
كه  ووسـ بم عفظوهع   ى  الحر ال علبة   ف طربؽ الموعبعة الموعمقة لألخبعر  كأهـ مع بمبػز 

 :(3)أس كبهع
 فأخبعر األسبكع والشر م،ثفة ، هع ف  حف عت   ب ة ، مع أم،ف ذلؾ. اإليجاز: -
   كبوـ و،كبف الخبر بأس كب شدبد الجعذببة. بث بوـ مزج الرأم بعل قبقة الذاتية: -

الوػػػ  وعػػػد أ،ثػػػر  Timeكأ ػػػدـ المجػػػفت اإلخبعربػػػة فػػػ  العػػػعلـ كأ،ثرهػػػع وكزبعػػػع هػػػ  مج ػػػة 
 News Wlek  U.S  ك Der Spigelالمجػفت وػأثبران فػ  الكطبػعت المو ػدة األمرب،بػة  و بهػع 

News and World Report األلمعالبػة الغرببػة  كاؿ Timpo كالهالدبػة ،بة  الور،بػة  الم،سػب
Look كال،بالبة  Reporter(4)  كمج ة الجبؿ الجدبد  الخبر  ال كادث. 
 :Culture Magazinesالمجالت الثقافية  . ث

كهػػ  الوػػ  وهػػوـ فػػ  مكادهػػع بجعالػػب الثقعفػػة بمفهكمهػػع الشػػعمؿ  كهػػ  وقػػكـ بػػدكر  ػػكم فػػ  
رجا ك ػد خضػعت لوطػكر الو،الكلكجبػع إرسعن د عئـ الثقعفة العرببة لقرائهع داخؿ الكطف العرب  كخع

 .(5)الذم اهوـ بحالع ة الح عفة ممع طكر ف   م بعت إالوعجهع كش، هع كمضمكالهع
 مجالت االىتماـ المكضكعي )المجالت النكعية(: .4

كه  و ؾ الالك بة الو  بقبؿ   بع القران بدرجعت موفعكوة   بث بجػد القػعرئ فبهػع مػع بب ػث 
درجػة  بػة مػف المجػفت بوموعػكف بدرجػة مػف الػك   إلػى جعالػب  الا أك ب س با  ك ران هػذه الالك 

                                                           

 (.31)ص شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت ((1
 (.326ص) آج   اطوحعؿ الجمعهبرمك  أكلتك  إمرم ((2
 (.20ص)  كض اي  األسس الفالبة ل مج ة ((3
 (.17ص)   ـ الدبف  المج ة الوخطبط إلحدارهع كمرا ؿ إالوعجهع ((4
 (.31شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت )ص ((5
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ممعث ػػة مػػف الثقعفػػة الموالك ػػة  ،مػػع إف بعػػض  ػػران هػػذه الالك بػػة مػػف الموخححػػبف ،هػػؿ فػػ  مجعلػػا 
ل،الػػا  ػػبف بطػػعل  هػػذه المجػػفت ط بطعلعهػػع   ػػى أالهػػع مج ػػة موخححػػة وخححػػعن ،ػػعمفن  فهػػ  

 تمؾ المجالت النكعية: كمف أمثمة  (1)بب ث  الاوقرب لا أك ومهد لا مع 
 :Science Magazinesالمجالت العممية  . أ

وحػدر  عث الع مبة  كبخعحة المجفت الوػ وخوص بالشر األب  هذه الالك بة مف المجفت
جػػزنا هعمػػعن مػػف الم،كالػػعت  ػػف هبئػػعت   مبػػة معوػػرؼ بهػػع. فأب ػػعث هػػذه الهبئػػة كدراسػػوهع وشػػ،ؿ 

ع مبػػػػة هالػػػػع  الجمعبػػػػعت الع مبػػػػة الوػػػػ  بؤسسػػػػهع ط بالبغػػػػ  وجعه ػػػػا. كبقحػػػػد بعلهبئػػػػعت ال الثقعفبػػػػة
الجعمعبػػػػػػة المخو فػػػػػػة ، بػػػػػػعت الموخححػػػػػكف فػػػػػػ  مبػػػػػػعدبف الع ػػػػػػـك الطببعبػػػػػػة كاطجومع بػػػػػة  ثػػػػػػـ ال

 .(2)الوخححعت  ثـ مرا،ز الب كث المخو فة
المجفت الع مبة وع،س المسوكل الع م  الععـ  كو،وسب شػهرة بػبف الع مبػبف   ،مع أف هذه

  بهػػع ثقػػعفوهـ الموعػػددة  عن أك معالبػػبف بشػػوى فػػركع الع ػػـ  لبثػػركا بػػعططفعبػػع ثبف ،ػػعالكا أك   مػػ
  لػػػذا بجػػػب أف و،ػػػكف موسػػػمة بعلبسػػػعطة كالسػػػهكلة كمػػػف أمث وهػػػع: مج ػػػة رسػػػعلة الع ػػػـ  (3)الجكاالػػػب
 . Discover(4) مج ةك   Science Newsالع ـ كال بعة  كمج ة ك الع كـ  ك كالع ـ  

 :Magazines  Militaryالمجالت العسكرية  . ب
المػػع جكاالػب الثقعفػػة العسػػ،ربة  كهػ  و ػػؾ المجػفت الوػػ  ط وقػدـ األمػػكر العسػػ،ربة الب وػة  كا 
كالمعرفة كمع بوحؿ بعلوعربخ العس،رم بهدؼ الالك بة الععمػة كزبػعدة اروبػعط القػعرئ بكطالػا كجبشػا 

 حػدر هػذه المجػفت  ػف مرا،ػز ب ػكث كدراسػعت دفع بػة أك  سػ،ربة أك   بث وي (5)ك ضعبع أمالا
 .(6)كزارة الدفعع كالقبعدات الععمة ل قكات المس  ة  كو وكم   ى مكضك عت رفبعة المسوكم

هػػػػػذه المجػػػػفت: المجعهػػػػػد  الالحػػػػر  الجػػػػػبش  الحػػػػقر  الػػػػػدفعع  ال ػػػػرس الػػػػػكطال   أمث ػػػػة كمػػػػف 
Military Armed Force Journal  Reviews(7). 

 
 

                                                           

 (.31شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت )ص ((1
 .(121ص) شرؼ  الح عفة الموخححة كك دة المعرفة ((2
 .122المرج  السعبؽ  صشرؼ   ((3
 (.32شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت )ص ((4
 .المرج  السعبؽ ((5
 (.249ص) ال، بعال   المجفت العس،ربة ف  دكؿ مج س الوععكف لدكؿ الخ بج العرببة: دراسة و  ب بة ((6
 (.32ص) شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت ((7
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 : Economic Magazinesالمجالت االقتصادية  . ت
  أك ت الوػػ  خححػػت م وكبعوهػػع ، بػػعن لحػػالع ة كا ػػدة  أك لمػػعدة كا ػػػدةهػػ  و ػػؾ المجػػف

لمعدة كا دة أك لوجعرة معبالة أك لمهالة معبالػة  كب،ػكف وكزبػ  هػذه المج ػة مقوحػران فػ  العػعدة   ػى 
األشخعص الععم بف معالبعن ف  مجعؿ اط وحعد كالمعؿ الذم وععلجػا المج ػة  هػذه المجػفت  دبػدة 

ع اط وحعدبة كوالشر الو،هالػعت  ػف البكرحػة كفهػعرس المببعػعت الععمػة مالهع وو دث  ف األكضع
 ك ف ،ؿ جعالب رئبس مف جكاالب  علـ المعؿ كاأل معؿ.

فػ  ال بػعة المعلبػة  كمػف  ل،مع أالهع وقدـ مقعطت كو قبقعت ح فبة ووع ؽ بعلجكاالب األضػبؽ مػد
 .(1)المجفت اط وحعدبة مع ب وكم   ى مقعطت ذات جعذب شعب  كاضا

أحػػب ت مجػػفت اط وحػػػعد اآلف و وػػؿ م،عالػػػعن مرمك ػػعن كسػػػط الك بػػة المجػػػفت  الظػػران لمػػػع ك 
ل مػعؿ كالوجػػعرة كالالقػد كالبالػػكؾ كالشػرا،ة كرجػػعؿ األ مػعؿ مػػف أهمبػة ،ببػػرة وقوضػى مػػف المؤسسػػعت 

 الح فبة إحدار مثؿ هذه المجفت بهدؼ وك بة القران بقضعبع المعؿ كالوجعرة.
حعدبة ذات وخحػص ،عمػؿ أك د بػؽ كأخػرل ذات اهومػعـ  ػعـ  كمػف كهالعؾ مجفت كدكربعت ا و

 .(2)ببف هذه المجفت   ى سببؿ المثعؿ: األهراـ اط وحعدم  المعؿ كالوجعرة  أسكاؽ الخ بج
 :(3)المجالت الفنية . ث

كهػػػ  المجػػػفت الوػػػ  وخعطػػػب الكجػػػداف كوحػػػكر اإللهػػػعـ كاإلبػػػداع كوحػػػؼ الشخحػػػبة فػػػ  
بأ كالهع السع،الة أك الحعخبة لذا ووالػعكؿ هػذه المجػفت المسػرح   عطت هدكئهع كحخبهع  كال بعة

 كالمكسبقى كالفالكف الجمب ة الوش،ب بة بمع فبهع اآلثعر كالسبالمع.
مف ذلؾ إط إالهػع ط وخعطػب القػعرئ الموخحػص بػؿ وخعطػب المثقػؼ  عمػة كاألدبػب  ك  ى الرغـ

السبالمع أك المعػعرض أك الشعشػة  أك الفالعف خعحة ك،ؿ  عرئ وهما موعبعة مع وعرضا المسعرح أك
 :(4)كمنيا عمى سبيؿ المثاؿالحغبرة أك اإلذا ة 

 المجالت األدبية 
كه  المجفت الو  وخو ؼ  ف المجفت الثقعفبػة فػ  ،كالهػع ور،ػز أكطن   ػى الفػف األدبػ   
أك األدب كفالكالػػػا مػػػف شػػػعر  ػػػدبـ أك  ػػػدبث  غالػػػعئ  أك م  مػػػ   أك و،ػػػكف معدوهػػػع القحػػػص أك 

                                                           

 .(149ص) كك دة المعرفةشرؼ  الح عفة الموخححة  ((1
 (.32ص) شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت ((2
 .33-32صالمرج  السعبؽ  ص  ((3
 (.34-33ص)ص  شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت ((4
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أك المسػػػػر بعت أك الدراسػػػػعت األدببػػػػة كالالقدبػػػػة مثػػػػؿ: األدب  المالهػػػػؿ  القحػػػػة  إبػػػػداع   الركابػػػػعت
Modern Lit  The Lit. Journal. 

  كالتميفزيكف كالفيديك كالفضائياتمجالت اإلذاعة 
كهػػ  و ػػؾ المجػػفت الوػػ  وػػربط المسػػومعبف كالمشػػعهدبف كم طػػعت كأجهػػزة كبػػرامج كالجػػـك 

ؿ الشػػػر مكضػػػك عت ثقعفبػػػة موحػػػ ة بعلعمػػػؿ اإلذا ػػػ  كالو فزبػػػكف اإلذا ػػػة كالو فزبػػػكف بعإلضػػػعفة إ
مسوعبالة ف  ذلؾ بعلمكاد اإلخبعربة كأهـ مع بجػرل داخػؿ اطسػوكدبكهعت الم  بػة كاألجالببػة الععمػة 
كالخعحة بعإلضعفة إلػى خربطػة البػرامج ل م طػعت كالقالػكات المخو فػة كأمثػعؿ هػذه الالك بػة: مج ػة 

 .T.V اإلذا ة كالو فزبكف  سوعطبت 
 مجالت المسرح 

كهػ  المجػفت الوػ  وهػوـ بفػف المسػرح بأالكا ػا كأشػ،علا الموعػددة بع وبػعر أف المسػرح بقػدـ 
كظعئؼ أخف بة اجومع بة ككطالبة كوربكبة كوثقبفبة كا  فمبة كالفسبة بعإلضعفة إلى مع بقدما مػف 

 إموعع مثؿ: السبالمع كالمسرح  المسرح.
 مجالت االىتماـ األسرم: .5

أخرل مف مجفت اطخوحػعص العػعـ  ووخػذ األسػرة م كرهػع كووبػ  أهمبػة و ػؾ  كه  الك بة
المجفت مف أهمبة األسرة الفسهع  كالوػ  وو،ػكف مػف األدب رب األسػرة كاألـ كاألبالػعن كل،ػؿ مػالهـ 
 علمػػػا كاهومعمعوػػػا الخعحػػػة كمشػػػ،فوا سػػػكان ،ػػػعف مػػػع بوحػػػؿ بعلطعػػػعـ أك الوع ػػػبـ أك الر عبػػػة أك 

مجفت بهدؼ و قبؽ الكع مػف الػك   المط ػكب بػدكر ،ػؿ  ضػك فػ  األسػرة األزبعن كوكجد هذه ال
 أف بفعؿ لمكاجهة هذه المش،فت.كمع بعورض األسرة مف مش،فت كمع بجب 

كربمػػػع الجػػػد أف بعػػػض هػػػذه المجػػػفت بالومػػػ  إلػػػى الوقسػػػبمعت السػػػعبقة أك الف قػػػة إط أف كجكدهػػػع 
 األنكاع: كمف أبرز ىذهضمف هذه الالك بة األسربة لا مع ببرره  

 Magazines  Men's Interestمجالت الرجاؿ . أ
كهػػػ  و ػػػؾ المجػػػفت الوػػػ  وهػػػوـ بعهومعمػػػعت الرجػػػؿ كأف،ػػػعره كمػػػع بوحػػػؿ بجكاالبػػػا ال بعوبػػػة 

  كوالقسػػـ مجػػفت الرجػػعؿ إلػػى (1)،عألزبػػعن كالربعضػػة الخعحػػة بػػا  كأمراضػػا  مسػػعبقعت خعحػػة بػػا
عؿ  كو ػػؾ الوػػ  وؤ،ػػد   ػػى جكاالػػب  بػػعة فئوػػبف  و ػػؾ الوػػ  وهػػوـ أسعسػػعن بعلربعضػػة كمغػػعمرات الرجػػ

 .Man world  Teacher(3)المف،ـ  الشبكخ  الجك،   آدـ   مثؿ: (2)الرفعهبة

                                                           

 .(34ص) شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت ((1
 (.328ص) آج   اطوحعؿ الجمعهبرمك  أكلتك  إمرم ((2
 (.34األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت )ص ( شفبؽ (3
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 Woman Magazinesمجالت المرأة  . ب
كهػػ  المج ػػة الوػػ  وعالػػ  كوهػػوـ بػػعلمرأة  مكمػػعن كالخػػدمعت كاألمػػكر الخعحػػة الموحػػ ة بهػػع  

المع ومود اهومعمعوهع فػ  ،عفػة المجػعطت  وػى مجفت لألزبعن ك كهذه الالك بة مف المجفت لبست  ا 
جػفت  عمػة كمجػفت الرجػعؿ  كبكجػد  ػدة مسػوكبعت مالهػع سػكان ،عالػت إف وكزبعهع فػكؽ وكزبػ  م

شعببة أك رفبعة المسوكم كمف هذه المجفت:  كان  الحؼ الدالبع  بالت الالبؿ  ه   المرأة البػكـ  
 .Lady's Circle  Lady's Home Journal(1)سبدو   الشر بة  زهرة الخ بج  لهع  

 Magazines  Youngمجالت الشباب  . ت
كالشػػبعب ذلػػؾ القطػػعع العػػربض فػػ  المجػػفت كهػػذا القطػػعع لػػا  عداوػػا كوقعلبػػده كاهومعمعوػػا 
كمغعمراوػػا كوط ععوػػا كهكابعوػػا  كهػػك القطػػعع ذك السػػف ال رجػػة الوػػ  بمػػر بهػػع  هػػذه الالك بػػة   ػػى 

الطفب الذبف بعوبركف مف أهـ  طع ػعت الشػبعب المكجػكدة الظران لوكجبههع إلى  الرغـ مف أهمبوهع
الهػػع ووكجػػا ل بالػػػبف كالبالػػعت  إط أف هػػػذه المجػػفت أحػػػب ت الػػعدرة  فع ػػػى  -إضػػػعفة إلػػى ذلػػػؾ – كا 

الو،الكلكج  ف  حالع ة الح عفة  إط أف هذه المجػفت   ب ػة الحػدكر بعػد أف الرغـ مف الوطكر 
 فهػ  ظ   ػى المسػوكم العربػ  أمػع المجػفت األجالببػة ،عالت مالوشرة ف  الفورات السعبقة كهذا بف

 ف  وزابد مسومر.
كمػػػف أمث ػػػة المجػػػفت: ال،شػػػعفة  سػػػمر الو مبػػػذ  ال،شػػػعؼ فػػػ  المرشػػػد  السػػػمر المحػػػكر  البالػػػعت  

   هك كه  األكطد  حكت الفوعة )هذه المجفت  د اخوفت(  الشبعب ك  ـك المسوقبؿ
metrical Girl A  Boys Life (2). 

 Child Interestاألطفاؿ  مجالت . ث
هػػذه الالك بػػة مػػف المجػػفت ازدهػػرت مػػ  مط ػػ  القػػرف العشػػربف   فهالػػعؾ مجػػفت لألطفػػعؿ 
الحغعر ف  المر  ة األكلى  كأخرل لألطفعؿ الذبف ووراكح أ معرهـ ببف الخعمسة كالثعمالػة  كثعلثػة 

 لألطفعؿ ال،بعر  وى سف الرابعة  شرة. 
فت الوػػػػ  وسػػػػوهكم م بػػػػ  المغػػػػعمرات مػػػػف األطفػػػػعؿ  أك كوالك ػػػػت فػػػػ  وقػػػػدبـ مكادهػػػػع مثػػػػؿ المجػػػػ

كهػػػ   .(3)المجػػفت الهزلبػػػة الضػػػع ،ة  كو ػػؾ الوػػػ  وثبػػػر خبػػعؿ األطفػػػعؿ كوالمػػػ  مػػدار،هـ كآفػػػع هـ
مجػػفت لهػػع خطكروهػػع   ػػى بالػػعن الالعشػػئة بالػػعنن سػػ بمعن ك كبػػعن  لػػذا بجػػب مععم وهػػع بعهومػػعـ ك ػػذر 

                                                           

 (.34)صشفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت  ((1
 .35 -34صالمرج  السعبؽ  ص  ((2
 (.70ص)  بد ال طبؼ  الح عفة الموخححة ((3
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 بػػبف خطعبهػػع كاخوبػػعر أشػػ،علهع كور،بػػب ألكاالهػػع شػػدبدبف كذلػػؾ مػػف  بػػث  سػػف االوقػػعن مفرداوهػػع كو
 .(1)كوبسبط إخراجهع

ك د ،عف هالعؾ ،مع ،ببػران مػف المجػفت الوػ  وعالػى ب،ػؿ مػع بوحػؿ بهػذه الفئػة إط إالهػع اآلف ط 
 .(2)،    فن الدبف   طر الالدل  معجدمجفت مثؿ: سمبر  مب 5ووعدل 

ل مجػػػػفت وخو ػػػػؼ  ػػػػف لسػػػػعبقة اأف ،ػػػػؿ الك بػػػػة مػػػػف الك بػػػػعت الوحػػػػالبفعت  كتػػػػرل الباحثػػػػة
مػػف الالع بػػػة الو ربربػػػة  مػػػف  بػػث ووموػػػ  ،ػػؿ مالهػػػع بشخحػػػبة ومبزهػػع  ػػػف غبرهػػع كذلػػػؾ  األخػػرل

مف الالع بة اإلخراجبة سكان أ،عف ف   ط  الكرؽ أك الك ػا  ك،ذلؾ  كالفالكف الح فبة المسوخدمة 
العالػعكبف  كشػ،ؿ كبالط ال ركؼ المسوخدمة  كالسػبة الحػكر كالرسػـك إلػى ال،وعبػة كالػكع الخػط فػ  

 .اإلطعرات كاألرضبعت  كاسوخداـ األلكاف كاأل جعـ كالمقعسعت ك دد الحف عت  كش،ؿ الغفؼ
 

                                                           

 (.205ص) الحكبع   اإلخراج الح ف  كالوحمبـ ببف األ فـ كاألف،عر كال كاسبب ((1
 (.35ص) ف  وحمبـ المجفت شفبؽ  األسس الع مبة ((2
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 المبحث الثاني
خراجيا  تحرير المجمة كا 

 سمت البع ثة هذا المب ث إلى مط ببف  بو دث المط ب األكؿ  ف فف و ربر المج ة  ف   بف 
 ة.بوطرؽ المب ث الثعال  إلى فف إخراج المج 

 فف تحرير المجمةالمطمب األكؿ: 
مفهػكـ الو ربػر الحػ ف   كأهدافػا  كأهمبوػا   بسػوعرضاألكؿ  والعكؿ هذا المط ب  سػمبف 

محػػػعدر الم ػػػرر الحػػػ ف  ككسػػػعئؿ   ػػػفبو ػػػدث أمػػػع القسػػػـ الثػػػعال  العكامػػػؿ الوػػػ  وػػػؤثر فبػػػا  ك 
فالػكف الو ربربػة ل مج ػة   ك،ػذلؾ الكالمحعدر اإل فمبة ل مج ة  كالسبعسة الو ربربػة فبهػعو،كبالهع  

 بش،ؿ  عـ.
 القسـ األكؿ: مفيـك التحرير الصحفي، أىدافو، أىميتو، كالعكامؿ التي تؤثر فيو.

 أكالن: مفيـك التحرير الصحفي
بش،ؿ الو ربػر الحػ ف  أك  م بػة ال،وعبػة الفالبػة ل حػ بفة جربػدة ،عالػت أك مج ػة المرو،ػز 

الحػػػػ ف   فبدكالػػػػا ط ووػػػػكافر أداة لعػػػػرض  الرئبسػػػػ  كالعالحػػػػر األسعسػػػػ  فػػػػ  المػػػػزبج اإلبػػػػدا  
. ك،ػػؿ الجػػعح و ققػػا الحػػ بفة (1)الم وػػكل الحػػ ف  بشػػ،ؿ جػػذاب  كبسػػبط كسػػهؿ كمقػػركن ل قػػران

إالمع هك الوبجة جكدة الو ربر كالجع ا  ك  ى أسعس هذا الالجعح كالػركاج بسػوطب  القػعئمكف   بهػع 
 .(2)وكزب  كاإل ففأف بضعكا لهع سبعسة موقدمة موطكرة ف  اإلخراج كاإلدارة كال

" فػػف و كبػػػؿ األ ػػػداث كاألف،ػػػعر  :بأالػػػاالو ربػػػر الحػػػ ف   إجػػػالؿ خميفػػػةالػػػد،وكر  كوعػػرؼ
سػكان   مطبك ػة كمفهكمػةكالخبرات كالقضعبع اإلالسعالبة كمظعهر ال،ػكف كال بػعة إلػ  مػعدة حػ فبة 

م  ك الػػد  الػػد حػػع ب الثقعفػػة الععلبػػة كالػػذ،عن الخػػعرؽ  كحػػع ب الثقعفػػة الموكسػػطة كالػػذ،عن العػػعد
رجػػػؿ الشػػػعرع الػػػذم بقػػػرأ لػػػبفهـ كبعػػػرؼ  فعألسػػػعس فػػػ  فػػػف الو ربػػػر الحػػػ ف  هػػػك اإلفهػػػعـ أكطن  

إرجػعن ال،ػرة األرضػبة ثعالبػعن  كهػك جػذب القػعرئ كوشػكبقا كالوعربؼ بمع بجرم مف  كؿ القعرئ ف  
 .(3)ل قران ثعلثعن  ثـ الوأثبر كاإل العع كاإلرشعد كالوكجبا رابععن 

                                                           

 (.2 بد المجبد ك  ـ الدبف  فف الو ربر الح ف  ل جرائد كالمجفت )ص ((1
 (.15ربب   فف الخبر الح ف  )ص ((2
خ بفػػػة  اوجعهػػػعت  دبثػػػة فػػػ  فػػػف الو ربػػػر الحػػػ ف : مػػػ  دراسػػػة  ػػػف اطخف بػػػعت الحػػػ فبة فػػػ  المجومػػػ  ( (3

 (.13اطسفم  المععحر )
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هػػػػك "  -جربػػػػدة أك مج ػػػػة –خطػػػػكة مػػػػف خطػػػػكات إحػػػػدار الحػػػػ بفة علو ربر الحػػػػ ف  ،فػػػػ
أك األسػػبك بة  سػػب دكربػػة الحػػدكر كالوػػ  بقػػـك فبهػػع الم ػػرر بعلحػػبعغة الفالبػػة  العم بػػة البكمبػػة

كال،وعبػػػػة الحػػػػ فبة أك المععلجػػػػة لمضػػػػمكف إ ػػػػعدة الحػػػػ بفة  أك  المع كمػػػػعت الوػػػػ  جمعهػػػػع مػػػػف 
 فبة المالعسػػبة كالموعػػعرؼ   بهػػع  ،قكالػػب فالبػػة ،عؿ أك القكالػػب الحػػالمحػػعدر المخو فػػة فػػ  األشػػ

  ك م بػػة الو ربػػر الحػػ ف  ،عم بػػة و ربربػػة ل حػػ بفة ثػػـ المراجعػػة الد بقػػة كا  ػػعدة الحػػبعغة لهػػع
ح فبة فالبة ك،خطكة مف خطكات إحدار الح بفة وبدأ فػكر  م بػة ال،وعبػة الحػ فبة  فػعلم رر 

وػػب الم ػػرر كبراجعػػا الم ػػرر المسػػئكؿ أم ب،وػػب المػػعدة فػػ  الشػػ،عؿ الػػذم أخوػػعره بالفسػػا  ك ػػد ب،
 Writingب رر مع ،وبا  ك د وبدأ العم بة كوالوه  مػ  الم ػرر الػذم بقػكـ بػعلعم بوبف معػعن ال،وعبػة 

 .Editing(1)كالو ربر 
 م بػة جمػ  المع كمػعت مػف بأالػا   كمف خالؿ مػا سػبؽ تعػرؼ الباحثػة التحريػر الصػحفي

حػػبعغوهع ب غػػة سػػه ة كبسػػبطة فػػ  القكالػػب الحػػ فبة ك حػػق هع كوهػػذببهع محػػعدرهع المخو فػػة  ثػػـ 
إلى الجمهكر  بر الح بفة بهدؼ وزكبدهـ بعألخبعر الح ب ة كالمع كمعت  كبوـ الق هعالمالعسبة  

 وجعه  ضبة مف القضعبع أك مش، ة مف المشع،ؿ.  عـ الس بمة بهدؼ و،كبف رأم
 : أىداؼ عممية التحرير الصحفيثانيان 

عم بة ح فبة فالبة  ك،خطكة مف خطكات إحدار الح بفة إلى بهدؼ الو ربر الح ف  ،
 :(2)و قبؽ  دة أهداؼ مف أهمهع

 و رم األخطعن الو   د ورد ف  المع كمعت كوح ب هع. .1
 وبسبط كوكضبا كوح با لغة الالص الح ف . .2
 وعدبؿ لهجة الالص الح ف  كوقدبما بمالطقبة كمكضك بة. .3
 لا. جعؿ الالص الح ف  بوالعسب م  المسع ة الم ددة .4
 جعؿ الالص الح ف  مفهكمعن لدل القعرئ. .5
 وسهبؿ  م بة اإلخراج الح ف . .6
 خ ؽ الكع مف الوالعغـ األس كب  ببف المكاد الح فبة كالمكضك عت المالشكرة. .7
 جعؿ الالص الح ف  بوالعسب م  سبعسبة الح بفة. .8
 
 

                                                           

 (17-16صص الح ف   ) ربب   فف الخبر ((1
 (.129ال وك  مالعهج ،وعبة األخبعر اإل فمبة كو ربرهع )ص ((2
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 : أىمية التحرير الصحفي لثان ثا
خراجهعاألكؿ ف  و،كبف الح فالر،فف الو ربر الح ف  هك  كاألسعس ف  الجع هع   بفة كا 

فعلح بفة  عئمة   ى الو ربر ك،ؿ الجعح و ققا مع هك إط الوبجة لجكدة الو ربر  فع ى   كركاجهع
 ػػدر مػػع فػػ  الحػػ بفة مػػف وقػػدـ فػػ  فػػف الو ربػػر الحػػ ف  ب،ػػكف ركاجهػػع كاالوشػػعرهع بػػبف الالػػعس  

اج برسـ القعئمكف   بهع سبعسوهع كب،كف الجع هع ف  وب بغ رسعلوهع  ك  ى أسعس هذا الالجعح كالرك 
 ف  اإلخراج كاإلدارة كالوكزب  كاإل فف.

ك كة و ربر الح بفة كركاجهع بؤدم إلى أ بعؿ المع البف   بهػع ألف المع ػف بهمػا أف و،ػكف 
س عوا معركضة كمعركفػة   ػى أكسػ  الطػعؽ مػف الالػعس كاإل ػفـ ب قػؽ دخػفن ،ببػران كأسعسػبعن فػ  

بػت أف ،ػؿ ث،علبفهع  و  وحػؿ إلػى القػران بسػعرهع الم ػدد الزهبػد  ك ػد الفقعت الح بفة كوغطبة و
% مػػف دخ هػػع وعوبػػر فعشػػ ة  كلهػػذا الجػػد الحػػ ؼ 50حػػ بفة ط ب قػػؽ اإل ػػفف فبهػػع مػػع بػػكازم 

الوػػػ  ط و قػػػؽ دخػػػفن معقػػػكطن مػػػف اإل ػػػفف وسػػػبطر   بهػػػع بعػػػض الهبئػػػعت كالمؤسسػػػعت الداخ بػػػة 
هػػػذا الالػػػكع مػػػف الحػػػ عفة فػػػ  الػػػدكؿ الموقدمػػػة كدكؿ العػػػعلـ كالخعرجبػػة كأ بعالػػػعن ال ،كمػػػعت كبكجػػػد 

 .(1)الثعلث
 :(2)الصحفيالتي تؤثر في فف التحرير  العكامؿ: رابعان 
أم اخػػػوفؼ المكضػػػك عت الوػػػ  بوالعكلهػػػع الم ػػػرر  فعألسػػػ كب الػػػذم  اخػػػتالؼ المكضػػػكعات: .1

مػػػػف  بسػػػػوخدما ال،عوػػػػب فػػػػ  مقعلػػػػة أدببػػػػة أك فالبػػػػة  غبػػػػر األسػػػػ كب الػػػػذم بعػػػػرض بػػػػا  عدثػػػػة
ال كادث  كالعبعرات الرالعالة ذات الوأثبر الم وهب الو  وسوخدـ فػ  إثػعرة العكاطػؼ كالمشػع ر  
ط بم،ػػف أف ب،ػػكف لهػػع م،ػػعف  الػػدمع بوالػػػعكؿ الم ػػرر مكضػػك عن لبالػػع بجػػب أف بمػػر بمشػػػع ر 
القعرئ مركر الالسبـ  ك،عالكا   معن البفغة بقكلػكف أف األلفػعظ الوػ  وسػوخدـ فػ  كحػؼ أسػد 

 أف وسوخدـ ف  كحؼ  طة فإف ل،ؿ لفظ مك عا كمكضعا.ط بم،ف 
مػػف أهػػـ العكامػػؿ الوػػ  وػػؤثر فػػ  فػػف الو ربػػر الحػػ ف  دكربػػة الحػػ بفة   دكريػػة الصػػحيفة: .2

 وعػػعلج المكضػػك عت  فجػػعن سػػربعع كوالقػػؿ األ ػػداث ،مػػع ك عػػت  اذ ط فهالػػعؾ حػػ بفة بكمبػػة
وهػػػع  وػػػى وسػػػوطب  أف ب،ػػكف لػػػدبهع الك ػػػت ل وعمػػػؽ كالب ػػث  فعالحػػػر السػػػر ة أسػػػعس فػػ   بع

 وحؿ إلى القعرئ ف  الحبا كفبهع آخر أالبعن البـك السعبؽ.

                                                           

 (.4-3صص الدلك  م عضرات ف  فف الو ربر الح ف  ) ((1
خ بفػػػة  اوجعهػػػعت  دبثػػػة فػػػ  فػػػف الو ربػػػر الحػػػ ف : مػػػ  دراسػػػة  ػػػف اطخف بػػػعت الحػػػ فبة فػػػ  المجومػػػ   ((2

 (.18-14صص اطسفم  المععحر )
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وسػػػوطب  أف وع،ػػػس  فهػػػ أمػػػع الحػػػ بفة الالحػػػؼ أسػػػبك بة فػػػإف الك ػػػت لػػػدبهع أفسػػػا كأكسػػػ   
 الحؼ األسبكع بش ن مف الوعمؽ كابدان الرأم كال،شؼ  ف األسبعب كالمسببعت.أ داث 

اهومعمػػػػعن فبمػػػػع كران األخبػػػػعر كالوع بػػػػؿ كالو  بػػػػؿ  لحػػػػ بفة األسػػػػبك بة فو،ػػػػكف أ،ثػػػػراثػػػػـ وػػػػأو  
لألخبعر الو   رفهع الالعس خفؿ األسبكع كو،كف أ،ثر اهومعمػعن بعالحػر الحػكرة كبعلو قبقػعت 

 الح فبة.
هالػعؾ حػ بفة وقػكـ رسػعلوهع أسعسػعن   ػى مخعطبػة  عمػة الشػعب  سياسة الدكريػة كنكعيتيػا: .3

  ػى  ػبف الجػد ع بسػمبهع   مػعن الػرأم العػعـ  أم أالهع وخعطب الطبقة المالقعدة مف الشعب ،مػ
 أف ح بفة أخرل وخعطب الرأم الععـ القعئد.

فعلم رر الح ف  الموخحص كال عحػؿ   ػى درجػعت ثقافة المحرر الصحفي كشخصيتو:  .4
  مبة  علمبة كزادهع ثقعفة بعططفع الكاس    ى الع ـك المخو فة كلا شخحبة  كبة بؤثر كط 

كلة كبم ػؾ العحػبة المكضػك عت الوػ  ب،وػب فهػع  بخو ػؼ  ػف زمب ػا بوأثر بمف  كلػا فػ  سػه
الذم لـ بب غ درجة  علبػة مػف الوع ػبـ كلػبس لدبػا  ػظ ،ببػر مػف الثقعفػة كبسػبر فػ  ،ػؿ ر،ػب 

 فعلفرؽ ببف اطثالبف كاضا ،علفرؽ ببف ال كالبف األببض كاألسكد.
غبػػػػر الحػػػػ ؼ الموخححػػػػة وعػػػػعلج مكضػػػػك عوهع بأسػػػػ كب  اليػػػػدؼ مػػػػف صػػػػدكر الدكريػػػػة: .5

األس كب الذم ووبعا الح ؼ الععمة ف  معدة و ربرهع  فعألكلى وخعطب فئة معبالة أـ الثعالبة 
 فوخعطب جمب  الفئعت.

فػعلظركؼ الععمػة وػؤثر وػأثبران ،ببػران فػ  مػعدة الو ربػر  الظركؼ العامة التػي تحػيط بالدكريػة: .6
ف  زموف الس ـ سكان الح ف   فعلح بفة ف  زمف ال رب ووب  أس كبهع مغعبران لمع ه    با 

مف الع بة الو ربر أك المػكاد الوػ  ووالعكلهػع  ف،ثبػران مػع وحػع ب ال ػركب أزمػة فػ  الػكرؽ ممػع 
بضػػػطر الحػػػ بفة إلػػػى ضػػػغط مػػػعدة الو ربػػػر فبهػػػع بعلقػػػدر الػػػذم بوالعسػػػب ك،مبػػػة الػػػكرؽ الوػػػ  

 1918-1914و حػػؿ   بهػػع  كهػػذا مػػع  ػػدث ل حػػ ؼ المحػػربة أثالػػعن ال ػػرببف العػػعلمبوبف 
 .1956ك،ذلؾ أثالعن العدكاف الثفث    ى محر سالة  1945-1939البة كالثع

 عمػػػة وػػػؤثر فػػػ  مػػػعدة الو ربػػر مثػػػؿ األ بػػػعد الدبالبػػػة كالكطالبػػػة كالقكمبػػػة  بػػػث  عن كهالػػعؾ ظركفػػػ
 بسوغؿ الم رركف اهومعـ القران بهذه اط بعد فبوكسعكف بعل دبث  الهع.

مبزهع  ػف غبرهػع مػف الحػ ؼ أف ل،ؿ ح بفة سبعسبة و ربربة و كمما سبؽ ترل الباحثة
و وػـز  كبعلوعل  هالعؾ مجمك ة مف المبعدئ كالقكا ػد بجػب أفمجوم  كا د   ف وحدر معهع  الو 

المخو فػػة  بمػػع بعالػػى إضػػفعن كجهػػة الظػػر  ل مكضػػك عتبهػػع الحػػ بفة كوسػػبر   بهػػع  الػػد والعكلهػػع 
ععلجوهػػػع ذلػػػؾ أسػػػ كب م فػػػ حػػػف عوهع مػػػف مػػػكاد و ربربػػػة  بمػػػع  فػػػ ،ػػػؿ مػػػع بالشػػػر  فػػػ الحػػػ بفة 
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 فػ المجومػ   كمػدل مب هػع إلػى اإلثػعرة أك اط وػداؿ كالوػكازف  فػ و دث  الو ل قضعبع كالمش،فت 
  فبهػػعهػػذه السبعسػػة أف ب وػػـز بمػػع  اوجػػعه الحػػ ف بحػػبا   ػػى الم ػػرر  بالهػػعالعػػرض كالوالػػعكؿ   

المػػػػع الغعلػػػػب غبػػػر م،وكبػػػػة ك  فػػػػ كهػػػى  حػػػػ فبة كوغطبػػػػة األ ػػػػداث وػػػأوى مػػػػف خػػػػفؿ الممعرسػػػة الا 
ة    الدئػػػػذ بػػػوـ الوكجبػػػػا بػػػعلطرؽ غبػػػػر المبعشػػػرة إلػػػػى طببعػػػة ال حػػػػكؿ   ػػػى المػػػػعدمكضػػػك عتكال

ال حػػكؿ   بهػػع  كطربقػػة حػػبعغوهع  كأسػػ كب الوعببػػر الحػػ با  الحػػ فبة  كالك بػػة المػػعدة المػػراد
  .حؿ   با ف المضمكف الذل  ي 

جمػػػة، القسػػػـ الثػػػاني: مصػػػادر المحػػػرر الصػػػحفي ككسػػػائؿ تككينيػػػا، المصػػػادر اإلعالميػػػة لمم
 كالسياسة التحريرية فييا، كالفنكف التحريرية لممجمة.

 در المحرر الصحفي ككسائؿ تككينيامصا: أكالن 
المحػػعدر الوػػ  بسػػومد مالهػػع الم ػػرر الحػػ ف  األخبػػعر كاآلران مػػف الػػد عئـ األسعسػػبة وعػػد 

ل حػػ ف   كهػػ   ػػعمفن أسعسػػبعن مػػف  كامػػؿ الجع ػػا فػػ   م ػػا  فمحػػعدر الحػػ ف  كو دبػػدهع هػػ  
ف،عالػػت محػػعدر الحػػ بفة مػػف  بػػؿ م حػػكرة فػػ   .(1)أحػػعب كأدؽ مهػػعـ الم ػػرر الحػػ ف مػػف 

رجعؿ السبعسبة كأح عب المالعحب ال،ببػرة فػ  الدكلػة الػذبف  الػدهـ أخبػعر العمػؿ ال ،ػكم   أمػع 
الحػػ عفة وعػػعلج جمبػػ   ضػػعبع المجومػػ  كوهػػوـ ب،ػػؿ مػػع بوحػػؿ بػػعلمجوم  البػػـك كبعػػد أف أحػػب ت 

د وعددت محعدر العمؿ الحػ ف  كوالك ػت هػذه المحػعدر بعلالسػبة لحػ ف  كبعألفراد الععدببف  فق
كآخػػر وبعػػع ل مػػعدة الو ربربػػة الوػػ  بوكطهػػع فػػ  الحػػ بفة. مػػثفن محػػعدر الم ػػرر الربعضػػ  وخو ػػؼ 

 .(2) ف محعدر م رر ال كادث كمحعدر الم رر الفال  غبر محعدر الشئكف العمعلبة
خبػعر كذلػؾ لضػمعف  بعمهػع بإمػدادهـ محػعدر األب وفظ الحػ فبكف بعف ػعت جبػدة مػ  فبجب أف 

فبمػػع بالق ػػا  الحػػ ف  بمحػػعدره ، مػػع أحػػبا ممبػػزان   ػػرربعألخبػػعر المهمػػة  ك، مػػع وكثقػػت  ف ػػة الم
 أو ب أف الح ف   ى  ك (3)ح فببف ف هذه المحعدر  د ط بحؿ إلبهع غبره مف ال أخبعر مف

   ػى ل  حػكؿ م،ػعف أك ك ػت معػبف  اشػوراط بم،ػف كط   تك ػ أم كفػ  أم م،عف مف بعألخبعر
 مم،ػف ك ػت أم فػ  مع كمػة أم الػى بحػؿ أف بسػوطب  الجبػد فعلحػ ف   فكرم بش،ؿ المع كمة

 .(4)عمحعدره مف

                                                           

مػػػػدخؿ إلػػػػى وقالبػػػػعت ال،وعبػػػػة الحػػػػ فبة: دراسػػػػة و  ب بػػػػة شػػػػعم ة لقكا ػػػػد كمهػػػػعرات ال،وعبػػػػة الحػػػػ فبة ز،ػػػػعر   ((1
 .(24)ص
 (.24خ بفة  اوجعهعت  دبثة ف  فف الو ربر الح ف  )ص ((2
 .(89 بد الر مف  الو ربر الح ف  ف   حر المع كمعت: الخبر الح ف  )صك  الحر ((3
 (.64حر) صالدلبم   فف الو ربر اط فم  المعع ((4
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الالػػػػعجا بعمػػػػؿ بعسػػػػومرار   ػػػػى والمبػػػػة محػػػػعدره كوكثبػػػػؽ الحػػػػ ة بهػػػػـ  كذلػػػػؾ  الحػػػػ ف إف 
بعوهـ السػعبدة  كط بػأس مػف بزبعروهـ ل وعرؼ كالوععرؼ كوقدبـ العكف إلبهـ  كأف بجعم هـ ف  مالعس

أف بقػػػدـ إلػػػػبهـ بعػػػػض الخػػػػدمعت الحػػػػ فبة  وػػػػى ب،سػػػب ثقػػػػوهـ كمػػػػكدوهـ  ،مػػػػع بجػػػػب أف ب،ػػػػكف 
الح ف  إالسعالعن اجومع بعن كدكدان حعد عن  أمبالعن إذا ط ب مالا أ ػد محػعدره  ػدـ الشػر خبػر أفضػى 

مػػف ال ،مػػة أف بػػذلؾ فبجػػب أف ب وػػـز بك ػػده لػػا كلػك فعوػػا سػػبؽ حػػ ف   ػػعـ ألالػػا بػا إلبػػا كك ػػده 
 .(1)بفقد خبران كط بفقد محدران ح فبعن سكؼ بمده بمع كمعت ،ثبرة بعد ذلؾ

محػعدره  كط بعومػد  إلػى والكبػ  ىبسػع بأف الم رر الح ف  الممبػز هػك مػف كترل الباحثة
المػػػع بجوهػػػد فػػ  و،ػػػكبف ك المحػػػدر السػػهؿ   أملدبػػػا  المفضػػ بف فقػػط   ػػػى شػػػب،ة و ػػػدبث أجالػػػدة كا 

ك ضكر األالشػطة اإل فمبػة المخو فػة  الموعبعةمف خفؿ   والقبا لهعك مؿ محعدره بحفة دكربا 
 .و،كبف هذه المحعدر كالكحكؿ إلبهعالو  وسع د ف  

 لممجمة عالميةالمصادر اإلان: ثاني
  ككسعئؿ اإل فـ عت كاألدكات  الو  ب حؿ الح فبكفوعد المحعدر اإل فمبة ه  الجه
كالمكا ػػػؼ الموع قػػػة بهػػػع  كهػػػذه المحػػػعدر  ػػػد و،ػػػكف جهػػػعت مػػػف خفلهػػػع   ػػػى األخبػػػعر  كالك ػػػعئ   

كيمكف تقسػيـ  .(2)حعالعة ل خبر كال دث  أك جهعت شعهدة   ى ال دث  أك جهعت الع  ة ل  دث
 المصادر بالنسبة لكسيمة اإلعالـ إلى نكعيف ىما:

كهػ  وعالػ  ،عفػة الحػ فببف الػذبف بعم ػكف ل سػعب الكسػب ة مػف م ػرربف  داخميػة:المصادر ال . أ
 :كتنقسـ إلى  (3)الدكببف كمراس بف داخؿ كخعرج الدكلة الو  وحدر مالهع كسب ة اإل فـكم
هػػػك المسػػػئكؿ األكؿ  ػػػف و ربػػػر المج ػػػة  كالشخحػػػبة المر،زبػػػة  كالقػػػكة  رئػػػيس التحريػػػر: .1

  كب،ػػػكف مػػػف إ ػػػدل مهعمػػػا ،وعبػػػة المقػػػعؿ اطفووػػػع   (4) الالشػػػطة فػػػ  جهعزهػػػع الو ربػػػرم
 .ل مج ة

لمجػفت الععمػة ذات الوكزبػ   سػعـ المج ػة المخو فػة  كهػـ فػ  ام ػررك أ هػـك  :محػرركفال .2
الضػػخـ  كالوبكبػػب المالػػكع  بكز ػػكف   ػػى الوخححػػعت المخو فػػة  كفقػػعن أل سػػعـ أك أبػػكاب 

                                                           

 (.12الدلك  م عضرات ف  فف الو ربر الح ف  )ص ((1
 بد الغفكر  دكر المحعدر ف  بالػعن و بػزات الوغطبػة الخبربػة  ػكؿ  حػعر غػزة: دراسػة كحػفبة   ػى  بالػة  ((2

 (.67مف الح ؼ الف سطبالبة البكمبة )ص
 (.90الحر ك بد الر مف  الو ربر الح ف  ف   حر المع كمعت: الخبر الح ف  )ص ((3
 (.101  ـ الدبف  المج ة الوخطبط إلحدارهع كمرا ؿ إالوعجهع )ص ((4
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المج ػػة المخو فػػة  كفػػ  المجػػفت الععمػػة األ ػػؿ وكزبعػػعن كاأل ػػؿ فػػ   ػػدد م رربهػػع بعم ػػكف 
 .(1)داخؿ أ سعـ المج ة ، هع

خػػعرج الدكلػػة الوػػ   -جرائػػد أك مجػػفت-  الػػذم ورسػػ ا الحػػ بفة كهػػك الحػػ ف المراسػػؿ: .3
وحدر فبهع الح بفة لبمدهع بعألخبعر كالوقعربر الفزمة  ف المكضك عت المعالبة بهع ف  
و ؾ الدكلة  كهك الك عف: المراسؿ الخػعرج  الػذم ب،ػكف خػعرج الدكلػة  كالمراسػؿ الػداخ  : 

 .(2)بفة كداخؿ الدكلةالذم ب،كف خعرج المدبالة الو  وحدر بهع الح 
وضػػـ ،ػػؿ األشػػخعص كالكسػػعئؿ الوػػ  وسػػوطب  مػػف خفلهػػع الحػػ بفة  كهػػ  مصػػادر خارجيػػة:ب. 

ال حػػػػكؿ   ػػػػى أخبػػػػعر كمع كمػػػػعت كحػػػػكر ط وسػػػػوطب  محػػػػعدرهع الذاوبػػػػة أك الداخ بػػػػة الكحػػػػكؿ 
 :نقسـ إلىكت  (3)إلبهع

ربػر المج ػة  كهك شخص ط بعمؿ  ضكان ثعبوػعن فػ  جهػعز و  المصاحؼ )الكاتب الحر(: .1
ل،ف ب،وب فبهع كبػروبط بهػع  ط ب وػـز بعلعمػؿ بهػع ،كظبفػة  ك ػد ب،ػكف م ػرران أك ،عوبػعن أك 

 .(4)محكران أك رسعمعن  ل،الا بعمؿ  ران ط بقعن ل سعبا الخعص
 أك إجػران األ عدبػث معهػـ هػـ ،بػعر ال،وػعب كمهمػوهـ هػ  ،وعبػة المقػعطت ُكتاب المجمة: .2

 .(5)ف ف  الجهعز الو ربرم ل مج ةكذلؾ بعالوظعـ ك،أ ضعن ثعبوب
كه  مؤسسعت وقدـ خدمة إخبعربة  بث وعالى بوجمب  األخبػعر كوغطبػة  ككاالت األنباء: .3

األ ػػػػداث بعلحػػػػكرة كال، مػػػػة كالحػػػػكت  كوقػػػػـك بوػػػػكفبر خػػػػدمعوهع اإلخبعربػػػػة إلػػػػى مخو ػػػػؼ 
 .(6)الكسعئؿ اإل فمبة

ووػػبا لألفػػراد بالػػعن  خػػدمعت وكجػػد   ػػى شػػب،ة الكبػػبهػػ   شػػبكات التكاصػػؿ االجتمػػاعي: .4
ببعالػػػعت شخحػػػبة  عمػػػة أك شػػػبا  عمػػػة خػػػفؿ الظػػػعـ م ػػػدد  كبم،ػػػالهـ كضػػػ   عئمػػػة لمػػػف 
برغبكف ف  مشعر،وهـ اطوحػعؿ  كرؤبػة  ػكائمهـ أبضػعن ل ػذبف بوحػ كف بهػـ  كو ػؾ القػكائـ 

 .(7)الو  بحالعهع اآلخركف خفؿ الالظعـ

                                                           

 (133 بد المجبد ك  ـ الدبف  فف الو ربر الح ف  ل جرائد كالمجفت )ص ((1
 (.189ال وك  مالعهج ،وعبة األخبعر اإل فمبة كو ربرهع )ص ((2
 (.104 ف  )صالحر ك بد الر مف  الو ربر الح ف  ف   حر المع كمعت: الخبر الح ((3
 (.115  ـ الدبف  المج ة الوخطبط إلحدارهع كمرا ؿ إالوعجهع )ص ((4
 (.134-133صص  بد المجبد ك  ـ الدبف  فف الو ربر الح ف  ل جرائد كالمجفت ) ((5
(.18)ص محطف   ك،عطت األالبعن ببف المعض  كال عضر ((6
 (.86    ى اإلالورالت )ص( ال بعف  مداخفت ف  اإل فـ البدبؿ كالالشر اإلل،وركال(7
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  ػػػى شػػػب،ة  بعربػػػة كالععمػػػةاإلخكهػػػ  المكا ػػػ  الوػػػ  والشػػػر مكادهػػػع  المكاقػػػع اإللكتركنيػػػة: .5
 .(1)مثؿ الجزبرة الت كالعرببة الت  اإلالورالت

مػػػػف المعػػػػركؼ أف الحػػػػ ؼ أك  المحميػػػػة كاألجنبيػػػػة:محطػػػػات اإلذاعػػػػة كالتميفزيػػػػكف  .6
المجػػفت ط وسػػوطب  وغطبػػة دكؿ العػػعـ بشػػب،ة مػػف مراسػػ بهع  كلػػذلؾ فإالهػػع وعومػػد   ػػى 

علـ مػػػف أخبػػػعر هعمػػػة ك،ػػػكارث م طػػػعت الرادبػػػك كالو بفزبػػػكف فػػػ  معرفػػػة مػػػع بػػػدكر فػػػ  العػػػ
 كاالقفبعت كغبر ذلؾ مف أمكر مؤثرة بش،ؿ أك بآخر   ى الطعؽ  علم .

 ةوعد أهمبة الح ؼ كالمجفت اإل  بمب الصحؼ كالمجالت المحمية كالعربية كاألجنبية: .7
كالم  بػػػػة كالعرببػػػػة كاألجالببػػػػة االع،ػػػػعس لمػػػػع بجػػػػرم فػػػػ  مالػػػػعطؽ حػػػػدكرهع  ب بػػػػث و،ػػػػكف 

لمػػػػع  ػػػػدث كب ػػػػدث فػػػػ  بعػػػػض المالػػػػعطؽ الداخ بػػػػة  -ع ك بػػػػدةكأ بعالػػػػ -محػػػػعدرهع مهمػػػػة
 .(2)كالععلمبة

موالك ػة  كلػـ  إ فمبػة كأكلبػة  ػى محػعدر  مج ػة السػععدةا ومػعد  كمما سبؽ ترل الباحثة
مػػػف محػػعدرهع الحػػ فبة المومث ػػػة فػػ  "،يوػػػعب وقوحػػر   ػػى محػػػدر كا ػػد بػػؿ اسػػػوقت مع كمعوهػػع 

كالموخححػبف  خبػران ال" فوـ جمعهػع بعلوكاحػؿ مػ ة األكلبالمج ة كالمحع فكف كالم رركف"  أمع 
 ".بفالععدب بفكالمكاطال

 السياسة التحريرية لممجمةان: ثالث
لـ بعد اوخعذ القرار الو ربرم ف  الح بفة بػوـ مػف خػفؿ  ػرار شخحػ  ل م ػرر المسػئكؿ 
أك كجهة الظر أك وف،بر  دس  وخمبالػ  وفرضػا ال  ظػة  بػؿ أحػبا بعومػد   ػى  ػدة معػعببر أك 
 بـ مالطقبػة  م بػة ك  مبػة أك أسػس موفػؽ   بهػع  وشػ،ؿ الموط بػعت األسعسػبة الوػ  برو،ػز   بهػع 
الو ربػػر الحػػ ف  ،عم بػػة فالبػػة حػػ فبة ك،خطػػكة مػػف خطػػكات إحػػدار الحػػ بفة كهػػ : السبعسػػة 
الو ربربػػػػة الكاضػػػػ ة كالم ػػػػددة  كالفهػػػػـ الػػػػد بؽ الكاضػػػػا لسػػػػمعت الجمهػػػػكر أك  ػػػػرانة الحػػػػ بفة  

الػػػذم بحػػػؿ بسػػػر ة كبالفػػػذ إلػػػى القػػػران  كالالظػػػعـ ال،ػػػؼن كالفعػػػعؿ ل مع كمػػػعت  كاألسػػػ كب الحػػػ ف 
 .(3)الح فبة

كالسبعسة الو ربربة األسعسبة ه  و ؾ ال دكد كالمبعدئ الو  مف خفلهع وقـك المج ػة بػأدان 
كظبفوهػػع ،كسػػب ة اوحػػعؿ بعلجمػػعهبر  ك كامهػػع اإلجػػرانات كالقكا ػػد كالمبػػعدئ الوػػ  أ روهػػع المج ػػة 

                                                           

 بد الغفكر  دكر المحعدر ف  بالػعن و بػزات الوغطبػة الخبربػة  ػكؿ  حػعر غػزة: دراسػة كحػفبة   ػى  بالػة  ((1
 (.35مف الح ؼ البكمبة الف سطبالبة)ص

 (.80-79صص مد،كر  الح عفة اإلخبعربة ) ((2
 (.18 بد المجبد ك  ـ الدبف  فف الو ربر الح ف  ل جرائد كالمجفت )ص ((3



118 

 

ف   م هػع  كالوػ  سػوهبمف بعػد ذلػؾ   ػى ،ػؿ كجػكه العمػؿ الحػ ف  أك الفػف الحػ ف   لوسوهدم
 .(1)ف  المج ة

 :(2)كيؤثر في السياسة التحريرية األساسية مجمكعة مف العكامؿ يمكف إيجازىا في اآلتي
 بػث ب وػؿ الكضػ  المػعل  الم،عالبػة الرئبسػبة بػبف جمبػ  األ ػكاؿ الوػ  وػؤثر األ كاؿ المعلبػة:  . أ

سة الو ربر  فإف ،ؿ مكضكع بجب أف بكجػا بشػ،ؿ  ػعـ ال ػك زبػعدة جعذببػة الحػ بفة ف  سبع
 فبجب اط وفعظ بعلقران كا،وسعب  ران جدد ألف الوكزب  هك شربعف  بعة المج ة.

مسئكلبعت الحػ عفة: بوػأثر الو ربػر بمفهػكـ الحػ بفة لمسػئكلبعوهع  بػعؿ أكطن المجومػ   بػث  . ب
مع بم،ف أف و،كف شربرة ف  وأثبرهع ف  الجمهػكر  ثعالبػعن أف المج ة بم،ف أف و،كف حعل ة ،

األفػػػراد  بػػػث بجػػػب أف والوقػػػ  المكضػػػك عت الوػػػ  وقػػػدمهع لهػػػـ  ثعلثػػػعن ال ،كمػػػة فهالػػػعؾ  ػػػدكد 
 ل ح عفة وضعهع ال ،كمة.

الطػػعب  الموػػػكخ  ل حػػػ بفة: الطػػػعب  المرغػػػكب فػػػ  إضػػفعئا   ػػػى المج ػػػة بوحػػػؿ بعدبػػػد مػػػف  . ت
بعسة الو ربر  كبوأثر طعب  المج ة بالكع المكضك عت الو  األ كاؿ األخرل الو  وؤثر ف  س

 والشرهع  كالطربقة الو  و،وب بهع و ؾ المكاد كطربقة مععلجوهع ل مكضك عت.
 موط بعت القران: مع الك بة المكاد الو  بفض هع القران كوجذبهـ إلى المج ة. . ث
 .اطوجعه السبعس  . ج
فبة بعلشر،عت كاألفراد كالمؤسسعت الو  الوجعربة:  بث ووأثر سبعسة الو ربر الح األسبعب  . ح

 ووععمؿ معهع ف  اإل فالعت.
 األسبعب الدبالبة. . خ
 األسبعب العر بة كاطجومع بة. . د

كوو دد مفما السبعسػة الو ربربػة ل حػ بفة مالػذ ل ظػة البدابػة  فمػف المعػركؼ إداربػعن  الػد 
سوحػػػدر  إحػػدار الحػػ ؼ أف بجػػدد طعلػػػب الوػػرخبص إلحػػدار مج ػػة أك حػػػ بفة القع ػػدة الوػػ 

  ى أسعسهع الح بفة أك المج ة  سبعسبة ،عالت أك غبر سبعسبة أك فالبة أك   مبة.. إلػخ. ك،ػعف 
مػػف المػػألكؼ إؿ  هػػد  ربػػب أف و،وػػب الحػػ بفة أك المج ػػة و ػػت اسػػمهع الرئبسػػ  )الففوػػة( أالهػػع 
ذا ،عالػت وعبػر  ػف سبعسػة  ػزب مػف األ ػزاب أك جمع ػة  ح بفة بكمبػة سبعسػبة كطالبػة مػثف. كا 

 الجمع عت فإالهع ،عالت و،وب هذا و ت اسمهع.مف 
 

                                                           

 (.39 كض اي  األسس الفالبة ل مج ة )ص ((1
 (.114-113صص كرهع )ط جعب  كسعئؿ اطوحعؿ: الشأوهع كو ((2
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 ان: فنكف تحرير المجمةرابع
إف ال،وعبة ل مج ة ه  الػكع مػف ال،وعبػة غبػر الخبعلبػة الكا عبػة الوػ  وعومػد   ػى المع كمػعت 
الكا عبػػػػة غبػػػػر الخبعلبػػػػة  كالوػػػػ  ووخػػػػذ  علبػػػػعن لهػػػػع: المقػػػػعؿ بأشػػػػ،علا  الخبػػػػر  كال ػػػػدبث  الو قبػػػػؽ  

القػػران  كبعػػض األشػػ،عؿ الحػػ فبة األخػػرل  كوسػػمى ، هػػع أشػػ،عؿ الو ربػػر  كال،عرب،ػػعوبر  رسػػعئؿ
ف ،عف هذا ط بمال  مف كجكد بعػض أالػكاع ال،وعبػة الخبعلبػة فػ   الح ف  أك أالمعطا ف  المج ة كا 

 .(1)المج ة مثؿ: القحة كاأل حكحة كالشعر كالمسر بة كالخكاطر كالوأمفت ... إلخ
 :(2)تشمؿ أكثر مف مرحمة كالكتابة لممجمة أك تحريرىا عممية

ببػػدأ الم ػػرر فػػ  الوف،بػػر فػػ  مكضػػكع  المرحمػػة األكلػػى: التفكيػػر كالتخطػػيط ثػػـ جمػػع المػػادة: . أ
معػػبف كدراسػػوا  ثػػـ بطػػكر هػػذه الف،ػػرة بعػػد دراسػػوهع مػػف ،ػػؿ أبععدهػػع  كب ػػدد األف،ػػعر الفر بػػة 

لمععلجوػػػا   المالبثقػػػة مالهػػػع  كبسػػػوعرض المععلجػػػعت السػػػعبقة لهػػػذا المكضػػػكع  كاألسػػػ كب الجدبػػػد
كبراج  المحعدر المخو فة ل مكضكع  كبجرم بعض المقعبفت ل  حكؿ   ى مع كمعت  كف  

 الالهعبة  د بضبؽ أك بكس  مف الطعؽ مكضك ا.
كفبهػع بعبػد الم ػرر الالظػر فبمػع جمػ  مػف مػعدة  إعادة التفكير أك المراجعة:المرحمة الثانية:   . ب

ضػ  إطػعران  عمػعن جدبػدان ل مكضػكع  كب ػدد كمع كض  مػف وحػمبـ  ك ػد بعبػد هػذا الوحػمبـ  كب
 األف،عر الرئبسبة الالهعئبة  كب،مؿ األف،عر الالع حة  كبف،ر ف  أس ك ال،وعبة.

كوشمؿ  م بػة ال،وعبػة كضػ  الرسػعلة  المرحمة الثالثة: الكتابة أك كضع األفكار عمى الكرؽ:  . ت
فة بعػػض األف،ػػعر  فػػ  لغػػة   ػػى الػػكرؽ  كوشػػمؿ إبػػراز بعػػض األف،ػػعر كوالظػػبـ المػػعدة  بإضػػع

ك ذؼ األخرل  بعد اخوبعر الش،ؿ الحػ ف  المالعسػب كالسػع  مػف أجػؿ أسػ كب  ػكم بالعسػب 
ت جمهػكر القػران  كالك بػة المكضػكع المعػعلج فعلمج ػة عالمج ة: ،كسػب ة اوحػعؿ كبوفػؽ مػ  سػم

أك    كبخو ؼ البعػددة البكمبة كأ رب إلى لغة ال،وعبأك أس كبعن أبعد مف لغة الجرب وسوعمؿ لغةن 
 القرب  سب الكع المج ة  كسمعت  رائهع.

كوشمؿ إ ػعدة حػبعغة أك ،وعبػة المػعدة  المرحمة الرابعة: التحرير أك إعادة الكتابة أك الصقؿ: . ث
 الح فبة  كحقؿ بعض فقراوهع ك العكبالهع الفر بة كالمقدمعت كالخعومة مثف..

مراجعػػػة مػػػع وػػػـ فػػػ  كوشػػػمؿ إ ػػػعدة  المرحمػػػة الخامسػػػة: المراجعػػػة النيائيػػػة لمػػػنص المحػػػرر: . ج
 المر  ة السعبقة  كالحقؿ الالهعئ  لهع  كا  داد هذه المعدة الم،وكبة فالبعن ل الشر ف  مج ة.

                                                           

 (.69 كض اي  األسس الفالبة ل مج ة )ص ((1
 (.142 بد المجبد ك  ـ الدبف  فف الو ربر الح ف  ل جرائد كالمجفت )ص ((2
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كوأو  بعد الالشر  كوشػمؿ دراسػة ردكد  المرحمة السادسة: دراستو رد الفعؿ أك إعادة التقكيـ: . ح
أك  بعػػػػد ال حػػػػكؿ   ػػػػى اطالطبع ػػػػعت األكلػػػػى  الػػػػا مػػػػف القػػػػران  فعػػػػؿ المكضػػػػكع لػػػػدل القػػػػران

المحػعدر أك الػػزمفن  أك األحػد عن  ثػػـ إ ػعدة وقػػكبـ األسػػ كب فػ  ضػػكن ذلػؾ  كاطسػػوالعد إلػػى 
 ذلؾ مسوقبف.

 األشكاؿ الصحفية في المجمة 
 المقاؿ الصحفي:   .1

بعد المقعؿ هك الش،ؿ الح ف  الرئبس  ف  المج ة  كوععلج مف خفلػا األ ػداث كالقضػعبع 
ف،رة بقوالحهع ال،عوب الح ف  خفؿ مععبشوا بأالا "  وعربفا   كبم،ف(1)كالظكاهر الراهالة كال علبة

ال،عم ة لألالبعن كاآلران كالقضعبع كاطوجعهعت كالمكا ؼ كالمش،فت المػؤثرة   ػى القػران كفػ   ر،ػة 
بقكـ بعرضهع كشر هع كوأببدهع أك مععرضوهع ف  لغة كاض ة كأس كب بع،س شخحبوا   المجوم
 .(2)كف،ره

مخو فة أخذت ووطكر  وى حعر ،ؿ مالهع بش،ؿ فالعن ح فبعن  عئمعن بذاوػا   كل مقعؿ الح ف  أالكاع
 كه  :  ووفؽ   ى أالكاع أربعة رئبسة بعواضجمب  أدبغبر أف 

هك حكت المج ة ،مؤسسة كبومبز بأالا بوقدـ غبره مف المقعطت ف  وعببره  المقاؿ االفتتاحي: . أ
بهع  كف  المسع ة الثعبوة الممالك ة  ف رأم المج ة  كف  والعكلا ألهـ المكضك عت المالشكرة ف

. ك د ب،وػب افووع بػة المج ػة رئػبس الو ربػر أك الالعشػر  ك ػد بك عهػع ،عوبهػع  أك وك ػ  بعسػـ 3لا
هبئة و ربر المج ة  أك اسـ المج ػة أك بعفمػة رمزبػة أك بػعل ركؼ األكلػى لػرئبس الو ربػر أك 

 .(4)أ د ،بعر الم رربف
دة مػف الحػ بفة سػكان جربػدة أك مج ػة ط وزبػد  ػف الهػر مسػع ة م ػدك كهػك  المقاؿ العمكدم: . ب

أك  مكد وضعا الح بفة و ت وحرؼ أ د ،بعر ال،وعب بهع  بعبر مػف خفلػا  مػع بػراه مػف 
ت كمشع،ؿ  كبعألس كب آران أك أف،عر أك خكاطر أك االطبع عت فبمع براه مف  ضعبع كمكضك ع

و ػػت  الػػكاف ثعبػػت  كبظهػػر فػػ  مك ػػد الػػذم بروضػػبا  كغعلبػػعن مػػع ب وػػؿ م،عالػػعن ثعبوػػعن  كبالشػػر 
 .(5)ثعبت  كب مؿ وك ب  ،عوبا

                                                           

 (.146 جرائد كالمجفت )ص بد المجبد ك  ـ الدبف  فف الو ربر الح ف  ل ((1
 (.14أدهـ  المقعؿ الح ف : فالكف الو ربر الح ف  ببف الالظربة كالوطببؽ)ص ((2
 (.72 كض اي  األسس الفالبة ل مج ة )ص ((3
 .74-73صص  المرج  السعبؽ  ((4
 (.193أبك زبد  فف ال،وعبة الح فبة )ص ((5
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  ػػى  ػػرض كوفسػػبر كو  بػػؿ كوقبػػبـ اإلالوػػعج األدبػػ  كالع مػػ  كالفالػػ   بقػػـك  المقػػاؿ النقػػدم:  . ت
كذلػػؾ بهػػدؼ وك بػػة القػػعرئ بأهمبػػة هػػذا اإلالوػػعج كمسػػع دوا فػػ  اخوبػػعر مػػع بقػػرأه أك بشػػعهده أك 

ج األدبػػ  كالفالػػ  كالع مػػ  الػػذم بوػػدفؽ ،ػػؿ بػػـك سػػكان بسػػمعا مػػف هػػذا المػػف الهعئػػؿ مػػف اإلالوػػع
 .(1)  ى المسوكل الم    أك المسوكل الععلم 

كهك أ،ثر فالكف المقعؿ الح ف  وأثبران  بقكـ   ػى الو  بػؿ العمبػؽ لأل ػداث  المقاؿ التحميمي: . ث
ؿ  كالقضػػعبع كالظػػكاهر كغبرهػػع مػػف الشػػئكف الوػػ  وشػػغؿ الػػرأم العػػعـ  كبوالػػعكؿ الك ػػعئ  بعلوفحػػب

كبربط ال،وعب ببالهع كببف غبرهع مف الك عئ  الوػ  ووحػؿ ببعضػهع الػبعض مػف  ربػب أك بعبػد  
 .(2)ثـ بسوالبط مالهع مع براه مف آران كاوجعهعت

 :أسمكب كتابة المقاؿ في المجمة 
بو،ػكف البالػعن الفالػ  األسعسػ  ل مقػعؿ مػف ثفثػة أجػزان هػ : المقدمػة ك الجسػـ ك الخعومػة. كب،وػػب 

المعودؿ   ى  ،س ،وعبة الخبػر الحػ ف   ب بػث ط بم،ػف اطسػوغالعن  ػف أم جػزن بقعلب الهـر 
ف ،عالػت الخعومػة هػ  األ ػؿ  ظػع بػبف  مالهـ ألف ذلؾ بق ؿ مػف شػأف المقػعؿ كب ػد مػف فع  بوػا  كا 

 :(3)تضـ ىذه األجزاءك   مقعؿ كهك مع بقوض  اطالوبعه إلبا،وعب ال
عؿ البدأ بمدخؿ ومهبدم ل ف،رة إلثعرة االوبعه ،ؿ مكضكع ح ف  ببدأ بمقدمة كف  المق :المقدمة -

رة أك  ضبة وشغؿ بعؿ   ،مع بم،ف أف ووضمف ف،رة جدبدة مثبالقعرئ كشده لموعبعة بقبة المقعؿ
  أك وع بقػػع   ػػى خبػػر هػػعـ بوداكلػػا الالػػعس أك كحػػفع لمشػػ، ة خطبػػرة ك سعسػػة فػػ  الػػرأم العػػعـ
 المجوم  .

  كالجكهربػػػة ) الدسػػمة ( فػػػ  المقػػػعؿ ال بكبػػػة كهػػك الجػػػزن الػػذم ب وػػػكم   ػػػى المػػعدة الجسػػػـ : -
كبضػػـ الببعالػػعت كالمع كمػػعت كال قػػعئؽ المروبطػػة بعلمكضػػكع  األدلػػة كاألسػػعالبد المؤبػػدة لكجهػػة 

 أبععد المكضكع كدططوا المخو فة كالخ فبة الوعربخبة ل مكضكع . الظر ال،عوب 
القػعرئ أك  ػدـ ا والع ػا بف،ػرة كه  أهـ أجزان المقعؿ الو  بوك ؼ   بهع مػدل ا والػعع  الخاتمة: -

 المكضكع كبآران ال،عوب كغعلبع مع وضـ كا دا مف الالقعط الوعلبة:
خفحػػة مػػػع وكحػػؿ إلبػػػا ال،عوػػػب مػػف آران  د ػػػكة القػػعرئ ل مشػػػعر،ة فػػػ  إبجػػعد   ػػػكؿ ل قضػػػبة أك 
المشػػ، ة المطرك ػػة لوفعبػػؿ دكره أك دفػػ  القػػعرئ طوخػػعذ مك ػػؼ معػػبف اوجػػعه مكضػػكع مطػػركح أك 

 ة الو  بقدمهع ال،عوب ل قران  عمة كل مروبطبف بعلمكضكع خعحة.الالحب 

                                                           

 (.269ز،عر  مدخؿ إلى وقالبعت ال،وعبة الح فبة )ص ((1
 (.94 زت  المقعطت كالوقعربر الح فبة: أحكؿ إ دادهع ك،وعبوهع )ص( (2
 ( اطفرالج   فف المقعؿ الح ف  )مك   إل،وركال (.(3
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 :الخبر الصحفي .2
بعد الخبر الح ف  ف  المج ة هك " وقربر  ف  دث بهـ أ،بر  دد مػف القػران مػف كجهػة 

بعػػد الشػػره فػػ  الحػػ ؼ –بالشػػر ثعالبػػة الظػػر جهػػعز المج ػػة الو ربػػر  ك ػػد بالشػػر ل مػػرأة األكلػػى  أك 
إضعفة الجدبد فبا أك وفسبره كا طعئا خ فبعت جدبدة  أك أبدان الرأم بعد  -األخرل طكاؿ األسبكع

 .(1)فبا )و كبالا(  ك د ب،كف مكضك بعن أك مو بزان 
 أشكاؿ الخبر الصحفي في المجمة 

 Spotكبوخػذ الخبػر فػ  المج ػة أ،ثػر مػف شػ،ؿ ووػراكح مػع بػبف األخبػعر القحػبرة السػربعة 
News كاألخبػػعر المفحػػ ة المكسػػعة  Spread News ك ػػد بالشػػر داخػػؿ األبػػكاب اإلخبعربػػة  

الععمة ل مج ة  أك أبكابهػع الموخححػة  بػدكف  الػكاف  ك ػد ب،ػكف مسػوقف كلػا  الكاالػا  كهػك شػ،ؿ 
 .(2)ح ف  مهـ ف  المج ة الععمة 

كيمكػػف حصػػر األشػػكاؿ التػػي يصػػاغ فييػػا الخبػػر الصػػحفي فػػي أم مجمػػة ، فػػي أربعػػة أشػػكاؿ 
 :(3)ىي
كهػػػ  الوػػػ  بقػػػكـ بوغطبوهػػػع م ػػػررك المج ػػػة  كوشػػػ،ؿ  الحػػػران  بعة القحػػػبرة أك السػػػر األخبػػػعر  . أ

إخبعربعن مهمعن  كسبقع لهع  ف كسعئؿ اإل فـ األخرل. كوعطػ  ل مج ػة  بمػة إ فمبػة وجع هػع 
محػدران إخبعربػعن مهمػعن  كبسػػمى هػذا الالػكع األخبػعر القحػػبرة أك األخبػعر السػربعة  أك الوغطبػػة 

 اإلخبعربة السربعة.
سػػػبؽ الالشػػػر  ػػػف بعػػػض ك عئعهػػػع فػػػ  كسػػػعئؿ اإل ػػػفـ أخػػػرل خػػػفؿ األسػػػبكع  األخبػػػعر الوػػػ  . ب

ضػعفة الخ فبػعت المالحـر  كبععد  و ربرهػع فػ  شػ،ؿ وقػعربر إخبعربػة  بعػد الب ػث كالوقحػ  كا 
الفزمة  أم أالهع  م بػة والشػبط لألخبػعر الرا،ػدة  كهػذا الشػ،ؿ هػك هػدؼ المج ػة اإلخبعربػة   

م بعومػػػػد   بػػػػا هػػػػذا الالػػػػكع مػػػػف المجػػػػفت  ك،ػػػػذلؾ كالشػػػ،ؿ الخبػػػػرم كالحػػػػ ف  الػػػػرئبس الػػػػذ
 المجفت الععمة.

األخبػػعر القحػػبرة كالموخححػػة  الوػػ  وهػػـ جمع ػػة أك فئػػة معبالػػة  أك طبقػػة فػػ  مبػػداف  أك  . ت
 قػػػؿ ل الشػػػعط البشػػػر  ،أخبػػػعر الفػػػف أك األدب أك الربعضػػػة أك الػػػدبف  أخبػػػعر  حػػػبرة سػػػربعة 

فػػ  األبػػكاب اإلخبعربػػة الععمػػة  بػػؿ فػػ   موخححػػة ط وجػػد لهػػع م،عالػػع فػػ  الجرائػػد الععمػػة أك
 األبكاب الموخححة ف  المجفت الععمة كاإلخبعربة.

                                                           

 .(152ص)  بد المجبد ك  ـ الدبف  فف الو ربر الح ف  ل جرائد كالمجفت ((1
 .المرج  السعبؽ( (2
 .155-154صالمرج  السعبؽ الفسا  ص  ((3
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أك مع كران ال،كالبس  كه  الػكع مػف األخبػعر الػذم بضػعؼ إلػى  األخبعر الو  وركم مع  دث . ث
فػػ  ال  ظػػعت األخبػػرة  بظهػػر فػػ  بعػػض الػػدكربعت الموخححػػة الوجعربػػة  الخعحػػة المج ػػة 

كالبالػػػكؾ كغبرهػػػع. كبطبػػػ    ػػػػى الػػػكع مػػػف الػػػكرؽ مخو ػػػؼ  ػػػف بػػػػع   بعلبكرحػػػة كالمراهالػػػعت 
 اج  مخو ؼ كمومبز  ف بع   المج ة.حف عت المج ة  كبوـ  رضا بش،ؿ إخر 

 تحرير الخبر الصحفي في المجمة 
وقورب ،ػؿ مج ػة مػف األخبػعر  كوععلجهػع بعلشػ،ؿ الػذم بالعسػب طببعوهػع ،مج ػة  عمػة أك  

  أالهػػػع ط أسػػػبك بة  أك الحػػػؼ شػػػهربة أك غبػػػر ذلػػػؾ  موخححػػػة أك إخبعربػػػة  كدكربػػػة حػػػدكرهع:
وسػػػوطب  أف وسػػػبؽ الجرائػػػد البكمبػػػة  أك اإلذا ػػػة المسػػػمك ة أك المرئبػػػة  كل،الهػػػع وسػػػوطب  مععلجػػػة 

 األخبعر بطربقة ط وسوطبعهع و ؾ الكسعئؿ المالعفسة الو  وعومد   ى الوغطبة البكمبة.
عغوهع فػػ  الجرائػػػد البكمبػػة   الػػػكاف حػػبعغة األخبػػػعر السػػربعة ط وخو ػػػؼ  ػػف حػػػبكبعلالسػػبة ل 

كمقدمػػة كوفعحػػبؿ  أك  الػػكاف كوفعحػػبؿ بطربقػػة الهػػـر المق ػػكب  كل،ػػف األخبػػعر المكسػػعة وومبػػز 
حػبعغوهع بعطوجػعه إلػى األسػػ كب السػردم أك الػدرام  فػػ  الوفعحػبؿ  كذلػؾ بعػػد كضػ  أهػـ شػػ ن 

 ف  المقدمة.
الوػ  وشػبههع فػ  الجرائػد األخػرل  أمع األخبػعر القحػبرة الموخححػة ط وخو ػؼ  ػف األخبػعر 

الععمػػة كالموخححػػة مػػف  بػػث الحػػبعغة  أـ الالػػكع الرابػػ  كاألخبػػر مػػف أشػػ،عؿ الخبػػر فػػ  المج ػػة 
فبحعغ ف  ش،ؿ وقربػر ب خػص فػ  مقدموػا أهػـ مػع فبػا  كوكضػ  الوفعحػبؿ مروبػة  سػب وك بػت 

 .(1) دكثهع
 :التقرير الصحفي .3

ؽ الح ف   كبقدـ الوقربر الحػ ف  مجمك ػة مػف الوقربر الح ف  فف بق  ببف الخبر كالو قب
المع كمػػعت كالمعػػعرؼ  ػػكؿ بعػػض الك ػػعئ  فػػ  سػػبرهع ك ر،وهػػع  كهػػك ط بقوحػػر   ػػى الكحػػؼ 
المػع بسػما فػ  الك ػت الفسػا بػإبراز اآلران الشخحػبة كالوجػعرب  المالطق  كالمكضك   لأل ػداث  كا 

 .(2)الذاوبة ل م رر الذم ب،وبا
 (3)أشكاؿ التقرير الصحفي: 
كهك الوقربر الذم بهوـ ف  المقعـ األكؿ بعرض كوفسبر كشػرح بعػض زكابػع  لتقرير اإلخبارم:ا . أ

 أك جكاالب مف األ داث أك الك عئ  البكمبة الجعربة.

                                                           

 (.156-155صص  ـ الدبف  فف الو ربر الح ف  ل جرائد كالمجفت ) بد المجبد ك  ((1
 (.113)ص بكالس  و ربر الشئكف الدبالبة ف  الح ؼ ((2
 (.251-250صص أبك زبد  مدخؿ إلى   ـ الح عفة ) ((3
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كهػػك الوقربػر الػػذم بر،ػز   ػػى الوحػكبر ال ػػ  ل ك ػعئ  كاأل ػػداث  كالػذم بهػػوـ  التقريػر الحػػي: . ب
 شر هع أك و  ب بهع أك وفسبرهع.برسـ حكرة الك عئ  أك األ داث أ،ثر ممع بهوـ ب

كهػك الوقربػر الػذم بقػـك   ػى  ػرض شخحػبة مػع مػف الشخحػبعت  تقرير عػرض الشخصػية: . ت
  كب،ثر ف  هذا الالكع أك الدكل  بعرزان ف  المجوم  الم   لهع دكران الو  المروبطة بعأل داث  ك 
 .مف الوقعربر ف  المج ة

 :أسمكب كتابة التقرير الصحفي في المجمة 
بالػػعن الوقربػػر الحػػ ف    ػػى  علػػب الهػػـر المعوػػدؿ   بػػث وػػأو  مقدمػػة الوقربػػر بك ػػعئ  بقػػـك 

كمكا ػػػػؼ كمع كمػػػػعت جدبػػػػدة  ػػػػف الكا عػػػػة أك ال عدثػػػػة  أمػػػػع جسػػػػـ الوقربػػػػر فبوضػػػػمف المع كمػػػػعت 
كالببعالعت الجكهربة بمع ف  ذلؾ األدلة كالشػكاهد الوػ  وؤ،ػد  قبقػة مػع جػعن بػعلوقربر مػف مع كمػعت 

خعومػة فقػد وػأو  بعػرض كجهػة الظػػر الم ػرر كأهػـ الالوػعئج الوػ  وكحػؿ إلبهػع  الػػد كببعالػعت  أمػع ال
 .(1)والعكلا الوقربر الح ف 

 :التحقيؽ الصحفي .4
  ػى   كبقـك (2)بعد الو قبؽ الح ف  مف األش،عؿ الح فبة أك القكالب المهمة ف  المج ة

فبػا  ثػـ بقػكـ بجمػ  خبر اك ف،رة أك مش، ة أك  ضبة ب وقطهع الح ف  مف المجوم  الذم بعبش 
مػػعدة المكضػػكع مػػع بوضػػمالا مػػف ببعالػػعت أك مع كمػػعت أك آران ووع ػػؽ بعلمكضػػكع  ثػػـ بػػزاكج ببالهػػع 
ل كحكؿ إلى ال ؿ الذم براه حػعل عن لعػفج المشػ، ة أك القضػبة أك الف،ػرة الوػ  بطر هػع الو قبػؽ 

 .(3)الح ف 
 :(4)اكالتحقيؽ الصحفي في المجمة يمكف تصنيفو إلى نكعيف رئيسيف ىم

كهػػك بعومػػد   ػػى ال، مػػة كالمػػكاد المحػػكرة إلػػى جعالبهػػع  التحقيػػؽ الصػػحفي الطكيػػؿ المفصػػؿ: . أ
 ،ععمؿ معضد أك مسع د  أم أف ال، مة هالع األسعس  كبعدهع المكاد المحكرة.

كهػػك بعومػد فػػ   ػػرض مكضػك ا   ػػى المػكاد المحػػكرة خعحػػة  التحقيػؽ الصػػحفي المصػػكر: . ب
المػوف( بعػػد ذلػؾ ،ععمػؿ معضػػد أك مسػع د  أم أف الحػػكرة الحػكر الفكوكغرافبػة  كال، مػػة )أك 
 هالع ه  األسعس  كبعدهع ال، مة.

 

                                                           

 (.155الدلبم   الو ربر الح ف  )ص ((1
 (.149 بد المجبد ك  ـ الدبف  فف الو ربر الح ف  ل جرائد كالمجفت )ص ((2
 (.143م مكد  الو قبؽ الح ف  )ص ((3
 (.151 بد المجبد ك  ـ الدبف  فف الو ربر الح ف  ل جرائد كالمجفت )ص ((4
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 كتابة التحقيؽ الصحفي قكالب 
هالػػعؾ  ػػدة طػػرؽ ك كالػػب فالبػػة ل،وعبػػة الو قبػػؽ الحػػ ف  وقػػـك جمبعهػػع   ػػى أسػػعس البالػػعن 

كالجسػػػـ  الفالػػػ  ل هػػػـر المعوػػػدؿ أم أف ،ػػػؿ  علػػػب طبػػػد أف بو،ػػػكف مػػػف ثفثػػػة أجػػػزان كهػػػ  المقدمػػػة
 :(2)كىذه القكالب ىي. (1)كالخعومة

ل قضػبة أك  كبعومد هذا القعلب   ى مقدمة وعػرض بشػ،ؿ مكضػك   قالب اليـر المكضكعي: . أ
المشػػ، ة المثػػعرة فػػ  الو قبػػؽ  فػػ   ػػبف بعػػرض جسػػـ الو قبػػؽ اآلران المخو فػػة كالموعػػددة فػػ  

قبػػؽ. كهػػذا القعلػػب بحػػ ا المكضػػكع  أـ الخعومػػة فووضػػمف الػػرأم الػػذم االوهػػى إلبػػا ،عوػػب الو 
 ل و قبقعت الح فبة الو  ب غب   بهع طعب  الرأم.

كبقكـ هذا القعلب   ػى ،وعبػة الو قبػؽ فػ  شػ،ؿ القحػة األدببػة  أم  قالب السرد القصصي: . ب
مف بدابة ك قدة كخعومة  كهػذا القعلػب بحػ ا ل و قبقػعت الحػ فبة الوػ  بغ ػب   بهػع الطػعب  

 اإلالسعال .
 :(3)يكى ،ثالثة قكالب أخرل لكتابة التحقيؽ الصحفي "أحمد زارع"كأضاؼ 

بقـك هػذا القعلػب   ػى مقدمػة وقػدـ حػكرة  عمػة سػربعة ل  ػدث أك  قالب الكصؼ التفصيمي: . ت
كحػػؼ جػػزن بػػعرز مالػػا  ببالمػػع بوػػرؾ الكحػػؼ الوفحػػب   ل  ػػدث لب،وػػب فػػ  جسػػـ الو قبػػؽ 

 ة ال دث  ب بث وقػدـ فػ الح ف   أمع الخعومة فه  أمع وربط ببف الوفعحبؿ الموالعثرة لحكر 
الالهعبة الحكرة المو،عم ة لا أك وقوحر   ػى اطالطبع ػعت األخبػرة ل م ػرر  ػف هػذا ال ػدث. 
كهذا القعلب بح ا ل،وعبػة و قبقػعت الػر فت كالمسػعبقعت الربعضػبة كالالػدكات اطالوخعببػة كمػع 

 إلى ذلؾ.
ك بعبػػػد مػػػ  ،وعبػػػة هػػػذا القعلػػػب فػػػ  أبسػػػط حػػػكره ب،ػػػعد بوشػػػعبا مػػػف  ربػػػب أ قالػػػب االعتػػػراؼ: . ث

 البكمبعت  كبقورب ،ثبران مف طربقة و ربرهع.
كهذا القعلب بسما مف خفلا وقدبـ حكرة ح فبة لشخحبة مف الشخحبعت  قالب الحديث: . ج

 المهمة أك المثبرة أك المالسبة  ك،ذلؾ حكرة ألهـ الم بطبف بهع كمجعؿ الشعطهع.
 :الحديث الصحفي .5

ة الو  وقػكـ   ػى ال ػكار بػبف الم ػرر الحػ ف  بعد ال دبث الح ف  أ د الفالكف الح فب
كشخحبة مف الشخحبعت كهػك بسػوهدؼ ال حػكؿ   ػى أخبػعر أك مع كمػعت أك ببعالػعت أك شػرح 

                                                           

 (.82زارع  فف الو ربر الح ف  )ص ((1
 (.203-202صص أبك زبد  مدخؿ إلى   ـ الح عفة ) ((2
 (.84-83صص فف الو ربر الح ف  )زارع   ((3
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كجهػػػة الظػػػر معبالػػػة  أك إبػػػراز جكاالػػػب طربفػػػة فػػػ   بػػػعة بعػػػض الشخحػػػبعت المشػػػهكرة مػػػف الجػػػـك 
   ػدة أشػخعص المجوم   كال دبث الح ف   د بوـ إجػراؤه مػ  شػخص كا ػد فقػط  ك ػد بجػرل مػ

 .(1)،مع هك ال عؿ ف  اطسوفوعنات الح فبة
 الحديث الصحفي أنكاع 

 ووعدد أالكاع ال دبث الح ف  ف  المج ة  ب بث وشمؿ اآلو :
كهػػك ال ػػدبث الػػذم بسػوهدؼ ال حػػكؿ   ػػى أخبػػعر أك مع كمػػعت أك ببعالػػعت  الحػػديث الخبػػرم: . أ

دبػػدة  كهػػك ط بهػػوـ بشخحػػبة جدبػػدة  ػػف ك ػػعئ  أك أ ػػداث أك سبعسػػعت أك بػػرامج أك  ػػكاالبف ج
المو دث  در اهومعما بعلمع كمعت أك األخبعر الو  بحرح بهع. كب،ثر اسوخداـ هذا الالكع مػف 

 .(2)األ عدبث ف  الجربدة البكمبة
كهك ال دبث الذم بسوهدؼ اسوعراض كجهػعت الظػر شخحػبة مػع فػ   ضػبة أك  حديث الرأم: . ب

ـ بآران المو دث أ،ثر مف اطهومػعـ بشخحػبوا أك  ضعبع معبالة وهـ القران  كفبا بور،ز اطهومع
 .(3)األخبعر الو  بحرح بهع. كب،ثر اسوخداـ هذا الالكع مف األ عدبث ف  المج ة

كهك ال دبث الذم بسوهدؼ الب ث ف   بػعة الشػخص الػذم بجػرل  حديث التسمية كاإلمتاع:  . ت
بػػػراز الجكاالػػػب فػػػ  شخحػػػبوا ك،بػػػ ؼ بف،ػػػر ك،بػػػؼ معػػػا ال ػػػدبث مثػػػؿ الشػػػأوا كوػػػعربخ  بعوػػػا كا 

بمػػعرس  بعوػػا كأ ػػب األشػػبعن إلػػى   بػػا كأ فمػػا كطمك عوػػا  كفبػػا بور،ػػز اطهومػػعـ بشخحػػبة 
 .(4)المو دث أ،ثر مف اطهومعـ بأخبعره أك بآرائا

كهػػك ال ػػدبث الػػذم بسػػوهدؼ ال حػػكؿ   ػػى  مع كمػػعت كأخبػػعر أك آران مػػف  الحػػديث الجػػاد: . ث
 .5 جكاالب الشخحبة ل مو دثالمو دث  كؿ  دث اك  ضبة  عمة دكف أف بوعرض ل

 في المجمة تحرير الحديث الصحفي: 
كوخو ؼ أسعلبب و ربػر ال ػدبث الحػ ف  مػف م ػرر إلػى آخػر  كمػف مج ػة إلػى أخػرل ل،الهػع ط 

 وخرج  ف أسعلبب ثفثة: 
األس كب الوق بدم ال،فسب،  الذم بوضمف وكجبا األسئ ة ك،وعبة إجعبعت الشخص   بهػع  األكؿ:

 كجكاب.أم أس كب سؤاؿ 
                                                           

 (.19كالمقعبفت الح فبة )ص السعرم  و،البؾ ال دبث ((1
 (.225أبك زبد  مدخؿ إلى   ـ الح عفة )ص ((2
 .المرج  السعبؽ ((3
 الحػػر ك بػػد الػػر مف  الفػػف الحػػ ف  فػػ   حػػر المع كمػػعت: و ربػػر ك،وعبػػة الو قبقػػعت كاأل عدبػػث الحػػ فبة ((4

 (.258)ص
 .265ص المرج  السعبؽ  ((5
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  علب السرد الععدم الذم بركم ال دبث   ى لسعف م رره. الثاني:
 علػػب القحػػة اإلخبعربػػة أك المكضػػكع اإلخبػػعرم الػػذم بػػركم أبػػرز الك ػػعئ  الوػػ  بوضػػمالهع  الثالػػث:
 ال دبث.
 :(1)جسـ الحديث تتمثؿ في في صياغةجديدة  أساليبكأضيفت 

بعلسػػرد ب بػػث بجػػرم ال ػػدبث   ػػى المػػط الحػػبعغة المومعسػػ،ة ألجػػزان ال ػػدبث  كالموس سػػ ة  .أ 
  حح .

 حػػر  جػػـ السػػؤاؿ  وػػى وسػػوالفذ جهػػد القػػعرئ الػػذم بب ػػث  ػػف اإلجعبػػة كبفضػػؿ أف بػػدمج  .ب 
السؤاؿ ف  الجكاب  مثػؿ: كو ػدث كزبػر الحػ ة  ػف... كاالوقػؿ الػكزبر إلػى ال ػدبث  ػف... 

ف القػعرئ بربػد كأجعب  ف السؤاؿ ،ذا بقكلا...  كالمراد هالع كضػ  القػعرئ كالمو ػدث معػعن  أل
 معرفة إجعبعت المو دث  كمف الم ومؿ أف ب،كف السؤاؿ ف  الفسا بب ث  ف إجعبوا.

 و خبص إجعبعت المو دث بدطن مف سردهع ،عم ة. .ج 
المػع   بػا أف برسػـ حػكرة د بقػة  .د  أط ب،وف  الم رر بالقؿ الص ال ػدبث ،مػع دار فػ  ال قػعن  كا 

أمعـ القعرئ كجهعن لكجا  كبشعر القػعرئ  لجك ال قعن  األمر الذم بسع د   ى كض  المو دث
 أالا هك الذم ب عكره.

 كحؼ الم،عف الذم وـ فبا ال قعن  كمع ب وكبا مف أثعث أك و ؼ أك ،وب. .ق 
المزاكجة ببف الوخ ػبص كاأل ػكاؿ المقوبسػة  كذلػؾ بالقػؿ الحػكص ،عم ػة مػف أ ػكاؿ المو ػدث   .ك 

 وؤ،د المعالى أك وشرح الفقرة  أك وضبؼ معالى جدبدان.
خ فبػػػػة مع كمعوبػػػة  ػػػػف شخحػػػػبة المو ػػػدث  أك  ػػػػكؿ مكضػػػػكع ال ػػػدبث وكضػػػػ  بعػػػػد  وقػػػدبـ .ز 

المقدمة مبعشرة ف  حدر جسـ ال دبث  أك موفر ة ببف فقرات ال ػدبث أك وشػ،ؿ هػ  الفسػهع 
 بركاز داخؿ ال دبث. –مقدمة ل  دبث  أك وكض  ف  إطعر 

 :القصة الصحفية .6
وسػوخدـ األسػ كب القححػ  فػ    الوػ وعد القحة الح فبة ه  أ د أالكاع القحة الخبربػة

العرض  كالقحة الخبربة هػ  حػبغة موقدمػة ل،وعبػة األخبػعر  ووضػمف اإلجعبػة  ػف أسػئ ة الخبػر 
كوعػػرؼ بأالهػػع الػػكع مػػف أالػػكاع ال،وعبػػة الحػػ فبة   (2)السػػوة )مػػف  مػػعذا  موػػى  أبػػف  لمػػعذا  ك،بػػؼ(

ك كاسػا الموعػددة فػ   ػرض  اإلبدا بة غبر الوق بدبة  بسوخدـ خفلهع الح ف  مهعراوا المخو فػة

                                                           

 .(36بة )صالدلك  فف ال دبث الح ف  كوطببقعوا الع م ((1
أ مػػد   العحػػر القحػػة القحػػبرة كوطببقعوهػػع فػػ  القحػػة الحػػ فبة: القحػػص الحػػ فبة الف سػػطبالبة أالمكذجػػعن  ((2

 (.65)ص
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معدوػػا كالقػػؿ القػػعرئ إلػػى مك ػػ  األ ػػداث مػػف خػػفؿ وقػػدبـ حػػكرة  ٌبػػة  ػػف ال ػػدث ووسػػـ بعل بكبػػة 
 .(1)كالدبالعمب،بة كا  بعن الطعب  اإلالسعال  ل قضعبع المطرك ة أك مع بعرؼ ب)األالسالة(

كالقحػػة الحػػ فبة وخػػوص بهػػع  ػػعدة المجػػفت كالحػػ ؼ األسػػبك بة  كمػػف المعػػركؼ أف 
ثػػؿ هػػذه الػػدكربعت ط وسػػوطب  أف وػػدخؿ فػػ  مالعفسػػة مػػ  الحػػ ؼ البكمبػػة  لقػػدرة الالػػكع األخبػػر م

  ى وقدبـ األخبعر كه  طعزجة  كمف ثـ وضطٌر المجفت كالح ؼ غبػر البكمبػة لوقػدبـ الخبػر 
المومبػػػػز أك المكٌسػػػػ  الػػػػذم و حػػػػؿ   بػػػػا  ػػػػعدة بجهػػػػكد مالػػػػدكببهع كم ٌرربهػػػػع ط بفضػػػػؿ ك،ػػػػعطت 

 .(2)األالبعن
 صحفيةكاؿ القصة الأش 

ووعػػػدد أالػػػكاع القحػػػة الخبربػػػة كوخو ػػػؼ ممبػػػزات ،ػػػؿ مالهػػػع وبعػػػعن ل الػػػكع الػػػذم والػػػدرج فػػػ  إطػػػعره مػػػف 
 :(3)كيكجد تصنفيف رئيسييف لمقصة الخبرية ىماالمطبك عت سكان ح ؼ أك مجفت  

  كه  الو  و ػبط القػران بػعأل كاؿ كالمكا ػؼ الهعمػة الوػ  مػف شػأالهع الوػأثبر فػ القصة الجادة: . أ
 بػػػػػعوهـ البكمبػػػػػػة كفػػػػػػ  مسػػػػػوقب هـ مثػػػػػػؿ: الشػػػػػػئكف الععمػػػػػة  المسػػػػػػعئؿ اط وحػػػػػػعدبة  المشػػػػػػع،ؿ 

 اطجومع بة  الع كـ  أخبعر الوع بـ  أح عب الثركات المعلبة كالح ة.
كهػػػ  الوػػػ  وثبػػػر القػػػران كوسػػػ بهـ  مثػػػؿ: أخبػػػعر الطرائػػػؼ  الربعضػػػة  الجػػػـك  القصػػػة الخفيفػػػة: . ب

 ـ  الجرائـ  الجالس.المجوم  كالفف كاألدب   كادث الوحعد
 :(4)كيمكف تصنيؼ القصة الخبرية أيضان مف حيث مكضكعاتيا إلى

وو ػػرل  حػػص اطهومػػعـ اإلالسػػعال  المحػػع ب الوػػ  بكاجههػػع  قصػػص االىتمػػاـ اإلنسػػاني: . أ
الالعس ف   بعوهـ   ى جمب  األحػعدة  فهػ  وشػرح همػكمهـ  كمععالػعوهـ كوعبػر  ػف آمػعلهـ 

 لمف ط حكت لا. كوط ععوهـ  كوسعى ألف و،كف حكوعن 
كبجب   ى الح فببف  ضعن فورة ،عفبة ف  األمع،ف الو  ب،وبكف  الهع   قصص المعايشة: . ب

كهػػػذه هػػػ  الطربقػػػة ل  حػػػكؿ   ػػػى المعالػػػى ال قبقػػػ  لإلبقػػػعع بعلم،ػػػعف كالجػػػك. ك ػػػد  ضػػػى 
ح فبكف األبعـ كاألسعبب  ك وػى أشػهر ألدان هػذا الالػكع مػف القحػص )بعضػهع و كلػت إلػى 

 كع هك  قعن المثعؿ الالهعئ  لمراسؿ غمر الفسا أك الفسهع ف  القحة.ال،وب( هذا الال

                                                           

أ مػػد   العحػػر القحػػة القحػػبرة كوطببقعوهػػع فػػ  القحػػة الحػػ فبة: القحػػص الحػػ فبة الف سػػطبالبة أالمكذجػػعن  ((1
 .(66ص)

 .69-68صص المرج  السعبؽ   ((2
 (.65حة الخبربة كوطببقعوهع ف  الح عفة الف سطبالبة: دراسة كحفبة )صالسكبر،   الق ((3
 .66-65صالمرج  السعبؽ  ص  ((4
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كه  القحص الو  ووم كر  كؿ األ داث السبعسبة أك المجومعبة البعرزة  قصص الحكادث: . ت
 مثؿ: جرائـ القوؿ  أك و طبـ طعئرة  أك ،عرثة طببعبة.

  ب بػػث كهػ  القحػص المروبطػػة ب ػدث وػعربخ   ػػدبـ أك  ػدبث السػببعن  القصػص التاريخيػػة: . ث
 ب،كف  د ظهر فبا جعالب ،عف غعمضعن كغبر م،وشؼ مف  بؿ.

بوػػكؽ ال،ثبػػر مػػف الالػػعس لمعرفػػة وفعحػػبؿ بعػػض األم،الػػة  ك،بػػؼ وعع بػػت  قصػػص المكػػاف: . ج
   بهع األزمالة بمع و م ا مف ثقعفعت ك عدات ك كاالبف  كمع بمثؿ وعربخهع الععـ.

لمشػػرفة   بػػث بالطػػكم كهػػ  القحػػص الوػػ  ويعالػػ  بعلشخحػػبعت الالعج ػػة ا قصػػص النجػػاح: . ح
كدركس مسػوفعدة لو فبػز القػعرئ ال،عوب إلػى القػؿ وفعحػبؿ القحػة كمػع ،ػعف فبهػع مػف  قبػعت 

 كوشجبعا لبذؿ  حعرم جهده ال ك الالجعح كاطالجعز.
فػػف العػػبش  كبالػػدرج فػػ  إطػػعره ،ػػؿ مػػع بوالعكلػػا اإلالسػػعف أك المػػط ال بػػعة هػػك  أنمػػاط الحيػػاة: . خ

 بهع فرد أك مجمك ة  أك شرب ة اجومع بة كا دة.بمو ،ا  كهك أبضعن ال،بفبة الو  بعبش 
كه  القحص الو  ووالعكؿ الوجربة الشخحػبة ل ،عوػب أثالػعن ر  ػة سػبع بة  قصص الرحالت: . د

لدكلة مع  أك م،ػعف مػع  ب بػث بالقػؿ ال،عوػب الوجربػة الوػ   عبشػهع كالخبػرة الوػ  ا،وسػبهع مػف 
 هذه الر  ة إلى القعرئ ك،أالا ،عف معا.

 ة الصحفية:ابة القصكت قكالب 
  ػػػى الػػػرغـ مػػػف أف األجػػػزان الو ربربػػػة الم،كالػػػة ل قحػػػة الخبربػػػة ووكافػػػؽ ، بػػػعن مػػػ  طببعػػػة 
االومعئهع ل فالػكف الحػ فبة  كمػ  بػع   الفالػكف ،ػعلخبر الحػ ف  كالوقربػر كالو قبػؽ  إط أف أسػ كب 

بهػػع ف ،وعبوهػػع بموػػعز  ػػف غبرهػػع مػػف الفالػػكف الحػػ ف  ،كالػػا مزبجػػعن بػػبف األدب كالحػػ عفة  فبموػػزج
 .(1)  كاألس كب الح ف أس كب السرد القحح  األدب 

 :(2)التي تتناسب مع فف القصة الصحفية ما يأتي القكالبكمف أبرز 
بمقدمة و كم   ى أهـ مع ف  المكضػكع  ثػـ فقػرة  القعلب بث ببدأ هذا  اليـر المقمكب: قالب . أ

 االوقعؿ  ثـ الوفعحبؿ  ك د و،كف الخعومة أ،ثر مر عن.
بعلالهعبػػة المفعجئػػة فػػ  الخعومػػة  كببػػدأ  القعلػػب بػػث ب ػػوفظ هػػذا  دم )الركائػػي(:السػػر  القالػػب . ب

بمقدمة وركم بدابة ال دث  كفقرة االوقعؿ  ثـ بع   وفعحبؿ ال ػدث  ثػـ ذركة ال ػدث أك  موػا 
ثعرة   القعرئ. طهومعـكه  أ،ثر أ داثا مر عن  كا 

                                                           

 .(72ص)السكبر،   القحة الخبربة كوطببقعوهع ف  الح عفة الف سطبالبة: دراسة كحفبة  ((1
 (.91سعبد  فف الخبر الح ف  )ص ((2
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الهـر المعوػدؿ  أم أف ببػدأ  كهك العوج مف ور،بب الهـر المق كب   ى قالب الساعة الرممية: . ت
المكضكع بمع كمعت مهمة  ثـ بعأل ؿ أهمبة   و  إذا كح الع مالوحؼ الجسـ  بدأالع ال،شػؼ 

 .(1) ف مع كمعت أخرل مهمة كه،ذا الودرج بعأل،ثر أهمبة  وى الحؿ ل خعومة
 :الكاريكاتير .7

هـ أك  ػػف لغػػو ال،عرب،ػػعوبر أ،ثػػر فالػػكف الو ربػػر الحػػ ف  جػػذبعن ل قػػران بحػػرؼ الالظػػر دبعػػ
وع بقػػػعت أك ، مػػػعت شػػػعر ة لػػػا  أك ثقػػػعفوهـ  إذ بم،ػػػف فهمػػػا كالوفع ػػػؿ معػػػا  وػػػى لػػػك ،ػػػعف دكف 

ف ظػػعت   ػػى الػػالص  كط وعػػد معرفػػة القػػعرئ ب غػػة الحػػ بفة الوػػ  بوحػػف هع ضػػركرة لفهػػـ ،ػػؿ م
أالػػكاع ال،عرب،ػػعوبر  الػػذم بعػػد أ ػػدر فالػػكف الو ربػػر الحػػ ف    ػػى إبحػػعؿ الف،ػػرة كال ػػدث بطربقػػة 

 بسطة كأ بعالعن ف،عهبة.سه ة كم
 ػػد بغالػػ  رسػػـ ال،عرب،ػػعوبر فػػ  الحػػ بفة  ػػف ،وعبػػة مقػػعؿ  ،مػػع بم،ػػف اسػػوخداما طخوػػزاؿ 
 حة خبربة ،عم ة  ،مع أحبا ال،عرب،عوبر جزنان  بكبعن كهعمعن ف  الح ؼ كالمجفت   بث بجػد 

 القعرئ مجفت موخححة محكرة   ى ش،ؿ رسـك ،عرب،عوبربة.
فػػػف سػػػعخر بعومػػػد   ػػػى الرسػػػـ ال ػػػر كالم ػػػ ن  " يكػػػاتير بأنػػػو:كيمكػػػف تعريػػػؼ فػػػف الكار  

الشخحػبة مػف  بػعة اإلالسػعف  بعلمبعلغعت الوش،ب بة كالسخربة ف  وعرض ل ظكاهر اطجومع بة أك 
كهػػك  بػػعرة  ػػف رسػػـك وهػػدؼ لالقػػؿ رسػػعلة أك كجهػػة الظػػر  ػػف  ػػكادث أك ظػػكاهر  أك مشػػ،فت  

ثبر االفععل   فعلرسـ ال،عرب،عوبرم بعوبر لغة محكرة كوومبز بعلمبعلغة كالرمزبة  ب بث ب،كف لهع وأ
 .(2)بش،ؿ ف،عه  مجرد بمزج ببف الالقد الفذع كالرسـ السعخر

 :أنكاع الكاريكاتير 
 بالقسـ ال،عرب،عوبر إلى  دة أالكاع وبععن ل مضمكف الذم بععلجا  كوومثؿ ف  أربعة م عكر كه :

بعػػعلج مكضػػك عن سبعسػػبعن مبعشػػران  أك ب مػػا كهػػك ذلػػؾ ال،عرب،ػػعوبر الػػذم  الكاريكػػاتير السياسػػي: . أ
 .(3)بش،ؿ غبر مبعشر إلى مكضكع لا  ف ة بعلسبعسة

كهػػػػك الرسػػػػـ الػػػػذم بالهػػػػؿ أف،ػػػػعره كمضػػػػعمبالا مػػػػف والع ضػػػػعت الكا ػػػػ   الكاريكػػػػاتير االجتمػػػػاعي: . ب
مكضػػػك عن م ػػػددان فػػػ  ب ػػػد معػػػبف مثػػػؿ الكضػػػ  اط وحػػػعدم  غػػػفن  اطجومػػػع    ك ػػػد بوالػػػعكؿ
ب  المشػػػع،ؿ األسػػػربة  العػػػعدات كالوقعلبػػػد كغبرهػػػع  لببػػػرز بػػػذلؾ رسػػػعلوا المعبشػػػة  هجػػػر الشػػػبع

                                                           

الحػػ فبة: القحػػص الحػػ فبة الف سػػطبالبة أالمكذجػػعن  أ مػػد   العحػػر القحػػة القحػػبرة كوطببقعوهػػع فػػ  القحػػة( (1
 (.74)ص
 (.154-153صص القضعة  فف ال،عرب،عوبر ف  الح عفة الب ربالبة البكمبة ) ((2
 (.33-32صص وربعف  سبمبعئبة فف ال،عرب،عوبر السبعس  ف  الح ؼ الف سطبالبة ) ((3



121 

 

الهعدفة كالالع دة كالسػعخرة مػف هػذا الكا ػ   كبط ػؽ   بػا بعػض البػع ثبف ال،عرب،ػعوبر اإلالسػعال   
كذلؾ ألالا بقكـ بدكر ،ببر ف  م عربة الفسعد كالغػش كالرشػكة كالم سػكببة  كبهػدؼ هػذا الالػكع 

 .(1)ت االوبعه المعالببف بعألمكر الو  بس ط   بهع الفالعف الضكنمف ال،عرب،عوبر إلى لف
كهذا الالكع مف ال،عرب،عوبر ط بع،س بسمبا البعض ال،عرب،عوبر الضع ؾ  الساخر:الكاريكاتير  . ت

أم مشػػ، ة  كل،الػػا فقػػط بسػػود   الضػػ ؾ كهػػك موخحػػص بوحػػكبر  ػػعطت ضػػع ،ة. كهػػذا 
السبعسػبة كل،الػا ط بسػوطب  بعػض األ بػعف الالكع ط دخؿ لػا بػأم مػف المشػع،ؿ المجومعبػة أك 

 .(2)مف الوطرؽ لمش، ة مع
كهػػك ذلػػؾ الرسػػـ الػػذم بحػػكر كجػػا إالسػػعف م ػػدد مسػػوخدمعن أسػػ كب : كرمالكاريكػػاتير البكرتػػ . ث

المبعلغة ال،عرب،عوبربة ف  الرسـ  ك د ط ب،ف  الرسـ بوحكبر مفما الكجا  بؿ بضبؼ أجػزان 
ز بشػػ،ؿ أسعسػػ    ػػى الكجػػا  لػػذلؾ الفالػػعف الػػذم بقػػدـ مػػف أ ضػػعن الجسػػـ الموبقبػػة  كل،ػػف بر،ػػ

  ى رسـ شخحبة مشهكرة فػ  معظػـ األ بػعف بقػكـ أكطن بدراسػة هػذه الشخحػبة  بػؿ أف بقػكـ 
بعمؿ الوغبرات الش، بة لووالعسب م  أس كب الفالعف ال،عرب،عوبربة كلبس مجرد و،ببر كوغببر ف  

 .(3)مف هذه الشخحبة فهك فف لا أحكلاأ جعـ األالؼ أك الجبهة أك األذف لمجرد السخربة 
 رسائؿ القراء: .8

كو وػػػؿ جػػػزنان ثعبوػػػعن مػػػف معظػػػـ المجػػػفت أبػػػع ،ػػػعف الك هػػػع  كأبػػػع ،ػػػعف وخححػػػهع أك دكربػػػة 
حدكرهع  كوعوبر جهعز اسوطفع آران جمهكر القران األكؿ داخؿ المج ة كبخو ؼ أسػ كب  ػرض 

عػا مػػف مج ػة لمج ػػة أخػرل  فػػعلبعض فبػا هػػذه الرسػعئؿ  كمك الرسػعئؿ  كاسػـ البػػعب الػذم وعػػرض 
ب،وفػػ  بوقػػدبـ م خػػص ل رسػػعئؿ مػػذبؿ بوك بػػ  المرسػػؿ ك الكاالػػا  ك ػػد بقػػـك الػػبعض بػػعلرد كالوطببػػؽ 
  بهػػع  ك ػػد بجبػػب   ػػى أسػػئ ة بعػػض القػػران بعػػد اطوحػػعؿ بعلمسػػئكلبف إف ،عالػػت هالػػعؾ شػػ،كل أك 

قػػران" أك "إلػػى الم ػػرر" أك اسوفسػػعر  كالػػبعض بمػػزج بػػبف اطثالػػبف  ك ػػد بسػػمى هػػذا البػػعب "بربػػد ال
"رسعئؿ" أك "ببف الم رر كالقران"  المهـ ، هع ودكر  كؿ معالى كا د هك أالهع و مػؿ رسػعئؿ القػران 
إلى المج ة..  كف  معظـ المجفت وكضػ  رسػعئؿ القػران إمػع فػ  بدابػة المجػفت أك الهعبوهػع  أم 

لو ربػػػر بػػػعلرد   ػػػى فػػػ  م،ػػػعف ثعبػػػت  و ػػػت  الػػػكاف ثعبػػػت  كفػػػ  بعػػػض المجػػػفت بقػػػـك رئػػػبس ا

                                                           

ـ 2014عػػػدكاف اإلسػػػرائب     ػػػى غػػػزة  ػػػعـ أبػػػك  مبػػػد  مععلجػػػة فػػػف ال،عرب،ػػػعوبر فػػػ  الحػػػ عفة الف سػػػطبالبة ل  ((1
 (.65)ص
 (.90سفمة  الح عفة كال،عرب،عوبر )ص ((2
ـ 2014أبػػػك  مبػػػد  مععلجػػػة فػػػف ال،عرب،ػػػعوبر فػػػ  الحػػػ عفة الف سػػػطبالبة ل عػػػدكاف اإلسػػػرائب     ػػػى غػػػزة  ػػػعـ  ((3

 (.65)ص
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الرسػػعئؿ  كفػػ  الػػبعض اآلخػػر بػػرد   بهػػع م ػػرر مخػػوص بهػػذا البػػعب  كفػػ  المجػػفت ال،بػػرل بػػوـ 
 .(1)و  بؿ م وكبعت رسعئؿ القران  ل ك كؼ   ى اوجعهعت الرأم الععـ ال ك المج ة

 مكاد الحشك أك مؿء الفراغ: .9
القػػػػران  أك أخبػػػػعر  حػػػػبرة كهػػػ  مػػػػكاد وضػػػػـ وع بقػػػػعت  ك ،ػػػـ كأمثػػػػعؿ كمػػػػكاد وسػػػػ بة كرسػػػعئؿ مػػػػف 

كموخححة مف المم،ف وأجب هع  وجهز مف  بػؿ أ سػعـ المج ػة المخو فػة  ك ػعدة مػع و،ػكف  حػبرة 
كوجمػػ  فػػ   جػػـ  ػػركؼ كاوسػػعع سػػطكر بالعسػػب حػػف عت المج ػػة الععدبػػة  ل،ػػ  وكضػػ  فػػ  أم 

 .(2)م،عف  د ب دث القص ف  مكاده داخؿ حف عت المج ة
ربػػػعن فػػػ  فالػػػكف ال،وعبػػػة الحػػػ فبة بػػػبف اخوففػػػعن جكهأف هالػػػعؾ  كممػػػا سػػػبؽ يتضػػػح لمباحثػػػة

 مػفالجربدة كالمج ة  كذلؾ بعكد إلى اخوفؼ الخحعئص الفالبة الو  وومبز بهع ،ؿ مالهمع  سكان 
  خعحػػةن فبمػػع بػػروبط بدكربػػة الع بػػة الشػػ،ؿ أك مػػف الع بػػة المػػعدة أـ بعلالسػػبة ل جمهػػكر المسػػوهدؼ

 .الحدكر
 
 فف إخراج المجمة: طمب الثانيالم

مفهػػـك اإلخػػراج الحػػ ف   والعكلػػت فبػػا  إلػػى  سػػمبف  األكؿ: البع ثػػة هػػذا المط ػػبسػػمت  
الم ػػددات األسعسػػبة لوحػػمبـ ككظعئفػػا  كمهػػعـ المخػػرج الحػػ ف  كالشػػركط الكاجػػب وكافرهػػع فبػػا  ك 

    كالثعال : اسوعرضػت فبػا م،كالػعت الوحػمبـ األسػعس  كأسػعلبب وحػمبـ حػف عت المج ػةالمج ة
 .كأبرز مش،فوهع

مسألة وعبر  ف اروبعط الش،ؿ بعلمضمكف كهػك فػف االوفػع   لإلفػعدة اإلخراج الح ف   بعد
ك، مػػػع والعسػػػب الشػػػ،ؿ مػػػ  المضػػػمكف ،ػػػعف اإلخػػػراج   فػػػ  إبػػػراز المػػػعدة فػػػ  شػػػ،ؿ جػػػذاب ل قػػػعرئ

الحػػ ف  العج ػػػعن  كهػػك بخػػػوص بو كبػػؿ المػػػعدة الم،وكبػػة إلػػػى مػػعدة مطبك ػػػة  عب ػػة ل قػػػرانة وػػػؤدم 
 .(3)خرجالغعبة الو  وكخعهع الم

 
 
 
 

                                                           

 (.175 بد المجبد ك  ـ الدبف  فف الو ربر الح ف  ل جرائد كالمجفت )ص ((1
 المرج  السعبؽ. ((2
 (. 20ال سف  أبدبكلكج  اإلخراج الح ف  )ص ((3
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 محددات األساسية لمتصميـالاألكؿ: مفيـك اإلخراج ككظائفو كمياـ المخرج ك القسـ 
 اإلخراج الصحفي مفيـكأكالن: 

ظهػػػػعره ل كجػػػػكد مػػػػف خػػػػفؿ الوالكبػػػػ  فػػػػػ   عالػػػػ ب :اإلخػػػػراج لغكبػػػػعن  بػػػػػرازه كا  إخػػػػراج الشػػػػ ن كا 
 .(2)با أمعـ القران فهك إ طعن الح بفة ش، هع الالهعئ  الذم سوظهر :احطف عن    أمع(1)العرض

لإلخػراج الحػ ف    بػث بيعالػ    اخو فت الوعربفعت ف  و دبػد مفهػـك د بػؽ المجعطتمف  ،غبرهك 
وكزبػػ  الك ػػدات الوببكغرافبػػة فػػكؽ  بػػز الحػػف ة  كاخوبػػعر هػػذه بأالػػا: "بمفهكمػػا الكاسػػ  كالشػػعمؿ 

برازهع كفقعن لخطة معبالة  كبذلؾ فإف اإلخراج الحػ ف  بعػد العع مػؿ ال عسػـ فػ  و،ػكبف الك دات كا 
شخحبة الح بفة كرسـ مفم هع الععمة ف  أذهعف القران  ألف الش،ؿ هك الذم بجذب أبحعرهـ 

 .(3)" بؿ الم وكل
كبشػػػبر م مػػػكد   ػػػـ الػػػدبف إلػػػى أف اإلخػػػراج الحػػػ ف  هػػػك "خطػػػكة مػػػف خطػػػكات إحػػػدار 

كف كالمػؤثرة فبػا ووع ؽ بمظهرهع كش، هع الفالػ  أم و ػؾ الجكاالػب المروبطػة بعلمضػمالو  الح بفة 
 .(4)كالمعبرة  الا"

بأالػػػا: " م بػػة وخطػػػبط لحػػػف عت أم مطبك ػػػة أك مج ػػػة  أبضػػػعن  كبعػػرؼ اإلخػػػراج الحػػػ ف 
كوكزبػػ  مكادهػػع  بمعالػػ  آخػػر فػػف  ػػرض المػػعدة الو ربربػػة فػػ  شػػ، هع الالهػػعئ  مػػ  مرا ػػعة األسػػس 

نة ككضػػػػكح الحػػػػ فبة كالفالبػػػػة الوػػػػ  وضػػػػ  القػػػػعرئ م ػػػػؿ ا وبعرهػػػػع األكؿ كو قػػػػؽ لػػػػا بسػػػػر القػػػػرا
 .(5)"المضمكف

مػف  اطالوهػعنبعػد أ ببػداإلخػراج الحػ ف  بػأف  كمف خالؿ التعريفػات السػابقة يمكػف القػكؿ
فػف وطببقػ  ب قػؽ  الذم بعدل فف الح ف  الو ربرم  ؿم،م جزن   كبعلوعل  فه العم بة الو ربربة

لحػػػ بفة أغػػراض الحػػػ عفة الالعج ػػػة مػػػف  بػػػث الكضػػػكح كالد ػػػة كالحػػػدؽ فػػػ  الوعببػػػر كجعذببػػػة ا
 ل قران.أك جربدة   ،عالت مج ة

 
 
 
 

                                                           

 (.13البطؿ  اإلخراج الح ف  فف ك  ـ )ص ((1
 (.4 بسى  مذ،رات ف  مسعؽ مدخؿ ف  اإلخراج الح ف  )ص ((2
 (.23الجعدات  اإلخراج الح ف : اوجعهعوا كمبعدئا كالعكامؿ المؤثرة فبا ك العحره )ص ((3
 (.9اج الح ف  )ص  ـ الدبف  اإلخر  ((4
 (.21ال سف  أبدبكلكج  اإلخراج الح ف  )ص ((5
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 كظائؼ كأغراض اإلخراج الصحفيثانيان: 
وعددت اآلران الو  والعكلت كظعئؼ كأغراض اإلخراج الح ف   كبم،ف إجمعلهع فػ  الالقػعط 

 :(1)اآلوبة
العمؿ   ى أف وبدك الحف ة جذابة كمشك ة وروعح العبف إلى ش، هع كبرضى الذهف  مع فبهع  .1

 ،كبف.مف والكب  كو
إ طػػعن هكبػػة ممبػػزة ل حػػ بفة  ػػف غبرهػػع مػػف بػػع   الحػػ ؼ المالعفسػػة ب بػػث وبػػدك مخو فػػة  .2

 كممبزة كط وخرج  ف المألكؼ فوبدك شعذة.
 :(2)كظائؼ أخرل لإلخراج الصحفي، تتمثؿ في اآلتي "فريد مصطفي " كأضاؼ

 وبسر  رانة معدة الح بفة   ى القعرئ ب بث بسوك بهع ف  أ حر ك ت مم،ف. .3
المعدة الح فبة مقدمة  سب أهمبوهع  فعلقػعرئ بوك ػ  إبػراز المكضػك عت الهعمػة سػكان  رض  .4

 مف  بث  رضهع   ى الحف ة أك الك دات الوببكغرافبة المسوخدمة فبهع.
أغػػراض أخػػرل اختمفػػت عػػف سػػابقيا، تمثمػػت كظػػائؼ ك  "محمػػكد عمػػـ الػػديف"فػػي حػػيف أضػػاؼ 

 :(3)في
خبػر معػبف مػف خػفؿ إبػرازه كا  طعئػا أهمبػة السػببة  اسوثعرة رغبة القعرئ فػ   ػرانة مكضػكع أك .5

  ف غبره.
و قبػػػؽ الوالكبػػػ  كالمظهػػػر الجمػػػعل  الفالػػػ  الجػػػذاب ل حػػػ بفة  كوخ بحػػػهع مػػػف  الحػػػر الروعبػػػة  .6

 كالم ؿ مف خفؿ مرا عت القبـ الفالبة كالجمعلبة ف   م بة وكزب  م وكبعت ،ؿ حف ة.
فػػػ  الو ربػػػر   بػػػث إف إ ػػػداث و قبػػػؽ الوػػػكازف بػػػبف شػػػ،ؿ الحػػػ بفة كمضػػػمكالهع كسبعسػػػوهع  .7

الوػػكازف بػػبف العالعحػػر الثفثػػة )الشػػ،ؿ كالمضػػمكف كسبعسػػة الو ربػػر( هػػك مػػف حػػمبـ كظبفػػة 
 .(4)اإلخراج الح ف 

 كالشركط الكاجب تكافرىا فيو المخرج الصحفي مياـثالثان: 
بعػػد المخػػرج الحػػ ف  مػػف أهػػـ العالعحػػر البشػػربة فػػ  الحػػ بفة  فهػػك   قػػة الكحػػؿ بػػبف أ سػػعـ 

 ربر كببف األ سعـ الفالبة الو  وقـك بإالوعج الح بفة  كبقـك بأدان األ معؿ اإلخراجبة الح فبة الو
 سػػػـ موخحػػػص أك جهػػػعز بوفػػػعكت  جمػػػا بػػػعخوفؼ  ػػػدرات الحػػػ بفة كضػػػخعمة إالوعجهػػػع ك ػػػدد 

                                                           

 (.25-24صص الجعدات  اإلخراج الح ف : اوجعهعوا كمبعدئا كالعكامؿ المؤثرة فبا ك العحره ) ((1
 (.126محطف   و،الكلكجبع الفف الح ف  )ص ((2
 (.15  ـ الدبف  اإلخراج الح ف  )ص ((3
 (.19)ص البطؿ  اإلخراج الح ف  فف ك  ـ ((4
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حف عوهع كهذا القسـ بط ؽ   بػا: سػ،روعربة الو ربػر الفالبػة  أك  سػـ الوكضػبب  أك القسػـ الفالػ   
سئكلبوا المخرج الح ف  الذم بسمى سػ،روبر الو ربػر الفالػ  فػ  الحػ ؼ أك المشػرؼ كبوكلى م

 .(1)الفال  ف  المجفت
يجب أف يتمتع المخرج الصحفي بمجمكعة مف الشركط كالمكاصفات التػي تؤىمػو ليػذا العمػؿ ك 

 :(2)الشاؽ، كمف أىميا
ذكؽ األخبػعر أف ب،كف ح فبعن مومرسعن لدبػا خبػرة حػ فبة كاسػعة ك ػس حػ ف  مرهػؼ فػ  وػ .1

 كوقدبر أكزاالهع كأهمبوهع لبوم،ف مف و دبد ،بفبة الوععمؿ معهع.
أف بوموػػػػ  بعلػػػػذكؽ الفالػػػػ  األحػػػػبؿ كال ػػػػس المرهػػػػؼ كأف ووعػػػػزز هػػػػذه القػػػػدرة بعلدراسػػػػة الفالبػػػػة  .2

 كاإلخراجبة.
أف ب،كف   ى دراسة كخبرة بعلالكا   الو،وب،بة كالوقالبة إلخراج الح بفة  كمعرفة جبدة بفالػكف  .3

 كأالكاع الكرؽ كاأل بعر كبرامج الالشر الح ف . الطبع ة
أف ب،كف دارسعن ل،ؿ كسعئؿ الوأثبر الالفس  كمبكؿ القران  كأف ب،كف مومرسعن ف   كا د كأحكؿ  .4

 الوععمؿ م  الالعس.
أف ب،ػػكف المخػػرج  عضػػر البدبهػػة  ك ػػعدران   ػػى الوحػػرؼ السػػرب  ال عسػػـ فػػ  أك ػػعت األزمػػعت  .5

 ة مف الثقة بعلالفس.كالطكارئ  كموموععن بدرجة  علب
أف ب،ػػكف حػػبكران   بمػػعن  ػػعدران   ػػى ا ومػػعؿ المشػػقة  م بػػعن ل جمبػػ   الػػع،ران لذاوػػا   عشػػقعن لعم ػػا  .6

 ألالا بسهـ ف  حالع ة  رض أ معؿ اآلخربف كأسمعئهـ كشهروهـ.
أف بمو ؾ المخرج الح ف  الخبرة العم بة مقركالة بعلدراسػة لفالػكف اإلخػراج الحػ ف  كالو ربػر  .7

 .(3)مرا ؿ إالوعج الح بفة ،،ؿكلطبع ة ك 
 المجمة لتصميـاألساسية محددات الان: رابع

برو،ػػػػػز اإلخػػػػػراج الحػػػػػ ف    ػػػػػى مجمك ػػػػػة مػػػػػف األسػػػػػس كالعكامػػػػػؿ الحػػػػػ فبة كالفالبػػػػػة كالالفسػػػػػبة 
كالفسبكلكجبة الو  وعد   ى  در ،ببر مف األهمبة  الد الوخطػبط إلحػدار المجػفت كوحػمبمهع  

ثبر الالفسػػػ  كالعضػػػكم لػػػبعض العالعحػػػر الوببكغرافبػػػة كدراسػػػة  بػػػث بفبػػػد والعكلهػػػع فػػػ  معرفػػػة الوػػػأ
 :(4)بأو الو،كبف الالفس  لجمهكر القران. كمف أهـ هذه األسس كالم ددات مع 

                                                           

 (.6 بسى  مذ،رات ف  مسعؽ مدخؿ ف  اإلخراج الح ف  )ص ((1
 .7-6صص   المرج  السعبؽ ((2
 (.23البطؿ  اإلخراج الح ف  فف ك  ـ )ص ((3
 (.44-43صص شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت ) ((4
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خراجهػػػع  المحػػػددات الصػػػحفية: .1 بوحػػػؿ دراسػػػة الم ػػػددات الحػػػ فبة لفػػػف وحػػػمبـ المجػػػفت كا 
القبمػػة الالسػػبة ل،ػػؿ  بوقػػكبـ المكضػػك عت الحػػ فبة المكجػػكدة بهػػع  كمػػع بحػػ ا ل الشػػر  كوقػػدبر

 مكضكع  كمف هذه الم ددات:
كبمثؿ هذا العالحر ف  العالعكبف كالحكر كالرسـك كاإلطعرات أك كضػ  المػعدة  :عنصر الجذب . أ

 الو ربربة فكؽ مسع عت م كالة أك بعلخط األببض   ى أرضبعت سكدان.
ع الوػ  بعػد مػف العالعحػر الهعمػة فػ  اإلخػراج  بػث ب،ػكف ل،ػؿ مج ػة سبعسػوه سياسة المجمة: . ب

والوهجهع مف أجؿ و،كبف شخحبة ممبزة  كه  الخطكط العربضػة كالمبػعدئ الععمػة الوػ  و ػدد 
كو ،ػػػػـ مػػػػعذا والشػػػػر المج ػػػػة مػػػػف مضػػػػعمبف كالك بػػػػة المكضػػػػك عت كاوجعهػػػػعت هػػػػذا المضػػػػمكف 

 كأسعلبب مععلجوا ك رضا.
أم إخػػػراج الغػػػفؼ بخو ػػػؼ  ػػػف إخػػػراج  طبيعػػػة المػػػادة الصػػػحفية )المضػػػمكف( كمكقعيػػػا: . ت

الم وكبعت  ك ف إخػراج الحػف عت الداخ بػة  ،مػع أف حػف عت األخبػعر وخو ػؼ فػ   حف عت
إخراجهػػػػع  ػػػػف حػػػػف عت الع ػػػػـك فػػػػ  المج ػػػػة أك الحػػػػف عت الربعضػػػػبة أك حػػػػف عت الفػػػػف أك 

 ال كادث.
ك،مع أف اإلخراج الح ف  ل مجفت بخو ؼ مف حف ة إلى  طبيعة كنكعية القراء كأعمارىـ: . ث

فإف اإلخػراج بخو ػؼ أبضػعن كفقػعن لأل مػعؿ كالك بػة الجمهػكر حف ة كفقعن لمضمكف الحف عت  
المكجػػا لػػا المج ػػة  فػػإخراج حػػف عت مج ػػة األطفػػعؿ بخو ػػؼ  ػػف إخػػراج مجػػفت البػػعلغبف أك 

 الالعشئبف أك الربعضة أك المرأة كغبرهع.
فػػػرئبس الو ربػػػر هػػػك المسػػػئكؿ األكؿ  ػػػف الحػػػ بفة أك المج ػػػة  شخصػػػية رئػػػيس التحريػػػر: . ج

وخطبطعن كوالفبذان  كهك الم رؾ كالقعئد كالمكجا  ك، مع ،عالت شخحبوا خف ة مضمكالعن كش،فن  
مبد ػػػة أثػػػر ذلػػػؾ   ػػػى الك بػػػة و ربػػػر الحػػػ بفة أك المج ػػػة  ك،ػػػذلؾ إخراجهػػػع فخبػػػرات رئػػػبس 
الو ربر السعبقة كمؤهفوا كخ فبعوا السبعسبة كالثقعفبة كاطجومع بة كمبكلا كاهومعمعوا وؤثر ف  

 .(1)كالو ربربةاإلخراجبة  اخوبعراوا
فػػإذا ،ػػعف  قػػدرات الجيػػاز التحريػػرم لممجمػػة بصػػفة عامػػة كالجيػػاز اإلخراجػػي بصػػفة خاصػػة: . ح

الجهػػػػعز الو ربػػػػرم كاإلخراجػػػػ  ل مج ػػػػة مػػػػؤهفن مػػػػدربعن بشػػػػ،ؿ بسػػػػوك ب كبجبػػػػد  رفبػػػػة العمػػػػؿ 
الحػػػ ف   سػػػبظهر ذلػػػؾ فػػػ  أسػػػ كب إخراجػػػا  أمػػػع إذا ،ػػػعف م ػػػدكد القػػػدرات أك ضػػػعبفعن ف ػػػف 

م سبعسة و ربربة أك إخراجبة بش،ؿ جبد كسبظهر ذلؾ   ى حف عت المج ػة أبسوطب  والفبذ 

                                                           

 (.19  ـ الدبف  اإلخراج الح ف  )ص ((1
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خراجهع  ممع بؤثر بعلس ب   ػى المالػوج الالهػعئ  لعمػؿ الجهػعز الو ربػرم  ف  أس كب و ربرهع كا 
 .(1)كاإلخراج  كهك ش،ؿ كمضمكف المج ة

اإلخراجبػػة ف ،ػػؿ مج ػػة أسػػعلببهع  طبيعػػة المجػػالت المنافسػػة كأسػػاليب اإلخػػراج المتبعػػة فييػػا: . خ
 وعدهع القعرئ كا وال  بهع أك رفضهع  كالوعل  بالوظر إالمومبزة سكان الجبدة أك غبر الجبدة الو  

  فعلسػمعت الععمػة فرحة أف بجد مج ة أخرم أ،ثر مالعسبة لوذك ا البحرم كاهومعما الو ربرم
م مج ة ك  ى إلخراج المجفت المالعفسة طبد كأف وورؾ بحمعوهع س بعن أك ابجعبعن   ى إخراج أ

كغراف  بشػ،ؿ  ػد بجع هػع وػرفض المجػفت ببػالذا،رة البحػربة ل قػعرئ ك  ػى إدرا،ػا البحػرم الو
 .(2)األخرل ذات إخراج ح ف  أ،ثر جكدة بعلمقعببس الفالبة كالح فبة

فػػف اإلخػػراج الحػػ ف  ال ػػدبث بالظػػر إلػػى الحػػ بفة أك المج ػػة   ػػى أالهػػع  المحػػددات الفنيػػة: .2
شػػػػػ،ؿ العػػػػػعـ الػػػػػذم ب،سػػػػػبهع شخحػػػػػبة ممبػػػػػزة بػػػػػبف الحػػػػػ ؼ أك ك ػػػػػدة مو،عم ػػػػػة مػػػػػف  بػػػػػث ال

 .(3)المجفت
ثػػػػعرة اطالوبػػػػعه  وػػػػى بضػػػػمف المخػػػػرج  كوسػػػػعى هػػػػذه الم ػػػػددات إلػػػػى و قبػػػػؽ هػػػػدؼ الجعذببػػػػة كا 

  با أف بكفر  دة أسس ك العحر وو،عمؿ ف  هذا الوحمبـ  افإال  الح ف  وقدبـ وحمبـ جبد
 أهمهع:

الوحمبـ  ب بػث وبػدك ،ػؿ العالعحػر ك،أالهػع والومػ  إلػى وعد الك دة  عمفن أسعسبعن ف   الكحدة: . أ
بعضهع البعض م،كالعن و،كبالعن مورابطعن. كالك دة وعوبر موس  بشمؿ  دة  العحر ،ك دة الشػ،ؿ 

 .(4)كك دة األس كب الفال  كك دة الهدؼ
كوومثؿ الك دة ف  المج ة ف  وحمبمهع الذم بوضا مف هب، هػع أك بالعنهػع العػعـ كالثعبػت ل،ػؿ 

ا ػػدادهع م،كالػعن فػ  ذلػػؾ شخحػبوهع أمػعـ  رائهػػع كبظهػر ذلػؾ ج بػػعن فػ  ك ػدة الففوػػة   ػدد مػف 
 .(5)ك دة الوبكبب  ك دة أر عـ الحف عت  كك دة المكضكع

كبقحد با وكزب  األجػزان الداخ بػة فػ  الوحػمبـ   ػى جعالػب المر،ػز البحػرم وكزبعػعن  التكازف: . ب
. كوػكازف الوحػمبـ فػ  (6)ف مومػعثفن أك موبعبالػعن ك د ب،ػكف الوػكاز  موسعكبعن كفؽ أكزاف هذه األجزان

المج ػػة بو قػػؽ مػػف خػػفؿ وكزبػػ  المػػعدة الو ربربػػة كفقػػعن لدرجػػة ،ثعفوهع)ثق هػػع( كمك عهػػع  كمػػدة 
                                                           

 (.20ص)  ـ الدبف  اإلخراج الح ف   ((1
 .22صالمرج  السعبؽ   ((2
 (. 22خكخا  اإلخراج الح ف  كالح عفة اإلل،وركالبة )ص ((3
 (.45شفبؽ  الجكاالب العم بة ف  إخراج الجربدة )ص ((4
 (.75شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت )ص ((5
 (.26ال سف  أبدبكلكجبع اإلخراج الح ف  )ص ((6
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والعسػب الحػكر كالرسػػـك مػ  الػػالص الم،وػكب كالعف ػة ببالهمػػع كبعلوػعل  مػػدل و،عمػؿ المضػػمكف 
 .(1)الح ف  م  الش،ؿ اإلخراج 

العف ػػعت بػػبف األجػػزان بعضػػهع بػػعلبعض اآلخػػر ك،ػػذلؾ بعلالسػػبة ل ،ػػؿ  جمػػعؿبعالػػ   التناسػػب: . ت
. كبسػػوطب  المحػػمـ فػػ  المج ػػة أف ب قػػؽ الوالعسػػب بػػبف طػػكؿ (2)ب بػػث والػػوج وحػػمبـ مالسػػجمعن 

ك رضهع  كطكؿ المقعؿ ك رضػا  كطػكؿ العالػكاف كاروفع ػا  ،مػع بم،ػف لػا أبػف ب قػؽ الحكرة 
السػطر  كط بعوبػر مػع ذ،ػر هػك الجعالػب الك بػد   دران مف الوالعسب ببف  جـ بالط المػوف كاوسػعع

بػػؿ بم،ػػف و قبػػؽ هػػذه القبمػػة الفالبػػة المهمػػة مػػف خػػفؿ األلػػكاف مػػف و قبػػؽ  م بػػة الوالعسػػب  
  .(3)أبضعن 

علمقطك ة المكسبقبة الجمب ػة كأف بػوـ ،،ؿ الحف ة العبضعن بعل بعة شكبعال  أف ب،كف  اإليقاع: . ث
  ػى  العحػر ابقع بػة وعطػ  مزبػدان مػف الجعذببػة    كو وػكم حػف ة المج ػة(4)والسبقهع بعأللكاف

 .(5)كاطالوبعه  ممع بعط   بكبة كبسعهـ ف  وكجبا  ر،ة العبف داخؿ الحف ة
دكر  -مج ػة أك جربػدة –إف ل ش،ؿ الذم بقدـ با الم وك ف  المطبك عت  المحددات النفسية: .3

هعدئػػة  بسػػبطة   بػػعرز فػػ  خ ػػؽ ظػػركؼ مكاوبػػة إلدراؾ القػػعرئ بمعالػػى إالػػا إذا ،عالػػت الحػػف ة
كاضػػ ة  فػػإف ذلػػؾ بجعػػؿ القػػعرئ بسػػود   الخبػػرات السػػعبقة الممعث ػػة كهػػ  الرا ػػة  ممػػع بمهػػد 

  كمػػف أهػػـ العكامػػؿ الوػػ  (6)السػػببؿ ال ػػك إدراؾ أسػػرع كأ مػػؽ لهػػذا الم وػػكل كالع،ػػس حػػ با
 وؤثر الفسبعن   ى القعرئ مع بأو :

حػػ فبة بشػػ،ؿ مالعسػػب  فعلمػػعدة معرفػػة  مػػر الجمهػػكر بسػػع د فػػ  إخػػراج المػػعدة الأم  السػػف: . أ
 .(7)المكجهة ل طفؿ بوـ إخراجهع بش،ؿ بخو ؼ  ف الحب  ك ف البعلغبف

لذلؾ فإف المخرج الح ف   الدمع بخوعر  جـ العالكاف كالك ا ك جـ ال ػرؼ الػذم سػبجم  بػا 
المػعدة الحػػ فبة  كالػكع الخػػط البػدكم  كغبػػر ذلػؾ مػػف العالعحػر الوببكغرافبػػة كالجرافب،بػة  فإالػػا 

 .(8)ف  ا وبعره العكامؿ الالفسبة ل قعرئ مف  بث السفبض  
                                                           

 (.79مجفت )صشفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ ال ((1
 (.26ال سف  أبدبكلكجبع اإلخراج الح ف  )ص ((2
 (.81شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت )ص ((3
 (.23خكخا  اإلخراج الح ف  كالح عفة اإلل،وركالبة )ص ((4
 (.81شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت )ص ((5
 .50-49صص  المرج  السعبؽ  ((6
 (.8سعؽ مدخؿ ف  اإلخراج الح ف  )ص بسى  مذ،رات ف  م ((7
 (.50شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت )ص ((8
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 بػػث أف اهومعمػػػعت الػػػذ،كر وخو ػػؼ  ػػػف اإلالػػػعث  فػػعلمرأة وهػػػوـ بػػػعلمظهر  :)النػػػكع( الجػػػنس . ب
 .(1)كالحكر كالرسكـ لذلؾ الجدهع ،ثبران ف  حف عت المرأة كالمجوم 

د الالفسػػ   لػػذا   ػػى المخػػرج الحػػ ف  الػػذم بقػػكـ بػػإخراج المجػػفت أف بسػػوفبد مػػف هػػذا البعػػ
فببرز مػع بهػـ الػذ،ر فػ  المػعدة الحػ فبة المكجهػة ل ػذ،ر كاألالثػى معػع  كبقوحػر   ػى إبػراز 

 .(2)الالكا   الالسعئبة فبمع هك مكجا لإلالعث فقط
فعلوع بـ برف  مف مسوكل القعرئ العق   كالس ك،   ف، مع اروفعت درجة الوع بـ  درجة التعميـ: . ت

ة القعرئ ل حػ بفة  ك ػد أثبوػت الدراسػعت أف موكسػط  زاد الالضج العق   كأثر ذلؾ   ى الظر 
الوع ػػبـ بهومػػكف بعلشػػ،ؿ كالمعالشػػبوعت كالحػػكر كال ػػركؼ المثبػػرة أ،ثػػر مػػف الموع مػػبف وع بمػػعن 

 .(3) علبعن الذبف بر،زكف اهومعمهـ   ى المضمكف كجكاالب المكضكع المخو فة
العالػػعكبف ثػػـ بخوػػعركف مػػع  أم بعػػض القػػران ب،وفػػكف بػػعلمركر السػػرب    ػػى العػػادات القرائيػػة: . ث

برغبػػػكف فػػػ   رانوػػػا مثػػػؿ رجػػػعؿ األ مػػػعؿ  كالػػػبعض اآلخػػػر ب،وفػػػ  بػػػعططفع   ػػػى مقػػػدمعت 
األخبعر  ك،ثبر مف القران سبمع ف  الدكؿ العرببة بطعلعكف الح بفة ف  كسعئؿ المكاحفت 

 .(4)الععمة
بعػػػػػض  الػػػػػد اطف هػػػػػـ فو جػػػػػأ  هأف بػػػػػدرس المخػػػػػرج الحػػػػػ ف  ل مج ػػػػػة  ػػػػػعدات  ػػػػػرانففبػػػػػد 

إلػػػػى كسػػػػعئؿ موعػػػػددة طسػػػػوطفع رأم القػػػػران كالك ػػػػكؼ   ػػػػى المؤسسػػػػعت الحػػػػ فبة ال،بػػػػرل 
 .(5)اطوجعهعت الععمة لهـ كدراسة  عداوهـ القرائبة

بعوبػػر اسػػوخداـ األلػػكاف فػػ  الحػػ عفة مػػف أهػػـ المكضػػك عت الوػػ   التػػأثير النفسػػي لنلػػكاف: . ج
مف  بث إثعروهع االوبػعه القػران كخ ػؽ  ودرس دراسة الفسبة  فقد ثبت أف لأللكاف وأثبرهع الالفس 

 أثران م ببعن ألكؿ كه ة.
مػػػف اطخوففػػػعت الببالػػػة كوومبػػػز المجػػػفت  ػػػف الجرائػػػد فػػػ  اسػػػوخدامهع لأللػػػكاف كفقػػػعن ل عدبػػػد 

ببالهمػػػع  مػػػف  بػػػث طببعػػػة ،ػػػؿ مالهمػػػع  كالك بػػػة الػػػكرؽ  كالعالعحػػػر الجرافب،بػػػة كالوببكغرافبػػػة 
م،عالػعت ،ػػؿ مالهمػع كوسػػوخدـ  األلػكاف فػ  المجػػفت كخعحػة فػػ  طبػ  األغ فػػة المسػوخدمة  كا 

                                                           

 (.8 بسى  مذ،رات ف  مسعؽ مدخؿ ف  اإلخراج الح ف  )ص ((1
 (.51( شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت )ص(2
 (.8 بسى  مذ،رات ف  مسعؽ مدخؿ ف  اإلخراج الح ف  )ص ((3
 .المرج  السعبؽ ((4
 (.52شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت )ص ((5
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 الدمع براد إ طعن دطلة الفسبة وخدـ سبعسة المج ة مف جهة  كطببعػة مكضػكع الغػفؼ مػف 
 .(1)جهة أخرل

وومثػػؿ الم ػػددات الفسػػبكلكجبة فػػ  وحػػمبـ المج ػػة   ػػى اإل سػػعس  الفسػػيكلكجية:المحػػددات  .4
  دة وحالبفعت: -المج ة كمالهع –البحرم كاإلدراؾ  كلرؤبة القعرئ ل مطبك عت 

 حف عت و وكم   ى الببعض كالسكاد. -
 حف عت و وكم   ى درجعت موفعكوة مف السكاد. -
 حف عت م كالة. -

كبعقب  م بة الرؤبة  م بة ذهالبة ه   م بة اإلدراؾ  فرؤبة العبف ل  ركؼ وجعؿ القػعرئ 
الطقهػع  ،مػع أف بسود     ى الفكر أش،عؿ ال ركؼ الو  وع مهع ف  الحغر بؿ كبسود   أبضعن 

دكر بػػعرز فػػ  خ ػؽ ظػػركؼ مكاوبػة أك غبػػر مكاوبػػة  لػا الشػ،ؿ الػػذم بقػدـ بػػا الم وػػكل فػ  المج ػػة
لإلدراؾ  فإف القعرئ بسود   الخبرات الممعث ة لظركفا أثالعن القرانة ممػع بمهػد السػببؿ ال ػك إدراؾ 

 :(3)حيث أثبتت بعض البحكث ما يأتي .(2)أسرع كأ مؽ لهذا الم وكل
 وو رؾ بقفزات و بهع ك فعت كف  ،ؿ مرة بدرؾ القعرئ ك دة ف،ربة ط ك دة لفظبة. إف العبف . أ
األسعس الثعال  الفراغ األببض ببف ال، مػعت كالسػطكر بسػع د   ػى وسػهبؿ القػرانة بشػرط أف  . ب

 بضبط هذا الفراغ  كا د م ددة سكان ببف الفقرات كاأل مدة أك المكضك عت.
العالػػعكبف الفر بػػة فػػػ  المكضػػك عت الطكب ػػة ،ك فػػػعت أثبوػػت الب ػػكث أبضػػعن أهمبػػػة اسػػوخداـ  . ت

 بحربة إلرا ة العبالبف.
بعلالسػػبة لأللػػكاف  ػػذرت هػػذه الب ػػكث مػػف الوػػأثبر الضػػعر الالوػػعئج  ػػف اإلسػػراؼ فػػ  األلػػكاف  . ث

الزاهبة رغـ جعذببوهع البحربة ك،ذلؾ مف ،ثرة اسوخداـ األلػكاف البعهوػة الوػ  وػؤدم إلػى م ػؿ 
األلػػكاف بالحػػا بعسػػوثمعرهع ،مالبػػا لإل سػػعس بعلرؤبػػة كوكظبفهػػع القػػعرئ  لػػذلؾ  الػػد اسػػوخداـ 

 بش،ؿ بسع د   ى وبسبر  م بة الرؤبة كالقرانة.
كبعلوػػعل    ػػى المخػػرج الحػػ ف  اإللمػػعـ ببسػػعطة العف ػػة بػػبف العػػبف كأجزائهػػع كبػػبف طربقػػة أدائهػػع 

الحػػػػ ؼ  كهػػػػ  كسػػػػب ة القػػػػعرئ فػػػػ   ػػػػرانة –لكظبفوهػػػػع  كمػػػػع برب هػػػػع كبوعبهػػػػع مػػػػع دامػػػػت العػػػػبف 
 .(4)ووأثر بحغر  جـ ال ركؼ كطربقة اططفع كمدل  وعمة أك ببعض الحف ة -كالمجفت

                                                           

 (.52شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت )ص ((1
 .56صالمرج  السعبؽ   ((2
 (.28-27صص ال سف  أبدبكلكجبع اإلخراج الح ف  ) ((3
 (.56شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت )ص ((4
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أف الوحػػػمبـ األسػػػعس بعومػػػد فػػػ  وكزبعػػػا ل ك ػػػدات الطبع بػػػة  كممػػػا سػػػبؽ يمكػػػف القػػػكؿ،
المخو فػػة   ػػى القبمػػة البحػػربة ألجػػزان الحػػف ة  إلػػى جالػػب القبمػػة الالسػػببة لهػػذه الك ػػدات ك  ػػى 

حػػمبـ  كهػػذه األسػػس وسػػوهدؼ وقػػدبـ جهػػكد إخراجبػػة كظبفبػػة مػػف خػػفؿ وطببػػؽ األسػػس الفالبػػة ل و
بعض المبعدئ الفالبة الخعحة بهع  الو  ووعرض إلػى بعػض الوغبػرات بفعػؿ الوطػكرات الوقالبػة فػ  

 مجعطت اإلالوعج المخو فة  إضعفة إلى وغبر أذكاؽ كاوجعهعت القران.

 ، كأبرز مشكالتياأساليب تصميـ صفحاتيالممجمة ك  يالقسـ الثاني: مككنات التصميـ األساس
 في المجمة: يمككنات التصميـ األساسأكالن: 

الوحمبـ األسعس  لمج ة مع بو،كف  عدةن مف مجمك ػة مػف العالعحػر الوػ  ووع ػؽ بػعلمظهر 
فػػإف القػػعرئ لػػف بوعػػرؼ ط كهػ  وبقػػى ثعبوػػة الك ػػع مػػع  كبالبغػػ  أف ببقػػى ،ػػذلؾ لفوػػرة زمالبػػة معبالػػة كا

 بسهكلة   بهع.
كبروبط الوحمبـ األسعس بش،ؿ كثبؽ بعلسبعسة الو ربربة األسعسبة  ك  ى الرغـ مف  دـ اشوراؾ 
رئػػػبس الو ربػػػر كمععكالػػػا فػػػ  هػػػذه العم بػػػة  بقػػػدر اشػػػوراؾ المحػػػمـ أك المشػػػرؼ الفالػػػ  كسػػػ،روبر 

رئبس الو ربر الذم طبػد كأف و،ػكف لدبػا ف،ػرة جبػدة كاضػ ة  ػف هػدؼ الو ربر  إط أف مسئكلبة 
كغرضػػػهع كرسػػػعلوهع  أف بالقػػؿ هػػػذه الف،ػػػرة إلػػى المسػػػئكلبف  ػػػف كضػػ  الوحػػػمبـ األسعسػػػ   المج ػػة

ل مج ػػػة  كو،ػػػكف مهمػػػة هػػػؤطن المسػػػئكلبف بعػػػد ذلػػػؾ هػػػ  الكحػػػكؿ إلػػػى  ػػػرارات بعلالسػػػبة ل عالعحػػػر 
 :(1)اآلوبة
 الحجـ )القطع( .1

ل مج ة  ط  بخو ؼ  ف الح بفة مع ببف ال،ببػر كالموكسػط كالحػغبر  بػث بفػرض القطػ  
 جػػػـ كبعوبػػػر  .(2)م وحػػػدر فبػػػا المطبك ػػػعت المطػػػعن أك شػػػ،ف إخراجبػػػع بػػػوفنـ مػػػ  هػػػذا القطػػػ الػػػذ

ف  اط وبعر  الػد الوحػمبـ   بػث  المج ة مف اط وبعرات الفسبكلكجبة الهعمة الو  بجب أف بؤخذ
بقػرأ المج ػػة مخو ػؼ األ مػػعر  كبالػعن   بػػا و،ػكف را ػػة أبػدم القػػعرئ فػ  مسػػؾ كوق بػب الحػػف عت 

 .(3)ك م هع
 
 
 

                                                           

 (.73كمرا ؿ إالوعجهع )ص  ـ الدبف  المج ة الوخطبط إلحدارهع  ((1
 (.289م مكد  اإلخراج الح ف  )ص ((2
 (.60شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت )ص ((3
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 :(1)كىناؾ أربعة أنكاع معركفة لقطع المجمة، كىي
فػػػ  الػػػكرؽ   A3كهػػػك  ربػػػب مػػػف القطػػػ  الالحػػػف  فػػػ  الحػػػ ؼ كمػػػف  طػػػ   بيػػػر:القطػػػع الك . أ

سـ  كبم،ف وقسبـ الحف ة فبا إلى أربعػة أ مػدة. كبالػدر اسػوخداما  40×28كبسعكم وقرببعن 
 حكر كآخر سع ة  دبمعن.اآلف بسبب وفضبؿ القران ل  جـ الحغبر  كمف أمث وا مج و  الم

سـ  كبم،ف وقسبـ الحف ة فبا إلػى ثفثػة أ مػدة   35×25كبسعكم وقرببعن  القطع المسطح: . ب
 كمف أمث ة المجفت الو  وسوخدما آخر سع ة  علبعن.

فػػ   A4كهػك بسػعكم الحػؼ القطػػ  الالحػف  فػ  الحػ ؼ ك ربػب مػف  طػ   القطػع العػادم: . ت
قسػػبـ الحػػف ة فبػػا إلػػى  مػػكدبف  كمػػف أمث ػػة سػػـ  كبم،ػػف و 28×20الػػكرؽ  كبسػػعكم وقرببػػع 

 المجفت الو  وسوخدما المشعهد السبعس .
سػػػـ  كبم،ػػػف وقسػػػبـ  20×14كبسػػػمى  طػػػ  الجبػػػب  كهػػػك بسػػػعكم وقرببػػػعن  القطػػػع الصػػػغير: . ث

الحػػػػف ة فبػػػػػا إلػػػػى  مػػػػػكدبف  كمػػػػف أمث ػػػػػة المجػػػػفت الوػػػػػ  وسػػػػوخدما الهػػػػػفؿ المحػػػػػربة ك 
Readers Digest .األمرب،بة 

 دكرية الصدكر .2
دكربػػة الحػػدكر فػػػ  المج ػػة وبػػدأ فػػػ   ػػدهع األدالػػى بعلحػػػدكر األسػػبك   ك ػػدهع األ حػػػى 

كهػ : أسػبك بة مثػؿ المشػعهد السبعسػ   كالحػؼ شػهربة  كشػهربة مثػػؿ   (2)الربػ  كالالحػؼ سػالكم
الببػػعدر السبعسػػ   كفحػػ بة )،ػػؿ ثفثػػة أشػػهر(  كربػػ  سػػالكبة )،ػػؿ أربعػػة أشػػهر(  كالحػػؼ سػػالكبة 

كهػػػذه الدكربػػػة الكاسػػػعة ووػػػبا  ػػػدر أكسػػػ  مػػػف  ربػػػة ال ر،ػػػة أمػػػعـ  .(3))،ػػػؿ سػػػوة أشػػػهر(  كسػػػالكبة
المحػػمـ فػػ  وععم ػػا مػػ  حػػف عت المج ػػة   ػػى  ،ػػس المخػػرج الحػػ ف  الػػذم بخضػػ  لضػػغط 
اإلحدار البكم  السرب   فعلدكربة األكس  ل حدكر ووبا مف الالع بة اإلخراجبة المزبػد مػف الك ػت 

أك حػػػالع ة  العحػػػر بدب ػػػة ،علحػػػكر كالرسػػػـك  ةطسػػػو،معؿ بعػػػض العالعحػػػر الوببكغرافبػػػة الالع حػػػ
 .(4)المر،بة

 نكع الكرؽ .3

                                                           

 (.35 بسى  مذ،رات ف  مسعؽ مدخؿ ف  اإلخراج الح ف  )ص ((1
 (.289سمبر م مكد  اإلخراج الح ف  )ص ((2
 (.35 بسى  مذ،رات ف  مسعؽ مدخؿ ف  اإلخراج الح ف  )ص ((3
 (.289م مكد  اإلخراج الح ف  )ص ((4
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بش،ؿ الكرؽ  الحران أسعسػبعن فػ  العم بػة الطبع بػة فمب،عالب،بػة االوػعج المج ػة مث هػع مثػؿ أم 
مطبػػكع آخػػر وو،ػػكف مػػف ثفثػػة  العحػػر رئبسػػبة: ال ػػركؼ كال، بشػػهعت )السػػطا الطػػعب ( كال بػػر 

 .(1)كالكرؽ
ع مف الكرؽ ، هع ف  الغعلب مػف األالػكاع الجبػدة مػف كرؽ ال،وػعب  ففػ  كوسوخدـ المج ة  دة أالكا

الغػػػفؼ وسػػػوخدـ المج ػػػة كرؽ فػػػعخر سػػػمبؾ ل  فػػػعظ   بهػػػع مػػػف  كامػػػؿ الو ػػػؼ  كفػػػ  الحػػػف عت 
 . (2)الداخ بة وسوخدـ أ د أالكاع كرؽ ال،وعب  سب إم،عالبعوهع اط وحعدبة
ر سػػػػكدان كوالعسػػػػب الطػػػػرؽ ك،ػػػػذلؾ بسػػػػوخدـ فػػػػ  طبػػػػ  المجػػػػفت أ بػػػػعر خعحػػػػة هػػػػ   ػػػػعدة غبػػػػ

طربقػػػة الطبع ػػػة فػػػعلمجفت وطبػػػ  إمػػػع بعلطربقػػػة الغػػػعئرة المسػػػوخدمة فػػػ  الطبػػػ   أمػػػع مػػػف  بػػػث 
)الركوكغرافكر( أك الم سعن )األكفست( كط وكجد مج ػة وطبػ  بعلطربقػة البػعرزة )الوببػك( الوػ  وطبػ  

 .(3)بهع معظـ الجرائد  فبمع  دا بعض الدكربعت الع مبة
 غالؼ المجمة .4

وو،ػكف المج ػػة مػف  ػػدد مػف الحػػف عت المومعسػ،ة بضػػمهع غػفؼ بسػػوقؿ بخحعئحػا  ػػف 
مػػػف أربػػػ  حػػػف عت  اثالوػػػعف خعرجبوػػػعف  - ػػػعدةن  -غػػػفؼ المج ػػػة  كبوػػػألؼ (4)سػػػعئر جسػػػـ المج ػػػة

) رببػة  تكاثالوعف وكاجهعف جسػـ المج ػة مػف الػداخؿ  كهالػعؾ اسػوثالعنات فػ  أغ فػة بعػض المجػف
بأش،علا أم )المطكم إلى الػداخؿ  المطػكم إلػى الخػعرج  المطػكم  أجالببة( فبكجد الغفؼ المطكم

 المو،رر(.
كبسػمى الغػفؼ األكؿ )الغػفؼ األمػعم ( حػدر المج ػػة  كبسػمى الغػفؼ الخ فػ  ظهػر المج ػػة  
ببالمع بسمى الغففػعف ال ػذاف بكاجهػعف جسػـ المج ػة بػعلبطف األكؿ )خ ػؼ حػدر المج ػة(  كالػبطف 

 .(5)الثعال  )خ ؼ ظهر المج ة(
 :(6)يقـك بعدة كظائؼ، تتمثؿ في اآلتي -أبع ،عف الك ا –لذا فغفؼ المج ة الجبد 

الوعببر  ف م وكل المكضك عت الداخ بة أك أ،ثرهع  ػكة مػف الالع بػة اطوحػعلبة مػ  جمػعهبر  . أ
 القران.

                                                           

 (.82  ـ الدبف  المج ة: الوخطبط إلحدارهع كمرا ؿ إالوعجهع )ص ((1
 (.36 بسى  مذ،رات ف  مسعؽ مدخؿ ف  اإلخراج الح ف  )ص ((2
 (.120ال سف  إخراج الح ؼ كالمجفت )ص ((3
 (.366ال بعف  اإلخراج الح ف  )صك  حعلا ((4
 (.155وحمبـ المجفت )صشفبؽ  األسس الع مبة ف   ((5
 (.332الجمعؿ كآخركف   إالوعج المكاد اإل فمبة ف  العف عت الععمة )ص ((6
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الم عفظػػة   ػػى شخحػػبة المج ػػة كشخحػػبة المالشػػأة الوػػ  وحػػدرهع  كحػػكروهع الذهالبػػة لػػدل  . ب
 جمعهبرهع.

ثعرة اهومعـ القعرئ بم وكاه  أك مع بعبر  الا مف م وكل.و قب . ت  ؽ الجعذببة إلى المج ة  كا 
 
وم،ف القعرئ مف وداكؿ المج ة ببف األبدم مػدة طكب ػة  كاط وفػعظ بهػع فوػرة ،ببػرة وحػؿ إلػى  . ث

 .(1)الشهكر كالسالكات  كبخعحة  الد اسوخداـ كرؽ سمبؾ لطب  الغفؼ
 .(2)مبعشرة مف خفؿ كض  وحمبـ معبف ل غفؼ و قبؽ مهمة إبدان الرأم بطربقة غبر . ج
 الغالؼ األمامي( صدر الغالؼ( 

كهػػك الغػػفؼ الػػذم ب مػػؿ وسػػمبة المج ػػة كهكبوهػػػع ،بػػعب ثعبػػت ط بوغبػػر مػػ  والػػكع حػػػكره 
بش،ؿ دائـ )الففوػة( أك إذ هك أكؿ مع بق    با الظر القعرئ ،مع ب مؿ   (3)ك العكبالا ف  ،ؿ  دد

،وعبوهػػع بطربقػػة ممبػػزة ب بػػث وسػػعهـ فػػ  وشػػ،بؿ شخحػػبوهع لػػدل  اسػػـ المج ػػة الوػػ  و ػػرص   ػػى
القران  ك،ذلؾ العفمة الممبزة الو  و،ػكف  رببػة مػف الففوػة أك م بطػة بهػع إف كجػدت  بعإلضػعفة 

 .(4)إلى بعض الببعالعت المخوحرة الو  و مؿ ر ـ العدد كوعربخا كم،عف الحدكر
ومثػػػػؿ فػػػػ  هػػػػذه ال علػػػػة إشػػػػعرات بعػػػػض العالػػػػعكبف الوػػػػ   ىك ػػػػد ب وػػػػكم بػػػػع   الحػػػػدر   ػػػػ

شػػعربة بعػػض الحػػكر أك لمكضػػك عت مهمػػة داخػػؿ العػػدد  ك ػػد بضػػـ إلػػى جعالػػب هػػذه العالػػعكبف اإل
مػػػف العالػػػعكبف  حػػػدكر أغ فػػػة أخػػػرل  ك ػػػد وخ ػػػك الرسػػػكـ المعبػػػرة  ػػػف مكضػػػك عت داخ بػػػة أبضػػػعن 

 .(5)كالحكر
 كيتككف صدر الغالؼ في المجمة الحديثة مف العناصر اآلتية:

كهػك مػف العالػعكبف الثعبوػة فػ  وحػمبـ الغػفؼ  كلػذلؾ طبػد مػف أف ب،ػكف شػ، ا  ة:اسػـ المجمػ . أ
مػ  ضػركرة وػكفبر  ػدر مػف  ثعبوعن مف  ػدد إلػى آخػر  وػى وو قػؽ الك ػدة الزمالبػة ل،ػؿ األ ػداد

 .(6)الوالكع بدف  الم ؿ كالر عبة  ف وحمبـ المج ة

                                                           

 (.366ال بعف  اإلخراج الح ف  )صك  حعلا ((1
 (.164محطف   و،الكلكجبع الفف الح ف  )ص ((2
 (.207الحكبع   اإلخراج الح ف  كالوحمبـ ببف األ فـ كاألف،عر كال كاسبب )ص ((3
 (.121 سف  إخراج الح ؼ كالمجفت )صال ((4
 (.367ال بعف  اإلخراج الح ف  )صك حعلا  ((5
 (.165محطف   و،الكلكجبع الفف الح ف  )ص ((6
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ب القػػػران كوك عػػػعوهـ كبمثػػػؿ اسػػػـ المج ػػػة  الكاالهػػػع كالػػػذم بشػػػ،ؿ بػػػدكره جػػػزن ،ببػػػر مػػػف ور ػػػ
ىنػػاؾ عػػدة اعتبػػارات كضػػعيا خبػػػراء بمج ػػوهـ  كلوحػػمبـ اسػػـ المج ػػة   ػػى الغػػفؼ األمػػعم   

 :(1)التصميـ في ىذا المجاؿ تتمثؿ في
 بجب أف ب،وب اسـ المج ة ب ركؼ ،ببرة ككاض ة ل قعرئ. -
 بالبغ  أف ب،كف اطسـ  حبر ، مع أم،ف مثؿ مج ة هك كه . -
 عن مف  دد إلى آخر.أف ب،كف  جـ اطسـ ثعبو -
 أف ب،كف الكع الخط الذم ب،وب با اطسـ ثعبوعن أبضع  ألالا بسع د   ى و قبؽ الك دة. -
أف ب،كف هالعؾ والك عن ف  مكض  اطسـ كلكالا كطربقة إظهعره   ى الغفؼ مػف خػفؿ كضػعا  -

ف  أ حى البمبف ف  أ د األ داد  كف  كسطا ف   دد آخر كأ حى البسػعر فػ   ػدد ثعلػث  
كذلػؾ كفقػعن ل ػكف األرضػبة  فػ   ؾ وغببر ال كف الذم بطب  با اسـ المج ػة مػف  ػدد آلخػرك،ذل

 بف وعمد ،ثبر مف المجفت إخفعن جزن مف اسـ المج ة  ػف طربػؽ حػكرة أك  الػكاف إشػعرم 
 م كف.

كهك السطر الذم ب مؿ وعربخ حدكر العدد بعلبـك كالشهر كالسالة كر ػـ العػدد   سطر التاريخ: . ب
  كب،ػػػكف محػػػ كبعن فػػػ  بعػػػض المجػػػفت 14أك  12ببػػػالط حػػػغبر ط بوجػػػعكز كوجمػػػ   ػػػعدةن 

.  بػػث والشػػر دائمػػعن هػػذه الببعالػػعت ب جػػـ (2)بعلوػػعربخ الفسػػا مورجمػػعن إلػػى إ ػػدل ال غػػعت األجالببػػة
ف والك ػت ،ثعفوػا مػع بػبف األبػبض كاألسػكد ب سػب األرضػبة الوػ   ثعبت كبش،ؿ  رؼ ثعبػت كا 

 .(3)م بالشر با هذا السطرك،ذلؾ  د بوالكع ال كف الذ بالشر   بهع
كبوالػػكع م،ػػعف هػػذا السػػطر مػػف مج ػػة ألخػػرل ك،ػػذلؾ مػػف  ػػدد إلػػى آخػػر فػػ  المج ػػة الفسػػهع  

م أسفؿ اسـ المج ة كشععرهع  ف   ػبف وضػعا بعػض المجػفت فبكض  أفقبعن أغ ب األ بعف أ
افقػا رأسبعن   ى أ د جعالب  الغفؼ إط أالا هذا األجػران اإلخراجػ  غبػر مسػو ب الظػران لعػدـ وك 

 .(4)م   ر،ة العبف كالرأس أثالعن و كلهـ   ى الغفؼ
كتختمػػؼ المعالجػػات اإلخراجيػػة ليػػذا السػػطر عمػػى كوفػػالف المحػػممكف فػػ  وحػػمبـ هػػذا السػػطر  

 :(5)النحك اآلتي

                                                           

 (.161شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت )ص ((1
 (.369ال بعف  اإلخراج الح ف  )صك  حعلا ((2
 (.309م مكد  اإلخراج الح ف  )ص ((3
 (.163الع مبة ف  وحمبـ المجفت )صشفبؽ  األسس  ((4
 .163 -162صالمرج  السعبؽ   ((5
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بطب  بعألسكد ف  أغ ب األ بعف كبألكاف مخو فة ف  أ بػعف أخػرل  كفقػعن ل جػزن المطبػكع   بػا  .1
 كألرضبة الغفؼ.

 الع ف  مسوطبؿ م كف كال،وعبة مفرغة أك ب كف آخر موفؽ م  لكف المسوطبؿ.بكض  أ بع .2
بكضػػ  أ بعالػػع   ػػى سػػطر بأ،م ػػا أك   ػػى  ػػدة أسػػطر كفػػ  أ بػػعف ،ثبػػرة بكضػػ    ػػى ث ػػث  .3

 سطر أك أ ؿ.
و جأ بعض المجفت إلى فحؿ ر ـ العدد  ف سطر الوعربخ  كب،وػب بخػط بػدكم كببػالط ،ببػر  .4

 ر.والكع ف  ألكاالا مف  دد إلى آخ
فػػ  أ  ػػى بسػػعر حػػدر الغػػفؼ كسػػكان  كضػػعهع و ػػؾ اإلشػػعرة الوػػ  بػػوـكهػػ   اإلشػػارة الركنيػػة: . ت

أ،عالت المج ة  رببة أـ أجالببة  كووخذ ش،ؿ المث ث أك الشربط الذم بقط  حكرة الغػفؼ فػ  
 .(1)هذا الجزن
هػػذه اإلشػػعرة فػػ  األغ ػػب لالػػكع معػػبف مػػف المكضػػك عت الو ربربػػة الوػػ  لهػػع طببعػػة  كوخػػوص
  ػى اسػوخداـ هػذه ال، مػة  الػدمع وقػدـ  ة مثؿ "الم ؼ"  ك ػد ا وػعدت ،ثبػر مػف المجػفتخعح

مع كمعت كببعالعت ف  العمؽ  ف مكضكع معػبف  ك،ػذلؾ وسػوخدـ هػذه اإلشػعرة إلبػراز "و قبػؽ 
العدد"  أك " م ة ح فبة" مالظمة وشػالهع المج ػة  ػددان بعػد آخػر  أك "م  ػؽ العػدد" سػكان أ،ػف 

 .(2)ـ السعئبعن ....إلخ  أك " كار األسبكع" أك "الدكة العدد"ربعضبعن أـ فالبعن أ
وضـ أغ فة المجفت ب سب أس كب وحمبمهع مجمك ة مف أسطر العالعكبف  عناكيف الغالؼ: . ث

الو   ػد بزبػد  ػددهع أك بقػؿ ب سػب السبعسػة الو ربربػة كاإلخراجبػة الوػ  ووبالعهػع المج ػة بكجػا 
 .(3) عـ

لوػػ  وجعػػؿ القػػعرئ ب ػػوقط المج ػػة مػػف   ػػى اسػػوالدات الببػػ  فعالػػعكبف الغػػفؼ   ػػى المج ػػة هػػ  ا
مث مع وفعؿ العالعكبف الرئبسبة ف  الجربدة. كأكؿ  الكاف بجب أف بحؼ الحػكرة الوػ  ب وكبهػع 

 .(4)العالكاف  د ب،كف وع بقع لهع  ك د ب،كف ألهـ مكضكع ف  المج ة
 :(5)كمف المعالجات اإلخراجية ليذه العناكيف ما يأتي

عالػػعكبف مموػػدة  بػػر الحػػكرة الخعحػػة بػػعلغفؼ  ففبػػد أف و،وػػب ب ػػركؼ كاضػػ ة إذا ،عالػػت ال .5
 كخط ممبز كألكاف ووكافؽ م  الحكرة كأرضبة الغفؼ.

                                                           

 (.165محطف   و،الكلكجبع الفف الح ف  )ص ((1
 (.370ال بعف  اإلخراج الح ف  )صك  حعلا ((2
 (.313م مكد  اإلخراج الح ف  )ص ((3
 (.166شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت )ص ((4
 .167-166صالمرج  السعبؽ  ص  ((5
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بجػػػب أف وو،ػػػرر ال، مػػػعت الوػػػ  ب وكبهػػػع  الػػػكاف الغػػػفؼ فػػػ  حػػػف ة الم وكبػػػعت ،ػػػذلؾ فػػػ   .6
 الحف عت الداخ بة الو  ب وكبهع المكضكع.

 ل،  بق ؿ مف  دة الغفؼ.بجب أف و،كف  ركؼ الغفؼ كاض ة  .7
 كجكد و ؾ العالعكبف ف  أ  ى الحف ة ف  بعض المجفت ل،  وجذب القعرئ ل مج ة. .8
بم،ف أف ب،كف بعالكاف مالط قعن مف البسعر أك مف البمبف أك مكجػكد فػ  ،ػؿ مالهمػع  ،مػع بم،ػف  .9

 أف ب،كف بأسفؿ حف ة الغفؼ أك كسط الحف ة.
 أنكاع صدر الغالؼ:

كاع مف الالع بة الو ربربة  كالو  وفػرض كضػ  وحػمبـ معػبف مومبػز ل،ػؿ كلحدر الغفؼ  دة أال
 :مف هذه األالكاع مع بأو مف هذه األالكاع  

كبضـ حكران مف الالكع اإلخبعرم أم الو  و ،   دثعن جدبدان كمهمعن بعلالسبة  خبارم:اإلغالؼ ال .1
عن أهمبػة خعحػة ل قران  كبمبز هذا الالكع مف حػدكر األغ فػة المجػفت اإلخبعربػة كذلػؾ إلضػف

  ػػػى المج ػػػة بع وبػػػعر الخبػػػر ط بػػػزاؿ ب وػػػؿ الحػػػدارة بعلالسػػػبة ألغ ػػػب القػػػران. كووخػػػذ حػػػكر 
الغفؼ اإلخبعرم أ د الالك بف كهمع حكرة ال دث الفسا  كحكرة شخحبة سعهمت فػ  حػال  

 .(1)ال دث أك وأثرت با
لمكضػػك عت كهػػك الغػػفؼ الػػذم بشػػبر إلػػى ا الغػػالؼ التفسػػيرم أك الشػػارح أك غػػالؼ الػػرأم: .2

الو  ووالعكلهػع المج ػة بعلشػرح كالوفسػبر أك وبػدم رأبػعن فبهػع  كهػ  مكضػك عت لبسػت جدبػدة فػ  
سبر مف خفؿ األش،عؿ المخو فة ل ،وعبة الح فبة  مثؿ ك عئعهع كل،الهع و وعج إلى الشرح كالوف

أك  الو قبقعت كاأل عدبث كالدراسعت كالمقعطت كغبرهػع. ك ػد بعبػر  الهػع  الحػر اوحػعل  كا ػد
ك ػد بعبػر  ػف  ووععكف  دة  العحر ف  الوعببر  ف الف،رة الععمة ل مكضػكع أك المكضػك عت.

 .(2)الرأم الرسـك السعخرة كال،عرب،عوبر  بعإلضعفة إلى  العحر ال فظ كالحكرة
االفراد المج ة  ػف الجربػدة فػ  الطبػ  الم ػكف الموفػؽ كخعحػة الغػفؼ  بعوبرالغالؼ الجمالي:  .3

ى كرؽ محقكؿ العحا الببعض   د مالا المج ػة فرحػة وقػدبـ حػكرة ذات الذم بطب   عدةن   
زبػػعدة جذبػػا إلػػى طػػعب  جمػػعل   كالهػػدؼ مػػف ذلػػؾ هػػك إموػػعع بحػػر القػػعرئ فػػ  المقػػعـ األكؿ ل

 .(3)المج ة

                                                           

 (.371-370صص ال بعف  اإلخراج الح ف  )ك  حعلا ((1
 (.335الجمعؿ كآخركف   إالوعج المكاد اإل فمبة ف  العف عت الععمة )ص ((2
 (.166محطف   و،الكلكجبع الفف الح ف  )ص ((3
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كهك الغفؼ الذم بقدـ رسمعن سػعخران االوقعدبػعن فػ  المقػعـ األكؿ  كضػع ،عن فػ   الغالؼ الساخر: .4
مع بيسوخدـ هذا الالكع مف حدكر األغ فة فػ  المجػفت الوػ  وقػدـ ل قػعرئ  المقعـ الثعال   كغعلبعن 

 جر ة ،ببرة كدسمة مف الرسـك السعخرة   ى حف عوهع.
  ألالػػا بقػػدـ ل محػػمـ رسػػمعن كبشػػورط فػػ  رسػػعـ الغػػفؼ السػػعخر أف بجبػػد الوععمػػؿ مػػ  األلػػكاف

س ،ؿ الرسعمبف  وى البػعر بف م كالعن جعهزان بوـ فحؿ ألكاالا ف  أثالعن  م بة إالوعج المج ة  كلب
 .(1)مالهـ بجبد فف الو كبف

فػ  هػذا الالػكع مػف حػدكر األغ فػة فػإف  م بػة الوحػمبـ وحػبا هػ   الغالؼ الػداللي الرمػزم: .5
األسعس  كبقوحر دكر الحكرة أك الرسـ   ى المسع دة ف  وكحػبؿ الف،ػرة إلػى ذهػف القػعرئ  

ضػػبة معبالػػة  فػػإف المحػػمـ بعمػػد إلػػى فعالػػدمع و ػػب المج ػػة أف وعبػػر  ػػف كجهػػة الظرهػػع وجػػعه  
كض   ف ة مف الكع مع ببف حكر الغفؼ بعضهع كالبعض اآلخر  ب بث ورمػز المج ػة إلػى 

 .(2)مع وربد أف وقكؿ  دكف أف وفحا  الا بحرا ة
كمف خفؿ  م بعت المزج كاطوجعهعت اإلخراجبة ال دبثػة كالمسػو دثة  هالػعؾ أشػ،عؿ موالك ػة مػف 

 :(3)األغ فة  مف أهمهع
كهك غفؼ بعومد   ى حكرة ك بدة  كبسػوعبض  ػف الغالؼ ذك الصكرة أك الرسـ الكحيد:  .1

 الحكر األخرل بعالكاف كا د أك اثالبف إلى ثفثة   ى األ،ثر كبأ جعـ مومبزة.
كهػك غػفؼ  ػد بوضػمف رسػمعن الغالؼ القائـ عمػى الرسػـ فقػط المصػحكب بأسػطر عنػاكيف:  .2

أك رسمعن سعخران القدبعن بعبر  ف  ضبة بطربقة سعخرة  وعببربعن  ف مضمكف إالسعال  اجومع بة 
أك رسػػػػمعن وكضػػػػب بعن   ػػػػى هبئػػػػة خربطػػػػة كب،ػػػػكف محػػػػ كبعن بأسػػػػطر  الػػػػعكبف ذات ال، مػػػػعت 

 الم ددة.
كهػك غػفؼ بعومػد   ػى حػكرة رأسػبة و كطػا أسػطر  الغالؼ القػائـ عمػى أسػمكب البكسػتر: .3

 موعددة مف العالعكبف.
كهػػك الغػػفؼ الػػذم بعومػػد   ػػى  ػػدد غبػػر م ػػدد مػػف  الغػػالؼ القػػائـ عمػػى أسػػمكب السػػيرؾ: .4

 الحكر بمعث ا  دد أ،بر مف العالعكبف.

                                                           

 (.375ال بعف  اإلخراج الح ف  )صك  حعلا ((1
 .377صالمرج  السعبؽ   ((2
 (.325-322صص م مكد  اإلخراج الح ف  ) ((3



139 

 

كهػػك الغػػفؼ الػػذم بعومػػد   ػػى أرضػػبة م كالػػة ب ػػكف  الغػػالؼ القػػائـ عمػػى األرضػػيات المكنيػػة: .5
كا د  أك األرضبة القعئمة   ى ال كالبف الموداخ بف أك األرضبة الو  ووداخؿ فبهع ثفثة ألػكاف 

 مععن.
 
 
 الغالؼ األمامي بطف 

  ى الرغـ مف أف بطف الغفؼ األمعم  بعوبر جزنان داخ بعن مف المج ػة  أم أالػا ط بظهػر 
بشػػ،ؿ  رضػػ  أمػػعـ القػػعرئ العػػعبر  فػػإف لػػا أهمبػػة ،بػػرل فػػ  أالػػا بكاجػػا أكؿ حػػف ة مػػف جسػػـ 

ر لػػا المج ػػة  كلػػذلؾ وفضػػؿ ،ثبػػر مػػف المجػػفت أف وضػػ  فبػػا بعبػػعن و ربربػػعن مشػػك عن كجػػذابعن  كوخوػػع
بعلوعل  وحمبمعن جذابعن كمعبران  كمف ذلؾ مثفن: وخحبحا لبعب إخبعرم أك لحكرة إالسعالبة طربفػة 

 بح بهع وع بؽ ممعثؿ.
ك ت الفسا وفضؿ بعػض المجػفت الوػ  وػزداد فبهػع السػبة اإل فالػعت  ػف  ػد معػبف كف  ال

بػرازان   ػفكة   ػى بب  هذه الحف ة ل مع البف    ى أسعس أف مكضعهع المومبز بعطبهع جعذببػة كا  
 .(1)إم،عالبة اسوخداـ األلكاف أبضعن ف  طبعا

 )ظير الغالؼ )الغالؼ الخمفي 
بعػػد ظهػػر الغػػفؼ آخػػر مػػع بػػراه القػػعرئ مػػف المج ػػة كهػػك مهمػػفن مػػف الالع بػػة الو ربربػػة مػػف 
جمب  المجفت   بث بوـ ببعا ل مع البف كغعلبػعن مػع ب،ػكف هالػعؾ أسػبعب كران هػذا الببػ  ل مع الػبف  

  اطسػػػوفعدة المعدبػػػة مػػػف ببعػػػا ،ػػػإ فف  ،مػػػع بقػػػرر الػػػبعض أف كجػػػكد إ فالػػػعت ذات ،فػػػعنة كهػػػ
ثػعرة سػكان ،عالػت   ػى كجههػع أك   ػى الحػف ة األكلػى   طبع بة ل،  وبدك المج ة أ،ثػر وشػكبقعن كا 
ك  ى الرغـ مف ذلؾ بعوبر هذا الم،ػعف مثعلبػعن لكضػ  حػكرة ،ببػرة و وػعج لهػذه المسػع ة لعرضػهع 

 .(2)  بؿ مف ال، معتكبحع بهع 
 :(3)كمف المعالجات اإلخراجية ليذه الصفحة، ما يأتي

أف و قػؽ وكافقػعن  -الو  وموال   ف بب  ظهر الغفؼ ل مع الػبف -م عكلة بعض المجفت  .10
الغػػفؼ كظهػػره  أمػػع بعلومعثػػؿ  ػػف طربػػؽ اخوبػػعر  العحػػر وشػػبا فالبػػعن فػػ  الوحػػمبـ بػػبف حػػدر 

                                                           

 (.386ال بعف  اإلخراج الح ف  )صك  حعلا ((1
 (.169شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت )ص ((2
 .170 -169صص المرج  السعبؽ   ((3
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بع وكان الحػدر   ػى ؿ كال كف أك  ف طربؽ الوبعبف  العحر حدر الغفؼ ف  المسع ة كالثق
 مالهع   ى األ ؿ. ،ببرةحكرة ،ببرة م كالة  كبخ ك الظهر مف أبة حكر 

كضػػ  حػػكرة آلثػػر مػػف آثػػعر و ػػؾ الب ػػد الوػػ  وحػػدر فبهػػع المج ػػة أك لك ػػة فالبػػة لمشػػعهد  .11
 الفالعالبف.

  ف .كض  مقعؿ و ربرم أك بعض وع بقعت لعمؿ وبعبف ببف الحدر كالغفؼ الخ .12
بم،ػػػف أف ب،ػػػكف الغػػػفؼ الخ فػػػ  اموػػػدادان لحػػػدر الغػػػفؼ  ك مػػػؿ الحػػػكرة الرئبسػػػبة فػػػ   .13

،ػػػكف الحػػػف وبف ،عل فعفػػػة الوػػػ  و ػػػكل والحػػػدر كبقبػػػة الحػػػكر الثعالكبػػػة فػػػ  الظهػػػر كبعلوػػػعل  
 المج ة.

 بطف الغالؼ الخمفي 
 بسومد أهمبوا مف وقعب ا م  آخر حف ة مػف جسػـ المج ػة  كمػ  ذلػؾ بعوبػر أ ػؿ مكاضػب 
الغفؼ أهمبػة  إط أف ،ثبػران مػف المع الػبف بقب ػكف   ػى هػذه الحػف ة لػرخص ثمالهػع السػببعن بػعلرغـ 

 مف إم،عالبة و كبالهع.
كمف أهـ العكامؿ الو  وؤدم إلى إبراز اإل فف المالشػكر   ػى بطػف الغػفؼ أف المجػفت 

فبػؼ لمكضػكع و ربػرم خ -آخػر حػف ة مػف جسػـ المج ػة – عدة وخحص الحف ة المقعب ػة لػا 
 .(1)مثؿ مقعؿ ضع ؾ سعخر مثفن 

أف جمبػػ  حػػف عت األغ فػػة الوػػ  ذ،ػػرت فػػ  السػػعبؽ هػػ  البكابػػعت الرئبسػػبة  كيمكػػف القػػكؿ
الو  بالفذ مف خفلهع القعرئ إلى حف عت المج ػة مػف أجػؿ الكحػكؿ إلػى مكاضػبعهع الوػ  وسػعهـ 

ى المحػمـ أك المخػرج ف  فوا شهبة القعرئ كوزبد مف درجة إ بعلا   بهع كشرائهع  لذلؾ بجػب   ػ
الحػ ف  أف بهػػوـ اهومعمػػع ،ببػػران فػػ  إخراجهػػع كوقػػدبمهع بعألسػػعلبب الوػػ  وسػػع د فػػ  الجػػعح المج ػػة 

 ببف غبرهع مف المجفت.
 التبكيب كترتيب المكضكعات .5

ببػػػػػدان إخػػػػػراج كوحػػػػػمبـ المج ػػػػػة بوبكببهػػػػػع كوكزبػػػػػ  المكضػػػػػك عت داخ هػػػػػع مػػػػػ  الومببػػػػػز بػػػػػبف 
  كالمكضػػػػك عت الم كالػػػة كغبػػػػر الم كالػػػػة ثػػػػـ و دبػػػػد  ػػػػدد المكضػػػك عت المحػػػػكرة كغبػػػػر المحػػػػكرة

 .(2)الحف عت الو  ومثؿ مسع ة المكضكع  سب أهمبوا ك العحره المخو فة
الوبكبػب األكلػ  لمكضػك عت المج ػة كوكزبعهػع   ػى حػف عوهع خطػكة مر  بػة هعمػة بعوبر ك 

  مرا بػػعن فػػ  وبػػدأ بهػػع  م بػػة الوحػػمبـ   بػػث ب ػػدد مك ػػ  كمسػػع ة ،ػػؿ مكضػػكع بد ػػة مػػف البدابػػة

                                                           

 (.386ال بعف  اإلخراج الح ف  )صك  حعلا( (1
 (.101أبك شالب   سبف سعبد  إالوعج المكاد اإل فمبة )ص ((2
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ذلػػػػؾ أهمبػػػػة المكضػػػػكع  كمسػػػػع ة الػػػػالص كالحػػػػكر المرفقػػػػة  كوكزبػػػػ  األلػػػػكاف   ػػػػى الحػػػػف عت  
ك ف وهع بكجكد حكر م كالة محع بة ل مكضكع.. كغبرهع مف المععببر كاألسػبعب الوػ  بػوـ   ػى 

 أسعسهع وقدبـ أك وأخبر المكضكع بعلالسبة لوروبب الحف عت كالمسع ة الو  ب و هع المكضكع.
  هػػذه ال علػػة بعػػد المحػػمـ أكطن  عئمػػة وكزبػػ  الحػػف عت  كالومببػػز بػػبف الحػػف عت الوػػ  كفػػ

األلكاف المر،بة كالمسػع عت  ثػـ بػوـ وكزبػ  المكضػك عت   ػى هػذه القعئمػة لببػدأ بعػد وسوخدـ فبهع 
المسػػػػع ة كالمك ػػػػ  الػػػػذم ب و ػػػػا المكضػػػػكع مػػػػف هػػػػذه   ذلػػػػؾ فػػػػ  وحػػػػمبـ الحػػػػف عت بالػػػػعنن   ػػػػ

 .(1)الحف عت
 مجمةجسـ ال .6

وومبػػز حػػف عت جسػػـ المج ػػة  ػػف حػػف عت الجربػػدة بعلعدبػػد مػػف السػػمعت الوػػ  وومثػػؿ فػػ  
الومعسػػػؾ  فحػػػف عت المج ػػػة أ،ثػػػر ومعسػػػ،عن مػػػف حػػػف عت الجربػػػدة بػػػرغـ ،ثػػػرة  ػػػدد األكلػػػى  ػػػف 
الثعالبة  ك د ب،كف هذا الومعسؾ معدم بومثؿ ف  إ عطػة حػف عت المج ػة بغػفؼ كا ػد  أك ب،ػكف 

مكضػك عت المج ػة أ،ثػر وجعالسػعن كوقعربػعن مػف مكضػك عت الجربػدة. كمػف ومعسؾ مكضك   إذ أف 
مكضك عت المج ة أ،ثػر  مقػعن كدسػعمة  كبعلوػعل  فهػ  أ،بػر فػ  إف أبضع الوعع ب  بث  السمعت

كأبضػع اطزدكاج إذ  المسع ة لذلؾ الجد أغ ب المكضك عت بوخذ ،ؿ مالهع  دة حػف عت موعع بػة.
بػدة كلػذلؾ وعوبػر ،ػؿ حػف وبف موقػعب وبف ك ػدة كا ػدة فبػوـ وومبز المج ػة بحػغر ال جػـ  ػف الجر 

  .(2)وطببؽ أسس الوحمبـ الفال    ى ، وع الحف وبف
المج ػػة   ػػى  ػػدد مػػف العالعحػػر الوببكغرافبػػة كالجرافب،بػػة الوػػ  وشػػورؾ فػػ   كب وػػكم جسػػـ

ومثػؿ إط أف المجفت و وفظ بهع  عدة ،عالعحر ثعبوػة بة بالعن حف عوا  شأالهع شأف الجربدة   م 
كمػف أىػػـ ىػػذه  .(3)جػزنان مػف شخحػػبوهع اإلخراجبػة  كلػذلؾ وهػػوـ بوحػمبمهع كمععلجوهػع وببكغرافبػػعن 

 العناصر:
كو،ػػكبف  الػػعن الحػػف عت كو دبػػد هب، هػػع العػػعـمث مػػع بسػػهـ العالػػكاف فػػ  الجربػػدة فػػ  ب :العنػػكاف .1

 بسهـ العالكاف أبضع فػ  المج ػة لػبس فػ  و،ػكبف شػ،ؿ  حف ة وعمؿ   ى جذب  بف القعرئ
دكران بػػػػػػعرزان   ػػػػػػى غػػػػػػفؼ المج ػػػػػػة إذا أ سػػػػػػف  بػػػػػػؤدمالحػػػػػػف عت الداخ بػػػػػػة ف سػػػػػػب كل،ػػػػػػف 

 .(4)اسوخداما

                                                           

 (.338لمكاد اإل فمبة ف  العف عت الععمة )صالجمعؿ كآخركف   إالوعج ا ((1
 (.388-387ال بعف  اإلخراج الح ف  )صك  حعلا ((2
 .388صالمرج  السعبؽ   ((3
 (.103شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت )ص ((4
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ك الػػػكاف المج ػػػة لػػػا كظبفػػػة مهمػػػة فػػػ  الوحػػػمبـ إلػػػى جعالػػػب كظعئفػػػا األخػػػرل ،و قبػػػؽ اطوػػػزاف 
كالوبعبف ... كغبرهع  كوو خص هذه الكظبفة ف  الربط ببف حف عت المكضػكع الكا ػد  كب،ػكف 

الرئبسػ  الفسػا   ػى جمبػ  حػف عت المكضػكع ب جػـ ؽ و،ػرار الشػر العالػكاف ذلؾ إمع  ف طربػ
حغبر  أك بالشر  العكبف ثعالكبة بعلش،ؿ كال جـ الفسبهمع  كف  المكضكع الفسا ف  جمب  هذه 
الحف عت  كبذلؾ فإف العالكاف فػ  هػذه ال علػة بػؤدم إلػى و قبػؽ سػمة اإلبقػعع ل،ػؿ مكضػكع  

 .(1)كا  طعئا مظهران الغمبعن جذابعن 
الحػػكرة مػػف العالعحػػر الوػػ  ومبػػز المج ػػة  ػػف الجربػػدة  إذ بزبػػد  ػػدد الحػػكر  دوعػػ كرة:الصػػ .2

بسػػػبب زبػػػعدة  ػػػدد الحػػػف عت  فػػػ   علػػػة اسػػػوخداـ مسػػػع ة الػػػكرؽ الفسػػػهع  كبػػػوـ غعلبػػػعن و ػػػكبف 
كمػػػ  ذلػػػؾ مػػػف الضػػػركرم  .(2)بعضػػػهع أك ، هػػػع كفقػػػعن إلم،عالػػػعت المج ػػػة مػػػف الالع بػػػة الطبع ػػػة

اطسػػوخدامعت الفالبػػة ل حػػكر المحػػع بة ل مكضػػك عت مػػػف لمخػػرج المج ػػة أف بعػػرؼ طببعػػة 
م،عالهع كأ جعمهع كح وهع بعلمعدة الو ربربة المروبطػة بهػع بشػ،ؿ مبعشػر  كالقبػعـ بعم بػة  بث 

الو،ببر كالوحغبر لهذه الحكر إذا ا وضى المك ؼ ذلؾ م  ال فعظ   ى جمعلبوهع ككضك هع 
 .(3)ككضكح العالعحر الرئبسبة المط كبة فبهع

 :(4)صكرة في المجمة العديد مف الكظائؼ، كالتي تتمثؿ في اآلتيكلم
فػػػأهـ كظبفػػػة ووروػػػب   ػػػى الشػػػر الحػػػكرة هػػػ  القػػػؿ األخبػػػعر  كا  طػػػعن  الكظيفػػػة اإلخباريػػػة: -

 المضمكف أك الهدؼ اإلخبعرم بسر ة أ،ثر كبكضكح أفضؿ مف الوعببر ال فظ .
كلكجبة لػدل اإلالسػعف  مف  بث ،كف الحكرة وجبػب  ػف  عجػة سػب، الكظيفة السيككلكجية: -

 كوسد ،ذلؾ بعض الموط بعت الفع بة كالالفسبة لدبا.
مػػف  بػػث ،كالهػػع  مػػفن فالبػػعن بشػػد االوبػػعه القػػعرئ كبسػػوك ؼ الالظػػر كببعػػث  الكظيفػػة الجماليػػة: -

اطهومػػػػعـ فػػػػ  الفػػػػس القػػػػعرئ  فعلحػػػػكرة وجعػػػػؿ الحػػػػف ة ذات شػػػػ،ؿ كمظهػػػػر م ػػػػ  بعل بكبػػػػة 
 كالالشعط كالوالكع.

رة وعومػػد فػػ  جكدوهػػع   ػػى  ػػدروهع اطوحػػعلبة الوػػ  وخػػدـ المكضػػكع فعلحػػك  كظيفػػة اتصػػالية: -
 المحع ب لهع   ى الحف ة    بث وسعهـ ف  وثببت المع كمعت ف  ذا،رة القعرئ.

                                                           

 (.393اإلخراج الح ف  )ص  ال بعفك  حعلا ((1
 (.169محطف   و،الكلكجبع الفف الح ف  )ص ((2
 (.127خراج الح ؼ كالمجفت )صال سف  إ ((3
 (.133-132صص شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت ) ((4
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بػػػدرجعت  –كذلػػػؾ ألف الحػػػكرة  الحػػػر جرافب،ػػػ  بومبػػػز بعلثقػػػؿ كالسػػػكاد  كظيفػػػة إخراجيػػػة: -
المسػػعفعت الببضػػعن فػػ  بالػػعن فهػػ  وشػػورؾ مػػ   ػػركؼ المػػوف كالعالػػعكبف كالفكاحػػؿ ك  -موفعكوػػة

الجسػػـ المػػعدة ل مج ػػة مػػف الع بػػة  كفػػ  وثببػػت أر،ػػعف الحػػف ة كجػػذب االوبػػعه القػػعرئ كوكجبػػا 
  ر،ة العبف   ى الحف ة مف الع بة أخرل.

كذلؾ بمع و وكبا المجفت مف حكر طربفة وخعطب الفػس القػعرئ  كظيفة التسمية كاإلمتاع: -
 كوخرجا مف ضغكط ال بعة البكمبة.

ال كف الحبغ  مف  كامػؿ وفػكؽ المج ػة  ػف الجربػدة  فػإف طربقػة الطبع ػة كالػكع  عدب المكف: .3
  ػػى الجعالػػب الجمػػعل  أ،ثػػر مػػف الػػكظبف   ، هػػع  الػػكرؽ   ػػفكة   ػػى طببعػػة المج ػػة القعئمػػة

كوسػػػوخدـ األلػػػكاف فػػػ   .(1) كامػػػؿ وسػػػع د المج ػػػة   ػػػى اطهومػػػعـ بعالحػػػر ال ػػػكف ،مػػػعن ك،بفػػػعن 
غ فة  الػدمع بػراد إ طػعن دطلػة الفسػبة وخػدـ سبعسػة المج ػة مػف المجفت كخعحة ف  طب  األ

 .(2)جهة  كطببعة مكضكع الغفؼ مف جهة أخرل
كبعلوعل  المخرج الح ف  مطعلب بعخوبعر األلكاف المالعسبة كالوالسبؽ فبمػع ببالهػع  ب بػث وقػـك 

 .(3)بدكرهع الم،مؿ ل عالعحر الوببكغرافبة ف  إالجعح اإلخراج الالهعئ  لحف عت المج ة
الجد هػذا العالحػر الوببػكغراف    ػى حػف عت المج ػة إط فػ    مع  كسائؿ الفصؿ بيف المكاد: .4

األبػػكاب اإلخبعربػػة  بػػث وضػػـ الحػػف ة  ػػددان مػػف األخبػػعر  أـ المكضػػك عت الطكب ػػة فوشػػغؿ 
 –كمػ  ذلػؾ وسػوخدـ كسػعئؿ الفحػؿ  .(4)ة أك   ى األ ؿ حف ة كا ػدة ،عم ػةأ،ثر مف حف 

مػف أجػؿ أدان كظبفػة أخػرل فػ  الوحػمبـ  كهػ  الػربط بػبف  -اإلطػعرات،علجداكؿ كالفكاحؿ ك 
حػػػف عت المكضػػػكع الكا ػػػد  إذ ،ثبػػػران مػػػع الػػػرل المجػػػفت وضػػػ  جػػػدكطن فػػػ  أ  ػػػى الحػػػف وبف 
الموقػػػعب وبف أك فػػػ  أسػػػف همع أك فػػػ  المكضػػػعبف   ػػػى أف بو،ػػػررا بعلشػػػ،ؿ كال ػػػكف الفسػػػبهمع فػػػ  

 .(5)جمب  حف عت المكضكع
الػػػعن أثالػػػعن ب فػػػ  أدائهػػػع الف سػػػطبالبةإلبػػػا مج ػػػة السػػػععدة  مػػػع سػػػعت هػػػذاأف  كيمكػػػف القػػػكؿ،

بعلعالعحػػػر  اسػػػوععالت اوضػػػا مػػػف خػػػفؿ الدراسػػػة الو  ب بػػػة أالهػػػع  بػػػثكوالسػػػبؽ حػػػف عت المج ػػػة  
بسػعئر العالعحػر األخػرل   ػى  كحػ وا البحػربةالسعبقة الظران ألهمبػة ،ػؿ  الحػر مالهػع ككظبفوػا  

 .الحف ة
                                                           

 (.395-394صص ال بعف  اإلخراج الح ف  )ك  حعلا ((1
 (.52شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت )ص ((2
 .53صالمرج  السعبؽ   ((3
 (.169محطف   و،الكلكجبع الفف الح ف  )ص ((4
 (.394بعف  اإلخراج الح ف  )صال ك  حعلا ((5
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 صفحة المحتكيات .7
  ػػػى أف وخحػػػص حػػػف ة   ػػػى األ ػػػؿ  ذات  ف ػػػة كثبقػػػة بمػػػع بالشػػػر ا وػػػعدت المجػػػفت 

داخؿ المج ة  كوقكـ فبهع بالشر البذة  ف المكضك عت كاألبػكاب الوػ  ب وكبهػع العػدد  وػى بهوػدل 
حػػػف ة الم وكبػػػعت فػػػ  المج ػػػة دكران م،مػػػفن لحػػػف ة  وػػػؤدمك  .(1)المج ػػػةالقػػػعرئ إلػػػى مكضػػػك عت 

مج ػػة  سػػكان الزكابػػع كاأل مػػدة الثعبوػػة أك و ػػؾ المقػػعطت فػػ  الالغػػفؼ بػػعلوعربؼ بػػعلمكاد المالشػػكرة 
 كالو قبقعت المو ر،ة الو  ووجدد بعسومرار ف  ،ؿ  دد مف أ داد المج ة. 

كووفػػػعكت المجػػػفت فبمػػػع ببالهػػػع فػػػ  والػػػعكؿ هػػػذه الحػػػف ة  إذ و،وفػػػ  بعضػػػهع بعإلشػػػعرة إلػػػى 
لػبعض اآلخػر إلػى الوعربػؼ  العكبف المكضك عت كأر عـ الحف عت المالشكرة فبهع  ف   بف ب جأ ا

بعل،يوػػػػعب أك الم ػػػػرربف أك وقػػػػدبـ فقػػػػرات وكضػػػػا مضػػػػعمبف المكضػػػػك عت كالشػػػػر إ ػػػػدل الحػػػػكر 
 .(2)الفكوكغرافبة الرئبسبة المحع بة لو ؾ المكضك عت داخؿ العدد

كوضػػػػػـ هػػػػػذه الحػػػػػف ة بجعالػػػػػب  عئمػػػػػة الم وكبػػػػػعت المع كمػػػػػعت الخعحػػػػػة بعلمج ػػػػػة  اطسػػػػػـ 
كمسػػػؤكل  الو ربػػػر فبهػػػع  ك الكاالهػػػع ك الػػػكاف المراسػػػفت كأر ػػػعـ كالشػػػععر  كالجهػػػة الوػػػ  وحػػػدرهع 

. كبضبؼ البعض إلى هذه الحف ة أبضعن ، مػعت افووع بػة الو بفكالعت  كأسععر البب  كاطشورا،عت
  لػػذلؾ و جػػأ بعػػض المجػػفت إلػػى وحػػمبـ  عئمػػة الم وكبػػعت  حػػبرة إذا مػػع اوسػػعت المسػػع ة لػػذلؾ
 .(3)ووس  لوضـ بجعالب ذلؾ الخبر الهعـ أك الوع بؽ السرب كمع بجعكرهع ف  حف وبف موقعب وبف  ف

كغعلبعن مع و،كف حف ة الم وكبعت أكؿ حػف ة مػف جسػـ المج ػة    ػى أسػعس أالهػع وجعػؿ 
القػػعرئ بسػػودؿ   ػػػى المكضػػك عت بأر ػػػعـ حػػف عوهع  لبػػػالظـ  م بػػة القػػػرانة  بػػؿ أف ببػػػدأهع إط أف 

خر حػف ة الم وكبػعت إلػى حػف ة وعلبػة مجفت أخرل أك المجػفت الفسػهع فػ   ػعطت أخػرل وػؤ 
لحػػػف ة المكضػػػكع الرئبسػػػ  بعلمج ػػػة  إف ذلػػػؾ اإلجػػػران مػػػف شػػػأالا أف بشػػػعر القػػػعرئ بأهمبػػػة هػػػذا 

 .(4)المكضكع  ف بع   مكضك عت المج ة
 :(5)كيمكف ترتيب صفحات المحتكيات كفقان ألحد األنكاع اآلتية

ل،ػػؿ مالهػػع  الػػكاف فر ػػ   ممػػع  أم أف وقسػػـ  عئمػػة الم وكبػػعت إلػػى أبػػكاب ترتيػػب مكضػػكعي: .أ 
بجعؿ القعرئ بسودؿ   ى مكضك عت البعب الذم بهما  ك د بوفؽ وروبب العالعكبف ف  القعئمػة 

                                                           

 (.175شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت )ص ((1
 (.126-125صص ال سف  إخراج الح ؼ كالمجفت ) ((2
 (.338الجمعؿ كآخركف   إالوعج المكاد اإل فمبة ف  العف عت الععمة )ص ((3
 (.388ال بعف  اإلخراج الح ف  )صك  حعلا ((4
 .389صالمرج  السعبؽ   ((5
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مػػػ  وروبػػػب المكضػػػك عت داخػػػؿ العػػػدد  ك ػػػد و،ػػػكف هػػػذه المكضػػػك عت موفر ػػػة   ػػػى حػػػف عت 
 المج ة  رغـ وكالبهع ف  القعئمة.

 ػعـ الحػف عت بعلوروبػب  فوروػب  الػعكبف كب،كف المعبعر األسعس  فبا هك أر  ترتيب تصاعدم: .ب 
 المكضك عت ف  القعئمة  وروببهع الفسهع   ى حف عت المج ة.

إذ ب،ػػػكف المكضػػكع األكؿ فػػػ  القعئمػػػة هػػػك أهػػـ المكضػػػك عت  ب بػػػا الثػػػعال    ترتيػػػب األىميػػػة: .ج 
 فعلثعلث.. كه،ذا بحرؼ الالظر  ف وروبب هذه المكضك عت فع بعن   ى حف عت المج ة.

ف اخوبعر الالكع المالعسب لوروبب  عئمػة الم وكبػعت بوك ػؼ   ػى الػكع المج ػة أ كيمكف القكؿ
كطببعة  رائهع  فعلمج ة الععمة الو  وهدؼ إلى جذب أ،بػر  ػدد مم،ػف مػف القػران وخوػعر الوروبػب 
الوحع دم  ألالا بجبر القعرئ   ى اسػوعراض ،ػؿ المكضػك عت  أـ المجػفت الموخححػة الوػ  

الوروبػػب المكضػػك    وػى بػػوم،ف القػػعرئ مػف اطسػػودطؿ بسػػهكلة   ػػى بسػعى  رائهػػع إلبهػػع فوخوػعر 
 البعب الذم بفض ا.

 )الداخمية( الصفحات المتتابعة .8
الحػػف عت المووعبعػػة مػػف أبػػرز سػػمعت المج ػػة كالوػػ  ومبزهػػع ،ثبػػران  ػػف الجربػػدة بكجػػا  دوعػػ

 خػػػعص  ذلػػػؾ أف حػػػغر مسػػػع ة الحػػػف ة كا ومػػػعد المج ػػػة   ػػػى الحػػػكرة بعلدرجػػػة األكلػػػى جعػػػؿ
كلبس العمكد ،مع ف  الجربدة بأالكا هع  كأدل إلػى كأ بعالع الحف ة  المكضكع هك ك دة الوحمبـ 

أف بضػ  المحػػمـ ذلػؾ فػػ  ا وبػعره كهػػك بقػـك بوكزبػػ  كوبكبػب المكضػػك عت فػ  حػػف عت المج ػػة 
مف خفؿ  عئمة الوكزب   فوؤثر أهمبة المكضػكع ك بموػا كالحػكر المحػع بة لػا كأهمبوهػع ك بموهػع 

فالجػد أف مكضػك عن مػع  ػد فبة كالجمعلبة كالفالبة ف  و دبػد المسػع ة الم ػددة لهػذا المكضػكع  الكظب
بمود  ػدد حػف عوا إلػى ثػفث أك أربػ  حػف عت أك وزبػد  بعلوػعل  الجػد بػذلؾ الحػف عت المووعبعػة 

 ف  المكضكع الكا د  كف  المج ة ، هع.
ذا ،ػػػػعف إخػػػػراج الحػػػػف ة الكا ػػػػدة ط بمثػػػػؿ مشػػػػ، ة بعلالسػػػػبة ل  محػػػػمـ  فػػػػإف إخػػػػراج الحػػػػف عت كا 

المووعبعػػة بوروػػب   بػػا كجػػكد الحػػف عت الموقعب ػػة فػػ  المكضػػكع الكا ػػد  بجعالػػب الحػػف ة الكا ػػدة 
 ف  الفس الك ت  فبفرض ذلؾ   ى المحمـ مرا عة اآلو :

 .و قبؽ األسس الفالبة ف  وحمبـ الحف ة الكا دة  الو   د و،كف بدابة أك الهعبة المكضكع 
 ف  وحمبـ الحف عت الموقعب ة. و قبؽ األسس الفالبة 
   مرا عة الوالكع  الد و،رار وحمبـ الحف عت المقعب ة ف   علة إخراج المكضكع الكا د فػ  أربػ

 حف عت أك أ،ثر.
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  مرا ػػعة الك ػػدة فػػ  إخػػراج المكضػػكع الكا ػػد   الػػدمع ووعػػدد حػػف عوا كووالػػكع اوجعهػػعت وحػػمبـ
 .(1)الك دات  المسع بة

  الصفحات المتقابمة .9
محمـ ف  وحمبـ الحف عت الموقعب ة مسع ة أ،بر  ووبا لا و قبؽ األسس الفالبػة بوكفر ل 

بش،ؿ أفضؿ  كا  طعن ،ؿ  الحر وببكغراف  المسع ة الو  وروبط بقبموا كأهمبوػا فػ  المكضػكع  
 كبحفة خعحة العالكاف أك العالعكبف  كالحكرة أك الحكر.

إالػػا بضػػ  إجعبػػة   ػػى الوسػػعؤطت أف بطػػرح المحػػمـ وحػػكران لوحػػمبـ الحػػف عت الموقعب ػػة فك بػػؿ 
 :(2)المروبطة بعآلو 

 .المسع ة ال، بة الموع ة ل مكضكع 
  أهمبػػة العالعحػػر الوببكغرافبػػة فػػ   ف وهػػع ببعضػػهع الػػبعض  كبعلوػػعل  و دبػػد أسػػبقبة العػػرض

 بعلالسبة ل قعرئ.
 .الومببز ببف العالعكبف الرئبسبة كالثعالكبة  ك ف ة األخبرة بوكزب  الالص   ى الحف عت 
  الومببز ببف الحكر كبعضهع ف   علة وعددهع  بمع بؤثر ف  و دبد أسبقبعت العرض  كالوبػعبف

 ف  المسع عت  كالوكزب  المحع ب ألجزان الالص ف   علة اسومراره   ى حف عت موعددة.
  دكر العالعحر الوببكغرافبة ف  ربط الحف عت الموقعب ة ببعضهع كو دبد إجعبة   ى الوسػعؤطت

 ف عت السعبقة.الخعحة بعلع
 تصميـ صفحات المجمةأساليب  ثانيان:

ف   ػبف و،ػكف ك ػدة الوحػمبـ فػ  الحػ بفة العمػكد أك الحػف ة  فػإف ك ػدة الوحػمبـ فػ  
المج ػػة هػػ  المكضػػكع بغػػض الالظػػر  ػػف المسػػع ة الوػػ  ب و هػػع سػػكان ،ػػعف حػػف ة أك أ،ثػػر مػػ  

 ببعضهع البعض. مرا عت األسس الفالبة ف  بالعن العالعحر الوببكغرافبة ك ف وهع
كف   علة ا وفؿ المكضكع حف ة كا دة ك عدة مػع ب،ػكف مقػعطن  بحػع با  الػكاف كحػكرة 

كلػذلؾ برا ػ  كضػ  العالػكاف أ  ػى الحػف ة ب بػا   (3)كا دة و،كف ف  الغعلب حػكرة ،عوػب المقػعؿ
الػػالص ب ػػركؼ ووفػػؽ مقعسػػعوهع مػػ  اطوسػػعع الػػذم وكضػػ    بػػا كوسػػع د حػػكرة الم ػػرر كاسػػما 

رهمػػػع  العحػػػر وببكغرافبػػػة ثقب ػػػة   ػػػى و قبػػػؽ الوػػػكازف أ  ػػػى حػػػف ة مػػػ  حػػػكرة أسػػػف هع إذا بع وبع

                                                           

 (.344-343صص الجمعؿ كآخركف  إالوعج المكاد اإل فمبة ف  العف عت الععمة ) ((1
 .(344ص)الجمعؿ كآخركف  إالوعج المكاد اإل فمبة ف  العف عت الععمة  ((2
 (.102أبك شالب كسعبد  إالوعج المكاد اإل فمبة )ص ((3
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اوسػػعت المسػػع ة لػػذلؾ  ك ػػعدة بعلالسػػبة ل مقػػعؿ أحػػبا مقبػػكطن أف بالشػػر بػػدكف حػػكر  كبعومػػد فػػ  
 .(1)إثعرة اهومعـ القعرئ إلبا   ى اسـ ال،عوب أك الم رر

كسػعئؿ الفالبػة الوػ  بوبعهػع المخػرج فػ  كوعرؼ أسعلبب الوحمبـ بأالهع مجمك ة الطػرؽ أك ال
 .(2)سببؿ إخراج المج ة بحكرة مفئمة  ورا   ،ف مف جمعؿ الش،ؿ ككظبفة األدان

 فإالػػػافػػػ  سػػػببؿ و قبػػػؽ العدبػػػد مػػػف األهػػػداؼ مػػػف كران إخػػػراج المج ػػػة كالمخػػػرج الحػػػ ف  
بوػػػػدخؿ فػػػػ  شػػػػ،ؿ المج ػػػػة   ابوػػػػدان مػػػػف اخوبػػػػعر القطػػػػ    كالػػػػكرؽ  كو دبػػػػد الوحػػػػمبـ األسعسػػػػ  
ل حف عت كوحمبـ أ داد المج ة المووعبعة  وػى بحػؿ بعلعػدد إلػى مر  ػة الطبع ػة كبخوػعر  جػـ 

كفػي ضػكء ذلػؾ يمكػف التطػرؽ إلػى األسػاليب . (3)ال ركؼ كأش،علهع كالمسع ة كالحكرة كاأللكاف
  ـ الغالؼ كصفحات جسـ المجمة عمى النحك اآلتي:الفنية لتصمي

 أساليب تصميـ الغالؼ: .1
  ى مبدأ أسعس  كمهػـ  هػك ضػركرة الػربط  -أبع ،عف الك ا –وقكـ  م بة وحمبـ الغفؼ 

ببف ،ؿ العالعحر الو  وشػورؾ فػ  و،كبالهػع  بػث ب قػؽ هػذا اطروبػعط ك ػدة ، بػة لجمبػ   العحػر 
 ال  المو،عمؿ.الغفؼ  كبجع ا أ رب إلى العمؿ الف

وحػػػػمبـ األغ فػػػػة  فهػػػػ   بػػػػعرة  ػػػػف لكبقػػػػرر خبػػػػران الوحػػػػمبـ أالػػػػا إذا ،ػػػػعف هالػػػػعؾ أسػػػػعلبب 
  مسػوغفن (4)م عكطت موالك ة مبو،رة مف المحممبف لو قبؽ اطروبعط المط كب بطربقػة أك بػأخرل

 الحػػػر ال ػػػكف طسػػػبمع فػػػ  األرضػػػبعت  كمسػػػوفبدان مػػػف اوجػػػعه ال ر،ػػػة الػػػذم ب،ػػػكف اخوبعربػػػعن فػػػ  
جبعربعن ف   العكبف اإلشعراتالحك   كتتمثؿ أساليب تصميـ صدر الغالؼ في اآلتي:. (5)ر  كا 

 ػػف طربػػؽ اسػػوخداـ  ػػدة أرضػػبعت و ػػبط بحػػف ة الغػػفؼ   األرضػػيات المتداخمػػة المتكافقػػة: . أ
م  وكافؽ ألكاالهع كودرجهع  ب قؽ الك دة بش،ؿ أ كل كأ،ثر  مقع  مثػؿ إ عطػة الغػفؼ بإطػعر 

رضػػبة خػعرج اإلطػػعر ب ػػكف آخػػر  كأرضػبة أخػػرل داخ ػػة ب ػػكف ثعلػػث  م ػكف   ػػى أف وكضػػ  األ
  ػػى أف و،ػػكف هػػذه األلػػكاف موكافقػػة  وػػى وو قػػؽ الرا ػػة لعػػبف القػػعرئ  كبعلوػػعل  بوكجػػا القػػعرئ 

 .(6)إلى داخؿ الغفؼ

                                                           

 (.112 كض اي  األسس الفالبة ل مج ة )ص ((1
 (.151لع مبة ف  وحمبـ المجفت )صشفبؽ  األسس ا ((2
 .(152ص)شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت  ((3
 .167صالمرج  السعبؽ   ((4
 (.379ال بعف  اإلخراج الح ف  )صك  حعلا ((5
 (.167شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت )ص ((6
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كهك أس كب أ،ثر بسعطة فػ  وحػمبـ حػدر الغػفؼ  إذ وقوحػر األرضػبة  األرضية المكحدة: . ب
 ػدة ألػكاف فػ  و،ػكبف كا ػد  ك ػد وغطػ  حػكرة ،ببػرة حػدر الغػفؼ    ى لكف كا د  أك   ى

ب،عم ا دكف أم هكامش ببضعن أك بأم لكف  ثـ بوـ وفربغ بعػض  الػعكبف اإلشػعرات   ػى هػذه 
 .(1)الحكرة

كهػػك ورا،ػػب حػػكروبف أك أ،ثػػر بشػػ،ؿ جزئػػ  ،ثبػػران بػػؿ كبر ػػت فبػػا   التراكػػب الجزئػػي كالكمػػي: . ت
ب الوحػػػمبـ الوعببػػػرم.  بػػػث مػػػف المفػػػركض أف بسػػػوخدـ ربمػػػع طروبػػػعط هػػػذا األسػػػ كب بأسػػػ ك 

الورا،بب ببف حكر الغفؼ ف   علة كجػكد  ف ػة مكضػك بة مػع بػبف الحػكر المورا،مػة كهػذا 
بقوضػ  أف والومػػ  ،ػػؿ هػػذه الحػكر لمكضػػكع و ربػػر كا ػػد  األمػر الػػذم ،عالػػت المج ػػة وؤدبػػا  

 .(2)مكضكع كا دأمع الحكر فهك م   الغفؼ بإشعرات كحكرة لعدة مكضك عت ط 
بػػػوـ  ػػػف طربػػػؽ ابو،ػػػعر ككضػػػ  وحػػػمبمعت خفبػػػة ل مج ػػػة   التصػػػميـ الػػػداللي أك التعبيػػػرم: . ث

 وخو ؼ اخوففعن ، بع مف مكضكع آلخر.
كأبع ،عالت األسعلبب الشعئعة أك المقور ة لوحمبـ غفؼ المج ة  ففبد أف بض  المحػمـ فػ  

سػس الوحػمبـ الموعػعرؼ   بهػع  كالوػ  ا وبعره أف و قؽ هذه األسعلبب األسس اإلخراجبػة أك أ
 :(3)وومثؿ ف 

الك ػدة ال، بػػة ل غػػفؼ مػػف خػفؿ اسػػوخداـ األلػػكاف الموبعبالػة كالموكافقػػة فػػ  ك ػػت  الكحػػدة: .14
 مع  كالومعثؿ ببف  العكبف اإلشعرات ش،فن كلكالعن ممع بؤدم إلى ود بـ الف،رة الفسهع.

همع مػف  ػدد إلػى آخػر   ػفكة مف خفؿ وغبر مكض  اسـ المج ة أك لكالا أك ،  التنكع: .15
   ى الوالكع ف  لكف األرضبة مف  دد إلى آخر.

الوػػ  وكجػػا بحػػر القػػعرئ إلػػى الالع بػػة الوػػ  بفػػوا مالهػػع المج ػػة كوعوبػػر  الػػعكبف  الحركػػة: .16
الغفؼ مف أ كل العالعحر الو  وسع د   ػى و قبػؽ ف،ػرة ال ر،ػة  ،ػذلؾ اوجػعه ال ر،ػة داخػؿ 

 حكرة الغفؼ.
كزبػ  األلػكاف المومعث ػة وكزبعػعن موالعسػقع  فبػا الػكع مػف الو،ػرار المػالظـ مػف خػفؿ و اإليقاع: .17

 كالمقحكد.
 :(4)أساليب تصميـ صفحة المحتكيات .2

                                                           

  (.380ال بعف  اإلخراج الح ف  )صك  حعلا ((1
 (.167بع الفف الح ف  )صمحطف   و،الكلكج ((2
 (.169-168صص شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت ) ((3
 (.340الجمعؿ كآخركف   إالوعج المكاد اإل فمبة ف  العف عت الععمة )ص ((4
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الظران ألهمبة حػف عت الم وكبػعت ل قػعرئ مػف  بػث إشػبعع رغبوػا فػ  سػر ة الكحػكؿ إلػى 
  ؾ الحف عت.مع بط با كبسهكلة  ،مع أالهع هعمة بعلالسبة ل محممبف إلبراز مكاهبهـ ف  إخراج و

لذا و جأ ،ثبػر مػف المجػفت إلػى طػرؽ مبو،ػرة كجذابػة فػ  وحػمبـ و ػؾ الحػف عت الوػ   ػد و وػؿ 
حف ة ،عم ة أك حف وبف مو،عم وبف  كبذؿ الجهد ف  وغببر أسػ كب وحػمبـ هػذه الحػف عت مػف 

 السخة إلى أخرل ف،ؿ  دد وفعج  القران بوحمبـ جدبد. كمف أهـ هذه األسعلبب مع بأو :
كهػػػك أسػػػ كب بقػػػـك   ػػػى اط،وفػػػعن بالشػػػر  الػػػعكبف المحتكيػػػات عمػػػى صػػػفحة كاحػػػدة: قائمػػػة  . أ

المكضك عت أك بضعؼ إلبهع حكران ف  مسع عت حغبرة أك ور،ز   ى حكرة ،ببرة محع بة 
 ألهـ المكضك عت أك وقـك بو،رار حكرة الغفؼ كذلؾ بجعالب أر عـ الحف عت.

ب بقـك   ى وحػمبـ  عئمػة الم وكبػعت كهك أس ك قائمة المحتكيات عمى صفحتيف متتابعتيف:  . ب
كمع بجعكرهع ف  حف وبف موقعب وبف  فووس  لوضـ بجعالب ذلؾ الخبر الهعـ أك الوع بؽ السرب   

 ك، معت افووع بة  حبرة كببعالعت العدد.
 أساليب تصميـ الصفحات المتقابمة: .3

سس الفالبػة الحف عت الموقعب ة بوكفر ل محمـ مسع ة أ،بر  ووبا لا و قبؽ األ ف  وحمبـ
بش،ؿ أفضؿ  كا  طعن ،ؿ  الحر وببكغراف  المسع ة الو  وروبط بقبموا كأهمبوػا فػ  المكضػكع  

 كبحفة خعحة العالكاف أك العالعكبف  كالحكرة أك الحكر.

ك بؿ بدن المحمـ بعم بة الوحمبـ ألبد مف كض  وحػكر لوحػمبـ الحػف عت المقعب ػة مػف خػفؿ 
 :(1)اآلو معرفة 

 وع ة ل مكضكع.المسع ة ال، بة الم .18
أهمبة العالعحر الوببكغرفبة ف   ف وهع ببعضهع البعض  كبعلوعل  و دبد أسبقبة العرض  .19

 بعلالسبة ل قعرئ.
 الومببز ببف العالعكبف الرئبسبة كالثعالكبة  ك ف ة األخبرة بوكزب  الالص   ى الحف عت. .20
العػػرض   كبعضػػهع فػػ   علػػة وعػػددهع  بمػػع بػػؤثر فػػ  و دبػػد أسػػبقبعت الومببػػز بػػبف الحػػكر .21

كالوبػعبف فػ  المسػع عت  كالوكزبػ  المحػع ب ألجػزان الػالص فػ   علػة اسػومراره   ػى حػف عت 
 موعددة.

                                                           

 (345-344صص الجمعؿ كآخركف  إالوعج المكاد اإل فمبة ف  العف عت الععمة ) ((1



151 

 

  ػػػى  إجعبػػػةبػػػة فػػػ  ربػػػط الحػػػف عت الموقعب ػػػة ببعضػػػهع كو دبػػػد فدكر العالعحػػػر الوببكغرا .22
الوسعؤطت الخعحػة بعلعف ػعت السػعبقة  وسػع د المحػمـ   ػى طػرح الوحػكر الخػعص بوحػمبـ 

 مف المكضكع. جزنن وقعب ة  الو   د وضـ المكضكع ، ا  أك وعوبر الحف عت الم
 :(1)كىناؾ نماذج لتصميـ الصفحات المتتابعة مف أىميا

 اإلطعر المفوكح .أ 
 وقعط  الحكر م  الالص .ب 
 ا وكان الالص الذم ببدأ با المكضكع .ج 
 ا وكان الالص .د 
 ا وكان الالص ببف حكرة ،ببرة أك حغبرة .ق 
  ة ل الصالور،بز   ى الحكرة م  وكفبر مسع .ك 
 الوكازف مف خفؿ الحكر كا  طعن مسع ة ،عفبة ل الص .ز 
 الوقعط  م  الالص كربط العالكاف كالحكرة ببف الحف وبف .ح 
 الحكرة أرضبة ل الص .ط 

 : )الداخمية( المتتابعة أساليب تصميـ الصفحات .4
وقػػػـك األسػػػعلبب الشػػػعئعة فػػػ  وحػػػمبـ حػػػف عت جسػػػـ المج ػػػة   ػػػى اطسػػػوفعدة مػػػف أغ ػػػب 

الفال  سكان مع بوع ؽ مالهع بعلجعذببة ،علشد الفراغ   ك بعطالوبػعه ،علوشػعبا  األسس الععمة ل وحمبـ
 ف  الوجمب   أك مع اوحؿ مالهع بعلقبـ الفالبة الجمعلبة المخو فة ،علك دة كال ر،ة كاطوزاف كغبرهع.

كوبال  هذه األسعلبب   ى أسعس و قبؽ و،كبف فال  جذاب ف  ،ؿ جػزن مػف أجػزان المكضػكع فػ  
 وومثؿ هذه األسعلبب الفالبة ف :  ك (2)المج ة

بقكـ هذا األسػ كب   ػى  ػرض الحػكر   ػى جكاالػب الحػف ة أك الحػف وبف  كر:سأسمكب ال . أ
الموقعب وبف   ى أف و بط هذه الحكر بسطكر الموف مف  دة جكاالب  ك ػد ب،ػكف هػذا اإلطػعر 

ال علػة أف المحكر مفوك عن مف أ د جكاالبا بؿ أف هذا اإلجران هك األفضؿ  إذ بم،ف ف  هػذه 
أك  ػرؼ  Uفبم،ف أف بأخػذ شػ،ؿ  ػرؼ . (3)بؤدم ببحر القعرئ إلى الو رؾ ف  اوجعه معبف

L (4)   ك الد وطببؽ هذا األس كب ب سف أف ب،كف هالعؾ وبعبف ببف الحكر بعلوبعدؿ مف خفؿ
                                                           

 .351-345صص  المرج  السعبؽ  ((1
 (.396-395صص ال بعف  اإلخراج الح ف  )ك  حعلا ((2
 (.170محطف   و،الكلكجبع الفف الح ف  )ص ((3
 (.193شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت )ص ((4
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ال ػكف مػثفن  فو،ػكف حػػكرة م كالػة كأخػرل  عدبػػة  أك مػف خػفؿ الوفربػػغ فو،ػكف إ ػداهمع مفرغػػة 
 .(1)ع كأخرل  عدبة أك مف خفؿ اخوراؽ الهعمشخ فوبه

 :(2)يأتيكمف المعالجات اإلخراجية الستخداـ ىذا األسمكب عمى صفحات المجمة ما 
  إدراج الحكر   ى جكاالب الحػف عت بطربقػة غبػر هالدسػبة  بمػع ب قػؽ الوبػعبف كال ر،ػة  وػى

 و،كف الحكر مشك ة كجذابة.
 رسـك كالحكر الفكوكغرافبة.المغعبرة ف  الكع الحكر  ،علجم  ببف ال 
 .الوبعبف ف   جـ الحكر 
 . اسوخداـ الببعض ف  جزن ،ببر مف الحف ة  خعحة  كؿ العالكاف الرئبس 
كهػػك كهػػك أ ػػد الوطببقػػعت الموبعبالػػة ألسػػ كب الحػػكر   الشػػريط المتتػػابع )التعاقػػب(:أسػػمكب   . ب

بسػمى بػعإلخراج أس كب إخراج  أك طربقة ل مععلجػة اإلخراجبػة ل حػكر   ػى حػف ة المج ػة ك 
الموعع ب  كهذا األس كب  بعرة  ف شربط مف الحكر المووعبعة   ػى خػط أفقػ  أك رأسػ  فػ  

أفضؿ مالا رأسبعن ألالػا  الخبران أف ب،كف أفقبعن  بفضؿك  أ  ى الحف وبف الموقعب وبف أك أسف همع.
ر إذا بومشى م   ر،ة العبف ف  مطعلعة الحف ة  كوبدك المالعظر فبا أ،ثر طببعبة مف الحك 

 .(3)مع كضعت بطربقة رأسبة
 :يأتيكمف اإلجراءات اإلخراجية ليذا األسمكب عمى صفحات المجمة ما 

  بمعالػى أف  -بع،ػس أسػ كب الحػكر –بوقضى أف و،كف هالػعؾ  ف ػة مكضػك بة بػبف الحػكر
ومثػػؿ  ػػدة لقطػػعت أك مشػػعهد مػػف  ػػدث كا ػػد أك  ػػدد مػػف الشخحػػبعت المووعبعػػة زمالبػػعن فػػ  

 .(4).. كه،ذامالحب رسم  معبف 
  أسػػػفؿ الشػػػربط إذا ،ػػػعف   كبػػػعن  –بم،ػػػف أف ب،ػػػكف العالػػػكاف  ربضػػػعن   ػػػى اموػػػداد الحػػػف وبف- 

 .(5)كبم،ف أبضعن أف ب وؿ الجعالب األبمف مف الحف ة البمالى بعدة سطكر كمقدمة
كهػك مػف األسػعلبب الموطػكرة فػ  المجػفت المحػكرة  كالػذم االوشػر ككا،ػب  أسمكب الصميب:  . ت

 ج  ف  حالع ة الح عفة.الوقدـ الو،الكلك 

                                                           

 (.170محطف   و،الكلكجبع الفف الح ف  )ص ((1
 (.193شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت )ص ((2
 .(193ص)المجفت  شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ ((3
 (.398ال بعف  اإلخراج الح ف  )صك  حعلا ((4
 .400( المرج  السعبؽ  ص(5
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كموععمػدبف  أشػبا بعلحػ بب لب،ػكف كبقكـ هذا األسػ كب   ػى  مػؿ خطػبف كهمبػبف موقػعطعبف 
بمثعبة م كرم ارو،ػعز   ػى الحػف وبف  كط بشػورط أف ب،ػكف هػذا الالقػعط فػ  م،ػعف معػبف مػف 

 الحف وبف  إذ بوك ؼ ذلؾ   ى  جـ الحكر كالعالعكبف.
ة  فػػبم،ف أف ببوعػػد ،ػػؿ ر،البػػبف موقػػعب بف   ػػى  طػػر كا ػػد ،مػػع ط بشػػورط أف بػػوـ الوقػػعط  بد ػػ

بعضػػهمع  ػػف الػػبعض اآلخػػر   وػػى ط بشػػعر القػػعرئ أف الحػػف ة  ػػد االقسػػمت بشػػ،ؿ هالدسػػ  
 .(1)جعمد

 :(2)ما يأتي كتتضح اإلجراءات اإلخراجية ليذا األسمكب عمى صفحات المجمة في
 .إ طعن  جـ كاوسعع ،ببربف ل عالكاف الرئبس    ى الحف وبف 
 .إ طعن مسع ة ،ببرة ل حكر المكجكدة ف  ،ؿ ر،ف مف األر،عف األربعة   ى الحف وبف 
 .كجكد  ف ة  كبة ببف حكروبف مف حكر المكضكع 
 .كجكد  دد كفبر مف العالعكبف الثعالكبة 
 .ضمعف و قبؽ مبدأ الوكازف بطكا بة   ى الحف وبف الموقعب وبف 
الحػػػكر مروبػػػة رأسػػػبعن فػػػ  أ حػػػى بمػػػبف كبمثػػػؿ هػػػذا األسػػػ كب  ػػػددان مػػػف  أسػػػمكب القطػػػاع:  . ث

الحف وبف أك ف  أ حى بسعرهمع  ك د ب،كف إ فالعن ثقبفن  كف  هذه ال علة بكض  ف  البسعر 
إذا ،عالػػت المج ػػة  رببػػة  كبم،ػػف أبضػػعن أف ب،ػػكف إطػػعران ب وػػؿ المكضػػ  الفسػػا   ػػى أف ب،ػػكف 

 .(3)مح كبعن بحكرة أك مععلجعن بأرضبة بعهوة رمعدبة أك م كالة
 :(4)ياإلجراءات اإلخراجية ليذا األسمكب عمى صفحات المجمة ما يأت كمف
  مػػػع بػػػوـ كضػػػ   طػػػع بف   ػػػى حػػػف وبف  ألف هػػػذا اإلجػػػران مػػػف شػػػأالا أف بقطػػػ  الحػػػ ة بػػػبف  

مجمػػك و  الحػػكر فػػ  البمػػبف كالبسػػعر  كمػػف شػػأالا أف بعطػػ  المسػػع ة الموبقبػػة كالمخححػػة 
 ل موف ش،فن أ رب إلى المرب .

 ـ هذا األس كب   ى أ د الجػعالببف طبػد مػف كجػكد  العحػر ثقب ػة أخػرل   ػى ف   علة اسوخدا
 الجعالب اآلخر  وى بو قؽ اطوزاف المالشكد ببف الحف وبف.

  الػػػدمع ب وػػػؿ اإل ػػػفف هػػػذا القطػػػعع الجػػػعالب   فػػػإف بعػػػض المحػػػممبف ط بدخ كالػػػا فػػػ  الطػػػعؽ 
 ف وبف.اطوزاف  بؿ بعوبركف أف هذا الجزن المقوط   د االفحؿ ومعمعن  ف الح

                                                           

 (.195( شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت )ص(1
 .195المرج  السعبؽ  ص ((2
 (.403حعلا كال بعف  اإلخراج الح ف  )ص ((3
 .404-403صالمرج  السعبؽ  ص ( (4
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كهػػك أسػػ كب بسػػوخدـ فػػ  وحػػمبـ الحػػف وبف الموقػػعب وبف فػػ   علػػة   ػػة  ػػدد  أسػػمكب الكتمػػة:  . ج
الحكر المكجكدة  م  رغبة المحمـ ف  و قبؽ اطوزاف   بهمع. ك د وكض  الحكرة ف  أ  ػى 

إذا ،عالػػػت  –مالوحػػػؼ الحػػػف وبف مػػػ  اخوػػػراؽ الهػػػعمس فبمػػػع ببالهمػػػع  ك ػػػد ط وكضػػػ  الحػػػكرة 
 .(1)ؼ ومعمعن  بؿ  د وجالا إلى البسعر بعض الش نف  المالوح -ك بدة

 :(2)كمف اإلجراءات اإلخراجية ليذا األسمكب عمى صفحات المجمة ما يأتي
  بم،ػف اسػوخداـ هػػذا األسػ كب  الػد خ ػػك الحػف وبف ومعمػػعن مػف الحػكر  كذلػػؾ بكضػ  العالػػعكبف

اسػػوخداـ  فػػ  أ  ػػى مالوحػػؼ الحػػف وبف    ػػى أف بػػوـ جمعهػػع ببػػالط ،ببػػر كشػػدبد السػػكاد مػػ 
 أرضبة بعهوة لهذه العالعكبف.

  بم،ػػف كضػػ  ال،و ػػة فػػ  المر،ػػز الهالدسػػ  ومعمػػعن ل حػػف وبف معػػعن  مػػ  اخوػػراؽ الهػػعمش ببالهمػػع
 كبعلوعل  سو،كف بعض سطكر الموف كا عة أ  ى ال،و ة  كالبعض اآلخر أسف هع.

  بهػػػع  بعػػد هػػذا األسػػ كب أ،ثػػر إحػػػف عن ل مكضػػك عت الوػػ  بغ ػػب أسػػمكب التعبيػػر الفنػػػي:  . ح
الطػػعب  اإلبػػدا   ل م ػػرر أك ال،عوػػب مثػػؿ  حػػبدة شػػعر  أك  حػػة  حػػبرة.. كغبرهػػع  كبم،ػػف 

 .(3)اسوخداما ف   علة الرغبة ف  إبراز الجعالب الجمعل  لظعهرة معبالة
كا د معومػدان فػ  ذلػؾ   ػى علحكر ف  وحمبـ بكبقكـ هذا األس كب   ى مزج العالكاف بعلموف 

العحر ال فظبة فكؽ الحكر أك الرسػـ أك   ػى جػزن مالهػع  كبم،ػف الطب  الو و   بأف وطب  الع
وفربػػػغ ال ػػػركؼ. كهػػػذا المػػػزج ب قػػػؽ ل وحػػػمبـ الك ػػػدة كالقػػػكة الجعذبػػػة ل بحػػػر  كجعػػػؿ الشػػػ،ؿ 

كقػػد سػػاعدت عػػدة عكامػػؿ المصػػمـ عمػػى اسػػتخداـ ىػػذا األسػػمكب  كالمضػػمكف ،ػػف كا ػػدان.
 :(4)اإلبداعي، منيا

ة المجػػػفت بمػػػع بمال ػػػا لالػػػكع الطبع ػػػة مػػػف إم،عالػػػعت الك بػػػة الػػػكرؽ المسػػػوخدـ ألف فػػػ  طبع ػػػ .1
 خداـ الشب،عت الد بقة كالظفؿ كاأللكاف.اسو

 مهعرة الرسعـ المشورؾ م  المحمـ إلالوعج حف ة كا دة كجذابة. .2
إم،عالػػػعت ال عسػػػب اآللػػػ  الرائعػػػة فػػػ  إخػػػراج و ػػػؾ الخ فبػػػعت كو قبػػػؽ وحػػػمبـ جػػػذاب كمشػػػكؽ  .3

بداع ك دة بحربة مو،عم   ة.كمقركن أم خ ؽ كا 

                                                           

 (.196وحمبـ المجفت )صشفبؽ  األسس الع مبة ف   ((1
 .196صالمرج  السعبؽ   ((2
 (.404ال بعف  اإلخراج الح ف  )صك  حعلا ((3
 (.197-196صص ( شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت )(4
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بأالا ط وكجػد أسػعلبب إخراجبػة كاضػ ة المعػعلـ وسػوخدـ فػ  إخػراج حػف عت  كترل الباحثة
أف الالمػػػعذج الوػػػ  طر ػػػت لبسػػػت إط أسػػػعلبب شػػػعئعة اطسػػػوخداـ فػػػ  بعػػػض المج ػػػة المطبك ػػػة  ك 

  كأف كجػػػكد أسػػػعلبب بعبالهػػػع وجعػػػؿ المخػػػرج الحػػػ ف  مقبػػػدان لو ػػػؾ الالمػػػعذج الحػػػ فبة المطبك ػػػعت
 إلبداع.بعده  ف دائرة اوك 
 أساليب تصميـ الصفحات المتقابمة: .5

وكحؿ العدبد مف البع ثبف أالا ط وكجػد المػعذج المطبػة لوحػمبـ الحػف عت الموقعب ػة  كل،ػف 
الوحػػػػمبـ بػػػػروبط فػػػػ  الالهعبػػػػة بطببعػػػػة العف ػػػػعت بػػػػبف العالعحػػػػر الوببكغرافبػػػػة الموع ػػػػة  كمهػػػػعرات 

األهػداؼ الكظبفبػة كالجمعلبػة المحمـ ف  وكظبؼ األسس الفالبة لوحمبـ الحف عت بشػ،ؿ ب قػؽ 
 :(1)في اآلتي الصفحات المتقابمةتصميـ  كتتمثؿ أساليبل وحمبـ  

 أس كب اإلطعر المفوكح. . أ
 أس كب وقعط  الحكر م  الالص. . ب
 أس كب ا وكان الالص الذم ببدأ با المكضكع. . ت
 أس كب ا وكان الالص. . ث
 أس كب ا وكان الالص ببف حكرة ،ببرة أك حكرة حغبرة. . ج
   ى الحكرة الكا دة م  وكفبر مسع ة ،عفبة ل الص. أس كب الور،بز . ح
أسػػ كب و قبػػؽ الوػػكازف بػػبف الحػػف وبف مػػف خػػفؿ وكزبػػ  الحػػكر مػػ  إ طػػعن مسػػع ة ،عفبػػة  . خ

 ل الص ال،ببر.
أس كب الوقعط  م  الالص كوكفبر مسع ة ،عفبػة بعسػوبععب الػالص الطكبػؿ ك بػعـ العالػكاف مػ   . د

 الحكرة بربط الحف وبف.
 .،أرضبة ل الص ب بث وسما المسع ة بعسوبععباأس كب اسوغفؿ الحكرة  . ذ

 أبرز مشكالت تصميـ المجالتسابعان: 
برحػػػد خبػػػران اإلخػػػػراج الحػػػ ف  العدبػػػػد مػػػف األخطػػػػعن كالمشػػػ،فت الوػػػػ  وكاجػػػا المخػػػػرج 

الوعجػا   ػى الال ػك المط ػكب االح ف  أثالعن وحمبـ  كمػف  لمجفت  كط وسػما لػا بوقػدبـ الفسػا كا 
 :(2)هذه المش،فت مع بأو 

أم أالػا لػك وػـ وكظبػؼ هػكامش الببػعض فػ  حػف عت المجػفت أك ال،وػب  ليكامش الصغيرة:ا .1
لالشر الم وكل  لبقبت الحؼ حف عت المج ة ببضعن  كهذا بػؤدم لضػبؽ مسػع عت الهػكامش 

                                                           

 (348-347)ص ص الجمعؿ كآخركف  إالوعج المكاد اإل فمبة ف  العف عت الععمة ((1

 (.303-297صص ( م مكد  اإلخراج الح ف  )(2
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الببضػعن  كخػركج حػف عت مزد مػػة بعلالحػكص كالعالػعكبف كاأللػػكاف كالحػكر. كاألحػكب وػػرؾ 
كهكامشػػهع لمػػع ب ققػػا هػػذا اطوجػػعه ال ػػدبث فػػ   مسػػع عت ببػػعض ،عفبػػة فػػ  حػػف عت المج ػػة

الوحػػػػمبـ مػػػػف جػػػػذب أ،بػػػػر طالوبػػػػعه القػػػػعرئ  كاسػػػػودراج لبحػػػػره  كزبػػػػعدة فػػػػ  كضػػػػكح العالػػػػعكبف 
 كمقركئبة الالص.

أم   ى محمم  المجػفت أف بالك ػكا فػ  اوسػعع أ مػدة المجػفت  األعمدة الرفيعة النحيفة: .2
 مػػدة فػػ  حػػف ة المج ػػة الكا ػػدة  ػػف ألهػػداؼ بحػػربة ب وػػة  ،مػػع بالحػػا بػػأط بزبػػد  ػػدد األ

إلى  8 مكدبف أك ثفثة كذلؾ بمع بالعسب القعرئ الععدم كبمع بسوك ب ف  السطر الكا د مف 
 كهك ال جـ المسوخدـ ف  المجفت العرببة. 12- 10، مة  الد جمعهع مف البالط  12

لوقػػدبـ وجػػعه اطبعػػض المخػػرجبف الفالبػػبف  الوػػ  بقػػ  بهػػع  مػػف األخطػػعن اإلخػػراج المبػػاله فيػػو: .3
إخراج مبعلغ فبا برض  رغبعوهـ الفالبة كط بخدـ مف  ربب أك بعبد القػعرئ  بػؿ بوجعهػؿ رغبوػا 
ف  اإلب عر ف  المج ة كوحف هع ك رانوهع   بث بفعج  بو،كبالعت حعبة كمعقدة  كاألحػكب 

الفػس اطوجعه ال ك األسعلبب البسبطة ف  الوحمبـ الو  وخدـ القعرئ كوقدـ الشػ،ؿ الجمبػؿ فػ  
 الك ت.

 –أم بعومػػػػد المخرجػػػػكف   ػػػػى اسػػػػوخداـ العدبػػػػد مػػػػف العالعحػػػػر البحػػػػربة  الثقافػػػػة البصػػػػرية: .4
لوحبا المج ة مرغكبة كمشك ة  كهػذه  -،علخطكط كاأللكاف كاإلطعرات الم كالة ال عدة كالحكر

العالعحر وخدـ الوحمبـ الالهعئ  ل مج ة  كل،ف  د بفشؿ القعرئ البكـ ف  ظؿ الفكضػى ال كالبػة 
 حربة ف  و دبد مف أبف وبدأ هذه القحة أك هذا المكضكع كأبف بالوه  المكضكع اآلخر.الب
أم اإلفػراط فػ  اسػوخداـ أشػ،عؿ كأطقػـ ال ػركؼ فػ  المج ػة لػبس مبػزة  كثرة أشكاؿ الحػركؼ: .5

دائمػػعن  بػػؿ أ بعالػػعن ب كلهػػع إلػػى شػػ،ؿ مربػػؾ كغبػػر م وػػرؼ  ك وػػى األشػػ،عؿ الجدبػػدة كالمبهرجػػة 
خدامهع إلضػػػفعن ال بكبػػػػة   ػػػى الالحػػػػكص الحػػػ فبة الجعفػػػػة كل،ػػػػف مػػػف ال ػػػػركؼ بم،ػػػف اسػػػػو

 ب دكد.
دائمػػػعن مػػع وسػػبب ،وػػؿ الالحػػكص الطكب ػػػة فػػ  إربػػعؾ القػػعرئ الػػػذم  الكتػػؿ الكبيػػرة لمنصػػكص: .6

آطؼ ، مة دكف وك ؼ  كط بجد القعرئ البـك الك ت ال،عف  لذلؾ   5بحبا   با أف بقرأ ال ك 
الحػػػػػكص الطكب ػػػػة إ الػػػػػعع الم ػػػػرر بع وبػػػػػعس بعػػػػػض كمػػػػف البػػػػػدائؿ اإلخراجبػػػػة ل،سػػػػػر روعبػػػػة ال

المع كمػػعت المهمػػة مػػف داخػػؿ الػػالص ككضػػعهع ،عالػػعكبف جعالببػػة  كاسػػوخداـ العالػػعكبف الرئبسػػبة 
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كالفر بػػػػة كاط وبعسػػػػعت كالوحػػػػرب عت بشػػػػ،ؿ مفحػػػػؿ  ػػػػف الػػػػالص الطكبػػػػؿ  ك،ػػػػذلؾ اسػػػػوخداـ 
 اطبقكالعت البحربة كالمكوبفعت لجذب بحر القعرئ.

بمعالى أالا بجب  دـ اسوخداـ الص أك حكرة أك  الحػر مػف  الفكرية:مراعاة حقكؽ الممكية  .7
العالعحػػػر البالعئبػػػة   ػػػى حػػػف عت المج ػػػة بأخػػػذهع مػػػف مجػػػفت أك مطبك ػػػعت أخػػػرل إط بعػػػد 
الرجكع لهذه المجفت أك المطبك عت كال حكؿ   ى مكافقوهػع إل ػعدة اسػوخداـ هػذه العالعحػر 

ة الشػر مػع سػبؽ إلبػا الغبػر  ػد بضػعؼ مرة أخػرل  كفػ  الك ػت الفسػا بجػب أف العػرؼ أف إ ػعد
 الش،ؿ.

أبضع مػف األخطػعن غبػعب وػأثبر بحػرم فػ  الشػ،ؿ  ،ػذلؾ غبػعب البالػعن  تجنب أخطاء الغير: .8
فػػ  وحػػمبـ الحػػف عت ب بػػث وبػػدك ك،أالهػػع فكضػػى فػػ  الشػػ،ؿ كهػػذا إجػػران مرفػػكض  كافوقػػعر 

 القبمة ف  الوحمبـ.
األ مػػدة موكازالػػة كموسػػعكبة فػػ  ف أمػػف خػػفؿ و  بػػؿ أ ػػداد  بالػػة الدراسػػة  كتػػرل الباحثػػة

العرض ب بث و وكم ،ؿ حف ة ثفثة أ مدة كط بخرج وحمبمهع  ف هذا العػدد  كأف ،ثػرة  ػدد 
المج ػة وقػػ  فػ  اشػ،علبة اإلخػػراج المبػعلغ فبػا  كفبمػػع  عػؿالمكضػك عت كالحػكر المحػع بة لهػػع بج

أللػػػكاف كالحػػػكر كأالػػػكاع مالعسػػػبة كمرب ػػػة لعػػػبف القػػػعرئ مػػػف  بػػػث ا ثقعفػػػة البحػػػربة فهػػػ بوع ػػػؽ بعل
بالػػكع م ػػدد مػػف الخطػػكط بػػوـ وطببقػػا   ػػى جمبػػ   مج ػػة السػػععدةمػػف  بػػؿ  الوػػزاـهالػػعؾ ك الخطػػكط  

فهػػ  لبسػػت كاردة فػػ   بوع ػػؽ بمشػػ، ة ال،وػػؿ ال،ببػػرة ل الحػػكص كفبمػػعالمكضػك عت المالشػػكرة فبهػػع  
عة المج ػػة إط بالسػػبة م ػػدكدة وسػػوخدـ  سػػب مكضػػك عت م ػػؼ العػػدد  كبخحػػكص مشػػ، ة مرا ػػ

 قكؽ الم ،بػة الف،ربػة فهػ  مطبقػة  بػث وعومػد المج ػة   ػى الحػكر المدفك ػة األجػر مػف خػفؿ 
 شرائهع  بر مكا   خعحة ببب  الحكر.
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 المبحث الثالث
 مجمة السعادة.. النشأة كالتطكر

الهعبػػة  وسػوعرض البع ثػة فػػ  هػذا المب ػػث الشػأة مج ػػة السػععدة مالػػذ االطػفؽ العػػدد الوجرببػ 
ك وى ال  ظة  كمرا ؿ وطكرهع إخراجبعن كو ربربعن  إضػعفة لرحػد أبػرز الجع عوهػع  ـ2002مبر الكف

 ك،شؼ الو دبعت كالمعبقعت الو  كاجهوهع خفؿ سالكات  م هع.

 المطمب األكؿ: نشأة مجمة السعادة كتطكرىا كأىدافيا

 أكالن: النشأة كالتأسيس:
علبـ الػدبف اإلسػفم  وػراكد الحػػ فببف ن مج ػػة أسػربة اجومع بػة م وزمػة بوعػػإالشػع ت ف،ػرةبػدأ

"ففح الحفدم كا وداؿ  البطة" ال ذبف ،عالكا ضمف طع ـ م،وبة الجبؿ ل حػ عفة كالالشػر  فبعػد أف 
م ت إلى الشبخ أ مد بعسبف  كبدكره بعرؾ الف،ػرة  -ر ما اي–اخومرت ككضعت خطة الوأسبس  ي

 ك دـ الد ـ كالومكبؿ.
خرجػػت مج ػػة السػػععدة مػػػف ": (1) ػػف الالشػػػأة ؼالصػػحفي مصػػػطفى الصػػكاكبػػدكره بو ػػدث 

بف " البطػػة كالحػػفدم"  ك عمػػع بكضػػ  الحػػ فبم،وػػب الجبػػؿ ل حػػ عفة كاإل ػػفـ  بػػث ،ػػعف بعمػػؿ 
مالهجبػػة إلالشػػعن مج ػػة اجومع بػػة أسػػربة و مػػؿ الف،ػػر كالطػػعب  اإلسػػفم   و،ػػكف وفحػػب بة ك خطػػة 

ر ػػب بػػعلف،رة  ك   ر مػػا ايإلػػى الشػػبخ "أ مػػد بعسػػبف"  فوكجهػػع"األكلػػى مػػف الك هػػع فػػ  ف سػػطبف"  
ك ػػػدـ الػػػد ـ المالعسػػػب لفالطػػػفؽ كالوأسػػػبس  ك عمػػػت   ػػػى ،عهػػػؿ الحػػػ فببف " البطػػػة كالحػػػفدم" 

                                                           

 19  )مهػػع الطكاشػػ  عب ػػا:   الم  ػػؿ الحػػ ف  كمػػدبر م،وػػب الجبػػؿ ل حػػ عفة كالالشػػر  محػػطفى الحػػكاؼ ((1
 حبع عن. 11:00  السع ة ـ(2017معرس 
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خراج مكضػك عت المج ػة  بعإلضػعفة إلػى  ،،عدر إ فم  ميؤسس كميشرؼ   ى اخوبعر كو ربر كا 
ع مالذ العدد بعض الح فببف كالح فبعت الععم بف بالظعـ "القطعة"  ك د الج ت المج ة ف  رسعلوه

 ."مف المجوم  الف سطبال  ب،ؿ شرائ ا ك بكطن  عن األكؿ كط ت اسو سعال
قػػد المج ػػس اإلدارم ألكؿ  "بعػػد االسػػ عب الحػػ فببف  البطػػة كالحػػفدم مػػف إدارة المج ػػة   ي

ـ  كمالػػػا االبثػػػؽ وشػػػ،بؿ هبئػػػة و ربػػػر جدبػػػدة ل مج ػػػة ووػػػكلى اخوبػػػعر كوكزبػػػ  2003مػػػرة فػػػ   ػػػعـ 
ت الحػػػػ فبة  كمػػػػف ث ػػػػـ األمػػػػكر اإلداربػػػػة كالمعلبػػػػة بوكطهػػػػع مج ػػػػس كاسػػػػوقبعؿ كو ربػػػػر المكضػػػػك ع

 .(1)"اإلدارة

 :مجمة السعادةالتطكرات التي شيدتيا ثانيان: 
 خفؿ  م هع:  مج ة السععدة،عف مف أبرز الوطكرات الو  شهدوهع 

"شهدت المج ة وطكرات كوغببرات جكهربة ف  الو ربر كاإلخػراج كالوسػكبؽ كاإل فالػعت  فع ػى  .1
عبد اخوبػعر المضػػعمبف الحػ فبة  ر،ػزت المج ػػة   ػى المكضػك عت ال سعسػػة كدخ ػت إلػػى حػ

أرك ػػة الم ػػع،ـ كالسػػجكف ك رضػػت القضػػعبع اطجومع بػػة كالسبعسػػبة كاألمالبػػة بوكسػػ   كوالعكلػػت 
جمب  الفالكف الح فبة بف اسوثالعن  ك،ػعف الو قبػؽ الحػ ف  هػك السػعئد ألالػا ب بػ  ا وبعجػعت 

 .(2)كآران كأف،عر وسوفبد مالهع المرأة ف  طرؽ  بعوهع" المرأة كبقدـ مع كمعت
"اسوخداـ أسعلبب اإلخراج ال دبثة  بر برالعمج وحمبـ المطبك عت "إف دبزابف"  كا  طعن  بػز  .2

أ،بر ل حكرة كاأللكاف  فقد ا و ت الحكرة جمبػ  حػف عت المج ػة كخعحػة الحػكر الشخحػبة 
ذابػػػة كالوػػػ  غعلبػػػعن مػػػع بوحػػػدرهع فالػػػعف كالمكضػػػك بة إضػػػعفة إلػػػى حػػػكر الغػػػفؼ الجمعلبػػػة الج

ف سػػػطبال  أك مالشػػػد  ربػػػ  أك  وػػػى أطفػػػعؿ بمػػػع بػػػوفنـ مػػػ  ال داثػػػة لم ع،ػػػعة مجػػػفت  رببػػػة 
مشهكرة فػ  اإلخػراج كلػبس المضػعمبف الحػ فبة  كفػوا بػعب اطشػورا،عت الشػهربة ل مؤسسػعت 

ة مػػف البػػع ثبف ال ،كمبػػة كاأله بػػة كالمػػكاطالبف  كهػػذا مػػع جعػػؿ المج ػػة م طػػة ل دراسػػة الع مبػػ
كالمخوحػػػبف  ك م ػػػت المج ػػػة   ػػػى إبجػػػعد مالحػػػة إل،وركالبػػػة لمكضػػػك عوهع مػػػف خػػػفؿ مك ػػػ  
"مؤسسػػػػػة الثربػػػػػع لإل ػػػػػفـ كاطوحػػػػػعؿ"  ك قػػػػػد الكرشػػػػػعت المسػػػػػومرة لمعرفػػػػػة العثػػػػػرات لوجالبهػػػػػع 

                                                           

  السع ة ـ(2017معرس  20)  مهع الطكاش  عب ا:   فرع غزة -مدبر  العة القدس الفضعئبة  (  معد اإلفرالج (1
 مسعنان. 01:00

 11:00  السػع ة ـ(2017مػعرس  25  )مهػع الطكاشػ   عب ا:  مدبر و ربر مج ة السععدة  مربهعف أبك لبف ((2
 حبع عن.
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كاإلبجعببػػػػػعت لوطكبرهػػػػػع  ك،ػػػػػذلؾ دمػػػػػج ال،ػػػػػعدر اإل فمػػػػػ  فػػػػػ  دكرات ودربببػػػػػة فػػػػػ  الو ربػػػػػر 
 .(1)كالوحكبر"

 :  أىداؼ المجمةالثان: ث
وو خص أهداؼ المج ة ف  وح با المفعهبـ كالس ك،بعت داخؿ األسرة  كوأدبة دكر وثقبف  

ـ ووهػالف سػطبال  لحػ عفة أسػربة موخححػة  لجمب  أفراد األسرة  فقد االط قت مف  عجػة المجومػ 
 .(2)بعألسرة الف سطبالبة بش،ؿ  عـ كالمرأة خعحة

ف و،ػكف مج ػة أسػربة اجومع بػة م وزمػة كشػعم ة وعوالػ  هدؼ أسعسػ  هػك أسعت المج ة لك "
بػػعلمرأة كالطفػػؿ كالرجػػؿ  كوالشػػر القػػبـ اإلسػػفمبة كو ػػعفظ   ػػى الوػػراث الف سػػطبال   كوقػػٌكـ بعػػض 
 عطت الخركج  ف  عدات كوقعلبد المجوم  الف سطبال  الم عفظ كفؽ مبػعدئ الشػربعة اطسػفمبة  

 .(3)" بر مكضك عوهع  بؿن كظهر ذلؾ ج

ب الثػػاني: اليياكػػؿ اإلداريػػة كالتنظيميػػة لمجمػػة السػػعادة كالسياسػػة التحريريػػة المطمػػ
خراجيا  فييا كمضمكنيا كا 

 : اليياكؿ اإلدارية كالتنظيمية لمجمة السعادة:أكالن 
هػػ  أ ػػد إالوعجػػعت مؤسسػػة الثربػػع لفوحػػعؿ كاإل ػػفـ  كهػػ  المؤسسػػة  مج ػػة السػػععدةوعػػد 

إل فمػػ  كالثقػػعف  كالوػػدربب  كالب ثػػ  فػػ  المجػػعطت اإل فمبػػة الوػػ  وسػػعى ل الهػػكض بعلمسػػوكل ا
كوو،ػػكف المؤسسػػة مػػف مج ػػس إدارة كمػػدبر   (4)اإل فمبػػة المخو فػػة  كوعمػػؿ   ػػى مكا،بػػة الوطػػكر

مؤسسػة بػإدارة سػػكزاف زبػعدة  كك ػػدة وخطػبط كوطػػكبر بإشػراؼ مبػػعدة  بػكب كهبئػػة و ربػر ل مج ػػة 
بػػر "مربهػػعف أبػػك لػػبف" كالوحػػمبـ كاإلخػػراج ووضػػمف: رئػػبس الو ربػػر " د ػػعن  مػػعر" كمػػدبر الو ر 

" طػػػعؼ العبسػػػ " كحػػػ فببف كم ػػػرربف  كمحػػػكر " سػػػعـ سػػػعلـ"   كأ سػػػعـ المج ػػػة كوشػػػمؿ سػػػوة 
بإشػػػػراؼ كفػػػػعن   سػػػػـ اإل ػػػػفـ األجالبػػػػ بإشػػػػراؼ أالػػػػكار هالبػػػػة  ك   سػػػػـ اإل ػػػػفـ اإلل،وركالػػػػ كهػػػػ : 
كاألالشػػػطة الوػػػدربب ة ك العف ػػػعت الععمػػػ سػػػـ ك   بإشػػػراؼ الهػػػعؿ الجعبػػػدم  سػػػـ الدراسػػػعتك   العػػػدبال 

                                                           

  السػػػع ة ـ(2017مػػعرس  22  )مهػػع الطكاشػػ   عب ػػا:  رئػػبس و ربػػر مج ػػة السػػععدة سػػعبقعن   فػػدان المػػدهكف ((1
 حبع عن. 10:30

 وعربؼ بمج ة السععدة )مك   ال،وركال (.  الثربع لفوحعؿ كاإل فـ ((2
 19  )مهػػع الطكاشػػ  عب ػػا:   الم  ػػؿ الحػػ ف  كمػػدبر م،وػػب الجبػػؿ ل حػػ عفة كالالشػػر  محػػطفى الحػػكاؼ ((3

 حبع عن. 11:00  السع ة ـ(2017معرس 
 الثربع لفوحعؿ كاإل فـ  وعربؼ بمج ة السععدة )مك   إل،وركال (. ((4
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الشػئكف المعلبػة كاإلداربػة بإشػراؼ     ك سػـ كالمببععت كالوكزب  كاإل فالعت بإشراؼ دبعالع المغربػ 
 .(1) ف حال  اي  كالس،روعربع بإشراؼ أبة أبك دبة

 :(2): السياسية التحرير لمجمة السعادة الفمسطينيةان ثاني
: أكلهمػػع بوع ػػؽ بػػعلمالط ؽ أسعسػػببف قبفشػػ فػػ  السػػععدة لمج ػػة الو ربربػػة السبعسػػة وػػو خص
 إ فمبػػة رسػػعلة وػػؤدم كهػػ  اإلسػػفـ  فػػ  الكسػػطبة مفهػػكـ مػػف السػػععدة مج ػػة والط ػػؽاألبػػدكلكج  
 الكحكؿ مف ووم،ف  وى ال زب   بعالومعئهع الع ال  الظهكر دكف معودلة برؤبة إسفمبة اجومع بة

 ال زببػػة  بعلمعبقػػعت اطحػػطداـأك   ال زببػػة االومعناوهػػع اخػػوفؼ   ػػى الف سػػطبالبة األسػػر ،ػػؿ إلػػى
   أمػػع الثػػعال  فبوع ػػؽالمو قػػ  الجمهػػكر فػػ  البعبػػد المػػدل   ػػى المبعشػػر غبػػر الوػػأثبر بهػػدؼ كذلػػؾ

 و ربرهػع  كسبعسة المالشكرة بعلالحكص بوع ؽ األكؿ شقبف فبالقسـ إلى  المالشكرة الو ربربة علمعدةب
 .الحكر بالشر بوع ؽ كالثعال 

 وعومػد الوػ  الػرأم مػكاد   ػى وغطبعوهػع فػ  السػععدة مج ػة ر،ػزو:  بػث المنشػكرة النصكص  .1
 أهمبػة مػف لهػع لمػع كاسػ  بشػ،ؿ الو قبقػعتك   أهػدافهع و قبػؽ بخػدـ بمع كالوفسبر الو  بؿ   ى
 المج ػػة فػػ  المقػػعطت  إلػػى جعالػػب كالوالمكبػػة كالثقعفبػػة اطجومع بػػة المشػػع،ؿ مععلجػػة فػػ  ،ببػػرة
 .المج ة سبعسة م  وععرضهع  دـ   ى ،بدالوأ م  أح عبهع آران  ف وعبركالو  

 دكف كاطخوحػػعر  الجػػعدة اإلثػعرة القعئمػة   ػػى العالػػعكبف: كوشػػمؿ التفصػػيمية التحريػػر سياسػة .2
 المسػػػػوخدمة المحػػػػط  عت  ك ، مػػػػة 1600 ووجػػػػعكز ط الوػػػػ  الالحػػػػكص  ك وهكبػػػػؿ أك مبعلغػػػػة
 الحػكر   ػى  رئبسػ بشػ،ؿ السػععدة وعومػدف علحػكر  كفبمػع بخػوص بالمج ػة رؤبػة مػ  ووكافؽ
 وػػرفض  ك جمهكرهػػع مػػ  وفع  بػػة أهمبػػة مػػف ل حػػكرة لمػػع أهػػدافهع  و قبػػؽ فػػ  أسعسػػبة ،مػػعدة

  كالور،بػػز   ػػى اإلثػػعرة أك ل وسػػكبؽ ،سػػ عة  كاسػػوخدامهع الجمعلبػػة المػػرأة حػػكرة مػػ  الوععمػػؿ
 الغػػفؼ  أمػع حػف عوهع   ػػى كاسػعة مسػع ة لهػػع كوفػرد كالشخحػبة المكضػػك بة الحػكر الشػر

   ػػى السػػعفرة المػػرأة اسػػوخداـ  ػػدـ مرا ػػعة مػػ  الجػػكدة  علبػػة الحػػكرة ج ػػة   ػػىفو ػػرص الم
 .كف سفوهع المج ة هكبة بع،س الغفؼ أف ا وبعر   ى الجمعلبة بعلالع بة وهوـ  ك الغفؼ

                                                           

  السػػع ة ـ(2017مػػعبك 10  )طكاشػػ مهػػع ال  عب ػػا:  مػػدبر مؤسسػػة الثربػػع لفوحػػعؿ كاإل ػػفـ  سػػكزاف زبػػعدة ((1
 حبع عن. 10:00

 المرج  السعبؽ. ((2
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 : مضمكف مجمة السعادة الفمسطينية:ان ثالث
 والك ػػػػػت مكضػػػػػك عت كمضػػػػػعمبف مج ػػػػػة السػػػػػععدة الف سػػػػػطبالبة بػػػػػبف اطجومػػػػػع   كالثقػػػػػعف 

 فقد اهومت:كالسبعس  كالدبال  كالورفبا 
" بػػعـ المج ػػة بعسػػوخداـ جمبػػ  الفالػػكف الحػػ فبة مػػف "مقػػعؿ كوقربػػر كمقعب ػػة كو قبػػؽ حػػ ف "   .1

كوالك ػػت ،ػػذلؾ المضػػعمبف كاألف،ػػعر كالمكضػػك عت  فقػػد جمعػػت المج ػػة بػػبف الورببػػة كال فػػعظ 
مبة كالورفبػػا كالوسػػػ بة   ػػى المػػكركث الثقػػعف  كاطجومػػػع    كالومسػػؾ بمبػػعدئ الشػػػربعة اإلسػػف

كالوك بػػػة األمالبػػػة كالدبالبػػػة مػػػف خػػػفؿ اسوضػػػعفة خبػػػران كمخوحػػػبف فػػػ  العدبػػػد مػػػف المجػػػعطت 
 .(1)ال بعوبة"

"ر،ػػزت المج ػػة   ػػى الفالػػكف الوفسػػبربة كالو  ب بػػة الوػػ  وعػػرض المشػػع،ؿ اطجومع بػػة كالوربكبػػة  .2
اخوحعحػػببف فػػػ  و ػػػؾ كمػػف ثػػػـ الب ػػث كالو ػػػرم كالكحػػكؿ إلػػػى   ػػكؿ لهػػػع بمشػػعر،ة خبػػػران ك 

المجػػػػعطت إضػػػػعفة إلػػػػى فػػػػوا المجػػػػعؿ لإل فمبػػػػبف فػػػػ  الضػػػػفة الغرببػػػػة الػػػػذم ،وبػػػػكا بأف،ػػػػعر 
 .(2)جدبدة"

"،عالػػت "الو قبقػػعت الحػػ فبة" أبػػرز الفالػػكف الحػػ فبة الوػػ  ا ومػػدت   بهػػع المج ػػة إلػػى جعالػػب  .3
جػة ال،ثبػػر مػػف المقػعؿ كالوقربػػر كال ػكار كاألخبػػعر الخفبفػة  كالوكسػػ  فػػ  اسػوخداـ الحػػكر لمععل

القضػػعبع اطجومع بػػة كالوربكبػػة كالالفسػػبة الوػػ  وػػروبط ، بػػعن بػػعلمرأة الف سػػطبالبة  بمػػع بوكافػػؽ مػػ  
الشػػػرع كالمػػػكركث الثقػػػعف  الف سػػػطبال   فقػػػد وػػػـ الور،بػػػز   ػػػى المكضػػػك عت السػػػعخالة الوػػػ  لػػػـ 

بهػػدؼ ويعػػرض سػػعبقعن كل،ػػف بأسػػ كب و  ب ػػ  كوفسػػبرم أ،ثػػر  مقػػعن كحػػكطن إلػػى   ػػكؿ إبجعببػػة 
اإلرشعد كالوك بة  أمع   ى حعبد اخوبعر كو ربػر العالػعكبف  فقػد  مػدت   ػى االوقػعن العالػعكبف 
الخفبفػػة كالممبػػزة كالففوػػة كالجعذبػػة طهومػػعـ القػػعرئ  كالوػػ  ووموػػ  بعلغرابػػة كالغمػػكض فػػ  الفػػس 

 .(3)الك ت  بعبدان  ف الوسعؤطت كاط وبعسعت"

                                                           

 19  )مهػػع الطكاشػػ   عب ػػا:  الم  ػػؿ الحػػ ف  كمػػدبر م،وػػب الجبػػؿ ل حػػ عفة كالالشػػر  محػػطفى الحػػكاؼ ((1
 حبع عن. 11:00  السع ة ـ(2017معرس 

  السع ة ـ(2017معرس  20  )ش مهع الطكا  عب ا:  فرع غزة -مدبر  العة القدس الفضعئبة   معد اإلفرالج  ((2
 مسعنان. 01:00

  السػع ة ـ(2017مػعرس  22  )مهػع الطكاشػ   عب ػا:  مسوشعر الو ربر ف  مج ة السععدة سعبقعن   كائؿ بالعت ((3
 حبع عن. 12:00
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 ة:: إخراج مجمة السعادة الفمسطينيان رابع
جمعت مج ة السػععدة خػفؿ مشػكار  م هػع مػع بػبف األسػعلبب الوق بدبػة كال دبثػة فػ  إخػراج 

 حف عت المج ة ك،عف مف أهمهع:
"ور،بز اهومػعـ الحػ ف  "محػمـ المج ػة فػفح الحػفدم" فػ  إخػراج المج ػة بعلشػ،ؿ المط ػكب  .1

كوػػػر الععطفػػػة كفػػؽ الرؤبػػػة اإلسػػفمبة  فع ومػػػد   ػػػى اإلخػػراج الموػػػزف بعبػػدان  ػػػف ال عػػػب   ػػى 
كو ربؾ الحػكرة  كلػـ وخػؿي حػف عت المج ػة مػف األلػكاف الموجعالسػة كاخوبػعر الػكرؽ المحػقكؿ 

 .(1)الذم ب بؽ بمكضك عوهع سعبعن لجذب مزبد مف القران"
" مدت الهبئة اإلداربة الجدبدة ف  المج ة   ى إدخعؿ أسعلبب إخراجبة  دبثة ببرامج كوقالبعت  .2

عذبػػػة ل قػػػران  كغٌبػػػرت مػػػف الظػػػعـ الطبع ػػػة كاخوبػػػعر الػػػكرؽ لوق بػػػؿ  علبػػػة إلخراجهػػػع بعلحػػػكرة الج
 . (2)الو،علبؼ البعهظة ب بث ط بؤثر   ى إخراجهع بعلش،ؿ الذم ا وعده القران   با"

"مالػػػذ ال  ظػػػعت األكلػػػى كضػػػعالع خطػػػة وطكبربػػػة إلخػػػراج المج ػػػة لوكا،ػػػب  حػػػر الو،الكلكجبػػػع   .3
الغبػر كالطػكر  كالخػرج  ػف اإلطػعر الالمطػ  خعحة أالالع ف  مجومػ  ط بقػرأ لػذا بجػب   بالػع أف 

مف أجؿ جذب  دد أ،بر مف القران  كمف أكلى هذه الخطط; وقسبـ الحف ة إلى ثفثة أ مدة 
بعػػدمع ،ػػعف بػػوـ إخراجهػػع   ػػى  مػػكدبف فقػػط  كثعالبهػػع: كضػػ   كا ػػد جدبػػدة طسػػوخداـ حػػكرة 

لمج ػػػػة  ك ػػػػد أخػػػػذت المػػػػرأة الم جبػػػػة كالم وشػػػػمة الوػػػػ  ويرضػػػػ  أذكاؽ  ربالعوهػػػػع ممػػػػف بوػػػػعبعٌف ا
الحػػكرة  بػػزان ،ببػػػران   ػػى حػػػف عت المج ػػة بػػػدنان مػػف الغػػػفؼ ك وػػى بطػػػف الحػػف ة األخبػػػرة  

 .(3)كوالك ت ببف الحكر الشخحبة كالمكضك بة الم كالة كالمعبرة  ف المكضكع"
"اسػوقطبت المج ػة أحػ عب الخبػرة كالوخحػص فػػ  مجػعؿ اإلخػراج كالوحػمبـ الفالػ  بعسػػوخداـ  .4

كالموطكرة   وػى وي بػ  طمك ػعت كأذكاؽ  ػران المج ػة فػ  موعبعػة مج ػة وجمػ   الوقالبعت ال دبثة
بػػبف الػػالص المومبػػز كالحػػكرة الجمعلبػػة كوكزبػػ  األلػػكاف كاخوبػػعر مسػػع عت ببضػػعن ويػػربا  ػػبف 

 .(4)القعرئ
                                                           

 19  )مهػػع الطكاشػػ   عب ػػا:  الم  ػػؿ الحػػ ف  كمػػدبر م،وػػب الجبػػؿ ل حػػ عفة كالالشػػر  محػػطفى الحػػكاؼ ((1
 حبع عن. 11:00السع ة   ـ(2017معرس 

  السع ة ـ(2017معرس  20  )مهع الطكاش   عب ا:  فرع غزة -مدبر  العة القدس الفضعئبة   معد اإلفرالج  ((2
 مسعنان. 01:00

  السػع ة ـ(2017مػعرس  22  )مهػع الطكاشػ   عب ػا:  مسوشعر الو ربر ف  مج ة السععدة سعبقعن   كائؿ بالعت ((3
 حبع عن. 12:00

 11:00  السػع ة ـ(2017مػعرس  25  )مهػع الطكاشػ  عب ا:   مدبر و ربر مج ة السععدة  أبك لبفمربهعف  ((4
 حبع عن.
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المطمػػب الثالػػث: صػػفات العػػامميف فػػي مجمػػة السػػعادة كالسػػمات التػػي تتميػػز بيػػا 
 ت كالتحديات التي كاجيتياكالنجاحات التي حققتيا كالمشكال

 صفات الكادر اإلعالمي العامؿ في مجمة السعادة الفمسطينية:: أكالن 
ومبػػز ال،ػػعدر اإل فمػػ  الععمػػؿ فػػ  مج ػػة السػػععدة الف سػػطبالبة بعلعدبػػد مػػف الحػػفعت كالوػػ  

 لخحهع المخوحبف ف : 
 .(1)طع ـ إ فم  مهال  بم ؾ  س المكهبة الح فبة  .1
 .(2)بدع ف  الو ربر كاإلخراج كالوسكبؽجبؿ ح ف  مف الشبعب الم .2
أحػػ عب الخبػػرة كالوخحػػص فػػ  مجػػعؿ اإلخػػراج كالو ربػػر  كاوقػػعف اسػػوخداـ بػػرامج الوحػػمبـ  .3

 .(3)الموطكر

 السمات التي تتميز بيا مجمة السعادة عف غيرىا مف المجالت:: ثانيان 
ة  ػػػػف غبرهػػػػع مػػػػف المجػػػػفت الم  بػػػػهػػػع خحػػػػعئص ومبز ممبػػػػزات ك اوسػػػمت مج ػػػػة السػػػػععدة ب

 :(4)هعبرز   كمف أكالعرببة
كالوربكبػػػة  اإلسػػػفمبة فػػػ  طػػػرح القضػػػعبع اطجومع بػػػة كاط وحػػػعدبة كالسبعسػػػبة اطلوػػػزاـ بعلرؤبػػػة .1

 مد مة بعلحكرة كال كف.
المكضك عت السعخالة   ى السع ة الف سطبالبة مػف أجػؿ الوك بػة كاطرشػعد كأخػذ العبػرة  طرؽ  .2

 مف ال بعة".القضعبع ف،عالت زاكبة "كالعظة مف الوعئج هذه 
 وة بؿ طر ت المكضك عت والكع ف  المضعمبف الح فبة ف ـ وبؽى السععدة مج ة اجومع بة ب  .3

الكطالبػػػة كال ػػػكارات الفالبػػػة مػػػ  مالشػػػدبف فػػػػ  مخو ػػػؼ دكؿ العػػػعلـ  ك،عالػػػت ووحػػػدر حػػػػكرهـ 

                                                           

  السع ة ـ(2017معرس  20  )مهع الطكاش   عب ا:  فرع غزة -مدبر  العة القدس الفضعئبة   معد اإلفرالج  ((1
 مسعنان. 01:00

  السػػػع ة ـ(2017مػػعرس  22  )مهػػع الطكاشػػ  ب ػػا: ع  رئػػبس و ربػػر مج ػػة السػػععدة سػػعبقعن   فػػدان المػػدهكف ((2
 حبع عن. 10:30

 11:00  السػع ة ـ(2017مػعرس  25  )مهػع الطكاشػ   عب ا:  مدبر و ربر مج ة السععدة  مربهعف أبك لبف ((3
 حبع عن.

مػػػعرس  22  )مهػػػع الطكاشػػػ   عب ػػػا:  فػػػرع الحػػػ فبعت -رئػػػبس و ربػػػر مج ػػػة السػػػععدة سػػػعبقعن   فػػػدان المػػػدهكف ((4
 حبع عن. 10:30  السع ة ـ(2017
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الشخحػبة غػفؼ المج ػة  إضػعفة إلػى الزكابػػع الشػبعببة الوػ  والػع ش  ضػعبع الشػبعب العحػػربة 
 لو  وجعرم كا   الشبعب.كال داثة ا

"جمعػػت المج ػػة بػػبف حػػف عوهع ،ػػؿ مػػع بهػػـ المػػرأة لوبقػػى المج ػػة األسػػربة اطجومع بػػة األكلػػى   .4
بعبػػدان  ػػف  ة المػػرأة الف سػػطبالبةب بػػث بػػوـ الور،بػػز   ػػى الجكاالػػب المشػػر ة كاإلبجعببػػة فػػ   بػػع

لمجػػفت إظهعرهػػع ،ضػػ بة كمعالفػػة أك مظ كمػػة أك ال  قػػة األضػػعؼ فػػ  المجومػػ  ،مػػع فػػ  ا
بدا عوهع ف  ،عفة مجعطت ال بعة  .(1)"المؤطرة بؿ الور،بز   ى إالجعزاوهع كا 

 : (2) كأضاؼ الصكاؼ جممة مف المميزات أىميا
هػػددهع فػػ  دبالهػػع زك الف،ػػرم كالخطػػر الخػػعرج  الػػذم بوك بػػة المػػرأة كوثقفبهػػع فػػ  مكاجهػػة الغػػ .1

 كأخف هع كأسروهع  كمف ثـ وكجبههع ال ك األفضؿ.
 م وزمة بوععلبـ الدبف اإلسفم  كالوقعلبد الف سطبالبة. هعوزاف  فجمب  مكضك عوكاطالجدبة  .2
عن جدبػػدة  بػر الوطػػرؽ إلػػى جمبػ  جكاالػػب ال بػعة  "السبعسػػبة  كاط وحػػعدبة فو ػت المج ػػة أفع ػ  .3

 كوروبب الببت  كرسـ  حص األطفعؿ".كالوربكبة كالح ة الالفسبة كالجسمبة  كفالكف الطبخ 
األ ػػػفـ الممبػػػزة كالخببػػػرة فػػػ  مجعطوهػػػع ك،ػػػعف أبرزهػػػع "د.  طػػػعي أبػػػك  العدبػػػد مػػػف اسػػػو،وعب  .4

الطهػػػراكم إلػػػى جعالػػػب اسػػػوقطعب  جمبػػػؿالسػػػبا  كد. سػػػالعن أبػػػك د ػػػة  كد. فو بػػػة ال كلػػػك  كد. 
 األ فـ الشبعببة اإلبدا بة الو   م ت رسعلة "السععدة" كسعت إلى اطروقعن بهع.

 عادة:: النجاحات التي حققتيا مجمة السان ثالث
مالهػع   ػى ،ػعف  ع ػعتالجال،ثبػر مػف السععدة خػفؿ مشػكار  م هػع الحػ ف   ققت مج ة ال

 سببؿ المثعؿ ط ال حر: 
ـ: "ضػػػبط الوسػػػكبؽ 2006-2003،ػػػعف أهػػػـ الالجع ػػػعت الوػػػ   عشػػػوهع المج ػػػة بػػػبف  ػػػعم   .4

كوكسػػب  آلبوػػا كفػػوا بػػعب اطشػػورا،عت كالمسػػعبقعت كالوالكبػػ  فػػ  المكضػػك عت مػػف أجػػؿ جػػذب 
و قػ  اإل فالػعت الوجعربػة الوػ  وسػعهـ فػ  وػكفبر ا وبعجػعت بعب  بر مف القران"  كفوا دد أ،

                                                           

 11:00  السػع ة ـ(2017مػعرس  25  )مهػع الطكاشػ   عب ا:  مدبر و ربر مج ة السععدة  مربهعف أبك لبف ((1
 حبع عن.

 19  )مهػػع الطكاشػػ   عب ػػا:  الم  ػػؿ الحػػ ف  كمػػدبر م،وػػب الجبػػؿ ل حػػ عفة كالالشػػر  محػػطفى الحػػكاؼ ((2
 حبع عن. 11:00  السع ة ـ(2017معرس 
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المج ػػػػة  فبػػػػدأت المج ػػػػة و ػػػػوقط أالفعسػػػػهع كوالػػػػوعش مػػػػف جدبػػػػد كفػػػػؽ الوروبػػػػب كالالظػػػػعـ المػػػػعل  
 .(1)"كاإلدارم

ـ الجع ػػعت ،ثبػػرة  فقػػد أكجػػدت 2015-2007شػػهدت "السػػععدة" فػػ   حػػرهع الػػذهب  بدابػػة  .5
ة بػػبف كسػػعئؿ اإل ػػفـ األخػػرل  ب فعظهػػع   ػػى ثبػػعت اإلحػػدار الشػػهرم لالفسػػهع بحػػمة ممبػػز 

كالوبكبػػػب المخو ػػػؼ كالالػػػك   إلػػػى جعالػػػب إحػػػدار المف ػػػؽ المالك ػػػة فػػػ  المالعسػػػبعت الدبالبػػػة 
إ فالػعت وجعربػة  كو قػت المج ػة ،مػع   ػددان بعلعػعـ 12كالكطالبة  فقد أضػ ت المج ػة وحػدر 

عب موخححػػبف فػػ  المجػػعطت الموالك ػػة لزبػػعدة كاسػػوقطبت كجػػكه إ فمبػػة ك،يوػػب،ثػػرة  شػػهربة 
ل ،وعبػة فػ  أبػكاب  48كمػدف  المجعؿ ل حػ فببف مػف الضػفة الغرببػة تفو ك مببععت المج ة  

 .(2)ثعبوة

 التي كاجيت المجمة خالؿ مشكار عمميا:  كالتحديات: المشاكؿ رابعان 
كار  م هػػػع كاجهػػػت مج ػػػة السػػػععدة الف سػػػطبالبة ال،ثبػػػر مػػػف العقبػػػعت كالمعبقػػػعت خػػػفؿ مشػػػ

 ومث ت ف : 
"،كالهع أالهع وداكلت ف  مجوم  ط بقرأ  لذا ذهبت إلى الالك بػة لجػذب االوبػعه القػران  إلػى جعالػب  .1

ضػػعؼ الوسػػكبؽ كالببػػ  ك  ػػة اإلم،عالبػػعت المعدبػػة كالفالبػػة الوػػ  كاجهوهػػع خػػفؿ سػػالكات  م هػػع 
جمب  مف  مؿ األكلى  ك دـ كجكد ،عدر ح ف  بعمؿ   ى  مؿ مهعـ المج ة مالذ البدابة  ف

فبهػع ،ػػعالكا محػػع فكف بالظػػعـ "القطعػة"  كفػػ  ،ػػؿ مر  ػػة بالضػػـ جبػؿ جدبػػد ل مج ػػة بف،ػػر كآلبػػة 
 .(3)مخو فة  ف الوأسبس"

"مػػػف أبػػػرز اإلشػػػ،علبعت الوػػػ  كاجهػػػت المج ػػػة خػػػفؿ السػػػالكات الخمػػػس األخبػػػرة;  داثػػػة  هػػػد  .2
ف أ سػػػعـ مػػػ خػػػربجبف جػػػددالعػػػعم بف ضػػػمف ال،ػػػعدر الحػػػ ف  فػػػ  المج ػػػة  خعحػػػة أف أغ ػػػبهـ 

الح عفة كاإل فـ بعلجعمععت الف سطبالبة لذا ب وعجكف إلى الخبرة كالومرس اإل فم   ك،ذلؾ 

                                                           

  السع ة ـ(2017معرس  20  )مهع الطكاش   عب ا:  فرع غزة -مدبر  العة القدس الفضعئبة  معد اإلفرالج   ((1
 مسعنان. 01:00

  السػػػع ة ـ(2017مػػعرس  22  )مهػػع الطكاشػػ   عب ػػا:  رئػػبس و ربػػر مج ػػة السػػععدة سػػعبقعن   فػػدان المػػدهكف ((2
 حبع عن. 10:30

 19  )مهػػع الطكاشػػ    عب ػػا:  ب الجبػػؿ ل حػػ عفة كالالشػػرالم  ػػؿ الحػػ ف  كمػػدبر م،وػػ  محػػطفى الحػػكاؼ ((3
 حبع عن. 11:00  السع ة ـ(2017معرس 
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آثعر ال حعر اط وحعدم الخعالؽ   ػى إخػراج المج ػة مػف الع بػة وػكفبر الك بػة الػكرؽ الخػعص 
 .(1)بعلمج ة كفرز ألكاف الطبع ة"

الطبع ػة  بػث أثٌػر   ػى أ ػداد ؽ ك الػكر المعبقعت الو  كاجهػت المج ػة اروفػعع أسػععر  "مف أهـ .3
ف خعحػػػة أالهػػػـ جمبعػػػعن بالظػػػعـ ب ػػػدـ وقػػػدبـ الم،عفػػػأة المالعسػػػبة ل محػػػع فالوكزبػػػ   إلػػػى جعالػػػب 

"القطعػػػػة"  إلػػػػى جعالػػػػب إشػػػػ،علبة وقػػػػدبـ مػػػػعدة إ فمبػػػػة ممبػػػػزة والػػػػع ش جمبػػػػ  مشػػػػع،ؿ المجومػػػػ  
 .(2)ف سطبال  الم وـز لمجوم  غبر  عرئ"ال
ووعلبػػػة كالوػػػ  أجبروهػػػع   ػػػى  ػػػدـ الحػػػدكر  إلػػػى جعالػػػب "شػػػهدت المج ػػػة فوػػػرة مػػػف ال ػػػركب الم .4

االقطػعع الوبػعر ال،هربػعئ  كغػفن أسػععر الػكرؽ كالػذم كضػ  المج ػة فػ  مػأزؽ فأحػب ت غبػر 
مالوظمة ف  الحدكر  إضعفة إلى األزمة المعلبة الخعالقة الو   عشػت فبهػع المج ػة خعحػة مالػذ 

  المج ػة  كأبقػت   ػى أحػ عب ـ كالو  دفعت إلى وق ػبص  ػدد ال،ػعدر الععمػؿ فػ2014 عـ 
 .(3)الخبرة كالوخحص"

 

 
 
 
 
 

                                                           

  السػػػع ة ـ(2017مػػػعرس  22  )مهػػػع الطكاشػػػ   مسوشػػػعر الو ربػػػر فػػػ  مج ػػػة السػػػععدة سػػػعبقعن   كائػػػؿ بالػػػعت ((1
 حبع عن. 12:00

  السع ة ـ(2017معرس  20  )كاش مهع الط  عب ا:  فرع غزة -مدبر  العة القدس الفضعئبة   معد اإلفرالج  ((2
 مسعنان. 01:00

 11:00  السػع ة ـ(2017مػعرس  25  )مهػع الطكاشػ  عب ا:   مدبر و ربر مج ة السععدة  مربهعف أبك لبف ((3
 حبع عن.
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 الفصؿ الثالث
 نتائج الدراسة التحميمية
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 تمييد: 
بسوعرض هذا الفحؿ الوعئج الدراسة الو  ب بة الخعحة بكا   مضمكف كش،ؿ مج ة السععدة 

ن   ػػػػى أهػػػػداؼ الف سػػػػطبالبة الوػػػػ  اسػػػػوخدمت اسػػػػومعرة و  بػػػػؿ المضػػػػمكف  الوػػػػ  وػػػػـ إ ػػػػدادهع بالػػػػع
 كوسعؤطت الدراسة الخعحة بو  بؿ المضمكف.

( أ ػػداد فػػ  3بكا ػػ  ) مج ػػة السػػععدةمػػف أ ػػداد  ان (  ػػدد43كطبػػؽ و  بػػؿ المضػػمكف   ػػى )
ـ وػـ اخوبػعر  ػدد كا ػد فقػط  كوضػمف الو  بػؿ 2017 عمعن بعسوثالعن  ػعـ  15السالة الكا دة لمدة 

قبقعت كأ عدبث ك،عرب،عوبر كبربد  ران كمػكاد ( معدة ح فبة )مقعطت كأخبعر كوقعربر كو 1589)
ـ 2003وس بة(  كوالعكلت م وكل كش،ؿ القضعبع المالشػكرة فػ  الفوػرة الزمالبػة المموػدة مػف )مػعرس 

 ـ(.2017ك وى معرس 
 كيتضمف ىذا الفصؿ مبحثيف، كىما:

 .مج ة السععدةالمب ث األكؿ: السمعت الععمة لم وكل القضعبع كالمكضك عت المالشكرة ف  
 . مج ة السععدةف  المب ث الثعال : السمعت الععمة لش،ؿ القضعبع كالمكضك عت المالشكرة 
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 المبحث األكؿ
 السمات العامة لمحتكل القضايا المنشكرة في مجمة السعادة الفمسطينية

 

مج ػػة بسػوهدؼ المب ػث األكؿ ال،شػؼ  ػف السػمعت الععمػة لم وػكل القضػعبع المالشػكرة فػ  
فؿ معرفػػة وروبػب أكلكبػػعت اطهومػػعـ بعلقضػعبع المالشػػكرة  كأبػرز المكضػػك عت الوػػ  مػػف خػ السػععدة

  كالوعػػػرؼ   ػػػى مج ػػػة السػػػععدةر،ػػػزت   بهػػػع  كالمحػػػعدر اإل فمبػػػة ل مكضػػػك عت الوػػػ  والشػػػرهع 
المحػػعدر األكلبػػػة الوػػػ  ا ومػػػدت   بهػػػع فػػػ  ال حػػكؿ   ػػػى المع كمػػػعت  كاألسػػػعلبب الموبعػػػة فػػػ  

  مػػػ  الوعػػرؼ   ػػػى الالطػػعؽ الجغرافػػػ  المعومػػد فػػػ  مج ػػػة السػػععدةب والػػعكؿ المكضػػػك عت المالشػػكرة
 والعكلهع ل مكضك عت.

 المنشكرة:  مكضكعاتبال مجمة السعادةأكالن: ترتيب أكلكيات اىتماـ 
السػػععدة و،ػػرار كالسػػب وروبػػب أكلكبػػعت القضػػعبع الوػػ  والعكلوهػػع المج ػػة  (3.1)ببػػبف الجػػدكؿ 

 ،عالت الالوعئج   ى الال ك اآلو :خفؿ المدة الزمالبة الم ددة ل دراسة  ك 
 انسؼادجانًُشىرج فٍ يجهح  ًىضىػاخ(: َىضح أونىَاخ اهرًاو ان3.1جذول )

 المجمة                                          
 المنشكرةمكضكعات ال

 مجمة السعادة
 % ؾ

 %27 457 اجتماعية
 %25.8 437 أسرية
 %13.3 225 ثقافية
 %7.4 125 دينية

 %2.8 47 تصاديةاق
 %7.9 133 صحية

 %8.8 149 مكضكعات نسائية
 %7 118 سياسية
 0 0 أخرل

 1691 100% المجمكع الكمي

 

                                                           

  جػػعنت القضػػعبع بعػػدد أ،بػػر مػػف  ػػدد المكضػػك عت الوػػ  وػػـ و  ب هػػع  كذلػػؾ ألف المكضػػكع  ػػد بشػػمؿ أ،ثػػر مػػف
  ضبة.
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 تشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى ما يأتي:
فػػػ  أكلكبػػػعت اهومػػػعـ مج ػػػة السػػػػععدة  اطجومع بػػػة المروبػػػة األكلػػػى مكضػػػك عت ظبػػػت ال

األسػػػربة  مكضػػػك عت( و،ػػػراران  و وهػػػع ال457بكا ػػػ  )( %7بالسػػػبة ) بعلمكضػػػك عت المالشػػػكرة كذلػػػؾ
الثقعفبػة بعلمروبػػة  المكضػك عت( و،ػراران  ثػـ جػعنت 437( بكا ػ  )%25.8بعلمروبػة الثعالبػة بالسػبة )

 شؤكفالو  ووع ؽ بعل المكضك عت( و،راران  ف   بف جعنت 225( بكا   )%13.3الثعلثة بالسبة )
الحػػػ بة المكضػػػك عت ( و،ػػػراران  كو وهػػػع 149بكا ػػػ  )( %8.8الالسػػػعئبة بعلمروبػػػة الرابعػػػة بالسػػػبة )

الدبالبػػػة بعلمروبػػػة  المكضػػك عت( و،ػػػراران  كجػػػعنت 133( بكا ػػ  )%7.9بعلمروبػػة الخعمسػػػة بالسػػػبة )
السبعسػبة  المكضػك عت( و،راران  كو وهع ف  المروبػة السػعبعة 125( بكا   )%7.4السعدسة بالسبة )

اط وحػػعدبة بعلمروبػػة الثعمالػػة بالسػػبة  المكضػػك عت( و،ػػراران  ثػػـ جػػعنت 118( بكا ػػ  )%7بالسػػبة )
مػػػػف إجمػػػػعل   بػػػػأم السػػػػبة و ظػػػػىاألخػػػػرل لػػػػـ  المكضػػػػك عت( و،ػػػػراران  أمػػػػع 47( بكا ػػػػ  )2.8%)

 .مج ة السععدةالمالشكرة ف   المكضك عت

 التي طرحتيا: قضايابال مجمة السعادةاىتماـ  ترتيب أكلكياتثانيان: 
مج ػػػة الوػػػ  ر،ػػػزت   بهػػػع  القضػػػعبعلكبػػػعت ( و،ػػػرار كالسػػػب وروبػػػب أك 3.2ببػػػبف الجػػػدكؿ )

 خفؿ المدة الزمالبة الم ددة ل دراسة  ك،عالت الالوعئج ،عآلو : السععدة
 انرٍ طزحرها انقضاَات يجهح انسؼادج: َىضح ذزذُة أونىَاخ اهرًاو (3.2)جذول رقى 

 المجمة                                     
 قضاياال

 مجمة السعادة
 % ؾ

اجتماعي
 %5.7 26 عادات كتقاليد ة

 %30.4 139 عالقات اجتماعية
 %63.9 292 مشاكؿ اجتماعية

 %100 457 المجمكع

أسرية
 %55.8 244 مشاكؿ أسرية 

 %44.2 193 تكعية كتثقيؼ أسرم
 %100 437 المجمكع

ثقافية
 %84 189 اإلبداع كاألدب 

 %16 36 مدف كقرل فمسطينية
 %100 225 المجمكع

دي
نية
 %57.6 72 فتاكم دينية 

 %10.4 13 قصص دينية
رشادات دينية  %32 40 نصائح كا 
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 %100 125 المجمكع

اقتصادية
 %15.5 7 فقر 

 %29 13 بطالة
 %55.5 27 مشاريع اقتصادية

 %100 47 المجمكع

صحية
 %62.4 83 تكعية صحية 

 %37.6 50 األمراض
 %100 133 المجمكع

مكضكعات نسائية
 

 %11.4 17 ديككر المنزؿ
 %60.4 90 الجماؿ كالمكضة
 %28.2 42 شئكف الطيي
 %100 149 المجمكع

سياسية
 %28.8 34 االعتداءات اإلسرائيمية 

 %42.4 50 الضحايا الفمسطينية
 %28.8 34 المناسبات الكطنية

 %100 115 المجمكع
 1691 100% المجمكع الكمي

 سابؽ إلى ما يأتي:شير بيانات الجدكؿ الت
وضػمالت  مج ػة السػععدةاطجومع بػة الوػ  ر،ػزت   بهػع  المكضػك عتإف  االجتماعية: قضايالا . أ

( %63.9 بػػث جػػعنت المشػػع،ؿ اطجومع بػػة فػػ  المروبػػة األكلػػى بالسػػبة ) القضػػعبعالعدبػػد مػػف 
كا ػػ  ( ب%30.4( و،ػػراران  و وهػػع العف ػػعت اطجومع بػػة فػػ  المروبػػة الثعالبػػة بالسػػبة )292بكا ػػ  )

( %5.7( و،راران  كف   بف جعنت ف  المروبة الثعلثة كاألخبرة الععدات كالوقعلبد بالسػبة )139)
كالوػػ  وب ػػغ  السػػععدةاطجومع بػػة الوػػ  طر وهػػع مج ػػة  القضػػعبع( و،ػػراران مػػف اجمػػعل  26بكا ػػ  )

 .و،راران  (457)
( بكا ػ  %55.8بة )المشع،ؿ األسربة ف  المروبة األكلػى بالسػ  ضعبعجعنت  األسرية: لقضاياا . ب

الوك بػة كالوثقبػؼ األسػرم فػ  المروبػة الثعالبػة كاألخبػرة   ضػعبع( و،راران  فػ   ػبف جػعنت 242)
األسػػػربة الوػػػ  طر وهػػػع مج ػػػة  القضػػػعبع( و،ػػػراران مػػػف اجمػػػعل  193( بكا ػػػ  )%44.2بالسػػػبة )

 .و،راران  (437كالو  وب غ ) سععدةال

                                                           
 عبع بعػػدد أ،بػػر مػػف  ػػدد المكضػػك عت الوػػ  وػػـ و  ب هػػع  كذلػػؾ ألف المكضػػكع  ػػد بشػػمؿ أ،ثػػر مػػف جػػعنت القضػػ

  ضبة.
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( %84عإلبػػداع كاألدب المروبػػة األكلػػى بالسػػبة )الموع قػػة ب القضػػعبعا و ػػت  الثقافيػػة: لقضػػاياا  . ت
الموع قػػة بعلمػػدف  القضػػعبع( و،ػػراران  فػػ   ػػبف جػػعنت فػػ  المروبػػة الثعالبػػة كاألخبػػرة 189بكا ػػ  )

األسػػػربة الوػػػ   القضػػػعبع ( و،ػػػراران مػػػف اجمػػػعل 36( بكا ػػػ  )%16كالقػػػرل الف سػػػطبالبة  بالسػػػبة )
  و،راران. (225كالو  وب غ ) السععدةطر وهع مج ة 

الموع قػػػػػة بعلفوػػػػػعكم الدبالبػػػػػة فػػػػػ  المروبػػػػػة األكلػػػػػى بالسػػػػػبة  القضػػػػػعبعجػػػػػعنت  الدينيػػػػػة: لقضػػػػػاياا . ث
رشػػػػعدات دبالبػػػػة فػػػػ  المروبػػػػة الثعالبػػػػة بالسػػػػبة 72( بكا ػػػػ  )57.6%) ( و،ػػػػراران  و وهػػػػع الحػػػػعئا كا 
( و،راران  ف   بف جعنت ف  المروبة الثعلثة كاألخبرة القحص كالمالعسػبعت 40( بكا   )32%)

الدبالبة الو  طر وهع مج ة  القضعبع( و،رارات مف اجمعل  13( بكا   )%10.4)الدبالبة بالسبة 
  .و،راران  (125كالو  وب غ ) سععدةال
الموع قة بعلمشعرب  اط وحعدبة ف  المروبػة األكلػى بالسػبة  القضعبعجعنت  االقتصادية: لقضاياا . ج

( %27.7عالبة بالسػبة )( و،راران  و وهع مكضك عت البطعلة ف  المروبة الث27( بكا   )57.4%)
( و،ػػػراران  فػػػ   ػػػبف جػػػعنت فػػػ  المروبػػػة الثعلثػػػة كاألخبػػػرة مكضػػػك عت الفقػػػر بالسػػػبة 13بكا ػػػ  )

 سػػععدةاط وحػػعدبة الوػػ  طر وهػػع مج ػػة ال القضػػعبع( و،ػػرارات مػػف اجمػػعل  7( بكا ػػ  )14.9%)
 .و،راران  (47كالو  وب غ )

بة   ػػػى المروبػػػة األكلػػػى بالسػػػبة الموع قػػػة بعلوك بػػػة الحػػػ  القضػػػعبع ا و ػػػتالصػػػحية:  لقضػػػاياا . ح
( و،ػػراران  فػػ   ػػبف جػػعنت المكضػػك عت األمػػراض فػػ  المروبػػة الثعالبػػة 83( بكا ػػ  )62.4%)

 سععدةالو  طر وهع مج ة ال القضعبع( و،راران مف اجمعل  50%( بكا   )37.6كاألخبرة بالسبة )
 .و،راران  (133كالو  وب غ )

بعلجمػػػعؿ كالمكضػػػة فػػػ  المروبػػػة األكلػػػى بالسػػػبة الموع قػػػة  القضػػػعبعجػػػعنت  النسػػػائية: لقضػػػاياا . خ
شػػػػػئكف الطهػػػػػ  فػػػػػ  المروبػػػػػة الثعالبػػػػػة بالسػػػػػبة   ضػػػػػعبع( و،ػػػػػراران  و وهػػػػػع 90( بكا ػػػػػ  )60.4%)
دب،ػػػكر المالػػػزؿ فػػػ  المروبػػػة الثعلثػػػة   ضػػػعبع( و،ػػػراران  فػػػ   ػػػبف جػػػعنت 42( بكا ػػػ  )28.2%)

السػػػعئبة الوػػػ  طر وهػػػع ال القضػػػعبع( و،ػػػراران مػػػف اجمػػػعل  17( بكا ػػػ  )%11.4كاألخبػػػرة بالسػػػبة )
 .و،راران  (149كالو  وب غ ) سععدةمج ة ال

بالسػػبة  كلػػىعلضػػ عبع الف سػػطبالبة فػػ  المروبػػة األالموع قػػة ب القضػػعبعجػػعنت  السياسػػية: لقضػػاياا . د
بالسػػػػبة  عالبػػػةجػػػعنت اط وػػػدانات اإلسػػػػرائب بة فػػػ  المروبػػػة الثك ( و،ػػػراران  50( بكا ػػػ  )42.4%)
 الموع قػة القضػعبعبف جػعنت فػ  المروبػة الثعلثػة كاألخبػرة فػ   ػ( و،راران  34( بكا   )28.8%)
السبعسػبة الوػ   القضػعبعمػف إجمػعل   ( و،ػراران 34( بكا   )%28.8علمالعسبعت الكطالبة بالسبة )ب

 .و،راران  (118كالو  وب غ ) سععدةطر وهع مج ة ال
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 :لمكضكعات كالقضاياا سعادةمجمة ال منيا استمدتالتي  صحفيةثالثان: المصادر ال
( و،ػػرار كالسػػب المحػػعدر اإل فمبػػة الوػػ  ا ومػػدت   بهػػع مج ػػة 3.3ببػػبف الجػػدكؿ ر ػػـ )

 الد والعكلهع ل قضػعبع كالمكضػك عت خػفؿ المػدة الزمالبػة الم ػددة ل دراسػة  ك،عالػت الالوػعئج سععدة ال
   ى الال ك اآلو :

 وانقضاَا انًصادر انصحفُح انرٍ ذسرًذ يُها يجهح انسؼادج انًىضىػاخ: َىضح (3.3)جذول رقى 

 المجمة                                              
 صحفيةالمصادر ال

 مجمة السعادة
 % ؾ

مصادر داخمية
 %2.7 43 رئيس التحرير 

 %8.7 138 المحرر
 %0.3 4 المراسؿ
 %100 185 المجمكع

مصادر خارجية
 

 %19.9 317 المصاحؼ
 %20.7 329 ُكتاب المجمة
 %1.4 22 الرسامكف

 %0.4 7 شبكات التكاصؿ االجتماعي
 0 0 ككاالت األنباء
 0 0 مكاقع إلكتركنية
 0 0 كسائؿ إعالمية
 %3.1 50 قراء المجمة
 %100 725 المجمكع
 %42.8 679 غير محددة المصدر
 %100 1589 المجمكع الكمي

 تشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى ما يأتي:
قضػعبع فػ  والعكلهػع ل  سػععدةالوػ  ا ومػدت   بهػع مج ػة ال ح فبةة البعلالسبة لمحدر المعد

( بكا ػ  %42.8  فقد ا وؿ محػدر "غبػر م ػددة المحػدر" المروبػة األكلػى بالسػبة )كالمكضك عت
( 329( بكا ػ  )%20.7( و،راران  كجعن ف  المروبة الثعالبة محدر " ،يوػعب المج ػة" بالسػبة )679)

( و،ػراران  كمػػف ثػػـ 317( بكا ػػ  )%19.9المروبػػة الثعلثػة بالسػػبة )و،ػراران  كوفهػػع " المحػع ؼ" فػػ  
( و،ػػػراران  كجػػػعن " القػػػران" فػػػ  138( بكا ػػػ  )%8.7جػػػعن " الم ػػػرر" فػػػ  المروبػػػة الرابعػػػة بالسػػػبة )

( و،ػػراران  ك ظػػ  "رئػػبس الو ربػػر" بعلمروبػػة السعدسػػة 50( بكا ػػ  )%3.1المروبػػة الخعمسػػة بالسػػبة )
( بكا   %1.4اران  كوفه " الرسعمكف" ف  المروبة السعبعة بالسبة )( و،ر 43( بكا   )%2.7بالسبة )
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( 7( بكا ػ  )%0.4( و،راران  ك ظبت "شب،عت الوكاحؿ اطجومع  " بعلمروبػة الثعمالػة بالسػبة )22)
( و،ػػرارات  فػػ  4( بكا ػػ  )%0.3و،ػرارات  كجػػعن "المراسػػؿ" فػػ  المروبػػة الوعسػػعة كاألخبػػرة بالسػػبة )

 " بأم السبة. كسعئؿ إ فمبة" "مكا   إل،وركالبة" "،عطت األالبعنك  بف لـ و ظى ،أل مف "

فػػي الحصػػكؿ عمػػى  سػػعادةرابعػػان: المصػػادر األكليػػة التػػي اعتمػػدت عمييػػا مجمػػة ال
 مادتيا الصحفية:

( و،ػػػرار كالسػػػب المحػػػعدر األكلبػػػة الوػػػ  ا ومػػػدت   بهػػػع مج ػػػة 3.4ببػػػبف الجػػػدكؿ ر ػػػـ )
ؿ المدة الزمالبػة الم ػددة ل دراسػة  ك،عالػت الالوػعئج ف  ال حكؿ   ى معدوهع الح فبة خف السععدة

   ى الال ك اآلو :
 :سؼادجاألونُح انرٍ اػرًذخ ػهُها يجهح ان يصادر انًؼهىياخ: َىضح (3.4)جذول رقى 

 المجمة                           
 األكلية مصادرال

 مجمة السعادة
 % ؾ

 %1.9 39 الييئات الرسمية
 %2.1 42 الشخصيات الرسمية

 %2.7 53 الييئات الحقكقية كاألىمية
 %2.6 52 الشخصيات الحقكقية كغير الرسمية

 %0.3 6 المنظمات الدكلية
 %21.9 437 أكاديميكف كمتخصصكف

 %0.1 2 الفصائؿ
 %27.9 557 المكاطنكف العاديكف
 %1.2 24 كسائؿ إعالمية
 %3.2 64 التقارير كالدراسات

 %33.9 672 عامة
 %2.2 43 أخرل
 1991 100% المجمكع

 

 

                                                           

ػى جعنت المحعدر األكلبة بعدد أ،بر مف  دد المكضك عت الو  وـ و  ب هع  كذلؾ ألف المكضكع  ػد بشػمؿ   
.أ،ثر مف محدر أكل 
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 تشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى ما يأتي:
فػ  ال حػػكؿ   ػى معدوهػػع  مج ػة السػػععدةبعلالسػبة ل محػػعدر األكلبػة الوػػ  ا ومػدت   بهػػع 
( و،راران  كوفهع فػ  672( بكا   )%33.9الح فبة  فقد  ظبت "  عمة" المروبة األكلى بالسبة )

( و،ػػراران  فػػ   ػػبف 557( بكا ػػ  )%27.9لمكاطالػػكف العػػعدبكف" بالسػػبة )المروبػػة الثعالبػػة المحػػدر "ا
( و،ػػراران  437( بكا ػػ  )%21.9جػػعن المحػػدر "أ،ػػعدبمبكف كموخححػػكف" المروبػػة الثعلثػػة بالسػػبة )

( و،ػراران  64( بكا ػ  )%3.2كمف ثـ جعن محدر "الوقعربر كالدراسعت" ف  المروبة الرابعة بالسػبة )
( و،راران  53( بكا   )%2.7ك بة كاأله بة" بعلمروبة الخعمسة بالسبة )ك ظ  محدر "الهبئعت ال ق

( بكا ػ  %2.6كوفهع ف  المروبة السعدسة محدر "الشخحػبعت ال قك بػة كغبػر الرسػمبة" بالسػبة )
( و،ػراران  فػ  43( بكا ػ  )%2.2( و،راران  كجعن محػدر "أخػرل" فػ  المروبػة السػعبعة بالسػبة )52)

( و،ػراران  42( بكا ػ  )%2.1الرسػمبة" فػ  المروبػة الثعمالػة بالسػبة )  بف جعن محدر "الشخحبعت
( و،ػراران  كجػعن 39( بكا ػ  )%1.9كوفهع محدر " الهبئعت الرسمبة" ف  المروبة الوعسعة بالسبة )

( و،ػراران  فػ   ػبف جػعن 24( بكا ػ  )%1.2محدر "كسعئؿ إ فمبػة" فػ  المروبػة الععشػرة بالسػبة )
( و،ػرارات  كجػعن 6( بكا ػ  )%0.3" ف  المروبة ال عدبػة  شػر بالسػبة )محدر "المالظمعت الدكلبة

 ( و،راربف.2( بكا   )%0.1ف  المروبة الثعالبة  شر كاألخبرة محدر "الفحعئؿ" بالسبة )

 :سعادةخامسان: األساليب المتبعة في تقديـ مكضكعات مجمة ال
مكضػػك عت مج ػػػة ( و،ػػرار كالسػػػب األسػػعلبب الموبعػػػة فػػ  وقػػػدبـ 3.5ببػػبف الجػػدكؿ ر ػػػـ )

 خفؿ المدة الزمالبة الم ددة ل دراسة  ك،عالت الالوعئج   ى الال ك اآلو : السععدة
 سؼادجاألسانُة انًرثؼح فٍ ذقذَى يىضىػاخ يجهح ان: َىضح (3.5)جذول رقى 

 المجمة                                     
 األساليب المتبعة

 مجمة السعادة
 % ؾ

 %40.0 706 عرض المعمكمات فقط
 %9.2 162 تحديد األسباب

 %19.2 338 عرض النتائج كاآلثار
 %29.1 513 كضع الحمكؿ

 %2.5 44 أخرل
 1763 100% المجمكع اإلجمالي

                                                           

 أ،ثػر  ألف المكضكع  د بشػمؿ   كذلؾ  وـ و  ب هعبعدد أ،بر مف  دد المكضك عت الو األسعلبب الموبعةجعنت
مف أس كب.
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 تشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى ما يأتي:
  فقػػد ا وػػؿ أسػػ كب مج ػػة السػػععدةلألسػػعلبب الموبعػػة فػػ  وقػػدبـ المكضػػك عت فػػ  بعلالسػػبة 
( و،ػػػراران  وػػػفه أسػػػ كب 706( بكا ػػػ  )%40.0مػػػعت فقػػػط" المروبػػػة األكلػػػى بالسػػػبة )" ػػػرض المع ك 

( و،ػراران  كجػعن أسػ كب " ػرض 513( بكا ػ  )%29.1"كض  ال  كؿ" ف  المروبػة الثعالبػة بالسػبة )
( و،ػػراران   ظػػ  أسػػ كب " و دبػػد 338( بكا ػػ  )%19.2الالوػػعئج كاآلثػػعر" بعلمروبػػة الثعلثػػة بالسػػبة )

( و،ػػػػراران  فػػػػ   ػػػػبف جػػػػعن أخػػػػرل فػػػػ  162( بكا ػػػػ  )%9.2ة الرابعػػػػة بالسػػػػبة )األسػػػػبعب" بعلمروبػػػػ
 ( و،راران.44( بكا   )%2.5األسعلبب بعلخعمسة كاألخبرة بالسبة )

 :مجمة السعادةسادسان: النطاؽ الجغرافي لممكضكعات التي تناكلتيا 
مج ة ع ( و،رار كالسب الالطعؽ الجغراف  ل مكضك عت الو  والعكلوه3.6بببف الجدكؿ ر ـ )

 خفؿ المدة الزمالبة الم ددة ل دراسة  ك،عالت الالوعئج   ى الال ك اآلو : السععدة
 يجهح انسؼادجانُطاق انجغزافٍ نهًىضىػاخ انرٍ ذُاونرها : َىضح (3.6)جذول رقى 

 المجمة                                              
 النطاؽ الجغرافي

 مجمة السعادة
 % ؾ

 %58.2 925 محمي
قميمي  %2.3 37 عربي كا 

 %4.2 66 دكلي
 %35.3 561 بدكف
 %100 1589 المجمكع

 تشير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى ما يأتي:
  فقػد ا و ػت "م  ػ " مج ػة السػععدةبعلالسبة ل الطعؽ الجغرافػ  ل مكضػك عت الوػ  والعكلوهػع 

الطػػػعؽ جغرافػػػ " بعلمروبػػػة ( و،ػػػراران  وفهػػػع "بػػػدكف 925( بكا ػػػ  )%58.2المروبػػػة األكلػػػى بالسػػػبة )
( %4.2( و،ػػراران  كجػػعنت "دكلػػ " بعلمروبػػة الثعلثػػة بالسػػبة )561( بكا ػػ  )%35.3الثعالبػػة بالسػػبة )

( بكا ػػ  %2.3( و،ػػراران  فػػ   ػػبف جػػعنت فػػ  المروبػػة األخبػػرة " ربػػ  كا   بمػػ " بالسػػبة )66بكا ػػ  )
 ( و،راران.37)
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 المبحث الثاني
 مجمة السعادةعات المنشكرة في السمات العامة لشكؿ القضايا كالمكضك 

كبوالػػػعكؿ هػػػذا المب ػػػث السػػػمعت الععمػػػة لشػػػ،ؿ القضػػػعبع كالمكضػػػك عت المالشػػػكرة فػػػ  مج ػػػة 
السػععدة الف سػطبالبة كذلػؾ مػف خػفؿ الوعػرؼ   ػى م،كالػعت الوحػمبـ األسعسػ  ل مج ػة  كالوعػػرؼ 

وعػػرؼ   ػػى   ػػى األشػػ،عؿ الحػػ فبة المسػػوخدمة فػػ  والػػعكؿ القضػػعبع كالمكضػػك عت المالشػػكرة  كال
العالعحػػػػر الوببكغرافبػػػػة الوػػػػ  اسػػػػوخدمت فػػػػ  إبػػػػراز المكضػػػػك عت  إضػػػػعفة إلػػػػى أسػػػػعلبب وحػػػػمبـ 

 .مج ة السععدةحف عت 

 :لمجمة السعادةأكالن: مككنات التصميـ األساس 
خػػفؿ  سػػععدةو،ػػرار كالسػػب م،كالػػعت الوحػػمبـ األسػػعس فػػ  مج ػػة ال( 3.7ببػػبف الجػػدكؿ )

 الت الالوعئج   ى الال ك اآلو :المدة الزمالبة الم ددة ل دراسة  ك،ع

 الغالؼ األمامي:صدر محتكيات  . أ
خػفؿ المػدة  لسععدةم وكبعت الغفؼ األمعم  لمج ة او،رار كالسب  (3.7)بببف الجدكؿ 

 الزمالبة الم ددة ل دراسة  كجعنت الالوعئج   ى الال ك اآلو :
 سؼادجًجهح انن انغالف األيايٍ صذر يحرىَاخ : َىضح (3.7)جذول 

                                                       
 المجمة          

 الغالؼ األماميصدر 

 مجمة السعادة

 % ؾ

 %100 43 اسـ المجمة
 %100 43 سطر التاريخ
 %7 3 اإلشارة الركنية
 0 0 كعب المجمة
 %100 43 عناكيف الغالؼ
 %100 132 المجمكع

 (43=ف)

 إلى ما يأتي:ير بيانات الجدكؿ السابؽ شت
  فقػػػد ا وػػػؿ ،ػػػف مػػػف "اسػػػـ سػػػععدةالغػػػفؼ األمػػػعم  لمج ػػػة ال حػػػدر بعلالسػػػبة لم وكبػػػعت

( و،ػراران  43( بكا   )%32.6األكلى بالسبة )المج ة" ك"سطر الوعربخ" ك" العكبف الغفؼ" المروبة 
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ف   بف لـ  ( و،رارات 3( بكا   )%2.2ف  المروبة الثعالبة كاألخبرة "اإلشعرة الر،البة" بالسبة ) وفه
 ب ظى "،عب المج ة" بأم السبة.

 مف حيث المضمكف:المستخدمة  الغالؼ األماميصدر أنكاع  . ب
 أالػػػػػكاع الغػػػػػفؼ األمػػػػػعم  مػػػػػف  بػػػػػث المضػػػػػمكفو،ػػػػػرار كالسػػػػػب  (3.8)ببػػػػػبف الجػػػػػدكؿ 

خػفؿ المػػدة الزمالبػة الم ػػددة ل دراسػة  كجػعنت الالوػػعئج   ػى الال ػػك  سػععدةمج ػػة الالمسػوخدمة فػ  
 اآلو :

 سؼادجيٍ حُث انًضًىٌ انًسرخذو فٍ يجهح ان انغالف األيايٍصذر أَىاع : َىضح (3.8)جذول 

 المجمة                                               
 أنكاع الغالؼ األمامي مف حيث المضمكف

 مجمة السعادة
 % ؾ

 0 0 الغالؼ اإلخبارم
 0 0 الغالؼ اإليضاحي
 %95.4 41 الغالؼ المكضكعي

 %2.3 1 ؼ الجماليالغال
 %2.3 1 الغالؼ الداللي الرمزم
 0 0 الغالؼ الساخر
 %100 43 المجمكع

 ير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى ما يأتي:شت
الغػػػػفؼ األمػػػػعم  مػػػػف  بػػػػث المضػػػػمكف المسػػػػوخدمة فػػػػ  مج ػػػػة  حػػػػدر بعلالسػػػػبة ألالػػػػكاع

( و،ػػراران  41بكا ػػ  )( %95.4  فقػػد ا وػػؿ "الغػػفؼ المكضػػك  " المروبػػة األكلػػى بالسػػبة )سػػععدةال
كجػػعن ،ػػفن مػػف "الغػػفؼ الجمػػعل " ك"الغػػفؼ الػػدطل  الرمػػزم" فػػ  المروبػػة الثعالبػػة كاألخبػػرة بالسػػبة 

( و،ػػػػػرار  فػػػػػ   ػػػػػبف لػػػػػـ ب ظػػػػػى ،ػػػػػؿ مػػػػػف "الغػػػػػفؼ اإلخبػػػػػعرم" ك"الغػػػػػفؼ 1( بكا ػػػػػ  )2.3%)
 اإلبضع  " ك"الغفؼ السعخر" بأم السبة.

 :شكؿحيث الالمستخدمة مف الغالؼ األمامي صدر أنكاع  . ت
الغػػػػفؼ األمػػػػعم  مػػػػف  بػػػػث الشػػػػ،ؿ حػػػػدر أالػػػػكاع و،ػػػػرار كالسػػػػب  (3.9)ببػػػػبف الجػػػػدكؿ 

خػفؿ المػػدة الزمالبػة الم ػػددة ل دراسػة  كجػعنت الالوػػعئج   ػى الال ػػك  ةسػععدمج ػػة الالمسػوخدمة فػ  
 اآلو :
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 نسؼادجيٍ حُث انشكم انًسرخذو فٍ يجهح ا انغالف األيايٍ صذر أَىاع: َىضح (3.9)جذول 

                                                        
 المجمة          

 الغالؼ األمامي مف حيث الشكؿ صدر أنكاع

 مجمة السعادة

 % ؾ

 %7 3 الغالؼ ذك الصكرة أك الرسـ الكحيد
 0 0 الغالؼ القائـ عمى الرسـ مصحكب بالعناكيف

 %79.1 34 الغالؼ القائـ عمى أسمكب البكستر
 %13.9 6 الؼ القائـ عمى أسمكب السيرؾالغ

 0 0 الغالؼ القائـ عمى األرضيات المكنية
 %100 43 المجمكع

 ير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى ما يأتي:شت
  فقد جػعن سععدةبعلالسبة ألالكاع الغفؼ األمعم  مف  بث الش،ؿ المسوخدمة ف  مج ة ال

( و،ػػراران  34( بكا ػػ  )%79.1األكلػػى بالسػػبة )" فػػ  المروبػػة القػػعئـ   ػػى أسػػ كب البكسػػور"الغػػفؼ 
( 6( بكا ػػػػ  )%13.9" بالسػػػػبة )القػػػػعئـ   ػػػػى أسػػػػ كب السػػػػبرؾوػػػػفه فػػػػ  المروبػػػػة الثعالبػػػػة "الغػػػػفؼ 

%( 7" بالسػػبة )ذك الحػػكرة أك الرسػػـ الك بػػدو،ػػرارات  كجػػعن فػػ  المروبػػة الثعلثػػة كاألخبػػرة "الغػػفؼ 
 " ك "عئـ   ػػى الرسػػـ محػػ كب بعلعالػػعكبفالغػػفؼ القػػ( و،ػػرارات  فػػ   ػػبف لػػـ ب ظػػى " 3بكا ػػ  )

 " بأم السبة.الغفؼ القعئـ   ى األرضبعت ال كالبة

 محتكيات بطف الغالؼ األمامي: . ث
 ةسػػػععدم وكبػػػعت بطػػػف الغػػػفؼ األمػػػعم  لمج ػػػة الو،ػػػرار كالسػػػب  (3.10)ببػػػبف الجػػػدكؿ 

 خفؿ المدة الزمالبة الم ددة ل دراسة  كجعنت الالوعئج   ى الال ك اآلو :
 سؼادجًجهح انن يحرىَاخ تطٍ انغالف األيايٍ : َىضح (3.10)جذول 

 المجمة                                                
 محتكيات بطف الغالؼ األمامي

 مجمة السعادة
 % ؾ

 %14 6 صكرة تعبيرية

 %86 37 إعالف

 %100 43 المجمكع

 



181 

 

 ير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى ما يأتي:شت
"   ػػػى اإل ػػػفف  فقػػػد ا وػػػؿ "السػػػععدةكبػػػعت بطػػػف الغػػػفؼ األمػػػعم  لمج ػػػة بعلالسػػػبة لم و

( و،ػػراران  فػػ   ػػبف جػػعنت فػػ  المروبػػة الثعالبػػة كاألخبػػرة 37%( بكا ػػ  )86المروبػػة األكلػػى بالسػػبة )
 ( و،رارات.6%( بكا   )14"الحكرة الوعببربة" بالسبة )

 :خمفيمحتكيات بطف الغالؼ ال . ج
خفؿ  السععدةم وكبعت بطف الغفؼ الخ ف  لمج ة و،رار كالسب  (3.11)بببف الجدكؿ 

 المدة الزمالبة الم ددة ل دراسة  كجعنت الالوعئج   ى الال ك اآلو :
 نسؼادجًجهح ايحرىَاخ تطٍ انغالف انخهفٍ ن: َىضح (3.11)جذول 

 المجمة                                                                    
 ؼ الخمفيمحتكيات بطف الغال

 مجمة السعادة
 % ؾ

 %2.3 1 صكرة تعبيرية
 %97.7 42 إعالف
 %100 43 المجمكع

 ير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى ما يأتي:شت
"   ػػػى اإل ػػػفف  فقػػػد  ظبػػػت "السػػػععدةلمج ػػػة  خ فػػػ بعلالسػػػبة لم وكبػػػعت بطػػػف الغػػػفؼ ال

روبػػة الثعالبػػة كاألخبػػرة "الحػػكرة ( و،ػػراران  وػػفه فػػ  الم42( بكا ػػ  )%97.7المروبػػة األكلػػى بالسػػبة )
 ( و،رار.1( بكا   )%2.3الوعببربة " بالسبة )

 :خمفيالغالؼ المحتكيات  . ح
خفؿ المدة  السععدةم وكبعت الغفؼ الخ ف  لمج ة و،رار كالسب  (3.12)بببف الجدكؿ 

 الزمالبة الم ددة ل دراسة  كجعنت الالوعئج   ى الال ك اآلو :
 انسؼادجًجهح ن غالف انخهفٍيحرىَاخ ان: َىضح (3.12)جذول 

 المجمة                                                                     
 محتكيات الغالؼ الخمفي

 مجمة السعادة
 % ؾ

 %11.6 5 صكرة تعبيرية
 %88.4 38 إعالف
 %100 43 المجمكع
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 ير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى ما يأتي:شت
فػػػ  المروبػػػة  اإل ػػػفف"  فقػػػد جػػػعنت "السػػػععدةالغػػػفؼ الخ فػػػ  لمج ػػػة لم وكبػػػعت بعلالسػػػبة 
( و،راران  وفه  "الحكرة الوعببربػة فػ  المروبػة الثعالبػة كاألخبػرة 38( بكا   )%88.4األكلى بالسبة )

 ( و،رارات.5( بكا   )%11.6بالسبة )

 :سعادةثانيان: األشكاؿ الصحفية لممكضكعات التي تناكلتيا مجمة ال
السػػععدة ( و،ػػرار كالسػػب شػػ،ؿ المػػعدة الحػػ فبة الوػػ  والعكلوهػػع مج ػػة 3.13كؿ )ببػػبف الجػػد

 خفؿ المدة الزمالبة الم ددة ل دراسة  ك،عالت الالوعئج   ى الال ك اآلو :
 نسؼادجاألشكال انصحفُح نهًىضىػاخ انرٍ ذُاونرها يجهح ا: َىضح (3.13)جذول 

 المجمة                                             
 األشكاؿ الصحفية 

 مجمة السعادة
 % ؾ

 المقاؿ الصحفي

 %2.7 43 االفتتاحي
 %19.4 309 العمكدم
 0 0 النقدم
 %0.7 11 التحميمي

 %22.8 363 المجمكع
 %6.2 99 الخبر الصحفي
 %15.5 247 التقرير الصحفي
 %13.7 218 التحقيؽ الصحفي
 %6.9 111 الحديث الصحفي
 %4.8 77 القصة الصحفية
 %1.4 22 الكاريكاتير
 %13.2 209 بريد القراء
 %15.3 243 أخرل

 %100 1589 المجمكع الكمي

 ير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى ما يأتي:شت
  فقػد ا وػؿ "المقػعؿ سػععدةبعلالسػبة لألشػ،عؿ الحػ فبة ل مكضػك عت الوػ  والعكلوهػع مج ػة ال

( و،ػػػراران  كجػػػعن فػػػ  المروبػػػة الثعالبػػػة " 309( بكا ػػػ  )%19.4العمػػػكدم" المروبػػػة األكلػػػى بالسػػػبة )
( و،ػراران  كوفهػع "أخػرل مػف األشػ،عؿ الحػ فبة" 247( بكا   )%15.5الوقربر الح ف " بالسبة )
( و،ػػراران  ك ظػػ  "الو قبػػؽ الحػػ ف " بعلمروبػػة 243( بكا ػػ  )%15.3فػػ  المروبػػة الثعلثػػة بالسػػبة )
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فػػ  المروبػػة الخعمسػػة "بربػػد القػػران" بالسػػػبة ( و،ػػراران  كجػػعن 218( بكا ػػ  )%13.7الرابعػػة بالسػػبة )
( %6.9( و،ػراران  كمػف ثػـ "ال ػدبث الحػ ف " بعلمروبػة السعدسػة بالسػبة )209( بكا   )13.2%)

( 99( بكا ػػ  )%6.2( و،ػػراران  كجػعن " الخبػػر الحػػ ف " فػ  المروبػػة السػعبعة بالسػػبة )111بكا ػ  )
( و،ػراران  ثػـ "المقػعؿ 77( بكا ػ  )%4.8السػبة )و،راران  كوفهع "القحة الح فبة" بعلمروبة الثعمالػة ب

( و،ػػراران  كجػػعن فػػ  المروبػػة الععشػػرة 43( بكا ػػ  )%2.7اطفووػػع   " فػػ  المروبػػة الوعسػػعة بالسػػبة )
( و،راران  كجعن ف  المروبة ال عدبة  شرة كاألخبرة "المقعؿ 22( بكا   )%1.4"ال،عرب،عوبر" بالسبة )
 ( و،راران  ف   بف لـ ب ظى "المقعؿ الالقدم" بأم السبة.11( بكا   )%0.7الو  ب  " بالسبة )

ثالثػػان: العناصػػر التيبكغرافيػػة التػػي اسػػتخدمت فػػي إبػػراز المكضػػكعات المنشػػكرة فػػي 
 :سعادةمجمة ال

 :سعادةالعناكيف المستخدمة في مجمة ال . أ
فػػ  إبػػراز  سػػععدةمج ػػة الاسػػوخدموهع الوػػ  ( و،ػػرار كالسػػب العالػػعكبف 3.14ببػػبف الجػػدكؿ )

ك عت الوػػػ  والعكلوهػػػع خػػػفؿ المػػػدة الزمالبػػػة الم ػػػددة ل دراسػػػة  كجػػػعنت الالوػػػعئج   ػػػى الال ػػػك المكضػػػ
 اآلو :

 نسؼادجانًىضىػاخ انًُشىرج فٍ يجهح اانؼُاوٍَ انًسرخذيح فٍ إتزاس : َىضح (3.14)جذول 

 المجمة                                 
 العناكيف المستخدمة

 مجمة السعادة
 % ؾ

 
 العناكيف

 %100 1589 رئيسي
 %38.8 617 فرعي
 2206 100% المجمكع

 (1589)ف=

 ير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى ما يأتي:شت
السعبؽ إلى العالعكبف المسوخدمة ف  إبراز المكضك عت الو  والعكلوهع مج ة بشبر الجدكؿ 

( و،راران  1588( بكا   )%72  ك د  ظى "العالكاف الرئبس "   ى المروبة األكلى بالسبة )سععدةال
( و،ػػػراران مػػػف 617( بكا ػػػ  )%28فػػػ   ػػػبف جػػػعن "العالػػػكاف الفر ػػػ " فػػػ  المروبػػػة الثعالبػػػة  بالسػػػبة )

 إجمعل  العالعكبف المسوخدمة.
                                                           

 جعنت العالعكبف بعدد أ،بػر مػف  ػدد المكضػك عت الوػ  وػـ و  ب هػع  كذلػؾ ألف المكضػكع  ػد ب وػكم   ػى أ،ثػر
مف  الكاف.
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 :مجمة السعادةالصكر المستخدمة في  . ب
( و،ػػػرار كالسػػػب الحػػػكر المسػػػوخدمة فػػػ  إبػػػراز المكضػػػك عت الوػػػ  3.15ببػػػبف الجػػػدكؿ )

 المدة الزمالبة ل دراسة  كجعنت الالوعئج   ى الال ك اآلو :خفؿ  السععدةوالعكلوهع مج ة 
 نسؼادج: َىضح انصىر انًسرخذيح فٍ إتزاس انًىضىػاخ انًُشىرج فٍ يجهح ا(3.15)جذول 

 المجمة                                         
 الصكر المستخدمة

 مجمة السعادة
 % ؾ

 الصكر

 %4.6 84 الصكر اإلخبارية
 %44.9 814 مكضكعيةالصكر ال

 %4.9 88 الصكر الجمالية
 %30.4 550 الصكر الشخصية

 %15.2 275 بدكف
 1811 100% المجمكع

 ير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى ما يأتي:شت
 السػػععدةجػػعنت "الحػػكر المكضػػك بة" فػػ  المروبػػة األكلػػى ل حػػكر المسػػوخدمة فػػ  مج ػػة 

فهػػػع فػػػ  المروبػػػة الثعالبػػػة "الحػػػكر الشخحػػػبة" بالسػػػبة ( و،ػػػراران  و814( بكا ػػػ  )%44.9بالسػػػبة )
( بكا ػ  %15.2( و،راران  كجعن "بػدكف حػكر" فػ  المروبػة الثعلثػة بالسػبة )550( بكا   )30.4%)
( و،ػػراران  88( بكا ػػ  )%4.9( و،ػػراران  ك ظبػػت "الحػػكر الجمعلبػػة" المروبػػة الرابعػػة بالسػػبة )275)

( و،ػػراران مػػف 84( بكا ػػ  )%4.6روبػػة الخعمسػػة بالسػػبة )كأخبػػران " الحػػكرة اإلخبعربػػة" جػػعنت فػػ  الم
 إجمعل  الحكر المسوخدمة.

 :سعادةعناصر اإلبراز المستخدمة في مجمة ال . ت
( و،ػػػرار كالسػػػب العالعحػػػر الوببكغرافبػػػة الوػػػ  اسػػػوخدمت فػػػ  إبػػػراز 3.16ببػػػبف الجػػػدكؿ )

مػػػدة الزمالبػػػة   كأم العالعحػػػر وػػػـ الور،بػػػز   بهػػػع خػػػفؿ الالسػػػععدةالمكضػػػك عت المالشػػػكرة بمج ػػػة 
  الم ددة ل دراسة  ك،عالت الالوعئج   ى الال ك اآلو :

                                                           

 أ،ثر مف  ب وكم   ىبعدد أ،بر مف  دد المكضك عت الو  وـ و  ب هع  كذلؾ ألف المكضكع  د  الحكرجعنت
ع ل حكر.الك 
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انًىضىػاخ انًُشىرج فٍ يجهح  ىغزافُح انرٍ اسرخذيد فٍ إتزاسث: َىضح انؼُاصز انرُ(3.16)جذول 

 سؼادجان

 المجمة                                                   
 العناصر التيبكغرافية

 مجمة السعادة
 % ؾ

 %41 1589 األلكاف
 %26.3 1017 اإلطارات
 %32.7 1264 األرضيات
 3870 100% المجمكع

 ير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى ما يأتي:شت
بعلالسػػبة ل عالعحػػػر الوببكغرافبػػػة الوػػػ  اسػػػوخدمت فػػػ  إبػػػراز المكضػػػك عت المالشػػػكرة بمج ػػػة 

( و،ػراران  كوفهػع فػ  1589  )( بكا ػ%41  فقد  ظبت "األلكاف" بعلمروبػة األكلػى بالسػبة )السععدة
( و،ػراران  كجػعنت فػ  المروبػة الثعلثػة 1264( بكا ػ  )%32.7المروبػة الثعالبػة "األرضػبعت" بالسػبة )

( و،ػػراران مػػف إجمػػعل  العالعحػػر الوببكغرافبػػة 1017( بكا ػػ  )%26.3كاألخبػػرة "اإلطػػعرات" بالسػػبة )
  المسوخدمة.

 :سعادةمجمة الرابعان: األساليب المستخدمة في تصميـ صفحات 
 أساليب تصميـ صدر الغالؼ: . أ

( و،رار كالسب األسعلبب المسوخدمة فػ  وحػمبـ حػدر غػفؼ مج ػة 3.17بببف جدكؿ )
 خفؿ المدة الزمالبة الم ددة ل دراسة  ك،عالت الالوعئج   ى الال ك اآلو : السععدة

 سؼادج: َىضح األسانُة انرٍ اسرخذيد فٍ ذصًُى صذر غالف يجهح ان(3.17)جذول 

 المجمة                                                      
 أساليب تصميـ صدر الغالؼ 

 مجمة السعادة
 % ؾ

 %2.3 1 األرضيات المتداخمة
 %88.4 38 األرضيات المكحدة
 0 0 التصميـ التعبيرم

 %9.3 4 التركيب الجزئي كالكمي
 %100 43 المجمكع الكمي

 
                                                           

 ب وػكم بعدد أ،بر مف  دد المكضك عت الو  وػـ و  ب هػع  كذلػؾ ألف المكضػكع  ػد  العالعحر الوببكغرافبةجعنت
  ى أ،ثر مف  الحر.
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 سابؽ إلى ما يأتي:ير بيانات الجدكؿ الشت
  فقػػد جػػػعن السػػععدةبعلالسػػبة لألسػػعلبب الوػػػ  اسػػوخدمت فػػ  وحػػػمبـ حػػدر غػػفؼ مج ػػػة 

( و،ػػػراران  وػػػػفه 38( بكا ػػػػ  )%88.4أسػػػ كب "األرضػػػبعت المك ػػػػدة" فػػػ  المروبػػػػة األكلػػػى بالسػػػبة )
( و،ػػرارات  كجػػعن 4( بكا ػػ  )%9.3أسػػ كب "الور،بػػب الجزئػػ  كال، ػػ " فػػ  المروبػػة الثعالبػػة بالسػػبة )

( و،ػرار  فػ  1( بكا ػ  )%2.3ف  المروبة الثعلثة كاألخبرة أس كب "األرضػبعت الموداخ ػة" بالسػبة )
  بف لـ ب ظى أس كب "الوحمبـ الوعببرم" بأم السبة.

 أساليب تصميـ صفحة المحتكيات: . ب
 حػف ة م وكبػعتاألسػعلبب المسػوخدمة فػ  وحػمبـ ( و،ػرار كالسػب 3.18بببف الجدكؿ )

 دة الزمالبة الم ددة ل دراسة  ك،عالت الالوعئج   ى الال ك اآلو :خفؿ الم السععدةمج ة 
 سؼادجيجهح ان صفحح يحرىَاخ: َىضح األسانُة انرٍ اسرخذيد فٍ ذصًُى (3.18)جذول 

 المجمة                                         
 أساليب تصميـ صفحة المحتكيات

 مجمة السعادة
 % ؾ

 0 0 احدةقائمة المحتكيات عمى صفحة ك 
 %100 43 قائمة المحتكيات عمى صفحتيف متتابعتيف

 %100 43 المجمكع الكمي

 ير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى ما يأتي:شت
  فقد  ظ  السععدةبعلالسبة لألسعلبب الو  اسوخدمت ف  وحمبـ حف ة م وكبعت مج ة 

%( 100خبػػرة بالسػػبة )أسػػ كب " عئمػػة الم وكبػػعت   ػػى حػػف وبف مووػػعبعوبف" المروبػػة األكلػػى كاأل
 ( و،راران  ف   بف لـ ب ظى أس كب "  عئمة الم وكبعت   ى حف ة كا دة" بأم السبة.43بكا   )

 أساليب تصميـ الصفحات المتتابعة: . ت
الحػػػػػف عت األسػػػػػعلبب المسػػػػػوخدمة فػػػػػ  وحػػػػػمبـ و،ػػػػػرار كالسػػػػػب  (3.19)ببػػػػػبف الجػػػػػدكؿ 

 اسة  ك،عالت الالوعئج   ى الال ك اآلو :خفؿ المدة الزمالبة الم ددة ل در  السععدةمج ة المووعبعة ب
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 سؼادجيجهح ان ذصًُى انصفحاخ انًرراتؼح فٍ: َىضح األسانُة انرٍ اسرخذيد فٍ (3.19)جذول 

 المجمة                                                          
 أساليب تصميـ الصفحات المتتابعة

 مجمة السعادة
 % ؾ

 0 0 اإلطار المفتكح
 %2.1 5 تقاطع الصكر مع النص

 %1.7 4 احتكاء النص الذم يبدأ بو المكضكع
 0 0 احتكاء النص

 %21.7 52 احتكاء النص بيف صكرة كبيرة أك صغيرة
 %20.1 48 التركيز عمى الصكرة مع تكفير مساحة لمنص

عطاء مساحة كافية لمنص  %22.6 54 التكازف مف خالؿ الصكر كا 
 0 0 ط العنكاف كالصكرة بيف الصفحتيفالتقاطع مع النص كرب

 31.8 76 الصكرة أرضية لمنص
 239  100% المجمكع الكمي

 ير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى ما يأتي:شت
  فقػػد السػػععدةبعلالسػػبة لألسػػعلبب الوػػ  اسػػوخدمت فػػ  وحػػمبـ الحػػف عت المووعبعػػة بمج ػػة 

( و،ػراران  كجػػعن 76( بكا ػ  )31.8) " المروبػػة األكلػى بالسػبةالحػكرة أرضػبة ل ػالص ا وػؿ أسػ كب "
" بالسػػػبة الوػػػكازف مػػػف خػػػفؿ الحػػػكر كا  طػػػعن مسػػػع ة ،عفبػػػة ل ػػػالص فػػػ  المروبػػػة الثعالبػػػة أسػػػ كب "

" فػػ  ان الػػالص بػػبف حػػكرة ،ببػػرة أك حػػغبرةا وػػك  ( و،ػػراران  كوػػفه أسػػ كب "54( بكا ػػ  )22.6%)
الور،بػػز   ػى الحػػكرة مػػ   "( و،ػػراران  ك ظػ  أسػػ كب 52( بكا ػػ  )%21.7المروبػة الثعلثػػة بالسػبة )
 ( و،ػراران  كجػعن أسػ كب "48( بكا ػ  )%20.1"   ػى المروبػة الرابعػة بالسػبة )وكفبر مسع ة ل الص

( و،ػػػرارات  كا وػػػؿ 5( بك ػػػ  )%2.1" فػػػ  المروبػػػة الخعمسػػػة بالسػػػبة )وقػػػعط  الحػػػكر مػػػ  الػػػالص
( بكا ػ  %1.7بة )" المروبػة السعدسػة كاألخبػرة بالسػا وكان الالص الذم ببػدأ بػا المكضػكع أس كب "

الوقػعط  " ك"ا وػكان الػالص" ك "اإلطػعر المفوػكح( و،رارات  ف   بف لـ ب ظى أسػ كب ،ػفن مػف "4)
 " بأم السبة.م  الالص كربط العالكاف كالحكرة ببف الحف وبف

                                                           

  جعنت أسعلبب وحمبـ الحف عت المووعبعة بعدد أ ؿ مف  دد المكضك عت الو  وـ و  ب هع  كذلؾ ألف هالعؾ
 .مكضك عت ط ويسوخدـ أسعلبب ف  إخراجهع
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 أساليب تصميـ الصفحات الداخمية: . ث
خ بة و،رار كالسب األسعلبب المسوخدمة ف  وحمبـ الحف عت الدا (3.20)بببف الجدكؿ 

 خفؿ المدة الزمالبة الم ددة ل دراسة  ك،عالت الالوعئج   ى الال ك اآلو : السععدةبمج ة 
 سؼادجفٍ يجهح ان ذاخهُح: َىضح األسانُة انرٍ اسرخذيد فٍ ذصًُى انصفحاخ ان(3.20)جذول 

 المجمة                                             
 أساليب تصميـ الصفحات الداخمية

 لسعادةمجمة ا
 % ؾ

 0 0 أسمكب السكر
 %16.1 16 أسمكب الشريط المتتابع

 0 0 أسمكب الصميب
 0 0 أسمكب الكتمة
 %4.1 4 أسمكب القطاع

 %79.8 79 أسمكب التعبير الفني
 99 100% المجمكع الكمي

 ير بيانات الجدكؿ السابؽ إلى ما يأتي:شت
  فقػػد السػػععدة عت الداخ بػػة بمج ػػة بعلالسػػبة لألسػػعلبب الوػػ  اسػػوخدمت فػػ  وحػػمبـ الحػػف

( و،ػػػراران  وفهػػػع 79( بكا ػػػ  )%79.8" فػػػ  المروبػػػة األكلػػػى بالسػػػبة )الوعببػػػر الفالػػػ  جػػػعن أسػػػ كب "
( و،ػػػراران  ك ظػػػػ  16( بكا ػػػػ  )%16.1" فػػػ  المروبػػػػة الثعالبػػػة بالسػػػبة )الشػػػربط المووػػػػعب  أسػػػ كب "
 ؿ( و،ػػرارات  فػػ   ػػبف لػػـ بالػػ4ا ػػ  )( بك %4.1" المروبػػة الثعلثػػة كاألخبػػرة بالسػػبة )القطػػعع أسػػ كب "

  " أم السبة.ال،و ة" ك"الح بب" ك"  السكرمف أس كب " ،فن 

 

 

 

 

 

                                                           

 جعنت أسعلبب وحػمبـ الحػف عت الداخ بػة بعػدد أ ػؿ مػف  ػدد المكضػك عت الوػ  وػـ و  ب هػع  كذلػؾ ألف هالػعؾ
مكضك عت ط ويسوخدـ أسعلبب ف  إخراجهع.
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 الفصؿ الرابع

 نتائج الدراسة الميدانية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



189 

 

 تمييد
هذا الفحؿ الوعئج الدراسػة المبداالبػة الوػ  اسػوهدفت القػعئمبف بعطوحػعؿ فػ  مج ػة  بسوعرض

 بفة اطسوقحػػػعن الوػػػ  وػػػـ إ ػػػدادهع بالػػػعنن   ػػػى أهػػػداؼ كوسػػػعؤطت السػػػععدة الف سػػػطبالبة   بػػػر حػػػ
 الدراسة الخعحة بعلدراسة المبداالبة.

( مفػػػردة  بمث ػػػكف مجومػػػ  القػػػعئمبف بعطوحػػػعؿ فػػػ  37ككز ػػػت حػػػ بفة اطسوقحػػػعن   ػػػى )
   كبشمؿ هذا الفحؿ   ى أربعة مبع ث ه :سععدةمج ة ال

 ف  مج ة السععدة الف سطبالبة الوعئج الوسعؤطت الخعحة بعلعمؿالمبحث األكؿ: 
 مج ة السععدةالالوعئج الموع قة بعلسبعسبة الو ربربة ف  المبحث الثاني: 
 لالوعئج الموع قة بعلمشع،ؿ كالعقبعتا المبحث الثالث:
 لالوعئج الموع قة بعل  كؿ كالمقور عتا المبحث الرابع:
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 الفصؿ الرابع
 نتائج الدراسة الميدانية

مج ػػة السػػععدة  أدان القػػعئمبف بعطوحػػعؿ فػػ دراسػػة    ػػى لوعػػرؼا إلػػى المب ػػث هػػذا بهػػدؼ
رئبسػبة  بوالػعكؿ المب ػث األكؿ العمػؿ  أربعة مبع ػث إلى المب ث هذا وقسبـ وـ  بث  الف سطبالبة

فػػػ  المج ػػػة  كبوالػػػعكؿ المب ػػػث الثػػػعال  السبعسػػػة الو ربربػػػة فػػػ  المج ػػػة  كبوالػػػعكؿ المب ػػػث الثعلػػػث 
 ث الراب  ال  كؿ كالمقور عت.المشع،ؿ كالعقبعت  كبوالعكؿ المب 

 المبحث األكؿ
 :سعادة الفمسطينيةمجمة الالعمؿ في ب نتائج الدراسة الميدانية الخاصة

 :السعادةمدة العمؿ في المجمة  .1
 انسؼادجيجهح انؼًم فٍ  ( َىضح يذج4.1جذول )

 النسبة% التكرار االجابة
 56.8 21  كاـأ 5 ؿ مف أمف  عـ الى 

 24.3 9  كاـأ 10 ؿ مف أالى  5مف 
 13.5 5  عـ 15 ؿ مف أالى  10مف 

 5.4 2 ،ثرأ عـ ف 15مف 
 %100 37 المجمكع

 السػػععدة،شػػفت الوػػعئج الدراسػػة  ػػف   ػػة امػػوفؾ الغعلببػػة مػػف القػػعئمبف بعطوحػػعؿ فػػ  مج ػػة 
( مػػػػف القػػػػعئمبف بعطوحػػػػعؿ فػػػػ  مج ػػػػة السػػػػععدة %56.8ف )إ الخبػػػػرة ال،عفبػػػػة فػػػػ  العمػػػػؿ    بػػػػث

%( آخػػربف خبػػرة  م بػػة 24.3  فبمػػع بمو ػػؾ ) ػػكاـأ خمسػػة ػػؿ مػػف عم ػػكف فبهػػع مالػػذ أالف سػػطبالبة ب
  فػػػ   ػػػبف بػػػأو  بعلمروبػػػة الثعلثػػػة مػػػع السػػػبوا  ػػػكاـ شػػػرة أ ػػػؿ مػػػف أالػػػى  وحػػػؿ مػػػف خمسػػػة أ ػػػكاـ

  كبػأو  فػ   ػعـ خمػس  شػرة ػؿ مػف أالػى  %( كهـ بعم كف ف  المج ػة مالػذ  شػرة أ ػكاـ13.5)
 %( كهـ بعم كف ف  المج ة مالذ أ،ثر مف خمس  شرة  عمعن.5.4المروبة الرابعة مع السبوا )
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 :السعادةاألسباب التي دفعت القائميف باالتصاؿ لمعمؿ في المجمة  .2
 يجهح انسؼادجنهؼًم فٍ انقائًٍُ تاالذصال األسثاب انرٍ دفؼد ( َىضح 4.2جذول )

 النسبة % التكرار اإلجابة
 32.7 16  ب مهالة الح عفة كال،وعبة

 20.4 10 حة  مؿوكافر فر 
 10.2 5 الوخحص الع م 

 10.2 5 اطالومعن الى المؤسسة
 14.3 7 ا،وسعب المزبد مف الخبرة ف  الح عفة
 6.1 3 ال عجة كالرغبة ف  و مؿ المسئكلبة

 6.1 3 خرلأ
 49 100% المجمكع

  عدةالسػػعأبػػرز أسػػبعب كدكافػػ  القػػعئمبف بعطوحػػعؿ ل عمػػؿ فػػ  مج ػػة  أف الوػػعئج الدراسػػة ببالػػت
وكافر فرحػة  %(  ببالمع جعن32.7 ب مهالة الح عفة كال،وعبة كجعنت بعلمروبة اطكلى كبالسبة )

%(   فػػ   ػػبف ا وػػؿ ا،وسػػعب المزبػػد مػػف الخبػػرة فػػ  20.4العمػػؿ فػػ  المروبػػة الثعالبػػة كبالسػػبة )
كجػعن الوخحػص الع مػ  كاطالومػعن ل مؤسسػة فػ   %( 14.3الح عفة ف  المروبة الثعلثػة كبالسػبة)

%(  ببالمع  ظ  ال عجة كالرغبة ف  و مؿ المسئكلبة ككجكد أسبعب 10.2وبة الرابعة بالسبة )المر 
 %(.6.1أخرم ف  المروبة الخعمسة كبالفس الالسبة كه  )

 :السعادةمجمة يف باالتصاؿ بالمعايير كالشركط الكاجب تكافرىا في القائم .3
 تًجهح انسؼادجٍُ تاالذصال انقائً انًؼاَُز وانشزوط انىاجة ذىافزها فٍ( َىضح 4.3جذول )

 النسبة% التكرار االجابة
 26.7 27 الومو  بمهعرات ال،وعبة الح فبة الموخححة.

 21.8 22 الك   كاإللمعـ بالك بة الخدمعت كالمكاد الح فبة الو  ب وعجهع الجمهكر.
 15.8 16 القدرة   ى الكحكؿ إلى المحعدر.

 10.9 11 الحبر ك كة الو مؿ.
 8.9 9 اسوخداـ ال،مببكور كالبرامج الموخححة. القدرة   ى

 8.9 9 أخرل
 6.9 7 اإللمعـ بعل غعت األجالببة كالعرببة.

 101 100% المجمكع

                                                           

 .المجمكع ط بسعكم  دد المب كثبف ألف ،ؿ مب كث بم،الا اخوبعر أ،ثر مف إجعبة 
الا اخوبعر أ،ثر مف اجعبةالمجمكع ط بسعكم  دد المب كثبف ألف ،ؿ مب كث بم،.
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المعػعببر بمهػعرات ال،وعبػة الحػ فبة الموخححػة  هػ  أبػرز الوموػ  أف  وببف الوعئج الجػدكؿ
لف سػػطبالبة  بػػث  ػػعزت   ػػى ا كالشػػركط الكاجػػب وكافرهػػع فػػ  القػػعئمبف بعطوحػػعؿ بمج ػػة السػػععدة

الػػك   كاإللمػػعـ بالك بػػة الخػػدمعت كالمػػػكاد كجػػعن ال عجػػة إلػػى   (%26.7المروبػػة األكلػػى بالسػػبة )
القػػػدرة   ػػػػى كوػػػفه   (%21.8فػػػ  المروبػػػػة الثعالبػػػة كبالسػػػبة ) الحػػػ فبة الوػػػ  ب وعجهػػػع الجمهػػػكر

لحػػبر ك ػػكة ى اجػػعن ال عجػػة إلػػ  ك (%15.8بالسػػبة )ك فػػ  المروبػػة الثعلثػػة الكحػػكؿ إلػػى المحػػعدر 
القػدرة   ػى اسػوخداـ ال،مببػكور كالبػػرامج ا و ػػت   ك (%10.9فػ  المروبػة الرابعػة كبالسػبة ) الو مػؿ

وػػػػفه كجػػػػكد معػػػػعببر كشػػػػركط أخػػػػرل المروبػػػػة   (%8.9المروبػػػػة الخعمسػػػػة كبالسػػػػبة ) الموخححػػػػة
فػػ  اطلمػػعـ بعل غػػعت األجالببػػة كالعرببػػة  جػػعن ال عجػػة إلػػى   فػػ   ػػبف( %8.9السعدسػػة كبالسػػبة )

 .(%6.9المروبة األخبرة كبالسبة)
فػػي  عمميػػـخػػالؿ  تخصصػػيـبػػدكرات تدريبيػػة فػػي مجػػاؿ مػػدل التحػػاؽ القػػائميف باالتصػػاؿ  .4

 :السعادةالمجمة 
ذخصصهى خالل ػًههى فٍ يجهح  ( َىضح يذي انرحاق ػُُح انذراسح تذوراخ ذذرَثُح فٍ يجال4.4جذول )

 انسؼادج

 النسبة% التكرار االجابة
 64.9 24 العـ
 35.1 13 ط

 %100 37 المجمكع

الو قػػػكا  السػػععدةالقػػعئمبف بعطوحػػعؿ فػػ  مج ػػة  مػػف ( %64.9) أف ببالػػت الالوػػعئج السػػعبقة
%( مف القعئمبف بعطوحعؿ 35.1فبهع  ببالمع )بدكرات ودربببة ف  مجعؿ وخححهـ خفؿ  م هـ 

 .بدكراتلـ ب و قكا 
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 عمميػـخػالؿ  تخصصػيـبية فػي مجػاؿ بدكرات تدريأسباب عدـ التحاؽ القائميف باالتصاؿ  .5
 :مجمة السعادةفي 
يجال ذخصصهى خالل ػًههى  تذوراخ ذذرَثُح فٍ انقائًٍُ تاالذصالأسثاب ػذو انرحاق ( َىضح 4.5جذول )

 يجهح انسؼادجفٍ 

 النسبة% التكرار االجابة
 26.7 4 لبس ل دكرات  ف ة بعلمجعؿ العم  
 26.7 4 اطالشغعؿ بأمكر أخرل ك دـ المشعر،ة

 26.7 4 أخرم
 20.0 3  دـ مسعهمة المؤسسة ف  رسـك هذه الدكرات

 15 100% المجمكع

 الد سؤاؿ القعئمبف بعطوحعؿ غبر ال عح بف   ى دكرات ودربببة وببف مف الالوعئج السعبقة  
الػػدكرات الودربببػػة لػػبس  %( أف26.7فػ  مجػػعؿ وخححػػهـ  ػف السػػبب كران  ػػدـ الو ػػعؽ  أ،ػد )

%( مالهـ أالهـ لـ ب و قكا بعلدكرات الودربببة طالشغعلهـ 26.7بمجعؿ  م هـ  ببالمع أ،د )لهع  ف ة 
%( مػػالهـ إلػػى كجػػكد أسػػبعب أخػػرل  فػػ   ػػبف  ػػعؿ 26.7بػػأمكر أخػػرل ك ػػدـ المشػػعر،ة  كأرجػػ  )

 %( مالهـ أالهـ لـ ب و قكا بعلدكرات الودربببة لعدـ مسعهمة المؤسسة ف  رسكـ هذه الدكرات.20)

 :مجمة السعادةفي  عمميـخالؿ التي حصؿ عمييا القائميف باالتصاؿ  عدد الدكرات .6
 يجهح انسؼادجخالل ػًههى فٍ  انقائًٍُ تاالذصالػذد انذوراخ انرٍ حصم ػهُها ( َىضح 4.6جذول )

 النسبة% التكرار االجابة
 45.8 11 دكرات 5 ؿ مف أ
 33.3 8 دكرات 10الى ا ؿ مف  5

 4.2 1 دكرة 15الى ا ؿ مف  10
 16.7 4 دكرة 15،ثر مف أ

 %100 24 المجمكع

 حػػ كا  السػػععدة( مػػف القػػعئمبف بعطوحػػعؿ فػػ  مج ػػة %45.8) أف ،شػػفت الالوػػعئج السػػعبقة
%( مػػف القػػعئمبف 33.3دكرات خػػفؿ  م هػػـ فػػ  مج ػػة السػػععدة  ببالمػػع  حػػؿ ) 5  ػػى أ ػػؿ مػػف 

%( مػػػف 4.2)بعطوحػػػعؿ مػػػع بػػػبف خمسػػػة دكرات إلػػػى أ ػػػؿ مػػػف  شػػػرة دكرات  فػػػ   ػػػبف  حػػػؿ 

                                                           

.المجمكع ط بسعكم  دد المب كثبف ألف ،ؿ مب كث بم،الا اخوبعر أ،ثر مف إجعبة



194 

 

%( 16.7القعئمبف بعطوحعؿ مع ببف  شرة دكرات إلى أ ؿ مف خمس  شرة دكرة  ف   بف أ،ػد )
 مف القعئمبف بعطوحعؿ  حكلهـ   ى أ،ثر مف خمس  شرة دكرة.

 :مجمة السعادةمجاؿ الدكرات التي حصؿ عمييا القائميف باالتصاؿ خالؿ عمميـ في  .7
 يجهح انسؼادجخالل ػًههى فٍ  انقائًٍُ تاالذصالم انذوراخ انرٍ حص ( َىضح يجال4.7جذول )

 النسبة% التكرار االجابة
 24.0 18 الفالكف الح فبة
 14.7 11 اإل فـ كاطوحعؿ
 12.0 9 شب،عت الوكاحؿ
 12.0 9 الوحكبر الح ف 

 12.0 9 أخرل
 10.7 8 أخف بعت العمؿ الح ف 
 9.3 7 إدارة المكا   اإلل،وركالبة

 5.3 4  اإلخراج الح ف
 75 100% المجمكع

الو   حؿ   بهع  ودربببة ف  مجعؿ الفالكف الح فبةالدكرات الأف  السعبقةوببف مف الالوعئج 
جعنت الدكرات فػ  مجػعؿ   ببالمع ( %24القعئمبف بعطوحعؿ جعنت ف  المروبة األكلى  كبالسبة )

الدكرات ف  مجعؿ شب،عت ا  ت   ف   بف %(14.7اإل فـ كاطوحعؿ بعلمروبة الثعالبة كبالسبة )
أمػػع الػػدكرات فػػ  مجػػعؿ الوحػػكبر الحػػ ف  كفػػ    %(12  ػػى المروبػػة الثعلثػػة كبالسػػبة) الوكاحػػؿ

ببالمع  عزت الدكرات %(   12)مجعطت أخرل جعنت ف  المروبة الرابعة كبالسب موسعكبة  كذلؾ 
الدكرات فػ  أمع %(   10.7)ف  مجعؿ أخف بعت العمؿ الح ف    ى المروبة الخعمسة كبالسبة 
 ت%(   ف   بف  حػ 9.3)مجعؿ إدارة المكا   اإلل،وركالبة ا و ت   ى المروبة السعدسة كبالسبة

 %(.5.3)الدكرات الودربببة ف  مجعؿ اطخراج الح ف    ى المروبة األخبرة كبالسبة

 

                                                           

المجمكع ط بسعكم  دد المب كثبف ألف ،ؿ مب كث بم،الا اخوبعر أ،ثر مف اجعبة.
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 مجمة السعادة:في  مدل كجكد ىيكمية تنظيمية إدارية كاضحة .8
 فٍ يجهح انسؼادج ح ذُظًُُح إدارَح واضححيذي وجىد هُكهُ( َىضح 4.8جذول )

 النسبة% التكرار االجابة
 81.1 30 العـ
 18.9 7 ط

 %100 37 المجمكع

بػػركف  سػػععدةالقػػعئمبف بعطوحػػعؿ فػػ  مج ػػة المػػف  (%81.1)أف السػػعبقة وبػػبف مػػف الالوػػعئج 
 لؾ.%( مف الععم بف ط بركف ذ18.9كجكد هب، بة والظبمبة إداربة كاض ة فبهع  ببالمع )

المضاميف اإلعالمية التي تنشر في كجية نظر القائميف باالتصاؿ في أىـ معيار الختيارىـ  .9
 :مجمة السعادة

اإلػاليُح انرٍ ذُشز  انًضايٍُانقائًٍُ تاالذصال فٍ أهى يؼُار الخرُارهى وجهح َظز ( َىضح 4.9جذول )

 يجهح انسؼادجفٍ 

 النسبة% التكرار االجابة
 51.4 19 المهالة تبأخف بعمععببر ووحؿ 

 21.6 8 مععببر ووحؿ بع وبعجعت جمهكر القران كمع ب ب  رغبعوهـ
 18.9 7  ةمععببر ووحؿ بمدل مالعسبوهع كوطعبقهع م  السبعسة الو ربربة ل مج

 8.1 3 مععببر مهالبة
 %100 37 المجمكع

بركف بأف  ةسععدالقعئمبف بعطوحعؿ ف  مج ة المف  (%51.4) أف السعبقةوببف مف الالوعئج 
أهػػػـ المعػػػعببر طخوبػػػػعر القػػػعئـ بعطوحػػػعؿ المضػػػػعمبف اإل فمبػػػة الوػػػ  والشػػػػر فػػػ  مج ػػػة السػػػػععدة 

المعػعببر الوػ  ووحػؿ بع وبعجػعت  (%21.6) بػرل عفبمػالمعػعببر الوػ  ووحػؿ بأخف بػعت المهالػة  
 بمػػدل مالعسػػبوهعبػػركف المعػػعببر الوػػ  ووحػػؿ  (%18.9جمهػػكر القػػران كمػػع ب بػػ  رغبػػعوهـ  أمػػع )

 المععببر المهالبة. (%8.1برم ) ة  ف   بف كوطعبقهع م  السبعسة الو ربربة ل مج
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 عمميـ في مجمة السعادة:أثناء ممارسة  القائميف باالتصاؿ أكثر الضغكط التي تكاجو .10
 أثُاء يًارسح ػًههى فٍ يجهح انسؼادجانقائًٍُ تاالذصال أكثز انضغىط انرٍ ذىاجه ( َىضح 4.10جذول )

 النسبة% تكرارال االجابة
 19.4 14 وعدد مهعـ العمؿ كوالك هع

 19.4 14  دـ والعسب الدخؿ م  طببعة العمؿ
 18.1 13 الودخؿ مف  بؿ إدارة المج ة ف  المعدة الح فبة

 12.5 9  دـ وكافر الضمعف اطجومع  
 9.7 7 الومببز ال زب 

 8.3 6 طببعة العف ة م  جمهكر المج ة
 6.9 5 أخرل
 5.6 4 الكظبف الومببز 

 72 100% المجمكع

لهػع القػعئمبف الضغكط الو  بوعرضكف  أبرز وعدد مهعـ العمؿ مف أفالسعبقة الالوعئج  ،شفت
 ػػدـ والعسػػب كجػػعن   (%19.4كذلػػؾ بالسػػبة ) السػػععدةبعطوحػػعؿ أثالػػعن ممعرسػػة  م هػػـ فػػ  مج ػػة 

ؿ مػف  بػؿ إدارة المج ػة الوػدخ   ك%(19.4فػ  المروبػة الثعالبػة كبالسػبة ) الدخؿ مػ  طببعػة العمػؿ
فػ    ك ػدـ وػكافر الضػمعف اطجومػع   (%18.1ف  المروبة الثعلثػة كبالسػبة )ف  المعدة الح فبة 

فػػ  المروبػػة الخعمسػػة    كطببعػػة العف ػػة مػػ  جمهػػكر المج ػػة (%12.5المروبػػة الرابعػػة كبالسػػبة )
   فػ   ػبف(%6.9ك ػؿ فػ  المروبػة السعدسػة كجػكد ضػغكط أخػرل كبالسػبة )   (%8.3كبالسبة )

 .%(5.6ف  المروبة األخبرة كبالسبة ) الومببز الكظبف جعن 

                                                           

المجمكع ط بسعكم  دد المب كثبف ألف ،ؿ مب كث بم،الا اخوبعر أ،ثر مف اجعبة.
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 :أبرز المميزات التي تتمتع بيا مجمة السعادة الفمسطينية .11
 أتزس انًًُشاخ انرٍ ذرًرغ تها يجهح انسؼادج انفهسطُُُح( َىضح 4.11جذول )

 الفقرة ـ
 المتكسط ضعيفة جدان  ضعيفة متكسطة كبيرة كبيرة جدان 

 لحسابيا
 نحراؼاال 
 لمعيارما

 الكزف
 الترتيب النسبي%

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 اتوػػػػػػػػكافر ،ػػػػػػػػكادر ممبػػػػػػػػزة كذ 1
 1 87.6 0.76 4.38 0.0 0 0.0 0 16.2 6 29.7 11 54.1 20 ،فعنة.

الد ػػة كالمكضػػك بة فػػ  والػػعكؿ  2
 4 85.4 0.77 4.27 0.0 0 0.0 0 18.9 7 35.1 13 45.9 17 القضعبع.

فبهػػػع ثعبػػػت  وبكبػػػب الحػػػف عت 3
 5 84.9 0.83 4.24 0.0 0 2.7 1 16.2 6 35.1 13 45.9 17 ط بوغبر

لهػػع دكر وثقبفػػ  كوالمػػكم مالػػعط  4
 2 86.5 0.71 4.32 0.0 0 0.0 0 13.5 5 40.5 15 45.9 17 با

 4 85.4 0.77 4.27 0.0 0 0.0 0 18.9 7 35.1 13 45.9 17 األر،عف كالزكابع فبهع ثعبوة 5

هعمػػػػػػػة  و،شػػػػػػػؼ  ػػػػػػػف  ضػػػػػػػعبع 6
 6 80.5 0.96 4.03 0.0 0 5.4 2 27.0 10 27.0 10 40.5 15 كجدبدة.

ابجػػػػػػػػػعد   ػػػػػػػػػكؿ ل،ثبػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف  7
 3 85.9 0.74 4.30 0.0 0 0.0 0 16.2 6 37.8 14 45.9 17 المشع،ؿ األسربة كالمجومعبة.

  85.2 0.62 4.26 الدرجة الكمية

أ،ثػر الممبػزات الوػ  ووموػ  بهػع  هػ  وػكافر ،ػكادر ممبػزة كذك ،فػعنةوؤ،د الالوعئج السػعبقة أف 
لهػػػع دكر وثقبفػػػ  %(  كا وػػػؿ 87.6كالوػػػ   ػػػعزت   ػػػى كزف السػػػب  بحػػػؿ إلػػػى ) السػػػععدةمج ػػػة 

ر   ػكؿ ل،ثبػ بجػعد%(  كجػعن وسػعى إل86.5  ى المروبة الثعالبة كبكزف السػب  ) كوالمكم مالعط با
د ة كالمكضك بة الؿ %(  كا و85.9ف  المروبة الثعلثة كبكزف ) مف المشع،ؿ األسربة كالمجومعبة

%(  85.4المروبػػة الرابعػػة كبػػالفس الػػكزف ) األر،ػػعف كالزكابػػع فبهػػع ثعبوػػةك،ػػذلؾ  فػػ  والػػعكؿ القضػػعبع
%(  كأخبػران 84.9فػ  المروبػة الخعمسػة كبػكزف ) وبكبب الحف عت فبهػع ثعبػت ط بوغبػرببالمع جعن 

 %(.80.5بكزف ) و،شؼ  ف  ضعبع هعمة كجدبدةجعن بعلمروبة السعدسة 
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 مبحث الثانيال
 سعادةالتحريرية في مجمة ال ةبالسياس الخاصة النتائح

 مدل كجكد سياسة تحريرية كاضحة في مجمة السعادة: .1
 يذي وجىد سُاسح ذحزَزَح واضحح فٍ يجهح انسؼادج( َىضح 4.12جذول )

 النسبة% التكرار اإلجابة
 94.6 35 بكجد
 2.7 1 ط بكجد
 2.7 1 ط ا رؼ
 %100 37 المجمكع

بػػركف  السػػععدةالقػػعئمبف بعطوحػػعؿ فػػ  مج ػػة مػػف  (%94.6) أف السػػعبقةوبػػبف مػػف الالوػػعئج 
( مػػػػف القػػػػعئمبف %2.7)  ببالمػػػػع الف سػػػػطبالبة كجػػػػكد سبعسػػػػة و ربربػػػػة كاضػػػػ ة فػػػػ  مج ػػػػة السػػػػععدة

ط بعرفػػكف شػػبئعن  ( مػػف القػػعئمبف بعطوحػػعؿ أبضػػعن %2.7)ط بػػركف ذلػػؾ  فػػ   ػػبف أف  بعطوحػػعؿ
  ف ذلؾ.

 لسياسة التحريرية عمى العمؿ الصحفي في مجمة السعادة:مدل تأثير ا .2
 يذي ذأثُز انسُاسح انرحزَزَح ػهً انؼًم انصحفٍ فٍ يجهح انسؼادج( َىضح 4.13جذول )

 النسبة% التكرار االجابة
 37.9 14 بش،ؿ ،ببر جدان 
 45.9 17 بش،ؿ ،ببر
 13.5 5 بش،ؿ موكسط

 2.7 1   بؿ
 00.0 0   بؿ جدان 
 %100 37 المجمكع

بركف بأف  السععدة القعئمبف بعطوحعؿ ف  مج ةمف %( 45.9) و،شؼ الالوعئج السعبقة أف
(  %37.9السبعسػػة الو ربربػػة وػػؤثر   ػػى العمػػؿ الحػػ ف  فػػ  المج ػػة بشػػ،ؿ ،ببػػر  ببالمػػع بػػرل )

%( بأالهػػع وػػؤثر بشػػ،ؿ موكسػػط  ببالمػػع بؤ،ػػد 13.5جػػدان  فػػ   ػػبف بػػرل ) بأالهػػع وػػؤثر بشػػ،ؿ ،ببػػر
أالهػػع وػػؤثر بشػػ،ؿ   بػػؿ  أمػػع أالهػػع وػػأثر بشػػ،ؿ   بػػؿ جػػدان لػػـ ب وػػؿ أم السػػبة لػػدل %(   ػػى 2.7)

 القعئمبف بعطوحعؿ ف  المج ة.
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محػػددات معينػػة مػػف إدارة المجمػػة عنػػد ممارسػػة العمػػؿ مػػدل تمقػػي القػػائميف باالتصػػاؿ ل .3
 :الصحفي فييا

جهح ػُذ يًارسح انؼًم إدارج انً نًحذداخ يؼُُح يٍ انقائًٍُ تاالذصاليذي ذهقٍ ( َىضح 4.14جذول )

 انصحفٍ فُها

 النسبة% التكرار االجابة
 32.4 12 دائمع 
 45.9 17 ا بعالع 

 21.6 8 او قىط 
 %100 37 المجمكع

بو قػػػكف  السػػػععدةالقػػػعئمبف بعطوحػػػعؿ فػػػ  مج ػػػة مػػػف  %(45.9)أف  و،شػػػؼ الالوػػػعئج السػػػعبقة
  فبمػػػػع بػػػػرل ؿ الحػػػػ ف  فبهػػػػعمػػػػف إدارة المج ػػػػة  الػػػػد ممعرسػػػػة العمػػػػ كوع بمػػػػعت م ػػػػددات أ بعالػػػػعن 

%( مػف القػعئمبف بعطوحػعؿ 21.6( أالهـ بو قػكف دائمػعن م ػددات كوع بمػعت  مػ  وأ،بػد )32.4%)
 .السععدةأالهـ ط بو قكف أم م ددات  الد ممعرسة  م هـ الح ف  ف  مج ة 

 كيفية تمقي القائميف باالتصاؿ لممحددات مف إدارة المجمة: .4
 نهًحذداخ يٍ إدارج انًجهح نقائًٍُ تاالذصالاكُفُح ذهقٍ ( َىضح 4.15جذول )

 النسبة% التكرار االجابة
 16.1 5 م،وكب
 71.0 22 شفكم
 9.7 3 ذاو 
 3.2 1 وعمبـ
 0 0 أخرل

 31 100% المجمكع

بو قػػػػػكف  السػػػػػععدةالقػػػػػعئمبف بعطوحػػػػػعؿ فػػػػػ  مج ػػػػػة مػػػػػف %( 71)أف  وبػػػػػبف الالوػػػػػعئج السػػػػػعبقة
أالهػـ بو قكالهػع بشػ،ؿ م،وػكب  فػ   (%16.1فبمػع أ،ػد )  الم ددات مف إدارة المج ػة بشػ،ؿ شػفكم

  أمػع أخػرل لػـ و ظػى %( بو قكالهػع بشػ،ؿ وعمػبـ3.2%( بو قكالهع بش،ؿ ذاو   ببالمع )9.7 بف )
 .بأم السبة

 
                                                           

 ع ط بسعكم  دد المب كثبف ألف ،ؿ مب كث بم،الا اخوبعر أ،ثر مف اجعبةالمجمك.
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 تأثير نمط ممكية المجمة عمى األداء الميني لمقائميف باالتصاؿ: .12
 تاالذصال ٍٍُُ نهقائًذأثُز ًَظ يهكُح انًجهح ػهً األداء انًه( َىضح 4.16جذول )

 الفقرة ـ
أكافؽ 
أعارض  أعارض محايد أكافؽ بشدة

 المتكسط بشدة
 لحسابيا

 االنحراؼ
 لمعيارما

 الكزف
 الترتيب النسبي%

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

ووبػ  الجهػػة المعل،ػة ل مج ػػة  زبػػعن  1
 سبعسبعن معبالعن.

14 37.8 15 40.5 6 16.2 2 5.4 0 0.0 4.11 0.88 82.2 1 

2 

وػػػػػػػػػػكثر م ،بػػػػػػػػػػة المج ػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػى 
محػػػػػدا بة كمكضػػػػػك بة ابحػػػػػعؿ 
الرسعلة اإل فمبة إلى الجمػعهبر 

 المسوهدفة.

3 8.1 7 18.9 11 29.7 7 18.9 9 24.3 2.68 1.27 53.5 5 

3 
وقػػػـك إدارة المج ػػػة برسػػػـ سبعسػػػة 
و ربربة كبجع هع م زمػة ل قػعئمبف 

 بعطوحعؿ فبهع.
6 16.2 21 56.8 5 13.5 2 5.4 3 8.1 3.68 1.08 73.5 3 

4 

وشػػػػ،ؿ السبعسػػػػة الو ربربػػػػة الوػػػػ  
وفرضػػهع الجهػػة المعل،ػػة ضػػغكطعن 
  ػػػػػػػى القػػػػػػػعئـ بعطوحػػػػػػػعؿ أثالػػػػػػػعن 

 ممعرسة العمؿ الح ف .

3 8.1 9 24.3 9 24.3 10 27.0 6 16.2 2.81 1.22 56.2 4 

5 
الجهػػػػة المعل،ػػػػة ل مج ػػػػة ط وقػػػػـك 
بػػػػػعلوركبج ل  ػػػػػزب الػػػػػذم والومػػػػػ  

 إلبا أك لمحعل ا.
10 27.0 14 37.8 11 29.7 2 5.4 0 0.0 3.86 0.89 77.3 2 

  68.5 0.65 3.43 الدرجة الكمية

م ،بػػػة المج ػػػة   ػػػى األدان المهالػػػ  ل قػػػعئـ ،شػػػفت الالوػػػعئج السػػػعبقة  ػػػكؿ مػػػدل وػػػأثبر المػػػط 
  ػى المروبػة األكلػى بػكزف السػب   ووب  الجهة المعل،ة ل مج ة  زبعن سبعسػبعن معبالػعن    بعز بعطوحعؿ

  ػزب الػذم الجهة المعل،ة ل مج ة ط وقـك بعلوركبج ل  وفهع ف  المروبة الثعالبة أف %(82.2ب غ )
وقػػػـك إدارة المج ػػػة برسػػػـ سبعسػػػة %(  كجػػػعن 77.3بػػػكزف السػػػب  ب ػػػغ ) والومػػػ  إلبػػػا أك لمحػػػعل ا
%(  73.5ف  المروبة الثعلثػة كبػكزف السػب  ب ػغ ) ئمبف بعطوحعؿ فبهعو ربربة كبجع هع م زمة ل قع

وحػعؿ أثالػعن السبعسة الو ربربػة الوػ  وفرضػهع الجهػة المعل،ػة ضػغكطعن   ػى القػعئـ بعط وش،ؿببالمع 
وػػكثر م ،بػػة %(  كا وػػؿ 56.2فػػ  المروبػػة الرابعػػة كبػػكزف السػػب  ب ػػغ ) ممعرسػػة العمػػؿ الحػػ ف 

  ػػػى  المج ػػػة   ػػػى محػػػدا بة كمكضػػػك بة ابحػػػعؿ الرسػػػعلة اإل فمبػػػة إلػػػى الجمػػػعهبر المسػػػوهدفة
 %(.53.5زف السب  ب غ )المروبة األخبرة كبك 
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 المبحث الثالث
 سعادةبالمشاكؿ كالعقبات التي تكاجو مجمة ال الخاصة النتائج

 :سعادةدرجة تقييـ القائميف باالتصاؿ لمقدرات كاالمكانيات الفنية لدل مجمة ال .1
 سؼادجيجهح ان ذقُُى انقائًٍُ تاالذصال نذرجح قذراخ وإيكاَُاخ( َىضح 4.17جذول )

 النسبة% رالتكرا االجابة
 13.5 5 مموعزة جدا
 40.5 15 مموعزة
 43.2 16 موكسطة
 2.7 1 ضعبفة

 00.0 0 ضعبفة جدان 
 %100 37 المجمكع

بػأف  السػععدةالقػعئمبف بعطوحػعؿ فػ  مج ػة مػف  (%43.2) السػعبقة ا والػععوببف مف الالوػعئج 
أف القػػػػػػدرات  (%40.5)   ببالمػػػػػػع أ،ػػػػػػدموكسػػػػػػطة  السػػػػػػععدةالقػػػػػػدرات كاطم،عالبػػػػػػعت الفالبػػػػػػة لمج ػػػػػػة 

 (%2.7(  بركالهع مموعزة جدان  أمع )%13.5) ف   بفمموعزة   السععدةكاإلم،عالبعت الفالبة لمج ة 
 .  ف   بف ط برم أم مف الععم بف أالهع ضعبفة جدان بركالهع ضعبفةمالهـ 
 :مجمة السعادةأبرز المشكالت التي تكاجو القائميف باالتصاؿ أثناء ممارسة العمؿ في  .2

 يجهح انسؼادجأثُاء يًارسح انؼًم فٍ  انقائًٍُ تاالذصال( َىضح أتزس انًشكالخ انرٍ ذىاجه 4.18جذول )

 النسبة% التكرار االجابة
 18.0 23 غبعب ال كافز المعدبة كالمعالكبة

 10.9 14  دـ وكافر ضمعف اجومع   مقعبؿ العمؿ ف  المج ة
 10.2 13 ،ثرة أ بعن العمؿ الم، ؼ بهع مف  بؿ إدارة المج ة
 8.6 11 اسومراربة االقطعع الوبعر ال،هربعئ  كضعؼ اإلالورالت

 8.6 11  دـ اطهومعـ بقران المج ة
 7.8 10 حرامة السبعسة الو ربربة

 7.8 10  دـ القدرة   ى الشر الوفعحبؿ  كؿ بعض القضعبع المجومعبة ال سعسة
 7.8 10 إجمعل  المحعربؼ بفكؽ الععئد المعل  ل مج ة

 6.3 8 ارة المج ة بآلبة العمؿ داخؿ المؤسسةودخفت إد
 5.5 7 أخرل

 4.7 6   ة الدكرات الودربببة الو  وسعهـ ف  وطكبر أدائ  ف  المج ة
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 النسبة% التكرار االجابة
 3.9 5 الومببز الكظبف   سب اطالومعن ال زب 

 128 100% المجمكع

ف بػػركف بػػأ سػػععدةمػػف القػػعئمبف بعطوحػػعؿ فػػ  مج ػػة ال (%18)أف  ،شػػفت الالوػػعئج السػػعبقة
الو  وكاجههـ أثالعن ممعرسة العمػؿ  كالعقبعت المش،فتمف أبرز  غبعب ال كافز المعدبة كالمعالكبة

 ػدـ وػكافر ضػمعف اجومػع   مقعبػؿ العمػؿ فػ  المج ػة  % بػركف 10.9  ببالمػع ف  مج ػة السػععدة
اسومراربة االقطعع الوبعر % بركف 8.6ك،ثرة أ بعن العمؿ مف  بؿ إدارة المج ة  % بركف 10.2ك

حػرامة % بػركف 7.8ك دـ اطهومعـ بقران المج ة  % بركف 8.6ال،هربعئ  كضعؼ اإلالورالت  ك
 ػػدـ القػػدرة   ػػى الشػػر الوفعحػػبؿ  ػػكؿ بعػػض القضػػعبع المجومعبػػة % 7.8السبعسػػة الو ربربػػة  ك

% بػػركف 6.3كإجمػػعل  المحػػعربؼ بفػػكؽ الععئػػد المػػعل  ل مج ػػة  % بػػركف بػػأف 7.8كال سعسػػة  
% 4.7% بػػػركف مشػػػ،فت أخػػػرل  ك5.5بآلبػػػة العمػػػؿ داخػػػؿ المؤسسػػػة  ك وػػػدخفت إدارة المج ػػػة

% بػركف 3.9فػ   ػبف أف   ة الدكرات الودربببة الو  وسعهـ ف  وطكبر األدان ف  المج ة  بركف 
 الومببز الكظبف   سب اطالومعن ال زب .

 مف كجية نظر القائميف باالتصاؿ: سعادةالتي تؤخذ عمى مجمة ال سمبياتأبرز ال .3
 يٍ وجهح َظز انقائًٍُ تاالذصالسؼادج يجهح انانرٍ ذؤخذ ػهً  سهثُاخأتزس ان( َىضح 4.19)جذول 

 النسبة% التكرار االجابة
 29.7 19 ضعؼ اإلم،عالبعت المعدبة كالفالبة

 20.3 13  دـ اطالوظعـ ف  الحدكر
 17.2 11  دـ السع  لوطكبر ال،كادر كالععم بف ف  المج ة

 14.1 9 موخححة  ة ال،كادر المهالبة ال
 7.8 5 الو بز كضعؼ المحدا بة
 6.3 4  دـ ثبعت األر،عف كالزكابع

 3.1 2 وبكبب الحف عت ط برا   الثبعت الوعـ ف  دكربة الحدكر
 1.6 1 أخرل
 64 100% المجمكع

                                                           

المجمكع ط بسعكم  دد المب كثبف ألف ،ؿ مب كث بم،الا اخوبعر أ،ثر مف اجعبة.
المجمكع ط بسعكم  دد المب كثبف ألف ،ؿ مب كث بم،الا اخوبعر أ،ثر مف اجعبة.
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ف أبػػركف بػػ السػػععدة القػػعئمبف بعطوحػػعؿ فػػ  مج ػػةمػػف  (%29.7) أف وشػػبر الالوػػعئج السػػعبقة
المآخػػػػذ الوػػػػ  وؤخػػػػذ   ػػػػى مج ػػػػة السػػػػععدة  ببالمػػػػع أبػػػػرز عت المعدبػػػػة كالفالبػػػػة مػػػػف ضػػػػعؼ اطم،عالبػػػػ

السػع  لوطػػكبر  ـبػػركف  ػد (%17.2( بػركف  ػدـ اطالوظػعـ فػػ  الحػدكر   فػ   ػبف )20.3%)
  ػػػة ال،ػػػكادر المهالبػػػة الموخححػػػة  أمػػػع  بػػػركف (%14.1ببالمػػػع )ال،ػػػكادر كالعػػػعم بف فػػػ  المج ػػػة  

ركف  ػػػػدـ ثبػػػػعت األر،ػػػػعف بػػػػ (%6.3بة  فػػػػ   ػػػػبف )( بػػػػركف الو بػػػػز كضػػػػعؼ المحػػػػدا 7.8%)
بػركف وبكبػب الحػف عت ط برا ػ  الثبػعت الوػعـ فػ  دكربػة الحػدكر  فػ   (%3.1كالزكابع  ببالمع )

 مآخذ أخرل   ى المج ة.هالعؾ بركف  (%1.6) بف 

 المبحث الرابع
 سعادةبالحمكؿ كالمقترحات لتطكير مجمة ال الخاصة النتائج

 :مجمة السعادةباالتصاؿ في  أىـ احتياجات القائميف .1
 يجهح انسؼادجتاالذصال فٍ  ٍُأهى احرُاجاخ انقائً( َىضح 4.20جذول )

 النسبة% التكرار االجابة
 35.7 30 مالا ال كافز المعلبة كالمعالكبة ل قعئمبف بعطوحعؿ ف  المج ة
 23.8 20 و سبف س ـ األجكر المعلبة ل قعئمبف بعطوحعؿ ف  المج ة

 13.1 11 ك بة كالمهالبة ف  المج ةوعزبز المكض
 11.9 10 مالا مسع عت أ،بر مف ال ربة ل قعئمبف بعطوحعؿ ف  المج ة

 دـ ودخؿ معل،  المؤسسة ف   مؿ الم رربف كالمخرجبف كمال هـ 
 المسع ة ال،عفبة لإلبداع

9 10.7 

 4.8 4 أخرل

 84 100% المجمكع

ة كالمعالكبػة ل قػعئمبف بعطوحػعؿ  هػ  مػف أبػرز لبػمػالا ال ػكافز المع أف وشبر الالوعئج السػعبقة
و سػبف و وهػع   (%35.7 بػث جػعنت فػ  المروبػة األكلػى بالسػبة ) السععدةاط وبعجعت ف  مج ة 

 عزت   ى المروبة   ك (%23.8ف  المروبة الثعالبة بالسبة ) س ـ األجكر المعلبة ل قعئمبف بعطوحعؿ
مػالا مسػع عت (  ف   ػبف جػعنت %13.1السبة )ب وعزبز المكضك بة كالمهالبة ف  المج ةالثعلثة 

ببالمع  ؿ فػ  المروبػة   ك (%11.9ف  المروبة الرابعة بالسبة ) أ،بر مف ال ربة ل قعئمبف بعطوحعؿ

                                                           

كث بم،الا اخوبعر أ،ثر مف اجعبة.المجمكع ط بسعكم  دد المب كثبف ألف ،ؿ مب 
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 ػػدـ وػػدخؿ مػػعل،  المؤسسػػة فػػ   مػػؿ الم ػػرربف كالمخػػرجبف كمػػال هـ المسػػع ة ال،عفبػػة الخعمسػػة 
 %(.4.8عجعت أخرل كبالسبة )كجعن ف  المروبة األخبرة ا وب  (%10.7بالسبة ) لإلبداع

 :مجمة السعادةفي  لتطكير قدراتيـ باالتصاؿ يفالقائممقترحات  .2
 يجهح انسؼادجفٍ  هىرطىَز قذراذن تاالذصالٍُ يقرزحاخ انقائً( َىضح 4.21جذول )

 النسبة% التكرار االجابة
 17.9 19 مالا الععم بف ال كافز المعدبة كالمعالكبة بش،ؿ مسومر

 17.0 18 ة لوطكبر أدان ك درات الععم بف قد دكرات موخحح
وعزبز فرص اطبوععث الخعرج  كوبعدؿ الخبرات م  اإل فمببف ف  

 الخعرج
17 16.0 

 14.2 15 و سبف س ـ أجكر الععم بف ف  المج ة
 13.2 14 كجكد سبعسة و ربربة مرالة وسع د الععم بف ف   ربة إبدان الرأم

 10.4 11 ات ك ؿ المش،فتمشعر،ة الععم بف ف  اوخعذ القرار 
 8.5 9 مالا مسع عت أ،بر مف ال ربة ل ععم بف ف  المج ة

 2.8 3 أخرل
 106 100% المجمكع

 مػالا العػعم بف ال ػكافز المعدبػة كالمعالكبػة بشػ،ؿ مسػومر ػف ا ػوفؿ  السػعبقةالالوعئج  ،شفت
كبالسػػػبة  السػػػععدة فػػػ  مج ػػػةبعطوحػػػعؿ  بفلوطػػػكبر  ػػػدرات القػػػعئم فػػػ  المقور ػػػعت المروبػػػة األكلػػػى 

 قػػػػد دكرات موخححػػػػة لوطػػػػكبر أدان ك ػػػػدرات كوفهػػػػع فػػػػ  المروبػػػػة الثعالبػػػػة مقوػػػػرح   (17.9%)
وعزبز فرص اطبوعػعث الخػعرج  كوبػعدؿ الخبػرات مػ  ببالمع جعن مقورح   (%17) كبالسبة الععم بف

ر و سػػػبف سػػػ ـ أجػػػك كا وػػػؿ مقوػػػرح   (%16فػػػ  المروبػػػة الثعلثػػػة كبالسػػػبة ) اإل فمبػػػبف فػػػ  الخػػػعرج
كجػكد سبعسػة و ربربػة مرالػة كوػفه مقوػرح   %(14.2المروبة الرابعة كبالسػبة ) الععم بف ف  المج ة

(  فػػ   ػػبف جػػعن %13.2فػػ  المروبػػة الخعمسػػة كبالسػػبة ) وسػػع د العػػعم بف فػػ   ربػػة إبػػدان الػػرأم
فػػػػ  المروبػػػػة السعدسػػػػة كبالسػػػػبة  مشػػػػعر،ة العػػػػعم بف فػػػػ  اوخػػػػعذ القػػػػرارات ك ػػػػؿ المشػػػػ،فتمقوػػػػرح 

مػػػالا مسػػػع عت أ،بػػػر مػػػف ال ربػػػة ل عػػػعم بف فػػػ    كا وػػػؿ فػػػ  المروبػػػة السػػػعبعة مقوػػػرح (10.4%)
 .(%2.8كف   بف جعنت مقور عت أخرل ف  المروبة األخبرة كبالسبة ) ػ (%5كبالسبة ) المج ة

                                                           

المجمكع ط بسعكم  دد المب كثبف ألف ،ؿ مب كث بم،الا اخوبعر أ،ثر مف اجعبة.
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 :لتطكير مجمة السعادة الفمسطينيةأىـ مقترحات القائميف باالتصاؿ  .3
 نرطىَز يجهح انسؼادج انفهسطُُُح ذصالانقائًٍُ تاالأهى يقرزحاخ ( َىضح 4.22جذول )

 النسبة% التكرار االجابة
 20.5 24 والشبط مك   المج ة اإلل،وركال  كوطكبره
خراج المج ة  16.2 19 الوطكبر ف  مضعمبف كا 

 15.4 18 و سبف كوطكبر القدرات كاإلم،عالبعت الفالبة
 15.4 18  قد دكرات ودربببة موخححة لوطكبر أدان الععم بف ف  المج ة

 10.3 12 إجران وعدبفت مسومرة   ى خطط كسبعسعت المج ة
 9.4 11 وكخ  المكضك بة كالمحدا بة ف  الشر المضعمبف اإل فمبة بعلمج ة

 8.5 10 إوع ة الفرحة ل ربة الوعببر  ف الرأم
 4.3 5 أخرل
 117 100% المجمكع

ا ور كا والشبط مك   المج ة  عؿالقعئمبف بعطوحمف  (%20.5)أف  السعبقةوببف مف الالوعئج 
وطػػػكبر فػػػ  ال( مػػػالهـ %16.2) ا وػػػرح اإلل،وركالػػػ  كوطػػػكبره كذلػػػؾ لوطػػػكبر مج ػػػة السػػػععدة  ببالمػػػع

خػػراج المج ػػة  فػػ   ػػبف ) بر ا ور ػػكا و سػػبف كوطػػك  ( مػػف القػػعئمبف بعطوحػػعؿ%15.4مضػػعمبف كا 
وطػكبر ببػة موخححػة لا ور كا  قػد دكرات ودرب ( مالهـ%15.4القدرات كاإلم،عالبعت الفالبة  أمع )

إجػران وعػدبفت مسػومرة   ػى خطػط كسبعسػعت ( %10.3أدان الععم بف ف  المج ة  ببالمع ا وػرح )
ا ور ػػػكا وػػػكخ  المكضػػػك بة كالمحػػػدا بة فػػػ  الشػػػر المضػػػعمبف اإل فمبػػػة  (%9.4أمػػػع )المج ػػػة  
( %4.3)بػرل إوع ة الفرحة ل ربة الوعببر  ف الرأم  ف   بف %( 8.5ببالمع ا ورح )بعلمج ة  ك 

 ا ورا عت أخرل. مالهـ

 

 

 

 

 

                                                           

المجمكع ط بسعكم  دد المب كثبف ألف ،ؿ مب كث بم،الا اخوبعر أ،ثر مف اجعبة.
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 الفصؿ الخامس
 مناقشة نتائج الدراسة كالتكصيات
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 الفصؿ الخامس
 كالتكصيات مناقشة نتائج الدراسة

 تمييد:
 ػػػػددت البع ثػػػػة مشػػػػ، ة الدراسػػػػة فػػػػ  رحػػػػد كا ػػػػ  مج ػػػػة السػػػػععدة الف سػػػػطبالبة مػػػػف  بػػػػث 

عبع كالمكضػػك عت الوػػ  وهػػوـ بهػػع  كمػػدل اهومػػعـ المضػػمكف كالشػػ،ؿ  كالوعػػرؼ   ػػى طببعػػة القضػػ
بسػػمعت م وػػكل كشػػ،ؿ القضػػعبع كالمكضػػك عت الوػػ  والعكلوهػػع  كال،شػػؼ  ػػف أدان  مج ػػة السػػععدة

كمكا ؼ القعئمبف بعطوحعؿ ف  هذه المج ة   كالعكامؿ الو  أثرت ف  وش،بؿ السبعسعت الو ربربة 
لقحػػػكر المخو فػػػة فبهػػػع مػػػف كجهػػػة الظػػػر الموبعػػػة فبهػػػع  كالك ػػػكؼ   ػػػى مبػػػزات المج ػػػة كمػػػكاطف ا

القعئمبف بعطوحعؿ  كالوعػرؼ   ػى المعبقػعت الوػ  وكاجػا القػعئمبف بعطوحػعؿ ل كحػكؿ إلػى   ػكؿ 
 مقور ة.

،مػػع  ػػددت البع ثػػة أهػػداؼ الدراسػػة الو  ب بػػة كالمبداالبػػة كالوسػػعؤطت الوػػ  وسػػعى لإلجعبػػة 
ن كذلػؾ سػعبعن ل كحػكؿ إلػى الوػعئج  الهع  كاسػوخدمت أداوػ  و  بػؿ المضػمكف كحػ بفة اطسوقحػع

وسػع د فػ  وطػكبر كا ػ  مج ػة السػععدة الف سػطبالبة مضػمكالعن كشػ،فن  ك،ػذلؾ وطػكبر أدان القػعئمبف 
 بعطوحعؿ كمكا فهـ  بعلهع.

كف  هذا الفحؿ سبوـ مالع شة الوعئج الدراسة الو  ب بة الخعحة بو  بؿ المضمكف كالمبداالبة 
ع  كوقػػدبـ الوكحػػبعت مػػف أجػػؿ وقػػكبـ كا ػػ  مج ػػة السػػععدة الخعحػػة بحػػ بفة اطسوقحػػعن كوفسػػبره

 ثفثة مبع ث:الف سطبالبة مضمكالعن كش،فن   بث وـ وقسبـ الفحؿ الخعمس إلى 
 مالع شة الوعئج و  بؿ المضمكف. المبحث األكؿ:
 مالع شة الوعئج الدراسة المبداالبة.  المبحث الثاني:
 الوكحبعت.خفحة الوعئج الدراسة ك  المبحث الثالث:
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 المبحث األكؿ
 مناقشة نتائج تحميؿ المضمكف

بسعى هذا المب ث إلى مالع شة الوعئج و  بػؿ المضػمكف  كوػـ وقسػبـ المب ػث إلػى مط بػبف  
 بػػث بوالػػعكؿ المط ػػب األكؿ الوػػعئج الدراسػػة الو  ب بػػة الخعحػػة بعلسػػمعت الععمػػة لم وػػكل القضػػعبع 

ال  بوضػػمف الوػػعئج الدراسػػة الو  ب بػػة   أمػػع المط ػػب الثػػعمج ػػة السػػععدةكالمكضػػك عت المالشػػكرة فػػ  
 .مج ة السععدةالخعص بعلسمعت الععمة لش،ؿ القضعبع كالمكضك عت المالشكرة ف  

المطمب األكؿ: نتائج الدراسة التحميمية الخاصػة بالسػمات العامػة لمحتػكل القضػايا 
 :مجمة السعادةكالمكضكعات المنشكرة في 

 ور،ػزطببعػة القضػعبع الوػ  لو  ب بػة الخعحػة ببوطرؽ هػذا المط ػب لمالع شػة الوػعئج الدراسػة ا
الوػ  ا ومػدت المحػعدر اإل فمبػة هػع  ك المكضك عت الوػ  و ظػى بعهومعم  ك مج ة السععدة  بهع 

األسعلبب الموبعة فػ  ر،زت   بهع  الد والعكلهع ل قضعبع المالشكرة  ك المحعدر األكلبة الو    بهع  ك 
 .مج ة السععدة مكضك عت المطرك ة بالجغراف  ل الطعؽ الوغطبةهع ل مكضك عت المخو فة  ك والعكل

بالقضػايا  مجمػة السػعادةأكالن: مناقشة نتائج الدراسة التحميمية الخاصة بترتيب أكلكيات اىتمػاـ 
 المنشكرة:

وشػػػػبر ببعالػػػػعت الدراسػػػػة الو  ب بػػػػة إلػػػػى أف "القضػػػػعبع اطجومع بػػػػة"  ظبػػػػت بعلمروبػػػػة األكلػػػػى 
( %25.8(  مقعبػؿ )%27بع المالشػكرة فبهػع كجػعنت بالسػبة )بعلالسبة ل قضع مج ة السععدةطهومعـ 

بعلمكضػػػك عت  مج ػػػة السػػػععدةوع،ػػػس مػػػدل اهومػػػعـ  جػػػدان  "ل قضػػػعبع األسػػػربة" كهػػػ  السػػػب موقعربػػػة
كبروبط ذلؾ بالظربػة وروبػب األكلكبػعت الوػ  "وفوػرض أف كاألسربة   المروبطة بعلقضعبع اطجومع بة

لمكضػػك عت كالقضػػعبع الوػػ  وقػػ  فػػ  المجومػػ   إالمػػع كسػػعئؿ اإل ػػفـ ط وسػػوطب  أف وقػػٌدـ جمبػػ  ا
بثبػر هػذه ك بخوعر القعئمكف   ى هذه الكسعئؿ بعػض المكضػك عت الوػ  بػوـ الور،بػز   بهػع بشػدة  

هػػذه  شػػ،ؿ  كبعلوػػعل  وكبػػدر،كالهع كبق قػػكف بشػػأالهع بف،ػػركف فبهػػع  كبجع هػػـ الالػػعس وػػدربجبعن  اهومػػعـ
 .(1)"مف و ؾ الو  وطر هع كسعئؿ اإل فـأهمبة أ،بر السببعن لدل الجمعهبر المكضك عت 

ل عدبػػد مػػف  مج ػػة السػػععدةكوعػػزك البع ثػػة أسػػبعب بػػركز القضػػعبع اطجومع بػػة كاألسػػربة فػػ  
مػػف  عجػػة المجومػػ  الف سػػطبال  لحػػ عفة أسػػربة االط قػػت  األمػػكر أهمهػػع: أف ف،ػػرة إالشػػعن المج ػػة

د المج ػػػة اطجومع بػػػة   ،مػػػع أالهػػػع وعػػػألسػػػرة بشػػػ،ؿ  ػػػعـ كالمػػػرأة بشػػػ،ؿ خػػػعصموخححػػػة وهػػػوـ بع
                                                           

 (.292-288م،عكم كالسبد  اطوحعؿ كالظربعوا المععحرة )ص ص ((1
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 مخو ػػؼ القضػػعبع اطجومع بػػة كاألسػػربة ضػػعمبالهعووالػػعكؿ فػػ  م كاألسػػربة األكلػػى فػػ  ف سػػطبف الوػػ 
  ػى وحػ با المفػعهبـ كالسػ ك،بعت داخػؿ كغبرهع مف القضػعبع  كأالهػع هػدفت مالػذ وأسبسػهع العمػؿ 

 أفرادهع.لجمب   دكر وثقبف  ممعرسةاألسرة ك 
 و،ػكف أف هػك أسعسػ  بهػدؼ" السػععدة" االط قػتؼ: "كبؤ،د ذلػؾ الحػ ف  محػطفى الحػكا

 اإلسػػػفمبة القػػػبـ كوالشػػػر كالرجػػػؿ  كالطفػػػؿ بػػػعلمرأة وعوالػػػ  كشػػػعم ة م وزمػػػة اجومع بػػػة أسػػػربة مج ػػػة
 المجومػػػ  كوقعلبػػػد  ػػػعدات  ػػػف الخػػػركج  ػػػعطت بعػػػض كوقػػػٌكـ الف سػػػطبال   الوػػػراث   ػػػى كو ػػػعفظ

 .(1)"سفمبةاإل الشربعة مبعدئ كفؽ الم عفظ الف سطبال 
ـ( الوػػػ  جػػػعن فبهػػػع "أف 2008كفػػػ  هػػػذا الحػػػدد ووفػػػؽ هػػػذه الالوبجػػػة مػػػ  دراسػػػة ) بػػػكبال  

المضػػمكف اطجومػػع    حػػؿ   ػػى أ  ػػى مروبػػة فػػ  مجػػعؿ المضػػمكف الوربػػكم فػػ  مج ػػة كسػػعـ 
ـ(" الوػ  جػعنت فبهػع المع كمػعت اطجومع بػة 2004كم  دراسػة )أبػك سػالا   (2)"(%20.1)بالسبة 

ـ( "الوػ  2011دراسػة )الجبػكرم ف   بف وخو ؼ مػ   .(3)بة الثعالبة" ف الععلـ الخعرج  ف  المرو
جػػعنت فبهػػع المكضػػك عت اطجومع بػػة فػػ  المروبػػة الثعلثػػة مػػف إجمػػعل  المكضػػك عت المالشػػكرة فػػ  

 .(4)مج ة مج و "
" كارب الهجرة .. المػكت ل كحػكؿ ألرض األ ػفـ: الهجػرة إلػى  كمف أمثمة القضايا االجتماعية:

 .(5)م  المكت ألجؿ  بعة"المجهكؿ  راؾ 
" األبالػعن ضػ عبع خففػعت الكالػدبف: اسػوقطعب األبالػعن لحػعلا أ ػد  كمف أمثمة القضػايا األسػرية:
 . (6)الكالدبف معر،ة خعسرة ل فربقبف"

( %13.3ثـ جعنت فػ  المروبػة الثعلثػة "القضػعبع الثقعفبػة" بفػعرؽ   بػؿ  بػث ا و ػت السػبة )
بعلقضػعبع الثقعفبػة   بػث ،ػعف لهػع دكر ،ببػر  مج ة السععدةـ كه  السبة مروفعة وع،س مدل اهومع

                                                           

 19) الطكاشػػ   مهػػع   عب ػػا: كالالشػػر  ل حػػ عفة الجبػػؿ م،وػػب كمػػدبر الحػػ ف  الم  ػػؿ الحػػكاؼ  محػػطفى ((1
 .حبع عن  11:00 السع ة  (ـ2017 معرس

  بكبال   المضعمبف الوربكبة ف  مجفت األطفعؿ األردالبة: دراسة و  بؿ م وكل لمج   كسعـ ك عوـ. ((2
  كمعت  ف الععلـ الخعرج .أبك سالا  دكر مجفت األطفعؿ المحربة ف  إمداد الطفؿ بمع ((3
ـ: مج ػة مج وػ  االمكذجػعن ل فوػرة مػف 2003الجبكرم  أش،عؿ كمضعمبف ح عفة األطفعؿ ف  العراؽ بعد  عـ  ((4

2008 – 2009. 
 المػػكت مػػ   ػػراؾ المجهػػكؿ إلػػى الهجػػرة: األ ػػفـ ألرض ل كحػػكؿ المػػكت..  الهجػػرة  ػػكاربمج ػػة السػػععدة   ((5

 (.10ص)  بعة ألجؿ
 خعسػػػرة معر،ػػػة الكالػػػدبف أ ػػػد لحػػػعلا األبالػػػعن اسػػػوقطعب: الكالػػػدبف خففػػػعت ضػػػ عبع سػػػععدة  األبالػػػعنمج ػػػة ال ((6

 .(10صل فربقبف )
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  48فػػػ  الوعربػػػؼ بعلمػػػدف كالقػػػرل الف سػػػطبالبة الوػػػ  سػػػ بت مػػػف اط ػػػوفؿ اإلسػػػرائب   بعػػػد هجػػػرة 
كوسػػػػ بط الضػػػػكن   ػػػػػى إبػػػػداع الشػػػػػبعب الف سػػػػطبال   كوشػػػػمؿ هػػػػػذه القضػػػػعبع )مكضػػػػػك عت األدب 

غبرهػع (  كط ظػت البع ثػة مػف خػفؿ الو  بػؿ كاإلبداع  كمكضك عت المدف كالقرم الف سطبالبة  ك 
أف هػػذه المكضػػك عت جػػعنت ضػػمف زكابػػع كأبػػكاب ثعبوػػة  هػػدفت إلػػى الوك بػػة فػػ  شػػوى المجػػفت 

 الثقعفبة.
 .(1)"أمبر كمؤمف حكوعف  ززا حمكد كالحر الغزببف" كمف أمثمة القضايا الثقافية:

(  كهػذا %8.8الرابعػة بالسػبة ) ا و ت "القضعبع الو  ووع ؽ بعلمكضك عت الالسعئبة" المروبػة
بعلقضػػػعبع الالسػػػعئبة كذلػػػؾ مػػػف خػػػفؿ الور،بػػػز   ػػػى الجمػػػعؿ  مج ػػػة السػػػععدةبع،ػػػس مػػػدل اهومػػػعـ 

كالمكضػػة كشػػئكف الطػػبخ كدب،ػػكرات المالػػزؿ  كالوػػ  جػػعنت ضػػمف زكابػػع كأبػػكاب ثعبوػػة مثػػؿ )أزبػػعن 
  كان  جمعلؾ أمعالة  أمكمة  لؾ االًت  المبطخ  ح ة األسرة كغبرهع(.

أم اهومػػػعـ  مج ػػػة السػػػععدةـ( " الوػػػ  لػػػـ وعطػػػ  فبهػػػع 2013 ػػػؼ مػػػ  دراسػػػة )وربػػػعف كوخو
 .(2)"بعلقضعبع الوق بدبة ل مرأة طكؿ فورة الو  بؿ

(  كهػػذا %7.9مكضػػك عت "القضػػعبع الحػػ بة" فجػػعنت فػػ  المروبػػة الخعمسػػة كبالسػػبة )أمػػع 
مػػف خػػفؿ وقػػدبـ    بػػعلور،بز   ػػى حػػ ة األسػػرةمج ػػة السػػععدةبع،ػػس اهومعمػػعن كاضػػ عن مػػف  بػػؿ 

الوك بػػة كالوثقبػػؼ لػػبعض السػػ ك،بعت الحػػ بة الخعطئػػة  كوسػػ بط الضػػكن   ػػى األمػػراض كأسػػبعبهع 
كآثعرهػػع كوقػػدبـ طػػرؽ  فجهػػع  كو وهػػع مكضػػك عت" القضػػعبع الدبالبػػة" كجػػعت فػػ  المروبػػة السعدسػػة 

الدبالبػػة بهػػع مػػف خػػفؿ الور،بػػز   ػػى الفوػػعكم  مج ػػة السػػععدة%(  هػػذا بع،ػػس اهومػػعـ 7.4بالسػػبة )
 األسربة كوقدبـ الحعئا كارشعدات وك كبة أسربة إضعفة إلى القحص كالمالعسبعت الدبالبة.

ـ( "وشػػعر،ت المكضػػك عت الحػػ بة كالدبالبػػػة 2009كووفػػؽ هػػذه الالوبجػػة مػػ  دراسػػة )مهالػػع 
%(  بث اهومت المج ة بعلمكضك عت الح بة الخعحة بعلمرأة مثؿ: مرض الثع بػة 5.6بالسبة )

بػػبف اطالػػعث كالعف ػػة بػػبف الػػكزف كالعقػػـ كاطجهػػعض  ،مػػع  رحػػت   ػػى مععلجػػة كالوشػػعر الزائػػد 
 .(3)مكضك عت دبالبة مثؿ:  عفظعت القرآف كال جعب ك قكؽ المرأة ف  اإلسفـ"

(  كه  السبة %7أمع مكضك عت "القضعبع السبعسبة" كالو  ا و ت المروبة السعبعة بالسبة )
عؼ اهومػػعـ المج ػػة بعلقضػػعبع السبعسػػبة كذلػػؾ لمػػع ضػػ ضػػئب ة مقعرالػػة ببػػع   القضػػعبع  كهػػذا بع،ػػس

                                                           

 (.17ص) أمبر كمؤمف حكوعف  ززا حمكد كالحر الغزببف مج ة السععدة  ((1
خو فػة: دراسػة وربعف  الح ؼ الالسعئبة كدكرهع ف  وروبب أكلكبعت اهومعـ المرأة الف سطبالبة ال ك  ضػعبعهع الم ((2

 (.16 علة لمج ة الغبدان ك رائهع )ص
 (.233مهالع  أطر وقدبـ حكرة المرأة ف  الح عفة الف سطبالبة)ص ((3
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وععرؼ   بهع بأالهع مج ة اجومع بة أسربة شعم ة  كووفػؽ هػذه الالوبجػة مػ  مػع وكحػ ت إلػى دراسػة 
ـ( " حػػػػ ت  ضػػػػبة المشػػػػعر،ة السبعسػػػػبة كالمكضػػػػك عت المروبطػػػػة بهػػػػع كالمشػػػػعر،ة 2009)مهالػػػػع 

 .(1)%("9الالضعلبة ل مرأة كجعنت بالسبة )
ـ( فػػ  وروبػػب القضػػعبع فػػ  المج ػػة 2001ج السػػعبقة مػػ  دراسػػة )الطراببشػػ  كوخو ػػؼ الالوػػعئ

كالو  وكح ت إلى " أف المكضك عت الدبالبة بمج ة  فن الدبف جعنت ف  المروبػة األكلػى بالسػبة 
%(  ثـ السبعسبة ف  المروبة الثعلثة 12.6%(  وفهع المكضك عت األدببة كالفالبة بالسبة )28.1)

ـ( "الو  ا و ت فبهع المكضػك عت 2004كدراسة ) بد العزبز   (2)لخعمسة"كالح بة ف  المروبة ا
 .(3)%( "9.5%(  كالسبعسبة ف  المروبة الرابعة بالسبة )13.6الدبالبة المروبة الثعالبة بالسبة )

"محػػػممة أزبػػػعن ف سػػػطبالبة ومػػػزج  كمػػػف أمثمػػػة القضػػػايا التػػػي تتعمػػػؽ بالمكضػػػكعات النسػػػائية:
 .(4)علة المعض "الوحعمبـ ال دبثة بعرا ة كأح
 . (5)"لسععت الال ؿ وشف  مف أمراض  جز الطب  الهع" كمف أمثمة القضايا الصحية:
 .(6)"هبة جمعهبربة ،بؼ والحر رسكلؾ؟ لالحرة المحطفى"  كمف أمثمة القضايا الدينية:

 . (7)"الف سطبالبكف ب و كف إسرائبؿ كالبهكد هـ الض عبع"ا السياسية: كمف أمثمة القضاي
مج ػػػػة راسػػػة الو  ب بػػػة ضػػػعؼ اطهومػػػعـ بعلقضػػػعبع "اط وحػػػعدبة كاألخػػػرل" فػػػ  ك،شػػػفت الد

كهػ  السػبة ضػئب ة  (%2.8   بث جػعنت "القضػعبع اط وحػعدبة" بعلمروبػة الثعمالػة بالسػبة )السععدة
بعلقضػػعبع اطجومع بػػة كاألسػػربة  مج ػػة السػػععدةجػػدان مػػف إجمػػعل  القضػػعبع المطرك ػػة الظػػران طهومػػعـ 

 كغبرهع.  اط وحعدبةر  ف كا  طعئهع أهمبة أ،ب
ضػػػعؼ اطهومػػػعـ "بعلقضػػػعبع اط وحػػػعدبة" ،كالهػػػع مػػػف القضػػػعبع  مج ػػػة السػػػععدةكبؤخػػػذ   ػػػى 

األسعسػػبة ذات الحػػ ة بعل بػػعة المعبشػػبة لألسػػرة الف سػػطبالبة الوػػ  وعػػعال  مػػف فقػػر كبطعلػػة الوبجػػة 
بة فبهػع. كووفػؽ   ى العف عت األسربة كاطجومع  أكضعع ا وحعدبة حعبة كالو   د وعكد بعلس ب

ـ( " الوػػػػ  جػػػعنت فبهػػػػع المكضػػػػك عت 2008الوػػػعئج الدراسػػػػة السػػػعبقة مػػػػ  الوػػػعئج دراسػػػػة )البمػػػعال  
                                                           

 (.233مهالع  أطر وقدبـ حكرة المرأة ف  الح عفة الف سطبالبة)ص ((1
 الطراببش   مجفت األطفعؿ كدكرهع ف  د ـ ال قكؽ اطوحعلبة ل طفؿ المحرم. ((2
ز   ف ػػػة الوعػػرض لمجػػػفت األطفػػػعؿ   ػػى وروبػػػب أكلكبػػػعت القضػػعبع الحػػػ بة ل طفػػػؿ المحػػػرم:  بػػد العزبػػػ ((3

 دراسة و  ب بة كمبداالبة.
 (.40صمحممة أزبعن ف سطبالبة ومزج الوحعمبـ ال دبثة بعرا ة كأحعلة المعض  )مج ة السععدة   ((4
 .(22ص)مج ة السععدة  لسععت الال ؿ وشف  مف أمراض  جز الطب  الهع  ((5
 .(26ص)هبة جمعهبربة ،بؼ والحر رسكلؾ؟ لالحرة المحطفى  مج ة السععدة  ((6
 .(4ص)مج ة السععدة  الف سطبالبكف ب و كف إسرائبؿ كالبهكد هـ الض عبع  ((7
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%(   ػى 5%( )5.6اط وحعدبة ف  مج و   كان كالحؼ الدالبع ف  المروبة  بؿ األخبػرة بالسػبة )
المروبة ـ( "الو  جعنت فبهع المكضك عت اط وحعدبة ف  2004  كدراسة ) بد العزبز (1)الوكال "

 .(2)%("5الثعمالة بالسبة )
 .(3): "الهالدسة كالم عسبة كبع ة موجكلكف ف  س ة كرد كا دة" كمف أمثمة القضايا االقتصادية

  ػى  ضػعبع كمكضػك عت معبالػة دكف غبرهػع فػ  سػبعؽ الظربػة  مج ػة السػععدةكبأو  ور،بز 
همػػػػػعؿ وروبػػػػػب األكلكبػػػػػعت الوػػػػػ  وؤ،ػػػػػد "أف ور،بػػػػػز كسػػػػػعئؿ اإل ػػػػػفـ   ػػػػػى مكضػػػػػك عت بع بالهػػػػػع كا 

مكضػػػك عت أخػػػرل بػػػؤثر   ػػػى الػػػرأم العػػػعـ بػػػعلور،بز   ػػػى المكضػػػك عت المطرك ػػػة فػػػ  كسػػػعئؿ 
اإل فـ  كبثبت أف الجمهكر بعرؼ األهمبة الالسببة لبعض القضعبع كبضػعهع فػ  مقدمػة أكلكبعوػا 

 .(4)مف خفؿ و،رار كور،بز كسعئؿ اإل فـ   بهع بش،ؿ م،ثؼ"
 مجمػػػة السػػػعادةالتحميميػػػة الخاصػػػة بترتيػػػب أكلكيػػػات اىتمػػػاـ  ثانيػػػان: مناقشػػػة نتػػػائج الدراسػػػة
 بالمكضكعات التي تناكلتيا:

كور،بزهػػػع   ػػػى  مج ػػػة السػػػععدةببالػػػت الوػػػعئج الدراسػػػة الو  ب بػػػة اهومػػػعـ  القضػػػايا االجتماعيػػػة: .أ 
القضػػعبع اطجومع بػػة  بػػث وضػػمالت العدبػػد مػػف المكضػػك عت الوػػ  العلػػت السػػب موفعكوػػة بفػػعرؽ 

(  و وهػػع %63.9نت المشػػع،ؿ اطجومع بػػة فػػ  المروبػػة األكلػػى بالسػػبة )،ببػػر ببالهػػع   بػػث جػػع
(  كفػػػ   ػػػبف جػػػعنت فػػػ  المروبػػػة %30.4العف ػػػعت اطجومع بػػػة فػػػ  المروبػػػة الثعالبػػػة بالسػػػبة )

( مػف اجمػعل  المكضػك عت اطجومع بػة الوػ  %5.7الثعلثة كاألخبػرة العػعدات كالوقعلبػد بالسػبة )
 .مج ة السععدةطر وهع 

مج ػة بهػذه المكضػك عت الوبجػة مالطقبػة كذلػؾ ،ػكف  مج ة السععدةأف اهومعـ  كورل البع ثة
كوسػػػع  إلػػػى الب ػػػث فػػػ  أسػػػبعبهع فمػػػس  ضػػػعبع المجومػػػ  كهمكمػػػا كمشػػػع، ا اجومع بػػػة و السػػػععدة

وكحػػ ت إلبهػػع دراسػػة مػػع كآثعرهػػع لكضػػ    ػػكؿ مالطقبػػة لهػػع ل  ػػد مالهػػع. كووفػػؽ مػػ  و ػػؾ الالوبجػػة 

                                                           

البمػعال   دكر الحػ ؼ الالسػػعئبة المحػربة فػ  و دبػػد كوروبػب أكلكبػػعت اهومػعـ المػرأة ال ػػك القضػعبع المخو فػػة:  ((1
 (.252الة ببف مج و   كان كالحؼ الدالبع )صدارسة وطببقبة مقعر 

 بػػد العزبػػػز   ف ػػػة الوعػػرض لمجػػػفت األطفػػػعؿ   ػػى وروبػػػب أكلكبػػػعت القضػػعبع الحػػػ بة ل طفػػػؿ المحػػػرم:  ((2
 دراسة و  ب بة كمبداالبة.

 .(30ص)الهالدسة كالم عسبة كبع ة موجكلكف ف  س ة كرد كا دة  مج ة السععدة  ((3
 (.321فـ كوطببقعوهع العرببة )صالعبد كالعبد  الظربعت اط  ((4
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أف المكضػػػػك عت الخعحػػػػة بػػػػعلوثقبؼ كالوك بػػػػة بعلمشػػػػع،ؿ  ـ( "الوػػػػ  وكحػػػػ ت إلػػػػى2013)وربػػػػعف 
 .(1)%(33.3اطجومع بة جعنت ف  المروبة الثعالبة ف  س ـ اهومعـ مج ة الغبدان كبالسبة )

كمف . (2)"الفشخرة ال،ذابة ووحدر مراسبـ الزفعؼ كاألفراح بغزة" كمف أمثمة المشاكؿ االجتماعية:
فػػػػػؿ اطجومػػػػػع   الرمضػػػػػعال  ب سػػػػػـ بشػػػػػف  جػػػػػركح "الو،ع أمثمػػػػػة العالقػػػػػات االجتماعيػػػػػة:كمػػػػػف 

 . (3)الم ركمبف"
 .(4)"األمثعؿ الشعببة ثقعفة ووكارثهع األجبعؿ" كمف أمثمة العادات كالتقاليد:

ومث ػػػت و ػػػؾ القضػػػعبع فػػػ  الشػػػر العدبػػػد مػػػف المكضػػػك عت   بػػػث جػػػعنت  القضػػػايا األسػػػرية: .ب 
و وهع مكضػك عت الوك بػة (  %55.8مكضك عت المشع،ؿ األسربة ف  المروبة األكلى بالسبة )

 (.%44.2كالوثقبؼ األسرم ف  المروبة الثعالبة كاألخبرة بالسبة )
 مج ػػة السػػععدة  ػػى  خػػذكوعوقػػد البع ثػػة أف الالوبجػػة مالطقبػػة فػػ  بعػػض الجكاالػػب  كل،ػػف  بؤ 

كجػػػػكد وجعهػػػػؿ م  ػػػػكظ اثالػػػػعن  م بػػػػة الو  بػػػػؿ لػػػػبعض المضػػػػعمبف األسػػػػربة خعحػػػػة فبمػػػػع بوع ػػػػؽ 
 ػة الػزكج كالوػ  غعبػت  ػف ة  كالمسعكاة ببف الجالسبف  ك،بفبة مععمبمكضك عت األ كاؿ الشخحب
 حف عوهع خفؿ فورة الو  بؿ.

ـ( " الو  جعنت فبهع المشػ،فت األسػربة 2008)البمعال   م  دراسة السعبقة الالوبجة ووفؽك 
 .(5)%("58.7بعلمروبة األكلى بالسبة )

الػػعن خطبئػة بمعرسػػهع اآلبػعن ب ػػؽ " ػدـ العػػدؿ بػبف األب مػف أمثمػػة مكضػػكعات المشػػاكؿ األسػػرية:
 .(6)األبالعن"

" الوالػعزؿ بػبف الػزكجبف فػف بطبػؿ  مػر ال بػعة  مف أمثمة مكضكعات التكعيػة كالتثقيػؼ األسػرم:
 .(7)الزكجبة"

                                                           

وربعف  الح ؼ الالسعئبة كدكرهع ف  وروبب أكلكبعت اهومعـ المرأة الف سطبالبة ال ك  ضػعبعهع المخو فػة: دراسػة  ((1
 (.15 علة لمج ة الغبدان ك رائهع )ص

 .(10ص)مج ة السععدة  الفشخرة ال،ذابة ووحدر مراسبـ الزفعؼ كاألفراح بغزة  ((2
 .(26ص)عدة  الو،عفؿ اطجومع   الرمضعال  ب سـ بشف  جركح الم ركمبفمج ة السع ((3
 .(48ص)مج ة السععدة  األمثعؿ الشعببة ثقعفة ووكارثهع األجبعؿ  ((4
البمػعال   دكر الحػ ؼ الالسػػعئبة المحػربة فػ  و دبػػد كوروبػب أكلكبػػعت اهومػعـ المػرأة ال ػػك القضػعبع المخو فػػة:  ((5

 (.258   كان كالحؼ الدالبع )صدارسة وطببقبة مقعرالة ببف مج و
 .(14ص)  دـ العدؿ ببف األبالعن خطبئة بمعرسهع اآلبعن ب ؽ األبالعن مج ة السععدة  ((6
 .(4ص)مج ة السععدة  الوالعزؿ ببف الزكجبف فف بطبؿ  مر ال بعة الزكجبة  ((7
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جػػعنت المكضػػك عت الموع قػػة بعإلبػػداع كاألدب فػػ  المروبػػة األكلػػى بالسػػبة  القضػػايا الثقافيػػة: .ج 
ألخبػػػػػرة المكضػػػػػك عت الموع قػػػػػة بعلمػػػػػدف كالقػػػػػرل (  ثػػػػػـ جػػػػػعنت فػػػػػ  المروبػػػػػة الثعالبػػػػػة كا84%)

 .مج ة السععدة( مف اجمعل  المكضك عت األسربة الو  طر وهع %16الف سطبالبة بالسبة )
ـ( "الو  جعنت فبهع المكضػك عت الوػ  ووع ػؽ 2013كووفؽ و ؾ الالوبجة م  دراسة )وربعف 
 .(1)%("84بعلوك بة الثقعفبة ف  المروبة األكلى كبالسبة )

البع ثػػة أثالػػعن الو  بػػؿ أف بعػػض هػػذه المكضػػك عت جػػعنت ضػػمف زكابػػع كأبػػكاب كط ظػػت 
  بهع مثؿ )ثقعفػة كفػف  ف سػطبف  ،وػعب ك،يوػعب  وجربوػ    إلى وس بط الضكن المج ة ثعبوة هدفت

 هالع الععحمة.. كغبرهع(
 .(2)" الجرافبو  خربشة أك  بـ جمعلبة كرسعلة ك ضبة" كمف أمثمة مكضكعات اإلبداع كاألدب:

" كادم  عالع م مبة ف سطبف الطببعبة الالعبضػة  كمف أمثمة مكضكعات المدف كالقرل الفمسطينية:
 . (3)بعل بعة ك را ة المعض "

جػػػعنت المكضػػػك عت الموع قػػػة بعلفوػػػعكم الدبالبػػػة فػػػ  المروبػػػة األكلػػػى بالسػػػبة  القضػػػايا الدينيػػػة: .د 
رشعدات دبالبة ف  االمكضك عت الو  ووضمف و وهع (  57.6%) لمروبة الثعالبة بالسبة الحعئا كا 
  فػػػ   ػػػبف جػػػعنت فػػػ  المروبػػػة الثعلثػػػة كاألخبػػػرة القحػػػص كالمالعسػػػبعت الدبالبػػػة بالسػػػبة (32%)
 وـ طر هع.الدبالبة الو   قضعبع( مف اجمعل  ال10.4%)

بهػػذه المكضػػك عت الوبجػػة مالطقبػػة طهومػػعـ  بالػػة  مج ػػة السػػععدةكوعوقػػد البع ثػػة أف اهومػػعـ 
 رحػهع   ػى والمبػة الػك   القبمػ  كالػدبال  لػدل  ع  كهذا بػدؿ   ػىعلقضعبع الموفر ة مالهالدراسة ب

مبػػعدئ كأر،ػػعف الػػدبف اإلسػػفم  ال البػػؼ الػػذم بػػد ك ل وسػػعما الور،بػػز   ػػى جمهكرهػػع مػػف خػػفؿ 
 .  كوقدبـ اطسوشعرات كالالحعئا ف  القضعبع الدبالبة المخو فةك دـ الوعحب كالبذ العالؼ

 . (4)كل أسربة: اسوطع ة الزكجة": "فوكمف أمثمة مكضكعات الفتاكم الدينية
 . (5)"  م  طف ؾ اطسوموعع برمضعف" كمف أمثمة مكضكعات النصائح كاإلرشادات الدينية:

 .(6)ؼ ببف المقدس"،الع" أجكان رك عالبة رمضعالبة ف  أ كمف أمثمة القصص كالمناسبات الدينية:
                                                           

 ضػعبعهع المخو فػة: دراسػة  وربعف  الح ؼ الالسعئبة كدكرهع ف  وروبب أكلكبعت اهومعـ المرأة الف سطبالبة ال ك ((1
 (.15 علة لمج ة الغبدان ك رائهع )ص

 .(48ص)مج ة السععدة  الجرافبو  خربشة أك  بـ جمعلبة كرسعلة ك ضبة  ((2
 .(34ص)كادم  عالع م مبة ف سطبف الطببعبة الالعبضة بعل بعة ك را ة المعض    مج ة السععدة ((3
 .(48ص)كجة مج ة السععدة  "فوكل أسربة: اسوطع ة الز  ((4
 .(53ص)مج ة السععدة    م  طف ؾ اطسوموعع برمضعف  ((5
 .(34ص)مج ة السععدة  أجكان رك عالبة رمضعالبة ف  أ،العؼ ببف المقدس  ((6
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عدبة فػ  المروبػة األكلػى جػعنت المكضػك عت الموع قػة بعلمشػعرب  اط وحػ القضايا االقتصادية: .ق 
فػػػ  (  %27.7مكضػػك عت البطعلػػة بالسػػبة )فػػ  المروبػػة الثعالبػػة و وهػػع  (  ثػػـ%57.4بالسػػبة )

 (. %14.9 بف جعنت ف  المروبة الثعلثة كاألخبرة مكضك عت الفقر بالسبة )
ـ( "الوػػػػ  جػػػػعنت فبهػػػػع المكضػػػػك عت 2008كووفػػػػؽ الالوبجػػػػة السػػػػعبقة مػػػػ  دراسػػػػة )البمػػػػعال  

ووضػػػػمف  رضػػػػعن لقضػػػػعبع كخطػػػػط كاسػػػػوراوبجبعت ا وحػػػػعدبة فػػػػ  مج وػػػػ   ػػػػكان اط وحػػػػعدبة الوػػػػ  
 .(1)%(   ى الوكال "64.7%( )56.8كالحؼ الدالبع ف  المروبة األكلى كبالسبة )

"المرأة الغزبة و عرب البطعلة كال حعر بمشػعربعهع  كمف أمثمة مكضكعات المشاريع االقتصادية:
 .(2)الحغبرة"

 .(3)"الخربجكف الجدد: أ فمالع كطمك عوالع ف  إبجعد فرص  مؿ" كمف أمثمة مكضكعات البطالة:
 .(4)" الكاؿ.. أكؿ سبدة و،وب العرائض أمعـ الم ع،ـ ف  غزة" كمف أمثمة مكضكعات الفقر:

ا و ت المكضك عت الموع قة بعلوك بػة الحػ بة   ػى المروبػة األكلػى بالسػبة القضايا الصحية:  .ك 
اض فػػػػ  المروبػػػػة الثعالبػػػػة كاألخبػػػػرة بالسػػػػبة   فػػػػ   ػػػػبف جػػػػعنت المكضػػػػك عت األمػػػػر (62.4%)
. كوعوقػػد البع ثػػة أف هالػػعؾ مج ػػة السػػععدة%( مػػف اجمػػعل  المكضػػك عت الوػػ  طر وهػػع 37.6)

فػػ  والػػعكؿ بعػػض المكضػػك عت الحػػ بة ذات القبمػػة كاألهمبػػة  مج ػػة السػػععدةوجعهػػؿ مػػف  بػػؿ 
ـ بػوـ الوطػرؽ إلبهػع الم مكسة ف  المجوم  مثؿ  ضعبع الوأمبف الح    كوالظبـ األسرة كالو  لػ

 ف  األ داد  بالة الدراسة.
" ف كحػػعت مػػع  بػػؿ الػػزكاج ضػػركرة إلالجػػعب أطفػػعؿ  كمػػف أمثمػػة مكضػػكعات التكعيػػة الصػػحية:

 .(5)أح عن" 
 .(6)" خشكالة الر،بة"  كمف أمثمة مكضكعات األمراض:

سػػػبة المكضػػػك عت الموع قػػػة بعلجمػػػعؿ كالمكضػػػة المروبػػػة األكلػػػى بال ا و ػػػت القضػػػايا النسػػػائية: .ز 
فػ   ػػبف   (%28.2  و وهػع مكضػك عت شػئكف الطهػػ  فػ  المروبػة الثعالبػػة بالسػبة )(60.4%)

                                                           

البمػعال   دكر الحػ ؼ الالسػػعئبة المحػربة فػ  و دبػػد كوروبػب أكلكبػػعت اهومػعـ المػرأة ال ػػك القضػعبع المخو فػػة: ( (1
 (.253ج و   كان كالحؼ الدالبع )صدارسة وطببقبة مقعرالة ببف م

 .(22ص)مج ة السععدة  المرأة الغزبة و عرب البطعلة كال حعر بمشعربعهع الحغبرة  ((2
 .(42ص)مج ة السععدة  الخربجكف الجدد: أ فمالع كطمك عوالع ف  إبجعد فرص  مؿ  ((3
 (.17ص)مج ة السععدة  الكاؿ أكؿ سبدة و،وب العرائض أمعـ الم ع،ـ ف  غزة  ((4
 .(54ص)مج ة السععدة  ف كحعت مع  بؿ الزكاج ضركرة إلالجعب أطفعؿ أح عن ((5
 (.40ص)مج ة السععدة  خشكالة الر،بة  ((6
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( مػػف اجمػػعل  %11.4جػػعنت مكضػػك عت دب،ػػكر المالػػزؿ فػػ  المروبػػة الثعلثػػة كاألخبػػرة بالسػػبة )
 .مج ة السععدةالمكضك عت الالسعئبة الو  طر وهع 

مػرأة الف سػطبالبة  كألهمبوهػع فػ  كورل البع ثة أف هذه الالوبجة وومعشى م  كا   ا وبعجعت ال
موعع جمهكر الالسعن  كووفؽ و ؾ الالوبجة م   ،سر جمكد المكضك عت الجعدة  كدكرهع ف  وس بة كا 

ـ( "الوػػ  جػػعنت فبهػػع مكضػػك عت األزبػػعن كالمكضػػة كاألالع ػػة فػػ  المروبػػة 2008دراسػػة )البمػػعال  
  كالمطػػػػػػبخ بالسػػػػػػبة %(  و وهػػػػػػع فػػػػػػ  المروبػػػػػػة الثعالبػػػػػػة مكضػػػػػػك عت الطهػػػػػػ35.7األكلػػػػػػى بالسػػػػػػبة )

ـ( " الوػ  لػـ وهػوـ فبهػع مج ػة الغبػدان بعلقضػعبع 2013. كوخو ؼ م  دراسة )وربػعف (1)%("30.3)
 .(2)الوق بدبة ل مرأة"

 . (3)"لشعر وفكح مالا رائ ة الزهكر المعطرة" كمف أمثمة مكضكعات الجماؿ كالمكضة:
 . (4)مطبخ السععدة"زاكبة"  كمف أمثمة مكضكعات شئكف الطيي:

"المطػبخ مم ،ػة المػرأة الرائعػة القكا ػد كاألسػس الحػ ب ة  مف أمثمة مكضكعات ديككر المنزؿ:ك 
 .(5)لوحمبـ المطعبخ"

فػػ  المروبػػة األكلػػى   عت الموع قػػة بعلضػػ عبع الف سػػطبالببفجػػعنت المكضػػك  القضػػايا السياسػػية: .ح 
(  فػ  %28.8(  كجعنت اط ودانات اإلسرائب بة فػ  المروبػة الثعالبػة بالسػبة )%42.4بالسبة )

 ػػػبف جػػػعنت فػػػ  المروبػػػة الثعلثػػػة كاألخبػػػرة المكضػػػك عت الموع قػػػة بعلمالعسػػػبعت الكطالبػػػة بالسػػػبة 
 .مج ة السععدة( مف إجمعل  المكضك عت السبعسبة الو  طر وهع 28.8%)

كوعوقػػػد البع ثػػػة أف هػػػذه الالوبجػػػة مالطقبػػػة  ،ػػػكف األسػػػبعب الوػػػ  د ػػػت إلػػػى الور،بػػػز   ػػػى 
اط وػػدانات اإلسػػرائب بة كجػػكد شػػهعدات  بػػة ف سػػطبالبة  عبشػػكا مكضػػك عت الضػػ عبع الف سػػطبالبة ك 

ال ركب األخبرة   ى غزة ك ب هع الال،بة كغبرهع مف اط ودانات اإلسرائب بة  كفقدكا ذكبهػـ كوػأثركا 
 بذلؾ   ى مسوكم ،عفة مالع   ال بعة اطجومع بة كاألسربة كالالفسبة كاط وحعدبة.

ـ( فػػػ  اخػػػوفؼ الك بػػػة 2013دراسػػػة )وربػػػعف  كوخو ػػػؼ هػػػذه الالوبجػػػة مػػػ  مػػػع وكحػػػ ت إلػػػى
المكضػػك عت السبعسػػبة المطرك ػػة فػػ  مج ػػة الغبػػدان: "جػػعنت المكضػػك عت الموع قػػة ب ػػؽ المػػرأة 

                                                           

البمػعال   دكر الحػ ؼ الالسػػعئبة المحػربة فػ  و دبػػد كوروبػب أكلكبػػعت اهومػعـ المػرأة ال ػػك القضػعبع المخو فػػة:  ((1
 (.259)ص دارسة وطببقبة مقعرالة ببف مج و   كان كالحؼ الدالبع

وربعف  الح ؼ الالسعئبة كدكرهع ف  وروبب أكلكبعت اهومعـ المرأة الف سطبالبة ال ك  ضػعبعهع المخو فػة: دراسػة  ((2
 (.16 علة لمج ة الغبدان ك رائهع )ص

 (.61ص)مج ة السععدة  لشعر وفكح مالا رائ ة الزهكر المعطرة  ((3
 مطبخ السععدة.مج ة السععدة  زاكبة  ((4
 (.48ص)ععدة  المطبخ مم ،ة المرأة الرائعة القكا د كاألسس الح ب ة لوحمبـ المطعبخ مج ة الس ((5
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%(  كو وهػػػػع  ػػػػؽ المػػػػرأة فػػػػ  48.6فػػػ  وػػػػكل  المالعحػػػػب السبعسػػػػبة فػػػػ  المروبػػػػة األكلػػػى بالسػػػػبة )
مكضك عت الوثقبػؼ السبعسػ  %(  كمف ثـ جعنت 20اطالوخعب كالوشربا بعلمروبة الثعالبة بالسبة )

 .(1)%("17.1ل مرأة ف  المروبة الثعلثة بالسبة )
"خالسػػعن غػػزة " أـ  سػػبف" والػػعطا أمػػكاج الكجػػ   كمػػف أمثمػػة مكضػػكعات الضػػحايا الفمسػػطينية:

 . (2)إلى بر األمعف"لورسك بعلالعجبف مف  عئ وهع 
األجػداد كبػدمر ببػعرات  "اط ػوفؿ بفوػؾ بمبػراث كمف أمثمػة مكضػكعات االعتػداءات اإلسػرائيمية:

 . (3)ال مضبعت"

ف  ذ،رل الال،بة ال عج أبك  مر: ببو  ف   بسػعرم " كمف أمثمة مكضكعات المناسبات الكطنية:
 . (4)أحبا  وكدا لبئبؿ"

)الداخميػػة كالخارجيػػة(  الصػػحفيةالمصػػادر ثالثػػان: مناقشػػة نتػػائج الدراسػػة التحميميػػة الخاصػػة ب
 : مجمة السعادةتيا لمقضايا كالمكضكعات التي تناكل

  فقػد ،شػػفت الدراسػػة مج ػة السػػععدةفبمػع بوع ػػؽ بعلمحػعدر اإل فمبػػة لقضػعبع كمكضػػك عت 
بببػػعف المحػػدر اإل فمػػ  لمكضػػك عوهع  بػػث جػػعنت "غبػػر م ػػددة  مج ػػة السػػععدةضػعؼ اهومػػعـ 

 ػدـ (  كورل البع ثة أف هذه الالسبة ،ببرة جػدان كأف %42.8المحدر" ف  المروبة األكلى بالسبة )
 كبز زع ثقوهع ببف  رائهع.  مج ة السععدةاإلشعرة لمحدر المعدة اإل فمبة بضعؼ محدا بة 

كوعزك البع ثة أسبعب كجكد السبة ،ببرة مف المكاد الح فبة غبر م ددة المحدر إلى  دة 
 ال ػػػؽ ل مراسػػػؿ عطػػػىالوػػػ  و الوالظبمبػػػة الهب، بػػػة مالظكمػػػة مػػػف جػػػزن أسػػػبعب أهمهػػػع: أف ذلػػػؾ بعػػػد

ك وػى ط  المراسػ بف والػكع   ػى ال ػرص بػعب مػف الكا ػد العػددفػ   فقػط كا ػدة مػرةل اسػما بظهكر
 سػػػرةأ  بػػػؿ مػػػف والػػػوج المػػػكاد إضػػػعفةن إلػػػى كجػػػكد بعػػػض ضػػػعبفة المحػػػعدر   مج ػػػة السػػػععدةوبػػػدك 
بوـ كض  المحدر   بهػع  كربمػع برجػ  إلػى   ػة  ػدد الم ػرربف العػعم بف فػ   ط كبعلوعل  الو ربر

عد بشػػ،ؿ ،ببػػرة   ػػى المحػػع فبف )بالظػػعـ القطعػػة(  كبوفػػؽ ذلػػؾ مػػ  الوػػعئج مج ػػة السػػععدة كاط ومػػ

                                                           

وربعف  الح ؼ الالسعئبة كدكرهع ف  وروبب أكلكبعت اهومعـ المرأة الف سطبالبة ال ك  ضػعبعهع المخو فػة: دراسػة  ((1
 (.15 علة لمج ة الغبدان ك رائهع )ص

الػػعطا أمػػكاج الكجػػ  لورسػػك بعلالػػعجبف مػػف  عئ وهػػع إلػػى بػػر األمػػعف مج ػػة السػػععدة  خالسػػعن غػػزة " أـ  سػػبف" و ((2
 (.8ص)

 (.30ص)مج ة السععدة  اط وفؿ بفوؾ بمبراث األجداد كبدمر ببعرات ال مضبعت  ((3

 (.4ص)مج ة السععدة  ف  ذ،رل الال،بة ال عج أبك  مر: ببو  ف   بسعرم أحبا  وكدا لبئبؿ  ((4
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%( مػف أفػراد 51.4مج ػة السػععدة "الوػ  وكحػ ت إلػى أف )المبداالبة ل قعئـ بعطوحػعؿ فػ   الدراسة
 %( م رربف". 16.2  ببالمع )محع فكف )الظعـ القطعة( بالة الدراسة طببعة  م هـ 

ـ( "الوػػ  ا و ػػت فبهػػع غبػػر م ػػددة المحػػعدر 2011كووفػػؽ و ػػؾ الالوبجػػة مػػ  دراسػػة )وربػػعف 
ـ( " الوػ  جػعن فبهػع ا ومػعد 2009  كم  دراسة )أبك جػعم  (1)%("47.2المروبة األكلى كبالسبة )

الحػ ؼ   ػى محػعدر غبػر م ػػددة بالسػبة ،ببػرة مومث ػة غعلبػعن فػػ  الببعالػعت الوػ  وحػدرهع الجهػػة 
 .(2)حع بة العف ة أك مراس بف بعم كف أل،ثر مف جهة"

( كهػ  السػبة مروفعػة جػدان %20.7كجعن ف  المروبة الثعالبة محػدر "،يوػعب المج ػة" بالسػبة )
  كط ظػت البع ثػة أف ،يوػعب المج ػة هػـ مج ػة السػععدةمقعبؿ المحعدر األخرل الو  وعومد   بهع 

،وػػعب المقػػعطت مػػف الموخححػػبف كاأل،ػػعدبمببف كالالػػكاب الػػذبف بعم ػػكف فػػ  جعمعػػعت كمؤسسػػعت 
ذا بػػدلؿ   ػػى الوشػػببؾ الػػذم وقػػكـ بػػا مج ػػة السػػععدة مػػف أجػػؿ و قبػػؽ أهػػدافهع الععمػػة  ،كمبػػة  كهػػ

بجعد   كؿ لهع.  المومث ة بعلعمؿ   ى وس بط الضكن   ى المش،فت اطجومع بة كاألسربة كا 
فػػ   ـ( "الوػػ  جػػعنت ال،عوبػػعت الحػػ فبعت2008كووفػػؽ و ػػؾ الالوبجػػة مػػ  دراسػػة )البمػػعال  

ـ( "الوػ  2013. كمػ  دراسػة )وربػعف (3)%("19.2ة الثعالبة كبالسبة )مج ة الحؼ الدالبع ف  المروب
ا ومػػػدت فبهػػػع مج ػػػة الغبػػػدان   ػػػى ،يوػػػعب المج ػػػة محػػػدران ل مع كمػػػعت فػػػ  المروبػػػة الثعلثػػػة كبالسػػػبة 

ـ( "ضػػػعؼ 2017كوخو ػػػؼ هػػػذه الالوبجػػػة مػػػ  مػػػع وكحػػػ ت إلبػػػا دراسػػػة )الشػػػربؼ   (4)%("15.1)
%( كهػػػ  السػػػبة ضػػػعبفة 2خػػػعص كالوػػػ  وػػػأو  بالسػػػبة )اهومػػػعـ مكا ػػػ  الدراسػػػة بمحػػػدر ال،عوػػػب ال

 .(5)جدان"
( كهػ  السػبة مروفعػة  %19.9) المروبػة الثعلثػة "المحػع ؼ/ المالػدكب" كجػعن بالسػبةكا وؿ 

كوعزك البع ثة أسبعب اط ومعد   ى المحع ؼ لعدة أسبعب أهمهع: أف سبعسة المج ة وقـك   ػى 
ؿ  دد فقط بالظعـ القطعة مقعبؿ م،عفػأة الوعع د م  ح فببف لعمؿ مكضك عت ح فبة خعحة ب،

 معلبة كو،كف المكضك عت كفؽ مععببر الالشر الخعحة بعلمج ة ككفؽ سبعسوهع الو ربربة.
                                                           

وػػػد بـ  ػػػؽ االوفػػػعع الطفػػػؿ الف سػػػطبال  كمشػػػعر،وا: دراسػػػة و  ب بػػػة مقعرالػػػة   وربػػػعف  دكر مجػػػفت األطفػػػعؿ فػػػ  ((1
 (.1628)ص
 (.1628)صأبك جعم   مععلجة الح عفة األردالبة ل جعالب اط وحعدم  دراسة و  ب بة  ((2
دكر الحػ ؼ الالسػػعئبة المحػربة فػ  و دبػػد كوروبػب أكلكبػػعت اهومػعـ المػرأة ال ػػك القضػعبع المخو فػػة: البمػعال    ((3
 (.261)ص سة وطببقبة مقعرالة ببف مج و   كان كالحؼ الدالبعدار 
وربعف  الح ؼ الالسعئبة كدكرهع ف  وروبب أكلكبعت اهومعـ المرأة الف سطبالبة ال ك  ضػعبعهع المخو فػة: دراسػة  ((4

 (.17 علة لمج ة الغبدان ك رائهع )ص
 (.178)ص غزة  دراسة و  ب بة مقعرالةالشربؼ  مععلجة المكا   الف سطبالبة اإلل،وركالبة اإلخبعربة ل حعر  ((5
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ـ( "جعن المالدكب الح ف  ف  المروبػة الثعالبػة 2015كووفؽ هذه الالوبجة م  دراسة )الشبخ 
  كدراسػػة )وربػػعف (1)%(16)%(  كوفهػػع ك،ػػعطت األالبػعن فػػ  المروبػػة الثعلثػة بالسػػبة 17.8بالسػبة )
ـ( "الوػػ  ا ومػػدت فبهػػع مج ػػة الغبػػدان   ػػى المالػػدكب الحػػ ف  ،محػػدر ل مع كمػػعت بالسػػبة 2013

ـ( " الوػػ  ا ومػػدت فبهػػع مج ػػة 2008  كدراسػػة )البمػػعال  (2)%( كجػػعن فػػ  المروبػػة األكلػػى"51.3)
لمروبػػػة %(   ػػػى الوػػػكال  كجػػػعن فػػػ  ا8.9%( )7.8 ػػػكان كالػػػص الػػػدالبع   ػػػى المالػػػدكب كبالسػػػبة )

 . (3)السعدسة"
جػػػػعن "الم ػػػػرر الحػػػػ ف " بع وبػػػػعره محػػػػدر أسعسػػػػ  بعلمج ػػػػة فػػػػ  المروبػػػػة الرابعػػػػة بالسػػػػبة ك 

( كه  السبة موكسطة مف ببف المحعدر اإل فمبػة األخػرل  كوعػزك البع ثػة السػبب كران 8.7%)
    ػػة الم ػػرربف فػػ  المج ػػة هػػك   ػػة الومكبػػؿ الممالػػكح ل مج ػػة مػػف الجهػػعت المخوحػػة كالػػدخكؿ فػػ

 بعض األزمعت المعلبة بجعؿ المج ة وقوحر   ى  دد   بؿ مف الم رربف. 
ذات  مالهػػػع كالخعحػػػة كبعػػػرؼ الم ػػػرركف بػػػأالهـ " م ػػػررك أ سػػػعـ المج ػػػة المخو فػػػة  الععمػػػة

،عفػػػة الوخححػػػعت  كفقػػػعن أل سػػػعـ أك أبػػػكاب بكز ػػػكف   ػػػى ك الوكزبػػػ  الضػػػخـ  كالوبكبػػػب المالػػػكع  
 .(4) المج ة"

(  كوع،س الالوبجة اهومػعـ %3.1بة الخعمسة "  ران المج ة" بالسبة )ف   بف جعن ف  المرو
المج ة بإوع ة المجعؿ لقرائهع المشعر،ة كلك بش،ؿ بسبط جدان ف  الشػر المكضػك عت كالوػ  ومث ػت 
ف  مسعهمعت مع كمعوبة أك شعربة أك  حص طربفة أك وجػعرب شخحػبة. كوخو ػؼ و ػؾ الالوبجػة 

المكضك عت الوػ  برسػ هع  ػران المجػفت فػ  المروبػة الثعالبػة ـ( " ا و ت 2011م  دراسة )وربعف 
 .(5)%("24.5كبالسبة )

(  كهػ  السػبة وع،ػس ضػعؼ %2.7ك ظ  ف  المروبة السعدسة "رئبس الو ربػر" كبالسػبة )
  ػػػى رئػػػبس الو ربػػػر الػػػذم مػػػف شػػػأالا رفػػػد المج ػػػة بعلعدبػػػد مػػػف القضػػػعبع  مج ػػػة السػػػععدةا ومػػػعد 

                                                           

الشبخ  دكر الح ؼ اطل،وركالبة الف سطبالبة ف  وروبب األكلكبعت ال ػك القضػعبع اط وحػعدبة الم  بػة  دراسػة  ((1
 (.124)ص و  ب بة كمبداالبة

دراسػة  وربعف  الح ؼ الالسعئبة كدكرهع ف  وروبب أكلكبعت اهومعـ المرأة الف سطبالبة ال ك  ضػعبعهع المخو فػة: ((2
 (.16 علة لمج ة الغبدان ك رائهع )ص

البمػعال   دكر الحػ ؼ الالسػػعئبة المحػربة فػ  و دبػػد كوروبػب أكلكبػػعت اهومػعـ المػرأة ال ػػك القضػعبع المخو فػػة:  ((3
 (.261-260صص دارسة وطببقبة مقعرالة ببف مج و   كان كالحؼ الدالبع )

 (133كالمجفت )ص بد المجبد ك  ـ الدبف  فف الو ربر الح ف  ل جرائد  ((4
ص ) وربعف  دكر مجفت األطفعؿ ف  ود بـ  ؽ االوفعع الطفؿ الف سطبال  كمشػعر،وا: دراسػة و  ب بػة مقعرالػة ((5
 (.1629-1628ص
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الوجػعرب الجدبػدة  كالػذم مػف شػأالا أف بػالع،س بعإلبجػعب   ػى كالمكضك عت الموالك ػة كاألف،ػعر ك 
دكر المج ة ف  وروبب أكلكبعت اهومعـ جمهكرهع   بث بقوحر بركز رئبس الو ربر ف  حف عت 

 المج ة مف خفؿ "افووع بة العدد".
(  كهػػػ  السػػػبة ضػػػئب ة جػػػدان وع،ػػػس %1.4كجػػػعن "الرسػػػعمكف" فػػػ  المروبػػػة السػػػعبعة بالسػػػبة )

فػػ  اطسػػوععالة  ضػػعؼ اهومعمهػػع مج ػػة السػػععدةبهػػـ  كبؤخػػذ   ػػى  السػػععدة مج ػػةضػػعؼ اهومػػعـ 
بعلرسعمبف ،محدر  الد والعكلهع ل مكضك عت ف  المج ة    ى الرغـ أف الرسػعمبف أ،ثػر  ػدرة فػ  
الوعببر  ف األ داث كالقضعبع المجومعبة الهعمة مف خفؿ الرسكـ الوعببربة كال،عرب،عوبر الظران لمع 

علبػػة كف،عهبػػة لألخبػػعر كالمكضػػك عت الوػػ   ػػد وفػػكؽ آطؼ ال، مػػعت  لػػذا "فػػإف لػػا مػػف وػػأثبرات جم
رسػػعم  ال،عرب،ػػعوبر بسػػعكف مػػف خػػفؿ رسػػكمعوهـ إلػػى أف بجع ػػكا المػػكاطالبف بف،ػػركف  كأف بػػدبركا 
 كاران ببف الالعس  كببسطكا أم  ضبة إلػى ال ػد الػذم بحػبا فبػا أسػ كب الرسػعلة مفهكمػعن  بهػدؼ 

 .(1)لجمهكر أك رفض"ال حكؿ   ى مكافقة ا
بمحػػػػػدر "شػػػػب،عت الوكاحػػػػػؿ  مج ػػػػة السػػػػععدةكوكضػػػػا الدراسػػػػة الو  ب بػػػػػة ضػػػػعؼ اهومػػػػػعـ 
(  كبمحػػػػدر "المراسػػػػؿ" فػػػػ  المروبػػػػة %0.4اطجومػػػػع  " الوػػػػ  جػػػػعنت بعلمروبػػػػة الثعمالػػػػة بالسػػػػبة )

(  كه  السبة ضعبفة جدان مف ببف المحعدر اإل فمبػة األخػرل  %0.3الوعسعة كاألخبرة بالسبة )
" بػأم اهومػعـ مػف كسػعئؿ إ فمبػة" "مكا   إل،وركالبة" "ك،عطت األالبعنبف لـ و ظى ،أل مف "ف   

 .مج ة السععدة
مكا ػػػػػ  كال ك،ػػػػػعطت األالبػػػػػعنكوػػػػػرل البع ثػػػػػة أف األسػػػػػبعب كران  ػػػػػدـ ا ومػػػػػعد المج ػػػػػة   ػػػػػى 

  وعػػكد إلػػى أف المج ػػة اجومع بػػة أسػػربة ور،ػػز   ػػى الشػػأف الم  ػػ  فمبػػةاإلسػػعئؿ الك  ل،وركالبػػةاإل
 الف سطبال  فقط  كوعومد   ى طع ـ مف المراس بف كالم رربف الععم بف ف  األراض  الف سطبالبة.

ـ( " الوػػ  وكحػػ ت إلػػى   ػػة 2013كووفػػؽ و ػػؾ الالوبجػػة مػػ  مػػع وكحػػ ت إلبػػا دراسػػة )وربػػعف 
ا ومػػػعد مج ػػػة الغبػػػدان   ػػػى المراسػػػؿ الحػػػ ف  كك،ػػػعطت األالبػػػعن الم  بػػػة كالدكلبػػػة كالفضػػػعئبعت 

 .(2)الف سطبالبة"العرببة ك 

                                                           

ـ 2014أبػػػك  مبػػػد  مععلجػػػة فػػػف ال،عرب،ػػػعوبر فػػػ  الحػػػ عفة الف سػػػطبالبة ل عػػػدكاف اإلسػػػرائب     ػػػى غػػػزة  ػػػعـ  ((1
 (.63)ص
دكرهع ف  وروبب أكلكبعت اهومعـ المرأة الف سطبالبة ال ك  ضػعبعهع المخو فػة: دراسػة وربعف  الح ؼ الالسعئبة ك  ((2

 (.17 علة لمج ة الغبدان ك رائهع )ص
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األكليػػة التػػي اعتمػػدت  مناقشػػة نتػػائج الدراسػػة التحميميػػة الخاصػػة بمصػػادر المعمكمػػاترابعػػان: 
 :مجمة السعادةعمييا 

  ػى " عمػة/ بػدكف محػدر" فػ   مج ػة السػععدةوشبر ببعالػعت الدراسػة الو  ب بػة إلػى ا ومػعد 
كهػػ  السػػبة مروفعػػة جػػدان (  %33.9مقدمػػة محػػعدر ال حػػكؿ   ػػى المع كمػػعت األكلبػػة  بالسػػبة )

فػػػ  الشػػػر مع كمػػػعت  عمػػػة دكف اطسػػػوععالة بمحػػػعدر أكلبػػػة   مج ػػػة السػػػععدةكهػػػذا بع،ػػػس اهومػػػعـ 
كبف ػػػظ مػػػف خػػػفؿ الو  بػػػؿ أف ذلػػػؾ بور،ػػػز فػػػ  بعػػػض الزكابػػػع كاألر،ػػػعف ك،ػػػذلؾ فػػػ  المقػػػعطت 

 كاأل مدة الح فبة. 
(  كهػػػ  السػػػبة %27.9كجػػػعن فػػػ  المروبػػػة الثعالبػػػة محػػػدر "المكاطالػػػكف العػػػعدبكف" كبالسػػػبة )

ف  اط ومػعد    ػى المػكاطالبف ،محػدر أكلػ  ل مع كمػة  مج ة السععدةمروفعة وع،س مدل اهومعـ 
كذلؾ مف خفؿ  رض آرائهـ ،شهكد  بعف   ى  دث أك  ضبة أك مكضكع معبف أك مععبشوهـ 

هػػذه  خو ػػؼالكحػػكؿ لهػػـ  كو مج ػػة السػػععدةلو ػػؾ األ ػػداث  ،مػػع بسػػهؿ   ػػى مراسػػ   كمالػػدكب  
محػػدر أفػػراد  ػػعدبكف فػػ  المروبػػة الرابعػػة  فبهػػع جػػعنالوػػ   ـ( "2015وبجػػة مػػ  دراسػػة )الشػػبخ الال

 .(1)%(9.2بالسبة )
(  كهػ  %21.9ف   بف ا وؿ محػدر "أ،ػعدبمبكف كموخححػكف" المروبػة الثعلثػة بالسػبة )

بشػػ،ؿ كاضػػا فػػ  اط ومػػعد   ػػى األ،ػػعدبمببف  مج ػػة السػػععدةالسػػبة مروفعػػة السػػببعن وع،ػػس اهومػػعـ 
موخححػػػػبف ،محػػػػدر ل مع كمػػػػعت األكلبػػػػة مػػػػف خػػػػفؿ وفسػػػػبر كو  بػػػػؿ المشػػػػ،فت كالقضػػػػعبع كال

 المجومعبة ك رض آثعرهع كالوعئجهع ككض    كؿ لهع.
ـ( "الوػػ  ا وػػؿ فبهػػع الموخححػػكف المروبػػة 2013كووفػػؽ هػػذه الالوبجػػة مػػ  دراسػػة )وربػػعف 

 .(2)%("20.3الثعالبة ،محدر مع كمعت أكلى بالسبة )
(  كهػػػػ  السػػػػبة %3.2كبالسػػػػبة ) الوقػػػػعربر كالدراسػػػػعت""لرابعػػػػة محػػػػدر كبػػػػأو  فػػػػ  المروبػػػػة ا

بشػ،ؿ بسػبط فػ  اط ومػعد  مج ػة السػععدةضعبفة مف ببف المحعدر األخرل  كهذا بع،ػس اهومػعـ 
  ى الوقعربر كالدراسعت الحعدرة  ف مرا،ز ب كث كجهعت موخححة ،محدر مع كمعت أكلػ   

"الو  جعن فبهع محدر مرا،ز الب كث فػ  المروبػة  ـ(2013كووفؽ هذه الالوبجة م  دراسة )وربعف 
 .(3)%("1.6السعبعة كبالسبة )

                                                           

الشبخ  دكر الح ؼ اطل،وركالبة الف سطبالبة ف  وروبب األكلكبعت ال ػك القضػعبع اط وحػعدبة الم  بػة: دراسػة  ((1
 (.126)ص و  ب بة كمبداالبة

سعئبة كدكرهع ف  وروبب أكلكبعت اهومعـ المرأة الف سطبالبة ال ك  ضػعبعهع المخو فػة: دراسػة وربعف  الح ؼ الال ((2
 (.17 علة لمج ة الغبدان ك رائهع )ص

 المرج  السعبؽ. ((3
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(  %2.7فػػ   ػػبف  ظػػ  محػػدر "الهبئػػعت ال قك بػػة كاأله بػػة" بعلمروبػػة الخعمسػػة بالسػػبة )
كوفهع بالسبة موقعربة جدان محدر "الشخحبعت ال قك بة كغبػر الرسػمبة"  كالػذم جػعن فػ  المروبػة 

   بهع. مج ة السععدةكه  السبة ضعبفة جدان ف  ا ومعد  (  %2.6السعدسة كبالسبة )
ـ( "الوػػػ  ا وػػػؿ فبهػػػع محػػػدر  بػػػعدات 2008كووفػػػؽ مػػػ  الالوبجػػػة السػػػعبقة دراسػػػة )البمػػػعال   

%( كالمروبة الخعمسة ف  مج ة 10.4إ  بمبة غبر رسمبة  المروبة الرابعة ف  مج ة  كان بالسبة )
هبئػعت أه بػػة المروبػة الخعمسػة فػ  مج ػػة %(  فػ   ػػبف جػعن محػدر 10.1الحػؼ الػدالبع بالسػبة )

 .(1)%("10.6%( كالمروبة الرابعة ف  مج ة الحؼ الدالبع بالسبة )10.3 كان بالسبة )
(  ف   بف جعن بالسبة موقعربة جػدان  %2.2كا وؿ محدر "أخرل" المروبة السعبعة كبالسبة )

وع،س ضعؼ ه  (  ك %2.1محدر "الشخحبعت الرسمبة"   بث ا وؿ المروبة الثعمالة كبالسبة )
مقعرالػػة بمحػػعدر المع كمػػعت األكلبػػة األخػػرل  ،كالهػػع مج ػػة اجومع بػػة  بهػػع مج ػػة السػػععدةاهومػػعـ 

  ػػى  أسػػربة وعومػػد   ػػى الشخحػػبعت الرسػػمبة ،محػػدر ل مع كمػػعت مػػف مالط ػػؽ الوسػػ بط الضػػكن
  بعوهـ اطجومع بة كالجكاالب اإلالسعالبة فقط.

" الو  ا وؿ فبهع محدر  بعدات رسػمبة  ـ(2013كوخو ؼ هذه الالوبجة م  دراسة )وربعف  
 .(2)%("0.3إ  بمبة المروبة الععشرة كبالسبة )

(  فػػػ   ػػػبف جػػػعن %1.9كبػػػأو  فػػػ  المروبػػػة الوعسػػػعة محػػػدر "الهبئػػػعت الرسػػػمبة" بالسػػػبة )
(  كهػػ  السػػبة %1.2بالسػػبة موقعربػػة جػػدان محػػدر "كسػػعئؿ إ فمبػػة" فػػ  المروبػػة الععشػػرة بالسػػبة )

  ػة ا ومعدهػع   ػى الهبئػعت الرسػمبة ،محػدر مع كمػعت  مج ػة السػععدةضعبفة جدان  كبؤخذ   ػى 
أكلػػ  رغػػـ أالػػا بعػػد مػػف المحػػعدر الهعمػػة الوػػ  بم،ػػف اط ومػػعد   بهػػع  الػػد والػػعكؿ بعػػض القضػػعبع 

 كالمش،فت المجومعبة ال سعسة كالهعمة.
ان ـ( "الوػػ  جػػعن فبهػػع ا ومػػعد مج ػػة الغبػػد2013كووفػػؽ الالوبجػػة السػػعبقة مػػ  دراسػػة )وربػػعف 

  كدراسػػة (3)%("4.5  ػػى الهبئػػعت الرسػػمبة ،محػػدر ل مع كمػػعت فػػ  المروبػػة الخعمسػػة كبالسػػبة )

                                                           

البمػعال   دكر الحػ ؼ الالسػػعئبة المحػربة فػ  و دبػػد كوروبػب أكلكبػػعت اهومػعـ المػرأة ال ػػك القضػعبع المخو فػػة:  ((1
 (.262ببف مج و   كان كالحؼ الدالبع )ص دارسة وطببقبة مقعرالة

وربعف  الح ؼ الالسعئبة كدكرهع ف  وروبب أكلكبعت اهومعـ المرأة الف سطبالبة ال ك  ضػعبعهع المخو فػة: دراسػة  ((2
 (.17 علة لمج ة الغبدان ك رائهع )ص

 المرج  السعبؽ. ((3
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ـ( "الوػػ  ا وػػؿ فبهػػع محػػدر الهبئػػعت الرسػػمبة المروبػػة الثعلثػػة فػػ  مج وػػ   ػػكان 2008)البمػػعال  
 .(1)%(   ى الوكال "13.9%( )10.5كالحؼ الدالبع بالسبة )

(  ف   بف جعن %0.3ة ال عدبة  شر بالسبة )كجعن محدر "المالظمعت الدكلبة" ف  المروب
بالسػػػبة موقعربػػػػة جػػػدان محػػػػدر "الفحػػػعئؿ/ ال زببػػػػكف" فػػػ  المروبػػػػة الثعالبػػػة  شػػػػر كاألخبػػػرة كبالسػػػػبة 

فػػ  اط ومػػعد   ػػى  مج ػػة السػػععدة(  كهػػ  السػػبة مودالبػػة جػػدان  كهػػذا بع،ػػس  ػػدـ اهومػػعـ 0.1%)
والعكلهػػع ل قضػػعبع كالمكضػػك عت المالظمػػعت الدكلبػػة كالفحػػعئؿ فػػ  ال حػػكؿ   ػػى المع كمػػعت  الػػد 

 المطرك ة.
ـ( "الو  ا وؿ فبهع محدر  زببكف المروبة 2013كووفؽ الالوبجة السعبقة م  دراسة )وربعف 

 (2)"%(1.3محدر مالظمعت أجالببة ف  المروبة الثعمالة كبالسبة ) ك %(0.3األخبرة كبالسبة )
متبعػػة فػػي تقػػديـ مكضػػكعات األسػػاليب الب مناقشػػة نتػػائج الدراسػػة التحميميػػة الخاصػػة خامسػػان:

 :مجمة السعادة
 ػػد ا طػػت اهومعمػػعن ،ببػػران ألسػػ كب  مج ػػة السػػععدةوشػػبر ببعالػػعت الدراسػػة الو  ب بػػة إلػػى أف 

" رض المع كمعت فقػط" فقػد ا وػؿ   ػى المروبػة األكلػى مػف بػبف أسػعلبب وقػدبـ المكضػك عت فػ  
 مج ػػة السػػععدةا مأخػػذ   ػػى ( كهػػ  السػػبة مروفعػػة جػػدان  كبعػػد هػػذ%40.0كبالسػػبة ) مج ػػة السػػععدة

ألف هػػػذا األسػػػ كب بعوبػػػر مػػػف األسػػػعلبب الوػػػ  وسػػػوخدـ فػػػ  الوغطبػػػة الخبربػػػة أ،ثػػػر مػػػف الوغطبػػػة 
الوفسبربة  كبعلرغـ أف المج ة ذات طعب  وفسبرم أ،ثػر لػذلؾ بفضػؿ أف وهػوـ بطػرح بػدائؿ ك  ػكؿ 

 ل مش،فت كالقضعبع المطرك ة  ك دـ اط،وفعن بعرض مع كمعت  ف المش، ة.
كجػػػعن أسػػػ كب "كضػػػ  ال  ػػػكؿ" فػػػ  المروبػػػة الثعالبػػػة مػػػف بػػػبف األسػػػعلبب الموبعػػػة فػػػ  وقػػػدبـ 

(  وفه بالسبة موقعربة الك عن مع أس كب " رض الالوعئج كاآلثعر" الذم %29.1المكضك عت بالسبة )
(  ،ػػػذلؾ أسػػػ كب " و دبػػػد األسػػػبعب" بعلمروبػػػة الرابعػػػة %19.2جػػػعن فػػػ  المروبػػػة الثعلثػػػة كبالسػػػبة )

(  كهػػػ  السػػػبة مالطقبػػػة كموقعربػػػة ،ػػػكف المج ػػػة ذات طػػػعب  وفسػػػبرم  كهػػػذا بع،ػػػس %9.2بالسػػػبة )
ف  السع  لو دبد األسبعب كران بعض األ داث كالقضعبع  ك رض الوعئجهػع  مج ة السععدةاهومعـ 

 كآثعرهع مف كجهة الظر موخححبف ف  مجعطت مخو فة كالعمؿ   ى إبجعد   كؿ لهع.

                                                           

اهومػعـ المػرأة ال ػػك القضػعبع المخو فػػة: البمػعال   دكر الحػ ؼ الالسػػعئبة المحػربة فػ  و دبػػد كوروبػب أكلكبػػعت  ((1
 (.262دارسة وطببقبة مقعرالة ببف مج و   كان كالحؼ الدالبع )ص

وربعف  الح ؼ الالسعئبة كدكرهع ف  وروبب أكلكبعت اهومعـ المرأة الف سطبالبة ال ك  ضػعبعهع المخو فػة: دراسػة  ((2
 (.17 علة لمج ة الغبدان ك رائهع )ص
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( كهػ  %2.5األخبػرة " أخػرل فػ  األسػعلبب" بالسػبة )ف   بف جعن  ف  المروبة الخعمسة ك 
 مج ػة السػععدةالسبة ضعبفة مقعرالة بعألسعلبب السعبقة الو  وـ  رضهع  كهػذا بع،ػس  ػدـ اهومػعـ 

بعط ومػعد   ػى أسػعلبب جدبػػدة فػ  وقػدبـ المكضػػك عت وسػع د فػ  جػذب االوبػػعه القػران أثالػعن القػػران 
 كو فبزهـ   ى الموعبعة كاطسومرار.

النطاؽ الجغرافي لممكضكعات التي تناكلتيػا ب مناقشة نتائج الدراسة التحميمية الخاصة: سادسان 
 :مجمة السعادة

مج ػة وشبر ببعالعت الدراسػة الو  ب بػة إلػى أف الالطػعؽ الجغرافػ  ل مكضػك عت الوػ  والعكلوهػع 
" (   وفهػػػع "بػػػدكف الطػػػعؽ جغرافػػػ %58.2  و ػػػدد فػػػ  "م  ػػػ " بعلمروبػػػة األكلػػػى بالسػػػبة )السػػػععدة

(  فػػ   ػػػبف %4.2(  كجػػعنت "دكلػػػ " بعلمروبػػة الثعلثػػة بالسػػػبة )%35.3بعلمروبػػة الثعالبػػة بالسػػػبة )
(. كبشػػ،ؿ  ػػعـ وػػرل البع ثػػة ور،بػػز %2.3جػػعنت فػػ  المروبػػة األخبػػرة " ربػػ  كا   بمػػ " بالسػػبة )

   ى والعكؿ مكضك عت  عمة دكف و دبد الالطعؽ الجغراف  لهع. مج ة السععدة
ـ( "جػعن الالطػعؽ الم  ػ  بعلمروبػة األكلػى 2017  دراسة )الشػربؼ كووفؽ الالوعئج السعبقة م

%  كفػػػ  المروبػػػة الثعلثػػػة الالطػػػعؽ 10.6%(  و وهػػػع الالطػػػعؽ العربػػػ  كجػػػعن بالسػػػبة )81.3بالسػػػبة )
ـ( "الوػػػػ  جػػػػعن فبهػػػػع أف مجػػػػعطت الوغطبػػػػة 2011  كدراسػػػػة )وربػػػػعف (1)%("8.1الػػػػدكل  بالسػػػػبة )

ددت فػ  مخعطبػة الجمهػكر الف سػطبال   عمػة )فػ  ل مكضك عت المالشكرة فػ  مجػفت الدراسػة و ػ
 (2)%("79.9،عفة الم عفظعت( ف  المروبة األكلى كبالسبة )

المطمػػب الثػػاني: نتػػائج الدراسػػة التحميميػػة الخػػاص بالسػػمات العامػػة لشػػكؿ القضػػايا 
 :مجمة السعادةكالمكضكعات المنشكرة في 

م،كالعت الوحمبـ األسعس  خعحة بكبوطرؽ هذا المط ب لمالع شة الوعئج الدراسة الو  ب بة ال
العالعحػر ف  المكضػك عت المالشػكرة  ك  الح فبة المسوخدمة ش،عؿاأل  ك لمج ة السععدة الف سطبالبة

مج ػة وحػمبـ حػف عت أسػعلبب  و  اسػوخدمت فػ  إبػراز المكضػك عت  إضػعفة إلػىالوببكغرافبة ال
   .السععدة

 

                                                           

 (.134)ص  الف سطبالبة اإلل،وركالبة اإلخبعربة ل حعر غزة  دراسة و  ب بة مقعرالةالشربؼ  مععلجة المكا    ((1
وربػػػعف  دكر مجػػػفت األطفػػػعؿ فػػػ  وػػػد بـ  ػػػؽ االوفػػػعع الطفػػػؿ الف سػػػطبال  كمشػػػعر،وا: دراسػػػة و  ب بػػػة مقعرالػػػة   ((2

 (.1625)ص
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لممجمػػة عينػػػة  يت التصػػميـ األساسػػػمككنػػاب مناقشػػة نتػػائج الدراسػػػة التحميميػػة الخاصػػػةأكالن: 
 الدراسة:

 :مجمة السعادةمحتكيات الغالؼ األمامي ل .أ 
وشػػبر ببعالػػعت الدراسػػة الو  ب بػػة إلػػى أف "اسػػـ المج ػػة" ك"سػػطر الوػػعربخ" ك" الػػعكبف الغػػفؼ"  

(  وػػػفه فػػػ  المروبػػػة الثعالبػػػة كاألخبػػػرة "اإلشػػػعرة %32.6 ػػػد  ظػػػ    ػػػى المروبػػػة األكلػػػى بالسػػػبة )
 (  ف   بف لـ ب ظى "،عب المج ة" بأم السبة.%2.2ة )الر،البة" بالسب

 ،بػػعب كهكبوهػع المج ػػة وسػمبة ب مػػؿ الػذم الغػػفؼكبعػرؼ الحػػكبع  حػدر الغػػفؼ بأالػا "
 .(1)" دد ،ؿ ف  ك العكبالا حكره والكع م  بوغبر ط ثعبت

و وػػكم   ػػى اسػػـ المج ػػة كشػػععرهع ك  ػػى سػػطر الوػػعربخ  مج ػػة السػػععدةكوػػرل البع ثػػة أف 
ى  الػػعكبف أغ فػػة بشػػ،ؿ شػػبا ثعبػػت فػػ  جمبػػ  أ ػػدادهع  بالػػة الدراسػػة  بعسػػوثالعن أ ػػداد ك،ػػذلؾ   ػػ

فبهػػع م،ػػعف سػػطر الوػػعربخ بعػػد أف ،ػػعف بأخػػذ شػػ،ؿ أفقػػ  أسػػفؿ اسػػـ المج ػػة وػػـ  م ػػددة وػػـ وغببػػر
كضعا بش،ؿ رأس  ف  بمبف الحف ة كهذا اإلجران اإلخراج  غبر مسو ب الظران لعدـ وكافقا م  

أثالػػػعن الوجػػػكؿ   ػػػى الغػػػفؼ  بعإلضػػػعفة إلػػػى وغببػػػر لػػػكف اسػػػـ المج ػػػة كفقػػػعن  ر،ػػػة العػػػبف كالػػػرأس 
ألرضبة المج ة الو  وخو ؼ مف  دد آلخر كورج  البع ثة ذلؾ إلى السع  لو قبؽ ك دة الغفؼ 

 كجذب االوبعه الجمهكر كالبعد  ف الروعبة كالم ؿ.
بعلرغـ مػف دكرهػع كأهمبوهػع اهومعـ لإلشعرة الر،البة  أالهع لـ وكؿً  مج ة السععدةكبؤخذ   ى   

  ػػػى حػػػف ة الغػػػفؼ  بػػػث بم،ػػػف اسػػػوخدامهع إلبػػػراز و قبػػػؽ العػػػدد أك إ ػػػفف العػػػدد أك  م ػػػة 
 ح فبة أك م  ؽ العدد.

 :مجمة السعادةأنكاع الغالؼ األمامي المستخدمة مف حيث المضمكف في  .ب 
األكلى بالسػبة وشبر ببعالعت الدراسة الو  ب بة إلى أف "الغفؼ المكضك  " جعن ف  المروبة 

(  كجػػػعن ،ػػػفن مػػػف "الغػػػفؼ الجمػػػعل " ك"الغػػػفؼ الػػػدطل  الرمػػػزم" فػػػ  المروبػػػة الثعالبػػػة 95.4%)
،ػؿ مػػف "الغػػفؼ اإلخبػػعرم" ك"الغػػفؼ اإلبضػػع  "  (  فػػ   ػػبف لػػـ ب ػػظى %2.3كاألخبػرة بالسػػبة )

 ك"الغفؼ السعخر" بأم السبة.
ومعمهػع بشػ،ؿ ،ببػر   ػى الغػفؼ اه مج ػة السػععدةكوعوقد البع ثة أف األسػبعب كران ور،بػز 

المكضػػػػك   هػػػػ  إ ػػػػفـ القػػػػعرئ أك إخطػػػػعره بسػػػػر ة كاإللمػػػػعـ السػػػػرب  بمػػػػع و وكبػػػػا المج ػػػػة مػػػػف 
مكضػػك عت  فػػ   ػػبف ر،ػػزت اهومعمهػػع بشػػ،ؿ ضػػعبؼ   ػػى الغػػفؼ الجمػػعل  كالغػػفؼ الػػدطل  

دؼ إلػػػى الرمػػػزم  كوعوقػػػد البع ثػػػة أف السػػػبب الرئبسػػػ  كران ضػػػعؼ اطهومػػػعـ بهػػػع أالهػػػع أغ فػػػة وهػػػ
                                                           

 (.207ص) كال كاسبب كاألف،عر األ فـ ببف كالوحمبـ الح ف  اإلخراج الحكبع   ((1
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مج ػػة ذات مضػػعمبف جػػعدة وسػػعى ل ور،بػػز   ػػى حػػكر ك الػػعكبف  مج ػػة السػػععدةاإلموػػعع فػػ   ػػبف 
علغفؼ اإلخبػػعرم بػػ اهومعمهػػع مج ػػة السػػععدةلمكضػػك عت هعمػػة داخػػؿ العػػدد  فػػ   ػػبف لػػـ ور،ػػز 

الغفؼ اإلبضع   كالغفؼ السعخر كبعزل ذلؾ إلى أف المج ة ذات مكضػك عت وفسػبربة أ،ثػر ك 
 إخبعربة لذلؾ لـ وهوـ بعلغفؼ اإلخبعرم. مف أف و،كف

كبرل حعلا كال بعف " أف أالكاع حدر الغفؼ لبست م ػددة بهػذا الشػ،ؿ و دبػدان  عطعػعن إط 
  ى المسوكل الالظرم  أمع مف الالع بة العم بة فػإف هالػعؾ وػداخفن ،ببػران ببالهػع  إذ بم،ػف أف بالػدرج 

 .(1)غفؼ كا د و ت  دة أالكاع"
 :مجمة السعادةفي  شكؿمامي المستخدمة مف حيث الأنكاع الغالؼ األ .ج 

" جػػػعن فػػػ  القػػػعئـ   ػػػى أسػػػ كب البكسػػػوروشػػػبر ببعالػػػعت الدراسػػػة الو  ب بػػػة إلػػػى أف "الغػػػفؼ 
القػػعئـ   ػػى أسػػ كب (   فػػ   ػػبف جػػعن بعلمروبػػة الثعالبػػة "الغػػفؼ %79.1المروبػػة األكلػػى بالسػػبة )

ذك الحػػكرة أك الرسػػـ ألخبػػرة جػػعن "الغػػفؼ (  أمػػع فػػ  المروبػػة الثعلثػػة كا%13.9" بالسػػبة )السػػبرؾ
" الغػػػفؼ القػػػعئـ   ػػػى الرسػػػـ محػػػ كب بعلعالػػػعكبف%(  فػػػ   ػػػبف لػػػـ ب ظػػػى "7" بالسػػػبة )الك بػػػد

 " بأم السبة.الغفؼ القعئـ   ى األرضبعت ال كالبةك"
كوعوقد البع ثة أف هذه الالسبة المروفعة جدان ل غفؼ "القعئـ   ى أس كب البكسور" ودؿ   ى 

ألهمبوػا بعلالسػبة لقػعرئ المج ػة الموعجػؿ ،ػكف هػذا الالػكع مػف الغػفؼ ب وػكم   ة السععدةمجإدراؾ 
  ى أش،عطن كأالكا عن مخو فة مف المكضك عت الو  وهدؼ إلبحعؿ رسػعئؿ بحػربة سػربعة لػا  فػ  

بالسػبة موكسػطة  أمػع  مج ػة السػععدة بف  ظ  الغفؼ "القعئـ   ى أس كب السبرؾ"   ى اهومعـ 
" جعنت بالسبة ضعبفة مقعرالة بغبرهع مف األغ فػة بػعلرغـ أالػا لحكرة أك الرسـ الك بدذك ا"الغفؼ 

 أ،ثر اطوجعهعت اإلخراجبة الو  ووبالعه المجفت ذات الطعب  الجعد كالرحبف. 
 الغفؼ القعئـ   ى الرسـ مح كب أالهع لـ ور،ز اهومعمهع   ى مج ة السععدةكبؤخذ   ى 

  رغػـ أف اسػوخدامهمع فبػا الػكع مػف الوجدبػد فػ  األرضػبعت ال كالبػةفؼ القػعئـ   ػى الغك  بعلعالعكبف
األسػػػعلبب اإلخراجبػػػة الموبعػػػة كالوالػػػكع بعبػػػدان  ػػػف الروعبػػػة كالم ػػػؿ الوبجػػػة الو،ػػػرار الموبػػػ  لألسػػػعلبب 

 اإلخراجبة السعبقة.
 :مجمة السعادةمحتكيات بطف الغالؼ األمامي ل .د 

 فالبػػػة" ا و ػػػت   ػػػى المروبػػػة األكلػػػى وشػػػبر ببعالػػػعت الدراسػػػة الو  ب بػػػة إلػػػى أف "الحػػػكرة اإل
 %(.14%(  ف   بف جعنت ف  المروبة الثعالبة كاألخبرة "الحكرة الوعببربة" بالسبة )86بالسبة )

                                                           

 (.377)ص اإلخراج الح ف حعلا كال بعف   ((1
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ر،ػزت اهومعمهػع بدرجػة ،ببػر   ػى "الحػكرة اإل فالبػة" فػ   مج ة السععدةكورل البع ثة أف 
بعلجسػـ و،ػكف بعهظػة الػثمف بطف الغػفؼ األمػعم   كذلػؾ ألف و، فػة اإل فالػعت فػ  أكؿ حػف ة 

مقعرالػػة بػػػعإل فف فػػػ  الحػػف عت الداخ بػػػة  ،مػػػع أف مكضػػعهع فػػػ  هػػػذه الحػػف ة بعطبهػػػع جعذببػػػة 
بػػرازان لطبعهػػع بػػكرؽ بخو ػػؼ  ػػف بقبػػة حػػف عت المج ػػة أ بعالػػعن  فػػ   ػػبف ر،ػػزت   مج ػػة السػػععدةكا 
 كؿ مكضكع أك اهومعمهع بعلحكرة الوعببربة بش،ؿ موكسط بعلرغـ مف أهمبوهع ف  وكحبؿ رسعلة 

  ضبة أك مش، ة معبالة.
 :مجمة السعادةمحتكيات بطف الغالؼ الخمفي ل  .ق 

وشػػبر ببعالػػعت الدراسػػة الو  ب بػػة إلػػى أف "الحػػكرة اإل فالبػػة"  ظبػػت   ػػى المروبػػة األكلػػى 
(. كبوفػؽ %2.3(  وفه فػ  المروبػة الثعالبػة كاألخبػرة "الحػكرة الوعببربػة " بالسػبة )%97.7بالسبة )

جة مع جعن با  سالبف شفبؽ بأف ،ثبران مف المع البف بقب كف   ػى هػذه الحػف ة ألالهػع م  هذه الالوب
 . (1)وطب  بعأللكاف مثؿ ظهر الغفؼ  كبعلوعل  مف الفس الك بة الكرؽ

 :مجمة السعادةمحتكيات الغالؼ الخمفي ل .ك 
سػبة وشبر ببعالعت الدراسة الو  ب بة إلى أف "الحكرة اإل فالبة" جعنت ف  المروبة األكلى بال

(. كبوفػػؽ مػػ  %11.6(  وػػفه  "الحػػكرة الوعببربػػة" فػػ  المروبػػة الثعالبػػة كاألخبػػرة بالسػػبة )88.4%)
هذه الالوبجة مع جعن بػا  بػد العزبػز الحػكبع  بػأف الغػفؼ الخ فػ  " األخبػر" بعوبػر أهػـ مسػع ة 

 .(2)غعلبة الو،علبؼ ك علبة الجكدة -ف  الععدة –لالشر اإل فالعت الوجعربة كو،كف 
األشػكاؿ الصػحفية لممكضػكعات التػي تناكلتيػا ب مناقشة نتائج الدراسة التحميمية الخاصة: ثانيان 

 :مجمة السعادة
وشػػػبر ببعالػػػعت الدراسػػػة الو  ب بػػػة إلػػػى أف "المقػػػعؿ العمػػػكدم" ا وػػػؿ المروبػػػة األكلػػػى بالسػػػبة 

بربػة (  كه  السبة مروفعة جدان مقعبؿ األش،عؿ الح فبة األخرل سػكان الوفسػبربة أك الخ19.4%)
 مج ػػة السػػععدة. كهػػذا بع،ػػس اهومػػعـ مج ػػة السػػععدةأك غبرهػػع مػػف مػػكاد الػػرأم الوػػ  وعومػػد   بهػػع 

 بعلور،بز   ى آران ال،وعب  كؿ القضعبع كالك عئ  كالظكاهر الم بطة بهـ.
ـ( "الوػ  جػػعنت فبهػع القحػػة الحػ فبة فػػ  2011دراسػػة )وربػعف كوخو ػؼ و ػؾ الالوبجػػة مػ  

 .(3)سوخدمة ف  مجفت الدراسة الثفث"مقدمة الفالكف الح فبة الم

                                                           

 (.171شفبؽ  األسس الع مبة ف  وحمبـ المجفت )ص ((1
 (.211الحكبع   اإلخراج الح ف  كالوحمبـ ببف األ فـ كاألف،عر كال كاسبب )ص ((2
ص ) رالػةوربعف  دكر مجفت األطفعؿ ف  ود بـ  ؽ االوفعع الطفؿ الف سطبال  كمشػعر،وا: دراسػة و  ب بػة مقع ((3
 (.1637-1636ص
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كمػػػف أمث ػػػة المقػػػعؿ العمػػػكدم: "زكاج" بق ػػػـ د. فو بػػػة ال كلػػػك  "إلػػػى الم وقػػػى" بق ػػػـ د.  طػػػعاي أبػػػك 
 السبا  "امرأة مخو فة" بق ـ د عن  معر  "مكا ؼ  بعوبة" بق ـ جكاد الشبخ خ بؿ.. كغبرهع".

(  كوفهػع "فالػكف أخػرل" فػػ  %15.5ة )كجػعن فػ  المروبػة الثعالبػة "الوقربػر الحػ ف " بالسػب 
( كومث ػػت و ػػؾ الالسػػبة فػػ  )مػػكاد وسػػ بة  شػػعر كالثػػر  أخبػػعر طربفػػة  15.3المروبػػة الثعلثػػة بالسػػبة )

بعألش،عؿ الح فبة الخبربػة كمػكاد الوسػ بة   مج ة السععدةال،ت( كه  السبة مروفعة وع،س اهومعـ 
شػػهربة   بهػػع الور،بػػز   ػػى المػػكاد كذلػػؾ ألالهػػع مج ػػة  مج ػػة السػػععدةكهػػذا بػػالع،س بعلسػػ ب   ػػى 

 الوفسبربة كمكاد الرأم أ،ثر مف المكاد األخرل. 
ـ( "الوػػػ  ا وػػػػؿ فبهػػػع الشػػػػعر كاألدب 2011كوخو ػػػؼ الالوبجػػػة السػػػػعبقة مػػػ  دراسػػػػة )وربػػػعف 

%(  وفهػػػػػػع فػػػػػػف الوقربػػػػػػر الحػػػػػػ ف  المروبػػػػػػة السػػػػػػعبعة كبالسػػػػػػبة 8.2المروبػػػػػػة الرابعػػػػػػة كبالسػػػػػػبة )
ـ( " الو  جعنت فبهع الوقعربر الح فبة ف  المروبة الرابعة 2008    كدراسة )البمعال(1)%("2.2)

%( فػػػ  مج ػػة الحػػػؼ الػػدالبع  فػػػ   ػػبف جػػػعنت بعلمروبػػة األخبػػػرة  فػػ  مج ػػػة  ػػػكان 6.9كبالسػػبة )
 .(2)%("2.2بالسبة )

 . (3)"المع مة مطر و حد المروبة األكلى ف  مبعدرة الوع بـ بعل عب" كمف أمثمة التقرير الصحفي:
 .(4)"، معت موقعطعة" األشكاؿ الصحفية األخرل: كمف أمثمة
(  كوفهػع بالسػبة موقعربػة فػف %13.7ك ظ  "الو قبؽ الح ف " بعلمروبػة الرابعػة بالسػبة ) 

(  كمػػف ثػػـ وػػفه بفػػعرؽ موكسػػط %13.2"بربػػد القػػران" الػػذم جػػعن فػػ  المروبػػة الخعمسػػة كبالسػػبة )
   ػػبف جػػعن "الخبػػر الحػػ ف " فػػ  (  فػػ%6.9"ال ػػدبث الحػػ ف " فػػ  المروبػػة السعدسػػة بالسػػبة )

(  %4.8(  كوفهػػػع "القحػػة الحػػػ فبة" بعلمروبػػػة الثعمالػػػة بالسػػػبة )%6.2المروبػػة السػػػعبعة بالسػػػبة )
بػعلوالكب  فػ  اسػوخداـ األشػ،عؿ الحػ فبة مػف "وفسػبربة كخبربػة  مج ػة السػععدةكهذا بع،س اهومػعـ 

ركرة الوعمػػؽ فػػ  و  بػػؿ كمػػكاد رأم"  ،ػػكف المج ػػة شػػهربة كطببعػػة المكضػػك عت فبهػػع ووط ػػب بضػػ
كوفسبر القضعبع كالمكضك عت كالك كؼ   ى أسبعبهع كودا بعوهع مف أجؿ كض  ال  كؿ المالعسػبة 

 لهع.

                                                           

ص ) وربعف  دكر مجفت األطفعؿ ف  ود بـ  ؽ االوفعع الطفؿ الف سطبال  كمشػعر،وا: دراسػة و  ب بػة مقعرالػة ((1
 (.1637-1636ص
البمػعال   دكر الحػ ؼ الالسػػعئبة المحػربة فػ  و دبػػد كوروبػب أكلكبػػعت اهومػعـ المػرأة ال ػػك القضػعبع المخو فػػة:  ((2

 (.266-265صص مج و   كان كالحؼ الدالبع )دارسة وطببقبة مقعرالة ببف 
 (.40ص)مج ة السععدة  المع مة مطر و حد المروبة األكلى ف  مبعدرة الوع بـ بعل عب  ((3
 (.38ص)مج ة السععدة  ، معت موقعطعة  ((4
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ـ( " الو  جػعنت فبهػع األخبػعر الحػ فبة فػ  2013ووفؽ الالوعئج السعبقة م  دراسة )وربعف 
 .(1)%("3.2المروبة السعبعة كبالسبة )

( " الو  ا و ت فبهع الو قبقعت الح فبة ف  المروبػة ـ2008دراسة )البمعال  كوخو ؼ م   
%( ف  مج ة  كان ببالمع ا و ػت المروبػة الثعالبػة فػ  مج ػة الحػؼ الػدالبع بالسػبة 46األكلى بالسبة )

%(  فػػ   ػػبف جػػعنت األخبػػعر الحػػ فبة المروبػػة األكلػػى فػػ  مج ػػة الحػػؼ الػػدالبع بالسػػبة 24.1)
%(  كجػػػػعنت القحػػػػص 22.5ة بالسػػػبة )%( أمػػػع فػػػػ  مج ػػػة  ػػػػكان ا و ػػػػت المروبػػػة الثعلثػػػػ44.6)

%( أمع فػ  مج ػة الحػؼ الػدالبع 23.5األ عدبث الح فبة ف  مج ة  كان بعلمروبة الثعالبة بالسبة )
%(  ف   بف ا و ت القحص الح فبة المروبة األخبرة ف  19.2جعنت بعلمروبة الثعلثة بالسبة )

 .(2)%(   ى الوكال "5.2%( )5.7مج و   كان كالحؼ الدالبع بالسبة )
"بعػػػد  ػػػعـ مػػػف ال ربػػػة األسػػػرل الم ػػػرركف ببك ػػػكف ل سػػػععدة  كمػػػف أمثمػػػة التحقيػػػؽ الصػػػحفي:

 . (3)بالجع عوهـ" 
 . (4)زاكبة أربد  ف: مثؿ "أم  وفرؽ ببال  كببف أخو " كمف أمثمة بريد القراء:

"المػػذب  الموػػألؼ كاطروجػػعل  البػػعرع   مػػ  أف أ،ػػكف رئػػبس كزران  كمػػف أمثمػػة الحػػديث الصػػحفي:
 . (5)"ف سطبف

 .(6)"الثربع لفوحعؿ كاط فـ وعقد دكرة األب وس الوأهب بة"  كمف أمثمة الخبر الصحفي:
"زاكبػػة مػػف ال بػػعة" مثػػؿ "سػػرؽ ذهػػب شػػقبقوا فػػدمر  بعوهػػع دكف  كمػػف أمثمػػة القصػػة الصػػحفية:

 . (7)رجعة"
بر" فػ  (  وفهػع فػف "ال،عرب،ػعو%2.7كجعن ف  المروبة الوعسعة "المقػعؿ اطفووػع  " بالسػبة )

(  ثػػـ جػػعن "المقػػعؿ الو  ب ػػ "  فػػ  المروبػػة األخبػػرة كبالسػػبة مودالبػػة %1.4المروبػػة الععشػػرة بالسػػبة )

                                                           

راسػة وربعف  الح ؼ الالسعئبة كدكرهع ف  وروبب أكلكبعت اهومعـ المرأة الف سطبالبة ال ك  ضػعبعهع المخو فػة: د ((1
 (.19 علة لمج ة الغبدان ك رائهع )ص

البمػعال   دكر الحػ ؼ الالسػػعئبة المحػربة فػ  و دبػػد كوروبػب أكلكبػػعت اهومػعـ المػرأة ال ػػك القضػعبع المخو فػػة:  ((2
 (.266-265صص دارسة وطببقبة مقعرالة ببف مج و   كان كالحؼ الدالبع )

 (.14ص) كف ل سععدة بالجع عوهـمج ة السععدة  بعد  عـ مف ال ربة األسرل الم رركف ببك  ((3
 (.44ص)  زاكبة أربد  ف: مثؿ "أم  وفرؽ ببال  كببف أخو  سععدةمج ة ال ((4
 (.18ص)مج ة السععدة  المذب  الموألؼ كاطروجعل  البعرع   م  أف أ،كف رئبس كزران ف سطبف  ((5
 (.6ص) مج ة السععدة  الثربع لفوحعؿ كاط فـ وعقد دكرة األب وس الوأهب بة ((6
 (.41ص)مج ة السععدة  زاكبة مف ال بعة" مثؿ "سرؽ ذهب شقبقوا فدمر  بعوهع دكف رجعة  ((7
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فػػ   ػػبف لػػـ ب ظػػى  مج ػػة السػػععدة( مػػف إجمػػعل  األشػػ،عؿ الحػػ فبة الوػػ  والعكلوهػػع %0.7جػػدان )
 "المقعؿ الالقدم" بأم السبة.

م  كوعػػزك البع ثػػة السػػبب بأشػػ،عؿ مػػكاد الػػرأ مج ػػة السػػععدة ػػدـ اهومػػعـ  وضػػاكممػػع سػػبؽ ب
  ى مقعؿ افووػع   كا ػد فػ  ،ػؿ  ػدد مػف أ ػداد  بالػة الدراسػة   مج ة السععدةكران ذلؾ: ا وكان 

كاهومعمهع  بعلمقعؿ العمكدم بش،ؿ ،ببر بغال   ف ور،بزهع   ى ،ؿ مف المقعؿ الو  ب   كالالقػدم 
 ف  الوعببر  ف آران ال،وعب  كؿ القضعبع كالمش،فت الم بطة.

  ػػػة اهومعمهػػػع بفػػػف ال،عرب،ػػػعوبر بػػػعلرغـ أالػػػا مػػػف أهػػػـ الفالػػػكف  مج ػػػة السػػػععدةذ   ػػػى كبؤخػػػ
الحػػ فبة كأ،ثرهػػع جمعهبربػػة  "كبعػػد ال،عرب،ػػعوبر مػػف أهػػـ الفالػػكف الحػػ فبة ألالػػا أ ػػرب إلػػى القػػران 
كأ،ثرهػػع الوحػػع عن بعأل ػػداث كالقضػػعبع المهمػػة  فإالػػا أحػػبا بشػػ،ؿ م،كالػػعن مهمػػعن مػػف م،كالػػعت مػػعدة 

م حػػ بفة الظػػران لمػػع بم ،ػػا مػػف وػػأثبرات جمعلبػػة كف،عهبػػة لألخبػػعر كالمكضػػك عت  ػػد الػػرأم فػػ  أ
 .(1)وفكؽ آطؼ ال، معت لمع بوسـ با مف إبجعز كمحع بة الرسـ ل ، مة السعخرة"

ـ( بمػع بخػص المروبػة بػبف الفالػكف "ا وػؿ فػف 2013كوخو ؼ و ؾ الالوعئج م  دراسة )وربعف 
ـ( " 2011  كمػػ  دراسػػة ) وربػػعف (2)%("31.3غبػػدان كبالسػػبة )المقػػعؿ المروبػػة الثعالبػػة فػػ  مج ػػة ال

 .(3)%("2.8الو  جعن فبهع المقعؿ الح ف  ف  المروبة السعدسة ف  مجفت الدراسة كبالسبة )
 . (4)"، مة العدد" كمف أمثمة المقاؿ االفتتاحي:

 .(5)زاكبة "ابوسـ" كمف أمثمة الكاريكاتير:
ضػػفعؼ الػػكطف بق ػػـ ال،عوػػب بعسػػر   ػػ   مػػ  الغػػركب بق ػػـ "   ػػى  كمػػف أمثمػػة المقػػاؿ التحميمػػي:

 جهعد الرجب   فقا ال بعة بق ـ سمبرة الحعر كغبرهع"
العناصر التيبكغرافية التي استخدمت في إبػراز ب مناقشة نتائج الدراسة التحميمية الخاصةثالثان: 

 :مجمة السعادة التي تناكلتياالمكضكعات 
 :دةمجمة السعاالعناكيف المستخدمة في  .أ 

                                                           

 (.9 بد المجبد ك  ـ الدبف  فف الو ربر الح ف  ل جرائد كالمجفت )ص ((1
راسػة وربعف  الح ؼ الالسعئبة كدكرهع ف  وروبب أكلكبعت اهومعـ المرأة الف سطبالبة ال ك  ضػعبعهع المخو فػة: د ((2

 (.19 علة لمج ة الغبدان ك رائهع )ص
ص وربعف  دكر مجفت األطفعؿ ف  ود بـ  ؽ االوفعع الطفؿ الف سطبال  كمشػعر،وا: دراسػة و  ب بػة مقعرالػة ) ((3
 (.1637-1636ص
 مج ة السععدة. ف  جمب  أ داد ((4
 (.2ص)ابوسـ زاكبة مج ة السععدة   ((5
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وشبر ببعالعت الدراسة الو  ب بة إلى أف "العالكاف الرئبس "  ظى   ػى المروبػة األكلػى بالسػبة 
(مف إجمػعل  العالػعكبف %28(  ف   بف جعن "العالكاف الفر  " ف  المروبة الثعالبة  بالسبة )72%)

 المسوخدمة.
اشػػػػوم ت   ػػػػى  مج ػػػػة السػػػععدةكبوضػػػا ممػػػػع سػػػبؽ أف جمبػػػػ  المكضػػػك عت الوػػػػ  والعكلوهػػػع 

عكبف رئبسػػػبة مػػػ  اط،وفػػػعن بهػػػع فػػػ  أغ ػػػب المكضػػػك عت  كهالػػػعؾ مكضػػػك عت اشػػػوم ت   ػػػى  الػػػ
 العكبف رئبسبة كفر بة مععن كذلؾ لجذب اهومعـ القػران. كوعػزك البع ثػة السػبب كران ور،بػز اهومػعـ 

مج ػػػة   ػػػى العالػػػعكبف الرئبسػػػبة بشػػػ،ؿ أ،بػػػر مػػػف العالػػػعكبف الفر بػػػة الظػػػران ط ومػػػعد  مج ػػػة السػػػععدة
المػػكاد الخبربػػة كمػػكاد الػػرأم مثػػؿ الوقػػعربر الحػػ فبة كالمقػػعؿ العمػػكدم بالسػػبة ،ببػػرة    ػػى السػػععدة

 مقعرالةن بعلمكاد الوفسبربة.
ـ("الوػػ  أظهػػرت فبهػػع ا ومػػعد مج وػػ  2008كوخو ػػؼ الالوػػعئج السػػعبقة مػػ  دراسػػة )البمػػعال  

%( 31.3الدراسة   ى المضعمبف المقدمة بدكف  الكاف  بػث جػعنت فػ  مقدمػة الو  بػؿ بالسػبة )
 .(1)%( لمج ة الحؼ الدالبع"36.3لمج ة  كان  كبالسبة )

 :مجمة السعادةالصكر المستخدمة في  .ب 
وشػػبر ببعالػػعت الدراسػػة الو  ب بػػة إلػػى أف "الحػػكر المكضػػك بة" جػػعنت فػػ  المروبػػة األكلػػى 

بعلحػػكر المكضػػك بة بالسػػبة مروفعػػة كهػػ   مج ػػة السػػععدة(  كهػػذا بع،ػػس اهومػػعـ %44.9بالسػػبة )
خعحػػػػػةن كأف مكضػػػػػك عت المج ػػػػػة مكضػػػػػك عت وفسػػػػػبربة و  ب بػػػػػة ووط ػػػػػب حػػػػػكران السػػػػػبة مالطقبػػػػػة 

مكضػػك بة وجسػػد المكضػػكع كوعبػػر  الػػا كوجػػذب القػػعرئ ال ػػكه  كوخو ػػؼ هػػذه الالوبجػػة مػػ  دراسػػة 
ـ( " الوػػ  ر،ػػزت فبهػػع مج ػػة مج وػػ    ػػى اسػػوخداـ الحػػكرة المرسػػكمة بعلمروبػػة 2011)الجبػػكرم 

 .(2)األكلى مف إجمعل   العحر اإلبراز"
(  كه  السبة مروفعة مقعرالة %30.4وفهع ف  المروبة الثعالبة "الحكر الشخحبة" بالسبة ) 

بعلحػػػكر األخػػػرل   بػػػث اسػػػوخدمت ،ثبػػػران فػػػ  مكضػػػك عت ال قػػػعنات كال ػػػكارات الشخحػػػبة مػػػ  
 الموخححبف كمخو ؼ الشخحبعت ك،ذلؾ ف  المقعطت الح فبة.

  كف  السبة وشػبر إلػى كجػكد  ػدد (%15.2كجعن "بدكف حكر" ف  المروبة الثعلثة بالسبة )
مج ػػة غبػػر بسػػبط مػػف المكضػػك عت الوػػ  ط ووضػػمف حػػكر معبػػرة  الهػػع كهػػ  القطػػة وؤخػػذ   ػػى 

                                                           

ة فػ  و دبػػد كوروبػب أكلكبػػعت اهومػعـ المػرأة ال ػػك القضػعبع المخو فػػة: البمػعال   دكر الحػ ؼ الالسػػعئبة المحػرب ((1
 (.267دارسة وطببقبة مقعرالة ببف مج و   كان كالحؼ الدالبع )ص

ـ: مج ػة مج وػ  االمكذجػعن ل فوػرة مػف 2003الجبكرم  أش،عؿ كمضعمبف ح عفة األطفعؿ ف  العراؽ بعد  عـ  ((2
2008 – 2009. 



232 

 

ـ( "الوػػ  جػػعن فبهػع ا ومػػعد مج وػػ   ػػكان 2008  كووفػػؽ مػػ  هػذه الالوبجػػة دراسػػة )البمػعال  السػععدة
 . (1)كالحؼ الدالبع ،ثبران   ى  رض المضعمبف اإل فمبة بدكف حكر"

(  وفهػػع فػػ  المروبػػة األخبػػرة %4.9بعلمروبػػة الرابعػػة "الحػػكر الجمعلبػػة" بالسػػبة )ك ظبػػت  
مج ػػة (  كهػػذا بع،ػػس   ػػة اهومػػعـ %4.6كبالسػػبة موقعربػػة "الحػػكرة اإلخبعربػػة" الوػػ  جػػعنت بالسػػبة)

بعلحػكر الجمعلبػػة كاإلخبعربػة مقعرالػػة بعلحػكر األخػرل  كهػػ  السػبة مالطقبػػة  بػث ور،ػػزت  السػععدة
 ػداث بعر كبعض المكضك عت غبػر الجػعدة الوػ  اسػوخدمت فبهػع الحػكر إلهذه الحكر ف  األخ

 لمسعت جمعلبة   ى الحف عت.
 :مجمة السعادةعناصر اإلبراز المستخدمة في  .ج 

مج ػة وشبر ببعالعت الدراسة الو  ب بة إلى أف إجمػعل   ػدد  العحػر اإلبػراز المسػوخدمة فػ  
(  %41 ػػى المروبػػة األكلػػى مالهػػع بالسػػبة )( و،ػػراران   بػػث  ظبػػت "األلػػكاف"  3870ب ػػغ ) السػػععدة

(  كجػػعنت فػػ  المروبػػة الثعلثػػة كاألخبػػرة %32.7كوفهػػع فػػ  المروبػػة الثعالبػػة "األرضػػبعت" بالسػػبة )
بعالعحػػػػر اإلبػػػراز ،ػػػػعأللكاف  مج ػػػة السػػػععدة(  كهػػػػذه بع،ػػػس اهومػػػػعـ %26.3"اإلطػػػعرات" بالسػػػبة )

ران إلػػػى المج ػػػة كدفعهػػػـ لقػػػرانة كاألرضػػػبعت كاإلطػػػعرات لمػػػع لهػػػع مػػػف أهمبػػػة فػػػ  جػػػذب االوبػػػعه القػػػ
فبهػػع مج ػػة ا ومػػدت ـ( " الوػػ  2014المكضػػك عت المالشػػكرة فبهػػع  كووفػػؽ مػػ  دراسػػة )الػػدركبش 

 .(2)"بكحفهع  الحر إبراز بعلمروبة األكلى   ى األلكاف العرب 
تصػػميـ صػػفحات  باألسػػاليب المسػػتخدمة فػػي مناقشػػة نتػػائج الدراسػػة التحميميػػة الخاصػػةرابعػػان: 

 :عادةمجمة الس
 أساليب تصميـ صدر الغالؼ: . ج

وشبر ببعالعت الدراسة الو  ب بة إلى أف أس كب "األرضبعت المك دة" جعن ف  المروبة األكلى 
فبػػا بحػػكرة ،ببػػرة جػػدان مقعرالػػة بعألسػػعلبب  مج ػػة السػػععدة(  كهػػذا بع،ػػس اهومػػعـ %88.4بالسػػبة )

ة كا ػػدة فقػػط ذات  جػػـ األخػػرل ،كالػػا أ،ثػػر األسػػعلبب بسػػعطة فػػ  الوحػػمبـ  كبقوحػػر   ػػى حػػكر 
،ببر ط بوط ب مف المحمـ الك ت كالجهد المط كب ف  الوحعمبـ األخرل  كوخو ؼ هذه الالوبجة 

ـ( الوػػ  جػػعن فبهػػع أسػػ كب الورا،بػػب الجزئػػ  أك ال، ػػ  ل حػػكرة بعلمروبػػة 2015مػػ  دراسػػة )حػػعلا 

                                                           

بة المحػربة فػ  و دبػػد كوروبػب أكلكبػػعت اهومػعـ المػرأة ال ػػك القضػعبع المخو فػػة: البمػعال   دكر الحػ ؼ الالسػػعئ ((1
 (.226الدالبع )صدارسة وطببقبة مقعرالة ببف مج و   كان كالحؼ 

 الدركبش  المجفت الثقعفبة كدكرهع ف  إثران األدب ف  دكؿ ال،كبت: مج ة العرب  المكذجعن. ((2
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خراجبػػة المسػػوخدمة األكلػػى  وػػفه األسػػ كب المخػػو ط فػػ  المروبػػة الثعالبػػة مػػف إجمػػعل  األسػػعلبب اإل
 .(1)ل غفؼ األكؿ ل مج ة"

(  وػػػفه فػػػ  %9.3كا وػػػؿ فػػػ  المروبػػػة الثعالبػػػة أسػػػ كب "الور،بػػػب الجزئػػػ  كال، ػػػ " بالسػػػبة )
(  فػػػ   ػػػبف لػػػـ ب ظػػػى %2.3المروبػػػة الثعلثػػػة كاألخبػػػرة أسػػػ كب "األرضػػػبعت الموداخ ػػػة" بالسػػػبة )
بعألسػػػعلبب األخػػػرل  ة السػػػععدةمج ػػػأسػػ كب "الوحػػػمبـ الوعببػػػرم" بػػػأم السػػػبة  كهػػػذا بع،ػػس اهومػػػعـ 

 مج ػة السػععدةجدان مقعرالة بأسػ كب األرضػبعت المك ػدة  ممػع بػدلؿ   ػى  ػدـ سػع   ؿبش،ؿ ضئب
بعلوجدبد كاطبو،عر ف  أسعلبب وحمبـ حدر الغفؼ بغرض جذب االوبعه القران كالبعد  ف الروعبة 

 كالم ؿ الوبجة الو،رار المسومر ف  أسعلبب الوحمبـ.
 صفحة المحتكيات:أساليب تصميـ  . ح

وشبر ببعالعت الدراسة الو  ب بة إلى أف أس كب " عئمة الم وكبعت   ى حػف وبف مووػعبعوبف" 
%(  فػػػػ   ػػػػبف لػػػػـ ب ظػػػػى أسػػػػ كب " عئمػػػػة 100 ظػػػػى   ػػػػى المروبػػػػة األكلػػػػى كاألخبػػػػرة بالسػػػػبة )
مج ػة   كهػذا بع،ػس اهومػعـ كور،بػز مج ػة السػععدةالم وكبعت   ى حػف ة كا ػدة" بػأم السػبة فػ  

  ػػػى أسػػػ كب  عئمػػػة الم وكبػػػعت   ػػػى حػػػف وبف مووػػػعبعوبف  كوعوقػػػد البع ثػػػة أف السػػػبب  ععدةالسػػػ
الرئبسػػ  كران ذلػػؾ را ػػة  ػػبف القػػعرئ كاجوذابػػا لقػػرانة ،ػػؿ مكضػػك عت المج ػػة كاشػػبعع رغبوػػا فػػ  

 سهكلة كسر ة الكحكؿ إلى مع ب وعجا.
 أساليب تصميـ الصفحات المتتابعة: . خ

" ا وؿ المروبة األكلى الحكرة أرضبة ل الصإلى أف أس كب "وشبر ببعالعت الدراسة الو  ب بة 
الوػػكازف مػػػف خػػفؿ الحػػػكر كا  طػػعن مسػػػع ة (  كجػػػعن فػػ  المروبػػػة الثعالبػػة أسػػػ كب "31.8بالسػػبة )

" فػػ  ا وػػكان الػػالص بػػبف حػػكرة ،ببػػرة أك حػػغبرة(  كوػػفه أسػػ كب "%22.6" بالسػػبة )،عفبػػة ل ػػالص
" الور،بز   ى الحكرة م  وكفبر مسػع ة ل ػالص(  ك ظ  أس كب "%21.7المروبة الثعلثة بالسبة )

بعألسػػػعلبب السػػػعبقة  مج ػػػة السػػػععدة(  كهػػػذا بع،ػػػس اهومػػػعـ %20.1  ػػػى المروبػػػة الرابعػػػة بالسػػػبة )
  بث ا و ت   ى السبة مروفعة كموقعربة.

(  كا وػػؿ %2.1" فػػ  المروبػػة الخعمسػػة بالسػػبة )وقػػعط  الحػػكر مػػ  الػػالصكجػػعن أسػػ كب "
(  فػػ  %1.7" المروبػػة السعدسػػة كاألخبػػرة بالسػػبة )بػػدأ بػػا المكضػػكعا وػػكان الػػالص الػػذم بأسػػ كب "

الوقػػعط  مػػ  الػػالص كربػػط " ك"ا وػػكان الػػالص" ك "اإلطػػعر المفوػكح ػبف لػػـ ب ظػػى أسػػ كب ،ػػفن مػػف "
 " بأم السبة.العالكاف كالحكرة ببف الحف وبف

                                                           

لعرببػػة و  بػػؿ الشػػ،ؿ الفالػػ  ل غػػفؼ اطكؿ ل مجػػفت: الشػػب،ة حػػعلا  اطخػػراج الحػػ ف  ألغ فػػة المجػػفت ا ((1
 كالجرس ال بالعالبة. -كالحدل اطمعراوبة -المحربة -المحكر -العرا بة
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كوعوقػػػػد البع ثػػػػة مػػػػف خػػػػفؿ و  بػػػػؿ  بالػػػػة الدراسػػػػة أالػػػػا ط بكجػػػػد المػػػػعذج المطبػػػػة لوحػػػػمبـ 
  فعلوحمبـ بروبط بطببعة العف ة ببف العالعحر الوببكغرافبة مج ة السععدةف عت الموقعب ة ف  الح

الموع ػػة  ك،ػػذلؾ مهػػعرات المحػػمـ فػػ  وكظبػػؼ األسػػس الفالبػػة لوحػػمبـ الحػػف عت بشػػ،ؿ ب قػػؽ 
 األهداؼ الكظبفبة كالجمعلبة ل وحمبـ.

 :متقابمةأساليب تصميـ الصفحات ال . د
" جػػػعن فػػػ  المروبػػػة األكلػػػى الوعببػػػر الفالػػػ ب بػػػة إلػػػى أف أسػػػ كب "وشػػػبر ببعالػػػعت الدراسػػػة الو  

بهػػػذا األسػػػ كب بشػػػ،ؿ ،ببػػػر ،كالػػػا مػػػف  مج ػػػة السػػػععدة(  كهػػػذا بع،ػػػس اهومػػػعـ %79.8بالسػػػبة )
األسعلبب الو  احب ت شعئعة ف  المجفت العرببة ف  الفورة األخبرة الو  لجأت طسوخداما بعد 

  إخػػراج حػػف عت المجػػفت  كلمػػع لػػا مػػف أهمبػػة فػػ  إدخػػعؿ إم،عالبػػعت ال عسػػب اآللػػ  الفعئقػػة فػػ
 و قبؽ  كة جذب البحر كجعؿ المضمكف كالش،ؿ ،فن كا دان.
المػزج بػبف العالػكاف كالمػوف كالحػكرة فػ  كبرل حعلا كال بعف " أف هػذا األسػ كب بقػـك   ػى 

أك  -أك الرسـ -وحمبـ كا د  كبعومد   ى الطب  الو و  إذ وطب  العالعحر ال فظبة فكؽ الحكرة
 .(1)جزن مف أم مالهمع  كبم،ف وفربغ ال ركؼ   ى الحكرة لبحبا لكالهع هك الفس ببعض الكرؽ"

(  ك ظػػ  أسػػ كب %16.1" بالسػػبة )الشػػربط المووػػعب  كوفهػػع فػػ  المروبػػة الثعالبػػة أسػػ كب " 
" السػػػكرؿ ،ػػػؿ مػػػف أسػػػ كب "(  فػػػ   ػػػبف لػػػـ بالػػػ%4.1" المروبػػػة الثعلثػػػة كاألخبػػػرة بالسػػػبة )القطػػػعع"
كذلػػػؾ ألف "أسػػػ كب السػػػكر بحػػػ ا فػػػ   علػػػة الرغبػػػة فػػػ   ػػػرض  " أم السػػػبةال،و ػػػةك" "الحػػػ ببك"

مكضػػػكع بومبػػػز ب،ثػػػرة  ػػػدد الحػػػكر  مػػػ  ،بػػػر مسػػػع ة ،ػػػؿ مالهػػػع كغعلبػػػعن مػػػع و،ػػػكف هػػػذه الحػػػكر 
ك" أسػ كب الحػ بب بالعسػب المجػفت المحػكرة الشػعببة ذات الوكزبػ    (2)شخحبة أك مكضػك بة"

  ك"أس كب ال،و ػة (3)مثبرة كالسعخالة ف  المجفت الععمة"الضخـ  كبح ا لوحمبـ المكضك عت ال
الػػذم بسػػوخدـ فػػ   علػػة خ ػػك الحػػف وبف ومعمػػعن مػػف الحػػكر  بػػث بػػوـ كضػػ  العالػػعكبف فػػ  أ  ػػى 
مالوحػػػؼ الحػػػف وبف   ػػػى أف بػػػوـ جمعهػػػع ببػػػالط ،ببػػػر كهػػػذا اإلجػػػران ط بوفػػػؽ مػػػ  مسػػػرل العػػػبف 

 .(4)العرببة مف البمبف إلى البسعر"
أسػػػعلبب المطبػػػة م ػػػددة فػػػ  وحػػػمبـ حػػػف عت  مج ػػػة السػػػععدة ػػػة اسػػػوخداـ   كوػػػرل البع ثػػػة

 المج ة الداخ بة.

                                                           

 (.407حعلا كال بعف  اإلخراج الح ف  )ص ((1
 .396المرج  السعبؽ  ص ((2
 .401المرج  السعبؽ الفسا  ص ((3
 .403المرج  السعبؽ الفسا  ص ((4
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 المبحث الثاني
 مناقشة نتائج الدراسة الميدانية

بسعى هذا المب ػث إلػى مالع شػة الوػعئج الدراسػة المبداالبػة  كوػـ وقسػبـ المب ػث إلػى أربعػة مطعلػب  
  أمػػػع مج ػػػة السػػػععدةخعحػػػة بعلعمػػػؿ فػػػ  ال دراسػػػة المبداالبػػػةالوػػػعئج ال بػػػث بوطػػػرؽ المط ػػػب األكؿ ل

  مج ػة السػػععدةالمط ػب الثػػعال  بوالػعكؿ لالوػػعئج الدراسػة المبداالبػػة الخعحػة بعلسبعسػػبة الو ربربػة فػػ  
ف   بف بعرض الثعلث الوػعئج الدراسػة المبداالبػة الخعحػة بعلمشػع،ؿ كالعقبػعت  ببالمػع الرابػ  بوالػعكؿ 

 ور عت.الوعئج الدراسة المبداالبة الخعحة بعل  كؿ كالمق

 :مجمة السعادةالمطمب األكؿ: مناقشة نتائج الدراسة الميدانية الخاصة بالعمؿ في 
 مجمة السعادةأكالن: مدة العمؿ في 

"  ظبػػت   ػػى المروبػػة  ػػكاـأ خمسػػة ػػؿ مػػف وشػػبر ببعالػػعت الدراسػػة المبداالبػػة إلػػى أف فوػػرة " أ
  كهػػذا بػػدلؿ   ػػى لسػػععدةمج ػػة ا%( كهػػ  أ ػػؿ الفوػػرات الزمالبػػة  مػػفن فػػ  56.8بالسػػبة )األكلػػى 

ـ ك وى البكـ   ى الععم بف بالظعـ القطعة ممع 2001وأسبسهع  عـ ك  االطف هع ا ومعد المج ة مالذ
 طسومراربة ف  العمؿ لمدة طكب ة.بدفعهـ لعدـ ا
مػػ  رأم الحػػ ف  محػػطف  الحػػكاؼ "  ػػدـ كجػػكد ،ػػعدر حػػ ف  الالوبجػػة السػػعبقة كووفػػؽ 

دابة  فجمبػ  مػف  مػؿ فبهػع ،ػعالكا محػعف كف بالظػعـ القطعػة بعمؿ   ى  مؿ مهعـ المج ة مالذ الب
كوخو ػػؼ هػػذه   (1)كفػػ  ،ػػؿ مر  ػػة بالضػػـ جبػػؿ جدبػػد ل مج ػػة بف،ػػر كآلبػػة مخو فػػة  ػػف الوأسػػبس"

%( مػػػف العػػػعم بف فػػػ  المكا ػػػ  44( "الوػػػ  وكحػػػ ت إلػػػى أف  )2016الالوبجػػػة مػػػ  دراسػػػة )دلػػػكؿ 
 .(2)خمسة أ كاـ فأ،ثر"الربعضبة اإلل،وركالبة الف سطبالبة بعم كف فبهع مالذ 

" فػػ  المروبػػة الثعالبػػة كبالسػػػبة  ػػػكاـ شػػرة أ ػػؿ مػػف أالػػى  كجػػعنت الفوػػرة مػػف " خمسػػة أ ػػػكاـ
"  فػػ  المروبػػة الثعلثػػة  ػػعـ خمػػس  شػػرة ػػؿ مػػف أالػػى  %(  و وهػػع الفوػػرة مػػف "  شػػرة أ ػػكاـ24.3)

ة الرابعػة %( كهـ بعم كف فػ  المج ػة مالػذ "أ،ثػر مػف خمػس  شػرة  عمػعن" فػ  المروبػ13.5بالسبة )
%(  ممػػع بع،ػػس   ػػة القػػعئمبف بعطوحػػعؿ الػػذبف بسػػومركف بعلعمػػؿ فػػ  المج ػػة لفوػػرة 5.4بالسػػبة )
 طكب ة.

                                                           

 19مهػػع الطكاشػػ   )  عب ػػا:حػػكاؼ  الم  ػػؿ الحػػ ف  كمػػدبر م،وػػب الجبػػؿ ل حػػ عفة كالالشػػر  محػػطفى ال ((1
 حبع عن. 11:00ـ(  السع ة 2017معرس

 (.156دلكؿ  المكا   الربعضبة اطل،وركالبة ف  ف سطبف: دراسة و  ب بة كمبداالبة مقعرالة )ص ((2
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كوػػػػرل البع ثػػػػة أف وفػػػػعكت الخبػػػػرات العم بػػػػة لػػػػدل القػػػػعئمبف بعطوحػػػػعؿ فػػػػ  مج ػػػػة السػػػػععدة 
كف الف سػػطبالبة  بثبػػت أف غعلببػػة القػػعئمبف بعطوحػػعؿ الػػذبف بعم ػػكف فػػ  المج ػػة هػػـ مػػف المحػػع ف

"بالظػػعـ القطعػػة" ممػػع دفػػ  ال،ثبػػر مػػالهـ وػػرؾ العمػػؿ فػػ  المج ػػة كالب ػػث  ػػف فرحػػة  مػػؿ أخػػرل 
 ل  حكؿ   ى كا   مهال  أفضؿ.

 مجمة السعادةلمعمؿ في  كالدكافعثانيان: األسباب 
وشػػبر ببعالػػعت الدراسػػة المبداالبػػة إلػػى أف " ػػب مهالػػة الحػػ عفة كال،وعبػػة" جػػعنت فػػ  المروبػػة 

كهػػذا ببػػبف اوجػػعه   مج ػػة السػػععدة( ،ػػأبرز األسػػبعب كالػػدكاف  ل عمػػؿ فػػ  %32.7األكلػػى كبالسػػبة )
بعض القعئمبف بعطوحعؿ مف ،وعب كم رربف كمحع فبف ل عمؿ ف  المج ة كاإلبػداع فػ  ال،وعبػة 

ـ( "الوػػ  2016الحػػ فبة كاالوقػػعن المكضػػك عت الوبجػػة دافػػ   ػػب المهالػػة. كووفػػؽ مػػ  دراسػػة ) بػػد 
 .(1)%("43.1مهالة ف  المروبة األكلى كبالسبة )جعن فبهع خبعر المكهبة ك ب ال

كهذا بفسػر أف ،ثبػر %(  20.4ببالمع جعن "وكافر فرحة العمؿ" ف  المروبة الثعالبة كبالسبة )
مػػػف الخػػػربجبف الجػػػدد بسػػػعكف ل ب ػػػث  ػػػف فػػػرص  مػػػؿ ووالعسػػػب مػػػ  وخححػػػهـ فػػػ  "الحػػػ عفة 

الوػ  بعػدكالهع  كووفػؽ هػذه كاإل فـ"  خعحة أف المجفت الح فبة وكفر مقعبػؿ المػعدة الحػ فبة 
ـ( "الوػػ   ػػؿ فبهػػع الب ػػث  ػػف فرحػػة  مػػؿ فػػ  المروبػػة الثعالبػػة 2016الالوبجػػة مػػ  دراسػػة )دلػػكؿ 

 .(2)%("12.3بالسبة )
فػػػ   ػػػبف ا وػػػؿ "ا،وسػػػعب المزبػػػد مػػػف الخبػػػرة فػػػ  الحػػػ عفة" فػػػ  المروبػػػة الثعلثػػػة كبالسػػػبة  

%(  10.2بة الرابعػة بالسػبة )%(  كجعن "الوخحص الع م  كاطالومعن ل مؤسسة" ف  المرو14.3)
ـ( " الوػ   ػؿ فبهػػع الوخحػص كمجػعؿ الدراسػة فػ  المروبػة الثعالبػػة 2016كووفػؽ مػ  دراسػة ) بػد 

 .(3)%( 11.9%(  كجعن و قبؽ ال،سب المعل  ف  المروبة الثعلثة كبالسبة )29.4كبالسبة )
  كسػع  عدةمج ػة السػعكورل البع ثة أف الدكاف  السعبقة جعنت لوطكبر العمؿ الح ف  ف  

الحػػػ ف  ل عمػػػؿ فبهػػػع ،ػػػعف مػػػف بػػػعب المسػػػعهمة فػػػ  وطػػػكبر مسػػػوكاهع كو سػػػبف االوشػػػعرهع كزبػػػعدة 
 شعببوهع ببف الجمهكر.

 

                                                           

ل،وركالبػػة الف سػػطبالبة: اإل اإلخبعربػػةعؿ فػػ  المكا ػ  دان المهالػ  ل قػػعئمبف بعطوحػػأل بػد  العكامػػؿ المػػؤثرة   ػػى ا( (1
 (.176)ص دراسة مبداالبة

 .(157-156ص)ص ( دلكؿ  المكا   الربعضبة اطل،وركالبة ف  ف سطبف: دراسة و  ب بة كمبداالبة مقعرالة (2
ة الف سػػطبالبة:  بػد  العكامػػؿ المػػؤثرة   ػػى األدان المهالػ  ل قػػعئمبف بعطوحػػعؿ فػػ  المكا ػ  اإلخبعربػػة اإلل،وركالبػػ( (3

 (.176دراسة مبداالبة )ص
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 مجمة السعادةبالمعايير كالشركط الكاجب تكافرىا في القائميف باالتصاؿ ثالثان: 
موخححة"  ه  وشبر ببعالعت الدراسة المبداالبة إلى أف "الومو  بمهعرات ال،وعبة الح فبة ال

أبػرز المعػعببر كالشػركط الكاجػب وكافرهػع فػػ  القػعئمبف بعطوحػعؿ بمج ػة السػععدة الف سػطبالبة  بػػث 
%(  كجػػػػعن "ال عجػػػػة إلػػػػى الػػػػك   كاإللمػػػػعـ بالك بػػػػة 26.7 ػػػػعزت   ػػػػى المروبػػػػة األكلػػػػى بالسػػػػبة )

كوػفه   %(21.8الخدمعت كالمكاد الح فبة الو  ب وعجهع الجمهكر" فػ  المروبػة الثعالبػة كبالسػبة )
 %(.15.8المروبة الثعلثة كبالسبة )"القدرة   ى الكحكؿ إلى المحعدر" ف  

كاوفقت الالوعئج السعبقة م  رأم مػدبر و ربػر مج ػة السػععدة مربهػعف أبػك لػبف " أهػـ الشػركط 
الكاجب وكافرهع ف  الح ف  المهال  الععمؿ ضػمف طػع ـ مج ػة السػععدة أف بوموػ  بمهػعرة كمكهبػة 

 وى لك لـ ب،ف مف  م ة شهعدة الح عفة كاإل فـ  كأف بمو ؾ مهعرة اطوحعؿ  ال،وعبة الح فبة
 . (1)كالوكاحؿ م  محعدر المع كمعت

" أف وػػكافر دببػػد برلػػك كوكافقػػت مػػ  الظربػػة القػػعئـ بعطوحػػعؿ الوػػ   ػػدد فبهػػع  ػػعلـ اطوحػػعؿ "
  ػػػى الوف،بػػػر  مهػػػعرات اطوحػػػعؿ الخمػػػس كهػػػ  ال،وعبػػػة  كالو ػػػدث  كالقػػػرانة  كاطالحػػػعت  كالقػػػدرة

السػػ بـ  إلػػػى جعالػػب اوجعهػػػعت القػػعئـ بعطوحػػػعؿ ال ػػك الفسػػػا كالمكضػػكع كالمو قػػػ   ك،ػػذلؾ مسػػػوكل 
معرفػػة المحػػدر كوخححػػا بعلمكضػػكع الػػذم بععلجػػا وعػػد مػػف أهػػـ الشػػركط الكاجػػب وكافرهػػع فػػ  

 . (2)القعئـ بعطوحعؿ"
%(  كا و ػػت 10.9كجػػعن فػػ  المروبػػة الرابعػػة "ال عجػػة إلػػى الحػػبر ك ػػكة الو مػػؿ" كبالسػػبة )

%(  وػػفه 8.9"القػػدرة   ػػى اسػػوخداـ ال،مببػػكور كالبػػرامج الموخححػػة" المروبػػة الخعمسػػة كبالسػػبة )
%(   فػػ   ػػبف "جػػعن ال عجػػة إلػػى 8.9"كجػػكد معػػعببر كشػػركط أخػػرل" المروبػػة السعدسػػة كبالسػػبة )

 %(.6.9اطلمعـ بعل غعت األجالببة كالعرببة" ف  المروبة األخبرة كبالسبة)
ع ثة أف مععببر القعئـ بعطوحعؿ الجبد ط وقوحر فقػط   ػى امػوفؾ مهػعرات ،وعبػة كورل الب

المع ووط ب مالا أبضعن اموفؾ  كة حبر كو مؿ فػ   لمعـ كك   بع وبعجعت الجمهكر  كا  ح فبة كا 
أدان مهعما الح ف  كاوقػعف اسػوخداـ الكسػعئؿ الو،الكلكجبػة ال دبثػة الوػ  وسػعهـ فػ  خدمػة العمػؿ 

الوػػػعج مػػػكاد إ فمبػػػة  كبػػػة مضػػػمكالعن كشػػػ،فن  بعإلضػػػعفة لمعػػػعببر أخػػػرل مالهػػػع اطلوػػػزاـ  الحػػػ ف  كا 
كاطالومعن لألف،عر كل سبعسة الو ربربػة  األخف   وجعه المجوم  كالوالكب  كالوجدبد ف  طرح القضعبع

 كالمثعبرة ك كة الشخحبة المبعدرة كاطلمعـ بعلوحكبر الح ف  ك،ذلؾ بعل غعت العرببة كاألجالببة.

                                                           

 11:00السػع ة   ـ(2017مػعرس  25)  مهػع الطكاشػ   عب ا: ( مربهعف أبك لبف  مدبر و ربر مج ة السععدة (1
 حبع عن 

 (.175( م،عكم كالسبد  اطوحعؿ كالظربعوا المععحرة )ص(2
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عان: مدل التحاؽ القائميف باالتصاؿ بدكرات تدريبية في مجػاؿ تخصصػيـ خػالؿ عمميػـ فػي راب
 مجمة السعادة

بدكرات ودربببة ف  مجعؿ  مج ة السععدةالقعئمبف بعطوحعؿ ف   مف( %64.9 ؿ الو عؽ )
%( مػػػف القػػػعئمبف بعطوحػػػعؿ لػػػـ ب و قػػػكا بػػػأم دكرات 35.1بهػػػع  أمػػػع )وخححػػػهـ خػػػفؿ  م هػػػـ 

 .مج ة السععدةالعن العمؿ بودربببة أث
%( 73.4ـ( " الوػ  وكحػ ت إلػى أف السػبة )2016كووفؽ الالوعئج السػعبقة مػ  دراسػة ) بػد 

مف القػعئمبف بعطوحػعؿ فػ  المكا ػ  اإلل،وركالبػة الف سػطبالبة  عحػ بف   ػى الػدكرات بعػد اطلو ػعؽ 
 .(1)%( غبر  عح بف   ى الدكرات بعد اطلو عؽ بعلعمؿ"26.6بعلعمؿ  ببالمع )

كوػػرل البع ثػػة أف السػػبة ،ببػػرة مػػف القػػعئمبف بعطوحػػعؿ لجػػأكا لفلو ػػعؽ بػػدكرات ودربببػػة ،ػػكف 
غػػعلببوهـ خربجػػ  جػػدد ب وػػعجكف إلػػى والمبػػة كوطػػكبر مهػػعراوهـ فػػ  مخو ػػؼ المجػػعطت  كاطسػػوزادة 
بعلمعػػػعرؼ كالمع كمػػػعت الفزمػػػة لفروقػػػعن بمسػػػوكل أدائهػػػـ المهالػػػ   كوطػػػكر اوجعهػػػعوهـ ال ػػػك أدان 

 لمع أالبط بهـ مف مهعـ.أفضؿ 
 خامسان: أسباب عدـ التحاؽ القائميف باالتصاؿ بالدكرات التدريبية

جػػػعن "اطالشػػػغعؿ بػػػأمكر أخػػػرل ك ػػػدـ المشػػػعر،ة"  ك"لػػػبس ل ػػػدكرات  ف ػػػة بعلمجػػػعؿ العم ػػػ " 
ك"كجػػػكد أسػػػبعب أخػػػرل" فػػػ  المروبػػػة األكلػػػى كبػػػالفس الالسػػػبة ،ػػػأبرز األسػػػبعب كران  ػػػدـ الو ػػػعؽ 

 %(.26.7عؿ بعلدكرات الودربببة كذلؾ )القعئمبف بعطوح
ـ( " الو  جعن فبهع ط أجد ك وعن ل مشعر،ة فبهع 2016كووفؽ الالوعئج السعبقة م  دراسة ) بد 

%(   ػػػؿ فبهػػػع لػػػبس لهػػػع  ف ػػػة بمجػػػعؿ  م ػػػ  فػػػ  المروبػػػة 48.7فػػػ  المروبػػػة األكلػػػى كبالسػػػبة )
 .(2)%("7.7ب أخرل بالسبة )%(  كو وهع بعلمروبة األخبرة كجكد أسبع2.6الخعمسة كبالسبة )

كوعػػزك البع ثػػة السػػبب كران  حػػكؿ "اطالشػػغعؿ بػػأمكر أخػػرل ك ػػدـ المشػػعر،ة"   ػػى السػػبة 
ك بعمهـ بأ،ثر مف مهعـ إداربة ف  ك ت كا د  مج ة السععدةمروفعة بسبب   ة أ داد الععم بف ف  

مالهـ بعإلشػراؼ   ػى كهذا بجعؿ ك وهـ م دكدان ل مشعر،ة ف  دكرات ودربببة  ك،ذلؾ  بعـ البعض 
 و ؾ الدكرات كا  دادهع كوقدبمهع.

فػػ   ػػبف جػػعن "أالهػػـ لػػـ ب و قػػكا بعلػػدكرات الودربببػػة لعػػدـ مسػػعهمة المؤسسػػة فػػ  رسػػـك هػػذه 
ـ( 2016%(  كووفؽ هذه الالوبجة م  دراسة )دلكؿ 20الدكرات" بعلمروبة الثعالبة كاألخبرة كبالسبة )

                                                           

مكا ػ  اإلخبعربػػة اإلل،وركالبػػة الف سػػطبالبة:  بػد  العكامػػؿ المػػؤثرة   ػػى األدان المهالػ  ل قػػعئمبف بعطوحػػعؿ فػػ  ال ((1
 (.179دراسة مبداالبة )ص

 .181-180صالمرج  السعبؽ  ص   بد  ((2
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%( مػػػػف إجمػػػػعل  17.2لمروبػػػػة الرابعػػػػة بالسػػػػبة )"الوػػػػ  ا وػػػػؿ فبهػػػػع الكضػػػػ  المػػػػعدم السػػػػ ن فػػػػ  ا
 .(1)األسبعب كران  دـ اطلو عؽ بعلدكرات الودربببة"

 مجمة السعادةخالؿ عمميـ في  سادسان: عدد الدكرات التي حصؿ عمييا القائميف باالتصاؿ
خمسػة  (  ببالمػع ا وػؿ "%45.8دكرات"   ى المروبة األكلى كبالسبة ) 5أ ؿ مف  "  ح ت
%(  كهػػ  السػػبة وع،ػػس 33.3 ػػؿ مػػف  شػػرة دكرات"   ػػى المروبػػة الثعالبػػة كبالسػػبة )دكرات إلػػى أ

م دكدبػػػة الػػػدكرات الوػػػ   قػػػدهع مر،ػػػز الثربػػػع ل وػػػدربب الوػػػ  بحػػػدر  الػػػا مج ػػػة السػػػععدة ك،عالػػػت 
وخػػوص فػػ  مجػػعؿ الحػػ عفة كاإل ػػفـ  إضػػعفة  ػػدـ  ػػث المج ػػة ل عػػعم بف فبهػػع   ػػى اطلو ػػعؽ 

 لبة أك اطالشغعؿ بإ داد المج ة.بعلدكرات إمع بسبب الو، فة المع
فعلودربب هك " م بػة و دبػد اط وبعجػعت الودربببػة مهمػة مسػومرة والشػأ  ػف موط بػعت العمػؿ 
الموغبػػرة إذ طبػػد مػػف و سػػبف مهػػعرات العػػعم بف بعسػػومرار لمكاجهػػة المالعفسػػة كالوطػػكبر فػػ  العمػػؿ 

عت الودربببػػػة   ػػػى ،ػػػؿ مػػػف بعسػػػوخداـ أ ػػػدث الوقالبػػػعت كاألسػػػعلبب ال دبثػػػة كوقػػػـك هػػػذه اط وبعجػػػ
 .(2)ا وبعجعت المؤسسة كاألفراد"

%(  16.7أ،ثػػر مػػف خمػػس  شػػرة دكرة"   ػػى المروبػػة الثعلثػػة كبالسػػبة ) فػػ   ػػبف جػػعنت "
ببالمع  ح ت "مع ببف  شػرة دكرات إلػى أ ػؿ مػف خمػس  شػرة دكرة"   ػى المروبػة الرابعػة كبالسػبة 

(4.2 .)% 
ة أالػػا مػػف الضػػركرم ال جػػكن إلػػى الوػػدربب بع وبػػعره كبالػػعنن   ػػى الالوػػعئج السػػعبقة وػػرم البع ثػػ

كسب ة بم،ف مف خفلهع وطكبر األدان كزبعدة المهعرات كالخبرات  كاسوغفؿ مالعف  الودربب بشػ،ؿ 
 .مج ة السععدةأفضؿ بمع بوفنـ م  مهعـ ككظعئؼ كمسئكلبعت العمؿ اإل فم  ف  

 مجمة السعادةصاؿ خالؿ عمميـ في سابعان: مجاؿ الدكرات التي حصؿ عمييا القائميف باالت
(  %24) دكرات ودربببة ف  مجعؿ الفالكف الح فبة"   ى المروبة األكلى كبالسبة  ح ت "

%(  كوروبط 14.7ببالمع جعنت "دكرات ف  مجعؿ اإل فـ كاطوحعؿ" ف  المروبة الثعالبة كبالسبة )
كاجػػػب وكافرهػػػع فػػػ  هػػػذه الالوبجػػػة مػػػ  مػػػع وكحػػػ ت إلػػػى الدراسػػػة بخحػػػكص المعػػػعببر كالشػػػركط ال

كالوػػػػػ  ،ػػػػػعف أبرزهػػػػػع الوموػػػػػ  بمهػػػػػعرة ال،وعبػػػػػة الحػػػػػ فبة  مج ػػػػػة السػػػػػععدةالقػػػػػعئمبف بعطوحػػػػػعؿ فػػػػػ  
ـ( 2016الموخححة كذلؾ سعبعن لوالمبة المكهبة كال س الح ف  لدبهـ  كووفؽ م  دراسة ) بد 

                                                           

 (.158-157صص ( دلكؿ  المكا   الربعضبة اطل،وركالبة ف  ف سطبف: دراسة و  ب بة كمبداالبة مقعرالة )(1
 فػ  العػعم بف مػف  بالػة   ػى دارسػة: عمػةالع العف ػعت ف  الععم بف لدل كوقببما الودربب ا وبعجعت رضكاف ( (2

 (.4-3كخ بجبة )ص ص محربة كشر،عت بمالظمعت كاإل فـ الععمة العف عت إدارات
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فػػػ  %(  و وهػػػع 26.2"جػػػعنت الػػػدكرات فػػػ  مجػػػعؿ اإل ػػػفـ كاطوحػػػعؿ بعلمروبػػػة األكلػػػى كبالسػػػبة )
 .(1)%("22.1المروبة الثعالبة الدكرات ف  مجعؿ فالكف الو ربر اإلل،وركال  كبالسبة )

%(  فػػ   ػػبف 12دكرات فػػ  مجػػعؿ شػػب،عت الوكاحػػؿ" كبالسػػبة ) كجػػعن فػػ  المروبػػة الثعلثػػة "
جػػػعنت "دكرات فػػػ  مجػػػعؿ الوحػػػكبر الحػػػ ف  كفػػػ  مجػػػعطت أخػػػرل فػػػ  المروبػػػة الرابعػػػة كبالسػػػبة 

ع فػػػػػ  المروبػػػػػة الخعمسػػػػػة "دكرات فػػػػػ  مجػػػػػعؿ أخف بػػػػػعت العمػػػػػؿ %(  كوفهػػػػػ12موسػػػػػعكبة كهػػػػػ  )
%(  ك  ػػػت " دكرات فػػ  مجػػعؿ إدارة المكا ػػػ  اإلل،وركالبػػة فػػ  المروبػػػة 10.7الحػػ ف " كبالسػػبة )
%(  أمػػع فػػ  المروبػػة األخبػػرة جػػعنت "دكرات ودربببػػة فػػ  مجػػعؿ اطخػػراج 9.3السعدسػػة كبالسػػبة )
 %(.5.3الح ف " بالسبة )

ـ( "الوػػػػ  ا وػػػػؿ فبهػػػػع دكرات فػػػػ  مجػػػػعؿ 2016قة مػػػػ  دراسػػػػة ) بػػػػد كووفػػػػؽ الالوػػػػعئج السػػػػعب
%(  فػ   ػبف جػعنت الػدكرات فػ  13.1أخف بعت الالشر اإلل،وركال  ف  المروبة الثعلثة كبالسػبة )

%(  كوفهػػػع فػػػ  7.8مجػػػعؿ اإلخػػػراج الحػػػ ف  اإلل،وركالػػػ  فػػػ  المروبػػػة  بػػػؿ األخبػػػرة كبالسػػػبة )
 .(2)%("2.5السبة )المروبة األخبرة دكرات ف  مجعطت أخرل كب

كوعػػد الالوػػعئج السػػعبقة مالطقبػػة كموقعربػػة ب سػػب رأم البع ثػػة  كل،ػػف وػػرل أالػػا مػػف الضػػركرم 
بعخوبػػػعر الػػػدكرات الوػػػ  ووالعسػػػب مػػػ  ا وبعجػػػعوهـ  مج ػػػة السػػػععدةاشػػػراؾ القػػػعئمبف بعطوحػػػعؿ فػػػ  

اهومػعمهـ كوسعهـ ف  وطكبر أدائهـ المهال   ،مع أف إشرا،هـ مف شأالا أف بروقػ  بمعػعرفهـ كبزبػد 
 كاالومعئهـ ل مؤسسة.

 ثامنان: مدل كجكد ىيكمية تنظيمية إدارية كاضحة في مجمة السعادة
مج ػػة ( مػػف القػػعئمبف بعطوحػػعؿ "كجػػكد هب، بػػة والظبمبػػة إداربػػة كاضػػ ة" فػػ  %81.1بػرل )

%(  مػف القػعئمبف بعطوحػعؿ "غبػعب كجػكد هب، بػة والظبمبػة إداربػة 18.9  ف   ػبف أ،ػد )السععدة
%( مػػف 48ـ( "الوػػ  وكحػػ ت إلػػى أف )2016كووفػػؽ هػػذه الالوبجػػة مػػ  دراسػػة )دلػػكؿ كاضػػ ة"  

%( أف الهبع،ؿ 38القعئمبف بعطوحعؿ بركف بأف مكا عهـ ومو ؾ هبع،ؿ إداربة كاض ة  فبمع أ،د )
%( بعلقكؿ أف الهبع،ػؿ اإلداربػة غعئبػة 14اإلداربة وظهر أ بعالعن ف  المكا   الربعضبة  م  إشعرة )

 .(3)المكا   اإلل،وركالبة"ومعمعن  ف 

                                                           

 بػد  العكامػػؿ المػػؤثرة   ػػى األدان المهالػ  ل قػػعئمبف بعطوحػػعؿ فػػ  المكا ػ  اإلخبعربػػة اإلل،وركالبػػة الف سػػطبالبة:  ((1
 (.183دراسة مبداالبة )ص

 ( المرج  السعبؽ.(2
 .(160دلكؿ  المكا   الربعضبة اطل،وركالبة ف  ف سطبف: دراسة و  ب بة كمبداالبة مقعرالة )ص ((3
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هب، بػة والظبمبػػة كاضػ ة بعوفػعؽ  بالػة الدراسػة خعحػة مػػ   مج ػة السػععدةكوػرل البع ثػة أف ل
كجكد مج س إدارة ورأسا  علبػعن "إبالػعس الرالوبسػ " كهبئػة و ربػر م،كالػة مػف رئػبس الو ربػر كمػدبر 

عئمػػة الو ربػػر كحػػ فببف كمحػػممبف كمخػػرجبف كمحػػكربف  وظهػػر بشػػ،ؿ كاضػػا فػػ  حػػف و   
 الم وكبعت.

مجمػػة تاسػػعان: أىػػـ معيػػار الختيػػار القػػائميف باالتصػػاؿ المضػػاميف اإلعالميػػة التػػي تنشػػر فػػي 
 السعادة

 المعػػػػعببر طخوبػػػػعربػػػػأف أهػػػػـ  مج ػػػػة السػػػػععدةالقػػػػعئمبف بعطوحػػػػعؿ فػػػػ  مػػػػف  (%51.4أ،ػػػػد )
 عفبمػهالػة  المضعمبف اإل فمبة الو  والشر ف  مج ة السععدة المععببر الوػ  ووحػؿ بأخف بػعت الم

جمهػػكر القػػران كمػػع ب بػػ  رغبػػعوهـ  أمػػع المعػػعببر الوػػ  ووحػػؿ بع وبعجػػعت  ( مػػالهـ%21.6) بػػرل
 ػة  بمػدل مالعسػبوهع كوطعبقهػع مػ  السبعسػة الو ربربػة ل مجبركف المععببر الو  ووحػؿ  (18.9%)

 المععببر المهالبة. (%8.1برم )ف   بف 
وعبػػر فػػ  م وكاهػػع  ػػف العف ػػعت بػػبف كوعػػد أخف بػػعت المهالػػة الحػػ فبة "سػػ ك،بعت كمبػػعدئ 

ممعرسبهع مف الع بة كببػالهـ كبػبف الجمهػكر مػف الع بػة ثعالبػة  كببػالهـ كبػبف المجومػ  الػذم بالومػكف 
إلبػػػا مػػػف الع بػػػة ثعلثػػػة  كو،ػػػكف هػػػذه السػػػ ك،بعت موعػػػعرؼ   بهػػػع كو،ػػػكف مبػػػعدئ كمعػػػعببر بضػػػعهع 

 .(1)الوالظبـ الالقعب  ل مهالة"
لوػػػ  بضػػػعهع القػػػعئـ بعطوحػػػعؿ فػػػ  ا وبػػػعره خػػػفؿ االوقػػػعن كوػػػرل البع ثػػػة أف أهػػػـ المعػػػعببر ا

المضعمبف اإل فمبة اوفقت م  المععببر الحػ فبة الوػ   ػددوهع "الظربػة  ػعرس البكابػة"  ،أسػعس 
مالظـ ل راس البكابػة ل الشػر أك ل وعوػبـ ل مػعدة الحػ فبة كومث ػت فػ  السبعسػة اإل فمبػة الوػ  وعػد 

السػػعئدة فػػ  غرفػػة األخبػػعر  كبػػوـ ا ومػػعد أسػػ كب الوطببػػ   الحػػران مهمػػعن مػػف العالعحػػر كاألسػػعلبب 
كالوالشئة اطجومع بة ل ععم بف طسوبععب وقعلبد  م هـ كالسبعسة السعئدة  كذلؾ  ف طربؽ الوػدربج 
بػػدكف وع بمػػعت مبعشػػرة مػػف خػػفؿ وعػػربفهـ بأسػػعلبب العمػػؿ كالػػدكر المط ػػكب مػػالهـ  ثػػـ محػػعدر 

 بػػػػث ورسػػػػـ  ف ػػػػعت العمػػػػؿ بحػػػػمعوهع   ػػػػى القػػػػعئـ األخبػػػػعر  كب بهػػػػع  ف ػػػػعت العمػػػػؿ كضػػػػغطا 
بعطوحعؿ  كهذا الوفع ؿ بخ ؽ بعدان اجومع بعن بش،ؿ جمع ة أكلبة ل قعئـ بعطوحعؿ  وسػع دهـ فػ  
الوععمؿ م  الععلـ الخعرج  مف خفؿ إ سعسهـ بػد ـ هػذه الجمع ػة  ،ػذلؾ وسػعهـ فػ  مسػع دوا 

 .(2)  ى وجعكز مخعطر المهالة كو قبؽ الرضع الكظبف 
 

                                                           

 .(208)ص البعكم  اإلطعر الوربكم لقضبة األخف بعت المهالبة ف  كسعئؿ اطوحعؿ الجمعهبربة ((1
 (.179م،عكم كالسبد  اطوحعؿ كالظربعوا المععحرة )ص ((2
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 عاشران: أكثر الضغكط التي تكاجو القائميف باالتصاؿ أثناء ممارسة عمميـ في مجمة السعادة
الضػػغكط الوػػ   أبػػرز مػػف " ػػدـ والعسػػب الػػدخؿ مػػ  طببعػػة العمػػؿ " ك"وعػػدد مهػػعـ العمػػؿ" أف

 بػث جػعنت بعلمروبػػة  مج ػة السػععدةلهػع القػعئمبف بعطوحػعؿ أثالػعن ممعرسػة  م هػػـ فػ  بوعرضػكف 
 (. %19.4بالسبة )األكلى ك 

كووفؽ هذه الالوبجػة مػ  رأم  مػعد اإلفرالجػ  "مػف أبػرز المعبقػعت الوػ  كاجهػت المج ػة  ػدـ 
وقػػدبـ الم،عفئػػة المالعسػػبة ل محػػعف بف خعحػػة أالهػػـ جمبعػػعن بالظػػعـ القطعػػة  ك،ػػعف هػػذا دافعػػعن لوػػرؾ 

( " ـ2016. كمػػ  دراسػػة ) بػػد (1)العدبػػد مػػف الحػػ فببف ل مج ػػة سػػعبعن كران فػػرص  مػػؿ أفضػػؿ"
%(  كا وػؿ 75.2الو  جعنت  دـ والعسب الدخؿ م  طببعة العمػؿ فػ  المروبػة األكلػى كبالسػبة )

 .(2)%("73.1وعدد مهعـ العمؿ كوالك هع ف  المروبة الثعالبة كبالسبة )
 ػػدـ والعسػػب الػػدخؿ مػػ  طببعػػة ك  وعػػدد مهػػعـ العمػػؿكوعػػزك البع ثػػة األسػػبعب كران  حػػكؿ 

ممػػع بجعػػؿ القػػعئـ بعطوحػػعؿ بقػػـك  مج ػػة السػػععدةعم بف فػػ  لعػػدة أمػػكر أهمهػػع:   ػػة  ػػدد العػػ العمػػؿ
بعلعدبػػد مػػف المهػػعـ إلػػى جعالػػب  م ػػا األسعسػػ   بعإلضػػعفة إلػػى وػػدال  ركاوػػب المحػػعف كف ك ػػدـ 

( شػػب،ؿ  كهػػ  مبػػعلغ ط و،فػػ  1000-500والعسػػبهع مػػ  طببعػػة العمػػؿ فهػػ  ط ووجػػعكز موكسػػط )
إلى مع بالفقا مف أمكاؿ مف أجؿ ووبػ  المػكاد  لوغطبة الفقعت القعئـ بعطوحعؿ الشخحبة  بعإلضعفة

 الح فبة الو  والشر ف  المج ة دكف أف ب حؿ   ى  كافز معدبة.
فػ  المروبػة الثعالبػة كبالسػبة  "الودخؿ مف  بؿ إدارة المج ة ف  المعدة الح فبةف   بف جعن "

 ععدةمج ػػػة السػػػكهػػػ  الوبجػػػة وع،ػػػس درجػػػة الضػػػغكط كالوػػػدخفت الوػػػ  ومعرسػػػهع إدارة   (18.1%)
  ػػى القػػعئمبف بعطوحػػعؿ كهػػ  وومعشػػى مػػ  وػػأثبر السبعسػػة الو ربربػػة   ػػى العمػػؿ الحػػ ف  فػػ  

  كبعلوعل  فػإف  جػـ كطببعػة الوػدخفت و،ػكف بشػ،ؿ ،ببػر. كووفػؽ هػذه الالوبجػة مػ  مج ة السععدة
ـ( " الوػ   حػ ت فبهػع الوػدخؿ مػف  بػؿ رؤسػعن الو ربػر فػ  المػعدة الخبربػة 2016دراسة ) ػفن 

 .(3)%("38.10لمروبة  بؿ األخبرة كبالسبة )  ى ا
كهػػػ    (%12.5فػػػ  المروبػػػة الثعلثػػػة كبالسػػػبة ) " ػػػدـ وػػػكافر الضػػػمعف اطجومػػػع  ا وػػػؿ "ك  

  كبعلوػػػعل  فػػػإف درجػػػة غبػػػعب مج ػػػة السػػػععدةمروفعػػػة وومعشػػػ  مػػػ  أبػػػرز المشػػػ،فت الوػػػ  وكاجههػػػع 
 بع ثػة أف المج ػة ط وػكفر ال كافز ك دـ وكافر ضػمعف اجومػع   مقعبػؿ العمػؿ بعلمج ػة  كاوضػا ل

                                                           

ـ(  السع ة 2017معرس  20مهع الطكاش   )  عب ا:فرع غزة   -قدس الفضعئبة معد اإلفرالج   مدبر  العة ال ((1
 مسعنان. 1:00

 بػد  العكامػػؿ المػػؤثرة   ػػى األدان المهالػ  ل قػػعئمبف بعطوحػػعؿ فػػ  المكا ػ  اإلخبعربػػة اإلل،وركالبػػة الف سػػطبالبة:  ((2
 (.210-209صص دراسة مبداالبة )

 المرج  السعبؽ. ((3
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ل عػعم بف لػدبهع ال معبػة األمالبػة كالقعالكالبػة إذا مػع وعرضػكا ل مسػعنلة كالو قبػؽ  كووفػؽ هػذه الالوبجػة 
ـ( " الو  جعن فبهع  دـ وكفر الضمعف  اطجومع   ف  المروبة السعدسػة 2016م  دراسة ) فن 

 .(1)%("58.7كبالسبة )
ك ػؿ فػ     (%8.3فػ  المروبػة الرابعػة كبالسػبة ) "ةطببعة العف ة م  جمهكر المج ػجعن "ك 

   فػ   ػبف( ومث ت ف  السبعسة الو ربربػة%6.9المروبة الخعمسة "كجكد ضغكط أخرل" كبالسبة )
 .%(5.6" ف  المروبة األخبرة كبالسبة )الومببز الكظبف جعن "

حعؿ بوعػرض كووفؽ هذه الالوبجة م  الظربة القعئـ بعطوحعؿ  الو  وشبر إلى أف القعئـ بعطو
لجم ػػة مػػف الضػػغكط  مالهػػع: الضػػغكط المهالبػػة  كالسبعسػػة الو ربربػػة ل كسػػب ة اإل فمبػػة  كبػػػذ،ر 
" سػػف م،ػػعكم كلب ػػى السػػبد" أف القػػعئـ بعطوحػػعؿ بوعػػرض ل عدبػػد مػػف الضػػغكط الوػػ  وػػؤثر   ػػى 

 .(2)وكافقا م  المؤسسة اإل فمبة الو  بالوم  إلبهع
 مجمة السعادةتع بيا أبرز المميزات التي تتمالحادم عشر: 
  ػى المروبػػة األكلػى ،ػػأبرز الممبػزات الوػػ  ووموػػ   "تػػكافر كػػكادر مميػػزة كذك كفػػاءة ػعزت "

بعسػوقطعب ،ػكادر  مج ػة السػععدة%(  كهذا بع،س مػدل اهومػعـ 87.6كبالسبة ) مج ة السععدةبهع 
لوػ  أجربػت مػ  ممبزة كذك ،فعنة  علبة كوكافؽ ذلؾ مػ  الدراسػة الو  ب بػة كالمقػعبفت الشخحػبة ا

ال،ػػػكادر الععم ػػػة فػػػ  المج ػػػة مالػػػذ وأسبسػػػهع  وػػػى ال  ظػػػة  فقػػػد وعع بػػػت   ػػػى و ربػػػر أجبػػػعؿ مػػػف 
 اإل فمببف كالح فببف الذبف أحبا لهـ بعع طكبؿ ف  اإل فـ الف سطبال  كالعرب  كالدكل . 

كهػػػذا بوكافػػػؽ مػػػ  مػػػع و ػػػدث بػػػا  مػػػعد اإلفرالجػػػ  "أف مج ػػػة السػػػععدة فو ػػػت البػػػعب   ػػػى 
لألف،عر الشبعببة مف الجالسبف "إالعث كذ،كر" كالو  ط وًخٌؿ بمبعدئ الشربعة اإلسفمبة   محرا با

 .(3)كا ومدت المج ة   ى طع ـ إ فم  مومبز ف  و ؾ الفورة"
%(  كجػػعن 86.5"   ػػى المروبػػة الثعالبػػة كبالسػػبة )لهػػع دكر وثقبفػػ  كوالمػػكم مالػػعط بػػاكا وػػؿ "

" فػػػػ  المروبػػػػة الثعلثػػػػة كبالسػػػػبة سػػػػربة كالمجومعبػػػػةر مػػػػف المشػػػػع،ؿ األ  ػػػػكؿ ل،ثبػػػػ بجػػػػعد"وسػػػػعى إل
" األر،ػػعف كالزكابػػع فبهػػع ثعبوػػة" ك،ػػذلؾ "د ػػة كالمكضػػك بة فػػ  والػػعكؿ القضػػعبعال%(  كا وػػؿ "85.9)

" فػ  المروبػة وبكبب الحف عت فبهع ثعبت ط بوغبػر%(  ببالمع جعن "85.4المروبة الرابعة كبالسبة )

                                                           

ة   ػػى األدان المهالػ  ل قػػعئمبف بعطوحػػعؿ فػػ  المكا ػ  اإلخبعربػػة اإلل،وركالبػػة الف سػػطبالبة:  بػد  العكامػػؿ المػػؤثر ( (1
(.209)ص دراسة مبداالبة

 (.288م،عكم كالسبد  اطوحعؿ كالظربعوا المععحرة )ص ((2
  ـ(2017مػػػعرس  20  )مهػػػع الطكاشػػػ    عب ػػػا:  فػػػرع غػػػزة -مػػػدبر  الػػػعة القػػػدس الفضػػػعئبة   مػػػعد اإلفرالجػػػ  ((3

 مسعنان. 01:00السع ة 
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" و،شػػؼ  ػػف  ضػػعبع هعمػػة كجدبػػدةلمروبػػة السعدسػػة "%(  كأخبػػران جػػعن بع84.9الخعمسػػة كبالسػػبة )
 %(.80.5كبالسبة )

كهذا بوفؽ م  مع وكح ت إلبا الدراسة الو  ب بػة فػ   حػكؿ "أسػ كب كضػ  ال  ػكؿ"   ػى 
 %(.29.1المروبة الثعالبة مف األسعلبب الموعبة ف  وقدبـ ك رض المكضك عت بالسبة )

االوشعرهع كشعببوهع وو خص فػ : إبجػعد كورل البع ثة أالا مف أسبعب الجعح أم مج ة كزبعدة 
  ػكؿ ل قضػعبع المطرك ػة كوثقبػؼ القػران كوػك بوهـ مػف خػفؿ المكضػك عت اطجومع بػة كاألسػػربة 

 الو  والشرهع  إلى جعالب ومبزهع بعلد ة كالمكضك بة ف  والعكؿ القضعبع.

 المطمب الثاني: مناقشة نتائج الدراسػة الميدانيػة الخاصػة بالسياسػة التحريريػة فػي
 :مجمة السعادة

 مجمة السعادةأكالن: مدل كجكد سياسة تحريرية كاضحة في 
كجػكد سبعسػة و ربربػة كاضػ ة " مج ػة السػععدةالقػعئمبف بعطوحػعؿ فػ  مف  (%94.6برل )

"غبػػػعب كجػػػكد  ( مػػػف القػػػعئمبف بعطوحػػػعؿ%2.7أ،ػػػد ) فػػػ   ػػػبف  الف سػػػطبالبة" فػػػ  مج ػػػة السػػػععدة
 ."ط بعرفكف شبئعن  ف ذلؾ%( "2.7سبعسة و ربربة كاض ة" كمالهـ أبضع )

كورل البع ثة أف السبعسبة الو ربربة العمكد الفقرم ألم مؤسسػة حػ فبة و،ػكف   ػى ثفثػة 
أالػػػكاع: "م،وكبػػػة  شػػػفكبة  ضػػػمالبة"  كويعػػػرؼ   ػػػى أالهػػػع: "مجمك ػػػة المبػػػعدئ كالقكا ػػػد كالخطػػػكط 

حػػ ف  كو،ػػكف فػػ  العربضػػة الوػػ  وػػو ،ـ فػػ  األسػػ كب أك الطربقػػة الوػػ  بقػػدـ بهػػع المضػػمكف ال
الغعلػػب غبػػر م،وكبػػة بػػؿ مفهكمػػة ضػػمالعن مػػف جعالػػب افػػراد الجهػػعز الو ربػػر كوظهػػر فػػ  سػػػ ك،هـ 

 .(1)كممعرسوهـ ل عمؿ الح ف "
 ػؿ فبهػع "كجػكد سبعسػعت و ربربػة  الوػ ـ( " 2016كووفؽ الالوبجة السعبقة م  دارسة )دلػكؿ
المروبػػة الثعالبػػة السبعسػػعت وظهػػر %(  كو وهػػع فػػ  70دائمػػة فػػ  العمػػؿ" بعلمروبػػة األكلػػى كبالسػػبة )

 .(2)%("26أ بعالعن بالسبة )
 مجمة السعادةثانيان: مدل تأثير السياسة التحريرية عمى العمؿ الصحفي في 

بػػأف السبعسػػة الو ربربػػة وػػؤثر  مج ػػة السػػععدةالقػػعئمبف بعطوحػػعؿ فػػ  مػػف %( 45.9 ػػعؿ )
 برل بأالهع وؤثر بش،ؿ ،ببر ( مالهـ%37.9  ى العمؿ الح ف  ف  المج ة بش،ؿ ،ببر  ببالمع )

                                                           

الحفو   إ داد القعئـ بعطوحعؿ ف  الح ؼ المحربة ف  ظؿ و،الكلكجبع اطوحػعؿ ال دبثػة  دراسػة وقكبمبػة  ((1
 .القدبة
 (.160-159صص دلكؿ  المكا   الربعضبة اطل،وركالبة ف  ف سطبف: دراسة و  ب بة كمبداالبة مقعرالة ) ((2
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جدان  كورل البع ثة أف هذا الوػأثبر بظهػر ج بػعن كاضػ عن فػ  الك بػة المكضػك عت المالوقػعه  كطببعػة 
 الحكر المسوخدمة  ك،ذلؾ المحعدر األكلبة الو  ور،ز   بهع ف  ال حكؿ   ى المع كمعت.

المج ػػػػة كفػػػػ  هػػػػذا الحػػػػدد و ػػػػدثت مخرجػػػػة المج ػػػػة  طػػػػعؼ العبسػػػػ  "إف وػػػػدخفت إدارة 
كم ػػػػدداوهع "السبعسػػػػبة الو ربربػػػػة" الخعحػػػػة بظهػػػػر فػػػػ  وحػػػػمبـ غػػػػفؼ المج ػػػػة كحػػػػعكبة إالوػػػػعج 
وحمبمعت و ع،  المجفت األخرل المالعفسة مف  بث الذكؽ الفالػ   كهػذا مػع بػدف  المحػمـ فػ  
المج ة إلى االوقعن حكر مف مكا   أجالببة الوبجة  دـ كجكد مكا    رببة بم،ف اطسوععالة بهػع فػ  

 .(1)كؿ   ى حكر جمعلبة ووكافؽ م  وععلبـ الدبف اإلسفم "ال ح
%(   ى أالهع 2.7%( بأالهع وؤثر بش،ؿ موكسط  ببالمع أكضا )13.5ف   بف بؤ،د )

وؤثر بش،ؿ   بؿ  أمع وأثبرهع بش،ؿ   بؿ جدان لـ ب وؿ أم السبة لدل القعئمبف بعطوحعؿ ف  
وأثبر السبعسة الو ربربة   ى العمؿ الح ف   المج ة  كورل البع ثة أف القعئمبف الذبف بركف بأف

بعلمج ة موكسط كضعبؼ هـ ف  األغ ب مف ال،يوعب كبعض المحع فبف الذبف ط بط عكف 
 بش،ؿ مسومر   ى السبعسة الو ربربة ل مج ة.

ثالثػػان: مػػدل تمقػػي القػػائميف باالتصػػاؿ لمحػػددات معينػػة مػػف إدارة المجمػػة عنػػد ممارسػػة العمػػؿ 
 الصحفي فييا
 م ػػػددات أ بعالػػػعن بو قػػػكف  مج ػػػة السػػػععدةالقػػػعئمبف بعطوحػػػعؿ فػػػ  مػػػف  %(45.9أف ) وبػػػبف
( أالهػـ بو قػكف %32.4  فبمػع بػرل )مف إدارة المج ة  الد ممعرسة العمؿ الحػ ف  فبهػع كوع بمعت

%( مػػػػف القػػػػعئمبف بعطوحػػػػعؿ أالهػػػػـ ط بو قػػػػكف أم 21.6دائمػػػػعن م ػػػػددات كوع بمػػػػعت  مػػػػ  وأ،بػػػػد )
 .مج ة السععدةهـ الح ف  ف  م ددات  الد ممعرسة  م 

كوفسر البع ثة و ق  القعئمبف بعطوحعؿ لم ددات مف  بػؿ إدارة المج ػة  الػد ممعرسػة العمػؿ 
الحػػ ف  فبهػػع جػػعن الوبجػػة العمػػؿ ضػػمف سبعسػػة و ربربػػة كاضػػ ة  كبوفػػؽ ذلػػؾ مػػ  الظربػػة القػػعئـ 

لحػ ف   بعالػ  بعطوحعؿ الو  أ،دت "كجكد ضغكط ك كامؿ داخ بة كخعرجبة وؤثر   ػى العمػؿ ا
بعلعكامػػؿ الخعرجبػػة مك ػػ  الكسػػب ة مػػف الالظػػعـ اطجومػػع   القػػعئـ  كمػػدل اروبعطهػػع بمحػػعلا معبالػػة 
مثؿ كجكد م طعت مالعفسة  أمع العكامػؿ الخعرجبػة فوشػمؿ المػط الم ،بػة كأسػعلبب السػبطرة كالػالظـ 

مضػػمكف الػػذم اإلداربػػة كضػػغكط اإلالوػػعج  كومػػعرس هػػذه العكامػػؿ دكران مهمػػعن كم مكسػػعن فػػ  شػػ،ؿ ال

                                                           

ـ(  السػع ة 2016أغسػطس  14 عب ػا: مهػع الطكاشػ   )  طعؼ العبس   محممة كمخرجػة مج ػة السػععدة  ((1
 مسعنان. 12:00
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بقػػػدـ إلػػػى الجمهػػػكر  ،مػػػع أالهػػػع والوهػػػ  بعلقػػػعئـ بعطوحػػػعؿ إلػػػى أف بحػػػبا جػػػزنان مػػػف ال،بػػػعف العػػػعـ 
 .(1)ل مؤسسة"

 رابعان: كيفية تمقي القائميف باالتصاؿ لممحددات مف إدارة المجمة
بػػأالهـ بو قػكف الم ػػددات األسعسػػبة  مج ػة السػػععدةالقػعئمبف بعطوحػػعؿ فػػ  مػػف %( 71أ،ػد )
أالهػػػـ بو قكالهػػػع "بشػػػ،ؿ  (%16.1فبمػػػع بػػػبف ) حػػػ ف  مػػػف إدارة المج ػػػة "بشػػػ،ؿ شػػػفكم" ل عمػػػؿ ال

 %( بو قكالهع "بش،ؿ وعمبـ".3.2%( بو قكالهع "بش،ؿ ذاو "  ببالمع )9.7م،وكب"  ف   بف )
لـ وعومد   ى م ددات العمؿ الح ف  ل قػعئمبف  مج ة السععدةكممع سبؽ ورل البع ثة أف 
ف بش،ؿ شػفكم كووػرؾ األمػر لذاوبػة الحػ ف  الفسػا  كبوفػؽ ذلػؾ بعطوحعؿ بش،ؿ م،وكب بؿ و،ك 

مػػػ  رأم الحػػػ فبة أمبالػػػة زبػػػعرة بأالػػػا " الػػػدمع بػػػوـ طػػػرح األف،ػػػعر لعػػػدد المج ػػػة بو قػػػى المحػػػع فكف 
م ددات مف  بؿ إدارة المج ة  كؿ اخوبعر المحعدر األكلبة كطببعة المكضك عت بمع بوكافؽ م  

 .(2)دات بش،ؿ شفكم"الظـ الدبف اإلسفم  كالوقعلبد كالعع
 خامسان: تأثير نمط ممكية المجمة عمى األداء الميني لمقائميف باالتصاؿ

"   ػػػػػى المروبػػػػػة األكلػػػػػى بالسػػػػػبة ووبػػػػػ  الجهػػػػػة المعل،ػػػػػة ل مج ػػػػػة  زبػػػػػعن سبعسػػػػػبعن معبالػػػػػعن  ػػػػػعز "
  ػػزب الػػذم الجهػػة المعل،ػػة ل مج ػػة ط وقػػكـ بػػعلوركبج ل%(  وفهػػع فػػ  المروبػػة الثعالبػػة أف "82.2)

%(  كبع،ػػس ذلػػؾ أف المج ػػة بػػعلرغـ مػػف اوبع هػػع ل ػػزب 77.3" بالسػػبة )إلبػػا أك لمحػػعل ا والومػػ 
سبعس  إط أالهع ط وسع  ل وركبج لا كلمحػعل ا  كهػذا سػع دهع فػ  زبػعدة شػعببة االوشػعرهع كو ببػة 

 ا وبعجعت جمهكرهع.
رهػع كبم،ف القكؿ أف مج ة السععدة أ د مالعبر  ر،ة  معس اإل فمبة الو  جعنت لالشر ف،

الػػدبال   كجػػعن مػػع بؤ،ػػد ذلػػؾ بأالػػا " م ػػت األ ػػزاب   ػػى إالشػػعن  الػػكات إ فمبػػة خعحػػة بهػػع مػػف 
ذا ػػعت ك الػػكات و فزبكالبػػة كفضػػعئبعت كاسػػوطع ت مػػف خفلهػػع الشػػ،ر ف،رهػػع   حػػ ؼ كمجػػفت كا 

 . (3)كوح با كضعهع ف  الدكلة  كا  عدة رسـ حكروهع ف  أذهعف الجمعهبر"
محػػػدا بة كمكضػػػك بة ابحػػػعؿ الرسػػػعلة اإل فمبػػػة إلػػػى وػػػكثر م ،بػػػة المج ػػػة   ػػػى كا وػػػؿ " 

%(  كهػػذا بوكافػػؽ مػػ  مػػع أ،ػػده ال،عوػػب 53.5"   ػػى المروبػػة األخبػػرة بالسػػبة )الجمػػعهبر المسػػوهدفة
                                                           

أبػػك معضػػ   العكامػػؿ المػػؤثرة   ػػى اطدان المهالػػ  ل قػػعئـ بعطوحػػعؿ فػػ  وغطبػػة  ضػػبة اطالقسػػعـ الف سػػطبال :  ((1
 (.63-62صص دارسة و  ب بة كمبداالبة مقعرالة )

 11:00ـ(  السػع ة 2017بكلبػك  6الطكاشػ   ) مهػع عب ػا: أمبالة زبعرة  م ررة حػ فبة فػ  مج ػة السػععدة   ((2
 حبع عن.

خ ؼ  ا ومعد الح عفة ال زببة   ى اإلشع ة كأثعرهع   ى الوالمبة السبعسبة فػ  الضػفة ك طػعع غػزة:  ر،وػع  ((3
 (.63فوا ك معس المكذجعن )ص
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م مػػػكد  ،عشػػػة " بسػػػعى ال ػػػزب إلػػػى الوػػػأثبر   ػػػى الػػػرأم العػػػعـ كوكجبهػػػا كفػػػؽ رؤبوػػػا الخعحػػػة  
لوػػ  بػػركج لهػػع ال ػػزب كالرسػػعئؿ اطوحػػعؿ كبجػػرم ذلػػؾ مػػف خػػفؿ الرمػػكز األبدكلكجبػػة كلسبعسػػبة ا

الوػػ  و مػػؿ األف،ػػعر كالقػػبـ الرئبسػػبة لػػا  كمػػف ثػػـ الحػػكر الذهالبػػة الوػػ  ووشػػ،ؿ كوبقػػى راسػػخة فػػ  
 .(1) ق بة أفراد المجوم "

بالمشػاكؿ كالعقبػات التػي  المطمب الثالث: مناقشة نتائج الدراسة الميدانيػة الخاصػة
 مجمة السعادةتكاجو 

 :مجمة السعادةيـ القائميف باالتصاؿ لمقدرات كاالمكانيات الفنية لدل أكالن: درجة تقي
بأف القدرات كاطم،عالبعت الفالبة  مج ة السععدةالقعئمبف بعطوحعؿ ف  مف  (%43.2) ا والعع

 مج ػػة السػػععدةأف القػػدرات كاإلم،عالبػػعت الفالبػػة ل (%40.5)   ببالمػػع أ،ػػدموكسػػطة  مج ػػة السػػععدةل
  فػ   ػبف بركالهػع ضػعبفةمػالهـ  (%2.7بركالهػع مموػعزة جػدان  أمػع )  (%13.5) ف   بفمموعزة  

 .ط برم أم مف الععم بف أالهع ضعبفة جدان 
موكسػطة كم ػدكدة   بػث  مج ػة السػععدةكورل البع ثػة أف القػدرات كاطم،عالبػعت الفالبػة لػدل 

ة ط وسػػعى لوطػػكبر ذاوهػػع كخعحػػة المك ػػ  اإلل،وركالػػ   ،مػػع أف ضػػعؼ المبزاالبػػة كاالخفػػعض السػػػب
الوكزبػػ  بجع هػػع غبػػر مالوظمػػة الحػػدكر  بعإلضػػعفة إلػػى   ػػة أ ػػداد العػػعم بف المثبوػػبف فػػ  المج ػػة. 

مج ػة كووفؽ هذه الالوبجة م  مع أشعرت إلبا فدان المدهكف بأالا "مف أبػرز المعبقػعت الوػ  كاجهػت 
كالطبع ػة فػ  بمع بخص القدرات كاطم،عالبعت المعدبة الفالبة; "زبعدة الو، فػة المعدبػة ل ػكرؽ  السععدة

ظؿ ضعؼ الومكبؿ كحعكبة وحدبرهع ل ضفة كوق بص أ داد البب  جران الظركؼ السبعسبة الو  
ـ( " الوػػػ  جػػػعنت فبهػػػع اإلم،عالبػػػعت كالقػػػدرات الفالبػػػة 2016  كدراسػػػة )دلػػػكؿ (2)وعبشػػػهع ف سػػػطبف"

بمع   ت %(  ف46ل مكا   الربعضبة اإلل،وركالبة ""موكسطة المسوكم" ف  المروبة األكلى كبالسبة )
%(  كجعنت ضعبفة المسوكم ف  المروبة الثعلثة 44"مومبزة المسوكل" ف  المروبة الثعالبة كبالسبة )

 .(3)%("10كبالسبة )
 
 

                                                           

 (.46 ،عشة  خطعب الس طة اإل فمبة ال ك وجدبد لغة الخطعب )ص ((1
  (ـ2017مػػػعرس  22) مهػػع الطكاشػػ    عب ػػػا:فػػرع الحػػ عفبعت   -فضػػػعئبة األ حػػىفػػدان المػػدهكف  مػػدبر  ((2

 حبع عن. 10:30السع ة 
 (.164دلكؿ  المكا   الربعضبة اطل،وركالبة ف  ف سطبف: دراسة و  ب بة كمبداالبة مقعرالة )ص ((3
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 :مجمة السعادةالتي تكاجو القائميف باالتصاؿ أثناء ممارسة العمؿ في  مشكالتثانيان: أبرز ال
 كالعقبػعت المشػ،فت،ػأبرز  ألكلػى" ف  المروبػة اغبعب ال كافز المعدبة كالمعالكبة وحدرت "

(  كه  %18كذلؾ بالسبة ) أثالعن ممعرسة العمؿ ف  مج ة السععدة القعئمبف بعطوحعؿ الو  وكاجا
الوبجة مالطقبة ووكافؽ م  مع وكح ت إلبا الدراسة المبداالبة فػ  و دبػد أ،ثػر الضػغكط الوػ  وكاجػا 

مػػػ  طببعػػػة العمػػػؿ" كجػػػعنت فػػػ   القػػػعئمبف بعطوحػػػعؿ أثالػػػعن ممعرسػػػة  م هػػػـ " ػػػدـ والعسػػػب الػػػدخؿ
شػب،ؿ(  1000إلػى أ ػؿ مػف  500المروبة األكلى   بث بحؿ موكسط الدخؿ الشػهرم لهػـ بػبف )

بعلوػػعل  فهػػ  وشػػ،ؿ  قبػػة أمػػعـ طمك ػػعوهـ كوق ػػؿ مػػف جهػػكدهـ فػػ  ال،وعبػػة اإلبدا بػػة. كووفػػؽ هػػذه 
مكح ف  المروبة ـ( " الو  جعنت فبهع غبعب ال كافر كضعؼ الط2016دراسة )دلكؿ  الالوبجة م 

 .(1)%("16.7الثعالبة كبالسبة )
" بالسػػبة  ػدـ وػكافر ضػػمعف اجومػع   مقعبػؿ العمػؿ فػ  المج ػة كجػعنت فػ  المروبػة الثعالبػة "

" فػػ  المروبػػة الثعلثػػة ،ثػػرة أ بػػعن العمػػؿ مػػف  بػػؿ إدارة المج ػػة و وهػػع بالسػػبة موقعربػػة "  ك %(10.9)
الضػغكط الوػ  وكاجػا القػعئمبف بعطوحػعؿ  %(  كه  الوبجة مالطقبة ،كالهع مف أهػـ10.2كبالسبة )

ف  المج ة أثالعن ممعرسة  م هـ  خعحة أف  دد الععم بف ف  المج ة م دكد لذا ط ووكفر لهـ أم 
ضػػمعالعت اجومع بػػة مقعبػػؿ العمػػؿ فبهػػع   بػػث بػػوـ وكزبػػ  جمبػػ  أ بػػعن العمػػؿ   ػػبهـ مثػػؿ "اإلدارة 

 كالعمؿ الح ف  كاإلخراج".
" بعلمروبػػػػة الرابعػػػػة كبالسػػػػبة لوبػػػػعر ال،هربػػػػعئ  كضػػػػعؼ اإلالورالػػػػتاسػػػػومراربة االقطػػػػعع اك ػػػػؿ "

كه  أزمة ،ببرة بععال  مالهع  طعع غزة   ى مدار السالكات المعضبة كالو  زاد وفع مهع   %(8.6)
فػػ  الفوػػرة األخبػػرة ممػػع بعبػػؽ العمػػؿ فػػ  المج ػػة كبػػؤخر حػػدكرهع  كووفػػؽ هػػذه الالوبجػػة مػػ  دراسػػة 

" فػػػ  المروبػػػة الثعالبػػػة م،ػػػرران كبالسػػػبة قطػػػعع الوبػػػعر ال،هربػػػعئ اال( " الوػػػ  جػػػعن فبهػػػع "2016)دلػػػكؿ 
ـ( " الوػػ   حػػ ت فبهػػع المشػػ،فت الفالبػػة   ػػى المروبػػة 2016  كمػػ  دراسػػة ) بػػد (2)%("16.7)

%(  كوبػػػػبف مػػػػف أهمهػػػػع هػػػػك االقطػػػػعع ال،هربػػػػعن 66.2الخعمسػػػػة كبػػػػكزف السػػػػب  لو ػػػػؾ المشػػػػ،فت )
 .(3)%("83.8لسع عت طكب ة كالو  جعنت بكزف السب   دره )

كوػػرل البع ثػػة أف   %(8.6" بعلمروبػػة الخعمسػػة كبالسػػبة ) ػػدـ اطهومػػعـ بقػػران المج ػػةكجػػعن "
أهمبػػػة  مػػػؿ المج ػػػة كاسػػػومراربوهع والبػػػ  مػػػف مفمسػػػوهع طهومعمػػػعت القػػػران  كهػػػذه الالوبجػػػة وػػػالع،س 

                                                           

 (.165)ص( دلكؿ  المكا   الربعضبة اطل،وركالبة ف  ف سطبف: دراسة و  ب بة كمبداالبة مقعرالة (1
 المرج  السعبؽ ((2
(  بػد  العكامػػؿ المػػؤثرة   ػػى األدان المهالػ  ل قػػعئمبف بعطوحػػعؿ فػػ  المكا ػ  اإلخبعربػػة اإلل،وركالبػػة الف سػػطبالبة: (3

 (.241دراسة مبداالبة )ص
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كوكزبعهػػػع الوبجػػػة  ػػػدـ سػػػعبهع لو ببػػػة ا وبعجػػػعت كرغبػػػعت الجمهػػػكر  مج ػػػة السػػػععدةبعلسػػػ ب   ػػػى 
 سوهدؼ. الم

 ػدـ القػدرة   ػى الشػر الوفعحػبؿ  " ك"حرامة السبعسة الو ربربػةك ؿ ف  المروبة السعدسة " 
"  إجمػػعل  المحػػعربؼ بفػػكؽ الععئػػد المػػعل  ل مج ػػة " ك"  ػػكؿ بعػػض القضػػعبع المجومعبػػة ال سعسػػة

وػدخفت  كوفهع ف  المروبة السعبعة "   %(7.8 بث اشور،ت المش،فت السعبقة بالفس الالسبة )
كو ػػػؾ الوبجػػػة مالطقبػػة ووكافػػػؽ مػػػ    %(6.3" كبالسػػبة ) إدارة المج ػػة بآلبػػػة العمػػؿ داخػػػؿ المؤسسػػػة

 الضغكط المذ،كرة س فعن كالو  وكاجا القعئمبف بعطوحعؿ أثالعن ممعرسة  م هـ ف  المج ة.
كوػػرل البع ثػػة أف السبعسػػة الو ربربػػة هػػ  الالعظمػػة األكلػػى لمضػػعمبف الفالػػكف كالمكضػػك عت 

د الك بوهع ك،مبوهػع كالػو ،ـ فبمػع بػوـ الشػره أك  جبػا   كل،ػف حػراموهع كالوػدخفت الح فبة كو دب
مف  بؿ اإلدارة فػ   مػؿ الحػ فببف بػالع،س بعلسػ ب   ػى األدان المهالػ  ل قػعئمبف بعطوحػعؿ فػ  

 المج ة.
( " الوػ   حػ ت فبهػع المشػ،فت المجومعبػة 2016كووفؽ الالوبجة السعبقة م  دراسػة ) بػد 

%(  كوببف مف أهمهع هك  دـ القدرة   ى 67رابعة كبكزف السب  لو ؾ المش،فت )  ى المروبة ال
 .(1)%("71.6الشر الوفعحبؿ  كؿ القضعبع المجومعبة ال سعسة كالو  جعنت بكزف السب   دره )

%( كومث ػػػت فػػػ    ػػػة  ػػػدد العػػػعم بف 5.5) المشػػػ،فت األخػػػرل" بالسػػػبة فػػػ   ػػػبف جػػػعنت "
خف بػػة كاال سػػعر  بػػعدة العمػػؿ فػػ  شخحػػبة م ػػددة كا وحػػعرهع بعلمج ػػة كالمبعلغػػة فػػ  الضػػكابط األ

" كبالسػػبة   ػػة الػػدكرات الودربببػػة الوػػ  وسػػعهـ فػػ  وطػػكبر األدان فػػ  المج ػػة ب،ػػؿ ال ػػكافز  كو وهػػع "
%( كه  مش، ة بععال  مالهع القعئمبف بعطوحعؿ وش، ت ف  القص الدكرات الوػ  هػـ ب عجػة 4.7)

الومببػػز  كجػػعن بعلمروبػػة األخبػػرة "  راوهـ كأدائهػػـ المهالػػ معسػػة لهػػع كوسػػعهـ فػػ  والمبػػة كوطػػكبر  ػػد
 .%(3.9" كبالسبة )الكظبف   سب اطالومعن ال زب 

 مف كجية نظر القائميف باالتصاؿ: مجمة السعادةثالثان: أبرز المآخذ التي تؤخذ عمى 
ضػعؼ اطم،عالبػعت المعدبػة "ف أ مج ػة السػععدةالقػعئمبف بعطوحػعؿ فػ  مػف  (%29.7برل )

( مػػػالهـ " ػػػدـ %20.3) بػػػرل المآخػػػذ الوػػػ  وؤخػػػذ   ػػػى مج ػػػة السػػػععدة  ببالمػػػعأبػػػرز مػػػف  "البػػػةكالف
ط ووموػػػ  بإم،عالبػػػعت معدبػػػة كفالبػػػة  علبػػػة   مج ػػػة السػػػععدةاطالوظػػػعـ فػػػ  الحػػػدكر"  كهػػػذا بؤ،ػػػد أف 

كب ػػد مػػف دكرهػػـ ك،ػػذلؾ   ػػى  مج ػػة السػػععدةكبعلوػػعل  بػػالع،س ذلػػؾ   ػػى القػػعئمبف بعطوحػػعؿ فػػ  
 مج ة.االوظعـ حدكر ال

                                                           

بة:  بػد  العكامػػؿ المػػؤثرة   ػػى األدان المهالػ  ل قػػعئمبف بعطوحػػعؿ فػػ  المكا ػ  اإلخبعربػػة اإلل،وركالبػػة الف سػػطبال ((1
 (.241دراسة مبداالبة )ص
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كوكافؽ ذلؾ مػ  رأم مربهػعف أبػك لػبف بأالػا "شػهدت المج ػة فوػرة مػف ال ػركب المووعلبػة الوػ  
أجبروهع   ػى  ػدـ الحػدكر كاالقطػعع الوبػعر ال،هربػعئ  كغػفن أسػععر الػكؽ إضػعفة لألزمػة المعلبػة 

 .(1)ـ"2014الخعالقة الو   عشت فبهع المج ة مالذ  عـ 
( "الوػػ  ا وػػؿ فبهػػع الحػػعكبعت المعدبػػة كالفالبػػة 2016كووفػػؽ هػػذه الالوبجػػة مػػ  دراسػػة )دلػػكؿ 

ف  المك   بعلمروبة األكلى ،أبرز العقبعت الوػ  وكاجػا المكا ػ  الربعضػبة اإلل،وركالبػة فػ  ف سػطبف 
 .(2)%("23كبالسبة )
  "السػػع  لوطػػػكبر ال،ػػػكادر كالعػػػعم بف فػػػ  المج ػػػة ـ ػػػدمػػػالهـ " (%17.2فػػ   ػػػبف بػػػرل )  
ادر المهالبػػػة الموخححػػػة"  كهػػػذا بشػػػبر إلػػػى ضػػػعؼ أكلكبػػػعت "  ػػػة ال،ػػػك  (%14.1) بػػػركفببالمػػػع 

اهومعـ إدارة المج ة بوطكبر أدان الععم بف فبهع كالسع  لج ب ،كادر مهالبة موخححػة فػ  مجػعؿ 
الح عفة كاإل فـ  كبعلوعل  بالع،س ذلػؾ   ػى مسػوكل المج ػة بػبف الظبروهػع مػف المجػفت ك  ػى 

 مسوكل االوشعرهع.  
هػذا الو بػز بشػ،ؿ كاضػا فػ  االوقػػعن  بػز كضػعؼ المحػدا بة"  كبظهػر%( بػركف "الو 7.8أمػع ) 

%( بػػركف " ػػدـ ثبػػعت األر،ػػعف كالزكابػػع"  ببالمػػع 6.3فػػ   ػػبف ) المكضػػك عت كمحػػعدرهع األكلبػػة 
كجػعن ذلػؾ الوبجػة  %( بركف "وبكبب الحف عت ط برا ػ  الثبػعت الوػعـ فػ  دكربػة الحػدكر" 3.1)

دة  أثػػػػرت   ػػػػى إخػػػػراج األر،ػػػػعف كالزكابػػػػع ك،ػػػػذلؾ بمرا ػػػػؿ وأسػػػػبس موعػػػػد مج ػػػػة السػػػػععدةمػػػػركر 
%( بػػػركف "هالػػػعؾ مآخػػػذ أخػػػرل   ػػػى المج ػػػة" كومث ػػػت فػػػ  1.6فػػػ   ػػػبف ) الحػػػف عت كوبكببهػػػع 

 اطالومعن ال زب .

بػػالحمكؿ كالمقترحػػات  المطمػػب الرابػػع: مناقشػػة نتػػائج الدراسػػة الميدانيػػة الخاصػػة
 مجمة السعادةلتطكير 

 :مجمة السعادةاالتصاؿ في أكالن: أىـ احتياجات القائميف ب
لبػػػػة كالمعالكبػػػػة" ل قػػػػعئمبف بعطوحػػػػعؿ  فػػػػ  المروبػػػػة األكلػػػػى ،ػػػػأبرز مػػػػالا ال ػػػػكافز المعجػػػػعن "

 بػػث بعػػعال  العػػعم كف فػػ  المج ػػة مػػف   (%35.7كذلػػؾ بالسػػبة ) مج ػػة السػػععدةاط وبعجػػعت فػػ  
ران لجهػكدهـ الوػ  غبعب الظعـ ال كافز كالم،عفآت المعدبة كالمعالكبة الو  هػـ ب عجػة معسػة لهػع وقػدب

 بقكمكف بهع. 

                                                           

 11:00ـ(  السػع ة 2017مػعرس  25مهػع الطكاشػ   ) عب ا: مربهعف أبك لبف  مدبر و ربر مج ة السععدة   ((1
 حبع عن.

 (.165دلكؿ  المكا   الربعضبة اطل،وركالبة ف  ف سطبف: دراسة و  ب بة كمبداالبة مقعرالة )ص ((2
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كوعػرؼ ال ػكافز   ػػى أالهػع "اإلجػػرانات الوػ  ووخػذهع المالظمػػة لوشػجب  مكظفبهػػع   ػى وقػػدبـ 
 .(1)أفضؿ مع لدبهـ كرف  معالكبعوهـ كاط وفعظ بهـ كوعزبز الكطن الكظبف  لدبهـ"

ؾ بالسػػػبة " كذلػػػو سػػػبف سػػػ ـ األجػػػكر المعلبػػػة ل قػػػعئمبف بعطوحػػػعؿك ػػػؿ فػػػ  المروبػػػة الثعالبػػػة "
  مج ة السععدةكه  مف اط وبعجعت الهعمة الو  بسعى إلبهع القعئمبف بعطوحعؿ ف    (23.8%)

،كف كض  س ـ لألجكر بسػعهـ فػ  مػال هـ فرحػعن أ،ثػر لإلبػداع فػ  ال،وعبػة الحػ فبة  فبمػع  ػعز 
لػػذم (  األمػػر ا%13.1"   ػػى المروبػػة الثعلثػػة  كبالسػػبة )وعزبػػز المكضػػك بة كالمهالبػػة فػػ  المج ػػة"

كمكضػػػػك عوهع  مج ػػػػة السػػػػععدةسبضػػػػف  مزبػػػػدان مػػػػف العمػػػػؿ المومبػػػػز كاط ورافػػػػ    ػػػػى حػػػػف عت 
 الموالك ة.

ـ( "الو  جعنت مطعلب و سبف س ـ األجكر 2016كووفؽ الالوبجة السعبقة م  دراسة )دلكؿ 
ب %(  وفهػع فػ  المروبػة الثعلثػة مط ػ29.2المعلبة ل ععم بف ف  المكا ػ  بعلمروبػة الثعالبػة كبالسػبة )

 .(2)%("24.1وعزبز المهالبة كالمكضك بة ف  المكا   اإلل،وركالبة كبالسبة )
" فػػ  المروبػػة الرابعػػة مػػالا مسػػع عت أ،بػػر مػػف ال ربػػة ل قػػعئمبف بعطوحػػعؿفػػ   ػػبف جػػعنت "

كل،ػػف  مج ػػة السػػععدةكهػػذا بشػػبر إلػػى أهمبهػػع كهػػ   ػػؽ مشػػركع ل عػػعم بف فػػ    (%11.9بالسػػبة )
ببالمػع  ػؿ فػ  المروبػػة ك وشػربععت المالظمػة ل عمػؿ الحػ ف    بجػب أف و،ػكف فػ  ظػؿ القػكاالبف كال

 ػػدـ وػدخؿ مػػعل،  المؤسسػة فػػ   مػؿ الم ػػرربف كالمخػرجبف كمػػال هـ المسػع ة ال،عفبػػة الخعمسػة "
 %(.4.8كجعن ف  المروبة األخبرة "ا وبعجعت أخرل" كبالسبة )  (%10.7" بالسبة )لإلبداع

" الوػػ  جػػعن فبهػػع مط ػػب مػػالا مسػػع عت ـ( 2016كووفػػؽ الالوبجػػة السػػعبقة مػػ  دراسػػة )دلػػكؿ 
%(  وفهػع  ػدـ 8.7أ،بر مػف ال ربػة ل عػعم بف فػ  المكا ػ  اإلل،وركالبػة بعلمروبػة الرابعػة كبالسػبة )

وػػدخؿ إدارة المك ػػ  فػػ   مػػؿ الم ػػرربف كمػػال هـ المسػػع ة ال،عفبػػة لإلبػػداع فػػ  المروبػػة الخعمسػػة 
 .(3)%("1.5خبرة كبالسبة )%(  ك ؿ كجكد ا وبعجعت أخرم ف  المروبة األ6.6كبالسبة )

 :مجمة السعادةثانيان: مقترحات تطكير قدرات القائميف باالتصاؿ في 
فػ  مقور ػعت  " المروبػة األكلػىمالا الععم بف ال كافز المعدبة كالمعالكبة بش،ؿ مسػومرا وؿ "

كوػػػػرل البع ثػػػػة أف   (%17.9كبالسػػػػبة ) مج ػػػػة السػػػػععدةفػػػػ  بعطوحػػػػعؿ  بفوطػػػػكبر  ػػػػدرات القػػػػعئم
كران ذلػػؾ هػػك  عجػػة العػػعم بف فػػ  المج ػة إلػػى اطهومػػعـ كالوشػػجب  بمػػال هـ  ػػكافز معدبػػة  األسػبعب

                                                           

 (.130)ص بشربةالمععبطة كال مكرم  إدارة المكارد ال ((1
 (.166دلكؿ  المكا   الربعضبة اطل،وركالبة ف  ف سطبف: دراسة و  ب بة كمبداالبة مقعرالة )ص ((2
 المرج  السعبؽ. ((3
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كمعالكبػػة   بػػث بكجػػد غبػػعب ،عمػػؿ لالظػػعـ ال ػػكافز كالم،عفػػآت وقػػدبران لجهػػكد العػػعم بف المومبػػػزبف 
 .مج ة السععدةب

كهذا مع بؤ،ده محػطفى الحػكاؼ "  ػى كجػكد  ػعئؽ طزاؿ بكاجػا مج ػة السػععدة كهػك  ػدـ 
د ،ػػػعدر حػػػ ف  بعمػػػؿ   ػػػى  مػػػؿ مهػػػعـ المج ػػػة مالػػػذ البدابػػػة  فجمبػػػ  مػػػف  مػػػؿ فبهػػػع ،ػػػعالكا كجػػػك 

محػػع فكف بالظػػعـ القطعػػة  كفػػ  ،ػػؿ مر  ػػة بالضػػػـ جبػػؿ جدبػػد ل مج ػػة بف،ػػر كآلبػػة مخو فػػة  ػػػف 
 .(1)الوأسبس"
"  قػػد دكرات موخححػػة لوطػػكبر أدان ك ػػدرات العػػعم بفكوفهػػع فػػ  المروبػػة الثعالبػػة مقوػػرح " 
 مج ػة السػععدةكه  مف المقور عت الهعمة ،كالا بععال  ال،ثبػر مػف العػعم بف فػ    (%17) كبالسبة

مػف   ػػة الػػدكرات الموخححػػة الوػػ  وسػػع دهـ فػػ  وطػػكبر كو سػػبف أدائهػػـ ك ػػدراوهـ  كذلػػؾ بسػػبب 
 ػػدـ مسػػعهمة المج ػػة بعلو، فػػة المعدبػػة ل ػػدكرات كاالشػػغعؿ القػػعئمبف بعطوحػػعؿ فبهػػع بأ مػػعؿ إداربػػة 

 أخرل.
ـ( "الوػػػ  جػػػعن فبهػػػع مقوػػػرح  قػػػد المزبػػػد مػػػف 2016الالوبجػػػة مػػػ  دراسػػػة )دلػػػكؿ كووفػػػؽ هػػػذه 

 .(2)%("23الدكرات الودربببة ف  اإل فـ الربعض  ف  المروبة الثعلثة كبالسبة )
وعزبػػػز فػػرص اطبوعػػػعث الخػػػعرج  كوبػػػعدؿ الخبػػرات مػػػ  اإل فمبػػػبف فػػػ  ببالمػػع جػػػعن مقوػػػرح "

 بث وسع د فرحة اطبوععث الخعرج  مالا الععم بف   (%16" ف  المروبة الثعلثة كبالسبة )الخعرج
بعلمج ة فرحة وبعدؿ الخبرات م  الظرائهـ مف الح فببف العػعم بف فػ  مؤسسػعت إ فمبػة  رببػة 
م،عالبػعوهـ   بػث بعػعال   طػعع غػزة مالػذ  كدكلبة ممع ب،سبهـ ال،ثبر مف المهعرات لوطػكبر أدائهػـ كا 

غػػػفؽ مسػػػومر ل معػػػعبر ممػػػ ع ب ػػػـر ،ثبػػػر مػػػف اإل فمبػػػبف فرحػػػة  شػػػر سػػػالكات مػػػف  حػػػعر كا 
 المشعر،ة ف  الدكرات الودربببة بعلخعرج.

  %(14.2" المروبػة الرابعػة كبالسػبة )و سبف س ـ أجكر الععم بف ف  المج ػةكا وؿ "مقورح  
كه  وعد مف أ،ثر المش،فت الوػ  وكاجػا القػعئمبف بعطوحػعؿ  ممػع بػدف  العدبػد مػف المحػع فكف 

وػدر دخػفن مالعسػبعن لهػـ  كهػذا المقوػرح جػعن مػف أجػؿ ضػركرة كضػ   إلى الب ث  ف فػرص أفضػؿ
س ـ لألجكر ،  بشهد و سبف فػ  األدان المهالػ  ل عػعم بف  كووفػؽ هػذه الالوبجػة مػ  دراسػة )دلػكؿ 

                                                           

 19مهػػع الطكاشػػ   )   عب ػػا: محػػطفى الحػػكاؼ  الم  ػػؿ الحػػ ف  كمػػدبر م،وػػب الجبػػؿ ل حػػ عفة كالالشػػر  ((1
 حبع عن. 11:00ـ(  السع ة 2017معرس

 (.167مكا   الربعضبة اطل،وركالبة ف  ف سطبف: دراسة و  ب بة كمبداالبة مقعرالة )صدلكؿ  ال ((2
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ـ( "الوػػػػ  ا وػػػػؿ مقوػػػػرح كضػػػػ  سػػػػ ـ لألجػػػػكر المعلبػػػػة كوطكبرهػػػػع المروبػػػػة األكلػػػػى كبالسػػػػبة 2016
(26.1")%(1). 

" فػ  سبعسة و ربربة مرالة وسع د الععم بف ف   ربة إبدان الرأم كجكدف   بف جعن مقورح "
(   بػػػث بعػػػعال  ال،ثبػػػر مػػػف القػػػعئمبف بعطوحػػػعؿ مػػػف حػػػرامة %13.2المروبػػة الخعمسػػػة كبالسػػػبة )

السبعسة الو ربربة كوػدخفت اإلدارة فػ  الك بػة كطببعػة المكضػك عت المالشػكرة  كهػك أمػر بوط ػب 
 الح فبة ك ربة إبدان الرأم. مركالة وسع د ف  اإلبداع ف  ال،وعبة 

" فػػ  المروبػػة السعدسػػة مشػػعر،ة العػػعم بف فػػ  اوخػػعذ القػػرارات ك ػػؿ المشػػ،فتك ػػؿ مقوػػرح "
مػػالا مسػػع عت أ،بػػر مػػف ال ربػػة ل عػػعم بف (  كوػػفه فػػ  المروبػػة السػػعبعة مقوػػرح "%10.4كبالسػػبة )
العمػؿ الحػ ف    بث برل البعض أف  دـ كجكد ال ربة ال،عفبػة فػ   (%5" كبالسبة )ف  المج ة

بقػػؼ  عئقػػعن أمػػعـ الوطػػرؽ ل مكضػػك عت الهعمػػة كالمثبػػرة ل جػػدؿ كهػػك مػػع بوط ػػب مزبػػدان مػػف ال ربػػة 
جػعنت "مقور ػعت أخػرل  لوس بط الضكن   ى أهـ القضعبع كابجػعد ال  ػكؿ المالعسػبة لهػع  فػ   ػبف

 .(%2.8ف  المروبة األخبرة" كبالسبة )
ـ( "الوػػ  جػػعن فبهػػع مقوػػرح مػػالا مسػػع عت 2016كووفػػؽ الالوبجػػة السػػعبقة مػػ  دراسػػة )دلػػكؿ 

 .(2)%("10.6أ،بر مف ال ربة ل ععم بف ف  المكا   اإلل،وركالبة ف  المروبة الخعمسة كبالسبة )
 ثالثان: أىـ مقترحات القائميف باالتصاؿ لتطكير مجمة السعادة الفمسطينية:

بػػة األكلػػى كبالسػػبة اإلل،وركالػػ  كوطػػكبره" فػػ  المرو مج ػػة السػػععدةوالشػػبط مك ػػ  " جػػعن مقوػػرح
مف ضعؼ فععلبة  مج ة السععدةكهك بعد مف أهـ المقور عت الوطكبربة  بث وععال    (20.5%)

ك ػدة اإل ػفـ اإلل،وركالػػ  بعالعحػرهع المخو فػة المومث ػػة بمك ػ  الثربػع اإلل،وركالػػ  كمكا ػ  الوكاحػػؿ 
وهػع كمسػعهموهع فػ  اطجومع   الخعحة بعلمج ة مف الفبسبكؾ كوػكبور كالبكوبػكب بػعلرغـ مػف أهمب

 إ داث وغببر مجومع  الك  .
أهمبػػة  جػػز مسػػع ة لهػػع   ػػى شػػب،عت الوكاحػػؿ اطجومػػع   مػػؤخران   مج ػػة السػػععدةكأبقالػػت 

 .  (3)ـ"2013الكفمبر  1 بث ،عف وأسبس  سعب لهع   ى الفبس بكؾ بوعربخ 
خػػػراج المج ػػػة" المروبػػػة الثعالبػػػة كبالسػػػبة )ال" ك ػػػؿ مقوػػػرح (  %16.2وطػػػكبر فػػػ  مضػػػعمبف كا 

كزبػػػعدة السػػػبة  مج ػػػة السػػػععدةكورجػػػ  البع ثػػػة السػػػبب كران ذلػػػؾ هػػػك السػػػع  لجػػػذب االوبػػػعه القػػػران ل
 وكزبعهع كاطروقعن بمسوكاهع مقعرالة بالظبراوهع مف المجفت.

                                                           

 (.167دلكؿ  المكا   الربعضبة اطل،وركالبة ف  ف سطبف: دراسة و  ب بة كمبداالبة مقعرالة )ص ((1
 المرج  السعبؽ. ((2
 مك   إل،وركال (.(فبس بكؾ  مج ة السععدة   ((3
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"وسػػعى المج ػػة إلػػى وطػػكبر إخراجهػػع بعسػػوخداـ  بأالػػا: كبوفػػؽ ذلػػؾ مػػ  رأم مربهػػعف أبػػك لػػبف
ظهػػر بشػػػ،ؿ كمضػػػمكف بوالعسػػػب مػػػ  أذكاؽ كا وبعجػػػعت وقالبػػعت  دبثػػػة كبػػػرامج وحػػػمبـ موطػػػكرة لو

 .(1)القران"
بر القػػدرات كاإلم،عالبػػعت الفالبػػة" المروبػػة الثعلثػػة كبالسػػبة و سػػبف كوطػػك " ببالمػػع  حػػؿ مقوػػرح 

(  كوػػرل البع ثػػة أف السػػبب كران ذلػػؾ برجػػ  إلػػى  عجػػة العػػعم بف إلػػى اطهومػػعـ بدرجػػة 15.4%)
ف ،ػػعف ذلػػؾ بزبػػد مػػف  أ،بػػر مػػف  بػػؿ إدارة المج ػػة ك ػػدـ اط،وفػػعن بعإلم،عالبػػعت كالقػػدرات الموع ػػة كا 

 و،علبؼ المج ة ألف المردكد أ  ى ب،ثبر إذا ا سف الوععمؿ.
وطكبر أدان الععم بف ف  المج ة"   ى المروبة  قد دكرات ودربببة موخححة لكجعن مقورح "
عطوحػػعؿ لفروقػػعن (  كهػػذا بشػػبر إلػػى أهمبػػة الوػػدربب بعلالسػػبة ل قػػعئمبف ب%15.4الرابعػػة كبالسػػبة )

بعألدان المهال   كوالمبة المهعرات كالخبرات فػ  مجػعؿ الوخحػص مػف  خػفؿ هػذا الوػدربب  ببالمػع 
" ف  المروبة الخعمسة كبالسػبة إجران وعدبفت مسومرة   ى خطط كسبعسعت المج ة حؿ مقورح "

(10.3%)   
" جػعن فػ  بعلمج ػةوكخ  المكضك بة كالمحدا بة ف  الشر المضعمبف اإل فمبة أمع مقورح "

"   ػى إوع ة الفرحة ل ربة الوعببر  ف الػرأمك حؿ مقورح "  (%9.4المروبة السعدسة كبالسبة )
 بػػػث وػػػرم البع ثػػػة أف  ػػػدـ كجػػػكد  ربػػػة ،عفبػػػة فػػػ  العمػػػؿ   %(8.5المروبػػػة السػػػعبعة كبالسػػػبة )

جػذب اإل فم  بعلمج ة بق ؿ مػف فرحػة الوطػرؽ ل مكضػك عت كالقضػعبع الهعمػة الوػ  وسػع د فػ  
( كومث ػت فػ  %4.3" ف  المروبػة األخبػرة كبالسػبة )خرلاأل ورا عت كجعنت "اط االوبعه الجمهكر  

و ببة المكضك عت ط وبعجعت القران  كدراسة ،بفبة وسكبؽ المج ة كالعمؿ   ى االوشعرهع  كالعمػؿ 
 .  ى إغران المع البف بأسعلبب جدبدة  كاطوجعه إلى أسعلبب اإلخراج المومبز

 

 

 

 

                                                           

 11:00السػع ة   ـ(2017مػعرس  25مهػع الطكاشػ  ) عب ػا: ر مج ػة السػععدة  مربهعف أبك لبف  مػدبر و ربػ ((1
 حبع عن.
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 بحث الثالثالم
 التكصياتخالصة نتائج الدراسة ك 

 أكالن: خالصة نتائج الدراسة:
وسوعرض البع ثة خفحة الالوعئج الو  خ حت إلبهع الدراسة الو  ب بة كالمبداالبة  كمف 

 أهـ الالوعئج مع بأو :

 :النتائج العامة لمدراسة التحميمية  (1)
 نتائج الدراسة مف حيث المضمكف: . أ
(  كو وهع القضعبع األسربة %26.1بة بعلمروبة األكلى كبالسبة )ا و ت القضعبع اطجومع  .1

بعلمكضك عت المروبطة  مج ة السععدة( كه  السب وع،س مدل اهومعـ %25.3بالسبة )
 بعلقضعبع اطجومع بة كاألسربة.

 كجعنت ف علمشع،ؿ اطجومع بة اهومعمهع بعلمكضك عت الو  ووع ؽ ب مج ة السععدةر،زت  .2
 .(%64.9) مع بة بالسبةمقدمة القضعبع اطجو

بببعف المحدر اإل فم  لمكضك عوهع  بث جعنت غبر  مج ة السععدةوببف ضعؼ اهومعـ  .3
 (.%42.8م ددة المحدر ف  المروبة األكلى بالسبة )

ف  الشر مع كمعت  عمة دكف اطسوععالة بمحعدر أكلبة   بث جعنت  مج ة السععدةاهومعـ  .4
 (.%33.9بالسبة )

عمعن ،ببران ألس كب  رض المع كمعت فقط  بث ا وؿ   ى اهوم مج ة السععدةا طت  .5
 ( مف ببف أسعلبب وقدبـ المكضك عت.%40.0المروبة األكلى كبالسبة )

ف  المروبة األكلى كبالسبة  مج ة السععدةجعن "الالطعؽ الم   " ل مكضك عت الو  والعكلوهع  .6
(58.2%.) 

 نتائج الدراسة مف حيث الشكؿ: . ب
كسطر الوعربخ ك،ذلؾ  العكبف أغ فة المج ة جعنت بش،ؿ  اوضا أف اسـ المج ة كشععرهع .1

 (.%32.6)شبا ثعبت ف  جمب  األ داد  بالة الدراسة كبالسبة 
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اهومعمهع بش،ؿ ،ببر   ى الغفؼ المكضك    بث جعن بعلمروبة  مج ة السععدةر،زت  .2
 (.%95.4األكلى كبالسبة )

 بث جعن ف  المروبة  ععدةمج ة الس ظ  الغفؼ القعئـ   ى أس كب البكسور   ى اهومعـ  .3
 (.%79.1األكلى بالسبة )

بدرجة ،ببرة   ى الحكرة اإل فالبة ف  بطف الغفؼ  مج ة السععدةوببف ور،بز اهومعـ  .4
( %97.7%( )86األمعم  كبطف الغفؼ الخ ف  كظهر الغفؼ   بث جعنت بالسبة )

 (   ى الوكال .88.4%)
(  كه  السبة مروفعة جدان مقعبؿ %19.4ا وؿ المقعؿ العمكدم المروبة األكلى بالسبة ) .5

 األش،عؿ الح فبة األخرل سكان الوفسبربة أك الخبربة أك غبرهع مف مكاد الرأم.
 (.%72كبالسبة ) مج ة السععدةجعن العالكاف الرئبس  ف  مقدمة العالعكبف المسوخدمة ف   .6
   بث جعنت ف مج ة السععدةا و ت الحكر المكضك بة مقدمة الحكر المسوخدمة ف   .7

بعلحكر المكضك بة  مج ة السععدة(  كهذا بع،س اهومعـ %44.9المروبة األكلى بالسبة )
 بالسبة مروفعة.

 بث  ظبت   ى  مج ة السععدةجعنت األلكاف ف  مقدمة  العحر اإلبراز المسوخدمة ف   .8
 (.%41المروبة األكلى كبالسبة )

 بث  ،الغفؼوببف وحدر أس كب األرضبعت المك دة ف  مقدمة أسعلبب وحمبـ حدر  .9
 (.%88.4جعنت ف  المروبة األكلى كبالسبة )

 بث ا وؿ  مج ة السععدة ظ  أس كب  عئمة الم وكبعت   ى حف وبف مووعبعوبف بعهومعـ  .10
 %(.100  ى المروبة األكلى كاألخبرة بالسبة )

الحكرة أرضبة اهومعمهع ف  وحمبـ الحف عت المووعبعة   ى أس كب  مج ة السععدةر،زت  .11
 (.31.8جعن ف  المروبة األكلى بالسبة )    بثل الص

ف  وحمبـ  مج ة السععدةف  المروبة األكلى مف اهومعـ  الوعببر الفال جعن أس كب  .12
 (.%79.8الحف عت الموقعب ة كبالسبة )

 
 



257 

 

 النتائج العامة لمدراسة الميدانية:  (2)
العمؿ   بث  الخبرة ال،عفبة ف  مج ة السععدة  ة اموفؾ الغعلببة مف القعئمبف بعطوحعؿ ف   .1

 . كاـأ خمسة ؿ مف أمالهـ بعم كف فبهع مالذ  %(56.8)إف 
ل عمؿ  وعد مف أبرز أسبعب كدكاف  القعئمبف بعطوحعؿ  ب مهالة الح عفة كال،وعبةوببف أف  .2

 .%(32.7) بث جعنت بالسبة  مج ة السععدةف  
ط الكاجب أبرز المععببر كالشرك  مف الومو  بمهعرات ال،وعبة الح فبة الموخححةاوضا أف  .3

 ى المروبة األكلى  بث  عزت  طوحعؿ بمج ة السععدة الف سطبالبة  وكافرهع ف  القعئمبف بع
 %(.26.7بالسبة )

بدكرات ودربببة ف  مجعؿ  مج ة السععدةالقعئمبف بعطوحعؿ ف   مف( %64.9وببف الو عؽ ) .4
 %( مالهـ لـ ب و قكا بأم دكرة ودربببة.35.1بهع  ك)وخححهـ خفؿ  م هـ 

اطالشغعؿ بأمكر أخرل ك دـ المشعر،ة كلبس ل دكرات  ف ة بعلمجعؿ العم   ككجكد  جعن .5
أسبعب أخرل ف  المروبة األكلى ،أبرز األسبعب كران  دـ الو عؽ القعئمبف بعطوحعؿ 

 %(.26.7بعلدكرات الودربببة كذلؾ بالسبة )
علمروبة األكلى دكرات ب 5أ ؿ مف     ى مج ة السععدةا وؿ  حكؿ القعئمبف بعطوحعؿ ف   .6

 (.%45.8كذلؾ بالسبة )
جعن  حكؿ القعئمبف بعطوحعؿ   ى دكرات ودربببة ف  مجعؿ الفالكف الح فبة بعلمروبة  .7

 (.%24) األكلى كذلؾ بالسبة
( مف القعئمبف بعطوحعؿ بركف كجكد هب، بة والظبمبة إداربة كاض ة ف  %81.1وببف أف ) .8

 كجكد هب، بة والظبمبة إداربة كاض ة.%( مالهـ بركف غبعب 18.9  أمع )مج ة السععدة
المععببر الو  ووحؿ بأخف بعت بؤ،دكف أف %( مف القعئمبف بعطوحعؿ 51.4اوضا أف ) .9

 .مج ة السععدةأهـ المععببر طخوبعر المضعمبف اإل فمبة الو  والشر ف   ه المهالة 
ط الو  الضغك  أبرز  دـ والعسب الدخؿ م  طببعة العمؿ مفك  وعدد مهعـ العمؿ أفوببف  .10

   بث جعنت مج ة السععدةلهع القعئمبف بعطوحعؿ أثالعن ممعرسة  م هـ ف  بوعرضكف 
 (.%19.4بعلمروبة األكلى كبالسبة )
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  ى المروبة األكلى ،أبرز الممبزات الو  وومو  بهع  وكافر ،كادر ممبزة كذك ،فعنة عزت  .11
 %(.87.6كبالسبة ) مج ة السععدة

  جكد سبعسة و ربربة كاض ة ف  المج ةك بركف وحعؿ %( مف القعئمبف بعط94.6) أفوببف  .12
%( مالهـ 2.7ربة كاض ة  ببالمع )غبعب كجكد سبعسة و رب مالهـ بركف%( 2.7) ف   بف

 ط بعرفكف شبئعن  ف ذلؾ.
بركف بأف السبعسة الو ربربة  مج ة السععدةالقعئمبف بعطوحعؿ ف  مف %( 45.9وببف أف ) .13

( مالهـ برل بأالهع وؤثر %37.9بش،ؿ ،ببر  ببالمع )وؤثر   ى العمؿ الح ف  ف  المج ة 
 جدان. بش،ؿ ،ببر

 م ددات أ بعالعن بو قكف  مج ة السععدةالقعئمبف بعطوحعؿ ف  مف  %(45.9اوضا أف ) .14
( مالهـ بو قكف %32.4  ببالمع )مف إدارة المج ة  الد ممعرسة العمؿ الح ف  فبهع كوع بمعت

 أم م ددات.%( مالهـ ط بو قكف 21.6دائمعن   ف   بف )
بو قكف الم ددات األسعسبة  مج ة السععدةالقعئمبف بعطوحعؿ ف  مف %( 71اوضا أف ) .15

مالهـ بو قكالهع "بش،ؿ  (%16.1ببالمع ) ل عمؿ الح ف  مف إدارة المج ة "بش،ؿ شفكم" 
 %( بو قكالهع "بش،ؿ وعمبـ.3.2%( بو قكالهع بش،ؿ ذاو   أمع )9.7م،وكب"  ف   بف )

ف  مقدمة مدل وأثبر المط م ،بة المج ة  عل،ة ل مج ة  زبعن سبعسبعن معبالعن ووب  الجهة المجعن  .16
 %(.82.2  ى األدان المهال  ل قعئمبف بعطوحعؿ كبالسبة )

بأف القدرات بركف  مج ة السععدةالقعئمبف بعطوحعؿ ف  مف  (%43.2وببف أف ) .17
ف  مموعزة  بأالهع  مالهـ بركف (%40.5)   ببالمعموكسطة  مج ة السععدةكاطم،عالبعت الفالبة ل

 .بركالهع ضعبفةمالهـ  (%2.7(  مالهـ بركالهع مموعزة جدان  أمع )%13.5)  بف
الو   كالعقبعت المش،فت،أبرز    ى المروبة األكلى غبعب ال كافز المعدبة كالمعالكبةا وؿ  .18

 (.%18كذلؾ بالسبة ) مج ة السععدةأثالعن ممعرسة العمؿ ف   القعئمبف بعطوحعؿ وكاجا
ف ضعؼ بركف بأ مج ة السععدةالقعئمبف بعطوحعؿ ف  مف  (%29.7اوضا أف ) .19

 .مج ة السععدةلمآخذ الو  وؤخذ   ى اأبرز اطم،عالبعت المعدبة كالفالبة مف 
لبة كالمعالكبة ل قعئمبف بعطوحعؿ ف  المروبة األكلى ،أبرز اط وبعجعت مالا ال كافز المعجعن  .20

 (.%35.7كذلؾ بالسبة ) مج ة السععدةف  
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اإلل،وركال  كوطكبره ف  المروبة األكلى كبالسبة  مج ة السععدةوالشبط مك    قورحا وؿ م .21
 كهك مف أهـ المقور عت الوطكبربة. (20.5%)

 : تكصيات الدراسة:ثانيان 
وسػػوعرض الدراسػػة مجمك ػػة مػػف الوكحػػبعت الوػػ  االبثقػػت  ػػف الالوػػعئج الوػػ  وكحػػ ت إلبهػػع 

راسػػة المبداالبػة الوػ  اسػػوهدفت القػعئـ بعطوحػػعؿ الدراسػة الو  ب بػة الخعحػػة بو  بػؿ المضػمكف  كالد
ف  مج ة السععدة الف سطبالبة  ك سمت البع ثة هذا المب ث إلى مط بػبف: بوضػمف المط ػب األكؿ 

بوالػػػعكؿ المط ػػػب الثػػػعال  الوكحػػػبعت  الوكحػػػبعت الموروبػػػة   ػػػى الوػػػعئج دراسػػػة و  بػػػؿ المضػػػمكف  ك
 الموروبة   ى الوعئج الدراسة المبداالبة.

 تكصيات الخاصة بدراسة تحميؿ المضمكف:أكالن: ال
زبػػػعدة اطهومػػػعـ بمكضػػػك عت كمضػػػعمبف المج ػػػة كالوالكبػػػ  كاإلبػػػداع فػػػ  ضػػػركرة العمػػػؿ   ػػػى   .1

  مف خفؿ الوغطبة الوفسبربة الو  ور،ز   ى ،عفػة القضعبع اطجومع بة كاألسربة بش،ؿ أفضؿ
 .الموخححبفأبععد المش، ة كالعمؿ   ى إبجعد ال  كؿ المالعسبة مف كجهة الظر 

اطبوععد  در اإلم،عف  ػف الشػر المكضػك عت بػدكف محػدر  كذ،ػر المحػعدر اإل فمبػة  أهمبة .2
زبػػػعدة الثقػػػة بػػػبف المج ػػػة المسػػػوخدمة فػػػ  ال حػػػكؿ   ػػػى المكضػػػك عت المالشػػػكرة  بمػػػع بضػػػمف 

كالجمهػػكر  مػػ  الوالكبػػ  فػػ  المحػػعدر األكلبػػة مػػف مكا ػػ  إل،وركالبػػة كشػػب،عت وكاحػػؿ اجومػػع   
  حر اإل فـ الجدبد. ألهمبوهع ف 

اطهومعـ بأس كب  و دبد األسبعب ككض  ال  كؿ بش،ؿ أ،بػر فػ  وقػدبـ مضػمكف المكضػك عت  .3
المالشكرة ك دـ اط وحعر   ى أسػ كب  ػرض المع كمػعت فقػط  كالعمػؿ   ػى اسػوخداـ أسػعلبب 

 جدبدة وسع د ف  جذب االوبعه القران كو فبزهـ   ى الموعبعة كاطسومرار.
الالطػػعؽ الجغرافػػ  ل مكضػػك عت المالشػػكرة  كالعمػػؿ   ػػى إفػػراد مسػػع ة أ،بػػر مػػف ضػػركرة و دبػػد  .4

 بعض المكضك عت العرببة كالدكلبة كاإل  بمبة ذات الح ة بعلشأف الم   .لاطهومعـ 
الوجدبػػد فػػ  اسػػوخداـ األسػػعلبب اإلخراجبػػة الموبعػػة فػػ  أغ فػػة المج ػػة كالوالػػكع فبهػػع  بعبػػدان  ػػف  .5

 األسعلبب اإلخراجبة الوق بدبة.الروعبة كالم ؿ ف  اسوخداـ 
ور،بػػز اطهومػػعـ بػػػعلمكاد الوفسػػبربة بشػػػ،ؿ أ،بػػر  الػػػد والعكلهػػع ل قضػػػعبع كالمكضػػك عت المالشػػػكرة   .6

 كالب ث  ف األسبعب كالدكاف  كران األ داث كم عكلة إبجعد ال  كؿ المالعسبة.
لجمعلبػة وكظبؼ األسس الفالبة لوحػمبـ الحػف عت بشػ،ؿ أفضػؿ لو قبػؽ األهػداؼ الكظبفبػة كا  .7

 ل مج ة  كجذب االوبعه أ،بر  دد مف الجمهكر المسوهدؼ.
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وطكرهػػػػع و ربربػػػػعن المج ػػػػة ل وعػػػػرؼ   ػػػػى مػػػػدل  فجػػػػران دراسػػػػعت مسػػػػوقب بة  ػػػػ ػػػػث البػػػػع ثبف إل .8
خراجبعن   .كا 

 ثانيان: التكصيات الخاصة بالدراسة الميدانية:
بعطوحػػعؿ  ضػػركرة ابجػػعد محػػدر ومكبػػؿ دائػػـ ل مج ػػة مػػف أجػػؿ و سػػبف سػػ ـ األجػػكر ل قػػعئمبف .1

 بمع بوالعسب م  المجهكد المبذكؿ لهـ.
العمػػػػؿ   ػػػػى إوع ػػػػة ال ربػػػػة ال،عم ػػػػة ل قػػػػعئمبف بعطوحػػػػعؿ لوبالػػػػ  الف،ػػػػرة الشخحػػػػبة كالو ربػػػػر  .2

 الح ف  كحكطن بهع إلى اوخعذ القرار لب،كف لدبهـ مسع ة ،عفبة لإلبداع.
ربببة موخححة وعمؿ   كا ومعد برامج ودبودربب كوأهبؿ القعئمبف بعطوحعؿضركرة اطهومعـ  .3

  ػػػى وطػػػكبر األدان المهالػػػ  لهػػػـ كوالمبػػػة مهػػػعراوهـ كخبػػػراوهـ فػػػ  مجػػػعؿ الوخحػػػص  كوعزبػػػز 
 فرص اطبوععث الخعرج  لوبعدؿ الخبرات م  اإل فمببف ف  الخعرج. 

ضػػػركرة كجػػػكد ،ػػػعدر حػػػ ف  مهالػػػ  موخحػػػص بعمػػػؿ فػػػ  المج ػػػة بػػػدطن مػػػف اط ومػػػعد   ػػػى  .4
ر مسومر  ألف ذلؾ بم،الهـ مف فهـ السبعسػة الو ربربػة بالظعـ القطعة كبش،ؿ غب بفالمحع ف

 ل مج ة بش،ؿ أكضا.
ضركرة اسوقطعب ،يوػعب جػدد كذك خبػرة كلهػـ وػأثبرهـ   ػى الجمهػكر كذلػؾ مػف أجػؿ الوجدبػد  .5

 ف  ال،يوعب الو  وعومد   بهـ مج ة السععدة الف سطبالبة.
لهػػػـ  كالػػػػدمج بػػػػبف  العمػػػؿ   ػػػػى اسػػػوقطعب الط بػػػػة الجػػػػدد فػػػ  مجػػػػعؿ اإل ػػػفـ كفػػػػوا اآلفػػػػعؽ .6

 الم رربف كالقدامى كالجدد.
أهمبػػة العمػػؿ   ػػى فػػوا زكابػػع كأبػػكاب جدبػػدة فػػ  المج ػػة وكا،ػػب العحػػر ال ػػدبث  مػػف أجػػؿ  .7

 جذب االوبعه الجمهكر.العمؿ   ى 
العمؿ   ى بالعن جسكر وكاحؿ موبالة بػبف المج ػة كجمهكرهػع  مػف خػفؿ فػوا بػعب المشػعر،ة  .8

 ب،وعبوهـ.
زبػػعدة وكزبعهػػع لوحػػؿ إلػػى ،عفػػة المج ػػة كالعمػػؿ   ػػى االوشػػعرهع ك سػػكبؽ ضػػركرة دراسػػة ،بفبػػة و .9

 الدبمغرافبة كالكظبفبة. الجمهكر شرائا المجوم  م  دراسة خحعئص
 كالعمػػؿ   ػػى اطروقػػعن بػػا شػػ،فن مضػػمكالعن   اإلل،وركالبػػة  مج ػػة السػػععدةضػػركرة وفعبػػؿ مك ػػ   .10

المجومػػ    ػػى مسػػوكل رائا كمكا،بػػة الوطػػكر الو،الكلػػكج  فػػ  الكحػػكؿ إلػػى أ،بػػر  ػػدد مػػف شػػ
 الععلـ العرب  كالدكل .الكطف  ك 
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 المراجعك  المصادر

 العربية:أكالن: المراجع 

. ببركف: مطبعة دار إ فـ المك عبف بعالعبة طا  بد الرؤكؼ سعدـ(. 1973ابف القبـ  اإلمعـ. )
 الجبؿ.

ردالبػة ل جعالػب اط وحػعدم: دراسػة و  ب بػة مععلجة الح عفة األـ(. 2009أبك جعم   مالى  بد. )
 )رسعلة معجسوبر غبر مالشكرة(.  معف  جعمعة الشرؽ األكسط ل دراسعت الع بع.

-1876الحػػػ عفة فػػػ  ف سػػػطبف الالشػػػأة كالوطػػػكر كالمسػػػوقبؿ " ـ(.2005أبػػػك  شػػػبش   سػػػف. )
 . غزة: د. ـ.1ط ".2005

( . ح عفة الف سطبالبة ل عدكاف اإلسرائب   مععلجة فف ال،عرب،عوبر ف  الـ(. 2015أبك  مبد   عـز
 )رسعلة معجسوبر غبر مالشكرة(. الجعمعة اإلسفمبة  غزة.ـ 2014  ى غزة  عـ 
 .القعهرة:  علـ ال،وب الشر وكزب  طبع ة.3ط فف ال،وعبة الح فبة.ـ(. 1985أبك زبد  فعركؽ. )

ال،وػػػػب ل الشػػػػر . القػػػػعهرة   ػػػػعلـ 1ط مػػػػدخؿ إلػػػػى   ػػػػـ الحػػػػ عفة.ـ(. 1986أبػػػػك زبػػػػد  فػػػػعركؽ. )
 كالوكزب .

دكر مجفت األطفعؿ المحربة ف  إمداد الطفؿ بمع كمعت  ف ـ(. 2004أبك سالا  الكره  مدم.)
 )رسعلة معجسوبر غبر مالشكرة(. جعمعة  بف شمس  القعهرة.الععلـ الخعرج  

)د.ط(. غػػػزة: جعمعػػػة  إالوػػػعج المػػػكاد اإل فمبػػػة.ـ( 2016أبػػػك شػػػالب   سػػػبف. كسػػػعبد   سػػػبف. )
 ف سطبف.

.  معف: دار مجدطكم ل الشر 1ط دراسعت ف  الح عفة كاإل فـ.ـ(. 2000أبك  رجة  وبسبر.)
 كالوكزب .

العكامػؿ المػؤثرة   ػى اطدان المهالػ  ل قػعئـ بعطوحػعؿ فػ  وغطبػة ـ(. 2015أبك معضػ   سػمبة. )
. )رسعلة معجسوبر غبر مالشكرة(  ضبة اطالقسعـ الف سطبال : دارسة و  ب بة كمبداالبة مقعرالة

 الجعمعة اإلسفمبة  غزة.
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 العحػػػر القحػػػة القحػػػبرة كوطببقعوهػػػع فػػػ  القحػػػة الحػػػ فبة: ـ(. 2012أ مػػػد  إبػػػراهبـ شػػػهعب. )
)رسػعلة معجسػوبر غبػر مالشػكرة(. الجعمعػة العرا بػة  القحص الحػ فبة الف سػطبالبة أالمكذجػعن 

 بغداد. 
 ربػػػة كالوطببػػػؽ.المقػػػعؿ الحػػػ ف : فالػػػكف الو ربػػػر الحػػػ ف  بػػػبف الالظـ(. 1984أدهػػػـ  م مػػػكد. )

 )د.ط(. القعهرة: م،وبة األالج ك المحربة. 
. المقػػػعؿ الحػػػ ف : فالػػػكف الو ربػػػر الحػػػ ف  بػػػبف الالظربػػػة كالوطببػػػؽ ـ(.1984م مػػػكد. ) أدهػػػـ 

 )د.ط(. القعهرة: م،وبة اإلالج ك المحربة.
. بػػػػدكف الوعربػػػػؼ بعلمج ػػػػة: معهبوهػػػػع   حػػػػوهع  معدوهػػػػع  خحعئحػػػػهعـ(. 1985أدهػػػػـ  م مػػػػكد. )
 لقعهرة: دار الثقعفة ل طبع ة كالالشر.طبعة. ا

. 1ط الوعربػػػػؼ بعلمج ػػػػة: معهبوهػػػػع   حػػػػوهع  معدوهػػػػع  خحعئحػػػػهع.ـ (. 1998أدهػػػػـ  م مػػػػكد. )
 القعهرة: دار الف،ر العرب .

(. ال،كبػػػػػػت: معهػػػػػػد الدراسػػػػػػعت 3  )الس سػػػػػػ ة السعدسػػػػػػةـ(. البطعلػػػػػػة. 2013إضػػػػػػعنات. )أ،وػػػػػػكبر
 المحرفبة.

. م خحػػعت مػػعدة و ربػػر حػػ ف  لط بػػة  سػػـ قػػعؿ الحػػ ف فػػف المـ(. 2010اطفرالجػػ   م سػػف.)
الحػػػػػػػػػػػػػػػ عفة كاإل ػػػػػػػػػػػػػػػفـ بعلجعمعػػػػػػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػػػػػػفمبة  غػػػػػػػػػػػػػػػزة  موػػػػػػػػػػػػػػػعح   ػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػرابط: 

site.iugaza.edu.ps/mfranjee/files/2010/02/article.doc 
)د.ط(.  اطوحػػعؿ الجمػػعهبرم.ـ(. 2000إمػػرم  إدكبػػف. كأكلػػت  فب بػػب هػػػ . كآجػػ   اربػػف ؾ. )

   ى ل ثقعفة.القعهرة: المج س األ
إخراج الحكرة الح فبة كبعػض وطببقعوهػع فػ   بالػة مػف مجػفت ـ(. 2010إبهعب  هعلة سعبد.)

 )رسعلة معجسوبر غبر مالشكرة(. جعمعة  بف شمس  القعهرة. األطفعؿ
ـ(. اططػػػػعر الوربػػػػكم لقضػػػػبة اطخف بػػػػعت المهالبػػػػة فػػػػ  كسػػػػعئؿ 1997البػػػػعكم  م مػػػػد م مػػػػد. )

 (.1)  المحربة لب كث اإل فـ المج ةاطوحعؿ الجمعهبربة  
ـ(. المجػػػػػفت المحػػػػربة كوروبػػػػب اهومػػػػػعـ القػػػػران بمشػػػػ،فت المجومػػػػػ  2007الب بػػػػرم  لمبػػػػعن. )
 .1295-1259(  1)9  المج ة المحربة لب كث الرأم الععـالمحرم. 
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)د.ط(. القػػعهرة:  اطوحػػعؿ بعلجمػػعهبر بػػبف اط ػػفـ كالوطكبػػ  كالوالمبػػة.ـ(. 1998بػػدر  أ مػػد. )
 بعن ل طبع ة كالالشر كالوكزب .دار  

دكر القحص ف  مجفت األطفعؿ ف  والمبة السػ كؾ اطجومػع   ـ(. 2010بدر  إبمعف م مد. )
. )رسػػعلة معجسػػوبر غبػػر مالشػػكرة(. جعمعػػة  ػػبف شػػمس  ل طفػػؿ المحػػرم: دراسػػة وطببقبػػة

 القعهرة.
ت: م،وبػػػة . )د.ط(  ببػػػرك معجػػػـ محػػػط  عت الع ػػػكـ اطجومع بػػػةـ(. 1982بػػػدكم  أ مػػػد ز،ػػػ .)

 لبالعف.
 . القعهرة:  علـ ال،وب.1. طاإلخراج الح ف  فف ك  ــ(. 2011البطؿ  هعال  إبراهبـ. )

وػػأثبر المجػػفت الالسػػعئبة الموخححػػة   ػػى السػػ كؾ  .ـ(2017.) حػػبرمإسػػران م مػػد    البفسػػ
جعمعػػػػة . ( غبػػػػر مالشػػػػكرة معجسػػػػوبررسػػػػعلة ) اطجومػػػػع   ل مػػػػرأة المحػػػػربة داخػػػػؿ أسػػػػروهع 

 القعهرة.  المالحكرة
ـ(. الحػػػ ؼ الالسػػػعئبة كدكرهػػػع فػػػ  وروبػػػب أكلكبػػػعت اهومػػػعـ المػػػرأة 2013وربػػػعف  معجػػػد سػػػعلـ. )

  مج ػػػة ثقعفػػػعتالف سػػػطبالبة ال ػػػك  ضػػػعبعهع المخو فػػػة: دراسػػػة  علػػػة لمج ػػػة الغبػػػدان ك رائهػػػع. 
(26.) 

ج ة مـ(. سبمبعئبة فف ال،عرب،عوبر السبعس  ف  الح ؼ الف سطبالبة. 2013وربعف  معجد سعلـ. )
 .33-32(  ص ص21  )البع ث اإل فم 

ـ(. دكر مجػفت األطفػعؿ فػ  وػد بـ االوفػعع الطفػؿ الف سػطبال  كمشػعر،وا: 2011وربعف  معجػد. )
–1605(  6)25  مج ػة جعمعػة الالجػعح لألب ػعث الع ػـك اإلالسػعالبةدراسة و  ب بة مقعرالة. 

1642. 
 طالة  يمػػعف: مج ػػة الػػزكل المكذجػػعن الحػػ عفة الثقعفبػػة فػ  سػػـ(. 2007الوػكب   خ بفػػة بػػف  مػػكد. )

 )رسعلة معجسوبر غبر مالشكرة(. جعمعة الس طعف  عبكس   يمعف.
     ػػػػػػى الػػػػػػرابط الوػػػػػػعل :وعربػػػػػػؼ مج ػػػػػػة السػػػػػػععدةـ(. 2013الثربػػػػػػع لفوحػػػػػػعؿ كاإل ػػػػػػفـ. )

https://thoraya.net/?page_id=773 
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ؽ بعػػػػد  ػػػػعـ أشػػػػ،عؿ كمضػػػػعمبف حػػػػ عفة األطفػػػػعؿ فػػػػ  العػػػػرا ـ(.2011الجبػػػػكرم  زهػػػػرة م مػػػػد.)
)رسػػػػعلة معجسػػػػوبر غبػػػػػر  2009 – 2008ـ: مج ػػػػة مج وػػػػ  االمكذجػػػػعن ل فوػػػػػرة مػػػػف 2003

 مالشكرة(. جعمعة بغداد  العراؽ.
. جػػدة: 1ط إالوػػعج المػػكاد اإل فمبػػة فػػ  العف ػػعت الععمػػة.ـ(. 1990الجمػػعؿ  راسػػـ. كآخػػركف. )

 م،وبة محبعح.
.  مػػعف: دار 1ط فمبػػة كو ربرهػػع.مالػػعهج ،وعبػػة األخبػػعر اإل ـ(. 2012ال وػػك  م مػػد سػػ معف. )

 أسعمة ل الشر كالوكزب .
. القػػعهرة: دار الفجػػػر 1ط كسػػعئؿ اطوحػػػعؿ الشػػأوهع كوطكرهػػػع.ـ(. 2008 جػػعب  م مػػد مالبػػػر. )
 ل الشر كالوكزب .

 . القعهرة: دار الفجر ل الشر كالوكزب .1. طالظربعت اطوحعؿـ(. 2010 جعب  م مد. )
اإلخػػراج الحػػػ ف  ل مجػػفت المحػػربة األسػػػبك بة أسػػعلبب ـ(. 2001 سػػعف  سػػعما محػػػطف .)

)رسػػعلة د،وػػكراه غبػػر كوػػأثبر ال عسػػب اآللػػ  فػػ   م بػػة وطكبرهػػع: دراسػػة و  ب بػػة كوجربببػػة 
 القعهرة. ،جعمعة   كاف(. مالشكرة

.  مػعف: دار زهػراف ل الشػر 2ط إخػراج الحػ ؼ كالمجػفت.ـ(. 2011ال سف   بسى م مكد. )
 كالوكزب .

.  مػعف: دار أسػعمة 1. طأبدبكلكج  اإلخراج الحػ ف ـ(. 2012كهعب. )ال سف  غسعف  بد ال
 ل الشر كالوكزب .

 . القعهرة:  علـ ال،وب.1. طو  بؿ المضمكف(. 1983 سبف  سمبر. )
. القػػػعهرة: 2. طدراسػػعت فػػػ  مالػػػعهج الب ػػث الع مػػػ : ب ػػكث اإل ػػػفـ(. 2006 سػػبف  سػػػمبر. )
  علـ ال،وب.

خراج المكذج لمج ة مطبك ػة و بػى ا وبعجػعت المراهقػعت و ر  ـ(.2011 مزة  وغربد  مزة. ) بر كا 
 جعمعة  بف شمس  القعهرة. )رسعلة معجسوبر غبر مالشكرة(.

. القػػػػعهرة: الهبئػػػػة 5ط المػػػػدخؿ فػػػػ  فػػػػف الو ربػػػػر الحػػػػ ف .ـ(. 2002 مػػػػزة   بػػػػد ال طبػػػػؼ. )
 المحربة الععمة ل ،وعب.
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 مػػعف: دار البدابػػػة العشػػػركف  ـ(. المػػػدخؿ إلػػى   ػػػـ اطجومػػػعع. )د.ط(.2012خضػػر  م مػػػكد. )
 كمكز كف.

ـ(. ا ومػػعد الحػػ عفة ال زببػػة   ػػى اإلشػػع ة كأثعرهػػع   ػػى الوالمبػػة 2008خ ػػؼ  جمػػعؿ خ ػػؼ. )
السبعسػػػبة فػػػ  الضػػػفة ك طػػػعع غػػػزة:  ر،وػػػع فػػػوا ك مػػػعس المكذجػػػعن )رسػػػعلة معجسػػػوبر غبػػػر 

 مالشكرة( جعمعة الالجعح  العب س.
لحػػ فبة كاألدببػػة فػػ  حػػ عفة األطفػػعؿ فػػ  وكظبػػؼ الفالػػكف اـ(. 2007خ ػػؼ  خمعئػػؿ زبػػداف. )

-1988العػػػػراؽ: دراسػػػػة كحػػػػفبة ل فالػػػػكف المسػػػػوخدمة فػػػػ  مج ػػػػة "مج وػػػػ " ل مػػػػدة مػػػػف أب 
 )رسعلة معجسوبر غبر مالشكرة(. جعمعة بغداد  العراؽ. ـ1990

اوجعهػػػػػعت  دبثػػػػػة فػػػػػ  فػػػػػف الو ربػػػػػر الحػػػػػ ف : مػػػػػ  دراسػػػػػة  ػػػػػف ـ(. 1981خ بفػػػػػة  اجػػػػػفؿ. )
. القػػػعهرة: م،وبػػػة اطالج ػػػك 2. طمجومػػػ  اطسػػػفم  المععحػػػراطخف بػػػعت الحػػػ فبة فػػػ  ال

 المحربة.
. اطسػػ،الدربة: 1ط اإلخػػراج الحػػ ف  كالحػػ عفة اإلل،وركالبػػة.ـ(. 2011خكخػػا  أشػػرؼ فهمػػ . )

 دار المعرفة الجعمعبة.
المجفت الثقعفبة كدكرهع ف  إثػران األدب فػ  دكؿ ال،كبػت: ـ(. 2014الدركبش   عبض ففح. )

 جعمعة ال،كبت  ال،كبت. (.)رسعلة معجسوبر غبر مالشكرة المكذجعن مج ة العرب  
)د.ط(. غػػػزة: الجعمعػػػة  م عضػػػرات فػػػ  فػػػف الو ربػػػر الحػػػ ف .ـ(. 1985الػػدلك  جػػػكاد راغػػػب. )

 اإلسفمبة.
غزة: م،وبة األمػؿ  .2. طفف ال دبث الح ف  كوطببقعوا الع مبةـ(. 2000الدلك  جكاد راغب. )

 الوجعربة.
المكا ػػػ  الربعضػػػبة اطل،وركالبػػػة فػػػ  ف سػػػطبف: دراسػػػة و  ب بػػػة كمبداالبػػػة ـ(. 2016دلػػػكؿ  مهالػػػد. )
 )رسعلة معجسوبر غبر مالشكرة(. الجعمعة اإلسفمبة  غزة. مقعرالة

    معف: دار المسبرة ل الشر كالوكزب .1. طالو ربر الح ف ـ(. 2012الدلبم    بد الرازؽ. )
.  مػػعف: دار المسػػبرة 1ط سػػعئؿ اإل ػػفـ.الخبػػر فػػ  ك ـ(. 2012الػػدلبم    بػػد الػػرزاؽ م مػػد. )

 ل الشر كالوكزب .
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.  مػػػعف: دار جربػػػر 1ط  فػػػف الو ربػػػر اط فمػػػ  المععحػػػر.ـ( 2010الػػػدلبم    بػػػد الػػػرزاؽ. )
 ل الشر كالوكزب .

. القػػعهرة: دار الفجػػر ل الشػػر 1ط اطوحػػعؿ مفعهبمػػا الظربعوػػا كسػػعئ ا.ـ(. 2003دلبػػك  فضػػبؿ. )
 كالوكزب .

. القعهرة: الدرار 1. طالظربعت كسعئؿ اإل فــ(. 1999،بوش  سعالدرا بكؿ. )دبف بر  م فبف  كرك 
 الدكلبة ل الشر كالوكزب .

 . القعهرة: دار الفجر ل الشر كالوكزب .1ط فف الخبر الح ف .ـ(. 2005ربب    بد الجكاد. )
ـ(. ا وبعجػػػعت الوػػػدربب كوقببمػػػا لػػػدل العػػػعم بف فػػػ  العف ػػػعت الععمػػػة: 2017رضػػػكاف  أ مػػػد. )

دارسػػة   ػػى  بالػػة مػػف العػػعم بف فػػ  إدارات العف ػػعت الععمػػة كاإل ػػفـ بمالظمػػعت كشػػر،عت 
 .480-319ص ص(  27)  مج ة الب كث اإل فمبةمحربة كخ بجبة   

 )د.ط(. غزة: م،وبة الطعلب الجعمع .  فف الو ربر الح ف .ـ(. 2006زارع  أ مد. )
سػػػوخدامعت اإل حػػػعئبة فػػػ  الدراسػػػعت مالػػػعهج الب ػػػث كاطـ(. 2009زغبػػػب  شػػػبمعن ذك الفقػػػعر. )

 . )د.ط(. القعهرة: الدار المحربة ال بالعالبة.اإل فمبة
مػػػدخؿ إلػػػى وقالبػػػعت ال،وعبػػػة الحػػػ فبة : دراسػػػة و  ب بػػػة شػػػعم ة  ـ(.2007ز،ػػػعر  زاهػػػر العحػػػر. )

. ف سػػػػطبف: مر،ػػػػز اإلشػػػػععع الف،ػػػػرم ل دراسػػػػعت 1طلقكا ػػػػد كمهػػػػعرات ال،وعبػػػػة الحػػػػ فبة. 
 كالب كث. 

مػػػدخؿ إلػػػى   ػػػـ اطوحػػػعؿ كاإل ػػػفـ: دراسػػػة و  ب بػػػة معمقػػػة كشػػػعم ة ـ(. 2004ر. )ز،ػػػعر  زاهػػػ
 . غزة: مر،ز اإلشععع الف،رم ل دراسعت كالب كث.2طل مفعهبـ كالالظربعت اإل فمبة. 

اإلخػػػػػراج الفالػػػػػ  كالرسػػػػػـك الوكضػػػػػب بة فػػػػػ  مج ػػػػػة الالعشػػػػػبكالعؿ ـ(. 2002الزبػػػػػعت  غػػػػػعدة أ مػػػػػد.)
 معجسوبر غبر مالشكرة(. جعمعة   كاف  القعهرة. )رسعلة جبكجرافبؾ: دراسة و  ب بة

.  مػػػعف: دار 1ط و،البػػػؾ ال ػػػدبث كالمقػػػعبفت الحػػػ فبة.ـ(. 2012السػػػعرم   بػػػد ال،ػػػربـ فهػػػد. )
 أسعمة ل الشر كالوكزب .

ـ(. دكر الحػػ عفة الالسػػكبة فػػ  وروبػػب أكلكبػػعت اهومعمػػعت المػػرأة 2014السػػراج  شػػ،ربة ،ػػك،ز.)
 .90-89(  26  )مج ة البع ث اإل فم العرا بة ال ك القضعبع الععمة. 

 . القعهرة: دار الفجر ل الشر كالوكزب . 1ط فف الخبر الح ف .ـ(. 2005سعبد   بد الجكاد. )
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   غزة: )د.ف(.1. طالح عفة كال،عرب،عوبرـ(. 1999سفمة   عطؼ. )
   اطسػػػ،الدربة: دار1  طم ،مػػػة األسػػػرة كدكرهػػػع فػػػ  المجومػػػ ـ(. 2007سػػػفمة  م مػػػد   ػػػ . )

 الكفعن ل طبع ة كالالشر.
. 1ط( الجػػزن األكؿ. 1976 -1876وػػعربخ الحػػ عفة الف سػػطبالبة )ـ(. 1987سػػ بمعف  م مػػد. )

 ف سطبف: مالشكرات مؤسسة ببسعف ل ح عفة كالالشر كالوكزب . 
ـ: 2006حػػكرة المػػرأة فػػ  المجػػفت اإلمعراوبػػة خػػفؿ  ػػعـ ـ(. 2009السػػكبدم  هالػػعدم  ببػػد.)

 معجسوبر غبر مالشكرة(. جعمعة الشعر ة  اإلمعرات.)رسعلة  دراسة و  ب بة
القحػػة الخبربػػة كوطببقعوهػػع فػػ  الحػػ عفة الف سػػطبالبة: دراسػػة ـ(. 2016السػػكبر،   الػػكر العػػبـ. )

 )رسعلة معجسوبر غبر مالشكرة(. الجعمعة اإلسفمبة  غزة.كحفبة 
الحػ فبة  ـ(. المععلجػعت اإلخراجبػة ل حػكر2010السبد  أ مػد.  ػكض  م مػد. م مػد  أ مػد.)

مج ػػػة ب ػػػكث الحػػػؼ الػػػدالبع.  -بػػػعلمجفت المحػػػربة: دراسػػػة و  ب بػػػة لمج وػػػ  ركزا لبكسػػػؼ
 .322-269(  17  )الورببة الالك بة

. األردف: دار ال،الػدم 1. طمدخؿ فػ  اطوحػعؿ الجمػعهبرم كالظربعوػاـ(. 2003شعكم  برهعف. )
 ل الشر كالوكزب .

. القعهرة:  علـ 1. طحة كك دة المعرفةالح عفة الموخحـ(. 2003شرؼ   بد العزبز طربا. )
 ال،وب ل الشر كالوكزب .

)د. ط(. القػػعهرة: دار  األسػػعلبب الفالبػػة فػػ  الو ربػػر الحػػ ف .ـ (. 2000شػػرؼ   بػػد العزبػػز. )
  بعن ل طبع ة كالوكزب .
مععلجػػة المكا ػػ  الف سػػطبالبة اإلل،وركالبػػة اإلخبعربػػة ل حػػعر ـ(. 2017الشػػربؼ  إسػػران حػػعلا. )

 )رسعلة معجسوبر غبر مالشكرة(. غزة: الجعمعة اإلسفمبة.ة و  ب بة مقعرالة غزة: دارس
)د.ط(. القػػعهرة: ر مػػة بػػرس الجكاالػػب العم بػػة فػػ  إخػػراج الجربػػدة.  ـ(.2006شػػفبؽ   سػػالبف. )

 ل طبع ة كالالشر.
القػعهرة: دار ال،وػب  )د. ط(. .األسػس الع مبػة فػ  وحػمبـ المجػفتـ(. 2010شفبؽ   سالبف. )
  الشر كالوكزب .الع مبة ل
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دكر الحػػ ؼ اإلل،وركالبػة فػػ  وروبػػب األكلكبػػعت ال ػػك ـ(. 2015الشػبخ   ػػدطت  بػػد المعطػػ . )
)رسػػعلة معجسػػوبر غبػػر مالشػػكرة(. غػػزة: الجعمعػػة  القضػػعبع الم  بػػة: دراسػػة مبداالبػػة كو  ب بػػة

 اإلسفمبة.
راسػػػػة المجػػػػفت الع مبػػػة الموخححػػػة فػػػ  محػػػر: دـ(. 2010الحػػػعبر  البػػػرمبف  بػػػد الغفػػػعر. )

)رسػػػػعلة معجسػػػػوبر غبػػػػر مالشػػػػكرة(. جعمعػػػػة  1914 وػػػػى  1865بخبػػػػة فػػػػ  الفوػػػػرة مػػػػف وعر 
 القعهرة.  القعهرة

 )د.ط(. القعهرة: جعمعة القعهرة. اإلخراج الح ف .ـ(. 2001حعلا  أشرؼ. كال بعف  شربؼ. )
اطخراج الحػ ف  ألغ فػة المجػفت العرببػة و  بػؿ الشػ،ؿ ـ(. 2015حعلا  مهالد سبؼ الدبف .)

كالحػػػػػػدل  -المحػػػػػػربة -المحػػػػػػكر -الفالػػػػػػ  ل غػػػػػػفؼ اطكؿ ل مجػػػػػػفت: الشػػػػػػب،ة العرا بػػػػػػة
 )رسعلة معجسوبر غبر مالشكرة(. جعمعة بغداد  بغداد. كالجرس ال بالعالبة -اطمعراوبة

   اطس،الدربة: الدار الجعمعبة.3. طاإل ففـ(. 2005الح ف  م مد فربد. )
الحػػػ ف  كالوحػػػمبـ بػػػبف األ ػػػفـ كاألف،ػػػعر اإلخػػػراج (. 1998الحػػػكبع    بػػػد العزبػػػز سػػػعبد. )

 ك برص: دار اطف ل طبع ة كالالشر.  . ببركت : دار الم وق  ل الشر1. طكال كاسبب
ـ(. دكر الحػػ عفة المحػػربة فػػ  وروبػػب أكلكبػػعت القضػػعبع السػػبع بة 1999الطراببشػػ   مرفػػت. )

 .170(  11  )مج ة الب كث اإل فمبةلدل الجمهكر المحرم. 
ـ(. مجػػػػفت األطفػػػػعؿ كدكرهػػػػع فػػػػ  د ػػػػـ ال قػػػػكؽ اطوحػػػػعلبة ل طفػػػػؿ 2001مرفػػػػت.)الطراببشػػػػ   

  كر ة ب ثبة مالشكرة ف  المؤومر الع م  السعب  اإل فـ ك قكؽ اإلالسعف العرب المحرم. 
 .310-245القعهرة: جعمعة القعهرة  

ربػػ  .القػػعهرة: الع1. طمععلجػػة اإل ػػفـ لقضػػعبع الػػكطف العربػػ  ـ(.2010فو ػػ   سػػبف. )  ر ػػعم
 ل الشر كالوكزب .

  القػػػػػػعهرة: دار الالشػػػػػػر 1. طالخبػػػػػػر الحػػػػػػ ف  اإلل،وركالػػػػػػ ـ(. 2013 ػػػػػػعمر  فو ػػػػػػ   سػػػػػػبف.)
 ل جعمععت.

خػراج 2012 بعس  هدل فعضؿ. ) ـ(. وكظبؼ المثبرات البحربة لو قبؽ الجذب فػ  وحػعمبـ كا 
عػػػػدد أغ فػػػػة المجػػػػفت العرببػػػػة: مج ػػػػة البقظػػػػة إالمكذجػػػػعن. مج ػػػػة ، بػػػػة الورببػػػػة األسعسػػػػبة  ال

 السعدس كالسبعكف.
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. جػػػدة: دار الشػػػركؽ 1. طو  بػػػؿ الم وػػػكل فػػػ  ب ػػػكث اإل ػػػفـ(. 1983 بػػد ال مبػػػد  م مػػػد. )
 ل الشر كالوكزب  كالطبع ة.

 . القعهرة:  علـ ال،وب.2. طب كث الح عفةـ(. 1997 بد ال مبد  م مد. )
 عهرة:  علـ ال،وب..الق 2ط الظربعت اط فـ كاوجعهعت الوأثبر.ـ(. 2000 بد ال مبد  م مد. )
 .القعهرة:  علـ ال،وب. 3ط الظربعت اط فـ كاوجعهعت الوأثبر.ـ(. 2010 بد ال مبد  م مد. )

ـ(. كا   ح عفة األطفعؿ كدكرهع المعرفػ  فػ  العػعلـ العربػ : 2012 بد الر مف  سالعن جفؿ. )
 (.3) مج ة اآلداب كالع كـ اطجومع بةدراسة و  ب بة وقكبمبة. 

. مالػػعهج الب ػػث اإل فمػػ : األحػػكؿ الالظربػػة كمهػػعرات الوطببػػؽ(. 2012  بر،ػػعت. ) بػػد العزبػػز
 . القعهرة: دار ال،وعب ال دبث. 1ط

ـ(.  ف ػػػة الوعػػػرض لمجػػػفت األطفػػػعؿ   ػػػى وروبػػػب 2004 بػػػد العزبػػػز   بػػػد العزبػػػز السػػػبد. )
مج ػػػػة الب ػػػػكث أكلكبػػػػعت القضػػػػعبع الحػػػػ بة ل طفػػػػؿ المحػػػػرم: دراسػػػػة و  ب بػػػػة كمبداالبػػػػة. 

 .335(  22  ) فمبةاإل
دكر المحػػعدر فػػ  بالػػعن و بػػزات الوغطبػػة الخبربػػة  ػػكؿ ـ(. 2015 بػػد الغفػػكر  بعسػػر أ مػػد. ) 

)رسػعلة معجسػوبر   حعر غزة: دراسة كحفبة   ى  بالػة مػف الحػ ؼ الف سػطبالبة البكمبػة
 غبر مالشكرة(. الجعمعة اإلسفمبة  غزة.

. القػػػػػعهرة : م،وبػػػػػة اطشػػػػػععع 1ط. الحػػػػػ عفة الموخححػػػػػةـ(. 2002 بػػػػػد ال طبػػػػػؼ  حػػػػػفح. )
 ل طبع ة كالالشر كالوكزب .

 فػػف الو ربػػر الحػػ ف  ل جرائػػد كالمجػػفت.ـ(. 2004 بػػد المجبػػد  لب ػػى. ك  ػػـ الػػدبف  م مػػكد. )
 . القعهرة: دار الس عب ل الشر كالوكزب .1ط

. 1. طالظربػػػعت اإل ػػػفـ كوطببقعوهػػػع العرببػػػةـ(. 2008العبػػػد   ػػػعطؼ  كالعبػػػد  الهػػػى  ػػػعطؼ. )
 قعهرة: دار الف،ر العرب .ال
المضػػػعمبف الوربكبػػػة فػػػ  مجػػػفت األطفػػػعؿ األردالبػػػة: دراسػػػة  ـ(.2008 مػػػعد أ مػػػد. )  بػػػكبال  

 : جعمعة البرمكؾ.)رسعلة معجسوبر غبر مالشكرة(. أربد و  بؿ م وكل لمج   كسعـ ك عوـ
مػعف: دار .  6. طالب ث الع م  مفهكما كأدكاوػا كأسػعلبباـ(. 1998 ببدات  ذك عف كآخركف. )

 الف،ر.
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. 1ط المقػػعطت كالوقػػعربر الحػػ فبة: أحػػكؿ إ ػػدادهع ك،وعبوهػػع.ـ(. 1998 ػػزت  م مػػكد فربػػد. )
 القعهرة: الدار الععلمبة ل الشر كالوكزب .

. الربػعض: 1. طالمدخؿ إلى الب ث فػ  الع ػـك السػ ك،بةـ(. 1995العسعؼ  حعلا بف م مد. )
 م،وبة العبب،عف.

اإلخػػػػراج الحػػػػ ف : أهمبوػػػػا الكظبفبػػػػة كاوجعهعوػػػػا ـ(. 1998بػػػػز. )العسػػػػ،ر  فهػػػػد بػػػػف  بػػػػد العز 
 . الربعض: م،وبة العبب،عف.1. طال دبثة

. القػعهرة: 2ط خطعب الس طة اإل فم  ال ػك وجدبػد لغػة الخطػعب.ـ(. 2007 ،عشة  م مكد. )
 م،وبة دار المعرفة.

المحػػػػربة  ـ(. مشػػػػ، ة اإلبػػػػداع فػػػػ  إخػػػػراج أغ فػػػػة المجػػػػفت2006  ػػػػـ الػػػػدبف  أ مػػػػد م مػػػػد.)
 .123-111(  2)18  مج ة   ـك كفالكفاألسبك بة. 

 . )د.ط(. القعهرة: دار العرب  ل الشر كالوكزب .اإلخراج الح ف ـ(. 1989  ـ الدبف  م مكد. )
)د. ط(. القػػعهرة:  المج ػػة الوخطػػبط إلحػػدارهع كمرا ػػؿ إالوعجهػػع.ـ(. 1998  ػػـ الػػدبف  م مػػكد. )

 دار العرب  ل الشر كالوكزب .
ـ(. بعض المش،فت اطجومع بة الو  وععال  مالهع الطعلبػعت الف سػطبالبعت 2009 مراف.)   بعف 

مج ػػة جعمعػػة الموزكجػػعت مػػف كجهػػة الظػػرهف  األسػػبعب  كآلبػػعت العػػفج: دراسػػة مبداالبػػة  
 .224-177  (1)11  س س ة الع ـك اإلالسعالبة  األزهر

. القػػعهرة: 1. طالمجػػد األكؿ(معجػػـ ال غػػة العرببػػة المععحػػرة  )ـ(. 2008 مػػر  أ مػػد مخوػػعر.) 
  علـ ال،وب.

. القػػػعهرة: 2. طالب ػػػث اإل فمػػػ : مفهكمػػػا إجراناوػػػا كمالعهجػػػاـ(. 2002 مػػػر  السػػػبد أ مػػػد. )
 م،وبة الففح ل الشر كالوكزب .

. القػػعهرة: الهبئػػة المحػػربة الععمػػة 1. طاألسػػس الفالبػػة ل مج ػػة(.1997 ػػكض اي  غػػعزم زبػػف. )
 ل ،وعب.

العكامؿ المؤثرة   ى األدان المهال  ل قعئمبف بعطوحعؿ ف  المكا   ـ(. 2016) بد   فن الدبف. 
)رسػػعلة معجسػػوبر غبػػر مالشػػكرة(. غػػػزة:  اإلخبعربػػة اإلل،وركالبػػة الف سػػطبالبة: دراسػػة مبداالبػػة

 الجعمعة اإلسفمبة.
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غػػزة: الجعمعػػػة  مػػػذ،رات فػػ  مسػػعؽ مػػػدخؿ فػػ  اإلخػػراج الحػػػ ف .ـ(. 2015 بسػػى  ط عػػت. )
 اإلسفمبة.

.  مػعف: 1. طو،الكلكجبػع الطبع ػة كاإلخػراج الحػ ف ـ(. 2010غبث  خ كد. كأبك دبسػة  فػدان.)
 دار اإل حعر الع م  ل الشر كالوكزب .

أالمػػػػػعط اسػػػػػوخداـ م ػػػػػررم المجػػػػػفت الالسػػػػػعئبة المحػػػػػربة ـ  دبسػػػػػمبر(. 2001فعضػػػػػؿ  سػػػػػهع. )
لثعلػػػػث لقسػػػػـ كر ػػػػة ب ثبػػػػة مقدمػػػػة ل مػػػػؤومر الع مػػػػ  ا. لو،الكلكجبػػػػع المع كمػػػػعت اطل،وركالبػػػػة

"  مج ػػػة الب ػػػكث كالدراسػػػعت العرببػػػة  معهػػػد الدراسػػػعت اإل فمبػػػة "اإل ػػػفـ العربػػػ  كالمػػػرأة
(  القػػػعهرة: 36الب ػػػكث كالدراسػػػعت كالعرببػػػة  المالظمػػػة العرببػػػة ل ورببػػػة كالثقعفػػػة كالع ػػػـك  )

 جعمعة الدكؿ العرببة.
 (.3  )ج ة اطجومع بة القكمبةالمـ(.  رانة ف  دراسعت القعئـ بعطوحعؿ. 1995الفكاؿ  الجكم. )

الموغبػػػػرات اطجومع بػػػػة لوحػػػكر المػػػػرض كأسػػػػعلبب  فجػػػػا: دراسػػػػة ـ(. 2014فبػػػركز  حػػػػكلة. )
 بس،رة.  )رسعلة د،وكراه غبر مالشكرة(  جعمعة م مد خبضرمبداالبة بمدبالة بس،رة 

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبس بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾ  مج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػععدة  المك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اإلل،وركالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : 
https://www.facebook.com/s3adamag/ 

ـ(. دكر الح عفة المحربة ف  وروبب أكلكبعت الجمهػكر ال ػك 2009لقعض   الدبة  بد الالب . )ا
كر ػػة ب ثبػػة مقدمػػة فػػ   ضػػعبع اإلحػػفح اطجومػػع   فػػ  محػػر: دراسػػة و  ب بػػة كمبداالبػػة. 

   القعهرة: جعمعة القعهرة.المؤومر الع م  الدكل  الخعمس  شر
مج ة األ،عدبمبة ف  الح عفة الب ربالبة البكمبة.  ـ(. فف ال،عرب،عوبر2012القضعة    ى مالعـ. )

 .154-153(  ص ص8  )ل دراسعت اطجومع بة كاإلالسعالبة
اوجعهعت المقعؿ اطفووع   فػ  مج وػ  الػرجس كالػكف الالسػكبة بعػد ـ(. 2011،عظـ  الجعة جبعر. )

 )رسعلة معجسوبر غبر مالشكرة(. جعمعة بغداد  بغداد. 9/4/2003
دكر الحػػ عفة األردالبػػة البكمبػػة فػػ  الوك بػػة الحػػ بة: دراسػػة  ـ(.2009 الػػعف  سػػف.) ال،سػػكاال  

)رسػػػعلة معجسػػػوبر غبػػػر مالشػػػكرة(.  مػػػعف: جعمعػػػة الشػػػرؽ األكسػػػط  فػػػ  و  بػػػؿ المضػػػمكف
 ل دراسعت.
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المجػػفت العسػػ،ربة فػػ  دكؿ مج ػػس الوعػػعكف ـ(. 2007ال، بػػعال     ػػ  بػػف  بػػد اي بػػف   ػػ . )
)رسػعلة د،وػكراه غبػر مالشػكرة(. جعمعػة الػدكؿ العرببػة  لدكؿ الخ بج العرببة: دراسة و  ب بػة 

 القعهرة.
مػػػػداخفت فػػػػ  اإل ػػػػفـ البػػػػدبؿ كالالشػػػػر اإلل،وركالػػػػ    ػػػػى ـ(. 2010ال بػػػػعف  شػػػػربؼ دركبػػػػش. )

 . )د.ط(. القعهرة: دار الععلـ العرب .اإلالورالت
 بة.. القعهرة: مطبعة الشركؽ الدكل4ط .المعجـ الكسبط  ـ(.2004) .مجم  ال غة العرببة

أثػػر المالعفسػػة فػػ  وطػػكبر إخػػراج المجػػفت الالسػػعئبة المحػػربة: ـ(. 2002م مػػد   مالػػعر فو ػػ .)
دراسة   ى القعئـ بعطوحعؿ كو،الكلكجبع الطبع ة ف  مج و   كان كالحػؼ الػدالبع فػ  الفوػرة 

 )رسعلة معجسوبر غبر مالشكرة( .جعمعة القعهرة  القعهرة. 1996-1990مف 
و ربػػػر المجػػػفت الالسػػػعئبة الععمػػػة فػػػ  محػػػر كأثػػػره فػػػ  أدائهػػػع  ـ(.2001م مػػػد  أ مػػػد ز،ربػػػع. )

)رسػػعلة : دراسػػة   ػػى مج وػػ   ػػكان كالحػػؼ الػػدالبع 1997  1996الحػػ ف  خػػفؿ  ػػعم  
 معجسوبر غبر مالشكرة(. جعمعة القعهرة  القعهرة.

العف ػػة بػػبف وفضػػبؿ أسػػعلبب إخػػراج الحػػف عت الداخ بػػة كدكافػػ   ـ(.2009دالبػػع ،مػػعؿ. ) م مػػد 
 )رسعلة معجسوبر غبر مالشكرة(. القعهرة: جعمعة  بف شمس. مجفت األطفعؿ ف ع  رانوه

العف ػػة بػػبف وفضػػبؿ أسػػعلبب إخػػراج الحػػف عت الداخ بػػة كدكافػػ  ـ(. 2009دالبػػع ،مػػعؿ.) م مػػد 
 )رسعلة معجسوبر غبر مالشكرة( . جعمعة القعهرة  القعهرة مجفت األطفعؿ ف  رانوهع 

خراج المجفت الربعضبة: دراسة مقعرالة   ى مجفت األهػراـ إـ(. 2012م مد  راض  م مد. )
)رسػػعلة معجسػػوبر  الربعضػػ  المحػػربة كالفػػراالس فكوبػػكؿ الفرالسػػبة كالكرلػػد سػػك،ر البربطعالبػػة

 غبر مالشكرة(. جعمعة   كاف  القعهرة.
بػػراهبـ  م مػػد. ) دراسػػعت إ فمبػػة: الجػػزن ـ(. 2003م مػػد   بػػد البعسػػط. كالشػػالكف   م مػػد. كا 

 )د.ط(. القعهرة: دار ال،وعب ال دبث. .الراب 
 . القعهرة: دار الفجر ل الشر كالوكزب .1ط اإلخراج الح ف .ـ(. 2008م مكد  سمبر. )

.  مػػػػػػعف: دار البدابػػػػػػة العشػػػػػػركف 1ط الو قبػػػػػػؽ الحػػػػػػ ف .ـ(. 2012م مػػػػػػكد   ببػػػػػػر أسػػػػػػعد. )
 كمكز كف.
 ركؽ ل الشر كالوكزب .. القعهرة: دار الش1. طالح عفة اإلخبعربةـ(. 2002مد،كر  مر  . )
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 -الخحػػػػػعئص -اطوحػػػػػعؿ الجمػػػػػعهبرم كاإل ػػػػػفـ: الوطػػػػػكرـ(. 2011مػػػػػراد  ،عمػػػػػؿ خكرشػػػػػبد. )
 .  معف: دار المسبرة ل الشر كالوكزب .1ط الالظربعت.

العكامؿ المؤثرة   ى بالعن القعئـ بعطوحعؿ ألجالػدة األخبػعر فػ  اإلذا ػة  ـ(.2007معجدة. ) مراد 
 (.28  ) كث اإل فـالمج ة المحربة لب. المحربة

 .  معف: دار المسبرة ل الشر كالوكزب .1. طالظربعت اطوحعؿـ(. 2012المزاهرة  مالعؿ هفؿ. )
المعجػػـ الرائػػػد: معجػػـ لغػػػكم  حػػرم روبػػػت مفرداوػػا كفقػػػعن ل ركفهػػػع ـ(. 1992مسػػعكد  جبػػػراف. )

 . ببركت: دار الع ـ ل مفببف. 7. طاألكلى
 .  معف: دار اسعمة ل الشر كالوكزب .1ط لفف الح ف .و،الكلكجبع اـ(. 2010محطف   فربد. )
.  مػػعف: دار أسػػعمة 1. طك،ػػعطت األالبػػعن بػػبف المعضػػ  كال عضػػرـ(. 2010محػػطف   فربػػد. )

 ل الشر كالوكزب .
   مػػعف: 1  طإدارة المػػكارد البشػػربةـ(. 2013المععبطػػة  ركط الػػعبؼ كال مػػكرم  حػػعلا سػػ بـ. )

 دار ،الكز المعرفة.
.  مػػعف: الػػدار الع مبػػة 1. طاإلدارة كالببئػػة كالسبعسػػة الععمػػةـ(. 2001م مػػد. )المغربػػ   ،عمػػؿ 

 الدكلبة ل الشر كالوكزب   ك م،وبة دار الثقعفة ل الشر كالوكزب .
. القػػػعهرة: الػػػدار 2. طاطوحػػػعؿ كالظربعوػػػا المععحػػػرةـ(. 2001م،ػػػعكم   سػػػف كالسػػػبد  لب ػػػ . )

 المحربة ال بالعالبة.
)رسعلة معجسػوبر غبػر  وقدبـ حكرة المرأة ف  الح عفة الف سطبالبة أطرـ(. 2009مهالع  مبعدة. )

 مالشكرة(. جعمعة القعهرة  القعهرة.
. القػػػػعهرة: الم،وبػػػػة 1. طالمػػػػدخؿ إلػػػػى اطوحػػػػعؿ الجمػػػػعهبرمـ(. 1993مكسػػػػى  أ مػػػػد م مػػػػد. )

 العحربة.
  العحػره.اإلخراج الح ف : اوجعهعوا كمبعدئا كالعكامؿ المػؤثرة فبػا ك ـ(. 2002الجعدات    ى. )

 . أربد: مؤسسة  معدة ل دراسعت الجعمعبة كالالشر كالوكزب .1ط
. أبػػك 1. طمقدمػػة فػػ  اطوحػػعؿ الجمػػعهبر: المػػداخؿ كالكسػػعئؿـ(. 2001الحػػر   سػػال  م مػػد. )

 ظب : م،وبة الففح ل الشر كالوكزب .
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الو ربػر الحػ ف  فػ   حػر المع كمػعت: الخبػر ـ(. 2009الحر   سال  ك بػدالر مف  سػالعن. )
   العبف: دار ال،وعب الجعمع . 2. ط ف الح

الفػػف الحػػ ف  فػػ   حػػر المع كمػػعت: و ربػػر ـ(. 2005الحػػر   سػػال . ك بػػد الػػر مف  سػػالعن. )
 . العبف: دار ال،وعب الجعمع .1. طك،وعبة الو قبقعت كاأل عدبث الح فبة

ومػػعـ ـ(. دكر الحػػ ؼ الالسػػعئبة المحػػربة فػ  و دبػػد كوروبػػب أكلكبػػعت اه2008البمػعال   غػػعدة. )
المػػػرأة ال ػػػك القضػػػعبع المخو فػػػة: دارسػػػة وطببقبػػػة مقعرالػػػة بػػػبف مج وػػػ   ػػػكان كالحػػػؼ الػػػدالبع. 

 .312-223(  32  )المج ة المحربة لب كث اإل فـ
)د.ط(. القػػػعهرة: دار ال،وػػػب و ربػػػر الشػػػئكف الدبالبػػػة فػػػ  الحػػػ ؼ. ـ(. 2001بػػػكالس  م مػػػد. )

 الع مبة ل الشر كالوكزب .

 نجميزية:المراجع بالمغة اإل ثانيان: 
Fleming, Paul. (2000). A Readership survey of OSU Magazine : the Oklahoma State 

University alumni magazine, Master of Science -Research  thesis, Oklahoma  

State University. 

njalin, Umana.(2015). A Content Analysis of Gender Stereotypes in Contemporary 

Teenage Magazines (Unpublished Master's Thesis). University of Tennessee. 

Shaw, L., & Martin, E. (1992). The Function of Mass Media Agenda-Setting. 

Journalism Quarterly, 69 (4), 902-920. 

Wollenberg, S. B.(2012). The stylistically adaptive publication designer: questions of 

variation, contradiction and convention in magazine layout (Unpublished 

Master’s Thesis). University of Wollongong, Australia. 

Wimmer , R& Dominick, J.(2000). Mass Media Research: an Introduction, 9th 

Edition. Californian: Wada Worth the Publishing Company. At : 

(http://civirtual.comunicamos.org). 

 المقابالت :ان: لثثا
ـ(  2016 أغسػػطس 2مهػػع الطكاشػػ   )  عب ػػا: أمبالػػة زبػػعرة  م ػػررة حػػ فبة فػػ  مج ػػة السػػععدة 

 حبع عن. 11:00السع ة 
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ـ(  السع ة 2017ك بكلب 6مهع الطكاش   )  عب ا: أمبالة زبعرة  م ررة ح فبة ف  مج ة السععدة 

 حبع عن. 11:00
ـ(  2016أغسػطس  5مهػع الطكاشػ   )  عب ػا: دبعالع المغرب   م ررة ح فبة ف  مج ة السػععدة 

 ظهران. 12السع ة 
 أغسػػػػطس 5  )مهػػػػع الطكاشػػػػ   عب ػػػػا:  مػػػػدبر مؤسسػػػػة الثربػػػػع لفوحػػػػعؿ كاإل ػػػػفـ  سػػػػكزاف زبػػػػعدة
 حبع عن. 10:00  السع ة ـ(2016
  ـ(2017معبك  10  )مهع الطكاش   عب ا:  سسة الثربع لفوحعؿ كاإل فـمدبر مؤ   سكزاف زبعدة

 حبع عن. 10:00السع ة 
ـ(  2016أغسػػطس  4مهػػع الطكاشػػ   )  عب ػػا: طػػعؼ العبسػػ   محػػمـ كمخػػرج مج ػػة السػػععدة  

 حبع عن. 11:30السع ة 
مػػػعرس  20مهػػػع الطكاشػػػ   )   عب ػػػا: فػػػرع  ػػػزة  - مػػػعد اإلفرالجػػػ   مػػػدبر  الػػػعة القػػػدس الفضػػػعئبة

 مسعنان. 01:00ـ(  السع ة 2017
 أغسػػطس 7مهػػع الطكاشػػ   )   عب ػػا: فػػرع الحػػ فبعت  -فػػدان المػػدهكف  مػػدبر فضػػعئبة األ حػػى

 حبع عن. 11:30ـ(  السع ة 2016
مػػػعرس  22مهػػع الطكاشػػ   )   عب ػػا: فػػرع الحػػ فبعت  -فػػدان المػػدهكف  مػػدبر فضػػعئبة األ حػػى

 حبع عن. 10:30ـ(  السع ة 2017
ـ(  2016 أغسػػػطس 5مهػػػع الطكاشػػػ   )  عب ػػػا:أبػػػك لػػػبف  مػػػدبر و ربػػػر مج ػػػة السػػػععدة   مربهػػػعف

 حبع عن. 10:40السع ة 
ـ(  2017مػػػعرس  25مهػػػع الطكاشػػػ   )  عب ػػػا: مربهػػػعف أبػػػك لػػػبف  مػػػدبر و ربػػػر مج ػػػة السػػػععدة 

 حبع عن. 11:00السع ة 
مهػػػػػع   ػػػػا: عب كالالشػػػػر  كمػػػػدبر م،وػػػػب الجبػػػػؿ ل حػػػػػ عفة لحػػػػػ ف محػػػػطفى الحػػػػكاؼ  الم  ػػػػؿ ا

 حبع عن. 11:00ـ(  السع ة 2017معرس  19الطكاش   )
ـ(  السػع ة 2017مػعرس  22مهػع الطكاشػ   )  عب ػا:كائؿ بالعت  الم رر فػ  حػ بفة ف سػطبف  

 ان.مسعن 12:00
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 (1ؽ رقـ )ممح
 أسماء المحكميف حسب الترتيب األبجدم

 الصفة االسـ
 بجعمعة األ حى رئبس  سـ اإلذا ة كالو فزبكف الد،وكر أ مد مغعرم
 أسوعذ اإل فـ المسع د بجعمعة األ حى الد،وكر أ مد  معد
 أسوعذ الح عفة المشعرؾ بعلجعمعة اإلسفمبة الد،وكر أمبف كاف 
  بعلجعمعة اإلسفمبةكاإل فـ  الح عفة رئبس  سـ ةالد،وكر أبمف أبك القبر 

 أسوعذ الح عفة بعلجعمعة اإلسفمبة األسوعذ الد،وكر جكاد الدلك
 أسوعذ الح عفة المسع د بعلجعمعة اإلسفمبة الد،وكر  سف أبك  شبش
 أسوعذ مشعرؾ ف  ، بة اإل فـ بعلجعمعة العرا بة الد،وكر  سبف الفف  

 أسوعذ العف عت الععمة كاإل فـ المشعرؾ بجعمعة األ حى بدالد،وكر زهبر  ع
 أسوعذ مشعرؾ ف   سـ الح عفة بعلجعمعة اإلسفمبة الد،وكر ط عت  بسى
 أسوعذ مشعرؾ ف   سـ الح عفة اإلل،وركالبة ف  جعمعة الالجعح الكطالبة الد،وكر فربد أبك ضهبر
 ؾ بجعمعة األ حىأسوعذ مشعر ، بة اإل فـ ك   مبد الد،وكر معجد وربعف
 بجعمعة األ حى رئبس  سـ العف عت  عمة كا  فـ الد،وكر الببؿ الطهراكم

 أسوعذ اإل فـ المسع د بعلجعمعة اإلسفمبة م سف اإلفرالج  سوعذاأل
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 (2ممحؽ رقـ )
 استمارة تحميؿ المضمكف

 أكالن: فئات تحميؿ المضمكف )ماذا قيؿ؟(
 )....( استمارة رقـ                                                                                                       عدد المجمة:..........             

 

سؿ
سم
الت

 

 ماذا قيؿ؟؟ –فئات تحميؿ المضمكف  ( أ)

 المكضكعات كالقضايافئة 
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 استمارة تحميؿ المضمكف
 أكالن: فئات تحميؿ المضمكف )ماذا قيؿ؟(

 استمارة رقـ )....(                          عدد المجمة:..........                                                                                         
 

سؿ
سم
الت

 

 ماذا قيؿ؟؟ –فئات تحميؿ المضمكف  ( أ)

 فئة األساليب المتبعة المصادر األكليةفئة  صحفيةالمصادر الفئة 

 مصادر خارجية مصادر داخمية
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 استمارة تحميؿ المضمكف
 فئات تحميؿ المضمكف )ماذا قيؿ؟( / )ب( فئات تحميؿ الشكؿ )كيؼ قيؿ؟( ( أ)

 استمارة رقـ )....(        عدد المجمة:..........                                                                                                        
 

سؿ
سم
الت

 

ماذا  –فئات ( أ)
 قيؿ؟؟

 فئات تحميؿ الشكؿ )كيؼ قيؿ؟( ( ب)

 مةمجلم التصميـ األساسي مككنات فئة النطاؽ الجغرافي
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 استمارة تحميؿ المضمكف
 ثانيا: فئات تحميؿ الشكؿ )كيؼ قيؿ ؟؟(

 استمارة رقـ )....(                                           عدد المجمة:..........                                                                        

سؿ
سم
الت

 

 فئات تحميؿ الشكؿ )كيؼ قيؿ؟( ( ب)

 فئة عناصر اإلبراز فئة األشكاؿ الصحفية المستخدمة
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 استمارة تحميؿ المضمكف

 ات تحميؿ الشكؿ )كيؼ قيؿ ؟؟(ثانيا: فئ
 استمارة رقـ )....(                     عدد المجمة:..........                                                                                        

سؿ
سم
الت

 

 )ب( فئات تحميؿ الشكؿ )كيؼ قيؿ؟(

 فئة أساليب تصميـ المجمة

أساليب تصميـ صفحة  ـ صدر الغالؼأساليب تصمي
 المحتكيات

 أساليب تصميـ الصفحات المتقابمة أساليب تصميـ الصفحات المتتابعة
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 (3ممحؽ رقـ )
 صحيفة االستقصاء

 
 مجمة السعادةالكحدة األكلى: السمات العامة لمقائـ باالتصاؿ في 

  أالثى          ذ،ر                            النكع: .1
  فئة العمر: .2

          عـ 25إلى أ ؿ مف  20مف                 عـ             30إلى أ ؿ مف  25مف  
          عـ  35إلى أ ؿ مف  30مف                عمعن فأ،ثر 35مف  

 المؤىؿ العممي:   .3
                                      أ ؿ مف دب كـ  دب ـك 
               ب،علكربكس                           دراسعت   بع 

 التخصص الجامعي: .4
                                           الح عفة العف عت الععمة كاإل فف 
                                   اإلذا ة كالو فزبكف الح عفة اإلل،وركالبة 
         .........................)أخرل ) دد 

 :مجمة السعادةطبيعة العمؿ في  .5
                         مدبر  عـ           مدبر و ربر رئبس و ربر 
                            م رر             رئبس  سـ محكر 
                            مراسؿ                س،روبر مخرج 
         )كظبفة أخرل: ) دد ......................... 

 الدخؿ الشيرم في المجمة التي تعمؿ فييا: .6
                                         موطكع  شب،ؿ 1000إلى أ ؿ مف  500مف 
         شب،ؿ   1500إلى أ ؿ مف  1000مف  شب،ؿ 2000إلى أ ؿ مف  1500مف 
          شب،ؿ فأ،ثر 2000مف 

 مجمة السعادةمؿ في الكحدة الثانية: الع
 يف في مجمة السعادة؟/منذ متى تعمؿ .7

          أ كاـ  5مف  عـ إلى أ ؿ مف                 أ كاـ  10إلى أ ؿ مف  5مف 
          عمعن                15إلى أ ؿ مف  10مف   عمعن فأ،ثر 15مف  
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 اختيار أكثر مف إجابة( )يمكف      ما األسباب التي دفعتؾ لمعمؿ في مجمة السعادة؟ .8
                            وكافر فبهع فرحة  مؿ  الوخحص الع م 
                             اطالومعن إلى المؤسسة  ب مهالة الح عفة كال،وعبة  
            ا،وسعب المزبد مف الخبرة ف  الح عفة ال عجة كالرغبة ف  و مؿ المسئكلبة 
         ...................... )أخرل ) دد 

)يمكػف    بمجمػة السػعادة؟ القائميف باالتصاؿما المعايير كالشركط الكاجب تكافرىا في  .9
 اختيار أكثر مف إجابة(

     .الومو  بمهعرات ال،وعبة الح فبة الموخححة 
     .الك   كاإللمعـ بالك بة الخدمعت كالمكاد الح فبة الو  ب وعجهع الجمهكر 
     .اإللمعـ بعل غعت األجالببة كالعرببة 
     .القدرة   ى اسوخداـ ال،مببكور كالبرامج الموخححة 
     .الحبر ك كة الو مؿ 
     .القدرة   ى الكحكؿ إلى المحعدر 
     ......................... )أخرل ) دد 

)إذا   ؟ لمجمػػةخػػالؿ عممػػؾ فػػي ا بػػدكرات تدريبيػػة فػػي مجػػاؿ تخصصػػؾ /مىػػؿ التحقػػت .10
ذا كانت اإلجابة نعـ لسؤاؿ أجب عف ا الكانت اإلجابة   (12لمسؤاؿ رقـ انتقؿ اآلتي، كا 

                                     العـ ط 
)يمكػف اختيػار أكثػر مػف         في حاؿ عدـ التحاقؾ بػدكرات تدريبيػة، أذكػر السػبب:  .11

 إجابة(
         اخؿ المج ة.  ة الدكرات الو   قدت د 
         .دـ ال عجة لدكرات ودربببة  
         .  دـ مالعسبة ك وهع م  ظركؼ  م  

          . الدكرات الو  وعقد ط ودخؿ ف  إطعر اهومعمعو 
         .  لبس ل دكرات  ف ة بعلمجعؿ العم 
         . اروفعع رسـك الدكرات ف  مجعؿ وخحح 

          المؤسسة ف  رسكـ هذه الدكرات. دـ مسعهمة 
         .اطالشغعؿ بأمكر أخرل ك دـ المشعر،ة 

         .................. )أخرم ) دد 
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 ما عدد الدكرات التي حصمت عمييا خالؿ عممؾ في مجمة السعادة؟  .12
          دكرات 5أ ؿ مف                          5  دكرات   10إلى أ ؿ مف 
         10  دكرة                  15إلى أ ؿ مف  دكرة 15أ،ثر مف 

ما مجاالت الدكرات التي حصمت/م عمييػا؟                )يمكػف اختيػار أكثػر مػف    .13
 إجابة(
                           .ف  مجعؿ الفالكف الح فبة . ف  مجعؿ الوحكبر الح ف 
          كالبة.          ف  مجعؿ إدارة المكا   اإلل،ور . ف  مجعؿ اإلخراج الح ف 
                         .ف  مجعؿ اإل فـ كاطوحعؿ  .ف  مجعؿ شب،عت الوكاحؿ 
                 . ف  مجعؿ أخف بعت العمؿ الح ف ............... )أخرل ) دد 

 كاضحة في مجمة السعادة؟ ىؿ يكجد ىيكمية تنظيمية إدارية .14
                                                العـ  ط 

الميػػة التػػي لمضػػاميف اإلعاختيػػار القػػائـ باالتصػػاؿ أىػػـ معيػػار مػػف كجيػػة نظػػرؾ المػػا  .15
 تنشر في مجمة السعادة؟

         مععببر ووحؿ بأخف بعت المهالة 
         .مععببر ووحؿ بع وبعجعت جمهكر القران كمع ب ب  رغبعوهـ 
         .مععببر ووحؿ بمدل مالعسبوهع كوطعبقهع م  السبعسة الو ربربة ل مج ة 
         .مععببر ووع ؽ بعلععدات كالوقعلبد كالمجوم  كالعقبدة 
         .مععببر مهالبة 
         )أخرل ) دد ......................... 

)يمكػف اختيػار        ما أكثر الضغكط التي تكاجيؾ أثناء ممارسة عممػؾ فػي المجمػة؟ .16
 أكثر مف إجابة(

         .الودخؿ مف  بؿ إدارة المج ة ف  المعدة الح فبة 
         .وعدد مهعـ العمؿ كوالك هع 
         .  دـ وكافر الضمعف اطجومع  
         .دـ والعسب الدخؿ م  طببعة العمؿ  
         .طببعة العف ة م  جمهكر المج ة 
         ومببز الكظبف .ال 
         . الومببز ال زب 
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         ......................... )أخرل ) دد 
 أبرز المميزات التي تتمتع بيا مجمة السعادة الفمسطينية مف كجية نظرؾ: .17

 

 جدان  ضعيفة ضعيفة متكسطة كبيرة جدان  كبيرة الفقرة العدد

      ،كادر ممبزة كذك ،فعنة. وكافر .1

      ة كالمكضك بة ف  والعكؿ القضعبع.الد  .2

      وبكبب الحف عت فبهع ثعبت ط بوغبر .3

      لهع دكر وثقبف  كوالمكم مالعط با .4

      األر،عف كالزكابع فبهع ثعبوة .5

      و،شؼ  ف  ضعبع هعمة كجدبدة. .6

ل،ثبػػػػػػػػر مػػػػػػػػف المشػػػػػػػػع،ؿ ابجػػػػػػػػعد   ػػػػػػػػكؿ  .7
 األسربة كالمجومعبة.

     

 مجمة السعادةلثالثة: السياسة التحريرية في الكحدة ا
 ما مدل كجكد سياسة تحريرية كاضحة في مجمة السعادة؟  .18

                                  بكجد                     ط بكجد ط أ رؼ 
في حاؿ كجكد سياسػة تحريريػة كاضػحة، مػا مػدل تأثيرىػا عمػى العمػؿ الصػحفي فػي   .19

 المجمة؟
                        بش،ؿ ،ببر جدان                 بش،ؿ ،ببر بش،ؿ موكسط 
         بش،ؿ ضعبؼ                   بش،ؿ ضعبؼ جدان 

  ؟فيياىؿ تتمقى محددات معينة مف إدارة المجمة عند ممارسة العمؿ الصحفي  .20
ذا "ال" اتمقػػى ) إذا كانػػت اجابتػػؾ " دائمػػان أك أحيانػػان اتمقػػى" انتقػػؿ/م إلػػى السػػؤاؿ  التػػالي، كا 

 "(22انتقؿ/م لسؤاؿ رقـ "
 

                             دائمعن او قى                 أ بعالع او قى ط او قى 
كيؼ يتـ تمقي المحددات مف إدارة المجمة؟                    )يمكف اخيػار أكثػر مػف  .21

 إجابة(
         م،وكب                              شفكم 
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          ذاو                                 وعمبـ 
         ......................... )أخرل ) دد 

 تأثير نمط ممكية المجمة عمى األداء الميني لمقائـ باالتصاؿ مف كجية نظرؾ: .22
 

أكافػػػػػػػػػػؽ  الفقرة العدد
 بشدة

أعػػػػارض  أعارض محايد أكافؽ
 بشدة

      عل،ة ل مج ة  زبعن سبعسبعن معبالعن.ووب  الجهة الم .1

وػػػػػكثر م ،بػػػػػة المج ػػػػػة   ػػػػػى محػػػػػدا بة كمكضػػػػػك بة  .2
 ابحعؿ الرسعلة اإل فمبة إلى الجمعهبر المسوهدفة.

     

المج ػػػػة برسػػػػـ سبعسػػػػة و ربربػػػػة كبجع هػػػػع  إدارةقػػػػـك و .3
 بعطوحعؿ فبهع. ل قعئمبفم زمة 

     

ع الجهة المعل،ة وش،ؿ السبعسة الو ربربة الو  وفرضه .4
ضػػغكطعن   ػػى القػػعئـ بعطوحػػعؿ أثالػػعن ممعرسػػة العمػػؿ 

 الح ف .

     

بػعلوركبج ل  ػزب الػذم ط وقػكـ الجهة المعل،ػة ل مج ػة  .5
 محعل ا.ل كأوالوم  إلبا 

     

 

 الكحدة الرابعة: مشاكؿ كعقبات
 كيؼ تقيـ القدرات كاإلمكانات الفنية لدل مجمة السعادة الفمسطينية؟  .23

                                مموعزة جدان                       مموعزة موكسطة 
           ضعبفة                           ضعبفة جدان 

 
في مجمة السػعادة الفمسػطينية؟      يؾ أثناء ممارسة العمؿالتي تكاج لمشكالتما أبرز ا  .24

 )يمكف اختيار أكثر مف إجابة(
         خفت إدارة المج ة بآلبة العمؿ داخؿ المؤسسة.ود 
         .غبعب ال كافز المعدبة كالمعالكبة 
         .ة الدكرات الودربببة الو  وسعهـ ف  وطكبر أدائ  ف  المج ة   
         .ثرة أ بعن العمؿ الم، ؼ بهع مف  بؿ إدارة المج ة، 
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         مؿ ف  المج ة. دـ وكافر ضمعف اجومع   مقعبؿ الع 
         .اسومراربة االقطعع الوبعر ال،هربعئ  كضعؼ اإلالورالت 
         .دـ اطهومعـ بقران المج ة  
         .حرامة السبعسة الو ربربة 
         . الومببز الكظبف   سب اطالومعن ال زب 
          ال سعسة. دـ القدرة   ى الشر الوفعحبؿ  كؿ بعض القضعبع المجومعبة 
         .إجمعل  المحعربؼ بفكؽ الععئد المعل  ل مج ة 
         ......................... )أخرل ) دد 

)يمكػف اختيػار أكثػر     مجمػة السػعادة الفمسػطينية؟  المآخذ التػي تؤخػذ عمػىما أبرز  .25
 مف إجابة(

                         .دـ اطالوظعـ ف  الحدكر  البعت المعدبة كالفالبة.ضعؼ اإلم،ع 
                        .الو بز كضعؼ المحدا بة .ة ال،كادر المهالبة الموخححة   
           .دـ السع  لوطكبر ال،كادر كالععم بف ف  المج ة  .دـ ثبعت األر،عف كالزكابع  
        .وبكبب الحف عت ط برا   الثبعت الوعـ ف  دكربة الحدكر 
        ......................... )أخرل ) دد 

 

 الكحدة الخامسة: حمكؿ كمقترحات
)يمكػػف     برأيػػؾ مػػا أىػػـ احتياجػػات القػػائـ باالتصػػاؿ فػػي مجمػػة السػػعادة الفمسػػطينية؟ .26

 اختيار أكثر مف إجابة(
         .مالا ال كافز المعلبة كالمعالكبة ل قعئمبف بعطوحعؿ ف  المج ة 
          األجكر المعلبة ل قعئمبف بعطوحعؿ ف  المج ة.و سبف س ـ 
        دـ ودخؿ معل،  المؤسسة ف   مؿ الم رربف كالمخرجبف كمال هـ المسع ة ال،عفبة 

 لإلبداع.
         .وعزبز المكضك بة كالمهالبة ف  المج ة 
         .مالا مسع عت أ،بر مف ال ربة ل قعئمبف بعطوحعؿ ف  المج ة 
         رل ) دد( .........................أخ 

  مقترحػػاتكـ لتطػػكير قػػدرات القػػائـ باالتصػػاؿ فػػي مجمػػة السػػعادة الفمسػػطينية؟أىػػـ مػػا  .27
 )يمكف اختيار أكثر مف إجابة(

         .قد دكرات موخححة لوطكبر أدان ك درات الععم بف  
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         .و سبف س ـ أجكر الععم بف ف  المج ة 
         عم بف ال كافز المعدبة كالمعالكبة بش،ؿ مسومر.مالا الع 
         .مالا مسع عت أ،بر مف ال ربة ل ععم بف ف  المج ة 
         .مشعر،ة الععم بف ف  اوخعذ القرارات ك ؿ المش،فت 
         .كجكد سبعسة و ربربة مرالة وسع د الععم بف ف   ربة إبدان الرأم 
         الخعرج  كوبعدؿ الخبرات م  اإل فمببف ف  الخعرج. وعزبز فرص اطبوععث 
         ......................... )أخرل ) دد 

 )يمكف اختيار أكثر مف إجابة( مقترحاتكـ لتطكير مجمة السعادة الفمسطينية؟ أىـ ما   .28
         .والشبط مك   المج ة اإلل،وركال  كوطكبره 
          بة ف  الشر المضعمبف اإل فمبة بعلمج ة.وكخ  المكضك بة كالمحدا 
 .قد دكرات ودربببة موخححة لوطكبر أدان الععم بف ف  المج ة  
 .إوع ة الفرحة ل ربة الوعببر  ف الرأم 
            .إجران وعدبفت مسومرة   ى خطط كسبعسعت المج ة 
 .و سبف كوطكبر القدرات كاإلم،عالبعت الفالبة 
         خراج المج ة.الوطكبر ف    مضعمبف كا 
         ......................... )أخرل ) دد 

 


