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 توظيف العناصر التيبوغرافية يف عرض املضمون السياسي

 
 مفتاح محمد اجعية د. 

 جامعة مصراتة/ كمية الفنون اإلعالم   
 

 العناصر التيبوغرافية: المفيوم والدور الوظيفي
شههههودت و هههها ل اإلعههههالم صشههههكل عههههام والصههههحاًة صشههههكل  هههها  ت ههههورا  كصيههههرا  عمهههه  
الم تويات كاًة من أدوات م اعدة لإلنتاج و مصادر معمومهات   وتعهددت الو ها ل 
اإلعالميههة وتنوعههت   اامههر الههاب ًههتر صاصهها كصيههرا لمتنههاًن اإلعالمهه  الحههاد مههن اجههل 

صشهههكل كصيهههر عمههه  الصهههحاًة  اال هههتحواا عمههه  المتمظههه  وال،فهههر صركههها   ممههها انعكهههن
الورقيههة التهه  أصههصحت تعههان  ا مههرين مههن جههراد المناً ههة الشههديدة التهه  تتعههر  لوهها 
من قصل الفكا يات الت  تد ل إل  الصيوت صأص   ال رق وأي رها وتممك الظهدرة عمه  
تظديم نف وا والتأثير ً  المتمظ    صاإلكاًة إل  االنترنت وما تحممه تمك الشصكة من 

مكانيهههات لمتهههأثير هههه  اا هههرت عهههن  ريهههق امتالكوههها لههه دوات ال هههمعية معمومههه ات وا 
والصصرية والكتاصية   اامر الاب دعها الكثيهر مهن الدرا هات إله  الظهول صهأن الصهحاًة 
الورقيههة أصههصحت ًهه   ريظوهها إلهه  الههضوال هههاا الوكهها دًهها الكثيههر مههن الصههح  إلهه  

 ير اإلمكانيههات التهه  مههن شههأنوا المجههود إلهه  اال ههتفادة مههن التظههدم التظنهه  والههك صت هه
تظديم المكمون الصحف  كاًة صشكل جااب يشد انتصا  الظارئ ويؤثر ًيه وهاا اامهر 
ال يمكههن تحظيظههه إال مههن  ههالل امههتالك الصههحيفة إلمكانيههات ماديههة وصشههرية ت ههت يا 
مهن  ههالل تو،يفوهها لم ههروج صمكههمون جيههد يظهدم ًهه  شههكل مظصههول يشههد الظههارئ ويههؤثر 

تؤكههد العديههد مههن الدرا ههات اإلعالميههة التهه  أجريههت عمهه  الصههحاًة أن  ًيههه   ولههالك
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المادة الصحفية الصد لوا من شكل جيد يشد انتصا  الظهارئ ويهؤثر ًه  إدراكهه وي هتحوا 
عمهه  اهتمامههه وهههاا ال يتههأت  إال صمهها يعههر  صههاإل راج الصههحف  الجيههد الههاب ي ههت دم 

م الوجصهة المعموماتيهة صشهكل جهااب كل ال رق واا اليب العممية الت  تمكنه مهن تظهدي
 يشد االنتصا  ويحظق ركا الظارئ . 

وا تمفههت تعريفههات اإل ههراج الصههحف  وتعههددت صههين الكثيههر مههن الههاين كتصههوا ًهه  هههاا 
أقههرب إلهه  مفوههوم اإل ههراج الصههحف  Designالمجههال ًونههاك مههن يههرت أن مصهه مر 

  الوقههت الههاب الههاب يههرتص  رصمهها صالعمميههة الجماليههة ًهه Makeupمنههه إلهه  مصهه مر 
 . (1)يشير ًيه المص مر  ااول إل  التصميم 

ويههههرت صعكههههوم أن اإل ههههراج الصههههحف  يعنهههه  توضيهههها الوحههههدات ال صاعيههههة ًههههوق حيههههض 
الصفحة تصعا  اهدا  ي ع  لتحظيظوا كإصراض وحدات معينهة والتركيهض عمه  أنهوا  مهن 

 .(2)العناصر دون أ رت
ت ههرج عمهه  أن اإل ههراج الصههحف  هههو ومومهها ا تمفههت التعريفههات وتعههددت ًإنوهها  ال 

ظها   العممية الت  يتم من  اللوا توضيا المادة الصحفية عم  صفحات الجريدة والهك ًو
لرؤيا إ راجية معينهة تحهددها مجموعهة مهن االعتصهارات ال هيكولوجية والفنيهة واإلداريهة 
التهه  الصههد لمم ههرج الصههحف  النههاجر مههن مراعاتوهها   حيههث تتمثههل تمههك المحههددات مههن 

 -وجوة ن،رنا ًيما يم :
محهددات إداريهة : وهه  ال يا هة العامهة لمصهحيفة وتوجواتوها ومن مظاتوها الفكريهة  .1

مكانياتوا اإلدارية .  وال يا ية وا 
محددات ًنية: وه  الظدرة عمه  التو،يه  الفنه  والرؤيها الفنيهة لمم هرج الصهحف   .2

صجميا أنواعوها ًه  عهر  المكهمون  وقدرته عم  تو،ي  العناصر التيصوغراًية
 الصحف  صالشكل الاب يرك  الظارئ ويشد انتصاهه ويؤثر ًيه .
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محددات نف ية ًو يولوجية : وه  تمك اا هن الته  الصهد لمم هرج مهن مراعاتوها  .3
وتتعمق صالجموور الم تود  مهن حيهث النهو  والت صه  والثظاًهة   إكهاًة إله  

ار ااصعههاد التهه  تههؤثر ًهه   ههوولة الظههرادة اا ههن الف ههيولوجية واا هها ًهه  االعتصهه
وي رها والك صمراعاتوا عند توضيا العناصر التيصوغراًيهة وا هت دام العناصهر ًه  

 ت ويل الظرادة .
ولتحظيق كل الك ًإن الم رج الصحف  م الب صتو،ي  تمك اا ن وهاا ال يتم إال 

ة والته  حهددها مهن من  هالل ا هت دام العناصهر اا ا هية المكونهة لمعمميهة اإل راجيه
كتصههوا ًههه  هههاا المجهههال ًهه  العناصهههر التيصوغراًيههة   وهههه  العناصههر التههه  يمكههن مهههن 
 اللوههها تج هههيد الرؤيهههة اإل راجيهههة والهههك صاالعتمهههاد عمههه  أشهههكالوا وأحجاموههها و هههرق 
تو،يفوا حيث تشهترك العناصهر التيصوغراًيهة ًه  صنهاد الوحهدات ال صاعيهة صا هت داموا 

 ً  جميا صفحات الصحيفة.
والعناصههر التيصوغراًيههة ههه  كههل مهها يتعمههق مههن عناصههر وهي ههات  صاعيههة تشههترك ًهه  
تكوينوا الحهرو  ال صاعيهة عمه  ا هتال  أحجاموها وا هت داماتوا  والوهد  اا ا ه  
صراضههها  مههن تكههوين وتوضيهها تمههك العناصههر ًههوق حيههض الصههفحة وا تيههار ههها  الوي ههات وا 

ظا  ل  ة معينة هو تح ين عممية االتصال صي ن الظهارئ وجريدتهه وجهاب أكصهر عهدد ًو
 .(3)من الظراد

وشههود ًههن اإل ههراج الصههحف  مراحههل عديههدة مههن الت ههور كانههت العناصههر التيصوغراًيههة 
جضدا  مهن الته  أجريهت عمه  الصهح  وتوضيها العناصهر التيصوغراًيهة المشهكمة لمعمميهة 

ظا  لعدة أ ن كان من أهموا اا ن   الف يولوجية واا ن ال يكولوجية اإل راجية ًو
حيهههث ارتهههص  ت هههور العناصهههر التيصوغراًيهههة صهههالت ورات التظنيهههة التههه  شهههودتوا ال صاعهههة 
صشههكل عههام صاإلكههاًة إلهه  االهتمامههات التهه   ههرأت عمهه  اهتمامههات الظههراد وعههاداتوم 
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 الظرا ية ويرت أغمب الاين كتصوا ً  مجال اإل راج الصحف  أن العناصر التيصوغراًية
  -تتعدد وتتنو  حيث ق موا إل  اانوا  ا تية:

الحرو  : وتعتصر الحرو  من أهم العناصهر التيصوغراًيهة الته  يهتم مهن  اللوها   -1
تظههديم المكههمون الصههحف  حيههث يههؤثر شههكل الحههر  ًهه  مههدت ي ههر الظههرادة مههن 
عدمه من  الل تغيير أشكال الحرو    ًكمما كهان شهكل الحهر  واكهحا  هول 

هة الشهكل كهالك يمعهب حجهم الظرادة عكن ا لحرو  غير الواكحة أو غير المألًو
الحر  دورا  موما ً  ت يل الظهرادة إكهاًة إله  شهد انتصها  الظهارئ لموكهو  معهين 
من الموكوعات الم روحة من مكمون الصحيفة ولتحظيق تو،يه  جيهد لشهكل 
الحهههر  وحجمهههه الصهههد مهههن اا ههها ًههه  االعتصهههار مجموعهههة مهههن ال  هههوات يمكهههن 

لت هههوم ًههه  مظرو يهههة المكهههمون الصهههحف  مهههن تمهههك االعتصهههارات ات ههها   إتصاعوههها
ال  ور والصيا  صين الكممات وال  ور   إكاًة إل  لون ااركهية الته  تكتهب 
عميوهها الحههرو  وعالقتوهها صمههون الحههر  ًكممههها كههان حجههم الحههر  منا ههصا  لشهههكل 

اًة ااركههية التهه  تكتههب عميوهها تمههك الحههرو  كممهها ي ههر الههك عمميههة الظههرادة إكهه
إلهه  أن حجههم الحههرو  وأنما وهها وأنواعوههها مههن حههرو  المههتن وحههرو  العهههر  
التهه  ت ههت دم ًهه  صهه  العنههاوين كههل الههك ي ههوم صشههكل كصيههر إاا مهها تههم تو،يفههه 

 . (4)صشكل صحير ً  جاب انتصا  الظارئ ومن تم إدراكه لممكمون الصحف  
ين عمه  أن  أب الصورة : يكاد يكون هناك إجما  صين الظراد والمحهررين والناشهر  -2

جريدة م صوعة من دون صورة تكون اقل قدرة عمه  اقتنها  الظهراد صوها   ًالصهورة 
أداة مومهة مههن اادوات التهه  ي ههت دموا الم ههرج الصههحف  كحجههر ضاويههة ًهه  صنههاد 
الموكهههوعات الصهههحفية و اصهههة الر ي هههية منوههها والهههك صهههالتركيض عمههه  العناصهههر 

ظا  لمماهب اإل راج   الاب صنوجه . ال صاعية الم تمفة ًو
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وتعهد الصهورة مهن أًكهل الو ها ل لجهاب عهين الظهارئ إله  الصهفحة والموكهو  الهاب 
يههراد إصههراض  ممهها يمكنوهها ت ههجيل تفاصههيل ااشههياد صشههكل اقههرب إلهه  الواقهها   كمههها أن 
الصههورة كثيههرا  مهها تجعههل الصههفحة ممي ههة صالحيويههة والنشهها  وت ههصل عميوهها جااصيههة قاصمههة 

د النفن أننا نفكهر صالصهورة العظميهة والنف هية ًاغمهب النهان لمم العة حيث يظول عمما
ت هههي ر عمهههيوم العظميهههة  المصهههورة   ًعنهههد حهههديثنا نحهههاول أن ن هههتعمل كممهههات تجعهههل 
ال هههاما يهههرت وعنهههدما نظهههرأ نحهههاول أن صشهههكل الشهههعورب تصهههوير الكممهههات والعصهههارات 

رة تعمل عمه  ص ريظة مظصولة عصر شاشات عظولنا   كما يرت  صراد اإل راج أن الصو 
 . (5)تكوين رواص  عا فية ما الظراد 

وتتنو  وتتعدد أنوا  الصورة ًونهاك الصهورة الفوتوغراًيهة والته  تنظ هم إله  عهدة أنهوا  
منوههها الصهههورة الموكهههوعية والصهههورة ال صريهههة الم هههتظمة والصهههورة الش صهههية والصهههورة 

ا ههرت إلهه  عههدة الجماليههة واإلعالميههة كههالك هنههاك الصههورة ال  يههة التهه  تنظ ههم ههه  ا
أنهوا  منوها الر هوم ال ها رة والر هوم الش صهية اليدويهة والر هوم والصهور التوكهيحية 

 اا رت.
عناصههر الفصههل : وههه  جميهها العناصههر التهه  يو،فوهها الم ههرج الصههحف  لمفصههل  -3

صهههين الوحهههدات ال صاعهههة صاإلكهههاًة إلههه  ا هههت داموا لمفصهههل صهههين أجهههضاد الوحهههدات 
 نف وا .

صههههراض صعهههه  وتنصهههها أهميههههة ا ههههت دام ع ناصههههر الفصههههل ًهههه  ت ههههويل عمميههههة الظههههرادة وا 
الموكوعات الت  ت ع  الصحفية إل  شد انتصا  الظارئ لوها إكهاًة إله  التمييهض صهين 

 المواد الصحفية المنشورة .
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  المشكمة البحثية وأىميتيا:
صههالرغم مههن أهميههة الدرا ههات العمميههة المتعمظههة صفنههون اإل ههراج إال أنوهها الضالههت تعههان  
نظصههها  شهههديدا  مهههن حيهههث االهتمهههام عمههه  الم هههتوت العرصههه  والميصههه  وصمههها أن الصهههحاًة 
الورقية تتعر  لمناً ة شديدة من قصل اإلعالم االلكترون  اامر الهاب اجصهر الكثيهر 

ورقيههة وحيههث أن المههواد الصههحفية ال يمكههن أن مههن الصههح  الت مهه  عههن  صعاتوهها ال
تصهههل إلههه  الظهههارئ وتهههؤثر ًيهههه وتضيهههد مهههن إقصالهههه عهههن الظهههرادة دون اال هههت دام االمثهههل 
لمعناصر التيصوغراًية وتوضيعوا صشكل عمم   ميم ي تظ ب الظارب ويؤثر ًيه   ون،را  

لصاحهث كهل لعدم وجود درا ة عن العناصر التيصوغراًية لمصحاًة الميصية ح هب عمهم ا
الههك دًعنهها إلجههراد ههها  الصحههث  حيههث تمثمههت مشههكمة الصحههث ًهه  ال ههؤال التههال  : مهها 
 مدت تو،ي  الصح  الميصية لمعناصر التيصوغراًية ً  عر  المكمون ال يا   ؟  

 أىداف البحث:
ين مق ههاا الصحهث مهن ههد  ر هين وههو محاولهة الكشه  عهن كيفيهة تو،يه         

عر  المكمون ال يا   صعينة من الجرا د الميصية وينصثهق  العناصر التيصوغراًية ً 
 -عم  هاا الود  ااهدا  الفرعية التالية: 

التعر  عم  أنوا  العناصر التيصوغراًية الت  يتم تو،يفوا ً  عر  المكمون  -1
 ال يا  .

 التعر  عم  أهمية العناصر التيصوغراًية ً  عر  المكمون.  -2
التيصوغراًيههههة ونههههو  المكههههمون المعههههرو  الكشهههه  عههههن العالقههههة صههههين العنصههههر  -3

 صالصح  المعنية صالدرا ة.
الكشهه  عههن العالقههة صههين المجههال الجغراًهه  لممكههمون ال يا هه  ومههدت تو،يهه   -4

 العناصر التيصوغراًية ً  الك .
التعههههر  عمهههه  العالقههههة صههههين ا ههههت دام العناصههههر التيصوغراًيههههة وممكيههههة الصههههحيفة  -5

 المعنية صالدرا ة .
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 تساؤالت البحث
العناصر التيصوغراًية الت  ا هت دمتوا الصهح  المعنيهة صالدرا هة ًه  عهر  ما  -1

 مكامينوا ال يا ية ؟
أب مهههن العناصهههر التيصوغراًيهههة و،فتوههها صهههح  الدرا هههة أكثهههر مهههن غيرهههها ًههه    -2

 عر  المكامين ال يا ية؟
مههها المكهههمون الصهههحف  الهههاب تهههم تو،يفهههه أكثهههر مهههن غيهههر  مهههن قصهههل صهههح    -3

 الدرا ة؟
يريههة التهه  ا ههت دمتوا صههح  الدرا ههة ًهه  عههر  المكههمون مهها الفنههون التحر   -4

 ال يا   ؟
أب مهههن المكهههامين الصهههحفية وجهههد تو،يههه  أكثهههر مهههن غيهههر  مهههن حيهههث مكهههان   -5

 النشر؟
 فروض البحث :

الفهههر  ااول: يتهههأثر تو،يههه  صهههحيفت  الدرا هههة لمعناصهههر التيصوغراًيهههة صالشهههكل    
 التحريرب الم ت دم ً  عر  المكمون ال يا   .

الثههههان : ي تمهههه  تو،يهههه  صههههحيفتا الدرا ههههة لممكههههمون ال يا هههه  صهههها تال  الفههههر  
 المجال الجغراً  لمموكو  .

الفهههر  الثالهههث: توجهههد عالقهههة إحصههها ية دالهههة صهههين مكهههان النشهههر والمجهههال الجغراًههه  
 لممكمون ال يا  .

 الدراسات السابقة
الصحهث لم ت كا العناصر التيصوغراًية وا ت داموا ً  اإل راج الصهحف  لكثيهر مهن 

ًكانههت أغمهههب الدرا هههات التههه  تناولتوههها تشهههير إليوههها مهههن  هههالل التنهههاول الكمههه  لعمميهههة 
اإل ههراج الصههحف  وهههاا أمههر عممهه  و صيعهه  ن،ههرا  لكههون تمههك العناصههر ههه  المكههون 
اا ا ههه  لمعمميهههة اإل راجيهههة   ومهههن الدرا هههات التههه  تناولهههت العناصهههر التيصوغراًيهههه 
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وادب الته  تناولهت العناصهر التيصوغراًيهة ًه  صشكل مصاشر درا ة عصام الهدين عصهدال
الجريههدة الم هها ية مهها درا ههة مظارنههة ا ههاليب إ راجوهها ًهه  كههل مههن مصههر والواليههات 
المتحههدة اامريكيههة وقههد توصههمت الدرا ههة أن الصههح  المصههرية واامريكيههة ت ههت دم 

وصهل أما شري  المصان ًظد ت  (6)ااعمدة والعناوين والصور صشكل م تم  ًيما صينوا
إل  أن اإلدراك المون  هو احد ال رق اا ا ية الت  نكش  من  اللوا ااشياد مهن 

  وتوصهل (7)حولنا وأن المهون أقهوت مهن الشهكل ًه  إثهارة ردود الفعهل النف هية لإلن هان
عالد  معت إل  أن المعادلة الت  تحدد العالقة صين حجهم الحهر  وات ها  الجمها لهم 

ويههرت  ههعيد النجههار  (8)ات ههمت صههالجمود واًتظادههها لمحركههةيعههد لوهها وجههود وأن الصههور 
ًهه  درا ههته عههن أثههر التكنولوجيهها ًهه  ت ههوير الصههورة الصههحفية صههأن الصههورة شههودت 

 (9)ت ورا  واكحا  وان التكنولوجيا الحديثة أثرت عم  معدالت نظهل الصهورة الصهحفية 
اصية الصفحة أما عم  نجادات ًظد توصل إل  أن شكل الحر  ي اعد عم  ضيادة جا

عههت  (10)وأن شههكل الصههحيفة ال يمعههب دورا  صههارضا  ًهه  تفكههيل الظههارئ لوهها  وتوصههل ًر
الصهههدرب إلههه  أن الوحهههدات اا ا هههية المكونهههة لمصنهههاد واإل هههراج تمعهههب دورا  أ ا هههيا ًههه  

ًإنههههه يههههرت أن  Garcia  أمهههها  (11)تشههههكيل الش صههههية اإل راجيههههة العامههههة لمصههههح  
ويل إيصهال المعهان  المتكهمنة ًه  المتهون المنشهورة الصورة تؤدب دورا  كصيهرا  ًه  ت ه

 (12)الت  يصعب الوصول أليوا ً  ،هل االعتمهاد عمه  الكممهات والمعهان  التحريريهة 

                                                 

 
 
 
 
 
 
 

.  
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وتوصل  مير احمد ً  درا هته عهن تهأثير المعالجهة الرقميهة لعناصهر الشهكل المر ه  
التيصوغراًيهة لمصحيفة عم  انتصا  وتركيض الظراد إل  أن الصورة كانهت أكثهر العناصهر 

أنهههه يجهههب التركيهههض عمههه  أهميهههة تو،يههه   Hogsonويهههرت  (13)جهههاصا  النتصههها  الظهههراد 
المدا ل المر ية الالضمة حت  يمكهن جهاب انتصها  الظهراد   ويشهير إله  أن الهك يتحظهق 
مهههن  هههالل تنا هههق ا هههت دام العناصهههر التيصوغراًيهههة الم تمفهههة صمههها ي هههوم ًههه  إك هههاب 

العناصهههر التيصوغراًيهههة الم تمفهههة ومواقههها الوحهههدات  الصهههفحات معهههالم صهههارضة صا هههت دام
  أمههها احمهههد محمهههود ًظهههد توصهههل إلههه  أن  (14)التيصوغراًيهههة المنشهههورة عمههه  الصهههفحة 

الوحههدة ًهه  تصهههميم الصههفحات تتحظهههق مههن  هههالل ثالثههة م هههتويات يتمثههل ااول ًههه  
العناصههر التيصوغراًيههة الم ههت دمة ًهه  صنههاد التصههميم والثههان  ًهه  الموكههو  الصههحف  

 . (15)لعناصر  الم تمفة والثالث ً  الصفحة ككل
   نوع البحث ومنيجو :

يعتصههر هههاا الصحههث مههن الصحههوث الوصههفية التهه  توههد  إلهه  درا ههة ،ههاهرة معينههة صغيههة 
التعهههر  عمههه  مكوناتوههها وعناصهههرها   وي هههت دم الصحهههث مهههنو  الم هههر صالعينهههة حيهههث 
ي كههها عينهههة مهههن الصهههح  الميصيهههة صوهههد  التعهههر  عمههه  مهههدت تو،يفوههها لمعناصهههر 

 التيصوغراًية عند نشرها لممكمون ال يا   .
 :يانات أدوات جمع الب

ا هت دم الصاحهث ا ههتمارة تحميهل كههأداة لجمها الصيانهات والمعمومههات ال اصهة صالدرا ههة  
مههههن عينههههة الصحههههث   واحتههههوت اال ههههتمارة عمهههه  صعهههه  ً ههههات التحميههههل وتمثمههههت ًهههه  
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العناصههر التيصوغراًيههة المحتمههل ا ههت داموا مههن قصههل الصههح  عينههة الدرا ههة واعتصههر 
 .الصاحث الموكو  ال يا   وحدة لمتحميل 

 اختبار الصدق والثبات : 
ا كهها الصاحههث ا ههتمارة التحميههل إلجههرادات الصههدق والثصههات المتعههار  عميوهها حيههث 

ال تصههههار  (16)عركههههت عمهههه  عههههدد مههههن المحكمههههين مههههن أ ههههاتاة الصههههحاًة واإلعههههالم 
الصدق ال،اهرب لال تمارة وقام الصاحث صإجراد  التعديالت الم موصة كاًهة مهن حيهث 
الف ات وأنواعوا   كما قام الصاحث صتكمي  صاحثين آ رين صإجراد ا تصار مصد   لعينهة 
ظهههها  لمعادلههههة هول ههههت   مههههن الصههههح  محههههل الدرا ههههة وأ،وههههر اال تصههههار الههههاب اعههههد ًو

ة ارتفا  ن صة التظار  ب صين المحكمين والصاحث صالشكل الاب ي همر لال هتمارة المعرًو
 التحميل صأن تكون أداة صالحة لظيان ما أعدت من اجمه  .

 :مجتمع البحث والعينة وحدوده المكانية والزمنية  
تمثهل مجتمهها الصحههث ًهه  الصهح  الورقيههة الميصيههة الصههادرة  هالل ًتههرة الصحههث والتهه   

حيهههث تهههم ا تيهههار صهههحيفتين  31/12/2014الههه  1/1/2013حهههددها الصاحهههث مهههن 
يمهههثالن ق هههاعين م تمفهههين مهههن الصهههح  الميصيهههة الصهههادرة  هههالل ًتهههرة الدرا هههة وهمههها 

لجديهههدة لتمثههل ق ههها  صههحيفة ًصرايههر لتمثيهههل  صههح  الظ هها  العهههام وصههحيفة ليصيهها ا
الصههههح  ال اصهههههة وقههههد جهههههاد ا تيهههههار الصاحههههث لوهههههاتين الصههههحيفتين ن،هههههرا  لتواصهههههل 
صهههدورهما ووجهههود أعهههداد كاًيهههة ممههها يمكهههن الصاحهههث مهههن  هههحب عينهههة كاًيهههة لتمثيهههل 
مجتما الصحث   وصناد هاا اال تيار قام الصاحث صا تيهار عينهة عشهوا ية منت،مهة مهن 

اعية مهها مراعههاة قاعههدة اال ههتصدال عنههد الحاجههة كههل الصههحيفتين ص ريظههة الههدورة الصههن
عهدد  24عهددا  صواقها  48حيث تم  حب عدد من كهل شهور وصهالك صمهل حجهم العينهة 

 لكل صحيفة .
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 نتائج البحث
 

 ( يوضح المجال الجغرافي لمتغطية الصحفية1الجدول رقم )
 الصحيفة      

 
 المجال الجغراً 

 المجمو  ليصيا الجديدة ًصراير
 % ك % ك % ك

 54.70 366 58.8 180 51.2 186 محم 
 23.16 155 20.3 62 25.6 93 عرص 
 22.14 148 20.9 64 23.2 84 عالم 

 100 669 100 306 100 363 المجمو  الكم 
مهن  ههالل الجهدول ال ههاصق يتكهر أن الشههأن المحمهه  الميصه  ح،هه  صتغ يهة أكثههر مههن 

الوقهت الهاب حصهل ًيهه الشهأن العرصه  % ًه  54.70غير  والك صن صة عالية صمغت 
% 23.16والشهههأن العهههالم  عمههه  تغ يهههة اقهههل وصن هههب متظارصهههة صمغهههت عمههه  التهههوال  

% وههاا مهن وجوهة ن،رنها أمهر  صيعهه  كهون الصهحيفتين تصهدران ًه  ليصيهها 22.14و
وتتصعان جوات ليصية وي ا صان الجموور الميص  إكاًة إل  ما تشهود  ال هاحة الميصيهة 

لية تحتم عمه  تمهك الصهح  االهتمهام صوها وصالتهال  ًهرد م هاحة اكصهر من أحداث متتا
 لتغ يتوا .
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 ( يوكر الفن التحريرب الم ت دم ً  عر  المكمون ال يا  2الجدول رقم )
 الصحيفة   

 الفن التحريرب
 المجمو  ليصيا الجديدة ًصراير

 % ك % ك % ك

 73.4 491 83.0 254 65.3 237 اا صار
 7.3 47 4.6 14 9.1 33 التظارير
 3.9 24 3.9 12 3.3 12 المظاصالت
 0.74 5 0.0 00 1.4 5 التحظيظات
 15.2 102 8.5 26 20.9 76 لمظاالت

 100 669 100 306 100 363 المجمو  الكم 
تشير صيانات الجدول ال اصق إل  أن صحيفت  الدرا ة اعتمدتا صشكل كصير جدا عم  

اإل صاريههة التظريريههة ًه  عركههوا لممكههمون ال يا ه  ًجههاد الشههكل اإل صههارب التغ يهة 
%  ًهه  الوقههت الههاب ا ههت دمت ًيههه صههحيفتا الدرا ههة التظريههر اإل صههارب 73.4صن ههصة 

%   أما صاق  ااشكال الصحفية ًظد ا ت دمتوا صهحيفتا 7.3صن صة قميمة جدا  صمغت 
% لممظههاصالت الصههحفية و 3.9و % لممظههاالت15.2الدرا هة صن ههصة قميمههة جههدا  ًكانهت 

هه  تصههورنا أن هههاا أمههر  صيعهه  كههون صههحيفت  0.74 % لمتحظيظههات الصههحفية   ًو
الدرا ههة همهها صههح  يوميههة وصالتههال  مههن ال صيعهه  أن تعتمههد عمهه  الفنههون اإل صاريههة 

 والتظريرية أكثر من الفنون اال تظصا ية التف يرية .
 
 
 



 5102نوفمبر  -العدد االول  –مجلة كلية الفنون واإلعالم 

   

69 

 

 المكمون ال يا   .( تو،ي  مكان النشر ً  عر  3الجدول رقم )
 الصحيفة        

 مكان النشر
 

 المجمو  ليصيا الجديدة ًصراير
 % ك % ك % ك

 31.4 210 30.4 93 32.2 117 الصفحة ااول 
 64.1 429 65.7 201 62.8 228 الصفحات الدا مية
 4.5 30 3.9 12 5.0 18 الصفحة اا يرة
 100 669 100 306 100 363 المجمو  الكم 

من  الل الجدول ال اصق يتكهر أن اغمهب المكهمون ال يا ه  تهم نشهر  صالصهفحات 
% 31.4%  صينما صمل ما نشر ً  الصفحة ااول  64.1الدا مية حيث جاد صن صة 

%  ومههههههن المالحهههههه، أن 4.5ًظهههههه  وصن ههههههصة قميمههههههة جههههههدا  جههههههادت الصههههههفحة اا يههههههرة 
ل يا هه  وممهها الصههحيفتين تظارصتهها ًهه  تو،يهه   مكههان النشههر ًهه  عههر  المكههمون ا

يثيههر االنتصهها  ًهه  ههها  الصيانههات أن صههحيفت  الدرا ههة اعتمههدتا صشههكل كصيههر جههدا  عمهه  
الصههفحات الدا ميههة صههالرغم مههن أنوهها و،فههت ااشههكال اإل صاريههة أكثههر مههن غيرههها ًهه  
عر  المكمون ال يا   ورصما يرجا الهك إله  أن الصهفحة ااوله  عهادة مها تكهون 

اامهههر الهههاب اكههه ر الصهههحيفتان إلههه  نظهههل ااشهههكال  ًيوههها العنهههاوين الكثيهههرة والصهههور
 اإل صارية إل  الصفحات الدا مية .  
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 الصفحة في عرض المضمون السياسي  ( توظيف مكان النشر من4الجدول رقم )
 الصحيفة    

 المكان من الصفحة
 

 المجمو  صحيفة ليصيا الجديدة صحيفة ًصراير
 % ك % ك % ك

 26.6 178 24.8 76 28.1 102 أعم  اليمين
 18.8 126 18.0 55 19.6 71 أعم  الي ار

 40.7 272 42.5 130 39.1 142 و  
 3.7 25 2.9 9 4.4 16 أ فل اليمين
 10.2 68 11.8 36 8.8 32 أ فل الي ار
 100 669 100 306 100 362 المجمو  الكم 

تكشههه  صيانهههات الجهههدول ال هههاصق أن صهههحيفت  الدرا هههة ًشهههمتا ًههه  التو،يههه  اامثهههل 
لمكان النشر من الصفحة ً  عر  المكمون ال يا    حيث اعتمهدت عمه  نشهر 

% ًظه  ًه  26.6% من المكمون ال يا   ً  و   الصهفحة صينمها نشهرت 40.7
% 3.7ه أعم  اليمين الاب يشكل أههم مكهان ًه  الصهحيفة  كهالك عركهت مها ن هصت

%  كهل الهك يشهير صوكهوح إله  عهدم 10.2ًظ  ً  أ هفل اليمهين صينمها كانهت ن هصة 
والت  تمعب دور ًه  ت هويق قدرة صحيفت  الدرا ة ً  تو،ي  ها  العناصر الوامة 

 . المكمون
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 ( توظيف نوع الحروف في عرض المضمون السياسي .5الجدول رقم )
 الصحيفة 

 نو  الحر 
 

 المجمو  صحيفة ليصيا الجديدة صحيفة ًصراير
 % ك % ك % ك

 17.1 114 14.7 45 19.0 69 اا ود
 82.9 555 85.3 261 81.0 294 ااصي 

 100 669 100 306 100 363 المجمو  الكم 
يتكهههر مهههن الجهههدول أن صهههحيفتا الدرا هههة اعتمههههدتا صشهههكل كصيهههر جهههدا  عمههه  الحههههر  

%  82.9عاليهههة جهههدا  صمغهههت  ااصهههي  ًههه  عهههر  المكهههمون ال يا ههه  والهههك صن هههصة
% ًظههه  صهههالحر  اا هههود وههههاا أمهههر مظصهههول إلههه  حهههد مههها  وههههاا 17.1صينمههها  نشهههرت 

يتماشهههه  مهههها ااشههههكال التحريريههههة التهههه  عركههههت صوهههها صههههحيفتا الدرا ههههة المكههههمون 
 ال يا   .

( يوضح توظيف صحيفتي الدراسة لمصورة في عرض المضمون 6الجدول رقم )
 السياسي .

 الصحيفة 
 الصورة

 

 المجمو  صحيفة ليصيا الجديدة صحيفة ًصراير
 % ك % ك % ك

 18.1 121 20.6 63 16.0 58 الموكوعية
 26.0 174 29.1 89 23.0 85 الش صية
 1.0 7 0.000 0.00 1.9 7 الجمالية
 2.1 14 0.00 0.00 3.9 14 اإلعالنية
 2.2 15 0.00 0.00 4.1 15 كاريكاتير



 5102نوفمبر  -العدد االول  –مجلة كلية الفنون واإلعالم 

   

74 

 

 3.9 26 1.6 5 5.8 21 توكيحية
 10.5 70 7.5 23 12.9 47 تعصيرية

 36.2 242 41.2 126 32.0 116 من دون صورة
 100 669 100 306 100 363 المجمو 

تشههير صيانههات الجههدول إلهه  ارتفهها  ن ههصة تو،يهه  صههحيفت  الدرا ههة لعنصههر الصههورة  
ًهه  نشههر المكههمون ال يا هه  حيههث صمغههت ن ههصة المكههمون ال يا هه  الههاب صههاحصته 

% وههه  ن ههصة عاليههة تههنم عههن اهتمههام صههحيفت  الدرا ههة صوههاا 63.8صههورة صههحفية 
% ًهه  مظاصههل 26.0العنصههر إال أن التركيههض كههان عمهه   الصههورة الش صههية ًكانههت 

 % لمصورة الموكوعية  وجادت صظية أنوا  الصور صن ب ك يمة جدا   . 18.1
( يوضح عناصر الفصل التي وظفتيا صحيفتا الدراسة في عرض 7الجدول رقم)

 المضمون السياسي.
 الصحيفة 

 عناصر الفصل
 

 المجمو  صحيفة ليصيا الجديدة صحيفة ًصراير
 % ك % ك % ك

 24.4 163 22.2 68 26.2 95 الجداول
 58.1 389 66.7 204 51.0 185 الفواصل
 7.0 47 0.00 0.00 12.9 47 الضوايا
 10.5 70 11.1 34 9.9 36 اإل ارات

 100 669 100 306 100 363 المجمو  الكم 
يتكههههر مههههن الجههههدول ال ههههاصق أن صههههحيفت  الدرا ههههة و،فتهههها الفواصههههل كعنصههههر مههههن 

%  صينمها اعتمهدت عمه  الجهداول 58.1عناصر الفصل صهين المهواد الصهحفية صن هصة 
% ًهه  الوقههت الههاب ا ههت دمت ًيههه كههل مههن اإل ههارات 24.4كعنصههر ًصههل صن ههصة 
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 هههههب % عمهههه  التهههههوال  ورصمههههها ترجههههها الن7.0% و10.5والضوايهههها صن هههههب اقهههههل صمغهههههت 
الكههه يمة هههها  إلههه  أن اإل هههارات والضوايههها تعهههد مهههن عناصهههر الفصهههل الظديمهههة  حيهههث 
اتجوت اا اليب اإل راجية الحديثة إل  التركيهض عمه  عناصهر الفواصهل وغيرهها ًه  

 عر  المكمون . 
( يوضح األلوان التي وظفتيا صحيفتا الدراسة في عرض 8الجدول رقم )

 المضمون السياسي.
 الصحيفة 

 ونالم    
 

 المجمو  صحيفة ليصيا الجديدة صحيفة ًصراير
 % ك % ك % ك

 63.7 426 75.8 232 53.4 194 اصي  وا ود
 26.8 179 20.9 64 31.7 115 أكثر من لون
 9.5 64 3.3 10 14.9 54 لون واحد ًظ 
 100 669 100 306 100 363 المجمو  الكم 

اعتمدتا عم  المون واا ود وااصي  تشير صيانات الجدول إل  أن صحيفت  الدرا ة 
% ًظهه  صههأكثر مههن 26.8% صينمهها و،فههت الصههحيفتان مهها ن ههصته 63.7صن ههصة عاليههه

% ًظههه  صمهههون واحهههد ورصمههها يرجههها ارتفههها  ن هههصة المهههون اا هههود 9.5لهههون ومههها ن هههصته 
 وااصي  إل  اإلمكانيات المادية لمصحيفتين .
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معناوين في عرض المضمون ( يوضح توظيف صحيفتي الدراسة ل9الجدول رقم )
 السياسي.

 الصحيفة 
 العناوين

 

صحيفة ليصيا  صحيفة ًصراير
 الجديدة

 المجمو 

 % ك % ك % ك
 6.7 45 0.00 00 12.4 45 العري 
 61.4 411 62.7 192 60.3 219 الممتد
 31.8 213 37.3 114 27.3 99 العمودب
 100 669 100 306 100 363 المجمو 

الجدول ال اصق أن صحيفت  الدرا ة   رتا العنوان الممتد ً  عر  توكر صيانات 
% ًهه  61.4المكههمون ال يا هه  أكثههر مههن غيههر  مههن أنههوا  العنههاوين والههك صن ههصة 

% لمعنههوان العمههودب أمهها العنههوان العههري  ًجههادت ن ههصة تو،يفههه قميمههة 31.8مظاصههل 
التحريريههة التهه  %  ونعتظههد أن هههاا التو،يهه  يتماشهه  ونههو  ااشههكال 6.7جههدا  صمغههت 

 ا ت دمتوا صحيفتا الدرا ة ً  عر  المكمون ال يا    .
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(   الفدددرض األول: يتدددظثر توظيدددف صدددحيفتي الدراسدددة لمعناصدددر 11الجددددول رقدددم )
 التيبوغرافية بالشكل التحريري المستخدم في عرض المضمون السياسي .

راير
ة ًص

حيف
ص

  

 الشكل 
 
 العناصر   
 

 (5التحظيظات) (12المظاصالت) (33التظارير) (237اا صار)
 
وية ( 76المظاالت)

معن
ال

 

F 

  
متو

ال
را  

النح
ا

   
متو

ال
را  

النح
ا

   
متو

ال
را  

النح
ا

   
متو

ال
را  

النح
ا

   
متو

ال
را  

النح
ا

 

  

1.6 مكان النشر
3 

0.51 1.76 0.4
3 

2.4
2 

0.5
1 

3.00 0.00 1.8
2 

0.5
0 

0.0
0 

6.18 

المكهههههههههههههان مهههههههههههههن 
 الصفحة

2.5
9 

1.25 2.06 1.2
2 

3.8
3 

1.0
3 

2.00 0.00 2.0
7 

0.7
7 

0.0
0 

8.41 

1.8 الحر 
6 

0.33 1.48 0.5
0 

1.0
0 

0.0
0 

1.00 0.00 1.9
4 

0.2
2 

0.0
0 

8.82 

2.0 الصورة
4 

2.25 4.93 2.2
9 

4.4
1 

0.5
1 

2.00 0.00 1.6
3 

2.5
6 

0.0
0 

5.99 

2.0 عناصر الفصل
9 

0.87 2.24 1.0
6 

2.8
3 

0.0
2 

1.00 0.00 1.8
5 

0.7
2 

0.0
0 

5.80 

1.6 االوان
1 

0.70 1.96 0.6
8 

2.5
8 

0.5
1 

1.00 0.00 1.3
5 

0.6
8 

0.0
0 

1.69 

2.0 العناوين
2 

0.60 2.15 0.3
6 

3.0
0 

0.0
0 

2.00 0.00 2.4
2 

0.5
9 

0.0
0 

3.92 

 358درجة الحرية الثانية =          2درجة الحرية ااول =  

 

يدة
جد
ا ال
ليصي
ة  
حيف
ص

 

 الشكل            
 العناصر 
 

 (26المظاالت) (00التحظيظات) (12المظاصالت) (12التظارير) (254اا صار)

  

 7.93 0.00 0.50 2.46 // // 0.00 2.00 0.00 2.00 0.48 1.63 مكان النشر

المكهههههان مهههههن 
 الصفحة

2.66 1.16 4.29 0.99 1.00 0.00 // // 1.73 0.77 0.00 4.79 

 // 0.16 0.40 1.80 // // 0.00 2.00 0.00 2.00 0.36 1.84 الحر 
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 6.6 0.00 2.59 3.53 // // 0.00 1.00 0.00 7.00 1.13 0.90 الصورة

عناصههههههههههههههههههههههر 
 الفصل

2.00 0.89 2.00 0.00 2.00 0.00 // // 2.00 0.00 1.00 // 

 1.30 0.00 0.50 1.46 // // 0.00 2.00 0.49 1.35 0.49 1.21 االوان

 6.04 0.00 0.48 2.34 // // 0.00 2.00 0.00 2.00 0.49 2.41 العناوين

 302درجة الحرية الثانية =          3درجة الحرية ااول = 

 -من  الل الجدول ال اصق يتكر أن اال تصار يكش  ما يم  :
صههحيفة ًصرايههر : هنههاك ًههروق إحصهها ية دالههة صههين ااشههكال التحريريههة التهه   -1

عركت صوا الصحيفة المكمون ال يا   من حيث مكان نشرها ًظد جاد م توت 
وجهادت تمهك الفهروق لصهالر التحظيظهات الصهحفية   0.00المعنوية دالة عند قيمهة 

مه  متو ه  وه  اقل ااشكال ا ت داما  من قصهل الصهحيفة حيهث حصهمت عمه  أع
  3.00ح اص  صمل 

وكههالك تشههير نتهها   اال تصههار إلهه  أن  العناصههر التيصوغراًيههة اا ههرت  وههه  المكههان مههن 
الصههههفحة والحههههر  والصههههورة وعناصههههر الفصههههل واالههههوان والعنههههاوين تههههم تو،يفوهههها صشههههكل 
م تم  ومتفاوت ًيما صينما حيث تشير صيانات اال تصار إل  وجود ًروق إحصا ية دالة 

إال أن تمك الفروق جادت  صشكل م تم  من حيث الشكل   0.00وت معنوية عند م ت
التحريرب ًف  الوقهت الهاب جهادت ًيهة المكهان مهن الصهفحة لصهالر المظهاصالت صمتو ه  

أما  1.94جادت ً  الحر  لصالر المظاالت الصحفية صمتو   ح اص   3.83ح اص 
أمها  4.93ة صمتو ه  ح هاص  الصورة ًظد جاد ت الفروق ًيوها لصهالر التظهارير الصهحفي

عناصههر الفصهههل ًظهههد و،فتوهها صهههحيفة ًصرايهههر لصهههالر الشههكل اإل صهههارب والهههك صمتو ههه  
ًهههه  الوقههههت الههههاب و،فههههت ًيههههه االههههوان  والعنههههاوين لصههههالر المظههههاصالت  2.09ح ههههاص  

عم  التهوال  مها اإلشهارة إله  أن جميها تمهك  3.00و  2.58الصحفية صمتو   ح اص  
 .0.00ت معنوية الظيم ه  دالة عند م تو 

صحيفة ليصيا الجديدة: تشير نتا   اال تصار إل   أن هناك ًروقا إحصا ية دالة  -2
صين ااشكال التحريرية الت  عركت صوا الصحيفة المكمون ال يا   وه  جميعوها 
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إال أنوهها ا تمفههت مههن حيههث العنصههر الم ههت دم ًهه   0.00دالههة عههن م ههتوت معنويههة 
 2.00ر التظههارير والمظههاصالت صمتو هه  ح هههاص  التو،يهه  ًكانههت مكههان النشههر لصههال

أمهها الصههورة ًظههد جههادت ههه   4.29والمكههان مههن الصههفحة لصههالر التظههارير صمتو هه  
ًههه  الوقهههت الهههاب جهههادت ًيهههه  7.00اا هههرت لصهههالر التظهههارير وصمتو ههه  مرتفههها صمهههل 

  2.44والعناوين لصالر اا صار صمتو    2.00االوان لصالر  المظاصالت صمتو   
وعميه يمكن الظول صصحة الفر  والظا هل صتهأثر تو،يه  صهحيفت  الدرا هة لمعناصهر 

 التيصوغراًية صالشكل التحريرب الم ت دم ً  عر  المكمون ال يا   .
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(   الفرض الثاني: يختمف توظيف صحيفتي الدراسة لممضمون 11الجدول رقم )
 السياسي باختالف المجال الجغرافي لمموضوع .

 
فة 
صحي

راير
ًص

 
 

 المجال
 
 العناصر   

 (186المحم )
 

 (93العرص )
 

 (84العالم )
 

وية 
معن
ال

 

 
F 

  
متو

ال
را  

النح
ا

   
متو

ال
را  

النح
ا

   
متو

ال
را  

النح
ا

 

 - 0.48 0.41 1.79 0.53 1.73 0.60 1.70 مكان النشر 
 8.23 0.00 1.03 3.17 1.24 2.76 1.02 1.99 المكان من الصفحة

 8.95 0.00 0.37 1.83 0.47 1.66 0.33 1.87 الحر 
 - 0.34 2.09 2.02 1.99 2.20 2.80 2.47 الصورة

 7.81 0.00 0.99 2.34 0.70 1.82 0.88 2.05 عناصر الفصل
 3.23 0.04 0.79 1.78 0.76 1.60 0.67 1.54 االوان
 2.56 0.00 0.62 1.97 0.46 2.00 0.63 2.30 العناوين

   360درجة الحرية الثانية =        2ااول =   درجة الحرية 

يدة
جد
ا ال
ليصي
ة  
حيف
ص

 
 المجال           

 العناصر  
 

وية  64العالم = 62العرص = 180المحم =
معن

ال
 

 
F 

 3.17 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.61 1.55 مكان النشر

 7.40 0.00 1.13 3.13 1.03 2.98 1.22 2.26 المكان من الصفحة
 3.99 0.01 0.43 1.75 0.27 1.91 0.34 1.86 الحر 
 1.59 0.00 0.99 1.15 3.24 3.30 0.84 0.85 الصورة

 4.68 0.01 0.84 2.26 0.00 2.00 0.92 1.90 عناصر الفصل
 6.41 0.00 0.00 1.00 0.27 1.08 0.59 1.43 االوان
 2.0 0.00 0.47 2.67 0.35 2.14 0.47 2.34 العناوين

 303درجة الحرية الثانية =        2درجة الحرية ااول =  

 -من  الل نتا   اال تصار كما يعك وا الجدول ال اصق يتكر ما يم :
صهههحيفة ًصرايهههر : ال توجهههد ًهههروق إحصههها ية صهههين المجهههال الجغراًههه  لممكهههمون  -1

ال يا   الاب نشرته الصحيفة من حيث مكان النشر   ً  الوقت الهاب تشهير 
انات إل  وجود ًروق إحصا ية صهين أنهوا  المجهال الجغراًه  لممكهمون ًيه الصي
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ال يا هه  الههاب نشههرته الصههحيفة مههن حيههث مكههان النشههر دا ههل الصههفحة وههه  
  وجادت تمهك الفهروق لصهالر  0.00ًروق دالة إحصا يا عند م توت معنوية 

حيههههث جههههاد هههههاا   3.17المكههههمون العههههالم  والههههك صمتو هههه  ح ههههاص  وقههههدر  
المكههامين نشههرا  مههن حيههث المكههان مههن الصههفحة   كمهها تشههير  المكههمون اقههل

الصيانههات إلهه  وجههود ًههروق إحصهها ية صههين المكههمون ال يا هه  المحمهه  والعرصهه  
والعههههالم  مههههن حيههههث تو،يهههه  الصههههحيفة لعنصههههر الحههههرو  وههههه  ًههههروق دالههههة 

وجههادت تمههك الفههروق لصههالر المكههمون  0.00إحصهها يا عنههد م ههتوت معنويههة 
عن الصورة الصهحفية ًمهم يثصهت وجهود ًهروق إحصها ية ال يا   المحم    أما 

صهههين المجهههال الجغراًههه  لممكهههمون ال يا ههه  الهههاب نشهههرته الصهههحيفة ًظهههد كهههان 
م هههتوت المعنويهههة غيهههر دال   وتشهههير صيانهههات الجهههدول أيكههها إلههه  وجهههود ًهههروق 

صهههين المكهههمون ال يا ههه  المحمههه   0.00إحصههها ية دالهههة عنهههد م هههتوت معنويهههة 
ث  تو،يهه  الصههحيفة لعناصههر الفصههل وجههادت تمههك والعرصهه  والعههالم  مههن حيهه

   2.34الفهههروق لصهههالر المكهههمون ال يا ههه  العهههالم  صمتو ههه  ح هههاص  صمهههل 
وو،فهههههت الصهههههحيفة  كهههههل مهههههن االهههههوان والعنهههههاوين صشهههههكل م تمههههه  ًيمههههها صهههههين 
المكههامين ال يا ههية التهه  نشههرتوا والههك مههن حيههث المجههال الجغراًهه  لوهها ًظههد 

ًروق إحصا ية دالة صينوا والهك عنهد م هتوت أشارت نتا   اال تصار إل  وجود 
حيهههههث جهههههادت الفهههههروق ًههههه  تو،يههههه  عنصهههههر المهههههون لصهههههالر  0.00معنويهههههة 

صينمههههها جهههههاد عنصهههههر  1.43المكهههههمون ال يا ههههه  المحمههههه  صمتو ههههه  ح هههههاص  
 . 2.67العناوين لصالر المكمون ال يا   العالم  صمتو   ح اص  

د ًههروق إحصهها ية دالههة صهحيفة ليصيهها الجديههدة : تشهير صيانههات الجههدول إلهه  وجهو  -2
ظا  لمجاله الجغراًه   والهك مهن حيهث تو،يه   صين أنوا  المكمون ال يا   ًو
الصههحيفة لكههل العناصههر التيصوغراًيههة وههه  ًهه  غالصوهها ًههروق دالههة عنههد م ههتوت 

أال أن الهههك التو،يههه  جهههاد م تمفههها ًههه  مههها صهههين تمهههك العناصهههر  0.00معنويهههة 
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روق جههادت لصههالر المكهههمون حيههث تشههير المتو هه ات الح ههاصية إلههه  أن الفهه
العرصههه  والعهههالم  عنهههد تو،يههه  عنصهههر مكهههان النشهههر والهههك صمتو ههه  ح هههاص  

صههههين  0.00  كمهههها توجههههد ًههههروق إحصهههها ية دالههههة عنههههد م ههههتوت معنويههههة  2.00
المكهامين ال يا ههية المحميههة والعرصيهة والعالميههة مههن حيهث تو،يهه  المكههان مههن 

صمهل المتو ه  الح هاص   الصفحة والك لصالر المكمون ال يا   العهالم  ًظهد
  أمههههها الصهههههورة ًظهههههد و،فتوههههها الصهههههحيفة صشهههههكل صهههههه ًهههههروق صهههههين أنهههههوا   3.13

المكهههامين ال يا هههية الهههثالث  وجهههادت هههها  المهههرة الفهههروق لصهههالر المكهههمون 
  كمهها تشههير الصيانههات إلهه  وجههود ًههروق مههن  3.30ال يا هه  العرصهه  صمتو هه  

عههههر  حيههههث تو،يهههه  الصههههحيفة لعنصههههرب الحههههرو  وعناصههههر الفصههههل ًهههه  
وجادت تمك الفروق ًيما  0.01المكمون ال يا   والك عند م توت معنوية 

 1.86ي هه  الحههرو  لصههالر المكههمون ال يا هه  المحمهه  صمتو هه  ح ههاص  
أمهههها عناصههههر الفصههههل ًظههههد جههههادت ًيوهههها الفههههروق لصههههالر المكههههمون ال يا هههه  

  كمهها و،فههت الصههحيفة عنصههر االههوان ًهه   2.26العههالم  وصمتو هه  ح ههاص  
امين ال يا هههية الهههثالث صشهههو مهههن الفهههروق  وكانهههت تمهههك الفهههروق عهههر  المكههه

كهالك تهم تو،يه   1.43لصالر المكمون ال يا ه  المحمه  صمتو ه  ح هاص  
العنههاوين الصههحفية كعنصههر مههن العناصههر المومههة صشههكل ًيههه ًههروق إحصهها ية 

وجههههادت تمههههك الفههههروق لصههههالر المكههههمون ال يا هههه   0.00دالهههة عنههههد م ههههتوت 
  2.67العالم  صمتو   

توجهههد عالقهههة إحصههها ية دالهههة صهههين مكهههان النشهههر والمجهههال الجغراًههه   الفدددرض الثالدددث:
 لممكمون ال يا  .
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 المجال الجغراً 
 مكان النشر

 

 العالم  العرص  المحم 

 % ك % ك % ك

يههر
ههصرا
ً

 

 21.4 18 31.2 29 37.6 70 الصفحة ااول 
 78.6 66 64.5 60 54.8 102 الصفحات الدا مية

 0.0 0.0 4.3 4 7.5 14 الصفحة اا يرة

 0.21  التواًق= 4  درجة الحرية = 0.00  المعنوية = 6.7=  2كا

يدة
جد
ا ال
ليصي

 

 0.0 0.0 0.0 0.0 51.7 93 الصفحة ااول 
 100 64 100 62 41.7 75 الصفحات الدا مية

 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 12 الصفحة اا يرة

 0.28  معامل التواًق = 4  درجة الحرية=  0.00المعنوية =   11.9=2كا

  

 
 -تكش  صيانات الجدول ال اصق عن ما يم :

صههحيفة ًصرايههر:  وجههود عالقههة إحصهها ية دالههة  صههين المكههمون ال يا هه  صجميهها  -1
المح هوصة  2أنواعه المحم  والعرص  والعالم  ومكان نشهر  حيهث جهادت قيمهة كها

إال أن تمههك العالقههة  4وصدرجههة حريههة  0.00وههه  قيمههة دالههة عنههد م ههتوت  6.7
  0.21كعيفة الشدة إا صمغت قيمة معامل التواًق 

يها الجديهدة: كشه  اال تصهار اإلحصها   وجهود عالقهة إحصها ية دالهة صحيفة ليص  -2
صههين أنههوا  المكههمون ال يا هه  الههاب نشههرته صههحيفة ليصيهها الجديههدة ومكههان نشههر 

وهه  قيمهة دالهة إحصها يا  11.9المح هوصة  2تمك المكامين ًظد جادت قيمة كها
وههه  عالقههة كههعيفة الشههدة حيههث  4وصدرجههة حريههة  0.00عنههد م ههتوت معنويههة 

 ًظ   . 0.28نت قيمة معمل التواًق كا
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 ىوامش البحث
  منشهههورات جامعهههة  1كمهههال الوحيشههه    اا هههن الفنيهههة لإل هههراج الصهههحف     - 1

 ..1999قاريونن   صنغاضب   ليصيا   
 1ًوههد الع هههكر   اإل ههراج الصهههحف : أهميتهههه الو،يفيههة واتجاهاتهههه الحديثهههة     - 2

 .  1998مكتصة العصيكان   الريا    
ههن لم صاعهههة والنشههر  صهههدون مكهههان   -3 ح ههين شهههفيق   إ ههراج الجريهههدة  دار ًكهههر ًو

 . 27   2008نشر  
 لممضيد ً  هاا الموكو  يمكن الرجو  إل :  -4
    25ًود ع كر   مرجا  اصق 
   254كمال الوحيش    مرجا  اصق ن 
 120ح ين شفيق   اإل راج االلكترون    مرجا  اصق    -5
عصام الهدين  هيد عصهد الوادب.عالعناصهر التيصوغراًيهة ًه  الجريهدة الم ها ية مها   -6

درا هههههههة مظارنهههههههة ا هههههههاليب اا راجوههههههها ًههههههه  مصهههههههر والواليهههههههات المتحهههههههدة عر هههههههالة 
 (.1993دكتورا .)الظاهرة:ق م الصحاًة والنشر كمية اإلعالم جامعة الظاهرة  

ة ومشهههكالت شهههري  درويهههى مصههه ف  المصهههان.ع االهههوان ًههه  الصهههحاًة المصهههري -7
ع ر ههههالة دكتههههورا . 1990إلهههه   1921أنتاجوهههها درا ههههة ت صيظيههههة ًهههه  الفتههههرة مههههن 

 ( .1994)الظاهرة: ق م الصحاًة كمية اإلعالم جامعة الظاهرة  
عالد الدين احمد  معهت عإ راج الصهح  اإلقميميهة ًه  مصهر: درا هة ت صيظيهة   -8

لصههحاًة والنشههر ع ر ههالة دكتورا .)الظاهرة:ق ههم ا1989االهه  1980ًهه  الفتههرة مههن 
 ( .1995كمية اإلعالم جامعة الظاهرة  

 ههعيد محمههد الغريههب النجههار ع أثههر التكنولوجيهها ًهه  ت ههوير ًههن الصههورة الصههحفية  -9
درا ة مظارنة صهين الصهح  اليوميهة المصهرية والعرصيهةع ر هالة دكتهورا .) الظهاهرة: 

 ( . 1998ق م الصحاًة كمية اإلعالم جامعة الظاهرة  
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ت.ع العوامهههل المهههؤثرة ًههه  تحديهههد االتجاههههات اإل راجيهههة ًههه  عمههه  عظمهههة نجهههادا -10
الصهههح  ااردنيهههة اليوميهههة  هههالل الت هههعيناتع ر هههالة دكتهههورا . )الظهههاهرة: ق هههم 

 (.2000الصحاًة كمية اإلعالم جامعة الظاهرة  
عههت محمههد الصههدرت.ع محههددات الش صههية اإل راجيههة لممالحههق التحريريههة ًهه   -11 ًر

  )الظههههاهرة: ق ههههم الصههههحاًة كميههههة اإلعههههالم الصههههح  المصههههريةع ر ههههالة دكتههههورا 
 (.2003جامعة الظاهرة  

12- Mario Garcia : Contem porraw Newspaper , Design-  rd  
ed,(Newjersy:prentice Hall (1993) p , 133  .  

 ههمير محمههد محمههود أحمههد  عتههأثير المعالجههة الرقميههة لعناصههر الشههكل المر هه   - 13
لمصههههههحيفة عمهههههه  اانتصهههههها  وتههههههاكر الظههههههراد ل  صههههههار ًهههههه  إ ههههههار ن،ريههههههة تمثيههههههل 
المعمومات:درا هههههههة تحميميهههههههة وتجريصيهههههههة لعينهههههههة مهههههههن  مصهههههههة الجامعهههههههةع ر هههههههالة 

 .(2004ق م الصحاًة والنشر كمية اإلعالم جامعة الظاهرة   دكتورا .)الظاهرة:
 14 - F .W.Hodgson: Moden Newspaper Editing and 

production (London:Hane Mann,1987)p133  
عتصههميم الصههفحات المت صصههة ًهه  الصههح  المصههريةع. .أحمهد محمههد محمههود -15

 ر الة ماج تير. 

 (.1992)الظاهرة: ق م الصحاًة  كمية اإلعالم  جامعة الظاهرة  
 حكمت اال تمارة من قصل كل من :  -16 

 د . عصدالمجيد ال  يب اا تاا الم اعد صكمية اإلعالم جامعة مصراتة . -1
 د.  ًتح  محمد أميمه اا تاا لم اعد صكمية اإلعالم جامعة مصراتة . -2
 د. اشر  قادون محاكر صكمية اإلعالم جامعة مصراتة. -3

 
 


