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التحریریھ توجھات المجلة وسیاستھا فھو یعكس ، التعریفیة لھا البصریةبمثابة الھویة غالف المجلة تصمیم یعد   
دفع القائمین على المجالت وھذا ما  ،وتمیزھا ھامن أھم عوامل نجاح عتبریھ فإن لكلذ. خراجوأسلوبھا الفني في اإل

كمحاولة منھا للصمود أمام والفتاتھا إعادة تصمیم أغلفتھا عملیة األسبوعیة المصریة إلى تطویر شكلھا من خالل 
أو ، التصمیم األساس الثابت لألغلفة تغییر تصمیمالإعادة عملیة وقد شملت   .الحدیثة الوسائل االتصالیة األخرى

 ضرورة ومن ھنا ظھرت مشكلة الدراسة حیث كانت ھناك .الالفتة تصمیم أو اإلكتفاء بإعادة، المجلة تغییر قطع
 أول خالل الفترة من المصریة األسبوعیة المجالت أغلفة تصمیم على طرأت التي التغییرات ھذه لمالحقة بحثیة
 الكشف ثم والتحلیل، بالرصد - متصلة  سنوات أربع ولمدة - م 2016یونیو شھر یةنھا وحتى م2012یولیو شھر
عملیات إعادة التصمیم رصد وتحلیل في  الدراسة ولذلك تمثلت أھداف .وتقبلھم لھا بتفضیالت القراء عالقتھا عن

 قبل تھم للتصمیماتلتلك العملیات وتفضیال القراء تقبل مدى في عینة من المجالت األسبوعیة المصریة، ثم معرفة
 أخبار( مجالت أغلفة تصمیم تفضل القراء من األكبر النسبة وكانت اھم نتائج الدراسة أن . التصمیم إعادة وبعد

 التصمیم إعادة عملیة أن على یدل مما التصمیم، إعادة عملیة إجراء قبل) الخیر وصباح الدنیا، ونصف النجوم،
ً  تلق لم المجالت تلك أغلفة في ً و قبوال  مجلتي أغلفة تصمیم القراء من األكبر النسبة فضلت بینما. القراء لدى اسعا
ً  ھذا ویعد التصمیم، إعادة عملیة إجراء بعد) الریاضي واألھرام االقتصادي، األھرام( ً  مؤشرا  عملیة أن على قویا

 متغیرمستوى ا یمثلكم .القراء على مردودھا ظھر كبیرة بدرحة موفقة كانت المجلتین كلتا أغلفة تصمیم إعادة
 الدیموجرافیة المتغیرات باق أكثر من توجھاتھم على ویؤثر المجالت قراء فئات بین وقویا أساسیا متغیرا التعلیم
 أغلفة تصمیم في النظر إعادة واوصت الدراسة بضرورة .الدراسة عینة المصریة األسبوعیة المجالت لقراء

 تلق لم المجالت ھذه أغلفة في التصمیم إعادة عملیة ألن ،)الخیر وصباح الدنیا، ونصف النجوم، أخبار( مجالت
 ً ً  قبوال  ومتابعة إجرائھا، في البدء قبل الغالف تصمیم إعادة بعملیة القراء كما ینبغي إعالم.القراء جانب من واسعا
  .منھا االنتھاء بعد أفعالھم ردود
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  :Introductionمقدمة 
كما ، التعریفیة لھا البصریةیعد تصمیم غالف المجلة بمثابة الھویة 

ولذلك . اصر المفاضلة بین المجالت بعضھا البعضأنھ من أھم عن
فإن لھ أھمیة خاصة فھو كالمرآة یعكس ما بداخلھا من جوانب قوة 
أو ضعف، فإما أن یدفع القارئ لشرائھا أو االنصراف عنھا كلیة، 
ألنھ الواجھة األولى التي تدركھا عین القارئ من أول نظرة نحو 

َمَّ یعنى بتصمیمھ حتي  یحقق أقصى درجات الوضوح المجلة، ومن ث
المرئي في ظل تنافس واضح بین وسائل االتصال بصفة عامة 

والغالف الجید ذو . والمجالت بعضھا البعض ب صفة خاصة
التصمیم الجذاب ھو الذي یبرز شخصیة المجلة ویضمن لھا التمیز 
والمنافسة وجذب االنتباه واالستحواذ على أكبر عدد ممكن من 

وھذا ما دفع القائمین على المجالت األسبوعیة  .الجمھور المستھدف
المصریة إلى تطویر شكلھا من خالل إعادة تصمیم أغلفتھا كمحاولة 

  .منھا للصمود أمام الوسائل االتصالیة األخرى الحدیثة
فالقارئ الذي كان یقبل على المجلة نظرا لمحتواھا الجید وما تقدمة 

الشكل الفني لھا، أصبح الیوم ینجذب أوال نحو ، من موضوعات
وإخراج عناصرھا من صور ورسوم وعناوین وألوان حیث أصبح 

  .كل من الشكل والصورة أدوات تغنى عن التعبیر بالكلمات
ونجد خالل تاریخ إصدار المجالت المصریة الطویل عملیات إعادة 
تصمیم كثیرة لتلك المجالت تماشیا مع طبیعة كل فترة زمنیة،ولكن 

بینما كان ملفتا للنظر وتم رصده ومالحظتھ . على فترات متباعدة
من خالل الدراسة األستطالعیھ المسحیة للمجالت األسبوعیة 
المصریة أن ھناك عدد كبیرمن عملیات إعادة التصمیم قد حدثت في 
الخمس سنوات األخیره للحاق بركب التطور في عصرالرقمنھ 

  . والتعبیر البصرى
، تصمیم األساس الثابت لألغلفةوقد شملت تلك المحاوالت تغییر ال

ومن ھنا . أو اإلكتفاء بإعادة تصمیم الالفتة، أو تغییر قطع المجلة
ظھرت مشكلة الدراسة حیث كانت ھناك ضرورة بحثیة لمالحقة 

ھذه التغییرات التي طرأت في تصمیم أغلفة المجالت األسبوعیة 
قتھا المصریة في تلك الفترة بالرصد والتحلیل، ثم الكشف عن عال

  .بتفضیالت القراء وتقبلھم لھا
  :Objectivesف البحث اھدأ 2
  :تسعى الدراسة إلى تحقیق األھداف اآلتیة 
رصد وتحلیل عملیات إعادة التصمیم في عینة من المجالت  -

 .األسبوعیة المصریة
معرفة مدى تقبل القراء لعملیات إعادة تصمیم أغلفة المجالت  -

صمیمات قبل وبعد إعادة ، وتفضیالتھم للت)عینة الدراسة(
  . التصمیم

  :  Previous Studies السابقةات دراسال. 3
  :مفھوم تصمیم المجلة. 3/1

یقصد بتصمیم المجلة اللغة البصریة التي تخاطب بھا المجلة 
جمھورھا، والوسیلة التي تعید إنتاج األفكار والمعلومات التي 

د العزیز عب( .یتضمنھا المضمون الصحفي بما یعزز من تأثیره
  ) 239ص  1998الصویعى 

فھو فن عرض المادة التحریریة في شكلھا النھائي مع مراعاة 
األول التي تضع القارئ محل اعتبارھا  والفنیةاألسس الصحفیة 

 2011مھا الشیخلى . (وتحقق لھ یسر القراءة ووضوح المضمون
  ) 39ص 

: ھوویرى الباحثان أن التعریف الشامل لتصمیم أغلفة المجالت 
ً لفكرة محددة،  الفن الذي یختص بعرض المادة التحریریة وفقا
ً بأسسھ، بھدف الوصول ألسلوب  ً عناصر التصمیم وملتزما مستخدما

المستھدف یجمع بین الجانبین الجمالي  للجمھورتصمیم مناسب 
  .والوظیفي

  :نوعین علىویشتمل التصمیم 
ھا العام الذي ویعني شكل المجلة وھیكل: التصمیم الثابت: أوالھما
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یحدد الشخصیة التصمیمیة للمجلة وھویتھا البصریة، وال یتغیر من 
عدد آلخرإال في حالة إذا ما أرادت المجلة عمل تغییر وتطویر 

  .والجرافیكیة  ویشمل العناصر التیبوغرافیة. شامل بإعادة تصمیمھا
ویعني ذلك التصمیم الذي یتم بطریقة : التصمیم المتغیر: ثانیھما

یة ویختلف من عدد إلى اآلخر ولكن في إطار الشخصیة دور
ویشمل العناصر التیبوغرافیة والجرافیكیة ، التصمیمیة للمجلة

  .المتغیرة

  :مفھوم إعادة تصمیم المجالت. 3/2
إعادة التصمیم یقصد بھ  وفقا لتعریف قاموس أكسفورد فإن مفھوم 

منتج من جدید أو تصمیمھ بطریقھ مختلفھ  أيتصمیم 
)en.oxforddictionaries (. بینما یقصد بإعادة تصمیم المجالت 

أي تقدیمھا في ثوب جدید غیر الذي تعود القارئ علیھ منذ 
وتشمل عملیات إعادة التصمیم في المجالت اإلجراءات  .صدورھا

  :التالیة 
أو شعار المجلھ ، أما تغییر التصمیم األساس الثابت للغالف 

المجلھ، أو تغییر حجم الغالف  والفتتھا، أو تغییر مقاس قطع
وإضافة طیات داخلیة لإلعالن، وقد یتم تغییر التصمیم األساس 
للصفحات الداخلیة، أو تغییر طرز واشكال حروف العناوین 

وقد تتم التغییرات السابقھ مجتمعھ جمیعا أو بعضھا في . والمتن
 .عملیة إعادة التصمیم او یتم تنفیذ إجراء واحد فقط منھا

الدافع وراء عملیة إعادة تصمیم المجالت والوقت المناسب  -3/3
  :لھا وكیفیة تنفیذھا

 :یكمن وراء عملیة إعادة تصمیم المجالت العدید من األھداف منھا  
الغالف قد یكون قدیم الطراز وال یتناسب مع ثورة  تصمیمأن 

التغییر وتحول تفضیالت القراء إلى الجانب المرئي أكثر من 
أوأنھ قد یبعث على الملل،أو أنھ یحدث نوع من ، روءالجانب المق

وینظر إلى ھذا اإلجراء على أنھ الحل . التشویش أو اإلرباك للقارئ

وقد یكون إعادة التصمیم . األنسب للتغلب على مشاكل الغالف القدیم
كما . لجذب مجموعة من القراء الجدد للمجلة لزیادة نسب توزیعھا 

المعلنین في ذلك، ومواجھة اإلصدارات  قد ترجع العملیة إلى رغبة
  . المنافسة

وعندما تتم إعادة التصمیم في غیاب أي من األسباب السابقھ ؛ فإن  
ذلك قد یكون جزء من استراتیجیة ذكیة واستباقیة للبقاء في المستقبل 

على المجلة، وذلك الفتراض أنھم یتعاملون مع  القائمینمن جانب 
  .المشكلة قبل وقوعھا

 Jandos, 2007- P. 55)(   
وتعد عملیة إعادة تصمیم مجلة عملیة صعبة للغایة، ألن كل مجلھ 

الممیز لھا والشخصیھ الثابتة باإلضافة إلى ھویتھا  الطابعلھا 
  . البصریة التي اعتاد قراءھا علیھا وارتبطت في اذھانھم

ویفضل إعالم القراء بعملیة إعادة التصمیم قبل البدء في تنفیذھا  
یتوفر عنصر التشویق من ناحیة، وحتى ال یتفاجأ القراء  حتى

بالتصمیم الجدید من ناحیة أخرى، مما یحقق عملیة الوالء بین 
وھذا ما فعلتھ مجلتي األھرام االقتصادي في عدد . المجلة وقارئھا

م، حیث أشارت المجلة في غالفھا 2013 - 5- 6بتاریخ ) 2309(
قبل البدء في تنفیذھا، وھذا ما عن عملیة إعادة التصمیم المرتقبة  

فقد أعلنت المجلة على  - على الیمین  -) 1(یوضحھ الشكل رقم 
وتم ) العدد القادم برؤیة جدیدة وشكل متطور(غالفھا أن  صدر

إبراز ھذا بأرضیة مختلفة وسھم یربط بین الفتة المجلة وھذا 
ً مجلة األھرام الریاضي في غالف عددھ. اإلعالن ا كما أعلنت أیضا

م، عن عملیة 2013-4-24بتاریخ ) 1218(الصادر تحت رقم 
ً من تصمیمھا الجدید معلنة  إعادة التصمیم في غالفھا، ونشرت جزءا

على  -) 1(رقم  وھذا ما یوضحھ الشكل) أھرام ریاضي جدید(فیھ 
  )المجالت المطبوعة أرشیف( .الیسار

        
األھرام الریاضى "وإعالن غالف مجلة  -على الیمین -التصمیم الجدید لھا عن "األھرام اإلقتصادى " إعالن غالف مجلة ): 1(شكل 

  على الیسار -عن التصمیم الجدید لھا "
وإذا كان قرار إعادة التصمیم مھم إال أنھ لیس سھال من وجھة نظر 
الصحافة ومشروع ضخم لھ حسابات تتعلق بأرباح وخسائر بال 

حف تعید تصمیمھا كل حدود، وتشیر الخبرة العالمیة إلى أن الص
عشر سنوات من باب انعاش شكلھا ومظھرھا الطباعي في السوق، 
إلعادة ربط قارئھا بھا والسعي إلضافة قراء جدد، أو لزیادة أرقام 

سمیر محمود . (التوزیع المساھمة في عمل جلب أرباح للمؤسسة 
  ) 53ص  2011

  :نماذج إلعادة تصمیم أغلفة المجالت األمریكیة :3/4
ا یلى نستعرض مجوعھ من نماذج ألغلفة مجالت أمریكیة قبل فیم

  : وبعد عملیة إعادة التصمیم 
مجلة شھریة أمریكیة متخصصھ في "  Blender" مجلة . 3/4/1

وقامت بإعادة تصمیم . 1994والتى بدأت في عام ، مجال الموسیقى
واستمرھذا التصمیم حتى عام  1999المجلة ألول مرة في عام  

كما ، ان تتحول إلى الصوره الرقمیھ فقط على األنترنتقبل  2009
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  ) .2(ھو موضح في شكل رقم 

  
  وبعد إعادة التصمیم على الیمین، قبل إعادة التصمیم على الیسار"   Blender" غالف مجلة ): 2(شكل 

(Source: www.spd.org)  
مجلة أسبوعیة أمریكیة متخصصھ "  Billboard" مجلة . 3/4/2

وتقوم بعملیات . 1894والتى بدأت في عام ، في مجال الترفیة
تشمل  2016إعادة تصمیم بصورة دوریة كل فترة كان آخرھا في 

كما ھو . وطرق إخراج العناوین ، تغییر شكل وموقع الالفتھ
 ) .3(موضح في شكل رقم 

 

        
  ، وبعد إعادة التصمیم 2013  قبل إعادة التصمیم على الیسار عام"  Billboard" غالف مجلة ): 3(شكل 

  (Source: www.spd.org) 2016على الیمین عام 
مجلة أسبوعیة "  The New York Times" مجلة . 3/4/3

وتصدر كملحق مع . 1896أمریكیة إخباریة عامة، بدأت في عام 
یوم "  The New York Timesة  العدد األسبوعى من جرید

وقد قامت بعملیات إعادة تصمیم كثیره خالل فترة صدورھا .األحد 
 ) . 4(، كما ھو موضح في شكل رقم 2016كان آخرھا في عام 

    
  2011قبل إعادة التصمیم على الیسار عام  "  New York Times Magazine" غالف مجلة ): 4(شكل 

 (Source: www.dandad.org) 2015وبعد إعادة التصمیم على الیمین عام ،   

http://www.spd.org)
http://www.spd.org)
http://www.dandad.org)
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مجلة شھریة أمریكیة "  The New Republic" مجلة .3/4/4
وقد قامت بعملیات . .1914بدأت في عام والتى ، إخباریة عامة

إعادة تصمیم متتالیة على فترات زمنیة قصیرة نوعا ما التتعدى 

، 2013الخمس سنوات خالل فترة صدورھا كان آخرھا في 
والذى شمل تغییر اسم المجلة وتقلیل عدد العناوین على 

 ) .5(الغالف،كما ھو موضح في شكل رقم 

  
  2007قبل إعادة التصمیم على الیسار عام "  New Republic  The"غالف مجلة ): 5(شكل 

 (Source: newrepublic.com)  2013، وبعد إعادة التصمیم على الیمین عام 
مجلة شھریة أمریكیة "  Cycle World" مجلة .3/4/5

ویظھر .1962بدأت في عام ، متخصصھ في الدرجات البخاریة
أحد عملیات إعادة تصمیم ) 6(ضح في شكل رقم كما ھو مو

   .الفتتھا والتصمیم الثابت للغالف

 
  2011قبل إعادة التصمیم على الیسارعام "   Cycle World"غالف مجلة ): 6(شكل 

  (Source: www.magazinedesigning.com)  2013وبعد إعادة التصمیم على الیمین عام  ،
  :Procedureإجراءات الدراسة . 4
  :Methodology منھج الدراسة . 4/1

 Survey(منھج المسح  اعتمد الباحثان في الدراسھ على
Methodology( إجراءه على مستویین ھما، وتم:   

  :وتم إجرائھ على مرحلتین  :مسح الوسیلة. 4/1/2
تم حصر المجالت األسبوعیة :  الدراسة االستطالعیة -

ً من خالل مخاطبة المجلس األعلى  ً مصریا الحاملة ترخیصا
حیث أفاد البیان الصادر منھ بأن عدد المجالت للصحافة؛ 

ھن ثالث مجالت مجلة، من بین 16األسبوعیة المصریة 
تصدرن لألطفال؛ وتم استبعدھن من الدراستھ نظرا لطبیعة 

مجلة 13وبذلك تكون الدراسة قد شملت . القراء المختلفة
 .أسبوعیة مصریة منتظمة في الصدور ومتنوعة المضمون

وقد أجریت الدراسة االستطالعیة على جمیع المجالت 
ألخیره من المصریة األسبوعیة الصادره خالل السبع سنوات ا

واستھدفت تحدید عینة . 2016وحتى دیسمبر  2010ینایر 
  . الدراسة التحلیلیة وكذلك الفترة الزمنیة الممثلھ لحدود الدراسة

من خالل المسح الشامل لجمیع أعداد :  الدراسة التحلیلیة -
. أغلفة المجالت عینة الدراسة أثناء الفتره الزمنیة المحدده لھا

المعدة  "Form analysis" ة تحلیل الشكلثم باستخدام استمار
تم تحلیل من قبل الباحثان لرصد محاوالت إعادة التصمیم بھا 

  

http://www.magazinedesigning.com)


Marwa El Nekhaly & Mohamed Kamel  155 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

تصمیم الفتات مجالت الدراسة وتصمیم اسمھا وشعارھا 
 .قبل وبعد عملیة إعادة التصمیم ) األساس(وتصمیمھا الثابت 

من خالل دراسة میدانیة الستقصاء آراء : مسح الجمھور. 4/1/2
عینة (ور القراء لمعرفة مدى تقبلھم لتصمیم أغلفة المجالت جمھ

، وعملیات إعادة التصمیم لھا خالل الفتره الزمنیة المحدده )الدراسة
اعدھا " Questionnaire" باستخدام استمارة استقصاء. للدراسھ 
 12قارىء استبعد منھم  400وقد تم استقصاء رأى  .الباحثان 

وبذلك یكون عدد االستمارات ، تھموذلك لعدم دقة إجابا، قارئ
مفردة من قراء المجالت  388استمارة، تمثل ) 388(الصحیحة 

  .األسبوعیة المصریة
من خالل برنامج  ستقصاءتم تفریغ وتحلیل استمارات اال

 SPSS) Statistical Package for the(التحلیل اإلحصائي 
Social Sciences ، واستخدمت االختبارات واألدوات

  :صائیة الالمعلمیة التالیةاإلح
  النسب المئویة والتكرارات (المقاییس اإلحصائیة الوصفیة

لوصف ومقارنة ) والمتوسط الحسابي و االنحراف المعیاري
درجات تفضیل القراء لالفتات مجالت الدراسة قبل وبعد إعادة 

  .تصمیمھا
  وایلز كروسكالأختبار)Kruskal Wallis Test (إلختبار 

متغیرات خصائص القراء المبحوثین تجاه عملیات الفروق بین 
 .التصمیم وإعادتھ

  : Sample  مجتمع الدراسة وعینتھا. 4/2
یتمثل مجتمع الدراسة التحلیلیة في أغلفة المجالت األسبوعیة  

قراء المجالت  مجتمع الدراسة المیدانیة في المصریة، كما یتمثل
عملیات إعادة األسبوعیة المصریة للكشف عن تفضیالتھم تجاه 

  .تصمیم أغلفة المجالت عینة الدراسة
الدراسة "بناًء على نتائج  :  عینة الدراسة التحلیلیة. 4/2/1

تم اختیار عینھ عمدیة تتمثل في عدد خمس مجالت ھي " استطالعیة
، نصف الدنیا، األھرام الریاضي، األھرام االقتصادي(مجالت 

 ).صباح الخیر، أخبار النجوم
ً لإلعتبارات التالیةوتم اختیار   :تلك المجالت وفقا

 من خالل بیان من المجلس األعلى للصحافة یفید : نوع المجلة
بعدد المجالت األسبوعیة المصریة ومجاالت تخصصھا 

) االقتصادیة، والریاضیة، والنسائیة، والفنیة، والمجالت العامة(
 .وقد تم اختیار من بین كل تخصص مجلھ واحدة ما تمثلھ

 غییرات في تصمیم أغلفة ھذه المجالت في الفترة حدوث ت
الزمنیة المحددة للدراسة مما یجعلھا محل دراسة أكثر من 

 .غیرھا
عدد لكل مجلھ ) 192(عدد بواقع )943(وكان إجمالى حجم العینة   

عدد فقط وذلك ألن بعض ) 175(ما عدا مجلة الھرام االقتصادى 
  . األشھر لم یصدر خاللھا سوى ثالثة أعداد

  :عینة الدراسة المیدانیة. 4/2/2
مفردة من ) 400(تمثلت عینة الدراسة المیدانیة في عینة قوامھا   

جمھور قراء المجالت األسبوعیة المصریة المقیم في محافظات 
، ومحافظات )اإلسكندریة، والشرقیة، والمنوفیة(الوجھ البحري 
حافظات الوجھ ، وم)القاھرة، والجیزة، والقلیوبیة(القاھرة الكبرى 

من الذكور واإلناث قاطني ، )بني سویف، والمنیا، وأسیوط(القبلي 
الریف والحضر، مع تفاوت مستوى تعلیمھم ما بین التعلیم 

التالى یوضح ) 1(والجدول ). المتوسط، والجامعي، وفوق الجامعي(
  .الخصائص الدیموجرافیة للمبحوثین وعددھم ونسبتھم في كل فئة

  ائص الدیموجرافیة للمبحوثین وعددھم ونسبتھم في كل فئةالخص): 1(جدول 
  %النسبة   العدد  الفئة المتغیر

  نوع القارئ
 59.00  229  ذكر
  41.00  159  أنثى

  التوزیع الجغرافي
  31.40  122  القاھرة الكبرى
  34.80  135  الوجھ القبلي

  33.80  131  الوجھ البحري

  محل اإلقامة
  43.00  167  الریف
  57.00  221  الحضر

  السن
  85.60  332  سنة 40ألقل من  18من 

  14.40  56  سنة فأكثر 40من 

  مستوى التعلیم
  13.40  52  متوسط
  68.81  267  جامعي

  17.78  69  فوق الجامعي
  %100  388  اإلجمالي

  : حدود الدراسة .4/3
األمامي "تصمیم الغالف األول  یقتصر موضوع الدراسة على إعادة

الت األسبوعیة المصریة، وذلك في الفترة من أول للمج" أو الصدر
م، ولمدة أربع 2016م وحتى نھایة شھر یونیو2012شھر یولیو

وقد تم جمع بیانات البحث المیدانیة في الفترة من . سنوات متصلة
 .م2016بدایة شھر مایو وحتى نھایة شھر سبتمبر 

  : Results and Discussion نتائج الدراسة ومناقشتھا. 5
 :نتائج الدراسة التحلیلیة ومناقشتھا.  5/1
من خالل تحلیل تصمیم أغلفة مجالت الدراسة قبل وبعد   

  :تم التوصل إلى النتائج اآلتیةعملیة إعادة التصمیم 
  : غالف مجلة األھرام الریاضي. 5/1/1
  : تصمیم الالفتھ .أ

جاءت الفتة األھرام الریاضي باتساع :قبل إعادة التصمیم  -
ویعلوھا عنوان عریض في ، ف المجلة كامالعرض غال

معظم أعدادھا، وذلك في الفترة السابقة إلعادة تصمیم 

حیث كانت أبعاد . على الیمین) 7(غالفھا، كما في شكل 
، وذلك من بدء فترة )سم عرضx  20.5سم ارتفاع3(الالفتة 

م، باإلضافة 2013- 4-24بتاریخ  1218الدراسة وحتى عدد 
سم المجلة ثابتة باللون األحمر، وكتب اسم إلى وجود خلیفة ال

باللون االسود ) األھرام(المجلة بالخط الثلث، وجاءت 
  .مفرغة من الخلفیة) الریاضي(و
جاءت الفتة األھرام الریاضي باتساع  :بعد إعادة التصمیم  -

ً، حیث تغیرت مساحة  نصف عرض غالف المجلة تقریبا
ً )عرضسم x 12.7سم ارتفاع 5(الالفتة لتصبح  ، وذلك بدءا

م، وتم تصغیر مساحة 2013-5-1بتاریخ  -1219من عدد 
ً بعد ذلك لتصبح  سم x 9سم ارتفاع 4(الالفتة تدریجیا

ً من عدد )عرض م، 2014-10-15بتاریخ  1295، وذلك بدءا
سم x 7.5سم ارتفاع 3(ثم تغیرت مرة أخرى لتستقر على 

ً من عدد )عرض ، م2015-4-8بتاریخ  1320، وذلك بدءا
وھذه المساحة دون سطر التاریخ والبیانات، كما في شكل 
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  .على الیسار) 7(
كما تنوعت أیضا الخلفیة الخاصة باسم المجلة وشعارھا 

األصفر، واألحمر، واألزرق، واألسود، (ما بین اللون 
، ثم بعد ذلك أصبحت صورة الغالف أو أرضیتھ )واألخضر

مجلة األھرامات وقد اتخذت ال. خلفیة السم المجلة وشعارھا
ً لھا طوال فترة الدراسة عدا عددین  ً بصریا الثالثة شعارا
ً منھا الشعار البصري وذلك بعد إعادة  جاءت الالفتة مختفیا

م، وعدد 2014-2-26بتاریخ ) 1262( وھما عدد، تصمیمھا
وتنوع لون اسم المجلة ما ، م2014 -3- 5بتاریخ ) 1263(

یة والبنفسجي، وذلك بین اللون األحمر والمفرغ من الخلف
. بالتناسب مع اللون الغالب في صورة الغالف على كل عدد

وھو ما یحدث نوعا من التناغم بین اسم المجلة ومضمون 
  .  الغالف

  : التصمیم الثابت لغالف المجلة .ب
 - جاء قطع غالف مجلة األھرام الریاضي بمقاس  :القطع

) 1176(من العدد رقم ) سم عرضx  20,5سم طول28,5(
م 2013- 4-24بتاریخ  1218م، وحتى عدد 2012-7- 4بتاریخ 

) بعد إعادة التصمیم(، وتغیر القطع )أي قبل إعادة التصمیم(
ً من عدد ) سم عرض22,5×سم طول 30(لیصبح  وذلك بدءا

م، وحتى نھایة فترة الدراسة، بزیادة 2013- 5-1بتاریخ  -1219
  .سم في العرض2سم في الطول، و1,5قدرھا 

 - قبل إعادة التصمیم كان نوع الورق : لورق ووزنھنوع ا

، وتغیر بعد إعادة التصمیم )2م/ جم135كوشیھ المع (ووزنھ 
  ).2م/ جم180كوشیھ المع (لیصبح 

 - اتسم غالف األھرام الریاضي في الفترة السابقة  :العناوین
إلعادة التصمیم بكثرة العناوین المنشورة بھ حیث یرى الباحثان 

ً، أن الغالف الذ ي تزید عناوینھ عن الستة عناوین یعد مزدحما
وتمیزت الفترة التالیة إلعادة التصمیم باستخدام عدد أقل من 
العناوین في معظم األغلفة فقد یصدر الغالف بعنوان أو عنوانین 
فقط وھذا یعد من إیجابیات إعادة التصمیم حتى ال تفقد العناوین 

  .أھمیتھا من كثرة زحام بعضھا البعض
 - الحظ الباحثان كثرة عدد الصور المستخدمة في  :الصور

غالف األھرام الریاضي قبل إعادة التصمیم، وھذا ناتج عن 
 -اسلوب التصمیم المستخدم في ھذه الفترة حیث اعتمدت المجلة

 ً ، أما بعد )الكلي والجزئي(على أسلوب التراكب بنوعیھ  -غالبا
وب الملصق، مما إعادة التصمیم فقد اعتمدت  المجلة على أسل

  . نتج عنھ االعتماد على صورة واحدة في الغالف
األھرام " غالف مجلة  التالي) 7(ویوضح شكل 

  .قبل إعادة التصمیم وبعدھا" الریاضي 
  ویتضح مما سبق أن مجلة األھرام الریاضي نجحت في

إعادة تصمیم الفتتھا وغالفھا وقدمت تصمیما افضل من 
  .فالسابق في كافة عناصر الغال

  
  م،2013في عام ) 1216(قبل إعادة التصمیم على الیمین  عدد "  األھرام الریاضي "غالف مجلة ) 7(شكل 

  م2014في عام  )1275(وبعد إعادة التصمیم على الیسار عدد  
  : غالف مجلة األھرام االقتصادي. 5/1/2

  : تصمیم الالفتھ .أ
فل الربع جاء موقع الالفتة في أس :قبل إعادة التصمیم  -

وجاءت كلمة ، األول من الغالف باتساع عرض المجلة
في وحدة بصریة واحدة، یفصل بینھما ) األھرام والشعار(

سطر التاریخ، واتخذت كلمة ) االقتصادي(وبین كلمة 
ً بین  ً بصریا االقتصادي عرض الغالف مما یحدث فصال
عناصر الالفتة التي من المفترض أن تكون في وحدة بصریة 

وفي بدایة فترة الدراسة . فصل أجزاءھا عن بعضھا شيءال ی
ً منھ ،كما ھو واضح  كان یعلو الالفتة إما عنوان أو إعالن بدال

  ).  8(في الشكل رقم 
جاءت الالفتة بعد إعادة التصمیم  :بعد إعادة التصمیم  -

تشمل اسم المجلھ وشعارھا في مسار أفقي واحد بعرض 
و إعالنین أو عنوان وإعالن غالف المجلة،یعلوھا عنوانین أ

ثم تطور األمر بعد ذلك لیصل عدد ، بجوار بعضھما البعض
عنوان عریض (العناوین التي تعلو الالفتة إلى أربعة عناوین 

، باالضافة إلى ذكر أرقام الصفحات )وثالثة عناوین عمودیة

نظرا إلشتمال  -وھذا أمرال مبرر لوجوده –مع العناوین 
  .تویاتالمجلة على صفحة مح

  : التصمیم الثابت لغالف المجلة .ب
جاء قطع غالف مجلة األھرام االقتصادي قبل إعادة : القطع -

ً من عدد ) سم عرضx20سم طول 27(التصمیم كالتالي  بدءا
ً من 2012-7-2بتاریخ ) 2268( م، وتغیر قطع المجلة بدءا

) أي بعد إعادة التصمیم(،2012- 10- 1بتاریخ ) 2279(العدد 
، ثم تغیر مرة أخرى )سم عرضx 20سم طول 28,4(لیصبح 
ً من عدد )سم عرضx 20سم طول  29,5(لیصبح  ، وھذا بدءا

م، وحتى نھایة فترة الدراسة، 2013-5-6بتاریخ ) 2309(
سم في الطول عن بدایة فترة الدراسة، مع 2,5بزیادة قدرھا 

  .ثبات مقاس العرض طول فترة الدراسة
كوشیھ المع ( ة التصمیم قبل إعاد: نوع الورق ووزنھ -

كوشیھ المع (أما بعد إعادة التصمیم تغیر إلى ) 2م/ جم135
  ).2م/ جم180

الحظ الباحثان كثرة عدد العناوین المنشورة بغالف : العناوین -
األھرام االقتصادي سواء في الفترة السابقة إلعادة التصمیم أو 
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  .الدراسة وفي جمیع عملیات إعادة التصمیم في فترة.التالیة لھا
اعتمدت األھرام االقتصادي على األسلوب : الصور والرسوم -
وذلك باستخدام الصور والرسوم ) التعبیري أو الداللي(

الثلث (ومعالجتھا إلعطاء معنى ومخزى معین، یلیھ أسلوب 

 لجزئین، الغالف تجزئة على األسلوب ھذا یعتمدو) والثلثین
 الثلث یضم لثانيا والجزء الغالف ثلثي یضم منھما األول

ً، یحدث ھذا وقد ھذا المتبقي منھ، ً  أو رأسیا   . أفقیا

  
م، وبعد إعادة التصمیم 2013في یولیو عام ) 2270(عادة التصمیم على الیمین  عدد قبل إ" األھرام االقتصادي  "غالف مجلة ) 8(شكل 

  م2013في أكتوبر عام ) 2326(على الیسار عدد 
ولم تكتفي األھرام االقتصادي بما حدث من إعادة تصمیم سواء 
في تصمیم الفتتھا أو في أسالیب التصمیم المستخدمة على 

مرة ثانیة خالل فترة الدراسة الغالف فتم إعادة تصمیم غالفھا 
ً من العدد رقم  ، كما ھو 2016-6-5بتاریخ ) 2354(بدءا

حیث تغییر تصمیم الالفتة وجاء ). 9(موضح في الشكل رقم 
ً أسفل الالفتة، حیث كان في  سطر التاریخ والبیانات أفقیا

وتغیر أسلوب التصمیم . منتصف الالفتة في بدایة فترة الدراسة
لوب األرضیة الموحدة المعتمد على إبراز المستخدم إلى أس

أكبر عدد ممكن من العناوین على صدر الغالف، باإلضافة 
لعدم االعتماد على الصور والرسوم في تصمیم الغالف، حیث 

ویفتقد ھذا األسلوب . كان االعتماد األكبر على إبراز العناوین
واستمر ذلك . لوجود فكرة رئیسة تسعى المجلة إلبرازھا

) 2357(یم لمدة أربعة أعداد فقط انتھاًء بالعدد رقم التصم

م، وعاد تصمیم غالف األھرام االقتصادي 2016- 6- 26بتاریخ 
 .لما كان علیھ في بدایة فترة الدراسة

ویرى الباحثان أن ھذا اإلجراء موفق، ولكنھ لیس األفضل ألن 
ً من جانب القراء   ھذا التصمیم لم یلق قبوالً واسعا

  ویتضح من خالل العملیات المتكررة إلعادة تصمیم
غالف مجلة األھرام االقتصادي أن تلك العملیات تمت 
بصورة عشوائیة غیر مدروسة حیث لم تعتمد على فریق 

حیث .عمل متخصص ولم ترجع لدراسة تفضیالت القراء
لم تنجح في تقدیم ھویھ بصریة جدیدة في اول عملیة 

غییر فعلى في تصمیم الالفتھ كان إعادة تصمیم ،ثم تلتھا بت
ینقصھ تطویر لتصمیم الغالف الذى تراجع إلى الخلف 

  .ولم یتطور 

  
  2016بعد إعادة التصمیم لمرة أخرى في یونیو " األھرام االقتصادي  "غالف مجلة ) 9(شكل 

  : غالف مجلة نصف الدنیا . 5/1/3
  : تصمیم الالفتھ .أ
المجلة صورة التفاحة غیر استخدمت  :قبل إعادة التصمیم  -

ً لھا طوال فترة الدراسة، باإلضافة لوجود  المكتملة شعارا
 - خلفیة لكلمة األھرام -) األھرامات الثالثة(شعار آخر وھو 
ویرى الباحثان أن . في اسم المجلة) نصف(یتوسطن كلمة 

استخدام شعارین مصاحبین السم المجلة ال مبرر لھ ،و أن 
لوجودھا، حتى وإن كانت مجلة نصف  كلمة األھرام ال مبرر

الدنیا من إصدارات مؤسسة األھرام، كما أن المجلة لم 
ً لھا طوال فترة الدراسة ً لفظیا وجاء موقع . تستخدم شعارا

ً حسب اتجاه الحركة في  ً أو یسارا الالفتة في قمة الغالف یمینا
 ً ً من الحریة لیحدث نوعا صورة الغالف، وھو ما أعطاه قدرا
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ییر غیر المؤثر في الھویة البصریة للغالف، وجاء من التغ
ً باألبیض ویتضح ھذا من الشكل رقم  ) 10(اسم المجلة مفرغا

  .على الیمین
ً واحد في القمة  :بعد إعادة التصمیم  -   لزم موقع الالفتة مكانا

ً أو  ً في إیقاف تحریكھا یمینا بعرض الغالف، ویعد ھذا سببا
 ً وتنوعت المجلة في استخدام  -على الیسار) 10(شكل  -یسارا

ما بین األزرق واألخضر ) اسم المجلة(األلوان المختلفة في 
والمفرغ من الخلفیة، واألصفر، وذلك بالتناسب مع اللون 

وتم االكتفاء بشعار ، الغالب في صورة الغالف على كل عدد
بصري واحد، وحذفت كلمة األھرام  باإلضافة لرسم 

  . األھرامات الثالثة
  : لتصمیم الثابت لغالف المجلةا .ب
قبل إعادة (فیما یخص قطع غالف مجلة نصف الدنیا : القطع  -

، )سم عرضx 19,5سم طول 28(نجده كالتالي ) التصمیم
ً من عدد  م، أي منذ بدایة 2012- 7-6بتاریخ 1169وھذا بدءا

م، ثم 2013- 1-11بتاریخ  1196فترة الدراسة وحتى عدد 
سم  x 23سم طول 30لیصبح   )بعد إعادة التصمیم(تغیر

ً من عدد  م، 2013-1-18بتاریخ  1197عرض، وذلك بدءا
سم في الطول، 2وحتى نھایة فترة الدراسة، بزیادة قدرھا 

مم 5سم في العرض، وفي بعض األعداد قد یقل الطول 3,5و
  . سم29,5لیصل إلى 

جم 180 كوشیھ المع(قبل إعادة التصمیم : نوع الورق ووزنھ -
/ جم250كوشیھ المع (غیر بعد إعادة التصمیم إلى ثم ت) 2م/
  ).2م

جاءت عناوین غالف مجلة نصف الدنیا : العناوین والصور -
في الفترة السابقة إلعادة التصمیم في اتجاه الحركة في صورة 
ً من التوازن بین العناوین المنطلقة من  الغالف مما یحدث نوعا

في صورة الغالف الیمین إلى الیسار تجاه الصورة، والحركة 
تجاه العناوین، وجاءت  العناوین غیر مزدحمة حیث إنھا لم 
تتخطى الستة عناوین في الغالب، وربما یرجع السبب في ذلك 
إلى أن القائمین على المجلة كانوا یعتمدون في صورة الغالف 
على أن تكون من القطع المحكم، على عكس الفترة التالیة 

ً ما كانت تعتمد المجلة على الصورة  إلعادة التصمیم فغالبا
ذات القطع الفضفاض، واتبع المصمم رؤیة مغایرة لموقع 
العناوین عن سابقتھا، بحیث توضع الصورة في منتصف 
ً، وتأخذ العناوین موقعھا یمین ویسار صورة  الغالف رأسیا
الغالف، مما یحدث ازدحاما في العناوین المنشورة على صدر 

یخ والبیانات في الفترة السابقة إلعاة الغالف، وجاء سطر التار
التصمیم في كعب المجلة فقط، إما بعد إعادة التصمیم فجمعت 
ً یمین  المجلة بین موقعھ في كعب المجلة وبین موقعھ رأسیا

  .صدر الغالف
 .التالي) 10(كما ھو موضح بالشكل  -

  
  م،2012عام ) 1172(قبل إعادة التصمیم على الیمین  عدد " مجلة نصف الدنیا  "غالف مجلة ) 10(شكل 

  م2014عام ) 1272(وبعد إعادة التصمیم على الیسار عدد 
 نجحت في إعادة  ویتضح مما سبق أن مجلة نصف الدنیا

  .تصمیم الفتتھا وحافظت على تمیز تصمیم غالفھا
  : غالف مجلة أخبار النجوم. 5/1/4

  : تصمیم الالفتھ. أ
تمیز تصمیم الفتة مجلة أخبار النجوم أثناء  :قبل إعادة التصمیم  -

، عن التصمیم السابق لھ-قبل إعادة التصمیم -فترة الدراسة 
یة مختلفھ تماما عن التصمیم حیث تمت معالجتھ بصورة أحتراف

وكان . على الیمین) 11(األصلى، كما یتضح من الشكل رقم 
ً أو في المنتصف ً أو یسارا ، موقعھا في أعلى الغالف یمینا

  . وأحیانا قد تكون أسفل قمة الغالف 
عادت المجلة إلى استخدام التصمیم  :بعد إعادة التصمیم  -

د ذلك إلى ارتباط القراء وربما یعو، األصلى للالفتھ مره أخرى
ً باألبیض(وجاءت اسم المجلھ إما .بھ  من الخلفیة أو ) مفرغا

باللون األحمر، وفي بعض األعداد یكون نفس لون الالفتة 
ً من اللون الغالب في صورة الغالف، واستخدمت المجلة  مأخوذا

، وحجب جزء من اسم )Stroke(الظالل المنسدلة، والحواف 
ً، ك كما یتضح من الشكل . وسائل إبراز إلسم المجلةالمجلة أحیانا

  .على الیسار) 11(رقم 

  : التصمیم الثابت لغالف المجلة. ب
قبل إعادة (جاء قطع غالف مجلة أخبار النجوم : القطع  -

وھذا من ) سم عرضx 23,5سم طول 32,5(كاآلتي ) التصمیم
ً من عدد  م، 2012-7- 5بتاریخ  1030بدایة فترة الدراسة، بدءا

طول (م، ثم تغیر إلى 2015-4-16بتاریخ  1175حتى عدد و
إلعادة (،أي في الفترة التالیة )سم عرض x 22,5سم 29,5

ً من عدد ) التصمیم م، 2015-4- 23بتاریخ 1176وھذا بدءا
سم في الطول، و 3وحتى انتھاء فترة الدراسة، بفارق قدره 

  .سم في العرض1
ق من نوع استخدم في  الغالف ور: نوع الورق ووزنھ -
  .ولم یتغیر طوال فترة الدراسة) 2م/ جم200الكوشیھ الالمع (
اعتمدت مجلة أخبار النجوم في تصمیم  :العناوین والصور -

أغلفتھا في الفترة السابقة إلعادة تصمیمھا على األسلوب الحر، 
ً، أما في الفترة التالیة إلعادة التصمیم  والعناوین الكثیرة نسبیا

المقام األول على أسلوب الملصق،  اعتمدت المجلة في
ً ما تكون  باإلضافة لالستعانة بعدد قلیل من العناوین، غالبا

  .عنوان أو اثنین على األكثر 
  .التالي) 11(كما ھو موضح بالشكل  -
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م، وبعد إعادة التصمیم على 2012عام )1037(قبل إعادة التصمیم على الیمین  عدد " مجلة أخبار النجوم  "غالف مجلة ) 11(شكل 

  م 2016عام ) 1240(الیسار عدد 
  ویتضح مما سبق أن مجلة أخبار النجوم لم تنجح في

فترة الدراسة حیث لم تستطیع  إعادة تصمیم الفتتھا اثناء
تقدیم تصمیم جدید مبتكر یتماشي مع طابع المجلھ 
ویحافظ على ھویتھا البصریھ القدیمھ وفي نفس الوقت 

أما بالنسبة لتصمیم الغالف الثابت .یحقق عنصر التجدید
فقد نجحت في إعادة تصمیمھ من حیث تقلیل عدد 

  .العناوین 
  " : صباح الخیر " غالف مجلة .  5/1/5

  : تصمیم الالفتھ. أ
اتخذ تصمیم الفتة مجلة صباح الخیر  :قبل إعادة التصمیم  -

ً طوال فترة الدراسة، وجاء موقعھا في أعلى قمة  ً ثابتا موقعا
ً، وتغیر لون اسم المجلة مابین اللون األحمر  الغالف یسارا
والمفرغ من الخلفیة، ثم اللون األزرق والبنفسجي واألصفر 

ستخدمت المجلة الحواف كوسائل إبراز السم واألسود، وا
والحظ الباحثان استخدام المجلة لعالمھ . المجلة یلیھا البیاض

كخلفیة السم المجلة، » S«مائیة أشبھ بشكل حرف الــ 
وبمقابلة المشرف الفني بمجلة صباح الخیر أكد أنھ فرشة 

واستمرھذا . المسئول عن غالف المجلة) الرسام(ریشة الفنان
بتاریخ ) 3010(میم من بدایة فترة الدراسة وحتى عدد التص

  . على الیمین) 12(كما فى الشكل رقم .م17-9-2013
تخلص مخرج المجلة الصحفي من  :بعد إعادة التصمیم  -

ً من  الخلفیات السابقة، وظھر شعار صباح الخیر اللفظي بدءا
ویالحظ الباحثان أن الشعار . م2014 9- 9) 3061(عدد 

باح الخیر یحتوي على آخر مرئي فقد استبدل اللفظي لص
في شعارھا  –بثالثة صور للقلب ) لفظ قلوب(المصمم 

، كما ھو موضح  بالشكل "للقلوب الشابة والعقول المتحررة "
  .  على الیسار) 12(رقم 

  : التصمیم الثابت لغالف المجلة. ب
نالحظ ثبات القطع في غالف مجلة صباح الخیر حیث : القطع -

وقد یصل بعد ) سم عرضx  19,5سم طول27(مقاسھ جاء 
ً إلى  سم x19سم طول26(القص في بعض األعداد أحیانا

وھذا ما یؤثر على بعض عناصر الغالف ویجعلھا ) عرض
  .مبتورة، خاصة التي تقع على حافة الغالف

بالنسبة لنوع الورق ووزنھ المستخدم  : نوع الورق ووزنھ -
ثم تغیر بعد ) 2م/ جم90طفي  كوشیھ م(قبل إعادة التصمیم  

  ).2م/ جم 115كوشیھ مطفي  (إعادة التصمیم إلى 
نالحظ أن الفترة السابقة إلعادة تصمیم : العناوین والصور -

غالف مجلة صباح الخیر اعتمد تصمیم الغالف على كثرة 
العناوین واستخدام األرضیات المختلفة إلبرازھا، مع وجود 

ف المجلة، باإلضافة العتماد إطار رمادي اللون یحیط بغال
تصمیم الغالف على الرسوم الساخرة بنوعیھا الكاریكاتوریة 
والكارتونیة، على عكس الفترة التالیة إلعادة تصمیمھا فقد 

باستخدام ) البورتریھ(اعتمدت المجلة على الرسوم الشخصیة 
اسلوب األرضیات المتداخلة وغالف الرسم، كما قل عدد 

   .في الغالف في ھذه الفترة العناوین المنشورة
  .التالي) 12(كما ھو موضح بالشكل  -

  
  م2013عام )3010(قبل إعادة التصمیم على الیمین عدد " صباح الخیر  "غالف مجلة ) 12(شكل 

  م2015عام )3094(، وبعد إعادة التصمیم على الیسار عدد 
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 خیر حافظت على تصمیم ویتضح مما سبق أن مجلة صباح ال
أسمھا الممیز لھا منذ صدورھا والمرتبط ذھنیا وبصریا مع 
قرائھا مع إضافة بعض العناصر الجدیدة إلى الالفتھ لتؤكد على 

بینما قدمت تصمیما جدیدا للغالف مختلف تماما . توجھھ المجلة
عن التصمیم السابق ویؤكد أن المجلة بالفعل تحاول ان تكون 

  ".ة والعقول المتحررة للقلوب الشاب"
  : نتائج الدراسة االستقصائیة ومناقشتھا.  5/2
تم التوصل إلى النتائج قام الباحثان بتحلیل استمارات األستقصاء و 

  :اآلتیة
تفضیالت القراء ألغلفة مجالت الدراسة قبل وبعد مقارنة . 5/2/1

   :إعادة تصمیمھا 
نحراف اال"و " المتوسط الحسابي"من خالل حساب كال من 

لتكررات قیم تفضیل القراء لتصمیم أغلفة مجالت " المعیاري
الدراسة قبل وبعد إعادة التصمیم تم تحدید اإلجراء المفضل 

كما یتضح من ، للقراء نحو تصمیم كل مجلة من عینة الدراسة
  :التالي) 2(االجدول 

ل تفضیالت القراء ألغلفة مجالت الدراسة قبل وبعد إعادة النحراف المعیاري لتكررات قیم تفضیاالمتوسط الحسابى و) 2(جدول رقم 
  )388=إجمالي العدد ( ھاتصمیم

 غالف المجلة
بعد /قبل

إعادة 
  التصمیم

المتوسط   درجة التفضیل
االنحراف /الحسابي

  المعیاري

اإلجراء 
 ال أفضل  محاید  أفضل  المفضل

 %  ع  %  ع  %  ع

  األھرام الریاضي
  0.85±2.10  31.4 122  27.3  106  41.2  160  قبل

  بعد إعادة التصمیم
  0.75±2.41  16.2 63  26  101  57.7  224  بعد

  األھرام االقتصادي
  0.85±1.90  41.5 161  27.1  105  31.4  122  قبل

  بعد إعادة التصمیم
  0.78±2.35  19.1 74  26.5  103  54.4  211  بعد

  نصف الدنیا
  0.79±2.16  24.7 96  34.5  134  40.7  158  قبل

  إعادة التصمیمبعد 
  0.76±2.35  17 66  30.7  119  52.3  203  بعد

  أخبار النجوم
  0.81±2.11  27.8 108  33.8  131  38.4  149  قبل

 بعد إعادة التصمیم
  0.78±2.30  19.8 77  30.7  119  49.5  192  بعد

  صباح الخیر
  0.83±2.02  33.2 129  32  124  34.8  135  قبل

  بعد إعادة التصمیم
  0.72±2.51  13.7 53  22.2  86  64.2  249  بعد

    :السابق ما یلى ) 2(یتضح من الجدول 
بعد إعادة تصمیمھ أعلى " صباح الخیر"أحتل غالف مجلة  -

درجة تفضیل بین القراء على أختالف خصائصھم 
في " األھرام الریاضى"الدیموجرافیة، وتاله غالف مجلة 

ساوى غالفا مجلتا المرتبة الثانیة بینما جاء في المرتبة الثالثة بالت
بینما جاء غالف مجلة " نصف الدنیا و األھرام األقتصادى"
 .في المرتبة األخیرة" أخبار النجوم "

كان اتجاه القراء نحو تصمیم أغلفة والفتات مجالت الدراسة ھو  -
وھو ما . تفضیل جمیع األغلفة واالفتات بعد إعادة التصمیم

لدى جمھور القراء  یوضح أن عملیة إعادة التصمیم حققت قبوالً 
وربما یرجع ھذا التفضیل إلى رغبة . عن التصمیم الذى سبقھا

القراء في التغییر لمجرد التغییر ولیس للوصول إلى التصمیم 

خاصة مع مرور وقت طویل على تصمیم الفتات ، األفضل
مجالت الدراسة دون إعادة تصمیمھم مما قد یبعث الشعور 

  .بالملل والرتابھ لدى القارئ
العالقة بین خصائص القراء الدیموجرافیة وبین درجة .5/2/2

عملیة  یم أغلفة مجالت الدراسة قبل وبعدتفضیلھم لتصم
  : إعادة التصمیم 

باستخدام أختبار كروسكال " كا"من خالل حساب قیمة مربع  
الفروق بین متغیرات خصائص القراء تم تحدید ویلز 

ادتھ، وتحدید مستوى تجاه عملیات التصمیم وإع الدیموجرافیة
  .المعنویة وداللتھ اإلحصائیة 

التالى قیم مستوى المعنویة لكل متغیر ) 3(ویوضح جدول رقم  
  :دیموجرافي لقراء مجالت الدراسة و داللتة اإلحصائیة

 ومستوى المعنویة للمتغیرات الدیموجرافي لقراء مجالت الدراسة و داللتھا اإلحصائیة2قیم كا) 3(جدول رقم 
   

  غلفة مجالتأ
  الدراسة

  ومستوى المعنویة والداللة اإلحصائیة لكل متغیر دیموجرافي" كا"قیم  مربع 
مستوى /2كا

التوزیع  نوع القارئ  المعنویة
  مستوى التعلیم  السن  محل اإلقامة  الجغرافي

 6.38 6.42 0.30 11.13 0.08  2كا  األھرام الریاضي
مستوى المعنویة 

  * 0.04  *  0.01  0.59  ** 0.00    0.78  وداللتھ

األھرام 
  االقتصادي

  25.44  0.47  9.31  2.82  0.36  2كا
مستوى المعنویة 

  ** 0.00  0.49  ** 0.00  0.24  0.55  وداللتھ

  11.51  0.69  0.70  15.73  1.07  2كا نصف الدنیا
مستوى المعنویة 

  ** 0.00  0.41  0.40  ** 0.00  0.30  وداللتھ

  أخبار النجوم
  6.71  0.70  7.30  3.92  6.94  2كا

مستوى المعنویة 
  * 0.03  0.40  * 0.01  0.14  * 0.01  وداللتھ

  0.74  3.83  5.34  6.09  0.20  2كا صباح الخیر
مستوى المعنویة 

  0.69    0.07  * 0.02  * 0.05  0.65  وداللتھ

  0.001< ذو داللة إحصائیة عالیة عند مستوى معنویة **  0.05<إحصائیة عند مستوى معنویة  داللة ذو * 
  :التالیة الفروق بین تفضیالت القراء وفقاً لخصائصھم الدیموجرافیة المختلفة) 17،16،15،14،13(كما توضح األشكال رقم 
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 الفروق بین تفضیالت القراء وفقاً لنوع القراء) 13(شكل رقم 

 
  الفروق بین تفضیالت القراء وفقاً لتوزیعھم الجغرافي) 14(شكل رقم 

  
  الفروق بین تفضیالت القراء وفقاً لمحل اإلقامة) 15(شكل رقم 

 
  الفروق بین تفضیالت القراء وفقاً للسن) 16(شكل رقم 
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  بین تفضیالت القراء وفقاً لمستوى تعلیمھم الفروق) 17(شكل رقم 

 
)  17،16،15،14،13(واألشكال رقم ) 3(یتضح من الجدول رقم 

السابقة أن تفضیالت القراء لتصمیم أغلفة مجالت الدراسة وفقاً 
  : لخصائصھم الدیموجرافیة ومدى تقبلھم لھا كانت كاآلتى

 اث فضلت النسبة األكبر من الذكور واإلن :من حیث النوع
) األھرام الریاضي، واألھرام االقتصادي(تصمیم أغلفة مجلتي 

نصف الدنیا، (بعد إعادة التصمیم، وتصمیم أغلفة مجلتي 
قبل إعادة التصمیم، كما فضل الذكور تصمیم ) وصباح الخیر
قبل إعادة التصمیم، بینما فضلتھ ) أخبار النجوم(أغلفة مجلة 

متغیر النوع لم یكن دال فى حین أن . اإلناث بعد إعادة التصمیم
أحصائیا إال مع مجلة أخبار النجوم وكان مستوى الداللة عالى 

)0.01.( 
وھذا یدل على ان ھناك توافق في تفضیالت القراء الذكور  -

واإلناث بالنسبة لتصمیم أغلفة جمیع مجالت الدراسة ما عدا 
نظرا لقرب التصمیم الجدید من طابع ) أخبار النجوم(مجلة 

 .لقدیمالمجلة ا
 فضلت النسبة األكبرمن قاطني  :من حیث التوزیع الجغرافي

األھرام الریاضي، (محافظات الدراسة تصمیم أغلفة مجلتي 
بعد إعادة التصمیم، وتصمیم أغلفة ) واألھرام االقتصادي

قبل إعادة ) نصف الدنیا، وأخبار النجوم، وصباح الخیر(مجالت 
و داللة أحصائیة مع وكان متغیر التوزیع الجغرافي ذ. تصمیم

، )األھرام الریاضي، ونصف الدنیا، وصباح الخیر(مجالت 
 .مع اول مجلتین) 0.00(وكان مستوى الداللة عالى 

وھذا یدل على ان اختالف موقع محافظة السكن لقراء المجالت   -
یؤثر على توجھاتھم وتفضیالتھم التصمیمیة خاصة مع المجالت 

ت كاخبار الریاضھ والمرأة  التي تقدم مادة صحفیة في مجاال
 .والموضعات االجتماعیة العامة

 الریف، (فضلت النسبة األكبر من سكان  :من حیث محل اإلقامة
األھرام الریاضي، واألھرام (تصمیم أغلفة مجلتي ) والحضر

نصف (بعد إعادة التصمیم، وتصمیم أغلفة مجلتي ) اإلقتصادي
بینما فضلت النسبة  .قبل إعادة التصمیم) الدنیا، وصباح الخیر

) نصف الدنیا(تصمیم أغلفة مجلة ) الحضر(األكبر من سكان 
حیث ) الریف(قبل إعادة التصمیم، على العكس من سكان 

بعد ) نصف الدنیا(فضلت النسبة األكبر تصمیم أغلفة مجلة 
وكان متغیر محل اإلقامة ذو داللة أحصائیة . إعادة التصمیم

األھرام (مع مجالت ) 0.02(، )0.01(، )0.00(عالیة 
 .على الترتیب) وأخبار النجوم،وصباح الخیر، االقتصادي

وھذا یدل على ان اختالف بیئة محل اإلقامة لقراء المجالت من  -
ریف أو حضر یؤثر على توجھاتھم وتفضیالتھم التصمیمیة مع 

 .نسبة كبیرة من مجالت الدراسة
 ح أعمارھم فضلت النسبة األكبر من الذین تتراو: من حیث السن

األھرام ( تصمیم أغلفة مجلتي) سنة 40ألقل من  18من (
بعد إعادة التصمیم، وتصمیم ) الریاضي، واألھرام االقتصادي

قبل ) نصف الدنیا، وأخبار النجوم، وصباح الخیر(أغلفة مجالت 
بینما فضلت النسبة األكبر من الذین تتراوح . إعادة تصمیم

األھرام (م أغلفة مجلة تصمی) سنة فأكثر 40من (أعمارھم 
نصف (بعد إعادة التصمیم، وتصمیم أغلفة مجلة ) االقتصادي

قبل إعادة التصمیم، وتساوى تفضیلھم لتصمیم أغلفة ) الدنیا
) األھرام الریاضي، وأخبار النجوم، وصباح الخیر(مجالت 

فكانت نسبة تفضیلھم لتصمیم أغلفة ھذه المجالت قبل إعادة 
ً لنسب وكان . ة تفضیلھم لھا بعد إعادة التصمیمالتصمیم مساویا

مع ) 0.01(مستوى الداللة اإلحصائیة لمتغیر محل اإلقامة عالى 
مجلة األھرام الریاضي، بینما لم تكن ھناك أي داللة مع باق 

 .المجالت
وھذا یدل على ان المرحلة العمریة لم تمثل أي معیار مفاضلة  

مع المجالت ذات  بین قراء المجالت یؤثر على توجھاتھم إال
 .الطابع الریاضى

 فضلت النسبة األكبر من الحاصلین  :من حیث المستوى التعلیمي
تصمیم أغلفة ) وجامعي، وفوق الجامعي، متوسط(على مؤھل 

بعد إعادة التصمیم، وأغلفة مجلتي ) األھرام الریاضي(مجلة 
قبل إعادة التصمیم، وفضل ) نصف الدنیا، وصباح الخیر(

األھرام (تصمیم أغلفة ) مؤھل متوسط( الحاصلون على
قبل إعادة التصمیم، بینما فضل الحاصلون على ) االقتصادي

أغلفتھا بعد إعادة التصمیم،  ) مؤھل جامعي، وفوق الجامعي(
أغلفة ) متوسط، وفوق الجامعي( وفضل الحاصلون على مؤھل 

بعد إعادة التصمیم، بینما فضل الحاصون على ) أخبار النجوم(
وكانت ھناك داللة . أغلفتھا قبل إعادة التصمیم) جامعي(مؤھل 

إحصائیة لمتغیر مستوى التعلیم مع جمیع مجالت الدراسة فیما 
 .عدا مجلة صباح الخیر

وھذا یدل على ان مستوى التعلیم یمثل متغیرا أساسیا قویا بین   -
 .فئات قراء المجالت ویؤثرعلى توجھاتھم  

متغیرات السابقة نجد أن النسبة وعموما بالنظر إلى مؤشرات ال  
أخبار النجوم، (األكبر من القراء فضلت تصمیم أغلفة مجالت 

قبل إجراء عملیة إعادة التصمیم، مما ) ونصف الدنیا، وصباح الخیر
یدل على أن عملیة إعادة التصمیم في أغلفة تلك المجالت لم تلق 

ً لدى القراء ً واسعا من القراء بینما فضلت النسبة األكبر . قبوال
بعد ) األھرام االقتصادي، واألھرام الریاضي(تصمیم أغلفة مجلتي 

ً على أن عملیة  ً قویا إجراء عملیة إعادة التصمیم، ویعد ھذا مؤشرا
إعادة تصمیم أغلفة كلتا المجلتین كانت موفقة بدرحة كبیرة ظھر 

  .مردودھا على القراء



Marwa El Nekhaly & Mohamed Kamel  163 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

  :الخالصة. 6
حلیلیة لتصمیم أغلفة والفتات تناول ھذا البحث دراستین أولھما ت 

خمس مجالت أسبوعیة مصریة قبل عملیة إعادة التصمیم وبعدھا 
،والثانیة میدانیة على جمھور القراء لمعرفة اتجاھات تفضیالت 

وقد أختلفت تلك المجالت فیما بینھا وفقا . القراء لتلك العملیات
أنھا  لطبیعة المادة التحریریة المقدمة والجمھور المستھدف ،كما

وقد وجد . تصدرعن ثالث مؤسسات صحیفیة مصریة عریقة
  :الباحثان من خالل الدراسة العملیة ما یلي 

اھتمت مؤسسة األھرام الصحفیة المسئولة عن إصدار كال من  -
" نصف الدنیا  ، األھرام األقتصادى، األھرام الریاضى" مجالت 

ھ بعملیات إعادة تصمیم أغلفھ المجالت الصادرة عنھا بصف
. مستمرة حتى تضمن لھا الصدارة والتمیز في السوق المصرى 

وذلك نظرا لعراقة اسمھا في عالم الصحافة المصریة، ولكن لم 
یكن أھتمام مؤسسة أخبار الیوم المسؤلة عن إصدار مجلة أخبار 
النجوم أقل منھا حیث تمیزت عملیات إعادة التصمیم لھا بمحاولة 

لى ھویة اسم المجلة إرضاء جمھور القراء والحفاظ ع
كما حرصت مؤسسة روزالیوسف التي تصدرعنھا .البصریة

مجلة صباح الخیرعلى اللحاق بركب التطویر وإعادة تصمیم 
  .غالف المجلة مع الحفاظ على ھویة اسمھا البصریة

كان لكل مؤسسة صحیفیة اتجاه معین في التصمیم واإلخراج  -
مخرجین ویتضح ذلك من أسالیب ال، مختلف عن اآلخرى

والتى یعتقد الباحثان انھا . الصحفین في عملیات إعادة التصمیم
 .نابعة من توجھات رؤساء التحریر وفقا لسیاسة تحریریة خالصة

فضل قراء المجالت محل الدراسة تصمیم جمیع األغلفة  -
وھو ما یوضح أن عملیة إعادة . والالفتات بعد إعادة التصمیم

ً لدى جمھور القراء عن التصمیم الذى  التصمیم حققت قبوال
وربما یرجع ھذا التفضیل إلى رغبة القراء في التغییر . سبقھا

خاصة مع ، لمجرد التغییر ولیس للوصول إلى التصمیم األفضل
مرور وقت طویل على تصمیم الفتات مجالت الدراسة دون 

 .إعادة تصمیمھم مما قد یبعث الشعور بالملل والرتابھ لدى القارئ
ستوى التعلیم بین فئات قراء المجالت دورا أساسیا لعب متغیر م -

وقویا أثر على توجھاتھم أكثر من باق المتغیرات الدیموجرافیة 
  .لقراء المجالت األسبوعیة المصریة عینة الدراسة

وبناء على ما سبق فإن الباحثان یوصیان بمراعاة األعتبارات 
  :التالیة

لمجالت األسبوعیة ینبغي مراجعة تصمیم الشكل األساس ألغلفة ا -
من وقت آلخر، مع مراعاة األخذ في االعتبار تفضیالت جمھور 

 .القراء المستھدف من قبل المجلة
أخبار النجوم، (ضرورة إعادة النظر في تصمیم أغلفة مجالت  -

، ألن عملیة إعادة التصمیم في )ونصف الدنیا، وصباح الخیر
ً من جان  .ب القراءأغلفة ھذه المجالت لم تلق قبوالً واسعا

ینبغي إعالم القراء بعملیة إعادة تصمیم الغالف قبل البدء في  -
 .إجرائھا، ومتابعة ردود أفعالھم بعد االنتھاء منھا

یجب أن یضع القائمین على إعادة تصمیم المجلة في اعتبارھم أن  -
ھو مجرد غطاء خارجي " التصمیم الجید والممیز لغالف المجلة"

في المحتوى اإلعالمى لھا، وإعادة قد یغطي العدید من القصور 
تصمیمھ قد ال یحقق شیئا سوى التمویھ المؤقت، إذا ما ظل 

 .المحتوى الداخلى بدون تطویر
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