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  شكر وتقدیر

سید األنبیاء والمرسلین سیدنا محمد علیة أفضل الصالة الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على 

  الرسالة.في البدایة أحمد اهللا وأشكره الذي أعانني ووفقني بإنجاز هذه  والتسلیم؛

نه یسعدني أن أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر لألستاذ الدكتور  متولي عصب الذي تفضل باإلشراف  /وإ

متواصلة لخطوات إعدادها حتى ظهرت في صورتها النهائیة واهتماماته الكبیرة وال الرسالة,على هذه 

  .الجزاءفجزاه اهللا خیر 

لعمید كلیة التصمیم والعمارة الدكتورة دعد المفلح التي لم تتوانى في تقدیم المساعدة الشكر بأتقدم و 

  لتسهیل المهمات الخاصة بالبحث ةاإلداریة الالزم

والدكتور غازي خلیفة  رائد قاقیش , الدكتورو  , مد وصیفأح رللدكتو  كما أتقدم بوافر الشكر والعرفان

  .والدكتور عبد الجبار البیاتي لما قدماه من مالحظات مهمة في مجال الدراسة 

وال یفوتني في هذه المناسبة أن أقدم شكري وتقدیري لجمیع األساتذة الكرام في كلیة العمارة والتصمیم 

  طوال فترة دراستي في برنامج الماجستیر  في جامعة الشرق األوسط على كامل جهودهم

  وأخیرًا أتقدم بالشكر إلى األساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة الذین تفضلوا لمناقشة هذه الرسالة 

وأسأل اهللا أن یتقبل , وأخر دعائي أن الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على رسوله الكریم 

  .ع علیم ینفعنا بما علمنا إنه سممني هذا العمل لوجه الكریم وأن ی
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  الرحمن الرحیمبسم اهللا   

ْح لِي َصْدِري(  بِّ اْشرَ ِري  )25 (َقاَل رَ یَسِّرْ لِي َأمْ   وَ

ْل ُعْقَدةً ِمْن لَِساِني )26( اْحُل   )27( وَ

ِلي ُهوا َقوْ ْفَق   ) )28( یَ

  صدق اهللا العظیم

  ) 28 – 25آیة ( سورة طه 

  اإلهداء 

   أسأل اهللا أن یسكنه فسیح جناته... اهرة رحمه اهللا تعالىإلى روح والدي الط
لى من جنتي تحت ..إلى من رضاها عني زادي في دنیاي وآخرتي.. إلى نهر الحب ورمز العطاء  وإ

   قدمیها والدتي الغالیة

إلى فرحتي ... وشریكتي في السراء والضراء زوجتي الغالیة  حبیبتي...  إلى أسرتي الصغیرة 

  جنى  جتي ونور عیني أبنائي معاذ ووسروري وبه

  إلى سندي وریاحین دنیتي إخوتي أحبتي 

  إلى خالتي الغالیة نعیمة 

  إلى أساتذتي األجالء  
    أهدي هذا الجهد المتواضع لكم جمیعاً 
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المعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف األردنیة 

خراجها    وإ

  إعداد : علي رجا ابراهیم عدوان 

  إشراف : األستاذ الدكتور

  متولي محمد عصب 

   الملخص

 فـي الجرافیكـي المصـمم دور تواجـه التـي المعوقات أبرز على التعرف إلى سةالدرا هذه هدفت

 الحلـــول أبـــرز تقــدیم إلـــى إضـــافة فـــي عمــان،  المطبوعــة األردنیـــة الیومیـــة الصــحف تصـــمیم تطــویر

البیانـــات  لجمــع اســتبانة بإعــداد الباحــث قــام الدراســة أهــداف ولتحقیــق المعوقــات؛ تلــك علــى للتغلــب

حیـث تـم  ) فقـرة ألبـرز الحلـول،13وزعـة علـى خمسـة أبعـاد، باإلضـافة إلـى () فقـرة م42مؤلفة مـن (

وقــد تـم اختیــار عینـة الدراســة بالطریقــة المسـحیة حیــث تكونــت  دالالت صـدقهما وثباتهمــا. مــن التأكـد

ـــا مـــن أصـــل (64مـــن ( ا جرافیكیً ـــا فـــي مجتمـــع74) مصـــممً ا جرافیكیً  فـــي العـــاملین الدراســـة ) مصـــممً

وقــد تمــت المعالجــات اإلحصــائیة للبیانــات فــي هــذه الدراســة  . المطبوعــة یــةاألردن الیومیــة الصــحف

ــث، باســـتخدام  ــة األول والثالــ ــن ســــؤالي الدراسـ ــة عـ ــاط الحســــابیة واالنحرافـــات المعیاریــــة لإلجابـ األوسـ

وباستخدام األوساط الحسابیة واالنحرافـات المعیاریـة وفقـًا لمتغیـرات الدراسـة، ثـم إجـراء تحلیـل التبـاین 

ي وفقــًا لمتغیـــرات الدراســة، ثــم إجـــراء تحلیــل التبـــاین الربــاعي المتعــدد وفقـــًا لمتغیــرات الدراســـة الربــاع

  لإلجابة عن سؤالي الدراسة الثاني والرابع.

ل   تصمیم تطویر في الجرافیكي المصمم دور تواجه التي المعوقات" أنَّ أظهرت نتائج السؤال األوَّ

 المعوقات أبعاد جاءت وقد ،)متوسطة( درجة ضمن اءتقد ج " المطبوعة األردنیة الیومیة الصحف



م  

 المرتبة في للصحیفة اإلداري بالجانب متعلقة معوقات بعد( وفق الترتیب اآلتي نظرهم وجهة من

 درجة ضمن الثانیة المرتبة في للمصممین السلوكي بالجانب متعلقة معوقات بعد تاله األولى،

 بعد تاله الثالثة، المرتبة في للصحیفة الهیكلي بالجانب قةمتعل معوقات بعد تاله لكل منهما، )كبیرة(

 متعلقة معوقات بعد تاله الرابعة، ثم المرتبة في الصحفي التصمیم وتقنیات بأدوات متعلقة معوقات

صممین   لكلٍّ منها. )متوسطة( درجة ضمن الخامسة المرتبة في بالمُ

اإ دالة فروق وجود عدم كما أظهرت نتائج السؤال الثاني ) α	≥	0.05		(الداللـة  مسـتوى عند حصائیً

 الصـحف تصـمیم تطـویر فـي الجرافیكـي المصـمم دور تواجـه التـي للمعوقـات" الحسـابیة األوساط بین

ـــة ـــن " المطبوعـــــة األردنیـــــة الیومیــ ــرهم وجهـــــة مــ ــزى نظـــ ـــتالف تُعـــ ــــي، المؤهـــــل( مســـــتویات الخــ  العلمـ

  ).العمر العملیة، الخبرة التخصص،

 المصـمم دور تواجـه التـي المعوقـات" علـى للتغلـب الحلـول ل الثالث أنَّ أبـرزكما أظهرت نتائج السؤا

 نظــرهم قــد جــاءت وجهــة مــن " المطبوعــة األردنیــة الیومیــة الصــحف تصــمیم تطــویر فــي الجرافیكــي

  .)كبیرة( درجة ضمن

ا دالة فروق وجود عدم وأخیرًا أظهرت نتائج السؤال الرابع ) α	≥	0.05		(الداللة مستوى عند إحصائیً

ـــول الحســـابیة األوســـاط بـــین  فـــي الجرافیكـــي المصـــمم دور تواجـــه التـــي المعوقـــات" علـــى التغلـــب لحل

 مســتویات الخــتالف تُعــزى نظــرهم وجهــة مــن " المطبوعــة األردنیــة الیومیــة الصــحف تصــمیم تطــویر

  ).العمر العملیة، الخبرة التخصص، العلمي، المؤهل(

  ضوء نتائج الدراسة. وقد تم التوصل إلى مجموعة من التوصیات في

 ، المصمم الجرافیكي، الصحف الیومیة.التصمیم الجرافیكيالمعوقات، الكلمات المفتاحیة: 
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Abstract 

This study investigates the main obstacles which face the role of graphic designer for 

developing the design of Jordanian printed newspapers in Amman. This sets the purpose 

of this study to reveal the vital solutions to overcome these obstacles. To achieve the 

objectives, the researcher used  questionnaire that consist of (42) sections divided under 

five dimensions to collect the data, and (13) sections for the main solutions. The 

authenticity of reliability and stability for the main solutions were obtained. This study 

adapted survey to collect the data of the study. The sample of the study was (64) graphic 

designers out of (74) from the printed Jordanian daily newspapers . The  statistical 

analyzes of the data in this study were carried out by using the computational 

environment and standard divergence to answer the first and third research questions. 

The computational environment and the standard divergence were used according to the 

variables of the research. the analysis of the quadratic variance was performed 

according to the study variables. The analysis of the four quadratic variance was carried 

out according to the study variables to answer the second and fourth research questions 

of the studies.    

The results of the first question showed that the obstacles facing the role of the graphic 

designer in developing the design of Jordanian printed newspapers their are 

(intermediate) obstacles. The dimensions of the obstacles from their point of view 

occurred according to the following order. First level, (the obstacles dimension of the 

administrative aspect of the newspaper. Second level, the obstacles dimension of the 

behavioral aspect of the designers which is evaluated as a (large) for each one of them. 

Third level, the obstacles dimension  that is related to the structural aspect of the 

newspaper. Fourth level, obstacles dimension that is related to the tools and techniques 



س  

of the journalism design, and lastly, the obstacles dimension  that is related to the 

designers which is evaluated as a (medium).  

The results of the second research question showed that there are no statistically 

significant differences at the level of (α ≤0.05) between the computational dynamics of 

the obstacles that face the role of the graphic designer in the development of the design 

of Jordanian printed newspapers from their point of view due to different levels of 

(qualification, field, practical experience, age). 

The results of the third question showed that the most prominent solutions to overcome 

the obstacles that face the role of the graphic designer in developing the design of 

Jordanian printed newspapers from their point of view came within the (large) degree. 

Finally, the results of the fourth question showed that there are no statistically 

significant differences at the level of (α ≤0.05) between the computation of the solutions 

to overcome the obstacles that are facing the role of the graphic designer in developing 

the design of Jordanian printed newspapers from their point of view due to different 

levels (qualification ,practical experience, field, age). 

A number of recommendations were highlighted based on the results of the study. 

Keywords: obstacles, graphic design, graphic designer, daily newspapers. 
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  الفصل األول
  خلفیة الدراسة وأهمیتها

  : مقدمة
والتــي تحتــل مكانــة غایــة فــي األهمیــة مقارنــة مــع  تعــد الصــحافة وســیلة مــن وســائل اإلعــالم واالتصــال

, المحلـي ذلـك لمـا لهـا مـن دور كبیـر فـي الـرأي العـالمي و , وسائل اإلعالم األخرى المرئیة والمسموعة 

ــم ـــر الصـــحافة المـــرآة التـــي تعكــــس مـــدى التقـــدم الحضـــاري والثقــــافي والفكـــري لألمـ ولقـــد قــــدمت , وتعتب

  .التكنولوجیا المعاصرة عبر شبكة اإلنترنت فرصة لتطویر وتقدیم طریق جدیدة للصحافة 

 لتكنولـوجيا والتطـور المعلومـات ثـورة ظهـور بسـبب ومثیرة خطیرة دولیة تحوالت العالم فیشهد الیوم أما

 عـالم داخـل اإلنترنـت مكانـة زیـادة فـي سـاهم كمـا,  صـغیرة كونیة قریة إلى العالم حول والذي,  السریع

 هــذا باقتحــام هالعنكبوتیــ الشــبكة إمكانــات مــن لإلســتفاده الصــحفیة المؤسســات دعــا مــا وهــذا, االتصــال

 المعتمــدة اإلعــالم وســائل فــي دالجدیـ الجیــل هــذا ولمواكبــة والتطــویر التقـدم أجــل مــن التكنولــوجي العـالم

  ) 2011, بوثلجي  (.  االلكترونیة بالصحافة یعرف ما ذلك كل من فتولد,  واالنترنت الكمبیوتر على

وعلى   الصحف على مستوى العالم تعد أقدم المطبوعات اإلعالمیة وأكثرها انتشارا ونستطیع القول أن

تعـاني مـن ضـعف البنیـة اإلبداعیـة للتنسـیق  األردنیـة الرغم من ذلـك وحتـى وقـت قریـب كانـت الصـحف

,  وذلك ألنه لم یكن هدفها تطویر الشكل الذي تصـدر فیـه, الفني والتنظیم البصري لإلخراج الصحفي 

ـــت الثـــورة التكنولوجیـــة  وتطـــورت وســـائل . ولكنهـــا كانـــت تهـــتم باألخبـــار التـــي تجـــذب القـــراء  فلمـــا دخل

فعنـدها بـدأت الصـحف تعـاني مـن , شـكل سـریع ومباشـراالتصال وأصبحت عملیة نقل األخبار تنشر ب

فكــان الحــل مــن خــالل , میزاتهــا وبــدأت تبحــث عــن حلــول لمواجهــه المنافســة القویــة لوســائل األعــالم 

ثــارة اهتمـام قــراء الصــحیفة  وذلـك, تطـویر شــكلها  باالســتعانة بأسـس التصــمیم واإلخـراج الفنــي لجـذب وإ
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, صــالح واللبــان . (ًا كبیــرًا فــي مســاعدة الصــحیفة لتحقیــق ذلــكولقــد كــان لتطــور الطباعــة دور ,  لشــرائها

2001 (  

مجال  التصـمیم  إن العمل اإلبداعي یبدأ بفكرة ثم یرسم على الورق ثم ینفذ على شاشات الكمبیوتر في

وكمــا یعتبــر أیضــًا ذلــك الجــزء الفنــي الــذي طالمــا ارتــبط تطــوره بتطــور التصــمیم ,  الجرافیكــي الحــدیث

  )  1989 , الصویعي ( . الجرافیكي 

وهي الفترة التـي  ,وتعد فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة بالعصر الذهبي لتصمیم الصحف والمجالت

حیث أصبح المخرج الفنـي هـو الشخصـیة الثانیـة ) ,  art director( ظهرت فیها مهنة المخرج الفني 

 , وأهــم المفــاهیم اإلعالمیــة للصــحیفة  فــي الصــحیفة بعــد رئــیس التحریــر الــذي یضــع السیاســة التحریریــة

ویقــوم أیضــا بتنفیــذ , بینمــا یضــع المخــرج الفنــي السیاســة البصــریة للصــحیفة ویصــوغ هویتهــا البصــریة 

سیاســة التصــمیم مــن خــالل قیادتــه فریــق المصــممین والمصــورین الــذین یعملــون تحــت إشــرافه المباشــر 

  ) 2011, الراوي . (وباستقاللیة عن الهیكلیة اإلداریة 

ــون مـــن قســـمین األول  ـــاعي  , وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن التصـــمیم فـــي الصـــحف یتكـ ــو التصـــمیم الطب هـ

"print design"    والثـاني هـو تصـمیم المواقـع االلكترونیـةweb design"  . " وللنـوعین مكونـات

  " . وعناصر وأسس تتشابه في أغلب مكوناتها وعناصرها وتختلف في أحیان أخرى

  )   15ص , 2015,معروف (

فالتصمیم واإلخراج الصحفي هو عملیة فنیة یتضمن جانبین متعاقبین فـاألول هـو التصـمیم األساسـي  

وهـي ثابتـة وطویلــة   الـذي یعطـي الشـكل الثابـت مـن عـدد ألخـر حیــث یعطـي للصـحیفة هویتهـا الممیـزة

دى ویهـــدف إلـــى والثـــاني هـــو التوضـــیب الـــذي یتمیـــز دائمـــًا بـــالتنوع والتغییـــر وهـــو قصـــیر المـــ,  المـــدى

  ) 2001, اللبان .(ولكن كل ذلك في إطار الثبات للتصمیم األساسي , إحداث التغییر
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التقـدم الـذي نشـهده فـي ومع تنافس الصحف العالمیة ووسائل اإلعالم المحلیة وبخاصة في ظل التقدم 

أصـبح قـد , معات تكنولوجیا االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات وانتشار خدمة االنترنت بین أفراد المجت

مفروضًا على الصحافة أن تحافظ على كیانهـا وان هـذا الوجـود ال یمكـن أن یسـتمر لهـا إال مـن خـالل 

خراجهــا بزیــادة الجاذبیــة والتــأثیر علــى المتلقــي مــن خــالل االرتقــ اء بتطــویر تطــویر تصــمیم الصــحف وإ

  . الصحف الورقیة 

خراج الصحف المصـمم نفسـهوعلى أي حال فإن من أكثر العوامل األساسیة التي تؤ  , ثر في تصمیم وإ

یتحمــل العـــبء  حیـــث أنــه ,والــذي یحتــاج إلــى ظـــروف خاصــة حتــى یســـتطیع أن یطــور ویقــدم ویبــدع 

خـــراج الصـــحیفة ـــة تصـــمیم وإ ـــى ,  األكبـــر فـــي عملی ـــاء الضـــوء عل ــاءت هـــذه الدراســـة إللق ومـــن هنـــا  جـ

ــه دور المصـــــمم الجرافیكـــــي فـــــي تطـــــویر تصـــــمیم " ــــة المعوقـــــات التـــــي تواجـــ ـــة األردنیـ الصـــــحف الیومیــ

 ,المطبوعـة  كما وجاءت هذه الدراسة لتعمل على تطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیـة, "المطبوعة

الحلـــول  للمعوقـــات التـــي تـــرتبط بمجـــال  مـــن خـــالل استكشـــاف قضـــایا متنوعـــة تتعلـــق فـــي إیجـــاد أبـــرز

خـراج الصـحف الیومیـة األردنیـة المطبوعـة ممین والمختصـین فـي تلــك مــن وجهـة نظـر المصـ تصـمیم وإ

خـراج الصـحف الیومیـة ,الصحف  كما  تتطرق أیضًا بإیجاز إلـى أكثـر القضـایا ذات الصـلة بتصـمیم وإ

  . المطبوعة

  :مشكلة الدراسة -

ــور ثــــورة  ــع ظهــ ــة القــــرن العشــــرین دخلــــت الصــــحافة المطبوعــــة فــــي أزمــــة حقیقــــة  خاصــــة مــ منــــذ بدایــ

أ بـإعالم الكترونـي وتالهـا ظهـور صـحف الكترونیـة لهـا المعلومات وتطور تكنولوجیا االتصال الذي بد

ذلـك أن هـذا التطــور  , حقیقیـًا أمـام الصـحافة المطبوعــة تحــدیاً كـل ذلــك كـان یمثـل , جمهورهـا  الواسـع 
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كـان لـه تـأثیر علـى الصـحفیین واإلعالمیـین والمصـممین الـذین  اإللكترونیـةللصـحف  واالنتشار السـریع

  .  مغایراً وأنتج ذلك واقعا مهنیًا . الم یعملون في مجال الصحافة واإلع

عن المعوقـات التـي تواجـه دور المصـمم الجرافیكـي ویمكن تلخیص مشكلة الدراسة في محاولة الكشف 

فـي التغلـب  تقـدیم أبـرز الحلـول التـي تسـاعدو ,  المطبوعـةفي تطویر تصمیم الصحف الیومیـة األردنیـة 

  . واإلخراج الصحفيور في أسالیب التصمیم قصوأیضا توضیح أسباب ال,  المعوقاتتلك على 

  : هدف الدراسة وأسئلتها  -

ــحفي للصــــحف الیومیــــة األردنیــــة  هــــدفت الدراســــة الحالیــــة إلــــى إبــــراز موضــــوع تطــــویر التصــــمیم الصــ

وتقــدیم أبـــرز  والمعوقـــات التــي تواجـــه دور المصــمم الجرافیكـــي فــي تطویرهـــا, المطبوعــة بصـــفة عامــة 

وتحفیــزهم , غلــب علــى هــذه المعوقــات بصــفة خاصــة للبــاحثین والممارســین الحلــول التــي تســاعد فــي الت

  سواء على المستوى , على مواصلة االهتمام بكیفیة تجاوز هذه المعوقات 

  :البحثي أو العملي أو التدریبي من خالل اإلجابة على األسئلة التالیة 

یم الصحف الیومیة ما درجة المعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر تصم - 1

  ؟  األردنیة المطبوعة

ــة  - 2 ــتوى الداللـ ـــد مسـ ــائیًا عن ــابیة  بـــین ) ≥α 0.05 (هـــل توجـــد فـــروق دالـــة إحصـ األوســـاط الحسـ

ـــة " للمعوقـــات التـــي تواجـــه دور المصـــمم الجرافیكـــي فـــي تطـــویر تصـــمیم الصـــحف الیومیـــة األردنی

, التخصـص , المؤهـل العلمـي ( واألبعاد التابعة لها من وجهة نظرهم تعزى لكًال مـن  " المطبوعة

  ؟  ) العمر , الخبرة العملیة 

ما درجة أبرز الحلول للتغلب على المعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر  - 3

  ؟   تصمیم الصحف الیومیة األردنیة المطبوعة
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ة األوساط الحسابی بین)  ≥ α 0.05 (هل توجد فروق دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة  - 4

ألبرز الحلول للتغلب على المعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم 

الخبرة , التخصص , المؤهل العلمي ( تعزى لكالً من  المطبوعةالصحف الیومیة األردنیة 

  ؟ ) العمر , العملیة 

  أهمیة الدراسة  -

  شهدت تقنیات العملیة االتصالیة تنبع أهمیة الموضوع من أهمیة قطاع الصحافة واإلعالم بعد أن

  اإیصال صوتها وأخبارها وثقافتها وقضایاه إلىوسعي جمیع دول العالم , ومتالحقة  تطورات سریعة 

والمنافسة الشدیدة في هذا المجال والتأثیر على الرأي العام العـالمي عـن طریـق عـرض وتقـدیم وسـائل  

ممـا جعـل الباحـث یعطـي جـل اهتمامـه بتسـلیط  , تشارإعالمیة جذابة ومثیرة وسریعة التنقل وسهلة االن

الضـــوء علـــى المعوقـــات  التـــي تواجـــه دور المصـــمم الجرافیكـــي فـــي تطـــویر تصـــمیم الصـــحف الیومیـــة 

وكـذلك دراسـة مسـتوى إمكانیـات ,  وتقدیم أبرز الحلول للتغلب على هذه المعوقـات,  یة المطبوعةاألردن

صـــمیم الصـــحفي وبرامجـــه مـــن الناحیـــة الوظیفیـــة  والتـــي المصـــممین الصـــحفیین و تقنیـــات و أجهـــزة الت

 .تساعد المصمم والمخرج الصحفي للعمل بحریة وسهولة حتى یستطیع  إخراج الصحیفة بجودة عالیـة

ولكننا في األردن على الرغم من كل هذه اإلمكانیات نالحـظ أن الصـحافة األردنیـة تحتـاج إلـى تطـویر 

مقارنتها بالصحف الغربیة  في ظل  ثورة االتصـال وتكنولوجیـا  للهویة البصریة خصوصًا إذا ما  تمت

  . المعلومات

وتعتبر المواقع اإللكترونیة هي المالذ الذي یلجأ إلیه الجمهـور العـام  بـاختالف مسـتویاتهم  وأعمـارهم  

حیــث أصــبحت هــذه المواقــع  جــزء رئیســي مــن إظهــار قیمــة الصــحف المحلیــة  وتنمیــة مهــارة تصــمیم 
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 وعلیـه فـإن الدراسـة الحالیـة تكتسـب أهمیتهـا مـن أهمیـة دور المصـممین, لكترونیة الصحفیة المواقع اال

  : ومما یلي   في تطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة المطبوعة ینالجرافیكی

دور المصـمم الجرافیكـي فـي تطـویر تصـمیم الصـحف الیومیـة  أهمیة على تعریف الصحافة األردنیة -

 . األردنیة المطبوعة

المعوقـــات التـــي تواجـــه دور المصـــمم الجرافیكـــي فـــي تطـــویر تصـــمیم الصـــحف "الكشـــف عـــن أبـــرز  -

 .  "الیومیة األردنیة المطبوعة

وهـذا مـن شـأنه تـوفیر المعلومـات , تقـدیم أبـرز الحلـول التـي تسـاعد فـي التغلـب علـى تلـك المعوقـات  -

  الیومیة األردنیة  ومساندة جهود القیادات اإلداریة التطویریة في تصمیم الصحف

  .   دعم وتشجیع حركة التغییر والتطویر في تصمیم الصحف الیومیة األردنیة المطبوعة -

 .أن تكون بمثابة مرجعیة لكل من یحتاج إلى إجراء دراسات مماثلة  -

  . ندرة الدراسات السابقة حول هذا الموضوع في األردن   -

  : ة قد یستفید من هذه الدراسة الفئات التالی -

  المسئولون في دائرة المطبوعات والنشر الصحفي في األردن  - 1

   المسئولون  في إدارة الصحف لیومیة األردنیة المطبوعة - 2

لزیــادة فعالیـــة  المشــرفون علــى الــدورات التدریبیــة لمصــممي الصـــحف الیومیــة األردنیــة المطبوعــة - 3

  تدریب مصممي الصحف 

  لدیهم  المصممین أنفسهم في سبیل تطویر النمو المهني - 4

  واإلخراج الصحفي الجرافیكي الباحثون والدارسون في مجال التصمیم - 5
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والتـي تناولـت , علـى حـد علـم الباحـث , تعتبر هذه الدراسة هي األولى من نوعها على مسـتوى األردن 

 "ومیة األردنیة المطبوعةالمعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف الی"

  . أبرز الحلول التي تساعد في التغلب على هذه المعوقات  وتقدیم ,

  :مصطلحات الدراسة  -

  تضمنت هذه الدراسة المصطلحات التالیة

  نظریا( معوقات" ("Obstacles:  

المعوقات التي تعتـرض طریـق , أي منعه منه وشغله عنه فهو عائق , مفردها معوق من الفعل عوق "

  )  660ص :  1985,اوي عوض اهللا و القلم ( "المؤسسات 

  إجرائیاً ( معوقات " ( Obstacles : "  

  اإلستبانة التي أعدها هي المعوقات التي یواجهها المصمم الجرافیكي والتي ظهرت من خالل إجابات

الفنیـة والتقنیـة  والمالیـة والسـلوكیة والهیكلیـة واإلداریـة والثقافیـة التــي المعوقـات  , الباحـث لهـذا الغـرض 

  . مصممي الجرافیك في الصحف الیومیة األردنیة المطبوعة یواجهها

 المصمم  الصحفي  "designer  ) " نظریًا: ( 

  المطبوعة والوحدات هو الشخص الذي یصمم صفحات الصحیفة بشكل فني مراعیًا توزیع المواد

 ,خوخــة . ( والعنــاوین والصــور بشــكل واضــح وجــذاب كــي تســتهوي القــارئ لقــراءة صــفحات الصــحیفة 

  ) 174ص ,  2011

  المصمم  الصحفي  "designer  ) " ًإجرائیا  : (  

ونـوع   هو الشخص الذي یحدد السیاسة اإلخراجیة العامة للصحیفة كما یحدد معالم التصمیم األساسي

  .االتجاهات واألسالیب اإلخراجیة التي یجب العمل بها إلعطاء هویة ممیزة للصحیفة 
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  التصمیم "design) " ًنظریا :(  

 وتنسیق هذه العناصر مع بعضها الـبعض باسـتخدام أسـس, هو وضع العناصر البنائیة بشكل متناغم 

  ) 14ص:  2014, صغیرون . (التصمیم  ومبادئ

  التصمیم "design)"إجرائیا : (  

مــن , بحیــث یــدعم كــل عنصــر بنــائي العنصــر اآلخــر, هــو ترتیــب العناصــر البنائیــة بصــورة متناغمــة 

ــالل اســــتخدام ــاین ,الوحــــدة "أســــس ومبـــادئ التصــــمیم    خـ ـــاغم, التبــ ــوازن , االنســــجام,اإلیقــــاع ,التن , التــ

كما أنة العملیة الفنیة األولیة التـي تعطـي للصـحیفة هویتهـا الممیـزة إبتـداءًا مـن جمـع وتنضـید " .الحركة

 ,لخلفیـات ا, الصـور , الرسـوم (الحروف والكلمات والفقرات وتنسیقها مـع العناصـر الجرافیكیـة األخـرى 

  بطریقة تجذب الجمهور وتثیر اهتمامه وتریح عین القارئ وتعمل على إیصال الرسالة ) الخ....... 

  " . موقع الكتروني"  سواًء كان ذلك تصمیم طباعي أو تطبیق ویب, اإلعالمیة 

  نظریًا (  التصمیم الجرافیكي (" Graphic design "   

تخصــص واســع مــن المعرفــة ، و یعنــى  وم بــه المصــمم وهــونهــج إبــداعي یقــ التصــمیم الجرافیكــي هــو

, مـن أجـل  ف إبداعیـة أخـرىوتصمیم حرو  دة مثل اإلخراج الفنيباإلبداع البصري ، ویشمل جوانب ع

ــددة للجمهـــور المســـتهدف  إیصـــال ــالة محـ ــن . رسـ ــزأة یمكـ ــاحات مجـ ویعنـــي هـــذا التنـــوع أن هنالـــك مسـ

  ) 12ص,  2015, القرعان .    ( في أي منها العمل للمصممین

واأللــوان  مثــل الخطــوط, ویعرفــه نــزار الــراوي بأنــة هــو فــن ومهنــة اختیــار وترتیــب العناصــر البصــریة 

 الجمهــور ذلــك لنقــل الرســالة إلــىو , لعمــل تمثیــل مرئــي لألفكــار والرســائل  والصــور والرمــوز الرســومیة

ــ, المتلقـــي  االتصـــاالت (ا یســـمى ب وینتمـــي التصـــمیم الجرافیكـــي فـــي معظـــم المنـــاهج التعلیمیـــة إلـــى مـ

  ) 19ص, 2011, الراوي .(  ) البصریة 
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  إجرائیاً ( التصمیم الجرافیكي "(graphic design :"  

العناصـر الجرافیكیـة و  األسـس هو عملیة إبداعیة تهدف إلى إیصال رسـالة إعالمیـة مـن خـالل توظیـف

ثارة القراء إلبراز المادة التحریریة التي یتم عرضها في الصحف وذلك لجذب الجمه   .  ور وإ

  نظریاً ( اإلخراج الصحفي" ( Mock up:  "  

) typographic units(هـو علـم وفـن اختیـار وتوزیـع موقـع وحجـم وشـكل ولـون العناصـر الطباعیـة 

سـواء أكانـت صـفحة مـن جریـدة  لعرض المادة التحریریة عرضًا یحقق الجمـال , على المساحة المتاحة

برازها وفقًا لخطة معینـة بمـا یجـذب القـارئ لهـا , ة أو مجلة أو صحیفة إلكترونی مـع مراعـاة األسـس  ,وإ

". ( الصحفیة والفنیة التي تضع القارئ محل اعتبارها األول وتحقق له یسر القراءة ووضـوح المضـمون

  )  19ص, 2014, أبو عرجه و عبد اهللا 

  إجرائیاً ( اإلخراج الصحفي" ( Mock up:  "  

  وممتعة ومثیرة وجمیلة  وتحقق الوظیفة في نفس  ادة المكتوبة بطریقة شیقةهو فن عرض وتقدیم الم

بحیث تجذب انتبـاه الجمهـور وتعمـل علـى توصـیل المـادة للقـارئ بصـورة سـهلة وجمیلـة وشـیقة , الوقت 

حیث أن جوهر هذه العملیة یتمثل في تیسیر عملیة القراءة واالنسیاب البصري على الصحیفة أي أنهـا 

  .ناء وعرض هي عملیة ب

  نظریًا : (  الصحافة ("press" 

وصـحیفة , الصحافة بكسر الصاد من صحیفة وجمعهـا صـحف وصـحائف والصـحیفة هـي الصـفحة " 

والصـحیفة أو الصـفحة هـي ) . صـن صـحیفة وجهـك ( الوجه أو صفحة الوجـه هـي بشـرة الجلـد ویقـال 

  ) 21ص, 2014, سرا لختم .  ( " القرطاس المكتوب أو ورقة الكتاب بوجهیها أو ورقة الجریدة 

  إجرائیا( الصحافة " : (press   "   

  هي أهم وسائل توجیه الرأي العام وهو المفهوم الذي یركز على الجوانب واألبعاد المختلفة مثل
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الجوانب الفنیة التكنولوجیة في التصمیم الجرافیكي باإلضافة للجوانب الصـحفیة بهـدف اإلعـالم ونشـر  

  .یم والتسلیة الرأي والتعل

 الصحف الیومیة األردنیة : 

وهي المطبوعة الصحفیة التـي تصـدر یومیـًا بصـورة مسـتمرة باسـم معـین وأرقـام متتابعـة وتكـون معـدة " 

بالمرســوم الملكــي األردنــي بمقتضــى  الخاضــعة لنظــام هیئــة اإلعــالم الصــادر ,للتوزیــع علــى الجمهــور

لسـنة )  8( مجلسـا األعیـان والنـواب مـن القـانون رقـم  مـن الدسـتور وبنـاء علـى مـا قـرره)  31( المادة 

   ) http://mc.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=18. ("وتعدیالته 1998

  :سیكون نطاق حدود الدراسة كما یلي  :حدود الدراسة  -

  :الحد الموضوعي  -

المعوقـــات التـــي تواجـــه دور المصـــمم الجرافیكـــي فـــي "الدراســـة فـــي حـــدها الموضـــوعي علـــى  ستقتصـــر

عینــة الدراســة باإلضــافة إلــى أبــرز الحلــول التــي  " تطــویر تصــمیم الصــحف الیومیــة األردنیــة المطبوعــة

  .تساعد في التغلب على هذه المعوقات  

  :الحدود المكانیة  -

 األردنیـــة وهــي الصــحف الیومیــة ,الصــحف عینــة الدراســةتــم تطبیــق هــذه الدراســة فــي أمــاكن إصـــدار 

  . أماكن إنتاج الصحف في عمان , المطبوعة

  :الحدود الزمنیة  -

  )  . 2017 / 2016(تم تطبیق هذه الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي الدراسة 

  :الحدود البشریة  -

  .عینة الدراسة في عمان المطبوعة  الحصر الكامل لمصممي الصحف الیومیة األردنیة
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  :محددات الدراسة  -

  :تنحصر محددات الدراسة فیما یلي 

  .دالالت صدق وثبات أداة الدراسة   - 1

 .عینة الدراسة والمجتمع المسحوبة منة والمجتمعات المماثلة  - 2

 .صدق وجدیة المستجیب على االستبانة التي أعدها الباحث - 3
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  :الفصل الثاني 

  ب النظري والدراسات السابقة ذات الصلةاألد
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  :الفصل الثاني 

  األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة

بموضــوع الدراســة ومتغیراتهــا فضــًال عــن الدراســات  تنــاول هــذا الفصــل عرضــًا لــألدب النظــري المتعلــق

  السابقة ذات الصلة بالدراسة الحالیة وعلى النحو اآلتي: 

  : النظري  األدب: أوًال 

 ونشـأة وماهیـة بالصـحافة وعالقتـه الجرافیكـي التصـمیم ونشـأة ماهیـة إلى التطرق النظري األدب تم في

خراجهـــاو  المطبوعـــة وكـــذلك تصـــمیم الصـــحیفة هتطـــور  وعوامـــل الصـــحفي التصـــمیم  الصـــحافة وماهیـــة إ

  وكما یأتي :  وتصمیمها اإللكترونیة

  : لصحافةماهیة ونشأة التصمیم الجرافیكي وعالقته با  - أ

 الكاملـــة الخطـــة بأنـــه, كمـــا یعــرف  وممتعـــة جمیلــة أشـــیاء وابتكـــار إبـــداع بأنــه عامـــة" التصـــمیم" یعــرف

 أو الغـرض تحقیـق إلـى یـؤدي مبتكـر عمـل أي تنفیـذ أو هتركیبـ أو ما شيء أو تكوین أو تنظیم لتشكیل

 وعملیـــات  تمرةالمســـ المصـــمم أو الفنـــان جهـــودل, فهـــوا ذاتـــه محصـــله  أجلهـــا مـــن وضـــع التـــي ةالوظیفـــ

ـــاج المتواصـــلة إبداعـــه ــكلیة صـــیغ وضـــع أو مبتكـــر تصـــمیم أو فنـــي عمـــل إلنت ــة شـ  للمنتجـــات ووظیفیـ

 أو النـاظر تسـعد جمالیـة أهـداف أو محضة استعمالیه أهداف تخدم والتي وغیرها والمعدات والمشیدات

  ) 2015, أمبروز و هاریس . (  والسرور المتعة له وتجلب المشاهد

 بشــكل عرضــها یمكــن التــي واألفكــار والصــور النصــوص مــع یتعامــل التصــمیم أن إلــى ةاإلشــار  وتجــدر

  كمــا أخــرى وســائل أیــةأو  والطباعیــةأ اإللكترونیــة الوســائل خــالل مــنوذلــك ,  ومتناســق جــذاب بصــري

 یتلقــى أن إلــى والتواصـل االتصــال مراحـل ویســعى إلـى تســهیل للمحتــوى ونظـام بنیــة فـرض علــى یعمـل

  .  ةالرسال الجمهور



  15

 مشـتقة كلمـة أنهـا فنجـد),   Graphic design( الجرافیكـي التصـمیم مصـطلح تعریـف إلـى وبـالرجوع

 يمصطلح " الجرافیك " هـي كلمـة مشـتقه مـن األصـل الالتینـ أما) , بیاني رسم( تعني و) جراف( كلمة

ع ) وتعنــي خـط مكتــوب أو منسـوخ كمــا تعنـي أیضــًا تصـویري , مرســوم , مطبــو  graphusجرافـوس ( 

ــة الفرنســــیه (  ــاءت فــــي اللغــ ــي اللغــــة العربیــــة بعــــدة  gravureوجــ ــرف فــ ) , أمــــا فــــن الجرافیــــك فقــــد عــ

  مصطلحات منها فن النقش , فنون الحفر والطباعه ...الخ 

 والثــاني" الفنــي للعمــل اآللــي النســخ" التعــدد أولهمــا,  محــورین ولقــد تطــور مفهــوم هــذا الفــن وتفــرع إلــى

,  أخــرى جهــة مــن الخــالص والفــن جهــة مــن الجرافیكــي للتصــمیم الفنیــة الوظــائف بــین التوفیــق محاولــة

 والتكنولوجیـة التقنیـة االبتكـارات نمـو مـع تـزامنت كمهنـة ممارسـته تطـورت قد الفن هذا أن لنا یؤكد وهذا

 الــذي الفــن هــذا إلــى واحتیاجاتــه أخــرى جهــة مــن والتجــاري الصــناعي المجتمــع ومتطلبــات,  جهــة مــن

 فـي ملحـوظ تطـور طریـق عـن االحتیاجات لتلك والمستمر والمتالحق السریع لتطوروا النمو ذلك واكب

  )  2011, الراوي . ( فیه للمشتغلین البصري والخیال األفكار

 الجرافیـك فـن مـن نبع ولیداً  یعد الطباعي التصمیم أو)  Graphic Design(  الجرافیكي التصمیم إن

 )graphic art  (القواعــد مــن العدیــد علیــة وتنطبــق المعاصــرة لبصــریةا الفنــون أهــم أحــد یعــد كمــا 

 والخـط الرسـم فـي والمتمثلـة خاصـة البصـریة والفنـون عامة التشكیلیة بالفنون الخاصة والمبادئ وألسس

"  أنــه)  Gavin( غــافن یــراه كمــا بــذلك وهــو,  وغیرهــا الضــوئي والتصــویر والمنظــور الهندســي والرســم

 الفنـي اإلخـراج مثـل جوانـب تشمل والتي البصري باإلبداع عنىت التي المعرفة فروع من واسع تخصص

 فنیـــة وجوانـــب المعلومـــات وتكنولوجیـــا وتصــمیمها الصـــفحات وتنســـیق التیبـــوغرافي وتصـــمیم والصــحفي

بداعیة   .  أخرى وإ

 التـزاوج عملیـة هـو بأنه" الجرافیكي التصمیم " van dar rier"ریر دیر فان الهولندي الفنان ولقد عرف

 ذات  الحدیثـة العلـوم مـن علـم الجرافیكـي التصـمیم من یجعل التعریف هذا", والمطبعة الفني ملالع بین
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 تقــوم علــى أساســیة وأدوات نظریــات الجرافیكــي للتصــمیم أن إلــى باإلضــافة,  بالصــحافة القویــة العالقــة

  )2010 , مكي(.المعاصر وقتنا حتى الصحافة علیها تعتمد التي األدوات تلك وهي, والحرف الصورة

 تكنولوجیـا تطـور مع تزامن حیث العشرین القرن خمسینیات في مرة ألول المصطلح هذا استخدم وقد, 

 إدارة على یعمل لكونه اإلبداع عملیة دائرة في المصمم قد وضع التكنولوجي التطور إال أن,  الطباعة

ــات مـــع العمــــل وتنســـیق,  التصــــمیم عملیـــة  المطــــابع مـــع تعاملــــه إلـــى باإلضــــافة,  األخـــرى التخصصــ

دارة,  والتصـویر,  الصـفحات وتنسـیق,  اإلنترنـت صـفحات وتصـمیم ,  للطباعـة واإلعـداد,  المشـاریع وإ

   ) 2015,  هاریس و أمبروز. (  اإلنتاج قبل ما عملیات وجمیع

,  الحالیــة الصــحف فیــه تظهــر الــذي الشــكل فــي كثیــراً  قــد ســاهم الجرافیكــي التصــمیم ویمكــن القــول أن

 نوعیـة نقلـة)  Johann Gutenbergs  (  )1400 - 1498(  غـوتنبرغ یوهـان مـانياأل قـدم حیـث

ـــواد أوروبــــا فــــي ــرع باعتبــــاره المطبوعــــة للمـ ــة حــــروف مختــ  التصــــمیم تطــــور ویعــــزى,  الحدیثــــة الطباعــ

 والتصــویر الطباعــة مجــالي فــي التكنولــوجي والتطــور التقــدم حیــث العشــرین القــرن أوائــل إلــى الجرافیكـي

 فـي سـاهم التطـور هـذا أن إال محـدودة كانت والبرمجیات الحواسیب  أن من الرغم وعلى,  الفوتوغرافي

 بشـكل اآللـي الحاسب أجهزة تطور أن نغفل ال أن ویجب,  الجرافیكي لمصممي والسلطة اإلبداع حریة

  ) Chanyalew,2006(  .الجرافیكي التصمیم صناعة في تستخدم أساسیة أداة أصبح ومستمر سریع

  المطبوعة المواد إنتاج في یختص طویلة لفترة استمر الجرافیكي التصمیم أن ة تذكر هيوثمة حقیق

 التطــور ولكــن,   وغیرهــا, .... والملصــقات, والبطاقــات,  اإلعالنیــة والنشــرات,  والمجــالت, كالجرائــد  

 مجـال فـي الكثیـر قـدم information technology )(   المعلومات تكنولوجیا مجال في حدث الذي

 التــي البــرامج أكثــر ومــن المختلفــة اإلعــالم وســائل  مجــال فــي وخصوصــاً  الجرافیكــي التصــمیم تطــویر

 , flash , 3d max , Maya, macromedia  (  التصـمیم مـن المجـال هـذا فـي تتعامـل

micromidia doctor , multimedia builder   . (برنـامج ویعتبـر flash    أصـدرته الـذي  
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 اإلنترنت مواقع تصمیم عالم في نوعیة نقلة أحدثت التي البرامج أكثر من)  macromedia(   شركة

  ) 2008,  العربي.  ( المتحركة الرسوم عالم وفي

 علــى وقــدرة كفائــه األكثــر هــم الجرافیكــي التصــمیم فــي المتخصصــین الخــریجین أن التجربــة أثبتــت ولقــد

 الجمالیـة الفنیـة القـیم بـین المزاوجـة حقیـقت بشـرط ولكن الصحفي اإلخراجو  التصمیم في والعطاء التمیز

 األنمـوذجباعتبـار أن " ,   van dar rier"  ریـر دیـر فـان الفنـان إلیهـا دعـا التـي التحریریـة واألهـداف

 فــي اإلخــالل عــدم مراعــاة مــع والمــتن الصــورة بــین المنطقیــة المزاوجــة فــي یــنجح الــذي هــو اإلخراجــي

  ) 2010 , مكي. ( التیبوجرافیكیة العناصر توزیع

  أول من أطلق تسمیة )William Addison Dwiggins(  المصمم ولیام أدیسون دویغنز ویعتبر

 )  ( graphic designer    بأنـه ذلـك الشـخص " المصمم الجرافیكي "وعرف مصطلح  1922عام

الــخ فــي صــفحة واحــدة ... ألــوان , كلمــات ,  الــذي یجمــع بــین العناصــر المختلفــة ســواء كانــت صــور 

 وضــع فــي عالیــة مهــارة صــاحب هـو النــاجح المصــمم, و  )  2008,  العربــي.  (یجــذب النظــر  بشـكل

 أن هعلیــ وجــب لــذا صــعبة مهمــة وهــي,  األذواق مــن قــدر أكبــر إلرضــاء,  والفنیــة التصــمیمیة الحلــول

 علــى یكــون أن فــي تســاعده التــي الــنفس علــم فــي  المعرفیــة والمفــاهیم للمخرجــات ومــدركاً  مــاهراً  یكــون

  )  2008, العربي. (  المستهدف الجمهور على واألشكال األلوان بتأثیر تامة ةدرای

ــا ــالم إلـــى الـــدخول أن القـــول نســـتطیع تقـــدم وممـ ــدخول الصـــحفي واإلخـــراج التصـــمیم عـ ــالم إلـــى كالـ  عـ

 تتبـــاین حیـــث,  البصـــریة والفنـــون البصـــر عـــالم فـــي قـــدرات إلـــى یحتـــاج كالهمـــا,  الجرافیكـــي التصـــمیم

ــاً  وتتنـــوع ـــه اإلبداعیـــة الفنـــون الأشـــك معـ ــذاهب  الفنـــون وباعتبـــار أن , وأدواتهـــا وعناصـــرها واإلبتكاری مـ

 والمضـــمون المحتـــوى بـــین العالقـــة مـــن خاصـــاً  نوعـــاً  یتطلـــب منهـــا كـــل لـــذلك فـــإن  , ومـــدارس وأنمـــاط

  . والمتلقي
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 الفني التعبیر وسائل من وسیله ولكنه هدفاً  یعتبر ال ذاته حد في الجرافیكي التصمیم أن وباعتبار

 رغباته هي وما ؟ یرید وماذا ؟ جمهوره ویعرف هدفه یحدد أنه واجب فمن لذلك , ياإلبداع والنهج

في  دراسات و بحوث إجراء خالل من یتأتى األسئلة هذه على لإلجابة الوحید والسبیل ؟ ومیوله

  .  واتجاهاتهم القراء آراء لمعرفة العام الرأي

خراج الصفحاتأن التصمیم ا وهنا ینبغي أن نذكر   لجرافیكي یلعب دورًا أساسیًا في تصمیم وتنفیذ وإ

حیـث یسـتطیع , باإلضافة إلـى تصـمیم العنـاوین الرئیسـیة للموضـوعات التحریریـة , المتكاملة للصحف 

  . المصمم والمنفذ تطویع األشكال الفنیة في خدمة المفهوم التحریري 

ى فـــي الصـــحافة تتمثـــل فـــي الرســـوم التـــي تبثهـــا أیضـــًا أن لـــه مهـــام أو أدوار أخـــر  وبوســـعنا أن نضـــیف

الوكاالت المختلفة لتقدیم معلومات إضافیة حول خبر من األخبار أو حدث من األحداث التـي  تحتـاج 

خاصة الرسوم التوضیحیة  التي تتمیز بأنهـا أكثـر دقـة وتعبیـر , إلى مثل هذا النوع من أشكال التعبیر 

الصــحافة العربیــة مــع تطــور تكنولوجیــا الحاســب اآللــي  ضــًا فــيوالتــي زاد اســتخدامها أی, مــن الصــورة 

ـــة أو اقتصـــادیة وانتشـــار اإلنترنـــت والخـــدمات اإلخباریـــة المختلفـــة  ســـواء كانـــت   , سیاســـیة أو اجتماعی

االقتصادیة تلك التي تحتاج إلى دقـة فـي  یح وعرض األخبار خاصةضلتو واعتبرت من أفضل الطرق 

  ) 2010, مكي .  ( األسهم والبورصات العالمیة  التعبیر عن اإلحصاءات ومؤشرات

 تحدیـد فـي رئیسـیاً  دوراً  لعـب الصـحفي الجرافیكـي التصـمیم أن ونستطیع أن نسـتخلص مـن كـل مـا تقـدم

 علـــى المحافظــة خــالل مـــن  اإلخراجیــة الصــحیفة سیاســـة إلــى بوضــوح یشـــیر حیــث,  الصــحیفة هویــة

  بها الخاصة واإلخراجیة الفنیة األعمال تصمیم في عقیدالت عن واالبتعاد  والبساطة والتناسب االعتدال

   الصحفي واإلخراج التصمیم أھمیة  -ب

 ولكـن ثوابـت أي الصـحافة لهـذه یكـن لـم البدایـة وفـي الورقیـة الصـحافة أنتجـت الطباعة اخترعت عندما

 أعمـــدة شـــكل فـــي الصـــحیفة تصـــمیم إعـــادة الطبـــاعون فقـــرر,  العصـــر ذلـــك مزاجیـــة بهـــا تـــتحكم كانـــت
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 دخـول مـن الـرغم علـى هـذا یومنـا إلـى التخطـیط هـذا نشـاهد زلنـا ومـا,  قراءتهـا لتسـهیل قصیرة بسطور

 إلیـه وصـل الـذي الرفیـع الـذوق مسـتوى إلـى ویرجـع ذلـك لعـدم الرقـي,  التقنـي والتقـدم التكنولوجیـة الثورة

ــحفي واإلخـــراج التصـــمیم ــذا فـــي الصـ ــا العصـــر هـ ــي والدة ونشـــأة ممــ  إلخــــراجوا التصـــمیم فـــن ســـاعد فـ

ظهارهـا عناصـرها وتوزیـع الصـفحات بتصـمیم تهتم جدیدة قواعد أعطى الذي الصحفي  الئـق بشـكل  وإ

  )  1998, الصویعي . (  المتلقي على والتأثیر الجاذبیة یعطي

جاذبیـــة الصـــحیفة للقـــارئ ؛ تهـــدف الجاذبیـــة إلـــى جـــذب عـــین الجمهـــور المســـتهدف علـــى حســـاب 1- 

ــهلة ال ا ذلـــك إال مـــن خـــالل مصـــمم مبـــدع  ومبتكـــر ,  قـــراءة الصـــحف المنافســـة وجعلهـــا سـ ــ ــتم لهـ وال یـ

 باإلضافة الستخدام أسس ومبادئ التصمیم الجرافیكي 

 إعطاء الصحیفة هویة ؛ تعكس أهدافها ومنحها شخصیة ممیزة خاصة بها لتبدو ممتعة ومشرقة 2- 

میـة أكثـر مـن األخبـار  استیعاب جمیع األخبار واإلعالنات ؛ وبدون جعـل اإلعالنـات تبـدو ذو أه - 3

 )Chanyalew  ,2006( .  

موضع الصحفیة المختلفة من الناحیـة الشـكلیة إلثـارة اهتمـام  من خالل إبراز إثارة اهتمام القارئ ؛ -4

 .القارئ حول موضوع معین 

تسـهیل قـراءة الصــحیفة ؛ ویـتم ذلـك مــن خـالل توزیــع العناصـر التیبوغرافیـة علــى الصـفحة بطریقــة  -5

 .شكل جید وممتع للقراءة میسرة وب

  تنظیم قراءة الصفحة ؛ وذلك من خالل تقسیم الصحیفة بشكل منظم على شكل أبواب لیستدل -6

   . القارئ على المادة التي یرید قراءتها 

توفیر وقت القارئ ؛ یعمل تنظیم الصحیفة على شكل أبواب بتوفیر وقت القـراء مـن خـالل اختیـار  -7

 .ة الباب الذي یریده مباشر 
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الراحــة البصــریة ؛ مــن خــالل التوزیــع الســلیم للصــور واألشــكال علــى صــفحات الصــحیفة وبشــكل  -8

  . ) 2012, الحسن( متوازن وباستخدام أسس ومبادئ التصمیم الجرافیكي 

  المصمم بین التصمیم الصحفي التقلیدي والحدیث -ج

 جمیع في التطورات تأثمر  حیث,  الجرافیكي التصمیم وأسس مبادئ الصحفي التصمیم یتضمن

 شكل في كبیرة تحسینات إلى خاص بشكل الجرافیك وتصمیمات عام بشكل الصحفیة التقنیات

خراج تصمیم في والمبادئ األسس هذه تطبیق یعتبر وباختصار,  الصحف قواعد هامة  الصحف وإ

 قیقتح في المعني هو فالمصمم ومضمون شكل الصحیفة وألن,  ناجحاً  التصمیم لیكون وضروریة

  ) . 2008, محمود( الوقت نفس في للصحیفة والوظیفیة الجمالیة الجوانب من كال

 حتـى  متقدمـة مرحلـة إلـى وصـل قـد واالتصـاالت المعلومـات لتكنولوجیـا السـریع التطـور أن وال شك فـي

 ال للمصـــمم أساســیة أداة أصـــبح كمــا,  اآللـــي الحاســب فیهـــا یســتخدم الیومیـــة األنشــطة كافـــة أصــبحت

 خاصــة الصــفة هــذه ألن لإلبــداع ضــماناً  تعطــي ال التكنولوجیــا هــذه ولكــن,  عنهــا االســتغناء یســتطیع

 علمیـة ومبـادئ أسـس على المبني التصمیم عملیة في الصحیحة الطرق ویستخدم یبدع الذي بالمصمم

  . ) 2006,  شفیق(

 علـى یعمـل كونـه,  المبـدعو  الفنان هو المصمم یظل وبرامجها التكنولوجیا تطورت مهما أنه في والحق

 تكــون أن للتكنولوجیــا یمكــن وال,  منهــا االســتفادة فــي قــدر أكبــر لیحقــق إلبداعاتــه التكنولوجیــا إخضــاع

ال إلبداعه بدیال   الصحف في الصحفي التصمیم تكنولوجیا تستخدم التي الصحف بعض تبدو لماذا وإ

  . ) 240ص , 2008, محمود (   ؟ إبداعاً  أكثر بشكل األجنبیة  

 قطعــت حیــث, الصــحف تصــمیم تطــویر فــي كبیــر بشــكل ســاهم قــد اآللــي الحاســب أن یع القــولونســتط

 علـــى دائمـــاً  یكـــون أن النـــاجح المصـــمم لـــذا یجـــب علـــى , التصـــمیم مجـــال فـــي كبیـــراً  شـــوطاً  الحاســـبات
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ــري التقنــــي التطــــور مـــن لالســــتفادة اســـتعداد ــي والثقــــافي والفكـ ــل وتوظیــــف والعلمـ  مجــــاالت فــــي ذلـــك كــ

 البـرامج إدخـال علیـه یترتـب الصـحفي التصـمیم مجـال فـي المتنـامي الـوعي أن كما, رهاوتطوی التصمیم

 بشـكل  التصـمیمیة العملیـات إجـراء على بدورها تساعده والتي المجال هذا إلى المتطورة الحاسبات في

  ) 2006, شفیق . ( عالیة ودقة أداء سرعة إلى متواصلة بحاجه التصمیم أن خاصة سریع

,  اإلتقـــان مـــع األداء لســـرعة مســـتمرة بحاجـــة عامـــة والتصـــمیم الصـــحفي خاصـــة تصـــمیمال أن والواقـــع

 والتصـمیم الحاسـب تـالزم یوجـب ممـا تصـمیم مشـكلة حـل في متعلقاً  الموضوع یكون عندما وخصوصاً 

, معروف(  التصمیمیة العملیة في التقلیدیة الوسائل عن االستغناء إمكانیة إلى أدى مما,  حتمي كأمر

2015( .   

أن الحاسب اآللي قد لعب دورا هامًا ومـؤثرًا بوجـود بـرامج  التصـمیم الجرافیكـي فـي  ولیس ثمة شك في

مساعدة  المصمم في تصمیم الصفحات بسـهولة وبشـكل سـریع  فـي أداء مهـام لـم یكـن فـي اسـتطاعتنا 

  : تطبیقها  في مجال ممارسة التصمیم ونذكر منها 

   . ین والمعالجة وعرض المعلوماتإمكانیات الحاسب في عملیات التخز  -1

صدار التعلیمات  -2  .القدرة على ابتكار التصمیمات وتعدیلها وتطویرها وإ

 .إمكانیة التعامل مع الرسومات بدقه من خالل وضع األبعاد الهندسیة  -3

  . سهولة تداول أعداد كبیرة من التصامیم من خالل برنامج واحد في أن واحد -4

 . سواء مكتوبة أو مسموعة أو مرئیة , ل مع تطبیقات متنوعة وأشكال عدیدة إمكانیة التعام -5

  القدرة على االتصال عن بعد وتوفیر البیانات التي یحتاجها المصمم مما یمنح مرونة عالیة لعمل -6

  . )40 -39ص  , 2006, شفیق ( المصمم  

 الكلـي بـالتكوین یسـمى مـا ووهـ مرئـي بصـري جانـب تحمـل الصـحیفة أن هـيو  تـذكر حقیقـة ثمةوالواقع 

 والجــداول واألرضــیات والرســوم والصــور العنــاوین مثــل العناصــر مــن مجموعــة یحــوي الــذي للصــحیفة
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ــالي الجانـــب مـــن كـــالً  علـــى التركیـــز المصـــمم مـــن یتطلـــب ذلـــك وكـــل,  واأللـــوان  بشـــكل المتعلـــق الجمـ

  .ميإعال كعمل للتصمیم الوظیفي والجانب االنتباه جذب على وقدرتها الصحیفة

 التـي الطریقـة أن حیـث بالوضـوح تتمیز أن یجب الصحفي للتصمیم البصریة الصورة أن البعض ویرى

 العالقـة  فـي یـؤثر مـا أكثـر التصـمیم وفعالیـة كفـاءة على یعتمد عمیق أثر لها الرسالة استقبال فیها یتم

 اإلبداعیـة والمهارة القدرة صاحب هو ذاته المصمم فاإلنسان,  اآللي والحاسب والصحیفة المصمم بین

  تصـــمیم فـــي إنتاجـــه جـــودة علـــى ذلـــك كـــل أثـــر لیظهـــر صـــفحاته تصـــمیم فـــي مـــن خاللهـــا یـــتحكم التـــي

خراج   ) 2008, محمود . (  اإلخراجي بشكلها المتمثل الصحیفة وإ

 فــي وســاعد كبیــر بشــكل الصــحفي التصــمیم علــى وبــرامج أجهــزة مــن الحدیثــة التقنیــات ظهــور ثــرولقــد أ

ـــین معهــــا فســــةالمنا بــــاب فــــتح ــة التقنیــــة الوســــائل بـ ــل الحدیثــ ــاس بفضــــل تجلــــى ذلــــك وكــ ــور انعكــ  التطــ

,  هـــذا یومنـــا فـــي نـــراه الـــذي بالشـــكل واإللكترونیـــة المطبوعـــة الصـــحافة ظهـــور خـــالل مـــن التكنولـــوجي

 التقنیـات لتطـور لفرصة لیتیح  العشرین القرن خالل التقني التطور تسارع بدأ معروف هو كما وعموماً 

ـــة  إدخـــال عبـــر الصـــحف مضـــامین وتعزیـــز الصـــحیفة أشـــكال فـــي جوهریـــة تغییـــرات لیضـــیف الطباعی

  .  أدائها وتحسین تطویر إلى أدى مما والطباعیة  المعلوماتیة المراحل جمیع في الحاسوب

 (http://www.alnoor.se/article.asp?id=112477)   

 تصــمیم أفضــل لتقــدیم الحدیثــة یــةالتقن التطــورات هــذه تســخیر كیفیــة هــو یهمنــا مــا أن القــول ونســتطیع

 التــي والبــرامج واألجهــزة التقنیــات مــن العدیــد وهنــاك,  القــراء وجــذب  واســتقطاب بالتجــدد یتســم صــحفي

 شاشـات,  الطابعـات,  الكمبیـوتر أجهـزة: (  یلي ما في تتمثل والتي الصحفي واإلخراج التصمیم خدمة

ــي العــــرض ــح آالت,  المرئــ ـــوئي المســ ــ وصــــف لغــــات,  الضـ ــ ــویر آالت,  الصــــفحات اءوبن ــــالم تصــ  أف

  )  2015,  معروف) (  الصفحات
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 النشــر ثــورة مــع جــاءت حیــث  ومتعــددة متنوعــة فهــي الصــحفي التصــمیم وبــرامج بــنظم یتعلــق فیمــا أمــا

 البــرامج تلـك وتتمثــل األعمـال مـن العدیــد إنجـاز فـي خاصــة ومهـارات إمكانیـات منهــا ولكـل اإللكترونیـة

    :  یلي ما في

  )  Photo Shop Program(  فوتوشوب أدوبي برنامج أشهرها ومن:  الصور الجةمع برامج -

  )  Illustrator Program(  الیستریتورأدوبي  برنامج هو البرامج هذه وأشهر:  التصمیم برامج -

  )  (Page Maker -  Quark X Press , In designمثل برامج : برامج النشر  -

 للصــحیفة األساســي الماكیــت تصــمیم فــي تســتخدم التــي البــرامج أهــم نمــ"  اإلنیــزاین"  برنــامج ویعتبــر

ا IBM أو  MAC أجهـزة سـوء اآللـي الحاسـب أجهزة أغلب على البرنامج هذا ویعمل المطبوعة  وغیرهـ

  ) 2014,  صغیرون. (  أشكالها بشتى

 مـن كترونیـةواإلل الورقیـة الصـحافة مـن لكـل خدمـة قـدمت الحدیثـة الصحفیة التقنیات بأن الباحث ویرى

 العدیــد فــي أكبـر حریــة ومنحـه الجرافیكــي المصــمم توجـه كانــت التـي المعوقــات مــن العدیـد تــذلیل خـالل

  .  للصحیفة النهائي الشكل إظهار طریقة في المتعلقة المجاالت من

 نمـــت مهمـــا واإلبتكاریـــة اإلبداعیـــة العملیـــة أســـاس یعـــد المصـــمم أن القـــول نســـتطیع تقـــدم مـــا كـــل ومـــن

 المصـمم بشخصـیة تمامـاً  مـرتبط فهـو إبـداعاً  بوصـفه الصـحفي التصمیمإال أن ,  لتكنولوجیةا التطورات

  .  نفسه الجرافیكي المصمم لشخصیة وعالمة علماً  یمثل أصبح الصحیفة تصمیم تطور وعلیه فإن

  :عوامل تطور التصمیم الصحفي   -د

  التصمیم وبرامج اآللي اسبوالح الطباعة مجال في أسهمت التقنیة التطورات أن في شك ثمة لیس

  الوظیفي األداء تبلور في تمثلت كما,  الجرافیكي بالتصمیم الخاصة باألدوار االرتقاءو  المختلفة  
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 لألســباب وذلــك مضــى فیمــا معهــوداً   یكــن لــم بشــكل الصــحفي واإلخــراج للتصــمیم المختلفــة للمجــاالت 

  :التالیة

طباعـة والتصـمیم الصـحفي  المعتمـدة علـى اسـتخدام ظهور التقنیات والبرامج الحدیثة  في مجال ال -1

   .الحاسوب والتخلي عن الحاجة لألسطح الطباعیة واالرتقاء بنوعیة الورق المستخدم 

 جعــل ممــا,  والمضــمون الشــكل بــین العالقــة إدراك علــى وقــدرتهم المتلقــي الجمهــور أذواق ارتقــاء -2

 . رافیكيالج التصمیم ومبادئ أسس توظیف مجال في تتقدم الصحف

 المنافسة المستمرة التي تواجهها الصحف الیومیة خاصة من وسائل االتصال اإللكترونیة   -3

والتـي أدت إلـى التقـدم , البحوث العلمیة والعملیة والتطبیقیة في مجال التصمیم واإلخراج الصحفي  -4

  )  2012الحسن . ( بأسالیب التصمیم الصحفي المستخدمة

نتاجها وتجهیزها هي عملیة تخضع آللیاتوالحقیقة التي ال مرا   ء فیها أن عملیة تصمیم الصحیفة وإ

 بمراحــل تاریخهــا عبــر مــرت فقــد الصــحف صــناعة أمــا,  ةعامــ األشــیاء إنتــاج علــى تــتم التــي التطــور 

 اإللكترونـي الجمـع ثـم التصـویري الجمـع إلى المنفصلة المعدنیة للحروف الساخن الجمع فمن,  متعددة

 العامــل هــي الصــحفي اإلنتــاج تكنولوجیــا اعتبــار ال یمكننــا ولكــن, اآللــي الحاســب قــاتتطبی خــالل مــن

 التصـمیم عملیـة وراء تقـف  أخـرى عوامـل مجموعـة هنـاك بـل,  الصحف تصمیم في والوحید األساسي

 لــم أو بالحاســب اســتعان ســواء المبــدع المصــمم خاصــة,  نفســه المصــمم وآخرهــا أولهــا فــي یــأتي حیــث

  )2008 ,  حمودم. (    یستعین

إمكانـات هائلـة لتوظیـف األسـالیب واألسـس الفنیـة للتصـمیم  الجرافیكيلقد أتاح الحاسب اآللي للمصمم 

الجرافیكـي فـي رسـم الماكیتـات الورقیــة للصـفحات وتطـور األمـر إلــى اسـتحداث بـرامج للتصـمیم والنشــر 

ـــتم عم وتنســـیق لیـــة التصـــمیم والتوضـــیب الصـــفحات و مـــن خـــالل هـــذه البـــرامج المختلفـــة والمتطـــورة  ت

  )  2011, خوخة . (والتنفیذ اآللي للصفحات باالستعانة باألدوات التي یوفرها البرنامج
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أمــا اآلن وبعــد تطــور وســائل االتصــال وســرعتها فــي نقــل األخبــار لــم یعــد الخبــر یمثــل األهمیــة األولــى 

فكـان الحـل فـي تطـویر , عة  الذي یشغل محرریها في ظل المنافسة الشدیدة بین وسائل اإلعالم المتنو 

شــكلها حتــى تســتطیع مواجهــة المنافســة لتلــك الوســائل مــن خــالل االســتعانة بأســس ومبــادئ التصــمیم 

فجمــال الشــكل هــو الــذي یجــذب االنتبــاه ویثیــر االهتمــام ویغــري الجمهــور لشــراء الصــحیفة , الجرافیكــي 

  )  2001 , صالح ( وتصفحها ویشجع قرائها إلكمال صفحاتها 

خراجها  تصمیم الصحیفة المطبوعة   -ه   وإ

یمثـل التصــمیم الصــحفي الشــكل الــذي تظهــر بهــا الرسـالة المكونــة مــن الشــكل والمضــمون عبــر وســائل 

ا  اتصــالیة لیـــتم نقلهـــا بأفضـــل صـــورة وهـــو الخطـــوة التــي تتعلـــق بشـــكل ومظهـــر الصـــحیفة الـــذي یمنحهـــ

ــي تمیزهــــا عــــن الصــــحف المعــــالم والســــمات ــ ـــیة االعتباریــــة الت ـــع , األخــــرى  الشخصـ ـــذي یبــــدأ بتوزیـ والـ

  . وتخصیص األبواب واألعمدة واألخبار والمواد الصحفیة واإلعالنیة على صفحات المطبوعة 

  ) 2011, خوخه (

  التقدم بسبب,  كبیرة قفزات شهد قد الیوم الصحفي واإلخراج التصمیم أن في للشك مجال وال

 نقــل ووســائل الطباعیــة األجهــزة حداثــة مــن بعــهت ومــا الحــالي عصــرنا یشــهده الــذي الكبیــر التكنولــوجي 

 أهــم مــن والجمالیــة  والجاذبیــة التــأثیر عناصــر جعــل فــي بــدورها ســاهمت والتــي والمعلومــات األخبــار

  )       2012,   الحسن. (  الصحفي واإلخراج التصمیم  جوانب

,  كثیـــرة معوقـــات لـــهبداخ  الجرافیكـــي التصـــمیم فـــي الكبیـــر التطـــور و التكنولـــوجي التقـــدم هـــذا أن غیـــر

 مضـمون مـن الخـروج دون والجمالیـة الفنیة والجوانب الصحافیة الرسالة بین الموازنة ضرورة في تتمثل

, 2010,  مكــي( , والمعقــول المنطــق حــدود مــن كثیــرةأحیانــا  فــي تخــرج قــد والتــي الصــحافیة الرســالة

ــرز وهنــــا) 68ص ـــمم دور یبــ ــي المصـ ــاهر الجرافیكــ ــــذي والمبــــدع المــ ــد المهــــام بهــــذه یقــــوم ال  اتفــــق وقــ
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 طول أفضل وأن أعمدة ثماني االعتیادیة الواحدة الصفحة في األعمدة عدد أن الجرافیكیین المصممین

  الصـحیفة فـي  العمـود طـول یكـون ذلك على وبناءاً , سم 1/2 عمود كل بین والفاصل سم4,5   سطر

 تلتــزم ال صــحف هنــاك لكــن , ســم 39 وفواصــلها أعمــدة ثمــاني یشــمل الــذي الصــفحة وعــرض ســم 55

  ) 2009, الصقر . (  المقاییس بهذه

الطباعیـة التـي یـتم و  التیبوغرافیـة العناصـر ومنهـامكونـات التصـمیم یقـوم بتوزیـع  الجرافیكـيأن المصمم 

على األعمدة في مساحة محددة ) الخ...توزیعها وتنسیقها مثل العناوین والنصوص والصور والفواصل

ــار مــــع ا ـــین االعتبــ ـــمیم ألخــــذ بعـ ـــس التصـ ـــة  المتمثلــــة فــــيأسـ ــوازن ، التناســــب ، الحركـ ـــدة ، التــ ، الوحـ

بجــذب القــارئ لشــراء وقــراءة الصــحیفة "  Attractive" لتحقیــق الجاذبیــة  اإلیقــاع , التبــاین, واالنســجام 

وهـذا النظـام یتكـرر فـي كـل یـوم  ,من خالل تنبیـه القـارئ لمواضـیع الصـحیفة  " Attention" واالنتباه 

   )  2014أبو عرجه و عبد اهللا ، .  ( تنوع ومتجدد م سلوبأوب

  : هما أساسیین ویمكن القول أن عملیة التصمیم واإلخراج الصحفي تقوم على جانبین

هـو وضـع التصـمیم األساسـي الـذي " :  Basic design" عملیة التصـمیم األساسـي  : الجانب األول

والـذي یعكــس الخصـائص التــي , جزئیـة یعبـر عـن المظهــر العـام للصـحیفة ككــل وللصـفحات كمكونــات

تتصف بالثبات النسـبي كمـا تعطـي للصـحیفة هویتهـا الممیـزة عـن بـاقي الصـحف المنافسـة ویعتبـر هـذا 

  . الجانب طویل األجل أي ال یتغیر إال بعد فترة طویلة  

   )الطباعیة ( هو عملیة توزیع العناصر التیبوغرافیة " :  Layout" التوضیب :  الجانب الثاني

 ویعتبـر,  المختلفة واإلظهار اإلبراز وسائل من خالل , محددة ومساحة معیناً  موقعاً  ومنحها  المختلفة

  ) .األجل قصیر( أسبوعي أو یومي یشكل متغیر الجانب هذا

  إال أن التصـمیم الصـحفي یتـأثر بمجموعـة مـن العوامـل التـي تتعلـق فـي بیئـة العمـل الداخلیـة والخارجیــة

  :ونذكر منها 
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  )  57 – 56ص ,  2012, الحسن . ( النظم والسیاسات اإلعالمیة في المجتمع -6

ــد ــع وتؤكـ ــافة ذكــــرت التـــي جمیعهــــا الجوانـــب هــــذه بـــأن الدراســــات جمیـ  التحریریــــة السیاســـة إلــــى باإلضـ

 أو ایجـابي بشـكل تنعكس قوانین من تحمله وما عام بشكل ةالصحیف في السیاسیة واألجواء,  للصحف

 اإلبداعیــة قدراتــه لیظهــر خاصــة وأجــواء نفســي اســتقرار إلــى تحتــاج التــي المصــمم مزاجیــة علــى ســلبي

ــن العوامــــل هــــذه وتعتبــــر  الصــــحیفة تصــــمیم علــــى مباشــــر بشــــكل المحــــددات هــــذه ثیرتــــأ ویــــنعكس  مــ

  )  2015, معروف . (  الصحفي للتصمیم األساسیة المحددات

   الصحفي التصمیم ونشأة ماهیة

  في جریدة أقدم أما,  الصین أهل هم العالم في الحقیقیة الصحافة عرف من أول بأن القول یمكن

 العربیــة الــدول أوائــل مــن مصــر وتعــد,  المــیالد قبــل 911 عــام الصــینیة" بــان نكــی" جریــدة هــي العــالم 

 صــحیفة أول فیهــا صــدرت حیــث الفرنســي االحــتالل تحــت كانــت عنــدما الحدیثــة الطباعــة عرفــت التــي

ــابلیون  الفرنســي القائــد یــد علــى م1800 ســنة" التنبیــه" صــحیفة وهــي الفرنســیة باللغــة  أثنــاء بونــابرت ن

 التــي" المصــریة الوقــائع" صــحیفة فكانــت مصــر فــي العربیــة باللغــة صــحیفة أول أمــا, لمصــر احتاللــه

 أول" األخبـــار حدیقـــة"  صـــحیفة تعتبـــر بینمـــا  م1828 ســـنة مصـــر والـــي باشـــا علـــي محمـــد أصـــدرها

ــمیة وغیـــر حـــرة مســـتقلة عربیـــة صـــحیفة ــالم فـــي رسـ .   "م1858 عـــام بیـــروت فـــي صـــدرت العربـــي العـ

  )  2009,شجاب(
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 مـع قورنـت إذا فیمـا نسبیاً  حدیث فیها الصحافة ونشأة ظهور فیعتبر الهاشمیة األردنیة كةالممل عن أما

)  یعلـو الحـق( صحیفة  أصدر الحجاز من اهللا عبد الملك قدم فعندما, العربیة الدول في الصحافة نشأة

 رتظهـ وقـد األردن في تصدر صحیفة أول تعد وهي", ثوریة عربیة" وشعارها   1921/ 3/ 7 بتاریخ

,  وبیـروت وبغـداد القـاهرة مـن كـال فـي تـوزع الیومیـة الصـحف كانـت الوقـت ذلـك وفـي, معان مدینة في

, حدیثــة طباعیــه تقنیــات دخــول بســبب األردنیــة للصــحافة النضــوج بدایــة مرحلــة الســبعینات فتــرة وتعتبــر

 ارتقــت یــثح الفنــي اإلخــراج ناحیــة مــن األردنیــة الصــحافة فــي ونمــو تطــور مرحلــة المرحلــة هــذه وتعــد

 العقــد هــذا فــي صــدرت التــي الصــحف ومــن, العالمیــة الصــحافة مــع ومضــمونها شــكلها فــي الصــحافة

  ) . 2012, العزازمة. (  الشعب وصحیفة األخبار وصحیفة الرأي صحیفة

 الصــحافة تــاریخ بــأن القــول فــیمكن,  األردنیــة الصــحف فــي الصــحفي التصــمیم بتطــور یتعلــق فیمــا أمــا

 إلــى الفلســطینیین الصــحفیین مــن عــدد نــزوح بعــد وذلــك,  الخمســینات بدایــة إلــى عــودی الحدیثــة األردنیــة

  . التحریریة والسیاسة والتبویب التصمیم في التشابه من تعاني كانت لكنها,  األردن شرقي

  إال أن التصمیم الصحفي یزید على أربعة قرون ؛ وعلى الرغم من أن تاریخ الصحافة یعود إلى ما

بیًا حیـث أنــه لـم یــدخل تـاریخ الصـحافة إال منــذ قـرن واحــد , فقـد كانــت الصـحف قبــل یعتبـر حـدیث نســ 

ذلك مجرد نشرات تجاریة ذو إمكانیات تقنیة محـدودة ,وكـان یتـولى موضـوع اإلخـراج طبـاعون یقتصـر 

عملهــم علــى توزیــع المــواد علــى الصــفحة مــن دون خطــة أو هــدف , كمــا أن انشــغال الجریــدة بــالخبر 

أهم أسباب تأخر الصحف في تطویر شكلها الخارجي  ومعرفة جوانب التصمیم  أحد یعد واإلنفراد به ,

  )  2015,معروف (    وتطویره .

,  الصــحفیه للمطبوعــة الشــكل تحدیــد عــن المســئول الفــن یعــد الصــحفي التصــمیم أن فــي شــك مــن مــاو 

 التصــامیم إلــى ضــافةباإل ياألساســ التصــمیم إلــى وصــوال المناســب والقطــع الــورق اختیــار مــن ابتــداءاً 

 واللـون,  وأحجامهـا الحـروف شـكل اختیـار ذلـك كـل ویتخلـل بالطباعـة وانتهاًء  المتوالیة لألعداد الدوریة
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 وللمحتـوى,  ناحیـة مـن مناسـب قالـب فـي الشـكل هـذا وصـیاغة , الـخ.... الصـورة ومساحة,  المطلوب

 األداء ووظیفـة الشـكل جمـال مـن كـالً  بـین واالنـدماج التكامل تحقیق المصمم ویحاول أخرى ناحیة من

  )   2009,  اللبان( 

 ذات الخطـوة وهـي الصـحیفة إنتـاج فـي الرئیسـیة الخطـوات أهـم من اً ضأی الصحفي التصمیم یعتبر كما

 الفــن باعتبـاره بالمضـمون والمرتبطـة المـؤثرة الجوانـب تلـك,  الصـحیفة فیـه تظهـر الـذي بالشـكل العالقـة

  ) 2010, دبسه و غیث . ( المعلومات عرض بطریقة یتحكم الذي التطبیقي

ــتطیع  أن ذلـــك,  الطباعـــة بتطـــور ارتـــبط قـــد العـــالم دول فـــي الصـــحفي التصـــمیم تطـــور أن القـــول ونسـ

 األول الظهـور أن إلـى اإلشـارة وتجـدر,  الطباعـة لـوال یوجد أن له كان ما الصحفي واإلخراج التصمیم

"  Public Occurrences"  بصحیفة ممثالً  امع مائة ثالث من أكثر حوالي قبل األمریكیة للصحف

 أصــبحت عشــر التاســع القــرن بدایــة ومــع,  الشــكل حیــث مــن الكتــاب إلــى تكــون مــا أقــرب كانــت لكنهــا

  .   البصریة للعناصر تفتقر كانت ولكنها,  أوروبا أو اأمریك -في سواء بالنمطیة تتسم الصحف

 للكتـاب اإلخراجـي الشـكل عـن تتخلـى الصـحف بـدأت عشـر التاسـع القرن من الثاني النصف من وبدءاً 

 وصـلت متسـاویة رأسـیة أعمدة إلى الصفحة بتقسیم فبدأ مستقلة إخراجیة شخصیة المطبوع لهذا لیصبح

 العناصـر اسـتخدام مـع نموهـا واكتمـل التطـور فـي یتـدرج الشـكل هـذا وبدأ,  أعمدة خمسة من أكثر إلى

 بهــا اتســمت الســمات وهــذه,  الــرأس جــانبي علــى ذنــینواأل المرســومة والشــعارات العنــق وظهــور المرئیــة

 باالتجــاه علیــه اإلطــالق تــم مــا وهــو العشــرین القــرن أوائــل حتــى واســتمرت ظهورهــا بدایــة فــي الصــحف

 دفعنــا مــا وهــذا اإلخراجیــة االتجاهــات ظهــور مــع المجــال هــذا فــي التطــورات ذلــك بعــد وتوالــت التقلیــدي

  ) 2005, نجادات . (  " األولى الصفحة تطور راحلم "عن الحدیث عند علیها الضوء لیطلتس
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خراجها الصحف تصمیم تطور أن هي تذكر حقیقة وثمة  الـذي الجرافیكـي التصـمیم بتطـور ارتـبط قـد وإ

 الجرافیكـي التصـمیم تطـور أمـا األیـام هـذه نشـاهده الـذي بالشـكل الصـحف إظهار في كثیراً  بدوره ساهم

  . الفوتوغرافي والتصویر لطباعةا مجال في التقني والتقدم نولوجيالتك للتقدم كبیر حد إلى فیعزى ذاته

  )2006   , Chanyalew (  

 " میرور الدیلي" صحیفة هي الحدیث الصحفي واإلخراج التصمیم فن بتطبیق قامت صحیفة أول وتعد

Daily Mirror"  "تحریـر رئاسـة ستیانسـن أرثركـر تـولى فقـد 1933 عـام فـي .  1904 ینایر 28 في 

 , ومنهـا میـرور الـدیلي طریق على انتقادات له وكانت", Daily Express"  اكسبریس الدیلي یفةصح

 لـذلك سـعى إلـى,  الجرافیكـي المصـمم بداعإ  حریة من تحد وأنها األعمدة بنظام مقیدة الطریقة هذه أن

 والمصــمم المخـرج مـن كـالً  أمـام مفتوحـاً  المجـال وأصــبح,  األعمـدة قیـود مـن الصـحفي التصـمیم تحـرر

خــراج لتصــمیم والمصــور  البدایــة  بــأن القــول نســتطیع تقــدم مــا علــىبنــاءًا و  جمیلــة بصــورة الصــحیفة وإ

 التصـمیم أسـلوب تطـور ثـم", Daily Express" اكسـبریس الـدیلي لصـحیفة   كـان الفـن لهـذا الحقیقیـة

  ) 1984,همام(. التقلیدي العمودي األسلوب عن تمام یختلف كبیراً  تطوراً  للصحف األفقي

أما فیما یتعلق بشكل الصفحة األولى بالصحف الیومیة األردنیة فإنها تتصـف بالنمطیـة دون أن یكـون 

ممـــا یتنـــاقض مـــع أبـــرز أهـــداف التصـــمیم , هنـــاك شخصـــیة خاصـــة تتمیـــز فیهـــا صـــحیفة علـــى أخـــرى 

وبالنسـبة لنــوع , واإلخـراج الصـحفي وذلـك بـأن یكـون لكـل صـحیفة شخصـیة ممیـزة عـن بـاقي الصـحف 

التجـاه اإلخراجــي المســتخدم  فــیمكن القــول بأنهــا ال تعتمــد علــى اتجــاه إخراجــي محــدد فــي تعاملهــا مــع ا

العناصر الجرافیكیة والطباعیة باإلضافة إلى أن جمیع الصحف الیومیة األردنیة تخلط بین االتجاهات 

  )  2004, نجادات . ( اإلخراجیة 

  :أسس وعناصر التصمیم الصحفي   -

  العالقات تلك بأنها وتعرف الجرافیكي التصمیم في األساسیة العوامل أهم من یمالتصم أسس تعد
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 ببنـاء خاللهـا مـن المصـمم یقـوم حیـث البعض یبعضها وعالقتها المختلفة للعناصر التنظیمیةالبنائیه و  

وتعـرف ) , 2001, الـراوي. ( الجرافیكـي التصمیم عناصر استخدام كیفیة تحدید في تساعدهو  التصمیم

 بـین والعالقـة وعناصـره مكوناته بكل المصمم یفعله فیما تتحكم التي الفنیة المبادئ مجموعة ا بأنهاأیظ

 خطـــة أنهــاب تعــرف كمـــا,  الوظیفیــة أغراضــه بمختلـــف تصــمیم ألي البنائیــة والمكونـــات العناصــر ههــذ

  معین تأثیر إلنتاج بها الفنیة العناصر توزیع یجب الذي المخطط تقرر التي التصمیم

    )   2008,  محمود( 

لتنسـیق وتوضـیب  اإلخراجیـة الرؤیـة تجسـد التـي الطباعیـة العناصـر مـن مجموعة فتضم الصحیفة أما 

   كالتالي وهي اومظهره لشكلها

 بالصـفحة خـاص بعضـها خـرآ إلـى عـدد مـن تتغیـر وال الثابتـة الطباعیـة العناصر:  األولى المجموعة

ــین -  الترویســــة وهــــي األولــــى ــاوین – اإلشــــارات – سالفهــــار  – األذنــ  یخــــتص وبعضــــها  الثابتــــة العنــ

   .التعبیریــة الرسـوم – الصـفحات – األركـان – المالحـق – األبــواب عنـاوین  وهـي الداخلیـة بالصـفحات

 حـروف – العنـاوین حـروف  وهـي خرآل عدد من المتغیرة الطباعیة العناصر هي:  الثانیة المجموعة

ــتن ـــاراتا – الجــــداول – العنـــــاوین خطــــوط – المــ ـــل – إلطـ ــور – التوضــــیحیة الرســــوم – الفواصــ  الصـــ

  ) 2008,  الصقر(  . الفراغ – الخلفیات – األلوان - الفوتوغرافیة

 واإلطــار األسـاس تشـكل والتـي الصــحیفة تصـمیم فـي مرئیـة الغیـر العناصــر وهـي:  الثالثـة المجموعـة

 " , Grids"  الشــبكات",  Margins"  الهــوامش" , White space " البیضــاء المســاحة  للصــحیفة

  ) Columns  ".  )Chanyalew  ,2006"  األعمدة" ,  Frames"  اإلطارات

  األمثل للشكل تصورات أو دراسة على بناءاً  تقوم الصحفي التصمیم عملیة أن القول ونستطیع

, ائیـةاألنقر  بحـوث مثـل  الجرافیكیة العلمیة البحوث على أو والتجارب الخبرة على تعتمد كما للصحیفة 

  )  2012, الحسن . (  الفسیولوجیة والجوانب,   القراء وسیكولوجیة
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 ویوظفهـا منهـا ویسـتفید الجرافیكـي المصمم یستخدمها الجرافیكي التصمیم أسس أن إلى اإلشارة وینبغي

 جامـدة لیسـت األسـس هـذه أن ىعلـ التأكیـد وینبغـي,  اإلخراجیـة الرؤیـة حسـب الصـفحات لظروف وفقا

,  المختلفــة تصــمیماتهم فــي الجــرافیكیین المصــممون ویتبعهــا الــذهن فــي وراســخة مختزنــة قواعــد ولكنهــا

,   اإلخراجیة الرؤیة ووفق الصفحات ظروف وفق ویوظفها یستخدمها أن الجرافیكي للمصمم یمكن حیث

 بهـا یتمیـز التـي والخبرة والمرونة المهارة إلى یرجع ذلك كل جمیعها أو بعضها یتحقق أن الممكن ومن

 مــن لكــل المفضــل المكــان تحدیــد مثــل المصــمم قــرارات جمیــع فــي األســس هــذه تــؤثر حیــث, المصــمم

 إخـراج هـو التصـمیم أسـس تطبیق من الهدف یعتبر وباختصار , بینهما العالقة وشكل والنص الصورة

, 2008, محمــود . (ومیســر واضــح بشــكل للقــراء الرســالة إیصــال علــى تعمــل ومنظمــة جذابــة مطبوعــة

  : وهي كالتالي )  205ص 

 وهــي,  الصــحفي التصــمیم فــي والمهمــة الرئیســیة األســس مــن الوحــدة تعتبــر):   Unity(  الوحــدة -1

 الغــرض أو الهــدف أو الفكــرة ووحــدة األسـلوب ووحــدة الشــكل وحــدة منهـا متعــددة عناصــر یشــمل تعبیـر

 العالقــة عـن وتعبـر , الفنــي العمـل أو التصـمیم بوحـدة باإلحســاس النهایـة فـي تــؤدي التـي التصـمیم مـن

 الموضـــوع فـــي والمفـــردات العناصـــر خـــالل مـــن تحقیقهـــا یمكـــن والتـــي, الصـــحیفة عناصـــر بـــین القائمـــة

,  والمســاحة واللــون الخطــوط مثــل التوجیــه أدوات باســتخدام وذلــك الواحــدة الصــفحة أجــزاء وبــین الواحــد

 تبـدو بحیـث الحـرف وكثافـة وحجـم شـكل فـي الوحـدة خـالل مـن الـنص مسـتوى علـى تحقیقهـا یمكـن كما

 ثابتـة بمسـاحات المتروك البیاض خالل من أیضاً  الوحدة هذه وتتحقق,  موحد نسیج وكأنها الصفحات

  .الوحدة تحقیق في تستخدم عدیدة أسالیب من وغیرها الصفحات وهوامش واألعمدة السطور بین

) 2006  ,(Chanyalew  

قیمـه وظیفیـة وجمالیـة  مـن لمـا یحققـه, م أسـس التصـمی مبادئهو أحد ) :  Balance(  التوازن - 2

للتصــمیم ویشــكل دورًا كبیــرًا فــي تحقیــق المتعــة فــي تأمــل التصــمیم وعناصــره الفنیــة حیــث یمــنح الراحــة 
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ات والكتل والحجوم واألشـكال ویتم من خالل توزیع المساح ,النفسیة من خالل تذوق مكوناته الجمالیة 

.  والــذي یفصــل بینهمــا خــط وهمــي أفقــي أو عــامودي  ,فــي قســمي الصــفحة  اءات بشــكل متســاوضــوالف

  : وهناك عدة مناهج أساسیة  لتحقیق التوازن 

 وهو ترتیب العناصر وتوزیعها بالتساوي في قسمي التصـمیم تمـاثال كلیـًا :  التوازن المتماثل) األول ( 

  ) 2008 , العربي (

األهمیـــة وهـــذا غیـــر وارد فـــي  وفـــي هـــذا المـــنهج تتســـاوى العناصـــر داخـــل الصـــفحة الواحـــدة مـــن حیـــث

التصـمیم الصـحفي لوجـود العدیـد مـن الموضـوعات المتفاوتـة فـي درجـة األهمیـة وهـذا المبـدأ یجعـل مـن 

.  عدیـدة علـى التصـمیم اً الصعب إعطاء أهمیة لموضوع دون غیره ال سیما أن هذا المنهج یفرض قیـود

  ) 2008, محمود (

 أوزانها على اعتماداً  العناصر بتوزیع یتحقق التوازن من النوع وهذا:  متماثل الغیر التوازن)  الثاني( 

 المركــز إلــى فــاألقرب وزنــا یعــد البصــري المركــز عــن البعــد أن یعنــي وهــذا البصــري المركــز عــن وبعــده

 ویمثــل الصــفحات علــى العناصــر بــین التــام بالتماثــل یلتــزم ال التــوازن مــن النــوع وهــذا, وزنــاً  أقــل یعتبــر

  .   والتحرر والتنوع الحركة عن للتعبیر التوازن من النوع هذا ویستخدم  التام تماثلال قیود من اً تحرر 

  وهو التحكم في الجاذبیات المتعارضة عن طریق نقطة مركزیة ویتمیز:  االتزان اإلشعاعي)  الثالث( 

  )  2015, معروف " . ( وهمیة " هذا النوع بأنه ذو حركة دائریة  

 ویمكـن والخمول الملل من ویحمي  والتشویق الحیویة من نوع الذهن یمنح) :  Variety(  التنوع -3

 اسـتخدام أو والملمـس اللـون وقـیم  والصـور الحـروف أحجـام فـي تغیـر إحـداث خـالل مـن التنـوع تحقیـق

  )  2011, الراوي. (    مألوفة غیر خلفیات

 أو الحجـم أو اللـون فـي المتضـادة أو المتناقضـة العناصـر جمـع هـوContrast )  :  (  التبـاین -4

 فیمـا للتصمیم المؤلفة الطباعیة العناصر وتتباین,  والتعارض التعاكس بمعنى ویأتي االتجاه أو الشكل
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 المتلقـي جـذب هـو التكـوین فـي العامـل هـذا تـوفر مـن الهـدف,   والحجـم والشـكل اللـون خـالل من بینها

بـــراز قراءتـــه وتیســـیر  عناصـــر عـــدة خـــالل مـــن ذلـــك كـــل حقـــقیت أن ویمكـــن أهمیـــة األكثـــر العناصـــر وإ

  )  2008, محمود . ( واللون والملمس كالحجم

  : وهي المناطق الخالیة التي تحیط بالتصمیم وهو الوعاء الذي یستوعب األحداث خالله  الفراغ -5

ـــى تحقیقهـــا فـــي ) :  Ratio(  النســـبة -6 ــر النســـبة مـــن األســـس المهمـــة والتـــي یجـــب العمـــل عل تعتبـ

ــك مــــن ــور  التصــــمیم وذلــ ــردات كالعنــــاوین والصــ ــالل الــــتحكم فــــي مقاســــات وأحجــــام العناصــــر والمفــ خــ

ولعـــل عـــدم تحقیـــق النســـبة یجعـــل التصـــمیم غیـــر منســـجم مـــن حیـــث المقاســـات , والنصـــوص وغیرهـــا 

ویعتبــر تحقیــق مبــدأ النسـبة فــي التصــمیم مــن أكثــر األخطـاء الشــائعة لــدى هــواة التصــمیم , المسـتخدمة 

  ) 2001, الراوي. ( المستجدین 

  ) :  Proportion(  التناسب -7

ــبیة العالقـــة هـــو ـــین النسـ ـــة العناصـــر ب ــي التكـــوین فـــي الداخل ــمیم الكلـ  ویـــتم, أخـــر إلـــى جـــزء مـــن للتصـ

 الموضـوعیة أهمیتـه لبیـان المطبـوع الفضـاء تقسـیم فـي ویسـهم,  التصـمیم إلى أهمیة إلضافة استخدامه

ــ خــالل مــن أهمیتــه تبــرزكمــا  والوظیفیــة والجمالیــة  الجــزء وعالقــة بینهمــا والنســبة بــالجزء الجــزء ةعالق

  ) p 10 ,2006  ,Chanyalew. ( بالكل

  أن یراعي في توزیعه للعناصر التیبوغرافیة هذا المبدأ لیحقق التناسب الجرافیكيللمصمم  إذن ال بد

" عنـاوین نصـوص "  والعناصـر المقـروءة" صـور ألـوان, رسـم, جداول " على مستوى العناصر المرئیة 

فــال یكــون الخبــر , مـثالً یجــب أن یكــون هنــاك تناســب بــین مســاحة  الموضــوع الصــحفي وبــین عنوانــه ف

إذا ینبغـي , الـذي یشـغله  واألتساعویجب أن یتحقق التناسب بین حجم الحرف , سم وعنوانه عریض 4

  )  2008, محمود . ( أن یجعل من تصمیمه شیئًا ترتاح له العین  الجرافیكيعلى المصمم 
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 األحجـام أو والظـالل األلـوان اسـتخدام خـالل مـن المبدأ هذا یتحقق) :  Dominance(  سیادةال -8

 یعطیـه البصـري المركـز فـي والثقـل للقـوة ومركـز سـائد عنصـر وجـود أن حیث الصفحة على الموقع أو

 العمـــل فــي أهمیتــه وتنبــع  الفكــرة أو اللــون أو الشــكل فــي عناصــره بــاقي علــى أكثــر ســیادة أو ســیطرة

 التصـمیم فـي المبـدأ هـذا افتقـار ولعـل,   خـرآ موضوع على موضوع سیادة تحقیق لخال من صحفيال

  . المفردات من والثانوي الرئیسي بین تفرق أن بدون التصمیم في تجول العین ویجعل السیادة یشتت

  )  107ص ,  2011, الراوي(   

 عناصـــر یصـــاحب ركـــيح إیقـــاع التصـــمیم عناصـــر مـــن عنصـــر لكـــل) :  Rhythm(  اإلیقـــاع -9 

 الفواصـل تنظیم بمثابة اإلیقاع هذا ویعد,  الموسیقى كنغمة وألوان شكالوأ خطوط من البنائیة التصمیم

 الحركــة بــین تنــاغم إلــى التصــمیم لیتحــول,  معــین باتجــاه المتكــررة التصــمیم عناصــر بــین مــا الموجــودة

 متعلقـاً  یكـون الـذي بـالتكرار ارتباطه عن فضالً  محددة أوقات في األنغام بتتابع اإلحساس لیثیر والزمن

  .  التصمیم داخل نفسه البنائي بالعنصر

 بـدرجات نسـبیاً  الثقیلـة التیبوغرافیـة العناصـر تمثـل المطبوعـات تصـمیم في الوحدات أن القول ونستطیع

 ســـواء ثقلهـــا درجـــة فـــي الـــتحكم یمكـــن التـــي واإلطـــارات المختلفـــة بأنواعهـــا والصـــور كالعنـــاوین متفاوتـــة

 مـن عـدد بتكـرار المطبوعـة الصـفحة فـي إیقـاع علـى الحصـول ونسـتطیع,  وسـمكه الخـط شـكل باختیار

ــاً  متجــاورة بوضــعها الفوتوغرافیــة الصــور  تتماثــل ولكــي,  والشــكل الحجــم فــي تماثلهــا مــع رأســیاً  أو أفقی

  اللطیف تباینال من یخلو الشكل بهذا إیقاعها أن نالحظ لكننا,  معین حد إلى لیةظال الدرجة في أیضاً 

  )  2008, محمود . (  الجاذبیة من مزید إلى یؤدي الذي المحبب  

 واالرتبـاط التـآلف خاللـه مـن یحـدث كـي للعناصر معین تنظیم هو) :  Harmony(  االنسجام -10

 القیمــة خــالل مــن وأیضــا ودرجاتــه اللــون خــالل مــن ذلــك ویتحقــق  التصــمیم فــي الداخلــة المفــردات بــین
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 بینهـا فیمـا تـرتبط أشیاء بین ما عالقة یكون إذ للقراء الراحة یمنح بأنه المبدأ هذا أهمیة وتتمثل والحجم

  . واحدة یفةظو  أجل من

تمـنح الحركــة التصــمیم مزیــدًا مـن الحیویــة وهــذه الحركــة ) : movement Eye(حركــة العــین   -11

التســویق تعمــل  تجعــل العناصــر وكأنهــا تتحــرك ولــذلك فــإن أغلــب شــركات وبصــریة هــي حركــة ذهنیــة

إن الطریقـة التـي تتحـرك بهـا عـین الجمهـور المتلقـي , على إعـداد وتطـویر بحـوث لدراسـة حركـة العـین 

  . لها تأثیر كبیر على سلوكه االستهالكي

بــإدراك المواضــیع  وفــي جمیــع األحــوال فــإن للحركــة أهمیــة كبیــرة فــي مجــال التصــمیم الصــحفي وذلــك

  . للمتلقي بأن العناصر التي أمامه هي التي تتحرك  المتنوعة بشكل أسهل كما تمنح شعور

 لهــذه ممارســته أثنــاء التفكیــر دائــم یكــون أن یجــب الجرافیكــي المصــمم فــإن تقــدم والخالصــة مــن كــل مــا

 یقــوم التــي الصــفحات فــي التصــمیمیة األســس هــذه توظیــف خــالل مــن النتــائج أفضــل لتحقیــق المهنــة

  )  224ص ,  213ص ,  2008, محمود . ( بتصمیمها

  مراحل تطور إخراج الصفحة األولى  -

   Traditional front-page design)(المدارس التقلیدیة لتصمیم الصحف الیومیة: أوالً 

  : وهي  الجرافیكيیعتمد هذا المدخل على مجموعة من الفرضیات التي توجه عمل المصمم 

  كون ثانویًا بینما المظهر الخارجي یجب أن ی, المضمون الصحفي هو األساس  -1

 یجب التعامل مع جمیع الصفحات كوحدة متكاملة في التناسق والوحدة والتناغم  -2

 تستخدم العناوین في ترتیب أهمیة األخبار الصحفیة بشكل نسبي  -3

 الصور الفوتوغرافیة والرسوم تدعم المتن بشكل رئیسي  -4

 األولى مع األیام السابقة والتالیة شخصیة الصحیفة یتم الحفاظ علیها من خالل تشابه الصفحة  -5
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  : وكل ذلك تبلور في مجموعة من المدارس الفنیة في التصمیم وإلخراج الصحفي وهي 

  

    :  المدرسة التقلیدیة  -1

  وتقوم على مبدأ تحقیق التوازن في العناصر الطباعیة  ,تتسم هذه المدرسة بالرتابة والبعد عن اإلثارة 

إطــار تحقیــق فكــرة أن الطبیعــة تبــدو متوازنــة فــي مكوناتهــا مــن خــالل  علــى ورقــة الصــحیفة وذلــك فــي

وتكون جسم اإلنسان مـن نصـفین متمـاثلین ویتمیـز التصـمیم  ,انتشار فروع الشجر على جانبي السیقان

 علـــى وتعمــل هــذه المدرســة,  فیهــا بالرتابــة والهــدوء والبعــد عــن األســالیب المثیــرة فــي عــرض األخبــار

  ذهبین هما تحقیق التوازن عبر م

 العناصـر تماثـل مبـدأ علـى ویقـوم) :  Perfect balance"(  الـدقیق الشـكلي التـوازن مـذهب  -أ

 ) .   1(  الشكل أنظر الصفحة جانبي على واألحجام الموقع في المستخدمة الطباعیة

  

  

  

  

  

                          

  

  

  الدقیق ليمذهب التوازن الشك ) 1شكل رقم (                             
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 ) :  Near formal balance( مذهب التوازن الشكلي التقریبي   -ب

  وهناك  الدقیق التوازن قیود من التحرر بهدف التام التماثل بدقة الصحف تلتزم ال المذهب هذا وفي

ــذا ومتعـــددة متنوعــــة تطبیقـــات  ــع األســــلوب لهــ ـــوازن مراعــــاة مـ  جــــانبي علــــى الســـوداء للبقــــع البــــؤري الت

  ) 83-82ص ,  2015, معروف (  ) . 2(  الشكل أنظر, الصفحة

  
  التقریبي الشكلي التوازن مذهب یبین )2شكل رقم (                        

  )  9/17 /1971 , تاریخ  93جریدة الرأي ( العدد                      

ــة المدرســة -ب   المفتعــل الشــكلي نالتــواز  فكــرة مــن,  التحــرر مبــدأ علــى المدرســة هــذه تقــوم:  المعتدل

 لتخـرج الصـحفي التصـمیم فـي الـوظیفي واألداء التعبیـر فـي الفنیـة المبـادئو  األسـس تحقیق إلى تهدفو 

 بــین والتوافــق التــوازن یحقــق بشــكل الصــفحة علــى العناصــر ترتیــب خــالل مــنوذلــك ,  متناســقة صــفحة

,  النسـبیة أهمیتهـا حسـب الموضـوعات كـل تعـرض بحیـث,  موادهـا أو محتواهـا طبیعةو  الصفحة شكل

  :  هي المدرسة هذه مذاهب أهم ومن
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  التوازن تحقیق مبدأ على ویعتمد) :  Informal balance design( شكليالال التوازن مذهب -أ

 محــور مـن قریــب كبیـر ثقـل یعــادل أن یجـب المبــدأ لهـذا وتبعـاً  المطبوعــة الصـفحة عبــر ملحـوظ الغیـر 

  ) 3(  الشكل أنظر)  2015,  معروف( ه من أصغر أخر ثقل محور البصري االرتكاز

  

  شكليالالالتوازن  مذهب) یبین  3شكل رقم (                           

ــزي  ــذهب التركیــ ــى: المــ ـــة إلــ ــد الحاجـ ــذهب عنــ ـــذا المــ ــــى ســــائر  ویســــتخدم هـ ـــین عل إبــــراز موضــــوع معـ

و أقـــل وزن الموضـــوعات علـــى الصـــفحة المطبوعـــة علـــى أن یـــتم بنـــاء الوحـــدات األخـــرى بعناصـــر تبـــد

  )4( أنظر الشكل  )  2015, معروف ( .لكي یحقق انتباه المشاهد إلى الموضوع الرئیسي , بصري 
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  یبین المذهب التركیزي)4شكل رقم (                               

أن تكون الصـفحة فیهـا معبـرة عـن مضـمونها عبـر  إلى هذه المدرسة وتسعى:  المدرسة المحدثة  -3

أو أي قیـد یبنـى علیـه شـكل , ع  القیود الطباعیة الخاصة في مجال التصمیم الصـحفيالتحرر من جمی

  :الصفحة وتعتمد هذه المدرسة لتحقیق أهدافها على ثالثة مذاهب وهي 

ـــوظیفي   -أ ــوة األولـــى لهـــذه للمدرســـة : مـــذهب التجدیـــد ال ــذا المـــذهب الخطـ ــرى أن , ویعـــد هـ والـــذي یـ

)  Form(والشـكل )  Structure( بینما عوامل البنـاء  ,نیتهاهي التي تحدد شكل الصفحة وب الوظیفة

فیــتم تعــدیلها لخدمــة الهــدف وتتحقــق فكــرة هــذا المــذهب بتقــدیم الموضــوعات وفــق أهمیتهــا النســبیة مــن 

الموضوع الرئیسي  في أعلى الصفحة مع إمكانیة نشره بعـرض الصـفحة سـواء فـوق الـرأس  خالل نشر

  .رة بمساحة أكبر من المعتاد لیسهل على القراء اإلطالع علیها أم تحته مع إمكانیة استخدام صو 
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 صــور نشـر خـالل مــن الصـحیفة صـفحات علــى یضـیفها التـي الحیویــة فـي المـذهب هــذا أهمیـة وتكمـن

 عـن الناشـئة الرمادیـة المسـاحات كثـرة مثـل الطباعیة األخطاء من التقلیل في ومساهمته كبیرة وبأحجام

 علــى الــوظیفي أدائهــا مــع لتتمــازج جمالیــة لمســات إضــفاء المــذهب هــذا نجــاح ویشــترط,  المــتن طــول

  وفیه استخدم العنوان العریض إلبراز الوحدة الرئیسیة )  5(  شكل نظرا )2012, الحسن (. الصفحة

  مذهب التجدید الوظیفي)5شكل(                                   

 أثنــاء القــراءة طــویر فكــرة حركــة العــین األفقیــةیقــوم هــذا المــذهب علــى ت: مــذهب اإلخــراج األفقــي  -ب

ویتحقـق بجعـل أغلـب , ومفادها أن اتجاه مسـرى العـین أثنـاء القـراءة یـتم بشـكل أفقـي أوًال ثـم رأسـي ثانیـاً 

ومن أهم ایجابیات هذا ,وع مستطیالً أفقیًا ضیع المتن على األعمدة لیصبح المو العناوین ممتدة مع توز 

 :المذهب ما یلي 

  االتجاه الطبیعي لحركة العین  مراعاة -



  42

عنــاوین , صــور( عبــر الــدور الــذي یلعبــه بحــذف جــداول األعمــدة داخــل الوحــدات , تســهیل القــراءة  -

 ) ممتدة 

منح القراء قدرة للتعامل مـع الصـحیفة بمرونـة مـن خـالل إمكانیـة التعامـل مـع أحـد نصـفي الصـحیفة  -

  )87-86ص ,  2015, معروف ) ( مطویة قراءة الصحیفة  (بصفة مستقلة عن النصف األخر 

  خراج األفقيذهب اإلم )6شكل(                                

  :  مذهب اإلخراج المختلط أو السیرك -ج

ــة وهـــو مـــن أكثـــر مـــذاهبها ــذه المدرسـ ــع مـــذاهب هـ ـــف عـــن جمیـ ـــى  هـــذا المـــذهب مختل التـــي قضـــت عل

بشــكل مســتقل ومــن ثــم ینظــر  طباعیــهكـل وحــدة حیــث یتعامــل مــع , المتوارثــة وأكثرهــا تحــررًا  ةالطباعیـ

حیث یقوم بتصمیم كل وحدة على أساس أنهـا جـزءًا مسـتقالً ومـن , إلى التصمیم الكلي كوحدة متكاملة 

ـــاءًا علـــى هـــذا المبـــدأ یلجـــأ المصـــمم, ثـــم ینظـــر إلـــى التصـــمیم الكلـــي كوحـــدة واحـــدة  ــتخدام  وبن ـــى اسـ إل
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ــر  ــة مثــــل الصــــور الكبیــ ــة الثقیلــ ــرة العناصــــر الطباعیــ ــروف الكبیــ ــة الممتــــدة ذات الحــ ة والعنــــاوین العریضــ

  . واأللوان وخصوصًا اللون األحمر في تصمیم جمیع الوحدات المنشورة  في الصفحة

 أنــة إال الصــحفي التصــمیم فــي الحدیثــة المدرســة مــذاهب أحــد یعتبــر المــذهب هــذا أن مــن الــرغم وعلــى

ــدة الوالیـــات فـــي ســـائدا كـــان  خـــالل مـــن قـــدیماً  عـــرف وقـــد الماضـــي القـــرن نهایـــة مـــع األمریكیـــة المتحـ

  )  7(  شكل أنظر, )  Yellow journalism(  الصفراء الصحف

  
  المختلط مذهب نموذج لل7) شكل (                                 

  )2017/3/16,تاریخ  4248العدد ( جریدة األنباط ,                       

  :ى هذا المذهب ومن االنتقادات التي تم توجیهها إل

  منح الصفحات نوع من اإلثارة و البعد عن الوقار والهدوء -أ

  استئثار اهتمام القراء    العناصر في الصحیفة إلى غیاب المركز البصري مما یؤدي إلى تنافس -ب

ــبیة  -ج ــیم النسـ ــم وحـــدة بســـبب غیـــاب التقـــدیر الصـــحیح للقـ عـــدم وجـــود توجیـــه بصـــري ینطلـــق مـــن أهـ

  للوحدات 
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   الصحفي إلخراجاو  التصمیم بقواعد الخاصة الفنیة لألسس رفضه -د

 ممیز یتمثـل طابع له بأن المذهب هذا أنصار  من رداً  وجدت أنها إال االنتقادات هذه من الرغم وعلى

,  المنشـــورة الموضـــوعات جمیـــع تصـــفح لمتابعـــة المتلقـــي إغـــراء بهـــدف الحیویـــة مـــن قـــدر إحـــداث فـــي

 ویــرون,  القــراء خدمــة بهــدف الواحــدة الصــفحة فــي األخبــار مــن مكــنم قــدر أكبــر تقــدیم إلــى باإلضــافة

,  الحســن. ( والتــوازن كالتبــاین التصــمیم أســس بعــض تطبیــق مــن یخلــو ال الصــفحات إخــراج أن أیضــاً 

  )153-152ص , 2012

  االتجاهات الحدیثة في إخراج الصفحة األولى: ثانیًا 

,  للقـراء بالنسـبة الصحیفة روح تمثل وهي  القارئ تواجه التي األشكال أولى من األولى الصفحة تعتبر

 إلــى الحاجــة بســبب,   اإلخباریــة األحــداث أهمیــة مــن یتجــزأ ال اً جــزء یعــد الصــفحة هــذه تصــمیم ولعــل

 منــذ الصــحفي التصــمیم أســالیب دراســة فــي علیهــا التركیــز تــم لــذلك,  وقراءتهــا لشــرائها الجمهــور إقنــاع

ــدایتها ــا ذلــــك كــــل وتبلــــور,  بــ ــذاهب المــــدارس تباهتمامــ ــفحة بدراســــة والمــ  توزیــــع وكیفیــــة األولــــى الصــ

  . واألخبار واإلعالنات والعناوین كالصور ومناسب مالئم بشكل التیبوغرافیة محتویاتهاو  عناصرها

   )Hagy , 2007  (  

 مطـالعي مهمـة تسـهیل فـي تسـاهم التـي العوامـل أبرز من هأن المجال هذا في عدیدة دراسات أكدت لقد

ــن یــــتم أن لصــــحفا وقــــراءة ــتخدام خــــالل مــ ــي األمثــــل االســ ــل الجرافیكــــي التصــــمیم لعناصــــر والعلمــ  مثــ

 مـن وباالسـتفادة الموقـع عنصـر إلـى باإلضـافة واأللوان التوضیحیة والرسوم والعناوین الصور استخدام

 فـــي الحدیثـــة االتجاهــات مجـــال فــي التطـــورات تبلــورت المجـــال هـــذا فــي أجریـــت التــي الدراســـات نتــائج

  ) 2008, محمود . (   كالتالي األولى الصفحة إخراج
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  :    تصمیم الشكل األساس مجال  -1

 والتــي المعاصــرة الصــحف فــي األولــى للصــفحة األساســي الشــكل بتصــمیم الخاصــة االتجاهــات تعــددت

 بنــوع األولــى للصــفحة األساســي الشــكل تصــمیم ارتــبط حیــث,  للصــحیفة المرئــي الشــكل بتكــوین تعنــى

 ذلـــك علـــى وبنـــاءاً ,  والمضـــمون الشـــكل مـــن كـــالً  بـــین القائمـــة العالقـــة علـــى عتمـــاداً ا وذلـــك المضـــمون

  :  یلي كما وذلك المعاصرة للصحف األساسي بالشكل المتعلقة الحدیثة التجدیدیة االتجاهات تبلورت

  وهو االتجاه الذي یتم فیه تخصیص الصفحة : ارتباط الشكل األساسي للصحف بأهمیة األحداث  -أ

كاملــًة لوحــدة طباعیــة واحــدة بــارزة ومتمیــزة  ویــتم اختیارهــا اعتمــادًا علــى أهمیتهــا النســبیة لــدى األولــى 

وبنــاءًا علــى ذلــك یتكــون الشــكل األساســي للصــفحة مــن وحــدة طباعیــة واحــدة غیــر ثابتــة إلــى  , القــراء

  .  جانب العناصر الطباعیة الثابتة مثل رأس الصفحة و الالفتة 

وفـي هـذا االتجـاه یـتم تصـمیم صـفحتین : اسیة للصفحات بنطاقـات األحـداث ارتباط األشكال األس -ب

فــي بدایــة الصــحیفة وتكتســب كــًال منهمــا جمیــع ممیــزات تصــمیم الصــفحة الرئیســیة األولــى بتــوافر كــل 

  . الوحدات الثابتة في كلتا الصفحتین 

ا االتجـــاه بتصـــمیم ویقـــوم هـــذ: ارتبـــاط األشـــكال األساســـیة للصـــفحات بطبیعـــة األحـــداث المتناولـــة  -ج

ــتم وضــــع الوحــــدات الطباعیــــة الخاصــــة بالمواضــــیع  ــا فــــي االتجــــاه الســــابق ولكــــن هنــــا یــ صــــفحتین كمــ

( والمواضـــیع غیـــر الجـــادة )  1أولـــى(فـــي الصـــفحة ) اقتصـــاد , سیاســـة ( والجـــادة  واألحـــداث الهامـــة

ز تخطــیط موضــوع مــع إبــرا)   2أولــى(  فــي الصــفحة الثانیــة والمســماة) الــخ , ...الطرائــف , الغرائــب 

واحد تبعًا ألهمیته النسبیة ویتم إبراز تصمیم هذا الموضوع بنفس الطرق المستخدمة في تصـمیم أغلفـة 

  ) 2012, الحسن . ( المجالت 
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  :  مجال التصمیم األساسي -2

ـــة   ــة غیـــر الثابت ــدات الطباعیــ ـــع الوحـ ــب الخـــاص بتوزی ــث أســـهمت التطـــورات الحدیثــــة , وهـــو الجانـ حیـ

 التصـــمیم األساســـي االتجاهـــات الحدیثـــة فـــي إعـــداد عـــن فـــي التصـــمیم الصـــحفي فـــي الكشـــفالمتتالیـــة 

  :وتطبیقه ونذكر أبرز هذه االتجاهات السائدة في هذا المجال كما یلي 

یعتمد هذا المجال على دراسـات ) :   Center of Visual Impact( مركز التأثیر البصري  -أ    

)  , النظــرة األولـــى (  یــة خاصــًة فـــي عملیــة الجــذب المبـــدئيحدیثــة فــي علـــم الــنفس حــول ســـلوك الرؤ 

, بشـكل خـاص وحققت نتائج هذه الدراسات تحوًال كبیرًا في مجال التصمیم بشكل عام وفي هذا المجال

وبكل بساطة یمكننا القول بأن القارئ یتم جذبه إلى هدف محدد على الصفحة أوًال لتصبح هذه الوحـدة 

ال یشـترط وجودهـا فـي مكـان  وهذه الوحدة)   Center of Visual Impact( مركز التأثیر البصري 

  .ولكن یجب أن تكون مترابطة مع باقي الوحدات ,  محدد على الصفحة

 لـــدى البصــري اإلدراك یشـــتت صــفحة لكـــل واحــد بصـــري مركــز مـــن أكثــر وجـــود نوینبغــي أن نــذكر أ

 علـى تحتـوي أن یجب صفحة كل بأن ولالق نستطیع هنا ومن للتصمیم الكلي التكوین ویضعف, القراء

 المركــز هــذاأن و , وهكــذا األضــعف الوحــدات بــاقي إلــى ینتقــل ثــم منــه القــارئ یبــدأ واحــد بصــري مركــز

ــروف أو’ صــــورة یكــــون قــــد البصـــري ــزج أو حـ ــع,  والحــــروف الصــــور مــ ــل االســــتخدام مراعــــاة مـ   األمثــ

  )  138 – 134ص ,  2008, الصقر . (   العین بحركة المتعلقة للمداخل

 الصـفحة علـى البنائیـة العناصـر توزیـع یـتم التصمیم هذا ي :البناء األفقي للوحدات المنشورة  -ب

 الزاویــة فـي الرئیســیة لوحـدةا وضــع خـالل مـن ذلــك ویـتم) ,  Horizontal( أفقــي بشـكل المطبوعـة

 ســـتجابةاال علـــى یركـــز الـــذي االتجـــاه وهـــو,  الصـــفحة مـــن الیمنـــى العلیـــا الزاویـــة أو الیســـرى االعلیـــ

 المنشـورة للوحـدات األفقي العرض أن في الدراسات أثبتت حیث,  للقراء العین حركة مجرى التجاه
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 وأخـذ,  فقـط واحـد عمـود باتسـاع نشـرها تـم لـو فیمـا لقراءتهـا أقـل وقـت یسـتهلك أعمـدة عـدة باتساع

 األساسـیة امیمالتصـ فـي نوعیـة نقلـة حققـت وقـد ,المعاصـرة الصـحافة فـي كبیـراً  انتشـاراً  المجـال هذا

  ) Chanyalew,  2006.( األولى للصفحات

ومــن أهــم اإلیجابیــات التــي حققهــا العمــل بهــذا االتجــاه تیســیر القــراءة ومراعــاة المســرى الطبیعــي ألعــین 

 وبـین الوحـدات األفقیـة)   vertical( حیث یعمل على تحقیق التباین بین شكل الصحیفة الرأسـي القراء

 )Horizontal  ,  (إلـــى إتاحـــة الفرصـــة أمـــام القـــراء إلمكانیـــة قـــراءة الصـــفحة مطویـــة وزیـــادة  إضـــافة

  )  2012, الحسن . ( فاعلیة العناوین 

    :تصمیم الصفحات الداخلیة 

  الوظیفي عبر الجمع بین اإلعالن ومواد  األداءیتمیز تخطیط الصفحات الداخلیة بالتركیز على تحقیق 

كــالَ مـــن التــوازن واالنســجام بشـــكل رئیســي عنــد عـــرض ویفتــرض عنــد تصـــمیمها أن تحقــق , التحریــر 

ویساهم المصمم الجرافیكـي بشـكل كبیـرا فـي تصـمیم , إثارة انتباه القراء لما تحویه  إلى المواد باإلضافة

أمــا المســاحات , ولــه فـي ذلــك أســالیب إبداعیــة متنوعــة , هـذه الصــفحات وتحدیــد أمــاكن اإلعــالن فیهــا 

  ) 2012, الحسن (وزیع مواد التحریر فیها المتبقیة فیعمل المخرج على ت

  :أبرز أسالیب تخطیط الصفحات الداخلیة   -

  ): Double Pyramid( أسلوب نصف الهرم  -1

  هو من األسالیب الشائعة وسمي بهذا االسم ألن اإلعالنات تكون فیه على شكل نصف هرم 

  بالتقلص تدریجیًا كلما اتجهنا  وقاعدة الهرم في الركن السفلي األیسر أو األیمن ویأخذ األتساع

  لألعلى األیمن ویتم نشر اإلعالنات في هذا التصمیم بناءًا على مساحة كل إعالن فاإلعالن ذو

ص , 1984, همـام .( یكون في القاعدة وتتدرج في الصغر كلما اتجهنـا إلـى األعلـى المساحة الكبیرة 

150   (  
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  ) : Well( أسلوب البئر   -2

ویــتم تحقیقــه مــن خــالل نشــر اإلعالنــات  , ع وتــتحكم فیــه عــدد اإلعالنــات وطبیعتهــاهــذا األســلوب شــائ

ویمكــن تحقیــق "  U" بحیــث تعطــي فراغــًا عمیقــًا وســط الصــفحة یمتــد إلــى أســفلها مثــل البئــر أو حــرف 

  . هذا األسلوب بأكثر من طریقة وتخطیط 

 ) : Island( أسلوب الجزر  -3

  حیث, طاعات رباعیة الشكل تلتصق بجوانب الصفحة ویتحقق من خالل نشر اإلعالنات في ق

أنــه یعتمــد علــى فكــرة إحاطــة اإلعــالن بمــادة التحریــر ومــن عیوبــه بــأن هــذا األســلوب یقلــل مــن أهمیــة  

  )  78ص ,  2015, معروف . ( المادة التحریریة بالنسبة للقراء 

  ) :  Hit or miss(   األسلوب العشوائي أو االرتجالي -4

حیـــث یـــتم فیـــه توزیـــع , مبـــادئ التنظـــیم أو وأســـس التنســـیق وحســـن العـــرض  ألســـلوب إلـــىیفتقـــر هـــذا ا

  .مما ینتج مطبوعة تضطرب بین عناصرها عین القارئ  ,اإلعالنات عشوائیًا وبدون تخطیط محدد

  )  151ص , 1984, همام (

  : األخیرة الصفحة تصمیم  

 وتعمــل األولــى الصــفحة مــع الصــحیفة هویــة تحدیــد فــي تســاهم أنهــا فــي األخیــرة الصــفحة أهمیــة تبــرز

 اغلــب أن أثبتــت المجـال هــذا فـي اهتمــت التــي الدراسـات مــن العدیـد أن ذلــك,  القــراء انتبـاه جــذب علـى

 تقـل ال األخیـرة الصـفحة أن یعنـي ممـا األخیـر الصـفحة ثـم األولـى الصـفحة من لدیهم یبدأ القراء سلوك

  . للجمهور عرضها طریقة في إخراجیاً  جهداً  ئهاإعطا ضرورة یعني مما,  األولى الصفحة عن أهمیة

, ثابـت شبه بتصمیم العربیة الصحف بعض في األخیرة الصفحة تخطیط یتم بأن العادة جرت هنا ومن

 ذلـك بعـد لیـأتي,  الصـحیفة صدر في قصیر بتعلیق كاریكاتیر أو إعالن أو كبیرة صورة استخدام عبر

 وبـنفس ثانیـة هتـرو یسـ علـى احتوائهـا عـن فظـالً )  صـفحةال ویسـار یمـین( الصـفحة جـانبي على المقال
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 ونسـتطیع جمیـع علـى,  األولـى الصـفحة في كما العدد ورقم النشر وسنة والیوم هار وشعا الصحیفة اسم

 فــي متفاوتــة وبنســب التحریریــة المــادة علــى اإلعالنیــة المســاحات علیهــا تغلــب الصــفحة هــذه بــأن القــول

  .   اإلجراءات هذه تعتمد ال ألجنبیةا الصحف من العدید هناك أن حین

  األخیرة للصفحة ثابتاً  شكالً  تصمیم تؤید الدراسات بعض أن من الرغم على األحوال جمیع وفي

 العالقـة مبـدأ مـن یتبلـور والـذي القواعـد هـذه اختـراق علـى تعمـل قـد متنوعـة یومیـة أحـدث هناك أن إال 

      ) 2008, محمود . (  والمحتوى الشكل بین القائمة

   اإللكترونیة الصحافة ونشأة ماهیة -و

   ظاهرة شكلتقد و  والمعلومات االتصاالت ثورة من لكالً  الناضجة الثمرة اإللكترونیة الصحافة تعتبر

 اإلعـالن وسـائل كإحدى  المطبوعة الصحافة على اللهاظب وألقت نفسها فرضت كما,  جدیدة إعالمیة

 الصــوتیة والتـأثیرات والــنص واللـون والصــورة كالصـوت متنوعـة تعبیــر وسـائل علــى العتمادهـا التقلیدیـة

ــى األمثلـــة أبـــرز ومـــن وغیرهـــا ــائل علـ ــة الصـــحافة هـــو هـــذه التعبیـــر وسـ  Electronic( اإللكترونیـ

journalism (تكست والفیدیو ) Video text (  واالودیوتكست  )Audio text   .(  

 تطـور وجـاء الراهن الوقت في والمعلومات تصاالتاال لثورة رمزاً  تعد اإلنترنت شبكة  أن القول ویمكن

 أول هــي)  داجــبالد هیلزنبــورج(  الســویدیة الصــحیفة وتعتبــر الشــبكة لهــذه كنتــاج االلكترونیــة الصــحافة

 إلـى العـدد هـذا وازداد 1990 سـنة العـالم فـي اإلنترنت شبكة على كامل بشكل الكترونیاً  تنشر صحیفة

 النشـر إلـى للتحـول الصـحف فـي االتجاه هذا تزاید مدى نلمح ولعلنا 1996 عام حتى صحیفة 2000

 وذلـك)  بوسـت واشـنطن(  هي المشروع هذا بتنفیذ قامت أمریكیة صحیفة ألول بالنسبة أما اإللكتروني

  .  1994 عام خالل
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 شــبكة علـى تـوافرت یومیـة عربیـة صـحیفة أول بـأن "بشـیر عمـاد" یـرى العربـي الـوطن مسـتوى علـى أمـا

 نســخة بتــوفیر الصــحف غلــبأ بــدأت ثــم  1995 أیلــول 9 فــي  األوســط الشــرق صــحیفة يهــ االنترنــت

 لهـا أصـبح أنـه لدرجـة الجانـب هـذا مـن تواجهها التي التحدیات لمواجهة الشبكة هذه على لها لكترونیةإ

 لالفیص.  عامة بصفة الصحافة لبقاء سبیال باعتباره والفنیة اإلداریة النواحي جمیع من تامة استقاللیة

  ) 107 – 92 ص,  2005, ( 

  رؤیة وكانت المتعددة الوسائط استخدام في اإلنترنت على الصحف رحلة بدأت 1997 عام وفي

 خـــالل مــن تبلــور والــذي اإللكترونیـــة األخبــار نظــام فــي التفاعلیــة باتجـــاه الرحلــة لهــذه التطــویر نهایــة 

 فــي تمثلـتقـد و , والفیــدیو المتحركـة والرسـوم والصـورة والصــوت الـنص مـن كــالً  بـین والتكامـل االنـدماج

 األخـرى الوسـائل جمیـع مـع مقارنـة اإللكترونیة الصحافة جمهور الستخدامات مناسبة صحفیة صناعة

  )  lundberg , 2004. (  التقلیدیة

 هالمعلومــات عبـــر الشــبكة العنكبوتیـــ إلــى اســتعمال قواعـــد بیــد أن المفهــوم للصـــحافة اإللكترونیــة یشـــیر

باسـتخدام المیـزات التفاعلیـة وتقنیـات عـرض , نشر األخبـار والفنـون الصـحفیة والمقـاالتفي  " اإلنترنت

  .  وتصل إلى الجمهور عبر شاشة الكمبیوتر, النصوص والصور المتحركة 

  :أنواع الصحف اإللكترونیة 

  التقنیة على تصنیفه في اعتمد فالبعض اإللكترونیة للصحافة المستخدمة التصنیفات تعددت

 مـن وهنـاك المسـتخدمة الوسـائط أو للوسیلة طبقاً  بتصنیفها قام خراآل والبعض المواقع في دمةالمستخ 

 إلـــى هاتقســم أن نــایمكن وعمومــاً  عدمــه أو مطبــوع أصــل وجــود باعتبــار اإللكترونیــة الصــحف یصــنف

  : وهي رئیسیة أنواع ثالث

   مطبوع أصل لها ولیس اإلنترنت على فقط تصدر الكترونیة صحف - 1

  صحف مطبوعة لها نظیر الكتروني على مواقع اإلنترنت   -2
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  .مثل موقع قناة العربیة والجزیرة , مواقع إخباریة على اإلنترنت للقنوات اإلخباریة والفضائیة   -3

  ) 2011, خوخة (   

  الخطوط اإلرشادیة لتصمیم الصحف اإللكترونیة  -

  ویتحقق, االنتهاء من القراءة بسرعة  اغلب متصفحي اإلنترنت یفضلون: التركیز واالختصار   -1

ذلـك مــن خـالل الوصــالت والـروابط التــي یتیحهـا الموقــع والتـي یســتخدمها مـن یرغــب بمعرفـة تفاصــیل  

  .أكثر عن الموضوع الصحفي 

ویرتبط هذا بتصمیم أشكال الحروف ویجب أن یكون هناك تباین :  التوازن بین األبیض واألسود -2

  عیة والخلفیات المستخدمة كبیر بین العناصر الطبا

 Websafe color palette  تسـمى مـا وهـي:   الشاشـة بتصـمیم الخاصـة األلـوان اسـتخدام  -3

   الزاهیة األلوان عنویوصى باالبتعاد 

   للنص تنظیمیة كوسیلةو  القراءة لتسهیل كفاصل وتستخدم:  الهوامش استخدام -4

إنتاج نص هادئًا ویحقق متطلبـات یسـر القـراءة فهذا یؤدي إلى : تصمیم النص على شكل أعمدة  -5

  .بنط  14 -  12ووضوح الرؤیة مع مراعاة أن یكون حجم الخط بین 

وعلـى المصـمم أن یعطـي اهتمـام , وهي المساحات بـین المحتـوى  :استخدام المساحات البیضاء  -6

ب عـدم المبالغـة ویجـ, للمساحة البیضاء كاهتمامه بالتصمیم فهي تعتبـر عنصـر أساسـي فـي التصـمیم 

  في استخدام الهوامش العریضة على الشاشة 

ـــاد للقـــراء مثـــل شـــرائط  :اإلبحـــار  -7 ــیة للصـــفحة فـــي المكـــان المعت ــون العناصـــر الرئیسـ یجـــب أن تكـ

  ) 154 -150ص ,  2011, خوخة . ( اإلبحار وقائمة المحتویات وخرائط الموقع والعناوین 
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   لكترونیةاإل  للصحیفة المحتوى تصمیم تطور مراحل -

  ویعتبر هذا النموذج من أوائل في هذه المرحلة یتم إعادة نشر الصحیفة الورقیة: المرحلة األولى 

وهـذا النـوع ال یـزال یسـتخدم حتـى اآلن خصوصـًا فـي  ,النماذج التي دخلت عالم الصحافة اإللكترونیـة 

  . الدول العربیة 

 اإللكترونـي النشـر خصـائص وفق النصوص بعض إنتاج إعادة المرحلة هذه في یتم:  الثانیة المرحلة

  . اإللكترونیة الصحافة تقنیات ببعض االستعانة فیها ویتم متقدمة مرحلة وهي

تتمیـــز الصــحیفة فـــي هـــذه المرحلــة بوجـــود محتــوى خـــاص مــع اســـتثمار خصـــائص : المرحلــة الثالثـــة 

  )  2014, صغیرون ( وممیزات النشر اإللكتروني وفق قوالب التحریر اإللكتروني 

  :العناصر البنائیة في التصمیم واإلخراج الصحفي اإللكتروني

  إلى الهیكل العام لصفحة الصحیفة اإللكترونیة بكل ما فیها من عناصر)  Structure(  یشیر البناء

والعناصــر المســموعة والمرئیــة مثــل , , والرســوم المتحركــة , والنصــوص , واأللــوان , مرئیــة كالصــور  

  كما یلي : بشيء من التفصیل  وسنتطرق إلیهاالصوت الفیدیو 

 الموقـع صفحة داخل حركتها تحكم قواعد منها ولكل والخاتمة والمتن العناوین تضمو  : النصوص -1

 مــن ذلــك ویتحقـق الــنص وفهــم سـهولة مــدى إلــى تشـیر وهــي) :   Readability( باإلنقرائیــة وتعـرف

 دراســات وهنــاك وبصــریاً  نفســیا القــارئ یــریح لشــك تقــدیم بهــدف والمضــمون الشــكل بــین التوافــق خــالل

   اآلتي : في تجسدت لإلنقرائیة معینة أبعاد حول الخبراء واتفق الجانب هذا في تطبیقها تم عدیدة

 لتصـمیم بالنسـبة ولكـن الخطـوط مـن العدیـد المواقـع لمصـممي التكنولوجیـا وفـرت حیـث:  الخـط نـوع -أ

  ) .  Georgia(  خط مثل المواقع لتصمیم خاصة طالخطو  من محددة آمنة مجموعة هناك الشاشة
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 خــط حجـم یصــبح بحیـث اإللكترونیـة المواقــع فـي الخطـوط حجــم تحكـم قاعـدة هنــاك:  الخـط حجـم -ب

    نقطتین بمقدار المتن خط من أكبر المقدمة خط وأن نقطتین بمقدار المقدمة خط من أكبر العناوین

 الوصـول وتـم القراءة یسر تحقق التي العناصر همأ من ویعتبر السطر طول وهو:  السطر اتساع -ج

 یســهل ضــیقة نصــوص إلــى للوصــول المســتجیب بالتصــمیم یعــرف بمــا حــدیثاً  المشــكلة لهــذه حــل إلــى

 هــوامش وتــرك أعمــدة إلــى وتحویلــه الــنص تقصــي علــى درجــوا الویــب مصــممو أن إلــى إضــافةً  قراءتهــا

  .  والغایة الهدف نفس لتحقیق األعمدة هذه بین

 یتعـدى ال بحیـث االختصـار,  ومراعاة بدقة الموقع الرئیسیة العناوین تصف أن یجب : لعناوینا -2 

  . كلمات بضع

فمعظــم قــراء الصــحف , تعتبــر مــن أبــرز العناصــر التــي تجــذب القــراء ) :  Pictures(  الصــور -3

قبــة أفضــل مــن رة ثاظــیجــذب االنتبــاه ویــوفر ن ألنــه" ینظــرون أوًال إلــى الصــور ذات المســاحات الكبیــرة 

والصورة مهمة لسببین أولها أنها تمنح تركیـز بصـري وثانیـًا تعطـي دلیـل مرئـي لألحـداث ". صورة جیدة

 )Chanyalew , 2006 (  

 الـــنص بـــین المزاوجـــة إمكانیـــة إلـــى المفهـــوم هـــذا یشـــیر):   Multimedia(  المتعـــددة الوســـائط -4

مكانیـــة والرســـوم والصـــورة والصـــوت ــا للتفاعـــل للقـــراء تســـمحالتـــي و  تحركـــةالم الصـــور اســـتخدام وإ  معهـ

 تحــرص الصــحف أغلــب فــإن وحالیــاً ,  المتعــددة بالوســائط والمســموعة المرئیــة العناصــر مــزیج ویســمى

 إثــارة علــى قــدرة مــن لــه لمــا الصــحفیة اإللكترونیــة مواقعهــا فــي المتعــددة الوســائط عنصــر تفعیــل علــى

  ) 2014,  صغیرون(  المتلقي الجمهور وجذب

, )User interface( یعتبر تقدم مهم في واجهات المستخدم ) :  Hyper text( الفائق  النص -5

وتعــرف أیضــا باســم الــروابط التشــعبیة  هــذا النظــام یتكــون مــن روابــط ووصــالت عنــد النقــر علیهــا تقــود 

حیــث أنهــا تحمــل معلومــات داللیــة مثــل , المســتخدم إلــى معلومــات أخــرى وتســتخدم لتنظــیم المعلومــات 
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 , ســرالختم . ( وم الجرافیكیــة والرســوم المتحركــة والفیــدیو والصــوت أو تشــغل تطبیقــات معینــة الرســ

2014 (  

ـــات المتاحـــة لمســـتخدمي الصـــحف ) :  Interactive( التفاعلیـــة   -6 ــة مـــن اآللی وتتضـــمن مجموعـ

, ي شـــبكات التواصـــل االجتمـــاع, جماعـــات النقـــاش , المـــدونات , اإللكترونیـــة مثـــل البریـــد اإللكترونـــي 

الـــخ  ویتـــیح هـــذا العنصـــر لجمهـــور الصـــحیفة اإللكترونیـــة ...االســـتطالعات اإللكترونیـــة للـــرأي العـــام 

المجــال للتواصــل المباشــر مــع مصــممي الموقــع ممــا یعطــي فاعلیــة أكثــر للــتحكم فــي تصــمیم الموقــع 

ة علـى وتعتبر هذه المیـزة مهمـة ولـذلك تحـرص أغلـب الصـحف االلكترونیـ, والمعلومات المتضمنة فیه 

أو المشــاركة فــي التعبیــر أو فیمــا یخــص , أن تــوفر وســائل اتصــال مــع القــراء لتمكینــه مــن إبــداء رأیــه 

 – 258ص ,  2005, الفیصل . ( االستطالعات الفوریة تجاه عدد من المواضیع واألحداث المهمة 

261 (  

 وعنـد الثابتـة لفـةالمخت الحركـات أو الرسـوم مـن سلسـلة هـي) :  Animation(  المتحركـة الرسوم -7

 علــى كبیــرة قــدرة المتحركــة للرســومو ,  متحركــة بأنهــا البصــر إیهــام إلــى تــؤدي متتالیــة بصــورة تحریكهــا

ــذر اســـتخدامها یجـــب فلـــذلك الزائـــر انتبـــاه جـــذب  ویجـــب القـــارئ عـــین تشـــتت كثرتهـــا أن ســـیما ال,  بحـ

 تــؤثر ال تــىح الصــفحة منتصــف فــي یضــعها ال أن یجــب كمــا الصــفحة فــي عنصــر ألهــم تخصیصــها

  )  2014, سرالختم . (  الموقع لزائر الرؤیة مجال على

المعوقــــات التــــي تواجــــه دور المصــــمم الجرافیكــــي فــــي تطــــویر تصــــمیم الصــــحف  -ط

  المطبوعة 

 أو اإللهــام ینــابیع مــن اســتدعائها یــتم وقــد بســهولة تــأتي ال نــادرة لحظــة هــي اإلبــداع لحظــة نال شــك أ

 محكومــة عمــل بیئــة فــي یــأتي أن الصــعب ومــن , لحظیــاً  قــراراً  لــیس عفاإلبــدا,  المبــدع یتعلمهــا بطــرق
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, ولعــل ذلــك مــا یواجهــه المصــمم  یــومي إصــدار بظــروف محكــوم نفســي ضــغط تحــت أو محــدد بموعــد

 صـحیفة فـي یعمـل الـذي الجرافیكـي المصـمم هلالجرافیكي المبدع في عمله الیومي داخل الصحیفة , ف

 الجرافیكـي المصـمم قـدرات فـي األمـر یتعلـق وحـین,  الیـوم هـذا یبدع أنب سریعاً  قراراً  یتخذ أن له یومیة

 وهنــا األساســیة والقـدرات للكفــاءة لـدینا الجرافیكــي المصـمم یفتقــد هـل ؟ یبــدعون ال لمـاذا الســؤال یصـبح

 تظهــر بینمـا إخراجیـاً  المتمیـزة الخاصــة الصـحف فـي الجرافیكـي المصـمم یبــدع لمـاذا األهـم السـؤال یبـدأ

  )  2008, محمود ( ؟ أخرى صحف في هتةبا بصماته

  ناقش الملتقى السنوي السادس لمصممي الجرافیك الذي انعقد في سنغافورة مستقبل 2002في عام 

ــة   ــور , الصـــحافة المطبوعـ ــة تطـ ـــذى بـــه فـــي مواكبـ ــل نمـــوذج یحت وانتهـــى بتوصـــیات ذات أهمیـــة وتمثـ

دراسـة المعوقـات التـي " ذه التوصـیات  التكنولوجیا الحدیثة في مجال الصـحافة والطباعـة ومـن أبـرز هـ

وهنــا نعــود )    2010,  مكــي. ( تواجــه المؤسســات اإلعالمیــة والعمــل علــى وضــع حلــول متطــورة لهــا

خــراج الصــحف والمتعلقــة بتــأثیر بیئــة  ــي تواجــه المصــمم الجرافیكــي فــي تطــویر تصــمیم وإ للمعوقــات الت

ــغط الوقـــت الـــذي یفرضـــه اإلصـــدار الیـــوم, العمـــل الصـــحفي  ــیط األداء وضـ ي للصـــحف الیومیـــة وتنمـ

, اإلبـداعي وهـو مـا یتعـارض مـع منطـق اإلبـداع ال ســیما أن لحظـة اإللهـام قـد تـأتي عـابرة وقـد ال تــأتي

  )  2008, محمود . (فالروائع الفنیة قد تأخذ سنوات إلى أن ترى النور 

  : الصحفي واإلخراج التصمیم عملیة في تؤثر التي الفنیة العوامل

 :  خاصة بصفة اإلخراجي والجهاز عامة الفنیة الصحیفة األقسام في لمصممینا كفاءة -1

 للعمــل ومــؤهلین مــدربین للصــحیفة اإلخراجــي والجهــاز الفنیــة األقســام فــي المصــممین كــادر كــان فــإذا

 حتمـــاً  القــدرات محـــدودي كــانوا إذا بینمـــا,  الصــحیفة إخـــراج أســلوب فـــي ذلــك كـــل ســیظهر,  الصــحفي

 علـى ذلـك أثـر وسـیظهر المطلـوب بالشـكل إخراجیـة سیاسة أي تنفیذ في واضح زعج إلى ذلك سیؤدي

  بمستوى یرتقي الجید فاإلخراج,  الصحیفة ومضمون شكل في سلباً  سیؤثر مما  الصحیفة صفحات
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  ) 2009, الصقر. ( الجید التحریر یفسد السیئ واإلخراج الجید التحریر  

 حیفة أو السیاسة التحریریة على مصممي الصـحف الیومیـةالقیود التي تفرضها اإلدارة العامة للص -2

تؤدي إلى إخراج صحفي مقید وال یرتقي للمستوى الذي یحمل معه أي من صـفات اإلبـداع وذلـك حیث 

  )  2008, محمود  .  (ألنه أصبح إبداع موجه 

حفي ویعتبـر وهـو تـوافر نظـام تكنولوجیـا االتصـال الصـ: القدرات التكنولوجیة االتصـالیة للصـحیفة  -3

خراج الصحیفة وهذا النظام یشمل    : عدم توافر هذه النظم معوقا في تصمیم وإ

  تقنیات الحصول على المعلومات الصحفیة وتوصیلها إلى موقع الصحیفة  -أ

 تقنیات وأنظمة تخزین المعلومات واسترجاعها  -ب

 الطباعة  ,التجهیز , الجمع , المونتاج : تقنیات المعالجة واإلنتاج الصحفي -ج

  المعرفي والمعلوماتي  والتبادل النشر وأنظمة تقنیات -د

  إن وجود هذه األنظمة التكنولوجیة االتصالیة للصحف یمنحها قدرة الحصول على المادة الصحفیة

ومعالجتها وتجهیزها وتخزینهـا واسـترجاعها ونشـرها وتبادلهـا وعـدم وجودهـا یعتبـر مـن المعوقـات التـي  

خراجها تواجه تصمیم الص   ) 2009الصقر .(حف وإ

 كافیـــة اقتصـــادیة مقـــدرة ذو الصـــحیفة كانـــت كلمـــاف:  للصـــحیفة االقتصـــادیة اتیـــواإلمكان القـــدرات -4

 المناسـب والوقـت الجیـد بالشـكل الصحیفة إخراج الجرافیكي للمصمم أتیح كلما معداتها ولتطویر لتوفیر

  .  الصحیفة لسوق

 التصــورات هـذه تعتمــد, و  الصـحیفة إلخــراج األمثـل للشــكل فالصـح إدارة علــى القـائمین تصـورات -5

  : رئیسیین عاملین على

یعتمد على التجربة والخبرات الشخصیة المتراكمة وهذا العامل تختلـف فیـه المعـاییر  : العامل األول -

  .من صحیفة إلى صحیفة أخرى ومن شخص آلخر داخل الصحیفة الواحدة 
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 وفیمـا,  عـام بشـكل الصـحافة مجـال فـي العلمیـة البحـوث أساسـه يتجریب علمي هو:  الثاني العامل -

   دور وله نسبیاً  حدیث العامل هذا ویعتبر,  خاص بشكل الصحفي واإلخراج التصمیم بعملیة یرتبط

  

 الصـــحیفة تطـــور فـــي مهمـــا دوراً  العلمـــي البحـــث یلعـــب حیـــث, اإلبـــداعي التصـــمیم مجـــال فـــي أساســـي

ـــا ــــل,   وازدهارهـ ــوث مث ــراء بحــ ا وبحــــوث "readership research"  القــ ــ "  واإلخــــراج التیبوغرافیــ

typography and make up research  "یســر بحـوث تتضـمن والتـي العــین حركـة وبحـوث 

 وبحــوث"  legibility research"  القــراءة وضــوح وبحــوث"  readability research"  القــراءة

  )  141ص  – 130ص ,  2009,الصقر ) . ( typographic research(  التیبوغرافیة

  فإنه على الرغم من اإلیجابیات التي تصب في "للصحافة اإللكترونیة"  وكذلك الحال بالنسبة

  صالحها فإن كثیرًا من المعوقات ما تزال تمثل حجر عثرة في طریقها مما یوجب العمل على وضع  

  : قات فیما یلي  حلول لها إذا ما أرادوا التقدم والنهوض بها  وتتلخص  أهم هذه المعو 

)  ســواء مـن المعلنــون أو القــراء (بسـبب ضــعف عائــدات  السـوق : معوقـات مالیــة تتعلـق بالتمویــل  (1)

ألن المعلــن ال یــزال یشــعر  حیـث یعتبــر مــن أهــم المعوقــات التــي تواجــه الصــحافة علــى شــبكة اإلنترنــت

  . بجدیة الصحیفة الورقیة 

  واألخبارلمحلیة واألجنبیة من حیث مصادر المعلومات والقویة بین الصحف ا المنافسة الشرسة) (2

مما یتطلب اهتمـام المؤسسـات التعلیمیـة : عدم وجود كادر مؤهل للصحیفة المطبوعة اإللكترونیة ) (3

 المختلفة بتدریب الطلبة على اإلمكانیات التكنولوجیة 

  بمســتقبل المتعلقــة الرؤیــة وضــوح عــدم مــع اإللكترونیــة للصــحف الجــدوى ودراســة الخطــط غیــاب) (4

  واسعة جماهیریة مستخدمین قاعدة وجود عدم لظ في اإلنترنت عبر النشر

  ذلك أن الصحف اإللكترونیة قلیالً ما تستخدم هذه , قلة استخدام إمكانیات الوسائط المتعددة ) (5



  58

 , 104ص ,  2011, الـدلیمي .( التقنیة عبـر إضـافة المشـاهد الحیـة التـي تعكـس األحـداث الجاریـة 

105(  

ضــعف القــدرات التكنولوجیــة لمواكبــة التطــورات الحالیــة وللصــمود فــي وجــه المنافســات اإلعالمیــة ) (6

  المحلیة والدولیة 

ــًا لجــذب  )(7 هجــرة العقــول العربیــة وخاصــة النخبــة المتخصصــة فــي هــذا المجــال والتــي تتعــرض حالی

   ) 197 -189ص ,  2005, الفیصل ( شدید من قبل الدول المتقدمة 

 االتصـالو  تصـمیم بعملیـة تـرتبط دینامیكیـة عوامـل ألنهـا فصلها نستطیع ال والتحدیات العوامل هذه إن

خراجها .  وتشكلها والتواصل   وتلعب دورًا بارزا وحیویًا في تصمیم الصحف وإ

 تصــمیم تطــویر تواجــه التــي المعوقــات علــى التغلــب فــي تســاهم التــي الحلــول أهــم -ك

    إخراجها الصحف

 بجملــة القیــام األردنیــة الوطنیــة الصــحفیة المؤسســات فــي والتقــدم والتطــور االســتمرار مقومــات أهــم مــن

, للصـحیفة التنظیمي والهیكل التحریریة والسیاسة اإلداریة والجوانب المجاالت جمیع في كبرى تعدیالت

 الصـحف مـن للعدیـد حـدث مـا وهو,  الزمن مع واالختفاء البطيء الموت هو المصیر فإن ذلك وبدون

 لمــدى اهتمــام تعطــي ال التــي الصــحف جمیــع یهــدد المصــیر هــذا,  العــالم دول مختلــف فــي  المشــهورة

  )  2008, محمود . (  المخاطر هذه تأثیر

وتجـدر اإلشـارة إلـى أن كافـة الــدالئل للحلـول الممكنـة یجـب أن تركـز علــى ثالثـة محـاور رئیسـیة یمكــن 

  : تلخیصها في ما یلي 

وتخفـیض , من خالل تقییم نجاح اإلدارة وربطـه بتأثیرهـا فـي زیـادة المبیعـات :   داريالجانب اإل: أوًال 

  الخ ...المصروفات اإلداریة 
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  یجب أن یكون جمیع الكادر التحریري مبدع وذو معرفة بالتكنولوجیا :  الجانب التحریري: ثانیاً 

,  إبــداعي وجــذاب  بأســلوبمیــة الحدیثــة والمهــارة اإلعالمیــة ولدیــه المقــدرة علــى صــیاغة الرســالة اإلعال

ومــن أهــم المشــكالت فــي هــذا الجانــب هــم الصــحفیین التقلیــدیین الــذین ال یطــورون أنفســهم حیــث أنهــم 

  . یعتبروا من أكبر المخاطر التي تهدد استمراریة الصحیفة في ظل التحدیات القائمة 

ات واســتخدام أســس ومبــادئ المتمثــل فــي ضــعف اســتخدام تكنولوجیــا المعلومــ:  الجانــب الفنــي: ثالثــًا 

باعتبــار أن الجانـــب الفنــي یعتبــر قاعــدة رئیســیة لتقلیــل حجـــم , التصــمیم الجرافیكــي والبــرامج المختلفــة 

ممـــا یـــؤدي إلـــى تعزیـــز قـــدرة , النفقـــات باإلضـــافة لجـــودة األداء وتكامـــل األقســـام مـــع بعضـــها الـــبعض 

  ) 2010, مكي  . (یف الصحف على مواجهة الصعوبات والمشكالت المادیة وخفض التكال

  :  یلي ما تتطلب فإنها األردنیة اإللكترونیة الصحف أما -

التأهیـــل الجیـــد لكـــادر العـــاملین فـــي مجـــاالت التصـــمیم وتكنولوجیـــا المعلومـــات والوســـائط المتعـــددة  -1

 والنشر اإللكتروني 

والمــؤثرات , صــوات واأل, مثــل الصــور المتحركــة والثابتــة : اســتخدام إمكانیــات الوســائط المتعــددة  -2

السمعیة والبصریة  عبر إضافة الصوت والمشاهد الحیة لتضیف بعدًا جدیـدًا للمـادة التـي تقـدمها حیـث 

تعتبر الوسـائط المتعـددة مـن أهـم ممیـزات الصـحافة اإللكترونیـة ألنهـا تسـاعد علـى تقـدیم محتـوى ممیـز 

  .سائل المختلفة  وارتباطها بدور العناصر المرئیة التي تسهل متطلبات العرض للو 

  .االلتزام بمعاییر التصمیم الجید للمواقع اإللكترونیة الصحفیة  -3

 والقــوائم الحواریــة المنتــدیات فــي المشــاركة خــالل مـن:  القــراء مــع التفاعلیــة خاصــیة تضــمین زیـادة -4

 "   اإللكتروني البرید" البریدیة

  حیفة اإللكترونیة في جمیع الجوانب إجراء البحوث العلمیة للتعرف على احتیاجات جمهور الص -5
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  المتعلقة بالتصمیم بشكل خاص والرسالة اإلعالمیة بشكل عام 

 متنوعــة خــدمات تقــدیم خــالل مــن األم المؤسســة أو الحكــومي التمــویلي الــدعم علــى االعتمــاد عــدم -6

ا علـى  زیارتــه دةإعــا أو الموقــع فــي للبقــاء المتصــفح تجــذب بحیــث تقــدمها التــي الخــدمات وزیــادة موقعهــ

  ) 107-102 ص,  2011, الدلیمي(  اإللكترونیة والتجارة التسویق مثل
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  :  الدراسات السابقةثانیًا :    

فیمــا یلــي عــرض ألهــم الدراســات الســابقة ذات الصــلة بموضــوع الدراســة تبعــًا للتسلســل الزمنــي مــن 

  إلى األحدث :  ماألقد

  الدراسات العربیة : أوًال: 

  ) 2004, نجادات( سةدرا -1

هدفت هذه الدراسة في التعرف على واقع المخـرج الصـحفي فـي درجـة الحریـة التـي یتمتـع بهـا وفیمـا   -

إذا كــان یؤخـــذ برأیـــه أم ال ومـــدى التفـــاهم بینـــه وبــین طـــاقم التحریـــر فـــي الصـــحف الیومیـــة واألســـبوعیة 

  اإلستبانة أداةحث فیها وتعد هذه الدراسة من الدراسات المسحیة واستخدم البا. األردنیة

وتوصلت نتائج هذه الدراسة في أن المخرج یحتل مكانة هامشیة وعالقته برئیس التحریر فیها شـيء  -

  .من التبعیة والخضوع وهذا یعتبر تعطیل للجوانب اإلبداعیة للمخرج

    ) 2005, ( دراسة نجادات -2

  للصحف األسبوعیة عینة الدراسة هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على االتجاهات اإلخراجیة  -

العمـودي التقلیـدي أم األفقـي الحـدیث أم المخـتلط المحـدث فـي  االتجـاهعرف فیمـا إذا كانـت تسـتخدم والت

  . اإلخراجي المستخدم في عینة الصحف  توضیب صفحاتها  وذلك لتحدید االتجاه

تخدمت مـــنهج التحلیـــل هـــذه الدراســـة تعتبـــر مـــن الدراســـات المســـحیة  للصـــحف األســـبوعیة  وقـــد اســـ -

تبویــب المــواد ,اإلخراجــي  االتجــاه: الكمــي لعــدد مــن العناصــر الجرافیكــي والتیبوجرافیكیــة والتــي شــملت 

  .الرسوم بنوعیها ,األلوان, العناوین , أدوات الفصل , عدد القصص الصحفیة , الصحفیة

  األداة التي استخدمها الباحث في هذه الدراسة هي األستانة  -
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  :أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة كالتالي وكانت  -

أن الصــحف األردنیــة األســبوعیة ال تعتمــد اتجاهــا إخراجیــا محــددا مــع كافــة العناصــر الجرافیكیـــة  -1

  . والتیبوغرافیة 

  أن هذه الصحف عینة الدراسة لیس لها هویة محددة حیث أنها كانت في كل مرة تستخدم اتجاه  -2

  معین لكل عنصر

  ) 2012, ( راسة حامدد -3

  هدفت الدراسة إلى ما یلي  -

 تحدید العناصر البنائیة لصفحات الصحف اإللكترونیة  -1

 الكشف عن طرق تصمیم العناصر البنائیة للصحف اإللكترونیة  -2

 التعرف على التقنیات المستخدمة في بناء الصحف اإللكترونیة  -3

 لكترونیة واستخدام شباب الجامعات لها الكشف عن العالقة بین تصمیم الصحف اإل -4

 التعرف على أسالیب التصمیم المفضلة لدى شباب الجامعات  -5

استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج المسحي بشقیة التحلیلي والمیداني  وهـي تعـد مـن الدراسـات  -

  الوصفیة المسحیة

ینة الدراسة عینة من طلبة الجامعـات استخدم الباحث استمارة تحلیل المضمون واألستبیان وكانت ع -

  ومسح عینة من الصحف المصریة اإللكترونیة , طالب وطالبة )  400( المصریة قوامها 

 :وجاءت نتائج الدراسة المیدانیة كما یلي   -

  توجد عالقة بین جودة تصمیم الصحف اإللكترونیة واستخدام شباب الجامعات لها  -1

نــة الدراســة للصــحف اإللكترونیــة بــأنهم یكتفــون بقــراءة العنــاوین البــارزة أســلوب قــراءة المبحــوثین عی -2

  واألخبار المهمة 
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  تعتبر الوسائط المتعددة بأنواعها من عناصر الجذب لدى المبحوثین  -3

  : أما نتائج الدراسة التحلیلیة فاقتصرت على  -

  عدم تنوع خطوط عناوین الصحف المصریة  -1

  )  GPG( أغلب الصور المستخدمة في الصحف عینة الدراسة هي صور  -2

  ) 2013, ( دراسة معروف  -4

  هدفت الدراسة إلى ما یلي  -

  دراسة التطور الذي شهده عالم الصحافة في ظل التقنیات الحدیثة  -1

 تحدید الفر وقات بین الصحافة المحلیة والدولیة  -2

  للصحف الورقیة  تحدید الصفات العالمیة للماكیت -3

  التعرف على مهارات ومؤهالت القائمین في العمل الفني في الصحف السودانیة  -4

  التعرف على االحتیاجات التقنیة والفنیة للصحف السودانیة  -5

استخدم الباحث في هذه الدراسة المـنهج الوصـفي التحلیلـي بتنـاول الوصـف الـدقیق لتوزیـع العناصـر  -

وصــحیفة الشــرق األوســط " الــرأي العــام "مــنهج المقارنــة بــین الصــحف الســودانیة اإلخراجیــة  باســتخدام 

 الدولیة 

  " .المالحظة , المقابلة الشخصیة , اإلستبانة " أدوات البحث التي استخدمتها هذه الدراسة هي   -

 أهم النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة ما یلي  -

  لمي في إخراج صفحاتها الصحف السودانیة لیس لها أي منهج ع -1

عـدم تطـور المطـابع فـي الصـحف السـودانیة تسـبب فـي تشـویه كبیـر فـي إخـراج وطباعـة الصــحف  -2

   % 88.3حیث أن نسبة الموافقة على هذه العبارة بلغ 
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وبلغـت نسـبة الموافقـة علـى هـذه العبـارة , العامل االقتصادي یؤثر على إخراج الصحف السـودانیة  -3

91.6 %  

  )  2014, (ة سرا لختمدراس  -5

  هدفت الدراسة إلى إعداد مجموعة معاییر لتقییم جودة مواقع الصحف اإللكترونیة وتصمیم أداة  -

ـــوم  ــذه الدراســـة فـــي جامعـــة الســـودان للعل ــودة مواقـــع الصـــحف اإللكترونیـــة وتمـــت هـ ـــیم جـ ـــاس لتقی كمقی

  .والتكنولوجیا  

  تحلیلي باإلضافة إلى المنهج المقارناستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي ال -

  .استخدمت هذه الدراسة أدوات تحلیل المحتوى واالستبیان والمالحظة العلمیة   -

  :أهم النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة كالتالي  -

ــي  -1 ــع قائمـــة معـــاییر لجـــودة المضـــمون وهـ ــة ,الدقـــة " وضـ ـــائق,الحداثـــة الفوریـ , اســـتخدام الـــنص الف

  " .لقوالب الفنیة للخبر استخدام ا

  " .الوضوح , التمیز , الجاذبیة "وضع معاییر لجودة التصمیم  -2

 .سرعة وسهولة الوصول, جودة الروابط , سهولة االستخدام " وضع معاییر لجودة التنظیم  -3

  )  2014,(دراسة صغیرون  -6

خراجهـا هدفت هذه الدراسـة إلـى تطـویر الرؤیـة اإلخراجیـة لعملیـات التصـمیم ا - بحیـث    اللكترونـي وإ

  یراعى فیها الضوابط العلمیة والى التعرف على واقع التصمیم في الصحافة االلكترونیة 

  ) ونوعًا , كمًا ( المنهج الذي اتبعه الباحث في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحلیلي  -

  والمقابالت  , األداة التي استخدمها الباحث هي  األستبانة  -

  : النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة كما یلي  أهم

  . تطور الصحافة االلكترونیة في العالم العربي -1
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 .وضوح معالم وهویة الصحیفة االلكترونیة  -2

  .ارتفاع جاذبیة الصحافة االلكترونیة  -3

  :الدراسات األجنبیة  -

  (chanyalew, 2006), دراسة تشانیالو -1

ـــى مـــن الصـــحف األثیوبیـــة هـــدف الدراســـة هـــو التعـــر  ف علـــى خصـــائص التصـــمیم فـــي الصـــفحة األول

ودراسـة تصـورات المصـممین حـول تصـمیم  2005 الـى 2000المنشورة في اللغـة اإلنجلیزیـة فـي عـام 

  الصحف 

  التحلیلي والتحلیل النوعي تمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي اع -

  والمقابالت .  "اإلستبانة  "استمارة و  األداة المستخدمة في هذه الدراسة هي  -

تمــت الدراســة علــى أربــع صــحف وكانــت أهــم نتــائج هــذه الدراســة أن هــذه العینــة تعتمــد نمــط التصــمیم 

, ومــن أكثــر المعوقــات األفقــي وأن هــذه الصــحف لــدیها میــول لتغییــر وتطــویر تصــمیمها فــي المســتقبل

نقص فـي التمویـل المـادي الـ هو لتصبح أكثر جاذبیةالتي تواجه تطویر تصمیم الصحف عینة الدراسة 

  .  إلى نقص في المهارات ضافةإلباحیث أن  له تأثیر كبیر على المصممین في الصحف 

   (akesson , 2003), دراسة أكیسون - 2

هدفت هذه الدراسة للتعرف على أنماط التصمیم المستخدمة للصفحة األولى  في الصحف اإللكترونیـة 

ــــمیم أن ــف یمكـــــن تصـ ـــ ـــحف الســـــویدیة  وكی ـــمیم الصــ ـــین عملیـــــة تصــ ـــة لتحســ ــــحف اإللكترونیــ ــاط للصـ مـــ

  .اإللكترونیة وللتعرف على خصائص تصمیم الصحف اإللكترونیة 

  " تحلیل المضمون " استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي 

  صحیفة الكترونیة سویدیة  85تمت هذه الدراسة على 
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  :أهم النتائج التي تم التوصل إلیها 

  التصمیم لهذه الصحف عینة الدراسة متوافقة مع نوع التسلسل الهرمي المعیاري أنماط  -1

  هناك تفاوت وتباین كبیر في نوع نمط التصمیم المستخدم في بعض صحف عینة الدراسة  -2

  ) Study lamberg , 2015, ( دراسة المبرغ  - 3

عـادة ا الكشـف عـنهدفت هذه الدراسة إلى  - لتصـمیم مـن حیـث الجـودة تصـمیم الصـحف المعاصـرة وإ

عــادة  مــع التركیــز علــى منظــور اإلدارة الفنیــة للتعــرف علــى المبــادئ التوجیهیــة فــي تصــمیم الصــحف وإ

  . التصمیم  

تحلیل مضمون  وهي دراسة مقارنة بـین صـحف , استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي  -

للكشـف عـن خصـائص التصـمیم و عناصـر  كل من فنلندا والمملكة المتحدة مـن خـالل المنظـور الفنـي

ــتخدم واســـتخدمت الدراســـة  ــتخدمة وأنمـــاط التصـــمیم وجـــودة الـــورق المسـ ــتمارة و التصـــمیم المسـ نظـــام اسـ

 المقابالت مع  المخرجین الفنیین  في صحف العینة لكل من البلدین

  أهم النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة -

  في كال البلدین هناك تشابه كبیر بین تصمیم الحف  –1  

  الورق المستخدم في عملیة التصمیم یلعب دور مهم في جودة تصمیم الصحف  -2

  التصمیم الجید یلغب دور مهم ف زیادة جذب الجمهور المتلقي  -3

نقص التمویل المادي وكذلك المهارات هي من أهم العوامل التي تعیق الصحف عینة الدراسة مـن  -4

  أن تصبح أكثر جاذبیة 

  مخرج الفني هو صاحب القرار الحقیقي في قرارات إعادة تصمیم الصحفال -

 )  study flensted , 2011, (دراسة فلینستید  - 4
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هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن إمكانات مدونة الصحف في تعزیز اإلحسـاس للمجتمـع بـین القـراء 

ذا كان األمر كذلك التعرف فیما إذا كان هذا له تأثیر على سلوك    قراءتهم وإ

 هذه الدراسة من الدراسات المسحیة التي تتبع المنهج الوصفي  -

 استخدم الباحث االستبیان كأداة للدراسة  -

  :أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة  -

للمجتمـع بــین  باالنتمـاءتوصـلت هـذه الدراسـة إلـى أن مدونــة الصـحف هـي أداة قابلـة لعمــل إحسـاس  -

  القراء 

  ن البلدین یعتمد المخرجین في تصمیم الصحف على حدسهم المهني في صناعة في كال م  -

  قرارات التصمیم 

  ) ( Study smith, 2005, دراسة سمیث  - 5

 هدفت هذه الدراسة إلـى التعـرف علـى الفـرق بـین مضـمون الصـحف المطبوعـة ونظیراتهـا اإللكترونیـة-

  في أكبر صحف منطقة جنوب فلوریدا 

ة تحلیـــل المحتـــوى للمقارنــة بـــین مضـــمون عناصـــر  خمــس صـــحف مطبوعـــة مـــع اســتخدمت الدراســـ -

  نظیراتها اإللكترونیة 

  یوم  14بحثت هذه الدراسة أكبر خمس صحف في منطقة جنوب فلوریدا ألكثر من  -

مـــن القصـــص التـــي ظهـــرت فـــي   % 96.1 أهـــم النتـــائج التـــي توصـــلت إلیهـــا هـــذه الدراســـة هـــو أن -

أما فیما یتعلق في العناصر السیاقیة بین كال مـن , بیه في النسخة المطبوعة النسخة االلكترونیة لها ش

قصة متشابه في  635قصة من أصل  612الصحف المطبوعة وااللكترونیة فكانت النتیجة أن هناك 

  . عناصرها السیاقیة 
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  )  (Study Skirbekk , 2011: دراسة سكیربیك  - 6

ن أثر اسـتخدام الرسـومات فـي الصـحف والمجـالت البریطانیـة إلى إعطاء تقریر ع هدفت هذه الدراسة 

على عالقة الرسومات في كال من الصـحف والمجـالت البریطانیـة بمحتـوى المـادة وللتعـرف   اإلخباریة

كانـــت هــذه االتجاهـــات فـــي تطــور وذلـــك بهــدف تطـــویر الرؤیـــة اإلخراجیــة لعملیـــات التصـــمیم  إذافیمــا 

  الصحفي

  إخباریة  واقتصرت العینة  ة عن خمس صحف بریطانیة ومجلتین أسبوعیةعینة الدراسة كانت عبار  -

 على الصحف والمجالت البریطانیة فقط لزیادة قابلیتها للمقارنة 

  النوعياستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي وتحلیل : منهج الدراسة  -

ـــة فــــي: أداة الدراســـة  - ــمون العناصــــر الجرافیكی ــالت اإلخباریــــة  اســــتمارة تحلیـــل مضــ الصـــحف والمجــ

 البریطانیة 

 النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة كما یلي  -

واترا مــن المجــالت  جــاءت -1 الرســومات التــي اســتخدمت فــي الصــحف البریطانیــة علــى نحــو أكثــر تــ

 اإلخباریة 

  %16 نسبة الرسومات التوضیحیة في الصحف والمجالت البریطانیة كانت أقل نسبة بما یمثل -2

 % 54نماذج عرض اإلحصاءات تمثل أعلى نسبة في الصحف والمجالت البریطانیة بنسبة  -3

ـــحف  -4 ــن الصـ ــي كــــال مــ ـــیحیة فــ ــــى نمــــاذج العــــرض التوضـ ـــرض اإلحصــــائیة تهــــیمن عل ـــاذج العـ نمـ

  والمجالت اإلخباریة 
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  :تعقیب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالیة منها والستفادة منها  

  :ل استعراض الباحث للدراسات السابقة یالحظ ما یلي من خال

  اتفقت أغلب الدراسات السابقة على أهمیة دراسة موضوع تطویر تصمیم الصحف .  -

العدید من الدراسات السـابقة بحثـت فـي مضـمون الصـحف الورقیـة واإللكترونیـة وتطـور إخراجهـا إال  -

ارة وطبیعـة المرحلـة والمكـان والزمـان ومـنهج الدراسـة أنها اختلفت فـي العدیـد مـن األوجـه كالعینـة المختـ

  ) 2011( سكیربیك ,  ,)  2012, حامد ( المستخدم  كدراسة 

ــات فــــي البحــــث - ــحف كدراســــة  واهتمــــت بعــــض الدراســ  ,نجــــادات (عــــن االتجاهــــات اإلخراجیــــة للصــ

  )  . 2015,المبرغ ) , ( 2005,تشانیالو  ,()2005

 ,)  2003,أكیسـون ( تصمیم االلكتروني للصـفحة األولـى كدراسـة وهناك دراسة بحثت في أنماط ال -

ــتخدام شــــباب  ـــة المصــــریة واســ ـــین تصــــمیم الصــــحف اإللكترونیـ ــرى كشــــفت عــــن العالقــــة بـ ودراســــة أخــ

 )  2012, حامد ( الجامعات لها كدراسة 

ي فــي تطـویر الرؤیـة اإلخراجیــة لعملیـات التصـمیم االلكترونــ)  2014, صـغیرون ( واهتمـت دراسـة  -

خراجها للصحف االلكترونیة العربیة   .وإ

 ( الدراســات اهتمــت فــي تصــمیم أســس ومعــاییر لتقیــیم جــودة الصــحافة اإللكترونیــة كدراســة وبعــض -

 ) .2014, سرالختم 

وهناك دراسة اهتمت بالكشف عن واقع المخرج الصحفي من حیث درجة الحریة ومدى التفـاهم بینـة  -

 ) 2005, ادات نج(  وبین طاقم التحریر كدراسة

والــبعض األخــر بحــث فــي الكشــف عــن المشــكالت التــي تواجــه المصــممین فــي الصــحف الســودانیة  -

 ).2013,معروف  (وتحدید الفروقات بین الصحافة المحلیة والدولیة كدراسة
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  وهناك دراسة اهتمت في  التعرف على الفروق بین مضمون الصحف المطبوعة ونظیراتها  -

ودراســة أخـرى بحثــت فـي دراســة الفـرق بــین مضـمون العناصــر )  2005,سـمیث  (االلكترونیـة كدراســة

 ) .2001,سكیربك(الجرافیكیة في الصحف والمجالت اإلخباریة البریطانیة كدراسة 

یوجــد تشـــابه بـــین الدراســة الحالیـــة ودراســـات أخــرى مـــن حیـــث اســتخدام أداة البحـــث وهـــي األســـتبانه  -

ــة نجـــادات  وتتشـــابه الدراســـة .  حامـــد ,  فلینســـتد, صـــغیرون , تشـــانیالو, ســـرالختم , معـــروف , كدراسـ

الحالیـــة فـــي الهـــدف الرئیســـي مـــع دراســـة صـــغیرون ودراســـة ســـكیربك مـــن حیـــث هـــدف تطـــویر الرؤیـــة 

 .اإلخراجیة لعملیات التصمیم الصحفي

تي وهناك تشابه في الدراسة الحالیة مع دراسة معروف  في النقطة الرئیسیة فیما یخص المعوقات ال -

تواجــه المصــممین فــي الصــحف وتختلــف عنهــا فــي أن هــذه الدراســة تــم تطبیقهــا علــى المصــممین فــي 

الصحف السودانیة وهي دراسة مقارنة بینما تمثل عینـة الدراسـة الحالیـة علـى المصـممین فـي الصـحف 

ول التـي وتبحث أیضا الدراسة الحالیة في نقطة جدیدة أیضا وهي أبرز الحلـ الیومیة األردنیة المطبوعة

وتختلــف أیضــا فــي مـــنهج الدراســة حیــث أن مــنهج الدراســـة  ,تلـــك المعوقــات  تســاهم فــي التغلــب علــى

الحالیــة هــو المــنهج الوصــفي المســحي بینمــا دراســة معــروف هــي مــن الدراســات المقارنــة التــي اســتخدم 

 )  .  تحلیل المضمون ( فیها المنهج الوصفي التحلیلي 

ســة الحالیــة وبعــض الدراســات الســابقة مــن حیــث المنهجیــة ومــن حیــث هنــاك أوجــه للتشــابه بــین الدرا -

  "االستبانة"بعض األدوات واإلجراءات المستخدمة في أداة 

, ومنها كیفیة إعطاء تصور عام للدراسـة , جمیع الدراسات السابقة ساعدت الباحث في جوانب عدیدة 

باإلضـافة إلـى أنهـا سـاهمت , لتسـاؤالت وكیفیة تحدید مشكلة الدراسة وكذلك فـي تحدیـد نوعیـة العینـة وا

 . في التعرف على كیفیة عرض نتائج الدراسة 

  :ومع ذلك فقد اختلفت الدراسة الحالیة عن جمیع الدراسات السابقة من حیث  -
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  عن المعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحفالكشف  أنها حاولت

 . المعوقاتتلك في التغلب على  تقدیم أبرز الحلول التي تساعدو ,  المطبوعةالیومیة األردنیة  

وهــو هــدف لــم تتناولــه أي مــن الدراســات الســابقة ویمكــن أن تعتبــر الدراســة الحالیــة هــي األولــى علــى 

  .المستوى المحلي على حد علم الباحث 
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  الفصل الثالث 

  الطریقة واإلجراءات
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  الفصل الثالث

  الطریقة واإلجراءات

المعوقـات التـي تواجـه دور المصـمم الجرافیكـي فـي تطـویر تصـمیم "هـدفت الدراسـة الحالیـة إلـى تقصـي 

باإلضــافة إلــى أبــرز الحلــول التــي تســاعد فــي التغلــب علــى هــذه "  الصــحف الیومیــة األردنیــة المطبوعــة

نتهـــا، واالســـتبانتین اللـــذین تـــم ویتنـــاول هـــذا الفصـــل وصـــفًا لمـــنهج الدراســـة ومجتمعهـــا وعی, المعوقـــات 

جراءاتهــا والمعالجــات اإلحصــائیة  اســتخدامهما ودالالت صــدقهما وثباتهمــا وتحدیــد متغیــرات الدراســة وإ

  .التي استخدمت لإلجابة عن أسئلتها

  :  منهج البحث

المعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في "تم استخدام المنهج الوصفي المسحي للكشف عن 

هذه أبرز الحلول للتغلب على  ومحاولة تقدیم،  " ومیة األردنیة المطبوعةر تصمیم الصحف الیتطوی

  .، وذلك لمناسبته وطبیعة هذه الدراسة وأهدافها"المعوقات المعوقات 

  :مجتمع الدراسة وعینتها

األردنیة  الیومیةالصحف عاملین في تكون مجتمع الدراسة من جمیع المصممین الجرافیكیین ال

ا) 74(البالغ عددهم و  ,لمطبوعةا ا جرافیكیً ا كعینة شاملة لمجتمع و . مصممً قد تم اختیارهم جمیعً

  ).1(الدراسة، وذلك كما هو مبین في الجدول 
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المؤهل األكادیمي، التخصص، الخبرة العملیة، ( لكلٍّ من توزیع أفراد عینة الدراسة وفقاً  :(1) جدول
  .  )العمر

 المتغیر
  مستویات

 رالمتغی
 التكرار

  النسبة
 المئویة

  المؤهل
 األكادیمي

 73.44 47  دبلوم فأقل
 26.56 17 بكالوریوس

 100.00 64 الكلي
 65.63 42 تصمیم جرافیكي التخصص

 34.38 22 تخصصات أخرى
 100.00 64 الكلي

  الخبرة
 العملیة

 35.94 23 عشرة سنوات فأقل
 64.06 41 سنوات 10 أكثر من

 100.00 64 الكلي
 43.75 28 سنة 35 أقل من العمر

 31.25 20  سنة 45 وحتى 35 من
 25.00 16 سنة 45 أكثر من

 100.00 64 الكلي

  :أداتي الدراسة

  :اشتملت الدراسة على أداتین؛ هما

المعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف الیومیة "استبانة . أّوالً 

  :من وجهة نظر المصممین الجرافیكیین "بوعة المطاألردنیة 

المعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف الیومیة "تم إعداد استبانة 

من نظر المصممین الجرافیكیین بالرجوع إلى األدب النظري  بموضوع الدراسة " المطبوعة  األردنیة
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( كدراسة ,  والدراسات السابقة ذات الصلة) ,  2009, الصقر )  (  2008, محمود ( الحالیة 

Chanyalew  ,2006  , ( ودراسة معروف)؛ وتم التوصل إلى استبانة تكوَّنت من اثنتین ), 2015

بعد معوقات متعلقة : وأربعین فقرة في صورتها األولیة، وتم توزیعها على خمسة أبعاد؛ هي

صممین وله أربع عشرة فقرة، وبعد معوقات  متعلقة بأدوات وتقنیات التصمیم الصحفي وله سبع بالمُ

فقرات، وبعد معوقات متعلقة بالجانب السلوكي للمصممین وله خمس فقرات، وبعد معوقات متعلقة 

بالجانب الهیكلي للصحیفة وله ست فقرات، ثم بعد معوقات متعلقة بالجانب اإلداري للصحیفة وله 

  )أ(الملحق . عشرة فقرات

  :االستبانة دالالت صدق وثبات

الصدق الظاهري:  

المعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر "للتحقق من الصدق الظاهري الستبانة 

من وجهة نظر المصممین الجرافیكیین؛ تم عرضها  " ومیة األردنیة المطبوعةتصمیم الصحف الی

ذوي االختصاص في بصورتها األولیة على مجموعة من المحكمین من أعضاء هیئة تدریس من 

، وذلك بهدف إبداء مالحظاتهم حول مدى )ب(الملحق جامعة الشرق األوسط وجامعة الیرموك ، 

ضافة أي  مناسبة الفقرات لالستبانة ولألبعاد التي تتبع لها ومدى سالمة الصیاغة اللغویة، وحذف وإ

  .من الفقرات، وأي مالحظات أو تعدیالت یرونها مناسبة

ة مالحظات المحكمین التي اقتصرت على إجراء تعدیالت في الصیاغة اللغویة، وقد تم األخذ بكاف

ن من اثنتین وأربعین فقرة، وتم توزیعها على خمسة أبعاد  وبهذا بقیت االستبانة بصورتها النهائیة تتكوَّ

ا ) Likert(وتمت االستجابة على فقرات االستبانة حسب تدریج لیكرت )ج(الملحق . المذكورة آنفً
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درجات، متوسطة ) 4(درجات، كبیرة وتأخذ ) 5(كبیرة جًدا وتأخذ : األتياسي؛ وذلك النحو الخم

  .درجة واحدة) 1(درجتین، قلیلة جًدا وتأخذ ) 2(درجات، قلیلة وتأخذ ) 3(وتأخذ 

صدق بناء االستبانة:  

  )10( من مؤلفة استطالعیة عینة على تطبیقها تم فقد لالستبانة؛ البناء صدق من التحقق ألغراض

صممین   الفقرات ارتباط معامالت حساب وتم المستهدفة، الدراسة عینة خارج من جرافیكیین مُ

 ).2( الجدول في كما وذلك لها، تتبع التي واألبعاد االستبانة مع المُصحح

صحح مع االستبانة قیم معامالت :(2) جدول   .واألبعاد التي تتبع لها ارتباط الفقرة المُ

  رقم  البعد
الفقرة

  مضمون فقرات المعوقات
ا لألبعاد التابعة لها  وفًق

  ارتباط الفقرة
 :المُصحح مع

االستبانة البعد
  معوقات
  متعلقة

صممین بالمُ

 0.40 0.46 قلة التزام المصممین في الصحف الیومیة األردنیة بمقومات اإلبداع 1
 0.61 0.67 المصممین في الصحف الیومیة األردنیة مقلدین لبعضهم البعض 2
 0.42 0.50 ضعف االهتمام بتقدیم الحوافز للمصمم الصحفي 3
 0.48 0.61 النقص في الموهبة والدراسة المتخصصة للمصممین 4
 0.47 0.55 قلة مشاركة المصممین في صنع القرارات المتعلقة بتطویر تصمیم الصحف 5

حف محدودیة االستفادة من أصحاب االختصاص في تطویر تصمیم الص 6
 الیومیة األردنیة

0.63 0.57 

 0.53 0.75 قلة البرامج التدریبیة المخصصة لتطویر التصمیم الصحفي 7
 0.71 0.76 غموض أهداف تطویر تصمیم الصحف الیومیة لدى المصممین 8
 0.59 0.65 افتقار المصمم الصحفي للمنهجیة العلمیة والفنیة في التصمیم 9
 0.51 0.58 ادئ التصمیم الجرافیكي في تصمیم الصحف الیومیةندرة استخدام أسس ومب 10
 0.49 0.49 میل المصممین في الصحف الیومیة األردنیة إلى استخدام التصامیم الجاهزة 11
 0.40 0.48 ضعف تفعیل خاصیة التفاعل مع القرَّاء في الصحف اإللكترونیة الیومیة 12

13 
عددة في الصحف اإللكترونیة الیومیة قلة استخدام إمكانیات الوسائط المت

 0.34 0.45 األردنیة

14 
قلة عدد المصممین مقارنًة مع غزارة اإلنتاج الصحفي الیومي للصحف 

 0.42 0.43 األردنیة



  77

  معوقات
  متعلقة
  بأدوات
  وتقنیات
  التصمیم
 الصحفي

 0.64 0.70 ضعف التخطیط الدقیق الحتیاجات التصمیم الصحفي  15

16 
المالي المخصص لتطویر الجوانب التقنیة المتعلقة بتصمیم قلة الدعم 

 0.48 0.52 الصحف الیومیة األردنیة

 0.50 0.71 ضعف الصیانة الدوریة للتقنیات المستخدمة في التصمیم وإلخراج الصحفي 17
 0.58 0.63قلة البرامج التدریبیة المخصصة للتقنیات الحدیثة في الصحف الیومیة األردنیة 18
 0.57 0.60 الصحف للعناصر والصور الجذابة أرشیفافتقار  19
 0.40 0.45 یوجد قصور في األجهزة والبرامج الخاصة بالتصمیم واإلخراج الصحفي 20
 0.48 0.57 مدخالت الطباعة المستخدمة غیر جیدة مثل الحبر والورق 21

  معوقات
  متعلقة

  بالجانب
  السلوكي

 للمصممین

 0.57 0.78 مین على تقدیم أفكارهم اإلبداعیةضعف تشجیع المصم  22
 0.68 0.74 انتشار القیم السلبیة في البیئة اإلداریة كالمجامالت 23
 0.58 0.77 االهتمام بالعمل الفردي على حساب العمل الجماعي 24
 0.55 0.73 ضعف التفاعل االجتماعي بین المدراء الفنیین والمصممین 25
 0.46 0.53 اعات السلبیة بین المصممینزیادة درجة الصر  26

  معوقات
  متعلقة

  بالجانب
  الهیكلي

 للصحیفة

مكانات المصممین الفعلیة  27  0.65 0.68 ضعف التجانس بین مواصفات الوظائف وإ
 0.50 0.61 )وصف المهام والخرائط التنظیمیة) قلة االهتمام باألدلة التنظیمیة 28
 0.73 0.73 قسام اإلداریة والفنیةوجود تداخل في المهام بین األ 29
 0.72 0.75 وجود بعض اإلدارات الفنیة في مستوى تنظیمي ال یتناسب مع أهمیتها 30
 0.63 0.74 كثرة عدد المستویات التنظیمیة بین قمة التنظیم وقاعدة التنظیم 31
 0.60 0.72 زیادة عدد اإلدارات واألقسام عن الحاجة الفعلیة للصحیفة 32

  عوقاتم
  متعلقة

  بالجانب
  اإلداري

 للصحیفة

33  
ضعف اهتمام اإلدارة بالبحوث العلمیة المتعلقة بتطویر تصمیم الصحف 

 0.68 0.69  واستكشاف المشكالت المحتملة

 0.61 0.62 انخفاض درجة التنسیق بین األقسام اإلداریة والفنیة 34
 0.59 0.67 یم الصحفيجمود األنظمة واللوائح الحالیة المتعلقة في التصم 35
تخصصة بالتصمیم واإلخراج الصحفي 36  0.72 0.75 قلة االهتمام بِفرق العمل المُ

خصوًصا أنَّ اإلبداع یحتاج لظروف ) التطبیق الحرفي لألنظمة والقوانین 37
 )وأجواء مناسبة

0.73 0.73 

 0.70 0.70 عدم استثمار القدرات اإلبداعیة للمصممین 38
 0.66 0.68 لمعاییر المناسبة لقیاس مدى تحقیق التصمیم الصحفي ألهدافهغیاب ا 39
 0.52 0.66 محدودیة االستخدام األمثل إلمكانات الصحف المادیة 40

41 
عدم وضوح الرؤیة المستقبلیة للتصمیم وإلخراج الصحفي للصحف الیومیة 

 0.46 0.54 األردنیة

طویر في األقسام الفنیة للتصمیم قلة الدعم المالي المخصص لبرامج الت 42
 الصحفي

0.71 0.60 
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صممین متعلقة معوقات بعد لفقرات المُصحح االرتباط معامالت قیم أنَّ ) 2( الجدول من یالحظ   بالمُ

  وأنَّ  ،)0.71( وحتى) 0.34( من االستبانة ومع) 0.76( وحتى) 0.43( من تراوحت قد بعدها مع 

صحح االرتباط معامالت قیم     مع الصحفي التصمیم وتقنیات بأدوات متعلقة معوقات بعد قراتلف المُ

 قیم وأنَّ  ،)0.64( وحتى) 0.40( من االستبانة ومع) 0.71( وحتى) 0.45( من تراوحت قد بعدها

صحح االرتباط معامالت  قد بعدها مع للمصممین السلوكي بالجانب متعلقة معوقات بعد لفقرات المُ

 معامالت قیم وأنَّ  ،)0.68( وحتى) 0.46( من االستبانة ومع) 0.78( وحتى) 0.53( من تراوحت

صحح االرتباط  من تراوحت قد بعدها مع للصحیفة الهیكلي بالجانب متعلقة معوقات بعد لفقرات المُ

 االرتباط معامالت قیم وأنَّ  ،)0.73( وحتى) 0.50( من االستبانة ومع) 0.75( وحتى) 0.61(

صحح ) 0.54( من تراوحت قد بعدها مع للصحیفة اإلداري بالجانب علقةمت معوقات بعد لفقرات المُ

  ).0.73( وحتى) 0.46( من االستبانة ومع) 0.75( وحتى

صحح لكل فقرة من  یالحظ من القیم سالفة الذكر الخاصة بصدق البناء؛ أنَّ قیم معامل االرتباط المُ

؛ مما یشیر إلى جودة بناء فقرات )0.20(الفقرات مع االستبانة واألبعاد التابعة لها لم یقل عن معیار 

  )2010عودة، . (االستبانة

حساب معامالت ارتباط بیرسون لعالقة األبعاد باالستبانة التابعة لها،  تم باإلضافة إلى ما تقدم؛ فقد

لعالقة األبعاد ببعضها  Inter-correlationعالوة على حساب معامالت ارتباط بیرسون البینیة 

  ).3(في الجدول  البعض، وذلك كما

ومعامالت ارتباط بیرسون البینیة  لها التابعة األبعاد باالستبانة قیم معامالت ارتباط بیرسون لعالقة :(3) الجدول
  .ببعضها البعض األبعاد لعالقة
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 اإلحصائي العالقة

قات متعلقة ب عوِّ  :مُ

صممین المُ

  أدوات
وتقنیات
التصمیم
الصحفي

  الجانب
  السلوكي
ینللمصمم

  الجانب
الهیكلي
للصحیفة

  الجانب
  اإلداري
 للصحیفة

قات عوِّ  مُ
 :متعلقة ب

  أدوات وتقنیات
 التصمیم الصحفي

ρ 0.56      
     0.00 احتمالیة الخطأ

  الجانب السلوكي
 للمصممین

ρ 0.45 0.56     
    0.00 0.00 احتمالیة الخطأ

  الجانب الهیكلي
 للصحیفة

ρ 0.56 0.55 0.66   
   0.00 0.00 0.00 احتمالیة الخطأ

  الجانب اإلداري
 للصحیفة

ρ 0.62 0.62 0.63 0.68  
  0.00 0.00 0.00 0.00 احتمالیة الخطأ

 ρ 0.83  0.81 0.79 0.82 0.80 الكلي لألداة
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 احتمالیة الخطأ

لعالقة األبعاد باالستبانة التابعة لها قد أنَّ قیم معامالت ارتباط بیرسون ) 3(یالحظ من الجدول 

، وأن قیم معامالت ارتباط بیرسون البیني ألبعاد االستبانة )0.83(وحتى ) 0.79(تراوحت من 

  ).0.68(وحتى ) 0.45(ببعضها البعض قد تراوحت من 

ثبات استبانة الدراسة:  

ة لها؛ فقد تم حسابه باستخدام ألغراض التحقق من ثبات االتساق الداخلي لالستبانة واألبعاد التابع

على بیانات التطبیق األوَّل للعینة االستطالعیة،  Cronbach’s Alphaمعادلة كرونباخ ألفا 

وألغراض التحقق من ثبات اإلعادة لالستبانة واألبعاد التابعة لها؛ فقد تم حسابه باستخدام معادلة 

ل والثاني للعینة االستطالعیة، وذلك كما معامل ارتباط بیرسون باالعتماد على بیانات التطبیقین  األوَّ

  ).4(في الجدول 
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  .وأبعاده لالستبانة قیم معامالت ثبات االتساق الداخلي :(4) جدول

 المعوقات وأبعادها
  ثبات االتساق

 الداخلي
  ثبات

 اإلعادة
  عدد

 الفقرات
صممین  14 0.84 0.88 معوقات متعلقة بالمُ

 7 0.88 0.83 التصمیم الصحفيمعوقات متعلقة بأدوات وتقنیات 
 5 0.91 0.85 معوقات متعلقة بالجانب السلوكي للمصممین

 6 0.89 0.89 معوقات متعلقة بالجانب الهیكلي للصحیفة
 10 0.86 0.90 معوقات متعلقة بالجانب اإلداري للصحیفة

 42 0.81 0.95 الكلي لألداة

ولألبعاد قد ) 0.95(لالستبانة قد بلغت قیمته أنَّ ثبات االتساق الداخلي ) 4(یالحظ من الجدول 

) 0.81(كما یالحظ أنَّ ثبات اإلعادة لالستبانة قد بلغت قیمته ). 0.90(وحتى ) 0.83(تراوحت من 

  ).0.91(وحتى ) 0.84(ولألبعاد قد تراوحت من 

  :معیار تصحیح االستبانة

  حكام على األوساط الحسابیةتم اعتماد النموذج اإلحصائي ذي التدریج النسبي؛ بهدف إطالق األ

  :الخاصة باالستبانة واألبعاد التابعة لها والفقرات التابعة لألبعاد، وذلك على النحو اآلتي 

 فئة األوساط الحسابیة درجة التعویق
 3.66أكثر من  كبیرة

 3.66-2.34 متوسطة
 2.34أقل من  قلیلة

قات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في المعو "استبانة الحلول المقترحة للتغلب على . ثانیاً 

صممین الجرافیكیین "تطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة المطبوعة    :من وجهة نظر المُ

المعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في "تم إعداد استبانة الحلول المقترحة للتغلب على 

صممین الجرافیكیین بالرجوع م " تطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة المطبوعة ن وجهة نظر المُ
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والدراسات السابقة ذات الصلة ) ,  2009, الصقر )  (  2008, محمود ( إلى األدب النظري

وتم  ), 2015(ودراسة معروف ) ,  Chanyalew  ,2006( بموضوع الدراسة الحالیة؛  كدراسة 

نة من ثالث عشرة فقرة في صورت كوَّ   )د(الملحق . ها األولیةالتوصل إلى استبانة مُ

  :دالالت صدق وثبات االستبانة

الصدق الظاهري:  

المعوقات التي تواجه دور "للتحقق من صدق الظاهري الستبانة الحلول المقترحة للتغلب على 

صممین  "المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة المطبوعة من وجهة نظر المُ

ا بصورتها األولیة على مجموعة من المحكمین من أعضاء هیئة تدریس من الجرافیكیین؛ تم عرضه

وذلك بهدف إبداء مالحظاتهم حول ,ذوي االختصاص في جامعة الشرق األوسط، وجامعة الیرموك 

ضافة أي من الفقرات، وأي  مدى مناسبة الفقرات لالستبانة ومدى سالمة الصیاغة اللغویة، وحذف وإ

  .نها مناسبةمالحظات أو تعدیالت یرو 

وقد تم األخذ بكافة مالحظات المحكمین التي اقتصرت على إجراء تعدیالت في الصیاغة اللغویة، 

ن من ثالث عشرة فقرة   )ه(الملحق . وبهذا بقیت االستبانة بصورتها النهائیة تتكوَّ

: تيالخماسي؛ وذلك النحو االّ ) Likert(وتمت االستجابة على فقرات االستبانة حسب تدریج لیكرت 

درجات، قلیلة وتأخذ درجتین،  3درجات، متوسطة وتأخذ  4درجات، كبیرة وتأخذ  5كبیرة جًدا وتأخذ (

  ).قلیلة جًدا وتأخذ درجة واحدة
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صدق بناء االستبانة:  

) 10(ألغراض التحقق من صدق البناء لالستبانة؛ فقد تم تطبیقها على عینة استطالعیة مؤلفة من 

صممین جرافیكیین من خا رج عینة الدراسة المستهدفة، وتم حساب معامالت ارتباط الفقرات مُ

صحح مع االستبانة، وذلك كما في الجدول    ).5(المُ

  

صحح مع االستبانة): 5(جدول    .قیم معامالت ارتباط الفقرات المُ
  رقم

 الفقرة
  مضمون فقرات
قات عوِّ  حلول المُ

  ارتباط الفقرة
صحح مع األداة  المُ

 0.65 ر الموارد البشریة التي تعمل في مجال التصمیم الجرافیكي والطباعةتأسیس نظام لتطوی 1
 0.50 وضع وصف وظیفي لمهام العاملین في الصحف الیومیة األردنیة 2
 0.79 دراسة المتطلبات األساسیة لتطویر تصمیم الصحف الیومیة 3
عادة التصمیمتأسیس شبكة معلومات لتبادل الخبرات الفنیة حول مستقبل تصمیم الصح 4  0.73ف وإ
 0.78دراسة المشكالت التي تواجه مصممي الصحف الیومیة والعمل على وضع حلول متطورة لها 5
خراجها 6  0.81 تخصیص الدعم المالي المناسب لتطویر تصمیم الصحف الیومیة وإ
 0.78 اختیار الكوادر المؤهلة والقویة سواء في الطاقم اإلداري أو الفني 7
 0.84 استراتیجیات طویلة المدى لتطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیةوضع  8
 0.79 تحدید السیاسات واألهداف اإلخراجیة بوضوح 9
 0.77 االهتمام بتطویر تقنیات الطباعة والحاسب اآللي وبرامج التصمیم الصحفي 10
 0.82 خراجهاإعداد برامج تدریبیة خاصة بتطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة وإ  11
 0.72 تفعیل دور البحث العلمي في مجال دراسة التصمیم الصحفي وتطویر المؤسسة الصحفیة 12
 0.79 إعادة تنظیم وتصمیم اإلجراءات اإلداریة الحالیة 13

صحح للفقرات مع االستبانة قد ) 5(یالحظ من الجدول  أنَّ قیم معامالت االرتباط المُ

  ).0.84(وحتى ) 0.50(تراوحت من 

صحح لكل فقرة من  یالحظ من القیم سالفة الذكر الخاصة بصدق البناء؛ أنَّ قیم معامل االرتباط المُ

  .؛ مما یشیر إلى جودة بناء فقرات االستبانة)0.20(الفقرات مع االستبانة لم یقل عن معیار 
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 ثبات االستبانة  

ه باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ألغراض التحقق من ثبات االتساق الداخلي لالستبانة؛ فقد تم حساب

Cronbach’s Alpha  ل للعینة االستطالعیة، حیث بلغت قیمته باالعتماد على بیانات التطبیق األوَّ

وألغراض التحقق من ثبات اإلعادة لالستبانة؛ فقد تم حسابه باستخدام معادلة معامل ارتباط ). 0.95(

ل والثاني للعینة االستطالعیة، حیث بلغت قیمته بیرسون باالعتماد على بیانات التطبیقین األوَّ 

)0.83.(  

  :معیار تصحیح االستبانة

تم اعتماد النموذج اإلحصائي ذي التدریج النسبي؛ بهدف إطالق األحكام على األوساط الحسابیة 

  :الخاصة باالستبانة والفقرات التابعة لها، وذلك على النحو اآلتي

 یةفئة األوساط الحساب درجة االعتقاد

 3.66أكثر من  كبیرة

 3.66-2.34 متوسطة

 2.34أقل من  قلیلة

    :لتحقیق أهداف الدراسة؛ تم إتباع الخطوات واإلجراءات التالیة :إجراءات الدراسة

  تطویر استبانتي الدراسة بالرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع

  .الدراسة الحالیة

  لیةالتحقق من الصدق   .الظاهري الستبانتي الدراسة في صورتهما األوَّ

  الحصول على كتاب تسهیل مهمة الباحث موجهة من عمادة الكلیة في جامعة الشرق األوسط

  ).و( في الملحقإلى إدارات الصحف األردنیة، كما هو مبین 

 التحقق من دالالت الصدق والثبات ألداتي الدراسة في صورتهما النهائیة.  
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  أداتي الدراسة على أفراد عینة الدراسة بعد شرح هدف الدراسة لهمتوزیع.  

  الطلب من أفراد عینة الدراسة اإلجابة على فقرات األداتین كما یرونها معبرةً عن وجهة نظرهم

ا أن إجابتهم لن تستخدم إال ألغراض . بكل صدق وموضوعیة وذلك بعد أن تمت إحاطتهم علمً

  .البحث العلمي فقط

 یانات ثم إدخالها إلى ذاكرة الحاسوب، وذلك بهدف المعالجة اإلحصائیة لهاجمع الب.  

  :متغیرات الدراسة

  :اشتملت الدراسة على المتغیرات اآلتیة

 المتغیرات المستقلة؛ وهي:  

 دبلوم فأقل، بكالوریوس(المؤهل األكادیمي، وله مستویان.(  

 تصمیم جرافیكي، تخصصات أخرى(التخصص، وله مستویان.(  

سنوات 10عشرة سنوات فأقل، أكثر من (لخبرة العملیة، وله مستویان ا.(  

 سنة 45سنة، أكثر من  45وحتى  35سنة، من  35أقل من (العمر، وله ثالثة مستویات.(  

 المتغیرات التابعة؛ وھي:  

  ومیة الصحف الیالمعوقات التي تواجھ دور المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم "درجة

  .واألبعاد التابعة لھا من وجھة نظر الُمصممین الجرافیكیین "بوعةاألردنیة المط

  المعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر "درجة أبرز الحلول للتغلب على

صممین الجرافیكیین "الصحف الیومیة األردنیة تصمیم    .من وجهة نظر المُ

  :المعالجات اإلحصائیة

  یانات في هذه الدراسة باستخدام الرزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیةتمت المعالجات اإلحصائیة للب
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 )SPSS(وذلك على النحو اآلتي ،:  

 فقد تم حساب األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  ؛لإلجابة عن سؤال الدراسة األول

یة ومیة األردنللمعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف الی"

صممین الجرافیكیین،  "المطبوعة  واألبعاد التابعة لها والفقرات التابعة لألبعاد من وجهة نظر المُ

  .مع مراعاة ترتیب األبعاد ثم الفقرات ضمن األبعاد التي تتبع لها تنازلیًا وفقًا ألوساطها الحسابیة

 نحرافات المعیاریة فقد تم حساب األوساط الحسابیة واال؛ لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني

ومیة األردنیة للمعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف الی"

ا لمتغیرات الدراسة، ثم  "المطبوعة  صممین الجرافیكیین وفقً واألبعاد التابعة لها من وجهة نظر المُ

ا لمتغیرات الدراسة، ثم إجراء  تحلیل التباین الرباعي المتعدد إجراء تحلیل التباین الرباعي لها وفقً

ا لمتغیرات الدراسة   .ألبعادها وفقً

 فقد تم حساب األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألبرز  ؛لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث

المعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف "الحلول للتغلب على 

صممین الجرافیكیین مع مراعاة  " وعةالیومیة األردنیة المطب والفقرات التابعة لها من وجهة نظر المُ

  .ترتیب الفقرات تنازلیًا وفقًا ألوساطها الحسابیة

 فقد تم حساب األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألبرز  لإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع؛

مم الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف المعوقات التي تواجه دور المص"الحلول للتغلب على 

ا لمتغیرات الدراسة، ثم  " الیومیة األردنیة المطبوعة صممین الجرافیكیین وفقً  من وجهة نظر المُ

ا لمتغیرات الدراسة   .إجراء تحلیل التباین الرباعي لها وفقً
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  عرض النتائج:  الفصل الرابع

المعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم "راسة إلى الكشف عن هدفت الد

، وذلك عن هذه المعوقات" على الحلول للتغلب أبرز وتقدیم،  "ومیة األردنیة المطبوعة الصحف الی

  :طریق اإلجابة عن أسئلة الدراسة اآلتیة

المعوقات التي تواجه دور المصمم  "ما درجة" :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الذي نصَّ على. أوًَّال 

  ".؟ "الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة المطبوعة 

للمعوقات "لإلجابة عن سؤال الدراسة األوَّل؛ فقد تم حساب األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

واألبعاد  " میة األردنیة المطبوعةو التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف الی

ا ألوساطها الحسابیة، وذلك كما هو مبین في الجدول  ا وفقً التابعة لها، مع مراعاة ترتیب األبعاد تنازلیً

)6.(  

للمعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر  "األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة): 6(الجدول 
ا "ة األردنیة المطبوعة ومیتصمیم الصحف الی ً   .واألبعاد التابعة لها مرتبًة تنازلی

  

  رقم الرتبة
 البعد

  الوسط المعوقات وأبعادها
 الحسابي

  االنحراف
 المعیاري

 الدرجة

 كبیرة 0.76 3.88 معوقات متعلقة بالجانب اإلداري للصحیفة 5 1
 كبیرة 0.94 3.68 معوقات متعلقة بالجانب السلوكي للمصممین 3 2
 متوسطة 0.89 3.55 معوقات متعلقة بالجانب الهیكلي للصحیفة 4 3
 متوسطة 0.83 3.51 معوقات متعلقة بأدوات وتقنیات التصمیم الصحفي 2 4
صممین 1 5  متوسطة 0.70 3.45 معوقات متعلقة بالمُ

 متوسطة 0.66 3.60 الكلي لألداة
صمم الجرافیكي في تطویر تصمیم المعوقات التي تواجه دور الم"أنَّ ) 6(یالحظ من الجدول 

ا لمعیار تصنیف األوساط ) متوسطة(قد جاءت ضمن درجة  "مطبوعة الصحف الیومیة األردنیة ال وفقً
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الحسابیة المذكور في الطریقة واإلجراءات، وقد جاءت أبعاد المعوقات من وجهة نظرهم على النحو 

، تاله )كبیرة(المرتبة األولى ضمن درجة بعد معوقات متعلقة بالجانب اإلداري للصحیفة في : اآلتي

، تاله بعد )كبیرة(بعد معوقات متعلقة بالجانب السلوكي للمصممین في المرتبة الثانیة ضمن درجة 

، تاله بعد )متوسطة(معوقات متعلقة بالجانب الهیكلي للصحیفة في المرتبة الثالثة ضمن درجة 

، ثم تاله )متوسطة(في المرتبة الرابعة ضمن درجة معوقات متعلقة بأدوات وتقنیات التصمیم الصحفي 

صممین في المرتبة الخامسة ضمن درجة    ).متوسطة(بعد معوقات متعلقة بالمُ

كما تم حساب األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات بعد معوقات متعلقة بالجانب اإلداري 

ا ألوساطها الحسابیة، وذلك كما للصحیفة من وجهة نظرهم، مع مراعاة ترتیب فقرات البعد  ا وفقً تنازلیً

  ).7(هو مبین في الجدول 

األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات بعد معوقات متعلقة بالجانب اإلداري للصحیفة من ): 7(الجدول 
ا ً   .وجهة نظرهم مرتبًة تنازلی

  رقمالرتبة
الفقرة

  معوقات متعلقة
 بالجانب اإلداري للصحیفة

  سطالو 
الحسابي

  االنحراف
 المعیاري

الدرجة

1 42 
قلة الدعم المالي المخصص لبرامج التطویر في األقسام الفنیة للتصمیم 

 الصحفي
 كبیرة 1.01 4.20

2 41 
عدم وضوح الرؤیة المستقبلیة للتصمیم وإلخراج الصحفي للصحف 

 الیومیة األردنیة
 كبیرة 1.03 4.02

3 33 
ث العلمیة المتعلقة بتطویر تصمیم الصحف ضعف اهتمام اإلدارة بالبحو 

 واستكشاف المشكالت المحتملة
 كبیرة 0.95 3.95

خصوًصا أنَّ اإلبداع یحتاج لظروف ) التطبیق الحرفي لألنظمة والقوانین 37 4
  )وأجواء مناسبة

 كبیرة 0.99 3.89

تخصصة بالتصمیم واإلخراج الصحفي 36 5  كبیرة 1.09 3.84 قلة االهتمام بِفرق العمل المُ
 كبیرة 1.00 3.83 محدودیة االستخدام األمثل إلمكانات الصحف المادیة 40 6
 كبیرة 1.07 3.80 عدم استثمار القدرات اإلبداعیة للمصممین 38 7
 كبیرة 1.03 3.78 غیاب المعاییر المناسبة لقیاس مدى تحقیق التصمیم الصحفي ألهدافه 39 8
 كبیرة 1.00 3.72 ألقسام اإلداریة والفنیةانخفاض درجة التنسیق بین ا 34 9
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 كبیرة 1.13 3.72 جمود األنظمة واللوائح الحالیة المتعلقة في التصمیم الصحفي 35 10

أنَّ فقرات بعد معوقات متعلقة بالجانب اإلداري للصحیفة قد ُصنِّفت وفقًا ) 7(یالحظ من الجدول 

ذوات ) كبیرة(قة واإلجراءات ضمن درجة تعویق لمعیار تصنیف األوساط الحسابیة الوارد في الطری

  ).10(وحتى ) 1(الرتب من 

كما تم حساب األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات بعد معوقات متعلقة بالجانب السلوكي 

ا ألوساطها الحسابیة، وذلك كما هو مبین في  ا وفقً للمصممین، مع مراعاة ترتیب فقرات البعد تنازلیً

  ).8( الجدول

األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات بعد معوقات متعلقة بالجانب السلوكي للمصممین من ): 8(الجدول 
ا ً   .وجهة نظرهم مرتبًة تنازلی

 الرتبة
  رقم

 الفقرة
  معوقات متعلقة

 بالجانب السلوكي للمصممین
  الوسط

الحسابي
  االنحراف
 المعیاري

 الدرجة

 كبیرة 1.11 3.86 لبیة في البیئة اإلداریة كالمجامالتانتشار القیم الس 23 1
 كبیرة 1.10 3.84 ضعف تشجیع المصممین على تقدیم أفكارهم اإلبداعیة 22 2

ضعف التفاعل االجتماعي بین المدراء الفنیین  25 3
 والمصممین

 كبیرة 1.19 3.77

 كبیرة 1.18 3.75 االهتمام بالعمل الفردي على حساب العمل الجماعي 24 4
 متوسطة 1.32 3.16 زیادة درجة الصراعات السلبیة بین المصممین 26 5

أنَّ فقرات بعد معوقات متعلقة بالجانب السلوكي للمصممین قد ُصنِّفت وفقًا ) 8(یالحظ من الجدول 

) كبیرة: (لمعیار تصنیف األوساط الحسابیة الوارد في الطریقة واإلجراءات ضمن درجتي تعویق؛ هما

  ).5(للفقرة ذات الرتبة ) متوسطة(، و)4(وحتى ) 1(ات ذوات الرتب من للفقر 
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معوقات متعلقة بالجانب الهیكلي كما تم حساب األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات بعد 

ا ألوساطها الحسابیة، وذلك كما  للصحیفة ا وفقً من وجهة نظرهم، مع مراعاة ترتیب فقرات البعد تنازلیً

  ).9(ن في الجدول هو مبی

األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات بعد معوقات متعلقة بالجانب الهیكلي للصحیفة من ): 9(الجدول 
ا ً   .وجهة نظرهم مرتبًة تنازلی

  رقم الرتبة
 الفقرة

  معوقات متعلقة
 بالجانب الهیكلي للصحیفة

  الوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعیاري

 الدرجة

1 30 
ض اإلدارات الفنیة في مستوى تنظیمي ال یتناسب مع وجود بع
 أهمیتها

 كبیرة 1.09 3.83

 متوسطة 1.12 3.59 وجود تداخل في المهام بین األقسام اإلداریة والفنیة 29 2
 متوسطة 1.31 3.58 زیادة عدد اإلدارات واألقسام عن الحاجة الفعلیة للصحیفة 32 3

مكانات المصممین ضعف التجانس بین مواصفات الوظا 27 4 ئف وإ
 الفعلیة

 متوسطة 0.96 3.53

 متوسطة 1.11 3.45 كثرة عدد المستویات التنظیمیة بین قمة التنظیم وقاعدة التنظیم 31 5
 متوسطة 1.08 3.33 )وصف المهام والخرائط التنظیمیة) قلة االهتمام باألدلة التنظیمیة 28 6

ت متعلقة بالجانب الهیكلي للصحیفة قد ُصنِّفت وفقًا أنَّ فقرات بعد معوقا) 9(یالحظ من الجدول 

) كبیرة: (لمعیار تصنیف األوساط الحسابیة الوارد في الطریقة واإلجراءات ضمن درجتي تعویق؛ هما

  ).6(وحتى ) 2(للفقرات ذوات الرتب من ) متوسطة(و) 1(للفقرة ذات الرتبة 

  ة لفقرات بعد معوقات متعلقة بأدوات وتقنیات كما تم حساب األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاری

ا البعد فقرات ترتیب مراعاة مع نظرهم، وجهة من الصحفي التصمیم ا تنازلیً   الحسابیة، ألوساطها وفقً

  ).10( الجدول في مبین هو كما وذلك 

نیات التصمیم األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات بعد معوقات متعلقة بأدوات وتق): 10(الجدول 
ا ً   .الصحفي من وجهة نظرهم مرتبًة تنازلی
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  رقمالرتبة
 الفقرة

  معوقات متعلقة
 بأدوات وتقنیات التصمیم الصحفي

  الوسط
الحسابي

االنحراف
 الدرجةالمعیاري

1 16 
قلة الدعم المالي المخصص لتطویر الجوانب التقنیة المتعلقة بتصمیم 

 الصحف الیومیة األردنیة
 بیرةك 0.96 4.08

 كبیرة 0.99 3.69 ضعف التخطیط الدقیق الحتیاجات التصمیم الصحفي 15 2
 كبیرة 1.21 3.69 ضعف الصیانة الدوریة للتقنیات المستخدمة في التصمیم وإلخراج الصحفي 17 3

قلة البرامج التدریبیة المخصصة للتقنیات الحدیثة في الصحف الیومیة  18 4
 األردنیة

 كبیرة 1.17 3.67

متوسطة 1.34 3.31 افتقار إرشیف الصحف للعناصر والصور الجذابة 19 5
متوسطة 1.31 3.09 یوجد قصور في األجهزة والبرامج الخاصة بالتصمیم واإلخراج الصحفي 20 6
متوسطة 1.25 3.06 مدخالت الطباعة المستخدمة غیر جیدة مثل الحبر والورق 21 7

د معوقات متعلقة بأدوات وتقنیات التصمیم الصحفي قد ُصنِّفت أنَّ فقرات بع) 10(یالحظ من الجدول 

ا لمعیار تصنیف األوساط الحسابیة الوارد في الطریقة واإلجراءات ضمن درجتي تعویق؛ هما : وفقً

وحتى ) 5(للفقرات ذوات الرتب من ) متوسطة(، و)4(وحتى ) 1(للفقرات ذوات الرتب من ) كبیرة(

)7.(  

صممین من كما تم حساب األوساط ال حسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات بعد معوقات متعلقة بالمُ

ا ألوساطها الحسابیة، وذلك كما هو مبین في  ا وفقً وجهة نظرهم، مع مراعاة ترتیب فقرات البعد تنازلیً

  ).11(الجدول 

صممین من وجهة نظرهم األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات بعد معوقات متعلقة بالمُ ): 11(الجدول 
ا ً   .مرتبًة تنازلی

 الرتبة
  رقم

 الفقرة
  معوقات

 متعلقة بالمُصممین
  الوسط

الحسابي
االنحراف
 المعیاري

 الدرجة

 كبیرة 1.17 4.03 ضعف االهتمام بتقدیم الحوافز للمصمم الصحفي 3 1
 كبیرة 1.08 3.70 قلة مشاركة المصممین في صنع القرارات المتعلقة بتطویر تصمیم الصحف 5 2
 متوسطة 1.15 3.61 میل المصممین في الصحف الیومیة األردنیة إلى استخدام التصامیم الجاهزة 11 3
 متوسطة 1.10 3.56 ندرة استخدام أسس ومبادئ التصمیم الجرافیكي في تصمیم الصحف الیومیة 10 4
 متوسطة 1.04 3.52 یومیةضعف تفعیل خاصیة التفاعل مع القرَّاء في الصحف اإللكترونیة ال 12 5
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 متوسطة 1.10 3.52 غموض أهداف تطویر تصمیم الصحف الیومیة لدى المصممین 8 6
 متوسطة 1.02 3.50 النقص في الموهبة والدراسة المتخصصة للمصممین 4 7
 متوسطة 1.37 3.47 قلة البرامج التدریبیة المخصصة لتطویر التصمیم الصحفي 7 8

9 6 
ة من أصحاب االختصاص في تطویر تصمیم الصحف محدودیة االستفاد

 الیومیة األردنیة
 متوسطة 1.11 3.47

 متوسطة 1.22 3.31 المصممین في الصحف الیومیة األردنیة مقلدین لبعضهم البعض 2 10
 متوسطة 1.00 3.27 قلة التزام المصممین في الصحف الیومیة األردنیة بمقومات اإلبداع 1 11

12 13 
إمكانیات الوسائط المتعددة في الصحف اإللكترونیة الیومیة  قلة استخدام

 متوسطة 1.06 3.27 األردنیة

13 14 
قلة عدد المصممین مقارنًة مع غزارة اإلنتاج الصحفي الیومي للصحف 

 األردنیة
 متوسطة 1.09 3.08

 متوسطة 1.02 3.03 افتقار المصمم الصحفي للمنهجیة العلمیة والفنیة في التصمیم 9 14

ا ) 11(یالحظ من الجدول  صممین من وجهة نظرهم قد ُصنِّفت وفقً أنَّ فقرات بعد معوقات متعلقة بالمُ

) كبیرة: (لمعیار تصنیف األوساط الحسابیة الوارد في الطریقة واإلجراءات ضمن درجتي تعویق؛ هما

  ).14(وحتى  )3(للفقرات ذوات الرتب من ) متوسطة(، و)2(وحتى ) 1(للفقرتین ذواتي الرتب من 

ا ا عند مستوى : "النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الذي نصَّ على. ثانیً هل توجد فروق دالة إحصائیً

للمعوقات التي تواجه دور المصمم "بین األوساط الحسابیة   )α ≥ 0.05(  الداللة 

ها من واألبعاد التابعة ل " الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة المطبوعة

  ".؟)المؤهل العلمي، التخصص، الخبرة العملیة، العمر(وجهة نظرهم تُعزى لكلٍّ من 

للمعوقات "لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني؛ فقد تم حساب األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

واألبعاد  "التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة المطبوعة 

ا لكلٍّ من  ، وذلك )المؤهل العلمي، التخصص، الخبرة العملیة، العمر(التابعة لها من وجهة نظرهم وفقً

  ).12(كما هو مبین في الجدول 
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للمعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر "األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ): 12(الجدول 
ا لكلٍّ من  "ردنیة المطبوعة میة األ تصمیم الصحف الیو  المؤهل (واألبعاد التابعة لها من وجهة نظرهم وفًق

  ).العلمي، التخصص، الخبرة العملیة، العمر
  
  
  
  

 المتغیر
  مستویات
 المتغیر

اإلحصائي

قات متعلقة ب عوِّ  :مُ

  الكلي
 المُصممین لألداة

  أدوات
  وتقنیات
  التصمیم
 الصحفي

  الجانب
  السلوكي

 للمصممین

  لجانبا
  الهیكلي
 للصحیفة

  الجانب
  اإلداري

 للصحیفة

  المؤهل
 األكادیمي

  دبلوم
 فأقل

3.58 3.84 3.50 3.66 3.47 3.45 س
0.70 0.79 0.92 0.97 0.87 0.70 ع

3.67 3.96 3.71 3.71 3.64 3.45 س بكالوریوس
0.55 0.67 0.82 0.87 0.72 0.72 ع

  تصمیم التخصص
 جرافیكي

3.54 3.82 3.53 3.66 3.41 3.38 س
0.72 0.81 0.99 0.96 0.90 0.75 ع

  تخصصات
 أخرى

3.72 3.98 3.60 3.71 3.70 3.59 س
0.53 0.64 0.69 0.91 0.64 0.57 ع

  الخبرة
 العملیة

  عشرة سنوات
  فأقل

3.62 3.80 3.77 3.76 3.53 3.44 س
0.55 0.56 0.82 0.86 0.72 0.67 ع

  أكثر من
 سنوات 10

3.59 3.92 3.43 3.63 3.50 3.46 س
0.72 0.85 0.92 0.98 0.89 0.72 ع

  أقل من العمر
 سنة 35

3.59 3.81 3.64 3.72 3.50 3.39 س
0.59 0.63 0.91 0.97 0.68 0.57 ع

  وحتى 35 من
 سنة 45

3.64 4.03 3.58 3.73 3.59 3.38 س
0.77 0.92 0.90 0.96 0.99 0.78 ع

  أكثر من
 سنة 45

3.60 3.79 3.38 3.53 3.44 3.65 س
0.66 0.76 0.89 0.90 0.88 0.79 ع

 االنحراف المعیاري :ع الوسط الحسابي :س
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للمعوقات التي تواجه دور "وجود فروق ظاهریة بین األوساط الحسابیة ) 12(یالحظ من الجدول 

واألبعاد التابعة لها من  "یة األردنیة المطبوعة المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف الیوم

؛ )المؤهل العلمي، التخصص، الخبرة العملیة، العمر(وجهة نظرهم ناتجة عن اختالف مستویات 

للمعوقات التي "وللتحقق من جوهریة الفروق الظاهریة، فقد توَّجب استخدام تحلیل التباین الرباعي 

من وجهة  "ألردنیة المطبوعة ومیة اتواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف الی

ا لها، وذلك كما هو مبین في الجدول    ).13(نظرهم وفقً

للمعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم "نتائج تحلیل التباین الرباعي ): 13(الجدول 
ا لكلٍّ من  "نیة المطبوعة الصحف الیومیة األرد تخصص، المؤهل العلمي، ال(من وجهة نظرهم وفًق
  ).الخبرة العملیة، العمر

  مصدر
 التباین

  مجموع
 المربعات

  درجة
 الحریة

  وسط
  مجموع
 المربعات

 ف
  احتمالیة
 الخطأ

 0.060.80 0.03 1 0.03 المؤهل األكادیمي
 1.090.30 0.50 1 0.50 التخصص

 0.130.72 0.06 1 0.06 الخبرة العملیة
 0.210.81 0.09 2 0.19 العمر
   0.46 58 26.61 الخطأ
    63 27.31 الكلي

ا عند مستوى الداللة ) 13(یتضح من الجدول  	(عدم وجود فروق دالة إحصائیً 	0.05	≤	α (  بین

ومیة للمعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف الی "األوساط الحسابیة

المؤهل العلمي، التخصص، الخبرة (ت من وجهة نظرهم تُعزى الختالف مستویا "األردنیة المطبوعة 

  ).العملیة، العمر

المعوقات التي "وكذلك بهدف التحقق من جوهریة الفروق الظاهریة بین األوساط الحسابیة ألبعاد 

من وجهة  "ومیة األردنیة المطبوعة تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف الی
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ا لكلٍّ من  ، فقد توَّجب استخدام تحلیل )، التخصص، الخبرة العملیة، العمرالمؤهل العلمي(نظرهم وفقً

المعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم "التباین الرباعي المتعدد ألبعاد 

ا لها، وذلك كما هو مبین في الجدول  "ومیة األردنیة المطبوعة الصحف الی من وجهة نظرهم وفقً

)14.(  

ج تحلیل التباین الرباعي المتعدد ألبعاد المعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر نتائ): 14(الجدول 
ا لكلٍّ من  الصحف الیومیة األردنیة المطبوعةتصمیم  المؤهل العلمي، (من وجهة نظرهم وفًق

  ).التخصص، الخبرة العملیة، العمر

 األثر
تعدد   ف االختبار المُ

 الكلیة
  تمالیةاح :درجة الحریة ل

 الخطأ الفرضیة القیمة النوع الخطأ
 Hotelling's Trace0.01 0.16 5 54 0.98 المؤهل األكادیمي

 Hotelling's Trace0.05 0.49 5 54 0.78 التخصص
 Hotelling's Trace0.09 0.98 5 54 0.44 الخبرة العملیة

 Wilks' Lambda 0.89 0.62 10 108 0.79 العمر

) المؤهل العلمي، التخصص، الخبرة العملیة، العمر(عدم وجود أثر لكلٍّ من ) 14(ول یتضح من الجد

	(عند مستوى الداللة  	0.05	≤	α (  المعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في "على أبعاد

  .من وجهة نظرهم مجتمعة "ومیة األردنیة المطبوعة تطویر تصمیم الصحف الی

ا  المعوقات "أبرز الحلول للتغلب على  درجة ما" :ة بسؤال الدراسة الذي نصَّ علىالنتائج المتعلق .ثالًث

  ."؟"التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة المطبوعة 

لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث؛ فقد تم حساب األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألبرز 

المعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف "غلب على الحلول للت
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ا ألوساطها  " الیومیة األردنیة المطبوعة ا وفقً من وجهة نظرهم، مع مراعاة ترتیب الفقرات تنازلیً

  ).15(الحسابیة، وذلك كما هو مبین في الجدول 

ألبرز الحلول للتغلب على المعوقات التي تواجه دور  األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة): 15(الجدول 
من وجهة نظرهم مرتبًة  المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة المطبوعة

ا ً   .تنازلی
  
  

  رقمالرتبة
 الفقرة

قات عوِّ   حلول المُ
 والفقرات التابعة لها

  الوسط
الحسابي

االنحراف
 الدرجةالمعیاري

 كبیرة 1.18 3.94 وادر المؤهلة والقویة سواء في الطاقم اإلداري أو الفنياختیار الك 7 1
خراجها 6 2  كبیرة 1.44 3.89 تخصیص الدعم المالي المناسب لتطویر تصمیم الصحف الیومیة وإ

3 1 
تأسیس نظام لتطویر الموارد البشریة التي تعمل في مجال التصمیم 

 الجرافیكي والطباعة
 كبیرة 1.18 3.88

4 5 
دراسة المشكالت التي تواجه مصممي الصحف الیومیة والعمل على وضع 

 حلول متطورة لها
 كبیرة 1.41 3.84

 كبیرة 1.17 3.84 االهتمام بتطویر تقنیات الطباعة والحاسب اآللي وبرامج التصمیم الصحفي 10 5
 كبیرة 1.25 3.81 وضع استراتیجیات طویلة المدى لتطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة 8 6
 كبیرة 1.20 3.78 وضع وصف وظیفي لمهام العاملین في الصحف الیومیة األردنیة 2 7

8 4 
تأسیس شبكة معلومات لتبادل الخبرات الفنیة حول مستقبل تصمیم الصحف 

عادة التصمیم  كبیرة 1.30 3.75 وإ

 كبیرة 1.17 3.75 تحدید السیاسات واألهداف اإلخراجیة بوضوح 9 9

10 11 
إعداد برامج تدریبیة خاصة بتطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة 

خراجها  وإ
 كبیرة 1.33 3.75

متوسطة 1.16 3.63 دراسة المتطلبات األساسیة لتطویر تصمیم الصحف الیومیة 3 11
متوسطة 1.35 3.61 إعادة تنظیم وتصمیم اإلجراءات اإلداریة الحالیة 13 12

13 12 
لعلمي في مجال دراسة التصمیم الصحفي وتطویر تفعیل دور البحث ا
متوسطة 1.41 3.58 المؤسسة الصحفیة

 كبیرة 1.01 3.77 الكلي لألداة

  أنَّ أبرز الحلول للتغلب على المعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي) 15(یالحظ من الجدول 
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م قد جاءت ضمن درجة من وجهة نظره في تطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة المطبوعة 

ا لمعیار تصنیف األوساط الحسابیة المذكور في الطریقة واإلجراءات، وقد ُصنِّفت فقرات ) كبیرة( وفقً

وحتى ) 1(للفقرات ذوات الرتب من ) كبیرة: (أبرز الحلول من وجهة نظرهم ضمن درجتین؛ هما

  ).13(وحتى ) 11(للفقرات ذوات الرتب من ) متوسطة(، و)10(

ا ا عند مستوى : "النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الذي نصَّ على. رابعً هل توجد فروق دالة إحصائیً

المعوقات التي تواجه دور "بین األوساط الحسابیة ألبرز الحلول للتغلب على ) α	≥	0.05		(الداللة 

المؤهل (تُعزى لكلٍّ من  "المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة المطبوعة 

  ".؟)العلمي، التخصص، الخبرة العملیة، العمر

لإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع؛ فقد تم حساب األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألبرز 

المعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف "الحلول للتغلب على 

ا لكلٍّ من من وجهة  " الیومیة األردنیة المطبوعة المؤهل العلمي، التخصص، الخبرة (نظرهم وفقً

  ).16(، وذلك كما هو مبین في الجدول )العملیة، العمر

األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألبرز الحلول للتغلب على المعوقات التي تواجه دور ): 16(الجدول 
ا لكلٍّ من  المطبوعة المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة من وجهة نظرهم وفًق

  ).المؤهل العلمي، التخصص، الخبرة العملیة، العمر(

 المتغیر
  مستویات
 المتغیر

  الوسط
 الحسابي

  االنحراف
 المعیاري

  المؤهل
 األكادیمي

 1.05 3.78 دبلوم فأقل
 0.90 3.74 بكالوریوس

 1.02 3.75 تصمیم جرافیكي التخصص
 1.00 3.82 تخصصات أخرى

  الخبرة
 العملیة

 0.91 3.69 عشرة سنوات فأقل
 1.07 3.82 سنوات 10 أكثر من



  98

 1.00 3.65 سنة 35 أقل من العمر
 1.03 3.99سنة 45 وحتى 35 من

 1.01 3.72 سنة 45 أكثر من

وجود فروق ظاهریة بین األوساط الحسابیة ألبرز الحلول للتغلب على ) 16(یالحظ من الجدول 

التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة المطبوعة  المعوقات"

المؤهل العلمي، التخصص، الخبرة العملیة، (من وجهة نظرهم ناتجة عن اختالف مستویات  "

؛ وللتحقق من جوهریة الفروق الظاهریة، فقد توَّجب استخدام تحلیل التباین الرباعي ألبرز )العمر

الصحف المعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم "للتغلب على  الحلول

ا لها، وذلك كما هو مبین في الجدول  "الیومیة األردنیة    ).17(من وجهة نظرهم وفقً

نتائج تحلیل التباین الرباعي ألبرز الحلول للتغلب على المعوقات التي تواجه دور المصمم ): 17(الجدول 
ا لكلٍّ من  ي في تطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة المطبوعةالجرافیك من وجهة نظرهم وفًق

  ).المؤهل العلمي، التخصص، الخبرة العملیة، العمر(

  مصدر
 التباین

  مجموع
 المربعات

  درجة
 الحریة

  وسط
  مجموع
 المربعات

 ف
  احتمالیة
 الخطأ

 0.090.76 0.10 1 0.10 المؤهل األكادیمي
 0.380.54 0.40 1 0.40 التخصص

 0.070.80 0.07 1 0.07 الخبرة العملیة
 0.710.50 0.76 2 1.51 العمر
   1.07 58 62.14 الخطأ
    63 64.03 الكلي

ا عند مستوى الداللة ) 17(یتضح من الجدول  	(عدم وجود فروق دالة إحصائیً 	0.05	≤	α ( بین

قات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في المعو "األوساط الحسابیة ألبرز الحلول للتغلب على 

من وجهة نظرهم تُعزى الختالف مستویات  " تطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة المطبوعة

  ).المؤهل العلمي، التخصص، الخبرة العملیة، العمر(
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  الفصل الخامس

  مناقشة نتائج الدراسة والتوصیات
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  الفصل الخامس

  سة والتوصیاتمناقشة نتائج الدرا

هدفت هذه الدراسة للتعرف على المعوقات التي تواجه المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف 

  . تلك المعوقات أبرز الحلول للتغلب على  وتقدیم،  الیومیة األردنیة المطبوعة

ا ألسئلتتوی   :هاناول هذا الفصل مناقشة للنتائج التي توصلت الیها هذه الدراسة وتفسیرها وفقً

  :أوًال مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول

المعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة "ما درجة 

  ؟"  المطبوعة

 المصمم دور تواجه التي المعوقات" أنَّ  ؛) 6في الجدول(  األول الدراسة سؤال نتائج أظهرت

 متوسطة، درجة ضمن جاءت قد " المطبوعة األردنیة الیومیة الصحف یمتصم تطویر في الجرافیكي

  ) 0.66) بانحراف معیاري (  3.60إذ بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلیة ( 

وقد تعزى هذه النتیجة الى التباین في وجهات نظر المصممین الجرافیكین العاملین في الصحف  

كبرى لدیها إمكانیات عالیة في جمیع الجوانب مقارنًة ذلك أنَّ الصحف ال الكبیرة والصحف الصغرى

وجود طاقم كبیر من المصممین في الصحف الكبرى وقد عالوةً على  بغیرها من الصحف األخرى

منح وجود هذا الطاقم من المصممین لهذه الصحف نوًعا من التوزیع السلیم للمصممین على األقسام 

أن حجم طاقم المصممین في  األقسام، في المقابل نجد الفنیة لیعطي مجال أدق لالختصاص في هذه

محدودین وال یتعدى عددهم أربع  مصممین في بعض الصحف مما  الصحف الصغیرة محدودین
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وجود  جعل المصممین في هذه الصحف یقومون بعدة أدوار وظیفیة داخل الصحیفة باإلضافة إلى

   .  صحف األخرىالخبرات بین المصممین في الصحف الكبرى والتفاوت في 

 الصحف تصمیم تطویر في الجرافیكي المصمم دور تواجه التي معوقات"ال أما بالنسبة ألبعاد

  " فقد تمت مناقشتها على النحو اآلتي   :  المطبوعة األردنیة الیومیة

  معوقات متعلقة بالجانب اإلداري للصحیفة بعد   -1

تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم المعوقات المتعلقة بالجانب اإلداري التي " جاءت 

 0.76) وانحراف معیاري (  3.88بمتوسط حسابي (  ىرتبة األولدنیة " في الالصحف الیومیة األر 

ضمن درجة (كبیرة)، حیث جاء معوق قلة الدعم المالي المخصص لبرامج التطویر في األقسام و  ) 

رتبة الثانیة جاء معوق عدم وضوح الرؤیة المستقبلیة الفنیة للتصمیم الصحفي بالرتبة األولى , وبال

للتصمیم واإلخراج الصحفي للصحف الیومیة األردنیة ,  وجاء بالرتبة األخیرة معوق جمود األنظمة 

واللوائح الحالیة المتعلقة في التصمیم الصحفي , وتعزى هذه النتیجة إلى أنَّ الصالحیات الممنوحة 

ا في للطاقم اإلداري لمعالجة الق ضایا المتعلقة بالتصمیم وطبیعة عملهم، وتطبیق ما یرونه مناسبً

عملیات صنع القرار تحد من مجال مناورة المصممین الجرافیكیین ذلك أنَّ نمط االتصال بین 

  نمط هابط ولیس بالصاعد أو األفقياإلدارة وبین المصممین الجرافیكیین هو 

میة األردنیة هي مؤسسات نفعیة تهتم بتعظیم األرباح كما تعزى هذه النتیجة إلى أنَّ الصحف الیو 

ن كان على حساب العاملین فیها من المصممین الجرافیكیین أو غیرهم مما یحّد  وتقلیص النفقات وإ

  من دافعیة المصمم الجرافیكي تجاه عمله وبالمحصلة مما یحدُّ من إبداعه في مجال عمله.

الشدیدة للمصممین في الصحف األردنیة الیومیة في على الرغبة  النتیجة بناًء  وقد تعزى هذه

 المشاركة في عملیة صنع القرار، التي قد یرون في هذه المشاركة مساهمة في تطویر تصمیم

وفرصة  لمكانتهم، اوالمشاركة تمثل إثباتً  ةهذه المساهمأنَّ  ، وربما یرونالصحف الیومیة األردني 
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لقة بإجراءات صنع القرار، وقد یستنتج أنَّ سبب المستوى لإلسهام والممارسة في بعض األمور المتع

الهابط للتواصل في الصحف الیومیة األردنیة بین كًال من الجانب اإلداري والمصممین یرجع إلى 

  عدم إیمان القائمین على إدارة هذه الصحف بأهمیة المصممین العاملین في األقسام الفنیة.

) والتي 2004بعد مع ما توصلت إلیه دراسات نجادات ( واتفقت نتائج هذه الدراسة لهذا ال 

تشیر إلى أنَّ األقسام اإلخراجیة في الصحف األردنیة تحتل مكانة متدنیة وأیضا مع دراسة معروف 

) التي أشارت إلى افتقار المرونة في التواصل بین كًال من المصممین والجانب اإلداري 2015( 

  في الصحف السودانیة.

   :ات متعلقة بالجانب السلوكي للمصممینمعوقبعد  - 2 

ضمن ) و  0.94) وانحراف معیاري (  3.68حصل هذا البعد على الرتبة الثانیة بمتوسط حسابي ( 

,  حیث وجاء معوق انتشار القیم السلبیة في البیئة اإلداریة كالمجامالت بالرتبة األولى  ).كبیرة(درجة 

بالرتبة  أفكارهم اإلبداعیة ، وجاء مصممین على تقدیممعوق ضعف تشجیع الجاء وبالرتبة الثانیة 

  . بیة بین المصممیناألخیرة معوق زیادة درجة الصراعات السل

األردنیة ألهمیة تحفیز  الیومیة إلى عدم إدراك البیئة اإلداریة في الصحف تعزى هذه النتیجةوقد  

ور بتقدیم أفكار إبداعیة تطویریة مما وتقدیر األعمال اإلبداعیة للمصممین وأثرة الكبیر الذي قد یتبل

، ونستدل على ذلك من  یؤدي في النهایة إلى زیادة عائدات الصحف الیومیة األردنیة المطبوعة

خالل انتشار قیم سلبیة عدیدة مثل المجامالت على حساب الجهود المقدمة مع ضعف تشجیع 

 .وح اإلبداعیة لدى المصممالر  هدمالمصممین ألفكارهم اإلبداعیة وغیرها، مما یؤدي إلى 

  :  بعد معوقات متعلقة بالجانب الهیكلي للصحیفة -3

  المعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في) أن مستوى " 9أظهرت النتائج في الجدول ( 
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كان متوسطًا  في الجانب الهیكلي للصحیفة " المطبوعة تطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة 

   ) 0.89) وانحراف معیاري( 3.55لثالثة , إذ بلغ المتوسط الحسابي ( وضمن المرتبة ا

وجاء في الرتبة األولى معوق وجود بعض اإلدارات الفنیة في مستوى تنظیمي ال یتناسب مع 

وفي الرتبة الثانیة جاءت فقرة معوق وجود تداخل في المهام بین األقسام , أهمیتها بدرجة كبیرة 

والتي تنص على قلة االهتمام ) 6(وجاءت في الرتبة األخیرة الفقرة  , متوسطة اإلداریة والفنیة بدرجة

  ،)وصف المهام والخرائط التنظیمیة(باألدلة التنظیمیة 

الصحف الیومیة هذه المعوقات في  درجة وجود التفاوت بین إلى تعزى هذه النتیجة قدو 

 والذي فاض في المتوسطات الحسابیةاالرتفاع واالنخ من خالل النتیجةت هذه عكس وربما، األردنیة

قد یعزى إلى أنَّ الهیكل التنظیمي في الصحف الیومیة األردنیة یختلف من صحیفة ألخرى حیث أنَّ 

سبب هذه  یعود قدو   ,بعض هذه الصحف یحمل طابع حكومي وبعضها األخر ذو طابع مستقل 

المرونة في هذا الجانب وعدم  إلى افتقار الصحف إلى التوزیع الهیكلي السلیم وخصائصالنتیجة 

  .مقدرتها على التغییر في البناء الهیكلي لإلدارات واألقسام الفنیة واإلداریة

  

  بعد معوقات متعلقة بأدوات وتقنیات التصمیم الصحفي :  – 4

المعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في " درجة) إلى أن  10أشارت النتائج في الجدول ( 

كان  في جانب أدوات وتقنیات التصمیم الصحفي "ومیة األردنیة المطبوعة م الصحف الیتطویر تصمی

وجاء  ,)  0.83معیاري (  بانحراف)  3.51إذ بلغ المتوسط الحسابي (  المرتبة الرابعةوفي متوسطًا 

میم في الرتبة األولى معوق قلة الدعم المالي المخصص لتطویر الجوانب التقنیة المتعلقة لتطویر بتص

، وبالرتبة الثانیة جاء المعوق ضعف التخطیط الدقیق الحتیاجات التصمیم ردني الصحف الیومیة األ
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، وجاء بالرتبة الخیرة معوق مدخالت الطباعة المستخدمة غیر جیدة مثل  لصحفي بدرجة كبیرةا

  . لورق الحبر وا

التقنیات المتعلقة بتصمیم وقد تعزى هذه النتائج إلى أنَّ مواكبة المستجدات الحدیثة في مجال 

ما زالت بحاجة إلى الدعم الفني والتطویر إذ أنَّ المستجدات على ومیة األردنیة المطبوعة الصحف الی

ا إلدارة المؤسسات الصحفیة في كیفیة  الساحة التقنیة كثیرة ومتجددة بشكل متواصل، مما یشكل تحدیً

حفیة من الناحیة الفنیة والمهنیة قبل الناحیة استیعاب هذه المستجدات التي قد ترهق المؤسسات الص

  .  المادیة

تباین أراء المصممین بعملیة الحكم على المعوقات المتعلقة بأدوات وتقنیات  وربما عكست هذه النتیجة

التصمیم الصحفي لعدم التصاق وجهات نظر المصممین الجرافیكیین العاملین في الصحف الكبیرة 

ذلك أنَّ الصحف الكبرى لدیها إمكانیات تقنیة عالیة , الصحف الصغرى مع المصممین العاملین في 

لدرجة أنَّ هناك العدید من الصحف األخرى تستعین بالقدرة التقنیة الموجودة في هذه الصحف من 

طابعات وأجهزة وبرامج حدیثة وقد یكون ذلك بسبب التكلفة العالیة لهذه األدوات لدرجة أنَّ بعض 

هذه التقنیات باإلضافة إلى أنَّ قدراتها المالیة  للحصول علىتمتلك المقدرة المالیة الصحف األخرى ال 

  .اقتناء مثل هذه األدوات المتفوقةال تسمح ب

القصور في تقنیات الطباعة واألجهزة إلى تصمیم الصحفي الضعف تطویر  وقد یعزى السبب في

  . دیم تصامیم إبداعیة متمیزةیة لتقوالبرامج المستخدمة حیث انها لیست بالكفاءة الكاف

والتي تشیر إلى أن  )Chanyaleu, 2006(نتائج هذه الدراسة لهذا البعد مع دراسة  وتتفق

نقص الموارد المالیة فضًال عن مهارات المصممین والمعرفة التصمیمیة تعوق دور المصممین في 

  . تطویر تصمیم الصحف
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  بعد معوقات متعلقة بالمصممین :  -5

 التصمیم بعملیة بالقائمین المعوقات الخاصة) إلى أن درجة  11نتائج في الجدول ( أظهرت ال

وفي المرتبة الخامسة واألخیرة  متوسطال المستوىضمن األردنیة المطبوعة  بالصحف الیومیة الصحفي

، وجاء في الرتبة األولى معوق )  0.70معیاري (  بانحراف)  3.45, إذ بلغ المتوسط الحسابي ( 

، وتاله في الرتبة الثانیة معوق قلة مشاركة لصحفي االهتمام بتقدیم الحوافز للمصمم اضعف 

، وجاء في لكالً منهماالصحف بدرجة كبیرة المصممین في صنع القرارات المتعلقة بتطویر تصمیم 

  . صمیم بدرجة متوسطة الرتبة األخیرة معوق افتقار المصمم الصحفي للمنهجیة العلمیة والفنیة في الت

أنَّ المصمم األردني یمتلك حاسة اإلبداع واالبتكار والتي تمثل صمیم عمله  وقد تعود هذه النتیجة إلى

وهذا ما نستدل علیه من وجود هذا البعد في المستوى األخیر، ولكن الباحث یعتقد أنَّ العوامل 

العامل االقتصادي المختلفة التي تحیط بالمصمم قد تؤثر على تقدمة في تطویر هذا المجال وخاصة 

  . إلخ...والحاجة لزیادة الدخل والحوافز باإلضافة الفتقارهم إلى جوانب التدریب المیداني

المصممین  توافقالسبب في وجود هذا المستوى المتوسط من تقدیرات المصممین إلى عدم ى ویعز 

ین في بیئات بعملیة الحكم على المعوقات المتعلقة بالمصممین ربما بسبب تنوع مكانة المصمم

  .عملهم

ا   :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانیً

ا عند مستوى الداللة    األوساط الحسابیة  بین) α	≥	0.05		(هل توجد فروق دالة إحصائیً

دور المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة "للمعوقات التي تواجه 

المؤهل العلمي، التخصص، الخبرة (ها من وجهة نظرهم تعزى لكًال من واألبعاد التابعة ل " المطبوعة

  ؟)العملیة، العمر
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  :كانت نتائج هذا السؤال على النحو التالي

  :متغیر المؤهل العلمي -1

ا عند مستوى الداللة )  14في الجدول ( أظهرت النتائج    عدم وجود فروق دالة إحصائیً

)		0.05	≤	α ( للمعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي وأبعادها "بین األوساط الحسابیة

ظرهم تعزى الختالف المؤهل من وجهة ن " في تطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة المطبوعة

  . العلمي

إلى تشابه الظروف البیئیة لدى المصممین، إذ أنَّ المعوقات التي تواجه  هذه النتیجةعزى توقد  

مها وأنواعها، خصوًصا اواحدة في أبعادها وأحج ة األردنیة المطبوعةالمصممین في الصحف الیومی

مع كثرة األعباء الملقاة على كاهلهم وقلة توفر مصادر الدعم لجمیع الجوانب التقنیة والمالیة، وقد 

صحف یؤدي كل ذلك إلى تدني دافعیتهم للعمل على اإلبداع واالبتكار في مجال تطویر تصمیم ال

  .الیومیة 

  :یر التخصصمتغ -2

ا عند مستوى الداللة ) 14في الجدول (  أظهرت النتائج   عدم وجود فروق دالة إحصائیً

 )	 	0.05	≤	α ( للمعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي وأبعادها في "بین األوساط الحسابیة

  . من وجهة نظرهم تعزى الختالف التخصص " تطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة المطبوعة

المصممین الذین یحملون تخصصات أخرى أدركوا وبشكل  إلى أنالنتیجة  وقد تعزى هذه

متقارب مستوى المعوقات التي تواجههم، ونستطیع القول بأن إدراك مثل هذه المعوقات ال یتطلب 

حساس ومهارة ومعرفة  متخصص دقیق في عملیة التصمیم الجرافیكي بقدر ما تتطلب مالحظة وإ
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وهذه األمور یمكن  في بیئة عمل المصممین في الصحف الیومیة األردنیة المطبوعة تعكس ما یسود

  .ر عن مؤهالتهم العلمیة التي یحملونهاظممین الحاصلین على دورات بغض النأنَّ تتوفر لدى المص

  :متغیر الخبرة العملیة -3

ا عند مستوى  ) 14في الجدول (  أظهرت النتائج   الداللةعدم وجود فروق دالة إحصائیً

 )	 	0.05	≤	α ( للمعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي وأبعادها في "بین األوساط الحسابیة

  . رهم تعزى الختالف الخبرة العملیةمن وجهة نظ " تطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة المطبوعة

ا على ولعل ذلك یرجع إلى وجود معوقات مشتركة بین هؤالء المصممین تواجههم جمیعً  

ا یعملون في بیئة واحدة متشابهة في الظروف والتجهیزات الفنیة م اختالف خبراته ، إذ أنهم جمیعً

تهم یواجهون المعوقات ذاتها مما اواألحوال وبما أنَّ المصممین جمیعهم على اختالف سنوات خبر 

ذه النتیجة كون یعني أنَّ انعكاس هذه المعوقات في البیئة الصحفیة ستكون متشابهة، وقد تعزى ه

  .االستجابة على االستبانة یعتمد على معاییر واحدة على الرغم من تفاوت سنوات الخبرة فیما بینهم

  :متغیر اختالف العمر 4-

ا عند مستوى الداللة)  14في الجدول ( أظهرت النتائج    عدم وجود فروق دالة إحصائیً

 )		0.05	≤	α (  تواجه دور المصمم الجرافیكي وأبعادها في  للمعوقات التي"بین األوساط الحسابیة

وقد من وجهة نظرهم تعزى الختالف العمر،  " تطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة المطبوعة

أنَّ المعوقات تلقي بظاللها على جمیع المصممین دون اعتبار لمتغیر العمر إلى  تعزى هذه النتیجة

ممین لجمیع أبعاد المعوقات السابقة الذكر أدى إلى حیث أنَّ تعرض جمیع المراحل العمریة من المص

  .تقلیص حجم الفروق في المعوقات وأبعادها تبًعا لمتغیر العمر
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ال توجد دراسة تختلف أو تتفق مع نتائج الدراسة الحالیة لهذا السؤال حیث أنَّ جمیع الدراسات 

خصائص تطویر تصمیم  السابقة التي حصل علیها الباحث في حدود معرفته هدفت إلى الكشف عن

  . الصحف دون التعرض للمتغیرات الشخصیة للمصممین

  

ا   :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ثالًث

المعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر "ما درجة الحلول المقترحة للتغلب على 

  ؟"  تصمیم الصحف الیومیة األردنیة المطبوعة

أنَّ درجة الحلول المقترحة للتغلب على )  15في الجدول (  الثالثللسؤال دراسة أظهرت نتائج ال

إذ  ، من وجهة نظرهم قد جاءت ضمن درجة كبیرة المصمم الجرافیكيالمعوقات التي تواجه دور "

اختیار الكوادر ) , وجاء  1.01) بانحراف معیاري (  3.77بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلیة ( 

القویة سواء في الطاقم اإلداري أو الفني، وكذلك تخصیص الدعم المالي المناسب لتطویر المؤهلة و 

خراجها  من أبرز حلول المعوقات التي تواجه المصمم الجرافیكي بدرجة تصمیم الصحف الیومیة وإ

تفعیل دور البحث العلمي في مجال دراسة التصمیم الصحفي وتطویر المؤسسة ، كما یعتبر كبیرة

من حلول المعوقات التي تواجه المصمم الجرافیكي على الرغم من تأخر مرتبته، وتعزى  الصحفیة

المصمم هذه النتیجة إلى أهمیة جمیع الحلول المقترحة للتغلب على المعوقات التي تواجه دور 

  .، وذلك لشدة معاناتهم من المعوقات التي تواجههمالجرافیكي  

أنَّ رؤیة أفراد العینة ركزت على ضرورة اإلسراع في تطبیق ویستدل من خالل النتائج السابقة إلى 

هذه الحلول ألهمیتها في دعم مسیرة تطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة ، مما یشیر إلى بطء 

الجهود المبذولة في هذا الجانب من قبل المؤسسات الصحفیة األردنیة وفي جانب أخر قد تعتبر 
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على ذلك من خالل  لكید على نسبة الوعي عند المصممین، ویستدالنتائج السابقة نوًعا من التأ

النتائج التي أظهرت بأن جمیع أفراد عینة الدراسة لدیها الرغبة واالستعداد لتقبل جوانب التطویر في 

  تصمیم الصحف

 الكشف إلى هدفت والتي) Chanyaleu, 2006( دراسة مع السؤال لهذا الدراسة هذه نتائج وتتفق

 للمؤسسات المالي الدعم توفیر ضرورة إلى تشیر والتي ،الصحف تصمیم طویرت خصائص عن

 تصمیم تطویر تواجه التي للمعوقات كحلول الصحفي التصمیم وبرامج تقنیات وتطویر الصحفیة

 دور تعوق التصمیمیة والمعرفة المصممین مهارات عن فضًال  المالیة الموارد نقصنظرًا ل ( الصحف

  ).الصحف صمیمت تطویر في المصممین

  :الرابعمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال : رابعاً 

ا عند مستوى الداللة  األوساط الحسابیة ألبرز  بین ) α	≥	0.05		(هل توجد فروق دالة إحصائیً

المعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف "الحلول للتغلب على 

  ؟)المؤهل العلمي، التخصص، الخبرة العملیة، العمر(تعزى لكًال من  " الیومیة األردنیة المطبوعة

  :كانت نتائج هذا السؤال على النحو التالي

  :متغیر المؤهل العلمي1- 

ا عند مستوى الداللة)  17في الجدول ( أظهرت النتائج    عدم وجود فروق دالة إحصائیً

 )	 	0.05	≤	α (  تواجه دور غلب على المعوقات التي بین األوساط الحسابیة ألبرز الحلول للت

  .  عزى الختالف مستوى المؤهل العلميت المصمم الجرافیكي 

ذلك ألن المصممین على اختالف مؤهالتهم العلمیة یعتقدون بأهمیة الحلول للحد  یعزى وقد

المعوقات التي تواجه دور المصمم في تطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة "والتغلب على 
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ا منهم بدورها في مواجهة المعوقات العدیدة التي تحول دون االستمرار في حركة  " ةالمطبوع إیمانً

ا  تطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة المطبوعة ، مما یؤكد أنَّ متغیر المؤهل العلمي لیس متغیرً

ا في إدراك المصممین ألبرز الحلول، ولما كانت المعوقات التي تواجه المصمم الجرا فیكي تمثل مؤثرً

فإنه في  مدى فهمهم لمعاناتهم والحتیاجات عملیة تطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة المطبوعة

ا أو منخفضاً  ا عالیً   .المقابل یعتبر مستوى إدراكه ألبرز الحلول لهذه المعوقات ال یتطلب مؤهًال علمیً

  

  :متغیر التخصص -2

ا عند مستوى الداللةعدم وجود فرو  ) 17في الجدول (  أظهرت النتائج   ق دالة إحصائیً

 )	 	0.05	≤	α (  تواجه دور بین األوساط الحسابیة ألبرز الحلول للتغلب على المعوقات التي

  . التخصص تعزى الختالف مستوى المصمم الجرافیكي 

وقد تعزى هذه النتیجة لكون االستجابة على االستبانة تعتمد على معاییر واحدة على الرغم  

ف تخصصات المصممین العاملین في الصحف الیومیة، وقد یعزى ذلك في أنَّ عمل من اختال

المصمم في المؤسسات الصحفي بحاجة إلى مجموعة من التجهیزات والتقنیات وظروف خاصة مما 

دفعهم إلى استكشاف بیئتهم المادیة المحیطة وما تفتقده من تجهیزات مما انعكس على إدراكهم جمیعُا 

للتغلب على المعوقات التي تواجههم في عملیة التطویر ال سیما أنَّ احتیاجاتهم موحدة ألبرز الحلول 

  .بغض النظر عن اختالف تخصصاته

 

  :متغیر الخبرة العملیة -3

ا عند مستوى الداللة ) 17في الجدول (  أظهرت النتائج   عدم وجود فروق دالة إحصائیً
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 )	 	0.05	≤	α ( تواجه دور حلول للتغلب على المعوقات التي بین األوساط الحسابیة ألبرز ال

  . زى الختالف مستوى الخبرة العملیةتع المصمم الجرافیكي 

یشیر ذلك إلى أنَّ مفردات عینة الدراسة كانت رؤیتها موحدة ألبرز الحلول للتغلب على قد و  

ت الصحفیة، باختالف مدة الخبرة العملیة في المؤسساتوجه دور المصمم الجرافیكي  المعوقات التي

وقد تعزى هذه إلى إدراك المصممین على اختالف خبراتهم العملیة لطبیعة مهنتهم ومتطلباتها كما 

  .تیاجات المؤسسات الصحفي األردنیةأنهم یدركون مدى أهمیة تلبیة اح

وقد تعزى هذه النتیجة أیضا إلى أنَّ المصممین من ذوي الخبرات المختلفة مدركین ألهمیة  

ي تتطلب منهم أداء یتوافق مع احتیاجاتهم للتمكن من أداء مهماتهم بالشكل المطلوب أدوارهم الت

ا على المحصلة النهائیة لتطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة المطبوعة ،  لینعكس ذلك ایجابیً

وكل ذلك یعني أنَّ الخبرة العملیة للمصممین كمتغیر غیر مؤثر في إدراك مستوى أبرز الحلول 

على المعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي ، ولم یختلف باختالف سنوات الخبرة  للتغلب

 .لهؤالء المصممین

  :متغیر العمر -4

ا عند مستوى الداللة  ) 17في الجدول (  أظهرت النتائج   عدم وجود فروق دالة إحصائیً

)	 	0.05	≤	α (  ات التي تواجه دور المعوق"بین األوساط الحسابیة ألبرز الحلول للتغلب على

تعزى الختالف متغیر  " المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة المطبوعة

  . العمر

راء عینة الدراسة برغبة جمیع الفئات العمریة بالتطویر آوقد تعزى هذه النتیجة إلى تقارب  

  .والتحدیث



  112

نتائج الدراسة الحالیة لهذا السؤال حیث ال توجد دراسة تختلف أو تتفق مع وینبغي أن نذكر أنة 

أنَّ جمیع الدراسات السابقة التي حصل علیها الباحث في حدود معرفته هدفت إلى الكشف عن 

خصائص تطویر تصمیم الصحف المطبوعة واإللكترونیة دون التعرض للمتغیرات الشخصیة 

  .للمصممین
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  التوصیات

  : يفي ضوء نتائج الدراسة، یوصي الباحث بما یأت

من وجهة نظر المصممین  متعلقة بالجانب اإلداري للصحیفةالمعوقات التوصلت الدراسة إلى أن  - 1

قلة الدعم المالي المخصص وقد تناولت تلك الفقرات  كانت بدرجة كبیرة , وجاء ترتیبها األول ؛

تخصصة بالتصمیم واإلخراج الصحفي,  لبرامج التطویر عدم  , قلة االهتمام بِفرق العمل المُ

ضعف اهتمام اإلدارة بالبحوث العلمیة المتعلقة بتطویر ,  استثمار القدرات اإلبداعیة للمصممین

غیاب المعاییر المناسبة ,  انخفاض درجة التنسیق بین األقسام اإلداریة والفنیةالصحف , تصمیم 

خالل من , ولذا یوصى بمعالجة هذه المعوقات  لقیاس مدى تحقیق التصمیم الصحفي ألهدافه

عقد دورات تدریبیة للمصممین لتدریبهم وضرورة  ، تبسیط إجراءات العمل، وتفعیل البحوث العلمیة

ومراجعة األنظمة واللوائح الحالیة وتقویمها، واالبتكاریة ,  على كیفیة تطویر مهاراتهم اإلبداعیة

الجماعي لدى وتفعیل عملیة التنسیق بین األقسام الفنیة واإلداریة، وتنمیة مهارات العمل 

  . اإلبداعیةوالتعرف على آخر تجاربهم وأعمالهم  المصممین

التي یواجهها المصممین في الجانب السلوكي كانت بدرجة  معوقاتتشیر النتائج إلى أن بعد ال - 2

ضعف ,  انتشار القیم السلبیة في البیئة اإلداریة كالمجامالتكبیرة , وقد تناولت فقرات هذا البعد : 

االهتمام بالعمل الفردي على حساب العمل ,  صممین على تقدیم أفكارهم اإلبداعیةتشجیع الم

, ولذا یوصى بمعالجة هذه المعوقات  زیادة درجة الصراعات السلبیة بین المصممین,  الجماعي

القیادة،  سلوبكأتطویر البیئة الداخلیة والخارجیة في المؤسسات الصحفیة الیومیة األردنیة دراسة و 

  .الحوافز، والعوامل االجتماعیة واالقتصادیةونظام 
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كانت بدرجة متوسطة,  متعلقة بالجانب الهیكلي للصحیفةالمعوقات تشیر النتائج إلى أن بعد ال –3  

وجود بعض اإلدارات الفنیة في إال أن بعض الفقرات جاءت بدرجة كبیرة ومن فقرات هذا البعد : 

,  ود تداخل في المهام بین األقسام اإلداریة والفنیةوج,  مستوى تنظیمي ال یتناسب مع أهمیتها

مكانات المصممین الفعلیة مما یتطلب ضرورة ,  ضعف التجانس بین مواصفات الوظائف وإ

من خالل تحقیق التوافق بین المهارات مؤسسات الصحفیة الیومیة تطویر الجوانب الهیكلیة في ال

ي الوظائف، واالعتماد على مبدأ الكفاءة في والقدرات للمصممین والمؤهالت المطلوب توفرها ف

  .التعیین، وتحدید مهام األقسام واإلدارات وبشكل واضح

من وجهة  بأدوات وتقنیات التصمیم الصحفيتوصلت الدراسة إلى أن بعد المعوقات المتعلقة  - 4

ولت . وقد تنا مرتفعة بدرجة كانت الفقرات یةأغلب أن إالنظر المصممین كانت بدرجة متوسطة 

قلة الدعم المالي المخصص لتطویر الجوانب التقنیة المتعلقة بتصمیم الصحف تلك الفقرات 

ضعف الصیانة الدوریة ,  ضعف التخطیط الدقیق الحتیاجات التصمیم الصحفي,  الیومیة األردنیة

قلة البرامج التدریبیة المخصصة للتقنیات ,  للتقنیات المستخدمة في التصمیم وإلخراج الصحفي

الجوانب التقنیة بناًء على االحتیاجات  بتطویر, ولذا یوصى  الحدیثة في الصحف الیومیة األردنیة

ضرورة التعرف على الجدید , و المتعلقة بتصمیم الصحف الیومیة األردنیة المطبوعة  الفعلیة

استقطاب  والعمل على والمتطور الذي یطرأ على األبعاد الفنیة والتقنیة للتصمیم الصحفي ,

  . ؤهلین في مجال التقنیات الحدیثةالمصممین الم

صممین من وجهة نظرهمالمعوقات أظهرت نتائج البعد الخامس لل - 5  كانت بدرجه  متعلقة بالمُ

تفعیل مبدأ مشاركة المصممین في متوسطة , مما یتطلب من القیادات في المؤسسات الصحفیة 

ین المتخصصین في هذا المجال، وزیادة صنع القرارات التطویریة، واالستفادة من االستشاری
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االهتمام بتقدیم و  البرامج التدریبیة المخصصة لتطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة المطبوعة

  . الحوافز للمصمم الصحفي

من وجهة نظر المعوقات  تلك أظهرت نتائج الدراسة أنَّ درجة الحلول المقترحة للتغلب على - 6

ضرورة اإلسراع في تطبیق هذه الحلول لذا یوصى ب ة كبیرةقد جاءت ضمن درج المصممین

  ,  ألهمیتها في دعم مسیرة تطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة

 .على الصحف اإللكترونیة األردنیة ات وأبحاث علمیة وتطبیقیة تقومإجراء دراس -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  116

  قائمة المراجع -
  المراجع العربیة : 

 القرآن الكریم 

 الحدیث الصحفي اإلخراج".) 2014,( ریاض نسرین,  اهللا عبدو  , أحمد تیسیر,  عرجه أبو, 

 .  والطباعة والتوزیع للنشر المسیرة دار عمان :

 الخدمــة أثنــاء المعلمــین تــدریب معوقــات(" . )2008( لجلیــل عبــدا مصــطفى, عطــوان أبــو 

, اإلسالمیة الجامعة) ,  منشورة غیر ماجستیر رسالة,( ) غزة بمحافظات علیها التغلب وسبل

 . غزة

 أساسـیات" .) 2015), ( القرعـان درویـش حسـام( ترجمـة , بـول, هاریسو  , غافن,  أمبروز 

 .  ناشرون عمان جبل : عمان", الجرافیكي التصمیم

  ــة واتجاهـــات القـــراء) . 2011(الهـــام , بـــوثلجي ــة الجزائریـ الة (, الصـــحافة اإللكترونیـ ــ رسـ

 . الجزائر, قسنطینة , لجزائر جامعة ا) , ماجستیر غیر منشورة 

  )2017 /3 16) , تاریخ (  4284جریدة األنباط األردنیة , عدد/ (  

 ) 1971 / 9 / 17) , تاریخ  ( 93جریدة الرأي األردنیة , عدد( 
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 ــد ـــد حمـــــدي,  حامـــ ــة . ) 2012, ( أحمــ ــــمیم عالقـــ ـــحف تصـ ــة الصــ ــریة اإللكترونیـــ  المصـــ

,  شـمس عـین جامعـة) ,  منشـورة غیـر جستیرما رسالة, (   لها الجامعة شباب باستخدامات

 . مصر,  القاهرة

 دار عمــان : ,  الصــحفي اإلخــراج أیــدیولوجیا .)  2012, (  عبــدالوهاب غســان,  الحســن 

   . والتوزیع للنشر أسامة

  ) أثــر التقنیــات الحدیثــة علــى الصــحافة , مؤسســة النــور للثقافــة  2011الحمــداني , بشــرى (

 http://www.alnoor.se/article.asp?id=112477)  /201127 /04واالعالم : متاح ( 

 اإلسـكندریة , اإللكترونیـة والصحافة الصحفي اإلخراج .) 2011,(  فهمي أشرف,  خوخة: 

 . والتوزیع والنشر للطبع الجامعیة المعرفة دار

 ــداء, دبســــه ـــین فــ ـــدر خلــــود,  غیــــثو ,   حسـ ــا ) .2010(,  بـ ـــراج الطباعــــة تكنولوجیــ  وإلخــ

  .  والتوزیع للنشر العلمي اإلعصار دار : عمان, الصحفي

 الرقمیــة والتكنولوجیــا اإللكترونیــة الصــحافة .)  2011, (  محمــد الــرزاق عبــد,  الــدلیمي  ,

     . والتوزیع للنشر الثقافة دار :  عمان

 والتطبیقــات المفــاهیم الجرافیكــي التصــمیم مبــادئ ) . 2011(, عبــدالكریم  نــزار,  الــراوي  ,

 . والتوزیع للنشر هاوس أوثر دار  الوالیات المتحدة األمریكیة :
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 مركـز  صـنعاء :,   والعالمیـة العربیـة الصـحف أوائـل ) .  2009(,  سالم محمد,  شجاب 

  . والنشر للدراسات عبادي

  رحمـة بـرس   مصـر:,  حفي اإللكترونـياإلخـراج الصـ .)  2006, ( حسنین شفیق , شفیق

 للطباعة والنشر   

  مطبعــة جامعــة القــاهرة : القــاهرة ,  اإلخــراج الصــحفي . )2001( , أشــرف محمــود, صــالح

  .للتعلیم المفتوح 

  ــات التصــمیم واإلخــراج فــي الصــحافة  .) 2014(,  فــاتن الــزین إبــراهیم , صــغیرون جمالی

الخرطـوم , , جامعـة السـودان للعلـوم والتكنولوجیـا ) , رسالة ماجستیر غیر منشـورة ( , العربیة

  .السودان 

  خراجهـا .)  2009, ( إیاد محمد , الصقر دار   عمـان :,  تصـمیم الصـحافة المطبوعـة وإ

 .أسامة للنشر والتوزیع 

  بـــین األفكـــار  : اإلخـــراج الصـــحفي والتصـــمیم .) 1998, (عبـــدا لعزیـــز ســـعید ,الصـــویعي

  .ر الملتقى للطباعة والنشر دا : بیروت :  واألقالم

  ــحیفة الغــــد  .)  2012(  , إبــــراهیم حســــین عبیــــدا هللا, العزازمــــة ــي صــ ــة فــ ــیم اإلخباریــ القــ

  . األردن , عمان , جامعة الشرق األوسط ) , رسالة ماجستیر غیر منشورة (  ,األردنیة
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   المعجــم  . )  1985, (محمــد عبــد العزیــز  ,  القلمــاوي, و  عبــد الوهــاب الســید, عــوض اهللا

   . مطابع األوفست بشركة اإلعالنات الشرقیة : مصر , 2, ط الوسیط

  ــوطن العربــي .)  2005, ( عبــدا ألمیــر مویــت , الفیصــل ,  الصــحافة اإللكترونیــة فــي ال

 .  دار الشروق للنشر والتوزیع عمان : 

  ــو اســــتخدام   . ) 2008, ( منــــال قــــدواح , قــــدواح ــات الصــــحفیین الجزائــــریین نحــ اتجاهــ

ــة ــحافة اإللكترونیــ ــورة ( ,  الصــ ــوري ) , رســــالة ماجســــتیر غیــــر منشــ ــنطینة ,جامعــــة منتــ  ,قســ

 الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

 الصــحف فــي األولــى الصــفحات مضــمون تحلیــل . )  2016(,  الهمــالي جــوهر,  قشــوط 

,  العلیـا للدراسات األوسط الشرق جامعة) ,  منشورة غیر ماجستیر رسالة, ( الیومیة األردنیة

  . األردن,  عمان

 للنشــر العربیــة الــدار : القــاهرة,  الصــحفي اإلخــراج .)  2008, (  درویــش شــریف,  اللبــان 

 . والتوزیع

 الحدیثـــة التجاهــاتا : الصــحفي النشــر تكنولوجیــا  .) 2001,( درویــش شــریف, اللبــان , 

  . اللبنانیة المصریة الدار القاهرة :
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 والتوزیع للنشر الفجر دار القاهرة :,  الصحفي اإلخراج .)  2008, (  سمیر,  محمود. 

 تقنیـات التصـمیم الصـحفي وانعكاسـاتها  ) . 2015( , لكـریم عبدا احمد أنصاف,  معروف

ن صـحیفتي الـرأي العـام والشـرق األوسـط دراسة مقارنة بـی: في الصحافة المحلیة والدولیة 

ـــایر  ــرة مـــن ین ــي الفتـ ـــة فـ ـــى دیســـمبر  2013الدولی ـــر , ( م 2013إل ـــوراه غی أطروحـــة دكت

 .السودان , الخرطوم , جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا  ,)ورةمنش

 ــول:  الصــحفي اإلخــراج .)  2010, ( صــدیق المطلــب عبــد,  مكــي  لصــحافة الفنیــة الحل

 . والتوزیع للنشر الفالح مكتبة مان :ع,  المستقبل

  ) , ــة ـــي عقلـ ــة ودوره فـــي  2004نجـــادات , عل ) , المخـــرج الصـــحفي فـــي الصـــحافة األردنیـ

 .1136 – 1102.ب )  2.(  20,  مستلة من أبحاث الیرموكتحدید هویة الصحیفة , 

  ) , االتجاهــات اإلخراجیــة للصـــفحة األولــى فــي الصـــحف  2005نجــادات , علــي عقلـــة , (

 – 322) .  2. (  21,  مســتلة مـن أبحــاث الیرمــوكاألردنیـة األسـبوعیة : دراســة مسـحیة , 

360 . 

 ــة . )  1984, ( همـــام طلعـــت,  همـــام  دار عمـــان :,  الصـــحفي اإلخـــراج عـــن ســـؤال مائـ

 . والتوزیع للنشر الفرقان
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  ) أ( الملحق

  األولیة  بصورتهااستبانة 

  المحترم .....................................................................سعادة الدكتور

   الرتبة األكادیمیة...............................  مكان العمل , افیك   التخصص    تصمیم جر 

  أستاذ                         قیاس وتقویم                                          

  أستاذ مشارك                           الصحافة واإلعالم                                   

  أستاذ مساعد                                                                                 

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته 

ــة بعنـــوان  المعوقـــات التـــي تواجـــه المصـــمم الجرافیكـــي فـــي تطـــویر تصـــمیم (یقـــوم الباحـــث بـــإجراء دراسـ
  ) .   الصحف األردنیة

لـى درجـة الماجسـتیر فـي التصـمیم الجرافیكـي مـن جامعـة الشـرق وذلك استكماًال لمتطلبـات الحصـول ع
وبعــد مراجعــة األدب العلمــي فــي هــذا المجــال یقــدم الباحــث هــذه األســتبانه إلبــداء رأیكــم فــي , األوســط 

مدى مصداقیتها من خالل خبرتكم العلمیة والعملیة المتمیزة في هذا المجال ولما لرائیكم من أهمیة في 
فـي )  (لباحـث یرجـو إبـداء رأیكـم فـي صـالحیة الفقـرات المـذكورة ووضـع إشـارة فـإن ا, مجال البحث 

  . ووضوح الفقرة, وانتمائها للمجال , الحقل في حالة صالحیة الفقرة من حیث مناسبة الصیاغة اللغویة 

  في الحقل في حالة أنها غیر صالحة ( × ) ووضع إشارة 

أو دمجهــا أو تعــدیلها إذا كــان  ذلــك , ات أو حــذفها كمــا یرجــو إبــداء مقترحــاتكم بزیــادة بعــض المقترحــ
  .ضروریًا 

بدرجــة , بدرجــة متوســطة , بدرجــة كبیــرة , بدرجــة كبیــرة جــدًا (ســیحدد تــدریج الفقــرات بخمــس مســتویات 
  )بدرجة قلیلة جدًا , قلیلة 

  

  .وتقبلوا شكر الباحث وتقدیره 
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  :البیانات األساسیة  
  ..........................................) ...............اختیاري: (االسم

 أسم الصحیفة  .1
  
 

    

 المؤهل األكادیمي .2
 
 والتخصص الدقیق  .3

      

    
  

.....................................

  
  

..................................... 

 :الجنس .4
 أنثى   ذكر 

  الجنسیة .5
 غیر أردني  أردني 

  المهنة  .6
  ...................................................................... 

 5أقل من    عدد سنوات الخبرة  .7
 سنوات

 سنوات 10أكثر من   10-5من  

 45أكثر من   45-35  35أقل من    العمر .8

  ......................................................................  
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األردنیة  بالصحف الیومیة الصحفي التصمیم بعملیة بالقائمین معوقات الخاصةال: البعد األول 
  .المطبوعة 

فقرة
م ال

رق
  

  الفقرات

الصیاغة اللغویة 
  للفقرة

انتماء الفقرة 
  وضوح الفقرة  للمجال

  التعدیل المقترح

سبة
منا

سبة  
منا

یر 
غ

مي
تنت

مي  
 تنت

ال
حة  

ض
وا

حة  
ض

ر وا
غی

 قلة التزام المصممین في الصحف  1
                الیومیة األردنیة  بمقومات اإلبداع

المصممین في الصحف الیومیة األردنیة   2
                مقلدین لبعضهم البعض 

 للمصمم بالحوافز االهتمام ضعف  3
                  الصحفي

4  
النقص في الموهیة والدراسة المتخصصة 

                للمصممین 

5  
قلة مشاركة المصممین في صنع 

قة بتطویر تصمیم القرارات المتعل
  الصحف 

              

6  
محدودیة االستفادة من أصحاب 
االختصاص في تطویر تصمیم 

  الصحف الیومیة األردنیة 
              

7  
غموض أهداف تطویر تصمیم الصحف 

                لدى المصممین 

8  
قلة البرامج التدریبیة المخصصة لتطویر 

                  التصمیم الصحفي 

9  
للمنهجیة   افتقار المصمم الصحفي

                العلمیة والفنیة في التصمیم 

10  
ندرة استخدام أسس ومبادئ التصمیم 

الجرافیكي في تصمیم الصحف الیومیة 
  األردنیة  

              

11  
میل أغلب المصممین في الصحف 

              الیومیة األردنیة إلى استخدام التصامیم 
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  الجاهزة 

12  
ضعف تفعیل خاصیة التفاعل مع القراء 

                في الصحف اإللكترونیة 

قلة استخدام إمكانیات الوسائط المتعددة   14
                في الصحف اإللكترونیة األردنیة 

قلة عدد المصممین مقارنة مع غزارة   15
                اإلنتاج الصحفي الیومي 

  
 ة األردنیةالمعوقات التي تواجه المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف الیومی:البعد الثاني 
  من جانب أدوات وتقنیات التصمیم الصحفيالمطبوعة 

فقرة
م ال

رق
  

  الفقرات

الصیاغة اللغویة 
  للفقرة

االنتماء الفقرة 
  وضوح الفقرة  للمجال

  التعدیل المقترح
سبة

منا
سبة  

منا
یر 

غ

مي
تنت

مي  
 تنت

ال
حة  

ض
وا

حة  
ض

ر وا
غی

ضعف التخطیط الدقیق الحتیاجات   1
                التصمیم الصحفي 

2  
قلة الدعم المالي المخصص لتطویر 

الجوانب التقنیة المتعلقة بتصمیم 
  الصحف الیومیة األردنیة  

              

3  
ضعف الصیانة الدوریة للتقنیات 
المستخدمة في التصمیم وإلخراج 

  الصحفي 
              

قلة البرامج التدریبیة المخصصة للتقنیات   4
                الحدیثة 

ناصر والصور فقر أرشیف الصحف للع  5
                الجذابة 

یوجد قصور في األجهزة والبرامج   6
                الخاصة بالتصمیم واإلخراج الصحفي 

المواد األولیة المستخدمة  في الطباعة   7
                غیر جیدة مثل الحبر والورق 
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ومیة المعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف الی: البعد الثالث 
  األردنیة المطبوعة في الجانب السلوكي

فقرة
م ال

رق
  

  الفقرات

الصیاغة اللغویة 
  للفقرة

االنتماء الفقرة 
  وضوح الفقرة  للمجال

  التعدیل المقترح

سبة
منا

سبة  
منا

یر 
غ

مي
تنت

مي  
 تنت

ال
حة  

ض
وا

حة  
ض

ر وا
غی

ضعف تشجیع المصممین على تقدیم   1
                أفكارهم اإلبداعیة 

لقیم السلبیة في البیئة اإلداریة انتشار ا  2
                كالمجامالت 

االهتمام بالعمل الفردي على حساب   3
                العمل الجماعي 

ضعف التفاعل االجتماعي بین المدراء   4
                الفنیین والمصممین 

زیادة درجة الصراعات السلبیة بین   5
                المصممین 

ضعف رغبة المصممین في تحمل   6
                ئولیة المس

 المعوقـات التـي تواجــه المصـمم الجرافیكـي فـي تطــویر تصـمیم الصـحف الیومیـة األردنیــة: البعـد الرابـع 
  في الجانب  الهیكليالمطبوعة 

فقرة
م ال

رق
  

  الفقرات

الصیاغة اللغویة 
  للفقرة

االنتماء الفقرة 
  وضوح الفقرة  للمجال

  التعدیل المقترح

سبة
منا

سبة  
منا

یر 
غ

مي
تنت

  

ال 
مي

تنت
حة  

ض
وا

حة  
ض

ر وا
غی

ضعف التجانس بین مواصفات الوظائف   1
مكانات المصممین الفعلیة                  وإ

وصف (قلة االهتمام باألدلة التنظیمیة   2
                )المهام و الخرائط التنظیمیة 

وجود تداخل في المهام بین األقسام   3
                اإلداریة والفنیة 
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في مستوى  وجود بعض  اإلدارات الفنیة  4
                تنظیمي ال یتناسب مع أهمیتها 

زیادة عدد المستویات التنظیمیة بین قمة   5
                التنظیم وقاعدة التنظیم 

زیادة عدد اإلدارات واألقسام عن الحاجة   6
                الفعلیة للصحیفة 

 الیومیة األردنیـة المعوقات التي تواجه المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف: البعد الخامس 
  في الجانب اإلداري المطبوعة 

فقرة
م ال

رق
  

  الفقرات

الصیاغة اللغویة 
  للفقرة

االنتماء الفقرة 
  وضوح الفقرة  للمجال

  التعدیل المقترح

سبة
منا

سبة  
منا

یر 
غ

مي
تنت

مي  
 تنت

ال
حة  

ض
وا

حة  
ض

ر وا
غی

1  
ضعف اهتمام اإلدارة بالبحوث العلمیة 

ف المتعلقة بتطویر تصمیم الصح
  واستكشاف المشكالت المحتملة 

              

انخفاض درجة التنسیق بین األقسام   2
                اإلداریة والفنیة

جمود األنظمة واللوائح الحالیة المتعلقة   3
                في التصمیم الصحفي 

4  
محدودیة االهتمام  بفرق العمل 
المتخصصة بالتصمیم واإلخراج 

  الصحفي 
              

5  
( لألنظمة والقوانین التطبیق الحرفي 

خصوصًا أن اإلبداع یحتاج لظروف 
  ) وأجواء مناسبة 

              

محدودیة استثمار قدرات المصممین   6
                اإلبداعیة 

غیاب المعاییر المناسبة لقیاس مدى   7
                تحقیق التصمیم الصحفي ألهدافه 

محدودیة االستخدام األمثل إلمكانات   8
                الصحف المادیة 
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ضبابیة الرؤیة المستقبلیة للتصمیم   9
                وإلخراج الصحفي 

10  
قلة الدعم المالي المخصص لبرامج 
التطویر في األقسام الفنیة للتصمیم 

  الصحفي 
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  )ب(الملحق 

  قائمة محكمي الدراسة

  الجامعة  التخصص  اسم المحكم  التسلسل

  جامعة الیرموك  تصمیم جرافیك  ياألستاذ الدكتور إیناس علي الخول  1

  جامعة الیرموك  تصمیم جرافیك  األستاذ الدكتور سلوى محمود علي حسن  2

  جامعة الشرق األوسط  تصمیم جرافیك  وائل عبد الصبورالدكتور   3

عالم   لیلى أحمد جرار  ةالدكتور   4   جامعة الشرق األوسط  صحافة وإ

  جامعة الشرق األوسط  قیاس وتقویم  لجبار توفیق البیاتياألستاذ الدكتور عبدا  5

  جامعة الشرق األوسط  العلوم التربویة  األستاذ الدكتور غازي جمال خلیفة   6

  جامعة الیرموك  قیاس وتقویم  الدكتور نضال شریفین  7

عالم  حجاب األستاذ الدكتور عزت جمال  8   جامعة الشرق األوسط  صحافة وإ
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  )ج ( الملحق 

  النهائیة  ابصورتهاستبانة الدراسة 

  :أختي المصممة/أخي المصمم

  ...السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته؛ وبعد

ــي "یقــوم الباحــث بدراســة میدانیــة تتنــاول موضــوع  المعوقــات التــي تواجــه دور المصــمم  الجرافیكــي ف

، كإحـدى المتطلبــات األساســیة للحصــول علــى "تطــویر تصــمیم الصــحف الیومیــة األردنیــة المطبوعــة 

  د متولي عصب .بإشراف أ .جستیر في تخصص تصمیم جرافیك من جامعة الشرق األوسطدرجة الما

ومیـة األردنیـة المطبوعـة وذلك للتعرف على أهم المعوقات التي تحول دون تطویر تصمیم الصـحف الی

وأهــم ســبل التغلــب علــى هــذه المعوقــات، و بهــدف التطــویر واالرتقــاء بمنظومــة البحــث العلمــي، ولــذلك 

طالع على مرائیـاتكم ومقترحـاتكم وأخـذ دقـائق مـن وقـتكم الثمـین مـن خـالل اسـتجاباتكم علـى یسعدنا اال

  .عبارات االستبانة، علما بأن كل ما سیدون من معلومات لن یستخدم إال في أغراض البحث العلمي

 :تتكون االستبانة من ثالثة أجزاء:  مالحظات

 ل  البیانات األساسیة: الجزء األوَّ

 یتكون من خمس محاور؛ هي: الجزء الثاني: 

  بالصحف الیومیة الصحفي التصمیم بعملیة بالقائمین المعوقات الخاصة: األول البعد

  خاص بأدوات وتقنیات التصمیم الصحفي: الثاني البعد

  خاص بالجانب السلوكي: البعد الثالث

  خاص بالجانب الهیكلي: البعد الرابع
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  البعد الخامس خاص بالجانب اإلداري

 المعوقات التي تواجه دور المصمم "یتكون من محور أهم سبل التغلب على : لثالثالجزء ا

  . "ومیة األردنیة المطبوعة الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف الی

یأمل الباحث منكم اإلجابة بدقة وموضوعیة عن جمیع بنود االستبانة، ذلك أنَّ نجاح البحث 
  تعاونكم وصحة المعلومات التي تدلون بها  في تحقیق أهدافه من هذه الدراسة یعتمد على

  ولكم جزیل الشكر على حسن تعاونكم

  الباحث                                                                    

  علي رجا ابراهیم العدوان                                                                 

                                                  Aria19792007@hotmail.com  
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ــات األساسیة    البیانـ

  

  ):  .........................................................اختیاري(االسم 

  

           اسم الصحیفة
......................................................................  

             المؤهل األكادیمي
...................................................................... 

             التخصص الدقیق
...................................................................... 

 ثىأن  ذكر  الجنس
 غیر أردني  أردني   الجنسیة

            المهنة
...................................................................... 

 سنوات 10أكثر من  10-6من  سنوات فأقل 5   عدد سنوات الخبرة
 45أكثر من   45-35  35أقل من    العمر

  
  :األول الجزء 

في الخانة المقابلة للعبارة التي تتفق مع رأیك بخصوص درجة ) (عالمة  یرجى وضع: تعلیمات
  .التوافر لكل عبارة من العبارات التي تتضمنها االستبانة من وجهة نظرك

األردنیة   بالصحف الیومیة الصحفي التصمیم بعملیة بالقائمین المعوقات الخاصة: البعد األول
  المطبوعة 
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  العبارات
  درجة التوافر

   كبیرة
  قلیلة جداً   قلیلة  متوسطة  كبیرة  اً دج

  قلة التزام المصممین في الصحف الیومیة األردنیة  1
            بمقومات اإلبداع 

ـــدین لبعضـــــهم   2 ـــة األردنیـــــة مقلــ المصـــــممین فـــــي الصـــــحف الیومیــ
            البعض

            ضعف االهتمام بتقدیم الحوافز للمصمم الصحفي  3
            المتخصصة للمصممین النقص في الموهبة والدراسة  4

  قلة مشاركة المصممین في صنع القرارات المتعلقة بتطویر  5
            تصمیم الصحف 

  محدودیة االستفادة من أصحاب االختصاص في تطویر   6
            تصمیم الصحف الیومیة األردنیة

            قلة البرامج التدریبیة المخصصة لتطویر التصمیم الصحفي  7

  ویر تصمیم الصحف الیومیةغموض أهداف تط  8
            لدى المصممین 

            افتقار المصمم الصحفي للمنهجیة العلمیة والفنیة في التصمیم  9

  ندرة استخدام أسس ومبادئ التصمیم الجرافیكي في   10
            تصمیم الصحف الیومیة

  میل المصممین في الصحف الیومیة األردنیة إلى  11
            استخدام التصامیم الجاهزة 

  ضعف تفعیل خاصیة التفاعل مع القرَّاء في الصحف   12
            اإللكترونیة الیومیة

  قلة استخدام إمكانیات الوسائط المتعددة في الصحف  13
            اإللكترونیة الیومیة األردنیة 

  قلة عدد المصممین مقارنًة مع غزارة اإلنتاج الصحفي  14
            الیومي للصحف األردنیة 

  
میة المعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف الیو : لثانيالبعد ا

  في جانب أدوات وتقنیات التصمیم الصحفياألردنیة المطبوعة 
  درجة التوافر  العبارات
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كبیرة
  جًدا

  قلیلةقلیلة   متوسطةكبیرة
  جدا

            ضعف التخطیط الدقیق الحتیاجات التصمیم الصحفي  15

16  
  ة الدعم المالي المخصص لتطویر الجوانب التقنیةقل
            األردنیة الیومیة الصحف بتصمیم المتعلقة 

17  
  ضعف الصیانة الدوریة للتقنیات المستخدمة في التصمیم 

            وإلخراج الصحفي

18  
  قلة البرامج التدریبیة المخصصة للتقنیات الحدیثة في

            الصحف الیومیة األردنیة 

            ار إرشیف الصحف للعناصر والصور الجذابةافتق  19

20  
  یوجد قصور في األجهزة والبرامج الخاصة بالتصمیم

            واإلخراج الصحفي 

            مدخالت الطباعة المستخدمة غیر جیدة مثل الحبر والورق  21
المعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم : البعد الثالث  

  في الجانب السلوكيومیة األردنیة المطبوعة الصحف الی

  العبارات
  درجة التوافر

  كبیرة
  قلیلةقلیلة   متوسطة  كبیرة  جًدا

  جدا
            ضعف تشجیع المصممین على تقدیم أفكارهم اإلبداعیة  22
            انتشار القیم السلبیة في البیئة اإلداریة كالمجامالت  23
            ب العمل الجماعياالهتمام بالعمل الفردي على حسا  24
            ضعف التفاعل االجتماعي بین المدراء الفنیین والمصممین  25
            زیادة درجة الصراعات السلبیة بین المصممین  26

میة المعوقات التي تواجه دور المصمم الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف الیو : البعد الرابع
  في الجانب الهیكلياألردنیة المطبوعة 

  باراتالع
  درجة التوافر

كبیرة
قلیلة   متوسطةكبیرة  جًدا

قلیلة
  جدا

مكانات المصممین الفعلیة  27             ضعف التجانس بین مواصفات الوظائف وإ
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  باراتالع
  درجة التوافر

كبیرة
قلیلة   متوسطةكبیرة  جًدا

قلیلة
  جدا

            )وصف المهام والخرائط التنظیمیة(قلة االهتمام باألدلة التنظیمیة   28
            وجود تداخل في المهام بین األقسام اإلداریة والفنیة  29
            وجود بعض اإلدارات الفنیة في مستوى تنظیمي ال یتناسب مع أهمیتها  30
            كثرة عدد المستویات التنظیمیة بین قمة التنظیم وقاعدة التنظیم  31
            زیادة عدد اإلدارات واألقسام عن الحاجة الفعلیة للصحیفة  32

میة رافیكي في تطویر تصمیم الصحف الیو المعوقات التي تواجه دور المصمم الج: البعد الخامس
  في الجانب اإلداري األردنیة المطبوعة

  العبارات
  درجة التوافر

كبیرة
  جًدا

  قلیلة  متوسطةكبیرة
قلیلة
  جدا

ضعف اهتمام اإلدارة بالبحوث العلمیة المتعلقة بتطویر تصمیم الصحف   33
            واستكشاف المشكالت المحتملة

            یق بین األقسام اإلداریة والفنیةانخفاض درجة التنس  34
            جمود األنظمة واللوائح الحالیة المتعلقة في التصمیم الصحفي  35
تخصصة بالتصمیم واإلخراج الصحفي  36             قلة االهتمام بِفرق العمل المُ

خصوًصا أنَّ اإلبداع یحتاج لظروف (التطبیق الحرفي لألنظمة والقوانین   37
            )وأجواء مناسبة

            عدم استثمار القدرات اإلبداعیة للمصممین  38
            غیاب المعاییر المناسبة لقیاس مدى تحقیق التصمیم الصحفي ألهدافه  39
            محدودیة االستخدام األمثل إلمكانات الصحف المادیة  40

عدم وضوح الرؤیة المستقبلیة للتصمیم وإلخراج الصحفي للصحف الیومیة   41
            یةاألردن

قلة الدعم المالي المخصص لبرامج التطویر في األقسام الفنیة للتصمیم   42
            الصحفي
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  )د ( الملحق 
   األولیة بصورتهااستبانة الدراسة 

ســبل التغلــب علــى المعوقــات التــي تواجــه دور المصــمم الجرافیكــي فــي تطــویر تصــمیم : الجــزء الثــاني 
  ؟ومیة األردنیة المطبوعة الصحف الی

إلــى أي حــد تعتقــد أن الحلـــول التالیــة ســوف تســـاهم فــي التغلــب علــى المعوقـــات التــي تواجــه المصـــمم 
  : من وجهة نظرك ومیة األردنیة المطبوعة الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف الی

فقرة
م ال

رق
  

  الفقرات

الصیاغة اللغویة 
  للفقرة

االنتماء الفقرة 
  للمجال

  وضوح الفقرة
  التعدیل المقترح

م
سبة

نا
سبة  

منا
یر 

غ

مي
تنت

مي  
 تنت

ال
حة  

ض
وا

حة  
ض

ر وا
غی

1  
 البشریة الموارد لتطویر نظام تأسیس

الجرافیكي التصمیم مجال في تعمل التي
   والطباعة

              

وضع وصف وظیفي لمهام العاملین في   2
                الصحف الیومیة األردنیة 

دراسة المتطلبات األساسیة لتطویر   3
                میة تصمیم الصحف الیو 

4  
تأسیس شبكة معلومات لتبادل الخبرات 

الفنیة حول مستقبل تصمیم الصحف 
عادة التصمیم     وإ

              

5  
دراسة المشكالت التي توجه مصممي 
الصحف الیومیة  والعمل على وضع 

  حلول متطورة لها 
              

6  
تخصیص الدعم المالي المناسب  
لتطویر تصمیم الصحف الیومیة 

خراجه   ا وإ
              

اختیار الكوادر المؤهلة والقویة سواء في   7
                الطاقم اإلداري أو الفني 

              وضع استراتیجیات طویلة المدى لتطویر   8
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  تصمیم الصحف الیومیة األردنیة 

تحدید السیاسات واألهداف اإلخراجیة   9
                بوضوح 

10  
االهتمام بتطویر تقنیات الطباعة 

لي وبرامج التصمیم والحاسب اآل
  الصحفي  

              

11  
إعداد برامج تدریبیة خاصة بتطویر 

تصمیم الصحف الیومیة األردنیة 
خراجها    وإ

              

12  
تفعیل دور البحث العلمي في مجال 

دراسة التصمیم الصحفي وتطویر 
  المؤسسة الصحفیة 

              

إعادة تنظیم وتصمیم اإلجراءات اإلداریة   13
                الحالیة 
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  )ه ( الملحق 

   النهائیة بصورتهااستبانة الدراسة 

  الثانيالجزء 
في الخانة المقابلة للعبارة التي تتفق مع رأیك بخصوص درجة ) (یرجى وضع عالمة : تعلیمات

  .االعتقاد لكل عبارة من العبارات التي تتضمنها االستبانة من وجهة نظرك

یة سوف تساهم في التغلـب علـى المعوقـات التـي تواجـه دور المصـمم إلى أي حد تعتقد أن الحلول التال
  :من وجهة نظركومیة األردنیة المطبوعة الجرافیكي في تطویر تصمیم الصحف الی

  العبارات
  درجة االعتقاد

كبیرة
جًدا

قلیلةقلیلة متوسطةكبیرة
جدا

            م الجرافیكي والطباعةتأسیس نظام لتطویر الموارد البشریة التي تعمل في مجال التصمی1
            وضع وصف وظیفي لمهام العاملین في الصحف الیومیة األردنیة2
            دراسة المتطلبات األساسیة لتطویر تصمیم الصحف الیومیة3
عادة التصمیم4           تأسیس شبكة معلومات لتبادل الخبرات الفنیة حول مستقبل تصمیم الصحف وإ
          تي تواجه مصممي الصحف الیومیة والعمل على وضع حلول متطورة لهادراسة المشكالت ال5
خراجها6             تخصیص الدعم المالي المناسب لتطویر تصمیم الصحف الیومیة وإ
            اختیار الكوادر المؤهلة والقویة سواء في الطاقم اإلداري أو الفني7
            الیومیة األردنیة وضع استراتیجیات طویلة المدى لتطویر تصمیم الصحف8
            تحدید السیاسات واألهداف اإلخراجیة بوضوح9
            االهتمام بتطویر تقنیات الطباعة والحاسب اآللي وبرامج التصمیم الصحفي10
خراجها11             إعداد برامج تدریبیة خاصة بتطویر تصمیم الصحف الیومیة األردنیة وإ
            مجال دراسة التصمیم الصحفي وتطویر المؤسسة الصحفیةتفعیل دور البحث العلمي في 12
            إعادة تنظیم وتصمیم اإلجراءات اإلداریة الحالیة13
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 الملحق ( و )

 كتب طلب تسھیل مھمة من جامعة الشرق األوسط إلى الصحف الیومیة األردنیة
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