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 ةسرادخص اللم

ج لى األساليب اإلخراجية واالتجاهات الحديثة المستخدمة في إخراإ التعر فالدراسة إلى  تهدف
 تاندرد"، والكشف عن سماتساللبناني ة اليومية العادية "اإلو  الفلسطيني ةالصفحة األولى في الصحف 

 لى عناصر التصميم التيبوغرافية والجرافيكية المختلفة المستخدمة فيإ التعر فإضافة إلى  ،التصميم
 .بينهمااسة، وأوجه الشبه واالختالف الدر  صحيفتي  

وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت منهج المسح، وفي إطاره أسلوب تحليل 
المضمون )الشكل(، وكذلك منهج دراسة العالقات المتبادلة، وفي إطاره أسلوب المقارنة المنهجية، 

الدراسة  عي نةولبنان، أما  في فلسطيناليومية التي تصدر ن مجتمع الدراسة من جميع الصحف وتكو  
 1/1/2016خالل الفترة الواقعة ما بين ، اللبناني ة، وصحيفة "النهار" الفلسطيني ةصحيفة "األيام" فهي 
لتالي تكون ة منتظمة، بأسلوب األسبوع الصناعي، وباعشوائي   عي نةوأخذ الباحث  م،31/12/2016إلى 
، ن، أخضعت جميعها للتحليل من خالل استمارة تحليل المضمون صحيفتي  من ال عدًدا 92الدراسة  عي نة

 :أهّمهالت الدراسة إلى العديد من النتائج وتوّص 

 فيالخبرية المستخدمة  الصحفي ةشكال الدراسة في عدد األ صحيفتي  أظهرت النتائج اختالف  -1
، فيما بلغ متوسط عددها 12.41حيث بلغ متوسط عددها في صحيفة األيام  ،الصفحة األولى

 .3.78في صحيفة النهار 
فتا الدراسة في نسبة توظيف الصور على الصفحة األولى، حيث بلغ عدد الصور يتباينت صح -2

في صحيفة  هاصورة، بينما بلغ عدد 97المستخدمة على الصفحة األولى في صحيفة "األيام" 
 صورة صحفية.  333"النهار" 

%، 95.7 بنسبة الحديث على صفحتها األولى األسلوبت أظهرت النتائج أن صحيفة األيام تبن   -3
 %.100بنسبة ت صحيفة "النهار" األسلوب المحدث )ما بعد الحداثة( وفي المقابل تبن  

 :أهّمهاراسة بعض التوصيات، مت الدّ وقدّ 
  سيما اتجاهالدراسة من االتجاهات الجديدة في القطع المستخدم للصحفية، ال صحيفتي  استفادة  -1

 خذت به العديد من الصحف العربية.تصغير القطع، الذي أ

أن تعمل صحيفة "األيام" على تقليل عدد األخبار المنشورة على الصفحة األولى، وذلك من  -2
 توظيف الصور بحجم وعدد أكبر.لأجل إتاحة الفرصة 

 على الصفحة األولى، اوبارزً  اثابتً  احتل موقعً صحيفة "األيام" بوجود الفهرس وأن ي اهتمام -3
 ه.وكذلك االعتدال في تقديمه وعدم المبالغة في عرض

  



 ث 

Abstract  
This study aimed to identify modern layout styles and trends used in designing 

the front page of standard Palestinian and Lebanese daily newspapers, and to 

explore the features of those designs. The study also aimed to highlight the 

various typographic and graphic elements used in the investigated newspapers 

with respect to similarities and differences between them.   

This study belongs to the descriptive researches, where the survey approach was 

adopted. Within its frame, content (layout) analysis method was used in addition 

to studying mutual relations method including comparative methodology. The 

study population included all daily newspapers issued in Palestine and Lebanon. 

The derived study sample consisted of two newspapers; Alayyam Newspaper 

from Palestine, and Alnahar Newspaper from Lebanon. The study was applied in 

the period spanning from 1 Jan. 2016 to 31 Dec. 2016. The researcher selected a 

systematic random sample using industrial week method, resulting in a sample of 

(92) volumes from both newspapers. All that newspapers underwent to an 

analysis using content analysis from. 

The most important results of the study: 

1. The results of the study revealed that both Alayyam and Alnahar 

newspapers used the same type of paper which is “News Print”, with 

weight of 48 grams. Both also relied on the same standard size (normal 

cut), with dimensions of 58 cm/length and 38 cm/width. 

2. The results also showed a difference between the two investigated 

newspapers in terms of reporting news designs used in the front page. In 

Alayyam Newspaper, those designs reached an average number of (12.41), 

and reached an average number of (3.78) in Alnahar Newspaper. 

3. Both newspapers had different percentages of including images in the 

front page. Alayyam Newspaper included 97 images, while Alnahar 

Newspaper included 333 images. 

4. Results also revealed that Alayyam Newspaper adopted the modern style 

on its front page with a percentage of (95.7%), while Alnahar Newspaper 

adopted the post modern style (postmodernism) with a percentage of 

(100%). 

The most important recommendations of the study: 

 The investigated newspapers should benefit from the new trends of cutting 

techniques used in newspapers, specially the one which tends to minimize 

the cutting size that many of Arab-world newspapers have adopted.  

 Alayyam Newspaper should work on reducing the number of written news 

published on its front page in order to make a room for including larger 

images in bigger numbers. 

 Alayyam Newspaper should also consider placing an index on its front 

page, with a fixed and marked position taking into account a fair 

presentation and a minimum exaggeration.  
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 اإلهداء

 

 ...لروح والدتي الغالية رمحها اهلل

 ... إىل والدي العزيز

 زوجيت وأم أبنائي..

 أرواح الشهداء...إلى 

 لذين تركوا كل شيء خلفهما

 وركضوا ليستعيدوا الوطن المسلوب...
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 وتقدير شكر

َهاتُِكْم ََل َتْعَلُموَن َشْيًئا َوَجعَ َواهللُ]قال تعالى:  ْمَع َواْْلَْبص َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن ُأمَّ اَر َواْْلَْفئَِدَة َل لَُكُم السَّ

ُكْم َتْشُكُرونَ   (1) [َلَعلَّ
 األرض، وملء ما شئت من وات وملءاا فيه، ملء السما مباركً بً ا طي  ا كثيرً اللهم لك الحمد حمدً 

، د  ع  شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، أشكرك ربي على نعمك التي ال ت  
 على الوجه الذي أرجو أن ترضى به عني.ه الدراسة رت لي إتمام هذأحمدك ربي وأشكرك على أن يس  

 ،العلمي ة حياتي في هللا بعد نديوس وملهميي أستاذ إلى امتناني وعظيم شكري  بخالص أتقدم
 على يمتشرفت بتعل   الغزير، العلم صاحب األفق، واسع ،جواد راغب الدلو /الستاذ الدكتورمشرفي الفاضل 

 الفضله الذي لبخبرته،  علي   والفيض ،الكثيرة تساؤالتي عن اإلجابة من خاللها يكل لم أعوام ةثالث مدة يديه
 فله مني ،اا وفكرة إلى أن صار رسالة وبحثً مذ كان الموضوع عنوانً  ،الدراسة على هذه -تعالىهللا  بعد-

 الشكر كله والتقدير والعرفان.
الدكتور/ طلعت عبد وال يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة أعضاء لجنة المناقشة، 

لرسالة بتوجيهاتهم ، لما تفضال به من إثراء هذه االحميد عيسى، والدكتور/ نبيل حسن الطهراوي 
 وتوصياتهم التي أفادت موضوع الدراسة.

 قاوالعر  واألردن والضفة غزةللسادة محكمي استمارة تحليل المضمون من  بالشكر أتقدم كما
  .الدراسة ءاإثر  في ساهمت سديدة، مالحظات من أبدوه ما على ،ومصر ولبنان
 وأخص  قسم الصحافة بالجامعة اإلسالمية، ه بالشكر الجزيل إلى جميع أساتذتي الفضالء في وأتوج  

 وافي، أمين. د و نقيرة، أبو أيمن. د و حشيش، أبو حسن. د و ود. أحمد الترك، عيسى، طلعت .د: منهم
مدادي بما احتجت إليه من كتب من مكتباتهم العامرةلم يألوا جهدً  الذين  يرفع أن هللا ، سائالا في توجيهي وا 

 .لقدير ذلك على إنه واآلخرة، الدنيا في درجاتهم
 وكل الشامخ، العلمي الصرح هذا اإلسالمية، للجامعة والتقدير الشكر بخالص أتقدم أن أنسى وال

ني من  أن أنسى العبد نصار من لبنان، كما  ستاذاألستاذ محمد عثمان، واأل: منهم وأخص بالمساعدة، أمد 
، على مساندتهم ودعمهم المتواصل، والشكر APA imagesإلى كافة العاملين في وكالة  بالشكر أتقدم

له عكاشة، جهاد ألستاذل اموصول أيًض   إتمام في لي انً عو  كان من وكل اإلحصائية، المعالجةراء بإج لتفض 
 .الحالي بشكلها سةراالد هذه

 الباحث

 نعمان عمر إشتيوي

                                                           

 .78( النحل: 1)
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 ــــةمدّ ـقـم

ل الصحف إلى اآللية الكاملة في عملية تحو  شهدت تسعينيات القرن الماضي المزيد من 
بدًءا من توصيل المواد  ،اإلنتاج من خالل إدخال التكنولوجيا الحديثة في معظم مراحل اإلنتاج

إلى مقار الصحيفة، وفي عمليات تحرير النصوص وعملية اإلخراج الكامل، وتجهيز  الصحفي ة
وصاح ب ذلك التطور التكنولوجي تطور في  على شاشات الحاسبات اإللكترونية، الصفحات

ة ة ووظيفي  ة جمالي  مفهوم اإلخراج الصحفي ووظيفته، ولم يعد مجرد "شكل" فني، بل أصبح عملي  
" القراءة"يسر  االنقرائية التيبوغرافية وارتباطها بمفهومي   أهم ها ،ترتبط بالعديد من الوظائف

 .(1)تباطها بالصور والرسومة وار ، واالنقرائية الجرافيكي  القراءةووضوح 

اء من ناحية، واإلخراج هو الفن المسؤول عن الشكل، وصياغته في قالب مناسب للقر  
في  الم خرجوللمحتوى من ناحية أخرى، ولإلمكانات الفنية والمادية والبشرية من ناحية ثالثة، و 

شكل المطبوعة، ابتداء من اختيار  سبيل تحقيق ذلك كله، يتدخل في كل صغيرة وكبيرة تخص  
القطع والورق المناسبين، مروًرا بتحديد التصميم األساسي والتصميمات الدورية لألعداد 
المتتابعة، وانتهاء بالطباعة، وفي ثنايا هذه األعمال الرئيسة يختار حجم الحروف وشكلها 

 .(2) المناسبين، ومساحة الصورة وقطعها، واللون المطلوب استخدامه

الصفحة األولى بمثابة واجهة الجريدة من خالل ما تعكسه من جوانب متميزة  وتعد  
تعكس شخصيتها الخاصة، المرتبطة بسياستها التحريرية التي تؤثر في عمليات اإلنتاج، ابتداء 
من تحديد الشكل األساسي للصفحات، والعناصر الطباعية المستخدمة في بناء الوحدات، 

تخدام هذه الوحدات في وضع التصميم األساسي للصفحات، كما تنطلق إضافة إلى طريقة اس
إلى جريدتهم، والمعبر الذي يمر من  القر اءأهمية الصفحة األولى كونها الباب الذي ينفذ منه 

 .(3) لالطالع على محتويات الجريدة كافة القر اءخالله 

من التطورات في  وشهد إخراج الصفحة األولى في الصحف اليومية المعاصرة العديد
د التي أجريت في هذا المجال، وق العلمي ةمجال اإلخراج الصحفي، مستفيًدا من نتائج الدراسات 

تبلورت هذه التطورات في اتجاهات حديثة في مجال إعداد أشكال وتصاميم للصفحات ال سيما 
 الصفحة األولى.

                                                           

 .(9، 8( البطل، اإلخراج الصحفي: فن وعلم )ص 1)
 (.11اللبان، اإلخراج الصحفي )ص( 2)
 (.102، فنون إخراج الجريدة )صشفيق (3)
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 في شكل صفحاتها األولى دون  تتشابهفإنها  ،اليومية الفلسطيني ةق بالصحف وفيما يتعل  
ز لصحيفة على أخرى، مما ال يتماشى مع أحد أبرز أهداف اإلخراج أن يكون هناك تمي  

زة لكل صحيفة عن األخرى، وذلك من خالل الصحفي والمتمثل بإعطاء هوية وشخصية ممي  
، ن األعمدةد بموقع الالفتة والعناصر المحيطة بها، أو من خالل تقسيم الصفحة إلى عدد مالتفر  

أكثر أو أقل من تلك المتبعة في الصحف األخرى، أو من خالل اختالف الهيكل األساسي 
إن هذه  :ة، يمكن القوللصحيفة عن األخرى، وفيما يتعلق باالتجاهات والمذاهب اإلخراجي  

ت الصحف ال تعتمد على أي منها، بل إنها تخلط بينها، كما أنها ال تلجأ إلى استخدام االتجاها
 الحديثة في إخراج الصفحة األولى إال بشكل نسبي وقليل.

خالل السنوات العشر األخيرة  في  اللبناني ةرت الصحف اليومية تطو   ،وفي مقابل ذلك
إخراج الصفحة األولى من خالل توظيفها لبعض االتجاهات الحديثة في التعامل مع العناصر 

أغلفة  استفادت من فكرة اللبناني ةصحيفة األخبار كافة، فنجد مثاًل أن  التيبوغرافية والجرافيكية
المجالت في إبراز أهم الوحدات المنشورة في أعدادها اليومية، وأصبحت تعتمد على استخدام 

اتجاًها جديًدا غي ر من الصورة النمطية لشكل  صورة الغالف للصفحة األولى؛ وهو ما يعد  
نه يعتمد على توظيف الصورة واستخدام وجد تفضياًل لدى الجمهور، ألأاألولى، و الصفحة 

المساحات البيضاء وأنواع وأحجام خاصة من الحروف المستخدمة في كتابة العناوين والمتن، أو 
من خالل االعتماد على مذهب اإلخراج األفقي في إخراج المواد والموضوعات التحريرية 

 الطويلة واستخدام البناء العمودي للوحدات التحريرية القصيرة.

اليومية  الفلسطيني ةوتعنى هذه الدراسة بمقارنة إخراج الصفحة األولى في الصحف 
يفها مدى توظة التي تستخدمها، و ، للتعرف على أساليب إخراجها وأهم المذاهب اإلخراجي  اللبناني ةب

ط عوامل الجذب والتشويق من خالل العناوين والصور واأللوان وأنواع الخطو لألساليب الحديثة، و 
وغيرها، وذلك للوقوف على جوانب الضعف ومعالجتها، ومن ثم   يةوعناصر التصميم األساس

 اليومية. الفلسطيني ةالنهوض بمستوى إخراج الصفحات األولى في الصحف 
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 .للدراسة العاماإلطار 
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 الفصل الول:
 للدراسة العاماإلطار 

 :وهي ،للدراسة المنهجية اإلجراءات الفصل هذا يتناول

 
o  السابقة الدراسات أهم: أو اًل. 
o المشكلة على االستدالل: ثانًيا. 
o الدراسة مشكلة: ثالًثا. 
o الدراسة ةأهمي   :رابًعا. 
o الدراسة أهداف :خامًسا. 
o الدراسة تساؤالت: سادًسا. 
o للدراسة اإلطار النظري : سابًعا. 
o  ًوأداتها الدراسة ومنهجها نوع: اثامن. 
o  ًالدراسة وعينتها مجتمع: اتاسع. 
o  ًوحدات التحليل وأسلوب القياس: اعاشر. 
o والثبات الصدق حادي عشر: إجراءات. 
o اإلحصائية المستخدمة األساليب: ثاني عشر. 
o لدراسةل األساسية المفاهيم: عشر ثالث. 
o الدراسة تقسيم: عشر رابع. 
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 أهم الدراسات السابقة:أوًل: 
الدراسات العربية واألجنبية ذات العالقة بموضوع من خالل االطالع على مجموعة من 

 :تياآل اسات، وتم تقسيمها على النحوالصحفي، وقع اختيار الباحث على عدد من الدر  خراجاإل

 :إخراج الصحفالول: دراسات تناولت  المحور

 :(1) (م2017دراسة عفانة ) -1

لى عالقة عناصر التصميم األساس بانقرائية الصحف إ التعر فت هذه الدراسة إلى هدف
مدى عناصر في زيادة االنقرائية و اليومية من وجهة نظر خبراء اإلعالم، ودور تلك ال الفلسطيني ة

 لتزام هذه الصحف باستخدامها من عدمه، وأهم العناصر التي تزيد من انقرائيتها.ا

الدراسات  واستخدمت الباحثة منهجي  وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، 
المسحية والعالقات المتبادلة، وفي إطارهما اعتمدت على أساليب مسح جمهور وسائل اإلعالم، 

ن، وأسلوب مسح أساليب الممارسة، والدراسات االرتباطية، وتم جمع بيانات الدراسة بواسطة أداتي  
ة من عمدي   عي نةصحيفة االستقصاء على وتم توزيع  االستقصاء، والمقابلة المقننة، هما صحيفة

كبرى، النظامية ال الفلسطيني ةخبراء اإلعالم األكاديميين متمثلين بأساتذة اإلعالم في الجامعات 
 :أهم ها، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ين( مبحوث105حيث بلغ عدد المبحوثين )

 راء اإلعالم لما يتميز منيعد قطع التابلويد "النصفي" أكثر انقرائية من وجهة نظر خب -أ
 م به.ح والتحك  سهولة الحمل والتصف  

ضرورة زيادة عدد الصفحات وبالتالي تزيد كمية األخبار والموضوعات التي تهم   -ب
 القارئ.

انقرائية من وجهة نظر خبراء  فهو أكثرتحسين نوع الورق، واستخدام الورق األبيض  -ج
 أدق التفاصيل، وا عطاء إنارة للصفحة.لى إظهار القدرة عزه بلتمي   انظرً  اإلعالم،

 :(2) (7201) أبو زايدةدراسة  -2

 فية وعالقات العمل تأثير الضغوط المهني   لىإ التعر ف إلى الدراسة هذه هدفت
خراجها في الصحف  لى إ التعر فاليومية، وكذلك  الفلسطيني ةالصحفيين عند تحرير العناوين وا 

مدى تأثير العوامل التي تتصل بطبيعة الرسالة وعوامل الجمهور على قرارات الصحفيين عند 

                                                           

 ( عفانة، عالقة عنصر التصميم األساس بانقرائية الصحف الفلسطيني ة اليومية من وجهة نظر خبراء اإلعالم.1)

خراجها في الصحف الفلسطيني ة اليومية، دراسة ميدانية.2)  ( أبو زايدة، العوامل المؤثرة في تحرير العناوين وا 
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خراجها، إضافة إلى تحرير العنا لى مدى تأثير الضغوط المهنية التي تواجههم إ التعر فوين وا 
 أثناء ذلك. 

 وفي المسحية، الدراسات منهج واستخدمت وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية،
 أسلوب خالله ومن ،المتبادلة دراسة العالقات ومنهج الممارسة، أساليب مسح أسلوب إطاره

 عي نة واختار .البوابة حارس نظرية على دراسته في الباحث واعتمد االرتباطية، الدراسات
مجتمع الدراسة المتمثل في الصحفيين  صحفًيا( من 121) بواقع المحررين من بسيطة عشوائية

الحصر  ين فقد كانت بأسلوبالم خرج عي نةأما  اليومية، الفلسطيني ةالعاملين في الصحف 
 الفترة في وانحصرت الدراسة الميدانية الدراسة، صحف مخرًجا من 29 الشامل، وقد بلغ عددهم
 :أهم هالت إلى عدة نتائج (، وتوص  5/4/2017( وحتى )25/3/2017الزمنية الممتدة من )

جميع مجاالت تكنولوجيا االتصال له تأثير إيجابي في إخراج العناوين استخدام الصحفيين  -أ
 %(. 93.9اليومية، بوزن نسبي بلغ ) الفلسطيني ةفي الصحف 

تؤثر مجاالت الضغوط المهنية وعالقات العمل كافة، بشكل إيجابي في إخراج العناوين في  -ب
 %(. 69.5اليومية، بوزن نسبي ) ةالفلسطيني  الصحف 

كافة، بشكل إيجابي في  اإلعالمي ةتؤثر مجاالت العوامل التي تتصل بطبيعة الرسالة  -ج
 %(. 86.2اليومية، حيث بلغ الوزن النسبي لها ) الفلسطيني ةإخراج العناوين في الصحف 

 :(1) (2016دراسة المجدوب ) -3

التيبوغرافية وبيان خصائصها ودورها في عملية تهدف الدراسة إلى تحديد العناصر 
، من خالل الصحفي ةا في بناء صفحات المطبوعات اإلخراج الصحفي وكيفية االستفادة منها فني  

 استعراض آراء بعض المتخصصين ودراساتهم في هذا المجال.

ى ة التي يعتمد فيها الباحث علوتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات النظرية المكتبي  
صة في جمع المعلومات لدراسة المشكلة البحثية لغرض المصادر والمراجع والدراسات المتخص  

 :أهم هاها، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ، وبالتالي الوصول إلى نتائجفهمها وتفسيرها

الصفحة الواحدة ا في إحداث التوازن في تؤدي العناصر التيبوغرافية دوًرا أساسي   -أ
 .الصحفي ةالمطبوعة ى في والصفحات األخر 

الحرف المطبعي من أهم العناصر التيبوغرافية في اإلخراج الصحفي، ومن دونه  يعد    -ب
 تتالشى بقية العناصر وتتوقف جميع وسائل اإلعالم المكتوبة عن اإلصدار.

                                                           

 التيبوغرافية ودورها في اإلخراج الصحفي. ( المجدوب، العناصر1)
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تنحصر أهمية العناصر التيبوغرافية المساعدة في الفواصل والجداول واإلطارات،  -ج
للتمييز بين المواد التحريرية المختلفة على الصفحة، بهدف توضيحها وتسهيل عملية 

 .القراءة

 :(1)(2016دراسة محمد ) -4

تهدف الدراسة إلى الكشف عن تأثير القطوع الحديثة في الصحف المصرية واألجنبية 
لى الممارسات اإلخراجية إ التعر فالصحف بكافة عناصرها، و  تصميمعلى إخراج وأسلوب 

خراجها للعناصر التيبوغرافية، ومدى تأثير القطوع الحديثة في إخ راجها المختلفة المتبعة فيها، وا 
 وتصميمها.

مي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، واعتمدت على منهج المسح اإلعالمي، وفي وتنت
قت نة، وطبإطاره أسلوب تحليل المضمون، وأداة تحليل الشكل بشقها الكيفي، والمقابلة غير المقن  

 -يو إس إيه توداي األمريكية -الدراسة على ست صحف هي: )وشوشة الفنية المصرية
اختيرت و  ،الجارديان األسبوعية( -الريببليكا اإليطالية -اللوموند الفرنسية -الجارديان البريطانية

م وحتى نهايته، وتوصلت الدراسة إلى عدة 2012الزمنية لمدة عام كامل من بداية عام  العي نة
 :أهم هانتائج 

 () والقطع شديد االستطالة () قلة عدد األعمدة بالصفحة في صحف القطع البرليني -أ
 عن عدد األعمدة في صحف القطع العادي. () وقطع الميكرو

 -اللوموند -قطع البرليني )الجارديان اليوميةضغط اتساع الالفتة في صحف ال  -ب
الدراسة، وذلك  عي نةيو إس إيه توداي(  -الريببليكا( والقطع شديد االستطالة )وشوشة

 الستغالل المساحة المجاورة لها.

                                                           

( محمد، القطع الجديد في الصحف المصرية واألجنبية وتأثيره على اإلخراج وأساليب التصميم.. دراسة 1)
 تحليلية مقارنة.

( )31.5 وهو قطع وسط بين القطعين العادي "االستاندرد" والنصفي "التابلويد"، وتكون أبعاده في المتوسط 
نقاًل عن: محمد، القطع الجديد في  سنتيمتر، وقد سمي بهذا االسم نسبة إلى مدينة برلين. 47 ×سنتيمتر

 الصحف المصرية واألجنبية وتأثيره على اإلخراج وأساليب التصميم.
() الصحف بين األخيرة الفترة في لشيوعه نظًرا االستطالة األمريكي شديد القطع البعض ويطلق عليه 

 على اإلبقاء مع سنتيمترات بضعة الصفحة "االستاندرد" بمقدار عرض اتجهت إلى تقليل والتي األمريكية،
 كما هو. نقاًل عن: المراجع السابق نفسه. الصحيفة طول

() ورقة وهو "حجم A4في ألمانيا لما يتميز به من سهولة وشعبية بين القر اء في  " وانتشر هذا القطع
 من سويسرا. نقاًل عن: المراجع السابق نفسه.ألمانيا، وكذلك أستراليا ومناطق 
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ن مقطع البرليني والقطع شديد االستطالة على العنوان الممتد بداًل زيادة اعتماد صحف ال -ج
العنوان العريض الذي يستهلك عرض الصفحة بالكامل، بينما دفع قطع الميكرو جريدة 
الجارديان األسبوعية إلى االعتماد بشكل أساسي على العنوان العريض، الذي يمثل 

 اتساًعا عادًيا لصحيفة تقترب من قطع المجلة.

 :(1)(2015راسة ياسين )د -5

لى استخدامات تكنولوجيا االتصال الحديثة في تطوير شكل إ التعر فتهدف الدراسة إلى 
اليومية، وذلك من خالل رصد أهم األدوات التكنولوجية  الفلسطيني ةومضمون الصحف 

المستخدمة من قبل القائمين باالتصال في الصحف، والوقوف على مجاالت االستفادة من 
سلبيات وصعوبات استخدامها، ورؤية القائمين  التعر ف إلىتكنولوجيا االتصال الحديثة و 

 باالتصال لسبل تعزيز استخدامها.
الدراسة إلى البحوث الوصفية، وفي إطارها تم استخدام منهج الدراسات وتنتمي هذه 

ه ة، وفي إطاره أسلوب مسح وسائل اإلعالم، ومنهج دراسة العالقات المتبادلة، وفي إطار المسحي  
ار تم أسلوب الدراسات السببية المقارنة، واعتمد الباحث صحيفة االستقصاء كأداة للدراسة، واخت

ث و"فلسطين" معتمًدا على أسلوب المسح الشامل للقائمين باالتصال فيهما، حي"األيام"  صحيفتي  
ة نتائج105بلغ عددهم ) لت الدراسة إلى عد   :أهم ها ،( مفردات، وتوص 

% من المبحوثين وجود تأثير كبير لتكنولوجيا االتصال الحديثة على مجال 80يؤيد  -أ
 %.70سبة تنوع الخطوط، وكذلك على مجال استحداث خطوط خاصة بن

 رين والمشرفين الفنيين المبحوثين بنسبةين والمصو  الم خرجتكنولوجيا االتصال ساعدت   -ب
 % رأوا ذلك إلى حد ما.30% في بلورة رؤى إخراجية حديثة، بينهم 100

ين يؤيدون وجود تأثير كبير لتكنولوجيا االتصال الحديثة في الم خرج% من 90إن   -ج
% منهم يؤيدون وجود تأثير كبير في مجال 80تشكيل وتصميم صفحات الجريدة، و

 استيراد النصوص والصور والرسوم ومعالجتها.

 :(2)(2015دراسة سليمان ) -6

لى مسألتين: األولى تتعلق برصد االتجاهات الحديثة في إ التعر فتهدف الدراسة إلى 
ة، وتحديد أي االتجاهات التي يتم استخدامها في بالصحف األجنبي   الصحفي ةإخراج الصورة 

                                                           

( ياسين، استخدامات تكنولوجيا االتصال في تطوير شكل ومضمون الصحف الفلسطيني ة اليومية.. دراسة 1)
 ميدانية.

 ( سليمان، االتجاهات الحديثة في إخراج الصورة الصحفي ة على الصحف المصرية واألجنبية.2)
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 الصحفي ةة للصورة الصحف المصرية، والثانية تتعلق بالمقارنة بين االتجاهات اإلخراجي  
 المستخدمة في الصحف القومية المصرية ونظيرتها الصحف المصرية الخاصة.

من خالل  وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، مستخدمة منهج الدراسات المسحية
أسلوب تحليل المضمون، واستخدمت الدراسة استمارة تحليل المضمون، لتحليل الشكل الفني 

المنشورة في  الصحفي ة، واعتمدت على أسلوب الحصر الشامل لجميع الصور الصحفي ةللصورة 
ل مجتمع الدراسة بالصحف المصرية اليومية، الدراسة خالل المدة المحددة لها، وتمث   صحيفتي  

 عي نةممثلة للصحف المصرية القومية، وصحيفة "الوطن" ك عي نةصحيفتا "األخبار" ك العي نةو 
م، 20/1/2015إلى  20/12/2014ممثلة للصحف المصرية اليومية الخاصة، خالل الفترة من 

 ،لت الدراسة إلى عدة نتائج( عدًدا لكل صحيفة تم اختيارها بطريقة عشوائية، وتوص  16بواقع )
 :أهم ها

اعدت األحداث السياسية الداخلية والخارجية السائدة في ظهور بعض االتجاهات س -أ
 خاصة على صحيفة "األخبار". الصحفي ةالحديثة في إخراج الصورة 

% 56.31ركزت صحيفة األخبار على نشر الصور الشخصية، حيث بلغت نسبتها   -ب
من بين أنواع الصور من حيث المضمون، تلتها في المرتبة الثانية الصور اإلخبارية 

%، في حين جاءت الصور اإلخبارية في المرتبة األولى في صحيفة 41.81بنسبة 
 .45.84الصور الشخصية بنسبة %، تلتها في المرتبة الثانية 46.30الوطن بنسبة 

اتجاه صحيفة األخبار نحو االهتمام بالصورة الصغيرة أكثر من بقية األحجام، حيث  -ج
 %.52.10%، وفي صحيفة الوطن بنسبة 66.14بلغت نسبتها 

 :(1)(2015دراسة الشملول ) -7

تهدف الدراسة إلى الكشف عن العوامل المؤثرة في إعادة تصميم الصحف المصرية 
، 2012و 2011والحزبية والخاصة بعد قيامها بإعادة تصميم صفحاتها ما بين عامي القومية 

هذا بعند القيام  عي نةوتحديد كيف يؤثر رئيس التحرير في قرار إعادة التصميم والقيام بإجراءات م
 ا أم ال؟ا وجذري  التغيير، ورصد درجة التغيير الذي تم، وهل كان محوري  

إلى البحوث الوصفية، مستخدمة منهج المسح اإلعالمي من خالل وتنتمي الدراسة 
، باستخدام استمارة تحليل اإلعالمي ةأسلوب تحليل المضمون، وأسلوب مسح أساليب الممارسة 

                                                           

في إعادة تصميم الصحف المصرية القومية والحزبية والخاصة.. دراسة تحليلية  ( الشملول، العوامل المؤثرة1)
 ميدانية مقارنة.
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صحيفة األخبار )قومية(  ة علىوقد طب قت الدراسة التحليلي  نة، المضمون، والمقابلة المقن  
وقامت الباحثة بتحليل على مدار  ي اليوم )خاصة(،وصحيفة الوفد )حزبية( وصحيفة المصر 

شهر قبل قيام الصحف بإعادة تصميم صفحاتها، ثم لمدة شهر آخر بعد إعادة التصميم، وكانت 
 24/1/2011، ثم الفترة من 23/1/2011حتى  23/12/2010الفترة الزمنية لألخبار من 

بيق على األعداد الصادرة من ، أما صحيفة "الوفد" فقامت الباحثة بالتط23/2/2011وحتى 
وحتى  27/11/2012 في ، ثم األعداد الصادرة26/11/2012وحتى 27/10/2012
، ثم 14/9/2012وحتى  16/8/2012لت الفترة من ، و"المصري اليوم" تمث  26/12/2012

ين الم خرججريت الدراسة الميدانية على ، فيما أ  14/10/2012حتى  15/9/2012الفترة من 
الصحفيين العاملين في سكرتارية التحرير الفنية في الصحف المبحوثة، ورؤساء تحرير هذه 

ة نتائج  لت الدراسة إلى عد   :أهم هاالصحف، وتوص 

اهتمت األخبار بتسهيل التصفح عبر الصفحات المختلفة من خالل اهتمامها الواضح  -أ
 باإلشارات والفهارس عند قيامها بإعادة التصميم.

ح صفحاتها من خالل زيادة مساحات البياض المستخدمة وحسن "الوفد" تصف  لت سه    -ب
توزيع المواد عبر الصفحة، وزيادة عدد الصور المستقلة، في حين لم يحدث أي تغيير 
في أشكال حروف العناوين المستخدمة عن إعادة التصميم، ولم تشهد صفحات "الوفد" 

 اجي المستخدم من حيث االتجاه المعتدل.تغييًرا ملحوًظا فيما يتعلق باالتجاه اإلخر 

اتجهت المصري اليوم نحو مزيد من قيادة عين القارئ بسهولة عبر الصفحة، وتسهيل  -ج
 ع في استخدام البياض للفصل بين المواد وتقليل االعتمادتحركه عبرها، من خالل التوس  

 ألخرى.قية العناوين اًزا عن بعلى الفواصل التقليدية، وا عطاء العناوين الرئيسة شكاًل ممي  

 :(1)(2014دراسة الربيعي ) -8

في الجرائد العراقية  الصحفي ةلى مدى توظيف الصورة إ التعر فتهدف الدراسة إلى 
اليومية وأي األنواع األكثر توظيًفا، وتحديد أي األشكال الفنية )األسلوب اإلخراجي( أكثر 

 على صفحتها األولى. الصحفي ةتوظيًفا، ودرجة اهتمامها بنشر الصورة 

ة، مستخدمة منهج الدراسات المسحية من خالل وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفي  
أسلوب تحليل المضمون، واستخدمت الدراسة استمارة تحليل المضمون، لتحليل الشكل الفني 

                                                           

( الربيعي، األساليب اإلخراجية للصورة الصحفي ة في الجرائد اليومية العراقية.. دراسة وصفية تحليلية للجرائد 1)
 اليومية، الصباح والزمان والبيان إنموذج.
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صحيفتا الصباح  العي نةة، و ل مجتمع الدراسة بالصحف العراقية اليومي  ، وتمث  الصحفي ةللصورة 
لت الدراسة إلى عدة نتائج م، وتوص  31/12/2012إلى  1/12/2012والزمان خالل الفترة من 

 :أهم ها

الفوتوغرافية، كونها رسالة اتصالية تخلق عملية  الصحفي ةاالهتمام بتوظيف الصورة  -أ
تواصل بصري، واستخدام الصورة الخبرية واإلعالنية أكثر من األنواع األخرى كون 

 ولى محور ارتكاز الصفحة األولى.األ

(، في %71.6على عمودين بنسبة ) الصحفي ةتميل صحيفة الصباح إلى نشر الصورة   -ب
 (.70.3حين تميل صحيفة الزمان إلى نشر الصورة على أكثر من أربعة أعمدة بنسبة )

( عدًدا، 27( صورة صحفية في صحفتها األولى خالل )90فت صحيفة الصباح )وظ   -ج
 (.47( صورة، وصحيفة البيان )63فت صحيفة الزمان )ظ  في حين و 

 

 :(1)(2013دراسة الرواش )  -9

، الصحف االقتصادية إخراج فيلى دور القائم باالتصال إ التعر فلى إ الدراسةتهدف 
يجب  التيوالمهارات  ،للحصول على المعلومات االقتصادية عليهااعتماد القارئ ومعرفة مدى 

لى المضمون إ التعر فو والمهني،  األكاديمي ومستواه فيها، باالتصالن يتمتع بها القائم أ
 .إخراجها في وتأثيره االقتصادي

وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، مستخدمة منهج المسح اإلعالمي، وفي إطاره 
، وأسلوب مسح جمهور وسائل اإلعالم، وأسلوب تحليل اإلعالمي ةأسلوب مسح أساليب الممارسة 

( 143عمدية من قراء الصحف االقتصادية في مصر وقوامها ) عي نةالمضمون، واختيرت 
م أداة صحيفة االستقصاء لقياس درجة اعتمادهم على هذه الصحف في امفردة، وتم استخد

( مفردة من القائم 76) الحصول على المعلومات، كما تم تطبيق صحيفة استقصاء أخرى على
( 600باالتصال لقياس دورهم في إخراج الصحف، في حين كانت الدراسة التحليلية على )

ا من جريدة العالم ( موضوًعا صحفي  1185، و)ةموضوع صحفي من مجلة األهرام االقتصادي
ة لت الدراسة إلى عد، وتوص  31/12/2012وحتى  1/1/2012خالل عام كامل من  عي نةاليوم، 
 :أهم هانتائج 

                                                           

ــــى المضــــمون والقــــائم باالتصــــال ( اإلرواش، إخــــراج 1) الصــــحف االقتصــــادية فــــي مصــــر.. دراســــة تطبيقيــــة عل
 والمتلقي.
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عدم وضوح السياسة اإلخراجية، من أهم المعوقات التي تواجه المبحوثين أثناء  يعد   -أ
 إخراج الصحيفة، ثم تدخل رئيس التحرير.

كلما زاد مستوى ثقة المبحوثين بالمعلومات الموجودة في الصحف االقتصادية تزداد   -ب
 درجة االعتماد عليها كمصدر للمعلومات عن القضايا االقتصادية في مصر.

األهرام  صحيفتي  ب الصحفي ةيوجد استخدام لأللوان في الرسوم التابعة للموضوعات   -ج
 الصحفي ة% من إجمالي عدد الموضوعات 3.92االقتصادي والعالم اليوم، بنسبة بلغت 

 ة خالل فترة الدراسة.التي تناولتها الصحف االقتصادي  
 :(1)(2010دراسة معبد، وآخرون ) -10

لى عالقة إخراج الصحف الجامعية بالقدرات اإلبداعية لدى إ التعر فتهدف الدراسة إلى 
ين للصحف الم خرجين، ودراسة الفروق بين الطالب الم خرجالقائمين باالتصال من الطالب 

 ين لها من جانب الطالقة واألصالة والمرونة.الم خرجالجامعية وغير 

وفي  ،إلعالميوتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت منهج المسح ا
 عي نة، وأداة صحيفة االستقصاء، وأجريت الدراسة على اإلعالمي ةإطاره مسح أساليب الممارسة 

طالب مفردة من ال 50ة من طالب الفرقة الثالثة والرابعة بجامعتي القاهرة والمنوفية بواقع عددي  
الدراسة،  عي نة الذكور واإلناث الممارسين وغير الممارسين لعملية اإلخراج الصحفي للصحف

ة نتائج  لت الدراسة إلى عد   :أهم هاوتوص 

أهميتها دون إغفال الناحية الجمالية  الصحفي ةجاء في الترتيب األول إعطاء المادة  -أ
بكافة أشكالها وأحجامها  الصحفي ة%، وفي الترتيب الثاني استخدام الصور 35بنسبة 

%، وفي الترتيب الثالث استخدام وسائل تكنولوجيا جديدة في 29إلبهار القارئ بنسبة 
%، وفي الترتيب الرابع االتجاهات الحديثة نحو اإلخراج الحر 27اإلخراج بنسبة 

ع العناوين بنسبة %، والترتيب األخير تنو  11المعتمد على عدم وجود فواصل بنسبة 
5.% 

 %، وكعملية مزاجية في38اإلخراجية عملية إبداعية بنسبة  العملي ةى المبحوثون أن ير   -ب
%، وجاءت 15%، وكعملية ممارسة في الترتيب الثالث بنسبة 23الترتيب الثاني بنسبة 

 %.7كدراسة في الترتيب الرابع بنسبة 

                                                           

 ( معبد، وآخرون، إخراج الصحف الجامعية وعالقتها بالقدرات اإلبداعية لدى القائم باالتصال. 1)
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مجال  في إخراج الصحيفة الجامعية لمعرفة نواٍح جديدة في الم خرجيشارك الطالب  -ج
%، ولتعديل أخطاء إخراجية موجودة لدى القائم باالتصال بنسبة 33اإلخراج بنسبة 

%، ثم زيادة 30أساتذة جدد وممارسين في أعمال اإلخراج بنسبة  التعر ف إلى%، ثم 32
 %.13ص بنسبة المعلومات حول التخص  

 :(1)(2010دراسة يعقوب ) -11

طباعة الصحف  فيمظاهر وأسباب التطور  لىإ التعر فتهدف هذه الدراسة إلى 
، ر إخراج عناوين الصفحة األولى من حيث الشكل والوظيفةتطو   فيالمصرية اليومية وأثرها 

 طباعة الصحف على القيم الجمالية والوظيفية لعناوين الصفحة في التقنيتأثير التطور ومعرفة 
لك ذوعالقة  المتلقيولى على الصفحة األ شكال المختلفة لكتابة عناوينبين األ، والمقارنة األولى

 الجرافيكية.  ساليباأل فيبالتطور 

وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية التطورية، وهي دراسة حالة، واستخدمت 
، اإلعالمي ةمنهج المسح اإلعالمي، وفي إطاره أسلوبا تحليل المضمون ومسح أساليب الممارسة 

 ةعي ن ة علىمون وصحيفة االستقصاء، وقد طب قت الدراسة التحليلي  باستخدام استمارة تحليل المض
، وأجريت الدراسة م2005عام  وحتى م1940عام  خالل الفترة من هرامصحيفة األعشوائية من 

ة  القر اءعشوائية من  عي نةالميدانية على  لت إلى عد  والمتخصصين في جريدة األهرام، وتوص 
 : أهم هانتائج 

أحد العناصر البشرية المعاونة  خالل األربعينيات من القرن الماضي الخطاط لمث   -أ
كتابة خطوط الموضوعات والصفحات  فييعتمد عليه  الم خرجكان و  الصحفي،خرج للم  
يستخدم  اليدوي كان الخط ، و دونهامن و أيقوم بإخراجها بجانب العناوين المجموعة  التي

 .كتابة المانشيت في أساسيبشكل 
ل  -ب % يرون أن  84في صياغة العناوين، و الخطوط الرقميةالمبحوثين % من 66يفض 

% يرون أن  العناوين تمتاز بجودة 26تصميم العناوين واضح في صحف الدراسة، و
 الطباعة.

% من المبحوثين على أن  توزيع العنوان الرئيس والفرعي داخل الصفحة 100وافق  -ج
 ًقا.األولى كان موف  

                                                           

ر القيم الجما( يعقوب، 1) لية تطور إخراج عناوين الصفحة األولى في الصحف المصرية وعالقاتها بتطو 
 .2005إلى عام  1940والوظيفية والتقنية للحرف الطباعي: دراسة حالة على صحيفة األهرام من عام 
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 :(1)(2009حسان ) دراسة -12

تهدف هذه الدراسة إلى المقارنة بين صحيفة األهرام المصرية والديلي تليجراف 
ن البريطانية، في محاولة إللقاء الضوء على إخراج الصحيفة المصرية اليومية لمعرفة موقعها بي
ديدة الصحف األجنبية اليومية في مجال اإلخراج الصحفي لالستفادة من األساليب العالمية الج

 لإلخراج؛ لمحاولة تطبيقها في الصحف العربية لرفع جودة إخراجها.

إلى البحوث الوصفية، مستخدمة منهج المسح من خالل أسلوب وتنتمي هذه الدراسة 
وقد طب قت الدراسة تحليل المضمون، وأسلوب المقارنة، باستخدام استمارة تحليل المضمون، 

هرام المصرية وصحيفة الديلي تليجراف صحيفة األمن ألعداد عشوائية  عي نة التحليلية على
ة نتائج  البريطانية، لت الدراسة إلى عد   :أهم هاوتوص 

يؤدي قطع الجريدة دوًرا أساسًيا في إخراجها، فجريدة األهرام يقل طولها عن الجريدة  -أ
في صحيفة األهرام يلجأ إلى  الم خرجالبريطانية ويزيد عرضها عليها، وهذا يجعل 

 اج األفقي، وعلى الناحية األخرى يجبر االرتفاع الملحوظ لجريدة الديلي تليجرافاإلخر 
 على األسلوب الرأسي. الم خرج

المصرية، حيث ومعظم الصحف  "األهرام"اختالف التبويب بين الصحيفة البريطانية و  -ب
 جماهيري في المقدمة ثم تبدأ الصفحات المتخصصة.توجد الصفحات ذات اهتمام 

ر الفوتوغرافية دوًرا مهًما في اإلخراج، فتوافر العديد من الصور يكفل تلعب الصو  -ج
للمخرج اختيار القطع المناسب؛ ما يمنحه حلواًل واسعة سواء ألسلوب اإلخراج الرأسي 

 أو األفقي.

 :(2)(2008دراسة حجازي ) -13
 الم خرجلى دور تكنولوجيا االتصال الحديثة في تطوير أداء إ التعر فهدفت الدراسة إلى 

 الصحفي ةين من التكنولوجيا داخل المؤسسات الم خرجالصحفي، والعوامل التي تعوق استفادة 
المصرية، كما هدفت الدراسة إلى وضع تصور إلطار متكامل يحقق االستفادة من تكنولوجيا 

 الصحفي. الم خرجاالتصال الحديثة في تطوير أداء 

                                                           

 ( حسان، دراسة مقارنة بين إخراج جريدة األهرام المصرية وجريدة الديلي تليجراف البريطانية.1)
ميدانية على الم خرجين ( حجازي، تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة على أداء الم خرج الصحفي، دراسة 2)

 الصحفيين في المؤسسات الصحفي ة المصرية.
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ستخدمت منهج المسح اإلعالمي وفي الوصفية، واوتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات 
، ، وأداة صحيفة االستقصاء للقيام بالدراسة الميدانيةاإلعالمي ةطاره مسح أساليب الممارسة إ

هي:  ،ا يعملون في ثماني صحف مصرية يومية( مخرًجا صحفي  83وطبقت الدراسة على )
، سائي، روز اليوسف، المساء، األخباراألهرام، الجمهورية، الوفد، المصري اليوم، األهرام الم

ة نتائج لت الدراسة إلى عد   :أهم ها ،وتوص 

ين على أن التكنولوجيا ساعدت في تغيير الشكل اإلخراجي للصحيفة الم خرجاتفق أغلب  -أ
وا أن التكنولوجيا ساعدت في وجود مزيد %68.7(، إال أن نسبة )%98.8بنسبة ) ( عد 

للصحف المصرية، وقدم المبحوثون تقليد الصحف من التشابه في الشكل اإلخراجي 
 (.%47كأحد أهم األسباب في تحقيق هذا التشابه بنسبة ) ،بعضها لبعض

خرج الصحفي واستخدام التكنولوجيا وجود عالقة ارتباطية بين الخبرة األكاديمية للم    -ب
 .الصحفي ةداخل المؤسسات 

م ين نحو استخدام التكنولوجيا واالستخداالم خرجعدم وجود عالقة ارتباطية بين اتجاهات  -ج
 .الصحفي ةالفعلي للتكنولوجيا داخل المؤسسات 

 :(1)(2005دراسة صديق ) -14

تهدف الدراسة إلى بيان التطبيقات الفنية الحديثة المستخدمة في اإلخراج الصحفي 
التحريرية م اهة جديدة في اإلخراج تمزج بين المللصحف السودانية، وتهيئة المجال أمام نظري

الفنية  والوظائف اإلخراجية والربط بين المفاهيم التقليدية والحديثة، والوقوف على مميزات القوالب
اصة ة الحديثة، خة واإلخراجي  التقليدية المعروفة كونها األساس الذي قامت عليه النهضة الطباعي  
 يمكن االستغناء عنها. أن العديد من تلك النظريات اإلخراجية التقليدية ال تزال قائمة وال

المسح والمنهج المقارن  ة، مستخدمة منهجي  إلى البحوث الوصفي  وتنتمي هذه الدراسة 
من خالل أسلوب تحليل المضمون، باستخدام استمارة تحليل المضمون، والمالحظة والمقابلة، 

وأجريت  ة،القطرية وصحيفة الرأي العام السوداني "الشرق " وقد طب قت الدراسة التحليلية على
لت عي نة، ولم يحدد الباحث طريقة اختياره لل2002-2001الدراسة خالل الفترة من عام  ، وتوص 

ة نتائج  :أهم ها ،الدراسة إلى عد 

                                                           

يق، التطبيقات الفنية الحديثة في اإلخراج ودورها في تطوير التحرير الصحفي، دراسة وصفية تحليلية 1) ( صد 
 م.2002 -2001لصحيفتي  الرأي العام السودانية والشرق القطرية، خالل الفترة 
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%، 16بنسبة  "الرأي العام"%، وفي المقابل تستخدمه 36األلوان بنسبة  "الشرق "تستخدم  -أ
 "الرأي العام"% في حين لم تستخدمها 25الرسوم الجرافيكية بنسبة  "الشرق "كما تستخدم 
 بشكل مطلق.

تستخدم صحيفة الشرق الورق المصقول الالمع الذي يطلق عليه اسم "جلوسي" وله أثر   -ب
كبير في وضوح وجمال الطباعة، في حين تستخدم صحيفة الرأي العام ورق الجرائد 

 جراًما. 48وزن 

% في صحيفة الرأي العام، 50العناصر التيبوغرافية بلغت نسبة  عدم التوازن في توزيع -ج
نقص في مصادر فنية المطلوبة لتحقيق التوازن، و وذلك بسبب ضعف المقومات ال

 الصور والرسوم وعدم وجود مساحات كافة لتطبيق أساليب التوازن نفسها.

 :(1)(2004دراسة نجادات ) -15

الصحفي في الصحافة األردنية اليومية  الم خرجلى واقع إ التعر فتهدف الدراسة إلى 
امل واألسبوعية من حيث درجة الحرية التي يتمتع بها، ومدى التفاهم بينه وبين طاقم التحرير الع

 في الصحيفة، وفيما إذا كان يؤخذ برأيه أم ال، ال سيما فيما يتعلق باألمور اإلخراجية.

منهج الدراسات المسحية من خالل  وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، مستخدمة
، باستخدام صحيفة االستقصاء، واستخدمت الدراسة أسلوب اإلعالمي ةمسح أساليب الممارسة 

المسح الشامل لجميع العاملين في مجال اإلخراج الصحفي في جميع الصحف األردنية اليومية 
صحيفة يومية وأسبوعية، ( 21( مخرًجا صحفًيا يعملون في )45واألسبوعية والبالغ عددهم )

ة نتائج لت الدراسة إلى عد   :أهم ها ،وتوص 

( من المبحوثين أنهم مدركون للسياسة التحريرية واإلخراجية في الصحف %90.1يرى ) -أ
ا التي يعملون بها، وأنهم يقومون بعملهم ضمن حدود هذه السياسة بنسبة مرتفعة جد  

 %(. 97.5وصلت إلى )

بأن رؤيتهم تتعارض مع رؤية رئيس التحرير، وأن  العي نة( من أفراد %80.4يرى )  -ب
%( منهم يرون أن تدخل رئيس التحرير في عملهم ال يعد اعتداء على قدراتهم  60.5)

مكاناتهم في العمل.  وا 

%( يعتقدون أن موقع قسم اإلخراج ال بد أن يكون  93غالبية المبحوثين وبنسبة ) -ج
 .ى يكون للمخرج دور فاعل ونشطظيمي، وذلك حتمتقدًما في الهيكل التن

                                                           

 في في الصحافة األردنية ودوره في تحديد هوية الصحيفة.. دراسة مسحية.( نجادات، الم خرج الصح1)
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 :(1)(2003دراسة عيسى ) -16

مكانا الفلسطيني ةلى أهم الصحف الجامعية إ التعر فتهدف الدراسة إلى  ، تها ومشاكلهاوا 
حف الجامعية في لى طرق وأساليب اإلخراج الصحفي المستخدمة في الصإ التعر فإضافة إلى 

 التيبوغرافية الثابتة في هذه الصحف.لى العناصر والوحدات إ التعر ف، و فلسطين

ة من خالل وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، مستخدمة منهج الدراسات المسحي  
، باستخدام صحيفة االستقصاء، وأسلوب تحليل المضمون، اإلعالمي ةمسح أساليب الممارسة 

من الصحف الجامعية  عي نةباستخدام أداة تحليل الشكل، حيث أجريت الدراسة التحليلية على 
 وهما صحيفتا "صوت الجامعة" و"الرواد"، وتم اختيار أسلوب الحصر الشامل لجميع ،الفلسطيني ة
م، وأجريت الدراسة الميدانية بأسلوب 2001مايو  31م وحتى 1996ن منذ إبريل صحيفتي  أعداد ال

بالجامعة الحصر الشامل على طلبة مساق "التدريب العملي" بقسم الصحافة واإلعالم 
صحافة" في قسم -( مبحوًثا، وطلبة مساق "التدريب اإلعالمي19اإلسالمية، وبلغ عددهم )

ة نتائ26اإلعالم التربوي بجامعة األقصى، وبلغ عددهم ) لت الدراسة إلى عد  ج ( مبحوًثا، وتوص 
 :أهم ها

وجود ضعف في ثبات العناصر والوحدات التيبوغرافية الثابتة في الصفحة األولى  -أ
 بالذات الالفتة.و 

قلة استخدام االتجاهات التجديدية في إخراج الصفحة األولى وبالذات العناوين   -ب
 السماوية وتصغير عرض رأس الصفحة وتصميم الصفحة األولى على شكل غالف.

في مقدمة المهارات التي يرى المبحوثون ضرورة توافرها في  الصحفي ةجاءت الموهبة  -ج
، والحس الصحفي ومعرفة القر اءالصحفي تالها الذوق الفني، ومعرفة ميول  الم خرج

 أوزان األخبار، فيما جاءت الثقافة العالية في مرتبة متأخرة.

 المحور الثاني: دراسات تناولت إخراج الصفحة الولى:

 :(2)(2017جندي ) دراسة -17

 في إخراج الصفحة األولى الذي  الحاصل يريلى التغإ التعر فهدفت الدراسة إلى 
، وسعت الدراسة 2013يونيو  30و، 2011يناير  25 شهدته الصحف المصرية خالل ثورتي  

                                                           

( عيسى، إخراج الصحف في الجامعية الفلسطيني ة.. دراسة تحليلية وعلى القائم باالتصال في صحيفتي  1)
 "صوت الجامعة" و"الرواد".

 ( جندي، المحددات اإلخراجية للصفحة األولى في أوقات األزمات.2)
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 للكشف عن الفروق اإلخراجية في تصميم الصفحة األولى في الصحف محل الدراسة، 
وذلك ، وتحديد المحددات اإلخراجية وأساليب توظيف عناصر اإلبراز خالل ثالث فترات مختلفة

 ير في األحداث.يفي إخراج الصفحة األولى لمواكبة التغ تغي ربهدف رصد ال

وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، مستخدمة منهج الدراسات المسحية من 
خالل أسلوب تحليل المضمون، واستخدمت الدراسة استمارة تحليل المضمون، لتحليل شكل 

ات التي طرأت على إخراج الصفحة األولى نتيجة حدوث أحداث سياسية تسببت في تغي ر ال
 عي نةيونيو، وتمثلت  30يناير و 25تغييرات جذرية في المجتمع المصري وخاصة خالل ثورتي 

ن عمدية مكونة م عي نةالدراسة في الصحف المصرية، "األهرام" و"الوفد" و"المصري اليوم"، على 
وحتى  2013مايو  30، والثانية من 2011مارس  25حتى  2011يناير  25فترتين األولى من 

 :أهم ها، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج 2013أغسطس  30

 وتوثيق إلبراز الخبرية وخاصة الصورة استخدام في الثالث الدراسة صحف توسعت -أ
 .األحداث

 بين الكامل الفصل لتحقيق والحديثة القديمة الفصل عناصر على االعتماد  -ب
 الموضوعات إلبراز الملونة األطر على واالعتماد الحاالت، بعض في الموضوعات

 .الرئيسة
 المختلفة، التحليل فترات طوال والوفد، اليوم، المصري  صحيفتي   في الالفتة ثبات عدم -ج

 ويونيو، يناير أزمتي   خالل محدود بشكل األهرام صحيفة في الالفتة وضع تغي ر بينما
 .الكبرى  األزمات في إال تتخذه ال إجراء وهو

 :(1)(2015عبد الرؤوف ) دراسة -18

على الشكل  2011يناير  25المباشرة لثورة  التأثيراتتهدف الدراسة إلى رصد 
، وذلك للكشف عن أوجه التشابه واالختالف في ى "مكرر"ن األولى واألولياإلخراجي للصفحت

توظيف الصحف للعناصر واألساليب اإلخراجية المستخدمة خالل األحداث االستثنائية، ودور 
الصحفي في التعبير عن تلك األحداث من خالل االستخدام الموظف للعناصر  الم خرج

بشخصية رئيس التحرير، ونمط ملكية  ى "مكرر"ن األولى واألولير الصفحتاإلخراجية، ومدى تأث  
 يناير. 25أدت إلى ظهورها بهذا الشكل اإلخراجي بعد ثورة  التيالصحيفة، 

                                                           

، دراسة تطبيقية على 2011يناير  25رؤوف، إخراج الصفحة األولى في الصحف المصرية بعد ثورة عبد ال( 1)
 .عي نة من الصحف اليومية
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 همن خاللو منهج المسح اإلعالمي  تواستخدم ،تنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفيةو 
، الدراسة في صحف "األهرام عي نة، وتمثلت أساليب الممارسة، ومسح أسلوب تحليل المضمون 

، وحتى 2011يناير  25المصري اليوم واألحرار"، في الفترة من و الشروق، و الوفد، و األخبار، و 
العشوائية المنتظمة "األسبوع الصناعي"، مستخدًما  العي نة، باستخدام أسلوب 2012يونيو  28

 وتوصلت الدراسة إلى عدة، االستبيان والمقابلة كأدوات لجمع البياناتو أدوات تحليل الشكل، 
 :أهم هانتائج 

وزيادة اعتماد صحف ، 2011تأثر الشكل اإلخراجي لصحف الدراسة بثورة يناير   -أ
على اإلشارات والفهارس والعناوين اإلشارية، واالعتماد على األسلوب الدراسة 

 اإلشاري في الصفحة األولى.
 .اتجاه الصحف الستخدام أسلوب اإلخراج التركيزي   -ب

 على عناصر الفصل القديمة، واالعتماد على العناوين الملونة. اعتماد الصحف  -ج

 :(1)(2015المالكي ) دراسة -19

في إخراج  السائدة لى الواقع الحالي لألنماط اإلخراجيةإهدفت الدراسة إلى التعر ف 
استخدام صحف لى مدى التعر ف إمن خالل  صفحات األولى في الصحف اليومية السعودية،ال

متوسط عدد القصص اإلخبارية المنشورة على و  ،للقوالب المنتظمة وغير المنتظمة الدراسة
ها اتاستخداملى التعر ف إ، وكذلك أشكال العناوينو أدوات الفصل المستخدمة ، و الصفحة األولى

مساحة كل من الصور والرسومات التوضيحية المنشورة على الصفحة األولى وكذلك و  ،لأللوان
 اإلعالنات.

 ة هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، مستخدمة منهج الدراسات المسحي   وتنتمي
  من خالل أسلوب تحليل المضمون، واستخدمت الدراسة استمارة تحليل الشكل، وتمثل

الباحث  وقد وقع اختيار، الصحف السعودية اليومية الصادرة باللغة العربية فيمجتمع الدراسة 
. وتمثل اإلطار صحيفة الوطن( – صحيفة المدينة – من )صحيفة الجزيرة مكونة عي نة على

سلوب أالباحث  استخدمحيث  م،1/9/2014م إلى 1/3/2014 الفترة منالزمني للدراسة في 
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج  ،تم اختيار يوم من كل أسبوع ، وفي إطارهاألسبوع الصناعي

 :أهم ها

                                                           

 ( المالكي، أنماط اإلخراج الصحفي في الصفحات األولى للصحف السعودية الورقي ة.1)
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 ث، وتبتعد عنة إلى االتجاهين الحديث والمحد  ة اليومي  الورقي  ة الصحف السعودي  تميل  -أ
االتجاه التقليدي في تعاملها مع العناصر التيبوغرافية والجرافيكية على صفحاتها 

 .األولى

ميل الصحف السعودية المدروسة إلى استخدام الكشاف في الصفحة األولى وتشابهها   -ب
 إلى حد ما بأشكال العناوين، ونشر إعالنات على الصفحة األولى بنسب عالية. 

الصحف السعودية إلى اإلخراج الحديث في استخدامها لأللوان بينما تميل إلى  تميل -ج
وغير الثابت في أعمدتها على الصفحة  رتغي  االتجاه المحدث من حيث االتساع الم

  .األولى

 :(1)(2013دراسة عزيز، ورشيد ) -20

تهدف الدراسة إلى معرفة فن إخراج العنوان الصحفي في الصفحة األولى لجريدة 
ومدى االستفادة من تقنيات وبرامج التصميم الحديثة من خالل معرفة أنواع  ،الصباح العراقية

وقواعد كتابة العنوان الصحفي وبرامج التصميم المستخدمة  ،وأشكال وألوان الحروف المستخدمة
 في معالجته.

تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، وقد استخدمت الباحثتان المنهج المسحي وفي 
ن تا أسلوب تحليل المضمون وأداة تحليل الشكل، و إطاره استخدم  الدراسة من الصفحة عي نة تتكو 

م حتى 1/1/2012الزمنية فهي من  العي نةاألولى في جريدة الصباح العراقية اليومية، أما 
( عدًدا خالل مدة 24( عنواًنا ضمن أعداد الجريدة البالغة )322م، تم تحليل )31/1/2012

 :أهم هاراسة إلى عدة نتائج الدراسة، وتوصلت الد

ي د أنواع العناوين المستخدمة في الصفحة األولى كالعنوان الممتد والعنوان العمودتعد   -أ
 والمانشيت، وذلك تبًعا ألهمية األخبار وتحقيق التوازن في الصفحة.

ن في كتابة العناوين وهما: اللون اإلضافي )األحمر( لكتابة االعتماد على لوني    -ب
 واللون األساس )األسود( لكتابة بقية أنواع العناوين.المانشيت، 

د أحجام الحروف المستخدمة في الصفحة األولى لجريدة الصباح تبًعا ألهمية تعد   -ج
 األخبار والمواضيع المنشورة.

 

                                                           

ح العراقيــــة للمــــدة مــــن ( عزيــــز، ورشــــيد، فــــن إخــــراج العنــــوان الصــــحفي فــــي الصــــفحة األولــــى لجريــــدة الصــــبا1)
 (.31/1/2012ولغاية  1/1/2012)
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 :Amaral(2011)(1)، وGruszynski دراسة -21

من "زيرو هورا"، لى إخراج الصفحة األولى في صحيفة التعر ف إالدراسة إلى هدفت هذه 
وحتى  1990في الفترة ما بين  خالل معرفة أساليب التجديد والتحديث التي اعتمدتها الصحيفة

قة ، وعالالتطور التكنولوجيالمتعلقة بات تغي ر ماللى عالقة التطور اإلخراجي بالتعر ف إ، و 2010
راج الصحيفة، العناصر المرئية ومهارات التحرير الصحفي في تحقيق التغيير الجوهري إلخ

 والمتمثلة في زيادة المعلومات والمساحة المتاحة في الصحيفة.

، عبر أسلوب يإلى الدراسات الوصفية، مستخدمة المنهج المسح الدراسةوتنتمي هذه 
 منالفترة  خالل عمدية من صحيفة "زيرو هورا" عي نةتحليل المضمون، وطبقت الدراسة على 

ة نتائج  ،2010وحتى  1990 لت الدراسة إلى عد   : أهم هاوتوص 

، وقد سميت هذه الفترة 1998وحتى  1995زيادة قيمة الصورة واللون وذلك منذ عام  -أ
 بفترة التطابق والتشابه. 

، 2005وحتى  1999ظهور التجانس والتناغم في اإلخراج والتصميم، وذلك من عام  -ب
 وهذه المرحلة أطلق عليها "فترة التناغم". 

، مع 2009% من حجم الصفحة األولى في عام 23.9ير حجم الشعار ليصل إلى تكب  -ج
 إجراء زيادة في حجم العناوين.

 :(2)(2011بالل ) دراسة -22

تهدف الدراسة إلى إبراز أهمية اإلخراج الفني للصفحة األولى كعنصر جذب أو طرد 
، ومقارنته باإلخراج الصحفي 2011شاكله بالصحف الليبية قبل وبعد للقارئ، وتشخيص م

لصحف عربية وعالمية على ضوء معايير مسابقة التصميم السنوية التي تنظمها جمعية 
التصميم الصحفي، وتوضيح موقع عملية اإلخراج الصحفي بين العمليات األخرى داخل 

 الصحفي خرجالم  ومعرفة الحلقات المؤثرة فيها، وتحديد األثر المتبادل بين  الصحفي ةالمؤسسة 
 الم خرجره وتأثيره(، والتعرض للمكون األساس في عملية اإلخراج الصحفي وهو والصحيفة )تأث  

 الصحفي، وما يجب أن تتوافر فيه من اشتراطات ليكون مخرًجا ناجًحا.

تحليل  تنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، مستخدمة منهج المسح، من خالل أسلوبي  
، باستخدام عدة أدوات وهي استمارة تحليل اإلعالمي ةالمضمون ومسح أساليب الممارسة 

                                                           

(1) Gruszynski, And Amaral, The Design of The Covers of Zero Hora Newspaper 

From 1990 to 2010. 
 م.2011بالل، اإلخراج الفني للصفحة األولى بالصحف الليبية قبيل وبعد  (2)
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 12عمدية تكونت من  عي نة ة علىوقد طب قت الدراسة التحليلي   المضمون وصحيفة االستقصاء،
م 2009ترة من عام محلية، وثالث صحف عربية، وثالث أخرى عالمية، خالل الف 6صحفية، 

أما الدراسة الميدانية فشملت الشخصيات ذات العالقة باإلخراج الصحفي،  م،2014وحتى عام 
لت ، العي نةوالشخصيات المؤثرة فيه بشكل مباشر، ولم يحدد الباحث في دراسته عدد أفراد  وتوص 

ة نتائج   :أهم هاالدراسة إلى عد 

 .الصحفي ةا مع مظهر المطبوعة يتناسب طردي   الم خرجالذوق الجمالي لدى  -أ

الصحفي المستمر على الصحف العربية والدولية ومراحل تنفيذها، له  الم خرجطالع ا  -ب
 تأثير في تطوير شكل الصفحة األولى والصفحات األخرى.

لماالصحفي ألعمال جمعية التص الم خرجمتابعة  -ج مه، ميم الصحفي يساهم في تحفيزه وا 
 ولى وباقي الصفحات.ا وينعكس إيجاًبا على مظهر الصفحة األوفي صقله احترافي  

 : Onursoy (2011)(1)دراسة  -23

الصحف التركية بعد عام  إخراجتطور  مظاهرلى إ التعر فإلى تهدف هذه الدراسة 
خراجها، ورصد أهم األساليب الجديدة 1980 ، والعوامل التي أثرت في تصميم تلك الصحف وا 

 المستخدمة في إخراج الصفحة األولى.

 وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت منهج المسح اإلعالمي، وفي 
إطاره استخدمت أسلوب تحليل المضمون، واعتمدت أداة تحليل الشكل لتحليل إخراج الصفحة 

، وصحيفة ميليت Hürriyet)األولى في ثالث صحف تركية، هي: صحيفة هورييت )
(Milliyet( وصحيفة كامهوريت ،)Cumhuriyet وأجريت الدراسة على ،)ة مكونة عمدي   عي نة

، وتوصلت الدراسة إلى 2008وحتى عام  1980مادة، خالل المدة الزمنية من عام  242من 
 :أهم ها ،عدة نتائج

فيما بدأت تقل نسبة األخبار  ،أن هناك تزايًدا للصورة في الصفحة األولى لدى الصحف -أ
 . 1980فيها بعد عام 

، والتنويع في استخدام األلوان ظهر في السنوات 1984لوان بعد عام ظهر استخدام األ  -ب
الثالث األخيرة، ويزيد استخدام األلوان في الصفحات األولى للصحف على مدار 

 سة. ار الزمنية للد العي نةالسنوات وحتى نهاية 

                                                           

(1) Onursoy, Changes in Newspaper Design Formats: Practices of Post 1980 Era in 

Turkey. 
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ظهور استخدام أشكال اإلطارات في الصفحة األولى لصحف الدراسة، حيث كانت نسبة  -ج
%، والشكل 14%، بينما من دون شكل جاءت بنسبة 79.3دام الشكل المستطيل استخ

 %. 6.6المربع بنسبة 

 :(1)(2009شراب ) دراسة -24

تهدف الدراسة إلى الكشف عن عاملين مؤثرين في تصميم الصفحة األولى في الصحف 
 لىإ التعر فخالل فترة البحث، وهما السياسة التحريرية، وشخصية رئيس التحرير، و  الفلسطيني ة

 اليومية الثالث. الفلسطيني ةأساليب إخراج الصفحة األولى من الصحف 

وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، مستخدمة المنهج المسحي ومنهج العالقات 
المتبادلة، واعتمد الباحث أسلوب تحليل المضمون، من خالل أداة لتحليل الشكل، وذلك خالل 

عشوائية دائرية بنائية شهرية  عي نة، وتم اختيار 31/12/2007حتى  1/1/1996الفترة من 
سنة فكانت مجموعة األعداد  12الصناعي(، وبما أن عدد سنوات الدراسة )على طريقة الشهر 

ة نتائج 144لكل صحيفة ) لت إلى عد   :أهم ها( عدًدا، وتوص 

، في حين لم الصحفي ةتستخدم صحف الدراسة العناوين الممتدة مع غالبية المواد  -أ
 تستخدم العنوان العريض إال في حاالت قليلة.

استخدمت صحف الدراسة الصور ذات الحجم المتوسط، ولم تستخدم الصور الكبيرة   -ب
 إال في حاالت نادرة.

 ة.ندرة استخدام الخرائط والرسوم التوضيحية، واستخدام اللون األحمر في األخبار المهم  -ج
 :Coelho (2008)(2)دراسة  -25

 الحقيقي "الواقعي" مع الصفحات األولى القر اءلى تفاعل إ التعر فتهدف هذه الدراسة إلى 
لكل فئة عمرية ومقارنة  القراءةلى نقاط االختالف في مسارات إ التعر فللصحف، وكذلك 

لى إ التعر فتفضيالتهم في قراءة الصحف. واستخدمت الدراسة نظرية "السيميائية االجتماعية" في 
 القراءةلحقيقي لمسار القارئ واتجاهات ، والوضع االقراءةاالختالف بين الوضع المثالي لمسارات 

 لدى كل مجموعة تم تحليل مسارها.
وتنتمي الدراسة إلى البحوث التجريبية، حيث أجريت الدراسة على مجموعتين تجريبيتين، 

د الدراسة عدد أفراد مثلت المجموعة األولى فئة كبار السن، والمجموعة الثانية فئة الشباب، ولم تحد  
                                                           

( شراب، تأثير السياسة التحريرية في إخراج الصفحة األولى في الصحف الفلسطيني ة اليومية، دراسة تحليلية 1)
 .2007-1996الحياة( من الفترة -األيام-لصحف )القدس

(2) Coelho,.Front Page Layout and Reading Paths: the Influence of Age on Newspaper 

Reading.  
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من صحف التابلويد البرتغالية تمثلت باألعداد الصادرة  عي نةقت الدراسة على وطب المجموعتين،
 Jornal de، وهي صحف جورنال نوتيشاس )2004خالل األسبوع األول من شهر ديسمبر 

Notícias 24هوراس ) 24(، وصحيفة Horas لت إلى (، التي يتم طباعتها بحجم التابلويد، وتوص 
ة نتائج   : أهم هاعد 

هم كبار السن ل القر اءالشباب لهم ميول مشاهدة الصور أكثر من قراءة الكلمات، و  القر اء -أ
 وميول أقل نحو الصور الداعمة للمادة. القراءةميول 

الشباب وكبار السن بإخراج الصحيفة، حيث أكد غالبية المبحوثين من  القر اءتأثر   -ب
 والعين. القراءة ة بشكل يراعي مساراتالم خرجالفئتين انجذابهم نحو الصفحات 

األكبر سًنا تجاه الترابط في الصفحة،  القر اءًدا أقل من الشباب تقي   القر اءأظهر  -ج
أكثر مرونة، حيث يتم اختيار الصفحة التي يقرؤونها  القراءةواستراتيجيات الشباب في 
 ويميلون لها بشكل أكبر.

 :(1)(2008عبد الرازق، وعباس ) دراسة -26
عن فاعلية اإلخراج الصحفي لتحقيق بناء شكلي في رأس تهدف الدراسة إلى الكشف 

ا مع المضامين الفكرية والموجهة من الصحف الثقافية، وتوضيح الصفحة األولى يتوافق داللي  
ية والفن العلمي ةاالزدواجية والخلط ما بين التوجه الفكري والنظري لإلخراج الصحفي وفق األسس 

 ة لعملية االتصال.في تحقيق الجاذبية الجمالية الداعم
 لباحثتان المنهج المسحي ولم تحددوتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، وقد استخدمت ا

ن األسلوب واألداة المستخدمين، و   الدراسة من جميع الصحف الثقافية )الجامعية( التي عي نة تتكو 
وهي: الواسطي، الجامعة األم، الجامعة اليوم، مداد، الجامعة، أور، المعرفة،  ،تصدر في العراق

الرأي الجامعي، جامعتنا، ومضات جامعية، أما فترة الدراسة الزمنية فكانت خالل الفترة من 
 :أهم هابالطريقة العشوائية القصدية، وتوصلت إلى عدة نتائج  العي نة، واختيرت 2007-2008

الحروف الموظفة في الالفتة والتشكيل الحرفي المزخرف إلى عدم أدى تعدد أنماط  -أ
 وضوح مقروئيتها، وتعارض توجيه دالليتها أفقدها دعم الهوية المرجعية لالفتة.

ز رأس الصفحة وكثافة المعالجات التقنية أدى تكثيف الوحدات الشكلية في حي    -ب
 إلى تشويش المدركات الحسية لدى القارئ. ،اإلظهارية للفضاء

                                                           

( عبد الرازق، وعباس، فاعلية اإلخراج الصحفي في بناء لغة ابصارية دالة لرأس الصفحة األولى، دراسة على الصحف 1)
 الثقافية الموجهة.
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أدى تصغير أبعاد الشعار سواء الشعار الخاص بالصحيفة أو المؤسسة الداعمة لها،   -ج
إلى تراجع استيعابها بسهولة، وفقدان وضوحها ومقروئيتها؛ وبالنتيجة تراجع إدراك 

 هويتها المرجعية.

 :(1)(2007مصطفى ) دراسة -27
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أهمية تصميم عالمة اسم الصحيفة كأحد مكونات الهوية 

لهذا الدور الرئيس الذي يساعد في زيادة نسب  الصحفي ةالمرئية لها، وتوجيه نظر المؤسسات 
بنائية لتصميم عالمة اسم التوزيع، وبيان مدى ارتباط ذلك باالستراتيجيات اإلبداعية واألسس ال

 د لأللوان في تصميمها عالمةودراسة أنماط الخطوط والكتابات العربية، والتوظيف الجي   الصحيفة،
 اسم الصحيفة.

منهج المسح اإلعالمي، وفي إطاره إلى البحوث الوصفية، مستخدمة وتنتمي هذه الدراسة 
أسلوب تحليل المضمون، لوصف المشكلة وعرضها وتحليل مجموعة من النماذج العربية واألجنبية 

عالمات من أسماء صحف عربية  وقد طب قت الدراسة التحليلية علىق من صحة الفروض، للتحق  
لت  ة بين العالمات القديمة والجديدة،وأجنبية قامت بتطوير وتجديد تصميماتها والمقارن وتوص 

ة نتائج   :أهم هاالدراسة إلى عد 

ار واللغات المغايرة في ابتكيمكن للمصمم االستفادة من األفكار والصيغ المختلفة للثقافات  -أ
 د والمعاصرة.تصميمات ألسماء الصحف تتميز بالتفر  

تعد ديناميكية الحرف العربي وقوة التشكيل إضافة إلى التأثيرات الوجدانية من األسس   -ب
المهمة في تصميم عالمة اسم الصحيفة، كما يساعد اللون في بناء المعنى ومن ثم بناء 

 صورة مرئية إيجابية.

في  منبًعا أساسًيا حليل القيم الفنية في الخط العربي بأنماطه التراثية المختلفة يعد  إن ت -ج
 استقاء المعاني والبحث عن لغة جديدة لتصميم عالمات أسماء الصفحة.

 :(2)(2006نجادات ) دراسة -28

لى الصحافة األردنية اليومية، ومدى تطورها الفني في إ التعر فتهدف هذه الدراسة إلى 
فترة ما قبل االستقالل، أو ما يعرف بـ"صحافة اإلمارة"، ودراسة التطور اإلخراجي للصحف 

                                                           

والتجديد في تصميم عالمات أسماء الصحف كأحد مكونات الهوية ، استراتيجية التطوير : عبير( مصطفى1)
 المرئي ة.

م(، "صحيفة الجزيرة 1946-1921( نجادات، الصحافة األردنية اليومية في عهد اإلمارة وتطور إخراجها )2)
 نموذًجا".. دراسة تحليلية كيفية.
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لى شكل منطقة رأس الصفحة األولى ومدى إ التعر فاألردنية اليومية في هذه المرحلة من خالل 
خدام الجداول والفواصل والفراغات البيضاء، استخدام هذه الصحف للصور والرسومات، واست

نوعية و واالتجاهات اإلخراجية المطبقة على الصفحة األولى ومساحة الصفحة وعدد األعمدة 
 العناوين المستخدمة.

 ،المنهج التاريخي ومنهج المسح سة إلى البحوث الوصفية، وفي إطاروتنتمي هذه الدرا
ل ، وفي إطاره أسلوب تحلياإلعالمي ةي مجال الدراسات من أبرز المناهج المستخدمة ف الذي يعد  

المضمون وأداة تحليل الشكل، ويتكون مجتمع الدراسة من كافة الصحف اليومية التي صدرت 
من  عي نة(، واختار الباحث صحيفة "الجزيرة" ك1946 - 1921شرقي النهر، ما بين عامي )

 :اأهم هصحف الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج 

طرأ تغيير على إخراج صحيفة "الجزيرة" في منتصف األربعينيات، تمثل بظهور  -أ
العناوين الممتدة، والعناوين الترويجية، والصور والرسومات، وغيرها من العناصر 

 الجرافيكية.

متقدًما نوًعا ما، من حيث استخدام  إخراج الصفحة األولى في جريدة "الجزيرة" يعد    -ب
العنوان الترويجي في منطقة رأس الصفحة، واستخدام الصور الفوتوغرافية والخرائط 

 ي االتجاه األفقي.والجداول اإلحصائية، واإلقالع عن االتجاه العمودي، وتبن  

ت اتغي ر يؤخذ على إخراج الصفحة األولى في "الجزيرة"، ما كان يطرأ على شكلها من   -ج
ات رأس الصفحة وما تحتويه من عناصر، وعدم الثبات في الكم تغي ر مفاجئة، تمثلت في 

 اإلعالني المنشور عليها، إضافة إلى تغيير عدد األعمدة بين الفترة واألخرى.

 :(1) (2006علم الدين ) دراسة -29

شكل الصحيفة، ات علمية حول اهتمامات القارئ بتهدف هذه الدراسة إلى وضع مؤشر 
وبحث احتياجاته ورغباته بعيًدا عن العشوائية التي انتشرت مؤخًرا في توظيف العناصر 

بسبب دخول تقنيات حديثة -التيبوغرافية المختلفة على صفحات الصحف المصرية الملونة 
 القر اءوتقنين تلك االستخدامات من خالل آراء  -من ظهور هذا اإلسراف الم خرجمكنت 
 م المستخدمين الحقيقيين للصحيفة.باعتباره

                                                           

ج في الصحيفة اليومية المصرية )مع ، دراسة إرجونومية تجريبية لبعض أساليب اإلخرا: أحمد( علم الدين1)
 التطبيق على صحيفة الجمهورية(.
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إلى الدراسات التجريبية، حيث تم إجراء تجارب مسرى العين على وتنتمي هذه الدراسة 
الصفحة األولى من خالل ثالثة نماذج باستخدام استمارة استبيان خاصة، لمعرفة ترتيب وقوع عين 

بؤًرا بصرية تجذب عين  القارئ على العناصر المطبوعة التي تمثل إخراج الصفحة باعتبارها
روعي فيهم  ،قارًئا 60القارئ، وتمت هذه التجارب بالتطبيق على صحيفة الجمهورية من خالل 

ة نتائج  لت الدراسة إلى عد   : أهم هااختالف المهن والثقافات، وتوص 

كلما كانت الصفحة غير مزدحمة بالعناصر الثقيلة، ظهر الموضوع الرئيس بارًزا، وتقع  -أ
 القارئ مباشرة كبؤرة بصرية أولى وجذابة.عليه عين 

لون العنوان الرئيس "المانشيت" المفضل في األيام العادية هو اللون األسود ألنه يريح   -ب
 د.ويحقق التباين الجي  

ال يفضلون استخدام األرضيات الرمادية وذلك  القر اء% من 90أظهرت النتائج أن نسبة   -ج
 .القراءةاين الذي يمكن من سهولة ق التبألن الدرجات الرمادية ال تحق  

 :Chanyalew (2006) (1)دراسة  -30

خراج الصفحة األولى في الصحف التي الدراسة إلى  تهدف تحديد سمات تصميم وا 
يم، ين تجاه أساليب التصمالم خرجرين و لى انطباعات المحر   إ التعر فتنشر باللغة اإلنجليزية، و 

 خالل المقارنة بين صفحاتها األولى. وتقييم أساليب تصميم الصحف اإلثيوبية من

وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت المنهج المسحي، من خالل 
الدراسة العمدية وهي صحيفة  عي نةأسلوب تحليل المضمون وأداة تحليل الشكل للمقارنة بين 

بيتال" عن صحف "هيرالد اإلثيوبية" عن الصحف الحكومية، وصحف "ريبورتر" و"فورتشن" و"كا
، واستخدم الباحث 2005إلى  2000القطاع الخاص، وذلك خالل الفترة الممتدة من عام 

ين نحو أساليب إخراج صحف الدراسة، الم خرجصحيفة االستقصاء لمعرفة اتجاهات المحررين و 
ة نتائج  لت الدراسة إلى عد   : أهم هاوتوص 

وهو االتجاه الحديث، وبنظام نقل أخذت صحف الدراسة باالتجاه األفقي في التصميم،  -أ
 تتمات الصفحة األولى.

، من ناحية عدد القصص 2005وحتى  2000ا في الشكل منذ عام تغي ر أظهرت الدراسة   -ب
 . وحجم العناوين والصور، عدا صحيفة "هيرالد اإلثيوبية" والتي ترغب بالتغيير في المستقبل

                                                           

(1) Chanyalew, Front  Page Design Characteristics of English-Medium Ethiopian 

Newspapers in  2000 and 2005 and the Editors'/Designers' Perception about  

Newspaper Design.  
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مين أعاقت جاذبية صحف المصم   قلة التمويل وضعف المعرفة بأسس التصميم ومهارة  -ج
 الدراسة ومواكبتها للتطوير والمعالجة التجديدية في اإلخراج. 

 : (1) (2005نجادات ) دراسة -31

 لى الواقع الحالي لالتجاهات اإلخراجية للصفحة األولى فيإ التعر فتهدف الدراسة إلى 
التيبوغرافية والمتمثلة الصحف األردنية األسبوعية، وذلك من خالل تعاملها مع العناصر 

والعناصر الجرافيكية والمتمثلة  ةبحروف العناوين وحروف المتن وغيرها من العناصر المقروء
 بالصور والرسومات واأللوان ووسائل الفصل وغيرها من العناصر المرئية.

تنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، وقد استخدم الباحث المنهج المسحي وفي إطاره 
الدراسة من كافة الصحف  عي نةتحليل المضمون وأداة تحليل الشكل، ويتكون مجتمع و أسلوب 

بالد وهي: السبيل والحدث والهالل وال ،األردنية األسبوعية التي تصدر بالقطع العادي "استاندرد"
، 31/12/2003م، وتنتهي في 1/1/2003الزمنية فهي من  العي نةوالمجد واألردن والوحدة، أما 

اختيار عدد واحد عن كل شهر من السنة بطريقة عشوائية. وتوصلت الدراسة إلى عدة وقد تم 
 :أهم هانتائج 

تماثلت صحف الدراسة جميًعا في مساحة الصفحة فقط، ولم تتماثل في موقع الالفتة،  -أ
 ن في رأس الصفحة.وفي وجود أو عدم وجود األذني  

سي، بينما تميل بقية صحف تميل صحف السبيل والحدث واألردن إلى االتجاه الرأ  -ب
 الدراسة: الهالل والبالد والمجد والوحدة، إلى االتجاه األفقي.

تميل الصحف األردنية إلى استخدام الجداول والفواصل بشكل جزئي للفصل بين أعمدة  -ج
 الصفحة وموضوعاتها.

 :(2) (2004وآخرون ) Kilicدراسة  -32

 على القارئ وفهم سلوك القارئ تجاهلى تأثير اإلخراج إ التعر فتهدف هذه الدراسة إلى 
د مسار عين القارئ، ومدى قدرة اإلخراج الجيد للصفحة، وطرق إخراج الصفحات التي تحد  

 إخراج الصفحة األولى على جذب انتباه القارئ.

وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث التجريبية، حيث أجريت على مجموعتين: األولى تمثل 
ة( أفراد، والمجموعة الثانية مكونة من )خمس( إناث، وأجريت فئة الذكور مكونة من )خمس

                                                           

 اإلخراجية للصفحة األولى في الصحف األردنية األسبوعية: دراسة تحليلية. ( نجادات، االتجاهات1)
(2) KILIÇ And Others, The Determinants of Newspaper Front page Viewing 

Behavior: An Eye Tracking Study. 
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العادي" ويحتوي كل نموذج جين للصفحة األولى بحجم "اإلستاندرد الدراسة التجريبية على نموذ
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج موضوًعا مرفقة بصور،  11موضوًعا، وقد تم تقديم  15على 
 :أهم ها

أن المبحوثين من المجموعتين يفضلون األسلوب التركيزي في إخراج الموضوعات من  -أ
 ونها قراءة طبيعية.ليمين ويعد  االشمال إلى 

أن نقاط التركيز في الصفحات كانت على عناوين األخبار المرفقة بصورة كبيرة، وأن   -ب
 ة فوق الشعار تقرأ أكثر من غيرها. الم خرجالموضوعات 

ق، فيما تم تصفح المتعلقة بالمرأة تمت قراءتها بشكل متعم   أن الموضوعات  -ج
 الموضوعات المتعلقة بالرجل بشكل سريع، نظًرا للصور المستخدمة.

 موقع الدراسة بين الدراسات السابقة:

من خالل استعراض أهم الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، يمكن استخالص 
 النقاط اآلتية:

سة وغالبية الدراسات السابقة للبحوث الوصفية، في حين ينتمي عدد من تنتمي هذه الدرا -1
(، كما توجد 2016لمجدوب )مثل دراسة ا ،الدراسات األخرى إلى الدراسات النظرية

(، ودراسات شبه تجريبية مثل 2004وآخرون ) Kilicتجريبية مثل دراسة دراسات 
(، ودراسات وصفية تطورية، مثل 2008) Coelho(، ودراسة 2006دراسة علم الدين )
 (.2010دراسة يعقوب )

تستخدم هذه الدراسة ومعظم الدراسات السابقة منهج المسح وأسلوب المقارنة، باستثناء  -2
(، والمنهج 2006بعضها التي استخدمت المنهج التاريخي مثل دراسة نجادات )

 Coelho (2008.)( ودراسة 2006التجريبي مثل دراسة علم الدين )

 علًما ،تعتمد هذه الدراسة وغالبية الدراسات السابقة على أداة تحليل المضمون )الشكل( -3
دراسة بالل  :مثل ،العلمي ةأن بعضها زاوج بين استمارة تحليل المضمون والمالحظة 

(، 2015نة كدراسة الشملول )(، والمقابلة المقن  2005(، دراسة صديق )2011)
(، ودراسة 2008(، ودراسة حجازي )2010معبد ) وصحيفة االستقصاء مثل دراسة

(، ودراسة 2011دراسة بالل )و (، 2004(، ودراسة البطل )2004نجادات )
Chanyalew (2006( ودراسة ياسين ،)2015). 



30 

: نوع البحث، أهم هاتتقاطع هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في عدة جوانب  -4
جمع البيانات )استمارة تحليل الشكل(، وكذلك والمنهج المستخدم، واألدوات المعتمدة ل

لى إ التعر فز على في مجال البحث "إخراج الصفحة األولى"، غير أن هذه الدراسة ترك  
ظهار ج اللبناني ةو  الفلسطيني ةإخراج الصفحة األولى في الصحافة  وانب للمقارنة بينهما وا 

ز التشابه واالختالف، وهو موضوع لم تتناوله الدراسات السابقة، خاصة أن أغلبها رك  
( للمقارنة بين 2009على القائم باالتصال والجمهور، ولم تتطرق إال دراسة حسان )

رنة ( للمقا2005األهرام المصرية والديلي تليجراف البريطانية، وكذلك دراسة صديق )
 بين الشرق القطرية وصحيفة الرأي العام السودانية.

ومصر، واألردن، وتايوان،  : السعودية،مثل ،جرت معظم الدراسات في العديد من الدول -5
ثيوبيا، ويوجد دراسة واحدة فقط في فلسطين  والعراق، والسودان، ليبيا، البرتغال، وا 

(، تناولت العوامل 2009تتحدث عن إخراج الصفحة األولى، وهي دراسة شراب )
اليومية، في حين  الفلسطيني ةالتحريرية المؤثرة في إخراج الصفحة األولى في الصحف 
 .اليومية اللبناني ةو  الفلسطيني ةتتناول هذه الدراسة، إخراج الصفحة األولى في الصحف 

( في أنها تتناول صحًفا يومية وليست 2005تختلف هذه الدراسة مع دراسة نجادات ) -6
ن، وعية، كما أنها تسعى إلى المقارنة بين إخراج الصفحة األولى في بلدين مختلفي  أسب

هما فلسطين ولبنان، بينما تناولت دراسة نجادات المقارنة بين الصحف األردنية 
لى أهم المذاهب اإلخراجية المستخدمة. إ التعر فاألسبوعية نفسها، وتتشابه معها في 

ية والعناصر التيبوغراف السائد في إخراج الصفحة األولى لى االتجاه اإلخراجيإ التعر فو 
 نة لها.والجرافيكية المكو  

تختلف هذه الدراسة أيًضا عن الدراسات السابقة من حيث مجتمع الدراسة وعينتها،  -7
 الفلسطيني ةحيث تنفرد الدراسة الحالية بدراسة إخراج الصفحة األولى في الصحافة 

 بقة.أي من الدراسات السا عي نةترة زمنية حديثة لم تدخل في اليومية، خالل ف اللبناني ةو 

الدراسة جديدة في طريقة ومكان تناولها "مقارنة إخراج الصفحة  مما سبق يتضح أن
 على حد سواء"، وجديدة في مصادرها )صحيفة األيام اللبناني ةو  الفلسطيني ةاألولى في الصحف 

م حتى 1/1/2016الزمنية التي ستدرسها، خالل الفترة من  ( والمدةاللبناني ة، والنهار الفلسطيني ة
 م.31/12/2016
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 أوجه الستفادة من الدراسات السابقة:

 :أهّمهاة، استفاد الباحث من الدراسات السابقة في مجالت عدّ 

دة بلورة مشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤالتها بشكل أكثر تحديًدا، وذلك من خالل االستفا -1
 السابقة، في هذه الجوانب.من الدراسات 

ج تحديد اإلطار النظري الذي ستستند إليه الدراسة، حيث هناك قلة بالنظريات أو النماذ  -2
 االتصالية ذات العالقة باإلخراج الصحفي.

المستخدمة في دراسات إخراج الصحف، واألساليب وأدوات  العلمي ةلى المناهج إ التعر ف -3
 جمع البيانات.

في تصميم استمارة تحليل المضمون، من خالل االطالع على  الباحث منها استفاد -4
 وحدات التحليل المستخدمة والفئات التي استخدمتها لتحليل الشكل.

 منها الباحث في إعداد اإلطار المعرفي، ومناقشة النتائج. استفاد -5

 لى قائمة المراجع المتوافرة ذات الصلة بهذه الدراسة.إ التعر ف -6

 

 على المشكلة:ثانًيا: الستدلل 
ا مشكلة الدراسة من واقع عمله في مجال اإلخراج الصحفي أكاديمي   علىاستدل الباحث 

ا، حيث عمل لمدة أربع سنوات في إخراج صحيفة فلسطين اليومية، وكذلك مخرًجا وتطبيقي  
لصحيفة االقتصادية والرياضية األسبوعيتين الصادرتين في قطاع غزة، لمدة عامين، فضاًل عن 

لتدريس مساقات ذات صلة باإلخراج الصحفي  الفلسطيني ةمله محاضًرا في عدد من الجامعات ع
 .العملي ةو  العلمي ةوتطبيقاته 

منها، الحظ وجود  اللبناني ةوالعربية وخاصة  الفلسطيني ةومن خالل متابعته للصحف 
ًرا واضًحا في ، في المقابل الحظ تطو  الفلسطيني ةتشابه في إخراج الصفحة األولى بالصحف 

اليومية، وتوظيفها لبعض االتجاهات الحديثة في  اللبناني ةإخراج الصفحة األولى بالصحف 
راز صر التيبوغرافية والجرافيكية، مستفيدة من فكرة أغلفة المجالت في إباالتعامل مع كافة العن

 أهم الوحدات المنشورة في أعدادها اليومية.
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، على مرحلتين، (1)م الباحث بإجراء دراسة استكشافيةولبلورة المشكلة بشكل علمي، قا
 عي نةم، وأجريت الدراسة على 31/12/2016م و01/01/2016خالل المدة الزمنية الواقعة بين 

 ، وذلك على النحو اآلتي:(2) عدًدا من كل صحيفة 12عشوائية، بواقع 

 :القطع باليومية التي تصدر حالًيا  اللبناني ةو  الفلسطيني ةتم تحديد الصحف  المرحلة الولى
العادي "االستاندرد"، وتبين أن في فلسطين ثالث صحف هي: "القدس"، و"الحياة الجديدة"، 
 و"األيام"، وفي لبنان تصدر ثماني صحف هي: "النهار"، و"الديار"، و"الحياة"، و"اللواء"،

 ."The Daily Star"و"المستقبل"، و"البناء"، و"الشرق األوسط"، و

مي ة في تقديم الخدمات اإلعال الباحث صحيفة "األيام" نظًرا لخبرتها الطباعية والفنية واختار
نتاج المالحق واإل اإلعالمي ة عالنية المختلفة، في مجال التصميم الجرافيكي الفني، وا 

التي تصدر بالقطع  الفلسطيني ةاألحدث من بين الصحف  المتخصصة، كما أنها تعد  
ر األرشيف الخاص بأعداد الصحيفة األمر الذي يتيح المجال العادي، إضافة إلى توف  

 إلجراء الدراسة.

اليومية التي تصدر بالحجم  اللبناني ةواختار الباحث صحيفة "النهار" من بين الصحف 
كما قامت النهار  نسخة،ألف  40وتوز  ع اآلن نحو  العادي، نظًرا ألنها تعد األكثر توزيًعا،

ا في لتتماشى مع المعايير المت بعة عالمي   2011أبريل  إعادة تصميم صفحاتها في نيسان/ب
ر ر إضافة إلى توف  ، (3)عالم التصميم الفني للصحف، وذلك انطالًقا من السعي الدائم للتطو 

 األرشيف الخاص بأعداد الصحيفة األمر الذي يتيح المجال إلجراء الدراسة.

 :األيام صحيفتي  عدًدا من  24أجرى الباحث دراسة استكشافية موسعة على  المرحلة الثانية 
 والنهار، وكانت نتيجتها على النحو اآلتي:

 على مستوى عناصر ومكونات التصميم الساسي: -أ
تستخدم صحيفتا "األيام" و"النهار" القطع العام )الحجم( نفسه وهو الحجم العادي  -1

 سم ارتفاع.58× سم عرض 38تبلغ أبعاده  "االستاندرد" الذي

                                                           

 .2017أجريت الدراسة خالل األسبوع األول من شهر مارس/ (1)

، 7370، 7335 ،7299، 7284، 7248، 7212، 7176األيام، األعداد رقم: ( األعداد هي: صحيفة 2)
، 25925، 25899، 25869، صحيفة النهار، األعداد رقم: 7521، 7489، 7454، 7421، 7406

25958 ،25969 ،25998 ،26027 ،26057 ،26070 ،26098 ،26129 ،26154. 
 ( دون مؤلف، تعريف بصحيفة النهار )موقع إلكتروني(.3)
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تتشابه صحيفتا "األيام" و"النهار" في توظيف نفس "عدد األعمدة واالتساع"، حيث  -2
أعمدة(، وتختلف "األيام" في أنها تتبع نظام دمج األعمدة  8مد كل منهما نظام الـ)تتع

 مع أغلب الموضوعات المنشورة على صفحتها األولى.

ل ام" و"النهار" بوجود رأس للصحفة بكافة مكوناته اإلخراجية، مثتتشابه صحيفتا "األي -3
الالفتة واألذنين والعنق، وتختلف كل منهما بطريقة توظيفها، حيث تحتل مساحة 

% من مساحة الصفحة األولى، في 13.9رأس الصفحة في صحيفة "النهار" على 
صحيفة % من مساحة الصفحة في صحيفة "األيام"، كما عمدت 9.9حين بلغت 

"األيام" إلى إخراج األذنين بشكل أفقي، في حين أخرجتها صحيفة "النهار" بشكل 
عمودي، كما وظفت صحيفة "األيام" األرضية باللون األخضر إلبراز العنق الموجود 
أسفل الالفتة واألذنين، في حين استخدمت "النهار" الخطوط الرفيعة والمساحات 

 ن الرأس والجسم.البيضاء إلبراز العنق، والفصل بي

ن، حيث صحيفتي  وجود فروق بالمذهب اإلخراجي الذي تنتهجه كل صحيفة من ال -4
وهي األساليب التي تعتمد على زيادة  ،تستخدم صحيفة النهار أسلوب ما بعد الحداثة

عدد الصور وزيادة حجمها، وتعتمد على التلوين الكامل، ونشر الفهرس الملخص، 
 %، في حين100بنسبة  للفصل بين الموضوعات،حات البيضاء واستخدام المسا

%، واألسلوب المعتدل 83.4األسلوب الحديث بنسبة استخدمت صحيفة "األيام" 
 %.16.6بنسبة 

ن في وجود المقاالت الثابتة، حيث نشرت صحيفة صحيفتي  وجود اختالف بين ال -5
شر %، في حين لم تن75"النهار" مقالها االفتتاحي على الصفحة األولى بنسبة 

نوع من المقاالت، كما نشرت صحيفة "النهار" ركًنا ثابًتا على  صحيفة "األيام" أي  
%، احتوى على صورة مؤسس 100األذن اليسرى لرأس الصفحة األولى بنسبة 

حدى مقوالته الشهيرة.  صحيفة "النهار" وا 

تشابهت صحيفتا "األيام" و"النهار" في استخدام نفس نوعية الورق لطباعة نسخها،  -6
 .جراًما(، ولونه المائل إلى األصفر 48وهو "ورق الجرائد"، الذي يتميز بخفة وزنه )

 ة":تغّير على مستوى العناصر التيبوغرافية والجرافيكية "الم -ب
وجود فارق كبير بين صحيفة "األيام" وصحيفة "النهار" في عدد الموضوعات  -1

موضوًعا  168 المنشورة على الصفحة األولى، إذ احتوت صحيفة "األيام" على
 موضوًعا خالل مدة الدراسة. 56وصحيفة "النهار" 



34 

%، وللقوالب غير المنتظمة 95.2استخدمت صحيفة "األيام" القوالب المنتظمة بنسبة  -2
 %.100%، في حين استخدمت صحيفة "النهار" القوالب المنتظمة بنسبة 4.8بنسبة 

ي صحيفة "النهار" حيث يوجد ف ،ن في استخدام الكشافصحيفتي  التناقض بين ال -3
 .ا%، في حين لم يوجد في صحيفة "األيام" مطلقً 100بنسبة 

استخدمت صحيفة "النهار" العنوان المنطلق من اليمين إلى اليسار من حيث الشكل  -4
طي المتمركز بنسبة س  %، في حين استخدمت صحيفة "األيام" العنوان الو  82بنسبة 

 %.17.8%، ثم العنوان المفرد بنسبة 58

يام من حيث استخدامها للعناوين الممتدة، إذ بلغت نسبتها في األ انت الدراسة تقاربً بي   -5
 %.80.3%، وفي النهار 83.3

 ن في عدد الصور المستخدمة خاللصحيفتي  بينت الدراسة أن هناك فارًقا كبيًرا بين ال -6
صورة، في  38حيث بلغ عدد الصور المستخدمة في صحيفة "األيام"  ،فترة الدراسة

، وبلغت نسبة الصور "اإلخبارية التابعة" في 82ن استخدمت صحيفة "النهار" حي
 %.40.2نسبتها في صحيفة "النهار"  ت%، في حين بلغ63.1صحيفة "األيام" 

%، 25بلغت مساحة اإلعالنات المنشورة على الصفحة األولى في صحيفة "النهار"  -7
الدراسة  عي نة ة للصفحة األولى لجميع صفحاتمن مجموع المساحة الكلي  

 %.10االستكشافية، في حين وصلت مساحتها في صحيفة "األيام" 

 ثالًثا: مشكلة الدراسة:
مة لى األساليب اإلخراجية واالتجاهات الحديثة المستخدإ التعر فتتمثل مشكلة الدراسة في 

 اليومية العادية "االستاندرد"، اللبناني ةو  الفلسطيني ةفي إخراج الصفحة األولى في الصحف 
والكشف عن سمات التصميم األساسي وعناصر التصميم التيبوغرافية والجرافيكية المختلفة 

 المستخدمة في صحف الدراسة، وأوجه الشبه واالختالف بينها.

 رابًعا: أهمية الدراسة:

لى اليومية إ ي ةاللبنانو  الفلسطيني ةة دراسة إخراج الصفحة األولى في الصحف تعود أهمي  
 هي:و  ،عدة اعتبارات

أن إخراج الصفحة األولى هو العامل األول والحاسم في تكوين شخصية الصحيفة،  -1
، ألن الشكل هو الذي يصافح أبصارهم قبل القر اءورسم مالمحها العامة في أذهان 

 المحتوى.
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، فأغلب اللبناني ةو  الفلسطيني ةالتي تناولت إخراج الصحف  اإلعالمي ةندرة الدراسات  -2
 هتم بمجال اإلخراج،ز على المضمون، والقليل منها ا ترك   اإلعالمي ةالدراسات العربية 

لى ع اللبناني ةو  الفلسطيني ةكما أن الدراسة تعالج المسائل اإلخراجية في الصحف اليومية 
 سواء والمقارنة بينهما. حد  

بشكل عام  اللبناني ةو  سطيني ةالفلالحاجة إلى دراسات علمية تتناول إخراج الصحف  -3
خراج الصفحة األولى على وجه الخصوص، وذلك وفق مفهوم اإلخراج المتكامل من  وا 
حيث األساليب والمذاهب واالتجاهات الحديثة وتوظيف عناصر التصميم األساسي 

 والعناصر التيبوغرافية المقروءة والمرئية.

، وجذب القر اءة لرغبات وأذواق وميول الدور الذي يؤديه إخراج الصفحة األولى من تلبي -4
انتباههم لقراءة الصحيفة في ظل المنافسة الشرسة والتحديات التي تواجه الصحافة 

 المطبوعة.

ي فبمثل هذه الدراسات التي تفيد القائم باالتصال  الفلسطيني ةتزويد المكتبة العربية و  -5
األولى للصحف وكذلك الباحثين في مجال إخراج الصفحات  ،الصحف المطبوعة

 اليومية.

 تزويد القائمين على اإلخراج في الصحيفتين بنتائج هذه الدراسة؛ لالستفادة منها بشكل -6
 عملي وتطبيقي.

 خامًسا: أهداف الدراسة:
لى سمات التصميم األساسي وعناصر التصميم إ التعر فتهدف هذه الدراسة إلى 

، الدراسة صحيفتي  ة المستخدمة في إخراج الصفحة األولى في تغي ر التيبوغرافية والجرافيكية الم
 وأوجه الشبه واالختالف بينها، ويندرج تحت هذا الهدف الرئيس عدد من األهداف الفرعية، وذلك

 على النحو اآلتي:

 أهداف مرتبطة بعناصر التصميم الساسي: -أ
لدى صحيفتي ونوع الورق المستخدم ، وعدد أعمدته، لى القطع العام "الحجم"إ التعر ف -1

 ا.مأعدادهطباعة في الدراسة 

الدراسة،  صحيفتي  نات رأس الصفحة األولى في إخراج مكو  أساليب لى إ التعر ف -2
 والمتمثلة في الالفتة ومكوناتها، واألذنين، والعنق، ومحتوياتهما وطريقة إخراجهما.

االت بيان العناصر التيبوغرافية والجرافيكية المستخدمة في إخراج األركان والزوايا والمق -3
 الدراسة. صحيفتي  الثابتة على الصفحة األولى في 
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الدراسة من حيث  صحيفتي  المواصفات الخاصة بالمتن والمستخدمة في  التعر ف إلى -4
 حجم الخط وشكله ونمطه والمسافة بين السطور والفقرات.

الدراسة من حيث أساليب وطرق  صحيفتي  وقوف على أوجه الشبه واالختالف بين ال -5
 تصميم عناصر التصميم األساسي.

 ة":تغّير أهداف مرتبطة بالعناصر التيبوغرافية والجرافيكية "الم -ب

اإلخبارية ومواد الرأي التي استخدمتها صحيفتا  الصحفي ةنوعية األشكال  التعر ف إلى -1
على الصفحة األولى، ومدى تبويبهما للموضوعات  الصحفي ةاد الدراسة في عرض المو 

 المنشورة فيهما.

الدراسة للقوالب المنتظمة وغير المنتظمة في إخراج  صحيفتي  استخدام  التعر ف إلى -2
، وعدد الموضوعات اإلخبارية المنشورة على الصفحة األولى الصحفي ةالموضوعات 

 فيهما، ومدى استخدامهما للتتمات.

والفهارس )الكشافات( من جهة بيان مدى استخدام صحف الدراسة لأللوان من جهة،  -3
 الدراسة. صحيفتي  وأدوات ووسائل الفصل المستخدمة على الصفحة األولى في  أخرى،

أنواع العناوين التي تستخدمها صحيفتا الدراسة من حيث شكلها واتساعها،  التعر ف إلى -4
المتن من حيث حجم الخط وشكله ونمطه والمسافة المواصفات الخاصة ب التعر ف إلىو 

 بين السطور والفقرات.

، الدراسة صحيفتي  رصد أنواع الصور والرسوم المنشورة على الصفحة األولى ل -5
 .ومساحتها

نوعية اإلعالنات ومساحتها، وأساليب إخراجها على الصفحة األولى في  التعر ف إلى -6
 الدراسة. صحيفتي  

ة الدراسة، واألساليب التجديدي   صحيفتي  راج الصفحة األولى في أساليب إخ التعر ف إلى -7
 المستخدمة.

الدراسة من حيث توظيف  صحيفتي  الوقوف على جوانب التشابه واالختالف بين  -8
 ة في إخراج صفحاتهما األولى.تغي ر العناصر التيبوغرافية والجرافيكية الم

 سادًسا: تساؤلت الدراسة:

د الباحث هدف الدراسة في اإلجابة عن التساؤل الرئيس اآلتي، وهو: ما سمات حد  
التصميم األساسي وعناصر التصميم التيبوغرافية والجرافيكية المختلفة التي تستخدمها صحيفة 

 عية اآلتية:؟ وانبثق من هذا التساؤل التساؤالت الفر اللبناني ةوصحيفة "النهار"  الفلسطيني ة"األيام" 
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 لت خاصة بمكونات التصميم الساسي:تساؤ  -أ

 ا؟مما نوع الورق الذي تستخدمه صحيفتا الدراسة في إنتاج وطباعة أعداده -1

 الدراسة؟ صحيفتي  ما القطع العام "الحجم" وعدد أعمدته في  -2

 صحيفتي  ما أساليب إخراج مكونات رأس الصفحة األولى )الالفتة، األذنان، العنق( في  -3
 الدراسة؟

تيبوغرافية والجرافيكية المستخدمة في إخراج المقاالت الثابتة على جسم ما العناصر ال -4
 الدراسة؟ صحيفتي  الصفحة األولى في 

حيث حجم الخط وشكله ونمطه والمسافة بين السطور من ن مواصفات حروف المتما  -5
 الدراسة؟ صحيفتي  المستخدمة، في إخراج موضوعات الصفحة األولى في 

خراج مكونات التصميم األساسي الدراسة في إ صحيفتي  شبه واالختالف بين لما أوجه ا -6
 على الصفحة األولى؟

 ة":تغّير تساؤلت خاصة بالعناصر التيبوغرافية والجرافيكية "الم -ب

الدراسة، ونظام نشرها  صحيفتي  المنشورة على الصفحة األولى في  الصحفي ةما األشكال  -1
 )كاملة أو لها تتمات(؟

الدراسة للفهارس )الكشاف( وما مواقعها على الصفحة  صحيفتي  ما مدى استخدام  -2
 األولى؟

الدراسة للقوالب المنتظمة وغير المنتظمة في الصفحة  صحيفتي  ما مدى استخدام  -3
 األولى؟

على الصفحة األولى في  الصحفي ةالمستخدمة في جمع المادة المتن ما اتساعات  -4
 الدراسة؟ صحيفتي  

 الدراسة التبويب للموضوعات المنشورة في صفحتها األولى؟ صحيفتي  تخدام ما مدى اس -5

 صحيفتي  بين الموضوعات المستخدمة على الصفحة األولى في ما وسائل الفصل  -6
 الدراسة؟

الدراسة من حيث اتساعها  صحيفتي  ما أنواع العناوين التي تستخدمها الصفحة األولى  -7
 ؟وشكلها وأساليب إبرازها

الدراسة لأللوان مع العناصر التيبوغرافية والجرافيكية على  صحيفتي  دام ما مدى استخ -8
 الصفحة األولى؟

الدراسة من حيث  صحيفتي  ما الصور والرسوم المنشورة على الصفحة األولى ل -9
 استخدامها ومضمونها وموقعها، وحجمها وشكلها والتعليق عليها؟



38 

وما حجمها وأساليب  لدراسة؟ا صحيفتي  اإلعالنات على الصفحة األولى في عدد ما  -10
 خراجها؟إ

األولى  الصفحةما أهم األساليب اإلخراجية التي استخدمتها صحيفتا الدراسة في  -11
 واالتجاهات التجديدية في إخراجها؟

خراج العناصر التيبوغرافية الدراسة في إ صحيفتي  ما أوجه الشبه واالختالف بين  -12
 ة على الصفحة األولى؟تغي ر والجرافيكية الم

 سابًعا: اإلطار النظري للدراسة:
عتمد الباحث على نظرية انتشار وتبني المبتكرات، وفيما يأتي عرض موجز للنظرية ا 

 وكيفية توظيفها في الدراسة:

 نظرية انتشار المبتكرات:* 

على يد عالم االجتماع "روجرز"، حيث انطلق من خالل  المبتكراتانطلقت نظرية انتشار     
ات االقتصادية واالجتماعية تغي ر وجعله مواكًبا للم ،المطالبة بتحديث المجتمع الريفي األمريكي

زت النظرية على حيث رك   ،التي جعلت الواليات المتحدة قوة عظمى بعد الحرب العالمية الثانية
، كل االبتكارات الجديدة سواء في مجال اإلنتاج واالستهالككيفية تبني الجهود للمستحدثات أي 

 :(1)يمن خالل ما يأت

 إدخال أساليب جديدة في عملية المكننة الزراعية. -1

 أفكار تنظم األسرة. -2

 اقتناء أجهزة فلترة المياه لتفادي األمراض. -3

 دراسة متعلقة بانتشار كل ما هو مبتكر جديد في 5000قام روجرز بمراجعة أكثر من  -4
 مجال علم االجتماع الريفي.

انتشار وتبني المبتكرات، بأنها: عملية فيها إبداع متصل، مهتمة  عمليةويعرف "روجرز" 
ا من االتصال لتبادل باألفكار الجديدة، وفق نظام اجتماعي، يستخدم األعضاء فيها نوًعا خاص  

مخترعها إلى تبني أفراد  أفكارهم عبر القنوات االتصالية، محتاجة بعًضا من الوقت لتنتقل من
 .(2)المجتمع لها

                                                           

 (.106( المشاقبة، نظريات اإلعالم )ص1)
 (.29( حبيب، التفاعلية في المواقع اإللكترونية للصحف اليومية الفلسطيني ة، "دراسة تحليلية" )ص2)
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مراحل أساسية لعملية  5لحظ "روجر" من خالل مراجعته الدراسات الكثيرة أن هناك 
 :(1)وهي ،التبني للمبتكرات

ي أيسمع الفرد أو يعلم ألول مرة بالمبتكر الجديد، بشكل عفوي، مرحلة الوعي بالفكرة:  -1
 اخاًص  امقصود، أي أنه سمع أنه سيبث برنامجً يقرأ بالصدفة عن الموضوع، أو بشكل 

 حول الموضوع في التلفزيون حول شيء جديد.
ى ، أو الرغبة في الحصول علالتعر فوتتحقق فيها الرغبة في مزيد من مرحلة الهتمام:  -2

 مزيد من المعلومات حول الموضوع، أي أن السلوك أصبح هادًفا.
ضاع هناك فائدة إلخ تالمتوفرة، ويقرر ما إذا كانيقيم الفرد المعطيات مرحلة التقييم:  -3

 المسألة للتجريب العلمي.
 يجرب المبتكر على نطاق ضيق أو لفترة محددة.مرحلة التجريب:  -4
رد عن الموضوع، أما إذا إن لم تكن مرحلة التجريب مقنعة فسيتخلى الفمرحلة التبني:  -5

 فسيتبناه ويطبقه على نطاق واسع. اقتنع به

 :(2)" في بحثه حول انتشار البتكارات العتبارات اآلتيةوقدم "روجرز

 ل من يتعرف على االختراع هم الطبقة االجتماعية واالقتصادية العليا.إن أو   -1

بعض االختراعات ليست ذات أهمية قصوى، بالنسبة ألغلب الناس بحيث يرون أنها ال  تعد   -2
 تناسب احتياجاتهم.

الموقف العام تجاه التغيير الذي سيحدثه ذلك  يتوقف اختيار شخص ما ألي اختراع على -3
 االختراع ثم تجاه االختراع نفسه.

 تتم معرفة االختراع ثم اختيار هذا االختراع بعد تجارب يقوم بها بعض الناس بالنيابة عن -4
 اآلخرين لمعرفة كيفية تأثير هذا االختراع عليهم.

ي ال أواًل، علًما بأن االختراعات التال يختار أغلب الناس أي اختراع إال بعد فترة اختباره  -5
 تنجح خالل فترة التجربة تكون نسبة اختيارها النهائي ضعيفة.

هناك تأثير لالنتشار بحيث إنه بقدر استحسان االختراع على نحو واسع بقدر استعداد  -6
 اآلخرين أيًضا لقبوله.

 
 

                                                           

 (.323( حجاب، نظريات االتصال )1)
 (123-122ص)( سينجليتري وستون )ترجمة اهنية والقحطاني(، نظرية االتصال والبحوث التطبيقية 2)
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 :(1)وتتمثل محددات قبول وانتشار المبتكرات في اآلتي
ة وتعني أنه كلما زاد إدراك الفرد للمزايا النسبية للمستحدث زادت سرع النسبية:الميزة  -1

 انتشاره بين أفراد الجمهور.

فهم وتعني أنه كلما كانت الفكرة الجديدة سهلة التعامل وال سهولة الفهم "درجة التعقيد": -2
 زادت سرعة انتشارها.

يم لمبتكرات تتفق مع ما لديه من قأي أنه كلما أدرك الفرد أن هذه ا التوافق "المالءمة": -3
 واحتياجات وخبرات سابقة زادت سرعة انتشارها.

وتعني مدى قدرة الفرد على تجربة المستحدث على نطاق محدود قبل أن  القابلية للتجريب: -4
 يتخذ القرار النهائي بشأنه.

وتعني أنه كلما كان من السهل على الفرد أن يالحظ هو واآلخرون نتائج  وضوح النتيجة: -5
 تبني المستحدث زادت سرعة انتشاره.

 :(2)خصائص الختراع

 ميزة هذا االختراع ومدى نجاحه في تعويض غيره. -1

 القدرة على االقتناء. -2

 مدى انسجامه مع القيم الموجودة. -3

 تعقيده أو مدى صعوبة فهمه واستعماله. -4

 تجربته.سهولة  -5

 سهولة المالحظة ودرجة فهم اآلخرين لهذا االختراع. -6

 :(3)ينقسم الناس وفًقا "لروجرز" إلى طبقات متباينة، ففيهم

  يتلهفون  ن% من السكان عامة، وهم مجموعة من المغامرين الذي2.5ويمثلون  :المخترعون
 وراء تجربة األفكار الجديدة.

  وهم زعماء قومهم.13.5األوائل لهذه االختراعات ويشكلون  ن المستخدمو % 
  بعد استحسان ذلك من ل والحذر، أي ال يقبلون شيًئا إال% تتميز بالشك34أما األغلبية أي 

 أغلبية اآلخرين.

                                                           

 (.313-312المزاهرة، نظريات االتصال )ص( 1)
 (123-122( سينجليتري وستون )ترجمة: اهنية والقحطاني(، نظرية االتصال والبحوث التطبيقية )ص2)
 .123( المرجع السابق، ص3)
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  ا، والموجهين% وهي تمثل فئة المتقاعسين التقليديين، والمهمشين اجتماعي  16وتبقى نسبة 
 هم رأي قيادي.ا، ومن ليس لمحلي  

وتستفيد الدراسة من نظرية انتشار وتبني المبتكرات في معرفة مدى تبني الصحف 
كونات ماليومية لالتجاهات الجديدة في عملية اإلخراج الصحفي، والمتمثلة في  اللبناني ةو  الفلسطيني ة

ع طورت وتنوعت مالتصميم األساسي، والعناصر التيبوغرافية والجرافيكية والفواصل المختلفة التي ت
 تطور استخدامات التكنولوجيا الحديثة.

 ثامًنا: نوع الدراسة ومنهجها وأداتها:
 نوع الدراسة:-1

تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، التي تستهدف تصوير وتحليل وتقويم خصائص 
الحصول على ، أو دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة ما، بهدف عي نةمجموعة م

، لذا فإن هذه الدراسة الحالية تسعى إلى توصيف (1)معلومات كافية ودقيقة عن تلك الظاهرة
األساليب والمذاهب واالتجاهات الحديثة اإلخراجية المستخدمة في إخراج الصفحة األولى في 

نة مختلفة المكو  العادية، ووصف العناصر التيبوغرافية والجرافيكية ال اللبناني ةو  الفلسطيني ةالصحف 
 ختالف بينهما".االأوجه الشبه و  التعر ف إلىالدراسة، و  صحيفتي  للصفحة األولى في 

 منهجا الدراسة: -2

 ن هما:في إطار البحوث الوصفية تستخدم الدراسة منهجين أساسيي  

 المنهج المسحي:  -أ
مالءمة للدراسات الوصفية، ويستهدف تسجيل،  العلمي ةمن أنسب المناهج  وهو يعد  

وتحليل، وتفسير الظاهرة في وضعها الراهن، بعد جمع البيانات الالزمة عنها وعن عناصرها من 
خالل مجموعة من اإلجراءات المنظمة التي تحدد نوع البيانات، ومصدرها، وطرق الحصول 

ستخدم الباحث أسلوب تحليل المضمون )الشكل( بشقيه الكيفي لإلجابة عن ا. وفي إطاره (2)عليها
الدراسة، والكمي للتعرف على األساليب  صحيفتي  التساؤالت المتعلقة بعناصر التصميم األساسي في 

والمذاهب واالتجاهات الحديثة اإلخراجية المستخدمة في إخراج الصفحة األولى في الصحف 
 عي نةالعادية، ووصف العناصر التيبوغرافية والجرافيكية المختلفة المكونة ل ةاللبناني  و  الفلسطيني ة
 الدراسة.

                                                           

 (131ص)ن، دراسات في مناهج البحث العلمي: بحوث اإلعالم يحس( 1)

 (93ص ) عبد الحميد، بحوث الصحافة( 2)



42 

 منهج دراسة العالقات المتبادلة: -ب

 التعر ف إلىوهو يقوم على دراسة العالقات بين الحقائق التي تم الحصول عليها بهدف 
األسباب التي أدت إلى حدوث الظاهرة، والوصول إلى استنتاجات وخالصات لما يمكن عمله 

، وفي إطار هذا المنهج (1)لتغيير الظروف والعوامل المحيطة بالظاهرة في االتجاه اإليجابي
استخدم الباحث أسلوب المقارنة المنهجية، إلجراء المقارنة بين إخراج الصفحة األولى في 

 دراسة والكشف عن أوجه التشابه واالختالف بينهما.ال صحيفتي  

 أداة الدراسة: -3

 استمارة تحليل المضمون )الشكل(:-

الدراسة، وسيتم تقسيمها إلى  صحيفتي  وهي استمارة تحليل شكل الصفحة األولى في 
ها الباحث مجموعة من الفئات التي هي عبارة عن "مجموعة من التصنيفات أو الفصائل يعد  

لنوعية المضمون ومحتواه، وهدف التحليل، لكي يستخدمها في وصف هذا المضمون طبًقا 
وتصنيفه بأعلى نسبة ممكنة من الموضوعية والشمول، وبما يتيح إمكانية التحليل واستخراج 

 ، وقد اشتملت على الفئات اآلتية:(2)النتائج بأسلوب سهل وميسور"

 خاصة بمكونات التصميم الساسي:الفئات ال -أ

فسيتبع الباحث طريقة التحليلي الكيفي لشكل  ،ا لثبات مكونات التصميم األساسينظرً 
 ة والفرعية اآلتية: ناصر التصميم، وفق الفئات الرئيسكافة ع

ومن أبرزها ورق الصحف والجرائد، وورق  ،للورق أنواع مختلفة ومتعددة نوع الورق: .1
 . (3)المجالت، وورق طباعة الكتب، وورق الكرتون والورق المقوى 

 : وعدد العمدة القطع العام "الحجم" .2

ويقصد به أبعاد الصحيفة، ومالحقها التي تصدر معها بانتظام،  القطع العام "الحجم": .2.1
 58-53و عرض سم 41 - 38)بيـن  ما ويبلغ قياس وأبعاد الصفحة وفق القطع العام

ما،  ا. وبالنظر إلى هذه القيم فإن لكل صحيفة أبعادها المختلفة نوعً (4) (طول سم
 حجم صحيفة القدس يختلف عن حجم صحيفة األيام وهكذا. فمثاًل 

                                                           

 (.160)ص  بحوث اإلعالم ..دراسات في مناهج البحث العلمي ( حسين،1)
 .265ص المرجع السابق، (2)
 (.146)ص إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي( 3)
 .148ص المرجع السابق( 4)
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عدد  وعرض العمود المستخدم، وكلما زادالمقصود بها عدد األعمدة عدد العمدة:  .2.2
 عرض العمود والعكس صحيح، وتنقسم إلى:  األعمدة على الصفحة كلما قل  

ن و  ستة أعمدة: .2.2.1  الصفحة األولى في هذه الحالة من ستة أعمدة. تتكو 

ن و  سبعة أعمدة: .2.2.2  الصفحة األولى في هذه الحالة من سبعة أعمدة. تتكو 

ن و  ثمانية أعمدة: .2.2.3  مدة.الصفحة األولى في هذه الحالة من ثمانية أع تتكو 

ن و  تسعة أعمدة: .2.2.4  الصفحة األولى في هذه الحالة من تسعة أعمدة. تتكو 
 رأس الصفحة:مكونات إخراج  أساليب .3

يقصد بها اسم الصحيفة، إضافة إلى ما قد تتخذه بعض الصحف من الالفتة:  .3.1
ر عن مضامين األسماء أو اتجاهات الصحف، كما قد تتخذ بعض شعارات تعب  

أسمائها، وعلى هذا فإن الفتة الصحيفة تشتمل على عدة الصحف أرضيات تعبر عن 
عة، تعبر عن االسم بما يتضمنه من معان تعبيرية تعكس عناصر طباعية متنو  

 ، وهي:(1)الشخصية المتميزة للصحيفة
 هي قياس طول الالفتة وقياس عرضها.البعاد:  .3.1.1
 وهو موقع وجود الالفتة على الصفحة األولى بالتحديد.المكان:  .3.1.2
 وهي األلوان التي استخدمت في تصميم وتشكيل الالفتة.لون الالفتة:  .3.1.3
 ويقصد به شكل الخط المستخدم في تصميم الالفتة.نوع الخط المكتوبة به:  .3.1.4
 ويقصد بهذه الفئة مدى وجود الشعار المكتوب من عدمه.الشعار المكتوب:  .3.1.5

ا ويمكن أن تضم   اويسارً  ايقصد بهما المساحتان المجاورتان لالفتة يمينً الذنان:  .3.2
معلومات مختلفة كمحتويات العدد أو حالة الطقس أو إعالنات، وتحرص عليهما كثير 

 ، وتنقسم إلى:(2)ا طريقة خاصة في التعامل معهمامولكل منه ،من الصحف عادة
 يقصد بها طبيعة المادة المنشورة فيها، وتنقسم إلى:محتوى الذنان:  .3.2.1

 .مادة خبرية .3.2.1.1

 .مادة إعالنية .3.2.1.2

 .و فهارسإشارات أ .3.2.1.3
 :ن، وتنقسم إلىلطريقة التي تم فيها إخراج األذنيويقصد بها اخراجها: اتجاه إ .3.2.2

 .العناصر التيبوغرافية والجرافيكية المستخدمة .3.2.2.1

                                                           

 (.145( الحسن، أيديولوجيا اإلخراج الصحفي )ص1)
 (.89)ص( صالح، إخراج الصحف العربية الصادرة باإلنجليزية 2)
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 .الشكل الهندسي .3.2.2.2

 .ن في أذن واحدةدمج الذني .3.2.2.3

 .استخدام اللوان .3.2.2.4
بيانات ل العنق الشريط الضيق الواقع تحت الالفتة، المشتمل على يمث   العنق: .3.3

خل إطار مع فصله عن اد االصدور كتاريخ العدد ورقمه، ويوضع هذا الشريط غالبً 
ه أحد محتويات الصحيفة بجدول عرضي إلبقائه ضمن حدود رأس الصفحة بصفت

 ، وينقسم إلى:(1)الرئيسةمكوناته 

يقصد بها العناصر التي تم نشرها في العنق، سواء كانت  محتوى العنق: .3.3.1
 .التاريخ أو رقم العدد أو أي بيانات

وهو تحديد مكان وجود العنق على الصفحة األولى، ومدى ثباته  موقع العنق: .3.3.2
 في هذا الموقع.

ويقصد به الطريقة التي تم فيها إخراج العنق من حيث األلوان خراجه: اتجاه إ .3.3.3
والحجم ونوع وسائل الفصل المستخدمة في تمييز العنق، وكذلك المستخدمة 

 طريقة ترتيب هذه البيانات.
 أو ةوهي المقاالت العموديالعناصر التيبوغرافية والجرافيكية المستخدمة مع المقالت:  .4

االفتتاحية رغم أن الكثير من الصحف تضعها في صفحات داخلية إال أن بعضها تضع 
العمودي لكاتب مشهور في الصفحة األولى، وهذا يستلزم المحافظة المقال االفتتاحي أو 

، وفق ، وسيتم تناول إخراج المقاالتعلى ثبات هذه المقاالت من حيث دورية الصدور
 ية: التقسيمات والفئات اآلت

 .الموقع على الصفحة .4.1

 .اللون  .4.2

 .المساحة .4.3

 .عدد العمدة .4.4

 .العنوان الثابت .4.5

 الصور والرسوم. .4.6
لبناء أية صفحة مطبوعة، فهو الذي يحمل  اأساسي   ايعد المتن عنصرً مواصفات المتن:  .5

اء، كما أنه الذي يقضي بصر القارئ أمامه أطول الموجهة للقر   الرئيسة اإلعالمي ةالرسالة 
                                                           

 (.145، 144( العسكر، اإلخراج الصحفي.. أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة )ص1)
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الصحفي، ألنه أول األسباب  الم خرجوقت لمتابعته، وقد أصبح للمتن أولوية أكبر لدى 
. ويجدر باإلشارة هنا إلى أن (1)بشغف ومتعة  القراءة، التي تدفع القارئ إلى مواصلة أهم هاو 

تحليل المتن ينقسم إلى مرحلتين: المرحلة األولى والمتعلقة بالمواصفات الثابتة في المتن 
كاالتساع  تغي رمثل: الشكل، والحجم، الكثافة، والمساحات البيضاء، ومنها ما هو م

ة، تغي ر ج المتن، وهو ما سيتم تحليله ضمن الفئات الخاصة بالعناصر المالمستخدم في إخرا
 ية:لثابتة للمتن وفق التصنيفات اآلتوتم تقسيم المواصفات ا

ويعني بشكل الحرف ذلك الشكل الذي يظهر به الحرف على الورق بعد الشكل:  .5.1
شكل الحرف من أهم العوامل التيبوغرافية التي تؤثر في سهولة أو  الطباعة، ويعد  

 .(2) صعوبة قراءة المتن

تعرفه المصطلحات التيبوغرافية والطباعة بأنه المساحة في االرتفاع بين وجه الحجم:  .5.2
الحرف وجسمه، ويعد حجم الحرف في جمع المتن من العوامل المهمة والمؤثرة في 

 .(3) القراءةيسر 

حيث تتميز بثخانة  -الحرف الغامق–وهي ما تعرف بالحروف السوداء أو الكثافة:  .5.3
خطوط الحرف وأسنانه وحوافه، ولذلك فإن استخدام البنط األسود يتيح الجمع باتساع 
أكبر مع استخدام الحروف والكلمات نفسها، مما لو جمعت بالبنط األبيض لحجم 

 .(4) الحروف نفسها

يشير البياض إلى المسافات المتروكة بين الكلمات وبين المساحات البيضاء:  .5.4
ترك قدر مناسب  السطور، وبين الفقرات وحول العناوين الفرعية وبين األعمدة، ويعد  

ومعقول من هذه المسافات في كل هذه المواضع من العوامل المهمة والضرورية التي 
من اإلضاءة ألنه يعكس  اتؤثر في يسر قراءة حروف المتن فالبياض الوفير يقدم مزيدً 

 .(5)لدرجة بياض الورق  االضوء عليه وفقً 

 
 

                                                           

 (.67، اإلخراج الصحفي اإللكتروني والتجهيزات الفنية )صشفيق( 1)
  (.56)ص إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي( 2)
 .(71، اإلخراج الصحفي اإللكتروني والتجهيزات الفنية )صشفيق( 3)
 (.55( اللبان، فن اإلخراج الصحفي )ص4)
 (.49، 48صلكترونية )خوخة، اإلخراج الصحفي والصحافة اإل( 5)
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 ة:تغّير خراجية والعناصر التيبوغرافية والجرافيكية المفئات خاصة بالتجاهات اإل -ب

 ونظام نشرها: الصحفّيةالشكال  .1

 :الصحفّيةالشكال  .1.1

تهم هي تلك األخبار والموضوعات التي لها تقارير حالية عن أحداث خبرية:  .1.1.1
قطاعات عريضة من جمهور قراء الجريدة ألسباب عديدة ومتنوعة من جهة نظر 

 .(1) رئيس التحرير أو المحرر المسؤول عن األخبار

وهي إحدى وسائل الجريدة في التأثير على قرائها، وفي التعبير عن الرأي:  .1.1.2
وكبار وجهة نظرها تجاه القضايا المختلفة، وفي إتاحة الفرصة للقراء العاديين 

أو التي تتعلق بقضايا  ةالكتاب والمحررين والمتخصصين لعرض آرائهم العام
 .(2)لجتها الجريدةاع

 ية:وتنقسم إلى الفئات اآلت :الصحفّيةنظام نشر الشكال  .1.2

 بشكل متنها نشر تم التي الموضوعات وهي: كاملة المنشورة الموضوعات .1.2.1
 .األولى الصفحة على كامل

وهي الموضوعات التي تم  خل:اتفاصيل وتتمات في الدالموضوعات التي لها  .1.2.2
وتم ترحيل التتمة أو التفاصيل إلى  ،نشر جزء منها على الصفحة األولى

 الصفحات الداخلية.

لموضوعات لطباعية الهادفة إلى التنويه لوهي الوحدات ا :استخدام الفهارس )الكشاف( .2
 ،القر اءالتي يتضمنها عدد الجريدة في صفحاته الداخلية الجديرة بالمطالعة واالهتمام من قبل 

 ية:احتوت هذه الفئة على الفئات اآلت، و (3) مقرونة بأرقام الصفحات الداخلية المنشورة فيها

 ويقصد بها مدى توظيف الفهارس من عدمه على الصفحة األولى، وقداستخدامها:  .2.1
 ية:تضمنت هذه الفئة التصنيفات اآلت

 ويقصد بها نشر الفهرس على الصفحة.توجد:  .2.1.1

 ويقصد بها عدم نشر الفهارس على الصفحة بشكل مطلق.ل توجد:  .2.1.2

ى، وقد ويقصد بها المكان الذي تم فيه نشر الفهرس على الصفحة األولموقعها:  .2.2
 ية:تضمنت على التصنيفات اآلت

                                                           

 (.61والمجالت )ص للجرائد الصحفي التحرير فن الدين، المجيد، علم ( عبد1)
 .78المرجع السابق، ص( 2)
 (.177ص) إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي( 3)
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 وتعني نشر الفهرس في النصف العلوي من الصفحة. النصف العلوي:  .2.2.1

 وتعني نشر الفهرس في النصف السفلي من الصفحة.النصف السفلي:  .2.2.2

 وتم تصنيفها إلى فئتين هما:القوالب المنتظمة وغير المنتظمة:  .3

ألشكال  االطريقة التي تقوم على أساس بناء الوحدات وفقً وهي أشكال منتظمة:  .3.1
نفسها دون أن تتداخل مع غيرها من الوحدات، بحيث تشتمل هندسية منتظمة ومستقلة ب

 .(1)الوحدة الواحدة على أربعة أضالع

ألشكال هندسية  اوهي الطريقة التي تكون فيها الوحدات وفقً أشكال غير منتظمة:  .3.2
بحيث تشتمل الوحدة الواحدة على أكثر  ظمة وتتداخل مع غيرها من الوحدات،غير منت

 .(2) من أربعة أضالع

شير إلى عدد األعمدة التي شغلها متن الموضوع ي :الصحفّيةمتن المادة اتساع جمع  .4
 :الصحفي المنشور على الصفحة، وقسمت إلى الفئات التالية

 .عمود .4.1

 .عمودان .4.2

 .ثالثة أعمدة .4.3

 .أربعة أعمدة .4.4

 .خمسة أعمدة .4.5

 .أكثر من خمسة أعمدة .4.6

 .أخرى  .4.7

ويقصد به وضع عنوان صغير وواضح يشير إلى طبيعة المادة : الصحفّيةتبويب المواد  .5
مت إلى ، وقد قس  (3)لخد، رياضة، مقال، تحليل اخباري...إمثل: سياسة، اقتصا الصحفي ة
 فئتين:

 .بةمبوّ  .5.1

 .بةغير مبوّ  .5.2

عية وحديثة وفق الفئات الفر  وتم تقسيمها إلى أدوات تقليدية: الموضوعاتوسائل الفصل بين  .6
 ية:اآلت

                                                           

 (.168، 167أيديولوجيا اإلخراج الصحفي )ص ( الحسن، 1)
 .168، 167( المرجع السابق، ص 2)
 (.155( نجادات، أنماط إخراج الصفحة األولى في الصحف األردنية اليومية )ص3)
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 الفصل التقليدية:وسائل  .6.1

، وبين الخطوط الفاصلة التي توجد بين أعمدة الصحف طواًل  وهيجداول:  .6.1.1
، ولذلك تسمى جداول األعمدة، وقد تكون الجداول عادية مستقيمة االفقرات عرًض 
 .(1)أو مزخرفة

عبارة عن خطوط سوداء قليلة السمك، وتتوسط المساحة التي توضع فواصل:  .6.1.2
رك عن يمينها ويسارها، مما يجعلها واضحة بحيث يد افيها، بحيث يترك بياًض 

 .(2) خرالقارئ نهاية خبر وبداية خبر آ

بهدف  ويقصد بها رسم سياج حول بعض الموضوعات على الصفحةإطارات:  .6.1.3
ه يفوق ما تلقت القر اءمن  اما تلقى اهتمامً  ان مادة اإلطارات كثيرً اإلبراز، حيث إ
 .(3) التي تتفنن الصحف في عرضها الرئيسةالموضوعات 

تقاطع جدول طولي وآخر عرضي، وقد تستخدم وهي التي تنتج عن زوايا:  .6.1.4
 .(4)لفصل أخبار باتساع عمود واحد، أو باتساعات أكبر من ذلك

 وسائل الفصل الحديثة: .6.2

المساحات البيضاء التي تتوافر من خالل اإلقالل من متون  وهيبياض:  .6.2.1
ويتم استخدامها للفصل والتمييز بين الموضوعات المنشورة  ،الوحدات الطباعية

 على الصفحة.

وهي الصور القادرة على تحقيق الفصل من خالل نشرها مكونة إلحدى صور:  .6.2.2
بين هذه الوحدة وما يجاورها من  الوحدات، بحيث تقع على طرفها، لتشكل فاصاًل 

 .(5)الوحدات

الوحدات من خالل زيادة أحجام وهي العناوين التي تفصل بين عناوين:  .6.2.3
الحروف المستخدمة في بنائها، مع ترك مساحة بيضاء تعلوها، لتحقيق جذب 

 االنتباه إليها.

 يات.أرض .6.2.4

 

                                                           

خراجها )ص1)  (.80( الصقر، تصميم الصحافة المطبوعة وا 
 (.249العملي ة )ص( صالح، واللبان، اإلخراج الصحفي: األسس النظرية والتطبيقات 2)
 (.237( نجادات، اإلخراج الصحفي.. اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص3)
 (.213( اللبان، فن اإلخراج الصحفي )ص4)
 (.64، 63( العسكر، اإلخراج الصحفي.. أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة )ص5)



49 

 أنواع العناوين وأساليب إبرازها: وتنقسم إلى: .7

 :وتنقسم إلى :أنواع العناوين .7.1

 من حيث التساع: .7.1.1

 املمحً  ، ويعد  اواحدً  اال يتجاوز اتساع هذا النوع من العناوين عمودً عمودي:  .7.1.1.1
من مالمح اإلخراج الرأسي، حيث تتخذ الموضوعات على الصفحة  اأساسيً 
، وال شك أن العنوان العمودي هو أقدم أنواع العناوين اال عرضيً  اطوليً  شكاًل 

 .(1)المستخدمة في الصحف العربية والعالمية 

العريض، فهو ينشر ل من العنوان أق ايحتل اتساعً  وهو العنوان الذيممتد:  .7.1.1.2
تساع يتراوح بين عمودين وسبعة أعمدة، وكلما زاد اتجاه الصحيفة نحو با

 .(2)اإلخراج األفقي، كلما أعطت أولوية أكبر لهذا النوع من العناوين

ويقصد به العنوان الذي يتصدر الصفحة األولى وينتشر على المانشيت:  .7.1.1.3
في الصفحة أولى والمنشورة  أعمدة أي هو عنوان الخبر الرئيس ثمانية

 .(3)على ثمانية أعمدة
 من حيث الشكل )الطرز(: .7.1.2

يمتد على اتساع عمود أو و وهو عنوان يتكون من سطر واحد  مفرد: .7.1.2.1
 .(4)أكثر وهو من أبسط طرز العناوين وأقدمها

وفيه تجمع سطور العنوان بحيث تتساوى جميعها في الطول المآلن:  .7.1.2.2
مع اتساع الحيز المخصص لها على  وتتساوى في الوقت نفسه من جهة

الذي ال  ةهذا الطراز من العناوين الوحيد الصفحة من جهة أخرى، ويعد  
 .(5)ا من البياض على جانبي أي سطر من سطوره مزيدً  كتر ب

متدرجة من  ،ن من سطرين أو ثالث أو أكثروهو عنوان مكو  هرمي:  .7.1.2.3
حيث عرض كل سطر من األصغر إلى األكبر أو العكس على شكل هرم 

 .(6)مقلوب أو معتدل

                                                           

 (.110( اللبان، اإلخراج الصحفي )ص1)
 (.121اإلخراج الصحفي.. األسس النظرية والتطبيقات العملي ة )ص واللبان، ( صالح،2)
 (.83، 82( الدلو، فن الحديث الصحفي وتطبيقاته العملي ة )ص3)
 (.136( البطل، اإلخراج الصحفي: فن وعلم )ص4)
 (.74( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص5)
 (.101الصحفي الحديث.. األسس العلمي ة والعملي ة )ص( أبو عرجة، وعبد هللا، اإلخراج 6)
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ويتكون من سطرين أو ثالثة أسطر متساوية الطول تتزحزح ج: متدرّ  .7.1.2.4
 .(1)امنتظمً  ابحيث يكون الشكل النهائي درجً  ،بداية كل منها عن سابقه

سطران أو أكثر متساوية يتألف هذا العنوان من سطر كامل يتلوه ق: معلّ  .7.1.2.5
ن كانت أقل اتساعً   .(2)من السطر األساسي "األول"  اوحجمً  االطول والحجم، وا 

 ية:ويضم التصنيفات اآلتمنطلق:  .7.1.2.6

وفيه يبدأ العنوان سواء تألف من منطلق من اليمين إلى اليسار:  .7.1.2.6.1
تترك نهايته أن سطر واحد أو من عدة أسطر من جهة اليمين، على 

ز المخصص للعنوان على الصفحة ي  إلى نهاية الح حرة بحيث ال تصل
 .(3)في كل األحوال

وهو عكس الطراز السابق، منطلق من اليسار إلى اليمين:  .7.1.2.6.2
( ألنه يربك العين في البحث ارز غير المرغوبة )عربي  وهو من الط  

عن بداية كل سطر، وهو الطراز األنسب لدى قارئ اللغات 
 .(4)الالتينية

من توضيب العنوان بجانب  الم خرجن الطراز يمك  وهذا الجانبي:  .7.1.2.7
القصة اإلخبارية وليس فوقها، ويستخدم عادة في الصفحات الداخلية التي 

 .(5)تكثر فيها اإلعالنات

هو العنوان الذي ال يمتد على كل األعمدة التي ينتشر عليها الجرد:  .7.1.2.8
 .(6)نص الخبر

ه سطر العنوان أو وهو األسلوب الذي يتوسط فيالوسطى أو المتمركز:  .7.1.2.9
دها، االتساع المخصص له، بحيث يترك كل سطر من سطوره في حالة تعد  

 .(7)من البياض على جانبيه امتساويً  اقدرً 

 أي شكل للعنوان لم يرد ضمن األنواع السابقة. أخرى: .7.1.2.10

                                                           

 (.137، 136( البطل، اإلخراج الصحفي: فن وعلم )ص1)
 (.161( نجادات، اإلخراج الصحفي.. اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص2)
 (.75( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص3)
 .75( المرجع السابق، ص4)
 .163( المرجع السابق، ص5)
 (.164( نجادات، اإلخراج الصحفي: اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص6)
 (.178، فنون إخراج الجريدة )صشفيق( 7)
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تضم و ، ها: ويقصد بها المعالجات الفنية المستخدمة في إبراز العناوينأساليب إبراز  .7.2
 ية:التصنيفات اآلتهذه الفئة 

 :استخدام الجداول والفواصل أسفل العنوان .7.2.1

 استخدم أرضية أسفل العنوان: .7.2.2

ويقصد بها عمل خط حول حروف العنوان، ويكون تأطير حروف العنوان:  .7.2.3
 بلون يختلف عن لون الحرف نفسه.

 ويقصد به عمل ظل يكون أسفل حروف العنوان.تظليل العنوان:  .7.2.4

الذي يكتب باللون األبيض ويكون  وهو العنوان غ على أرضية:العنوان المفرّ  .7.2.5
 سفله أرضية غامقة.أ

ويقصد بها مدى استخدام األلوان مع العناصر التيبوغرافية والجرافيكية على اللوان:  .8
 ية:والتصنيفات اآلت الصفحة األولى، وتضم العناصر

 وتعني استخدام األلوان مع الصور.صور:  .8.1

 مع العناوين.وتعني استخدام األلوان عناوين:  .8.2

 وتعني استخدام األلوان مع المتن.متن:  .8.3

 وتعني استخدام األلوان مع األرضيات.أرضيات:  .8.4

 وتعني استخدام األلوان مع اإلطارات.إطارات:  .8.5

 وتعني استخدام األلوان مع أي عناصر غير العناصر السابقة.أخرى:  .8.6

 ،المنشورة على الصفحة توغرافية والرسوم اليدويةو ويقصد بها الصور الفالصور والرسوم:  .9
  مت هذه الفئة إلى عدة تصنيفات فرعية:وقد قس  

وهي الصور التي يتم إنتاجها بطريقة آلية باستخدام آالت  الصور الفوتوغرافية: .9.1
 ف إلى: ، وتصن  ةة الطبيعي  جاتها الظلي  وتتسم بتدر   ،التصوير والتحميض

 أنواع الصور من حيث الستخدام: .9.1.1

وهي الصور التي تقدم خدمات إخبارية كاملة، بحيث تستقل مستقلة:  .9.1.1.1
في هذا الجانب مع اعتمادها البسيط على بعض الكلمات التي تشرح بعض 

  .(1)المعاني غير الظاهرة فيها 

وهي الصورة التي تنشر مصاحبة لمادة مصاحبة لمادة صحفية:  .9.1.1.2
 لة للخبر ومرتبطة به بشكل مباشر.وتكون مكم   ،صحفية

                                                           

 (.35العسكر، اإلخراج الصحفي.. أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة )ص (1)
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وهي الصور التي تنشر مرافقة لعناوين لفهرس أو إشارة: مصاحبة  .9.1.1.3
 الموضوعات المنشورة على الصفحة األولى سواء على شكل فهرس أو 

 إشارة.

 أنواع الصور من حيث المضمون والدللة: .9.1.2

 معين، وزمن معين مكان في وقع حدث الصورة هذه وتمثلاإلخبارية:  .9.1.2.1
 أو كبير، مخزن  في حريق إخماد أو دولتين، رئيسي   بين إجراء مقابلة مثل

 .(1)طبيعية أو كارثة انفجار حدوث

وهي التي تمثل شخصية محور الموضوع، وتروي تفاصيل الشخصية:  .9.1.2.2
هذه الصورة مالمح شخصية ما، سواء أكانت هذه الشخصية مهمة أم ال، 

بالحركة والحيوية، فإن  الصحفي ةوينبغي أن تتمتع الصورة الشخصية 
أثناء قيام هذه ب أن نسعى اللتقاط هذه الصورة شخصية ما يتطل رتصوي

 .(2)الشخصية بحركة أو انفعال 

الموضوعات التي تكون مرتبطة ببعض صور الوهي الموضوعية:  .9.1.2.3
، وبالرغم ذات طابع إنسانيوهي وتدل عليها وال تعبر عن حدث بحد ذاته، 

ثارةمهتعد  من بساطتها إال أنها   .(3)االهتمام مة لجذب االنتباه وا 

إخبارية، كما أنها ال  صور غير ذات معانٍ  اوهي غالبً الجمالية:  .9.1.2.4
أبعاد يمكن أن تستخدم في خدمة الوحدات التحريرية المنشورة،  تتضمن أي  

نما تتم االستفادة منها إلحداث لمسات جمالية على الصفحات، ما لم  وا 
تكون هذه الصور الجمالية مرتبطة بتقارير عن اكتشافات أو مزادات أو 

 .(4)غير ذلك

حجم الصورة: ويقصد المساحة التي شغلتها كل صورة على الصفحة  .9.1.3
 ية:لولى، وقد تضمن التقسيمات اآلتا

 عمود. 2-1وهي الصورة المنشورة على اتساع من صغيرة:  .9.1.3.1

 وهي الصورة المنشورة على اتساع ثالثة أعمدة.متوسطة:  .9.1.3.2

                                                           

 (.20الصحفي )ص ( علي، التصوير1)
 (.157، 156اإلخراج الصحفي )ص ( اللبان،2)
 (.53( خوخة، اإلخراج الصحفي والصحافة اإللكترونية )ص3)
 (.36( العسكر، اإلخراج الصحفي.. أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة )ص4)
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 أعمدة. 6-4وهي الصور التي تمتد على اتساع من كبيرة:  .9.1.3.3

 وهي الصورة التي تمتد على اتساع جميع أعمدة الصحيفة.مسيطرة:  .9.1.3.4

ويقصد بها المكان الذي تم فيه نشر الصورة موقع الصورة على الصفحة:  .9.1.4
 ية:لى الصفحة األولى، وقد تضمنت التصنيفات اآلتع

 وتعني نشر الصورة في النصف العلوي من الصفحة.النصف العلوي:  .9.1.4.1

 وتعني نشر الصورة في النصف السفلي من الصفحة.النصف السفلي:  .9.1.4.2

نه للحواف الخارجية للصورة الذي تكو  ويقصد به التخطيط شكل الصورة:  .9.1.5
 .(1) ويوكل لشكل الصورة دور كبير في زيادة قدرتها على جذب االنتباه

 ،في التصميم امن أكثر األشكال الهندسية استخدامً  ويعد  المستطيل:  .9.1.5.1
على صفحات الجرائد وخاصة مع الموضوعات  اه أكثر استخدامً ولذا فإن  

نسبة الن الشكل المستطيل بالتيبوغرافيين أذ العديد من اإلخبارية، ويحب  
 .(2)من أجمل األشكال المريحة للعين  يعد   ،3:5التقليدية 

لتساوي أضالعه  اوهو من األشكال التي ال ينصح بها، نظرً المربع:  .9.1.5.2
األربعة، مما يؤدي إلى نوع من السكون وعدم الحركة، ولذلك ينصح 

إذا ما  ،د من الكآبة والجمودالبعض بتكبير الصورة المربعة حتى يمكن الح
 .(3)إلى استخدام الشكل المربع  الم خرجاضطر 

 وهي من االستخدامات المستحدثة للصورة في الصحف، وتعد  ة: الدائريّ  .9.1.5.3
ها، وقد قاس علماء ال التي يسهل رؤيتها أكثر من غير الدائرة من األشك

النفس كمية الطاقة العصبية التي تتطلبها رؤية الهيئات، فوجدوا أن الدائرة 
 .(4)هي األسهل، وتليها بعض الهيئات الهندسية المشابهة 

لنظر القارئ، حيث يتم  اوهي من أكثر األشكال لفتً المفرغة "ديكوبيه":  .9.1.5.4
ة لحذف الخلفي   -امنظرً  كان أم اشخًص –قص الحواف حول موضوع الصورة 

المحيطة به لتظهر هذه الخلفية بيضاء عند الطبع، وتتميز الصورة المفرغة 
 .(5)بإبرازها لعنصر الحركة

                                                           

 (.160( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص1)
 (.93، اإلخراج الصحفي اإللكتروني والتجهيزات الفنية )صشفيق( 2)
 (.164( اللبان، اإلخراج الصحفي )ص3)
 (.179( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص4)

 (.165( اللبان، اإلخراج الصحفي )ص5)
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تنشر على اتساع نصف عمود، أي  التيوهي الصور اإلبهامية:  .9.1.5.5
إصبع اإلبهام، وتكون هذه الصورة في العادة صوًرا  باتساع ال يتجاوز
من وضع أكبر عدد ممكن من  الم خرج ن هذه الصورشخصية، وتمك  

 .(1)الصور الشخصية في كل صفحة

حوهو الكالم المرافق للصورة الذي يسهل فهمها و تعليق الصورة:  .9.1.6  يوض 
 ية:مت إلى التصنيفات اآلت، وقس  (2)الغامض فيها

ويقصد بها مدى توظيف تعليق الصورة من عدمه على الستخدام:  .9.1.6.1
نت هذه الفئة التصنيفات األولى، وقد تضم  الصور المنشورة في الصفحة 

 التالية:

 ويقصد بها نشر تعليق مرافق للصورة على الصفحة.موجود:  .9.1.6.1.1

 ويقصد بها عدم نشر تعليق مع الصورة على الصفحة.غير موجود:  .9.1.6.1.2

فيه نشر التعليق على الصور على  ويقصد به المكان الذي تم  الموقع:  .9.1.6.2
 ية:اآلتلى، وقد تضمنت التصنيفات الصفحة األو 

 .أسفل الصورة .9.1.6.2.1

 .على يمين الصورة .9.1.6.2.2

 .على يسار الصورة .9.1.6.2.3

 .فوق الصورة نفسها .9.1.6.2.4

 ويتم نشر التعليق فيه. ،أي موقع آخر غير المواقع المذكورةأخرى:  .9.1.6.2.5

ة خفيفة، ويتم والتي تشتمل على الخطوط، وتتوافر على تدرجات ظلي  الرسوم اليدوية:  .9.2
من  أبيض ناصع، إحداث قدر عالٍ  رسم هذه الخطوط باستخدام حبر أسود قوي على ورق 

هذه الصور أقدم العناصر الطباعية التي عرفتها  التباين بين الخطوط واألرضية، وتعد  
 ية:لى عدة أنواع وفق التصنيفات اآلت، وتنقسم الرسوم اليدوية إ(3)الصحافة 

وهي الرسوم التي تحاول أن تقدم بعض الوقائع بطريقة ساخرة الرسوم الساخرة:  .9.2.1
تجاه أنماط سائدة من السلوك، بغية حشد الرأي  القر اءتتسم بالمبالغة، وذلك إلثارة 

في أحيان –العام التخاذ قرار معين بالرفض أو القبول، كما تستهدف هذه الرسوم 

                                                           

 (.65-64)ص  صالح، الصحف النصفية ثورة في اإلخراج الصحفي( 1)
 (.54( خوخة، اإلخراج الصحفي والصحافة اإللكترونية )ص2)
 (.110الصحفي )ص( الحسن، أيديولوجيا اإلخراج 3)
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 (1)السوية السائدة في المجتمع ع غيربالسخرية من األوضا القر اءالتنفيس عن  -كثيرة
 ية:من التصنيفات اآلتوتتض

من خالل تشويه  القر اءوهي الرسوم التي تستهدف تسلية الكاريكاتورية:  .9.2.2
الخصائص المالمحية لألشخاص المتضمنين فيها، ومن خالل التعليقات 

 .(2)المصاحبة لها

من خالل التعبير  القر اءتسعى إلى التأثير في  وهي الرسوم التيالكرتونية:  .9.2.3
عن الحوادث واألفكار والمواقف باالعتماد على الرسوم المشتملة على الشخصيات 

 .(3)الرمزية 

ويقصد بها تلك الصور المرسومة للشخصيات المتضمنة الرسوم الشخصية:  .9.2.4
 .(4)في الوحدات التحريرية المنشورة 

اء الصحف البيانات م لقر  هي تلك الرسومات التي تقد   الرسوم التوضيحية: .9.2.5
ذاتها، كالبيانات  الصحفي ةالعسيرة التي يصعب فهمها إذا تضمنتها الموضوعات 

 .(5)الرقمية والجغرافية واالقتصادية والعسكرية

 الصحفي ةالمواد  -في الغالب–وهي الرسوم التي ترافق الرسوم التعبيرية:  .9.2.6
األدبية كالمقاالت والقصائد والقصص، وتستهدف إحداث تأثيرات إيجابية نفسية 
من خالل جهد الرسامين في تحليل المعاني المتضمنة في هذه األعمال، ثم 
عملهم على محاولة التعبير عنها بواسطة رسومهم التي تبدو من خالل عملهم 

 .(6)شبه الدقيق فيها أشبه باللوحات الفنية 

وهي أي شكل من أشكال االتصال غير الشخصي مدفوع القيمة إلرسال فكرة ت: اإلعالنا .10
، وتم (7)أو معلومة، وترتبط بسلعة أو خدمة وذلك بواسطة شخص محدد أو منظمة محددة

 الفئة إلى عدة فئات هي:تصنيف هذه 

                                                           

( النجار، إخراج الصحف الحزبية في مصر.. دراسة تطبيقية على العناصر التيبوغرافية في صحف )مايو، 1)
 (.356م )ص1988-1982الوفد، واألهالي( في الفترة من 

 (.111( الحسن، أيديولوجيا اإلخراج الصحفي )ص2)
 .111( المرجع السابق، ص3)
 (.396)ص( حجاب، مدخل إلى الصحافة 4)
 (.219، 218( نجادات، اإلخراج الصحفي.. اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص5)

 (.42( العسكر، اإلخراج الصحفي.. أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة )ص6)
 (.20أبو قحف، محاضرات في هندسة اإلعالن )ص (7)
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الدراسة على  صحيفتاالتي استخدمتها اإلعالنات  عددويقصد بها : عدد اإلعالنات .10.1
 الصفحة األولى.

 أساليب إخراج اإلعالنات: .10.2

وتوزع اإلعالنات بموجبه على أحد جانبي الصفحة لتشكل  نصف الهرم: .10.2.1
نصف هرم معتدل قاعدته في األسفل، ويشترط أن تكون أحجام اإلعالنات 

 .(1)امتفاوتة، وهو من أكثر األساليب شيوعً 

الوحدات اإلعالنية بموجبه على ع وهو األسلوب الذي توز   نصفي الهرم: .10.2.2
نصفي هرم، ويترك للوحدات التحريرية ما بينها من  جانبي الصفحة، لتأخذ شكاًل 

 .(2)فراغ، ويتيح هذا األسلوب فرصة إبراز أكبر عدد من الوحدات اإلعالنية 

وفيه تصف اإلعالنات المتساوية الحجم فوق بعضها البعض  المستطيل: .10.2.3
 .(3)على أحد جانبي الصفحة 

متساوية الحجم فوق بعضها البعض وفيه تصف اإلعالنات  المستطيلين: .10.2.4
على جانبي الصفحة، وله نفس العيب في أسلوب المستطيل، لكن المواد 

 .(4)اإلعالنية تالمس نظيراتها التحريرية فيه 

 عند وجود إعالنات بعضها متساوٍ  الم خرجويلجأ له  نصف الهرم والمستطيل: .10.2.5
، فتنشر اإلعالنات المتساوية فوق بعضها البعض على وبعضها متفاوت الحجم

أحد جانبي الصفحة، فيما تنشر المتباينة على شكل نصف هرم على الجانب 
اآلخر من الصفحة، والفراغ بينهما يخصص للمواد التحريرية، ومن عيوبه أن 

 .(5)اإلعالنات أسفل المستطيل تكون مدفونة 

وحدات اإلعالنية دون ترتيب معين وتوزع فيه ال العشوائي )الرتجالي(: .10.2.6
 .(6)ا فتختلط بالمواد التحريرية، وهو أقل األساليب استخدامً 

وذلك للتعرف على الحجم تخصصه كل صحيفة لإلعالنات مساحة اإلعالنات:  .10.3
 .ومدى انسجامها مع األ سس العلمية

                                                           

 (.186)ص( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي 1)
 (.219( العسكر، اإلخراج الصحفي: أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة )ص2)

 (.189( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص3)
 .189( المرجع السابق، ص4)
 .189( المرجع السابق، ص5)
 (.223( العسكر، اإلخراج الصحفي: أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة )ص6)
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 الساليب اإلخراجية: .11

وهي األساليب التي تتبع المدرسة التقليدية، التي تتسم بأن األخبار التقليدي:  .11.1
هتمام بالنصف العلوي من ب بشكل عمودي على الصفحة، ويتم االترت   الصحفي ة

همال النصف السفلي، وتستخدم الفواصل والجداول للفصل بين الصفحة وا  
، وكثرة عدد الصحفي ةالموضوعات، وخلو الصفحات من األلوان، وصغر حجم الصور 

 .(1)األخبار، وسيادة مبدأ التوازن على الصفحة 

وتتصف بأن الموضوعات  ،وهي األساليب التي تتبع المدرسة الحديثةالحديث:  .11.2
اإلخبارية مخرجة بشكل أفقي، واستخدام الصور الكبيرة، واستخدام األلوان، واألخبار 

المساحات البيضاء للفصل يتم إخراجها بأشكال منتظمة، وعددها قليل، ويتم استخدام 
 .(2)بين األخبار، والخطوط المستخدمة توحي بالحداثة 

للمدرسة الحديثة، وتختلف عنها  اهذا االتجاه امتدادً  يعد  : "ما بعد الحداثة" ثالمحدّ  .11.3
بوغرافية، وسماتها أن اإلخراج ة، ومن التقاليد التيرها من القيود الشكلي  من حيث تحر  

العمودي، وعدم استخدام الفواصل والجداول للفصل بين فقي مسيطر أكثر من األ
، والموضوعات اخاًص  االموضوعات، وا عطاء النصف السفلي من الصفحة اهتمامً 

ر في استخدام اإلخبارية الهامة توضع داخل أطر منتظمة الشكل، إضافة إلى التحر  
مة، العناوين، وتوظيف الصور ذات الحجم الضخم، ووجود الكشافات بصورة منتظ

، الصحفي ةوتوظيف األلوان في الصور والعناوين، وكذلك التقليل من عدد القصص 
 .(3)كثار من المساحات البيضاءواإل

 : وعينتهاتاسًعا: مجتمع الدراسة 
 مجتمع الدراسة: -أ

اليومية التي تصدر  اللبناني ةو  الفلسطيني ةالصحف اسة التحليلية بيتمثل مجتمع الدر 
: "القدس"، "الحياة الجديدة"، "األيام"، وتم الفلسطيني ةبالحجم العادي )استاندرد( وتشمل الصحف 

فتصدر فيها  اللبناني ةاستثناء صحيفة "فلسطين" ألنها تصدر بالحجم النصفي، أما الصحف 

                                                           

 (.148نجادات، أنماط إخراج الصفحة األولى في الصحف األردنية )ص (1)
 .150المرجع السابق، ص (2)
 .152المرجع السابق، ص( 3)
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 األوسط، "البناء"، الشرق  ثماني صحف هي: "النهار"، "الديار"، "الحياة"، "اللواء"، "المستقبل"،
The Daily Star ،  نظًرا لالعتبارات اآلتية: اللبناني ةوتم اختيار الصحف 

  الصحفي ة ًرا بالمدارسمن أكثر الصحافات العربية انفتاًحا وتأث   اللبناني ة الصحفي ةتعد التجربة 
الغربية، حيث مارس العديد من الصحفيين والفنيين اللبنانيين مهنة العمل الصحفي في دول 

 مثل فرنسا وبريطانيا وأمريكا.

  نقالت نوعية في تغيير اتجاهات وأساليب إخراجها  اللبناني ةشهدت مؤخًرا عدد من الصحف
 للصفحة األولى، والصفحات الداخلية.

  مقارنة بباقي الفلسطيني ةخاصة بالقضايا والموضوعات  تغطية اللبناني ةتولي الصحافة ،
 صحف الدول العربية األخرى.

  ل في مجال الكتابة والتحرير واإلخراج داخ الفلسطيني ة الصحفي ةتعمل العديد من الكفاءات
 .اللبناني ةالصحف 

 .التقارب الجغرافي والسياسي والموضوعي بين فلسطين ولبنان 

 الدراســة: عّينة-ب
عمدية من مجتمع الدراسة، حيث وقع اختياره على  عي نةاختار الباحث المصادر،  عّينة .1

 .اللبناني ةوالنهار  الفلسطيني ةاأليام  صحيفتي  
 :(1)صحيفة اليام .1.1

صحيفة يومية سياسية مستقلة تصدر عن "مؤسسة األيام للصحافة والطباعة 
صدر ، شركة مساهمة محدودةوالنشر والتوزيع" في رام هللا، والمؤسسة عبارة عن 

 .25/12/1995في  لهاألول العدد ا

انطلقت صحيفة األيام بجهود طاقم مكون من طاقات شبابية واعدة، وكفاءات و 
لى الوطن إثر توقيع إاب الشتات الذين عادوا مجموعة من ألمع صحافيي وكت  

جلس يرأس تحرير صحيفة األيام الكاتب أكرم هنية، ويرأس م، اتفاقيات أوسلو
تمتلك مؤسسة األيام مطبعة حديثة تعمل بطاقة عالية ، و إدارتها غسان الضامن

 .وكفاءة ملحوظة

                                                           

 دون مؤلف، تعريف بصحيفة األيام )موقع إلكتروني(. (1)
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صفحة، بتبويب  40 لىإ 20وتتناول الصحيفة، التي يتراوح عدد صفحاتها من 
ا مي  ا، إقليالسياسية، االقتصادية، الرياضية، الثقافية؛ وطني   اتعو الموض ع يشملمتنو  
 .مختارة من الصحافة العبرية بانتظام اتعو فرد بنشر موضنا، كما تودولي  

القدس والحياة الجديدة، نظًرا  صحيفتي  واختار الباحث صحيفة "األيام" واستبعد 
 لالعتبارات اآلتية:

تعود ملكية صحيفة "األيام" إلى شركة اقتصادية، وتمتلك مطبعة خاصة، األمر  -
د ليب واتجاهات إخراجية حديثة، والتجديالذي يجعلها األكثر اهتماًما في اعتماد أسا

 في طريقة توظيف العناصر التيبوغرافية والجرافيكية.

واإلعالنية المختلفة، مثل  اإلعالمي ةخبرة مؤسسة األيام في تقديم الخدمات  -
المتخصصة، وخدمات فرز األلوان  اإلعالمي ة، والمالحق فنيالجرافيكي التصميم ال

 والتجليد والتوزيع.

 أرشيف أعداد الصحيفة يتيح المجال إلجراء الدراسة. رتوف   -

 : (1)صحيفـــــة النهــــار .1.2

ل في  في  1933آب  أغسطس/ 4صحيفة لبنانية سياسية مستقل ة. صدر العدد األو 
س جبران  أربع صفحات. بدأت الصحيفة التي كان عدد موظ فيها خمسة بينهم المؤس 

م ع ت من األصدقاء، وكانت ت وز  ع قطعة ذهبية  50تويني، مع رأسمال من   500ج 
نسخة فقط. والحًقا تول ى ابن جبران، غسان تويني، وحفيده الذي يحمل االسم نفسه، 

 ا تشغل نايلة تويني منصب رئيسة التحريرجبران تويني، رئاسة التحرير والنشر. حالي  
 .ورئيسة مجلس اإلدارة

د  وأطلقت النهار ر الموقع اإللكتروني المتجد  في كانون   annahar.comوالمتطو 
بما يتالءم وضرورات مواكبة العصر اإلعالمي الجديد  2012ديسمبر  ول/األ

يات التي تترت ب على الصحافة ومواجهة التحد   ،والتكي ف مع عوامل العصرنة والحداثة
 .مكتوبة لل حاق بالعصر اإللكترونيال

النسخة  تشمل 2013يونيو  حزيران/لكترونية جديدة في إنسخة ثم أطلقت النهار 
لكترونية بحل ة جديدة، وتغط ي إضافة إلى األخبار المحلية والدولية، الصحة اإل

 .نسانيةوالجمال والتكنولوجيا والمرأة والعلوم والفنون والمجتمع والترفيه وأوجه الحياة اإل

                                                           

 دون مؤلف، تعريف بصحيفة النهار )موقع إلكتروني(. (1)
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ي تصدر اليومية الت اللبناني ةواختار الباحث صحيفة "النهار" من بين الصحف 
 .(1) ألف نسخة 40وتوز  ع اآلن نحو  بالحجم العادي، نظًرا ألنها تعد األكثر توزيًعا،

لتتماشى مع  2011إعادة تصميم صفحاتها في نيسان/أبريل كما قامت النهار ب
 سعيهاالمعايير المت بعة عالمًيا في عالم التصميم الفني للصحف، وذلك انطالًقا من 

نته الدراسة االستكشافية، حيث أظهرت مالمح االتجاهات ما بي  ، وهذا الدائم للتطو ر
الحديثة من خالل زيادة عدد الصور المستخدمة وكبر حجمها، واستخدام 
المساحات البيضاء للفصل بين الموضوعات، وكذلك طريقة إخراج العناوين، 

إضافة إلى أن توفر  ت والفهارس )الكشافات( بشكل يومي،واستخدامها اإلشارا
 رشيف أعداد الصحيفة يتيح المجال إلجراء الدراسة.أ

 الزمنيـــــة: العّينة .2

م بواقع 31/12/2016م و01/01/2016الزمنية للدراسة في المدة الواقعة بين  العي نةتمتد 
حيث تم األسبوع الصناعي  بأسلوبالعشوائية المنتظمة،  العي نةشهًرا، وتم استخدام  12

المختارة على  العي نةبما يضمن تمثيل جميع أيام األسبوع في  العي نةمفردات هذه سحب 
ات في طريقة العرض غير النمطية من يوم إلى تغي ر أساس احتمال حدوث بعض الم

يوم االثنين الموافق  ، فوقع االختيار علىاآخر، إذ اختيرت المفردة األولى عشوائي  
ن، وهكذا حتى نهاية المدة ثم تركت سبعة أعداد واختير العدد الثام م،4/01/2016

( عدًدا 92( عدًدا بمجموع )46مفردات كل صحيفة )نية المحددة للدراسة ليصبح عدد الزم
 .(*)الدراسة صحيفتي  من 

 عاشًرا: وحدات التحليل وأسلوب القياس:
 هما: ،تشتمل الدراسة على وحدتين للتحليل وحدات التحليل: -1

المتكاملة التي يقوم  اإلعالمي ةوهي الوحدة  :اإلعالمي ةالوحدة الطبيعية للمادة  -أ
لتقديم المادة إلى جمهور  اإلعالمي ةالباحث بتحليلها، والتي يستخدمها منتج المادة 

، (2)أو المستمعين أو المشاهدين، مثل المقال أو التحقيق، أو القصة الخبرية.. القر اء

                                                           

 إلكتروني(.)موقع دون مؤلف، تعريف بصحيفة النهار ( 1)
فة ( تم استبدال المفردات التي جاءت يوم األحد في صحيفة النهار باليوم التالي )يوم االثنين( نظًرا ألن صحي*)

 النهار ال تصدر يوم األحد، بسبب اإلجازة األسبوعية، وقد بلغ عددها )ستة أعداد(، خالل فترة الدراسة.
 (.262اإلعالم )( حسين، دراسات في مناهج البحث العلمي: بحوث 2)
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الدراسة كوحدة للتحليل للتعرف  صحيفتي  وفي إطارها استخدمت الصفحة األولى ل
لى األساليب واالتجاهات اإلخراجية المستخدمة والعناصر التيبوغرافية والجرافيكية إ

 نة للصفحة األولى.المكو  

وهي المقاييس التي يلجأ إليها الباحث للتعرف إلى المساحة التي  وحدة المساحة: -ب
اإلعالنات المنشورة على  ، وستستخدم لمعرفة مساحة(1)اإلعالمي ةشغلتها المادة 

 الصفحة األولى ونسبتها من مساحة الصفحة اإلجمالية.

 أسلوب القيــاس: -2

طريقه يمكن اته، عن تغي ر وهو نظام التسجيل الكمي المنتظم لوحدة المحتوى وفئاته وم
ا للوصول إلى نتائج شكل أرقام وأعداد، ومعالجتها إحصائي   إعادة بناء المحتوى على

، وأسلوب العد والقياس (2)ي التفسير واالستدالل، ما يحقق أهداف الدراسةكمية تسهم ف
الذي استخدم في هذه الدراسة هو التكرار الذي تظهر به الفئات أو الوحدات، إضافة 

 .مربعإلى المساحة باستخدام السنتيمتر 

 الحادي عشر: إجراءات الصدق والثبات:
 إجراءات الصدق: .1

األداة المستخدمة في تحقيق أهداف الدراسة، بمعنى  يقصد بصدق التحليل، صالحية
، بحيث تتطابق المعلومات التي يتم مدى قدرة األداة على قياس ما تسعى الدراسة لقياسه فعاًل 

. (3)جمعها بواسطتها، مع الحقائق الموضوعية، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الثقة في النتائج
 لخطوات اآلتية:وللتأكد من صالحية األداة، قام الباحث با

 تحديد موضوعات التحليل الرئيسة وفئاتها الفرعية من واقع الدراسة االستكشافية. -أ

التعريف اإلجرائي لوحدات تحليل المضمون وفئاتها، بشكل واضح ال يثير التضارب أو  -ب
 التداخل.

عرض الباحث أداة الدراسة، المتمثلة في استمارة تحليل المضمون، على عدد من  -ج
( خبراء في مجال اإلخراج الصحفي، من غزة 3( أكاديميين، و)8مين، شملت )المحك  

                                                           

 .(263صلبحث العلمي: بحوث اإلعالم )حسين، دراسات في مناهج ا( 1)
عبد الحميد، تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم: من المحتوى الكمي إلى التحليل في الدراسات الكيفية  (2)

 (.181)ص
 (.314( حسين، بحوث اإلعالم )ص3)



62 

والضفة الغربية، ولبنان، واألردن، والعراق، ومصر، الذين أبدوا بعض المالحظات، تم 
 .282صفحة  (1) ملحق االستفادة منها في تصميم االستمارة بشكلها النهائي، انظر

، وذلك للتأكد من (*)ن كل صحيفةممفردات  شمل خمس اقبلي   أجرى الباحث تحلياًل  -د
 صالحية استمارة تحليل المضمون وسالمتها، وبناء عليه تم تعديل بعض الفئات الفرعية.

 إجراءات الثبات: .2

عن ثبات أداة جمع المعلومات والبيانات، وذلك للتأكد من درجة يعبر اختبار الثبات، 
ات بدرجة عالية من الدقة، تغي ر االتساق العالية لها، بما يتيح قياس ما تقيسه من ظواهر وم

إضافة إلى الحصول على نتائج متطابقة أو متشابهة إذا تكرر استخدامها أكثر من مرة في جمع 
ات، سواء من نفس المبحوثين أو من تغي ر الظواهر أو الم نفس المعلومات، أو في قياس نفس

 .(1)مبحوثين آخرين في أوقات وظروف مختلفة

اد د من مدى ثبات النتائج، وبلغ عدد األعدواستخدم الباحث أسلوب إعادة االختبار للتأك  
(، اعددً  92الدراسة البالغة ) عي نة% من 21.7( بنسبة اعددً  20ت إلعادة التحليل )عالتي خض

ن، حيث تم سحبها عن طريق القرعة، وبطريقة عشوائية بسيطة، صحيفتي  عة مناصفة بين الموز  
 /28، وأعاد التحليل في2017أكتوبر//17أن الباحث انتهى من التحليل في  اعلمً 

بعدها قارن ( من انتهاء إجراء الدراسة التحليلية، ايومً  72م، أي بعد مرور )2017ديسمبر/
 اآلتي:التحليلين، وجاءت المعطيات على النحو من  ل ٍ ك الباحث بين نتائج

 صحيفة اليام: .2.1

 : الصحفّيةفئة الشكال  .2.1.1

ي: ، موزعة كاآلت( شكاًل 127ل )خضعت للتحلي التي الصحفي ةعدد األشكال بلغ 
 (.0(، أشكال الرأي )127الخبرية ) الصحفي ةاألشكال 

، ( شكاًل 124ل )خضعت للتحلي التي الصحفي ةعدد األشكال بلغ وفي إعادة التحليل، 
(، وهذا يعني وجود فروق بسيطة 0(، أشكال الرأي)124الخبرية ) الصحفي ةي: األشكال موزعة كاآلت
 الخبرية على النحو اآلتي: الصحفي ةفي األشكال 

                                                           

 ( تاريخ مفردات صحيفتي  الدراسة:*)
، الجمعة 23/8/2016، الثالثاء 4/6/2016، السبت 16/3/2016، األربعاء 4/1/2016االثنين/ -

11/11/2016 . 
 (.314( حسين، بحوث اإلعالم )ص 1)
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  3=  124 – 127الخبرية المستخدمة  الصحفي ةفروق بين التحليلين في األشكال 

 :(1)التالية  Holstiعلى معادلة حساب الثبات هولستي وبالتطبيق 

 
 معامل الثبات: 

 

 هو: الصحفي ةنجد أن معامل الثبات في األشكال 

  =معامل الثبات
(2(124)) 

 =98.8% 
(124  +127) 

 ية:الفئات الخرى ظهرت النتائج اآلتوباتباع نفس الخطوات مع 

 .%91.0استخدام الفهارس  .2.1.2
 .%89المنتظمة: القوالب  .2.1.3

 %.89اتساع جمع الخبر  .2.1.4

 %.90تبويب المواد  .2.1.5

 %88وسائل الفصل  .2.1.6

 %.87العناوين  .2.1.7

 %.92األلوان  .2.1.8

 %.89الصور والرسوم  .2.1.9

 .%92اإلعالنات  .2.1.10

 %.92األساليب اإلخراجية  .2.1.11

 =الياممعامل الثبات في صحيفة وهذا يعني أن 
(98.8+91.0+89.0+89.0+90.0+88.0+87.0+92.0+89.0+92.0 +92.0) =(%90.7) 

11 

 
 

                                                           

الكيفية  الدراسات في التحليل إلى الكمي المحتوى  من: اإلعالم بحوث في المحتوى  تحليل الحميد، ( عبد1)
 (.275)ص
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 صحيفة النهار: .2.2

 : الصحفّيةفئة الشكال  .2.2.1

 ي: ، موزعة كاآلت( شكاًل 49ل )خضعت للتحلي التي الصحفي ةعدد األشكال بلغ 

 (.11(، أشكال الرأي )38الخبرية ) الصحفي ةاألشكال 

، ( شكاًل 42ل )خضعت للتحلي التي الصحفي ةعدد األشكال بلغ وفي إعادة التحليل، 
(، وهذا يعني وجود فروق 10) (، أشكال الرأي32الخبرية ) الصحفي ةموزعة كالتالي: األشكال 
 بسيطة في األشكال اآلتية:

   6= 32–38ن في موضوع األشكال الخبرية فروق بين التحليلي. 

   1= 10–11ن في موضوع أشكال الرأي فروق بين التحليلي. 

 ية:اآلت Holstiمعادلة حساب الثبات هولستي  وبالتطبيق على

 : معامل الثبات
 

 

 

 هو: الصحفّيةنجد أن معامل الثبات في الشكال 

 =معامل الثبات
(2(42)) 

 =92.3 % 
(49  +42) 

 ية:، ظهرت النتائج اآلتوباتباع نفس الخطوات مع الفئات الخرى 

 .%89.0استخدام الفهارس واإلشارات  .2.2.2
 .%88المنتظمة: القوالب  .2.2.3

 %.89اتساع جمع الخبر  .2.2.4

 %.91تبويب المواد  .2.2.5

 .%87وسائل الفصل  .2.2.6

 %.90العناوين  .2.2.7

 %.88األلوان  .2.2.8
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 %.91الصور والرسوم  .2.2.9

 .%90اإلعالنات  .2.2.10

 %.91األساليب اإلخراجية  .2.2.11

 النهار= معامل الثبات في صحيفة هذا يعني أن 

(92.3+89.0+88.0+91.0+87+90+88+91+91+90+91) = (89.8 %) 
12 

 

 =نصحيفتي  وبهذا يكون معامل الثبات في ال
(90.7 +89.8) 

 =(90.25)% 
2 

 .(1)وتعكس هذه النسبة مستوى عاليًا من الثبات في الدراسات اإلعالمية

 الثاني عشر: الساليب اإلحصائية المستخدمة: 
الدراسة، استخدم الباحث مجموعة من المعادالت واألساليب اإلحصائية لتحليل بيانات 

زمة (، وذلك إلجراء بعض االختبارات الالSPSSكما اعتمد في معالجة البيانات على برنامج )
 ي عرض ألهم األساليب اإلحصائية المستخدمة:لتحقيق أهداف البحث، وفيما يأت

، وذلك لبيان تكرار ونسب فئات Frequencies & Percentageاستخدام أساليب  -1
 فوارق بين فئات الصحيفة نفسها.التحليل، وبالتالي تحديد ال

الدراسة للفئات،  صحيفتي  ، وذلك لمعرفة متوسطات استخدام Meanالوسط الحسابي  -2
 ن في متوسطات استخدامها.صحيفتي  والمقارنة بين ال

لى انحرافات القيم عن وسطها للتعرف إ Standard Deviationاالنحراف المعياري  -3
 الحسابي.

ات بعض فئات تغي ر (، لدراسة العالقة بين مChi-square Testاختبار كاي تربيع ) -4
 الدراسة.

( لمعرفة Independent Sample T Testللعينات المستقلة ) Tاستخدام اختبار  -5
 ين على فئتين فقط.تغي ر ن يحتوي أحد المات على أتغي ر الفروق اإلحصائية بين الم

 ( لقياس معامل ثبات التحليل.Holstiمعادلة هولستي ) -6
                                                           

الكيفية  الدراسات في التحليل إلى الكمي المحتوى  من: اإلعالم بحوث في المحتوى  تحليل الحميد، ( عبد1)
 (.278)ص
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 ة للدراسة:الثالث عشر: المفاهيم الساسيّ 
التي يتم من خاللها تنفيذ التصميم األساسي، وتوزيع  العملي ةهو اإلخراج الصحفي:  -1

الوحدات التيبوغرافية "المقروءة والمرئية"، مثل )الحروف، والعناوين، والنصوص، واألشكال 
وترتيبها في حيز الصفحة واختيار ألوانها بأسلوب يغري القارئ بقراءتها  ،والصور والخرائط(

الم خرجتؤدي الغاية التي توخاها  عي نةويلفت انتباهه إلى ما فيها، وذلك طبًقا لخطة م
(1). 

هي واجهة الصحيفة التي تعرض فيها أهم الموضوعات، وتمثل الباب الصفحة الولى:  -2
لالطالع على بقية مكوناتها، وتتميز بأنها تعكس جوانب  الذي ينفذ منه القارئ للصحيفة

 الصحيفة وشخصيتها المرتبطة بالسياسة التحريرية.

قطع ويراد بها: الصحف اليومية التي تطبع بال اليومية: اللبنانّيةو  الفلسطينّيةالصحف  -3
 .اللبناني ةوالجمهورية  الفلسطيني ةالعادي "استاندرد" وتصدر في مناطق السلطة الوطنية 

 الرابع عشر: تقسيم الدراسة:
  :تنقسم الدراسة إلى مقدمة وثالثة فصول

o :وهو بعنوان اإلطار العام للدراسة ويتناول اإلجراءات المنهجية للدراسة، الفصل الول 
لى إوتتضمن أهم الدراسات السابقة، ومشكلة الدراسة، وأهميتها، وأهدافها وتساؤالتها، إضافة 

اعتمدت عليها، ونوعها ومنهجها وأداتها، وفئات التحليل، ومجتمع الدراسة  النظرية التي
واألساليب  وعينتها، ووحدات التحليل وأسلوب القياس، إجراءات الصدق والثبات،

 والمفاهيم األساسية للدراسة، وتقسيمها. اإلحصائية،

o وهو بعنوان "إخراج الصفحة األولى في الصحف العادية )االستاندرد(" :أما الفصل الثاني ،
المفاهيم والوظائف  راج الصحفي..اإلخ بعنوانالول:  :وقد تم تقسيمه إلى ثالثة مباحث

 الصفحة األولى واتجاهات الثالث:، العناصر التيبوغرافية والجرافيكية الثاني: ،واألسس
 إخراجها.

o  ثالثة ى ، وهو بعنوان نتائج الدراسة التحليلية ومناقشتها، وقد تم تقسيمه إلالفصل الثالثأما
الدراسة ومناقشتها،  صحيفتي  عناصر التصميم األساسي في  : بعنوان سماتالول :مباحث
ة الدراس صحيفتي  في ة" تغي ر العناصر التيبوغرافية والجرافيكية "الم سماتبعنوان  :الثاني

  .وتوصياتها، وقائمة المراجع ومالحق الدراسة، أهم نتائج الدراسة اوأخيرً ، ومناقشتها

 

                                                           

 (.24-23إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص( 1)
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 الفصل الثاني:  2

إخراج الصفحة الولى في الصحف 
 "العادية "الستاندرد
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 الفصل الثاني:
 "الستاندرد"إخراج الصفحة الولى في الصحف العادية 

 

 

يتناول الباحث في هذا الفصل مفهوم اإلخراج الصحفي والمبادئ التي يقوم عليها والوظائف 
م الصفحة األولى، ث التي يؤديها، إضافة إلى العناصر التيبوغرافية والجرافيكية المستخدمة في إخراج

 خراجية المستخدمة في إخراجها، من خالل ثالثة مباحث هي:االتجاهات اإل

o  :المفاهيم والوظائف واألسس. اإلخراج الصحفي..المبحث الول 
o  :العناصر التيبوغرافية والجرافيكية.المبحث الثاني 
o  :الصفحة األولى واتجاهات إخراجها.المبحث الثالث 
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 : المبحث الول
 .المفاهيم والمبادئ والوظائف اإلخراج الصحفي..

 -في البداية-منها الصحافة الورقية، لم تكن لها  دتوتول  عندما اخترعت الطباعة 
اعون األوائل جدولة ر الطب  ثوابت، بل تحكمت أمزجة ذلك العصر في إرساء قواعدها، فقر  

، وال القر اءموضوعات الصحيفة على هيئة أعمدة ذات سطور قصيرة لتسهيل متابعتها من قبل 
صحافيو العصر ولم يتخلوا عنه رغم التقدم زالت صحف اليوم تعتمد ذاك التقسيم الذي اقتنع به 

 .(1)ا بعد يومالتقني الهائل الذي شهدته صناعة الصحافة يومً 

داخل أطر علمية خاصة  اكغيره من الفنون مقيدً  الصحفيوحتى يصبح فن اإلخراج 
تشرحه وتوضح معالمه، وضعت له مجموعة من المفاهيم والقواعد والمبادئ والوظائف، التي 

 تحكم عمله، وهو ما سوف نوضحه في الصفحات اآلتية:

 : مفهوم اإلخراج الصحفي:أوًل  

نتاج الصحيفة، تأتي بعد عملية خطوة من خطوات إ مرحلة اإلخراج الصحفي تعد  
الصحفي للموضوعات المنوي نشرها، وهي الخطوة التي يتم فيها تحويل المضمون التحرير 

اليوم إلى  القر اءإليها. لذا يتطلع  القر اءالتحريري إلى شكل تبدو فيه الصحيفة لوحة جميلة تجذب 
لحاجاتهم االتصالية المستجدة  -الشكل والمضمون -رسائلها  الصحف التي تستجيب في جانبي  

، ألن العمل الصحفي ال (2)تقليل الوقت والجهد الالزم، الستيعاب وفهم الرسائل مع عملها على
نما يعد  اق بالتحرير وحده أو بالصور المعبرة فقط وال بهما معً يتحق   خراج الصفحات وطريقة إ ، وا 

لعملية  اًل مكم   ابكافة أشكالها، جزءً  الصحفي ةتوزيع وعرض الموضوعات، وأساليب تنظيم المواد 
 اإلنتاج الصحفي المتكاملة. 

وال يرمي اإلخراج الصحفي إلى أغراض جمالية بحتة، ألنه فن تطبيقي يحقق أغراض 
وجاذبية الصحيفة  القراءةالصحافة الناجحة من حيث الوضوح والدقة والصدق في التعبير ويسر 

ذا كان التحرير يمثل المعنى أو المضمون، فإن اإلخراج يمللقر   ثل المظهر أو الشكل، غير اء، وا 
 .(3)بد للشكل أن يعكس المضمون بأمانة وصدق وجاذبية  أن العالقة بينهما وثيقة، فال

                                                           

 (.135بين األقالم واألفكار والحواسيب )ص ..( الصويعي، اإلخراج الصحفي والتصميم1)
 (.7الوظيفية واتجاهاته الحديثة )ص( العسكر، اإلخراج الصحفي: أهميته 2)

 (.221( إمام، دراسات في الفن الصحفي )ص3)
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زال الكثير من الممارسين واألكاديميين  واإلخراج الصحفي كعملية فنية وصحفية، ما
يصرون على أنه فن ألنه يعطي الفرصة للمخرج لكي يوظف بشكل متميز كل األدوات 

مستندين على ذلك بأنه ال يوجد  ،التيبوغرافية في شكل جمالي وفني وجذاب يشد قارئ الصحيفة
قواعد ثابتة لإلخراج أو نظريات محكمة، بينما يرى البعض أنه علم مستندين إلى وجود نظريات 

، وسيكولوجية اللون، وبعض القراءةمثل: حركة العين، وفسيولوجية  ،ثابتة تحكم بعض جوانبه
 .(1)اعد الخاصة بتوظيف العناصر التيبوغرافية القو 

خراج الصحفي كعملية على تسمية اإل نوما زال هناك خالف بين الممارسين واألكاديميي
"، والبعض يسميه Designاإلخراج الصحفي "تصميم الصحيفة  فنية وصحفية، فالبعض يسمى

"، Mise en Page"، كما يطلق عليه آخرون "تقسيم الصحيفة Layout"توضيب الصحيفة 
خراجها   .Planning & Make up "(2)ويسميه البعض "تخطيط الصحيفة وا 

يم إلى المفهوم ر من مفهومه القدوالمتتبع لإلخراج الصحفي منذ بدايته يجد أنه قد تطو  
وأصبحت عمليات اإلخراج  ،قائما بذاته له قواعده وأصوله مستقال   ااإلخراج فنً  الجديد الذي يعد  

بعد التطورات التكنولوجية المتالحقة في الميدان الصحفي من العمليات الفنية التي تعتمد على 
، وعلم وظائف األعضاء القر اءالدراسات المختلفة في الفن التشكيلي وعلم النفس ولدراسة نفسية 

 .(3) ةالقراءلدراسة اإلبصار وعوائق 

الختالف مداخله الفكرية والبحثية، فقد عرفه  اوتعددت مفاهيم اإلخراج الصحفي، نظرً 
، التي يتم من خاللها، عرض "المضمون" الصحفي، الذي تحمله العملي ةبأنه، "تلك  إبراهيم

المادة التحريرية واإلعالنية، بعد كتابتها وتحريرها وتقديمه في "شكل" مناسب، يروق لقارئ 
الصحيفة، ولطبيعتها، كوسيلة اتصال مطبوعة، لها سماتها المميزة، ولها قراؤها ذوو 

 .(4)" االهتمامات، والميول والعادات االتصالية، في ظل منافسة الوسائل االتصالية األخرى 

ز الصفحة، بأن اإلخراج الصحفي "هو توزيع الوحدات التيبوغرافية فوق حي همامويرى 
 .(5)"عي نةلخطة م ابرازها وفقً وا   واختيار هذه الوحدات

                                                           

 (.15، اإلخراج الصحفي )ص : محمود( علم الدين1)
خراجها )ص ص 2)  (.122-121( الصقر، تصميم الصحافة المطبوعة وا 

 (.40، األسس العلمي ة لـتصميم المجالت )صشفيق( 3)

 (.23خراج الصحفي )ص( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإل4)
 (.8( همام، مائة سؤال عن اإلخراج الصحفي )ص 5)
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ألهداف يسعى  اتوزيع الوحدات الطباعية فوق حيز الصفحة تبعً بأنه " الصاوي وعرفه 
مع العمل على عرض جميع الوحدات بما  عي نةالصحفي إلى تحقيقها، كإبراز وحدات م الم خرج

 .(1) "يهيئ للقراء االطالع عليها في يسر وسهولة

خطوة من خطوات إصدار الصحيفة تتعلق فيرى أن اإلخراج الصحفي " علم الدينأما 
بمظهرها الخارجي وشكلها الفني، أي تلك الجوانب المرتبطة بالمضمون والمؤثرة فيه والمعبرة 
عنه، ويتناول الصحيفة من حيث هي جسم مادي، أي مطبوع من الورق يتضمن عناصر 

والجداول وغيرها، وقد وزعت هذه العناصر  طباعية من الحروف والعناوين والصور والرسوم
 . (2) انً معي   اعلى صفحات الصحيفة توزيعً 

أن تصميم الصحيفة وتوضيبها هو "عملية فنية تشكيلية لها طابعها الجمالي  فريدويرى 
 .(3)ولها بعدها الوظيفي"

الجانب األول:  نبين أساسيين متالزمين، متعاقبين،بأنه "عملية تتضمن جا صالح هفويعر  
هو عملية وضع الهيكل األساس للصحيفة، وهو ما يسمى بالتصميم األساسي ويتميز بالثبات 
النسبي، والجانب الثاني: هو تنسيق عناصر التصميم الصحفي كل صفحة من صفحات الجريدة 

 .(4)بشكل دوري غير ثابت، يتميز بالتنوع والتغيير، استجابة لمتطلبات المضمون الصحفي 

التي يتم بمقتضاها تحويل الحروف والصور والكلمات غير  العملي ةفيرى أنه " البطلما أ
 امستعينً  ،الم خرجالمرتبة على الصفحة إلى حروف وصور متناسقة وفق أسلوب معين يستخدمه 

 .(5)باألسس واألساليب اإلخراجية مقرونة بالخبرة الشخصية والحس الفني الذي يتمتع به"

المختصة بإعطاء الصحيفة الشكل أو المظهر  الصحفي ة العملي ةبأنه " اللبانويعرفه 
الخارجي لجسمها المادي، وهو أحد الفنون التطبيقية الحديثة ذات االرتباط الوثيق بالتعبير 

ن ي  مميتها النسبية، ويعنى بجانبين مهالصحفي واالتصال الجماهيري، وتقييم األخبار وبيان أه
ا ما يتضمنه جسم الصحيفة من عناصر كالصور والحروف واأللوان أولهم ،من شكل الصحيفة

                                                           

خراجها )ص ص 1)  (.16-15( الصاوي، طباعة الصحافة وا 
 (.9-8، اإلخراج الصحفي )ص ص : محمود( علم الدين2)

(3) Fred, Communicating Technology Dynamic, Processes and Models for Writers, 

(p 200). 

 (.1 /1، تصميم المطبوعات اإلعالمي ة: )ج( صالح4)
 (.13( البطل، اإلخراج الصحفي: علم وفن )ص5)
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حجامها ومساحتها وأثقالها، وثانيهما يتصل بتحريك هذه العناصر من حيث تصميمها واختيار أ
 .(1) انً معي   اعلى الصفحة وتوزيعها توزيعً 

هو الفن الذي يتضمن مجموعة عمليات فنية تبدأ بعد أن اإلخراج " شفيقبينما يرى 
، وتصحيحها ومراجعتها، الصحفي ةاالنتهاء من عمليات التحرير الصحفي، من جمع للمادة 

المناسب، كذلك بعد عمليات تحرير  ي واستكمالها، وصياغتها في القالب أو الشكل التحرير 
 .(2)اإلعالنات وتجهيزها

تعريف جامع لإلخراج الصحفي بأنه "توزيع الوحدات وقد اتفق التيبوغرافيين على 
برازها وفقً  ، وأن مهمة عي نةلخطة م االتيبوغرافية فوق حيز الصحيفة واختيار هذه الوحدات، وا 

التيبوغرافيا وحدها متعلقة، بالشكل المادي للصفحة، وترتيب ووضوح هذه المادة المستخدمة فيما 
 .(3)ج بالبياض الذي بدوره يريح العين"بينها، مع مراعاة ما نسميه في اإلخرا

نتاج الصحيفة يتم من خاللها اج الصحفي بأنه "مرحلة من مراحل إف الباحث اإلخر ويعر  
توزيع المادة الصحيفة بأشكالها المختلفة على حيز الصفحة بأسلوب علمي مدروس، بما يحقق 

العناصر التيبوغرافية الوضوح والجذب واألهمية النسبية للموضوعات، من خالل توظيف 
 ."المقروءة" مثل العناوين والمتون، والجرافيكية "المرئية" مثل الصور والرسوم ووسائل الفصل

 : مبادئ اإلخراج الصحفي:اثانيً 

  ،ةاستدعى تنوع مهام اإلخراج وجود مخرج صحفي متخصص يملك ثقافة فنية عالي  
، اصحيحً  اوتطبيق أسس اإلخراج تطبيقً  ،المطلوبة منهنانه من تلبية الشروط يمك   اجمالي   اوحسً 

بوضع كل خبر في المكان المناسب له، وتحقيق التكوين الفني الجميل على  الم خرجولكي يقوم 
 الصفحة، فإن عليه أن يكون على دراية كاملة بكافة األسس والعناصر المرتبطة بعملية اإلخراج

 وهي:

 الوحدة: -1

خلق نوع من الترابط والتكامل بين أجزاء  ،الصحيفة مة في تصميمسس المهمن األ
بمعنى أن  الواحدة وعلى مستوى الصحيفة ككل،الموضوع الواحد وبين موضوعات الصفحة 

                                                           

 (.13( اللبان، اإلخراج الصحفي )ص1)

 (.17لكتروني والتجهيزات الفنية )ص، اإلخراج الصحفي اإلشفيق( 2)

 (.16لكترونية )ص( خوخة، اإلخراج الصحفي والصحافة اإل3)
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، والوحدة تعني تماسك (1) خلق وحدة في التصميم أمر مفيد للغاية حتى ال يحدث التشتت للقارئ 
الصفحة وعدم تشتيتها وقلة ترتيبها، فعندما نشاهد صفحة غير مرتبة وتفتقر إلى التماسك فإننا 
ال نستطيع إيجاد األخبار المهمة بسهولة مما يعني أن عيوننا كقراء تنتقل من نقطة إلى أخرى 

وحدة في تصميم المطبوعة ، ويمكن أن تتحقق ال(2)في الصفحة وربما ال تجد ما يثير االهتمام 
 :(3)على ثالثة مستويات متساوية األهمية

 على مستوى جميع أخبار الصفحة وموضوعاتها. -

 على مستوى جميع صفحات المطبوعة نفسها. -

 على مستوى جميع إصدارات المطبوعة، أي جميع أعدادها. -

التجميع، ق الوحدة، وهي التشابه في ويجمع خبراء التصميم على وجود أربع طرق لتحق  
الوحدة من خالل  قراغي، والتكرار، وتوحيد عدد األعمدة، كما يمكن للمخرج أن يحق  والشد الف

واحد للصورة في جميع  صفحات المطبوعة، والتمسك بشكلالاستخدام نفس اللون على جميع 
حجام وكثافات طتها بإطار من نفس السمك واللون أو الشكل، وكذلك توحيد أحاالصفحات، وا  

اعات جميع مقدمات المطبوعة وعناوينها الفرعية، أو وضع إطار يحيط بالصفحة أو بكل واتس
 .(4)صفحتين متقابلتين

 الحركة: -2

نما هناك حركة ذهنية تجعل العناصر الموجودة  الصفحات أصاًل  ساكنة ال تتحرك، وا 
 .(5)كعلى الصفحات سواء العناصر التيبوغرافية المقروءة أو المرئية، تبدو وكأنها تتحر  

وفي جميع األحوال ينبغي أن ندرك أن الحركة التي يخلقها التصميم تهدف إلى توجيه 
معين، يمنع الهروب العرضي  بصر القارئ من نقطة على الصفحة إلى نقطة أخرى، بتوالٍ 

. وهذا يعني أن الحركة تأتي من التصميم في الصفحة بطريقة تتوافق (6)للبصر من الصفحة 

                                                           

 (.139في اإلخراج الصحفي )صإبراهيم، اتجاهات حديثة ( 1)
 (.66( نجادات، اإلخراج الصحفي.. اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص2)
 (.67( صالح، واللبان، اإلخراج الصحفي.. األسس النظرية والتطبيقات العملي ة )ص3)

 .67( المرجع السابق، ص4)
 (.140)ص إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي( 5)
 (.308( صالح، إخراج الصحف العربية الصادرة باإلنجليزية )ص6)



74 

، وهذا ما يسعى لتحقيقه (1) القراءةلمتابعة  االتي تتخذ من الفقرات أسلوبً  وحركة عين القارئ 
 .(2)الصحفي، بحيث يقضي القارئ أطول فترة ممكنة أمام كل صفحة  الم خرج

 التوازن: -3
 امتساويً  اة في التصميم على جانب المركز البصري توزيعً يقصد به توزيع األجزاء الداخلي  

ذا كانت كل من الوحدة والحركة، هي من أسرار العمل الفني إذا صح (3)وفق أوزان هذه األجزاء  ، وا 
ا أمام القارئ، بالنسبة للصحيفة، فهو يعطي الصفحة نوعً  االتعبير، فإن االتزان هو أكثرها وضوحً 
ا، عندما يرى أن الجاذبيات المتعارضة في العمل ها كل من  من الجمال، يتمثل في الراحة التي يحس  

 .(4)أمامه في المجال المرئيالفني تتزن 

وتوحي عملية التوزان بالتساوي في القيمة، ويمكن التعبير عنها بالتماثل في العالقات بين 
وازن األجزاء يق إذا كان ما على يمين الصفحة يدرجات الثقل المختلفة، والتوزان يتم بشكله الدق

 . (5)األخرى التي على يسارها

زن يخلق االنطباع بأن واحد إال أن تجريد هذا الشكل المتواورغم اإليحاء بأن الصفحة جزء 
 اخراجية وأكثرها رتابة وجمودً  من أبسط األشكال اإلن، وهذا الشكل من التوازن يعد  الصفحة قسما

ويسمى بالتوازن الشكلي الدقيق، وللخروج عن هذه الرتابة هناك نوع آخر من  ،عن الفنية اوابتعادً 
بين كل عنصر تيبوغرافي على  ث تماثاًل حد  الذي ال يلتزم بأن ي   ،قريبيالتوزان هو التوازن الت

الصفحات، فيمكن في هذه الحالة إحداث التوازن بين صورة وعنوان أو بين صورة بمساحة كبيرة 
 .(6)وصورة أخرى تقابلها بمساحة صغيرة أو بين صورة ورسم وهكذا 

جال المرئي، الذي يضم صفحة واحدة ويعمل التوازن على جميع األجزاء الموجودة في الم
وجود محور مركزي في هذا المجال، تتزن حوله كل  ا أو صفحتين متقابلتين، ويتطلب ذلك غالبً مثاًل 

القوى المتعارضة، وتنشأ من هذه القاعدة اإلدراكية ثالثة أنواع من االتزان، يعتمد األوليان على 
 :(7)وهي  ،على غيابه وجود هذا المحور المركزي، في حين يعتمد الثالث

                                                           

 (.26( الحسن، أيديولوجيا اإلخراج الصحفي )ص 1)
 (.308( صالح، إخراج الصحف العربية الصادرة باإلنجليزية )ص2)
 (.26( الحسن، أيديولوجيا اإلخراج الصحفي )ص 3)
 (.319باإلنجليزية )ص( صالح، إخراج الصحف العربية الصادرة 4)
 (.141إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص( 5)
 .141( المرجع السابق، ص6)
 (.72( صالح، واللبان، اإلخراج الصحفي.. األسس النظرية والتطبيقات العملي ة )ص7)
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عن طريق محور مركزي واضح يتمثل في خط رأسي وهمي، وتتوزع  التوازن المحوري: -أ
هذه الجاذبيات على جانبي المحور األيمن واأليسر، بشكل متكافئ، ليس بالضرورة أن 

، أن ن من تنويعاته الفرعيةئة، ولكن شبه المتماثل يكفي، إذ إمائة في الما يكون متماثاًل 
 الجانبان مختلفين، مع بقائهما بصورة تشعرنا بإيجابية المحور. يكون 

 عن طريق نقطة مركزية، قد تكون كتلة أو بقعة إيجابية في الشكل، التوازن اإلشعاعي: -ب
ن تدور حولها الجاذبيات المتعددة، والفرق بين كال النوعين من االتزان، أنه بينما يكو 

 ، فإن المحوري ثابت. (ااإلشعاعي ذا حركة دائرية )وهمية طبعً 

ويعني إمكان التحكم في الجاذبيات المتعارضة، ليس عن طريق  التوازن الوهمي:  -ج
نما عن طريق اإلحساس بال مساواة بين أجزاء محور ارتكاز، وال نقطة مركزية، وا 

إحساس، وبالتالي فإن هذه النوع ليست له قوانين ثابتة كالنوعين الصفحة، مجرد 
من  اعلى قدر كبير من الحساسية الفنية للمصمم، ويتطلب مزيدً  السابقين، بل يعتمد
 التحكم والسيطرة.

و وضع ، أاا أو أفقي  ويمكن تحقيق التوازن عن طريق تكرار شكل معين بانتظام، رأسي  
شراك بياض الورق في االتزان، واالتزان بين لون في وسط الصفحة، أو إ الرئيسةالجاذبية 

ش  .(1)راك الحروف االستهاللية في االتزان طبيعي ولون صناعي، وا 

 اإليقاع: -4

فإذا كانت المقطوعة  ،بالحياة االمقصود باإليقاع أن يكون شكل الصفحة نابًض 
الصحفي يمكن أن يحقق  الم خرجفإن  الجميلة تتألف من مجموعة أنغام إيقاعية، الموسيقية

ن األخرى بعبارة في في الصفحة إذا استخدم درجات اللون األسود أو األلوا ااإليقاع الشكلي أيًض 
 .(2)تكوين الصفحة

ويقوم اإليقاع على التكرار المنتظم لعنصر أو أكثر داخل التصميم، وذلك من خالل 
م في عناصر العمل الفني كالحجم والشكل واللون بشرط أن يكون اإليقاع وظيفته إعالمية التحك  

 .(3)وأال يكون مجرد وظيفة تحقق الوحدة كأساس من أسس التصميم لزخرفتهامحددة، 

 
                                                           

 .(76-75ص ص لنظرية والتطبيقات العملي ة )صالح، واللبان، اإلخراج الصحفي.. األسس ا( 1)
 (.23)ص لكترونيةخوخة، اإلخراج الصحفي والصحافة اإل( 2)
 (.26( الحسن، أيديولوجيا اإلخراج الصحفي )ص 3)
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 :(1)ن من العناصر الشكلية المتكررة ويحتوي اإليقاع على عنصرين أساسيي  

ما،  أو إلى حد ٍ  اوهي العناصر اإليجابية التي يتم تكرارها بشكل متشابه تمامً  الوحدات: (أ)
 الصور والعناوين وحروف المتن. :مثل

ي هي العناصر السلبية، المتمثلة في الفراغات بين الوحدات، الت الفترات )الفواصل(: (ب)
 ا أن تكون متشابهة. يفضل أيًض 

ف خبراء التصميم اإليقاع إلى خمسة أنواع أساسية، يجد بعضها تطبيقات عديدة ويصن  
 :(2)يصحيفة منها، وذلك على النحو اآلت، وال سيما الاإلعالمي ةفي تصميم المطبوعات 

  في جميع األوجه اتامً  االذي تتشابه فيه كل من "الوحدات" و"الفترات" تشابهً  إيقاع رتيب: -1
إذ تختلف فيه األلوان، فقد تكون الوحدات سوداء  ،باستثناء اللون  -كالشكل والحجم والموقع-

 والفترات بيضاء أو رمادية. مثاًل 

تتشابه فيه جميع الوحدات مع بعضها، كما تتشابه فيه جميع الفترات مع  إيقاع غير رتيب: -2
 .اأو لونً  اأو حجمً  من الوحدات عن الفترات شكاًل  ، ولكن تختلف فيه كل  ابعضها أيًض 

ن ع، كما تختلف فيه الفترات اتامً  اتختلف فيه شكل الوحدات عن بعضها اختالفً  اإليقاع الحر: -3
 .اأيًض  اتامً  ابعضها اختالفً 

ات، مع ثبات حجم الفتر  اتدريجي   ايتناقص فيه حجم الوحدات تناقًص  إيقاع متناقص أو متنازل: -4
 اتدريجي   ناناقصمع ثبات حجم الوحدات، أو يت اتدريجي   اأو يتناقص فيه حجم الفترات تناقًص 

 .امعً 

ت، أو جم الفترامع ثبات ح اتدريجي   ايتزايد فيه حجم الوحدات تزايدً  إيقاع متزايد أو متصاعد: -5
هما مع ثبات حجم الوحدات، أو يتزايد فيه حجم كل من اتدريجي   ايتزايد فيه حجم الفترات تزايدً 

 .امعً  اتدريجي  

يقاعية على الصفحة ية التي يمكن بواسطتها خلق قيمة إخراجومن اإلجراءات اإل
الوحدات اإليقاعية، ب وضع المطبوعة: شريط الصور، وشريط اإلطارات والفواصل، وكذلك تجن  

ال خرجت عين القارئ بال عودة، وضرورة مراعاة بحيث تنتهي في أقصى يسار الصفحة مثاًل  ، وا 
التشابه الموضوعي في مادة الوحدات اإليقاعية، ألن الشكل يخدم المضمون، كما يستخدم اإليقاع 

 .(3)فحتين للربط بين الصفحتين المتقابلتين عن طريق امتداد الخط اإليقاعي بين الص
                                                           

 (.72( صالح، واللبان، اإلخراج الصحفي: األسس النظرية والتطبيقات العملي ة )ص1)
 (.182-181( رياض، التكوين في الفنون التشكيلية )ص 2)

 (.78-77الصحفي: األسس النظرية والتطبيقات العملي ة )ص ( صالح، واللبان، اإلخراج 3)
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 التناسب: -5

 اتصميمً  ابحيث تنتج معً  يعني جمال العالقات بين األجزاء مع بعضها البعض،
ذا نظرنا حولنا، إلى الدفتر، ال(1)امنسجمً  نجد أن شكل  كتاب، الجريدة، الباب، الشباك.. إلخ،، وا 

أقرب إلى ، حتى أن شكل اإلنسان يميل إلى أن يكون االمستطيل هو السائد بنسبة كبيرة جدً 
(، 5:3عاد هذا المستطيل كنسبة )شكل المستطيل منه إلى أي شكل هندسي آخر، وعادة تكون أب

 .(2)ن شكل المستطيل يريح العين وال يتعبها كالمربع والمثلث، وغيرها من األشكال أل

ولكن عندما نتحدث عن التناسب فإن هذا ال يعني شكل الصفحة فقط، بل يشمل توزيع 
بوغرافية المختلفة على الصفحة وعلى الموضوع الواحد، وهذا التناسب يحدث مع  العناصر التي

-فواصل-جداول-رسوم-والعناصر المرئية )الصور ،العناوين(-العناصر المقروءة )المتن
بمعنى أنه ال بد أن يكون هناك تناسب بين المساحة التي يشغلها الخبر أو الموضوع  ،إطارات(

 عمود، كذلك ال بد أن  8وعنوانه على  سم مثاًل  3ككل وبين عنوانه، فال يكون الخبر 
 ال  72عنوان من بنط  يكون هناك تناسب بين حجم الحرف واالتساع الذي يشغله، فمثاًل 

ال لما استوعب العمود إال جزءً يجب أن ينشر على اتساع ع ا من كلمة من هذا مود واحد، وا 
 .(3)الحجم

 التباين: -6

، ألنه يستطيع أن يرشد اوتأكيدً  االتباين في المطبوعات يعطي الصفحة حيوية ونشاطً 
رها، والتباين في الصفحة يمكن القارئ إلى األشياء المهمة في الصفحة ويساعده على تذك  

كأن نستعمل الخط المائل، أو البنط األسود، ولكن استعمال المائل  التوصل إليه بطرق عدة،
 .(4) اتمامً  ن اإلكثار من عناصر التباين يؤدي بالصفحة إلى الضد  أل يجب أن يبقى قلياًل 

 السيادة: -7

يعنى بتوزيع الموضوعات المختلفة في الصفحة وفق رؤية تحدد سيادة موضوع على 
وع سائد، وموضوع أو أكثر تابع له، موضوع بارز موضوع آخر، فالصفحة عبارة عن موض

ز الذي يشغله والموقع من الصفحة ذاتها، وموضوع آخر يتبعه، يسود من حيث االتساع والحي  
                                                           

 (.26( الحسن، أيديولوجيا اإلخراج الصحفي )ص 1)
 (.45-44( نجادات، اإلخراج الصحفي.. اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص 2)
 (.142إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص( 3)
 (.61الصحفي.. اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص  ( نجادات، اإلخراج4)
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الصحفي أثناء توزيعه لمواد الصفحة، حتى  الم خرجفي ذهن  وال بد أن يظل هذا األساس ماثاًل 
 .(1)ال يحدث هناك إخالل بدرجات وأشكال وأهمية كل موضوع دون غيره من الموضوعات 

 ،ويرى الباحث أن مبادئ اإلخراج الصحفي والمتمثلة في الوحدة والتوازن، واإليقاع
ة، التي لية اإلخراج التطبيقيوالتناسب، والسيادة، والتباين، تجسد المفاهيم والركائز األساسية لعم

خلق نموذج إبداعي متكامل الشكل لجميع لالصحفي من خالل توظيفها،  الم خرجيسعى 
صفحات الجريدة، فهو يسعى لخلق حالة من الوحدة والتشابه بين جميع المكونات والوحدات 

فحات الطباعية المختلفة، سواء على صعيد الوحدات على الصفحة الواحدة، أو على صعيد ص
، خراجذي يمثل العمود الفقري لعملية اإلالجريدة جميعها، ولعل أهم هذه المبادئ هو التوازن ال

ضفاء الحيوية والجذب  حيث يسعى بدوره إلى إبراز كافة الوحدات الطباعية على الصفحة وا 
 اقينه إذا ما وجد التوازن على الصفحة، سهل إيجاد بر الجميل عليها، كما يمكن القول إوالمظه

 األسس والمبادئ األخرى.

 : وظائف اإلخراج الصحفي:اثالثً 

هو فن أم علم؟، رغم اختالف الكتاب والمتخصصين حول مفهوم اإلخراج الصحفي هل 
للغرض  اجماع على أن اإلخراج الصحفي له عدة وظائف ومهام يؤديها وفقً إال أن هناك شبه إ

ون إلى استخدام األساليب الطباعية الم خرجويسعى  ،خراج الصفحةالوظيفي والجمالي من إ
 ية:لية اإلخراج وتحقيق الوظائف اآلتلعم للهدف الرئيس االحديثة تحقيقً 

 للقارئ: الصحيفةجاذبية  -1

، وعلى حساب عي نةتهدف الجاذبية إلى االستحواذ على بصر القارئ لصالح صحيفة م
. (2)األرباح  تتضاعفزادت المبيعات و لجاذبية الشكلية سة، فإذا تحققت االصحف األخرى المناف  

، لكن أساليب العرض الموجودة في المحالت تدفعه عي نةوهذا يشبه خروج الفرد لشراء سلعة م
ون الصحفيون من أجل جذب الم خرجويستخدم  شراء سلعة أخرى لم تكن ضمن خطته، إلى

قة، وذلك حتى تكون للصحيفة البرا ن، العناوين والصور الكبيرة، كذلك األلواالصحفي ةالقارئ إلى 
إما على قارعة الطريق أو تكون  ،المطبوعة في العرض الصحفي ةفرصة أكبر من باقي الوسائل 
 .(3)معروضة على أبواب المكتبات 

                                                           

 (.142إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص( 1)
 (.24( صالح، واللبان، اإلخراج الصحفي.. األسس النظرية والتطبيقات العملي ة )ص2)

 (.81-80( الحسن، أيديولوجيا اإلخراج الصحفي )ص ص 3)
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 إثارة اهتمام القارئ: -2

براز المحتوى وتوظيفه، ومعاونته على متابعة خالل إ منثارة اهتمام القارئ تتم إ
تقتصر  ابحتً  افني   عناء، وعلى ذلك فإن تصميم الصحيفة ليس عماًل المضمون دون مشقة أو 

نما هو فوق ذلك عمل إعالمي صحفي ال  بد أن  أهميته على الجاذبية الشكلية لبصر القارئ، وا 
فالموقع الذي يشغله  ،(1)يلفت االنتباه خالل التعبير الموضوعي عن األحداث التي تهم القارئ 

ته، وحجم حروف العنوان واتساع سطوره ومصاحبة الصور الموضوع من الصفحة، ومساح
ة ة النسبي  ن للقارئ األهمي  أمور تبي   -أو بعضها–للموضوع، وتلوين أرضيته أو عنوانه، هذه كلها 

 .(2)للموضوع 

موشحة  االغالب قديمً  في فكانت السنين، مر على كبير بشكل الصحف شكل تغي رولقد 
لكن اليوم  .الفنية األساليب أو الصور استخدام يتم وال ،الصغيرة الطباعة من الكثير بالسواد مع

حيت بدأت بتوظيف العناصر المرئية  القارئ، مع وظيفية أكثر نظرة أصبحت الصحف لديها
، ويعمل الخبر كاماًل  لمتابعة القارئ  جذب على تساعد التي التصاميم من والمزيد واأللوان

والحروف  الخطوط مختلف مع العمل خالل من ةللصحفي بصرية هوية على خلق ن المصممو 
 لجعل الفرعية والعناوين االقتباسات األحيان يستخدمون  بعض في تصميم األخبار، وفي

 .(3)القراءة وسهلة لالهتمام ومثيرة جذابة تبدو الصحيفة

 :القراءةتسهيل عملية  -3

سهلة وممتعة، وذلك من خالل توزيع العناصر  القراءةد عملية يجعل اإلخراج الجي  
الطباعية، بحيث يظل بصر القارئ على الصفحة أطول مدة ممكنة، فينتقل من موضوع إلى 

، فإذا لم يحدث ذلك سر وسالسة، دون أن يتعثر أو يمل  آخر، بل من صفحة إلى أخرى في ي  
. وال سيما أننا (4)البداية انصرف القارئ عن صحيفته، حتى لو كان بصره قد انجذب إليها في 

 قضاء في راغبين غير وهم ا،بصري   اتعقيدً  أكثر أصبحوا القر اءف بصري، عصر في نعيش اآلن
 .(5)قراءتها  في صعوبة يجدون  منشورات في الوقت المزيد من

                                                           

 (.19-18إلخراج الصحفي.. علم وفن )ص ص ( البطل، ا1)

 (.25( صالح، واللبان، اإلخراج الصحفي.. األسس النظرية والتطبيقات العملي ة )ص2)

(3) Newspaper Association of America Foundation, A Teacher’s Guide to Creating 

Student Newspapers, (P51). 

 (.29( صالح، اإلخراج الصحفي )ص4)
(5) Quinn, Digital Sub-editing and Design, (P72). 
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 : القراءةتنظيم عملية  -4

واإلجراءات اإلخراجية التبويب" من المسائل الصحيفة إلى أبواب فيما يعرف بـ"تقسيم  يعد  
من خالل تبويب الصفحة الواحدة، عن طريق وضع  ا، بل ويتم أيًض القراءةم عملية التي تنظ  

ن القارئ من أن ينظم عملية األخبار المتجانسة متجاورة أو متالحقة، ومن شأن ذلك أن يمك  
ر على موعة متجانسة من األخباته للصحيفة، بمطالعة كل باب على حدة، أو كل مجاءر ق

 .(1)حدة

 توفير وقت القارئ: -5

ر تقسيم الصحيفة إلى أبواب وقت القارئ فيذهب مباشرة إلى الباب الذي يهمه، يوف  
وهذ التنظيم هو من  ،وكذلك عندما يقرأ العناوين على عجلة يذهب مباشرة إلى المادة التي تهمه

أن الموضوعات السياسية  بة، أيأن الصحيفة غير مبو   رنا جداًل . فلو تصو  (2)وظيفة اإلخراج 
 لخ، فإن القارئ الشغوف بالرياضة مثاًل .. إالعلمي ةتختلط مع الموضوعات الرياضية والفنية و 

فيض الموضوعات المتنوعة ا غير يسير في البحث عن ضالته وسط ع وقتً سوف يضي  
 .(3)المختلطة

فقد  ،وتتناسب هذه الوظيفة المهمة مع ظروف قارئ العصر الحديث ونمط حياته
تناقص الوقت المخصص لقراءة الصحف، بعكس قارئ العقود السابقة، بسبب سرعة إيقاع 

 .(4)الحياة العصرية، وتوافر وسائل االتصال األخرى األسهل واألمتع 

 التعبير عن سياسة الصحيفة وهويتها: -6

تتبع الصحف أساليب إخراجية عديدة في محاولة منها لتكوين هوية بصرية شكلية مميزة 
من األلفة واالرتباط بين القارئ وصحيفته  اوربما ثابتة لدى القارئ، وهذا التمييز يخلق نوعً 

. (5) لمالمحها اإلخراجية االمفضلة، وبالتالي يستطيع تمييزها من بين عشرات الصحف احتكامً 
ويمكن تجسيد الشخصية المتميزة للصحيفة بعدة اعتبارات مهمة ذات صلة بالهدف الرئيس من 
عملية الصدور، إذ يعمل اإلخراج على التعبير عن سياسات الصحف وتوجهاتها التي تتجسد 

                                                           

 (.25( صالح، واللبان، اإلخراج الصحفي.. األسس النظرية والتطبيقات العملي ة )ص1)

 (.24( أبو عرجة، وعبد هللا، اإلخراج الصحفي الحديث.. األسس العلمي ة والعملي ة )ص2)

 (.26التطبيقات العملي ة )ص( صالح، واللبان، اإلخراج الصحفي.. األسس النظرية و 3)

 .26( المرجع السابق، ص4)

 (.34( محمود، اإلخراج الصحفي )ص5)
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في سياساتها التحريرية واإلخراجية، واإلخراج المالئم، هو الذي يستطيع أن يبرز هذه السياسات، 
الصحيفة أو صفحتها  ة، فالتصميم الذي يميز واجه(1) منها هوية واضحة أمام القارئ.. لويشك

األولى هو تصميم مرتبط بشخصيتها ويعكس هويتها بما يؤكد شخصيتها، ويحافظ على تلك 
ن حدث تطوير في هذا الجانب تظل ثابتة في  الصحفي ةفإن شخصية  ،الهوية المميزة حتى وا 

 .(2)القر اءأذهان 

 تخدام الصور في عرض الخبار:اس -7

يعمل اإلخراج الصحفي في عالم اليوم، على إغراق القارئ في عالم ال نهائي من 
، وال يملك كقارئ سوى االستسالم للصحيفة تحت تأثير االصور، بحيث يتم االستحواذ عليه تمامً 

الصورة األحدث سحر الصورة وسطوتها في الوقت ذاته، وألن األحداث وصورها متالحقة، فإن 
ة في تلغي أو تنسخ األقدم لتبرز هي في مخيلة القارئ، وبتكرارها تصبح بمثابة العالمة البصري  

 .(3)الجمهور  ذهن

 بذوق القارئ: الرتقاء -8

على اختالف مستوياتهم، وتباين أذواقهم،  القر اءيحاول اإلخراج الصحفي إرضاء آالف 
بصفة دورية منتظمة،  القر اءد الذي يخاطب أبصار وهو الفن الصحفي الوحيع أمزجتهم، وتنو  

ا غير قصير، وبالتالي فإذا امتازت التكوينات اإلخراجية للصفحات ويقضي أمامه القارئ وقتً 
فنية جديدة،  نسان أعمااًل ذواق القر اء، تماما كما يشاهد اإلالمختلفة بشيء من الجمال، الرتقت أ

 .(4)أو يستمع إلى موسيقى راقية 

 ة للصحيفة:إبراز القيمة الجماليّ  -9

بحيث  ،يتعامل اإلخراج الصحفي مع الخيال ليعطي أجمل األشكال وأروعها للصحيفة
تبدو في تصميم جمالي مناسب يبتعد عن المبالغة والتهويل، ويقترب من واقعية الفن الجميل، 
واضعين في االعتبار أن تحقيق القيم الجمالية للصحيفة ال يعني مجرد زخرفة وتزيين 

نما يتعدى ذلك إلى تسخير الشكل في خدمة المضمون   . (5)الصفحات، وا 

                                                           

 (.89( الحسن، أيديولوجيا اإلخراج الصحفي )ص1)

 (.20( البطل، اإلخراج الصحفي: علم وفن )ص2)

 (.34( محمود، اإلخراج الصحفي ص)3)

 (.26والتطبيقات العملي ة )ص( صالح، واللبان، اإلخراج الصحفي: األسس النظرية 4)

 (.18( البطل، اإلخراج الصحفي: علم وفن )ص5)
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مة، إال أنه من الية المطلوبة في الجهود اإلخراجية المقد  وبالرغم من أهمية القيم الجم
المتعين أال يتوجه التصميم األساس للصفحات نحو الجانب الجمالي الشكلي من خالل عرض 

من المفهوم العام للتصميم القائم على  الوحدات الطباعية بأسلوب جميل فقط، ألن ذلك يحد  
ية في األشكال المقدمة بما يوحد العالقة بين هذه مدى استخدام الوحدات في تقديم جوانب وظيف

تتبع  ةمن أن "الهيئ االوحدات ويقدمها في شكل جميل يسهل استخدامها، وذلك انطالقً 
 .(1)الوظيفة"

 إراحة بصر القاري: -10

يوظف اإلخراج إجراءات تؤدي إلى شعور بصر القارئ باالرتياح، فيتسرب إليه 
. (2)أطول وقت ممكن القراءةاإلحساس بالمتعة، التي هي المدخل الطبيعي لمواصلة عملية 

وتتحقق الراحة البصرية من خالل توزيع الصور واألشكال على الصفحة بشكل متوازن، والبعد 
في  الحديثة دور عملية الطباعة ا. ويبرز هنا أيًض (3)ة دون مبررعن استخدام األلوان الصاخب

 التي الجمال فقط، هدفها كان التي القديمة الطباعة بعكس توفير الوضوح للعناصر المطبوعة،
 .(4) اليوم يحتاجه القارئ  الذي المستوى  فيها إلى الوضوح يصل لم

ثل في إبراز المحتوى بطريقة تجذب ويرى الباحث أن وظائف اإلخراج الصحفي تتم
ر العناصا من خالل توظيف العديد من لمتابعة وقراءة الموضوعات التي تم تحريرها مسبقً  القر اء

التيبوغرافية والجرافيكية المختلفة لجذب انتباههم، وتحقيق التوازن بين الشكل والمضمون 
ات إبراز القيمة الجمالية لتلبية رغبوالسياسة التحريرية التي تريدها الصحيفة، باإلضافة إلى 

على اختالف مستوياتهم وأمزجتهم، كما يعمل اإلخراج على إعطاء هوية  القر اءالف وأذواق آ
وشخصية مميزة للصحيفة عن باقي الصحف األخرى المنافسة لكي يتعرف عليها القارئ بمجرد 

 وقوع بصره عليها.
  

                                                           

 (.62( سكوت، )ترجمة: إبراهيم، ومحمود(، أسس التصميم )ص1)

 (.27( صالح، واللبان، اإلخراج الصحفي: األسس النظرية والتطبيقات العملي ة )ص2)

 (.24علمي ة والعملي ة )ص( أبو عرجة، وعبد هللا، اإلخراج الصحفي الحديث: األسس ال3)
(4) Armstrong, Graphic Design Theory, First edition, (P35).  
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  :المبحث الثاني
 .والجرافيكية إلخراج الصفحة الولىالعناصر التيبوغرافية 

ن من الناحية التحريرية سنجد أنها  -أية صحيفة–إذا نظرنا إلى الصحيفة  من  تتكو 
مجموعة من الفنون التحريرية، مثل: الخبر، الحديث، التحقيق، المقال، وغيرها من فنون الكتابة 

ن التحريرية، أما من الناحية الشكلية/ البنائية، فإن الصحيفة  من عدة عناصر مقروءة،  تتكو 
 .(1)في تشكيل الهيكل التيبوغرافي البنائي للصحيفة اتشترك جميعً 

ة وهو توزيع األشكال الطباعي   ،وأطلق الباحثون على هذه العناصر مفهوم التيبوغرافيا
كبيرة على صفحات الصحيفة، على اعتبار أن الصحيفة  بطرق صحفية مقبولة وجذابة إلى حد ٍ 

ن من أعمدة مرئية أو غير مرئية، وأدوات التيبوغرافيا هي الحروف التي تطبع بها بناء يتكو  
الكلمات والخطوط والرسوم والصور والفواصل حتى البياض أو اللون األبيض يدخل في 

على  القر اءفهم القارئ للنص، فردود فعل  ، لذلك يجب أال تتداخل الطباعة مع(2)التيبوغرافيا 
 .(3)المظهر المرئي للنص قد تؤثر على دوافعهم للقراءة

ت العناصر التيبوغرافية، فيما يتعلق بطرق إنتاجها واستخدامها بمراحل عديدة ولقد مر  
 نتاج الصحيفة، إضافة إلىنية والتقنية التي شهدتها عملية إذات ارتباط وثيق بالتطورات المه

لما أثبتته الدراسات  اوعاداتهم القرائية تبعً  القر اءات التي طرأت على اتجاهات واهتمامات تغي ر ال
 .(4)الحديثة في هذا المجال

بات لسماتها الخاصة، وقدرتها االتصالية وطرق ومتطل اد العناصر التيبوغرافية وفقً وتتعد  
إنتاجها، وعليه يمكن تقسيمها إلى عناصر تيبوغرافية )مقروءة( وعناصر جرافيكية )مرئية(، 

 وذلك على النحول اآلتي:
 : العناصر التيبوغرافية المقروءة: أوًل 

، يكون ل العناصر المقروءة في الصحف، كل ما ينشر في الصحيفة من حروفتمث  
ن عدد منها الكلمات، التي ترمز كل منها إلى صورة في ذهن القارئ، ومن عدة كلمات   تتكو 

                                                           

 (.13( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص1)
 (.35ص) خوخة، اإلخراج الصحفي والصحافة االلكترونية( 2)

(3) Ganayim and Ibrahim, How Do Typographical Factors Affect Reading Text 

and Comprehension Performance In Arabic?, (p 323). 

 (.96( الحسن، أيديولوجيا اإلخراج الصحفي )ص 4)
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... إلخ، وقد تكون هذه ا، ينقل إلى القارئ خبرا أو رأيً وكاماًل  االجملة، التي تحمل معنى مفيدً 
قد ن ما يعرف بمتن الخبر أو الموضوع الصحفي، و ، لتكو  االحروف ذات أحجام صغيرة نسبي  

 .(1)دة المحد   الصحفي ة، تعرف بالعناوين، ولكل منها وظيفته اتكون ذات أحجام أكبر نسبي  

عديدة للمخرج الصحفي الستخدام أساليب متعددة  اووفرت التكنولوجيا الحديثة طرقً 
لترتيب العناصر التيبوغرافية المقروءة على الصفحات مما يحقق التنوع التيبوغرافي، وتنقسم 

( التي يجمع Body Typeكان نوعها إلى قسمين رئيسين: حروف المتن ) احروف الطباعة، أي  
( التي تستخدم في جمع Display Typeبها صلب المادة الصحيفة، وحروف العرض )
 ات اإلخراجية ذات الصلة بالقسمين، وذلكتغي ر العناوين بأنواعها المختلفة، وسوف نتناول الم

 على النحو اآلتي:

 (:Body Typeتيبوغرافية حروف المتن ) -1

 اإلعالمي ةلبناء أية صفحة مطبوعة، فهو الذي يحمل الرسالة  اأساسي   االمتن عنصرً  يعد  
هة للقراء، كما أنه الذي يقضي بصر القارئ أمامه أطول وقت لمتابعته، وقد الموج   الرئيسة

، التي تدفع القارئ أهم هاالصحفي، ألنه أول األسباب و  الم خرجأصبح للمتن أولوية أكبر لدى 
 . (2)بشغف ومتعة  القراءةإلى مواصلة 

 المعلومات من األكبر الجزء على يحتوي  فإنه التصميم، في ةأهمي   األكثر العنصر وهو
 النص لمعالجة الطرق  من العديد هناك لكن ة،وممل   رمادية تكون  أن الممكن ومن الصفحة، في

 مساحات بيضاء، إضافة يمكننا المثال، سبيل فعلى سهولة، أكثر القراءة وجعل العين إلرضاء
حاالت  عدة في متهومواء النص حجم تغيير ويمكننا البادئة، المسافات استخدام وكذلك
 .(3)مختلفة

بطريقة استخدامه، فهو يستخدم بكميات كبيرة، وعادة ما تتساوى  اويعرف المتن دائمً 
ما يتم  ا، وغالبً عي نةاتساعات أسطره، وقد يتم تعديل اتساعات هذه األسطر لملء مساحات م

جمعه بطريقة تقليدية مع عدم التغيير في اتساعاته، وهذا على العكس من حروف العرض التي 

                                                           

 (.139( صالح، إخراج الصحف العربية الصادرة باإلنجليزية )ص1)
 (.67، اإلخراج الصحفي اإللكتروني والتجهيزات الفنية )صشفيق( 2)

(3) Basic Public Affairs Specialist Course Layout and Design, Design principles, 

(P11).  
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تستخدم في جمع العناوين ذات االتساعات والتنويعات المختلفة سواء في الموضوعات التحريرية 
 .(1)أو اإلعالنات 

راحة بصر القارئ هي السمة  القراءةإن سهولة  على مخرج التي ينبغي  الرئيسةوا 
ا في المعالجة التيبوغرافية لحروف المتن، كي يضمن الصحيفة أن يضعها نصب عينيه دائمً 

بذلك أكبر قدر من المقروئية للمواد المنشورة في الصحيفة، في حين تتجه بعض الصحف إلى 
ات تغي ر ذلك ليشمل كافة الم مها لعنصر المتن على الصفحة، وقد يمتد  االتفنن في استخد

جية التي تتعلق باستخدام حروف المتن، والتي تتمثل في شكل الحرف، وحجمه، وكثافته اإلخرا
عن اتساعات السطور والبياض حول المتن، بما يشمل البياض بين الكلمات، والسطور،  فضاًل 

 ، وذلك على النحو اآلتي:                                                                           (2)والفقرات

 شكل الحرف: -أ

من خالل تصميمها بشكل  اساسً القراءة لحروف المتن، تنتج أإن عملية تحقيق يسر 
من الناحية  ، لمساحات كبيرة من المتن، عملية سهلة على القارئ،القراءةعملية  لن، يجعمعي  

البصرية، وبالنسبة للجانب المتصل بشكل الحرف، كما يظهر بعد طبعه على الورق، فإن هناك 
. ويعنى بشكل (3)للحروف، ثبت أنها أيسر في قراءتها من تصميمات أخرى  عي نةتصميمات م

شكل الحرف من أهم  الحرف ذلك الشكل الذي يظهر به الحرف على الورق بعد الطباعة، ويعد  
 .(4)لعوامل التيبوغرافية التي تؤثر في سهولة أو صعوبة قراءة المتن ا

رت وسائل الجمع المستخدمة في الصحافة خالل القرنين الماضيين عبر أربع وقد تطو  
صنع من إحدى سبائك بدأت باستخدام الجمع اليدوي باستخدام أحرف مفردة ت   ،مراحل

شكل من الحروف، حيث كان لكل حرف عدة صور  900إلى حوالي  هاالرصاص، ويصل عدد
 .(5)يتخذها حسب موقعه من الكلمة، وحسب الطريقة التي يتصل بها بما قبله، وبعده من حروف

في شكل الحروف هو أن تتسم بالبساطة في التصميم، وأن تبدو  الرئيسلعل المطلب 
إال أن أكثر  ال الحروف المجموعة آلي  وتتعدد أشكا ،الحروف طبيعية غير متميزة في شكلها

                                                           

 (.65-64( اللبان، اإلخراج الصحفي )ص 1)
 (.18( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص2)
 (.143( صالح، إخراج الصحف العربية الصادرة باإلنجليزية )ص3)
  (.56إلخراج الصحفي )صإبراهيم، اتجاهات حديثة في ا( 4)
 (318( أحمد، تكنولوجيا الطباعة والتغليف )ص5)
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حرف "نديم" وحرف "ياقوت" التصويري، وهما يناسبان الجمع باألحجام المختلفة  اأشكالها شيوعً 
 .(1)وبخاصة أصغر األحجام 

وتتأثر أشكال الحروف بنوع الورق المستخدم، ذلك أن الحروف ال تظهر إال بعد طبعها 
المستخدم بنوع الطباعة والحبر المستخدم فيها، إضافة إلى على الورق، كما يتأثر شكل الحرف 

ره ببعض المعالجات الطباعية التي قد تشوه بعض أشكال الحروف بما يتعارض مع قدرتها تأث  
، سواء كانت ملونة أو عي نةة، كطباعة الحروف على أرضيات، وشبكات ماءالقر على تيسير 

. (2)مالمحها  تغي رسوداء أو باهتة، حيث تسهم هذه األرضيات في تشويه الحروف من خالل 
وأثبتت الدراسات الميدانية أن الحروف السوداء على أرضية بيضاء )لون الورق الطبيعي( 

 .(3)ا أقل من الحروف البيضاء على أرضية شبكية تستغرق في قراءتها زمنً 

 رف:حجم الح -ب

يقصد به الحجم الذي يظهر به حرف الطباعة على الورق، وتعرفه المصطلحات 
حجم الحرف في  التيبوغرافية والطباعة بأنه المساحة في االرتفاع بين وجه الحرف وجسمه، ويعد  

، فالحروف الكبيرة مريحة لعين القارئ القراءةسر جمع المتن من العوامل المهمة والمؤثرة في ي  
 .(4)التي يجهدها صغر حجم الحرف 

، ويرتبط باتساع الجمع ومادة الموضوع، وقد وجد أن Pointقاس حجم الحرف بالبنط ي  
بنط، حيث وجد أنها أسهل األحجام من حيث  12و 9أحجام الحروف المعقولة تتراوح بين 

األصغر في جمع نتائج المباريات واإلعالنات المبوبة ، ويمكن استخدام أحجام الحروف القراءة
ون كميات كبيرة منها، حيث يقرأ كل فرد ما يهمه فحسب، وعندما يكون اتساع ال يقرؤ  القر اءألن 

تظهر الحاجة  -من ثمانية أعمدة كأن يتم تقسيم الصفحة إلى ستة أعمدة بداًل –األعمدة أكبر 
 .(5)إلى أحجام أكبر من الحروف 

                                                           

(1) Brian, Desktop Design, Getting the professional Look, (p14). 
( صالح، دراسة مقارنة بين الطباعة البارزة والملساء وأثر الطباعة الملساء في تطوير اإلخراج الصحفي 2)

 (.214)ص
دراسة تجريبية لألرجنومية التيبوغرافية للصحيفة اليومية المصرية بهدف رفع كفاءتها من ، : أحمد( علم الدين3)

 (.216حيث هي وسيلة اتصال مطبوعة )ص
 (.71، اإلخراج الصحفي اإللكتروني والتجهيزات الفنية )صشفيق( 4)
 (.44( اللبان، فن اإلخراج الصحفي )ص5)
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 :(1)وهناك عدة اعتبارات أو عوامل ترتبط بتحديد أحجام الحروف المناسبة لصف الموضوعات 

 العامل األول: هو الرغبة في إراحة عين القارئ بزيادة حجم الحرف. -1

العامل الثاني: هو رغبة الصحيفة في زيادة كمية المادة المنشورة على المساحة نفسها  -2
 والتي تتحقق بتصغير حجم الحروف.

حيث ال بد من النظر إلى هذه االعتبارات  ،عامل الثالث: اتساع أعمدة الصحفال -3
 .القراءةالثالثة قبل تحديد األحجام األكثر مالءمة في إطار السعي لتيسير 

أكبر من لفت  اق قدرً من أقوى الوسائل التيبوغرافية التي تحق   إن استخدام حجم أكبر يعد  
من بقية المواد المنشورة على الصفحة ذاتها، ومن أكثر هذه ، عما سواها عي نةاالنتباه لمادة م

 :(2)ي ما يأت ااالستخدامات شيوعً 

، في جمع بعض األخبار 12، 11اتجاه الصحيفة إلى تكبير حجم البنك المستخدم،  -1
 وبخاصة األخبار صغيرة المساحة. 

 مات بعض، في جمع مقد  16، 14، 12اتجاه الصحيفة إلى استخدام أحجام أكبر  -2
 الموضوعات وخاصة التحقيقات الطويلة والمثيرة.

، في جمع موضوعات بأكملها، 12، 11اتجاه الصحيفة إلى استخدام أحجام أكبر من  -3
احد منها صفحة كاملة كالمقاالت التي يكتبها رئيس و وقد تصل مساحة الموضوع ال
 التحرير وكبار الكتاب بالصحيفة.

، في جمع بعض الفقرات المهمة 14، 12من  اتجاه الصحيفة إلى استخدام أحجام أكبر -4
 ة.يفو نصوص األسئلة في األحاديث الصحداخل الموضوع، أ

بنط،  24استخدام أحجام أكبر في جمع العناوين الفرعية، إذ تبلغ في بعض األحيان  -5
ن كانت تأتي في الغالب بحجم   .16، 14، 12وا 

 كثافة الحرف: -ج

الحرف وأسنانه وحوافه، وللمحافظة على  إن الحروف السوداء تتميز بثخانة خطوط
مون للحرف ضع المصم  ة، فقد يكمية البياض الموجودة بين خطوط الحرف، وفي فجواته الضئيل

أكبر من الحرف األبيض مع التساوي في حجم الحرف، ولذلك فإن استخدام  اتساعً األسود ا

                                                           

 (.45المصرية )ص( سليم، العناصر التيبوغرافية في الصحف 1)
 (.33-29( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص ص2)
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مات نفسها، مما لو جمعت البنط األسود يتيح الجمع باتساع أكبر مع استخدام الحروف والكل
 .(1) بالبنط األبيض لحجم الحروف نفسها

هما: األسود،  ،ما تكون هناك درجتان من الكثافة لحروف المتن العربية اوغالبً 
اع من الخطوط تتمتع حروفها بعدة درجات بينية بين األسود و واألبيض، غير أن هناك بعض أن

 .(2)واألبيض 

على الحروف السوداء في جمع بعض المواد ومن ناحية أخرى، تعتمد الصحف 
وفي هذا الخصوص يمكن رصد عدد من االستخدامات الشائعة  -أو أجزاء منها–التحريرية 

 :(3)ف المصرية وذلك على النحو اآلتيللكثافة السوداء على صفحات الصح

أهم  ويتفق هذا االستخدام مع األهمية التحريرية للمقدمات باعتبار أنها تحمل مات:المقدّ  -1
 ما في الخبر أو الموضوع.

ء، ويأتي هذا تأتي معظم األعمدة الثابتة مجموعة بالحروف السودا العمدة الثابتة: -2
عمدة الثابتة المجموعة بالحرف األسود صغيرة االستخدام في حالة أن تكون األ

 وأن تتفق مع األهمية التحريرية التي تتمتع بها األعمدة الثابتة.المساحة، 

ما تستخدم غالبية الصحف الحروف السوداء في جمع األخبار  اكثيرً  أخبار اإلطارات: -3
 ذلك االستخدام من اإلجراءات المستحبة. المحاطة بإطارات في أغلب األحيان، ويعد  

 ا تلجأ الصحيفة إلى التحكم في كثافةم اأحيانً  بعض الفقرات داخل الموضوع الواحد: -4
الحرف كأداة إلبراز بعض الفقرات المهمة داخل الموضوع الواحد، عما عداها من بقية 

 الفقرات.

ا، ة لزيادة إبرازهوذلك في محاولة الصحيف على الصفحات اإلخبارية: الرئيسةالخبار  -5
 األخبار.رية لهذه يلألهمية التحر  اا للنظر، نظرً تً وجعلها أكثر لف

من خالل استخدامها في جمع أسماء األشخاص  بعض الكلمات داخل السطر الواحد: -6
 ة. يفاخل متون التحقيقات الصحالواردة د

 
 

                                                           

 (.55( اللبان، فن اإلخراج الصحفي )ص1)
 (.57إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص( 2)
 (.37-34( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص ص3)
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 اتساع الجمع: -د
عرض العمود( الذي يتخذه المتن المجموع على )يشير اتساع الجمع إلى طول السطر 

، أدى اجد   ا، فإذا كان السطر قصيرً القراءةسر الصفحة، وهو من العوامل المهمة التي تؤثر في ي  
ذلك إلى قطع الجمع وبتر المعاني، كما أن زيادة طول السطر عن الحد المناسب يجعل القارئ 

"االنحدار"، بـ يسمى ، وهو ما(1)يبحث عن بداية كل سطر، وقد يخطئ ويعيد قراءة السطر الذي قرأه
، وهذا كله يؤدي إلى إرهاقه ومضايقته، خاصة إذا (2)النص من سابقة أجزاء قراءة إلى أي العودة

 .كان الموضوع طوياًل 

 اإلرهاق تسبب أن الممكن من الطويلة فالسطور للقارئ، بالنسبة اجد   مهم هو السطر طول
 بداية عن البحث يبدأ أن ويجب ،آخر إلى سطر من للذهاب رأسه بتحريك سيقوم القارئ  ألن

 .التالي السطر

المثالي للسطر هو العامل التيبوغرافي الوحيد الذي يمكن تحديده عن طريق واالتساع 
إلى هذا االتساع المثالي من خالل خبرتهم،  ل عمال الجمع أواًل العمليات الحسابية، وقد توص  

وعندما تم توظيف البحث العلمي في هذه المشكلة، وجد أن ما توصل إليه الطابعون القدامى كان 
 :  (3) في هذه المعادلة اوالبحث العلمي قد توافقا تمامً ، فالخبرة اصحيحً 

، أي أنه إذا كانت حروف المتن مجموعة ببنط 1.5×= حجم الحرفاالتساع المثالي للسطر
 .اكورً  15على سبيل المثال، فإن االتساع المثالي للسطر  10

للعمود في حالة كور، وهو االتساع التقليدي  9ع سطور المتن يبلغ يواالتساع المعتاد لجم
كما هو الحال في الصحف العادية، وتلجأ الصحف إلى الخروج  ،تقسيم الصفحة إلى ثمانية أعمدة

عن االتساع المعتاد في أشكال ومواضع عديدة، وذلك لتحقيق أغراض مماثلة، وقد يأتي ذلك 
اتساع مثالي للسطر فليس هناك  ،(4) أخرى  اأو العكس أحيانً  اأحيانً  القراءةمع تحقيق يسر  اشيً امتم

نما يمكن القول: إ ن لكل حجم من أحجام الحروف، وبشكل وكثافة المجموع، على إطالقه، وا 
وحد أقصى ال ينبغي  حد أدنى، ال ينبغي التقليل عنه، ا، ثم هناك أيًض امثالي   ابعينهما، اتساعً 

 .(5)تجاوزه
                                                           

 (.122مؤثرة فيه وعناصره )ص( نجادات، اإلخراج الصحفي: اتجاهاته ومبادئه والعوامل ال1)
(2) Wartenberg, Daily newspaper layout – designers’ predictions of readers' visual 

behavior - a case study, (P3). 

 (.51( اللبان، فن اإلخراج الصحفي )ص3)
 (.40-38( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص ص4)
 (.157الصادرة باإلنجليزية )ص( صالح، إخراج الصحف العربية 5)
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 البياض حول حروف المتن: -ه

السطور، وبين الفقرات وحول المتروكة بين الكلمات و سافات يشير البياض إلى الم
العناوين الفرعية وبين األعمدة، ويعد ترك قدر مناسب ومعقول من هذه المسافات في كل هذه 

فالبياض  ،سر قراءة حروف المتنالمواضع من العوامل المهمة والضرورية التي تؤثر في ي  
 يتعلق . وال(1)لدرجة بياض الورق  اعليه وفقً  من اإلضاءة ألنه يعكس الضوء االوفير يقدم مزيدً 

نما فقط، الحروف بحجم الوضوح  .(2) وبعضها الكلمات بين تفصل التي أيًضا، بالمساحات وا 

كما أن تضييق المسافات بين الكلمات بحيث تبدو قريبة من بعضها البعض، من شأنه 
مما يتطلب بذل مزيد من الجهد ب على العين تحديد نهاية كل كلمة وبداية التي تليها، أن يصع  

ن كانت المسافة الضيقة بين الكلمات تعد   أفضل من التوسيع فيما بينها،  لتمييز الكلمات، وا 
يساعد في اإلسراع بعملية ألنها تساعد على رؤية عدد أكبر من الكلمات في النظرة الواحدة مما 

 . (3)القراءة

، وهي على البيضاء في حروف المتن وتتعدد الحاالت التي يتم فيها توظيف المساحات
 :(4)يالنحو اآلت

 البياض بين الكلمات. -1

ويتوقف تحديد مساحة البياض المثلى بين السطور على عدة  البياض بين السطور: -2
 : حجم الحرف، واتساع الجمع، وكثافة الحروف.أهم هاعوامل تيبوغرافية 

–ينصح بإضافة بنط واحد أو بنطين من البياض بين الفقرات  البياض بين الفقرات: -3
 في قراءتها. الجعل القصة الخبرية أكثر يسرً  دة عن البياض المتروك بين السطور،زيا

ويوصي التيبوغرافيون في هذا الشأن بأن تكون نسبة  البياض حول العناوين الفرعية: -4
 لك المتروكة في أسفله.البياض المتروكة في أعلى العنوان الفرعي أكبر من ت

قتير فيه وال إسراف، يجب ترك بياض مناسب بين األعمدة ال ت البياض بين العمدة: -5
 يتساوى البياض المتروك بين كل أعمدة الموضوع الواحد. مع مراعاة أن

                                                           

 (.49، 48ص) خوخة، اإلخراج الصحفي والصحافة االلكترونية( 1)
(2) Frascara, Communication Design Principles, Methods, And Practice, (P42).  
(3( Arnold, Modern Total Newspaper Design, (P49).   

 (.67-58ص( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص 4)
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ويرى الباحث أن عملية تحديد مواصفات المتن في الصحيفة يجب أن تتم وفق عناية 
يمثل السواد األعظم من العناصر الطباعية المقروءة على صفحات ألن المتن  انظرً  ،خاصة

مع عملية تسهيل قراءة الحروف يجب االنتباه إلى شكل الحروف  االجريدة، لذلك وتماشيً 
ن القارئ من وتمك   ،ن تتسم الحروف بالبساطة، وأالقراءةبحيث تبدو واضحة وسهلة  ،المستخدمة

ل حجم حروف المتن مسألة في غاية ألطول وقت ممكن، كما يشك   القراءةمواصلة عملية 
حروف ن االستخدام األمثل لحجم الف وتسهيل قراءتها، ويمكن القول: إاألهمية لتوضيح الحر 

 الم خرجدون كثافة، ويجب أن يراعي  11بنط مع كثافة للحرف، أو استخدم حجم  10هو 
ث ال يزيد االتساع فيطول السطر أو يقل بحي ،مسألة اتساع الجمع للسطور االصحفي أيًض 

ن االتساع فتقل الكلمات في السطر الواحد فتبدو السطور والفقرات متقطعة، والكلمات متباعدة ع
بعضها البعض، ويرى الباحث أنه ال يوجد اتساع محدد يجب االلتزام به بقدر ما نستخدم 

 .القراءةيحقق يسر  ااتساعً 

حتى  ، سواء بين السطور أموظيف المساحات البيضاءأال يغفل ت الم خرجويجب على 
ق عنصر ، كما تحق  القراءةراحة العين وتيسير ، ألن البياض يعمل على إبين الكلمات نفسها

 التباين بين الحروف المطبوعة بالسواد وبياض الصفحة.

 :Show Typeتيبوغرافية حروف العناوين -2

القرن العشرين، بعد أن كانت العناوين ضئيلة االهتمام بإخراج العناوين بدأ يزداد خالل 
م عمله على أساسه، باعتبار الصحفي يتم   الم خرجتناسب حجم العمود الواحد الذي كان  ،الحجم

حفهم متأثرة مارسوا طباعة الكتب لذلك جاءت ص   األولى طابعينأن معظم ناشري الصحف 
 . (1)بشكل الكتاب

ة في ن محددة األحجام غير متنوعة الكثافة فقير ففي مرحلة الجمع السطري كانت العناوي
لقلة حجم حروفها، حيث  ااتساعات كبيرة نظرً جمال شكلها، تبدو باهتة خاصة إذا جمع على 

الصحفي  الم خرجل إلى الجمع التصويري ، وقد أغرى التحو  (2)( هو أكبر حروفها18) طكان بن
 . (3)ااألكبر حجمً  عالجته للعناوين واستخدام األبناطفي م

                                                           

خراجها )ص1)  (.63( الصقر، تصميم الصحافة المطبوعة وا 
(2) Giles, Creative Newspaper, (P124). 

 (.101( خطاب، تكنولوجيا االتصال الحديثة ودورها في تطوير األداء الصحفي )ص3)
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مل على جذب كلمات قليلة سهلة الفهم تحوي جوهر الموضوع تعوتعرف العناوين بأنها "
العناوين أحد عناصر الصفحة الرئيسة وشكلها العام مع مراعاة ضرورة  انتباه القارئ، وتعد  

نات الصفحة بشكل عام من حيث الحروف المستخدمة )العناوين تحقيق التوازن بين مكو  
 .(1)إهمال أحجامها أو ألوانهاوالصور( دون 

قناعهم بقراءة  القر اءيقاف ا في الجريدة لقدرتها على إا مهم  تؤدي العناوين دورً  الوحدات وا 
نها أول ما يقع عليه بصر القارئ في أي شكل تحريري )خبر، مقال، المنشورة في الصفحة، إذ إ

لى ما تحمله هذه الوحدات تعرف إلل القر اءباإلضافة إلى قدرتها على تشويق  ،تحقيق، حديث(
 يقوم وتجعله اهتمام القارئ، تجذب فهي النيون، . كما تشبه العناوين فالشات(2)من مضامين

 أو القصة قراءة في باالستمرار القرار اتخاذ في اأيًض  وتساعده وملخصاتها، القصص بقراءة
 .(3)واالنتقال لغيرها تجاوزها

 أسس إخراج العناوين: -أ

من األسس والشروط الواجب اتباعها مع مراعاة تحقيق اللمسة الجمالية  هناك مجموعة
 :(4)يةفي الجوانب اآلت في ظل وظائف اإلخراج الصحفي، والتي حددها الدكتور طلعت همام

 عدم المبالغة في كمية العناوين المعروضة على الصفحات. -1

 التقليل إذا أمكن من عدد سطور العنوان الواحد. -2

يجب المخالفة بين هذه السطور في في حالة استخدام أكثر من سطر واحد للعنوان،  -3
 بناط الحروف المجموعة بها.أ

 نه يجب عدم المبالغة في المساقاتاء كافية بين كلمات العنوان إال أإيجاد مسافات بيض -4
 حتى ال يبدو العنوان من عدة كلمات متناثرة.

 .ترك مسافات مناسبة بين سطور العنوان -5

مة عدد كلمات العنوان مع البنط المجموع به، فال تجمع كلمات قليلة ببنط صغير ءمال -6
 وعلى اتساع كبير.

 التنويع في أشكال الحروف المستخدمة. -7

                                                           

 (. 49( النادي، ورستم، فن اإلخراج الصحفي )ص1)
 (.161، فنون إخراج الجريدة )صشفيق( 2)

(3( Basic Public Affairs Specialist Course Layout and Design, Design principles, 

(P8). 
 (. 52، 51( همام، مائة سؤال عن اإلخراج الصحفي )ص4)
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 حتى ال يقتل أحدهما اآلخر. عدم تجاور عنوانين من نفس البنط -8

 في الصفحة حتى ال يشعر القارئ بالضيق. خط الطيأبعاد العناوين كلما أمكن  -9

 أنواع العناوين: -ب

لقد درج الباحثون السابقون على دراسة العناوين من حيث أنواعها بتقسيماتها المختلفة، 
سواء من حيث االتساع أو الوظيفة التي يؤديها العنوان على الصفحة، في حين نتعرض نحن 

ات التيبوغرافية المختلفة التي تمثل جوانب تغي ر الملموضوع العناوين بأنواعها المتعددة من حيث 
خراجي  معالجة العنوان تيبوغرافي   ات في: اتساع تغي ر على صفحة الصحيفة، وتتمثل أهم هذه الم اا وا 

 ،العنوان، شكل العنوان، حجم العنوان، البياض حول العنوان بما يشمل طرز العناوين المختلفة
 ية:لتقسيمات اآلت. ويمكن تصنيف أنواع العناوين حسب ا(1) صفحةاتجاه العنوان على ال اوأخيرً 

 أنواع العناوين من حيث التساع: -1

ص للعنوان على الصفحة، وقد تمأل كلمات العنوان ز األفقي المخص  ويشير إلى الحي  
الحيز المخصص لها على الصفحة بأكمله من بدايته إلى نهايته، وقد يوضع العنوان بحيث ال 

من البياض على جانبيه يساعده على  ا، ولكن يترك مزيدً الحيز المخصص له كاماًل يشغل 
، ويوجد (2)إبرازه، وفي الحالتين يمثل الحيز المخصص للعنوان على الصفحة اتساع العنوان

 ثالثة أنوع من العناوين حسب اتساعها، وهي:

 العنوان العريض "المانشيت": -أ

ا كان الغرض من العنوان العريض بأكملها، ولم   وهو العنوان الذي يمتد بعرض الصفحة
في الصحيفة، فإن مكانه الطبيعي هو الصفحة األولى، إال أن ذلك ال  الرئيسإبراز الموضوع 

القصص الخبرية المهمة، يمنع استخدامه في بعض الصفحات الداخلية، وذلك لعرض بعض 
ثارة انتباهه  والتي تبغى الصحيفة إعطاءها أكبر قدر ممكن من اإلبراز لجذب بصر القارئ وا 

كما أنه يبرز الخبر الكبير أو القصة  ،. ويعكس امتداده األهمية النسبية التي يمثلها الموضوع(3)
ويترك إعداده عادة  كل حرفه،في ش ااإلخبارية األهم في الصحيفة، وال بد أن يكون متميزً 

                                                           

 (.76( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص ص1)
 .77( المرجع السابق، ص2)
 (.102( اللبان، اإلخراج الصحفي )ص3)
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خراجه على طبيعة الحدث المراد للساعات األ خيرة من عملية إعداد الصحيفة، وتعتمد صياغته وا 
 .(2)اويمتاز بأنه يحتاج إلى عنوان ثانوي إلبراز التفاصيل أحيانً  ،(1)إبرازه 

، ويفضل الكثير ا( بنطً 72ويجمع العنوان العريض بحجم كبير يصل في العادة إلى )
ن من أكثر من ذلك فيجب نوان من سطر واحد، ولكن إذا تكو  من التيبوغرافيين أن يتكون هذا الع

ة بين هذه السطور، من خالل حجم البنط أو استخدام األرضيات أو األلوان أو عندها المقارن
 .(3)ير ذلك من الوسائل المتاحةغ

من وذلك لما يتركه  ،سراف في استخدم العنوان العريضويجب االنتباه لعدم اإل
 :(4)يثل في اآلتانعكاسات سلبية تتم

م الصحيفة بالشعبية االستخدام المستمر للعنوان العريض على الصفحة األولى يس   -
 واإلثارة.

ثارة االهتمام و  عإذا ت - دت العين على العنوان العريض فإنه يفقد قيمته في اإلبراز وا 
 للموضوعات األكثر أهمية.

 العنوان الممتد: -ب

تساع قل من العنون العريض، فهو ينشر باأ ااتساعً ز هذا العنوان الممتد بأنه يحتل يتمي  
ما زاد اتجاه الصحيفة نحو اإلخراج األفقي، كلما أعطت لكتراوح بين عمودين وسبعة أعمدة، و ي

 . (5)أولوية أكبر لهذا النوع من العناوين

وقد ظهر هذا النوع من العناوين مع تزايد االنتقادات التي وجهت إلى العنوان العريض، 
. (6) ؟ث ظهوره بشكل يومي سواء أكانت األخبار بمستوى هذا النوع من العناوين أم المن حي

فإن العناوين الممتدة على اتساعات كبيرة تعد أفضل من تلك العريضة في نظر بعض 
براز أعلى للعنوان على األعمدة، وهوالتيبوغرافيين، نظرً  رأي ال يسلم به  ا لما تحققه من قوة وا 

                                                           

 (.97وعبد هللا، اإلخراج الصحفي الحديث: األسس العلمي ة والعملي ة )ص( أبو عرجة، 1)
 (.68( النادي، فن اإلخراج الصحفي )ص2)
 (.140( نجادات، اإلخراج الصحفي: اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص3)
 (.67( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص4)
 (.121اإلخراج الصحفي: األسس النظرية والتطبيقات العملي ة )ص( صالح، واللبان، 5)
 (.141( نجادات، اإلخراج الصحفي: اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص6)
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لالنتباه من العنوان الممتد، إذا ما  ان العنوان العريض أكثر جذبً حيث يرون أ، ن خبراء آخرو 
 .(1)تساوى االثنان في حجم الحرف المستخدم، وغيره من عوامل التمييز التيبوغرافي األخرى 

وقد تلجأ بعض الصحف وال سيما الحزبية منها إلى وضع أكثر من عنوان ممتد 
هذا  عد  تباه لمادة الصحيفة التحريرية، وياز الموضوع وجذب االنمنها إلبر  اللموضوع الواحد، سعيً 

 .(2)ا عن عدم استخدام العنوان العريض اإلجراء تعويًض 

ويالحظ على بعض الصحف اإلسراف في استخدام هذا النمط من العناوين، ويأتي ذلك 
ثارة االهتمام لمادتها التحريرية  .(3) لتحقيق المزيد من اإلبراز لجذب االنتباه وا 

 العنوان العمودي:  -ج

من مالمح  اأساسي   ا، ويعد ملمحً اواحدً  اال يتجاوز اتساع هذا النوع من العناوين عمودً 
، وال شك أن اال عرضي   اطولي   اإلخراج الرأسي، حيث تتخذ الموضوعات على الصفحة شكاًل 

 .(4)العنوان العمودي هو أقدم أنواع العناوين المستخدمة في الصحف العربية والعالمية 

ت الطويلة والمحرر ضرورة تجنب الكلما الم خرجويفرض االتساع الضيق للعمود على 
 عي نةما أمكن، وأحجام بنط تتناسب مع عدد الكلمات وعدد أسطر ملكواستخدام كلمات قصيرة 

العناوين  خدم الجرائد المختلفةوتست ،عندما ال يتجاوز ثالثة أسطر ،ويزداد تأثير العنوان العمودي
العمودية لمصاحبة بعض الموضوعات ال سيما اإلخبارية على الصفحة األولى وبعض 

ن اختلفت فيما بينها في هذا االستخدام  .(5)الصفحات الداخلية وا 

من سمات االتجاه التقليدي، إال أنه لم  سمة ي يعد  وعلى الرغم من أن العنوان العمود
، إذ ال تكاد تخلو صفحة واحدة من العناوين العمودية، على الرغم من شيوع العناوين ينته  

 .(6)الممتدة، ويعتبر العنوان العمودي األنسب للموضوعات القصيرة 

 

 
                                                           

 (.87( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص 1)
 (.68( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص2)
 (.39ص) صحفي والصحافة االلكترونيةخوخة، اإلخراج ال( 3)

 (.110( اللبان، اإلخراج الصحفي )ص4)
 (.170، فنون إخراج الجريدة )صشفيق( 5)
 (.144( نجادات، اإلخراج الصحفي: اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص6)
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 أنواع العناوين من حيث الوظيفة )الستخدام(: -2
 المؤثرة وذات األهمية الكبيرة في التحديد الصحيح والمناسب لحجم العنوان هومن العوامل 

ر من وتنقسم العناوين من هذه الزاوية إلى أكث ،الوظيفة التحريرية التي يؤديها العنوان على الصفحة
 يا.العنوان الثابت، عناوين البقا ، العنوان الثانوي، العنوان التمهيدي،الرئيسنوع، هي: العنوان 

 :الرئيسالعنوان  -أ
للعنوان، التي تشير إلى مضمون الخبر أو العنصر  الرئيسةوهو السطر أو السطور 

 ،على عنصر خبري واحد يتضمنه تركيب لفظي واحد الرئيسفيه، وعادة ما يحتوي العنوان  الرئيس
حتى يستطيع جذب االنتباه  ،الرئيسويرى الخبراء ضرورة استخدام حروف من حجم جمع العنوان 

 على الرئيسال يزيد عدد سطور العنوان ، كما يجب أومنافسة العناصر الثقيلة على الصفحة
 .(1)من السطور دسطرين حتى ال تتفتت الجملة الواحدة بين عد

خصه، وأقواها صلة به وبمضمونه وهو أبرز أنواع العناوين وأكثرها داللة على الخبر الذي ي
ويقفز إلى األذهان عندما تذكر كلمة "العنوان" على أي  اوهو الذي يتذكره القارئ دائمً  ،(2)خباري اإل

شكل من أشكالها، وهو الذي يتقدمها ويرتفع فوقها وأن باستطاعته أن يقوم بالعمل وحده، وأن يمثل 
 .(3)اصحيحً  الموضوع الصحفي تمثياًل 
 اعنوان المضبوط، ولتمييزه إخراجيً ثر من سطر ويأخذ شكل الكمن أ الرئيسويتكون العنوان 

 :(4)ييمكن القيام باآلت
 زيادة حجم العنوان، ونشره على اتساع أكبر. -

 دونه.، وتظليل العناوين من التلوين و احشو العناوين بالصور أحيانً  -

 ز من أشكال الحروف لجمع العنوان، وترك مساحة بياض حوله.استخدام شكل ممي   -
 العنوان الثانوي: -ب

وتحتوي على تفاصيل أكثر للخبر، أو  ،الرئيسوهو سطر أو بضعة سطور تلحق بالعنوان 
عنوان ثانوي  الرئيستلك العناصر، وقد يتبع العنوان  تتشير إلى عنصر آخر من عناصره إذا تعدد

 .(5)كما يمكن أن يتبعه عنوانان ثانويان أو أكثر  ،واحد

                                                           

 (.172( شفيق، فنون إخراج الجريدة )ص1)
 (.145اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص( نجادات، اإلخراج الصحفي: 2)
 (.210( أدهم، المقابالت اإلعالمي ة: إدارتها، تحريرها، نشرها )ص3)
 (.98( أبو عرجة، وعبد هللا، اإلخراج الصحفي الحديث: األسس العلمي ة والعملي ة )ص4)
 (.127ت العملي ة )ص( صالح، واللبان، اإلخراج الصحفي: األسس النظرية والتطبيقا5)
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 الرئيسوهو الذي يحمل األفكار الثانوية أو الفرعية واألقل أهمية، وهو الذي يلي العنوان 
 48بنط، فالثانوي الذي يليه يكون  80 الرئيسمن حيث الحجم واألهمية، فإذا كان حجم العنوان 

صلب الموضوع بالحجم المعتاد  ابنط، وأخيرً  12بنط، ثم مقدمة الموضوع بحجم  24بنط، ثم 
 .(1)ط(بن10)

لتصغير العنوان الثانوي، بل يجب أن يكون حجمه أقل  عي نةد بنسبة موينصح بعدم التقي  
وبخاصة فيما  اوفق العوامل األخرى المؤثرة في حجم العنوان عمومً  الرئيسمن حجم العنوان 

 .(2) يتعلق بعدد الكلمات واالتساع المخصص للعنوان

 العنوان التمهيدي:-ج

الغالب من كلمة أو  د له، ويتكون فيومه   الرئيسوهو العنوان الذي يسبق العنوان 
وكذا - الرئيسعادة ما يجمع بحجم أصغر من الحجم المجموع به العنوان  كلمتين، ولذا

ن كان التيبوغرافيون قد اختلفوا حول نسبة التصغير مقارنة ب -الثانوي  ، فقدره البعض الرئيسوا 
لثلث، إال أنهم في النهاية اتفقوا على ضرورة أن يجمع بحجم أصغر من بالنصف، واآلخر با

 .(3)الرئيس

بجانبه ويستخدم  اويوضع عادة فوقه، وأحيانً  الرئيسوسمي بهذا االسم ألنه يمهد للعنوان 
في الصفحات األولى وكذلك الصفحات الداخلية، حتى أن بعض الجرائد أصبحت تستخدمه فوق 

 .(4)العناوين العريضة

ه أو زيادة حجم يم األرضيات والجداول شريطة عدم التشو اويتميز بإمكانية استخد
 .(5)، باإلضافة إلى إمكانية وضع خط أسفله الرئيسالحرف عن العنوان 

، بحث الرئيسيوضع في مكان متوسط أعلى العنوان  هأن   ،ومن عيوب العنوان التمهيدي
 للقدر الموجود على يساره، وهو إجراء غير مستحب   امن البياض على يمينه مساويً  ايترك قدرً 

 .(6)تذهب إلى أقرب نقطة بداية بالنسبة للعناوين  القراءةألن العين حين تبدأ ب

                                                           

 (.44ص) خوخة، اإلخراج الصحفي والصحافة االلكترونية( 1)
 (.72( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص2)
 (.117، 116( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص 3)
 (.174، فنون إخراج الجريدة )صشفيق( 4)
 (.40( النادي، فن اإلخراج الصحفي )ص5)
 .92ص المرجع السابق( 6)
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 العنوان الثابت:-د

يستخدم فوق األبواب الثابتة، وكذلك فوق األعمدة التي يحررها كتاب ثابتون، وعلى ذلك 
ما يكون العنوان  ادون صفحات أخرى، وغالبً  عي نةمفهو من العناوين التي تظهر على صفحات 

فله  ،(1)لما لمادته من أهمية خاصة لدى قراء الصحيفة  اعلى عمود أو أكثر نظرً  االثابت منشورً 
من حيث الشكل أو االتساع تجعل القارئ يتعرف عليه بسهولة ويوجد بينه وبينها  عي نةهيئة م

 .(2) وتعارف ال تنقطع مع األيام عالقة ود ٍ 

من سماته يفضل عدم المبالغة في حجم العناوين الثابتة، وكذا في اتساعاتها  اوانطالقً 
، وال يزيد ابنطً  24المخصصة لها على الصفحة، بحيث ال يزيد حجم العنوان الثابت عن حجم 

 .(3) من االتساع التقليديواحد اتساعه عن عمود 

 ة":عناوين البقايا "التتمّ  -ه

الذي يعلو تتمة القصة اإلخبارية المنقولة من الصفحة األولى أو  هو ذلك العنوان
ذ الكثير من التيبوغرافيين أن تنقل تتمة قصة وال يحب   خيرة إلى إحدى الصفحات الداخلية،األ

إخبارية من صفحة داخلية إلى صفحة داخلية أخرى، كما ال ينصحون عادة بأن تنقل التتمة من 
 .(4)اصفحة داخلية إلى أخرى سبقته

 العناوين الفرعية: -و

هي عبارة عن وحدات من الحروف والكلمات، تعرض عادة وتستخدم بين فقرات 
ة للجزء الذي يتبعها من الموضوع، منشورة في الصحيفة، كعناوين رئيسالموضوع الصحفي ال
للعناوين  اأهمية في جذب انتباه القارئ للموضوع، يكون أيًض  الرئيسةومثلما تكون للعناوين 

. وتهتم الصحف بهذا النوع من (5) الفرعية أهمية في مواصلة القارئ للموضوع من عدمه
وتحرص على أن يتضمن العنوان الفرعي أهم المعلومات  ،العناوين كاهتمامها بالعناوين األخرى 

 .(6)الموجودة في الفقرة التالية له

                                                           

 . 96( النادي، فن اإلخراج الصحفي ص1)
 (.95( محمود، اإلخراج الصحفي )ص2)
 (.118( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص3)
 (.150( نجادات، اإلخراج الصحفي: اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص4)
 (.125، فنون إخراج المجالت )صشفيق( 5)
 (.85لدلو، فن الحيث الصحفي وتطبيقاته العملي ة )ص( ا6)
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زها عنه، كما تستخدم تن لتمي  وتستخدم للعناوين الفرعية أحجام حروف مختلفة عن الم
 .(1)بعض الصحف نسبة من البياض فوق العنوان الفرعي وتحته بين سطور المتن

 أنواع العناوين من حيث الشكل )الطرز(: -2

شكال التي تتخذها السطور المتعددة للعناوين من حيث طلق هذا المصطلح على األي
ككل ذي يشغله العنوان يز ال، والحعالقة اتساع كل منها باتساعات السطور األخرى من جهة

والشكل الكلي للعنوان كهيكل من جهة ثالثة، ومن أشهر  بالنسبة لألعمدة من جهة أخرى،
 .(2)بين صحف العالم، المفرد، الهرمي، المعلق، المتدرج، المنطلق، المتوسط  االطرز شيوعً 

على اتساع عمود أو أكثر وهو  ن من سطر واحد يمتد  وهو عنوان يتكو   العنوان المفرد: -أ
 .(3)من أبسط طرز العناوين وأقدمها

وفيه تجمع سطور العنوان بحيث تتساوى جميعها في الطول من جهة  العنوان المآلن: -ب
وتتساوى في الوقت نفسه مع اتساع الحيز المخصص لها على الصفحة من جهة 

من البياض على  مزيدأ ر ة الذي ال يطأخرى، ويعد هذا الطراز من العناوين الوحيد
 .(4)جانبي أي سطر من سطوره 

متدرجة من حيث  ،أو أكثر ةن من سطرين أو ثالثوهو عنوان مكو   العنوان الهرمي: -ج
عرض كل سطر من األصغر إلى األكبر أو العكس على شكل هرم مقلوب أو 

 .(5)معتدل
يتألف هذا العنوان من سطر كامل يتلوه سطران أو أكثر متساوية  ق:العنوان المعلّ  -د

ن كانت أقل اتساعً   .(6) من السطر األساسي "األول" اوحجمً  االطول والحجم، وا 
ط فيه سطر العنوان أو كل سطر من األسلوب الذي يتوس   وهو العنوان الموسطن: -ه

من البياض  امتساويً  ادها، االتساع المخصص له، بحيث يترك قدرً سطوره في حالة تعد  
 .(7)على جانبيه

                                                           

خراجها )ص1)  (.66( الصقر، تصميم الصحافة المطبوعة وا 
 (.157( صالح، واللبان، اإلخراج الصحفي: األسس النظرية والتطبيقات العملي ة )ص2)
 (.136( البطل، اإلخراج الصحفي: فن وعلم )ص3)
 (.74الصحفي )ص( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج 4)
 (.101( أبو عرجة، وعبد هللا، اإلخراج الصحفي الحديث: األسس العلمي ة والعملي ة )ص5)
 (.161( نجادات، اإلخراج الصحفي: اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص6)
 (.178، فنون إخراج الجريدة )صشفيق( 7)
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ويتكون من سطرين أو ثالثة أسطر متساوية الطول تتزحزح بداية كل  ج:العنوان المتدرّ  -و
 .(1)امنتظمً  ابحيث يكون الشكل النهائي درجً  السابق،منها عن 

من عدة  ف من سطر واحد أمسواء تأل   ،وفيه يبدأ العنوان العنوان المنطلق من اليمين: -ز
ز ي  تترك نهايته حرة بحيث ال تصل إلى نهاية الحأن أسطر من جهة اليمين، على 

 .(2)المخصص للعنوان على الصفحة في كل األحوال
وهو عكس الطراز السابق، وهو من الطرز غير المرغوبة  العنوان المنطلق من اليسار: -ح

الطراز األنسب لدى قارئ ( ألنه يربك العين في البحث عن بداية كل سطر، وهو ا)عربي  
 .(3)اللغات الالتينية

هو العنوان الذي ال يمتد على كل األعمدة التي ينتشر عليها نص  العنوان الجرد: -ط
 .(4)الخبر

من توضيب العنوان بجانب القصة  الم خرجن وهذا الطراز يمك   العنوان الجانبي: -ي
اإلخبارية وليس فوقها، ويستخدم عادة في الصفحات الداخلية التي تكثر فيها 

 .(5)اإلعالنات
 البياض حول العنوان: -

فترك بياض مناسب  ،في توضيح العناصر التيبوغرافية امً مه اة يؤدي البياض دورً ادع
حول العنصر التيبوغرافي يسهم في إضاءته، كما أنه يريح عين القارئ، ولذا ينصح 

 .(6)التيبوغرافيون باستخدامه بقدر مناسب دون مبالغة حول العناصر التيبوغرافية الثقيلة 

أهم العناصر الطباعية المقروءة، لما تقدمه من وظائف  ويرى الباحث أن العناوين تعد  
خراجية وتحريرية، فهي المدخل للموضوع الذي يشد انتباه القارئ للمادة   الصحفي ةطباعية وا 

المنشورة، وهي أول ما يبدأ القارئ بمطالعتها، ويتفاوت استخدام العناوين من حيث االتساع 
ة، ولعل من المنشورة وأهميتها النسبي   الصحفي ةمادة لمساحة ومضمون ال اوفقً  ،والحجم والشكل

من حيث االتساع هو العنوان الممتد لتناسبه مع أحجام المواضيع  اأكثر العناوين استخدامً 

                                                           

 (.137، 136( البطل، اإلخراج الصحفي: فن وعلم )ص1)
 (.75( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص2)
 .75( المرجع السابق، ص3)
 (.164( نجادات، اإلخراج الصحفي: اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص4)
 .163( المرجع السابق، ص5)
 (.73( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص6)
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المختلفة، في الوقت الذي ال يمكن فيه استخدام العنوان العريض بشكل كبير الرتباطه 
ند إخراج العناوين االهتمام بالتنويع في ع امة، ومن الواجب أيًض والمه الرئيسةبالمواضيع 

دها واختالفها إال أنها تضفي المزيد من شكلها، أو ما يسمى بطرز العناوين، وبالرغم من تعد  
الحيوية والحركة والخروج عن المألوف في بعض األحيان، والتخلص من الرتابة التي قد تظهر 

 عند توظيف شكل واحد فقط.

 ة المرئية: يّ : العناصر الجرافيكاثانيً 

 اهي تلك العناصر التيبوغرافية، التي تشترك في بناء الصحيفة، والتي ال تستلزم جهدً 
من القارئ، في فهمها واستيعابها، ألنها تحتوي على مرائي، أي أشياء مرئية، وهي بصفة  اخاًص 

مها، ا كان حجعامة: أي عنصر تيبوغرافي غير مقروء، أي ال تشترك في تكوينه الحروف، أي  
وهي العناصر التي إذا أحسن استخدامها على الصفحة، شاركت بفاعلية في عملية اإلخراج 

 .(1)اببشكل مؤثر وجذ  

، إذ إن وال شك أن استخدام التعبيرات المرئية ال يقل أهمية عن التعبيرات المقروءة
من األحيان قد ، وفي كثير عي نةومعاني م ار أفكارً هما يحوي مجموعات من الرموز التي تصو  كلي

من محاولة نقل نفس الفكرة من خالل صور )رسم أو رمز  ايكون التعبير بالكالم أسهل كثيرً 
 .(2)معين( 

ف الدكتور أشرف صالح العناصر المرئية بدورها، إلى نوعين، فهناك عناصر وقد صن  
اها القارئ في حد ذاتها، كالصور والرسوم، التي تنشرها الصحف بهدف أن ير  ارؤيتها هدفً تعد  

رؤيتها مجرد وسيلة إليضاح عنصر، أو لفصل عنصرين تعد  ويفهمها، وهناك عناصر أخرى 
ناصر المرئية إلى عن بعضها البعض، كاأللوان ووسائل الفصل بين المواد، ويمكن تقسيم الع

 ية:التصنيفات اآلت

 ة:الصور الفوتوغرافية الظليّ 

أو حركة حصلت، تقوم عدسة آلة  الصورة بمفهومها الشامل هي تسجيل النتفاضة
التصوير بالتقاطها وتثبيتها على الشريط الحساس الذي يتأثر بالضوء داخل حجرة مظلمة وفي 

المرء أن الزمن قد توقف عند تلك يشعر زمن أقل من الثانية، وبعد طبعها وتكبيرها على الورق، 

                                                           

 (204الصحف العربية الصادرة باإلنجليزية )ص ( صالح، إخراج1)
 (.118( أبو دبسة، وغيث، تصميم اإلعالن والترويج اإللكتروني )ص2)
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اللغة الوحيدة المفهومة في كل أرجاء . والصورة الفوتوغرافية هي (1)الحركة ولم يعد يتحرك ويتقدم
 .(2)العالم، والقادرة على مد الجسور بين األمم والثقافات

ا ابتكر تشارلز وولز عندم الصحفي ةوكانت البداية الحقيقية للتوسع في استخدام الصورة 
ة من خالل تجزئة الصور إلى عدة نتاج الصور الظلي  طريقة التجزيء التي ساعدت على سرعة إ

اء، بحيث يعمل العديد من الفنيين على إنتاج األلواح الطابعة الخاصة بكل جزء، ثم استخدام أجز 
إلى اكتشاف األلوان وآالت التصوير الميكانيكي  ج الظلي، وصواًل الحفر المعدني، ثم طريقة التدر  

 .(3)والتصوير الرقمي

خالله يتم من أنماط الصحافة، شديد التخصص، ومن  اويعد التصوير الصحفي نمطً 
إنتاج الصور للتعبير كلية أو بشكل جزئي عن القصص الخبرية إلى جانب الحروف والكلمات، 

 .(4)ويشير تعبير التصوير الصحفي عادة إلى الصور الثابتة 

بأنها "الصورة الفنية، البيضاء والسوداء أو الملونة،  الصحفي ةويمكن تعريف الصورة 
ذات المضمون الحالي المهم، الواضح والجذاب، المعبرة وحدها أو مع غيرها، في صدق وأمانة 
وموضوعية، في أغلب األحوال، عن األحداث أو األشخاص أو األنشطة أو األفكار أو القضايا 

بمادة تحريرية معنية، ننشرها أو  افة المتصلة غالبً أو النصوص والوثائق، أن المناسبات المختل
 .(5) تكون صالحة للنشر على صفحات الجرائد والمجالت

الصورة الفوتوغرافية من عدة مصادر بعضها داخلية من داخل  ىوتحصل الصحف عل
واألخرى خارجية عن طريق اشتراكها في وكاالت األنباء أو وكاالت الصور أو  ةالصحيف

رشيفها الخاص، كما يمكن ، أو الصحف والمجالت األخرى، أو أالمراسلين الموجودين بالخارج
ن الهواة والجمهور ودوائر العالقات العامة في ادة من الصور التي يقدمها المصورو االستف

 .(6)المؤسسات المختلفة

                                                           

 (.275( الصويعي، اإلخراج الصحفي والتصميم بين األقالم واألفكار والحواسيب )ص1)
 (.69( ناصر، ثقافية الصورة في وسائل االعالم )ص2)
 (.48الحلول الفنية لصحافة المستقبل )ص( مكي، اإلخراج الصحفي: 3)
 (.36( النجار، التصوير الصحفي: الفيلمي والرقمي )ص4)
 (.27( أدهم، مقدمة إلى الصحافة المصورة: الصورة الصحفي ة وسيلة إتصال )ص5)
 (.32، الصورة الصحفي ة: دراسة فنية )ص: محمود( علم الدين6)
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ذا أتيح لنا مقارنة ر التصوير الصحفي مع التطو  وتطو   ر التقني في آالت التصوير، وا 
كاميرات القرن العشرين، مثيلتها في القرن التاسع عشر، لتبين لنا مقدار التقنية عالية المستوى 

مة ، وأصبح التصوير الفوتوغرافي، أكثر الوسائل القي  (1)التي أدخلت على هذه اآلالت الجذابة
خداماته في إمدادنا ألجيال القادمة، كما أن استيل التاريخ االجتماعي للمستقبل واسجلت

 .(2)متعددة األنواع والمجاالت يصعب حصرهابالمعلومات 

 :(3)بوجه عام  الصحفّيةويمكن رصد عدة فوائد للصورة 

ق الصور وقع المادة التحريرية التي قد تنشر في المناسبات القومية واالحتفاالت تحق   -أ
 إلى مطالعة الموضوع. القر اءالشعبية، وقد يجذب نشر الصور 

 من الخبر والمقال الخالي من الصور. اة ووقعً الموضوع المصور أكثر حيوي   -ب

 موضوع المنشورة عليه.عن طريق الصور إدراك معلومات كثيرة فتثري ال القر اءيستطيع  -ج

تساعد الصور على تثبيت المعلومات في ذاكرة القارئ، ألن المدخل البصري أقوى  -د
 للتخزين.

المعرفة والقدرة على التنبؤ ببعض  ابدفقة المالحظة، وب القر اءتنمي الصورة لدى  -ه
 األحداث.

 متاع الفكري.الصورة وسيلة مهمة للتسلية واإلتعد   -و

 :(4)وذلك عن طريق  ،لتسهيل عملية المقروئية اكبيرً  اتؤدي دورً  الصحفّيةكما أن الصورة 
 تسهيل عملية تنسيق وترتيب مواد الصفحة. -أ

 المتآلفة، المتشابهة أو المتعارضة. االفصل بين العناوين المختلفة، وأحيانً   -ب

 الفصل بين موضوع وموضوع والداللة السريعة على موضوع آخر. -ج

وما تضيفه من جمال على صفحة أو أخرى وعلى الصفحات في ما توجده من جاذبية،  -د
 مجموعها.

 .القر اءما توجده من فرص اختالف لون بعض الصفحات، ولذلك تأثيره على كثير من  -ه

وتستخدم الصور في الصفحات ليس بهدف تزيينها فحسب، ولكن كل صورة يجب أن تحكي 
يضاح المعاني الواردة فيهاقصة بحد ذاتها، باإلضافة إلى دورها في إكمال   .(5)الرواية اإلخبارية وا 

                                                           

 (.25التقنية الرقمية )ص( النجار، تكنولوجيا الصحافة في عصر 1)
 (.60( اللبان، تكنولوجيا النشر الصحفي: االتجاهات الحديثة )ص2)
 (. 152، 151( اللبان، اإلخراج الصحفي )ص 3)
 (.160( أبو عرجة، وعبد هللا، اإلخراج الصحفي الحديث: األسس العلمي ة والعملي ة )ص4)
 (. 71( الحسن، إخراج الصحف والمجالت )ص5)
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 أنواع الصور الفوتوغرافية الظلية:
 ية:مون أو الدللة إلى النواع اآلتم الصور من حيث المضقسّ تأ 
وهي الصور التي تقدم خدمات إخبارية كاملة، بحيث تستقل في  الصور اإلخبارية المستقلة: -1

هذا الجانب مع اعتمادها البسيط على بعض الكلمات التي تشرح بعض المعاني غير الظاهرة 
ما تتسم هذه الصورة بكبر مساحتها، وبنشرها في الصفحات األولى أو اإلخبارية  افيها، وغالبً 
 . (1)من الصحف

 مثل معين، وزمن معين مكان في وقع احدثً  الصورة هذه وتمثل بعة:الصور اإلخبارية التا -2
 أو كارثة انفجار حدوث أو كبير، مخزن  في حريق إخماد أو دولتين، رئيسي   بين إجراء مقابلة

، وتنشر مصاحبة للخبر والمادة الصحيفة التي تصف الحدث ذاته بهدف دعمه، وفي (2)طبيعية
المنشورة مع الخبر ال تمثل الحدث نفسه بل تشير إلى توضيحات بعض األحيان تكون الصورة 

 .(3)وافية للقارئ، كالخرائط والمخططات

وهي صور الموضوعات أو األحداث التي يغلب عليها الجانب أو الطابع  الصور الموضوعية: -3
مة لجذب مهتعد  اإلنساني وهي تخاطب المشاعر اإلنسانية، وبالرغم من بساطتها إال أنها 

ثارة االهتمام   .(4)االنتباه وا 

وهي التي تمثل شخصية محور الموضوع، وتروي تفاصيل هذه الصورة  الصور الشخصية: -4
مالمح شخصية ما، سواء أكانت هذه الشخصية مهمة أم ال، وينبغي أن تتمتع الصورة 

تقاط ب أن نسعى اللشخصية ما يتطل ربالحركة والحيوية، فإن تصوي الصحفي ةالشخصية 
 .(5)أثناء قيام هذه الشخصية بحركة أو انفعال هذه الصورة 

إخبارية، كما أنها ال تتضمن أي أبعاد  صور غير ذات معانٍ  اوهي غالبً  الصور الجمالية: -5
نما تتم االستفادة منها إلحداث  يمكن أن تستخدم في خدمة الوحدات التحريرية المنشورة، وا 

ن هذه الصور الجمالية مرتبطة بتقارير عن تك  ات جمالية على الصفحات، ما لم لمس
 .(6)اكتشافات أو مزادات أو غير ذلك

                                                           

 (.116بسة، وغيث، تكنولوجيا الطباعة واإلخراج الصحفي )ص( أبو د1)
 (.20الصحفي )ص ( علي، التصوير2)
 (.56( ساعد، وصبطي، الصورة الصحفي ة: دراسة سيميولوجية )ص3)
 (.53( خوخة، اإلخراج الصحفي والصحافة االلكترونية )ص4)
 (.157، 156( اللبان، اإلخراج الصحفي )ص5)
 (.36لصحفي: أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة )ص( العسكر، اإلخراج ا6)
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عالنية المنشورة في هي الصور التي تستخدم في دعم المضامين اإلالصور اإلعالنية:  -6
 الرئيسةبر هذه الصور عن المضامين اإلعالنية القائمة على الفكرة الصحف، حيث تع

خاص أو سلع، كما أنها قد توضح حاالت االستخدام ر عن أشلإلعالن، ويمكن أن تعب  
 .(1) الخاصة بهذه السلع

ة يمكن تحديدها بثالثة أنواع رئيس فيما يرى علم الدين أن الصور من حيث الشكل الفني
 :(2)هي

احدة تنشر بمفردها مع الخبر أو الموضوع، وتؤدي وظيفتها، و هي صورة الصور المفردة:  -1
وقد تكون صورة  الصحفي ة مع األخبار الرسمية والتحقيقاتوتستعمل بكثرة في الصحف 

 شخصية، أو صورة لمكان، أو صورة لقافلة من السيارات.

نظر  ور تدور حول موضوع واحد، من وجهةعبارة عن مجموعة من الص سلسلة الصور: -2
مختلفة، ويتم التقاطها على فترات زمنية متباعدة )طويلة( ويستعمل هذا النوع بكثرة في 

 رة.لمجالت المصو  ا

مجموعة من الصور تدور حول موضوع واحد، ومن وجهة نظر صور المشهد المتعاقب:  -3
 واحدة، ويتم التقاطها على فترات زمنية متقاربة )قصيرة(.

 المعالجة التيبوغرافية للصور الفوتوغرافية:

من حيث:  ،هناك خطوات مختلفة إلخراج ومعالجة تيبوغرافية الصور الفوتوغرافية
اختيار الصورة المناسبة للنشر، ومساحة الصورة، وقطع الصورة، وشكل الصورة، وكالم الصورة، 

 رة.والصفحات المصو  

 اختيار الصورة الصالحة للنشر: -1

في ظل التطور التقني الذي شهدته صناعة الصحافة من كافة الجوانب التي تحتويها 
مكانات فنية ، الصحفي ةأثرت بالطبع على كفاءة وجود الصورة  تلك الصناعة ودخول أجهزة وا 

ر الحيوية والوضوح في الصورة ويمكن تلخيص اعتبارات الصور الصالحة للنشر في ضرورة توف  
 .(3) والتلقائية، والصلة بالموضوع، والمعنى والجانب اإلنساني

                                                           

 (.50( مكي، اإلخراج الصحفي: الحلول الفنية لصحافة المستقبل )ص1)
 (.39، الصورة الفوتوغرافية في مجاالت االعالم )ص : محمود( علم الدين2)
 (.153، فنون إخراج المجالت )صشفيق( 3)
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الناجحة هي التي تلتقط أثناء تفاعل صاحبها مع الحدث،  الصحفي ةالصورة  الحيوية: -أ
يتحرك، يراقب، يتعجب، يتساءل، يشير بيده أو بكلتا يديه لتوصيل المعنى الذي يريد، 

 .(1)من الحياة  اإلى آخر تلك المظاهر التي تبعث في الصورة نوعً 

، إنه اة سلفً ة معد  ينبغي أال يشعر القارئ بأن الصورة التي تنشرها له الصحيف التلقائية: -ب
ر إلى ضرورة التقاط عندئذ يشعر بأن الصحيفة تخدعه، ولذلك يجب أن ينتبه المصو  

ينظروا إلى  ص الظاهرون فيها، وبالتالي دون أنصورة فجائية دون أن يحس األشخا
ال تحو    .(2)إلى مجرد صورة تذكارية  الصحفي ةلت الصورة العدسة، وا 

ة عادة ما تكون غير وثيقة الصلة بالموضوع، حي  لاغير الصور الصلة بالموضوع:  -ج
الصحفي أن يختار الصور المرتبطة بمضمون الموضوع وعدم إغفال  الم خرجوعلى 

بعض التفاصيل التي تكون غاية في األهمية للصورة وعالقتها بالموضوع المصاحب 
 ومن وكيف؟ ولماذا؟ وأين؟ وماذا؟ عن التساؤالت، من؟ الصورة تخبر أن . ويجب(3) لها
ال فلن قبل  .(4)القصة  من اجزءً  تكون  ألن تصلح من؟، وا 

اختيار صور ذات لمسة إنسانية دون إثارة الغرائز البشرية  وتعني الجانب اإلنساني: -د
 .(5)"مثل ضحايا، جرائم قتل" والصور ذات الطابع اإلنساني تزيد من قيمة الصورة 

يجب أن يتوافر فيها بعض  الصالحة للنشر الصحفّيةالجانب الفني: الصور  -ه
المواصفات الفنية، كأن تكون دقيقة المعالم، واضحة التفاصيل، قابلة للطبع، وأن يكون 

 .(6)، وتمتاز بالتباين بين ظاللها اسطحها المعً 

ويشير إلى تلك الصورة التي تجذب انتباه القارئ وترسم الدهشة على وجهه،  المعنى: -و
 .(7)ر في قدرتها على الجذب والتأثير وتكمن قيمة هذه النوعية من الصو 

 مساحة الصورة:-2

حدى الصور من عناصر، فالتفاصيل الدقيقة في إترتبط مساحة الصورة بما تحويه 
ن تساوتا  تتطلب إلبرازها مساحة أكبر مما تحتاجه صورة أخرى ال تحتوي على تفاصيل كثيرة وا 

                                                           

 (.82الصحفي )ص( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج 1)
 (.155( اللبان، اإلخراج الصحفي )ص2)
 (.149، فنون إخراج المجالت )صشفيق( 3)

(4) Harrower, Introduction to Newspaper Design for Print, (P106). 

 (.82( النادي، فن اإلخراج الصحفي )ص5)
 (.160( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص6)
 (.83حديثة في اإلخراج الصحفي )ص( إبراهيم، اتجاهات 7)
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ات تؤثر مباشرة في تحديد الحجم المناسب للصورة، ويمكن إجمالها في: تغي ر في األهمية، وثمة م
والـتأثير، وقيمة الصورة ومدى أهميتها، وأهمية الموضوع، ونوع الصورة، والموقع  القراءةوضوح 

 .(1) في الصحيفة، والسياسة اإلخراجية للصحيفة

 قطع الصورة: -3

أو إزالة أجزاء من الصور الفوتوغرافية المقصود بالقطع )التقليم أو التقويم( وهو: حذف 
ن حذف األجزاء غير المهمة، ادة االهتمام وتغيير النسب، حيث إغير مرغوب فيها، وذلك لزي

والتي تبعث على االضطراب في الصورة إذا ما بقيت، يؤدي إلى التركيز على الجزء الباقي 
 . (2)والمراد نشره 

شكل الصورة: -4  

ويوكل لشكل الصورة دور  ،حواف الخارجية للصورةلنه لكو  ت  ويقصد به التخطيط الذي 
ن في شكل ين إلى التفن  الم خرجكبير في زيارة قدرتها على جذب االنتباه، وهو ما قد يدفع بعض 

وراء تحقيق قدر أكبر من جذب االنتباه، ورغم ذلك فإن عملية تحديد شكل  االصورة، سعيً 
، وتتعدد األشكال التي تتخذها الصور على (3) طلقبشكل م الم خرجالصورة ال تخضع لرغبة 

 ي:بين أكثر من شكل، على النحو اآلتويمكن التمييز  ،صفحات الصحف

ولذا فإنه أكثر  ،ي التصميمفنى من أكثر األشكال الهندسية غ   ويعد   الشكل المستطيل: -أ
ويحبذ العديد من  على صفحات الجرائد وخاصة مع الموضوعات اإلخبارية، ااستخدامً 

من أجمل األشكال المريحة  يعد   3:5التقليدية  التيبوغرافيين أن الشكل المستطيل بنسبه
 .(4)للعين

لتساوي أضالعه األربعة، مما  اوهو من األشكال التي ال ينصح بها، نظرً  الشكل المربع: -ب
لمربعة حتى يؤدي إلى نوع من السكون وعدم الحركة، ولذلك ينصح البعض بتكبير الصورة ا

 .(5)إلى استخدام الشكل المربع  الم خرجمن الكآبة والجمود إذا ما اضطر  يمكن الحد  

                                                           

 .(85، 84ص)( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي 1)
 (.196( نجادات، اإلخراج الصحفي: اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص2)
 (.160( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص3)
 (.93والتجهيزات الفنية )ص، اإلخراج الصحفي االلكتروني شفيق( 4)
 (.164( اللبان، اإلخراج الصحفي )ص5)
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وهي من االستخدامات المستحدثة للصورة في الصحف، وتعد  الشكال الدائرية ومشتقاتها: -ج
ها، وقد قاس علماء النفس كمية الطاقة ر الدائرة من األشكال التي يسهل رؤيتها أكثر من غي

العصبية التي تتطلبها رؤية الهيئات، فوجدوا أن الدائرة هي األسهل، وتليها بعض الهيئات 
 .(1)الهندسية المشابهة 

لنظر القارئ، حيث يتم  اوهي من أكثر األشكال لفتً  الصور مفرغة الخلفية )الديكوبيه(: -د
لحذف الخلفية المحيطة به  -اكان أو منظرً  اشخًص –قص الحواف حول موضوع الصورة 

 .(2)لتظهر هذه الخلفية بيضاء عند الطبع، وتتميز الصورة المفرغة بإبرازها لعنصر الحركة

ن، وشبه المنحرف، ومتوازي األضالع، أو السهم أو عي  مثل المثلث، والم   أشكال أخرى: -ه
 األشكال للصورة دائما بحثً سحابة أو غير ذلك من األشكال الشاذة والغريبة، وتأتي هذه ا

 .(3)لالتصال الذي هو الهدف األساس من الصورة  اعن التجديد في الشكل وليس تحقيقً 

 كالم الصورة:-5

، منشورة عي نةال يمكن أن يتفقوا على تفسير موحد لما يدور في صورة م اجميعً  القر اءإن 
ليتعرفوا على من فيها، وعن أي في صحيفة ما، ولهذا فإن هؤالء يحتاجون إلى كالم الصورة 

. ويرى بعض التيبوغرافيين أن صورة مع تعليق من عشر كلمات قد تعادل قيمتها (4)شيء تدور
على صفحة كاملة، لذا يجب تعريف كل صورة، سواء كانت شخصية أو  ااالتصالية موضوعً 

والتعليق الشارح  .(5) ، وال يحتاج إلى التعريف بهاجدً  اموضوعية، حتى لو كان الشخص مشهورً 
، ويعبر عنها الصحافة األوروبية الصحفي ةوالمصاحب للصورة هو ما يطلق عليه تحرير الصورة 

 ،Cut Lines ، Caption،legendى نفسه: نعمريكية بأكثر من مصطلح يؤدي المواأل
Description،  فقد أصبح من األمور الشائعة والمعروفة أن الصور الفوتوغرافية ال تستطيع أن
  .(6)على أكمل وجه ما لم يصاحبها تعليق الصحفي ةتؤدي وظيفتها 

 
 

                                                           

 (.179( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص1)

 (.165( اللبان، اإلخراج الصحفي )ص2)
 (. 91( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص3)
 (.186ه وعناصره )ص( نجادات، اإلخراج الصحفي: اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة في4)
 (.90( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص5)
 (.95، 94، اإلخراج الصحفي االلكتروني والتجهيزات الفنية )صشفيق( 6)
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 ي:م الصور في الصحف على النحو اآلتويمكن تناول المعالجة التيبوغرافية لكال -
بالنسبة للصورة المصاحبة، فقد يمكن أن يأخذ أكثر من موضع  كالم الصورةالموضع:  -أ

يوضع في أعالها أو في أسفلها أو على أحد جانبيها، أو يفرغ داخل الصورة، وللمخرج 
الصحفي حرية كاملة في اختيار الموضع الذي يحتله الكالم، ولكن بشرط أن يضع 

 .(1)ا أن تكون الصورة وكالمها وحدة بصرية واحدة نصب عينيه دائمً 

ن علـى ضـرورة جمـع كـالم هناك شبه إجماع بين التيبوغرافييحجم وكثافة كالم الصورة:  -ب
الصــورة بحجــم أقــل مــن حجــم المــتن ولكــن بكثافــة أعلــى، ألن هــذا اإلجــراء مــن شــأنه أن 

ــــي ســــد الفجــــوة البصــــرية بــــين الصــــورة شــــديدة الث ــــل وحــــروف المــــتن الرماديــــة يســــهم ف ق
 .(2)الخفيفة

قصى اتساع يمكن أن يصل إليه ن، األول: أإلى معنيي  يشير اتساع كالم الصورة:  -ج
رة، وبالنسبة لألول الكالم، والثاني: اتساع السطور مقارنة باالتساع الذي تشغله الصو 

اتساع ثالثة أعمدة، في حين يرى  يمتد حتى فيرى البعض أن كالم الصورة يمكن أن
ن يصل اتساع كالم الصورة إلى نهايتها مع تقسيم الكالم إلى آخرون أنه باإلمكان أ

 .(3)أنهر 

 الفراغ األبيض المتروك بين الصورة وكالمها عاماًل  يعد  البياض بين الصورة والتعليق:  -د
في تحديد الرابطة بينهما، فزيادة البياض زيادة مبالغ فيها يؤدي إلى انفصال  امهمً 

ى، فإن المبالغة في تقليله حتى يكاد الكالم يلتصق الكالم عن الصورة، ومن ناحية أخر 
لهذا الكالم، ويقترح بعض  إلى صعوبة التقاط بين عين القارئ يؤدي  ،بالصورة

التيبوغرافيين، أال يقل هذا البياض عن نصف كور )ستة أبناط(، ويحسن أال يتجاوز 
 .(4)تسعة أبناط 

الصحف، وكما يكافأ المحرر تتعدد مصادر الصور التي تحصل عليها مصدر الصورة:  -ه
بكتابة اسمه بمصاحبة  موضوعه، فإن المصور يجب أن يكافأ بكتابة اسمه بمصاحبة

ا و يوضع مفرغً ر اسم المصور مع اسم المحرر، أالصورة التي التقطها، وهناك من ينش

                                                           

 (.187( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص1)
 (.91( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص2)
 (.98االلكتروني والتجهيزات الفنية )ص، اإلخراج الصحفي شفيق( 3)
 (.202( صالح، واللبان، اإلخراج الصحفي: األسس النظرية والتطبيقات العملي ة )ص4)
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و في نهاية تعليق الصورة، خاصة إذا كان من سطر واحد أو في نهاية على الصورة، أ
 .(1) خير من كالم الصورة إذا تعددت سطور التعليقالسطر األ

على الرغم من أن وضع إطار للصورة أصبح من اإلجراءات اإلطار المحيط بالصورة:  -و
الجرائد إلى  البالية إال أنه بدأت في العودة مرة أخرى بشكل جديد، حيث تلجأ بعض

س كإطار يحيط مختلفة السمك حول حواف الصورة كجزء منها ولياستخدام اإلطارات 
مة قاعدة تقضي بضرورة البياض أفضل وسيلة لصنع سياج للصورة، وث   . ويعد  (2)بها

 .(3)سم بياض على جانبي الصورة 0.5ترك 

 الرسوم اليدوية:

كان الرسم أسبق من الصورة "الفوتوغرافية" إلى صفحات الجرائد القديمة، حيث كان  
 بأول، نا إلى صحفهم أواًل نا(، ويرسلو )رسومً  اصورً الرسامون يالحقون األحداث ويلتقطون لها 

عمل شاق وغير متكافئ مع متطلبات الخبر الصحفي وما يستوجبه من دقة  -بطبيعته–وهذا 
. وتشتمل (4)في تفاصيل الحدث وسرعة في نقله للجمهور، ولكن ليس باإلمكان أبدع مما كان

جات ظلية خفيفة، ويتم رسم هذه الخطوط تدر  الغالب على الخطوط، وتتوافر ب الرسوم في
حداث قدر عال من التباين بين الخطوط إلباستخدام حبر أسود قوي على ورق أبيض ناصع، 

 .(5)واألرضية، وتعد هذه الصور أقدم العناصر الطباعية التي عرفتها الصحافة 

أنها أحد وما الرسوم إال نوع من أنواع الصور، بالمعنى الجرافيكي الشامل للصورة أي 
وال يلتقطها المصور  العناصر المرئية غير المقروءة، ولكنها تلك التي يبتدعها الرسام،

األحداث أو وجوه أشخاص، بل  . ولم يعد الهدف من الرسم كفن صحفي، هو رسم(6)بالكاميرا
هداف أخرى كتقديم النقد الساخر لبعض المواقف والقضايا، أو التعبير عن صارت له أ 
إلنسانية، عالوة على أن الرسام يستطيع أن يلخص بريشته بعض الحقائق الجغرافية األحاسيس ا

                                                           

 (.262( عبد النبي، إخراج الصحف االقتصادية الدولية والمحلية )ص1)
 (.216، فنون إخراج الجريدة )صشفيق( 2)
 (.92الصحفي )ص( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج 3)
 (.301( الصويعي، اإلخراج الصحفي والتصميم بين األقالم واألفكار والحواسيب )ص4)
 (.110( الحسن، أيديولوجيا اإلخراج الصحفي )ص5)
 (.217( نجادات، اإلخراج الصحفي: اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص6)
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 اوالعسكرية، عندما يرسم خريطة إلحدى الدول، كما أولت الصحف الرسوم التوضيحية اهتمامً 
 .(1) في مواجهة المنافسة المصورة من قبل التلفزيون  مهم   رنها تقوم بدو ، ال سيما أاكبيرً 

 اليدوية:أنواع الرسوم  -

 ، وذلك على النحوة أنواع بحسب الطبيعة الخاصة بكل نوعتنقسم الرسوم اليدوية إلى عد  
 ي:اآلت

 الرسوم الساخرة: -1

سم بالمبالغة، وذلك وهي الرسوم التي تحاول أن تقدم بعض الوقائع بطريقة ساخرة تت  
خاذ قرار معين بالرفض أو سائدة من السلوك، بغية حشد الرأي العام الت تجاه أنماط القر اءإلثارة 

بالسخرية من األوضاع  القر اءالتنفيس عن  -في أحيان كثيرة–القبول، كما تستهدف هذه الرسوم 
 .(2)غير السوية السائدة في المجتمع 

لى البساطة ز الرسوم الساخرة، هو عنصر الجذب، والطرافة، واالعتماد عومما يمي  
ما  انها غالبً الرسم بأقل عدد من الكلمات، كما أسلوبها المعبر من خالل والبعد عن التعقيد، وأ

 .(3)..الخ( .تركز على معالجة القضايا المجتمعية مثل )البطالة، والطالق، والعنوسة،

 (: ية )البورتريهالرسوم الشخص-2

ة في الوحدات التحريرية ويقصد بها تلك الصور المرسومة للشخصيات المتضمن
فقد  ،في الصحف اة انتشارً ، ويعتبر هذا النوع من الرسوم من أقدم أنواع الفنون الخطي  (4)المنشورة

، فكانت الصور زال مجهواًل  في الصحافة حينما كان التصوير الفوتوغرافي ما ااستخدم قديمً 
من الصور الفوتوغرافية المعروفة اآلن، وعلى الرغم من انتشار  الشخصية ترسم باليد بداًل 

. ويرجع ذلك (5)عن الرسوم اليدوية حتى اآلن الضوئي إال أن الصحف لم تستغن  التصوير 
 :(6)لألسباب اآلتية

                                                           

 (.183( اللبان، فن اإلخراج الصحفي )ص1)
( النجار، إخراج الصحف الحزبية في مصر: دراسة تطبيقية على العناصر التيبوغرافية في صحف )مايو، 2)

 (.356م )ص1988-1982الوفد، واألهالي( في الفترة من 
 (.76( النادي، رستم، فن اإلخراج الصحفي )ص3)
 (.396( حجاب، مدخل إلى الصحافة )ص4)
 (.158( البطل، اإلخراج الصحفي: علم وفن )ص5)
 (.225، 224( اللبان، اإلخراج الصحفي )ص6)
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تصبح الوجوه المألوفة مبتذلة بتكرار نشر صور شخصية روتينية لها، والرسم هو الحل  -أ
 الوحيد لها.

 ر الحصول على الصور الفوتوغرافية خاصة بالنسبة للشخصيات التاريخية.تعذ   -ب

 اه القارئ.جذب انتب -ج

 ر مبالغ فيه للشخص المرسوم أقرب ما يكون إلى الكاريكاتور.تقديم تصو   -د

إضفاء أكبر قدر من البياض حول الصور، ألن الصور اليدوية ال تحتوي على ظالل  -ه
 ولكن على خطوط مرسومة.

 الرسوم التوضيحية: -3

هي تلك الرسومات التي تقدم لقراء الصحف البيانات العسيرة التي يصعب فهمها إذا 
ذاتها، كالبيانات الرقمية والجغرافية واالقتصادية والعسكرية،  الصحفي ةتضمنتها الموضوعات 

وتعتمد  امتزايدً  افقد أخذت الكثير من الصحف األمريكية والغربية توليها اهتمامً  ،ألهميتها اونظرً 
يها في إيصال المعلومات إلى القارئ، بل أنها أخذت تؤسس إليجاد ما يسمى "بالمندوب عل

 .(1)الجرافيكي" في الصحيفة

وتقوم الرسوم التوضيحية على استخدام الخطوط اليدوية مصحوبة بعدد قليل من 
األرقام لة أو المعقدة، كتحديد المواقع، أو التعبير عن الكلمات، إليضاح المعلومات المطو  

 :(3)يمجاالت الرسوم التوضيحية فيما يأت . ويمكن تحديد(2)والمؤشرات المختلفة

ل الرسام بريشته في صورة فوتوغرافية التداخل في الصورة الفوتوغرافية، حيث يتدخ   -أ
 لإلضافة أو اإللحاق.

يصعب على الرسام التدخل في الصورة  االتضافر مع الصور الفوتوغرافية، فأحيانً  -ب
، منفصاًل  اغرافية أو اليدوية بريشته إلضافة معلومات مهمة، ولكنه يرفق رسمً الفوتو 

 وخاصة إذا احتوت الصورة على عدد كبير من األشخاص.

خلف الجدران، مثل الجلسات  االحلول محل الصورة الفوتوغرافية، حيث يقع الخبر أحيانً  -ج
 لتعويض الصورة. داخل المحاكم السرية ألسباب أمنية، فيضطر لالستعانة بالرسام

                                                           

 (.219، 218( نجادات، اإلخراج الصحفي: اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص1)

 (.112( الحسن، أيديولوجيا اإلخراج الصحفي )ص2)
 (.228، 227( صالح، واللبان، اإلخراج الصحفي: األسس النظرية والتطبيقات العملي ة )ص3)
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توضيح ما وراء الصورة الفوتوغرافية، حيث توجد معلومات وبيانات مهمة في الخبر  -د
 نفسه، ال يمكن تقديمها في الصور الفوتوغرافية.

جراء  استخدام يتم فيها التوضيحية الرسومات في حاالت هناك الصور الفتوغرافية وا 
يصال الرسالة بشكل أادة لزيعليها بعض التعديالت الرسومية التوضيحية   قوى، ولكنالمعنى وا 

 .(1)القارئ  خداع تحاول وأال رسوم توضيحية أنها على تحديدها يتم أن يجب الحاالت جميع في

دخال نةالملو   الطباعة شأن ومن  الرسوم وتطوير الصفحات إخراج في ةيمالرق التقنيات وا 
عند اندماجها مع  البيانية الرسوم وتستخدم األخبار، إنتاج في التصميم من دور تعزز أن البيانية

 .(2) الصحفي ةالقصة  من المختلفة الجوانب عن للكشف والصور النصوص

 الرسوم التعبيرية:-4

األدبية كالمقاالت والقصائد  الصحفي ةالمواد  -في الغالب–وهي الرسوم التي ترافق 
امين في تحليل المعاني والقصص، وتستهدف إحداث تأثيرات إيجابية نفسية من خالل جهد الرس  

المتضمنة في هذه األعمال، ثم عملهم على محاولة التعبير عنها بواسطة رسومهم التي تبدو من 
لرسوم لتحقيق أغراض جمالية . وتسعى ا(3)خالل عملهم شبه الدقيق فيها أشبه باللوحات الفنية 

، إلى جانب الصحفي ةتعبيرية، كتلك الرسوم التي تصاحب القصص والمقاالت والتحقيقات 
ز األبواب واألركان والصفحات والمالحق الثابتة الرسوم الثابتة )الموتيفات( التي تمي  

 .(4) والمتخصصة

 الصحفي ةويرى الباحث أنه بالرغم من االنتشار والحضور الواسع الذي حققته الصورة 
 ر تقنياتها وزيادة أعداد العاملين فيبسبب تطو   ،توغرافية على صفحات الجرائد والمجالتو الف

مجالها، إال أن الرسوم والتي استحوذت ومثلت العناصر الجرافيكية في بداية ظهور الصحافة 
ما زالت حاضرة في الصحافة المعاصرة وبأشكال وأنماط مختلفة وتقدم الرسائل المطبوعة، 
ة زالت تشغل مساحة يومي بشكل قوي وسهل للقارئ، ولعل من أهم أنواع الرسم التي ما اإلعالمي ة

 نها.م ةالصحيففي الصحف هي الكاريكاتير الذي ال يكاد يخلو عدد جديد من 

                                                           

(1) Harrower, Introduction to Newspaper Design for Print, (P107). 

( 2 ) Gruszynski  & Amaral (2011). The Design of the Covers of Zero Hora 

Newspaper From 1990 TO 2010, (P149). 

 (.42( العسكر، اإلخراج الصحفي: أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة )ص3)
 (.111المجيد، وعلم الدين، فن التحرير الصحفي للجرائد والمجالت )ص( عبد 4)
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التكنولوجي  مع التطوير اونية بشكل واسع خصوًص ر استخدام الرسوم الكارتكما تطو  
نتاجها ال سيما في الصحافة الغربية التي أصبحت الرسوم الكرتونية الذي حصل على عملية إ

دام زال قليل االستخ ن هذا النوع من الفنون ماها الجرافيكية، وفي المقابل نجد أمن سمات اجزءً 
 في الصحافة العربية.

 من بين الرسوم لما كانت تقدمه في الماضي ولما امً مه االتوضيحية نوعً ل الرسوم وتشك  
أصبحت تنتجه في الوقت الحاضر، حيث تعتمد الصحف في العديد من الموضوعات على 
 الصور التوضيحية التي تفسر ما تعجز عنه الكلمات المكتوبة ولم توفره الصور الفتوغرافية، ال

 ط العسكرية، وما يدور داخل المحاكم السرية، وكذلك الرسومسيما ما يتعلق بالمخططات والخرائ
في مجال الصحافة  االبيانية في المجال االقتصادي، وقد ازدهر هذا النوع من الرسوم مؤخرً 

والكشف عن األخطاء  ،الرياضية لتوضيح بعض التشكيالت للفرق المشاركة في المباريات
المية مية الرسوم التوضيحية أنشأت معظم الوكاالت العأله االتحكيمية الواردة في المباراة، ونظرً 

 خاصة إلنتاج وتطوير هذا النوع من الرسوم.  اأقسامً 

 عناصر الفصل:

ر عن القوالب هي العناصر التي يمكن من خاللها الفصل بين الوحدات الطباعية التي تعب  
ي الفصل بين العناصر المشتركة في بناء الصفحة، إضافة إلى استخدامها ف الصحفي ةواألشكال 

الطباعية الداخلية في بناء هذه الوحدات، وتنبع أهمية استخدام هذه العناصر في إخراج الصفحات 
 .(1) القراءةمن خالل تسهيل  القر اءرغبة في خدمة 

تستخدم الجداول والفواصل لتفصل بين القصص اإلخبارية على  اكانت الصحف سابقً 
الصفحة الواحدة، وقد بدأ هذا العنصر بالتالشي عن بعض الصحف، وخاصة األمريكية والغربية 

ات، حيث استبدل بعنصر آخر هو الفراغات البيضاء، وقد تضاربت اآلراء بين يمنذ مطلع الستين
 .(2)ه خطوة إلى الوراءء، فمنهم من أيده ومنهم من عد  إلجراالمهتمين حول مدى صوابية هذا ا

 ين هما:مّ ئل الفصل بين المواد إلى نوعين مهم الباحثون وساوقد قسّ 

 وسائل الفصل التقليدية التي تشمل الجداول والفواصل والزوايا واإلطارات واألرضيات. -
 وسائل الفصل الحديثة التي تعتمد البياض والصور والعناوين. -

                                                           

 (.120( الحسن، أيديولوجيا اإلخراج الصحفي )ص1)
 (.232( نجادات، اإلخراج الصحفي: اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص2)
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 الفصل التقليدية:وسائل 

 الجداول: -1

، وهي اصطالح مطبعي معناه الخطوط الفاصلة التي توجد بين أعمدة الصحف طواًل 
، ولذلك تسمى جداول األعمدة، وقد تكون الجداول عادية مستقيمة أو اوبين الفقرات عرًض 

 .(1)مزخرفة

تسمى والجداول الطولية هي تلك الخطوط التي تفصل بين أعمدة الصفحة، ولذلك 
عبر عمود واحد أو عدد من  كاماًل  اجداول األعمدة، أما الجداول العرضية فتمتد امتدادً 

األعمدة، وتستخدم للفصل بين الصور والمتن، وبين العناوين الممتدة على أكثر من عمود وما 
 يعلوها من مواد، وبين هذه العناوين وما تحتها من أعمدة، ال يتصل محتواها بموضوع العناوين،
كما تستخدم نهاية الموضوعات المجموعة على أكثر من عمود للفصل بينها وبين ما تحتها من 

 .(2) مواد

في خدمة  امهمً  امجال الفصل، فهي تؤدي دورً  ضافة إلى دور الجداول بنوعي ها فيوباإل
 ا، من خالل عملها على إبراز بعض الوحدات التي يراد لها ذلك، تبعً القر اءأغراض التأثير في 

العناصر  التعر ف إلىفي  القر اء، كما تسهم الجداول في مساعدة عي نةة مالعتبارات مهني  
ومساعدتهم في تحديد اتجاه بقية  دها هذه الجداول،الطباعية المشتركة في بناء الوحدة التي تحد

 .(3)مضمون الوحدة 

 الفواصل:-2

مك، وتتوسط المساحة ما تكون هذه الفواصل عبارة عن خطوط سوداء قليلة الس   اغالبً 
رك التي توضع فيها، بحيث يترك بياض عن يمينها ويسارها، مما يجعلها واضحة بحيث يد

الفواصل النهائية  :هما ،ن، وتنقسم هذه الفواصل إلى نوعي(4) خرالقارئ نهاية خبر وبداية خبر آ
 .(5)والفواصل الفرعية 

                                                           

خراجها )ص1)  (.80( الصقر، تصميم الصحافة المطبوعة وا 
 (.232اإلخراج الصحفي: اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص( نجادات، 2)
 (.57، 56( العسكر، اإلخراج الصحفي: أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة )ص3)
 (.249( صالح، واللبان، اإلخراج الصحفي: األسس النظرية والتطبيقات العملي ة )ص4)
 (.80خراجها )ص( الصقر، تصميم الصحافة المطبوعة وا  5)
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وتستخدم في آخر الموضوعات للفصل بينهما وبين الموضوعات  ة:الفواصل النهائيّ  -
 التي تليها إذا كانت الموضوعات على نفس اتساع العمود.

وهي خطوط قصيرة تستخدم للفصل بين العنوان والموضوع أو بين  الفواصل الفرعية: -
وحدات العنوان، أو بين أجزاء الموضوع الواحد، أي أنها ال تمثل نهاية الموضوع إنما 

 وقفة قصيرة له، لذلك فهي أقصر من الفواصل النهائية.

 اإلطارات: -3

ت لموضوعاتلجأ إليها الصحف في بعض الحاالت، وذلك لرسم سياج حول بعض ا
يفوق ما  القر اءمن  اما تلقى اهتمامً  ان مادة اإلطارات كثيرً على الصفحة بهدف اإلبراز، حيث إ

مي ، ويرى النقاد أن مصم  (1) التي تتفنن الصحف في عرضها الرئيسةتلقاه الموضوعات 
سرفوا في استخدام اإلطارات وزخارفها مما يؤدي إلى االنحراف عن الهدف الصحف قد أ

 :(2)يوضوع ما، وينصح هؤالء النقاد بما يأتاألساسي الستخدام اإلطار وهو إبراز م

 ب وضع مقدمة موضوع ما داخل إطار دون باقي األجزاء.تجن   -
 عدم تشتيت القارئ من خالل المبالغة في استخدام زخارف اإلطارات. -

ى تقليل عدم استخدام إطار مزدوج من خالل تكرار نفس الخط المستخدم مما يؤدي إل -
 مساحة الخبر.

 .عد إحاطة اإلطار بزخارف ويؤدي ذلك إلى تقليل مساحة الخبر وتشتيت القارئ  -

 عدم إحاطة كامل الصفحة بإطار. -

 عدم تكرار عناوين األبواب داخل اإلطارات. -

 الزوايا:-4

وتنتج من تقاطع جدول طولي وآخر عرضي، وقد تستخدم لفصل أخبار باتساع عمود 
ي البسيط غير الزخرفي، إال باتساعات أكبر من ذلك، وتصنع عادة من الجدول الخط  واحد، أو 

مك خطوط الزوايا في مناسبات تتسم بالحداد بزيادة س   اأن بعض الصحف قد تقوم أحيانً 
 .(3)ولإلعراب عن حزن الصحيفة وجماهير الشعب

                                                           

 (.237( نجادات، اإلخراج الصحفي: اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص1)
 (.104( النادي، فن اإلخراج الصحفي )ص2)

 (.213( اللبان، فن اإلخراج الصحفي )ص3)
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 وسائل الفصل الحديثة:

 المساحات البيضاء: -1

من الفصل يتناسب مع وظيفته في  اك بين الوحدات المستقلة قدرً يتيح البياض الذي يتر 
لذاته، وتوافق وجوده مع  القر اءهذا االتجاه، وال سيما مع تعذر قدرته على االستحواذ على اهتمام 

أثناء تنقلها في  القر اءالمسرى الطبيعي لحركة العين، حيث ال تعوق المساحات البيضاء أعين 
كما أن ترك مساحة كافية  ،(1)اتجاهها الطبيعي الستكمال االطالع على بقية الوحدات المنشورة 

 .(2)للعناصر الطباعية على الصفحة يجعلها تتحدث عن نفسها

إضافة إلى  ،وتتوافر المساحات البيضاء من خالل اإلقالل من متون الوحدات الطباعية
لطباعية الثقيلة بكثرة في تصميم الصفحات بما تتضمنه من عناصر عدم استخدام الوحدات ا

طباعية ثقيلة كالعناوين، والصور الكبيرة، إضافة إلى استخدام أحجام صغيرة من عناصر 
صل، كما يمكن توفير المساحات البيضاء من خالل إتاحة قدر من البياض بين الكلمات فال

 .(3)والجمل وبين أسطر المتون 

الفراغات البيضاء يعطي الصفحة بهجة ورشاقة بحيث تبدو نظيفة وغير إن استخدام 
مزدحمة، كما أنها تساعد القارئ على التقاط أنفاسه حين ينتقل من موضوع إلى آخر عليها، 

ال تكون عبارة عن مساحات وأ الكنه في الوقت نفسه يجب أن تكون هذه الفراغات مدروسة تمامً 
 .(4)قليلة هنا وهناك

 :(5) ينالعناو -2

تؤدي العناوين مهمة الفصل بين الوحدات من خالل زيادة أحجام الحروف المستخدمة 
ن عفي بنائها، مع ترك مساحة بيضاء تعلوها، لتحقيق جذب االنتباه إليها، لتبدو وحدتها مستقلة 

 الوحدات األخرى المكونة للصفحة وبالذات الوحدة المجاورة لها من الوضع الرأسي.

 

                                                           

 (.126( الحسن، أيديولوجيا اإلخراج الصحفي )ص1)
(2) Braithwaite & Webb, The Business of News Successful Newspaper 

Advertising, (P8). 

خراجها )ص3)  (.194( الصاوي، طباعة الصحافة وا 
 (.237( نجادات، اإلخراج الصحفي: اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص4)
 (.127( الحسن، أيديولوجيا اإلخراج الصحفي )ص5)
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 :(1) الصور -3

نة إلحدى الوحدات، بحيث تبدو قدرة الصور على تحقيق الفصل من خالل نشرها مكو  
ه إلى بين هذه الوحدة وما يجاورها من الوحدات، مع التنب   تقع على طرفها، لتشكل فاصاًل 

ضرورة مراعاة أن يكون اتجاه الحركة داخل الصور يشير إلى الوحدة التي تشترك في بنائها، 
 المساحة بيضاء مناسبة بين الصورة والوحدة الطباعية األخرى.وأن تترك 

ويرى الباحث أنه ال يوجد مفاضلة مطلقة بين عناصر الفصل التقليدية والحديثة، 
إلى استخدام الجداول  الم خرج، ففي بعض الحاالت يضطر اويفضل االستفادة منها جميعً 

لتمييز موضوعات أخرى، في حين أن ة للفصل بين الموضوعات أو يستخدم اإلطارات العرضي  
 لدى احدث لبسً ما ت   االجداول الطولية التي تفصل بين األعمدة يجب التقليل منها ألنها غالبً 

، كما أنها تعمل على التقليل من اسً وتكد   احامً دز اوتجعل الوحدات الطباعية أكثر  القر اء
لدى القارئ،  القراءةقلص فترة األمر الذي يرهق العين وي ،المساحات البيضاء بين األعمدة

مد نها أكثر وظيفية من التقليدية، حيث تعتائل الفصل الحديثة، فيمكن القول: إوبالعودة إلى وس
على توظيف المساحات البيضاء والصور والعناوين للفصل بين الموضوعات وتمييزها، وبالتالي 

 .ءةالقرالحرية أثناء لراحة النفسية واإلحساس باق للقارئ اتحق  

 : اللــــوان:اثالثً 

يقصد باأللوان تلك التأثيرات الطباعية غير السوداء التي تكتسبها العناصر الطباعية 
للحبر األسود  اطبيعي   االمستخدمة في بناء وحدات الصفحة، ذلك أن اللون األسود يعد ناتجً 

لما تحققه من قدرات  اوتعد أحد أهم العناصر الطباعية تبعً  ،(2)المستخدم في عمليات الطباعة
اتصالية عالية يمكن اإلفادة منها في دعم االتصال عبر الصحافة، ولذلك فقد عرفت الصحافة 

ت بحسب اإلمكانات المتاحة لها في تلك الفترات على استخدام األلوان لم، وعااأللوان مبكرً 
نشورة في المنفصلة التي تعني استخدام لون واحد أو أكثر في تلوين بعض العناوين الم
ء لتطبع الصفحات، إضافة إلى إمكانية استخدامه هذه األلوان في إحداث أرضيات غير بيضا

 .(3)استخدامها حتى وصلت إلى طباعة الصور الملونة عليها بعض المتون، وتطور

                                                           

 (.64، 63العسكر، اإلخراج الصحفي: أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة )ص( 1)
 (.142أبو دبسة، وغيث، تكنولوجيا الطباعة واإلخراج الصحفي )ص (2)
 (.57العسكر، التقنيات الصحفي ة الحديثة وأثرها على األداء المهني للصحف المعاصرة )ص (3)
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لمية األولى لظهور إن تقدم استخدام األلوان في الصحافة يعود إلى ما بعد الحرب العا
وفي  ،ر وسائل طبع الصور في األرقام اإلضافية للصحفوتطو   ،الجفاف سريعةأنواع الحبر 

حيث أخذت بعض  ،ثناء الحرب العالمية الثانيةالنات بوجه خاص، وكان لهذا أثره أاإلع
 .(1) الصحف تستخدم أكثر من لون في طبع العناوين والصور والخرائط

كبيرة على  االستينيات ضغوطً  وقد وضع اختراع التلفزيون الملون والفيلم الملون في عقد
الطابعين لكي يالحقوا المد اللوني الذي أصبح الجمهور يتوقعه في مناحي الحياة كافة، ومن هنا 
كان يجب أن تظهر الصحف والمجالت وقد اكتست بقدر من الجمال والروعة، وهكذا كان يجب 

تلك الصور التي يقدمها على الصحف منافسة التلفزيون في تقديم صور ملونة تفوق في روعتها 
 . (2)التلفزيون الملون 

 وظائف اللوان:-

 :(3) وهي ،يؤدي اللون عدة وظائف في الطباعة

كذا فإن للون، فالتباين يثير االنتباه، وه الرئيسإن هذا هو االستخدام  أن يجذب النتباه: -1
إضافة لون مشرق ألية صفحة مطبوعة باألسود يزيد من قيمة جذب االنتباه لهذه 

 الصفحة.

عديد من التأثيرات اليحقق استخدام اللون في الصحف  أن يخلق تأثيرات سيكولوجية: -2
 السيكولوجية التي ينتج عنها مجموعة من األحاسيس في نفس القارئ.

خراج عية على إفي إضفاء الواق ا: تلعب األلوان دورً من الواقعية اأن يضفي مزيدً  -3
 لمختلف الظواهر المحيطة به. الصحيفة، حيث يبدو اإلخراج أمام بصر القارئ مماثاًل 

وم ، فاألحمر مقبول للحعي نةحيث ترتبط األلوان بمنتجات م :عّينةأن ينمي ارتباطات م -4
 .ار في اللون األخضر مع هذه اللحوم ليس مريحً الطازجة، في حين أن التفكي

نشير إلى لونه، وقد  عند وصف شيء ما، من المحتمل أن أن يساعد على التذكر: -5
 ة.ييرجع هذا إلى أن اللون يمتلك قيمة تذكيرية عال

 من عدم أسوأ اإلعالمي ةإن إساءة استخدام اللون في الرسالة  :اا مريحً أن يخلق جو   -6
 استخدام اللون على اإلطالق.

                                                           

خراج (1)  (.78ها )صالصقر، تصميم الصحافة المطبوعة وا 
 (.23ص)( اللبان، األلوان في الصحافة المصرية 2)
 (.264اللبان، اإلخراج الصحفي )ص( 3)



120 

وتنقسم األلوان الطباعية بحسب تمازجها في تلوين العناصر الطباعية إلى نوعين: هما 
 :(1)ي فريق بين النوعين على النحو اآلتالمركبة، ويمكن الت واأللواناأللوان المنفصلة 

ويقصد بذلك استخدام لون واحد في طباعة أحرف عنوان إحدى  اللوان المنفصلة: -1
الوحدات، أو استخدام أرضية لونية لتطبع عليها إحدى الوحدات الطباعية، مع إمكانية 

 نة.استخدام أحد األلوان المنفصلة في طباعة الصورة غير الملو  

ويقصد بها تلك األلوان التي تتداخل لتجسد المشاهد الطبيعية في  :اللوان المركبة -2
ة التي جألصلها، وهي بهذا تختلف عن األلوان المندم االصور الملونة المستخدمة، وفقً 

 تحدث من خالل اندماج لونين معينين للحصول على لون ثالث.

توفر مجموعة من وتوفر برامج النشر الصحفي خيارات واسعة الختيار األلوان، حيث 
أو المستخدم،  الم خرجيمكن تحديد المزيد من األلوان حسب رغبة  كما، ااأللوان المختارة مسبقً 

 .(2)في صفحات أخرى  اوذلك عن طريق نظام األلوان، أو نسخ ألوان قد تم تجهيزها سابقً 

 الضوء يعكس فاألبيض. اوظيفي   اولكنه يؤدي دورً  للزخرفة، واستخدام األلوان ليس
كما أن  لألمام، بدأ يتقدم واألحمر وال شك أن األسود بدأ في التراجع، ،اناصعً  اويعطي بريقً 

األلوان  الذين يفضلون كل طبيعة الرغبة البصرية للناس، مع تتوافق اللون األحمر حيوية
 .(3) ااألخرى أيًض 

 
  

                                                           

 (.71، 70( العسكر، اإلخراج الصحفي: أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة )ص1)
 ( منصور، ويوسف، النشر اإللكتروني في المكتبات ومراكز المعلومات: مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية2)

 (.251)ص
(3) Simmer, Introduction to Typography, An Advanced Communication Design 

Project, (P36). 
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  :المبحث الثالث
 الصفحة الولى واتجاهات إخراجها

الصفحة األولى في غاية األهمية للصحيفة سواء كانت صحيفة من الحجم العادي  تعد  
أو صحيفة نصفية، والوصف الشائع للصفحة األولى هو أنها تشبه واجهة المحل التجاري أو 

ذا كانت  من هذه  فإن كال   ،تشبه المخزن التجاري بنوافذ وأبواب متعددة ةالصحيف)الفترينة(، وا 
فإن إخراج الصحيفة  وعليه ى نفس القدر من االهتمام وعلى أفضل المستويات،األبواب يحتاج إل

يتطلب وحدة فنية متناسقة تتم بناء على خطة موضوعة ليس بالنسبة للصفحة األولى فقط ولكن 
 .(1)د للصحيفة ككللكل صفحات الجريدة مما يؤدي إلى إيجاد بناء تيبوغرافي جي  

نما لكونها اخالًص  اتحريري   أهمية الصفحة األولى من كونها عماًل  ولم تأت   -ايًض أ–، وا 
ذا ما أخذنا ذلك في االعتبار فإنها ال بد أن تعمل على تثبيت  اتسويقي   عماًل  بالدرجة األولى، وا 

هوية الصحيفة وسمعتها ومظهرها الجميل في ذهن القارئ، وذلك من خالل ما ينشر فيها من 
الم خرجيومي، وطريقة المعالجة التيبوغرافية لهذه األخبار من قبل  أخبار بشكل

(2). 

وتعكس الصفحة األولى شخصية الصحيفة، المرتبطة بسياستها التحريرية التي تؤثر في 
من تحديد الشكل األساسي للصفحات، والعناصر الطباعية المستخدمة  ابتداءً  ،عمليات اإلنتاج

ريقة استخدام هذه الوحدات في وضع التصميم األساسي في بناء الوحدات، إضافة إلى ط
عن غيرها من الصحف  ازً ممي   ا. وهي القادرة على أن تعطي الصحيفة طابعً (3)للصفحات

ن تشابهت جميعها في نوع الورق ولونه، ومساحة الصفحة وعدد األعمدة   .(4)األخرى، حتى وا 

تميزها عن غيرها من الصحف، والصحيفة الناجحة ال بد أن تكون لها شخصيتها التي 
زه عن غيره من األفراد، وكما أن لكل أمة كما أن لكل فرد شخصيته الخاصة التي تمي   اتمامً 

 .(5)شخصيتها الخاصة التي تميزها عن غيرها من األمم 

ويخضع إخراج الصفحة األولى كما الصحيفة إلى توجيهات مالك الصحيفة أو سياسة 
ة حف، ويشترك في تحرير الصاوفكري   اأو الحزب القائم على دعمها مادي  الدولة التي تنتمي إليها 

                                                           

 (.81( الحسن، إخراج الصحف والمجالت )ص1)
 (.95( نجادات، اإلخراج الصحفي: اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص2)
 (.102، فنون إخراج الجريدة )صشفيق( 3)
 (.93( نجادات، اإلخراج الصحفي: اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص4)
 (.169( أبو زيد، مدخل إلى عالم الصحافة )ص5)
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صفحة محلية وعالمية يحتل الخط تعد  األولى قسما األخبار المحلية واألخبار الدولية، لذلك 
 .(1)السياسي لها الجانب األعم في الخبر المركزي 

غير ثابتة األبواب  ويختلف إخراج الصفحة األولى عن إخراج الصفحات الداخلية ألنها
. ويتم تحديد (2)ألهميتها وتركيزها على الصور التي تحتوي على حدث إخباري  اومتحركة نظرً 

يتم تحديد  افي اجتماع مجلس تحرير الجريدة، وخالل هذا االجتماع أيًض  اموضوعاتها يوميً 
المانشيت والصور المصاحبة له، وال يقوم برسم "ماكيت" الصفحة األولى عادة سوى المدير 
الفني للجريدة، أو سكرتير تحرير صاحب خبرة، وأقدمية في الجريدة، ومعروف باإلبداع في 

 اخراجي  إ ، ومنحها شكاًل القر اء: االهتمام برغبات أهم ها. وأن يراعي بعض القواعد، و (3)إخراجها
 .(4)، والعناية بالتصميم األساسي، وبناء شخصية مميزة للصحيفةاحديثً 

 عناصر التصميم الساسي للصفحة الولى:

وفي إطار حديثنا عن الصفحة األولى يمكن التمييز بين مستويين من العناصر 
 وهما: ،والوحدات األساسية "الثابتة" المكونة للصفحة األولى

 التصميم الثابتة:: عناصر أوًل 

التصميم األساسي للصحيفة، يبدأ بالعناصر الثابتة التي تساهم  الم خرجيضع  عندما
بدرجة كبيرة في تحديد شخصية الجريدة وهي نوعية الورق، وقطع الصحيفة، وعدد األعمدة، 

 واإلعالنات.

 نوع الورق:  -1

المعادن الحجارة واألشجار و عرف اإلنسان التدوين والتسجيل منذ قديم األزل، واستخدم 
، وقد اجديدً  انسان مادة جديدة للتدوين، هي الورق، دخل بها عصرً لهذا الغرض، ثم ابتكر اإل

 اثم اختلفت هذه المواد تبعً  اينت المواد المستخدمة في عملية إنتاجه باختالف العصور واألمم،تب
 .(5)لألنواع المختلفة للورق 

                                                           

خراجها )ص1)  (.82( الصقر، تصميم الصحافة المطبوعة وا 
 (.233( المتولي، مدخل في الصحافة )ص2)
 (.168ص( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )3)
 (.142( الحسن، أيديولوجيا اإلخراج الصحفي )ص4)
 (53( فلحي، النشر االلكتروني: الطباعة والصحافة االلكترونية والوسائط المتعددة )ص5)
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الورق من أهم ركائز الطباعة، بل هو عمودها الفقري ومادتها الخام، وقد تتجاوز  ويعد  
نقص يحصل في مخزون المطبعة من الورق  حدود الصنعة لتصل إلى العلم والثقافة، ألن أي  

ويعرقل حركة العلم  القر اءإلى ير وصول الخبر تأخسير العمل بها، وبالتالي يسبب يؤثر في 
 .(1)انتشار الثقافة بين الناس من والمعرفة ويحد  

حة تنتج عن طريق ضغط األلياف السيليلوزية للخضروات، والورق هو مادة رقيقة مسط  
ن األلياف تكون عادة طبيعية بحيث  من السيليولوز، وتستخدم مادة تلك الصفحات  اأساسً  تتكو 

ورق هو الذي يعطي . وال(2) في الكتابة والطباعة وتغليف جدران المنازل واألكياس والمطابخ
للخصائص الفنية للورق، والتي  ا، وفقً ، قد يحسن أو يسيءانً معي   الألشكال المطبوعة عليه مظهرً 

 .(3)ز األنواع الجيدة منه، عن األنواع الردئية تمي  

ويختلف ورق الصحف في معظم األحيان عن الورق المستخدم في المجالت، إذ يختلف 
مختلفة،  امتعددة، وأوزانً  ان للورق أنواعً ومن هنا يمكن القول: إ، (4)من ناحية النوع والجودة 

ن تدعونا ضرورة العمل الصحفي الفني للوقوف عندها ومعرفتها ولو بقدر بسيط، حتى  لدينا  تتكو 
 اوغير مباشرة أحيانً  -اأحيانً –ة التي سنتعامل معها بصورة مباشرة ا دفكرة عامة عن هذه األ

 . (5)أخرى 

 أنواع الورق: -2

صحف والمجالت إلى شرف صالح الورق المستخدم في طباعة اليصنف الدكتور أ
 :(6)ة، هيثالث فئات رئيس

ويستخدم في طباعة الجرائد، ويتميز ببياض غير ناصع وملمس خشن  :ورق الصحف -أ
بعد  ائة أحيانً بدرجات متفاوتة، وتتمسك به الصحف اليومية رغم أنه يعطي نتائج سي  

بألوان أخرى غير األبيض، حيث تستخدم  اعض الصحف ورقً وقت استخدمت ب الطبع،
الورق الملون في بعض صفحاتها، كأن تستخدمه في الصفحتين األولى واألخيرة فقط، 

                                                           

 (.629( الصويعي، اإلخراج الصحفي والتصميم بين األقالم واألفكار والحواسيب )ص1)
 (.13الصحفي )ص( أبو دبسة، وغيث، تكنولوجيا الطباعة واإلخراج 2)
 (.73( صالح، إخراج األهرام الدولي )ص3)
 (.151( زلطة، مدخل إلى الصحافة )ص4)

 (.630( الصويعي، اإلخراج الصحفي والتصميم بين األقالم واألفكار والحواسيب )ص5)
 (.92-90( صالح، الطباعة وتيبوغرافية الصحف )ص6)
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د بذلك بهدف تمييزها عن غيرها من الصفحات بقصد تحقيق نوع من التمايز والتفر  
ي اختارت اللون اإلجراء عن الصحف األخرى، مثلما فعلت جريدة الشرق األوسط، الت
 .(1)األخضر لصفحاتها، كما استخدمت جريدة العالم اليوم الورق األصفر

مة م في طباعة السندات والوثائق المهوسمي بذلك ألنه كان يستخد الورق البيض:  -ب
-70حيث يتراوح وزن الورقة من  ،ايكون أثقل وزنً  اوغالبً  ،وهو أقوى من ورق الصحف

أو  اوأكثر بياًض  اوهو أنعم أيًض  ،غم، ويستخدم في آالت الطباعة األوفست120
ن كان غير المع، ويعطي نتيجة ممتازة بعد الطبع. انصوعً   وا 

ويستخدم في طبع المجالت الفاخرة وكتالوجات األزياء أو المجوهرات  الورق المصقول: -ج
 لوجات اإلعالنية والدعائية.والديكور وغيرها من الكتا

 العناصر الفنية للورق: -3

كثافة وخواص السطح التي تتمثل وهي أبعاد الورق، من حيث الوزن ودرجة الرطوبة وال
خشونة الورق ودرجة نعومته وصالبته ومساميته، باإلضافة إلى الخواص البصرية، وتشمل  في

، خواص المقاومة، ومنها: مقاومة التمزق، ومقاومة الشد   اشدة البياض والالشفافية واللون، وأخيرً 
االختيار الصحيح للورق الخاص بماكينات الطباعة  ، ويعد  (2)كومقاومة االنفجار أو التفك  

 .(3)الطباعية العملي ةإلنجاح  اوأساسي   امهم   االخاصة بطباعة الصحف عنصرً 

 القطع العام للصحيفة: -4

ن ومالحقها التي تصدر معها بانتظام، و ويقصد به أبعاد الصحيفة،  الصحف بشكل  تتكو 
سم(. 58× سم 38ين هما: القطع العادي، ويبلغ قياس الصفحة وفقه )يعام من قطعين رئيس

شكل وسط بين  ا. وهناك أيًض (4)سم( 38× سم 28والقطع النصفي ويبلغ قياس الصفحة وفقه ) 
موند" الفرنسية، في العالم كله، أشهرها "لو الشكلين العادي والنصفي، تصدر به جرائد معدودة 

 .(5)اسم عرًض  32و سم طواًل  50نه سمي باسمها، وتبلغ أبعاده ما بين حتى أ

ا، إال أن هي أكثر مقاييس هذا الشكل شيوعً  اأبعاد الصفحة النصفية المذكورة آنفً  وتعد  
ة، حسب محيط الطنبور وطوله في آالت وجود مقاييس أخرى للصفحة النصفي  ذلك لم يمنع 

                                                           

 (.147( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص1)
 .146( المرجع السابق، ص2)
 (.150( كمال الدين، مستقبل طباعة الصحف العربية رقمًيا )ص3)
 (.34( النادي، فن اإلخراج الصحفي )ص4)
 (.60( )ص1986-1984( صالح، إخراج الصحف السعودية: دراسة لعي نة من الجرائد السعودية اليومية )5)
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ولة أو نظامه ومواصفاته لطبيعة اإلنتاج الصناعي لكل د اد وفقً الطباعة الدوارة، الذي يتحد  
 . (1)القياسية

يرة الصحفي لديه مساحة كب الم خرجلكبر مساحة الصفحة من القطع العادي، فإن  اونظرً 
توضيب أخبار الصفحة وترتيبها، بحيث يمكن خراجي المتبع في من الحرية لتطبيق االتجاه اإل

ث"، أما فيما يتعلق إن هذه الصحيفة تتبع االتجاه "التقليدي" أو "الحديث" أو "المحد   :القول
في بناء هيكل إخراجي  الم خرجمن حرية  بالصفحة من القطع النصفي، فإن صغر مساحتها يحد  
 .(2)معين لمثل هذا النوع من الصحف من القطع العادي

ا في سوق الصحف العربية، إال أن هناك وبالرغم من أن القطع العادي مازال مسيطرً 
بعض الصحف التي اتجهت إلى تصغير قطعها، وال سيما في دول الخليج العربي، حيث قامت 

، مع اإلبقاء على طول الصحيفة كما هو، اسم تقريبً 4بعض الصحف بتقليل عرض صفحاتها 
أقرب إلى قطع الصحف األمريكية شديدة االستطالة، ومن  فظهر قطع هذه الصحف المعدل

 .(3) والرياض السعوديتان تحاد والخليج اإلماراتيتان وعكاظأمثلة ذلك صحيفتا اال

 العمدة: -5

المقصود بها هو عدد األعمدة وعرض العمود المستخدم، وهناك أنظمة عدة متبعة، 
وتشكل األعمدة الطرف الثاني في  تحديد األنسب منها ليحدد شكل الصفحة، الم خرجوعلى 

مة عالقة طردية الماضية، أن ث   العملي ةفي الممارسات  امعادلة شكل الصحيفة، حيث كان شائعً 
زاد عدد األعمدة، وعلى هذا األساس  وعدد األعمدة، كلما زادت المساحةالصفحة بين مساحة 

خمسة أعمدة، إال كانت أغلب الصحف العادية تنقسم صفحاتها إلى ثمانية أعمدة، والنصفية إلى 
ن ة ليست بالضرورة ملزمة، ال سيما أخراجية الحديثة، تثبت أن هذه العالقأن االتجاهات اإل

حيفة "وول ستريت جورنال" لت عدد أعمدتها حتى وصل الحد في صبعض الصحف العادية قل  
 .(4)إلى استخدام ستة أعمدة 

ويساهم تقسيم الصفحة إلى أعمدة في تحقيق الوضوح واالنقرائية للصحيفة، ذلك أن 
حروف المتن الصغيرة ال تقرأ بشكل مريح إال مع اتساعات محدودة، فهناك حدود قصوى ودنيا 

                                                           

 (.48اإلخراج الصحفي )ص( صالح، الصحف النصفية ثورة في 1)
 (.85( نجادات، اإلخراج الصحفي: اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص2)
 (.149( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص3)
 (.61( صالح، إخراج الصحف العربية الصادرة باإلنجليزية )ص4)
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الحرف وكثافته والمساحات البيضاء  لالتساع المثالي للعمود، وتعتمد تلك الحدود على حجم
خراجية الحديثة زيادة اتساع األعمدة على أساس مع الحروف، وتتبنى االتجاهات اإل المتداخلة

. (1)لمسرى العين ا، تبعً افقي أوال ثم الرأسي ثانيً ين تتخذ االتجاه األما أثبتته البحوث من أن الع
 : (2) وهناك عدة أنماط من تقسيم األعمدة على الصفحة

ن و  قطع العمدة الثمانية: -أ الصحيفة في هذه الحالة من ثمانية أعمدة وهي  تتكو 
 الصحف اليومية.

ن : و قطع الستة أعمدة -ب الصحيفة في هذه الحالة من ستة أعمدة، وحروف هذا  تتكو 
 .القراءةالقطع تتميز بسهولة 

العمود األخير سم فيه الصحيفة إلى أي  عدد من األعمدة، ويكون وتق القطع الواسع: -ج
من األخرى، ويمكن استخدام العمود األخير لمادة تحريرية خاصة كمقال  اكثر اتساعً أ

 .افتتاحي مثاًل 

وذلك لتوفير  ادة األعمدة إلى تسعة،اتجه أرباب الصحف إلى زي قطع التسعة أعمدة: -د
يمتها واحد يعطي للصفحة مساحة إضافية ق ورق الطبع، فقد لوحظ أن زيادة عمود

 .القراءةسر أمام ي   ا%، ولكن تشكل هذه اإلضافة عائقً 12.5

، وهنا يتم تقسيم المادة التحريرية إلى ستة أعمدة قطع الستة أعمدة في تسعة أعمدة: -ه
نتائج جيدة، فتم التراجع عن  والمادة اإلعالنية إلى تسعة أعمدة، ولكنه لم يعط  

 استخدامه.

 اإلعالنات:  -6

صحيفة، تحديد مساحات ثابتة لإلعالنات المنشورة  من معالم السياسة اإلخراجية لكل
إلى نشر اإلعالنات على الصفحة  أعلى الصفحات، حيث نجد أن الكثير من الصحف ال تلج

ه لعقلية القارئ، وأن البعض منها يقوم بنشر القليل من اإلعالنات على هذ ااحترامً  ناألولى، ولك
ن، لكن البعض اآلخر يقوم بنشر أو إعالني   اواحدً  اعالنً الصفحة وبحدود، حيث ال تتجاوز إ 

في  ااإلعالنات على الصفحة األولى دون قيود، حيث تطغى على المادة التحريرية وذلك طمعً 
 . (3)المزيد من اإليرادات المادية 

                                                           

 (.151ي )ص( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحف1)

 (.37( النادي، فن اإلخراج الصحفي )ص2)
 (.82( نجادات، اإلخراج الصحفي: اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص3)
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كانت هذه النسبة،  ا% في الصحف، وأي  50% إلى 35وقد تتراوح نسبة اإلعالنات ما بين 
فإن الصحف بصفة عامة تنظر إلى اإلعالنات كمصدر للربح المادي للصحيفة، واألفضل الثبات 
على نسبة تقريبية على األقل، فإن ذلك من شأنه أن يضفي على شكل الصفحات وحدة وشخصية 

 .(1)ثابتة للصحيفة 

 : الوحدات الثابتة في الصفحة الولى:اثانيً 
ن  ألولى من عدة وحدات طباعية ثابتة، تتكرر بشكل يومي لفترة طويلة الصفحة ا تتكو 

، تمثل الشكل األساس للصفحة، وأخرى غير ثابتة، وهي الوحدات التي تستجد بشكل يومي، انسبي  
نان مع بعضهما التصميم األساس لها، ولعل أهمية الوحدات الثابتة ترتبط بتكرار نشرها بحيث تكو  

لثابتة على الصفحة . وتنقسم الوحدات ا(2) ا على موقعها في الصفحةبصفة يومية وبمحافظته
 منهما بالتفصيل: رأس وجسم الصفحة األولى وسنتناول كال   ،يناألولى إلى جزأ

 رأس الصفحة الولى: -1
ما يمتد بعرض الصفحة ويحتل أعلى  امن أبرز المعالم التيبوغرافية للصحفة أولى، وغالبً 

وه عنوان أو صورة أو خبر بكامل أجزائه، أو قد لعليإلى األسفل  مكان فيها، وقد يغوص قلياًل 
رأس الصفحة الجزء األكثر  يتزحزح من أحد طرفيه ليسمح بأن يرتفع عمود جانبي إلى مستواه، ويعد  

 ي عليها رأس الصفحة األولى هي:. وأهم الوحدات التي يحتو (3)في الصحيفة كلها اثباتً 
 الالفتة:-أ

ويقصد بها اسم الصحيفة، إضافة إلى ما قد تتخذه بعض الصحف من شعارات تعبر عن 
مضامين األسماء أو اتجاهات الصحف، كما قد تتخذ بعض الصحف أرضيات تعبر عن أسمائها، 

تعبر عن االسم بما وعلى هذا فإن الفتة الصحيفة تشتمل على عدة عناصر طباعية متنوعة، 
 .(4)تعبيرية تعكس الشخصية المتميزة للصحيفة  يتضمنه من معانٍ 

ر، وهو رسم يعبر عن ذاتية صاحبه وشخصيته ويطلق عليها البعض الشعار المصو  
ن وهو يتكو   لة، أو شركة أو مؤسسة أو وزارة..إلخ،ومضمونه سواء كان صاحبه صحيفة، أو مج

 .(5))كتابة( وقد يجمع بين هذه العناصر جميعهاعادة من رمز أو صورة أو خط 
                                                           

 (.63( خوخة، اإلخراج الصحفي والصحافة االلكترونية )ص1)
 (.141( العسكر، اإلخراج الصحفي: أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة)ص2)
 (.99ادات، اإلخراج الصحفي: اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص( نج3)
 (.145( الحسن، أيديولوجيا اإلخراج الصحفي )ص4)
 (.62( النادي، وآخرون، اإلعالن: التقليدي واإللكتروني )ص5)
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و اسم الصحيفة، في المكان الذي تضع فيه الالفتة أوتتفاوت الصحف فيما بينها 
فبعضها يضع الالفتة في منتصف أعلى رأس الصفحة، وبعضها اآلخر يقوم بوضعها على 

الفتة والمساحة التي اليمين أو الشمال من ذلك الموقع المعتاد، كما تتفاوت الصحف في حجم ال
ن كانت غالبية الصحف تميل إلى استخدام  تحتلها، ولون الحروف المستخدمة في طباعتها، وا 

 .(1)الحروف السوداء الكبيرة
ليها عن بعد وتمييزها عن غيرها من إ التعر فبحيث يمكن  ،وال بد أن تكون الالفتة واضحة

بحيث يسهل على العين للوهلة األولى أن  ،الفتات الصحف األخرى وطواعيتها للتصغير والتكبير
 .(2)القراءةوفي أي مكان ظهرت وأن تكون سهلة  ،زها وتستوعبها في أي حجم كانتتمي  

، ويفيد ذلك في توزيع باقي اثانيً  اتيبوغرافي   ، وبناءً أواًل  الفظي   ااسم الصحيفة تركيبً  ويعد  
أعمدة( بما  4الكتل اإلخبارية على الصفحة من حيث أحجام العناوين والمانشيتات )أقل شيء 
 .(3)يتناسب وحجم اسم الجريدة ونوع الخط المكتوب واللون المستخدم في كتابة االسم 

 الشعار المكتوب: -ب

لة قصيرة قد تكون آية الشعار المرسوم جم تتضمن الفتات بعض الصحف إضافة إلى
أو غير ذلك، وهذه الجملة تكون ذات  اشعبيً  من الشعر أو مثاًل  اقرآنية أو حكمة مقتبسة، أو بيتً 

مدلول بالنسبة السم الصحيفة أو البلد الذي تصدر به أو الحزب الذي تنطق باسمه، تتخذها 
 .(4)الصحيفة كشعار لها أو كدعاية عن نفسها

 العنق:-ج

شريط الضيق الواقع تحت الالفتة، المشتمل على بيانات الصدور كتاريخ يمثل العنق ال
خل إطار مع فصله عن محتويات الصحيفة بجدول اد االعدد ورقمه، ويوضع هذا الشريط غالبً 

. ويحمل العنق في (5) الرئيسةعرضي إلبقائه ضمن حدود رأس الصفحة بصفته أحد مكوناتها 
ة وجود العنق وتقوم ، وتتجه بعض الصحف إلى عدم ضرور (6)قليلة اسم رئيس التحرير أحيانٍ 

                                                           

 (.82( الحسن، إخراج الصحف والمجالت )ص1)
 (.155، 154صحفي )ص( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج ال2)

خراجها )ص3)  (.83( الصقر، تصميم الصحافة المطبوعة وا 
 (.104( نجادات، اإلخراج الصحفي: اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص4)
 (.144( العسكر، اإلخراج الصحفي: أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة )ص5)
 (.90)ص( صالح، إخراج األهرام الدولي 6)
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بوضع البيانات الخاصة بها في األذنين، باإلضافة إلى قسم من المساحة الموجودة على جانبي 
 .(1)الالفتة 

واصطلح عليه بـ"العنق" ألنه يفصل بين رأس الصفحة وجسمها، ويعد العنق من األجزاء 
ه بعد الالفتة مباشرة، وال تستطيع الصحف االستغناء عنه المهمة في رأس الصفحة، وتأتي أهميت

 .(2)في الغالب ألنه يتضمن بيانات أساسية عن الصحيفة 

ويفضل استخدام نوع حروف مخالف عن نوع الحروف المستخدمة في الصفحة، وأن 
في كثافته، ويالحظ أن هناك بعض الصحف تستخدم  اا ومختلفً يكون حجم الحرف أكبر نسبي  

ب حشد ت انتباه القارئ، ولذا يتعين تجن  دات الترويجية بشكل مبالغ فيه، مما يؤدي إلى تشت  الوح
 .(3)مفردات كثيرة في هذا الحيز، حتى ال يفقد أهميته وال يحقق الهدف من استخدامه 

 الذنان:-د
ا معلومات مختلفة ، ويمكن أن تضم  اويسارً  اويقصد بهما المساحتان المجاورتان لالفتة يمينً 

كمحتويات العدد أو حالة الطقس أو اإلعالنات، وتحرص عليهما كثير من الصحف عادة ولكل 
منها طريقة خاصة في التعامل معهما، وقد تكتفي الصحف بأذن واحدة على جهة اليمين أو اليسار 

، وتركت اامً ن بعض الصحف قد ألغت األذنين تم. بل إ(4)بحسب نوعها كصحيفة عربية أو أجنبية 
 .(5)برازهافي إ امعانً  الالفتة، إمكانيهما شاغرين، إلضافة مزيد من البياض على جانبي  

ومع ذلك فال تزال كثير من الصحف بالعالم، وال سيما في الدول العربية، تستغل 
أغلب هذه الصحف على استخدام أحد األذنين أو كليهما  ، ويصر  كاماًل  األذنين استغالاًل 

لإلعالنات، وفي الواقع فإن االستخدام اإلعالني ألحد األذنين، أو كليهما، هو من اإلجراءات 
التي تلقى معارضة شديدة من أبرز خبراء اإلخراج الصحفي، بدعوى أنه يسيء إلى المحتوى 

خبار المهمة توضع في جية، فالتقليد العام أن األاري للصفحة األولى من الناحية اإلخرااالخب
 .(6)قمة هذه الصفحة 

                                                           

 (.85( الحسن، إخراج الصحف والمجالت )ص1)
 (.107( نجادات، اإلخراج الصحفي: اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص2)
 (.156( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص3)
 (.119( أبو عرجة، وعبد هللا، اإلخراج الصحفي الحديث: األسس العلمي ة والعملي ة )ص4)
 (.89( صالح، إخراج الصحف العربية الصادرة باإلنجليزية )ص5)
 .89( المرجع السابق، ص6)
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 جسم الصفحة: -2

وهو المكان الذي تخصصه الصحف ألهم األخبار والموضوعات في الصفحة األولى 
 ومنها: ،إال أنه قد يحتوي على بعض الوحدات الثابتة

 اإلشارات والفهارس: -أ
مة المنشورة داخل العدد من خالل همإلى بعض الموضوعات ال إشارة الصحيفةوهو 

صور معبرة، وتتخذ أسماء ثابتة مثل اقرأ  الموضوعات ومعها أحيانً لنشر عناوين أو مختصرات 
خذ عدة أشكال ثابتة وفي أماكن ثابتة وعناصر تيبوغرافية ثابتة مثل كما قد تت   ،في هذا العدد

 فية األولى، إلى مساعدة القارئ ، ويؤدي نشر هذه الفهارس على الصفحلون األرضية واإلطار
ولة أكبر، وبالتالي العثور على الموضوع المطلوب قراءته على أي من الصفحات الداخلية بسه

 :(1)لى صفحات الصحيفة جميعها، وهذه الفهارس أربعة أنواع، وهي جذب انتباهه إ

وهــي تقــدم عنــاوين عــدة موضــوعات منشــورة علــى بعــض الصــفحات  القائمــة البســيطة: -1
 الداخلية، أو كلها، مقرونة بأرقام صفحاتها.

وهو يقـدم نبـذة مختصـرة عـن كـل موضـوع مهـم بالصـفحات الداخليـة،  الملخص القصير: -2
مــــا توضــــع مــــع هــــذه الملخصــــات بعــــض الصــــور  ابالعنــــاوين فقــــط، وغالًبــــ غيــــر مكتــــفٍ 
 اإلبهامية.

تتضــمن تكبيــر حــروف عنــاوين بعــض موضــوعات الصــفحات الداخليــة، وهــي  اإلشــارة: -3
 ا بالصفحة األولى، مقرونة بأرقام صفحاتها.ووضعها أيًض 

وهي قائمة لعدد من أهم الموضوعات داخل العدد مرفقة بصـور تعبـر  القائمة المصورة: -4
 عن الموضوع ورقم الصفحة.

  المقالت الثابتة:-ب

واالفتتاحية رغم أن الكثير من الصحف تضعها في صفحات وهي المقاالت العمودية 
، داخلية إال أن بعضها تضع المقال االفتتاحي أو العمودي لكاتب مشهور في الصفحة األولى

ه عناية بد للصحيفة من أن توج   ، كان الالقر اءلما لهذه المقاالت من أهمية خاصة لدى  اونظرً 
على جذب انتباه القارئ بشكل  اث يكون قادرً يبح خاصة إلى تصميم هذا النوع من المقاالت

                                                           

 (.350، 349( صالح، إخراج الصحف العربية الصادرة باإلنجليزية )ص1)
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بكل الوسائل المتاحة كالحروف السوداء واألرضيات  الم خرجوذلك من خالل استعانة  ،مباشر
 .(1)نةالشبكية، والسوداء والملو  

 :(2)إلخراج الصفحة الولى  العملّيةالخطوات 

 اإلعالنات.يتم حجز اإلعالنات على الصفحة إن وجدت والتي يحددها قسم  -1

 حجز مكان للثوابت مثل االفتتاحية أو مقال أحد الكتاب الدائمين. -2

العدد اإلجمالي للموضوعات وصورها ويقسمها حسب األهمية وحسب  الم خرجيحصر  -3
 تشابه أو اختالف المضمون فيما بينها أو فيما بينها وبين اإلعالن.

وعنوانه وطريقة إبرازه وأسلوب إخراج الصور الخاصة به إن  الرئيسيحدد موقع الخبر  -4
 وجدت.

أي كتب تشكل الواحدة  ،بتخيل الشكل العام للصفحة ويقسمها إلى بلوكات الم خرجيبدأ  -5
وال يفضل أن تقل عن ذلك أو تزيد العمود، منها عادة اتساع عمودين أو عمود ونصف 

 إال في بعض الحاالت.

 قعها وتقرر التتمات والتفاصيل.ع األخبار على مواوز  ت   -6

 .اتحديد أشكال ومواقع وألوان عناوين بقية األخبار من الصفحة عمومً  -7

تحديد األلوان المستخدمة مع الخلفيات أو المتون أو العناوين والتحقق من أن لون  -8
 اإلعالن وشكله يتناسبان مع الصور المصاحبة أو خلفيات الموضوعات.

 لقواعد اإلخراج الصحفي الحديثة. اء أساسية وفقً د من عدم وجود أخطاالتأك   -9

 القصص من توزيع أوالً  باالنتهاء األولى لصفحته التخطيط عند الصحفي الم خرج ويبدأ
 عين لجذب عليها مواده الصفحة لتوزيع وسط منطقة إلى ينتقل ثم الصفحة، أعلى في الصحفي ة
 من السفلي الجزء عبر مادته توزيع إلى أخرى  مرة يعود ثم األولى، الصفحة لصدر القارئ 

 .(3)الصفحة

 مدارس )مذاهب( إخراج الصفحة الولى:

رغم أن اإلخراج الصحفي علم حديث النشأة، إال أن اآلراء واالتجاهات والمدارس 
جعلت من اإلخراج الصحفي يتطور بسرعة كبيرة  ،تعددت في داخله وارتبطت بعناصر متعددة

                                                           

 (.111، 110( نجادات، اإلخراج الصحفي.. اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص1)
 (.121، 120هللا، اإلخراج الصحفي الحديث.. األسس العلمي ة والعملي ة )ص ( أبو عرجة، وعبد2)

(3) Harriss, Leiter and Johanson, The Complete Reporter، (P519). 
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 اعلميً  ا، ولقد صنف إخراج الصفحة األولى تصنيفً مدارسه ومذاهبهمن حين آلخر حتى تعددت 
 وهي: ،لثالث مدارس إخراجية ادقيقً 

 :التقليدّيةالمدرسة  :أوًل 

وتقوم على أساس فكرة تحقيق التوازن التيبوغرافي الشكلي بين عناصر الصفحة، وهي 
من المذاهب يتميز اإلخراج فيها بالهدوء والرتابة والبعد عن األساليب الصارخة أو  اتضم عددً 

ن تعاونت فيما بينها في مدى أخذها بالمبادئ األساسية لهذه  المثيرة في عرض األخبار، وا 
وتذهب هذه . (1)المدرسة وذلك في مدى تحقيقها لفكرة التوازن الشكلي بين نصفي الصفحة

 هما: ،ثنينالتوازن عبر مذهبين ا ة إلى تحقيقالمدرس

 مذهب التوازن الشكلي الدقيق: -1

على تماثل العناصر الطباعية المستخدمة في بناء الوحدات المتماثلة في المواقع  ويقوم
 . ويحقق هذا المذهب بين شقي الصفحة المتساويين تماثاًل (2)واألحجام على جانبي الصفحة

العمودين السابع والثامن يقابله عنوان متماثل بأعلى العمودين األول ، فالعنوان الممتد بأعلى اتامً 
والثاني، من حيث عدد الفقرات ونوع الحروف وحجمها، والصورة التي تمتد باتساع العمودين 
السادس والسابع تقابلها على خط التوازي صورة بالمساحة نفسها، تمتد باتساع العمودين الثاني 

ع ما في أحد الشقين يساوي طول متن الموضوع المقابل له في الشق والثالث، وطول متن موضو 
 .(3)ااآلخر تمامً 

مذهب التوازن الشكلي التقريبي:-2  

في إطار محاولة التغلب على االنتقادات التي –وم مذهب التوازن الشكلي التقريبي ويق
عدة أساليب، على تحقيق التوازن الشكلي في الصفحة عبر  -وجهت إلى مذهب التوازن الدقيق

منها التوازن بالتعويض من خالل تعويض األثقال الناجمة عن استخدام بعض العناصر 
الطباعية بأثقال أخرى دون االلتزام بالعناصر نفسها، كما تتحقق متطلبات هذا المذهب من 

سفلها، كما يمكن استخدام مبدأ قط في أعالها أو أخالل تحقيق التوزان في قسم من الصفحة ف
 .(4)ويض السابق باإلشارة إليه لتحقيق التوازن عبر مختلف أجزاء الصفحةالتع

                                                           

خراجها )ص1)  (. 85( الصقر، تصميم الصحافة المطبوعة وا 
 (.150( العسكر، اإلخراج الصحفي.. أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة )ص2)
 (.106( همام، مائة سؤال عن اإلخراج الصحفي )ص 3)
 (.150( العسكر، اإلخراج الصحفي.. أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة )ص4)
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 : المدرسة المعتدلة:اثانيً 
ر من فكرة التوازن الشكلي المفتعل أو المقصود،  تعتمد فكرة هذه المدرسة على قاعدة التحر 
ويتم ترتيب العناصر التيبوغرافية على الصفحة بتوازن حقيقي بين أجزائها، وتعتمد في ذلك على 
تحديد شكل الصفحة بطريقة مالئمة لطبيعة موادها ال أن تكون هذه المواد مالئمة للمذهب 

 ، ولقد اعتمدت المدرسة المعتدلة على ثالثة مذاهب:(1)راجي المستخدم في هذه المدرسة اإلخ

 مذهب التوازن الالشكلي:   -1

غير ملحوظ يتجنب قيود التوازن الشكلي  اق هذا المذهب على الصفحة توازنً حيث يحق  
إخراج الهندسي أو االعتماد على المركز الهندسي في توزيع العناصر الطباعية، ويطبق في 

من قيد التماثل التام، ويتيح المزيد من الحركة والتجديد،  الم خرجر الصفحة األولى للجريدة ويحر  
 .(2)إذ ال تخضع الصفحة فيه لفكرة أو شكل مسبق

 المذهب التربيعي: -2

تقسيم الصفحة إلى أربعة أجزاء، كل جزء منها عبارة عن وحدة مستقلة  علىيعتمد 
د الصفحة الوحدة الفنية المطلوبة متكاملة بعناصرها التيبوغرافية الخاصة بها، ومن عيوبه أنه يفق  

التي يجب أن تتميز بها، باإلضافة إلى معالجة اإلخراج الخاص بأي مربع أو جزء من الصفحة 
 الصحفي ةح للمخرج بالحرية واالنطالق والتصرف حسبما تفرضه المادة بشكل متكلف ال يسم

 .(3)المتاحة، بل ما تفرضه مقتضيات التقيد بهذا األسلوب 

 المذهب التركيزي: -3

، ذات أهمية نسبية، بالنظر إلى بقية عي نةيقوم على أهمية استئثار وحدة طباعية م
، ومن ثم سعيه إلبرازها من خالل الم خرجالوحدات األخرى المنشورة في الصفحة، باهتمام 

احتاللها ألهم مواقع في الصفحة، أعلى اليمين في اللغة العربية وأعلى اليسار في اللغة 
، إضافة إلى استخدام العناصر الطباعية الثقيلة في بنائها على أن تبنى الوحدات اإلنجليزية مثاًل 

 .(4) األخرى بعناصر تبدو أقل ثقاًل 

                                                           

خراجها )ص1)  (.87( الصقر، تصميم الصحافة المطبوعة وا 
 (.206( أبو عرجة، وعبد هللا، اإلخراج الصحفي الحديث.. األسس العلمي ة والعملي ة )ص2)
 (.88حسن، إخراج الصحف والمجالت )ص( ال3)
 (.157( العسكر، اإلخراج الصحفي: أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة )ص4)
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 المدرسة الحديثة:: اثالثً 

تتميز هذه المدرسة عن سابقاتها بأنها متحررة من أي تقليد تيبوغرافي درجت عليه 
الصحف أو أي قيد شكلي تبنى عليه تصميم الصحفة، ويتميز اإلخراج فيها بالواقعية والتعبير 

ظيفي لو الحي والحركة السريعة، ويندرج تحت هذه المدرسة ثالثة مذاهب أولهما مذهب التجديد ا
 .(1)فقي، وثالثهما مذهب اإلخراج المختلط وثانيهما مذهب اإلخراج األ

 مذهب التجديد الوظيفي: -1

لهذا المذهب يجب أن يعمل اإلخراج على تقديم الموضوعات المنشورة مرتبة حسب  اوفقً 
االطالع عليها مع عدم الوقوف عند أي قيود طباعية غير  القر اءأهميتها النسبية، ليسهل على 

 .(2)والتقنية السائدة في مجال اإلخراج الصحفي  العلمي ةبررة مع االستعانة بالمستحدثات م

 :(3)ليها الصحف لتحقيق فكرة التجديد الوظيفي ومن الساليب التي تلجأ إ

 .القراءةإذا لم يسبقه عنوان عريض بالركن الذي تبدأ منه  الرئيسنشر الموضوع  -أ

 أكبر من المعتاد. ازً نشر صورة تحتل من الصفحة حي   -ب

 بعرض الصفحة في أعالها سواء تحت الرأس أو فوقها. الرئيسنشر الموضوع  -ج

ر، له عنوان عريض أو إحياء النصف السفلي من الصفحة بنشر موضوع كامل مصو   -د
ن كان أصغر من العنوان   بأعلى الصفحة. الرئيسممتد، وا 

 فقي:المذهب اإلخراج  -2

المتعلقة بمجرى حركة  العلمي ةهذا االتجاه على االستجابة الفاعلة للنظريات  ويرتكز
عين القارئ على الصفحة، وذلك من خالل ما أثبتته الدراسات القائمة في هذا المجال من أن 

ومن معالم  ،(4) ل الوقت المطلوب لقراءتهاالعرض األفقي للوحدات الطباعية على الصفحة يقل  
 :(5)هذا المذهب 

 المسرى ة بين األعمدة واستبدالها بمسافات بيضاء، وذلك لتسهيل إزالة الحواجز الطولي   -أ
 األفقي لعين القارئ.

                                                           

 (.67( خوخة، اإلخراج الصحفي والصحافة اإللكترونية )ص1)
 (.160، 159( العسكر، اإلخراج الصحفي.. أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة )ص2)
 (.44ثة في اإلخراج الصحفي )ص( إبراهيم، اتجاهات حدي3)
 (.113، فنون إخراج الجريدة )صشفيق( 4)
 (.70( خوخة، اإلخراج الصحفي والصحافة اإللكترونية )ص5)
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إبراز أكبر عدد ممكن من الموضوعات بأسلوب يناسب أهميتها دون أن يطغى بعضها   -ب
 على بعض.

 يبدو أقصر من جمعه على عمود واحد. مثاًل  ،توزيع الموضوعات على ثالثة أعمدة -ج

إحياء النصف األسفل من الصفحة والتغلب على أهم نقاط الضعف في أنواع اإلخراج  -د
 التي يغلب فيها الطابع الرأسي.

الصفحة األعلى واألسفل، فيستطيع القارئ  نشر موضوعات كاملة في كل من نصفي   -ه
 أن يقرأ هذه الموضوعات وصحيفته مطوية عند الخط الفاصل بين نصفيها.

 أيسر من كتابتها مضغوطة على عمود واحد. امتدة أفقي  كتابة العناوين الم -و

 ة.تحقيق سياسة عدم نقل بقايا موضوعات الصفحة األولى إلى الصفحات الداخلي   -ز

 مذهب اإلخراج المختلط "السيرك": -3

 ،ر من أي قيد إخراجي في المدارس السابقةيعتمد هذا المذهب على االنطالق المتحر  
نما يعالج كل موضوع على حدة اواحدً  تبارها كال  فهو ال ينظر إلى الصحيفة باع كما لو كان  ،وا 

ويستهدف هذا المذهب نشر أكبر عدد من الموضوعات على الصفحة األولى مع  مستقاًل 
 .(1) اضرورة لفت انتباه القارئ إليها جميعً 

ويستهدف هذا المذهب نشر أكبر عدد من الموضوعات على الصفحة األولى، مع لفت 
 :(2)إلى الوسائل اآلتية  الم خرج، ولتحقيق أهداف هذا المذهب يلجأ اليها جميعً لقارئ إنظر ا

 عة وتوزيعها في مختلف الصفحة.كثار من العناصر التيبوغرافية الثقيلة المنو  اإل -1

 استخدام العناوين العريضة والصور التي تجذب انتباه القارئ بكبر حجمها. -2

 حسب ما يقتضيه موضوع كل منهم.استخدام عناوين مختلفة االتساع،  -3

 .اكبيرً  اتفاوت أحجام الحروف في العناوين تفاوتً  -4

استخدام األلوان وخاصة اللون األحمر في العناوين، مع ألوان أخرى، وينتج عن ذلك  -5
 صفحة تختلط فيها العناصر التيبوغرافية الصارخة من كل لون وبكل حجم.

 الولى:التجاهات الحديثة في إخراج الصفحة 

لتأثير  اشهد إخراج الصفحة األولى في الصحافة المعاصرة العديد من التطورات تبعً 
التي أجريت في هذا  العلمي ةعوامل تطور اإلخراج الصحفي، وباالستفادة من نتائج الدراسات 

                                                           

خراجها )ص1)  (.89( الصقر، تصميم الصحافة المطبوعة وا 
 (.46( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص2)
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شكل ظهور اتجاهات حديثة في مجال إعداد األشكال  مجال، وقد تبلورت هذه التطورات علىال
 :(1)لما يأتي اوفقً  ،يم األساسية للصفحاتوالتصام

: استحداث صفحة أولى بديلة:أوًل   

ا ة وبديلة، ولهذتان رئيسيتم في هذا االتجاه العمل على أن تكون للصحيفة صفحتان أولي  
 أربع حاالت هي: ،االتجاه

امة يص الصفحة الولى لوحدة طباعية مهتخص-1  ومميزة: جد 

 له أهمية خاصة، مثل تقرير إخباري حول قرارات مهمة تهم   اتتناول هذه الوحدة موضوعً 
اقطاعات كبيرة من الجمهور، أو خطاب ملكي أو رئاسي مهم  ، حيث تنفرد الصفحة األولى جد 

لى استحداث صفحة أولى ، وفي هذا االتجاه تميل الصحف إ(2)ةلموضوع معين له أهمية نسبي  
ن هذه الصفحة الوحدات معلى أن تتض ،حداث األخرى بديلة، لتنشر فيها الوحدات المتعلقة باأل

 .(3)الثابتة والمميزة للشكل األساس للصحفة األولى

 مة:فحة الولى لألخبار العالمية المهتخصيص الص-2

ن في كل عدد، بحيث تخصص الصفحة ا االتجاه يتم تصميم صفحتين أولي تاوفي هذ
لتنشر فيها الوحدات المتعلقة بأهم األحداث الدولية ذات االرتباط باهتمامات  الرئيسةاألولى 

ن تفرد نة فيها، على أللشخصيات المتضم   احداث المحلية تبعً القر اء، إضافة إلى أبرز األ
 .(4)الصفحة البديلة كاملًة لنشر أهم األحداث المحلية

 تصميم الصفحة الولى على شكل غالف مجلة: -3

في الصحف اليومية لصعوبته وعدم تناسبه مع العمل  ايستخدم هذا األسلوب كثيرً وال 
بشكل متشابه ألغلفة  الرئيسةاليومي في الصحافة اليومية، حيث تصمم الصفحة األولى 

المجالت من خالل تركيز أهم الموضوعات السياسية واالقتصادية والرياضية والمحلية في 
تفاصيل داخل العدد، أو نشر وحدات إشارة ألهم الموضوعات ونشر ال ،وحدات إخبارية قصيرة

داخل العدد، مع إيثار موضوع معين بأهمية خاصة من خالل الصور الكبيرة والعناوين واأللوان 

                                                           

 (.160)ص الحسن، أيديولوجيا اإلخراج الصحفي (1)
 (.71( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص2)
 (.161( الحسن، أيديولوجيا اإلخراج الصحفي )ص3)
 (.182( العسكر، اإلخراج الصحفي.. أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة )ص4)
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يلة لنشر والتأثيرات والمعالجات الطباعية الحديثة، وفي هذه الحالة يتم إنشاء صفحة أولى بد
 .(1)مة عليهاباقي موضوعات العدد المه

 :الرئيسةللوحدة  القّراء: العمل بنظام المركز البصري لجذب اثانيً 

ال يتجهون مباشرة إلى الوحدات المنشورة في الجزء العلوي  القر اءتشير الدراسات إلى أن 
نما يتحدد تجاه أبصارهم من الصفحة إلى الوحدات على ضوء قدرتها على جذب  فقط، وا 

م المركز البصري من االتجاهات القائمة على و انتباههم دون االرتباط بمواقعها، وينطلق مفه
ة، تغي ر ويرتبط بمفهوم  اإلخراج المتجدد والمتعلق بطبيعة األحداث الم التقليدي ةر من القيود التحر  

الطباعية بما تشتمل عليه من عناصر مختلفة وكيفية تغيير الصحف عنها باستخدام الوحدات 
كالصور بأشكالها المختلفة والحروف بأحجامها وأشكالها المتعددة  القر اء،قادرة على جذب انتباه 

 .(2)واأللوان، إضافة إلى التأثيرات الطباعية األخرى 

ه إلى ب  ، فإنه يجب التنالقر اءوألهمية أداء المركز البصري لدوره في توجيه مسارات أعين 
بما  القر اءبصري واحد في الصفحة يؤدي إلى تنازع هذه المراكز الهتمام  ضرورة إبراز مركز

 .(3)يربك قراءتهم للصفحة، وقد يؤدي إلى تركهم مطالعتها 

 ثالًثا: البناء الفقي للوحدات المنشورة والبناء الرأسي للوحدات القصيرة:
ودين، وحركة الوحدات الطباعية باالتجاه لى أكثر من عمويتم ذلك بامتداد العنوان إ

 اخصوًص  ا، وباإلضافة إلى ذلك يمكن نشر بعض الوحدات رأسي  ااألفقي ودمج األعمدة أفقي  
الوحدات القصيرة التي يتناسب معها هذا البناء، وهذا يتوافق مع ما توصلت إليه الدراسات 

، مثل عي نةلخاصة بموضوعات مالحديثة من أن الرأسي للوحدات يتناسب مع بعض الوحدات ا
اإلشارات الخاصة بمحتويات األعداد والعرض الموجز لنتائج المباريات الرياضية، مع تأكيد تلك 

 .(4)الدراسات على أن تبدو الوحدات المبنية بشكل رأسي قصيرة 

 لنظام الكتل المتماسكة أو الوحدات المتعامدة: ا: بناء الوحدات وفقً ارابعً 

ألشكال هندسية منتظمة ومستقلة  االتي تقوم على أساس بناء الوحدات وفقً وهي الطريقة 
بنفسها دون أن تتداخل مع غيرها من الوحدات، بحيث تشتمل الوحدة الواحدة على أربعة 

                                                           

 (.173( العسكر، اإلخراج الصحفي.. أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة )ص1)
 (.165الحسن، أيديولوجيا اإلخراج الصحفي )ص( 2)
 (.191( العسكر، اإلخراج الصحفي.. أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة )ص3)
 (.175( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص4)
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أضالع، وذلك في محاولة للقضاء على الزوايا التي كانت تحدث في البناء التقليدي للوحدات. 
اه الحديث في بناء الوحدات الطباعية وانعكاساته على عمليات ومن أبرز إيجابيات هذا االتج

لمعرفتهم  اعبر الصفحة تبعً  القر اءتسهيل حركة أعين  ،التصميم األساس للصفحات األولى
 .(1)المسبقة بأماكن بداية ونهاية الوحدات التي يرغبون في االطالع عليها

اعتماد  في بدأت اليوم الصحف تصاميم فإن التكنولوجيا، في السريع التقدم مع وبالتوازي 
 يتم وحدات، شكل على الصحف معظم تصميم تم حيث الحديث، مميزات ومظهر التصميم

 .(2)واحدة على الصفحة  وحدة لتشكيل ومنتظمة مستطيلة وحدات في باألخبار تعبئتها

 من ترحيل البقايا: : العتماد على اإلرشادات والفهارس واإلشارات بدًل اخامسً 

ال يواصلون قراءة بقايا  القر اء% من 90-60أشارت الدراسات الحديثة إلى أن ما بين 
اية األهمية متون وحدات الصفحة األولى المنشورة في الصفحات الداخلية إال إذا كانت في غ

ن قرؤ  وها قد ال يعودون لالطالع على الصفحة األولى، باإلضافة إلى صعوبة بالنسبة لهم، وا 
لصفحة األولى وصفحة التتمات مرات عدة، ولذلك يمكن استخدام وحدات اإلشارة أو التنقل بين ا

الفهارس، وهي الوحدات الطباعية الهادفة إلى التنويه عن الموضوعات التي يتضمنها عدد 
 .(3)القر اءالجريدة في صفحاته الداخلية الجديرة بالمطالعة واالهتمام من قبل 

 التجارية:: التقليل من اإلعالنات اسادسً 

فإن اإلكثار منه في  ،لدوره في نجاح الصحيفة ارغم األهمية المؤكدة لإلعالن تبعً 
في مطالعة المواد  القر اءالصفحات األولى يواجه بانتقادات عدة منها أنه يتعارض مع رغبات 

ها التحريرية، إضافة إلى تأثير اإلعالنات الجاهزة على التصاميم األساس للصفحات عبر حد  
 امت اإلعالنات الجاهزة وفقً ين اإلبداعية جراء التزامهم باألحجام التي صم  الم خرجمن قدرات 

. ويقتضي على الصحف أن تقلل من نشر اإلعالنات في الصفحات األولى ال أن تمنع (4)لها
 ة، وفي هذا اإلطار ما تفعله صحيفة التايمز اللندنية، التي أقلعت عن نشر اإلعالناتعنها كلي  

 .(5)الكبيرة في صفحاتها األولى، وعمدت إلى نشر اإلعالنات في أضيق نطاق 
                                                           

 (.168، 167( الحسن، أيديولوجيا اإلخراج الصحفي )ص 1)
(2) KILIÇ & Others, The Determinants Of Newspaper Frontpage Viewing Behavior: 

An Eye Tracking Study, (P257). 

 (.204( العسكر، اإلخراج الصحفي.. أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة )ص3)
 (.174( الحسن، أيديولوجيا اإلخراج الصحفي )ص4)
 (.206( العسكر، اإلخراج الصحفي.. أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة )ص5)
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 أبرز السس الحديثة في إخراج الصفحة الولى للجريدة:  -

يث مجموعة من المواصفات لإلخراج الحد ،يجمل تيسير أبو عرجة ونسرين عبد هللا
 :(1)ي للصفحة األولى على النحو اآلت

من حيث األولويات المتعارف عليها في األخبار، وذلك في  اإلعالمي ةيراعي القيم  -1
 الذي يتصدر الصفحة األولى. الرئيساختيار الخبر 

 ة الصفحة.يراعي عدم نشر الصور أو العناوين على طي   -2

بحيث ال يتم التركيز على قسم واحد من الصفحة،  ،يراعي التوازن بين أجزاء الصفحة -3
 ألن الصحيفة الحديثة تتطلع إلى إحياء كافة جوانب الصفحة.

 من سطر واحد، أو من سطرين. ابعنوان كبير، مفردً  امصحوبً  الرئيسيكون الخبر  -4

ء ون باالبتعاد عن اإلخراج الطولي لألعمدة، الذي يتعب القارئ، ويتم اللجو الم خرجيهتم  -5
 ى اإلخراج األفقي.إل

أن تتضمن الصفحة األولى إشارات حول أهم الموضوعات المنشورة في ذلك العدد  -6
 الصادر من الصحيفة.

اليومية الجادة من عدد الصور المنشورة في الصفحة األولى، وقد ال  ال ت كثر الصحف -7
 تزيد عن ثالث أو أربع صور.

 تاحية في الصفحة األولى.في نشر المقاالت االفت مقلةأصبحت الصحف العربية  -8

، ال سيما استخدام المساحات قديمةبوسائل الفصل ال حديثةاستبدال وسائل الفصل ال -9
 البيضاء عند الفصل بين الموضوعات.

براز العنوان -10  إحاطة العناوين اإلخبارية بمساحات بيضاء، تساهم في إراحة عين القارئ وا 
 نفسه.

محددة ال تزيد عن مساحة المواد  نشر اإلعالنات أسفل الصفحة وتأخذ مساحة -11
 التحريرية.

اإلعالمي ة على تحقيق عنصر الوضوح في اإلخراج، ومقروئية المادة التحريرية، والقدرة  -12
 للعناوين. اإلبداع المؤثر

 و فوق خبر.عالن في النصف األعلى من الصفحة أال يجوز نشر اإل -13

 صغيرة. تعد  ال يجب نشر صورة على عمودين فهي  -14

                                                           

 (.117- 114( أبو عرجة، وعبد هللا، اإلخراج الصحفي الحديث.. األسس العلمي ة والعملي ة )ص1)
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 مصدر الصورة وتعليق مناسب ببنط أصغر من بنط المتن. يجب نشر -15

 ال يجوز التنويع في كتل النص أو الموضوع الواحد. -16

يجب أن يراعي تشابه أو تقارب المضامين في األخبار المتجاورة وكذلك مستوى  -17
 األهمية.

 يجب ذكر مصدر واسم المندوب إن وجد وليس المحرر. -18

 نب بعضها البعضبجا اال يجوز نشر أخبار مفردة كثيرً  -19

يجب تمييز المقاالت عن النصوص اإلخبارية باستخدام طريقة أو أكثر من طرق  -20
 اإلبراز.
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 الفصل الثالث:  3
 ومناقشتها التحليليةنتائج الدراسة 
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 الفصل الثالث
 نتائج الدراسة التحليلية ومناقشتها

 

الصفحة األولى في الصحف  التحليلي ة الخاصة بشكليتناول هذا الفصل نتائج الدراسة 
 والمقارنة بينها، من خالل تحليل مكونات التصميم األساسي اللبناني ة اليوميةو  الفلسطيني ة

 للصفحة األولى والمتمثلة في القطع العام ونوع الورق، وعدد األعمدة واتساعها، ومكونات رأس
العناصر التيبوغرافية والجرافيكية المستخدمة في إخراج األركان والزوايا األولى، و الصفحة 

لة ة المتمث  تغي ر ن عناصر التصميم المتضم  كما والمقاالت الثابتة، والمواصفات الخاصة بالمتن، 
ارات، الفهارس واإلشو المستخدمة،  الصحفي ةاألشكال  أهم هاو بالعناصر التيبوغرافية والجرافيكية، 

 ي ةالتقليدسائل الفصل و تبويب المواد، و و ، المتناتساع جمع و منتظمة، الالقوالب المنتظمة وغير و 
يمه وتم تقس ،األساليب اإلخراجيةو الصور والرسوم، اإلعالنات، و األلوان، و العناوين، و والحديثة، 
 :اآلتيعلى النحو 

o  :الدراسة ومناقشتها صحيفتي  في  عناصر التصميم األساسي سماتالمبحث األول. 
o  :الدراسة صحيفتي  في ة" تغي ر العناصر التيبوغرافية والجرافيكية "الم سماتالمبحث الثاني 

 .ومناقشتها
o .المبحث الثالث: أهم نتائج الدراسة وتوصياتها 
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 :المبحث الول
 الدراسة ومناقشتها صحيفتي  سمات عناصر التصميم الساسي في 

 

المبحث تحليل مكونات التصميم األساسي للصفحة األولى والمتمثلة في ن هذا تضم  
وهي الالفتة  القطع العام ونوع الورق، وعدد األعمدة واتساعها، ومكونات رأس الصفحة األولى

ا العناصر التيبوغرافية والجرافيكية المستخدمة في إخراج األركان والزواي، و واألذنان والعنق
 لمواصفات الخاصة بالمتن.والمقاالت الثابتة، وا

 : نوع الورق: أوًل 

الورق من العناصر التي تتحكم في المظهر النهائي للصحيفة ككل، ويؤدي إلى  يعد  
ئية، خراجية المبدلذلك كله فإن من أهم القرارات اإل، القر اءترسيخ انطباع مبدئي عام في أذهان 

نوع الورق المستخدم في طبعها، وهو  التي تتخذها الصحيفة، قبل صدور أول عدد منها، تحديد
قرار تشارك فيه إدارة الصحيفة إلى جانب مسؤول قسم اإلخراج، إذ تتوقف على جودته، وتمتعه 

بينهما، وقد  ةوضوح الطباعة بأدق تفاصيلها وهذا يعني وجود عالقة وثيق عي نة،بخصائص م
 استخدمت الصحيفتان نوع الورق على النحو اآلتي:

 اليام:صحيفة  .1

، وهو ورق مائل للصفرة، اجرامً  48"ورق الجرائد" وزن  األياماستخدمت صحيفة 
 وتستورده مؤسسة األيام للطباعة والنشر من دول أوروبية مختلفة، وذلك حسب المواصفات الفنية

 مها الشركات المتخصصة في تصنيع أو تجارةللعروض التي تقد   اوفقً  ااألكثر جودة واألقل سعرً 
ت كبيرة الحجم تتناسب مع طريقة عمل ، ويصل الورق إلى مؤسسة األيام على شكل روال  الورق 

 الطباعة الخاصة بمؤسسة األيام.  ماكينات

لقلة الخشونة فيه، ويتميز بقلة الصفرة، كما  اوتختار الصحيفة هذا النوع من الورق، نظرً 
نوع من الورق من أفضل أنواع ورق هذا ال ، ويعد  للصحيفة أسعاره لمالءمة نتيجة األنسب يعد أنه

، حتى أنه في بعض األحيان تقوم األيام بتوريده الفلسطيني ةالجرائد الذي تستخدمه الصحف 
 .(1)لصالح صحيفة الحياة الجديدة 

                                                           

 05مدير دائرة المطبوعات في صحيفة األيام الفلسطيني ة، نعمان إشتيوي )اتصال شخصي:  -( محمد ذوقان1)
 م(.2018مارس 
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% من خبراء اإلعالم، يرون أن 47.6أن  (2017)عفانة دراسة  بي نتوفي هذا السياق 
اليومية، بينما جاء ورق الجرائد  الفلسطيني ةالورق األبيض يعمل على زيادة انقرائية الصحف 

 .(1)% 8.6الورق األملس بنسبة  ا%، وأخيرً 43.8الخشن بنسبة 

نت أنه وبالرغم من أن ورق الصحف يتسم بالخشونة، فقد تمك  والجدير بالذكر هنا 
نتاج ورق من هذا النوع، أكثر نعومة بعض الشيء، باعتبار ورق الورق العالمية من إ مصانع

 .(2)دة واضحة بشكل نسبي الصحف من أرخص أنواع الورق، وللحصول على طباعة جي  

ن الصحف بي نت أحيث  ،م(2017)جندي واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
يناير، استخدمت ورق الجرائد  25اليوم( وخالل فترة أزمة المصرية )األهرام، والوفد، والمصري 
ألسعاره التي  اوتستخدمه أغلب الصحف المصرية نظرً  ،في الطباعة، وهو ورق مائل للصفرة

 .(3)تتناسب مع ميزانيات الصحف 

 صحيفة النهار: .2

 جرام، وهو ورق ذو 48" وزن  News Print استخدمت صحيفة النهار "ورق الجرائد
لون رمادي ضارب للصفرة، وال يوجد في لبنان مصانع لورق الجرائد شأنها شأن معظم الدول 

، ومن خالل المالحظة (4)وكندا  وأوروبا تستورد ما تحتاجه من الورق من فلندا العربية، حيث
وأنه يميل إلى يتميز بنعومة سطحه،  "النهار"أن ورق الجرائد الذي تستخدمه  تبي نالشخصية 

 نه رمادي وضارب إلى الصفرة.ض بالرغم من أالبيا

نها األلياف وضآلتها على ويشير مصطلح نعومة الورق إلى قلة الحبيبات التي تكو  
سطح الورق، حيث يشير مصطلح الخشونة إلى كثرة الحبيبات وضخامتها النسبية مما يعطي 

 . (5) اخشنً  اسطح الورق ملمسً 

ض لالصفرار بمرور الزمن ورغم بياضه، قد يتعر  أن هذا الورق إلى جدر اإلشارة هنا وت
عليه، أو بتعريضه للشمس مدة طويلة، وهو من عيوب ورق الجرائد بصفة عامة، اال أن طبع 

                                                           

ني ة اليومية من وجهة نظر خبراء ( عفانة، عالقة عناصر التصميم األساس بانقرائية الصحف الفلسطي1)
 (.204اإلعالم.. دراسة ميدانية )ص

 (.57( صالح، إخراج الصحف السعودية )ص2)
 (150( جندي، المحددات اإلخراجية للصفحة األولى في أوقات األزمات )ص 3)
 (.2018مارس  8مخرج بصحيفة النهار، نعمان إشتيوي )اتصال شخصي:  -( علي كمال الدين4)
 (.147إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص ( 5)
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إلى التقليل من درجة اصفراراه. واألهم  ا، سيؤدي تلقائيً االصحيفة على ورق عالي البياض نسبيً 
يعطيها أفضلية للقارئ، كما أن نعومته هنا هو نعومة الورق ألن الملمس الناعم للصحيفة 

 تحافظ إلى حد كبير على جودة طبع الحروف والصور ووضوحها عليه.

ن الصحف ، حيث بي نت أم(1987)صالح واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
السعودية )البالد، والرياض، والمدينة(، استخدمت ورق الجرائد في الطباعة، ويتميز بنعومة 

نه رمادي وضارب إلى الصفرة، ولكنها اختلفت مع وأنه يميل إلى البياض بالرغم من أ، سطحه
بألوان غير  املونً  احيث استخدمت ورقً  ،لون الورق الذي تستخدمه صحيفة "الشرق األوسط"

واألخيرة والثانية  أربع صفحات منها، وهي األولى ةعاأخضر لطب ااألبيض، حيث تستخدم ورقً 
 .  (1)وقبل األخيرة

 الدراسة: صحيفتي  أوجه التفاق والختالف بين  .3

الدراسة على صعيد النطاق الجغرافي والمجتمعي  صحيفتي  رغم االختالفات بين 
 ن، سواءصحيفتي  شبه كامل يكاد أن يسود بين ورق كل من ال تماثاًل  والسياسي واالقتصادي، فإن  

ن صحيفتي  ظهر أن خصائص ورق المن حيث وزن الورق، أو درجة نعومته وبياضه، لذلك فقد 
 ية:أسباب هذا التشابه لألسباب اآلت األيام والنهار متشابهة، ويرجع الباحث

ن: حيث تسعى هذه الصحف إلى تقليل حجم صحيفتي  ا التاإلمكانيات المادية لكل -أ
المصاريف في ظل األزمات االقتصادية التي تعيشها صحف البلدين، ومن المعروف 

 الورق هو األوفر على اإلطالق من بين أنواع الورق األخرى.أن هذا النوع من 
نهما تعتمدان على طباعة صحيفتان، حيث إطريقة وماكينات الطباعة التي تستخدمها ال -ب

األوفست، وهي تتسم بقدرتها على إبراز دقة األشكال الطباعية ووضوحها، وهي األنسب 
 في الطباعة على ورق الجرائد خفيف الوزن.

حاصل في طرق صناعة ومعالجة الورق في العديد من بلدان العالم جعلت التطور ال -ج
هذه التحسينات والمواصفات متوفرة عند أغلب مصنعي الورق، وربما مصدر ورق 

 ن واحد.صحيفتي  ال

                                                           

 (.58، 57( صالح، إخراج الصحف السعودية )ص 1)
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 : قطع الصحيفة وعدد العمدة:ثانًيا

ر قطع "حجم" الصحيفة وعدد أعمدتها عن "شكل الصحيفة"، ولعله واحد من أهم يعب  
دارة الصحيفة العليا اتخاذها، عند البدء في التخطيط إلصدار  الم خرجالقرارات التي على  وا 

ن اختيار القطع المناسب ة األهمية لشخصيتها، ويرى البعض أوهو من المعالم بالغ ،الصحيفة
، شخصية الصحيفة، وسياستها، وهدفها من الصدور، أهم هاللصحيفة يتوقف على عدة عوامل 

اًفا إليها المساحة غير هورها، والقطع هو مساحة الصفحة المطبوعة، مضوطبيعة جم
 ي:صحيفتي  الدراسة على النحو اآلت، ولقد جاءت قطوع (1)المطبوعة

 صحيفة اليام: .1

سم للطول،  58استخدمت صحيفة األيام "القطع العادي" "االستاندرد" وتبلغ أبعاده 
في سوق الصحف العربية، وعلى الرغم من  مسيطًراض، وهو القطع الذي ال زال سم للعر 38و

في  ابسيطً  اتصدر بالقطع العادي، إال أن هناك اختالفً  الفلسطيني ةأن أغلب الصحف اليومية 
نما يسم للعرض، ب 40سم للطول، و 57أبعاد كل منها، حيث تبلغ أبعاد حجم صحيفة "القدس" 

سم للعرض، فيما تصدر صحيفة  37ل، وسم للطو  59.5تبلغ أبعاد صحيفة "الحياة الجديدة" 
 "فلسطين" بالقطع النصفي "التابلويد". 

د القارئ الفلسطيني على متابعة الصحف لتعو   اوتتبنى صحيفة األيام القطع العادي، نظرً 
كانت تصدر  االتي صدرت سابقً  الفلسطيني ةن أغلب الصحف الفلسطيني ة بهذا الحجم، حيث إ
القدس التي كانت وما زالت تصدر بهذا الحجم، كما أن الصفحة بهذا القطع، ومنها صحيفة 

الواحدة منه يمكن أن تستوعب أكبر عدد من األخبار والموضوعات والصور بمساحات كبيرة، 
غب أصحابها بنشرها بأحجام إضافة إلى استغالل مساحات واسعة لنشر اإلعالنات التي ير 

فظة التي تتميز قطع هو امتداد للصحافة المحان هذا الكبيرة، ويرى القائمون على الصحيفة أ
 .(2)بالوقار والرزانة

% من خبراء اإلعالم 75.2أن  (2017)عفانة نتائج دراسة  بي نتوفي السياق ذاته، 
يرون أن أكثر عناصر التصميم األساس التي تدفع القارئ الختيار صحيفة دون غيرها هو حجم 

% يرون أن سمات القطع العادي "االستاندرد" 74.3أن  االصحيفة، كما كشفت الدراسة أيًض 
                                                           

 (.148( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص 1)
األيام للطباعة والنشر، نعمان إشتيوي )اتصال شخصي:  بمؤسسة والفرز التصميم دائرة مدير -( وائل العزي 2)

 م(.2018مارس  8
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اليومية مثل العناوين الضخمة والصور الكبيرة تزيد  الفلسطيني ةالتي لها عالقة بانقرائية الصحف 
 .(1)من جاذبية القارئ 

ويجدر اإلشارة هنا، وبالرغم من شهرة هذا القطع إال أن هناك بعض الصحف اتجهت 
ي ما في دول الخليج العربية، حيث قامت بعض الصحف بتقليل عرض إلى تصغير قطعها، وال س

سم تقريًبا، مع اإلبقاء على الطول كما هو، فظهر قطع هذه الصحف المعدل أقرب  4صفحاتها 
إلى قطع الصحف األمريكية شديدة االستطالة، ومن أمثلة ذلك صحيفتا االتحاد والخليج 

 .(2)اإلماراتيتان، وعكاظ والرياض السعوديتان

ويرتبط بقطع الصحيفة أو حجمها إن صح التعبير عدد األعمدة التي تنقسم إليها، حيث 
لة يبلغ في أغلب الصحف العادية "االستاندرد" ثمانية أعمدة، تم تحديدها بهذا الشكل وفًقا لحا

د، ومقاييس الطباعة الثابتة وحجم وقياس الورق، وكذلك نظام نشر الوحدات  القياس الموح 
، وفًقا التحريرية واإلعالنية التي أصبح متعارًفا عليها، ويرتبط عدد األعمدة بالزيادة أو النقصان

لقطع الصحيفة نفسها، فكلما قل  عرض الصفحة قل  عدد األعمدة، والعكس صحيح، كما يؤثر 
 كل عدد األعمدة في اتساع كل منها تأثيًرا عكسي ا، أي أنه كلما زاد عدد األعمدة، قل اتساع

 منها، والعكس صحيح.
مت صحيفة "األيام" صفحتها األولى، منذ نشأتها إلى ثمانية أعمدة، وما زال هذا  وقد قس 
اإلجراء مستمًرا حتى يومنا هذا، وتتبنى الصحيفة هذا اإلجراء لقناعتها بأنه األفضل نظًرا للمرونة 

نشر الموضوعات على التي يتيحها في توضيب عدد كبير من األخبار على الصفحة، وكذلك 
اتساعات مختلفة حسب الحاجة وحسب حجم المادة نفسها، كما أنه يعطي مرونة في نشر الوحدات 
اإلعالنية، وتعددها على الصفحة األولى، ال سيما وأن مساحة اإلعالنات تحسب في الصحيفة 

عادي يساهم بنظام اإلنش/عمود، كما ترى الصحيفة أن وجود ثمانية أعمدة على صفحة بالقطع ال
في تحقيق الوضوح واالنقرائية، ذلك ألن حروف المتن الصغيرة ال تقرأ بشكل مريح إال مع اتساعات 
محددة، وعالوة على ما سبق فإن القارئ الفلسطيني اعتاد على متابعة الصحف التي قسمت أغلبها 

 .(3)الصفحة ذات القطع العادي إلى ثمانية أعمدة 

                                                           

( عفانة، عالقة عناصر التصميم األساس بانقرائية الصحف الفلسطيني ة اليومية من وجهة نظر خبراء 1)
 (.204اإلعالم.. دراسة ميدانية )ص

 (.149( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص 2)
، نعمان إشتيوي )اتصال شخصي: األيام للطباعة والنشر بمؤسسة والفرز التصميم دائرة مدير -( وائل العزي 3)

 م(.2018مارس  8
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% من خبراء اإلعالم يرون أن 58.1أن  (2017)عفانة سة درا بي نتوفي هذا السياق 
الثمانية أعمدة، في  الفلسطيني ة اليومية ذات القطع العادي ذيالقطع األكثر انقرائية في الصحف 

 .(1)أعمدة ة% قطع السبع11.4، بينما يرى ةأعمد ة% يرون قطع الست30.5حين 

ن الصحف م( حيث بي نت أ2000 )نجاداتواتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
 .(2)األردنية اليومية تصدر جميعها بالقطع العادي

 صحيفة النهار: .2

 38سم للطول، و 58استخدمت صحيفة النهار "القطع العادي" "االستاندرد" وتبلغ أبعاده 
ألنها مسألة تتعلق بعراقة الصحيفة وميراثها  اسم للعرض، وتتبنى الصحيفة هذا اإلجراء نظرً 

دوا تعرضوا وتعو   القر اءن لية التي تصافح بصر القارئ، حيث إالتاريخي، ألنه أول العناصر الشك
تغي ر حجمها، بل دونه، فال يجوز للصحيفة أن بهذا الحجم، ولن يتعرفوا عليها  على الصحيفة

يفة. بالصح اجم الذي اعتادوا عليه، ليزدادوا ارتباطً ن تقدم إليهم صحيفتهم المفضلة بالحعليها أ
ها من الطبقة المثقفة، وهذه الفئة تفضل الحجم العادي "االستاندرد" وترى الصحيفة أن غالبية قرائ

 .(3)الذي يميز الصحيفة بأنها صحيفة محافظة، وليست شعبية أو حزبية قد ال تروق لهم 
، ال شك أن أصالتها اعامً  85لتي تصدر منذ وعالوة على ما سبق فإن صحيفة النهار ا

ور بهذا ، وال ننسى أن الصداوهيبة ووقارً  اوعراقتها، يدعوانها إلى اختيار الشكل الذي يعطيها احترامً 
 خراجية.ا ال يتجزأ من شخصيتها اإلالشكل لسنوات طويلة، يجعلها تتمسك به، ألنه بات جزءً 

ومن ناحية أخرى نأتي إلى عدد األعمدة كجزء ال يتجزأ من شكل الصحيفة، حيث قسمت 
صحيفة "النهار" صفحتها إلى ثمانية أعمدة، ويرجع تبني هذا اإلجراء في محاولة من الصحيفة إلى 

أن هذا العدد  وهذا يعنياالستمرار على نهجها القديم الذي بدأت به واعتادت وعودت القارئ عليه، 
عمله في توزيع الوحدات الطويلة والقصيرة باالتساع الذي  الم خرجاألعمدة يسهل على من 

توضيب الوحدات بشكل أفقي ورأسي ليتناسب مع الشكل الذي يرتأيه في ، كما يساعده (4)يناسبها

                                                           

( عفانة، عالقة عناصر التصميم األساس بانقرائية الصحف الفلسطيني ة اليومية من وجهة نظر خبراء 1)
 (.204اإلعالم.. دراسة ميدانية )ص

لتسعينيات ( نجادات، العوامل المؤثرة في تحديد االتجاهات اإلخراجية في الصحف األردنية اليومية خالل ا2)
 (.422)ص 

 (.2018مارس  8مخرج بصحيفة النهار، نعمان إشتيوي )اتصال شخصي:  -( علي كمال الدين3)
 ( نفس المرجع السابق.4)
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ووضع كل الوحدات على الصفحة األولى دون تداخلها  القراءةلجذب انتباه القارئ، وتسهيل عملية 
 ها البعض.مع بعض

ن الصحف م(، حيث بي نت أ2017)جندي واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
يناير، استخدمت جميعها القطع  25المصرية )األهرام، والوفد، والمصري اليوم( خالل أزمة 

 .(1)عند الصحف المصرية اليومية  اوتوظيفً  االعادي "االستاندرد" وهو الحجم األكثر شيوعً 

 الدراسة: صحيفتي  أوجه التفاق والختالف بين  .3
ة من رغب ااتفقت صحيفتا الدراسة في استخدام القطع العادي "االستاندرد"، وكان ذلك نبعً 

 ن هذا الحجم يمثلاللذين يعكسهما هذا الشكل، كما أ ن في التمسك بالهيبة والوقار،صحيفتي  ال
 احفورً م ه، في حين يمثل شكاًل تغي ر ن التخلي عنه أو بالنسبة لصحيفة النهار ال يمك اتاريخي   اإرثً 

لصحف ا، خاصة أن معظم ابالنسبة لصحيفة األيام وال يمكن التخلي عنه أيًض  القر اءفي ذهن 
 المنافسة في البلدين تصدر بهذا الحجم.

ومن ناحية أخرى فقد اتفقت صحيفتا الدراسة في تبني تقسيمة الثمانية أعمدة، رغم 
كثر التي توجه إلى هذا التقسيم، في مقابل التصميم القائم على ستة أعمدة،  وهو األاالنتقادات 

 بين صحف العالم في الوقت الحالي. اانتشارً 

 رأس الصفحة:أساليب إخراج مكونات ثالًثا: 

بعرض الصفحة،  ما يمتد   ارأس الصفحة من أهم مكونات الصفحة األولى، وغالبً  يعد  
في الصحيفة كلها، وهو من أكثر  االجزء الوحيد األكثر ثباتً  ويعد   أعلى مكان فيها، ويحتل  

األجزاء التي تميز الصحيفة عن غيرها. وقد بلغت مساحة رأس الصفحة في صحيفة "األيام" 
% من مساحة الصفحة 9.83سم للطول، حيث جاءت نسبته  6.18سم للعرض، و 35.08

سم للعرض،  35.66حيفة "النهار" اإلجمالية، في حين بلغت مساحة رأس الصفحة في ص
% من مساحة الصفحة اإلجمالية، وبذلك يكون رأس 13.82سم للطول، وبلغت نسبته  8.55و

 الصفحة في صحيفة النهار شغل مساحة أكبر مما شغله في صحيفة األيام.
نة لرأس الصفحة وهي: الالفتة، الدراسة على األجزاء المكو   صحيفتاوقد حافظت 

عنق، مع أن االتجاه الوظيفي المعاصر في اإلخراج الصحفي يحبذ االستغناء عن واألذنان، وال

                                                           

 (.151، 150( جندي، المحددات اإلخراجية للصفحة األولى في أوقات األزمات )ص 1)
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، ولعل هذا (1) اوموقعً  اواتساعً  اأحد األذنين أو كليهما، وعدم المبالغة في مساحة العنق ارتفاعً 
االتجاه، الذي تتبناه الصحيفتان يتماشى مع اتجاههما نحو احتالل الرأس اتساع الصفحة األولى 

 .(2) شكل(، و 1) شكل (2انظر الملحق رقم )كله، 
وعلى أية حال، سنقوم هنا بتحليل الجزاء المكونة لرأس الصفحة ووصف بنائها 

 ي:صحيفتي ن على النحو اآلتاإلخراجي في ال

 الالفتة: .1

الالفتة هي اسم الصحيفة، في شكله اإلخراجي النهائي، كما يظهر على الصفحة 
غييرها ي وقت واحد، أي ال يمكن تف اًل ومهم   اسً مقد   اشيئً  الصحفي ةمن الناحية تعد  األولى، وهي 

للسبب نفسه، وتحتل أبرز مكان من رأس الصفحة  اقة للغاية، ومهملة أيًض ال في حدود ضي  إ
األولى، وتضم اسم الصحيفة وما يتصل به من شارة أو شعار أو تعريف، وقد جاء الشكل 

 ي:صحيفتي  الدراسة على النحو اآلتاإلخراجي لالفتة في 

 صحيفة اليام: .1.1

ن اسم ، بحيث تكو  اوجرافيكي   اوبناًء تيبوغرافي   الفظي   ااستخدمت صحيفة "األيام" تركيبً 
الصحيفة من لفظ واحد وهو "األيام" واألصل في االسم "يوم" حيث سبقه )ألــ( التعريف كما هو 
الحال في بعض الصحف العربية، وقد أخذت الصحيفة هذا االسم كداللة للزمن الذي تتابعه 

. أما (2)بها وترصد كل ما يحدث خالله، واليوم في اللغة: زمن مقداره من طلوع الشمس إلى مغر 
فت منها التسمية التي اختارتها الصحيفة كلمة تأل  ناء التيبوغرافي فضمت الالفتة من حيث الب

لنفسها، وقد رسمت هذه الكلمة بطريقة خاصة، وبخط مستقى من روح الخط الكوفي، ألنه خط 
ء لتحقيق يوحي باألصالة والعراقة العربيتين، كما استخدم معها اللون األسود على أرضية بيضا

التباين والوضوح المطلوب على سطح الورق، وبذلك أصبحت الكلمة عالمة الصحيفة المميزة، 
 .(3) شكل (2انظر الملحق رقم )

ومن ناحية أخرى جاء حجم الالفتة والمساحة التي تحتلها على هذا النحو: االتساع 
% من مساحة رأس 32 سم طول، وهي بذلك تحتل ما نسبته 4.34سم، و 14.06)العرض( 

ن بالوظيفة الفنية الذي يؤديها. ويرى بعض إذا ما قور  هذا الحجم مقبواًل  الصفحة، ويعد  
                                                           

 (.108-99المؤثرة فيه وعناصره )ص( نجادات، اإلخراج الصحفي: اتجاهاته ومبادئه والعوامل 1)
األيام للطباعة والنشر، نعمان إشتيوي )اتصال شخصي:  بمؤسسة والفرز التصميم دائرة مدير -( وائل العزي 2)

 م(.2018مارس  8
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وازدادت بالتالي  ،التيبوغرافيين أنه قد يزداد حجم الالفتة كلما اشتدت المنافسة بين الصحف
. ويجدر اإلشارة هنا (1)لألنظار ارغبة الناشرين في جعل هذه العالمة المميزة للصحيفة أكثر لفتً 

ف على عدد الكلمات المستخدمة في اسم الصحيفة، فاالسم إلى أن حجم واتساع الالفتة يتوق  
أن االسم يتكون من كلمة  اتساعه وحجم حروفه أصغر، فيما لوالذي يتكون من كلمتين يكون 

 لتكبير حجم الحروف المستخدمة. اوبالتالي يكون المجال متاحً  فإن االتساع يقل   ةواحد

ة في منتصف أعلى الصفحة بين باإلضافة إلى ما سبق، فقد وضعت الصحيفة الالفت
، وأن الكثير التقليدي ةمن المظاهر  األذنين، ويرى الباحث أن استخدام الالفتة في هذا الموقع يعد  

( 2، انظر الملحق رقم )من الصحف استغنت أو تحاول االستغناء عن إحدى األذنين أو كليهما
 .(1) شكل

 ( فقد استخدمته صحيفة "األيامLogoأما بالنسبة للشعار المرسوم أو ما يسمى بـ )لوجو 
 وله -بعضها تتقاطع مع أضالعه- نجمي ع، وهي عبارة عن مضل  النجمة الثمانيةعلى شكل 

رؤوس، وقد تم تعبئتها باللون األخضر مع ترك مساحة بيضاء بين تعبئة النجمة  ثمانية
طارها، إضافة إلى استخدام ظل باللون األخضر على النصف األيسر من النجمة ذاتها.   وا 

في أنها لرؤوس الثمانية وترمز النجمة الثمانية إلى داللتين، تتمثل الداللة األولى ل
، وهذا يعني أن هذه الرؤوس تعبر عن الشمول ،الجغرافية مؤشرات إلى جميع جهات الكون 

 التي الزهرة نجمة هي النجمة هذه بأن الرافدين وادي والثانية إشارة لما كان يعتقده أهل حضارة
الغروب، وفي ذلك  عند السماء في تظهر نجمة أول وهي الفجر، يبزغ حيث السماء في يرونها

"اليوم" التي تشير إلى "زمن مقداره من طلوع الشمس إلى داللة وترادف للمعنى اللغوي لكلمة 
 .(3) شكل (2انظر الملحق رقم ) ،(2)مغربها"

ن، أن الشعار المرسوم يجب أن يختار بعناية، وأن يكون ذا مدلول، ويرى التيبوغرافيو 
 اوفي ذلك كانت بعض الصحف قد درجت إلى تزيين ال فتتها ببعض الرسوم التي اتخذتها شعارً 

منها األخبار كسفينة مقلعة، أو  تمثل المصادر التي ت ستقىه الرسوم لها، وكانت بعض هذ
 . (3)عاطفة وطنية كرسم أحد المعالم التي يتميز بها الوطن

                                                           

 (.101( نجادات، اإلخراج الصحفي، اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه )ص1)
األيام للطباعة والنشر، نعمان إشتيوي )اتصال شخصي:  بمؤسسة فرزوال التصميم دائرة مدير -( وائل العزي 2)

 م(.2018مارس  8
خراجها )ص3)  (.129( الصاوي، طباعة الصحف وا 
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ما هو الحال لكل الصحف ك اجدر اإلشارة هنا إلى أن الشعار المرسوم ليس ملزمً وت
ل هذا ن بعض الصحف تخلو من وجود الشعار المرسوم، ولكنه يستحيبالنسبة لالسم، حيث إ

 اإلجراء مع اسم الصحيفة.

إضافة إلى ما سبق فقد خلت الفتة صحيفة "األيام" من الشعار المكتوب بشكل كامل 
 طوال فترة الدراسة، وهو عبارة عن جملة قصيرة، قد تكون آية قرآنية أو حكمة أو بيت شعر، أو

صحيفة، وتتخذها توجهات وشخصية ال، حيث تمثل هذه الجملة مدلوالت على اشعبيً  حتى مثاًل 
 لها والترويج عن نفسها. اشعارً 

ن الصحف ، حيث بي نت أم(2000)نجادات واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
لصفحة بين األردنية اليومية اتفقت جميعها في تعاملها مع الالفتة، بوضعها في منتصف رأس ا

 .(1) نفسها ن تقعان على يمين ويسار الالفتةما يسمى باألذنين اللتي

 صحيفة النهار: .1.2

، بحيث يكون اسم اوجرافيكيً  اوبناًء تيبوغرافيً  الفظيً  ااستخدمت صحيفة "النهار" تركيبً 
ه )ألــ( التعريف كما هو تر في االسم "نهر" حيث سبقة من لفظ واحد وهو "النهار"، والجذالصحيف

العربية "ضياء ما بين طلوع الحال في بعض الصحف العربية، ويعني هذا االسم في اللغة 
، وقد أخذت الصحيفة هذا االسم كداللة لبدء نهار يوم جديد، أما (2)الفجر إلى غروب الشمس
كلمة تألفت منها التسمية التي اختارتها الصحيفة ، فضمت الالفتة من حيث البناء التيبوغرافي

وهو خط  الرقعة، صة، وبخط مستقى من روح خطلنفسها، وقد رسمت هذه الكلمة بطريقة خا
م بسهولة قراءته وسرعة كتابته وبعده عن التعقيدعربي  ، ألنه خط يوحي بالقوة والجمال من يتس 

، وظهر االسم باللون األسود على سطح الورق (3)جهة، والحيوية واالنطالق من جهة أخرى 
انظر تعبيرية عكست الشخصية المتميزة للصحيفة،  األبيض، وبذلك عبر االسم عن معانٍ 

 .(4) شكل (2الملحق رقم )

جاء حجم الالفتة والمساحة التي تحتلها على هذا النحو: االتساع  ،ومن ناحية أخرى 
% من مساحة 61.4سم، وهي بذلك تحتل ما نسبته  7.35سم، واالرتفاع  23.00)العرض( 

                                                           

( نجادات، العوامل المؤثرة في تحديد االتجاهات اإلخراجية في الصحف األردنية اليومية خالل التسعينيات 1)
 (126)ص 

 )موقع إلكتروني(.( الحميري، شمس العلوم "النهار" 2)
 (.2018مارس  8مخرج بصحيفة النهار، نعمان إشتيوي )اتصال شخصي:  -( علي كمال الدين3)
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في يد  ااختياري   االحجم الذي تشغله الالفتة ليس أمرً  ووفي الحقيقة فإن االتساع أ ،رأس الصفحة
، يتحكم فيه كيفما شاء، ولكن نوعية الحرف وشكله هو الذي يحدد اتساع الالفتة، ومن الم خرج

لخط الرقعة المستخدم، رغم أن البعض يرى أنه  اهنا نجد اتساع الفتة النهار زاد بشكل كبير نظرً 
على مقطع واحد كانت المساحة المستخدمة من رأس  اومقتصرً  اكلما كان االسم مختصرً 

الصفحة صغيرة عكس األسماء الطويلة أو المركبة من أكثر من مقطع، باإلضافة إلى ما سبق، 
فقد وضعت الصحيفة الالفتة في منتصف أعلى الصفحة بين األذنين، وهي بذلك تشابهت مع 

 العديد من الصحف العربية التي تعتمد هذا اإلجراء.

( فقد استخدمته صحيفة Logoما بالنسبة للشعار المرسوم أو ما يسمى بـ )لوجو أ
"النهار" على شكل لـ"رأس الديك"، لحظة الصياح، وذلك باللون األزرق، وفي هذا الشكل داللة 
على طلوع الفجر وبدء نهار جديد، وبذلك يكون هناك ترابط وترادف قوي بين االسم والشعار 

إلى أن الصحيفة ستكون جاهزة لرفقة القارئ منذ استيقاظه عند  ايران معً اللذين يش ،المرسوم
. وفي سياق (4) شكل (2انظر الملحق رقم )الفجر وشروق الشمس حتى مغيبها آخر النهار، 

 آخر، فقد خلت الفتة صحيفة "النهار" من الشعار المكتوب بشكل كامل طوال فترة الدراسة.

ن الصحف بي نت أحيث  ،م(2000)نجادات واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
جميعها في احتواء الفتاتها على شعارات مرسومة، حيث يمثل شعار األردنية اليومية اتفقت 

بين معلمين: األول ديني ويمثل قبة الصخرة المشرفة، والثاني تاريخي ويمثل  ا"الدستور" تزاوجً 
لخارطة  افقد احتوت على شعار يمثل رسمً  ،مدينة البتراء األثرية، أما الفتة صحيفة "الرأي"

ه الصحيفة القومي، في حيث تتخذ صحيفة "األسواق" من لة على توج  الوطن العربي، وذلك للدال
 .(1) ه الصحيفة االقتصاديللتدليل على توج   اشعاع الشمس واألسهم والبناء شعارً 

 الدراسة: صحيفتي  أوجه التفاق والختالف بين  .1.3

اختلفت صحيفتا الدراسة في المساحة التي شغلتها الالفتة في رأس الصفحة األولى، 
% من مساحة رأس الصفحة، في حين 32حيث بلغت نسبة حجم الالفتة في صحيفة األيام 
% من مساحة رأس الصفحة، وبذلك 61.4جاءت نسبة مساحة الالفتة في صحيفة "النهار" 

النهار أكبر منها في صحيفة األيام، وهو ما حسب  يكون حجم واتساع الالفتة في صحيفة

                                                           

( نجادات، العوامل المؤثرة في تحديد االتجاهات اإلخراجية في الصحف األردنية اليومية خالل التسعينيات 1)
 (130)ص 
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وبدت مريحة لعين  ،على رأس الصفحة ابروزً و  احيث ظهرت الفتتها أكثر ظهورً  ،لصحيفة النهار
 القارئ بسبب المساحات البيضاء التي أحاطت بها.

ر، حيث استخدمت واتفقت صحيفتا الدراسة في استخدام كل منهما للشعار المصو  
"األيام" النجمة الثمانية، فيما استخدمت صحيفة "النهار" شكل رأس الديك الذي يصيح، صحيفة 

ن صحيفتي  كما اتفقت كل منهما في عدم استخدام الشعار المكتوب، حيث غاب ظهوره عن ال
طوال فترة الدراسة، وكذلك اتفقتا في عدم استخدام األلوان مع اسم الصحيفة، ولكنهما استخدمتاه 

الملون، حيث وظفت "األيام" اللون األخضر، فيما وظفت النهار اللون "األزرق"، مع الشعار 
 .(4) شكل(، وانظر 3) شكل (2انظر الملحق رقم )

 الذنان: .2
، ويشيع اأو يسارً  ان على جانبي الالفتة يمينً وجودين المتمثل األذنان ذلك اإلطاري

ى جانبي الالفتة كبيرة عل ااستخدامهما في الصحف ذات األسماء قصيرة االتساع التي تترك فراغً 
دون آذان ال سيما ن الصحف تترك رأس صفحتها األولى م اولذلك فإن كثيرً  ملئه،ويحتاج إلى 

، وقد جاء (1) واحدة في غالب األحيان ازها، فتستخدم أذنً لضيق حي   االصحف النصفية نظرً 
 ي:راسة على النحو اآلتالد صحيفتي  ن في الشكل اإلخراجي لألذني

 صحيفة اليام: .2.1

 ،اويسارً  االصفحة األولى يمينً  طرفي أعلى على "األيام"في صحيفة  األذنان ظهرت
 الالفتة بين المسافة لبعد ونظًرا تقريًبا، الصفحة أعمدة من عمودين اتساع أذن كل وتشغل
ذن والالفتة، حيث أعطى هذا األمر ا كل أسم تقريبً 2فقد تركت مساحة بيضاء بلغت  واألذنين

الصحيفة باعية في هذه المنطقة، وقد استخدمت لتخفيف حدة العناصر الط   افضاًء وظيفي  
إلى ن في غالب األحيان لنشر مواد تحريرية، ال سيما نشر آخر األخبار التي وردت األذني

ن في نشر بعض األخبار كما استغلت األذني، خر ساعة"الصحيفة ووضعتها تحت تبويب "آ
، إضافة إلى ذلك فقد استخدمت (1) شكل (2انظر الملحق رقم ) القصيرة ذات االهتمام الكبير،

 . الصحيفة في بعض األحيان األذن في نشر وحدات إعالنية

ن االستخدام اإلعالني ألحد األذنين، أو كليهما، هو من اإلجراءات وفي هذا السياق فإ
اإلخراج الصحفي، بدعوى أنه يسيء إلى المحتوى براء التي تلقى معارضة شديدة من أبرز خ

                                                           

خراجها )ص1)  (.134( الصاوي، طباعة الصحف وا 
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خراجية، فالتقليد العام أن األخبار المهمة توضع في ري للصفحة األولى، من الناحية اإلخبااإل
 ابرازها نسبي  في األذنين، كان معنى ذلك زيادة إقمة هذه الصفحة، فإذا ما وضعت اإلعالنات 

ن هذا الرأي ال ويرى الباحث أ .(1)ابالصفحة األولى، حتى لو لم يكن عريًض  الرئيسعن العنوان 
نها لم ، حيث إما تستخدم اإلعالنات في األذن ايؤخذ به على صحيفة األيام، ألنها نادرً 
 تستخدمه إال مرتين فقط خالل فترة الدراسة.

مع أن  وقد أحاطت الصحيفة أذنيها، بإطار رمادي غير سميك، وهو إجراء محمود،
بعض االتجاهات الحديثة في اإلخراج ترى تحرير األذنين من اإلغالق الذي تفرضه استخدام 
 اإلطارات، واالكتفاء بالبياض المحيط بالالفتة من الجهتين، مع بياض لهوامش اليمنى واليسرى 

 .والعلوية، إلحاطة االذنين بفاصل كافٍ 

 ن الصحفبي نت أحيث  ،م(2000ات )نجادواتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
قصيرة ذات  اأخبارً  ان على يمين الالفتة ويسارها، وتتضمن أحيانً األردنية اليومية تستخدم األذني

، وتارة أخرى تحتوي على مواد إعالنية، وفي أحيان أخرى تستخدم األذن اليمنى عي نةطبيعة م
 .(2) بمادة تحريرية واليسرى بمادة إعالنية أو العكس

 صحيفة النهار: .2.2
 ،اويسارً  االصفحة األولى يمينً  طرفي أعلى على في صحيفة "النهار" األذنان ظهرت

 الالفتة بين المسافة لبعد ونظًرا تقريًبا، الصفحة أعمدة من عمود واحد اتساع أذن كل وتشغل
ذن والالفتة، في محاولة من ا بين كل أسم تقريبً 2فقد تركت مساحة بيضاء بلغت  واألذنين
ا طوال ثابتً  األذن اليسرى شكاًل  الصحيفةن، وقد استخدمت ألذنيلتحقيق اإلبراز لالفتة وا الم خرج

اذ "جبران لمؤسس صحيفة "النهار" األست ةلنشر صورة شخصية مفرغة وغير ملون فترة الدراسة،
 :وهي ،الشهيرة التي تدعو إلى الوحدة السياسية والطائفية تويني"، باإلضافة إلى أحد مقوالته

دين إلى أبد اآلبدين دفاعً ي"نقسم باهلل العظيم مسلمين ومسيحي عن لبنان  ان أن نبقى موح 
س كما استغلت األذن اليمنى في أحيان قليلة  كفهر ، (2) شكل( 2انظر الملحق )العظيم"، 

 شكل (2انظر الملحق رقم )مة في الصفحات الداخلية، لإلشارة إلى بعض الموضوعات المه
، فيما استخدمت الصحيفة األذن اليمنى في معظم األوقات لنشر ما يمكن تسميته "شعارها (6)

                                                           

 (.89خراج الصحف العربية الصادرة باللغة اإلنجليزية )ص( صالح، إ1)
( نجادات، العوامل المؤثرة في تحديد االتجاهات اإلخراجية في الصحف األردنية اليومية خالل التسعينيات 2)

 (.133)ص 
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ن المكتوب"، حيث قامت بتوظيف هذه اإلذن في نشر جملة  من مقطعين فقط، وهي "حرر  تتكو 
 اباإلضافة إلى نشر رسم باللون األزرق إلى شكل "الديك" الذي اتخذته الصحيفة شعارً  ،فكرك"
على األذن  ظهرته كاماًل أ في الالفتة في حين -الرأس فقط–لها، حيث استخدمت  ارً مصو  
ن، ساعدت ع من اللون األحمر لألذنيكما استخدمت الصحيفة أرضية شبكية قليلة التشب  ، اليمنى

ن ظهرتا على الصفحة األولى في ويجدر اإلشارة هنا إلى أن األذني، بشكل الفتعلى إبرازهما 
 ان االتساع كان عمودً أل اصحيفة "النهار" بالشكل المستطيل الرأسي وليس األفقي، وذلك نظرً 

حيث بلغ  ،وفي المقابل زاد ارتفاع األذن ،سم 4.5حيث بلغ اتساع عرض العمود  ،فقط اواحدً 
 .(2) شكل (2حق رقم )انظر الملسم،  7.7

ويرى الباحث أن استخدام صحيفة "النهار" للمحتوى الموجز مع توظيف الصور والرسوم 
ا من اإلبراز على رأس الصفحة ولم يؤثر قطعً  اق مزيدً على األذنين هو إجراء محمود، حق   اأيًض 

أن األذنين لكي تؤديا مهمتهما على  (1965) الصاوي وفي ذلك يرى  على الالفتة وعناصرها،
ه عناية خاصة إلى إبراز هذا المحتوى وأن توج   اخير وجه، ينبغي أن يكون محتواهما موجزً 

جادة عرضه، بحيث يستوعبه القارئ في لمحة قصيرة  لم  ، كما يحسب لصحيفة النهار أنها(1)وا 
شكل مطلق طوال فترة الدراسة، رغبة منها في التأكيد على ن بتستخدم اإلعالنات مكان االذني

 تهتم باإلعالن. عي نةال أن يعني فقط فئة م اجميعً  القر اءأهمية هذا الموقع لنشر مضمون يعني 

ن صحيفة بي نت أم( حيث 2017)جندي واختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
في  الفتتها يسار على المتبقية تخدمت المساحةيناير اس 25المصري اليوم، وخالل فترة أزمة 

 التحليل فترة طوال أذنها الصحيفة، واستخدمت في ثابًتا عنصًرا تعد   وهي فقط، واحدة أذن وضع
 واستخدمت بالصحيفة، مهم لموضوع إلشارةا ابها، أوت  ك   ألحد لمقال إشاري  عنوان وضع في

 .(2)إعالن وضع في يناير أزمة قبل خالل فترة فقط واحدة مرة األذن

 الدراسة: صحيفتي  أوجه التفاق والختالف بين  .2.3

رأس الصفحة  ن فيلشكل والمساحة التي شغلتها األذنياختلفت صحيفتا الدراسة في ا
وبلغ حجم األذن  ،ذنان في صحيفة األيام على شكل المستطيل األفقياألولى، حيث جاءت األ

ن في صحيفة "النهار" على شكل المستطيل سم مربع، في حين جاءت األذ 44.4دة الواح
سم مربع، كما اختلفت صحيفتا الدراسة في توظيف 34.5الرأسي بلغ حجم األذن الواحدة 

                                                           

خراجها )ص1)  (.135( الصاوي، طباعة الصحف وا 
 (.155األزمات )ص ( جندي، المحددات اإلخراجية للصفحة األولى في أوقات 2)
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أخبار –المحتوى لألذن، حيث ظهر محتوى األذن في صحيفة "األيام" على شكل مواد تحريرية 
اوبشكل ضئيل  -مة أو اخبار قصيرة، أو أخبار عاجلةمه األذن لنشر مواد  استخدمت جد 

ن لنشر أي مواد تحريرية، وكذلك لم أما في صحيفة "النهار" لم تستخدم الصحيفة األذنيإعالنية، 
مة التي قالها استخدمتها في نشر إحدى الجمل المه، بينما اتستخدمها لنشر وحدات إعالنية أيًض 

ة مع رسم شعارات الصحيفة المكتوب صحيفة مع صورة شخصية، وكذلك نشر أحدمؤسس ال
 لها. امصورً  الشكل الديك الذي تتخذه الصحيفة شعارً 

الصحيفتان على  واضبتحيث  ن،دراسة في استخدام كل منهما لألذنيواتفقت صحيفتا ال
 طوال فترة الدراسة. اويسارً  ارأس الصفحة األولى يمينً  ن على طرفي  نشر األذني

 العنق: .3
ق يمتد باتساع الرأس في أغلب األحيان، ويتصل برأس الصفحة ز ضي  وهو عبارة عن حي  

ته "العنق" ألنه يفصل بين رأس الصفحة وجسمها، وتأتي أهمي  األولى من أسفله، واصطلح عليه بـ
 بعد الالفتة مباشرة، وال تستطيع الصحف االستغناء عنه في الغالب ألنه يتضمن بيانات أساسية عن

 ي:صحيفتي  الدراسة على النحو اآلتخراجي للعنق في الصحيفة، وقد جاء الشكل اإل

 صحيفة اليام: .3.1
على - أسفل رأس الصفحة األولى وامتد على اتساع الرأس ظهر العنق في صحيفة "األيام"

حيث تم طباعة المعلومات الواردة فيه  سم، 0.79وبلغ ارتفاعه  -اتساع كل أعمدة الصحيفة
غة على أرضية باللون األخضر، وذلك من أجل إحداث التباين بين الخط المستخدم بحروف مفر  
وفي نفس السياق ال ينصح بطباعة الحروف بأي  ،(1) شكل (2انظر الملحق رقم )واألرضية، 

لون مع استخدام األرضيات، ألنه إجراء يؤدي إلى عكس ما يراد منه، ال سيما مع عدم مراعاة 
لتوظيفه، إذ قد تمنع هذه األرضيات الحروف المستخدمة في صف هذه المعلومات  العلمي ةاألسس 

من الظهور، وهو أمر سلبي خاصة أن العنق يقع في رأس الصفحة األولى، وهو من أهم أجزاء 
 .(1) االصحيفة عمومً 

مت إلى أربعة أجزاء بينها مساحات فاصلة، وبالنسبة للبيانات الواردة في العنق، فقد قس  
هر في الجزء األول "اسم اليوم" في أقصى اليمين، وهو من أهم البيانات الموجودة في العنق، وظ

ال يعرفون تاريخ اليوم أو يتذكرونه، ولكنهم ال شك يعرفون اسم اليوم  القر اءألن الكثير من 
ن ويتذكرونه، ويستدلون من خالله على العدد الذي يهمهم، ولذلك يتعرفون على العدد المطلوب م

                                                           

 (.145( العسكر، اإلخراج الصحفي أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة )ص1)
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، ثم تاله تاريخ صدور مارس مثاًل  8كونه عدد األربعاء أو عدد الخميس، وليس من كونه عدد 
 .رقم السنة من سنوات الصدورو للتقويم الميالدي ثم التقويم الهجري، ثم رقم العدد  االعدد وفقً 

فيما احتوى الجزء الثاني من العنق على عدد الصفحات، وهي من البيانات الرقمية التي 
ال بد من ظهورها في رأس الصفحة، وتبرز أهميتها في الصحف التي تصدر في عدد كبير من 
الصفحات، حيث تقع الصحيفة في عدة أقسام، وهنا يحسن أن تحيط الصحيفة قراءها علًما بعدد 

خشية أن يسقط أحد األقسام أثناء عملية التوزيع، كما أنه من جهة أخرى صفحات الصحيفة، 
. (1)فإن عدد الصفحات يفيد الصحيفة في إقناع القارئ بجدوى ما يدفعه مقابل شراء الصحيفة 

واحتوى الجزء الثالث من العنق على عبارة لإلفصاح عن هويتها وتحديد دورية الصدور والتوج ه 
تبت الصحيفة عبارة "يومية سياسية شاملة"، فيما تضمن الجزء الرابع العام للمؤسسة، حيث ك

سعر بيع النسخة، وهو من البيانات التي يجب عدم إعطائها قدًرا كبيرا من األهمية، ال سيما وأن 
 الصحيفة تباع يومي ا بسعر واحد وثابت. 

تعلقة إضافة إلى ما سبق، فقد تضمن الجزء الخامس من العنق أهم البيانات الم
بالصحيفة باللغة اإلنجليزية، وجاء ترتيبها من اليسار لليمين، حيث جاء اسم الصحيفة في 

 أقصى اليسار ثم تاله "اسم اليوم" ثم تاريخ صدور العدد، ثم رقم العدد وسنة اإلصدار.
ويرى الباحث أن صحيفة األيام قد أفرطت في استخدام الكثير من البيانات في العنق 

م ازدحام العنق بهذه الوحدات التيبوغرافية، ويعد  هذا اإلجراء تصرًفا يتسم بعدمما أدى إلى 
التناسب، ذلك ألن العنق، الضي ق في أغلب األحوال، ال يزيد ارتفاعه عن سنتيمتر واحد، ال 
يمكن أن يستوعب كل هذه البيانات المستخدمة على امتداد الصفحة كلها، ولذلك يفترض على 

نة يعد  الصحيفة اختصار ه  ذه البيانات واالستغناء عن بعضها، كما أن استخدام األرضية الملو 
إجراًء غير محمود من قبل الصحيفة، نظًرا لما تحدثه من عدم تحقيق التباين في األلوان 

 المستخدمة في األرضية واأللوان المستخدمة الخطوط.
يث بي نت أن الصحف م(، ح2000)نجادات واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 

األردنية اليومية "الدستور" و"الرأي" و"العرب اليوم" قد تشابهت في استخدام العنق من حيث 
الموقع والمحتوى واالتساع، حيث جاء فاصاًل بين رأس الصفحة وجسمها واحتوى على رقم العدد 

 .(2) زيةوتاريخه بالهجري والميالدي، ويوم الصدور ومكانه باللغة العربية واإلنجلي

                                                           

 (.86( صالح، إخراج الصحف العربية الصادرة باللغة اإلنجليزية )ص1)
( نجادات، العوامل المؤثرة في تحديد االتجاهات اإلخراجية في الصحف األردنية اليومية خالل التسعينيات 2)

 (108)ص 
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 صحيفة النهار: .3.2

أسفل رأس الصفحة األولى، وجاء بين خطين متوازيي ن  ظهر العنق في صحيفة "النهار"
سم، حيث تم  0.93وبلغ ارتفاعه  -على اتساع كل أعمدة الصحيفة-ممتدين على اتساع الرأس 

طباعة حروف المعلومات الواردة فيه باللون األسود، وذلك من أجل إحداث التباين بين الخط 
، ومن المالحظ أن المعلومات الواردة في (2) شكل (2انظر الملحق رقم )المستخدم واألرضية، 

عنق الصحيفة، قد تم توضيبها وسط اتساع العنق، حيث ظهرت أسفل الالفتة وجاءت أقل من 
 اتساعها، وبذلك ظهرت مساحة من البياض على يمين بيانات العنق ومساحة أخرى بنفس

 االتساع على يسارها.

، وبالنسبة للبيانات الواردة في العنق، فقد قسمت إلى ثالثة أجزاء بينها مساحات فاصلة
 اوظهر في الجزء األول "اسم اليوم" في أقصى يمين وسط العنق، ثم تاله تاريخ صدور العدد وفقً 

ن ملجزء الثاني فيما تضمن ا ة من سنوات الصدور، ثم رقم العدد،للتقويم الميالدي، ثم رقم السن
عدد الصفحات وسعر بيع النسخة، هذا وقد احتوى الجزء الثالث من العنق والذي بيانات العنق 

كتب باللغة الفرنسية من اليسار لليمين، على "اسم اليوم" وتاريخ صدور العدد، ورقم سنة 
بجمع حروف العنق ببنط  ن الصحيفة قامتا. ومن الجدير بالذكر أاإلصدار، ثم رقم العدد أخيرً 

بنط، كما لم تستخدم الحروف ذات الكثافة السوداء، وهو بذلك يكون  8د عن صغير لم يز  
 حجمه أقل من حجم الحروف المستخدمة مع المتن.

ويرى الباحث أن اختصار صحيفة "النهار" لبعض البيانات في العنق، وكذلك تصغير 
اء، كان له أثر واضح في تحقيق عملية اإلبراز حجم الخط، وترك المزيد من المساحات البيض

ن منها وظهرت بشكل مريح للعين ومتناسبة مع باقي الوحدات األخرى التي تكو   ،لهذه العناصر
 رأس الصفحة األولى.

ن الصحف بي نت أحيث  ،م(1987)صالح واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
العنق على عرض الصفحة كله، ليمتد أسفل األذنين السعودية )البالد، والمدينة(، قد وضعت 

"الشرق األوسط" و "الرياض" حيث ضاق العنق ليمتد بين  صحيفتي  والالفتة، ولكنها اختلفت مع 
 .  (1)األذنين فقط 

 

                                                           

 (.68( صالح، إخراج الصحف السعودية )ص1)
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 الدراسة: صحيفتي  أوجه التفاق والختالف بين  .3.3

اتفقت صحيفتا الدراسة في استخدام كل منهما للعنق من حيث الموقع واالتساع، حيث 
واضبت الصحيفتان على نشر العنق أسفل رأس الصفحة األولى للفصل بين الرأس والجسم، كما 
جاء العنق على اتساع عرض الصفحة بأكملها، فيما اختلفت الصحيفتان في ارتفاع العنق فقد 

ن سم، وأدى هذا إلى أ 0.93"النهار" سم، فيما بلغ في صحيفة  0.79م بلغ في صحيفة األيا
 من العنق في صحيفة "األيام". اظهر بشكل أقل زحمة واكتظاظً  ،العنق في صحيفة النهار

واختلفت صحيفتا الدراسة في طريقة ترتيب البيانات على مساحة العنق، عمدت "األيام" 
لغة تي جاءت باللغة العربية، وأقصى اليسار للبيانات بالعلى البدء من أقصى اليمين للبيانات ال

حيث قامت بترك مساحات بيضاء  ،اإلنجليزية، فيما رتبتها صحيفة "النهار" على نحو مختلف
على اليمين واليسار، فيما واسطت جميع البيانات أسفل الالفتة بالضبط، كما اختلف في حجم 

ت فيه صحيفة األيام حجم الحروف المستخدمة وشكل الحروف المستخدمة في الوقت الذي زاد
لى إجراء العكس في المتن، عمدت صحيفة "النهار" إمع العنق عن حجم الحروف المستخدمة 

وقامت بتصغير حجم الحروف المستخدمة في العنق عنها في المتن، كما استخدمت "األيام" 
السوداء على سطح الورق الحروف المفرغة على األرضية، بينما استخدمت "النهار" الحروف 

 وبالتالي تحقيق أكبر قدر من اإلبراز. ،األبيض لزيادة قوة التباين

 رابًعا: المقالت الثابتة على الصفحة الولى:

تتفاوت الصحف اليومية في موقفها من موضوع األعمدة واألبواب الثابتة بالنسبة 
لى صفحاتها األولى، وتخصص ال تضع األعمدة واألبواب ع اللصفحة األولى، حيث نجد صحفً 

أخرى تنشر مقاالتها االفتتاحية، وآراء بعض  االصفحة كلها للمادة اإلخبارية، بينما نجد صحفً 
وقد جاءت المقاالت الثابتة على  ،(1)الكتاب فيما يدور من أحداث يومية على الصفحة األولى 

 ي:صحيفتي  الدراسة على النحو اآلتالصفحة األولى في 

 اليام:صحيفة  .1

ب المقال تغي   تبي ن ،بدراسة وتحليل الصفحة األولى في صحيفة األيام خالل فترة الدراسة
الثابت عن الصفحة األولى، حيث لم يسجل ظهور أي نوع من أنواع مقاالت الرأي، وهذا ما 

                                                           

 (.110، 109( أبو عرجة، إخراج الصحف والمجالت )ص 1)
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، إذ اأنها لم تستخدم أشكال الرأي مطلقً  حيث تبي ن، (3.1)جدول  انظر، التحليلي ةأكدته الدراسة 
 ص كل صفحتها األولى للمادة اإلخبارية.تخص  

 صحيفة النهار: .2

في صحيفة "النهار" على يسار النصف العلوي  -المقال االفتتاحي–ظهر المقال الثابت 
على اتساع عمودين بشكل ثابت طوال  امن الصفحة األولى أسفل الفهرس مباشرة، وجاء ممتدً 

 حيث تباين االرتفاع الذي شغله المقال من ،ت طولهيثبفترة الدراسة، فيما لم تلتزم الصحيفة بت
انظر  آخر، وذلك حسب حجم الوحدات التحريرية أو اإلعالنية الموجودة على الصفحة،عدد إلى 

 .(7) شكل (2الملحق رقم )

وعملت الصحيفة على توظيف عدد من العناصر التيبوغرافية والجرافيكية بشكل ثابت 
براز المقال الثابت على الصفحة األولى للصحيفة، حيث استخدمت من األعلى جدوالً   لتمييز وا 

 اتعبيري   اخطي   اسفله رسمً الفهرس والمقال، ثم استخدمت أبين باللون األزرق للفصل  اسميكً 
يحتوي على مجموعة من األشكال الرمزية مثل رسم لمطابع الصحف أو الصحيفة الورقية نفسها 

ا لها، وقد مصورً  ا"رأس الديك" الذي تتخذه الصحيفة شعارً لـ مع رسم لقلم الكتابة، وكذلك رسم
( 2انظر الملحق رقم )مع استخدام اللون األسود فقط،  دون ألوان،ظهر هذا الرسم المركب 

 .(8) شكل

 اعالوة على ما سبق فقد ظهر أسفل الرسم الخطي، العنوان الثابت للمقال مستخدمً 
جملة "افتتاحية النهار"، حيث ظهرت بشكل ثابت وسط اتساع عرض العمودين مع كل مرات 

أن الصحيفة استخدمت اسم كاتب  انشر المقال الثابت على الصفحة األولى، ومما لوحظ أيًض 
المقال االفتتاحي أسفل العنوان الثابت مباشرة، وقامت بالفصل بينهما من خالل فاصل رفيع 

ه شكل لزخرفة صغيرة الحجم، كما وظفت الصحيفة المساحات البيضاء أضيف على جانبي
حيث استخدمتها عند الفصل بين الفهرس والمقال نفسه، وكذلك  ،بشكل الفت مع المقال الثابت

حيث  ،بين العنوان الثابت للمقال والرسم الخطي، ثم استخدمتها عند نهاية المقال في األسفل
 بيضاء باإلضافة إلى استخدام فاصل خطي تقليدي رفيع.زادت نسبة استخدام المساحة ال

من  امً أن العنوان الثابت قد يكون مصم   (1995)اللبان وفي سياق ما سبق يرى 
على الحروف فقط، وقد يصاحبه رسم ثابت بجواره أو في خلفيته، ويضفي ذلك اإلجراء األخير 

للعنوان الثابت إال أنه ال يوجد ما يبرر  ورغم التأييد للثبات النسبي العنوان الثابت حيوية وحركة،
هذا الثبات مدة طويلة من الزمن دون أن يلحقه التغيير أو يعتريه التبديل، وذلك حتى ال يصاب 
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القارئ بالملل، وتصاب الصحيفة بالجمود والركود، ولهذا ال بد للصحيفة من أن تراجع عناوينها 
 . (1)الثابتة بصفة دورية لتدخل تعديالت عليها 

ومن المالحظ هنا أن صحيفة "النهار" داومت على استخدام نفس التصميم مع المقال 
االفتتاحي الثابت طوال فترة الدراسة، ولم تحدث عليه أي تعديالت أو تطويرات سواء من حيث 
ته العنوان الثابت أو الرسم الخطي المستخدم معه، والتغيير الوحيد الذي لوحظ عليه هو عدم ثبا

الموقع، وتغيير مكان نشره في بعض األحيان حسب الوحدات التحريرية أو اإلعالنية في نفس 
ت حجم طول المقال، فقد جاء على امتدادات طويلة في أحيان ابمنشورة، كما أنه لوحظ عدم ثال

 وامتدادات قصيرة في أحيان أخرى.  

من خالل دراسة أعداد "النهار" أن الصحيفة لم تستخدم المقال في كل األعداد  تبي نو 
الصادرة خالل فترة إجراء الدراسة، حيث غاب المقال االفتتاحي عن الظهور على الصفحة 

ة في بعض األعداد، وربما مرات، وربما يرجع ذلك إلى وجود إعالنات بأحجام كبير  10األولى 
مة تحتاج إلى ا لعدم وجود موضوع أو قضية مهن كتابة المقال، نظرً ألحد الكتاب م لم يتسن  

 التعقيب حولها من قبل الصحيفة. 

ا المقال ن استخدام مقاالت الرأي على الصفحة األولى خصوًص ويرى الباحث أ
 امة حول أكثر القضايا اهتمامً ال سيما وأنه يقدم مادة صحيفة مه جراء محموداالفتتاحي، هو إ

احي يظهر من خالله موقف الصحيفة ، وبجانب ذلك فإن المقال االفتتالقر اءبجمهور  اوارتباطً 
من األحوال أن يتم  هم الموضوعات الحاصلة على الساحة، كما أنه ال يجوز بأي حالتجاه أ 

و عدم استخدام المقاالت الثابتة بأنها اتجاه حديث أو تقليدي في اإلخراج، وصف استخدام أ
براز شكل محدد من أشكال فنون  اوظيفي   امطاف تؤدي دورً ألنها في نهاية ال في تمييز وا 

بحيث تكون  ،عناية خاصةبالتحريري، وهي الخاصة بالرأي التي يتطلب توضيبها وتصميمها 
ف قادرة على جذب انتباه القارئ بشكل مباشر، من خالل استغالل الوسائل المتاحة كالحرو 

 لخ.واإلطارات واألرضيات والرسوم..إ

 الدراسة: صحيفتي  أوجه التفاق والختالف بين  .3

اختلفت صحيفتا الدراسة في استخدام المقاالت الثابتة على الصفحة األولى، حيث لم 
تستخدم صحيفة "األيام" أي نوع من المقاالت على الصفحة األولى بشكل مطلق طوال فترة 

المقال  اقاالت الثابتة وخصوًص الدراسة، وفي المقابل فقد اهتمت صحيفة "النهار" بتوظيف الم
                                                           

 (.97-96( اللبان، فن اإلخراج الصحفي )ص1)
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عداد ، وعلى الرغم من غيابه في بعض األالدراسة عي نةحيث ظهر في أغلب أعداد  ،االفتتاحي
 درجة اهتمام الصحيفة بهذا النوع من أشكال الرأي. اضحً اإال أنه بدا و 

 : مواصفات حروف المتن على الصفحة الولى:خامساً 

جسم الخبر أو الموضوع الصحفي، وتتميز  اأساسً حروف المتن هي التي يتكون منها 
، في كل صحيفة، وهي تشغل الجزء األكبر من اهذه الحروف بأنها تجمع بأعداد كبيرة يوميً 

مساحة الصفحات، ويقضي القارئ العادي الجزء األكبر من الوقت المخصص لديه لقراءة 
وقد جاءت  ،(1)فكار منها هذه الحروف، واستخالص المعاني واأل التعر ف إلىالصحيفة في 

 ي:صحيفتي  الدراسة على النحو اآلتمواصفات المتن على الصفحة األولى في 

 صحيفة اليام: .1
فيها، حيث كلفت مؤسسة األيام ومنذ نشأتها  اخط متن خاًص  استخدمت صحيفة "األيام"

حيث اج خط متن خاص بالصحيفة، إحدى الشركات البرمجية الخاصة بصناعة الحروف، بإنت
"، ويتميز Al-AYYAM TEXT" ، وسمي الخط بـApple Macنتاجه للعمل في بيئة تم إ

مت صحيفة ن، الحرف األسود ذو الكثافة، والحرف األبيض، وقد استخدهذا الخط بأن له نمطي  
التي  المهم ةدون كثافة، فيما تستخدم الحرف األسود مع بعض الفقرات األيام الخط األبيض أي 

ط، حيث ابنأ 9.5، أو مع بعض المقدمات، كما استخدمت الصحيفة حجم الحرف يراد إبرازها
، واستغالل المساحة لنشر عدد أكبر من النص في القراءةيتناسب هذا الحجم مع تحقيق يسر 

، وهي مسافة كافية ابنطً  13آن واحد، كما تستخدم الصحيفة المسافة بين السطور بمقدار 
ة لعين القارئ السطور بشكل واضح، وفي نفس الوقت مريح لتوفير مساحة بيضاء للفصل بين

 .(9) شكل (2انظر الملحق رقم ) ،(2)عند عملية القراءة

 صحيفة النهار: .2

فيها، حيث تم إنتاجه من قبل إحدى  اخط متن خاًص  استخدمت صحيفة "النهار"
 ، Apple Macنتاجه للعمل في بيئة رمجة الخاصة بصناعة الحروف، وتم إشركات الب

"، ويتميز هذا الخط بأن له نمطين، الحرف األسود ذو الكثافة، Marwan"وسمي الخط بـ
والحرف األبيض، وقد استخدمت صحيفة النهار الخط األبيض أي دون كثافة، فيما تستخدم 

                                                           

 (.140( صالح، إخراج الصحف العربية الصادرة باللغة اإلنجليزية )ص1)
مارس  5نعمان اشتيوي )اتصال شخصي:  رام هللا،-األيام بمؤسسة والفرز التصميم دائرة مدير -( وائل العزي 2)

 م(.2018
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التي تريد إبرازها والتركيز عليها، كما  المهم ةالحرف األسود مع عناوين الفقرات، والفقرات 
، القراءة، حيث يتناسب هذا الحجم مع تحقيق يسر اطً بن 11.5استخدمت الصحيفة حجم الحرف 

 واستغالل المساحة لنشر عدد أكبر من النص في آن واحد، كما تستخدم الصحيفة المسافة 
، وهي مسافة كافية لتوفير مساحة بيضاء للفصل بين السطور ابنطً  13بين السطور بمقدار 

 (2انظر الملحق رقم )، (1)القراءةلية بشكل واضح، وفي نفس الوقت مريحة لعين القارئ عند عم
 .(10) شكل

 الدراسة: صحيفتي  أوجه التفاق والختالف بين  .3

اختلفت صحيفتا الدراسة في شكل وحجم خط المتن المستخدم، حيث عمدت صحيفة 
ط، ابنأ 9.5"، وحجم الحرف Al-AYYAM TEXTاأليام على توظيف الخط المسمى بـ " 

 بنط.  11.5"، وبحجم خط  Marwanفيما تبنت صحيفة "النهار" الخط المسمى بـ " 

 13واتفقت صحيفتا الدراسة في استخدام نفس المسافة بين السطور للمتن، حيث بلغت 
 الكثافة.  من الخط األسود ذين، كما اتفقتا في توظيف الخط األبيض، بداًل صحيفتي  في ال ابنطً 

  

                                                           

 (.2018مارس  8مخرج بصحيفة النهار، نعمان إشتيوي )اتصال شخصي:  -( علي كمال الدين1)



165 

 : الثانيالمبحث 
 الدراسة ومناقشتها صحيفتي  ة" في تغّير العناصر التيبوغرافية والجرافيكية "الم سمات

ة في الصفحة األولى، تغي ر عناصر التصميم الم التعر ف إلىيستهدف هذا المبحث 
 إلى التعر فاأليام والنهار من خالل  صحيفتي  والمتمثلة بالعناصر التيبوغرافية والجرافيكية، في 

 القوالب المنتظمةو المستخدمة ونظام نشرها، واستخدام الفهارس واإلشارات،  ةالصحفي  األشكال 
 والحديثة، التقليدي ةسائل الفصل و تبويب المواد، و و اتساع جمع الخبر، و منتظمة، الوغير 

 األساليب اإلخراجية.و اإلعالنات، و الصور والرسوم، و األلوان، و العناوين، و 

 :الدراسة ونظام نشرها صحيفتي  في  الصحفّية: الشكال أوًل 

 :الصحفّيةالشكال أنواع  .1

ح الجدول اآل  صحيفتي  ، في الصحفي ةاألشكال أنواع ي تكرارات ونسب ومتوسطات تيوض 
 اآلتي:  المحددة للدراسة، وذلك على النحوالدراسة خالل الفترة الزمنية 

 .الدراسة صحيفتي   في المستخدمة الصحفّية الشكال يوّضح (3.1) جدول

 الصحف
 

 الصحفّيةشكال ال

 النهار اليام
 الدللة الدللة tقيمة 

وسط  النسبة ك
 حسابي

انحراف 
وسط  النسبة ك معياري 

 حسابي
انحراف 
 معياري 

 دال 0.001 19.475 0.778 3.87 80.2 178 2.872 12.41 100.0 571 الخبرية

 -- -- -- 0.591 1.22 19.8 44 0.0 0.0 0.0 0 الرأي

 ي:أتبيانات الجدول السابق تبي ن ما ي بدراسة

 صحيفة اليام: .1.1

بلغ فقط، حيث  الخبرية الصحفي ةأن صحيفة األيام تستخدم األشكال  النتائجأظهرت 
بوسط و  %،100وبنسبة  مادة خبرية 571 عدد المواد الخبرية التي نشرت خالل فترة الدراسة

، بهدف وهي نسبة مرتفعة مادة خبرية على الصفحة األولى في العدد الواحد، 12.41حسابي 
على شكل الصفحة  له آثار سلبية تتها، غير أن ذلك كانكبر قدر من األخبار في واجهأإبراز 

كما أثر  ،و نشر الصور بالحجم الكبيرأ، الصحفي ةلتوظيف الحديث للصورة احيث من األولى 
حيث بدت األثقال موزعة في الجزء العلوي من الصفحة،  ،وازن شكل الصفحة األولىعلى ت

 انظر الملحق  ،المتعددة على وسط وأسفل الصفحة ومتون األخباربينما سيطرت العناوين 
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خبار وتزاحمها على الصفحة األولى يرهق نظر القارئ ، كما أن عدد األ(11) شكل (2رقم )
خبار القليلة على الصفحة األولى التي تكون منفصلة ومميزة عن ا ما يفضل األالذي غالبً 

والعناصر التيبوغرافية والجرافيكية  بعضها البعض من خالل توظيف وسائل الفصل المتعددة
 األخرى.

المتعلقة بالرأي أي نسبة تذكر في صحيفة األيام خالل  الصحفي ةشكال ل األولم تسج  
الصفحة األولى صفحة إخبارية أن تعد  فترة الدراسة، ويعود هذا األمر إلى أن صحيفة األيام 

لرأي تنشر في الصفحات الداخلية من خبار، بينما مواد اخر األآن تحتوي فقط على أهم و أيجب 
 .خالل صفحة خاصة بمقاالت الرأي

حيث تميل الصحف األردنية إلى  ،(1996 )نجاداتاتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة 
، التي يتم إخراجها على الصفحة األولى الصحفي ةفيما يتعلق بعدد القصص  ،االتجاه التقليدي

في العدد الواحد، وبذلك ال تميل الصحف  اموضوعً  14خبار المنشورة حيث بلغ متوسط األ
ثة اللتياألردنية إلى المدرستين الحديثة و  على الصفحة  الصحفي ةعدد القصص  انن تحددالمحد 

ثةاألولى ست قصص في حالة المدرسة الحديثة وخمسة في حالة المدرسة   .(1) المحد 

يث عمدت الصحف المصرية ح ،(2017جندي )واختلفت هذه النتائج مع نتائج دراسة 
يناير، إلى تخفيض عدد الموضوعات  25"الوفد" و"المصري اليوم" و"األهرام" خالل فترة أزمة 

 لتنشر العناوين موضوعات دون  مرتين ظهرت ن صحيفة األهرامإ على الصفحة األولى، بل
 .(2)الكبيرة للصور مساحات وتخصص العريضة

 صحيفة النهار: .1.2

عدد األشكال الخبرية المنشورة على الصفحة األولى في صحيفة  أظهرت النتائج أن
، ويؤشر هذا 3.87%، ووسط حسابي 80.2خالل فترة الدراسة، وبنسبة بلغت  178النهار بلغ 

جل أالمنشورة على الصفحة األولى من  لى أن صحيفة النهار تعمد إلى تقليل عدد األخبارإ
التيبوغرافية والجرافيكية المتمثلة في العناوين التي  توفير المساحات الستخدام وتوظيف العناصر
خبار المنشورة، وكذلك استخدام الصور مع معظم األ استخدمت بأحجام كبيرة وامتدادات واسعة،

ة ضفى الحيوية على شكل الصفحة األولى وتحقيق التوازن والحركة على كافأوهو األمر الذي 
ليلة على وجود وتوظيف المساحات البيضاء التي من خبار القأجزاء الصفحة، كما ساعد عدد األ
                                                           

 (.161( نجادات، أنماط إخراج الصفحة األولى في الصحف األردنية اليومية.. دراسة تحليلية )ص1)
 (.407أوقات األزمات )ص ( جندي، المحددات اإلخراجية للصفحة األولى في 2)
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 شأنها إراحة عين القارئ في قراءة كل الموضوعات والفصل بين الموضوعات المنشورة 
 ا أن عدد األخبار القليل على الصفحة األولى في صحيفةعلى الصفحة األولى، ويالحظ أيًض 
 (2انظر الملحق رقم )، اتقريبً  ستخدام الفهارس بشكل يوميالنهار أتاح الفرصة للصحيفة ال

 استخدام عدد قليل من األخبار ووجود الفهرس في أعلى يسار الصفحة.، (12) شكل

حيث بلغ عدد  ،أظهرت النتائج أن صحيفة النهار استخدمت أشكال الرأي بشكل جيد
 1.22، بوسط حسابي مقااًل  44المقاالت التي نشرت على الصفحة األولى خالل فترة الدراسة 

لى نشر المقال االفتتاحي إن صحيفة النهار تعمد أا للعدد الواحد، ويرجع ذلك إلى صحفي   مقااًل 
الصفحة األولى لألهمية التي توليه إياها صحيفة النهار، تقوم بنشره على  ابشكل يومي، ونظرً 

هم القضايا المطروحة أ على ذلك، ألنه يمثل رأي الصحيفة تجاه كما اعتادت الصحافة العربية 
 ، على الساحة السياسية واالجتماعية، ونشر المقال تحت عنوان ثابت "افتتاحية النهار"

انظر الملحق  ،وقد غاب المقال االفتتاحي عن بعض األعداد ،(7) شكل (2انظر الملحق رقم )
، عدادإلى المقال االفتتاحي في أحد األ باإلضافة اعمودي   فيما نشر مقااًل  ،(12) شكل (2رقم )

 مقالين. حيث تضمنت الصفحة األولى، (13) شكل (2انظر الملحق رقم )

حيث بلغ متوسط عدد القصص  ،(2005 )نجاداتاتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة 
في صحيفة  4.51قصة في صحيفة السبيل، و 3.66اإلخبارية في الصحف األردنية األسبوعية 

 7.25في صحيفة المجد، و 6.75في صحيفة البالد و 5.33صحيفة الهالل، و 5.91و الحدث،
 . (1)5.53في صحيفة األردن، فيما بلغ متوسطها في صحيفة الوحدة 

حيث تتبع الصحف السعودية االتجاه  ،(2015المالكي واتفقت هذه النتيجة مع دراسة )
ث فيما يتعلق بعدد القصص اإلخبارية على صفحاتها األولى، حيث بلغ متوسط عدد المحد  

 .(2)( قصص فقط 4القصص اإلخبارية على صفحاتها األولى حوالي )

 الدراسة: صحيفتي  أوجه التفاق والختالف بين  .1.3

الخبرية المستخدمة على الصفحة  الصحفي ةشكال اختلفت صحيفتا الدراسة في عدد األ -أ
، فيما بلغ 12.41بوسط حسابي  571حيث بلغ عددها في صحيفة األيام  ،األولى

النتائج وجود  بي نت، و 3.78مادة خبرية بوسط حسابي  178عددها في صحيفة النهار 
ومستوى  T19.475الدراسة، وكانت قيمة  صحيفتي  فروق ذات داللة إحصائية بين 

                                                           

 (.342( نجادات، االتجاهات االخراجية للصفحة األولى في الصحف األردنية األسبوعية )ص1)
 (.118( المالكي، أنماط اإلخراج الصحفي في الصفحة للصحف السعودية الورقية )ص2)
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، لصالح وجود فروق واضحة، وهذا يعني 0.05أي أقل من  0.001الداللة اإلحصائية 
 صحيفة "األيام".

حيث  ،اختلفت صحيفتا الدراسة في عدد أشكال الرأي المستخدمة على الصفحة األولى -ب
، في الصفحة الواحدة 1.22بوسط حسابي ، شكاًل  44 في صحيفة النهار بلغ عددها

 .فيما لم يسجل وجود أي مادة رأي على الصفحة األولى في صحيفة األيام
حيث بلغ  ،المستخدمة الصحفي ةشكال صحيفتا الدراسة في مجموع عدد األ اختلفت -ج

خالل فترة الدراسة، فيما بلغ مجموعها في صحيفة  571مجموعها في صحيفة األيام 
 ي.أعة ما بين الخبرية والر مادة صحيفة موز   222 اللبناني ةالنهار 

 :الصحفّيةنظام نشر الشكال  .2

ح الجدول اآل ، التي ظهرت على الصفحة األولى الصحفي ةي نظام نشر األشكال تيوض 
 وذلك على النحو اآلتي: ، في صحف الدراسة

 .الصحفّية الشكال النشر لنظام الحسابية والمتوسطات التكرارات يوّضح (:3.2) جدول

 الصحف
 

 نظام النشر

 النهار اليام
 الدللة الدللة tقيمة 

وسط  النسبة ك
 حسابي

انحراف 
وسط  النسبة ك معياري 

 حسابي
انحراف 
 معياري 

 دال 0.001 3.724 1.350 1.0 1.3 3 1.350 1.90 10.31 59 أشكال كاملة

 دال 0.001 14.95 7660. 4.76 98.7 219 2.836 11.15 89.7 512 أشكال لها تتمات

 ي:أتبيانات الجدول السابق تبي ن ما ي بدراسة

 صحيفة اليام: .2.1

حيث  ،1.90األيام تستخدم األشكال الكاملة بوسط حسابي  صحيفةأظهرت النتائج أن 
، فيما استخدمت األشكال اموضوعً  59التي نشرت بشكل كامل  الصحفي ةبلغ عدد األشكال 

، وهذا يعني أن اموضوعً  512، وبلغ عددها 11.15التي لها تتمات بوسط حسابي  الصحفي ة
 الصحفي ةشكال ا في صحيفة األيام من األاستخدام األشكال التي لها تتمات كان األكثر استخدامً 

المنشورة كاملة، ويرجع ذلك إلى العدد الكبير من األخبار التي تنشرها الصحيفة على صدر 
 (2انظر الملحق رقم )على الصفحة،  اموضوعً  12.41 متوسطهاحيث بلغ  ،الصفحة األولى

إلى ترحيل جزء من تفاصيل الموضوع إلى صفحة  الم خرجمر الذي يدفع األ ،(11) شكل
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من الصحيفة وذلك من أجل توفير مساحات  الداخليةضمن الصفحات  االتتمات التي تكون غالبً 
  .كبر قدر من األخبارأر إضافية لنش

ترحيل  مسألةويرى العديد من الخبراء والمتخصصين في مجال اإلخراج الصحفي أن 
ويجب التقليل منها بقدر  ،تتمات الموضوعات إلى الصفحات الداخلية وسيلة غير ناجعة

ال يواصلون قراءة  القر اء% من 90-60تشير الدراسات الحديثة إلى أن ما بين ، حيث اإلمكان
األولى المنشورة في الصفحات الداخلية إال إذا كانت في غاية  الصفحة تابقايا متون وحد

ن  لصفحة افقد ال يعودون لمواصلة االطالع على بقية وحدات  وهاقرؤ األهمية بالنسبة لهم، وا 
األولى، حيث من الممكن أن تجذب انتباههم بعض الوحدات المنشورة في الصفحات الداخلية، 

 القراءةفحة األولى وصفحة التتمات مرات عدة في ظل باإلضافة إلى صعوبة التنقل بين الص
للصحيفة، وهو ما  القراءةأضف إلى ذلك أن القارئ اليوم يتسم بسرعة االطالع و و ، (1)المتأنية

ن يكتفي بما تم نشره على الصفحة األولى دون أويمكن  ،لبالقارئ المتعج   ايوصف دائمً 
 االطالع على بقية الموضوع في صفحة التتمات.

حيث تميل الصحف األردنية  ،(1996 )نجاداتواتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة 
، إذ بلغ عدد القصص التي لها تتمات في الصحفياليومية إلى استخدام التتمات مع الموضوع 

 63%، أما في الدستور فقد وصل عددها إلى 46.2قصة وبنسبة مئوية  43صحيفة الرأي 
قصة وبنسبة  74، بينما زادت في صحيفة الشعب لتصل إلى 65.6قصة وبنسبة مئوية بلغت 

 .(2)%67.2مئوية 

 صحيفة النهار: .2.2

 ،1.0تستخدم األشكال الكاملة بوسط حسابي  اللبناني ةالنهار أظهرت النتائج أن صحيفة 
وبنسبة بلغت  ،مواضيع فقط 3التي نشرت بشكل كامل  الصحفي ةحيث بلغ عدد األشكال 

 ، وبلغ 4.76التي لها تتمات بوسط حسابي  الصحفي ة، فيما استخدمت األشكال 1.3%
وهذا يعني أن استخدام األشكال التي لها تتمات كان  ،%98.7وبنسبة  اموضوعً  219عددها 

 انظر الملحق  ،المنشورة كاملة الصحفي ةشكال من األ النهارفي صحيفة  ااألكثر استخدامً 
 .(12) شكل (2رقم )

                                                           

 (.177إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص( 1)
 (.162الصفحة األولى في الصحف األردنية اليومية.. دراسة تحليلية )ص ( نجادات، أنماط إخراج2)
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الصحفي ة مع غالبية ز على توظيف الصور أن صحيفة النهار ترك  ع ذلك إلى ويرج
مر الذي ، األخبار التي تنشرها على الصفحة، حيث تشغل الصور مساحة كبيرة من الصفحةاأل

بناط كبيرة مما يؤثر وكذلك استخدام العناوين بأحجام وأينعكس على المساحة المفردة للنص، 
على المساحات المستخدمة ومن ثم ترحيل البقايا إلى صفحة التتمات، إذ تسعى صحيفة النهار 

ل وترك الفرصة للصور واستغال ،إلى تقليل حجم المتون المنشورة على الصفحة األولى اعمومً 
وتشجع القارئ على  ،المساحات البيضاء ألنها تضفي المزيد من الحيوية والحركة على الصفحة

 احيث سجلت صحيفة الوفد المصرية تراجعً  (2017جندي ) المتابعة، وهو ما يتفق مع دراسة
 الجريدة ألن يناير وذلك 25في استخدمها للموضوعات الكاملة على الصفحة األولى خالل أزمة 

 والعناوين الكبيرة، للصور األكبر المساحة األزمة لتترك خالل المنشورة مادتها تقليلل اتجهت

 .(1)يناير ثورة شهر شهدها التي المهمة األحداث وذلك إلبراز والعريضة، الممتدة

 أوجه التفاق والختالف بين صحف الدراسة: .2.3

 ،الصفحة األولىعلى الكاملة  الصحفي ةشكال اختلفت صحيفتا الدراسة في عدد األ -أ
، فيما بلغ 1.90بوسط حسابي  اموضوعً  59حيث بلغ عددها في صحيفة األيام 

النتائج وجود  بي نت، و 1.0بوسط حسابي  موضوعات 3عددها في صحيفة النهار 
ومستوى T 3.724الدراسة، وكانت قيمة  صحيفتي  فروق ذات داللة إحصائية بين 

بين  ، وهذا يعني وجود فروق واضحة0.05أي أقل من  0.001الداللة اإلحصائية 
 الدراسة في استخدام األشكال الكاملة لصالح صحيفة "األيام". صحيفتي  

مستخدمة على التي لها تتمات  الصحفي ةاألشكال اختلفت صحيفتا الدراسة في عدد  -ب
بوسط حسابي  في صحيفة األيام اموضوعً  512حيث بلغ عددها  ،الصفحة األولى

النهار على الصفحة األولى في صحيفة  اموضوعً  219ددها بلغ عفيما  ،11.15
 صحيفتي  بين النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية  بي نت، و 4.76وبوسط حسابي 

أي أقل  0.001مستوى الداللة اإلحصائية عند  T14.95حيث بلغت قيمة الدراسة، 
الدراسة في استخدام  صحيفتي  بين  ، وهذا يعني وجود فروق واضحة0.05من 

 األشكال التي لها تتمات تحسب لصالح صحيفة "األيام".

تتشابه صحيفتا الدراسة في أن كل منهما استخدمت الموضوعات التي لها تتمات  -ج
 بشكل أكبر من الموضوعات التي نشرت بشكل كامل.

 

                                                           

 (.185( جندي، المحددات اإلخراجية للصفحة األولى في أوقات األزمات )ص1)
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 وموقعها:: استخدام الفهارس اثانيً 

 :استخدام الفهارس .1

ح الجدول اآل ، التي ظهرت على الصفحة األولى في صحف استخدام الفهارسي تيوض 
 للدراسة، وذلك على النحو اآلتي:  المحددةالدراسة خالل الفترة الزمنية 

 .الدراسة صحيفتي   في شاراتواإل الفهارس استخدام ونسب تكرارات يوّضح (:3.3) جدول

 الصحيفة       
 استخدام الفهارس

 الدللة 2X النهار اليام
 % ك % ك

92.00 0.001 
 100.0 46 0.0 0 يوجد

 100.0 0 100.0 46 ل يوجد

 100.0 46 100.0 46 المجموع

 ي:أتبيانات الجدول السابق تبي ن ما ي بدراسة

 صحيفة اليام:  .1.1

الفهارس بشكل مطلق خالل فترة الدراسة،  لم تستخدمأظهرت النتائج أن صحيفة األيام 
 (2انظر الملحق رقم ) على صفحتها األولى، ألنها تهتم بنشر أكبر عدد من الموضوعات انظرً 

ثةن الحديثة و ا أن المدرستي، علمً (11) شكل تميل إلى استخدام الكشاف على الصفحة  المحد 
القارئ على العثور على الموضوع المطلوب قراءته على أي  ألنه يساعد  ااألولى، وذلك نظرً 

لى صفحات الصحيفة سرع، وبالتالي جذب انتباهه إالصفحات الداخلية بسهولة أكبر وأ من
 اإلى استخدام الكشاف على صفحتها األولى نظرً  التقليدي ة، في حين ال تميل المدرسة (1)جميعها

لذلك فإن أنصار هذه المدرسة ال  بارية المنشورة على الصفحة نفسها،الرتفاع عدد القصص اإلخ
 .(2)يرون حاجة الستخدام الكشاف طالما أن كل ما هو مهم موجود على الصفحة األولى

أنه ومع ظهور االتجاهات الحديثة في اإلخراج، التي تقوم على عدم نجادات ويرى 
بعددها في استخدام التتمات، وقلة عدد القصص اإلخبارية المنشورة على الصفحة األولى مقارنة 

حالة تطبيق االتجاه التقليدي ومذاهبه في اإلخراج، فإن الحاجة أصبحت ماسة الستخدام 
الكاشف على الصفحة األولى حتى يتمكن القارئ من االسترشاد به لمعرفة الموضوعات 

                                                           

 (.350، 349( صالح، إخراج الصحف العربية الصادرة باإلنجليزية )ص1)
 (164مية.. دراسة تحليلية )ص( نجادات، أنماط إخراج الصفحة األولى في الصحف األردنية اليو 2)
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ذا ما وجد هذا العنصر التيبوغرافي فهو بال شك من ثوابت  المنشورة في الصفحات الداخلية، وا 
 .(1)األولى وعناصرها المهمةالصفحة 

ن الصحف األردنية التي بي نت أ (1996نجادات وتختلف هذه النتائج مع نتائج دراسة )
الثالثة )الرأي، الدستور، صوت الشعب( تميل إلى االتجاهات الحديثة في استخدام الكشاف 
رة على الصفحة األولى، وبخاصة صحيفة الدستور التي استخدمته بشكل يومي خالل فت

  .(2)الدراسة

ن جميع صحف التي أثبتت أ (2017جندي ) كما اختلفت هذه النتائج مع نتائج دراسة
يناير، وبخاصة صحيفة  25زمة تخدمت الفهارس بشكل متفاوت قبل وأثناء وبعد أالدراسة قد اس

شك أن  . وال(3)بعنوان "اليوم في األهرام"  ايومي   يظهر ثابت شبه األهرام التي استخدمت فهرًسا
ال سيما مع تعدد الموضوعات  القر اءيستهدف استدالل  اوظيفيً  إجراءً  استخدام الفهارس يعد  

 المنشورة في الصفحات الداخلية وتقارب أهميتها النسبية.

 النهار: صحيفة .1.2

% طوال فترة الدراسة، 100أظهرت النتائج أن صحيفة النهار استخدمت الفهارس بنسبة 
 امً ارقا وأبشكل يومي يتكون من عناوين وصور ويصاحبها تبويبً  ابتً ثا احيث استخدمت فهرسً 

للفهارس في محاولة  "النهار"للصفحات الداخلية التي تم نشر الموضوعات فيها، ويرجع استخدام 
 ي الصفحات الداخلية التي لم يتثن  منها إلبراز أكبر عدد ممكن من الموضوعات المنشورة ف

ة األولى نشرها بسبب السياسة التي تتبعها النهار في تقليل عدد األخبار المنشورة على الصفح
خراج الصفحة  من األساليب الحديثة في إعداد أكبر، وهو ما يعد  وتوظيف الصور بمساحات وأ 

 . (15) شكل (2انظر الملحق رقم )األولى، 

حيث استخدمت صحيفة الدستور  (1996نجادات واتفقت هذه النتيجة مع دراسة )
 % 71.4% خالل فترة الدراسة، فيما بلغت نسبة استخدامه 100الفهرس بنسبة بلغت 

 . كما اتفقت مع نتائج دراسة (4) % في صحيفة الرأي42.9في صحيفة صوت الشعب، و
%، وبلغ 87.1، حيث استخدمت صحيفة األهرام الفهارس خالل األزمة بنسبة (2017جندي )

                                                           

 (.110( نجادات، اإلخراج الصحفي )ص1)
 (164( نجادات، أنماط إخراج الصفحة األولى في الصحف األردنية اليومية.. دراسة تحليلية )ص2)

 (.169، 168( جندي، المحددات اإلخراجية للصفحة األولى في أوقات األزمات )ص3)
 (.164األولى في الصحف األردنية اليومية.. دراسة تحليلية )ص( نجادات، أنماط إخراج الصفحة 4)
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% بعد األزمة، فيما بلغ نسبة استخدام الفهارس في صحيفة 51.7استخدامها في صحيفة الوفد 
 .(1)% قبل األزمة 83.9المصري اليوم 

تأثر الشكل اإلخراجي حول  (2015لرؤوف عبد اواتفقت هذه النتيجة مع دراسة )
على اإلشارات والفهارس وزيادة اعتماد صحف الدراسة ، 2011لصحف الدراسة بثورة يناير 

 .(2) والعناوين اإلشارية، واالعتماد على األسلوب اإلشاري في الصفحة األولى

والوطن تميل صحيفتا المدينة حيث  (2015المالكي واتفقت هذه النتيجة مع دراسة )
(، وبشكل يومي وثابت، %100السعوديتان إلى استخدام الكشاف في الصفحة األولى بنسبة )

 .(3)(75%بينما تستخدمه صحيفة الجزيرة بنسبة )

 أوجه التفاق والختالف بين صحف الدراسة: .1.3

حيث بلغت في  ،في نسبة استخدام الفهارس متناقضاختلفت صحيفتا الدراسة بشكل 
النتائج وجود  بي نت% فيما لم تسجل صحيفة األيام أي استخدام للفهارس، و 100صحيفة النهار 

 92.00=  2وذلك ألن قيمة كا ،في استخدام الفهارس دراسةال داللة إحصائية بين صحفيتي  
 ، لصالح، وهذا يعني وجود فروق واضحة0.05أي أقل من  0.001مستوى الداللة اإلحصائية و 

 صحيفة النهار.

 موقع الفهارس: .2

ح  صحيفتي  ، التي ظهرت على الصفحة األولى في الفهارس موقع يتالجدول اآل يوض 
 الدراسة خالل الفترة الزمنية المحددة للدراسة، وذلك على النحو اآلتي: 

 .الدراسة صحف في شاراتواإل الفهارس موقع ونسب تكرارات يوّضح (:3.4) جدول

                                                           

 (.169، 168( جندي، المحددات اإلخراجية للصفحة األولى في أوقات األزمات )ص1)
، دراسة تطبيقية على 2011يناير  25عبد الرؤوف، إخراج الصفحة األولى في الصحف المصرية بعد ثورة ( 2)

 .عي نة من الصحف اليومية
 (.118الكي، أنماط اإلخراج الصحفي في الصفحة للصحف السعودية الورقية )ص( الم3)

 الصحيفة       
 موقع الفهارس

 الدللة 2X النهار اليام
 % ك % ك

NA NA 
 100.0 46 0.0 0 النصف العلوي 

 0.0 0 0.0 0 النصف السفلي

 100.0 46 0.0 0 المجموع



174 

 بيانات الجدول السابق يتبي ن ما يأتي: بدراسة 

 صحيفة اليام: .2.1

 اجراء الدراسة، نظرً لم تستخدم الفهارس خالل فترة إأظهرت النتائج أن صحيفة األيام 
 المنشورة عليها. الصحفي ة الهتمامها بزيادة عدد الموضوعات

 ثورة خالل الصحف اتجاه أكد الذي (2015إسماعيل )واختلفت هذه النتيجة مع دراسة 
 اإلشاري  األسلوب على واالعتماد والعناوين اإلشارية، والفهارس اإلشارات الستخدام 2011 يناير
 والمصري  والوفد، األهرام،) صحف دراسته عي نة من بين كان التي األولى، الصفحة في
 .(1)(اليوم

 صحيفة النهار: .2.2

% في النصف العلوي 100أظهرت النتائج أن صحيفة النهار استخدمت الفهارس بنسبة 
بشكل يومي يقع  اثابتً  االدراسة، حيث استخدمت الصحيفة فهرسً من الصفحة األولى طوال فترة 

أعلى يسار الصفحة األولى ويتكون في معظم األحيان من أربعة عناوين مرفقة بصور 
للصفحات الداخلية التي تم نشر الموضوعات فيها، ويرجع استخدام  امً ارقا وأويصاحبها تبويبً 

ألنه المكان الطبيعي المالئم لنشر الوحدات  النهار للفهارس في الجزء العلوي من الصفحة
 ، فهو صدرها الذي تبدأ عنده رؤوس الموضوعات المهمة، وهو الذي يظهر للقارئ المهم ة
لألهمية التي توليها الصحيفة الستخدام الفهارس فإنها تعمد  اونظرً  ض الصحيفة للبيع،عند عر 

  (2انظر الملحق رقم ) ،اها أيًض إلى توظيف العناوين والصور بجانب رقم الصفحة وتبويب
 . (14) شكل

وتتسق فكرة وضع الفهارس في الجزء العلوي من الصفحة مع أسلوب التجديد الوظيفي 
ثةالذي يتبع المدرسة  ، وبموجبه يعمل اإلخراج على تقديم الموضوعات والوحدات المنشورة المحد 

االطالع عليها مع عدم الوقوف عند أي قيود  القر اءمرتبة حسب أهميتها النسبية، ليسهل على 
والتقنية في مجال اإلخراج الصحفي،  العلمي ةطباعية غير مبررة مع االستعانة بالمستحدثات 

خالل نشر الوحدات في أعلى الصفحة، وفي جزء اعتادت العين  وتتحقق فكرة هذا األسلوب من
 .(2)منه  القراءةبدء 

                                                           

 .2011 يناير 25 ثورة بعد المصرية الصحف في األولى الصفحة إخراج الرؤوف، عبد (1)
 (.160، 159( العسكر، اإلخراج الصحفي.. أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة )ص2)
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حيث استخدمت األهرام الفهارس  (2017جندي )واختلفت هذه النتائج مع نتائج دراسة 
يناير وبعدها، في حين تشابهت مع  25% في النصف السفلي خالل فترة أزمة 100بنسبة 

% بعد األزمة وبنسبة 96.6الفهارس في النصف العلوي حيث بلغ استخدام  ،صحيفة الوفد
% خالل األزمة، كما اتفقت مع صحيفة المصري اليوم التي وضعت الفهارس في النصف 65.4

 .(1) % خالل فترة األزمة وبعدها100العلوي بشكل كبير بنسبة 

 الدراسة: بين صحيفتي   أوجه التفاق والختالف .2.3

حيث بلغت في صحيفة  ،كبير في نسبة موقع الفهارساختلفت صحيفتا الدراسة بشكل 
% في النصف العلوي من الصفحة األولى، فيما لم تسجل صحيفة األيام أي موقع 100النهار 

ر النتائج %، ولم تش  0.0على الصفحة، حيث بلغت نسبتها  اللفهارس بسبب عدم وجودها أساسً 
ن وبالعودة إلى التكرارات والنسب نجد أ ة،إلى أي دالالت إحصائية بسبب غياب البيانات الكمي  

 ن، لصالح صحيفة النهار.صحيفتي  واضحة بين ال اهناك فروقً 

 : القوالب المنتظمة وغير المنتظمة:اثالثً 

ح الجدول اآل ، التي ظهرت على الصفحة منتظمةالغير القوالب المنتظمة و  يتيوض 
 األولى في صحف الدراسة خالل الفترة الزمنية المحددة للدراسة، وذلك على النحو اآلتي: 

 صحيفتي   في المنتظمة وغير المنتظمة للقوالب الحسابية والمتوسطات والنسب التكرارات يوّضح (:3.5) جدول
 .الدراسة

 الصحف     
 

 القوالب

 النهار اليام
 الدللة الدللة tقيمة 

 النسبة ك
وسط 
 حسابي

انحراف 
 النسبة ك معياري 

وسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري 

 دال 0.001 13.148 9240. 4.65 97.7 217 3.303 13.33 91.7 524 القوالب المنتظمة
 دال 0.001 3.942 6050. 110. 2.3 5 1.712 1.04 8.3 47 القوالب غير المنتظمة

 ي:أتتبي ن ما يبدراسة بيانات الجدول السابق 

 صحيفة اليام: .1

 ،%91.7القوالب المنتظمة بنسبة كبيرة بلغت أظهرت النتائج أن صحيفة األيام تستخدم 
بوسط حسابي األولى خالل فترة الدراسة و  الصفحةمن نسبة الموضوعات التي نشرت على 

 تم توضيب موضوعاتها داخل قوالب منتظمةالتي  الصحفي ةحيث بلغ عدد األشكال  ،13.33
                                                           

 (.177، 176األولى في أوقات األزمات )ص ( جندي، المحددات اإلخراجية للصفحة1)
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تم التي  الصحفي ةاألشكال  بلغ عددفيما  ،(16) شكل (2انظر الملحق رقم )، اموضوعً  524
وسط حسابي %، و 8.3وبنسبة  اموضوعً  47توضيب موضوعاتها داخل قوالب غير منتظمة 

التي نشرت في  الصحفي ةشكال وهذا يعني أن األ، (17) شكل( 2انظر الملحق رقم ) ،1.04
المنشورة في  الصحفي ةفي صحيفة األيام من األشكال  اقوالب منتظمة كانت األكثر استخدامً 

ن االتجاهات اإلخراجية ، حيث يمكن القول إقوالب غير منتظمة، وهذا ما يحسب للصحيفة
بكافة عناصرها ألنها  الصحفي ةالحديثة تقوم على أساس فكرة اإلخراج المنتظم للموضوعات 

تعمل على تسريع عملية اإلنتاج والتصميم على الحاسب اآللي ومرونة نقل الموضوعات من 
شكال األ لصفحات، كما يؤدي االبتعاد عنمكان إلى آخر على الصفحة نفسها أو بين عدد من ا

لمعرفتهم ببداية ونهاية الوحدات  اتبعً  ،عبر الصفحة القر اءغير المنتظمة إلى تسهيل حركة أعين 
 .المنشورة

لنظام الكتل  اإخراج الموضوعات داخل قوالب منتظمة وبناء عناصرها وفقً  ويعد  
ألشكال  اوفقً المتماسكة أو الوحدات المتعامدة، هو الطريقة التي تقوم على أساس بناء الوحدات 

هندسية منتظمة ومستقلة عن غيرها من الوحدات، حيث أثبتت الدراسات تفضيل القارئ لهذه 
وهو  ،مثل عدم تداخل الوحدات مع بعضها البعض المهم ةلعدد من المزايا  االطريقة وذلك نظرً 

من خالل ت القارئ، وكذلك إيجاد قدر من التباين بين الوحدات المختلفة ما كان يؤدي إلى تشت  
 .(1)التنويع في العناصر الطباعية ووسائل اإلبراز، واالتساعات التي تصف بها الوحدات 

تستخدم الصحف السعودية  حيث ،(2015المالكي واتفقت هذه النتيجة مع دراسة )
اليومية الثالث في توضيب القصص الخبرية على صفحاتها األولى أسلوب القوالب المنتظمة 

اوبنسب مرتفعة   .(2)جد 

أن الصحف األردنية  بي نتالتي  (2005نجادات واتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة )
األسبوعية تميل إلى االتجاهات الحديثة في توضيب الموضوعات على الصفحة األولى، حيث 
بلغت نسبة الموضوعات المنشورة داخل قوالب منتظمة في صحف الحدث والهالل واألردن 

% والبالد بنسبة 96.8% ثم صحيفة الوحدة بنسبة 97.7%، تلتها صحيفة السبيل بنسية 100
 .(3)%75.3%، ثم المجد بنسبة بلغت .690

                                                           

 (.177إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص( 1)
 (.118( المالكي، أنماط اإلخراج الصحفي في الصفحة للصحف السعودية الورقية )ص2)
 (340)ص( نجادات، االتجاهات اإلخراجية للصفحة األولى في الصحف األردنية األسبوعية، دراسة تحليلية 3)
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 صحيفة النهار: .2

القوالب المنتظمة في توضيب موضوعاتها تستخدم  النهارالنتائج أن صحيفة  أظهرت
انظر  ،4.65وبمتوسط حسابي   ،%97.7إذ بلغت نسبتها  ،بشكل كبير داخل قوالب منتظمة

تم توضيب موضوعاتها التي  الصحفي ةاألشكال  بلغ عددفيما  ،(18) شكل (2الملحق رقم )
اوبنسبة قليلة  ،موضوعات فقط 5داخل قوالب غير منتظمة  وسط حسابي %، و 2.3بلغت  جد 

التي نشرت في  الصحفي ةشكال وهذا يعني أن األ، (19) شكل (2انظر الملحق رقم ) %،0.11
المنشورة في  الصحفي ةفي صحيفة النهار من األشكال  اقوالب منتظمة كانت األكثر استخدامً 

، وهو أهم ما يميز االتجاهات الحديثة في للصحيفة اقوالب غير منتظمة، وهذا ما يحسب أيًض 
م بر الساعة األخيرة، أي الخبر المهاإلخراج، حيث يسهل ما يسمى في الصحافة بإخراج "خ

الذي يأتي في اللحظة األخيرة، حيث يمكن رفع وحدة كاملة واستبدالها بوحدة أخرى، أي رفع 
 ألخيرة بكل سهولة ويسر.بخبر الساعة ا " واستبدالهالخبر الموجود أصاًل 

ن الصحف األردنية بي نت أالتي  (1996)نجادات واتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة 
اليومية تميل إلى اإلخراج المنتظم وبشكل واضح، حيث استخدمت صحيفة الرأي اإلخراج 

 ر اإلخراج المنتظم بنسبةفي حين استخدمت صحيفة الدستو  ،%75.2المنتظم بنسبة مقدارها 
 .(1)%78.2ا صحيفة صوت الشعب فإنها استخدمت اإلخراج المنتظم بنسبة %، أم76

 أوجه الشبه والختالف بين صحيفتي  الدراسة: .3
التي استخدمت القوالب  الصحفي ةالموضوعات صحيفتا الدراسة في عدد  اختلفت -أ

 في صحيفة األيام اموضوعً  524حيث بلغ عددها  ،على الصفحة األولى المنتظمة
على الصفحة األولى في  اموضوعً  217بلغ عددها فيما  ،13.33بوسط حسابي 

النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية  بي نت، و 4.65النهار وبوسط حسابي صحيفة 
مستوى الداللة اإلحصائية عند  T13.148حيث بلغت قيمة الدراسة،  صحيفتي  بين 

ن في صحيفتي  بين ال ضحة، وهذا يعني وجود فروق وا0.05أي أقل من  0.001
 .استخدام األشكال المنتظمة يحسب لصالح صحيفة األيام

غير التي استخدمت القوالب  الصحفي ةالموضوعات اختلفت صحيفتا الدراسة في عدد  -ب
بوسط  في صحيفة األيام اموضوعً  47حيث بلغ عددها  ،على الصفحة األولى منتظمةال

النهار على الصفحة األولى في صحيفة موضوعات  5بلغ عددها فيما  ،1.04حسابي 

                                                           

 (165( نجادات، أنماط إخراج الصفحة األولى في الصحف األردنية اليومية.. دراسة تحليلية )ص1)
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 صحيفتي  بين النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية  بي نت، و 0.11وبوسط حسابي 
أي أقل من  0.001مستوى الداللة اإلحصائية د عنT 3.942 حيث بلغت قيمةالدراسة، 

ن في استخدام األشكال المنتظمة صحيفتي  بين ال ، وهذا يعني وجود فروق واضحة0.05
 .يحسب لصالح صحيفة األيام

منهما استخدمت القوالب المنتظمة في توضيب  الدراسة في أن كال  اتفقت صحيفتا  -ج
بنسبة أكبر من القوالب غير المنتظمة، حيث بلغت نسبة  الصحفي ةالموضوعات 

غير %، فيما بلغت الموضوعات 97.7ار الموضوعات المنتظمة في صحيفة النه
%، 91.7لمنتظمة بنسبة ستخدمت صحيفة األيام القوالب ا%، في حين ا2.3منتظمة ال

%، وبذلك تكون الصحيفتان قد تشابهت في التركيز 8.3منتظمة بنسبة الغير والقوالب 
على اخراج الموضوعات وفق القوالب المنتظمة، وهو ما يحسب لها في إطار تبنيها 

 لالتجاهات الحديثة لإلخراج الصحفي.

 :: اتساع جمع المتنارابعً 

ح الجدول اآل التي ظهرت على  الصحفي ةاتساع جمع متن الموضوعات  يتيوض 
الصفحة األولى في صحف الدراسة خالل الفترة الزمنية المحددة للدراسة، وذلك على النحو 

 اآلتي: 
 .الدراسة صحيفتي   في المتن لجمع الحسابية والمتوسطات والنسب التكرارات يوّضح (:3.6) جدول

 الصحف
 

 جمع المتن

 النهار اليام 
 الدللة الدللة tقيمة 

 % ك
وسط 
 حسابي

انحراف 
 % ك معياري 

وسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري 

 دال 0.001 3.855 6620. 1.37 25.2 56 1.400 2.30 15.9 91 عمود

 دال 0.001 7.611 9100. 2.20 45.5 101 2.387 5.07 39.8 227 عمودان

 دال 0.001 5.534 5580. 1.61 22.5 50 1.790 3.46 24.7 141 ثالثة أعمدة

 دال 0.015 2.524 0000. 1.00 3.2 7 1.368 2.32 16.6 95 أربعة أعمدة

 -- -- -- 0000. 1.00 1.4 3 0000. 1.00 0.7 4 خمسة أعمدة

 -- -- -- 0.000 1.00 0.5 1 0.000 1.00 0.2 1 أعمدة 5أكثر من 

غير  0.152 -1.690 0.000 4.00 1.8 4 1.095 2.00 2.1 12 أخرى 
 دال
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 ي:أتتبّين ما يبدراسة بيانات الجدول السابق 

 صحيفة اليام: .1

% 39.8بنسبة  على عمودينأظهرت النتائج أن صحيفة األيام تستخدم جمع المتن 
على جمع المتن في المرتبة الثانية  يليهااألولى، جاء في المرتبة  حيث ،5.07بوسط حسابي و 

، ثم جاء جمع المتن على أربعة أعمدة في 3.46بوسط حسابي % و 24.7بنسبة أعمدة  ةثالث
في المرتبة الرابعة جمع  ، في حين حل  2.32%، ووسط حسابي 16.6المرتبة الثالثة بنسبة 

لمرتبة الخامسة فئة ، تلتها في ا2.30سط حسابي % وو 15.9المتن على عمود واحد بنسبة 
، في حين جاءت نسبة جمع المتن 2.00% ووسط حسابي 2.1حيث حصلت على نسبة  ،أخرى 

اعلى خمسة أعمدة وأكثر من خمسة بنسب ضئيلة   . جد 

ن كانت األكثر الصحفي ة التي تم جمعها على اتساع عموديوهذا يعني أن الموضوعات 
لرغبة الصحيفة في نشر عدد أكبر من الموضوعات عزى ذلك في صحيفة األيام، وي   ااستخدامً 

خبار على أعمدة ي يسمح بتوزيع عدد من األعلى الصفحة األولى لذلك تستخدم هذا االتساع الذ
ا ال يمكن الصحيفة الثمانية، وذلك بمعدل أربعة أخبار على مستوى عرض الصفحة وهو م

 خبار على اتساعات أوسع.تحقيقه في حالة نشر األ

على عمودين أقرب إلى عض المتخصصين في مجال اإلخراج أن جمع المتن ب ويعد  
التي يتم فيها  التقليدي ةكبير باالتجاهات  مودي في اإلخراج الذي ارتبط إلى حد ٍ االتجاه الع

توضيب الموضوعات على اتساع عمود واحد أو عمودين، بعكس اإلخراج األفقي الذي يزيد فيه 
 استخدام الموضوعات على صحيفة األيام اعتماد ، ويقل(1)أعمدة اتساع جمع المتن عن ثالثة 

بنشر الموضوعات على أكثر من عمودين  تهتم الصحيفة ألن وذلك واحد، عمود اتساع على
 صغيرة. اتساعات على استخدام الموضوعات مع يتناسب ال أفقي وهو ما بشكل

جمع متنها على اتساع وعلى الرغم من نسبة االستخدام المرتفعة للموضوعات التي تم 
ن مجموع نسب الموضوعات التي جاءت على ثالثة أعمدة وأكثر حصلت على عمودين إال أ

م ي االتجاهات الحديثة في العمل بنظاويرجع ذلك إلى رغبة الصحيفة في تبن   ،انسبة كبيرة أيًض 
 حركة مسرى لك لقدرة هذا البناء على إبراز الوحدات المنشورة والتماشي مع اإلخراج األفقي، وذ

 العين وتقليل الوقت المطلوب لقراءة الوحدة المنشورة.

                                                           

 (.339( نجادات، االتجاهات اإلخراجية للصفحة األولى في الصحف األردنية األسبوعية )ص1)
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بع االتجاهات الحديثة في إخراج الصفحة ن صحيفة األيام تت  : إومن هنا يمكن القول
دمج بين استخدام البناء وت ،ع في توظيف االتساعات المختلفة لجمع المتنحيث تنو   ،األولى

ن الوحدات األفقية يمما يساعد على تحقيق التباين ب ،الرأسي والبناء األفقي على الصفحة الواحدة
والرأسية القصيرة، وبينها وبين شكل الصفحة الرأسي، وكذلك توفير قدر مناسب من المساحات 

 .(1)البيضاء المطلوبة إلنارة الصفحة 

 الصفحة على المنشورة الموضوعات أن اختيار اتساعاتعلى ويجمع خبراء اإلخراج 
 العناوين وعدد المنشور، الموضوع أهمية أهم ها:من  اعتبارات، عدة األولى يتوقف على

 المتراصة سواء الموضوعات بين االتساعات تغيير مراعاة مع المصاحبة له، الصور واتساعات
 .(2)الصفحة  على التنوع لتحقيق اأو رأسي   أفقًيا

حيث استخدمت الصحف  ،(2017جندي )واختلفت هذه النتائج مع نتائج دراسة 
 ،أعمدة فأكثر في المرتبة األولى 4المصرية "الوفد" و"المصري اليوم" جمع المتن على اتساع 

% 32.3ت % لفئة ثالثة موضوعات فأكثر، في حين بلغ48.4حيث بلغت في صحيفة "الوفد" 
م جمعها على اتساع ثالثة مر في الموضوعات التي تكذلك األفي صحيفة "المصري اليوم"، 

% لفئة ثالثة موضوعات 41.9حيث بلغت نسبتها في صحيفة "األهرام"  ،قل من أربعةأعمدة وأ
 .(3) %48.4فأكثر، في حين بلغت نسبتها في صحيفة "الوفد" 

 حيث استخدمت الصحف  ،(2017جندي )واتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة 
جمع المتن على اتساع عمود واحد بنسب قليلة  ،لمصرية "الوفد" و"المصري اليوم" و"األهرام"ا

ا يناير على  25رة أزمة م" في هذه الصحف خالل فتا، حيث حصلت فئة "ال يوجد استخدجد 
 .(4)%67.7نسبة 

 صحيفة النهار: .2

بنسبة  على اتساع عمودينتستخدم جمع المتن  النهارأظهرت النتائج أن صحيفة 
جمع في المرتبة الثانية  األولى، يليهاحيث جاء في المرتبة  ،2.20حسابي  بوسطو % 45.5
، ثم جاء جمع المتن على ثالثة 1.37بوسط حسابي % و 25.2بنسبة  على عمود واحدالمتن 

                                                           

 (.176، 175إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص (1)
 م(.2018مارس  20بله: نعمان إشتيوي )( مفيد أبو شمالة، قا2)
 (.246، 245( جندي، المحددات اإلخراجية للصفحة األولى في أوقات األزمات )ص3)
 .241( المرجع السابق، ص4)
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، في حين حل في المرتبة الرابعة 1.61%، ووسط حسابي 22.5أعمدة في المرتبة الثالثة بنسبة 
، تلتها في المرتبة الخامسة فئة 1.00سط حسابي % وو 3.2على أربعة أعمدة بنسبة  جمع المتن

، في حين جاءت نسبة جمع المتن 4.00% ووسط حسابي1.8حيث حصلت على نسبة  ،أخرى 
اعلى خمسة أعمدة وأكثر من خمسة بنسب ضئيلة   .جد 

وعمود واحد ن الصحفي ة التي تم جمعها على اتساع عموديوهذا يعني أن الموضوعات 
تعمل على توفير  الصحيفةن ا في صحيفة النهار، ويعزى ذلك إلى أكانت األكثر استخدامً 

المزيد من المساحات على الصفحة الستغاللها في نشر الصور المرفقة مع الموضوعات 
 ،الرئيسما يتم وضعها بجانب يمين أو يسار أعمدة المتن أسفل العنوان  ا، والتي غالبً الصحفي ة

، باإلضافة إلى استغالل المساحات في وضع فهرس (12) شكل (2ر الملحق رقم )انظ
 انظرالموضوعات المرفق بالصور والذي احتل عادة الجزء العلوي من الصفحة كما أسلفنا، 

استغالل هذه المساحات في نشر اإلعالنات التي ظهرت في  ايًض ، كما يتم أ(3.4)جدول 
 .بعض األحيان على مساحة واسعة من الصفحة األولى

وعلى الرغم من أن الصحيفة زادت من استخدام الجمع على عمودين والذي هو من 
وهو الغالب على شكل الصفحة، وذلك  ،سمات اإلخراج العمودي، إال أنها تبنت االتجاه األفقي

وتوظيف كافة وحداتها )الصور والعناوين  الصحفي ةالل توضيب بعض الموضوعات من خ
ا، كما تناقص عدد هذه الموضوعات بشكل أفقي   اوالمتن( على الصفحة، حيث أخذت امتدادً 
 ا تظهر على هذه الصفحات.ملحوظ، وأخذت بعض الصور الكبيرة نسبي  

 الصحفي ةاج األفقي للموضوعات أن اإلخر جمع عدد من المتخصصين والباحثين على وي
، وهذا ما القراءةوالذي يتسع فيه جمع المتن على أكثر من عمودين يجعلها تبدو قصيرة وسهلة 

وعلى عمود واحد  ا( عندما قام بعرض قصة إخبارية طويلة نسبي  1969أثبته الباحث )آرنولد 
الزم لقراءة هذه القصة، على مجموعة من األطفال في سن العاشرة، وتم سؤالهم عن الوقت ال

فكانت إجابتهم عشر دقائق، وبعد ذلك قام بتوزيع القصة نفسها دون زيادة أنو نقصان ممتدة 
قام بتوزيع تلك القصة  ادقائق، وأخيرً  يعلى عمودين، وأعاد السؤال ثانية، فكانت اإلجابة ثمان

ئق، وبناء عليه فقد ممتدة على ثالثة أعمدة، وأعاد طرح السؤال، فكانت اإلجابة خمس دقا
لقارئ بأن الزمن الالزم لقراءة القصة اإلخبارية أقصر لاستنتج الباحث أن االتجاه األفقي يوحي 

 .(1)من الزمن الالزم لقراءة القصة نفسها عندما تكون مخرجة وفق االتجاه العمودي انسبيً 

                                                           

 (.31( نجادات، اإلخراج الصحفي.. اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص1)
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 حيث استخدمت الصحف  ،(2017جندي )اختلفت هذه النتائج مع نتائج دراسة 
المصرية "الوفد" و"المصري اليوم" و"األهرام" جمع المتن على اتساع عمود واحد بنسب قليلة 

ا يناير على  25رة أزمة ، حيث حصلت فئة "ال يوجد استخدم" في هذه الصحف خالل فتجد 
 .(1)%67.7نسبة 

حيث استخدمت الصحف  ،(1995)نجادات واختلفت هذه النتائج مع نتائج دراسة 
من االتجاه االفقي، حيث بلغت الموضوعات  األردنية اليومية االتجاه العمودي بنسبة أكبر قلياًل 

%، وفي صحيفة الدستور بلغت نسبة 58.1ة وفق االتجاه العمودي في صحيفة الرأي الم خرج
% من 55.5خراج ما نسبته %، وفي صحيفة الشعب تم إ49ا ة عمودي  الم خرجالموضوعات 

 .(2) الموضوعات بشكل عمودي

 أوجه الشبه والختالف بين صحيفتي  الدراسة: .3
التي تم جمع المتن فيها  الصحفي ةنسبة الموضوعات اختلفت صحيفتا الدراسة في  -أ

% ووسط حسابي 15.9حيث بلغت نسبتها في صحيفة األيام  ،على اتساع عمود واحد
%، 1.37% ووسط حسابي 25.2، في حين جاءت في صحيفة النهار بنسبة 2.30

حيث بلغت الدراسة،  صحيفتي  بين النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية  بي نتو 
يعني ، وهذا 0.05أي أقل من  0.001مستوى الداللة اإلحصائية عند  3.855Tقيمة 

ي جمع المتن على اتساع عمود واحد ن في تبن  صحيفتي  بين ال وجود فروق واضحة
 .يحسب لصالح صحيفة األيام

التي تم جمع المتن فيها  الصحفي ةنسبة الموضوعات اختلفت صحيفتا الدراسة في  -ب
%% ووسط حسابي 39.8حيث بلغت نسبتها في صحيفة األيام  ،على اتساع عمودين

%، 2.20% ووسط حسابي 45.5ت في صحيفة النهار بنسبة ، في حين جاء5.07
حيث بلغت الدراسة،  صحيفتي  بين النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية  بي نتو 

، وهذا يعني 0.05أي أقل من  0.001مستوى الداللة اإلحصائية عند  T7.611قيمة 
دين يحسب ي جمع المتن على اتساع عمو ن في تبن  صحيفتي  بين ال وجود فروق واضحة
 .لصالح صحيفة األيام

التي تم جمع المتن فيها  الصحفي ةنسبة الموضوعات اختلفت صحيفتا الدراسة في  -ج
% ووسط 24.7حيث بلغت نسبتها في صحيفة األيام  ،على اتساع ثالثة أعمدة

                                                           

 (.241ى في أوقات األزمات )ص( جندي، المحددات اإلخراجية للصفحة األول1)
 (161( نجادات، أنماط إخراج الصفحة األولى في الصحف األردنية اليومية.. دراسة تحليلية )ص2)
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% ووسط حسابي 22.5، في حين جاءت في صحيفة النهار بنسبة 3.46حسابي 
حيث الدراسة،  صحيفتي  بين النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية  بي نت%، و 1.61

، 0.05أي أقل من  0.001مستوى الداللة اإلحصائية عند   T5.534بلغت قيمة 
ي جمع المتن على اتساع ثالثة ن في تبن  صحيفتي  بين ال وهذا يعني وجود فروق واضحة

 .أعمدة يحسب لصالح صحيفة األيام

التي تم جمع المتن فيها  الصحفي ةنسبة الموضوعات ة في اختلفت صحيفتا الدراس -د
% ووسط 16.6حيث بلغت نسبتها في صحيفة األيام  ،على اتساع أربعة أعمدة

% ووسط حسابي 3.2، في حين جاءت في صحيفة النهار بنسبة 2.32حسابي 
حيث الدراسة،  صحيفتي  بين النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية  بي نت%، و 1.00

، وهذا 0.05أي أقل من  0.015مستوى الداللة اإلحصائية عند  T2.524بلغت قيمة 
ن في تبني جمع المتن على اتساع أربعة صحيفتي  بين ال يعني وجود فروق واضحة

 .أعمدة يحسب لصالح صحيفة األيام

اتفقت صحيفتا في أن كل منهما استخدمت بالمرتبة األولى جمع المتن على اتساع  -ه
%، في حين جاءت في صحيفة 39.8حيث بلغت نسبتها في صحيفة األيام  عمودين،

%، وبذلك تكون الصحيفتان قد تشابهت في التركيز على جمع 45.5النهار بنسبة 
 المتن على اتساع عمودين في المرتبة األولى.

 : تبويب المواد:اخامسً 

ح فحة األولى التي ظهرت على الص الصحفي ةتبويب الموضوعات  يتاآل الجدول يوض 
 في صحف الدراسة خالل الفترة الزمنية المحددة للدراسة، وذلك على النحو اآلتي: 

 .(*)الدراسة صحف في الموضوعات لتبويب الحسابية والمتوسطات والنسب التكرارات يوّضح (7.3) جدول

 الصحف

 التبويب

 النهار اليام
 الدللة الدللة tقيمة 

وسط  % ك
 حسابي

انحراف 
وسط  % ك معياري 

 حسابي
انحراف 
 معياري 

 دال 0.001 -5.414 1.014 4.20 51.6 189 0.000 1.00 0.7 4 مواد مبوبة

 دال 0.001 15.787 0.780 3.93 48.4 177 3.406 12.41 99.3 567 مواد غير مبوبة
                                                           

بة في صحيفة النهار عن عدد الموضوعات، بسبب *) بة وغير المبو  ( يزيد مجموع عدد الموضوعات المبو 
 تبويب عناوين الموضوعات في الفهرس )الكشاف(.
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 ي:أتي تبي ن مابدراسة بيانات الجدول السابق 

 صحيفة اليام: .1

بوسط  الصحفي ةالتبويب مع الموضوعات أظهرت النتائج أن صحيفة األيام تستخدم 
موضوعات فقط، وبنسبة  4تم تبويب التي  الصحفي ة الموضوعاتحيث بلغ عدد  ،1.00حسابي 
اقليلة  من نسبة الموضوعات التي نشرت على الصفحة األولى خالل فترة  ،%0.7بلغت  جد 

تم إخراج التي  الصحفي ة الموضوعات بلغ عددفيما  ،(20) شكل (2انظر الملحق رقم )الدراسة، 
اوبنسبة كبيرة  اموضوعً  567دون تبويب موضوعاتها  وسط حسابي %، و 99.3بلغت  جد 

12.41. 

وهذا يعني أن صحيفة األيام ال تتبنى استخدام التبويب مع الموضوعات المنشورة على 
ثةالصفحة األولى، على الرغم من أن هذا االتجاه أهم ما يميز االتجاهات  في اإلخراج  المحد 

الصحفي، بحيث يعتمد على تبويب موضوعات الصفحة األولى، بحيث يوضع عنوان مختصر 
تبر مؤيدو ، كأن توضع كلمة "رياضة" فوق عنوان رياضي، حيث يعيسالرئفوق عنوان القصة 

بحيث إن كان ممن  ،جراء يصب في مصلحة القارئ ويوفر عليه وقتههذا االتجاه أن هذه اإل
ن كان من غيرهم فإنهم بمجرد  يتابعون الصحيفة من أجل الرياضة سيقرأ الموضوع الرياضي، وا 

 ل إلى موضوع آخر.قراءته لكلمة "رياضة" فإنه سوف ينتق

ثبتت نتائجها أن الصحف ، حيث أ(2005)نجادات  واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة
إلى تبويب موضوعاتها وبشكل مطلق، حيث وصلت نسبة  أاألردنية األسبوعية جميعها ال تلج

(، وبذلك تكون %100استثناء إلى ما مقدراه ) دون الموضوعات غير المبوبة في كل الصحف و 
 .(1)تائج المتعلقة بصحيفة األيام قد تشابهت إلى حد كبير مع نتائج هذه الدراسة الن

 صحيفة النهار: .2

التبويب مع الموضوعات التي بلغ عددها تستخدم  النهارأظهرت النتائج أن صحيفة 
من نسبة الموضوعات التي نشرت  ،%51، وبنسبة بلغت 4.20بوسط حسابي ، اموضوعً  189

تم إخراج التي  الصحفي ة الموضوعات بلغ عددفيما  على الصفحة األولى خالل فترة الدراسة،
 .1.93وسط حسابي %، و 48.4وبنسبة بلغت  ا،موضوعً  177دون تبويب موضوعاتها 

                                                           

 (341ات، االتجاهات اإلخراجية للصفحة األولى في الصحف األردنية األسبوعية.. دراسة تحليلية )ص( نجاد1)
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بة إلى تبويب صحيفة النهار للعناوين الباحث هذه النسبة العالية للمواد المبو   يعزوو 
وذلك لتسهيل ، (15) شكل (2انظر الملحق رقم )المنشورة في الفهرس بشكل دائم ومستمر، 

لصفحات المطلوبة بكل سهولة وسرعة، كما أسلفنا تابعة القارئ للموضوعات والوصول لعملية م
ن التبويب ث في إخراج الصحف والذي يرى أجراء يتوافق مع االتجاه المحد  ا فإن هذا اإلسابقً 

 يوفر الوقت والجهد على القارئ. للموضوعات
ثبتت نتائجها أن ، حيث أ(2005 ،)نجادات واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة
إلى تبويب موضوعاتها وبشكل مطلق، حيث  أالصحف األردنية األسبوعية جميعها ال تلج

مقدراه  دون استثناء إلى مابة في كل الصحف و وصلت نسبة الموضوعات غير المبو  
(100)%(1). 

 أوجه الشبه والختالف بين صحيفتي  الدراسة: .3
حيث بلغت نسبتها  ،التي لها تبويب الصحفي ةنسبة المواد اختلفت صحيفتا الدراسة في  -أ

، في حين جاءت في صحيفة النهار 1.00% ووسط حسابي 0.7في صحيفة األيام 
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية  بي نتو  ،4.20% ووسط حسابي51.6بنسبة 
مستوى الداللة اإلحصائية عند  -5.414Tحيث بلغت قيمة الدراسة،  صحيفتي  بين 

ن صحيفتي  بين ال واضحة إحصائية ، وهذا يعني وجود فروق 0.05أي أقل من  0.001
 .يحسب لصالح صحيفة النهار الصحفي ةفي تبني مسألة تبويب المواد 

حيث بلغت نسبتها  ،مبوبةالغير الصحفي ة نسبة المواد راسة في اختلفت صحيفتا الد -ب
، في حين جاءت في صحيفة 12.41% ووسط حسابي 99.3في صحيفة األيام 

النتائج وجود فروق ذات داللة  بي نت، و 3.39% ووسط حسابي48.4النهار بنسبة 
الداللة مستوى عند  T15.787  حيث بلغت قيمةالدراسة،  صحيفتي  بين إحصائية 
بين  واضحة إحصائية ، وهذا يعني وجود فروق 0.05أي أقل من  0.001اإلحصائية 

 .مبوبة يحسب لصالح صحيفة األيامالغير الصحفي ة ن في مسألة المواد صحيفتي  ال

 سادًسا: وسائل الفصل:

 :التقليدّية الفصل وسائل .1

ح التي ظهرت على الصفحة األولى في  التقليدي ةوسائل الفصل  يتاآل الجدول يوض 
 صحف الدراسة خالل الفترة الزمنية المحددة للدراسة، وذلك على النحو اآلتي: 

                                                           

 (.341نجادات، االتجاهات اإلخراجية للصفحة األولى في الصحف األردنية األسبوعية.. دراسة تحليلية )ص(1)
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 صحف في التقليدّية الفصل لوسائل الحسابية والمتوسطات والنسب التكرارات يوّضح (:3.8) جدول
 .(*)الدراسة

 الصحف
 

 الوسائل التقليدّية

 النهار اليام
 الدللة الدللة tقيمة 

وسط  % ك
 حسابي

انحراف 
 معياري 

وسط  % ك
 حسابي

انحراف 
 معياري 

 دال 0.017 2.439 0.976 5.26 80.1 242 2.613 6.20 69.7 258 الجداول

 0.385 0.875 1.117 1.97 18.9 57 1.106 2.10 17.6 65 الفواصل
غير 
 دال

 -- -- -- -- 1.00 0.3 1 -- 1.00 1.1 4 الزوايا

غير  0.343 0.964 0.000 1.00 0.7 2 0.626 1.43 11.6 43 اإلطارات
 دال

 ي:أتتبي ن ما يبدراسة بيانات الجدول السابق 

 صحيفة اليام: .1.1

بوسط حسابي % و 69.7بنسبة  تعتمد على الجداولصحيفة األيام  أنأظهرت النتائج 
بوسط % و 17.6بنسبة  في المرتبة الثانية الفواصل األولى، تلتهافي المرتبة  تحيث جاء ،6.20

%، وبوسط 11.6حيث بلغت نسبتها  ،، ثم جاءت اإلطارات في المرتبة الثالثة2.10حسابي 
 حيث حصلت على نسبة ،، في حين جاءت الزوايا في المرتبة الرابعة واألخيرة1.43حسابي 

امرات فقط، وهي نسبة ضئيلة  الل فترة الدراسة سوى أربعوايا خ% فقط، ولم تظهر الز 1.1   . جد 

 الموضوعات من اكبيرً  اعددً  نتيجة نشرها أكبر، بشكل الجداول الستخدام األيام وتتجه
 الموضوع بين للفصل أكثر عناصر معه وضع يتطلب الذي األمر الواحدة، الصفحة على

وفي رأينا أن هذا االستخدام للجداول غير وظيفي،  ،(21) شكل (2انظر الملحق رقم )واآلخر، 
ففي هذه الحالة يمكن أن تؤدي العناوين مهمة الفواصل بين األخبار المتتالية، وال سيما إذا 

 من البياض بين نهاية متن خبر وبداية الخبر الثاني. اتركت الصحيفة قدرً 

وخاصة األخبار  اواستخدمت الصحيفة الفواصل للفصل بين بعض األخبار أحيانً 
ما تكون هذه الفواصل عبارة عن خطوط سوداء قليلة السمك،  االمجموعة على عمودين، وغالبً 

                                                           

ا الموضوعات نظًرا لعدم استخدامه( يختلف مجموع عدد وسائل الفصل التقليدي ة في صحيفة "األيام" عن عدد *)
مع كل الموضوعات المنشورة، فيما زاد عددها في صحيفة "النهار" عن عدد الموضوعات نظًرا ألن بعض 

 الموضوعات وظفت وسائل الفصل أكثر من مرة.
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ترك بياض عن يمينها ويسارها، مما يجعلها واضحة وتتوسط المساحة التي توضع فيها، بحيث ي  
ر فتها في الفصل بين مصدر الخببحيث يدرك القارئ نهاية خبر وبداية خبر آخر، كما وظ  

 .(21) شكل (2انظر الملحق رقم ) والمتن الخاص به،

 فصل، عنصر كونه من أكثر إبراز للموضوعات لتحقيق اإلطارات "األيام" وتستخدم
 انظر الملحق إلبرازه،  يمين الصفحة أو يسار اإلطار، ذات المهم الموضوع تضع ما وغالًبا
الصفحة، ال سيما اإلطارات  على أخرى  إطارات وجود من يمنع ال وهذا ،(21) شكل (2رقم )

 استخداًما محدوًدا الصحيفة المستخدمة مع اإلعالنات المنشورة على الصفحة األولى، وسجلت
 فترة الدراسة. خالل" الزوايا" لعنصر

، حيث بي نت نتائج الدراسة (2016 )المجدوبواتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
أهمية العناصر التيبوغرافية المساعدة تنحصر في الفواصل والجداول واإلطارات، للتمييز بين أن 

 .(1)المواد التحريرية المختلفة على الصفحة، بهدف توضيحها وتسهيل عملية القراءة 

، حيث بلغت نسبة استخدام (2017جندي )واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
%، وهي نسبة مرتفعة نسبي ا، كما 74.2يناير  25الجداول في الصحف المصرية خالل أزمة 

% وهي نسب تتوافق مع النتائج التي 22.6بلغت نسبة استخدام الفواصل في نفس الصحف 
 .(2)ظهرت في صحيفة األيام 

واتفقت أيًضا معها في نسبة استخدام الزوايا حيث بلغت نسبتها في الصحف المصرية 
%، وهي أيًضا ما تشابهت به مع صحيفة األيام التي بلغت فيها نسبة 3.2خالل فترة الدراسة 

 % فقط.1.1استخدام الزوايا 

من حيث استخدام  (2017جندي )وفي نفس السياق اختلفت هذه النتائج مع دراسة 
%، 79.6اإلطارات، حيث بلغت نسبة استخدامها في الصحف المصرية خالل فترة الدراسة 

ا لإلطارات في مقابل استخدامها في صحيفة األيام التي بلغت نسبتها  وهي نسبة مرتفعة جد 
 .(3)% فقط11.6

 

                                                           

 ( المجدوب، العناصر التيبوغرافية ودورها في اإلخراج الصحفي.1)
 األولى في أوقات األزمات. ( جندي، المحددات اإلخراجية للصفحة2)
 ( المرجع السابق.3)
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 صحيفة النهار: .1.2

بوسط حسابي % و 80.1بنسبة  تعتمد على الجداول النهارأظهرت النتائج أن صحيفة 
بوسط % و 18.9بنسبة  في المرتبة الثانية الفواصل األولى، تلتهافي المرتبة  تحيث جاء ،5.26

%، وبوسط 0.7حيث بلغت نسبتها  ،، ثم جاءت اإلطارات في المرتبة الثالثة1.97حسابي 
على حيث حصلت  ،، في حين جاءت الزوايا في المرتبة الرابعة واألخيرة1.00حسابي 

% فقط، ولم تظهر الزوايا خالل فترة الدراسة سوى مرة واحدة فقط، وهي نسبة ضئيلة 0.3نسبة
ا  . جد 

 الصحفي ةوذلك للفصل بين المواد  ،إلى استخدم الجداول بنسبة كبيرة "النهار"وتتجه 
ة عن المنشورة على الصفحة األولى، إضافة إلى استخدامها في فصل الوحدات التحريري  

 شكل (2انظر الملحق رقم ) ت اإلعالنية مع فصل الوحدات اإلعالنية عن بعضها،الوحدا
المستخدمة في الفصل بين المواد  التقليدي ةوعلى الرغم من أن الجداول من الوسائل ، (22)

المختلفة على الصفحة، إال أن الصحيفة وظفت مع هذه الجداول المساحات البيضاء  الصحفي ة
للفصل، وبذلك بدت الصفحة أنظف وأسهل للقراءة، كما أنها من الوسائل الحديثة تعد  التي 

ن أعمدة الموضوع الواحد، األمر استخدمت الجداول للفصل بين موضوعات الصفحة، وليس بي
 .التقليدي ةفي األساليب  اكان سائدً  الذي

بين  اة للفصل رأسي  ن الصحيفة استخدمت الجداول الطولي  ويجدر اإلشارة إلى أ
مختلفة أو بين المادة التحريرية من جهة والمادة اإلعالنية من جهة أخرى، ولم الموضوعات ال

بين العناصر الطباعية المشتركة  اتستخدمها للفصل بين كل أعمدة الصفحة ألنها تحدث ضعفً 
انظر  في بناء الوحدة الواحدة، وذلك بسبب وقوعها بين األعمدة الخاصة بمتن نفس الوحدة،

 .(22) شكل (2الملحق رقم )

واستخدمت النهار الفواصل للفصل بين الفهرس المنشور أعلى يسار الصفحة األولى 
في الغالب ذات شكل والمقال االفتتاحي الذي اعتادت الصحيفة على نشره بشكل يومي، وكانت 

أكبر  اأخذ سمكً  هز بأنل على الصفحة نفسها، وتمي  والجداو شكال الفواصل مميز عن سائر أ
نه : إمما جعله يتباين مع باقي الجداول وعناصر الفصل األخرى، ويمكن القول امغايرً  اولونً 

، كما استخدمت الفواصل في (22) شكل (2انظر الملحق رقم ) استخدم للفصل واإلبراز،
والذي تم توضيبه عادة أسفل  الصحفي ةالصحيفة للفصل بين العنوان الثانوي المرفق مع المادة 

 .(22) شكل (2، انظر الملحق رقم )أو أعلى المتن
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حيث بلغت نسبة استخدام  ،(2017جندي )واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
، كما ا%، وهي نسبة مرتفعة نسبي  74.2يناير  25الجداول في الصحف المصرية خالل أزمة 

نتائج التي % وهي نسب تتوافق مع ال22.6نفس الصحف بلغت نسبة استخدام الفواصل في 
حيث بلغت نسبتها في  ،في نسبة استخدام الزوايا اواتفقت معها أيًض  ظهرت في صحيفة النهار،

مع صحيفة النهار التي بلغت  ا تشابهت%، وهي أيًض 3.2الصحف المصرية خالل فترة الدراسة 
 .(1)% فقط 0.3فيها نسبة استخدام الزوايا 

أكثر  من اإلطارات استخدام أن في (1987 )عبد الهادياختلفت هذه النتائج مع دراسة 
 .(2)للقراء الجذب أساليب

من حيث استخدام  (2017جندي )اختلفت هذه النتائج مع دراسة  ،وفي نفس السياق
%، 79.6حيث بلغت نسبة استخدامها في الصحف المصرية خالل فترة الدراسة  ،اإلطارات

اوهي نسبة مرتفعة  لإلطارات في مقابل استخدامها في صحيفة النهار التي بلغت نسبتها  جد 
 .(3)% فقط 0.7

 والختالف بين صحيفتي  الدراسة: الشبهأوجه  .1.3

نسبتها في صحيفة األيام  حيث بلغت ،استخدام الجداولاختلفت صحيفتا الدراسة في  -أ
% 80.1، في حين جاءت في صحيفة النهار بنسبة 6.20% ووسط حسابي 69.7

 صحيفتي  بين النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية  بي نتو  ،5.26ووسط حسابي
أي أقل من  0.017مستوى الداللة اإلحصائية عند  T2.439حيث بلغت قيمة الدراسة، 

ن في درجة استخدام الجداول صحيفتي  بين ال إحصائية ، وهذا يعني وجود فروق 0.05
 .تحسب لصالح صحيفة النهار

حيث بلغت  ،توافقت صحيفتا الدراسة في درجة توظيف الفواصل واإلطارات والزوايا -ب
 أكثرأي  0.385مستوى الداللة اإلحصائية عند  0.875في استخدام الفواصل  Tقيمة 
ن في استخدام صحيفتي  بين ال إحصائية وجود فروق عدم ، وهذا يعني 0.05من 

مستوى عند T 0964حيث بلغت قيمة  ،الفواصل، كما اتفقتا في استخدام اإلطارات
 إحصائية وجود فروق عدم ، وهذا يعني 0.05من  أكثرأي  0.343الداللة اإلحصائية 

                                                           

 (.183( جندي، المحددات اإلخراجية للصفحة األولى في أوقات األزمات )ص1)
 المسائية. الجريدة في األولى الصفحة تحرير ( عبد الهادي،2)
 (.183( جندي، المحددات اإلخراجية للصفحة األولى في أوقات األزمات )ص3)



190 

ا تعطي نتائج استخدام الزوايا أي ن في درجة استخدام اإلطارات، فيمصحيفتي  بين ال
 نتائج إحصائية بسبب الضعف الشديد في استخدامها. 

 :الحديثةالفصل وسائل  .2

التي ظهرت على الصفحة األولى في وسائل الفصل الحديثة  يتالجدول اآليوضح 
 صحف الدراسة خالل الفترة الزمنية المحددة للدراسة، وذلك على النحو اآلتي: 

 .(*)الدراسة صحف في الحديثة الفصل لوسائل الحسابية والمتوسطات والنسب التكرارات يوّضح (:9.3) جدول

 الصحف
 

 الوسائل الحديثة

 النهار اليام
 الدللة الدللة tقيمة 

 % ك
وسط 
 حسابي

انحراف 
 % ك معياري 

وسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري 

 -- -- -- 0.0 2.0 1.0 2 -- -- 0.0 0 الصور

 -- -- -- -- -- 0.0 0 2.525 2.71 15.8 38 العناوين

غير  0.562 0.583 0.762 4.33 99.0 199 2.872 4.58 68.5 165 البياض
 دال

 -- -- -- -- -- 0.0 0 0.714 1.52 15.7 38 الرضيات

 ي:أتتبي ن ما يبدراسة بيانات الجدول السابق 

 اليام:صحيفة  .2.1

تعتمد على توظيف البياض من بين وسائل الفصل أظهرت النتائج أن صحيفة األيام 
األولى، في المرتبة  تحيث جاء ،4.58بوسط حسابي % و 68.5 حيث بلغت نسبته ،الحديثة
، ثم جاءت العناوين في 2.71 بوسط حسابي% و 15.8في المرتبة الثانية العناوين بنسبة  تلتها

، في حين جاءت الصور في 1.52%، وبوسط حسابي15.7حيث بلغت نسبتها  ،المرتبة الثالثة
 حيث لم تسجل أي نسبة تذكر. ،المرتبة الرابعة واألخيرة

أن صحيفة األيام اعتمدت على توظيف المساحات  تبي نبتحليل البيانات السابقة ي
خرى، ويرجع بشكل أكبر من الوسائل الحديثة األ الصحفي ةالبيضاء للفصل بين الموضوعات 

ذلك إلى رغبة الصحيفة في تخفيف حدة العناصر الطباعية الناتجة عن نشر عدد كبير من 
األخبار على الصفحة وعدم وجود عناصر أخرى مثل الصور، حيث أدى ذلك إلى ظهور 
العناصر الطباعية الثقيلة الناتجة عن المتون والعناوين المستخدمة بشكل كبير، وكما هو معلوم 

                                                           

وسائل الفصل الحديثة المستخدمة في صحيفتي  "األيام" و"النهار" عن عدد الموضوعات، ( يقل مجموع عدد *)
 بسبب عدم توظيفها مع كل الموضوعات المنشورة.
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للمواد المنشورة وراحة بصرية لعين القارئ، إضافة إلى  اساحات البيضاء تعطي وضوحً فإن الم
ه من بياض منعكس عن هذه المساحات المتروكة، قدرتها على إنارة الصفحة من خالل ما تشع  

 .(23) شكل (2انظر الملحق رقم )

وعلى الرغم من أن الصحيفة استخدمت المساحات البيضاء للفصل بين الموضوعات 
للفصل، وبذلك تكون  التقليدي ةمن الوسائل تعد  إال أنها وظفت معها الجداول العرضية التي 

والوسائل الحديثة في الفصل بين الموضوعات  التقليدي ةالصحيفة دمجت ما بين الوسائل 
كما وظفت ، (23) شكل (2انظر الملحق رقم )المنشورة على الصفحة األولى،  الصحفي ة

الصحيفة في بعض األحيان المساحات البيضاء للفصل بين بعض الموضوعات التي تم 
  .(23) شكل (2انظر الملحق رقم ) استخدام أرضيات إلبراز عناوينها،

وحسب هذه النتائج فإن استخدام الصحيفة للمساحات البيضاء كوسيلة حديثة للفصل 
 لالتي تم عرضها خال التقليدي ة،إذا ما قورن باستخدام الوسائل  ابين الموضوعات يعتبر محدودً 

 ااستخدام المساحات البيضاء كانت من أكثر الوسائل الحديثة توظيفً ، ال سيما وأن (3.8)جدول 
 على الصفحة األولى.

إن استخدام الفراغات البيضاء يعطي الصفحة بهجة ورشاقة بحيث تبدو نظيفة وغير 
مزدحمة، كما أنها تساعد القارئ على التقاط أنفاسه حين ينتقل من موضوع إلى آخر عليها، 

ال تكون عبارة عن مساحات ا وأجب أن تكون هذه الفراغات مدروسة تمامً لكنه في الوقت نفسه ي
 .(1)قليلة هنا وهناك

وسكرتير  ن البياض في الصفحة كشباك النور،ن أوفي هذا السياق يرى المتخصصو 
التحرير هو الذي يفتح شبابيك كل الصفحات ليدخل منها الضوء، الذي يحقق للقارئ الراحة 

جين في الحياة يتنفسه اإلنسان دون كس، وهو كاألالقراءةالنفسية واإلحساس بالبراح والحرية أثناء 
ن كان القارئ ال القراءةأن يدري، والبياض سبب أساسي في حياة عملية  يشتري  الصحيحة، وا 

اض، ولكنه يشعر باالختناق في غيابه، ألنه هو األصل في الورق قبل أن يعن الب االجريدة بحثً 
 .(2)الصحفي ةبالمادة  الم خرجتمتد إليه يد 

أما بالنسبة لألرضيات والعناوين فقط استخدمتهم الصحيفة بمعدالت متقاربة وبنسب 
تمدت على توظيف الجداول العرضية بشكل ن الصحيفة اع ما، ويعزى ذلك إلى أقليلة إلى حد ٍ 

                                                           

 (.237( نجادات، اإلخراج الصحفي.. اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص1)
 (.112إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص  (2)
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في كثير أساسي للفصل بين الموضوعات، وظهر استخدام العناوين واألرضيات والدمج بينهما 
على شكل مجموعة من  المهم ةو  الرئيسةخراج بعض الموضوعات من األحيان ال سيما عند إ
 .(23) شكل (2، انظر الملحق رقم )الرئيساألخبار الفرعية داخل الخبر 

ن الصحف بي نت أحيث  ،(2017)جندي واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
ا%، وهي نسبة مرتفعة 100يناير استخدمت البياض بنسبة  25المصرية وخالل فترة أزمة   جد 

 .(1)% 68.5تتقارب معها صحيفة األيام التي بلغت نسبة استخدام البياض فيها 

حيث استخدام الصور من  (2017جندي )واختلفت هذه النتائج مع نتائج دراسة 
حديثة للفصل، حيث بلغت نسبة استخدام الصور في الصحف رضيات كوسائل والعناوين واأل

%، في حين بلغت نسبة توظيف العناوين كعنصر للفصل 24.7المصرية خالل فترة األزمة 
مرتفعة مقارنة  اوهي نسبة أيًض  %،96.8ت نسبة األرضيات المستخدمة %، فيما بلغ55.9

 .(2)باستخدام صحيفة األيام لألرضيات 

 صحيفة النهار: .2.2

تعتمد على توظيف البياض من بين وسائل الفصل  النهارأظهرت النتائج أن صحيفة 
 األولى، تلتهافي المرتبة  تحيث جاء ،4.33بوسط حسابي % و 99 حيث بلغت نسبته ،الحديثة

، في حين جاءت العناوين 2.0 بوسط حسابي% و 1.0في المرتبة الثانية الصور بنسبة 
 األخيرة حيث لم تسجل أي نسبة تذكر.  واألرضيات في المرتبة الثالثة و 

واآلخر،  الموضوع للفصل بين البياض بعنصر كبيًرا اهتماًما النهار، صحيفة تولي
 راحة ويوفر الصفحة، على المتن حدة كسر في يجاوره، ويساعد ما يبرز الفصل هذا أن باعتبار
وقد استخدمت  الصفحة، على العناصر جميع توزيع في البياض لدخول نظًرا وذلكالقارئ،  لعين

كما استخدمتها للفصل  ،صحيفة النهار المساحات البيضاء للفصل بين الموضوعات واإلعالنات
بين الفهرس والمقال االفتتاحي المنشور على الصفحة األولى، باإلضافة إلى الفصل بين 

ا للفصل بين ، كما استخدمتهالرئيسالعناوين الثانوية التي كانت تنشر في الغالب مع الموضوع 
االموضوعات بجانب استخدام الجداول العرضية والطولية التي ظهرت بسمك رفيع  انظر ، جد 

 .(24) شكل (2الملحق رقم )

                                                           

 (.187( جندي، المحددات اإلخراجية للصفحة األولى في أوقات األزمات )ص1)
 .187( المرجع السابق، ص2)
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ويؤكد بعض المتخصصين أن صحيفة بال بياض أو فراغات كمدينة مزدحمة بال حدائق 
ذا كان اإلخراج هو عرض المادة الصحفي ة وفًقا لقواعد علمي ة لتحقيق يسر القراءة.. بما  وال رئة، وا 

جمال وظيفي لتحقيق انطباع معين، ألن البياض هو اليد أو المصباح الذي يعني أيًضا أن اإلخراج 
 .(1)يسحب عين القارئ عبر الصفحات المطبوعة

ويرى البعض أن االستغناء عن الجداول والفواصل واإلطارات بشكل نهائي ال يعد  من 
اكة خطوطها األمور المحمودة، كما أن المبالغة في استخدام هذه الوحدات من حيث كثرتها وسم

يعد  أمًرا غير محمود، على أن الحكمة تقتضي االقتصاد في هذه العناصر وعدم هجرها نهائًيا، 
حيث إن االتجاهات اإلخراجية الحديثة بدأت تعود إلى استخدام هذه الوحدات، ولكن بشكل 

 .(2)متوازن 

ذلك ألن  أما بالنسبة لألرضيات والعناوين فلم تستخدمهم الصحيفة بشكل مطلق، ويعزى 
الصحيفة اعتمدت على توظيف الجداول العرضية مع المساحات البيضاء بشكل أساسي للفصل بين 

% فقط. وعلى الرغم من أن الصور 1الموضوعات، وظهر استخدام الصور بنسبة قليلة جدا بلغت 
تها على تمثل اتجاًها جديًدا في وسائل الفصل بين الوحدات الطباعية، إال أن ثمة عجًزا ينتاب قدر 

القيام بمهمة الفصل ألنها ال تضع تحديًدا دقيًقا للحدود الفاصلة بين الوحدات، تبًعا ألهمية وجود ما 
 .(3)يشير إلى انتهاء الوحدة الطباعية، حتى ال تواصل العين قراءتها للعناصر المجاورة

حيث اتجهت صحيفة  (2015)الشملول واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
"المصري اليوم" نحو مزيد من قيادة عين القارئ بسهولة عبر الصفحة، وتسهيل تحر كه عبرها، من 

ع في استخدام البياض للفصل بين المواد وتقليل االعتماد على الفواصل التقليدي ة  .(4)خالل التوس 

التي بي نت أن الصحف اليومية  (2000)نجادات تختلف هذه النتائج مع نتائج دراسة 
األردنية خالل فترة التسعينييات لم تلجأ إلى استخدام الفراغات البيضاء للفصل بين الموضوعات، 
نما لجأت إلى استخدام الجداول والفواصل بشكل كلي، بمعنى أنها استخدمت الجداول العرضية  وا 

 .(5)عات على الصفحةوالطولية والفواصل العرضية للتفريق بين األعمدة والموضو 

                                                           

 (.111إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص  (1)
 (.238ؤثرة فيه وعناصره )ص( نجادات، اإلخراج الصحفي.. اتجاهاته ومبادئه والعوامل الم2)
 (.64( العسكر، اإلخراج الصحفي.. أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة )ص3)
( الشملول، العوامل المؤثرة على إخراج الصفحة األولى في الصحف المصرية القومية والحزبية والخاصة 4)

 (.209)ص
 (.260ي الصحف األردنية خالل التسعينيات )ص( نجادات، العوامل المؤثرة في تحديد االتجاهات االخراجية ف5)
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 أوجه الشبه والختالف بين صحيفتي  الدراسة: .2.3

في  Tتوافقت صحيفتا الدراسة في درجة توظيف المساحات البيضاء، حيث بلغت قيمة 
، وهذا يعني 0.05من  أكثرأي  0.562مستوى الداللة اإلحصائية ، عند 0.583استخدام البياض 

الصحيفتي ن في استخدام المساحات البيضاء كأساليب بين  ذات داللة إحصائية وجود فروق عدم 
حديثة للفصل، وبالرغم من عدم وجود أي نتائج إحصائية للداللة على الفروق بين الصحيفتي ن حول 
استخدام الصور إال أن النتائج أثبتت أن كلتا الصحيفتي ن لما تعمد إلى توظيفها للفصل بين 

 في هذه الناحية أيًضا؟الموضوعات، وهل ما يدلل على توافقهما 

استخدام العناوين واألرضيات، حيث بلغت نسبة استخدام اختلفت صحيفتا الدراسة في 
، كما بلغت نسبة توظيف األرضيات 2.71% بوسط حسابي 15.8العناوين في صحفية األيام 

، فيما لم تسجل صحيفة النهار أي تكرارات أو نسب في استخدام 0.52% ووسط حسابي15.7
الوسيلتين للفصل بين الموضوعات، األمر الذي ترتب عليه عدم وجود أي نتائج إحصائية  هاتين

 للداللة على الفروق بين الصحيفتي ن حول استخدام الصور، وبالعودة إلى نتائج التكرارات والنسب
 نجد أن هناك فروًقا واضحة بين الصحيفتي ن.

 :وأساليب إبرازها : العناويناسابعً 

 :اتساع العنوان .1

ح الجدول التالي التي ظهرت على الصفحة األولى أنواع العناوين من حيث االتساع  يوض 
 في صحف الدراسة خالل الفترة الزمنية المحددة للدراسة، وذلك على النحو اآلتي: 

 .(*)الدراسة صحيفتي   في العناوين لتساع الحسابية والمتوسطات والنسب التكرارات يوّضح (:10.3) جدول

 الصحف    
 

 تساعال 

 النهار اليام
 الدللة الدللة tقيمة 

وسط  % ك
 حسابي

انحراف 
وسط  % ك معياري 

 حسابي
انحراف 
 معياري 

 -- -- -- -- 1.00 0.2 1 -- -- 0.0 0 المانشيت

 دال 0.001 12.972 1.437 6.04 54.8 278 3.538 13.28 88.2 611 الممتد

 دال 0.001 -8.758 1.445 4.96 45.0 228 1.279 2.28 11.8 82 العمودي

 
                                                           

يزيد مجموع عدد العناوين عن عدد الموضوعات نظًرا ألن الموضوع الواحد قد يحتوي على أكثر من ( *)
 عنوان. 
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 ي:أتتبي ن ما يبدراسة بيانات الجدول السابق 

 صحيفة اليام: .1.1

ة في المرتبة األولى وبنسبة الممتد العناوينأظهرت النتائج أن صحيفة األيام تستخدم 
 ، تلتها في المرتبة الثانية العناوين العمودية بنسبة13.28وسط حسابي %، و 88.2مرتفعة بلغت 

 ، ولم تستخدم المانشيت خالل فترة الدراسة. 2.28% وبوسط حسابي 11.8

 عدد إجمالي ويعزى ارتفاع نسبة العناوين الممتدة في صحيفة األيام إلى ارتفاع
العنوان الذي يكون  ويعرف العنوان الممتد بأنه األولى، الصفحة على المنشورة الموضوعات

. (1)اتساعه أكبر من اتساع العمود الواحد، وأقل من اتساع مجموع عدد األعمدة على الصفحة 
ألكثر  الصحفي ةفي زيادة استخدام العناوين الممتدة هو استخدام  اومن األمور التي ساهمت أيًض 
حيث بلغت في بعض األحيان ثالثة عناوين لنفس الموضوع،  ،من عنوان ممتد للموضوع الواحد

 .(25) شكل (2انظر الملحق رقم )

على الصفحة األولى  الرئيسوكان العنوان الممتد من السمات المميزة للعنوان 
التي نشرت على الصفحة األولى خالل  الرئيسةستخدم مع معظم الموضوعات ، حيث اللصحيفة

 .ثةالمحد  فة تتبنى اإلخراج األفقي الذي يمثل المدرسة ن الصحيفترة الدراسة، وهذا ما يؤشر إلى أ

وفي نفس السياق أجادت الصحيفة في توظيف عدد سطور العنوان الممتد، حيث 
سطور، وهي المسألة  ةظهرت في الغالب على سطرين، وابتعدت عن توضيب العنوان على ثالث

أن العنوان الممتد الذي ال يزيد عدد سطوره عن  ؤيدها بعض التيبوغرافيين حيث يرون التي ي
، كما أن زيادة عدد سطور العنوان الممتد أكثر من الالزم، من اسطرين يكون أكثر جاذبية وتأثيرً 

 القراءة،شأنه تلخيص األفكار األساسية في الموضوع بما قد يصرف القارئ عن مواصلة 
 .(2)وبالتالي يقلل من انقرائية الموضوعات المصاحبة 

فقد استخدمته الصحيفة بنسب قليلة، وذلك ألن  ،وفيما يتعلق بالعنوان العمودي
ر لصغ ابه نظرً الصحيفة ترى أن العنوان العمودي يعد سمة من سمات االتجاه التقليدي، لذا تتجن  

ا األمر الذي يترتب عليه صغر حجم البنط المستخدم فيه مقارنة بالعناوين الممتدة، كم ،اتساعه
 ه الصحيفة بسبب قصر حجم بعض الموضوعات المنشورة على الصفحة.تنشر 

                                                           

 (.68( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص1)
 (.168، فنون إخراج الجريدة )صشفيق( 2)
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وبالنسبة إلى العنوان العريض فلم تستخدمه الصحيفة بالمطلق خالل فترة الدراسة، إذ 
أن المبالغة في نشر العناوين العريضة  اوالكبيرة، علمً  المهم ةتلجأ إليه الصحف في األحداث 

لقارئ، وانعدام قيمة العنوان العريض في اإلبراز ألن الضخمة ال ينجم عنها سوى فقد ثقة ا
 الم خرجدون سبب يجعل القارئ في حيرة من أمره، ويفقد هور هذه العناوين الضخمة، بسبب و ظ

فقد أسرفت جرائد كثيرة في اآلونة األخيرة في عدد العناوين  ،الصحفي وسيلة مهمة اإلبراز
 .(1) لها الرئيسةحتى أصبحت هي السمة  العريضة على صفحاتها األولى في كل أعدادها

حيث قل استخدام العنوان ( 2000)نجادات واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة 
الدستور واألسواق، والرأي والعرب اليوم، كما ي جميع الصحف اليومية األردنية "العريض ف

اتفقت مع صحيفي "الرأي" و"العرب اليوم" في كثرة استخدام العناوين الممتدة وقلة استخدام 
ن صحيفتي  "الدستور" و"األسواق" اللتيالعناوين العمودية، في حين اختلفت هذه الدراسة مع 

 .(2) مت العناوين الممتدة في المرتبة الثانيةاستخدمتا العناوين العمودية بكثرة، بينما استخد

الدراسة  بي نتحيث  ،(2012)عزيز ورشيد مع دراسة  اواتفقت نتائج هذه الدراسة أيًض 
%، في حين جاءت العناوين العمودية 48.76أن العناوين الممتدة احتلت المرتبة األولى بنسبة 

الثالثة بنسبة  المانشيت في المرتبة، في حين جاءت عناوين 45.3في المرتبة الثانية بنسبة 
6.21%(3). 

 صحيفة النهار: .1.2

حيث  ،في المرتبة األولى ةالممتدالعناوين أظهرت النتائج أن صحيفة النهار تستخدم 
، تلتها في المرتبة الثانية العناوين العمودية بنسبة 6.04حسابي  % وبوسط54.8ت نسبتها بلغ

، فيما جاءت عناوين المانشيت في المرتبة الثالثة وبنسبة ضعيفة 4.96% وبوسط حسابي 45.0
ا  فقط خالل فترة الدراسة.تخدام المانشيت إال مرة واحدة حيث لم يتم اس ،%0.2بلغت  جد 

الممتد أكثر من العناوين العمودية ن صحيفة النهار تستخدم العنوان وهذا يعني أ
والمانشيت، ويرجع ذلك إلى االتساع الذي أفردته الصحيفة لتوضيب الموضوع بشكل كامل 
ن كان المتن في بعض األحيان على عمود  حيث زاد اتساع أغلب الموضوعات عن عمودين، وا 

ضوع بشكل واحد ولكن وجود الصور بجانب المتن أدى إلى اتساع المساحة المخصصة للمو 
                                                           

 (.166الجريدة )ص، فنون إخراج شفيق( 1)
 (.268( نجادات، العوامل المؤثرة في تحديد االتجاهات اإلخراجية في الصحف األردنية خالل التسعينيات )ص2)
 ( عزيز ورشيد، فن إخراج العنوان الصحفي في الصفحة األولى لجريدة الصباح العراقية.3)
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ويتوافق ، (26) شكل (2انظر الملحق رقم ) أفقي مما أدى ظهور العنوان الممتد بشكل متكرر،
هذا اإلجراء مع ما تنتهجه الصحيفة في تبني البناء األفقي في نشر الموضوعات على الصفحة 

أن العناوين الممتدة على اتساعات كبيرة تعد أفضل من مع الرأي الذي يرى  ااألولى. ومنسجمً 
براز للعنوان نظرً تلك العريضة،   .(1)ا لما تحققه من قوة وا 

 األفقي اإلخراج إلى االتجاه العنوان، تساعاحجم و  زيادة على ومن العوامل التي ساعدت
باتساع  الصفحة على تعرض الموضوعات فقد كانت الرأسي، اإلخراج من للموضوعات بداًل 

 عبر الموضوعات اتساع زيادة في الصحف بدأت ثم لها، الرأسي االمتداد زيادة مع صغير
 عدًدا تشغل الموضوعات تلك عناوين أصبحت .وبالتالي لها، الرأسي الحيز تقليل مع الصفحة

 .(2) األعمدة، مما زاد من نسبة ظهور العنوان الممتد في الصحف من أكبر

بنسبة كبيرة على الصفحة األولى في  اوفيما يتعلق بالعنوان العمودي فقط ظهر أيًض 
الباحث هذه الزيادة إلى العناوين الموجودة ضمن الفهرس المنشور على  يعزوصحيفة النهار، و 

( 2انظر الملحق رقم ) الصفحة الذي يشير إلى الموضوعات المنشورة في الصفحات الداخلية،
التي ساهمت في زيادة نسبة العناوين العمودية على الصفحة  ا، ومن اإلجراءات أيًض (15) شكل

 .(26) شكل (2انظر الملحق رقم )، الرئيساألولى هو استخدامه بشكل متكرر مع الموضوع 

انظر وبالنسبة لعنوان المانشيت فلم تستخدمه صحيفة النهار إال مرة واحدة فقط، 
ن تعطيها للموضوع مية البالغة التي أرادت الصحيفة أ، وذلك لأله(27) شكل (2الملحق رقم )

حجم وشكل الحرف  تغي رعرض الصفحة األولى مع  ته الصحيفة في، حيث استخدمالرئيس
جمااًل  االمستخدم خالفً  فإن الصحيفة ال تتبنى توظيف العناوين  لمواصفات العناوين األخرى، وا 

الحديثة في اإلخراج العرضية "المانشيت" لما وجه لها من انتقادات وعدم تناسبه مع التوجهات 
ن االستخدام الدوري للعنوان المانشيت على الصفحة األولى يسم الصحيفة الصحفي، كما أ

ذا ما تعودت عليه عين القارئ فإنه  ثارة االهتمام، لذا بالشعبية واإلثارة، وا  يفقد قيمته في اإلبراز وا 
ا المهم ةفإن الصحف المهنية ال تلجأ إلى استخدام العنوان المانشيت إال في المناسبات   . جد 

من  13وقد أخذت بهذا األمر العديد من الصحف، حيث نجد أن العدد الصادر في 
ان العريض بانتظام، حيث تم ، من "أخبار اليوم" يمثل آخر عدد ينشر فيه العنو 1973مارس 

، واستبدالها بالعناوين الممتدة، 1973من أبريل  7إلغاء العناوين العريضة في العدد الصادر في 
                                                           

 (.87( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص 1)
 (.77 )ص المصرية الصحف في التيبوغرافية رالعناص ( سليم،2)
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ل ربع قرن، وذلك منذ نشر أول عنوان عريض عام ابعد استمرار نشر هذا النوع من العناوين طو 
يد من دتبعها في ذلك الع م، وبعد أن قامت أخبار اليوم" بإلغاء العناوين العريضة،1948

 .(1) اءهاالصحف المصرية التي كانت تخشى أن تقدم على هذه الخطوة حتى ال تفقد قر  

ن الصحف ، حيث بي نت أ(2017)جندي واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
% لفئة من 63.4استخدمت العناوين العمودية بنسبة  ،يناير 25المصرية وخالل فترة أزمة 

ام ان إلى أقل من خمسة، وبذلك تتقارب معها صحيفة النهار التي بلغت نسبة استخدعنو 
، المانشيتومن زاوية أخرى اختلفت معها في استخدام عناوين  %،45.0العناوين العمودية فيها 

حيث وصلت نسبة استخدامها  ،حيث زادت الصحف المصرية من استخدامها خالل فترة األزمة
واضح بين نتائج  ا% لفئة "من عنوان إلى أقل من خمسة"، وبذلك يكون هناك فرقً 66.7إلى 

 .(2)الدراستين 

 الشبه والختالف بين صحيفتي  الدراسة: أوجه .1.3

حيث لم يسجل  ،توافقت صحيفتا الدراسة في درجة توظيف العنوان العريض المانشيت -أ
أي نسبة تذكر في صحيفة األيام، كما لم تسجل صحيفة النهار استخدام العنوان 

%، وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه وبسبب 0.2المانشيت إال مرة واحدة فقط وبنسبة بلغت 
عدم وجود بيانات لم نحصل على نتائج إحصائية للداللة على الفروق بين الصحيفتي ن 

لى ا الصحيفتي ن لم تعمد إتكل ن  المانشيت، إال أن النتائج أثبتت أناوين حول استخدام ع
 توظيفها هذا النوع من العناوين، وهذا ما يدلل على توافقهما في هذه الناحية.

استخدام العناوين الممتدة حيث بلغت نسبة استخدام صحيفتا الدراسة في  اختلفت -ب
، فيما بلغت نسبتها 13.28ي % بوسط حساب88.2العناوين الممتدة في صحفية األيام 

النتائج وجود فروق ذات  بي نت، و 6.04%، ووسط حسابي 54.8في صحيفة النهار 
مستوى الداللة عند  T12.972حيث بلغت قيمة بين صحيفتي  الدراسة، داللة إحصائية 
بين  إحصائية ، وهذا يعني وجود فروق 0.05أي أقل من  0.001اإلحصائية 

باإلضافة  ،خدام العناوين الممتدة تحسب لصالح صحيفة األيامالصحيفتي ن في درجة است
لغت نسبة بحيث  ،إلى ما سبق، اختلفت صحيفتا الدراسة في استخدام العناوين العمودية

، فيما بلغت نسبتها في 2.28%، بوسط حسابي 11.8استخدامها في صحيفة األيام 
جود فروق ذات داللة النتائج و  بي نت، و 4.96% ووسط حسابي 45.0صحيفة النهار 

                                                           

 (.109، 108( اللبان، اإلخراج الصحفي )ص1)
 (.199( جندي، المحددات اإلخراجية للصفحة األولى في أوقات األزمات )ص2)
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مستوى الداللة عند  T-8.758حيث بلغت قيمة بين صحيفتي  الدراسة، إحصائية 
بين  إحصائية ، وهذا يعني وجود فروق 0.05أي أقل من  0.001اإلحصائية 

 .الصحيفتي ن في درجة استخدام العناوين العمودية تحسب لصالح صحيفة النهار
 شكل العناوين )الطرز(: .2

ح الجدول التي ظهرت على أنواع العناوين من حيث الشكل )الطرز(  يتاآل يوض 
 الصفحة األولى في صحف الدراسة، وذلك على النحو اآلتي: 

 .(*)الدراسة صحيفتي   في العناوين لطرز الحسابية والمتوسطات والنسب التكرارات يوّضح (:11.3) جدول

 الصحف
 

 الطرز الشكل/

 النهار  اليام 
 الدللة الدللة tقيمة 

وسط  % ك
 حسابي

انحراف 
وسط  % ك معياري 

 حسابي
انحراف 
 معياري 

 دال 0.001 5.654 1.08 1.83 13.0 66 2.087 3.96 26.4 182 المفرد
 دال 0.001 2.925 3540. 1.13 1.8 9 1.960 3.13 18.1 125 المآلن

 دال 0.001 9.957 0.000 1.00 1.0 5 3.089 5.57 35.5 245 هرمي
 -- -- -- -- -- 0.0 0 -- -- 0.0 0 متدرج

 -- -- -- -- -- 0.0 0 -- -- 0.0 0 قمعل  

منطلق من اليمين 
 لليسار

0 0.0 -- -- 425 83.8 5.57 2.98 -- -- -- 

منطلق من اليسار 
 لليمين

0 0.0 -- -- 0 0.0 -- -- -- -- -- 

 -- -- -- -- -- 0.0 0 -- -- 0.0 0 الجانبي

 -- -- -- -- -- 0.0 0 -- -- 0.0 0 جرداأل

 دال 0.001 1.972 0.000 1.00 0.4 2 1.567 3.23 20.1 139 المتوسط المرتكز
 -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.0 0.0 0 أخرى 

 ي:أتتبي ن ما يبدراسة بيانات الجدول السابق 

 صحيفة اليام: .2.1
الهرمي في المرتبة األولى بنسبة  العنوانصحيفة األيام تستخدم  أنأظهرت النتائج 

حيث بلغت نسبة  ،، تاله في المرتبة الثانية العنوان المفرد5.57وسط حسابي %، و 35.5بلغت 
 ،، وجاء في المرتبة الثالثة العنوان المتوسط المتركز3.96% وبوسط حسابي 26.4استخدامه 

                                                           

يزيد مجموع تكرارات عدد العناوين عن عدد الموضوعات نظًرا ألن الموضوع الواحد قد يحتوي على أكثر  (*)
 من عنوان.
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، تاله في المرتبة الرابعة واألخيرة العنوان 3.23حسابي % ووسط 21.1حيث حصل على نسبة 
، كما أظهرت النتائج عدم 3.13% ووسط حسابي 18.1حيث حصل على نسبة  ،المآلن

وهي: العنوان المتدرج، والمعلق،  ،استخدام صحيفة األيام بشكل مطلق للعناوين األخرى 
والجانبي، واألجرد، حيث لم تسجل والمنطلق من اليمين لليسار، والمنطلق من اليسار لليمين، 

 أي نسبة تذكر.

هو ويتضح مما سبق أن صحيفة األيام قد استخدمت العنوان الهرمي بنسبة مرتفعة، و 
 ا، سواء هرمي معتدل أمهرمي   و ثالثة بحيث يكون شكاًل العنوان الذي يتكون من سطرين أ

في توظيفه على  الصحيفة، وبالرغم من اهتمام (28) شكل (2انظر الملحق رقم )مقلوب، 
 األنه يقود العين بعيدً  ،الصفحة األولى إال أن بعض التيبوغرافيين يعيبون طراز الهرم المعتدل

دم وجود عناصر عن العنوان وموضوعه المصاحب، لذلك يفضل استخدامه فقط في حالة ع
ت العين، ويخلط البياض حول ، كما أنه يشت  (1)عن الموضوع اأخرى حتى ال يوجه العين بعيدً 

 .(2)الهرم مع بياض الهامش إذا كان الموضوع في أعلى الصفحة

ومن المالحظ أن الصحيفة استخدمت هذا النوع من العناوين مع الموضوعات التي 
وهذا ما يؤيده بعض ، توضيب أغلبها على اتساع عموديننشرت على اتساعات قليلة حيث تم 

بد من  هذا الطراز إذا كان ال يرى نجادات، أنالمتخصص في مجال اإلخراج الصحفي، حيث 
استخدامه فهو أنسب ما يكون لألخبار العمودية أو الممتدة على عدد قليل من األعمدة، وال 

كثرة المساحات البيضاء المضاعة على ل اينصح باستخدامه في حالة العنوان العريض نظرً 
 .(3)جانبي العنوان في مثل هذه الحالة 

نتائج الدراسة أن الصحيفة استخدمت العنوان المفرد بنسبة  بي نتومن ناحية أخرى فقد 
 يعزون من سطر واحد يمتد على اتساع عمود أو أكثر، و ليست قليلة، وهو العنوان الذي يتكو  

الستخدامه في  ان العناوين على الصفحة األولى بهذه النسبة نظرً الباحث ظهور هذا النوع م
الموضوع ويقوم بمهمة التمهيد له،  الرئيسالعنوان اإلشاري الذي يتم توضيبه أعلى العنوان 

 .(28) شكل (2، انظر الملحق رقم )ويتكون عادة من عدد محدود من الكلمات

                                                           

 (.128( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص1)
 (.75( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص2)
 (.161( نجادات، اإلخراج الصحفي.. اجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص3)
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أن الصحيفة استخدمت العنوان المآلن  ،نتائج الدراسة بي نتوفي باب آخر فقد 
سهولة التعامل مع هذين والمتوسط المتركز بنسب بمتقاربة وليست بالقليلة، ويعزى ذلك إلى 

للعناوين الممتدة التي استخدمت بشكل كبير على الصفحة مته الطرازين من العناوين ومالء
 .(3.10)جدول  انظر ،األولى لصحيفة األيام

من البياض على جانبي سطر  اويعد العنوان المآلن العنوان الوحيد الذي ال يترك مزيدً 
من سطوره، ومن ثم يقتصر البياض على جانبي العنوان المآلن فقط على البياض المتروك بين 

. وتجدر (29) شكل (2انظر الملحق رقم ) ،(1)مدة أو بياض الهامش في الصفحة األولىاألع
ن عدم ترك مساحات بيضاء كافية بين العناوين يجعل الصفحة مزدحمة اإلشارة هنا إلى أ

لدى القارئ وترهق العين، كما تؤدي إلى تداخل  القراءةعملية  رعس   وت   ،ةيالطباعالعناصر ب
 عناصره إذا تكررت العناوين المآلنة بجانب بعضها البعض. 

ضافة إلى ما سبق فإن الصحيفة لم تستخدم العناوين األخرى  وهي ما يسمى  ،وا 
بالعناوين العصرية أو الغربية )العصرية( والمتمثلة في العنوان المنطلق من اليمين لليسار، 

، وربما يرجع ذلك إلى الصحيفةمنطلق من اليسار لليمين، والجانبي، حيث انعدم توظيفها في وال
يثة للصحف ألنها تعبر عن التوجهات الحد ،ين بهذه األنواع من العناوينالم خرجعدم دراية 
ثبت بالبحث اوين إال أنه أوبالرغم من هذا العزوف عن استخدام هذه األنواع من العن األجنبية،

ألنه يتفق والمسرى  انظرً  القراءة،هذا العنوان المنطلق من اليمين هو أيسر الطرز في أن 
 .(2)الطبيعي لحركة العين

ومن زاوية أخرى يحسب للصحيفة عدم استخدامها للعنوان األجرد، حيث يعتبر من أسوأ 
خطورته إما ، ويمكن التقليل من االعناوين من حيث الطرز، وال ينصح باللجوء إليه إطالقً 

، أو بنشر صورة فوق األعمدة التي ال يغطيها العنوان وعلى موازاته بتأطير الموضوع كاماًل 
 .(3) اتمامً 

الدراسة أن الصحف  بي نتحيث  ،(2000)نجادات وتشابهت نتائج هذه الدراسة مع دراسة 
 التقليدي ةات تستخدم بكثرة ما يمكن أن يطلق عليه العناوين ياألردنية اليومية خالل فترة التسعين

ومن زاوية أخرى اختلفت هذه الدراسة مع  ،(4))المتمركز( والمتمثلة في المفرد والهرمي والوسطى
                                                           

 (.74( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص1)
 .74( المرجع السابق، ص2)
 (.165نجادات، اإلخراج الصحفي.. اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص( 3)
 (.187( نجادات، العوامل المؤثرة في تحديد االتجاهات اإلخراجية في الصحف األردنية خالل التسعينيات )ص4)
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حيث هيمن العنوان الوسطى )المتمركز( على عناوين الصفحة  ،(1997)نجادات وصرايرة دراسة 
في هذه الصحف وتراوحت  ال نمطية متكررة يوميً مية، حيث شك  األولى في الصحف األردنية اليو 

 .(1)% 72نسبته 

 صحيفة النهار: .2.2

المنطلق من اليمين لليسار في  العنوانتستخدم  النهارأظهرت النتائج أن صحيفة 
ا، وهي نسبة مرتفعة 5.57وسط حسابي %، و 83.8المرتبة األولى بنسبة بلغت  ، تاله في جد 

، وجاء 1.83% وبوسط حسابي 13.0حيث بلغت نسبة استخدامه  ،العنوان المفردالمرتبة الثانية 
، تاله 1.13% ووسط حسابي 1.8حيث حصل على نسبة  ،في المرتبة الثالثة العنوان المآلن
فيما  ،1.0% ووسط حسابي 1.0حيث حصل على نسبة  ،في المرتبة الرابعة العنوان الهرمي
،  1.0% ووسط حسابي 0.4المرتبة الخامسة واألخيرة بنسبة  جاء العنوان المتوسط المتمركز في

وهي: العنوان المتدرج،  ،كما أظهرت النتائج عدم استخدام صحيفة النهار للعناوين األخرى 
 ق، والمنطلق من اليسار لليمين، والجانبي، واألجرد، حيث لم تسجل أي نسبة تذكر. والمعل  

نطلق من فت العنوان المدينا أن صحيفة النهار وظ  ضح ليت   ،وبالعودة إلى النتائج السابقة
وكبير، حيث هيمن هذا النوع من العناوين على معظم الموضوعات  اليمين لليسار بشكل رئيس

 شكل (2انظر الملحق رقم )تكراره بشكل يومي،  االمنشورة على الصفحة األولى، وبدا واضحً 
لما يتميز به من  انظرً  ،تتبنى هذا النوع من العناوين الصحيفةأن عزى ذلك إلى ، وي  (30)

ظهور هذا الطراز  ويعد   ه يبدو وكأنه يتحدث للقارئ بطبيعة وتلقائية ودون تكلف،البساطة، ألن
ويرمي إلى تحرير عملية اإلخراج من القيود القديمة  ،من االتجاه التجديدي امن العناوين جزءً 

ر كاتب العنوان من القيود . ويتميز بأنه يحر  (2)التي تعوق أداء الصحف لوظيفتها كما ينبغي 
حروف العنوان ليالئم االتساع المخصص له والشكل الذي سيكون  الحسابية التي يستلزمها عد  

ة ثابتة تحدد طول السطر في هذا الطراز، وال ترتيب األسطر إذا تعددت عليه، حيث ال قاعد
 .(3)ر العنوان وعامل الجمعا من وقت وجهد محر  بالنسبة ألطوالها، مما يوفر كثيرً 

ن لم يكن  بي نت ،ومن ناحية أخرى  النتائج أن الصحيفة استخدمت العنوان المفرد وا 
الباحث هذه  يعزو%، خالل فترة الدراسة، و 13.0بنسبة كبيرة، حيث بلغت نسبة استخدامه 

                                                           

 (.163)( الصرايرة، نجادات، أنماط إخراج الصفحة األولى في الصحف األردنية اليومية 1)
 (.163، 162( نجادات، اإلخراج الصحفي.. اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص2)
 (.129( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص3)
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النسبة إلى ظهور الطرز المفرد بشكل كبير في عنوان مقال االفتتاحية التي نشرت بشكل يومي 
. وتجدر اإلشارة (3.1)جدول  انظرثبتته نتائج الدراسة، أ على الصفحة األولى، وهذا ما اتقريبً 

 .(1)العناوين وأقدمهاهنا إلى أن هذا العنوان يعتبر من أبسط طرز 

النتائج أن النهار لم تستخدم طرز المآلن والهرمي،  بي نتإضافة إلى ما سبق فقد 
اوالمتوسط )المتركز(، إال بنسب ضئيلة  ، وربما يرجع ذلك إليمانها بأن هذا النوع من جد 

ألولى، في عملية إخراج الصحف ال سيما الصفحة ا التقليدي ةالعناوين يجسد حقبة االتجاهات 
ده وهذا ما يؤك   لعنوان المنطلق من اليمين لليسار،وأنها لم تعد مناسبة في ظل ظهور وانتشار ا

حيث تعود بدايات استخدام العنوان الهرمي على سبيل المثال إلى زمن  ،تاريخ ظهور بعضها
 الحب األهلية األمريكية، حيث استخدم أول مرة من أجل عرض أنباء هذه الحروب بشكل ملفت

 .(2) بالنسبة للقراء

ن الصحيفة لم تستخدم الطرز األجرد، ، بي نت نتائج الدراسة أومن ناحية أخرى 
اوين أو منها بأن هذه العن ايمانً يمين والمعلق، والمتدرج، وذلك إوالجانبي، والمنطلق من اليسار لل

بعضها يعتريها بعض العيوب التي ال تتناسب مع التوجهات الحديثة التي تراعي الشكل الوظيفي 
للعنوان  الصحيفة، ويرى الباحث أن عدم استخدام القراءةوتسعى لتسهيل عملية  ،للصفحة

ناسب الكتابة از يالمنطلق من اليسار لليمين على صفحتها األولى نابع من أن هذا الطر 
ة العربية للغ القراءةالتي تبدأ من اليسار لليمين، بعكس  ،فيها القراءةراعي اتجاه اإلنجليزية الذي ت

 التي تبدأ من اليمين لليسار. 

ن الصحف ، حيث بي نت أ(2017)جندي واختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
% لفئة من 40.9سبة يناير استخدمت العناوين المنطلقة بن 25وخالل فترة أزمة  ،المصرية

ن، وبذلك تختلف معها صحيفة النهار التي بلغت نسبة استخدام العناوين عنوان إلى اثني
ومن زاوية أخرى اختلفت معها في استخدام العنوان  %،83.8لقة من اليمين لليسار فيها المنط

حيث  ،يث زادت الصحف المصرية من استخدامها خالل فترة األزمةالموسطن )المتمركز(، ح
"، وبذلك يكون هناك فرق 10إلى أقل من  5% لفئة "من 58.1وصلت نسبة استخدامها إلى 
 .(3)واضح بين نتائج الدراستين 

                                                           

 (.136( البطل، اإلخراج الصحفي.. فن وعلم )ص1)
 (.160وعناصره )ص( نجادات، اإلخراج الصحفي.. اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه 2)
 (.335، 333، 331( جندي، المحددات اإلخراجية للصفحة األولى في أوقات األزمات )ص3)
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 بين صحيفتي  الدراسة: والختالفأوجه الشبه  .2.3

اليمين لليسار، حيث بلغت استخدام الطرز المنطلق من صحيفتا الدراسة في  اختلفت -أ
، فيما بلغت نسبتها 5.57% بوسط حسابي 83.8نسبة استخدامه في صحفية النهار 

%، أي أنها لم تستخدمه بشكل مطلق، ورغم عدم وجود أي 0.0في صحيفة األيام 
ن، بسبب غياب البيانات في صحيفة األيام، إال صحيفتي  دالالت إحصائية للفروق بين ال

ي ن فصحيفتي  بين ال اوكبيرً  اواضحً  اإن هناك فرقً  :النسب، يمكن القول أنه وبالنظر إلى
 ز يحسب لصالح صحيفة النهار. ااستخدام هذا الطر 

حيث بلغت نسبته في صحيفة  ،الدراسة في استخدام الطرز المفرد صحيفتااختلفت  -ب
% 13.0، في حين بلغ نسبته في صحيفة النهار 3.96% وبوسط حسابي 26.4األيام 
 صحيفتي  بين النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية  بي نت، و 1.83سط حسابي وبو 

أي أقل من  0.001مستوى الداللة اإلحصائية عند T 5.654حيث بلغت قيمة الدراسة، 
ن في درجة استخدام العنوان صحيفتي  بين ال إحصائية ، وهذا يعني وجود فروق 0.05

 .المفرد تحسب لصالح صحيفة األيام
حيث بلغت نسبته في صحيفة  ،ز المآلناالدراسة في استخدام الطر  صحيفتااختلفت  -ج

% 1.8يفة النهار نسبته في صح ت، في حين بلغ3.13% ووسط حسابي 18.1األيام 
 صحيفتي  بين النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية  بي نت، و 1.13ووسط حسابي 

أي أقل  0.001إلحصائية مستوى الداللة اعند   T2.925حيث بلغت قيمة الدراسة، 
ن في درجة استخدام العنوان صحيفتي  بين ال إحصائية ، وهذا يعني وجود فروق 0.05من 

 .المفرد تحسب لصالح صحيفة األيام
الدراسة في استخدام الطرز الهرمي حيث بلغت نسبته في صحيفة  صحيفتااختلفت  -د

% 1.0ة النهار نسبته في صحيف ت، في حين بلغ5.57وسط حسابي %، و 35.5األيام 
 صحيفتي  بين النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية  بي نت، و 1.0ووسط حسابي 

أي أقل من  0.001مستوى الداللة اإلحصائية عند  T9.957 حيث بلغت قيمةالدراسة، 
ن في درجة استخدام العنوان صحيفتي  بين ال إحصائية ، وهذا يعني وجود فروق 0.05

 .األيامالمفرد تحسب لصالح صحيفة 
حيث بلغت نسبته  ،الدراسة في استخدام الطرز المتوسط )المتمركز( صحيفتااختلفت  -ه

، في حين بلغ نسبته في صحيفة 3.23% ووسط حسابي 21.1في صحيفة األيام  
بين النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية  بي نت، و 1.0% ووسط حسابي 0.4النهار 
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 0.001مستوى الداللة اإلحصائية عند  T1.972 حيث بلغت قيمةالدراسة،  صحيفتي  
ن في درجة استخدام صحيفتي  بين ال إحصائية ، وهذا يعني وجود فروق 0.05أي أقل من 

 .العنوان المفرد تحسب لصالح صحيفة األيام
اتفقت صحيفتا الدراسة في أن كل منهما لم تستخدم بشكل قطعي الطرز المتدرج،  -و

ليمين، والجاني، واألجرد، حيث لم تسجل أي من والمعلق، المنطلق من اليسار ل
تا ن أي استخدام لتلك األنواع على مدار فترة الدراسة، وهذا يعني أنهما توافقصحيفتي  ال

 في هذه المسألة.

 أساليب إبراز العناوين: .3

ح التي ظهرت على الصفحة أساليب اإلبراز المستخدمة مع العناوين  يتاآلالجدول  يوض 
 األولى في صحف الدراسة، وذلك على النحو اآلتي: 

 في العناوين في المستخدمة اإلبراز لساليب الحسابية والمتوسطات والنسب التكرارات يوّضح (:3.12) جدول
 .(*)الدراسة صحيفتي  

 الصحف
 

 أساليب اإلبراز

 النهار اليام
 الدللة الدللة tقيمة 

وسط  % ك
 حسابي

انحراف 
 معياري 

وسط  % ك
 حسابي

انحراف 
 معياري 

 0.587 0.548 5070. 1.56 22.5 39 7240. 1.67 28.4 25 استخدام الجداول
غير 
 دال

 -- -- -- -- -- 0.0 0 1.716 1.91 47.7 42 استخدام أرضية

تأطير حروف 
 العنوان

0 0.0 -- -- 0 0.0 -- -- -- -- -- 

 -- -- -- 0.939 2.91 77.5 134 -- -- 0.0 0 استخدام الزخارف
غ على عنوان مفر  

 أرضية
21 23.9 1.91 2.386 0 0.0 -- -- -- -- -- 

 ي:أتتبي ن ما يبدراسة بيانات الجدول السابق 

 صحيفة اليام: .3.1

في المرتبة األولى  العنوان األرضية إلبراز استخدمتأظهرت النتائج أن صحيفة األيام 
% 28.4تها في المرتبة الثانية الجداول بنسبة ، تل1.91وسط حسابي %، و 47.7بنسبة بلغت 

                                                           

مجموع تكرارات أساليب اإلبراز المستخدمة أقل من عدد العناوين نظًرا ألن الصحيفة لم تستخدم هذه  ( *)
 األساليب مع كل العناوين.
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غ على أرضية بنسبة ، في حين جاء في المرتبة الثالثة العنوان المفر  1.67وبوسط حسابي 
 العنوان. ، فيما لم تستخدم الصحيفة الزخارف وال تأطير حروف1.91%، ووسط حسابي 23.9

وبتحليل النتائج السابقة يتضح أن الصحيفة استخدمت األرضية إلبراز العناوين 
المنشورة على الصفحة األولى بنسبة مرتفعة، ويعزى ذلك لقيام الصحيفة بتوظيفها إلبراز بعض 

، حيث تقوم الصحيفة بجمع كل هذه األخبار والموضوعات وتضعها أسفل المهم ةالموضوعات 
، وتقوم بتوضيبها في سياق موحد من خالل استخدام األرضيات لجميع عناوين رئيسالالموضوع 

حيث ظهر هذا اإلجراء في العدد ، (31) شكل (2انظر الملحق رقم )الموضوعات المنشورة، 
 اإلجراء هذا على الصحيفة اعتماد م، كما يعود4/6/2016( من صحيفة األيام بتاريخ 7328)

 بشكل تتجه وعليه الصفحة، على األلوان استخدام مأزق  من منها للخروج كمحاولة مرتفعة بنسب

كبر قدر من وضع العنوان عليها، وكذلك تحقيق أالرمادية، و  األرضيات على كبير لالعتماد
 العناوين التي تكون منشورة على عدد قليل من األعمدة.  اخصوًص  ،اإلبراز للعنوان

الجداول في إبراز العناوين بنسبة ليست  ايًض ومن زاوية أخرى استخدمت الصحيفة أ
بالقليلة، ويرجع ذلك الستخدامه من قبل الصحيفة أسفل العنوان التمهيدي الذي يسبق العنوان 

، حيث استخدمته في الكثير من الحاالت، في محاولة منها لتعويض صغر حجم العنوان الرئيس
 .(32) شكل (2انظر الملحق رقم ) الرئيسوالذي يتم توضيبه بأحجام أقل من العنوان 

 ، ونوعتاغ على أرضية بنسبة ليست بالقليلة أيًض كما استخدمت الصحيفة العنوان المفر  
 (2انظر الملحق رقم )والتمهيدية،  ، والثانويةالرئيسة العناوين بين اإلبراز لهذا استخدمها في

غ على أرضية استخدام في حاالت كثيرة إلبراز العناوين ، ال سيما وأن العنوان المفر  (33) شكل
وأنه ينشر على  االمفردة، وذلك في محاولة من الصحيفة إلبرازها بشكل أكثر وأقوى خصوًص 

سطر واحد مما يقلل اتساع المساحة التي يشغلها على الصفحة، األمر الذي يؤدي إلى ضعفه 
خرج الصحيفة للبحث عن وسائل مناسبة بين الوحدات الطباعية األخرى، وهو ما يدفع بم  

 إلبرازه.

ف باإلضافة إلى ما سبق فلم تستخدم الصحيفة وسائل اإلبراز األخرى مثل تأطير حرو 
ن تأطير العنوان يستخدم في حالة وضع الزخارف، وتجدر اإلشارة هنا إلى أالعنوان، واستخدام 

وذلك للفصل بين لون تعبئة خط العنوان  ،العنوان على الصور أو األرضيات المشبعة باأللوان
 ن وجود إطار للعنوان يرهقوغرافيين أواألرضية أو الصورة الموجودة تحته، كما يرى بعض التيب
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د الدرجات الرمادية د األلوان فيه أو تعد  ش على وضوح الخط سواء بسبب تعد  ويشو   ،نظر القارئ 
 واالنتقال بين األبيض واألسود في نوع الخط الواحد.

ن الصحف بي نت أحيث  ،(2017)جندي واختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
% لفئة 27.8يات إلبراز العناوين بنسبة يناير استخدمت األرض 25المصرية وخالل فترة أزمة 

ضيات من عنوان إلى اثنان، وبذلك تختلف معها صحيفة األيام التي بلغت نسبة استخدام األر 
ومن زاوية أخرى تقاربت معها في استخدام الجداول أسفل  %،47.7إلبراز العناوين فيها 

% لفئة "من 38.9بة ير بنسينا 25العنوان، حيث استخدمتها الصحف المصرية خالل فترة أزمة 
%، 28.4للجداول في إبراز العناوين بنسبة  "األيام"ن"، في حين جاء استخدام عنوان إلى اثني

 .(1)بينهما إلى حد ما  اوبذلك يكون هناك تقاربً 

 صحيفة النهار: .3.2

في المرتبة األولى  الزخارف إلبراز العنوان استخدمت النهارأظهرت النتائج أن صحيفة 
ها في المرتبة الثانية استخدام الجداول، حيث ، تال2.91وسط حسابي %، و 77.5بلغت بنسبة 

، في حين لم تستخدم الصحيفة األرضية، 1.56% وبوسط حسابي 22.5بلغت نسبة استخدامها 
 وتأطير حروف العنوان، والعنوان المفرغ على أرضية كوسائل إلبراز العناوين.

صحيفة النهار استخدمت الزخارف بنسبة كبيرة إلبراز بتحليل البيانات السابقة يتضح أن 
العناوين، ويعزو الباحث ارتفاع هذه النسبة إلى استخدام الصحيفة بعض األشكال الزخرفية مع 

أخرى مع  ا، وأحيانً الرئيسالعناوين الثانوية التي نشرتها في أغلب األحيان مع الموضوع 
لى، وذلك في محاولة منها إلبراز هذه العناوين الموضوعات األخرى المنشورة على الصفحة األو 

. (34) شكل (2انظر الملحق رقم )وتمييزها من بين الوحدات والعناصر الطباعية األخرى، 
في عملية إبراز العناصر التيبوغرافية، مع األخذ  امحمودً  توظيف الزخارف والرموز إجراءً  ويعد  

ؤدي إلى تشتيت انتباه القارئ عن الوحدات إلسراف فيها ألن اإلكثار منها يبعين االعتبار عدم ا
عند استخدامها زيادة المساحات  االمقصودة كالنص والصورة، لذلك يفضل أيًض الطباعية 

 البيضاء حولها للتخفيف من حجم الثقل والتداخل الذي قد تحدثه.

ن الصحيفة استخدمت الجداول إلبراز ، فقد بي نت النتائج أباإلضافة إلى ما سبق
الصحيفة لهذا جاءت بسبب توظيف  العناوين بنسبة ليست بالقليلة، ويرى الباحث أن هذه النسبة

حيث استخدمت الجداول أسفل العناوين الثانوية  ،براز مع العناوين الثانويةالنوع من أساليب اإل
                                                           

 (.348، 346ى في أوقات األزمات )ص( جندي، المحددات اإلخراجية للصفحة األول1)
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التي تم توضيبها على  الصحفي ةالممتدة على اتساع عمودين والمنشورة داخل الموضوعات 
 .(34) شكل (2انظر الملحق رقم )الصفحة األولى، 

باإلضافة إلى ما سبق، لم تستخدم الصحيفة األرضية، وتأطير حروف العنوان، 
ويعتقد الباحث أن الصحيفة تكتفي  والعنوان المفرغ على أرضية كوسائل إلبراز العناوين،

ا وأنها وال ترى حاجة الستخدام باقي الوسائل، ال سيم ،ينبالوسائل التي أشرنا إليها إلبراز العناو 
براز العنتوظف المساحات البيضاء بشكل جي   اصر الطباعية د للفصل بين الموضوعات وا 

 .(1ملحق ) انظرثبتته نتائج هذه الدراسة، المختلفة، وهذا ما أ

الصحف ن حيث بي نت أ (2017)جندي واختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
% لفئة 27.8سبة استخدمت األرضيات إلبراز العناوين بن ،يناير 25المصرية وخالل فترة أزمة 

ن، وبذلك تختلف معها صحيفة النهار التي بلغت نسبة استخدام األرضيات من عنوان إلى اثني
 .(1)%0.0إلبراز العناوين فيها 

 أوجه الشبه والختالف بين صحيفتي  الدراسة: .3.3

استخدام الزخارف إلبراز العناوين، حيث بلغت نسبة صحيفتا الدراسة في  اختلفت -أ
، فيما بلغت نسبتها في 2.91% بوسط حسابي 77.5استخدامها في صحفية النهار 

%، أي أنها لم تستخدمها بشكل مطلق، ورغم عدم وجود أي دالالت 0.0صحيفة األيام 
ات في صحيفة األيام، إال أنه ن، بسبب غياب البيانصحيفتي  إحصائية للفروق بين ال

ن في صحيفتي  بين ال اوكبيرً  اواضحً  اإن هناك فرقً  :وبالنظر إلى النسب، يمكن القول
 استخدام الزخارف إلبراز العناوين يحسب لصالح صحيفة النهار. 

استخدام األرضية إلبراز العناوين، حيث بلغت نسبة صحيفتا الدراسة في  اختلفت -ب
، فيما بلغت نسبتها في 1.91% بوسط حسابي 47.7أليام استخدامها في صحفية ا

%، أي أنها لم تستخدمها بشكل مطلق، ورغم عدم وجود أي 0.0صحيفة النهار 
ن، بسبب غياب البيانات في صحيفة النهار، إال صحيفتي  دالالت إحصائية للفروق بين ال

ي ن فصحيفتي  بين ال اوكبيرً  اواضحً  اإن هناك فرقً  :أنه وبالنظر إلى النسب، يمكن القول
 استخدام الزخارف إلبراز العناوين يحسب لصالح صحيفة األيام.

استخدام عنوان مفرغ على أرضية إلبراز العناوين، حيث صحيفتا الدراسة في  اختلفت -ج
، فيما بلغت 1.91% بوسط حسابي 23.9بلغت نسبة استخدامها في صحفية األيام 

                                                           

 (.349( جندي، المحددات اإلخراجية للصفحة األولى في أوقات األزمات )ص1)
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ا لم تستخدمها بشكل مطلق، ورغم عدم وجود %، أي أنه0.0نسبتها في صحيفة النهار 
ن، بسبب غياب البيانات في صحيفة النهار، صحيفتي  أي دالالت إحصائية للفروق بين ال

ن صحيفتي  بين ال اوكبيرً  اواضحً  اإن هناك فرقً  :إال أنه وبالنظر إلى النسب، يمكن القول
 م.في استخدام الزخارف إلبراز العناوين يحسب لصالح صحيفة األيا

حيث بلغت نسبتها في  ،اتفقت صحيفتا الدراسة في استخدام الجداول أسفل العنوان -د
، فيما جاءت نسبتها في صحيفة النهار 1.67%، ووسط حسابي 28.4صحيفة األيام 

جود فروق ذات داللة إحصائية عدم و النتائج  بي نت، و 1.56% ووسط حسابي 22.5
مستوى الداللة اإلحصائية عند  T0.548 حيث بلغت قيمةالدراسة،  صحيفتي  بين 

ن في صحيفتي  بين ال إحصائية وجود فروق عدم ، وهذا يعني 0.05من  أكثرأي  0.587
 .درجة استخدام الجداول أسفل العنوان إلبرازه

منهما لم تستخدم بشكل قطعي تأطير حروف العنوان  اتفقت صحيفتا الدراسة في أن كال   -ه
ن أي استخدام لهذا األسلوب صحيفتي  من ال كوسيلة إلبراز العناوين، حيث لم تسجل أي  

 على مدار فترة الدراسة، وهذا يعني أنهما توافقتا في هذه المسألة.

 :اللوان: اثامنً 

ح الجدول اآل التي ظهرت على الصفحة األولى في صحف استخدامات األلوان  يتيوض 
 الدراسة، وذلك على النحو اآلتي: 

 .الدراسة صحيفتي   في اللوان لستخدام الحسابية والمتوسطات والنسب التكرارات يوّضح (:3.13) جدول

 الصحف
 

 استخدام اللوان

 النهار اليام
 الدللة الدللة tقيمة 

وسط  % ك
 حسابي

انحراف 
وسط  % ك معياري 

 حسابي
انحراف 
 معياري 

 دال 0000. -15.470 1.899 7.15 85.3 279 0.931 2.12 62.3 91 األلوان مع الصور

 دال 0.000 -16.694 -- 6.00 1.8 6 0.288 1.09 17.1 25 األلوان مع العناوين

ن مع المتناو لاأل  0 0.0 -- -- 0 0.0 -- -- -- -- -- 

 0.664 4480. -- 1.00 0.3 1 1.555 1.73 13.0 19 األلوان مع األرضيات
غير 
 دال

األلوان مع اإلطارات 
 والجداول

 دال 0.042 2.092 -- 1.00 12.5 41 3160. 1.10 7.5 11

 -- -- -- -- -- 0.0 0 -- -- 0.0 0 أخرى 

 ي:أتتبي ن ما يبدراسة بيانات الجدول السابق 
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 صحيفة اليام: .1

استخدمت األلوان مع الصور في المرتبة األولى بنسبة أن صحيفة األيام  النتائجأظهرت 
، تلتها في المرتبة الثانية استخدام األلوان مع العناوين، 2.12وسط حسابي %، و 62.3بلغت 

، في حين جاء في المرتبة الثالثة 1.09% وبوسط حسابي 17.1حيث بلغت نسبة استخدامها 
، فيما استخدمت الصحيفة 1.73%، ووسط حسابي 13.0استخدام األلوان مع األرضيات بنسبة 

، ولم تستخدم 1.10%، ووسط حسابي 7.5األلوان مع اإلطارات والجداول بنسبة قليلة بلغت 
الصحيفة األلوان مع المتن بشكل كامل طوال فترة الدراسة، ولم تحصل فئة أخرى على أي نسبة 

 ذكر.ت  

ضح أن الصحيفة استخدمت األلوان مع الصور المنشورة على ل النتائج السابقة يت  وبتحلي
الصفحة األولى بنسبة مرتفعة، ويعزى ذلك لقيام الصحيفة بتوظيف األلوان مع جميع الصور 
التي نشرت على الصفحة األولى خالل فترة الدراسة سواء كانت الصور اإلخبارية أو الصور 

ة هنا إلى أن الصحيفة استخدمت أكثر من صورة على الصفحة األولى الشخصية، وتجدر اإلشار 
للصور المصاحبة  2.17حيث بلغ متوسط استخدام الصور في صحيفة األيام  ،في العدد الواحد

وتعمد الصحيفة  ،(3.14جدول ) ثبتته النتائج في%، كما أ93.8بلغت نسبة استخدامها للخبر، و 
لى عا تحققه األلوان من عوامل لجذب االنتباه وتحقيق التباين لم اإلى األخذ بهذا اإلجراء نظرً 
 عملية ممتعة. القراءةالصفحة، لكي تصبح عملية 

يستجيبون لأللوان في األخبار، ألنهم يتأثرون بها  القر اءوقد أكدت األبحاث على أن 
من الواقعية  ابطريقة غاية في اإليجابية، لدرجة أنهم يعتقدون أن استخدام األلوان يضفي مزيدً 

 .(1) على الصحيفة، وبخاصة في حالة الصور الفوتوغرافية
لعناوين بنسب قليلة، ويعزى ذلك ن الصحيفة استخدمت األلوان مع اوأظهرت النتائج أ

، حيث قامت بتلوين المهم ة الرئيسةن الصحيفة استخدمت األلوان فقط مع بعض األخبار إلى أ
وذلك في محاولة منها ، (35) شكل (2انظر الملحق رقم ) ر،فيها باللون األحم الرئيسالعنوان 

كما استخدمته في أحيان  ،للتأكيد على أهمية الموضوع الصحفي المنشور وجذب انتباه القارئ له
ل جعلى اتساع قليل من األعمدة، ومن أوالتي تم جمعها  المهم ة اتأخرى مع بعض الموضوع

 للموضوع. الرئيسها أهمية خاصة قامت بتلوين العنوان تحقيق المزيد من اإلبراز وا عطائ

                                                           

 (.265( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص1)
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حال فإنه ال يمكن اإلفراط في استخدام األلوان مع العناوين، ألن اإلكثار منها  وعلى أي  
يعد سمة من سمات الصحافة الحزبية وصحافة اإلثارة التي تلجأ إلى تلوين الكثير من العناصر 

وبخاصة العناوين العريضة والممتدة على صفحتها األولى، إضافة إلى أن زيادة  ،افيةالتيبوغر 
، وبالتالي تقل قدرة هذه العناوين على جذب الرئيسالعناوين الملونة تضعف عملية إبراز العنوان 

 .(1)ترى فيها الصحيفة أهمية كبيرة  عي نةانتباه القارئ اتجاه مادة م

ر من الصحف في مصر والعالم وبخاصة الصحف وهو األمر الذي تدركه كثي
المحافظة، التي يقتصر استخدامها للعناوين العريضة الملونة في معظم األحيان على األحداث 
المهمة والخطيرة، ويعد ذلك من االستخدامات الوظيفية للون مع العناوين العريضة التي تحظى 

 .(2) بتأييد معظم التيبوغرافيين

دمت الصحيفة األلوان مع األرضيات واإلطارات والجداول بنسب ومن جانب آخر استخ
قليلة، وذلك رغبة منها في إضفاء مزيد من اإلبراز لبعض المواد المنشورة على صفحتها، التي 

، ويرى (36) شكل (2انظر الملحق رقم )تحظى بعناية الصحيفة في إطار سياستها التحريرية، 
ي إلى نتائج الباحث أنها أجادت في هذه الناحية، ال سيما وأن اإلفراط في استخدامها يؤد

عن الموضوع  ان يصرف نظر القارئ إلى وسيلة الفصل ذاتها بعيدً عكسية، قد تؤدي إلى أ
 نفسه.

األلوان مع المتن بشكل مطلق، كونها تضعف ظهوره على ورق  ولم تستخدم الصحيفة
 على الصفحة. اوسطوعً  اووضوحً  االصفحة البيضاء مقارنة باللون األسود الذي يبدو أكثر تباينً 

كان العنصر التيبوغرافي المستخدم مع اللون اإلضافي، فإنه ال ينبغي في نظر  اوأيً 
ر من ثالثة مواضع على الصفحة الواحدة، وهذه بعض التيبوغرافيين استخدام اللون في أكث

على أن  االمواضع قد تكون كبيرة أو صغيرة، ولكنها يجب أن تكون بسيطة في شكلها، حرًص 
 .(3)لة ومؤثرة اعتكون ف

حيث ظهر  ،(ONURSOY 2011واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة )
، والتنويع في استخدام األلوان ظهر في 1984استخدام األلوان في الصحف التركية بعد عام 

                                                           

 (.267، 266، 260( اللبان، اإلخراج الصحفي )ص1)
 (.277( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص2)

(3) Arnold, Edmund, Modern Newspaper Design, (New York: Harper & Row, 1981), 

P. 242. 
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السنوات الثالث األخيرة، ويزيد استخدام األلوان في الصفحات األولى للصحف على مدار 
 .(1) 2008السنوات وحتى نهاية 

ن الصحف بي نت أ حيث ،(2017)جندي واختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
% لفئة من 49.5سبة استخدمت األلوان مع العناوين بن ،يناير 25المصرية وخالل فترة أزمة 

ن، وبذلك تختلف معها صحيفة األيام التي بلغت نسبة استخدام األلوان مع عنوان إلى اثني
 .(2)% 17.1العناوين فيها 

الدراسة  بي نتحيث  ،(2013 )عزيز ورشيدواختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
وهما: اللون اإلضافي )األحمر(  ،أن جريدة الصباح العراقية تعتمد على لونين في كتابة العناوين

 .(3)لكتابة المانشيت، واللون األساس )األسود( لكتابة بقية أنواع العناوين

 صحيفة النهار: .2

في المرتبة األولى استخدمت األلوان مع الصور  النهارأظهرت النتائج أن صحيفة 
 ، تلتها في المرتبة الثانية استخدام األلوان مع7.15وسط حسابي %، و 85.3وبنسبة كبيرة بلغت 

، في حين جاء 1.00% وبوسط حسابي 12.5اإلطارات والجداول، حيث بلغت نسبة استخدامها 
، واستخدمت 6.00%، ووسط حسابي 1.8في المرتبة الثالثة استخدام األلوان مع العناوين بنسبة 

ا،الصحيفة األلوان مع األرضيات بنسبة قليلة  فيما ، 1.00، ووسط حسابي 0.3حيث بلغت  جد 
لم تستخدم الصحيفة األلوان مع المتن بشكل مطلق طوال فترة الدراسة، كما لم تحصل فئة أخرى 

 على أي نسبة تذكر.

 أن صحيفة النهار تستخدم األلوان مع الصور بشكل تبي نوبالنظر إلى النتائج السابقة ي
كبير، ويعزو الباحث ذلك إلى العدد الكبير من الصور الذي تستخدمه الصحيفة مع 
الموضوعات المنشورة على الصفحة األولى، حيث بلغ متوسط استخدام الصور المصاحبة لخبر 

ور مركبة األلوان، لكي وقد جاءت معظم الص ،(3.14)جدول  انظرفي العدد الواحد،  3.74
من الوضوح  تسهم في خلق صفحة قادرة على تحقيق الجاذبية من جهة، وتحقيق قدر عالٍ 

 للصورة نفسها.
                                                           

(1) Onursoy, Changes in Newspaper Design Formats: Practices of Post 1980 Era in 

Turkey  
 (.228( جندي، المحددات اإلخراجية للصفحة األولى في أوقات األزمات )ص 2)
الصــــحفي فــــي الصــــفحة األولــــى لجريــــدة الصــــباح العراقيــــة للمــــدة مــــن ( عزيــــز، ورشــــيد، فــــن إخــــراج العنــــوان 3)

 (.31/1/2012ولغاية  1/1/2012)
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وعلى الرغم من أن معظم الصور جاءت مركبة األلوان على الصفحة األولى، إال أن 
دية األبيض البعض يرى أن المزج فيما بين الصور الملونة باأللوان المركبة، والصور العا

واألسود، على الصفحة الواحدة، أمر يحقق التباين بين الصور على الصفحة، ويجعل الصفحة 
 .(1)لية كل الصور الملونة والعادية في ذات الوقت اعذات مظهر جذاب، ويزيد من قوة تأثير وف

وأظهرت النتائج استخدام الصحيفة األلوان مع اإلطارات والجداول بنسبة قليلة، حيث 
ظهر ذلك بشكل متكرر في الجدول الذي استخدمته الصحيفة للفصل بين المقال االفتتاحي 
والفهرس المنشور أعلى يسار الصفحة، حيث جاء الجدول باللون األزرق مع سمك عريض 

مر أوهو  المالحظ أن استخدام األلوان مع اإلطارات والجداول كان قلياًل دراسة، ومن الطوال فترة 
 وال يؤدي مهمة وظيفية. اإضافيً  احيث يرى فيه بعض التيبوغرافيين استخدامً  ،محمود

ومن ناحية أخرى فقد استخدمت الصحيفة األلوان مع العناوين واألرضيات بنسب 
اضئيلة  ن استخدام الصور بحجم األلوان التي نتجت عالصحيفة ، ويرجع ذلك إلى اكتفاء جد 
ألكثر المواضيع  الرئيسن الصحيفة تستخدم العنوان األولى، ال سيما وأنة على الصفحة الملو  

ما يصاحب الموضوع صورة  اأهمية تستخدمه باتساع ممتد على عدد كبير من األعمدة، وغالبً 
ء توظيف األلوان على الصفحة، وذلك خرج الصحيفة من إجراكبيرة الحجم وملونة يكتفي بها م  

صة للصورة الملونة ن السخاء في المساحة المخص  لوبة. حيث إلتحقيق التباين واإلثارة المط
 من القوة والتأثير. ايعطيها مزيدً 

باإلضافة إلى ما سبق فلم تستخدم صحيفة النهار األلوان مع المتن بشكل مطلق خالل 
لضعف التباين بين األلوان وبياض الورق.  اللصحيفة، نظرً  د يحسبفترة الدراسة، وهو أمر جي  

من استخدام اللون، ومن الخطأ  اإنه لمن المهم أن نعرف أن هناك خطرً  :ويقول "جان هوايت"
على الصفحة من الحبر األسود، ألن األخير  اأكثر ظهورً  -كان اأيً –بر الملون أن نعتقد أن الح

 .(2)بياض الورق يمتلك الحد األقصى من التباين مع 

 (Amaral2011 ، وGruszynskiواتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة )
" زيادة  "زيرو هوراالدراسة التي أجريت حول إخراج الصفحة األولى في صحيفة  بي نتحيث 

                                                           

 (.269( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص1)
 .279ص المرجع السابق،( 2)
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، وقد سميت هذه الفترة بفترة التطابق 1998وحتى  1995قيمة الصورة واللون وذلك منذ عام 
 .(1)والتشابه

ن الصحف بي نت أحيث  ،(2017)جندي واختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
% لفئة من 49.5سبة يناير استخدمت األلوان مع العناوين بن 25المصرية وخالل فترة أزمة 

ن، وبذلك تختلف معها صحيفة النهار التي بلغت نسبة استخدام األلوان مع عنوان إلى اثني
 .(2)% 1.8العناوين فيها 

 العنوان أن تأكد يوالت (1983الغني  عبد) نتائج دراسة هذه النتائج مع اختلفت
 دون  استخدامه لكثرة للقارئ، أهمية أو مغزى  ذات لم يعد الصفحة بعرض الممتد العريض
 .(3)العناوين في تفضياًل  األلوان أكثر واألسود اللونين األحمر وأن مناسبة،

 صحيفتي  الدراسة:أوجه الشبه والختالف بين  .3

اختلفت صحيفتا الدراسة في استخدام األلوان مع الصور، حيث بلغت نسبتها في  -أ
، فيما جاءت نسبتها في صحيفة النهار 2.12%، ووسط حسابي 62.3صحيفة األيام 

بين جود فروق ذات داللة إحصائية و النتائج  بي نت، و 7.15% ووسط حسابي 85.3
 0.000مستوى الداللة اإلحصائية عند T-15.470قيمة حيث بلغت الدراسة،  صحيفتي  

ن في درجة استخدام صحيفتي  بين ال إحصائية ، وهذا يعني وجود فروق 0.05من  أقلأي 
 .األلوان تحسب لصالح صحيفة النهار

اختلفت صحيفتا الدراسة في استخدام األلوان مع العناوين، حيث بلغت نسبتها في  -ب
، فيما جاءت نسبتها في صحيفة النهار 1.09بي %، ووسط حسا17.1صحيفة األيام 

حيث الدراسة،  صحيفتي  بين جود فروق ذات داللة إحصائية و النتائج  بي نت%، و 1.8
، وهذا 0.05من  أقلأي  0.000مستوى الداللة اإلحصائية عند T-16.694قيمة بلغت 

عناوين ن في درجة استخدام األلوان مع الصحيفتي  بين ال إحصائية يعني وجود فروق 
 .تحسب لصالح صحيفة األيام

اختلفت صحيفتا الدراسة في استخدام األلوان مع اإلطارات والجداول، حيث بلغت  -ج
، فيما جاءت نسبتها في صحيفة 1.10%، ووسط حسابي 7.5نسبتها في صحيفة األيام 
                                                           

(1( Gruszynski, And Amaral, The Design of The Covers of Zero Hora Newspaper 

From 1990 to 2010. 

 (.228جندي، المحددات اإلخراجية للصفحة األولى في أوقات األزمات )ص ( 2)
 (.37السن )ص ( عبد الغني، إخراج الصحف المدرسية في ضوء متغير3)
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جود فروق ذات داللة إحصائية و النتائج  بي نت، و 1.00% ووسط حسابي 12.5النهار 
مستوى الداللة اإلحصائية عند  T2.092قيمة، حيث بلغت الدراسة،  فتي  صحيبين 

ن في درجة صحيفتي  بين ال إحصائية ، وهذا يعني وجود فروق 0.05من  أقلأي  0.042
 .استخدام األلوان مع اإلطارات والجداول تحسب لصالح صحيفة النهار

حيث بلغت نسبتها في  ،اتفقت صحيفتا الدراسة في استخدام األلوان مع األرضيات -د
، فيما جاءت نسبتها في صحيفة النهار 1.73%، ووسط حسابي 13صحيفة األيام 

بين جود فروق ذات داللة إحصائية عدم و النتائج  بي نت، و 1.0% ووسط حسابي 0.3
 0.664مستوى الداللة اإلحصائية عند  T0.448 حيث بلغت قيمةالدراسة،  صحيفتي  

ن في درجة صحيفتي  بين ال إحصائية وجود فروق عدم ني ، وهذا يع0.05من  أكثر أي
 .استخدام األلوان مع األرضيات

منهما لم تستخدم بشكل قطعي األلوان مع المتن،  اتفقت صحيفتا الدراسة في أن كال   -ه
ن أي استخدام لأللوان مع المتن على مدار فترة صحيفتي  من ال حيث لم تسجل أي  

 قتا في هذه الناحية.الدراسة، وهذا يعني أنهما تواف

  والرسوم: الصور :اتاسعً 

 الصور الفوتوغرافية: .1

 :أنواع الصور من حيث الستخدام .1.1

ح الجدول اآل على الصفحة األولى  من حيث االستخدام الصحفي ةالصور  أنواع يتيوض 
 الدراسة، وذلك على النحو اآلتي:  صحيفتي  في 

 في الستخدام حيث من الصور لنواع الحسابية والمتوسطات والنسب التكرارات يوّضح (:3.14) جدول
 .(*)الدراسة صحيفتي  

 الصحف
 

 استخدام الصور

 النهار اليام
 الدللة الدللة tقيمة 

وسط  % ك
 حسابي

انحراف 
وسط  % ك معياري 

 حسابي
انحراف 
 معياري 

 -- -- -- -- 1.00 0.3 1 0000. 1.00 6.2 6 مستقلة
 دال 0.000 6.472- 1.324 3.74 51.7 172 9770. 2.17 93.8 91 مصاحبة لمادة أو خبر

مصاحبة لفهرس أو 
 شارةإ

0 0.0 -- -- 160 48.0 3.48 .8360 -- -- -- 

                                                           

 ( جاء عدد الصور أقل من عدد الموضوعات، نظرًا لعدم استخدام الصور مع الكثير من الموضوعات.*)
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 ي:أتبدراسة بيانات الجدول السابق تبّين ما ي

 صحيفة اليام: .1.1.1

خبر في المرتبة األولى للفت الصور المصاحبة وظ  أن صحيفة األيام  النتائجأظهرت 
، تلتها في المرتبة الثانية استخدام الصور المستقلة، 2.17وسط حسابي %، و 93.8بنسبة بلغت 

، ولم تستخدم الصحيفة الصور 1.00% وبوسط حسابي 6.2حيث بلغت نسبة استخدامها 
 المصاحبة للفهرس طوال فترة الدراسة.

حليل النتائج السابقة يتضح أن صحيفة األيام استخدمت الصور المصاحبة لمادة أو وبت
عزى ذلك لقيام الصحيفة باستخدام صورة مرافقة خبر على الصفحة األولى بنسبة مرتفعة، وي  

 ، وذلك(37) شكل (2الملحق رقم )بشكل يومي ودوري طوال فترة الدراسة،  الرئيسللموضوع 
األحداث، أو  في المؤثرة للشخصيات صور أو الحدث قلب من حية بصور لتدعيم المتن

لتوضيح زاوية مهمة فيه والتأكيد عليه، وعلى أية حال فإن إرفاق صور مع الخبر أو أي مادة 
صحفية، هو إجراء محمود ألن الصورة المصاحبة تعمل على تأكيد مصداقية هذا الخبر وعلى 

شرها ما ورد به من معلومات وحقائق ال يمكن بأي حال من األحوال إنكارها أو نفيها في حال ن
القر اء للمادة المنشورة بفاعلية أكبر مع الموضوع الصحفي، كما أن الصورة تعمل على جذب 

ز "بالثقل"، حيث مي  تسرع. وفي هذا السياق يرى خبراء اإلخراج أن الصورة عنصر جرافيكي يوأ
ا لما تتطلبه تستغل في تثبيت أركان الصفحة، وجذب انتباه القارئ، وتوجيه حركة العين وفقً 

طبيعة األخبار والموضوعات المنشورة عليها، كذلك فإنها تضفي على الصفحة حيوية وحركة 
 .(1)بما تقوم به مع العناوين من كسر حدة السطور الرمادية الباهتة للمتن

أن الصور تزيد من فاعلية القصة اإلخبارية وتجعلها أكثر ( 1977)كاتز وبارنيز ويرى 
 .(2)االنتباه وتساعد القارئ على االستمتاع أثناء قراءة الصحيفة أهمية وأسرع للفهم، وأنها تشد 

على  ا( أن أكثر العناصر الجرافيكية تأثيرً 2017دراسة )عفانة  بي نتوفي هذا السياق 
%، حيث جاءت في 94.3اليومية هي الصور الفوتوغرافية بنسبة  الفلسطيني ةانقرائية الصحف 
 (3)المرتبة األولى.

                                                           

 (.151( اللبان، اإلخراج الصحفي )ص1)
 (.180نجادات، اإلخراج الصحفي.. اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص ( 2)
( عفانة، عالقة عناصر التصميم األساس بانقرائية الصحف الفلسطيني ة اليومية من وجهة نظر خبراء 3)

 (.205اإلعالم: دراسة ميدانية )ص
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أن الصحيفة تستخدم الصور المستقلة بنسبة قليلة، وهي الصورة التي  وأظهرت النتائج
تنشر بشكل مستقل وال تكون مصاحبة ألي مادة أو موضوع صحفي، وتعبر في حد ذاتها عن 

، المهم ةموضوع أو حدث، وتكتفي الصحيفة بكتابة تعليق عليها لتقديم بعض المعلومات 
ألن عدد  اة نظرً ، ويأتي هذا االستخدام القليل للصور المستقل  (38) شكل (2الملحق رقم )

الصور التي تنشرها الصحيفة على الصفحة األولى قليل، بالتالي كانت أولوية نشر الصور 
مصاحبة للخبر أو المادة، وذلك في ظل وجود عدد كبير من الموضوعات على الصفحة 

 .(3.10)جدول  انظر ،12.41حيث بلغ متوسط عدد األخبار المنشورة في العدد الواحد  ،األولى

ألنها لم  اصحيفة األيام الصور المصاحبة للفهرس طوال فترة الدراسة، نظرً  ولم تستخدم
. حيث أثبتت نتائج الدراسة أن (3.3)جدول  انظرإجراء توظيف الفهارس بشكل مطلق،  تتبن  

 الصحيفة لم تسجل أي استخدام للفهارس طوال فترة إجراء الدراسة.

ن الصحف بي نت أحيث  ،(2017ي )جندواختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
نسبة استخدمت الصور المصاحبة لخبر أو مادة ب ،يناير 25المصرية وخالل فترة أزمة 

استخدام  ن، وبذلك تختلف معها صحيفة األيام التي بلغت نسبة% لفئة من واحد إلى اثني28.4
 .(1) 2.17% ووسط حسابي 93.8و مادة فيها الصور المصاحبة لعنوان أ

 الصحف أن إلى شارأ الذي (1991 عبد الحميد،) مع نتائج دراسة هذه النتائج واتفقت
 ،الصحفي ة الصورة بواسطة األولى على الصفحة المنشور النص يقدمه الذي المعنى تأكيد تحاول
 بوصفها األولى الصفحة على الصور بنشر تسمح المذاهب اإلخراجية للصفحة كانت إذا خاصة
 .(2)لتصميم الصفحة  التقليديالشكل  من جزًءا

 صحيفة النهار: .1.1.2

استخدمت الصور المصاحبة لمادة أو خبر في  النهارأظهرت النتائج أن صحيفة 
، تلتها في المرتبة الثانية وبفارق 3.74وسط حسابي %، و 51.7المرتبة األولى وبنسبة مرتفعة 

% وبوسط حسابي 48.0قليل استخدام الصور المصاحبة للفهرس، حيث بلغت نسبة استخدامها 
ا، في حين جاء في المرتبة الثالثة واألخيرة استخدام الصور المستقلة بنسبة ضئيلة 3.48  جد 

 فترة إجراء الدراسة.%، حيث لم تستخدمها صحيفة النهار إال مرة واحدة طوال 0.3

                                                           

 (376)ص  ( جندي، محددات إخراج الصفحة األولى في أوقات األزمات1)
 الصحفي ة. والصورة النصوص محتوى  تحليل نتائج بين االتفاق حدود الحميد، ( عبد2)
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ن صحيفة النهار استخدمت الصور المصاحبة لمادة أو تبي ن أوبتحليل البيانات السابقة ي
ذلك إلى أن الصحيفة استخدمت الصور المصاحبة مع معظم المواد  يعزوخبر بنسبة كبيرة، و 

 شكل (2)، الملحق رقم التي نشرت على الصفحة األولى خالل فترة الدراسة الصحفي ةواألخبار 
ي الصحيفة لتوظيف الصور مع الموضوعات في محاولة منها تبن   ا، حيث كان واضحً (39)

لالستفادة مما يحدثه وجود الصورة في إبراز الموضوع والتخفيف من حدة العناصر التيبوغرافية 
، (3.13)جدول  نظرانة السيما وأن أغلب هذه الصور كانت ملو  األخرى مثل المتن والعناوين، 

 ن صحيفة  النهار تستخدم األلوان مع الصور بالدرجة األولى. أثبت الدراسة أحيث 

ق إجراء استخدام الصور مع الموضوعات العديد من المميزات التي قد تظهر على ويحق  
صاحبة للخبر إدراك معلومات كثيرة من خالل الصورة الم القر اءشكل الصفحة، حيث يستطيع 

بالمادة التحريرية، التي قد تنشر حول القضايا  اخاص   اتثري الموضوع المنشور، وتحقق وقعً 
 إلى مطالعة الموضوع. القر اء، وبالتالي يجذب نشر الصور المهم ةواألحداث 

ام ( أن استخد1990ويؤكد على ذلك العديد من باحثي اإلخراج، حيث وجد )نجادات 
يفضلون صحيفة  القر اءمن أهم العوامل التي تجعل  الصورة مع الموضوعات في الصحيفة، يعد  
 الصحفي ة( أن مصاحبة الصور للموضوعات 1998على أخرى، في حين وجد )ديفيد وكانج 

، وذلك لما للصور من تأثير قوي على اتزيد من فهم القارئ لهذه الموضوعات وتذكره بها الحقً 
 . (1)رئ ذاكرة القا

ال  اصورً  الرئيسةومما يؤخذ على صحيفة النهار أنها تنشر مع بعض الموضوعات 
تمت بصلة للموضوع المصاحب لها، وقد احتلت في الكثير من األحيان مساحة كبيرة، وهو ما 

التي يجب أن تحتوي في كل الحاالت على  الصحفي ةيتنافى مع التوظيف المهني للصورة 
معلومة تكون على صلة وثيقة بالموضوع المنشور معها بحيث ال يشعر القارئ بأنها دخيلة 

 عليه.

الصحيفة الصور المصاحبة للفهرس على  اباإلضافة إلى ما سبق، استخدمت أيًض 
صور مع كل عناوين عزى ذلك إلى أن الصحيفة استخدمت الالصفحة األولى بنسبة مرتفعة، وي  

، (15) شكل (2، انظر الملحق رقم )خالل فترة الدراسة االفهرس التي نشرت بشكل يومي تقريبً 
، وذلك (3.3)جدول  انظرن الصحيفة استخدمت الفهرس بنسبة كبيرة، دراسة أت نتائج التثبكما أ

في ضوء رغبة الصحيفة إبراز الموضوعات المنشورة في الصفحات الداخلية وجذب انتباه القارئ 
                                                           

 (.180، 179( نجادات، اإلخراج الصحفي.. اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص 1)
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الصفحة األولى، حيث استخدمت مع كل عنوان من عناوين الفهرس لها خالل اطالعه على 
 صورة مرتبطة به ومعبرة عنه.

 القر اء% من 75.3أن  من( 1987ما توصل إليه )جارسيا ا لويأتي هذا االستخدام موافقً 
يفضلون مطالعة الصفحات المصورة، ألن االتجاه نحو الصحافة المصورة في تزايد مستمر، وأن 

وا ن موضوعات على الصحيفة، وأنهم بدؤ قراء اليوم يتوقعون الصورة في كل ما يطالعونه م
 .(1)يبتعدون عن تلك التي ال تستخدم الصور والرسومات مع أخبارها 

تقلة إال مرة واحدة فقط خالل فترة الدراسة، ويرجع ولم تستخدم الصحيفة الصورة المس
المنشورة  الصحفي ةمبدأ توظيف الصور المصاحبة للمواد واألخبار  يها بشكل رئيسذلك إلى تبن  

على الصفحة األولى، وكذلك توظيف الصور مع عناوين الفهرس الذي يشير إلى الموضوعات 
على  اه كافيً ق لها نشر عدد من الصور تعد  المنشورة في الصفحات الداخلية، األمر الذي يحق

 الصفحة.

ن الصحف بي نت أحيث  ،(2017)جندي واختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
% 13.6يناير استخدمت الصور المصاحبة لخبر أو مادة بنسبة  25المصرية وخالل فترة أزمة 

استخدام الصور  بلغت نسبة، وبذلك تختلف معها صحيفة النهار التي 4إلى  3لفئة من 
 .(2) 3.74% ووسط حسابي 51.5و مادة فيها المصاحبة لعنوان أ

أن الصور  بي نتحيث  ،(2009)حسان واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
ا في اإلخراج، فتوافر العديد من الصور يكفل للمخرج اختيار القطع الفوتوغرافية تلعب دوًرا مهم  

  .(3)يمنحه حلواًل واسعة سواء ألسلوب اإلخراج الرأسي أو األفقيالمناسب؛ ما 

 زتمي   وضحت، حيث أ(2007)الشملول واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
 بالصحف مقارنة من الصور عدد أكبر على باحتوائها األولى الصفحة في الخاصة الصحف
 الصحف الثالث المركز في ليهات الحزبية،الصحف  الثاني المركز في لتأتي والقومية، الحزبية
 .(4) القومية

                                                           

 (.179( نجادات، اإلخراج الصحفي.. اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص 1)
 (.376( جندي، محددات إخراج الصفحة األولى في أوقات األزمات )ص 2)
 ( حسان، دراسة مقارنة بين إخراج جريدة األهرام المصرية وجريدة الديلي تليجراف البريطانية.3)
 والخاصة. والحزبية القومية الصحف المصرية في األولى الصفحة إخراج في المؤثرة العوامل ( الشملول،4)
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 أوجه الشبه والختالف بين صحيفتي  الدراسة: .1.1.3

اختلفت صحيفتا الدراسة في استخدام الصور المصاحبة للمادة أو الخبر، حيث بلغت  -أ
، فيما جاءت نسبتها في صحيفة 2.17%، ووسط حسابي 93.8نسبتها في صحيفة األيام 

بين جود فروق ذات داللة إحصائية و النتائج ، وبي نت 3.74%، ووسط حسابي 51.7النهار 
أي  0.000مستوى الداللة اإلحصائية عند -T 6.472قيمة حيث بلغت صحيفتي  الدراسة، 

بين الصحيفتي ن في درجة استخدام  إحصائية ، وهذا يعني وجود فروق 0.05من  أقل
 .الصور المصاحبة لمادة أو خبر تحسب لصالح صحيفة النهار

اختلفت صحيفتا الدراسة في استخدام الصور المصاحبة للفهرس أو اإلشارة، حيث بلغت  -ب
%، ووسط 48.0%، فيما جاءت نسبتها في صحيفة النهار 0.0صحيفة األيام نسبتها في 
، ورغم عدم وجود أي دالالت إحصائية للفروق بين الصحيفتي ن، بسبب 3.48حسابي 

ا غياب البيانات في صحيفة األيام، إال أنه وبالنظر إلى النسب، يمكن القول: إن هناك فرقً 
خدام الصور المصاحبة للفهرس أو اإلشارة يحسب واضًحا وكبيًرا بين الصحيفتي ن في است

 لصالح صحيفة النهار.
، حيث بلغت نسبتها في صحيفة المستقلةاختلفت صحيفتا الدراسة في استخدام الصور  -ج

%، ووسط حسابي، ورغم عدم 0.3%، فيما جاءت نسبتها في صحيفة النهار 6.2األيام 
بسبب قلة البيانات في الصحيفتي ن، وجود أي دالالت إحصائية للفروق بين الصحيفتي ن، 

دام إال أنه وبالنظر إلى النسب، يمكن القول: إن هناك فرًقا بسيًطا بين الصحيفتي ن في استخ
 الصور المستقلة يحسب لصالح صحيفة األيام.

 :من حيث المضمون  الصور الفوتوغرافية أنواع .1.2

ح الجدول اآل على المنشورة المضمون و من حيث  الصور الفوتوغرافية أنواع تييوض 
 الصفحة األولى في صحف الدراسة، وذلك على النحو اآلتي: 

 حيث من الفوتوغرافية الصور لنواع الحسابية والمتوسطات والنسب التكرارات يوّضح (:3.15) جدول
 .الدراسة صحيفتي   في المضمون 

 الصحف
 

 المضمون 

 النهار اليام
وسط  % ك الدللة الدللة tقيمة 

 حسابي
انحراف 
وسط  % ك معياري 

 حسابي
انحراف 
 معياري 

 دال 0.000 9.944- 1.497 4.26 59.5 198 0.657 1.82 84.5 82 إخبارية

 0.684 0.409 8060. 1.75 18.9 63 0.641 1.88 14.5 14 شخصية
غير 
 دال

 0.134 1.532- 0.739 1.81 20.1 67 0.000 1.00 1.0 1 موضوعية
غير 
 دال

 -- -- -- 0.000 1.00 1.5 5 -- -- 0.0 0 جمالية



221 

 ي:أتتبي ن ما يبدراسة بيانات الجدول السابق 

 صحيفة اليام: .1.2.1

خبارية في المرتبة األولى بنسبة استخدمت الصور اإلأظهرت النتائج أن صحيفة األيام 
، تلتها في المرتبة الثانية الصور الشخصية، بنسبة 1.82وسط حسابي %، و 84.5بلغت 
، في حين استخدمت الصور الموضوعية مرة واحدة فقط، وبنسبة 1.88% ووسط حسابي 14.4
اضئيلة   %، ولم تستخدم الصور الجمالية قط.1.00بلغت  جد 

 وبتحليل البيانات السابقة يتضح أن صحيفة األيام استخدمت الصور اإلخبارية بشكل
أكبر من األنواع األخرى من الصور، ويعزى ذلك إلى أن الصحيفة استخدمت هذا النوع من 

، ةالفلسطيني  الصور مع األخبار التي تعالج التطورات الميدانية واألحداث المتالحقة على الساحة 
 بالحركة والحيوية بصورة أكبر، كما ا ما يكون مليًئاال سيما وأن هذا النوع من الصور غالبً 

تي مصاحبة للخبر والمادة الصحيفة ال اوتنشر غالبً في نقل القارئ إلى جو الحدث،  ايساعد كثيرً 
وهذا ما أكدته نتائج الدراسة من تصف الحدث ذاته بهدف دعمه وتوضيحه وتأكيد مصداقيته، 

 .(3.14)جدول  انظر ،أن الصحيفة استخدمت الصور المصاحبة لخبر أو مادة بشكل كبير

)اإلخبارية( الحقيقية، يجب أن تكون  الصحفي ةويجدر اإلشارة هنا إلى أن الصورة 
أوجه النشاط اإلنساني، فإن لم مفعمة بالحياة والحركة، ألن الصحافة بشكل عام تعكس مختلف 

ر إضفاء نوع من ن الصورة حية متحركة انتاب القارئ شعور بالركود، ويستطيع المصو  تك  
اختيار زوايا مبتكرة غير ، باختيار اللقطات الجديدة غير المعادة، و الحيوية على الصورة

 .(1)تقليدية

 وكان ذلك ،بدرجة قليلةاستخدمت صحيفة األيام الصور الشخصية  ،وفي سياق آخر
 تتصل، أو موضوعات المهم ةعن بعض الشخصيات الرسمية  التصريحات الصادرةمع بعض 

وفي هذه الناحية يرى البعض  اهتمام الرأي العام،ث وظروف نالت أشخاص ارتبطت بهم أحداب
في الصحف  ا، التي تستخدم غالبً الصحفي ةمن أضعف أنواع الصور تعد  أن الصور الشخصية، 

ن الصحيفة حاولت االبتعاد عن استخدام ، وبذلك يمكن االستنتاج أ(2)التي تعتمد االتجاه التقليدي
 خبارية المرتبطة بالموضوعات نفسها.الصور الشخصية وأجادت في توظيف الصور اإل

                                                           

 (،154النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص (1)
 م(.2018أبريل  1( منير أبو راس، قابله: نعمان إشتيوي )2)
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ألن محتوى  اولم تستخدم الصحيفة الصور الموضوعية إال مرة واحدة فقط، وذلك نظرً 
 الصفحة األولى إخباري، فتكون األولوية لنشر الصور اإلخبارية مع الموضوعات المتعلقة بها.

صحيفة بأن ولم تنشر الصحيفة الصور الجمالية بشكل مطلق وذلك في إطار رؤية ال
للموضوعات  اها مكانً ب مع طبيعة الصفحة األولى، وتعد  هذا النوع من الصور ال يتناس

ذات األبعاد واالهتمامات السياسية واالقتصادية، على المستوى المحلي والعربي  الصحفي ة
 والدولي.

ركزت صحيفة حيث  ،(2015)سليمان واختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
% من بين أنواع 56.31األخبار المصرية على نشر الصور الشخصية، حيث بلغت نسبتها 

%، في 41.81الصور من حيث المضمون، تلتها في المرتبة الثانية الصور اإلخبارية بنسبة 
حين تشابهت معها في استخدام صحيفة الوطن، حيث جاءت الصور اإلخبارية فيها بالمرتبة 

 .(1) 45.84لتها في المرتبة الثانية الصور الشخصية بنسبة %، ت46.30األولى بنسبة 

ن الصحف بي نت أحيث  ،(2017)جندي واختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
% 44.3يناير استخدمت الصور الموضوعية "اإلخبارية" بنسبة  25المصرية وخالل فترة أزمة 

استخدام الصور  التي بلغت نسبة، وبذلك تختلف معها صحيفة األيام 2إلى  1لفئة من 
 .(2) 1.82% ووسط حسابي 85.5و مادة فيها المصاحبة لعنوان أ

ن الصحف بي نت أحيث  ،(2017)جندي واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
 1% لفئة من 15.9يناير استخدمت الصور الشخصية بنسبة  25المصرية وخالل فترة أزمة 

و استخدام الصور المصاحبة لعنوان أ ا صحيفة األيام التي بلغت نسبة، وبذلك اتفقت معه2إلى 
 . (3) 1.88% ووسط حسابي 14.4مادة فيها 

 صحيفة النهار: .1.2.2

في المرتبة األولى  االخباريةاستخدمت الصور  النهارأظهرت النتائج أن صحيفة 
، تلتها في المرتبة الثانية الصور الموضوعية، 4.26وسط حسابي %، و 59.5وبنسبة مرتفعة 

، في حين جاء في المرتبة الثالثة 1.81% وبوسط حسابي 20.1حيث بلغت نسبة استخدامها 

                                                           

 (  سليمان، االتجاهات الحديثة في إخراج الصورة الصحفي ة على الصحف المصرية واألجنبي ة.1)
 (376( جندي، محددات إخراج الصفحة األولى في أوقات األزمات )ص 2)
 .376السابق، ص ( المرجع 3)
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%، ولم تستخدم الصحيفة الصور الجمالية بشكل مطلق 18.9استخدام الصور الشخصية بنسبة 
 على الصفحة األولى.

بة ن صحيفة النهار استخدمت الصور اإلخبارية بنسأتبي ن وبتحليل البيانات السابقة ي
معظم األخبار المنشورة مع الصور مصاحبة  الستخدامهاذلك  أكثر من األنواع األخرى، وي عزى 

وتسعى ، (39) شكل (2، انظر الملحق رقم )(3.14)جدول  انظرعلى الصفحة األولى 
الصحيفة من خالل هذا اإلجراء إلى تحقيق مسألتين، األولى تتمثل في تخفيف حدة ومساحة 

بالصور التي تؤكد على  الصحفي ةالمتن، وكذلك تدعيم المواد  االعناصر الطباعية وخصوًص 
على كافة التفاصيل التي قد ال تصله  امصداقية المعلومة، وتجعل القارئ في قلب الحدث مطلعً 

 من خالل نص الموضوع.

ومن ناحية أخرى استخدمت الصحيفة الصور الموضوعية بنسبة ليست بالقليلة، وهي 
 ا بحد ذاته، ويعزود خبرً الصور التي تكون مرتبطة بالموضوع ودالة عليه، ولكنها ال تجس

الباحث هذا االستخدام إلى توظيف الصحيفة الصور الموضوعية مع عناوين الفهرس بشكل 
واضح، حيث جاءت هذه الصور في بعض األحيان كإشارة إلى موضوعات أدبية أو اقتصادية 
 ازً منشورة في الصفحات الداخلية، وعلى أية حال فإن هذه الصور جعلت من الفهرس أكثر برو 

 سر وسهولة.ل على القارئ الوصول إليه بكل ي  على الصفحة، مما سه   اوظهورً 

الصور الشخصية بنسبة ليست بالقليلة،  ااستخدمت الصحيفة أيًض  ،وفي زاوية أخرى 
التي مثلت فيها محور الموضوع، وكانت أغلب هذه  الصحفي ةفتها مع العديد من المواد حيث وظ  

لها، تعود لشخصيات سياسية أو اقتصادية سواء على المستوى  الموضوعات والصور المصاحبة
، ويحسب لصحيفة النهار أنها استخدمت (40) شكل (2انظر الملحق رقم ) المحلي أو الدولي،

الصور الشخصية على خالف العادة في الصحف األخرى، حيث قامت بتوضيبها بأشكال 
وقطوع مختلفة مثل القطع المربع أبو القطع المستطيل األفقي، كما توسعت الصحيفة في مساحة 

 -على اتساع خمسة أعمدة–هذه الصور، وقد استخدمتها في بعض األحيان بالحجم الكبير 
 . (41) شكل (2انظر الملحق رقم )

ان الصحيفة لم تستخدم الصور الجمالية إال بنسبة قليلة وأظهرت النتائج أ ، حيث جد 
استخدمتها الصحيفة مع الفهرس بجانب بعض العناوين التي تشير إلى صفحة "أدب فكر فن" 

ا اددها محدودً أو صفحة "تربية ومدنيات"، وكان ع  .خالل فترة الدراسة جد 
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ن الصحف بي نت أحيث  ،(2017)جندي واختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
% 33.0يناير استخدمت الصور الموضوعية "اإلخبارية" بنسبة  25المصرية وخالل فترة أزمة 

استخدام الصور  ، وبذلك تختلف معها صحيفة النهار التي بلغت نسبة4إلى  3لفئة من 
 .(1) 4.26% ووسط حسابي 59.5و مادة فيها المصاحبة لعنوان أ

ن الصحف ، حيث بي نت أ(2017)جندي واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
 % لفئة من 15.9يناير استخدمت الصور الشخصية بنسبة  25المصرية وخالل فترة أزمة 

استخدام الصور المصاحبة لعنوان  م التي بلغت نسبة، وبذلك اتفقت معها صحيفة األيا2إلى  1
 .(2) 1.75% ووسط حسابي 18.9و مادة فيها أ

 أوجه الشبه والختالف بين صحيفتي  الدراسة: .1.2.3

اختلفت صحيفتا الدراسة في استخدام الصور اإلخبارية، حيث بلغت نسبتها في صحيفة  -أ
%، 95.5صحيفة النهار ، فيما جاءت نسبتها في 1.82%، ووسط حسابي 48.5األيام 

 صحيفتي  بين جود فروق ذات داللة إحصائية و النتائج  بي نت، و 4.26ووسط حسابي 
 أقلأي  0.000مستوى الداللة اإلحصائية عند  T-9.944قيمة حيث بلغت الدراسة، 

ن في درجة استخدام الصور صحيفتي  بين ال إحصائية ، وهذا يعني وجود فروق 0.05من 
 .لح صحيفة النهاراإلخبارية تحسب لصا

اتفقت صحيفتا الدراسة في استخدام الصور الشخصية، حيث بلغت نسبتها في صحيفة  -ب
%، 18.9، فيما جاءت نسبتها في صحيفة النهار 1.88%، ووسط حسابي 14.4األيام 

بين فروق ذات داللة إحصائية  عدم وجودالنتائج  بي نت، و 1.75ووسط حسابي 
 0.684مستوى الداللة اإلحصائية عند T0.409مة قيحيث بلغت الدراسة،  صحيفتي  

ن في توظيف صحيفتي  بين ال إحصائية وجود فروق  عدم ، وهذا يعني0.05من  أكثرأي 
 الصور الشخصية.

اتفقت صحيفتا الدراسة في استخدام الصور الموضوعية، حيث بلغت نسبتها في  -ج
صحيفة النهار ، فيما جاءت نسبتها في 1.0%، ووسط حسابي 1.0صحيفة األيام 

فروق ذات داللة إحصائية  عدم وجودالنتائج  بي نت، و 1.81%، ووسط حسابي 20.1
مستوى الداللة اإلحصائية عند  T-1.532قيمة حيث بلغت الدراسة،  صحيفتي  بين 

                                                           

 (.376( جندي، محددات إخراج الصفحة األولى في أوقات األزمات )ص 1)
 .376( المرجع السابق، ص 2)
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ن في صحيفتي  بين ال إحصائية وجود فروق  عدم ، وهذا يعني0.05من  أكثرأي  0.134
 توظيف الصور الشخصية.

حيفتا الدراسة في استخدام الصور الجمالية على الصفحة األولى، حيث لم اتفقت ص -د
لم تستخدم  ال صحيفة األيام أي استخدام خالل فترة الدراسة، وفي المقابل أيًض تسج  

ا، حيث بي نت الدراسة أصحيفة النهار هذا النوع من الصور إال بشكل ضئيل  ن جد 
 .الصحيفة استخدمت هذه الصور لخمس مرات فقط

 :الصورة الفوتوغرافية موقع .1.3

ح الجدول اآل على الصفحة األولى في المنشورة  موقع الصور الفوتوغرافية يتيوض 
 صحف الدراسة خالل الفترة الزمنية المحددة للدراسة، وذلك على النحو اآلتي: 

 تيفيصح في الفوتوغرافية الصور لموقع الحسابية والمتوسطات والنسب التكرارات يوّضح (:3.16) جدول
 .الدراسة

 الصحف
 

 موقع الصورة

 النهار اليام

 الدللة الدللة tقيمة 
وسط  % ك

 حسابي
انحراف 
 معياري 

وسط  % ك
 حسابي

انحراف 
 معياري 

 دال 0.000 -17.289 1.255 4.74 65.5 218 4950. 1.27 58.8 57  النصف العلوي 

 دال 0000. -7.895- 7670. 2.74 34.5 115 7110. 1.33 41.2 40 النصف السفلي

 ي:أتتبي ن ما يبدراسة بيانات الجدول السابق 

 صحيفة اليام: .1.3.1

استخدمت الصور في النصف العلوي من الصفحة أظهرت النتائج أن صحيفة األيام 
، في حين جاءت الصور في النصف السفلي بنسبة 1.27وسط حسابي %، و 58.8بنسبة 
في  الرئيس، ويرجع ذلك إلى توظيف الصور مع الموضوع 1.33%، ووسط حسابي 41.2
ل مع الصور في هذا الموقع هدفه العم الصحفي ةالدراسة، وال شك في أن نشر المواد  عي نةجميع 

 أول ما يقع بصره عليه.وفق قاعدة المركز البصري لجذب انتباه القارئ له وجعله 

ومن المعلوم أن النصف العلوي، هو المكان الطبيعي المالئم لنشر الصور، فهو 
صدرها الذي تبدأ عنده رؤوس الموضوعات المهمة، وهو الذي يظهر للقارئ عن عرض 

ن كانت تشغله بعض  االصحيفة للبيع، وال يجوز ترك النصف العلوي خاليً  من الصور حتى وا 



226 

مركز الثقل، عليه تعرض أهم  اكبيرة، فصدر الصفحة ينبغي أن يظل دائمً العناوين ال
 .(1)الموضوعات والصور 

النصف السفلي،  فين الصحيفة استخدمت الصور ومن ناحية أخرى بي نت الدراسة أ
إلى حد ما من النصف العلوي، ويرجع ذلك في محاولة منها لتحقيق توازن بينهما، ال  اوجاء قريبً 

( 2انظر الملحق رقم )سيما في حالة عدم وجود إعالنات على النصف السفلي من الصفحة، 
 .(42) شكل

ن الصحف حيث بي نت أ (2017)جندي وتشابهت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
% لفئة 55.7النصف العلوي بنسبة في يناير استخدمت الصور  25المصرية وخالل فترة أزمة 

على النصف  األيام التي بلغت نسبة استخدام الصور، وبذلك اتفقت معها صحيفة 2إلى  1من 
 . (2) 1.27% ووسط حسابي 58.5 العلوي من الصفحة

 صحيفة النهار: .1.3.2

النصف العلوي من الصفحة  فياستخدمت الصور  النهارأظهرت النتائج أن صحيفة 
، في حين جاءت الصور 4.74وسط حسابي %، و 65.5في المرتبة األولى وبنسبة مرتفعة 

 .2.74%، ووسط حسابي 34.5ة على النصف السفلي من الصفحة بنسبة المنشور 

ن صحيفة النهار استخدمت الصور على النصف تبي ن أوبتحليل البيانات السابقة ي
الباحث هذا االرتفاع إلى أن  يعزوالعلوي من الصفحة بنسبة أكثر من النصف السفلي، و 

الصحيفة استخدمت الصور مع كل العناوين التي احتواها فهرس العدد، الموجود في الجزء 
 .(15) شكل (2، انظر الملحق رقم )(3.14( وجدول )3.4)جدول انظر العلوي من الصفحة، 

بشكل يومي  الرئيسإضافة إلى ما سبق فقد استخدمت الصحيفة الصورة مع الموضوع 
مع الصورة على الجزء العلوي من الصفحة، في  الصحفي ةطوال فترة الدراسة، واستحوذت المادة 

 ن الصور التييمكن االستنتاج ألذا  ،إلبرازه وتمييزه عن باقي الموضوعات الصحيفة محاولة من
 استخدمت على النصف العلوي من الصفحة أكثر مما استخدم على النصف السفلي.

ن نسبة الصور التي استخدمت في الجزء السفلي من بي نت الدراسة أومن زاوية أخرى 
إذا ما قورنت  امنطقي   سط استخدامها يعد  أقل منها في النصف العلوي، إال أن متو  الصفحة

                                                           

 (.184( نجادات، اإلخراج الصحفي.. اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص 1)
 (384( جندي، محددات إخراج الصفحة األولى في أوقات األزمات )ص 2)
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بمتوسط عدد الموضوعات المنشورة، فقد بلغ متوسط الصور المنشورة في النصف السفلي 
، ويرجع ذلك إلى أن الصحيفة ترغب في إحياء الجزء الصحيفةوهو استخدام متوازن من  ،2.74

برازه لجذب القارئ لمتابعة الوصول إلى كل الموضوعات على الصفحة،  السفلي من الصفحة وا 
 الصفحة. وكذلك تحقيق مبدأ التوزان ما بين نصفي  

أن النصف السفلي من الصفحة يجب أن يأخذ نصيبه من األهمية إلى وتجدر اإلشارة 
الصور، أما إذا كانت صور الصفحة  عز تواإلبراز، وذلك من خالل العناوين واإلطارات إذا 

 .(1)كثيرة، فال بأس من نشر بعضها فيه

ن الصحف بي نت أحيث  ،(2017)جندي واختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
% لفئة 29.5يناير استخدمت الصور على النصف العلوي بنسبة  25المصرية وخالل فترة أزمة 

، وبذلك اختلفت معها صحيفة النهار التي بلغت نسبة استخدام الصور على 4إلى  3من 
 . (2) 4.74% ووسط حسابي 65.5النصف العلوي من الصفحة نسبة 

 دراسة:أوجه الشبه والختالف بين صحيفتي  ال .1.3.3

اختلفت صحيفتا الدراسة في استخدام الصور على النصف العلوي، حيث بلغت نسبتها  -أ
، فيما جاءت نسبتها في صحيفة 1.27%، ووسط حسابي 58.8في صحيفة األيام 

جود فروق ذات داللة إحصائية و النتائج  بي نت، و 4.74%، ووسط حسابي 65.5النهار 
مستوى الداللة اإلحصائية عند  T-17.289قيمة حيث بلغت الدراسة،  صحيفتي  بين 

ن في درجة صحيفتي  بين ال إحصائية ، وهذا يعني وجود فروق 0.05من  أقلأي  0.000
 .استخدام الصور على النصف العلوي تحسب لصالح صحيفة النهار

اختلفت صحيفتا الدراسة في استخدام الصور على النصف العلوي، حيث بلغت نسبتها  -ب
، فيما جاءت نسبتها في صحيفة 1.33%، ووسط حسابي 41.2في صحيفة األيام 

جود فروق ذات داللة إحصائية و النتائج  بي نت، و 2.74%، ووسط حسابي 35.5النهار 
مستوى الداللة اإلحصائية عند  T-7.895قيمة حيث بلغت الدراسة،  صحيفتي  بين 

ن في درجة ي  صحيفتبين ال إحصائية ، وهذا يعني وجود فروق 0.05من  أقلأي  0.000
 .استخدام الصور على النصف العلوي تحسب لصالح صحيفة النهار

 

                                                           

 (.184ادات، اإلخراج الصحفي.. اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص ( نج1)

 (384( جندي، محددات إخراج الصفحة األولى في أوقات األزمات )ص 2)
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 :حجم الصور .1.4

ح الجدول اآل على الصفحة األولى في المنشورة  حجم الصور الفوتوغرافية يتيوض 
 وذلك على النحو اآلتي: ، الدراسة صحيفتي  

 صحيفتي   في الفوتوغرافية الصور لحجم الحسابية والمتوسطات والنسب التكرارات يوّضح (:3.17) جدول
 .الدراسة

 الصحف
 

 حجم الصورة

 النهار اليام

 الدللة الدللة tقيمة 
وسط  % ك

 حسابي
انحراف 
وسط  % ك معياري 

 حسابي
انحراف 
 معياري 

 دال 0.019 2.396 0.206 1.04 14.4 48 0.476 1.23 56.7 55 كبيرة

 دال 0.001 3.484- 0.599 1.53 18.3 61 0.277 1.08 26.8 26 متوسطة

 دال 0000. 9.515- 1.470 4.87 67.3 224 0.843 1.60 16.5 16 صغيرة

 -- -- -- -- -- 0.0 0 -- -- 0.0 0 مسيطرة

 ما يلي: تبي نبدراسة بيانات الجدول السابق 

 صحيفة اليام: .1.4.1

 كبيرة الحجم في المرتبة األولى بنسبة ااستخدمت صورً أظهرت النتائج أن صحيفة األيام 
، في حين جاءت في المرتبة الثانية الصور متوسطة 1.23وسط حسابي %، و 56.7بلغت 

، تلتها في المرتبة الثالثة الصور صغيرة الحجم 1.08%، ووسط حسابي 26.8الحجم بنسبة 
، وجاءت في المرتبة األخيرة الصورة المسيطرة حيث يسجل 1.6% ووسط حسابي 16.5بنسبة 

 أي استخدام لها طوال فترة الدراسة.
وهي –وبتحليل البيانات السابقة يتضح أن صحيفة األيام استخدمت الصور كبيرة الحجم 

أكثر من صور األحجام األخرى، ويرجع  -الصور التي تنشر على اتساع من أربعة أعمدة وأكثر
لسياسة اإلخراجية في الصحيفة التي تتبنى نشر الصور بمساحات كبيرة مع الموضوع ذلك إلى ا

 اأساسي   اها الصحيفة عنصرً حيث تعد   ،(21) شكل (2انظر الملحق رقم ) بشكل يومي، الرئيس
يصال الرسالة اإلخبارية المطلوبة بقوة. وفي هذا السياق وجد  يساعد العنوان والمتن على الظهور وا 



229 

أن بصر القارئ يسقط بداية على عنصر الصورة في الصفحة سواء كانت هذه  جارسيا وستارك
 .(1)ما كانت مساحته أكبرلكصر القارئ لب االصورة ملونة أو عادية، وأن هذا العنصر يزداد جذبً 

عالوة على ما سبق فإن من العوامل التي ساهمت في زيادة نسبة الصور كبيرة الحجم 
ن صحيفة ، حيث أثبت الدراسة أنوع الصور من حيث المضمون مقارنة باألحجام األخرى، هو 

وعليه فإن هذا النوع من  ،(3.15)جدول  انظراأليام استخدمت الصور اإلخبارية بنسبة كبيرة، 
. ففي حين تحتل الصور يحتاج عادة إلى مساحة أكبر من األنواع األخرى كالصور الشخصية مثاًل 

ن الصور اإلخبارية تزيد مساحتها في الغالب عن اتساع جد أا نواحدً  االصور الشخصية عادة عمودً 
أربعة أعمدة، ويرجع ذلك إلى أن الصور اإلخبارية غالبا ما تحتوي على تفاصيل وعناصر دقيقة 

 .(2)وكثيرة، يتطلب إبرازها وسهولة إدراكها مساحة أكبر تسمح لها بتحقيق الهدف البصري 

مع  االصحيفة الصور اإلخبارية كبيرة الحجم أحيانً باإلضافة إلى ما سبق فقد استخدمت 
  (2انظر الملحق رقم )مواد إخبارية أخرى على الصفحة األولى، إلبراز موضوع معين، 

 .(43) شكل

هي الصور التي تنشر على -كما استخدمت صحيفة "األيام" الصور المتوسطة الحجم
على الصفحة األولى، أو كمحاولة  المهم ة، إلبراز بعض الصور أو الموضوعات -ثالثة أعمدة

منها لتحقيق المزيد من الحيوية والحركة على الصفحة وتحقيق التوازن النسبي ما بين النصف 
أن هذا الحجم  االعلوي والسفلي للصفحة، وكانت هذه الصور في معظمها صور إخبارية، علمً 

 .الرئيساألقل أهمية من الموضوع  الصحفي ةللمواد  اكان مصاحبً 

وهي الصور المنشورة –من زاوية أخرى فقد استخدمت الصحيفة الصور صغيرة الحجم و 
مع الصور الشخصية،  ابنسبة قليلة، حيث استخدمتها غالبً  -على مساحة من عمود إلى اثنين

ويعود ذلك إلى عدم رغبة الصحيفة في هدر مساحات كبيرة على الصفحة يمكن استغاللها 
يد من األخبار. وهو الحجم الذي يفضله أغلب التيبوغرافيين للصورة للمادة التحريرية ونشر المز 

 . (3)كافية إلدراك هذه النوعية من الصور بسهولة  الشخصية على أساس أنها تعد  

أن صحيفة األيام وفي إطار استخدام الحجم الصغير للصور، قد إلى جدر اإلشارة وت
 انظر الملحق خراج الصور الشخصية، سواء مع إ وظفت اتساع العمود والعمودين على حد ٍ 

                                                           

 (.180( نجادات، اإلخراج الصحفي.. اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص 1)
 (.164حفي )ص( النجار، مدخل إلى اإلخراج الص2)
 .164( المرجع السابق، ص3)
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الجازيت المصرية" ، إلى أن "(1988)صالح ل ، وفي هذا السياق توص  (44) شكل (2رقم )
التزمت بالعمود الواحد، أو نصف العمود للصور الشخصية، وفي الجازيت السعودية وصلت 

في  الم خرجمساحة الصورة الشخصية في بعض الحاالت إلى اتساع ثالثة أعمدة، وقد كان لجرأة 
ت "الجازيت السعودية" الفضل في نشر الصور الشخصية والصور اإلخبارية األخرى باتساعا

 .(1)كبيرة وصلت إلى أربعة أعمدة 

 وهي الصورة التي تمتد –ن صحيفة األيام لم تستخدم الصورة المسيطرة بي نت النتائج أو 
ويرجع ذلك إلى طبيعة هذه الصحيفة  -اعلى عرض الصفحة وتشغل اتساع أعمدتها عرًض 

يمكن استغاللها للمادة  ،ها في التبذير وهدر مساحات كبيرة على الصفحةتالمحافظة، وعدم رغب
 المهم ةما وأنها تتبنى إجراء نشر أكبر عدد ممكن من األخبار أو اإلعالنية، ال سي   الصحفي ة

ه الرتباط اعلى الصفحة األولى، كما أن السياسة اإلخراجية للصحيفة ال تنتهج هذا اإلجراء نظرً 
 على فرد مساحات كبيرة اأساسً بالصحافة النصفية "التابلويد" أو الصحافة الشعبية التي تقوم 

 للصور والعناوين واستخدام األلوان.

ن الصحف بي نت أحيث  ،(2017)جندي فقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة وات  
، وبذلك %58.0ة الحجم بنسبة استخدمت صور كبير  ،يناير 25المصرية وخالل فترة أزمة 

% ووسط حسابي 56.7بيرة فيها ام الصور الكاتفقت معها صحيفة األيام التي بلغت نسبة استخد
حيث بلغت نسبتها في الصحف  ،فيما اختلفت معها في استخدام الصور صغيرة الحجم ،1.23

 .(2)1.60، ووسط حسابي 16.5%، في حين جاءت نسبتها في صحيفة األيام 28.4المصرية 

 صحيفة النهار: .1.4.2

الحجم في المرتبة األولى  استخدمت الصور صغيرة النهارأظهرت النتائج أن صحيفة 
، في حين جاءت في المرتبة الثانية الصور 4.87وسط حسابي %، و 67.3بنسبة بلغت 

، تلتها في المرتبة الثالثة الصور كبيرة 1.53%، ووسط حسابي 18.3متوسطة الحجم بنسبة 
 ،، وجاءت في المرتبة األخيرة الصورة المسيطرة1.04% ووسط حسابي 14.4الحجم بنسبة 

 ث لم يسجل أي استخدام لها طوال فترة الدراسة.حي

 ،وبتحليل البيانات السابقة يتضح أن صحيفة األيام استخدمت الصور صغيرة الحجم
أكثر من صور األحجام  ى اتساع من عمود واحد إلى عمودين،وهي الصور التي تنشر عل

                                                           

 (.215( صالح، إخراج الصحف العربية الصادرة باإلنجليزية )ص1)
 (384( جندي، محددات إخراج الصفحة األولى في أوقات األزمات )ص 2)
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في فهرس العدد مع األخرى وبنسبة كبيرة، ويرجع ذلك إلى استخدام هذه الصور بهذا الحجم 
، حيث واظبت الصحيفة على نشر عناوين (15) شكل (2انظر الملحق رقم )العناوين األخرى، 

و حتى جمالي، وفي كل هذه س مصحوبة بصور ذات مضمون إخباري أو شخصي أالفهر 
الحاالت نشرت الصور على اتساع عمود واحد فقط، وذلك لإلشارة إلى الموضوعات المنشورة 

 في الصفحات الداخلي. 

ويرى الباحث أنه وبالرغم من استخدام هذا الحجم من الصور إلبراز عناوين 
ن يتفقون على أن افييصفحة األولى، إال أن التيبوغر الموضوعات المنشورة كفهرس على صدر ال

ب نشرها على اإلطالق، ألنه الصورة اإلخبارية التي ال تزيد مساحتها عن عمود واحد يجب تجن  
، مما يجعل اإلى فقدانها الوضوح تمامً  اال يؤدي فقط إلى فقدان الصورة تأثيرها، بل يؤدي أيًض 

الصور التي تتضمن عن إدراك تفاصيلها، وهو األثر الذي يتعاظم في حالة  االقارئ عاجزً 
 .(1) من األشخاص اكبيرً  ال دقيقة ومتعددة، أو تلك التي تحوي عددً يتفاص

فقد استخدمت الصحيفة الحجم الصغير للصور مع بعض  ،وعالوة على ما سبق
الموضوعات التي جاءت على النصف السفلي من الصفحة، حيث شمل مضمون هذه المواد 

والموضوعات األخرى التي تم توضيبها على النصف  الرئيسدرجة أهمية أقل من الموضوع 
العلوي من الصفحة، ويرجع هذا االستخدام إلى رؤية الصحيفة في نشر أكبر قدر ممكن من 

المنشورة على الصفحة األولى للتخفيف من حدة المساحات  الصحفي ةالصور مصاحبة للمواد 
 .(3.14ل )جدو انظرالرمادية التي تنتج عن سطور المتن المتراكمة، 

أن صحيفة النهار استخدمت الصور متوسطة الحجم بنسبة  االدراسة أيًض  بي نتو 
متوسطة، وتتبنى الصحيفة هذا اإلجراء في محاولة منها للمساعدة على تصنيف األخبار حسب 
أهميتها، وكذلك تثبيت أركان الصفحة وخلق صفحة جذابة من خالل إحداث التبيان بينها وبين 

العديد من الموضوعات الصغير، وقد استخدمت لكبير أو األحجام األخرى للصور سواء الحجم ا
 المنشورة على الصفحة األولى على اتساع ثالثة أعمدة.

وعلى أية حال، هناك من يرى أن من الوسائل اإلخراجية المتعلقة بمساحة الصورة، 
 الرئيسةوجودة عدة صور على الصفحة الواحدة، أو مع الموضوع الواحد، وعادة تحمل الفكرة 

، أما بقية الصور المصاحبة فإنها تعمل على تعزيز الفكرة للموضوع أكبر الصور مساحةً 
عن التماثل في  ا، أو تتناول جوانب أخرى من الموضوع، وبالتالي يجب االبتعاد تمامً الرئيسة

                                                           

 (.164( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص1)
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 . وقد(1)أحجام الصور، ألن ذلك يتسبب في إضعاف الصور بعضها لبعض من حيث التأثير
في أحد أعداد  الرئيسمع الموضوع  بحجمين مختلفينصور  لنهار خمساستخدمت صحيفة ا

انظر الملحق  للموضوع، الرئيسةالدراسة، وكان األجدر تنوع األحجام أكثر بما يخدم الفكرة  عي نة
 .(45) شكل (2رقم )

ومن ناحية أخرى أظهرت النتائج أن صحيفة النهار استخدمت الصور الكبيرة بنسبة 
ليست عالية، ويرى الباحث أن هذه النسبة تعود لتبني الصحيفة إجراء نشر الصور الكبيرة فقط 

األكثر أهمية من بين المواد األخرى المنشورة  الصحفي ةلمادة والذي يمثل ا الرئيس،مع الموضوع 
على الصفحة، حيث التزمت الصحيفة طوال فترة الدراسة بتوضيب هذا الحجم من الصور مع 

ن الصور تم نشرها على اتساع خمسة أعمدة الرئيس فقط، وتجدر اإلشارة هنا إلى أالموضوع 
 شكل (2انظر الملحق رقم )ي أحيان قليلة، في غالب األحيان، وعلى اتساع ستة أعمدة ف

 ارً مؤث   ا. وفي هذا السياق يرى البعض أن مساحة الصورة على الصفحة األولى تؤدي دورً (46)
في اختيار القارئ لصحيفة دون أخرى، وأن هذا الدور يتعاظم بكبر المساحة التي تحتلها 

 . (2)الصورة على الصفحة 

وهي – ن صحيفة النهار لم تستخدم الصورة المسيطرة بشكل مطلقالنتائج أبي نت و 
ويرجع ذلك لرغبة  -االصورة التي تمتد على عرض الصفحة وتشغل اتساع أعمدتها عرًض 

 الصحيفة في توفير المزيد من المساحة لنشر المزيد من الصور مع باقي الموضوعات األخرى. 

في توظيف الصور على الصفحة األولى سواء  ويرى الباحث أن صحيفة النهار أجادت
زجت بين استخدام الصور ستخدمة أو اختالف أحجامها، حيث ممن حيث عدد الصور الم

 الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وهو ما جعل شكل الصفحة يمتاز بالحيوية والحركة والتباين بين
 العناصر الجرافيكية المستخدمة عليها ال سيما الصور.

ن الصحف بي نت أحيث  ،(2000)نجادات تائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة واتفقت ن
األردنية اليومية الثالث األقدم من حيث النشأة وهي "الدستور" و"الرأي" و "األسواق"، اهتمت 

بنشر الصور صغيرة المساحة على حساب الصور متوسطة المساحة وكبيرتها، وبذلك  اكثيرً 

                                                           

 (.85( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص1)
 (.181نجادات، اإلخراج الصحفي.. اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص  (2)
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% ووسط 67.3لتي بلغت نسبة استخدام الصور الصغيرة فيها اتفقت معها صحيفة النهار ا
 .(1)4.87حسابي 

 أوجه الشبه والختالف بين صحيفتي  الدراسة: .1.4.3

اختلفت صحيفتا الدراسة في استخدام الصور الصغيرة، حيث بلغت نسبتها في صحيفة  -أ
%، 67.3، فيما جاءت نسبتها في صحيفة النهار 1.60%، ووسط حسابي 16.5األيام 

 صحيفتي  بين جود فروق ذات داللة إحصائية و النتائج  بي نت، و 4.87ووسط حسابي 
 أقلأي  0.000مستوى الداللة اإلحصائية عند  T-9.515قيمة حيث بلغت الدراسة، 

ن في درجة استخدام الصور صحيفتي  بين ال إحصائية ، وهذا يعني وجود فروق 0.05من 
 .الصغيرة تحسب لصالح صحيفة النهار

ت صحيفتا الدراسة في استخدام الصور المتوسطة، حيث بلغت نسبتها في صحيفة اختلف -ب
%، 18.3، فيما جاءت نسبتها في صحيفة النهار 1.08%، ووسط حسابي 26.8األيام 

 صحيفتي  بين جود فروق ذات داللة إحصائية و النتائج  بي نت، و 1.53ووسط حسابي 
 أقلأي  0.001مستوى الداللة اإلحصائية عند  T-3.484قيمة حيث بلغت الدراسة، 

ن في درجة استخدام الصور صحيفتي  بين ال إحصائية ، وهذا يعني وجود فروق 0.05من 
 .المتوسطة تحسب لصالح صحيفة النهار

اختلفت صحيفتا الدراسة في استخدام الصور الكبيرة، حيث بلغت نسبتها في صحيفة  -ج
%، 14.4ءت نسبتها في صحيفة النهار ، فيما جا1.23%، ووسط حسابي 56.7األيام 

 صحيفتي  بين جود فروق ذات داللة إحصائية و النتائج  بي نت، و 1.04ووسط حسابي 
من  أقلأي  0.019مستوى الداللة اإلحصائية عند  T2.396قيمة حيث بلغت الدراسة، 

ن في درجة استخدام الصور صحيفتي  بين ال إحصائية ، وهذا يعني وجود فروق 0.05
 .ة تحسب لصالح صحيفة األيامالكبير 

 شكل الصورة: .1.5

ح الجدول اآل على الصفحة األولى في المنشورة  شكل الصور الفوتوغرافية يتيوض 
 وذلك على النحو اآلتي: ، الدراسة صحيفتي  

                                                           

 (202( نجادات، العوامل المؤثرة في إخراج الصحف األردنية اليومية )ص 1)
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 صحيفتي   في الفوتوغرافية الصور لشكل الحسابية والمتوسطات والنسب التكرارات يوّضح (:3.18) جدول
 .الدراسة

 الصحف
 

 الشكل

 النهار اليام

 الدللة الدللة tقيمة 
وسط  % ك

 حسابي
انحراف 
وسط  % ك معياري 

 حسابي
انحراف 
 معياري 

 دال 0010. -16.195 1.328 5.87 81.1 270 8910. 1.93 87.6 85 المستطيل

 دال 0.001 2.143- 6600. 1.88 18.0 60 0.707 1.33 12.4 12 المربع

 -- -- -- -- -- 0.0 0 -- -- 0.0 0 الدائري 

 -- -- -- 0000. 1.00 0.9 3 -- -- 0.0 0 المفرغ

 -- -- -- -- -- 0.0 0 -- -- 0.0 0 أخرى 

 ي:أتتبي ن ما يبدراسة بيانات الجدول السابق 

 صحيفة اليام: .1.5.1

الشكل المستطيل في المرتبة األولى بنسبة استخدمت أظهرت النتائج أن صحيفة األيام 
، في حين جاءت في المرتبة الثانية الصور المربعة بنسبة 1.93وسط حسابي %، و 87.6بلغت 
، في حين لم تستخدم الصحيفة الصور ذات الشكل الدائري 1.33%، ووسط حسابي 26.8
 غ بشكل مطلق طوال فترة الدراسة.والمفر  

تضح أن صحيفة األيام استخدمت الشكل المستطيل مع وبتحليل البيانات السابقة ي
ن هذا القطع من أكثر القطوع التي تتناسب مع الصور صور بنسبة كبيرة، ويرجع ذلك إلى أال

انظر  ،(3.15)جدول  انظراإلخبارية التي وظفتها الصحيفة بشكل كبير على صفحتها األولى، 
أن طبيعة إلى ، كما يعود السبب من وراء استخدام هذا القطع (42) شكل( 2الملحق رقم )
الصفحة األولى عادة يومية إخبارية، ومن الصحف المحافظة، عالوة على أن  ،صحيفة األيام
الجادة التي ال تحتمل صورها أن تأخذ غير شكل المستطيل غلبها على األخبار ما تحتوي في أ 

 أو المربع.

وينصح البعض باستخدام الشكل المستطيل ألنه يساعد على توصيل مضمون الصورة 
حرية مطلقة في  الم خرجأفضل من المربع ألنه في حالة المستطيل يكون لدى  ببساطة، كما يعد  
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ما يتراءى له وحسب ما يفرضه الموضوع، ويتوقف حسب  ا،أو عرضيً  ااستخدام المساحة طوليً 
سطح وهو عالقة الم   ،المستطيل على اآلخر على عامل مهم ألحد وضعي   الم خرجتفضيل 

. وبالنظر إلى صحيفة األيام، يغلب عليها استخدام المستطيل األفقي (1)األفقي للمنظر بارتفاعه 
أسي إال في مرة واحدة فقط، في حين مع معظم الصور اإلخبارية، ولم يستخدم المستطيل الر 

 ،غلب المستطيل الرأسي على الصور الشخصية وبخاصة الصور العمودية، وهو إجراء محمود
 حيث يتناسب شكل المستطيل الرأسي مع تكوين الوجه أو الجسم الذي يتخذ ذات الشكل.

إال مرة  اي  أو رأس اومن المالحظ أن الصحيفة لم تستخدم الصور شديدة االستطالة أفقي  
. وينصح البعض أنه ال يجب (47) شكل (2انظر الملحق رقم )واحدة خالل فترة الدراسة، 

ل إليها اليونانيون، وتقضي بأن أكثر األشكال راحة الحفاظ على النسبة الذهبية وهي التي توص  
، 8:5" ومضاعفتها وهي "5:3للعين هو الشكل المستطيل الذي تقترب نسبة أبعاده من نسبة "

 اأكثر جذبً  تعد   اورأسي   ا، وهكذا.."، وذلك على أساس أن الصور شديدة االستطالة أفقي  13:8
 .(2)من تلك التي تتفق أبعادها والنسبة الذهبية القر اءألنظار  الالنتباه ولفتً 

ن صحيفة األيام تستخدم الشكل المربع مع الصور بي نت الدراسة أومن ناحية أخرى 
م استخدمته الصحيفة مع بعض الصور الشخصية على اتساعات قليلة ل بنسبة قليلة، حيث

ترى أن القطع المستطيل يتناسب أكثر مع  ن الصحيفةتتجاوز عمودين، ويرجع ذلك إلى أ
الصور اإلخبارية التي ركزت على توظيفها بشكل مستمر، ومن المالحظ أن الصحيفة حاولت 

لمربع، لما يتصف به من جمود، وما يعكسه من بقدر اإلمكان االبتعاد عن استخدام الشكل ا
ا، أو أية أشكال أخرى على ل أي صحيفة أن تعكسه أشكال صورهرتابة، وهي أمور ال تفض  

وينصح بعض التيبوغرافيين بالبعد عن استعمال الشكل المربع، ألنه يوحي بالجمود  الصفحة،
إلى نوع من السكون، وعدم الحركة،  لتساوي أضالعه وزواياه األربعة، مما يؤدي انظرً  ،والرتابة

 الم خرجمن الكآبة والجمود إذا ما اضطر  ولذلك ينصح بتكبير الصورة المربعة حتى يمكن الحد  
 .(3)إلى استخدام الشكل المربع 

ومن ناحية أخرى لم تعرف الصحيفة الشكل الدائري والمفرغ مع الصور خالل فترة 
بد أن تكون صورها على  ة في أن الموضوعات الجادة العزى ذلك إلى رؤية الصحيفالدراسة، وي  

غة أو بيضاوية، وفي المقابل فإن بعض شكل مستطيل أو مربع، وال يمكن أن تكون مفر  
                                                           

 (.177( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص1)
 .178( المرجع السابق، ص 2)
 (.176، 175األسس النظرية والتطبيقات العملي ة )ص( صالح، اللبان، اإلخراج الصحفي.. 3)
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وفي هذا السياق يرى  كون صورها مفرغة أو دائرية الشكل،يمكن أن ت الموضوعات الفنية مثاًل 
في حيوية وحركة وجاذبية على الصفحة أن استخدام األشكال الدائرية والبيضاوية، تض صالح

تعد  غة ن الصور المفر  التي تتسم بالتحفظ والوقار، كما أبمعالم الصحف  الواقعة بها، مما يخل  
من البياض حولها، يعطيها جاذبية كبيرة، ال  هائاًل  امن األشكال التي توفر لمحور الصورة قدرً 

 .(1) الصحف المحافظة اتحتاجها كثيرً 

غة بشكل مطلق، ربما يعود إلى ن عدم استخدام الصحيفة للصور المفر  الباحث أويرى 
أن هذا اإلجراء يحتاج إلى المزيد من الجهد في اختيار ومعالجة الصورة المناسبة، وفصل 
 الخلفية عن العنصر المطلوب التركيز عليه، وهذا يحتاج إلى المزيد من الوقت إلنهائه، األمر

ا للمطبعة همالعمل على الصفحة األولى وتسلي الوقت المتاح لتشطيب الذي يتعارض ربما مع
 في الوقت المحدد قبل عملية الطابعة.

ن الصحف ، حيث بي نت أ(2000)نجادات واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
ستخدم "األسواق"، لم ت، وهي "الدستور" و"الرأي" واألردنية اليومية الثالث األقدم من حيث النشأة

األشكال البيضاوية أو الدائرية أو حتى المفرغة والصور المائلة، وجاءت صورها بشكل كبير 
بالقطع المستطيل األفقي، ولم تستخدم المستطيل والرأسي أو الشكل المربع إال في حاالت قليلة 

ا فيها . وبذلك اتفقت معها صحيفة األيام التي بلغت نسبة استخدام الصور المستطيلة (2) جد 
 .1.93% ووسط حسابي 87.6

 صحيفة النهار: .1.5.2

استخدمت الشكل المستطيل مع الصور في المرتبة  النهارأظهرت النتائج أن صحيفة 
، في حين جاءت في المرتبة الثانية الصور 5.81وسط حسابي %، و 81.1األولى بنسبة بلغت 

، واستخدمت الصحيفة الصور المفرغة بنسبة 1.88%، ووسط حسابي 18.0المربعة بنسبة 
اضئيلة  %، ولم تستخدم الصحيفة الصور ذات الشكل الدائري بشكل مطلق طوال 0.9بلغت  جد 

 فترة الدراسة.

هار استخدمت الشكل المستطيل مع يتضح أن صحيفة الن ،وبتحليل البيانات السابقة
في  الرئيسالصور بنسبة كبيرة، حيث استخدمت هذا القطع مع الصورة المنشورة مع الموضوع 

، إضافة إلى (45) شكل (2انظر الملحق رقم )الدراسة،  عي نةمعظم األعداد التي مثلت 
                                                           

 (.239، 237( صالح، إخراج الصحف العربية الصادرة باإلنجليزية )ص1)
 (.207( نجادات، العوامل المؤثرة على إخراج الصحف األردنية اليومية )ص 2)
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، ويرجع (15) شكل (2انظر الملحق رقم )استخدامه مع الصور المنشورة مع فهرس العدد، 
أو  ااستخدام هذا الشكل إلى الحرية التي يتيحها للصحيفة في استخدامه سواء كان  طولي  

وحسب ما يفرضه الموضوع ومضمون الصورة  ،أو حسب ما يتراءى للمخرج الصحفي اعرضيً 
للنسبة الذهبية، فما من  انفسها، كما أن الشكل المستطيل هو أقرب األشكال الهندسية تحقيقً 

 لهذه النسبة.  امستطيل نرتاح إليه إال وكان خاضعً 

أن الصحيفة استخدمت الشكل شديد االستطالة مع أكثر من  اومن المالحظ أيًض 
حيث يرى  ،، وهو إجراء محمود(46) شكل (2انظر الملحق رقم )لدراسة، موضوع خالل فترة ا

بعض التيبوغرافيين أنه كلما ابتعدت الصورة عن النسبة الذهبية، كلما زادت حيويتها وحركتها 
لشكلها غير المألوف بالنسبة للقارئ، مما يؤدي إلى جذب  االتي تضيفها على الصفحة، نظرً 

 .(1)انتباهه وعرض مضمون الصورة بشكل أكثر إثارة 

ن الصحيفة استخدمت الشكل المربع مع الصور ومن زاوية أخرى أظهرت النتائج أ
التي  الصحفي ةبنسبة ليست بالقليلة، حيث استخدمتها في غالب األحيان مصاحبة للموضوعات 

للترتيب المنطقي لألخبار وفق أهميتها، ويرجع ظهور هذا  انظرً  الرئيسأسفل الموضوع  نشرت
ع نفسه، حيث يمتد القطع على الصفحة األولى للصحيفة إلى توضيب الصور بجانب الموضو 

للموضوع، حيث استخدم هذا اإلجراء مع  الرئيسلى نفس المسافة مع العنوان ارتفاع الصورة إ
ل فترة الدراسة، في محاولة لتوفير المزيد من المساحات الستغاللها مع أكثر من موضوع خال

موضوعات وعناصر طباعية أخرى، ويرى الباحث أن التقليل من استخدام هذا القطع ليس 
باألمر المذموم، ال سيما وأن جميع المتخصصين في مجال اإلخراج الصحفي يجمعون على أن 

نها ال تتناسب مع بسبب تساوي أضالعه األربعة، حيث إ الشكل المربع يتسم بالرتابة والجمود
 .(2)األشكال وفقها من أكثر القطوع المريحة لعين القارئ تعد  القاعدة الذهبية، التي 

باإلضافة إلى ما سبق، فقد استخدمت صحيفة النهار الصور المفرغة بشكل ضئيل 
ا انظر خالل فترة الدراسة،  ، حيث استخدمته في ثالث حاالت فقط على الصفحة األولىجد 

غ مع الصور الشخصية فقط، ألنه األنسب مع وكان الشكل المفر   ،(48) شكل (2الملحق رقم )
و ا أعامً  امع الصور التي تحتوى منظرً  اهذا النوع من الصور على الرغم من أنه يستخدم أحيانً 

 مع الصور الموضوعية في بعض األحيان.

                                                           

 (.175( صالح، اللبان، اإلخراج الصحفي.. األسس النظرية والتطبيقات العملي ة )ص1)
 (.87( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص2)
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خاصة عند اختيار الصورة، فليست كل  الم خرجويتطلب هذا الشكل عناية خاصة من 
الصور تصلح ألن تكون مفرغة، حيث تتدخل عدة عوامل تحدد مدى صالحية الصورة لتفريغ 
الخلفية مثل مضمون الصورة، فقد تكون خلفية الصورة من األهمية بمكان بحيث يصعب 

يميل إلى البياض كان من  االمفرغ من الصورة، فإذا كان فاتحً االستغناء عنها، مدى قتامة الجزء 
 .(1)الصعب تفريغه حتى ال يتداخل هذا البياض مع بياض الورق 

ن زها لعنصر الحركة والحيوية، إال أوعلى الرغم من أن الصورة المفرغة تتميز بإبرا
يفة جادة وتركز الصحيفة لم تهتم بتوظيفها على صفحتها األولى، ويرجع ذلك إلى كون الصح

واآلنية، كما أن طبيعتها كصحيفة محافظة  المهم ةعلى الموضوعات السياسية واالقتصادية 
جعلها تركز على الصور اإلخبارية مستطيلة ومربعة الشكل التي تناسب توجه الصحيفة 
وسياستها التحريرية واإلخراجية، بعكس الصور المفرغة التي تبرز الحاجة إلى استخدامها مع 

 لخ.فحات الرياضية والفنية والمرأة..إالصفحات األخرى مثل الص

ة بشكل مطلق طوال فترة ين الصحيفة لم تستخدم الصورة الدائر وأظهرت النتائج أ
الدراسة، ويرجع ذلك إلى رؤية الصحيفة في أن القطع المستطيل والمربع هو األنسب مع 

الدائرة  وعلى أية حال فإن البعض يعد   ة التي تنشرها على الصفحة األولى،الموضوعات الجاد
من األشكال التي يسهل رؤيتها أكثر من غيرها، وأن الشكل الدائري ومشتقاته تستريح إليه النفس 
أكثر من غيره من األشكال، فأعيننا تجري على اإلطار الخارجي للدائرة دون توقف، ودون 

ال المريحة للعين لخروجه عن تمييز بداية أو نهاية، كما أن الشكل البيضاوي من األشك
 .(2)االنتظام الهندسي المألوف 

ل صعوبة فيما يتعلق اوتجدر اإلشارة إلى أن الشكل الدائري يعيبه أنه أكثر األشك
م في العناصر المكونة للصورة بداخلها، ففي الصور ذات الشكل الرباعي يسهل على بالتحك  
بحيث يحذف أجزاء غير مرغوب فيها،  ،أن يقطعها من طرف واحد أو طرفين أو أكثر الم خرج

د محيط الدائرة العناصر المطلوب إبرازها في أما بالنسبة للصور الدائرية فاألمر يختلف، فإذا حد  
 .(3) ، فإنه قد يظهر على جانب الصورة مناطق يحسن استبعادهاأعلى الصورة وأسفلها مثاًل 

                                                           

 (.178( صالح، اللبان، اإلخراج الصحفي.. األسس النظرية والتطبيقات العملي ة )ص1)
 (.179( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص 2)
 (.176( صالح، اللبان، اإلخراج الصحفي.. األسس النظرية والتطبيقات العملي ة )ص3)
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لت لهذه اإلشكاليات التي تعتري القطع الدائري، قد قل   الذلك يمكن االستنتاج ونظرً  
صحيفة النهار من توظيف هذا الشكل للصور على صفحتها األولى التي يتطلب العمل عليها 
 المزيد من المرونة والسرعة، لتوفير الجهد والوقت وتسليم الصفحة في الوقت المناسب للمراحل

 تمثلة في عملية المونتاج ومن ثم الفرز والطباعة.التالية والم

ن الصحف بي نت أحيث  ،(2017)جندي واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
ايناير استخدمت الصور ذات الشكل المستطيل بنسبة كبيرة  25المصرية وخالل فترة أزمة  ، جد 

ابشكل محدود في حين استخدمت األشكال المربعة والدائرية والبيضاوية  ، فيما اختلفت معها جد 
حيث حظيت باهتمام الصحف المصرية خالل فترة الدراسة أكثر  ،في استخدام الصور المفرغة

امن صحيفة النهار التي جاءت نسبة استخدامهم للصور المفرغة ضئيلة   .(1) جد 

 أوجه الشبه والختالف بين صحيفتي  الدراسة: - .1.5.3

استخدام الصور مستطيلة الشكل، حيث بلغت نسبتها في اختلفت صحيفتا الدراسة في  -أ
، فيما جاءت نسبتها في صحيفة النهار 1.93%، ووسط حسابي 87.6صحيفة األيام 

بين جود فروق ذات داللة إحصائية و النتائج  بي نت، و 5.87%، ووسط حسابي 81.1
 مستوى الداللة اإلحصائيةعند  T-16.195قيمة حيث بلغت الدراسة،  صحيفتي  
ن في درجة صحيفتي  بين ال إحصائية ، وهذا يعني وجود فروق 0.05من  أقلأي  0.001

 .استخدام الصور المستطيلة تحسب لصالح صحيفة النهار
اختلفت صحيفتا الدراسة في استخدام الصور مربعة الشكل، حيث بلغت نسبتها في  -ب

النهار  ، فيما جاءت نسبتها في صحيفة1.33%، ووسط حسابي 12.4صحيفة األيام 
بين جود فروق ذات داللة إحصائية و النتائج  بي نت، و 1.88%، ووسط حسابي 18.0

 0.001مستوى الداللة اإلحصائية عند  T-2.143قيمة حيث بلغت الدراسة،  صحيفتي  
ن في درجة استخدام صحيفتي  بين ال إحصائية ، وهذا يعني وجود فروق 0.05من  أقلأي 

 .صحيفة النهارالصور المربعة تحسب لصالح 
اتفقت صحيفتا الدراسة في عدم استخدام األشكال الدائرية والمفرغة مع الصور، حيث لم  -ج

، كما لم دراسةن بشكل مطلق الصور دائرية الشكل طوال فترة الصحيفتي  تستخدم كلتا ال
بشكل مطلق في الوقت الذي استخدمته  اغة أيًض تستخدم صحيفة األيام الصور المفر  

لى وجود أي فروق بين حاالت فقط، األمر الذي ال يؤشر إ ر في ثالثصحيفة النها

                                                           

 (383جندي، محددات إخراج الصفحة األولى في أوقات األزمات )ص ( 1)
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ن في هذه الناحية على الرغم من عدم ظهور أي نتائج إحصائية بسبب غياب صحيفتي  ال
 البيانات في صحيفة األيام وقلة التكرارات في صحيفة النهار.

 وموقعه: التعليق على الصور .1.6

ح الجدول اآل على مدى استخدام التعليق وموقعه على الصور المنشورة  يتيوض 
 الدراسة، وذلك على النحو اآلتي:  صحيفتي  الصفحة األولى في 

 في الصور على وموقعه التعليق لستخدام الحسابية والمتوسطات والنسب التكرارات يوّضح (:3.19) جدول
 .الدراسة صحيفتي  

 الصحف

 

 استخدام التعليق

 النهار اليام

 الدللة الدللة tقيمة 
وسط  % ك

 حسابي
انحراف 
وسط  % ك معياري 

 حسابي
انحراف 
 معياري 

 دال 0010. 6.003- 1.167 3.57 100 173 9780. 2.20 100.0 97 استخدام التعليق

وقع
الم

 

أسفل 
 الصورة

 دال 0.001 6.353- 1.109 3.57 100 173 9470. 2.18 100.0 97

على 
 الصورة

0 0.0 -- -- 0 0.0 -- -- -- -- -- 

 -- -- -- -- -- 0.0 0 -- -- 0.0 0 أخرى 

 

 ي:أتتبّين ما يبدراسة بيانات الجدول السابق 

 صحيفة اليام: .1.6.1

%، حيث 100الصور بنسبة  لىعاستخدمت التعليق أظهرت النتائج أن صحيفة األيام 
، اصورة تم إرفاق التعليق معها جميعً  97بلغ عدد الصور التي نشرت على الصفحة األولى 

التعليق  %، في حين لم يأت  100الصورة بنسبة فقد جاء موقع التعليق أسفل  ،وفي نفس السياق
 على الصورة نفسها بشكل مطلق طوال فترة الدراسة.

وبتحليل البيانات السابقة، يتضح أن صحيفة األيام استخدمت التعليق مع الصور بنسبة 
ا، حيث استخدمته الصحيفة مع جميع الصور المنشورة على الصفحة األولى سواء الصور  عالية جد 
اإلخبارية أو الشخصية أو حتى الصور اإلخبارية المستقلة، ويأتي ذلك في محاولة من الصحيفة 
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القارئ باألشخاص واألماكن، ووقت وقوع الحدث الذي جسدته الصورة، ومحاولة إخباره بما لتعريف 
يحدث، من خالل إطالعه على التفاصيل الدقيقة المتعلقة بموضوع الصورة، ومساعدته في 

أن التعليق يكمل الصورة جابسون استخراج معاٍن ودالالت الصورة نفسها، وفي هذا السياق يرى 
ر، والتعريف باألشخاص الموجودين فيها، ولماذا التقطت الصورة؟ من حيث شرح ال فعل المصو 

 .(1)وينب ه القارئ إلى التفاصيل المهملة في الصورة، وأخيًرا إعطاء المصور شرف التقاطها

وقد عمدت الصحيفة إلى تمييز مظهر التعليق عن مظهر المتن كي ال يختلط أحدهما 
وكثافة نص التعليق، حيث قامت بتصغير حجمه عن الحجم  باآلخر، وذلك من خالل تغيير حجم

مع حروف  -البنط األسود–المستخدم مع المتن بمقدار بنطين، كما أن الصحيفة استخدمت الكثافة 
المتن في حين أنها لم تستخدمها مع التعليق واستخدمت البنط األبيض، ولكنها أبقت على استخدام 

 .(49) شكل (2نظر الملحق رقم )ا نفس نوع حروف المتن مع التعليق،

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الصحف اإلماراتية دأب م خرجوها على استخدام البنط األبيض 
، وبذلك يكون توافق (2)لشرح الصور، وذلك نظًرا الستخدام البنط األسود في جمع حروف المتن 

هذا اإلجراء مع ما مارسته صحيفة األيام، ويرى البعض أنه كان المفترض أن يحدث العكس، نظًرا 
لما تعارف وأجمع عليه بعض التيبوغرافيين، بضرورة أن يجمع كل الصورة من حجم أكبر من 

كسر الفجوة الحجم المستخدم في المتن، وكذلك من كثافة أعلى، على أساس أن ذلك يسهم في 
البصرية بين الصورة شديدة الثقل والكالم الخفيف، فالحروف الكبيرة السوداء قريبة من القيمة الظلية 

 .(3)للصورة، مما يجعلهما يبدوان كوحدة بصرية واحدة 

م دراسة على 1995عام  )يوت وباسترناك(أجرى الباحثان  اوفي هذا السياق أيًض 
أن حجم الحرف المستخدم في جمع التعليق على  اية، وجدو الصفحة األولى في الصحف األمريك

بأن حجم  ا، علمً ا% تقريبً 50ط بالكثافة السوداء، وبنسبة ابنأ( 10 - 9الصور تراوح بين )
 .(4)ط فقط وباألبيضابنأ( 9الحرف المستخدم في جمع المتن كان )

في توظيب تعليق الصورة بهذا  الصحيفةوعلى أية حال يرى الباحث أن ما اتبعته 
ن عدم استخدام الحرف األسود معه جاء ز وتحقيق الجذب، ألالشكل ال ينفي عنه صفة التمي  

لتحقيق التباين مع حروف المتن التي جاءت بالحرف األسود، كذلك تم تقليل حجم الحرف 
                                                           

 (.187، 186( نجادات، اإلخراج الصحفي.. اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص1)
 (.115( صالح، إخراج الصحف بدولة اإلمارات العربية المتحدة )دراسة مقارنة( )ص 2)
 (.191في )ص ( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصح3)
 (.189( نجادات، اإلخراج الصحفي.. اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص4)
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ل الصورة ال الطباعية أسف للتأكيد على اختالفه عن خط المتن، وكذلك تخفيف حدة العناصر
 وظف الجداول أسفل التعليق في الكثير من المواقع. الم خرجن سيما، وأ

من اليمين، لكي يحقق الوحدة بين الصورة  الصور منطلًقا جاء تعليق ،وفي باب آخر
 ،وتركت بينه وبين التعليق مساحة بيضاء ،وتعليقها، فيما تم إزاحة مصدر الصورة إلى اليسار

 شكل (2انظر الملحق رقم ) قات التي جاءت على اتساعات واسعة،ظهرت مع أغلب التعلي
. وفي هذا السياق يمكن اإلشارة إلى أن من اإلجراءات المحمودة، ما تقوم به بعض (49)

الصحف اإلماراتية من وضعها لمصدر الصورة في أقصى يسار التعليق، مع وجود فاصل كبير 
 .(1)من البياض بين المصدر والتعليق

اوجاء موقع التعليق أسفل الصورة بنسبة عالية  الصحيفة موقعه  تغي ر، حيث لم جد 
ويعزى ذلك إلى رؤية  ،(49) شكل (2انظر الملحق رقم )بشكل مطلق طوال فترة الدراسة، 

ر الصحيفة في أن هذا الموقع يوفر للقارئ فرصة الربط بين شرح الصورة ومحتواها، كما يوف  
أن التعليق  سميث وفي هذا السياق يرى  بصر القارئ من األعلى إلى األسفل،سهولة االنتقال ب

ة على الصورة يمكن أن يكون أسفلها مباشرة، أو على جانبيها، أو فوقها أو على جزء من الصور 
ن الموقع األنسب هو أسفلها وما عدا ذلك من مواقع فهو نفسها، غير أنه يستدرك ويقول: إ

ضع . ويجدر اإلشارة هنا إلى أن الصحف اإلماراتية، درجت في الغالب على و (2)خيار ضعيف 
التعليق أسفل الصورة مباشرة، مما يوفر لبصر القارئ وذهنه أقوى عالقات االرتباط بين تعليق 

 .(3)الصورة ومحتواها

ن الصحف بي نت أحيث  ،(2000)نجادات واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
سواق"، أن موقع "األالنشأة وهي "الدستور" و"الرأي" واألردنية اليومية الثالث األقدم من حيث 
االتعليق أسفل الصور جاء بنسبة مرتفعة  وصلت في الكثير من هذه الصحف إلى أكثر من  جد 

ن صحيفة األيام تستخدم موقع بي نت أفق مع نتائج هذه الدراسة التي %، وهي بذلك تت  96
 .(4)% 100التعليق أسفل الصورة بنسبة 

 

                                                           

 (.118( صالح، إخراج الصحف بدولة اإلمارات العربية المتحدة )دراسة مقارنة( )ص 1)
 (.190( نجادات، اإلخراج الصحفي.. اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص2)
 (.117( صالح، إخراج الصحف بدولة اإلمارات العربية المتحدة )دراسة مقارنة( )ص 3)
 (217( نجادات، العوامل المؤثرة في إخراج الصحف األردنية اليومية )ص 4)
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 صحيفة النهار: .1.6.2

%، حيث 100استخدمت التعليق مع الصور بنسبة  النهارأظهرت النتائج أن صحيفة 
، اصورة تم إرفاق التعليق معها جميعً  ()173بلغ عدد الصور التي نشرت على الصفحة األولى 

التعليق على  %، في حين لم يأت  100لصورة بنسبة وفي نفس السياق جاء موقع التعليق أسفل ا
 الصورة نفسها بشكل مطلق طوال فترة الدراسة.

يتضح أن صحيفة النهار استخدمت التعليق مع جميع الصور  ،وبتحليل البيانات السابقة
المنشورة على الصفحة األولى سواء الصور اإلخبارية أو الشخصية، رغبة منها لتوضيح بعض 
جوانبها أو لفت نظر القارئ إلى عنصر ما كان ليلتفت إليه أو يفهمه، باإلضافة إلى توضيح 

الحدث الذي جمدته في الصورة، وتحديد وقت وقوع  تعريف القارئ باألشخاص واألماكن الموجودين
ن على ضرورة تعريف كل صورة، سواء كانت وفي هذا السياق ي جمع التيبوغرافيو  الصورة في لقطة،

ا اشخصية أو موضوعية، حتى لو كان الشخص مشهورً  التعريف به، إذ ال يجب  ى، وال يحتاج إلجد 
 .(1)رة يعرفون صاحب الصو  القر اءأن نفترض أن كل 

أن التعليق ال بد أن يتميز مظهره النهائي، عن مظهر سطور المتن، لكيال صالح ويرى 
، باختيار حروف ايختلط أحدهما باآلخر، فيفقد كل منهما شخصيته وكيانه، وتتم عملية التمييز غالبً 

طراز التعليق من شكل وحجم مختلفين، وكذلك بالنسبة للكثافة، عالوة على جمع سطور التعليق ب
لى تمييز مظهر التعليق أية حال فقد عمدت صحيفة النهار إ . وعلى(2) متميز، عن سطور المتن

عن شكل الحروف المستخدمة مع  امن خالل عدة جوانب، حيث استخدمت شكل حرف مختلفً 
بجمع حروف كل  الم خرجأقل ببنط واحد، وفي الوقت نفسه فقد قام  االمتن، وكذلك استخدمت حجمً 

ا لها عن أسطر المتن المجموع دون الكثافة السوداء، تمييزً ه دون استثناء بالحروف البيضاء و تعليقات
 .(50) شكل (2انظر الملحق رقم )أغلبها بالحروف السوداء، 

من اليمين، فيما تم إزاحة مصدر الصورة  ى ما سبق جاء تعليق الصور منطلًقاعالوة عل 
وتركت بينه وبين التعليق مساحة بيضاء ظهرت بشكل كبير مع أغلب التعليقات التي  ،إلى اليسار

معت على اتساعات جاءت على اتساعات واسعة، فيما قلت هذه المساحة مع التعليقات التي ج  
عد من البياض أسفل الصورة، وسا ار مزيدً ب للمخرج ألن هذا اإلجراء قد وف  حس  وهو توظيف ي   قليلة،

 . القراءةا، كما أنه ضمن توحيد نقطة بداية على وضوحه
                                                           

( ).تم استثناء الصور التي ظهرت مع الفهرس خالل فترة الدراسة 
 (.91( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص1)
 (242( صالح، إخراج الصحف العربية الصادرة باإلنجليزية )ص2)
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ورغم أن التعليق على الصور يجب أن يتسم باالختصار والتركيز والدخول في 
الموضوع مباشرة، إال أن الصحيفة استخدمته على سطور متعددة في الكثير من األحيان سواء 

ويرى الباحث أنه ال  ،(51) شكل (2انظر الملحق رقم )مع الصور اإلخبارية أو الشخصية، 
يوجد اعتراض على ذلك من الناحية التحريرية، أو حتى التيبوغرافية، ألن التعليق الزائد عن 
الحد، أقل خطورة من التعليق الناقص، ويمكن القول: إنه ال يوجد خطورة أصاًل مع استخدامه 

 شكل زائد.ب

ومما يؤخذ على صحيفة النهار هو جمعها لبعض تعليقات الصور على اتساعات كبيرة 
( 2انظر الملحق رقم )لسطورها، حيث وصلت في بعض األحيان إلى اتساع خمسة أعمدة، 

-والمشكلة في هذا اإلجراء هو أن قراءة هذه االتساعات الكبيرة لحروف صغيرة  ،(51) شكل
 هي عملية صعبة ومرهقة لبصر القارئ في الوقت نفسه. -أقل من حروف المتن ببنط واحد

اأسفل الصورة بنسبة عالية استخدمت الصحيفة موقع التعليق وفي باب آخر  ، حيث جد 
ألن هذا الموقع ب للصحيفة حس  جاءت جميع التعليقات أسفل الصورة طوال فترة الدراسة، وهو ما ي  

في صحف العالم، وال شك أن هذا الشكل األنسب خاصة أن  اواستخدامً  امن أكثر المواقع شيوعً  يعد  
، وبعد أن فالعين تشاهد الصورة أواًل ن ترى كالم الصورة في هذا المكان، عين القارئ قد اعتادت أ

غ منها تنظر إلى أسفل لتجد كالم الصورة في متناولها، وهذا ما يتفق مع مسرى العين الطبيعي تفر  
 .(1)وحركة البصر من أعلى إلى أسفل

ه حركة قوي في ويجدر اإلشارة إلى أن بعض التيبوغرافيين يرون أنه إذا كان هناك اتجا
الصورة ذاتها، فينبغي وضع الكالم إلى جوار الصورة بحيث يتفق واتجاه الحركة فيها، بحيث 
يقود األخير عين القارئ خالل الصورة إلى كالمها، فال يصح أن يشير اتجاه الحركة في 
ل الصورة إلى اليمين مثاًل، ويوضع الكالم إلى يسارها أو العكس، إذ يترتب على ذلك إغفا

، ويرى الباحث أن هذا الرأي صحيح من الناحية الفنية (2)القارئ للكالم المصاحب للصورة
والوظيفية والبصرية لعملية اإلخراج الصحفي، وفي نفس الوقت فإنه ال يعيب صحيفة النهار، 
عدم استخدامه مع أي من الصور التي انطبق عليها هذا الرأي، نظًرا ألنها وظفت التعليق في 

األكثر اتباًعا ووظيفية كما أشرنا سابًقا، وهو وضع التعليق أسفل الصورة، وعالوة على  المكان
ذلك فإن تجنب وضع التعليق على يمين الصورة أو يسارها يعود لعدم رغبة الصحيفة في إهدار 

 المزيد من المساحات التي يحتاجها التعليق في مثل هذه الحاالت.
                                                           

 (.184( اللبان، اإلخراج الصحفي )ص1)
 (.188( النجار، مدخل إلى اإلخراج الصحفي )ص 2)
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، حيث بي نت أن الصحف (2000)نجادات واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
 األردنية اليومية الثالث األقدم من حيث النشأة، وهي "الدستور" و"الرأي" و"األسواق"، أن موقع
ا وصلت في الكثير من هذه الصحف إلى أكثر من  التعليق أسفل الصور جاء بنسبة مرتفعة جد 

لك تتفق مع نتائج هذه الدراسة التي بي نت أن صحيفة النهار تستخدم موقع التعليق %، وهي بذ96
 %.100أسفل الصورة بنسبة 

 أوجه الشبه والختالف بين صحيفتي  الدراسة: .1.6.3

اختلفت صحيفتا الدراسة في استخدام التعليق مع الصور، حيث بلغت نسبة استخدامه مع  -أ
، فيما جاءت نسبة 2.20%، ووسط حسابي 100الصور المنشورة في صحيفة األيام 

، وبي نت 3.57%، ووسط حسابي 100استخدامه مع الصور المنشورة في صحيفة النهار 
-Tقيمة حيث بلغت ين صحيفتي  الدراسة، بجود فروق ذات داللة إحصائية و النتائج 

 ، وهذا يعني وجود فروق 0.05من  أقلأي  0.001مستوى الداللة اإلحصائية عند  6.003
بين الصحيفتي ن في درجة استخدام التعليق مع الصور تحسب لصالح صحيفة  إحصائية
 .النهار

اختلفت صحيفتا الدراسة في موقع التعليق مع الصور، حيث بلغت نسبته أسفل الصور في  -ب
، فيما جاءت نسبته أسفل الصور في صحيفة 2.18%، ووسط حسابي 100صحيفة األيام 
جود فروق ذات داللة و النتائج ، وبي نت 3.57%، ووسط حسابي 100النهار أيًضا 

مستوى الداللة عند  T-6.353قيمة ت حيث بلغبين صحيفتي  الدراسة، إحصائية 
بين الصحيفتي ن  إحصائية ، وهذا يعني وجود فروق 0.05من  أقلأي  0.001اإلحصائية 

 .في درجة استخدام التعليق أسفل الصور المستطيلة تحسب لصالح صحيفة النهار
اتفقت صحيفتا الدراسة في عدم استخدام التعليق "على الصور"، حيث لم تستخدم كلتا  -ج

صحيفتي ن بشكل مطلق التعليق "على الصورة" طوال فترة الدراسة، األمر الذي ال يؤشر ال
إلى وجود أي فروق بين الصحيفتي ن في هذه الناحية على الرغم من عدم ظهور أي نتائج 

 إحصائية بسبب غياب البيانات في صحيفتي ن وانعدام التكرارات فيهما.
 الرسوم: .2

 صحيفة اليام: .2.1

 ة "األيــــــــام" الرســـــــوم بأنواعهــــــــا المختلفـــــــة )الســــــــاخرة، والشخصــــــــية لـــــــم تســــــــتخدم صـــــــحيف
، وربمـا يكمـن السـبب وراء دراسـةوالتوضيحية والتعبيرية( على الصفحة األولى طوال فترة إجـراء ال

د القـارئ علـى وجـود مثـل هـذا العنصـر علـى صـفحاتها ذلك إلى أنها ومنذ بداياتها األولـى لـم تعـو  
 األولى.
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 صحيفة النهار: .2.2
صحيفة "النهار" الرسوم بأنواعها إال مرتين، حيث استخدمت الرسوم التعبيرية  تستخدملم 

 (2انظر الملحق رقم )، 13/2/2016( الصادر بتاريخ 25902على الصفحة األولى في العدد )
، ووظفت الرسم مع الموضوع الرئيس على امتداد ستة أعمدة، فيما استخدمت الرسم (27) شكل

( 2انظر الملحق رقم )، 9/4/2016( الصادر بتاريخ 25948الكاريكاتيري مرة ثانية في العدد )
، ويعود قلة استخدام الرسوم في صحيفة "النهار" إلى عدم إيمان القائمين على الصحيفة (52) شكل

بأهمية هذا العنصر رغم أنه يضيف للصفحة بعًدا جديًدا يتمثل في تبسيط وتفسير ما يصعب فهمه، 
مه م  ن روح الترفيه والفكاهة التي تخترق عقول ونفسيات القر اء بسرعة.باإلضافة إلى ما تقد 

 ومساحتها: وأساليب إخراجها اإلعالنات: اعاشرً 

 اإلعالنات وأساليب إخراجها: .1
ح الجدول التالي على الصفحة األولى في مدى استخدام اإلعالنات وأساليب إخراجها  يوض 

 الدراسة، وذلك على النحو اآلتي:  صحيفتي  
 في إخراجها وأساليب اإلعالنات لستخدام الحسابية والمتوسطات والنسب التكرارات يوّضح (:3.20) جدول

 (*)الدراسة صحيفتي  

 الصحف
 

 اإلعالنات

 النهار اليام
 الدللة الدللة tقيمة 

وسط  % ك
 حسابي

انحراف 
وسط  % ك معياري 

 حسابي
انحراف 
 معياري 

غير  0.746 0.325 1.240 1.20 100.0 55 1.328 1.28 100.0 59 عدد اإلعالنات
 دال

راج
إلخ

ب ا
سالي

 أ

 -- -- -- 0.000 1.00 19.4 6 -- 1.00 6.7 2 نصف الهرم
الهرم نصفي    1 3.3 1.00 .0000 0 0.0 -- -- -- -- -- 

 -- -- -- 0.000 1.00 64.5 20 0.000 1.00 36.3 19 المستطيل

نالمستطيال   5 16.7 1.00 0.000 0 0.0 -- -- -- -- -- 

نصف الهرم 
 والمستطيل

2 6.7 1.00 0.000 0 0.0 -- -- -- -- -- 

 -- -- -- 0000. 1.00 16.1 5 0.000 1.00 3.3 1 العشوائي

 

                                                           

نظرًا ألن األسلوب الواحد قد  إعالناتها،عن مجموع عدد  الدراسةف مجموع األساليب في صحيفتي اختال (*)
 يشمل أكثر من إعالن.
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 ي:أتتبي ن ما يبدراسة بيانات الجدول السابق 

 صحيفة اليام: .1.1

نشر اإلعالنات على صفحتها األولى،  إجراءتبنت أظهرت النتائج أن صحيفة األيام 
تي ، وبلغ عدد األعداد الاإعالنً  59حيث بلغ عدد اإلعالنات التي تم حصرها خالل فترة الدراسة 

، وهذا يعني أن نسبة األعداد التي استخدمت اإلعالنات خالل اعددً  30استخدمت اإلعالنات 
%، ومن ناحية أخرى جاء أسلوب المستطيل في المرتبة األولى من بين 65.21فترة بلغت 

%، تاله في المرتبة الثانية أسلوب 66.6أساليب إخراج اإلعالنات، حيث بلغت نسبة توظيفه 
%، في حين جاء أسلوب نصف الهرم والمستطيل وأسلوب نصفي الهرم 16.7المستطيلين بنسبة 

صف لكل منهما، فيما جاء في المرتبة الرابعة واألخيرة أسلوب ن% 6.7في المرتبة الثالثة بنسبة 
 % لكل منهما.3.3الهرم واألسلوب العشوائي بنسبة 

أظهرت النتائج أن صحيفة األيام استخدمت أسلوب المستطيل إلخراج اإلعالنات بنسبة 
 كبيرة، حيث ظهر عدد كبير من اإلعالنات على الصفحة األولى بشكل مستطيل، إما أسفل

ما على شكل مستطيل رأسي أو مستطيل أفقي،  انظر الملحق يمين الصفحة أو أسفل يسارها، وا 
عالن واحد فقط في غالب األحيان، األمر حيث احتوت الصفحة على إ  (،53) شكل (2رقم )

ب عدم ظهور األساليب األخرى التي يتطلب إخراجها عدد من اإلعالنات التي يتم الذي سب  
خدمت الصحيفة أسلوب المستطيلين . باإلضافة إلى ما سبق فقد استعي نةها وفق رؤية مصف  

ن لوجود إعالني   اإلخراج اإلعالنات بنسبة قليلة، حيث استخدمته الصحيفة في بعض األعداد نظرً 
انظر على الصفحة، حيث تم وضع إعالن أسفل يمين الصفحة واآلخر أسفل يسار الصفحة، 

 .(54) شكل( 2الملحق رقم )

في إخراج  ااألساليب األكثر شيوعً  ومما سبق يرى الباحث أن الصحيفة لم تتبن  
ق أسلوب نصف الهرم إبراز حيث يحق   ،اإلعالنات التي تتسم عن غيرها بمجموعة من المميزات

حيث  ،للمادة التحريرية، ويرضى المعلن امالمستها جميعً جميع الوحدات اإلعالنية من خالل 
فنه أسفل اإلعالنات كبيرة ذلك يتم إبرازه، أي ال يتم دبيوضع اإلعالن الصغير في األعلى و 

ولعل كثرة استخدام صحيفة األيام ألسلوب المستطيل يرجع لعدم تنوع أحجام  .(1)الحجم
 اإلعالنات الموجودة على الصفحة.

                                                           

 (.187إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص  (1)
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أن خصائص اإلعالنات التي ترى أن لها عالقة ( 2017عفانة راسة )د بي نتوقد 
ل نشر اإلعالنات بجوار المواد التحريرية المشابهة يفض   ،اليومية الفلسطيني ةبانقرائية الصحف 

%، حيث جاءت في المرتبة األولى، وجاء بنسبة ضعيفة انسجام 55.2لموضوع اإلعالن بنسبة 
 .(1) % في المرتبة الثانية18.1ة المجاورة لها بنسبة اإلعالنات مع المادة التحريري

استخدمت الصحيفة أسلوب نصف الهرم ونصفي الهرم ونصف  ،ومن ناحية أخرى 
ا، ويرجع ذلك إلى أنالهرم والمستطيل بنسب قليلة  هذه األساليب تحتاج إلى عدد من  جد 

حيث لم يظهر أسلوب  المحدد،تيبها وفق األسلوب اإلعالنات المختلفة في األحجام حتى يتم تر 
كما ظهر أسلوب  ،(55) شكل (2انظر الملحق رقم ) نصف الهرم إال مرتين خالل مدة الدراسة،

، في حين ظهر (56) شكل (2انظر الملحق رقم )، انصف الهرم والمستطيل مرتين أيًض 
 أسلوب نصفي الهرم مرة واحدة فقط.

أن أسلوب إخراج اإلعالن الذي يجذب ( 2017)عفانة دراسة  بي نتوفي هذا السياق 
%، في حين جاء في المرتبة 41.9إلى الصحيفة هو نصف الهرم والمستطيل بنسبة  القر اء

 .(2)%7.6األخيرة العشوائي بنسبة 

ن الصحف بي نت أحيث  ،(2017)جندي واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
 لخال الصفحة األولى في اإلعالنات وجود عن تتخل   يناير، لم 25المصرية وخالل فترة أزمة 

 المساحة وتترك المنشورة المادة كانت تختفي األحيان بعض في أنه الرغم وعلى فترة التحليل،
 تختلف لم ولكنها الصفحة، على المنشورة نسبة اإلعالنات فتقل والعناوين، للصور كاملة
 .(3)نهائًيا

 صحيفة النهار: .1.2

تبن ت إجراء نشر اإلعالنات على صفحتها األولى،  النهارأظهرت النتائج أن صحيفة 
إعالًنا، وبلغ عدد األعداد التي  55حيث بلغ عدد اإلعالنات التي تم حصرها خالل فترة الدراسة 

عدًدا، وهذا يعني أن نسبة األعداد التي استخدمت اإلعالنات خالل  31استخدمت اإلعالنات 
المستطيل في المرتبة األولى من بين  %، ومن ناحية أخرى جاء أسلوب67.4فترة بلغت 

                                                           

 ،نظر خبراء اإلعالمصحف الفلسطيني ة اليومية من وجهة( عفانة، عالقة عناصر التصميم األساس بانقرائية ال1)
 (.204دراسة ميدانية )ص

 .204( المرجع السابق، ص2)
 (178( جندي، محددات إخراج الصفحة األولى في أوقات األزمات  )ص 3)
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%، تاله في المرتبة الثانية أسلوب 64.5أساليب إخراج اإلعالنات، حيث بلغت نسبة توظيفه 
%، في حين جاء األسلوب العشوائي في المرتبة الثالثة بنسبة 19.4نصف الهرم بنسبة 

، و"نصف الهرم %. هذا ولم تستخدم الصحيفة أسلوب "نصفي الهرم"، و"المستطيلين"19.1
 والمستطيل،" بشكل مطلق.

أظهرت النتائج أن صحيفة "النهار" استخدمت أسلوب المستطيل إلخراج اإلعالنات 
بنسبة كبيرة، حيث ظهر عدد كبير من اإلعالنات على الصفحة األولى بشكل مستطيل، وذلك 

( 2حق رقم )انظر الملأسفل يسار الصفحة، سواء على شكل مستطيل رأسي أو مستطيل أفقي، 
، ويرجع ذلك لتوافق هذا األسلوب مع شكل التصاميم التي اتخذتها (59) شكلو ، (57) شكل

اإلعالنات، كما أنه يتناسب مع عدد اإلعالنات القليل، حيث ظهر اإلعالن الواحد على الكثير 
من الصفحات األولى، كما ظهر أسلوب نصف الهرم على الصفحة بنسبة قليلة، وذلك مع 

، ومن المالحظ (58) شكل (2انظر الملحق رقم )امها، اإلعالنات التي زاد عددها واختلفت أحج
أن هذا األسلوب كان يظهر أسفل يسار الصفحة األولى، ولم يسجل ظهوره على يمين الصفحة 

 بشكل مطلق.

وأظهرت النتائج أن الصحيفة استخدمت أيًضا األسلوب العشوائي بنسبة قليلة، وهو 
توز ع فيه الوحدات اإلعالنية دون ترتيب معين فتختلط بالمواد التحريرية، وهو أقل  األسلوب الذي

األساليب استخداًما، حيث تتداخل فيه الوحدات التحريرية مع اإلعالنية مما يربك القارئ ويشتت 
، وهذا ما يؤخذ على صحيفة النهار، حيث إنها (60) شكل (2انظر الملحق رقم ) انتباهه،

نشرت بعض الوحدات التحريرية وسط الوحدات اإلعالنية، مما جعلها غير ظاهرة بسبب األثقال 
كة وغير متجانسة.  التي أحدثتها اإلعالنات وجعلت من الصفحة تبدو مفك 

وبي نت الدراسة أن صحيفة النهار لم تستخدم أسلوب "نصفي الهرم"، و"المستطيلين"، 
و"نصف الهرم والمستطيل،" بشكل مطلق، نظًرا لتبنيها األساليب السابقة، واكتفائها بها ألن 

 مزاياها تتوافق مع الرؤية اإلخراجية التي حددتها الصحيفة.

حيث بي نت أن الصحف  (2017)جندي  واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة
  الصفحة األولى في اإلعالنات وجود عن تتخل   يناير، لم 25المصرية وخالل فترة أزمة 

  وتترك المنشورة المادة كانت تختفي األحيان بعض في أنه الرغم وعلى فترة التحليل، خالل
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 لم ولكنها الصفحة، على المنشورة نسبة اإلعالنات فتقل   والعناوين، للصور كاملة المساحة
 .(1)نهائًيا تختلف

 بين صحيفتي  الدراسة: والختالفأوجه الشبه  .1.3

اتفقت صحيفتا الدراسة في استخدام اإلعالنات، حيث بلغ عدد اإلعالنات في صحيفة  -أ
إعالًنا خالل فترة الدراسة، فيما جاء عدد اإلعالنات المنشورة على صحيفة  59األيام 
بين صحيفتي  الدراسة جود فروق ذات داللة إحصائية عدم و النتائج ، وبي نت 55النهار 

مستوى الداللة عند  T-0.325قيمة حيث بلغت في درجة استخدام اإلعالنات، 
بين  إحصائية وجود فروق عدم ، وهذا يعني 0.05من  أكثرأي  0.746اإلحصائية 

 .الصحيفتي ن في درجة استخدام اإلعالنات على الصفحة األولى
فت صحيفتا الدراسة في درجة تبني األسلوب العشوائي إلخراج اإلعالنات على اختل -ب

%، فيما جاءت نسبته في 3.3الصفحة األولى، حيث بلغت نسبته في صحيفة األيام 
%، كما اختلفت الصحيفتان في درجة استخدام أسلوب المستطيلين 16.1صحيفة النهار 

لم تسج ل صحيفة النهار أي % فيما 16.7حين جاءت نسبته في صحيفة األيام 
استخدام لهذا األسلوب طوال فترة الدراسة، كما اختلفت الصحيفتان في استخدام أسلوب 

%، فيما بلغت نسبته 6.7نصف الهرم حيث بلغت نسبة استخدامه في صحيفة األيام 
% في صحيفة النهار، وعلى الرغم من عدم وجود دالالت إحصائية واضحة 19.4

ات، إال أنه يمكن القول بأن االختالف واضح في درجة استخدام بسبب قلة البيان
 الصحيفتي ن لهذه األساليب وذلك بالنظر إلى النسب.

اتفقت صحيفتا الدراسة في درجة استخدام أسلوب المستطيل إلخراج اإلعالنات على  -ج
الصفحة األولى، وكذلك أسلوب نصف الهرم، وأسلوب نصفي الهرم والمستطيل، حيث 

 ب استخدامها لهذه األساليب متقاربة.جاءت نس
 :مساحة اإلعالنات .2

على الصفحة األولى في صحف الدراسة خالل مساحة اإلعالنات  تييوضح الجدول اآل
 الفترة الزمنية المحددة للدراسة، وذلك على النحو اآلتي: 

 

                                                           

 (178( جندي، محددات إخراج الصفحة األولى في أوقات األزمات )ص 1)
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 .الدراسة صحف في اإلعالنات لمساحة الحسابية والمتوسطات والنسب التكرارات يوضح (:3.21) جدول

 الصحف

 

 المساحة

 النهار اليام

 الدللة الدللة tقيمة 
وسط  النسبة ك

 حسابي
انحراف 
وسط  النسبة ك معياري 

 حسابي
انحراف 
 معياري 

غير  0.577 0.561 237.6 290.4 10.6 31 292.6 328.6 11.6 30 (*)المساحة 
 دال

 ي:أتما يبدراسة بيانات الجدول السابق تبين 

 صحيفة اليام: .2.1

خالل فترة  صحيفة األيام ( عددًا من30اإلعالنات ظهرت في ) أظهرت النتائج أن
نسبة مساحتها على الصفحة األولى  فيما بلغت ،2سم 328.6وبلغ وسطها الحسابي  الدراسة،

 .عينة الدراسة% من مجموع المساحة اإلجمالية للصفحات األولى 11.6

م استخدمت اإلعالنات بنسبة قليلة، وقد وبتحليل النتائج السابقة يتبين أن صحيفة األيا
نه وفي % فقط من المساحة اإلجمالية للصفحات، حتى أ11.6بلغت نسبة مساحة اإلعالنات 

ا األولى، حيث بلغ عدد األعداد التي لم تظهر بعض األعداد لم تظهر اإلعالنات على صفحته
( عددًا، ويعزى ذلك لعدد من األسباب أهمها ارتفاع أسعار اإلعالنات على 16بها اإلعالنات )

خفاض أسعارها على الصفحات الداخلية، األمر الذي يشجع الكثير نالصفحة األولى في مقابل ا
إمكانياتهم المادية،  أسعارها تكون في حدودمن المعلنين على اختيار الصفحات الداخلية، ألن 

ن المساحة اإلعالنية على الصفحة األولى تكون محدودة في مقابل الصفحات إضافة إلى أ
ر الداخلية التي يستطيع فيها المعلن نشر إعالن على صفحة كاملة، وعالوة على ذلك فقد تأث  

                                                           

 ( تم حساب المساحة عن طريق الخطوات اآلتية:*)
، ثم ضربها في عدد صفحات عينة الدراسة، حيث 2قياس حجم الصفحة األولى من الصحيفة بالسم -1

جاءت أيًضا في صحيفة  ، ونفس هذه المساحة2سم 84904.5بلغت مساحتها في صحيفة "األيام" 
 "النهار".

قياس حجم اإلعالنات على الصفحة األولى في كل صفحة على حدة، ثم جمعها، حيث بلغت مساحة  -2
 .2سم 9001.847، فيما بلغت في صحيفة "النهار" 2سم 9857.372اإلعالنات في صحيفة "األيام" 

، وبذلك 100دراسة مضروًبا في تقسيم مجموع حجم اإلعالنات على مجموع حجم صفحات عينة ال -3
 % في صحيفة "النهار".10.6%، و11.6بلغت نسبة مساحة اإلعالنات في صحيفة "األيام" 
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ها التكنولوجيا المعاصرة، حيث اإلعالن في الصحف بالوسائل الحديثة لإلعالن والتي أفرزت
فضلية في اتساع ودقة االنتشار من أ سم بهاستمال إليها الكثير من المعلنين بسبب ما تت  

تها الكثير من المؤسسات وانخفاض أسعارها مثل وسائل التواصل االجتماعي، التي تبن  
هم األسباب التي االقتصادية في الترويج لمنتجاتها وخدماتها، إضافة إلى ما سبق، فإن من أ 

األوضاع االقتصادية التي  الصفحات األولى لصحيفة األيام هي أدت إلى قلة اإلعالنات على
استمرار الوضع تعيشها األراضي الفلسطينية، وتشديد الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة، و 

مستقر في الضفة الغربية، وتواصل االنتهاكات اإلسرائيلية على كل الغير السياسي واألمني 
األصعدة وعلى رأسها االقتصادية، كل ذلك جعل الكثير من المؤسسات والشركات االقتصادية 

 تمارس عملها في ظروف استثنائية وغير مستقرة. 

 بعض ومما يؤخذ على صحيفة األيام أنها أفرطت في استخدام اإلعالنات على
انظر الملحق رقم %، 70حيث تجاوزت نسبة اإلعالن في إحدى الصفحات  ،تها األولىصفح

دون أي ة وظهرت الصفح ،خراجيحيث انعكس ذلك على شكل الصفحة اإل، (61) شكل (2)
صورة صحفية باإلضافة إلى نشر عدد قليل من األخبار على اتساعات قليلة، كما تم توضيب 

ة وبروز األخبار عليها بشكل غير عدد منها بقوالب غير منتظمة مما أثر على تماسك الصفح
ا لفتت جذاب ومريح، حيث سيطرت اإلعالن على مركز وسط وأسفل الصفحة بثقال كبيرة جد  

 النظر أكثر من األخبار نفسها.

ويجدر اإلشارة هنا إلى أن اإلكثار من اإلعالنات في الصفحة األولى، يواجه انتقادات 
ها، ة ألنه يجذب انتباههم إليمطالعة المواد التحريري   عدة منها: أنه يتعارض مع رغبة القراء في

أن مهمة الصحافة في األساس تهدف لإلعالم ال اإلعالن، ما تحدثه اإلعالنات الجاهزة 
 .(1)من إبداعه والمساحة التي تشغلها من تقييد حرية المخرج في التصميم وتحد  

 ةفال تستطيع أي الصحف أن اإلعالن له حق األولوية في النشر، وعلى أية حال، تعد  
صحيفة مهما كانت أن ترفض وضع إعالن على الصفحة األولى أو أي صفحة داخلية مقابل 
نشر المواد التحريرية، وذلك لكون اإلعالنات هي المصدر األساسي، وربما الوحيد لدخل بعض 

، وفي كل األحوال يرى ت الضغوط، وعليه ال يمكن رفض نشرها مهما كانالصحف
أنه يجب على الصحف أال تلجأ إلى نشر اإلعالنات بمساحات واسعة على ن المتخصصو 

وعلى الصحف نشر عدد قليل من اإلعالنات على  ،وذلك احترامًا لعقلية القارئ  الصفحة األولى

                                                           

 (.178( إبراهيم، اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي )ص 1)
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أن الصفحة األولى ، إذ نجد (1)هذه الصفحة وبحدود، حيث ال تتجاوز إعالنًا واحدًا أو إعالنين
في الجرائد اليومية المصرية تحدد المساحة اإلعالنية بها لعدد إعالنين فقط، مساحة كل منهما 

، % من المساحة اإلجمالية للصحيفة40عن تزيد نسبتها  أال، كما يجب (2)عمود2/  سم20
 .(3) وهي النسب المتعارف عليها دولي ا

 الدراسة نتائج أظهرت حيث ،(2013)عابد واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
 في ألن نسبة اإلعالنات وذلك باإلعالنات، كبيًرا اهتماًما تول   لم الصحف الفلسطينية اليومية أن

 ببعض بالمقارنة نسبة ضعيفة تعد   وهي ،(%15.5)نسبته  ما تتجاوز لم الدراسة صحف
تقاربت هذه النسبة مع نسبة صحيفة األيام التي قد ذلك تكون ب، و (4) العالمية أو العربية الصحف
 %.10.4بلغت، 

تميل الصحف السعودية حيث  ،(2015المالكي واختلفت هذه النتيجة مع دراسة )
 .(5)اليومية إلى نشر إعالنات على الصفحة األولى بنسب عالية 

 صحيفة النهار: .2.2

وبلغ وسطها "النهار"، صحيفة  ( عددًا من31اإلعالنات ظهرت في ) أظهرت النتائج أن
% من مجموع 10.6نسبة مساحتها على الصفحة األولى  بلغت، فيما 2سم 290.4الحسابي 

 .لصفحات عينة الدراسةالمساحة اإلجمالية 

بنسبة  جاءت "النهار"صحيفة  مساحة اإلعالنات في ن أنوبتحليل النتائج السابقة يتبي  
 طلبات على بناء ولكن بشكل ثابت، للنهار األولى الصفحة على اإلعالن يظهر قليلة، ولم
 يسار أسفل وضعها لتفض   إعالنات عند وجود ولكنه آلخر، يوم من تتغير التي المعلنين
حوالي أربعة أعمدة، وتعزى قلة مساحة اإلعالنات في الصحيفة، إلى نفس  اتساع على الصفحة
 المعدالت تشكل التي واجهتها صحيفة األيام وحتى الصحف العربية بشكل عام، حيثاألسباب 
 كبيرة بدرجة تحد ٍ  عوامل التعليم ونسبة الفرد ودخل المعيشة ومستوى  القومي للناتج المنخفضة

 . اإلعالم وسائل في اإلعالن عوائد من

                                                           

 (.82( نجادات، اإلخراج الصحفي.. اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره )ص1)
 (.170عالنات الصحفية: دراسة في االستخدامات واإلشباعات )ص( العادلي، اإل2)
 (.205( الدلو، دراسات في الصحافة الفلسطينية )ص3)
 (.592( عابد، واقع اإلعالن في الصحف الفلسطينية، دراسة تحليلية مقارنة )ص 4)
 (.118( المالكي، أنماط اإلخراج الصحفي في الصفحة األولى للصحف السعودية الورقية )ص5)
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 نفسها وجدت ،العالم بلدان مختلف في الصحف من وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الكثير
. اإلعالنات وعوائد التوزيع مبيعات انخفاض عن الناتجة المالية الضغوط مواجهة عن عاجزة
 والحقل عامة بصفة اإلعالمي المجال في وعراقتها بريادتها عرفت عربية دول في هذا ويحدث
 .(1) مثل لبنان ومصر خاصة، بصفة الصحفي

أفرطت في استخدام اإلعالنات في بعض األعداد ومما يؤخذ على صحيفة النهار أنها 
انظر الملحق %، 40حيث تجاوزت نسبة اإلعالن على نفس الصفحة  ،وعلى صفحتها األولى

خراجي، وعلى عدد الموضوعات حيث انعكس ذلك على شكل الصفحة اإل، (57) شكل (2رقم )
اإلجراء المعتاد، وهذا ما يؤكد أن الصحيفة تعد   والصور المنشورة، حيث قلت هذه العناصر عن

 يمثل المورد الرئيس للدخل المالي للصحيفة.ن اإلعالن هو سيد الموقف في كل األحوال، ألنه أ

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن ظهور اإلعالنات على الصفحة األولى لصحيفة النهار قد 
ر في بعض الحاالت بشكل مباشر على إخراج كافة العناصر التحريرية األخرى الموجودة أث  

 ي في أحد األعداد نظًرال االفتتاحعلى الصفحة، حيث اضطرت الصحيفة إلى تغيير موقع المقا
انظر الملحق دت حرية المخرج في العمل على الصفحة كالمعتاد، لوجود عدد من اإلعالنات قي  

ات اإلعالنية حيث دفن المقال بجانب الوحد ،، وهو ما يؤخذ على الصحيفة(58) شكل (2رقم )
ا  على الصفحة. التي ظهرت بثقل عاٍل جد 

ستفادة من اإلعالنات حال ن الصحيفة شأنها شأن أي صحيفة تحاول االويرى الباحث أ
ن كان ذلك شكل من األشكال، وال تعارض أي بتوف رها  على حساب نشر إعالنات، حتى وا 

تي خراجية، وذلك في محاولة منها لمواجهة األزمات المالية الخانقة الالمكونات التحريرية واإل
تعاني منها المؤسسات الصحيفة والصحف على وجه الخصوص، وسط تقارير تشير إلى تدني 

لدول العربية، وخير شاهد على ذلك، ما ذهبت إليه صحيفة فادح في توزيع الصحف في بعض ا
 العاملين وتسريح إفالسها الصدور، حيث أعلنت من اعامً  42 "السفير" اللبنانية بعد أكثر من

 .فيها

باإلضافة إلى ما سبق يرى الباحث أن صحيفة النهار وبهذه النسبة القليلة من 
ا الفرصة للمخرج إلى االهتمام بالمادة التحريرية بمتاحت اإلعالنات على صفحتها األولى، قد أ

 ثارة اهتمامه.جذب القارئ وا  ق لها قوة العرض، وتطبيق أكبر قدر من أسس التصميم ليحق  

                                                           

 م.2/3/2018( أمين، الصحافة الورقية واإلعالم الرقمي.. تنافس أم تعايش؟ تاريخ االطالع: 1)
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ن الصحف نت أحيث بي   ،(2017)جندي واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
 قلة نتيجة وذلك" عالنات،لإل استخدام أقل يناير، شهدت 25وخالل فترة أزمة  ،المصرية
 من العديد واتجاه البالد، في السياسي المشهد استقرار عدم للصحيفة بسبب الواردة اإلعالنات

. المناسب الوقت لتقرير راتالتطو   النتظار أو الداخل، في أعمالهم لتصفية األعمال إما رجال
 .(1) ى أخر  مرة واإلعالن للعودة

 بين صحيفتي  الدراسة: والختالفأوجه الشبه  .2.3

نسبة اإلعالنات في  تاتفقت صحيفتا الدراسة في مساحة استخدام اإلعالنات، حيث بلغ
نسبة اإلعالنات المنشورة على صحيفة  ت% خالل فترة الدراسة، فيما جاء11.6صحيفة األيام 

الدراسة في  بين صحيفتي  جود فروق ذات داللة إحصائية عدم و النتائج %، وبينت 10.6النهار 
مستوى الداللة عند  T0.561قيمة حيث بلغت مساحة اإلعالنات على الصفحة األولى، 

بين الصحيفتين  إحصائية وجود فروق عدم ، وهذا يعني 0.05من  أكثرأي  0.577اإلحصائية 
 .في مساحة اإلعالنات على الصفحة األولى

 التجديدية في إخراجها:أساليب إخراج الصفحة الولى والتجاهات : حادي عشر

ح الدراسة خالل الفترة  صحيفتي  الصفحة األولى في أساليب إخراج  الجدول التالي يوض 
 الزمنية المحددة للدراسة، وذلك على النحو اآلتي: 

 .الدراسة صحيفتي   في ولىال  للصفحة خراجيةاإل لألساليب والنسب التكرارات يوّضح (:3.22) جدول

 ي:أتتبي ن ما يبدراسة بيانات الجدول السابق ي

 

                                                           

 (178( جندي، محددات إخراج الصفحة األولى في أوقات األزمات )ص 1)

 الصحيفة

 الساليب اإلخراجية

 النهار اليام
X2 الدللة 

 % ك % ك

 0.0 0.0 0.0 0 0 0 التقليدي

 0.500 1.050 0.0 0 95.7 44 الحديث

 0.246 2.054 100.0 46 4.3 2 المحدث
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 صحيفة اليام: .1

ت األسلوب الحديث على صفحتها األولى بشكل تبن  أظهرت النتائج أن صحيفة األيام 
اكبير  ن جاء %، في حي95.7، حيث بلغت الصفحات التي اتبعت األسلوب الحديث جد 

فيما لم يسجل األسلوب التقليدي أي ظهور له خالل فترة  ،فقط %4.3األسلوب المحدث بنسبة 
 الدراسة.

لى استخدام أسلوب اإلخراج ابقة يتضح أن صحيفة األيام عمدت إلسوبتحليل البيانات ا
صت الصحيفة من حيث تخل  ، (62) شكل (2انظر الملحق رقم )الحديث على صفحتها األولى، 

، وعملت على الدمج بين الصحفي ةأسلوب اإلخراج التقليدي الذي يتسم باإلخراج العمودي للمواد 
وضبت ن الصحيفة بي نت النتائج أحيث  ،(3.6)جدول  انظراإلخراج األفقي واإلخراج العمودي، 

ل على ن وأربعة أعمدة، وهذا يدل  كبيرة، منها ثالثة أعمدة، وعمودا المواد الصحيفة على اتساعات
ت سمة من سمات األساليب الحديثة، كما اهتم ت البناء األفقي الذي يعد  أن الصحيفة تبن  

الدراسة أن الصحيفة  بي نتفية بأشكال منتظمة، حيث الصحيفة بإخراج الموضوعات الصح
 اهذا اإلجراء أيًض  ير المنتظمة بقدر بسيط، حيث يعد  دمت القوالب المنتظمة بنسبة تفوق غاستخ

من اإلجراءات التي أضافتها األساليب الحديثة في إخراج الصحف، إضافة إلى ما سبق فقد 
ت استخدام حيث تبن   ،(3.13) انظرد على الصفحة األولى، ت الصحيفة األلوان بشكل جي  وظف  

الصور بشكل كامل، كما استخدمتها مع العناوين واألرضيات في الكثير من األلوان مع 
 الحاالت.

فقد استخدمت الصحيفة الصور بأحجام كبيرة على صفحتها  ،وعالوة على ما سبق
والتي احتلت صدر الصفحة األولى،  ،واألكثر أهمية الرئيسةمع الموضوعات  ااألولى خصوًص 

كثر من الصور الصور كبيرة الحجم كانت نسبتها أ نالدراسة أبي نت حيث  ،(3.17)جدول انظر
ت األساليب الحديثة في ن الصحيفة تبن  ا أالمتوسطة والصغيرة مجتمعة، وهذا ما يؤكد أيًض 

ها هذا تبنين الصحيفة استخدمت العديد من العناصر األخرى التي تؤشر إلى ا أاإلخراج، كم
كوسائل حديثة للفصل، وكذلك استخدام العناوين  األسلوب، مثل استخدام المساحات البيضاء

لتي جاءت الممتدة، وحتى استخدام إحياء النصف السفلي من الصفحة من خالل الصور ا
 سفل الصفحة في حالة عدم وجود إعالنات.مصاحبة لبعض الموضوعات أ

تتصف بأن الموضوعات اإلخبارية مخرجة  أن المدرسة الحديثة( 1997)نجادات ويرى 
بشكل أفقي، واستخدام الصور الكبيرة، واستخدام األلوان، واألخبار يتم إخراجها بأشكال منتظمة، 
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وعددها قليل، ويتم استخدام المساحات البيضاء للفصل بين األخبار، والخطوط المستخدمة 
 .(1)توحي بالحداثة 

ض مع األساليب الحديثة في إخراج الصفحة يتعار و ومما يؤخذ على صحيفة األيام 
ها على صفحتها األولى كثير، حيث أثبتت التي تنشر  الصحفي ةاألولى، هو أن عدد المواد 

 انظرمادة في العدد الواحد،  12.41ن متوسط عدد األخبار على الصفحة األولى بلغ الدراسة أ
وعلى أية حال يرى  به األسلوب التقليدي في اإلخراج، وهو إجراء طالما اتسم ،(3.1)جدول 

ا لم اخرج الصحيفة من إطار تبني األسلوب الحديث في اإلخراج نظرً الباحث أن هذا اإلجراء ال ي  
 قته الصحيفة من إجراءات أخرى كانت كفيلة بتطوير شكل الصفحة األولى.حق  

 الدراسة نتائج أظهرت حيث( 2009)شراب واختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
، حيث جاءت نسبة تبني ما بعد الحداثة"" تجاه اإلخراجاالاليومية، تتبنى  الفلسطيني ةالصحف  أن

%، فيما بلغت نسبته في صحيفة "األيام" 99.3ما بعد الحداثة في صحيفة "القدس" اتجاه 
ما يختلف مع نتائج %، وهذا 84.8%، في حين بلغت نسبته في صحيفة الحياة الجديدة 84.8

% وليس "ما بعد 95.7ت االتجاه الحديث بنسبة تبن   ،ن صحيفة األيامبي نت أهذه الدراسة التي 
 .(2)الحداثة" 

خذت ، حيث أ(Chanyalew 2006واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة )
األفقي في التصميم، صحف الدراسة وهي الصحف األثيوبية الصادرة باللغة اإلنجليزية باالتجاه 

 .(3) وهو االتجاه الحديث، كما عملت بنظام نقل تتمات الصفحة األولى

 صحيفة النهار: .2

ت األسلوب المحدث على صفحتها األولى بشكل تبن   "النهار"أظهرت النتائج أن صحيفة 
اكبير  %، في حين لم 100، حيث بلغت نسبة الصفحات التي اتبعت األسلوب المحدث جد 
 األسلوب التقليدي واألسلوب الحديث أي ظهور له خالل فترة الدراسة.يسجل 

لى استخدام أسلوب ، عمدت إوبتحليل البيانات السابقة يتضح أن صحيفة النهار
صت حيث تخل  ، (63) شكل (2انظر الملحق رقم )ث على صفحتها األولى، اإلخراج المحد  

                                                           

 (.150نجادات، أنماط إخراج الصفحة األولى في الصحف األردنية )ص (1)
 (.178إخراج الصفحة األولى الفلسطيني ة اليومية )ص( شراب، تأثير السياسة التحريرية في 2)

(3) Chanyalew, Front  Page Design Characteristics of English-Medium Ethiopian 

Newspapers in  2000 and 2005 and the Editors'/Designers' Perception about  

Newspaper Design. 
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، وعملت الصحفي ةالصحيفة من أسلوب اإلخراج التقليدي الذي يتسم باإلخراج العمودي للمواد 
وراحة لنظر  اعلى تبني األسلوب المحدث، مما انعكس على شكل الصفحة وبدت أكثر وضوحً 

ى التي تؤدي وظيفة الصفحة األول فياإلجراءات: االعتماد على الفهارس القارئ، ومن هذه 
، حيث (3.3)جدول  انظرالموضوعات المنشورة في الصفحات الداخلية، إرشاد القارئ إلى 

% خالل فترة الدراسة، ومن 100اثبتت الدراسة أن صحيفة النهار استخدمت الفهارس بنسبة 
مع  ا، هو استخدامها للصور بشكل كبير خصوًص اأيًض تها الصحيفة اإلجراءات التي تبن  

حيث وصل استخدام الصور المصاحبة للمواد  ،(3.14)جدول  انظرالموضوعات المنشورة، 
من عدد األخبار المنشورة  الت فيها الصحيفة أيًض وذلك في الوقت الذي قل   ،3.74 الصحفي ة

ثة سمة من سمات األساليب حة األولى، وهو ما يعد  على الصف واالتجاهات الحديثة في  المحد 
اعات كما استخدمت الصور بأحجام كبيرة واتس، (3.1)جدول  انظرإخراج الصفحة األولى، 

لى اتساع ستة أعمدة، عالوة على ما سبق فقد عمدت واسعة وصلت في بعض األحيان إ
 انظرلقصيرة، لى استخدام البناء األفقي للوحدات الطويلة والبناء الرأسي للوحدات االصفحة إ
عت في استخدام اتساعات المتن مع ن الصحيفة نو  بي نت الدراسة أحيث  ،(3.6)جدول 

على عمودين وثالثة وأربعة،  واحد والبعض اآلخر الموضوعات، حيث جاء بعضها على عمود
 انظرلت الصحيفة من نسبة اإلعالنات على صفحتها األولى، وباإلضافة إلى ما سبق فقد قل  

 . (3.21)جدول 

لذلك يمكن االستنتاج أن صحيفة النهار عملت على تبني بعض االتجاهات الجديدة في 
ر في هذا المجال، إخراج الصفحة األولى في الصحافة المعاصرة، ومن ثم واكبت التطو  

 جريت حول اإلخراج الصحفي.التي أ   العلمي ةواستفادت من نتائج الدراسات 

 نتائج أظهرت حيث ،(2006)نجادات نتائج دراسة  فقت نتائج هذه الدراسة معوات  
إخراج الصفحة األولى في جريدة "الجزيرة" يعد متقدًما نوًعا ما، من حيث استخدام  أن الدراسة

العنوان الترويجي في منطقة رأس الصفحة، واستخدام الصور الفوتوغرافية، واإلقالع عن االتجاه 
 .(1)العمودي، وتبني االتجاه األفقي 

 
 

                                                           

م(، "صحيفة الجزيرة 1946-1921في عهد اإلمارة وتطور إخراجها )( نجادات، الصحافة األردنية اليومية 1)
 نموذًجا".. دراسة تحليلية كيفية.
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 أوجه الشبه والختالف بين صحيفتي  الدراسة: .3

منهما لم تستخدم األسلوب التقليدي طوال فترة  اتفقت صحيفتا الدراسة في أن كال   -أ
 الدراسة.

ي األسلوب الحديث في إخراج الصفحة األولى، حيث اختلفت صحيفتا الدراسة في تبن   -ب
ل صحيفة النهار أي استخدام %، فيما لم تسج  95.7يه في صحيفة األيام بلغت نسبة تبن  

لى وجود إلم تؤشر    2Xلهذا األسلوب طوال فترة الدراسة، وعلى الرغم من أن قيمة 
من  أكبر، أي 0.500، عند مستوى الداللة 1.050حيث بلغت  ،نصحيفتي  فروق بين ال

ن  أنه وباالعتماد على النسب نجد أ، أي ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية، إال0.05
 ي كل صحيفة لألسلوب الحديث.  في درجة تبن   اواضحً  افرقً  هناك

اختلفت صحيفتا الدراسة في تبني األسلوب المحدث في إخراج الصفحة األولى، حيث  -ج
يه في صحيفة النهار نسبة تبن   ت%، فيما بلغ4.3يه في صحيفة األيام بلغت نسبة تبن  

ا% وهي نسبة مرتفعة 100 لى وجود فروق لم تؤشر إ 2X، وعلى الرغم من أن قيمة جد 
من  أكبر، أي 0.246، عند مستوى الداللة 2.054حيث بلغت  ،نصحيفتي  بين ال
ن  أنه وباالعتماد على النسب نجد أ، أي ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية، إال0.05

 . الم حدَّثفي درجة تبني كل صحيفة لألسلوب  اواضحً  اهناك فرقً 
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 :المبحث الثالث
 الدراسة وتوصياتهاأهم نتائج 

نتائج  :وقد قسمها الباحث إلى ،نتائج الدراسة التحليليةهذا المبحث خالصة أهم تضمن 
"، يرةالمتغ"بوغرافية والجرافيكية تيونتائج متعلقة بالعناصر ال ،متعلقة بمكونات التصميم األساسي

 باإلضافة إلى مجموعة من التوصيات التي خل صت إليها الدراسة.

 أهـــم نتـــائج الدراســــة:: أولً 

 أهم النتائج الخاصة بمكونات التصميم الساسي: .1

ق "ور  ان"األيام" الفلسطينية، و"النهار" اللبنانية، تستخدم أظهرت النتائج أن صحيفتي   .1.1
جرام، الذي يتميز بنعومة سطحه ويميل إلى البياض  48" وزن News Printالجرائد 

 فرة. بالرغم من أنه رمادي وضارب للص

-تستخدم نفس الحجم وهو "القطع العادي  الدراسة أظهرت النتائج أن صحيفتي   .1.2
ت الصحيفتان تقسيمة سم للعرض، كما تبن   38سم للطول، و 58 ذو أبعاداالستاندرد" 

 الثمانية أعمدة للصفحة.

نفس مكونات رأس الصفحة األولى  ا"األيام" والنهار" وظفت كشفت الدراسة أن صحيفتي   .1.3
 في المساحة التي شغلها رأس الصفحة، اوالعنق، فيما اختلفت ،الالفتة، واألذنان وهي:

سم لالرتفاع،  6.18سم للعرض، و 35.8حيث بلغت مساحته في صحيفة "األيام" 
% من مساحة الصفحة اإلجمالية، بينما بلغت مساحته في صحيفة 9.83وبنسبة 
% من مساحة 13.82بة سم لالرتفاع، وبنس 8.55سم للعرض، و 35.66النهار 

 الصفحة اإلجمالية.

اختلفت صحيفتا الدراسة في المساحة التي شغلتها الالفتة في رأس الصفحة األولى،  .1.4
% من مساحة رأس الصفحة، بينما 32حيث بلغت نسبة حجمها في صحيفة األيام 

في  نهار، كما اختلفت الصحيفتان أيًضا% في صحيفة ال61.4جاءت مساحتها بنسبة 
"األيام" الخط المستوحى من الخط  تلخط المستخدم مع االسم، حيث استخدمشكل ا

مستقى من خط الرقعة، كما بينت النتائج أن ال الخطالكوفي، بينما استخدمت النهار 
 كلتا الصحيفتين استخدمت الشعار المصور مع الالفتة، ولم تستخدم الشعار المكتوب.

ة التي شغلتها األذنان في رأس الصفحة اختلفت صحيفتا الدراسة في الشكل والمساح .1.5
األولى، حيث جاءت األذنان في صحيفة "األيام" على شكل المستطيل األفقي، وبلغ 
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سم مربع، في حيث جاءت األذنان في صحيفة النهار على  44.4حجم األذن الواحدة 
 سم مربع. 34.5شكل المستطيل الرأسي وبلغ حجم األذن الواحدة 

اسة في حجم وشكل الحروف المستخدمة في العنق، حيث زادت اختلفت صحيفتا الدر  .1.6
العنق عن حجم الحروف  " في حجم الحروف المستخدمة فياأليام"صحيفة 

لى إجراء العكس وقامت بتصغير لمتن، فيما عمدت صحيفة "النهار" إالمستخدمة في ا
حروف حجم الحروف المستخدمة في العنق عنها في المتن، كما استخدمت "األيام" ال

غة على األرضية، بينما استخدمت "النهار" الحروف السوداء على سطح الورق المفر  
 األبيض.

اختلفت صحيفتا الدراسة في استخدام المقاالت الثابتة على الصفحة األولى، حيث لم  .1.7
تستخدم صحيفة "األيام" أي نوع من المقاالت على الصفحة األولى بشكل مطلق طوال 

المقابل فقد اهتمت صحيفة "النهار" بتوظيف المقاالت الثابتة فترة الدراسة، وفي 
العناصر التيبوغرافية  ، ووظفت معه بشكل ثابتوخصوصًا المقال االفتتاحي

 األولى. إلبرازه على صفحتهاوالجرافيكية 

اختلفت صحيفتا الدراسة في شكل وحجم خط المتن المستخدم، حيث عمدت صحيفة  .1.8
 9.5"، وحجم الحرف Al-AYYAM TEXT" لمسمى بـ" إلى توظيف الخط ااأليام"
 11.5"، وبحجم خط  Marwan" هار" الخط المسمى بـت صحيفة "النط، بينما تبن  ابنأ
 ط.ابنأ

 

 :العناصر التيبوغرافية والجرافيكية "المتغيرة"أهم النتائج الخاصة ب .2

شكال الصحفية الخبرية الدراسة في عدد األ ي  صحيفت فاختالأظهرت النتائج  .2.1
، 12.41عددها في صحيفة األيام متوسط حيث بلغ  ،الصفحة األولى فيالمستخدمة 
كما استخدمت صحيفة النهار ، 3.78عددها في صحيفة النهار متوسط فيما بلغ 

، 1.22 في صحيفة النهار عددهامتوسط حيث بلغ  ،الصفحة األولى فيأشكال الرأي 
 .أي مادة رأي على الصفحة األولى في صحيفة األيام لم يسجل وجود وفي المقابل

استخدمت صحيفتا الدراسة الموضوعات التي لها تتمات بشكل أكبر من الموضوعات  .2.2
على التي لها تتمات  الموضوعات الصحفيةعدد التي نشرت بشكل كامل، حيث بلغ 

ت موضوعًا نشر  59موضوعًا في مقابل  512 "األيام"في صحيفة  الصفحة األولى
 219 في صحيفة "النهار" بلغ عدد الموضوعات التي لها تتماتفيما  بشكل كامل،

 موضوعات نشرت بشكل كامل. 3مقابل  ،موضوعاً 
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حيث بلغت نسبة  ،صحيفتا الدراسة بشكل كبير في استخدام الفهارس اختلفت .2.3
 .طول فترة الدراسة%، فيما أهملته صحيفة "األيام" 100استخدامه في صحيفة النهار 

استخدمت صحيفتا الدراسة القوالب المنتظمة في توضيب الموضوعات الصحفية  .2.4
بنسبة أكبر من القوالب غير المنتظمة، حيث بلغت نسبة الموضوعات المنتظمة في 

%، في حين 2.3منتظمة الغير  %، فيما بلغت الموضوعات97.7صحيفة النهار 
منتظمة الغير والقوالب %، 91.7لمنتظمة بنسبة استخدمت صحيفة األيام القوالب ا

خراج يفتان قد تشابهت في التركيز على إ%، وبذلك تكون الصح8.3بنسبة 
 الموضوعات وفق القوالب المنتظمة.

نسبة الموضوعات الصحفية التي تم جمع المتن فيها صحيفتا الدراسة في  اختلفت .2.5
% ووسط حسابي 39.8حيث بلغت نسبتها في صحيفة األيام  ،على اتساع عمودين

 %.2.20% ووسط حسابي 45.5، في حين جاءت في صحيفة النهار بنسبة 5.07

حيث بلغت  ،توافقت صحيفتا الدراسة في درجة توظيف الفواصل واإلطارات والزوايا .2.6
أي  0.385مستوى الداللة اإلحصائية عند  0.875في استخدام الفواصل  Tقيمة 
الصحيفتين في استخدام بين  إحصائية وجود فروق عدم ، وهذا يعني 0.05من  أكثر

مستوى عند T 0964حيث بلغت قيمة  ،الفواصل، كما اتفقتا في استخدام اإلطارات
 وجود فروق عدم ، وهذا يعني 0.05من  وهي أكبر 0.343الداللة اإلحصائية 

 بين الصحيفتين في درجة استخدام اإلطارات. إحصائية

 "األيام"حيث بلغت نسبتها في صحيفة  ،استخدام الجداولصحيفتا الدراسة في  اختلفت .2.7
% 80.1بنسبة  "النهار"، في حين جاءت في صحيفة 6.20% ووسط حسابي 69.7

 بين صحيفتي  النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية نت وبي   5.26ووسط حسابي
 ، لصالح صحيفة األيام.الدراسة في توظيف الجداول

 Tحيث بلغت قيمة  ،احات البيضاءتوافقت صحيفتا الدراسة في درجة توظيف المس .2.8
من  وهي أكبر 0.562مستوى الداللة اإلحصائية ، عند 0.583في استخدام البياض 

بين الصحيفتين في استخدام  ذات داللة إحصائية وجود فروق عدم ، وهذا يعني 0.05
 المساحات البيضاء كأساليب حديثة للفصل.

حيث بلغت نسبة استخدام  ،ممتدةاستخدام العناوين الصحيفتا الدراسة في  اختلفت .2.9
، فيما بلغت نسبتها 13.28% بوسط حسابي 88.2العناوين الممتدة في صحفية األيام 
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النتائج وجود فروق ذات ، وبينت 6.04%، ووسط حسابي 54.8في صحيفة النهار 
 الدراسة في توظيف العناوين الممتدة. بين صحيفتي  داللة إحصائية 

، حيث طرز العنوان المنطلق من اليمين لليساراستخدام صحيفتا الدراسة في  اختلفت .2.10
، فيما بلغت 5.57% بوسط حسابي 83.8 "النهار"بلغت نسبة استخدامه في صحفية 

%، أي أنها لم تستخدمه بشكل مطلق، كما اختلفتا في 0.0نسبتها في صحيفة األيام 
وسط %، و 35.5حيث بلغت نسبته في صحيفة األيام  ،الهرمي طرز العنواناستخدام 
 .1.0% ووسط حسابي 1.0 "النهار"، في حين بلغ نسبته في صحيفة 5.57حسابي 

في المرتبة  العناوينإلبراز  األرضيات استخدمتالنتائج أن صحيفة األيام  أظهرت .2.11
في %، 28.4في المرتبة الثانية الجداول بنسبة  وجاء%، 47.7األولى بنسبة بلغت 

 نت%، فيما بي  23.9غ على أرضية بنسبة حين جاء في المرتبة الثالثة العنوان المفر  
بة في المرتبة األولى بنس الزخارف إلبراز العنوان استخدمت "النهار"النتائج أن صحيفة 

%، تلتها في المرتبة الثانية استخدام الجداول، حيث بلغت نسبة 77.5بلغت 
 %.22.5استخدامها 

طارات واألرضيات، األلوان مع العناوين والمتن واإل يفتان استخدامأهملت الصح .2.12
وركزت على استخدامها مع الصور الصحفية، حيث بلغت نسبة استخدام األلوان مع 

، فيما جاءت نسبتها في 2.12%، ووسط حسابي 62.3الصور في صحيفة األيام 
وق ذات داللة جود فر و النتائج ، وبينت 7.15% ووسط حسابي 85.3صحيفة النهار 

ي درجة استخدام األلوان مع الصور، لصالح صحيفة بين صحيفتي الدراسة فإحصائية 
 "النهار".

ن صحيفة األيام أهملت استخدام الصور المستقلة والصور المصاحبة أظهرت الدراسة أ .2.13
للفهرس، واهتمت بالصور المصاحبة للخبر، فيما اهتمت صحيفة "النهار" بالصور 

وأهملت الصور المستقلة، حيث بلغت نسبة  ،س والمصاحبة للخبرالمصاحبة للفهر 
، فيما 2.17%، ووسط حسابي 93.8الصور المصاحبة للخبر في صحيفة األيام 

جود و النتائج نت ، وبي  3.74%، ووسط حسابي 51.7جاءت نسبتها في صحيفة النهار 
مصاحبة الدراسة في استخدام الصور ال بين صحيفتي  فروق ذات داللة إحصائية 

 للمادة الصحفية.

اختلفت صحيفتا الدراسة في استخدام الصور الكبيرة، حيث بلغت نسبتها في صحيفة  .2.14
، فيما جاءت نسبتها في صحيفة النهار 1.23%، ووسط حسابي 56.7األيام 
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بين جود فروق ذات داللة إحصائية و النتائج ، وبينت 1.04%، ووسط حسابي 14.4
 الصور الكبيرة.صحيفتي الدراسة في استخدام 

اختلفت صحيفتا الدراسة في استخدام الصور الصغيرة، حيث بلغت نسبتها في صحيفة  .2.15
، فيما جاءت نسبتها في صحيفة النهار 1.60%، ووسط حسابي 16.5األيام 
بين جود فروق ذات داللة إحصائية و النتائج ، وبينت 4.87%، ووسط حسابي 67.3

 الصغيرة.صحيفتي الدراسة في استخدام الصور 

صحيفتا الدراسة في استخدام الصور مستطيلة الشكل، حيث بلغت نسبتها في  اختلفت .2.16
، فيما جاءت نسبتها في صحيفة النهار 1.93%، ووسط حسابي 87.6صحيفة األيام 

بين جود فروق ذات داللة إحصائية و النتائج ، وبينت 5.87%، ووسط حسابي 81.1
 يلة، لصالح صحيفة "النهار".لمستطالدراسة في استخدام الصور ا صحيفتي  

ا بالغًا في توظيف التعليق مع الصور، حيث استخدمته الصحيفتان اهتمامً  أظهرت .2.17
%، حيث بلغ عدد الصور التي نشرت على 100مع الصور بنسبة صحيفة األيام 
، وفي نفس السياق فقد جاء ورة تم إرفاق التعليق معها جميًعاص 97الصفحة األولى 

 النهارالنتائج أن صحيفة  %، كما بينت100ق أسفل الصورة بنسبة موقع التعلي
%، حيث بلغ عدد الصور التي نشرت على 100استخدمت التعليق مع الصور بنسبة 

، وفي نفس السياق جاء ورة تم إرفاق التعليق معها جميًعاص 173الصفحة األولى 
 %.100موقع التعليق أسفل الصورة بنسبة 

النات في صحيفة ة في استخدام اإلعالنات، حيث بلغ عدد اإلعاتفقت صحيفتا الدراس .2.18
 خالل فترة الدراسة، فيما جاء عدد اإلعالنات المنشورة على صحيفة إعالًنا 59األيام 
 بين صحيفتي  جود فروق ذات داللة إحصائية عدم و النتائج وبينت إعالًنا،  55النهار 

 الدراسة في درجة استخدام اإلعالنات.

ي األسلوب العشوائي إلخراج اإلعالنات على فتا الدراسة في درجة تبن  اختلفت صحي .2.19
%، فيما جاءت نسبته في 3.3الصفحة األولى، حيث بلغت نسبته في صحيفة األيام 

في درجة استخدام أسلوب  ت الصحيفتان%، كما اختلف16.1صحيفة النهار 
ل صحيفة النهار ج% فيما لم تس16.7بته في صحيفة األيام جاءت نس إذ ،المستطيلين

ن في استخدام لهذا األسلوب طوال فترة الدراسة، كما اختلفت الصحيفتا استخدام أي  
%، فيما 6.7حيث بلغت نسبة استخدامه في صحيفة األيام  ،أسلوب نصف الهرم

  % في صحيفة النهار.19.4بلغت نسبته 
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في صحيفة لإلعالنات، حيث بلغت نسبتها  امفي مساحة استخدامه الصحيفتان توافقت .2.20
من مساحة الصفحات التي ظهرت بها  %10.6صحيفة النهار  وفي، %11.6األيام 

الدراسة  بين صحيفتي  جود فروق ذات داللة إحصائية عدم و النتائج نت ، وبي  اإلعالنات
 في مساحة اإلعالنات على الصفحة األولى.

جدًا،  ةكبير  بدرجةصفحتها األولى  في إخراج األساليب الحديثةصحيفة األيام ت تبن   .2.21
%، في حين جاء 95.7حيث بلغت نسبة الصفحات التي ظهرت باألسلوب الحديث 

% فقط، فيما لم يسجل األسلوب التقليدي أي ظهور له 4.3األسلوب المحدث بنسبة 
ت صحيفة "النهار" األسلوب المحدث على خالل فترة الدراسة، وفي المقابل تبن  

اكبير  بدرجةا األولى صفحته سلوب ، حيث بلغت نسبة الصفحات التي اتبعت األة جد 
األسلوب التقليدي واألسلوب الحديث بشكل مطلق،  %، بينما لم تتبن  100المحدث 

 وبذلك تكون الصحيفتان اختلفتا في درجة تبني األساليب االخراجية.
 التوصيات:ثانيًا: 

أن  التي توصلت إليها الدراسة، يمكن له من خالل استعراض الباحث ألهم النتائج
 ، وهذه التوصيات على النحو اآلتي:يخلص إلى مجموعة من التوصيات

إعادة النظر في القطع الذي تستخدمه صحيفتا "األيام" و"النهار"، واالتجاه نحو  .1
 وعكاظمن الصحف العربية مثل االتحاد والخليج اإلماراتيتان،  تصغيره، أسوة بالعديد

والرياض السعوديتان، وهو ما يشبه القطع األمريكي الذي يظهر بشكل شديد 
قارئ العصري مستعجل وال يحبذ تضييع وقته في قراءات المزيد من الاالستطالة، ألن 

لون المقاس األصغر ألنه أكثر سهولة في حمله المساحات الكبيرة، كما أن القراء يفض  
 وتصفحه.

الدراسة كأن تصبح سبعة  عمدة المستخدمة في صحيفتي  العمل على تغيير تقسيمة األ .2
ع ، حيث تتبنى االتجاهات اإلخراجية الحديثة زيادة اتسا من ثمانيةأو ستة أعمدة بدالً 

، على أساس أن العين تتخذ االتجاه األفقي أواًل  -بالتالي تقليل عددها–األعمدة 
 عة الصحيفة. أثناء مطالا، تبًعا للمسرى الطبيعي للعين والرأسي ثانيً 

أن تستفيد صحيفتا الدراسة من وضع الوحدات الترويجية في رأس الصفحة األولى،  .3
وهي من مستحدثات إخراجها، ويكثر استخدامها في بعض الصحف المصرية مثل، 

رشد القارئ حيث تشير إلى جدول اإلشارات الذي ي المصري اليوم، والوطن، والشروق،
 ن أو مكان إحداهما.ويمكن وضعها مكان األذني  لداخلية، ما تحتويه الصفحات ال
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بالمقال االفتتاحي بمكان ثابت ومساحة ضرورة أن تلتزم صحيفة "النهار" اللبنانية  .4
 .إلعالنات مهما كان وجودها ضروري ا، وأال يتأثر إخراجه بوجود امحددة

 ضرورة أن تعمل صحيفة "األيام" على تقليل عدد األخبار المنشورة على الصفحة .5
تحقيق التوزان بين جوانب و لصور بحجم وعدد أكبر، لتاحة الفرصة إلاألولى، 

نظر القارئ من خالل توظيف المساحات البيضاء واستخدام  وراحةالصفحة المختلفة، 
 المزيد من العناصر الجرافيكية، مثل الصور وعناصر الفصل المتنوعة.

ضرورة أن تعمل صحيفتا الدراسة على تقليل األخبار المنشورة بنظام التتمات، وزيادة  .6
القراء ال يذهبون لقراءة تتمة  نظرًا ألن أغلباألخبار التي تنشر بشكل كامل، 

الموضوعات المنشورة في الصفحات الداخلية، ويكتفون بما نشر على الصفحة األولى 
 فقط.

على  وبارزاً  حتل موقعًا ثابتاً بوجود الفهرس وأن ي "صحيفة "األيام ضرورة اهتمام .7
ن أن حيث تبي   ،هالصفحة األولى، وكذلك االعتدال في تقديمه وعدم المبالغة في عرض
أنه من سمات  رغمالصحيفة لم تستخدم الفهرس بشكل مطلق طوال فترة الدراسة، 

 االتجاهات الحديثة في إخراج الصفحة األولى.

مثل الجداول واإلطارات د على توظيف وسائل الفصل التقليدية التقليل من االعتما .8
المستخدمة للفصل بين الوحدات الصحفية المختلفة، ومحاولة استبدالها والفواصل 

بتوظيف وسائل الفصل الحديثة، مثل، المساحات البيضاء، والعناوين، والصور، 
 واألرضيات.

نطلق من اليمين لليسار، ألنه بتوظيف العنوان الم صحيفة "األيام" ضرورة اهتمام .9
بشكل طبيعي وتلقائي دون تكلف، يتميز بالبساطة، ويبدو وكأنه يتحدث إلى القارئ 

ن مساحات البيضاء على الصفحة، وقد أثبتت الدراسات أمن ال كما أنه يعطي مزيًدا
ألنه يتفق والمسرى الطبيعي  نظراً  ،هذا الطراز من العناوين هو أيسر الطرز قراءة

 عند القارئ العربي. العينة لحرك

بتوظيف المزيد من الصور على صفحتها األولى،  صحيفة "األيام" ضرورة اهتمام .10
شخصية، حيث تمثل الصورة في الصحافة الحديثة أحد أهم الخبارية أو اإلسواء كانت 

العناصر الجرافيكية، وتشترك مع حروف المتن والعناوين والبياض في بناء الجسم 
حة، كما تضفي الحركة والحيوية على الصفحة، وتكسر رمادية سطور المادي للصف

 بمثابة النواة التي يتم حولها تصميم صفحة جذابة. المتن المتراكمة، وتعد  
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ضرورة اهتمام صحيفتي الدراسة باستخدام الصور في الجزء السفلي من الصفحة سواء  .11
النصف السفلي من  أو مستقلة، وذلك في سبيل إحياء للخبركانت الصور مصاحبة 

الذي يحتوي دائمًا الصفحة،  الصفحة، وتحقيق التوازن المطلوب مع الجزء العلوي من
 .صور كبيرة الحجم مع الموضوع الرئيس اعلى رأس الصفحة، وينشر فيه غالبً 

أن تضع صحيفتا الدراسة سياسة إعالنية واضحة لمساحة اإلعالنات المنشورة ضرورة  .12
صة أن بعض الصفحات تجاوزت النسبة المتعارف عليها، على الصفحة األولى، خا

 وكذلك ضرورة التنويع في أساليب إخراج اإلعالنات.

الذي  -ما بعد الحداثة–ضرورة أن تعمل صحيفة األيام على تبني االتجاه المحدث  .13
ف بوغرافية، مثل إعطاء النصر من بعض القيود الشكلية، والتقاليد التيعلى التحر   يقوم

ر في استخدام العناوين، اهتماًما خاًصا، إضافة إلى التحر من الصفحة  السفلي
إضافة الكشافات )الفهارس( بصورة منتظمة، و وتوظيف الصور بشكل أكبر وأوسع، 

 عدد الموضوعات المنشورة على الصفحة، واالكثار من المساحات البيضاء.إلى تقليل 
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 )رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة طرابلس، ليبيا.
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ayyam.ps/.) 

. (م5/4/2017تاريخ االطالع: )، تعريف بصحيفة النهاردون مؤلف، 
(https://www.annahar.com/.) 

 ..األساليب اإلخراجية للصورة الصحفي ة في الجرائد اليومية العراقية(. م2014الربيعي، حسين )
مجلة آداب ، نموذجأدراسة وصفية تحليلية للجرائد اليومية، الصباح والزمان والبيان 

 .227-208، ص ص19ع، الفراهيدي

، القاهرة: دار النهضة 3، طالتكوين في الفنون التشكيليةم(. 1995رياض، عبد الفتاح. )
 العربية.

العوامل المؤثرة في تحرير العناوين وا خراجها في الصحف م(. 2017زايدة، محمد )أبو 
 زة.غ، )رسالة ماجستير غير منشورة( الجامعة اإلسالمية، الفلسطيني ة اليومية، دراسة ميدانية

. مصر: دار المصطفى للطباعة 1، طمدخل إلى الصحافةم(. 2002زلطة، عبد هللا. )
 والترجمة.

  . القاهرة: عالم الكتب.4، طمدخل إلى عالم الصحافةم(. 2007زيد، فاروق. )أبو 

، 1، طدراسة سيميولوجية الصحفي ة..الصورة م(. 2012ساعد، ساعد، صبطي، عبيدة. )
 حديث.القاهرة: المكتب الجامعي ال

. 2. ط(محمودمحمد إبراهيم، و محمد ترجمة: ) أسس التصميم،م(. 1980سكوت، روبرت. )
 القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشر.

غير  ، )رسالة دكتوراةالعناصر التيبوغرافية في الصحف المصريةم(. 1981سليم، فؤاد. )
 منشورة(، جامعة القاهرة، القاهرة.

على الصحف  الصحفي ةاالتجاهات الحديثة في إخراج الصورة (. م2015) .سليمان، مروة
-41، ص ص (2)2، جامعة دمياط، مجلة الفنون والعلوم التطبيقيةالمصرية واألجنبية، 

62. 
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. (القحطانيسعد و ، عبد هللا اهنية: ترجمة) م(.1999. )وستون، جيرالد ،سينجليتري، ميخائيل
 الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر.. 1. طنظرية االتصال والبحوث التطبيقية

تأثير السياسة التحريرية في إخراج الصفحة األولى في الصحف (. م2009) .شراب، وائل
-1996من الفترة  دراسة تحليلية لصحف )القدس، األيام، الحياة( ..الفلسطيني ة اليومية

 بية، القاهرة.م، )رسالة ماجستير غير منشورة( معهد البحوث والدراسات العر 2007

. القاهرة: دار الكتب )د.ط(. لتصميم المجالت العلمي ةاألسس (. م2004شفيق، حسنين. )
 للنشر والتوزيع. العلمي ة

 القاهرة: رحمة برس للطباعة والنشر. .)د.ط(، فنون إخراج المجالت م(.2007شفيق، حسنين. )

القاهرة: دار فكر وفن للطباعة والنشر  )د.ط(. فنون إخراج الجريدة،(. م2009) .شفيق، حسنين
 والتوزيع. 

القاهرة:  )د.ط(.، والتجهيزات الفنية اإلخراج الصحفي اإللكتروني(. م2009شفيق، حسنين، )
 .فكر وفن للطباعة والنشر والتوزيعدار 

. القاهرة: دار فكر وفن للطباعة والنشر )د.ط( فنون إخراج الجريدة، م(.2009شفيق، حسين. )
 والتوزيع.

 لمصرية القومية والحزبيةالعوامل المؤثرة على إعادة تصميم الصحف ا(. م2015الشملول، والء )
 )رسالة دكتوراه غير منشورة(. جامعة القاهرة، دراسة تحليلية ميدانية مقارنة، ..والخاصة
 القاهرة.

القاهرة: دار . 1، طالصحف النصفية ثورة في اإلخراج الصحفيم(. 1984صالح، أشرف. )
 الوفاء للنشر واإلعالن.

 للنشر العربي ، القاهرة:)د.ط(، الصحف الطباعة وتيبوغرافية م(.1984) .صالح، أشرف
 والتوزيع.

. القاهرة: العربي للنشر 1. ج1ط، اإلعالمي ةتصميم المطبوعات م(. 1986صالح، أشرف. )
 والتوزيع.

من الجرائد السعودية  عي نةدراسة ل إخراج الصحف السعودية..م(. 1987صالح، أشرف. )
 لتوزيع.االقاهرة: دار الطباعي العربي للطبع والنشر و )د.ط(. ، (1986-1984اليومية )
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. القاهرة: دار 1، طإخراج الصحف العربية الصادرة باإلنجليزية(. م1988صالح، أشرف. )
 الطباعي العربي للطبع والنشر والتوزيع.

ي مقارنة بين الطباعة البارزة والملساء وأثر الطباعة الملساء ف دراسةم(. 1988صالح، أشرف. )
 . القاهرة: الطباعي العربي للطبع والنشر التوزيع.1، طتطوير اإلخراج الصحفي

. القاهرة: مركز جامعة القاهرة للتعليم )د.ط( اإلخراج الصحفي،م(. 2001صالح، أشرف. )
 المفتوح.

األسس النظرية والتطبيقات  اإلخراج الصحفي... م(2001صالح، أشرف، واللبان، شريف. )
 . القاهرة: دار النهضة العربية.1ط .العملي ة

. القاهرة: الدار القومية للطباعة 2، ططباعة الصحف وا خراجهام(. 1965الصاوي، أحمد )
 والنشر.

التحرير التطبيقات الفنية الحديثة في اإلخراج ودورها في تطوير ( م2005صديق، عبد المطلب )
العام السودانية والشرق القطرية، خالل  الرأي صحيفتي  الصحفي، دراسة وصفية تحليلية ل

 غير منشورة(. جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان. ة)رسالة دكتورا  م،2002-2001الفترة 

. عمان: دار أسامة )د.ط(. تصميم الصحافة المطبوعة وا خراجهام(. 2011الصقر، إياد. )
 والتوزيع.للنشر 

بين األقالم واألفكار  ..اإلخراج الصحفي والتصميمم(. 1998الصويعي، عبد العزيز. )
 . قبرص: دار اآلن للطباعة والنشر.1. طوالحواسيب

 مجلة(. واقع اإلعالن في الصحف الفلسطينية، دراسة تحليلية مقارنة، 2013عابد، زهير)

 .597-559ص، (1)21 ،اإلنسانية للبحوث اإلسالمية الجامعة

. 1، طاإلعالنات الصحفية: دراسة في االستخدامات واإلشباعاتم(. 2004العادلي، مرزوق )
 القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع.

: من المحتوى الكمي إلى تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم(. م2010عبد الحميد، محمد، )
 الكتاب.. القاهرة: عالم 1التحليل في الدراسات الكيفية، ط

فاعلية اإلخراج الصحفي في بناء لغة ابصارية م(.  2008عبد الرازق، لمى، وعباس، هدى )
 العراق: ، دراسة على الصحف الثقافية الموجهة، بحث ترقية،دالة لرأس الصفحة األولى

 جامعة بغداد.
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 25إخراج الصفحة األولى في الصحف المصرية بعد ثورة (. م2015) عبد الرؤوف، محمود
رسالة ماجستير غير ) من الصحف اليومية، عي نة، دراسة تطبيقية على 2011نايري

 .القاهرة جامعة األزهر، (،منشورة

. القاهرة: 1، طإخراج الصحف المدرسية في ضوء متغير السن(. 1993عبد الغني، فوزي )
 الهداية للطباعة والنشر والتوزيع.

. 1، طوالمجالت للجرائد الصحفي التحرير فن (.م2004الدين، محمود ) المجيد، ليلى، علم عبد
 والتوزيع. للنشر السحاب القاهرة: دار

)رسالة ماجستير  الدولية والمحلية، إخراج الصحف االقتصادية.. (.م2013عبد النبي، أسامة. )
 غير منشورة(.

المسائية، دراسة  الجريدة في األولى الصفحة تحريرم(. 1987عبد الهادي، عصام الدين )
، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة القاهرة، تطبيقية على جريدتي القاهرة والمساء

 القاهرة.

 العلمي ةاألسس  اإلخراج الصحفي الحديث..م(. 2014عرجة، تيسير، عبد هللا، نسرين. )أبو 
  . عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.1. طالعملي ةو 

(. فن إخراج العنوان الصحفي في الصفحة األولى م2013) سيماء، ورشيد، ابتهالعزيز، 
، مجلة كلية البنات .(31/1/2012ولغاية  1/1/2012لجريدة الصباح العراقية للمدة من )

 .850-838(، ص ص3)24

أهميته الوظيفية واتجاهاته  ..اإلخراج الصحفي(. م1998العسكر، فهد بن عبد العزيز. )
 العبيكان.. الرياض: مكتبة 1طالحديثة. 

ي الحديثة وأثرها على األداء المهن الصحفي ةالتقنيات م(. 1998العسكر، فهد بن عبد العزيز. )
 . الرياض: دار عالم الكتب للطباع والنشر والتوزيع.1، طللصحف المعاصرة

عالقة عنصر التصميم األساس بانقرائية الصحف الفلسطيني ة اليومية م(. 2017عفانة، هناء )
 ، )رسالة ماجستير غير منشورة( الجامعة اإلسالمية، غزة.ظر خبراء اإلعالممن وجهة ن

رية دراسة تجريبية لألرجنومية التيبوغرافية للصحيفة اليومية المصم(.  1988علم الدين، أحمد. )
)رسالة  بهدف رفع كفاءتها من حيث هي وسيلة اتصال مطبوعة، مع التطبيق على األهرام،

 غير منشورة(، جامعة حلوان، القاهرة. دكتوراة
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دراسة إرجونومية تجريبية لبعض أساليب اإلخراج في الصحيفة م(. 2006) .علم الدين، أحمد
المجلة العلمي ة علوم وفنون دراسات  .اليومية المصرية مع التطبيق على صحيفة الجمهورية

 .(1)18، القاهرة، وبحوث

. القاهرة: )د.ط(، الفوتوغرافية في مجاالت اإلعالمالصورة م(. 1981علم الدين، محمود. )
 الهيئة العامة للكتاب.

 . القاهرة: العربي للنشر والتوزيع.1. طاإلخراج الصحفيم(. 1989علم الدين، محمود. )

. القاهرة: العربي للنشر )د.ط(، دراسة فنية الصحفي ة.. الصورةمحمود. )د.ت(. علم الدين، 
 .والتوزيع

 (.2018مارس  8مخرج بصحيفة النهار، نعمان إشتيوي )اتصال شخصي:  -الدينعلي كمال 

 المعرفة. . القاهرة: دار1طالصحفي،  التصوير م(. 1980الجبار. ) علي، عبد

دراسة تحليلية وعلى القائم  الفلسطيني ة..إخراج الصحف الجامعية (. م2003) .عيسى، طلعت
)رسالة ماجستير غير منشورة( معهد "صوت الجامعة" و"الرواد"،  صحيفتي  باالتصال في 

 البحوث والدراسات العربية، القاهرة.

والوسائط اإللكتروني ة الطباعة والصحافة  النشر اإللكتروني..م(. 2005فلحي، محمد. )
 . عمان: دار الناهج للنشر والتوزيع.1ط المتعددة،

مكتبة . اإلسكندرية: 1، طاإلعالن والعالقات العامةهندسة م(. 1998قحف، عبد السالم )أبو 
  .ومطبعة اإلشعاع الفنية للطباعة والنشر

. القاهرة: الدار 1، طامستقبل طباعة الصحف العربية رقمي   م(.2007. )كمال الدين، مروة
 .اللبناني ةالمصرية 

 للنشر والتوزيع.. القاهرة: الدار العربية 1، طاإلخراج الصحفي(. م2008اللبان، شريف )

 . القاهرة: العربي للنشر والتوزيع.2، طفن اإلخراج الصحفي(. م1997اللبان، شريف. )

 .. القاهرة: العربي للنشر والتوزيع3، طاأللوان في الصحافة المصريةم(. 1999اللبان، شريف. )

 . القاهرة: الدار2، طاالتجاهات الحديثة تكنولوجيا النشر الصحفي.. م(.2007اللبان، شريف. )
 .اللبناني ةالمصرية 
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أنماط اإلخراج الصحفي في الصفحات األولى للصحف السعودية م(. 2015المالكي، سلمان )
، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة اإلمام محمد بن مسعود اإلسالمية، الورقي ة

 السعودية.

ار ومكتبة االسراء للطبع والنشر . مصر: د1، طمدخل في الصحافةم(. 2003المتولي، آمال. )
 والتوزيع.

لعناصر التيبوغرافية ودورها في اإلخراج الصحفي. ا(. م2016عمران الهاشمي )المجدوب، 
 .127-98(، ص ص9)دون مجلد، مجلة التربوي 

مدير دائرة المطبوعات في صحيفة األيام الفلسطيني ة، نعمان إشتيوي )اتصال  -محمد ذوقان
 م(.2018مارس  05شخصي: 

يره على اإلخراج القطع الجديد في الصحف المصرية واألجنبية وتأث(. م2016محمد، سمر )
 ، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة القاهرة،دراسة تحليلية مقارنة وأساليب التصميم..

 مصر.

 ، القاهرة: عالم الكتب.1ط بحوث الصحافة، .(م1992). عبد الحميد ،محمد

 . القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع.1. طاإلخراج الصحفيم(. 2008محمود، سمير. )

 . عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.1. طنظريات االتصال(. م2012المزاهرة، منال )

 . عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع1. طنظريات اإلعالم( م2014المشاقبة، بسام )

استراتيجية التطوير والتجديد في تصميم عالمات أسماء الصحف م(. 2007) .مصطفى، عبير
، القاهرة، المجلة العلمي ة علوم وفنون/ دراسات وبحوث .كأحد مكونات الهوية المرئية

 .139-125، ص(4)18

(. إخراج الصحف الجامعية وعالقتها بالقدرات اإلبداعية لدى م2010معبد، اعتماد، وآخرون )
 .60-51، ص(49)13، القاهرة، دراسات الطفولة مجلة القائم باالتصال،

مارس  20مفيد أبو شمالة، مدير تحرير صحيفة فلسطين، نعمان إشتيوي )اتصال شخصي: 
 م(.2018

. 1، طاإلخراج الصحفي، الحلول الفنية لصحافة المستقبلم(. 2010مكي، عبد المطب. )
 الكويت: مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.
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المكتبات ومراكز  لكتروني فيالنشر اإلم(. 2011منصور، عصام، يوسف، يعقوب. )
 . الكويت: دار الفالح للنشر والتوزيع.1، طمفاهيم نظرية وتطبيقات عملية المعلومات..

أبريل  1نعمان إشتيوي )اتصال شخصي:  ،منير أبو راس، سكرتير التحرير بصحيفة فلسطين
 م(.2018

 . عمان: مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزيع.2، طفن اإلخراج الصحفيالنادي، نور الدين، 

. عمان: مكتبة 1، طلكترونياإلعالن التقليدي واإلم(. 2011النادي، نور الدين، وآخرون. )
 المجتمع العربي للنشر والتوزيع.

. عمان: مكتبة 1، طفن اإلخراج الصحفيم(. 2004النادي، نور الدين، ورستم، رستم. )
 مجتمع العربي للنشر.ال

 ة.. القاهرة: الدار اللبناني1، طثقافية الصورة في وسائل االعالمم(. 2011ناصر، عبد الجبار )

الم خرج الصحفي في الصحافة األردنية ودوره في تحديد هوية (. م2004نجادات، علي )
 مجلة أبحاث اليرموك "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"، دراسة مسحية، ..الصحيفة

 .37-1، ص صب(2)20

(. االتجاهات اإلخراجية للصفحة األولى في الصحف األردنية م2005ات، علي )نجاد
، مجلة أبحاث اليرموك "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" دراسة تحليلية، ..األسبوعية

 .362-320، ص ص(2)21

-1921(. الصحافة األردنية اليومية في عهد اإلمارة وتطور إخراجها )م2006)ت، علي نجادا
دراسة تحليلية كيفية، مجلة أبحاث اليرموك "سلسلة ": جم(، "صحيفة الجزيرة نموذ1946

 .901-881(، ص ص3)23، واالجتماعية العلوم اإلنسانية

. اتجاهاته ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه وعناصره اإلخراج الصحفي..م(. 2002نجادات، علي. )
 . األردن: مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع.1ط

دراسة تطبيقية على العناصر  إخراج الصحف الحزبية في مصر..م(. 1991النجار، سعيد )
الة )رس م،1988-1982التيبوغرافية في صحف )مايو، الوفد، واألهالي( في الفترة من 

 ماجستير غير منشورة، القاهرة.

. القاهرة: الدار 2، طتكنولوجيا الصحافة في عصر التقنية الرقميةم(. 2009النجار، سعيد. )
 .اللبناني ةالمصرية 
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 .اللبناني ة. القاهرة: الدار المصرية 2، طمدخل إلى اإلخراج الصحفي(. م2009النجار، سعيد. )

. القاهرة: الدار المصرية 1، طالفيلمي والرقمي الصحفي..التصوير م(. 2008النجار، سعيد، )
 .اللبناني ة

. القاهرة: دار الفرقان للنشر 1، طمائة سؤال عن اإلخراج الصحفيم(. 1984همام، طلعت )
 والتوزيع.

. عمان: دار الفرقان للنشر 1ط مائة سؤال عن اإلخراج الصحفي. م(.1984همام، طلعت. )
 والتوزيع.
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 المالحق 5
 

 .البجدي الترتيب حسب مينالمحكّ  السادة أسماء( 1ملحق )

 .( الشكال2ملحق )

 .استمارة تحليل المضمون )الشكل(( 3ملحق )
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 البجدي الترتيب حسب مينالمحكّ  السادة أسماء (1) ملحق

 المؤسسة /الجامعة السم
 .غزة-فلسطين جامعة-مساعد أستاذ الشقاقي عبد العزيز أحمدالدكتور/ 

 .القاهرة جامعة اإلعالم كلية وكيل شريف درويش اللباناألستاذ الدكتور/ 
 .غزة-اإلسالمية الجامعة المشارك، الصحافة أستاذ عيسى عبد الحميد طلعتالدكتور/ 

 .بيروت-اللبناني ة النهار صحفية تحرير رئيس عدنان الحجاراألستاذ/ 
 .األردن-اليرموك جامعة اإلعالم كلية عميد عقله نجادات األستاذ الدكتور/ علي

 .بغداد جامعة-الجميلة الفنون  كلية أستاذ مساعد غادة حسن العامليالدكتورة/ 
 .غزة-األقصى جامعة اإلعالم كلية عميد تربان سالم ماجدالدكتور/ 
 .غزة-األقصى جامعة-الصحافة أستاذ حبيبفضل ماجد األستاذ/ 
 غزة-مدير تحرير صحيفة فلسطين أبو شمالةأحمد مفيد األستاذ/ 
 .غزة-اإلسالمية الجامعة-الصحافة أستاذ أبو راس سليم منيراألستاذ/ 
 .هللا رام-األيام بمؤسسة والفرز التصميم دائرة مدير العزي  إبراهيم وائلاألستاذ/ 
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 الشكال (2) ملحق
 

 

 اليام صحيفة في الولى الصفحة رأس مكونات يوّضح (:1) شكل

 

 النهار صحيفة في الولى الصفحة رأس مكونات يوّضح (:2) شكل

 

 اليام لفتة يوّضح (:3) شكل
 

 

 النهار لفتة يوّضح (:4) شكل
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 الداخلي الصفحات في المنشورة للموضوعات كإشارة اليمنى الذن النهار صحيفة استخدام يوّضح (:5) شكل

 

 الداخلي الصفحات في المنشورة للموضوعات كإشارة اليمنى الذن النهار صحيفة استخدام يوّضح (:6) شكل
 

 

  

 من الولى الصفحة على الثابت المقال موقع يوّضح (:7) شكل
 النهار صحيفة

 في المستخدمة العناصر يوّضح (:8) شكل
 الثابت المقال إخراج
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 اليام صحيفة المتن إخراج في المستخدمة البيضاء والمسافات والنمط والحجم الشكل يوّضح (:9) شكل

 

 النهار صحيفة متن إخراج في المستخدمة البيضاء والمسافات والنمط والحجم الشكل يوّضح (:10) شكل

 

 التتمات استخدام وكذلك توازنها، على أثر مما الولى الصفحة وأسفل وسط على الخبار سيطرة يوّضح (:11) شكل
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 التتمات واستخدام النهار، صحيفة في الولى الصفحة على الفتتاحي المقال ظهور عدم يوّضح (:12) شكل
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 للنهار الولى الصفحة على الفتتاحي أسفل العمودي المقال ظهور يوّضح (:13) شكل



 

288 

 

 

 النهار صحيفة في الولى الصفحة على الفهرس استخدام يوّضح (:14) شكل
 

 

 الموضوعات فهرس مع الصفحة ورقم والتبويب والعنوان الصورة توظيف يوّضح (:15) شكل
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 اليام صحيفة في المنتظمة القوالب استخدام يوّضح (:16) شكل
 

 

 "اليام" صحيفة منتظمة الغير القوالب استخدام يوّضح (:17) شكل
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 "النهار" صحيفة المنتظمة القوالب استخدام يوّضح (:18) شكل
 

 

 "النهار" صحيفة في المنتظمة غير القوالب استخدام يوّضح (:19) شكل
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 "اليام" لصحيفة الولى الصفحة في الموضوعات مع التبويب استخدام يوّضح (:20) شكل
 

 

 ""اليام" في المستخدمة" واإلطارات والفواصل، الجداول،" التقليدية الفصل وسائل (:21) شكل
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 "النهار" في المستخدمة" واإلطارات والفواصل، الجداول،" التقليدية الفصل وسائل (:22) شكل
 

 

 في المستخدمة" والعناوين والرضيات، البيضاء، المساحات" الحديثة الفصل وسائل يوّضح (:23) شكل
 "اليام"
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 "النهار" في المستخدمة" البيضاء المساحات" الحديثة الفصل وسائل يوّضح (:24) شكل
 

 

 "اليام" صحيفة في الممتدة العناوين استخدام يوّضح (:25) شكل
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 "النهار" صحيفة في والعمودية الممتدة العناوين استخدام يوّضح (:26) شكل
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 أعمدة ثمانية اتساع على" النهار" في الولى الصفحة في المانشيت استخدام يوّضح (:27) شكل
 

 

 اليام صحيفة في الهرمي العنوان استخدام يوّضح (:28) شكل

 

 اليام صحيفة في المآلن العنوان استخدام يوّضح (:29) شكل
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 "النهار" صحيفة في اليمين من المنطلق العنوان استخدام يوّضح (:30) شكل
 

 

 إلبرازه العنوان أسفل الرضية" اليام" صحيفة استخدام يوّضح (:31) شكل
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 اإلشاري  العنوان أسفل الجدول" اليام" صحيفة استخدام يوّضح (:32) شكل
 

 

 أرضية على المفرغ للعنوان" اليام" صحيفة استخدام يوّضح (:33) شكل
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 "النهار" صحيفة في إلبرازها العناوين مع الزخارف استخدام يوّضح (:34) شكل
 

 

 "اليام" في الولى الصفحة على الرئيس العنوان مع اللوان استخدام يوّضح (:35) شكل
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 "اليام" صحيفة في واإلطارات الرضيات مع اللوان استخدام يوّضح (:36) شكل
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 للمادة المصاحبة الخبارية للصورة اليام صحيفة استخدام يوّضح (:37) شكل
 

 

 المستقلة للصورة اليام صحيفة استخدام يوّضح (:38) شكل
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 للمادة المصاحبة الخبارية للصورة النهار صحيفة استخدام يوّضح (:39) شكل
 

 

 الشخصية للصور" النهار" صحيفة استخدام يوّضح (:40) شكل
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 كبيرة باتساعات" النهار" صحيفة استخدام يوّضح (:41) شكل
 

 

 وأسفلها الصفحة أعلى للصور" اليام" صحيفة استخدام يوّضح (:42) شكل
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 الرئيس غير موضوع مع الكبير الحجم ذات للصورة" اليام" صحيفة استخدام يوّضح (:43) شكل
 

 

 وعمودين عمود اتساعد على الشخصية للصور" اليام" صحيفة استخدام يوّضح (:44) شكل
 

 

 الموضوع نفس مع مختلفة بأحجام الصور من لعدد" النهار" صحيفة استخدام يوّضح (:45) شكل
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 أعمدة ستة اتساع على الرئيس الموضوع مع للصورة"  صحيفة استخدام يوّضح (:46) شكل

 

 الستطالة شديدة لصورة" اليام" صحيفة استخدام يوّضح (:47) شكل

 

 المفرغة للصور" النهار" صحيفة استخدام يوّضح (:48) شكل
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 الصورة أسفل للتعليق" اليام" صحيفة استخدام يوّضح (:49) شكل
 

 

 

 الصورة أسفل للتعليق" النهار" صحيفة استخدام يوّضح (:50) شكل
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 السطور من وعدد أعمدة خمسة اتساع على للتعليق" النهار" صحيفة استخدام يوّضح (:51) شكل
 

 

 "النهار" صحيفة في الكاريكاتير الرسم استخدام (:52) شكل
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 "اليام" صحيفة على لإلعالنات المستطيل خراجإ أسلوب يوّضح (:53) شكل
 

 

 "اليام" صحيفة على المستطيلين اخراج أسلوب يوّضح (:54) شكل
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 "اليام" صحيفة على الهرم نصف اخراج أسلوب يوّضح (:55) شكل

 

 "اليام" صحيفة على والمستطيل الهرم نصف اخراج أسلوب يوّضح (:56) شكل
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 أعمدة ثمانية اتساع على المستطيل اإلعالنات اخراج أسلوب يوّضح (:57) شكل

 

 الهرم نصف بأسلوب اإلعالنات وجود بسبب الفتتاحي المقال موقع نقل يوّضح (:58) شكل
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 "النهار" صحيفة على اإلعالنات إخراج في المستطيل أسلوب استخدام يوّضح (:59) شكل
 

 

 التحريرية الوحدات بين اإلعالنات النهار صحيفة استخدام يوّضح (:60) شكل
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 كبيرة بمساحة لإلعالنات اليام صحيفة استخدام يوّضح (:61) شكل
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 الحديث لالتجاه" اليام" صحيفة تبنى يوّضح (:62) شكل
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 (الحداثة بعد ما) المحدث لالتجاه" النهار" صحيفة تبنى يوّضح (63) شكل
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 استمارة تحليل المضمون )الشكل( (3) ملحق

 اليومية" اللبنانّيةو  الفلسطينّيةالصفحة الولى في الصحف استمارة تحليل شكل "
  االتصميم الساسي كيفيً فئات الخاصة بمكونات تحليل ال

    الصحيفة:      

 العناصر األساسية للتصميم األساسي
 المالحظات الكيفية

 عدد األعمدة القطع العام نوع الورق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

  



 

315 

 اليومية" اللبنانّيةو  الفلسطينّيةاستمارة تحليل شكل "الصفحة الولى في الصحف 
 االتصميم الساسي كيفيً فئات الخاصة بمكونات تحليل ال

  الصحيفة:      

 العناصر األساسية للتصميم األساسي

 مكونات رأس الصفحة  المالحظات 

 العنق األذنان الالفتة

 اتجاه اخراجه المحتوى  الموقع اتجاه اخراجها محتوى األذنان الموقع الخط الشعار األلوان المكان األبعاد
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 اليومية" اللبنانّيةو  الفلسطينّيةاستمارة تحليل شكل "الصفحة الولى في الصحف 
 افئات الخاصة بمكونات التصميم الساسي كيفيً تحليل ال

 الصحيفة:      

 العناصر األساسية للتصميم األساسي
 المالحظات الكيفية

 مواصفات المتن الثابتة إخراج المقاالت الثابتة على الصفحة األولى
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 اليومية" اللبنانّيةو  الفلسطينّيةاستمارة تحليل شكل "الصفحة الولى في الصحف 
 فئات الخاصة بالعناصر التيبوغرافية والجرافيكية ال

 رقم الستمارة:  رقم العدد:   اليوم:    التاريخ:   الصحيفة:

 م
 

  الصحفي ةاألشكال 
 القوالب  استخدام الفهارس  ونظام نشرها

 وسائل الفصل تبويب المواد اتساع جمع متن الخبر المنتظمة

األشكال 
 الصحفي ة

 نظام 
 النشر

 الوسائل الحديثة الوسائل التقليدية  اتساع جمع متن الخبر  الفهارس
   الموقع استخدامها
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 اليومية" اللبنانّيةو  الفلسطينّيةاستمارة تحليل شكل "الصفحة الولى في الصحف 
 فئات الخاصة بالعناصر التيبوغرافية والجرافيكية ال

 رقم الستمارة:         رقم العدد:   اليوم:    التاريخ:   الصحيفة:

 م
 

 العناوين
 األلوان

 الصور والرسوم
 الصور الفوتوغرافية أساليب اإلبراز الشكل/الطرز االتساع
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 رقم الستمارة:  رقم العدد:   اليوم:   التاريخ:   الصحيفة:
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 اإلعالنات الصور والرسوم
 المساحة أساليب اخراج االعالنات عددها أنواع الرسوم اليدوية التعليق على الصور الشكل حجم الصورة

غيرة
ص

طة 
وس
مت

 
بيرة
ك

طرة 
مسي

طيل 
مست

ل ال
شك
ال

 
ربع
 الم

كل
الش

ي   ر
لدائ
ل ا
شك
ال

 
وبيه

ديك
/ ال
فرغ
 الم

كل
الش

 
ى  ر
أخ

 

 الموقع استخدام

خرة
لسا
وم ا

رس
ال

 
 

صية
شخ

م ال
رسو

ال
حية 

ضي
لتو
وم ا

رس
ال

 
رية
عبي
 الت
سوم

الر
 

دها
عد

هرم 
ف ال

ص
ن

هرم 
ي ال

صف
ن

 

طيل
مست

ال
لين 

تطي
مس
ال

 

طيل
مست

 وال
هرم

ف ال
ص
ن

 

ائي
شو
الع

 

 

جود
مو

 

ير 
غ

جود
مو

ورة 
ص
ل ال

أسف
ورة 

ص
ى ال

عل
 

ى  ر
أخ

 

 

    

   

       

    

 

      

 



 

320 
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 رقم الستمارة:  رقم العدد:   اليوم:   التاريخ:   الصحيفة:

 م

 المالحظات الكيفية األساليب االخراجية
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