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 ممخص الدراسة بالمغة العربية
                         نقرائيػة الصػحؼ السمسػطينية  ا          يـ األساس ب                                        ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى عالقة عناصر التصم
                         دكر تمػؾ العناصػر فػي زيػادة             التعػرؼ عمػى                                               اليكمية مف كجية نظر خبراء اإلعالـ،  كذلؾ مف خػالؿ

                                                                    ىذه الصحؼ باستخداميا مف عدمػو، كأىػـ العناصػر التػي تزيػد مػف انقرائيتيػا،        لتزاـ ا             نقرائية كمدل   اال
                                منيجي الدراسات المسحية كالعالقات          الباحثة      خدمت                                           كتنتمي ىذه الدراسة إلى البحكث الكصسية، كاست

                                                                                    المتبادلة، كفػي إطارىمػا اعتمػدت الدراسػة عمػى أسػاليب: مسػ  جميػكر الكسػائؿ اإلعالميػة، كأسػمكب 
                                                                              الممارسة، كمس  الدراسات االرتباطية، كتـ جمع بيانات الدراسة بكاسطة أداتيف، ىمػا:         أساليب     مس 

  .       المقننة   ة          ، كالمقابم        االستقصاء       صحيسة
                                                                                     كتـ تكزيع االستبياف عمى عينة عمديػة مػف خبػراء اإلعػالـ األكػاديمييف متمثمػيف بأسػاتذة اإلعػالـ فػي 
                                                                                        الجامعػػات السمسػػطينية النظاميػػة الكبػػرل، كالمتمثمػػة فػػي: جامعػػة النجػػاح الكطنيػػة، كجامعػػة بيرزيػػت، 

      لمعمػػػػؿ                                                                          كجامعػػػػة الخميػػػػؿ، كالجامعػػػػة اإلسػػػػالمية، كجامعػػػػة األزىػػػػر، كجامعػػػػة األقصػػػػى، كالممارسػػػػيف
    حيػث   ،                                                                                 الصحسي في الصحؼ السمسطينية اليكمية األربعػة االقػدس، الحيػاة الجديػدة، األيػاـ، فمسػطيف 

       مبحكث.       505 ا           المبحكثيف        بمغ عدد 
  ومن أىم نتائج الدراسة:

الدراسة أف القطع االحجـ  الذم يزيد مف انقرائية الصحؼ السمسطينية اليكمية القطع بينت  .1
 .%39.0%، بينما القطع العادم استاندرد  بنسبة 61.0 النصسي اتابمكيد  قد بمغ

قد بمغ  36كشست الدراسة أف عدد الصسحات التي تزيد انقرائية الصحؼ السمسطينية اليكمية  .2
 %. 11.4بنسبة  32%، ثـ عدد الصسحات 22.9بنسبة  28%، يمييا عدد الصسحات 43.8

عمى زيادة انقرائية الصحؼ % يركف أف نكع الكرؽ الذم يعمؿ 47.6أكضحت الدراسة أف  .3
%، في حيف أف 43.8السمسطينية اليكمية ىك الكرؽ األبيض، بينما كرؽ الجرائد الخشف بنسبة 

 نكع الكرؽ ىك الكرؽ األممس. % فقط يرل أف8.6
 وبناء عمى ىذه النتائج خمصت الدراسة إلى عدة توصيات أىميا:

كثر انقرائية مف كجية نظر خبراء استخداـ قطع التابمكيد االنصسي  حيث كاف القطع األ .1
 لما يتميز مف سيكلة الحمؿ كالتصس  كالتحكـ بو. اإلعالـ

 زيادة عدد الصسحات كبالتالي تزيد كمية األخبار كالمكضكعات التي تيـ القارئ. .2
رائية مف كجية نظر تحسيف نكع الكرؽ، كاستخداـ الكرؽ األبيض حيث كاف النكع األكثر انق .3

ؽ التساصيؿ، لتميز ىذا النكع مف الكرؽ بخاصية القدرة إلى إظيار أد     ن تبعا   خبراء اإلعالـ
عطاء إنارة لمصسحة  .                    كا 



  ث

 ممخص الدراسة بالمغة اإلنجميزية
The study aimed to identify the relationship between main design elements and 

readability of the Palestinian daily newspapers from the standpoint of the media experts. 

This has been carried out through identifying the role of these elements in increasing the 

relationship, and investigating the commitment of these newspapers to use these 

elements including identifying the most important ones in this regard. This study 

belongs to the descriptive research, where a surveys and mutual relations methods were 

used. In this context, the study adopted the strategies of surveying the public media 

audience, the method of practice survey, and the method of correlation survey. Tw tools 

were used for data collection, which are the induction newspaper, and directed or 

limited interview. 

The questionnaire was distributed to an intentional sample of the academic media 

experts, who present media professors in the major Palestinian universities. These 

universities are: Najah National University, Birzeit University, Hebron University, 

Islamic University, Al-Azhar University, and Al-Aqsa University. The questionnaire 

also targeted press practitioners in the four Palestinian daily newspapers, which are Al-

Quds, Al-Hayah Al-Jadeedah, Al-Ayyam, and Palestine newspaper. Sample size was 

105 sampling units. 

The most important findings of the study: 

1. Results of the study showed that the format (size) that increases the readability of 

the Palestinian daily newspapers is the tabloid newspaper format constituting (61%), 

while only (39%) believe that the standard newspaper format increases the 

readability. 

2. Results of the study revealed that the Palestinian daily newspapers which consist of 

36 pages has the highest readability potential (43.8%), followed by newspapers 

which consist of 28 pages (22.9%), and newspapers which consist of 32 pages 

(11.4%). 

3. The results of the study showed that 47.6% of the sample believe that the paper type 

that increase readability of the Palestinian daily newspapers is the white paper. 

43.8% believe in the casual rough paper, while only 8.6% believe in the fine paper. 

Based on these results, the study arrived at several recommendations including: 

1. Promoting the use of the tabloid newspaper format, as it was the most readable 

format from the media experts’ point of view. This is due to its portability, review, 

and control. 

2. Increasing the number of pages, and thereby increase the amount of news and topics 

of interest to the reader. 

3. Improving the type of paper by using the white paper, as this was the most readable 

type from the standpoint of media experts. 
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  اإلىداء
 

 إلى نبع الحنان األول أمي، وقمب الفؤاد الطيب أبي،،،

                                                          ً      إلى أولدي رفيق ومحمد وزينة وجنى الذين تحمموا وصبروا  شيورا  طوال

    ً               سندا  لي بعد اهلل ،،، اكانو إلى إخواني وأخواتي الذين 

 أعمامي وعماتي وأخوالي وخالتي وأىمي وأقاربي،،،إلى 

 ودعا لي في ظير الغيب،،،  كل من أحبني بصدق إلى

لى كل من لو فضل عمي                            وا 

 

          ً                                                           إلييم جميعا   أىدي ثمرة بحثي ىذا، داعية المولى عز  وجل أن يجعل ذلك في 
 ميزان حسناتي وأن ينفع بو المسممين
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 شكر وتقدير
َنعََ قاؿ تعالى: 

َ
َشَكَرَنََعَمَتَكَاَلَِتَأ

َ
َنَأ

َ
َوَزَعَِنَأ

َ
ََ َرَبَأ  َ  ََ  َ

 َ ََ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ
 
ََ  َ

 
ََ  َ

 َ
 َ  َ
 
ََ  َ  َََ َ َمَتَََعَ   َ َ  َ  َ

  
                                                                              ن       ن الحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى إماـ المرسميف، كخاتـ النبييف، الشكر أكال  كأخيرا  
                                    ن                                                 هلل عز كجؿ عمى نعمو التي ال تحصى، سائمة  اهلل في عميائو، أف يديـ عمينا نعمو كييب لنا العمـ 

 .النافع، إنو عمى كؿ شيء قدير
        ن      كاعترافا  لذكم  من ل يشكر الناس ل يشكر اهلل"، ": و كسمـصمى اهلل عميكقاؿ رسكؿ اهلل  

                 ن                                                                       السضؿ بسضميـ كردا  لممعركؼ إلى أىمو مف غير نقصاف كال نكراف، فإنني أكال أحمد اهلل الذم أكرمني 
، عمى أبي وأميكقبؿ كؿ شيء أشكر أصحاب السضؿ بعد اهلل عز كجؿ ، كسيؿ لي إتماـ ىذه الرسالة

 حياتي، فميما كؿ الحب كاالحتراـ.في ىذه المرحمة، كفي كؿ مراحؿ  مساندتيـ المستمرة لي
ر الدكتو بما أكنو مف مشاعر الشكر كالعرفاف لمشرفي  ني في ىذا المقاـ إال أف أصرحكال يسع

خراجو بصكرتو النيائية، فأسأؿ      ن                      عكنا  لي في إنجاز ىذا العمؿ ، الذم كافحسن أبو حشيشالفاضل                                  كا 
                        كيجزيو عن ي خير الجزاء. اهلل أف يبارؾ في عممو

 لدكتور/  طمعت عبد الحميد عيسىا كالشكر مكصكؿ إلى عضكم لجنة المناقشة كؿ مف: 
عمى تسضميما بقبكؿ                ن       ن  حسظو اهلل امناقشا  خارجيا    ماجد سالم تربانالدكتور/ و                ن       ن  حسظو اهلل امناقشا  داخميا   

رشاداتيـ الصائبة.                                                        الدراسة إلثرائيا بمالحظاتيـ السديدة كا 
األستاذ الدكتور جواد شكر ألعضاء لجنة مناقشة خطة الدراسة االسيمنار  تقدـ بجزيؿ الأكما 

                                                            ن  ، عمى مالحظاتيـ السديدة التي أفادت خطة الدراسة كزادتيا إحكاما ، والدكتور طمعت عيسى، الدلو
 كالشكر لألساتذة المحكميف الذم حكمكا صحيسة االستقصاء.

لجميع أساتذتي في برنامج ماجستير الصحافة بالجامعة كأتقدـ بعظيـ الثناء كالتقدير 
دكتور والدكتور أيمن أبو نقيرة ، والوالدكتور طمعت عيسى،  ألستاذ الدكتور جواد الدلو،ااإلسالمية، 

                               عمى ما قدمكه لي مف إثراء  عممي والدكتور نافذ بركات،  والدكتور أمين وافي،، أحمد عرابي الترك
 خالؿ فترة الدراسة.

والدكتور ماجد  الدكتور زىير عابد،                                               الشكر لكؿ مف مد  يد  العكف كالمساعدة كأخص منيـككؿ 
تكجيياتيـ السديدة كمالحظاتيـ القيمة، عمى  ستاذ ماجد حبيباألب، و والدكتور غسان حر ، تربان

، كالمدقؽ المغكم جياد عكاشة، ككذلؾ شكرم لإلحصائي كمقترحاتيـ التي أسيمت في تجكيد الدراسة
خراج الرسالة حتى كصمت  األستاذ ىاني الصوصككذلؾ ، ستاذ محمد الشامياأل                                          لجيكده في تنسيؽ كا 

               ن                     فميـ مني جميعا  كؿ االحتراـ كالتقدير.إلى صكرتيا البيية، 
واألستاذ تحرير صحيسة فمسطيف  مدير شاىين ألستاذة سمراكال أنسى أف أتقدـ بالشكر إلى 

كاألستاذ فادم  ،صحيسة فمسطيف كسكرتير تحريرسالمية، المحاضر في الجامعة اإل منير أبو راس
صحيسة قسـ المحميات في رئيس  واألستاذ عمي البطة أحمد رئيس قسـ اإلخراج بصحيسة فمسطيف،

 األستاذ مصعب أبو زيدو الحياة الجديدة، نائب رئيس تحرير صحيسة  اويمواألستاذ بشار البر ، فمسطيف
كالشكر مشرؼ فني في قسـ اإلخراج بصحيسة القدس،  وليد مقبولواألستاذ محرر في صحيسة األياـ، 

                                                 في إتماـ  ىذا البحث ممف  لـ يتسع المقاـ  لذكرىـ. كلكؿ ما ساعد لزمالئي كزميالتي في العمؿمكصكؿ 
 ةالباحث                     
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 137 .................................................. العمر حسب العينة تكزيع : 4.3ا جدكؿ

 137 .................................................. الخبرة حسب العينة تكزيع : 4.4ا جدكؿ

 138 .................................................. السكف حسب العينة تكزيع : 4.5ا جدكؿ

 138 .............................................. العمؿ نكع حسب العينة تكزيع : 4.6ا جدكؿ

 139 ........................................ الرئيسية الكظيسة حسب العينة تكزيع : 4.7ا جدكؿ

 التصميـ بعناصر اليكمية السمسطينية الصحؼ التزاـ في الخبراء رأم يكض  : 4.8ا جدكؿ
 140 .................................................................................. األساس

 دكف صحيسة الختيار القارئ تدفع التي األساس التصميـ عناصر أكثر يكض  : 4.9ا جدكؿ
 141 ....................................................... اإلعالـ خبراء نظر كجية مف غيرىا

 زيادة عمى تعمؿ التي  األساس التصميـ عناصر مف المتحققة السائدة يكض  : 4.10ا جدكؿ
 143 ................................................... اإلعالـ خبراء نظر كجية مف  االنقرائية

 الصحؼ بانقرائية عالقة  ليا التي  التابمكيداالنصسي القطع خصائص يكض  :  4.11ا جدكؿ
 144 ........................................... اإلعالـ خبراء نظر كجية مف اليكمية السمسطينية

 الصحؼ بانقرائية  عالقة ليا التي  ستاندردا العادم القطع خصائص يكض  :  4.12ا جدكؿ
 146 ........................................... اإلعالـ خبراء نظر كجية مف اليكمية السمسطينية
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 مف بانقرائيتيا اليكمية السمسطينية الصحؼ في الصحيسة قطع عالقة درجة : 4.13ا جدكؿ
 148 ................................................................. اإلعالـ خبراء نظر كجية

 مف اليكمية  السمسطينية الصحؼ انقرائية مف يزيد الذم  الحجـا القطع يكض  : 4.14ا جدكؿ
 149 ................................................................. اإلعالـ خبراء نظر كجية

 التي اليكمية  السمسطينية الصحؼ في الصسحات عدد زيادة خصائص يكض  : 4.15ا جدكؿ
 150 ...................................................................... بانقرائيتيا عالقة ليا

 ليا التي اليكمية  السمسطينية الصحؼ في الصسحات عدد قمة خصائص يكض  : 4.16ا جدكؿ
 151 ............................................. اإلعالـ خبراء نظر كجية مف بانقرائيتيا عالقة

 مف  بانقرائيتيا اليكمية السمسطينية الصحؼ في الصسحات عدد درجة يكض  : 4.17ا جدكؿ
 152 ................................................................. اإلعالـ خبراء نظر كجية

 مف اليكمية  السمسطينية الصحؼ انقرائية مف تزيد التي الصسحات عدد يكض  : 4.18ا جدكؿ
 153 ................................................................. اإلعالـ خبراء نظر كجية

 عالقة ليا التي اليكمية السمسطينية الصحؼ في التبكيب خصائص يكض  : 4.19ا جدكؿ
 154 ................................................... اإلعالـ خبراء نظر كجية مف بانقرائيتيا

 الصحؼ  في االنقرائية مف يزيد الذم لمتبكيب المناسب الشكؿ يكض   4.20ا جدكؿ
 155 ........................................... اإلعالـ خبراء نظر كجية مف اليكمية السمسطينية

 156 بانقرائيتيا اليكمية السمسطينية الصحؼ في التبكيب ثبات عالقة درجة يكض  : 4.21ا جدكؿ

 156 ............................................................. اإلعالـ خبراء نظر كجية مف

 157 اليكمية السمسطينية الصحؼ انقرائية زيادة عمى يعمؿ الذم الكرؽ نكع يكض  : 4.22ا جدكؿ

 157 ............................................................. اإلعالـ خبراء نظر كجية مف

 قراءة عف  القارئ عزكؼ إلى يؤدم الخشف الجرائد كرؽ استخداـ يكض  : 4.23ا جدكؿ
 158 ............................................. اإلعالـ خبراء نظر كجية مف اليكمية الصحؼ

 كجية مف اليكمية السمسطينية الصحؼ بانقرائية الكرؽ نكع عالقة درجة يكض   4.24ا جدكؿ
 159 ....................................................................... اإلعالـ خبراء نظر
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 الصحؼ بإنقرائية  عالقة لو الذم الممكف الكرؽ استخداـ خصائص يكض  : 4.25ا جدكؿ
 160 ........................................... اإلعالـ راءخب نظر كجية مف اليكمية السمسطينية

 السمسطينية الصحؼ انقرائية  عمى الممكف الكرؽ استخداـ عالقة درجة يكض  : 4.26ا جدكؿ
 161 ...................................................... اإلعالـ خبراء نظر كجية مف اليكمية

 الصحؼ  بانقرائية عالقة ليا أف ترل التي اإلعالنات خصائص يكض  : 4.27ا جدكؿ
 163 ........................................... اإلعالـ خبراء نظر كجية مف اليكمية السمسطينية

 عمى اليكمية السمسطينية الصحؼ في اإلعالنات مساحة عالقة درجة يكض   4.28ا جدكؿ
 164 .................................................... اإلعالـ خبراء نظر كجية مف انقرائيتيا

 مف اليكمية السمسطينية الصحؼ في اإلعالنات لنشر األفضؿ المكقع ما يكض  : 4.29ا جدكؿ
 165 ................................................................. اإلعالـ خبراء نظر كجية

 اليكمية السمسطينية  الصحؼ في اإلعالنات نشر مكقع عالقة درجة يكض   4.30ا جدكؿ
 166 ............................................... اإلعالـ خبراء نظر كجية مف انقرائيتيا عمى

 كجية مف الصحيسة إلى القراء يجذب الذم اإلعالنات إخراج أسمكب يكض  : 4.31ا جدكؿ
 167 ....................................................................... اإلعالـ خبراء نظر

 نظر كجية مف اليكمية السمسطينية الصحؼ انقرائية مف يزيد الذم البناء يكض  : 4.32ا جدكؿ
 168 ............................................................................ اإلعالـ خبراء

 كلو اليكمية  السمسطينية الصحؼ في الرأسي البناء استخداـ خصائص يكض  : 4.33ا جدكؿ
 170 .............................................. اإلعالـ خبراء نظر كجية مف بانقرائييا عالقة

 كلو اليكمية  السمسطينية الصحؼ في األفقي البناء استخداـ خصائص يكض  : 4.34ا جدكؿ
 171 .............................................. اإلعالـ خبراء نظر كجية مف بانقرائييا عالقة

 كلو اليكمية السمسطينية  الصحؼ في المختمط البناء استخداـ خصائص يكض  : 4.35ا جدكؿ
 172 .............................................. اإلعالـ خبراء نظر كجية مف بانقرائييا عالقة

 نظر كجية مف بانقرائيتيا اليكمية السمسطينية الصحؼ بناء عالقة درجة يكض  : 4.36ا جدكؿ
 173 ............................................................................ اإلعالـ خبراء
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  القطع ذات اليكمية السمسطينية الصحؼ في انقرائية األكثر القطع يكض  : 4.37ا جدكؿ
 174 ...................................................... اإلعالـ خبراء نظر كجية مف العادم

 القطع ذات اليكمية السمسطينية الصحؼ في انقرائية األكثر القطع يكض  : 4.38ا جدكؿ
 175 ..................................................... اإلعالـ خبراء نظر كجية مف النصسي

 اليكمية السمسطينية الصحؼ بانقرائية عالقة ليا التي األعمدة خصائص يكض  : 4.39ا جدكؿ
 176 ............................................................. اإلعالـ خبراء نظر كجية مف

 السمسطينية الصحؼ  بانقرائية كاتساعيا األعمدة عدد عالقة درجة يكض  : 4.40ا جدكؿ
 177 ...................................................... اإلعالـ خبراء نظر كجية مف اليكمية

 الصحؼ  بانقرائية عالقة ليا التي التيبكغرافية العناصر خصائص يكض  : 4.41ا جدكؿ
 178 ........................................... اإلعالـ خبراء نظر كجية مف اليكمية السمسطينية

 اليكمية السمسطينية الصحؼ بانقرائية التيبكغرافية العناصر عالقة درجة يكض  : 4.42ا جدكؿ
 179 ............................................................. اإلعالـ خبراء نظر كجية مف

 السمسطينية الصحؼ انقرائية عمى       ن تأثيرا   التيبكغرافية العناصر أكثر يكض  : 4.43ا جدكؿ
 180 ...................................................... اإلعالـ خبراء نظر كجية مف اليكمية

 182 ............. معينة تصميـ بسمسسة اليكمية السمسطينية الصحؼ التزاـ يكض  : 4.44ا جدكؿ

 تصميـ في  مركنة كتعطي االنقرائية تسيؿ التي التصميـ فمسسة يكض  : 4.45ا جدكؿ
 183 .................................. اإلعالـ خبراء نظر كجية مف اليكمية السمسطينية الصحؼ

 اليكمية السمسطينية الصحؼ انقرائية عمى التصميـ فمسسة عالقة درجة يكض  : 4.46ا جدكؿ
 184 ............................................................. اإلعالـ خبراء نظر كجية مف

 كجية مف  اليكمية السمسطينية الصحؼ انقرائية مف تحد التي المعكقات يكض  : 4.47ا جدكؿ
 184 ....................................................................... اإلعالـ خبراء نظر

 186 .. السمسطينية اليكمية الصحؼ انقرائية لزيادة اإلعالـ خبراء مقترحات يكض  : 4.48ا جدكؿ

 األساس التصميـ عناصر عالقة درجة في إحصائية داللة ذات السركؽ يكض  : 4.49ا جدكؿ
 188 .............اإلعالـ خبراء عند النكع لمتغير تعزل بانقرائيتيا اليكمية السمسطينية الصحؼ في
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 األساس التصميـ عناصر عالقة درجة في إحصائية داللة ذات السركؽ يكض  : 4.50ا جدكؿ
 189 ... االعالـ خبراء عند العممي المؤىؿ لمتغير تعزل بانقرائيتيا اليكمية السمسطينية الصحؼ في

 األساس التصميـ عناصر عالقة درجة في إحصائية داللة ذات السركؽ يكض  : 4.51ا جدكؿ
 192 ............ اإلعالـ خبراء عند العمر لمتغير عزلت بانقرائيتيا اليكمية السمسطينية الصحؼ في

 األساس التصميـ عناصر عالقة درجة في إحصائية داللة ذات السركؽ يكض  : 4.52ا جدكؿ
 195 .... االعالـ خبراء عند الخبرة سنكات لمتغير تعزل بانقرائيتيا اليكمية السمسطينية الصحؼ في

  التصميـ عناصر عالقة درجة في إحصائية داللة ذات السركؽ يكض  : 4.53ا جدكؿ
 198 ... االعالـ خبراء عند السكف لمتغير تعزل بانقرائيتيا اليكمية السمسطينية الصحؼ في األساس

 األساس التصميـ عناصر عالقة درجة في إحصائية داللة ذات السركؽ يكض  : 4.54ا جدكؿ
 200 ..... اإلعالـ خبراء عند العمؿ طبيعة لمتغير تعزل بانقرائيتيا اليكمية السمسطينية الصحؼ في
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 قائمة المالحق 
 217 ............................................................ استقصاء صحيسة :  1ا ممحؽ
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 المقدمة
تعتمد الصحيسة عمى مزيج مف قسميف أساسييف ىما: قسـ التحرير الذم يتكلى فف 
التحرير الصحسي، أك الكتابة بمغة تناسب الصحافة ككسيمة كتتسؽ مع سمات جميكرىا، كقسـ 

التنسيؽ كالجذب اإلخراج الصحسي الذم يتكلى فف اإلخراج الصحسي الذم يقكـ بعممية اإلبراز ك 
 لممادة الصحسية كلممادة اإلعالنية كتككيف شخصية لمصحيسة.

اإلخراج الصحسي ىك العممية التي يتـ مف خالليا عرض المضمكف الصحسي يعد ك 
الذم تحممو المادة التحريرية كاإلعالنية بعد كتابتيا كتحريرىا كتقديميا في شكؿ مناسب، يركؽ 

كالعادات االتصالية التي تكشؼ عنيا بحكث القارئية، في ظؿ  االىتمامات كالميكؿ ملمقارئ، ذ
 . 1امنافسة الكسائؿ االتصالية األخرل 

كتتضمف تمؾ العممية جانبيف أساسييف متالزميف كمتعاقبيف: الجانب األكؿ ىك عممية 
التصميـ األساسي أك المظير العاـ لمجريدة ككؿ كلمصسحات كمككنات جزئية بحيث تعطي 

لمجريدة عف باقي الجرائد المنافسة، كالجانب الثاني ىك تكضيب ىذه الصسحات،  ىكية مميزة
كيتضمف التكضيب تحديد مكقع المكضكعات كحجميا كالصكر المصاحبة ليا، ككسائؿ اإلبراز 

 .  2االمختمسة، ككيسية تكظيؼ العناصر التيبكغرافية المختمسة أك لغة الشكؿ في الجريدة

صحيسة كبيف التأثير يجاد نكع مف الربط بيف تصميـ الكيسعى مصممك الصحؼ إلى إ
                                                                        ، كيتنافس المصممكف مف أجؿ كسب أك زيادة عدد القر اء مف خالؿ اإلخراج الجيد، عمى القراءة

الذم يسيؿ كييسر االنقرائية كالسيـ كاالستيعاب كالسائدة كسد الحاجة كتحقيؽ اإلشباعات 
 المتحققة مف القراءة.

سمسطينية باستمرار عمى تحسيف جكدة اإلخراج الصحسي لمصحؼ عمؿ الصحافة الإذ ت
لمعمؿ  ي              ن                                                       المطبكعة كرقيا  مف خالؿ تطكيع التكنكلكجيا الحديثة في تطكير األداء اإلخراج

جذب انتباه القراء  عمؿ عمىالصحسي، كفي تكظيؼ العناصر األساسية لمصحؼ التي بدكرىا ت
 نقرائيتيا. نحك قراءة الصحؼ كبالتالي تعمؿ عمى زيادة ا

 

                                                           

  .572عمـ الديف، مدخؿ إلى السف الصحسي  اص   1ا
 .572  المرجع السابؽ، ص 2ا
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كيعد التصميـ األساس المرتكز األساس ألم صحيسة، نسبة لتأثر إخراجيا بمككنات ىذا 
             ن                                                                  التصميـ، بدءا  مف حجـ الصحيسة، كمساحتيا، كنكع الكرؽ المستخدـ، كالعناصر الطباعية 
المستخدمة مف حيث األشكاؿ المستخدمة فييا، كطبيعة استخداـ الصحيسة ليا، إضافة إلى شكؿ 

 . 3ا                        ن                                                احة الالفتة كالعنؽ، مركرا  برؤكس الصسحات كالعناكيف الثابتة، لمزكايا كغيرىاكمس

تأتي أىمية التصميـ األساس المتميز باعتباره المرآة التي تجذب المشتريف أك جميكر ك 
                                                   ن    بؿ تعمؿ إلى كسبيـ كقراء دائميف ليذه الصحؼ، كذلؾ فضال  عف  ؛القراء إلى قراءة الصحؼ
 . 4اة الصحيسة كجاذبيتياالمحافظة عمى شخصي

كال تقتصر أىمية التصميـ األساس عمى جذب بصر القارئ أك أف تثير رغبتو في 
القراءة  فقط،  بؿ تجعؿ القراءة ممتعة مف خالؿ تيسيره انقرائيتيا؛ حيث يظؿ بصر القارئ عمى 
الصسحة أطكؿ مدة ممكنة، فينتقؿ مف مكضكع إلى آخر، بؿ مف صسحة إلى أخرل في يسر 

 . (5)كسالسة، دكف أف يتعثر أك يمؿ

رأم الخبراء في التزاـ الصحؼ السمسطينية  إلى ىنا جاءت ىذه الدراسة لمتعرؼ كمف
انقرائية الصحؼ السمسطينية ب القة عناصر التصميـ األساسبعناصر التصميـ األساس كع

كسائؿ كاألساليب اليكمية مف كجية نظر خبراء اإلعالـ، كذلؾ لما لدييـ مف مقدرة عمى تحديد ال
التي يمكف مف خالليا تحقيؽ ذلؾ، كخاصة مف ناحية أساليب اإلخراج كالتصميـ األساسي ليذه 
الصحؼ، كالخركج ببعض التكصيات التي تسيد الصحؼ السمسطينية اليكمية لزيادة انقرائيتيا في 

 لكتركنية المجانية.االتصالية األخرل كخاصة النسخ اإلظؿ منافسة الكسائؿ 

 

                                                           

  .61كظيسية كاتجاىاتو الحديثة اص   العسكر، اإلخراج الصحسي: أىميتو ال3ا
  .03  ىماـ، مئة سؤاؿ عف اإلخراج الصحسي اص4ا
  .52   صال  كالمباف، اإلخراج الصحسي: األسس النظرية كالتطبيقات العممية اص 5ا
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 تقديم:
تستعرض الباحثة في ىذا السصؿ اإلجراءات المنيجية لمدراسة، كتتضمف أىـ الدراسات 
السابقة، كاالستدالؿ عمى مشكمة الدراسة، كمشكمة الدراسة، كأىمية الدراسة، كأىداؼ الدراسة، 

 كتساؤالت الدراسة.

نكع الدراسة كمنيجيا كأدكاتيا، كمجتمع  لمدراسة: جيةؿ اإلجراءات المنيكتتناك كما 
جراءات الصدؽ كالثبات، كالمساىيـ األساسية لمدراسة، كصعكبات الدراسة،                                                                                        الدراسة كعينتيا، كا 

 كتقسيـ الدراسة.

 أىم الدراسات السابقة:  ً   أول : 
غير  الدراسات كاألدبيات السابقة المرتبطة بشكؿ مباشر أكأىـ بعد اطالع الباحثة عمى 

ثالثة قسمت الباحثة الدراسات التي حصمت عمييا إلى  ،مباشر بمجاؿ الدراسة كمكضكعيا
 : محاكر ىي

 . كعناصر التصميـ األساسالمحكر األكؿ: دراسات خاصة باإلخراج  -

 المحكر الثاني : دراسات خاصة باالنقرائية. -

 المحكر الثالث: دراسات عالقة اإلخراج باالنقرائية. -

 :وعناصر التصميم األساسدراسات خاصة باإلخراج  المحور األول:
 :(1) (م2016)محمد دراسة  -1

الكشؼ عف تأثير القطكع الحديثة في الصحؼ المصرية ىدفت ىذه الدراسة إلى 
كاألجنبية عمى إخراج كأسمكب تصميـ ىذه الصحؼ، كالتي تتمثؿ في ثالثة قطكع جديدة ىي: 

كتنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات ة، كقطع الميككر، القطع البرليني، كالقطع شديد االستطال
كالمقابمة غير  ، كاستخدمت منيج المس ، كاعتمدت الدراسة عمى أداة تحميؿ المضمكفالكصسية
كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة ممثمة في ست صحؼ ىي: جريدة كشكشة السنية ، المقننة

لجاردياف البريطانية، جريدة المكمند المصرية، جريدة يك إس أيو تكادم األمريكية، جريدة ا

                                                           

محمد، القطع الجديد في الصحؼ المصرية كاألجنبية كتأثيره عمى اإلخراج كأساليب التصميـ: دراسة   (1)
 قارنة.تحميمية م
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 2012دة عاـ بداية مف السرنسية، جريدة الريببميكا اإليطالية، جريدة الجاردياف األسبكعية  لم
 كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة نتائج كاف أىميا:، حتى نيايتو

قمة عدد األعمدة بالصسحة في صحؼ القطع البرليني كالقطع شديد االستطالة كقطع  - أ
 رك عف عدد األعمدة في صحؼ القطع العادم.الميك

، ى الربط بيف الصسحات المتقابمةاتجاه صحؼ الدراسة التي صدرت في قطكع صغيرة إل - ج
 كتقميؿ مساحة نصكص المكضكعات.

تقع ك عدـ تأثر حجـ حركؼ المتف بصدكر صحؼ الدراسة في أحد القطكع الحديثة ،  - ح
 اءة.في نطاؽ الحركؼ المقبكلة العتبارات يسر القر 

 :(1) (م2012)عباس دراسة  -2

 ألغمسة الجذب تحقيؽ في كدكرىا البصرية المثيرات عمى ىدفت الدراسة إلى التعرؼ
 األسس بيف العالقة فاعمية االتصالية، كالتعرؼ عمى في العممية الكساءة كزيادة المجالت
 لجذب لتصاميـا في تحقيؽ كدكرىا البصرية المثيرات كتسعيؿ لتشكيؿ التصميمية كالمعايير

األغمسة، كتنتمي الدراسة إلى الدراسات الكصسية مستخدمة منيج المس  مف خالؿ أسمكب تحميؿ 
 مجمكعيا ا بمغ التي السنية العربية لممجالت المضمكف عمى عينة قصدية مف األغمسة الرئيسية

الخميجية،  اإلعالـ لمؤسسة كالتابعة 2012 لعاـ الصادرة اليقظة لمجمة )ارئيسي أكؿ غالؼ12)
 كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا:

فصميا  ال يمكف المجالت ألغمسة البصرية المثيرات حدأ تعد )كالعنؽ الجريدة اسـ(الالفتة أف -أ
 .التيبكغرافية العناصر مجمكع عف

 كلتتحكؿ مف الصقيؿ كالكرؽ األلكاف باستخداـ جاذبية أكثر                  التيبكغرافية تع د العناصر -ب
 .ناطقة بصرية إلى مثيرات صماء عناصر

الجذب،  في قكتيا مف يزيد        ن تصميميا        ن تسردا   كاحدة بكممة المختزلة العناكيف استخداـ عف نتج -ج
 المجالت. أغمسة عمى العناكيف ألنكاع كالكظيسي الشكمي التنكع كثرة كاستخداـ

 

 
                                                           

خراج أغمسة المجالت العربية1ا المجالت                                                                                      عباس، تكظيؼ المثيرات البصرية لتحقيؽ الجذب في تصاميـ كا 
  .255-265اص ص                             ن العربية: مجمة اليقظة أنمكذجا  
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  : (1 )  (  م    2011      موسى )      دراسة   - 3
                                        سػػاليب التػػي تصػػمـ بيػػا رؤكس الصػػحؼ كالعالقػػات                               ىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى األ

                                                                                           الرابطة بينيا بما يحقؽ النكاحي الجمالية كالكظيسية، كتنتمي ىػذه الدراسػة إلػى الدراسػات الكصػسية 
                         مػػف الصػػحؼ العربيػػة اليكميػػة                            ؿ أسػػمكب تحميػػؿ مضػػمكف لعينػػة                        مسػػتخدمة مػػنيج المسػػ  مػػف خػػال

                                   شػػرؽ العربػػي كالخمػػيج كالمغػػرب العربػػي،                                                 الكرقيػػة حسػػب جغرافيػػة المنطقػػة كقػػد شػػممت العػػراؽ كالم
                                           كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة نتائج كاف أىميا:

                                                                      ضػػعؼ فػػي التكظيػػؼ كالػػتحكـ بالعمميػػات التصػػميمية خاصػػة فػػي اآلذاف كالعنػػؽ كضػػعؼ    - أ
                                   العالقة التصميمية بيف االسـ كالشعار.

   أك                                                                لػػػػػـ تكظػػػػػؼ تصػػػػػميمية فػػػػػي العنػػػػػؽ أك األذف مػػػػػف حيػػػػػث تنػػػػػكع أشػػػػػكاليا التصػػػػػميمية   - ب
                                                 ن                        المعالجات السنية كظيرت بأشكاؿ تقميدية حتى أحيانان كانت تسقد شكميا الكاض .

                                                                              لػػـ تحقػػؽ التصػػاميـ فػػي رأس الصػػحؼ نقػػاط جػػذب النتبػػاه القػػارئ بسػػبب ضػػعؼ تكظيػػؼ - ج
                                                               ن           تصاميـ مبدعة في الفتات الصحؼ، كاسـ الصحيسة كشعارىا كلـ تحقػؽ قيمػان جماليػة أك 

      فنية.
                                                       اللة إحصائية بيف متكسطات درجػات الشػباب الجػامعي عمػى مقيػاس                    عدـ كجكد فركؽ ذات د- ب

                                                                           ن      انقرائيتيـ لطرز العناكيف كأللكاف العناكيف في الصحؼ العربية محؿ الدراسة كفقان لمنكع

                                                                      كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػطات درجػات الشػباب الجػامعي عمػى مقيػاس   - ج
             ن       الدراسة كفقان لمنكع.                                             انقرائيتيـ لشكؿ الصكرة في الصحؼ العربية محؿ

  : (2 ) ( م    2010 )      مؤيد      دراسة   - 4

                                                                          ىػػدفت الدراسػػة إلػػى معرفػػة تػػأثير األسػػاليب اإلخراجيػػة لمصػػحؼ االلكتركنيػػة عمػػى  إدراؾ 
       كتنتمػي   ،                                يـ نحػك المكاقػع التػي يتعرضػكف ليػا                                              الطالب لممحتكل المقدـ كتدعيـ تذكرىـ لو كاتجاىات
  ،  ن ان       تجريبيػ   ن ان                                اـ الباحػث بتصػميـ أربعػة عشػر مكقعػ                                            ىذه الدراسة إلى الدراسات شبو التجريبيػة حيػث قػ

                     مكاقع تتناكؿ متغيرات    ة      كثماني   ،                                           مكاقع تتناكؿ متغيرات الدراسة الخاصة باإلدراؾ   ة               تنقسـ إلى ثماني
                                                                                    الدراسػة الخاصػة بالتػذكر، كاسػتخدـ فييػا مختمػػؼ األسػاليب اإلخراجيػة، كتتمثػؿ عينػة الدراسػة فػػي 

                                                           ثػة بشػعبة اإلعػالـ التربػكم كتكنكلكجيػا التعمػيـ كالمغػة اإلنجميزيػة                                 طالب السرقة األكلى كالثانية كالثال
                                                           

  .523-505  مكسى، ابتكار أساليب تصميمية لرأس الصسحة كعالقتيا الرابطة لمصحؼ العربية اص ص 1ا
يب اإلخراجية لمصحؼ االلكتركنية عمى العمميات اإلدراكية لدل عينة مف طالب الجامعة   مؤيد، تأثير األسال2ا

 .ؿ المعمكمات: دراسة شبو تجريبية في إطار نظرية تمثي
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      ن                                        طالبان كطالبة مقسمكف إلى ثماني مجمكعات بكاقػع    480                جامعة الزقازيؽ ا–                      بكمية التربية النكعية 
      ن                                                                   طالبان كطالبة في كؿ مجمكعة، كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة نتائج كاف مف أىميا:      30 ا

         لكتركنيػة                               شكؿ اإلخراجي لممكاقع الصػحسية اإل                  إدراؾ المبحكثيف لم                          كجكد ارتباط طردم قكم بيف  - أ
                                كبيف اتجاىاتيـ نحك تمؾ المكاقع.

                                                            ن  نترنت مكتمؿ العناصر اصكرة +نص+فيديك  مف أكثر التصميمات تذكران                 أف الخبر عمى اإل  - ب
                                                                      لػػػػدل المتصػػػػسحيف كمػػػػف أكثػػػػر التصػػػػميمات التػػػػي سػػػػاعدت عمػػػػى تمثيػػػػؿ معمكمػػػػات الرسػػػػالة 

   ى                                         بػػأف تػػكافر عناصػػر الكسػػائط المتعػػددة يسػػاعد عمػػ   ؛                  ىنػػا يثبػػت صػػحة السػػرض            اإلخباريػػة، ك 
                                                             تمثيؿ الرسالة اإلخبارية بشكؿ كبير كمف ثـ تذكر المحتكل اإلعالمي.

                                                                         عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطي درجػػات المجمكعػػات التجريبيػػة التػػي   - ج
                لألسػػػػمكب األفقػػػػي فػػػػي                                                      تعرضػػػػت لألسػػػػمكب الراسػػػػي كالمجمكعػػػػات التجريبيػػػػة التػػػػي تعرضػػػػت

          لكتركنية.                              دراكيـ لشكؿ المكاقع الصحسية اإل إ
  : (1 ) ( م    2008 )            عبد الرازق      دراسة   - 5

                                                                           ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف فعالية اإلخراج الصحسي لتحقيؽ بنػاء شػكمي متكافػؽ 
      ن                                            داليان مع المضاميف السكرية المكجية لمصحؼ الثقافية.

                                    سية مسػػػتخدمة مػػػنيج المسػػػ  مػػػف خػػػالؿ أسػػػمكب                                     كتنتمػػػي ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى الدراسػػػات الكصػػػ
    قطػػر   ال                                                                       تحميػػؿ المضػػمكف لعينػػة عشػػكائية قصػػدية مػػف الصػػحؼ الثقافيػػة المكجيػػة ضػػمف جامعػػات 

                                          ـ، كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة نتائج أىميا:    2008-    2007                           العراقي في السترة الزمانية 

                  فػي المزخػرؼ أفقػدىا                                                              إف تعدد أنماط الحركؼ المكظسة في الالفتة إلػى جانػب التشػكيؿ الحر   - أ
                                                       كتعارض تكجيو دالليتيا أفقدىا دعـ اليكية المرجعية لالفتة.   ،                 كضكحيا كمقركئيتيا

        إشػػيارم                                                                   لػػـ يحػػدد اسػػـ الصػػحيسة االالفتػػة كشػػعارىا  اتجاىيتػػو كمرجعيتػػو بكصػػسو عنػػكاف   - ب
                                قد يضسي عمييا نكع مف العمكمية .   ،                                    كتعريسيا لمجية الصادر عنيا تمؾ الصحؼ

                                                                   التجػػدد لمعناصػػر التيبكغرافيػػة التػػي يسػػعى المخػػرج الصػػحسي إلػػى تأكيػػد بنػػاء              إف التمييػػز ك - ج
                                                                           خصائصيا الشكمية كالرمزية إلضساء كحدة داللية تمتاز بقكة الجذب الستقطاب القراء.

 
                                                           

 الصحؼ األكلىا الصسحة لرأس ابصارية دالة لغة بناء في الصحسي اإلخراج عباس، فاعميةالرزاؽ، ك    عبد1ا

  .567-652المكجية  اص ص  الثقافية
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  : (1 ) ( م    2006 )      أحمد      دراسة   - 6

   ،                                                                       ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى أداء العناصػػػر البنائيػػػة فػػػي الصػػػحؼ المدرسػػػية
                                                               تمػػػؾ العناصػػػر متكاممػػػة عػػػف محتػػػكل الصػػػحؼ كالتعػػػرؼ عمػػػى مػػػدل تعبيػػػر إخػػػراج            كمػػػدل تعبيػػػر 

                                        كتنتمػػػػي ىػػػػذه الدراسػػػػة إلػػػػى الدراسػػػػات الكصػػػػسية   ،                                حؼ المدرسػػػػية عػػػػف احتياجػػػػات الطسكلػػػػة   الصػػػػ
                                                                          مسػػتخدمة مػػنيج المسػػ  مػػف خػػالؿ أسػػمكب تحميػػؿ المضػػمكف لمصػػحؼ المدرسػػية مسػػتخدمة أداة 

                                            مدراسػػة الميدانيػػة عمػػى عينػػة عشػػكائية طبقيػػة مػػف                                            تحميػػؿ المضػػمكف، كاسػػتخدمت اسػػتمارة المقابمػػة ل
                                              مسردة، كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة نتائج أىميا:       100 ا   قع  ا           التالميذ بك 

                                                                           تؤثر طريقة إخراج الصحؼ المدرسية في عمميات تسضؿ التالميذ لممكاد المقدمة بيا.  - أ

       السركؽ                                                               تػػػػرتبط عمميػػػػات تسضػػػػيؿ األطسػػػػاؿ لمعناصػػػػر البنائيػػػػة فػػػػي الصػػػػحؼ المدرسػػػػية بػػػػ  - ب
                                                                       الجنسػػية حيػػث اتسقػػت آراء التالميػػذ عمػػى تسضػػيؿ الصػػحؼ المدرسػػية مػػف حيػػث اسػػتخداـ 

                                        عنصرم الصكر كالرسـك كيمييما عنصر المتف.

                                                                            ترتبط دكافع استخداـ الصحؼ المدرسية بطريقة إخراجيا، ككذلؾ كجكد عالقة ذات داللة   - ج
   ة.                                                        معنكية بيف الرسـك كالصكر كدكافع المنسعة الذاتية كالطقكسي

  : (2 ) ( م    2005 )      صديق      دراسة   - 7

     كمدل         كالطباعة       اإلخراج                الحديثة في فنكف         التطكرات    حجـ                          ىدفت الدراسة إلى البحث في
     التػي         كالعكامؿ                  كالصحافة القطرية،                     في الصحافة السكدانية         العالمية         الطباعية       الثكرة   مف         االستسادة
       مقارنة          السكدانية      الصحؼ    راج  إخ                  السنية الحديثة في          التطبيقات   مف       القصكل         االستسادة    دكف     تحكؿ
                       كتنتمي ىذه الدراسػة إلػى   ،    عاـ     بكجو          كالعالمية                  اإلقميمية كالعربية      الصحؼ   في     حدثت     التي        بالطسرة

                                                                 مسػػتخدمة مػػنيج المسػػ  كالمػػنيج المقػػارف مػػف خػػالؿ أداة المقابمػػة كالمالحظػػة    ،              البحػػكث الكصػػسية
      العػاـ       الػرأم         مػف صػحيسة     تظمػة    المن          العشػكائية       العينػة    عمػى                كاعتمػدت الدراسػة   ،              كتحميػؿ المضػمكف

 -2001         خػالؿ عػامي     عػددا 72         المبحكثػة       األعػداد     جممػة      لتصػب                      كصػحيسة الشػرؽ القطريػة
                                                                       مف كؿ صحيسة مف صحؼ الدراسة، كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة نتائج كاف أىميا:2002

                                                           

  أحمد، استخدامات العناصر البنائية في الصحؼ المدرسية كمدل اإلشباعات التي تحققيا: دراسة ميدانية 1ا
  .55-55اص ص 

 تحميمية كصسية الصحسي: دراسة التحرير تطكير في اإلخراج كدكرىا في الحديثة السنية صديؽ، التطبيقات  2ا

 . 5335-5336السترة  خالؿالقطرية  كالشرؽ السكدانية العاـ لصحيستي الرأم
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       المادة    حجـ    عمى    ذلؾ            صسحة كينعكس 16    إلى     صسحة 12   في     تصدر      العاـ            صحيسة الرأم   أف  - أ
  .      األخبار       كمصادر      ريرية    التح

   فػي          كمػا تتركػز      العػاـ      الػرأم      صػحيسة   فػي        كاألخيػرة      األكلػى       الصػسحة    عمػى        اإلعالنػات      تتركػز  - ب
  .      لمشرؽ        بالنسبة        الممكنة         كالصسحات        كاألخيرة      األكلى

            التػي تمثميػا       األكلػى         المجمكعػة    عمػى     غمبػت    حيػث        التحريػر    عمػى             األثػر اإلخراجػي      مالحظػة  - ج
    عػدد     تزيػد   كال      عناصػر  ة     أربعػ    إلػى       عنصػريف        العناصػر      قميمػة        القصػيرة             العػاـ األخبػار      الػرأم

            الثانيػة تصػؿ         المجمكعػة   فػي      الخبػر      عناصػر   أف    حػيف   فػي     كممة        خمسمائة   عف            كممات الخبر
  .   ممة ك 700      الخبر     ممات ك    عدد     تبمغ      بينما         إلى سبعة

  : (1 ) ( م    2005 )        نجادات      دراسة   - 8

             تتعبيػػػػا الصػػػػحؼ                                                        ىػػػػدفت ىػػػػذه الدراسػػػػة إلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى االتجاىػػػػات اإلخراجيػػػػة التػػػػي 
                                                                                    األسبكعية، كفيما اذا كانت ىذه الصحؼ تسػتخدـ االتجػاه العمكدماالتقميػدم ، أك االتجػاه األفقػي 

           كتنتمػػػي ىػػػذه   ،                              كضػػػيب صػػػسحاتيا السػػػيما األكلػػػى منيػػػا                                  االحػػػديث ، أك المخػػػتمط االمحػػػدث  فػػػي ت
     لعػدد                                               مستخدمة منيج المس  مف خالؿ أسمكب تحميؿ المضػمكف    ،                            الدراسة إلى الدراسات الكصسية

                                                                                       مف العناصر التيبكغرافية كالجرافيكية التي تبنى منيا الصسحات كالتي شممت: االتجاه اإلخراجي، 
                                                                           أدكات السصػػػػػػؿ، العنػػػػػػاكيف، الكشػػػػػػاؼ، األلػػػػػػكاف، الصػػػػػػكر الصػػػػػػحسي، اتسػػػػػػاع الجمػػػػػػع االعمػػػػػػكد ، 
               ن                                                                  اإلعالنات، كأخيران الرسكمات بنكعييػا، كذلػؾ بيػدؼ تحديػد االتجػاه اإلخراجػي المسػتخدـ فػي ىػذه 
                                                                         الصػػػحؼ كذلػػػػؾ عمػػػى كافػػػػة الصػػػحؼ األردنيػػػػة التػػػي تصػػػػدر بػػػالقطع العػػػػادم كتشػػػمؿ: السػػػػبيؿ، 

             عػدد، حيػث   12         ، بكاقػع ا    2003                                                      كالحدث، كاليالؿ، كالمجد، كاألردف، كالكحدة، كذلؾ خالؿ عاـ 
                                                                                 تـ  اختيار عدد كاحد عف كؿ شير مف السنة بطريقػة عشػكائية. كتكصػمت الدراسػة إلػى مجمكعػة 

                 نتائج كاف أىميا:

                          ن        ن      ن                                         ال تعتمػػد صػػحؼ الدراسػػة اتجاىػػان إخراجيػػان محػػددان فػػي تعامميػػا مػػع كافػػة العناصػػر التيبكغرافيػػة   - أ
                                                      ن                      كالجرافيكية عمػى الصػسحة، بينمػا تماثمػت صػحؼ الدراسػة جميعػان فػي مسػاحة الصػسحة فقػط، 
                                                                      كلػػػػـ تتماثػػػػؿ فػػػػي مكقػػػػع الالفتػػػػة، كفػػػػي كجػػػػكد األذنػػػػيف فػػػػي رأس الصػػػػسحة، كفػػػػي المسػػػػاحة 

        رشادية.                   المخصصة لمعناكيف اإل

                                                           

 نجادات، االتجاىات اإلخراجية لمصسحة األكلى في الصحؼ األردنية األسبكعية: دراسة تحميمية .  (1)
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                                                                              تميؿ صحؼ السبيؿ كالحدث كاألردف إلى االتجاه العمكدم، بينما تميؿ بقية صػحؼ الدراسػة - ب
                                                                             كالتػػي تشػػمؿ اليػػالؿ، كالػػبالد، كالكحػػدة إلػػى االتجػػاه األفقػػي، كلػػـ تكػػف المسػػاحات اإلعالنيػػة 

                                             عمى الصسحة األكلى في صحؼ الدراسة ممستة لمنظر.

        كال تميػؿ    ،                                  تساع مكحد اثابت  لألعمدة عمى الصػسحة                                  تميؿ صحؼ الدراسة إلى عدـ التقيد با  - ج
                     ن                                       الصحؼ المدركسة مطمقان إلى تبكيب مكضكعاتيا عمى الصسحة األكلى .

  : (1 ) ( م    2003                                               دراسة بعنوان: "اتجاىات تصميم الصفحة الرئيسية" )- 9

     مصػػػحؼ                                اتجاىػػػات تصػػػميـ الصػػػسحة الرئيسػػػية ل                                 ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى
                                             مػػػػف خػػػػالؿ مػػػػدل اسػػػػتخداميا لأللػػػػكاف، كالصػػػػكر الصػػػػحسية،           إللكتركنيػػػػة          مطبكعػػػػة كا           بنسػػػػختييا ال

                                                                                 كالرسػػكـ، كبػػػرامج التصػػػميـ، ككػػػذلؾ التعػػػرؼ عمػػػى مكاقػػؼ كاتجػػػاه المحػػػرريف مػػػف التصػػػميـ العػػػاـ 
                                             كاعتمػػػدت الدراسػػػة عمػػػى المػػنيج المسػػػحي، كفػػػي إطػػػاره    ،                             لمصػػحؼ كمػػػدل أىميتػػػو لقػػػراء الصػػحؼ

     ن       ن            محػػرران كناشػران، كتػػـ إرسػػاؿ        300 ا            عينػة قكاميػػا               حيػػث تػـ اختيػػار    ،                        أسػمكب مسػػ  القػائـ باالتصػػاؿ
                                       ـ، كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى مجمكعػػة نتػػائج كػػاف     2003                                    االسػػتبيانات إلػػييـ عبػػر البريػػد خػػالؿ عػػاـ 

       أىميا:
                 كلػػػيس لػػػدييـ معرفػػػة    ،                                                أف مصػػػممي الصػػػحؼ ىػػػـ أشػػػخاص لػػػدييـ معرفػػػة بالحاسػػػب اآللػػػي  - أ

                  الصحؼ اإللكتركنية.                                                       بعمـك الصحافة، كما يتعمؽ بالتقنيات المستخدمة في تصميـ
                                                                        أف حجػػـ الخطػػكط كالمػػتف فػػي النسػػخة الكرقيػػة يختمػػؼ عػػف تمػػؾ المسػػتخدمة فػػي النسػػخة   - ب

                                                                     اإللكتركنية، كذلؾ لكي تالئـ الخصائص النسسية لمقارئ كتسيؿ عممية التصس .
                         كما أنيا تعتمد عمى نكعية    ،                                                   أف الصحؼ اإللكتركنية تعتمد عمى الصكر أكثر مف الكرقية  - ج

                                          مؼ عف الخطكط المستخدمة في النسخة الكرقية.        خطكط تخت

 المحور الثاني: دراسات خاصة بالنقرائية:
 :(2) (م2015) عياش دراسة-10

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى انقرائية األخبار في المكاقع اإللكتركنية لمصحؼ 
                  لق رائيا.  كتنتمي  السمسطينية اليكمية، كمدل نجاح ىذه المكاقع في تحقيؽ أكبر قدر مف االنقرائية

مف  ،الدراسة إلى البحكث الكصسية، كاستخدمت منيجي الدراسات المسحية كالعالقات المتبادلة،
خالؿ إجراء دراسة تحميمية عمى عينة دكرية بنائية منتظمة مف األخبار المنشكرة في مكاقع 

                                                           

(1) Utt,s.,& Pasternack,S., "Front Page Design: Some Trends Couninue", P.P. 48-61.  
 نية: دراسة تحميمية كميدانية" .الصحؼ السمسطينية اإللكترك    عياش، "انقرائية األخبار في2ا
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مغ عدد ـ، حيث ب2/7/2015ـ كحتى 2/6/2015الدراسة األربعة خالؿ المدة الزمنية مف 
إجراء دراسة ميدانية عمى عينة عشكائية طبقية  كما تـمسردة،   644مسردات العينة التحميمية ا

، كتكصمت       ن مبحكثا    235اإلسالمية، كاألزىر، كاألقصى بمغت ا: مف طمبة الجامعات السمسطينية
 الدراسة إلى مجمكعة نتائج كاف أىميا:

                                  ألخبػػػػػار فػػػػػي المكاقػػػػػع اإللكتركنيػػػػػة لمصػػػػػحؼ        ن                    عنصػػػػػران لسػػػػػيكلة انقرائيػػػػػة ا  25            رصػػػػػد الباحػػػػػث ا- أ
                                                   عناصػػر لصػػعكبة انقرائيػػة األخبػػار فػػي مكاقػػع الدراسػػة،  9                               السمسػػطينية اليكميػػة، بينمػػا رصػػد ا

    % .    86.8                                                   كبمغت نسبة عناصر سيكلة أخبار مكاقع الدراسة األربعة ا

     كنيػة                                                                            حصكؿ مكقع صحيسة القدس عمى المركز األكؿ في تسضيؿ أفػراد العينػة لممكاقػع اإللكتر - ب
  .  %     90.2 ا       بنسبة                         لمصحؼ السمسطينية اليكمية 

      ن                                             أحيانػػػػان األخبػػػػػار المنشػػػػكرة فػػػػػي المكاقػػػػع اإللكتركنيػػػػػة لمصػػػػػحؼ                             غالبيػػػػة أفػػػػػراد العينػػػػة يقػػػػػرؤكف- ج
  .  %     57.4 ا      بمغت       بنسبة                    السمسطينية اليكمية

  : (1 ) ( م    2014 )        الزغبي      دراسة   -  11

                 اصػػر التيبكغرافيػػة                            نقرائيػػة الشػػباب الجػػامعي لمعن ا                                ىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى مػػدل 
     شػادم   ك    ،      مصػراكم  ك     ،         دم العربػي                                ت اإللكتركنية تمثمت فػي االػدم فػي                         كالجرافيكية لبعض المنتديا

                                                                       كعػػػالـ حػػػكاء ، باإلضػػػافة إلػػػى الكشػػػؼ عػػػف تػػػأثير مجمكعػػػة مػػػف العكامػػػؿ الديمكغرافيػػػة    ،      فمسػػػطيف
   ير         تعػػػػرؼ تػػػػأث  ال                                                               تمثمػػػػت فػػػػي عامػػػػؿ النػػػػكع، المسػػػػتكل االجتمػػػػاعي، المسػػػػتكل االقتصػػػػادم، ككػػػػذلؾ 

         كيػػػة لػػػبعض     رافي ج                                               نقرائيػػػة الشػػػباب الجػػػامعي لمعناصػػػر التيبكغرافيػػػة كال ا            إلخراجيػػػة عمػػػى  ا        األسػػػاليب 
                                                             كتنتمػػي ىػػذه الدراسػػة إلػػى البحػػكث الكصػػسية، مسػػتخدمة مػػنيج المسػػ  مػػف    ،                    المنتػػديات اإللكتركنيػػة

     143                       مػػػف الشػػػباب الجػػػامعي بمغػػػت        عمديػػػة                                          خػػػالؿ االسػػػتبياف االلكتركنػػػي، عمػػػى عينػػػة عشػػػكائية
                                           كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة نتائج كاف أىميا:       مسردة، 

                         فػػي مقدمػػة انقرائيػػة الشػػباب   Pt    65     بحجػػـ   Arial      ، كخػػط Pt    63     بحجػػـ   Tahoma       جػػاء خػػط - أ
 ,Tahoma                                                                 الجػػامعي لمعنػػاكيف بالمنتػػػديات اإللكتركنيػػة محػػػؿ الدراسػػة، كجػػػاءت مصػػسكفة 

Arabic  Transparent, Traditional Arabic   65     بحجـ    Pt كمصسكفة ،          Tahoma, 

Verdana ،  Sans Serif   62     بحجـ    Pt   نقرائية الشباب الجامعي لمعناكيف.  ا         في مقدمة                                  

                                                           

 إنقرائية الشباب الجامعي لمعناصر التيبكغرافية كالجرافيكية لبعض المنتديات اإللكتركنية.الزغبي،   1ا
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                                                                                احتؿ العنكاف الحر مقدمة انقرائية الشباب لطرز العنػاكيف فػي كػؿ مػف منتػدل الػدم فػي دم   - ب
                                                                                    العربي كشادم فمسطيف، بينما احتؿ العنكاف المسرد مقدمة انقرائيػة الشػباب الجػامعي بمنتػدل 

                                                                   حكاء. كما جاءت انقرائية الشباب الجامعي ألرضيات العناكيف بمنتدل الدم               مصراكم كعالـ
                                في دم العربي في المرتبة األكلى. 

                                             نقرائيػػػة الشػػػباب الجػػػامعي الػػػذككر كاإلنػػػاث لمعناصػػػر  ا                               تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف - ج
   .                                                رافيكية بالمنتنيات اإللكتركنية كذلؾ لصال  الذككر ج                        التيبكغرافية كالعناصر ال

  : ( (1 (    2014 )         الجميمي      دراسة   -  12

 الكسط األكاديمي في العراقية الصحافة ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مقركئية
       ن                                أنمكذجا ، كتنتمي ىذه الدراسة إلى البحكث  بغداد جامعة في اإلعالـ كمية مدرسكالجامعي 

بغداد بأقساميا  ةجامع في اإلعالـ كمية مدرسيالكصسية مستخدمة منيج المس  عمى عينة مف 
عف  ،  مسردة52العامة بكاقع ا العالقات كالتمسزيكنية، اإلذاعية الصحافة الصحافة،: الثالثة

 ، كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة نتائج كاف أىميا:2011طريؽ الحصر الشامؿ خالؿ عاـ 

    عمػى    يػدؿ       كالػذم   ،     لػدييـ        المسضػمة        الصػحيسة    شػكؿ      أىميػة      مقػدار      تحديػد   فػي          المبحػكثيف      تبػايف  - أ
    شػكؿ     حظػي              كانتشػاره، حيػث        المطبػكع      تسػكيؽ        أكلكيػات   مػف     كيعػد  ،       الصػحيسة         احترافيػة    مػدل

    قػكة   لػو     يحقػؽ     الػذم        المسػتكل    يصػؿ         كلكنػو لػـ          المبحػكثيف       أغمبيػة    قبػؿ   مػف        بػالقبكؿ        الصػحيسة
  .        االتصالي       السضاء   في         المنافسة

     فيمػا   ،       كالثػراء  ة                  سػمات الييبػة كالقػك    مػف      يضػسيو    لمػا       الكبيػر      الحجػـ       يسضمكف          المبحكثيف       أغمبية  - ب
        تػداعيات   ظػؿ   فػي                  لمميزاتػو االتصػالية            المبحػكثيف   مػف %)     35.7  ا        المتكسط      الحجـ    فضؿ

 .      الجديد      اإلعالـ

                   االتصالية بشكؿ عممي        الرسائؿ   مع                                المسضمة لدل عينة الدراسة األلكاف      الصحؼ         استخدمت    - ج
  .        االتصالية        أغراضيا       كتحقيؽ          المضاميف،    دعـ   مف      مكنيا    مما       كميني،

 

 
                                                           

 الصحؼ مقركئية في ميدانية المتخصص: دراسة األكاديمي الكسط في العراقية الصحافة   الجميمي، مقركئية1ا

  .15-52أنمكذجا اص ص  بغداد جامعة في اإلعالـ يةكم لدل تدريسيي المسضمة العراقية
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  : (1 ) ( م    2011 )        الزغبي     راسة  د  -  13

                                                                         ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى تػػأثير إخػػراج الصػػحؼ اإللكتركنيػػة العربيػػة عمػػى 
                                                كالتعػرؼ عمػى مػدل انقرائيػة الشػباب الجػامعي لمعناصػر    ،                                 نقرائية الشباب الجامعي ليذه الصحؼ ا

   حؼ                                                                          التيبكغرافيػػػػػة ككيسيػػػػػة اإلفػػػػػادة المثمػػػػػى مػػػػػف ىػػػػػذه العناصػػػػػر كمراعػػػػػاة ذلػػػػػؾ فػػػػػي تصػػػػػميـ الصػػػػػ
                                                                         كتنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات الكصسية مسػتخدمة مػنيج المسػ  لعينػة عشػكائية                اإللكتركنية.

                              مسػػػػػردة كباسػػػػػتخداـ أداة االسػػػػػتبياف      218         سػػػػػنة بمغػػػػػت     21-  18                       مػػػػػف الشػػػػػباب العربػػػػػي مػػػػػف سػػػػػف 
                                                      اإللكتركني، كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة نتائج كاف أىميا:

                                          سػػطات درجػػات المبحػػكثيف عمػػى مقيػػاس انقػػرائيتيـ                                    كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متك   - أ
                               ن                         لمصحؼ العربية محؿ الدراسة كفقان لمنكع كذلؾ لصال  الذككر.

                                                                            كجكد فركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػطات درجػات المبحػكثيف عمػى مقيػاس انقػرائيتيـ   - ب
   عي                                 ن                                          لمصػال  فالعربيػة محػؿ الدراسػة كفقػػان لممسػتكل االجتمػاعي لصػال  ذكم المسػتكل االجتمػػا

         المرتسع.
  : (2 ) ( م    2010 )       توفيق      دراسة   -  14

     كبيف       بينيا        لمتكافؽ        تحقيقيا     كمدل           االلكتركنية      الصحؼ         انقرائية     قياس          الدراسة         ىدفت ىذه
                      االنقرائيػة. كتنتمػي ىػذه    مػف   حػد     أعمػى      تحقيػؽ   فػي           االلكتركنيػة          ىػذه الصػحؼ     نجػاح             قرائيػا كمػدل 

              مػػػف خػػػالؿ أسػػػمكبي             اإلعالمػػػي                     حيػػػث اسػػػتخدمت مػػػنيج المسػػػ   ،                            الدراسػػػة إلػػػى الدراسػػػات الكصػػػسية
                  لعينػػة مػػف الجميػػكر،                                                           تحميػػؿ المضػػمكف لعينػػة مػػف الصػػحؼ، كمسػػ  جميػػكر الكسػػيمة اإلعالميػػة

            كتتمثػػػػؿ عينػػػػة    ،                        كأداة المقابمػػػػة الميدانيػػػػة                                حميػػػػؿ المضػػػػمكف كاسػػػػتمارة االستقصػػػػاء،  ت              مسػػػػتخدمة أداة
        العربيػة    مصػر                  االنترنػت كىػـ صػحيسة    عمػى        العربيػة           االلكتركنيػة                         الدراسػة التحميميػة بالصػحؼ

      العػاـ      الػرأم      صػحيسة  ،                   االلكتركنيػة اسػعكدية       األكسػط      الشػرؽ      صػحيسة        مصػرية ، (           االلكتركنيػة
                 أما عينػة الدراسػة    ،2006/12/31    كحتى      2006 / 1 / 1   مف         الزمنية          في السترة                    االلكتركنيةاككيتية  
   مف      مسردة   (300)      قكاميا      عمدية         كىي عينة           االلكتركنية      الصحؼ       ق ر اء      جميكر                   الميدانية تتمثؿ في

                              الزقػازيؽ ، كتكصػمت الدراسػة إلػى    س،     السػكي     قنػاة  ،       القػاىرة(        المصػرية         الجامعػات             طمبػة كطالبػات
                        مجمكعة نتائج كاف أىميا:

                                                           

 انقرائية الشباب الجامعي لمصحؼ االلكتركنية العربية. ،، كمعبد، كالسندكبيف كمنصكر، كمصطسى  الزغبي1ا

 األكسط الشرؽ – العربية امصر صحؼ  تطبيقية عمى العربية : دارسة اإللكتركنية الصحؼ   تكفيؽ، انقرائية2ا

 ـ. 2006عاـ خالؿ) العاـ الرأم –
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                                                                                تنكع أحجاـ الخطكط المستخدمة بصحؼ الدراسة، فجاءت بيف األحجاـ الكبيرة السػميكة التػي   - أ
      الخط.                                                          ترىؽ العيف كبيف أحجاـ المتكف كالمقدمات التي تحمؿ نسس حجـ

                                                                         ن       ن    مث ػػؿ نػػكع الخػػط بالنسػػبة لمعنػػاكيف كالمقػػدمات كالمػػتف فػػي الدراسػػة الميدانيػػة سػػببان رئيسػػيان فػػي   - ب
       % ، ثػػػـ     94.7                                                              صػػػعكبة قػػػراءة الصػػػحيسة االلكتركنيػػػة حيػػػث جػػػاء فػػػي الترتيػػػب األكؿ بنسػػػبة ا

                                              %  بينمػػا جػػاء حجػػـ الخػػط فػػي الترتيػػب الثالػػث بنسػػبة     89.3                         طػػكؿ السػػطر كاتسػػاعو بنسػػبة ا
                      ف حيث صعكبة القراءة .    %  م    86.3 ا
  : (1 ) ( م    2009 )          الزىراني      دراسة   -  15

       النصػكص         مقركئيػة      مسػتكل   في       االختالؼ   أك       االتساؽ    مدل     قياس    إلى                 ىدفت ىذه الدراسة
   فػي          المنشػكرة       النصػكص         كمقركئيػة     جيػة،   مػف          التقميديػة      لمصػحؼ           اإللكتركنيػة        المكاقػع   فػي         المنشػكرة
       الشػباب    مػف     عينػة    لػدل     تظيػر    كمػا     يديػة   تقم       بصػحيسة         المرتبطػة               اإللكتركنيػة غيػر          المنتػديات
             مػف خػالؿ أسػمكب                     مستخدمة منيج المسػ    ،                                     كتنتمي ىذه الدراسة إلى البحكث الكصسية          السعكدم.

      صػحيسة                           فػي المكاقػع االلكتركنيػة:مكقع           اإللكتركنيػة        اإلعالميػة       المػكاد   مػف     لعػدد               تحميػؿ المضػمكف
     مكقع         كمنتديات       اإلقالع،   قع   مك          كمنتديات         الجزيرة،      صحيسة      كمكقع             صحيسة الكطف،      كمكقع      عكاظ،
                        راسػػة الميدانيػة كىػػي عينػػة         عينػة الد   ت     كتمثمػػ   ،  نػػت      قصػػيمي     مكقػع                     الركمانسػية، كمنتػػديات     عػالـ

                                           مسردة، كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة نتائج    204                         مف الشباب السعكدم بكاقع ا       عمدية         عشكائية
           كاف أىميا:

           اإللكتركنيػة       الصػحؼ     كئيػة    مقر       مسػتكل   فػي      مػؤثرة        كالسنيػة          التحريريػة        العكامػؿ    بعػض     جػاءت  - أ
               الكتابة السيمة       كأسمكب        الكممات       يسضمكف       العينة      أفراد   أف    ظير    حيث            اإللكتركنية،           كالمنتديات

              لتصػميـ المكقػع        الجذابػة       السنيػة        األسػاليب       يسضػمكف     أنيػـ    كمػا        يقرؤىػا،     التػي       النصػكص   فػي
 .         اإللكتركني

      بنسػبة        متكسػطة   أك     سػيمة    إمػا         المدركسػة           اإللكتركنيػة        المكاقػع   في         المسحكصة       النصكص     جاءت- ب
  .     كبيرة

   إال          المقركئيػة    عمػى     كبيػر      تأثير                       الديمكغرافية لممسحكصيف     كغير             الديمكغرافية       لمسمات    يكف   لـ  - ج
 .                الصحؼ اإللكتركنية   في       المغات      كتعدد      العمر    سمة   مع

                                                           

 الصحؼ في المنشكرة المكاد مف عينة عمى مقارنة اإللكتركنية: دراسة اإلعالمية النصكص الزىراني، مقركئية  1ا

 السعكدية. كالمنتديات
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 :(1) (م2008) الدسوقيدراسة  -16

ككضكح كتسضيؿ  ،ةىدفت الدراسة إلى تحديد أثر تبايف لكف النص كالخمسية عمى انقرائي
كتقصر الدراسة عمى ست مجمكعات لكنية  ،النصكص العربية في صسحات الكيب التعميمية

                                               بيض ، كت عد ىذه الدراسة مف الدراسات التجريبية، أسكد، أخضر، أ ،اأحمر، أصسر، أزرؽ
قسـ كطالبة مف طالب السرقة الرابعة   ن ا    طالب16كتتمثؿ عينة الدراسة بػ ا ،كتستخدـ منيج المس 

كذلؾ خالؿ السصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ  ،كمية التربية النكعية بجامعة المنيا –تكنكلكجيا التعميـ 
 ، كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كاف أىميا:2007/2008الجامعي 

                                 ، كاف النص األبيض عمى خمسية سكداء                   مسية عمى االنقرائية                               كجكد تأثير لتبايف لكف النص كالخ  - أ
                                     ، ككػػػاف الػػػنص األحمػػػر عمػػػى خمسيػػػة خضػػػراء ىػػػك                               رع فػػػي القػػػراءة ااألكثػػػر انقرائيػػػة  سػػػ     ىػػػك األ
                                                       في القراءة ااألقؿ انقرائية  أما باقي األلكاف تقع بينيما.   أ    األبط

                                                            ن               بالنسػػبة لمكضػػكح كػػاف الػػنص األبػػيض عمػػى خمسيػػة زرقػػاء ىػػك األكثػػر كضػػكحان بالنسػػبة لعينػػة   - ب
      يجػػابي  إ                                   بػيف المػػكنيف األمػر الػػذم كػاف لػػو تػأثير                                   ربمػا يرجػػع ذلػؾ إلػػى التبػايف الكبيػػر   ؛       الدراسػة

            عمى الكضكح.

                                                                  ن         أمػػا بالنسػػبة لمتسضػػيؿ فكػػاف الػػنص األسػػكد عمػػى خمسيػػة بيضػػاء ىػػك األعمػػى تسضػػيالن بالنسػػبة   - ج
                                                            ن لعينة الدراسة ككاف النص األخضر عمى خمسية صسراء ىك األقؿ تسضيالن.

 :(2) (2008) الربيعاندراسة  -17

ياس قدرة عينة مف طالب الجامعات السعكدية عمى قراءة كفيـ ىدفت ىذه الدراسة إلى ق
عينة مف النصكص الصحسية االجتماعية كاالقتصادية كالدينية كالرياضية كالسياسية كالمحمية، 
ككذلؾ التعرؼ عمى العكامؿ المؤثرة في سيكلة كصعكبة القراءة كالسيـ لدل أفراد العينة، كدراسة 

ئية، كتنتمي ىذه الدراسة لمبحكث الكصسية، كاستخدـ الباحث في اتجاىات الصحسييف نحك المقرك 
دراسة العالقات المتبادلة  منيجيج التاريخي، كالمنيج المسحي، ك دراستو ثالثة مناىج ىي المن

تحميؿ ، كاعتمدت الدراسة عمى أداتي مف خالؿ أسمكبي تحميؿ المضمكف، كالدراسات االرتباطية
لعينة التحميمية في صحؼ الجزيرة كالرياض كعكاظ، أما العينة المضمكف كاالستبانة، كتمثمت ا

                                                           

انقرائية ككضكح كتسضيؿ النصكص العربية في صسحات الكيب التعميمية: أثر تبايف لكف النص   الدسكقي، 1ا
 كالخمسية.

مقركئية الصحؼ السعكدية: دراسة في قدرة القراء عمى قراءة النصكص الصحسية كفيميما  اف،  الربيع2ا
 كالعكامؿ المؤثرة في ذلؾ.
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الميدانية فشممت القراء كمحررم الصحؼ، كتمثؿ القراء في طالب كطالبات جامعتي اإلماـ 
محمد بف سعكد اإلسالمية كالممؾ سعكد بالرياض، أما محررك الصحؼ فتمثمكا بمحررم 

 تكصمت الدراسة إلى مجمكعة نتائج كاف أىميا:الصحؼ الثالث التي تشمميا العينة التحميمية، ك 

                                                                                  أ. كجػػػكد عالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف العامػػػؿ التػػػابع امقركئيػػػة األخبػػػار الدينيػػػة كالسياسػػػية 
                                                                                   كالرياضية كاالقتصادية كاالجتماعية كالمحمية  كالمجمكع الخطي لمعكامؿ المستقمة المدركسة 

                                   يػة، االىتمامػات الشخصػية بمكضػكع الػنص،                                             احسظ القػرآف الكػريـ، التقػدـ فػي الدراسػة الجامع
                                                                   التعرض لكسائؿ اإلعالـ، قراءة الكتب غير المقررة، درجة تسضيؿ الصحيسة .

                                                                        %  مػػف مجمػػكع المحػػرريف يط معػػكف بشػػكؿ  متكسػػط كقميػػؿ عمػػى الكتػػب كالدراسػػات التػػي   80    ب. ا
       دبيػات،                                         %  مف المحرريف يط معكف بغزارة عمى تمػؾ األ   8.3                              تتناكؿ التحرير الصحسي، بينما ا

                                                كمثميـ اعترفكا بأنو ليس لدييـ اطالع عمييا البتة.

                                            المقاالت أكثر صعكبة مف األخبار في انقرائيتيا.  - ج
 :(1)(2003) الدلودراسة  -18

ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى اتجاىات الجميكر نحك قراءة  الصسحات المحمية في 
فعو نحكىا، كرأيو في تحريرىا الصحؼ السمسطينية اليكمية في محافظات خانيكنس، كدكا

خراجيا، كمكقعيا بيف الصسحات األخرل، كالعكامؿ التي يمكف أف تساعد عمى اإلقباؿ عمييا،                                                                                      كا 
كتنتمي الدراسة إلى البحكث الكصسية، كاستخدمت منيجي الدراسات المسحية كالعالقات 

فظة خانيكنس في مف خالؿ إجراء دراسة عمى عينة طبقية عشكائية مف سكاف محا ،المتبادلة،
 .186،  حيث بمغ عدد مسردات العينة 2002آذار امارس  عاـ 

 كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة نتائج كاف أىميا:

      نصػػػػسيـ    ،                                                         % مػػػػف قػػػػراء الصػػػػحؼ اليكميػػػػة السمسػػػػطينية يقػػػػرءكف الصػػػػسحات المحميػػػػة    75.5   أف   - أ
     ن تسضػػيالن                 كأف أكثػػر الصػػحؼ   ،                        كيكتسػػكف بمطالعػػة العنػػاكيف   ،                           يقرءكنيػػا فػػي أقػػؿ مػػف ربػػع سػػاعة

                               ن        األياـ ثـ الحياة الجديدة كأخيران القدس .

ػػا    ،                               % أف إخػػراج الصػػسحات المحميػػة ردمء    21.6    يػػرل   - ب خراجن                             ن  كأف أفضػػؿ الصػػحؼ محتػػكل كا 
                                                  عمى الترتيب ىي : األياـ ثـ الحياة الجديدة فالقدس .

                                                           

  الدلك، اتجاىات الجميكر نحك قراءة الصسحات المحمية في الصحؼ السمسطينية: دراسة ميدانية عمى عينة  1ا
  .652-50مف محافظة خانيكنس اص ص 
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                                                                             العكامػػؿ التػػي يمكػػف أف تسػػاعد عمػػى زيػػادة القػػراءة مػػف كجيػػة نظػػر الجميػػكر ىػػي: اسػػتخداـ - ج
                                      % كاالعتمػػاد عمػػى منػػدكبي كمراسػػمي الجريػػدة     94.4                              سنػػكف الصػػحسية بصػػكرة أفضػػؿ بنسػػبة   ال

                 كتػػػدعيـ المكضػػػكعات    ، %    69.4                                  %، كتغطيػػػة األحػػػداث بصػػػكرة أفضػػػؿ بنسػػػبة     80.6      بنسػػػبة 
                 كاسػػػػتخداـ األسػػػػاليب  ، %    52.8                                   %، زيػػػػادة عػػػػدد الصػػػػسحات المحميػػػػة بنسػػػػبة     63.9       بالصػػػػكر 

    % .    36.1                       اإلخراجية الحديثة بنسبة 

 :(1) (2003)ت المال والطياش بيدراسة  -19

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى رأم أفراد المجتمع السعكدم في أداء الصحؼ 
                                       ن                                     السعكدية بشكؿ عاـ، كشممت الدراسة تحديدا  محاكر متعمقة بعادة االطالع عمى الصحؼ، 
كالبعد الجغرافي في التغطية، كطرؽ كأسمكب معالجة القضايا كالمكضكعات التي تطرحيا 

الحياة، كالشرؽ األكسط، كاالقتصادية التي  :صحؼإلى حؼ اليكمية المحمية باإلضافة الص
تصدرىا شركات مممككة برؤكس أمكاؿ سعكدية، كتسعى لمكشؼ عف قرائية الصحؼ السعكدية 

كتنتمي ىذه الدراسة   ،سي فييااليكمية كرأم كاتجاىات أفراد عينة الدراسة في طبيعة العمؿ الصح
مستخدمة أسمكب المس ، كقد تـ تطبيقيا عمى عينة طبقية مف أفراد  ،الكصسيةإلى الدراسات 

  452المجتمع السعكدم في جميع مناطؽ المممكة باستخداـ طريقة الشبكة االجتماعية،  بكاقع ا
     ن                        فردا ، كمف أىـ نتائج الدراسة:

  ي                                                                     أف مػػػا يقػػػرب مػػػف نصػػػؼ أفػػػراد العينػػػة يطمعػػػكف عمػػػى الصػػػحؼ مػػػرة كاحػػػدة عمػػػى األقػػػؿ فػػػ  - أ
                                                                    األسبكع، كيشترؾ في المتكسط ثالثة أفراد في قراءة نسخة الصحيسة الكاحدة.

                                                                       لممتغيرات الديمغرافية في رؤية كعادة قرائية الصحؼ لدل أفراد العينة، حيث    ن ان               أف ىناؾ تأثير   - ب
                        ىنػػػػاؾ داللػػػػة بالنسػػػػبة لمعمػػػػر                    صػػػػدكر الصػػػػحيسة، كػػػػذلؾ                              تػػػػزداد قرائيػػػػة الصػػػػحؼ فػػػػي منطقػػػػة

                                   ة االطالع عمى كؿ صحيسة سعكدية يكمية.                      كالمستكل التعميمي بعاد

              ت أف كجيػػة نظػػػر  نػػ                                                        أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة فػػي جانػػب آخػػػر عمميػػة االتصػػاؿ الصػػحسي، كبي  - ج
                                                                                الجميكر المتمقي في الصحافة السعكدية اليكمية كعكسػت مقكلػة أف الصػحافة مػرآة المجتمػع 

                            لتصب  المجتمع مرآة الصحافة.

 

                                                           

اش، قرائية الصحافة السعكدية اليكمية، ندكة االعالـ السعكدم: سمات الكاقع كاتجاىات   بيت الماؿ كالطي1ا
 المستقبؿ.
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            بالنقرائية:                   راسات عالقة اإلخراج                المحور الثالث: د

 :(1)(م2014) Hojjati & Muniandy دراسة  -20

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير نكع الخط كتباعد النص عمى األداء 
كاالنقرائية اإللكتركنية، كمدل فيـ الطالب لمنص المقركء عمى شاشة الكمبيكتر، كتنتمي ىذه 

المس ، كاعتمدت الدراسة عمى أداة تحميؿ  الدراسة إلى الدراسات التجريبية، كاستخدمت منيج
     ن         طالبا  مف طمبة  30المضمكف، كأجرل الباحث اختبار القراءة عمى شاشة الكمبيكتر عمى 

كممة بنسس  200الدراسات العميا بجامعة ماليزيا، بحيث يتعرض كؿ طالب لنص مككف مف 
ى مجمكعة نتائج كاف درجة الصعكبة مع اختالؼ نكع الخط كتباعد النص، كتكصمت الدراسة إل

 أىميا:

 بنط األكثر سيكلة. 12جاء النص المقركء عمى شاشة الكمبيكتر بحجـ   -أ

ال يكجد فركؽ في مستكل االنقرائية بيف الخطيف المستخدميف في الدراسة، كىما:  -ب
  .Times New Roan vs. Verdanaا

األكاديمية عمى شاشة                                                        أف  أفراد العينة التجريبية لدييـ تسضيؿ في قراءة النصكص  -ج
 الكمبيكتر.

 :(2) (م2011) دراسة حمزة -21

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف اإلخراج الصحسي كانقرائية الصحافة 
السكدانية كفؽ محددات سيككلكجية كفسيكلكجية، كمدل تأثير تصميـ الصسحة عمى انتقاء القارئ 

لصحافة السكدانية لمعناصر التيبكغرافية كاتجاىات ليا مف بيف عدة خيارات، ككيسية استخداـ ا
كتنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات الكصسية  ا،القراء نحك تمؾ العناصر كطرؽ استخدامي

مستخدمة منيج المس  المنيج، مستعينة بكسائؿ االستبانة، كالمقابالت، كالمالحظة، كتحميؿ 
، 2009حتى  2008في السترة مف عمى عينة مف الصحؼ السكدانية                   ن المعمكمات إحصائيا  

 كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كاف أىميا: 

                                                           

(1) Hojjati & Muniandy, The Effects of Font Type and Spacing of Text for Online 

Readability and Performance  PP. 161-174ا.   
: بالتطبيؽ عمى عينة مف الصحؼ السكدانية  ة الصحافة السكدانيةة فى انقرائي  حمزة، دكر العناصر الطباعي2ا

5332-5335 . 
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اإلخراج الصحسي الجيد مف العكامؿ التي تزيد مف  ، كيعد                              ن يتعرض الجميكر لمصحافة انتقائيا   .أ 
 .الصسحة األكلى ىي أىـ صسحات الصحيسة عمى اإلطالؽ تعدانقرائية الصحيسة، ك 

ف التمكيف يمست أحيث  ؛         ن                             أكثر جذبا  لمقراء مف الرأسي غير الممك ف                      التصميـ األفقي الممك ف   .ب 
 .النظر لمصحيسة كفؽ محددات فسيكلكجية ناتجة مف التركيب التشريحي لمعيف البشرية

  .اإلسراؼ في التنكيع التيبكغرافي يجعؿ الصحيسة شعبية في سماتيا العامة .ج 

 :(1)(2011) مصطفىدراسة  -22

                                                  تعػػرؼ عمػػى تػػأثير إخػػراج الصػػحؼ اإللكتركنيػػة العربيػػة عمػػى                        ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى ال
                                                                                   انقرائية الشباب الجامعي ليذه الصحؼ باإلضافة إلى الكشػؼ عػف تػأثير عامػؿ النػكع، كالمسػتكل 
  ،                                                                                االجتمػػاعي، المسػػتكل االقتصػػادم عمػػى انقرائيػػة الشػػباب الجػػامعي لمصػػحؼ االلكتركنيػػة العربيػػة

                                         ية مسػػتخدمة مػػنيج المسػػ  مػػف خػػالؿ أسػػمكب تحميػػؿ                                      كتنتمػػي ىػػذه الدراسػػة إلػػى الدراسػػات الكصػػس
                                                                        المضػػػػمكف لعينػػػػة مػػػػف الصػػػػحؼ اإللكتركنيػػػػة العربيػػػػة شػػػػممت صػػػػحؼ المصػػػػرم اليػػػػكـ، الريػػػػاض 
                                                                                   السػػعكدية، األيػػاـ البحرينيػػة ػ الػػرأم األردنيػػة، مسػػتخدمة اسػػتمارة تحميػػؿ المضػػمكف، كاسػػتخدمت 

                      مسػردة، كتكصػمت الدراسػة       18 2 ا    ن                                                 أيضان منيج المس  لعينة عشكائية مػف الشػباب الجػامعي بمغػت 
                            إلى مجمكعة نتائج كاف أىميا:

                                                                          اعتمػػػدت الصػػػحؼ اإللكتركنيػػػة العربيػػػة عمػػػى نػػػكعيف مػػػف العناصػػػر البنائيػػػة ىمػػػا العناصػػػر     - أ
                              األساسية كالعناصر اإللكتركنية .

                                                                            اختمسػػت صػػحؼ الدراسػػة حػػكؿ تكظيػػؼ العناصػػر البنائيػػة ككيسيػػة االسػػتسادة منيػػا فػػي تقػػديـ   - ب
                                  ف حيث انقرائية الشباب الجامعي لو.           إخراج جيد م

                                                                               تؤثر العكامؿ الديمكغرافية عمى انقرائية الشباب الجػامعي لمصػحؼ االلكتركنيػة حيػث حصػؿ   - ج
                                                                         الشػػػػباب الػػػػذككر كالشػػػػباب ذكل المسػػػػتكل االجتمػػػػاعي المرتسػػػػع كذكل المسػػػػتكل االقتصػػػػادم 

       جتمػػػػػاعي                                                                المرتسػػػػػع عمػػػػػى مسػػػػػتكل انقرائيػػػػػة أعمػػػػػى مػػػػػف اإلنػػػػػاث كالشػػػػػباب ذكل المسػػػػػتكل اال
 .                 كاالقتصادم المنخسض

 

                                                           

 مصطسى، تأثير إخراج الصحؼ اإللكتركنية العربية عمى انقرائية الشباب الجامعي ليذه الصحؼ.  1ا
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  : (1 ) (    2011 )      البطل       دراسة   -  23

                                                                               ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى  تأثير إخراج الصحؼ االلكتركنية العربيػة عمػى انقرائيػة 
                                                                                  الشػػػباب الجػػػامعي التيبكغرافيػػػة كالجرافيكيػػػة ليػػػذه الصػػػحؼ كالتعػػػرؼ عمػػػى العالقػػػة بػػػيف األسػػػاليب 

                                 رائية الشباب الجامعي ليذه الصحؼ.                                  اإلخراجية لمصحؼ االلكتركنية كبيف انق

                                                                             كتنتمي الدراسة إلى البحكث الكصسية، مستخدمة منيج المس  بالعينة عمى عينػة عمديػة 
                                                                                  مف الشباب الجػامعي، الػذيف يدرسػكف اإلعػالـ كالعالقػات العامػة بجامعػات مممكػة البحػريف، كبمػغ 

                  ـ كالعالقػػػات العامػػػة                                           مسػػػردة مكزعػػػة عمػػػى أربػػػع جامعػػػات بيػػػا أقسػػػاـ لإلعػػػال       200 ا           حجػػػـ العينػػػة 
                                                 إناث، كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة نتائج كاف أىميا:       100 ا           ذككر،   100        كمقسمو ا

                                                                      كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات درجػػات الشػػباب الجػػامعي عمػػى مقيػػاس   - أ
                                                             ن       انقرائيتيـ ألرضيات العناكيف في الصحؼ العربية محؿ الدراسة كفقان لمنكع.

  : (2 ) ( م    2007 )         الدسوقي      دراسة   -  24
 Times New)                                                        ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى أثػػر التساعػػؿ بػػيف نػػكع الخػػط

Roman, Arial, Simplified Arabic, Tohama)  عمػػى انقرائيػػة   16  ،   14       كحجمػػو ا                 
                                                                            النصكص العربية عمى صسحات الكيب التعميمية كعمى كضكح النصكص العربية عمػى صػسحات 

                                                 لػػة لمنصػػكص العربيػػة عمػػى صػػسحات الكيػػب التعميميػػة، حيػػث              ن                  االنترنػػت كأيضػػان عمػػى القػػراءة السعا
                                                                                اسػػػتخدمت الدراسػػػة مػػػنيج المسػػػ  مػػػف خػػػالؿ تحميػػػؿ التبػػػايف ثنػػػائي االتجػػػاه لمقياسػػػات المتكػػػررة، 

                                                            طالػػػػب كطالبػػػػة مػػػػف طػػػػالب السرقػػػػة الرابعػػػػة قسػػػػـ تكنكلكجيػػػػا التعمػػػػيـ   12                  كشػػػػارؾ فػػػػي التجربػػػػة ا
                                 دار األسبكع كمما ال يعانكف مف عيكب                                              متطكعيف ممف يستخدمكف االنترنت بشكؿ متكرر عمى م

                                                          في النظر، كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كاف أىميا:
                                                                           أف متكسػػطات انقرائيػػة أنػػكاع الخطػػكط األربعػػة ذات الحجمػػيف متقاربػػة، كػػاف أقػػؿ متكسػػط   - أ

  .  simplified Arabic  16    لخط 
                      قرائيػػػة، أك الكضػػػكح، أك                            ن                          لػػػـ تظيػػػر نتػػػائج الدراسػػػة فركقػػػان ذات دالػػػة لحجػػػـ الخػػػط فػػػي االن  - ب

  .                القراءة الساعمية

                                                           

ة   البطؿ، دراسة إخراج الصحؼ اإللكتركنية العربية كتأثيره عمى انقرائية الشباب الجامعي التيبكغرافي1ا
 كالجرافيكية ليذه الصحؼ فى إطار نظرية االرجنكمية.

  الدسكقي، " أثر نكع الخط كحجمو عمى االنقرائية كالكضكح كالقراءة السعالة لمنصكص العربية عمى صسحات 2ا
  .252-255الكيب التعميمية اص ص 
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                                                                             أف متكسػػطات القػػراءة الساعمػػة ألنػػكاع الخطػػكط األربعػػة ذات الحجمػػيف متقاربػػة، ككػػاف أقػػؿ - ج
  .    Times New Roman16           متكسط لخط 

   1 ا   ( م2005 )  Holmqvist and Wartenberg       دراسة   -  25

              سػػػمككيات قػػػراءة                                        التعػػػرؼ عمػػػى دكر عكامػػػؿ التصػػػميـ المحمػػػي فػػػي                  ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى 
   ،                                                             صؼ عكامػؿ التصػميـ المحميػة مثػؿ المػكف كاالقتباسػات كمربعػات الحقػائؽ                 الصحيسة مف خالؿ ك 

                                                                                ككانػػت الدراسػػة تنظػػر بػػالتسحص إلػػى كػػؿ عامػػؿ مػػف عكامػػؿ تصػػميـ الصػػحسية بالترتيػػب كبالمدلػػة 
                                                      حجػػػػـ الخبػػػػر، المػػػػكف المسػػػػتخدـ فػػػػي الخػػػػط، االقتباسػػػػات، مربػػػػع أك    ،                       الزمنيػػػػة مثػػػػؿ: مكقػػػػع الخبػػػػر

                                                                               ندكؽ الحقائؽ، الصكر، كتنتمػي ىػذه الدراسػة إلػى الدراسػات الكصػسية مػف خػالؿ مػنيج المسػ   ص
        قػػراء مػػف    7   أك    6                                                                   عمػػى عينػػة مػػف قػػراء الصػػحؼ فػػي دكؿ الػػدنمارؾ كالنػػركيج كفنانػػدا كالسػػكيد أم 

                                                مشارؾ شارككا في الدراسة، كعمى عينة مف المنشكرات    26                                كؿ مف الدكؿ األربعة كبمغت العينة 
                                     جريػػدة فػػي دكلػػة القطػػب الشػػمالي كقػػد بػػدأت       17 ا               منشػػكر كردت فػػي      34 ا      بمغػػت           فػػي الصػػحؼ 

        فػي سػياؽ  (SND / S)                                                           الدراسػة مػف قبػؿ مجمػس إدارة جمعيػة صػحيسة فػي الػدكؿ االسػكندنافية
                                                كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج كاف أىميا:      2003                  االستعدادات لمؤتمر 

                                    راء الصحؼ الذيف شارككا في الدراسة .                                     ىناؾ فركؽ فردية في سمكؾ القراءة بيف ق- أ

                                                محتكل النص يحدد قدرة القارئ عمى مكاصمة القراءة.  - ب

                                                                                  حجـ الخط كلكنو ككيسية كضعو سكاء أفقيا اـ رأسيا كاالقتباسػات كمربعػات الحقػائؽ، كػؿ تمػؾ - ج
            باإلضػػػػػافة إلػػػػػى    ،                                باإلضػػػػػافة إلػػػػػى الصػػػػػكر كحجميػػػػػا كمكانيػػػػػا   ،                      العكامػػػػػؿ تػػػػػؤثر فػػػػػي القػػػػػارئ

         اإلعالنات.
 

 : (2)(م2002)  Bernard, Liao, & Mills دراسة  -26
عمى ثالث عمى مقركئية النص ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة تأثير نكع الخط كحجمو 

كتنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات  ،متغيرات ىي: مقركئية النص، كسرعة قراءتو، كتسضيمو
 27ت الدراسة التجريبية عمى التجريبية، مستخدمة منيج المس ، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ أجري

 Roman)    ن                                  عاما  كتـ تعريضيـ إلى أربعة خطكط: ىما:  83ك  62مستخدـ تتراكح أعمارىـ بيف 
                                                           

)1( Holmqvist and Wartenberg,The Role of Local Design Factors for Newspaper 

reading behaviour - An eye-tracking perspective Lund University Cognitive 

Science , Kunsghuset. 

(2)Bernard, Liao, & Mills, The effect of font type and size on the legibility and 

reading time of online text by older Adults. 
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Times New) ،(Geargia) ،(Arial) Verdana) كركعي في ىذه الخطكط أف تككف مف  
 نقطة، كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة نتائج كاف أىميا: 14ك 12حجـ 
                  ن                                        جػػػػد أنػػػػو األكثػػػػر كضػػػػكحان كاألسػػػػرع قػػػػراءة بالنسػػػػبة لمقػػػػراء كبػػػػار السػػػػف،        ك    14         أف الخػػػػط ا  - أ

     .   12                  كالمسضؿ عمى الخط ا
 serf)                                يػؤدم إلػػى قػراءة أسػرع، مػع ذلػؾ فػإف   (serf fond)           الرقيػؽ   14          حجػـ الخػط ا  - ب

fond)   أقؿ أفضمية عف              (sans serf fond).  
                                                    ال يكجد اختالؼ بيف الخط عمى الكمبيكتر كالخط بالطباعة.  - ج

 الدراسات السابقة: وقع الدراسة منم
باإلخراج  ضكء االطالع عمى الدراسات السابقة، سكاء الدراسات اإلعالمية المتعمقة في

 كجدت الباحثة العديد مف أكجوالدراسات المتعمقة باالنقرائية،  كعناصر التصميـ األساسي، أك
 ى النحك اآلتي:االتساؽ كاالختالؼ بيف ىذه الدراسة كالدراسات السابقة كىي عم

ا راسات التي تـ ذكرىالد مع معظـ متسقةكىي البحكث الكصسية  ىذه الدراسة في إطار    ع  ق     . ت  6
 Michaelا دراسة  ك 5332 الدسكقي، اكفاء ةدراس في الدراسات السابقة، باستثناء

Bernard, Chia Hui Liao, & Melissa Mills,، 5330  لمدراسات  افتنتمي المتاف
   التي تنتمي إلى الدراسات شبو التجريبية.5363كدراسة اىيثـ مؤيد، التجريبية، 

                                            ن      ن                                الدراسات العربية التي تناكلت االنقرائية حديثة  نسبيا  إذا ما قكرنت بالدراسات األجنبية        ت عد  . 2
 التي اىتمت بالعالقة بيف القارئ كالمقركء كالتكافؽ بينيما، كاالىتماـ بما يقرؤه القارئ .

المناىج المستخدمة في الدراسات اإلعالمية عف مكضكع االنقرائية بيف المنيج     ت         ن ك ع       . ت  3
المسحي، كالمنيج التاريخي، كمنيج العالقات المتبادلة، حيث استخدمت جميع الدراسات 

 ، عدا دراسة اصال  الربيعاف،الدراسة الحاليةاستخدمتو ، كما السابقة المنيج المسحي
إلى جانب المنيج المسحي كىما المنيج التاريخي، كمنيج    التي استخدمت منيجيف2008

 العالقات المتبادلة.

أسمكب جمعت بيف األسمكبيف:  . معظـ الدراسات اإلعالمية التي تناكلت مكضكع االنقرائية4
، كذلؾ لتحميؿ محتكل المادة ، كأسمكب مس  جميكر الكسيمة اإلعالميةتحميؿ المضمكف

بينما  دل السيكلة كالصعكبة بيا، كالعكامؿ المؤدية إلى ذلؾ،المراد قياس انقرائيتيا، كم
كأسمكب  كسائؿ اإلعالـأسمكب مس  جميكر ثالثة أساليب ىي: الدراسة الحالية  استخدمت
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أداة استمارة مف خالؿ  مس  أساليب الممارسة كأسمكب العالقات المتبادلة، كذلؾ
 .المقننة كالمقابمة االستقصاء

، لمصحؼ اإللكتركنيةالتي تناكلت االنقرائية بالنسبة  السمسطينية اساتمف الدر  عدد. ىناؾ 5
الصحؼ بانقرائية  األساسالتصميـ تناكلت عالقة عناصر  ال يكجد دراسات فمسطينية بينما

 ، كىذا ىك الجديد الذم تقؼ عميو ىذه الدراسة.اليكمية السمسطينية

ف قبؿ بشكؿ مباشر كبعمؽ كتسصيؿ كما الدراسة الحالية لـ يتناكليا أحد مف الباحثيف م. 6
ركزت الدراسة الحالية عمى التعرؼ عمى عالقة عناصر الدراسة الحالية، حيث  تناكلتيا

كذلؾ مف كجية نظر خبراء اإلعالـ، اليكمية السمسطينية نقرائية الصحؼ االتصميـ األساس ب
ىذه الصحؼ  التزاـنقرائية، كمدل مف خالؿ  التعرؼ عمى دكر تمؾ العناصر في زيادة اال

 .اليكميةالسمسطينية ، كأىـ العناصر التي تزيد مف انقرائية الصحؼ باستخداـ تمؾ العناصر

 الستفادة من الدراسات السابقة:
 مف الدراسات السابقة عمى النحك اآلتي: ةالباحثاستسادت 

ضكع تحديد المشكمة كصياغتيا، إذ دعمت الدراسات السابقة إحساس الباحثة بأىمية مك  .1
 الدراسة حيث لـ تتناكؿ المشكمة في فمسطيف عمى كجو الخصكص عمى حد عمـ الباحثة.

 صياغة التساؤالت كالسرضيات. .2

 تحديد مكضكعات اإلطار المعرفي.ك  ،اىيـ االصطالحية كاإلجرائيةتحديد المس .3

 كمجتمع الدراسة، كعينتيا. ،كأدكاتيا ،منيج الدراسة تحديد .4

الميدانية، كمدل االتساؽ كاالختالؼ بيف نتائج شة النتائج مناق يا فياالستسادة من تمت .5
 الدراسات السابقة كالدراسة الحالية.

 كاإلخراج الصحسي. ،المراجع العربية كاألجنبية المتعمقة باالنقرائيةاالستعانة ب .6

     ً                       ثانيا : الستدلل عمى المشكمة:
حيسة كتميزىا عف     ن                                                    نظرا  ألىمية مككنات التصميـ األساس التي تعطي ىكية مميزة لمص

ث كالتي تجذب القراء لصحيسة دكف غيرىا مف خالؿ الشكؿ المرئي ليا بحي ،الصحؼ األخرل
 الحظتالباحثة لمصحؼ السمسطينية اليكمية متابعة  مف خالؿيستطيع تمييزىا عف غيرىا، ك 

عدد الباحثة عدـ التزاـ الصحؼ السمسطينية اليكمية بعناصر التصميـ األساس مف ناحية 
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امت ػػلذا ق ؛كغيرىاكبناء الصحيسة  ،كثبات األعمدة ،اإلعالناتمساحة ك  ،التبكيبصسحات، ك ال
 مقابالت مع خبراء اإلعالـ األكاديمييف كالمينييف الممارسيف لمعمؿ إجراءالباحثة ب

اليكمية باستخداـ عناصر السمسطينية رائيـ في مدل التزاـ الصحؼ آلمعرفة  ،(1)الصحسي 
كمعرفة العناصر المكجكدة كالغير  ،كدكر تمؾ العناصر في زيادة االنقرائية ،التصميـ األساس

كىذا تـ مف خالؿ المقابمة  ، كأىـ العناصر التي تزيد مف انقرائيتيا،مكجكدة في تمؾ الصحؼ
 :رأل خبراء اإلعالـ ما يأتيقد ك  الشخصية المقننة ليؤالء الخبراء،

يتـ فييا كضع الييكؿ األساس لمصحيسة قبؿ  ، كفيياىك خطة لمتنظيـاألساس التصميـ  -1
بما يضمف  سكل االلتزاـ باستخدامياالصحؼ السمسطينية اليكمية  أماـ، فال مجاؿ صدكرىا

ذا التزمت  الصحؼ بعناصر التصميـ ، شخصية ثابتة ليا كىكية تميزىا عف غيرىا                                    كا 
 .انقرائيتياتحافظ عمى ىذه  ،األساس

اليكمية ىي كسيمة السصؿ البصرم، أم السمسطينية ئية الصحؼ العناصر التي تزيد مف انقرا -2
كخمؽ نمط عاـ إلبراز عنصر معيف، كمف ثـ ترتيب  ،بتكجيو عيف القارئ عبر الصسحة

 ىذه العناصر. كأىـ ىذه العناصر ىي: الخط كالشكؿ كالمكف كالمممس كدرجة المكف.

لكقسات كخسض الرجعات إلى أدنى حد االنقرائية عبر تيسير القراءة عف طريؽ تقميؿ اتتحقؽ  -3
ممكف. حيث ال بد مف التأكيد عمى أىمية تكفير االنقرائية كتيسير القراءة عف طريؽ تقميؿ 
الكقسات كخسض الرجعات إلى أدنى حد ممكف.. أم إذا زاد طكؿ السطر، استمـز ذلؾ 

كلذلؾ أجريت تحريؾ حدقة العيف أك الرأس تحريكا كثيرا قد يطكؿ إلى حد التعب كالممؿ. 
عدة تجارب لمعرفة أطكؿ األسطر المناسبة لمقراءة المريحة. كال شؾ أف ىناؾ عالقة كثيقة 

                                                           

   .5361فبراير  61اء عسانة اد. زىير عابد، قابمو : ىن   -   1ا
  .5361فبراير  61د. ماجد ترباف، قابمو : ىناء عسانة ا -
  .5361فبراير  61د. غساف حرب، قابمو : ىناء عسانة ا -
  .5361فبراير  50د. طمعت عيسى، قابمو : ىناء عسانة ا -

  .5361فبراير  60أ. سمر شاىيف، قابمو : ىناء عسانة ا -

   .5361فبراير  60: ىناء عسانة ا،  قابمو أ. منير أبك راس -

  .5361فبراير  55، ىناء عسانة ااتصاؿ شخصي : قبكؿ أ. كليد مقبكؿ م -
    .5361فبراير  55،  قابمو : ىناء عسانة اأ. ماجد حبيب -

   .5361مارس  65قابمو : ىناء عسانة ا أ. محمد البردكيؿ -
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بيف حجـ الحركؼ كطكؿ السطر. فكمما كبرت الحركؼ أمكف إطالة السطر، أما إذا كانت 
 .الحركؼ صغيرة فمف الكاجب أف يككف السطر قصيرا

فبعضيـ يسضؿ الصحؼ  ،بناء عمى حجمياكمية اليالسمسطينية الصحؼ القراء قراءة يسضؿ  -4
الكبيرة في القطع العادم لما يكتسبو ىذا القطع مف احتراـ ككقار، كبعضيـ يسضؿ القطع 

 . لسيكلة تصسحو "التابمكيد"النصسي  

ف التبكيب يقكـ بتكزيع مضمكف إ، حيث الصحؼ السمسطينية اليكمية بالتبكيب ال تمتـز -5
عمى تكفير كقت القراء مف ، كيساعد ب عمى صسحات الجريدةالصحيسة بشكؿ ثابت كجذا

كالتبكيب ىك عبارة  ،خالؿ نشر أرقاـ الصسحات كاإلشارة لرقـ الصسحات التي تحتكم التتمة
مف تكزيع     ن بدء   ،ف الشخصية االعتبارية لمصحيسة   ك     ك                             عف الخصائص كالسمات التي ت  

لمكاد الصحسية كاإلعالنية عمى كا ،كتخصيص األبكاب كاألعمدة ،المكضكعات كاألخبار
 . صسحات المطبكعة

أكراؽ قمة عدد  كيرجع ،ال تمتـز الصحؼ السمسطينية اليكمية بعدد معيف مف األكراؽ -6
لذا تتجو الصحؼ إلى  ؛إلى االرتساع المستمر في أسعار الكرؽ ة اليكميةالصحؼ السمسطيني

فييا تنكع ، حجـ األكبركيرل آخركف أف عادة الصحؼ ذات ال ،تخسيض عدد صسحاتيا
أكثر، كمسضمة بالتالي فييا تسنف  ،أكثرأكثر عمى الصسحة مف حيث عدد المكاضيع فييا 

 أكثر لدل القراء.
كعمى الرغـ  ،                   ن                كرؽ تقؿ جكدتو كثيرا  عف األنكاع األخرلالسمسطينية اليكمية الصحؼ تستخدـ  -7

مة ءكرؽ كاألكثر مالألنو مف أرخص أنكاع ال ؛ذلؾ تضطر الصحؼ إلى استخدامو مف
ر عمى الشكؿ يؤث الردمءكؼ الصحؼ االقتصادية، كلكف استخداـ ىذا الكرؽ لظر 

التيبكغرافي المطبكع، فنكع الكرؽ لو تأثير عمى كضكح الكالـ عميو، فالنكع األفضؿ ىك 
                ن كاألرضيات، كخصكصا   ،ألنو المكف الطبيعي لمكرؽ يعكس نسسو عمى المكاد ؛األبيض

 .اإلعالنات
مف أىـ العكامؿ المؤثرة  رحيث تعتب ؛مككنات التصميـ األساس أىـ مفالعناصر التيبكغرافية  -8

في يسر القراءة، فالحركؼ الكبيرة مثال مريحة لعيف القارئ التي يجيدىا صغر حجـ 
الصحؼ السمسطينية كذلؾ كجكد الصكر كالجداكؿ كاإلطارات يزيد مف انقرائية  ،الحركؼ
 .اليكمية
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ف زيادة إحيث  ؛انقرائية الصحؼ السمسطينية اليكمية حجـة المادة اإلعالنية عمى نسب تؤثر -9
كطغيانيا عمى المادة التحريرية يقمؿ مف انقرائية الصحؼ، كىذا  ،نسبة المادة اإلعالمية

زيادة نشر اإلعالنات في الصسحة األكلى يقمؿ ف ؛باإلضافة إلى مكقع نشر المادة اإلعالنية
، كىناؾ بعض الصحؼ السمسطينية اليكمية ال تمتـز بمساحة محددة ؼمف انقرائية الصح

 لإلعالنات .

يككف المجاؿ في كضكح النص أكثر،  ،قؿأ األعمدةفكمما كاف عدد  ،األعمدة تقميؿ عدد -10
 .الكثيرة تشتت عيف القارئ األعمدةألف 

كبالتالي  ،الطباعيةاالتجاه نحك اإلخراج األفقي يراعي األسس العممية في عرض الكحدات  -11
فيك يساعد  ،عمى تسخير الشكؿ لخدمة المضمكف كيعمؿ ،يحقؽ مراعاة حركة أعيف القراء

اليكمية الصحؼ السمسطينية  تعتمد عمى زيادة االنقرائية أكثر مف االتجاه الرأسي، في حيف
 تعتمد عمى المزج بيف النكعيف.

  مشكمة الدراسة::      ً ثالثا  
 قطعا عناصر التصميـ األساس عالقة لتعرؼ عمىفي االدراسة مشكمة  تتحدد

، العناصر التيبكغرافية، نكع الكرؽ، مساحة كاتساعيا الصحيسة، عدد الصسحات، عدد األعمدة
اليكمية مف السمسطينية نقرائية الصحؼ اب  ، فمسسة التصميـاإلعالنات، التبكيب، بناء الصحيسة

 ،نقرائيةعمى دكر تمؾ العناصر في زيادة االالتعرؼ ذلؾ مف خالؿ ك  ،كجية نظر خبراء اإلعالـ
 مف كجية نظر ىـ العناصر التي تزيد مف انقرائيتياكأ ،ياىذه الصحؼ باستخدام مدل التزاـك 

 .خبراء اإلعالـ

 أىمية الدراسة::      ً رابعا  
 :عدة أمكر أىمياأىمية الدراسة في  تكمف
 مف خالليا الصحافية ؤسساتالم تستطيع التي اليامة القنكات إحدل االنقرائية بحكث تشكؿ .1

عادة تحديد أكلكياتيا  بيف المنافسة ازدادت ككمما ،اإلعالمية كخططيا سياستيا في النظر        كا 
 كالقارئ السكؽ ليا يحمؿ الذم العممي إلى البحث الحاجة ازدادت كمما اإلعالمية الكسائؿ
 .كمكانتيا مكقسيا يثبت كبالتالي    ن معا ،

دراسة العالقة بيف االنقرائية كعناصر التصميـ  قية مف خالؿتستمد الدراسة أىميتيا التطبي .2
السمسطينية الصحؼ  انقرائية التي تزيد مفالخركج ببعض العكامؿ األساس ليذه الصحؼ ك 

 اليكمية.
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في فمسطيف عمى  أكؿ دراسة مف نكعياتستمد الدراسة أىميتيا ككنيا حيث  ،جدة الدراسة .3
 الخصكص. كجو

السمسطينية  عناصر التصميـ األساس في الصحؼكاقع رتيـ عمى تقكيـ خبراء اإلعالـ كقد أىمية .4
كمراعاة أذكاقو  الجميكر مما يساعد عمى كسب تمؾ الصحؼتسيد  كتقديـ مقترحات، اليكمية
 .قراء دائميف ليذه الصحؼفي يسر كسالسة، ككسبيـ تكصيؿ الرسالة ، ك كميكلو

 أىداف الدراسة::      ً خامسا  
رؼ عالقة عناصر التصميـ األساس رئيس كىك التع تسعى الدراسة لتحقيؽ ىدؼ

 الرئيسوفي إطار اليدف  ،اليكمية مف كجية نظر خبراء اإلعالـالسمسطينية نقرائية الصحؼ اب
 تأتي األىداف الفرعية اآلتية:

في  كدكرىا األساسعناصر التصميـ بثبات اليكمية السمسطينية التزاـ الصحؼ  مدل معرفة .1
 لصحؼ مف كجية نظر خبراء اإلعالـ.زيادة انقرائية ىذه ا

                اليكميػة مػف كجيػة            السمسػطينية          فػي الصػحؼ                التي تمتـز بيا                           معرفة عناصر التصميـ األساس   . 2
                 نظر خبراء اإلعالـ.

 .اليكميةالسمسطينية التي يرل خبراء اإلعالـ أنيا تزيد مف انقرائية الصحؼ العناصر معرفة  .3

الصحيسة،  قطعالتصميـ األساس ا العالقة بيف كؿ عنصر مف عناصر درجة الكشؼ عف .4
، عدد األعمدة، العناصر التيبكغرافية، نكع الكرؽ، مساحة اإلعالنات، الصسحاتعدد 

اليكمية مف كجية السمسطينية   كانقرائية الصحؼ ، فمسسة التصميـالتبكيب، بناء الصحيسة
 نظر خبراء اإلعالـ.

انقرائية الصحؼ  مف تحدالتي في عناصر التصميـ األساس المعكقات الكشؼ عف  .5
 اليكمية مف كجية نظر خبراء اإلعالـ.السمسطينية 

انقرائية زيادة لتسعيؿ دكر عناصر التصميـ األساس في اقتراحات خبراء اإلعالـ  معرفة .6
 .اليكمية السمسطينية الصحؼ 

 : تساؤلت الدراسة:     ً سادسا  
األساس صميـ ما عالقة عناصر الت"تسعى الدراسة لإلجابة عمى التساؤؿ الرئيس: 

كينبثؽ عنو التساؤالت  ،؟"اليكمية مف كجية نظر خبراء اإلعالـالسمسطينية نقرائية الصحؼ اب
 اآلتية:
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                             عناصػػر التصػػميـ األسػػاس فػػي زيػػادة       بثبػػات          اليكميػػة            السمسػػطينية                التػػزاـ الصػػحؼ    مػػدل    مػػا   . 1
  ؟                                          انقرائية ىذه الصحؼ مف كجية نظر خبراء اإلعالـ

                    اليكميػة مػف كجيػة نظػر            السمسػطينية       الصػحؼ            تمتػـز بيػا     التػي                        ما عناصر التصميـ األساس   . 2
             خبراء اإلعالـ؟

        اليكميػػة            السمسػػطينية                                                             مػػا العناصػػر التػػي يػػرل خبػػراء اإلعػػالـ أنيػػا تزيػػد مػػف انقرائيػػة الصػػحؼ   . 3
                                     ككيسية اإلفادة المثمى مف ىذه العناصر؟

     "       تابمكيػػػد      نصػػسي "  ،  "       سػػتاندرد      عػػادم " ا        اليكميػػة            السمسػػطينية       الصػػحؼ      قطػػع      عالقػػة     درجػػة    مػػا   . 4
                         مف كجية نظر خبراء اإلعالـ؟    تيا        انقرائي ب

مف كجية نظر  تياانقرائيباليكمية السمسطينية الصحؼ صسحات عدد  عالقةدرجة ما  .5
 خبراء اإلعالـ؟

مف كجية نظر خبراء بانقرائيتيا اليكمية السمسطينية عدد األعمدة الصحؼ  عالقةدرجة ما  .6
 اإلعالـ؟

مف بانقرائيتيا اليكمية  السمسطينية الصحؼفي ة العناصر التيبكغرافيثبات  عالقةدرجة ما  .7
 كجية نظر خبراء اإلعالـ؟

مف كجية نظر خبراء بانقرائيتيا اليكمية السمسطينية كرؽ الصحؼ  عنك  عالقةدرجة ما  .8
 اإلعالـ؟

خراجيامساحة اإلعالنات  عالقةدرجة ما  .9 بانقرائيتيا اليكمية السمسطينية الصحؼ  في          كا 
 الـ؟مف كجية نظر خبراء اإلع

مف كجية نظر  بانقرائيتيااليكمية السمسطينية الصحؼ في تبكيب ثبات ال عالقةدرجة ما  .10
 خبراء اإلعالـ؟

السمسطينية الصحؼ  في سي، أفقي، المزج بيف النكعيف رأا بناء الصحيسة عالقةدرجة ما  .11
 مف كجية نظر خبراء اإلعالـ؟بانقرائيتيا اليكمية 

الصحؼ السمسطينية اليكمية بانقرائيتيا مف كجية نظر ما درجة عالقة فمسسة التصميـ في  .12
 خبراء اإلعالـ؟
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 انقرائية الصحؼ السمسطينية دكر مككنات التصميـ األساس تحد مفما المعكقات التي  .13
 مف كجية نظر خبراء اإلعالـ. اليكمية

 اليكمية ؟السمسطينية ما اقتراحات خبراء اإلعالـ لزيادة انقرائية الصحؼ  .14

 الدراسة: فروض:      ً سابعا  

األساس في عناصر التصميـ بيف درجة عالقة تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال 
النكع، المؤىؿ العممي، ا المتغيرات الديمكغرافية لدييـ،ك  الصحؼ السمسطينية اليكمية بانقرائيتيا

كض ، كينبثؽ عف ىذه السرضية الرئيسية السر  السكف، طبيعة العمؿ، سنكات الخبرة، السئة العمرية
 السرعية اآلتية:

 األساس فيعناصر التصميـ بيف درجة عالقة تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال  -0
 كالنكع. الصحؼ السمسطينية اليكمية بانقرائيتيا

األساس في عناصر التصميـ بيف درجة عالقة تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال  -7
 كالمؤىؿ العممي. الصحؼ السمسطينية اليكمية بانقرائيتيا

األساس في عناصر التصميـ بيف درجة عالقة تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال  -0
 كالعمر. الصحؼ السمسطينية اليكمية بانقرائيتيا

األساس في عناصر التصميـ بيف درجة عالقة تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال  -0
 كسنكات الخبرة. الصحؼ السمسطينية اليكمية بانقرائيتيا

األساس في عناصر التصميـ بيف درجة عالقة اللة إحصائية تكجد فركؽ ذات دال  -5
 كالسكف. الصحؼ السمسطينية اليكمية بانقرائيتيا

األساس في عناصر التصميـ بيف درجة عالقة تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال  -6
 كطبيعة العمؿ. الصحؼ السمسطينية اليكمية بانقرائيتيا

 يا :ىجيا وأداتانوع الدراسة ومن:      ً ثامنا  

  نوع الدراسة: -1

كالتي تيتـ بكصؼ كتشخيص الظاىرة كذلؾ  الدراسات الوصفيةتنتمي ىذه الدراسة إلى 
مف خالؿ التعرؼ عمى عناصرىا كمككناتيا عف طريؽ جمع المعمكمات كالبيانات كتحميميا 
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كتسسيرىا بما يتي  تقديـ صكرة دقيقة كمكضكعية عف الظاىرة قيد البحث ، كمعرفة العالقات 
 . 1االعكامؿ التي ترتبط بياقائمة بينيا كبيف المتغيرات أك ال

كتحقؽ الدراسة الحالية ذلؾ مف خالؿ جمع المعمكمات كالبيانات حكليا كتحميميا  
انقرائية  عناصر التصميـ األساس في عالقةإحصائيا عمى نحك يمكف مف الكصكؿ إلى 

العالقة كالكشؼ عف  ،عينة الدراسةاليكمية مف كجية نظر خبراء اإلعالـ السمسطينية الصحؼ 
 عينة الدراسة.لدل اليكمية السمسطينية كزيادة انقرائية الصحؼ  العناصربيف ىذه 

 منيجي الدراسة:  -2

 :سوف تستخدم الباحثة منيجي النوع وفي إطار ىذا 

        ن      ن      ن                                     يعد جيدا  عمميا  منظما  يساعد في الحصكؿ عمى بيانات كمعمكمات الذم  :منيج المسح -أ
حد األشكاؿ الخاصة بجمع أ         ن كىك أيضا   ، 2ا اؼ تتصؿ بالظاىرة مكضع البحثكأكص

دراكيـ كمشاعرىـ كاتجاىاتيـ كيعد منيج المس    3ا                                                              المعمكمات عف حالة األفراد كسمككيـ كا 
نو يستيدؼ تكصيؼ كتنظيـ كتحميؿ إحيث  ؛نسب المناىج العممية مالئمة ليذه الدراسةأمف 

اليكمية مف كجية نظر السمسطينية الصحؼ انقرائية  فيعناصر التصميـ األساس عالقة 
 كماىية العكامؿ المؤثرة في تمؾ العممية.خبراء اإلعالـ 

كىي التي يسعى فييا الباحثكف إلى دراسة العالقات بيف  :منيج دراسة العالقات المتبادلة -ب
ث الحقائؽ التي تـ الحصكؿ عمييا بيدؼ التعرؼ عمى األسباب التي أدت إلى حدك 

الظاىرة، كالكصكؿ إلى استنتاجات يمكف أف تساعد في تغيير الظركؼ كالعكامؿ المحيطة 
بالظاىرة في االتجاه اإليجابي، كذلؾ لدراسة العالقة بيف كؿ عنصر مف عناصر التصميـ 

 . 4االيكمية بانقرائيتيا مف كجية نظر خبراء اإلعالـالسمسطينية األساس في الصحؼ 

 :األساليب اآلتيةتستخدم الباحثة سوف  انالمنيج انذى إطاروفي 

كيقصد بجميكر الكسيمة ىنا خبراء اإلعالـ  :الوسائل اإلعالميةمسح جميور أسموب  - أ
 كذلؾ دراسة الجكانب التالية: ،األكاديمييف

                                                           

جراءاتو كمناىجو اص(1   .566  عمر، البحث اإلعالمي مسيكمو كا 
 .657ص المرجع السابؽ،  2ا

  .622  عبد الحميد، البحث العممي في الدراسات اإلعالمية اص(3

  . 613  حسيف، بحكث اإلعالـ  اص 4ا
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فإف مف  ،           ن                       يشكؿ مجتمعا  ال يتسـ بالتجانس الكامؿلما كاف جميكر الكسيمة اإلعالمية  -
الجميكر مف حيث التقسيمات الديمكغرافية  الى دراسة ىذرم أف تمجأ الكسيمة إالضرك 

حيث سيتـ مف خالؿ ىذا  ، 1اكدرجة التعميـ، كالمينة التي تشمؿ فئات السف، كالنكع،
متغيرات المعرفة السركؽ بيف االنقرائية مف كجية نظر خبراء اإلعالـ كبيف  األسمكب

 الديمكغرافية.

عالمية التي تنشرىا الصحيسة مف ناحية راء خبراء اإلعالـ في المادة اإلآدراسة  -
كاالقتراحات التي يراىا الخبراء كسيمة  أسباب تسضيؿ انقرائية صحؼ معينة،إخراجية، ك 

 بتحسيف كتطكير الصحيسة.
كيقصد بو دراسة الجكانب كاألساليب اإلدارية كالتنظيمية  أسموب مسح أساليب الممارسة: -ب

دا راتو في مختمؼ المجاالت اإلعالمية، كذلؾ بيدؼ تصكير                                 التي تتبعيا األجيزة اإلعالمية كا 
الكاقع التطبيقي السعمي كالتعرؼ عمى الطرؽ التي تتبعيا ىذه األجيزة في ممارسة نشاطاتيا 

كالممارسيف  اإلعالميةتدرس الباحثة مدل استخداـ اإلدارة  األسمكبمف خالؿ ىذا ، ك  2االمختمسة
انقرائية كعالقة ىذه العناصر بالتصميـ األساس لمعمؿ الصحسي في صحؼ الدراسة عناصر 

 ىذه الصحؼ.
يستيدؼ التعرؼ عمى العالقات بيف المتغيرات المختمسة في  أسموب الدراسات الرتباطية: -ج

 الظاىرة مكضكع الدراسة، كتستيدؼ اإلجابة عمى التساؤالت التالية:

 لتي نقـك بدراستيا؟ىؿ ىناؾ عالقة ترابطية بيف متغيريف أك أكثر في الظاىرة ا -

 ما ىي طبيعة ىذه العالقة الترابطية، بمعنى ىؿ ىي عالقة ارتباطية طردية أـ عكسية؟ -

 ة العالقة الترابطية كشدتيا؟جما ىي در  -

كلكي يصؿ الباحث إلى معرفة درجة االرتباط بيف المتغيرات المختمسة في الظاىرة التي 
اس إحصائي كمي ىك ما يطمؽ عمييا معامؿ يقكـ بدراستيا فإنو يمجأ إلى استخداـ مقي

 ، كسكؼ تستخدـ الباحثة ىذا األسمكب الختبار فركض الدراسة. 3ااالرتباط

 

                                                           

 .  625ص احسيف، بحكث اإلعالـ    1ا

 .622ص المرجع السابؽ،   2ا

 .612-615ص ، ص نسسوالمرجع   3ا
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           الدراسة:    تا   أدا  - 3

         تيف ىما:                      في ىذه الدراسة عمى أدا          االعتماد     تـ
: كىي أداة لجمع البيانات بيدؼ استثارة األفراد المبحكثيف بطريقة منيجية صحيفة الستقصاء -أ

كمقننة لتقديـ حقائؽ كآراء كأفكار معينة في إطار البيانات المرتبطة بمكضكع الدراسة 
عناصر حيث يمكف مف خالؿ صحيسة االستقصاء تكصيؼ كتنظيـ كتحميؿ ؛  1ا كأىدافيا

 .اليكمية لدل خبراء اإلعالـالسمسطينية الصحؼ  انقرائية كعالقتيا فيالتصميـ األساس 
 ىي: رئيسية وحدات عمى عدةاء صحيفة الستقص اشتممتإذ 

 السمات األساسية لممبحكثيف.الكحدة األكلى : 

 اليكمية بعناصر التصميـ األساس كعالقتيا  السمسطينيةالتزاـ الصحؼ : الكحدة الثانية
 بدافعية لقراءة.

 كؿ عنصر مف عناصر التصميـ األساس احجـ الصحيسة، عدد : عالقة الكحدة الثالثة
، العناصر التيبكغرافية، نكع الكرؽ، مساحة كاتساعيا ةالصسحات، عدد األعمد

انقرائية الصحؼ السمسطينية ب  ، فمسسة التصميـاإلعالنات، التبكيب، بناء الصحيسة
 مف كجية نظر خبراء اإلعالـ.اليكمية 

 اليكمية، انقرائية الصحؼ اليكمية السمسطينية : المعكقات التي تحد مفالكحدة الرابعة 
 تيا.ء اإلعالـ لزيادكاقتراحات خبرا

كىي التي يتـ إعداد أسئمتيا بطريقة محددة كمقننة قبؿ المقابمة،  :المقننة المقابمة -ب
اعتمدت حيث  . 2اكتستيدؼ التعرؼ عمى آراء المبحكث ككجيات نظره مف خالؿ ىذه األسئمة

ا مف خالؿ تسسير النتائج كالمعمكمات التي سيتـ الحصكؿ عمييفي  المقابمة المقننة  الباحثة
 الدراسة الميدانية.

 :وعينتيا مجتمع الدراسة :     ً تاسعا  
                                                               مجتمػػع الدراسػػة ىػػك الجميػػكر المسػػتيدؼ الػػذم ييػػدؼ الباحػػث إلػػى لدراسػػتو                 مجتمــع الدراســة: - 1

               في خبراء اإلعػالـ                         مجتمع الدراسة الميدانية         كيتمثؿ    3 ا                                     كتعميـ نتائج الدراسة عمى كافة مسرداتو
                                                           

  .020عالمية اص  عبد الحميد، البحث العممي في الدراسات اإل1ا

  . 533  حسيف، بحكث اإلعالـ اص 2ا

  .603البحث العممي في الدراسات اإلعالمية اص   عبد الحميد،3ا



00 

                               في محافظات الضسة الغربيػة كقطػاع                     لجامعات السمسطينية ا                مدرسي اإلعالـ في     جميع        كيشمؿ
  .      األربعة        اليكمية            السمسطينية                                            كالعامميف كالممارسيف لمعمؿ الصحسي في الصحؼ     غزة 

      مسػردة        130 ا         تتكػكف مػف            عينػة عمديػة         الباحثػة         اختػارت              عينـة الدراسـة    أمػا                عينة الدراسـة:   - 2
                مكزعة كالتالي: 

         الجامعػػػػات                               بأسػػػػاتذة كميػػػػات كأقسػػػػاـ اإلعػػػػالـ فػػػػي          متمثمػػػػيف                        خبــــراء اإلعــــالم األكــــاديميين  - أ
                  كمحافظػػػػات قطػػػػاع غػػػػزة               الضػػػػسة الغربيػػػػة         محافظػػػػات    فػػػػي         الكبػػػػرل                     السمسػػػػطينية النظاميػػػػة

        الجامعػػػة   ك               جامعػػػة الخميػػػؿ،   ك               جامعػػػة بيرزيػػػت،   ك    ،                                  كالمتمثمػػػة فػػػي: جامعػػػة النجػػػاح الكطنيػػػة
     اسػػية                               ، كذلػػؾ لككنيػػا جامعػػات نظاميػػة أس           جامعػػة األقصػػى  ك              جامعػػة األزىػػر،   ك   ،        اإلسػػالمية

     5 8 ا                ، حيػػث بمػػغ عػػددىـ                                باحثػػة أسػػمكب المسػػ  الشػػامؿ لمعينػػة          اسػػتخدمت ال     حيػػث   ،    كبػػرل
                              كما ىك مكض  في الجدكؿ التالي:    1 ا       أكاديمي

 خبراء اإلعالم األكاديميين: (0.0جدول )

 اسم الجامعة
 جامعات قطاع غزة جامعات الضفة الغربية

 المجموع
 األقصى زىراأل  اإلسالمية الخميل بيرزيت الوطنية النجاح

 85 21 8 18 12 12 14 عدد خبراء اإلعالـ األكاديمييف

       اإلدارة       مػػػػف                                فقػػػػد اختػػػػارت الباحثػػػػة عينػػػػة عمديػػػػة                                   العــــاممين والممارســــين لمعمــــل الصــــحفي- ب
       الحياة         القدس، ا               اليكمية األربعة            السمسطينية          في الصحؼ                بأقساـ اإلخراج         العامميف           اإلعالمية ك 

     رئػػيس                               مػػدير التحريػػر، سػػكرتير التحريػػر،                بػػرئيس التحريػػر،       مثمػػة  مت          ، فمسػػطيف       األيػػاـ   ،       الجديػػدة
                      اإلخػػػػراج كالتصػػػػميـ األسػػػػاس                      كذلػػػػؾ لخبػػػػرتيـ فػػػػي مجػػػػاؿ   ،                          قسػػػػـ اإلخػػػػراج، كالعػػػػامميف معػػػػو

                                مسردة كما ىك مكضع بالجدكؿ اآلتي:    2 ا      45 ا                       لمصحيسة، كالبالغ عددىـ 
 العاممين والممارسين لمعمل الصحفي: (0.7) جدول

 فمسطين األيام الحياة الجديدة القدس اسم الصحيفة
اإلدارة اإلعالمية  المجموع

 العاممين اإلدارة العاممين اإلدارة العاممين اإلدارة العاممين اإلدارة والعاممين بقسم اإلخراج

 45 8 3 8 3 7 3 10 3 المجمكع

                                                           

  تـ الحصكؿ عمييا مف خالؿ االتصاؿ التميسكني بالمسئكليف عف أقساـ اإلعالـ بالجامعات، كمف خالؿ 1ا
 مكاقع الجامعات عمى شبكة االنترنت.

 ف خالؿ االتصاؿ التميسكني بالمسئكليف عف ىذه الصحؼ .  تـ الحصكؿ عمييا م2ا
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  .         ( استبانة   045                     ( مفردة وتم استرداد )   004               ة الدراسة عمى ) ا            وتم توزيع أد

 ءات الصدق والثبات:: إجرا     ً عاشرا  
                                                                           يقصد بصدؽ كثبات االستبانة التحقؽ مف صػدؽ كثبػات أداة الدراسػة ااالسػتبانة ، كذلػؾ 

                  عمى النحك التالي:

              صدق الستبانة:  - 0

                                                                     يقصػػد بالصػػدؽ شػػمكؿ االسػػتبانة لكػػؿ العناصػػر التػػي يجػػب أف تػػدخؿ فػػي التحميػػؿ مػػف 
                               كف مسيكمة لكػؿ مػف يسػتخدميا، كمػا                                                       ناحية، ككضكح فقراتيا كمسرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تك

                                                           ن                    يقصػػػد بالصػػػدؽ أف أداة القيػػػاس تقػػػيس مػػػا كضػػػعت لقياسػػػو كال تقػػػيس شػػػيئان آخػػػر، كت عػػػد الدراسػػػة 
   ت                                                                          صػػادقة إذا حػػددت مػػدل صػػالحية درجاتيػػا، كمػػف أجػػؿ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ أداة الدراسػػة، أجػػر 

  .                    اختبار الصدؽ الظاىرم        الباحث

                              صدق المحكمين "الصدق الظاىري":  - أ

                                                  بعػػػػرض أداة الدراسػػػػة فػػػػي صػػػػكرتيا األكليػػػػة عمػػػػى مجمكعػػػػة مػػػػف   ة      الباحثػػػػ   ت مػػػػ      حيػػػػث قا
       كالػػذيف    ،                   اإلعػػالـ كالعمػػؿ الصػػحسي                 ، مختصػػيف فػػي مجػػاؿ  ( )       ن   محكمػػان 11                   لمحكمػػيف بمػػغ عػػددىـ ا ا

                                                                          قامكا بدكرىـ بتقديـ النص  كاإلرشاد كتعديؿ كحذؼ ما يمـز عمى فقرات االستبانة.

                                                           

   األساتذة المحكميف لالستبانة:ا
 أ.د .جكاد راغب الدلك، أستاذ اإلعالـ بالجامعة اإلسالميةػ غزة. -1
 أ. د. عبد الصبكر فاضؿ أستاذ كعميد كمية اإلعالـ بجامعة األزىرػ مصر. -2
 مكؾ ػ األردف.ذ اإلعالـ بجامعة الير  أ. د. عمي نجادات، أستا -3
 األقصى ػ غزة.شارؾ بجامعة د. زىير عابد، عميد كمية اإلعالـ كأستاذ اإلعالـ الم -4
 د. ماجد ترباف ، رئيس قسـ الصحافة كاإلعالـ كأستاذ اإلعالـ المشارؾ بجامعة األقصى ػ غزة. -5
 ية ػ غزة.د. طمعت عيسى، رئيس قسـ الصحافة كاإلعالـ، كأستاذ اإلعالـ المشارؾ بالجامعة اإلسالم -6
 د. أحمد الترؾ ، أستاذ اإلعالـ المساعد بالجامعة اإلسالمية ػ غزة. -7
 د. غساف حرب، أستاذ اإلعالـ المساعد بجامعة األقصى ػ غزة. -8
 أ. سمر شاىيف ػ رئيس تحرير صحيسة فمسطيف . -9
 أ. منير أبك راس، مشرؼ فني في صحيسة فمسطيف ، كمحاضر بالجامعة االسالمية ػ غزة. -10
 مقبكؿ، مشرؼ فني في صحيسة القدس، كمحاضر بجامعة بيرزيت ػ راـ اهلل.أ. كليد  -11
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                  العبػػػارات لقيػػػاس مػػػا     مػػػة ء  مال          يػػػـ فػػػي مػػػدل                       مػػػف المحكمػػػيف إبػػػداء آرائ  ة       الباحثػػػ   ت       كقػػػد طمبػػػ
                                                                           كضػػعت ألجمػػو، كمػػدل كضػػكح صػػياغة العبػػارات كمػػدل مناسػػبة كػػؿ عبػػارة لممحػػكر الػػذم ينتمػػي 
                                                                               إليػػػو، كمػػػدل كسايػػػة العبػػػارات لتغطيػػػة كػػػؿ محػػػكر مػػػف محػػػاكر متغيػػػرات الدراسػػػة األساسػػػية، ىػػػذا 

                  ارات أك حػػػذفيا، أك                                   ن        ن                    باإلضػػػافة إلػػػى اقتػػػراح مػػػا يركنػػػو مناسػػػبان كضػػػركريان مػػػف تعػػػديؿ صػػػياغة العبػػػ
                                                                                إضػػػػػػافة عبػػػػػػارات جديػػػػػػدة ألداة الدراسػػػػػػة، ككػػػػػػذلؾ إبػػػػػػداء آرائيػػػػػػـ فيمػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ بالبيانػػػػػػات األكليػػػػػػة 
                                                                               االخصػائص الشخصػية كالكظيسيػة المطمكبػة مػف المبحػكثيف ، كبػذلؾ خػرج االسػتبياف فػي صػكرتو 

      ى بعػض                                                                            النيائية. كتركزت تكجييات المحكميف عمى انتقاد طكؿ االستبانة حيث كانت تحتكل عم
                                                                              العبارات المتكررة، كما أف بعػض المحكمػيف نصػحكا بضػركرة تقمػيص بعػض العبػارات مػف بعػض 

ضافة بعض العبارات إلى محاكر أخرل.   ،       المحاكر                                      كا 
                                    صدق التساق الداخمي لفقرات الستبانة: -   ب

                                                                        يقصػد بصػدؽ االتسػاؽ الػػداخمي، مػدل اتسػاؽ كػػؿ فقػرة مػف فقػػرات االسػتبانة مػع المحػػكر 
                                                                ىػػػذه السقػػػرة، حيػػػث تػػػـ حسػػػاب االتسػػػاؽ الػػػداخمي لسقػػػرات االسػػػتبانة عمػػػى عينػػػة                  الػػػذم تنتمػػػي إليػػػو

        كػؿ فقػرة    ف                                       مسردة، كذلػؾ بحسػاب معػامالت االرتبػاط بػي  03                                الدراسة االستطالعية البالغ حجميا ا
                                                   كالدرجة الكمية لممحكر التابعة لو عمى النحك التالي:

 ميم األساس عناصر التصلعالقة الداخمي  التساق صدقيبين  (0.0جدول )
 .بانقرائية الصحف الفمسطينية اليومية

 الدللة معامل الرتباط المحاور م.
 0.001 0.764  القطع العاـ لمصحيسة احجـ الصحيسة  .1
 0.001 0.789 عدد الصسحات  .2
 0.001 0.757 التبكيب  .3
 0.001 0.800 نكع الكرؽ كلكنو  .4
 0.001 0.713 اإلعالنات  .5
 0.001 0.785 بناء الصحيسة  .6
 0.001 0.859 عدد األعمدة كاتساعيا  .7
 0.001 0.845 العناصر التيبكغرافية  .8
 0.001 0.861 فمسسة التصميـ  .9
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                               فقػرة مػع المجمػكع الكمػي لكػؿ عنصػر                           معامالت االرتباط بػيف كػؿ    6.0               يبيف جدكؿ رقـ ا
      يػث أف      ، ح    3.32                                               أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة ا                     مف العناصر حيث تبيف

    .    3.32                                  القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف ا

  :                   ثبات فقرات الستبانة  - 7

                                                                                يقصد بثبات االستبانة أف تعطي ىذه االستبانة نسس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع االستبانة 
                                                                                   أكثر مف مرة تحت نسس الظركؼ كالشركط، أك بعبارة أخرل يعني االسػتقرار فػي نتػائج االسػتبانة 

                                                                     كؿ كبيػر فيمػا لػك تػـ إعػػادة تكزيعيػا عمػى األفػراد عػدة مػرات خػالؿ فتػرات زمنيػػة                كعػدـ تغييرىػا بشػ
                                                                               معينػػػة، كلمتحقػػػؽ مػػػف ثبػػػات اسػػػتبانة الدراسػػػة أجريػػػت خطػػػكات الثبػػػات عمػػػى العينػػػة االسػػػتطالعية 

                                                         نسسيا بطريقتيف ىما: التجزئة النصسية كمعامؿ ألسا كركنباخ.

 و كرونباخ ألفا صفية(يوضح معامل الثبات )طريقة التجزئة الن (0.0جدول )

 سبيرمان براون كرونباخ ألفا عدد الفقرات المجالت م
 3.255 3.275 62 القطع العاـ لمصحيسة احجـ الصحيسة   . 6
 3.252 3.225 62 عدد الصسحات   . 5
 3.235 3.215 1 التبكيب   . 0
 3.756 3.715 2 نكع الكرؽ كلكنو   . 5
 3.732 3.722 63 اإلعالنات   . 2
 3.252 3.255 56 بناء الصحيسة   . 1
 3.731 3.755 65 عدد األعمدة كاتساعيا   . 7
 3.750 3.721 65 العناصر التيبكغرافية   . 2
 3.236 3.215 5 فمسسة التصميـ   . 5

            االسػػػػتبانة ا         الدراسػػػػة      أداة    أف         كالثبػػػػات       الصػػػػدؽ         اختبػػػػارم       نتػػػػائج    مػػػػف         الباحثػػػػة         كتسػػػػتخمص
      أداة       لتكػػكف       ؤىميػػا ي    مػػا     ن جػػدان،       عاليػػة       بدرجػػة       ثابتػػة      أنيػػا     كمػػا         لقياسػػو،      كضػػعت    مػػا      قيػػاس    فػػي       صػػادقة
        صػػػكرتيا    فػػػي          االسػػػتبانة      تكػػكف       كبػػػذلؾ       بثقػػػة،         تطبيقيػػا       كيمكػػػف         الدراسػػػة      ليػػذه        كفاعمػػػة        مناسػػػبة      قيػػاس
  .        النيائية
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 : مصطمحات الدراسة:حادي عشر
  :                     عناصر التصميم األساس  . 1

ـــف الصـــطالحي -                                                     : ىػػػي عبػػػارة عػػػف مجمكعػػػة مػػػف القػػػرارات تتعمػػػؽ باالختيػػػار بػػػيف                التعري
                     ، أك كضػع ىيكػؿ لمصػػسحة   1 ا                         لمتاحػة أمػاـ المخػرج الصػػحسي                          مجمكعػة مػف البػدائؿ السنيػػة ا

  .  2 ا                                      المطبكعة باستخداـ عناصر البناء المتاحة
                                                            ىػػك العمػػكد السقػػرم لكػػؿ العمميػػات اإلخراجيػػة المختمسػػة، كىػػك الييكػػؿ                   التعريــف اإلجرائــي: -

                                                                         العاـ كالثابت لكؿ صحيسة مف عدد إلى آخر كىك جزء ال يتجزأ مف شخصػية الصػحيسة، 
                                                           ميـ األسػػاس بالجانػػب التخطيطػػي طكيػػؿ المػػدل إلصػػدار الصػػحيسة كتتمثػػؿ            كيتعمػػؽ التصػػ

                                                                           في العناصر اآلتية: القطع العاـ، عػدد الصػسحات، عػدد األعمػدة، نػكع الػكرؽ، العناصػر 
                                              التيبكغرافية، التبكيب، اإلعالنات، بناء الصحيسة.

         نقرائية:   ال   . 2

                 ن غػػػة الكتابػػػة، إضػػػافةن                                       كتعنػػػي االنقرائيػػػة بالعكامػػػؿ التػػػي تتعمػػػؽ بم                 التعريـــف الصـــطالحي:  -
                                                                               لمجانػػػب السنػػػي لتيسػػػير القػػػراءة كيتنػػػاكؿ أسػػػاليب إنتػػػاج المػػػادة المكتكبػػػة كػػػالخط كأنكاعػػػو 

  .  3 ا                                                                 كأحجامو كالمساحات البيضاء بيف األسطر كالصكر كالرسـك المرفقة كغيرىا
ــي: - ــف اإلجرائ                                                         كىػػي عبػػارة عػػف يسػػر كسػػيكلة القػػراءة الػػذم يتيحػػو التػػزاـ الصػػحؼ                   التعري

                                                         يكميػػػة بعناصػػػر التصػػػػميـ األساسػػػي فػػػي الصػػػػحيسة مثػػػؿ ترتيػػػب العناصػػػػر              السمسػػػطينية ال
                                                                           التيبكغرافية مف حركؼ المتف كالعناكيف سكاء شكؿ الحػرؼ، حجػـ الحػرؼ، البيػاض بػيف 
                                                                     الكممػػػػات كالسػػػػطكر كتنسػػػػيقيا كطبعيػػػػا بشػػػػكؿ معػػػػيف، كحجػػػػـ الصػػػػحيسة، كنػػػػكع الػػػػكرؽ، 

                  ، كبناء الصحيسة .                                                   كمساحة اإلعالنات، كعدد األعمدة، كالتبكيب، كعدد الصسحات

 عشر: تقسيم الدراسة:  ثاني
يتناكؿ لمدراسة ك  العاـبعنكاف: اإلطار  الفصل األولفصكؿ،  أربعةالدراسة إلى  تنقسـ

عرض اإلجراءات المنيجية لمدراسة، كتشمؿ: الدراسات السابقة، كاالستدالؿ عمى المشكمة، 

                                                           

  .66  عمـ الديف، اإلخراج الصحسي اص 1ا
  .605  صال ، تصميـ المطبكعات اإلعالمية "مطبكعات العالقات العامة اص2ا
ة كفيميما   الربيعاف، "مقركئية الصحؼ السعكدية: دراسة في قدرة القراء عمى قراءة النصكص الصحسي3ا

  .555كالعكامؿ المؤثرة في ذلؾ اص
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الدراسة كمنيجيا كأدكاتيا، كمجتمع  كمشكمة الدراسة، كأىميتيا، كأىدافيا، كتساؤالتيا، كنكع
جراءات الصدؽ كالثبات، كمصطمحات الدراسة الفصل ، ، كتقسيـ الدراسة                                                          الدراسة كعينتيا، كا 

، يأتي المبحث األكؿ كيتضمف ىذا السصؿ مبحثيف ،التصميـ األساسعناصر بعنكاف:  الثاني
مبحث الثاني عناصر لمتعرؼ عمى ماىية اإلخراج الصحسي، كأىدافو، ككظائسو، كيستعرض ال

، كنكع الكرؽ كلكنو، القطع العاـ لمصحيسة، كعدد الصسحاتساس لمصحيسة االتصميـ األ
كالتبكيب، كاإلعالنات، كبناء الصحيسة، كعدد األعمدة كاتساعيا، كالعناصر التيبكغرافية، فمسسة 

يتعرض كؿ المبحث األ :نقرائية كينقسـ إلى مبحثيفاال :بعنكاف والفصل الثالث  ،التصميـ
المبحث الثاني يتناكؿ دكر  اأم ،يب قياسيا كالعكامؿ المؤثرة فيياكأسالكأىميتيا لالنقرائية 

اإلطار التطبيقي بعنكاف: كاألخير  رابعالالفصل ، أما العناصر األساسية في زيادة االنقرائية
ناقشتيا، كيتضمف ثالثة مباحث: المبحث األكؿ يعرض نتائج الدراسة الميدانية كم ،لمدراسة

                                                         ن                         كالمبحث الثاني يطرح اختبار فركض الدراسة الميدانية، كأخيرا  يعرض المبحث الثالث خالصة 
 .المالحؽالمراجع ك  ثـ              ن                 كتكصياتيا كفقا  لنتائج الدراسة،  الميدانية نتائج الدراسة

 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 الثاني الفصل
 عناصر التصميم األساس
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 تقديم:
                                         الذم تككف منو شخصية الصحيسة، كىك عمػـ كفػف                                 يعد اإلخراج الصحسي العنصر الميـ

                                                                                          يختص بتحكيؿ المادة المكتكبة إلى مادة مطبكعة قابمة لمقراءة تؤدم الغاية التي تكختيا المؤسسة 
رشادات مدركسة.                                                                          اإلعالمية في إغراء القارئ بقرائتيا، كلست انتباىو كفؽ خطة كا 

                 عمػػػػى ماىيػػػػة اإلخػػػػراج        لمتعػػػػرؼ       األول       المبحــــث                              يتضػػػػمف ىػػػػذا السصػػػػؿ مبحثػػػػيف، يػػػػأتي   ك 
                             عناصػر التصػػميـ األسػػاس لمصػػحيسة                 المبحــث الثــاني                               ي،  كأىدافػػو، ككظائسػػو، كيسػتعرض     الصػحس

          يتنػػاكؿ كػػؿ   ك   ،                                                                     كالتػػي تعػػد مػػف أىػػـ القػػرارات التػػي يتخػػذىا القػػائمكف عمػػى إصػػدار صػػحيسة جديػػدة
                                  ، كعػػدد الصػػسحات، كنػػكع الػػكرؽ كلكنػػو،                    القطػػع العػػاـ لمصػػحيسة                         عنصػػر مػػف ىػػذه العناصػػر كىػػي: 

                                                                                      كالتبكيب، كاإلعالنات، كبناء الصػحيسة، كعػدد األعمػدة كاتسػاعيا، كالعناصػر التيبكغرافيػة، فمسػسة 
         التصميـ.
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 المبحث األول
 اإلخراج الصحفي

                                                                                كثير مف يقرأ الصحؼ لكف القمة القميمة فقػط يعرفػكف الكػكاليس التػي يمػر بيػا الخبػر قبػؿ 
                                     يكلة تقع عمى عاتؽ المخرج الصحسي ميمة                                                أف يصؿ لمقارئ بشكمو النيائي، كىذه الككاليس المج

                                ينمك لمصحيسة كمحرؾ األقساـ كميا.                              عمف، فقسـ اإلخراج الصحسي ىك الد              إخراجيا إلى ال

نما يعتبر تصميـ الصسحات   ،                                                ال يتحقؽ السف الصحسي بالتحرير كحده أك بالصكر فقط  ك                             كا 
           ت كتحقيقػػػات                                                                 كطريقػػػة عػػػرض المكضػػػكعات كأسػػػاليب تنظػػػيـ المػػػكاد الصػػػحسية مػػػف أخبػػػار كمقػػػاال

عالنػػػات كصػػػكر كرسػػػكـ كاريكػػػاتير كغيرىػػػا، جػػػزءا مكمػػػال لمسػػػف الصػػػحسي                كال يرمػػػي اإلخػػػراج    ،                                                           كا 
                                                                              الصحسي إلى أغراض جمالية بحتو؛ ألنو فف تطبيقي يحقؽ أغراض الصحافة الناجحة مف حيػث 

  .  1 ا                                            الكضكح كالدقة كالصدؽ في التعبير كيسر القراءة

                               الصػػػحيسة، كىػػػي الخطػػػكة ذات العالقػػػة                                 اإلخػػػراج الصػػػحسي إحػػػدل خطػػػكات إنتػػػاج      يمثػػػؿ  ك 
                                                    ، كالجانب المتمـ لمعممية التحريرية، فيك عمميػة تحكيػؿ   2 ا                                   بالشكؿ الذم تظير بو الصحيسة لقرائيا

                                                                                 مضمكف المادة التحريرية إلى شػكؿ تتػكافر فيػو مجمكعػة مػف الشػركط أىميػا: الكضػكح، كالصػدؽ 
  .  3 ا                               في التعبير، كالشكؿ السني الجميؿ

 صحفي:مفيوم اإلخراج ال
       كمنيا:  ،                                                           لقد اختمست التعريسات في تحديد مسيـك دقيؽ لسف اإلخراج الصحسي

                                   بأنػػو تمػػؾ العمميػػة التػػي يػػتـ مػػف خالليػػا  "              اإلخػػراج الصػػحسي                       د. محمػػكد عمػػـ الػػديف ا    عػػرؼ  - 1
                                                                             عرض المضمكف الصحسي الذم تحممو المادة التحريرية كاإلعالمية بعػد كتابتيػا كتحريرىػا 

  .  4 ا "                      لمقارئ كلطبيعة الصحيسة                            كتقديميا في شكؿ مناسب يركؽ

                                    بأنػػو تكزيػػع الكحػػدات التيبكغرافيػػة فػػكؽ  "              اإلخػػراج الصػػحسي                 د. طمعػػت ىمػػاـ ا          فيمػػا يعػػرؼ  - 2
برازىا كفقان لخطة معينة   .  5 ا "                                             ن           حيز الصسحة كاختيار ىذه الكحدات كا 

                                                           

  .6  إماـ، دراسات في السف الصحسي اص1ا
  .5  عمـ الديف، اإلخراج الصحسي اص 2ا
  .62  العسكر، اإلخراج الصحسي: أىميتو الكظيسية كاتجاىاتو الحديثة اص 3ا
  .572  عمـ الديف، مدخؿ إلى السف الصحسي اص4ا
  .03خراج الصحسي اص  ىماـ، مئة سؤاؿ عف اإل5ا
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                                      تكزيع الكحدات الطباعية فكؽ حيػز الصػسحة  "                    أف اإلخراج الصحسي ىك           الصاكم ا      كيقكؿ    - 3
                                                                يسعى لتحقيقيا، كإبراز كحدات معينة مع العمؿ عمى عرض جميع الكحدات       ن      تبعان ألىداؼ

  .  1 ا "                                         يما يييئ لمقراء اإلطالع عمييا في يسر كسيكلة

                                                     تحكيػؿ الصػسحة البيضػاء إلػى لكحػة فنيػة تجػذب القػارئ كتثيػر  "    أنػو   ،             د. الكيالنػي ا       كيعرفو  - 4
  .  2 ا   "                                                   انتباىو، كما تخضع إلى مقاييس كنظريات فنية كذكؽ رفيع

   ىػػك  "                 أف اإلخػػراج الصػػحسي  "   ،                د. شػػريؼ المبػػاف ا   ، ك              د. أشػػرؼ صػػال   أ. ا         ل كػػؿ مػػف:     كيػػر    - 5
                                                                          السػف الػػذم يعنػي بجػػانبيف ميمػػيف فػي شػػكؿ الصػحيسة أكليمػػا: مػػا يتضػمنو جسػػـ الصػػحيسة 
                                                                       مػف عناصػػر كػػالحركؼ كالصػػكر كالسكاصػػؿ كغيرىػػا، مػػف حيػػث تصػػمييا كاختيػػار أحجاميػػا 

                            ن      ن  ر عمػػى الصػػسحة كتكزيعيػػا تكزيعػػان معينػػان،                                           كأثقاليػػا، كثانييمػػا: يتصػػؿ بتحريػػؾ ىػػذه العناصػػ
  .  3 ا "                            يحقؽ كظائؼ صحسية كفنية محددة

                                                             أنو أحد السنكف التطبيقية الحديثة ذات االرتبػاط الكثيػؽ بػالتعبير  "   ،                 د. إبراىيـ إماـ ا       كيعرفو  - 6
                                                                        الصػػػػػحسي كاالتصػػػػػالي الجمػػػػػاىيرم كتقيػػػػػيـ األخبػػػػػار، كبيػػػػػاف أىميتيػػػػػا النسػػػػػبية، فػػػػػاإلخراج 

        ن       ن      ن                       ن      كليس فنان جماليان مجردان، فيك ليس زينة أك زخرفان إنما   ،         جة األكلى                     الصحسي فف عممي بالدر 
  .  4 ا "               ىك تعبير كاتصاؿ

                                                   أنػػو عمػػـ كفػػف تكزيػػع العناصػػر التيبكغرافيػػة كالجرافيكيػػة  "     ،                     د. ىػػاني إبػػراىيـ البطػػؿ ا       كيعرفػػو  - 7
                                                                 عمػػػى سػػػط  الصػػػسحة بيػػػدؼ عرضػػػيا بشػػػكؿ جمػػػالي يػػػري  عػػػيف القػػػارئ كيسػػػاعده عمػػػى 

                                                        طكة مف خطكات إصدار الصحسية تتعمؽ بمظيرىا الخارجي كشػكميا                   ن  القراءة، كيعد أيضان خ
  .  5 ا     السني

                                                                          كما زاؿ ىناؾ خالؼ بيف الممارسػيف كاألكػاديمييف عمػى تسػمية اإلخػراج الصػحسي كعمميػة 
                                                 اإلخراج الصحسي تصميـ الصحيسة، فيمػا يتجػو الػبعض إلػى           يطمؽ عمى                    فنية كصحسية: فالبعض 

  و  ت                                      نو تقسػػػيـ الصػػػحيسة، فيمػػػا يسضػػػؿ الػػػبعض تسػػػمي            كآخػػػركف يسػػػمك   ،                      تسػػػميتو بتكضػػػيب الصػػػحيسة

                                                           

خراجيا  اص1ا    .62  الصاكم، طباعة الصحؼ كا 
   .26  الكيالني كالشيخ، إنتاج المكاد اإلعالمية في الصحافة كاإلذاعة كالتمسزيكف اص2ا
  .51  صال  كالمباف، اإلخراج الصحسي اص3ا
  53  إماـ، فف اإلخراج الصحسي اص4ا
  .60  البطؿ، اإلخراج الصحسي: فف كعمـ  اص5ا
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خراجيا، كالبعض يسميو   ،               بتركيب الصحيسة                                                                    كيذىب عدة باحثيف إلى تسميتو بتخطيط الصحيسة كا 
  .  1 ا                    رسـ الصسحات المختمسة

                                                                      ن       كترل الباحثة أف تعريسات اإلخراج الصحسي متعددة، كأف التعريؼ األكثر شمكالن لإلخراج
                                  كىػػي الخطػػكة ذات العالقػػة بالشػػكؿ الػػذم   ،                 ات إنتػػاج الصػػحيسة                 "أنػػو أحػػد أىػػـ خطػػك             الصػػحسي ىػػك:

                                                                                   تظير بو الصحيسة لقرائيا، معبرة عف المضمكف الػذم تشػتمؿ عميػو كتتػأثر بمعطياتػو، كذلػؾ مػف 
                  تكزيػع ىػذه الكحػدات                           كحػدات الطباعيػة المنشػكرة ك                                          حيث العناصر الطباعيػة المسػتخدمة فػي بنػاء ال
     مػػػكاد                                       كامػػػؿ يبػػػدأ دكره عنػػػد االنتيػػػاء مػػػف إعػػػداد ال                                   عمػػػى الصػػػسحات"، فػػػاإلخراج الصػػػحسي عمػػػؿ مت

                                                                غمػػب فػػي التعريسػػات السػػابقة لإلخػػراج بأنػػو مقابػػؿ لمسيػػـك التيبكغرافيػػا،                             التحريريػػة المػػراد نشػػرىا؛ إذ
                                                                                      كتركز الخالؼ عمى اعتبار أف التيبكغرافيا ىي عمـ كفف الييئات المطبكعة، كيقصد بيا الييئات 

       ن                                     ن        ت حركفػان بمختػؼ أشػكاليا كأنكاعيػا أك كانػت متكنػان طباعيػة    كان                              ن المطبكعة بمختمؼ أشكاليا سكاءن 
                                 كيعنػي تكزيػع ىػذه الكحػدات الطباعيػة   ،                                              ن أخرل، كاإلخراج الصحسي يمثؿ خطػكة أخػرل أكثػر شػمكالن 

                ن                                                                 عمى الصسحات تبعان لمقاصد تحريرية ىدفيا األساس ىػك خدمػة مضػمكف المػادة التحريريػة نسسػيا 
     شكؿ.                                   باإلبراز أك سيكلة القراءة أك جماؿ ال

                                                                                كتميؿ الدراسات الحديثة في اإلخراج الصحسي إلى اعتبار التيبكغرافيا مرحمة أكلى تسبؽ 
                                                                                اإلخػػراج الصػػحسي، كأنيػػا جػػزء منػػو كتخػػتص ببنػػاء الكحػػدات الطباعيػػة التػػي تسػػتخدـ فػػي عمميػػات 

  ا                    ، كتتبنى الباحثة ىذ  2 ا                                                                اإلخراج التالية، المتمثمة في إعداد األشكاؿ كالتصاميـ األساس لمصسحات
                                                                                            الرأم  كتختمؼ مع الكتابات التي ترل أف مسيـك اإلخراج مقابؿ لمسيػـك التيبكغرافيػا، فالتيبكغرافيػا 
                                                                           جزء مف التصميـ األساس لمصسحات، كالتصميـ األسػاس ىػك جػزء مػف اإلخػراج  الصػحسي الػذم 

                                    ينقسـ إلى جانبيف أساسييف كمتعاقبيف:
                                  يـ األساسي كيتمثؿ في عدد مف المالم                                  إستراتيجي طكيؿ المدل يسمى بالتصم             الجانب األول  -

                                          بحيػػػث تكػػػكف لمصػػػحيسة ىكيػػػة تميزىػػػا عػػػف غيرىػػػا مػػػف   ،                               الشػػػكمية الثابتػػػة مػػػف عػػػدد إلػػػى أخػػػر
                                                                كتتسـ بالثبات النسبي، كال تتغير إلى عبر السترات الزمنية الطكيمة.  ،               الصحؼ المنافسة

                                                           

  .65  عمـ الديف، اإلخراج الصحسي اص1ا
  .632  مكي، اإلخراج الصحسي: الحمكؿ السنية لصحافة المستقبؿ اص2ا
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            يػػة الصػػحيسة،                                               فيػػك مرحمػػي كقصػػير المػػدل، يػػكمي أك أسػػبكعي حسػػب دكر                الجانــب الثــاني    أمػػا   -
                                                                           كنعنػػي بػػو التكضػػيب، كالػػذم يتسػػـ بػػالتغيير كالتنػػػكع مػػف عػػدد آلخػػر حتػػى ال يصػػاب القػػػارئ 

   .   1 ا                                                 بالممؿ، كذلؾ في إطار الثبات النسبي لمتصميـ األساسي

 أىداف اإلخراج الصحفي: 
البد لو أف يحقؽ العديد مف األىداؼ التي تبدأ ،                             ن كحتى يككف اإلخراج الصحسي فاعال  

بار عمى الصسحة كتنتيي بأف تبدك ىذه الصسحة جذابة كفييا إغراء بالنسبة بتقييـ األخ
                                         ن                                        لمقارئ، ليذا فإف اإلخراج الجيد يساعد كثيرا  في زيادة سرعة القراءة كالسيـ عند جميكر 

، كمف أىـ أىداؼ اإلخراج  2االقراء بعد أف يككف قد أدل ىدؼ الجذب كاإلغراء
 : 3االصحسي
                                               سية عمى القارئ بحيث يستكعبيا في أقصر كقت ممكف.                       تيسير قراءة المادة الصح - 1

                                                                            عرض المادة الصحسية مقدمة حسب أىميتيا، فالقارئ يتكقػع إبػراز المكضػكعات اليامػة،  - 2
                                                                       سكاء مف حيث مكانيا عمى الصسحة، أك الكحدات التيبكغرافية المستخدمة فييا.

                                      العمؿ عمى أف تبدك الصسحة جذابة مشكقة. - 3

                                  بحيػث يسػتطيع تمييزىػا عػف غيرىػا بيسػر   ،                الصحيسة كالقػارئ                        عقد صمة تعارؼ كألسة بيف  - 4
                    كيسعى إليا في رغبة.

إلى تحقيؽ أربعة أىداؼ رئيسية ىي:  ييدؼكمف ىنا نجد أف اإلخراج الصحسي 
قابمية الصحافة لكي تككف مقركءة في يسر كسيكلة دكف أم عائؽ، ك ، باالنقرائية االرتساع

ة لحجميا أك عناكينيا أك بمع أىميتيا سكاء بالنسعرض المكضكعات المختمسة بطريقة تتسؽ ك 
ترتيبيا في أجزاء الصسحة الكاحدة، ككذلؾ تصميـ الصسحات بأساليب جذابة كمشكقة، كمحققة 

ىا عف لممعاني المستيدفة، عمى أف يتـ ذلؾ كمو بطريقة مدركسة محددة تككف شخصيتيا، كتميز 
 غيرىا مف الصحؼ.

 

                                                           

  .51  صال  كالمباف، اإلخراج الصحسي اص1ا
  .055  نجادات، االتجاىات اإلخراجية لمصسحة األكلى في الصحؼ األردنية األسبكعية ... اص2ا
  .55خراج الصحسي اص، أيديكلكجيا اإلالحسف  3ا
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 وظائف اإلخراج الصحفي: 
                                                               لكثيػػر مػػف الخبػػراء فػػي مجػػاؿ اإلخػػراج الصػػحسي أف اإلخػػراج الصػػحسي فػػف خػػاص      يػػرل ا

                                                                                       ليس لو قكانيف ثابتة، بينما يرل آخركف أف اإلخراج يعتمد عمى نظريات عممية ثابتة تحكـ عممية 
                                                        ن         ، كفسيكلكجية القراءة، كسيككلكجية المكف كقكاعد أخػرل، كأيػان كػاف ذلػؾ                      إلخراج مثؿ: حركة العيف ا

                       صحسي كظائؼ ميمة أىميا:             فإف لإلخراج ال

                                                                                   جاذبية الصحيسة لمقارئ كتحقيؽ القيمة الجمالية لمصحيسة: ذلؾ أف اإلخراج فػي إنجػازه ليػذه  - 1
                                                                            الكظيسػػػة مػػػف محاكلػػػة إرضػػػاء آالؼ القػػػراء عمػػػى اخػػػتالؼ مسػػػتكياتيـ كتبػػػايف أذكاقيػػػـ كتنػػػكع 

         حيػث تبػدك                                                                      أمزجتيـ، فيتعامؿ اإلخراج مع الخياؿ ليعطي أجمؿ األشكاؿ كأركعيا لمصحيسة ب
  ،   1 ا                                                                            في تصميـ جمالي مناسب يبتعد عف المبالغػة كالتيكيػؿ كيقتػرب مػف كاقعيػة السػف الجميػؿ

                                                                      باإلضافة إلػى االسػتحكاذ عمػى بصػر القػارئ لصػال  صػحيسة معينػة كعمػى حسػاب الصػحؼ 
                                                                                  األخرل، فإذا تحققت الجاذبية الشكمية لمصحيسة كأمسكت بأبصار أكبر عدد مف القراء فتزيد 

  .  2 ا            تضاعؼ األرباح           المبيعات كت

  ،   3 ا                                                                               إثػػارة اىتمػػاـ القػػارئ : يثيػػر اإلخػػراج الصػػحسي اىتمػػاـ القػػارئ لتحسيػػزه لقػػراءة مكضػػكعاتيا - 2
               ، كتتعػػدد كسػػائؿ   4 ا                                                            كذلػػؾ عػػف طريػػؽ إبػػراز ىػػذا المكضػػكع فػػي الصػػحيسة مػػف الناحيػػة الشػػكمية

                                                                            اإلخػػػراج الصػػػحسي كأسػػػاليبو لتحقيػػػؽ ذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ العنػػػاكيف الجيػػػدة، كالصػػػكر الجذابػػػة،
                                                                              كاأللكاف، كالسكاصػؿ، كالتنػكع فػي الخطػكط. كيػرل د. أحمػد الصػاكم "أف كظيسػة اإلخػراج فػي 

  .  5 ا                                                         ىذا الجانب ترمي إلى تحقيؽ التكزيع التيبكغرافي عمى الصسحة"

ال انصػػػػرؼ عنيػػػػا  - 3                                                                           تسػػػػييؿ عمميػػػػة القػػػػراءة: كذلػػػػؾ يػػػػتـ بتسػػػػييؿ كتيسػػػػير عمميػػػػة القػػػػراءة كا 
                                 بتكزيػػػع العناصػػػر عمػػػى الصػػػسحة بطريقػػػة                 تيػػػا ممتعػػػة كذلػػػؾ ء               ،  حيػػػث يجعػػػؿ قرا  6 ا      القػػػارئ
  .  7 ا     يسيرة

                                                           

  .62  البطؿ، اإلخراج الصحسي: عمـ كفف اص 1ا
  55، أيديكلكجيا اإلخراج الصحسي اصالحسف  2ا
  .62  عمـ الديف، اإلخراج الصحسي اص3ا
  .55غساف، أيديكلكجيا اإلخراج الصحسي اص، ك   الحسف4ا
  .62  البطؿ، اإلخراج الصحسي: عمـ كفف اص 5ا
  . 62اج الصحسي اص  عمـ الديف، اإلخر 6ا
  .55، أيديكلكجيا اإلخراج الصحسي اصالحسف  7ا
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                                                                             تنظػػيـ عمميػػة القػػراءة: كذلػػؾ بتقسػػيـ الصػػحيسة إلػػى أبػػكاب يسػػتدؿ القػػارئ مػػف خالليػػا إلػػى  - 4
                        ار الصػػػػحيسة كتكزيعيػػػػا حسػػػػب                      ، كتصػػػػنيؼ مكضػػػػكعات كأخبػػػػ  1 ا                       المػػػػادة التػػػػي يريػػػػد قرائيػػػػا

            األخبػار داخػؿ                                                           ، حيث يستطيع القارئ مف نظرة كاحػدة معرفػة أىػـ المكضػكعات أك       أىميتيا
  .  2 ا      الصسحة

                                                                                تكفير كقت القارئ: فعند تقسيـ الصحيسة إلى أبكاب يكفر كقػت القػارئ فيػذىب مباشػرة إلػى  - 5
                                                     ا يقػرأ العنػاكيف عمػى عجمػة يػذىب مباشػرة إلػى المػادة التػي  م                          الباب الذم ييمػو، ككػذلؾ عنػد

  .  3 ا    تيمو
      ، ذلػؾ   4 ا      تػكازف                                                              إراحة بصر القارئ: كذلؾ بتكزيع الصكر كاألشػكاؿ عمػى الصػسحة بشػكؿ م - 6

                    ن                                                           أف تقػػػديـ المػػػادة كفقػػػان لمشػػػكؿ الػػػذم يحقػػػؽ الراحػػػة النسسػػػية كالبصػػػرية لمقػػػارئ يسػػػيؿ عمميػػػة 
  .  5 ا                               القراءة كبالتالي عممية االستيعاب

           حيػػث نػػرل أف   ،                                                              التعبيػػر عػػف سياسػػية الصػػحيسة: إف السياسػػة الصػػحسية تظيػػر فػػي إخراجيػػا - 7
  .  6 ا                 ر ما تيتـ بالمادة                                                الصحؼ المحافظة ال تيتـ بالصكر كاألشكاؿ المثيرة بقد

             حيػػث أف إحػػداث                                  سة كمضػػمكنيا كسياسػػتيا فػػي التحريػػر،                            تحقيػػؽ التػػكازف بػػيف شػػكؿ الصػػحي - 8
           ىػػك مػػف صػػميـ   ،                             كالمضػػمكف، كالسياسػػة التحريريػػة   ،                                 التػػكازف بػػيف العناصػػر الثالثػػة: الشػػكؿ

  .  7 ا                   كظيسة اإلخراج الصحسي
                رتابػة كالممػؿ مػف                    كتخميصػيا مػف عنصػر ال  ،                                       تحقيؽ الجانب الجمػالي الجػذاب فػي الصػحيسة - 9

  .  8 ا                                                                خالؿ مراعاة القيـ السنية كالجمالية في عممية تكزيع محتكيات كؿ صسحة
                                                                          إعطاء ىكية مميزة لمصحيسة عف غيرىػا مػف بػاقي الصػحؼ، فالتصػميـ الػذم يميػز كاجيػة  -  10

                                                                    الصػػػحيسة أك صػػػسحتيا األكلػػػى ىػػػك تصػػػميـ مػػػرتبط بشخصػػػيتيا كيعكػػػس ىكيتيػػػا، كيجعػػػؿ 
  .  9 ا         نظر إلييا                           القارئ يتعرؼ عمييا بمجرد ال

                                                           

  .55، أيديكلكجيا اإلخراج الصحسي اصالحسف  1ا
  . 62  عمـ الديف، اإلخراج الصحسي اص2ا
  . 55، أيديكلكجيا اإلخراج الصحسي اصالحسف  3ا
 . 55  المرجع السابؽ، ص4ا
  .62  البطؿ، اإلخراج الصحسي: عمـ كفف، اص5ا
  . 55، أيديكلكجيا اإلخراج الصحسي اصالحسف  6ا
  .65  البطؿ، اإلخراج الصحسي: عمـ كفف اص7ا
  . 62  عمـ الديف، اإلخراج الصحسي اص8ا
  .53  البطؿ، اإلخراج الصحسي: عمـ كفف اص9ا
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ويتأثر اإلخراج الصحفي بجوانب المختمفة بجممة من العوامل والمؤثرات التي تتعمق ببيئة 
 : (1)وأىم ىذه العوامل ىي، العمل الصحفي الداخمية والخارجية

 السياسة التحريرية لمصحيسة. -1

 شخصية رئيس التحرير. -2

 قدرات الجياز اإلخراجي لمصحيسة. -3

 لمصحيسة. القدرات التقنية المتكفرة -4

 القدرات االقتصادية المتكفرة لمصحيسة. -5

 طبيعة المادة الصحسية أك المضمكف المنشكر. -6

 تصكرات المسئكليف عف الصحيسة لمشكؿ اإلخراجي األمثؿ ليا. -7

 طبيعة الصحؼ المنافسة كمستكل اإلخراج فييا. -8

 النظاـ اإلعالمي كاالتصالي الذم تصدر فيو الصحيسة. -9
  :  2 ا                                     لصحفي بعدة عوامل أخرى ومن ىذه العوامل                     وتتأثر عممية اإلخراج ا

                                أىمية المكضكعات كأكلكيات نشرىا. - 1

                                                      مدل التناسب بيف مساحات المكضكعات المختمسة عمى الصسحة. - 2

                                        مدل االلتزاـ بقاعدة أك مذىب إخراجي محدد. - 3

                                   الشكؿ النيائي لمصسحة كالصحيسة ككؿ. - 4

         الصحيسة.                   نمط إنتاج كتنسيذ - 5

                     كمدل استخداـ األلكاف.                         طريقة الطبع كنكعية الكرؽ  - 6

                                    تخصص الصحيسة كبالتالي تخصص المحتكل. - 7

                            الجميكر كسيككلكجيتو كميكلو. - 8

         اإلعالنات. - 9

                                                           

  .55  العسكر، اإلخراج الصحسي: أىميتو الكظيسية كاتجاىاتو الحديثة اص1ا
  51اسب اآللي كتكنكلكجيا صناعة الصحؼ اص  محمكد:سمير، الح2ا
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  :    1 ا                           يتجسد عمل اإلخراج الصحفي في   و 

  ،                                           كيعد الشكؿ األساس ىػك المرتكػز األسػاس ألم صػحيسة                            إعداد الشكل األساس لمصفحات: - 1
  ،                             ع كمسػػاحة كنػػكع الػػكرؽ المسػػتخدـ      ن      ، بػػدءان مػػف قطػػ                               لتػػأثر إخراجيػػا بمككنػػات ىػػذا الشػػكؿ     نسػػبة 

                                                                             كتقسيمات ىذا الحجـ إضافة إلى العناصر الطباعية المستخدمة إضػافة إلػى شػكؿ كمسػاحة 
                     ن                                 الالفتة كالعنؽ، مركران برؤكس الصسحات كالعناكيف الثابتة.

                                                           كىي المرحمة األكلى إلعداد الكحػدات الطباعيػة الثابتػة المسػتخدمة                         بناء الوحدات الطباعية: - 2
                       خدمة فػػػي التصػػػاميـ األسػػػاس                                        الشػػػكؿ األسػػػاس لمصػػػسحات، كغيػػػر الثابتػػػة المسػػػت         فػػػي إعػػػداد 
                                                                          ، كتػتـ ىػذه العمميػة باسػتخداـ العناصػر الطباعيػة المختمسػة التػي تػـ اعتمادىػا عػػف        لمصػسحات

                                كر كعناصػػػػػر السصػػػػػؿ كاأللػػػػػكاف ...                                        إقػػػػػرار الشػػػػػكؿ األسػػػػػاس لمصػػػػػحسية االحػػػػػركؼ، كالصػػػػػ
                         بمختمؼ أشكاليا كأحجاميا.

                                                 كىػي المرحمػة التػي يػتـ فييػا تحريػؾ الكحػدات الطباعيػة                ألساس لمصفحات:               إعداد التصميم ا - 3
                                                                               غيػػر الثابتػػة المككنػػة لمصػػسحات كتكزيعيػػا عمػػى أجػػزاء الصػػسحات المختمسػػة، كذلػػؾ باالعتمػػاد 
                                                                             عمػى أحجػاـ ىػػذه الكحػدات، إضػػافة إلػى المكاقػػع التػي تنشػػر فييػا، كىػػك مػا يتحػػدد مػف خػػالؿ 

                                       ، كىك ما يشير إلى أىمية  التصميـ األساس           ية المضمكف              ن    ي ألىميتيا تبعان ألىم             التقكيـ النسب
                            في إنجاح عمؿ اإلخراج الصحسي.

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .62-67  العسكر، اإلخراج الصحسي: أىميتو الكظيسية كاتجاىاتو الحديثة اص ص1ا
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 لمبحث الثانيا
 عناصر التصميم األساس 

                                ، ال يستطيع أحد االقتراب منػو، كأف                              ن أف كممة تصميـ تحمؿ معنى غامضان              يعتقد الكثير 
                ن        رس التصػػػميـ يكميػػػان دكف أف                                                ن        ال أحػػػد يمكنػػػو ممارسػػػة التصػػػميـ، مػػػع أف الحقيقػػػة أف كػػػالن منػػػا يمػػػا

         فال بد أف   ،                                                                            يشعر، إنو يشبو عممية اختيارنا مالبسنا عند الخركج، تحتاج قرارات تتصؿ بالتصميـ
                                                                                    يسأؿ كؿ منا نسسو قبؿ ارتدائو لثيابو: إلى أيف مقصدم؟ كماذا سػأفعؿ ىنػاؾ؟ مػف سػكؼ يرانػي؟ 

                       شػػػاء؟ أـ مبػػػاراة رياضػػػية؟                                                           كمػػػا االنطبػػػاع الػػػذم أريػػػد أف أتركػػػو؟ أـ ىػػػي ميمػػػة رسػػػمية؟ أـ حسػػػؿ ع
                                        ن      ن                           كيتضػػػػمف تصػػػػميـ المطبكعػػػػات بصػػػػسة عاممػػػػة تسكيػػػػران ممػػػػاثالن: فمػػػػا ىػػػػي المطبكعػػػػة التػػػػي سػػػػكؼ 
                                                                              أصػػمميا؟ مػػف الػػذم سػػيقرؤىا؟ كأيػػف سػػيقرؤىا؟ كمػػا ىػػي النتػػائج التػػي يجػػب أف تحصػػؿ عمييػػا؟ 
                                                                           كىكػػذا، فػػإف تصػػميـ صػػحيسة يكميػػة إخباريػػة يختمػػؼ عػػف تصػػميـ صػػحيسة نصػػسية رياضػػية، عػػف 

               نسائية لألزياء.    مة  مج

                                                                        كعمى الرغـ مف االختالفات بيف ىذه المطبكعات، فإف مبادئ عامة في التصميـ يجب 
              ن                                                                     اإللمػاـ بيػا أكالن، تتصػؿ بمككنػػات التصػميـ الشػكمي، كباألسػس العامػػة التػي يبنػي عمييػا التصػػميـ 

نتاجيػا         كىػذا مػػا       1 ا                                                                         النػاج ، ثػـ تػػدريب العػيف كاليػد عمػػى تػذكؽ كػؿ مػػف ىػذه األشػكاؿ المطبكعػػة كا 
                         سيتـ عرضو في ىذا المبحث.

 مفيوم التصميم األساس لمصحيفة:
                                                     " الييكل العـام والثابـت لكـل مطبـوع مـن عـدد إلـى آخـر، وىـو                     يقصد بالتصميـ األساس 

                      كينصػػب ىػػذا الثبػػات بشػػكؿ   ،                                                      جــزء ل يتجــزأ مــن شخصــية المطبــوع، ومكانتــو فــي نفــوس القــراء"
                                    آخر، حتى ال تصاب عالقة القارئ بصػحيستو                                            أساسي عمى المظير العاـ لمصحيسة مف عدد إلى

  .  2 ا                       المسضمة بنكع مف االىتزاز

                                                                          كي ع د التصميـ األساس الجانب الرئيسي في عممية اإلخراج الصػحسي كىػك يعنػي ضػركرة 
                                                                                   كضع ىيكؿ أساسي لمصحسية قبؿ ظيكرىا، كىك تمػؾ العمميػة السنيػة المككنػة لمجانػب العممػي مػف 

                                                          الليا الكصكؿ إلى المالم  الرئيسية كالتسصيمية العامػة المميػزة                             اإلخراج الصحسي كالتي يتـ مف خ
                                                                 لمصحيسة كالتي تككف شخصيتيا المستقمة التي تميزىا عف باقي الجرائد.

                                                           

  53  صال  كالمباف، اإلخراج الصحسي: األسس النظرية كالتطبيقات العممية اص1ا
  .76  صال ، إخراج األىراـ الدكلي اص2ا
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                         ن                              بأنػػػو خطػػػة منظمػػػة معػػػدة مسػػػبقان لكافػػػة جكانػػػب الشػػػكؿ فػػػي الصػػػػحيسة  "             كيعرفػػػو الػػػبعض 
                         اجيػة ثابتػة كمتميػزة، تجعػؿ                            الػذم تتخػذ بشػأنو قػرارات إخر        األكلػى                            المطبكعة بما فػي ذلػؾ التخطػيط 

  .  1 ا "             ن       ن               لمصحيسة مذاقان مختمسان بيف سائر الصحؼ

                                                         تمػػػؾ العمميػػػة السنيػػػة الصػػػحسية المككنػػػة لمجانػػػب األكؿ العممػػػي مػػػف                    كيعرفػػػو آخػػػركف "أنػػػو
                                                                               اإلخػػػراج الصػػػحسي، كالتػػػي يػػػتـ مػػػف خالليػػػا الكصػػػكؿ إلػػػى المالمػػػ  الرئيسػػػية كالتسصػػػيمية العامػػػة 

                                                  جزئيػػػة فييػػػا مػػػف حيػػػث الشػػػكؿ أك المظيػػػر العػػػاـ كتكػػػكف ليػػػا                               المميػػػزة لمجريػػػدة، التػػػي تميػػػز كػػػؿ 
   .   2 ا "                                                   شخصيتيا المستقبمة التي تميزىا عف باقي الجرائد األخرل

                                                              ىي مجمكعة مػف المبػادئ السنيػة التػي تػتحكـ فيمػا يسعمػو المصػمـ، بكػؿ  "             كأسس التصميـ 
            أف يمزج بيف                                                   ككيؼ يسعمو كبمقتضى اإللماـ بيذه األسس يستطيع كؿ منا   ،                  مف مككنات التصميـ

خراجيا بشكؿ جيد، كيمكف تطبيؽ كػؿ مػف األسػس عمػى   ،         المككنات                                                                      في تصميـ مطبكعة كاحدة كا 
                                                                                 كافػػػة المككنػػػات فعمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ نسػػػتطيع اسػػػتخداـ الخػػػط كالشػػػكؿ كالمممػػػس كالسػػػراغ كالحجػػػـ 

  .    3 ا "                            كالقيمة لخمؽ كحدة في التصميـ

                            المختمسػػة عمػػى القيمػػة البصػػرية                                                 كيعتمػػد التصػػميـ األسػػاس فػػي تكزيعػػو لمكحػػدات الطباعيػػة 
                                                                   إلػػى جانػػب القيمػػة النسػػبية ليػػذه الكحػػدات كعمػػى األسػػس السنيػػة لمتصػػميـ، كىػػي   ،             ألجػػزاء الصػػسحة

                                                                               تمؾ األسس التي تستيدؼ تقػديـ جيػكد إخراجيػة كظيسيػة مػف خػالؿ تطبيػؽ بعػض المبػادئ السنيػة 
  .  4 ا          الخاصة بيا

  : (5 ) ن                                                 كما يشار إلى التصميم أنو يحتوي عمى معنيين متعاقبي

                                                                         كضع الييكؿ األساس لمصحيسة عند بػدء صػدكرىا كيسػمى بالتصػميـ األسػاس، كالػذم يمثػؿ  - 1
                     خر عمى الزمف الطكيؿ،  آ                                                        معالـ شكمية ثابتة مف صسحة إلى أخرل بكؿ عدد، كمف عدد إلى 

                                                                           حيػػث تتصػػؿ ىػػذه المعػػالـ بثبػػات شػػكميا كمكقعيػػا كطريقػػة اسػػتخداميا إلضػػساء طػػابع متميػػز 
                                                      ـ  الصػػحيسة كعػػدد األعمػػدة باإلضػػافة إلػػى التبكيػػب كنػػكع الػػكرؽ                      لمصػػحيسة أىميػػا قطػػع احجػػ

                 المستخدـ كلكنو .

                                                           

  .56اج الجريدة اص  شسيؽ، الجكانب العممية في إخر 1ا
  .10  عمـ الديف، اإلخراج الصحسي اص2ا
  .11-12  صال  كالمباف، اإلخراج الصحسي: األسس النظرية كالتطبيقات العممية اص ص 3ا
  .21، أيديكلكجيا اإلخراج الصحسي اصالحسف  4ا
 .52-52صص لمرجع السابؽ، ا  5ا
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                                                                تنسيؽ عناصر كؿ صسحة في كؿ عدد بشكؿ دكرم غير ثابت يتميز بالتنكع. - 2

ذا اعتبرنػػا صػػسحة الجريػػدة مجػػاالن مرئيػػان                                        فػػإف تنظػػيـ العالقػػة بػػيف عناصػػر ىػػذا المجػػاؿ   ،                                ن      ن كا 
، جػػػداكؿ،                                     فكاصػػػؿ، أرضػػػيات، ألػػػكاف  يخمػػػؽ مػػػا يسػػػمى                                        المرئػػػي امػػػتف، عنػػػاكيف، صػػػكر، رسػػػـك

                                         كال يتطمػػب فػػي التصػػميـ التركيػػز فقػػط عمػػى جمػػاؿ    ،                                      بػػالتككيف الكمػػي أك التصػػميـ الكمػػي لمصػػسحة
نمػػا البػػد مػػف االعتنػػاء بكظيسػػة التصػػميـ كعمػػؿ إعالمػػي كصػػحسي يعبػػر   ،                   الشػػكؿ كجػػذب االنتبػػاه                                                            كا 

                                  بمكضكعية عما ييـ القراء مف أحداث.

                                                      رئيسي لمتصميـ السعاؿ ىك الكضػكح كتقػديـ كبنػاء المعمكمػات                        كيرل البعض أف المدخؿ ال
                            ن      ن كلكػػف ال يمنػػع مػػف أف ليػػا تػػأثيران عميقػػان   ،                                               فػػي صػػكرة بصػػرية مناسػػبة، فالكسػػيمة ليسػػت ىػػي الرسػػالة

    .  1 ا                                        عمى الطريقة التي يتـ بيا استقباؿ الرسالة

         اؿ كبػنمط                                                                     كيتعمؽ تصميـ الصسحة كتنسيػذىا باألسػاليب كاألسػس السنيػة المتعبػة بيػذا المجػ
                                                                             إنتاجيػػػا، كبػػػػالمخرج الصػػػػحسي ذاتػػػػو، كالػػػذم يػػػػتحكـ فػػػػي تصػػػػميـ صػػػسحاتو، كتػػػػؤثر العالقػػػػة بػػػػيف 
                                                                                تكنكلكجيػػا إنتػػاج الصػػحيسة مػػف ناحيػػة كقػػدرات كميػػارات المخػػرج مػػف ناحيػػة أخػػرل، عمػػى تصػػميـ 

  .  2 ا                                                      الصحيسة كشكميا اإلخراجي ككذلؾ عمى جكدة إنتاجيا كتنسيذىا

                                            ي عػػدد مػف العناصػػر الثابتػػة التػػي تحػػاكؿ الصػػحيسة                             كتتمثػؿ عناصػػر التصػػميـ األسػػاس فػػ
                بػؿ إنػو إذا فكػرت   ،                                                                أال تغيرىا مف عدد إلى آخر حتػى تحػافظ عمػى شخصػية ثابتػة ليػا ال تتذبػذب

                                     فإف ىذه التغيرات ال تكػكف شػاممة ككميػة،   ،                                            الصحيسة في إدخاؿ تغييرات عمى تصميميا األساسي
                                    ى ال يحػػس القػػارئ أنػػو أمػػاـ صػػحيسة جديػػدة   حتػػ  ،                                          كلكنيػػا فػػي العػػادة تكػػكف فػػي حػػدكد ضػػيقة لمغايػػة

  .  3 ا     ن                    تمامان ال تربطو بيا أيو صمة

 عناصر التصميم األساس: 
             القػػػائمكف عمػػػى                                                            يعػػػد تحديػػػد عناصػػػر التصػػػميـ األسػػػاس مػػػف أىػػػـ القػػػرارات التػػػي يتخػػػذىا

                                                                   كىي عبارة عف قرارات تتعمػؽ باختيػار أنسػب البػدائؿ السنيػة المتاحػة أمػاـ   ،                  إصدار صحيسة جديدة
                 كىذه العناصر ىي:  ،                                                  الصحسي، كتنبع أىميتيا مف أنيا تشرد القارئ لممضمكف        المخرج

                             القطع العاـ لمصحيسة االحجـ . - 1

                                                           

  .631ص، الحاسب اآللي كتكنكلكجيا صناعة الصحؼ ا  محمكد1ا
 .631صالمرجع السابؽ،   2ا
  .62  المباف، فف اإلخراج الصحسي اص3ا
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             عدد الصسحات. - 2

                 نكع الكرؽ كلكنو. - 3

         التبكيب. - 4

         اإلعالنات. - 5

              بناء الصحيسة. - 6

                     عدد األعمدة كاتساعيا. - 7

                      العناصر التيبكغرافية. - 8

               فمسسة التصميـ. - 9

                         ر التصميـ األساس كما يمي:                                   كسكؼ تستعرض الباحثة كؿ عنصر مف عناص
   ً                                     أوًل: القطع العام لمصحيفة )حجم الصحيفة(:

                                                                   تختمػػؼ مسػػاحة الصػػسحة مػػف حيػػث الطػػكؿ كالعػػرض بػػيف الصػػحؼ العاديػػة ذات الحجػػـ 
    56    إلػػى     53                                                                       الكبيػػر كالصػػحؼ النصػػسية االتابمكيػػد ، حيػػث يتػػراكح طػػكؿ الصػػحيسة العاديػػة بػػيف  

        ن سنتيمتران     43    إلى     41                  نصسية، كعرضيا بيف         ن                               سنتيمتران كىك ضعؼ عرض الصسحة في الصحؼ ال
    25          بمػغ حػكالي                                                                كىك نسس طكؿ الصسحة في الصحؼ النصسية، أما الصػحؼ النصػسية فعرضػيا ي

           ن                                لنسسػػػيا حجمػػػان يقػػػع بػػػيف الصػػػحؼ العاديػػػة كالنصػػػسية        ارتػػػأت          كىنػػػاؾ صػػػحؼ         ن  سػػػنتيمتران،     27    إلػػػى 
  .    1 ا                       كصحيسة الكمند  السرنسية

  ،                                   كسياسػػػتيا كىػػػدفيا مػػػف الصػػػدكر كجميكرىػػػا                                   كيػػػرتبط اختيػػػار القطػػػع بشخصػػػية الجريػػػدة 
                                                                       فػػػػالقطع النصػػػػسي ارتػػػػبط مػػػػثال بالصػػػػحؼ الجماىيريػػػػة كالمتخصصػػػػة كاإلقميميػػػػة خاصػػػػة صػػػػحؼ 
                                                                                           الرياضة كاإلثارة االجريمة كالحكادث ، كالصحافة السنية، بينما ارتبط القطع العادم بباقي نكعيات 

  .  2 ا     الصحؼ

                               الصحيسة كميراثيا التػاريخي، ألنػو                                              كيعد حجـ الصحيسة بصسة عامة مسألة تتصؿ بعراقة 
                                                                               أكؿ العناصػػر الشػػكمية التػػي تصػػاف  بصػػر القػػارئ، كلػػذلؾ ثبػػت مػػف بحػػكث أ جريػػت بالخػػارج أف 
                                                                              أغمػػب الصػػحؼ التػػي تصػػدر اآلف بػػالحجـ النصػػسي قػػد اسػػتيمت إصػػدارىا بيػػذا الحجػػـ، كلػػـ تغيػػر 

                                                           

  .51، أيديكلكجيا اإلخراج الصحسي اصالحسف  1ا
  .51  عمـ الديف، اإلخراج الصحسي اص2ا
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  ن          دان، اسػػتطمعت                                                                 الصػػحؼ العريقػػة التػػي تصػػدر مػػف عشػػرات السػػنيف حجميػػا إال فػػي حػػاالت نػػادرة جػػ
  .  1 ا                 قبميا آراء قرائيا

                             كىذه إما تككف مف قطع الجريػدة    ،                   أك مجمكعة مف المالحؽ   ،                      ن كقد تصدر الصحيسة ممحقان 
                                                            ن                    نسسيا، أك تككف مف قطع مغاير كأف تصدر صحيسة عادية القطػع ممحقػان مػف القطػع النصػسي أك 

               مػػة امثممػػا تسعػػػؿ                ن          أك النصػػسي ممحقػػػان بحجػػـ المج   ،                                    العكػػس، أك تصػػدر صػػحيسة مػػػف القطػػع العػػادم
                                                كقػد تمجػأ بعػض الجرائػد إلػى تمييػز بعػض صػسحاتيا بقطػع    ،                               بعض الجرائػد األمريكيػة كاألكركبيػة 

                                                                        مختمػؼ مثػػؿ: جريػدة عاديػػة تنشػػر بعػض صػػسحاتيا المتخصصػة فػػي قطػػع نصػسي امثػػؿ صػػحيسة 
  .  2 ا                                                                ن                المكمند السرنسية ، أك جريدة نصسية تجعؿ صسحتييا األكلى كاألخيرة معان مف القطع العادم

     ً               ثانيًا: عدد الصفحات:

مكانياتيػػػػا                                                                      يتحػػػػدد عػػػػدد صػػػػسحات الصػػػػحيسة بػػػػأمكر عػػػػدة منيػػػػا: مضػػػػمكف الصػػػػحيسة، كا 
                                         . كيػتـ تحديػد عػدد الصػسحات بالنسػبة لمصػحيسة  (3 )                                    االقتصادية، كعدد صسحات الصحؼ المنافسة

                              ن                                             كبالنسػػػبة لمحقيػػػا أك مالحقيػػػا أيضػػػان، كيالحػػػظ بشػػػكؿ عػػػاـ قمػػػة عػػػدد صػػػسحات الصػػػحؼ العربيػػػة 
                                       كعػػػادة مػػػا تزيػػػد الصػػػحؼ مػػػف عػػػدد صػػػسحات عػػػػددىا   ،                          بالصػػػحؼ األمريكيػػػة كاألكركبيػػػة       مقارنػػػة 

                                                                           األسبكعي، كىناؾ ميػؿ لتخسػيض عػدد صػسحات الصػحؼ لمكاجيػة االرتسػاع المسػتمر فػي أسػعار 
  .  4 ا     الكرؽ

     ً                   ثالثًا: نوع الورق ولونو:

                            الحبػػر عمػػى ىيئػػة أشػػكاؿ طباعيػػة                                   السػػط  المنبسػػط الرقيػػؽ، الػػذم يتمقػػى             الػػكرؽ ىػػك ذلػػؾ 
                                                                               تمسػػػة، تنتقػػػؿ إليػػػو مػػػف السػػػط  الطػػػابع، كىػػػك أحػػػد عناصػػػر العمميػػػة الطباعيػػػة، التػػػي ال تكتمػػػؿ   مخ

                     ، ألنػػو يكمسيػػا أكثػػر مػػف                              العصػػب االقتصػػادم ألم مؤسسػػة صػػحسية                          بدكنػػو، كيعػػد فػػي الكقػػت نسسػػو 
                                                 ، ككـ تأثرت صحؼ عديدة باألزمات العالمية المتكالية   5 ا                            % مف المصركفات الكمية لإلصدار  30

                                                                   سيض عػدد صػسحاتيا، أك بػالتكقؼ المؤقػت أك النيػائي عػف الصػدكر، خاصػة كأنػو              في الكرؽ، بتخ
          ن                            يمثؿ جزءان يعتد بو مف مصركفات الصحيسة.

                                                           

  .72  صال ، إخراج األىراـ الدكلي اص1ا
  .51  عمـ الديف، اإلخراج الصحسي اص2ا
  .562طباعة كاإلخراج الصحسي اص  أبك دبسة كغيث، تكنكلكجيا ال3ا
  .51  عمـ الديف، اإلخراج الصحسي اص4ا
  .75  صال ، إخراج األىراـ الدكلي اص5ا
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                                                                  الػػكرؽ ىػػك مػػادة رقيقػػة مسػػطحة تػػنج عػػف ضػػغط األليػػاؼ السػػيميمكزية لمخضػػركات،     يعػػد   ك 
     سحات                                         ن                                    األلياؼ تكػكف عػادة طبيعيػة بحيػث تتكػكف أساسػان مػف السػيميكلكز، كتسػتخدـ مػادة تمػؾ الصػ

  . (1 )                                                         في الكتابة كالطباعة كتغميؼ جدراف المنازؿ كاألكياس كالمطابخ

                                                                         ىك المادة األساسية التي تعتمد عمييػا الصػحيسة قبػؿ أم شػيء آخػر، كال شػؾ أف نجػاح   ك 
داريان يعتمد عمى مخزكف الكرؽ لدييا، كخاصة في أكقات الحركب كاألزمات   .  2 ا             ن         ن                                                           الصحيسة ماليان كا 

                      ن ، قػد يحسػف أك يسػيء كفقػان                        ن      ن كاؿ المطبكعة عميو مظيران معينان                       الكرؽ ىك الذم يعطي لألش  ك 
  .  3 ا                                                                لمخصائص السنية لمكرؽ، كالتي تميز األنكاع الجيدة عف األنكاع الرديئة

ف لمػكرؽ أنػكاع عديػػدة، كفػي داخػػؿ كػؿ منيػػا تكجػد أنػػكاع فرعيػة أخػػرل يصػعب التسريػػؽ                                                                              كا 
                        النػػػكع المعػػػركؼ باسػػػـ "كرؽ                                                         بينيػػػا، إال أف الصػػػحؼ بشػػػكؿ عػػػاـ تمجػػػأ فػػػي العػػػادة عمػػػى اسػػػتخداـ

                                      ن                                     الصػػحؼ"، كىػػك نػػكع غيػػر متػػيف، كال يعمػػر طػػكيالن، كيصػػنع مػػف لػػب الخشػػب المسػػحكؽ كالمعػػالج 
  .  4 ا       ن                           كيماكيان، مع إضافة بعض المكاد األخرل

                                                                         كيتميز ىذا النكع مف الكرؽ بأنو غير ناصع البياض كأنو ذك مممس خشف محبب بعض 
                                       كاع الػػكرؽ كلػػذلؾ تتمسػػؾ بػػو الصػػحؼ، مػػع أنػػو            كىػػك أرخػػص أنػػ  ،                           الشػػيء، كلكػػف بػػدرجات متساكتػػة

  .  5 ا                                يعطي أسكء نتيجة بعد عممية الطبع 
   :   6 ا                           ن مف أكثر أنكاع الكرؽ انتشاران               أنواع الورق:

                                                                       كرؽ الجرائد: كىك كرؽ خسيؼ قميؿ المتانة قصير العمر شديد التشرب لمسكائؿ. - 1

               لكاضػ  كيصػنع مػف                           إال أنو يتميػز عنػو بممعانػو ا  ،                                 كرؽ المجالت: كىك يشبو كرؽ الجرائد - 2
                                  المب المستخمص بالطريقة الكيماكية.

                         كرؽ الكرتكف: كىك نكعيف:  - 3

                                                                النكع المضمع: كيتككف مف عدة طبقات كيستخدـ إلنتاج صناديؽ التعبئة. -   أ

                                                           

  .60  أبك دبسة كغيث، تكنكلكجيا الطباعة كاإلخراج الصحسي اص1ا
  .61  المباف، فف اإلخراج الصحسي اص2ا
  .75  صال ، إخراج األىراـ الدكلي اص3ا
  .76راج الصحسي: اتجاىاتو كمبادئو كالعكامؿ المؤثرة فيو كعناصرىا اص  نجادات، اإلخ4ا
  .22  صال ، الطباعة كتيبكغرافية الصحؼ اص5ا
خراجيا اص6ا   .52  الصقر، تصميـ الصحافة المطبكعة كا 
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   ن    بدالن مف   ،                                                                 النكع الرمادم: كيصنع بتجسيؼ عجينة المب المستخدمة فيو بأفراف خاصة -   ب
             ات المختمسة.                                          اسطكانات التجسيؼ، كيستخدـ في تجميد المطبكع

                                                                         الػػػكرؽ المقػػػكل: كيعػػػالج المػػػب المسػػػتخدـ فػػػي تصػػػنيعو بمػػػكاد كيماكيػػػة مختمسػػػة، كيطمػػػػى  - 4
                                                     بطبقات مف الشمع حيث يستخدـ في تغميؼ المكاد الغذائية.
  : (1 )                                                   الخصائص الواجب توافرىا في الورق المستخدم في الطباعة

                   الكرقة فإذا كاجينا                                                             اتجاه األلياؼ السيميكزية: كيمكف معرؼ اتجاه األلياؼ مف خالؿ طي - 1
                                                                      صػػعكبة بعمميػػػة الطػػػي يكػػكف اتجػػػاه األليػػػاؼ عرضػػي أمػػػا إذا كانػػػت عمميػػة الطػػػي سػػػيمة 
                             ن                                              يككف اتجاه األلياؼ طكلي، كأيضان اتجاه األلياؼ يؤثر في كمية امتصاص الكرؽ لمحبػر 

                            كالرطكبة أثناء عممية الطبع.

    أمػػػػا   ،  ا                                                           نعكمػػػػة سػػػػط  الػػػػكرؽ: كتعنػػػػي صػػػػغر حجػػػػـ حبيبػػػػات السػػػػط  كالتصػػػػاقيا ببعضػػػػي - 2
                                                                               الخشكنة تككف الحبيبات السطحية كبيرة كبعيدة عف بعضيا، كنعكمة الكرؽ ليا تأثير في 

                               عممية الطباع مف النكاحي اآلتية:

                                                                  كميػػػػػة الحبػػػػػر المسػػػػػتخدمة فػػػػػي الطباعػػػػػة: كممػػػػػا زادت النعكمػػػػػة قمػػػػػت كميػػػػػة الحبػػػػػر  -   أ
                      المستخدمة في الطباعة.

                       كمة الػكرؽ قػؿ الضػغط عمػى                                                   الضغط الكاقع عمى الكرؽ أثناء الطباعة: كمما زادت نع -   ب
                                                    الكرؽ ككمما زادت الخشكنة لمكرؽ احتاج كمية ضغط أكبر.

                                                                          الصالبة االقكة : الكرؽ ذك السط  الصمب ال يعطي نتػائج طباعيػة جيػدة حتػى لػك تمتػع  - 3
                                                                       ىػػػذا الػػػكرؽ بالنعكمػػػة كاالتجػػػاه الطػػػكلي ألف الػػػكرؽ الصػػػمب ال يػػػتالمس الحبػػػر فيػػػو بكػػػؿ 

                                              لكرؽ المرف الذم يتقبؿ الضغط كيعطػي نتػائج طباعػة                              أجزاءه ألنو يقاكـ الضغط بعكس ا
      جيدة.

                                                                            المسامية: كنعني بيذه الخاصية ىك كجػكد فراغػات نسػبية فػي سػط  الكرقػة لتسػم  بنسػاذ  - 4
                                                                         األحبار كالرطكبػة إلػى سػط  الػكرؽ، كتتكقػؼ ىػذه الصػسة عمػى عػدة عكامػؿ منيػا: كميػة 

                         تكزيعيا، شكميا، اتجاىيا.  ،         المسامات

                 لجػػأت إلػػى اسػػتخداـ   ،                                    ، كبعػػد أف تحكلػػت إلػى الطريقػػة الممسػػاء                   كي ػذكر أف بعػػض الصػػحؼ
                                                                              أنػػكاع مػػف كرؽ الصػػحؼ مػػف رتػػب أعمػػى تتميػػز بجػػكدة نسػػبية ذات مممػػس نػػاعـ، كأف ىػػذا الػػكرؽ 

                                                           

  .70-75  أبك دبسة كغيث، تكنكلكجيا الطباعة كاإلخراج الصحسي اص ص1ا
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    أدل                                  ن                               أتاح لمصحؼ استخداـ شبكات أدؽ نكعان ما عند إنتاج الصكر الظميػة ممػا     مما             ن الناعـ نسبيان 
                                             بكات الدقيقػة ال يمكػف اسػتخداميا مػع الػكرؽ الخشػف      ف الشػ إ                     أكبر ليذه الصكر، حيػث             إلى كضكح  

ال تعرضػت تسصػيالت الصػػكر لمتشػكيو، عممػان بػػأف الطريقػة الممسػاء فػػي الطباعػة كالتػي تحكلػػت                                       ن                                            كا 
                                                                                إلييػػا ىػػذه الصػػحؼ تتػػي  إبػػراز التساصػػيؿ الدقيقػػة لمصػػكر كيجعميػػا أقػػرب مػػا تكػػكف إلػػى األصػػؿ 

                                فػػػػي طباعػػػػة الصػػػػحيسة يػػػػؤثر عمػػػػى الشػػػػكؿ                                   ، كبالتػػػػالي إف نػػػػكع الػػػػكرؽ المسػػػػتخدـ (1 )           السكتػػػػكغرافي
                     التيبكغرافي المطبكع.

     ، مػػف                      ى مجمكعػػة مػػف االعتبػػارات                                                     كيتكقػػؼ اسػػتخداـ نػػكع الػػكرؽ المسػػتخدـ فػػي طباعػػة الجريػػدة عمػػ
مكانيات الصحيسة االقتصادية         ، كىناؾ  (2 )                                                                              أىميا: طريقة الطباعة، كالشكؿ التيبكغرافي المطبكع، كا 

                                          فػػي طباعتيػػا عمػػى األبػػيض بدرجاتػػو فقػػط، بػػؿ يمجػػأ                                  صػػحؼ تقتصػػر عمػػى لػػكف الػػكرؽ المسػػتخدـ 
                                              بعضيا إلى استخداـ ألكاف أخرل لعدة أسباب منيا:

                                            التميز عف بقية الصحؼ في السكؽ لجذب االنتباه.   -

                                            استغالؿ التأثيرات النسسية لأللكاف عند القارئ.   -

                                                       استغالؿ التنكع بيف الكرؽ الممكف كالطباعة بالحبر الممكف. -

                                                     عت صػحيسة الشػرؽ األكسػط السػعكدية كالتػي تصػدر مػف لنػدف إلػى                  كلعؿ ىذه األسباب د
                                                                               اسػػػتخداـ المػػػكف األخضػػػر لطباعػػػة بعػػػض صػػػسحاتيا، كالمتمثمػػػة بػػػاألكلى كالثانيػػػة كاألخيػػػرة كقبػػػؿ 

مميػا ذم المػكف األخضػر.كيذكر أف   ،       األخيرة                                                                               لمداللة عمى التكجو الديني عنػد العربيػة السػعكدية كع 
                                               بع االقتصػػػػادم لجػػػػأت إلػػػػى اسػػػػتخداـ المػػػػكف القرنسمػػػػي فػػػػي                              صػػػػحيسة األسػػػػكاؽ األردنيػػػػة ذات الطػػػػا

                                                                                           صسحاتيا األكلى كالثانية كاألخيرة كقبؿ األخيرة، لمتدليؿ عمى ىذا التكجو إذ أف المكف القرنسمي ىك 
                                                                                  المكف الذم يطبع صحؼ المالػؾ بشػكؿ عػاـ، حيػث أف صػحيسة الساينانشػاؿ تػايمز المندنيػة لجػأت 

                  ن                                  لػػذم تطبػػع عميػػو نظػػران الرتباطػػو بمػػكف كرؽ السػػندات الماليػػة                                 إلػػى اسػػتخداـ ىػػذا المػػكف فػػي كرقيػػا ا
    . (3 )          البريطانية

 

                                                           

  .62  المباف، فف اإلخراج الصحسي اص1ا
  .565  أبك دبسة كغيث، تكنكلكجيا الطباعة كاإلخراج الصحسي اص2ا
  .70  نجادات، اإلخراج الصحسي: اتجاىاتو كمبادئو كالعكامؿ المؤثرة فيو كعناصره اص3ا
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     ً           رابعًا: التبويب:

                                                                كىػػػك تكزيػػػع المضػػػمكف عمػػػى صػػػسحات الصػػػحيسة بشػػػكؿ جػػػذاب يػػػؤدم اليػػػدؼ األساسػػػي 
                        كتناسػػؽ األبػػكاب التػػي تشػػكؿ   ،                                           ، كيعنػػي بػػو الترتيػػب المكضػػكعي كالسنػػي لمصػػسحات (1 )         االتسػػكيؽ 

                                                         قؿ القارئ مف باب آلخر، كمف صسحة إلى أخرل، دكف أف يتعثر أك                       صسحات مستقمة، بحيث يتن
  .   (2 )   يمؿ

                          الشػئكف الداخميػة، الرياضػة،   ،                                   ن                كالتبكيب معنػاه ببسػاطة: أيػف نضػع مػثالن الشػئكف الخارجيػة
  ،                        م، الكاريكاتير، اإلعالنات                         ، ككذلؾ أيف نضع مادة الرأ       الخدمات  ،       المرأة  ،                    االقتصاد، األدب، السف

  .  3 ا        ن       أـ مزيجان بينيما  ،                ن                          ات الجريدة كفقان لممضمكف أـ لألشكاؿ الصحسية                   كىؿ سيككف تقسيـ صسح

  : (4 )                                  : تنقسم طرق التبويب إلى ثالث طرق ىي           طرق التبويب

                                                 حيث يكضع في النصؼ األكؿ المكاضػيع التػي تيػـ العمػكـ،                            التبويب المرتبط بالمضمون:   -
                                              كفي النصؼ الثاني المكاضيع التي تيـ فئات خاصة.

                                              فصؿ المكاضيع إلى قسـ إخبارم كأخر غير إخبارم                  األشكال الصحفية:                  التبويب بناء عمى -

        ن                                                                 يتـ كفقان لو كضع األشكاؿ اإلخبارية الحالية فػي الجػزء األكؿ مػف الصػحيسة، فػي حػيف      حيث
                                                  تكضع األشكاؿ كالمكضكعات التسسيرية في الجزء الثاني.

                م النصػؼ األكؿ مػف           بحيػث يحتػك   ،                                كيػتـ فيػو المػزج بػيف  ىػذه األسػاليب                   التبويب المشـترك : -
                                                                    الصػػػحيسة عمػػػى مكضػػػػكعات ذات اىتمػػػاـ جمػػػػاىيرم كفػػػي نسػػػس الكقػػػػت تكػػػكف ذات أشػػػػكاؿ 
                                                                        إخبارية حالية، فيما يحتػكم نصػؼ الصػحيسة الثػاني عمػى مكضػكعات متخصصػة كاألشػكاؿ 

                      كالمكضكعات التسسيرية.

                                                                      يميػػؿ الػػبعض إلػػى التبكيػػب المػػرتبط بالمضػػمكف فيضػػع فػػي النصػػؼ األكؿ مػػف الجريػػدة 
                                                                                 ة ذات االىتماـ الجماىيرم الشامؿ أك عامة الجميكر، كفي النصؼ الثػاني المػكاد التػي تيػـ      العام

                                                                                 قطاعػػات معينػػة، كالػػبعض يميػػؿ إلػػى التبكيػػب المػػرتبط باألشػػكاؿ الصػػحسية، فيقسػػـ الجريػػدة إلػػى 
                                                                          نصػػػػسيف : النصػػػػؼ األكؿ إخبػػػػارم، أك حػػػػالي، كالنصػػػػؼ الثػػػػاني غيػػػػر إخبػػػػارم، كيضػػػػـ المػػػػكاد 

                                                           

  .562  أبك دبسة كغيث ، تكنكلكجيا الطباعة كاإلخراج الصحسي اص1ا
  .55  صال ، الطباعة كتيبكغرافية الصحؼ اص 2ا
  .15عمـ الديف، اإلخراج الصحسي اص   3ا
  .562  أبك دبسة كغيث، تكنكلكجيا الطباعة كاإلخراج الصحسي اص 4ا
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                                              كىناؾ مف يميؿ إلى االتجاه الثالث الذم يمزج بػيف   ،                       صائية كالمكاد المتخصصة                التسسيرية كاالستق
  .  1 ا                 االتجاىيف السابقيف

     ً           خامسًا: اإلعالنات:

                                                                        اإلعالف مف السنكف التي الزمت الصحافة منذ ظيكرىػا كيكػاد يكػكف فػي الكقػت الحاضػر 
        كال تكػػػاد   ،      شػػػارىا                                                                   المسػػػاعد الرئيسػػػي فػػػي زيػػػادة دخػػػؿ الصػػػحيسة كاالىػػػـ فػػػي اسػػػتمرارية بقائيػػػا كانت

  .  2 ا                                                  صحيسة تخمك مف تخصيص مكاف في صسحاتيا لتركيج اإلعالنات

   أك    ،           كمػػدل كجكدىػػا   ،        كأنكاعيػػا   ،                                                   تتنػػكع اإلعالنػػات التػػي تنتشػػر فػػي الصػػحؼ كتختمػػؼ فػػي أشػػكاليا
                    ن كجميكر قرائيا، كأيضػان    ،            كعدد صسحاتيا   ،           ن                                     غيابيا تبعان لمسياسة اإلعالنية لمصحيسة كحجـ تكزيعيا

  .  3 ا                                      االقتصادية السائدة في بمد إصدار الصحيسة    ن        تبعان لمظركؼ 

  : (4 )                                          ويؤدي اإلعالن ليذه الوسائل العديد من الوظائف

           ن      ن                              حيػػث أف جػػزءان كبيػػران مػػف تكمسػػة إنتػػاج الصػػحؼ كالمجػػالت    ؛                     اإلعػػالف كمصػػدر عػػاـ لمػػدخؿ - 5
                                                                                 يتمثؿ في النسقات الثابتة غيػر المباشػرة كالتػي ال يمكػف تخسيضػيا ببسػاطة كفػي الكقػت نسسػو 

          ن                             ايد كثيران مع زيادة عدد النسخ المطبكعة.      ال تتز 

                                    فػػإف الكسػػيمة التػػي تتػػكفر فييػػا اإلعالنػػات   ،                                       اإلعػالف يكسػػع قاعػػدة جميػػكر الكسػػيمة اإلعالميػػة - 2
                                                                  يزداد جميكرىا تضيؼ لقابميتيا قابمية جديدة تنمي اإلقباؿ عمى شرائيا.

         اإلعػػػالف فػػػي                             بعػػػد التطػػكير الكبيػػػر الػػػذم لحػػؽ   ،                                    اإلعػػالف يرفػػػع مػػف المسػػػتكل السنػػػي لمكسػػيمة - 3
                                                                              السػػنكات األخيػػرة مػػف الناحيػػة الجماليػػة ألغػػراض التسػػكيؽ كلسػػت النظػػر كاثػػارة االىتمػػاـ مػػف 

                     أساسيات اإلعالف الجيد.

  :  5 ا                                                 واتخاذ القرار بالنسبة لإلعالن في عممية التصميم يعني

   %.  40   ن                                                                    أكالن: تحديد نسبة المادة اإلعالنية إلى المادة التحريرية كىي عادة ال تزيد عف 
                                                           

  .12  عمـ الديف، اإلخراج الصحسي اص 1ا
  .655  صادؽ، مساىيـ اإلخراج الصحسي بيف النظرية كالتطبيؽ ... اص 2ا
  .12، 17، أيديكلكجيا اإلخراج الصحسي اص ص الحسف  3ا
  .507الخصاكنة، الصحافة المتخصصة اص   4ا

  .73-15  عمـ الديف، اإلخراج الصحسي اص ص5ا
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 ن                                                                            ان: تحديػػد مكقػػع نشػػر المػػادة اإلعالنيػػة: ىػػؿ سػػتككف إلػػى جػػكار المػػادة الصػػحسية بحيػػث تعطػػي     ثانيػػ
                                                              ن             قيمػػة لإلعػػالف، كقيمػػة لممػػادة الصػػحسية فػػي الكقػػت نسسػػو، أـ سينشػػر منعػػزالن فػػي أجػػزاء أك 

                                                          صسحات بمسرده، كأيف؟ في بداية الجريدة أـ كسطيا أـ نيايتيا.

                        اإلعالنية كاألعداد الخاصة؟     ن                               ثالثان: كيؼ سيككف شكؿ األجزاء كالمالحؽ 

                     ، التػػػي سػػػيتـ اختيارىػػػا                            اإلخراجيػػػة لإلعػػػالف داخػػػؿ الجريػػػدة       ن                         رابعػػػان: مػػػا ىػػػي األشػػػكاؿ أك األسػػػاليب
                       ن                                            كاالستقرار عمييا تمييدان الستخداميا بيف األشكاؿ كاألساليب المتسؽ عمييا.

                      أساليب إخراج اإلعالنات:

                       فػػػػي الصػػػػسحات الداخميػػػػة ألف                                               ىنػػػػاؾ عػػػػدة أسػػػػاليب تتبػػػػع فػػػػي تنسػػػػيؽ اإلعالنػػػػات كبالػػػػذات 
                                       ن                                   اإلعالنػػات فػػي الصػػسحة األكلػػى تكػػكف محػػدكدة فضػػالن عػػف ككنيػػا محػػددة بمسػػاحات معينػػة كأىػػـ 

                                    أساليب إخراج اإلعالنات في الصحيسة ىي:
                      ن                                كىك أكثر األساليب شيكعان، كفيو تكػكف اإلعالنػات عمػى شػكؿ نصػؼ                   أسموب نصف اليرم: -   أ

                                    ن أك األيسػر لمصػسحة كيضػيؽ االتسػاع تػدريجيان                                        ىـر معتدؿ قاعدتػو فػي الػركف السػسمي األيمػف 
                                                              ن                نحك القمة التي تمتد إلى رأس العمكد األخير مػف الصػسحة أك أقػؿ قمػيالن، كترتػب اإلعالنػات 
                                                                            فػػي نطػػاؽ نصػػؼ اليػػـر بحيػػث يكػػكف  أكبرىػػا فػػي القاعػػدة، كتتػػدرج فػػي الصػػغر كممػػا اتجينػػا 

                          يج فرصػة أكبػر لمقػراءة، إذا           ، كبػذلؾ يتػ  1 ا                                         إلى  أعمى كذلؾ حتى ال تدفؽ اإلعالنات الصغيرة
                                                                              أف عيف القارئ خالؿ مركرىا عبر الصسحة مف اليميف إلى اليسار، أك مف أعمػى إلػى أسػسؿ 

  .  2 ا              تمتقي باإلعالنات

                                                      كفيػو تتنشػر اإلعالنػات فػي أسػسؿ الصػسحة ككػال الجػانبيف فػي كقػت                    أسموب نصفي اليـرم:   -   ب
لػػػػى                                                     كاحػػػد كتتػػػدرج اإلعالنػػػات كػػػػذلؾ بػػػنسس الطريقػػػة فتكضػػػع الكبيػػػػرة                       فػػػي أسػػػسؿ الصػػػسحة كا 

             ، كيسػػػاعد ىػػػذا   3 ا                                                        الػػػداخؿ، ثػػػـ تتػػػدرج اإلعالنػػػات األصػػػغر فػػػي أعمػػػى الصػػػسحة نحػػػك الخػػػارج
                                                                              األسمكب في إمكانية نشر العديػد مػف اإلعالنػات فػي الصػسحة الكاحػدة، مػع مجاكرتيػا لممػادة 

  .  4 ا                 لتحريرية المنشكرة

                                                           

  .76-73ص صاعمـ الديف، اإلخراج الصحسي   1ا
  .625  العادلي، اإلعالنات الصحسية: دراسة في االستخدامات كاإلشاعات اص2ا
  .76-73  عمـ الديف، اإلخراج الصحسي اص ص3ا
  .625الصحسية: دراسة في االستخدامات كاإلشاعات اص  العادلي، اإلعالنات 4ا
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                   عػالف أك أكثػر باتسػاع                        ن       يحػتـ ىػذا التخطػيط أحيانػان كجػكد إ                            أسموب نصف اليـرم والمسـتطيل: -   ج
                                                                        كاحػػػد يمكػػػف ترتيبيػػػا عمػػػى شػػػكؿ مسػػػتطيؿ يحتػػػؿ أحػػػد جػػػانبي الصػػػسحة كيمتػػػد عمػػػى الجانػػػب 

                                                 ، كيػػتـ ىػػذا األسػػمكب عػػادة فػي حالػػة كجػػكد إعػػالف أك أكثػػر   1 ا                    اآلخػر عمػػى شػػكؿ نصػػؼ ىػـر
                                                                        يحتػػؿ كػػػؿ منيػػػا نسػػػس العػػػدد مػػػف األعمػػػدة، فػػيمكف ترتيبيػػػا عمػػػى شػػػكؿ مسػػػتطيؿ يحتػػػؿ أحػػػد 

                                                     تـ نشػػر عػػد آخػػر مػػف اإلعالنػػات عمػػى شػػكر نصػػؼ اليػػـر فػػي الجانػػب                 جػػانبي الصػػسحة، كيػػ
                                                                         اآلخػػر مػػف الصػػسحة، كقػػد يػػؤدم ىػػذا األسػػمكب إلػػى محدكديػػة درجػػة االنتبػػاه إلػػى اإلعالنػػات 

  .  2 ا                      المنشكرة أسسؿ المستطيؿ

                                                        كيسػتخدـ فػي حالػة كجػكد إعػالف كاحػد مسػتطيؿ أك عػدة إعالنػات ذات                  أسموب المستطيل:   -   د
  .  3 ا      ن       ن                          مجمكعان مستطيالن سكاء بطكؿ الصسحة أك عرضيا                     اتساع كاحد بحيث تككف 

                                                       كىػػك تخطػػيط قميػػؿ االسػػتخداـ تػػكزع اإلعالنػػات ذات األتسػػاع الكاحػػد                    أســموب المســتطيمين:  -  ىػػػ
                                     ن                بحيث تككف مستطيميف يحصراف بينيما عددان مف األعمدة تخصص     4 ا             بعضيا فكؽ بعض

  .  5 ا         طيؿ منيما                   ن                  كتختمؼ مساحتيا كفقان لمدل اتساع كؿ مست  ،                 لممادة التحريرية

                                           كيػػػتـ فيػػػو تكزيػػػع اإلعالنػػػات بػػػدكف تخطػػػيط أك ترتيػػػب                               األســـموب العشـــوائي أو الرتجـــالي:   -   ك
                                              ن     ن                       معػػيف، كيحػػكؿ ىػػذا األسػػمكب دكف تنسػػيؽ الصػػسحة تنسػػيقان فنيػػان ألف اإلعالنػػات كاألخبػػار أك 

                        ، ممػػا قػػد يمثػػؿ صػػعكبة عنػػد   6 ا                                                 مػػكاد التحريػػر األخػػرل تكػػكف مختمسػػة كغيػػر كاضػػحة المعػػالـ
  .  7 ا                                         ن     ن     ن           المخرج الصحسي تنسيؽ محتكيات الصسحة تنسيقان فنيان كفقان ألسمكب محدد       محاكلة 

                                                                   كيجب بذؿ أقصى جيد ممكف في تصميـ اإلعالف، بحيث ال يخػرج كمػا ىػك شػائع اآلف 
     كلػػيس   ،      ن                           ن                                            مركػػزان عمػػى النػػكاحي السنيػػة متناسػػيان أف التصػػميـ السعػػاؿ لإلعػػالف ىػػك الػػذم يسػػتخدـ السػػف

  .  8 ا                                               إليو، ال إلى اإلعالف نسسو، بؿ إلى الشيء المعمف عنو                           كيدؼ بؿ ككيسمة لجذب المعمف 

                                                           

  .76-73  عمـ الديف، اإلخراج الصحسي اص ص1ا
  .620  العادلي، اإلعالنات الصحسية: دراسة في االستخدامات كاإلشاعات اص2ا
  .76-73  عمـ الديف، اإلخراج الصحسي اص ص3ا
 .76-73ص صالمرجع السابؽ،   4ا
  .620لصحسية: دراسة في االستخدامات كاإلشاعات اص  العادلي، اإلعالنات ا5ا
  .76-73  عمـ الديف، اإلخراج الصحسي اص ص6ا
  .625  العادلي، اإلعالنات الصحسية: دراسة في االستخدامات كاإلشاعات اص7ا
 .625صالمرجع السابؽ،   8ا
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                                                                        كمف ىػذا المنطمػؽ يتضػ  أنػو البػد عنػد تصػميـ اإلعالنػات الصػحسية االىتمػاـ بػالنكاحي 
ثارتو ليا كبيا.                                                                  اإلخراجية؛ لزيادة المصداقية لدل القارئ، كجذبو، كا 

     ً                سادسًا: بناء الصحيفة:

                                            ميـ الحديثة أخذ مبادئو مف التصػميـ المعمػارم،                                       التصميـ الجرافيكي كغيره مف أنكاع التصا
                                                                         كيقصد ببناء الصحيسة الجانب المعمارم لمصحيسة، كىناؾ ثالث بناءات أساسية ىي:

                                             البناء الرأسي لمصحيفة )العمودي أو التقميدي(:  - 1

                                                  ن                                 لقد سبؽ البناء التقميدم في اإلخراج الصحسي غيره نظران لبدائية التقنية التي كانت سائدة 
                                                                            ايات ظيكر الصحافة المكتكبة، فقد كانت حركؼ المػتف صػغيرة بحيػث ال تزيػد عػف ثمانيػة      في بد

                                              ن                                      أبناط ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لحركؼ العناكيف، نظران لعدـ مقدرة أجيزة الصؼ الضكئي عمى جمع 
                  كلػذلؾ اكتسػت الصػحؼ   ،                                                             الحركؼ بأحجاـ كبيػرة، أمػا نشػر الصػكرة فقػد كانػت فػي غايػة الصػعكبة

  . (1 )                                                      عمى أعمدة ضيقة تناسب مع حجـ الحرؼ المستخدـ في عناكينيا                بنشر مكضكعاتيا

                    كيصب الكثير منيا في   ،                                                    كفي ىذا األسمكب تبدأ األخبار كالمكضكعات مف قمة الصسحة
                                                                                 أسسؿ الصسحة، البناء الرأسي تتبعػو الصػحؼ المحافظػة، كيتػي  ىػذا األسػمكب نشػر أكبػر كػـ مػف 

                                          منيػػا يمتػػد عمػػى أكثػػر مػػف عمػػكديف، كىػػذا األسػػمكب                               كتكػػكف العنػػاكيف ضػػيقة، كالقميػػؿ  ،          المعمكمػػات
  . (2 )                                                     يجعؿ الصسحة ثقيمة في رأسيا كفقيرة في قاعيا اأسسميا 

                                                                         كقد تكارل ىذا االتجاه عف الظيكر خالؿ مراحؿ تطكر اإلخراج الصحسي نسبة لما كجػو 
                                                                                 إليػػو مػػػف انتقػػػادات، تمثمػػت فػػػي عػػػدـ قدرتػػو عمػػػى جػػػذب انتبػػاه القػػػراء مػػػف جػػراء مػػػا يضػػػسيو عمػػػى
                                                             ن                    الصسحات مف الجمكد، إضافة إلى إكسابو الصسحات مظاىر رمادية تبعػان لكثػرة اسػتخداـ حػركؼ 

                                     كلكػػف مػػع مػػركر الكقػػت كمػػف خػػالؿ عمػػؿ الصػػحؼ   ،                               كقمػػة المسػػاحات البيضػػاء المترككػػة  ،      المػػتف
  .    3 ا                                    تدارؾ ما كجو ليذا االتجاه مف انتقادات

                       البناء األفقي )الحديث(:  - 2

      كبػػرغـ   ،                                         ة كرائػػدة فػػي مجػػاؿ تطػػكير االتجاىػػات اإلخراجيػػة                         إف الصػػحؼ األمريكيػػة كالغربيػػ
                                                               فقد بدأت منذ األربعينات مف القرف العشريف تتجو نحك االتجػاه األفقػي،   ،                         التزاميا بالبناء العمكدم

                                                           

  .57ره اص  نجادات، اإلخراج الصحسي: اتجاىاتو كمبادئو كالعكامؿ المؤثرة فيو كعناص1ا
  .565، تكنكلكجيا الطباعة كاإلخراج الصحسي اص  أبك دبسة كغيث2ا
  .655  العسكر، اإلخراج الصحسي: أىميتو الكظيسية كاتجاىاتو الحديثة  اص 3ا
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                                              ن      ن     ن                          بحيث بدأنا نرل بعض القصص اإلخبارية تأخذ امتدادان أفقيان عكضان عػف االمتػداد الرأسػي، كيقػكـ 
                                                      اإلخباريػػػة كعناصػػػرىا التيبكغرافيػػػة كالجرافيكيػػػة عمػػػى الصػػػسحة                             ىػػػذا البنػػػاء عمػػػى ترتيػػػب القصػػػص

                                                                                بشػػكؿ أفقػػي، كذلػػؾ بسػػبب االعتقػػاد السػػائد بػػأف اإلخػػراج األفقػػي لمقصػػص اإلخباريػػة يجعميػػا تبػػدك 
  . (1 )                   قصيرة كسيمة لمقراءة

                                                                        كىػػػك االتجػػػاه الػػػذم تركػػػز عميػػػو االسػػػتخدامات الكظيسيػػػة الحديثػػػة لمتصػػػاميـ األسػػػاس فػػػي 
              كعمػى االسػتجابة   ،                    ن                                  ما أمكنيا ذلؾ، تبعان لقدرتو عمى إبراز الكحدات المنشكرة                 الصحؼ المعاصرة كم

                                                                                         الساعمة لمنظريات العممية المتعمقة بمجرل حركة أعيف القراء، كذلؾ مف خالؿ ما أثبتتو الدراسػات 
  ،                                                                                     القائمة في ىذا المجاؿ مػف أف العػرض األفقػي لمكحػدات المنشػكرة يقمػؿ الكقػت المطمػكب لقرائتيػا

                                                                         أف قراءة كحدة طباعية مصسكفة باتساع عمكد كاحد فقط تستغرؽ ضعؼ قراءة الكحػدة         حيث ثبت 
                                                                                      نسسيا باتساع ثالثة أعمدة، مع األخذ باالعتبار الحركؼ كالتأثيرات الطباعية المستخدمة كقدرات 

  .  2 ا             القراء الخاصة

     يمػيف                                           فيك يتالقػى مػع ميػؿ القػراء الػذيف يقػرؤكف مػف ال  ،                               غالبية القراء تتذكؽ ىذا األسمكب
            ، كالعنػػاكيف  (3 )                                                                  إلػػى اليسػػار فػػي الصػػحؼ العربيػػة كمػػف اليسػػار إلػػى اليمػػيف فػػي الصػػحؼ األجنبيػػة

      كيعمػػؿ   ،                                                                            األفقيػة الضػػخمة متعػػددة األعمػػدة، إضػػافة لجػػذبيا لالنتبػػاه، فإنيػػا تزيػػد مػػف كزف الصػػسحة
                                                                              األسػػمكب األفقػػي عمػػى الخػػداع البصػػرم لمقػػارئ مػػف خػػالؿ اإليحػػاء لمقػػارئ أف المػػادة المصػػسكفة 

                                                                                صػػػيرة لتعػػػدد أعمػػػدتيا ممػػػا يشػػػجعو عمػػػى قرائتيػػػا، كمػػػا أف العنػػػاكيف األكثػػػر ضػػػخامة، المتعػػػددة  ق
                                                                       ن      ن األعمػػػدة التػػػي تسػػػتخدـ فػػػي البنػػػاء األفقػػػي ال تجػػػذب االنتبػػػاه فقػػػط بػػػؿ أنيػػػا تضػػػيؼ لكنػػػان ككزنػػػان 

  . (4 )      لمصسحة

                                                                        كمػػف عيػػكب البنػػاء األفقػػي لمصػػحيسة ىػػك الكقػػت اإلضػػافي المتطمػػب لتصػػميـ الجريػػدة ثػػـ 
                                                                      ا فيمػػػا بعػػػد، إضػػػافة إلػػػى سػػػيكلة أف تكػػػكف الصػػػحيسة شػػػعبية فػػػي مظيرىػػػا، صػػػارخة فػػػي       تكضػػػيبي

                                                                                      مالمحيا الرئيسية مع ىذه العنػاكيف كالعناصػر التيبكغرافيػة األخػرل كالنقشػات كالحمػي، ممػا يػؤثر 

                                                           

  .06-03  نجادات، اإلخراج الصحسي: اتجاىاتو كمبادئو كالعكامؿ المؤثرة فيو كعناصره اص ص1ا
  .650أىميتو الكظيسية كاتجاىاتو الحديثة  اص   العسكر، اإلخراج الصحسي:2ا
  .553  أبك دبسة كغيث، تكنكلكجيا الطباعة كاإلخراج الصحسي اص3ا
  .75  عمـ الديف، اإلخراج الصحسي اص4ا
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                                                                            عمػػى اسػػتيعاب الجميػػكر لشخصػػية الصػػحيسة، كمػػا أف الصػػسحة األفقيػػة يمكػػف أف تكػػكف مظممػػة 
  . (1 )                  ؿ في اإلخراج الرأسي                     كرمادية مثمما ىك الحا

                                     البناء المختمط ) المشترك أو المحدث(:  - 3

                    ن                                                    لقد شيدت الصحؼ مؤخران عكدة االتجاه العمكدم إلى صسحاتيا، كذلػؾ مػف خػالؿ إقػداـ 
                                                        األمريكيػػة عمػػى المزاكجػػة بػػيف االتجػػاىيف العمػػكدم كاألفقػػي، بغيػػة   (USA TODAY)      صػػحيسة 

                                    ف البنػػػاء المخػػػتمط يركػػػز عمػػػى التحػػػرر مػػػف               كيػػػذكر الصػػػاكم أ  ،                         إيجػػػاد تصػػػميـ مشػػػكؽ لمصػػػسحات
                                                        ن                             األعمدة الطكلية، كاستخداـ المساحات البيضاء بيف األعمدة بدالن مف الجػداكؿ الطكليػة كاالىتمػاـ 

  . (2 )                                        بالعناكيف كتكظيسيا بشكؿ منظـ كمبسط كجذاب

                                                                     فالبنػػاء الرأسػػي يقػػؼ ضػػد تصػػميـ صػػسحة تيػػدؼ إلػػى تحريػػؾ القػػارئ خالليػػا، كالصػػحؼ 
                                                   كنصسيا السسمي، كقاعيا يممؾ القميؿ مما يجذب  انتبػاه   ،                         اء الرأسي ثقيمة في قمتيا               ذات البناء البن

                     ن                                                      القػػارئ أك ال يممػػؾ شػػيئان مػػف ذلػػؾ عمػػى اإلطػػالؽ، كمػػف الصػػعب القضػػاء عمػػى رماديػػة الصػػسحة 
                                                                                   كممميػػا، ككػػذلؾ الصػػحيسة التػػي تسػػتخدـ البنػػاء األفقػػي يمكػػف أف تكػػكف مظممػػة كرماديػػة مثممػػا ىػػك 

                                                          كالمطمكب إذف مزيج مف االثنيف، البناء الرأسي كالبناء األفقي.  ،       الرأسي                 الحاؿ في اإلخراج

                كالرتابػة ىػي عػدك   ،                                                                 فالبناء الشديد األفقية يحتاج إلى عناصر رأسػية قكيػة لتػزكده بالتبػايف
                                                                               أم بنػػاء، فالنسػػبة لمحػػرر إخػػراج يعمػػؿ خػػالؿ صػػسحة أفقيػػة ال شػػيء يسيػػده فػػي ىػػذه الحالػػة سػػكل 

                                                              خمة، كالمادة التػي تمتػد أكثػر مػف العمػكد المعيػارم تسػتطيع أف تػؤدم                        صكرة فكتكغرافية رأسية ض
  . (3 )                     الكظيسة البصرية نسسيا

     ً                       سابعًا: عدد األعمدة واتساعيا:

  ،                                                                      كالمقصػػكد ىنػػا ىػػك عػػدد األعمػػدة كعػػرض العمػػكد المسػػتخدـ، كىنػػا أنظمػػة عػػدة متبعػػة
  : (4 )                                                           كعمى المخرج أك المصمـ تحديد األنسب منيا، كمف تمؾ األنظمة اآلتي

                        كيكػكف العمػكد األخيػر أكثػر   ،                                                     القطع الكاسع: كتقسـ فيػو الصػحيسة إلػى أم عػدد مػف األعمػدة - 1
                                                            كيمكػف اسػتخداـ العمػػكد األخيػر لمػادة تحريريػة خاصػة كمقػاؿ افتتػػاحي   ،       ن         اتسػاعان مػف األخػرل

    ن مثالن.
                                                           

  .70صا عمـ الديف، اإلخراج الصحسي   1ا
  .02: اتجاىاتو كمبادئو كالعكامؿ المؤثرة فيو كعناصره اص  نجادات، اإلخراج الصحسي2ا
  .70  عمـ الديف، اإلخراج الصحسي اص 3ا
  .556-553  أبك دبسة كغيث، تكنكلكجيا الطباعة كاإلخراج الصحسي اص ص 4ا
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                                                                            قطػػع األعمػػدة الثمانيػػة: كتتكػػكف الصػػحيسة فػػي ىػػذه الحالػػة مػػف ثمانيػػة أعمػػدة كىػػي الصػػحؼ  - 2
         اليكمية.

                                                                         ع السػػػتة أعمػػػدة االقطػػػع المثػػػالي : كتتكػػػكف الصػػػحيسة فػػػي ىػػػذه الحالػػػة مػػػف سػػػتة أعمػػػدة   قطػػػ - 3
                                      كحركؼ ىذا القطع تتميز بسيكلة القراءة.

                                                                               قطع التسعة أعمدة: اتجو أرباب الصحؼ إلى زيادة األعمدة إلػى تسػعة أعمػدة كذلػؾ لتػكفير  - 4
     يميػػػػػا                                                       فقػػػػػد لػػػػػكحظ أف زيػػػػػادة عمػػػػػكد كاحػػػػػد يعطػػػػػي لمصػػػػػسحة مسػػػػػاحة إضػػػػػافية ق  ،          كرؽ الطبػػػػػع

                              ن                  %، كلكف تشكؿ ىذه اإلضافة عائقان أماـ يسر القراءة.    12.5

                                                                                      قطع الستة أعمدة في تسعة أعمدة: كىنا يتـ تقسيـ المادة التحريرية إلى ستة أعمدة، كالمػادة  - 5
                         فتـ التراجع عف استخدامو.  ،                                                اإلعالنية إلى تسعة أعمدة، كلكنو لـ يعط نتائج جيدة

                                    حؼ العاديػػة بثمانيػػة أعمػػدة، كىنػػاؾ بعػػض                                    كيتحػػدد عػػدد أعمػػدة الصػػسحة فػػي معظػػـ الصػػ
                                                    أعمدة، أما في الصػحؼ النصػسية فػإف عػدد أعمػدتيا ىػك خمسػة    9   أك    7          ن        الصحؼ أيضان تستخدـ 

                        ن                 ، كيتكقػؼ عػدد األعمػدة أيضػان عمػى أشػياء كثيػرة  (1 )     أعمػدة   6                               كىناؾ مف يقسػـ الصػحيسة فييػا إلػى 
                   يعػػة ىػػذه الصػػكر، كمػػا    كطب  ،                                                      منيػػا طبيعػػة المكضػػكع، كالعناصػػر المصػػاحبة لػػو مػػف صػػكر كرسػػكـ

  . (2 )                            يتكقؼ عمى الذكؽ السني لممخرج

                                                                            كتتميػػز أغمػػب الصػػحؼ العربيػػة كالعالميػػة بػػأف عػػدد األعمػػدة لػػدييا اثمانيػػة ، ككػػؿ عمػػكد 
                                                              سػػػـ كبػػػيف كػػػؿ عمػػػكد عػػػف اآلخػػػر ىػػػامش عرضػػػو انػػػص سػػػـ  فنجػػػد أف المجمػػػكع  4      عرضػػػو ا

               يضػػػػاء عمػػػػى جكانػػػػب                                                       سػػػػـ  كىػػػػك عػػػػرض الصػػػػحيسة اليكميػػػػة العاديػػػػة مػػػػا عػػػػدا المسػػػػاحة الب    35.5 ا
   4      ن    سػػـ بػػدالن مػػف    3.8                                                      الصػػسحة، كىنػػاؾ بعػػض الصػػحؼ تخسػػؼ مػػف عػػرض العمػػكد كػػأف تجعمػػو ا

                   سػـ ، بينمػا يصػؿ عػدد      0.5      ن    سـ بػدالن مػف    0.4                                       سـ ، أك تخسؼ مف عرض اليامش بيف األعمدة ا
  .  3 ا                                                  األعمدة في الصحؼ النصسية إلى خمسة أعمدة عمى األغمب

صسية عادة إلى خمسة أعمدة، تماثؿ في كتنقسـ الصسحات الداخمية في الصحؼ الن
اتساعيا أعمدة الصحؼ العادية، أما صسحتيا األكلى فتختمؼ مف ىذه الناحية في صحؼ 
المدل الكبرل عنيا في صحؼ األقاليـ، فالصحؼ النصسية في المدل الكبرل تتحؿ مف قيد 

قميؿ مف العناصر  ألف ىذه الصسحة ال تشغؿ إلى بعدد، األعمدة كمقايسيا عمى الصسحة األكلى
                                                           

خراجيا اص 1ا   .15  الصقر، تصميـ الصحافة المطبكعة كا 
  .55، األسس العممية لتصميـ المجالت اص   شسيؽ2ا
  .26-23، إخراج الصحؼ كالمجالت اص ص   الحسف3ا
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التيبكغرافية الكبيرة الحجـ تتخطى حدكد األعمدة كتحتؿ فراغ الصسحة كميا، كعمى ذلؾ 
فصسحتيا األكلى تكزع مادتيا عمى أعمدتيا الخمسة، لكف الصحؼ في األقاليـ ليست سكل 
نماذج مصغرة مف الصحؼ كاممة الحجـ، كتحاكؿ بعض ىذه الصحؼ أف تجعؿ صسحاتيا تبدك 

 . 1استطالة فتقسميا إلى ستة أعمدة بدال مف خمسة أعمدةأكثر ا
     ً                        ثامنًا: العناصر التيبوغرافية:

              كتنقسػـ المػادة   ،                                                                  الصحيسة جسـ مادم يتككف مف سػط  أبػيض مػف الػكرؽ كعميػو المػادة المطبكعػة
                       المطبكعة إلى ثالث فئات:

         الحركؼ . - 1

                 الخطكط كالسكاصؿ. - 2
  . (2 )                    الصكر كالرسـك كنحكىا - 3

                                                          ة ىػػذه الييئػػات، كتناكليػا كاسػػتخداميا فػػكؽ فػراغ الصػػسحة األبػػيض،                   ككػؿ مػػا يتعمػػؽ بماىيػ
                                                                                       يدخؿ في باب التيبكغرافيا، أم عمـ كفف الييئات المطبكعة، كلذا يطمع عمى ىذه الييئات كحدات 

                                         التي تطمؽ عمى حركؼ الطباعة مف حيث ىك جسـ   (type)                               تيبكغرافية، كاالسـ مشتؽ مف كممة 
                كمػا تطمػؽ الكممػة   ،                                 ك عالمػة تػرقيـ أك خػط أك مػا إلػى ذلػؾ                              معدني أك خشبي، يعمكه شػكؿ حػرؼ أ

  . (3 )                                 نسسيا عمى مجمكع ىذه األحرؼ كاألشكاؿ

                                                                             كيطمػػؽ عمػػى ىػػذه السئػػات االكحػػدات التيبكغرافيػػة  كاختيػػار ىػػذه الكحػػدات كتكزيعيػػا فػػكؽ 
  . (4 )              ن                              سط  الكرؽ كفقان لخطة معينة يسمى اإلخراج الصحسي

         رئيسيين:                                       وتنقسم العناصر التيبوغرافية إلى نوعين

                                                      أم التي ال يتغير تصػميميا كحجميػا كمكقعيػا كأسػمكب تكظيسيػا                            عناصر تيبوغرافية ثابتة: -   أ
   :   5 ا                                                   مف يكـ ألخر بؿ تظؿ ثابتة كمستقرة لسترة طكيمة كىي تضـ

                                                           

  .55  ىماـ، مئة سؤاؿ عف اإلخراج الصحسي، اص1ا
  .556  أبك دبسة كغيث، تكنكلكجيا الطباعة كاإلخراج الصحسي اص2ا
  .7  ىماـ، مئة سؤاؿ عف اإلخراج الصحسي اص3ا
  .556  أبك دبسة كغيث، تكنكلكجيا الطباعة كاإلخراج الصحسي ، اص4ا
  .77  عمـ الديف، اإلخراج الصحسي  اص5ا
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  :كرأس الصسحة االالفتة كاألذنػيف كالعنػؽ ،                                      عناصر تيبوغرافية تختص بالصفحة األولى                                     
                    كالسيارس، كاإلشارات.

  ـــة:            عناصـــر تيبو ـــة تخـــتص بالصـــفحات الداخمي                           كػػػرأس الصػػػسحة، عنػػػاكيف، رسػػػـك                                غرافي
        المالحؽ.  –        الصسحات   -      األركاف  -                                    تكضيحية، مكتيسات، فيارس تختص باألبكاب

                     ثوابت الصفحة األولى: 

              رأس الصفحة:   -

                                                ن                                مف أبرز المعالـ التيبكغرافية لمصسحة األكلى كغالبان ما يمتد بعرض الصسحة كيحتؿ أعمى 
         ن                                                           يغػػكص قمػػيالن إلػػى األسػػسؿ ليعمػػكه عنػػكاف أك صػػكرة أك خبػػر بكامػػؿ أجزائػػو، أك قػػد                 مكػػاف فييػػا، كقػػد

                                                                                 يتزحػػزح مػػف أحػػد طرفيػػو ليسػػم  بػػأف يرتسػػع عمػػكد جػػانبي إلػػى مسػػتكاه، كيعػػد رأس الصػػسحة الجػػزء 
            ن                                                                     األكثر ثباتان كيميز الصحيسة عف غيرىا. كأىـ الكحدات التي يحتكم عمييا رأس الصسحة ىي:

  :ن كتعد الفتة الصحيسة تركيبػان   ،                                  صحيسة كما يتصؿ بو مف شارة أك شعار           كتضـ اسـ ال        الالفتة                        
                                       معظػـ صػحؼ العػالـ مػف لسػظ كاحػد أك لسظتػيف،    ء     ن      ن           ن                لسظيان كبناءن تيبكغرافيان بحيػث تتكػكف أسػما

                             ؿ التعريػػػؼ، أمػػػا مػػػف حيػػػث البنػػػاء  أ                     ن                       كقػػػد يكػػػكف أحػػػدىما مركبػػػان، كفػػػي بعػػػض األحيػػػاف يسػػػبقو 
                                               كممػػات تتػػألؼ منيػػا التسػػمية التػػي اختارتيػػا الصػػحيسة                             ن      التيبػػكغرافي فتضػػـ الالفتػػة عػػددان مػػف ال

ف    ، (1 )                                                                  لنسسػػػيا كىػػػذه الكممػػػات ترسػػػـ بطريقػػػة خاصػػػة تصػػػب  بيػػػا عالمػػػة الصػػػحيسة المميػػػزة      كا 
                                                   ن                          تصميـ الالفتة البد أف يعطي عناية فائقة حتى يكػكف مميػزان كذا ىكيػة كخصكصػية كالبػد أف 

                                 يا عمى إثارة الػذكريات كاالرتباطػات       كمقدرت  ،                                            تتكافر في الالفتة سيكلة التعرؼ عمييا عف ب عد
                                                                              السػػػيككلكجية باإلضػػػافة أف تكػػػكف مناسػػػبة لػػػركح الصػػػحيسة كطابعيػػػا ألنػػػو بمثابػػػة التكقيػػػع أك 

   . (2 )      اإلمضاء
                                                         ن             كتميػػػؿ أغمػػػب الصػػػحؼ إلػػػى اسػػػتخداـ تصػػػميـ خػػػاص السػػػـ الصػػػحيسة كغالبػػػان مػػػا يقػػػكـ بيػػػا 

                زة الحاسػكب كيخػص                                                          الخطاط باستخدامو خطو الجميؿ غير المكجكد فػي أم جيػاز مػف أجيػ
                                                              ن              بػػػو الصػػػحيسة المعينػػػة. أمػػػا أسػػػماء الصػػػحؼ، فإنيػػػا تعكػػػس فػػػي العػػػادة قيمػػػان دينيػػػة ككطنيػػػة 
                        ن                                                  كحضػػارية كنيكضػػية، أك قيمػػان ذات صػػمة كثيقػػة بػػالميراث التػػاريخي الخػػاص بػػأم شػػعب مػػف 

  . (3 )      الشعكب

                                                           

خراجيا اص ص  الصا1ا   .600-657كم، طباعة الصحؼ كا 
  .633  نجادات، اإلخراج الصحسي : اتجاىاتو كمبادئو كالعكامؿ المؤثرة فيو كعناصره  اص2ا
  .25  الحسف:عيسى ، إخراج الصحؼ كالمجالت اص 3ا
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   عػػف                                                                              كتحتػػكم الالفتػػة عمػػى: الشػػعار المرسػػـك لتػػزييف الفتتيػػا،  كالشػػعار المكتػػكب كىػػك عبػػارة
                                                                            جممػػة ذات مػػدلكؿ بالنسػػبة السػػـ الصػػحيسة أك البمػػد الػػذم تصػػدر بػػو أك الحػػزب الػػذم تنطػػؽ 

  . (1 )                                         تتخذىا الصحيسة كشعار ليا أك كدعاية لنسسيا  ،      باسمو

 :ن       ن        تمثػػؿ األذنػػاف ذلػػؾ اإلطػػاراف المكجػػكداف عمػػى جػػانبي الالفتػػة يمينػػان كيسػػاران، كيشػػيع          األذنــان                                                        
                 ن      ن                  ة التػػي تتػػرؾ فراغػػان كبيػػران عمػػى جػػانبي الالفتػػة                                      اسػػتخداميا فػػي الصػػحؼ ذات األسػػماء القصػػير 

                             ن                                                 ي حتاج إلى ممئو، غير أف كثيران مف الصحؼ تترؾ رأس صسحاتيا األكلى بدكف آذاف السػيما 
                                         . كىنػػاؾ اتسػػاؽ بػػػيف الكثيػػر مػػػف المصػػمميف حػػػكؿ  (2 )                  ن           الصػػحؼ النصػػسية نظػػػران لضػػيؽ حيزىػػػا
                       راءات التػي تمقػى معارضػػة                    حيػث يػػركف ذلػؾ مػف اإلجػػ  ،                                 ن اسػتخداـ األذنػيف أك أحػػداىما إعالنيػان 

                                                                        شػػديدة مػػف أبػػرز خبػػراء اإلخػػراج الصػػحسي، بػػدعكل أف كجػػكد اإلعالنػػات فػػي األذنػػيف يسػػيء 
         فالتقميػد   ،                                                                          إلى المحتكل التيبكغرافي لمصسحة األكلى مف الناحية اإلخراجية، بؿ كيشكه منظرىا

   فػػػي                     ا مػػا ك ضػػػعت اإلعالنػػات                                                  العػػاـ أف األخبػػار الميمػػػة تكضػػع فػػي قمػػػة ىػػذه الصػػػسحة، فػػإذ
                                  ن                                        ، كػػاف معنػػى ذلػػؾ زيػػادة إبرازىػػا نسػبيان عػػف العنػػكاف العػػريض فػػي الصػػسحة أك العنػػكاف       األذنػيف

  . (3 )                           ن الرئيس حتى كلك لـ يكف عريضان 

 يمثػؿ العنػػؽ الشػػريط الكاقػػع تحػت الالفتػػة كىػػي عبػػارة عػف حيػػز ضػػيؽ يمتػػد باتسػػاع      العنــق  :                                                                        
                  كيتصػػؿ بػػرأس الصػػسحة    ،                                 كقػػد يمتػػد باتسػػاع الالفتػػة بػػيف األذنػػيف  ،                     الػػرأس فػػي أغمػػب األحيػػاف

                                                                     األكلػػى مػػف أسػػسمو فػػي كثيػػر مػػف الصػػحؼ، كسػػمي بػػالعنؽ ألنػػو يسصػػؿ بػػيف رأس الصػػسحة 
                                                                               كجسميا، كيعد العنؽ مف األجزاء الميمة في رأس الصسحة بعد الالفتػة مباشػرة، كال تسػتطيع 
                                                                           الصحؼ االستغناء عنو في الغالب كىك يتضمف البيانات األساسػية عػف الصػحيسة مثػؿ يػـك 

  ،  (4 )                                                                    كتاريخ كرقـ العػدد كالمجمػد، كمكػاف صػدكر الصػحيسة كالدكلػة التػي تصػدر منيػا       الصدكر 
                                      كما ىك الحاؿ في صحيسة األىراـ التػي تضػع   ،                                    كالبعض اآلخر ال يجد ضركرة لكجكد العنؽ

                                              باإلضػػافة إلػػى قسػػـ مػػف المسػػاحة المكجػػكدة عمػػى جػػانبي   ،                              البيانػػات الخاصػػة بيػػا فػػي األذنػػيف
  . (5 )      الالفتة

 
                                                           

  .635-630  نجادات، اإلخراج الصحسي: اتجاىاتو كمبادئو كالعكامؿ المؤثرة فيو كعناصره اص ص1ا
خراجيا اص 2ا   .605  الصاكم، طباعة الصحؼ كا 
  .631  نجادات، اإلخراج الصحسي : اتجاىاتو كمبادئو كالعكامؿ المؤثرة فيو كعناصره اص3ا
خراجيا اص4ا   .602  الصاكم، طباعة الصحؼ كا 
  .22، إخراج الصحؼ كالمجالت اص  الحسف5ا
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                        فية متحركة أو متغيرة :              عناصر تيبوغرا -   ب

         كمػػف صػػسحة   ،   خػػر                               كقعيػػا كأسػػمكب تكظيسيػػا مػػف مكضػػكع آل                       كىػػي التػػي يتغيػػر حجميػػا كم
                                                  خػػػػػػر، كيمكػػػػػػف تصػػػػػػنيسيا إلػػػػػػى نػػػػػػكعيف بالنسػػػػػػبة ألسػػػػػػمكب التصػػػػػػميـ      عػػػػػػدد آل    كمػػػػػػف   ،     ألخػػػػػػرل

  :  1 ا        كالتكظيؼ
  عناصر تيبكغرافيػة تصػمـ كتكظػؼ بكاسػطة جيػاز اإلخػراج فػي الجريػدة، أك تختػار مػف بػيف                                                                           

                                                                       عديدة التصميمات المناسبة، أم أف قرار تصميميا كتكظيسيا يككف بيد الصحيسة          تصميمات
          اإلطػػػارات ،   ،                                                              كىػػي: حػػػركؼ المػػتف، حػػػركؼ العنػػاكيف، كسػػػائؿ السصػػؿ االجػػػداكؿ، السكاصػػؿ

                األرضيات، المكف.
  ن                عناصػر تيبكغرافيػة تكظػؼ فقػط بكاسػطة جيػاز اإلخػراج فػي الجريػدة كفقػان لمػنيج عػاـ يػػدخؿ                                                            

                                                                    ة اإلخراجيػػة لمجريػػدة كىػػي: الصػػكر السكتكغرافيػػة، الرسػػـك اليديكيػػة، السػػراغ                فػػي إطػػار السياسػػي
       األبيض.

                                                                       كىػػػي العناصػػػر الطباعيػػػة المتغيػػػرة بحسػػػب طبيعػػػة المػػػادة الصػػػحسية أك اإلعالنيػػػة مثػػػؿ 
                                                                               حػػػركؼ المػػػتف، السكاصػػػؿ، الجػػػداكؿ، اإلطػػػارات، المػػػكاد كالصػػػكر المرسػػػكمة، المػػػكف، األرضػػػيات، 

               ، كىي كالتالي: (2 )                         لمحرر أك الرساـ أك المصكر                         السراغات، اسـ الكاتب أك ا
        الحروف: - 1

    ن تبعان   ،                                                                      ت عد الحركؼ مف أىـ العناصر التيبكغرافية، حيث تمثؿ األساس لإلخراج الصحسي
                                                                                       لككنيا أداة التعبير عف المتكف الصحسية التي تعد المادة األىـ في سػياؽ المضػاميف المقدمػة فػي 

                                              ف ككنيا تعتبر األساس الذم تبنى عميو كتتشػكؿ منػو                             ، كىذه الحركؼ تأخذ أىميتيا م (3 )       الصحافة
                            ككضػػحيا مػػدل إقبػػاؿ القػػراء عمػػى              حسػػف طباعتيػػا،                                           المػػادة المعػػدة لمنشػػر كالقػػراءة، كيتكقػػؼ عمػػى

                                    كمراعػػاة مالئمػػة أحجػػاـ أبنانطيػػا لطبعيػػو    ،                                                 قرائتيػػا، لػػذلؾ يحسػػف باسػػتمرار مراقبتيػػا كاالعتنػػاء بيػػا
       كلػدييـ    ،                                           بالنسػبة لمقػراء الػذيف يتككنػكف مػف فئػات مختمسػة                         ن           المادة المجمكعة بيػا، نظػران ألىميػة ذلػؾ 

  .  4 ا             كأذكاؽ متعددة   ،                اىتمامات متباينة

                                                           

  .77  عمـ الديف، اإلخراج الصحسي اص1ا
  .562كغيث ، تكنكلكجيا الطباعة كاإلخراج الصحسي اص   أبك دبسة 2ا
  .55-50  العسكر، اإلخراج الصحسي: أىميتو الكظيسية كاتجاىاتو الحديثة اص ص 3ا
  .26ص ) ، إخراج الصحؼ كالمجالت  الحسف4ا
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                                                                     كلقػػػد شػػػيدت صػػػناعة الحػػػركؼ العربيػػػة تطػػػكرات كبيػػػرة خػػػالؿ السػػػنكات الماضػػػية، حتػػػى 
                                                                              أسػػسرت عػػف اكتشػػاؼ العديػػد مػػف أشػػكاؿ الحػػركؼ المعاصػػر، كالسػػيما مػػع التطػػكرات الكبيػػرة فػػي 

  . (1 )                                                    اسبات اآللية في جمع الحركؼ بأنكاعيا كأحجاميا المختمسة                  مجاؿ االستعانة بالح
         كتػؤثر فػي   ،                      كاستخداماتيا الطباعية   ،                                            كىناؾ ثمة اعتبارات مينية ترتبط بصناعة الحركؼ

  : (2 )                                                                قدرتيا عمى دعـ عمميات يسر كسيكلة القراءة، كيمكف إجماليا فيما يمي

           شكؿ الحرؼ. -

           حجـ الحرؼ. -

              اتساع السطكر. -

             مات كالسطكر.               البياض بيف الكم -

            لكف األرضية. -

               أنماط الحروف: 

                 ن                                                            تنقسـ الحركؼ تبعان الستخداماتيا في بناء الكحدات الطباعية الالزمة لتصميـ الصسحات 
مكانياتػػو االتصػػالية                                                                                    إلػػى قسػػميف رئيسػػييف يتميػػز كػػؿ منيمػػا بخصػػائص طباعيػػة تػػرتبط بقدراتػػو كا 

                                      كبمتطمبات تكظيسو كذلؾ عمى النحك اآلتي:

                                                 ن               ثؿ حركؼ المتف العنصر الػرئيس فػي اإلخػراج الصػحسي تبعػان لككنيػا المػادة   تم            حروف المتن:  -
                                                                               الغالبػػػة عمػػػى المحتػػػكل العػػػاـ لمصػػػحيسة، كتتسػػػـ حػػػركؼ المػػػتف مػػػف الناحيػػػة الطباعيػػػة بتقػػػارب 

      ، ىػذا   12 ك   7                                 تتراكح أحجاـ حركؼ المػتف بػيف بنطػي   ك                                   أحجاميا كأشكاليا كاتساعات أسطرىا، 
                   ن                        صػػؼ بحػػركؼ أكبػػر غالبػػان، كلغػػؿ أىميػػة ىػػذه الحػػركؼ                                 باسػػتثناء مقػػدمات المكضػػكعات التػػي ت

                                                                                  تتمثؿ في ككنيا العنصر الرئيس إليصػاؿ المتػكف المعبػرة عػف الرسػائؿ االتصػالية إلػى القػراء، 
    ن                                                                        كصػػكالن إلػػى أداء الصػػحافة لػػدكرىا فػػي ىػػذا المجػػاؿ مػػف خػػالؿ إطػػالع القػػراء عمػػى كػػؿ المتػػكف 

  . (3 )        المنشكرة

 
                                                           

  .55-50  العسكر، اإلخراج الصحسي: أىميتو الكظيسية كاتجاىاتو الحديثة  اص ص 1ا
 .52-52ص ص بؽ، المرجع السا  2ا
  .06-55  العسكر، اإلخراج الصحسي: أىميتو الكظيسية كاتجاىاتو الحديثة  اص ص 3ا
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  : (1 )             عتبارات أىميا                                  لذا عمى المخرج الصحفي أن يضع عدة ا

                                                                        يجب العناية بحركؼ المتف، كبما يحقؽ لمقارئ مف خالليا يسر القراءة ككضكحيا. -

                                                                   العنايػػػػة كالحػػػػذر مػػػػػف عػػػػدـ اإلسػػػػراؼ فػػػػػي تقطيػػػػع المػػػػتف كاعتػػػػػراض سػػػػطكره بالعناصػػػػػر  -
                    التيبكغرافية األخرل.

                                                                        يجب أال يطغى الشكؿ العاـ لمصسحة عمى المتف، بما يجعؿ بصػر القػارئ ينصػرؼ إلػى  -
                       ر الشكؿ المجرد لمصسحة.   تأم

                                                          ن              يجػػب أال يطغػػى المػػتف عمػػى سػػائر العناصػػر بالصػػسحة، فتكػػكف أشػػد لستػػان لنظػػر القػػارئ،  -
                                        ن                                  فعمى المخرج الصحسي أف يجعؿ المتف متضمنان عناكيف فرعية أك رسكـ رمزية صغيرة.

                                                      كىػػي الحػػركؼ التػػي تسػػتخدـ فػػي صػػؼ العنػػاكيف الخاصػػة بالكحػػدات              حــروف العــرض: -
                                       ن                   كاتسػػػاع أسػػػطرىا، كتنػػػكع أشػػػكاليا، كذلػػػؾ تبعػػػان لتعػػػدد اسػػػتخداماتيا   ،                 كتتسػػػـ بكبػػػر حجميػػػا

                                                                        التحريريػػػة كاإلعالنيػػػة المختمسػػػة، كتػػػأتي أىميػػػة الحػػػركؼ مػػػف خػػػالؿ دكرىػػػا فػػػي اسػػػتيقاؼ 
قنػػاعيـ بقػػراءة الكحػػدات المنشػػكرة فػػي الصػػسحة لكنيػػا أكؿ مػػا يقطػػع عميػػو بصػػر                                                                                القػػراء كا 

                             ؽ القػراء لمتعػرؼ عمػى مػا تحممػو                       كذلؾ لقدرتيما عمػى تشػكي  ،                      القارئ في أم شكؿ صحسي
                                                       كال يسما مع استخداـ األحجاـ الكبيرة كالمميزة منيا، إضػافة   ،                      ىذه الكحدات مف مضاميف

  . (2 )                                              إلى المعالجات الطباعية الخاصة التي تستخدـ معيا

                                                                             ويحقق العنوان وظائف متعددة لمصـحيفة والقـارئ فـي ظـل السياسـة التحريريـة واإلخراجيـة 
  : (3 ) ل                   لمصحيفة وذلك من خال 

                                                                            إغراء الناس بشراء الصحؼ كتتـ عممية اإلغراء بكاسطة عناكيف الصسحة األكلى بالذات  -
              ىػػا كتسيميػػا فػػي  أ                                                            فيجػػب أف تكػػكف العنػػاكيف كاضػػحة كمركػػزة بحيػػث تسػػتطيع العػػيف أف تقر 

            لمحة كاحدة.

                                                                         جذب القارئ بعد شراء الصحيسة إلػى قػراءة أكبػر عػدد ممكػف مػف األخبػار كالمكضػكعات  -
                                                    بتكزيع تمؾ العناكيف عمى الصسحة مما يكسؿ راحة العيف.           كيتحقؽ ذلؾ 

                                                         تككيف شخصية صحسية كبناء صمة التعارؼ بيف الصحيسة كالقارئ. -
                                                           

  .53  شسيؽ، األسس العممية لتصميـ المجالت اص 1ا
  .06-55  العسكر، اإلخراج الصحسي: أىميتو الكظيسية كاتجاىاتو الحديثة  اص ص 2ا
 . 55  ىماـ، مئة سؤاؿ عف اإلخراج الصحسي اص3ا
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                             تحديد كتكضي  شخصية الصحيسة . -

ثػارة الحاسػة السنيػة لػدل القػارئ كجػذب االنتبػاه  -                                                                                   زيادة جاذبية الصسحة كاسػتكماؿ جماليػا كا 
             إلى المكضكع.

                  فواصل واإلطارات:                    الخطوط )الجداول( وال  - 2

     وىي:         العناصر     بين                                        وىي الوسائل المساعدة ألغراض الفصل والوصل 

     تسػػمى   ،                                                 تظيػػر عمػػى الصػػسحة المطبكعػػة خطػػكط رفيعػػة عريضػػة كطكيمػػة                  الخطــوط )الجــداول(:   -
ف كانػػػػت بعػػػػض الصػػػػحؼ                                                                      الجػػػػداكؿ، كتقػػػػكـ بميمػػػػة كضػػػػع حػػػػدكد فاصػػػػمة بػػػػيف األعمػػػػدة، كا 

  ،                                       يػػا مسػػافات بيضػػاء تػػؤدم كظيسػػة ىػػذه الجػػداكؿ                                ن   المعاصػػرة تسػػتغني عنيػػا كتسػػتخدـ بػػدالن من
                    كما تتنكع أشػكاؿ ىػذه   ،                 كالجداكؿ العرضية  ،                                             التي تنقسـ إلى نكعيف يعرفاف بالجداكؿ الطكلية

                                                                     الخطػػكط إلػػػى : جػػدكؿ رفيػػػع، كجػػدكؿ أبػػػيض، كجػػدكؿ نػػػص أسػػكد، كجػػػدكؿ أسػػكد، كجػػػدكؿ 
           رشر، كجػدكؿ                                                               مجكز، كجدكؿ منقرط، كجدكؿ ثمث كثمثيف، كجدكؿ ثالثة خطكط، كجدكؿ مش

  .  1 ا                  متقطع، كجدكؿ مزخرؼ
                                                                      ك تتككف مف نكعيف: فرعية كنيائية، كتتمخص ميمة ىذه السكاصؿ في السصؿ بيف           الفواصل:    -

                                                                 ن         مكضكع كآخر، أم بيف خبر كآخر، أك مقاؿ كآخر، كىي عمى ىيئة أكثر سمكان مف خطكط 
           المكضػكعات،                                                                  الجداكؿ، كما تكضع بعض السكاصؿ تحػت العنػاكيف الجانبيػة بالنسػبة لػبعض 

                                                        ن      ن        كالػػػبعض اآلخػػػر يشػػػير إلػػػى امتػػػداد المكضػػػكع إلػػػى صػػػسحات أخػػػرل متخػػػذان أشػػػكاالن زخرفيػػػة 
  .  2 ا      مختمسة

                                                                      تعد اإلطارات التي تحيط بعض األخبار مف عدة جيات مف العناصر التيبكغرافيػة،           اإلطارات:  -
                                                                      كيعطي اإلطػار أىميػة خاصػة لممكضػكع، كمػا تسػتخدـ بعػض اإلطػارات لإلشػارة إلػى بعػض 

                                                                         كضكعات التي يتضمنيا عدد الصحيسة، كغير ذلؾ مف االستخدامات التي تتسؽ كطبيعػة    الم
                                                       ، حيػػث أنيػػا ترسػػـ سػػياج حػػكؿ بعػػض المكضػػكعات عمػػى الصػػسحة بيػػدؼ   3 ا           ىػػذه اإلطػػارات

                                                   ن                                اإلبراز، باإلضافة إلى ذلؾ فػإف مػادة اإلطػارات تمقػى كثيػران مػف اىتمػاـ القػراء يسػكؽ مػا تمقػاء 
  .  4 ا                   تسنف الصحؼ في عرضيا                         المكضكعات الرئيسية التي ت
                                                           

  .21، إخراج الصحؼ كالمجالت اصالحسف  1ا

  .02  مكي، اإلخراج الصحسي: الحمكؿ السنية لصحافة المستقبؿ اص 2ا
 .02ص المرجع السابؽ،   3ا
  .507  نجادات، اإلخراج الصحسي: اتجاىاتو كمبادئو كالعكامؿ المؤثرة فيو اص4ا
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                                                                          كيميز المخرجكف بيف ستة أنػكاع مػف اإلطػارات، كىػي: إطػار المكضػكع، إطػار المقدمػة، 
  .  1 ا                                           إطار الصكرة أك الرسـ أك الجدكؿ، إطار الصسحة  ،                           إطار العنكاف، إطار التكقيع

                            بعػػػدة أشػػػكاؿ كألػػػكاف يسػػػتطيع مػػػف                                  ات اإلخػػػراج الصػػػحافي بتزكيػػػد المخػػػرج           كتقػػػكـ برمجيػػػ
                                 ، فبعدما يقـك المخػرج باختيػار شػكؿ      األخرل                                   يختار ما يميز مطبكعتو عف المطبكعات           خالليا أف

                               تػار ىيئػة رسػمو مػف خػالؿ مجمكعػة مػف  خ    ، كي                              المستخدـ في التأطير، يحدد سمكو              الخط المستقيـ 
                               إلطار إلى الػذكؽ السنػي لممخػرج مػع  ا                                             ، ثـ يحدد المكف المناسب، كيرجع تحديد مكاصسات   اؿ    األشك

  .  2 ا              كاإلدراؾ البصرم   ،             العامة لإلخراج               مراعاة القكاعد 

               الصور والرسوم:  - 3

                       سػػػػتخدمة فػػػػي بنػػػػاء الكحػػػػدات                                                   تعػػػػد الصػػػػكر كالرسػػػػـك مػػػػف أىػػػػـ العناصػػػػر التيبكاغرافيػػػػة الم
                                        كمعانييا الميمػة التػي تحمميػا إلػى القػراء،    ،                                           ، كلعؿ أىمية الصكرة ترتبط بقدرتيا التأثيرية        الطباعية

             ن      ن                        حيػػث تػػؤدم دكران كبيػػران فػػي تسػػييؿ إيصػػاؿ المعػػاني   ،                                     كذلػػؾ عنػػد اسػػتخداميا مػػع المتػػكف الصػػحسية
                                                   كتنقسػػػـ الصػػػكرة الصػػػحسية فيمػػػا يتعمػػػؽ بخصائصػػػيا الطباعيػػػة   ،                            المتضػػػمنة فػػػي المتػػػكف المنشػػػكرة

  : (3 )                 نتاجيا إلى قسميف  إ                                  المرتبطة بتدرجاتيا الظمية كبطريقة 

         باسػػتخداـ                                              كىػػي الصػكر التػػي يػػتـ إنتاجيػػا بطريقػػة آليػػة تامػػة                              الصــور الظميــة )الفوتوغرافيــة(: -   أ
                                                                              آالت التصػػكير كآالت الطبػػع كالتحمػػيض، كتػػتمس بػػدرجاتيا الظميػػة الطبيعيػػة لككنيػػا المػػرآة 
                    ن                                                                 العاكسة لممشاىد كفقان لطبيعتيا، كتنقسـ الصكر الظمية إلى عدة أنكاع منيا: الصكر الخبرية 

                                                                            المستقبمة، الصكرة المكضكعية، الصكر الشخصية، الصكرة الجمالية، الصكر اإلعالنية.

                                           كىػػي الصػػكر التػػي تشػػتمؿ فػػي الغالػػب عمػػى الخطػػكط،                               صــور الخطيــة )الرســوم اليدويــة(:  ال -   ب
                                                                             كتتكافر عمى تدرجات ظمية خسيسة، كيػتـ رسػـ ىػذه الخطػكط باسػتخداـ حبػر أسػكد قػكم عمػى 

                                                           إلحداث قدر عػاؿ  مػف التبػايف بػيف الخطػكط كاألرضػية، كتنقسػـ الصػكر   ،              كرؽ أبيض ناصع
                                              عػة الخاصػة بكػؿ نػكع كذلػؾ عمػى النحػك اآلتػي: الرسػـك                                الخطية إلى عدة أنكاع بحسػب الطبي

                                                                     الساخرة،  الرسـك الشخصية اليدكية، الصكر التكضيحية، الرسـك التعبيرية.

 
                                                           

  .65ؼ األردنية األسبكعية ... اص  نجادات، االتجاىات اإلخراجية لمصسحة األكلى في الصح1ا
 .65صالمرجع السابؽ،   2ا
  .07-05  العسكر، اإلخراج الصحسي: أىميتو الكظيسية كاتجاىاتو الحديثة  اص ص 3ا
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                             الفراغات )البياض أو الفضاء(:  - 4

                                                                       كالمقصػػػكد بالبيػػػاض ىنػػػا مسػػػاحات أك مسػػػافات خاليػػػة مػػػف الطباعػػػة تبقػػػى بمػػػكف الػػػكرؽ 
                              كىػػػػي كسػػػػيمة جػػػػذب أساسػػػػية لمسػػػػت نظػػػػر   ،   يـ                                   األبػػػيض، كىػػػػي عنصػػػػر ميػػػػـ كأساسػػػػي فػػػػي التصػػػم

   أك       مكتكبػة      مػادة     تحمػؿ  ي   التػ            مػع المسػاحات        التبػايف   مػف     درجػة      تحقيػؽ   فػى     تسيػد    كىػى  ،  (1 )      القػارئ
                     عػد مػف كجيػة نظػر محػررم    ت      إذ   ،  (2 )      ميػدرة       مسػاحات     ليسػت        البيضػاء          فالمسػاحات    لػذا      مصػكرة

                  ة الكثيػػر مػػف الصػػحؼ                              كليػػذا كجػػدنا فػػي السػػنكات األخيػػر   ،                               الصػػحؼ بػػديؿ عػػف الجػػداكؿ كالسكاصػػؿ
                      كالتػي اعتبرتػو فػي حينػو   ،                                         ن                    التي بدأت باستخداـ السراغات البيضاء عكضػان عػف الجػداكؿ كالسكاصػؿ

  .  3 ا                                 كأحد مظاىر التجديد في إخراج الصحؼ

   أك       ن كظيسيان       مطمكب     نسسو      الكقت   في    أنو    كما        لمتصميـ         الجاذبية       البياض        استخداـ      كيضيؼ 
 :   4 ا   أنو   ىي       كظيسية      أىمية   لو

 .     ىامة     مكاد     تحمؿ     التي         المساحات    نحك       القارئ       انتباه      تكجيو   في     ن ىامان      ن دكران       لبياض ا     يؤدم  -  

 .      عمييا     متسؽ      كدالالت  ي    معان       لممادة      العاـ       لمبناء     يضيؼ    أنو    كما -  

 .       القارئ                محطات لراحة عيف   أك       مساحات     يمثؿ -  

 .       الصسحة      مساحة    عمى       المادة      تنظيـ  ي ف      يساعد -  

      إتبػاع      طريػؽ   عػف      صػسحات    عػدة    بػيف      الػربط  ك       الكحػدة      تحقيػؽ  ي فػ     مقػاؿ    ربػط      كعنصػر      يسػاعد -  
                 استخداـ السراغ .  ي ف                  إستراتيجية كاحدة 

 

           األرضيات:  - 5

  ،                                                                      يسػػتخدـ المخػػرج الصػػحسي أرضػػيات غيػػر بيضػػاء تطبػػع عمييػػا الحػػركؼ، أك تسػػرغ منيػػا
   ،                                                                              بيدؼ إبرازىا مف خالؿ تباينيػا مػع غيرىػا مػف األرضػيات الخاصػة بالكحػدات الطباعيػة األخػرل

  . (5 )                             كتتأثر بذلؾ مدل سيكلة القراءة

 
                                                           

  .561، العالقة بيف الشكؿ كالمضمكف في تصاميـ الصحؼ العراقية ... اص حمكدم  1ا
  .23   تكفيؽ، انقرائية الصحؼ اإللكتركنية العربية اص2ا

  .507  نجادات، اإلخراج الصحسي: اتجاىاتو كمبادئو كالعكامؿ المؤثرة فيو اص 3ا
  .23  تكفيؽ، انقرائية  الصحؼ اإللكتركنية العربية اص 4ا

  .52  العسكر، اإلخراج الصحسي: أىميتو الكظيسية كاتجاىاتو الحديثة  اص 5ا
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         األلوان:   - 6

                                                        ن                      تعد األلكاف المادة الحية التي تعطي لكؿ شكؿ كخط كنقطة ركحان مختمسة، فتثيػر فػي نسػس 
           ، كلقػد كػػاف  (1 )                                                      ن                   الرائػي أحاسػيس متعػددة كمتباينػة، كقػػد يسػتخدـ المػكف أحيانػان إلعطػػاء معنػى أك داللػة

                                            يف يعػػد معجػػزة أمػػا اليػػـك فػػإف عػػدـ اسػػتخدامو يعػػد                                      اسػػتخداـ المػػكف فػػي الصػػحؼ قبػػؿ عشػػرات السػػن
ف السنكات القادمة سػتثبت أف اسػتخداـ المػكف كتكظيسػو فػي المطبكعػات سػيككف التحػدم                                                                                         استثناء، كا 

  .  2 ا                                                      حيث يأمؿ القارئ في أف يرل المكف في الصحيسة صباح كؿ يكـ  ،                األىـ أماـ الصحؼ
                 : فمسفة التصميم:     ً تاسعاً 

                   سػػبيؿ إخػػراج الجريػػدة                                 ؿ السنيػػة، التػػي يتبعيػػا المخػػرج فػػي                           ىػػي مجمكعػػة الطػػرؽ، أك الكسػػائ
  .  3 ا          ن                            ، تراعي كالن مف جماؿ الشكؿ، ككظيسة األداء           بصكرة مالئمة

                                                        أف اإلخػػػراج الصػػػحسي عمػػػـ حػػػديث النشػػػأة، إال أف اآلراء كاالتجاىػػػات                كعمػػػى الػػػرغـ مػػػف
  ر                                                                          كالمػػػدارس تعػػػددت فػػػي داخمػػػو كارتبطػػػت بعناصػػػر متعػػػددة جعمػػػت مػػػف اإلخػػػراج الصػػػحسي يتطػػػك 

                                                  بسرعة كبيرة مف حيف آلخر حتى تعددت مدارسو كمذاىبو .

  ،   6 ا                   كالػدكتكر عيسػى الحسػف   ،  5 ا                  كالػدكتكر طمعػت ىمػاـ   ،  4 ا                                 كقد اتسؽ كؿ مف الدكتكر فيػد العسػكر
                فـي تقسـيم أسـاليب     ،   8 ا                          ، كالػدكتكر محمػد األمػيف مكسػى  7 ا                              كالدكتكر غسػاف عبػد الكىػاب الحسػف

                   ، يقع تحتيػا العديػد                            اريخية في ثالث مدارس إخراجية                                   التصميم حسب مراحل اإلخراج الصحفي الت
             وىي كالتالي:                                             كالمعبرة عف الخصائص التي تنسرد بيا كؿ مدرسة،   ،                      مف المذاىب الميزة ليا

  :                   )المدرسة الكالسيكية(                   المدرسة التقميدية - 1

                      ن                                             ن         كىػػػي أقػػػدـ المػػػدارس ظيػػػكران مػػػف الناحيػػػة التاريخيػػػة، التػػػي جػػػاء ظيكرىػػػا مكاكبػػػان لممعرفػػػة 
                        ن                                                    صحافة في العالـ، كمصطدمان بقمػة الػكعي المينػي لمعػامميف فييػا، كتعتبػر فيػو الصػسحة          األكلى بال

                                                           

  .561لصحؼ العراقية ... اص ، العالقة بيف الشكؿ كالمضمكف في تصاميـ ا  محمكد1ا
  .551  نجادات، اإلخراج الصحسي: اتجاىاتو كمبادئو كالعكامؿ المؤثرة فيو اص 2ا
  .625  شسيؽ، األسس العممية لتصميـ المجالت اص 3ا

  .617-655  العسكر، اإلخراج الصحسي: أىميتو الكظيسية كاتجاىاتو الحديثة  اص ص 4ا
  .605-632ج الصحسي اص ص  ىماـ، مئة سؤاؿ عف اإلخرا5ا
  .555، إخراج الصحؼ كالمجالت اص   الحسف6ا
  .25-22، أيديكلكجيا اإلخراج الصحسي اص صالحسف  7ا
  .5-5  مكسى، السمات العامة لإلخراج الصحافي بالحاسكب ... اص ص 8ا
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    وىي                                                                                 كحدة كاحدة، كيؤمف أنصارىا بالتكازف الشكمي الدقيؽ حكؿ محكر ارتكاز متكسط بالصسحة، 
         أسموبين:

                                                 كتنقسػػـ فيػػو الصػػسحة لنصػػسيف متمػػاثميف كىػػك أسػػمكب ينػػدر                              أســموب التــوازن الشــكمي الــدقيق:   - أ
                                                                           امو لرتابتػػػو كجمػػػكده كتقييػػػده لحريػػػة المخػػػرج الصػػػحسي، كتنافيػػػو مػػػع القيمػػػة اإلخباريػػػة      اسػػػتخد

مكانية التمييز بيف مكضكع كآخر حسب األىمية، باإلضافة إلى أنو يسسد اإلخراج بترحيؿ                                                                                  كا 
                                                                                  البكاقي كيقضي عمى القيمة النسبية لممكضكعات المتقابمة مف خالؿ تماثميا إما بالحػذؼ أك 

                             و غير مناسب لمكحدات القصيرة.              اإلطالة، كما أن
                                                   : كيقػػـك عمػػى تػػكازف تقريبػػي غيػػر تػػاـ بتكزيػػع األثقػػاؿ ممػػا                              أســموب التــوازن الشــكمي التقريبــي  - ب

                                                                           يتػي  لممخػػرج أف يعبػػر عػػف أىميػػة المكضػػكع كيمتػاز بشػػكؿ فنػػي جميػػؿ جػػذاب، "كيقػػـك عمػػى 
              ـ مػف الصػسحة"،                                                                     تحقيؽ التكازف عبر عدة أساليب، منيا: التكازف بالتعكيض، كالتكازف في قس

                                                                            كمػػف مميزاتػػو: إعطػػػاء األىميػػة النسػػبية لكػػػؿ مػػادة، كامتػػػداد العنػػكاف عمػػى أكثػػػر مػػف نصػػػؼ 
                                                                         عرض الصسحة، كعدـ الحاجة إلى تقصير أك تطكيؿ المكضكع، كشكمو فني جميػؿ كجػذاب 

              كسيؿ القراءة.
                  المدرسة المعتدلة:  - 2

                     عات التػػي عرفػػت تطػػكرات      ن                                                  كتبعػػان لترسػػيخ المسػػاىيـ الكظيسيػػة فػػي كثيػػر مػػف السنػػكف كالصػػنا 
                                              ظيػػػرت المدرسػػػة المعتدلػػة اليادفػػػة إلػػػى تحقيػػػؽ األداء   ،                                    شػػتى فػػػي أعقػػػاب الحػػػرب العالميػػة الثانيػػػة

    كىػي   ،                                                                         الكظيسي في اإلخراج مف خالؿ تسخير شكؿ الصسحة لتقديـ ما تتضمنو مف مكاد صحسية
          كتقػـك عمػى   ،  ة                                                                       خطكة ميمة في سبيؿ القضاء عمى قيكد التكازف الشكمي الدقيؽ بيف أجػزاء الصػسح

                                                                                     قاعدة التحرر مف التكازف الشكمي الذم تحسو النسس دكف أف تنتبػو لػو العػيف، كقػد اعتمػدت عمػى 
  :           أك مذاىب ىي            ثالث أساليب

                                الػػذم يعتمػػد عمػػى نظريػػة أرخميػػدس فػػي    :                    )التــوازن مــع التبــاين(                        أســموب التــوازن الــال شــكمي  - أ
                         مػع اختالفيمػا فػي الحجػـ إذا                                                     تكازف الرافعػة، حيػث يمكػف أف يتػكازف عنصػراف عمػى الصػسحة 

                                    كىػك أسػمكب يسػيؿ ميمػة المخػرج فػي تحقيػؽ                                            كاف أكبرىما أقرب إلى نقطة االرتكاز بينيمػا،
                                                                                  التكازف الرأسػي أك األفقػي بػيف أجػزاء الصػسحة، كمػا يتػي  المزيػد مػف الحركػة كالتجديػد األمػر 

          رج الحريػػػة                                                                   الػػػذم جعمػػػو يسػػػمى أسػػػمكب التػػػكازف مػػػع التبػػػايف، باإلضػػػافة إلػػػى أنػػػو يتػػػي  لممخػػػ
      ن                                                             ، فمػػػثالن: إذا كػػػاف  المكضػػكع األىػػػـ فػػػي أعمػػػى يمػػيف الصػػػسحة، لػػػيس بالضػػػركرة أف         كالتجديػػد
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                               إذ يمكػف أف يكػكف فػي أسػسؿ الصػسحة   ،                                            يككف التالي لػو فػي األىميػة فػي إلػى يسػار الصػسحة
                          سكاء في يمينيا أك يسارىا.

                كيبػرز المخػرج كػؿ                                                  كيقػكـ عمػى تقسػيـ الصػسحة إلػى أربعػة أقسػاـ متسػاكية،               أسموب التربيـع:   - ب
                                                                           ربػػع بعنصػػر تيبػػكغرافي ثقيػػؿ كيتميػػز ىػػذا األسػػمكب أنػػو يشػػيع الحركػػة فػػي جكانػػب الصػػسحة 
                                                                             كييسػػر قراءتيػػا مطكيػػة، إال أنػػو يسػػتمـز دمجػػو مػػع غيػػره مػػف المػػذاىب لمقضػػاء عمػػى القيػػكد 
                                                                                  الشكمية الخاصة بو كمف أىميا اضطرار المخرج الستخداـ العناصر التيبكغرافية الثقيمػة فػي 

      ن                                             ، فمثالن : حصيمة الكتمة اليمنى العميا كالكتمػة اليسػرل                                    مكاقع المتقابمة لتثبيت أركاف الصسحة  ال
                                                                  السسمى قد تساكم حصيمة الكتمة اليسرل العميا كالكتمة اليمنى السسمى.

                                                               كتستأثر فيػو كحػدة طباعيػة ذات أىميػة نسػبية باىتمػاـ المخػرج، كمػف ثػـ                   األسموب التركيزي:  - ج
                                                        ي الصحؼ العربية، كيراعى فيػو الحػرص عمػى عػدـ إضػعاؼ الكحػدات                   تحتؿ أعمى اليميف ف

                                                                           األخػػػرل مػػػع محاكلػػػة إحيػػػاء الجػػػزء السػػػسمي بمزجػػػو مػػػع غيػػػره مػػػف األسػػػاليب لتحقيػػػؽ التػػػكازف 
                                                                     ، كىكػػػذا نجػػػد الصػػػحؼ التػػػي ت قػػػرأ مػػػف اليسػػػار إلػػػى اليمػػػيف تركػػػز عمػػػى أعمػػػى يسػػػار      الحسػػػي

                              ار تركز عمى أعمى يميف الصسحة.                                                 الصسحة، بينما الصحؼ التي ت قرأ مف اليميف إلى اليس
                 المدرسة المحدثة:  - 3

     ن                                                                       كتبعان لتحقيؽ المزيد مف درجات الكعي بأىمية اإلخراج الصػحسي كدكره فػي إطػار العمػؿ 
             ظيػرت المدرسػة   ،                                                                      الصحسي، كتبمكر العديد مف التطكرات اليادفة إلى تحقيؽ يسر ككضكح القػراءة

                                   ة فػػػػي مجػػػالي البنػػػػاء كالتصػػػػميـ بػػػػاإلخراج                                    كىػػػػي حاكلػػػػت أف تنسػػػػؾ مػػػف القيػػػػكد الطباعيػػػػ  ،        المحدثػػػة
                                                                                  الصحسي، كنشأت نتيجة تزايد الكعي بأىمية اإلخراج الصحسي كدكره في الصحافة، كمف أساليب 

             ىذه المدرسة:
                                                  كىػػػك أسػػػمكب يحػػػاكؿ تحقيػػػؽ الػػػدكر الػػػكظيسي لإلخػػػراج الصػػػحسي                        أســـموب التجديـــد الـــوظيفي:   - أ

                        اإلخػػػػراج الصػػػػحسي عمػػػػى تقػػػػديـ                          ن       ن               عكػػػػس الػػػػدكر الجمػػػػالي سػػػػابقان، ككفقػػػػان لػػػػو يجػػػػب أف يعمػػػػؿ
                    ن                                                           المكضكعات مرتبة كفقان ألىميتيا النسبية مف خالؿ نشر الكحدة الرئيسية أعمى الصسحة في 
                                                                                 الجزء الذم اعتادت العػيف أف تبػدأ القػراءة منػو مػع إمكانيػة أف تنشػر بعػرض الصػسحة كميػا، 

حيػػاء النصػػؼ السػػسمي مػػف الصػػسحة بنشػػ         ر كحػػدات                                                                     كيػػتـ فيػػو اسػػتخداـ الصػػكرة بحجػػـ كبيػػر كا 
                                                                             مصكرة أك ذات عناكيف ممتدة، كيحقؽ ىذا األسػمكب المزاكجػة بػيف العػرض األفقػي كالرأسػي 
                                                                        لمكحػػػػدات المنشػػػػكرة كالتقميػػػػؿ مػػػػف األخطػػػػاء الطباعيػػػػة، كيقتضػػػػي العمػػػػؿ بػػػػو إضػػػػساء بعػػػػض 

                  الممسات الجمالية.
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                   مميزات ىذا األسموب:
      أخرة.                                                         المركنة الكبيرة كسيكلة الجمع كالتكضيب خاصة مع األخبار المت -
                                                                     إضساء حيكية كبيرة عمى الصسحة مف خالؿ الصكر الكبيرة كالعناكيف الممتدة. -
                                                       المزج بيف البنائيف األفقي كالرأسي في بناء كحدات الصسحة. -
                                                                            التقميػػػؿ مػػػف األخطػػػاء اإلخراجيػػػػة الطباعيػػػة كتجػػػاكر العنػػػػاكيف ككثػػػرة المسػػػاحات الرماديػػػػة  -

                      الناتجة عف طكؿ المتف.
                                                 تحت عنكاف كاحد مما ييسر القراءة كيسم  بعرض كجيػات                         كضع المكضكعات المتجانسة  -

                                              النظر المختمسة حكؿ نسس المكضكع في نسس المكاف.
                                       ن                كيراعػػػي المسػػػرل الطبيعػػػي لحركػػػة العػػػيف أفقيػػػان، كلػػػذا يقػػػكـ عمػػػى                      أســـموب اإلخـــراج األفقـــي:  - ب

                                                                              العنػػاكيف العريضػػة كالممتػػدة كالصػػكر ذات القطاعػػات األفقيػػة، مػػع بعػػض التبػػايف باسػػتخداـ 
                                                                       حدات رأسية قميمػة،  كيسػتخدـ ىػذا األسػمكب صػؼ أسػطر المكضػكع عمػى أكثػر مػف عمػكد   ك 

            ن                                                                 مع دمجيا معان، كمػا يراعػي ضػركرة البنػاء المتػداخؿ لمكحػدات حتػى ال تتحػكؿ الصػسحة إلػى 
              قطاعات مسككة.

                   مميزات ىذا األسموب:
                                   مراعاة المسرل الطبيعي لحركة العيف. -
                             إمكانية قراءة الصحيسة مطكية. -
                                                                           لقراء بمكاصمة القراءة حيث تبػدك الكحػدات األفقيػة أقصػر مػف الرأسػية التػي تسػاكييا        إغراء ا -

            في المساحة.
                                                                             دمػػج األعمػػدة يسػػيـ فػػي زيػػادة المسػػاحة المتاحػػة كبالتػػالي تقميػػؿ ترحيػػؿ البػػكاقي، كيضػػسي  -

    ن      ن شكالن جذابان.
          رج إلى كؿ                                  ن                كىك أكثر أساليب ىذه المدرسة تحرران، كلذا ينظر المخ                      أسموب اإلخراج المختمط:   - ج

                       ن      ن                                                 كحػػدة طباعيػػة بصػػستيا جػػزءان مسػػتقالن يػػتـ إبػػرازه، كيسػػتخدـ ىػػذا األسػػمكب العناصػػر الطباعيػػة 
                                                                ن            الثقيمػػػة مثػػػؿ عنػػػاكيف العريضػػػة كالممتػػػدة كاأللػػػكاف، كىػػػك أسػػػمكب عػػػرؼ قػػػديمان فػػػي الصػػػحافة 
                                                                  ن                   الصسراء في نياية القرف الماضي في الكاليات المتحدة األمريكية مرتبطان بالطابع المثيػر، إال

              ن     ن                                                    أنو ظير حديثان كفقان ألسس مينية معينة تستيدؼ القضاء عمى القيكد الطباعية. 



78 

                                                                         كينتشر ىػذا األسػمكب فػي الصػحافة الشػعبية كالصػسراء، كقػد سػمي بأسػمكب السػيرؾ ألنػو 
                                                                                    يستخدـ كسائؿ إبراز متعػددة كألػكاف تخاطػب الغريػزة، كلػذا أخػذ عميػو الػبعض تسػببو بتشػتت ذىػف 

حسػػاس القػػارئ بػػالحيرة كاإلرىػػاؽ كىػػك يحػػاكؿ التعػػرؼ                      القػػارئ بػػيف مجمكعػػة الع                                                                 نػػاكيف المتسػػاكية كا 
                                          عمى مضمكف الصحيسة كالتمييز بيف محتكياتيا.

                                   مميزات ىذا األسموب في نظر مؤيديو:
غراء القارئ باإلطالع عمى كؿ الكحدات المنشكرة. -                                                                         إضساء الحيكية عمى الصسحة كا 
                                     تحرره مف القيكد الشكمية أك الطباعية. -
                                         أكبر قدر ممكف مف األخبار في الصسحة األكلى.       تقديـ -
                                                                                     تحقيؽ التكازف باستخداـ الكحدات الثقيمة، كالتبايف نتيجػة تنػكع األثقػاؿ الطباعيػة فػي أرجػاء  -

        الصسحة.
                                    سمبيات ىذا األسموب في نظر منتقديو:

                                                   أنو صارخ مثير يبعد الكقار كاليدكء عف الصسحة األكلى. -
           لممكضكعات.                               ال يكجد اىتماـ بالقيمة النسبية -
                                                    تنازع الكحدات المنشكرة عمى االستئثار باىتماـ القارئ. -
                                                                          الكحدات الثقيمة كثيرة كتزحـ الصسحة كتتطمب ترحيؿ البكاقي لمصسحات الداخمية. -
                                                                  يرفض ىذا األسمكب بشكؿ تاـ األسس السنية الخاصة بقكاعد اإلخراج الصحسي. -

سرين عبداهلل وىي المدرسة األكثر وىناك مدرسة رابعة أضافيا د. تيسير أبو عرجة ود. ن
 :(1)حداثة، وتضمن ىذه المدرسة أربعة مذاىب أو أساليب وىي

                                                                ن                المذىب األفقي: حيث يراعي المخرج أف مسرل العيف في القراءة أفقي أكال  ثـ رأسي، كلذلؾ  -
                                         ن                              تبنى الصسحة مف كحدات عرضية تكفر لمعيف أكال  مسراىا األفقي، كتتبايف في شكؿ 

ي، كيتحقؽ ذلؾ مف خالؿ جعؿ العناكيف مف النكع الممتد، كتكزيع المتف أك الصسحة الطكل
                                                                      ن      ن  معظمو عمى األعمدة  التي يمتد فكقيا العنكاف بحيث يككف المكضكع كمو مستطيال  أفقيا ، 
، ككذلؾ استخداـ الصكر كالقطاعات األفقية، كجمع المكضكعات عمى أكثر مف عمكد

 حد.كتجاكز المكضكعات المتصمة بمكضكع كا

                                                           

  .562-566  أبك عرجة كعبد اهلل، اإلخراج الصحسي الحديث: األسس العممية كالعممية اص ص1ا
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مذىب إخراج الكحدات: يقـك عمى تنظيـ األخبار كالمكضكعات كترتيبيا في كحدات يتككف  -
     ن                                      كبناء  عمى ىذا المسيكـ يتـ كضع قصة مسردة أك ، كؿ منيا مف تصميـ لو كظيسة معينة

مجمكعة قصص في مجمكعة كاحدة داخؿ كحدة معينة، أك تككف معزكلة عف باقي 
                                                 ن ؿ الصسحة، كعادة ما تحاط ىذه الكحدة بإطار، كأحيانا  الكحدات أك المككنات األخرل داخ

 تسصؿ الكحدات عف بعضيا بإحاطتيا ببياض كبير مف جكانبيا األربعة.

مذىب إخراج األحجاـ المتنكعة: كيتميز ىذا المسيكـ بأنو ال يركز عمى أف تككف قمة  -
حصؿ عمى الصسحة ثقيمة كما في اإلخراج التقميدم، بؿ كؿ خبر أك مكضكع البد أف ي

 معالجة تتسؽ مع قيمتو اإلخبارية كيحصؿ عمى فرص جيدة في العرض.
                                                                        ن       ن  كيتـ تقسيـ الصسحة إلى مجمكعة مف الكحدات غير المربعة كغير المتساكية رأسيا  كأفقيا ، 
فقد تقسيـ الصسحة مف اليسار إلى اليميف إلى عمكديف أك أربعة أعمدة، أك عمكديف كخمسة 

          ن                 لقاع أيضا  بشكؿ غير متساكم.أعمدة، أك مف القمة إلى ا
 إخراج التصميـ الكمي: كيستند ىذا األسمكب إلى مجمكعة مف الخطكط العريضة كأىميا: -

تصميـ شكؿ أساسي أك مسكدة مبدئية لشكؿ الصحيسة ثـ كض  المادة الصحسية  فييا  .أ 
 بشكؿ مناسب.

 يضـ ىذا الشكؿ األساسي لمصسحة مساحات منسقة مف األشكاؿ المستطيمة ذات .ب 
اإلتجاىات كاألثقاؿ المختمسة التي تمد المصمـ بالسركض كالنماذج التي يحتاج إلييا في 

 تصميـ كمي، كليس ىناؾ حاجة ألشكاؿ غريبة التككيف.

ينبغي أف يتسـ الشكؿ األساسي لمصسحة بالبساطة كالسيكلة في تصميمو كعدـ كجكد  .ج 
 زخارؼ اك ازدحاـ بيف عناصره.

 لـ يتناسب مع طبيعة األخبار كالمكضكعات. ينبغي تغيير ىذا الشكؿ إذا .د 

ينبغي تقميؿ عدد األخبار كالمكضكعات داخؿ كؿ صسحة؛ إلتاحة المجاؿ أماـ مساحات  .ق 
مف السراغ األبيض بيف األعمدة كبيف العناكيف كالصكر، كبيف سطكر المتف، ألف ىذا 

 السراغ األبيض حتى ال تبدك الصسحة درامية.

كعات التي تصاحبيا الصكر، كتحتؿ مساحات كبيرة تمأل استخداـ األخبار أك المكض .ك 
 باإلضافة إلى إطارات ضخمة لتعزيز المتف كالصكر المكجكدة داخميا.، الصسحة
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 :(1)صقر أن أىم المذاىب أو أساليب اإلخراج ىي إياديشير الدكتور و 

ــاظر :  . 1 ــوازن المتن    زء                                                   حيػػث تتػػكازف النصػػكص كالعنػػاكيف مػػع المقابمػػة ليػػا فػػي الجػػ                         مــذىب الت
                                   كيشػعر القػارئ بػأف الصػحيسة تقػدـ إليػو   ،                                             الثاني مف الصػسحة، كتبػدك الصػسحة مستعمػة كرتيبػة

                                                      ن      كسػػػبب لجػػػكء المخػػػرج إلػػػى ىػػػذا النػػػكع مػػػف التخطيطػػػات يػػػأتي غالبػػػان إلحػػػالؿ   ،     ن      ن رسػػػمان جامػػػدان 
                                                           الحيادية كعدـ التحي ز خاصة في ضكء تنافس أطراؼ في المجتمع .

                             التعويض(: وينقسم إلى قسمين :                                    مذىب التوازن غير المتناظر )التوازن ب  . 2

                                                كفيػو يعامػؿ المخػرج الصػحسي كػؿ ربػع مػف الصػسحة بصػػكرة                         مـذىب اإلخـراج التربيعـي : -   أ
         منسصمة .

                                                   ن كيقػكـ عمػى أسػاس اسػتخداـ نظريػة الػنقط البؤريػة اسػتخدامان                         مذىب الدعامـة )الحاضـن(: -   ب
    ركػػز           كبالتػػالي ي  ،      ن                                                   جزئيػػان إلبػػراز المكضػػكع الرئيسػػي فػػكؽ سػػائر المكضػػكعت عمػػى الصػػسحة

                                                                           عمى الثقؿ فكؽ ركف كاحػد فقػط ىػك الػذم يحتمػو ىػذا المكضػكع أمػا بقيػة الصػسحة فترتػب 
                                       بشكؿ يسند بركز ككضكح المكضكع الرئيسي .

 :(2)ويرى الدكتور عبد المطمب صديق مكي أن مدارس اإلخراج أربعة ىي

 اإلخراج األفقي. -1

 اإلخراج الرأسي. -2
 اإلخراج الكظيسي. -3

 اإلخراج العشكائي أك الحر. -4
كلـ تندثر ىذه المدارس اإلخراجية، كلكف المخرجيف أصبحت ليـ أدكات حديثة في 

 .(3)العمؿ كاإلنتاج السني، يمكف إجماليا في التحرر الكمي مف القيكد السابقة في الطرح

                                                                            كعمى الرغـ مف كثرة ما كتب في اإلخراج الصحسي؛ إال أف المدارس السكرية اختمست في 
                                                أنو يمكن حصر فمسفات اإلخراج الصحفي في ثالث ىي:   إل                     مذاىب اإلخراج الصحسي، 

 

                                                           

خراجيا اص ص 1ا   .52-22  صقر، تصميـ الصحافة المطبكعة كا 
  .635، اإلخراج الصحسي: الحمكؿ السنية لصحافة المستقبؿ اصمكي  2ا
 .635ص المرجع السابؽ،  3ا
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 فمسفة التوازن مع التباين )التوازن غير الشكمي(  .1

كتقـك عمى مكازنة قمة الصسحة كأسسميا باستعماؿ العناصر التيبكغرافية كىذه الطريقة 
أف  ، بمعنىتنكيع في شكؿ الصسحة مف عدد ألخر، حيث أنو يسم  بال(1)تمن  التصميـ المركنة

         ن                                                                     ىناؾ قدرا  مف االلتزاـ بخطة إخراجية إال أف الخطة مرنة يمكف لممخرج الصحسي أف ينكع 
 .(2)كيضيؼ فييا كيبتكر

 فمسفة التوازن الشكمي: .2

      ن                               ، فمثال  عنكاف عمى جانب الصحيسة يماثمو لتماثؿ بيف العناصر التيبكغرافيةكيعتمد عمى ا
كالصكرة في الجية اليمنى تقابميا صكرة  عنكاف آخر في الشكؿ كالحجـ عمى الجانب المقابؿ،

 . 3ا، كىنا فإف أىمية الشكؿ تتقدـ عمى المضمكفل عمى الجية اليسرل بنسس األبعادأخر 

 :(4)                         ن      ن                               ن               كقد لقيت ىذه السمسسة نقدا  شديدا  مف جانب المخرجيف الصحسييف نظرا  لألسباب التالية
 بداع لدل المخرج الصحسي.                                               ن   فيو قدر كبير مف الرتابة كالجمكد مما ال يترؾ مجاال  لإل -1
، بحيث يجد إخراج المكضكعات مقيد لحرية المخرج الصحسي كخاصة حرية التسكير في -2

ي فكرة التساكم بيف كؿ صكرة            ن                                         نسسو محاصرا  بسكرة كاحدة رئيسية عمى امتداد الصسحة، كى
 ، ككؿ صكرة تناظرىا في الجية اليسرل مف الصسحة، كبيف كؿ عنكاف كعنكاف آخر.يميف

دم إلى إحداث نكع مف التساكم اإلخراجي إضافة لمتساكم عمى مستكل األىمية النسبية يؤ  -3
التي يحظى بيا كؿ مكضكع، خاصة كأف كؿ المكضكعات معركضة بحيادية تامة كىك ما 
ال يجعؿ ىناؾ فرصة إلبراز مكضكع عف غيره، كال يعقؿ أف تتساكل مكضكعات الصسحة 

 الكاحدة في األىمية النسبية.
 ة اإلخراج المختمط )السيرك(:فمسف .3

ية كالتيبكغرافية بشكؿ مبالغ كتعتمد عمى العناكيف الضخمة كتستعمؿ األشكاؿ الزخرف
، كيعتمد ىذا األسمكب عمى إثارة المشاعر كاألحاسيس، كيعني ترتيب النصكص كالصكرة فيو

 . (5)اه             ن                                                       كاأللكاف قياسا  عمى نظاـ اقتصادم لمقراءة، كضمف نظاـ يثير السضكؿ كاالنتب
                                                           

  .555  أبك دبسة كغيث، تكنكلكجيا الطباعة كاإلخراج الصحسي اص 1ا
  .551، اإلخراج الصحسي اص محمكد  2ا
  .555كغيث، تكنكلكجيا الطباعة كاإلخراج الصحسي اص    أبك دبسة3ا
  .551، اإلخراج الصحسي اص محمكد  4ا
  .555  أبك دبسة كغيث ، تكنكلكجيا الطباعة كاإلخراج الصحسي اص 5ا
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                                                                      ويوضــح أســاتذة اإلخــراج الصــحفي بعــض المالحظــات الخاصــة بأســاليب أو طــرق التصــميم 
  : (1 )    منيا

ف كجػد   ،                                                                    ال يكجد أساليب إخراجية كاضحة أك محػددة المعػالـ لتصػحي  الصػسحة المطبكعػة - 1          كا 
                                                                  فيي عبارة عف نماذج شائعة االستخداـ، أك أمثمة شييرة لتمؾ المطبكعات.

                                                        استخداـ بعض األساليب مما يجعميا ال تتسـ بالثبات كاالسػتقرار                       كجكد عكامؿ كثيرة تعكض  - 2
                                                     كػػذلؾ اإلعالنػػات كمػػا يطػػرأ عمييػػا فػػي المسػػاحة، ككػػذلؾ التطػػكر   ،                        مثػػؿ التغييػػرات التحريريػػة

                         التصكير، الجمع  كػذلؾ نػكع   ،       األلكاف  ،                                             التكنكلكجي الذم طرأ في صناعة الصسحة االطباعة
                              الجميكر، كنكع المادة الصحسية.

      نػػة فػػي                                                                كجػػكد أسػػاليب بعينيػػا تجعػػؿ عمميػػة اإلخػػراج مجػػرد قكلبػػة لمػػكاد صػػحسية معي       كمػػا أف  - 3
  .                             ما يبعد اإلخراج عف دائر اإلبداع   ، م           أنماط محددة

                                                           

  .625  شسيؽ، األسس العممية لتصميـ المجالتاص 1ا
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثالثالفصل 
 النقرائيــــــــة
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 تقديم:
لزيادة قراءة المكضكعات الصحسية المنشكرة في الصحؼ السمسطينية اليكمية، يجب مراعاة 

امؿ سيكلة المادة المقركءة في تمؾ الصحؼ، كالعمؿ المتكاصؿ لمتعرؼ عمى العناصر التي عك 
تزيد قراءة في الصحؼ باألساليب العممية كالمنيجية، إلى جانب التعرؼ عمى دكر عناصر 

 التصميـ األساس في زيادة انقرائيتيا.

ىميتيا، كيتناكؿ كيأتي ىذا السصؿ في مبحثو األكؿ لمتعرؼ عمى ماىية االنقرائية كأ
المبحث الثاني العكامؿ المؤثرة في االنقرائية، كأساليب قياسيا، كيتناكؿ في المبحث الثالث دكر 

 عناصر التصميـ األساس في زيادة  انقرائية الصحؼ.
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 المبحث األول
 ماىية النقرائية

                 الرسػػالة االتصػػالية                   ن     ن               لنصػػكص الكتابػػة ىػػدفان ميمػػان فػػي سػػبيؿ إيصػػاؿ                     يعػػد مسيػػـك االنقرائيػػة 
                                                                               إلػػى المتمقػػي بسػػيكلة كي سػػر، حيػػث تمتمػػؾ النصػػكص الكتابػػة أىميػػة خاصػػة فيػػي السػػبيؿ األكثػػر 
                                                                                 فاعميػػػة فػػػي تحقيػػػؽ ىػػػذه الرسػػػالة باإلضػػػافة إلػػػى تحقيػػػؽ البعػػػد الجمػػػالي كالشػػػكؿ الجػػػذاب لممػػػادة 

        ىػػي سػػرعة                                                                           المكتكبػػة، كالكضػػكح فػػي النصػػكص الكتابيػػة ىػػك الشػػرط األساسػػي لقرائتيػػا، كاالنقرائيػػة 
                                                                                   ن كسيكلة القراءة البصرية لمشكؿ المكتكب، إذ يؤدم فييا أسػمكب اإلخػراج مػف حيػث التصػميـ دكران 
      ن                                                                            أساسيان ي سيؿ انقرائية النصكص، كليذا اسػتكجب االعتنػاء بيػذه النصػكص كدراسػتيا بشػكؿ دقيػؽ 

  . (1 )                                       لتسييؿ قرائتيا كمف ثـ فيـ مضاميف النصكص  ،             مف حيث الشكؿ

 قرائية:نبذة تاريخية عن الن
                                                                                     ف االىتماـ باالنقرائية قديـ قدـ الكتابة نسسيا، فأم كاتب ىدفو أف تقرأ كتاباتو، كأف نسيػـ  إ

                                     ن                                                  مػػا كتبػػو، فاالىتمػػاـ باالنقرائيػػة قػػديـ جػػدان، فقػػد اىػػتـ التممكديػػكف فػػي تصػػنيسيـ كدراسػػتيـ لمجمكعػػة 
              عػػاني المختمسػػة                                                                     األحكػػاـ فػػي التممػػكد بإحصػػاء تكػػرارات ظيػػكر الكممػػات كاألفكػػار بيػػدؼ تمييػػز الم

  .  2 ا           عند القراءة

                                                                     كفػػػػػػػي القػػػػػػػرآف الكػػػػػػػريـ إشػػػػػػػارة إلػػػػػػػى االىتمػػػػػػػاـ بالكممػػػػػػػة الكاضػػػػػػػحة، فػػػػػػػاهلل تعػػػػػػػالى يقػػػػػػػكؿ: 
 ُالرَّْحَمـن ُُ َُُ ُْ َُّ ََُُعلََّمُاْلق ْرآنَُ  ( 1 ) ُُ ُ ُْ  ُ ُْ ُُ َُ َّ نَسانَُ  ( 2 ) َُ ََُُخَلَقُاْْلِ َُُ ُُِْ ُُ َُ َُ ََُُعلََّمو ُاْلبَـَيانَُ  ( 3 ) َُ ََُُُُُْ ُُ  ُ َُ َّ َُ( 4 ) ُُ  ُُ(ُ3)ُ.  

                       تػاب كاضػ  كمسيػكـ، كأن ػو                                                          كقد كرد في أكثر مف مكضع كآية في القػرآف الكػريـ أف  ىػذا الك
َالررَِ   ر                                                                             كتب بالمغة التي يسيميا العرب، لعميـ يعقمكف كيسيمكف مػا فيػو، فػاهلل تعػالى يقػكؿ:   َ  َ ََ َ ََ َك   َ

َ َآي َ َالك تَ َ ََ ات   َ َََ  َ ب ََ َالم  َ َاب   َ َََ  َ َُُُِْإنّاَُأنَزلُُُْ ( 1 )َََُُ َيَ َ َُُ ُُْاه ُقـ رَُُُْنَُُُُُِّ  ُُ ُ ُ َُُآنًاَُعَربِيًّاَُلَعلَّك مُتَعِقلونَُُ ُ ُُِ َُُُُ  ُ َّ َُ َُُ ًُُُِّ َُ َُ ًُُُُ( 2 ) ُُ  ( 4) .  

                            عقػػػػكليـ"، بمعنػػػػى خػػػػاطبكا النػػػػاس                              يقػػػػكؿ: "خػػػػاطبكا النػػػػاس عمػػػػى قػػػػدر              ككػػػػاف الرسػػػػكؿ 
                                                                                     بمضػمكف كبمغػػة يسيمكنيػا، كال شػػؾ أف  الحػديث الكػػريـ يشػير إلػػى أف  النػاس يتسػػاكتكف فػي قػػدرتيـ 
                                 ن                                                       عمى فيـ مػا يقػرؤكف كمػا يسػمعكف نظػران لتبػاينيـ فػي القػدرات الثقافيػة كالعمميػة، كىػذا ىػك مػا أمػر 

                                                           

  .655يـ اإلعالنات التجارية اص  األشقر كسرحاف، الكضكح كالمقركئية لمنصكص الكتابية في تصام1ا
  .505صإنتاج المغة اإلعالمية في النصكص اإلعالمية ا  خميؿ كىيبو، 2ا
 .] 5-6الرحمف:  [  3ا
 .] 5 -6يكسؼ: [  4ا
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               ن                      التي تعد أصنافان كفئات  مختمسة، لػذا ال                                                    الرسكؿ الكريـ بأخذه في االعتبار عند مخاطبة الجماىير 
  .  1 ا                                                           بد أف نخاطب كؿ فئة بالمغة التي تسيميا كبالمضمكف الذم يثيرىا

                                           ن                                  كيمكػػف القػػكؿ بػػأف  مكضػػكع االنقرائيػػة كػػاف مطركحػػان بطريقػػة أك بػػأخرل فػػي التػػراث المغػػكم 
             صكر المتقدمػة                                                                           العربي، كلكف ليس تحت ىذا العنكاف بالطبع، فما كتبو عمماء المغة العرب في الع

                                                                                   في مكضكع البياف كالسصاحة أك في مكضكع النظـ يمكف أف يسيد الدارس لمكضكع االنقرائية فػي 
                                                          ن                            المغػػة العربيػػة فائػػدة كبيػػرة، كقػػد اعتػػرؼ البػػاحثكف األجانػػب مػػؤخران بأىميػػة الدراسػػات الحديثػػة فػػي 

  .  2 ا                                    مجاؿ المغكيات في فيـ مكضكع االنقرائية

                            ، كيبدك أف ىؤالء البػاحثيف قػد Readability     كممة                ف في استخدامات                اختمؼ المتخصصك 
                                                                           اتجيػػكا إلػػى ذلػػؾ بسػػبب غمػػكض ىػػذه المصػػطمحات مػػف حيػػث داللتيػػا كصػػعكبة فيػػـ القػػارئ ليػػا 
  ،    ن                                                                    نظػػػػػػران لعػػػػػػدـ شػػػػػػيكعيا كاسػػػػػػتقرارىا لػػػػػػدل فئػػػػػػات القػػػػػػراءة المختمسػػػػػػة حتػػػػػػى المتخصصػػػػػػيف مػػػػػػنيـ

  : (3 )                             وفيما يمي نعرض ىذه الستخدامات

Readability -  الػدكتكر  ا                                      ، كقد استخدـ ىػذا المصػطم  بيػذه الترجمػة             وي النقرائية           معناىا المغ        
                                                                في كتابو المدخؿ في فف التحرير الصحسي، كأشار إلى أف المقصكد بيػذا                    عبد المطيؼ حمزة

                   أك طكاعية القراءة.  ،                    المصطم  يسر القراءة

   يػػػػة     ن            أيضػػػان إلػػػى االنقرائ   Readability            ىػػػذا المصػػػػطم                          الػػػدكتكر إبػػػػراىيـ إمػػػاـ ا         كقػػػد تػػػرجـ 
                   لتػػرجمتيف السػػابقتيف                        ن                                      باإلضػػافة إلػػى ترجمتػػو أيضػػان لممصػػطم  إلػػى يسػػر القػػراءة أم أشػػار إلػػى ا

                         "دراسات في السف الصحسي".               كذلؾ في كتابو
-   Readabilityالػدكتكر محمػكد عمػـ  ا                     كقػد تػرجـ ىػذا المصػطم    ،                         معناىـا المغويـة المقروئيـة                  

                  الجريدة اليكمية".                                             في دراستو لمدكتكراه "مستحدثات السف الصحسي في          الديف

-  Readability  كقد كردت ىذه الترجمة في قامكس المنيؿ "قامكس                       معناىا المغوي القروئية ،                                              
                          ، كقػد أكرد المؤلسػات ترجمػة                د. سػييؿ إدريػس ا   ، ك                   د. جبػكر عبػد النػكر ا                  فرنسي عربي" تأليؼ 

                     . كىي سيكلة القراءة.lire                                         أخرل ليذا المصطم  غير مشتقة مف السعؿ قرأ 

                                                           

  .553اصإنتاج المغة اإلعالمية في النصكص اإلعالمية   خميؿ كىيبو، 1ا
 .553صالمرجع السابؽ،   2ا
  .73: أسس بناء األنظمة التطبيقية في التحرير الصحسي اص  خميؿ، الصحافة اإللكتركنية3ا
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                                                                باحثػػة فيمػػا يػػأتي الطريقػػة التػػي تػػـ بيػػا اشػػتقاؽ كػػؿ مصػػم  مػػف المصػػطمحات          كسػػتعرض ال
                                                          االنقرائية ، كأساس ىذا االشتقاؽ ابمعنى ىؿ تـ االشػتقاؽ مػف اسػـ   ،          المقركئية  ،                  السابقة االقركئية
                                                              اسػػـ أك غيػػر اسػػـ  ثػػـ االسػػتدالؿ عمػػى أم ىػػذه المصػػطمحات أكثػػر داللػػة عمػػى   ،             جامػػد أك مشػػتؽ

  .readability                       معنى المصطم  االنجميزم

   ً             أوًل: القروئية: 

                                                                           يعد ىػذا االشػتقاؽ فػي منتيػى الشػذكذ، إذ أف المصػطم  يبتعػد فيمػا يػدؿ عميػو مػف معنػى 
    يسػػػػر   –                                    كمػػػػا يػػػػدؿ عميػػػو مػػػػف معػػػػاني "سػػػػيكلة القػػػػراء   Readability                    عػػػف المصػػػػطم  االنجميػػػػزم 

               المشػتؽ مػف كممػة                                                   طكاعية القراءة ، فمسظ القركئية ىك المصدر الصناعي  -              قابمية القراءة  -       القراءة
ذا بحثنا في معنى كممة قركء سنجد أنيا جمع قػرء، ككممػة قػرء فػي المغػة العربيػة ليػا عػدة                                                                                           قركء كا 

                    معاني كذلؾ كما يمي:

                                                                                  تأتي كممة قرء في المغة بمعنى الحيض كجمعيػا قػركء أك أقػراء كقػد كردت فػي القػرآف الكػريـ  -
  .  1 ا                  بأنسسيـ ثالثة قركء"                                                  بيذا المعنى كذلؾ في قكلو تعالى: "كالمطمقات يتربصف 

                                                   كتأتي كممة قرء بمعنى القافية كجمعيا قركء أك أقراء. -

                    ن                                 كتأتي كممة قرء أيضان بمعنى كقت اجتماع الشيء كاحتسالو. -

                             مػت بصػمة لمػا يػدؿ عميػو المصػطم                                              كمف الكاض  أف أم معنى مف المعاني السابقة ال ي
                                بمية القراءة لذا فيك اشػتقاؽ غيػر                                مف معاني سيكلة كيسر كطكاعية كقا  Readability       نجميزم   اإل

    .  2 ا     مقبكؿ
     ً             ثانيًا: المقروئية:

ذا بحثنػػػا فػػػي كممػػػة مقػػػركء                                   ىػػػك المصػػػدر الصػػػناعي مػػػف كممػػػة مقػػػركء،              لسػػػظ المقركئيػػػة                            كا 
                                                                                      فسنجد اسـ المسعكؿ مف السعؿ ق ر أ الثالثي المبني لممجيػكؿ كاسػـ المسعػكؿ ااسػـ مشػتؽ يػدؿ عمػى 

                                            ميػػو ىػػذا المعنػػى ، كعمػػى ىػػذا األسػػاس فكممػػة مقػػركء                كعمػػى الػػذم يػػدؿ ع  ،                   معنػػى مجػػرد غيػػر دائػػـ
    لػذا   ،                                                                                  لككنيا اسـ مسعػكؿ تػدؿ عمػى المعنػى المجػرد لمسعػؿ أم معنػى القػراءة كلػيس يسػرىا كقابميتيػا

  .  3 ا  Readability                                               فيك اشتقاؽ غير مقبكؿ كمصطم  عربي مقابؿ لممصطم  

                                                           

 .]552 :البقرة[   1ا
  .75  خميؿ، الصحافة اإللكتركنية: أسس بناء األنظمة التطبيقية في التحرير الصحسي اص2ا
 .75صالمرجع السابؽ،   3ا
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     ً             ثالثًا: النقرائية:

                                 ألسػػتاذ الػػدكتكر محمػػكد رشػػدم خػػاطر ا ا                                      كيعػػكد السضػػؿ فػػي اشػػتقاؽ ىػػذا المصػػطم  إلػػى 
                                                                                الػػػذم تميػػػز بمجيػػػكده المميػػػز فػػػي بحػػػكث االنقرائيػػػة فػػػي المجػػػاؿ التربػػػكم كالػػػذم يعػػػد مػػػف أكائػػػؿ 
                                                                                     الباحثيف العرب الذم كضعكا قائمػة لمكممػات العربيػة عمػى غػراء القػكائـ التػي كضػعت فػي المغػات 

  .  1 ا       األجنبية

ذا تـ تحميؿ كممة  ا  ة                                        نقرائية ىك المصدر الصناعي المشتؽ مف كمم ا     كلسظ        نقراء  ا                            نقراء.  كا 
                                           انسعؿ يأتي لمعنى كاحد ىك معنى المطاكعة كىك               نقرأ  عمى كزف  ا                          فسنجد أنيا مصدر مف السعؿ ا

                                         ككسػػػرتو فانكسػػػر، كقرأتػػػو فػػػانقرأ أم طاكعػػػو فػػػي   ،                          ن              يػػػأتي لمطاكعػػػة الثالثػػػي كثيػػػران كقطعتػػػو فػػػانقطع
                               الصػػػري  كىػػػك انقػػػراء ثػػػـ تػػػـ اشػػػتقاؽ                                                    القػػػراءة لسػػػيكلتو كيسػػػره كقػػػد اشػػػتؽ مػػػف ىػػػذا السعػػػؿ المصػػػدر 

                                                                             المصػػػدر الصػػػناعي مػػػف المصػػػدر انقػػػراء بإضػػػافة يػػػاء مشػػػدكدة إلييػػػا كتػػػاء مربكطػػػة فػػػي آخرىػػػا 
  .  2 ا                                      لتحكيميا إلى اسـ لتصير كممة "انقرائية"

                دالػػة عمػػى مجمكعػػة   -           كمصػػدر صػػناعي  –                                   كعمػػى ىػػذا األسػػاس أصػػبحت كممػػة انقرائيػػة  
                                            ىي صسات المطاكعة كالقابمية كاليسر كالسيكلة.                                     الصسات الخاصة بيذا المسظ "االنقراء" ك 

                                     إلــى نتــائج تؤكــد أن مصــطمح النقرائيــة ىــو    (             خالــد أبــو عمشــة )                 وقــد توصــل الــدكتور  
  : (3 )                       ثمة وذلك لألسباب اآلتية                                                       المصطمح الذي يعبر عن قابمية القراءة واليسر والسيولة عن 

                        ، كبػػالعكدة إلػػى دالالت ىػػذا                             تقاقو المغػػكم إلػػى السعػػؿ انقػػرأ شػػ                           إف مصػػطم  انقرائيػػة يعػػكد فػػي ا - 6
                                                                         ن          الكزف نرل بأنو يسيد المطاكعة، فنقكؿ: أقرأ  الكتاب  فانقرأ، أم أصب  طي عان لمقراءة. 

                                                                   كفؽ التحميؿ الصػرفي مصػدر صػناعي، ألحػؽ باسػـ المسعػكؿ، كاسػـ المسعػكؿ يػدؿ            المقركئية - 5
        قركء ىػك                                                                      عمى كقكع الحدث احدث القراءة  كما كقع عميو الحػدث، أم أنػو كصػؼ فقػط. فػالم

                                                                                 لمداللة عمػى القػراءة مػا كقػع عميػو القػراءة. دكف إفػادة بسػيكلة أك صػعكبة أك مطاكعػة الػنص 
         لمقراءة.

                                                           

  .75اص   خميؿ، الصحافة اإللكتركنية: أسس بناء األنظمة التطبيقية في التحرير الصحسي1ا
 .75-70ص المرجع السابؽ، ص   2ا
  2-0ص صا ، الػمقركئية ماىيتيا كأىميتيا ككيسية قياسيا أبك عمشة  3ا
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                                                                                 بػػالعكدة إلػػى أصػػكؿ عمػػـ الصػػرؼ كقكانينػػو نجػػد بػػأف النسػػبة سػػكاء النسػػبة نسسػػيا أـ بالتحكيػػؿ  - 0
         كلمبمػػػػداف          لمجنسػػػػية                                                          إلػػػػى المصػػػػدر الصػػػػناعي ينػػػػدر حػػػػدكثيا السػػػػـ المسعػػػػكؿ، فغالبػػػػا مػػػػا تقػػػػع 

          كلممصادر.

                    ن          كىذا النص ييتـ أساسػان فػي المغػة   Readability                            ف يقابالف في المغة اإلنجميزية     طمحي       كال المص - 5
                                                      أم أنػػو يتنػػاكؿ كػػؿ العكامػػؿ النصػػية التػػي مػػف شػػأنيا أف تجعػػؿ    ،                       اإلنجميزيػػة بػػالنص المقػػركء

      ن        ن                                    مقػػػركءان كمسيكمػػػان لػػػدل القػػػارئ، لػػػذلؾ ىػػػي أقػػػرب لغكيػػػا إلػػػى   -              ميمػػػا يكػػػف جنسػػػو   -     الػػػنص 
                 يعرفيا عمى أنيا:  –                عمى سبيؿ المثاؿ     -                  ائية، فمعجـ كبستر       االنقر 

               قابمة لمقراءة. -

              مثير لالىتماـ. -

  .   فيو       تناسؽ   كال       األسمكب         جاذبية -

  .     ممتع  -

                   ن                 ن     ن      ن                    ن           كمف ىنا فتسعى لغكيان إلى جعؿ الػنص سػيالن مرنػان يسػيران، كأف يتػكفر فيػو شػيئان مػف المتعػة 
  .                                  كالجاذبية، كال صعكبة فيو عمى القارئ

  نقرائية:ال حي لمصطمح المعنى الصطال
                                         لممقركئيػػػة، ألنيػػػـ يعرفكنيػػػا بحسػػػب األداة التػػػي        ن محػػػددان                              ن لػػػـ يتسػػػؽ البػػػاحثكف عمػػػى تعريسػػػان   ك 

                                          ىي المحظة التي عندىا تتساعػؿ خمسيػات القػارئ            االنقرائية   أف  "                               استخدمت لقياسيا، يرل اىيتمماف  
                  ألغػراض المقترحػة مػف                                                                العاطسية كالمعرفية كالمغكية بعضيا مػع الػبعض اآلخػر، كمػع المكضػكع كا

                                    كالتراكيػب النحكيػة جميعيػػا داخػؿ تركيػػب         لأللسػػاظ                                           اجػؿ إتمػاـ عمميػػة القػراءة، كمػع اختيػػار المؤلػؼ 
                    خصػػائص القػػارئ كعناصػػر                                                            خػػاص، كتكػػكف عنػػد ىػػذه المحظػػة المػػادة ثػػؤثر فييػػا فئتػػاف رئيسػػتاف:

  .  1 ا "                     المكقؼ السعمي كالمدرؾ

                            مثػؿ مقػدار صػعكبة فيػـ طمبػة صػؼ                 ىػي الدرجػة التػي ت "           االنقرائيػة      خػركف آ    يػرل        في حيف 
                                                                           معػػيف مكضػػكعا مػػا، كىػػذه الدرجػػة ىػػي متكسػػط االسػػترجاعات الصػػحيحة لطمبػػة الصػػؼ لمكممػػات 

  .  2 ا "                                   المحذكفة مف المكضكع كفؽ اختبار كمكز

                                                           

  .670صعكبات تطبيقيا ... اص  –العكامؿ المؤثرة فييا  -  الالمي كالزكيني، المقركئية: مستكياتيا 1ا
 .670ص المرجع السابؽ،   2ا



94 

                                                                 وقد تعددت التعريفات التي قدميا الباحثون لمصطمح النقرائية ومنيا: 
                 إن المعنـى المتسـع                       ا االنقرائية كما يمي: "        كقد عر ف      Dale and chall          ديؿ كتشاؿ  ا      تعريؼ   - 6

                                                                             لمصطمح النقرائية يعني مجموعة أجزاء النص التـي تحقـق نجـاح القارئيـة، وىـذا النجـاح 
                                                                       ىــو الحــد الــذي يقــرأ عنــده القــارئ الــنص بفيــم وبســرعة مناســبة وبحيــث يجــد القطعــة 

  . (1 )                                المقروءة شيقة وممتعة بالنسبة لو"
                                  ى ثالثة عكامؿ خاصة بعممية القراءة:                        يالحظ ىذا التعريؼ يركز عم          

 Comprehension      السيـ  -

 fluency       السرعة  -

  Interest        االىتماـ -

    ن                                                                 أيضان أف التأكيد األساسي في ىذا التعريؼ ينصب عمى العكامؿ التػي تػؤدم إلػى      يالحظ 
                                                                                     السيػػـ، بعبػػارة أخػػرل يعتمػػد ىػػذا التعريػػؼ عمػػى فيػػـ القػػارئ لمكممػػات كالجمػػؿ كدرجػػة االرتبػػاط بػػيف 

  .                                          كار في القطعة التي نقرأىا كخبراتنا السابقة   األف
                                                                          عمػػى ىػػذا نجػػد أف التعريػػؼ يركػػز فػػي األسػػاس عمػػى العكامػػؿ التػػي تتعمػػؽ بػػالنص المقػػركء   ك 

                                             بينما يقؿ تركيزه عمى العكامؿ الخاصة بالقارئ.
                                  "النقرائية مصطمح يشـير إلـى الصـعوبة       ن                    تعريسان لالنقرائية كما يمي:                 د. فتحي يكنس   ا    يذكر    - 5

                                                       " كلعػػؿ أكؿ مػػا يالحػػظ عمػػى ىػػذا التعريػػؼ أنػػو يركػػز عمػػى الجانػػب                  بية لمــادة القــراءة    النســ
                                                                            الخاص بالنص المقركء كييمػؿ الجانػب الخػاص بالقػارئ ىػذا مػف ناحيػة، كمػف ناحيػة أخػرل 
                                                                                  نجد أف ىذا التعريؼ ال يمست النظر إلى أم مف العناصر المختمسة التي تػؤثر فػي االنقرائيػة 

                                                         عمؽ بالنص المقركء كىك الجانب الذم يركػز عميػو ىػذا التعريػؼ،                        حتى تمؾ العناصر التي تت
                                                                                  بػػػؿ اكتسػػػى بػػػالقكؿ: إف االنقرائيػػػة تشػػػير إلػػػى الصػػػعكبة النسػػػبية لمػػػادة القػػػراءة كالحقيقػػػة فػػػإف 

  . (2 )                                                             كصؼ الصعكبة بأنيا نسبية ينطكم عمى قدر غير ضئيؿ مف عدـ التحديد
                              "النقرائيــة ىــي الدرجــة التــي تجــد                    االنقرائيػػة كمػػا يمػػي:     Mclaughlin        مػػاكالفمف  ا     يعػػرؼ   - 0

                              كىذا التعريؼ كمػا ىػك كاضػ  يركػز                                                   عندىا طبقة معينة من الناس المادة المقروءة جذابة"
                                                                                 عمى القارئ بدرجة كبيرة، كما أنو يركػز عمػى درجػة الجاذبيػة فػي الػنص كلػـ يتنػاكؿ الجانػب 

                                                           

  .72أسس بناء األنظمة التطبيقية في التحرير الصحسي اص  خميؿ، الصحافة اإللكتركنية: 1)ا
  .72اص  المرجع السابؽ 2)ا
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                ؼ االنقرائيػة عمػى      ن                        دائمان عمى ضركرة أف يرتكز تعريػ     ر      ف يص م                          الخاص بالسيـ كقد كاف ماكالف
  . (1 )                      الخصائص المتعمقة بالنص

      ن      ن               ن                   تعريسػػان مركػػزان لالنقرائيػػة آخػػذان فػػي االعتبػػار القػػارئ     John Gilliland           جػػكف جيمالنػػد  ا     يقػػدـ   - 5
                              "النقرائيـة ىـي الحـد الـذي يتحقـق                                                 كالنص المقركء عند تعريؼ المصطم  فيعرفو كمػا يمػي: 

            ىػػذا التعريػػؼ Gilliland)         جيمالنػػد ا       كيشػػرح                                        عنــده التوافــق بــين القــارئ والــنص المقــروء"
    ن                                                                                     قائالن: إننا إذا نظرنا إلى القراء سنجد أنيـ يتباينكف في درجة اىتماميـ بالمادة المقركءة كفي 

  ،                                                              كما أنيـ يختمسكف إلى حد ما في مياراتيـ القرائية، ىذا مف ناحية  ،                       درجة ميميـ إلى قراءتيا
                      ىنػػػاؾ نصػػػكص تختمػػػؼ بصػػػكرة   -                            الناحيػػػة الخاصػػػة بػػػالنص المقػػػركء  –               كمػػػف ناحيػػػة أخػػػرل 

                                                                           كاضػػػحة فػػػي المضػػػمكف كاألسػػػمكب كدرجػػػة التعقيػػػد المغػػػكم كالحقيقػػػة فػػػإف درجػػػة فيػػػـ القػػػارئ 
                                                           ن                       لمنص المقركء كاستسادتو كتمتعػو بػو سػكؼ تتحػدد بدرجػة كبيػرة طبقػان لمطريقػة التػي سػيتـ بيػا 

           الػذم يتمتػع                                                                           إحداث التكافؽ بيف الجانبيف "القارئ كالنص المقركء"، عمى سبيؿ المثػاؿ القػارئ 
                                                                                بقدر كبير مف الكساءة في أدائو القرائي يمكف أف ينسر كيعػزؼ عػف قػراءة نصػؿ سػيؿ يتميػز 

                                 كعمػػى العكػػس مػػف ذلػػؾ فػػإف الشػػخص الػػذم   ،                                            بتػػدني مسػػتكاه المغػػكم كبمادتػػو المكػػررة كالمممػػة
                                                                             يتميػػػز بقػػػدرات قرائيػػػة محػػػدكدة سػػػكؼ يصػػػاب بػػػالنسكر كاإلحبػػػاط إذا قػػػدمنا لػػػو مػػػادة مقػػػركءة 

         جيمالنػػػد ا                                         ن             كل فيمػػػو أم غيػػػر مسيكمػػػة بالنسػػػبة لػػػو. كترتيبػػػان عمػػػى ذلػػػؾ عػػػرؼ          تتعػػػدل مسػػػت

Gilliland    (2 )                                                                    االنقرائية بأنيا الحد الذم يحدث عنده التكافؽ بيف القارئ كالنص المقركء .  
؛ األكؿ: لمداللػة عمػػى      Klare     اكميػر     كيػرل   - 2                                                           أف مصػطم  االنقرائيػة يسػػتعمؿ فػي ثالثػة معػػاف 

                                                           ضكح الطباعة، كالثاني : لمداللة عمى سيكلة القراءة سػكاء أكانػت                         كضكح الخط كالكتابة أك ك 
                                                                                     ىػػذه السػػيكلة راجعػػة إلػػى اىتمػػاـ القػػارئ بػػالمقركء، أـ إلػػى متعتػػو كسػػركره بالكتابػػة، كالثالػػث: 
                                                                                   لمداللة عمى سيكلة السيػـ أك االسػتيعاب الراجعػة إلػى أسػمكب الكتابػة كىكػذا.  كالجػزء الثالػث 

          ن                                               ر استخدامان في بحكث االنقرائية، أما بالنسبة لمجزء األكؿ فيك                          مف التعريؼ السابؽ ىك األكث
  .   (3 )                          ما ستقـك  الباحثة بدراستو 

                                               السػيكلة التػي يمكػف أف يقػرأ بيػا نػص مػا، كترجػع إلػى  "      بأنيا     Johnson         اجكنسكف         كيعرفيا  - 1
                                                                           كػػؿ العكامػػؿ التػػي يمكػػف أف تػػؤثر فػػي نجػػاح قػػراءة الػػنص كفيمػػو، كيقػػع ضػػمف ذلػػؾ اىتمػػاـ 

  ،              ن                                                     كدافعيتػػو، فضػػالن عػػف كضػػكح الػػنص كحسػػف إخراجػػو، كدرجػػة تعقيػػد الكممػػة كالجممػػة       القػػارئ 
                                                                  ن    كسػػيمة اتصػػاؿ بػػيف القػػارئ كالمػػادة المقػػركءة، كحتػػى يكػػكف ىػػذا االتصػػاؿ فػػاعالن فػػي           فػػالقراءة

                                                           

  .72خميؿ، الصحافة اإللكتركنية: أسس بناء األنظمة التطبيقية في التحرير الصحسي اص  1)ا
 .72ص المرجع السابؽ،  2)ا
  .2-0ص ص ا ، الػمقركئية ماىيتيا كأىميتيا ككيسية قياسياأبك عمشة  3ا
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                                    ال بد أف تككف المادة المقػركءة مناسػبة    ،                                              الكصكؿ إلى المعاني المتضمنة في المادة المقركءة
  .  1 ا "                                        ف مف االنجذاب إلى المقركء كاستخراج معانيو                   لقدرة القارئ؛ ليتمك

               ن                        االنقرائيػػة متسقػػان مػػع التعريػػؼ السػػابؽ أنيػػا   The literacy dictionary            كيعػػرؼ قػػامكس   - 7
                                                                              سيكلة السيـ بسبب تساعؿ عدة متغيرات في الػنص، مثػؿ: الشػكؿ العػاـ، كأسػمكب الطباعػة،  "

                            ككتابػػػة المسػػػاىيـ، مػػػع متغيػػػرات     ة،                                               كالمحتػػػكل، كاألسػػػمكب، كصػػػعكبة المسػػػردات، كتعقػػػد الجممػػػ
                                                                                ة بالقػػػارئ، مثػػػؿ: الػػػدكافع كالقػػػدرات كالمعمكمػػػات السػػػابقة كاالىتمامػػػات لتحديػػػد انقرائيػػػة م صػػػ  مت

  .  2 ا "        المادة

   ىػي  "     أنيا   Klare & Smart)             اكمير كسمارت                                 ن         كاالنقرائية في أحد تعريساتيا أيضان كما يذكر  - 2
                         ذا التعريػػؼ فقػػط عمػػى أسػػمكب                                                سػػيكلة فيػػـ الػػنص مرجعيػػا أسػػمكب الكتابػػة، حيػػث يركػػز ىػػ

             ن                                                            الكتابػػػػة منسصػػػػالن عػػػػف بػػػػاقي القضػػػػايا األخػػػػرل مثػػػػؿ المحتػػػػكل كالتػػػػرابط كالتنظػػػػيـ كأسػػػػمكب 
  .  3 ا   "      اإلخراج

                                      ألف ت قرأ بسالسة كسيكلة كمتعة كبجيد أقؿ    ؛                     ن                      كيقصد باالنقرائية أيضان قابمية المادة اإلعالمية  - 5
                           ائيػػة ممػػا سػػاىـ فػػي تطػػكير شػػكؿ                                                 كىػػذا مػػا دفػػع كثيػػر مػػف كبريػػات الصػػحؼ ألف تيػػتـ باالنقر 

  .  4 ا                        كأسمكب الكتابة الصحسية

                                                                                كاالنقرائيػػة بأضػػيؽ معانييػػا تعنػػي: "مجمػػكع أجػػزاء الػػنص التػػي تحقػػؽ النجػػاح لقارئيػػو، كىػػذا   -  63
  .  5 ا                                                                    النجاح ىك الحد األدنى الذم يقرأ عنده القارئ بسرعة متكسطة كبسيـ كمتعة"

                                               د عنده مجمكعة محػددة مػف القػراء ليػا مػا يميزىػا مػف             الحد الذم تج "                        كت عر ؼ االنقرائية بأنيا   -  66
                                                       ن                                  ناحية السف كالنكع كالتعميـ، المادة المقػركءة مسيكمػة نظػران لسػيكلتيا المغكيػة، كتنبغػي قراءتيػا 

  .  6 ا "                                            لككنيا تتكافؽ مع اىتماماتيـ كميكليـ القرائية

                                                           

  .2-0ص ص ا ، الػمقركئية ماىيتيا كأىميتيا ككيسية قياسياأبك عمشة  1ا

  .535  الشيخ، انقرائية النص لمعيار مف معايير الجكدة ... اص2ا
  .50  عبد الاله، قياس انقرائية النص السائؽ في بعض المقررات اإللكتركنية ... اص3ا
  .632  الدليمي، التحرير الصحسي اص4ا
  .52نقرائية  الصحؼ اإللكتركنية العربية ، اصتكفيؽ، ا  5ا

  .601اص لغة الصحافة كحرب المساىيـ  عبد القكم، 6ا
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             دؼ االنقرائيػة                                                                     كقد تختمؼ العبارات التي تصؼ االنقرائية أك تعرفيا، لكنيػا تتسػؽ فػي أف  ىػ
                                                                                ىػػػك دراسػػػة العكامػػػؿ كاألسػػػباب التػػػي تجعػػػؿ قػػػراءة النصػػػكص المكتكبػػػة كفيميػػػا أسػػػيؿ عنػػػد القػػػراء 
                                                                                المعنييف، ككضع الكسائؿ التي تقيس مستكل النصػكص المكتكبػة مػف حيػث السػيكلة كالصػعكبة، 

             راءة كيتنػاكؿ      ن                        إضػافةن لمجانػب السنػي لتيسػير القػ  ،                                                 كتعني االنقرائية بالعكامؿ التي تتعمػؽ بمغػة الكتابػة
                                                                                      أساليب إنتاج المادة المكتكبة كالخط كأنكاعو كأحجامو كالمساحات البيضاء بيف األسطر كالصكر 

  .  1 ا                      كالرسـك المرفقة كغيرىا

                                         ن                                       كي عد مصطم  االنقرائية االشتقاؽ األكثر تداكالن سكاء في الدراسات التربكيػة أك الصػحسية، 
                              كىػػك مصػػدر لسعػػؿ اانقػػرأ  عمػػى كزف                                               كىػػك عبػػارة عػػف مصػػدر صػػناعي مشػػتؽ مػػف كممػػة انقػػراء،

                                                                               اانسعػػؿ ، كىػػك يػػأتي لمداللػػة عمػػى معنػػى كاحػػد فقػػط ىػػك المطاكعػػة اأم مطاكعػػة الػػنص المقػػركء 
                                                                                      لمقػػارئ ، ثػػـ تػػـ اشػػتقاؽ المصػػدر الصػػري  "انقػػراء" كمنػػو المصػػدر الصػػناعية "انقرائيػػة" ليػػدؿ عمػػى 

                           تتي  ىذا االشػتقاؽ مػف ناحيػة،                                                              مطاكعة النص لمقراءة لسيكلتو كبساطتو، كما دامت المغة العربية
                                                                        كمػػػػػػا داـ ىػػػػػػذا االشػػػػػػتقاؽ يػػػػػػدؿ عمػػػػػػى المعػػػػػػاني نسسػػػػػػيا التػػػػػػي يػػػػػػدؿ عمييػػػػػػا المصػػػػػػطم  األجنبػػػػػػي 

Readability   ن                    فػػػػإف  أغمػػػػب البػػػػاحثيف يأخػػػػذكف بػػػػو فػػػػي دراسػػػػاتيـ نظػػػػران لشػػػػيكعو فػػػػي الدراسػػػػات                                             
  .  2 ا       السابقة

         األسػػػمكبية      ن                                                        كبنػػػاءن عمػػػى مػػػا سػػػبؽ ىػػػدفت االنقرائيػػػة لمتعػػػرؼ عمػػػى الصػػػسات أك الخصػػػائص 
  "  3 ا                                          ن الكاجب تكافرىا داخؿ المحتكل حتى يصب  مقركءنا

                            ن                                                      كنستخمص مف بعد أف عرضنا عددان مف التعريسات لالنقرائية أنو ليس ىناؾ تعريؼ مبدئي شامؿ 
نما لالنقرائية مدلكالت تختمؼ مف بحث الخر فيي تعني :                                                     كا 

                    صالحية النص لمقراءة. -

                    سيكلة النص لمقراءة. -

 

                                                           

مقركئية الصحؼ السعكدية: دراسة في قدرة القراء عمى قراءة النصكص الصحسية كفيميما   الربيعاف، 1ا
  .555... اص كالعكامؿ المؤثرة في ذلؾ

  .600اص ساىيـلغة الصحافة كحرب المعبد القكم،   2ا
 .70صالمرجع السابؽ،   3ا
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ً                               ن التعريفات السابقة تعريفـًا شـاماًل فـي محاولـة لتجـاوز أوجـو القصـور                  ويمكن أن نستخمص م      ً                         
                    فييا، وذلك كما يمي:

                                                     ن          الحػػػد الػػػذم يجػػػد عنػػػده القػػػراء المػػػادة المقػػػركءة مسيكمػػػة نظػػػران لسػػػيكلتيا                "النقرائيـــة ىـــي: 
                                                                           المغكيػػػػػة ككضػػػػػػكحيا كشػػػػػكميا الجػػػػػػذاب، كمػػػػػف الضػػػػػػركرم قراءتيػػػػػا لككنيػػػػػػا تتكافػػػػػؽ مػػػػػػع ميػػػػػػكليـ 

                                                                     يساعدىـ عمى قراءة النص بسرعة أكبر كبجيد أقؿ كبما يعني تحقيؽ اكبر قدر                  كاىتماماتيـ، بما 
                                                                                  مػػػف التكافػػػؽ بػػػيف القػػػارئ كالػػػنص المقػػػركء، إذ نسػػػتطيع القػػػكؿ أف االنقرائيػػػة ىػػػي مػػػدل سػػػيكلة أك 

                                            صعكبة النص، كما تشير إلى تكافقيا مع القارئ.
           متعددة ىي:                 لالنقرائية أبعاد  و   

                          المسردات ككيسية اختيارىا. - 6

                     ؿ كالتراكيب المغكية.    الجم - 5

                            األسمكب المناسب لعرض المادة. - 0

                 المحتكل الثقافي. - 5

                             كأغراضو مف التعميـ كالقراءة.       القارئ        دافعية  - 2

                              اإلخراج السني لممادة المطبكعة. - 1

                      ث اإلخػػراج السنػػي لممػػادة                                                      كفػػي ىػػذه الدراسػػة سػػكؼ تتطػػرؽ الباحثػػة إلػػى االنقرائيػػة مػػف حيػػ
  : (1 )             المراحل اآلتية                            وقد مر  تطور مفيوم القراءة ب          المطبكعة، 

                                                                     كىي تمتػد حتػى منتصػؼ العقػد الثػاني مػف القػرف العشػريف، ككػاف مسيػـك القػراءة                 المرحمة األولى:
                      ن                                                         خػػالؿ ىػػذه المرحمػػة مقصػػكران عمػػى معرفػػة نطػػؽ الكممػػات، األمػػر الػػذم جعػػؿ القػػراءة مجػػرد عمميػػة 

                              شكمية ال تراعي التسكير كالسيـ.

                                              ءة ليشػمؿ فيػـ األفكػار المتضػمنة فػي الػنص المكتػكب،                       كفييػا تطػكر مسيػكـ القػرا                  المرحمة الثانية:
                                                                                   حينيػػا بػػدأ االتجػػاه باسػػتخداـ اختبػػارات القػػراءة، التػػي تقػػـك عمػػى طػػرح األسػػئمة حػػكؿ فقػػرات كنػػص 

                        ن                                القرائية، كبدا ذلؾ جميان منذ الثالثينات مف القرف العشريف.

                        بحريػة التعبيػر، كالعنايػة                                                   كفػي ىػذه المرحمػة تطػكر مسيػكـ القػراءة نتيجػة لالىتمػاـ                  المرحمة الثالثة:
                                                                                     بالمؤسسات كالمجالس التي تعكس آراء الشعب عبر قنكات دستكرية، فاتسع مسيـك القراءة ليشمؿ 
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بداء الرأم كاالستنتاج كالحكـ، كأصبحت القراءة بيذا المسيكـ الثالػث عمميػة تسكيػر ال تقػؼ                                                                                             النقد كا 
                             بطيػا بػالخبرة السػابقة، كال عنػد                                                      عند حد استخالص المعنػى مػف الػنص، كال عنػد تسسػير الرمػكز كر 

                                                  التساعؿ مع النص، بؿ تتعدل ذلؾ كمو إلى حؿ المشكالت.

                                                                               كتباينت اتجاىات الباحثيف أثناء تسسيرىـ لمسمكؾ القرائي، ككانػت القضػية األساسػية ىػي 
                                                                                      محاكلة اإلجابة عف التساؤؿ الرئيسي، كىك: مف أيف تنبع الداللة؟ ىؿ مف الكاتب أـ مف القارئ، 

       ، وىي:       تفسيرات                     ؟ ويمكن حصرىا في خمس             تنبع مف النص         أـ أنيا

                التفسير األول:

                                           ن                                  كىػػك يقػػكـ عمػػى النظػػر إلػػى القػػراءة بكصػػسيا تسػػاعالن بػػيف القػػارئ كالػػنص المكتػػكب، كأن يػػا 
                                                                                  تسػير فػػي مراحػؿ متدرجػػة كمتداخمػة، ىػػدفيا التكصػؿ إلػػى المعػاني التػػي يتضػمنيا الػػنص المغػػكم، 

                                                        يمػػر بػػالخطكات اآلتيػػة: النظػػر باىتمػػاـ إلػػى المغػػة المكتكبػػة مػػف                                كالقػػارئ فػػي أثنػػاء عمميػػة القػػراءة 
                                                                              خػػػػالؿ عينيػػػػو، كاعتبػػػػار مػػػػا يقػػػػرؤه مػػػػادة ذات مغػػػػزل كمعنػػػػى بالنسػػػػبة لػػػػو كأن ػػػػو بحاجػػػػة لمعرفػػػػة 
                                                                                            مضامينيا، كاستثارة خبراتو السابقة لتسسير ما يقرأ، ثـ تحديد األفكار الرئيسية في الػنص كتثبيتيػا 

                                                               مرتبطة بما يقرأ كالتكصؿ إلى نتيجة القراءة، ثـ نقد ما تكصؿ إليو                            في الذىف، كجمع المعمكمات ال
                                                                                         كتبيػػاف الػػرأم فيػػو، كتظػػؿ ذاكػػرة القػػارئ نشػػطة أثنػػاء عمميػػة القػػراءة، حيػػث يقػػكـ بػػالتخزيف كالتزكيػػد 
                                                                                       المستمريف بصكرة تمقائية، كيتساعؿ القارئ مف خالؿ خبراتو السابقة مع فكػر الكاتػب الػذم يتمثػؿ 

  .  1 ا                                                    منة في المادة المكتكبة، كذلؾ لتككيف صكرة ذىنية كاضحة                في المعاني المتض

   :               التفسير الثاني

                                                                       ينظػػػر إلػػػى القػػػراءة عمػػػى أن يػػػا عمميػػػة يػػػتـ مػػػف خالليػػػا اسػػػتخالص المعػػػاني فػػػي الرمػػػكز 
                                                                                     المكتكبػػة، كتتطمػػب تػػكافر عكامػػؿ متكاممػػة فسػػيكلكجية كعقميػػة كانسعاليػػة، تػػتـ فػػي صػػكرة متكاممػػة 

                                                      العػػػيف مؤشػػػرات الرمػػػكز المكتكبػػػة، كتتحػػػكؿ ىػػػذه المؤشػػػرات إلػػػى                           كمتسػػػقة، حيػػػث تسػػػتقبؿ شػػػبكية
                                                                                  نبضات عصبية، تنتقؿ إلى مراكز الدماغ، كتسػتثير نػكعيف مػف التػرابط، حيػث يتكػكف فػي الػذىف 
                                                                                    شيء لو معنى، كال يتكقؼ القارئ عند ىذا المستكل مف السيـ، كلكنو يتساعؿ مع ىػذه المضػاميف 

        ن                                                ، كغالبان ما يصاحب ذلؾ استجابة انسعالية تعزز قبكؿ القارئ      ن                           محاكالن نقدىا، كالتعمؽ في تساصيميا
                                                                                     أك رفضػػو ىػػذه األفكػػار، كتبػػدأ عمميػػة التمػػازج السكػػرم بػػيف األفكػػار الجديػػدة المكتسػػبة، كالخبػػرات 
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                                                            ن                       السػػابقة حػػكؿ مكضػػكع القػػراءة، حيػػث يجعػػؿ ىػػذه التمػػازج القػػارئ قػػادران عمػػى اسػػتخداـ المعمكمػػات 
  .  1 ا                 المكتسبة كتكظيسيا

ــتم ا ــي       وي ــة مســتويات متدرجــة ف ــى ثالث ــًا ليــذا التصــور عم ــادة المقــروءة وفق                           ً                                         ســتيعاب الم
             التعقيد، ىي:

                                                      كينحصر في فيـ المعنى الحرفي لمرمػكز التػي يػدركيا القػارئ                         مستوى الستيعاب السطحي:  . أ  
دراكيػا فػي شػكؿ كحػدات                                                                                في الكقسة الكاحدة، حيث يػتـ نسػج الكممػات مػع بعضػيا الػبعض، كا 

         متكاممة.
                                                  كيتـ فيو تعر ؼ القارئ عمى غرض الكاتب كعمى المعاني                    ستيعاب الستنتاجي:        مستوى ال    . ب  

                        الضمنية غير المصرح بيا.
                                                        يستجيب القارئ لألفكار كالمعاني المتضمنة في المقركء، خاصة                         مستوى الستيعاب الناقد:  . ج  

   ال،                                                                                   تمؾ التي تمثؿ مركز اىتمامو، بعد أف يتـ فيميا ليقرر ما إذا كانت ميمة بالنسبة لػو أـ 
                                                                         كىػػك ىنػػا يتجػػاكز السيػػـ السػػطحي، كيرتقػػي بػػو ليصػػؿ إلػػى اسػػتخالص تعميمػػات جديػػدة، أك 

                                                                         إعادة ترتيب أفكار الكاتب، كتصب  القراءة قاعدة انطالؽ لتكسيع خبرات القارئ.
                  التفسير الثالث:

                                                                             كت سسػػػر القػػػراءة ىنػػػا عمػػػى أسػػػاس أف  المعنػػػى الػػػذم يسػػػعى إليػػػو القػػػارئ مكجػػػكد فػػػي المػػػادة 
                                                                                 كأف  دكره في عممية القراءة ىك نقؿ ىذا المعنى مف الرمكز المكتكبة إلى عقمػو، كعمميػة           المكتكبة، 

                                                                                  القػػراءة تبػػدأ مػػف المحظػػة األكلػػى التػػي تقػػع فييػػا عػػيف القػػارئ عمػػى السػػطكر، حيػػث تشػػكؿ الرمػػكز 
                                                                                الخطيػػة صػػكرة كاضػػحة عمػػى شػػبكية عينيػػو، ثػػـ يقػػـك بإدراكيػػا، ثػػـ فحصػػيا كتحكيميػػا إلػػى معػػاف 

                                                                    رة فػػي الػػذىف، كيحػػدث ىػػذا كفػػؽ نظػػاـ معػػيف غيػػر مرئػػي، حيػػث يتعامػػؿ القػػارئ مػػع             تكدعيػػا الػػذاك
  .  2 ا                                                  الحركؼ، ثـ مع األصكات، ثـ مع الكممات في صكرة متدرجة

                  التفسير الرابع:

                           ن                                                   كأساسػػػيات عمميػػػة القػػػراءة كفقػػػان ليػػػذا التسسػػػير ىػػػي أف  المعػػػاني تكمػػػف فػػػي السػػػياؽ المغػػػكم 
                                 ن                   لمقػارئ اخبراتػو كأسػاليب تسكيػره معػان ، كأف  الحصػكؿ عمػى                                       االمادة المكتكبة ، كفي السػياؽ العقمػي

                                                                   ن                      المعنى مف المقركء يتـ نتيجة التساعػؿ بػيف ىػذيف السػياقيف، كالقػارئ كفقػان ليػذا النمػكذج ىػك الػذم 
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ف المعاني كيكلدىا، كالقراءة كفقان ليذا التسسير ىي مستاح لعمميات عقمية تالية يقكـ بيا القارئ                                      ن                                                           يكك 
  .  1 ا                   يؿ، كالنقد، كالتنبؤ                كالتصنيؼ، كالتحم

                  التفسير الخامس:

                                                                               كيقكـ عمى النظػر إلػى القػراءة باعتبارىػا عمميػة تػتـ مػف خالليػا إعػادة بنػاء الػنص بصػكرة 
                                                                                 فكريػػة، مػػف خػػالؿ التكاصػػؿ السكػػرم كالكجػػداني كالثقػػافي بػػيف القػػارئ ككاتػػب الػػنص، فيػػي عمميػػة 

                                     المعنػى يكمػف فػي السػياؽ العقمػي لمقػارئ،                                     ن                   تسكيرية ىدفيا الخمؽ كاإلبداع، ككفقػان ليػذا التسسػير فػإف  
                                                                                     كالسياؽ المغكم لمكاتب، كالسياؽ االجتماعي كالثقافي، كالحصكؿ عمى المعنى يتطمب مف القػارئ 

  .  2 ا                                                                    صير معرفتو بمعرفة الكاتب، كبالسياؽ الثقافي كاالجتماعي في صكرة متكاممة
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 المبحث الثاني
 اسياالعوامل المؤثرة في النقرائية وأساليب قي

 

   ً                                أول : العوامل المؤثرة في النقرائية:
                                                                               يقصد بعكامؿ االنقرائية جممة المتغيرات التي تدخؿ في نطاؽ دراسات االنقرائية، كالتي  

                                                                                     يسترض فييا التأثير في عممية السيـ، كقد تـ دمج بعض ىذه العكامؿ في بناء قياسات مكضكعية 
  .  1 ا                              ركء، كيتعمؽ بعضيا اآلخر بالقارئ                                            لالنقرائية، كيتعمؽ بعض ىذه العكامؿ بالنص المق

  : (2 )                                        تتضمن  النقرائية العالقة بين ثالثة متغيرات

                   كالتنظػػيـ، كالتعقيػػد   ،              ن       ن                  ن                  أف ىنػػاؾ كتابػػان أك نصػػان أسػػيؿ أك أصػػعب بنػػاءن عمػػى خصػػائص : المغػػة - 5
         المعرفي.

   مػف                                                                                     القارئ كقدرتو عمى القراءة، كالمغة كالمعرفة، كالمعمكمات السابقة، كاالىتمامات، كاليدؼ - 2
                                       القراءة، كاالستيراتيجيات التي يستخدميا.

                                                                                المحتػكل سػػكاء أكػػاف القػػارئ قػػد تعمػػـ مػف المػػدرس أك األصػػدقاء، كدرجػػة كنػػكع السيػػـ المتكقػػع  - 3
                                   مف خالؿ المعمكمات كرد السعؿ الناقد.

                                                                                  كما ت عد العكامؿ الديمكغرافية كحجـ الجيد المعرفي المطمػكب لتمقػي الرسػالة مػف العكامػؿ 
  .  3 ا       لقارئية             المؤثرة عمى ا

                                                                             كقػػد اىػػتـ العممػػاء كمػػا زالػػكا ييتمػػكف بمجمػػكعتيف مػػف العكامػػؿ : مجمكعػػة متعمقػػة بػػالنص 
                       كمجمكعػػة متعمقػػة بالقػػارئ   ،                                                             نسسػػو، مثػػؿ: الكممػػات، كبنػػاء الػػنص كحمكلػػة األفكػػار كالتعقيػػد النحػػكم

                             كسػػػكؼ نركػػػز عمػػػى ىػػػذيف العػػػامميف  ،   4 ا                                                 كقدرتػػػو كمعمكماتػػػو، مثػػػؿ: المعمكمػػػات السػػػابقة كالػػػدكافع
                                     العتماد معظـ معادالت االنقرائية عمييما:

 

                                                           

  .653اص لغة الصحافة كحرب المساىيـ  عبد القكم، 1ا
  .5  الشيخ، انقرائية النص لمعيار مف معايير الجكدة اص2ا

  .075  المكاتي، العكامؿ المؤثرة عمى قارئية صحيسة أخبار الرياضة ... اص3ا

 . 563  الشيخ، انقرائية النص لمعيار مف معايير الجكدة اص4ا
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                                عوامل النقرائية المرتبطة بالنص:  - أ

       الجمػؿ،   ،                                                                  كجد الباحثكف أكثر مف مئة عامؿ ليػا عالقػة بصػعكبة الػنص: مثػؿ: المسػردات
                             كالشػػػػكؿ العػػػػاـ لمكتػػػػاب، كالرسػػػػـك   ،                                                   المكضػػػػكع، كاألفكػػػػار، كالمسػػػػاىيـ، كتنظػػػػيـ الػػػػنص، كالتمخػػػػيص

  :  1 ا                                                               ؿ بالعرض أىـ العكامؿ التي تتحكـ في انقرائية المادة المكتكبة كىي                      التكضيحية، كسكؼ نتناك 
             المفردات:   - 8

                                                                             لممسردات تأثيرا كبيرا عمى صعكبة النص، فيناؾ عكامؿ لممسردات يمكػف اف تجعػؿ الػنص               
  ؿ                                                                                        سيؿ القراءة كالسيـ كىي تكرار الكممة، كطكؿ الكممة، كتداعي األفكار، كالتجريد، كاألفعاؿ مقابػ

  .  2 ا               األسماء كالضمائر

   مػػػف  Klare                                ن                           كالمسػػػردات مػػػف أكثػػػر العكامػػػؿ تػػػأثيران عمػػػى صػػػعكبة الػػػنص كقػػػد اسػػػتخمص    
                                                                           مجمكعػػػة مػػػف األبحػػػاث كالدراسػػػات قائمػػػة بسػػػتة عكامػػػؿ لممسػػػردات يمكػػػف أف تجعػػػؿ الػػػنص سػػػيؿ 

  :  3 ا                  القراءة كالسيـ كىي

 أسيؿ في الكتابة. تكرار الكممة كألستيا: الكممات ذات التكرار العالي أك األلسة تككف -

 طكؿ الكممة: الكممات القصيرة أكثر سيكلة مف الكممات الطكيمة. -

تجعؿ النص أكثر ، تداعي األفكار: الكممات التي تستدعي كممات أخرل بسرعة كبسيكلة -
 انقرائية .

 التجريد: الكممات التي تستعي صكرتيا في العقؿ أسيؿ مف الكممات المجردة. -

 األفعاؿ تجعؿ الكتاب أكثر انقرائية مف األسماء.األفعاؿ مقابؿ األسماء:  -

الضمائر كتكرار المسظة الكاحدة أكائؿ جممتيف متعاقبتيف : الكممات التي تدؿ عمى كممة  -
 سابقة أك جزء مف النص، تكض  ما المقصكد بو مما يجعؿ النص أكثر سيكلة.

              كشيكع الكممة.  ،                                              كمف أشير طرؽ قياس صعكبة المسرادات: طكؿ الكممة
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           الجممة:   - 9

                                                                             تعػػد الجممػػة احػػد العكامػػؿ األكثػػر تػػأثيرا عمػػى سػػيكلة أك صػػعكبة المػػكاد المقػػركءة، فطػػكؿ 
                                                                               الجممػػػة، كنكعيػػػا يمكنيمػػػا اف يجعػػػال مػػػف الػػػنص المقػػػركء سػػػيؿ السيػػػـ فػػػاف طػػػكؿ الجممػػػة كزيػػػادة 

   لػؾ                                                                                      كمماتيا تؤدم الى صعكبة المادة المقركءة، كقمتيا تؤدم الى سيكلة ىذه المادة، كالسبب في ذ
  .  1 ا                                                                               اف طكؿ الجممة يتطمب ربط بيف أفكارىا المتداخمة التي قد ال يككف الطالب مستعدا ليا 

                           ن                                                 كىػػي مػػف العكامػػؿ األكثػػر تػػأثيران عمػػى سػػيكلة أك صػػعكبة المػػكاد المقػػركءة كيبػػدك ذلػػؾ فػػي 
                                                                             اسػػػتخداميا فػػػي جميػػػع معػػػادالت االنقرائيػػػة، كتػػػأثير الجممػػػة عمػػػى بسػػػاطة األسػػػمكب كسػػػرعة فيػػػـ 

                                                                           ذا يجػػب أف تخضػػع الجممػػة فػػي فكرتيػػا كصػػكرتيا كبنائيػػا إلػػى قكاعػػد الكتابػػة الكاضػػحة،           السكػػرة، كلػػ
                                                                               حتػػى تػػؤدم ىػػدفيا فػػي تسػػير القػػراءة كسالسػػة التعبيػػر كتقػػاس سػػيكلة كصػػعكبة الجممػػة بمػػكازيف 

  .  2 ا                                   مختمسة منيا: طكؿ الجممة، نكع الجممة

                  لتػي تحتػكم عمػى جمػؿ                                                              كلنكع الجممة أيضا تأثيرا في تحديد سيكلتيا كصعكبتيا، فالمادة ا
                                                                                       بسيطة مادة سيمة، أما الجمؿ التػي تكثػر فييػا الجمػؿ المركبػة كالمعقػدة فإنيػا مػادة صػعبة، كلكػف 
                                                                          ينبغػػػي أف يكػػػكف التأكيػػػد ىنػػػا عمػػػى قصػػػر الجمػػػؿ بػػػؿ عمػػػى أف تتناسػػػب مػػػع خصػػػائص القػػػارئ، 

   .   3 ا                                                                 كمراعاة الظركؼ التي تتطمب أف يككف متكسط طكؿ الجممة قصيرة أك طكيمة
               ة تعقد النص:   درج  - :

                                                                           لكػػي يسيػػـ القػػارئ معنػػى الجممػػة يحتػػاج إلػػى معرفػػة أكثػػر مػػف معنػػى الكممػػات التػػي تكػػكف 
                                                                             فمػػػف خػػػالؿ األفكػػػار كالمعمكمػػػات كالمسػػػاىيـ المكجػػػكدة بػػػالنص يسيػػػـ القػػػارئ البنػػػاء المغػػػكم   ،       البنػػػاء

  ،       عبػػارات                         ي يطبقيػػا الكاتػػب لتنظػػيـ ال                                                       لمػػنص، كقكاعػػد البنػػاء المغػػكم ليسػػت فقػػط القكاعػػد المغكيػػة التػػ
                                                                                    إنيػػػا القكاعػػػد التػػػي يستػػػرض الكاتػػػب أف المسػػػتقبؿ يعرفيػػػا لكمػػػي تكػػػكف لديػػػو القػػػدرة عمػػػى اسػػػتنتاج 

  ،                                                          ، فينػػػاؾ بعػػػض التراكيػػػب المغكيػػػة أسػػػيؿ فػػػي السيػػػـ مػػػف تراكيػػػب أخػػػرل  4 ا                  المعنػػػى مػػػف العبػػػارات
  .  5 ا                               ن                فالتراكيب المتكررة االستخداـ مثالن مؤشر جيد لسيميـ

                                                           

  671صعكبات تطبيقيا ...ا ص –العكامؿ المؤثرة فييا  -المقركئية: مستكياتيا   الالمي كالزكيني، 1ا
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  :  1 ا                          غكية الى أسباب عديدة منيا                              كيرجع  التعقيد في التركيب الم

                                      مف استخداـ المجاز كاالستعارة كالكناية.        اإلكثار -

                              التقديـ كالتأخير ألغراض بالغية. -

                                     كثرة المتعاطسات داخؿ الجممة الكاحدة. -

- .                                                        زيادة التراكيب المبنية لممجيكؿ قياسا بالمبنية لممعمـك

                 الجممة عف بعضيا        أركاف      تباعد  -

  .        دكف مسكغ                           استعماؿ الحركؼ الزائدة مف -

              عرض األفكار:  - ;

                                                                          يختمػؼ مسػػتكل صػػعكبة الجممػػة أك سػػيكلتيا بتعػػدد األفكػػار التػػي تشػػمؿ عمييػػا، لػػذا يجػػب 
           ، بػؿ تتػابع                         فيجػب أال تختمػؼ ىػذه األجػزاء  ،   يػا                                             أف تحتكم الجممة عمى جزء محدد مف السكرة بأجزائ

                   بػذلؾ تتحقػؽ البسػاطة                                                                     في انتظاـ كنسؽ بحيث تؤدم فكرة أم جممة إلى فكرة الجممة التي تمييا، ك 
  .  2 ا        تيا سيمة ء                 السكرية كتصب  قرا

                                                                           تعػػد األفكػػار جػػكىر المكضػػكع المقػػركء، لػػذا يجػػب مراعػػاة السػػيكلة كالدقػػة كالتنظػػيـ فػػي   ك 
  ك  أ                                                                             عرض أفكار المكضكع، كتؤدم الجممة المسيدة معنى كامال، كيختمؼ مسػتكل صػعكبة الجممػة 

  .  3 ا                                         سيكلتيا تبعا لعدد األفكار التي تشتمؿ عمييا

                                                    طػػػػكؿ المكضػػػػكع يػػػػؤدل إلػػػػى ضػػػػعؼ قػػػػدرة القػػػػارئ عمػػػػى ربػػػػط األفكػػػػار               كثػػػػرة األفكػػػػار ك  ف
                                                                              المطركحة ببعضيا مما يؤدم إلى ضػعؼ فيمػو لمػنص. كلتحقيػؽ مقركئيػة عاليػة يجػب أف تكػكف 

                    السكرة كاضحة صريحة.

                                                        تكػػػكف األفكػػػار أساسػػػية لمػػػنص كاضػػػحة صػػػريحة، كاف يحػػػرص الكاتػػػب أك     أف        لػػػذا يجػػػب 
                                                          السػػيما إذا كانػػت تتضػػمف مسػػاىيـ جديػػدة غيػػر مألكفػػة مػػف المتعممػػيف                          المؤلػػؼ عمػػى تعزيػػز السكػػرة

  .    4 ا                                        لغرض مساعدتيـ عمى فيـ األفكار بسيكلة كيسر

                                                           

  .005-006صص الياشمي كعطية، تحميؿ محتكل مناىج المغة العربية:رؤية نظرية تطبيقية ا  1ا
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                 الصور والرسوم:  - >

                             باإلضػافة إلػى أنيػا تشػكؽ القػارئ   ،                                             تساعد الصكر كالرسكـ  عمى تقريب المعنػى لألذىػاف
     ن            ن                       نػادران مػا نجػد كتبػان لتعمػيـ المبتػدئيف تخمػك   ك   ،                                                   كتثير انتباىو كتحسز ميمو كتدفعو إلى ممارسة القػراءة

  .  1 ا                مف الصكر كالرسكـ

                                                                            تعتمد الكتب السيمة اعتمادا كبيرا عمى الرسـك التكضػيحية، لتقػرب المعنػى لألذىػاف،      حيث            
                                                                  عمميػػػة القػػػراءة، كتثيػػػر انتباىػػػو، كتحسػػػز ميمػػػو، كتختمػػػؼ مسػػػاحة الصػػػكر تبعػػػا      إلػػػى            كتشػػػكؽ السػػػرد 

                                                            كع المكضػػكع، فتكثػػر فػػي المسػػتكيات األكلػػى لمقػػراءة، كتقػػؿ كممػػا زاد                       الخػػتالؼ مسػػتكل القػػراءة كنػػ
  .  2 ا       المستكل

                   األلوان والطباعة:  - 6

                       غير األبيض كاألسكد، كلكف                             ن فمعظـ القراء يريدكف ألكانان                           كىي مف أىـ عناصر التشكيؽ، 
                           قػػؿ مقركئيػػة مػػف حيػػث الطباعػػة،  أ                                               تقنيػػا، أم صػػكر غيػػر األسػػكد كأم كرؽ غيػػر األبػػيض يكػػكف 

                                                                           بعػض الدراسػات إف الحبػر األسػكد كاألخضػر أكثػر مقركئيػة مػف الحبػر األحمػر كالبرتقػالي،      كترل 
                                                                                   كمػا إف اسػتخداـ الحػػركؼ الكبيػرة كالخطػػكط المائمػة كاألحبػار مػػرة كاحػدة أك ألغػػراض مختمسػة فػػي 

  .  3 ا                                                         الصسحة نسسيا يؤدم الى إرباؾ القارئ كليس مساعدتو عمى السيـ
            التنظيم :  - 7

                                                             لمػػؤثرة فػػي انقرائيػػة الػػنص، كتقػػـك فكرتػػو عمػػى أف إعػػادة كتابػػة الػػنص                  أحػػد أىػػـ العكامػػؿ ا
                 ن                                                                بصكرة أكثر تنظيمان لممعمكمػات سػتؤدم إلػى فيػـ الػنص أكثػر كاكتسػاب معمكمػات عنػو أكثػر ممػا 

  .  4 ا                 لك ترؾ بدكف تنظيـ

                                                              ف يػػتـ كصػػؼ السقػػرات التمييديػػة التػػي عػػادة مػػا تسػػاعد القػػارئ عمػػى فيػػـ  أ           كتعنػػي ذلػػؾ بػػ
                                                                 مختصر ألجزائو، كيعمؿ التنظيـ عمى تقديـ المساىيـ بشػكؿ عػاـ ثػـ تتطػكر                    محتكل النص بتقديـ

                            ف مػا يتعممػو اآلف لػو عالقػة بمػا  أ                                                         فيما بعد، فيك يمد جسكرا بيف المسيػكـ كالقػارئ لمسػاعدتو عمػى 
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                                                                               عرفػػو بالسعػػؿ كفييػػا يقػػـك المؤلػػؼ بكضػػع عنػػاكيف رئيسػػة كثيقػػة الصػػمة بالمكضػػكع داخػػؿ الػػنص 
  .  1 ا            يـ المعمكمات                      لمساعدة القارئ عمى تنظ

                                     ب. عوامل النقرائية المرتبطة بالقارئ:

                                                                          فالقػػػارئ يجػػػب أف يمتمػػػؾ ميػػػارات كاسػػػتراتيجيات مناسػػػبة لمقػػػراءة، كذلػػػؾ ألف الغػػػرض مػػػف 
                                                                                   تقيػػيـ االنقرائيػػة ىػػك حػػدكث أفضػػؿ تكافػػؽ بػػيف القػػارئ كالػػنص، كلحػػدكث ىػػذا التكافػػؽ يمػػـز معرفػػة 

                                            ي مػف التساعػؿ بػيف ىػذيف العػامميف؛ التساعػؿ بػيف             فالصػعكبة تػأت  ،                             ىدؼ القارئ الذم يقرأ مف أجمو
   .   2 ا                                       النص كالقارئ، كالقارئ كاليدؼ مف القراءة

                                                                             ن كتتسػػػؽ معظػػػـ دراسػػػات االنقرائيػػػة عمػػػى اعتبػػػار أف  الميػػػؿ القرائػػػي أك االىتمػػػاـ ي عػػػد عػػػامالن 
    إلػػى     ن                                                             ن                 ميمػػان مػػف عكامػػؿ االنقرائيػػة، فالقػػارئ يتحمػػؿ أسػػمكب الكتابػػة إذا كػػاف صػػعبان طالمػػا أن ػػو يميػػؿ 

                                                                                        المكضكع، كىذا النشاط القرائي ىك ما أطمؽ عميو البعض "القراءة المستجيبة"، كتتميػز اىتمامػات 
                   ن                                                                          القراء بالتنكع نظران لتعدد العكامؿ المتحكمة فييا مثؿ العمر كالجنس كالخبرة، كما أن يا تختمؼ مف 

            أكبػر عػدد مػف                                                                         قارئ إلى آخر كيصعب التحكـ فييا، كمف ثـ فإف  المػادة المقدمػة جيػب أف تشػمؿ
                                                                                  تمؾ االىتمامات حتى يتحكؿ النص إلػى عامػؿ جػذب يثيػر اىتمػاـ القػارئ كيدفعػو إلػى متابعػة مػا 

                              يشتمؿ عميو مف أفكار كمعمكمات.

                                                    ن       ن                  كي عػد تحديػد عكامػػؿ االنقرائيػة داخػػؿ النصػكص الصػحسية ىػػدفان رئيسػيان فػػي الدراسػات التػػي 
    ن                               نظػػران لحػػداثتيا فػػي الدراسػػات العربيػػة،                                                   تتنػػاكؿ انقرائيػػة النصػػكص الصػػحسية، فمثػػؿ ىػػذه الدراسػػات 

                                                             ن               يجػػػب أف تطػػػػكر فػػػػي ىػػػػذه العكامػػػؿ كتحػػػػدد أكثػػػػر عكامػػػػؿ االنقرائيػػػة التصػػػػاقان بطبيعػػػػة النصػػػػكص 
  . (3 )                                                                      الصحسية، حتى ال تككف أسيرة لمدراسات الخاصة باالنقرائية في المجاؿ التربكم

                لمقػػارئ، كخمسيتػػو                            المحتػػكل التعميمػػي، كالثقػػافي                                        والعوامــل المرتبطــة بالقــارئ كثيــرة منيــا:
                     ، كيػػػزداد معػػػدؿ قارئيػػػة   4 ا                                                               كالسػػػابقة عػػػف المكضػػػكع كخبراتػػػو السػػػابقة، كدافعيتػػػو كاسػػػتعداده لمقػػػراءة

  .  5 ا                                                                              الشباب بقدر ما لدييـ مف زاد كافي مف المغة ي مكنيـ مف فيـ كقراءة النصكص اإلعالمية

                                                           

  .677صعكبات تطبيقيا ... اص  –العكامؿ المؤثرة فييا  -اتيا   الالمي كالزكيني، المقركئية: مستكي1ا
  .560  الشيخ، انقرائية النص لمعيار مف معايير الجكدة اص2ا

  .655اص  لغة الصحافة كحرب المساىيـ  محمكد عبد القكم، عبد القكم، 3ا
  .560  الشيخ، انقرائية النص لمعيار مف معايير الجكدة اص4ا

ية الشباب الجامعي لمصحؼ الدينية اإلسالمية: دراسة مسحية لعينة مف طالب جامعتي   أبك حطب، قارئ5ا
  .515األزىر كالزقازيؽ ... اص
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  : (1 )         ً  ومنيا أيضًا 

                                   مى فيـ شامؿ كسريع لممادة المقركءة.                                                تكفير الحصيمة المغكية الكافية التي تعيف القارئ ع  - 6

                                                                    فحص العيف لمتأكد مف سالمتيا كخمكىا مف أم ضػعؼ بصػسة مسػتمرة، حيػث أف ضػعؼ   - 5
            ن      ن                       يؤثر تأثيران سمبيان عمى السرعة في القراءة.  -                          خاصة مف خالؿ شاشة الكمبيكتر–       الرؤية 

                                            التركيز عمى مستاح الكممات كاألفكار الرئيسية.  - 0

                                 لعيف بمعنى قراءة جمؿ كليس كممات.                  محاكلة تكسيع مدل ا  - 5

                                                                         ضبط النص المقركء حسػب الغػرض مػف القػراءة كصػعكبة المػادة، بمعنػى امػتالؾ المركنػة   - 2
            في القراءة.

                                                                  ن            امتالؾ القارئ لغة داخمية كىي نػكع مػف الػكعي السكػرم الػذم ال يكػكف مرتبطػان بالمسػاف أك   - 1
                           كىػػذا الػػكعي يمػػن  صػػاحبو سػػرعة                                                 السيػػـ أك عضػػالت األحبػػاؿ الصػػكتية، حيػػث أف  ىػػذه المغػػة 

                 أكثر كطالقة أكبر.

                                                                              تحديد اليدؼ مف القراءة قبؿ البدء فييا، حيث تتحدد السرعة حسب اليدؼ مف القراءة.  - 7

                                                                    ن             كمف كؿ ما سبؽ حكؿ العكامؿ المؤثرة في االنقرائية يتبيف أف  ىناؾ اتساقان شبو عػاـ حػكؿ 
                                ت البيضػػػاء بػػػيف السػػػطكر، كالخمسيػػػات                                                أبعػػػاد معينػػػة، ىػػػي: نػػػكع الخػػػط، كطػػػكؿ السػػػطر، كالمسػػػافا

                                                                                        كاألماميات، كالتبايف، غير أف  االنقرائية ترتبط بالبنية األساسية لمنص، كىي الحرؼ كما يمت لو 
  .  2 ا                                         بصمة، مثؿ: نكع الحرؼ، كحجمو، كاتساع السطر

                                 ن       ن                كنستخمص مما سبؽ أف النص يككف سيالن كصالحان لمقراءة إف كاف:

      ن              مالئمان لميكؿ القارئ. -

                                                  القارئ يستطيع القارئ أف يحقؽ النجاح في التعمـ بو.        بمستكل -

                             البنية المغكية بسيطة كمألكفة -

      ..   ،                    المسافات بيف السطكر  ،      ن                 منسقان احجـ بنط الطباعة -

             كاض  الرمكز. -

                                                           

  .13  تكفيؽ، انقرائية  الصحؼ اإللكتركنية العربية اص1ا

  .52-57صص   محسب، إخراج الصحؼ اإللكتركنية  ا2ا
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ذا االنقرائيػػة تتحقػػؽ                                                                                   أم أف عكامػػؿ االنقرائيػػة تشػػمؿ عكامػػؿ الػػنص كعكامػػؿ تتعمػػؽ بالقػػارئ كا 
    رئ.                              عندما يتكفر تكفيؽ النص مع القا

  : (1 )                                                            عوامل أخرى تؤثر عمى النقرائية من وجية نظر عمماء التيبوغرافيا

                                                               ن       ن        ييدؼ مصمـ الصحيسة مف كراء اإلنقرائية تقديـ شكؿ يري  القارئ بصريان كنسسيان لتحقيؽ 
                                                                                 التكافؽ بػيف الشػكؿ كالمضػمكف، كتحديػد أركقػة الػدخكؿ إلػى الػنص مػف خػالؿ العنػاكيف األساسػية 

                                                                تقػػؿ القػػارئ فػػي يسػػر كسػػيكلة بػػيف ثنايػػا الػػنص أثنػػاء القػػراءة، حيػػث اتسػػؽ                       كالسرعيػػة كالمقػػدمات لتن
                                              أنػػػو يشػػػير إلػػػى سػػػيكلة قػػػراءة العػػػيف لمػػػنص، بيػػػد أنيػػػـ   ،                                      عممػػاء التيبكغرافيػػػا حػػػكؿ معنػػػى االنقرائيػػػة

                                         أف ىناؾ ستة عكامؿ تؤثر عمى اإلنقرائية ىي:  Goetze        حيث رأم    ،                   اختمسكا حكؿ ابعادىا

                                                  لمغة امحاذاة النص ناحية اليسار في المغة الالتينية،                              كضع النص في الجية اإلفتراضية
لى اليميف في المغة العربية ، كنكع الخط، كطكؿ السطر، كالمسافات بيف النصكص كاليكامش،                                                                                        كا 

                                    مثػػؿ: العنػػاكيف كالمقػػدمات بخػػط أكبػػر مػػف   Leading Text                      كاسػػتخداـ الػػنص القيػػادم   ،         كالتبػػايف
        النصكص.

                                           ناؾ سبعة عكامؿ تؤثر عمى انقرائية النص ىي:    أف ى  Lanuren & E.al           في حيف رأم 
       كاتسػػػػاع   ،                                                                          الخمسيػػػات كاألمايػػػػات كالتبػػػػايف، كالتنػػػػاقض التػػػػاـ، كنػػػكع الخػػػػط، كالبيػػػػاض بػػػػيف السػػػػطكر

         اليكامش.

                                            فقػػػد رأت أف أبعػػػاد اإلنقرائيػػػة بالنسػػػبة لمػػػنص ىػػػي:   lync and Horten          أمػػػا دراسػػػة 
                              افات البيضػػاء، كالتأكيػػدات مثػػؿ:                              كطػػكؿ السػػطر، كحجػػـ الحػػرؼ، كالمسػػ  ،                     المحػػاذاة، كنػػكع الحػػرؼ

                                                                     الخط المائؿ، كالخط العريض، ككضع خط تحت الكممة، باإلضافة إلى لكف النص.

                                                                                كمف كؿ ما سبؽ نستخمص أف االنقرائية ترتبط بالبنية األساسػية لمػنص كىػي الحػركؼ كمػا يمػت 
         الخمسيػات                                             كاتساع السطكر، أما المػؤثرات غيػر النصػية مثػؿ:   ،                             لو بصمة مثؿ: نكع الحرؼ كحجمو

                                                           كالتبايف، فيي مرتبطة باأللكاف كمف ثمة فيي ترتبط باالنقرائية.  ،          كاألماميات

     ً                                 ثانيا : طرق أو أساليب قياس النقرائية: 
                                                                           تعػػددت أسػػاليب المسػػتخدمة فػػي قيػػاس االنقرائيػػة، كقػػد تميػػز كػػؿ أسػػمكب مػػف ىػػذه األسػػاليب           

                            ليب سػػمبياتو كايجابياتػػو، حيػػث                                                   بخصػػائص معينػػة ميزتػػو عػػف اآلخػػر، كلكػػؿ أسػػمكب مػػف ىػػذه األسػػا
                                                        ثػػػػالث طػػػػرؽ لقيػػػػاس المقركئيػػػػة كىػػػػي :آراء المحكمػػػػيف، كمعػػػػادالت Alberty        البرتػػػػي ا    صػػػػنؼ 

                                                           

  .23  تكفيؽ، انقرائية  الصحؼ اإللكتركنية العربية اص 1ا
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                                                     كصػنسيا د. خالػػد أبػػك عمشػة إلػػى أربعػػة طػرؽ: أسػػمكب األحكػػاـ،    ،  1 ا                           المقركئيػة، كاختبػػارات التتمػػة
                      كد عبد القكم إلػى خمسػة              كصنسيا د. محم  ،   2 ا                 كمعادالت االنقرائية  ،                            كاالستيعاب، كالكمكز االتتمة 

                                                                                  طػػرؽ: طريقػػة التقػػدير الػػذاتي، كطريقػػة السػػؤاؿ كالجػػكاب، كأسػػمكب المعػػادالت، كأسػػمكب الخػػرائط 
                                           كقػد اتسػؽ معػو د. محمػكد خميػؿ إلػى خمسػة أسػاليب   ،   3 ا                                         كالرسكـ البيانية، كاختبار التتمة االكمكز 
     ىي:     4 ا                                 تعد مف أشير أساليب قياس االنقرائية

   ي.                   أسمكب التقدير الذات - 6

                      أسمكب السؤاؿ كالجكاب. - 5

                                أسمكب الرسـك البيانية كالجداكؿ. - 0

          المعادالت. - 5

                       أسمكب التتمة "الكمكز". - 2

                                                 ن                         كيمكف القكؿ بأف األساس لمعظـ ىذه األساليب كاف متمثالن فػي قيػاس درجػة السيػـ افيػـ 
                                                                                القػارئ لمػنص ، كقػد اسػتخدـ كػؿ أسػمكب طريقػة معينػة لتحقيػؽ ىػذا اليػدؼ كسػبب اعتمػاد معظػـ 

                                                                         االنقرائية عمى المدخؿ الخاص لسيكلة السيـ ىػك أف ىػذا المػدخؿ يتضػمف مشػكالت أقػؿ        مقاييس 
                                                                                مػػف مشػػكالت غيػػره كمػػا إنػػو يتضػػمف إمكانيػػات أكبػػر مػػف حيػػث قابميتػػو لالسػػتعماؿ، إذ أف قابميػػة 
                                                                             االسػػتعماؿ ىػػي التػػي تحػػدد األسػػمكب المختػػار كىػػذه القابميػػة تكصػػؼ بػػأربع صػػسات كىػػي سػػيكلة 

                        مػا يمػي تكضػي   لكػؿ طريقػة    كفي  ،   5 ا                                  ساب، سيكلة التمييز، الدقة كاإلحكػاـ                    االستخداـ، سيكلة الح
                        مف طرؽ قياس المقركئية: 

   :                    )أو التقدير الذاتي(              أسموب األحكام  - 0

                                             ن       ن                    يعػػػد أسػػػمكب األحكػػػاـ أكثػػػر طػػػرؽ قيػػػاس االنقرائيػػػة قػػػدمان كشػػػيكعان، فػػػالكثير مػػػف الكتػػػاب 
                                   عمػى خبػرتيـ كحدسػيـ كممارسػتيـ أك عمػى                                                   كالناشريف كالمعمميف كالعامميف في المكتبات يعتمدكف 

                                                                                 مػػػا تعممػػػكه كاكتسػػػبكه مػػػف مبػػػادئ فػػػي تحديػػػد الكتػػػب كالمطبكعػػػات لمختمػػػؼ القػػػراء. كطػػػريقتيـ فػػػي 

                                                           

  .672صعكبات تطبيقيا اص –العكامؿ المؤثرة فييا –  الالمي، الزكيني ، المقركئية : مستكياتيا 1ا
  .67-62اص ص  ، الػمقركئية ماىيتيا كأىميتيا ككيسية قياسيا خالد حسيف أبك عمشة  2ا

  .613-625  عبد القكم، لغة الصحافة كحرب المساىيـ اص3ا
  .630ية: أسس بناء األنظمة التطبيقية في التحرير الصحسي اص   خميؿ، الصحافة اإللكتركن4ا
 .67-62، ص ص 630صالمرجع السابؽ،   5ا



047 

                                                                                    التقدير تقكـ عمى كضع المكاد القرائيػة فػي مسػتكيات متباينػة مػف الصػعكبة كػأف تكػكف صػعبة أك 
     1 ا                متكسطة أك سيمة

               أنيػا تقػيس أكجػو      إلػى                      ع أىمية آراء المحكميف                                    كيعني األحكاـ الشخصية لممحكميف، كترج
      ككنيا      إلى                                                                       يصعب قياسو بكاسطة االختبارات أك المعادالت مثؿ العكاطؼ كاالنسعاالت، باإلضافة 

                                                    درجػػات أك حسػػابات معقػػدة كعمػػى الػػرغـ مػػف سػػيكلة تطبيػػؽ ىػػذا      إلػػى                       سػػيمة التطبيػػؽ، كال تحتػػاج 
                                    حيتو كثقتػو، فيػذا النػكع مػف التقييمػات                                                المقياس كسرعة حسابو، إال أف ىػذا ال يشػكؿ أساسػا لصػال
                              ،  إال أن يـ لسبب افتقارىـ إلى   2 ا   آخر     إلى                                                يعتمد عمى قدرة المحكـ كخبرتو التي تختمؼ مف محكـ 

                                                                             المعمكمات الكافية عف القر اء كميكليـ القرائية، يضطركف إلى التخميف غير الصادؽ 
  .  3 ا

                               تقييـ الذاتي، كىػي أف يتػكفر لػدل                                                 كينبغي مراعاة بعض المبادئ في حالة إتباع أسمكب ال
  .  4 ا                                                                                  مف يقـك بالتقييـ خبرة كافية بالقارئ كقدرتو القرائية، كضركرة االستعانة بأكثر مف محكـ

                                                                              فعمى سبيؿ المثاؿ يمكػف أف يقػـك كبػار المحػرريف كالعػاممكف بقسػـ التصػحي  كالمراجعػة، 
                   جػػة انقرائيػػة النصػػكص                                                             ككػػذلؾ أسػػاتذة التحريػػر الصػػحسي المتخصصػػكف، بػػدكر المحكمػػيف عمػػى در 

ف أكؿ مػػف اسػػتعمؿ ىػػذا األسػػمكب   ك   ،   5 ا       الخبريػة                                  إذ كجػػد أف صػػعكبة القػػراءة يمكػػف Elley     يمػػي ا إ                             ا 
  .  6 ا                                                                             الحصكؿ عمييا بإيجاد نسبة أحكاـ عمى القطعة، ككجد أف طريقتو ىذه حققت نتائج جيدة

   ئػػو                          حتػػاج إلػػى كقػػت كبيػػر فػػي إجرا ي  ال                              سػػيكلة تطبيػػؽ ىػػذا المقيػػاس فيػػك               كعمػػى الػػرغـ مػػف
                                                             ن    إال أنو ىكجـ مػف بعػض البػاحثيف الػذيف اعتبركىػا ذاتيػة النتػائج، فضػالن عػف                كثير االنتشار    ك  كى

                                                                                    التبايف في أحكاـ المحكميف، كضعؼ فاعمية المعايير. كعمى الرغـ مف ذلؾ فقػد اعتمػدت طريقػة 
  د                                                                                 األحكاـ في العديد مف الدراسات فاستخدميا ديؿ كشيؿ لمتعرؼ عمى صػدؽ نتػائج معػادالتيـ كقػ

                                                                      إلػى أف أحكػاـ القػراءة يمكػف أف تكػكف أداة مسيػدة فػي بنػاء معػادالت االنقرائيػة   Klare          أشار كمير 
                                                        مػػػػف المعػػػػايير التػػػػي يضػػػػعيا المحكػػػػـ، سػػػػكاء فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بػػػػالمحتكل         مجمكعػػػػة               إذا اسػػػػتندت إلػػػػى 
  .    7 ا                كصعكبتو كمسرداتو

                                                           

  .67-62ص ص، الػمقركئية ماىيتيا كأىميتيا ككيسية قياسيا اأبك عمشة  1ا

  .672صعكبات تطبيقيا ... اص  –العكامؿ المؤثرة فييا  -  الالمي كالزكيني، المقركئية: مستكياتيا 2ا
  .25  تكفيؽ، انقرائية  الصحؼ اإللكتركنية العربية اص3ا
  .652  عبد القكم، لغة الصحافة كحرب المساىيـ اص4ا
  521اصإنتاج المغة اإلعالمية في النصكص اإلعالمية   خميؿ كىيبو، 5ا
  .672ص صعكبات تطبيقيا ... ا –العكامؿ المؤثرة فييا  -  الالمي كالزكيني، المقركئية: مستكياتيا 6ا
  .62، الػمقركئية ماىيتيا كأىميتيا ككيسية قياسيا اص أبك عمشة  7ا



048 

        طػػػكم عمػػػى                                              كعمػػى الػػػرغـ مػػػف سػػيكلة تطبيػػػؽ ىػػذا المقيػػػاس لكنػػو ين                  كنخمػػص ممػػػا سػػبؽ أنػػػو    
                                                                             مشكالت تعػكد فػي مجمميػا عمػى التشػكيؾ فػي صػدقو كثباتػو، فضػال عػف تسػاكت أحكػاـ المقػدريف 

  .                  عف المادة المقركءة

                                     أو الفيم )أو أسموب السؤال  والجواب(:                   اختبارات الستيعاب  - 7

                                                                         كتتضػػمف عػػدة كسػػائؿ لالختبػػار مثػػؿ :األسػػئمة كاألجكبػػة كاالختيػػار مػػف متعػػدد، امػػا فكػػرة     
         دراسػػػتيما     McCall and Grabbs                          فتػػرة العشػػرينات حينمػػا نشػػر ا     إلػػى          بػػار فتعػػكد         ىػػذا االخت

       كينبغػي   ،                                       نص كمقياس معيػارم لتحديػد صػعكبة الػنص   033                                 كاستخدما فييا ىذا القياس بتحديد ا
     درجػة      إلػى                                                                           في ىذا النكع مف االختبارات أف يككف النص ممثال لمكتػاب الػذم يػراد قيػاس مقركئيتػو 

                                                               أف يقػدـ الػنص الػى الطالػب ليقػرأه ثػـ تطػرح بعػض األسػئمة عميػو حػكؿ ىػذا                      كبيرة، كيتـ القيػاس، بػ
                                                                  ن    ، حتػػى ي عػػرؼ مػػف إجابتػػو مػػدل سػػيكلة الػػنص أك صػػعكبتو، كتكجػػو األسػػئمة شػػسكيان أك   1 ا     الػػنص 

                                     أك تتـ بصكرة أخرل يطالب فييػا المبحػكث   ،       ن         ن                                كتابيان،  كغالبان ما تككف مف نكع االختيار مف متعدد
                                                            ذه االختبػػارات إلػػى قيػػاس السيػػـ العػػاـ، كفيػػـ المعػػاني الجزئيػػة كمػػا                        بتمخػػيص المقػػركء، كىػػدفت ىػػ

                                                                                 خػػػدمت فػػػي قيػػػاس كػػػؿ مػػػف التػػػذكر، كالقػػػدرة عمػػػى فيػػػـ التراكيػػػب النصػػػية المختمسػػػة، كالقػػػدرة عمػػػى 
                                                                                 التعميػػػػؿ، كمػػػػا أف  أسػػػػمكب التمخػػػػيص، أك أسػػػػمكب اسػػػػتنباط المغػػػػزل العػػػػاـ مػػػػف المقػػػػركء ي عػػػػد مػػػػف 

  .  2 ا  يـ                                األساليب الشائعة لتحديد مستكل الس
                               يقوم عمى ثالثة مستويات: الترجمة                                              إف  قياس االنقرائية عف طريؽ اختبارات االسػتيعاب 

                                                                   كيقصد بالترجمة التعبير عف نص معيف بعبارات كألسػاظ جديػدة مػع المحافظػة                    والشرح، والتأويل،
                                                                               عمى المعنى األصمي، أما الشرح، فيعنػي بيػاف كتكضػي  األفكػار المتضػمنة فػي الػنص، كيتطمػب 

                                                                                   لشارح إعادة ترتيب كتنظيـ، أم ا التأكيؿ، فيقصد بو استنباط معػاف  كأفكػار غيػر صػريحة فػي     مف ا
  .  3 ا            ن                       النص اعتمادان عمى األفكار الصريحة فيو

                                                                                كتقػػكـ طريقػػة اختبػػارات االسػػتيعاب لقيػػاس مقركئيػػة المػػادة التعميميػػة عمػػى اختيػػار عينػػة مػػف    
                                 ؿ عشػػػكائي، بحيػػػث تكػػػكف العينػػػة ممثمػػػة                                                نصػػػكص المػػػادة التعميميػػػة المػػػراد قيػػػاس مقركئيتيػػػا بشػػػك

                                                                                    لنصكص الكتػاب، ثػـ يكضػع اختبػار اسػتيعاب لممػادة التعميميػة يمثػؿ المسػتكيات الثالثػة، الشػرح، 
                                                                            كالترجمػػػة، كالتأكيػػػؿ لكػػػؿ نػػػص مػػػف النصػػػكص المختػػػارة، شػػػريطة اف يتصػػػؼ اختبػػػار االسػػػتيعاب 

                                                           

  .675صعكبات تطبيقيا ... اص  –العكامؿ المؤثرة فييا  -  الالمي كالزكيني، المقركئية: مستكياتيا 1ا
 651  المرجع السابؽ، ص2ا
  .62، الػمقركئية ماىيتيا كأىميتيا ككيسية قياسيا اص  أبك عمشة  3ا



049 

                      المػػراد قيػػاس اسػػتيعابيـ                                                             بالصػػدؽ كالثبػػات، بعػػدىا يطبػػؽ االختبػػار عمػػى عينػػة ممثمػػة مػػف الطمبػػة 
                                                                          لممػػػػػادة التعميميػػػػػة، ثػػػػػـ يحسػػػػػب متكسػػػػػطات عالمػػػػػات الطمبػػػػػة عمػػػػػى االختبػػػػػارات، اذ تشػػػػػير تمػػػػػؾ 

  .  1 ا                                                              المتكسطات الحسابية لمعالمات الى مستكل مقركئية المادة التعميمية 
   :  (2 )                                           عمى اختبارات الستيعاب إلى مستويات ثالثة: وىي       القارئ            ويصنف أداء 

                                                    قؿ. أم يستطيع الطمبة االعتماد عمى أنسسيـ في القراءة.                     المستكل القرائي المست -

                                                                           المستكل القرائي التعميمي. أم يستطيع الطمبة استيعاب النص بمساعدة مف معمميـ. -

شرافو. -                                                                                   المستكل القرائي اإلحباطي. أم ال يستطيع الطمبة القراءة حت ى بمساعدة المعمـ كا 
                                   مقيػػاس لالنقرائيػػة أف نتػػائج االختبػػارات                         المكجيػػة ليػػذه االختبػػارات ك                    ولعــل أىــم النتقــادات

                                                                       تعكػػػػس صػػػػعكبة أسػػػػئمة االختبػػػػار أكثػػػػر ممػػػػا تعكػػػػس صػػػػعكبة الػػػػنص، كيحتػػػػاج ىػػػػذا النػػػػكع مػػػػف 
                                                                                 االختبػػارات إلػػى قػػدر كبيػػر مػػف الكقػػت كالجيػػد عنػػد كضػػع األسػػئمة التػػي تقػػيس العمميػػات الذىنيػػة 

    .   (3 )       المحددة

                           لسػاحص، ألف  ىػذا التقػدير غيػر                           ن                       كيؤخذ عمى ىذا األسمكب  أيضػان خضػكع تقديراتػو لذاتيػة ا
          ن                                                                           صادؽ غالبان، كما أن و غيػر محكػـ الدقػة فػي قياسػو لالنقرائيػة، كمػع ذلػؾ لػيس لػو مسػتكيات لمسيػـ 

  .  4 ا                                                           ليحدد في ضكئيا ما يجب أف يصؿ إليو القارئ أثناء قراءة نص سيؿ

                                                                            كقػػد اسػػتعانت بعػػض الدراسػػات باختبػػار التػػذكر الحػػر االتمخػػيص  فػػي بنػػاء مقيػػاس لمسيػػـ، 
  :  5 ا                                                               ال أف  البعض حدد مجمكعة مف المحاذير عند استخداميا، تتمثؿ في اآلتي إ

                                                                        ن     أف  اإلجابة ال تعكس صعكبة النص أك سيكلتو، كما أف  محتكل السؤاؿ قد يكػكف سػيالن، إال   . أ  
                                                       أف  طريقة تركيبو تعكؽ القارئ عف اإلدالء باإلجابة الصحيحة.

                               فكار نسسػيا سػكؼ تختمػؼ عػف اإلجابػة                                             اإلجابة عف مجمكعة التساؤالت التي تأخذ ترتيب األ  . ب  
                                             ن عف مجمكعة التساؤالت التي يككف ترتيبيا عشكائيان.

                                                           

  .675صعكبات تطبيقيا ... اص  –العكامؿ المؤثرة فييا  -  الالمي كالزكيني، المقركئية: مستكياتيا 1ا
  61، الػمقركئية ماىيتيا كأىميتيا ككيسية قياسيا اص  أبك عمشة  2ا

 61، ص مرجع السابؽال  3ا

  .22  تكفيؽ، انقرائية  الصحؼ اإللكتركنية العربية اص4ا
  .657الصحافة كحرب المساىيـ  اص  عبد القكم، لغة 5ا



004 

                                                                                 فيما يتعمؽ باألسئمة التي تعتمد عمى اختيار اإلجابة الصحيحة مف بيف عدة بدائؿ قػد تكػكف   . ج  
              عرضة لمتخميف.

                                                                 أف  عكامؿ كالمكقؼ كالتكقيت الذم تقدـ فيو األسئمة تؤثر عمى اإلجابة.  . د  

                                                                ة الباحػػث أف تتػػدخؿ فػػي تقػػدير اإلجابػػة؛ بحيػػث يصػػب  الحكػػـ عمػػى الػػنص غيػػر            ي مكػػف لذاتيػػ  . ق  
        مكضكعي.

    (:         أو اإلغالق                    أسموب كموز )التتمة  - 0

                                أم مسيػكـ اإلغػالؽ. كقػد ب ن ػي أسػمكب   Closure                                    كممة كمكز مشتقة مف الكممة اإلنجميزية 
            مكقػػؼ النػػاقص                                                                    كمػػكز عمػػى أسػػاس نظريػػة الجشػػتالت، أم أف لػػدل السػػرد اسػػتعداد فطػػرم إلكمػػاؿ ال

                 كتشػػير جػػؿ األدبيػػات   ،       ن                                                     متخمصػػان بػػذلؾ مػػف التػػكتر الػػذم ينشػػأ عنػػده بسػػبب عػػدـ اكتمػػاؿ المكقػػؼ
            فػي خمسػينيات   Taylor                                                                 التربكية في ىذا المجاؿ إلى أف  أك ؿ م ف طكر ىذا األسػمكب ىػك تػايمكر 

    . (1 )                                                       القرف العشريف حيث اعتبره أداة ثابتة في قياس االنقرائية

                                                      التتمػػػة عمػػػى أنػػػو اقتبػػػاس رسػػػالة معينػػػة مػػػف مرسػػػؿ مػػػا اكاتػػػب أك                     كيمكػػػف تعريػػػؼ اختبػػػار
                                                                              متحػػػدث  مػػػع تغييػػػر أنماطيػػػا المسظيػػػة، بحيػػػث نحػػػذؼ أجػػػزاء منيػػػا، ثػػػـ يػػػتـ تقػػػديميا إلػػػى بعػػػض 
                                                                                       المتمقػيف قػراء كػانك أك مسػتمعيف، كقيػاميـ بإكمػاؿ ىػذه األنمػاط المغكيػة، كمحػاكلتيـ إعػادة الػنص 

  .  2 ا                             لصكرتو األصمية بكافة إمكانياتو

                                         ن     ن                           كيبػػػدك لنػػػػا أف  اختبػػػػار االكمػػػػكز  أضػػػػحى منافسػػػػان قكيػػػػان الختبػػػػارات االسػػػػتيعاب فػػػػي قيػػػػاس 
                                                                                 االنقرائيػػة حيػػث يتميػػز بمركنتػػو فػػي إعػػداد نمػػاذج متعػػددة مػػف االختبػػار لمػػنص الكاحػػد عػػف طريػػؽ 

  (3 )   .                                                           تغيير الكممات المحذكفة، باإلضافة إلى أنو يقمؿ مف فرص التخميف

                                            نائػػػو كتسسػػػيره، كيسػػػتخدـ ىػػذا األسػػػمكب اليػػػكـ لسحػػػص                              كمػػا يمتػػػاز ىػػػذا األسػػػمكب بسػػيكلة ب
                                                                                 انقرائيػة الكتػاب التعميمػي، كحسػػب ىػذه الطريقػة يحػػذؼ مػف الػنص المكتػػكب كػؿ كممػة خامسػػة أك 
كماؿ المعنى، فػإذا نجػ                                                                                       سادسة، كيعطى الطالب فرصة لتعبئة السراغ بكضع الكممات الناقصة كا 

                             اب بأنػػػو مالئػػػـ مػػػف حيػػػث مقركئيتػػػو                         % يمكػػػف القػػػكؿ عػػػف ىػػػذا الكتػػػ  23                    فػػػي مسػػػتكل معػػػيف بنسػػػبة 
                                                                                      لمستكل الطمبة الذيف أعد ليـ، كتعد طريقة كمػكز طريقػة ميكانيكيػة عامػة لكػؿ النصػكص القرائيػة 

                                                           

  .61، الػمقركئية ماىيتيا كأىميتيا ككيسية قياسيا اص أبك عمشة  1ا

  .515اصإنتاج المغة اإلعالمية في النصكص اإلعالمية   خميؿ كىيبو، 2ا
  .61، الػمقركئية ماىيتيا كأىميتيا ككيسية قياسيا اص أبك عمشة  3ا



000 

                                                                               تمتػػػػػاز بالمكضػػػػػكعية كتػػػػػكفر الكثيػػػػػر مػػػػػف الكقػػػػػت كالجيػػػػػد المبػػػػػذكليف مقارنػػػػػة بإعػػػػػداد اختبػػػػػارات 
   .  (1 )        االستيعاب

                                   فيػك إلػى جانػب أنػو يقػيس السيػـ، يعتمػد                                              كيعد مف المقاييس الصادقة في دراسة االنقرائية، 
  .  2 ا                                  عمى دراسة التساعؿ بيف القارئ كالنص

  : (3 )                                                       ويصنف أداء الطمبة  عمى اختبار )الكموز( إلى ثالثة مستويات

                                                                                 المستكل القرائي المستقؿ. كىك المستكل الذم يستطيع الطالػب فيػو قػراءة الػنص كاسػتيعابو  - 6
  -  %   16                           الطالب عمى عالمة تتػراكح بػيف                                         دكف إشراؼ المعمـ كمساعدتو، كيتحدد بحصكؿ 

633   .%   

                                                                                  المستكل القرائي التعميمي. كىك المستكل الذم يستطيع فيو الطالب قػراءة الػتص كاسػتيعابو  - 5
شػػػرافو، كيتحػػػدد بحصػػػكؿ الطالػػػب عمػػػى عالمػػػة تتػػػراكح بػػػػيف    -  %   56                                                                 بمسػػػاعدة المعمػػػـ كا 

13  .%   

                ب عػػف قػػراءة الػػػنص                                                          المسػػتكل القرائػػي اإلحبػػاطي. كىػػك المسػػتكل الػػػذم يعجػػز عنػػده الطالػػ - 0
شػرافو، كيتحػدد بحصػكؿ الطالػب عمػى عالمػة تقػؿ عمػى                                                                              كاستيعابو حتى بمساعدة المعمػـ كا 

                 %  االناجي، د.ت   56

                                                ً         الحــذف فــي اختبــارات التتمــة، ومــن أكثــر التجاىــات شــيوعًا فــي حــذف               كتعػػددت أنػػكاع
  : (4 )                     مفردات التتمة اتجاىان

                    أ. الحذف البنائي:

                                             مس أك سػػادس أك سػػابع أك ... كممػػة دكف النظػػر إلػػى                            كفػػي ىػػذا النػػكع يػػتـ حػػذؼ كػػؿ خػػا 
                       ن            ن        ن                             ن         ن    طبيعة الكممة ذاتيا اسمان كانت أك فعالن أك حرفان، أك إلى كضعيا فػي الجممػة فػاعالن أك مسعػكالن بػو 

        ن       أك ظرفان.. إلخ.

 

 
                                                           

  .61يا كأىميتيا ككيسية قياسيا ا ص ، الػمقركئية ماىيت أبك عمشة  1ا

  .613  عبد القكم، لغة الصحافة كحرب المساىيـ اص2ا

  .61، الػمقركئية ماىيتيا كأىميتيا ككيسية قياسيا اص أبك عمشة  3ا

  .512اصإنتاج المغة اإلعالمية في النصكص اإلعالمية   خميؿ كىيبو، 4ا
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                    ب. الحذف المعجمي:

                                                                        كفي ىذا النكع مف الحذؼ يتـ حذؼ كممات مقصكدة يككف ليا طبيعة خاصة مثؿ حذؼ  
                                                                            كأسػماء العمػـ كالظػركؼ كاألحػكاؿ، أك غيرىػا مػف األسػماء إذا تكافػؽ ألم منيػا، أك يكػكف        األفعاؿ 

                                  ن                    في مكاف يتحتـ فيو حذؼ الكممة طبقان لممعدؿ المتسؽ عميو.

                                                                            كقػاـ تػػايمكر بػػإجراء بحػػث اسػتخدـ فيػػو أسػػمكب التتمػػة االكمػكز  لمكشػػؼ عػػف صػػعكبة مػػكاد 
                                         جػػد أف  أسػػمكب الكمػػكز سػػيؿ التحضػػير، كمػػا أنػػو                                               المغػػة الككريػػة كالمغػػة اإلنجميزيػػة كمغػػة ثانيػػة، كك 

  .  1 ا                          أسمكب مالئـ لقياس االنقرائية

                                                                    كىنػػػاؾ أسػػػس مختمسػػػة لحػػػذؼ الكممػػػات، فػػػيمكف أف يػػػتـ حػػػذؼ عػػػدد محػػػدد مػػػف الكممػػػات 
                                                                                 بطريقة عشكائية، كيمكف التقيد بمسافات متسػاكية، كحػذؼ كػؿ خػامس أك سػابع أك عاشػر كممػة، 

  .  2 ا                         ئي لمقارئ الذم يتكجو إليو                                 كيتحدد ذلؾ عمى أساس المستكل القرا
                                                                                   وقد أثبتت بعض الدراسات العممية في الجامعات العربية صدق أسـموب الكمـوز لقيـاس انقرائيـة 

                النصوص العربية.

  (3 )                              مزايا اختبار التتمة)الكموز(: - 0

                                                                                تمتاز ىذه الطريقة بدرجة صدؽ عالية بالنسػبة لقيػاس فيػـ المقػركء فعػف طريػؽ الحػذؼ يمكػف  - 6
                                                                  عػػاـ حسػػب قػػدرة الممػػتحف فػػي إكمػػاؿ الكممػػات الناقصػػة كلػػيس عمػػى أسػػاس أسػػئمة               معرفػػة السيػػـ ال

                                                   فيـ ربما كانت اإلجابة عمييا مرتبطة بسيـ لغة السؤاؿ.

                                                                                  تأخذ طريقة الكمػكز باالعتبػار العكامػؿ المػؤثرة عمػى فيػـ الػنص كمػا مػدل تأثيرىػا فػي الحالػة  - 5
                      المعركضة أماـ الطالب.

                                           ضػػير األسػػئمة كمػػا تحتػػكم عميػػو مػػف مشػػاكؿ بالنسػػبة                                 االمتحػػاف بطريقػػة الكمػػكز أسػػيؿ مػػف تح - 0
يجاد النقاط المطمكبة كالتي عمى أساسيا نصكغ السؤاؿ.                                                                  لنص السؤاؿ كا 

   4 ا                              مشاكل اختبار التتمة)الكموز(:

                                                            قد يعترض الباحث أسئمة كثيرة عند استعمالو ىذه الطريقة  منيا:
                                                           

  .53ربية اص  تكفيؽ، انقرائية  الصحؼ اإللكتركنية الع1ا

  .512اصإنتاج المغة اإلعالمية في النصكص اإلعالمية   خميؿ كىيبو، 2ا
  .623صعكبات تطبيقيا ... اص  –العكامؿ المؤثرة فييا  -  الالمي كالزكيني، المقركئية: مستكياتيا 3ا
 .623 المرجع السابؽ، ص  4ا
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                 اـ تحذؼ كممات مف                                                          ىؿ تحذؼ كؿ كممة بعد عدد معيف مف الكممات ميما كاف نكعيا  - 6
                       نكع معيف احذؼ اختيارم 

                                                                           ىػػؿ نعطػػػي الممػػػتحف القطعػػػة ليقراىػػػا ثػػػـ نقػػػدميا لػػػو لالمتحػػػاف بطريقػػػة الكمػػػكز اـ نعطيػػػو  - 5
                             االمتحاف مباشرة دكف عمـ مسبؽ.

                                                                    ما ىك طكؿ القطعة الساحصة كىؿ االمتحانات ذات القطع الصغيرة اقؿ صدقا . - 0

                           األصػػػمية فػػػي الػػػنص أـ نقبػػػؿ منػػػو                                           ىػػػؿ نحاسػػػب الممػػػتحف عمػػػى أسػػػاس الكممػػػة الناقصػػػة - 5
                                    إجابات مرادفة كقريبة كمكممة لممعنى.

                                                                            كلإلجابػػة عمػػى ىػػذه األسػػئمة فقػػد جػػرب كيمسػػكف تػػايمكر امختػػرع ىػػذه الطريقػػة  طرقػػا كثيػػرة 
                                   ـ قرر أف تحذؼ كؿ كممة بعد عدد معيف     6527                                         لحذؼ الكممات مف القطعة فسي مقاؿ نشره سنة 

                                                صػػعكبتيا، كيػػرل اف ىػػذه الطريقػػة أعطػػت اصػػدؽ النتػػائج،                                 مػػف الكممػػات دكف االلتسػػات الػػى درجػػة 
                                                                             أمػػػا بخصػػػكص السػػػؤاؿ الثػػػاني فالطريقػػػة تختمػػػؼ بحسػػػب المغػػػة فسػػػي لغػػػة األـ نميػػػؿ الػػػى إعطػػػاء 
                                                                                     اختبار الكمكز دكف عمـ مسبؽ بالقطعة أما المغات األجنبية فيسضؿ إعطاء االختبار بعد التعػرؼ 

                                يػـك الػى حػذؼ خمسػيف كممػة مػع إعطػاء                                            عمى القطعة، كبخصػكص طػكؿ القطعػة يتجػو البحػث ال
                                                                                           الجممة األكلى كاألخيرة كاممتيف، كفيما يتعمؽ بالسؤاؿ الرابع، فيرل فرانكميف بعدـ كجكد فرؽ كبير 

   .    (1 )          في النتائج

                   معادلت النقرائية:  - 0

                                                                         يعػػػكد ظيػػػكر معػػػادالت االنقرائيػػػة إلػػػى عشػػػرينيات القػػػرف العشػػػريف فػػػي الكاليػػػات المتحػػػدة 
        األكؿ فػػي The Teacher’s World Book                          تػػاب ثكرانػػديؾ المكسػػكـ بػػػ                  األمريكيػػة، كيعػػد ك

                         األمريكيػػة، ىػػؿ عمينػػا تػػدريس                                           جػػاء بعػػد صػػيحات مػػف مدرسػػي العمػػـك فػػي المػػدارس            مجالػػو، كقػػد
                                                                                  العمػػـك كنظرياتػػو كمعادالتػػو أـ مصػػطمحات المغػػة اإلنجميزيػػة؟ت كظيػػر بعػػد كتػػاب ثكرنػػديؾ دراسػػة 

Bertha Lively   بعػػد ذلػػؾ ظيػػكر قػػكائـ المسػػردات كدراسػػة معػػدالت          ثػػـ تكالػػت       6550       فػػي عػػاـ                                         
  . (2 )                                            تكرارىا في الصحؼ كاإلذاعات ككسائؿ اإلعالـ األخرل

                                                                              ويعد الكثير من المشتغمين في ميدان القراءة أن المعادلت أكثر طرق قياس النقرائية 
    لتػي                                                                          كيتطمب تطبيؽ المعادالت اختيار نص كتحميمو في ضػكء عػدد مػف المتغيػرات المغكيػة ا      ً قبولً 

                                                           

  .657-652بيؽ اص ص  حبيب اهلل، أسس القراءة كفيـ المقركء بيف النظرية كالتط1ا
  .61، الػمقركئية ماىيتيا كأىميتيا ككيسية قياسيا اص أبك عمشة  2ا



000 

                                                                              تمثؿ مستكل صعكبة النص، كىذه المعادالت طكرت فػي العػالـ الغربػي كبشػكؿ خػاص فػي المغػة 
                        معادلػة نػتج عنيػا أكثػر مػف      533                                                       اإلنجميزية، كقػد بمغػت فػي ثمانينيػات القػرف الماضػي مػا يقػارب 

                                                                                ألؼ دراسة، كقد عرفت ىذه المعادالت بأسماء األشػخاص الػذيف طكركىػا كأثبتػكا صػالحيتيا مثػؿ 
Dale, Guning Fog, Chale, Flesh, Smong, Fry    ن        ن كاسػتعماليا يتطمػب عمػالن إحصػائيان                    

  . (1 )      ن                                                             كتحميالن كمقارنة النتائج مع جداكؿ قائمة باالستناد إلى العكامؿ المغكية 

                                                   باختيػػار الصػػيغة المناسػػبة مػػف بػػيف العػػدد اليائػػؿ مػػف ىػػذه   Harrison              كينصػػ  ىاريسػػكف 
                                                ر ىي: الصػدؽ، كالثبػات، كقػدرتيا عمػى تحديػد المسػتكل                                    الصيغ كالمعادالت، كأىـ معايير االختبا

                                                                                   بدقة بجانب سيكلة االستخداـ، كلـ تسمـ ىذه الصيغ مف نقد حاد كتيكيف مػف قػدرتيا عمػى قيػاس 
  . . (2 )                                                           صادؽ لالنقرائية العتمادىا عمى متغيرات لغكية ربما تعكزىا الدقة

                  االنقرائيػػػة، كتتمثػػػؿ                                                         كيػػػرل بعػػػض البػػػاحثيف أف  المعػػػادالت ت عػػػد مػػػف أنسػػػب الطػػػرؽ لقيػػػاس 
                                                            ن                    العكامػػؿ التػػي تعتمػػد عمييػػا المعػػادالت فػػي: متكسػػط طػػكؿ الجممػػة مقيسػػان بعػػدد الكممػػات، كطػػكؿ 
            ن                                                                  ن    الكممػػة مقيسػػان بعػػدد المقػػاطع، كبعػػض ىػػذه المعػػادالت يعتمػػد عمػػى درجػػة مألكفيػػة الكممػػة بػػدالن مػػف 

                  االنقرائيػة سػكاء مػف                                                                    عدد المقاطع كذلؾ باالعتمػاد عمػى قػكائـ الكممػات الشػائعة، كتتنػكع معػادالت 
                                                                                 حيث عدد العناصر اعكامؿ االنقرائية  المستخدمة فػي حسػاب درجػة انقرائيػة الػنص، ككػذلؾ مػف 
                                                                                حيث حجـ العينة المدركسة، كلقد تطػكرت معػادالت االنقرائيػة عبػر مراحػؿ مختمسػة بشػكؿ يعكػس 

          راد الػذيف                                                                        أىداؼ أصحاب ىذه المعادالت، كما يعكس مف ناحية أخػرل التنػكع فػي احتياجػات األفػ
  .  3 ا          يستخدمكنيا

                                                                              كقػد سػبؽ ظيػكر المعػادالت التػي تعػد أشػير أداة منيجيػة لقيػاس االنقرائيػة، قػكائـ أساسػػية 
                                                                                   كمنيجيػػة لمكممػػػات الصػػعبة كالسػػػيمة كالتػػي ارتكػػػزت عمييػػػا العديػػد مػػػف دراسػػات االنقرائيػػػة األكلػػػى 

         ر معػػػػػادالت                                                                  بشػػػػػكميا المنيجػػػػػي، فكانػػػػػت ىػػػػػذه القػػػػػكائـ اإلرىاصػػػػػات األكلػػػػػى التػػػػػي أعقبيػػػػػا ظيػػػػػك 
  .  4 ا         االنقرائية

 

 

                                                           

  .61، الػمقركئية ماىيتيا كأىميتيا ككيسية قياسيا اص  أبك عمشة  1ا

 .61ص  المرجع السابؽ،  2ا

  .657  عبد القكم، لغة الصحافة كحرب المساىيـ اص3ا
  .551صية في النصكص اإلعالمية اإنتاج المغة اإلعالم  خميؿ كىيبو، 4ا
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  :                                   وفيما يمي أىم معادلت النقرائية، وىي

    :Flesh            معادلة فميش   - أ

                                                                        كىػػي مػػف أبػػرز المعػػادالت التػػي تميػػزت بكضػػكح التعميمػػات الخاصػػة بيػػا لتطبيقيػػا عمػػى 
                                                                                 المغػػة اإلنجميزيػػة، كىػػػي تيػػدؼ لقيػػاس االنقرائيػػػة بصػػسة عامػػة، كلقيػػػاس "الميػػؿ اإلنسػػاني" بصػػػسة 

  .  1 ا    خاصة

                                                                         قػػد اكتشػػؼ الػػدكتكر ركدلػػؼ فمػػيش معادلػػة أك صػػيغة لقيػػاس يسػػر القػػراءة أك مػػا اصػػطم    ك 
                                                                                        عميو بكممة ااالنقرائية ، كما اكتشؼ معادلة أخرل لقياس الجاذبيػة اإلنسػانية أك اىتمػاـ اإلنسػاف، 
                                                                                كقػػد بنػػػى معادلتػػو األكلػػػى عػػف االنقرائيػػػة عمػػػى أساسػػيف، األكؿ: متكسػػػط طػػكؿ الجممػػػة، كالثػػػاني: 

  .  2 ا             ن         الكممة محسكبان بالمقاطع           متكسط طكؿ

 Reading Ease                                                     ككضػػع فمػػيش معػػادلتيف األكلػػى تقػػيس سػػيكلة الػػنص كع رفػػت باسػػـ 

Formula كالثانية تقػيس الجاذبيػة أك االىتمػاـ كتعػرؼ باسػـ ،                                               Human Interest Formula ،  
    طػكؿ                                                                                كقد بنى معادلتو األكلى عمى متغيريف أك عامميف مف عكامػؿ االنقرائيػة فقػط، كىمػا متكسػط 
  :  3 ا                                                                             الجممة كعدد مقاطع الكممة، كشرح فميش طريقة تطبيؽ المعادلة األكلى عمى النحك اآلتي

                               الخطوة األولى )اختيار العينات(:

       فقػرات     2- 0                                                                         إذا كانت المادة المراد اختبار درجة انقرائيتيا طكيمة فإن و تؤخذ عينػات مػف ا
                               ب، كاختيػار العينػات يجػب أف يكػكف                   فقرة  في حالة الكتػ    03-  52                            في حالة المقاؿ الطكيؿ، كمف ا

       كىكػذا،    5              ثػـ السقػرة رقػـ    1              ثػـ السقػرة رقػـ    0       ن                                         عشكائيان، أك في صكرة منتظمػة، كػأف نأخػذ السقػرة رقػـ 
                                  عمى أف تبدأ العينة مف أكؿ السقرة.

                                  الخطوة الثانية )حصر عدد الكممات(:

          تػى المائػة                                                                    يتـ حصر الكممات في القطعة المختارة، كفي حالة العينات تحصػر الكممػات ح
                                                            مع مالحظة أف حركؼ االختصار كالكممات المركبة كاألرقاـ تعد كممة.

 

 
                                                           

  .22  تكفيؽ، انقرائية  الصحؼ اإللكتركنية العربية  اص1ا

  .665صشرؼ، المغة اإلعالمية ا  2ا
  .625-623اص ص لغة الصحافة كحرب المساىيـ   عبد القكم،3ا
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                    الخطوة الثالثة:

                                                                             كفييا يتـ حساب عدد المقاطع في مائة كممة، أم أنو يتـ حساب طػكؿ الكممػات، "كيؤخػذ 
   مػا                                                                                       في االعتبار أف  الكممة المختصرة أك الكممة المركبة في كممتيف، تعد كؿ منيما كممة كاحدة، ك

   ".  1 ا                                                ن أف  األرقاـ كالكممات المختصرة تعد كممة كاحدة أيضان 
                الخطوة الرابعة:

                                                                        يتـ حساب طكؿ الجممة، كذلؾ مف خالؿ حصر جمؿ القطعة أك جمؿ العينة المدركسػة، 
                                   عنػػد الكممػػة المائػػة، فقػػد تتكقػػؼ قبميػػا   -               فػػي حالػػة العينػػات–         ن                      كلػػيس شػػرطان أف تقػػؼ الجممػػة األخيػػرة 

                                                        ن        مػػا بعػػد المائػػة بقميػػؿ، مػػع مالحظػػة أف الجممػػة يػػتـ تحديػػدىا كفقػػان لكحػػدات                       بقميػػؿ، أك قػػد تمتػػد إلػػى 
                ن                                                               السكر، كليس كفقػان لعالمػات الكقػؼ التػي تشػتمؿ عمػى عالمػات أك أدكات ربػط ال يجػب تقسػيميا، 
نمػا تعػػد عمػػى أنيػا جممػػة كاحػػدة، كي حسػب متكسػػط طػػكؿ الجممػة مػػف خػػالؿ قسػمة عػػدد الكممػػات                                                                                  كا 

               عمى عدد الجمؿ.
  :Dale & Chall Formula        ل وتشال          معادلة دي  - ب

                                                                               انتقػػد "ديػػؿ" ك"تشػػاؿ" طريقػػة "فمػػيش" فػػي قيػػاس االىتمػػاـ أك الجاذبيػػة؛ حيػػث كجػػدا أف  ىػػذه 
                                                                                 الطريقػػة مضػػممة، خاصػػة فػػي قيػػاس انقرائيػػة الكتابػػات التػػي تسػػتخدـ الكممػػات كالجمػػؿ الشخصػػية 
                                                                                بشكؿ بالغي، كقػد اعتمػدا عمػى متغيػرم متكسػط طػكؿ الجممػة كنسػبة الكممػات غيػر المألكفػة فػي 

  :  2 ا                                      لالنقرائية التي تعتمد عمى الخطكات اآلتية                بناء معادلتيما

                            اختيار عينة تمثؿ مائة كممة.  . أ  

                                                                    حسػػاب متكسػػط طػػكؿ الجممػػة داخػػؿ العينػػة امػػف خػػالؿ قسػػمة عػػدد المسػػرادت عمػػى عػػدد   . ب  
        الجمؿ .

                                 لمكممػات الشػائعة، كالتػي تشػتمؿ عمػى   Dale                                      حساب نسبة الكممات التي تقع خارج قائمة   . ج  
      كممة.      0333

              ، ككػػػػذلؾ ي ضػػػػرب       3.6275                               غيػػػػر المألكفػػػػة فػػػػي المقػػػػدار الثابػػػػت                     ت ضػػػػرب نسػػػػبة الكممػػػػات  . د  
           ن                     كيجمعاف معػان، كيضػاؼ إلييمػا مقػدار         3.3551                                   متكسط طكؿ الجممة في المقدار الثابت 

                              فنحصؿ عمى درجة انقرائية النص.        0.1012           ثابت قيمتو 

                                                           

  .21  تكفيؽ، انقرائية  الصحؼ اإللكتركنية العربية اص1ا

  .620حرب المساىيـ اصعبد القكم، لغة الصحافة ك   2ا



007 

           فيمػػا يتعمػػؽ –                                                              كنالحػػظ أف  معادلػػة "ديػػؿ كتشػػاؿ" اختمسػػت فػػي األسػػاس الػػذم اعتمػػدت عميػػو 
                                                           عف معادلة "فميش"، حيػث اعتمػدت عمػى نسػبة الكممػات غيػر المألكفػة   -              صعكبة المسردات       بقياس

                                                                                   داخػػؿ الػػنص، كىػػي الكممػػات التػػي تقػػع خػػارج قائمػػة ديػػؿ لمكممػػات الشػػائعة، بينمػػا اعتمػػد "فمػػيش" 
                                                                        عمػػػػى حصػػػػر عػػػػدد مقػػػػاطع الكممػػػػات داخػػػػؿ العينػػػػة المدركسػػػػة ثػػػػـ ضػػػػربو فػػػػي مقػػػػدار ثابػػػػت ىػػػػك 

    .     3.251 ا

                                                      أسػػمكب المعػػادالت، بحيػػث تػػـ االسػػتعانة بالحاسػػب اآللػػي فػػي قيػػاس                   كقػػد طػػكر الػػبعض فػػي
 .W             ن                                                               االنقرائيػػة بػػدالن مػػف  القيػػاـ بالعمميػػات الحسػػابية كاإلحصػػائية بشػػكؿ يػػدكم، ككػػاف كػػؿ مػػف 

Danielson  ك San Dunn  ىما أكؿ مػف طػك ر معادلػة تعتمػد عمػى اسػتخداـ الحاسػب     6510 ا                                                    
                                        حتػػى يسيميػػا الكمبيػػكتر، فمتكسػػط طػػكؿ الكممػػة                                          اآللػػي، كقػػد اعتمػػدا عمػػى تغييػػر بعػػض المسػػاىيـ

                                                                       أصػػػب  امتكسػػػط عػػػدد الحػػػركؼ بػػػيف مسػػػافتيف ، كمتكسػػػط طػػػكؿ الجممػػػة أصػػػب  امتكسػػػط عػػػدد 
  .  1 ا                الحركؼ لكؿ جممة 

                          الخرائط والرسوم البيانية:  - 5
                                                                                  اقترح البعض االستعانة بالخرائط كالرسـك البيانية كأسمكب لقيػاس االنقرائيػة، كيعتمػد ىػذا 

                                                                      ى رصد بعض مككنات المغة كالحكـ عمى انقرائية النص مف خالليا، كيقتضي قياس          األسمكب عم
  .  2 ا                                         االنقرائية حسب ىذا األسمكب اختيار ثالث عينات

                                                     ىػػك أكؿ مػػف ابتكػػر ىػػذا األسػػمكب كطػػكره حتػػى كصػػؿ بػػو إلػػى شػػكمو   Fry             كي عػػد افػػرام  
  :  3 ا             الخطكات اآلتية                                 ن             ـ، كتمر مراحؿ قياس االنقرائية كفقان ألسمكب فرام ب    6577            النيائي عاـ 

                                     اختيار ثالث عينات، كؿ منيا مائة كممة.  . أ  

                                                                     حسػػاب متكسػػط عػػدد الجمػػؿ داخػػؿ العينػػة الكاحػػدة، كذلػػؾ مػػف خػػالؿ حسػػاب عػػدد الجمػػؿ   . ب  
  .   0                                       داخؿ العينات الثالث، ثـ قسمتو عمى الرقـ 

                                    حساب عدد المقاطع داخؿ كؿ مائة كممة.  . ج  

    دة.                                                 حساب المتكسط العاـ لعدد المقاطع داخؿ العينة الكاح  . د  

                                                           

  .625   عبد القكم، لغة الصحافة كحرب المساىيـ اص1ا
(2) Fry, B. Fry’s Readability Graph: clarification, validity and extension to level 

17 (pp.242-252) 

  .625  عبد القكم، لغة الصحافة كحرب المساىيـ اص3ا
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                                                                     تمثيػػػؿ ىػػػذيف المتكسػػػطيف امتكسػػػط عػػػدد الجمػػػؿ، كمتكسػػػط عػػػدد المقػػػاطع  عمػػػى الرسػػػـ   . ق  
                         لنحصؿ عمى انقرائية النص.

  : (1 )                        طرق أخرى لقياس النقرائية

                                   تقنيػات البحػث الكبػرل لقيػاس انقرائيػة    .Mills, M., & Weldon, L          لخػص كػؿ مػف 
                         كالجممػة كمعنػى السقػرة، فػي                                                            ككضكح النصكص، كقد أظير أف أبحاث االنقرائية تركز عمى الكممة

                                                                                 حػيف يركػػز الكضػػكح عمػػى كيسيػة تمييػػز الحػػركؼ، عمػػى سػػبيؿ المثػاؿ: ذكػػرا أف العديػػد مػػف بػػاحثي 
                                                         الكضكح استخدمكا عينات تحاكؿ قراءة حركؼ ككممات غير كاضحة.

                                                                              ورد في الدراسات التـي تناولـت وضـوح وانقرائيـة النصـوص أكثـر مـن طريقـة لقيـاس الوضـوح، 
                     ً       وفيما يمي نستعرض بعضًا منيا:  ،         إلنقرائية              وطريقة لقياس ا

    عػاـ    .Chaparro, B.S., sheikh, A.D & Chaparro, A          اسػتخدمتيا                 الطريقـة األولـى:
                                                                ن        حيث قامك بعرض حركؼ منسرد عمى المشػاركيف كطمػب مػنيـ أف يحػددكا لسظيػان الحػرؼ،       5331

                كػػؿ خػػط مػػف الخطػػكط                                                                 ثػػـ قػػامكا بدراسػػة النسػػبة المئكيػػة لمتعػػرؼ الصػػحي  بالنسػػبة لكػػؿ حػػرؼ فػػي 
                التي استخدمكىا.

                                                               أف قياس االنقرائية الذم يتـ مف خالؿ التعرؼ عمى الحركؼ منسردة ليس   Tinker    يرل 
     ن                                                                        مؤشػػػران لمقػػػدرة عمػػػى قػػػراءة الخػػػط بدقػػػة، فربمػػػا يػػػتـ الخمػػػط بػػػيف بعػػػض الحػػػركؼ فػػػي خػػػط معػػػيف، 

             قػػراءة بتصػػميـ                                        ن                            باإلضػػافة إلػػى أف المحتػػكل المقػػدـ لػػيس حركفػػان فقػػط، كمػػف ثػػـ ال يتػػأثر كضػػكح ال
                                                                             الحػػركؼ فقػػط، كيمكػػف أف يػػؤثر العديػػد مػػف عناصػػر العػػرض أك طباعػػة الحػػركؼ كالكممػػات عمػػى 

                                              قدرة القارئ عمى الكصكؿ إلى المعمكمات بسعالية.
                      فيػي أف يقػرأ المشػارككف       5336    عػاـ  Bernard, M., et al               كالتػي اسػتخدميا                   الطريقـة الثانيـة:

                                              نػت تشػتمؿ عمػى عػدد مػف الكممػات المسػتبدلة التػي تػـ         كالتػي كا  ،                            بسرعة كدقة قدر اإلمكاف القطػع
                                                                                       كضعيا بطريقة عشكائية كلـ يػتـ إخبػارىـ بعػدد الكممػات التػي تػـ اسػتبداليا، كتػـ تصػميـ الكممػات 
                                                                                       المستبدلة ليتـ رؤيتيا بكضكح عمى أنيا غير مالئمة لسياؽ القطع حيف يػتـ قرائتيػا بدقػة كاختمػؼ 

                                          كتػػـ تعمػػيـ المشػػاركيف أف يحػػددكا ىػػذه الكممػػات   ،      ألصػػمية                                   ىػػذه الكممػػات فػػي معانييػػا عػػف الكممػػات ا
                                                                                  عف طريؽ نطقيا بصكت مرتسع، كلتحديػد الكضػكح تػـ حسػاب النسػبة المئكيػة لمكممػات المسػتبدلة 

                          التي اكتشسيا القارئ بدقة.

                                                           

اإلنقرائية كالكضكح كالقراءة الساعمة لمنصكص العربية عمى صسحات ، أثر نكع الخط كحجمو عمى الدسكقي  1ا
  .257الكيب التعميمية ... اص 
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                              تعقيب عمى طرق قياس النقرائية:

            راءة المػػػادة                                                         أف آراء المحكمػػػيف كمعػػػادالت المقركئيػػػة يمكنيمػػػا التنبػػػؤ بقػػػAlberty     يػػػرل ا
                                                                                   عمكمػػا، باإلضػػافة الػػى تميزىػػا بتػػكفير الكقػػت، لكػػف عيكبيػػا قمػػة الدقػػة فػػي تحديػػد الصػػعكبة، أمػػا 
                                                                                    اختبػار التتمػة فيظيػػر مػدل قػدرة الطمبػػة عمػى قػراءة المػػادة، كفػي جميػع األحػػكاؿ كال يكجػد مقيػػاس 

  .  1 ا                                يتسـ بكماؿ الدقة كالضبط كالثقة

     فػػإف    ،                                كر المسػػتخدـ لممكقػػع بسػػيكلة كيسػػر،                                     إذا كػػاف يسػػر االسػػتخداـ يعنػػي تعامػػؿ الجميػػ
                                                                            معظػـ مقػاييس االنقرائيػػة تعتمػد عمػػى مػدخؿ خػػاص بسػيكلة كالسيػػـ، حيػث يتضػػمف مشػكالت أقػػؿ 
                                                                                  مػػف مشػػكالت غيػػره، كمػػا أنػػو يتضػػمف إمكانيػػات أكبػػر مػػف حيػػث قابميتػػو لالسػػتعماؿ، إذ إف  قابميػػة 

                         صػؼ بػأربع صػسات، ىػي: سػيكلة                                                        االستعماؿ ىػي التػي تحػدد األسػمكب المختػار، كىػذه القابميػة تك 
                                                         االستخداـ، كسيكلة الحساب، كسيكلة التمييز، كالدقة كاإلحكاـ.

                                                                     كعمػػػى ىػػػذا فػػػإف  جانػػػب السيػػػـ ىػػػك الجانػػػب األساسػػػي الػػػذم ركػػػزت عميػػػو معظػػػـ مقػػػاييس 
                                        ن                                        االنقرائيػػػة، بينمػػػا أىممػػػت إلػػػى حػػػد كبيػػػر جانبػػػان آخػػػر شػػػديد األىميػػػة فػػػي مكضػػػكع االنقرائيػػػة كىػػػك 

                                                               تمػػػاـ أك الميػػػؿ اإلنسػػػاني، كذلػػػؾ باسػػػتثناء بعػػػض المقػػػاييس، مثػػػؿ: معادلػػػة                  الجانػػػب الخػػػاص باالى
  .  2 ا                             فميش التي اىتمت بجانب االىتماـ

                                                                                      كبعد استعراض أساليب قياس االنقرائية نجد أف االنقرائية قيست بأساليب عديدة حيث أف أبعادىا 
  ،             اىػتـ بالقػارئ                                                                       تتعمؽ بالقارئ كبػالمقركء، فػبعض المقػاييس تناكلػت الػنص فقػط، كبعػض المقػاييس

                                         كمقاييس أخرل تناكلت القارئ كالمقركء معا.

                                                           

  .672صعكبات تطبيقيا اص  –العكامؿ المؤثرة فييا –  الالمي كالزكيني ، المقركئية: مستكياتيا 1ا
  .522اصإنتاج المغة اإلعالمية في النصكص اإلعالمية   خميؿ كىيبو، 2ا
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 المبحث الثالث
 دور عناصر التصميم األساس في زيادة النقرائية

 

           الػذم بدكنػو   ،                                                                   يعد التصميـ األساس لمصحيسة العمكد السقرم لمعمميات اإلخراجية المختمسة
                        ف أجزائيػػا المختمسػػة كبػػيف     م بػػي                                                           ينيػػار كيػػاف الصػػحيسة مػػف الناحيػػة الشػػكمية كتستقػػد التماسػػؾ العضػػك 

                                                      ، كىك جزء ال يتجزأ مف شخصية كمكانة الصحيسة لدل القراء.       صسحاتيا

                                                                           كييدؼ التصميـ في مجممو مساعدة القراء في التحرؾ بسيكلة كيسر عبر الصسحة التػي 
      تيســـير                                                                            يقرؤىػػػا، بحيػػػث يكاصػػػؿ القػػػراءة فتػػػرة طكيمػػػة مسػػػتمرة مػػػف الكقػػػت كىػػػك مػػػا يسػػػميو الخبػػػراء 

  .  1 ا       القراءة

         نقرائية:                       تصميـ األساس في زيادة اال                                           كسكؼ تستعرض الباحثة دكر كؿ عنصر مف عناصر ال

   ً                                      أول : دور قطع الصحيفة في زيادة النقرائية:
                                                                        إف القطػػع العػػادم مػػف كجيػػة نظػػر المخػػرج تػػكفر إمكانيػػات أفضػػؿ فػػي التصػػميـ مػػف تمػػؾ 

                  مخػرج الصػحسي مسػاحة                                                              التي مف القطع النصسي، ذلؾ أف كبر مسػاحة الصػسحة العاديػة تعطػي ال
                                                                             كبيرة مف الحرية لتطبيع االتجاه اإلخراجي المتبع في تكضيب أخبار الصسحة كترتيبيا.

                                                                           أما فيما يتعمؽ بالصحيسة مف القطع النصسي فإف صغر مساحتيا يحد مف حرية المخػرج 
                                                                           فػػػي بنػػػاء ىيكػػػؿ إخراجػػػي معػػػيف لمثػػػؿ ىػػػذا النػػػكع مػػػف الصػػػحؼ، حتػػػى فيمػػػا لػػػك طبقػػػت الصػػػحيسة 

                                                                     اإلخراجيػػة المتبعػػة فػػي الصػػحؼ مػػف القطػػع العػػادم، إذ أف عػػدد المكضػػكعات سػػيككف         األسػػاليب 
                                                                 ن            ن كأف العنػػاكيف كالصػػكر ال بػػد ليػػا فػػي مثػػؿ ىػػذه الحالػػة أف تبػػدك أصػػغر مسػػاحةن كأقػػؿ تػػأثيران   ،     ن قمػػيالن 

  .  2 ا          عمى القارئ

                                                                            كيذكر الصاكم أف ارتباط الصحؼ النصسية في أذىاف القراء بصحافة اإلثػارة كالصػحافة 
                                                                    ية، أدل إلػػػى أف ت خػػػرج ىػػػذه الصػػػسحات بشػػػكؿ مختمػػػؼ عػػػف إخػػػراج الصػػػحؼ مػػػف القطػػػع      الشػػػعب

  ،            ن                  كبنيػػػت أساسػػػان عمػػػى العنػػػكاف الضػػػخـ  ،                              ن               العػػػادم، إذ تحػػػررت الصػػػسحة تمامػػػان مػػػف قيػػػكد األعمػػػدة
  .  3 ا                                    كقميؿ مف المتف الذم يتعدل كالـ الصكرة  ،                كالصكرة الكبيرة

                                                           

  .52، أيديكلكجيا اإلخراج الصحسي اصالحسف  1ا
  .22  نجادات، اإلخراج الصحسي: اتجاىاتو كمبادئو كالعكامؿ المؤثرة فيو كعناصره اص 2ا
خراجيا اص  3ا   55                                الصاكم، طباعة الصحؼ كا 
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                        دكر فػػػي القطػػػع العػػػاجي لمػػػا                                                 كتسضػػؿ الصػػػحؼ الكبيػػػرة سػػػكاء اليكميػػػة أك األسػػػبكعية الصػػػ
                                            كذلػػؾ عمػػى عكػػس صػػدكر الصػػحؼ المثيػػرة كغيػػر الجػػادة   ،                                 يكتسػػبو ىػػذا القطػػع مػػف احتػػراـ ككقػػار

  .  1 ا                        كالشعبية في القطع النصسي

 نقرائية:ً                               ا : دور عدد الصفحات في زيادة ال ثاني
                                        بعػدد معػيف مػف األكراؽ كيرجػع قمػة عػدد أكراؽ          ال تمتػـز       الصػحؼ                   يرل خبراء اإلعػالـ أف 

                                    أف عػادة الصػحؼ ذات الحجػـ األكبػر، فييػا   ك   ،                                       حؼ  إلى االرتساع المستمر في أسعار الػكرؽ   الص
           مػف الناحيػة                                                                             تنكع أكثر عمى الصسحة مف حيث عدد المكاضيع فييا أكثر، بالتالي فييا تسنف أكثػر

  ،                                              كأنػػػو كممػػػا زاد عػػػدد الصػػػسحات زادت انقرائيػػػة الصػػػحؼ  ،                       كمسضػػػمة أكثػػػر لػػػدل القػػػراء  ،         اإلخراجيػػػة
                     ككػػػؿ مػػػا ييػػػـ القػػػارئ ىػػػك   ،                           كتزيػػػد كميػػػة األخبػػػار المنشػػػكرة  ،                   المكضػػػكعات المنشػػػكرة           حيػػػث تتنػػػكع

                              حيػػػث أف الصػػػسحات القميمػػػة ال تتػػػي    ،                                             الحصػػػكؿ عمػػػى أكبػػػر كػػػـ ممكػػػف مػػػف المعمكمػػػات كاألخبػػػار
  .  2 ا                                                      لمصحيسة نشر كؿ األخبار كتعطي أكلكلية لألخبار األكثر أىمية

     ً                                ثالثا : دور الورق في زيادة النقرائية:
                              كىػػػك أكثػػػر مػػػا يصػػػاف  القػػػارئ عنػػػد  ،                                 انػػػب البصػػػرم مػػػف خصػػػائص الػػػكرؽ السنيػػػة      إف الج

                                              ، كبخاصػػػة مػػا يتصػػؿ بمػػػكف الػػكرؽ، كمػػػا أف بعػػض خصػػػائص                              ن مطالعتػػو جريدتػػو أك مجمتػػػو دكريػػان 
                                                                                       السط ، كعمى رأسيا النعكمة، ىي التي تعطي لمصحيسة ذلؾ المممس الناعـ الرقيؽ، فيقبؿ القراء 

                                          كػػػػـ نعكمػػػػة السػػػػط  فػػػػي دقػػػػة طبػػػػع كثيػػػػر مػػػػف العناصػػػػر                              بشػػػػغؼ عمػػػػى القػػػػراءة، عالقػػػػة عمػػػػى تح
  .  3 ا                    التيبكغرافية ككضكحيا

لػػػى جانػػػب المزايػػػا الطباعيػػػة لمػػػكرؽ النػػػاعـ عػػػف الخشػػػف، فقػػػد ثبػػػت أنػػػو لػػػو أيضػػػان ميػػػزة                                                                        ن      كا 
                     ن ممػػا يعطييػػا دقػػة ككضػػكحان   ،                                                إذا يمكػػف اسػػتخداـ أدؽ الشػػبكات إلنتػػاج الصػػكر الظميػػة  ،           تيبكغرافيػػة

                                                    نػػو يعطػػي الحػػرؼ المطبػػكع دقػػة كبيػػرة، ميمػػا كػػاف حجػػـ الحػػرؼ                            بعػػد الطبػػع، كعػػالكة عمػػى ذلػػؾ فإ
  .  4 ا                                                                    في حيف يؤدم الكرؽ الخشف إلى إصابة حكاؼ الحركؼ بتجاعيد تسئ إلى شكميا   ،      ن صغيران 

                                                           

  .53  المباف، فف اإلخراج الصحسي اص1ا
ي صحيسة القدس، ىناء عسانة ااتصاؿ أكاديمي بجامعة بيرزيت كمخرج لصسحتيف ف -  أ. كليد مقبكؿ مقبكؿ 2ا

  .5367فبراير   61شخصي : 
  .75تصميـ المطبكعات اإلعالمية اص صال ،   3ا
 .75ص المرجع السابؽ،   4ا
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                                                                           كتتجمػػػى أىػػػـ مزايػػػا الػػػكرؽ األبػػػيض مػػػف الناحيػػػة اإلخراجيػػػة كالتيبكغرافيػػػة فػػػي أنػػػو يعطػػػي    
                                 يف الصػػسحة، كمػػا ييسػػر قػػراءة الحػػركؼ                                              الكضػػكح المطمػػكب لكػػؿ العناصػػر التػػي تشػػترؾ فػػي تكػػك 

                                                                           ذلؾ أف لكف الكرؽ يمثؿ األرضية، فػي حيػث تمثػؿ العناصػر التيبكغرافيػة الشػكؿ، كلمػا   ،        الصغيرة
                                                                                    كاف مف الضركرم لزيػادة كضػكح الشػكؿ أف يػزداد التبػايف المػكني بينػو كبػيف األرضػية، كلمػا كػاف 

  .  1 ا                   أف يككف شديد البياض                      ن                                الحبر المستخدـ غالبان شديد السكاد، فإف أفضؿ لكف لمكرؽ

 نقرائية:في زيادة ال     ً               رابعا : دور التبويب 
                                                                                 يساعد التبكيب في تنظيـ قراءة الصػحيسة، كذلػؾ بتقسػيـ الصػحيسة إلػى أبػكاب يسػتدؿ القػارئ  -

                                                                 ن               مػػف خالليػػا إلػػى المػػادة التػػي يريػػد قرائتيػػا، كذلػػؾ بتقسػػيـ تمػػؾ األبػػكاب مػػثالن إلػػى بػػاب أخبػػار 
  .  2 ا     كىكذا  ،              كأخر اقتصادية  ،                   لمحمية كأخر رياضية                        عالمية كباب آخر لألخبار ا

                                                                             ككذلؾ يساعد في تيسير القراءة مف خالؿ تكزيع العناصر عمى الصسحات كاألبػكاب بطريقػة  -
       يسيرة.

                                                 فعنػػد تقسػػيـ الصػػحيسة إلػػى أبػػكاب ىػػذا يػػكفر كقػػت القػػارئ   ،                            كيسػػاعد عمػػى تػػكفير كقػػت القػػارئ -
                                   قرأ العناكيف عمى عجمة فيػذىب مباشػرة              ككذلؾ عندما ي  ،                                 ليذىب مباشرة إلى الباب الذم ييمو

  .  3 ا                    إلى المادة التي تيمو

 نقرائية :  ً                           مسا : دور اإلعالنات في زيادة ال خا
                                                                         كىنػػا يجػػب تحديػػد نسػػبة المػػادة اإلعالنيػػة مػػف المسػػاحة الكميػػة، كىػػي عػػادة ال تزيػػد عػػف 

                                                                          %، ككػػػذلؾ تحديػػػد مكقػػػع تمػػػؾ اإلعالنػػػات داخػػػؿ الصػػػحيسة اىنػػػاؾ قيػػػكد عمػػػى مكاقػػػع المػػػكاد  40
             ن                                                            ن اإلعالنيػػة، فمػػثالن ال كجػػكد لإلعالنػػات فػػي النصػػؼ األكؿ العمػػكم مػػف الصػػسحة األكلػػى ، كأيضػػان 

  . (4 )                                  يجب تحديد األساليب اإلخراجية اإلعالمية

ف كثير مف الصحؼ ال تمجأ إلى نشر اإلعالنات عمى الصسحة األكلى، كذلؾ احترامان                                                                          ن كا 
                              إلعالنػػات عمػػى ىػػذه الصػػسحة كبحػػدكد،                                                    لعقميػػة القػػارئ، كأف الػػبعض منيػػا يقػػـك بنشػػر القميػػؿ مػػف ا

                  ن      ن                                                 حيػػػث ال تتجػػػاكز إعالنػػػان كاحػػػدان أك إعالنػػػيف، لكػػػف الػػػبعض اآلخػػػر يقػػػكـ بنشػػػر اإلعالنػػػات عمػػػى 

                                                           

  .62  صال ، تصميـ المطبكعات اإلعالمية اص 1ا
  ..26، أيديكلكجيا اإلخراج الصحسي اص الحسف  2ا
 .26ص المرجع السابؽ،   3ا
  .565غيث، تكنكلكجيا الطباعة كاإلخراج الصحسي اص   أبك دبسة ك 4ا
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                                                             ن              الصػػػسحة األكلػػػػى دكف قيػػػػكد، حيػػػػث تطغػػػػى عمػػػػى المػػػادة الحريريػػػػة كذلػػػػؾ طمعػػػػان فػػػػي المزيػػػػد مػػػػف 
                  اإليرادات المادية.

                          عالنيػػة لتحديػػد أسػػمكب اإلخػػراج                                              كال يكسػي المخػػرج الصػػحسي أف يتعػػرؼ عمػػى المسػاحة اإل
    ن                                                                           كفقػػػػان لمحيػػػػز المتبقػػػػي لديػػػػو، بػػػػؿ البػػػػد  لػػػػو مػػػػف الكقػػػػكؼ عمػػػػى الشػػػػكؿ كالمكقػػػػع الػػػػذم تتخػػػػذه ىػػػػذه 

                     فيػػػػذا يعنػػػػي أف المسػػػػاحة   ،                                                   اإلعالنػػػػات، فػػػػإذا كانػػػػت اإلعالنػػػػات تحتػػػػؿ عمػػػػكديف بطػػػػكؿ الصػػػػسحة
                حالػة المجػكء إلػى                      كعمػى المخػرج فػي ىػذه ال  ،                                               التحريرية المتبقية ستككف ذات شكؿ شديد االسػتطالة

ذا احتمػػػػت اإلعالنػػػػات قػػػػاع                                                                               اسػػػتخداـ اإلخػػػػراج األفقػػػػي حتػػػػى يتبػػػايف مػػػػع شػػػػكؿ الحيػػػػز المرئػػػي، كا 
  . (1 )                                                                            الصسحة كبعرضيا الكامؿ، فمعنى ذلؾ أف المساحة التحريرية تتحكؿ إلى الشكؿ المربع

  : (2 )                                 ومن أىم قواعد إخراج اإلعالنات التي 

                              خػالؿ كضػعيا مجػاكرة لنصػكص مختمسػة                                          ضركرة إبرازىا بكضعيا داخؿ إطػارات أك مػف  - 1
                                            عنيا في أشكاؿ الخطكط كفي أحجاـ الخطكط كذلؾ.

                                                           ن                   ضركرة عدـ اختالطيا بالمادة التحريرية المجاكرة ليا كذلؾ أيضان يستخدـ فيو  اإلطار. - 2

                                                                    ن ضػػػػػركرة انسػػػػػجاميا مػػػػػع المػػػػػادة التحريريػػػػػة المجػػػػػاكرة ليػػػػػا أك اإلعالنػػػػػات األخػػػػػرل شػػػػػكالن  - 3
                                         اإلعالنػػػات يحػػػرص عمػػػى أف تكػػػكف مضػػػمكنيا مكحػػػد أك        ن                 كمضػػػمكنان، فسػػػي حالػػػة تجػػػاكر 

                                                                          قريب، بحيث ال يؤدم تجاكرىا إلى ضياع أىميتيػا ككػذلؾ البػد أف يؤخػذ بعػيف االعتبػار 
                                                            اإلعالنات جميعيا كما لك كانت كحدة كاحدة كما تشير أسس التصميـ.

                                                                ال يسضػػػؿ نشػػػر إعػػػالف فػػػي أعمػػػى الصػػػسحة األكلػػػى مػػػف الجريػػػدة كخاصػػػة فػػػكؽ مسػػػتكل  - 4
             إلى في األذف.        الالفتة

                                                                          يمنع كذلؾ نشر اإلعالف فكؽ إفتتاحية الجريػدة أك فػكؽ خبػر كخاصػة فػي الجرائػد كعمػى  - 5
              الصسحة األكلى.

                                                                         يجب أف يراعي المخرج أرقاـ الصسحات ىؿ ىك فردم أـ زكجي فإذا كاف فردم فيكضع  - 6
    كمػػػا   ،                                                            اإلعػػػالف الػػػذم مسػػػاحتو أكبػػػر عمػػػى يسػػػار الصػػػسحة مػػػف األسػػػسؿ كالعكػػػس صػػػحي 

                                                   النات الصغيرة فكؽ الكبيرة إف تعددت كتساكتت أحجاميا.        تكضع اإلع

                                                           

  .25 -25ص   نجادات، اإلخراج الصحسي: اتجاىاتو كمبادئو كالعكامؿ المؤثرة فيو اص1ا
  .622-625  أبك عرجة كعبد اهلل، اإلخراج الصحسي الحديث: األسس العممية كالعممية اص ص2ا
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                                                                          كتستخمص الباحثة مما سبؽ أف تصميـ اإلعالنات في الصحيسة يثير اىتماـ القارئ مف 
                                                                      خػػػػػالؿ تحديػػػػػد مسػػػػػاحة معينػػػػػة لإلعالنػػػػػات ا بحيػػػػػث ال تطغػػػػػى المػػػػػادة اإلعالنيػػػػػة عمػػػػػى المػػػػػادة 

                                ع معيف، يزيد مف انقرائية الصحؼ.                                                    التحريرية ، كاختيار الشكؿ المناسب ليا، ككضعيا في مكق

 نقرائية:ناء الصحيفة في زيادة ال     ً        سادسا : دور ب
                                                          ن       يمكػػػػف لمتصػػػػميـ األسػػػػاس أف يعبػػػػر عػػػػف الشخصػػػػيات المتميػػػػزة لمصػػػػحؼ تبعػػػػان ألنػػػػػكاع 
                                                                             االتجاىػػػات المسػػػتخدمة فػػػي تكزيػػػع الكحػػػدات الطباعيػػػة، فسػػػي حػػػيف تعتمػػػد الصػػػحؼ الجػػػادة عمػػػى 

                                                  مع مزاكجتيا، قدر اإلمكػاف باالتجاىػات األفقيػة، كذلػؾ فػي                                االتجاىات الرأسية في عرض كحدتيا 
                                      ن                                              إطػػار سػػعييا إلبػػراز شخصػػياتيا اليادئػػة تبعػػان لقػػدرة األشػػكاؿ الرأسػػية الناشػػئة عػػف ىػػذه االتجاىػػات 
                                                                                       عمى اإليحاء بالكقار كالعراقة كالرسكخ كالقدـ، كفي المقابؿ نجد أف الصػحؼ الشػعبية تعتمػد عمػى 

                ، كالبنػػاء األفقػػي   1 ا                                              لقػػدرة عمػػى إبػػراز كحػػداتيا اسػػتجابة لطابعيػػا المثيػػر            بمػػا يعطييػػا ا  ،             البنػػاء األفقػػي
  ،                                                          ن                            بحاجػػة إلػػى عناصػػر رئيسػػية لتػػزكده بالتبػػايف كاإلنسػػاف يميػػؿ دائمػػان لمتجديػػد كاالبتعػػاد عػػف الرتابػػة

  . (2 )                                  كعميو يعتمد عمى الدمج بيف األسمكبيف

 نقرائية:دد األعمدة واتساعيا في زيادة ال     ً        سابعا : دور ع
        عمػػى أنػػػو   ،                                                          ديػػد عػػدد األعمػػدة كاتسػػاعيا كفػػػؽ أىميػػة المكضػػكعات كأكلكيػػة نشػػرىا      يػػتـ تح

                       ن          ن          ن                 ن                   يجب أف ندرؾ أف ىناؾ حدان أدنى كحدان أمثؿ كحدان أقصى لالتساع أيضان، بحيث ال يجب تجاكز 
                             كفػي بعػض األحيػاف ضػيقة ننشػر بعػض   ،                                               ىذه الحدكد، فسي كقت تقسػـ الصػحيسة فيػو إلػى أعمػدة

                          ن                            أقبػؿ مػف عمػكد "نصػؼ عمػكد مػثالن" كىػذا الشػكؿ ال ينبغػي التكسػع                           األخبار القصيرة عمػى اتسػاع
                                        ألف ىػذا الشػكؿ يجبػر القػارئ عمػى القػراءة فػي   ،                                         ن في استخدامو خاصػة مػع األخبػار الطكيمػة نسػبيان 

           ن                                                                      حيز ضيؽ جدان كبحيث ال يستكعب السطر الكاحد أكثر مف كممتيف، األمر الذم يبتر المعنى كال 
                         كليػذا يجػػب أف تتكسػع الصػػحؼ   ،                          اءة كىػي عمميػػة بصػرية مرىقػػة                             يجعمػو يكتمػؿ إلػػى بمكاصػمة القػػر 

                                                                            في استخدامو، إضافة إلى ذلػؾ فإنػو ال يسضػؿ نشػر أم خبػر عمػى اتسػاع أقػؿ مػف نصػؼ عمػكد 
                             ن عندئذ ستككف القراءة صعبة جدان.

                                                                        أمػػا االتسػػاع األكبػػر فيناسػػب المكضػػكعات الكبيػػرة، كلكػػف ال ينبغػػي أف نتكسػػع فػػي ىػػذه 
                            عمػكد ألف القػارئ سػيكاجو صػعكبة    8                            ضػؿ نشػر مكضػكع كامػؿ عمػى اتسػاع     ن     فمػثالن ال يس  ،        المسألة

                أعمػدة لينتيػي مػف    8                                                                في قراءة المكضكع حيث أنو سيقطع رحمة بصيرة أفقيػة طكيمػة عمػى اتسػاع 
                                                           

  .55-56، أيديكلكجيا اإلخراج الصحسي اص صالحسف  1ا
  .553، تكنكلكجيا الطباعة كاإلخراج الصحسي اص   أبك دبسة كغيث2ا
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               ، كليػذا ال تمجػأ                                اني كقػد يرتبػؾ كيقػرأ السػطر مػرتيف                                        السطر األكؿ كيعكد مف جديد ليقرا السػطر الثػ
  .  1 ا                          ن الصحؼ لمثؿ ىذا اإلجراء أبدان 

                                                                       كيعػػػد اتسػػػاع العمػػػكد اطػػػكؿ السػػػطر  الػػػذم يتخػػػذه المجمػػػكع عمػػػى الصػػػسحة مػػػف العكامػػػؿ 
                              ن             فػإذا كػاف اتسػاع العمػكد قصػير جػدان أدل ذلػؾ إلػى   ،                                         الميمة التي تؤثر في يسر قرائتيا أك عسػرىا

ذا كػػاف اتسػػاع العمػػكد طػػكيالن جػػدان، أدل ذلػػؾ إلػػى أف يبحػػث القػػارئ                                                    ن    ن                             قطػػع الجمػػؿ كبتػػر المعػػاني كا 
رىاقػو، عمػى أف اتسػاع العمػكد           عف بدايػة                                                                            السػطر التػالي، ممػا يػؤدم إلػى مضػايقة بصػر القػارئ كا 

                                  المناسب يتحدد كفؽ أربعة عكامؿ ىي:

           حجـ البنط. -

           شكؿ الحرؼ. -

             كثافة الحرؼ. -

                 طريقة جمع الحرؼ. -

                                                                          كقد دأبت الصحؼ التي تبنػت االتجػاه التقميػدم عمػى اسػتخداـ اتسػاعات قصػيرة كمكحػدة 
                                                              ت الحديثػػة تميػػؿ إلػػى تغييػػر ىػػذا االتسػػاع بػػيف قصػػة إخباريػػة كأخػػرل عمػػى                    لمعمػػكد، أمػػا االتجاىػػا

ضساء لمبدأ التبايف بيف مكضكع كآخر   .  2 ا                ن                                                    الصسحة كذلؾ منعان لمرتابة كالممؿ كا 

                                                                        كتسػػتخمص الباحثػػة ممػػا سػػبؽ أف األعمػػدة مػػف العناصػػر اليامػػة فػػي التصػػميـ فيػػي التػػي 
راحػة عػيف                                                تحدد طكؿ السطر الذم يحتػكم عميػو المػتف كبالتػالي ي                                      تكقػؼ عمػى ذلػؾ يسػر القػراءة كا 

                                                                               القارئ،  حيث أف النشر عمى عمػكد كاحػد أك نصػؼ عمػكد يرىػؽ العػيف كيصػعب القػراءة ككػذلؾ 
                                                                                 النشر عمى ثمانية أعمػدة يرىػؽ العػيف كيربػؾ القػارئ، كقػد تحػررت الصػحؼ اآلف مػف قيػد اتسػاع 

      رائد.                                                   كأصبحت تنشر المكضكعات باتساعات مختمسة عمى صسحات الج  ،       العمكد

 نقرائية:دة ال     ً                                  ثامنا : دور العناصر التيبوغرافية في زيا
                                                                            تيػػدؼ العناصػػر التيبكغرافيػػة إلػػى تقػػديـ المػػادة اإلعالميػػة فػػي حمػػة جذابػػة تجػػذب القػػارئ 
                                                                              لإلطػػػالع عمييػػػا كتسػػػيؿ عميػػػو عمميػػػة القػػػراءة، كفػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ يػػػكلي المخػػػرج الصػػػحسي عنايػػػة 

         كما يمي:  ،      مناسب                                        خاصة لترتيب ىذه العناصر، كتكزيعيا بشكؿ

                                                           

  .22، الحاسب اآللي كتكنكلكجيا اإلخراج الصحسي اصمحمكد  1ا
  .025  نجادات، االتجاىات اإلخراجية لمصسحة األكلى في الصحؼ األردنية األسبكعية... اص2ا
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                               دور الحروف في زيادة النقرائية: - 1

                                                                               أكؿ ما يجب تكافره في الحرؼ الطباعي ىك القدرة عمى تحقيؽ االنقرائية كانسياب عممية 
                                                                                  القػػػراءة كانتقػػػاؿ العػػػيف بيسػػػر عمػػػى المػػػادة المطبكعػػػة ثػػػـ كصػػػكؿ األفكػػػار إلػػػى عقػػػؿ القػػػارئ بػػػدكف 

                                   بػػاعي تتمثػػؿ بتصػػميمو كارتساعػػو كمقاسػػو                                             عػػائؽ، كىنػػاؾ عكامػػؿ تحقػػؽ ىػػذه الخاصػػية لمحػػرؼ الط
                                                                   ن        ، كما يعد حجـ الحركؼ المستخدمة في جمع المتف مف العكامؿ المؤثرة أيضان في يسر   1 ا       ككثافتو

            وتشـارك ثالثـة                                                                        القراءة؛ فالحركؼ الكبيرة مريحة لعيف القارئ التي يجيدىا صػغر حجػـ الحػركؼ، 
  : (2 ) ي                                                   عوامل في تحديد حجم الحروف المستخدمة في جمع المتن وى

                                                             العامؿ األكؿ: ىك الرغبة في إراحة عيف القارئ بزيادة حجـ الحرؼ. -   أ

                                                                                العامؿ الثاني: ىك رغبة الصحيسة في زيادة كميػة المػادة المنشػكرة عمػى المسػاحة نسسػيا،  -   ب
                               كالتي تتحقؽ بتصغير حجـ الحركؼ.

                                             العامؿ الثالث: ىك ضركرة مراعاة اتساع األعمدة. -   ج
                                               لمصػػحافة مكانػػة كبيػػرة فػػي ىػػذا التسػػابؽ العممػػي،                                كمػػع تطػػكر العمػػـ كالتكنكلكجيػػا أصػػب

                                          كتعتمػػػد كػػػؿ صػػػحيسة تصػػػدر فػػػي أم بمػػػد مػػػف البمػػػداف   ،                               ن فتعػػػددت الخطػػػكط كأصػػػبحت كثيػػػرة جػػػدان 
     ن                                                                              خطكطػػان معينػػػة لمعنػػػاكيف التمييديػػػة أك الرئيسػػػية أك السرعيػػػة أك خطػػػكط مػػػادة الخبػػػر أك شػػػركحات 

  .  3 ا            الصكر ...إلخ
  : (4 )                               رائية لمعناوين الصحفية تتمثل في                                  وعميو ىناك عدة عوامل تحقق ىذه النق

                                          تصميمو كارتساعو كمقاسو ككثافتو كحجـ الخط. - 1
                                    أشكاؿ الحركؼ كأحجاميا كاتساع األسطر. - 2
                                      البياض الذم يكجد بيف األسطر كالكممات . - 3
              ن            أف يككف معبران عف المضمكف. - 4
                       أف يثير انتباه القارئ. - 5
                              أف يبتعد عف التيكيؿ كالتضخيـ. - 6

                                                           

  .25اص ، إخراج الصحؼ كالمجالت  الحسف1ا

  .07اإلخراج الصحسي: الحمكؿ السنية لصحافة المستقبؿ اص  مكي، 2ا
  .22، إخراج الصحؼ كالمجالت اص  الحسف3ا

  .255  عزيز، كابتياؿ جاسـ رشيد، فف اإلخراج الصحسي في الصسحة األكلى لجريدة الصباح العراقية اص 4ا
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                                                     ؼ باختيػػار عنػػاكيف مركػػزة ككاضػػحة، كأف تكػػكف عنػػاكيف كبيػػرة                       كيمكػػف زيػػادة قػػراءة الصػػح
                                                                               الحجػػـ  بحيػػث يسػػتطيع القػػارئ أف يسػػتكعبيا فػػي لحظػػة، كبمػػا أف العنػػكاف ىػػك ممخػػص المكضػػكع 
                                                                                       يتطمب استخداـ الكممات البسيطة كاالبتعاد عف الكممات غيػر المألكفػة لػدييـ كالعنػكاف الػذكي ىػك 

                لػذا فػإف الكممػات   ،                               ، بؿ يجذبو لقراءة المكضكع  كمو    كمات                           دع القارئ يأخذ معو كؿ المعم        الذم ال ي
                                                                                 الطكيمػػة تػػؤدم إلػػى إضػػعاؼ تػػأثير العنػػكاف لػػدل القػػارئ ممػػا يػػدعك إلػػى تػػرؾ الصػػحيسة كتجنيػػا، 
                                                                                          كالكممات القصيرة أقكل في تأثيرىا مف الكممات الطكيمة، كأف كتابة العنػكاف فػف، كخبػرة، كدراسػة، 

                                                 ع إلى قػدر كبيػر مػف اإلبػداع؛ لػذا فقػد خصصػت الكثيػر مػف                                  كمعايشة، كىذه المسألة تحتاج بالطب
                                                                                        الصحؼ اسكرتير تحرير  لكتابة العناكيف فقط، لقد أثبتت الكثير مف الدراسات أف العناكيف التػي 
                                                                                 ال تتجاكز ثالث كممات في السطر الكاحد تحدث ردكد فعؿ طيبة لدل جميكر القراء كتػؤدم إلػى 

                                                 تتناسب كعيف القػارئ كقدرتػو عمػى لتركيػز كلكػف لػيس كػؿ                                     ن الدخكؿ السكرم في القراءة، كىي أيضان 
  .  1 ا                                                           ن      ن                العناكيف تتككف مف فكرة كاحدة كأكثر مف ثالث كممات يعطي تركيزان ذىنيان يبعده عف التشتت

  :  2 ا                                                          ومن بين العتبارات التيبوغرافية لالستخدام الناجح لمعناوين ىي

                    ىػػذا مػػف شػػأنو أف يجعػػؿ                                                      عػػدـ المبالغػػة فػػي كميػػة العنػػاكيف المعركضػػة عمػػى الصػػسحات ك  - 1
                                             الصسحات غير ممستة لمنظر، كباىتة، كغير جذابة.

                                                                       التقميػػؿ كممػػا أمكػػف ذلػػؾ مػػف عػػدد سػػطكر العنػػكاف الكاحػػد مػػع اخػػتالؼ حجػػـ الحػػرؼ مػػف  - 2
                        ن  سطر ألخر ليبدك أكثر جذبان .

                                    ترؾ مسافات مناسبة بيف سطكر العنكاف. - 3

                كممػػػات قميػػػؿ بحجػػػـ                                                        مالئمػػػة عػػػدد كممػػػات العنػػػاكيف مػػػع الحجػػػـ المجمػػػكع بػػػو، فػػػال تجمػػػع - 4
                      صغير كعمى اتساع كبير.

                                                          عدـ تجاكز عناكيف مف نسس الحجـ حتى ال يقمؿ إحداىما عف اآلخر. - 5

                                                                        إبعاد العناكيف كمما أمكف عف خط الطي في الصسحة حتى ال يشعر القارئ بالضيؽ. - 6

                          ن                                                       كيتطمػػب إخػػراج العنػػاكيف أيضػػان القيػػاـ بالتػػدرج فػػي اسػػتخداـ أبنػػاط العنػػاكيف الكبيػػرة كذلػػؾ 
                                                                           يجػػػػػاد كاسػػػػػطة انتقػػػػػاؿ مريحػػػػػة بػػػػػيف العنػػػػػاكيف ذات األبنػػػػػاط الكبيػػػػػرة إلػػػػػى المتػػػػػكف أك نصػػػػػكص  إل

                                                                           المكضػػػكعات التػػػي تجمػػػع عػػػادة بحػػػركؼ صػػػغيرة، كىػػػي ناحيػػػة فسػػػيكلكجية ميمػػػة لراحػػػة العػػػيف 

                                                           

  .26صا  صادؽ، مساىيـ اإلخراج الصحسي بيف النظرية كالتطبيؽ ...  1ا
 .26ص المرجع السابؽ،  2ا
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  ،   36  ،   48  ،   60  ،   72                                          كىذا االنتقاؿ يتـ عبر عناكيف مجمكعة بأبناط   ،                           كتسييؿ القراءة بالنسبة ليا
   1 ا           ، كىكذا..  18

                                    قة الخط بالنقرائية في بعض الدراسات:  عال

                   حجػػـ كنػػكع الخػػط الػػذم   2 ا        5333    عػػاـا   .Bernard,M.,& Mills, M           بحػػث  كػػؿ مػػف  -   أ
       كنمػكذج   Times New Roman                                               يجب أف يستخدـ كقد تػـ اختبػار مػدل سػيكلة قػراءة خػط 

     ، كػػال "sans serif"                        كنمػػكذج لمخػػط غيػػر المزخػػرؼ   Arial    ، ك "serif"             لمخػػط المزخػػرؼ 
  ،       ن                                             مشاركان في التجربة قراءة فقرة بسرعة كبدقة قدر اإلمكاف    02               طبكعات، طمب مف          النكعيف م

                                             أسػرع فػي القػراءة كأبػدل المشػارككف رأييػـ فػي أنػو   Times New Roman            كجػدكا أف خػط 
                                 المسضؿ في القراءة لدل المشاركيف.  Arial                                  ثاني أكض  خط مقركء، في حيف كاف خط 

             أثر نكع الخػط     3 ا        5336     عاـ ا  & ,Mills,M.  Bernard,M., Lia, C.H          بحث كؿ مف  -   ب
                                                                      كحجمػػػػو عمػػػػى درجػػػػة كضػػػػكح القػػػػراءة كزمػػػػف القػػػػراءة لػػػػنص فػػػػي االتصػػػػاؿ المباشػػػػر بكاسػػػػطة 

      أك خػط     65                                                                         المتعمميف الكبار، بحثكا عمػا إذا كػاف المتعممػكف الكبػار باسػتطاعتيـ قػراءة خػط 
         ة مف قبؿ           ككانت مسضم  ،              أكثر انقرائية    65                                      ، كقد تكصمك إلى اكتشاؼ أف الخطكط بحجـ   65

                     كالخطكط غيػر المزخرفػة   "Serif"                                                    عينة البحث، كذلؾ قارنك بيف انقرائية الخطكط المزخرفة 
"Sans Serif" ككانػػت الخطػػكط المزخرفػة أكثػػر انقرائيػػة عمػػى الػػرغـ مػػف أنيػػا جػػاءت فػػي ،                                                                

                             المرتبة الثانية في التسضيؿ. 

 Times New)                        أثػػػر التساعػػػؿ بػػػيف نػػػكع الخػػػط (4 )      5337                          كبحثػػػت د. كفػػػاء الدسػػػكقي عػػػاـ  -   ج

Roman, Arial, Simplified Arabic, Tohama)  عمػى انقرائيػة   61  ،   65       كحجمػو ا                 
                                                                      النصػػكص العربيػػػة عمػػػى صػػػسحات الكيػػػب التعميميػػػة كعمػػػى كضػػػكح النصػػػكص العربيػػػة عمػػػى 

                                                               كتكصػػػػػمت الدراسػػػػػة إلػػػػػى أف متكسػػػػػطات انقرائيػػػػػة أنػػػػػكاع الخطػػػػػكط األربعػػػػػة ذات   ،      صػػػػػسحات
                ، يعنػػي أنػػو الخػػط   simplified Arabic ،  61                                   الحجمػػيف متقاربػػة، كػػاف أقػػؿ متكسػػط لخػػط 

         يعنػي أنػو     Arial ،  61                                                        الذم تمت قراءتو أسرع مػف بػاقي الخطػكط ككػاف أكبػر متكسػط لخػط 
                                                           

  .11، إخراج الصحؼ كالمجالت اص   الحسف1ا

  الدسكقي، أثر نكع الخط كحجمو عمى اإلنقرائية كالكضكح الساعمة لمنصكص العربية عمى صسحات الكيب 2ا
  .255 -252التعميمية اص ص

 .255 -252ص صالمرجع السابؽ،   3ا

ية كالكضكح كالقراءة السعالة لمنصكص العربية عمى صسحات   الدسكقي، أثر نكع الخط كحجمو عمى االنقرائ4ا
  .252-255الكيب التعميمية  اص ص 
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                                                   أف متكسػػػػطات القػػػػراءة الساعمػػػػة ألنػػػػكاع الخطػػػػكط األربعػػػػة ذات     ، ك                      الخػػػػط األبطػػػػأ فػػػػي القػػػػراءة
             ، كمػػف ثػػـ فيػػك Times New Roman  ،   61                                    الحجمػػيف متقاربػػة، ككػػاف أقػػؿ متكسػػط لخػػط 

                                      ألقؿ فعالية في القراءة بالمغة العربية. ا
    5335    عػاـ    ,Michael Bernard, Chia Hui Liao, & Melissa Mills     كبحػث -   د

          تػأثير نػكع      (1 )
                                                                       الخػػػط كحجمػػػو عمػػػى ثػػػالث متغيػػػرات ىػػػي: مقركئيػػػة الػػػنص، كسػػػرعة قراءتػػػو، كتسضػػػيمو كتػػػـ 

  ، (Geargia)  ، (Roman Times New)                     إلػػى أربعػػة خطػػكط: ىمػػا:            المبحػػكثيف       تعػػريض
(Arial) Verdana) نقطػػػة،     65 ك    65                                       كركعػػػي فػػػي ىػػػذه الخطػػػكط أف تكػػػكف مػػػف حجػػػـ      

                      ن                               ك جد أنو األكثر كضػكحان كاألسػرع قػراءة بالنسػبة لمقػراء   65      الخط ا       إلى أف                كتكصمت الدراسة 
     يؤدم   (serf fond)           الرقيؽ   65          حجـ الخط ا     كأف   ،    65                             كبار السف، كالمسضؿ عمى الخط ا

  .(sans serf fond)              أقؿ أفضمية عف   (serf fond)                           إلى قراءة أسرع، مع ذلؾ فإف 

                                                 دور الخطوط والفواصل واإلطارات في زيادة النقرائية:  - 7

                                              ن                             إف اإلطػػارات كالخطػػكط المسػػتقيمة الساصػػمة تشػػكؿ جػػزءان مػػف جماليػػة الصػػسحة، كتسػػاىـ فػػي 
           ، كما يمي:  2 ا                                                               تسييؿ القراءة عبر التمييز بيف المكاضع كتحديد بداياتيا كنياياتيا

                                                                       كر الحائط الذم يسصؿ بيف حجرات الدار الكاحدة أك السكر الذم يسصؿ بيف دار        تقكـ بد -
                                                                كأخرل، أم أف اإلطارات كالخطكط الساصمة تعبر عف الخصكصية كالممكية.

                             ن      ن                                       فاإلطار الذم يضػـ بداخمػو مكضػكعان كصػكران يحمػؿ لنػا رسػالة مسادىػا أف كػؿ مػا بداخمػو  -
                             داخػؿ إطػار مستػكح مػف أعمػى يسيػد                                              ينتمي لبعضو البعض، كما أف المكضكع الػذم يكػكف

                                           بأنو مرتبط بالمكضكع الذم يقع فكقو مباشرة. 

    تحػػت                                                                      أمػػا الخطػػكط المسػػتقيمة، فيػػي كػػذلؾ تسػػتخدـ لمسصػػؿ بػػيف المكاضػػيع، أك لمتسػػطير 
                                                    ، أك لمسصػػػؿ بػػػيف المقدمػػػة كالػػػنص الػػػرئيس، أك لمتسػػػطير تحػػػت                           العنػػػاكيف، أك نصػػػكص المقػػػدمات

  .  3 ا                    يف الجداكؿ كالرسكمات                                 التكقيعات، أك تعاليؽ الصكر كعناك 

 

 
                                                           

(1) Michael Bernard, Chia Hui Liao, & Melissa Mills, The effect of font type and 

size on the legibility and reading time of online text by older Adults. 

  .65ىات اإلخراجية لمصسحة األكلى في الصحؼ األردنية األسبكعية ... اص   نجادات، االتجا2ا
  .60  مكسى، السمات العامة لإلخراج الصحافي بالحاسكب ... اص3ا
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                              دور الصور في زيادة النقرائية:  - 0

                                                                              يقكـ اإلخراج في كػؿ السنػكف البصػرية عمػى التعامػؿ مػع الصػكرة كتكظيسيػا بالكيسيػة التػي 
                                                                                    تعطػػي لمعمػػؿ السنػػي داللتػػو الجماليػػة  كالتكاصػػمية، كتمثػػؿ الصػػكرة أبػػرز العناصػػر التػػي يحتاجيػػا 

  .  1 ا       ن               ، خصكصان إذا كانت ممكنة                              المخرج إلضساء جمالية عمى الصسحة

                                                                         تساىـ الصكر بساعمية في زيادة جاذبيػة الصػسحات، كيشػترط فػي ىػذه الصػكر أف تتصػؿ 
                   بالمميزات التالية:

        الكضكح. -

             نظافة الطبع. -

         الحيكية. -

                                        التعبير األقرب عف مضمكف الخبر أك الحادث. -

   أف                                                                  كتستخدـ الصكر فػي الصػسحات لػيس بيػدؼ تزيينيػا فحسػب، كلكػف كػؿ صػكرة يجػب 
يضاح المعاني الكاردة                                                                                          تحكي قصة بحد ذاتيا، باإلضافة إلى دكرىا في إكماؿ الركاية اإلخبارية كا 

  .  2 ا    فييا

  ،                                                                   ن       ن فالكظيسة األساسية لمصكر في الصحافة المطبكعة باإلضافة إلػى ككنيػا عنصػران جماليػان 
           اح، كمػا أف                                              ن      ن                     ىي اإليضاح، فمذلؾ نجد حجـ الصكرة يرتبط ارتباطان كثيقان بمدل قدرتيا عمى اإليض

                    ن          ن                                                  حجػػػـ الصػػػكرة يػػػؤثر سػػػمبان أك إيجابػػػان فػػػي تسريقيػػػا اأم مػػػدل تقػػػارب الػػػنقط المككنػػػة لمصػػػكرة مػػػف 
                                                                                  بعضيا، إذا كمما تػـ تكبيػر الصػكرة النقطيػة تباعػدت الػنقط عػف بعضػيا فتصػب  مشػتتة، كالعكػس 
                                                                               صحي  في حالة تصغيرىا ، كمف ىنا نجػد أف حجػـ الصػكرة مػف حيػث التكبيػر كالتصػغير يػرتبط 

  . (3 )    ن                       ن                       بان بجكدتيا، كيرتبط إيجابان بقدرة العيف عمى رؤيتيا  سم

نمػا ترتػب                                                                            كال يجكز كضع الصكر حيث تقطع الكالـ أك نشرىا مبعثػرة داخػؿ المكضػكع كا 
      ن      ن         ن                                                               ترتيبان أفقيان أك رأسيان عمى أحد أجناب المكضػكع، كيجػب أف تسػاعد القػارئ كتقػكده إلػى النصػكص 

                                            تػػأثير صػػكرة كبيػػرة كاحػػدة أفضػػؿ مػػف تػػأثير صػػكرتيف                                       المطبكعػػة المجػػاكرة ليػػا. كيمكػػف القػػكؿ إف 

                                                           

  .65اص... العامة لإلخراج الصحافي بالحاسكبمكسى، السمات   1ا
  .76، إخراج الصحؼ كالمجالت اص  الحسف2ا

  .65ج الصحافي بالحاسكب ... اص   مكسى، السمات العامة لإلخرا3ا
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                                                           خاصػػة إذا كانػػت تتصػػؼ بالحيكيػػة كتحتػػؿ المكقػػع المناسػػب األمػػر الػػذم   ،                    بحجػػـ الصػػكرة الكبيػػرة
  .  1 ا                                                      يجعميا تؤثر بصكرة إيجابية كحيكية عمى مجمؿ إخراج الصسحة

ف المخػػػرج الػػػذم يتعمػػػد اإلثػػػارة، يمجػػػأ إلػػػى تكظيػػػؼ الصػػػكرة الكبيػػػرة التػػػي تطغػػػى ع    مػػػى                                                                         كا 
                                                                          كىذا ما يالحظ في صناعة اإلعالنات، فقد يقكـ المخرج بتغطية الصسحة كاممة بمصكرة   ،        الكتابة

                                                                                 أك مجمكعة صكر، ثـ يسقط الكتابة فكقيا، كيالحظ أف فف اإلخراج الصحسي يميؿ إلى أف تككف 
                         صػغيرة الحجػـ بإعطائيػا عػرض   ،                                                    صكرة الشخصػيات االبكرتريػو  التػي  تركػز عمػى مالمػ  الكجػو

                                                                             أك عمكديف في الصسحة، بينما تميػؿ إلػى تكبيػر الصػكر المكضػكعية اصػكر بانكراميػة  أك      عمكد 
  . (2 )                                                                          صكر البنايات أك الصكر التي تسعى إلى إبراز مختمؼ الشخصيات اكصكر عرض األزياء 

         نقرائية:                         دور الفراغات في زيادة ال   - 4

           نظيسػػة كغيػػر                                                               إف اسػػتخداـ السراغػػات البيضػػاء يعطػػي الصػػسحة بيجػػة كرشػػاقة بحيػػث تبػػدك 
  ،  (3 )                                                                                مزدحمة، كمػا أنيػا تسػاعد القػارئ عمػى التقػاط أنساسػو حػيف ينتقػؿ مػف مكضػكع إلػى أخػر عمييػا

ذا كانػػػت األشػػػياء متداخمػػػة فيمػػػا بينيػػػا أك مجػػػاكرة                                                                                      حيػػػث تحتػػػاج العػػػيف لكػػػي تميػػػز بػػػيف األشػػػياء، كا 
         ج القػارئ                                                                           لبعضيا البعض، فيجب أف تككف حدكد التداخؿ أك الجكار كاضحة، كألسباب نسسية يحتػا

                                                                                 إلى كجكد فكاصؿ بيف العناصر المككنة لمصسحة، فيػك فػي حاجػة ألف يقػرأ مككنػات الصػسحة دكف 
      حيػػث ال   ،                                                         ن لكنػػو فػػي الكقػػت نسسػػو يجػػب أف تكػػكف ىػػذه السراغػػات مدركسػػة تمامػػان   ،              عنػػاء أك تشػػكيش

    زيػد                                                                                     يسعد القارئ أف يرل الصسحة ممتمئة بالسراغات ككأنيا صحراء مكحشة، كما أف السراغ عندما ي
  . (4 )                   ن                                                 عف حده يترؾ انطباعان بأف معد الصسحة عجز عف تكفير المادة الالزمة لممئيا

           المسػتخدميف      تعػكؽ      كثيػرة      بيضػاء       مسػاحات      تتضػمف  ي   التػ         الدراسػات     إحػدل      أشػارت    حيػث
      تتضػمف  ي   التػ      األخػرل           بالتصػميمات       مقارنػة        كفاعميػة      بسػرعة         المطمكبػة          لممعمكمػات       التكصػؿ  ي فػ

       البيػاض      مسػاحة        كتناقصػت        التصػميـ      أجػزاء    بػيف        الترابط     درجة    زدت  ا      فكمما          بيضاء أقؿ       مساحات
 .         االستخداـ      كسرعة      كساءة    زدت  ا     كمما

   مػف       متكسػطة       مسػاحات        اسػتخداـ   أف    إلػىBernard &Barbara    مػف     كػال      كأشػار
       مقارنػة       لممػادة      العػاـ       المظيػر     جػكدة    كفػى         االسػتخداـ  ي فػ     أكبػر        كفاعميػة      كسػاءة     يحقػؽ       البيػاض

                                                           

  .76  الحسف:عيسى، إخراج الصحؼ كالمجالت اص 1ا

  .65  مكسى، السمات العامة لإلخراج الصحافي بالحاسكب ... اص 2ا
  .507  نجادات، اإلخراج الصحسي: اتجاىاتو كمبادئو كالعكامؿ المؤثرة فيو اص 3ا
  .62اسكب ... اص   مكسى، السمات العامة لإلخراج الصحافي بالح4ا
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      بيضػاء       مسػاحات        اسػتخداـ   أف    ذلػؾ  ،  ن ان          كثيسػة جػد   أك    ن جػدان    دة     محػدك      بيػاض       مسػاحات         باسػتخداـ
        استخداـ    فإف        المقابؿ    كفى                   معيا القراءة بيسر،     تصعب     بشكؿ      ن مكدسان         التصميـ     يجعؿ    ن جدان        محدكدة
  . (1 )       القراءة     بيسر      يتعمؽ     فيما     أفضؿ       البياض   مف      كاسعة       مساحات

         نقرائية:                        دور األرضيات في زيادة ال   - 5

               كلكػف مػف المؤكػد   ،                        أك طمػس بعػض أجػزاء الحػركؼ                           تؤدم بعض األرضيات إلى كضػكح
                                                                                     أف قػػدرة ىػػذه األرضػػيات عمػػى تسػػييؿ كتيسػػير القػػراءة تػػرتبط بدرجػػة عاليػػة بمسػػتكل التبػػايف ببينيػػا 
                                                                       ن          كبيف لكف الحركؼ، كيتطمػب ذلػؾ أف تكػكف الحػركؼ المسػتخدمة كبيػرة الحجػـ  نسػبيان ممػا يػؤدم 

                                فػي حػاؿ األرضػيات الشػبكية بمػا يػؤدم                                                إلى كضكحيا، مع استخداـ نكعيات ناعمة مػف الشػبكات 
  . (2 )                     إلى تحسيف تمؾ األرضيات

         نقرائية:                       دور األلوان في زيادة ال   - 6

                                                                            يرل المباف أف الصحؼ المطبكعة باأللكاف أقدر عمى جذب االنتباه حيث أف التبػايف ىػك 
                                                                                  أساس ذلؾ، كأف إضافة المكف إلى أم مطبكع يزيد مف قيمة الجذب ليذا المطبػكع، كقػد أكضػحت 
                                                                                  االختبػػػارات أف نسػػػبة األفػػػراد الػػػذيف ينتبيػػػكف إلػػػى االتصػػػاؿ المطبػػػكع يػػػزداد باسػػػتخداـ المػػػكف مػػػع 

  .  3 ا                                                                العناصر ذات الداللة الكبيرة مثؿ العناكيف التي تؤدم إلى تبايف كبير

                                                                          كيذكر آخركف أف القراء يسضمكف الصسحات التي تحتكم عمػى صػكر ممكنػة بدرجػة كبيػرة 
                     كجيو حركة عيف القارئ                           ن     ن     ى صكر عادية، كأف لمكف دكران ميمان في ت                           أكبر بكثير مف التي تحتكم عم

                                                                     ، كأنػػػو يجعميػػػا تبػػػدك ممتعػػػة، كميمػػػة كأكثػػػر قػػػكة، كأف كجػػػكد الصػػػكر الممكنػػػة مػػػع           عمػػػى الصػػػسحة
  .  4 ا                                                ن            األخبار يجعميا تبدك أكثر كاقعية مما لك كاف مصاحبان لصكرة عادية

                     نػػص مالئػػـ لمػػكف الخمسيػػة                                                  كعنػػد اختيػػار ألػػكاف النصػػكص يجػػب األخػػذ فػػي االعتبػػار لػػكف 
                                                                                   كذلػؾ مػف أجػػؿ كضػكح الػػنص كسػيكلة قراءتػػو، عمػى سػبيؿ المثػػاؿ: األلػكاف الدافئػػة مثػؿ البرتقػػالي 
                                                 ن                                  كالبنسسجي المحمر كاألصسر، تشد االنتبػاه كتعطػي إحساسػان بالحيكيػة كالنشػاط كتضػسي الجاذبيػة، 

                             ـ تمؾ األلكاف بتبايف عػاؿ؛ لػذا                     ن      ن               ن                   إال أنيا تتطمب تركيزان عاليان كقد تسبب صداعان لممتعمـ عند استخدا
                                                                                 ال يسضؿ استخداميا بكثرة كال سيما عنػدما تكػكف النصػكص كثيػرة، فػي حػيف أف اسػتخداـ األلػكاف 

                                                           

  23  تكفيؽ، انقرائية  الصحؼ اإللكتركنية العربية ... اص1ا

  .52  العسكر، اإلخراج الصحسي: أىميتو الكظيسية كاتجاىاتو الحديثة  اص2ا
  .552  المباف، فف اإلخراج الصحسي اص3ا
  .003  نجادات، اإلخراج الصحسي: اتجاىاتو كمبادئو كالعكامؿ المؤثرة فيو اص4ا
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  ،                                               ن                           ن     ن الثالثيػػػة مثػػػؿ: األحمػػػر كاألزرؽ كاألصػػػسر، يعطػػػي انطباعػػػان بػػػالتكازف فػػػي الصػػػسحة كتباينػػػان جيػػػدان 
                                المتشػابية فػي الػنص كالخمسيػة يجعػؿ                                                        كييسر لمقػارئ تػذكر المعمكمػات، كاسػتخداـ األلػكاف الساتحػة ك 

                                                        ن                           الصػػسحة كاضػػحة كمػػف ثػػـ تثيػػر انتبػػاه القػػارئ؛ حيػػث تعطيػػو إحساسػػان بالتنػػاغـ بػػيف األلػػكاف، كلكػػف 
                ، كذلػؾ الف الصػحؼ   1 ا                                                               يجب أف يتكافر بيػا تبػايف كػاؼ يسػاعد القػارئ عمػى القػراءة بسػرعة كدقػة

         كقد يكػكف   ،                         لطعاـ أك القيكة الصباحية                                                       تقرأ في كسائؿ النقؿ أك في قاعة االنتظار أك أثناء تناكؿ ا
  .  2 ا                            الضكء غير كاؼ  في ىذه األماكف

                                                     تأثير سػت مجمكعػات مػف ألػكاف الػنص كالخمسيػة اأصػسر، أزرؽ،   Hill& Scharff    كدرس
                                      أسػػػكد/ أبػػػيض، أحمر/أصػػػسر  كثالثػػػة أنػػػكاع مػػػف   ،                                   أبػػػيض/ أزرؽ، أحمر/أخضػػػر، أسػػػكد/ رمػػػادم

                                       عمػػى امكانيػػة قػػراءة النصػػكص مػػف الكيػػب، كقػػد                                          الخطػػكط كنمطػػيف لكتابػػة الكممػػة اعػػادم كمائػػؿ  
                                                                                  أكضحت النتائج كجكد تأثير لمكف النص عمى االنقرائية؛ حيث كاف النص ذك المكف األسكد عمى 
                                                                              خمسيػػة بيضػػاء، كالػػنص ذك المػػكف األخضػػر عمػػى خمسيػػة صػػسراء ىػػـ األسػػرع فػػي القػػراءة، فػػي حػػيف 

     اءة.                                                    كاف لكف النص األحمر عمى خمسية خضراء ىك األبطأ في القر 
                                                    أثػػر تنػػكع لػػكف الخمسيػػة فقػػط مػػع ثبػػات لػػكف الػػنص عمػػى البحػػث   Hill& Scharff     كبحػػث 

                                                                            عػػف أشػػياء محػػددة فػػي الصػػسحة، اسػػتخدما نصػػا أسػػكد عمػػى خمسيػػات زرقػػاء، كرمػػادم، كأصػػسر، 
                                                                               كتكصػال إلػى كجػكد تػأثير لمػكنيف الرمػادم كاألصػسر أكثػر مػف األزرؽ عمػى األداء، ككػف زمػف رد 

    ية.           ن        السعؿ مؤشران لالنقرائ
                                                     تػػأثير سػػت مجمكعػػات مػػف ألػػكاف الػػنص كالخمسيػػة اأسػػكد/ أبػػيض،    .Bix et al     درسػػت 

                                                                           أزرؽ/أصػػسر، أبػػيض/أرزؽ، أزرؽ/ أبػػيض، أصػػسر/ أحمػػر، أسػػكد/ أحمػػر  عمػػى كضػػكح الرسػػالة 
                                                                                كانقرائيتيػػا، كقػػد أظيػػرت النتػػائج أف الػػنص األسػػكد عمػػى خمسيػػة بيضػػاء ىػػك األكثػػر المجمكعػػات 

         ن                                                  اسػة كضػػكحان لعينػة الدراسػػة التػي شػػممت فئػات عمريػػة مختمسػة تراكحػػت                           المكنيػة المسػتخدمة فػػي الدر 
                                              كفػي ضػكء نتػائج الدراسػة تػـ تصػنيؼ مجمكعػات األلػكاف   ،     ن عامػان     00    ن             عامان إلػى أكبػر مػف     51   مف 

                                   ن                                         التػي اسػػتخدمت إلػػى مجمكعػػات أكثػػر كضػػكحان كىػـ المجمكعػػات األربػػع األكلػػى، كمجمكعػػات أقػػؿ 
  .  3 ا     ن                         كضكحان كىما المجمكعتاف األخيرتاف

 
 

                                                           

  561  الدسكقي، انقرائية ككضكح كتسضيؿ النصكص العربية في صسحات الكيب التعميمية ... اص1ا

  .655إخراج الصحؼ كالمجالت اص ،  الحسف2ا

 .561ص المرجع السابؽ،   3ا



 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 الرابعالفصل 
 اإلطار التطبيقي لمدراسة

عالقة عناصر التصميم األساس بانقرائية الصحف الفمسطينية 
 اليومية من وجية نظر خبراء اإلعالم

 



005 

 تقديم:
مى عالقة عناصر ع نتائج الدراسة الميدانية لمتعرؼتستعرض الباحثة  في ىذا السصؿ 

كذلؾ مف مية مف كجية نظر خبراء اإلعالـ، مسطينية اليك نقرائية الصحؼ الساالتصميـ األساس ب
نقرائية كمدل التزاـ ىذه الصحؼ باستخداميا عمى دكر تمؾ العناصر في زيادة االخالؿ التعرؼ 

 .مف عدمو، كأىـ العناصر التي تزيد مف انقرائيتيا مف كجية نظر خبراء اإلعالـ

 ، لتحميؿ النتائج التي تكصمت SPSSكاعتمدت الدراسة عمى برنامج معالجة البيانات ا
إلييا الدراسة الميدانية، بحيث تتناكؿ النتائج الرقمية االتكرارات كالنسب المئكية  المتصمة بأسئمة 

 صحيسة االستقصاء.

بالشرح كالتحميؿ كالتسسير ألىـ مؤشرات كدالالت النتائج، باإلضافة  ةتعرض الباحثكت
ة مناقشة نتائج الدراسة التحميمية كالميدانية كربطيما الختبار مدل صحة فركض الدراسة، كمحاكل

  مع بعضيما البعض.

كيتضمف السصؿ ثالثة مباحث: المبحث األكؿ يعرض نتائج الدراسة الميدانية 
      ن             كأخيرا  يعرض المبحث ، كمناقشتيا، كالمبحث الثاني يطرح اختبار فركض الدراسة الميدانية

     ن                كفقا  لنتائج الدراسة. الثالث خالصة نتائج الدراسة كتكصياتيا
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 األول المبحث
 ومناقشتيا الميدانية الدراسة نتائج

لتعرؼ إلى عالقة الميدانية التي تيدؼ ا لمدراسة العامة النتائج السصؿ ىذا يعرض
عناصر التصميـ األساس في انقرائية الصحؼ اليكمية السمسطينية مف كجية نظر خبراء 

 . ن ا  مبحكث 105 قكاميا عينة عمدية عمى يةالميدان الدراسة أجريت كقد، اإلعالـ
          الشخصية:        السمات  ً   أوًل: 

 توزيع العينة حسب النوع (:0.0)جدول 

 النسبة العدد النوع
 82.9 87 ذكر
 17.1 18 أنثى

 100.0 105 المجموع

                                   % مف مجتمع الدراسة مف الػذككر بينمػا     25.5            أف ما نسبتو       1. 5      جدكؿ ا              تشير بيانات ال
        ن                                                         ذلؾ نظران ألف عدد الذككر األكاديمييف الذيف يعممكف في الجامعات ككذلؾ              % مف اإلناث ك     67.6

                         كترجػػع الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أف                                                     عػػدد اإلعالميػػيف فػػي المؤسسػػات الصػػحسية أكثػػر مػػف عػػدد اإلنػػاث. 
                              ن      ن       ن                         ن                       المجتمع السمسطيني مازاؿ مجتمعان شرقيان متمسكان بعاداتو كتقاليده كمحافظان عمييا ينظر إلى المرأة 

                                                                   خاصػة أف العمػؿ فػي المجػاؿ الصػحسي يحتػاج إلػى مزيػد مػف الحريػة كالخػركج فػي               نظرة قاصرة، ك 
                                            أكقات مختمسة كتأخر في العكدة إلى المنزؿ. 

 توزيع العينة حسب المؤىل العممي (:0.7)جدول 

 النسبة العدد المؤىل العممي
 15.4 16                 دبمـك متكسط فأقؿ

 16.3 18          بكالكريكس
 37.5 39        ماجستير
 30.8 32        دكتكراه

 100.0 105        المجموع

        ما يمي:       5.5        الجدكؿ ا            تكض  بيانات 
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  %     07.2             % لمػػػػػػدكتكراه ك    03.2        % مكزعػػػػػػة     12.0                                   أف نسػػػػػػبة حممػػػػػػة شػػػػػػيادة الدراسػػػػػػات العميػػػػػػا  -
           %، إذ يبمػػػغ     10.2                    ن                                        لمماجسػػػتير؛ كذلػػػؾ نظػػػران ألف نسػػػبة األكػػػاديمييف فػػػي عينػػػة  الدراسػػػة ىػػػك 

         أكاديمي.    17      عددىـ 
        كتتناسػػب    %،     62.5                       % كالػػدبمـك المتكسػػط عمػػى   3.  61                                بينمػػا حصػػمت نسػػبة البكػػالكريكس عمػػى  -

                                                                                 ىذه النتيجة مع التطكر الكبير في أعداد خريجي كميات اإلعالـ سكاء داخؿ أك خػارج الػكطف، 
                                                                           كتؤكد عمى حرص كسائؿ اإلعالمية السمسطينية عمى تشغيؿ كاالعتماد عمى خريجي اإلعالـ، 

                  اإلعػػػػالـ فػػػػي الجامعػػػػات                                                      فػػػػي الكقػػػػت الػػػػذم افتتحػػػػت كانتشػػػػرت بشػػػػكؿ ممحػػػػكظ كميػػػػات كأقسػػػػاـ 
                                ن                                          ن السمسطينية، كىك ما انعكس إيجابان عمى أداء الكسائؿ اإلعالمية السمسطينية عمكمان.

 توزيع العينة حسب العمر :(0.0جدول )

 النسبة العدد العمر
 9.6 10         سنة فأقؿ    30
 37.5 39    سنة    40           إلى أقؿ مف     30   مف 
 35.6 37    سنة    50           إلى أقؿ مف     40   مف 
 17.3 19      فأكثر      50   مف 

 100.0 105        المجموع

 03أف نسبة الذيف تنحصر أعمارىـ في السئة العمرية مف   5.3الجدكؿ اتبيف بيانات 
سنة  23إلى أقؿ مف  53% كالسئة مف 07.2سنة مف الخبراء في الدراسة  53إلى أقؿ مف 

%، 67.3فأكثر بنسبة  23%، كىـ يمثمكف السئة األكثر، بينما الذيف تنحصر أعمارىـ مف 02.1
 %.5.1سنة فأقؿ حصمت عمى أقؿ نسبة حيث بمغت  03كالذيف تبمغ أعمارىـ مف 

 توزيع العينة حسب الخبرة :(0.4جدول )

 النسبة العدد الخبرة
 10.5 11      سنكات   5       أقؿ مف 

 17.1 18      سنكات    10           إلى أقؿ مف    5   مف 
 21.0 22      سنكات    15       أقؿ مف      إلى    10   مف 
 21.9 23      سنكات    20       أقؿ مف      إلى    15   مف 
 29.5 31            سنكات فأكثر    20

 100.0 105        المجموع
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         سػػنة بمغػػت     53                                         أف نسػػبة الخبػػراء الػػذيف تزيػػد خبػػرتيـ عػػف   4. 5        الجػػدكؿ ا            تشػػير بيانػػات 
    63                         % كالذيف تنحصر خبرتيـ مف     56.5    سنة     53    إلى     62                          %، كالذيف تنحصر خبرتيـ مف     52.2
      كجاءت   ،  %    67.6   غت       سنة بم    63    إلى    2                            بينما الذيف تنحصر خبرتيـ مف   ،  %    56.3    سنة     62    إلى 

   %.    63.2            سنكات بنسبة    2                                بنسبة قميمة الذيف تقؿ خبرتيـ عف 
                                                                   كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى خبػػػرتيـ الكاسػػػعة فػػػي مجػػػاؿ العمػػػؿ الصػػػحسي، كيكضػػػ  مػػػدل تمكػػػنيـ 

                                           كقدرتيـ عمى إفادة الصحؼ لزيادة انقرائيتيا.
 توزيع العينة حسب السكن :(0.5جدول )

 النسبة العدد السكن
 30.5 32     قرية
 48.5 51     مخيـ
 21.0 22      مدينة

 100.0 105        المجموع

  أف نسبة الخبراء في الدراسة الذيف يقطنكف في المخيـ 5.5الجدكؿ اتؤكد بيانات 
% بينما الذيف يسكنكف في المدينة 03.2% يمييا القرية بنسبة 52.2النسبة األعمى حيث بمغت 

عظميـ يميؿ إلى التعميـ %. كقد يرجع ىذا إلى ارتساع نسبة السكاف في المخيمات كم56.3
كماؿ التعميـ الجامعي، في حيف أىؿ المدف يميمكف إلى العمؿ التجارم                                                                                       كااللتحاؽ بالتعميـ كا 

 كالصناعي.
 توزيع العينة حسب نوع العمل :(0.6جدول )

 النسبة العدد نوع العمل
 63.8 67        أكاديمي
 27.6 29      إعالمي

 8.6 9           ن االثناف معان 
 100.0 105        المجموع

   %،     10.2                                                 أف نسبة الخبراء الذيف يعممكف بالعمؿ األكاديمي   6. 5        الجدكؿ ا         ر بيانات    تشي
               %، كيبمػػع عػػددىـ    2.1                                 ن          %، بينمػػا الػػذيف يعممػػكف االثنتػػيف معػػان فقػػد بمغػػت     57.1              كالعمػػؿ اإلعالمػػي 

                                                                  ن              تسعة، كىـ إعالميكف يعممكف فػي الصػحؼ اليكميػة السمسػطينية، كيعممػكف أيضػان فػي نسػس الكقػت 
                     سطينية بنظاـ الساعة.                في الجامعات السم



009 

 الوظيفة الرئيسيةتوزيع العينة حسب  :(0.7) جدول

 النسبة العدد الوظيفة
 63.8 67 أستاذ جامعي
 3.8 4 رئيس التحرير
 3.8 4 مدير التحرير

 1.0 1 سكرتير التحرير
 6.7 7 رئيس قسـ اإلخراج

 19.0 20 مخرج صحسي
 1.9 2 أخرل

 100.0 105        المجموع

                                                      أف نسػبة العػامميف كأسػتاذ جػامعي مػف الخبػراء فػي اإلعػالـ  7 . 5        الجػدكؿ ا  ت           تشير بيانػا
                                                                    ن       %، كيرجػػع ذلػػؾ ألف عػػدد األكػػاديمييف فػػي عينػػة الدراسػػة أكثػػر مػػف الممارسػػيف فعػػالن لمعمػػؿ     10.7

                                   %، فػي حػيف كانػت نسػبة كػؿ مػف رئػيس قسػـ     65.3                                الصحسي، حيث كانػت نسػبة مخػرج صػحسي 
                       %، حيػث قػاـ مػدراء الصػحؼ    0.2                     بنسبة لكؿ منيما بمغت                                   اإلخراج كشاركو النسبة مدير التحرير 

           قسػػـ اإلخػػراج                                  ا بتعبئػػة االسػػتبانة ككػػذلؾ مسػػئكلكف                                          السمسػػطينية اليكميػػة ككػػذلؾ رؤسػػاء التحريػػر فييػػ
               فػػػي مسػػػػاعدم رئػػػػيس    ا           %، كيتمثمػػػػك    6.5                                             كاإلشػػػراؼ السنػػػػي أمػػػا كظػػػػائؼ أخػػػرل فقػػػػد بمغػػػػت النسػػػبة 

      كظيسػة              % ، كذلؾ ألف   6.3                نسبة ضعيسة بمغت                                               التحرير، أما سكرتير التحرير فكانت متدنية جدا ب
                                                       سكرتير التحرير شاغرة في جريدتي الحياة الجديدة كالقدس. 
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 لقراءة.االتزام الصحف الفمسطينية اليومية بعناصر التصميم األساس وعالقتيا بدافعية      ً  ثانيا :
 م األساس:بعناصر التصمي في التزام الصحف الفمسطينية اليومية رأي خبراء اإلعالم 

 األساسبعناصر التصميم في التزام الصحف الفمسطينية اليومية  الخبراء رأي: يوضح (4.8جدول )

 % ك زام الصحف بعناصر التصميم األساسرأي الخبراء في الت الرقم
 97.1 102 بقطع مكحد اعادم، نصسي . .1
 95.2 100 بنكع كرؽ معيف. .2
 61.9 65 بسمسسة تصميـ معينة .  .3
 60.9 64 باتساع معيف لألعمدة. .4
 44.8 47 ببناء معيف في التصميـ  .5
 37.1 39 بثبات العناصر التيبكغرافية.  .6
 34.3 36 بعدد صسحات معيف. .7
 27.6 29 بثبات عدد األعمدة. .8
 24.8 26 بثبات التبكيب. .9
 13.3 14 بتحديد نسبة معينة لإلعالنات. .10

 632، ف=كالنسبة المئكية يرجع ألف السؤاؿ اختيار متعدد ألكثر مف إجابة *ارتساع حجـ العينة
الصحؼ الدراسة أف    حسب كجية نظر الخبراء في5.2ا جدكؿنتائج ال تكض 

%، حيث جاءت في المرتبة 97.1بقطع مكحد اعادم، نصسي  بنسبة  تمتـزالسمسطينية اليكمية 
كقد جاء %؛ إذ جاءت في المرتبة الثانية، 95.2 ، يمييا االلتزاـ بنكع كرؽ معيف بنسبةاألكلى

كااللتزاـ باتساع  ،المرتبة الثالثة في  %16.5فمسسة تصميـ معينة بنسبة بنسب متقاربة كؿ مف 
%، 55.2بينما جاء ثبات التبكيب بنسبة قميمة  % في المرتبة الرابعة،13.5معيف لألعمدة بنسبة 

لسمسطينية اليكمية بتحديد نسبة معينة مف لإلعالنات كجاء في المرتبة األخيرة التزاـ الصحؼ ا
 %. 60.0بنسبة 

كتدؿ ىذه النتيجة عمى االلتزاـ الكبير مف قبؿ صحؼ الدراسة بعناصر التصميـ 
                                                                             ن         األساس؛ مما يؤكد التزاـ الصحؼ السمسطينية باألسس العممية المتعارؼ عمييا أكاديميا ، كيرتبط 

مميف بالمؤسسات الصحسية مف خريجي كميات كأقساـ                 ن                ذلؾ ارتباط كثيقا ؛ بككف معظـ العا
اتيا عند القياـ بإخراج اإلعالـ،  كلدييـ دراية كاممة بعناصر التصميـ األساس الكاجب مراع
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حيسة كتقديميا كبالتالي انعكست معرفتيـ العممية بتمؾ العناصر عمى إخراجيـ لمص الصحيسة،
 . بثبات التبكيب اليكمي كتحديد نسبة اإلعالناتتمتـز بنسبة قميمة  كلكنيا ،لمجميكر المستيدؼ

حيث تبيف أف صحؼ الدراسة لديو   ؛نجاداتد. عمي اكىذه النتيجة تختمؼ مع دراسة 
      ن        ن اتجاىا  إخراجيا  ال تمـز بعناصر التصميـ األساس كالتي أشارت إلى أف صحؼ الدراسة ليس ليا 

تماثمت في  كقدرافيكية عمى الصسحة،      ن                                             محددا  في تعامميا مع كافة العناصر التيبكغرافية كالج
في كجكد األذنيف في رأس كذلؾ تتماثؿ في مكقع الالفتة، ك  بينما لـمساحة الصسحة فقط، 

مكحد اثابت  باتساع كما أنيا لـ تتقيد  الصسحة، كفي المساحة المخصصة لمعناكيف اإلرشادية.
          ن           تميؿ مطمقا  إلى تبكيب ال كتتسؽ معيا في أف صحؼ الدراسة لديو  لألعمدة عمى الصسحة،

 .(1)مكضكعاتيا عمى الصسحة األكلى
 من وجية  أكثر عناصر التصميم األساس التي تدفع القارئ لختيار صحيفة دون غيرىا

 نظر خبراء اإلعالم:

 أكثر عناصر التصميم األساس التي تدفع القارئ لختيار صحيفة دون غيرىا: يوضح (4.9جدول ) 
 ممن وجية نظر خبراء اإلعال

 % ك أكثر عناصر التصميم األساسي تدفع القارئ لختيار صحيفة دون غيرىا الرقم
 75.2 79 .حجـ الصحيسة .1
 52.4 55 .ثبات التبكيب .2
 48.6 51 تكزيع العناصر التيبكغرافية. .3
 47.6 50 الكرؽ. نكع .4
 43.8 46 عدد الصسحات. .5
 32.4 34 .اإلعالنات تحديد نسبة .6
 31.4 33 خداميا لسمسسة تصميـ معينة.است .7
 22.9 24 .عدد األعمدة كاتساعيا .8
 18.1 19 . اأفقي، عمكدم، مختمط  بناء الصحيسة .9
 2.9 3 أخرل... .10

 632، ف=*ارتساع حجـ العينة كالنسبة المئكية يرجع ألف السؤاؿ اختيار متعدد ألكثر مف إجابة
 إلى ما يمي:نظر الخبراء حسب كجية   5.5انتائج الجدكؿ  تكشؼ

                                                           

 نجادات، االتجاىات اإلخراجية لمصسحة األكلى في الصحؼ األردنية األسبكعية: دراسة تحميمية.  (1)
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حجـ أف أكثر عناصر التصميـ األساس التي تدفع القارئ الختيار صحيسة دكف غيرىا  -
كذلؾ يكض  مدل أىمية حجـ % 72.5بنسبة  ىجاءت في المرتبة األكلحيث  الصحيسة

الصحيسة تأثيره عمى انقرائيتيا، كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف حجـ الصحيسة بصسة 
أكؿ العناصر الشكمية التي  يامسألة تتصؿ بعراقة الصحيسة كميراثيا التاريخي؛ ألن عامة

 .تصاف  بصر القارئ
ذلؾ مف خالؿ البحكث التي أجريت  د. أشرؼ صال   أنو تـ إثباتأ.كىذا يتكافؽ مع رؤية ا 

بالخارج كالتي أشارت إلى أف أغمب الصحؼ العريقة التي تصدر مف عشرات السنيف لـ 
 . 1ا                           ن حجميا إال في حاالت نادرة جدا  تغير 

كذلؾ لما لو مف أىمية ، % حيث جاءت في المرتبة الثانية25.5بنسبة  ثبات التبكيبيمييا  -
كبيرة في تيسير القراءة مف خالؿ تكزيع العناصر عمى الصسحات كاألبكاب بطريقة يسيرة، 

ير كقت القارئ، فعند بأف التبكيب يساعد عمى تكف اد. غساف الحسف  كىذا يتسؽ مع رأم
تقسيـ الصحيسة إلى أبكاب ىذا يكفر كقت القارئ ليذىب مباشرة إلى الباب الذم ييمو، 

 . 2اككذلؾ عندما يقرأ العناكيف عمى عجمة فيذىب مباشرة إلى المادة التي تيمو
اد. إذ اتسقت مع رأم ، %52.1كقد جاء في المرتبة الثالثة تكزيع العناصر التيبكغرافية بنسبة  -

كذلؾ لما ليا أىمية في جذب القارئ إلى قراءة أكبر عدد ممكف مف األخبار  طمعت ىماـ 
كالمكضكعات، كيتحقؽ ذلؾ بتكزيع تمؾ العناصر عمى الصسحة مما يكسؿ راحة العيف، كزيادة 
ثارة الحاسة السنية لدل القارئ كجذب االنتباه إلى                                                                                  جاذبية الصسحة كاستكماؿ جماليا كا 

 .(3)المكضكع
عبد المطمب د. %، كىذا يتكافؽ مع رؤية ا57.1يمييا نكع الكرؽ في المرتبة الرابعة بنسبة  -

 في اإلعالف مساحة زيادة إلىتؤدم لمخبر  المخصصة المساحة صغرالذم بيف أف  صديؽ 

 تتعمؽ ألسباب ذلؾ كيعكد الخبر مادة بو تكتب الذم الخط حجـ إلى زيادة أك األكلى الصسحة

 .(4)ة كالكرؽالطباع بجكدة

                                                           

  .72اج األىراـ الدكلي اص   صال ، إخر 1ا
  .26  الحسف، أيديكلكجيا اإلخراج الصحسي اص 2ا
  .55  ىماـ ، مئة سؤاؿ عف اإلخراج الصحسي اص3ا
 تحميمية كصسية الصحسي: دراسة التحرير تطكير في اإلخراج كدكرىا في الحديثة السنية   صديؽ، التطبيقات4ا

 . 5335-5336السترة  ية خالؿالقطر  كالشرؽ السكدانية العاـ لصحيستي الرأم
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إذ أنو  ؛%62.6بنسبة  ىذا كجاء في المرتبة األخيرة بناء الصحيسة اأفقي، عمكدم، مختمط  -
                                    ن                                   يعبر عف الشخصيات المتميزة لمصحؼ تبعا  ألنكاع االتجاىات المستخدمة في تكزيع 

 الكحدات الطباعية.
 ة التي الفائدة المتحققة من عناصر التصميم األساس في الصحف الفمسطينية اليومي

 من وجية نظر خبراء اإلعالم: تعمل عمى زيادة انقرائيتيا

 الفائدة المتحققة من عناصر التصميم األساس : يوضح (4.10جدول )
 من وجية نظر خبراء اإلعالم  نقرائيةالتي تعمل عمى زيادة ال 

سي في الصحف الفائدة المتحققة من عناصر التصميم األسا الرقم
 % ك قرائيةنالفمسطينية وتزيد ال 

 73.3 77  .تعمؿ عمى زيادة جذب القارئ لممضاميف الصحسية .1
 68.6 72 تعطي الصحيسة ىكية أك سمة مميزة. .2
 64.8 68 تساعد القارئ في فيـ المضاميف الصحسية .3
 60.0 63                                             ت سيؿ عممية االنقرائية ككضكح العناصر المرئية. .4
براز مضا .5  40.0 42 مينيا.                                   تزيد مف انتظاـ الصحيسة كا 
 37.1 39 .                  ن                    تجعؿ الصحيسة منتجا  قابؿ لمبيع كالتسكيؽ .6
 35.2 37 .تزيد مف مركنة الصحيسة .7

 632، ف=*ارتساع حجـ العينة كالنسبة المئكية يرجع ألف السؤاؿ اختيار متعدد ألكثر مف إجابة
 

حسب  ساسلسائدة المتحققة مف عناصر التصميـ األاأف   4.10ا جدكؿتشير نتائج ال
: كجية نظر الخبراء في الدراسة في الصحؼ السمسطينية اليكمية التي تعمؿ عمى زيادة انقرائيتيا

جاءت في المرتبة  إذ ،%70.0تعمؿ عمى زيادة جذب القارئ لممضاميف الصحسية بنسبة  أنيا
قد جاء ك  ،في المرتبة الثانية، %12.1يمييا تعطي الصحيسة ىكية أك سمة مميزة بنسبة  ،األكلى

ىذا كجاء في  ،%15.2في المرتبة الثالثة تساعد القارئ في فيـ المضاميف الصحسية بنسبة 
 . %02.5المرتبة األخيرة تزيد مف مركنة الصحيسة بنسبة 

كىذا يدؿ عمى مدل األىمية الكبيرة التي تقدميا عناصر التصميـ األساس لمصحؼ 
عطائيا ىكية أك سمة مميزة ليا.لزيادة انقرائيتيا، مف خالؿ جذب القارئ لممضام                                             يف الصحسية كا 
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 عالقة عناصر التصميم األساس بانقرائية الصحف الفمسطينية اليومية :الثالثة الوحدة 
 من وجية نظر خبراء اإلعالم.

 القطع العام لمصحيفة )حجم الصحيفة(: -0
 ية اليوميةخصائص القطع النصفي)التابمويد( التي ليا عالقة بانقرائية الصحف الفمسطين 

 :من وجية نظر خبراء اإلعالم

 خصائص القطع النصفي)التابمويد( التي ليا  :  يوضح(4.11جدول )
 من وجية نظر خبراء اإلعالم الفمسطينية اليوميةعالقة بانقرائية الصحف 

 % ك نقرائيةي )التابمويد( التي ليا عالقة بال خصائص القطع النصف الرقم
 63.8 67 كالتحكـ بيا.سيكلة حمميا كتصسحيا  .1
براز المكضكعات. .2  48.6 51                                 كضكح العناكيف كا 
 40.0 42 قمة األعمدة تزيد مف جاذبية كانقرائية الصسحة. .3
 34.3 36                                ن            ن            العناكيف كالصكر تبدك أصغر مساحة  كأقؿ تأثيرا  عمى القارئ. .4
 27.6 29 ؿ مف انقرائيتيا.ارتباطيا في أذىاف القراء بصحافة اإلثارة كالصحافة الشعبية يقم .5
 25.7 27 قمة مكضكعاتيا كعدـ تنكعيا يقمؿ مف انقرائيتيا. .6
 20.0 21 يحد مف حرية المخرج. .7
 4.8 5 ... أخرل .8

 632، ف=*ارتساع حجـ العينة كالنسبة المئكية يرجع ألف السؤاؿ اختيار متعدد ألكثر مف إجابة
 

نظر الخبراء أف خصائص القطع   حسب كجية 5.66نتائج الجدكؿ ا تكض 
 ىي:النصسياالتابمكيد  التي ليا عالقة بانقرائية الصحؼ السمسطينية 

ى، كىذا % حيث جاءت في المرتبة األكل10.2بنسبة  سيكلة حمميا كتصسحيا كالتحكـ بيا  -
بأف قطع التابمكيد   أ. كليد مقبكؿكا،  أ. سمر شاىيفاك  ،د. زىير عابدام يتكافؽ مع رأ

 .(1)نصسي  يتميز عف القطع العادم بسيكلة حممو كتصسحو كالتحكـ بو أثناء القراءة اال

                                                           

   5367فبراير  61د. زىير عابد، قابمو : ىناء عسانة ا -   1ا
  5367فبراير  60أ. سمر شاىيف، قابمو : ىناء عسانة ا -

أكاديمي بجامعة بيرزيت كمخرج لصسحتيف في صحيسة القدس، ىناء عسانة  -أ. كليد مقبكؿ مقبكؿ  -
  .5367فبراير   61ااتصاؿ شخصي : 
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براز العناكيف كضكحيمييا   - % حيث جاءت في المرتبة الثانية 52.1بنسبة  المكضكعات        كا 
 . (1) كد. غساف حربا،  د. ماجد تربافاكىذا يتكافؽ مع رأم 

، %53.3بنسبة  الصسحة كانقرائية جاذبية مف زيدت األعمدة قمةكقد جاء في المرتبة الثالثة   -
بأف الصحؼ النصسية في المدف الكبرل تتحمؿ مف   د. طمعت ىماـاكىذا يتكافؽ مع رأم 

، ألف ىذه الصسحة ال تشغؿ إلى بعدد قميؿ مف كلىقيد األعمدة كمقايسيا عمى الصسحة األ
تحتؿ فراغ الصسحة كميا، كعمى العناصر التيبكغرافية الكبيرة الحجـ تتخطى حدكد األعمدة ك 
اأ.  ، ككذلؾ يتكافؽ مع رأم 2اذلؾ فصسحتيا األكلى تكزع مادتيا عمى أعمدتيا الخمسة

فادم أحمد  رئيس قسـ اإلخراج في صحيسة فمسطيف، حيث أف قمة عدد األعمدة يقمؿ مف 
مكاد المساحات البيضاء بيف األعمدة في حيف يمكف استغاللو في نشر الصكر الكبيرة كال

 . 3االتحريرية
، كىي نسبة ضعيسة كىذا %53.3بنسبة  المخرج حرية مف يحدىذا كجاء في المرتبة األخيرة   -

بأف صغر مساحتو القطع النصسي يحد مف حرية   د. عمي نجاداتا رؤيةيتعارض مع 
المخرج في بناء ىيكؿ إخراجي معيف لمثؿ ىذا النكع مف الصحؼ، حتى فيما لك طبقت 

ألساليب اإلخراجية المتبعة في الصحؼ مف القطع العادم، إذ أف عدد الصحيسة ا
                    ن                                                         المكضكعات سيككف قميال ، كأف العناكيف كالصكر ال بد ليا في مثؿ ىذه الحالة أف تبدك 

 . 4ا          ن            ن           أصغر مساحة  كأقؿ تأثيرا  عمى القارئ
 
 
 
 
 

                                                           

  .5367فبراير  62د. ماجد ترباف، قابمو : ىناء عسانة ا -  1ا
  .5367فبراير  61د. غساف حرب، قابمو : ىناء عسانة ا -

  .55صا اـ، مئة سؤاؿ عف اإلخراج الصحسي  ىم2ا
  5367فبراير  60، قابمو : ىناء عسانة افادم أحمد أ.   3ا
  .22ؿ المؤثرة فيو كعناصره اص   نجادات، اإلخراج الصحسي : اتجاىاتو كمبادئو كالعكام4ا
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 ة اليوميةخصائص القطع العادي )ستاندرد( التي ليا عالقة بانقرائية الصحف الفمسطيني 
 :من وجية نظر خبراء اإلعالم

  عالقة ليا التي( ستاندرد) العادي القطع خصائص :  يوضح(4.12جدول )
 من وجية نظر خبراء اإلعالم اليومية الفمسطينية الصحف بانقرائية

خصائص القطع العادي)ستاندرد( التي ليا عالقة بانقرائية  الرقم
 الصحف

 % ك

 74.3 78 القارئ. جاذبية مف تزيد الكبيرة كركالص لكبيرةا العناكيف .1
 63.8 67 الرزانة. مف نكع عمييا      ي ضسي  كالجادة الرسمية بالصحؼ ارتباطيا .2
 49.5 52 انقرائتيا. مف تزيد المكضكعات كتنكع كثرة .3
 47.6 50 بيا. كالتحكـ كتصسحيا حمميا صعكبة .4
 42.9 45 الصسحات. اجإخر  في اإلبداع مف أكبر مساحة المخرج تعطي .5
 0.0 0 الصسحة. كانقرائية جاذبية مف يقمؿ األعمدة كثرة .6

 632، ف=*ارتساع حجـ العينة كالنسبة المئكية يرجع ألف السؤاؿ اختيار متعدد ألكثر مف إجابة
 

 العادم القطع خصائص  حسب كجية نظر الخبراء أف 4.12تشير نتائج الجدكؿ ا
 اليكمية كما يمي: السمسطينية الصحؼ بانقرائية عالقة ليا التي  ستاندردا
% حيث جاءت في 75.0بنسبة  القارئ جاذبية مف تزيد الكبيرة كالصكر الضخمة العناكيف -

بأف العناكيف الضخمة كالصكر   د. طمعت ىماـاى، كىذا يتكافؽ مع رأم المرتبة األكل
بكاسطة عناكيف الصسحة الكبيرة تقكـ بإغراء الناس بشراء الصحؼ كتتـ عممية اإلغراء 

األكلى بالذات فيجب أف تككف العناكيف كاضحة كمركزة بحيث تستطيع العيف أف تقرئيا 
أف    سحر عمي محمدادراسة بينما تتعارض ىذه النتيجة مع  .(1) كتسيميا في لمحة كاحدة

عدـ تأثر حجـ حركؼ  احيث أظيرت دراستي  حجـ الصحيسة ال يؤثر عمى حجـ الخط
دكر صحؼ الدراسة في أحد القطكع الحديثة؛ حيث التزمت الصحؼ األجنبية المتف بص

كىي حركؼ تقع في  10.5في متكف معظـ مكضكعاتيا، أما جريدة كشكشة ببنط  9ببنط 
 .(2)نطاؽ الحركؼ المقبكلة العتبارات يسر القراءة

                                                           

  .55  ىماـ ، مئة سؤاؿ عف اإلخراج الصحسي ا ص1ا
محمد، القطع الجديد في الصحؼ المصرية كاألجنبية كتأثيره عمى اإلخراج كأساليب التصميـ: دراسة   (2)

 تحميمية مقارنة.
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  %     10.2  ة     بنسػػب         الرزانػػة    مػػف     نػػكع       عمييػػا       ي ضػػسي           كالجػػادة         الرسػػمية        بالصػػحؼ          ارتباطيػػا      يمييػػا    -
                  بأف الصحؼ الكبيرة                شريؼ المباف    اد.                     ، كىذا يتسؽ مع رؤية                            حيث جاءت في المرتبة الثانية

                           م؛ لمػا يكتسػبو ىػذا القطػع مػػف                           تسضػؿ الصػدكر فػي القطػع العػاد      بكعية                    سػكاء اليكميػة أك األسػ
                                                                            احتراـ ككقار، كذلػؾ عمػى عكػس صػدكر الصػحؼ المثيػرة كغيػر الجػادة كالشػعبية فػي القطػع 

  .  1 ا      النصسي
نقرائية لصحؼ تعمؿ عمى زيادة اال المكضكعات كتنكع كثرةكقد جاء في المرتبة الثالثة   -

، نائب رئيس  أ. بشار البرماكما، كىذه النتيجة تتسؽ مع رؤية %55.2بنسبة الدراسة 
تحرير صحيسة الحياة الجديدة، أف القطع العادم يتسع لعدد كبير مف األخبار 

 . 2اكالمكضكعات كالصكر

%، كىذا 57.2ي المرتبة الرابعة صعكبة حمميا كتصسحيا كالتحكـ بيا بنسبة كجاء ف  -
يتكافؽ مع رأم خبراء اإلعالـ الممارسيف لمعمؿ الصحسي في الدراسة االستطالعية التي 

 قامت بيا الطالبة.

ىذا كجاء في المرتبة الخامسة أنيا تعطي المخرج مساحة أكبر مف اإلبداع في إخراج  -
إف القطع العادم تكفر   عمي نجاداتاد.  %، كىذا يتكافؽ مع رأم55.5الصسحات بنسبة 

إمكانيات أفضؿ في التصميـ، ذلؾ أف كبر مساحة الصسحة العادية تعطي المخرج 
الصحسي مساحة كبيرة مف الحرية لتطبيع االتجاه اإلخراجي المتبع في تكضيب أخبار 

أحمد  رئيس قسـ اإلخراج بصحيسة ، كيتكافؽ كذلؾ مع رأم اأ. فادم  3االصسحة كترتيبيا
فمسطيف أف المساحة الكبيرة تعطي حرية لممخرج في إخراج المكضكعات كالصكر بينما 

، بينما تختمؼ ىذه النتيجة مع رأم  4ا القطع النصسي ال يتسع لكـ كبير مف المكضكعات
 أف الحجـ ،اأ. ماجد حبيب  مدرس في جامعة األقصى كسكرتير تحرير صحيسة الركاد

النصسي ىك الذم يعطي حرية في اإلخراج كأف زيادة حجـ الصحيسة عبء لممخرج كليست 
 . 5اميزة

                                                           

  .53  شريؼ دركيش المباف، فف اإلخراج الصحسي  اص 1ا
فبراير   67، ىناء عسانة ااتصاؿ شخصي : نائب رئيس تحرير صحيسة الحياة  – بشار البرماكمأ.   2ا

5367.  
  22  نجادات، اإلخراج الصحسي : اتجاىاتو كمبادئو كالعكامؿ المؤثرة فيو كعناصره اص 3ا
  5367فبراير  60، قابمو : ىناء عسانة افادم أحمد أ.   4ا
  5367 ارسم 6، قابمو : ىناء عسانة اماجد حبيب أ.   5ا
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قرائية الصسحة بدكف أم أما في المرتبة األخيرة كانت لكثرة األعمدة يقمؿ مف جاذبية كان -
 نسبة تذكر.

كيف كتتكافؽ الباحثة مع اآلراء السابقة حيث أف القطع العادم لو عدة مميزات منيا العنا
                                                      ن                    الضخمة كالصكر الكبيرة كتنكع األخبار كالمكضكعات كىي أيضا  تعطي المخرج مساحات 
كاسعة كحرية في اإلخراج كتتسع ألكبر عدد مف المكضكعات كالصكر، ككذلؾ لو عيكبو 

ء عمى المخرج ، كأف المساحة الكبيرة لمصسحة عبمثؿ صعكبة الحمؿ كالتصس  كالتحكـ بو
حياء الجزء السسمي مف الصسحةفي تكزيع األثقاؿ التبيك   .                                      غرافية، كا 

 

 من وجية نظر  درجة عالقة قطع الصحيفة في الصحف الفمسطينية اليومية بانقرائيتيا
 :خبراء اإلعالم

من وجية  بانقرائيتيا اليومية الفمسطينية الصحف في الصحيفة قطع عالقة : درجة(4.13جدول )
 نظر خبراء اإلعالم

 الدرجة
 منخفضة
 عالية متوسطة منخفضة جدا

 عالية
 المجموع    ً جدا  

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 105 14 55 35 1 0 ك
3.78 75.6% 

% 0.0 1.0 33.3 52.4 13.3 100.0 

 في الصحيسة قطع الكزف النسبي لدرجة عالقة أف  4.13ا إلى  جدكؿتشير نتائج ال
في المرتبة  ة جيدة حيث جاء% كىي نسب75.6بانقرائيتيا قد بمغ  اليكمية السمسطينية الصحؼ

%، فيما 00.0%، كجاء في المرتبة الثانية متكسطة بنسبة 25.5األكلى بشكؿ عاـ عالية بنسبة 
%، كجاء في المرتبة الرابعة منخسضة بنسبة 60.0                               ن       احتمت المرتبة الثالثة عالية جدا  بنسبة 

6.3 .% 
ؼ اليكمية السمسطينية كتدؿ ىذه النسبة الجيدة عمى قكة عالقة قطع الصحيسة في الصح

محمكد عمـ الديف  أف اختيار القطع يرتبط بشخصية تكافؽ مع رؤية  اد.بانقرائيتيا، كىذا ي
الجريدة كسياستيا كىدفيا مف الصدكر كجميكرىا، فالقطع النصسي ارتبط مثال بالصحؼ 

ينما الجماىيرية كالمتخصصة كاإلقميمية خاصة صحؼ الرياضة كاإلثارة كالصحافة السنية، ب
 . 1اارتبط القطع العادم بباقي نكعيات الصحؼ

                                                           

  .51  عمـ الديف، اإلخراج الصحسي اص 1ا
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 كتتكافؽ الباحثة مع الرأم السابؽ حيث أف قطع الصحيسة يميز الصحيسة كيحدد ىكيتيا. 
 من وجية نظر خبراء  اليومية الفمسطينية الصحف انقرائية من يزيد الذي( الحجم) القطع

 :اإلعالم
  الفمسطينية الصحف انقرائية من يزيد الذي( الحجم) (: يوضح القطع0.00) جدول

 من وجية نظر خبراء اإلعالم اليومية

 النسبة العدد القطع)الحجم( .م
 61.0 64          تابمكيد ا      نصسي .1
 39.0 41          ستاندرد ا      عادم .2

 100.0 105 المجموع

 يزيد الذم  الحجـا القطعحسب كجية نظر الخبراء أف   5.65ا جدكؿنتائج ال تكشؼ
%، بينما عادم استاندرد  16.3اليكمية نصسي تابمكيد قد بمغ  السمسطينية ؼالصح انقرائية مف

05.3.% 
                                                             ن                كىذا النتيجة تشير إلى أف القطع التابمكيد ىك القطع األكثر تسضيال  لدل القراء لما 

مف سيكلة حممو كتصسحو كالتحكـ بو، كىذا يتكافؽ مع رؤية اد. ماجد يتميز بو ىذا القطع 
، كاأ. اأ. فادم أحمد ، كاأستاذ كليد مقبكؿ اأ. ماجد حبيب  ك ب ، كترباف  كاد. غساف حر 

بشار البرماكم  أف القطع النصسي يتميز عف القطع العادم بمميزات عديدة: مف سيكلة التحكـ 
تغيير  يصعب عمييا أف الصحؼ السمسطينية                                       ن كالتصس  كسيكلة حممو؛ كلكنيـ يركف أيضا  

أما إذا صدرت صحؼ  ،تيا كىي صحؼ قديمة الصدكرعف ىكيحجـ يعبر ألف ىذا ال حجميا
 .(1)جديدة فسكؼ تختار لنسسيا القطع النصسي 

                                                           

  .5367فبراير  62د. ماجد ترباف، قابمو : ىناء عسانة ا -  1ا
  .5367فبراير  61د. غساف حرب، قابمو : ىناء عسانة ا -

  5367 مارس 6، قابمو : ىناء عسانة اماجد حبيب أ.  -

فبراير   67اء عسانة ااتصاؿ شخصي : ، ىننائب رئيس تحرير صحيسة الحياة  – بشار البرماكمأ.  -
5367.  

أكاديمي بجامعة بيرزيت كمخرج لصسحتيف في صحيسة القدس، ىناء عسانة  -أ. كليد مقبكؿ مقبكؿ  -
  .5367فبراير   61ااتصاؿ شخصي : 
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كتتكافؽ الباحثة مع اآلراء السابقة حيث أف القطع النصسي لو مميزات عديدة أىميا 
، كيعطي مركنة أكبر في اإلخراج كتكزيع األثقاؿ التيبكغرافية ، كتصسحو، كالتحكـ بوسيكلة حممو
 سحة دكف بذؿ جيد كبير في إحياء النصؼ السسمي مف الصسحة.عمى الص

 عدد الصفحات: -7
  خصائص زيادة عدد الصفحات في الصحف الفمسطينية اليومية التي ليا عالقة

 من وجية نظر خبراء اإلعالم بانقرائيتيا

  الفمسطينية الصحف في الصفحات عدد زيادة : يوضح خصائص(4.15جدول )
 بانقرائيتيا القةع ليا التي اليومية

 % ك خصائص زيادة عدد الصفحات التي ليا عالقة بانقرائية الصحف الرقم
 67.6 71 معالجتيا. يتـ التي كالقضايا المكضكعات عدد زيادة .1
 53.3 56 الصسحات. إخراج في اإلبداع مف أكبر مساحة المخرج تعطي .2
 48.6 51 القراء. لدل      ن تسضيال   أكثر .3
 38.1 40 الصحيسة. تبكيب ةعممي تسيؿ .4
 29.5 31 انقرائيتيا. مف يقمؿ اإلعالنات نسبة زيادة .5
 21.0 22 بيا. كالتحكـ تصسحيا صعكبة .6
 8.6 9 انقرائيتيا. مف كتقمؿ القارئ ذىف تشتت .7
 4.8 5 أخرل امف أجؿ اإلعالنات . .8

 632، ف=متعدد ألكثر مف إجابة *ارتساع حجـ العينة كالنسبة المئكية يرجع ألف السؤاؿ اختيار
 الصحؼ في الصسحات عدد زيادة أف مف خصائص  4.15ا جدكؿنتائج ال تبيف
 المكضكعات عدد زيادة الخبراءحسب كجية نظر بانقرائيتيا  عالقة ليا التي اليكمية السمسطينية
 المخرج يتعطيمييا  ى،جاءت في المرتبة األكل إذ ،%17.1بنسبة  معالجتيا يتـ التي كالقضايا
كقد جاء في  ،في المرتبة الثانية ،%20.0بنسبة  الصسحات إخراج في اإلبداع مف أكبر مساحة

السابعة قبؿ  . في حيف جاءت في المرتبة%52.1بنسبة  القراء لدل      ن تسضيال   أكثرالمرتبة الثالثة 
ة أخرل امف األخير  % ، كجاء في المرتبة2.1األخيرة تشتت ذىف القارئ كتقمؿ انقرائيتيا بنسبة 

 %.5.2أجؿ اإلعالنات  بنسبة ضعيسة بمغت 
كقد ترجع ىذه النتيجة إلى معظـ القراء يميمكف إلى قراءة مكضكعات كقضايا متنكعة 
كنكع مف التغيير، أك الخركج مف الممؿ مف المتابعة كالقراءة، فاإلنساف بطبيعتو يميؿ إلى التنكع 
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لى ما ىك جديد مف مكضكعات زيادة عدد الصسحات ال يشتت القارئ في كجكد ، كأف      ن                             دائما ، كا 
 تبكيب ثابت، فالتبكيب يساعد القارئ عمى الكصكؿ إلى ما يريده مف المكضكعات.

 من  خصائص قمة عدد الصفحات في الصحف الفمسطينية اليومية التي ليا عالقة بانقرائيتيا
 :وجية نظر خبراء اإلعالم

  الفمسطينية الصحف في الصفحات عدد قمة : يوضح خصائص(4.16جدول )
 من وجية نظر خبراء اإلعالم بانقرائيتيا عالقة ليا التي اليومية

 % ك خصائص قمة عدد الصفحات في الصحف التي ليا عالقة بانقرائيتيا الرقم
 54.3 57 قمة عدد المكضكعات كالقضايا التي يتـ معالجتيا. .1

 45.7 48 تحد مف حرية المخرج. .2
 36.2 38 ممية تبكيب الصسحات.يصعب فييا ع .3
 35.2 37 تحد مف مساحة اإلعالنات. .4
 28.6 30 سيكلة تصسحيا كالتحكـ بيا. .5
 27.6 29 نشر أىـ األخبار كالمكضكعات.  .6
 23.8 25  . لدل القراء           ن أكثر تسضيال   .7
 21.9 23 يساعد القارئ عمى الكصكؿ إلى المادة التحريرية التي يريدىا بسيكلة .8
 12.4 13 ال تشتت ذىف القارئ كتزيد مف انقرائيتيا. .9
 1.0 1 أخرل .10

 632، ف=*ارتساع حجـ العينة كالنسبة المئكية يرجع ألف السؤاؿ اختيار متعدد ألكثر مف إجابة
 

 عدد قمة أف خصائصحسب كجية نظر الخبراء   5.62ا جدكؿنتائج ال تكض 
قمة عدد المكضكعات كالقضايا  بانقرائيتيا عالقة ليا التي اليكمية السمسطينية الصحؼ في الصسحات

يمييا تحد مف حرية المخرج  ،األكلىحيث جاءت في المرتبة  ،%25.0التي يتـ معالجتيا بنسبة 
كقد جاء في المرتبة الثالثة يصعب فييا عممية تبكيب  ،جاءت في المرتبة الثانية إذ ،%52.7بنسبة 

المرتبة ما قبؿ األخيرة فكاف ال تشتت ذىف القارئ كتزيد مف  ، أما في%01.5الصسحات بنسبة 
 %. 6.3%، في حيف جاء في المرتبة األخيرة "أخرل" بنسبة 65.5انقرائيتيا، بما نسبتو 
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 12 في تصدر العاـ صحيسة الرأم أفكىذا يتسؽ مع رؤية اد. عبد المطمب صديؽ  

ينعكس  كبالتالي ،األخبار كمصادر يريةالتحر  المادة حجـ عمى ذلؾ كينعكس ،صسحة 16 إلى صسحة
 1ايحتكييا التي العناصر كعدد كتابة الخبر طريقة عمى قمة عدد الصسحات

. 
كما جاءت ىذه النتيجة طبيعة تتسؽ مع ما جاء فيو الجدكؿ السابؽ أف زيادة 

يؿ نقرائية، كما أف قمتيا تعمؿ عمى التقمتعالجيا الصحؼ تعمؿ عمى زيادة االالمكضكعات التي 
 نقرائيتيا؛ كما أكضحنا سابقا ألف قمة المكضكعات تبعث الممؿ كالضجر عمى القراء.امف 

 
 من وجية نظر  درجة عالقة عدد الصفحات في الصحف الفمسطينية اليومية بانقرائيتيا

 :خبراء اإلعالم

  بانقرائيتيا اليومية الفمسطينية الصحف في عدد الصفحات : يوضح درجة(4.17جدول )
 ة نظر خبراء اإلعالممن وجي

 منخفضة الدرجة
 عالية عالية متوسطة منخفضة جدا

الوسط  المجموع    ً جدا  
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 105 18 51 31 4 1 ك
3.77 75.4% 

% 1.0 3.8 29.5 48.6 17.1 100.0 

 
 في عدد الصسحات الكزف النسبي لدرجة عالقة أفإلى   4.17ا جدكؿتشير نتائج ال

في المرتبة  %، كىي نسبة جيدة، حيث جاء75.4بانقرائيتيا قد بمغ  اليكمية نيةالسمسطي الصحؼ
%، فيما 55.2%، كجاء في المرتبة الثانية متكسطة بنسبة 52.1األكلى بشكؿ عاـ عالية بنسبة 

%، كجاء في المرتبة الرابعة منخسضة بنسبة 67.6                               ن       احتمت المرتبة الثالثة عالية جدا  بنسبة 
 %.6.3          ن                          منخسضة جدا  في المرتبة الخامسة بنسبة %، فيما احتمت 0.2

   أف                                         ، كأ. ابشػػػار البرمػػػاكم ، كاأ. سػػػمر شػػػاىيف                                  كىػػػذا يتسػػػؽ مػػػع رؤيػػػة اأ. كليػػػد مقبػػػكؿ 
                                   ، فييػا تنػكع أكثػر عمػى الصػسحة مػف حيػث                   مف حيث عدد الصسحات                       الصحؼ ذات الحجـ األكبر

            كمسضػمة أكثػر   ،           ة اإلخراجيػة         مػف الناحيػ                          ، بالتالي فييػا تسػنف أكثػر                 المكضكعات كاألخبار    عدد       زيادة 
                                                                     ، كأنػػػو كممػػػا زاد عػػػدد الصػػػسحات زادت انقرائيػػػة الصػػػحؼ، حيػػػث تتنػػػكع المكضػػػكعات           لػػػدل القػػػراء

                                                           

 تحميمية كصسية الصحسي: دراسة التحرير تطكير في اإلخراج كدكرىا في الحديثة السنية   صديؽ، التطبيقات1ا

 . 5335-5336السترة  القطرية خالؿ كالشرؽ السكدانية العاـ لصحيستي الرأم
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                                             ككػؿ مػا ييػـ القػارئ ىػك الحصػكؿ عمػى أكبػر كػـ ممكػف   ،                                     المنشكرة، كتزيد كمية األخبار المنشػكرة
             األخبػػار كتعطػػي                                                                   مػػف المعمكمػػات كاألخبػػار، إذ أف الصػػسحات القميمػػة ال تتػػي  لمصػػحيسة نشػػر كػػؿ 

  .  1 ا                         أكلكية لألخبار األكثر أىمية
                                                                   كتختمػػػػؼ ىػػػػذه النتيجػػػػة مػػػػع رؤيػػػػة اأ. فػػػػادم احمػػػػد  رئػػػػيس قسػػػػـ اإلخػػػػراج فػػػػي صػػػػحيسة 
                                                                                    فمسػػطيف، أف أىميػػة المكضػػكعات التػػي تنشػػرىا الصػػحيسة كثبػػات التبكيػػب فييػػا  يزيػػد مػػف انقرائيػػة 

  .  2 ا                                الصحيسة ، كليس زيادة عدد الصسحات
                                                   عػػدد الصػػسحات يزيػػد مػػف حجػػـ المكضػػكعات كاألخبػػار المنشػػكرة                        كتػػرل الباحثػػة أف زيػػادة

               ن                                              ن                   كىػك األكثػػر تسضػيالن لػػدل القػػراء كلكػف ثبػػات التبكيػب اليػػكمي ضػػركرم جػدان فػػي ىػذه الحالػػة حتػػى 
                                                                 يتمكف  القارئ في الكصكؿ إلى المادة التحريرية التي يريدىا بسيكلة.

 
 من وجية نظر خبراء يومية عدد الصفحات التي تزيد من انقرائية الصحف الفمسطينية ال

 :اإلعالم
 

 عدد الصفحات التي تزيد من انقرائية الصحف الفمسطينية : يوضح (4.18جدول )
 من وجية نظر خبراء اإلعالم اليومية

 المجموع (44 40أخرى ) 36 32 28 24 20 16 الدرجة
 105 2 46 12 24 10 9 2 ك
% 1.9 8.6 9.5 22.9 11.4 43.8 2.0 100.0 

 التي تزيد انقرائية الصحؼ عدد الصسحات أفإلى   4.18ا جدكؿتائج الن تكشؼ
%، ثـ عدد 55.5بنسبة  52%، يمييا عدد الصسحات 50.2قد بمغ  01 اليكمية السمسطينية
% أف يككف عدد الصسحات أكثر مف 5.3%، كجاءت أخرل بنسبة 66.5بنسبة  05الصسحات 

 ذلؾ.

                                                           

أكاديمي بجامعة بيرزيت كمخرج لصسحتيف في صحيسة القدس، ىناء عسانة ااتصاؿ  -. كليد مقبكؿ مقبكؿ أ  1ا
  .5367فبراير   61شخصي : 

فبراير   67ؿ شخصي : ، ىناء عسانة ااتصانائب رئيس تحرير صحيسة الحياة  – بشار البرماكمأ.  -
5367.  

  5367فبراير  60أ. سمر شاىيف، قابمو : ىناء عسانة ا -
  5367فبراير  60، قابمو : ىناء عسانة افادم أحمد أ.   2ا
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دد الصسحات كمما زادت كتنكعت كمية األخبار كتعزك الباحثة ذلؾ؛ إلى أنو كمما زاد ع
 كالمكضكعات المنشكرة كما ييـ القارئ ىك الحصكؿ عمى أكبر كـ مف المعمكمات كاألخبار

 كالمكضكعات.
 

 التبويب: -0
 من وجية  خصائص التبويب في الصحف الفمسطينية اليومية التي ليا عالقة بانقرائيتيا

  :نظر خبراء اإلعالم
 يتيائخصائص التبويب في الصحف الفمسطينية اليومية التي ليا عالقة بانقراوضح : ي(4.19جدول )

 من وجية نظر خبراء اإلعالم

 % ك خصائص التبويب في الصحف الفمسطينية التي ليا عالقة بانقرائيتيا الرقم
 64.8 68 يساعد القارئ عمى الكصكؿ إلى المادة التحريرية التي يريدىا. .1

 54.3 57 عمى تصس  ما ييمو مف المادة الصحسية  يساعد القارئ .2
 54.3 57 تحقيؽ ارتياح القارئ كمتعتو. .3
 51.4 54                                                   ن      ن يعبر التبكيب عف شخصية الصحيسة كطابعيا العاـ تعبيرا  صادقا . .4
 47.6 50 يساعد التبكيب عمى اقتساـ كتكزيع صسحات الجريدة بيف أفراد األسرة  .5
 42.9 45 لسة بيف القارئ كالصحيسةيساعد عمى زيادة األ .6

 632، ف=*ارتساع حجـ العينة كالنسبة المئكية يرجع ألف السؤاؿ اختيار متعدد ألكثر مف إجابة
خصائص التبكيب في الصحؼ السمسطينية اليكمية أف   4.19ا جدكؿنتائج ال تبيف

ريرية التي يريدىا بنسبة القارئ عمى الكصكؿ إلى المادة التح مساعدةيتيا ئالتي ليا عالقة بانقرا
القارئ عمى تصس  ما ييمو مف المادة  مساعدةيمييا  ى،حيث جاءت في المرتبة األكل ،15.2%

تحقيؽ ارتياح القارئ كمتعتو ككذلؾ حيث جاءت في المرتبة الثانية  ،%25.0الصحسية بنسبة 
بما  القارئ كالصحيسةيساعد عمى زيادة األلسة بيف  بنسس النسبة، كجاء في المرتبة األخيرة أنو

بأف التبكيب يساعد في تنظيـ   د. غساف عبد الكىابا% . كىذا يتسؽ مع رؤية 55.5نسبتو 
قراءة الصحيسة، ككذلؾ يساعد في تيسير القراءة مف خالؿ تكزيع العناصر عمى الصسحات 

ى أبكاب فعند تقسيـ الصحيسة إل، كاألبكاب بطريقة يسيرة، ككذلؾ يساعد عمى تكفير كقت القارئ
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ككذلؾ عندما يقرأ العناكيف عمى ، ىذا يكفر كقت القارئ ليذىب مباشرة إلى الباب الذم ييمو
 . 1اعجمة فيذىب مباشرة إلى المادة التي تيمو

كترل الباحثة أف لمتبكيب مميزات عديدة كأنو مف أىـ عناصر التصميـ األساس التي 
، لكصكؿ إلى المادة التحريرية التي يريدىايساعد القارئ عمى احيث أنو تجذب القارئ لمصحيسة 

 ، كيككف ألسة بيف القارئ كالصحيسة.عمى تصس  ما ييمو مف المادة الصحسيةه يساعدك 
   من الشكل المناسب لمتبويب الذي يزيد من النقرائية في الصحف الفمسطينية اليومية

 :وجية نظر خبراء اإلعالم
 الذي يزيد من النقرائية في الشكل المناسب لمتبويب( يوضح 0.74) جدول

 من وجية نظر خبراء اإلعالم الصحف الفمسطينية اليومية 

 النسبة العدد الشكل المناسب لمتبويب .م
 26.7 28             ن        التبكيب كفقان لممكضكع .1
 7.6 8             ن               التبكيب كفقان لألشكاؿ الصحسية .2
 65.7 69                  المزج بيف النكعيف .3

 100.0 105 المجموع

                                                   أف الشػػػكؿ المناسػػػب لمتبكيػػػب الػػػذم يزيػػػد مػػػف االنقرائيػػػة فػػػي       53 . 5 ا     دكؿ جػػػ             تشػػػير نتػػػائج ال
                     كيتكافػػػؽ ذلػػػؾ مػػػع رؤيػػػة    %    12.7                          ىػػػك المػػػزج، حيػػػث بمغػػػت النسػػػبة                           الصػػػحؼ السمسػػػطينية اليكميػػػة

                            يحتػػكم النصػػؼ األكؿ مػػف الصػػػحيسة        ، حيػػث      فمسػػطيف                   سػػكرتير تحريػػر صػػحيسة                 أ. سػػمر شػػاىيف ا
                                        لكقػػت تكػػكف ذات أشػػكاؿ إخباريػػة حاليػػة، فيمػػا                                         عمػػى مكضػػكعات ذات اىتمػػاـ جمػػاىيرم كفػػي نسػػس ا

  .  2 ا                                                                        يحتكم نصؼ الصحيسة الثاني عمى مكضكعات متخصصة كاألشكاؿ كالمكضكعات التسسيرية

                       حيػػػػث يكضػػػػع فػػػػي النصػػػػؼ األكؿ   ،  %    51.7                  ن                  بينمػػػػا التبكيػػػػب كفقػػػػان لممكضػػػػكع، فقػػػػد بمػػػػغ 
  .                                                                      المكاضيع التي تيـ العمكـ، كفي النصؼ الثاني المكاضيع التي تيـ فئات خاصة

                             % كىػي أقػؿ النسػب، كذلػؾ مػف خػالؿ    7.1                       ن                ككانت نسبة التبكيب كفقان لألشكاؿ الصحسية 
        ن                        يتـ كفقان لو كضػع األشػكاؿ اإلخباريػة      حيث                                              فصؿ المكاضيع إلى قسـ إخبارم كأخر غير إخبارم،

                                                           

  26ص ا أيديكلكجيا اإلخراج الصحسيالحسف،   1ا
  5367فبراير  60أ. سمر شاىيف، قابمو : ىناء عسانة ا  2ا
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                                                                             الحاليػػة فػػي الجػػزء األكؿ مػػف الصػػحيسة، فػػي حػػيف تكضػػع األشػػكاؿ كالمكضػػكعات التسسػػيرية فػػي 
              الجزء الثاني.

 من وجية نظر  ة عالقة ثبات التبويب في الصحف الفمسطينية اليومية بانقرائيتيادرج
 خبراء اإلعالم

  درجة عالقة ثبات التبويب في الصحف الفمسطينية اليومية بانقرائيتيا(: يوضح 0.70) جدول

 من وجية نظر خبراء اإلعالم

 منخفضة الدرجة
سط الو  المجموع    ً جدا   عالية عالية متوسطة منخفضة جدا

 الحسابي
الوزن 
 النسبي

 104 22 44 32 6 0 ك
3.79 75.8% 

% 0.0 5.7 30.5 41.9 21.0 100.0 

عالقة ثبات التبكيب في الكزف النسبي لدرجة  أف  إلى 5.56ا جدكؿنتائج ال تكض 
في المرتبة  %، كىي نسبة جيدة، حيث جاء72.2قد بمغ  الصحؼ السمسطينية اليكمية بانقرائيتيا

%، فيما 03.2%، كجاء في المرتبة الثانية متكسطة بنسبة 56.5شكؿ عاـ عالية بنسبة األكلى ب
%، كجاء في المرتبة الرابعة منخسضة بنسبة 56.3                               ن       احتمت المرتبة الثالثة عالية جدا  بنسبة 

2.7 .% 
كتدؿ عمى أف   د. غساف عبد الكىاب الحسفا كىذه النسبة الجيدة تتكافؽ مع رأم

نظيـ قراءة الصحيسة، ككذلؾ يساعد في تيسير القراءة مف خالؿ تكزيع يساعد التبكيب في ت
 . 1االعناصر عمى الصسحات كاألبكاب بطريقة يسيرة، كيساعد عمى تكفير كقت القارئ

كتؤيد الباحثة ىذا الرأم حيث أف ىذه النسبة الجيدة تدؿ عمى أىمية ثبات التبكيب في 
يا، فثبات التبكيب يساعد القارئ عمى قراءة الصحيسة الصحؼ السمسطينية اليكمية لزيادة انقرائت

حقؽ ارتياح القارئ يردىا دكف جيد، كيبيسر كسيكلة، كالكصكؿ إلى المادة التحريرية التي 
 .كمتعتو

 
 
 

                                                           

  26ص ا اج الصحسيأيديكلكجيا اإلخر  ،  غساف1ا
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 نوع الورق ولونو: -0
 من وجية نظر  نوع الورق الذي يعمل عمى زيادة انقرائية الصحف الفمسطينية اليومية

 :خبراء اإلعالم

 نوع الورق الذي يعمل عمى زيادة انقرائية الصحف الفمسطينية اليومية(: يوضح 0.77) لجدو

 من وجية نظر خبراء اإلعالم 

 النسبة العدد نوع الورق الذي يعمل عمى زيادة اإلنقرائية .م
 43.8 46                   كرؽ الجرائداالخشف  .1
 47.6 50            الكرؽ األبيض .2
 8.6 9            الكرؽ األممس .3

 100.0 105 المجموع
 

نكع الكرؽ الذم يعمؿ عمى زيادة % يركف أف 57.1  أف 5.55ا جدكؿتشير نتائج ال
ىك الكرؽ األبيض، كتتسؽ ىذه النتيجة مع رؤية اأ.د.  انقرائية الصحؼ السمسطينية اليكمية

بأف أىـ مزايا الكرؽ األبيض مف الناحية اإلخراجية كالتيبكغرافية تتجمى في أنو   أشرؼ صال  
كضكح المطمكب لكؿ العناصر التي تشترؾ في تككيف الصسحة، كما ييسر قراءة يعطي ال

ذلؾ أف لكف الكرؽ يمثؿ األرضية، في حيث تمثؿ العناصر التيبكغرافية ، الحركؼ الصغيرة
الشكؿ، كلما كاف مف الضركرم لزيادة كضكح الشكؿ أف يزداد التبايف المكني بينو كبيف 

         ن                                              خدـ غالبا  شديد السكاد، فإف أفضؿ لكف لمكرؽ أف يككف شديد األرضية، كلما كاف الحبر المست
 . 1االبياض

                بػػأف الػػكرؽ األبػػيض   ،                  أ. منيػػر أبػػك راس ا ك  ،                أ. كليػػد مقبػػكؿ ا              ن        كىػػذا يتسػػؽ أيضػػان مػػع رأم 
                                                                                      يتػي  إبػراز التساصػيؿ الدقيقػة لمصػكر كيجعميػا أقػػرب مػا تكػكف إلػى األصػؿ السكتػكغرافي، كبالتػػالي 

  . (2 )                                                طباعة الصحيسة يؤثر عمى الشكؿ التيبكغرافي المطبكع                         إف نكع الكرؽ المستخدـ في 
كىذا يدؿ عمى أف الكرؽ األبيض يتميز عف ، %50.2بينما كرؽ الجرائد الخشف بنسبة 

إذا ، بأف لمكرؽ األبيض ميزة تيبكغرافية  أشرؼ صال أ.د. اكذلؾ يتسؽ مع رؤية ، الكرؽ الخشف
                         ن            ية، مما يعطييا دقة ككضكحا  بعد الطبع، يمكف استخداـ أدؽ الشبكات إلنتاج الصكر الظم

                                                           

  62ص ا طبكعات اإلعالميةصال ، تصميـ الم  1ا
   كليد مقبكؿ، مشرؼ فني في قسـ اإلخراج ، صحيسة القدس، مقابمة عمى الياتؼ.2ا
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في ،                                                                          ن كعالكة عمى ذلؾ فإنو يعطي الحرؼ المطبكع دقة كبيرة، ميما كاف حجـ الحرؼ صغيرا  
 . 1احيف يؤدم الكرؽ الخشف إلى إصابة حكاؼ الحركؼ بتجاعيد تسئ إلى شكميا

األقؿ % فقط يرل أنو نكع الكرؽ ىك األكراؽ األممس، كبالتالي فيك 2.1في حيف أف 
بأف عمى الرغـ مف عيكب كرؽ   أ.د. أشرؼ صال ا     ن                               تسضيال  لدل القراء، كيتسؽ ىذا مع رؤية 

الجرائد، فيك أرخص أنكاع الكرؽ كلذلؾ تتمسؾ بو الصحؼ، مع أنو يعطي أسكء نتيجة بعد 
 .  2اعممية الطبع

مقركءة فرص االستخداـ األمثؿ لمعناصر ال ئييياألبيض  كترل الباحثة أف استخداـ الكرؽ
    ن                 تبعا  لتميز ىذا النكع كالمرئية مف خالؿ ما تتحيو مف اإلضاءة المطمكبة؛ إلنارة ىذه العناصر، 

مف الكرؽ بخاصيات القدرة عمى إظيار ما تتكافر عميو العناصر المرئية مف تساصيؿ دقيقة 
 بما يظير خاصيتيا الجمالية.كتدرجات لكنية متعددة، 

 
 ي إلى عزوف القارئ عن قراءة الصحف اليومية استخدام ورق الجرائد الخشن يؤد

 :من وجية نظر خبراء اإلعالم الفمسطينية
 استخدام ورق الجرائد الخشن يؤدي إلى عزوف القارئ (: يوضح 0.70) جدول

 من وجية نظر خبراء اإلعالمعن قراءة الصحف اليومية 

 النسبة العدد اإلجابة  .م
 21.9 23    نعـ 
 40.0 42          إلى حد ما 
 38.1 40  ال 
 100.0 105        المجموع 

 

استخداـ كرؽ الجرائد الخشف يؤدم % يركف أف 21.9  أف 5.50ا جدكؿنتائج ال تبيف
%، يركف إلى أنو يؤدم 53.3، بينما إلى عزكؼ القارئ عف قراءة الصحؼ اليكمية السمسطينية

قراءة  % أنو ال يؤدم إلى عزكؼ القارئ عف02.6إلى حد ما إلى عزكؼ القارئ، ك يرل 
  الصحؼ اليكمية.

                                                           

  75ص تصميـ المطبكعات اإلعالمية اصال ،   1ا
 .22صالمرجع السابؽ،   2ا
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بأف الصحؼ بشكؿ عاـ تمجأ في العادة عمى   د. عمي نجاداتاكىذا يتسؽ مع ركية 
                                                                      ن        استخداـ النكع المعركؼ باسـ "كرؽ الصحؼ"، كىك نكع غير متيف، كال يعمر طكيال ، كيصنع 

 . 1ا                                    ن                           مف لب الخشب المسحكؽ كالمعالج كيماكيا ، مع إضافة بعض المكاد األخرل
                                    بػػأف كرؽ الجرائػػػد يتميػػز بأنػػػو غيػػر ناصػػػع                   أ.د. أشػػرؼ صػػػال  ا        مػػع رؤيػػػة             ن كيتسػػؽ أيضػػػان 

               كىػك أرخػص أنػكاع   ،                                                            البياض كأنو ذك مممس خشػف محبػب بعػض الشػيء، كلكػف بػدرجات متساكتػة
  .    2 ا                                                                  الكرؽ كلذلؾ تتمسؾ بو الصحؼ، مع أنو يعطي أسكء نتيجة بعد عممية الطبع

                                  الت تستخدـ كرؽ الجرائد كتتمسؾ ألنو                                               كترل الباحثة أف الصحؼ السمسطينية اليكمية ما ز 
                                                                                  يعبر عف شخصيتيا كىكيتيا كألنو أرخص أنكاع الكرؽ، عمى الػرغـ مػف أنػو يعطػي أسػكء النتػائج 

                  في عممية الطباعة.
 
  من وجية نظر خبراء  انقرائية الصحف الفمسطينية اليوميةبدرجة عالقة نوع الورق

 :اإلعالم
من وجية نظر  انقرائية الصحف الفمسطينية اليوميةبق درجة عالقة نوع الور( يوضح 0.70) جدول

 خبراء اإلعالم

 منخفضة الدرجة
 عالية عالية متوسطة منخفضة جدا

الوسط  المجموع    ً جدا  
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 105 19 48 23 12 3 ك
3.79 73.0%  

% 2.9 11.4 21.0 45.7 18.1 100.0 

 
عالقة نكع الكرؽ عمى نسبي لدرجة الكزف ال أف  إلى 5.55نتائج الجدكؿ ا تكشؼ

في المرتبة  %، كىي نسبة جيدة، حيث جاء70.3قد بمغ  انقرائية الصحؼ السمسطينية اليكمية
%، فيما 56.3%، كجاء في المرتبة الثانية متكسطة بنسبة 52.7األكلى بشكؿ عاـ عالية بنسبة 

بة الرابعة منخسضة بنسبة %، كجاء في المرت62.6                               ن       احتمت المرتبة الثالثة عالية جدا  بنسبة 
 %.5.5                        ن                       %، فيما احتمت منخسضة جدا  المرتبة الخامسة بنسبة 66.5

                                                           

  76صا لمؤثرة فيو كعناصرىاكالعكامؿ ا نجادات، اإلخراج الصحسي: اتجاىاتو كمبادئو  1ا
  22صتصميـ المطبكعات اإلعالمية اصال ،   2ا
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أ. كليد اك ، أ. سمر شاىيفاأ. بشار البرماكم ، كاكىذا نسبة جيدة تتسؽ مع رؤية 
بأف نكع الكرؽ يؤثر عمى ، كغيرىـ مف المخرجيف العامميف في أقساـ اإلخراج الصحسي  مقبكؿ

ف ثـ يؤثر عمى انقرائيتيا فكمما كاف نكع الكرؽ جيد كمما تـ إخراجيا بشكؿ إخراج الصحيسة كم
كلكنيـ في نسس الكقت يستخدمكف كرؽ ، أفضؿ مف حيث الصكر كاأللكاف كالعناكيف كالمتكف

 . 1االجرائد ألنو رخيص الثمف كغير مكمؼ لمصحيسة
خالؿ إبراز كترل الباحثة أف نكع الكرؽ الجيد يكسب الصسحات لمسات جمالية مف 

 التساصيؿ بصكرة دقيقة كبشكؿ أفضؿ.
 نقرائية الصحف الفمسطينية اليوميةام الورق الممون الذي لو عالقة باخصائص استخد 

 :من وجية نظر خبراء اإلعالم
 خصائص استخدام الورق الممون الذي لو عالقة : يوضح (4.25جدول )

 راء اإلعالممن وجية نظر خب بإنقرائية الصحف الفمسطينية اليومية

 % ك نقرائية الصحفئص الورق الممون الذي لو عالقة باخصا الرقم
 55.2 58                                             استغالؿ التأثيرات النسسية لأللكاف عند القارئ.  .1
 54.3 57                                            التميز عف بقية الصحؼ في السكؽ لجذب االنتباه. .2

 38.1 40                                            يجعؿ الصحيسة تبدك ممتعة، كميمة كأكثر قكة.   .3
 35.2 37                                   تكجيو حركة عيف القارئ عمى الصسحة.          يساعد في  .4
 34.3 36                                                       استغالؿ التنكع بيف الكرؽ الممكف كالطباعة بالحبر الممكف. .5
 30.5 32             ن      ن               ن                                     يتطمب تركيزان عاليان كقد يسبب صداعان لمقارئ عند استخداـ األلكاف بتبايف عاؿ .6
 16.2 17                لكرؽ كلكف النص.                                                     يساعد القارئ عمى القراءة مف خالؿ قمة التبايف بيف لكف ا .7

 632، ف=*ارتساع حجـ العينة كالنسبة المئكية يرجع ألف السؤاؿ اختيار متعدد ألكثر مف إجابة
اـ الكرؽ الممكف الذم لو عالقة خصائص استخدأف   4.25ا جدكؿنتائج ال تكض 

ارئ بنسبة استغالؿ التأثيرات النسسية لأللكاف عند الق نقرائية الصحؼ السمسطينية اليكميةاب

                                                           

فبراير   67، ىناء عسانة ااتصاؿ شخصي : نائب رئيس تحرير صحيسة الحياة  – بشار البرماكمأ.  -  1ا
5367.  

  5367فبراير  60أ. سمر شاىيف، قابمو : ىناء عسانة ا -

رزيت كمخرج لصسحتيف في صحيسة القدس، ىناء عسانة أكاديمي بجامعة بي -. كليد مقبكؿ مقبكؿ أ -
  .5367فبراير   61ااتصاؿ شخصي : 
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يمييا التميز عف بقية الصحؼ في السكؽ لجذب  ى،حيث جاءت في المرتبة األكل ،22.5%
 بينما جاءت في المرتبة الثالثة جعؿ ،حيث جاءت في المرتبة الثانية ،%25.0االنتباه بنسبة 

يساعد القارئ عمى %، ك جاء في المرتبة األخيرة 02.6 الصحيسة تبدك ممتعة، كميمة كأكثر قكة
 %.61.5بنسبة  القراءة مف خالؿ قمة التبايف بيف لكف الكرؽ كلكف النص

 :(1)  كفاء صالح الديف الدسكقياكىذا يتكافؽ مع نتيجة دراسة 
                                                                                  كجكد تأثير لتبايف لكف النص كالخمسية عمى االنقرائية، كاف النص األبيض عمى خمسية سكداء   - أ

                             لػػػنص األحمػػػر عمػػػى خمسيػػػة خضػػػراء ىػػػك                                             ىػػػك األسػػػرع فػػػي القػػػراءة ااألكثػػػر انقرائيػػػة ، ككػػػاف ا
                                                             األبطأ في القراءة ااألقؿ انقرائية  أما باقي األلكاف تقع بينيما.

                                                            ن               بالنسػػبة لمكضػػكح كػػاف الػػنص األبػػيض عمػػى خمسيػػة زرقػػاء ىػػك األكثػػر كضػػكحان بالنسػػبة لعينػػة   - ب
   بي                                                                                 الدراسػػة ربمػػا يرجػػع ذلػػؾ إلػػى التبػػايف الكبيػػر بػػيف المػػكنيف األمػػر الػػذم كػػاف لػػو تػػأثير ايجػػا

            عمى الكضكح.

                                                                  ن         أمػػا بالنسػػبة لمتسضػػيؿ فكػػاف الػػنص األسػػكد عمػػى خمسيػػة بيضػػاء ىػػك األعمػػى تسضػػيالن بالنسػػبة   - ج
                                                            ن لعينة الدراسة ككاف النص األخضر عمى خمسية صسراء ىك األقؿ تسضيالن.

 من وجية  درجة عالقة استخدام الورق الممون عمى انقرائية الصحف الفمسطينية اليومية
 :منظر خبراء اإلعال
 درجة عالقة استخدام الورق الممون عمى (: يوضح 0.76) جدول

 من وجية نظر خبراء اإلعالم انقرائية الصحف الفمسطينية اليومية

 منخفضة الدرجة
 عالية عالية متوسطة منخفضة جدا

الوسط  المجموع    ً جدا  
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 105 23 39 24 12 7 ك
3.56 71.2% 

% 6.7 11.4 22.9 37.1 21.9 100.0 
 

عالقة استخداـ الكرؽ الممكف الكزف النسبي لدرجة  أف  إلى 5.51ا جدكؿتشير نتائج ال
في  %، كىي نسبة جيدة، حيث جاء71.2قد بمغ  عمى انقرائية الصحؼ السمسطينية اليكمية
%، كجاء في المرتبة الثانية متكسطة بنسبة 07.6المرتبة األكلى بشكؿ عاـ عالية بنسبة 

%، كجاء في المرتبة الرابعة 56.5                                      ن       ، فيما احتمت المرتبة الثالثة عالية جدا  بنسبة 55.5%
 %.1.7                        ن                       %، فيما احتمت منخسضة جدا  المرتبة الخامسة بنسبة 66.5منخسضة بنسبة 

                                                           

  555-532اص ص ؿ النصكص العربية في صسحات الكيبالدسكقي، انقرائية ككضكح كتسضي  1ا
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 كترجع ىذه النسبة الجيدة إلى أف استخداـ الكرؽ الممكف لو عدة مزايا أىميا:
        النتباه.                                    التميز عف بقية الصحؼ في السكؽ لجذب ا -

                                            استغالؿ التأثيرات النسسية لأللكاف عند القارئ.   -

                                                       استغالؿ التنكع بيف الكرؽ الممكف كالطباعة بالحبر الممكف. -

                                                                      كلعػػؿ ىػػذه األسػػباب دعػػت صػػحيسة الشػػرؽ األكسػػط السػػعكدية كالتػػي تصػػدر مػػف لنػػدف إلػػى 
  ،                 خيرة كقبؿ األخيرة                                                                     استخداـ المكف األخضر لطباعة بعض صسحاتيا، كالمتمثمة باألكلى كالثانية كاأل

مميػا ذم المػكف األخضػر. كيػذكر أف صػحيسة                                                                                       لمداللة عمى التكجػو الػديني عنػد العربيػة السػعكدية كع 
                                                                                    األسكاؽ األردنية ذات الطابع االقتصادم لجأت إلى اسػتخداـ المػكف القرنسمػي فػي صػسحاتيا األكلػى 

                                 لمكف القرنسمي ىػك المػكف الػذم يطبػع                                                             كالثانية كاألخيرة كقبؿ األخيرة، لمتدليؿ عمى ىذا التكجو إذ أف ا
                                                                                  صػػحؼ المالػػؾ بشػػكؿ عػػاـ، حيػػث أف صػػحيسة الساينانشػػاؿ تػػايمز المندنيػػة لجػػأت إلػػى اسػػتخداـ ىػػذا 

   .  (1 )                                  ن                                            المكف في كرقيا الذم تطبع عميو نظران الرتباطو بمكف كرؽ السندات المالية البريطانية

               الػػػنص األسػػػكد عمػػػى    أف                           كفػػػاء صػػػالح الػػػديف الدسػػػكقي ا                             كتتكافػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع دراسػػػة 
                          ن                                                       خمسية بيضاء ىك األعمى تسضيالن بالنسبة لعينة الدراسة ككػاف الػنص األخضػر عمػى خمسيػة صػسراء 

  . (2 )             ن ىك األقؿ تسضيالن 

                                                                            كتػػػرل الباحثػػػة أف اسػػػتخداـ الػػػكرؽ األبػػػيض يعطػػػي إنػػػارة لمصػػػسحة كلمعناصػػػر التيبكغرافيػػػة 
                            رغـ مف مميزات الكرؽ الممكف.                                                      المكجكدة، كيري  نظر القارئ أكثر مف الكرؽ الممكف عمى ال

 

 

 

 

 

 

                                                           

  70صا و كالعكامؿ المؤثرة فيو كعناصرهنجادات، اإلخراج الصحسي : اتجاىاتو كمبادئ  1ا
  .555-532اص ص ية ككضكح كتسضيؿ النصكص العربية في صسحات الكيب التعميميةانقرائالدسكقي،   2ا
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 اإلعالنات: -5
 من  خصائص اإلعالنات التي ترى أن ليا عالقة بانقرائية الصحف الفمسطينية اليومية

 وجية نظر خبراء اإلعالم
 خصائص اإلعالنات التي ترى أن ليا عالقة بانقرائية : يوضح (4.27جدول )

 اإلعالم من وجية نظر خبراء الصحف الفمسطينية اليومية

 % ك خصائص اإلعالنات التي ليا عالقة بانقرائية الصحف الرقم
 55.2 58                                                               ي سضؿ نشر اإلعالنات بجكار المكاد التحريرية المشابية لمكضكع اإلعالف   .1
 54.3 57                     ن      ن     ن                        إخراج اإلعالنات إخراجان جذابان قكيان يزيد مف جاذبية الصحيسة. .2

 51.4 54                            % يزيد مف انقرائية الصحيسة.  40      تجاكز                               محدكدية مساحة اإلعالنات بحيث ال ت .3
 38.1 40                                         عدـ نشر اإلعالف في أعمى الصسحة مف الجريدة. .4
 32.4 34                                                                المكازنة بيف المادة التحريرية كاإلعالنية يزيد مف انقرائية الصحيسة .5
 28.6 30                                           ي سضؿ نشر اإلعالنات في صسحات أك مالحؽ متخصصة. .6
 24.8 26                                بالمادة التحريرية يشكش القراءة.              اختالط اإلعالنات  .7
 23.8 25                                                                     ي سضؿ كضع اإلعالنات الصغيرة فكؽ الكبيرة إف تعددت اإلعالنات كتساكت حجميا. .8
 18.1 19                                                 انسجاـ اإلعالنات مع المادة التحريرية المجاكرة ليا. .9

 632، ف=ثر مف إجابة*ارتساع حجـ العينة كالنسبة المئكية يرجع ألف السؤاؿ اختيار متعدد ألك
خصائص اإلعالنات التي ترل أف ليا عالقة أف   5.57ا جدكؿتشير نتائج ال

                                                                                     بانقرائية الصحؼ السمسطينية اليكمية ي سضؿ نشر اإلعالنات بجكار المكاد التحريرية المشابية 
يمييا إخراج اإلعالنات  ،األكلىحيث جاءت في المرتبة  ،%22.5لمكضكع اإلعالف بنسبة 

 ،حيث جاءت في المرتبة الثانية ،%25.0بنسبة  ،     ن     ن                       جذابا  قكيا  يزيد مف جاذبية الصحيسة       ن إخراجا  
يزيد مف  ،%53محدكدية مساحة اإلعالنات بحيث ال تتجاكز بينما جاءت في المرتبة الثالثة 

انسجاـ اإلعالنات مع المادة التحريرية %،  كجاء في المرتبة األخيرة 26.5 انقرائية الصحيسة
 %.62.6بنسبة  ة لياالمجاكر 

 حيث التحرير عمى أثر إخراجيكجكد   عبد المطمب صديؽاد. كىذا يتكافؽ مع رؤية 

 إلى عنصريف العناصر قميمة القصيرة العاـ األخبار التي تمثميا الرأم األكلى المجمكعة عمى غمبت

 في الخبر عناصر أف حيف في كممة خمسمائة عف كممات الخبر عدد تزيد كال عناصر أربع

 المساحة صغر كيعكد ممةك 700 الخبر مماتك عدد تبمغ بينما إلى سبعة الثانية تصؿ المجمكعة
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 أك األكلى الصسحة في اإلعالف مساحة زيادة إلى الدراسة ىذه مؤشرات لمخبر حسب المخصصة

الطباعة  بجكدة تتعمؽ ألسباب ذلؾ كيعكد الخبر مادة بو تكتب الذم الخط حجـ إلى زيادة
 .(1)كالكرؽ

 من وجية  درجة عالقة مساحة اإلعالنات في الصحف الفمسطينية اليومية عمى انقرائيتيا
 :نظر خبراء اإلعالم

 درجة عالقة مساحة اإلعالنات في الصحف الفمسطينية اليومية عمى انقرائيتيا( يوضح 0.78) جدول
 من وجية نظر خبراء اإلعالم

 منخفضة الدرجة
 عالية عالية متوسطة منخفضة جدا

الوسط  المجموع    ً جدا  
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 104 0 48 33 3 20 ك
3.05 %61.0 

% 19.2 2.9 31.7 46.2 0.0 100.0 
 

عالقة مساحة اإلعالنات في الكزف النسبي لدرجة  أف  إلى 5.52ا جدكؿتشير نتائج ال
 ن        ا  ما حيث %، كىي نسبة ضعيسة نكع16.3قد بمغ  الصحؼ السمسطينية اليكمية عمى انقرائيتيا

%، كجاء في المرتبة الثانية متكسطة 51.5في المرتبة األكلى بشكؿ عاـ عالية بنسبة  جاء
%، كجاء في المرتبة 65.5                                        ن       %، فيما احتمت المرتبة الثالثة منخسضة جدا  بنسبة 06.7بنسبة 

 %.5.5الرابعة منخسضة بنسبة 
 الصسحة عمى اتاإلعالن تركزأف    د. عبد المطمب صديؽاكىذا يتكافؽ مع رؤية 

 بالنسبة الممكنة كالصسحات كاألخيرة األكلى الصسحة فيك  العاـ الرأم صحيسة في كاألخيرة األكلى

 لحركة تبعا العاـ بالرأم األكلى الصسحة في األخبار كـ كعدديتسبب في انخساض  لمشرؽ

ثر عمى انقرائية كبالتالي يككف لو أ، كنكعيا األخبار كـ عمى حتى الجانب تأثير كليذا اإلعالنات
 .(2)الصحيسة

كترل الباحثة أف زيادة نسبة اإلعالنات ىي تعدم عمى حؽ القارئ ، فالقارئ يشترم 
الصحيسة لقراءة ما فييا مف أخبار كمكضكعات، كعمى الرغـ مف ذلؾ فإف زيادة اإلعالنات في 

 ف.صحيسة القدس لـ تؤثر عمى انقرائيتيا، كأف ليا جميكرىا مف القراء كالمعمني
                                                           

 تحميمية كصسية الصحسي: دراسة التحرير تطكير في اإلخراج كدكرىا في الحديثة السنية صديؽ، التطبيقات  1ا

 .ـ5335-5336السترة  القطرية خالؿ كالشرؽ السكدانية العاـ لصحيستي الرأم

 الصحسي: دراسة التحرير تطكير في اإلخراج كدكرىا في الحديثة السنية ، التطبيقاتصديؽ المطمب عبد  2ا

 . 5335-5336السترة  القطرية خالؿ كالشرؽ السكدانية العاـ لصحيستي الرأم تحميمية كصسية
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 من وجية نظر خبراء  الموقع األفضل لنشر اإلعالنات في الصحف الفمسطينية اليومية
 :اإلعالم

من  (: يوضح ما الموقع األفضل لنشر اإلعالنات في الصحف الفمسطينية اليومية0.79) جدول
 وجية نظر خبراء اإلعالم

 النسبة العدد الموقع األفضل لنشر اإلعالنات في الصحف الرقم
 68.6 72                   ر المكاد التحريرية    بجكا .1
 4.8 5                     تخصيص صسحات مستقمة   .2
 26.7 28                     تخصيص مالحؽ مستقمة    .3

 100.0 105 المجموع

المكقع األفضؿ لنشر اإلعالنات في % يركف أف 68.6  أف 5.55ا جدكؿتشير نتائج ال
 ،صيص مالحؽتخ% 51.7، بينما يرل بجكار المكاد التحريرية ىك الصحؼ السمسطينية اليكمية

 % تخصيص صسحات مستقمة.5.2بينما يرل فقط 
ارئ عمى اإلعالف عدة كىذا يتسؽ مع رؤية اد. مرزكؽ العادلي  أنو قد تقع عيف الق

                   ن                                             مرات تصسحو ليا كفقا  لمكقع اإلعالف كمدل مجاكرتو لمادة تحريرية تحظى  مرات حسب عدد
 .(1)باىتماـ القارئ

رئيس قسـ اإلخراج في صحيسة فمسطيف أف أفضؿ  كىذا يتسؽ مع رؤية اأ. فادم أحمد 
مكقع لنشر اإلعالف بجكار المادة التحريرية المناسبة لو كىناؾ بعض المؤسسات تشترط نشر 
إعالناتيا بجكار مادتيا التحريرية، كأف الصحيسة تقكـ بنشر اإلعالنات في صسحة مستقمة عندما 

ندما يككف ىناؾ مجمكعة كبيرة مف يككف ىناؾ إعالف كامؿ عمى كؿ الصسحة فقط ، أك ع
 .  2ااإلعالنات يتـ جمعيـ في صسحة كاحدة

 
 
 
 

                                                           

  627ص االعادلي، اإلعالنات الصحسية: دراسة في االستخدامات كاإلشاعات   1ا
  ـ5367فبراير  60ىناء عسانة ا، قابمو : فادم أحمدأ.   2ا
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 من  درجة عالقة موقع نشر اإلعالنات في الصحف الفمسطينية اليومية عمى انقرائيتيا
 :وجية نظر خبراء اإلعالم

 درجة عالقة موقع نشر اإلعالنات في الصحف ( يوضح 0.04) جدول
 من وجية نظر خبراء اإلعالم قرائيتياالفمسطينية اليومية عمى ان

 منخفضة الدرجة
 عالية عالية متوسطة منخفضة جدا

الوسط  المجموع    ً جدا  
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 105 20 47 36 2 0 ك
3.81 76.2% 

% 0.0 1.9 34.3 44.8 19.0 100.0 

نات عالقة مكقع نشر اإلعالالكزف النسبي لدرجة  أف  إلى 5.03تشير نتائج الجدكؿ ا
                     ن        %، كىي نسبة جيدة نكعا  ما حيث 71.5قد بمغ  في الصحؼ السمسطينية اليكمية عمى انقرائيتيا

%، كجاء في المرتبة الثانية متكسطة 55.2في المرتبة األكلى بشكؿ عاـ عالية بنسبة  جاء
ة %، كجاء في المرتبة الرابع65.3                                       ن       %، فيما احتمت المرتبة الثالثة عالية جدا  بنسبة 05.0بنسبة 

 %.6.5منخسضة بنسبة 
                         أف أىػػـ القػػرارات التػػي يػػتـ                       د. محمػػكد عمػػـ الػػديف ا                                  كىػػذه النسػػبة الجيػػدة تتكافػػؽ مػػع رؤيػػة 

                                                                                   اتخاذىا قبؿ عممية التصميـ بالنسبة لإلعالف ىي تحديد مكقع نشر المادة اإلعالنية، ىؿ ستككف 
               فػي الكقػت نسسػو،                                                                     إلى جكار المادة الصحسية بحيث تعطي قيمة لإلعالف، كقيمة لممػادة الصػحسية

  .  1 ا              ن                                                                     أـ سينشر منعزالن في أجزاء أك صسحات بمسرده، كأيف؟ في بداية الجريدة أـ كسطيا أـ نيايتيا
        أنػػو يجػػب                                      فػػداء حسػػيف أبػػك دبسػػة، كخمػػكد بػػدر غيػػث   ا                         ككػػذلؾ  يتسػػؽ مػػع رؤيػػة كػػؿ مػػف

 ن   الن ال                                                                             تحديػد مكقػػع تمػػؾ اإلعالنػػات داخػػؿ الصػػحيسة فينػػاؾ قيػػكد عمػػى مكاقػػع المػػكاد اإلعالنيػػة، فمػػث
  . (2 )                                                 كجكد لإلعالنات في النصؼ األكؿ العمكم مف الصسحة األكلى

                                                                  ن        كتػػرل الباحثػػة أف تحديػػد مكقػػع اإلعػػالف مػػف الخطػػكات الميمػػة كيػػتـ تحديػػده أكالن قبػػؿ كػػؿ 
              ن                                                              شػػػػػيء، كذلػػػػػؾ تبعػػػػػان لسياسػػػػػة الصػػػػػحيسة كاتساقيػػػػػا مػػػػػع المعمػػػػػف، كبعػػػػػد ذلػػػػػؾ يػػػػػتـ تكزيػػػػػع األخبػػػػػار 

                              كالمكضكعات عمى صسحات الجريدة.
 

                                                           

  73-15ص ص ا اإلخراج الصحسيعمـ الديف،   1ا
  565ص ا نكلكجيا الطباعة كاإلخراج الصحسيتك، غيثك أبك دبسة،   2ا



067 

  من وجية نظر خبراء اإلعالم ب إخراج اإلعالنات الذي يجذب القراء إلى الصحيفةأسمو: 
من وجية نظر  أسموب إخراج اإلعالنات الذي يجذب القراء إلى الصحيفة: يوضح (4.31جدول )

 خبراء اإلعالم

 % ك أسموب إخراج اإلعالنات  الرقم
 41.9 44                    نصؼ اليـر كالمستطيؿ .1

 33.3 35           نصسا اليـر .2
 27.6 29         المستطيؿ .3
 21.9 23          نصؼ اليـر .4
 8.6 9           المستطيميف .5
 7.6 8         العشكائي .6

 632، ف=*ارتساع حجـ العينة كالنسبة المئكية يرجع ألف السؤاؿ اختيار متعدد ألكثر مف إجابة
 ىك: أسمكب إخراج اإلعالنات الذم يجذب القراء إلى الصحيسةأف   4.31ا جدكؿنتائج التكض  

ى، كىذا حيث جاءت في المرتبة األكل ،%56.5بنسبة  نصؼ اليـر كالمستطيؿ مكبأس -
ألنو يؤدم إلى محدكدية درجة االنتباه   د. مرزكؽ عبد الحكيـ العادليايتعارض مع رؤية 

د. محمكد عمـ ا، ككذلؾ يتعارض مع رؤية (1)إلى اإلعالنات المنشكرة أسسؿ المستطيؿ
كجكد إعالف أك أكثر باتساع كاحد يمكف ترتيبيا عمى شكؿ ألنو يحتـ ىذا األسمكب   الديف

، كيعاب  مستطيؿ يحتؿ أحد جانبي الصسحة كيمتد عمى الجانب اآلخر عمى شكؿ نصؼ ىـر
 .(2)             ن                                         عميو أف جانبا  مف اإلعالنات أسسؿ المستطيؿ ال تسترعي األنظار

كقد اتسقت ىذه ، حيث جاءت في المرتبة الثانية ،%00.0بنسبة  نصسا اليـريمييا إخراج  -
ألنو يساعد في إمكانية نشر العديد مف   د. مرزكؽ عبد الحكيـ العادلياالنتيجة مع رؤية 

مع مجاكرتيا لممادة التحريرية المنشكرة مما يزيد مف فعالية ، اإلعالنات في الصسحة الكاحدة
نو يسم  بأف ىذا األسمكب يمتاز بأ  د. محمكد عمـ الديفا، كتتسؽ مع رؤية  (3)اإلعالنات

 .(4)ألكبر عدد ممكف مف اإلعالنات بمالمسة مكاد التحرير

                                                           

  625ص االعادلي، اإلعالنات الصحسية: دراسة في االستخدامات كاإلشاعات   1ا
  73ص ، اإلخراج الصحسي اعمـ الديف  2ا
  625ص اعالنات الصحسية: دراسة في االستخدامات كاإلشاعات العادلي، اإل  3ا
  73ص اإلخراج الصحسي ا، عمـ الديف  4ا
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 %، كتتسؽ ىذه النتيجة مع رؤية 57.1بينما جاءت في المرتبة الثالثة المستطيؿ بنسبة  -
كاحد  بأف استخدامو قميؿ كذلؾ ألنو يستخدـ في حالة كجكد إعالف  د. محمكد عمـ الديفا

               ن                     مجمكعيا مستطيال  سكاء بطكؿ الصسحة أك ، كتككف في مستطيؿ، يتـ نشرىا متجاكرة
 .(1) عرضيا

                     ن                   %، كىي نسبة ضعيسة جدا  كتتسؽ ىذه النتيجة 7.1كجاء في المرتبة األخيرة العشكائي بنسبة  -
بأف استخدامو قميؿ كذلؾ ألنو يحكؿ دكف تنسيؽ الصسحة   د. محمكد عمـ الديفامع رؤية 

التحرير األخرل تككف مختمسة كغير كاضحة       ن     ن                            تنسيقا  فنيا  ألف اإلعالنات كاألخبار أك مكاد 
ألنو يمثؿ صعكبة   د. مرزكؽ عبد الحكيـ العادليا                  ن         ، كذلؾ يتكافؽ أيضا  مع رؤية (2)المعالـ

 .(3)                                                    ن          ن           عند محاكلة المخرج الصحسي تنسيؽ محتكيات الصسحة تنسيقا  فنيا كفقا  ألسمكب محدد

يستخدـ أسمكب  حجاـ اإلعالناتتختمؼ أ كترل الباحثة أف لكؿ أسمكب استخداـ معيف فعندما
اليـر  اتتشابو اإلعالنات مع المكاد التحريرية يمكف استخداـ أسمكب نصسنصؼ اليـر ، كعندما 

أك  لنشر اإلعالنات بجانب المكاد التحريرية المناسبة ليا، بينما عندما يتساكل حجـ اإلعالنات
 يتـ استخداـ المستطيؿ. يككف إعالف كبير

 
 :بناء الصحيفة -6
 من وجية نظر خبراء اإلعالم البناء الذي يزيد من انقرائية الصحف الفمسطينية اليومية: 

من وجية نظر  البناء الذي يزيد من انقرائية الصحف الفمسطينية اليومية(: يوضح 0.07) جدول
 خبراء اإلعالم

 النسبة العدد البناء الذي يزيد من انقرائية الصحف الرقم
 6.7 7      عمكدم .1
 10.5 11    فقي أ .2
 82.9 87      مختمط .3

 100.0 105 المجموع

                                                           

 .73، ص اإلخراج الصحسي، عمـ الديف  1ا
 .73ص المرجع السابؽ،   2ا
  625ص ا، اإلعالنات الصحسية: دراسة في االستخدامات كاإلشاعات العادلي  3ا
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البناء الذم يزيد مف % مف المبحكثيف يركف أف 82.9  أف 5.05ا جدكؿتشير نتائج ال
% منيـ أف البناء األفقي ىك 63.2المختمط، بينما يرل  انقرائية الصحؼ السمسطينية اليكمية

عمكدم ىك الذم % مف المبحكثيف البناء ال1.7بينما يرل فقط  نقرائية،ى زيادة االالذم يعمؿ عم
 .  نقرائيةيعمؿ عمى زيادة اال

                        ن             بػػأف لقػػد شػيدت الصػػحؼ مػػؤخران عػػكدة االتجػػاه                    د. عمػي نجػػادات ا                  كىػذا يتسػػؽ مػػع رؤيػػة 
             األمريكيػػة عمػػػى   (USA TODAY)                                             العمػػكدم إلػػى صػػسحاتيا، كذلػػػؾ مػػف خػػالؿ إقػػػداـ صػػحيسة 

          أف البنػػػاء   ك                               غيػػػة إيجػػػاد تصػػػميـ مشػػػكؽ لمصػػػسحات،                                        المزاكجػػػة بػػػيف االتجػػػاىيف العمػػػكدم كاألفقػػػي، ب
                                                                                   ن المختمط يركز عمى التحرر مف األعمدة الطكلية، كاستخداـ المساحات البيضاء بيف األعمدة بدالن 

  . (1 )                                                                    مف الجداكؿ الطكلية كاالىتماـ بالعناكيف كتكظيسيا بشكؿ منظـ كمبسط كجذاب
                   لرأسػػػي يقػػػؼ ضػػػد تصػػػميـ            أف البنػػػاء ا  ،                       د. محمػػػكد عمػػػـ الػػػديف ا                   ككػػػذلؾ يتسػػػؽ مػػػع رؤيػػػة 

                              الرأسي ثقيمػة فػي قمتيػا، كنصػسيا                           خالليا، كالصحؼ ذات البناء                           صسحة تيدؼ إلى تحريؾ القارئ 
                                                                 ن                   السسمي، كقاعيا يممؾ القميؿ مما يجذب  انتبػاه القػارئ أك ال يممػؾ شػيئان مػف ذلػؾ عمػى اإلطػالؽ، 

                دـ البنػاء األفقػي                                                                   كمف الصعب القضاء عمى رمادية الصسحة كممميا، ككػذلؾ الصػحيسة التػي تسػتخ
                                                                                     يمكػػف أف تكػػكف مظممػػة كرماديػػة مثممػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي اإلخػػراج الرأسػػي، كأف البنػػاء الشػػديد األفقيػػة 
                                                                                       يحتاج إلى عناصر رأسية قكية لتزكده بالتبايف، كالرتابة ىي عدك أم بنػاء، كالمطمػكب إذف مػزيج 

  . (2 )                                      مف االثنيف، البناء الرأسي كالبناء األفقي
داـ البناء المختمط ىك األفضؿ، حيث يجمع بيف مميزات كؿ مف كترل الباحثة أف استخ

 البناء الرأسي كالبناء األفقي كيعطي مركنة كحيكية كجاذبية أكثر لمصسحة.
 
 
 
 
 

                                                           

  .02تجاىاتو كمبادئو كالعكامؿ المؤثرة فيو كعناصره اص  نجادات، اإلخراج الصحسي : ا1ا
  .70  عمـ الديف ، اإلخراج الصحسي اص 2ا
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 خصائص استخدام البناء الرأسي في الصحف الفمسطينية اليومية ولو عالقة بانقرائييا 
 :من وجية نظر خبراء اإلعالم

 ص استخدام البناء الرأسي في الصحف الفمسطينية خصائ: يوضح (4.33جدول )
 من وجية نظر خبراء اإلعالم اليومية ولو عالقة بانقرائييا

 % ك خصائص استخدام البناء الرأسي وعالقتيا بانقرائية الصحف الرقم
 55.2 58  . ة                               يشعر القارئ بالممؿ أثناء القراء .1
 41.0 43                                            يجعؿ الصسحة ثقيمة في رأسيا كفقيرة في قاعيا  .2
 40.0 42                                                                 ال يراعي المسرل الطبيعي لحركة العيف، كبالتالي ي صعب عممية القراءة .3
 38.1 40                         العناكيف ضيقة كغير جذابة .4
 24.8 26                                         ال يكجد اىتماـ بالقيمة النسبية لممكضكعات. .5
 21.0 22                                                   ارتباطو بالصحؼ المحافظة يزيد مف انقرائية الصحيسة.  .6

 %220.1 231 اإلجمالي
 632، ف=*ارتساع حجـ العينة كالنسبة المئكية يرجع ألف السؤاؿ اختيار متعدد ألكثر مف إجابة

خصائص استخداـ البناء الرأسي في الصحؼ أف   4.33ا جدكؿتشير نتائج ال
ي حيث جاءت ف ،%22.5بنسبة شعكر القارئ بالممؿ  السمسطينية اليكمية كلو عالقة بانقرائييا

% حيث جاءت 56.3يمييا يجعؿ الصسحة ثقيمة في رأسيا كفقيرة في قاعيا بنسبة  ،األكلىالمرتبة 
ال يراعي المسرل الطبيعي لحركة العيف، بينما جاءت في المرتبة الثالثة  ،في المرتبة الثانية

ارتباطو بالصحؼ كجاء في المرتبة األخيرة  %،53.3بنسبة                              كبالتالي ي صعب عممية القراءة
 %.56.3بنسبة  المحافظة يزيد مف انقرائية الصحيسة

                                   بأنػو يمكػف لمتصػميـ األسػاس أف يعبػر عػف                       د. غساف عبد الكىاب ا                  كىذا يتسؽ مع رؤية 
                            ن                                                     الشخصيات المتميزة لمصحؼ تبعػان ألنػكاع االتجاىػات المسػتخدمة فػي تكزيػع الكحػدات الطباعيػة، 

                          ض كحػػػدتيا مػػػع مزاكجتيػػػا، قػػػدر                                                   حيػػث تعتمػػػد الصػػػحؼ الجػػػادة عمػػػى االتجاىػػػات الرأسػػػية فػػػي عػػػر 
                                                                       ن              اإلمكاف باالتجاىات األفقية، كذلؾ في إطار سعييا إلبراز شخصياتيا اليادئة تبعان لقدرة األشكاؿ 

  .  1 ا                                                                          الرأسية الناشئة عف ىذه االتجاىات عمى اإليحاء بالكقار كالعراقة كالرسكخ كالقدـ
 

                                                           

  .56  الحسف، أيديكلكجيا اإلخراج الصحسي اص1ا
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  لو عالقة بانقرائيياخصائص استخدام البناء األفقي في الصحف الفمسطينية اليومية و 
 من وجية نظر خبراء اإلعالم

 خصائص استخدام البناء األفقي في الصحف الفمسطينية : يوضح (4.34جدول )
 من وجية نظر خبراء اإلعالم اليومية ولو عالقة بانقرائييا

 % ك خصائص البناء األفقي وعالقتيا بانقرائية الصحف الرقم
 51.4 54 لعيف، كبالتالي تيسير عممية القراءة.مراعاة المسرل الطبيعي لحركة ا .1
 48.6 51 .إتاحة قراءة الصحيسة مطكية .2
 44.8 47 إحياء النصؼ السسمي مف الصسحة باستخداـ العناكيف الممتدة. .3
 35.2 37 .نقرائيةاالإزالة الجداكؿ الطكلية يزيد مف بتكفير قدر مناسب مف المساحات البيضاء  .4
 28.6 30 .اء بمكاصمة القراءة حيث تبدك الكحدات األفقية أقصر مف الرأسيةإغراء القر  .5
 26.7 28 ال يكجد اىتماـ بالقيمة النسبية لممكضكعات. .6
 13.3 14 دمج األعمدة يسيـ في زيادة المساحة .7

 632، ف=*ارتساع حجـ العينة كالنسبة المئكية يرجع ألف السؤاؿ اختيار متعدد ألكثر مف إجابة
في الصحؼ  األفقيخصائص استخداـ البناء أف   4.34ا جدكؿتشير نتائج ال

مراعاة المسرل الطبيعي لحركة العيف، كبالتالي تيسير  السمسطينية اليكمية كلو عالقة بانقرائييا
يمييا إتاحة قراءة الصحيسة مطكية  ىحيث جاءت في المرتبة األكل ؛%26.5عممية القراءة بنسبة 

إحياء النصؼ بينما جاءت في المرتبة الثالثة  ،ث جاءت في المرتبة الثانيةحي ؛%26.5بنسبة 
دمج كجاء في المرتبة األخيرة  %،55.2بنسبة  السسمي مف الصسحة باستخداـ العناكيف الممتدة

 %.60.0بنسبة  األعمدة يسيـ في زيادة المساحة
             د عمػػى البنػػاء                      أف الصػػحؼ الشػػعبية تعتمػػ                      د. غسػػاف عبػػد الكىػػاب ا                  كىػػذا يتسػػؽ مػػع رؤيػػة 

  .  1 ا                                                          بما يعطييا القدرة عمى إبراز كحداتيا استجابة لطابعيا المثير  ،      األفقي
                          أنػػػػو االتجػػػػاه الػػػػذم تركػػػػز عميػػػػو                  د. فيػػػػد العسػػػػكر ا                      ن        كتتسػػػػؽ ىػػػػذه النتيجػػػػة أيضػػػػان مػػػػع رأم 

                                                                                  ن االستخدامات الكظيسية الحديثة لمتصاميـ األساس في الصحؼ المعاصرة كممػا أمكنيػا ذلػؾ، تبعػان 
                                                                             براز الكحدات المنشكرة، كعمى االستجابة الساعمػة لمنظريػات العمميػة المتعمقػة بمجػرل             لقدرتو عمى إ

                                                                                   حركة أعيف القػراء، كذلػؾ مػف خػالؿ مػا أثبتتػو الدراسػات القائمػة فػي ىػذا المجػاؿ مػف أف العػرض 
                                                                                 األفقػػػي لمكحػػػدات المنشػػػكرة يقمػػػؿ الكقػػػت المطمػػػكب لقرائتيػػػا، حيػػػث ثبػػػت أف قػػػراءة كحػػػدة طباعيػػػة 

                                                           

  .56  الحسف، أيديكلكجيا اإلخراج الصحسي اص 1ا
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                                                                    ع عمػكد كاحػد فقػط تسػتغرؽ ضػعؼ قػراءة الكحػدة نسسػيا باتسػاع ثالثػة أعمػدة، مػع             مصسكفة باتسا
  .  1 ا                                                                       األخذ باالعتبار الحركؼ كالتأثيرات الطباعية المستخدمة كقدرات القراء الخاصة

    فيػك   ،                                  أف غالبية القػراء تتػذكؽ ىػذا األسػمكب                      د. محمكد عمـ الديف ا                  ككذلؾ يتسؽ مع رأم 
                                                         ؤكف مف اليميف إلى اليسار في الصحؼ العربية كمف اليسار إلػى                               يتالقى مع ميؿ القراء الذيف يقر 

                                                                             اليمػػػػيف فػػػػي الصػػػػحؼ األجنبيػػػػة، كالعنػػػػاكيف األفقيػػػػة الضػػػػخمة متعػػػػددة األعمػػػػدة، إضػػػػافة لجػػػػذبيا 
                                                                                  لالنتباه، فإنيا تزيد مف كزف الصسحة، كيعمػؿ األسػمكب األفقػي عمػى الخػداع البصػرم لمقػارئ مػف 

                                                    سكفة قصػػيرة لتعػدد أعمػػدتيا ممػا يشػجعو عمػػى قرائتيػا، كمػػا                                 خػالؿ اإليحػاء لمقػػارئ أف المػادة المصػ
                                                                                    أف العناكيف األكثر ضخامة، المتعددة األعمػدة التػي تسػتخدـ فػي البنػاء األفقػي ال تجػذب االنتبػاه 

  . (2 )                     ن      ن       فقط بؿ أنيا تضيؼ لكنان ككزنان لمصسحة
 

 ئيياخصائص استخدام البناء المختمط في الصحف الفمسطينية اليومية ولو عالقة بانقرا 
 :من وجية نظر خبراء اإلعالم

 في الصحف المختمطخصائص استخدام البناء : يوضح (0.05جدول )
 من وجية نظر خبراء اإلعالم الفمسطينية اليومية ولو عالقة بانقرائييا 

 % ك خصائص استخدام البناء المختمط  والذي لو عالقة بانقرائية الصحف الرقم
غراء القارئ باإلطالع عمى كؿ الكحدات المنشكرة.إضساء الحيكية عمى الصسحة ك  .1  53.3 56                                              ا 
 52.4 55 يشد انتباه القارئ كيزيد مف انقرائيتو لمصحيسة. .2
 51.4 54 التجديد كاالبتعاد عف الرتابة كالممؿ. .3
 46.7 49                                               التحرر مف األعمدة الطكلية ي سيؿ انقرائية الصحؼ. .4
 42.9 45 ا.يعطييا القدرة عمى إبراز كحداتي .5
 33.3 35 تحقيؽ التبايف كالمركنة. .6

 632، ف=*ارتساع حجـ العينة كالنسبة المئكية يرجع ألف السؤاؿ اختيار متعدد ألكثر مف إجابة
في الصحؼ  المختمطخصائص استخداـ البناء أف   4.35ا جدكؿتشير نتائج ال

غراء القارئ باإلطالع إضساء الحيكية عم السمسطينية اليكمية كلو عالقة بانقرائييا                                ى الصسحة كا 
يمييا يشد انتباه  ،األكلىحيث جاءت في المرتبة  ،%20.0عمى كؿ الكحدات المنشكرة بنسبة 
بينما جاءت  ،حيث جاءت في المرتبة الثانية ،%25.5بنسبة  القارئ كيزيد مف انقرائيتو لمصحيسة
                                                           

  .650اص  اإلخراج الصحسي: أىميتو الكظيسية كاتجاىاتو الحديثة  العسكر، 1ا
  .75مـ الديف ، اإلخراج الصحسي اص   ع2ا
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%، كجاء في المرتبة األخيرة 26.5بنسبة  التجديد كاالبتعاد عف الرتابة كالممؿفي المرتبة الثالثة 
 %.00.0بنسبة  تحقيؽ التبايف كالمركنة

                أف البنػاء األفقػي                                      فػداء حسػيف أبػك دبسػة، كخمػكد بػدر غيػث ا                       كىذا يتسؽ مع رأم كؿ مػف 
  ،                                                          ن                            بحاجػػة إلػػى عناصػػر رئيسػػية لتػػزكده بالتبػػايف كاإلنسػػاف يميػػؿ دائمػػان لمتجديػػد كاالبتعػػاد عػػف الرتابػػة

  . (1 )                 لدمج بيف األسمكبيف                 كعميو يعتمد عمى ا
  من وجية نظر خبراء اإلعالم انقرائيتيابدرجة عالقة بناء الصحف الفمسطينية اليومية 

 

من وجية نظر  انقرائيتياباء الصحف الفمسطينية اليومية درجة عالقة بن(: يوضح 0.06) جدول
 خبراء اإلعالم

 منخفضة الدرجة
 عالية عالية متوسطة منخفضة جدا

الوسط  المجموع    ً جدا  
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 105 17 56 30 1 1 ك
3.83 76.6% 

% 1.0 1.0 28.5 53.3 16.2 100.0 

 
 السمسطينية الكزف النسبي لدرجة عالقة الصحؼ أف  إلى 5.01تشير نتائج الجدكؿ ا

في المرتبة األكلى                      ن            % كىي نسبة جيدة نكعا  ما، حيث جاء71.1قد بمغ  اليكمية عمى انقرائيتيا
%، فيما احتمت 52.2%، كجاء في المرتبة الثانية متكسطة بنسبة 20.0شكؿ عاـ عالية بنسبة ب

                                              ن %، كجاء في المرتبة الرابعة منخسضة ك منخسضة جدا  61.5                         ن       المرتبة الثالثة عالية جدا  بنسبة 
 %.6.3بنسبة 

                      ن                                                كجاءت النسبة جيدة نكعا  ما كتعزك الباحثة ذلؾ ألف بناء الصحيسة ىك الجانب 
ثالثة أساليب  ىناؾ تنكيعات عديدة لمعمارة لكجكدارم األساسي لمصحيسة، كفي حيف أف المعم

 لبناء الصحيسة كلكؿ أسمكب مزاياه كعيكبو.
 
 
 
 

                                                           

  .553اص  تكنكلكجيا الطباعة كاإلخراج الصحسي   أبك دبسة كغيث ، 1ا
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 عدد األعمدة واتساعيا: -7
 من وجية نظر  القطع األكثر انقرائية في الصحف الفمسطينية اليومية ذات القطع العادي

 :خبراء اإلعالم
 

 القطع األكثر انقرائية في الصحف الفمسطينية اليومية ذات القطعوضح (: ي0.07) جدول
 من وجية نظر خبراء اإلعالم العادي 

 النسبة التكرار القطع األكثر انقرائية في الصحف ذات القطع العادي الرقم
 0.0 0                قطع التسع أعمدة .1
 58.1 61                   قطع الثمانية أعمدة .2
 11.4 12                قطع السبع أعمدة .3
 30.5 32               قطع الست أعمدة .4

 100.0 105 المجموع

 
القطع األكثر انقرائية في الصحؼ % يركف أف 58.1  أف 5.07ا جدكؿتشير نتائج ال

% مف المبحكثيف يركف 03.2ذك الثمانية أعمدة، في حيف  السمسطينية اليكمية ذات القطع العادم
الدراسة أف القطع السبع أعمدة ىك % مف المبحكثيف عينة 66.5أف قطع الست أعمدة، بينما يرل 

 األكثر انقرائية.
  البرماكمأ. بشار اكىذا يتكافؽ مع رؤية العامميف في مجاؿ اإلخراج الصحسي كمنيـ 

مشرؼ فني في كاأ. كليد مقبكؿ   كاأ. سمر شاىيف ، رئيس تحرير صحيسة الحياة الجديدة،نائب 
د األعمدة كاتساعيا كفؽ أىمية حيث أكض  كالىما أنو يتـ تحديد عد، صحيسة القدس 

المكضكعات كأكلكية نشرىا، كأنو كمما قمت عدد األعمدة كمما كانت الصحيسة أكثر جاذبية حيث 
 .(1)أف األعمدة الكثيرة ترىؽ القارئ

                                                           

فبراير   67، ىناء عسانة ااتصاؿ شخصي : نائب رئيس تحرير صحيسة الحياة  – بشار البرماكمأ.  -   1ا
5367 .  

  5367فبراير  60أ. سمر شاىيف، قابمو : ىناء عسانة ا -

أكاديمي بجامعة بيرزيت كمخرج لصسحتيف في صحيسة القدس، ىناء عسانة  -مقبكؿ مقبكؿ  أ. كليد -
  .5367فبراير   61ااتصاؿ شخصي : 
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 ثمانية إلى" فمسطيف" جريدة في الصسحة تقسيـ  د عمي نجاداتاكىذا يتكافؽ مع دراسة   
الحرؼ،  حجـ ككبر العمكد اتساع لقمة     ن نظرا   مف االنقرائية، عالية معدالت يحقؽ ال ربما أعمدة،
 .  ( (1القراءة يسر مف قدر أكبر ليتحقؽ

 من وجية  القطع األكثر انقرائية في الصحف الفمسطينية اليومية ذات القطع النصفي
 :نظر خبراء اإلعالم

 النصفيومية ذات القطع القطع األكثر انقرائية في الصحف الفمسطينية الي(: يوضح 0.08) جدول
 من وجية نظر خبراء اإلعالم

 النسبة العدد القطع األكثر انقرائية ذات القطع النصفي في الصحف .م
 32.4 34               قطع الست أعمدة .1
 23.8 25                قطع الخمس أعمدة .2
 43.8 46                قطع األربع أعمدة .3
 0.0 0                قطع الثالث أعمدة .4

 100.0 105 المجموع

القطع األكثر انقرائية % مف المبحكثيف يركف أف 50.2  أف 5.02ا جدكؿتشير نتائج ال
النصسي ذك قطع األربع أعمدة ىك القطع األكثر في الصحؼ السمسطينية اليكمية ذات القطع 

% مف 50.2% مف المبحكثيف يركف أنو قطع الست أعمدة، بينما يرل 05.5انقرائية، في حيف 
لخمس أعمدة ىك األكثر انقرائية، كجاء في المرتبة األخيرة المبحكثيف عينة الدراسة أف قطع ا
 قطع الثالث أعمدة بدكف أم نسبة.
رئيس تحرير صحيسة فمسطيف، إذ أكضحت   أ. سمر شاىيفاكىذا ال يتكافؽ مع رؤية 

أنو يتـ تحديد عدد األعمدة كاتساعيا كفؽ أىمية المكضكعات كأكلكية نشرىا، فأحيانا يتـ تقسيـ 
 .(2)سي إلى ستة أعمدة أك خمسة أك أربعة حسب أىمية المكضكعالقطع النص
 
 

                                                           

" صحيسة "فمسطيف" 6517-6551  نجادات ، إخراج الصحؼ األردنية اليكمية في فترة ما بعد االستقالؿ "1ا
 أنمكذجان: "دراسة كيسية".

 . 5367فبراير  60ناء عسانة اأ. سمر شاىيف، قابمو : ى  2ا
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 من وجية نظر  خصائص األعمدة التي ليا عالقة بانقرائية الصحف الفمسطينية اليومية
 خبراء اإلعالم

من  خصائص األعمدة التي ليا عالقة بانقرائية الصحف الفمسطينية اليومية: يوضح (4.39جدول )
 وجية نظر خبراء اإلعالم

 % ك خصائص األعمدة التي ليا عالقة بانقرائية الصحف الرقم
 48.6 51 تقسيـ الصسحة إلى عدد أقؿ مف األعمدة يزيد مف جاذبيتيا . .1

 45.7 48 .زيادة  السراغات البيضاء بيف األعمدة يزيد مف انقرائية الصحيسة .2
 30.5 32 ضركرة تكحيد عدد األعمدة في جميع الصسحات كاألعداد. .3
 29.5 31 عدد أربعة أعمدة لمقطع النصسي اتابمكيد  يزيد انقرائيتيا. .4
 25.7 27 عدد ثمانية أعمدة لمقطع العادماستاندرد  يزيد انقرائيتيا. .5
 25.7 27 استخداـ اتساع جمع كبير يؤدم إلى انصراؼ القارئ عف متابعة القراءة. .6
 23.8 25 يزيد انقرائيتيا. عدد خمسة أعمدة لمقطع النصسي اتابمكيد  .7
 22.9 24 التنكع في استخداـ اتساع الجمع يزيد مف انقرائية الصحيسة .8
 16.2 17 عدد ستة أعمدة  لمقطع النصسي اتابمكيد  يزيد انقرائيتيا. .9
 11.4 12 القطع المثالي لمقطع العادم استاندرد  ىك قطع الستة أعمدة. .10
 8.6 9 العادماستاندرد  يزيد انقرائيتيا.عدد سبعة أعمدة لمقطع  .11
 7.6 8 يزيد مف انقرائية الصحيسة. استخداـ القطع المتسع .12
 2.9 3 عدد تسعة أعمدة لمقطع العادماستاندرد  يزيد انقرائيتيا. .13

 632، ف=*ارتساع حجـ العينة كالنسبة المئكية يرجع ألف السؤاؿ اختيار متعدد ألكثر مف إجابة
خصائص األعمدة التي ليا عالقة بانقرائية أف مف   4.39ا جدكؿائج التشير نت

 كما يمي: الصحؼ السمسطينية اليكمية
 مف المبحكثف، %52.1تقسيـ الصسحة إلى عدد أقؿ مف األعمدة يزيد مف جاذبيتيا بنسبة  -

، كىذا يتكافؽ مع رؤية العامميف في مجاؿ اإلخراج الصحسي ىحيث جاءت في المرتبة األكل
  أ. كليد مقبكؿاك رئيس تحرير صحيسة الحياة الجديدة،نائب   البرماكمأ. بشار امنيـ ك 

حيث أكض  كالىما أنو يتـ تحديد عدد األعمدة كاتساعيا ، ؼ فني في صحيسة القدسمشر 
كأنو كمما قمت عدد األعمدة كمما كانت الصحيسة ، كفؽ أىمية المكضكعات كأكلكية نشرىا

 عمدة الكثيرة ترىؽ القارئ.أكثر جاذبية حيث أف األ
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حيث  ،%52.7يمييا زيادة  السراغات البيضاء بيف األعمدة يزيد مف انقرائية الصحيسة  -
 ة، حيث تككف الصسحة مريحة كال ترىؽ نظر القارئ.جاءت في المرتبة الثاني

 ضركرة تكحيد عدد األعمدة في جميع الصسحات كاألعدادبينما جاءت في المرتبة الثالثة  -
%، كىذا ال يتكافؽ مع رؤية أ. سمر شاىيف رئيس تحرير صحيسة فمسطيف حيث 03.2 بنسبة

أكضحت أنو يتـ تحديد عدد األعمدة كاتساعيا كفؽ أىمية المكضكعات كأكلكية نشرىا فأحيانا 
 يتـ تقسيـ القطع النصسي إلى ستة أعمدة أك خمسة أك أربعة حسب أىمية المكضكع.

بنسبة  تسعة أعمدة لمقطع العادماستاندرد  يزيد انقرائيتياعدد كجاء في المرتبة األخيرة  -
                         ن %، كجاء النسبة ضعيسة جدا .5.5

 

  من وجية نظر  انقرائية الصحف الفمسطينية اليوميةبدرجة عالقة عدد األعمدة واتساعيا
 :خبراء اإلعالم

 انقرائية بدرجة عالقة عدد األعمدة واتساعيا (: يوضح 0.04) جدول
 من وجية نظر خبراء اإلعالم ة اليوميةالصحف الفمسطيني

 منخفضة الدرجة
 عالية عالية متوسطة منخفضة جدا

الوسط  المجموع    ً جدا  
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 105 11 58 36 0 0 ك
3.76 75.2% 

% 0.0 0.0 34.3 55.2 10.5 100.0 

 
كاتساعيا  عدد األعمدةالكزف النسبي لدرجة عالقة  أف  إلى 5.53ا  جدكؿتشير نتائج ال

                      ن           %، كىي نسبة جيدة نكعا  ما حيث جاء72.5قد بمغ  عمى انقرائية الصحؼ السمسطينية اليكمية
%، كجاء في المرتبة الثانية متكسطة بنسبة 22.5في المرتبة األكلى بشكؿ عاـ عالية بنسبة 

 %.63.2                                       ن       %، فيما احتمت المرتبة الثالثة عالية جدا  بنسبة 05.0
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 غرافية:العناصر التيبو  -8

 من  خصائص العناصر التيبوغرافية التي ليا عالقة بانقرائية الصحف الفمسطينية اليومية
 :وجية نظر خبراء اإلعالم

 خصائص العناصر التيبوغرافية التي ليا عالقة بانقرائية : يوضح (4.41جدول )
 من وجية نظر خبراء اإلعالم الصحف الفمسطينية اليومية

 % ك تيبوغرافية التي ليا عالقة بانقرائية الصحفخصائص العناصر ال الرقم
 81.0 85 تجذب القارئ لمصحيسة. .1
 65.7 69 تبرز النص. .2
 38.1 40 العناكيف الضخمة كالصكر الكبيرة تزيد مف جاذبية القارئ. .3
 32.4 34 يساىـ تكزيع العناكيف في تشكيؿ جمالية الصسحة كتحقؽ كحدتيا. .4
 27.6 29 المنطقي في أحجاـ الحركؼ يري  القارئ. مراعاة التسمسؿ .5
 27.6 29                                                  ن         ن                       تجنب نشر الصكر مبعثرة داخؿ المكضكع كترتيبيا أفقيا  أك رأسيا  عمى أحد جانبي المكضكع. .6
 25.7 27 تجنب أف تبدك الصسحة مثقمة بالبياض في بعض أجزائيا كمكدسة في أجزاء أخرل.  .7
 24.8 26 ف انقرائية الصحيسة.تكظيؼ تبايف األلكاف يزيد م .8
 23.8 25                                                     ن                 تجنب  اختيار األلكاف المتقاربة إذا أراد أف يبرز عنصرا  ما بكيسية فعالة. .9
 17.1 18 استخداـ أشكاؿ إطارات متشابية متجاكرة يقمؿ مف انقرائية الصحيسة . .10
 16.2 17 تشتت نظر القارئ .11
 16.2 17 االبتعاد عف الخمسية بالمكف األسكد .12
 3.8 4 تشكش القراءة. .13

 632، ف=*ارتساع حجـ العينة كالنسبة المئكية يرجع ألف السؤاؿ اختيار متعدد ألكثر مف إجابة
خصائص العناصر التيبكغرافية التي ليا عالقة أف مف   4.41ا جدكؿالتشير نتائج 

 كما يمي: بانقرائية الصحؼ السمسطينية اليكمية
حيث جاءت في مف المبحكثيف عينة الدراسة، % 26.3سة بنسبة تجذب القارئ لمصحي  -

 ى، حيث تقـك الصكر الكبيرة كالعناكيف الضخمة بجذب انتباه القارئ لمصحيسة.المرتبة األكل

، حيث تقكـ العناصر حيث جاءت في المرتبة الثانية ،%12.7يمييا تبرز النص   -
 كر كاإلطارات كاألرضيات كغيرىا.التيبكغرافية عمى إبراز النص مف حيث العناكيف كالص

 العناكيف الضخمة كالصكر الكبيرة تزيد مف جاذبية القارئبينما جاءت في المرتبة الثالثة   -
   Kenneth Holmqvist and Constanze%، كىذا يتكافؽ مع رؤية 02.6بنسبة 
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Wartenberg  رأسيا كاالقتباسات  أـحجـ الخط كلكنو ككيسية كضعو سكاء أفقيا أف
مربعات الحقائؽ، كؿ تمؾ العكامؿ تؤثر في القارئ باإلضافة إلى الصكر كحجميا كمكانيا ك 

 . 1ا باإلضافة إلى اإلعالنات
%، كتعزك الباحثة ذلؾ ألنو اإلسراؼ في 0.2بنسبة  تشكش القراءةكجاء في المرتبة األخيرة  -

تكزيعيا بشكؿ متكازف بينما إذا تـ ، استخداـ العناصر التيبكغرافية يؤدم إلى تشكيش القارئ
 فإنيا تقكـ بجذب القارئ.

  من وجية نظر  انقرائية الصحف الفمسطينية اليوميةبدرجة عالقة العناصر التيبوغرافية
 :خبراء اإلعالم

من  انقرائية الصحف الفمسطينية اليوميةبدرجة عالقة العناصر التيبوغرافية (: يوضح 0.07) جدول
 وجية نظر خبراء اإلعالم

 منخفضة الدرجة
 عالية عالية متوسطة منخفضة جدا

الوسط  المجموع    ً جدا  
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 105 28 48 29 0 0 ك
3.99 79.8% 

% 0.0 0.0 27.6 45.7 26.7 100.0 

عالقة العناصر التيبكغرافية الكزف النسبي لدرجة  أفإلى   5.55ا جدكؿتشير نتائج ال
                      ن           %، كىي نسبة جيدة نكعا  ما حيث جاء79.8قد بمغ  يةعمى انقرائية الصحؼ السمسطينية اليكم

%، كجاء في المرتبة الثانية متكسطة بنسبة 52.7في المرتبة األكلى بشكؿ عاـ عالية بنسبة 
 لمىد. ا%. كىذا يتسؽ مع رؤية 51.7                                       ن       %، فيما احتمت المرتبة الثالثة عالية جدا  بنسبة 57.1

تمييز كالتجدد لمعناصر التيبكغرافية التي يسعى ف ال  أعباس فاضؿ ىدلد. الرزاؽ، ك  عبد اسعد
المخرج الصحسي إلى تأكيد بناء خصائصيا الشكمية كالرمزية إلضساء كحدة داللية تمتاز بقكة 

 . 2االجذب الستقطاب القراء
أنو عمى الرغـ مف أف إخراج صحيسة فمسطيف   عمي نجادات. داكىذا يتكافؽ مع دراسة 
ساسي لمصحيسة، إال أنيا استطاعت أف تختط لنسسيا شخصية                          تمي ز بعدـ ثبات الييكؿ األ

مستقمة مف خالؿ استخداميا لمعناكيف التركيجية "اإلشارية" كالعنكاف العريض بشكؿ يكاد يككف 

                                                           
)1(Kenneth Holmqvist and Constanze Wartenberg,The role of local design factors for 

newspaper reading behaviour - An eye-tracking perspective Lund University 
Cognitive Science . 

 األكلى ...  الصسحة لرأس إبصارية دالة لغة بناء في الصحسي اإلخراج الرزاؽ كعباس، فاعمية   عبد2ا
  .567-652اص ص 
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      ن                                                                                  يكمي ا ، السيما في البدايات، إضافة إلى استخداميا لمصكر بنكعييا الظمية كالخطية، كاستخداميا 
 . (  (1ئط الجغرافية    ن                      أيضا  لمصكر المستقمة كالخرا

 من وجية نظر                                 ً                                       أكثر العناصر التيبوغرافية تأثيرا  عمى انقرائية الصحف الفمسطينية اليومية
 خبراء اإلعالم

 أكثر العناصر التيبوغرافية تأثيرًا عمى انقرائية الصحف الفمسطينية اليومية: يوضح (4.43جدول )
 من وجية نظر خبراء اإلعالم

 632، ف=*ارتساع حجـ العينة كالنسبة المئكية يرجع ألف السؤاؿ اختيار متعدد ألكثر مف إجابة
                                ن                    أكثر العناصر التيبكغرافية تأثيرا  عمى انقرائية الصحؼ أف   4.43ا جدكؿتشير نتائج ال
 ىي كما يمي:السمسطينية اليكمية 

        ى، كىػػذا            لمرتبػػة األكلػػ             حيػث جػػاءت فػػي ا              مػػف المبحػػكثيف،   %     55.0      بنسػػبة                    الصػكر السكتكغرافيػػة  -
                                                   أف  الصػػكر كالرسػػـك تعػػد مػػف أىػػـ العناصػػر التيبكاغرافيػػة                  د. فيػػد العسػػكر ا              يتسػػؽ مػػع  رؤيػػة 

                                                     ، كلعؿ أىمية الصكرة ترتبط بقدرتيا التأثيرية كمعانييػا                                ستخدمة في بناء الكحدات الطباعية   الم
             ن حيػث تػؤدم دكران    ،                               عند استخداميا مع المتكف الصحسية                                    الميمة التي تحمميا إلى القراء، كذلؾ 

  . (2 )                               اني المتضمنة في المتكف المنشكرة     ن                    كبيران في تسييؿ إيصاؿ المع

                                                           

" صحيسة "فمسطيف" 6517-6551  نجادات، إخراج الصحؼ األردنية اليكمية في فترة ما بعد االستقالؿ "1ا
 أنمكذجان: "دراسة كيسية"

  05اص  اإلخراج الصحسي: أىميتو الكظيسية كاتجاىاتو الحديثة  العسكر، 2ا

 % ك يبوغرفية تأثيرا عمى انقرائية الصحفأكثر العناصر الت الرقم
 94.3 99 الصكر السكتكغرافية .1
 60.0 63 األلكاف .2
 55.2 58 الرسـك اليدكية .3
 48.6 51 حركؼ العناكيف .4
 41.9 44 السراغات البيضاء .5
 40.0 42 ألرضياتا .6
 16.2 17 حركؼ المتف .7
 13.3 14 الجداكؿ كالسكاصؿ كاإلطارات .8
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         ىػدل فاضػؿ  ا                   كذلػؾ يتسػؽ مػع دراسػة                              حيث جػاءت فػي المرتبػة الثانيػة   ، %    13.3        األلكاف      يمييا  -
      عناصػر           كلتتحػكؿ مػف       األلػكاف         باسػتخداـ       جاذبيػة     أكثػر                  التيبكغرافيػة تع ػد           أف العناصػر        عبػاس

  ،  (1 )                            المعػايير اإلخراجيػة كالتصػميمية    كفػؽ      تتجسػد       عالمية     بمغة      ناطقة   ية    بصر            إلى مثيرات     صماء
                 المسضػمة لػدل عينػة       الصػحؼ     أف            الجميمػي      زريػزب     كامػؿ        د. عظػيـ ا            ن         كيتكافؽ أيضان مػع رؤيػة 

    دعػـ   مػف      مكنيػا    ممػا       كمينػي،                   االتصػالية بشػكؿ عممػي        الرسػائؿ   مػع       األلػكاف         اسػتخدمت         الدراسػة

  . ((2        االتصالية        أغراضيا       كتحقيؽ          المضاميف،
                         %،  كىػػي الصػػكر التػػي تشػػتمؿ     22.5                                                   بينمػػا جػػاءت فػػي المرتبػػة الثالثػػة الرسػػـك اليدكيػػة بنسػػبة  -

                                                                         فػػػي الغالػػػب عمػػػى الخطػػػكط، كتتػػػكافر عمػػػى تػػػدرجات ظميػػػة خسيسػػػة، كيػػػتـ رسػػػـ ىػػػذه الخطػػػكط 
                              إلحػػػداث قػػػدر عػػػاؿ  مػػػف التبػػػايف بػػػيف   ،                                        باسػػػتخداـ حبػػػر أسػػػكد قػػػكم عمػػػى كرؽ أبػػػيض ناصػػػع

                                                     صكر الخطية إلى عدة أنكاع بحسب الطبيعة الخاصة بكؿ نكع                          الخطكط كاألرضية، كتنقسـ ال
                                                                               كذلػؾ عمػى النحػك اآلتػي: الرسػـك السػػاخرة،  الرسػـك الشخصػية اليدكيػة، الصػكر التكضػػيحية، 

  . (3 )                الرسـك التعبيرية

                                                   ، حيث جاءت في المرتبة الرابعة  كىذا يتكافؽ مػع رؤيػة     52.1                           كيمييا حركؼ العناكيف بنسبة  -
Michael Bernard, Chia Hui Liao, & Melissa Mills    ك جػد أنػو   65         أف الخػط ا             

      ، كأف     65           ن                                                          األكثػػر كضػػكحان كاألسػػرع قػػراءة بالنسػػبة لمقػػراء كبػػار السػػف، كالمسضػػؿ عمػػى الخػػط ا
     عظيـ                       . كىذا يتكافؽ مع رؤية (4 )                   يؤدم إلى قراءة أسرع  (serf fond)           الرقيؽ   65          حجـ الخط ا

     سػمات    مػف      يضػسيو    لمػا       الكبيػر      الحجػـ      سضػمكف ي          المبحػكثيف       أغمبيػة   أف          الجميمػي        ك زريػزب     كامػؿ
                  لمميزاتػو االتصػالية            المبحػكثيف   مف %)    2.7 ا        المتكسط      الحجـ    فضؿ     فيما          كالثراء،              الييبة كالقكة

  . ( (5       الجديد      اإلعالـ        تداعيات   ظؿ   في

                                                           

خراج أغمسة المجالت العربية: مجمة اليقظة   عباس، تكظي1ا ؼ المثيرات البصرية لتحقيؽ الجذب في تصاميـ كا 
  .255-265انمكذجان  اص ص 

 الصحؼ مقركئية في ميدانية المتخصص: دراسة األكاديمي الكسط في العراقية الصحافة   الجميمي، مقركئية2ا

  .15-52أنمكذجا  اص ص  بغداد جامعة في اإلعالـ كمية لدل تدريسيي المسضمة العراقية

  .05اص   اإلخراج الصحسي: أىميتو الكظيسية كاتجاىاتو الحديثة  فيد العسكر، 3ا
(4) Michael Bernard, Chia Hui Liao, & Melissa Mills, The effect of font type 

and size on the legibility and reading time of online text by older Adults. 

 الصحؼ مقركئية في ميدانية المتخصص: دراسة األكاديمي الكسط في العراقية الصحافة   الجميمي، مقركئية5ا

  .15-52أنمكذجا اص ص  بغداد جامعة في اإلعالـ كمية لدل تدريسيي المسضمة العراقية
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               %، كجػػػاءت بنسػػػبة     60.0                                                       كجػػػاء فػػػي المرتبػػػة األخيػػػرة الجػػػداكؿ كالسكاصػػػؿ كاإلطػػػارات بنسػػػبة  -
                                                نظػػر محػػررم الصػػحؼ بػػديؿ عػػف الجػػداكؿ كالسكاصػػؿ، كليػػذا                        ضػػعيسة حيػػث تعػػد مػػف كجيػػة

                                                                            كجػػػدنا فػػػي السػػػنكات األخيػػػرة الكثيػػػر مػػػف الصػػػحؼ التػػػي بػػػدأت باسػػػتخداـ السراغػػػات البيضػػػاء 
    ن                                                                        عكضػػان عػػف الجػػداكؿ كالسكاصػػؿ، كالتػػي اعتبرتػػو فػػي حينػػو كأحػػد مظػػاىر التجديػػد فػػي إخػػراج 

  .  1 ا     الصحؼ

 
 فمسفة التصميم: -9
 ة اليومية بفمسفة تصميم معينة؟ىل تمتزم الصحف الفمسطيني 

 الصحف الفمسطينية اليومية بفمسفة تصميم معينة : يوضح التزام(0.00) جدول

 المئوية النسبة التكرار اإلجابة الرقم
 30.8 33    نعـ 
 64.4 67          إلى حد ما 
 4.8 5  ال 

 100.0% 105 المجموع

الصحؼ دراسة يركف أف % مف المبحكثيف عينة ال30.8  أف 5.55ا جدكؿتشير نتائج ال
% منيـ يركف ذلؾ إلى حد ما، بينما 15.5، بينما بسمسسة تصميـ معينةتمتـز السمسطينية اليكمية 

 .الصحؼ السمسطينية اليكمية بسمسسة تصميـ معينة% مف المبحكثيف يركف أنيـ ال تمتـز 5.2يرل 
عدـ ثبات الييكؿ                           إخراج صحيسة فمسطيف تمي ز ب  د عمي نجاداتاكىذا يتكافؽ مع دراسة 

                    ن                                                                 األساسي لمصحيسة، ممثال  بالصسحة األكلى منيا، كبعدـ ثبات مكقع الالفتة كاألذنيف كالعنؽ، كشكؿ 
 .((2كحجـ الحرؼ المستخدـ في جمع نصكص األخبار كعناكينيا، كعدد األعمدة كاتساعاتيا

 رئيس قسـ التحرير بصحيسة فمسطيف أنو يتـ تحديد أسمكب  أ. سمر شاىيفاكترل 
             ن                             التصميـ كفقا  لممكضكعات المنشكرة كأىميتيا.

 

                                                           

  .507  نجادات، اإلخراج الصحسي: اتجاىاتو كمبادئو كالعكامؿ المؤثرة فيو اص 1ا
" صحيسة "فمسطيف" 6517-6551جادات، إخراج الصحؼ األردنية اليكمية في فترة ما بعد االستقالؿ "  ن2ا

 أنمكذجان: "دراسة كيسية".
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  فمسفة التصميم التي تسهل االنقرائية وتعطي مرونة في تصميم الصحف الفمسطينية
 من وجهة نظر خبراء اإلعالم: اليومية

 فمسفة التصميم التي تسهل االنقرائية وتعطي مرونة (: يوضح 4.45) جدول
 من وجهة نظر خبراء اإلعالم في تصميم الصحف الفمسطينية اليومية

 المئوية النسبة التكرار تسهل األنقرائية وتعطير مرونةفمسفة التصميم التي  .م
 52.4 55                                           فمسفة التباين مع التوازن )التوازن الالشكمي( .1
 12.4 13                     فمسفة التوازن الشكمي .2
 35.2 37                     فمسفة اإلخراج المختمط .3

 100.0% 105 المجموع

فمسفة التباين مع  % من المبحوثين يرون أن52.4( أن 4.45الرقم )تشير نتائج الجدول 
التي تسيل االنقرائية وتعطي مرونة في تصميم الصحف الفمسطينية  التوازن )التوازن الالشكمي(

التي تسيل االنقرائية % من المبحوثين يرون أن فمسفة اإلخراج المختمط 2553، بينما اليومية
المبحوثين  % من4354،  في حين يرى وتعطي مرونة في تصميم الصحف الفمسطينية اليومية

 أن فمسفة التوازن الشكمي ىي التي تسيل االنقرائية وتعطي مرونة في تصميم الصحف.
قوم عمى وقد حصمت فمسفة التباين مع التوازن عمى أعمى نسبة وذلك لعدة أسباب: أنيا ت

موازنة قمة الصفحة وأسفميا باستعمال العناصر التيبوغرافية وىذه الطريقة تمنح التصميم 
                                                                      سمح بالتنويع في شكل الصفحة من عدد ألخر، بمعنى أن ىناك قدرا  من االلتزام وت، (1)المرونة

 .(2)بخطة إخراجية إال أن الخطة مرنة يمكن لممخرج الصحفي أن ينوع ويضيف فييا ويبتكر
وتتوافق الباحثة مع ىذه النتيجة لما يتميز بو ىذا األسموب من مرونة في التصميم 

                                                   والموضوعات وفقا  ألىميتيا والبعد عن الرتابة والممل. والتنويع، ونشر األخبار
 
 
 

                                                           

 (.333)ص تكنولوجيا الطباعة واإلخراج الصحفي (  أبو دبسة وغيث، 1)
 (.336( محمود، اإلخراج الصحفي )ص 2)
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 من وجهة نظر  درجة عالقة فلسفة التصميم على انقرائية الصحف الفلسطينية اليومية
 خبراء اإلعالم

من  درجة عالقة فلسفة التصميم على انقرائية الصحف الفلسطينية اليوميةيوضح (: 1.16) جدول
 وجهة نظر خبراء اإلعالم

 منخفضة الدرجة
 عالية عالية متوسطة منخفضة جدا

الوسط  المجموع      جدا  
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 105 32 47 22 3 0 ك
4.02 80.4% 

% 0.0 3.8 21.0 44.8 30.5 100.0 

عالقة العناصر التيبوغرافية الوزن النسبي لدرجة  أن( إلى 4.46) جدولتشير نتائج ال
                                   %، وهي نسبة جيدة نوعا ، ما حيث جاء79.8قد بمغ  ميةعمى انقرائية الصحف الفمسطينية اليو 

%، وجاء في المرتبة الثانية متوسطة بنسبة 4.54في المرتبة األولى بشكل عام عالية بنسبة 
 %.6654                                               %، فيما احتمت المرتبة الثالثة عالية جدا  بنسبة 6456

طينية، واقتراحات خبراء الوحدة الرابعة: المعوقات التي تحد من انقرائية الصحف اليومية الفلس
 اإلعالم لزيادتها.

 من وجهة نظر خبراء اإلعالم قرائية الصحف الفلسطينية اليوميةالمعوقات التي تحد من ان: 
  اليومية الفلسطينية الصحف انقرائية من تحد التي : يوضح المعوقات(4.47جدول )

 من وجهة نظر خبراء اإلعالم

 % ك المعوقات  
 61.0 64 .ناصر التيبوغرافيةسوء توزيع الع .1
 56.2 59 .ضعف ثبات التبويب .2
 54.3 57 .%04زيادة نسبة اإلعالنات أكثر من  .3
 52.4 55 .عدم ثبات عدد الصفحات .4
 31.4 33 .ئردالورق  .5
 23.8 25 عدم ثبات حجم الصحيفة .6
 23.8 25 عدم ثبات فمسفة التصميم .7
 21.0 22 كثرة األعمدة    .8
 15.2 16 عدم ثبات بناء الصحيفة .9

 .50، ن=*ارتفاع حجم العينة والنسبة المئوية يرجع ألن السؤال اختيار متعدد ألكثر من إجابة
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 التي المعكقاتأكثر أف   حسب كجية نظر الخبراء 4.47االرقـ  تشير نتائج الجدكؿ
 كما يمي: اليكمية السمسطينية الصحؼ انقرائية مف تحد
، كتتسؽ األكلى% حيث جاءت في المرتبة 16.3بنسبة  التيبكغرافية العناصر تكزيع سكء -

اإلسراؼ في التنكيع التيبكغرافي يجعؿ ىذه النتيجة مع دراسة االحسف الياس حمزة  بأف 
 1االصحيسة شعبية في سماتيا العامة

. 

، كتعزك الباحثة ذلؾ حيث جاءت في المرتبة الثانية% 21.5التبكيب  ثبات ضعؼيمييا   -
لعدـ التزاـ الصحيسة بعدد معيف مف الكرؽ، حيث أف اختالؼ عدد الكرؽ عمى مدار 

 األسبكع يؤدم إلى عدـ ثبات رقـ صسحة معينة لقسـ معيف أك مكضكع معيف .

%، 25.5بنسبة  %53 مف أكثر اإلعالنات نسبة بينما جاءت في المرتبة الثالثة زيادة -
كتعزك الباحثة ذلؾ ألف القارئ لو حؽ في قراءة أكبر عدد مف األخبار كالمكضكعات كأنو 

رئيس   أ. سمر شاىيفايجب أال تطغى المادة اإلعالنية عمى المادة التحريرية، كترل 
 . 2اتحرير صحيسة فمسطيف، أف لمقدس قرائيا كجميكرىا عمى الرغـ مف كثرة اإلعالنات فييا

%، كتعزك الباحثة ذلؾ ألنو 25.5لمرتبة الرابعة عدـ ثبات عدد الصسحات بنسبة يمييا في ا -
كيؤثر عمى كـ المكضكعات كاألخبار التي تقدميا ، يؤثر عمى عممية التبكيب اليكمي

 الصحيسة.

%، كىذا يخالؼ رأم 62.5الصحيسة بنسبة  بناء ثبات كجاء في المرتبة األخيرة عدـ -
مشرؼ فني في صحيسة    أ. كليد مقبكؿاالصحؼ منيـ  العامميف في قسـ اإلخراج في

أف الصحؼ السمسطينية    مشرؼ فني في صحيسة فمسطيف،أ. منير أبك راساالقدس ، ك
 . 3اتمتـز بالبناء المختمط كىك المزج بيف البناء العمكدم كالبناء األفقي

 
 
 
 

                                                           

 صحافة السكدانية.  حمزة، دكر العناصر الطباعية فى انقرائية ال1ا
  .5367فبراير  60  أ. سمر شاىيف، قابمو : ىناء عسانة ا2ا
أكاديمي بجامعة بيرزيت كمخرج لصسحتيف في صحيسة القدس، ىناء عسانة  -أ. كليد مقبكؿ مقبكؿ  -  3ا

  . 5367فبراير   61ااتصاؿ شخصي : 
  .5367فبراير  60أ. منير أبك راس، قابمو : ىناء عسانة ا -
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 الفمسطينية اليومية الصحف انقرائية لزيادة مقترحات خبراء اإلعالم 
 الفمسطينية اليومية الصحف انقرائية لزيادة خبراء اإلعالم : يوضح مقترحات(4.48جدول )

 % ك المقترحات لزيادة انقرائية الصحف اليومية الفمسطينية الرقم
 51.4 54 استخداـ القطع النصسيا التابمكيد .  .1
 50.5 53 % مف مساحة الصحيسة.40ال تتجاكز مساحة اإلعالنات  .2
 48.6 51 ـ اإلسراؼ في استخداـ العناصر التيبكغرافية.عد .3
 46.7 49 ثبات تبكيب صسحاتيا. .4
استخداـ فمسسة التكزاف مع التبايف االتكازف الالشكمي  حيث أنيا تعطي  .5

 46.7 49 مركنة أكبر في اإلخراج.

 43.8 46 زيادة عدد الصسحات . .6
 34.3 36 ثبات عدد الصسحات طيمة أياـ األسبكع .7
 31.4 33 التقميؿ في عدد األعمدة كزيادة المساحات البيضاء. .8
 30.5 32 استخداـ الكرؽ األبيض .9
 29.5 31 استخداـ البناء المختمط. .10
 23.8 25 استخداـ القطع العادم استاندرد  .11
 22.9 24 استخداـ كرؽ الجرائد. .12
 18.1 19 لمقطع العادماستاندرد ..  تقسيـ صسحات الصحيسة إلى ثمانية أعمدة .13
 14.3 15 نشر اإلعالنات بجانب المكاد التحريرية المشابية. .14
 12.4 13 تقسيـ صسحات الصحيسة إلى خمسة أعمدة لمقطع النصسياتابمكيد . .15
 8.6 9 تقسيـ صسحات الصحيسة إلى ستة أعمدة  لمقطع النصسي اتابمكيد . .16
 8.6 9 قطع العادم استاندرد  ىك قطع الستة أعمدةالقطع المثالي لم .17
 7.6 8 تقسيـ صسحات الصحيسة إلى تسعة أعمدة لمقطع العادماستاندرد . .18
 5.7 6 استخداـ الكرؽ المصقكؿ الالمع الخاص بكرؽ المجالت.  .19
 5.7 6 استخداـ الكرؽ الممكف  .20

 632، ف=سؤاؿ اختيار متعدد ألكثر مف إجابة*ارتساع حجـ العينة كالنسبة المئكية يرجع ألف ال
 لزيادة المقترحات أف مف أىـ  حسب كجية نظر الخبراء 4.48ا جدكؿتشير نتائج ال

 السمسطينية ما يمي: اليكمية الصحؼ انقرائية
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كىذا يدؿ ، األكلى% حيث جاءت في المرتبة 26.5  بنسبة التابمكيدا النصسي القطع استخداـ -
التصميـ األساس التي تزيد انقرائية الصحؼ اليكمية السمسطينية  عمى أف مف أىـ عناصر

ىي استخداـ القطع النصسي، كيرجع ىذا لما يتميز بو القطع النصسي مف سيكلة الحمؿ، 
 كالتصس ، كالتحكـ بو.

% حيث جاءت في 23.2الصحيسة  مساحة مف% 53 اإلعالنات مساحة تتجاكز اليمييا  -
بأف مف أىـ القرارات التي تتخذىا   د. محمكد عمـ الديفاع رؤية كىذا يتسؽ مالمرتبة الثانية 

لصحيسة بالنسبة لإلعالنات ىي تحديد نسبة المادة اإلعالنية إلى المادة التحريرية كىي عادة 
بأف نسبة اإلعالنات ال تؤثر عمى   شاىيفأ. سمر ا، كتختمؼ مع رؤية  1ا%53ال تزيد عف 

 . 2اصحيسة القدس ليا قرائيا انقرائية الصحيسة كمثاؿ عمى ذلؾ

كترل الباحثة أف القارئ لو الحؽ في قراءة أكبر كـ مف األخبار كالمكضكعات، كأف محدكدية 
                   ن                                                       نسبة اإلعالنات كخصكصا  عمى الصسحة األكلى تزيد إقباؿ الجميكر عمى قراءة الصحيسة 

 كتساعدىا عمى االحتساظ بجميكرىا.

التيبكغرافية بنسبة  العناصر استخداـ في إلسراؼا بينما جاءت في المرتبة الثالثة عدـ -
اإلسراؼ في التنكيع بأف  %. كتتسؽ ىذه النتيجة مع دراسة االحسف الياس حمزة 52.1

 3االتيبكغرافي يجعؿ الصحيسة شعبية في سماتيا العامة
. 

ة كترل الباحثة أف التكازف في تكزيع العناصر التيبكغرافية يضسي عمييا لمسات جمالية متميز 
 ، كأف اإلسراؼ في تكزيع ىذه العناصر يشتت القارئ، كيقمؿ مف جاذبية الصحيسة.

استخداـ الكرؽ المصقكؿ الالمع  متساكية،ما قبؿ األخيرة كاألخيرة بنسب  كجاء في المرتبة -
%، كجاءت النسبة ضعيسة 2.7الممكف بنسبة  الكرؽ استخداـك  ،الخاص بكرؽ المجالت

الكرؽ االمع يزيد التكمسة، لذا تسضؿ الصحؼ استخداـ  خداـ كترجع الباحثة ذلؾ ألف است
مبي كغير       ن                أحيانا  يككف لو تأثير س مكرؽ الممكفكرؽ الجرائد ألنو األقؿ تكمسة، أما بالنسبة ل
 مى إبراز العناصر كتساصيميا الدقيقة.عقدرة ك مري  لمبصر، كأف الكرؽ األبيض أكثر إنارة 

 
 

                                                           

  .73مـ الديف، اإلخراج الصحسي اص    ع1ا
  .5367فبراير  60  أ. سمر شاىيف، قابمو : ىناء عسانة ا2ا
   حمزة، دكر العناصر الطباعية فى انقرائية الصحافة السكدانية.3ا
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 المبحث الثاني
 لدراسة الميدانية فروض ا اختبار

 :كىك الميدانية الدراسة الباحثة فرض اختبرت
األساس في عناصر التصميـ بيف درجة عالقة تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال 

النكع، المؤىؿ العممي، ا المتغيرات الديمكغرافية لدييـ،ك  الصحؼ السمسطينية اليكمية بانقرائيتيا
 ، كينبثؽ عنو السركض السرعية اآلتية: طبيعة العمؿ السكف،، سنكات الخبرة، السئة العمرية

 الفرضية الفرعية األولى: 
األساس في عناصر التصميـ درجة عالقة في تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال 

 .عند خبراء اإلعالـ النكعتعزل لمتغير  الصحؼ السمسطينية اليكمية بانقرائيتيا
درجة عالقة عناصر التصميم األساس في في ئية الفروق ذات دللة إحصا: يوضح (0.09جدول )

 عند خبراء اإلعالم النوعتعزى لمتغير الصحف الفمسطينية اليومية بانقرائيتيا 

الوسط  العدد الجنس 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة 
 الختبار

الدللة 
 الدللة اإلحصائية

 القطع
 غير دال 9830. 0220. 655. 3.78 87 ذكر
    808. 3.78 18 أنثى

 عدد الصسحات
 غير دال 5500. 6000. 765. 3.79 87 ذكر
    1.029 3.67 18 أنثى

 التبكيب
 غير دال 9530. 0590. 828. 3.79 86 ذكر
    943. 3.78 18 أنثى

 نكع الكرؽ
 غير دال 0.547 0.605- 991. 3.62 87 ذكر
    1.060 3.78 18 أنثى

 اإلعالنات
 غير دال 2650. 1.121 1.096 3.10 86 ذكر
    1.263 2.78 18 أنثى

 بناء الصسحة
 غير دال 5050. 6680. 6560. 3.85 87 ذكر
    1.074 3.72 18 أنثى

 غير دال 7700. 2930. 6040. 3.77 87 ذكر عدد األعمدة
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الوسط  العدد الجنس 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة 
 الختبار

الدللة 
 الدللة اإلحصائية

    0.752 3.72 18 أنثى

العناصر 
 التيبكغرافية

 غير دال 4500. 0.758- 7230. 3.97 87 ذكر
    8320. 4.11 18 أنثى

 فمسسة التصميـ
 غير دال 6740. 4220. 7690. 4.03 87 ذكر
    1.056 3.94 18 أنثى

 اإلجمالي العاـ
 غير دال 9000. 1270. 5290. 4.129 85 ذكر
    6760. 4.111 18 أنثى

كؿ نو بشأ لمعينات المستقمة (T)مف خالؿ استخداـ اختبار   4.49ا تشير نتائج الجدكؿ
درجة عالقة عناصر التصميـ األساس في الصحؼ  فيكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعاـ ال 

كانت قيمة الداللة اإلحصائية  إذ ،عند خبراء اإلعالـ النكعلمتغير السمسطينية اليكمية بانقرائيتيا 
أم ال ، كتشير ىذه النتيجة إلى قبكؿ السرضية الصسرية المتعمقة بمتغير النكع، 3.32أكبر مف 

يكجد اختالؼ بيف رأم الذككر كاإلناث، ىذا يعني أنو ال يكجد تأثير لمنكع عمى عالقة عناصر 
نقرائتيا، كىذا مؤشر عمى مكافقتيـ عمى عناصر                                                                                       التصميـ األساس لمصحؼ السمسطينية اليكمية كا 

 التصميـ األساس في صحؼ الدراسة.
 الفرضية الفرعية الثانية: 

األساس في عناصر التصميـ درجة عالقة  فيإحصائية تكجد فركؽ ذات داللة ال 
 .عند خبراء االعالـ المؤىؿ العمميتعزل لمتغير  الصحؼ السمسطينية اليكمية بانقرائيتيا

درجة عالقة عناصر التصميم األساس في  فيالفروق ذات دللة إحصائية : يوضح (4.50جدول )
 ر المؤىل العممي عند خبراء العالمتعزى لمتغيالصحف الفمسطينية اليومية بانقرائيتيا 

الوسط  العدد المؤىل العممي 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة 
 الختبار

الدللة 
 اإلحصائية

 الدللة

 القطع

 غير دال 0.958 0.103 0.62 3.88 16 دبمـك متكسط فأقؿ
    0.75 3.76 18 بكالكريكس
    0.78 3.77 39 ماجستير
    0.55 3.78 32 هدكتكرا

    0.68 3.79 105 المجموع
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الوسط  العدد المؤىل العممي 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة 
 الختبار

الدللة 
 اإلحصائية

 الدللة

 عدد الصسحات

 غير دال 0.639 0.565 0.52 4.00 16 دبمـك متكسط فأقؿ
    0.81 3.82 18 بكالكريكس
    0.94 3.74 39 ماجستير
    0.78 3.69 32 هدكتكرا

    0.81 3.78 105 المجموع

 التبكيب

 غير دال 0.362 1.078 0.52 4.13 16 دبمـك متكسط فأقؿ
    1.06 3.65 18 بكالكريكس
    0.89 3.72 39 ماجستير
    0.79 3.78 32 هدكتكرا

    0.85 3.79 105 المجموع

 نكع الكرؽ

 غير دال 0.585 0.65 0.62 3.88 16 دبمـك متكسط فأقؿ
    1.46 3.47 18 بكالكريكس
    0.89 3.72 39 ماجستير
    1.02 3.53 32 هدكتكرا

    1.00 3.64 105 المجموع

 اإلعالنات

 غير دال 0.763 0.387 1.23 3.33 16 دبمـك متكسط فأقؿ
    1.14 3.06 18 بكالكريكس
    1.08 3.00 39 ماجستير
    1.18 2.97 32 هدكتكرا

    1.13 3.05 105 المجموع

 بناء الصسحة

 غير دال 0.184 1.645 0.34 4.13 16 دبمـك متكسط فأقؿ
    0.66 3.94 18 بكالكريكس
    0.84 3.67 39 ماجستير
    0.77 3.84 32 دكتكراه
    0.74 3.84 105 المجموع

 عدد األعمدة
 غير دال 0.796 0.341 0.50 3.88 16 دبمـك متكسط فأقؿ

    0.59 3.71 18 بكالكريكس
    0.65 3.72 39 ماجستير
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الوسط  العدد المؤىل العممي 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة 
 الختبار

الدللة 
 اإلحصائية

 الدللة

    0.69 3.81 32 دكتكراه
    0.63 3.77 105 جموعالم

العناصر 
 التيبكغرافية

 غير دال 0.454 0.881 0.63 4.00 16 دبمـك متكسط فأقؿ
    0.66 3.76 18 بكالكريكس
    0.80 4.00 39 ماجستير
    0.75 4.13 32 دكتكراه
    0.74 4.00 105 المجموع

 فمسسة التصميـ

 غير دال 0.683 0.5 0.40 4.19 16 دبمـك متكسط فأقؿ
    0.78 3.88 18 بكالكريكس
    0.93 3.97 39 ماجستير
    0.86 4.09 32 دكتكراه
    0.82 4.03 105 المجموع

 اإلجمالي العاـ

 غير دال 0.872 0.234 0.36 4.14 16 دبمـك متكسط فأقؿ
    0.75 4.06 18 بكالكريكس
    0.55 4.10 39 ماجستير
    0.54 4.19 32 دكتكراه
    0.56 4.13 105 المجموع

 
نو أ إلى تحميؿ التبايف األحادماستخداـ اختبار مف خالؿ   4.50ا جدكؿتشير نتائج ال

درجة عالقة عناصر التصميـ األساس في  فيكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تبشكؿ عاـ ال 
كانت  إذ ،خبراء اإلعالـ عند المؤىؿ العمميتعزل لمتغير الصحؼ السمسطينية اليكمية بانقرائيتيا 
، كتشير ىذه النتيجة إلى قبكؿ السرضية الصسرية 3.32قيمة الداللة اإلحصائية أكبر مف 

المتعمقة بمتغير المؤىؿ العممي، أم ال يكجد اختالؼ بيف رأم الحاصميف عمى درجة الدكتكراه، 
كجد تأثير لممؤىؿ العممي كالماجستير، كالبكالكريكس، كالدبمكـ المتكسط فأقؿ، ىذا يعني أنو ال ي

نقرائتيا، كىذا مؤشر عمى                                                                                   عمى عالقة عناصر التصميـ األساس لمصحؼ السمسطينية اليكمية كا 
 مكافقتيـ عمى عناصر التصميـ األساس في صحؼ الدراسة.
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 الفرضية الفرعية الثالثة: 
األساس في عناصر التصميـ درجة عالقة  فيتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال 

 .عند خبراء اإلعالـ العمرتعزل لمتغير  ؼ السمسطينية اليكمية بانقرائيتياالصح
درجة عالقة عناصر التصميم األساس في  فيالفروق ذات دللة إحصائية : يوضح (4.51جدول )

 عند خبراء اإلعالم العمرتعزى لمتغير الصحف الفمسطينية اليومية بانقرائيتيا 

الوسط  العدد الفئة العمرية 
 بيالحسا

النحراف 
 المعياري

قيمة 
 الختبار

الدللة 
 الدللة اإلحصائية

 القطع

 غير داؿ 0.990 0.037 0.79 3.80 10 سنة فأقؿ 30
أقؿ مف  إلى 30مف 

 سنة 40
39 

3.77 0.74   
 

أقؿ مف  إلى 40مف 
 سنة 50

37 
3.78 0.53   

 

    0.79 3.83 19 فأكثر  50مف 
    0.68 3.79 105 المجموع

 عدد الصسحات

 غير دال 0.574 0.668 0.67 4.00 10 سنة فأقؿ 30
أقؿ مف  إلى 30مف 

 سنة 40
39 

3.69 0.86    

أقؿ مف  إلى 40مف 
 سنة 50

37 
3.76 0.80   

 

    0.73 3.94 19 فأكثر  50مف 
    0.80 3.79 105 المجموع

 التبكيب

 غير دال 0.844 0.274 0.99 3.90 10 سنة فأقؿ 30
أقؿ مف  إلى 30ف م

 سنة 40
39 

3.71 0.93   
 

أقؿ مف  إلى 40مف 
 سنة 50

37 
3.86 0.71   

 

    0.79 3.83 19 فأكثر  50مف 
    0.83 3.81 105 المجموع
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الوسط  العدد الفئة العمرية 
 بيالحسا

النحراف 
 المعياري

قيمة 
 الختبار

الدللة 
 الدللة اإلحصائية

 نكع الكرؽ

 غير دال 0.994 0.027 1.16 3.70 10 سنة فأقؿ 30
أقؿ مف  إلى 30مف 

 سنة 40
39 

3.62 1.02    

أقؿ مف  إلى 40مف 
 سنة 50

37 
3.62 0.95    

    1.03 3.67 19 فأكثر  50مف 
    1.00 3.63 105 المجموع

 اإلعالنات

 غير دال 0.659 0.535 1.49 2.70 10 سنة فأقؿ 30
أقؿ مف  إلى 30مف 

 سنة 40
39 

3.10 1.00    

أقؿ مف  إلى 40مف 
 سنة 50

37 
3.14 1.18   

 

    1.13 2.89 19 فأكثر  50مف 
    1.13 3.04 105 مجموعال

 بناء الصسحة

 غير دال 0.764 0.385 0.84 3.60 10 سنة فأقؿ 30
أقؿ مف  إلى 30مف 

 سنة 40
39 

3.85 0.81    

أقؿ مف  إلى 40مف 
 سنة 50

37 
3.86 0.59    

    0.83 3.89 19 فأكثر  50مف 
    0.74 3.84 105 المجموع

 عدد األعمدة

 غير دال 0.281 1.292 0.53 3.50 10 سنة فأقؿ 30
أقؿ مف  إلى 30مف 

 سنة 40
39 

3.79 0.62    

أقؿ مف  إلى 40مف 
 سنة 50

37 
3.86 0.67    

    0.61 3.61 19 فأكثر  50مف 
    0.63 3.76 105 المجموع
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الوسط  العدد الفئة العمرية 
 بيالحسا

النحراف 
 المعياري

قيمة 
 الختبار

الدللة 
 الدللة اإلحصائية

العناصر 
 التيبكغرافية

 غير دال 0.992 0.031 0.82 4.00 10 سنة فأقؿ 30
أقؿ مف  إلى 30مف 

 سنة 40
39 

4.03 0.74   
 

أقؿ مف  إلى 40مف 
 سنة 50

37 
3.97 0.69   

 

    0.84 4.00 19 فأكثر  50مف 
    0.74 4.00 105 المجموع

 فمسسة التصميـ

 غير دال 0.217 1.507 0.97 3.50 10 سنة فأقؿ 30
أقؿ مف  إلى 30مف 

 سنة 40
39 

4.10 0.79   
 

أقؿ مف  إلى 40مف 
 سنة 50

37 
4.03 0.80   

 

    0.80 4.06 19 فأكثر  50مف 
    0.82 4.01 105 المجموع

 اإلجمالي العاـ

 غير دال 0.719 0.448 0.67 4.30 10 سنة فأقؿ 30
أقؿ مف  إلى 30مف 

 سنة 40
39 

4.08 0.59   
 

أقؿ مف  إلى 40مف 
 سنة 50

37 
4.11 0.52   

 

    0.51 4.17 19 فأكثر  50مف 
    0.56 4.13 105 المجموع

 
نو إلى أ تحميؿ التبايف األحادماستخداـ اختبار مف خالؿ   4.51ا جدكؿتشير نتائج ال

درجة عالقة عناصر التصميـ األساس في  فيكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تبشكؿ عاـ ال 
ة كانت قيمة الداللة اإلحصائي إذ ،العمرتعزل لمتغير الصحؼ السمسطينية اليكمية بانقرائيتيا 

، كتشير ىذه النتيجة إلى قبكؿ السرضية الصسرية المتعمقة بمتغير العمر، أم ال 3.32أكبر مف 
سنة فأقؿ، كالذيف يبمغ عمرىـ مف  03يكجد اختالؼ بيف رأم المبحكثيف الذيف يبمغ عمرىـ مف 
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سنة  23، كمف سنة 23إلى أقؿ مف  53غ عمرىـ مف سنة، كالذيف يبم 53إلى أقؿ مف  03
ذا يعني أنو ال يكجد تأثير لمعمر عمى عالقة عناصر التصميـ األساس لمصحؼ فأكثر، ى

نقرائتيا، كىذا مؤشر عمى مكافقتيـ عمى عناصر التصميـ األساس في االسمسطينية اليكمية ك 
 صحؼ الدراسة.

 الفرضية الفرعية الرابعة: 
في األساس عناصر التصميـ درجة عالقة  فيتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال 

 .عند خبراء اإلعالـ سنكات الخبرةتعزل لمتغير  الصحؼ السمسطينية اليكمية بانقرائيتيا
درجة عالقة عناصر التصميم األساس في  في الفروق ذات دللة إحصائية: يوضح (4.52جدول )

 عند خبراء العالم سنوات الخبرةتعزى لمتغير الصحف الفمسطينية اليومية بانقرائيتيا 

الوسط  العدد رةسنوات الخب 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة 
 الختبار

الدللة 
 الدللة اإلحصائية

 القطع

 غير دال 0.831 0.367 0.82 3.55 11 سنكات 5أقؿ مف 
 10أقؿ مف  إلى 5مف 

 سنكات
18 3.83 0.71    

    0.73 3.82 22 سنة 15أقؿ مف  إلى 10مف 
    0.67 3.78 23 سنة 20أقؿ مف  إلى 15مف 

    0.61 3.80 31 سنة فأكثر 20مف 
    0.68 3.78 105 المجموع

عدد 
 الصسحات

 غير دال 0.592 0.703 0.82 3.55 11 سنكات 5أقؿ مف 
 10أقؿ مف  إلى 5مف 

 سنكات
18 3.78 1.06    

    0.83 3.73 22 سنة 15أقؿ مف  إلى 10مف 
    0.70 3.70 23 سنة 20أقؿ مف  إلى 15مف 

    0.72 3.97 31 سنة فأكثر 20مف 
    0.81 3.78 105 المجموع

 التبكيب
 غير دال 0.265 1.329 0.91 3.27 11 سنكات 5أقؿ مف 

 10أقؿ مف  إلى 5مف 
 سنكات

18 3.78 1.06    
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الوسط  العدد رةسنوات الخب 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة 
 الختبار

الدللة 
 الدللة اإلحصائية

    0.85 3.86 22 سنة 15أقؿ مف  إلى 10مف 
    0.69 3.74 23 سنة 20أقؿ مف  إلى 15مف 

    0.74 3.93 31 فأكثر سنة 20مف 
    0.84 3.78 105 المجموع

 نكع الكرؽ

 غير دال 0.427 0.971 0.91 3.27 11 سنكات 5أقؿ مف 
 10أقؿ مف  إلى 5مف 

 سنكات
18 4.00 1.03    

    1.22 3.59 22 سنة 15أقؿ مف  إلى 10مف 
    0.78 3.65 23 سنة 20أقؿ مف  إلى 15مف 

    1.00 3.60 31 سنة فأكثر 20مف 
    1.00 3.64 105 المجموع

 اإلعالنات

 غير دال 0.810 0.398 1.27 2.73 11 سنكات 5أقؿ مف 
 10أقؿ مف  إلى 5مف 

 سنكات
18 3.22 1.11    

    1.13 3.05 22 سنة 15أقؿ مف  إلى 10مف 
    1.21 2.95 23 سنة 20أقؿ مف  إلى 15مف 

    1.07 3.13 31 سنة فأكثر 20مف 
    1.13 3.05 105 المجموع

بناء 
 الصسحة

 دال 0.037 2.659 1.08 3.18 11 سنكات 5أقؿ مف 
 10أقؿ مف  إلى 5مف 

 سنكات
18 4.00 0.59    

 أقؿ مف إلى 10مف 
 سنة 15 

22 3.95 0.65    

    0.63 3.87 23 سنة 20أقؿ مف  إلى 15مف 
    0.75 3.83 31 سنة فأكثر 20مف 

    0.74 3.83 105 جموعالم
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الوسط  العدد رةسنوات الخب 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة 
 الختبار

الدللة 
 الدللة اإلحصائية

عدد 
 األعمدة

 غير دال 0.324 1.18 0.67 3.64 11 سنكات 5أقؿ مف 
 10أقؿ مف  إلى 5مف 

 سنكات
18 3.67 0.49    

    0.69 4.00 22 سنة 15أقؿ مف  إلى 10مف 
    0.67 3.78 23 سنة 20أقؿ مف  إلى 15مف 

    0.61 3.67 31 سنة فأكثر 20مف 
    0.63 3.76 105 المجموع

العناصر 
 التيبكغرافية

 غير دال 0.144 1.757 0.81 3.64 11 سنكات 5أقؿ مف 
 10أقؿ مف  إلى 5مف 

 سنكات
18 4.11 0.76    

    0.70 4.27 22 سنة 15أقؿ مف  إلى 10مف 
    0.73 3.91 23 سنة 20أقؿ مف  إلى 15مف 

    0.71 3.90 31 سنة فأكثر 20مف 
    0.74 3.99 105 المجموع

فمسسة 
 التصميـ

 غير دال 0.054 2.417 1.12 3.36 11 سنكات 5أقؿ مف 
    0.73 4.22 18 سنكات 10أقؿ مف  إلى 5مف 
    0.66 4.18 22 سنة 15أقؿ مف  إلى 10مف 
    0.83 4.04 23 سنة 20أقؿ مف  إلى 15مف 

    0.77 3.97 31 سنة فأكثر 20مف 
    0.82 4.01 105 المجموع

اإلجمالي 
 العاـ

 غير دال 0.367 1.087 0.54 3.91 11 سنكات 5أقؿ مف 
    0.59 4.33 18 سنكات 10أقؿ مف  إلى 5مف 
    0.65 4.14 22 سنة 15أقؿ مف  إلى 10مف 
    0.43 4.09 23 سنة 20أقؿ مف  إلى 15مف 

    0.55 4.10 31 سنة فأكثر 20مف 
    0.56 4.13 105 المجموع
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نو إلى  أ تحميؿ التبايف األحادماستخداـ اختبار مف خالؿ   4.52ا جدكؿتشير نتائج ال
درجة عالقة عناصر التصميـ األساس في  فيكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تبشكؿ عاـ ال 

كانت قيمة الداللة  إذ سنكات الخبرة،تعزل لمتغير الصحؼ السمسطينية اليكمية بانقرائيتيا 
، كتشير ىذه النتيجة إلى قبكؿ السرضية الصسرية المتعمقة بمتغير 3.32ية أكبر مف اإلحصائ

سنكات،   2سنكات الخبرة، أم ال يكجد اختالؼ بيف رأم المبحكثيف الذيف تقؿ خبرتيـ عف 
إلى  63سنكات، كالذيف تبمغ خبرتيـ مف  63إلى أقؿ مف  2كالذيف تبمغ سنكات الخبرة لدييـ مف 

 53سنة، كالذيف تبمغ خبرتيـ مف  53إلى أقؿ مف  62كالذيف تبمغ خبرتيـ مف  سنة، 62أقؿ مف 
سنة فأكثر، ىذا يعني أنو ال يكجد تأثير لسنكات الخبرة عمى عالقة عناصر التصميـ األساس 

نقرائتيا، كىذا مؤشر عمى مكافقتيـ عمى عناصر التصميـ األساس المصحؼ السمسطينية اليكمية ك 
 في صحؼ الدراسة.

 فرضية الفرعية الخامسة: ال
األساس في عناصر التصميـ درجة عالقة  فيتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال 

 .عند خبراء اإلعالـ السكفتعزل لمتغير  الصحؼ السمسطينية اليكمية بانقرائيتيا
 درجة عالقة عناصر التصميم  فيالفروق ذات دللة إحصائية : يوضح (0.50جدول )

 عند خبراء العالم السكنتعزى لمتغير لفمسطينية اليومية بانقرائيتيا ااألساس في الصحف 

الوسط  العدد السكن 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة 
 الختبار

الدللة 
 الدللة اإلحصائية

 القطع

 غير دال 0.126 2.115 0.82 4.00 10 قرية
    0.54 4.09 11 مخيـ
    0.67 3.71 84 مدينة

    0.68 3.78 105 المجموع

 عدد الصسحات

 غير دال 0.705 0.35 1.29 3.90 10 قرية
    0.83 3.91 11 مخيـ
    0.75 3.74 84 مدينة

    0.81 3.77 105 المجموع

 التبكيب
 غير دال 0.176 1.765 0.88 4.10 10 قرية
    0.83 4.09 11 مخيـ
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الوسط  العدد السكن 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة 
 الختبار

الدللة 
 الدللة اإلحصائية

    0.83 3.71 84 مدينة
    0.84 3.79 105 المجموع

 نكع الكرؽ

 غير دال 0.424 0.866 1.10 3.90 10 قرية
    1.04 3.91 11 مخيـ
    0.98 3.58 84 مدينة

    1.00 3.65 105 المجموع

 اإلعالنات

 غير دال 0.195 1.662 1.03 2.80 10 قرية
    1.29 2.55 11 مخيـ
    1.11 3.14 83 مدينة

    1.13 3.05 104 المجموع

 لصسحةبناء ا

 غير دال 0.498 0.702 1.08 3.60 10 قرية
    0.79 3.73 11 مخيـ
    0.69 3.87 84 مدينة

    0.74 3.83 105 المجموع

 عدد األعمدة

 غير دال 0.711 0.342 0.88 3.90 10 قرية
    0.87 3.82 11 مخيـ

    0.56 3.74 84 مدينة
    0.63 3.76 105 المجموع

العناصر 
 بكغرافيةالتي

 غير دال 0.661 0.416 0.82 4.00 10 قرية
    0.87 4.18 11 مخيـ
    0.72 3.96 84 مدينة

    0.74 3.99 105 المجموع

 فمسسة التصميـ
 غير دال 0.388 0.956 0.92 4.20 10 قرية
    0.79 4.27 11 مخيـ
    0.81 3.96 84 مدينة
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الوسط  العدد السكن 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة 
 الختبار

الدللة 
 الدللة اإلحصائية

    0.82 4.02 105 المجموع

 ي العاـاإلجمال

 غير دال 0.563 0.577 0.79 4.20 10 قرية
    0.47 4.27 11 مخيـ
    0.54 4.10 84 مدينة

    0.55 4.13 105 المجموع
 

نو إلى أ تحميؿ التبايف األحادماستخداـ اختبار مف خالؿ   5.20ا جدكؿتشير نتائج ال
اصر التصميـ األساس في درجة عالقة عن فيكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تبشكؿ عاـ ال 

كانت قيمة الداللة اإلحصائية  السكف، إذتعزل لمتغير  الصحؼ السمسطينية اليكمية بانقرائيتيا
، كتشير ىذه النتيجة إلى قبكؿ السرضية الصسرية المتعمقة بمتغير السكف، أم ال 3.32أكبر مف 

سكنكف في المخيـ، كالذيف يكجد اختالؼ بيف رأم المبحكثيف الذيف يسكنكف في القرية كالذيف ي
ىذا يعني أنو ال يكجد تأثير لسنكات الخبرة عمى عالقة عناصر التصميـ ، يسكنكف في المدينة

نقرائتيا، كىذا مؤشر عمى مكافقتيـ عمى عناصر التصميـ ااألساس لمصحؼ السمسطينية اليكمية ك 
 األساس في صحؼ الدراسة.

 الفرضية الفرعية السادسة: 
األساس في عناصر التصميـ درجة عالقة في ات داللة إحصائية تكجد فركؽ ذال 

 .عند خبراء اإلعالـ بيعة العمؿتعزل لمتغير ط الصحؼ السمسطينية اليكمية بانقرائيتيا
درجة عالقة عناصر التصميم األساس في  فيالفروق ذات دللة إحصائية : يوضح (0.50جدول )

 عند خبراء اإلعالم طبيعة العملى لمتغير تعز الصحف الفمسطينية اليومية بانقرائيتيا 

العناصر 
الوسط  العدد طبيعة العمل األساسية

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

قيمة 
 الختبار

الدللة 
 الدللة اإلحصائية

 القطع

 غير دال 0.218 1.546 0.63 3.97 29 إعالمي
    0.68 3.70 67 أكاديمي
    0.83 3.78 9           ن االثناف معا  

    0.68 3.78 105 وعالمجم
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العناصر 
الوسط  العدد طبيعة العمل األساسية

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

قيمة 
 الختبار

الدللة 
 الدللة اإلحصائية

 عدد الصسحات

 غير دال 0.111 2.245 0.68 4.03 29 إعالمي
    0.86 3.66 67 أكاديمي
    0.67 3.78 9           ن االثناف معا  
    0.81 3.77 105 المجموع

 التبكيب

 دال 0.043 3.235 0.69 4.11 29 إعالمي
    0.84 3.70 67 أكاديمي
    1.13 3.44 9           ن االثناف معا  
    0.84 3.79 105 المجموع

 نكع الكرؽ

 غير دال 0.119 2.174 0.87 3.97 29 إعالمي
    1.05 3.51 67 أكاديمي
    0.87 3.67 9           ن االثناف معا  
    1.00 3.65 105 المجموع

 اإلعالنات

 غير دال 0.353 1.052 1.25 3.18 29 إعالمي
    1.09 2.94 67 أكاديمي
    1.01 3.44 9           ن االثناف معا  
    1.13 3.05 105 المجموع

 بناء الصسحة

 غير دال 0.110 2.258 0.54 4.00 29 إعالمي
    0.81 3.72 67 أكاديمي
    0.60 4.11 9           ن االثناف معا  
    0.74 3.83 105 المجموع

 عدد األعمدة

 غير دال 0.943 0.058 0.56 3.79 29 إعالمي
    0.66 3.75 67 أكاديمي
    0.67 3.78 9           ن االثناف معا  
    0.63 3.76 105 المجموع

 غير دال 0.612 0.494 0.62 3.90 29 إعالميالعناصر 
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العناصر 
الوسط  العدد طبيعة العمل األساسية

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

قيمة 
 الختبار

الدللة 
 الدللة اإلحصائية

    0.79 4.04 67 أكاديمي التيبكغرافية
    0.78 3.89 9           ن االثناف معا  
    0.74 3.99 105 المجموع

 فمسسة التصميـ

 غير دال 0.403 0.917 0.63 4.03 29 إعالمي
    0.90 4.06 67 أكاديمي
    0.71 3.67 9           ن االثناف معا  
    0.82 4.02 105 المجموع

 اإلجمالي العاـ

 غير دال 0.579 0.55 0.51 4.22 29 إعالمي
    0.57 4.09 67 أكاديمي
    0.60 4.11 9           ن االثناف معا  
    0.55 4.13 105 المجموع

نو أ إلىتحميؿ التبايف األحادم ستخداـ اختبار امف خالؿ   4.54ا جدكؿتشير نتائج ال
درجة عالقة عناصر التصميـ األساس في  فيبشكؿ عاـ ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 

حيث كانت قيمة الداللة  ،طبيعة العمؿتعزل لمتغير الصحؼ السمسطينية اليكمية بانقرائيتيا 
السرضية الصسرية المتعمقة بمتغير  كتشير ىذه النتيجة إلى قبكؿ، 3.32اإلحصائية أكبر مف 

طبيعة العمؿ، أم ال يكجد اختالؼ بيف رأم اإلعالمي كاألكاديمي كاإلعالمييف الذيف يعممكف 
                                         ن                                           في الصحؼ اليكمية السمسطينية، كيعممكف أيضا  في نسس الكقت في الجامعات السمسطينية بنظاـ 

قة عناصر التصميـ األساس ىذا يعني أنو ال يكجد تأثير لطبيعة العمؿ عمى عال، الساعة
نقرائتيا، كىذا مؤشر عمى مكافقتيـ عمى عناصر التصميـ األساس                                                                                       لمصحؼ السمسطينية اليكمية كا 

 في صحؼ الدراسة.
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 المبحث الثالث
 نتائج الدراسة وتوصياتياخالصة 

   ً                 أول : نتائج الدراسة:
    أىػـ     كمػف  ،     دانيػة                  إلييػا الدراسػة المي     خمصػت     التػي        النتػائج    ألىػـ     خالصػة  ة       الباحثػ      سػتعرض ت

 :       الدراسة      نتائج
%، في 57.6بقطع مكحد اعادم، نصسي  بنسبة الصحؼ السمسطينية اليكمية  تمتـز .6

% في 60.0المرتبة األكلى، في حيف جاء تحديد نسبة معينة مف لإلعالنات بنسبة 
 المرتبة األخيرة.

حجـ أكثر عناصر التصميـ األساس التي تدفع القارئ الختيار صحيسة دكف غيرىا  .5
بناء الصحيسة فكاف لفي المرتبة األخيرة ى، أما في المرتبة األكل ،%72.5بنسبة  الصحيسة

 %. 62.6بنسبة  اأفقي، عمكدم، مختمط 

لسائدة المتحققة مف عناصر التصميـ األساس في الصحؼ السمسطينية اليكمية التي ا .0
اميف الصحسية بنسبة تعمؿ عمى زيادة جذب القارئ لممض أنيا تعمؿ عمى زيادة انقرائيتيا

تساعد القارئ في فيـ  كفي المرتبة األخيرة في ككنيا ى،في المرتبة األكل ،70.0%
 .%15.2المضاميف الصحسية بنسبة 

سيكلة خصائص القطع النصسياالتابمكيد  التي ليا عالقة بانقرائية الصحؼ السمسطينية  .5
 في حيف جاءت ،%10.2 بنسبة حمميا كتصسحيا كالتحكـ بيا جاءت في المرتبة األكلى

 في المرتبة األخيرة. %53.3بنسبة  المخرج حرية مف يحد
اليكمية  السمسطينية الصحؼ بانقرائية عالقة ليا التي  ستاندردا العادم القطع خصائص .2

حيث جاءت في  ،%75.0بنسبة  القارئ جاذبية مف تزيد الكبيرة كالصكر الضخمة العناكيف
فكانت نسبتيا  انقرائتيا مف تزيد المكضكعات كتنكع كثرة إلىأما بالنسبة  ،األكلىالمرتبة 

 %.55.2متكسطة كفي المرتبة األخيرة بنسبة 
 عالقة ليا التي اليكمية السمسطينية الصحؼ في الصسحات عدد زيادة خصائص .1

% حيث جاءت 17.1بنسبة  معالجتيا يتـ التي كالقضايا المكضكعات عدد زيادة بانقرائيتيا
أما في المرتبة األخيرة أخرل فكاف لػ أخرل امف أجؿ اإلعالنات  بنسبة  ،كلىاألفي المرتبة 

 %.5.2ضعيسة بمغت 
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 بانقرائيتيا عالقة ليا التي اليكمية السمسطينية الصحؼ في الصسحات عدد قمة خصائص .7
حيث جاءت في المرتبة  ،%25.0قمة عدد المكضكعات كالقضايا التي يتـ معالجتيا بنسبة 

يف جاء في المرتبة ما قبؿ األخيرة فكاف ال تشتت ذىف القارئ كتزيد مف في ح ،ىاألكل
 %.6.3%، في حيف جاء في المرتبة األخيرة "أخرل" بنسبة 65.5انقرائيتيا، بما نسبتو 

%، يمييا 50.2قد بمغ  01 اليكمية السمسطينية التي تزيد انقرائية الصحؼ عدد الصسحات .2
 %. 66.5بنسبة  05د الصسحات %، ثـ عد55.5بنسبة  52عدد الصسحات 

 مساعدةيتيا ئخصائص التبكيب في الصحؼ السمسطينية اليكمية التي ليا عالقة بانقرا .5
% حيث جاءت في 15.2القارئ عمى الكصكؿ إلى المادة التحريرية التي يريدىا بنسبة 

 كالصحيسةيساعد عمى زيادة األلسة بيف القارئ  كجاء في المرتبة األخيرة أنو ،ىالمرتبة األكل
 %.55.5بما نسبتو 

نكع الكرؽ الذم يعمؿ عمى زيادة انقرائية الصحؼ السمسطينية % يركف أف 57.1أف  .63
% 2.1%، في حيف أف 50.2ىك الكرؽ األبيض، بينما كرؽ الجرائد الخشف بنسبة  اليكمية

 فقط يرل أنو نكع الكرؽ ىك الكرؽ األممس.
 نقرائية الصحؼ السمسطينية اليكميةاباـ الكرؽ الممكف الذم لو عالقة خصائص استخد .66

% حيث جاءت في المرتبة 22.5استغالؿ التأثيرات النسسية لأللكاف عند القارئ بنسبة 
يساعد القارئ عمى القراءة مف خالؿ قمة التبايف بيف لكف ك جاء في المرتبة األخيرة  ،ىاألكل

 %.61.5بنسبة  الكرؽ كلكف النص

                                                 يا عالقة بانقرائية الصحؼ السمسطينية اليكمية ي سضؿ خصائص اإلعالنات التي ترل أف ل .65
% حيث 22.5نشر اإلعالنات بجكار المكاد التحريرية المشابية لمكضكع اإلعالف بنسبة 

انسجاـ اإلعالنات مع المادة التحريرية كجاء بنسبة ضعيسة  ،األكلىجاءت في المرتبة 
 % في المرتبة األخيرة.62.6بنسبة  المجاكرة ليا

بنسبة  نصؼ اليـر كالمستطيؿإخراج اإلعالنات الذم يجذب القراء إلى الصحيسة أسمكب  .60
 %.7.1، في حيف جاء في المرتبة األخيرة العشكائي بنسبة 56.5%

 خصائص استخداـ البناء الرأسي في الصحؼ السمسطينية اليكمية كلو عالقة بانقرائييا .65
كجاء في المرتبة  ،األكلى % حيث جاءت في المرتبة22.5بنسبة شعكر القارئ بالممؿ 

 %.56.3بنسبة  ارتباطو بالصحؼ المحافظة يزيد مف انقرائية الصحيسةاألخيرة 
مراعاة  في الصحؼ السمسطينية اليكمية كلو عالقة بانقرائييا األفقياستخداـ البناء  .62

% حيث جاءت 26.5المسرل الطبيعي لحركة العيف، كبالتالي تيسير عممية القراءة بنسبة 



745 

بنسبة  دمج األعمدة يسيـ في زيادة المساحة، كجاء في المرتبة األخيرة ىمرتبة األكلفي ال
60.0.% 

 في الصحؼ السمسطينية اليكمية كلو عالقة بانقرائييا المختمطخصائص استخداـ البناء  .61
غراء القارئ باإلطالع عمى كؿ الكحدات المنشكرة بنسبة                                                                               إضساء الحيكية عمى الصسحة كا 

تحقيؽ التبايف في حيف جاء في المرتبة األخيرة  ،األكلىفي المرتبة % حيث جاءت 20.0
 %.00.0بنسبة  كالمركنة

القطع األكثر انقرائية في الصحؼ السمسطينية اليكمية أف مف خبراء اإلعالـ  %58.1يرل  .67
% قطع الست أعمدة، بينما يرل 03.2ذك الثمانية أعمدة، في حيف  ذات القطع العادم

 أعمدة.% قطع السبع 66.5
القطع األكثر انقرائية في الصحؼ السمسطينية أف  مف خبراء اإلعالـ% 50.2 يرل .62

% قطع الست أعمدة، 05.5النصسي ذك قطع األربع أعمدة، في حيف اليكمية ذات القطع 
 % قطع الخمس أعمدة.50.2بينما يرل 

الصسحة  تقسيـ خصائص األعمدة التي ليا عالقة بانقرائية الصحؼ السمسطينية اليكمية .65
% حيث جاءت في المرتبة 52.1إلى عدد أقؿ مف األعمدة يزيد مف جاذبيتيا بنسبة 

 عدد تسعة أعمدة لمقطع العادماستاندرد  يزيد انقرائيتياكجاء في المرتبة األخيرة  ،ىاألكل
 %.5.5بنسبة 

خصائص العناصر التيبكغرافية التي ليا عالقة بانقرائية الصحؼ السمسطينية اليكمية  .53
كجاء في المرتبة  األكلى% حيث جاءت في المرتبة 26.3ذب القارئ لمصحيسة بنسبة تج

 %.0.2بنسبة  ع تشكش القراءةاألخيرة 

الصكر                                 ن                                       أكثر العناصر التيبكغرافية تأثيرا  عمى انقرائية الصحؼ السمسطينية اليكمية  .56
ألخيرة كجاء في المرتبة ا ،األكلى% حيث جاءت في المرتبة 55.0بنسبة السكتكغرافية 

 %.60.0الجداكؿ كالسكاصؿ كاإلطارات بنسبة 

% 15.5، بينما % 30.8بنسبة  الصحؼ السمسطينية اليكمية بسمسسة تصميـ معينةتمتـز   .55
الصحؼ السمسطينية اليكمية % أنيـ ال يمزمكف في 5.2يركف ذلؾ الى حد ما، بينما يرل 

 .بسمسسة تصميـ معينة
التي تسيؿ االنقرائية  التكازف االتكازف الالشكمي فمسسة التبايف مع % يركف أف 52.4أف  .50

% يركف أف فمسسة 02.5، بينما كتعطي مركنة في تصميـ الصحؼ السمسطينية اليكمية
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التي تسهل االنقرائية وتعطي مرونة في تصميم الصحف الفمسطينية اإلخراج المختمط 
 .اليومية

  توزيع : سوءمنها انقرائية الصحف الفمسطينية اليومية د منــتحمعوقات  وجود .42
  ، زيادة%2014التبويب بنسبة  ثبات ، ضعف%0.16بنسبة  بوغرافيةالتي العناصر

م ثبات عدد الصفحات بنسبة عد %،2412بنسبة  %26 من أكثر اإلعالنات نسبة
2412.% 

 القطع ستخدام: ا منها لزيادة انقرائية الصحف الفمسطينية اليومية تمقترحاالوصول إلى  .42
 مساحة من% 26 اإلعالنات ساحةم تتجاوز ال ،%2.12( بنسبة التابمويد) النصفي

 %. 2.10التيبوغرافية بنسبة  العناصر استخدام في اإلسراف ، عدم% 2612الصحيفة 

ً:الدراسة فروض اختبار نتائجًًًًً ًًثانيًا:ً
 يظهر من خالل اختبار فروض الدراسة النتائج التالية: 

ة درجة عالق فيال يوجد فروق ذات داللة إحصائية ثبت صحة الفرض القائل أنه  ..
 ،النوعتعزى لمتغير عناصر التصميم األساس في الصحف الفمسطينية اليومية بانقرائيتها 

 .6162حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية أكبر من 
درجة عالقة في ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية ثبت صحة الفرض القائل أنه  .4

المؤهل تعزى لمتغير ها عناصر التصميم األساس في الصحف الفمسطينية اليومية بانقرائيت
 .6162حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية أكبر من  ،العممي

درجة عالقة  فيال يوجد فروق ذات داللة إحصائية ثبت صحة الفرض القائل أنه  .3
 ،العمرتعزى لمتغير عناصر التصميم األساس في الصحف الفمسطينية اليومية بانقرائيتها 

 .6162ة أكبر من حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائي
درجة عالقة  فيال يوجد فروق ذات داللة إحصائية ثبت صحة الفرض القائل أنه  .2

سنوات تعزى لمتغير عناصر التصميم األساس في الصحف الفمسطينية اليومية بانقرائيتها 
 .6162حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية أكبر من  ،الخبرة

درجة عالقة  فيذات داللة إحصائية  ال يوجد فروقثبت صحة الفرض القائل أنه  .2
تعزى لمتغير عناصر التصميم األساس في الصحف الفمسطينية اليومية بانقرائيتها 

 .6162حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية أكبر من  ،السكن
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ائية بيف درجة عالقة ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصثبت صحة السرض القائؿ أنو  .1
طبيعة تعزل لمتغير عناصر التصميـ األساس في الصحؼ السمسطينية اليكمية بانقرائيتيا 

 .3.32حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية أكبر مف  ،العمؿ
 

     ً                   ثالثا : توصيات الدراسة: 
يمكف ، إلييا الدراسة الميدانية تمف خالؿ استعراض الباحثة ألىـ النتائج التي تكصم

الخركج بعدد مف التكصيات، التي مف شأنيا العمؿ عمى زيادة انقرائية الصحؼ السمسطينية 
 اليكمية، كىي كما يمي:

خبراء حيث كاف القطع األكثر انقرائية مف كجية نظر  ،استخداـ قطع التابمكيد االنصسي  .6
 االعالـ لما يتميز بو مف سيكلة الحمؿ كالتصس  كسيكلة التحكـ.

 كبالتالي تزيد كمية األخبار كالمكضكعات التي تيـ القارئ. ،حاتزيادة عدد الصس .5

ب انتباه كعدـ اإلسراؼ في استخداميا، كتكظيسيا لجذ ،التيبكغرافية العناصر تحسيف تكزيع .0
 .القارئ لقراءة الصحيسة 

التبكيب طيمة أياـ األسبكع، لتعزيز األلسة بيف القارئ  ثبات ضركرة المحافظة عمى .5
 متعة القارئ. كصحيستو كزيادة

، لكمي ال تطغى مف مساحة الصحيسة %53 بحيث ال تتجاكر اإلعالنات تقميؿ نسبة .2
 المادة اإلعالنية عمى كـ األخبار كالمكضكعات التي تيـ القارئ.

 طيمة أياـ األسبكع، كالعمؿ عمى زيادة عددىا. ثبات عدد الصسحاتالمحافظة عمى  .1

    ن                                 تبعا  لتميز ىذا النكع مف الكرؽ بخاصية الكرؽ األبيض         ن ، كخصكصا  الكرؽتحسيف نكع  .7
عطاء إنارة لمصسحة.                                                      القدرة إلى إظيار أدؽ التساصيؿ، كا 

حيث أنيا تعطي مركنة في  استخداـ فمسسة التبايف مع التكازفك ، ثبات فمسسة التصميـ .2
 تصميـ الصحؼ كتسيؿ انقرائيتيا.

 تعطي أنيا حيث ، ميالالشك التكازفا التبايف مع التكزاف فمسسة استخداـ الثبات عمى .9
 اإلخراج. في أكبر مركنة



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر والمراجــع
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 لمراجــعالمصادر وا
   ً                   أول : المراجع العربية:

                                                           اسػتخدامات العناصػر البنائيػة فػي الصػحؼ المدرسػية كمػدل اإلشػباعات      ـ .    5331   . ا                 أحمد، ايناس محمػكد
  .  55-  55     ،  55 ا   5  ،            معة عيف شمس  جا ب                    مجمة دراسات الطسكلة                             التي تحققيا: دراسة ميدانية، 

الكضػػػكح كالمقركئيػػػة لمنصػػػكص الكتابيػػػة فػػػي  ـ .5362. اسػػػحر عمػػػي، سػػػرحافك أدكر عزيػػػز،  ،األشػػػقر
 .621-655  15، امجمة األكاديمي. ]نسخة الكتركنية[تصاميـ اإلعالنات التجارية

 جمك المصرية.مكتبة األنالقاىرة: . اد.ط . الصحسيدراسات في السف ـ . 6575إماـ، إبراىيـ. ا

 . القاىرة: مكتبة األنجمك.5. طفف اإلخراج الصحسيـ . 6577إماـ، إبراىيـ. ا

قيػػاس بعػػض جكانػػب انقرائيػػة كتػػب المغػػة بالحمقػػة األكلػػى مػػف التعمػػيـ ـ . 5335. االبسػػيكني، سػػامية عمػػي
  ،  65ا، الجمعية المصرية لمقراءة كالمعرفةبمجمة القراءة كالمعرفة . األساسي

 . اد.ط . القاىرة: عالـ الكتب.اإلخراج الصحسي : فف كعمــ . 5366اني إبراىيـ. االبطؿ، ى

دراسة إخراج الصحؼ اإللكتركنية العربية كتأثيره عمى انقرائية الشباب . ـ 5366. االبطؿ، ىاني إبراىيـ
ر رسالة دكتكراه غياالجامعي التيبكغرافيةكالجرافيكية ليذه الصحؼ فى إطار نظرية االرجنكمية

 .مصر ،جامعة بكرسعيد  .منشكرة

 صحؼ تطبيقية عمى العربية : دارسة اإللكتركنية الصحؼ انقرائية.  ـ. (2010كماؿ تكفيؽ، كريمة
  .رسالة ماجستير غير منشكرةا ـ 2006عاـ خالؿ) الرأيالعاـ – الشرقاألكسط – امصرالعربية

 مصر.الزقازيؽ،  جامعة

         المتخصػص:           األكػاديمي       الكسػط    فػي          العراقيػة         الصػحافة         مقركئيػة     ـ .    5365   . ا     زريػزب      كامػؿ               الجميمي، عظيـ
       بغػداد       جامعػة    فػي       اإلعػالـ      كميػة             لدل تدريسػيي         المسضمة          العراقية       الصحؼ         مقركئية    في         ميدانية       دراسة

  .  15-  52  ،      0 ا   5        ببغداد            كالتاريخية          الحضارية          لمدراسات      بابؿ           مجمة مركز          أنمكذجا . 

 .ار عمارد:عماف. 0ط. كفيـ المقركء بيف النظرية كالتطبيؽأسس القراءة ـ . 5335. احبيب اهلل، محمد

. عماف: دار زىراف لمنشر 5. طإخراج الصحؼ كالمجالتـ . 5366الحسف، عيسى محمكد. ا
 كالتكزيع.

 .عماف: دار أسامة لمنشر كالتكزيع. 6ط .أيديكلكجيا اإلخراج الصحسي.  ـ5366، غساف. االحسف 
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 .عالـ الكتب :القاىرة. 0. ط اإلعالـ بحكث. ـ 6555. احسيف، سمير محمد

ـ . قارئيػة الشػباب الجػامعي لمصػحؼ الدينيػة اإلسػالمية: دراسػة مسػحية 2011أبك حطب، عبد الحكػـ. ا
  ، 35، امجمػػػػػة البحػػػػػكث اإلعالميػػػػػةلعينػػػػػة مػػػػػف طػػػػػالب جػػػػػامعتي األزىػػػػػر كالزقػػػػػازيؽ، القػػػػػاىرة: 

469- 482. 

رسالة ماجستير انقرائية الصحافة السكدانيةفي ااعية دكر العناصر الطبـ . 5366. احمزة، الحسف الياس
، السكداف. -جامعة السكداف لمعمـك كالتكنكلكجيا  .غير منشكرة  الخرطـك

                         نػػػدكة االعػػػالـ السػػػعكدم: سػػػمات    .                               قرائيػػػة الصػػػحافة السػػػعكدية اليكميػػػة    ـ .     5330   . ا                  حمػػػزة، كالطيػػػاش، فيػػػد
  .                جامعة الممؾ سعكد   :                                الكاقع كاتجاىات المستقبؿ، الرياض

 . بيركت: دار المسيرة لمطباعة كالنشر.6. طالصحافة المتخصصةـ . 5365الخصاكنة، إبراىيـ. ا

 .أسس بناء األنظمة التطبيقية في التحرير الصحسي: الصحافة االلكتركنية . ـ6557. امحمكد ،خميؿ
 .القاىرة: العربي لمنشر كالتكزيع. 6ط

. المغة اإلعالمية في النصكص اإلعالمية إنتاجـ . 6555خميؿ، محمكد، كىيبو، محمد منصكر. ا
 جامعة القاىرة لمتعميـ المستكح.: اد.ط . القاىرة

. 6ط .تكنكلكجيا الطباعة كاإلخراج الصحسي.  ـ5363كغيث، خمكد بدر. احسيف،  فداء ،دبسةأبك 
 .عماف: دار  اإلعصار العممي لمنشر كالتكزيع

                                         أثر نكع الخػط كحجمػو عمػى االنقرائيػة كالكضػكح      ؿ .    إبري    65-  66   ـ،     5337   . ا                       الدسكقي، كفاء صالح الديف
        المػػؤتمر                     كرقػػة عمػػؿ مقدمػػة إلػػى   .                                                         كالقػػراءة السعالػػة لمنصػػكص العربيػػة عمػػى صػػسحات الكيػػب التعميميػػة

  .                                                                               السػػػػنكم الثػػػػاني معػػػػايير ضػػػػماف الجػػػػكدة كاالعتمػػػػاد فػػػػي التعمػػػػيـ النػػػػكعي بمصػػػػر كالػػػػكطف العربػػػػي
              جامعة المنيا.          المنصكرة: 

                                        انقرائيػة ككضػكح كتسضػيؿ النصػكص العربيػة فػي         أبريػؿ .     63- 5   ـ،     5332   . ا     الػديف                  الدسػكقي، كفػاء صػالح 
               المػؤتمر السػػنكم                    كرقػة عمػػؿ مقدمػة إلػػى   .                                                   صػسحات الكيػب التعميميػػة: أثػر تبػػايف لػكف الػػنص كالخمسيػة

                                                                                  الثالث تطكير التعميـ النكعي فػي مصػر كالػكطف العربػي لمكاجيػة متطمبػات سػكؽ العمػؿ فػي عصػر 
              جامعة المنيا.           المنصكرة:   .    جية                     العكلمة ارؤل إستراتي

                                                               اتجاىات الجميكر نحك قراءة الصػسحات المحميػة فػي الصػحؼ السمسػطينية:      ـ .    5330   . ا                الدلك، جكاد راغب
-  50   ،   5 ا    66  ،                     مجمػػػة الجامعػػػة اإلسػػػالمية                                            دراسػػػة ميدانيػػػة عمػػػى عينػػػة  مػػػف محافظػػػة خػػػانيكنس . 

652   .  
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 . عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.6. طالتحرير الصحسيـ . 5365الدليمي، عبد الرزاؽ محمد. ا

مقركئية الصحؼ السعكدية: دراسة في قدرة القراء عمى قراءة النصكص ـ . 5332الربيعاف، صال . ا
ارسالة دكتكراه منشكرة . جامعة اإلماـ محمد بف  الصحسية كفيميما كالعكامؿ المؤثرة في ذلؾ

 سعكد اإلسالمية، الرياض.

                 كالجرافيكيػػػػة لػػػػػبعض                                                 . إنقرائيػػػػة الشػػػػػباب الجػػػػامعي لمعناصػػػػر التيبكغرافيػػػػػة  ـ     5365  .ا                الزغبػػػػي، محمػػػػد سػػػػػيد
  .  56-  62     ،  10 ا    67  ،           ة بالقاىرة                  مجمة دراسات الطسكل                      المنتديات اإللكتركنية. 

                                                                                      الزغبػػي، محمػػد سػػيد، كمعبػػد، اعتمػػاد خمػػؼ، كالسػػندكبي، إيمػػاف، كمنصػػكر، منػػاؿ عبػػده، كمصػػطسى، ىبػػة 
            مجمػػػػة دراسػػػػات                               معي لمصػػػػحؼ االلكتركنيػػػػة العربيػػػػة.                       . انقرائيػػػػة الشػػػػباب الجػػػػا  ـ     5366        مصػػػػطسى. ا

  .  07-  55    ،   20 ا    65  ،              جامعة عيف شمس ب        الطسكلة 

 اإللكتركنية: دراسة اإلعالمية النصكص مقركئية.  ـ5335. االكناني اهلل ضيؼ بف الزىراني، عبد العزيز
  .منشكرة رسالة ماجستيرا السعكدية كالمنتديات الصحؼ في المنشكرة المكاد مف عينة عمى مقارنة
 ، السعكدية.اإلسالمية سعكد بف محمد اإلماـ جامعة

 دار الجيؿ.: . بيركت6. طالمغة اإلعالميةـ . 6556شرؼ، عبد العزيز. ا

. اد.ط . القاىرة: دار الكتب العممية األسس العممية لتصميـ المجالتـ . 5335شسيؽ، حسنيف. ا
 لمنشر كالتكزيع.

          ،  المكقػػع                                      انقرائيػػة الػػنص لمعيػػار مػػف معػػايير الجػػكدة        ينػػاير .    6   ـ،     5365                         الشػػيخ، محمػػد عبػػد الػػرؤكؼ. ا
          ـ المكقػػػػػػػع:     5362 /  63 /  52                                                    التربػػػػػػػكم لمػػػػػػػدكتكر كجيػػػػػػػو المرسػػػػػػػي أبػػػػػػػك المػػػػػػػبف. تػػػػػػػاريخ االطػػػػػػػالع: 

http://kenanaonline.com/users/wageehelmor  ssi/  downl  oads/47856.  

مساىيـ اإلخراج الصحسي بيف النظرية كالتطبيؽ: دراسة مقارنة لجريدة ـ . 5365صادؽ، أسامة محمد. ا
 . دمشؽ: تمكز طباعة نشر تكزيع.  6. طالزماف كدار السالـ العراقية

القاىرة: دار أبك المجد . 0ط .الطباعة كتيبكغرافية الصحؼ ـ .6557. اأشرؼ محمكد ،صال  
 .لمطباعة

القاىرة: دار الطباعي العربي اد.ط .  ة.تصميـ المطبكعات اإلعالميـ . 6521. اأشرؼ ،صال  
 .لمطبع كالنشر كالتكزيع

http://kenanaonline.com/users/wageehelmor%20ssi/%20downl%20oads/47856
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 اد.ط .   تصميـ المطبكعات اإلعالمية "مطبكعات العالقات العامة".ـ . 6555. اصال ، أشرؼ
 .دار النيضة العربية :القاىرة

 .القاىرة: مركز جامعة القاىرة اد.ط .  .اإلخراج الصحسي .ـ 5336. اشريؼ، المبافك أشرؼ،  ،صال 

 .اإلخراج الصحسي: األسس النظرية كالتطبيقات العممية  .ـ5336. اشريؼ، المبافك أشرؼ،  ،صال  
 .القاىرة: دار النيضة العربية. 6ط

خراجيا.  ـ6512. اأحمد حسيف ،الصاكم كمية لمطباعة القاىرة: الدار الق. اد.ط . طباعة الصحؼ كا 
 .كالنشر

 التحرير تطكير في اإلخراج كدكرىا في الحديثة السنية التطبيقات. ـ 5332. اصديؽ، عبدالمطمب
السترة  القطرية خالؿ كالشرؽ السكدانية العاـ لصحيستي الرأم تحميمية كصسية الصحسي: دراسة

 اف.، السكداإلسالمية درماف أـ جامعة  .رسالة دكتكراه منشكرةا5336-5335

خراجيا.  ـ5332. اإياد محمدر، الصق ماف: دار أسامة . اد.ط . عتصميـ الصحافة المطبكعة كا 
 .لمنشر

خػػراج أغمسػػة     5365                 عبػػاس، ىػػدل فاضػػؿ. ا                                                                 ـ . تكظيػػؼ المثيػػرات البصػػرية لتحقيػػؽ الجػػذب فػػي تصػػاميـ كا 
  .   255-   265    ،   62   ، ا                                مجمة كمية التربية األساسية ببغداد                                   ن   المجالت العربية: مجمة اليقظة انمكذجان ، 

 .عالـ الكتب :القاىرةاد.ط . . البحث العممي في الدراسات اإلعالميةـ . 5333. اعبد الحميد، محمد

     لغػػػة      بنػػػاء    فػػػي        الصػػػحسي        اإلخػػػراج        فاعميػػػة     ـ .    5332 ا       فاضػػػؿ.                  اسػػػعد، كعبػػػاس، ىػػػدل             الػػػرزاؽ، لمػػػى     عبػػػد
         ي بجامعػة     إلعالمػ             مجمػة الباحػث ا          المكجيػة .           الثقافيػة        االصػحؼ       األكلى        الصسحة      لرأس              ابصارية دالة

  .   567-   652   ،   2 ا   ،     بغداد

 دار العالـ العربي.: . القاىرة6طلغة الصحافة كحرب المساىيـ. ـ . 5365عبد القكم، محمكد. ا

. قيػػاس انقرائيػػة الػػنص السػػائؽ فػػي بعػػض المقػػررات اإللكتركنيػػةـ . 5335عبػػد اهلل، نايػػؿ يكسػػؼ سػػيؼ ا
 ىرة: جامعة أسيكط.كرقة عمؿ مقدمة إلى المؤتمر السنكم الثاني. القا

اإلخراج الصحسي الحديث: األسس ـ . 5365أبك عرجة، تيسير أحمد، كعبد اهلل، نسريف رياض. ا
 . عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.6. طالعممية كالعممية
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فػػف اإلخػػراج الصػػحسي فػػي الصػػسحة  األكلػػى ـ . 5360. اابتيػػاؿ جاسػػـ ،رشػػيدك سػػيماء سػػعدكف،  ،عزيػػز
 .223-202، 55، بجامعة بغداد مجمة كمية التربية لمبناتلعراقية، لجريدة الصباح ا

. 6ط .اإلخراج الصحسي: أىميتو الكظيسية كاتجاىاتو الحديثة. ىػ 6565. افيد بف عبد العزيز ،العسكر
 .الرياض: مكتبة العبيكاف

 .القاىرة: العربي لمنشر كالتكزيع. 6ط .اإلخراج الصحسيـ . 6525. امحمكد ،عمـ الديف

كالـ السضائية لمنشر  القاىرة: اد.ط . .مدخؿ إلى السف الصحسي. ـ 5336. امحمكد ،عمـ الديف
 .كالتكزيع

مكتبة السالح : . بيركت5ط .                                      البحث اإلعالمي مسيكمو كا جراءاتو كمناىجو ـ .5335. اعمر، السيد أحمد
 .لمنشر كالتكزيع

        . تػػػاريخ                           تيػػػا كأىميتيػػػا ككيسيػػػة قياسػػػيا    ماىي            الػػػػمقركئية  .       مػػػارس    62   ـ،  2   536   . ا                   أبػػػك عمشػػػة، خالػػػد حسػػػيف
  /http://www.alukah.net            شػػػػػػػػػػػػبكة األلككػػػػػػػػػػػػة             ـ، المكقػػػػػػػػػػػػع:    5361      فبرايػػػػػػػػػػػػر    50       االطػػػػػػػػػػػػالع: 

library/0/83809/  

يمية الصحؼ السمسطينية اإللكتركنية: دراسة تحم انقرائية األخبار في . ـ5362ا عياش، يحيى.
 .الجامعة اإلسالمية، غزة  .رسالة ماجستير غير منشكرةاكميدانية

إنتاج المكاد اإلعالمية في الصحافة كاإلذاعة   .ـ6555. ارأفت غنيـ، الشيخ، ك سعيد ،الكيالني
 .الزقازيؽ: دار ىديؿ لمنشر كالتكزيع. 6ط. كالتمسزيكف

العكامػػػؿ –المقركئيػػػة امسػػػتكياتيا  . ـ5365. اابتسػػػاـ صػػػاحب، الزكينػػػي، ك  رحػػػيـ عمػػػي صػػػال  الالمػػػي،
 ، 67ا مجمػػة كميػػة التربيػػة األساسػػية بجامعػػة بابػػؿ العراقيػػة.. صػػعكبات تطبيقيػػا  –المػػؤثرة فييػػا 

675-620 

 .القاىرة: العربي لمنشر كالتكزيع .6ط .فف اإلخراج الصحسي.  ـ6552. اشريؼ دركيش ،المباف

                                              عمػػى قارئيػة صػػحيسة أخبػار الرياضػػة: دراسػة ميدانيػػة                      ـ . العكامػػؿ المػؤثرة    5363                     المػكاتي، نشػػكل يكسػؼ. ا
  .   553-   075    ،   00   ، ا                           مجمة البحكث اإلعالمية القاىرة                            عمى عينة مف الجميكر المصرم. 

القطع الجديد في الصحؼ المصرية كاألجنبية كتأثيره عمى ـ .  5361محمد، سمر عمي حسف. ا
اجستير غير منشكرة  جامعة القاىرة، ارسالة م اإلخراج كأساليب التصميـ : دراسة تحميمة مقارنة

 مصر.

http://www.alukah.net/%20library/0/83809/
http://www.alukah.net/%20library/0/83809/


700 

العالقػػة بػػيف الشػػكؿ كالمضػػمكف فػػي تصػػاميـ الصػػحؼ العراقيػػة  ـ .5366. اايسػػاف عبػػد الكػػريـ ،محمػػكد
 .505-535 ، 16ا، مجمة األكاديمي .االمدل أنمكذجان 

: دار السجر ل. 6ط  .الحاسب اآللي كتكنكلكجيا صناعة الصحؼـ . 6557. اسمير ،محمكد منشر اليـر
 .كالتكزيع

تأثير إخراج الصحؼ اإللكتركنية العربية عمى انقرائية الشباب  ـ .5366امصطسى، ىبة مصطسى حسف 
 القاىرة.جامعة بكرسعيد،   .رسالة دكتكراه غير منشكرةا الجامعي ليذه الص 

 .6ط .اإلخراج الصحسي: الحمكؿ السنية لصحافة المستقبؿ.  ـ5363. اعبد المطمب صديؽ ،مكي
 .لقاىرة: مكتبة السالح لمنشر كالتكزيعا

 .6. طاإلخراج الصحسي: الحمكؿ السنية لصحافة المستقبؿـ . 5363امكي، عبد المطمب صديؽ. 
 . مكتبة السالح :األردف

                                                        ابتكػػار أسػػاليب تصػػميمية لػػرأس الصػػسحة كعالقتيػػا الرابطػػة لمصػػحؼ     . ـ     5366   . ا                 مكسػػى، انتصػػار رسػػمي
  .   523-   505     ،  12 ا   ،              ة بجامعة بغداد    ساسي                    مجمة كمية التربية األ         العربية، 

مجمػة المغربيػة لبحػكث ـ . السمات العامة لإلخراج الصحافي بالحاسكب، 5332مكسى، محمد األميف. ا
 .52-6 ، 63ا االتصاؿ بالرباط

تأثير األساليب اإلخراجية لمصحؼ االلكتركنية عمى العمميات اإلدراكية . ـ 5363. امؤيد، ىيثـ جكده
رسالة اطالب الجامعة في إطار نظرية تمثيؿ المعمكمات: دراسة شبو تجريبيةلدل عينة مف 

 القاىرة.  جامعة المنصكرة،    دكتكراه غير منشكرة

 .اإلخراج الصحسي: اتجاىاتو كمبادئو كالعكامؿ المؤثرة فيو كعناصره.  ـ5335عقمة. ا عمي ،نجادات
 .تكزيعاربد: مؤسسة حمادة لمدراسات الجامعية كالنشر كال. 6ط

                                                          االتجاىػات اإلخراجيػة لمصػسحة األكلػى فػي الصػحؼ األردنيػة األسػبكعية:     . ـ     5332   . ا                نجادات، عمي عقمة
  .   010-   056    ،   56 ا   5  .                                                     مجمة أبحاث اليرمكؾ "سمسة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية"               دراسة تحميمية. 

رؤية : العربيةتحميؿ محتكل مناىج المغة ـ . 5335. االياشمي، عبد الرحمف، كعطية، محسف عمي
 .لنشر كالتكزيعلمطباعة كا دار صساء . عماف: 6ط .نظرية تطبيقية

 .عماف: دار السرقاف لمنشر كالتكزيع. 6ط  .مئة سؤاؿ عف اإلخراج الصحسي . ـ6525. اطمعت :ىماـ
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 الجامعة اإلسالمٌــة 

 اب كلٌــــــة اآلد

 قسم الصحافة واإلعالم 
 

 

 

 (: 1ممحق )
 صحيفة استقصاء  

نقرائيت الصحف الفلسطينيت باػالقت ػناصر التصوين األساس 
  رباء اإلػالمخ اليىهيت هن وجهت نظر

 دراسة مٌدانٌة

 

 لطالبةا إعداد

ُىناءُزيادُعفانة

ُ

 :إشراف

ُحسنُأبوُحشيشُالدكتور

 كلٌة اآلداب ـ الجامعة اإلسالمٌة بغزة أستاذ اإلعالم بقسم الصحافة واإلعالم ـ

 

 

 م =978 -هـ <:;8
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

                                                          .............................................      حفظه هللا         السٌد/ 

 

                            السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته                                                                          

عالقة عناصر التصميـ األساس في انقرائية الصحؼ  لىإتيدؼ ىذه االستبانة إلى التعرؼ 
 اليكمية السمسطينية مف كجية نظر خبراء اإلعالـ.

؛ لذا أىيب بكـ لنيؿ درجة الماجستير في الصحافة كاإلعالـدراسة  كتأتي ىذه االستبانة في إطار
ـ كجية نظركـ في عالقة عناصر التصمياألسئمة الكاردة فييا؛ لمكقكؼ عمى  فاإلجابة ع

األساس المتمثمة في: القطع العاـ لمصحيسة، عدد الصسحات، نكع الكرؽ كلكنو، التبكيب، 
اإلعالنات، بناء الصحيسة، عدد األعمدة كاتساعيا، العناصر التيبكغرافية، فمسسة التصميـ، 

تصميـ ؛ لتكفير معمكمات يمكف أف تسيـ في تحسيف بانقرائية الصحؼ اليكمية السمسطينية
       ن                                         ،  عمما  بأف البيانات التي ستدلكف بيا سكؼ تستخدـ ية السمسطينية كزيادة انقرائيتياالصحؼ اليكم

 البحث العممي فقط. ضفي أغرا
 البٌانات الواردة واإلجابات تستخدم ألغراض البحث العلمً فقط

 
                      وشكرا  لحسن تعاونكم،،

 

 

 الباحثة                                        

 هناء زٌاد عفانة                                       
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 الوحدة األولى: السمات العامة للمبحوثٌن:

 أنثى       ذكر   :              النوع .8

   ماجستير           بكالكريكس   دبمـك          ثانكية عامة       المؤىل العممي: .2
 دكتكراه

 فئة العمر: .:

  سنة                30أقؿ مف          سنة  40إلى أقؿ مف  30مف 
 سنة         50إلى أقؿ  40مف        سنة فأكثر.            50مف 

 سنوات الخبرة: .;

  سنكات                5أقؿ مف   سنكات   10إلى أقؿ مف  5مف 
  سنة 15إلى أقؿ مف  10مف        سنة   20إلى أقؿ مف  15مف    سنة فأكثر.     20مف       
  

  مدينة    مخيـ      قرية السكن:      .>
           ن االثناف معا   أكاديمي      إعالمي طبيعة العمل:      .=

ذا كنت أكاديمي انتقل لمسؤال رقم )<إذا كنت إعالمي انتقل لمسؤال رقم )  (?                                        ( ، وا 
 اـ األي  فمسطيف     الحياة الجديدة       القدس      الصحيفة التي تعمل فييا : .<

 الجامعة التي تعمل فييا : .?

 الخلٌل بٌرزٌت           النجاح الوطنٌة       األقصى  األزهر    اإلسالمٌة    

 الوظيفة التي تشغميا: .@

         أستاذ جامعي        رئيس التحرير   مدير التحرير      سكرتير التحرير 
   نائب مدير التحرير      رئيس قسـ اإلخراج    مخرج صحسي 

 

 لقراءة. التصمٌم األساس وعالقتها بدافعٌةالٌومٌة بعناصر  الفلسطٌنٌةالوحدة الثانٌة: التزام الصحف 
 

 )َوكي اختُاس أكثش هي إجاتح(ما رأيك في التزام الصحف الفمسطينية اليومية بما يمي:  .87

 )ًتلتزم الصحف بقطع موحد )عادي، نصف. 

 عٌن.م تلتزم الصحف بعدد صفحات 

 تلتزم الصحف بثبات التبوٌب. 

 تلتزم الصحف بنوع ورق معٌن. 

 تلتزم الصحف بتحدٌد نسبة معٌنة لإلعالنات. 

 )تلتزم الصحف ببناء معٌن فً التصمٌم )أفقً، عمودي، مختلط. 

 تلتزم الصحف بثبات عدد األعمدة. 
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 تلتزم الصحف باتساع معٌن لألعمدة. 

 اصر التٌبوغرافٌةبثبات العن تلتزم الصحف.  

  تلتزم الصحف بفلسفة تصمٌم معٌنة.  

 

َوكي اختُاس اكثش ) ها أكثش عٌاطش التظوُن األساط التٍ تذفع القاسئ الختُاس طحُفح دوى غُشها .88

 (هي اجاتح

حجـ الصحيسة             عدد الصسحات                           ثبات التبكيب 
 الكرؽ         نكع           اإلعالنات تحديد نسبة            اأفقي،  بناء الصحيسة

 عمكدم، مختمط 
 عدد األعمدة كاتساعيا         تكزيع العناصر التيبكغرافية    استخداميا لسمسسة تصميـ معينة 

 أخرى تذكر ........................
 

لفلسطٌُُح الُىهُح التٍ تعول علً ها الفائذج الوتحققح هي عٌاطش التظوُن األساط فٍ الظحف ا .89

 صَادج اًقشائُتها؟ )َوكي اختُاس أكثش هي إجاتح(

  المضامٌن الصحفٌةفً فهم تساعد القارئ 

 للمضامٌن الصحفٌة  ب القارئتعمل على زٌادة جذ 

 .تعطً الصحٌفة هوٌة أو سمة ممٌزة 

  .تزٌد من انتظام الصحٌفة وإبراز مضامٌنها 

 نتجا  قابل للبٌع والتسوٌقتجعل الصحٌفة م                          

 . تزٌد من مرونة الصحٌفة 

  .ت سهل عملٌة االنقرائٌة ووضوح العناصر المرئٌة                                             

 أخرى اذكرها ......................
 

 .:عالقة عناصر التصمٌم األساس بانقرائٌة الصحف الفلسطٌنٌة الٌومٌةالثالثة الوحدة

                                         أوال : القطغ الؼام للصحيفت )حجن الصحيفت(:
خظائض القطع الٌظفٍ)التاتلىَذ( التٍ لها عالقح تاًقشائُح الظحف الفلسطٌُُح الُىهُح؟ )َوكي  ها .:8

 اختُاس أكثش هي إجاتح(

  قلة األعمدة تزٌد من جاذبٌة وانقرائٌة الصفحة 

  سهولة حملها وتصفحها والتحكم بها 

 وضوح العناوٌن وإبراز الموضوعات 
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  مساحة  وأقل تأثٌرا  على القارئالعناوٌن والصور تبدو أصغر                               

 ٌقلل من انقرائٌتها ارتباطها فً أذهان القراء بصحافة اإلثارة والصحافة الشعبٌة. 

  ٌحد من حرٌة المخرج 

  ٌقلل من انقرائٌتها. قلة موضوعاتها وعدم تنوعها 

 أخرى أذكرها............................

ٍ لها عالقح تاًقشائُح الظحف الفلسطٌُُح الُىهُح؟ )َوكي خظائض القطع العادٌ )ستاًذسد( التها  .;8

 اختُاس أكثش هي إجاتح(

 .كثرة األعمدة ٌقلل من جاذبٌة وانقرائٌة الصفحة 

  صعوبة حملها وتصفحها والتحكم بها. 

 تزٌد من جاذبٌة القارئ.العناوٌن الضخمة والصور الكبٌرة 

   علٌها نوع من الرزانة.      ٌ ضفً ارتباطها بالصحف الرسمٌة والجادة 

  تعطً المخرج مساحة أكبر من اإلبداع فً إخراج الصفحات 

 تزٌد من انقرائتها. كثرة وتنوع الموضوعات    

 أخرى أذكرها............................

 ما درجة عالقة قطع الصحيفة في الصحف الفمسطينية اليومية بانقرائيتيا؟  .>8
  عاليت جدا            عاليت       توسطتم منخفضت   منخفضت جدا              

 القطع )الحجن( الزٌ َضَذ هي اًقشائُح الظحف الفلسطٌُُح الُىهُح ؟ها  .=8

 تابمكيدانصسي            عادم استاندرد     
: ػدد الصفحاث:                      ثانيا 

ها خظائض صَادج عذد الظفحاخ فٍ الظحف الفلسطٌُُح الُىهُح التٍ لها عالقح تاًقشائُتها؟)َوكي  .<8

 كتش هي إجاتح(اختُاس ا

 .تعطً المخرج مساحة أكبر من اإلبداع فً إخراج الصفحات 

   لدى القراء             أكثر تفضٌال   

 .زٌادة عدد الموضوعات والقضاٌا التً ٌتم معالجتها 

 ٌقلل من انقرائٌتها. زٌادة نسبة اإلعالنات 

 تسهل عملٌة تبوٌب الصحٌفة 

  تصفحها والتحكم بهاصعوبة 

 وتقلل من انقرائٌتها. قارئتشتت ذهن ال 

 أخرى أذكرها............................
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ها خظائض قلح عذد الظفحاخ فٍ الظحف الفلسطٌُُح الُىهُح التٍ لها عالقح تاًقشائُتها؟)؟)َوكي  .?8

 اختُاس اكتش هي إجاتح(

 تحد من حرٌة المخرج 

   لدى القراء             أكثر تفضٌال   

 . نشر أهم األخبار والموضوعات 

 .قلة عدد الموضوعات والقضاٌا التً ٌتم معالجتها 

 . تحد من مساحة اإلعالنات 

 ٌصعب فٌها عملٌة تبوٌب الصفحات 

  تصفحها والتحكم بهاسهولة 

 وتزٌد من انقرائٌتها. ال تشتت ذهن القارئ 

 ٌبسهولة. ساعد القارئ على الوصول إلى المادة التحرٌرٌة التً ٌرٌدها 

 ...........................................................أخرى أذكرها. 

 في الصحف الفمسطينية اليومية بانقرائيتيا؟ عدد الصفحاتما درجة عالقة  .@8
  عاليت جدا            عاليت       متوسطت منخفضت   منخفضت جدا              

 

 هي اًقشائُح الظحف الفلسطٌُُح الُىهُح ؟ التٍ تضَذها عذد الظفحاخ  .97

         20       16          24        22             32          36   ....... أخرى أذكرها 

: التبىيب:                  ثالثا 
ها خظائض التثىَة فٍ الظحف الفلسطٌُُح الُىهُح التٍ لها عالقح تاًقشاَتها؟)َوكي اختُاس اكتش  .98

 هي إجاتح(

 يريدىا. ساعد القارئ عمى الكصكؿ إلى المادة التحريرية التيي 
  يساعد القارئ عمى تصس  ما ييمو مف المادة الصحسية 
 .تحقيؽ ارتياح القارئ كمتعتو 
 ن      ن التبكيب عف شخصية الصحيسة كطابعيا العاـ تعبيرا  صادقا . يعبر                                              
  يساعد التبكيب عمى اقتساـ كتكزيع صسحات الجريدة بيف أفراد األسرة 
  لصحيسةزيادة األلسة بيف القارئ كايساعد عمى. 

 .................................................أخرل أذكرىا...............
 ما هو الشكل المناسب للتبوٌب الذي ٌزٌد من االنقرائٌة فً الصحف الفلسطٌنٌة الٌومٌة  ؟ .22

 ن        التبكيب كفقا  لممكضكع                   ن                 التبكيب كفقا  لألشكاؿ الصحسية                 المزج بيف النكعيف 
 رجة عالقة ثبات التبوٌب فً الصحف الفلسطٌنٌة الٌومٌة بانقرائٌتها؟ما د  .22

   عاليت جدا              عاليت  متوسطت منخفضت   منخفضت جدا                
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: نىع الىرق ولىنه:                          رابؼا 
 ما نوع الورق الذي يعمل عمى زيادة انقرائية الصحف الفمسطينية اليومية؟ .;9

 كرؽ الجرائداالخشف     الكرؽ األبيض    الكرؽ األممس   
برأيك استخدام ورق الجرائد الخشن يؤدي إلى عزوف القارئ عن قراءة الصحف اليومية  .>9

 الفمسطينية؟
 ال               إلى حد ما       نعم 

 ًىع الىسق علً اًقشائُح الظحف الفلسطٌُُح الُىهُح ؟عالقح ها دسجح  .=9

      ن     عالية جدا         عالية  متكسطة  منخسضة ن ا  جد منخسضة   
ها خظائض استخذام الىسق الولىى الزٌ له عالقح تإًقشائُح الظحف الفلسطٌُُح الُىهُح؟)َوكي  .<9

 اختُاس اكتش هي إجاتح(

 التميز عف بقية الصحؼ في السكؽ لجذب االنتباه. 
 .استغالؿ التأثيرات النسسية لأللكاف عند القارئ  
 حبر الممكفاستغالؿ التنكع بيف الكرؽ الممكف كالطباعة بال. 
 في تكجيو حركة عيف القارئ عمى الصسحة يساعد.  
 يجعؿ الصحيسة تبدك ممتعة، كميمة كأكثر قكة.   
 .يساعد القارئ عمى القراءة مف خالؿ قمة التبايف بيف لكف الكرؽ كلكف النص 
 .ن      ن               ن                                       يتطمب تركيزا  عاليا  كقد يسبب صداعا   لمقارئ عند استخداـ األلكاف بتبايف عاؿ             
 .....................................................................اذكرىا خرلأ
 استخذام الىسق الولىى علً اًقشائُح الظحف الفلسطٌُُح الُىهُح ؟عالقح  ها دسجح .?9

  ن عالية جدا              عالية  متكسطة  منخسضة ن ا  منخسضة جد      
: اإلػالناث:                  خاهسا 

 تشي أى لها عالقح تاًقشائُح الظحف الفلسطٌُُح الُىهُح ؟ها خظائض اإلعالًاخ التٍ  .@9
 )يمكن اختيار اكتر من إجابة(

   يزيد مف انقرائية الصحيسة %40محدكدية مساحة اإلعالنات بحيث ال تتجاكز. 

   يزيد مف جاذبية الصحيسة                     ن      ن     ن إخراج اإلعالنات إخراجا  جذابا  قكيا. 
  ريرية المشابية لمكضكع اإلعالفنشر اإلعالنات بجكار المكاد التح      ي سضؿ 
  نشر اإلعالنات في صسحات أك مالحؽ متخصصة.      ي سضؿ 
 يشكش القراءة اختالط اإلعالنات بالمادة التحريرية. 
 .عدـ نشر اإلعالف في أعمى الصسحة مف الجريدة 
 .انسجاـ اإلعالنات مع المادة التحريرية المجاكرة ليا 
  فكؽ الكبيرة إف تعددت اإلعالنات كتساكت حجميا. كضع اإلعالنات الصغيرة      ي سضؿ 
 يزيد مف انقرائية الصحيسة. المكازنة بيف المادة التحريرية كاإلعالنية 

 أخرل أذكرىا..........................................................................

 ُح علً اًقشائُتها؟هساحح اإلعالًاخ فٍ الظحف الفلسطٌُُح الُىه ها دسجح عالقح .7:

       ن ا  منخسضة جد  منخسضة  متكسطة  عالية               ن عالية جدا  
 ؟ تشأَك ها الوىقع األفضل لٌشش اإلعالًاخ فٍ الظحف الفلسطٌُُح الُىهُح  .8:

        بجوار المواد التحرٌرٌة            تخصٌص صفحات مستقلة          تخصٌص مالحق مستقلة 

 ىقع ًشش اإلعالًاخ فٍ الظحف الفلسطٌُُح الُىهُح علً اًقشائُتها؟ه عالقحها دسجح   .9:

       ن ا  منخسضة جد  منخسضة  متكسطة  عالية               ن عالية جدا  
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 ها أسلىب إخشاج اإلعالًاخ الزٌ َجزب القشاء إلً  الظحُفح ؟ )َوكي اختُاس اكتش هي إجاتح( .::

 نصف الهرم     نصفا الهرم     مستطٌل نصف الهرم وال    المستطٌل       ٌنالمستطٌل      ًالعشوائ 

: بناء الصحيفت:                       سادسا 
 ؟ اًقشائُح الظحف الفلسطٌُُح الُىهُح  َضَذ هيها هى الثٌاء الزٌ  .;:

 عمكدم           أفقي            مختمط 
ئُها؟)َوكي ها خظائض استخذام الثٌاء الشأسٍ فٍ الظحف الفلسطٌُُح الُىهُح وله عالقح تاًقشا .>:

 اختُاس اكتش هي إجاتح(

        .ارتباطه بالصحف المحافظة ٌزٌد من انقرائٌة الصحٌفة 

         ًصعب عملٌة القراءةالمسرى الطبٌعً لحركة العٌن، وبالتالً  ال ٌراع ٌ                    

                   .ال ٌوجد اهتمام بالقٌمة النسبٌة للموضوعات                                         

             ناء القراء.ٌشعر القارئ بالملل أث 

              العناوٌن ضٌقة وغٌر جذابة 

           ٌجعل الصفحة ثقٌلة فً رأسها وفقٌرة فً قاعها . 

 ............................................................أخرى أذكرها .........       

وله عالقح تاًقشائُها؟)َوكي  ها خظائض استخذام الثٌاء األفقٍ فٍ الظحف الفلسطٌُُح الُىهُح .=:

 اختُاس اكتش هي إجاتح(

 .مراعاة المسرى الطبٌعً لحركة العٌن، وبالتالً تٌسٌر عملٌة القراءة 

 .إحٌاء النصف السفلً من الصفحة باستخدام العناوٌن الممتدة 

 إتاحة قراءة الصحٌفة مطوٌة 

 ٌزٌد من انقرائٌة الة الجداول الطولٌة توفٌر قدر مناسب من المساحات البٌضاء المطلوبة عبر إز

 .الصحٌفة

 .ال ٌوجد اهتمام بالقٌمة النسبٌة للموضوعات 

     إغراء القراء بمواصلة القراءة حٌث تبدو الوحدات األفقٌة أقصر من الرأسٌة 

      دمج األعمدة ٌسهم فً زٌادة المساحة 

 ............................................................أخرى أذكرها .........

ها خظائض استخذام الثٌاء الوختلظ فٍ الظحف الفلسطٌُُح الُىهُح وله عالقح تاًقشائُها؟)َوكي  .<:

 اختُاس اكتش هي إجاتح(

 سهل انقرائٌة الصحف. التحرر من األعمدة الطولٌة ٌ                      

 وٌزٌد من انقرائٌته للصحٌفة. ٌشد انتباه القارئ 
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  على إبراز وحداتهاٌعطٌها القدرة . 

 .التجدٌد واالبتعاد عن الرتابة والملل 

 .إضفاء الحٌوٌة على الصفحة وإغراء القارئ باإلطالع على كل الوحدات المنشورة 

 التباٌن والمرونة. تحقٌق 

 أخرى أذكرها .....................................................................

 تٌاء الظحف الفلسطٌُُح الُىهُح علً اًقشائُتها ؟ عالقحها دسجح  .?:

  عاليت جدا                 عاليت  متوسطت منخفضت   منخفضت جدا             

 

: ػدد األػودة واتساػها:                              سابؼا 
 ها هى القطع األكثش اًقشائُح فٍ الظحف الفلسطٌُُح الُىهُح راخ القطع العادٌ؟ .@:

 .قطع التسعة أعمدة     قطع الثمانٌة أعمدة   أعمدة  السبعة عقط    أخرى تذكر    أعمدة.الستة قطع

..... 

 ها هى القطع األكثش اًقشائُح فٍ الظحف الفلسطٌُُح الُىهُح راخ القطع الٌظفٍ؟ .7;

 قطع الستة أعمدة      أعمدة  الخمسةقطع     أعمدة  األربعةقطع   أخرى تذكر  أعمدة. لثالثةقطع ا

..... 

القح تاًقشائُح الظحف الفلسطٌُُح الُىهُح؟)َوكي اختُاس اكتش هي ها خظائض األعوذج التٍ لها ع .8;

 إجاتح(

 ٌزٌد من جاذبٌتها تقسٌم الصفحة إلى عدد أقل من األعمدة . 

 ٌزٌد انقرائٌتها )تابلوٌد( أعمدة للقطع النصفً أربعة عدد. 

 ٌزٌد انقرائٌتها )تابلوٌد( أعمدة للقطع النصفً خمسة عدد. 

 ٌزٌد انقرائٌتها للقطع النصفً )تابلوٌد( أعمدة  ستة عدد. 

 .القطع المثالً للقطع العادي )ستاندرد( هو قطع الستة أعمدة 

 ٌزٌد انقرائٌتها أعمدة للقطع العادي)ستاندرد( عدد سبعة. 

 ٌزٌد انقرائٌتها أعمدة للقطع العادي)ستاندرد( عدد ثمانٌة. 

 د انقرائٌتهاٌزٌ أعمدة للقطع العادي)ستاندرد( عدد تسعة. 

  استخدام القطع المتسع .ٌزٌد من انقرائٌة الصحٌفة 

 تنوع فً استخدام اتساع الجمع ٌزٌد من انقرائٌة الصحٌفةال 

 .استخدام اتساع جمع كبٌر ٌؤدي إلى انصراف القارئ عن متابعة القراءة 

                                                           
  ،وفٌه تقسم الصفحة إلى أي عدد من األعمدة مع ترك عمود متسع أسفل أقصى الجانب األٌسر من الصفحة األولى

                                                                                    لعمود األخٌر األكثر اتساعا  تنشر فٌه ملخصات إخبارٌة ألهم األحداث أو عمود لكاتب جماهٌري.وهذا ا
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  توحٌد عدد األعمدة فً جمٌع الصفحات واألعداد.ضرورة 

 ٌزٌد من انقرائٌة الصحٌفة. ات البٌضاء بٌن األعمدةزٌادة  الفراغ 

 ............................................................أخرى أذكرها .........

 ؟علً اًقشائُح الظحف الفلسطٌُُح الُىهُحعذد األعوذج واتساعها  عالقحها دسجح  .9;

  عاليت جدا                 عاليت  متوسطت منخفضت ا  منخفضت جد     

 
: الؼناصر التيبىغرافيت:                               ثاهنا 

؟ اًقشائُح الظحف الفلسطٌُُح الُىهُح لها عالقح تخظائض العٌاطش التُثىغشافُح التٍ ما  .:;
 )يمكن اختيار اكتر من إجابة(

 .تجذب القارئ لمصحيسة 
 .تبرز النص 
  .تشكش القراءة 
 يساىـ تكزيع العناكيف في تشكيؿ جمالية الصسحة كتحقؽ كحدتيا. 
  يقمؿ مف انقرائية الصحيسة ؿ إطارات متشابية متجاكرةاستخداـ أشكا . 
 يري  القارئ . مراعاة التسمسؿ المنطقي في أحجاـ الحركؼ 
 . تجنب أف تبدك الصسحة مثقمة بالبياض في بعض أجزائيا كمكدسة في أجزاء أخرل 
 ا بكيسية فعالة.                                                    ن  تجنب  اختيار األلكاف المتقاربة إذا أراد أف يبرز عنصرا  م 
  يزيد مف انقرائية الصحيسة.تكظيؼ تبايف األلكاف 

 االبتعاد عف الخمسية بالمكف األسكد 
 ن         ن                      تجنب نشر الصكر مبعثرة داخؿ المكضكع ك ترتيبيا أفقيا  أك رأسيا  عمى أحد جانبي المكضكع                                                   
   تزيد من جاذبيت القارئ.العناوين الضخمت والصور الكبيرة 
 قارئتشتت نظر ال 

 أخرل أذكرىا......................
 العٌاطش التُثىغشافُح علً اًقشائُح الظحف الفلسطٌُُح الُىهُح ؟ عالقحها دسجح  .;;

                  منخفضت جدا   منخفضت متوسطت  عاليت                  عاليت جدا  

ختُاس اكثش َوكي ا                                                                             ها أكثش العٌاطش التُثىغشافُح تأثُشا  علً اًقشائُح الظحف الفلسطٌُُح الُىهُح؟ ) .>;

 (هي اجاتح

         الفوتوغرافٌةالصور       الٌدوٌة الرسوم                              األرضٌات             األلوان 

        الفراغات البٌضاء         الجداول والفواصل واإلطارات         حروف المتن        حروف العناوٌن 

 .............أخرى أذكرها ..       

: فلسفت التصوين:                        تاسؼا 
 هل تلتضم الظحف الفلسطٌُُح الُىهُح تفلسفح تظوُن هعٌُح؟ .=;

 ال            إلى حد ما          نعـ 
 ها فلسفح التظوُن التٍ تسهل االًقشائُح وتعطٍ هشوًح فٍ تظوُن الظحف الفلسطٌُُح الُىهُح ؟ .<;

       ازن الالشكلً(فلسفة التباٌن مع التوازن )التو            ًفلسفة التوازن الشكل  فلسفلة اإلخراج

 المختلط 
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 فلسفح التظوُن علً اًقشائُح الظحف الفلسطٌُُح الُىهُح ؟ ها دسجح عالقح .?;

                 منخفضت جدا   منخفضت متوسطت  عاليت                  عاليت جدا  

 تها.واقتراحات خبراء اإلعالم لزٌاد ،ة الفلسطٌنٌة: المعوقات التً تحد من انقرائٌة الصحف الٌومٌالوحدة الرابعة

 

 ( )َوكي اختُاس أكثش هي إجاتح ها الوعىقاخ التٍ تحذ هي اًقشائُح الظحف الفلسطٌُُح الُىهُح؟ .@;

     عدم ثبات حجم الصحٌفة                 عدم ثبات عدد الصفحات          ضعف ثبات التبوٌب 

        الورق درئ             40زٌادة نسبة اإلعالنات أكثر من   %        عدم ثبات بناء الصحٌفة 

     كثرة األعمدة                    سوء توزٌع العناصر التٌبوغرافٌة                 عدم ثبات فلسفة

 التصمٌم 

 ..................................................اذكرها أخرى

 

 ( )َوكي اختُاس أكثش هي إجاتحالُىهُح ؟  ضَادج اًقشائُح الظحف الفلسطٌُُحل كهقتشحاتها  .7>

        )استخدام القطع النصفً) التابلوٌد 

       )استخدام القطع العادي )ستاندرد 

       ثبات عدد الصفحات طٌلة أٌام األسبوع 

       . زٌادة عدد الصفحات 

       .ثبات تبوٌب صفحاتها 

       استخدام الورق األبٌض 

       .استخدام ورق الجرائد 

        .استخدام الورق المصقول الالمع الخاص بورق المجالت 

         استخدام الورق الملون 

        من مساحة الصحٌفة.40ال تتجاوز مساحة اإلعالنات % 

       .نشر اإلعالنات بجانب المواد التحرٌرٌة المشابهة 

       .استخدام البناء المختلط 

        إلى ستة أعمدة  للقطع النصفً )تابلوٌد(. الصحٌفةتقسٌم صفحات 

       إلى خمسة أعمدة للقطع النصفً)تابلوٌد(. الصحٌفةصفحات  تقسٌم 

        تسعة أعمدة للقطع العادي)ستاندرد(. إلى الصحٌفةتقسٌم صفحات 

        إلى ثمانٌة أعمدة  للقطع العادي)ستاندرد(.. الصحٌفةتقسٌم صفحات 
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  القطع المثالً للقطع العادي )ستاندرد( هو قطع الستة أعمدة 

  .التقلٌل فً عدد األعمدة وزٌادة المساحات البٌضاء 

  .عدم اإلسراف فً استخدام العناصر التٌبوغرافٌة 

  ٌث أنها تعطً مرونة أكبر فً اإلخراج.استخدام فلسفة التوزان مع التباٌن )التوازن الالشكلً( ح 

 أخرى أذكرها...........................................................................................

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 
 مع خالص التقدير لحسن تعاونكم وجدية مشاركتكم

 الباحثة

 


