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 ملخص الدراسة باللغة العربية
 

، ووضع مقترحات من الفلسطينية افةالمخرج الصحفي في الصحواقع  تعرُّفتهدف هذه الدراسة 
 بواقع المخرج وتطويره. شأنها النهوض

خدم فيها المنهج المسحي، وفي إطاره تم وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، التي است  
 صحيفة االستقصاء، تيوتم جمع البيانات بأدا ة،توظيف أسلوب مسح أساليب الممارسة اإلعالمي

بالمخرجين الصحفيين العاملين بالصحف مجتمع الدراسة  وتمثلوأداة المقابلة الشخصية، 
ّزعت االستبانة على  ،الضفة الغربية، وقطاع غزةالقدس و  في الفلسطينية عمدية قوامها ة عينوو 

، واعتمدت الباحثة 2018 يناير 20و 2017ديسمبر 2بين ما خالل المدة الواقعة ، مفردة (42)
 نظرية القائم باالتصال.على 

 :عدد من النتائج من أبرزها وتوصلت الدراسة إلى
 %.64.3وذلك بنسبة  مبادئ وأسس اإلخراج الصحفي درسوا المبحوثين معظم .1

، وكانت % من المبحوثين على دورات تدريبية في مجاالت اإلخراج الصحفي57.1حصل  .2
  %.78.4نسبة استفادتهم منها عالية بوزن نسبي وصل الى 

فر في المخرج الصحفي بالصحافة الفلسطينية امتالك ان تتو أأبرز المهارات التي يجب من  .3
% تاله في المرتبة الثانية 97.6مهارات التصميم بما يتعلق بالذوق الفني واأللوان بنسبة 

 .%88.1 بنسبةامتالك مهارات عالية في برامج التصميم المختلفة 

 على هذه النتائج خلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها: وبناءا 
المساقات الخاصة  بتدريس االهتمام أكثر زيادة أقسام اإلعالم في الجامعات الفلسطينية  على .1

باإلخراج الصحفي المواكبة للتطورات الحديثة لرفد المؤسسات اإلعالمية بالخبرات والطاقات 
 من الخريجين الشباب.

في طرح الدورات التي ترتقي بأداء ومهارات المخرجين  بالتنويعالتدريبية المؤسسات  ةتوصي .2
 الصحفيين في المؤسسات الصحفية.

من أجل الخارج إشراك المخرجين الصحفيين في دورات إخراجية متطورة ومدفوعة األجر في  .3
 التغلب على صعوبة نقص الخبرات لدى المخرجين الصحفيين الفلسطينيين.
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Abstract 
This study aims to identify the reality of layout designers in Palestinian 

journalism and suggest methods of development. This study belongs to the 

descriptive researches where the survey methodology was adopted. Within its 

frame, media practices survey method was employed. Data was collected using 

both the questionnaire (investigation checklist) and the interview as tools of the 

study. The study population included all layout designers who work for 

Palestinian newspapers in Jerusalem, West Bank, and the Gaza Strip. The 

questionnaire was distributed on a sample consisted of (42) respondents during 

the period between 2 December 2017 and 20 January 2018. The researcher 

depended on the communicator theory in conducting the study.  

 

The most important results of the study: 

1. Most of respondents already studied rules and principles of journalism 

layout designing representing (64.3%).  

2. A percentage of (57.1%) of the respondents received training courses in 

layout designing field, and largely benefited from such courses as 

indicated by the relative weight (78.4%).  

3. The most significant skills that the layout designers in Palestinian 

journalism should possess are the designing skill in respect to artistic 

appreciation and colors (97.6%), followed by the capability of using 

different software design programs (88.1%). 

 

The most important recommendations of the study: 

1. Media departments within Palestinian universities should pay more 

attention to teaching layout-designing courses to keep track with modern 

advancements in order to provide media institutions with young graduate 

experts in the field.  

2. Training centers are recommended to diverse their courses aiming at 

improving performances and skills of layout designers in journalism 

institutions.  

3. Layout designers should participate in funded and developed designing 

courses in order to overcome the lack of expertise obstacle among 

Palestinian layout designers. 
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 إَِّلا تَنُصُروهُ 

ُ إِۡذ أَۡخَرَجهُ ٱلاِذيَن َكفَُرواْ ثَانَِي ٱۡثنَۡيِن   فَقَۡد نََصَرهُ ٱَّللا

 َ ِحبِهِۦ ََّل تَۡحَزۡن إِنا ٱَّللا  إِۡذ ُهَما فِي ٱۡلغَاِر إِۡذ يَقُوُل ِلَصَٰ

ُ َسِكينَتَهُۥ َعلَۡيِه َوأَيادَهُۥ بُِجنُود     َمعَنَۖا فَأَنَزَل ٱَّللا

 ٰۗ  لاۡم تََرۡوَها َوَجعََل َكِلَمةَ ٱلاِذيَن َكفَُرواْ ٱلسُّۡفلَىَٰ

ِ ِهَي ٱۡلعُۡليَاٰۗ وَ  ُ َعِزيٌز َحِكيٌم َوَكِلَمةُ ٱَّللا  ٤٠ٱَّللا
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 اإِلهـَداء
، وأخيراا  هللا عز وجل أولا  بكل ما وصلت إليه وما أرجو أن أصل إليه من الرفعة إلى ة  إني مدين

 المحيطة بي بكل تفاصيل حياتي ،،  أمي المالك إلىثم 
أسأل هللا أن يجمعني ، وفرح ترح في كل لحظةلى روحه الطاهرة التي ما زالت تنبض بداخلي إ

 ،، أبي الحبيب الفردوس األعلى في  به
 وزوجته ميرفت وأبنائه راما وبراء ،،  ، أخي الوحيد محمد،صدرها الحنون لى سند العائلة و إ

م الثانية هي األ ، فالكبرى جيهانهرات لكل واحدة فيهن عبق خاص بهامن الز  باقة خواتاأل
ولول فضل  من لدنها من كل الجهاتعلّي  حنان فهي اسم على مسمى فكانت حناناا ، و بنصائحها

 .هللا علّي ثم فضلها لما استطعت أن أنجز أي تحقيق بحياتي فكلمة شكرا يا ليتها توفي حقها
 ،،يمان فهي فسحة الراحة والضحك عندما تضيق بي الدنيا إم العبد أ الى

 ،،  عما قريبنى، ربط هللا على قلبك وجمعنا بكِ أختي م لى تلك الموجوعة من مرارة الغربةإو 
 ،،بداعية عند وقوعي باألزماتفكار اإلصاحبة األ، فهي المقّوم والناصح والمرشد لي ،لى أم جمالإ
 ،،خت الرشيدةم حمدان صاحبة الردود القوية والمرأة الحكيمة واأللى سمر أإو 
 ،،لى بركة الدار أختي مريمإ، مسك من الختام ألختي آخر العنقودني وصلت للإو 
المعدن الذهب والرجل األصيل والزوج الحكيم  الذي ارتبط قلبي بقلبه فكانلى ذاك الشخص إ

 ،، زوجي علي ،، والعقل الرشيد 
لها  شاكرةلى تلك الطفلة التي خرجت للدنيا وهي متعبة مني وسأكون إلى الكائن الخاص بي، إ

 الماضية ،، ابنتي مريم ،،  مدةطوال العمر بأن تحّملت التعب معي خالل ال
لى إ، مثلي األعلى بمواجهة صعاب الحياةلى إ، لى صديقة الدراسة ثم العمل ثم الدراسة مجدداا إ

 ،، صاحبة الوجه الجميل صديقتي ريم
 عالميةن حياتي اإلسنوات م ثمانيالتقيت بهم على مدار  نلى كل زمالئي وأصدقائي الذيإ

على كل دعم قدمتوه لي حتى ولو بكلمة  ودون ذكر أسماء أشكركم جداا  ليهم جميعاا إ، والعلمية
 . ويأس حباطإشجعتني في لحظة 
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 وتقدير   شكر  
 

بعده سيدنا محمد  يليق بجالله وعظمته، وصالة هللا وسالمه على من ل نبيّ  الحمد هلل حمداا 
 ، أما بعد:لحاجات وترفعنا إلى أعلى الدرجاتعليه أفضل الصالة والسالم، صالة تقضي لنا بها ا

العظيم، وإن محاولتي  شكري ة شكراا تبدو صغيرة أمام وإنه وإن كان ل بّد من شكٍر، فإن كلم
 بفضلهم، ستظل مجرد محاولت نتمنى نجاحها: للشكر أمام من أغدقوا عليّ 

له، لم  شكرتُ لمشرفي على رسالة الماجستير / د.طلعت عبد الحميد عيسى، والذي لطالما  شكراا 
، معلم  في الجامعة وفي أطروحتيع الصدر كأٍب تماماا، وإنني ألفخر بإشرافه على تسل مإأعرفه 

 خميسأيمن د. /سن ظنه بي دائماا وأبداا، وشكراا الحياة أيضاا، وإنني أسأل هللا أن أكون عند حُ 
أبو نقيرة الذي أسعُد به مناقشاا داخلياا هذا اليوم، بعد أن كنُت طالبةا عنده في البكالوريوس 

موسى طالب  /د.كما أشكر ، بوصفه أكاديمياا متبحراا عُد بمناقشته لي والماجستير أيضاا، وإنني أس
المطلوب بالشكل مناقشاا خارجياا، على قبوله مناقشتي، وإبداء مالحظاته لتخرج الرسالة 

 والمناسب.

أعوام،  أربعةالبكالوريوس قبل  بمرحلة فيهاسالمية، وقد تخرجُت عة اإلول أنسى أن أشكر الجام
فكل لهذا الصرح العلمي المتميز،  شكري الماجستير، فخورةا معتزةا ب بمرحلة فيهاألعود للتخرج 

 من العلماء والمثقفين. طين كوكبةا التحية ألساتذتها وعامليها الذين يزفون لفلس

نجاز الرسالة، زميالت إكما أتقدم بالشكر الوافر والجزيل لكل من ساعدني في محطات مختلفة من 
حصائي الذي الدراسة الزميلة فاطمة دويك، والزميلة أمينة زيارة، كما أشكر أ.جهاد عكاشة اإل

 كان معي على مدار رحلتي بإنجاز األطروحة.

قناة القدس  الزمالء في كري إنجاز هذا العمل وإتمامه وأخص بالشّ وأشكر كل من ساعدني ف
 .موه لي من مساعدةوالعاملين فيها على ما قدّ  الفضائية،

ول يفوتني أن أتقدم بعميق الشكر لمن ل تكفيهم كلمات الشكر عائلتي، وعائلة زوجي على 
 .سع المقام لذكرهمذكرتهم، أو لم يتّ حبهم، ودعمهم المتواصل لي، ولكّل من تقّدم بيد العون ممن 

كما أوّجه كّل التقدير والعرفان لزمالء المهنة، المخرجين الصحفيين الفلسطينيين في كّل 
وجزاهم هللا عّز وجّل المؤسسات الصحفية الذين كان لتعاونهم أبلغ األثر في إنجاح هذه البحث 

 الباحثة وسام زكي قشطة                                                     خير الجزاء.
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 :المقدمة
 

 ،خيرةبالتطورات الواسعة خالل العشرين سنة األمرتبطاً على نحو كبير خراج الصحفي يعد علم اإل
لى النمو المتزايد في استخدامات إوقد أرجعت العديد من الدراسات الصحفية هذه التطورات 

 اآللي في العمل الصحفي. بوتطبيقات الحاس
تطوير وتبني التقنيات بلذا النجاح المستمر للصحف يعتمد بدرجة كبيرة على قدراتها وعزمها 

ومات وال سيما المعل ،توصيل األخبار والمعلوماتالجديدة التي تقوم من خاللها بأداء وظائفها في 
يفة وهنا تكمن أهمية وظ ،التي يتم التعبير عنها بالصورة التي سبقت الكلمة المكتوبة والمطبوعة

خطوة من خطوات إنتاج الصحف، وهي الخطوة المتعلقة بالشكل  دحيث يعخراج الصحفي اإل
 فية، لذلك لم يعد اإلخراج مجرد الشكل الذيالذي تقدم به الصحف ما يتوافر لديها من مواد صح

يتعلق باألدوار الوظيفية وإنما أصبح جذاب وجميل لقرائها،  على نحو  تظهر فيه الصحيفة 
 .أيضاً  المستحدثة لإلخراج

 
والمخرج الصحفي هو المهندس الذي يصمم الصفحات ويشرف على تنفيذها، وهو حلقة الوصل 

ن يمتلك أة واألقسام الفنية والمطبعة من جهة أخرى،  ويجب بين قسم التحرير واإلعالن من جه
  .ج الصحيفةاأثناء اخر في مكانيات الفنية اإلعديد من المهارات و المخرج الصحفي ال

استدعى تنوع مهام اإلخراج وجود مخرج صحفي متخصص يملك ثقافة فنية عالية وحسًا وقد 
تضت كما اق ،طبيق أسس اإلخراج تطبيقاً صحيحاً وتجمالياً يمكنانه من تلبية الشروط المطلوبة منه 

، تلك المهام أن يكون لدى المخرج الصحفي ثقافة صحفية جيدة تمكنه من تقويم األخبار والمواد
والمخرج الصحفي أقرب ما يكون إلى المصمم الفني، وهو يجمع بين الفن والصحافة، ويجب أن 

 يتناسب مع ظروف عمل الصحافة اليومية.تتوافر لديه القدرة على اإلبداع في وقت قصير 
 

قفزات  شهدت  الصحفيفي عمل المخرج المجاالت المختلفة  أن وفي ضوء ذلك ترى الباحثة،
ن معهودة فيما مضى، وبما وظيفي لهذه المجاالت بصورة لم تكألداء اللسريعة تمثلت في تبلور 

وراء تكامل العمل في مجال إنتاج ، سعيًا مخرج الصحفيأسهم في االرتقاء باألدوار الخاصة بال
 .(1)الصحف

                                                 
 .98، صالعسكر أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة،اإلخراج الصحفي: )1(
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حيث بات المخرج الصحفي مطالبًا بمواكبة التطور التكنولوجي في مجال اإلخراج حتى يتمكن 
ياة من مسايرة روح العصر الحديث وسماته الجمالية وعناصره اإلبرازية المواكبة الختالف نمط الح

 المعاصرة.
 
تعرُّف واقع المخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينية، وتعرُّف سعت الباحثة من هذه الدراسة إلى و 

أهم األساليب اإلخراجية التي يتبعها وأهم الصفات والمهارات التي يجب أن يتمتعوا بها واألساليب 
طبيعة بيئة العمل المحيطة بالمخرج الصحفي،  1اإلخراجية التي يستخدمونها، باإلضافة الى تعرُّف

 لصحفيين للنهوض بواقع المخرج الصحفي الفلسطيني.ومقترحات المخرجين ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
( الفعل "تعّرف" يتعدى بنفسه دون حرف الجر، جاء في لسان العرب، محمد بن منظور األفريقي المصري، :"يقال: اعرف فالناً 1)

، 2582، ص3االولى، جفالن وعّرفه..، لسان العرب، محمد بن منظور، مؤسسة االعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، الطبعة 

 م.2005هــ/1429حرف العين، 
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 الفصل األول:
 اإلطار العام للدراسة 
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 تمهيد:
سة يعقبها موقع الدرايحتوي الفصل األول من الدراسة على مقدمة، يليها أهم الدراسات السابقة، 

، سةأهمية الدرا، يتبعها مشكلة الدراسة، ثم المشكلةاالستدالل على ، يليها من الدراسات السابقة
، ثم ةاإلطار النظري للدراسيتبعها ، فروض الدراسة، ثم تساؤالت الدراسة، ثم أهداف الدراسةيليها 

، اتإجراءات الصدق والثب، يليها مجتمع الدراسة وعينتها، يعقبها نوع الدراسة ومنهجها وأدواتها
ب األسالي، يليها حدود الدراسة )الموضوعية والمكانية والزمانية(، ثم متغيرات الدراسةيتبعها 

 .راسةتقسيم الد، ثم صعوبات الدراسة، يليها المفاهيم األساسية للدراسة، ثم والمعالجات اإلحصائية
 أولا: أهم الدراسات السابقة: 

اشرة من خالل االطالع على العديد من الدراسات العلمية السابقة ذات العالقة المباشرة وغير المب
دراسات حول  :وهما ،لى محورينإبموضوع الدراسة اختارت الباحثة عددًا منها، وتم تقسيمها 

 ودراسات حول المخرج الصحفي، وذلك كاآلتي:  ،اإلخراج الصحفي
 

 :(1)(2017ا.دراسة الجندي ) 
شهدته الصحف المصرية خالل  يإخراج الصفحة األولى الذ يالتغير فهدفت الدراسة الى تعّرف 

وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، مستخدمة ، 2013يونيو  30، 2011يناير  25 يثورت
لة أسلوب المقارنة المنهجية، والمنهج المسحي، واستخدمت الباحثة أداتي تحليل المضمون والمقاب

اليوم"  ي الوفد والمصر  صحف للتطبيق عليها وهى "األهرام،واختارت الباحثة ثالث ننة، المق
 . اتجاهات مختلفة ما بين قومية وحزبية ومعارضةا تمثل باعتباره

 ما يأتي: نتائج الدراسة كانت من أهمو 
 .لغة الصحافة يف اً للحدث وناطق اً ى باعتبارها توثيقنفسها على الصفحة األولالصورة  أ.فرضت

 .التصميم من حين آلخر من حيث شكل الصفحة ونوع الخط المستخدم يالتجديد ففقدان ب.
تغير إخراج الصفحة األولى  يف %78بنسبة  2013يونيو  30، 2011يناير  25 اثورت ج.أّثرت

 .الصحف الثالث يف
 
 
 
 

                                                 
 دراسة ميدانية، الجندي.ات، زمخراجية للصفحة األولى في أوقات األالمحددات اإل(1)
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 :(1) (2016.دراسة محمد )2
صحف القطوع الحديثة  ياإلخراجية المختلفة الم تبعة، فالممارسات هدفت الدراسة الى تعّرف 

مة وإخراج العناصر التيبوغرافية والجرافيكية فيها، وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية مستخد
المنهج المسحي واستخدمت الباحثة أداة تحليل المضمون في جمع المعلومات، وتمثل نوع عينة 

 قطوع جديدة هما 3صحف تمثل  6عن عينة الدراسة في الدراسة بأنها عشوائية منتظمة، أما 
 USA Today صحيفةوشوشة الفنية المصرية و صحيفة تمثله  يالقطع شديد االستطالة والذ

 وتمثله صحيفة الجارديان البريطانية وصحيفة اللوموند الفرنسية القطع البرلينى، و األمريكية
وتمثله صحيفة الجارديان   A4 حجم ورقة يقطع الميكرو ف، و وصحيفة الريببليكا اإليطالية

م 2012، وحللت الباحثة عينة من الصحف المصرية واألجنبية لمدة عام بداية من عام األسبوعية
صحف، أما عن الصحف المصرية فقد وقع االختيار  6نسخة ممثلة ل 72حتى نهايته، بإجمالي 

 شر األفكار المستحدثة.على صحيفتي "عين"  "وشوشة"، واعتمدت الباحثة على نظرية ن
 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:

 .أحد القطوع الحديثة يالدراسة ف صحفحجم حروف المتن بصدور  أ.لم تتأثر
على القارئ  %78ما نسبته أكبر على نحو  الصفحات المصورة على القطوع الحديثة  ب.أثرت

 .نظرا لضيق مساحة هذه القطوع نسبياً 
الربيكيا(  -اليومية -اللوموند-اتساع الالفتة في صحف القطع البرليني ) الجارديانج.ضعف 

ة يواس توداي( عينة الدراسة وذلك الستغالل المساحة المجاور  -والقطع شديد االستطالة ) وشوشة
 لها.

 
 :(2)(2015.دراسة المالكي ) 3

 اإلخراجية للصفحة األولى في الصحف اليومية السعودية واقع األنماط تعّرفإلى  الدراسة هدفت
ات الحياة، الرياض( وهي تنتمي إلى الدراس ،مثل صحيفة) المدينة، الندوة، عكاظ، البالد، الوطن

الذي تتبعه الصحف  يعلى منهج التحليل الكمي للنمط اإلخراجواعتمدت الدراسة  الوصفية،
، واعتمدت على أداة تحليل المضمون في جمع ولىالسعودية اليومية في إخراج صفحاتها األ

 .وط ّبقت على عينة عشوائية من الصحف المحلية اليوميةالمعلومات، 
 
 

                                                 
 ، دراسة تحليلية، محمد.يره على اإلخراج وأساليب التصميمالصحف المصرية واألجنبية وتأث يالقطع الجديد ف(1)
 ، دراسة مقارنة، المالكي.دية الورقيةاألولى للصحف السعو أنماط اإلخراج الصحفي في الصفحة)2(
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 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:
، وتبتعد عن %89ما مجموع نسبته  إلى االتجاهين الحديث والمحدث أ.تميل صحف الدراسة

 .تعاملها مع العناصر التيبوغرافية والجرافيكية على صفحاتها األولىاالتجاه التقليدي في 
استخدام الكشاف في الصفحة األولى وتشابهها إلى حد ما بأشكال  صحف الدراسة ب.ت فّضل

 .العناوين، ونشر إعالنات على الصفحة األولى بنسب عالية
بينما تميل  %65ما نسبته اإلخراج الحديث في استخدامها لأللوان صحف الدراسة إلى ج.تميل

ما  إلى االتجاه المحدث من حيث االتساع المتغير وغير الثابت في أعمدتها على الصفحة األولى
 .%34نسبته 

 
 :(1)(2015. دراسة جبر )4

 شكل بين توافق صيغة وإيجاد المصرية للصفوة اإلخراجية التفضيالتإلى تعّرف هدفت الدراسة 
 بمجلتي اإلخراجية األساليب مقارنة خالل من واألمريكية المصرية العامة المجالت ومضمون 

 المسح منهج على واعتمدت، التحليلية الوصفية البحوث إلى الدراسة والنيوزويك، وتنتمي أكتوبر
 أكتوبر تيمجل أعداد لجميع الشامل الحصر أسلوب استخدام تم المقارن، وقد والمنهج اإلعالمي

 250قوامها  ةكما تم اختيار عينة عمديه من الصفوة المصري ، م2012 عام خالل والنيوزويك
وال سّيما  ةالمخرجين الصحفيين بالمؤسسات الصحفية من الممارسين للعمل اإلعالمي و مفرد

علي الصفوة األكاديمية من أعضاء هيئة التدريس  بانةبمحافظة القاهرة وكذلك تم تطبيق اإلست
 .عين شمس( -القاهرة  -الزقازيق –ياط دم -)المنصورة  ةبالجامعات المصري

 :أهمها نتائج عدة إلى الدراسة توصلت
 استخدمت حين يف ،%34ما نسبته  مقدماتها جمع في أكبر أحجاما أكتوبر مجلة أ.استخدمت

 .المتون  أو الموضوعات مقدمة في سواء للحرف اً واحد اً حجم النيوزويك مجلة
 من وذلك المتن، رمادية حدة كسر يف تساعد بحيث الثانوية عناوينها النيوزويك مجلة ب.وظفت

 .ويتوسطها الطويلة الموضوعات متون  أعمدة يتخلل مربع أو مستطيل شكل في جمعها خالل
 تأثيرها، وهو من زاد مما عددها من الرغم على صورها مساحة بكبر النيوزويك مجلة ج.تميزت

 ،الصور من أكبر عددا استخدمت فقد أكتوبر مجلة أما اإلخراج، يف الحديثة االتجاهات يحاكى ما
 .أقل بمساحات معظمها في جاءت وإن

 

                                                 
المصرية، جبر. الصفوة تفضيالت في وأثرها واألمريكية المصرية العامة المجالت في التيبوغرافية العناصر  (1)،   
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 :(1)(2015.دراسة عبد المعطي )5
، في ظل انتخاب أول 2012أحداث االنتخابات الرئاسية لعام  إلى تعّرف علىهدفت الدراسة 

الوصفية،  البحوثإلى ، وهي تنتمي ، ومدى تأثيرها على إخراج الصحف المصريةيرئيس مدن
 والمقابلة بوصفهما أدوات   مستخدمة منهج المسح اإلعالمي، واستخدمت الباحثة أداتي االستبانة

 لجمع البيانات.
 لى مجموعة من النتائج من أهمها:إالدراسة وتوصلت 

بثالث صحف مختلفة من حيث الملكية والتوجه  صحيفةفي العملية اإلخراجية لل أ.يوجد فرق 
ة حيث تصدرت بالمرتبة األولى صحيف «األهرام، المصري اليوم، والحرية والعدالة»ي السياسي، وه

 .%43األهرام ما نسبته 
 والتي تحدد ما إذا -العنوان العريض طبًقا لسياستها التحريرية « األهرام» مت صحيفةاستخدب.

يًضا دم عنواًنا عر تارة تستخ يوليس طبًقا ألهمية الحدث ذاته، فه ،-أم ال  اً كان هذا الخبر هام
 .وتارة أخرى تستخدم عنواًنا ممتًدا

ن للو لم تستخدم هذا ا ياللون األحمر في العناوين توظيًفا جيًدا، فه« األهرام» صحيفة وظفت ج.
استخدمت العنوان العريض ذا اللون « الحرية والعدالة» ، وصحيفةإال مع األحداث المهمة جًدا

 .المصريين بالخارجاألسود مع فوز مرسي في تصويت 
 
 :(2)(2014.دراسة لبد )6

خراج وتصميم مواقع الصحف الفلسطينية اليومية على إهدفت الدراسة الى رصد ووصف واقع 
 خراجية المستخدمة، ووصف العناصرنترنت من حيث البناء العام للموقع، واألساليب اإلإلشبكة ا

لباحثة لى الدراسات الوصفية، واستخدمت اإ، وتنتمي الدراسة هذه المواقعالبنائية المكونة لواجهات 
تم جمع معلومات : منهج الدراسات المسحية، ومنهج دراسات العالقات المتبادلة، و منهجين، هما

واقع استمارة تحليل المضمون، والمقابلة غير المقننة، وتمثلت عينة الدراسة بم :الدراسة من خالل
القدس، وموقع  صحيفةفلسطين، موقع  صحيفةاألربع وهي ) موقع الصحف الفلسطينية اليومية 

 الل شهر يوليوخجراء الدراسة التحليلية إالحياة الجديدة(، وتم  صحيفةجريدة األيام، وموقع 
 .بتكراتم، واعتمدت الدراسة على نموذج المدخل المهجن، ونظرية انتشار الم2014

 
 

                                                 
 ، دراسة ميدانية، عبد المعطي.اإلخراج الصحفي لالنتخابات الرئاسية في الصحف المصرية (1)
 الصحف الفلسطينية اليومية على شبكة اإلنترنت، دراسة تحليلية مقارنة، لبد. إخراج مواقع)2(
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 :ليهاإالتي توصلت  ومن أهم نتائج الدراسة
نسبته  يعد موقع صحيفة القدس األكثر استخداماً إلرفاق الصور اإلخبارية مع المواد التحريرية ماأ.

%، وعلى صعيد الصور الشخصية يعد موقع صحيفة األيام األقل استخدامًا لها مقارنة 56.63
 %.0.8بمواقع الدراسة وجاءت بنسبة 

 ,Arabic ،Transparent: أهمهاة: و ب.تنوعت الخطوط المستخدمة في مواقع صحف الدراس 
Simplified Arabic, Arial, Tahoma حيث استخدم موقعا جريدتي األيام وفلسطين نوعين ،

 القدس والحياة الجديدة على نوع واحد فقط. صحيفتيمن الخطوط، بينما اقتصر موقعا 
حت بين بنط، وفي المتن تراو  19-18.تراوحت أحجام الخطوط المستخدمة في العناوين بين ج
 بنط.9-13.5
 
 :(1)(2014.دراسة حنفي )7

دة صحفية لرفع جو تطبيق واستخدام النظم والبرامج الحديثة في دور النشر ال هدفت الدراسة تعّرف
 المعلومات المخزنة إلىرشفة وتجميع الملفات والصور لتسهيل الوصول أتيسير و  خراج الصحفياإل

لوصفي التحليلي المنهج ا والدراسات الوصفية، واستخدمت، وتنتمي الدراسة إلى البحوث سابقاً 
 ، واستخدمت أداة تحليل المضمون في جمع البيانات.والمنهج التجريبي

 التي توصلت إليها الدراسة: هم النتائجأ ومن  
 صحيفة كي يألفهاوالتي تعطي شخصية ال صحيفةهم السمات المميزة للأ خراج الصحفي من اإل أ. 

 بسهولة ويتعايش معها. اويتعّرفهالقارئ 
خراج الصحفي حيث ان العناصر المكونة بالعناصر المكونة لإل صحيفةخراج الإثر شكل أ. يتب 
 .صحيفةخراج الإ ىلها دور مهم ومؤثر عل صحيفةخراج الصحفي للإلل
 خراج الصحفي.عناصر اإل ىثر كبير علأ. تقنيات ما قبل الطبع لها ج 
 
 :(2)( 2013.دراسة مطهر )8

له نظرياته  اً صفحات الصحيفة كونه علم لىع اسة باإلخراج الصحفي وأسس تنفيذهتهتم هذه الدر 
 الدراسة وهي تنتمي للدراسات التطبيقية، واعتمدت، وقواعده العلمية التي تخدم مضمون الصحيفة

 وقد تم ،أداة تحليل الشكل مستخدمةالمنهج الوصفي والمنهج التاريخي والمنهج اإلحصائي على 
 للدراسة. بوصفها عينةّ  اليمنية اختيار صحيفة الثورة

                                                 
 حالة، حنفي.، دراسة اليومية المصرية فخراج الصحإع جودة نتاج لعمليات ما قبل الطبع لرفاستخدام نظم جديدة في اإل (1)
 . ، مطهرم(2000–م1990تطبيقية  للمدة من ، ) دراسة اليمنية اإلخراج الصحفي لصحيفة الثورة)2(
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 :لنتائج من أهمهاى مجموعة من اوقد توصلت هذه الدراسة إل
والذوق  ةالرؤي ىهم أشخاص غير مؤهلين ويعتمدون علإن القائمين باإلخراج في الصحيفة أ.

 .والخبرة الشخصية فقط
اتها وما يتم هو عبارة عن عملية عدم استعانة الصحيفة بأي أسس علمية في إخراج صفح ب.

 ًا.ة الصحيفة وما يراه المخرج مناسبترتيب المادة حسب سياس
، لكن المتبع في صحيفة والمعتمد منها ثالث مدارس فقطمدرسة إخراجية في العالم  184ج. 

 أساليب إخراجية فقط. 3الثورة هي 
 
 : (1)(2013عبد الغفار ). دراسة 9

لكترونية للصحف تصميم وتحرير المواقع اإلاسة إلى تعّرف العوامل المؤثرة على هدفت الدر 
 لى الدراسات الوصفية، واعتمدت علىإ، تنتمي هذه الدراسة القومية والحزبية والخاصةالمصرية 

الدراسة وتتكون عينة ، انةأداتي تحليل المضمون واالستب مستخدمةً عالمي، منهج المسح اإل
 لكترونية التي لها نسخ ورقية، حيث تم اختيار الصحف القومية، الصحفصحف اإلال منالتحليلية 

ة مفرد100عينة عمدية، قوامها  فكانتالحزبية، الصحف الخاصة، أما عن عينة الدراسة الميدانية 
 .الوفد، اليوم السابع(اإللكترونيةهرام، األموزعة على الصحف ) للقائم باالتصال،

 :إلى مجموعة من النتائج من أهمها وقد توصلت الدراسة
تتأثر عملية تحرير وتصميم مواقع الصحف اإللكتروني المصرية بمجموعة من العوامل الصحفية أ.

 االتصالية. 
يؤثر استخدام األساليب اإلخراجية في إنتاج الصحف اإللكترونية على شبكة اإلنترنت على ب. 

 %. 78.5ن األفراد ما نسبته القدرة باسترجاع البيانات وتبادل االتصال بي
.عدم تعرض صحف الدراسة ألنواع العناوين من حيث االتساع وذلك لطبيعتها التي تختلف ج

 تتيح استخدام مثل هذه العناوين. تلك التي ؛تماما عن الصحف الورقية
 

 :(2)(2013.دراسة عبد العليم )10
الواحدة بصفة  صحيفةعدة طبعات للتأثير التكنولوجيا الحديثة على إصدار هدفت الدراسة لرصد 

     ينختالف بتفاق واالورصد مدى اال، األهرام موضع الدراسة بصفة خاصة صحيفةعامة و 

                                                 
، دراسة على المضمون والقائم العوامل المؤثرة على تصميم وتحرير المواقع اإللكترونية للصحف المصرية على شبكة اإلنترنت)1(

 باالتصال، عبد الغفار.
 ، دراسة تطبيقية مقارنة، عبد العليم.تأثير التكنولوجيا الحديثة على إخراج الطبعات( 2)
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( وهي تنتمي للدراسات ، والطبعة الدولية)الطبعة المحلية، والطبعة العربية طبعات هذه الصحيفة
 االستبانة وتحليل المضمون.التطبيقية، مستخدمة منهج المسح اإلعالمي، من خالل أداتي 

 :أهمهامن  وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج 
على إخراج عناصر التصميم % من التقنيات التكنولوجية الحديثة للتقنيات الصحفية أثرت 65 أ.

 .طبعات صحيفة األهرام، والعناصر الجرافيكية في األساسي، والعناصر التيبوغرافية
 .يتها المحافظة في الطبعات الثالثبمعالم شخصاألهرام صحيفة  تمسكت  ب.
 داعاإلبليقتحم عالم مزيد من الحرية والمرونة بالمخرج في الطبعتين العربية والدولية  يتمتع ج.

 إخراج الطبعتين بعيدًا عن معالم شخصية الطبعة المحلية.ب
 

 :(1)(2012.دراسة عطوة )11
في استخدام العناصر  المجالت الرياضيةوجه الشبه واالختالف بين هدفت الدراسة إلى تعّرف أ

 التي سس التصميم الفنيأ الرسوم، األلوان(، وتعّرف مثل )المتن، العناوين، الصور،خراجية اإل
على منهج المسح في شقه  فيها، وهي تنتمي للبحوث والدراسات الوصفية، معتمدةً استخدمت 

ارن بالمنهج المق يضاً أسلوب الحصر الشامل، وتمت االستعانة ة بأاإلعالميالمتعلق بمسح الوسيلة 
واستخدم الباحث أداتي تحليل المضمون واالستبانة بجمع البيانات، وتمثلت عينة الدراسة في 

 (.جليزية والفرانس فوتبول الفرنسيةنهرام الرياضي المصرية والورلد سوكر اإلمجالت األ)
 ها الدراسة:ومن أهم النتائج التي توصلت إلي

التي  هرام الرياضي المصرية هي المجلة الوحيدة من بين المجالت الثالثن مجلة األأاتضح أ.
في %، 68ما نسبته  خبار القصيرة والذي اقتصر على بعض األ ،استخدمت الحروف المائلة

كثر المجالت اتباعا لطباعة حروف المتن على أحين كانت مجلة الورلدسوكر البريطانية 
 .فة واتسمت بعض معالجتها بالسلبيةرضيات المختلاأل

سود بين المجالت جاء استخدام مجلة الورلد سوكر البريطانية لحجم البنط المستخدم األ ب.
 هرام الرياضي.حيان في مجلتي الفرانس فوتبول واألغلب األأ في  جاء مالئماً  حين في ،الثالث

 في ها،غلب موضوعاتأ الجمع المنتظم في  ياضيواألهرام الر  الفرانس فوتبول تااستخدمت مجل ج.
 .عات مجلة الورلد سوكر البريطانيةساد الجمع المنطلق من اليسار متون موضو  حين

 
 

                                                 
 الرياضية، دراسة مقارنة، عطوة.( إخراج المجالت 1)
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 : Coelho (2008) (1).دراسة 12

 القراءة ممارسات في االختالفات على العمر مدى تأثير اختالفات إلى تعّرفهدفت الدراسة 
 نخبةال صحف من األولى لكل الصحف صفحات مع للقراء الفعلي التفاعل وتعّرف والعادات؛
 مناثنتين و  البرتغالية؛ من صحف النخبة الصفحة األولى الدراسة وشملت ؛الشعبية والصحف
 الدراسة، هذه في ،2004ديسمبر/  األول كانون  من األول األسبوع الشعبية؛ وذلك في الصحف

 .القراء مع التجربة قبل التحليل هذا تم وقد
 :إلى مجموعة من النتائج من أهمهاوقد توصلت الدراسة 

 ظهرت التي المختلفة العناصر في نسبي لبروز المعقولة وفقاً  المشفرة القراءة بناء مساراتيتم أ. 
 األولى.  الصفحة في
( يتركز مسار قراءتهم على الصفحات التي تحتوي على 32الى  18عمار )أ ن القراء ما بين إب.

 والرسوم. الصور
 

 :(2)(2007عبد الرحمن ) دراسة .13
لمصرية بعد اخراج الصحفي في المؤسسات الصحفية مدى تطور اإل تعّرفلى إهدفت الدراسة 

اسات ى البحوث الوصفية، واعتمدت منهج الدر لإ وتنتمي الدراسة ،التحول للتقنيات الصحفية الحديثة
األقسام م أسلوب المسح الشامل لكل رؤساء أجرى الباحث دراسة ميدانية باستخداو  المسحية،

حيث أجرى الباحث  ،مبحوثا 20والمسؤولين في صحف الدراسة ومخرجي صفحاتها وقوامهم 
مؤسسة األهرام وأخبار ممثلة ب هرام المسائي ى عينة عمدية من صحف األهرام واألالدراسة عل

  .2002الى  1992في المدة من وذلك ، مؤسسة أخبار اليومممثلة بخبار ة واألاليوم األسبوعي
 لى نتائج أهمها:إوتوصلت الدراسة  
ي خبار فصور واألرسال الإتم استخدام تقنيات التصوير الفوتوغرافي وتقنيات خدمات استقبال و  أ.

 لفزيونية بجانب التقنياتال أن مؤسسة األهرام استخدمت تقنيات الصور التإ ،كل من المؤسستين
 .ولم تستخدمها مؤسسة أخبار اليوم %،78.5ما نسبته  السابقة

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

Communication and Society Research Centre, University of Minho, Portugal 

 
بعض إصدارات المؤسسات الصحفية المصرية، دراسة تأثيرات التقنيات الصحفية الحديثة على تطوير اإلخراج الصحفي ل )2(

 تحليلية، عبد الرحمن.
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هي برنامج ، هناك ثالثة برامج مخصصة لتوضيب وتنفيذ صحف الدراسة في المؤسستين ب.
 اندزاين. يكسبريس، وبرنامج أدوبإالناشر الصحفي، برنامج كوارك 

 
 :(1)(2006.دراسة العنزي )14

لكترونية مع تقويم مدى اتساق هذه خراج الصحف السعودية اإلإلى وصف واقع إهدفت الدراسة 
واستخدم  ،وتقع هذه الدراسة في اطار البحوث الوصفية نترنت،لإلالمواقع مع السمات الشكلية 

الباحث المنهج المسحي واعتمد على أداتي تحليل المضمون واالستبانة، وطّبق الباحث دراسته 
على شبكة اإلنترنت وهي  ت إلكترونيةصداراإعلى الصحف السعودية المطبوعة التي تنشر 

لكترونية على مجتمع الدراسة الميدانية يتمثل في مصممي الصحف والمواقع اإلصحف، و 
 شخص بالطريقة العمدية. 100 عينة من نترنت، واختار الباحثاإل

 :اسة إلى مجموعة من النتائج من أهمهاوتوصلت الدر  
 هاتوفر مكانات االتصالية التي من بعض اإلخراجها إ فيلكترونية أ. لم تستفد الصحف السعودية اإل

 .نترنتشبكة اإل
ة على ض تعتمد في تصميم صفحاتها الرئيسب.جميع صحف الدراسة باستثناء صحيفة الريا

 سلوب الوحدات االلكترونية.أ
لكترونية تجاه مفهوم الصحف .عدم وضوح رؤية المسؤولين في الصحف السعودية اإلج
مكانات لإل من ثم  لكترونية، وطبيعتها التي تتسم بسمات اتصالية، وشكلية متميزة، وعدم توفيرهم اإل

 المهنية التي تهيئ العمل المهني الصحيح في هذا المجال.
 

 :(2)(2005صديق ). دراسة 15
خراج الصحفي، وكشف الصعوبات التي بيان التطبيقات الفنية الحديثة في اإل إلى هدفت الدراسة

 لىوأبرز العوامل التي تؤثر عتواجه المحررين في التعامل مع شبكات األخبار وشبكة المعلومات، 
إخراج المادة الصحفية وكيفية تحريرها والتعامل معها لمواكبة ضغوط العمل في المؤسسات 

المنهج الوصفي التحليلي ومنهج  الصحفية الحديثة، وتنتمي الدراسة للبحوث الوصفية، واعتمدت
 .ليل المضمون والمقابلة والمالحظةالمقارنة، واستخدمت أدوات تح

 

                                                 
 ، العنزيدراسة وصفية تحليلية ،نترنتاإل لشبكة االتصالية السمات ضوء في لكترونيةاإل السعودية الصحف إخراج )1(
تحليلية لصحيفتي الرأي العام السودانية التطبيقات الفنية الحديثة في االخراج ودورها في تطوير التحرير الصحفي: دراسة وصفية )2(

 ، صديق.2001-2000والشرق القطرية خالل المدة 
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 :همهاأ لى عدة نتائج من إوتوصلت الدراسة 
التعبير عن  وفي ،الصفحةبتحديد المساحة المطلوبة  علىالكلمات  عدد % نسبة تأثير60.8 أ.

 .خراجهامهمة في تحديد الشكل المناسب إل وت عدُّ مضمون الرسالة االعالمية 
حيث  ساعد على تبسيطها وتسهيل قراءتهاخراج الجيد على مضمون المادة التحريرية وياإليؤثر ب.

 %. مقارنة بباقي العوامل المؤثرة.84أتى هذا العامل بالمرتبة األولى ما نسبته 
 خصصة في الصحف.التبويب في حجم المادة المنشورة، وعدد الصفحات المت .يؤثرج
 

 :(1)(2005.دراسة نجادات )16
األردنية خراجية التي تتبعها الصحف تجاهات اإلتسليط الضوء على االهدفت الدراسة إلى 

وقد واالتجاهات التي تستخدمها في توضيب صفحاتها، وهي تنتمي للبحوث الوصفية، سبوعية األ
نها التيبوغرافية والجرافيكية التي تبنى ماستخدم الباحث منهج التحليل الكمي لعدد من العناصر 

 .، مستخدمًا أداتي تحليل المضمون والمقابلةالصفحات
 لى مجموعة من النتائج من أهمها:إوأشارت الدراسة 

تيبوغرافية عند تعاملها مع العناصر ال خراجياً محدداً إسبوعية اتجاهاً ردنية األأ.ال تعتمد الصحف األ
 على الصفحة . كافة والجرافيكية

% في 56التقليدي ما نسبته  حيان لالتجاهسبوعية في بعض األردنية األب.تميل الصحف األ
 .تعاملها مع عنصر ما

 افيةالتيبوغر  واحد في تعاملها مع معظم العناصرالالتجاه ا إلىسبوعية ردنية األالصحف األ تميلج.
 ن لم يكن كلها.إ
 

 :STROM (2004)(2)دراسة .17

توصيات  تقترح هذه الدراسة ثمانيحيث ؛ المنظور األسلوبي في التصميم لتعّرفهدفت الدراسة 
المضمون في نترنت، واستخدمت الدراسة أداتي المقابلة المقننة وتحليل لتصميم الصحف على اإل

وذلك  ،2003و 2001وذلك تحليل صفحات ويب لتسع صحف سويدية لعامي جمع المعلومات، 
 ينير وى مفاهيم األسلوب؛ الشكل؛ والوظائف وتحديد المواقع وإجراء مقابالت مع المدباستخدام محت

 عضوا من جمهورهم. 153والمصممين والمحررين في الصحف التسع فضاًل عن 
                                                 

 االتجاهات اإلخراجية للصفحة األولى في الصحف األردنية األسبوعية، دراسة تحليلية، نجادات.)1(
(2) CARINAIHLSTROM, A GENRE PERSPECTIVE ON ONLINE NEWSPAPER FRONT PAGE DESIGN 

 
Halmstad University, Sweden 
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 لى مجموعة من النتائج من أهمها:إتوصلت الدراسة 
ن  االستفادة من معيار الوعي باألسلوب؛ أي أ نه في عملية تصميم الوثائق الرقمية؛ من تمّ إأ. 

يكون المبحوث على بينة من خصائص األسلوب؛ والغرض التصميمي للمنتج؛ ووضع الجمهور 
 واالستجابة له. في الحسبان

في تصميم الصفحات بالصحف  %78المرتبة األولى ما نسبته  خراجيةالبوابة اإل أسلوب احتلب.
 .لكترونيةاإل
 

 :sonÅkes (2003)(1).دراسة 18
ميم األسلوب الصحفي عبر في تص واإلخراج دور أنماط التصميم إلى تعّرف هدفت الدراسة

لتحسين عملية تصميم الصحف على  واإلخراج التصميم ساليباستخدام أ يةكيف ومعرفة ،اإلنترنت
على تم تطبيق نظرية األسلوب للكشف عن الهيكل والنمط البصري لتصميم الصحيفة و  ،نترنتاإل

واستنادًا إلى نتائج تحليل األسلوب؛  ،نترنتصحيفة سويدية على اإل 85االنترنت في تحليل 
است خدم مفهوم أنماط التصميم في تشكيل أساس للغة المشتركة للجهات الفاعلة الٌمشاركة في 

 تصميم الصحف اإللكترونية.
 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:

واإلخراج  إطار رقمي معين؛ يمكن استخدامه لتوليد أنماط التصميمالدراسة على  اعتمدت صحف أ.
 بتصميم الصحف السويدية على اإلنترنت.

ميم الصحف تصفي طبيعة عمل و خرائط الرسم تقدم عنصر الرسومات التي لها عالقة ب ب. 
 %.82ما نسبته  نترنتالسويدية على اإل

مكتوبة خصيصًا العالية المستوى  واالخراج من أنماط التصميم اً عددج. تستخدم صحف الدراسة 
 نترنت.للصفحات األولى من الصحف على اإل

 
 
 
 
 

                                                 
(1 ) - SWEDISH DAILY ONLINE NEWSPAPERS 85A GENRE ANALYSIS OF  

DESIGN PATTERNS FOR THE, Maria Åkesson ONLINE NEWSPAPER GENRE 
- A GENRE ANALYSIS OF 85 SWEDISH DAILY ONLINE NEWSPAPERS 
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 : دراسات حول المخرج الصحفي:ب.المحور الثاني
 :(1)(2017.دراسة محمد )19

ل ة مج، مجل ة الم َجاهدالمجالت العربية واإلسالمية )الوقوف على مدى إفادة  إلى هدفت الدراسة
 عّرفوت ( من أدوات ومهارات التكنولوجيا الحديثة أثناء عملية اإلخراج الصحفي،الَبيان بالوظيفية

، تكنولوجيا الحديثة في مجال عملهعلى المشكالت التي تواجه المخرج الصحفي عند استخدامه لل
عالمي بشقيه اعتمد الباحث على منهج المسح اإلو تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، و 

)الوصفي، التفسيري(، وتم استخدام منهج المسح على مستويين هما )مسح الوسيلة، مسح القائم 
قارن، باالتصال(، كما اعتمدت الدراسة على منهج دراسة العالقات السببية المتبادلة، واألسلوب الم

اإللكترونية على الورقية و  انةوصحيفة االستب أدوات ) استمارة تحليل الشكل،الباحث  ستخدما
 .المخرج الصحفي، والمقابلة الشخصية، والمكاتبات اإللكترونية(

 نتائج الدراسة:ومن أهم 
، واستخدمت البرامج الطبعاستعانت مجالت الدراسة بالتكنولوجيا الحديثة في مراحل ما قبل أ.

 بيوتر( عاليةاإلخراجية والتصميمية الحديثة، باإلضافة إلى استعانتها بأجهزة )الماك والكوم
 .حيث انعكس ذلك على دقة وجودة مظهرها وشكلها النهائي ،المواصفات
بنسبة  التكنولوجيا الحديثة في زيادة جودة ودقة الصور والرسوم بمجالت الدراسة ب.أسهمت

تحسين أخيرًا ، و %17بنسبة  إضفاء المزيد من اللمسات الجمالية على الصفحاتتالها  ، 55%
 .عام نحو   علىمظهر المطبوعة 

تكار اب يلديها ف تكنولوجية المتاحةمن اإلمكانات العلى نحو  كبير مجل ة الم َجاهد استفادت  ج.
 .، والمتنوعيأشكال وتصاميم أساس لتناسب بذلك مضمونها الدين

 
  :(2)(2015دراسة ياسين). 02

شكل ومضمون  ولوجيا االتصال الحديثة في تطويراستخدامات تكن تعّرفلى إهدفت الدراسة 
طارها تم استخدام منهج إالدراسة من البحوث الوصفية وفي  دالصحف الفلسطينية اليومية، وتع

في طاره أسلوب مسح وسائل االعالم، ومنهج دراسة العالقات المتبادلة و إالدراسات المسحية، وفي 
اسة للدر  ها أداةً بوصفطاره اسلوب الدراسات السببية المقارنة، واعتمد الباحث صحيفة االستقصاء إ

 كما استخدم الباحث نظرية انتشار المبتكرات.

                                                 
 ، دراسة تحليلية، محمد.اإلسالميةتأثير التكنولوجيا الحديثة في إخراج المجالت العربية (1)
 ، ياسين.دراسة ميدانية، ومضمون الصحف الفلسطينية اليوميةاستخدامات تكنولوجيا االتصال في تطوير شكل )2(
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 أسلوب المسح الشامل للقائمين يام وفلسطين عينة للدراسة، معتمداً واختار الباحث صحيفتي األ
 ،يامصحفيا يعملون في صحيفة األ 53بينهم  صحفيًا، 150فيهما، حيث يبلغ عددهم باالتصال 

صحفيا يعملون في صحيفة فلسطين بينهم  52ن وفنيين، ومخرجين ومصورين ومشرفي 10منهم 
 .فنياً  ومشرفاً  ومصوراً  مخرجاً  11

 نتائج من أبرزها: إلى عدةوتوصلت الدراسة 
من حيث االستخدام، تاله برنامج  PDFلقراءة الملفات بصيغة  Adobe Readerأ.تصدر برامج 

لإلخراج من  My publisher"االندزاين" لإلخراج وبرنامج الفوتوشوب، بينما ال يستخدم برنامج 
 قبل صحيفتي الدراسة.

% يرون أن ارتفاع تكلفة استخدام التقنية يمثل السبب األول في عدم استخدام بعض 60ب.
 األدوات التكنولوجية.

خراج الصحف الفلسطينية إروح المنافسة في  اإلتصال الحديثة على خلقساعدت تكنولوجيا  ج.
 خراج بدرجة كبيرة.في تحقيق وظائف اإل أسهمتاليومية، و 

 
 :(1)( 2012.دراسة رحيل )12

ي وتعّرف فرصة الصحف للمخرج الصحف يلى الكشف عن تأثير األداء اإلبداعإالدراسة  هدفت
اإلخراج، وهي تنتمي للبحوث الوصفية، واستخدم الباحث اليومية الخاصة بالدراسة من ناحية 

 المنهج المسحي، واستعان بأداة االستبانة للقائم باالتصال بجمع المعلومات.
 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:

أ.يوجد تعاون بنسبة كبيرة بين المخرج الصحفي وكل من المحرر كاتب الموضوع والمصور 
 % من عوامل نجاح العمل المتعلقة ببيئة العمل.65صفهم فريقًا جماعيًا ما نسبته والرسام بو 

 ب.يضع المخرج الصحفي في الصحافة المصرية تصورًا مبدئيًا للرسم ويضع ماكيتًا مبدئيًا يحدد
 فيه التصميم األساس للفكرة بالقلم الرصاص.

 التامة بفنون التحرير الصحفي.ج.يتمتع المخرج الصحفي في الصحافة المصرية بالدراية 
 

 :(2)(2011.دراسة عثمان )22
هدفت الدراسة إلى تعّرف كيفية تحرير وإخراج الصحف الجامعية المصرية وعالقته بالقائم 

واعتمدت على منهج أسلوب المسح  باالتصال، وهي تنتمي للبحوث والدراسات الوصفية،
                                                 

 دور المخرج الصحفي في تدعيم الجوانب اإلبداعية في إخراج الصحف الخاصة، دراسة القائم باالتصال، رحيل.)1(

 الجامعية المصرية وعالقتها بالقائم باالتصال، عثمان.(تحرير وإخراج الصحف 2)
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خالل عينة عشوائية منتظمة وذلك من خالل واستخدمت أداتي تحليل المضمون واالستبانة، من 
صحيفة جامعية،  19دراسة تحليلية على عينة من الصحف الجامعية المصرية الحكومية بواقع 

 420وذلك من خالل دراسة ميدانية على عينة من القائمين باالتصال على هذه الصحف بواقع 
مفردة للقائمين  37المحررين، وواقع مفردة للقائمين باالتصال من الطالب  383مفردة موزعة بواقع 

 2008باالتصال من الناحية اإلخراجية، وتمت الدراسة خالل عام دراسي كامل من شهر أكتوبر 
 .2009وحتى شهر مايو 

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها:
تكرار الخبر  أ.جاء في مقدمة األشكال اإلخبارية المستخدمة في الصحف الجامعية بأعلى نسبة

خبار (، وأخيراً جاء عمود األ59( ثم القصة اإلخبارية )118( ثم التقارير اإلخبارية )182القصير )
 (.47بأقل نسبة )

 % ثم تلتها عدم وجود اإلمكانات الفنية21.62ب.توفر اإلمكانات التكنولوجية بالصحيفة بنسبة 
% وأخيرًا، 10.81على اإلخراج بنسبة % ثم تالها عدم وجود صالة حديثة للتدريب 18.93بنسبة 

 %.8.11جاء تمسك المشرفين بنمط إخراجي واحد بنسبة 
 

 :(1)(2010.دراسة خلف )23
هدفت الدراسة إلى تعّرف عالقة إخراج الصحف الجامعية بالقدرات اإلبداعية لدى القائمين 

اسة منهج المسح باالتصال من الطالب المخرجين، وهي تنتمي للبحوث الوصفي، واستخدمت الدر 
ابعة االعالمي، واعتمدت على أداة االستبانة، وتكونت عينة الدراسة من طالب الفرقة الثالثة والر 

كانت و فرداً من الذكور واالناث من المخرجين وغير المخرجين،  50بجامعة القاهرة والمنوفية بواقع 
 .2009/2010الدراسة خالل العام الدراسي 

 وعة من النتائج أبرزها:وتوصلت الدراسة إلى مجم
أ.وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب المخرجين والطالب غير المخرجين على اختبار 

 القدرات اإلبداعية لصالح الطالب المخرجين.
 ب.ال توجد فروق فردية بين الطالب الذكور واإلناث المخرجين على اختبار القدرات اإلبداعية.

جابية دالة على أبعاد االختبار كافة للطالب المخرجين وهي عالقة ج.توجد عالقة ارتباطية إي
 طردية قوية إيجابية لصالح المخرجين.

 

                                                 
 (إخراج الصحف الجامعية وعالقتها بالقدرات اإلبداعية لدى القائم باالتصال، خلف.1)
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 :(1)( 2008.دراسة عبد المعطي)42
ثر الظروف وأ ،المصرية اليومية إخراج صفحات الصحف لقاء الضوء علىإلى إهدفت الدراسة 

، وتقع الدراسة ضمن للصفحات األولى فيهاالعامة التي أحاطت بها على األساليب اإلخراجية 
، مستخدمة المنهج المسحي واستعانت بأدوات بحثية منها: تحليل المضمون البحوث الوصفية

 .واالستبانة والمقابلة
 :يتوصلت إليها الدراسة ه يمن أهم النتائج الت

تغيير  ييحدث بها أ في وقت األزمات في حينإخراج صحف الدراسة  يث تغيير طفيف فو حد أ.
  .بها  ةيوالجرافيك ةيالتيبوغراف للصفحات بالنسبة للعناصر اإلخراج يف

 حةعناوينها بالصف يال توجد عالقة ارتباطية بين استخدام صحف عينة الدراسة للون األحمر ف ب.
 .األولى

 .األزمات والحروب أوقاتأثناء  في استخدام العناوين العريضة بصحف الدراسة يتم اإلسراف ف ج.
 
 :(2)( 2007.دراسة نجادات )52

ي بتقنيات اإلنتاج الصحفي فالخاصة استهدفت الدراسة قياس أثر التطورات التقنية التكنولوجية 
 المسح ، وذلك من خالل استخدام منهجبالصحف المصرية القومية والحزبيةتطوير األداء اإلنتاجي 

لة والمقاب، بحثية هي: المقابلة المقننةوات ، وباالعتماد على عدة أداإلعالمي والمنهج المقارن 
   تقصاء.ساالصحيفة ، و علمية، والمالحظة الالمفتوحة

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:
ل هّ أن استخدام التكنولوجيا س اعتبروا غالبية المبحوثين بصحيفة األهرام واألخبار والوفد أ.إن

 ة.ظروف العمل البيئي –حد ما  ىإل –القائمين باالتصال وحسن االتصاالت الداخلية األفقية بين 
البحث الذاتي عن المعلومات والتحقق من  ين التكنولوجيا ساعدت على تطوير قدراتهم فب.إ

مما ساعدهم على  ،نتقاءجديدة للبحث والتحري والفرز واال وذلك بتزويدهم بأدوات ،مصداقيتها
 .تطوير مهاراتهم الصحفية في تحليل المعلومات واألحداث والوثائق

 
 

                                                 
 تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة على أداء المخرج الصحفي، دراسة ميدانية، عبد المعطي. )1(

 ، نجادات.136-110وره في تحديد هوية الصحيفة، مجلة أبحاث اليرموك ص ص المخرج الصحفي في الصحافة األردنية ود )2(
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 :Wartenberg and Holmqvist (2005)(1).دراسة 62
 ؤللقراء، والتنب البصري  بالسلوك التنبؤ الصحف على مخرجيقدرة  درجة إلى تعّرفهدفت الدراسة 

 حركة لتسجيل التقنية المتطلبات لتعّرف  خراجية،، باإلضافةالصفحة اإل عناصر بعض بتأثير
 ل البصري  السلوك تسجيل الحالة، وتم الدراسة ضمن دراسة وتصنف  القراءة؛ أثناء في العين

 .مشاركاً  26
 وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج من أهمها:

تحوز على  السلوك البصري المركز   وخرائط معلومات رسومات على تحتوي  التي ن الصفحاتأ.إ
 .من قبل القراء

 على تحتوي  التي الجذب لمناطق والمراقب المتوقع الوقت بين كبيرة اختالفات لوحظ أن هناك ب.
 المخرجين الصحفيين، في قبل من متوقعاً  كان مما بكثير أطول كانت المعلومات؛ رسومات
 . المتوقع من أسرع والرسومات الصور كانت المقابل،

 ؤاتتنب في الحال هو كما الكبيرة تماما للصور االنتباه مدة تقدير في المخرجون الصحفيون  بالغج.
 النظر حيث تم ،اللون  تأثير تقدير بشأن التنبؤات في مبالغات هنالك كان حيث الزمني؛ النظام

 .المخرجين الصحفيين قبل من متوقعا كان مما على نحو   الملونة الجذب لمناطق
 
 :(2)( 2004.دراسة نجادات )72

هدفت الدراسة الى تعّرف الواقع المعيشي للمخرج الصحفي في الصحافة األردنية، وتصنف هذه 
الدراسة ضمن البحوث الوصفية وتعتمد على المنهج المسحي، واستخدم الباحث أداة االستبانة 

 جميع الصحف األردنية اليوميةوتكونت عينة الدراسة من العاملين في مجال اإلخراج الصحفي في 
صحيفة  21مخرجاً صحفياً يعملون في  45واألسبوعية، بأسلوب المسح الشامل، حيث بلغ عددهم 

 يومية وأسبوعية.
 وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:

لصحف % من المخرجين أنهم يدركون السياسة التحريرية واالخراجية في ا82.6أ.أشار ما نسبته 
 التي يعملون بها.

ب.تفتقر الصحف األسبوعية إلى وجود الهيكل التنظيمي ألنها تستعين ببعض المخرجين الذين 
 يعملون في الصحف األخرى السّيما اليومية منها.

                                                 
(1) a case study  -predictions of readers' visual behaviour ’ designers –Daily newspaper layout 

Constanze Wartenberg and Kenneth Holmqvist Lund University Cognitive Science Kunsghuset, 
Lundagård S-222 22 Lund Sweden   

 المخرج الصحفي في الصحافة األردنية ودوره في تحديد هوية الصحيفة، دراسة مسحية، نجادات. )2(
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ن مج.الحرية المتاحة أمام المخرج الصحفي ال تعد كافية بل انها قليلة، وأن هذا القدر القليل 
 رج من التجديد واالبتكار.الحرية ال يمكن المخ

 
 :(1)(2004خالف ). دراسة 82

طبيعة العالقة بين شكل ومضمون الصحيفة وتحديد معالمها، وتوضيح  تعّرفهدفت الدراسة الى 
خراج والمخرج في توافق الشكل والمضمون، وتوضيح تأثير التقدم التكنولوجي الطباعي دور اإل
 ،الوصفية، واعتمدت منهجي المسح ودراسة الحالة لى البحوثإخراج، وتنتمي الدراسة في اإل

 خرجي الصحف.ماالستقصاء لكل من الجمهور و  ةأداة المالحظة بالمشاركة وصحيف دمتخواست
 : صلت الدراسة الى نتائج من أبرزهاوتو 
 طالق وأنها أكثر الصفحات حاجة لتوافقعلى اإل صحيفةالصفحة األولى من أهم صفحات ال دّ عأ.ت  

 .المضمون الشكل مع 
 .ناثبالمضمون أكثر من الشكل بخالف اإل يهتمون  الذكورمن  68% .ب
 % لقراءة الصحيفة.84.6شّكل عامل زيادة درجة التعليم بزيادة رغبة القراءة ما نسبته  ج
 
 :Ihlstorom & Lundberg (2004)(2).دراسة 92

نترنت، ومعرفة القائمين على هذه تصميم الصحف عبر اإللايجاد فهم شامل  إلى هدفت الدراسة
 لى الدراساتإوتنتمي هذه الدراسة من االدوات التكنولوجية المتاحة، المواقع ومدى االستفادة 

ونية، لكتر واستخدم الباحثان خاللها المقابالت المعمقة مع مديري التصميم في المواقع اإل ،الوصفية
داة تحليل أومع مديري التحرير في هذه المواقع، وكانت العينة تسع صحف سويدية، كما استخدما 

م والثانية 2001في  ولى كانتاأل :المضمون، حيث حللت هذه الدراسة هذه المواقع على فترتين
مي من مستخد153ة على وأجريت الدراس انة، كما استخدما أيضا أداة االستب2003كانت في 
 .هذه المواقع

 
 
 

                                                 
العالقة بين شكل الصحيفة ومضمونها، دراسة ميدانية على جمهور القراء والمخرجين الصحفيين بالجرائد اليومية تجاه الصفحة )1(

 األولى، خالف.

rom, Lundberg, "A Genre Perspective on Online NewspaperIhlsto)2( 
Front Page Design", Journal of Web Engineering,Vol.3,No.1, 2004:P.P 50-74، 

Sweden, Rinton Press. 
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 :إلى مجموعة من النتائج من أهمها وقد توصلت الدراسة
دخال كلمة إمكانية البحث السريع، أي البحث عن طريق إأ.وفرت مواقع الدراسة المستخدمين 

دخال القسم المراد البحث إواحدة فقط بينما استخدمت بعض المواقع البحث المتقدم، عن طريق 
 فيه.

كان يستخدم  إن بعضهاكبير، حتى  على نحو  ب.استخدمت مواقع الدراسة الصورة الصحفية 
ولى في نسخته المطبوعة، وبعض الصحف كانت ساسية له مشابهة للصورة المنشورة األأصورة 

 .رة ثالث مرات في اليوم على األقلتحرص على تغيير هذه الصو 
 موعد صدور نسختها الورقية.بن دون ارتباط .غالبية الصحف كانت تتيح أرشيفها للمستخدميج
 

 :(1)( 2003.دراسة عيسى )30
ات هدفت الدراسة إلى تعّرف أهم الصحف الجامعية الفلسطينية وامكانياتها ومشكالتها، وتعّرف صف

المخرج الصحفي في الصحف الجامعية في فلسطين وعمله اإلخراجي، واألساليب التي يستخدمها 
 وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدم الباحث أدوات استمارة تحليلفي هذه العملية، 

المضمون واستمارة االستقصاء والمقابلة، وتم اختيار صحيفتين جامعيتين كعينة عن الصحف 
ة الجامعية الفلسطينية، وهما صحيفة "صوت الجامعة" الصادرة عن قسم الصحافة واالعالم بالجامع

 وصحيفة "الرواد" الصادرة ع قسم االعالم التربوي بجامعة االقصى في غزة،االسالمية في غزة، 
م، أما عينة الدراسة الميدانية فهي متمثلة بالقائم 2001مايو  31م إلى 1996إبريل  23من 

مبحوثًا، وطلبة مساق التدريب  19باالتصال في صحيفتي صوت الجامعة والرواد وبلغ عددهم 
 بحوثًا.م 26اإلعالمي وبلغ عددهم 

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:
%، تالها 16.7أ.جاءت صفة الدقة والهدوء بالمرتبة األولى من صفات المخرج الصحفي بنسبة 

 %.16صفة الموضوعية بنسبة 
.%، تالها مهارة 17ب.جاءت الموهبة في مقدمة المهارات الضرورية للمخرج الصحفي بنسبة 

 %.10.3سبة الذوق الفني بن
  % عن ماهية االستعداد المسبق لدى المخرج الصحفي.61.9ج.جاء ما نسبته 

 
 

                                                 
 يسى.إخراج الصحف الجامعية الفلسطينية، دراسة تحليلية وعلى القائم باالتصال في صحيفتي صوت الجامعة والرواد، ع)1(
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 : وقع الدراسة من الدراسات السابقةثانياا: م
 .أوجه الشبه والختالف بين الدراسات السابقة:1

الحظت الباحثة من خالل استعرض الدراسات السابقة أن هذه الدراسة تتشابه مع بعضها في 
 اط وتختلف في أخرى، وذلك على النحو اآلتي:بعض النق

 :أ.هدف الدراسة
ث إنها تبحث في  واقع حي ،قة من حيث الهدفبباقي الدراسات السا الحالية عنالدراسة  اختلفت 

المخرج الصحفي في الصحف الفلسطينية اليومية واألسبوعية، وهو ما لم تطرحه أي من الدراسات 
 عالقة تدرس أنهافي  على حد علم الباحثة، وتختلف أيضاً  الفلسطينية والعربية جنبيةالعربية أو األ

المخرج الصحفي في الصحف الفلسطينية المطبوعة وااللكترونية مع التطبيقات التكنولوجية 
التطبيقات اإلخراجية الحديثة وطبيعة العالقة بين خرى ينما تناولت الدراسات السابقة األبالحديثة، 

 ن الصحيفة وغيرها من العناوين اإلخراجية.شكل ومضمو 
 

 النطاق الجغرافي:ب.
 الذي ستطبق فيه الدراسة، اختلفت هذه الدراسة عن باقي الدراسات من حيث المكان الجغرافي 

، التي طبقت في فلسطين فقط على الصحف الجامعية (2003مع دراسة )عيسى  فهي تتشابه
فلسطين في مجاالت اإلخراج والتكنولوجيا مثل دراسة  وإخراجها، في حين يوجد دراسات طبقت في

في  (، أما باقي الدراسات فطبقت2014(، ودراسة )لبد2015(، ودراسة )ياسين 2015)المالكي
ودراسة )وفاء عبد  (،2016 سمر محمد(، ودراسة ) 2017) سارة الجندي دراسة  مثل مصر
 2006العنزي )كل من  دراسة و ، يمنلفي ا طبقت ( فهي2013 مطهرأما دراسة ) (، 2013الغفار

 ( في األردن.2005)نجادات  دراسةوطبقت ، سعوديةال ( فأجريت في2015( ودراسة )المالكي 
 

 :ج.نوع الدراسة ومنهجيتها
ما عدا دراسة الدراسات السابقة في انتمائها للبحوث الوصفية  أغلبمع  الحالية تتفق الدراسة 

التطبيقية، والدراسات األجنبية جميعها التي تنتمي للبحوث ( التي تنتمي للبحوث 2014)مطهر 
التطبيقية، أما عن المناهج المستخدمة في الدراسات السابقة فقد اتفقت الدراسة الحالية مع معظم 

(، 2016(، ودراسة )محمد 2017الدراسات في استخدام المنهج المسحي مثل دراسة )الجندي 
     نها تختلف مع بعض الدراسات األخرى مثل دراسة( وغيرها، لك2006ودراسة ) العنزي 
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( واستخدم فيها 2004( التي استخدمت منهج التحليل الكمي، ودراسة )خالف2015)المالكي 
  منهج دراسة الحالة.

 
 :أدوات الدراسة -و 

بوصفها  داة االستقصاءأالدراسات السابقة من حيث استخدام  بعضمع  الدراسة الحاليةاتفقت  
(، ودراسة 2013(، ودراسة )عبد الغفار2015ل دراسة )ياسينمث لجمع البياناتأداَة 

في حين تختلف الدراسة الحالية مع الدراسات التي استخدمت أداة تحليل  ،(2003)عيسى
( 2014( و)دراسة لبد2016المضمون بوصفها أداًة لجمع البيانات مثل )دراسة سمر محمد

الدراسة الحالية أيضًا مع بعض الدراسات السابقة التي (، فيما اختلفت 2014و)دراسة حبيب 
 .(2005استخدمت أداتي المقابلة والمالحظة مثل )دراسة نجادات 

 
 :د الستفادة من الدراسات السابقة.حدو 2

 استطاعت الباحثة االستفادة من الدراسات السابقة في المجاالت اآلتية:
مسح جمهور وسائل مثل منهج سات السابقة، في الدرا المستخدمةأهم المناهج  تعّرف على.1

 عالم.اإل
ادة األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة وبالذات استمارة االستقصاء واالستف.االطالع على 2

 منها في معرفة أهم األسئلة المناسبة لهذه الدراسة وطرق صياغتها.
 .لدراسةالدراسة لترتيب أولويات جمهور ا .تحديد العينة الزمانية والمكانية المحددة التي تحتاجها3
 العلمية.هداف والتساؤالت والفروض وتحديد األمشكلة الدراسة، في صياغة  المساعدة.4
ع نتائج ماالستفادة من نتائج الدراسات السابقة في مناقشة نتائج هذه الدراسة وتفسيرها ومقارنتها .5

  هذه الدراسة.
 

 ثالثاا: الستدلل على المشكلة:
استدلت الباحثة على مشكلة الدراسة من واقع متابعتها لألعمال اإلخراجية بالصحف الفلسطينية 
اليومية واألسبوعية والشهرية والمجالت الفلسطينية، ومالمستها لوجود تفاوت في اتباع أسس 
ومبادئ اإلخراج الصحفي، باإلضافة إلى تنوع القدرات اإلخراجية الموجودة عند فئة المخرجين 
الصحفيين المنعكسة على أدائهم بإخراج الصفحات في الصحافة الفلسطينية متمثلة بالصحف 
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، من (1)الفلسطينية اليومية واألسبوعية والشهرية والمجالت، لذلك أجرت الباحثة دراسة استطالعية
الصحف  خالل استبانة مطبوعة تم توزيعها على عينة عمدية من المخرجين الصحفيين العاملين في

مخرجًا ومخرجة، استجاب منهم 20الفلسطينية اليومية واالسبوعية والشهرية والمجالت وعددهم 
مصممين صفحات الكترونية  5مخرجًا صحفيًا في الصحف المطبوعة، و 12مبحوثًا، توزعوا  17

 في الصحف االلكترونية.
 وتوصلت الدراسة االستكشافية فيه الى النتائج اآلتية:  

نسبة وبلغ % 76.4خراج الصحفي سس اإلأالذين درسوا مبادئ و  حوثينالمب نسبة.كانت 1
 .%58.82خراج الصحفي بدرجة متوسطة المبحوثين الذين استفادوا من مبادئ وأسس اإل

خراج الصحفي دوات التكنولوجية في أثناء مراحل اإلدرجة استفادة المبحوثين من األ .بلغت2
التحقوا بدورة واحدة فقط  الذين المبحوثين ت نسبةفي حين وصل %،70.5بدرجة عالية ما نسبته 

الدورات المختصة ببرامج هي  بها المبحوثون  طبيعة الدورات التي التحقوكانت %، 58.8بنسبة 
 .%52.9 بنسبةالتصميم والنشر 

 .%52.9 بنسبة متوسطة درجة استفادة المبحوثين من الدورات التدريبية .جاءت 3
 .%47بنسبة خراج الصحفي عالية اتقان المبحوثين للبرامج التكنولوجية خالل عملية اإل وكانت

اج خر مكانات التكنولوجية المتاحة خالل عملية اإلدرجة تأهيل المبحوثين الستخدامهم لإل.كانت 4 
 .%47 بنسبةعالية الصحفي 

 ون ب التي يتبعها المبحوثساليأهم األوهو من  %52.9سلوب االتزان العمودي ما نسبته أ بلغ . 5
ما متوسطة  لهذه االساليباستخدام  المبحوثين   وكانت درجة، خراج الصحفيخالل عملية اإل

 .%52.9 نسبته
تعود الصحف الفلسطينية والمجالت طبيعة بيئة العمل المحيطة بالمخرج الصحفي في .كانت 6
% من 75%، ووصف 70بنسبة  قساماأل يري وكسب الخبرات من مد لى العمل بالتشاورإ

 .يئة العمل المحيطة بهم بالمحايدةأجواء ب المبحوثين
ي مراحل فالتي تواجه المخرجين الصحفيين هي مشكلة التقليدية والنمطية  كالتهم المش. أ 7

من أبرز مقترحات بالمقابل كانت  ،%64.7حيث بلغت ما نسبته  ،خراج الصحفيعملية اإل
بداع لدى روح اإلالتركيز على المخرج الصحفي هي  يعانيهاالتي  كالتالمبحوثين لحل المش

 .%82.3المخرج الصحفي حيث بلغت ما نسبته 

                                                 
م، من خالل استبانة مطبوعة تم توزيعها 2017تم اجراء الدراسة االستطالعية في األسبوع األول من شهر آب / أغسطس لعام  )1(

ممن تتوافر عناوينهم لدى  الصحف الفلسطينية اليومية واالسبوعية والشهرية والمجالتمخرجاً صحفياً من العاملين في  20على 

 مخرجاً صحفياً. 17منهم الباحثة، حيث استجاب 
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 :رابعاا: مشكلة الدراسة
، ومعرفة مدى الصحافة الفلسطينيةواقع المخرجين الصحفيين في  تعّرفتتجسد مشكلة الدراسة في 

ات التي يجب أن يتمتعوا بها، وأهم الصفات والمهار  الصحفي على اإلخراجتأهيلهم وتدريبهم 
، ومدى األساليب اإلخراجية التي يستخدمونها، باإلضافة الى تعّرف طبيعة البيئة التي يعملون بها

 للتغلب عليها.في عملهم، ومقترحاتهم  يعانونهاالتي  والصعوباتاستخدامهم للوسائل التكنولوجية، 
 

 :سة: أهمية الدراخامساا 
 :األمور اآلتيةتكمن أهمية الدراسة في 

والدراسات المتعلقة ، خراج الصحفي على وجه العموماإل .قلة الدراسات التي أجريت في مجال1
على وجه  الصحف الفلسطينية اليومية واألسبوعية والشهرية والمجالتبواقع المخرج الصحفي في 

 .الخصوص
 .المطبوعةجذب القارئ للصحف لخراج الصحفي ودورها .أهمية عملية اإل2
الصحف الفلسطينية اليومية واألسبوعية والشهرية المخرج الصحفي في واقع  تعّرفأهمية .3

 .والمجالت ورصد أهم مشاكله والعقبات التي تواجهه
 الحديثة..أهمية اجراء رصد وتقييم واقع المخرج الصحفي واستخدامه لوسائل التكنولوجيا 4
 .يةسمات المخرج الصحفي في الصحافة الفلسطين تعّرف.أهمية 5
 

 : أهداف الدراسة:سادساا 
 ،الصحافة الفلسطينية واقع المخرج الصحفي في هدف رئيس وهو معرفةتسعى هذه الدراسة لتحقيق 

 :، وهيوانبثق عن الهدف الرئيس مجموعة من األهداف الفرعية
 فة الفلسطينية ومدى استفادته منهما.واقع تعليم وتدريب المخرج الصحفي في الصحا تعّرف .1
 معرفة المهام والصفات والمهارات التي يّتسم بها المخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينية.. 2
الكشف عن مدى استخدام المخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينية لألجهزة والبرامج .3

 التكنولوجية الحديثة في أثناء عمله ومدى استفادته منها.
 رصد األساليب االخراجية التي يستخدمها المخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينية..4 

 تعّرف درجة تدخل هيئة التحرير في عمل المخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينية..5
 .تعّرف طبيعة بيئة العمل المحيطة بالمخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينية.6
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ه المخرج الصحفي في عمله في اإلخراج الصحفي في .معرفة الصعوبات والمعوقات التي تواج7
 الصحافة الفلسطينية ومقترحات المبحوثين للتغلب على هذه الصعوبات.

 
 : تساؤلت الدراسة:سابعاا 

الصحافة واقع المخرج الصحفي في  هو : ماتساؤل رئيس نالدراسة االجابة ع هذهتحاول 
 وهي: ،التساؤالت الفرعية؟ وانبثق عن التساؤل مجموعة من الفلسطينية

واقع تعليم المخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينية لمبادئ اإلخراج الصحفي وتدريبه .ما 1
 عليها؟

استفادة المخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينية من دراسته لمبادئ اإلخراج ما مدى  .2
 الصحفي؟

تدريبه على مبادئ اإلخراج مدى استفادة المخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينية من .ما 3
 الصحفي؟

 .ما المهام التي يقوم بها المخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينية؟4
 الصفات والمهارات التي يتميز بها المخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينية؟.ما 5
يثة مدى استخدام المخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينية لألجهزة والبرامج التكنولوجية الحد.ما 6

 في أثناء عمله خالل مراحل االخراج الصحفي؟
 مدى استفادة المخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينية من التكنولوجيا الحديثة في عمله؟.ما 7
 .ما أهم األساليب اإلخراجية التي يستخدمها المخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينية؟8
 ي في الصحافة الفلسطينية؟.ما درجة تدخل هيئة التحرير في عمل المخرج الصحف9

 .ما طبيعة بيئة العمل المحيطة بالمخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينية؟10
.ما هي الصعوبات والمعوقات التي تواجه المخرج الصحفي في عمله في االخراج الصحفي 11

 في الصحافة الفلسطينية؟
هه في أثناء اإلخراج في .ما هي مقترحات المخرج الصحفي للتغلب على الصعوبات التي تواج12

 الصحافة الفلسطينية؟
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 فروض الدراسة: ثامناا:
دراسة المخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينية لمبادئ حصائية بين إ.توجد عالقة ذات داللة 1

 وأسس االخراج الصحفي وبين درجة استخدامه ألساليب اإلخراج الصحفي.
المخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينية على عالقة ذات داللة إحصائية بين حصول .توجد 2

 دورات تدريبية في اإلخراج الصحفي وبين درجة استفادته منها.
.توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تدخل هيئة التحرير في عمل المخرج الصحفي في 3

لعلمي، لمؤهل االصحافة الفلسطينية وفقًا للمتغيرات الديموغرافية لديه )النوع، المحافظة، العمر، ا
 التخصص(.

.توجد فروق ذات داللة إحصائية في بيئة عمل المخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينية وفقًا 4
 للمتغيرات الديموغرافية لديه )النوع، المحافظة، العمر، المؤهل العلمي، التخصص(.

 
 :تاسعاا: الطار النظري للدراسة

، وهي : نظرية حارس البوابة )القائم الدراسة عليهاتعتمد  لذيا يتضمن هذا االطار النظري 
 .باالتصال(

 :نظرية القائم بالتصال.1

، من خالل دراسة كالسيكية عن سيكولوجية 1973تعود األصول التاريخية لهذه النظرية إلى عام 
المراسل الصحفي، ومضت سنوات حتى شهدت النظرية معالجة أبعاد جديدة عندما نشر الباحث 

ديفيد مانج وايت دراسته "حرس البوابة وانتقاء األخبار التي أعطت دفعة قوية للبحث في األمريكي 
 .(1)مهمهذا المجال ال

وفرضت التوسع في دراسات القائم باالتصال معرفة الخصائص والسمات، واألدوار، والمواقع، 
العمل، والتنظيم، بما يؤثر واتجاهات القائمين بها وانتماءاتهم، وتأهيلهم العلمي والمهني، وعالقات 

 (2)اإلعالمية، وإنتاج الرسائل اإلعالمية في النهاية. على صنع القرار في المؤسسات
عالمية للقائم باالتصال، فقد اتجهت بعض الدراسات تفاوتت التعريفات التي وضعتها المدارس اإل

فعرفته بأنه تشمل من  لى تعريف القائم باالتصال من منظور القدرة على التأثير في المتلقي،إ
خر في األفكار واآلراء حين اتجهت دراسات أخرى لتعريف آلديهم القدرة على التأثير بشكل أو ب

                        القائمين باالتصال من منظور الدور في عملية االتصال، فعرفتهم بأنهم

                                                 
 . 294اإلعالم، رشتي، ص لنظريات العلمية األسس)1(
 .241االتصال، المزاهرة، ص نظريات)2(
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ي عملية االتصال وعلى ضوء دارة العملية االتصالية من منظور الدور فإاألشخاص الذين يتولون 
داء يتحدد مصير العملية االتصالية برمتها، أو أن القائم ما يتمتعون به من قدرات وكفاءة في األ

باالتصال هو: أي شخص أو فريق منظم يرتبط مباشرة بنقل المعلومات من فرد آلخر عبر الوسيلة 
 . (1)عالمية ور عبر الوسيلة اإللى الجمهإاالعالمية أو له عالقة تسيير مراقبة نشر الرسائل 

ويعرف مجد الهاشمي بأن القائم باالتصال هو الطرف الذي يبادر باالتصال، أو يقوم بتوجيه 
رسالته، وتمر كل المصادر االتصالية سواء الذاتية أو الشخصية بعمليات متعددة من تفكير 

ما إه يضعها في شيفرة رمزية ن المرسل يقوم بعملية تضمين أفكاره في رسالتإوصياغة للفكر، أي 
قصد الفهم واالستجابة، والتعبير عن ب، ويبعث بها الى المستقبل الذي يفك الرموز كتابة أو لفظاً 

 .(2)غه المستقبل برسالة رمزيةيذلك برد فعل يص
عداد وتوجيه المعلومات والمفاهيم إ المسؤول عن خيري الجميلي أن القائم باالتصال و ويذكر 

التي يحتاجها من يتعامل منهم أفراد أو جماعات في موقف معين رغبة في تحقيق والمهارات 
 .(3)المشاركة بينه وبين من يتعامل معهم

 العوامل التي تؤثر على القائم بالتصال:
 ( 4)يمكن تقسيم هذه العوامل إلى أربعة عوامل أساسية:

والوالء  السائدة في المجتمع، والدين، معايير المجتمع وقيمه وتقاليده، وتشمل: األنماط الثقافية -1
 للوطن، والقوات المسلحة، والقضاء، والتجمعات المحلية، وتوقير كبار السن، واألسرة.

والتعليم، واالتجاهات والميول،  عوامل التنشئة االجتماعية، ذاتية، وتشمل:معايير  -2
 واالنتماءات، والجماعات المرجعية.

ل سياسة الوسيلة اإلعالمية، ومصادر األخبار المتاحة، وعالقات العممعايير مهنية، وتشمل:  -3
 وضغوطه.

 معايير الجمهور، وتشمل: طبيعة هذا الجمهور ونوعيته، ومواقفه. -4
وهناك العديد من االتجاهات الخاصة بدراسة القائم باالتصال التي يمكن من خاللها الكشف عن 

أثناء ممارسته لمهامه في المؤسسات في م باالتصال، القوى أو العالقات التي يتأثر بها القائ
 ( 5) اإلعالمية، وتتمثل هذه القوى أو العالقات باألمور اآلتية:

 

                                                 
 .25، 23خوخة، ص الرقابة في المؤسسات الصحفية،)1(

 .57ص الهاشمي، تكنولوجيا وسائل االتصال الجماهيري، )2(

 .20يلي،  صالجميلي، االتصال ووسائله في المجتمع الحديث، الجم)3(

 .93المعاصرة، مكاوي، السيد، ص ونظرياته االتصال)4(

 .91ص، عبد الحميد، نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير)5(
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 .خصائص القائم باالتصال واإلحساس بالذات.1
 .االنتماءات والجماعات المرجعية.2
 .الضغوط المهنية وعالقات العمل.3
 .العالقات بمصادر األنباء والمعلومات.4

عالمية، وتذكر جيهان رشتي أن القائم باالتصال يؤثر على مدى تقبل الجمهور لمحتوى الرسالة اإل
ومن هنا تأتي أهمية دراسة كل ما يتعلق بالقائم باالتصال من حيث وضعه االقتصادي وتأهيله 

تحول  ه ومعتقداته ورؤيته للجمهور وآليات قيامه بعمله، والصعوبات والمعوقات التيؤ وتدريبه وأدا
دارية التي يتعرض لها دون ممارسته لمسؤولياته في مهنته، اضافة الى الضغوط المهنية واإل

 . (1) واستيعابه للدور المنوط بها
، ومعرفة في الصحافة الفلسطينيةواقع المخرج الصحفي  لتعّرفتوظيف النظرية في الدراسة  تم

الطريقة و ، الصحافة الفلسطينيةمية في عالفي تعامله مع الرسالة اإل المخرج الصحفي عمل آلية
مكانات إ وتعّرفخالل عملية االخراج الصحفي، األساليب اإلخراجية التي يختار بموجبها بعض 
 على هذه المعرفة وضع بناءً  يجعل باإلمكانخراج الصحفي، وهذا إلالقائم باالتصال في عملية ا

 .في مجال اإلخراج الصحفي توصيات إلفادة المهتمين
 

 : نوع الدراسة ومنهجها وأدواتها:عاشراا 
 .نوع الدراسة:1

تدخل هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية التي تستهدف تصوير وتحليل وتقويم خصائص 
مجموعة معينة أو موقف معين يغلب عليه صفة التحديد، أو دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة 

الحصول على معلومات كافية ودقيقة  حداث بهدفبطبيعة ظاهرة أو موقف أو مجموعة من األ
عنها دون الدخول في أسبابها أو التحكم فيها، اضافة الى تقدير عدد مرات تكرار حدوث ظاهرة 

، واستخدمت الباحثة هذا النوع من (2)معينة ومدى ارتباطها بظاهرة أو مجموعة أخرى من الظواهر
 صحافة الفلسطينية.الالبحوث ألنه األقدر على وصف واقع المخرج الصحفي في 

 .مناهج الدراسة:2
 أ.منهج الدراسات المسحية:

يعد من أنسب المناهج العلمية مواءمة للدراسات الوصفية، لكونه جهدا علميا منظما للحصول 
على البيانات والمعلومات وأوصاف عن الظاهرة أو مجموعة من الظواهر موضوع البحث، 

                                                 
 .293األسس العلمية لنظريات اإلعالم، رشتي، ص)1(

 المرجع السابق نفسه. )2(
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ي وضعها الراهن بعد جمع البيانات الالزمة والكافية ويستهدف تسجيل وتحليل وتفسير الظاهرة ف
عنها وعن عناصرها من خالل مجموعة من االجراءات المنظمة التي تحدد نوع البيانات ومصدرها 

 في الصحافة الفلسطينية.واقع المخرج الصحفي  تعّرف، بهدف (1)وطرق الحصول عليها
أدوار  تعّرفاستخدام أسلوب مسح أساليب الممارسة االعالمية  والذي يستهدف تم وفي إطاره 

رة ، والعوامل المؤثتصال نحو واقع المخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينيةومواقف القائمين باال
 الصحافة الفلسطينية. المشكالت والصعوبات التي تواجه المخرج الصحفي في وتعّرففي عملهم، 

العالقات المتبادلة: يسعى هذا المنهج الى دراسة العالقات بين الحقائق التي تم دراسة   ب.منهج
األسباب التي أدت الى حدوث الظاهرة والوصول الى خالصات  تعّرفالحصول عليها، بهدف 

استخدمت ، و (2)لما يمكن عمله لتغيير الظروف والعوامل المحيطة بالظاهرة في االتجاه االيجابي 
العالقة بين الحقائق التي تدفع المبحوثين الستخدام اإلمكانات التكنولوجية  تعّرففي الباحثة المنهج 

 الحديثة واألسباب التي دفعتهم الستخدامها.
 :.أدوات الدراسة3
"مجموعة من  انةالبيانات في هذه الدراسة، ويقصد باالستب لجمع: وهي أداة رئيسة انةالستب.أ

سئلة جابة عنها، وتعد هذه األفراد لإلاالسئلة التي تدور حول موضوع معين، تقدم لعينة من األ
 .(3)في شكل استمارة" ضافي وتجمع معاً إ لى شرح  إواضح بحيث ال يحتاج  على نحو  

نات عداد هذه األداة عبر عدة مراحل بداية باالطالع على نماذج متنوعة ومتعددة من االستباتم إ و 
، كافة محاور وأقسام االستبانة بما يغطي أهداف الدراسةجرى تحديد ذات المجاالت المشابهة، ثم 

 المتمثلة في: )تعليم وتدريب المخرج الصحفي محاور رئيسة، ستةلى إتقسيم االستبانة  تمحيث 
الصحافة الفلسطينية، صفات ومهارات المخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينية، واستخدام في 

المخرج الصحفي للتكنولوجيا الحديثة في الصحافة الفلسطينية، وأساليب االخراج الصحفي التي 
يستخدمها المخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينية، وبيئة عمل المخرج الصحفي في الصحافة 

عداد إ ثم جرى  نية، والسمات العامة للمخرجين الصحفيين في الصحافة الفلسطينية،الفلسطي
 .ا على عدد من األساتذة المحكمينعرضه تمولية و االستبانة بصورتها األ

 
 
 

                                                 
 .81بحوث الصحافة ، عبد الحميد، ص)1(
 .85الحميد، صبحوث في الدراسات اإلعالمية، عبد )2(

 .204البحث في العلوم االجتماعية: الوجيز في األساسيات والمناهج والتقنيات، عبد المؤمن، ص)3(
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هي التي يتم إعداد أسئلتها بطريقة محددة ومقننة قبل المقابلة وتستهدف  ب.المقابلة المقننة:
، حيث اعتمدت الباحثة المقابلة المقننة (1)نظره من خالل هذه األسئلةتعّرف آراء المبحوث ووجهات 

في تفسير النتائج والمعلومات التي سيتم الحصول عليها من خالل الدراسة الميدانية وإجراء بعض 
المقابالت المقننة مع بعض المخرجين الصحفيين في الصحافة الفلسطينية للحصول على بعض 

 اإلطار المعرفي.المعلومات التي دعمت 
 

 :حادي عشر: مجتمع الدراسة وعينتها
 .مجتمع الدراسة:1

في الصحافة الفلسطينية، ممثلة يتمثل مجتمع الدراسة في جميع المخرجين الصحفيين العاملين 
بالصحف الفلسطينية اليومية واألسبوعية والشهرية والمجالت، حيث بلغ عددهم وفقًا لمجموعة من 

 .(2)مخرجًا ومخرجة 42تها الباحثة مع مسؤولين في هذه الصحف والمجالت المقابالت التي أجر 
 .عينة الدراسة:2

ختيار أسلوب الحصر الشامل المرجوة فقد تم اق أهداف الدراسة ووصواًل للنتائج وفي سياق تحقي
، حيث يتميز هذا النوع من البحث بالبعد (3)"البحوث التي تجري على كل وحدات المجتمع"وهو 
أو قليل  المجتمع المبحوث محدوداً وال سيما إذا كان  خطاء التعميم كما أنه يعد ضرورياً عن أ
، وقد اختارت الباحثة أسلوب الحصر الشامل نظرًا لصغر مجتمع الدراسة وقدرتها على (4)العدد"

 إجراء المسح على المجتمع كله.
 النوع: .1

 حسب النوع المبحوثين( يوضح توزيع 1.1جدول )
 النسبة ك النوع

 95.2 40 ذكر
 4.8 2 أنثى
 100.0 42 المجموع

 
 
 

                                                 
 .200( بحوث االعالم، حسين، ص1) 
 ( مجموع المخرجين الصحفيين العاملين في الصحافة الفلسطينية. 2)
 . 10بد، صاستطالعات وبحوث االعالم والرأي العام، تصميمها وتنفيذها، الع)3(

 ..131الرأي العام وطرق قياسه، العبد،  ص )4(
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 المحافظات: .2
 المحافظةحسب المبحوثين ( يوضح توزيع 1.2جدول )

 النسبة ك المحافظة
 69.0 29 المحافظات الجنوبية
 23.8 10 المحافظات الشمالية

 7.1 3 القدس
 100.0 42 المجموع

 العمر:.3
 العمرحسب  المبحوثين( يوضح توزيع 1.3جدول )

 النسبة ك لعمرا
 4.8 2 سنة 25أقل من

 50.0 21 سنة 35الى أقل  25من 
 33.3 14 سنة 45الى أقل من  35من 

 11.9 5 سنة فأكثر 45
 100.0 42 المجموع

 :المؤهل العلمي .3
 المؤهل العلميحسب  المبحوثين( يوضح توزيع 1.4جدول )

 النسبة ك المؤهل العلمي
 26.2 11 دبلوم متوسط فأقل

 61.9 26 بكالوريوس
 11.9 5 دراسات عليا

 100.0 42 المجموع
 التخصص:.5

 التخصصحسب  المبحوثين( يوضح توزيع 1.5جدول )
 النسبة ك التخصص

 42.9 18 صحافة واعالم
 40.5 17 كنولوجيا معلوماتت

 7.1 3 حاسوب
 9.5 4 أخرى )مصمم، مساعد(

 100.0 42 المجموع
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 :طبيعة العمل.4
 طبيعة العملحسب  المبحوثينيوضح توزيع ( 1.6جدول )

 النسبة ك طبيعة العمل
 71.4 30 مخرج

 2.4 1 مساعد مخرج
 19.0 8 رئيس قسم اإلخراج

 7.1 3 أخرى 
 100.0 42 المجموع

 
 عشر: اجراءات الصدق والثبات:ثاني 

و )االستبانة(، وذلك على النحيقصد بصدق وثبات االستبانة التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة 
 :تياآل

 صدق الستبانة: -أ
يقصد بالصدق شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح 
فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها، كما يقصد بالصدق 

دى ال تقيس شيئًا آخر، وت عد الدراسة صادقة إذا حددت مأن أداة القياس تقيس ما وضعت لقياسه و 
اختبارات الصدق  الباحثة تومن أجل التحقق من صدق أداة الدراسة، أجر  صالحية درجاتها،

 التالية:
 صدق المحكمين "الصدق الظاهري":

أداة الدراسة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم  ةالباحث عرضتحيث 
والذين قاموا بدورهم بتقديم النصح  ،والجودة واإلحصاءاإلعالم ، مختصين في مجال 1مينمحك( 7)

 واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم على فقرات االستبانة.
العبارات لقياس ما وضعت ألجله،  مةءمالمن المحكمين إبداء آرائهم في مدى ة الباحث توقد طلب

كل عبارة للبعد الذي ينتمي إليه، ومدى كفاية ومدى وضوح صياغة العبارات ومدى مناسبة 
العبارات لتغطية كل محور من محاور متغيرات الدراسة األساسية، هذا باإلضافة إلى اقتراح ما 
يرونه مناسبًا وضروريًا من تعديل صياغة العبارات أو حذفها، أو إضافة عبارات جديدة ألداة 

             بيانات األولية )الخصائص الشخصيةالدراسة، وكذلك إبداء آرائهم فيما يتعلق بال

                                                 
 ( يبين أسماء األساتذة المحكمين .1انظر ملحق رقم) 1
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 الخماسي)ليكرت(  (Likert-Scale) والوظيفية المطلوبة من المبحوثين(، إلى جانب مقياس
وتركزت توجيهات المحكمين ، المستخدم في االستبانة، وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية

ض العبارات المتكررة، كما أن بعض على انتقاد طول االستبانة حيث كانت تحتوى على بع
وإضافة بعض العبارات  ،المحكمين نصحوا بضرورة تقليص بعض العبارات من بعض المحاور

 إلى محاور أخرى.
 صدق المقياس:ثانياا: 

 صدق التساق الداخلي لفقرات الستبانة:
يقصد بصدق االتساق الداخلي، مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع البعد الذي تنتمي 

البالغ حجمها و إليه هذه الفقرة، حيث تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبانة على الدراسة 
على كل فقرة والدرجة الكلية للبعد التابعة له  ن( مفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بي42)

 :تيالنحو اآل
اتقان الصحفي لبرامج  فقرة من فقرات درجة( معامالت االرتباط بين كل 1.7يبين جدول رقم )

الكلي، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند  والمعدل الحاسوب اآلتية التي تستخدمها
 (.0.05ن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من )إ(، حيث 0.05مستوى داللة )

 الصحفي لبرامج الحاسوب المخرج الداخلي درجة اتقانالتساق صدق (: 1.7جدول )

معامل  المحاور .م
 االرتباط

 الداللة

 Adobeindesign 0.457 0.002برنامج تصميم الصفحات  .1
 Photoshop 0.254 0.105برنامج تعديل الصور .2
 Illustrator 0.694 0.001برنامج الرسام .3
 Pagemaker 0.711 0.001برنامج  .4
 Coreldraw 0.668 0.001برنامج  .5
 0.001 0.720 لنقل وتبادل الصور Foto swipeتطبيق  .6
7. adobe acrobat 0.730 0.001 
 0.001 0.759 مجموعة أوفيس .8

 درجة اتقان الصحفي لبرامج الحاسوبكل فقرات ( معامالت االرتباط بين 1.7يبين جدول رقم )
(، حيث 0.05الكلي، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ) والمعدل
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، ماعدا القيمة االحتمالية لبرنامج تعديل الصور (0.05أن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من )
Photoshop  وهي داللة عالية.  0.105بنسبة 

 
 عمل المخرج الصحفي الفلسطينيالداخلي بيئة التساق صدق  :(1.8جدول )

 المحاور .م
معامل 
 الداللة االرتباط

 0.001 0.552 التفاهم في عالقاتك الشخصية مع زمالئك في مقر عملك .1
 0.001 0.429 ؤولينسالتعاون مع الزمالء والم .2
 0.001 0.405 االستقاللية في اتخاذ القرارات وطرح األفكار  .3
 0.001 0.505 تنظيم أنشطة ترفيهية وأسرية   .4
 0.001 0.575 توفر كمية اإلضاءة والراحة في مقر عملك .5
 0.001 0.610 توفر المساحة الكافية في مقر عملك  .6
 0.001 0.609 توفر العناصر واألدوات المكتبية الالزمة .7

 عمل المخرج الصحفي الفلسطينيبيئة كل فقرات ( معامالت االرتباط بين 1.8يبين جدول رقم )
(، حيث 0.05الكلي، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ) والمعدل

 (.0.05ن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من )إ
 :Reliabilityثبات فقرات االستبانة 

توزيع االستبانة أكثر إعادة  لو تم النتيجة نفسهايقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة 
، أو بعبارة أخرى يعني االستقرار في نتائج االستبانة وعدم في الظروف والشروط نفسهامن مرة 
كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على األفراد عدة مرات خالل فترات زمنية معينة،  على نحو  تغييرها 

على العينة االستطالعية نفسها بطريقتين  وللتحقق من ثبات استبانة الدراسة أجريت خطوات الثبات
 هما: التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.

 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية 
تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية الرتبة 

استخدام معامل ارتباط سبيرمان براون للتصحيح لكل بعد وقد تم تصحيح معامالت االرتباط ب
(Spearman-Brown Coefficientحسب المعادلة اآل )تية : 

( يبين أن هناك 1.8وقد بين جدول رقم ) ،معامل االرتباط (ر)حيث   معامل الثبات =
    على استخدام االستبانة بكل  ةمما يطمئن الباحث ،انةنسبيًا لفقرات االستب اً معامل ثبات كبير 

1

2

ر

ر
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ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس  بوصفها طريقةاستخدم كما  طمأنينة.
استخدام االستبانة بكل  على ةأن معامالت الثبات مرتفعة مما يطمئن الباحث الثبات وقد بين

 طمأنينة.
 و كرونباخ ألفا النصفية(يوضح معامل الثبات )طريقة التجزئة (: 1.9جدول )

 المحاور .م
عدد 
 الفقرات

كرونباخ 
 ألفا

التجزئة 
 النصفية

 0.830 0.883 8 درجة اتقان الصحفي لبرامج الحاسوب .1
 0.844 0.882 7 بيئة عمل المخرج الصحفي الفلسطيني .2

من نتائج اختباري الصدق والثبات أن أداة الدراسة )االستبانة( صادقة في  وتستخلص الباحثة
قياس ما وضعت لقياسه، كما أنها ثابتة بدرجة عالية جدًا، ما يؤهلها لتكون أداة قياس مناسبة 

 . وفاعلة لهذه الدراسة ويمكن تطبيقها بثقة، وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية
 

 :الدراسة ثالث عشر: متغيرات
 :في هذه الدراسة بالمتغيرات اآلتيةحصائية المتغيرات اإلتتمثل 

 .النوع االجتماعي وله مستويان: ذكر وأنثى.1
 ، بكالوريوس، دراسات عليا.متوسط فأقل مستويات: دبلوم ثالثة. المؤهل العلمي وله 2
سنة  35نة، من س 35لى أقل من إسنة  25سنة، من  25.السن وله أربعة مستويات: أقل من 3
 سنة فأكثر. 45سنة، من  45لى اقل من إ

 .الوظيفة ولها ثالثة مستويات: مخرج، مساعد مخرج، رئيس قسم االخراج.4
 

 :رابع عشر: حدود الدراسة
.الحد الزمني: تنحصر الدراسة بالمدة الزمنية الممتدة من مطلع شهر أغسطس وحتى مطلع 1

 اجراء المسح الميداني فيها.، وهي المدة التي تم 2017شهر سبتمبر 
.الحد المكاني: حددت الباحثة الضفة الغربية وقطاع غزة مكانًا للدراسة لكون صحف الدراسة 2

 تصدر من المنطقتين المذكورتين.
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 خامس عشر: مفاهيم الدراسة:
 .المخرج الصحفي:1
الوصل بين قسم ويشرف على تنفيذها، وهو حلقة صفحات الصحيفة هو المهندس الذي يصمم  

التحرير واإلعالن من جهة واألقسام الفنية والمطبعة من جهة أخرى، وهو يتوخى في عمله وحدة 
األسلوب وتنوع الشكل في كل عدد من أعداد الصحيفة بما يتفق مع سياسة الصحيفة والمواد 

طبيعة عمل ومهام ، ويقصد بواقع المخرج الصحفي تعّرف (1)المعدة للنشر واألنباء المطلوب نشرها
 .وصفات ومهارات وبيئة عمل المخرج الصحفي

 .الصحافة الفلسطينية:2
الصحافة الفلسطينية المطبوعة في محافظات الوطن، وتشمل الصحف كافة سواء كانت عامة  

 أو متخصصة.
 .المجالت الفلسطينية:3
من المقاالت  على العديد، وتحتوي في أرجاء الوطن كافة دوري  على نحو  هي منشور يصدر  

وتختلف المجالت  معلومات واآلراء ووسائل التسلية،تقدم المجالت مجموعة متنوعة من ال ،المختلفة
الحتفاظ بها مدة أطول من فالمجالت مصممة ل ،من حيث الشكل والمضمون  صحفن الع
 ل اهتماماً ومن حيث المضمون فإن المجالت أق ،هذا تكون أصغر حجما وأفضل شكالً ول صحف،ال

 .(2)رباألحداث سريعة التغي
 :صعوبات الدراسة :سادس عشر

 خالل إعداد هذه الدراسة عدة صعوبات نذكر منها:  ت الباحثةواجه
واقع المخرج الصحفي على نحو  عام، والمخرج الصحفي  ل نقص الدراسات التي تتناو .1

 الفلسطيني بشكل خاص.
 .اليومية واألسبوعية والشهرية والمجالت جميع الصحف الفلسطينيةالدراسات التي تتناول  .نقص2
 .على نحو  دقيق صحيفة االستقصاء نالمبحوثين لإلجابة ع .صعوبة الوصول إلى جميع3
 .في عملية البحث والطباعة اً االنقطاع المتكرر والمتواصل للتيار الكهربائي مما سبب تأخير .4
ينية اليومية واألسبوعية .صعوبة الحصول على قاعدة بيانات تشمل جميع الصحف الفلسط5

 والشهرية والمجالت التي تصدر على نحو  دوري في الضفة الغربية وقطاع غزة.

                                                 
 .25، العسكر ص الوظيفية واتجاهاته الحديثةاإلخراج الصحفي أهميته (1)
 .15، أدهم، صالتعريف بالمجلة : ماهيتها ، قصتها ، مادتها ، خصائصها(2)
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الصحف الفلسطينية اليومية واالسبوعية والشهرية في .قلة عدد المخرجين الصحفيين العاملين 6
 والمجالت.
 :تقسيم الدراسة: سابع عشر

شمل: طار العام للدراسة و ول اإلتناول الفصل األإلى ثالثة فصول، حيث تنقسم هذه الدراسة 
الدراسات السابقة، ومشكلة الدراسة، وأهميتها، وأهداف الدراسة، وتساؤالتها، وفروضها، ومجتمع 

وتعريف بأهم المصطلحات المستخدمة في الدراسة،  جراءات الصدق والثبات،إالدراسة، وعينتها، و 
 والصعوبات التي واجهت الباحثة.

ثالثة إلى "، حيث ينقسم الصحافة الفلسطينية فيبعنوان: "المخرج الصحفي  صل الثاني فهوأما الف
، المبحث األول تعريف ومفهوم اإلخراج الصحفي، والمبحث الثاني المخرج الصحفي في مباحث

الصحافة الفلسطينية، والمبحث الثالث استخدام المخرج الصحفي لإلمكانات التكنولوجية الحديثة 
 افة الفلسطينية.في الصح

افة إلى مراجع ضوفروض الدراسة ومناقشتها، إ شمل نتائج الدراسة الميدانيةأما الفصل الثالث، ف
 .الدراسة ومالحقها
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 الفصل الثاني

 المخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينية
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 تمهيد:

خراج الصحفي" مباحث، فالمبحث األول بعنوان "اإليحتوي الفصل الثاني من الدراسة على ثالثة 
خراج الصحفي، وأهميته، ووظائفه، وأسسه، ودور العوامل النفسية يتناول مفهوم وتعريف اإل

خراج الصحفي لبحوث الصحافة، والوظيفية في االخراج الصحفي، والعوامل المؤثرة على عملية اإل
ل المخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينية" أما المبحث الثاني فهو بعنوان "مهام وصفات عم

وتناول أهمية المخرج الصحفي وأبرز الصفات التي يجب أن تتوافر فيه، وطبيعة عمل المخرج 
بعنوان "استخدام  فقد جاءه وبيئة عمل المخرج الصحفي، أما المبحث الثالث الصحفي ومهامّ 

ة الفلسطينية" وتناول تكنولوجيا النشر المخرج الصحفي لإلمكانات التكنولوجية الحديثة في الصحاف
 لكتروني وأبرز البرامج التي يستعين بها المخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينية.اإل
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 :ولالمبحث األ 
 خراج الصحفياإل

ل ال يكفي أن نفرق بين العلم والفن كجوانب إبداعية مختلفة، ب هل اإلخراج الصــحفي علم أم فن؟
اج خر إخراج الصــحفي، بالمفهوم الكلي الشــامل، فالتفرقة بين الجوانب المختلفة لإلال بد كذلك من 

لى القراء بعالمهم إ"ظهورها وخروجها من حيز المؤســــــــســــــــة الصــــــــحفية الضــــــــيق،  الصــــــــحيفة هو
 ي َعّد اإلخراج الصـــــحفي عملية فنية وصـــــحفية لها جانبان األول جمالي والثاني وظيفي،. المتســـــع

صـــفحات ن خطوات إصـــدار الصـــحف لعرض المضـــامين التحريرية على فهو يعد خطوة مهمة م
، لذلك ســـــــــــــنتعرف في المبحث األول اإلخراج الصـــــــــــــحفي جذاب ومميز على نحو  ، و الصـــــــــــــحيفة

 ومفهومه وتعريفه ومواصفات المخرج الصحفي.
 أولا: مفهوم اإلخراج الصحفي:

 خراج الصحفي لغةا:اإل .1
 .(1)، يجمع، يرّتب، ينّظم مقره من برز خرج من خراجاإل 

، ِإْقصاء ،ِإَقاَلة ،ِإْفراغ  ،ِإْفراج  ،ِإْعتاق  ِإْطالق ،ِإْشغار  ،ِإَزاَحة  ،ِإْخالء  ،ِإْجالء  ،ِإْبَعاد  ،ِإْبعاد 
ِريح  ،َتْرحيل  , َتْخِلَية ،َتْحِرير  ْرف  َرْمي ،َدْفع  ،َجالء  ،َتْنِحَية  ،َتْفريغ  ،َتســْ  ،َعْتق  ،َطْرد  ،صــَ

   .(2)َنْفي ، ِاْمِتَشاق ، ِاْنِتَزاع ، َاْخِتاَلس ، ِاْمِتَشال ، ِاْنِتَزاع ، َتْخِريج ،َلْفظ  ،َقْذف  ،َعْزل 
 :)3)اصطالحاا  خراج الصحفيمفهوم اإل .2

ويعنى كمفهوم، ظهور الصحيفة وخروجها من حيز المؤسسة الضيق إلى القراء بعالمهم الواسع، 
مجموعة عمليات فنية تبدأ بعد االنتهاء من عمليات التحرير الصـــــــحفي وهو الفن الذي يتضـــــــمن 

بين جمع للمادة الصـــــحفية وتصـــــحيحها ومراجعتها واســـــتكمالها وصـــــياغتها في القالب أو الشـــــكل 
خراج الصــــــــــــــحفي هو عملية توزيع واإل التحريري كذلك بعد عمليات تحرير اإلعالنات وتجهيزها

فواصـــل  -جداول -صـــور ورســـوم -من )نصـــوص وعناوينمكونات الصـــفحة وعناصـــرها البنائية 
 وألوان(، وفق قواعد تحريرية وإخراجية وإنتاجية محددة لتحقيق أهداف محددة.

 
 
 
 

                                                 
  .7الصحفي، اللبان، ص( اإلخراج 1)

 ar-www.almaany.com/ar/thes/ar ،16.10.2017قاموس المعاني،  (2)

  .30- 22( الجوانب العملية في إخراج الجريدة، شفيق، ص ص 3) 
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 : (1 ).تعريف اإلخراج الصحفي 3
خراج الصـــحفي في جانب منه عملية بناء للصـــفحات ســـواء تم البناء وفق خطة مســـبقة تتحكم اإل

سلفًا في الشكل الذي ستظهر عليه الصفحة بعد الطبع أو بعد إطالقها على شاشة االنترنت، أو 
آلي عبر توزيع العناصر التيبوغرافية على المساحات الفارغة في صفحات المطبوع أو  على نحو  

ني كذلك فإن إخراج الصـــــحف ينطوي على عملية "تصـــــميم" أي تخطيط لشـــــكل صـــــفحة اإللكترو 
ه ذهالتوازن بين  لخطة محددة تضـــــــمن مثالً  المطبوع إذا ما تم توزيع عناصـــــــرها التيبوغرافية وفقاً 

مثل االعتماد على الصورة  اتجاه بصري محددو تعتمد على العناصر، أو تضمن وحدة الشكل، أ
 .ع، الصورة كبيرة المساحة في كل الصفحات إلى غير ذلك من أساليبفي كل صفحات المطبو 

وترى الباحثة أنه بعد مطالعة وقراءة أهم التعريفات الخاصـــــــة بمفهوم اإلخراج الصـــــــحفي، تركزت 
ّل عملية اإلخراج الصحفي تت ركز معظمها على العناصر التيبوغرافية )الثابتة والمتحركة(، ألن ج 

 لتكون توزيعًا إخراجيًا وطباعيًا مناســــــــــــــبًا، ولتكون عملية توزيع هذه على توزيع هذه العناصــــــــــــــر
 العناصر هي المحور الرئيس لعملية اإلخراج الصحفي.

 
  :(2) أهمية اإلخراج الصحفيثانياا: 

لها اإلخراج هو الوسيلة أو الطريقة التي تعرض بها الرسالة اإلعالمية أو هي المرآة التي من خال
ومهما كانت الرســـــالة اإلعالمية جيدة الصـــــنع عظيمة المحتوى فهي لن  ،يريةتعرض المادة التحر 

 .تصل إلى القارئ بغير وسيلة اإلخراج الصحفي في عرض الموضوعات
ومعنى ذلك أن اإلخراج الصــــحفي هو فن عرض المادة التحريرية المكتوبة عرضــــا يحقق الجمال 

ميســــورة  ةالمادة إلى القارئ بطريقه ســــهلألنه يعمل على توصــــيل  ؛والمتعة والوظيفة في آن واحد
ن تيســــــــير عملية إوعلى ذلك يمكن القول  ،تعمل على جذبه لهذه المادة ائقةشــــــــ وبصــــــــورة جميلة

هما جوهر عملية اإلخراج  ،القراءة وتحقيق االنســــــياب البصــــــري على ســــــطح الصــــــحيفة المكتوبة
ورة وعرض ، والبناء يتم بصــن اإلخراج الصــحفي هو عملية بناء إويمكن القول أيضــا ، الصــحفي

 مادة تحريرية مكتوبة، وصــــور، وفي الصــــحافة المدرســــية تتمثل في فرت المواد الخاماجيده إذا تو 
 ورسوم وخرائط وألوان وخطوط وغيرها.
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والعرض هو اســتخدام هذه المواد وعرضــها على الصــحيفة وتوظيفها بطريقة اإلخراج وهي تهدف 
 .ز بالتكوين الفني وتمتاز بالتناسق بين أجزائهافي النهاية إلى خلق صحيفة تمتا

 
  :(1) ثالثاا: وظائف اإلخراج الصحفي

 ،تحديد المالمح الشــــــكلية، و إثارة االهتمام، و ج الصــــــحفي هي : جذب انتباه القارئ وظائف اإلخرا
تجســـــــــيد الرســـــــــالة ، و تقديم الصـــــــــفحة بحلة بهيةو  ، تمييز الصـــــــــحيفة عن غيرها من الصـــــــــحفو 

ى تحديد عالقة التجاور بين عناصـر الشـكل عل، و قويم الرسـائل اإلعالمية المنشـورةت، و االتصـالية
تسهيل عملية ، و التعبير عن سياسة الصحيفة، و نشر أكبر عدد ممكن من األخبار، و أسس علمية

توزيع العنــاصــــــــــــــر ، و توفير وقــت القراءو تنظيم عمليــة القراءة  ، و إراحــة بصــــــــــــــر القراء، و القراءة
ئ من جذب انتباه القار القارئ، و االرتقاء بذوق ، و يوجه حركة عين القارئ  ى نحو  عل رافية التيبوغ

ن إثارة اهتمام القراء مو  ، خالل تفرد الصــــحيفة ببعض المالمح التيبوغرافية في الســــوق الصــــحفية
إراحة بصر القراء من خالل و  ،خالل بعض اإلجراءات الشكلية التي تدفع القارئ لشراء الصحيفة

صـــحفي بدور تفرد الصـــحيفة عن يضـــطلع اإلخراج ال، و العناصـــر الشـــكلية على الصـــفحةتنســـيق 
 ن.، ألن القراء يطالعون شكل الصحف قبل المضمو غيرها

   
 :(2) أسس اإلخراج الصحفي رابعاا:

أنها مطبوع، أي جســم مادي  زاوية يالنظرة الى الصــحيفة ف تتحدد يخراج الصــحفعند دراســة اإل
يتكون من مجموعة صـــــــفحات تظهر عليها الســـــــطور والعناوين والعالمات والفواصـــــــل والصـــــــور 

  والرسوم واأللوان، إلى آخره.
 :(3) .األسس الصحفية1

المخرج الصــــــــــــــحفي ليس فنانًا ولكنه يقوم بوظيفة صــــــــــــــحفية في األســـــــــــــــاس ومن ثّم فهو معني 
لشـــــــــــــكل، وبالتالي البد من أن يكون قادرًا على تقدير القيمة بالمضـــــــــــــمون بنفس درجة اهتمامه با

النســــبية لكل خبر، البد يكون بمســــتطاع المخرج الصــــحفي اختيار المادة الموجودة، بين يديه مع 
اسـتيفائه لشـروط النشـر، مثل فهم المخرج الصـحفي للسـياسـة التحريرية ليكون باسـتطاعته اإلجابة 

ســــتنشــــر؟(، القدرة على غربلة الكم الموجود من المادة في  عن ســــؤالين )ماذا ســــتنشــــر؟(، ) كيف

                                                 
http://www.startimes.com/?t=16705519 (1) 10.11.2017، تاريخ الزيارة 
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ظل ظروف المســـــــاحة المتاحة، القدرة على أعمال الضـــــــوابط القانونية واألخالقية في الحكم على 
 المادة الصحفية.

ل خبرًا عن  األســـس الصـــحفية، متعلقة بالنشـــر )ما ينشـــر وال ينشـــر(، أي عملية األفضـــليات تفضـــّ
 السياسة التحريرية. خبر يعني ما تجيب عنه

 :(1) .األسس الفنية2
تســــعى أســــس التصــــميم إلى تحقيق هدف الجاذبية وإثارة االنتباه حتى يضــــمن المخرج الصــــحفي 
تقديم تصــــميم جيد فإن عليه أن يوفر عدة أســــس وعناصــــر تتكامل في التصــــميم أهمها )الوحدة، 

 الحركة، التناسب، اإليقاع(. 
إلى أكثر من نص كوحدة الشكل واألسلوب والفكرة ووحدة المضمون أ.الوحدة: يشير هذا المفهوم 

تســــبق وحدة الشــــكل، وتتحقق وحدة الشــــكل عندما تتفق وعندما ينتظم أشــــكاله والتصــــاق كل جزء 
باآلخر ومع الشــــــــــكل العام من ناحية أخرى بحيث ال يوجد تنافر بين األجزاء المكونة للصــــــــــفحة 

تعامل مع هذه الصـحيفة كوحدة فنية تريح العين وتحث والحديث مع هذا العنصـر ينصـرف إلى ال
 القارئ على متابعة القراءة.

ب.الحركة: وهي خاصــــــــــية تميز الوحدات المرئية وتتصــــــــــرف إلى مفهوم التغيير الذي قد يحدث 
جود ماديًا في المجال المرئي أو ذهنيًا من خالل اإلدراك أو فيهما معًا في التصــــــــميم برغم عدم و 

فإن حركة العيش ذاتها على أجزاء الصـــــــفحة تجعل القارئ يشـــــــعر بأن العناصـــــــر حركة حقيقية، 
التي أمامه هي التي تتحرك، وهذا يعني أن الحركة تأتي من التصــــــــــــــميم في الصــــــــــــــفحة بطريقة 

 تتوافق وحركة عين القارئ التي تتخذ من الفقرات أسلوبًا لمتابعة القراءة.
ة في التصـــــــميم على جانب المركز البصـــــــري توزيعًا ج.التوازن: يقصـــــــد به توزيع األجزاء الداخلي

لتوازن امتساويًا، والتوازن إما أن يكون متماثاًل أو متباينًا وفن اإلخراج الصحفي يفضل البعد عن 
 الشكلي المتماثل.

د.التناسب: يعني جمال العالقات بين األجزاء بعضها بالبعض اآلخر وكذلك بالنسبة للكل بحيث 
واالحســــــــاس  5-3مًا والقاعدة الذهنية التي تحكم هذا المفهوم هي نســــــــبة تنتج تصــــــــميمًا منســــــــج

 بالجمال في تصميم ما ينبع أساسًا من عالقات التناسب داخله.
ــــ.االيقاع: ويعني التكرار المنتظم لعنصر أو أكثر داخل التصميم وذلك من خالل التحكم في  ـــــ ـــــ هـ

ون اإليقاع وظيفته إعالمية محددة وإال عناصــر العمل الفني كالحجم والشــكل واللون بشــرط أن يك
يكون مجرد وظيفة تحقيق الوحدة كأســاس من أســس التصــميم لزخرفة متكلف الوحدة كأســاس من 
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أسس التصميم، بحيث ال يوجد تنافر بين األجزاء المكونة للصفحة والوحدة وحدة شكل ومضمون 
تة وحركة العين تعطي بل المضــــــمون يســــــبق الشــــــكل بالنســــــبة للحركة فالصــــــفحة  عناصــــــرها ثاب

إحســـــاســـــًا عكســـــيًا بوجود حركة، ويجب مراعاة التوافق بين حركة العين على الصـــــفحة وتصـــــميم 
 الصفحة نفسها مثال )صفحة الفن / صفحة الوفيات(.

 :(1)لوجية . األسس الفسيو 3
يفضــل بعضــهم عند تناول األســس التي تحكم اإلخراج الصــحفي بين الفســيولوجي والســيكولوجي  

 لك األســـس ولكن واقع الحال أنهما يتكامالن وال يمكن تناول أحدهما بمعزل عن اآلخر ألنهمن ت
ال يمكن الفصل بين اإلحساس البصري الذي تتحكم فيه األسس الفسيولوجية عن اإلدراك الذهني 
الذي يعقب الرؤية، والذي يدخل في إطار األســـــــــس الســـــــــيكولوجية، اذ كان االعتقاد الســـــــــائد في 

 ن القارئ ينتقل من كلمة إلى كلمة أخرى فإن البحوث أثبتت ما يأتي:الماضي أ
 أ. أن العين تتحرك بقفزات تليها وقفات وفي كل مرة يدرك القارئ وحدة فكرية ال وحدة لفظية.

ب.األســــاس الثاني الفراغ األبيض بين الكلمات والســــطور يســــاعد على تســــهيل القراءة بشــــرط أن 
 دة سواء بين الفقرات واألعمدة أو الموضوعات.يضبط هذا الفراغ قواعد محد

 ج.أثبتت البحوث أيضًا أهمية استخدام العناوين الفرعية في الموضوعات الطويلة كوقفات بصرية
 إلراحة العينين.

ية، د.بالنســبة لأللوان حذرت هذه البحوث من التأثير الضــار الناتج عن االســراف في األلوان الزاه
وكذلك حذرت من كثرة اســـــــــــتخدام األلوان الباهتة التي تؤدي إلى ملل  برغم جاذبيتها البصـــــــــــرية،

القارئ لذلك عند اســــــتخدام األلوان ينصــــــح باســــــتثمار األلوان كمنبه لإلحســــــاس بالرؤية وتوظيفها 
على نحو  نفعي يســـــــــــــــاعد على تيســــــــــــــير عملية الرؤية والقراءة، األلوان تجذب العين لذلك يجب 

 توظيفها لخدمة المضمون.
 :(2)نفسية سس الاأل.4
اإلعالمية والتفاعل معها، فإذا دراك الرســـــــــــــالة إخلق ظروف  في مهمخراج لها دور ن طريقة اإلإ

كانت الصـــــــحيفة بســـــــيطة وهادئة في إخراجها فإن ذلك يدفع القارئ الســـــــتدعاء خبرات متشـــــــابهة 
  والعكس صحيح وبصفة عامة فالميول اإلدراكية نوعان:

 الرتباطه بالحواس التي ال تختلف كثيرًا عند األسوياء.أ.يشترك فيه معظم البشر 
ب.يختلف من شـــخص آلخر الرتباطه بالمخ وما يحمله من خبرات تتباين طبقًا للعمر واتجاهات 
الرأي والعادات القرائية والثقافية والميول، كمثال فإن القارئ الشـــــــــــــــاب يميل إلى اإلثارة والتجديد 

                                                 
 25- 23( اإلخراج الصحفي، محمود،  ص ص4)

 34( المرجع السابق، ص 3)
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اجون إلى الهدوء والتقليدية، وبالنســــــــــــبة للثقافة كمثال فإن بصــــــــــــفة عامة، بينما كبار الســــــــــــن يحت
التكوين العقلي يتأثر بعدة عوامل أهمها البيئة والتربية ودرجة التعليم، ومن ثّم فإنه يروق لألكثر 
ثقافة اإلخراج الهادئ الرزين بينما األقل ثقافة يســــره اإلخراج المبهرج الذي يســــتخدم بكثرة األلوان 

الكبيرة بكثرة وهكذا فإذا كانت الصــــــــــــــفحة المطبوعة تتعامل مع العين التي ال  الزاهية والصــــــــــــــور
تختلف تشـــريحيًا من انســـان آلخر إال أن ما وراء العين من إدراك عقلي وانفعاالت عقلية ونفســـية 

 تتفاوت من إنسان آلخر.
 

 :(1)اإلخراج الصحفي فيدور العوامل النفسية والوظيفية خامساا: 
الصــــــــحفي على مجموعة من األســــــــس الصــــــــحفية والعوامل الفنية ومن أشــــــــهرها: يعتمد اإلخراج 

القرب، األهمية، الشـــــــــــــهرة، عناصـــــــــــــر الجذب، الداللة، والمغزى، ونتناول فيما يأتي تأثيرات هذه 
 العوامل:

وى .ترتبط األسس النفسية في اإلخراج بمجموعة من العوامل منها: السن، النوع، الوراثة، المست1
لوب القراءة، األلوان، ويقصـــــــــــــــد بالقرب عدة معان منها: القرب الزماني والمكاني الثقافي، أســــــــــــــ
 والموضوعي.

 .يميل المخرجون لتجميع الوحدات الفنية على أساس من التماثل أو التوازن أو التناسب ويسمى2
 هذا الميل تجميع األجزاء في أنماط متشابهة تستجيب للرغبة في رؤية األشياء مكتملة.

 تأثيرات الوراثة في اإلخراج الصـحفي في المسـتوى اإلبداعي للمخرجين، وطريقة المحتوى .تبرز 3
 المنشور وفهمه من قبل القراء.

ياء .ترتبط األســــس الفيزيائية بطريقة رؤية العين البشــــرية لألشــــياء وبقدرة العين على رؤية األشــــ4
 ؤية األضـــواء أكثر من رؤيتهافي مجالها المرئي من حيث العمق واالتجاه، إن قدرة العين على ر 

 لأللوان.
 .ترتبط األسس االجتماعية بطبيعة المجتمع الذي تصدر به الصحيفة.5
ع السيادة .األسس الفنية هي: الوحدة، االتزان، الحركة، التنوع، التباين، التناسب، التنغيم، اإليقا6

 أو التأكيد، التكامل في أسس التنظيم.
.تمثل الوحدة المبدأ األساسي المهيمن في التصميم ويكسبه صفة الكيان العضوي، ويمكن 7

   تحقيق الوحدة في تصميم المطبوعات من خالل: عالقة الجزء بالجزء على الصفحة، عالقة 
 

                                                 
  .129( اإلخراج الصحفي الحلول الفنية لصحافة المستقبل، مكي، ص1)
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 الجزء بالكل على الصفحة، ويمكن رصد الوحدة في الحجم، الوحدة في الشكل، الوحدة في اللون.
ع الوحدة في المساحة في التصميم الصحفي في الجوانب اآلتية: قطع الجريدة، مساحة ويمكن تتب

االعمدة، مســــــاحة البياض، مســــــاحة الصــــــور، رأس الصــــــفحة األولى وأســــــطر أرقام الصــــــفحات 
 الداخلية واألبواب الثابتة، المساحة اإلعالنية.

 
 : (1)سادساا: العوامل المؤثرة على عملية اإلخراج الصحفي

 .أهمية الموضوعات:1
 عن النظر بغض بها تعرض التي الطريقة تحدد الموضــــــــــــــوعات أهمية أن ندرك أن بد ال بداية

 صـــغير موضـــوع أو صـــغير خبر هناك يكون  قد أنه بمعنى ؛ذاتها الموضـــوعات حجم أو مســـاحة
 الكافي اإلبراز يحدث أن بد ال الكبيرة، ولهذا الصـــــــفحة موضـــــــوعات من غيره من أهم ولكنه جداً 
 .إخراجياً  الموضوع لهذا

 :(2).سياسة الصحيفة ورؤية رئيس التحرير2
 على نحو   الصــــــحفيين والمخرجين المحررين على تملى ما مهمة جدًا وعادة التحرير رئيس رؤية 

 مخرج بين الكبير الفارق  يوضـــــــح الذي األمر ؛المختلفة للموضـــــــوعات اإلخراجية معالجتهم يحكم
 كبيرة وبمســــاحات دائما الحزب رئيس صــــورة اســــتخدام على يحرص حزبية صــــحيفة في صــــحفي

 آخر وبين الدنيا، أركانها أو الصــــفحات ذيل في تنتشــــر ال بحيث الصــــفحة من متميز موقع وفي
 .حزبية لصحيفة ينتمي ال
 .أولوية نشر الموضوعات:3

 الفن عن فموضـــــــــوع ذاته، الموضـــــــــوع جماهيرية منها الموضـــــــــوعات نشـــــــــر تحكم أولويات هناك
 عن الثاني الموضـــــــوع إبراز يتم شـــــــك ال المعاشـــــــات، صـــــــرف ســـــــهيالتت عن آخر و التشـــــــكيلي
 التشــكيلي الفن" جماهيرية" عن المعاشــات موضــوع بجماهيرية قتتعل العتبارات األولي الموضــوع

 .مصر في
 
 .رؤية المخرج الصحفي:4

 والمطبعة التنفيذي القسم وبين المختلفة، الصحيفة أقسام بين االتصال ةحلق هو الصحفي المخرج
  الموضوعات أهمية بحسه يدرك الصحفي فالمخرج القارئ، ليد صحيفةبال وصوالً 

                                                 
  25- 23( اإلخراج الصحفي، محمود، ص ص1)

 (.15اإلخراج الصحفي: أهميته الوظيفية واتجاهات الحديثة، العسكر، )ص (2)
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 الصور من موضوعا يجرد أن وحسه برؤيته يستطيع بحيث الواحدة الصفحة ىعل تنافسها ومدى
 أيضــــــا يســــــتطيع بينما يقرأ، ال بحيث الصــــــفحة قاع في موضــــــوعا يدفن أن يســــــتطيع كما تماما،

 واســــتخدام البياض مســــاحات وترك االســــتهاللية والحروف العناوين من مختلفة أشــــكال باســــتخدام
 وغيرها معين نوع من إبراز إلحداث الصـــــور داخل محددة أجزاء على والتركيز والرســـــوم الصـــــور

 .اعتباطاً  تأتي إخراجية رؤية تعكس المتغيرات هذه كل.. 
 :(1) .التناسب في مساحات الموضوعات ونشرها5

 يكون  أن مثال يصـح فال أيضـا، المحررون  يعيها أن بد وال تماما الصـحفي المخرج يدركها مسـألة
 الناحية من وهذا ســــــــم12 من عنوان له ويكتب مثال" ســــــــم5" مســــــــاحته تتجاوز ال  صــــــــغير خبر

 .البصرية الشكلية الناحية من المخرج يعيها أن أيضا يجب التي التحريرية،
 :(2) محدد إخراجي مذهب أو بقاعدة اللتزام .مدى6

 وفق ويوظفها التصـــــــميم، أســـــــس من أســـــــاس كل من يســـــــتفيد الصـــــــحفي المخرج نإ القول يمكن
 الوارد األســـــــــس هذه فإن أخرى  ناحية من الخاصـــــــــة، خراجيةاإل رؤيته ووفق الصـــــــــفحات ظروف

 التي المرونة الى راجع وهذا فقط منها اً بعضـ جميعا تتحقق أن ويمكن هاضـبع في متداخلة ذكرها
 ة.المتعارف اإلخراجية بالقواعد اإلخالل دون  الصحفي اإلخراج بها يتميز

  :(3)ككل والصحيفة للصفحة النهائي الشكل.7
 للصـــــــــــفحة النهائي الشـــــــــــكل كبيرة، بدرجة الصـــــــــــحفي المخرج تشـــــــــــغل التي المهمة المعايير من

 على نحو   جهده تقديم على يحرص أن بد ال ثم ومن ورؤيته جهده نتاج باعتبارها والصــــــــــــــحيفة،
 شائق.و  جذاب

 :(4).نمط إنتاج وتنفيذ الصحيفة8
 الطبع، بعد النهائي مظهرها على وبالتحديد إخراجها، ىعل الصــــــــــــــحيفة وتنفيذ إنتاج نمط يؤثر

 ما مرحلة في مهم كمكون  المقلوب، الكلك ورق  شــــكل في صــــفحاتها باســــتخراج صــــحيفة فتجهيز
 الشــــــــــــكل على النهاية في يؤثر بما ،للصــــــــــــفحات ذاتها أفالم اســــــــــــتخراج عن يختلف الطبع، قبل

 .الطبع بعد للصحيفة الفني والمظهر الطباعي
 
 
 

                                                 
 .275( مدخل إلى الفن الصحفي، علم الدين ص1) 

 .6-7( السمات العامة لإلخراج الصحفي بالحاسوب، موسى، ص 2)
 .114( اإلخراج الصحفي والصحافة اإللكترونية، خوخة،  ص3) 

 .15( طباعة الصحف وإخراجها ، الصاوي،  ص4) 
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 :(1) .طريقة الطبع ونوعية الورق 9
 ةكبير  بدرجة الصــحفي خراجاإل تخدم متغيرات كلها األلوان واســتخدام الورق، ونوعية الطبع طريقة

 والتـــأثيرات هـــدف، من غير يتم ال األلوان فـــاســــــــــــــتخـــدام ؛محـــددة أهـــداف لتحقيق توظيفهـــا ويتم
 ونوع( رقمي أوفســـت،)  جديد طباعي نمط مع األلوان وتضـــافر محدودة، رغي للون  الســـيكولوجية

 .المجالت وال سّيما صورة أبهى في مطبوعات تقديم من المخرج نيمكّ  الورق، من مميز
 :(2).تخصص الصحيفة 10

 تطبيق ينفع ال لهذا إخراجها، في متفاوتة بدرجات يؤثر المحتوى  وكذلك الصـــــــــــــحيفة تخصـــــــــــــص
 األزياء عن فصـــــحيفة ؛محتواها عن النظر بغض الصـــــحف كل في نفســـــها اإلخراجية األســـــاليب
 .(3).وجادة صارمة سياسية أو اقتصادية صحيفة عن إخراجها في حتما تختلف والموضة

 :(4) .الجمهور وسيكولوجية ميوله11
 حســـــــابات من قصـــــــد من غير وربما بقصـــــــد ســـــــهوا الجمهور ســـــــقطالقرن العشـــــــرين،  نهاية حتى

 المحدود بالتأثير الخاصة التأثير نظريات السطح على ظهرت أن إلى عالم،اإل ووسائل الصحف
 دورهم يمارســـــــون  باتوا الذين المتلقين، لجمهور والنشـــــــط اإليجابي الدور مقابل عالم،اإل لوســـــــائل

 .األخرى  اإلعالم ووسائل الصحف عبر يتلقونه ما صوتفحّ  نقد في وحقهم
 :(5) .اإلعالنات12

 من تماما خالية صـــــــــــــفحة لنتخي أن ولنا كبيرة، بدرجة الصـــــــــــــفحات إخراج على اإلعالنات تؤثر
 نىاليم والسفلية العلوية األركان في اإلعالنية المساحات احتلتها أخرى  صفحة مقابل اإلعالنات،

 . - األهرام صحيفةل األولى الصفحة في كما- واليسرى 
 :(6) .المنافسة13

 التي المهمة العوامل من المطبوعات، بين الصــــــحفية المنافســــــة أن إخراجية دراســــــات عدة أكدت
 االهتمامات ذات المطبوعات بين فيما وال ســــــــــــــّيما تجاهلها، يمكن ال وبدرجة إخراجها على تؤثر

 .المتماثلة
 
 
 

                                                 
 .22( أيديولوجيا اإلخراج الصحفي، الحسن وغسان، ص5) 

 6-7( السمات العامة لإلخراج الصحفي بالحاسوب، موسى، ص 6) 
 .6-7( المرجع السابق، ص 1) 
 85( البطل، مرجع سابق، ص2) 

 .51يون، الكيالني، الشيخ، ص( إنتاج المواد اإلعالمية في الصحافة واالذاعة والتلفز3)

 .6-7( السمات العامة لإلخراج الصحفي بالحاسوب، موسى، ص 4)
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 :(1)الصحافةخراج الصحفي لبحوث أهمية علم وفن اإلسابعاا: 
تحرص الصـــحف اليوم، على تحســـين إخراجها لضـــمان الفوز في عملية المنافســـة بين الصـــحف 
 نفســـها، وبينها وبين المجالت من جهة، وبينها وبين الوســـائل الســـمعية والبصـــرية من جهة ثانية،

ن هذه الوســــائل التي تمكن المســــتمع )بالنســــبة للمذياع مثاًل( من الحصــــول على أحدث األنباء م
غير مجهود يبذله في القراءة والتفكير؛ األمر الذي يفرض على الصــــــــــــــحيفة تقديم اإلنتاج الذي 
يريــده القــارئ ويســــــــــــــعى اليــه، وهو المتمثــل في المواد واألخبــار االعالميــة على عمومهــا، وذلــك 

ر بالتغطية الجيدة، واإلعداد والتحرير اللذين يتطلبان مســـــتوى الئقًا من الجودة، صـــــحيح أن مظه
الصـــحيفة له دوره هنا، ولكن المضـــمون أو المحتوى الجيد للصـــحيفة يعتبر عنصـــرًا أســـاســـيًا من 
عناصــــر نجاحها وذيوعها وارتباطها بجمهورها، فالصــــحيفة ال تحافظ على مكانتها بالشــــكل الذي 
تظهر به فحســـــــــب، ولكن وهو األهم بالحرص على الدقة والموضـــــــــوعية في إيراد األخبار وتقديم 

 .المعلومات
 كما تهتم البحوث الصـــحفية بمعرفة ماذا يلفت نظر القارئ عندما ينظر لصـــحيفته للوهلة األولى،

وكيف يحدث االتصـــــــــــــــال بينه وبين الموضــــــــــــــوعات، وهل تؤدي قراءة العنوان إلى قراءة النص 
ومتابعته، وكيف يتم ذلك، ثم ماذا يمثل العنوان بالنســــــــــــــبة للنص، وهل يمكن أن يكون أقوى منه 

 سلوب والمعنى غير ذلك من التساؤالت.في األ
وتعرفنا هذه البحوث أيضــــــــــــًا على األولويات في اهتمامات جمهور القراء، وماذا نضــــــــــــع لهم في 
الصــــفحة األولى ثم في الصــــفحات الداخلية، وذلك حســــب قرب األشــــياء منهم وقربها من صــــميم 

لتي اخ، فهناك قائمة األولويات حياتهم المعيشـية والمهنية وأوضـاعهم االقتصـادية والسـياسـية .. إل
تهم الجمهور قد ال تحظى لدى المحررين بالقدر نفســــــه من األهمية؛ األمر الذي يوجب الدراســــــة 

 والبحث حتى يولي المحررون اهتمامات قرائهم ما تستحقه من الرعاية واالهتمام والتقدير.
 المنشــــورة في الصــــفحة األولىومن ذلك أيضــــًا، القيام بمعرفة نســــبة القراء لكل خبر من األخبار 

باعتبارها أهم الصــــــــــــــفحات، في صــــــــــــــحيفة ما، وقد تكون النتيجة عكس ما ارتأته هيئة التحرير، 
فيحصــــــل خبر جاء في أســــــفل الصــــــفحة أو في الركن األيســــــر أو الركن األيمن منها على أعلى 

ر دهم، أكبر بكثينسبة من القراء ومن طبيعة اهتماماتهم، وذلك الرتباطه بقضية حياتية تمس وجو 
من تلك النسبة التي حصل عليها الخبر الرئيس في الصفحة والذي قد يكون عن مسألة سياسية 

 بعيدة عنهم من الناحية الجغرافية.
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كما يســـــــاعد اإلخراج الصـــــــحفي في قياس أثر اإلعالن المنشـــــــور في الصـــــــحيفة، حيث يتضـــــــح 
لإلعالن دوره في ترويج الســــعلة  بواســــطة البحوث الصــــحفية مدى نجاح اإلعالن أو فشــــله، وهل

المعلن عنها وتســــويقها، صــــحيح أن نجاح االعالن يعتمد على عوامل كثيرة، منها جودة الســــعلة 
المعلن عنها وتجربتها من قبل من جانب المســــــــــتهلك، وكذلك توقيت الحملة اإلعالمية او توقيت 

ا، اإلخراج أو التصــــميم نشــــر اإلعالن، وســــمعة الشــــركة صــــاحبة اإلعالن، وأيضــــا وهذا ما يهمن
الذي تم لإلعالن، والشــروح أو الكلمات الواردة في هذا التصــميم، وكذلك الرســوم والصــور ومكانه 
في الصـــحيفة، وهل هو في الصـــفحة األولى أو في الصـــفحة األخيرة أم في الصـــفحات الداخلية؛ 

 .(1)ألن سعر اإلعالن  يختلف من صفحة ألخرى 
بحث والتقصي بجانب أهمية بحوث اإلخراج الصحفي لبحوث الصحافة، وتعتقد الباحثة أنه بعد ال

أن القارئ أو الجمهور هو القبطان الرئيس إلدارة عملية اإلخراج الصــــــــــــــحفي في كل عدد جديد، 
وذلك تلبيًة لرغباته من قبل المخرج الصــــــحفي من بعد إجراء بعض االســــــتفتاءات المتعلقة بقياس 

آخر، فــالقــارئ يتــدخــل في عمليــة اإلخراج بنــاًء على إجــابــاتــه أثر اإلعالن أو جــذبــه لخبر دون 
 ورغباته في االستفتاءات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .50 -49 -48( إخراج الصحف والمجالت، الحسن، ص ص 1)



52 

 

 المبحث الثاني:
 الصحافة الفلسطينيةالمخرج الصحفي في صفات 

المخرج هو المهندس الذي يصمم الصفحات ويشرف على تنفيذها، وهو حلقة الوصل بين ي عد 
خرى، وهو يتوخى في عمله أقسام الفنية والمطبعة من جهة واألعالن من جهة قسم التحرير واإل

 سلوب وتنوع الشكل في كل عدد من أعداد الصحيفة بما يتفق مع سياسة الصحفية والموادوحدة األ
تزداد أهمية المخرج الصحفي ودوره في اخراج مطلوب نشرها، لذلك نباء الالمعدة للنشر واأل

رق في هذا المبحث عن وظائف المخرج الصحفي وتعّرف تحديدًا، لذلك سيتم التطالمجالت 
مهارات وخبرات المخرج الصحفي وطبيعة بيئة العمل المحيطة بالمخرج الصحفي في الصحافة 

صحفي الفلسطينية، وختامًا سيتم التطرق لإلمكانات التكنولوجية الحديثة التي يستخدمها المخرج ال
 في أثناء تأدية عمله اإلخراجي.

 
 :(1)المخرج الصحفيأولا: 

تتفق الدراســــات االخراجية المتخصــــصــــة من واقع الممارســــة العملية، في حقيقة أن مهمة المخرج 
يكون أن من الطبيعي  من ثمالصــحفي من المهام التي ال يتقنها قطاع عريض من الصــحفيين، و 

 .عدد المخرجين الصحفيين في كل صحف العالم أقل عشرات المرات من أعداد المحررين
وما أبرز االختالفات  ،من يقوم بمهمة إخراج الصــــــــــــــحف والمجالت المطبوعةلذلك يجب معرفة 

بين المخرج الصـــــحفي وغيره من القائم باالتصـــــال بمهاراته ومهامه وأدواره في عصـــــر الصـــــحافة 
 المطبوعة وااللكترونية، ومعرفة أبرز الدورات التدريبية التي يلتحق بها المخرج الصحفي.

المخرج الصحفي إذن هو الشخص الذي يتولى مسؤولية اإلخراج الصحفي وقد أطلق عليه حتى 
 فنية".ليه "السكرتارية الإنهاية األلفية الثانية مسمى "سكرتير التحرير" وعلى القسم الذي ينتمي 

من وجهة نظر الباحثة، أن االختالف بســــــيط جدًا بين المخرج الصــــــحفي والمصــــــمم الفني، وذك 
ه مهامهما في عملية اإلخراج الصــــــــحفي، حيث يتقاطعان في مهام اخراجية متعددة، لذلك لتشــــــــاب

يصعب الفصل بين المسميين وقد يحظى شخص واحد بمسمى المخرج الصحفي والمصمم الفني 
 بالوقت ذاته.

المخرج الصـحفي: أصـبحت عملية االخراج الصـحفي من العمليات الصـعبة والمعقدة والمهمة في 
ه ويقوم بتلك العملية )تصميم الصحيفة وتوضيبها( تحت إشراف رئيس التحرير وكبار الوقت نفس

معاونيه قســـم متخصـــص أو جهاز )أحيانا محرر واحد حســـب حجم الصـــحيفة وإمكاناتها وقدراتها 
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أو عدد صفحاتها( هو قسم اإلخراج الصحفي أو قسم سكرتارية التحرير الفنية أو قسم التوضيب 
 ).1)القسم الفني وأحيانا يطلق عليه

مخرج منفذ: هو شخص مسؤول عن إخراج الصحيفة في جانبها التنفيذي، فهو مخرج طابع، أي 
متخصــــــــــــــص في الفنون الطباعية )الجرافيكية(، يقوم بإعداد كل صــــــــــــــفحة طبقًا لتعليمات محرر 

 .(2)التوضيب )مخرج التخطيط(، على المشروع الذي قام بوضعه سلفاً 
المخرج الصــــــحفي هو الذي يقوم باإلشــــــراف على عملية بناء الصــــــحيفة أو  ويرى إبراهيم إمام أن

إخراجها وفقًا لخطة معينة يضعها سلفًا، ووفقًا ألسس فنية وعلمية، كما يضع المهندس االنشائي 
والمهندس المعماري خطة البناء قبل تشــــــــــــــييده، وفي هذا الجانب أوجد إبراهيم إمام عالقة قائمة 

 (.3)نية والعلمية وفق برنامج مدروسعلى تطبيق األسس الف
ويؤكد هذا الجانب "صـــــــالح قبضـــــــايا" حيث يرى بأن المخرج الصـــــــحفي هو الذي يتولى مراجعة 

 .)4(أصول المواد الصحفية وتحديد مكان نشرها وإعداد خطة اإلخراج واإلشراف على تنفيذها
لذي يضـــع اإلســـتراتيجية ويشـــير "عبد العزيز الصـــويعي" إلى أهمية المخرج الصـــحفي بقوله: هو ا

 العامة للصحيفة، ويحدد معالمها من كل الجوانب الفنية.
ويرى "أشـــرف صـــالح" بأن المخرج الصـــحفي هو الذي يجمع في يده كل خيوط العمل الصـــحفي، 

 (.5)يخرجها ويوجهها، حتى تخرج الصحيفة إلى قرائها في أبهى ثوب
فالمخرج الصحفي يقوم برسم الماكيت )التصميم المبدئي( الذي يبين فيه شكل المواد وتصل إليه 
المـــادة من كبير المراجعين مكتوبـــة ومصــــــــــــــورة، وبعـــد تحـــديـــد موقعهـــا داخـــل المطبوعـــة وداخــل 
صــــفحاتها، وبعد رســــم الماكيت ترســــل المواد إلى قســــم الجمع أو الحفر أو التصــــوير، والماكيتات 

 (.6)سام الفنية للتنفيذ الى األق
 

 (:7)أهمية المخرج الصحفي ثانياا: 
صـــحيفته، تكمن  قســـام الصـــحفية فيجميع األ مع يتعامل الصـــحيفة دينامو هو الصـــحفي المخرج

 التحرير إدارة ممثل فهو الصــــــحف باقي عن تميزها للصــــــحيفة واضــــــحة هوية ظهارإأهميته  في 

                                                 
  30- 22ص  ( الجوانب العملية في إخراج الجريدة، شفيق، ص1)
  .1( دراسات في الفن الصحفي، امام، ص2)
 .22-21( اإلخراج الصحفي فن وعلم، البطل، ص ص 3) 

  30- 22( مرجع سابق، شفيق، ص ص 4)
  .9(اإلخراج الصحفي، علم الدين، ص5) 

  ..22-21(البطل، مرجع سابق، ص ص 6)
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 على وتوزيعها اإلعالنية المســـــــــــــاحات لتحديد واإلعالنات والمطابع التوزيع إدارات مع للتنســـــــــــــيق
 التحرير. ومدير التحرير رئيس مع والتشاور الصفحات شكل وتحديد المختلفة الصفحات

 وإكســــــــــــــاب الصــــــــــــــفحات عبرتقديمها للقراء و  التحرير وتســــــــــــــهيل القراء جذبوتظهر أهميته في 
 وتقديمه التحريري  بالمضــمون  االلتزام، باإلضــافة الى جمالية ولمســات متميزة شــخصــية الصــحيفة
 باألحداث ارتباطها إطار في المختلفة اإلخراجية العناصــــــــر مع التعامل خالل من جيدة بصــــــــورة
 .ورغباتهم بالقراء الصحيفة اهتمام يعكس ما وهو تتناولها التي الجارية

 تقـديمتتجلى أهميـة المخرج الصــــــــــــــحفي من عدة جوانب مختلفـة، من أهمهـا النـاحيـة العمليـة في 
 التجارية العالمة مثل تعّرفه يمكن الذي الصــحيفة شــخصــية وهو ؛الماســتر أو يســاســاأل التصــميم
 .القراء لجذب العلمية والقواعد األسس تطبيق يراعى أن على للشركات

ما تعاقبت القرون هو اإلنســــان أيًا كانت وظيفته ســــواء كان إن األســــاس في العمل الصــــحفي مه
مخرجــًا او محررًا أو غيرهــا من الوظــائف،  فــإذا لم يكن متمتعــًا ببعض القــدرات اإلبــداعيــة من 
األســـــــــــــــاس فلن تكون التكنولوجيـا بـدياًل إلبـداعـه المفقود، وربمـا تحولـت لعـامـل من العوامـل غير 

ف يســـــاء توظيفها لضـــــعف أصـــــيل وأصـــــلي في قدرات المخرج المواتية لإلنتاج اإلبداعي؛ إذ ســـــو 
الصــــــــــــــحفي، وفي النهاية ت تهم التكنولوجيا وبرامجها بالعجز والقصــــــــــــــور برغم أن العجز والتمّيز 

 .(1)األساسي في المخرجين الصحفيين باألساس
 

 :(2)الصفات التي يجب توافرها في المخرج الصحفيثالثاا: 
التيبوغرافية على الصــفحة، وعرض المادة الصــحفية على نحو  جمالي ت عد مهمة توزيع العناصــر 

يريح عين القــارئ، ويلفــت النظر الى الموضــــــــــــــوعــات المهمــة من أبرز المهــام التي ينبغي على 
المخرج الصــحفي القيام بها، وللمخرج الصــحفي أهمية كبيرة في العمل الصــحفي حيث إن طبيعة 

عندما تتراكم المواد عليه أن يقوم بتنظيمها وإعدادها عمله تعد من أكثر األعمال حســــــــــــاســــــــــــية، و 
 للنشـــر وفقًا لســـياســـة التحرير، وقد يكون من رأيه عدم أهمية إبراز بعضـــها، فبعضـــها في األماكن

التي يقبــل القــارئ عليهــا، فهو الــذي يجعــل الحيــاة تــدب في خبر من األخبــار في حين يقلــل من 
 شأن األخبار األخرى.

ص يمتلك الحس الصــــــــــحفي الذي يمكنه من إدراك مراكز األهمية في فالمخرج الصــــــــــحفي شــــــــــخ
األخبار والموضـــــــوعات، وكذلك يمتلك الحس الفني الذي يمكنه من وضـــــــع المادة الصـــــــحفية في 
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القالب المناســــــب لها، وبذلك تتحقق لألنباء والموضــــــوعات إمكانيات النجاح من حيث اإلبراز أو 
 از فقرات من النبأ أو في إضافة صورة أو أكثر.تدرج األبناط أو استعمال البياض إلبر 

ومن الصــفات المطلوبة في المخرج الصــحفي أن يكون ملمًا بفنون التحرير والطباعة إضــافة إلى 
ية معرفته بفنون التصـــوير، هذا باإلضـــافة إلى موهبة اإلبداع التي تمكنه من توزيع المادة الصـــحف

 ة، ويمتلك المخرج الصـــــــــــحفي الخبرة العملية مقرونةتوزيعًا يراعي ذوق القارئ في تســـــــــــهيل القراء
 بالدراسة لفنون اإلخراج الصحفي والتحرير والطباعة ومراحل إنتاج الصحيفة ككل.

 وليكون المخرج الصحفي قادرًا على ممارسة عمله عليه أن يتحلى باآلتي:
 التحرير مدير سواء كان  االعضاء باقي وبين بينه ما وتوافق تنسيقو  أن يكون على استعداد .1
 .(1)مستمر وتوافق تعامل ه ويجب أن يكون هناكلعمل متابعين أو غيره من التحرير رئيس أو
.حســـن تقدير لمضـــمون حجم المادة من جهة، وحجم اإلبراز المطلوب لها من جهة أخرى، من 2

ار حيــث وضــــــــــــــع األبنــاط والخطوط وكــذلــك تحــديــد أمــاكن العنــاوين والصــــــــــــــور، وتقــدير األخبــ
 .(2)والموضوعات من حيث األهمية

 لعدم ذلك الحســــم، المخرج بها يتصــــف أن بد ال التي مهمةال األمور من: والحســــم المســــؤولية .3
 خشــية، أو تردد أي ودن بثقة يســير العمل جعل بل العمل، إنجاز وتعيق تربك متعلقات أي إبقاء
 عامل يكون  أن بد وال العمل، عن واألخير األول المســــــــــــــؤول هوالصــــــــــــــحفي   المخرج إن حيث

 أثنــاء في تحــدث التي المواقف ولكــل واإلداريــة الفنيــة قراراتــه من قرار كــل في موجودا الحســــــــــــــم
 .(3)له الضابطة والمركزية الرصانة من وخالياً  متلكئاً  العمل أصبح وإال العمل،

 المخرج عمل في تتوافر أن بد ال التي الموجبات من االختيار حسن على القدرة تعد: االختيار.4
 العمل عناصـــــــــــــر تحديد في الصـــــــــــــحفي المخرج أمام الخيارات من هائل كم فهناك ،الصـــــــــــــحفي

 تكون  أن شـــــــــأنها من التي المفاصـــــــــل تلك كل يدرك بأن ملزم وهو الدقيقة، ومفاصـــــــــله وتكويناته
 .(4)بالصحيفة  عمله فشل أو لنجاح أسبابا

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المخرج الصحفي حتى يتمكن من القيام بعمله 
 : (5)على نحو  مبدع ومهني، ومن ضمن هذه الشروط 

 .وأهميتها أوزانها وتقدير األخبار تذوق  في واسعة صحفية خبرة عنده متمرساً  صحفياً  يكون  أن.1

                                                 
 (.2017نوفمبر  10(عطاف العبسي، مخرجة في مجلة السعادة، وسام قشطة )اتصال شخصي :1)

 . .24-23( مرجع سابق، البطل، ص ص2)

 (.2017نوفمبر  10عطاف العبسي، مخرجة في مجلة السعادة، وسام قشطة )اتصال شخصي : (3)

http://institute.aljazeera.net/ar/whatwedo/2015/08/150830123858160.html  ،معهد الجزيرة لإلعالم

15.9.2017 (2) 

 71-70( اتجاهات حديثة في اإلخراج الصحفي، خليل، ص 4)
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 الفنية بالدراسات القدرة هذه يعزز وأن المرهف، والحس األصيل الفني بالذوق  يتمتع أن.2
 .واإلخراجية

 ةنفسي على تؤثر التي مورلأل دراسة عنده ويكون  خراجيةواإل التكتيكية النواحي عنده يكون .أن 3
 .القارئ  وميول

على  على التغلب قدرةو  المشكالت لحل السريع التصرف على .أن يتوافر بالمخرج الصحفي قدرة4
 طويل إلى وقت يحتاج  مرهق عمل الصحفي خراجاإل طبيعةخصوصًا أن  المتسارعة حداثاأل

 للجميع، محباً  المشقة، احتمال على قادراً  حليماً  صبوراً  يكون  أن، و الليل منتصف حتى يتأخر وقد
 .(1)وشهرتهم وأسمائهم اآلخرين أعمال عرض صناعة في يسهم ألنه لعمله عاشقاً  لذاته، ناكراً 

 : (2)ومهارات من المفترض أن تكون متوافرة بمن يقوم بمهمة المخرج الصحفي ومنهاهناك خبرات 
 .الصحفي لإلخراج العلمية باألسس الجيدة المعرفة، و المناسب الجامعي المؤهل.1
 .لبأو  أوالً  يستجد ما ومتابعة الطباعة مجاالتو  المكتبي النشر وبرامج أنظمة مجال في الخبرة.2
 .التحريرية سياستها ومعرفة الصحيفة، بسياسة الجيدة المعرفة.3
 .الصحفي التحرير مجال في الكافية والمعرفة المتواصل، التدريب.4
 .الجيد التخطيط على القدرة.5
 عين تشبعالتي  المناسبة الصورة ولديه القدرة على اختيار التصميم ببرامج لمامإ لديه يكون .أن 6

 .(3) الموضوع في ما تبرز أهمو  القارئ 
وترى الباحثة أن هناك دائرة خاصة بكل مخرج صحفي يتميز بها عن المخرجين اآلخرين ال 
عالقة لها بصفة محددة دون أخرى وإنما هي مرتبطة بشخصية المخرج الصحفي، باإلضافة الى 

 طبيعة بيئة عمله في  المؤسسة الصحفية التي يعمل بها.
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.2017نوفمبر  10( عمر اشتيوي، مخرج في صحيفة االستقالل، وسام قشطة )اتصال شخصي :4)

 .43-31إلخراج الصحفي،  النادي، رستم، ص( فن ا5) 
 (.2017نوفمبر  9( محمد الدلو، مخرج في صحيفة الرسالة، وسام قشطة )اتصال شخصي : 1)
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 :(1)مهامه و  الفلسطيني المخرج الصحفي رابعاا: عمل
بإيجاز  المخرج الصـــــــحفي الدور الذي يؤديه عيدًا عن المســـــــميات المختلفة ال بد من اإلدراك أنب

من  صـــحيفةشـــديد، فالمخرج الصـــحفي هو حلقة الوصـــل بين األقســـام المختلفة وبين قســـم تنفيذ ال
حريرية مونتاج وتنفيذ وطباعة، وعليه أعباء عديدة يقوم بها، أبرزها التنسيق بين جميع األقسام الت

 :أتيوالفنية واالدارية، ومن مهام المخرج الصحفي ما ي
.يحجز المســاحات اإلعالنية على الصــفحات التي يقوم برســمها وذلك عن طريق اتصــاله بقســم 1

خريطة تفصـــــيلية بمســـــاحات اإلعالن وأماكنها من صـــــفحات اإلعالنات وحصـــــوله على "ماكيت" 
 .صحيفةال
العمل على رســـم الماكيت األولي لصـــفحات الصـــحيفة من ثم انتاجها بالصـــفحات عبر برامج  .2

الحاســـــــــوب المختلفة، طبعا مع تحقيق عدد من العناصـــــــــر في تلك الصـــــــــفحات من أهمها وجود 
المختلفة واســـــــتحداث عناصـــــــر اخراج جديدة التوازن بالصـــــــفحات وتحقيق التباين بالموضـــــــوعات 

 .(2)وتطوير في أدائه من خالل إخراج  صفحاته وتصميمها
.يتصــل بقســم المعلومات وأرشــيف الصــور ليســتكمل الصــور الناقصــة التي يرى ضــرورة نشــرها 3

 يتصل بالرسامين للحصول على الرسوم المختلفة.، و مع الموضوعات
الجمع وإرســال الصــور والرســوم إلى القســم الفني بجمع  .يبدأ في إرســال الموضــوعات إلى قســم4

النصوص وتجهيز الصور ومسحها ضوئيًا على الحاسب اآللي وإرسالها الى األجهزة الحاسبات 
 األخرى ليتم تنفيذ الصــفحات عليها ببرامج التصــميم المعروفة، ســواء الناشــر الصــحفي أو الكورك

دخل ما يتولى متابعة التنفيذ ويشــرف عليها بنفســه ويتاكســبريس، أو األدوبي انديزاين أو غيرها، ك
 أثناء عملية التنفيذ.في لحل أي مشكالت تطرأ 

.ثم يتابع البروفات األولى للصـــــــــفحات التي تخرج ليتم مراجعتها وتصـــــــــويب ما بها من أخطاء 5
 .(3)ذن بطباعتهالدى قسم "المراجعة والتصحيح"، وإقرارها من الديسك مان لإل

وتكمل المخرجة في مجلة الســـعادة عطاف العبســـي خالل اتصـــال شـــخصـــي معها، أوضـــحت  .6
تحويل الصــــــفحات إلى أفالم، يتم عمل الرتوش عليها أن المخرج الصــــــحفي أيضــــــا يقوم بمتابعة 

للتغلب على أي عيوب في الصـــــــور أو العناوين.. ويتابع تحويل األفالم الســـــــالبة إلى صـــــــفحات 
 مطبعة وتتصل بالحبر والورق.زنكية توضع على طنبور ال

                                                 
  . 43-42-41( اإلخراج الصحفي، محمود، ص ص 1)
 (.2017نوفمبر  10( منير أبو راس، مخرج في صحيفة فلسطين، وسام قشطة )اتصال شخصي :2)

  . 43-42-41( اإلخراج الصحفي،  محمود، ص ص 3)
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الصــحيفة فور طبعها، يقلب  المخرج الصــحفيالمطبعة ويتابع  .تصــل النســخة األولية للصــحيفة7
ومن ثم  ،صــفحاتها ليكتشــف أي خطأ حتى يمكن إصــالحه بســرعة قبل طرح الصــحيفة للجمهور

 يمتلك المخرج الصحفي قرار إيقاف المطبعة أو دورانها متى استلزم األمر.
الموضــــوعات يتولى بعد ذلك إجراء التعديالت واإلضــــافات المطلوبة من مســــتجدات األخبار و . 8

 ة.لتنشر في الطبعات اآلتي
المهمة  على نحو  مجمل، يقع ضــــــــــمن عمل المخرج الصــــــــــحفي وعلى صــــــــــعيد المجالت تحديداً 

وان وأسـاليب األسـاسـية تكمن في انتقاء الصـور المناسـبة، واختيار الرؤية اإلخراجية الكاملة من أل
تصـــــــــميم وغيرها، مع ضـــــــــرورة التأكيد أن يكون هناك حلقة وصـــــــــل بين المخرج ورئيس التحرير 

 .(1)ومدير التحرير ليتم اختيار المواد وتحريرها وانتقاء الصور بجودة عالية
ومن المطلوب من المخرج الصــــــــــحفي أن يســــــــــعى لترتيب األخبار من حيث األهمية  يحاول أن 

وشـــــــخصـــــــية تميزها عن باقي الصـــــــحف  من خالل التغيير في تصـــــــميم  يعطي للصـــــــحيفة هوية
 . (2)وأساليب اإلخراج حتى ال يشعر القارئ بالملل

ون أشـــــمل من ثقافة زمالئه من المحررين حتى ن ثقافة المخرج الصـــــحفي ربما تكإويمكن القول  
لف األقســــــــام وإن لم تتســــــــم بالعمق نفســــــــه، إذ إنه يطالع يوميًا عدة موضــــــــوعات يتلقاها من مخت

الصــــــــــــــحفيــة، وقــد يقرأ بعضــــــــــــــهــا حتى يتمكن من اقتنــاص الفكرة اإلخراجيــة التي تعبر عن هــذا 
الموضــــــــــــــوع أو ذاك، وفي أثناء هذه القراءة قد يؤدي دور حارس البوابة فيقترح على مســــــــــــــؤول 
التحرير إضـــــــافة أو حذف بعض العناوين أو الفقرات أو يصـــــــحح بعض المعلومات المغلوطة أو 

 .(3)يقة استنادًا لثقافته ومعرفته العامة غير الدق
 المطبوعة الصــــــحيفة على خباراأل برازإ أســــــاســــــي على نحو   الصــــــحفي المخرج ويقع على عاتق

، به يهتم بحيث  للموضــــــــــــــوع ينجذب القارئ  ان حيث للقارئ  وجذاب جميل على نحو   ظهارهاإو 
 .(4)الموضوع تغذي التي المناسبة بالصور وتدعيمها خباراأل هذه من شيء اهم برازوإ

 :(5)ويرى "صالح قبضايا" بأن سير عمل المخرج الصحفي يتحدد في اآلتي
عمول .تلقي المادة التحريرية من أقســـــــــام التحرير المختلفة أو من رئيس التحرير طبقًا للنظام الم1

به في داخل المؤســســة الصــحفية موضــحًا عليها مكان النشــر وبعض التوجيهات الخاصــة بدرجة 
 إبراز المادة.

                                                 
 (.2017نوفمبر  10( عطاف العبسي، مخرجة في مجلة السعادة، وسام قشطة )اتصال شخصي :1)

 (.2017نوفمبر  10عمر اشتيوي، مخرج في صحيفة االستقالل، وسام قشطة )اتصال شخصي : (2)

 (.2017نوفمبر  10اتصال شخصي :( عطاف العبسي، مخرجة في مجلة السعادة، وسام قشطة )3)

 (.2017نوفمبر  9( محمد الدلو، مخرج في صحيفة الرسالة، وسام قشطة )اتصال شخصي : 4)

 ..22(مرجع سابق، البطل،  ص5) 
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.يختار الصــــور ويتأكد من وجود كلمات الشــــرح والتعليق عليها، ويكتب اســــم صــــاحب الصــــورة 2
ن ممهما كان مشهورًا، ويحدد شكل وحجم العناوين ويراجعها بعد كتابتها أو بعد الخطاط، ويتأكد 

 مقاساتها.
كل صفحة داخل صالة ويرى "محمود علم الدين" بأن المخرج الصحفي يتابع عملية تنفيذ ماكيت 

التوضيب أو المونتاج، ويحدد اللون اإلضافي المصاحب لها في حالة استعمال اللون، ثم يشرف 
 على باقي العمليات األخرى، ومراجعة النسخ األولى.

ويحدد "شـــــــفيق جميل" وظيفة المخرج الصـــــــحفي بتجســـــــيم األعمال الصـــــــحفية المختلفة في إطار 
متاحة طباعيًا من حروف الرصـــــــاص وكليشـــــــيهات الزنك، لكي الصـــــــحيفة، مســـــــتخدمًا األدوات ال

 .(1)يعطى في النهاية النتيجة المثلى لسياسة الصحيفة 
لم وتعتقد الباحثة أن المخرج الصحفي سيبقى ملتزمًا ببعض القواعد واألسس المهنية المتعلقة بع

تعود لذوق المخرج  اإلخراج الصحفي، لكن في إخراج بعض المواد التحريرية قد يلجأ ألسس عامة
ع ورؤيته الفنية والجمالية دون الرجوع لقاعدة محددة نظرًا لطبيعة عمله ومرونته، وهنا يستطي

المخرج الصحفي أن ي ظهر بصمته االخراجية الفنية الخاصة كما يفعل كل شخص يعمل بالمجال 
أن يترك بصمته الصحفي سواء كان محررًا أو مخرجًا أو مصممًا يسعى كل واحد في مجال عمله 

 الخاصة حتى ي عرف من خاللها.
خراج وجود مخرج صحفي متخصص يملك ثقافة عالية وحسا جماليا وقد استدعى تنوع مهام اإل

خراج تطبيقا صحيحا، كما اقتضت تلك يمكنانه من تلبية الشروط المطلوبة منه وتطبيق أسس اإل
دراك كنهها إو  خبارتمكنه من تقويم األالمهام أن يكون لدى المخرج الصحفي ثقافة صحيفة جيدة 

لى المصمم الفني، فهو إوالغاية منها في ضوء سياسة الصحيفة والمخرج الصحفي أقرب ما يكون 
الذي يجمع بين الفن والصحافة ويجب أن تتوافر لديه القدرة على االبداع في وقت قصير يتناسب 

 .(2) مع ظروف عمل الصحافة اليومية
 

 :  (3)المخرج الصحفي  خامساا: بيئة عمل
يحرص القائم باالتصال بوصفة جزًء من المجتمع الذي ينتمي اليه للحفاظ على مكانه ضمن 
المنظومة االجتماعية المجتمعية ويتقيد أو يتأثر عادة بأمرين: األول: القيم والعادات والتقاليد 

وسائل اإلعالم يشمل السائدة في المجتمع، حيث إن النظام االجتماعي الذي تعمل في إطاره 

                                                 
(3) mawdoo3.com  15.10.2017بتاريخ 

ar.scribd.com/doc/8661190  (1)17.10.2017، بتاريخ 

 .28األردني، عبيدات، ص( دراسة في عادات وتقاليد المجتمع 2)
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مجموعة من القيم والمبادئ التي يسعى إلقرارها وتعمل وسائل اإلعالم للحفاظ عليها وتنطلق منها 
المسؤولية االجتماعية، وتنطلق مهمة القائم باالتصال في ضوء هذه المنظومة القيمية وترسم 

 .(1)أولوياتها اإلطار العام الذي يوجهه 
تقيد به القائم باالتصال فهو ما يعرف بالضغط االجتماعي للرأي العام أما األمر الثاني: الذي ي 

الذي يوجه غالبًا إلى الحكومات والهيئات التشريعية للوصول إلى عمل ما فيما يتصل بمشكالت 
اجتماعية معينة، وهو ما يحتم على القائم باالتصال أن يحدد لنفسه مكانًا فيه تحت إطار الدور 

ظل النظام االعالمي والسياسة الصحفية للسلطة، إن القائم باإلتصال يتأثر  المتاح له أصاًل في
بالرأي العام كما يؤثر فيه، كما أن التقاليد في واقع األمر توجه الرأي العام والفكر المجتمعي 
السائد، وتعمل على تحقيق التماسك االجتماعي وتقوية بنيان المجتمع، وتحدد طريقة تعامل أفراده 

 .(2)م البعض، وطريقة تعاطيهم مع المواقف الحياتية المختلفةمع بعضه
تتعدد مالمح البيئة المحيطة بالمخرج  الصحفي ولكن هناك بعض المعوقات التي يمكن أن تواجهه 

 :(3)خالل تأدية مهامه بمجال االخراج الصحفي، ومنها 
ة أو أحيانًا من إمكانات مادي.مواكبة التطور التكنولوجي أمٌر ليس سهال  إجمااًل؛ لما يتطلبه 1

تغيير أنظمة العمل وبيئته لتتالءم مع التطورات الجديدة، وكذلك فإن اختالف إصدارات برامج 
متابعة باإلخراج المستخدمة بين فريق العمل الواحد نظراً لتفاوت قدرات المخرجين، وتباين اهتمامهم 

مل زمالئهم عند الضرورة، ويستلزم في التطورات، يجعل من المتعذر أحيانًا إتمام المخرجين ع
 بعض األحيان االنتقال لجهاز مخرج الصفحة إلتمام عمله.

.فتح التطور التكنولوجي المجال أمام بعض المخرجين الكسالى لالعتماد على صفحات مخرجة 2
ة وجاهزة عبر استبدال المتون فقط من دون بدل الجهد المطلوب في إخراج المواد الصحفية الجديد

بما يناسبها، ويضفي مزيدًا من التجدد على صفحات الصحيفة؛ األمر الذي يفضي لوقوع بعض 
 االشكاليات أحيانًا، كنشر عناوين بمتون مواد قديمة أو العكس عن طريق السهو.

.بطء ورداءة خدمة االنترنت المتاحة في بعض األحيان بما يعطل تسّلم وتسليم ملفات العمل 3
اعمة إضافة لكثرة األعطال الفنية المرتبطة بالحواسيب وشبكات "السيرفر" الد على النحو المطلوب،

خر، لعمل أقسام الصحيفة المختلفة، وحاجتها الدائمة والمتكررة للصيانة واالصالح بين الحين واآل
 ال سيما في ظل أزمة التيار الكهربائي.

                                                 
 .178( االتصال ونظرياته المعاصرة،  مكاوي، السيد، ص3)
  .393( معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، بدوي، ص4) 

 ( استخدامات تكنولوجيا االتصال الحديثة في تطوير العمل الصحفي، دراسة تحليلية، ياسين.5)
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عتماد على التقنية بوصفها .تراجع عنصر اإلبداع الفردي في العمل الصحفي بفعل تزايد اال4
لى عوسيلة لتنفيذ الكثير من المهام، إضافة لعدم التميز بين الصحفيين المحترفين وبين الدخالء 

 المهنة.
قلة العاملين بالحقل  التي من الممكن أن تواجه المخرج الصحفي خالل عمله، التحديات برزمن أ

لمخرج الصحفي نظرًا لعدم وجود تدريبات اإلخراجي الصحفي مما ينعكس سلبًا على تطور أداء ا
لتطوير أدائهم، مما يضطر المخرج الصحفي أن يتعلم وحده ويكتسب المهارة من خالل التعلم 

عمل خصوصًا وال الصورة جودة على تؤثر  أحيانا والمطابع الطباعة موضوعأن  عن الذاتي، فضالً 
  .(1)تستطيع تحمل تكاليفها الضخمة أن شراء الصور من الوكاالت يحتاج لمبالغ عالية قد ال 

وعّبرت عطاف العبسي عن التحديات التي تواجهها في مجال اخراج المجلة هو اختيار الصورة 
حيث إن المجلة شهرية تصدر من كل أول شهر وهي تعنى بالمجال االجتماعي بالدرجة األولى، 

تحريرية في حال لم تتوافر صورة مما يضطرها أحيانًا إليجاد بدائل للتعبير عن مضمون مادتها ال
مناسبة، كأن تلجأ للتعبير عن قضية الطالق بوردة ذابلة، وعن قضية المشكالت االجتماعية 
األسرية برجل جالس مهموم، وهذا يشّكل عبئًا على المخرج الصحفي باللجوء للصور التعبيرية في 

اإلضافة الى تحد  آخر وهو نوعية كثير من األحيان، مما يؤثر على مصداقية المادة التحريرية، ب
الورق، بحكم أنها مجلة فهي تواجه عقبة في الحصول على الورق الخاص بالمجلة، وهو مرتفع 

لكن نوعية الورق الرديء تفسد جمال  التصميمالتكاليف، حيث في بعض األحيان، يتعب المخرج ب
 .(2)التصميم النهائي

أما عن خصوصية الحالة الفلسطينية بالتحديد، اعتبر المخرج الصحفي بصحيفة االستقالل عمر 
 يدفعه مما من أكثر التحديات التي تواجهه طارئةال حداثاأل وضغط العمل ضغطاشتيوي أن 

 .(3)لحظة بآخر كامل على نحو   صحيفةال خراجإ لتغيير
 فراوتو  االنترنت شبكة فرابتو  عالقة اله وفنية تقنية صعوباتومن ضمن الصعوبات أيضًا، 

 ، وأنمتاحةال والمواد الصور والحصول على المختلفة للوكاالت الوصول على القدرةو  الكهرباء
 بالوقت اوصفحاته الصحيفة ميسلّ  يجب أن أخرى، باإلضافة إلى أنه بدائلالمخرج إيجاد  يحاول
ما بين الزمن وما بين تسليم ما هو  مما يدفعه أن يكون في صراع المطبعة مع عليه المتفق

 .(4)مطلوب على النحو المناسب

                                                 
 (.2017نوفمبر  9ة )اتصال شخصي : ( محمد الدلو، مخرج في صحيفة الرسالة، وسام قشط1)

 (.2017نوفمبر  10( عطاف العبسي، مخرجة في مجلة السعادة، وسام قشطة )اتصال شخصي :2)

 (.2017نوفمبر  10عمر اشتيوي، مخرج في صحيفة االستقالل، وسام قشطة )اتصال شخصي : (1) 

 (.2017نوفمبر  10:( منير أبو راس، مخرج في صحيفة فلسطين، وسام قشطة )اتصال شخصي 2)
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وتعتبر الباحثة أن هذا غيض من فيض من الصعوبات والعقبات التي تواجه المخرج الصحفي 
الفلسطيني تحديدًا، نظرا لخصوصية حالته وخصوصية حالة الصحف الفلسطينية، والحديث هنا 

المفروضة على واقع المخرج الصحفي الفلسطيني وقد تظهر قد يتطرق إلى العقبات السياسية 
جلّية على سبيل المثال في عقبة عدم التمكن من السفر للمشاركة في بعض المسابقات أو 
المهرجانات الصحفية بمجال اإلخراج الصحفي، أو عدم القدرة على االلتحاق ببعض الدورات 

لصحفية، وغيرها من الصعوبات المفروضة على التدريبية الدولية لتطوير مهاراتهم اإلخراجية ا
 واقع المخرج الصحفي.
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 المبحث الثالث:
 في الصحافة الفلسطينية للتكنولوجيا الحديثة. الصحفي المخرج استخدام

 :(1)تكنولوجيا النشر اللكتروني أولا:
تكار وأنظمة تعمل بالحاسب اآللي في االبتعرف تكنولوجيا النشر اإللكتروني بانها استخدام أجهزة 

واإلبداع والصف وتوضيب الصفحات وإخراج صفحات نموذجية كاملة تسمح بمشاهدتها قبل 
 .إعطاء األوامر بإخراجها من الجهاز، وهو ما يعرف باسم "ما تراه هو ما تحصل عليه"

ة ومحددة تبدأ بفتح وفي تصميم الصحيفة وتنفيذها يتبع المخرج الصحفي خطوات إجرائية دقيق
مجلد خاص بصفحات الصحيفة ومنه يفتح صفحة ويعطيها مواصفاتها القياسية، ثم يستدعى من 
وحدة تخزين الصور والرسوم والشعارات والموتيفات والعناصر الثابتة التي يضعها في صفحاته، 

رضيات كثافتها واأل كما يتعامل مع القوائم العديدة أمامه على الشاشة، فيختار منها الخطوط ودرجة
وأرقام الصفحات وعناوينها وفق خط محدد، وهو هنا يتعامل مع أكثر من عنصر، ومن ثم أكثر 

 من برنامج في الوقت نفسه.
فهو يوظف برامج معالجة المتن في التعامل مع النصوص والعناوين، وبرامج معالجة الصور 

 -بيج ميكر -أكان مكتبيًا أم صحفياً  والرسوم والتأثيرات الخاصة وبرنامج أساسي للنشر سواء
 كوراك اكسبرس.. إلخ.

ات من القرن يترجع بدايات استخدام تكنولوجيا الحاسب اآللي في العمل الصحفي إلى الستينو 
الماضي، فقد لجأت المؤسسات الصحفية األمريكية إلى استخدام الحاسبات اآللية في تطوير 

إلنقاذ صناعة الصحافة أو النشر الصحفي من الضغوط  عملية إنتاج الصحيفة كجزء من محاوالتها
ع ات، وأبرز التغيرات الديموغرافية في المجتميوالسلبيات والعقبات التي واجهتها خالل الستين

األمريكي التي أثرت على تركيبة القارئ وارتفاع األجور، وارتفاع نفقات إصدار الصحف، وقد 
و مراحل النشر الصحفي بحيث إنتاج الصحيفة أ لكترونية في كل خطواتوظفت الحاسبات اإل

صف الحروف للمادة التحريرية والمراجعة والتصحيح وإخراج الصفحات والتوضيب شملت 
 والتجهيز والطباعة.

وبناء على ما سبق فإننا نجد أن هناك عدة تطبيقات للحاسب اآللي في مجال اإلخراج الصحفي، 
 :(2)وهي

 
 

                                                 
 370-366( اإلخراج الصحفي والتصميم بين االقالم واألفكار والحواسيب، الصويعي، ص1) 
 .100-80( استخدامات تكنولوجيا االتصال الحديثة في تطوير العمل الصحفي، دراسة تحليلية، ياسين.، ص ص 1)
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 خراج الصحفي:ثانياا: أهم تطبيقات اإل
 .برامج النشر اإللكتروني:1

هناك العديد من برامج النشر التي تستعمل في معالجة النصوص، وتصميم صفحات المجالت 
والصحف، ومن أشهر هذه البرامج الناشر المكتبي، والناشر الصحفي، كوارك اكسبريس وبيج 

 :أتيميكر، وسوف نتناول هذه البرامج فيما ي
 :(1)أ.الناشر المكتبي

الناشر المكتبي أول برنامج متعدد اللغات يعمل لمعالجة النصوص وتصميم وتركيب الصفحات  يعد
"، ويشمل أربعة 4للصحف والمجالت والمطبوعات األخرى، وهو تطوير لبرنامج "ريدي ست جو

أطقم حروف بصفة أساسية، كما أنه متوافق مع جميع طابعات بوست سكريبت، ومع حاسبات 
 آبل ماكنتوش.

ويمّكن هذا البرنامج المخرج الصحفي من اختبار أطقم الحروف المختلفة في المتن، وكذلك 
العناوين، إضافة الى ترتيب عناصر الصفحة وشكل األعمدة وحيزها دونما حاجة إلى عمل مونتاج 
وماكيت ورقي لكل تصور، وفي ضوء ما يراه المخرج على الشاشة من صور ورسوم متنوعة 

ع تحديد الشكل النهائي لصفحته قبل الطبع، كما يستطيع وبمرونة فائقة إدخال وأرضيات يستطي
وائم ما يراه مناسبًا من تعديالت، ومن خالل هذا البرنامج وعبر سطح المكتب ومربعات الحوار والق

دوات المختلفة التي تظهر على الشاشة تبدأ عملية التصميم والتنفيذ اآللي للصفحات باالستعانة األ
 تلفة التي يوفرها البرنامج.المخ

 :(2)ب.برنامج الناشر الصحفي 
يعد برنامج الناشر الصحفي من أوسع برامج التصميم انتشارًا، ويستخدم في معالجة النصوص 
والصور والرسوم وتصميم الصفحات وتركيبها، وحتى إعداد الصفحات الجاهزة للطبع، وفرز 

توديو" الذي أنتجه شركة ليتراست وبواسطته يمكن األلوان، وهو تطور عربي لبرنامج "ديزاين س
 لملونة.والكتب والمجالت المتطورة وا صحفإنتاج أي شيء بدًء بالوثيقة العادية البسيطة ومروراً بال
إذ يستطيع رسم  نفسه؛ سهولة رسمه بالقلمبكما يتيح برنامج الناشر الصحفي إنشاء أي عنصر 

 غيرها من األشكال.خطوط مستقيمة ومائلة ومربعة ودوائر و 
وإذ قارنا بين برنامج الناشر المكتبي والصحفي، نجد أنه ال تختلف أدوات الناشر الصحفي عن 
المكتبي كثيرًا، واالختالف هو في طريقة العمل سواء من لوحة المواصفات الدائمة او لوحة 

                                                 
 .100-80(المرجع السابق،  ص ص 2)

  89-72بطل، ص ص ( اإلخراج الصحفي فن وعلم، ال2)
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لية التصميم، وهو أثناء عمفي المفاتيح، وكذلك في سرعة أداء األوامر واالنتقال من أمر آلخر 
 ما يتميز به الصحفي عن المكتبي، وكذلك ينفرد الناشر الصحفي عن الناشر المكتبي في:

 درجة في اتجاهين. 360قدرة الناشر الصحفي على تكبير وتصغير الصور وتحريكها بزاوية :1ب/
قة ام المتعلتمتعه بإمكانية فرز األلوان ونظرًا لبطء الناشر المكتبي في القيام ببعض المه:2ب/

عليه في معالجة النصوص فقط،  بعضهمبتصميم الصفحات، وعدم صالحيته لفرز األلوان يعتمد 
 كبير في تصميم الصفحات ومعالجة النصوص معًا. على نحو  بينما يعتمد على الناشر الصحفي 

باعة وهناك برنامجان وهما بيج ميكر، كوارك اكسبريس، بدأ استخدامهما حديثًا في بعض دور الط
 تعّرفهما.عدم انتشارها في الصحف العربية إال أنه من المفيد  بالرغم منوالنشر، و 

 :(1)ج.برنامج كوارك اكسبريس
من البرامج السريعة ذات القدرات المتقدمة في التصميم ومعالجة النصوص خاصة بعد تعريبه، 

يد عدد قدرته الفائقة على تحدويقوم البرنامج بمعالجة متقدمة لكتل النص العربي والالتيني، وأيضا 
األعمدة داخل اإلطار الواحد وإمالتها وربط اإلطارات ببعضها مع إظهار مسارات الربط، كذلك 

وكذلك  ،ها تدرجاً لونياً ئاإلظهار التلقائي ألرقام صفحات ومواقع الربط وتغيير شكل اإلطارات وإعطا
حكم طولها وعرضها وإمالتها وتظليلها والتتغيير أشكال الحروف وأحجامها والعالقات النسبية بين 

بالمسافات البينية، وكذلك قدرته على ربط الصور بالفقرات داخل إطارات النصوص مع انسياب 
النصوص بدقة بين األعمدة وحول الصور، والتحكم بالمسافات الفاصلة، والبحث واالستبدال في 

ي الكلمات مع إمكانية التدقيق اإلمالئ النصوص العربية والالتينية سواء للخطوط ومؤثراتها أو
 للنصوص الالتينية.

 ويتميز برنامج كوارك اكسبريس بالمعالجة العالية لأللوان، أما في مجال معالجة الصور فيتيح
البرنامج جلب معظم أنواع الصور المعروفة الستخدامها في التصميم وفرز ألوانها حيث يمكن 

ً، عها في إطارات الصور التي تتغير أشكالها يدويًا أو آليارؤية الصورة قبل استدعائها، ثم وض
خفاء أجزاء منها وإمالتها بزاوية إطارات و وتكبير الصور أو تصغيرها وضبط موقعها داخل اإل

درجة في اتجاهين، كذلك وضعها على خلفية شفافة وجعل النصوص تنساب حول اإلطار  360
 الصور. لىإضافة مؤثرات بصرية إأو محتواه، وكذلك 

 
 
 

                                                 
 .100-80( المرجع سابق، ص ص 1)
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 :(1)د.برنامج بيج ميكر 
 خراججراء عملية اإلإيعد من أشهر برامج النشر، وهو أداة تنسيقية الكترونية تجعل من الممكن 

 بما فيها الصحيفة اليومية، وذلك عن طريق المزج بين الكتابات بأسلوب كافة لمطبوعاتلالفني 
افية مبتكر يتصف بالسهولة والتميز، ويتمتع البرنامج بقوة تنسيق وتصميم لجميع العناصر التيبوغر 

عناوين( أيًا كانت اللغة التي تطبع بها الصحيفة، كما يعطي ، رسوم ،صور ، للصفحة )كلمات
اد لتنفيذ مختلف أنواع التصميمات الجرافيكية مع كتابة ومعالجة أنواع المو  البرنامج إمكانيات

مكانيات إكافة، ومزجها بالصور مع إمكانية انسياب النصوص حول الكتل، وهو يعطي  التحريرية
 ضافة اللمساتإدخال والحذف  والتقريب والتبعيد للحروف مع القدرة على تصعيدها وتنزيلها و اإل

 ليها.إالفنية 
كما يتميز هذا البرنامج بقدراته الكبيرة في التعامل مع الملفات، وفي سرعته في الطباعة، لذا يطلق 

لى أعمال النشر الكبيرة، ويدعم البرنامج حجم حروف يصل إالبرنامج الذي يتوجه  بعضهمعليه 
صفحة في  999بنطًا للناشر الصحفي(، ويتيح إدخال حتى  327بنطًا )مقارنة ب 650لى إ

 .(2) صفحة للناشر الصحفي( 200المستند )مقارنة بــ 
 :(3).برامج معالجة الصور2

يث حيقصد بها أنها تلك البرامج التي تتعامل مع الصور المخزنة رقميًا في ذاكرة الحاسب اآللي، 
 لى القدرة علىإلم تعد إمكانات البرامج مقصورة على حفظ  الصور وإعادة عرضها، وإنما امتدت 

 ضافة بعض المؤثرات الخاصة لهذه الصورة.إوالتبديل في الصورة واعادة تلوينها و  التغيير
 وكان التركيز األساسي في برامج معالجة الصور هو استعمال المرشحات اللونية وتصحيح األلوان

ة لغاء التأثير غير المستحب نتيجة مسح صورة سبق طبعها، ثم انتاج أربعة أفالم صالحة لطباعإو 
 المركبة، وهي العملية المسماة فرز أو فصل األلوان.األلوان 

 الحروف: تعّرف.برامج 3
 الحروف واألشكال أو موضوع العالمات تعّرفهذه البرامج عبارة عن أجهزة حساسة للضوء يمكنها 

لى إشارة الشفرة الصحيحة للحاسب، وترجع أهمية القراءة الضوئية للحروف إعلى الورقة، وتمر 
اج أنها يمكن أن تختصر عمليات إعادة الكتابة على لوحة المفاتيح للمراجع والوثائق، ويمكن إدر 

 هذا النوع من التطبيقات تحت بند الذكاء االصطناعي والمقصود بالذكاء 

                                                 
 .30( مائة سؤال عن اإلخراج الصحفي، همام، ص1)

 .22( أيديولوجيا اإلخراج الصحفي، الحسن، ص2)

 .100-80( مرجع سابق، ياسين، ص ص 3)
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االصطناعي هو االنتقال الى عهد جديد يستطيع فيه الحاسب اآللي معالجة المعرفة بداًل من 
زالت ما ن الحاسب الجديد يمكن أن يستنبط ويخبر ويتعلم من تجاربه، و إ، أي معالجة المعلومات

 هذه النوعية من البرامج محدودة في اللغة العربية.
وفي بعض األحيان قد يستخدم بعض المخرجين الصحفيين االصدارات القديمة في برامج التصميم 
نظرًا لتعودهم عليها، واخراج الصحيفة أو المجلة على نحو  مبدع ال يعتمد على حداثة إصدار 

تعليم بال فجوة ما نوعاالبرنامج بقدر ما يعتمد على رؤية المخرج اإلبداعية، باإلضافة الى أنه يوجد 
التقني لدى بعض المخرجين الصحفيين خصوصا في ظل عدم توافر مراكز تدريبية لتطوير أداء 

 .(1)المخرجين الصحفيين
بعد استعراض البرامج التكنولوجية التي يمكن االستعانة بها خالل علمية االخراج الصحفي، 

 اندزاين ادوبي مثل الصحفي العمل برامجالمخرج الصحفي الفلسطيني يتركز استخدام على 
 خراجباإل حديثة برامجو  االوفيس مجموعةك البرامج بعض جانب لىإ تورياليستر  ادوبي الفوتوشوب

باإلضافة الى  جديدة شكالأب الصحيفة تزويد تتطلب التي االنفوجرافيكبما يتعلق بعمل  الصحفي
 .(2)برنامج الكلك

 التكنولوجيا الحديثة والبرامج التيومن وجهة نظر الباحثة أن لكل سالح حّدين، ومنها أدوات 
يستعين بها المخرج الصحفي، قد ي سيء المخرج الصحفي استخدام بعض البرامج أو يسّخرها 
لصالح الروتينية والرتابة الذي من شأنه أن يقتل عنصر االبداع لدى المخرج الصحفي بسبب 

الشك  لكن على الصعيد اآلخر وممااعتماده على البرامج الحديثة  واعتماده على  القوالب الثابتة، 
فيه أن االمكانات التكنولوجية الحديثة سّهلت ويّسرت من عمل المخرج الصحفي، بل وأسهمت في 

 تطوير وتعزيز قدراته اإلخراجية.
 .(3) ثالثاا: دور المخرج الصحفي في التصميم

: ئيصر هذا المجال المر لى الصحيفة الجريدة مجااًل مرئيًا، فإن تنظيم العالقة بين عناإبالنظر 
يخلق ما يسمى بالتكوين الكلي  (ألوان)متن، عناوين، صور، رسوم، جداول، فواصل، أرضيات، 

 أو التصميم الكلي للصفحة.
ء بد من االعتنا وال يتطلب في التصميم التركيز فقط على جمال الشكل وجذب االنتباه، وانما ال

 يعبر بموضوعية عّما يهّم القراء من أحداث. اً بوصفه عماًل اعالميًا مميز وظيفة التصميم ب

                                                 
 (.2017نوفمبر  10( عطاف العبسي، مخرجة في مجلة السعادة، وسام قشطة )اتصال شخصي :1)

 (.2017نوفمبر  10بو راس، مخرج في صحيفة فلسطين، وسام قشطة )اتصال شخصي :( منير أ2)

 245-243( اإلخراج الصحفي، محمود، ص ص 3) 
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: هو الوضوح وتقديم وبناء المعلومات في صورة ئيس للتصميم الفاعلأن المدخل الر  بعضهمويرى 
 بصرية مناسبة، فالوسيلة ليست هي الرسالة، ولكن هذا ال يمنع من أن لها تأثيرًا عميقًا على

 الطريقة التي يتم بها استقبال الرسالة.
جها، نتاإويتعلق تصميم الصحيفة وتنفيذها باألساليب واألسس الفنية المتبعة في هذا المجال وبنمط 

نتاج إوبالمخرج الصحفي ذاته والذي يتحكم بتصميم صفحاته، وتؤثر العالقة بين تكنولوجيا 
الصحيفة من ناحية وقدرات ومهارات المخرج من ناحية أخرى، على تصميم الصحيفة وشكلها 

 نتاجها وتنفيذها.إراجي وكذلك على جودة خاإل
أساسي على أداء وموهبة فن المونتاج  على نحو  وحتى وقت قريب، ظل المخرج الصحفي يعتمد 

 دون ضمان حقيقي ومسبق نتيجة هذا األداء والذي قد يقف من والتصوير في إنجاز وتنفيذ أفكاره
 أمينة قدراتها االبداعية التي فجرهاعند حد معين ال يرضي طموح المخرج، وقد ال يعكس بصورة 

 صورة بالمطلوبة.الفي ماكيت صفحة لم ينفذ ب
 :(1)األنظمة اإللكترونية لتصميم الصفحات رابعاا: 

ى نتاج الصحيفة اليوم، تجميع مواد الصفحة وإظهار التصميم الفعلي لها علإأتاحت التكنولوجيا 
ي باستدعاء الموضوعات واألخبار والمقاالت شاشة الحاسب، وفي هذه المرحلة يقوم المخرج الفن

ة عالنات والصور والرسوم المخزنة رقمياً في ذاكرة الحاسب ويتم تصميم الصفحات على الشاشواإل
عالنات، مباشرة، بحيث يحجز مساحات الموضوعات المختلفة أمامه على الشاشة، وكذلك اإل

صفحة كاملة، كما يستطيع الحصول وعن طريق تعليمات يوجهها للحاسب اآللي يستطيع تجهيز 
 على نسخة ورقية منها عن طريق طباعة الليزر الملحقة بالجهاز.

جرائية ودقيقة ومحددة، تبدأ بفتح إوفي تصميم الصحيفة وتنفيذها يتبع المخرج الصحفي خطوات 
ومنه يفتح صفحة ويعطيها مواصفاتها القياسية، ثم يستدعى من  صحيفةمجلد خاص بصفحات ال

عها ة تخزين الصور والرسوم والشعارات والموتيفات والصور والرسوم والعناصر الثابتة التي يضوحد
في صفحاته، كما يتعامل مع القوائم العديدة أمامه على الشاشة فيختار منها الخطوط ودرجة 

ا كثافتها واألرضيات وطريقة حشوها بالتدرج الظلي وفق كثافة محددة، وأرقام الصفحات وعناوينه
 وفق خط محدد ومكان وضع التاريخ.

وهو المعنى اآلخر  –دوري  على نحو  أما تصميم وتنسيق عناصر كل صفحة يومياً أو أسبوعياً أو 
      فهو مسألة أخرى على قدر كبير من األهمية لما تمثله من تعبير حقيقي عن  -للتصميم

                                                 
 .37( الصحافة االلكترونية في الوطن العربي، الفيصل، ص2)



69 

 

ن قبلها مهارات المخرج الصحفي في ملنشر والبرامج الجديدة للتصميم و إمكانات األنظمة الحديثة ل
 .(1)بداعات متحركة ومرنة ألفكاره وصفحاته عبر شاشة الحاسب اآللي مباشرةإتقديم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

                                                 
 ( المرجع السابق نفسه.2)
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 الفصل الثالث
 ومناقشتها نتائج الدراسة الميدانية

 واقع المخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينية
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 األول: المبحث
 ومناقشتها الميدانية الدراسة نتائج

 تمهيد:
الفصل الثالث يحتوي على ثالثة مباحث رئيسة، تناول المبحث األول نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها 

ومخرجة  اً مخرج 42مفرداتها جراء الدراسة الميدانية بتوزيع االستبانات على عينة عدد إحيث تم 
صحفيين عاملين في الصحافة الفلسطينية المتمثلة بالصحف الفلسطينية اليومية واألسبوعية والشهرية 

م، أما المبحث 2017ها منذ مطلع شهر أغسطس وحتى مطلع شهر سبتمبر ؤ والمجالت، وتم اجرا
فروض رئيسة، أما المبحث الثالث تناول اختبار فروض الدراسة الميدانية وتم عرض أربعة فالثاني 

 فكان عن خالصة نتائج الدراسة وتوصياتها.
 باإلضافة إلى عرض المحك اإلحصائي:

 .% منخفض جداً 30الوزن النسبي أقل من  -
 .% منخفض40.0% الى أقل من 30الوزن النسبي من  -
 .% متوسط60.0% الى أقل من 40الوزن النسبي من  -
 .% عالية80.0 % الى أقل من60الوزن النسبي من  -
 .ما فوق عالية جداً % ف80الوزن النسبي من  -

واقع المخرج الصحفي في الصحافة  لتعّرف الميدانية للدراسة العامة النتائج الفصل هذا يستعرض
 والتي أجريت على المخرجين الصحفيين العاملين في جميع الصحف الفلسطينية. الفلسطينية
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 أولا: تعليم المخرج وتدريبه:

 خراج الصحفي:دراسة مبادئ اإل .1

 ( يوضح دراسة المبحوثين لمبادئ وأسس الخراج الصحفي3.1جدول )

 النسبة ك دراسة اإلخراج الصحفي
 64.3 27 نعم
 35.7 15 ال

 100 42 المجموع
 (42*)ن=      

بينما % من المبحوثين درسوا مبادئ وأسس اإلخراج الصحفي 64.3تشير نتائج الجدول السابق أن 
 % لم يدرسوها.35.7

ترى الباحثة أن أكثر من نصف المخرجين درسوا اإلخراج الصحفي في الجامعات الفلسطينية أو و 
وهي نسبة جيدة بصورة  ، ويتقنون فنون اإلخراج الصحفي بتقنياته المختلفةمكثفة عبر دورات تدريبية

صين الدارسين ينعكس إيجابًا على يدلل على أن االشتغال باإلخراج الصحفي للمتخصكبيرة ألن هذا 
يجب المخرج الصحفي ، حيث إن المعروف أن أدائهم في العمل إذ يتمتعون بالخبرة والمهارة الكافيتين

يمتلك الخبرة العملية مقرونة بالدراسة لفنون اإلخراج الصحفي والتحرير والطباعة ومراحل إنتاج أن 
 (.1) الصحيفة ككل

م( التي تبين فيها أن أغلب المخرجين درسوا 2007ة دراسة حجازي )وتتفق هذه النتيجة مع نتيج
%، أما من لم يدرسوا فكانت نسبتهم 72.3مقررات تتعلق باإلخراج وتكنولوجيا االتصال الحديثة بنسبة 

27.7% (2). 
من يحملون مؤهل الصحافة واإلعالم  م( التي جاء فيها2004) وتختلف هذه النتيجة مع دراسة نجادات

 .(3)للصحفيين العاملين في اإلخراج الصحفي في الصحف األردنية %22.2لمرتبة الثانية بنسبة في ا

 

                                                 
 .23اإلخراج الصحفي: فن وعلم، البطل، ص(1)
الحديثة على أداء المخرج الصحفي: دراسة ميدانية على المخرجين الصحفيين في المؤسسات الصحفية تأثير تكنولوجيا االتصال (2)

 .219المصرية، حجازي، ص
 .1113المخرج الصحفي في الصحافة األردنية ودوره في تحديد هوية الصحيفة: دراسة مسحية، نجادات، ص(3)
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 . درجة الستفادة من دراسة مبادئ اإلخراج الصحفي: 2
 ( يوضح درجة استفادة المبحوثين من دراسة مبادئ وأسس اإلخراج الصحفي3.2جدول )

منخفضة   
عالية  عالية متوسطة منخفضة جداُ 

 جداا 
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الستفادة

 81.4 4.07 8 13 6 0 0 ك

% 0.0 0.0 22.3 48.1 29.6 
 (27*)ن =         

خراج تشير نتائج الجدول السابق أن الوزن النسبي لدرجة استفادة المبحوثين من دراسة مبادئ وأسس اإل
جاءت االستفادة بدرجة عالية  ، حيثوهذا يعني أن استفادتهم كانت عالية جداً  %81.4الصحفي بلغ 

% قد أفادوا بأنهم 22.3% بينما 29.6% تالها عالية جدًا بنسبة 48.1 في المرتبة األولى بنسبة
 استفادوا بدرجة متوسطة.

فقط مبحوثًا  27اقتصر على  3.4، 3.3وكال من جداول  يشار هنا إلى أن المجموع في هذا الجدول
 وهم الذين درسوا مبادئ وأسس اإلخراج الصحفي.

المخرج الصحفي استفاد بدرجة كبيرة من دراسة مساقات اإلخراج هذا يعني أن  وترى الباحثة أن
لى استخدام أنها تطرح مساقات علمية ومهنية محدثة تعتمد ع ال سيماالصحفي في الجامعات 

م( التي أكد فيها 2003وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة عيسى ) ،التكنولوجيا المتطورة
أن معظم المبحوثين استفادوا من دراسة مساقات اإلخراج الصحفي، وكانت أهم فائدة هي فهم طبيعة 
اإلخراج الصحفي، ثم فهم العالقة بين اإلخراج والتحرير، وتالها التعاطف مع عمل المخرج 

 .(1)الصحفي
 
 
 
 
 

                                                 
 .147لى القائم باالتصال في صحيفتي صوت الجامعة والرواد، عيسى، صإخراج الصحف الجامعية الفلسطينية: دراسة تحليلية وع(1)



74 

 

 الصحفي: اإلخراجعدد مساقات  .3
 بمجال الخراج الصحفي  ون ( يوضح عدد المساقات التي درسها المبحوث3.3جدول )

 النسبة ك عدد المساقات
 18.6 5 مساق واحد

 33.3 9 انمساق
 14.8 4 مساقات ةثالث
 33.3 9 مساقات ةأربع

 100.0 27 المجموع
 (27*)ن=     

% من المبحوثين درسوا مساقين في مجال اإلخراج الصحفي 33.3تشير نتائج الجدول السابق أن 
وا % من المبحوثين درس18.6درسوا أربعة مساقات بينما  نفسها أثناء دراستهم الجامعية، والنسبةفي 

 % أنهم درسوا ثالثة مساقات.14.8، وأخيرًا قال اً واحد اً مساق
ام اإلعالم في الجامعات الفلسطينية تطرح من أن أقس ال سّيمامنطقية  وتعتقد الباحثة أن هذه النتيجة

مساقين إلى أربعة خالل المرحلة الدراسية الجامعية، حيث وضع قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة 
( مساقات في مجال اإلخراج الصحفي وهي: مدخل إلى 4ضمن خطته الدراسية ) في غزة اإلسالمية

، وتطبيقات النشر الصحفي (عملي)صحفي راج الخاإلخراج الصحفي، واإلخراج الصحفي، واإل
 .(1) (عملي)

تطرح أربعة مساقات وهي: "اإلخراج الصحفي، تصميم ف في غزة كلية اإلعالم بجامعة األقصىأما 
 .(2)نتاج وتصميم المطبوعات الصحفية"وإلصحفي، إخراج المجالت المتخصصة، وإخراج اإلعالم ا

 
 
 
 
 
 

                                                 
 الجامعة اإلسالمية، الخطة الدراسية للصحافة واإلعالم )موقع الكتروني(. (1)
 جامعة األقصى، تعريف بكلية اإلعالم صحافة )موقع الكتروني(. (2)
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 :خراج الصحفيموضوعات اإل .4
 

 خراج الصحفي في اإل( الموضوعات التي درسها المبحوثون 3.4جدول )
 النسبة ك الموضوعات

 81.5 22 أساليب اإلخراج الصحفي
 55.6 15 أسس اإلخراج الصحفي

 51.9 14 أساليب إخراج الصور الصحفية
 51.9 14 وسائل االبراز الصحفي

 51.9 14 أثر التطورات التقنية في اإلخراج الصحفي
 48.1 13 الصحفي في ظل الثورة التكنولوجيةاإلخراج 

 48.1 13 نشأة الطباعة وأنواعها
 48.1 13 برامج النشر الصحفي

 37.0 10 تطور اإلخراج الصحفي
 37.0 10 خصائص وصفات المخرج الصحفي

 37.0 10 خصائص التكوين الفني للصحيفة
 (27*)ن =          

خراج الصحفي وعات التي درسها المبحوثون في اإلأن أكثر الموض إلى تشير نتائج الجدول السابق
خراج %، تالها أسس اإل81.5خراج الصحفي بنسبة أثناء دراستهم الجامعية كانت أساليب اإلفي 

من أساليب إخراج الصور الصحفية، ووسائل  %، وجاء في المرتبة الثالثة كلٌ 55.6الصحفي بنسبة 
بينما %، 51.9ت التقنية في اإلخراج الصحفي بنسبة متساوية بلغت اإلبراز الصحفي، وأثر التطورا

من تطور االخراج الصحفي، خصائص وصفات المخرج الصحفي،  جاء في المرتبة األخيرة كلٌ 
 %.37.0 بلغت خصائص التكوين الفني للصحيفة بنسبة متساوية

في عمله هو تعّرف أساليب  حيث إن أكثر ما يفيد المخرج الصحفي وترى الباحثة أنها نتيجة منطقية
أن  ال سّيما االخراج الصحفي وأسسه لتطبيقها في أثناء عملية اإلخراج في صحيفته أو مجلته،

طرح موضوعات فرعية لمساق اإلخراج الصحفي وفي مقدمتها  الىالجامعات الفلسطينية عمدت 
كيفية التميز بإخراج الصور أساليب اإلخراج الصحفي التقليدية والحديثة، وأسس اإلخراج اإلبداعي، و 

    الصحفية وعناصر اإلبراز المختلفة، ويدلل ذلك ما ذكرته الباحثة في عرض الخطط الدراسية
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للجامعات الفلسطينية في طرحها لمواد عملية ومتخصصة كإخراج المجالت المتخصصة واإلعالن، 
 واإلخراج العملي المتقدم.

م( والتي جاء فيها 2007ما توصلت إليه دراسة حجازي )وتختلف هذه النتيجة من حيث المرتبة مع 
تقارب إجابات المبحوثين في أن أكثر الموضوعات التي تناولها المخرجون في دراستهم كانت 

وتفّسر الباحثة ذلك بأن دراسة حجازي ، (1)%"34.9التكنولوجيا الخاصة باإلخراج الصحفي بنسبة 
األمر مقتصرًا على التطور التكنولوجي فقط، لكن الدراسة  كانت مع بدايات الثورة التكنولوجية فكان

 الحالية لها عالقة بالتعليم والتدريب على أساليب االخراج الصحفي على نحو  واضح ودقيق.
 الحصول على دورات تدريبية في اإلخراج الصحفي: .5

 ( يوضح حصول المبحوثين على دورات تدريبية في مجالت اإلخراج الصحفي3.5جدول )
 النسبة ك الحصول على الدورات

 57.1 24 نعم
 42.9 18 ال

 100.0 42 المجموع
 (42*)ن=       

% من المبحوثين حصلوا على دورات تدريبية في مجاالت 57.1تشير نتائج الجدول السابق أن 
 .دورات تدريبية % اآلخرين لم يتلقوا42.9اإلخراج الصحفي بينما 

 أتي في مقدمتها، تأهيليوتؤكد الباحثة على أهمية الدورات التدريبية في اإلخراج الصحفي والتي 
احترافي متقدم للقدرة على العمل، وإتقان العمل اإلخراجي وفق أسس وأصول  على نحو   المخرجين

 مهنية عالية.
المخرجين تم تدريبهم م( إلى أن أغلب 2007وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة حجازي )

%، وأما من لم يتلقوا التدريب العملي فبلغت 68.7عمليًا على استخدام التكنولوجيا في اإلخراج بنسبة 
% من 78.3م( التي وصلت فيها نسبة 2017كما تتفق مع دراسة معمر ) .(2) %31.1نسبتهم 

 . (3)القائمين باالتصال الذين شاركوا في دروات تدريبية

                                                 
اسة ميدانية على المخرجين الصحفيين في المؤسسات الصحفية تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة على أداء المخرج الصحفي: در (1)

 .219المصرية، حجازي، ص
 .220المرجع السابق، ص(2)
 .114فاعلية بيئة العمل الداخلية في تطوير األداء المهني بالصحف الفلسطينية اليومية: دراسة على القائم باالتصال، معمر، ص(3)
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م( في جانب الحصول على الدورات 2014مع دراسة حمزة والزين ) تختلف النتيجةهذه  إال أن
اهتمامًا كبيرًا للتدريب في مجال السودانية  تولي الصحف إن المجالس المهنية ال واالستفادة منها

عقد دورات تدريبية في اإلخراج الصحفي ت ال الس المهنية السودانيةحيث أن المج ،اإلخراج الصحفي
، وذلك تعتبر الباحثة أن من وظائف ومهام المجالس  (1)رة واحدة فقط ولمجموعة بسيطة العدد إال لم

المهنية والهيئات التحريرية ضرورة توفير دورات تدريبية للمخرجين الصحفيين العاملين في صحفها 
 .وتطوير أدائهم اإلخراجي

 
 عدد الدورات التدريبية: .6

 صحفيالمبحوثون في مجال اإلخراج ال بها التدريبية التي التحق( يوضح عدد الدورات 3.6جدول )
 النسبة ك عدد الدورات

 41.7 10 دورة واحدة
 33.3 8 اندورت

 20.8 5 ثالث دورات
 4.2 1 أربع دورات

 100.0 24 *المجموع
 (24*)ن=        

% 33.3% بينما 41.7الذين حصلوا على دورة واحدة  بحوثينتشير نتائج الجدول السابق أن نسبة الم
 .دورات% التحقوا بأربع 4.2% التحقوا بثالث دورات بينما فقط 20.8التحقوا بدورتين و

، يقتصر على المبحوثين الذين التحقوا بدورات 3.8، 3.7يذكر أن المجموع في هذا الجدول وجدولي 
 مبحوثًا فقط. 24تدريبية وهم 

تدريبية  ها نتيجة مقبولة ال سّيما في ظل قلة اهتمام المؤسسات التدريبية بتنظيم دوراتوترى الباحثة أن
ية في مجال اإلخراج الصحفي تبعًا لقلة عدد الملتحقين بها والعاملين في الصحف والمجالت الفلسطين

مبادرة بكانت  والتكلفة العالية التي تحتاجها هذه الدورات، وتعتقد الباحثة أن أغلب الدورات التي عقدت
 خاصة من المؤسسة التي يعمل بها المخرج وتكون على حاسوبه الخاصة وفي مؤسسته.

                                                 
 .113ة الصحافة السودانية، حمزة والزين،  صدور العناصر الطبوغرافية في انقرائي(1)



78 

 

م( أن النسبة األكبر من القائمين باالتصال هم الذين شاركوا في دورات 2017وتتفق مع دراسة معمر )
 .(1)%"77.3دورات حيث بلغت نسبتهم  5-1من 

 
 طبيعة الدورات التدريبية: .7

 يوضح طبيعة الدورات التي التحق بها المبحوثون في مجال اإلخراج الصحفي( 3.7جدول )
 النسبة ك طبيعة الدورات

 66.7 16 برامج معالجة الصور
 62.5 15 برامج التصميم والنشر

 37.5 9 برامج معالجة النصوص
 29.2 7 أساليب االخراج الحديثة

 16.7 4 تعزيز المهارات االخراجية
 (24)ن =*       

في مجال اإلخراج  التحق بها المبحوثون أن طبيعة الدورات التي  الى تشير نتائج الجدول السابق
برامج  تالها% حيث جاءت في المرتبة األولى، 66.7الصحفي كانت برامج معالج الصور نسبة 

، تاله أساليب اإلخراج %37.5برامج معالجة النصوص بنسبة  ثم%، 62.5التصميم والنشر بنسبة 
 % بينما جاء في المرتبة الخامسة واألخيرة تعزيز المهارات اإلخراجية بنسبة29.2ديثة بنسبة الح

16.7.% 
 وترى الباحثة أنه من البديهي أن تحتل دورات معالجة الصور المرتبة األولى والتصميم والنشر في

خيرة في اآلونة األ دورات الفوتوشوب واإلنديزاين التي طغت على الساحة اإلعالمية ال سّيماالثانية 
بسبب تركز اهتمام المصورين والمخرجين على االستفادة من هذه البرامج والتقنيات التي تطرحها 

 لتطوير العمل الصحفي والفوتوغرافي.
الحديثة برغم أهميتها والتي جاءت في المرتبة وترجع سبب تأخر دورات أساليب اإلخراج الصحفي 

المخرجين الصحفيين على األساليب اإلخراجية التقليدية باعتبارها من أهم ز اهتمام يإلى تركالرابعة 
ا الصحافة الفلسطينية، وهو يعتبر خلاًل فنيًا وذلك باعتماد األساليب المعروفة علميًا ومهنيًا، وأتقنته

المخرجين على اساليب نمطية قريبة من الروتين بعيدة عن اإلبداع واالبتكار، وتختلف هذه النتيجة 
       م( في نوعية موضوعات الدورات حيث كانت أهم الموضوعات2007مع دراسة حجازي )

                                                 
 .115فاعلية بيئة العمل الداخلية في تطوير األداء المهني بالصحف الفلسطينية اليومية: دراسة على القائم باالتصال، معمر، ص(1)
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المطروحة في الدورات التدريبية الوسائل التكنولوجية لنقل المواد الصحفية، وتكنولوجيا اإلخراج 
 .(1)الصحفي، والناشر الصحفي والفوتوشوب، واستخدام اإلنترنت

لمرتبة والتي جاءت دورات اإلخراج الصحفي وبرامج الكمبيوتر م( في ا2017وتتفق مع دراسة معمر )
 .(2) %46.1في المرتبة الرابعة بنسبة 

 
 درجة الستفادة من الدورات التدريبية: .8

ل اإلخراج ( يوضح درجة استفادة المبحوثين من الدورات التدريبية التي التحقوا بها في مجا3.8جدول )
 الصحفي

منخفضة   
 عالية متوسطة منخفضة جداُ 

عالية 
 جداا 

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الستفادة

 3.92 3 16 5 0 0 ك
 

78.4 
 % 0.0 0.0 20.8 66.7 12.5 

 (24*)ن =      

لتحق تدريبية التي اأن الوزن النسبي لدرجة االستفادة من الدورات ال إلى تشير نتائج الجدول السابق
وبلغت نسبة المبحوثين الذين وهي عالية ،  %78.4بلغت  في مجال اإلخراج الصحفي ون بها المبحوث

% 20.8%، وكانت بنسبة متوسطة 66.7أفادوا بأنهم استفادوا من الدورات التدريبية بدرجة عالية 
 % أفادوا بأنهم استفادوا بدرجة عالية جدًا.12.5بينما 

ا الدورات التي درسها المبحوثون على المخرجين جلهوترى الباحثة أن النتيجة منطقية ال سّيما أن 
تفيدهم في مجال عملهم، ال سّيما مع توجههم إلى المؤسسات ذات االختصاص والتي تسعى إلى 

 التميز في اختيار الموضوعات المطروحة التي تفيد الصحفي وترتقي به.
الستفادة من الدورات م( بما يخص ا2007وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إلى دراسة حجازي )

استفادوا من الدورات  المخرجين غلبأ  التدريبية وإمكانية تطبيقها خالل العمل اإلخراجي حيث إن

                                                 
في المؤسسات الصحفية تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة على أداء المخرج الصحفي: دراسة ميدانية على المخرجين الصحفيين (1)

 .220المصرية، حجازي، ص
 .115فاعلية بيئة العمل الداخلية في تطوير األداء المهني بالصحف الفلسطينية اليومية: دراسة على القائم باالتصال، معمر، ص(2)
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 قهايطب لم من أما%، 45.8 بنسبة لهعم يف يقهاتطبالتدريبية في مجال تكنولوجيا اإلخراج الصحفي، و 
 .(1)%٩٫٢٢ تهمنسب فبلغت لهعم يف

 ومهاراته:ثانياا: صفات المخرج 
  :مهام المخرج الصحفي .1

 في عملهم الخراجي ون ( يوضح أبرز المهام التي يؤديها المبحوث3.9جدول )
 النسبة ك المهام الخراجية

 78.6 33 تلقي المادة الصحفية والصور من أقسام الصحيفة المختلفة
 73.8 31 نتاج صفحات الصحيفة عبر برامج الحاسوب المختلفة  إ
 61.9 26 الصحيفة شخصية مستقلة ومميزةعطاء إ 

 61.9 26 تحديد المالمح الشكلية للصحيفة
 57.1 24 ترتيب األخبار من حيث األهمية

 52.4 22 القدرة على إبراز األخبار إخراجيًا من حيث األهمية
 45.2 19 متابعة طباعة الصحيفة

 42.9 18 العمل على رسم الماكيت األولي لصفحات الصحيفة
 40.5 17 توزيع الموضوعات على صفحات الصحيفة

 38.1 16 توزيع الموضوعات في كل صفحة حسب أهميتها
 35.7 15 تحديد عالقة التجاور بين عناصر الشكل على اسس علمية

 28.6 12 استخراج تجارب المراجعات النهائية
 (42*)ن=            

طينية الصحافة الفلسب عمله يؤديها المخرج الصحفي في تشير نتائج الجدول السابق أن أبرز المهام التي
انتاج صفحات  تالها% 78.6كانت تلقي المادة الصحفية والصور من أقسام الصحيفة المختلفة بنسبة 

من اعطاء الصحيفة شخصية  كلٌ ا % تاله73.8الصحيفة عبر برامج الحاسوب المختلفة بنسبة 
المهام  قل%، بينما كانت أ61.9لصحيفة بنسبة متساوية مستقلة ومميزة، تحديد المالمح الشكلية ل

 %.28.6استخراج تجارب المراجعات النهائية بنسبة 
وتلك نتيجة جيدة حسب رؤية الباحثة ال سّيما أن مهام المخرج الصحفي في الصحف والمجالت 
الفلسطينية مخطط لها ومعدة سلفًا حسب التسلسل الوظيفي والمهام التي يؤديها كل صحفي في 

                                                 
في المؤسسات الصحفية تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة على أداء المخرج الصحفي: دراسة ميدانية على المخرجين الصحفيين (1)

 .223المصرية، حجازي، ص
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 المؤسسة، لذا كانت أبرزها تلقي المواد الصحفية والصور الخاصة من األقسام المختلفة ليتم توضيبها
على صفحات المجلة أو الصحيفة ثم يأتي بالدرجة الثانية إنتاج الصفحات على برنامج الحاسوب 

 .مستقلة شخصية الصحيفة بطريقة إبداعية ت ظهر مهارته وتميزه وت عطي
أن سير عمل المخرج الصحفي يتحدد في تلقي المادة التحريرية المختلفة أواًل أو من رئيس التحرير و 

معمول به في داخل المؤسسة الصحفية موضحًا عليها مكان النشر وبعض التوجيهات طبقًا للنظام ال
 .(1) الخاصة بإبراز المادة

 المخرج الصحفيحيث يقوم  وتختلف هذه النتيجة في المرتبة مع ما ذكره الكاتب محمود علم الدين
عملية تنفيذ ماكيت كل صفحة داخل صالة التوضيب أو المونتاج ويحدد اللون اإلضافي  بمتابعة

 .(2)المصاحب لها في حالة استعمال اللون ثم يشرف على باقي العمليات ومراجعة النسخ األولية
 
 المخرج الصحفي: صفات .2

رأي بالفلسطينية  ( يوضح أبرز الصفات التي يجب أن تتوفر في المخرج الصحفي بالصحافة3.10جدول )
 المبحوثين

 النسبة ك صفات المخرج
 92.9 39 الحس الفني واالبداعي 

 66.7 28 القدرات والخبرة التحريرية في العمل الصحفي
 66.7 28 االجتهاد وانجاز العمل بالوقت المحدد

 66.7 28 امتالك القدرة على االبتكار والمسؤولية والحسم     
 59.5 25 باقي طاقم العملالتنسيق والتناغم مع 

 54.8 23 لتصميم وإخراج الصحف والمجالت  المتابعة المستمرة 
 50.0 21 امتالك ثقافة واسعة 

 35.7 15 امتالك القدرة على التهجين والتركيب والمزج
 (42*)ن=    

بالصحافة فر في المخرج الصحفي ان تتو أأن أبرز الصفات التي يجب  إلى تشير نتائج الجدول السابق
من القدرات  %، وجاء كلٌ 92.9خراج الصحف بنسبة بداعي بإالفلسطينية كانت الحس الفني واإل

          نجاز العمل بالوقت المحدد، امتالك القدرة إوالخبرة التحريرية في العمل الصحفي، االجتهاد و 
                                                 

 .45تحرير وإخراج الصحف، قبضايا، ص(1)
 .71اإلخراج الصحفي، علم الدين، ص(2)
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ألخيرة امتالك القدرة على % وجاء في المرتبة ا66.7على االبتكار والمسؤولية والحسم بنسبة متساوية 
فر في المخرج وان تتأأن أبرز المهارات التي يجب ، كما جاء %35.7يب والمزج بنسبة التهجين والترك

الصحفي بالصحافة الفلسطينية امتالك مهارات التصميم بما يتعلق بالذوق الفني واأللوان بنسبة 
 (.3.11كما هو في جدول ) 97.6%

مبحوثين في أن أهم الصفات التي يجب أن يتمتع بها المخرج الصحفي هي وتؤكد الباحثة على رأي ال
ال  الصحفي التحرير ة علىالقدر  إلى جانب توافر، وتطويرهبإخراج الصحف  واإلبداعيالحس الفني 

ومن ثم االبتكار ، سّيما في حال تعديل بعض النصوص الصحفية لتتناسب مع حجم وشكل الصفحة
 في وقت محدد نظرًا لطبيعة الصحافة المطبوعة.نجاز العمل في العملية اإلخراجية وإ

الحس الصحفي الذي  امتالك هي الصفات التي يجب توافرها في المخرج الصحفي ومن المعروف أن
من وضع  المخرج الصحفي األخبار، والحس الفني الذي يمكن يمكنه من إدراك مراكز األهمية في

 ا، وأن يكون ملماً بفنون التحرير والطباعة ومعرفة فنون التصويرالمادة الصحفية في القالب المناسب له

(1). 
أكثر سمة يجب لى أن إالتي توصلت ( م1995وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة بدر )

توافرها في المخرج الصحفي في الصحف المصرية كانت سرعة البديهة والتصرف وجاءت بنسبة تأييد 
 .(2) %47ملموسة بلغت 

م( في تحديد الصفات التي يجب أن يتمتع بها 2003كما تختلف مع ما توصلت إليه دراسة عيسى )
أنه يجب أن يتميز المخرج الصحفي بالدقة والهدوء  يرى المبحوثون المخرج الصحفي وهي أنه 

 .(3) والموضوعية وسرعة البديهة وأغفلوا صفة نكران الذات وهي مهمة
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .23اإلخراج الصحفي: فن وعلم، البطل، ص(1)
 .45 39، بدر، صباالتصال للقائم دراسة: 1990 حتى 1960 من المصرية الصحف في الصحفي اإلخراج(2)
 .146الجامعية: دراسة تحليلية وعلى القائم باالتصال في صحيفتي صوت الجامعة والرواد، عيسى، ص إخراج الصحف(3)
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 :الصحفيمهارات المخرج .3
 نيةفي الصحافة الفلسطي ( يوضح أبرز المهارات التي يجب ان تتوفر في المخرج الصحفي3.11جدول )

 برأي المبحوثين
 النسبة ك مهارات المخرج
 97.6 41 امتالك مهارات التصميم بما يتعلق بالذوق الفني واأللوان

 Adobe InDesign، Adobeيمتلك مهارات عالية في برامج التصميم المختلفة )
Photoshop، CorelDraw 

37 88.1 

 78.6 33 القدرة على التصرف السريع لحل المشكالت في ظل ضغط العمل
 64.3 27 القدرة على فهم الجوانب التحريرية عند استقبالها وتقييمها من حيث األهمية

 57.1 24 القدرة على تحمل ضغط العمل خصوصا بالفترة المسائية
 50.0 21 مهارات وقدرات بالجانب التقني والتعامل مع جهاز الحاسوب بقدرة عاليةامتالك 

 45.2 19 قارئ امتالك النواحي التكتيكية واالخراجية ومعرفة النواحي التي تؤثر على نفسية وميول ال
 42.9 18 القدرة على تطبيق أسس االخراج الصحفي تطبيقًا صحيحاً 

 33.3 14 واإلخراج الصحفيفي مجال التصميم خبرة  امتالك
 (42*)ن=    

فة فر في المخرج الصحفي بالصحاان تتو أأن أبرز المهارات التي يجب إلى تشير نتائج الجدول السابق 
% تاله في 97.6امتالك مهارات التصميم بما يتعلق بالذوق الفني واأللوان بنسبة  هي الفلسطينية

 Adobe In Design، Adobeالمرتبة الثانية امتالك مهارات عالية في برامج التصميم المختلفة )
Photoshop، CorelDraw  وجاء في المرتبة األخيرة امتالك خبرة في مجال 88.1بنسبة %

 %.33.3لصحفي من مؤسسات صحفية معروفة بنسبة التصميم واإلخراج ا
على أهمية تحلي المخرج الصحفي ببعض المهارات اإلبداعية التي تعطي له ميزة الباحثة ؤكد وت

خاصة وهوية مستقلة للصحيفة تميزها عن غيرها من الصحف أو المجالت، ومن أهم هذه المهارات 
رئ وتوزيع األلوان والمساحات على نحو  يجذب القاالتصميم المتقن والمتطور المرتبط بالذوق الفني 

زاين إلى جانب امتالكه لمهارة إتقان التصميم المميز والجاذب باستخدام برامج خاصة في مقدمتها إندي
 وفوتوشوب.
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في  أن تتوفرجب يأهم مهارة ( وهي أن م1995ة بدر )وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراس
مؤهل الصحفي والذوق الفني ين اهتمام حديثي العهد بمهارتي الاق الفني وتبالمخرج الصحفي هي الذو 

 .(1) هتم أصحاب مدة الخبرة األكبر في األساس بمهارة الذوق الفنيا بينما 
أن يتمتع المخرج الصحفي في  م(2012وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة رحيل )

 .(2) التحرير الصحفي بالمرتبة األولى الصحافة المصرية بالدراية التامة بفنون 
م( في تحديد أبزر المهارات التي يجب أن 2003كما اختلفت مع ما توصلت إلى دراسة عيسى )
ضرورة توافرها  قدمة المهارات التي يرى المبحوثون يتمتع بها المخرج الصحفي: "جاءت الموهبة في م

القراء، والحس الفني ومعرفة أوزان األخبار، في المخرج الصحفي تالها الذوق الفني، ومعرفة ميول 
 . (3) الثقافة العالية في مرتبة متأخرة في حين

 
 : استخدام التكنولوجيا في الخراج الصحفي.ثالثاا 

.أهم األجهزة التكنولوجية المستخدمة:1  
 يستخدمها المخرج الصحفي خالل عمله( يوضح أهم األجهزة التكنولوجية التي 3.12جدول )

 النسبة ك النوع
 59.5 25 حاسوب عادي

 47.6 20  توب( حاسوب محمول )الب
 33.3 14 جهاز ماك
 (42*)ن=       

تشير نتائج الجدول السابق أن أبرز األجهزة التكنولوجية التي يستخدمها المبحوثون خالل عملهم 
% يليه في المرتبة الثانية جهاز الالب توب 59.5الحاسب الشخصي بنسبة  هي باإلخراج الصحفي

 %.33.3% وجاء في المرتبة األخير جهاز الماك بنسبة 47.6بنسبة 
وتلك نتيجة منطقية ال سّيما أن أغلب الصحف اليومية واألسبوعية والمجالت الفلسطينية تصمم 

جل برامج التصميم الخاصة بمعالجة النصوص صفحاتها على أجهزة حواسيب بتقنيات عالية تستوعب 
 والصور.

                                                 
 .138،  صباالتصال للقائم دراسة: 1990 حتى 1960 من المصرية الصحف في الصحفي اإلخراج(1)
 .137، رحيل، صباالتصال القائم دراسة الخاصة: الصحف إخراج في اإلبداعية الجوانب تدعيم في الصحفي المخرج دور(2)
 .146إخراج الصحف الجامعية: دراسة تحليلية وعلى القائم باالتصال في صحيفتي صوت الجامعة والرواد، عيسى، ص(3)
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بلغ المتوسط الحسابي الستخدام ( حيث م2015) جة مع ما توصلت إليه دراسة ياسينوتتفق هذه النتي
% من أفراد 60دائم  على نحو  % حيث يستخدمها 2.4أجهزة الحاسوب العادية في صحيفتي الدراسة 

 .(1) العينة
استعانت مجالت الدراسة بأجهزة )الماك ( حيث م2017إليه دراسة محمد )تتفق مع ما توصلت كما 

 .(2)والكومبيوتر( عالية المواصفات حيث انعكس ذلك على دقة وجودة مظهرها وشكلها النهائي
 

 درجة الستفادة من األجهزة التكنولوجية: .1
 ج الصحفيمراحل اإلخرا( يوضح درجة الستفادة من األجهزة التكنولوجية الحديثة أثناء 3.13جدول )

منخفضة   
عالية  عالية متوسطة منخفضة جداا 

 جداا 
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الستفادة

 89.0 8.4 5 20 7 5 5 ك

% 11.9 11.9 16.6 47.6 11.9 
 (42*)ن =           

أثناء  يف التكنولوجية الحديثةتشير نتائج الجدول السابق أن الوزن النسبي لدرجة االستفادة من األجهزة 
 بحوثينحيث بلغت نسبة الم وهي درجة استفادة عالية جداً  %89.0مراحل اإلخراج الصحفي بلغت 

بدرجة  أثناء مراحل اإلخراج الصحفي في الذين أفادوا بأنهم استفادوا من األجهزة التكنولوجية الحديثة
% أفادوا بأنهم استفادوا بدرجة عالية 11.9% بينما 16.6% تاله بدرجة متوسطة بنسبة 47.6عالية 

 جدًا.
لحديثة امع مواكبة الصحف والمجالت الفلسطينية للتكنولوجيا  ال سّيماوترى الباحثة أنها نتيجة منطقية 

فر أجهزة الماك والحواسيب المتطورة والكاميرات امع تو ها في مجال اإلخراج الصحفي و وتطبيقات
 لذا كانت استفادة المخرجين الصحفيين عالية.والمطابع في مقرات هذه الصحف 

الصحافة السودانية استفادت بدرجة  م( التي أكدت على أن2014وتتفق مع دراسة حمزة، والزين )
 .(3) المتقدمة نياتالتقكبيرة من تكنولوجيا الحاسوب والمطابع ذات 

                                                 
 .117اليومية: دراسة ميدانية، ياسين، ص ةاستخدامات تكنولوجيا االتصال في تطوير شكل ومضمون الصحف الفلسطيني(1)
 .143، محمد، صلعربية اإلسالمية، دراسة تحليليةثة في إخراج المجالت اتأثير التكنولوجيا الحدي(2)
 .113دور العناصر الطبوغرافية في انقرائية الصحافة السودانية، حمزة والزين، ص(3)
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 الحاسوب: برامجدرجة إتقان  .2
اإلخراج لبرامج الحاسوب التي يستخدمونها خالل عملهم ب( يوضح درجة اتقان المبحوثين 3.14جدول )

 الصحفي
  

ل   أنواع البرامج 
 استخدمها

منخفضة 
 جداا 

عالية  عالية متوسطة منخفضة
 جداا 

 الوزن النسبي

 Adobe برنامج تصميم الصفحات
in design 

 74.2 26 12 3 0 0 1 ك
 % 2.4 0.0 0.0 7.1 28.6 61.9 

 73.3 20 19 3 0 0 0 ك Photoshop برنامج تعديل الصور
 % 0.0 0.0 0.0 7.1 45.2 47.6 

 69.5 24 13 1 0 0 4 ك مجموعة أوفيس
 % 9.5 0.0 0.0 2.4 31.0 57.1 

adobe acrobat 66.7 22 11 3 1 3 2 ك 
 % 4.8 7.1 2.4 7.1 26.2 52.4 

 34.5 5 4 11 4 5 13 ك Illustratorبرنامج الرسام
 % 31.0 11.9 9.5 26.2 9.5 11.9 

 34.5 5 7 8 4 2 16 ك Corel drawبرنامج 
 % 38.1 4.8 9.5 19.0 16.7 11.9 

 25.3 4 6 5 2 1 24 ك Page maker برنامج
 % 57.1 2.4 4.8 11.9 14.3 9.5 

لنقل وتبادل  Foto swipe تطبيق
 الصور

 13.5 1 3 3 2 4 29 ك
 % 69.0 9.5 4.8 7.1 7.1 2.4 

 49.0 الوزن النسبي للبرامج
 (42)ن =  
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 Adobe inتشير نتائج الجدول السابق أن الوزن النسبي لدرجة إتقان برنامج تصميم الصفحات 
design  برنامج تعديل الصور % حيث جاء في الترتيب األول وجاء في المرتبة الثانية74.2بلغت 

Photoshop  بينما جاء في المرتبة 69.5% تاله مجموعة أوفيس بوزن نسبي 73.3بوزن نسبي %
 %.13.5لنقل وتبادل الصور حيث بلغ الوزن النسبي الستخدامه  Foto swipeاألخيرة تطبيق 

حفي كبير بنتائج سابقة أكدت على استخدام المخرج الص على نحو  باحثة أن هذه النتيجة ترتبط وترى ال
وشوب ية في الحواسيب وبرامج التصميم المتطورة وكان من أبرز هذه البرامج إنديزاين وفوتلتقنيات عال

لمعالجة النصوص والصور، وتعكس هذه النتيجة اهتمام الصحف والمجالت الفلسطينية بإخراج 
 نيات عالية لتحافظ على ديمومتها.مطبوعاتها بتق

هناك ثالثة برامج مخصصة لتوضيب وتنفيذ ن ( بأم2007مع دراسة عبد الرحمن )هذه النتيجة وتتفق 
وبرنامج أدوبي  إكسبريس،ج كوارك برنام ،الصحفي في المؤسستين، هي برنامج الناشر صحف الدراسة

 .(1) زاينيندإ
 ء فيهاجاوالتي م( من حيث المرتبة 2015وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة ياسين )

في المرتبة الثانية  Adobe in designوتصميم الصفحات  Photoshopبرنامج تعديل الصور 
 2.5% لكل منهما، وتالها مجموعة أوفيس بوزن بنسبي 70حيث يستخدمه  2.6بمتوسط حسابي 

 .(2)%"65ويستخدمونه بنسبة 
 أساليب اإلخراج الصحفي: رابعاا:

 درجة استخدام أساليب اإلخراج الصحفي: .1
 فيالمبحوثين ألساليب اإلخراج الصحفي خالل العمل باإلخراج الصح درجة استخدام( يوضح 3.15جدول )

منخفضة   
عالية  عالية متوسطة منخفضة جداُ 

 جداا 
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 

درجة 
 الستخدام

 4.15 12 25 5 0 0 ك
 

83.0 
 

 

% 0.0 0.0 11.9 59.5 28.6  
 
  

                                                 
، عبد تحليلية دراسة المصرية: الصحفية المؤسسات إصدارات لبعض الصحفي اإلخراج تطوير على الحديثة الصحفية التقنيات تأثيرات(1)

 .128الرحمن، ص
 .120اليومية: دراسة ميدانية، ياسين، ص ةاستخدامات تكنولوجيا االتصال في تطوير شكل ومضمون الصحف الفلسطيني(2)
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 (42-*)ن

النسبي لدرجة استخدام أساليب اإلخراج الصحفي خالل العمل تشير نتائج الجدول السابق أن الوزن 
حيث بلغت نسبة المبحوثين الذين  وهي درجة استخدام عالية جدًا، %83.0باإلخراج الصحفي بلغت 

% وجاء االستخدام 59.5أفادوا بأنهم يستخدمون أساليب اإلخراج الصحفي خالل العمل بدرجة عالية 
 % أفادوا بأنهم يستخدمونها بدرجة متوسطة.11.9بينما  %28.6بدرجة عالية جدًا بنسبة 

وترجع الباحثة استخدام المخرجين الصحفيين لألساليب الحديثة بدرجة عالية ألنها أوجدت لهم حلواًل 
سهلة في التصميم واإلخراج، ومن ثم الطباعة من حيث قوة التعبير وسالسة التنفيذ واختصار الزمن 

 مة تميزها عن باقي الصحف والمجالت الفلسطينية.وإعطاء المطبوعة هوية وبص
 
 أساليب اإلخراج الصحفي المتبعة بالصحيفة: .2

 

 ( أساليب اإلخراج الصحفي التي يتبعها المبحوثون في عملهم باإلخراج الصحفي في الصحيفة3.16جدول )

 النسبة ك أساليب الخراج الصحفي
 55.3 21 اإلخراج األفقي

 44.7 17 االتزان العمودي
 42.1 16 اإلخراج المختلط أو السيرك  

 39.5 15 الهرم المقلوب
 39.5 15 التركيزي 

 28.9 11 التجديد الوظيفي
 26.3 10 التوازن الالشكلي

 13.2 5 التربيع
 10.5 4 االرجوحة المقلوبة

 5.3 2 العالمة المئوية
 (38 = ن*)        

تشير النتائج إلى أن أهم أساليب اإلخراج الصحفي المتبعة والمستخدمة في عمل المبحوثين باإلخراج 
 % وجاء االتزان العمودي بنسبة 55.3الصحفي في الصحيفة كانت اإلخراج األفقي بنسبة 
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بة مرت%. بينما جاء في ال42.1% كما وجاء اإلخراج المختلط أو السيرك بالمرتبة الثالثة بنسبة 44.7
 %.5.3األخيرة العالمة المئوية بنسبة 

ن جابة تقتصر فقط على المبحوثيألن اإل ؛ال يساوي عدد المبحوثين ويشار هنا الى أن هذا المجموع*
 خراج الصحفي الذين يعملون في الصحف الفلسطينية.الذين يتبعون أساليب اإل

مرونة  بر األسهل واألسرع واألحدث واألكثروترى الباحثة أن المخرجين يهتمون بالبناء األفقي ألنه يعت
 كما أن العناوين األكثر ضخامة المستخدمة في هذا البناء تضيف لوناً  ،في عمليات الجمع والتوضيب

 كما يستعمل المخرج العناصر التيبوغرافية لتخفيف الرمادية وجذب القراء للمادة ،ووزنًا للصفحة
 الصحفية.

األفقي في أنه يتمتع بكونه البناء األكثر حداثة وإمتاعًا واألخبار  أهمية أسلوب اإلخراجتكمن  حيث
تسمح للمخرج بأن يكون و من اليسار إلى اليمين، كما  المصممة أفقيًا تستفيد من ميل القارئ للقراءة

 .(1) صفحةالأكثر مرونة عند موازنة 
عدم وضوح أسس إخراج م( في جانب 2013وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة مطهر )

صحيفة الثورة بأي أسس علمية في إخراج صفحاتها، وما يتم هو عبارة  صفحات الجريدة: "لم تستعنْ 
 .(2) اً عن عملية ترتيب المادة حسب سياسة الصحيفة وما يراه المخرج مناسب

 
 أساليب اإلخراج الصحفي المتبعة بالمجلة: .3

 جلةتبعها المبحوثون في عملهم باإلخراج الصحفي في الم( أساليب اإلخراج الصحفي التي ي3.17جدول )

 

 النسبة ك أساليب الخراج
 53.1 17 اإلخراج المختلط أو السيرك  

 46.9 15 التوازن الالشكلي
 37.5 12 اإلخراج األفقي
 31.3 10 الهرم المقلوب

 25.0 8 التربيع
 12.5 4 العالمة المئوية

                                                 
 .72اإلخراج الصحفي، علم الدين، ص(1)
 .185، مطهر، صم2000–م1990 من للمدة تطبيقية دراسةالثورة:  لصحيفة الصحفي اإلخراج(2)
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 (32 = ن*)     
ي إلى أن أهم أساليب اإلخراج الصحفي المتبعة والمستخدمة في عملهم باإلخراج الصحفتشير النتائج 

% 46.9سبة % وجاء التوازن الالشكلي بن53.1في المجلة كانت اإلخراج المختلط أو السيرك بنسبة 
% وجاء في المرتبة األخيرة 25.0%. بينما جاء التربيع بنسبة 37.5فقي بنسبة األوجاء اإلخراج 

 %.12.5مة المئوية بنسبة العال
  بة جاالمجموع هنا ال يساوي عدد المبحوثين في عينة الدراسة ، ألن اإلوتجدر اإلشارة إلى أن

خراج الصحفي الذين يعملون في تقتصر فقط على المبحوثين الذين يتبعون أساليب اإل
 المجالت.

هي من أبسط األساليب  وترى الباحثة أن األساليب الحديثة وفي مقدمتها المختلط أو السيرك
واالتجاهات إذ يتحرر المخرج من كل القواعد ويخترقها على مستوى الشكل ليقدم في النهاية لوحة 

يات فنية إبداعية بفكرة إخراجية نادرة تقوم على المزج الرائع بين العناوين الصور والنصوص واألرض
 واأللوان بنسق واحد.

أسلوب اإلخراج م( في استخدام 2015ه دراسة المالكي )وتتشابه هذه النتيجة مع ما توصلت إلي
تميل صحف الدراسة إلى االتجاهين الحديث حيث  المختلط أو السيرك باعتباره أحد األساليب الحديثة

والمحدث، وتبتعد عن االتجاه التقليدي في تعاملها مع العناصر التيبوغرافية والجرافيكية واأللوان على 
 .(1) صفحاتها األولى

وتؤكد الباحثة انتصار عبد الرزاق على أهمية اإلخراج المختلط في أنه يعتبر من المدرسة الحديثة 
والذي يعتمد على توزيع الموضوعات على الصفحات في كل المساحات دون التركيز عل موضوع 
 معين فكل الموضوعات تتقارب في األهمية وتساهم في تشكيل جمالية الصفحة ويتيح للمخرج الفرصة

 .(2) لتوظيف أكبر قدر من العناوين والصور التي تبرز كل موضوع على حدة

                                                 

 .128، المالكي، صالسعودية الورقية، دراسة مقارنة اإلخراج الصحفي في الصفحة األولى للصحفأنماط )1(
 .533خصائص اإلخراج الصحفي بالحاسوب في الصحافة العراقية ، عبد الرزاق، ص)2(
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استخدمت المجالت والتي  م(2010) ينيه دراسة البهي وآخر وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إل
عينة الدراسة أساليب متنوعة إلخراج صفحة الغالف منها أسلوب الملصق والتداخل الجزئي والكلي 

 .(1)الموحدة والغالف المبني على الرسم واستخدام األرضية
 
 درجة تدخل هيئة التحرير: .4

 ية( يوضح درجة تدخل هيئة التحرير بعمل المبحوثين كمخرجين صحفيين بالصحافة الفلسطين3.18جدول )

منخفضة   
 جداُ 

عالية  عالية متوسطة منخفضة
 جداا 

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

درجة 
 التدخل

 3.52 5 15 19 3 0 ك
 

70.4 
 % 0.0 7.1 45.2 35.7 11.9 

 (42*)ن=         

 مخرجينبوصفهم أن الوزن النسبي لدرجة تدخل هيئة التحرير بعملهم  إلى تشير نتائج الجدول السابق
حيث بلغت نسبة المبحوثين الذين وهي درجة عالية % 70.4صحفيين بالصحافة الفلسطينية بلغت 

% 35.7% وجاء التدخل بدرجة عالية بنسبة 45.2تتدخل بدرجة متوسطة أفادوا بأن هيئة التحرير 
رجة % من المبحوثين بأنهم يتدخلون بد7.1% بأنهم يتدخلون بدرجة عالية جدًا بينما أفاد 11.9وأفاد 

 منخفضة.
 أن السياسية التحريرية تمارس تدخالتها في ال سّيما من وجهة نظر الباحثة مقبولةوهذه النتيجة 

ر الصحفي وغالبًا ما يكون في تحديد سمة اإلخراج الصحفي وفرض نمط محدد على المخرج التحري
 ة.تتمتع باستقاللية وموهبة عالي أن اإلخراج الصحفي عملية فنية متجددة ال سّيماللعمل في إطاره 

مخرج هذه النتيجة مع دراسة نجادات في المرتبة والتي بينت أن: "هامش الحرية المتاح أمام ال تفقوت
 .(2)%"46.5الصحفي في الصحافة األردنية قليل ومحدود وجاء بنسبة 

 
 
 

                                                 

البهي وآخرون، ، المعالجات اإلخراجية للصور الصحفية بالمجالت المصرية: دراسة تحليلية لمجلتي روزا ليوسف ونصف الدنيا)1(
 .271ص

 .1120المخرج الصحفي في الصحافة األردنية ودوره في تحديد هوية الصحيفة: دراسة مسحية، نجادات، ص(2)
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 طبيعة بيئة العمل:: خامساا 
 بيئة عمل المخرج الصحفي الفلسطيني: .1

 ( يوضح بيئة عمل المخرج الصحفي الفلسطيني3.19جدول )

منخفضة   بيئة العمل
 جداا 

عالية  عالية متوسطة منخفضة
 جداا 

 الوزن النسبي

الشخصية  العالقاتالتفاهم في 
 العملفي مقر  الزمالءمع 

 84.2 13 25 4 0 0 ك
 % 0.0 0.0 9.5 59.5 31.0 

 التعاون مع الزمالء والمسئولين
 80.0 10 22 10 0 0 ك

 % 0.0 0.0 23.8 52.4 23.8 
توفر العناصر واألدوات المكتبية 

 الالزمة
 72.8 7 17 14 4 0 ك

 % 0.0 9.5 33.3 40.5 16.7 
توفر كمية اإلضاءة والراحة في 

 مقر عملك
 69.6 3 19 16 3 1 ك

 % 2.4 7.1 38.1 45.2 7.1 
توفر المساحة الكافية في مقر  

 عملك
 69.4 2 20 17 2 1 ك

 % 2.4 4.8 40.5 47.6 4.8 
االستقاللية في اتخاذ القرارات 

 وطرح األفكار
 67.2 3 17 14 8 0 ك

 % 0.0 19.0 33.3 40.5 7.1 

 تنظيم أنشطة ترفيهية وأسرية
 2 5 15 13 7 ك

51.4 % 16.7 31.0 35.7 11.9 4.8 
 %70.7 إجمالي الوزن النسبي: 

 (42*)ن=  
بيئة  درجة توافر ظروف مناسبة في % أي أن70.7وتبين من الجدول أن الوزن النسبي اإلجمالي 

عمل المخرج الصحفي الفلسطيني تركزت في التفاهم في تشير النتائج إلى أن بيئة ، العمل "عالية"
ثم جاء التعاون ، ومن 84.2بلغ  عال  جداً  العالقات الشخصية مع الزمالء في مقر العمل بوزن نسبي

فر العناصر واألدوات المكتبية الالزمة بوزن ا، وتالها تو 80ولين بوزن نسبي بلغ ؤ مع الزمالء والمس
، ثم 69.6 عال   مقر العمل بوزن نسبي فية والراحة ءوفر كمية اإلضا، وجاء ت72.8بلغ  عال   نسبي

، وتالها االستقاللية في اتخاذ القرارات 69.2بلغ  عال   توفر المساحة الكافية في مقر العمل بوزن نسبي
 متوسط ، وأخيرًا تنظيم أنشطة ترفيهية وأسرية بوزن نسبي67.2بلغ  عال   وطرح األفكار بوزن نسبي

 .51.4بلغ 
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من االتجاهات الخاصة بدراسة القائم وترتبط هذه النتائج ما حددته نظرية القائم باالتصال في أن 
في باالتصال التي يمكن من خاللها الكشف عن القوى أو العالقات التي يتأثر بها القائم باالتصال، 

ت والجماعات االنتماءا في:أثناء ممارسته لمهامه في المؤسسات اإلعالمية، وتتمثل هذه القوى 
 .(1) الضغوط المهنية وعالقات العمل، و المرجعية

سبة بن اً أن هناك تعاون( والتي جاء فيها م2012وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة رحيل )
 .(2) من المحرر كاتب الموضوع والمصور والرسام كفريق جماعي ل  كبيرة بين المخرج الصحفي وك

م( والتي حصلت الفقرة أتمتع بعالقات إنسانية جيدة مع جميع زمالئي 2017)وتتفق مع دراسة معمر 
على المرتبة األولى في تقييم القائم باالتصال للعالقات الشخصية داخل صحيفته وبوزن نسبي 

 .(3)%"83.6%، وتالها تسود عالقات التفاهم واالنسجام بينه وبين زمالئي بوزن نسبي 87.2
 المبحوثين غالبية نم( في المرتبة والتي جاء فيها أ2007دراسة حجازي )وتختلف هذه النتيجة مع 

 بين األفقية الداخلية االتصاالت سهل التكنولوجيا استخدام أن اعتبروا والوفد واألخبار األهرام بصحيفة
 .(4) العملبيئة  ظروف نوحسّ  باالتصال القائمين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .91ص، عبد الحميد، التأثير واتجاهات اإلعالم نظريات(1)
 49، رحيل، صباالتصال القائم دراسة الخاصة: الصحف إخراج في اإلبداعية الجوانب تدعيم في الصحفي المخرج دور(2)
 .119فاعلية بيئة العمل الداخلية في تطوير األداء المهني بالصحف الفلسطينية اليومية: دراسة على القائم باالتصال، معمر، ص(3)
تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة على أداء المخرج الصحفي: دراسة ميدانية على المخرجين الصحفيين في المؤسسات الصحفية (4)
 .314مصرية، حجازي، صال
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 والمعوقات: صعوبات: السادساا 
 العمل اإلخراجي:صعوبات  .1

ة باإلخراج الصحفي بالصحافاليومي  يوضح الصعوبات التي تواجه المبحوثين في عملهم(: 3.20جدول )
 الفلسطينية

 النسبة ك الصعوبات
 54.8 23 نقص الخبرات الموجودة عند المخرجين الصحفيين بالوسط اإلعالمي

 52.4 22 التقليدية والنمطية في مراحل عملية اإلخراج الصحفي
 47.6 20 ضعف التأهيل والتدريب لدى بعض المخرجين الصحفيين

 38.1 16 عدم مواكبة أخر التطورات في برامج التصميم واالخراج الصحفي   
نقص اإلمكانات والمعدات التكنولوجية الحديثة المطلوبة لعملية اإلخراج 

 الصحفي  
16 38.1 

 33.3 14 االخراج الصحفينقص المساقات التدريسية الخاصة بعلم 
 33.3 14 زيادة ساعات العمل والضغوط اليومية

 31.0 13 تقادم المساقات التدريسية وافتقارها لشرح األساليب االخراج الحديثة
 21.4 9 تداخل المسؤوليات بين الوحدات التنظيمية للصحيفة

 9.5 4 عدم توافر برامج الحاسوب المطلوبة لعملية اإلخراج الصحفي  
 (42*)ن=

تشير النتائج الى أن أهم الصعوبات التي تواجه المبحوثين في عملهم اليومي باإلخراج الصحفي 
بالصحافة الفلسطينية كانت نقص الخبرات الموجودة عند المخرجين الصحفيين بالوسط اإلعالمي 

%، وجاء 52.4% وجاءت التقليدية والنمطية في مراحل عملية اإلخراج الصحفي بنسبة 54.8بنسبة 
%، بينما جاء في المرتبة 47.6ضعف التأهيل والتدريب لدى بعض المخرجين الصحفيين بنسبة 

 %.9.5األخيرة عدم توافر برامج الحاسوب المطلوبة لعملية اإلخراج الصحفي بنسبة 
ي الصحفوتؤكد هذه النتيجة ما توصلت إليه الدراسة الميدانية في تحديد مستوى اإلبداع لدى المخرج 

 .وحصوله على دورات تأهيلية ومدى توافر األجهزة الالزمة لإلخراج
 بالقائم يتعلق ما كل دراسة أهمية وتنسجم مع ما تحدثت عنه نظرية القائم باالتصال في تحديد

    وآليات للجمهور ورؤيته ومعتقداته وأدائه وتدريبه وتأهيله االقتصادي وضعه حيث من باالتصال
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 إلى إضافة مهنته، في لمسؤولياته ممارسته دون  تحول التي والمعوقات والصعوبات بعمله، قيامه
 .(1) بها المنوط للدور واستيعابه لها يتعرض التي واإلدارية المهنية الضغوط

 معوقات العمل اإلخراجي: .2
 يوضح أبرز المعوقات التي تواجه المبحوثين في عملهم باإلخراج الصحفي بشكل عام(: 3. 21جدول )

 النسبة ك المعوقات
 57.1 24 قلة أعداد العاملين مقارنة بأعباء العمل

 54.8 23 قلة الكوادر البشرية المؤهلة على استخدام التقنيات الحديثة
 47.6 20 ضعف االهتمام بعقد دورات تدريبية وورش عمل متخصصة

 45.2 19 ضعف األمان الوظيفي والحوافز والمكافآت ولوائح الترقي
 28.6 12 ملكية الصحيفة والسياسات التحريريةنمط 

 21.4 9 الدكتاتورية والتسلط من قبل اإلدارة العليا في الصحيفة / المجلة
 21.4 9 عدم تعاون المسؤولين

 19.0 8 ضعف أدوات التكنولوجيا والتواصل
 16.7 7 الحترافاالمهنية و  إلىاالفتقار 

 9.5 4 االضاءة واالتساع والرطوبةعدم توافر ظروف صحية مناسبة مثل 
 (42*)ن=      

عى تشير النتائج الى أن أهم المعوقات التي تواجه المخرجين في عملهم اليومي باإلخراج الصحفي 
ية % تالها قلة الكوادر البشر 57.1عام كانت قلة أعداد العاملين مقارنة بأعباء العمل بنسبة  نحو  

عقد %، وجاء في المرتبة الثالثة ضعف االهتمام ب54.8لحديثة بنسبة المؤهلة على استخدام التقنيات ا
%، بينما جاء في المرتبة األخيرة عدم توافر 47.6دورات تدريبية وورش عمل متخصصة بنسبة 

 %.9.5ظروف صحية مناسبة مثل االضاءة واالتساع والرطوبة بنسبة 
وتتفق الباحثة مع آراء المخرجين الصحفيين العاملين في الصحف والمجالت الفلسطينية في أنه من 

ساسيات أهم المعوقات التي تواجههم في أثناء عملهم في إخراج المطبوعة وتتقدمها قلة الكادر المتقن أل
راسة من أن عدد وأساليب اإلخراج الصحفي التقليدية والحديثة، وما يؤكد ذلك ما توصلت إليه الد

( 29( مخرجًا موزعة على قطاع غزة )42المخرجين الصحفيين في محافظات الوطن وصل إلى )
 (. 3( ومدينة القدس )10والضفة الغربية )

                                                 
 .293ص ، رشتي،اإلعالم لنظريات العلمية األسس(1)
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م( والتي جاء فيها أن من أهم 2007وتختلف هذه النتيجة في المرتبة مع ما توصلت دراسة حجازي )
هو اعتراض رئيس التحرير على تنفيذ األفكار الجديدة  المعوقات التي يواجهها المخرج الصحفي؛

%، وعدم التقدير 14.5%، وزمالء العمل على اإلضافات أو حذف أعمالهم بنسبة 15.7بنسبة 
%، ومن ثم التكلفة المادية التي تحتاجها لشراء 8.4المعنوي والمادي للمخرج داخل المؤسسة بنسبة 

 .(1) األجهزة وكفاءة العنصر البشري 
 
 قترحات المبحوثين:م .3

ج الصحفي أثناء عملية اإلخرا للتغلب على الصعوبات التي تواجههميوضح مقترحات المبحوثين (: 3.22جدول )
 بالصحافة الفلسطينية

 النسبة ك المقترحات
 81.0 34 بداع لدى المخرج الصحفيتعزيز روح اإل

 76.2 32 تنظيم دورات تدريبية حول أساليب وأسس االخراج الصحفي  
 66.7 28 توفير برامج الحاسوب الالزمة لعملية اإلخراج الصحفي

 54.8 23 تطوير الكادر البشري في مجال االخراج الصحفي
ج توفير اإلمكانات والمعدات التكنولوجية الحديثة الالزمة لعملية اإلخرا

 الصحفي
20 47.6 

 (42)ن=*     

ج أثناء عملية اإلخرا هاالتي يعانون كالتلحل المش لى أن أبرز مقترحات المبحوثينإتشير النتائج 
% وجاء 81.0بداع لدى المخرج الصحفي بنسبة الصحفي بالصحافة الفلسطينية كانت تعزيز روح اإل

%، وجاء مقترح توفير 76.2 خراج الصحفي بنسبةمقترح تنظيم دورات تدريبية حول أساليب وأسس اإل
فير %، بينما جاء في المرتبة األخيرة تو 66.7الصحفي بنسبة  برامج الحاسوب الالزمة لعملية اإلخراج

 %.47.6اإلمكانات والمعدات التكنولوجية الحديثة الالزمة لعملية اإلخراج الصحفي بنسبة 
ال سّيما أن المخرج الصحفي يحتاج بصورة مستمرة إلى -حسب رؤية الباحثة-وتلك نتيجة منطقية 

     خالل تنمية روح اإلبداع لديه، ودمجه في دورات تدريبية الدعم والتشجيع وتعزيز المهارات من

                                                 
تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة على أداء المخرج الصحفي: دراسة ميدانية على المخرجين الصحفيين في المؤسسات الصحفية (1)

 .239المصرية، حجازي، ص



97 

 

متقدمة في إتقان أساليب اإلخراج الصحفي الحديثة، إلى جانب تطوير المعدات واألجهزة الالزمة 
 لالرتقاء بعمل الصحيفة أو المجلة لمواكبة تكنولوجيا العصر.
م( والتي بينت 2007ع دراسة حجازي )وتختلف هذه النتيجة في تحديد مقترحات المخرجين بالمرتبة م

 ووضوح المؤسسة سياسةتحسن  من يبدأ داءألل يرهاوتطو  التكنولوجيا من االستفادة فيها أن تحقيق
 سياسة ظل يف العمل لتطوير واإلعداد أهيلالت يف المؤسسة دورثم يأتي  ،العمل سير يف هدافهاأ 

 .(1) مستمرة تقويمية
 

                                                 
الصحفي: دراسة ميدانية على المخرجين الصحفيين في المؤسسات الصحفية تأثير تكنولوجيا االتصال الحديثة على أداء المخرج (1)

 .314المصرية، حجازي، ص
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 الثاني: المبحث
 الميدانية الدراسة فروض اختبار 

 الفرض األول: أولا: 
توجد عالقة ذات دللة احصائية بين دراسة المخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينية لمبادئ 

 وأسس اإلخراج الصحفي وبين درجة استخدامه ألساليب اإلخراج الصحفي.
بادئ وأسس اإلخراج ودرجة ( يوضح اختبار مربع كاي لمعرفة العالقة بين دراسة المخرج لم3.23جدول )

 الخراجية استخدامه لألساليب
 المجموع ل نعم البيان

X2 الدللة 
 نسبة ك نسبة ك نسبة ك

 0.048 4.949 11.9 5 26.7 4 3.7 1 متوسطة

 59.5 25 46.7 7 66.7 18 عالية

 28.6 12 26.6 4 29.6 8 عالية جداً 

 100.0 42 100.0 15 100.0 27 المجموع
 

هي و  0.048قيمة الداللة والختبار هذه العالقة تم اســــــــــــــتخدام مربع كاي حيث أظهرت النتائج بأن 
بوجود عالقة ذات داللة إحصـــــــــائية بين دراســـــــــة  القائل صـــــــــحة الفرض ، بذلك يثبت0.05أقل من 

المخرج الصـــحفي في الصـــحافة الفلســـطينية لمبادئ وأســـس اإلخراج الصـــحفي وبين درجة اســـتخدامه 
، وهذا يعني أن المخرج الصــــــــــحفي الدارس لمبادئ وأســــــــــس االخراج ب اإلخراج الصــــــــــحفيألســــــــــالي

 .الصحفي يزيد استخدامه لألساليب االخراجية
وترى الباحثة بأنها نتيجة منطقية توضــح وجود عالقة ارتباطية بين دراســة المخرج الصــحفي لمبادئ 

-اصة أن الجامعات الفلسطينية اإلخراج الصحفي ودرجة استخدامه ألساليب اإلخراج الصحفي، خ
تطرح ضـــمن مســـاقاتها العلمية األســـاليب اإلخراجية التقليدية والمحدثة التي ســـيطبقها -كما ذ كر ســـلفاً 

المخرج على صـــفحات المطبوعة التي ســـيعمل ضـــمن كوادرها الفنية فهو يطبقها بمهنية وحرفية، لذا 
 كانت درجة استخدامه لها عالية.
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 الثاني:الفرض ثانياا: 

توجد عالقة ذات دللة احصائية بين حصول المخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينية على دورات 
 .هذه الدوراتتدريبية في اإلخراج الصحفي وبين درجة استفادته من 

( يوضح اختبار كاي تربيع لمعرفة العالقة بين حصول المخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينية 3.24جدول )
 من هذه الدورات تدريبية في اإلخراج الصحفي وبين درجة استفادته على دورات

 المجموع ل نعم البيان
X2 الدللة 

 نسبة ك نسبة ك نسبة ك
 0.255 2.732 2.4 1 0.0 0 4.2 1 متوسطة

 50.0 21 38.9 7 58.3 14 عالية

 47.6 20 61.1 11 37.5 9 عالية جداً 

 100.0 42 100.0 18 100.0 24 المجموع
 

هي و  0.255بأن قيمة الداللة  حيث أظهرت النتائج ،والختبار هذه العالقة تم اســـــــــــــتخدام مربع كاي
وجود عالقة ذات داللة إحصـــــــــــــــائية بين بصــــــــــــــحة الفرض عدم ، وهي بذلك تثبت 0.05أكبر من 

حصــول المخرج الصــحفي في الصــحافة الفلســطينية على دورات تدريبية في اإلخراج الصــحفي وبين 
 رجة استفادته من األجهزة التكنولوجية الحديثة.د

وتعزو الباحثة هذا إلى أن المؤســـــــــــــســـــــــــــات التي تهتم بمجال التدريب في اإلخراج الصـــــــــــــحفي تتنوع 
موضـــوعاتها ما بين التصـــميم المتقن واإلدارة وااللتزام بالســـياســـة التحريرية إلى جانب إتقان اســـتخدام 

الالب توب أو أجهزة المــاك، لــذلــك تكون درجــة اســــــــــــــتفــادتــه من األجهزة التكنولوجيــة الحــديثــة مثــل 
 الدورات عالية ويطبقها في مجال عمله بإخراج الصحف والمجالت.
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 الفرض الثالث:ثالثاا: 
توجد فروق ذات دللة احصائية في درجة تدخل هيئة التحرير في عمل المخرج الصحفي في 

الديموغرافية لديه )النوع، المحافظة، العمر، المؤهل العلمي، الصحافة الفلسطينية وفقاا للمتغيرات 
 التخصص(

 لى عدد من الفروض الفرعية كاآلتي:إوالختبار هذا الفرض قسمته الباحثة 
.توجد فروق ذات دللة احصائية في درجة تدخل هيئة التحرير في عمل المخرج الصحفي في 1

 الصحافة الفلسطينية وفقاا للنوع الجتماعي.
 ( لقياس الفروق اإلحصائية بين درجة تدخل الهيئة والنوع الجتماعيT( يوضح اختبار )3.25دول )ج
قيمة  النحراف المعياري  الوسط الحسابي العدد النوع

 ت
 الدللة اإلحصائية

 0.784 3.50 40 ذكر
0.856 0.397 

 1.414 4.00 2 أنثى

قيمة الداللة  للعينات المستقلة حيث أظهرت النتائجوالختبار هذه الفروق تم استخدام اختبار ت 
بوجود فروق  القائل صحة الفرض عدم بذلك تثبت، و 0.05وهي أكبر من  0.397اإلحصائية 

إحصائية بين الذكور واإلناث حول درجة تدخل هيئة التحرير في عمل المخرج الصحفي في الصحافة 
 الفلسطينية.

نطقية ال سّيما أن هيئة التحرير ال تميز بين الذكور واإلناث في وترى الباحثة أن النتيجة تتسم بالم
تدخالتها وفرض تعليمات تصب في مصلحة الصحيفة من الناحية اإلخراجية، وذلك ألن هذه التدخالت 
ليست استقواء أو فرض قوانين جديدة على المخرج بل هي مصلحة عامة للصحيفة لتعطيها ميزة 

 الفلسطينية اليومية.خاصة تميزها عن باقي الصحف 
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حصائية في درجة تدخل هيئة التحرير في عمل المخرج الصحفي في إتوجد فروق ذات دللة .2
 الصحافة الفلسطينية وفقاا لمكان السكن.

 ( يوضح اختبار تحليل أحادي التباين الفروق اإلحصائية بين درجة تدخل الهيئة والمحافظة3.26جدول )
 الوسط العدد المحافظة

 الحسابي
النحراف 
 المعياري 

الدللة  قيمة ف
 اإلحصائية

 8290. 3.48 29 المحافظات الجنوبية

1.283 .2890 
 6320. 3.80 10 المحافظات الشمالية

 1.000 3.00 3 القدس

 8040. 3.52 42 المجموع

والختبار هذه الفروق تم استخدام اختبار تحليل أحادي التباين حيث أظهرت النتائج بأن قيمة الداللة 
بوجود فروق  القائل صحة الفرضعدم ، وهي بذلك تثبت 0.05هي أكبر من و  0.289اإلحصائية 

لمخرج إحصائية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والقدس حول درجة تدخل هيئة التحرير في عمل ا
 الصحفي في الصحافة الفلسطينية.
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.توجد فروق ذات دللة احصائية في درجة تدخل هيئة التحرير في عمل المخرج الصحفي في 3
 الصحافة الفلسطينية وفقاا لمكان للعمر

 الفروق اإلحصائية بين درجة تدخل الهيئة والعمر ( يوضح اختبار تحليل أحادي التباين3.27جدول )
الوسط  العدد العمر

 الحسابي
النحراف 
 المعياري 

الدللة  قيمة ف
 اإلحصائية

 000. 3.00 2 سنة 25أقل من

0.982 0.411 
 811. 3.43 21 سنة 35الى أقل  25من 

 756. 3.57 14 سنة 45الى أقل من  35من 

 1.000 4.00 5 سنة فأكثر 45

 8040. 3.52 42 المجموع

والختبار هذه الفروق تم استخدام اختبار تحليل أحادي التباين حيث أظهرت النتائج بأن قيمة الداللة 
بوجود فروق القائل  صحة الفرض  عدم بتث، وهي بذلك ت0.05وهي أكبر من  0.411اإلحصائية 

افة إحصائية بين الفئات العمرية حول درجة تدخل هيئة التحرير في عمل المخرج الصحفي في الصح
 الفلسطينية.

والحظت الباحثة من خالل اهتمامها بمجال اإلخراج الصحفي أن الصحف اليومية الفلسطينية تعتمد 
بشكل أساسي على المخرجين ذوي الخبرة والمهنية وأصحاب الشهادات العلمية والذوق الفني اإلبداعي 

دخل هيئة التحرير في عمل في التصميم واإلخراج لذا يظهر بأنه ال فرق داللي بين السن ودرجة ت
عامًا، فهيئة التحرير هدفها األول  35إلى أقل من  25المخرج، وجاءت لصالح من هم في سن 

 واألخير هو التميز واالستمرار في ظل التطور اإلعالمي والتقني الكبير.
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في  .توجد فروق ذات دللة احصائية في درجة تدخل هيئة التحرير في عمل المخرج الصحفي4
 الفلسطينية وفقاا للمؤهل العلمي الصحافة
 ( يوضح اختبار تحليل أحادي التباين الفروق اإلحصائية بين درجة تدخل الهيئة والمؤهل العلمي3.28جدول )

الوسط  العدد المؤهل العلمي
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

قيمة 
 ف

الدللة 
 اإلحصائية

 6880. 3.55 11 دبلوم متوسط فأقل

0.065 0.938 
 9050. 3.54 26 بكالوريوس

 5480. 3.40 5 دراسات عليا

 8040. 3.52 42 المجموع

قيمة الداللة  بأن أحادي التباين حيث أظهرت النتائجوالختبار هذه الفروق تم استخدام اختبار تحليل 
بوجود فروق  القائل صحة الفرض عدم ، وهي بذلك تثبت0.05هي أكبر من و  0.938اإلحصائية 

إحصائية بين المؤهالت العلمية حول درجة تدخل هيئة التحرير في عمل المخرج الصحفي في 
 الصحافة الفلسطينية.

وترى الباحثة بأن النتيجة تتسم بالمنطقية فال فرق بين المؤهالت العلمية للمخرجين ودرجة تدخل هيئة 
ة عن خبرات متبادلة بين الطرفين، ومصلحة التحرير في عملهم، ال سّيما أن هذه التدخالت هي عبار 

مشتركة من أجل االرتقاء بالصحيفة لتحافظ على هويتها واستمراريتها ومكانتها في الساحة اإلعالمية 
الفلسطينية التي تعج بالمئات من المواقع اإللكترونية وعشرات الصحف اليومية واألسبوعية، والمجالت 

 الشهرية
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حصائية في درجة تدخل هيئة التحرير في عمل المخرج الصحفي في إدللة .توجد فروق ذات 5
 الصحافة الفلسطينية وفقاا للتخصص

 يوضح اختبار تحليل أحادي التباين الفروق اإلحصائية بين درجة تدخل الهيئة والتخصص (3.29جدول )
الوسط  العدد التخصص

 الحسابي
النحراف 
 المعياري 

الدللة  قيمة ف
 اإلحصائية

 8080. 3.78 18 صحافة واعالم

1.319 0.282 
 7950. 3.41 17 تكنولوجيا معلومات

 0000. 3.00 3 حاسوب

 9570. 3.25 4 أخرى )مصمم، مساعد(

 8040. 3.52 42 المجموع

والختبار هذه الفروق تم استخدام اختبار تحليل أحادي التباين حيث أظهرت النتائج بأن قيمة الداللة 
بوجود فروق القائل  صحة الفرض عدم ، وهي بذلك تثبت 0.05هي أكبر من و  0.282 اإلحصائية

إحصائية بين التخصصات حول درجة تدخل هيئة التحرير في عمل المخرج الصحفي في الصحافة 
 الفلسطينية. 
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 الفرض الرابع:رابعاا: 
الصحفي الفلسطيني في الصحافة توجد فروق ذات دللة احصائية في بيئة عمل المخرج 

العلمي،  الفلسطينية وفقاا للمتغيرات الديموغرافية لديه )النوع، المحافظة، العمر، المؤهل
 التخصص(

.توجد فروق ذات دللة احصائية في بيئة عمل المخرج الصحفي الفلسطيني في الصحافة 1
 الفلسطينية وفقاا للنوع

ع اإلحصائية بين بيئة عمل المخرج الصحفي الفلسطيني والنو ( الفروق T( يوضح اختبار )3.30جدول )
 الجتماعي

الوسط  العدد النوع
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الدللة  قيمة ت
 اإلحصائية

 8.82 70.71 40 ذكر
0.013 0.910 

 2.02 70.00 2 أنثى

لة النتائج بان قيمة الدالوالختبار هذه الفروق تم استخدام اختبار ت للعينات المستقلة حيث أظهرت 
بوجود فروق  القائل صحة الفرض عدم ، وهي بذلك تثبت0.05هي أكبر من و  0.910صائية اإلح

 إحصائية بين الذكور واإلناث حول بيئة عمل المخرج الصحفي الفلسطيني في الصحافة الفلسطينية.
م رضا عن بيئة عملهم في وترى الباحثة بأنها نتيجة منطقية كون المخرجين الذكور واإلناث لديه

 الصحافة الفلسطينية وال توجد فروق في تفاعلهم مع هذه البيئة التي تحتم عليهم تقوية عالقاتهم
 .الالزمة المكتبية واألدوات العناصر توفرو  ولينوالمسؤ  الزمالء مع التعاون الشخصية مع زمالئهم و 

م( توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 2017)وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة معمر 
فاعلية بيئة العمل الداخلية في تطور األداء المهني بالصحف الفلسطينية اليومية تعزى لمتغير النوع 

 .(1)االجتماعي حيث كانت الفروق لصالح الذكور
 
 
 
 
 

                                                 
 .147فاعلية بيئة العمل الداخلية في تطوير األداء المهني بالصحف الفلسطينية اليومية: دراسة على القائم باالتصال، معمر، ص(1)
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ة .توجد فروق ذات دللة احصائية في بيئة عمل المخرج الصحفي الفلسطيني في الصحاف2
 الفلسطينية وفقاا لمكان السكن

 يوضح اختبار تحليل أحادي التباين العالقة بين بيئة عمل المخرج الصحفي الفلسطيني والمحافظة (3.31جدول )
الوسط  العدد المحافظة

 الحسابي
النحراف 
 المعياري 

الدللة  قيمة ف
 اإلحصائية

 7.46 70.74 29 المحافظات الجنوبية

5.689 0.007 
 8.73 66.57 10 المحافظات الشمالية

 7.19 83.81 3 القدس

 8.61 70.68 42 المجموع

والختبار هذه الفروق تم استخدام اختبار تحليل أحادي التباين حيث أظهرت النتائج وجود فروق 
إحصائية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والقدس حول بيئة عمل المخرج الصحفي الفلسطيني في 

ت ، حيث كان0.05هي أقل من و  0.007الصحافة الفلسطينية، حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية 
الفروق لصالح القدس حيث بلغ الوزن النسبي لبيئة عمل المخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينية 

% بينما شكلت المحافظات الشمالية الوزن 70.74% يليه المحافظات الجنوبية بوزن نسبي 83.81
 %.66.57النسبي األقل 

الشمالية والجنوبية والقدس وترى الباحثة أن بيئة عمل المخرجين الصحفيين تختلف بين المحافظات 
تبعًا للظروف المهنية والسياسية واالجتماعية التي تنعكس على عمل المخرج الصحفي، فإن البيئة 
المهنية في الصفة الغربية تختلف عن غزة وذلك بسبب الحوافز المقدمة والظروف السياسية والضغوط 

 العملية.
ية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والقدس وجود فروق إحصائوهذا يثبت الفرض الذي أكد على 

، وجاءت لصالح المخرجين حول بيئة عمل المخرج الصحفي الفلسطيني في الصحافة الفلسطينية
 العاملين في الصحف والمجالت في محافظات غزة.
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خرج الصحفي الفلسطيني في الصحافة حصائية في بيئة عمل الإات دللة .توجد فروق ذ3
 الفلسطينية وفقاا للعمر

 ي والعمر( يوضح اختبار تحليل أحادي التباين العالقة بين بيئة عمل المخرج الصحفي الفلسطين3.32جدول )
الوسط  العدد العمر

 الحسابي
النحراف 
 المعياري 

الدللة  قيمة ف
 اإلحصائية

 2.02 61.43 2 سنة 25أقل من

1.665 .1910 

 8.46 70.07 21 سنة 35الى أقل  25من 

 45الى أقل من  35من 
 سنة

14 70.82 9.52 

 4.24 76.57 5 سنة فأكثر 45

 8.61 70.68 42 المجموع

لة قيمة الدال والختبار هذه الفروق تم استخدام اختبار تحليل أحادي التباين حيث أظهرت النتائج بأن
بوجود فروق  القائل صحة الفرض عدم ، وهي بذلك تثبت0.05هي أكبر من و  0.191اإلحصائية 

 إحصائية بين الفئات العمرية حول بيئة عمل المخرج الصحفي الفلسطيني في الصحافة الفلسطينية.
م(: "ال تجد فروق ذات داللة إحصائية 2017وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة معمر )

بالصحف الفلسطينية اليومية تعزى لمتغير بين فاعلية بيئة العمل الداخلية في تطوير األداء المهني 
 .(1)العمر"

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .150ي بالصحف الفلسطينية اليومية: دراسة على القائم باالتصال، معمر، صفاعلية بيئة العمل الداخلية في تطوير األداء المهن(1)
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.توجد فروق ذات دللة احصائية في بيئة عمل المخرج الصحفي الفلسطيني في الصحافة 4
 الفلسطينية وفقاا للمؤهل العلمي

والمؤهل ي ( يوضح اختبار تحليل أحادي التباين العالقة بين بيئة عمل المخرج الصحفي الفلسطين3.33جدول )
 العلمي

الوسط  العدد المؤهل العلمي
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الدللة  قيمة ف
 اإلحصائية

 7.43 68.05 11 دبلوم متوسط فأقل

1.125 0.335 
 8.72967 70.99 26 بكالوريوس

 10.18 74.86 5 دراسات عليا

 8.61 70.68 42 المجموع

اللة اختبار تحليل أحادي التباين حيث أظهرت النتائج بأن قيمة الدوالختبار هذه الفروق تم استخدام 
بوجود فروق  القائل صحة الفرض عدم ، وهي بذلك تثبت0.05وهي أكبر من  0.938اإلحصائية 

 إحصائية بين المؤهالت العلمية حول بيئة عمل المخرج الصحفي الفلسطيني في الصحافة الفلسطينية.
ي تؤكد على عدم وجود فروق بين المؤهالت العلمية للمخرج الصحفي وهذا يثبت صحة الفرضية الت

 وبيئة العمل في الصحافة الفلسطينية وجاءت لصالح حملة شهادة البكالوريوس.
م(: "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين فاعلية 2017وتتفق مع ما توصلت إليه دراسة معمر )

ني بالصحف الفلسطينية اليومية تعزى لمتغير المؤهل بيئة العمل الداخلية في تطوير األداء المه
م( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا 2007، ومع دراسة أحمد )(1)العلمي"

 .(2)الوظيفي تبعًا لمتغير المؤهل العلمي في مجاالت الدراسة
 
 
 
 
 

                                                 
 .150فاعلية بيئة العمل الداخلية في تطوير األداء المهني بالصحف الفلسطينية اليومية: دراسة على القائم باالتصال، معمر، ص(1)
 .179انية في قطاع غزة، أحمد،  صالرضا الوظيفي لدى القائم باالتصال في الصحافة الفلسطينية: دراسة ميد(2)



109 

 

الفلسطيني في الصحافة .توجد فروق ذات دللة احصائية في بيئة عمل المخرج الصحفي 5
 الفلسطينية وفقاا للتخصص

ي ( يوضح اختبار تحليل أحادي التباين العالقة بين بيئة عمل المخرج الصحفي الفلسطين3.34جدول )
 والتخصص

الوسط  العدد التخصص
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

الدللة  قيمة ف
 اإلحصائية

 7.78 70.48 18 صحافة واعالم

2.515 0.073 

 8.24 67.90 17 تكنولوجيا معلومات

 8.25 78.10 3 حاسوب

 9.72 77.86 4 أخرى )مصمم، مساعد(

 8.61 70.68 42 المجموع

اللة والختبار هذه الفروق تم استخدام اختبار تحليل أحادي التباين حيث أظهرت النتائج بان قيمة الد
بوجود فروق  القائل صحة الفرض عدم تثبت، وهي بذلك 0.05وهي أكبر من  0.073اإلحصائية 

 إحصائية بين التخصصات بيئة عمل المخرج الصحفي الفلسطيني في الصحافة الفلسطينية.
م( حيث عدم تأثير متغير التخصص على درجة 2013وتتفق مع ما توصلت إليه دراسة األكشر )

، وتتشابه مع دراسة معمر (1)الدراسة"تأثير العوامل المؤثرة على القائمين باالتصال في الصحف عينة 
م( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في فاعلية بيئة العمل الداخلية في تطوير األداء المهني 2017)

 .(2) بالصحف الفلسطينية اليومية تعزى لمتغير التخصص العلمي
بيئة عمل المخرج وعليه تثبت الفرضية التي تؤكد على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

والتخصص الصحفي وتكون لصالح حملة شهادة  الصحفي الفلسطيني في الصحافة الفلسطينية
 الصحافة واإلعالم.

                                                 
العوامل المؤثرة على القائمين باالتصال وعالقتها بفنون التحرير الصحفي في بعض الصحف المصرية القومية والخاصة: دراسة تطبيقية (1)

 .151مقارنة، األكشر، ص
 .151دراسة على القائم باالتصال، معمر، صفاعلية بيئة العمل الداخلية في تطوير األداء المهني بالصحف الفلسطينية اليومية: (2)
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 المبحث الثالث: خالصة نتائج الدراسة وتوصياتها
 تمهيد: 

وخالصة نتائج اختبار  يستعرض المبحث الثالث من الفصل خالصة ألبرز نتائج الدراسة الميدانية
 ضافة الى أهم التوصيات التي تأمل لتحقيقها.باإل الفروض

 أولا: خالصة نتائج الدراسة
 % لم يدرسوها.35.7% من المبحوثين مبادئ وأسس اإلخراج الصحفي بينما 64.3 درس. 1

تالها % 48.1 من دراسة مبادئ وأسس اإلخراج الصحفي بدرجة عالية بنسبة ون استفاد المبحوث.2
 % قد أفادوا بأنهم استفادوا بدرجة متوسطة.22.3بينما  ،%29.6عالية جدًا بنسبة 

أثناء دراستهم الجامعية،  في % من المبحوثين مساقين في مجال اإلخراج الصحفي33.3درس .3
 ًا.واحد اً % من المبحوثين درسوا مساق18.6درسوا أربعة مساقات بينما  والنسبة نفسها

خراج الصحفي كانت أساليب االخراج الصحفي التي درسها المبحوثون في اإل أكثر الموضوعات .4
من  %، وجاء في المرتبة الثالثة كلٌ 55.6خراج الصحفي بنسبة %، تالها أسس اإل81.5بنسبة 

أساليب إخراج الصور الصحفية، ووسائل اإلبراز الصحفي، وأثر التطورات التقنية في اإلخراج 
 .%51.9 غتالصحفي بنسبة متساوية بل

% 42.9خراج الصحفي بينما % من المبحوثين على دورات تدريبية في مجاالت اإل57.1حصل  .5
 .تلك الدورات لم يتلقوا ون اآلخر 

% التحقوا 20.8% التحقوا بدورتين و33.3بينما ، ةعلى دورة واحد بحوثينالم% من 41.7حصل  .6
 .دورات% التحقوا بأربع 4.2بثالث دورات بينما فقط 

، %66.7نسبة ب كأحد موضوعات الدورات التدريبية في المرتبة األولى معالج الصورمج جات برا .7
%، تاله 37.5برامج معالجة النصوص بنسبة  ثم%، 62.5برامج التصميم والنشر بنسبة  تالها

 .%29.2ليب اإلخراج الحديثة بنسبة أسا

%، وكانت بنسبة متوسطة 66.7 وبلغت من الدورات التدريبية بدرجة عالية المبحوثون  استفاد .8
 % أفادوا بأنهم استفادوا بدرجة عالية جدًا.12.5% بينما 20.8
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الصحافة الفلسطينية كانت تلقي المادة ب عملهم في ون الصحفي ون ز المهام التي يؤديها المخرجأب .9
نتاج صفحات الصحيفة ومن ثم إ% 78.6الصحفية والصور من أقسام الصحيفة المختلفة بنسبة 

من اعطاء الصحيفة شخصية مستقلة  كلٌ ا % تاله73.8برامج الحاسوب المختلفة بنسبة عبر 
 .%61.9لية للصحيفة بنسبة متساوية ومميزة، تحديد المالمح الشك

فر في المخرج الصحفي بالصحافة الفلسطينية كانت ان تتو أأبرز الصفات التي يجب من  .10
وجاء كل  من القدرات والخبرة التحريرية  %،92.9الحس الفني واالبداعي بإخراج الصحف بنسبة 

في العمل الصحفي، االجتهاد وانجاز العمل بالوقت المحدد، امتالك القدرة على االبتكار والمسؤولية 
 .%66.7والحسم بنسبة متساوية 

أبرز المهارات التي يجب ان تتوفر في المخرج الصحفي بالصحافة الفلسطينية امتالك من  .11
% تاله في المرتبة الثانية امتالك 97.6يتعلق بالذوق الفني واأللوان بنسبة  مهارات التصميم بما

 ،Adobe In Design، Adobe Photoshopمهارات عالية في برامج التصميم المختلفة )
CorelDraw  88.1بنسبة%. 

األجهزة التكنولوجية التي يستخدمها المبحوثون خالل  جاء الحاسب الشخصي بوصفه أبرز .12
% يليه في المرتبة الثانية جهاز الالب 59.5بنسبة في المرتبة األولى عملهم باإلخراج الصحفي 

 %.33.3جهاز الماك بنسبة  ة% وجاء في المرتبة األخير 47.6توب بنسبة 

أثناء مراحل اإلخراج  في يثةمن األجهزة التكنولوجية الحدالمبحوثين درجة استفادة جاءت  .13
% أفادوا 11.9% بينما 16.6% تاله بدرجة متوسطة بنسبة 47.6بنسبة  بدرجة عاليةالصحفي 

 بأنهم استفادوا بدرجة عالية جدًا.

نسبة بالترتيب األول  Adobe in designدرجة إتقان برنامج تصميم الصفحات احتلت  .14
ه % تال73.3بوزن نسبي  Photoshop تعديل الصوربرنامج  وجاء في المرتبة الثانية، 74.2%

 .%69.5مجموعة أوفيس بوزن نسبي 
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بلغت نسبة المبحوثين الذين يستخدمون أساليب اإلخراج الصحفي خالل العمل بدرجة عالية  .15
% أفادوا بأنهم يستخدمونها 11.9% بينما 28.6% وجاء االستخدام بدرجة عالية جداً بنسبة 59.5

 بدرجة متوسطة.

أهم أساليب اإلخراج الصحفي المتبعة والمستخدمة في عمل المبحوثين باإلخراج الصحفي من  .16
كما  ،%44.7% وجاء االتزان العمودي بنسبة 55.3في الصحيفة كانت اإلخراج األفقي بنسبة 

 %.42.1وجاء اإلخراج المختلط أو السيرك بالمرتبة الثالثة بنسبة 

أساليب بوصفه أحد  %53.1بنسبة المرتبة األولى  اإلخراج المختلط أو السيرك احتل أسلوب .17
اإلخراج الصحفي المتبعة والمستخدمة في عملهم باإلخراج الصحفي في المجلة كانت وجاء التوازن 

 .%25.0%. بينما جاء التربيع بنسبة 37.5% وجاء اإلخراج االفقي بنسبة 46.9الالشكلي بنسبة 

مخرجين صحفيين بالصحافة بوصفهم ملهم بعتتدخل هيئة التحرير  بأن يرى المبحوثون  .18
، ومن ثم بدرجة %35.7بنسبة  % وجاء التدخل بدرجة عالية45.2الفلسطينية بدرجة متوسطة 

 %.11.9عالية جدًا بنسبة 

بيئة عمل المخرج الصحفي الفلسطيني في التفاهم في العالقات الشخصية مع الزمالء تركزت  .19
ولين بوزن نسبي ؤ ثم جاء التعاون مع الزمالء والمس، ومن 84.2في مقر العمل بوزن نسبي بلغ 

، وجاء توفر 72.8 فر العناصر واألدوات المكتبية الالزمة بوزن نسبي بلغا، وتالها تو 80بلغ 
 .69.6مقر العمل بوزن نسبي  فيوالراحة  ءةكمية اإلضا

في عملهم اليومي باإلخراج الصحفي أن من اهم الصعوبات التي تواجههم  ون المبحوثأكد  .20
الخبرات الموجودة عند المخرجين الصحفيين بالوسط اإلعالمي بنسبة  نقصبالصحافة الفلسطينية 

%، وجاء 52.4لصحفي بنسبة % وجاءت التقليدية والنمطية في مراحل عملية اإلخراج ا54.8
 .%47.6ضعف التأهيل والتدريب لدى بعض المخرجين الصحفيين بنسبة 
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أهم المعوقات التي تواجه المخرجين في عملهم اليومي باإلخراج يرى المبحوثون أن من  .21
% تالها قلة 57.1عام كانت قلة أعداد العاملين مقارنة بأعباء العمل بنسبة  على نحو   الصحفي

%، وجاء في المرتبة الثالثة 54.8الكوادر البشرية المؤهلة على استخدام التقنيات الحديثة بنسبة 
 .%47.6بنسبة  ضعف االهتمام بعقد دورات تدريبية وورش عمل متخصصة

أثناء عملية اإلخراج الصحفي بالصحافة  في هايعانونالتي  كالتلحل المش ون المبحوثاقترح  .22
% وجاء مقترح تنظيم دورات 81.0الفلسطينية تعزيز روح االبداع لدى المخرج الصحفي بنسبة 

مقترح توفير برامج تالها %، و 76.2 خراج الصحفي بنسبةتدريبية حول أساليب وأسس اإل
 .%66.7الحاسوب الالزمة لعملية اإلخراج الصحفي بنسبة 
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 ثانياا: خالصة نتائج اختبار الفروض
عالقة ذات داللة إحصائية بين دراسة المخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينية تبين وجود  .1

 لمبادئ وأسس اإلخراج الصحفي وبين درجة استخدامه ألساليب اإلخراج الصحفي.

في في الصحافة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين حصول المخرج الصح اتضح عدم .2
الفلسطينية على دورات تدريبية في اإلخراج الصحفي وبين درجة استفادته من األجهزة التكنولوجية 

 الحديثة.

اتضح عدم وجود فروق إحصائية في درجة تدخل هيئة التحرير في عمل المخرج الصحفي في  .3
االجتماعي ومكان السكن والفئة الصحافة الفلسطينية تعزى للمتغيرات الديموغرافية اآلتية: النوع 

 العمرية والمؤهل العملي والتخصص الدراسي.

في بيئة عمل المخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينية تعزى  عدم وجود فروق إحصائيةاتضح  .4
للمتغيرات الديموغرافية اآلتية: النوع االجتماعي، الفئة العمرية، المؤهل العلمي، التخصص 

 ، تالهاالقدسكان السكن الذي تبين وجود فروق فيه لصالح محافظة الدراسي ما عدا متغير م
  ، ثم المحافظات الشمالية.المحافظات الجنوبية
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 ثالثاا: توصيات الدراسة
بناًء على النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، يمكن للباحثة الخروج بالتوصيات اآلتية الموجهة 

والمؤسسات التدريبية وأقسام الصحافة واالعالم بالجامعات الفلسطينية للمؤسسات الصحفية الفلسطينية 
 والمخرجين أنفسهم، حيث جاءت التوصيات على النحو اآلتي:

تدعو الدراسة أقسام اإلعالم في الجامعات الفلسطينية إلى االهتمام على نحو  أكبر لزيادة  .1
يثة لرفد المؤسسات اإلعالمية المساقات الخاصة باإلخراج الصحفي المواكبة للتطورات الحد

 بالخبرات والطاقات من الخريجين الشباب.

على المؤسسات التدريبية التنويع في طرح الدورات التي ترتقي بأداء ومهارات المخرجين  .2
 الصحفيين في المؤسسات الصحفية.

ار عقد مسابقات تحفيزية محلية للمخرجين ودعمهم للمشاركة في مسابقات عربية وعالمية إلظه .3
 إبداعاتهم وابتكاراتهم في مجال اإلخراج الصحفي.

إشراك المخرجين الصحفيين في دورات إخراجية متطورة ومدفوعة األجر في الدول العربية  .4
واألوروبية من أجل التغلب على صعوبة نقص الخبرات لدى المخرجين الصحفيين 

 الفلسطينيين.

زمالئهم في المؤسسات األخرى لتبادل تدعو الدراسة المخرجين الصحفيين إلى التعاون مع  .5
الخبرات المواكبة للتطور التكنولوجي في اإلخراج وتغيير األساليب التقليدية المتبعة إلعطاء 

 هوية للمطبوعة.

العمل على توفير األجهزة التكنولوجية الالزمة للمخرج الصحفي كالحواسيب المتطورة  .6
 ف من أعباء العمل عليهم.والكاميرات والطابعات لتسهيل أعمالهم والتخفي

التنويع في استخدام األساليب اإلخراجية في الصحف والمجالت وعدم التقييد بأسلوب منفرد  .7
 ومتعاد عليه لتكون المطبوعة أكثر جذبًا للقراء.
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تقليل  تدخل هيئات التحرير في الصحف والمجالت في عمل المخرجين الصحفيين وإعطائهم  .8
 واالبتكار بعيدًا عن قيود السياسة التحريرية والروتين الوظيفي.مساحة وفرصة لإلبداع 

توفير بيئة عمل مناسبة للمخرج الصحفي تمكنه من إخراج الطاقات الكامنة لديه وإظهار  .9
 إبداعاته في إخراج المطبوعة لتنافس بقوة الصحف والمجالت الفلسطينية والعربية.
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 المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم.-

 أولا: المراجع العربية:
إخراج الصحف السعودية االلكترونية في ضوء السمات االتصالية لشبكة االنترنت: دراسة وصفية .1

، الرياض، جامعة االمام بن سعود، السعودية ، صالح العنزي،تحليلية، )رسالة ماجستير غير منشورة(
 م.2006

ف الجامعية الفلسطينية: دراسة تحليلية وعلى القائم باالتصال في صحيفتي صوت اخراج الصح.2
 .م2003، معهد البحوث العربيةطلعت عيسى،  الجامعة والرواد، 

اخراج مواقع الصحف الفلسطينية اليومية على شبكة االنترنت: دراسة تحليلية مقارنة، )رسالة .3
 .م2014، الجامعة االسالمية، غزة ، عبير لبد،ماجستير غير منشورة(

.اخراج الصحف الجامعية وعالقتها بالقدرات االبداعية لدى القائم باالتصال، بحث منشور في مجلة 4
دراسات الطفولة، اعتماد خلف، ايناس حامد، أحمد عثمان، جامعة عين شمس وجامعية عين منوفية، 

 م.2010مصر، 
نهى عدلي، بدون العبد، عاطف  ام، تصميمها وتنفيذها،استطالعات وبحوث االعالم والرأي الع.5

   م.2009 طبعة،
أنماط اإلخراج الصحفي في الصفحة األولى للصحف السعودية الورقية: دراسة مقارنة، )رسالة .6

 .م2015، محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض جامعة اإلمام المالكي،، سلمان ماجستير غير منشورة(
  م.2004 بدون طبعة، جيهان أحمد رشتي، ريات اإلعالم،األسس العلمية لنظ.7
 عبد المؤمنعلي البحث في العلوم االجتماعية: الوجيز في االساسيات والمناهج والتقنيات القاهرة، .8

  م. 2008اكتوبر، مصر،  6معمر ، جامعة 
  م.2012 ،10، طحسن مكاوي، ليلى السيد االتصال ونظرياته المعاصرة،.9

االخراجية للصفحة االولى في الصحف االردنية االسبوعية: دراسة تحليلية، )رسالة  .االتجاهات10
  م.2004، جامعة اليرموك، االردن ، علي نجادات،ماجستير غير منشورة(

 م.2011 ،1، هاني البطل، طاإلخراج الصحفي: فن وعلم.11
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 م.1998

صال، : دراسة للقائم باالتم1990حتى م 1960اإلخراج الصحفي في الصحف المصرية من .13
  م.1995جامعة القاهرة، القاهرة،  بدر،، سحر )رسالة ماجستير غير منشورة(
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 م.2013بنها، القاهرة، 
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جامعة ، وفاء عبد الغفار، ير منشورة(ضمون والقائم باالتصال، )رسالة ماجستير غدراسة على الم
 م.2013، الزقازيق، مصر
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 (2ملحق رقم )
 صحيفة الستقصاء

 

 

 
 

 

 بعنوان: ،جرى إعدادها في سياق الدراسة الميدانية لرسالة ماجستير

 واقع المخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينية 
 دراسة ميدانية 

 :زميلي الصحفي / زميلتي الصحفية
 تأتي هذه االســــــتمارة في إطار دراســــــة على المخرج الصــــــحفي في الصــــــحافة الفلســــــطينية المطبوعة، ت عدها

 من الجامعة االسالمية من غزة. صحافةالباحثة للحصول على درجة الماجستير في ال
في التوصل إلى نتائج وتوصيات، من شأنها اإلسهام في التعرف على واقع المخرج الصحفي في الصحافة طامحة 

 تسهم الباحثة في أن تكون الدراسةالفلسطينية المطبوعة وأبرز المشاكل التي يعاني منها، وأبرز المقترحات لحلها، على أمل أن 
 في نهضة وتطوير اإلعالم الفلسطيني. لبنة جيدة

 

 :زميلي الصحفي / زميلتي الصحفية
 أرجو أن تحظى هذه اَّلستمارة باهتمامكم الجاد

 ولكم جزيل الشكر واالحترام على حسن تعاونكم
 الباحثة:
 وسام زكي حمدان قشطة

 
 

 
 

 
 م2017-هـ1438

 زةــغ – ةــالميــــــة اإلســـــــــامعـالج

 البحث العلمي والدراسات العليا عمادة

 اآلدابة ليــــــك             

 ماجستير/ صحافة            

 

The Islamic University–Gaza 

Research and Postgraduate Affairs 

Faculty of Arts 

Master /PhD of Journalism 

 تستخدم في غير أغراض البحث العلميالصحيفة سرية ولن هذه  بيانات
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 المحترم/ة  الصحفية الزميلةالصحفي/  الزميل
 

لرسالة  ها في سياق الدراسة الميدانيةتالتي أعد ،بين يديك صحيفة االستقصاء ةضع الباحثت
 بعنوان: ،قوم بإعدادهاتالماجستير التي 

 

 ": دراسة ميدانيةالمخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينية واقع "
 

 خالل من واقع المخرج الصحفي في الصحافة الفلسطينية إلى التعرفوتهدف الدراسة إلى 
 .من أدائه والتطوير النهوض شأنها من مقترحات ووضع المخرج الصحفي، واقع رصد

 أن النتائج المترتبة عليهابم بتعبئة صحيفة االستقصاء، علمًا لكم التكرّ  ةشكر الباحثتو 
 ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.

 

 وتقبلوا خالص االحرتام والتقدير لتعاونكم،،،

 
 

 :ةالباحث
 وسام زكي حمدان قشطة

0597245030 
wessamqishta@gmail.com 
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 .التعليم والتدريب:  ولىالوحدة األ 

 هل درست مبادئ وأسس الخراج الصحفي؟.1
 اذا كانت اجابتك بــ )ال( )انتقل الى السؤال الرابع(. ال.                              نعم. 

 سس اإلخراج الصحفي ؟أمبادئ و  دراسة ما درجة استفادتك من.2
 منخفضة.       منخفضة جدًا.      متوسطة.عالية .               عالية جدًا. 

 في دراستك الجامعية ؟ عدد المساقات التي درستها بمجال الخراج الصحفي .ما 3.
 مواد 3أكثر من         3         2          1      

 الجامعية؟.ما الموضوعات التي درستها في الخراج الصحفي أثناء دراستك 4
 أساليب االخراج الصحفي          تطور االخراج الصحفي        اساليب اخراج الصور الصحفية   

 االخراج الصحفي في ظل الثورة التكنولوجية      أسس االخراج الصحفي       خصائص وصفات المخرج الصحفي 
 صحفي        نشأة الطباعة وأنواعهاخصائص التكوين الفني للصحيفة       وسائل االبراز ال 

 اثر التطورات التقنية في االخراج الصحفي      برامج النشر الصحف
 ..................................................................................... ، يرجى ذكرهاأخرى 

 )يمكنك اختيار أكثر من اجابة(. ما أساليب تأهيلك كمخرج صحفي في الصحافة الفلسطينية ؟.5
 الحصول على دورات تدريبية.            المشاركة في ورش عمل تدريبية. 
جهود شخصية وتعلم ذاتي.       اكتساب الخبرة من الزمالء القدامى في مجال االخراج الصحفي  

 المطبوع.  
 التعليم االكاديمي        . اذج الصحف من خالل شبكة االنترنتاالطالع المستمر على نم

 ......................................................................................، يرجى ذكرها أخرى 
 .هل حصلت على دورات تدريبية في مجالت الخراج الصحفي ؟6

 من(.نعم           ال      اذا كانت اجابتك بــ )ال( )انتقل الى السؤال الثا
 عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مجال اإلخراج الصحفي؟ما  .7

 أربع دورات فأكثر.      ثالث دورات.       . اندورت        دورة واحدة. 

 )يمكنك اختيار أكثر من اجابة(. ما طبيعة الدورات التي التحقت بها في مجال اإلخراج الصحفي؟.8
أساليب االخراج         تعزيز المهارات االخراجية     الصور. معالجة برامج     والنشر.برامج التصميم  

 الحديثة                   
 برامج معالجة النصوص 

 ................................................................................ ، يرجى ذكرهاأخرى 
 ات التدريبية التي التحقت بها في مجال اإلخراج الصحفي ؟ور من الد استفادتكما درجة . .9

 منخفضة       منخفضة جداً       متوسطةعالية                عالية جداً  
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 الوحدة الثانية: الصفات والمهارات:
 اجابة(. ؟ )يمكنك اختيار أكثر منالصحافة الفلسطينية في كمخرج صحفي المهام التي تؤديها أبرز ما.10
ترتيب االخبار من حيث صحفية والصور من أقسام الصحيفة المختلفة                       تلقي المادة ال    

                   هميةاأل
 توزيع الموضوعات على صفحات الصحيفة        اعطاء الصحيفة شخصية مستقلة ومميزة     

 تحديد المالمح الشكلية للصحيفة           حسب أهميتهاتوزيع الموضوعات في كل صفحة        
 القدرة على ابراز األخبار إخراجيًا من حيث األهمية         استخراج تجارب المراجعات النهائية          

 .................................................................................. ، يرجى ذكرهاأخرى 
)يمكنك اختيار أكثر من ؟ الصحفي  بالصحافة الفلسطينية الصفات التي يجب ان تتوفر في المخرج أبرز  ما .11

 اجابة(.
 القدرات والخبرة التحريرية في العمل الصحفي       بإخراج الصحف. االبداعيو  الفني الحس    
 لق بمجال التصميم واالخراجصدارات الصحف والمجالت الجديدة بما يتعإل المتابعة المستمرة    
 التنسيق والتناغم مع باقي طاقم العمل       بالوقت المحدد االجتهاد وانجاز العمل    

 لقدرة على التهجين والتركيب والمزجاامتالك      القدرة على االبتكار والمسؤولية والحسمامتالك 
    ................................................................................. أخرى، يرجى ذكرها

)يمكنك اختيار أكثر من  بالصحافة الفلسطينية؟ الصحفي المخرجب التي يجب أن تتوفر مهاراتأبرز الما .12
 اجابة(.
 واأللوان الفني بالذوق  بما يتعلق امتالك مهارات التصميم 
 التي تؤثر على نفسية وميول القارئ  ومعرفة النواحيالنواحي التكتيكية واالخراجية  امتالك 
 مع الجهاز الحاسوب بقدرة عالية التعاملو  مهارات وقدرات بالجانب التقني امتالك  
 هميةعند استقبالها وتقييمها من حيث األ على فهم الجوانب التحريرية القدرة  

 صحيحاً  الخراج الصحفي تطبيقاً القدرة على تطبيق أسس ا  
 صحفية معروفة يمتلك خبرة في مجال التصميم واإلخراج الصحفي من مؤسسات 

 ,Adobe InDesign, Adobe Photoshopيمتلك مهارات عالية في برامج التصميم المختلفة )
CorelDraw)  يرجى ذكرهاأخرى ، .................. 

 .التكنولوجيا في الخراج الصحفي استخدامالوحدة الثالثة: 

 )يمكنك اختيار أكثر من اجابة(. خراج الصحفي ؟ما أهم األجهزة التكنولوجية التي تستخدمها خالل عملك باإل.13
        أجهزة لوحية    حاسوب محمول )الب توب(         حاسوب عادي 

 .......................................................................................، يرجى ذكرهاأخرى 
 التكنولوجية الحديثة أثناء مراحل اإلخراج الصحفي ؟ جهزةاستفادتك من األ درجة.ما 14
 منخفضة      منخفضة جداً       متوسطةعالية                عالية جداً  
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 ؟ )يمكنك اختيار أكثر من اجابة(. وما درجة اتقانك لستخدامها الصحفي بالخراجالتي تستخدمها خالل عملك  اآلتية برامج الحاسوبل درجة اتقانك ما.15

درجــــــــــــــــــــــــــة  البرنامج 
 الستخدام

ليـــــة  عـــــا
 جداا 

منخفضـــــــة  منخفضة  متوسطة عالية
 جدا

ل 
 استخدمها

ـــحـــــات  ـــم الصــــــــــــف ـــرنـــــامـــج تصــــــــــــمـــي ب
Adobeindesign            

      

       Photoshopبرنامج تعديل الصور

              Illustratorبرنامج الرسام

              Pagemakerبرنامج 

       Coreldrawبرنامج 

لنقـــــل وتبـــــادل  Foto swipeتطبيق 
 الصور    

      

adobe acrobat       

       مجموعة أوفيس

  .....................................................................................أخرى، يرجى ذكرها 

 الوحدة الرابعة: أساليب الخراج الصحفي:

نك )يمك ؟في الصــحيفة  خراج الصــحفيخالل عملك باإل تتبعها وتســتخدمهاما أســاليب اإلخراج الصــحفي التي .16
 اختيار أكثر من اجابة(.

 (    4)االرجوحة المقلوبة(        3)العالمة المئوية(        2)االتزان العمودي(       1)المقلوبالهرم  

اإلخراج المختلط أو      اإلخراج األفقي     التجديد الوظيفي      التركيزي       التربيع      التوازن الالشكلي     
   السيرك

 

                                                 
 يختلف عند النظر الى اعلى عنه عند النظر الى اسفل ةالبصري ةيعتمد هذا االسلوب على حقيقة بصريه هامة هى ان نطاق الرؤي(1)
 هو ليس اسلوب تصميم الجريدة في حد ذاته ولكنه مجرد وسيلة فنيه لتوزيع العناصر الثقيلة على الصفحة(2)

 (3)% بهذا االسلوب ان تمثل العناصر الثقيلة على الصفحة شكل العالمة المئويه تقصد
تقتصر العناصر الثقيلة الكبيرة على صورة واحدة فقط وتخلو الصفحة من االعالنات وفى هذه الحالة يمكن ان توضع الصورة الكبيرة في احد (4)

 .ربعى النصف العلوى من الصفحة



129 

 

  ...................................................................................، يرجى ذكرهاأخرى 
يمكنك ) ؟في المجلة  خراج الصحفيخالل عملك باإل تتبعها وتستخدمهاما أساليب اإلخراج الصحفي التي  .17

 اختيار أكثر من اجابة(.
 

اإلخراج             التربيع      التوازن الالشكلي     ( 3)العالمة المئوية(        1)الهرم المقلوب
   اإلخراج المختلط أو السيرك     األفقي

 ...........................................................................................، يرجى ذكرهاأخرى 
 خراج الصحفي ؟استخدامك ألساليب اإلخراج الصحفي خالل عملك باإل درجةما .18
 منخفضة      منخفضة جداً       متوسطةعالية                 عالية جداً  

 ما درجة تدخل هيئة التحرير بعملك كمخرج صحفي بالصحافة الفلسطينية؟.19
 منخفضة       منخفضة جداً       متوسطةعالية                عالية جداً  

 .المخرج الصحفي الفلسطينيبيئة عمل  :خامسةالالوحدة 
 . ما درجة توفر العوامل اآلتية في البيئة الصحفية التي تعمل بها:20

 م. الفقرة عالية جداً  عالية متوسطة منخفضة منخفضة جداً 
 .1 التفاهم في عالقاتك الشخصية مع زمالئك في مقر عملك     
 .3 التعاون مع الزمالء والمؤولين     
 .4 االستقاللية في اتخاذ القرارات وطرح األفكار      
 .5 تنظيم أنشطة ترفيهية وأسرية       
 .6 توفر كمية اإلضاءة والراحة في مقر عملك     
 .7 توفر المساحة الكافية في مقر عملك      
 .8 توفر العناصر واألدوات المكتبية الالزمة     

 والمعوقات:السادسة: المشاكل الوحدة 
)يمكنك اختيار أكثر من  ؟بالصحافة الفلسطينية خراج الصحفيباإل اليومي  التي تواجهك في عملكصعوبات ما أهم ال.21

 اجابة(.
 نقص الخبرات الموجودة عند المخرجين الصحفيين بالوسط اإلعالمي    
   عدم توافر برامج الحاسوب المطلوبة لعملية اإلخراج الصحفي 

 الصحفي    مواكبة أخر التطورات في برامج التصميم واالخراجعدم 
 نقص اإلمكانات والمعدات التكنولوجية الحديثة المطلوبة لعملية اإلخراج الصحفي   
تداخل المسؤوليات بين الوحدات التنظيمية        التقليدية والنمطية في مراحل عملية اإلخراج الصحفي 

  للصحيفة
 تقادم المساقات التدريسية وافتقارها لشرح األساليب االخراج الحديثة  

 ضعف التأهيل والتدريب لدى بعض المخرجين الصحفيين    
 زيادة ساعات العمل والضغوط اليومية   

 .................................................................................... ، يرجى ذكرهاأخرى 
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 ؟ )يمكنك اختيار أكثر من اجابة(.بشكل عام  .ما أبرز المعوقات التي تواجهك في عملك باإلخراج الصحفي22
 الدكتاتورية والتسلط من قبل اإلدارة العليا في الصحيفة / المجلة   
 نمط ملكية الصحيفة  والسياسات التحريرية   

 االفتقار الى المهنية والحتراف    
 عدم تعاون المسؤولين   

 قلة الكوادر البشرية المؤهلة على استخدام التقنيات الحديثة    
 قلة أعداد العاملين مقارنة بأعباء العمل    
 ضعف االهتمام بعقد دورات تدريبية وورش عمل متخصصة   
 ضعف األمان الوظيفي والحوافز والمكافآت ولوائح الترقي   
 ولوجيا والتواصلضعف أدوات التكن   
 عدم توافر ظروف صحية مناسبة مثل االضاءة واالتساع والرطوبة .... الخ   

 ..................................................................................... ، يرجى ذكرهاأخرى 

)يمكنك  ؟بالصحافة الفلسطينية اإلخراج الصحفيما أبرز مقترحاتك لحل المشاكل التي تعاني منها أثناء عملية .23
 اختيار أكثر من اجابة(.

 توفير برامج الحاسوب الالزمة لعملية اإلخراج الصحفي 
 تنظيم دورات تدريبية حول أساليب وأسس االخراج الصحفي   
 توفير اإلمكانات والمعدات التكنولوجية الحديثة الالزمة لعملية اإلخراج الصحفي 
 تطوير الكادر البشري في مجال االخراج الصحفي       روح االبداع لدى المخرج الصحفي تعزيز 

  .................................................................................، يرجى ذكرها أخرى 
 .: السمات العامةسابعةالوحدة ال

 النوع:.24
 أنثى            ذكر 

 المحافظة:.25
 المحافظات الشمالية       القدس         المحافظات الجنوبية 

 الفئة العمرية:.26
 سنة فأكثر                   45     سنة 45قل من أالى  35من سنة       35الى أقل  25من       سنة 25أقل من 

 المؤهل العلمي:.27
 فأقل             بكالوريوس         دراسات عليا دبلوم متوسط 

 :التخصص .28
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   تكنولوجيا معلومات      حاسوب        عالقات عامة        صحافة واعالم 

 ...................................................................................... ، يرجى ذكرهاأخرى 
  :التي تعمل بها الصحيفة .29
 البيادر السياسي      الحال       القدس      األيام      فلسطين        االستقالل       الحياة الجديدة 
 الرسالة            
صوت الجامعة       صوت االمة      صوت االسراء     الجامعة      الرأي    البرلمان       

 الحكومية
أمواج الرياضية      الرياضية       الشباب      نبض الجريح           المجتمع       االقتصادية   

 البلد
   
 .المجلة التي تعمل بها:30

 الرواد      يزن      السعادة      عكاظ      نساء من أجل فلسطين      الغيداء  الدليل االعالنية          

 العمل:طبيعة .31   
 رئيس قسم اإلخراج                مساعد مخرج           مخرج 

 ، يرجى ذكرهاأخرى 
............................................................................................ 

األسئلةانتهت شكرا لكم على حسن تعاونكم،، 
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