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 التصميم الغرافيكي أو تصميم الغرافيك: أول  

 :تصالت البصريةفن ال 

هو نهج إبداعي يقوم به مصمم أو مجموعة من المصممين بناء على طلب العميل أو الزبون ويتعاون 
لخ( من ..إ- نو مخرج – نو مبرمج – )عمال طباعة على تنفيذ معطياته المادية مجموعة من المنتجين

 لجمهور المستهدف.إلى ارسائل( ة )أو مجموعة أجل إيصال رسالة معين

إلى عدد من التخصصات الفنية والمهنية التي تركز على االتصاالت  غرافيكتصميم ال يشير مصطلح
وتستخدم أساليب متنوعة إلنشاء والجمع بين الرموز والصور أو الكلمات لخلق  ا،المرئية وطرق عرضه

الفنون و ،فن الخط تقنيات مثل غرافيكم مصمم الوقد يستخد ،تمثيل مرئي لألفكار والرسائل

إلى كل  غرافيكما يشير تصميم ال إلى النتيجة النهائية. هذا وغالبا  للوصول  تنسيق الصفحاتو ،البصرية
 من العملية )التصميم( التي من خاللها يتم إنشاء التواصل وكذلك المنتجات )التصاميم(.

 ،نجد كل من المجالت، واإلعالنات ومنتجات التعبئة والتغليف غرافيكفن تصميمات ال يومن مستخدم
مل مجموعة المنتجات شعار أو عمل فني آخر، ونص منظم وبعض عناصر فعلى سبيل المثال، قد تش

 هو التكوين التصميم الصرفة مثل األشكال واأللوان التي من شأنها صياغة المنتج في قالب واحد. ويعتبر
 عند استخدام المواد سابقة التحضير أو العناصر المتنوعة.السيما و  غرافيكواحد من أهم سمات تصميم ال

 

 :غرافيكتعريف تصميم ال

على تطبيق مجموعة من المبادئ واالشتغال على مجموعة من العناصر لخلق  غرافيكيقوم تصميم ال»
على سطح ثنائي  أو معروضا   مطبوعا   كال  عمل فني تواصلي مرئي يرتكز إلى الصورة الثابتة ويتخذ ش

  .«األبعاد

 الوحدة التعليمية األولى

 تمهيد لعلم التصميم المرئي الغرافيكي
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 تاريخ تصميم الغرافيك ثانيا :

نجد لتصميم الغرافيك تاريخا  حديثا  نسبيا  بينما 
، فإن األنشطة التي تشبه تصميم بوصفه نظاما  

كهوف  : من تمتد على مر تاريخ البشرية غرافيكال

في روما إلى  عمود تراجان ، إلىالسكوس
ن الوسطى، إلى المخطوطات المضيئة في القرو 

المبهر في كل هذا التاريخ الطويل  ،جينزا مصابيح
في  وفي ظل الطفرة التي حدثت مؤخرا  

في القرنين العشرين  االتصال المرئي مجال
نجد في بعض األحيان  والعشرين يوالحاد

، وتصميم اإلعالن االختالف في كل من
وعلى الرغم من كل  ،والفنون الجميلة غرافيكال

اصر يشتركون في نفس العن ذلك، إال أنهم جميعا  
 ، وأحيانا  واللغات والنظريات والمبادئ والممارسات

ويعتبر الهدف النهائي  ،في نفس المتبرع أو العميل
 نا كما أن ،هو بيع السلع والخدمات اإلعالن في فن

، نص 114: فوليو مجلد صفحة من كتاب كلس
 Tunc dicit illisمزركش. 

 

ضفاء جو من التعبير  ،تصميم الغرافيكنجد الجوهر في  هو "تنظيم المعلومات، وتشكيل األفكار وا 
   والشعور للحقائق الفنية التي توثق خبرة اإلنسان."
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 ظهور الطباعة ثالثا :

( بين 916-618)الحاكمة  أسرة تانغ خالل عهد
القرنين الرابع والسابع الميالديين تم تقطيع كتل الخشب 
من أجل الطباعة على المنسوجات، وفي وقت الحق 

الستنساخ النصوص البوذية، كما تم طبع الكتب البوذية 
حيث ُيعد أقدَم كتاب مطبوع ُعرف  868المقدسة عام 

رن الحادي عشر تم إنتاج حتى اآلن. بداية من الق
مخطوطات وكتب أكثر طوال  باستخدام أنواع من 

الطباعة المتحركة األمر الذي جعل الكتب متوفرة على 
(، في 1289-961نطاق واسع خالل عهد أسرة سونغ )

يوهان  ت دارعمل 1451وقت ما حول عام 

للطباعة الصحفية على نشر الكتب على  غغوتنبر
 نطاق واسع في أوروبا، وقد ساهم تصميم كتاب )ألدوس 

 

مانوتياس( في تطوير هيكل الكتاب الذي من شأنه أن يصبح أساسا  لتصميم المنشورات في الغرب، 
 القديم.أو  اإلنساني وتسمى هذه الحقبة من تصميم الغرافيك النمط

  تطور التصميم الغرافيكي في العالمرابعا : 

هو أحد  William Mores ديع
لحركة الفنون المؤسسين األساسيين 

والحرف في نهايات القرن التاسع عشر 
في أوروبا بالتعاون مع المهندس 

قد  وآخرين  (Philip Webb)المعماري
  آمنوا بوجوب االبتعاد عن األساليب 
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الرخيصة في اإلنتاج الفني، والعودة إلى الحرف اليدوية، وأن الفن يجب أن يكون في المتناول، وال يجب 
 .رتيب في الوسائط الفنيةأن يكون هناك ت

 

 :movement) Crafts & (Arts والحرف الفنون حركة .أ

عمل أنصار هذه الحركة على إعادة بناء الروابط ما بين 
العمل الجميل والعامل، لقد صمم هؤالء على إحياء البساطة 
الرائعة التي كانت سائدة في فنون القرن الخامس عشر، رغم 

ر النهضة التي تميزت أنصار فنون عصأنهم من أكثر 
 .بالصرامة والروحية الدينية وكثرة الزخارف

 قد ألهمت أفكار هذه الحركة العديد من المدارس التي جاءتل
، ويمكن  buhaus, De stijl, Art Nouveaبعدها مثل 

القول أن الحركة كانت مقدمة  لحركة الحداثة في الفنون فيما 
 .بعد

 

 :(Stijl) De ستيجل دي .ب

، (Theo van Doesburg)كة فنية ألمانية تأسست على يد وهي حر 
وهو معروف بلوحاته التي سميت )تكوينات( التي تكونت من تقاطع 

خطوط سوداء واحتوى بعض مناطقها على مساحات حمراء أو صفراء أو 
هذه الحركة هي البساطة وتجريد األشياء إلى أقل ما  ئأهم مباد .زرقاء

رة عن خطوط مستقيمة سوداء عمودية وأفقية، يمكن، وكانت التصاميم عبا
  .حمر واالزرق واالصفراألشكال المستطيلة التي لونت باألباإلضافة إلى 
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تبدو الخطوط السوداء متوقفة لفترة قصيرة  -Beat Moderianكأعمال  –في بعض األعمال الفنية
كما أن ، لمستطيالت تبقى متصلةبشكل عشوائي على حدود اللوحة، رغم أن االنقسامات الحاصلة بين ا

المساحات الملونة تبتعد عن مركز اللوحة إلى األطراف، باإلضافة إلى التركيز على المساحات البيضاء 
 .أكثر من المساحات الملونة

Beat Moderian  حياته المهنية كمدرس للمرحلة أ ، وبد1882هو أحد أهم رواد هذه الحركة، ولد عام
 .1912لرسم أثناء التدريس، انتقل بين باريس وهولندا والواليات المتحدة، وتوفي عام االبتدائية، ومارس ا

 :(Bauhaus) هاوسو با .ج

 غرافيكهاوس لتعليم فن الو نشأت مدرسة با
الحديث وفن تصميم المفروشات والعمارة في 

على يد المهندس المعماري  1919عام ألمانيا
ن أن األلماني والتر غروبيوس في ألمانيا، إلى حي

ثم إلى برلين عام   1925انتقلت إلى ديساو عام
م، وكانت ثورة  حقيقية  في تاريخ التصميم 1932

 في العالم، فقد لعبت هذه المدرسة دورا  كبيرا  في
 

. تشكيل األذواق الحديثة وتعليم الفن من خالل دمج الفنون الجميلة مع الفنون التطبيقية في منهج واحد
تعني هاوس، و  (haus)، و"لتبني"( باو، والذي يعني Bauمن الفعل األلماني ) جاءت تسمية باوهاوس

 ".منزل"

لقد حضر الطالب ورشات العمل بدال  من قاعات المحاضرات، وهكذا كان الطالب يتعلمون الفن من 
وجد العديد من المدرسين في هذه المدرسة   1933م في موقع العمل، إال أنه في عامخالل اشتغاله

: مدرسة باوهاوسى لإومن أشهر المنتمين ، نو ة األمريكية عندما أغلقها النازيم إلى الواليات المتحدطريقه
 .لودفيغ ميس فان دير روه، ليونيل فاينينغر، أوسكار شليمر، سوفي تايوبر أرب
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يقوم طراز الباوهاوس على االبتعاد عن الزخرفة الزائدة، 
بة ماقبل والتي كانت ميزة الفن في أوروبا خالل حق

القرن العشرين، وبشكل عام فإن مضمون هذه المدرسة 
قام على أساس التوظيف الهندسي لألشكال بدال  من 

قد خرجوا ف بالعالقات البصرية بشكل أساسي؛ التشبث
عن المألوف، كما تعتمد على استخدام ألوان بسيطة 

حيث يتركز استخدام األلوان على األلوان األساسية مثل 
 ،سود واألبيض واألصفراألحمر واأل

 

كما يالحظ في طراز الباوهاوس التركيز على االشكال الهندسية البسيطة مثل الدوائر والمكعبات، إضافة 
كما يمكن مالحظة الفراغ الواسع  .إلى استخدام الخطوط، واالبتعاد عن المركزية في وضعية الصورة

 .نسبيا  في تصاميم الباوهاوس

مي هذه المدرسة تأثروا بحركات الحداثة التي ظهرت في أوروبا مثل التعبيرية الجدير بالذكر أن مصم
أفكار هذه المدرسة، كما تأثروا أعمالهم حسا  جديدا ، مما زاد في انتشار إلى والبنائية والدادائية لتضيف 

لة، أما من ناحية محاولة الدمج بين الحرفة و الفنون الجمي William Moresفكار الفنان االنكليزي أب
مجموعة إلى بالنسبة إلى طبيعة خطوط الطباعة المستعملة فهم تمسكوا باستعمال الخطوط التي تنتمي 

(SansSerif). 

 أن المهارة في  (Gropius)روبيوس غأراد رواد هذه المدرسة الجمع ما بين التقنية واإلبداع، فقد ذكر 
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صدرا  التقنية مهمة جدا ، وقد تكون أحيانا  م
روبيوس على أن غلقد أصر  ،والخياللإلبداع 

جميع الطالب يجب أن يتخرجوا تحت اسم 
)معماريين(، وهو يعتقد في ذلك أن القدرة على 
تشكيل بناء في كيان متكامل هو جوهر الفنون 

روبيوس شعار المدرسة من غلقد غير  ،البصرية
 إلى الفن والتكنولوجيا. )وحدة الفن والحرفة(

التجريب   (1985-1900)واصل هيربيرت باير
  من  جعلبالطباعة وصمم خط طباعة عالمي 

لقد حذف الحروف  ،خالله األبجدية أكثر بساطة ووضوح، حيث كانت األشكال َمْبنية بشكل عقالني
نفسه الصوت الكبيرة وأبدى رأيه بأننا نطبع ونكتب بأبجديتين غير متوافقتين في التصميم بالرغم من أن 

، والمربعات كانت تستعمل لتقسيم الفضاء وتوحيد العناصر المتنوعة مما كان النقاطو  القواعدو عند النطق 
 .له األهمية في جذب عين المشاهد إلى الصفحة، وراحة العين عند القراءة

 

 Typographic :International العالمي الطباعة أسلوب .د

الحركة انتشر واسعا  حول العالم،  انطلقت هذه الحركة في الخمسينيات من ألمانيا وسويسرا، وجوهر هذه
لقد كانت الخصائص  وظلت كحركة قوية لمدة عقدين من الزمن، وظل تأثيرها مستمرا  في التسعينيات.

البصرية في هذا األسلوب تقوم على أساس وحدة التصميم الناتجة عن االختالف في العناصر من جهة، 
 .والمبنية على شبكة محسوبة رياضيا  من جهة أخرى

الصور في هذه الحركة ظهرت بشكل موضوعي حيث عبرت عن الواقعية وعدم المبالغة في االدعاءات 
تعبر   (Sans Serif)التي عادة ما تكثر في اإلعالنات التجارية، كما أن استعماالت أسلوب الطباعة 
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قة متوازنة عن روح التواصل الزمني، وتلك الشبكات الرياضية من أقوى وسائل تنظيم المعلومات بطري
 .ومنسجمة

هذا من الناحية البصرية، أما من ناحية مضمون التصاميم في هذه الحركة فقد عبرت وبقوة عن مشكالت 
المجتمع ونشاطاته، حيث إن التعبير عن التجارب الشخصية للمصمم ُرفض كليا  من قبل المجتمع، في 

حسان من قبل الكثيرين، فالمصمم في هذه المقابل فقد القت التجارب العامة في السياسة والعلوم االست
الحركة يعي تماما  أن دوره ليس كفنان يعبر عن أحاسيسه الخاصة بل هو بمثابة وسيلة لنشر المعلومات 

 .المهمة بين أفراد المجتمع

-Ernest Keller (1891إن فترة االنضباط بالنسبة إلى هذه الحركة تعود أكثر من أي وقت مضى إلى
أن الحل للمشكلة المعروضة في التصميم يجب أن يأتي من محتوى  Kellerتقد ، فقد اع(1968

 .التصميم، وليس بالضرورة أن ُيطرح الحل من خارج التصميم

 نيويورك: مدرسة .ه

الموجة األولى للتصميِم الحديث في أمريكا استوردت من 
قبل المهاجرين الموهوبين القادمين من أوروبا والذين 

سياسي المتمثل بحكم الحزب الواحد هربوا من المناخ ال
استفاد  .إلى المناخ السياسي المتحرر في أمريكا

األمريكيون من التصاميم األوروبية وأضافوا أشكاال  
ومفاهيم جديدة إلى التصميم الغرافيكي التقليدي، وبعكس 
 التصميم األوروبي الذي تميز بشدة تنظيم العناصر كان 

 

من تلك القيود النظرية الصارمة لينتج تصاميم تتميز بقوة األشكال  المصمم األمريكي يحاول التخلص
 .وبواقعية تنظيم الفراغ في التصميم
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إن الثقافة األمريكية القائمة على الرأسمالية والتراث العرقي المتنوع والتحرر أضافت الكثير من المفاهيم 
في تصميم الغرافيك األوروبي، ومن رواد الجديدة على تصميم الغرافيك الحديث، والتي لم تكن موجودة 

 -( حيث تمتع بالقدرة على معالجة الشكل البصري )شكل 1996-1914هذا المبدأ الجديد بول راند )
قيمة( عن طريق تقليل العناصر والتركيز على جوهر التصميم من خالل  -خط  -فضاء  -لون 

 .والتهاستعمال الرموز، من دون االنتقاص من قيمة التصميم ومدل

وهكذا فإن مدرسة نيويورك قد ظهرت في تاريخ التصميم الغرافيكي والتي كان أساسها الحداثة األوروبية 
أصبحت عامال  مهيمنا  ومؤثرا  جدا  في التصميم الغرافيكي في فترة األربعينيات والخمسينيات، وتوسعت 

 .هذه الحركة لتواكب التطورات االقتصادية والتكنولوجية المختلفة

 

 التطبيقات خامسا :

المفكرة  ومنإلى الخطط الفنية،  عالمات الطريق من المعرفة هذا ويعزز تصميم الغرافيك نقل

  إلى األدلة المرجعية، وتتعزز إمكانية القراءة من خالل تحسين العرض المرئي للنص. الداخلية

ما عن طريق االتصال المرئي الفعال،  فكرة أو منتج ويمكن أيضا  أن يساعد التصميم في بيع .1
 والتغليف ،فيمكن تطبيقها على المنتجات والعناصر لبطاقات شركة ما مثل الشعارات واأللوان

، حيث أصبحت العالمة التجارية من العالمة التجارية والنصوص، وتسمى مثل هذه األشياء مجتمعة
بطاقات  األهمية بمكان على نطاق الخدمات العديدة التي يقدمها مصممو الغرافيك جنبا  إلى جنب مع

 ، وحيث غالبا  ما ُتستخدم بالتبادل.الهوية
وتصمم الكتب النصية بطريقة تهدف إلى تقديم مواضيع مثل الجغرافيا والعلوم والرياضيات، حيث  .2

، وُتعد المخططات التي الرسوم التخطيطيةويكون لتلك المنشورات تخطيطات توضح النظريات 
من أهم األمثلة الشائعة في رسوم الغرافيك المستخدمة في مجال التعليم، هذا  يالجسم البشر تبين

مواد التعليمية لجعل المعلومات أكثر سهولة وينطبق تصميم الغرافيك أيضا  على تخطيط وتنسيق ال
 وأقرب إلى الفهم.

الخاصة بالديكور والمشاهد، ورواية القصة  الترفيهية الصناعاتكما يتم تطبيق تصاميم الغرافيك في  .3
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والبرامج واألثاث على خشبة ، ومقدمة ونهاية األفالم ،البصرية، وتشمل الروايات والكتب الفكاهية
المسرح أمثلة على التصاميم األخرى الخاصة باألغراض الترفيهية، هذا إضافة إلى األعمال الفنية 

رها من األشياء المطبوعة باستخدام الكمبيوتر من أجل البيع عبر المستخدمة في القمصان وغي
 اإلنترنت.

ويمكن تقديم ما ُيعرف بتصميم المعلومات بصورة مبتكرة من خالل تحسين التراكيب اإلنشائية  .4
للمعلومات المرئية بدءا  من المجالت العلمية إلى تقديم التقارير اإلخبارية وعرض وجهات النظر 

ثير من األحيان، كما يمكن استخدام تصميم الغرافيك لإلعالم والترفيه في الوقت والحقائق في ك
نفسه، وذلك من خالل الصحف والمجالت، والمدونات والتلفزيون واألفالم الوثائقية، ومع ظهور 

 مثلمن ذوي الخبرة أدوات تفاعلية  تصميم المعلومات تصفح شبكة اإلنترنت يستخدم القائمون على
 بصورة متزايدة لتوضيح خلفية القصص اإلخبارية. ،أدوبي فالش

 

 المهارات سادسا :

 قد ينطوي مشروع تصميم الغرافيك على تنميق
الصور المعدة  الحالي مع النص وعرض

أو الصور التي تمت معالجتها على يد  ً  مسبقا
مصمم الغرافيك، على سبيل المثال تبدأ القصة 

حفيين، الصحفية بعمل الصحفيين والمصورين الص
ومن ثم يصبح باقي العمل على عاتق مصمم 
الغرافيك من تنظيم هذه الصفحة وتحديد ما إذا 

كانت تتطلب أي عناصر أخرى من شأنها إضفاء 
  مزيد من اإلثارة عليها،

ويمكن أن يكلف مصمم الغرافيك أو المدير الفني في كثير من األحيان المصورين أو الرسامين بجلب 
للصور لمجرد أن ُتدمج في تخطيط التصميم بالمجلة أو اإلعالن، كما تم إلحاق ممارسة النسخ األصلية 
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%A7&action=edit&redlink=1


، غالبا  ما WYSIWYGالتصميم المعاصرة إلى أجهزة الكمبيوتر الحديثة، على سبيل المثال استخدام 
 .الوسائط المتعددة أو تصميم بالتصميم التفاعلي إليهيشار 

 

 الفنون البصريةسابعا : 

 

ويجب أن يتم تكوين عناصر التصميم عن طريق مهارات الفنون البصرية قبل تطبيق أي من عناصر 
األحيان )ولكن ليس دائما ( من الرسم على التصميم، وتكون مهمة إعداد هذه الرسومات في كثير من 

المقام األول وذلك في في الطبيعة  المرئية اختصاص مصمم الغرافيك، وتشمل الفنون البصرية األعمال
كما  ،بالكمبيوتر ، أو التصوير الفوتوغرافي أو حتى المعالجةوسائل اإلعالم التقليدية باستخدام أي من

فضال  عن الشكل  ىم الغرافيك على كل عنصر من عناصر التصميم على حديمكن تطبيق مبادئ تصمي
 النهائي.
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1


 تنضيد الحروف ثامنا :

وتشمل كل فن ومهارة وتقنية خاصة بتنضيد الحروف من شأنها 
أو ترتيب لهذه الرموز،  ،الرموز المنقوشة إضفاء تعديل على

حيث يتم إنشاء تلك الرموز )الحروف( وتعديُلها باستخدام مجموعة 
ب بنوع اختيار متنوعة من تقنيات التوضيح، ويختص هذا الترتي

الخط، وحجم الخط، وطول الخط، ومدى تباعد األسطر ومدى 
 تباعد الحروف بعضها البعض.

يقوم بتنضيد الحروف مصممو التواصل البصري، والمؤلفون، 
والطابعون، ومصممو الغرافيك، والمديرون الفنيون، والعمال الكتبة، 

  وحتى العصر الرقمي كانت مهنة تنضيد الحروف 

ة حيث فتح النظام الرقمي الباب على مصراعيه ألجيال جديدة من المصممين ومستخدمي متخصص
 الوسائل البصرية للقيام بتنضيد الحروف.

 

 تصميم الصفحة تاسعا :

ُيعد تصميم الصفحة ذلك الجزء من تصميم 
الغرافيك الذي يتعامل مع ترتيب وأسلوب معاملة 
ة عناصر )المحتوى( في الصفحة الواحدة، فبداي

في وقت مبكر من الكتب  واضحة صفحاتمن 
ووصوال   العصور الوسطى المنسوخة باليد في

إلى اإلجراءات المعقدة لمجلة حديثة أو تصاميم 
 الكاتالوغ، تم وضع التصميم السليم للصفحات
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B4%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B4%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89


المطبوعة تتألف العناصر  في االعتبار منذ زمن طويل ضمن المواد المطبوعة، فضمن وسائل اإلعالم
ظهر في )صور(، وأحيانا  وضع الرسومات لبعض العناصر التي ال ت صورةو )النص(، نوع عادة من

 .النقش المجرد أو واألختام الرقيقة ،قصاصات الليزرأثناء طباعة الحبر مثل 

 

 تصميم الواجهة عاشرا :

غالبا  ما يشارك مصممو الغرافيك في تصميم الواجهة، مثل 
عند نهاية  وتصميم البرمجيات مواقع اإلنترنت تصميم

التفاعل من قبل المستخدم في تخطيط التصميم أو الواجهة، 
ويجمع مصممو الغرافيك بين مهارات االتصال المرئي 

ومهارات االتصال التفاعلي الخاصة بالتفاعل بين المستخدم 
 والعالمات التجارية على اإلنترنت، حيث كثيرا  ما يتعامل

ومطوري  البرامج مصممو الغرافيك مع مطوري

على شبكة  موقع إلنشاء كل من مظهر ومخبر أي المواقع
 جربة تفاعلية أو تطبيق البرمجيات وتعزيز ت اإلنترنت

 

للمستخدم أو لزوار الموقع على حد سواء، كما يعد تصميم األيقونات جانبا  مهما  من جوانب تصميم 
 الواجهة.
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9


 الطباعة حادي عشر:

 

أو السطوح األخرى، وفيما والمواد  الورق الطباعة علىُتعد الطباعة عملية صنع أعمال فنية من خالل 
عدا حالة الطباعة السابكة فيمكن إنتاج نسخ متعددة من القطعة نفسها، وهو ما يسمى النسخة المطبوعة، 
حيث ُتعد كل قطعة نسخة أصلية وليست نسخة فحسب وذلك نظرا  ألنه لم يتم استنساخ لعمل فني آخر 

حية الفنية باسم االنطباع، وعلى العكس من ذلك يقوم الرسم أو التلوين بإنتاج عمل فيعرف ذلك من النا
فريد من العمل الفني األصلي، ويتم إنشاء الطباعة من سطح أصلي فردي ُيعرف تقنيا  باسم المصفوفة. 

طبع وتشمل األنواع الشائعة من المصفوفات: لوحات معدنية تكون عادة من النحاس أو الزنك للنقش أو 
أو من كتل الخشب من أجل عمل  ،أو من الحجر وُتستعمل من أجل الطباعة الحجرية ،الكليشيه

رسومات خشبية، أو من المشّمع لعمل رسومات مستقطعة من لوحات بالستيكية أو من النسيج لطباعة 
ن لوحة الشاشات، وهناك العديد من األنواع األخرى، ففي العصر الحديث تُنِتج األعمال المطبوعة م

واحدة نسخة تكون عادة موّقعة ومرقمة لتشكل طبعة محدودة، كما يمكن أيضا  أن تكون مطبوعة في 
شكل كتاب، مثل الكتب الفنية، إلى ذلك يمكن أن تكون الطبعة الواحدة منتجا  من تقنية أو تقنيات 

 متعددة.

14 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82


 اللونيات ثاني عشر:

 
وكيفية تفسير وتنظيم تلك  ،للون ةاستقبال العين المجرد ُتعرف اللونيات بذلك المجال الذي يوضح كيفية

باثنين من المستقبالت الحساسة  شبكية العين األلوان في الطابعة وعلى شاشة الكمبيوتر، حيث تغطى
للضوء والتي تعرف باسم القضبان والمخاريط، فُتعد القضبان حساسة للضوء وليست حساسة للون، أما 

 المخاريط فهي أقل حساسية للضوء، ولكنها تستقبل األلوان.

 

 األدوات ثالث عشر:

 ،يرى البعض أن العقل هو أهم أداة لتصميم الغرافيك
تصميم وبغض النظر عن التكنولوجيا يتطلب 

ر حيث ال بد من وجود التفكي ،الحكم واإلبداع الغرافيك
النقدي والمالحظ، والكمي والتحليلي من أجل تصميم 

الشرائح والتصاميم، فإذا كان المنفذ مجرد ناقل لنموذج 
)رسم على سبيل المثال نص أو تعليمات( التي قدمها 

مثال (، ال يصبح المنفذ عادة  مدير فنيمصمم آخر )
 مصمما  في هذه الحالة.

مثلة لتصميم الغرافيك باستخدام الكمبيوتر، أ
ويحدد فيه مختلف االحتماالت لرمز مشروع 

 ويكيميديا.
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https://en.wiktionary.org/wiki/color
https://en.wiktionary.org/wiki/color
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D9%86%D9%89&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D9%86%D9%89&action=edit&redlink=1


فقد تكون  ،إضافة إلى اتخاذ قرارات المحتوى الرئيسية
طريقة العرض )الترتيب واألسلوب والتوسط على 
يم، سبيل المثال( بالقدر نفسه من األهمية في التصم

 وقد تنتج الشريحة باستخدام أدوات الصورة الخارجية
فُيعد  ،الصور الرقميةأو أدوات تحرير  التقليدية

اختيار األدوات المناسبة لعرض كل مشروع من 
األهمية بمكان في هذا المشروع حيث سيفسر لنا رؤية 

 الجمهور لهذا العمل.

  

في منتصف ثمانينيات القرن الماضي عمل وصول النشر المكتبي وبرمجيات فن الغرافيك على تقديم 
ع وخلق صورة الكمبيوتر التي سبق تنفيذها يدويا ، كما مّكن تصميم جيل من المصممين للتعامل م

الغرافيك على الكمبيوتر المصممين من معرفة آثار التخطيط أو الطبع على الفور، ومحاكاة تأثيرات 
 وسائل اإلعالم التقليدية من دون الحاجة إلى الكثير من الفراغ، ومع ذلك فإن األدوات التقليدية 

غالبا  ما ُتستخدم  أقالم التحبير أو قلم الرصاص مثل
لتطوير األفكار فيما ُتستخدم أجهزة الكمبيوتر لوضع 

 الصيغة النهائية، في الواقع قد يعمد المصمم إلى
رسم العديد من المفاهيم على الورق كجزء من 

حيث يتم عرض هذه الرسوم على  ،العملية اإلبداعية
العميل للموافقة المبدئية قبل أن ينتقل المصمم إلى 
تطوير هذه الفكرة على الحاسوب، باستخدام أدوات 

 وبرمجيات تصميم الغرافيك.
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Valued_image_stock.svg
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1


غالبا  ما ُتستخدم لتطوير األفكار فيما ُتستخدم أجهزة الكمبيوتر لوضع  أقالم التحبير أو قلم الرصاص مثل
العملية الصيغة النهائية، في الواقع قد يعمد المصمم إلى رسم العديد من المفاهيم على الورق كجزء من 

فقة المبدئية قبل أن ينتقل المصمم إلى تطوير حيث يتم عرض هذه الرسوم على العميل للموا ،اإلبداعية
 هذه الفكرة على الحاسوب، باستخدام أدوات وبرمجيات تصميم الغرافيك.

ها في صناعة أداة ال غنى عن الكمبيوتر كما ُيعد
التصميم الغرافيكي، وبالنسبة إلى المحترفين من 
مصممي الغرافيك فإن أجهزة الكمبيوتر وما لها 

ُتعد بصورة عامة  تطبيقات البرمجيات من
اإلبداعي  األكثر فعالية في مجال األدوات من

الطرق التقليدية، ومع ذلك فإن بعض من  الفني
ن يفضلو  ميلتون غالسر المصممين من أمثال

االستمرار في استخدام األدوات اليدوية والتقليدية 
 إلخراج األعمال الفنية.

 

 

ال تتأتى األفكار الجديدة إال من خالل تجريب األدوات واألساليب، ويقوم بعض المصممين باستكشاف 
 والرسوم الجاهزة الكمبيوترفي كل من خطوط  لتفادي التكوينات الحادة األفكار باستخدام القلم والورقة

( التي تتوفر في أي تكوين خاص، بينما يستخدم البعض اآلخر من كاي أدوات مثلأو الفالتر )
المصممين الكثير من أدوات التعليم المختلفة من أجهزة الكمبيوتر حتى أنهم يستخدمون العصي والطين 

كوسيلة من وسائل اإلبداع، ومن السمات الرئيسية لتصميم الغرافيك أنه يجعل األداة خارج االختيار 
 صورة حتى يتسنى للمصمم توصيل المعنى.المناسب لل
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D9%8A&action=edit&redlink=1


 الكمبيوتر والعملية اإلبداعيةرابع عشر: 

هناك نوع من الجدل المثار حول ما إذا كانت 
أجهزة الكمبيوتر تعمل على تعزيز العملية 

اإلبداعية في مجال تصميم الغرافيك أم ال. يسمح 
اإلنتاج السريع باستخدام الكمبيوتر للعديد من 

تكشاف أفكار متعددة بسرعة مع المصممين باس
مزيد من التفاصيل أكثر مما يمكنهم تحقيقه عن 

على  لصق الرسومات طريق الوسائل اليدوية أو
  مر الذي من شأنه أن ينقل المصممالورق، األ

ومع ذلك لكونهم أمام عدد ال نهائي من االختيارات ال يساعد  من خالل العملية اإلبداعية بسرعة أكبر،
ت دون التوصل ذلك المصممين على اختيار أفضل تصميم كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تكرار التصميما

 إلى نتائج واضحة.

من دون تشتيت  ة أو معقدة بشكل سريعالستكشاف أفكار متعدد اإلسكتشات وقد يستخدم مصمم الغرافيك
الذهن المحتمل الناتج عن الصعوبات الفنية بخصوص أعطال البرمجيات أو تعلم كيفية التعامل مع 

للحصول على الموافقة على تنفيذ الفكرة قبل أن  النماذج المرسومة يدويا   ُتستخدم وغالبا  ما البرمجيات،
م النهائية على جهاز الكمبيوتر أو في لصق المتابعة، هذا يقوم المصمم باستثمار الوقت إلنتاج التصامي

 نفسها أو المسودات على الورق من أجل تنقيح  الصور المصغرةوقد ُتستخدم 
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B5%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1


الفكرة على الكمبيوتر، وُتعد هذه العملية مفيدة بشكل 
منحنى  حيث قد ينقص الشعارات خاص في تصميم

التفكير اإلبداعي، وقد البرمجيات من عملية  تعلم
ُيستعمل إنتاج التصاميم على الكمبيوتر باستخدام الطرق 

التقليدية في إطالق العنان إلبداع المصمم في 
هذا  ،التعامل مع الصور أو تصميم الصفحة أثناء

 الغرافيك التقليديون على ويعمل مصممو
الكمبيوتري  بفنانين مختصين في اإلنتاج االستعانة

  التي قاموا بتفريغها  بغرض نقل أفكارهم الخاصة

نفسهم، ومع ذلك فإن هذه على الورق إلى الكمبيوتر من دون الحاجة إلى تعلم مهارات الكمبيوتر بأ
على مر الثالثين عاما ، وتكامله مع دورات تصميم  النشر المكتبي الممارسة كانت أقل شيوعا  منذ ظهور

 الغرافيك.

 

 ماهية التصميم الغرافيكي خامس عشر:

 :هادف التصميم .أ

 أتصفح كيف معينة، سلعة أشتري كيف )كيفية( األشياء: لتوضيح طريقة إنه المنفعة، إلى التصميم يهدف
 أن ذلك من واألهم أقنعهم، كيف بالزبائن، أتصل كيف للزبائن، الخدمات أقدم كيف نترنت،لإل موقعا  

 فئة -الدخل  فئة -العمر  فئة مثل: معين جمهور لفئة وينقلها والمفاهيم، األفكار عن يعبر التصميم
 .إلخ ..الجنس
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 :إعالمي التصميم

 

 من التحذير السير أو حوادث الطقس أو حالة تكون ربما الناس، إلى ينقل )المعلومات( فالتصميم
 .إلخ ..الشتاء فصل في االنزالقات

 

 :األشكال خالل من لبصريةا العالقات يستخدم التصميم .ب

 إيجابي. شكل / سلبي شكل 

 
 

 

 ساقط شكل / صاعد شكل. 

 

 

 

 متوازن غير شكل / متوازن مستقر شكل. 
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 أمام / خلف. 

 

 

 شفافة مساحة / معتمة مساحة. 

 
 

 

 :ومتسلسلة متعاقبة عملية التصميم .ج

 بتفاصيل وينتهي عامة معلومات بخلق يبدأ فهو
 عبارة بأنها ينتهي قد دائرة مبتصمي فالبدء معينة،

 .إلخ ..صحن أو قمر أو شمس عن

 في المستخدم األقوى المنهج التصميم كان لطالما
 زيادة في فعالية األكثر والوسيلة اإلعالن، عالم

 ناحية من فهو التجارية، الشركات لدى المبيعات
 حيث للجمهور، بالنسبة رفاهية وسيلة أخرى
 أو ما سلعة جودة معرفة باإلمكان أصبح

   مع المرفق الكتيب على بالنظر فقط مواصفاتها

 المختلفة، الحياة مجاالت جميع في الغرافيكي التصميم يدخل كماالسلعة، بتلك الخاص اإلعالن أو السلعة
 واألفالم، المسرحيات وملصقات مباراة، أو حفلة عن كما اإلعالن تصميم، إلى تحتاج التوظيف فطلبات
 .إلخ ..تالصناعا وجميع
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 الغرافيكي التصميم أهمية سادس عشر:

 وأحدَ  أساسيا ، إنسانيا   نظاما   الحالي عصرنا في التصميم ُيعد
 مجاالت أحد هو فالتصميم ،المعاصرة لحياتنا الفنية األسس
 ألي يستحيل إنه إذ ،عنها االستغناء يمكن ال التي الفني النشاط
 وسلوكنا، حياتنا في شائع أسلوب وهذا .تصميم دون الظهور عمل
 هذا فكل اختياره، أم المنتج المصمم إبداع خالل من كان سواء

 نفسه عن يعبر أن إلى الفنان تدفع التي النفسية يعكس األسباب
 آخر إلى فرد من تختلف خاصة بطرق االختيار أم باإلبداع سواء

  ليستطيع والتطوير إلى البحث دائما   يسعى أن المصمم وعلى .
 

 التي الغنية الفنية بالخبرة تزودنا إذ األساس، هي التصميم فجودة كمصمم، الشخصية موهبته عن التعبير
 بالمصمم الخاصة المشاعر من ينبعان هوفرديتَ  تصميم أي طابع بأن فنجد تصميم، أي في بها نحس
 شكال،واأل والمساحات السطحية والقيم وبالخط وقيمته، باللون المشاعر تلك عن يعبر وهو الفنان،

 .التصميم وموضوع

 والحياة بالطبيعة وعالقته التصميمسابع عشر: 

 ويبدأ الطبيعة، من الغالب في وعناصره رموزه المصمم يستوحي
 التصميم يكون ونظام )أي نسق إلى الفوضى تتحول عندما التصميم

 حدود على تدل كلمة والتصميم العشوائية(، على يحتوي وال مرتبا  
 اإلنسان يدركها التي الحقائق مدى وعلى اإلنساني، العقل

 وثقافته معارفه زادت وكلما الفوضى، من تدريجيا   ويستخلصها
 النسق الفوضى محل فيحل التصميم، تنظيم على ذلك ساعده
 .والنظام
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 تتضمنه وما األشكال إدراك حيث من اآلخرين عن زائدة حساسية الفنان لدى تكون أن المتوقع فمن ولذلك
 :بها وما الطبيعة استلهام خالل بعمليتين يمر فالمصمم ٍن،معا من

a) :وبيولوجية فيزيولوجية وقدرات ومزاج ثقافة من فيها اإلدراكية بقدراته متصلة داخلية. 
b) :وعلى البصري، التنظيم على التصميم عملية تعتمد حيث بالطبيعة، العالقة في تتمثل خارجية 

 .فيها والتنوع الطبيعة رؤية كيفية

 البيئة في أخرى نماذج توجد كذلك المختلفة، البيئية للمواقف تبعا   المصمم لدى الطبيعة مفهوم تلفويخ
 يعكس لى أنإ بحاجته اإلنسان أحس جذابة البيئة كانت وكلما الطبيعة، في والتصميم النظام تعكس
 .تلقائية بطريقة جمالها

 نظم على المسيطرة القوة يعني الطبيعة مفهوم أصبح وقد
 أن الطبيعي ومن وتطوره، نموه في والوجود الكون سقون

 سواء الطبيعة على تدل كلمة الرياضية أو الهندسية النظم
 :التالية العوامل فيها تتحكم عضوية، غير أم عضوية كانت

 التنوع. 
 التوازن. 
 التناسب. 
 التماثل.  

 حيث والحياة، التصميم بين قةعال هناك وأيضا   للنمو، الطبيعي والقانون التصميم بين عالقة وهناك
 .السيادة( -االتزان  -اإليقاع  -التناسب  -الطبيعة )الوحدة  في التصميم أسس عناصر توافر يالحظ
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 للنمو الطبيعي والقانون التصميمثامن عشر: 

 المصدر هي الطبيعة فإن سابقا ، ذكرنا كما
 عناصر على تحتوي ألنها للمصمم األساسي
 كالنقط المختلفة صميمالت عناصر من متنوعة

 والمالمس واألشكال، والمساحات والخطوط،
 بالتغير تتسم العناصر والفراغ، وهذه واأللوان
 في يحدث لما وفقا   المرئي مظهرها في الدائم

  متغيرات، من الطبيعة

 دافواألص واألسماك والحشرات، والحيوانات فالطيور الطبيعة، قانون يحكمها العناصر هذه التزال لكن
 يعكس متوازن بقانون الطبيعة تحكمها والنباتات.. إلخ، واألزهار البحر وأمواج المرجانية والشعب والقواقع،
 .متكامال   مرئيا   نظاما  

 برؤيته عنه التعبير يريد ما ليحقق المرئي النظام ذلك من يشاء ما استخالص في يأتي المصمم دور إن
 متنوعة تصميمات الطبيعة في ترى أن تستطيع المبدعة العين إن إذ، المختلفة األدائية وبوسائله الخاصة،

 .والدقة النظام من كبيرة درجة وعلى

 وحاجته األرض على وجوده منذ اإلنسان أحسه الذي التعبير مجاالت أهم من واحدا   التصميم وباعتبار
 العلوم أساسيات إلى تلفةالمخ الطبيعة لمظاهر بتأمله العصور مدى على اإلنسان توصل فقد إليه، الملحة

 .الحالي للقرن العلمية الثورة إلى بنا وصلت تطورات من بعد فيما عليها يطرأ وما المختلفة

 الكتشاف واعية وبمقدرة فاحصة برؤية المختلفة الطبيعة مظاهر تناول في مهم دور للمصمم أصبح لقد
 يضع وبذلك التعبيري، هدفه يحقق ما هابين من المصمم يختار من أن ال بد وهنا فنية، قيم من فيها ما

 .التصميم لمشكالت الحلول أنسب
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 الخالصة

 معرفتهم لقلة نظرا   الفنون مجاالت أحد  -فقط– هو  التصميم بأن يعتقدون عندما الناس من كثير يخطئ
 كبيرة صلة له التصميم ألن األمر هذا تخالف الحقيقة ولكن بممارسته، موهبتهم ضعف أو بالتصميم

 ميادين في اإلنسان خاللها من يتعامل التي البشرية األنشطة جميع في ويشارك يتغلغل فهو ،الحياةب
 التي المختلفة الحلول إليجاد طريقة وهو حياة، أسلوب هو التصميم فإن آخر وبمعنى ،المتعددة الحياة

 .اليومي واقعهم في الناس يواجهها

 ترتبط قد سابقة خبرات داخله في فتتحرك متنوعة، مواقفل ويتعرض حياته في كثيرة بتجارب المصمم يمر
 اتزانه، استعادة يحاول حتى االنفعاالت لهذه مخرج إيجاد إلى بالحاجة المصمم ويشعر وقد بانفعاالته،

 .اكتسبها التي الخبرات صدى لهم ينقل لكي الناس نحو فيتجه
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تقنية تستخدمها بعض البرامج وبخاصة برامج تصميم المواقع اإللكترونية بحيث تكون النتيجة 
 كما ترى على الشاشة.
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 التمارين

 اختر اإلجابة الصحيحة:

أي من الحركات التالية ل تنتمي إلى الحركات التي ساهمت في تطور فن الغرافيك في القرن  .1
 العشرين:

A. لفنون والحرف.حركة ا 
B. .حركة دي ستيجل 
C. .حركة يوحنا غوتنبرغ 
D. .مدرسة نيويورك 

 
 حركة يوحنا غوتنبرغ. C اإلجابة الصحيحة:

 

 إلى ماذا يرمز الشكل التالي من العالقات البصرية من خالل األشكال: .2

 

A. .شكل سلبي / إيجابي 
B. .شكل صاعد / ساقط 
C. شكل متوازن / غير متوازن. 
D. .شكل إيجابي / سلبي 
 

 شكل متوازن / غير متوازن.. C جابة الصحيحة:اإل
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 أقدم الكتب المطبوعة في التاريخ: .3
A. .التوراة 
B. .الدوس مانوتياس 
C. الكتب البوذية. 
D. .الكتب الهيروغليفية 

 
 . الكتب البوذية.C اإلجابة الصحيحة:

 

 في لوحاتها: De Stijlما هي األلوان التي استخدمتها مدرسة  .4
A. .األزرق واألحمر واألخضر 
B. بيض واألسود واألصفر.األ 
C. األحمر واألزرق واألصفر 
D. .الرمادي واألبيض واألسود 

 
 األحمر واألزرق واألصفر. C اإلجابة الصحيحة:

 

 من أمثلة استخدام التصميم الغرافيكي لإلعالم والترفيه: .5
A. .العالمة التجارية 
B. .الكتب النصية 
C. .الصحف والمجالت 
D. .المواد التعليمية 

 
 صحف والمجالتلا. C اإلجابة الصحيحة:
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 عناصر التصميم الغرافيكي أواًل:

 تصميم أي تشكل التي العناصر من العديد يوجد
 ويجب أن تصبح ال، أم جيدا   كان سواء مرئي
 تتمكن أن قبل الضرورية هذه العناصر مع متآلفا  
 ،في عملك التصميم مبادئ تطبيق من بالبدء

 ليكون الطبيب يحتاج إليها التي بالطريقة نفسها
 شفاء تعلم من يتمكن أن قبل التحليل في فهم لديه

 . المريض

 تصميم، أي في أساسية عناصر سبعة هناك
 لكن من غيره، االستيعاب أسهل في يكون بعضها
 مهمة. جميعها

 
 

 Line:  الخط  .1

متقطعا   -منحنيا   -ويمكن أن يكون: مستقيما   ،الخط هو العنصر األساسي المكون ألي تصميم
 منكسرا . -متعرجا   -

 

 مائل. -أفقي  -رأسي  إما :اتجاه وللخط

 

 الوحدة التعليمية الثانية

 الغرافيكي التصميم ومبادئ عناصر
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 .شكله على تؤثر سماكة أو درجة وللخط

 

 وُتستخدم شكل، وأي لون أي تكون أن ويمكن ،األنحاء كل في موجودة تكون ما عادة الخطوط
 رؤية لتوجيه ُتستخدم أن يمكن أو ،التصميم أقسام بين تخطيطي كرسم غالبا   المستقيمة الخطوط
 . آخر أو واحد اتجاه في الُمشاهد

 للفت والقوية العريضة السميكة الخطوط البصري، وُترسم تأثيره على مباشر تأثير له الخط عرض
 الخط، تأثير يغير من أيضا   للونكما أن ا العكس، فتفعل الرفيعة الخطوط أما للخطوط، االنتباه

والباهتة، وأيضا   األخف األلوان من أكثر االنتباه من الكثير يعطي والساطعة الداكنة األلوان فاستخدام
 . الثابتة )المستمرة( الخطوط من تأثيرا   أقل والمتقطعة المنقطة الخطوط

 الحركة على تدل فهي ،للتصميم السالسة أو الديناميكية من الكثير غالبا   المنحنية الخطوط تعطي
أما  منها بشكل خاص، والعضوية بالطبيعة التي ُتعنى التصاميم في شيوعا   أكثر والطاقة، لذا فهي

 .  متحضرة ثقافة على وتدل ،وتنظيما   رسمية أكثر المستقيمة فهي الخطوط

 :المنظور .2

 
ال كما هي في الواقع، ولكن كما تبدو لعين  على سطح منبسط )اللوحة(وهو تمثيل األجسام المرئية 
 .الناظر إليها من موقع معين
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فأبعاد  إن الكثير من األخطاء التي يرتكبها المصمم المبتدئ تنشأ أحيانا  عن جهله بقواعد المنظور.
 .األجسام واتجاهاتها يطرأ عليها تغيير يتناسب مع موقع الناظر إليها

 المنظور:أنواع 

 .المنظور نوعان: خطي وهوائي

 :الخطي المنظور .1

ُيقصد به مظهر األشياء كما يتحدد من خالل أوضاعها والمسافات النسبية فيما بينها، فالخطوط 
 األفقية المتوازية مثل السكة الحديدية، تبدو وكأنها تلتقي عند نقطة التالشي على خط األفق، أما

مثل أعمدة الكهرباء فتبدو وكأنها تقترب من األرض كلما بعدت عن الخطوط العامودية المتوازية 
الناتج عن تضاؤل حجم األشكال كلما زاد  –وهذا التقارب التدريجي بين الخطوط  ،عين الناظر إليها

 .يؤدي إلى اإلحساس بعمق الصورة وتماسكها -بعدها 

 :الهوائي المنظور .2

ت الجو الطبيعي المحيط بها، ويتمثل المنظور الهوائي ُيقصد به مظهر األشياء كما تبدو متأثرة بحاال
في الخفوت التدريجي للضوء وتزايد نعومة األشياء البعيدة، وطالما أن حاالت الطقس تؤثر على 
المنظور الهوائي حتى في األيام المشمسة، فإن مظهر األشكال البعيدة تحكمه حالة الجو المتاحة في 

 .جردةأثناء النظر إليها بالعين الم

 رسم المنظور:

ولمزيد من اإليضاح حول المنظور يجب اإلشارة إلى نقطتين مهمتين في رسم المنظور، وهما: خط 
 األفق، ونقطة التالشي.

 خط األفق:

إن خط األفق هو مستقيم تتابعه بعينيك ويجتاز المنظر المرئي من أوله إلى آخره، أما نقطة النظر 
يقع خط األفق على مستوى عين ، و تظل ثابتة تجاه عين الناظرالتي تقع على خط األفق، فإنها 
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الناظر وهو يعلو وينخفض وفقا  لعلو الناظر وانخفاضه عن سطح األرض، وللتأكد من ذلك هناك 
طريقة بسيطة يمكنك تطبيقها بنفسك: قف على الشاطئ في يوم صحو وانظر باتجاه البحر فتالحظ 

إن هذا المستقيم هو خط  ،تقيم على مستوى عينيك تماما  أن السماء تلتقي مع الماء في خط مس
اهبط إلى موقع أدنى فترى أن األفق يهبط بمقدار هبوطك فيما تكبر فسحة السماء وتتقلص  ،األفق

بعدئٍذ اصعد على مرتفع قريب يسمح لك برؤية البحر من األعلى، فتالحظ أن خط  ،فسحة الماء
 .األفق يصعد بمقدار صعودك

 التالشي:نقطة 

أما نقطة التالشي، فهي النقطة التي تتالشى عندها جميع الخطوط المتوازية والمائلة، وبما أننا نرغب 
في نقل هذه الخطوط إلى لوحة الرسم لذلك ال بد لنا من إيجاد هذه النقطة التي تتالشى فيها الخطوط 

لصحيح على اللوحة، أي وتسمح لنا نقطة التالشي بوضع األشياء في مكانها ا ،على خط األفق
 .بإظهار بعدها الثالث سواء كنا ننظر إلى هذه األشياء من األمام أم من الجوانب أم من األعلى

 

 قواعد تصميم أشكال ثالثية األبعاد:

الجدير بالذكر أنه عند البدء بتصميم يحتوي على أشكال ثالثية األبعاد )منظور( ينبغي على 
 :التاليةالمصمم االلتزام بالقواعد 

 كل الخطوط المتوازية تلتقي عند نقطة معينة على خط األفق. 
 كل الخطوط المائلة تلتقي عند نقطة التالشي على خط األفق. 
 تتقارب الخطوط العمودية كلما بعدت عن عين الناظر. 
  تصغر السطوح العلوية كلما اقتربت من خط األفق، وتكبر السطوح الجانبية كلما ابتعدت

 .تالشيعن نقطة ال
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  Shape: الشكل  .3

لشكل، هو العنصر الثاني األكثر ا
وهو في الواقع  ،استخدام ا في التصميم

عبارة عن خطوط مجمعة جنب ا إلى 
وما زالت  ،جنب بأشكال مختلفة

األشكال تحظى بشعبّية، وهذا يعود إلى 
شكال الحاجة إلى إبراز شيء ما، فاأل

 هي إحدى الطرق للقيام بذلك.
 

  حيث األشكال دوائر، مرّبعات، مستطيالت، مثّلثات، أو غيرها من األشكال التجريدية،قد تكون 
يتّم استخدام العديد من هذه األشكال في  ،تحتوي معظم التصاميم  على واحد من هؤالء على األقل

 التصميم للتبسيط للحد األدنى.

والعضوية،  الطبيعية األشياء مع ا  وترتبط أيض ،بالحركة الدوائر ترتبط ما غالبا   ،المثال سبيل على
الذي  والنسيج واألسلوب اللون ثم إن والمبنية، المنظمة التصاميم مع المربعات ما ُترى بينما غالبا  

 .إدراك هذه األشكال كيفية في كبيرا   فرقا   حدثيُ  أن يمكن يأخذه الشكل

 

 :للشكل النفسي التأثير

  ما، فإنه كما قلنا يأخذ أهميته التشكيلية إذا ما ظهر فإذا أخذنا سطحا  مستويا  كأساس لتكوين
مواجها  في المستوى الرأسي، ففي هذا الوضع يكون السطح مجاال  لتنغيمات وتأثيرات متعددة، 

 أما بالنسبة لألسطح ،وُتعد واجهة العمارة السكنية المحصورة بين جارين مثاال  لهذا الوضع
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إما بشكل  األفقية فجميعها تترجم في فن العمارة
أسقف أو أرضيات موزاييك، كذلك فإن السطح 
األفقي يمكن أن يكون عنصرا  حيا  
كالمسطحات الخضراء من الجيزون )العشب 
الصناعي( وأحواض الزهور مما يسمح بتنوع 

 .التأثيرات

 

 

 

  أما السطح المنحني كالسطح األسطواني والسطح
المخروطي، فدائما  ما ترتبط هذه األسطح بفكرة 
التغليف بعكس السطح المستوي حيث ال يستطيع 

فكرة التحديد الجزئي لحيز ما في إحداث إال 
كما أن السطح األسطواني برؤيته  اتجاه واحد،

من الداخل أو من الخارج ربما يتضمن مظهر 
في حين أن السطح المخروطي يصحبه  ،سكون

 .إيحاء بالحركة الصاعدة

 

 

  أما السطح المائل فيوحي دائما  بالحركة
الصاعدة أو الهابطة تبعا  لمكان الرؤية 

ال يوحي  للمنحدر، والسطح المائلبالنسبة 
بتأثيرات الثبات إال باالستعانة بعناصر أخرى 
للداللة على حركة مضادة مما ُيحدث 

 .االتزان
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  أما السطح الكروي كالقبة مثال  فإنه يعطي
ويأخذ اإليحاء بالتغليف وتحديد الحيز بداخله، 

كمال تشكيله إذا كان مكونا  من نصف كرة 
مرتكزة على رقبة أسطوانية، أما إذا كان ارتفاع 

  من نصف قطرها فإنها القبة منخفضا  أي أقل

   وأخيرا  السطح المنحني اللولبي فنظرا  لدورانه في الحيز حول  ،تعطي إيحاء  وتأثير سحق للحيز  
 .لرأسية الدورانيةمحور رأسي فإنه يوحي بالحركة ا  

  إن السطح ال يؤثر على المشاهد بأبعاده
وشكله ووضعه في الحيز فحسب بل تكتمل 

 من حيث معانيه اإليحائية بطريقة معالجته،

 

توزيع اإلضاءة ولونه وملمس ونسُج مواده المكونة له، فاللون مثال  ربما يكون كافيا  ألن ُيحدث 
 .المشاهد، كما تختلف هذه األحاسيس باختالف شدة الضوءإحساسات وانفعاالت واضحة في نفسية 

  كما يمكن أن نحصل على حيوية السطح
بتجزئته إلى أسطح هندسية متجاورة تختلف 
زاوية تعرضها للضوء، حيث يكون االختالف 
في شدة الضوء على األسطح عنصرا  فعاال  

 .للتنغيم
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 :Textureالنسيج  .4

بأننا نحس به بحاستين هو العنصر الذي يمتاز 
هما: اللمس والبصر، وتكمن أهمية هذا العنصر 
في استخدامه للتمييز بين أجزاء التصميم 
إلعطاء كل شيء طبيعته الخاصة، فالخشونة 
للسطح الخشن والنعومة للسطح الناعم، كما أن 
تنوع المالمس بين أجزاء التصميم يعمل على 
إعطاء التصميم حيوية أكثر ويبعده عن 

 .اإلحساس بالملل

 
 

 -الخشونة  -وملمس السطح يظهر كنتيجة للتفاعل بين الضوء وكيفيات السطح من حيث )النعومة 
درجة الصقل(، فنحن ننظر إلى القيم السطحية على أنها ملمس السطوح كما تحسه اليد، ولكن القيم 

السطوح المرئية  السطحية أيضا  هي ملمس السطوح كما يحسها العقل ألن في العقل ميال  لوصف
 .على أنها خشنة أو ناعمة، كما أنه يربط هذه الصفات المرئية بالحركة

ويؤدي تنظيم تلك العناصر الشكلية بكيفيات مختلفة وبكثافات مختلفة إلى تغير الخصائص الضوئية 
للسطح من حالة إلى أخرى، والملمس في التصميم يعني اإلحساس به عن طريق الرؤية البصرية، 

ثم إحساس العقل بالقيم السطحية وتخيلها، وهذه الظاهرة ُيطلق عليها أحيانا  المعادل البصري ومن 
 .لإلحساس الملمسي

 :وهناك ثالثة عوامل رئيسية تؤثر في مجال اإلدراك بالنسبة للملمس وهي

  الضوء الساقط على األسطح، شدته أو قوته ونوعه مثل ضوء النهار أو الضوء
 .الصناعي

 بصري لإلنسان الذي يتلقى اإلحساس بالملمسالجهاز ال. 
 تباينات طبيعة األسطح نفسها. 
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 أصناف المالمس:

مالمس ناعمة ومالمس خشنة، أما من حيث النوع  تصنف مالمس السطوح من حيث الدرجة إلى:
 .مالمس حقيقية )مالمس طبيعية أو صناعية( ومالمس إيهامية فإنها تصنف إلى:

 ي الطبيعية كالنبات توجد المالمس الحقيقية ف
والحيوان والجماد، كما يمكن أن تكون 
صناعية تتحقق باستخدام تقنيات مختلفة من 

 .َحفر وبصمة ونقش.. إلخ

 

 

  أما المالمس اإليهامية فهي المالمس ذات البعدين، والتي يمكن إدراكها بحاسة البصر دون
لمالمس حقيقية مثل ملمس الحجر أو الرخام أو لمسها، وغالبا  ما تكون المالمس اإليهامية تقليدا  

الخشب أو الجلد، ويمكن تحقيقها في األعمال الفنية عن طريق التقنيات والمعالجات التشكيلية 
 .على السطح ذي البعدين عن طريق توظيف عناصر التصميم كالنقطة والخط واللون

كما يرتبط اللون بالملمس وبالخصائص البصرية 
اإلعتام والشفافية أو نصف للمادة، كما أن 

الشفافية في المالمس تختلف عن بعضها، 
فالزجاج الشفاف يختلف في ملمسه عن زجاج 

 .آخر نصف شفاف

  

نستطيع استلهام المالمس من الطبيعة، واألمثلة كثيرة، فإننا نرى في المخلوقات والكائنات الحية ثروة 
في الحيوانات نجد جلد الثعبان والتمساح وظهر السلحفاة  ،من األشكال المختلفة والمالمس السطحية

والفراء وجلد الحمار الوحشي والزرافة، وفي الطيور نجد ريش الطاووس وريش العصافير وجناح 
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الفراشة أو عرف الديك، وفي األحياء المائية كقشور وجلد األسماك وأسطح القواقع والمحارات 
األشجار وأوراق النبات واألزهار وقطاعات األشجار والثمار..  والشعب المرجانية، وفي النباتات نرى

 .إلخ، فهي جميعها منبع ومصدر إلهام للتصميمات الفنية

وفي الفنون ثنائية األبعاد يكون الملمس أمرا  مرتبطا  باإلدراك البصري وال ارتباط له بحاسة اللمس، 
الخصائص البصرية، ويتضح لنا وندركه كنتيجة الختالف سطح كل منها عن اآلخر من ناحية 

أيضا  أن الملمس في العمل الفني ال ترتبط أهميته المادية بالشكل فقط، بل هو أيضا  وسيلة تعبير 
 .عن المضمون ويضيف إلى العمل الفني قيمة معنوية

 

 Color: اللون  .5

 

 لوصف األشياءفنحن نستخدم اللون  التصميم، عن وضوحا   األكثر الشيء يكون ما غالبا   اللون
وله العديد  ،الناس بين قوية أفعال ردود خلق على القدرة األحمر(، وللون أو حذائي الخضراء )سترتي

 من المعاني والرمزية التي تختلف باختالف الثقافة والبلد.
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معرفة بها،  لديهم يكون أن المصممين على ويجب التصميم، جوانب من مهم جانب اللون إن نظرية
 يضاف )عندما والصبغة ،النقي( اللون إلى األسود يضاف )عندما الظل بين الفرق تعرف أن فعليك

 معرفة النقي(، وعليك اللون إلى الرمادي يضاف )عندما اللون ودرجة النقي(، اللون إلى األبيض
 هذه كل تعمل كيف تعرف أن أهمية األكثر اللون، ولكن ودرجة والقيمة اللون نقاء مثل مصطلحات

التصميم، وسنتعرف على اللون بالتفصيل في الوحدة  في خاص طبع أو شعور لخلق معا   االشياء
 الخاصة بنظرية األلوان.

 

 :Valueالقيمة  .6

 

معين،  تصميم لهما يكون أن والظالم للضوء أعم، أي كيف لكنه باللون، وثيقا   ارتباطا   مرتبطة القيمة
 تنقل قتامة األكثر قطعة، والتصاميم يقدم الذي الخاص للطبع مباشرا   ارتباطا   يرتبط هذا أخرى، مرة

 هو المتساوية، هذا األخرى التصاميم عناصر كل مع حتى المضيئة التصاميم من أكثر مختلفا   شعورا  
 من والضوء الظالم من كل إصدارات يطلقون فيها المصممين ما ترى غالبا   التي األسباب أحد

 . موضوعاتهم

 ارتفاع مدى معرفة على قادرا   تكون ال قد تلونا   القطع أكثر واضحة، فمع قيمة اله قطعة كل ليست
 الرمادي كافية للحصول اللون إلى تدرج التصميم لتحويل واحدة القيمة، حيث إن خدعة انخفاض أو

 للحصول للصورة البياني الرسم إلى تنظر أن أيضا   والظالم، ويمكنك الضوء مع أفضل شعور على
 . أكبر بشكل تتركز التي القيمة من فكرة على
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 :Spaceالمساحة )الفراغ(  .7

 التصميم: في المساحة من نوعان هناك
السلبية:  والمساحة اإليجابية المساحة
 عناصر تشغل التي هي اإليجابية المساحة
 تسمى )التي السلبية والمساحة ،التصميم

التي  المنطقة وهي البيضاء( أيضا  بالمساحة
 اإليجابية المساحة بين والعالقة تُترك فارغة،

   يكون كيف على قوي تأثير لها والسلبية
 أما االفتقار ،مفتوحا   وحسا   مضيئة، قطعة تعطيَ  أن يمكن السلبية المساحة من والكثير ،التصميم
 .مهمال   المصمم كان والسيما إذا في التصميم، تشوشا   تترك أن فيمكن السلبية للمساحة

ن  التصميم، على تؤثر والتي ،بها الخاصة والنماذج األشكال أن تخلق السلبية للمساحة كما يمكن وا 
 التي المصمم تقنيات أهم من واحدة التصميم لصالح استخدامها وكيفية السلبية المساحة تأثير فهم

 . الرائع والتصميم الجيد التصميم بين فرقا   ُتحدث أن والتي يمكن تعلمها، يمكن

 التصميم الغرافيكيمبادئ ثانيًا: 

 :Balanceالتوازن  .أ

ذا الصفحة، في التصميم عناصر توزيع طريقة هو التوازن  المتانة تحقيق يمكن جيدا   التوازن كان وا 
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 غير التصاميم يفضلون األخيرة اآلونة في المصممين أن بعض من الرغم على التصميم، في
 الشخصية صفحات اإلنترنت وُتعد تماما ، مختلفة نظر وجهة وتعرض بالحركة ُمفعمة ألنها المتوازنة

 .المتوازنة غير للمخططات مالءمة األكثر هي

 

 أنواع التوازن:

 يمتلك التوازن من نوع أي مالحظة على قادرا   تكون لكي التوازن من الثالثة األنواع تعرف أن يجب
 :هي األنواع وهذه تعاينه، الذي التصميم

  المتناظرsymmetrical. 
 المتناظر  غير .asymmetrical 
  الشعاعيradial. 

 :ونقصد وهكذا. والخامات نفسها والخطوط بالشكل هما التصميم جانبي أن يعني المتناظر 
 العمودي، المحور حول غالبا   يكون التناظر من النوع هذا ألن واأليسر، األيمن ،التصميم بجانبي

 أو األفقي، المحور حول التناظر عن األمثلة بعض توجد،األيام، هذه التصميم في الشائع وهو
 مواقع في الغالبة هي المتناظرة فالتصاميم ،نادر نوعا  ما األمر هذا ولكن معا ، المحورين
 .مضت سنوات خمس حتى اإلنترنت

 :بعض تبقى ذلك مع لكن بعضهما، يشبهان التصميم ال جانبا يكون عندما يحدث غير المتناظر 
 بعض على يحتوي أنه متناظر إال غير يسمى النوع هذا أن من الرغم وعلى متشابهة، العناصر
 المتناظرة غير والمواقع بمستوى أقل، ولكن التوازن، من األول النوع في كما التناظر، سمات
 للمحتوى جهة تملك التي بريس وورد مخططات الحظ ،األيام هذه شعبية وأكثر أكثر تصبح
 الجانبي. للشريط وجهة

 :إحساسا   يعطي النوع وهذا دائري، بشكل موزعة التصميم عناصر تكون عندما يحدث الشعاعي 
 -منهم  الخبراء وحتى -المصممين  ألن بكثرة؛ ستخدميُ  ال النوع هذا لكن والحيوية، بالحركة
 .النوع هذا من التصاميم تخطيط في المشكالت يواجهون
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 والعناصر والخطوط، والخامات واأللوان، األشكال خالل من التوازن تحقيق يمكن سابقا   ذكرنا وكما
 األخرى.

 

 .كليا   متناظر موقع على جيدا   مثاال   ُتعد Florida Flourish صفحة

 :Contrastالتباين  .ب

 عن ويعبر ،المتناقضة العناصر بين هو التفاعل
 والصغيرة، الكبيرة المتناقضات: في االزدواجية

 المضيئة ،والسميكة الرفيعة ،والناعمة الخشنة
 . والهندسية العضوية ،والمظلمة

 

 
نما التصميم، في فقط ليس المهمة، المبادئ من آخر مبدأ  األخرى، البصرية والفنون التصوير في وا 
 يكون فعندما التباين، معنى يعرف شخص كل ألن المبدأ؛ هذا في للتعمق حاجة هنالك أن نظن وال

ذا األخرى، من أكثر يبرز أن بعضها يعني ذلك فإن العناصر، بين كافٍ  تباين هنالك  رغب وا 
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 العناصر، هذه بين الضئيل التباين عبر بذلك يقومون فإنهم معا ، العناصر في دمج المصممون
 .التباين من عالية درجة باستخدام بعضا   عن بعضها العناصر تمييز ويمكن

 ذلك مع األلوان، خالل من يتحقق التباين فإن والخطوط، األشكال خالل من يتحقق التوازن كان إذا
 يصبح لذلك Typography النصوص تنسيق وأسلوب الخامات بواسطة مؤخرا   تغير التباين مبدأ فإن
 إلى ليس يؤدي، ذلك فإن النصوص تنسيقل مثالي أسلوب للتصميم يكون شعبية، وعندما وأكثر أكثر
نما فحسب، مثالي تباين  المبادئ أن مالحظة السهل ومن كذلك، واألولوية والسيادة التناسب إلى وا 
 بعضها البعض. مع ما نوعا   مرتبطة األخيرة الثالثة

 

 :Directional Forcesاالتجاه  قوى .ج

 

 ،والضمنية الفعلية نطوي على كل منت
 العين حركة توجيه في تساعد وهي

 تمّكن من أنها كما للمشاهد، والعقل
 . واحد كيان في العمل ربط

 

 
 

 :(Dominance and Priority)السيادة واألولوية  .د

 عدم ألن المستخدم بتجربة يتعلق فكالهما وثيق، بشكل مرتبطان ألنهما معا   المبدأين هذين جمع تم
 أهمية يحدد الذي هو السيادة ومستوى اإلرباك، إلى يؤدي قد العناصر لبعض والسيادة األولوية وجود

 أيضا   ذلك تحقيق يمكن الصفحة، وبالطبع وذيل والمحتوى والشعار القائمة مثل المختلفة العناصر
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 من كل ودور معنى على للتعرف أكثر لنتعمق ذلك والحجم، ومع الخط بنوع التالعب طريق عن
 .واألولوية السيادة

 لألولوية: رئيسية مستويات ثالثة هنالك

 اإلجراء  إلى الدعوة أيضا   التحويل: وتسمى نقطة أو العنوان أولها CTAعنصرا   ُيعد الذي 
 أساسيا .

 في -ُتستخدم  أو معين، شيء عن للتعبير ُتستخدم التي الصور مثل الثانوية العناصر بعده تأتي 
 لكن الموقع، في أهمية األكثر ليست العناصر هذه أن الواضح ومن للتصفح، -األحيان  أغلب
 من دونها. موقع أي إنشاء يمكن ال ذلك مع

 الوصفية المعلومات أو الذيل روابط مثل ،المعلومات هي الثالثة المرتبة في تأتي التي العناصر 
 المختلفة. العناصر أو المدونات في

 

 هذه من دون الموقع يقوم أن ويمكن
فإنها  ذلك ومع ،الثالثة العناصر
 ألنها األحيان من كثير في ُتستخدم
 من المزيد بتوفير إما ،التصميم ُتكمل

 مع المخطط بإكمال أو المعلومات،
 .العناصر بعض

 

 

 عبارة تجذب كما اليسرى، العلوّية الزاوية في السائد العنصر على التشديد تم Area18 موقع في
 .اللون بسبب االنتباه الترحيب
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 :Proportionالتناسب  .ه

 يمّثل الذي وهو مهم، التناسب
 ببعضها مقارنة العناصر حجم

 قوي على تأثير وللتناسب البعض،
 بالمبدأ أيضا   مرتبط وهو المستخدم،
 تكون أن البديهي ومن السابق،
 على وقع ذات األكبر العناصر
 العناصر من أقوى المستخدم
  واألولوية السيادة وتعمل الصغيرة،

 لغرض التناسب مبدأ Bluecadet Interactive موقع يستخدم
 الصورة. إلى االنتباه جذب

 

 الخطأ من فمثال   صحيحة، بصورة الموقع على للمعلومات المستخدم رؤية تأكيد على معا   والتناسب
 الثالثة العناصر هذه أخذ عدم يعني ذلك ألن المحتوى؛ في منه أكبر الذيل في الخط حجم تجعل أن

 .باالعتبار

 

 :Scaleالمقياس  .و

 

 الشيء من والواضح الحقيقي الحجم
 ،األخرى باألشياء يتعلق فيما المرئي

 . الصورة نسب أو ،وبيئتها األشخاص
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 :Repetition & Rhythmواإليقاع  التكرار .ز

 اإلنسان عين يجعل الذي المبدأ هو الصفحة حيث إن إيقاع القارئ، على جديدا   المبدأ هذا يكون قد
 المستخدم على يجب ترتيب وبأي العين حركة اإليقاع ويضمن اآلخر، باتجاه عنصر من تتحرك
 للنظر خاصة طريقة لديه شخص كل ألن تحقيقه؛ من الصعب المبدأ هذا يكون وقد العناصر، رؤية
 .جدا   مرهقة تكون قد نفسها بالطريقة ينظر شخص كل جعل وعملية التصميم، إلى

 والتدريجي، اإليقاع: السلس من نوعان هناك
 حركة هو مثال وأبسط التفاوت، هو األول والنوع
 نفسه، باالتجاه األساس في تجري التي المياه
 طريقة في التفاوت من الكثير هنالك لكن

 عندما فيحدث التدريجي اإليقاع تحركها، أما
 يجب التي الطريقة في واضح تسلسل هناك يكون
 .العناصر بين العين بها تتحرك أن

 

 اتباع تم David Desandro أعمال معرض في
 .وتدريجي جدا   منتظم إيقاع

 

 

 :Unity within Varietyمتنوعة  مجموعة في الوحدة .ح

 ال مذهل تصميم على إن الحصول
ن حتى يتحقق، أن يمكن  جميع طبقنا وا 

 من دون صحيحة بصورة أعاله المبادئ
 في غالبا   نراه ما وهذا والوحدة، االنسجام

 عن نسمع ما فكثيرا   الواقعية، الحياة
 شيء كل يمتلكون الذين األغنياء
 االنسجام إلى يفتقرون لكنهم يريدونه،
   تسري نفسها حياتهم، القاعدة في واأللفة
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 نسميه ما حققنا قد بذلك نكون صحيحة بصورة مرتبطة العناصر جميع كانت فإذا ،التصميم في
 لك ينتج ال ببعضها ربطها من دون التصميم في العناصر هذه جميع تضع أن لكن بالوحدة،
نما تصميما ،  لبعضها ُمكملة العناصر كانت إذا وبالعكس العناصر، من كومة ذات صفحة وا 
 إلى انتهي قد عملك أن يعني فهذا للمستخدم جيدة تجربة ويتيح العين على سهل والتصميم البعض،

 .ما حد

 

 الرئيسية وعناصره التكوين :ثالثاً 

 :Single Visualالمفرد  البصري العنصر .أ

 الصورة هذه أن يعني التصميم، وهذا في فقط واحدة صورة استخدام يتم التكوين من النمط هذا في
 على األمثلة ومن أساسها، على بالكامل التصميم ويقوم قوي، وقع ذات جذابة تكون أن يجب

 التصاميم في ُيستخدم النمط هذا لكن الهبوط، صفحات هي المفرد البصري العنصر صفحات
 .المواقع في منه أكثر للطباعة الموجهة

 هو التكوين من النمط هذا ُيعد
 أن من الرغم على األسهل،
 يكون أن يجب الصورة اختيار
ال دقيق بشكل  لها يكون لن وا 
 المبدأ ثم إن المرغوب، التأثير

 هو النمط هذا في األساسي
 تنسيق أسلوب أن من التأكد

 typography النصوص
 يعزز األخرى والعناصر
 تطغى وال البصري العنصر
  يكون أن يجب لذلك عليها،

 

 العنصر نمط استخدام على جيد مثال هي Jeffrey Veen صفحة
 المفرد البصري
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 عنصرا   أو إيضاحيا   أو رسما   صورة تكون قد هذه حالتنا وفي األهم، للعنصر واضح تمييز هناك
 .تأثيرا   األقوى هو األهم العنصر يكون أن يجب أي ،رسوميا  

 

 :الذهبية النسبة .ب

 في فيبوناتشي حلزون إيجاد ويمكن تقريبا ، 1.618 وقيمتها فاي، أو فيبوناتشي بحلزون أيضا   وُتعرف
 التصميم عناصر ترتيب فكرة وُتعد منها، استثناء ليست اإلنترنت وشبكة العالم، حول مختلفة أشياء
 كما أن البشرية، العين بها تعمل التي الطريقة هي هذه ألن جيدة؛ فكرة الحلزون خطوط طول على

 في نرغب التي األشياء إلى الصفحة زائري تركيز سيجلب صحيحة بصورة الذهبية النسبة استخدام
 .عليها التأكيد

 

 فيبوناتشي حلزون

 البؤرية: أو المحورية النقطة .ج

 معينة فكرة المحورية النقطة وتضيف إليه، لينظر شيئا   للمشاهد تقدم ألنها المهمة األسس من وُتعد
 خالل من المحورية النقطة تمثيل ويمكن الموقع، زوار ألغلب بداية كنقطة وتعمل التصميم، إلى

 األمر األخرى، وهذا العناصر أو والصور، التوضيحية والرسوم واألزرار، النصوص تنسيق أسلوب
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 .المحورية النقطة خالله من ُينشئ الذي العنصر اختيار في نفسه إلى المصمم راجع

 

 العنوان على بالتشديد وذلك جيدة بصورة المحورية النقطة Girlfriend Agency موقع يستخدم

 إليه ينظر عنصر أول تكون أن يجب كذلك التركيز، نقطة هي المحورية النقطة تكون أن يجب
 مهمة المحورية النقطة جعل ذلك فإن ومع األولى، المرة في خصوصا   الصفحة، دخوله عند المشاهد

 أهداف ضمن من المحورية النقطة ولتجعل الصفحة، مخطط بتوازن يخل قد جدا   وواضحة جدا  
 التحويل زر وجود المثال سبيل فعلى خاللها، من معروضا   الموقع غرض وليكن موقعك، تصميم

Call to Action Button  فعله المستخدم من تريد الذي النهائي األمر هو ألنه محورية، نقطة ُيعد 
 .صفحتك على

 الشبكي: التصميم .د

 في شعبية األكثر العنصر تكون أن يمكن الشبكة ونظرية القارئ، على جديدا   النمط هذا يكون قد
 الشبكات ذلك، هذا وتضيف ندرك أن من دون حتى األحيان أغلب في بتطبيقها نقوم ألننا التكوين
 ويوجد الصفحة، على العناصر بين جيد تناسب على للحصول وُتستخدم للتصميم، معينة هيكلية
 والبناء مجان ا تحميلها ويمكن اإلنترنت، على Grid Frameworks الشبكية الهياكل من الكثير
 وهذا الطريقة، هذه باستخدام بالراحة تشعر سيجعلك البداية من الشبكات بنظام العمل كم أن عليها،

 .تنشئها التي للمخططات جيدا   ُيعد
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ذا أيضا ، خفية أو طفيفة تكون أن يمكن ،دائما   ومحددة واضحة تكون أن في الشبكات ُيشترط ال  وا 
 تعمل عندما تقدمه. أن قبل ومرتبا   واضحا   اليزال تصميمك أن من تأكد الثاني بالخيار العمل اخترت
 ألن ،جيدة الفكرة وهذه آرائهم، حول حولك من األشخاص سؤال على دائما   احرص الشبكات بنظام
 األخطاء رؤية عن تغفل ويجعلك عينيك على يؤثر قد طوال لساعات الشبكية الهياكل مع العمل

 .التعديل إلى تحتاج التي الصغيرة

 

 :Gestalt Lawsجشتالت  قوانين .ه

 المواقع ضمنها من المختلفة، لألشياء لإلنسان البصري اإلدراك نتيجة هي جشتالت قوانين إن
 على المختلفة العناصر بها تؤثر التي الطريقة على اعتمادا   القوانين هذه إنشاء تم والعناصر، وقد

 .المشاهد

 :جشتالت بقوانين خاصة مبادئ خمسة توجد

  اإلغالقclosure. 
  التشابهsimilarity. 
  االستمرارcontinuation. 
  المحاذاةalignment. 
  التقاربproximity. 
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 غير األشياء، القإغ على معتادون أننا مفهوم على ينطوي اإلغالق قانون نوّضحها: وباختصار
 البشري فالدماغ ،درجة 330 بـ المرسومة الدائرة ذلك على وكمثال مخيلتنا، في الواقع في المغلقة
 األشياء إلى النظر إلى نميل أننا يوضح فإنه التقارب قانون أما كاملة، دائرة أنها على يستقبلها
 باعتبار نقوم إننا ،الشيء نفسه فيؤكد التشابه قانون مجموعة، أما أنها على بعضها من القريبة
 أن يؤكد االستمرار وقانون ،مجموعة أنها على نفسها الخامة أو والشكل اللون تملك التي األشياء
 أما معينا ، اتجاها   تتبع أنها أو خطية بصورة موضوعة كانت إذا كامل كشكل تجميعها سيتم األشكال
 شائع النمط )وهذا حافاتها أساس على محاذاتها يتم األشكال أن ُيظهر فإنه المحاذاة، األخير القانون
 .البعض بعضها مع تتداخل أن أيضا   لألشكال ويمكن ،المركزية خطوطها أساس على أو جدا (،

 

 لإلغالق جشتالت قانون

 

 للتقارب جشتالت قانون
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 .للمصممين بالنسبة مهمة جميعها ليست لكن جشتالت، قوانين من المزيد يوجد الواقع في

 :Fو Z شكل على التخطيط .و

 فإن ،االسم من واضح هو وكما اإلنسان، عين حركة أساس على يقوم Z شكل على التخطيط إن
 ما ،Z شكل على كان معينة صفحة إلى نظراتهم مسار تتبع تم الذين األشخاص معظم نظرات مسار
 للمواقع بالنسبة اليمنى )هذا السفلية بالزاوية وينتهون اليسرى العلوية الزاوية من يبدؤون أنهم معناه

 بالتأكيد سيؤدي Z حرف شكل على الرئيسية الصفحة في األشكال جميع محاذاة فإن لهذا األجنبية(،
 .أكثر ُمتقنا   التصميم وسيجعل أفضل، نتائج إلى

 

 Z شكل  على تخطيط
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 السطر بقراءة المستخدم يبدأ النوع هذا ، وفي Fحرف شكل على التخطيط من آخر نوع أيضا   يوجد
 .بالترتيب نفسه يستمر وهكذا الثاني، السطر إلى يستمر ثم األول،

 

 F الحرف  شكل على مخططة Goal Arena صفحة
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 الخالصة

وعلى مميزات كل عنصر على حدة بهدف  ،من الضروري التعرف على عناصر التصميم األساسية
 ألنها عليها، التعرف المهم فمن التصميم مبادئ أما ،االستخدام األمثل لهذه العناصر في تصاميمنا

 لكنها شعوريا   ال تطبيقها يتم المبادئ وبعض ،الرائع والمصمم الجيد المصمم بين تفصل التي هي
بالتأكيد، أما بعضها فيحتاج إلى الكثير من الدراسة والتمرين حتى نصل إلى النتائج التي  موجودة
 نتمناها.
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 م. 2113للنشر، القاهرة، كلي، بول، نظرية التشكيل، ترجمة عادل السيوي، ميريت  .3

 

 المصطلحات

 نقاوة اللون: خلوه من اللون األبيض.

 الصبغة: هي اللون نفسه وتحدد موقعه على عجلة األلوان.
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 التمارين

 اختر اإلجابة الصحيحة:

عندما يحتوي التصميم أشكااًل ثالثية البعد )منظورًا( ينبغي على المصمم االلتزام بالقاعدة  .1
 التالية:

A. .كل الخطوط المتوازية تلتقي عند نقطة معينة عند عين الناظر 
B. .كل الخطوط المتوازية تلتقي عند نقطة معينة عند خط األفق 
C. .كل الخطوط المتوازية تلتقي عند نقطة التالشي 
D. .كل الخطوط المتوازية ال تلتقي 

 

 األفق.كل الخطوط المتوازية تلتقي عند نقطة معينة عند خط . B اإلجابة الصحيحة:

 

 المساحة اإليجابية في التصميم: .2

A. .هي المنطقة التي تُترك فارغة 
B. .الكثير منها يعطي منطقة مضيئة 
C. .هي التي تشغل عناصر التصميم 
D. .االفتقار لها يمكن أن تشوش التصميم 

 

 هي التي تشغل عناصر التصميم.. C اإلجابة الصحيحة:
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 ليس من عناصر التكوين: .3

A. .العنصر البصري المفرد 
B. .النسبة الذهبية 
C. .النقطة المحورية أو البؤرية 
D. .قوة االتجاه 

 

 . قوة االتجاهD اإلجابة الصحيحة:
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 Typographyأسلوب الطباعة أواًل: 

يعّبر هذا المصطلح عن العالقة بين كل تفاصيل تصميم األحرف من جهة، واستخدامها من جهة 
 أسلوب الطباعة اصطالحًا عامًا، لذا من الصعب استيعابه دون استخدامه. وُيعد أخرى،

 كبداية علينا أن ندرك ما هو الفرق بينهما: ،نوع الخطو تنسيق الخط ما بينعلينا أن نميز 

هو عبارة عن العناصر المرسومة للمحارف )كذلك لألرقام وعالمات الترقيم..(، وتكون  :نوع الخط
وميالن وأمور  هذه العناصر منتمية إلى المجموعة نفسها بغض النظر عن تنسيق الخط من سماكة

 أخرى.

: فهو عبارة عن نوع خط محدد لكن يملك تنسيقًا واحدًا لكل عناصره، كالسماكة الخط أما تنسيق
 والحجم والبنية العامة للخط نفسيهما. نفسها،

 الخط لنوع تنسيق هو عبارة عن" Arial 12pt bold" لكن نوع خط هو Arial فعلى سبيل المثال:
Arial. 

 الحرف: بنية 

فعندما نتحدث عن ارتفاع الحرف الصغير ال يجوز  ،اسماً  إن كل جزء صغير من بنية الحرف يملك
أن نستخدم تسميات مختلفة، ومن الصعب حفظ أسماء هذه العناصر عن ظهر قلب إن لم تكن 

 تعمل بشكل مباشر على تصميم الخطوط.

 وحدة التعليمية الثالثةال

 مدخل إلى عالم الخطوط

58 



منها من  Serifمن األمور المهمة التي يجب أن نطلع عليها هي شكل أطراف الحروف، ففي الخط 
ت صغيرة، ومنها ال يملك هذه النتوءات، ونسمي هذا النوع من الخطوط له نتوءا

"Font_name_serif" أو "Font_name_non_serif." 

 حروف كبيرة أو صغيرة؟ 

، وأخرى صغيرة Uppercaseفي أسلوب الطباعة والكتابة المتعارف عليه، يوجد لدينا حروف كبيرة 
Lowercaseبيرة وحجم الحروف الصغيرة.، ولدينا حروف تأخذ شكل الحروف الك 

عند بداية تشكيل الخطوط والحروف، كانت تتوضع بداخل صناديق )أسطر(، والحروف الصغيرة 
 .grade breaks-Lowكانت تتوضع في األسفل، وندعوها في هذه الحالة 

 :حجم الخط 

الواحدة لم ، هذه mm 6.386"، والنقطة الواحدة تساوي ptإن حجم الحروف أو الخط يقاس بالنقطة "
تعد ُتستعمل تحديدًا وبشكل خاص في تصميم الخطوط بسبب ظهور وحدات عدة أدق منها، لكن 

 اسمها مازال مستخدمًا، ولذلك علينا استخدامه.

 :ثخانة الخط 

تحدد ثخانة الخط، الثخانة التي ُرسم بها كل حرف من الحروف، وبالطبع نحن نعرف نوعين من 
 ن هناك العديد من الثخانات األخرى سوف نتعرف عليها.( لكBold-Regularالّثخانة )

 إن معيار تدرج ثخانة الخطوط هو على الشكل التالي:

1. Ultra Light. 
2. Thin. 
3. Light. 
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4. Regular. 
5. Semi Bold. 
6. Extra Bold. 
7. Black. 
8. Extra Black. 

 كما نرى أن هذا التدرج منطقي جدًا.

 

 :تباعد الحروف 

الثخانة تدرجات التباعد ما بين المحارف، وُيعرف التباعد على الشكل يمكننا أن نضيف إلى تدرجات 
 اآلتي:

 عرض الحرف مضافًا إليه المسافة التي تفصله عن الحرف الذي يليه.

 بتغيير التباعد فإننا نغير عرض الحرف من دون تغيير بنيته األساسية أو ارتفاعه.

 التصاقًا إلى األكثر تباعدًا:المقياس التالي يوضح التدرج في التباعد من األكثر 

1. Condensed. 
2. Semi Condensed. 
3. Normal. 
4. Semi Extended. 
5. Extended. 
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  ميالن الخطItalic: 

درجة كحد أقصى، وعندما ال يكون النص  12 بمقدار نحو هو الحالة التي يكون فيها النص مائالً 
 .romanمائاًل ندعو تنسيقه بـ 

، وغالبًا ما يملك نوع خط romanنسخة منحنية من  Italic ليس من الضروري أن يكون الخط
Italic  طريقة خاصة في إنشاء ورسم المحارف، وبعض البرامج باستطاعتها أن تحاكَي الميالن أو

األصلي غير موجود، لكن بالتأكيد  Italicالسماكة على أي نوع من الخطوط عندما يكون خط 
 الخط المصمم بشكل أساسي لهذا الهدف. ستكون هناك فروقات في الدقة والوضوح عن

 

 Attributesالتصميمات المختلفة للخط الواحد  ثانيًا:

كل تصميم أو تعديل على نوع خط محدد يمكن 
دمجه وتطبيقه مع التعديالت األخرى في الخط 

وهنا يكمن الفرق بين الخطوط االحترافية  نفسه،
والخطوط العادية، فكلما زادت التعديالت 
واإلضافات على نوع الخط الواحد زادت مكانته 

 واحترافيته.
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 Leadingالتباعد بين األسطر  ثالثًا:

هو المسافة الفاصلة بين سطرين متتالين من 
النص، فعند اختيار التباعد في النصوص 
الطويلة يجب أن نراعَي أال تكون المسافة صغيرة 

نجعلها جدًا لكي ال ُنتعب أعين القارئ، وأال 
متباعدة بشكل كبير، األمر الذي يجعله يقفز 
فوق الكثير من األسطر، أو إعادة قراءة بعض 

 األسطر.
 

التأثير الناتج عن رؤية النص الطويل عن بعد يسمى درجة سواد أسلوب الطباعة، ويمكننا من خالله 
جدًا فهذا يدل على أن التباعد  تحديد التباعد بين األسطر وما إن كان مناسبًا أم ال، فإذا كان غامقاً 

 بين األسطر صغير جدًا وهكذا.

 

 Text Alignmentمحاذاة النص رابعًا: 

 :Justifyالمحاذاة متوازية األطراف   .1

وهي المحاذاة األكثر كالسيكية واستخدامًا، وفيها 
تتم محاذاة النص من اليمين واليسار مع إضافة 

وعند  فراغات بين الكلمات إن اضطر األمر،
تطبيقها يجب تطبيقها بشكل جيد لتجنب ظهور 
الشقوق، هذه الفراغات البيضاء بين الكلمات 

  تبدو على طول النص كأنها شقوق في جدار.
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 :Alignment to leftمحاذاة إلى اليسار  .2

وهذا النوع هو األكثر استخدامًا بعد النوع األول، 
والنص يكون متوازيًا من جهة اليسار، أما جهة 
اليمين تكون شبيهة بأطراف العلم المرفرف، وهذا 
النوع من المحاذاة أقل جمالية من سابقه، لكن 
مثبت علميًا أنه الطريقة األسهل في القراءة، 
األطراف اليمينية غير المتحاذية تشكل عالمات 

  تسهل االنتقال بين السطور.

 

 :Alignment to rightالمحاذاة إلى اليمين  .3

قليل )عند الكتابة باللغة اإلنكليزية( استخدامها  .4
ألنها تعاكس إحساس القارئ تجاه النص وتجاه 
طريقة الكتابة، لكن من الممكن استخدامها 
لتشكيل نوع من المفاجأة في طريقة العرض، 
وسوف نستخدم هذا النوع من المحاذاة كثيرًا من 

 أجل التعليقات التي ستوضع على الصور.
5.   
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 :Centeredالمحاذاة المتوسطة )المركزية(  .6

نادرًا ما ُتستخدم في النصوص الطويلة، وغالبًا ما  .7
 ُتستخدم في تنسيق العناوين.

8.  

 

 

 األنواع المختلفة للخطوط ومضامينها خامسًا:

كانت هناك محاوالت عدة لتصنيف 
الخطوط، والتصنيف األكثر استخدامًا هو 

المؤسسة الدولية  Atypi-Voxتصنيف 
 1552في عام  لفن الطباعة، ُأنشئت

من قبل ماكسيميليان فوكس، ويتألف هذا 
التصنيف من ثالث مجموعات أساسية، 
وهناك مجموعات فرعية تبعًا لمعايير 
مختلفة مثل طول قاعدة الحرف وشكل 

حرف وانحناءاته وحجم الحرف.. عين ال
 .إلخ

 

في تصنيف الخطوط فإنه من الممكن أن ينتمَي الخط الواحد إلى وعلى الرغم من محاوالت المخترع 
 مجموعات عدة في الوقت نفسه.
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 :Classicalsالخطوط الكالسيكية  .أ

 triangularيمكن تمييز هذه العائلة بوجود اإلضافات على أطراف الحروف ذات شكل مثلثي
serifs.واالسم بحد ذاته يعطي هذا النوع كالسيكية وتقليدية واضحة ، 

 :Humanistالخطوط اإلنسانية القديمة  .1

تتضمن هذه المجموعة الحروف األولى التي خطتها اإلنسانية في عصر النهضة، ومازالت هذه 
الخطوط مشبعة بتأثير الكتابة اليدوية، ويكون فيها التباين بين السماكات صغيرًا جدًا، ويظهر لنا هذا 

لذلك فإن استخدام هذه  كمثال واضح على التدرج الخفيف في كيفية رسم الحرف، eفي حرف 
األشكال من الحروف كان مناسبًا جدًا لتلك المرحلة من الزمن )عصر النهضة(، أما استخدامها اليوم 

 .Hardinoفقد أصبح قلياًل، وكمثال على هذا النوع من الخطوط نذكر نوع الخط 

2. Garalade: 

Aldus  -Claude Garamondمية من أسماء األشخاص الذين صمموها )جاءت هذه التس
Manutius وُتعد من الخطوط التي أتت بعد المجموعة اإلنسانية األولى من الخطوط، وتأثرت ،)

أزالت التأثير الذي نشأ  جدًا بالكتابة في القرن السادس عشر، وظهرت فيها المزيد من الصرامة، كما
أصبح يمينيًا، وزادت ثخانة  eلى سبيل المثال التقاطع الموجود في حرف عن الكتابة اليدوية، فع

الخطوط بشكل عام عن سابقتها، وتعد هذه المرحلة من تطور الخطوط المرحلة الفاصلة ما بين 
 .Transitionalالقديمة والخطوط  Humanistالخطوط 

درج تحت التصنيف ، وينGaramondمن أهم أنواع الخطوط التي تعكس هذه المرحلة هو خط 
 .Palantino أو في تسمية أخرى Bembo ، The Plantinهنفس
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 :Transitionalالخطوط االنتقالية  .3

يظهر أثر اليد واضحًا في هذه الخطوط، وقد أصدرت طريقة رسم وتشكيل هذا النوع من الحروف، 
والتدرج ما بين السماكات أصبح أكثر قسوة، ومحور الحرف أصبح أفقيًا بشكل كامل، أما اإلضافات 

طرأ عليها الكثير من التحسينات، لكن حافظت على شكلها  Serifsالموجودة على أطراف الحروف 
 المثلثي.

المحارف أخذت شكاًل أبسط، وفي الوقت ذاته حافظ هذا الشكل على سهولة القراءة، وغالبًا ما 
 ُتستخدم هذه الخطوط في المجالت أو الصحف.

وأفضل أنواع خطوط هذه العائلة الخطوط ذات األصل اإلسباني، وأرفق لكم بعض أسماء هذه 
 (.lonCas -Perpetua -Times -Baskervilleالخطوط: )

 

 :Modernsالخطوط الحديثة  .ب

 يمكن تقسيم الخطوط الحديثة إلى ثالثة أقسام:

 :Didoneالخطوط الحديثة  .1

تاريخ هذا النوع من الخطوط إلى نهايات القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر،  يعود
واسُتخدم بشكل واسع في فرنسا لتوثيق المستندات الرسمية، إال أن دور هذا النوع من الخطوط تراجع 

 وأصبح خجواًل، وغالبًا من يستخدمه هم من الطبقة البرجوازية واألرستقراطية.

أشكال الحروف ُعدلت بشكل كبير، ونهايات األحرف تخلت عن شكلها المثلثي لتأخذ تفصيالت رسم 
 شكاًل مستقيمًا.

 (. Georgia -Walbaum  – Didot –Bodoniومن أنواع هذه الخطوط )

66 



 :Mechanisticالخطوط الميكانيكية  .2

الحروف التي اسم هذه المجموعة يعكس المنظور الميكانيكي لهذه و ، Slab serifوتُدعى أيضًا 
ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالثورة الصناعية في بدايات القرن التاسع عشر، والمبدأ األساسي لهذا النوع من 
الخطوط عبارة عن تدرج خفيف جدًا ألطراف األحرف التي أخذت في هذا النوع من الخطوط شكاًل 

 مستطياًل، واسُتخدم بشكل واسع في تصميم شعارات الشركات والمصانع.

 (. Clarendon -Mail  -Rockwellونذكر من هذه الخطوط )

 :Linealالخطوط المستقيمة  .3

أي الخطوط التي تكون نهاياتها مستقيمة وال تحتوي على أي إضافات،  Sans Serifوتُدعى أيضًا 
وهنالك فرق بسيط بين سماكات األحرف، وعلى األغلب هذا الفرق ال يكون موجودًا، لهذا ُيشّبه هذا 

، وُيعد من أقل الخطوط كالسيكية وأكثرها بساطة وحيادية، Sticksالنوع من الخطوط بالعصي 
 Helvetica  -Myriadط بشكل مباشر بصفاتها، ونذكر من هذه الخطوط )ومجال استخدامها يرتب

Univers -Futura  -.) 

 :Calligraphic الخطوط الفنية .ج

 :Glyphic الخطوط المنحوتة .1

هذا النوع من الخطوط من الحروف  استوحي
 Serifsالمحفورة في الصخور، وُيمثَّل بنهايات 

متغيرة العرض، ونرى أناقة وتعقيد هذا النوع من 
الخطوط غالبًا على لوحات المحامين وشعارات 
شركات الجمال، ونذكر من هذه الخطوط 

(Lithographs -Trajan  -Optima .) 
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 :Script الخطوط النسخية )المخطوطات( .2

تشمل تصاميم محارف هذه الخطوط فن الخط الرسمي أو 
الكتابة النسخية، وتبدو كأنها مكتوبة بريشة، وتملك تدرجًا 
كبيرًا ما بين سماكات الخطوط، وغالبًا ما تكون الحروف فيها 
متصلة ببعضها البعض، وغالبًا ما نجد هذه الخطوط 
مستخدمة على بطاقات األعراس والوالدة، ونذكر منها: 

Palace Script -dwardian Script E.  

 

 :Manual الخطوط اليدوية .3

تتضمن هذه المجموعة الخطوط المستوحاة من الكتابة اليدوية 
المكتوبة بالقلم، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعصور الوسطى 

 (.Omniaوالبطوالت الخرافية، ونذكر كمثال )

 
 

 

4. Blackletter/Fractures: 

من الخطوط بتصاميم حروف ذات ترتبط هذه المجموعة 
أشكال مدببة وزاوّية، وغالبًا اسُتخدم القلم ذو النهاية المدببة 

 عند تصميم هذا النوع من الخطوط.
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 :Decorative fontsالخطوط المزخرفة  .5

في هذا التصنيف يمكننا أن نضيف الكثير من الخطوط 
المزخرفة، ويجب استخدام هذا النوع من الخطوط بشكل 
ال سيبدو عملنا طفوليًا؛ ألن بعضًا منها يكون  احترافي وا 
واضحًا والبعض اآلخر ال يكون واضحًا ألبتة، وُينصح 
باستخدامها في العناوين فقط؛ ألن استخدامها على 

  النصوص الطويلة سوف يسبب إرهاقًا سريعًا للعيون.
 

 تيبوغرافية الحرف في الطباعة سادسًا:

 

 :"النص"تيبوغرافية حرف المتن  .1

ُتعد حروف المتن الوسيلة الرئيسة في عملية االتصال من بين العناصر التيبوغرافية األخرى التي 
نشرة(، فالشخص الذي يكتفي بقراءة   /مجلة /تشترك في البناء التيبوغرافي للمطبوعة )صحيفة 

العناوين ومشاهدة الصور ال يستطيع اإللمام بالموضوع إلمامًا كاماًل؛ ألن العنوان ال يمكن أن 
يتجاوز عددًا معينًا من الكلمات، وبالتالي ال يمكنه نقل كل التفاصيل، كما أن الرسالة التي تحملها 

القارئ بشكل ناقص أو خاطئ إذا لم يصاحبها تعليق الصورة الصحفية أيًا كان نوعها قد يفهمها 
 عليها.
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وحروف المتن هي تلك الحروف التي يتكون منها جسم الخبر أو الموضوع الصحفي، أو الفقرة 
 bodyالتحريرية في اإلعالن، ولذلك اصُطلح على تسميتها في بحوث اإلخراج اإلنجليزية واألمريكية 

typeبتة، وتوضع غالبًا في قوالب تقليدية من دون تنويعات ُتذكر، ، وعادة تكون ذاَت اتساعات ثا
 .وهي بذلك تختلف عن حروف العناوين بكل أنواعها التحريرية واإلعالنية

ولما كانت حروف المتن هي األداة الرئيسة في عملية االتصال باعتبارها مفردات الفكرة التي يطرحها 
الموضوع الصحفي، ويوكل إليها النصيب األكبر في عملية اإلعالم واإلخبار، وجب على المخرج أن 

ة قراءة أعداد ، ويعني إمكانيreadabilityيراعَي في معالجتها تحقيق الحد األقصى من يسر القراءة 
كبيرة منها لمدة طويلة دون مشقة، كما يعني أيضًا توفير أقصى درجة من الراحة للعين في أثناء 

 .القراءة

 :المتغيرات التي تتحكم في سهولة قراءة حروف المتن .أ

 

 كل الحرف. 
 حجم الحرف. 
 .كثافة الحرف 
 .)اتساع السطر )عرض السطر 
 المسافة بين السطور. 
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 الحرفشكل  أواًل:

ونعني بشكل الحرف ذلك الشكل الذي يظهر به 
الحرف على الورق بعد الطباعة، ويعد شكل 
الحرف من أهم العوامل التيبوغرافية التي تؤثر 
 .في سهولة أو صعوبة قراءة المتن

 :والمواصفات القياسية لشكل حرف المتن هي

  

 أن يتسم الحرف بالبساطة في التصميم. 
  طبيعيًا، وال يتسم بسمات من شأنها أن تجذب القارئ إلى شكلهأن يبدو الحرف. 
 أن يراه القارئ مجرد حرف متصل بغيره من الحروف مكونًا كلمات وجماًل وعبارات. 

 .يساعد على تمكين القارئ من مواصلة القراءة ألطول وقت ممكن دونما إرهاق لبصره

 

 ثانيًا: حجم الحرف

القياس من يقاس حجم الحرف بالبنط، ويبدأ 
أعلى جزء في الزوائد العلوية إلى أدنى جزء في 
الزوائد السفلية، إضافة إلى جزء يسير من 

حول الحرف من االتجاهات  البياض )الفراغ(
 األربعة عند تصميمه.
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 12و 11حجمًا مثاليًا لجمع حروف المتن في الصحيفة، وحجم البنطين   10ويعد حجم البنط
حجمين مثاليين لجمع حروف المتن في المجلة، وذلك في الحروف التي تتمتع بالمواصفات القياسية 
لحرف المتن، وهذه األحجام هي أحجام معيارية شائعة االستخدام، ولكنها قد تزيد أو تنقص قلياًل 

 .تخدم في جمع حروف المتنحسب نوع الخط المس

 كثافة الحرف ثالثًا:

غالبًا ما تكون هناك درجتان من الكثافة لحروف 
األسود واألبيض، غير أن  المتن العربية هما:

هناك بعض أنواع من الخطوط تتمتع حروفها 
بدرجات بينية عدة بين األسود واألبيض، ويرجع 

  السبب في تلك التسمية )األسود واألبيض(

اختالف كثافة لون الحرف بعد الطباعة، حيث يبدو الحرف األسود على الورق أكثر سوادًا من إلى 
 .الحرف األبيض من الحجم نفسه؛ ألن الحرف األسود بطبيعته أكبر سمكًا من الحرف األبيض

النصيب األوفر من االستخدام على صفحات الصحف والمجالت، ألن  وعادة يكون للحرف األبيض
على الرغم من قدرته على جذب انتباه القارئ   readabilityد ال يحقق يسر القراءةالحرف األسو 

بدرجة أكبر من البنط األبيض، وذلك بسبب كثافة الحرف األسود العالية التي تسبب إرهاقًا للبصر 
إذا اسُتخدم بأعداد كبيرة في المتن، ومن االستخدامات الشائعة للحرف األسود: مقدمات 

 ألعمدة الثابتة.وا الموضوعات
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 رابعًا: اتساع السطر )طول السطر(

ُيعد اتساع السطر من العوامل المهمة والمؤثرة في 
 وراحة العين،  readabilityتحقيق يسر القراءة

واالتساع المثالي أو المعتاد في الصحيفة ُثمانّية 
وهذا االتساع هو الحد  ،سم 4,5األعمدة هو 

األدنى لطول السطر الذي يحقق ُيسر القراءة مع 
  .بنط  10حجم الحرف

إشارة: ُتراعى دائمًا العالقة الطردية بين اتساع السطر وحجم البنط المستخدم، فكلما زاد اتساع 
 السطر زاد حجم البنط، والعكس صحيح.

 

 البياض بين حروف المتن خامسًا:

الكلمات، وبين السطور، وبين الفقرات، وحول العناوين الفرعية، وكذلك البياض ويشمل البياض بين 
ويعد البياض من العناصر المهمة التي تؤدي دورًا أساسيًا في يسر القراءة إيجابًا أو  بين األعمدة،

 .سلباً 

 وهو المسافة البيضاء التي تفصل بين الكلمات، وقد أصبحت هذه المسافة البياض بين الكلمات: .1
 ُتحسب تلقائيًا وال حاجة للمخرج أن يلجأ إلى التحكم فيها.

 ،البياض بين السطور: ويؤدي هذا العنصر دورًا مهمًا ومؤثرًا في تحقيق يسر القراءة من عدمه .2
ويتوقف تحديد المسافة األمثل للبياض بين السطور على عوامل تيبوغرافية عدة، منها حجم 
جمااًل يرى المتخصصون أن ثمة عالقة طردية تربط  الحرف، واتساع السطر، وكثافة الحرف، وا 
بين حجم الحرف واتساع السطر وكثافة الحرف من جهة، والمسافة بين السطور من جهة أخرى، 

زاد حجم الحرف أو زاد اتساع السطر، أو زادت كثافة الحرف زادت بالضرورة  أي أنه كلما
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وهذه المسافة ُتحسب تلقائيًا، ولكنها في بعض األحيان  ،المسافة بين السطور، والعكس صحيح
 واحد.  +تحتاج إلى إعادة ضبطها حسب الحرف المستخدم، وهي عادة تساوي حجم حرف البنط

المتخصصون بزيادة المسافة بين الفقرات بنحو بنط أو بنطين عن  البياض بين الفقرات: ينصح .3
لراحة العين في أثناء القراءة، ولتسهيل عملية االنتقال   Enterالمسافة بين السطور باستعمال زر

 .من فقرة إلى أخرى
البياض حول العناوين الفرعية: ُيعد ترك مزيد من البياض أعلى وأسفل العنوان الفرعي من  .4

براز العناوين الفرعية، اإلجراء ات المحمودة، ومن العوامل المهمة التي تساهم في توضيح وا 
وتساعدها على أداء وظيفتها، أال وهي كسر حدة الرمادية الباهتة التي تصنعها سطور المتن 

 المتراكمة، والسيما في المواضيع الطويلة.

متروكة في أعلى العنوان الفرعي ويوصي التيبوغرافيون في هذا الشأن بأن تكون نسبة البياض ال
أكبر من المتروكة أسفله، باعتبار أن العنوان الفرعي ينتمي إلى الفقرة التي تليه وليس التي 
تسبقه، كما يوصون بضرورة ترك بياض معقول إلى جانبي العنوان الفرعي أو عن يساره، وذلك 

ًا إلى أداء وظيفته التي أشرنا بجمعه على اتساع أقل من اتساع سطور المتن بهدف إبرازه، وسعي
 .إليها

سم، ينصح   4,5في حالة الجمع على االتساع التقليدي للعمود البياض بين األعمدة: .5
سم بين األعمدة مع زيادة هذا البياض إذا زاد اتساع السطر   ½المتخصصون بترك بياض قدره

 .عن هذا االتساع التقليدي

 

  :قاعدتان تيبوغرافيتان .ب

 .2حجم البنط المستخدم مقسومًا على  االتساع األمثل للسطر: األولى:
 من %25قدارماالتساع األمثل للسطر مع زيادة أو إنقاص ب نطاق المقروئية السهلة: الثانية:
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  اتساعه.
 :مثال

 .سم 5  =2على   10: 10االتساع األمثل للجمع ببنط

 سم وهكذا. 6،5وسم  3،5فيتراوح بين   16أما نطاق المقروئية السهلة لبنط 

 في خط آخر. 14أو  12في خط معين يساوي بنط  11 إشارة: قد يكون بنط

 

  عالقة حروف المتن باألرضية: .ج

 

يؤدي لون األرضية التي ُتطبع حروف المتن عليها دورًا بارزًا ومهمًا للغاية في وضوح أو عدم 
 .وضوح حروف المتن، ومن ثم سهولة أو صعوبة قراءتها

استخدام األرضيات القاتمة أو الشبكية إلبراز خبر مهم صغير المساحة، كوسيلة لتعويضه إذًا يمكن 
عن ضآلة مساحته، على أال يتكرر هذا اإلجراء أكثر من مرة في الصفحة الواحدة، ألن األرضيات 

في القاتمة والشبكيات عمومًا تؤثر سلبًا على سرعة قراءة الحروف نظرًا لما تالقيه العين من صعوبة 
 التقاطها.

وقد أثبتت الدراسات الميدانية أن الحروف السوداء على أرضية بيضاء )لون الورق الطبيعي( تستغرق 
، وأقل من الحروف %18في قراءتها زمنًا أقل من الحروف البيضاء على أرضية شبكية بنسبة 

 .%28خفيفة الشبكية على أرضية ثقيلة الشبكية بنسبة 

75 



 العناوين:يبوغرافية حروف ت .2

ُتعد حروف العناوين من العناصر التيبوغرافية المهمة واألساسية في بناء صفحات الجريدة / المجلة، 
وتحديد هيكلها العام، إذ ال تكاد تخلو منها صفحة من صفحات الجريدة / المجلة، ولكنها تتفاوت في 

صحف الحديثة نتيجة إلى أهميتها من صفحة إلى أخرى، وقد شهدت العناوين تطورًا كبيرًا في ال
 تضافر مجموعة من العوامل نذكر منها:

 العامل الوظيفي: .1

ويتعلق هذا العامل بتطور الوظائف التي ألقيت على عاتق العنوان كأحد العناصر التيبوغرافية، مثل 
تلخيص األنباء والموضوعات وتقديمها مرتبة حسب أولوياتها وأهميتها التحريرية، والمساهمة في 

ء التيبوغرافي للصفحات، فضاًل عن تحفيز القارئ بعد شرائه الجريدة / المجلة على قراءة أكبر البنا
 .عدد من المواضيع

 العامل الطباعي: .2

ويتعلق بتطور طباعة الصحف في مختلف أنحاء العالم، إذ لم يكن لدى الصحف في سنواتها األولى 
في إنتاجها آنذاك كان يكلف الكثير،  سوى عدد قليل من أشكال حروف العناوين، كما أن التوسع

عالوة على أن القائمين على إصدار الصحف قديمًا لم يكونوا على دراية كافية باألهمية الكبيرة لدور 
 العنوان في عملية االتصال.

 العامل اإلخراجي: .3

ويتعلق بتطور إخراج وتصميم الصحف / المجالت في مختلف أنحاء العالم، حيث اتجهت الصحف 
لسنوات األخيرة إلى أسلوب اإلخراج األفقي الذي يتيح نشر المواضيع بعرض الصفحة، لكي في ا

يحتل الموضوع أكبر عدد من األعمدة، األمر الذي اقتضى تكبير أحجام العناوين نظرًا لزيادة 
 .اتساعها وزيادة االهتمام بها
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 العامل اإلعالمي: .4

تطور العناوين، ويتعلق بظهور الصحف الشعبية وهو من العوامل التي ال يمكن إغفال تأثيرها في 
المثيرة، والسيما الصحف النصفية )التابلويد( في كل من بريطانيا والواليات المتحدة، والتي اعتمدت 
على العناوين بصفة أساسية في إخراج صفحتها األولى، باعتبارها أحد أهم العوامل التي ترفع أرقام 

 .التوزيع

وسائل إعالم أخرى في المنافسة مثل الراديو والتلفزيون وغيرها إلى ساحة ُيضاف إلى ذلك دخول 
 .االستحواذ على انتباه الجمهور

 

 المتغيرات التي تتحكم في سهولة قراءة حروف العنوان: .3

 اتساع العنوان: .أ

ويشير هذا المصطلح إلى الحيز األفقي 
المخصص للعنوان أعلى الصفحة، سواء شغل 

 .بالكامل أم شغل جزءًا منهالعنوان هذا الحيز 

 

 

 :يوجد ثالثة أنواع من العناوين من حيث اتساعها هي

  العنوان العريض: وهو العنوان الذي يمتد بعرض الصفحة، ويشغل كامل المساحة المخصصة
له، والتي تبدأ من الحافة الخارجية للعمود األول وتنتهي عند الحافة الخارجية للعمود األخير، 

 .Manchetteوُيطلق عليه بالفرنسية 

77 



 العنوان الممتد: وهو الذي يمتد على أكثر من عمود. 
  العمودي: وهو الذي ال يتجاوز اتساعه العمود الواحد بصرف النظر عن عدد سطورهالعنوان. 

 :هناك أيضًا نوعان من العناوين هما

 .العنوان التمهيدي والعنوان الثابت باعتبارهما نوعين فرعيين وليسا أساسيين

 لتيبوغرافيون على العنوان التمهيدي: وهو العنوان الذي يسبق العنوان الرئيسي ويمهد له، لذا اتفق ا
ضرورة أن يكون اتساع العنوان التمهيدي أقل من االتساع الذي يشغله العنوان الرئيسي، وقّدر 
بعضهم اتساع العنوان التمهيدي بنصف اتساع العنوان الرئيسي، بينما قّدر البعض اآلخر اتساعه 

لتمهيدي يجب أن يقل في إن العنوان ا بثلث اتساع العنوان الرئيسي، بينما هناك رأي ثالث يقول:
 .كل األحوال عن العنوان الرئيسي بقدر معقول

  العنوان الثابت: وهو العنوان الذي ال يتجاوز اتساعه العمود الواحد، ويقتصر استخدام هذا النوع
من العناوين على تمييز األبواب التحريرية الثابتة، مثل األعمدة الصحفية التي يحررها كبار 

 .الكتّاب

 

 العنوان: شكل .ب

ونعني بشكل العنوان ذلك الشكل 
الذي تظهر به حروف العنوان بعد 
الطباعة، وكلما كان شكل الحرف 
بسيطًا جاء العنوان أكثر وضوحًا 

  .على الصفحة
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 :وهناك نوعان أساسيان من العناوين من حيث شكل الحرف )نوع الخط( هما

 العنوان المجموع آليًا بواسطة الحاسوب. 
  المكتوب يدويًا، أو المصمم غرافيكياً العنوان. 

 

 حجم العنوان: .ج

ُيعد حجم العنوان من وسائل التمييز التيبوغرافي المهمة للعناوين المنشورة على صفحات الصحيفة، 
ثارة اهتمامه، ويتحكم في  فمن المتفق عليه أنه كلما زاد حجم العنوان زادت قوة جذبه النتباه القارئ وا 

 :لى الصفحة عدد من العوامل التيبوغرافية نذكر منهاتحديد حجم العنوان ع

العناصر الثقيلة األخرى المنشورة على الصفحة ذاتها: فثمة عالقة طردية بين هذه العناصر  .1
وحجم العنوان، فكلما زادت هذه العناصر عددًا ومساحة، وجب زيادة أحجام العناوين المنشورة 
على الصفحة نفسها، األمر الذي يساعد على بروز العنوان ليقوم بوظيفته االتصالية من جهة، 

يفته التيبوغرافية المتعلقة بإحداث التوازن مع العناصر الثقيلة األخرى على الصفحة وبوظ
 .كالصور والرسوم واإلعالنات من جهة أخرى

ثمة أيضًا عالقة طردية بين مساحة الصفحة وحجم العنوان، فكلما زادت  مساحة الصفحة: .2
نوان ليحتفظ بالتأثير والدور مساحة الصفحة المنشور عليها العنوان، استدعى ذلك تكبير حجم الع

 .الذي يجب أن يقوم بهما
مساحة البياض المحيط بالعنوان على الصفحة: على عكس العالقتين السابقتين، نجد العالقة  .3

عكسية بين البياض المحيط بالعنوان من ناحية وحجم العنوان من ناحية أخرى، فكلما زادت هذه 
ك ألن البياض المحيط بالعنوان يعوض العنوان المساحة أمكن جمع العنوان بحجم أصغر، ذل

 .عن صغر الحجم من حيث إبرازه وقوة تأثيره
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يتطلب حجمًا أكبر من  شكل الحرف: إن استخدام شكل الحرف المضغوط أو المائل أو المفرغ .4
 .المعتاد، لكي يتحقق وضوح ومقروئية العنوان

كلمات العنوان وحجم بنط الحرف  عدد الكلمات في السطر الواحد: ثمة عالقة عكسية بين عدد .5
المستخدم في جمعه، فكلما زاد عدد كلمات العنوان كان على المخرج أن يقوم بتصغير حجم 
البنط في حروف العنوان، أو اللجوء إلى توزيع العنوان على أكثر من سطر مع تكبير حجم بنط 

 الحرف المستخدم.
ان واالتساع المخصص له، فكلما زاد اتساع اتساع العنوان: العالقة هنا طردية بين حجم العنو  .6

العنوان استوجب ذلك زيادة حجم الحرف ليتناسب مع االتساع الكبير المخصص للعنوان، 
 .والعكس صحيح

فجمع العنوان بحروف بيضاء ينزع  ،كثافة الحرف: وتلعب دورًا مهمًا في بروز وتأثير العنوان .7
عنه التأثير ولفت االنتباه ويجعله عديم األهمية، في حين يصبح العنوان نفسه مؤثرًا والفتًا إذا 

 جمع بالحرف األسود من الحجم نفسه.
ثمة عالقة طردية بين أهمية الموضوع من جهة وحجم العنوان من جهة أخرى،  أهمية الموضوع: .8

لما زادت أهمية الموضوع في ضوء السياسة التحريرية للصحيفة زاد حجم إذ من الطبيعي أنه ك
ثارة االهتمام  .عنوان الموضوع، لكي يحقق له القدر الكافي من جذب االنتباه وا 

هي أن تكون العالقة طردية بين مساحة الموضوع وحجم العنوان، يمن البد مساحة الموضوع: .9
قبول أن تتساوى عناوينه في الحجم مع عناوين فموضوع يحتل مساحة صفحة كاملة ليس من الم

موضوع يشغل ربع الصفحة أو أقل، فضاًل عن أن الموضوع الذي تُفرد له صفحة كاملة هو 
بالتأكيد موضوع مهم، لذا يجب أن يتحقق له أكبر قدر من الوضوح واإلبراز بما يتناسب مع 

 .الحيز المخصص له
وقع العنوان بين العناوين األخرى في الموضوع ذاته، وظيفة العنوان: ونعني بالوظيفة رتبة وم .16

 :وتبعًا لذلك تنقسم العناوين إلى أنواع عدة هي
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عناوين بقايا المواضيع  -العنوان الثابت  -العنوان التمهيدي  -العنوان الثانوي  -العنوان الرئيسي 
 :صيلوالعنوان الفرعي، ونعرض فيما يلي لكل نوع من هذه العناوين بشيء من التف

 :العنوان الرئيسي والعنوان الثانوي

العنوان الرئيسي هو الذي يحمل الفكرة الرئيسية واألهم في الموضوع، أما العناوين الثانوية فهي التي 
 .تلي العنوان الرئيسي، وتحمل األفكار الثانوية واألقل أهمية

وقد حدد بعض التيبوغرافيين أفضل نسبة لتصغير حجم العنوان الثانوي بأن يعادل حجمه نصف 
، 96حجم العنوان الرئيسي بما يحقق االنتقال التدريجي للعين، فإذا كان حجم العنوان الرئيسي بنط 

وضوع ، وأخيرًا متن الم12، ثم مقدمة الموضوع بنط 24، ثم بنط 48فالثانوي الذي يليه يكون بنط 
 .10بنط 

 :العنوان التمهيدي

 .وهو العنوان الذي يسبق العنوان الرئيسي ويمهد له، ويتكون عادة من عدد محدود من الكلمات

 .ولذا يجب أن يكون حجم حروفه أصغر من حجم حروف كل من العنوان الرئيسي والعنوان الثانوي

 العنوان الثابت:

بالثبات في المضمون والموقع والمعالجة التيبوغرافية، وكما يتضح من اسمه هو عنوان يتميز عادة 
ويشير إلى عناوين األبواب الثابتة، أو الزوايا التحريرية الثابتة، واألعمدة التي يكتبها كبار الكتّاب 

 .بالصحيفة
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 :العناوين الفرعية

د في وهي تلك العناوين التي تفصل بين معظم فقرات الموضوع الواحد، وتكون الحاجة إليها أش
المواضيع الطويلة لكسر حدة الرمادية الباهتة التي تكّونها حروف المتن، فضاًل عن إراحة العين في 

 :لذا يجب مراعاة اآلتي عند تحديد حجم العناوين الفرعية ،أثناء القراءة

  ال تتساوى في حجمها مع العناوين العمودية المصاحبة لألخبار المنشورة على الصفحة نفسها
 .تبدو وكأن الفقرة جزء مستقلحتى ال 

  ال يزيد حجم العناوين الفرعية عن الحجم المستخدم في جمع مقدمة الموضوع نفسه، وذلك تحقيقًا
 .لالنسجام الكامل بين سطور متن الموضوع الواحد

 يتحدد اتساعها حسب اتساع أنهر المتن الذي تتخلله. 

 

 البياض حول العنوان: .د

في توضيح العناصر يؤدي البياض دورًا مهمًا 
التيبوغرافية، فترك بياض مناسب حول العنصر 
التيبوغرافي يساهم في إضاءته، كما أنه يريح عين 
القارئ، ولذا ينصح التيبوغرافيون باستخدامه بقدر 
 .مناسب دون مبالغة حول العناصر التيبوغرافية الثقيلة

 

 

في توضيح العناصر التيبوغرافية، فترك بياض مناسب حول العنصر ؤدي البياض دورًا مهمًا ي
التيبوغرافي يساهم في إضاءته، كما أنه يريح عين القارئ، ولذا ينصح التيبوغرافيون باستخدامه بقدر 

 .مناسب دون مبالغة حول العناصر التيبوغرافية الثقيلة
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 :طرز العناوين .ه

بها العناوين من حيث وحدانية سطورها أو تعددها، ويشير هذا المصطلح إلى األشكال التي تظهر 
والطريقة التي ترتب بها السطور في حالة التعدد، من حيث عالقة بعضها من ناحية، وعالقة 

 .اتساعها الفعلي باتساع الحيز المخصص لها على الصفحة من ناحية أخرى

مع العلم أن الطراز الذي يتخذه العنوان على الصفحة هو الذي 
يحدد كمية البياض المتروك على جانبيه، ويتم التمييز بين طراز 

 :وآخر من العناوين من زاويتين هما

 .تساوي أطوال السطور من عدمه األولى:

المخصص  الثانية: تساوي أطوال السطور مع الحيز )االتساع(
 .للعنوان على الصفحة من عدمه

  

 اتجاه العنوان: .و

المسرى الذي يسير ويشير اتجاه العنوان إلى 
فيه بصر القارئ في أثناء قراءة العنوان على 

ذو  الصفحة، وُيعد العنوان )األفقي المستقيم(
السطر الواحد أكثر العناوين وضوحًا على 
الصفحة لسهولة التقاط العين حروف العنوان 

 في أقصر وقت ممكن وبأقل جهد،

 

المسرى الطبيعي لحركة العين األفقي المستقيم في أثناء ويعود ذلك التفاق اتجاه العنوان األفقي مع 
 .القراءة
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 الخالصة

جدًا لكثرة الميزات التي يمكن أن تضيفها لتصميمك، وعلى الرغم من  إن تنسيق النصوص ِمفتاح مهم
يساهم التنسيق الصحيح والجيد للنص واختيار  ،في بداية تعلمهم ذلك يتجاهله الكثير من المبتدئين

بمثابة اللمسة التي تميز العمل المحترف عن العمل  نوع الخطوط في إضافة االحترافية لعملك، وُيعد
 العادي.
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 التمارين

 اختر اإلجابة الصحيحة:

 المحاذاة األكثر كالسيكية واستخدامًا في النص هي: .1

A. .المحاذاة متوازنة األطراف 
B. .المحاذاة إلى اليسار 
C. .المحاذاة إلى اليمين 
D. .التوسيط 

 

 . المحاذاة متوازنة األطراف.A اإلجابة الصحيحة:

 

 من الخطوط: Timesُيعد خط  .2

A. .الكالسيكية 
B. .اإلنسانية 
C. Garalade. 
D. .االنتقالية 

 

 . االنتقالية.D اإلجابة الصحيحة:
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 يشير مصطلح طرز العناوين إلى: .3

A. .األشكال التي تظهر بها العناوين من حيث وحدانية سطورها أو تعددها 
B. .المسرى الذي يسير فيه بصر القارئ في أثناء قراءة العنوان على الصفحة 
C. .الشكل الذي تظهر به حروف العنوان بعد الطباعة 
D. .الحيز األفقي المخصص للعنوان على الصفحة 

 

 األشكال التي تظهر بها العناوين من حيث وحدانية سطورها أو تعددها.. A اإلجابة الصحيحة:

 

 التالية هو عنوان فرعي حسب اتساع العنوان:أي العناوين  .4

A. .العنوان العريض 
B. .العنوان الممتد 
C. .العنوان التمهيدي 
D. .العنوان العمودي 

 

 . العنوان التمهيدي.C اإلجابة الصحيحة:
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 :األلوان نظرية حول مقدمة

 واألهم اللون، تشكيل يتم كيف فهم على وُتركز ،عشر الخامس القرن بدايات إلى اللون نظرية تعود
 في فعالية أكثر بشكل اللون استخدام على يساعد أن يمكن وهذا مختلفة،ال لواناأل بين العالقات
 الغرافيكي. التصميم

 والكيمياء الفيزياء تشمل المعرفة من عدة بحقول اإللمام إلى يحتاج األلوان لنظرية الصحيح الفهم إن
 فعال. بشكل األلوان استخدام على ا  قادر  تكون كي تماما   المفاهيم وشرح لتحديد ،والرياضيات

 

 اللون يلتشك يتم كيف أواًل:

 :اللون أنظمة

 األساسية: األلوان أنظمة من نوعان هناك
 والنظام الجمعي )النظام ةمطروحالو  المضافة

 أنواعها اختالف على اتالشاشف الطرحي(،
 األلوان كل لتوليد المضافة األلوان نظام تستخدم

  فإنه ا  كتاب تقرأ كنت إذا هأن حين في ،اهانر  التي

 الوحدة التعليمية الرابعة

 نظرية األلوان
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 .الطرحي األلوان نظام األمامي لغالفه ستخدميُ 

 يستخدم لخ(إ ..عرض جهاز - شاشة - الشمس :)مثل ضوءال منه نبعثي شيء أي بسيطة بعبارات
 .الطرحي نالو األ نظام يستخدم ضوء(ال يعكس )والذي آخر شيء كل بينما المضافة، األلوان نظام

 :لمضافةا األلوان نظام .1

 واألزرق واألخضر األحمر على المضاف اللون نظام ويستند
RGB.  

 يشع أو منه نبعثي شيء أي مع المضاف اللون نظام يعمل
 يخلق الضوء من مختلفة موجية أطوال من ا  مزيج أن كما ،الضوء
  .إشراقا   أكثر اللون يصبح الضوء من المزيد معو  مختلفة، ا  ألوان

 التي األلوان لجميع األساس هي (RGB) زرقواأل األخضرو  األحمر االبتدائية: األلوان نإ 
 األلوان، من مزيج هو األبيض فإن )المضافة( الجمعي األلوان نظام في ،الشاشة على تستخدمها

 .لون( )ال اللون غياب هو األسود بينما

 الطرحي: األلوان نظام .2

 واألرجواني السماوي على ياللون النظام هذا ويستند
 ،المنعكس الضوء أساس على يعمل، و CMY واألصفر

 من مختلفة موجية أطواال   تعكس معينة صبغة فكل
 البشرية. للعين الظاهر اللون حددتيف الضوء
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 واألصفر واألرجواني السماوي هي أساسية ألوان ثالثة لديه الجمعي النظام حال حاله الطرحي النظام
 األسود أن حين في اللون، وجود عدم هو األبيض اللون أن النظام هذا فيومن المالحظ  ،CMY وأ

 كامل. غير نظام هذا ولكن األلوان، من مزيج هو

 علينا لذلك اللون(، موجات انعكاس منعت) تماما   الضوء تمتص ال لدينا لالستخدام المتاحة صبا األ
 هذا دونومن  ،األسود اللون هو المفتاح وهذا ،ا (مفتاح) هذا نسميو  ،تعويضية صبغة نضيف أن

 اللون هو البني يكون مطبوعة تقديم على قادرين سنكون األسود إلى األقرب ضافياإل الصبا 
 .المسيطر

 

 األلوان عجلة ثانيًا:

 القرن منذ الحديثة األلوان عجلة اسُتخدمت لقد
 األلوان بين العالقة معرفة مرأ جعلل عشر الثامن

 تتآلف لةالعج هذهفي  ،سهولة أكثر المختلفة
 مزج ويتم دائرة،ال حول المختلفة األساسية األلوان
 صارمة نسبب ا  مع المختلفة األساسية األلوان
 والثالثية. الثانوية األلوان لتحقيق

 

 عجلة على البعض بعضها )عكس المكمِّلة األلوان لمحة في نرى أن األلوان عجلة لنا تسمح
 ألوان )ثالثة ا  ثالثي ةتكاملوالم (،األلوان لةعج على البعض لبعضها )المجاورة ماثلةتموال (،األلوان
 .جرا   وهلم ..(األلوان عجلة على البعض بعضها من درجة 121 على متمركزة
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 بين رضاء  إ أكثر عالقات من العديد هناكو  ،الرائعة األلوان من تركيبات   العالقات هذه نتجتُ  أن يمكن
 .األلوان عجلة على قعهامو  أساس على األلوان

 )نماذج فعالة ملونة موضوعات توليد على يساعدنا أن أدوبي شركة من Kuler مثل برامجيمكن ل
 .(.بروشور. أو كمجلة به نقوم الذي العمل حسب مصنفة لونية

 

 للون الثالثة المكونات ثالثًا:

 صفات أو مكونات ثالثة لون لكل
 والتشبع ،hue الصبغة هي:

saturation، والسطوع 
brightness.  

 متجاورة ألوان ثالثة إلى نظرنا فإذا
 في فإنه أصفر، أصفر أصفر وقلنا
 هناك ألن صحيح؛ غير هذا الواقع
   يمكن التي المختلفة األلوان من العديد

 في اللون اليزال ولكن مختلف، تشبعو  صبغات، أو مختلفة ظاللفهناك  ،األصفر إلى تشير أن
 على تساعدنا (أساسية مكونات) أجزاء ثالثة هناك لذلك ونتيجة ،األلوان عجلة من األصفر الجزء
 اللون: تحديد

 :hue الصبغة .1

  يهاإل يشار ما وعادة ،أيضا ( اللون )اسم هنفس   األساسي اللون مثلتو  األلوان، عجلة على الموقع تمثل

91 



 واألصفر درجة، 61 و 51 بين األصفر اللون يظهر سوفف لذلك األلوان(، عجلة على) درجةك
 .جرا   هلمو  األلوان.. عجلة على درجة 121 عند فيكون األخضرأما  ،درجة 56 عند الكامل

 :saturation التشبع .2

 من اقترب ا  تشبع أقل اللون كان وكلما ،قاتم أحمر أو المع أحمر فنقول ،لمعان ه أو اللون نقاء مثلي
 .٪111و 1 بين مئوية كنسبة تشبعال إلى عادة ويشار ،الرمادي

 :brightness السطوع .3

 األصفرف  ،٪111و 1 بين مئوية كنسبة  عادة وُيعرف ،اللون عتامة أو إضاءة أي اللون، قاشر إ هو
 سطوع فيو  نفسها، التشبع درجة وعند األصفر نفسه هو حين في أسود، يكون سطوع ٪1 عند

 الكامل. األصفر اللون   سيكون 111٪

 

 األلوان سلسلة :رابعاً 

 من كاملة مجموعة لوصف وسيلة هي اللون سلسلة
 .هاإنتاج للنظام يمكن والتي المحتملة األلوان

 يمكن التي األلوان مجموعة أن تعلم أن يفاجئك قد
 يمكن التي عن ةمختلف CMYK نظام في إنتاجها
 طبيعة إلى جزئيا   يعود هذاو  ،RGB نظام مع هاتحقيق

 الحقيقي العالم )في أيضا   ولكن مختلفة،ال النظامين
 ،شاشاتال تكنولوجيا مجال في لقيود نتيجة   األقل( على
   األلوان مجموعة إنتاج على قادرة دائما   ليست والتي
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 غير بمعدل الضوء تعكس صبغاتال كذلك ،RGB أي ذاته اللوني بالنظام أنها العلم مع هانفس
 .موحد

 

 واللون الغرافيكي التصميم خامسًا:

 فرق هناك ولكن ومصمم، فنان لكل أساسية مهارة هي والصبغات األشكال لتشكيل األلوان خلط إن
 الطالء.و  والرقمية التقليدية اإلعالم وسائل في الخلط بين

 أخرى ألوان لتحقيق معا   الثالثة األساسية األلوان مزج كيفية نتعلم المدرسة، في األولى السنوات في
 ينتج واألحمر األزرق بينما األخضر، يولد واألصفر األزرق بين الجمعف ،األلوان عجلة على

 األرجواني.

 

 من واسعة مجموعة تنتج أن يمكن متفاوتة، بكميات واألزرق واألصفر األحمر خلط طريق عن
 جوانب أصعب من واحدة أن كما مختلف، بشكل يعمل رقميا   نالو األ خلط فإن ذلك ومع ،األلوان
 مختلفة.ال لوانلأل الكمبيوتر أجهزة جإنتا كيفية تعلم يه الرقمي الفن خلق

 ذلك(. عن كليا   الرقمية تختلف) الطالء ألوان خلط عن المدرسة في تعلمته ما نسيانلذا فعليك 
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 :المضافة األلوان نموذج .أ

 األخضرو  (R) األحمر هيو  RGBإن الشاشات تستخدم نظام األلوان الجمعي )األلوان المضافة( 
(G) واألزرق (B)،  بدال  من النظام الطرحي، والذي اعتدت عليه في المدرسة أي نظامCMYK ،

 .(Y) واألصفر (M) رجوانيواأل (C) سماويال تضمالتي 

 من جدا   ةبسيط لون أي لتحقيق واألزرق واألخضر األحمر من مختلفة كمياتل اللوني لمزجا فكرة إن
 إتقانها. قبل الممارسة بعض أخذت الكنه المبدأ، حيث

 :اللون خلط أدوات .ب

 

 ،الرقمي الخلط لفهم للغاية مهم المضافة األلوان نموذج في األلوان لخلط األساسية المبادئ فهم إن
 تركيبة في الخيارات جعل فيو  األلوان، خلط في للمساعدة المتاحة األدوات من العديد هناك ولكن

 :(لحصرل ال) نذكر وهنا ،جيدة األلوان

1. kuler adobe: 
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Kuler نظام أداة يكون ربما وهو ،واحد أساسي لون من بأكمله األلوان نظام توليدب يقوم أدوبي: من 
 لون من اللون كامل   مخطط توليدب لك يسمح Kuler اإلنترنت، شبكة على شهرة األكثر األلوان
 بك الخاصة األلوان تبادل ومخزن ذلك، من األلوان الستخراج صورة وتحميل واحد، أساسي

 للتحميل واللوحات اإلبداعية قاتالتطبي مع المباشر التكامل يوفر أنه حتى ،الحقا   الستخدامها
 .والمشاركة

2.  ColoRotate: 

 توليد على والقدرة ،يةاللون لعجالتا لتصور 3D لطيفة طريقة مع ولكن ،Kulerـل مماثلة وظائف قدمي
 في مباشرة متكاملة تكون أن أيضا   يمكن ColoRotate واحد، مخطط في ألوان خمسة من أكثر
 أدوبي. لبرامج سهال   بديال   ويوفر اإلبداعية، التطبيقات بعض

 

التي توفر نماذج لونية  جاهزة حسب الغرض الذي يتطلبه المصمم وهناك العديد من البرامج واألدوات 
 والتي يمكن االطالع عليها عبر شبكة اإلنترنت.
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 :اللون موضوع اختيار كيفية .ج

 نحو تذهب أن يمكنك كيف إذا   ،التصميم لنجاح أساسي أمر فعال بشكل اللون اختيار إن
 لمشروعك؟ األلوان من مزيج أفضل   اختيار  

 ومع ،هنفس االختيار سيكرهون آخرين أن حين في األلوان، من معينة مجموعة يحبون الناس بعض
 األلوان من مجموعة إلى وصولك لضمان اتباعها يمكنك التي العامة القواعد من مجموعة هناك ذلك
 محدد. موضوعل ُتستخدم التي

 :النفس علم استخدام .1

 

 أجل من واألخضر لخطرا ىلإ األحمر يرمز مثال   مختلفة، مشاعر ىلإ مختلفةال لواناأل ترمز
 ،نمصمميلل لالستخدام شيء أي يقدم النفس علم كان إذا ما حول الجدل من الكثير هناكو  ،سالمةال
 قبل من التعسفية القرارات عن األمثلة من الكثير على األحيان من كثير في الجدل هذا ستنديو 

 خلق إلى ميلت التي الجمعيات بعض هناك فإن ذلك ومع ،لأللوان اختيارهم في والرسامين الفنانين
 في الشباب، نضارة على للداللة ستخدميُ  - المثال سبيل على - األخضرف ،األلوان عن عامة قواعد
 إظهار إلى ميلي الخفيف واألرجواني الورديو  ،والسالمة االعتمادية الغامق األزرق اللون يمثل حين

 .والثراء لبذخل الداكن األرجوانيو  األنوثة،
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 :تستهدفها التي السوق في النظر .2

 عالناتإلا تصميم تنوي كنت ذاإ
 عليكف التلفزيون، على معين بنكل

 اللون يمثل الغرب في هأن تعرف أن
 والخطر العاطفة حمراأل
 الصين في أنه حين في ،لمغامرةوا
 الثروة. لتمثيل األحمر اللون ستخدميُ 

 

  خصائص إلى ننظر أن علينا يوجب وهذا ،اللون إدراك في الثقافية االختالفات يوضح المثال هذاو 

 األلوان. نظام اختيار عند جمهورنا

حاول دائمًا أن تنظر في كل من التركيبة السكانية للجمهور )العمر والجنس و.. إلخ( والبيئة 
 الثقافية.

 

 األلوان: تحليل أدوات استخدام .3

 في تساعد والبرامج ألدواتا هذه إن ثيح ،سابقا   حهار ش مر والتي kuler adobe مثل
 على ُيطبع أو إنترنت موقع على يوضع )كشعار غرض من ألكثر اللون مواءمة مدى تحديد
 منت ج(. علبة
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 :والصبغات الظالل استخدام .4

 هو فعالية األلوان أنظمة أكثر من واحدا   إن
 األلوان جميع بناءو  ،واحد رئيسي لون استخدام
 كنت إذاف ،القاعدة من لون أو الظل من األخرى
 التي تلك تتجاوز إضافية ألوان إدخال إلى بحاجة
 بك، ةالخاص األلوان لوحة في بتحديدها قمت
   حققتوي ،والصبغات ظاللال من االستفادة فعليك

 األساسي اللون إلى (الصبغة) األبيض أو الظل( وجود حالة )في األسود اللون إضافة خالل من اهذ
 بك. الخاص

 اللون مع يتلقائال والتناغم بالوحدة شعورا   يعطي الصلة ذات والصبغات ظاللال استخدام إن
 للعمل. مختلفة ونغمة   روحا   وفري ولكن األساسي،

 

 :ومبتكرة جريئة تكون أن .5

 األلوان من مجموعة األولمبية األلعاب شعار ستخدما لقد
 ألول عنه النقاب شفكُ  عندما ضجة في سببوت المبهرجة،

 وبمجرد - القواعد من مجموعة أي مع الحال هو كماو  ،مرة
 بعض في ضرر هناك ليسف - منها واالستفادة فهمها

 األحيان بعض فيو  ،ا  ز بار  العمل لجعل هاكسر  من األحيان
 األلوان من اثنين اختيارك ،ا  جريئ كوني أن العمل ستحقي

 عادة.ال في معا   ُتستخدم ال التي
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 ؟األلوان دارةإل تهمعرف إلى نوالمصمم يحتاج ماذا سادسًا:

 ولكن الصعبة المصطلحات بعض معرفة يتطلب الصحيحة األلوان على الحصول إن
 التصميمات في ترد التي هانفسُ  هي الشاشة على تراها التي األلوان أن من التحققف، الضرورية
 االنتباه عليك لذا للغاية، مهم أمر بعيد حد إلى الشاشة أللوان مطابقةو  واضحة وتكون ،المطبوعة

 التالية: األمور إلى

 :يالمحيط ضوءال .1

 أن يمكن فإنه نظريا  و  ،المحيطة اإلضاءة قياس عطيت colorimeters اإلضاءة مقاييس بعض
 األفضل من فإنه العملية الناحية من ولكن ،بنا المحيطة المناطق في سطوعالو  اللون عن عوضن

 .ثابتة واإلضاءة النهار ضوءل وجود ال حيث خفيفة، رمادية جدران ذات وغرفة رصد غطاء استخدام

 :المعايرة .2

 قدر أكبر على األلوان لجعل آخر إخراج جهاز أي أو الورق وأ طابعةال أو شاشةال ضبط عملية هي
 األلوان تعريف ويخلق الجهاز في نيتبُ  التي والمغالطات االنحرافات معايرةال قيستو  ،الدقة من ممكن

 .اله صحيحال

 المتطابق: العرض .3

 .لالستوديوهات اتالشاش من واحد نوع استخدام ويعني

 :األلوان وتصحيح لضبط الدولية المعايير استخدام .4

 الذي العالمي المعيار هو الملف تنسيقو  ،للجهاز األلوان تصحيح ينبغي كيف تحدد التي األرقام
 .انراه أن قبل االفتراضية األلوان وتصحيح الدولية، األلوان كونسورتيوم يديره
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 :ةيالصناع المعايير .5

 لمدى تقديرا   تعطيك وسوف بك، الخاص اللون إلصالح محاولة مجرد ال ،أدق معايرةب تسمح
 المثالية. عن األلوان معايرة نتيجة اختالف

 :األلوان سلم .6

 فإن لذلك ،ماديا   عرُضها بمقدوره ليس التي األلوان إنتاج على جهازال جبرت أن يمكن ال المعايرة إن
 بدقة. محسوبة تكون أن على للعمل استخدامها دائما   سهلاأل من األلوان من واسعة سلسلة

 :البياني الرسمو  األلوان سلم .7

 كثراأل وهو ،RGB نقاط يوضح ،لمعايرةل البرمجية األدوات بعض تنتجه األبعاد ثالثي مخطط وهو
 معايرة.لل دقة

 :LED للضوء المرِسلة الثنائيات ذات الشاشات استخدام .8

 .جيد بشكل أللوانل معايرة تكون التقنية هذه تستخدم التي المنتجات معظم

: األلوان من التحقق .9  برمجيًا

 نتاجاإل إنشاء إلى الحاجة دون من الشاشة على PDF لملفات األلوان أو الطباعة من التحقق إن
 مكان أي إلى العمل يذهب أن قبل بدقة األلوان معاينة من يمّكن البرمجي التدقيق باستخدام المادي

 .إنترنت موقع أو كالمطبعة

 :الضوئي الطيف مقياس .11

 أكثر ولكن األساسية، األلوان مقياس من دقة أكثر الضوئي الطيف مقياس باستخدام معايرةال إن
 تلقائيا   ا  ملف نتجتُ  أن يمكن تقنية الحجم كبيرة الراقية الطابعات بعض ملامع وتتضمن ،بكثير تكلفة
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 المطبوعة. النسخ كل قبل

 

 المناسباللون عامة الختيار نصائح سابعًا: 

 يحبون األزرق واألرجواني بل ،النساء ال يحبون الرمادي والبرتقالي والبني .1
 :واألخضر

 االختالفات االجتماعية تحدد أفضليات األلوان وهي فرع كامل من الدراسة في حد ذاته.
في دراسة استقصائية عن اللون والجنس، قالت 

ه األزرق لونها المفضل، تالأن من النساء  35٪
 تاعترفو  ،(٪14( واألخضر )٪23األرجواني )

األقل كان اللون  يمن النساء أن البرتقال 33٪
 (.٪18الرمادي )ثم ( ٪33البني ) هوتال، تفضيال  

 

ترابي، وتفضيل األلوان ال تدرجات منعن نفور اإلناث  توقد أيدت دراسات أخرى هذه النتائج، وكشف
 ،األساسية مع الصبغات

الجمهور المستهدف ستجد  فيه هي األنثى تكونلتجارة اإللكترونية التي اقع امو من زيارة أي  نكما أ 
 د.يأكبكل تهذه التفضيالت فيه 

اإلناث في المقام من لديها قاعدة عمالء على سبيل المثال مستحضرات التجميل ل ميالني إن شركة
 .هناك ذرة من البرتقالي والرمادي أو البني على الصفحة الرئيسية فلن تجدموقعها  وبزيارة ،األول
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يوم المرأة ثالثة من األلوان المفضلة للمرأة )األزرق واألرجواني واألخضر( على موقع يستخدم 
 )المرأة(. جمهورهم المستهدفإلى  واضحةدعوة  وهذهالصفحة الرئيسية، 

ولكن هذا غير صحيح فلم  ،ورديهو ال عالميا   المفضلمعظم الناس أن لون اإلناث يعتقد 
في حين يقترح علم فوهكذا  ،للون المفضل لديهمكانسبة مئوية صغيرة من النساء الوردي  سوى تختر

لجميع النساء أو حتى  اذبيةجليس األكثر ي اللون الورد إال أن ،ألنوثةلالنفس اللون الوردي 
حسن يالوردي مثل األزرق والبنفسجي واألخضر قد  غيراستخدام ألوان أخرى لذا فإن  ،هنمعظم

 جاذبية موقع التجارة اإللكترونية للزوار اإلناث.

 

األزرق واألخضر  ، بل يفضلونالرجال ال يحبون األرجواني والبرتقالي والبني .2
 :واألسود

 

استخدم  من ذلك بدال  و  ،عن األرجواني والبرتقالي والبني ا  البقاء بعيد يككنت تسوق للرجال علإذا 
ومع  ،مع الذكورة تقليديا    (األزرق واألخضر واألسود) بط هذه األلوانوترت ،األزرق واألخضر واألسود

 .همالمفضل لدي االختيارذلك فإنه يأتي بمثابة مفاجأة طفيفة للبعض أن البني ليس 
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 :المستخدم عند استخدام األزرق من أجل زراعة الثقة .3

 ألسباب عدة منها: واحد من األلوان األكثر استخداما  األزرق هو 

  الثقة والسالم والنظام األزرق هو لون
 والوالء.

 

 

  لدي ثقة  ..بي واآمنوا وثق» والهدف توصيل الرسالةاألزرق هو لون الشركات األمريكية
 «.فيما أقوله

  سلميةال رمز ما يوصف بأنه وغالبا   ،الذهنفي األزرق مشاعر الهدوء والسكينة يثير 
 .األمان والنظامو  والهدوء

رسالة خفية من ب فهو يوحي ،ألزرقاوهناك اتفاق واسع في األوساط البحثية حول اآلثار النفسية للون 
 .أو في أي تصميم نترنتيمكنك استخدام هذا لصالحك على اإلو  ،الثقة والصفاء

بما يوحي  باللون األزرق )فيسبوك( أكبر شبكة اجتماعية في العالمأن  دفةاصمليس من قبيل الو 
 القيم األساسية.والتزام من يديرها بيديرها في من الشفافية والثقة ب

مليارات لتحويل عمل كقناة تالتي  اتوالشرك
وهذا يساعد  ،اللون األزرق فضل أيضا  ت الدوالرات

 أنها استخدمتلو و  ،على تحسين الثقة بهم
األحمر أو البرتقالي كلون الموضوع والعالمات 

من  هالمستوى نفس هناكربما لن يكون ف التجارية
 .)تبادل األموال( التحويل
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 CapitalOne.com مثل ستخدم بشكل كبير من قبل العديد من البنوكفي الواقع اللون األزرق يُ 
 .اإلنترنتيعمل عبر وهو بنك رئيسي 

  لى حد كبير من جميع النواحي، فإنه إعلى الرغم من أن اللون األزرق هو لون عظيم و
يو الحميات لوحات صصاتخاوقد استخدم  ،الغذاءبالقة لشيء له ع لبتةا ستخدميُ أال  يجب

 وتقترح نظرية التطور أن  ،الطعامأكثر من كميات بنجاح من تناول  الناس زرقاء لمنع

ليس هناك عدد ف ،السمباألزرق هو اللون المرتبط 
التوت والخوخ فقط ف ،كبير جدا  من األطعمة الزرقاء

تستخدم اللون  وبالتالي ال ،هي من األطعمة الزرقاء
 عشاق الطعام.لشياء األزرق إذا كنت تبيع األ

 

 :األصفر للتحذيرات .4

وبالتالي يتم  ،تحذيرالاألصفر هو لون 
استخدام اللون األصفر لعالمات التحذير، 
شارات المرور، وعالمات أرضية مبللة.  وا 

د أن  يبدو غريبا  و  أن بعض علماء النفس ُيع 
األصفر يمكن ف ،اللون األصفر لون السعادة

  ،جهر  الشير إلى يأن 
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هرج ببساطة حالة من االنفعال المتزايد القد يكون شعور لذا فاإلثارة في المخ،  يحفز مركز وهذا ألنه 
 على ذلك. وردا  

 جدا  شخص ما تجربة ممتعة للذا إذا كان  ،الذكريات والخبراتب وثيقا   ويرتبط علم نفس اللون ارتباطا  
الوجبات السريعة مع األقواس الصفراء، و تناول الطعام و أصفر،  يرتدي قميصا  فعليه أن مع شخص 

 لذاكرة.كرد فعل لقد يسبب اللون األصفر الفرح فوالذين يعيشون في المنزل مع الجدران الصفراء، 

واحدة من "الحقائق" األكثر ذكرًا عن اللون األصفر أنه يجعل األطفال الرضع يبكون والناس 
 مع أنه ليس هناك تأكيد علمي على أن األصفر ينّشط مركز القلق في الدماغ.   ،غاضبون

 ال داعي له. ا  جرعات صغيرة إال إذا كنت تريد أن تسبب قلقباستخدم اللون األصفر 

 :ثالي للمنتجات البيئية والخارجيةاألخضر هو الم .5

لون الهواء الطلق، صديق للبيئة  هو األخضر
رمز لوني  األخضر هو أساسا  و  ،والطبيعة والبيئة

ن اإلبداع. ال يمكن أن يحسّ ، و لطبيعة نفسهال
األخضر فيقتصر األخضر فقط على الطبيعة، 

عند السيما لعمل، و إلى ادعوة جيدة  وه أيضا  
 والتي ،(تأثير العزلة)استخدامه في تركيبة مع 

 ، Restorffتأثير فون  باسمعرف تُ 
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 تتذكر تمثال الحرية ألنه كبير، طويلُ ف ،بارزةأفضل إذا كانت يكون ر األشياء تنص على أن تذكّ و 
في علم نفس اللون يحدث تأثير و  ،في ميناء نيويورك أكبر منهخضر، وليس هناك مجموعة وأ القامة

هذه و  ،لون معين الذي يكون منهو البند الوحيد و عنصر التركيز، مثل خطوة التحويل،  العزلة عند
 المثالي. االختيارالتقنية تعمل العجائب ليدعو إلى العمل، واألخضر هو 

 :التسرع أو االندفاعب خلق شعوراً يي يمكن أن ذالو متعة الالبرتقالي هو لون  .6

 

يساعد على  يالبرتقالكذلك فإن  ،متعةلل كرمزهو أنه يمكن استخدامه  يجابي من البرتقالالجانب اإلي
بشكل كبير من  يم البرتقالاستخدفي اهذا قد يكون السبب و  ،تحفيز النشاط البدني والمنافسة والثقة

فلوريدا  ي مثلالفرق الرياضية تستخدم البرتقال فكثير من ،قبل الفرق الرياضية ومنتجات األطفال
الجديدة، سان دييغو  غتورس، كليمسون نمور، سيراكيوز، نيويورك نيكس الجديدة، نيويورك ميتس

 .لخإ ..الشاحنات

االستعجال، بلون يوحي وهذا ال ،(فترة محدودة)في عرض الفتة  يالبرتقال Amazon.comيستخدم 
 .وقابلة للتنفيذ رسالة أكثر وضوحا  الاألمر الذي يجعل من 
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يمكن  ذلكومع  ،ألنه لون دافئ العمل الجماعيو  متعةوال طاالبرتقالي النش يعني   أن من المنطقي
، معين إلى شيء االنتباه بشكل كبير من أجل لفت ستخدم يُ  عندما قليال   ا  كون ساحقي ي أنلبرتقالل

 عالن.طغى على الرسالة الفعلية من اإلبحيث ي

ففي  (،األسود وهو لون الترفمع )قارن هذا  (،رخيص)بأنه  يفي بعض األحيان، يتم تفسير البرتقال
هل " السؤال: كان ،"تأثير اللون على المبيعات من المنتجات التجارية" فوربس عن دراسة قامت بها

 منتج ما وكانطرح  لذا عند "،نعم: وكان الجواب مدويا  كان  ؟رخيصة ي أن المادةيعني البرتقال
 .جيدا   قد يكون خيارا   يالبرتقالفنظر إليه على هذا النحو كنت تريد أن يُ ا  و رخيص

 :الرفاهية والقيمةب شعوراً يعطي األسود  .7

 

الفاخرة ومواقع للماركات ن و المصمم يستخدمهذا لاألناقة والرقي والطاقة، و  ه لونبأن سوداألصف و ي
 التجارة اإللكترونية الراقية.

فمن  إذا كنت تبيع المواد االستهالكية الفاخرة ذات القيمة العالية على موقع الويب الخاص بك
 .جيدا   األسود خيارا  أن يكون المحتمل 

107 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=ar&u=http://business.highbeam.com/392705/article-1G1-11637113/does-orange-mean-cheap&usg=ALkJrhjUqTY03hw76rYeqxH7OMbJ_ZdroQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=ar&u=http://business.highbeam.com/392705/article-1G1-11637113/does-orange-mean-cheap&usg=ALkJrhjUqTY03hw76rYeqxH7OMbJ_ZdroQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=ar&u=http://business.highbeam.com/392705/article-1G1-11637113/does-orange-mean-cheap&usg=ALkJrhjUqTY03hw76rYeqxH7OMbJ_ZdroQ


 :إلى العمل ةدعو لوان األساسية المشرقة لاستخدام األل .8

 

( أكثر تحريضا  على العمل األحمر واألخضر والبرتقالي واألصفر) ةمشرقالاسية والثانوية األساأللوان 
األلوان الداكنة مثل األسود والرمادي الداكن والبني والتفاعل في التصاميم والمواقع اإللكترونية من 

 والبنفسجي.

 

 :اللون األبيض .9

 

لم  في علم األلوانن يربما ذلك ألن المنظر  ،طي النسيان بقي األبيضفي معظم مواد علم نفس اللون 
رة من هو أن استخدام وفالمهم  ،هذا ال يهم ،على ما إذا كان اللون األبيض هو لون أو ال يتوافقوا
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 فإنها شعبية في العالمقع األكثر اخذ على سبيل المثال المو  ،ميزة تصميم قوية والمساحة البيضاء ه
 بيضاء. هاساس كلفي األ

مصممة المعظم المواقع و  ،هو كلون الخلفية االستخدام الرئيسي لهألن  ؛نسى األبيضما يُ  وغالبا  
تستخدم حتى اليوم الكثير من المساحة البيضاء من أجل خلق شعور الحرية والرحابة  جيدا   تصميما  
 والتهوية.

  

 الخالصة

هناك ف، األرحب الستخدام األلوان واختبار صحة اختيار هذا اللونمكان ال وهالتصميم الغرافيكي 
في الوقت المناسب، مع الجمهور و الكثير مما يمكن إنجازه باستخدام اللون في الطريق الصحيح، 

 لغرض الصحيح.االمناسب، و 
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 المصطلحات

RGB: red، green، blue 
CMYK: cyan، magenta، yello، black 

 .والشراء عبر اإلنترنت التحويل: عمليات تحويل األموال
 

 

 المراجع

 م.1981يحيى حمودة: نظرية اللون، ب.د، القاهرة،  .1
 م.2116عبد الهادي، عدلي محمد: مبادئ التصميم واللون، مكتبة المجتمع العربي، عمان،  .2
3.  NinjaJump.comhttp://www. 
4. conversions-affect-colors-http://blog.kissmetrics.com/how/ 
 .+googleجيريمي سميث على تويتر و مقاالت  .5
6. http://www.pantone.com  
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 التمارين

 اختر اإلجابة الصحيحة:

 التالية األفضل عند عرض التصميم على شاشة:أي األنظمة اللونية  .1
A. CMYK. 
B. RGB. 
C. Bitmape. 
D. Gray scale. 

 

 B .RGB اإلجابة الصحيحة:
 

 :hueماذا تعني الصبغة اللونية  .2
A. .موقع اللون على عجلة األلوان وهي اللون ذاته 
B. .نقاء اللون أو لمعانه 
C. .إشراق اللون 
D. .مكمل اللون 

 
 عجلة األلوان وهي اللون ذاته.موقع اللون على  .A اإلجابة الصحيحة:
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 اللون المفضل عند النساء والرجال على حد سواء هو: .3
A. .األرجواني 
B. .األصفر 
C. .األزرق 
D. .األسود 

 
 . األزرقC اإلجابة الصحيحة:

 

 يمثل اللون األحمر عند الصينيين: .4
A. .العاطفة 
B. .الخطر 
C. .الثروة 
D. .المغامرة 

 
 . الثروةC اإلجابة الصحيحة:
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 يعني:العرض المتطابق  .5
A. .استخدام األلوان نفسها 
B. .استخدام نوع الشاشات نفسه 
C. .استخدام مقاييس اإلضاءة نفسها 
D. .استخدام طرق المعايرة نفسها 

 
 استخدام نوع الشاشات نفسه.. B: اإلجابة الصحيحة
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 الشعارأواًل: 
ي ذهو ذلك الموجز الشكلي البسيط ذو الداللة ال

 ،إلى معنى أو شيء معينيشير به اإلنسان 
وعلى ذلك فإن الشعار يشير إلى شيء موجود 

كما أنه تكثيف وتلخيص  ،ويقوم مقامه مباشرة
لغاء لكل ما هو عرضي في الشيء الذي  وا 
يتناوله ويشير إليه، فهو يعتمد على ما يثيره في 
تفكير اإلنسان من تداعٍ  للمعاني وترابط لألفكار 

يعبر عنه، ومن أجل المتصلة بالموضوع الذي 
التعبير عن موضوع ما في هيئة شعار يقوم 

  المصمم بترجمة هذه األفكار والمعاني التي

 هافتنتقل إليهم األفكار والمعاني نفس ،ث استجابة مماثلة في الغيرحد  يهدف إليها في صورة رموز ت  
 والتي تتصف بميزة اإليجاز وسرعة اإلبالغ.

 ل:الشعار المعاصر وسيلة اتصا .أ

بحيث تحمل في  ،األعمال اإلبداعية االتصالية التجربة اإلنسانية في صورة شديدة التركيز تعكس
مضامينها الفلسفية عناصر تجمع بين المفاجأة واالختالف والتمايز في أسلوب التفكير وتداعي 

فهي ترتقي إلى تجاوز المألوف من خالل الفكرة التشكيلية التي تتصف  ،األفكار وارتباطها ببعضها

 الوحدة التعليمية الخامسة
 أنواع المطبوعات
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لذا فهي تسعى كأحد أهم  ،بقدرات ال محدودة على تخطي الذات والتحرر من النظرة الجامدة للواقع
 عناصر العملية االتصالية إلى التفتح على عالم متنوع مليء بالرؤى واألشكال اإلبداعية.

ها وتشير بها عناصرها التشكيلية لتنقي   تصالية تختار من العالمات السيميوطيقيةاإلبداعية اال فالعملية
 .ودالالت فكرية خاصة معانٍ ى لإ

 ي يشير به اإلنسان إلى معنى أو شيء ذفالشعار هو ذلك الموجز الشكلي البسيط ذو الداللة ال
ا أنه تكثيف معين، وعلى ذلك فإن الشعار يشير إلى شيء موجود ويقوم مقامه مباشرة، كم

لغاء لكل ما هو عر    .ضي في الشيء الذي يتناوله ويشير إليهوتلخيص وا 
   وسائل االتصال الجماهيري، فهو أسرع وأبلغ هذه الوسائل في  ىحدإالشعار المعاصر  دعي

 .إيصال فكرة أو رسالة بأسلوب وبشكل مركز يعتمد على التعبير بالرمز
 هنا فالشعار المعاصر يمثل هوية أي نشاط، وهو مادة تسويقية ترسخ االسم لهذا النشاط ومن، 

ويجب أن يكون  ،ويتكون عادة من رموز مجردة أو صور أيقونية أو خطوط حروفية خاصة
فة إضا ،أثرا  وانطباعا  جيدا  لدى المتلقي لالنتباه ويترك   ا  وملفت ا  ومرن ا  ومتميز  ا  وفريد ا  الشعار بسيط

بحيث تعرف أن تتوقع نوع النشاط من خالل  ،ضع ألجلهإلى أنه يدل على النشاط الذي و  
 الشعار المقدم.

 ا  جامدا ، يرسله المرسل )المصمم( إلى المستقبل، ئذلك فالشعار المعاصر كرسالة ليس شي وعلى
ل سيحقق هدف ولكنها في البداية فكرة أو خبر أو معلومة يرى المصمم أن انتقالها إلى المستقب

نه يحولها إلى رسالة ذات فإتبلور الفكرة في ذهن المرسل )المصمم( توبعد أن  ،االتصال له
ر عنه بالعالمات السيميوطيقية أليقونات أو رموز مجردة أو كلمات حروفية في يعب   يمحتوى فكر 

اصة ولكنها تتفق من البداية مع إطار الخبرة المشتركة والتجربة الخ ،شكل شعار منسق
 معانيها فيستجيب إليها بشكل أو بآخر. إدراك   بالمستقبل حتى يمكن  

 فالخبرة المشتركة بين المرسل )المصمم( والمستقبل )المتلقي( من خالل عملية الترميز  ولذلك
للعالمات السيميوطيقية في إطارها الداللي للمعاني واألفكار الخاصة تتأثر تأثرا  كبيرا  بالعادات 

تصالية، لخ، وتؤثر في إدراك األفراد لمعاني الرموز االإوالتقاليد والقيم والمهارات المكتسبة.. 

115 



وبالتالي فإن نجاح الشعار المعاصر كوسيلة اتصال يتوقف إلى حد بعيد على اختيار العالمات 
لدى كل من )المصمم(  هاالسيميوطيقية للرموز االتصالية التي تحمل المعاني المشتركة نفس

 .القائم باالتصال والمتلقي

 

 الخصائص التصميمية للشعار المعاصر: .ب

بل يتطلب أيضا  السير  فحسب وبراعة في الرسم ا  فني ا  وحس ا  واسع طلب خياال  الشعار ال يت إن تصميم
على خطوات عملية صحيحة وسليمة حتى يوصل رسالة واضحة المحتوى عن الموقع أو الشركة أو 

ية هي مواصفات وسمات لالمنتج أو الخدمة التي يتم تصميم الشعار لها، وهذه الخطوات العم
 لمعاصر والتي سوف نتناولها في نقاط عدة كاآلتي:وخصائص تصميم الشعار ا

 بساطة األسلوب: .1

حيث يجب أن يكون الشعار  ،البساطة في تصميم الشعار والقوة ووضوح الفكرة ىراعت  أن  يجب
دون عناء بأسلوب فني من فهم المراد منه بسهولة بسيطا  في تصميمه إلى أبعد حد ممكن بحيث ي  

فاإلكثار من األلوان  ،وكذلك البساطة في استخدام األلوان ،الغموض بسيط وواضح ومفهوم بعيدا  عن
 لذا يجب أن يحتوي   ،وقد يجعل رؤيته وفهمه صعبا   ،في الشعار يشوش على الناظر )المتلقي(

 ألوان على األكثر. ةواحد إلى ثالث علىالشعار 

 فريد ومتميز: .2

بحيث أن يكون مبتكرا  أو غير  ،الفكرةراعى في تصميم الشعار التفرد والتميز وحداثة أن ي   يجب
دون أي تداخل من كون له الخصوصية التامة تفيجب أن  ،بشكل تقليدي ونمطي ا  مستهلك أو معروف

وهذا يتطلب عنصر االبتكار من خالل تحقيق  ،أو تشابه مع شعارات أخرى أو أنشطة مختلفة
 الموازنة بين األصالة والمعاصرة.
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 النسيج البنائي: .3

يتميز الشعار الجيد بالتبسيط والتلخيص واإليجاز في البناء الشكلي بما ال يؤثر على ما يجب أن 
من معنى وداللة، فكلما زاد تعقيد الشعار جعله ذلك مبهما  للناظر المتلقي، والشعارات الناجحة  هيوحي

هي الشعارات بسيطة التكوين الحتوائها على رموز مفهومة وليست غامضة يستطيع المتلقي 
 بواسطتها فهم وقراءة الشعار بسهولة ويسر.

 الخصائص الداللية: .4

ولكن تصميم الشعار بشكله  ،وال مجرد فكرة ومعطى عقلي ،الشعار ليس فقط مجرد معطى حسي إن
 .داللي لعالمات ورموز سيميوطيقية الفعال والمؤثر هو إنتاج

 سهولة القراءة: .5

 ،الشعارات الناجحة هي التي يمكن فهمها وقراءة النص المكتوب فيها مباشرة من أول نظرة إن
ها في الشكل العام للشعار قد تكون هي مصدر جذب انتباه فالحروف أو الكلمات المبسطة وسيادت  

 ومالحظته وحفظه للشعار بسهولة. المتلقي

 تعددية االستخدام: .6

التي يمكن رؤيتها على بطاقة أعمال صغيرة ولوحة إعالنات أفضل الشعارات على اإلطالق هي  إن
بحيث يمكن تصغيره وتكبيره  ا  أي أن الشعار يجب أن يكون مرن ،يهمانفس ضخمة بالوضوح والدقة

 معالم الشعار. بكل سهولة دون أن يشوش على المشاهد ودون أن تختفي  
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 مراعاة اتجاه حركة البصر: .7

حيث يجب على  ،اتجاه حركة بصر المشاهد للشعار على مصمم الشعار المطبوع أن يراعي   ينبغي
المصمم التركيز ببصر المشاهد على محتوى الشعار الذي يريد التأكيد عليه من خالل عناصر 

 التصميم المختلفة.

 تطبيق التقنيات الحديثة: .8

الحاسب كعلى المصمم اكتشاف أساليب ونظم جديدة تساعد في تطوير العملية التصميمية   ينبغي
فهو يتيح الفرصة لربط الفكر اإلبداعي من خالل تناول  ،وسائل التكنولوجيا الحديثة ىحدإاآللي مثال  

 اعد في ظهور الشعار بصورة أفضل.العناصر التشكيلية بأسلوب جديد يس

 غ البصرية للشعار المعاصر:بالغة سيميوطيقيا الصي .ج

نما تكتسب دالالتها  الصيغ البصرية كعالمات سيميوطيقية ال تأتي بمفردها في شكلها المادي، وا 
ها الفكرية من التعارض والتقابل مع العالمات األخرى لتشكل المعنى وتوضحه في شبكة ال وقيمت  

ستخدم هذه العالقات البالغية وت   ،الشعارنهائية من العالقات والرموز المجردة المستخدمة في تصميم 
 .هطيقية لتشكل المعنى الذي تنظمبين العالمات السيميو 

الشعار المعاصر تتراوح بين تكثيف  يمتلقى لإمهمة بالنسبة  ةتقدم الصيغ البصرية وظائف بالغي
(Condensation( داللة الصورة أو إحالل )Displacement  الرمز محل أشياء أخرى بدال ) من

في  وذلك من أجل إبراز المعنى الذي ال تكتفي الداللة المباشرة للعالمة التوضيحية ،عرضها بذاتها
 وتتمثل هذه الوظائف فيما يلي: إبرازه،

 (:Visualizationالتجسيد ) .1

ي قصد بالتجسيد جعل القيم المعنوية والقيم المجردة متجسدة في 
صيغ بصرية حسية مرئية عند تصميم الشعار مثل تجسيد األلم 
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أو الحزن أو تجسيد عاطفة الفرح أو الدهشة أو الحزن أو الغيرة.. 
( وهو شعار إلحدى شركات إنتاج األفالم 1كما في شكل )

ات الوجه اإليمائية رموزا  مجردة السينمائية والتي اتخذت من تعبير 
لها دالالت ها السيميوطيقية وذلك لتجسيد التعبير عن الكوميديا 

 بسرورها وبهجتها والتراجيديا بآالمها وحزنها.

 

 

 

 

 (:Explanationالتوضـيح ) .2

ي قصد بالتوضيح اإلشارة إلى شيء أو اإلشارة إلى صيغ بصرية 
وذلك لتوضيح مفهومها ومعناها كما في غير معروفة أو مقروءة، 

وهو عبارة عن شعار يحتوي على خطوط حروفية  ،(2شكل )
مكتوبة باللغة اإلنجليزية ورموز مجردة لمركب شراعي وفيه 

ضيان وهو شعار توضيحي للسياحة والرفاهية اشخصان يتر 
 والمتعة.

 

 (:Concisionاإليجـاز ) .3

ي قصد باإليجاز أن تنوب الصيغ البصرية برموزها المجردة عند 
تصميم الشعار عن الشرح الطويل أو الوصف المسهب كما في 

(، وهو شعار لمدينة سياحية وترفيهية والتي أجاز فيها 3شكل )

(2) شكل  

 

(3) شكل  
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المصمم كل أشكال الراحة والهدوء والمتعة في شكل رموز مجردة 
 للنخل والطيور ولحظة غروب الشمس.

 

 (:Displacementاإلحــالل ) .4

التعرض ألمور حساسة عند تصميم  يباإلحالل تفاد قصدي  
الشعار مثل األمور )الجنسية أو العنصرية أو الوحشية أو 

ال  الذي يءوذلك بإحالل الرموز المجردة محل الش ،السرية(
يصرح به مثل شعار الخط الساخن لعالج اإلدمان أو اإليدز أو 

 ىحد( وهو شعار إل4كما في شكل ) ،عالج العجز الجنسي
شكل كف  فيهيئات حقوق اإلنسان وهو عبارة عن كلمة إنسان 

والدالالت  يا المصمم إحالل الكثير من المعانأراد به ياليد والت
 .السيميوطيقية

 البالغية التي يتضمنها تصميم الشعار المعاصر:أنواع الصيغ  .د

 :التشبيه .1

هو تصوير عالقة لصيغ بصرية تربط بين السلعة أو )الموضوع( 
والهدف أو الغرض من تصميم ذلك الشعار من خالل إيجاد وجه 
شبه أو صفة مشتركة بين تصميم الشعار وماهيته، والتي يالحظ 

المشبه والمشبه به حاضرا  في شكل من خاللها أن كال  من 
( وهو شعار لشركة عقارية 5تصميم الشعار كما في الشكل )

واقتصادية، وقد ربط المصمم بين المعمار والتنمية والتطور 
 االقتصادي للمعمورة األرضية كافة.

(4شكل )  
 

(5) شكل  
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 :االستعـارة  .2

وهي ضرب من ضروب التشبيه ولكن أحد طرفي العالقة يكون 
غائبا ، بينما يتخذ الطرف الحاضر هيئة الطرف الغائب، مما 

( وهو 6يلفت النظر بقوة إلى التطابق بينهما، كما في الشكل )
شعار لشركة طيران مكونة من رمز مجرد لطائر النسر المعروف 
بقوته وسرعته ليكون استعارة عن شركة الطيران، والدائرة هي 

 الشركة تجوب حول العالم.كناية للكرة األرضية أي أن طائرات 

 

 (:Metonymyالكناية ) .3

الكناية كصيغة بالغية تعني استبدال السبب بالنتيجة لغرض 
األثر أو اإلشارة إلى السبب فيها، مثال ذلك استخدام مصمم 
الشعار عالمات معينة ويقصد منها كناية عن أشياء أخرى مثل 

القوة أو المفتاح كناية عن الصبر، أو قبضة اليد كناية عن 
الجري كناية عن الرياضة، أو الميزان كناية عن العدل، وهذه 
األغراض تشمل التالزم والتجاور الدائم بين مظاهر معينة وشيء 
ما مثل النظارات التي اعتاد شخص ما على استخدامها فإنها 

 (،8تدل عليه باعتبارها عالمة مميزة له كما في الشكل )

 

الحركات الشعبية وهو مكون من قبضة اليد كناية عن القوة والغضب والرغبة وهو شعار إلحدى 
 في التحرر والتغيير.

 
(8) شكل  

 

(6) شكل  
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 (:Allegoryالمجـاز ) .4

 

وي قصد بالمجاز كصيغة بالغية أن يستخدم مصمم الشعار 
عالمة معينة أو صيغة بصرية خاصة تستدعي في الذاكرة 

مشتركا  مع السلعة )كما مفهوما  خاصا  ال ألن هناك وجه شبه 
في التشبيه أو االستعارة( وليس ألن هناك عالقة تالزم بينهما 
كما في الكناية ولكن لوجود عالقة أخرى بينهما هي عالقة الجزء 

(، وهي عبـارة عن شعار إلحدى 9بالكل كما في الشكل )
حيث تمثل يد الطفل الصغير الجزء  ،مؤسسات رعاية األيتام

وهذه اليد الصغيرة تمثل ه واالهتمام  به حتى يكبر، المطلوب رعايت  
 ويمكن أن يتجاوز تمثيل الكل الجزء  مجاز الشخص نفسه إلى

إلى تمثيل مفهوم عام، وهناك ثقافات ترتبط فيها معاٍن مختلفة 
طائر( ليصبح  –جماد  –نبات  –بعناصر معينة مثل )حيوان 

مدلوالت معينة، كجعل األسد العنصر مجازا  فتتداعى إلى الذاكرة 
رمزا  للشجاعة والثعلب رمزا  للمكر، والثعبان رمزا  للشر والحمامة 

 رمزا  للسالم.

 

 (:Ironyالمفـارقــة ) .5

يستخدم مصمم الشعار المفارقة كصيغة بالغية للداللة المباشرة 
لصيغة بصرية أو رمزية مجردة وذلك لإلشارة إلى المعنى 
العكسي لها مثل أن تقول )أحب هذا الشيء( بينما تعني أنك 

( وهو شعار ألحد 11تكرهه على سبيل السخرية، ففي الشكل )

(9) شكل  

 

(01) شكل  
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المؤتمرات الصحية لرعاية الفتاة األفريقية، والمفارقة هنا استخدام 
المصمم للثعبان وهو رمز الشر والكره ليقول إن من الداء )وهو 

وهكذا يمدنا علم الداللة بالكيفية التي السم( ي ستخرج الدواء نفسه، 
 نحلل بها الشعار لنصل إلى المعاني التي يتضمنها.

 

 (:Exaggerationالمبالغـة ) .6

المبالغة هو التعبير في الصياغة البصرية لحجم العناصر  أسلوب
الموجودة في تصميم الشعار وذلك للداللة على أهميتها والذي 

هذه العناصر، ويكون إما بالتكبير عن  تكشف عنه تحليالت
طريق تضخيم عنصر من الرموز المجردة المراد إلقاء الضوء 
عليها، أو إطالة أجزاء لها مكانة حيوية ومهمة في موضوع 
الشعار أو يمكن االستعانة بحذف وتحريف بعض العناصر من 
أجل إبراز المعنى بطريقة داللية عنـد تصميم الشعار كما في 

حيث بالغ المصمم في  ،( وهو شعار لشركة سياحة11)الشكل 
تصغير حجم الكرة األرضية وبالغ في تكبير حجم كف اليدين 
اللتين تحتضنان الكرة األرضية داللة على انتشار فروعها حول 

 أرجاء العالم.

  (اإلعالنيالبوستر )الملصق  ثانيًا:

 

(00) شكل  
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فيشات أمثل  ةالقديم ةهذه الطريق تكان )طبعا  تصميم أي قطعة من الورق  البوستر أو الملصق هو
 ا  عالنإمصمم ليكون  ،ظل بداخله( أمبع صبح بالكمبيوتر سواء ط  أن آلسود واألض وايبألفالم األا

من النصوص والرسوم البيانية،  تشمل كال   ا  يوالملصقات نموذج ،ء مايو دعاية لشأ يءعن ش
ويتم تصميم الملصقات على حد  ،فقط ا  نصأو  لفياتوكتابات وخ صورا   الملصق قد يكون إما كليا  و 

 .سواء بحيث تكون الفتة للنظر وتوصل المعلومات
 هاويمكن استخدام ،ةتجمع بين الكلمات والصور المعبر  ن الملصقات تنقل رسالة بسيطةأكما 

 ،الدعايةأم  للموسيقيين واألفالم أمغالف  أمسياسية  أمشخاص أ أمج سواء منت   ،ألغراض كثيرة
نسخ من األعمال الفنية واألشغال الشهيرة ك ستخدم أيضا  ت  كما  ،توصيل رسالة للجمهورإلى هدف تو 

 .وعادة ما تكون منخفضة التكلفة مقارنة مع العمل الفني األصلي ،بشكل خاص
كون حول موضوع معين ألغراض يقد  ذيوال ،ملصق التعليميالهو و  اتنوع آخر من الملصقهناك 
 غيرها.مثل الكتب والكورسات و  تعليمية

 
 :نصائح لتصميم البوسترات

 :ابدأ بفكرة جيدة  .أ

هو ليس فقط القيمة  ما يجعل البوستر رائعا  
الجمالية له بل الفكرة الرائعة من وراء 

ابدأ بعمل  ،البوستر والمنفذ بطريقة جميلة
بعض الرسومات وعندما تحصل على الرسمة 
التي تعجبك حينها قم بالتفكير بجمالية الشكل 
والحروف، وتذكر أن الفكرة هي المحرك 

  وليس العكس.للتصميم 
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 :ن في واحدااثن .ب

قد تبدأ تصميمك من خالل كتابة 
بعض الكلمات التي تعكس هدف 
الرسالة من وراء التصميم، وحالما 

ن قائمة الكلمات ابدأ تنتهي م
من خالل  بدمج الكلمات معا  

ففي هذا التصميم  ،الرسومات
  (حب)ن االكلمت لدينا مثال  

 

جتين أكثر فعالية في إيصال مفي رسمتين مد ن استخدام الكلمتين معا  نالحظ أحيث  ،(التعليمو)
 .الرسالة من استخدام رسمة واحدة لكلمة واحدة فقط

 

 :حياتك ومحيطكاستوحي أفكارك من  .ج

في هذا التصميم استوحى الفنان 
فكرته من حياته الشخصية حيث 
كانت زوجته حامال  آنذاك، إذ عمل 
على دمج الدراجات الهوائية مع ما 
 استلهمه من األطفال منعكسا  
باللونين المختلفين للدراجات الهوائية 

 .(ولد أو بنت)
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 :استفد قدر اإلمكان من األداة التي تستخدمها .د

فعلى سبيل المثال إذا كنت تستخدم 
الطباعة بالشاشة الحريرية اعمل على 
استكشاف تقنية الطباعة ضمن طبقات 
ذا كنت تستخدم الطباعة الرقمية  مختلفة، وا 

حتماالت الاعمل على البحث في ا أيضا  
المختلفة والتي قد تكون متاحة لديك 

   قد تعمل أيضا  و  ،باستخدام هذه الوسيلة

بين التصوير الفوتوغرافي والطباعة بالشاشة الحريرية لعمل تظليل خفيف، وغيرها من على الدمج 
 التقنيات.

 

 :استخدم يديك .ه

ابتعد عن الحاسوب واستخدم يديك وابحث 
عن أفضل طريقة لتنفيذ فكرتك، حتى لو 

ثالثي  كان يعني ذلك أن تنحت عمال  
قد ف ،عليه بعضا  من الدهان األبعاد وتصب  
األخطاء الناتجة عن العمل  تضفي بعض
  .على تصميمك جميال   نسانيا  إ بيديك عامال  
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 :قانون الخمسة .و

 ٠أقدام أو  ٠كما هو على بعد  قدما   ٠٥على بعد  هالبوستر الجيد قد يكون له التأثير نفس
 .مختلفا   في المثال أدناه في كل بعد تستطيع أن ترى شيئا   ،إنشات

 

 :التجاريةاستخدم عناصر العالمة  .ز

عند تصميم بوستر لحملة إعالنية لعالمة تجارية ما، اعمل على تحليل وتفكيك صورة الشعار 
ن دمج عناصر الشعار ولتعلم أ ،الخاص بالعالمة التجارية واستخدم عناصر الشعار في تصميمك

الة لن وفي هذه الح ،في التصميم نفسه سيعكس العالمة التجارية بشكل واضح في الحملة اإلعالنية
 يطلب منك العميل جعل شعار الشركة يبدو أكبر داخل التصميم.
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 :اكتشف فن القياسات .ح

في بعض األحيان اللعب باألحجام واستخدام أقصى نطاق للحجم قد يضفي البعض من اإلثارة على 
لم يستخدم الفنان سوى عربة التسوق والمنتج في حملة  أدناه ففي المثال ،تصميم قد يكون ممال  

إعالنية في موسم الصيف، لكن تضخيم حجم المنتج وربط ذلك بعنوان البوستر جعل التصميم ملفتا  
 لالنتباه.

 

 :في تصميمك كن مميزاً  .ط

ذا كنت تعلم أن تصميمك سيكون إ
ضمن بحر واسع من تصاميم لفنانين 

ن، عليك أن تجعل تصميمك يآخر 
قد تفعل ذلك من خالل  ،وبارزا   مميزا  

استخدام األلوان الفاقعة أو التباين 
  .العالي أو غيرها من التقنيات، ففي

كما أن استخدام  ،قام الفنان باستخدام الخطوط السوداء والبيضاء ليعكس سرعة الدراجة أدناه التصميم
 الخطوط كانت وسيلة جيدة إلبراز اإلطار الخارجي لتصميم الدراجة
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 :بسيطاً  اجعل تصميمك .ي

ن هي أن تجعل يو هم نصيحة يشدد عليها الفنأ
اختر فكرة واحدة وقم بتنفيذها  ،تصميمك بسيطا  

بحيث يمكن  ،باستخدام أقل عدد ممكن من العناصر
، دون الحاجة إلى تفسير معمقمن فهم التصميم 

وكل  الجمهور يرى العديد من البوسترات يوميا  ف
ارة، لذا تصميم يحاول الحصول على انتباه الم

 يمكن فهمه بمجرد المرور به. بسيطا   اصنع تصميما  

  

  شور )المطوية(و البر  ثالثًا:

عالنية تتكون إالبروشور أو المطوية هو نشرة 
 ،كثر من صفحة في التصميم الواحدأمن 

 ،فقيأمرتبة بشكل  A4 وقياسه المعتاد هو
قسام أربعة أو ألى قسمين متساويين إومقسمة 
ويختلف عن  ،الصفحة ومن الخلفمن أمام 
 أنه قد يحتوي على شرح مفصل في البوستر 

استخدام ى لإضافة إعن منتج أو شركة معينة 
 .الصور واألشكال المختلفة
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 :مالحظات عند تصميم بروشور دعائي

 ن تمألك الحماسة وتحاول تصميم منشور دعائي أو بروشور تبالغ فيهأن السهل م
 والمنشورات الدعائية التي تكون صعبة الفهم ،القراءة والفهمإلى حد تجعله صعب 

 ا  تكون بال قيمة وال معنى، لكن من الصعب أن تقوم بتصميم بروشور يكون سهل الفهم وبسيط
 ا .وواضح

بشكل جيد عندما تبدأ بالعمل على  ن تتعامل معهاأفيما يلي بعض األخطاء والمالحظات التي يجب 
  :بروشور أو منشور دعائي

 

 :البروشور تصميمتجنب األخطاء الشائعة في  .1

 تعكس الطباعة )أي أن تطبع بالحبر األبيض على خلفية سوداء( ال. 
 تستخدم خلفية ذات ألوان صارخة ومزعجة للعين ال. 
 كثر من نوع واحد للخط في الجملة أو الفقرةأتستخدم  ال. 
 للقارئ بأنك تصرخ في وجهه ا  نطباعافهي تترك  ،الكبيرة بكثرة األحرفتستخدم  ال. 
 صعب قراءتهتصغيرا   ا  تستخدم خط ال. 
 فخط النسخ أسهل في القراءة من خط الرقعة مثال   ،للقراءة ا  واضح ا  ستخدم خطا. 
 ستخدم الخطوط ابل ، تقم بتغيير الخط أو حجمه بشكل مفاجئ للتأكيد على نقطة معينة ال

 .هتمامالسميكة أو المائلة للتوكيد أو إثارة اال

 :وجه كالمك إلى الشخص بعينه .2

 نت في العناوين وفي محتوى اإلعالنأستخدم كلمة ا. 
 قبتستند إلى كل من العقل والعاطفة في إقناع العميل المر ا. 
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 ضع نفسك موضع العميل وتفهم منظوره للموضوع. 
 111بدال  من  %98ستخدم أرقاما  حقيقية أي مثال  ا%. 
  هذا المنتج بالتأكيد(ى لإ)كل شخص سيحتاج  التافهة مثال  ستخدام المالحظات اتجنب. 
 ن المنتج من ذلككتب فوائد حقيقية وخاصة وكيف يحس  ا. 
 ستخدم القوائم والتعداد النقطي وصيغة السؤال واإلجابةا. 

 :ستخدام الصوراعند  .3

 تضف عناوين فوق الصورة فإنك بذلك تشوه اإلعالن وجماليته ال. 
 نصفه فوق الصورة والنصف اآلخر أسفلها تفصل العنوان وتضع ال. 
 ذلكى لإمركزة على األفعال عند الحاجة  ةستعن بصور شخصية حيا 

 .نتباهتثير اال وتجنب حاالت السكون التي ال
 تجعلهما كتلة واحدة جمع بين الكلمات والصور والا. 
   ه.ذات ن تكون جديدة ومناسبة في الوقتأاختيار الصور وحاول في كن حذرا 

 مالحظات عامة حول تصميم بروشو دعائي: .4

 :بشكل عام

 بحث عن أفكار جديدة لتصميم البروشور وتابع كل جديد في عالم اإلعالناتا. 
 على منتجك وعملك بها تقضي   تجنب تقليد فكرة إعالنية شهيرة كي ال. 
 يتقن ذلك ا  ستعانة بخبير في األلوان أو اسأل شخصحاول عند الطباعة اال. 
  موالألالتصميم باألحجام القياسية التي توفر الكثير من احاول. 
  القيام بعملية الطباعة فكر جيدا  قبلوبشكل عام. 

في النهاية: إذا لم تستطع والدتك قراءة وفهم النسخة المطبوعة فلن يستطيع أي شخص آخر 
 قراءتها.
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 الفاليررابعًا: 

الفالير عموما  هو مطبوعة من صفحة أو 
يمكن أن تشاهد  ،صفحتين متقابلتين

صغير  ىهالفالير في قائمة طعام في مق
أو محل بيتزا أو مثلجات أو تجده يوزع 

والفالير  ،أمام المساجد أو أمام الجامعات
 A5 نما أحيانا  يكونا  ليس له حجم محدد و 

 .أو أكثر A4أو 
 

 

 بطاقة األعمالخامسًا: 

 
 عادة ما تحتوي المعلومات التالية: ،شخص معين وهي بطاقة تعريف بشركة معينة أو

 .اسم الشركة أو الشخص 
 .المسمى الوظيفي 
 .رقم الهاتف 
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 .العنوان 
 .صندوق البريد 
 .البريد اإللكتروني 
 .الموقع على شبكة اإلنترنت 

 وسيتم شرح تطبيق عملي لكيفية إنشاء بطاقة أعمال في الوحدة األخيرة.

 

 غالكتالو سادسًا: 

 
وغالبا  ما ي ستعمل للتعريف بمنتجات شركة  ،بروشور في تكوينه ولكن بعدد صفحات أكثر وهو بمثابة

 أو إعالن عن مهرجان ثقافي أو موعد حفالت.. إلخ. ،معينة وأسعارها وكيفية شراء تلك المنتجات
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 سابعًا: الفولدر

 
والقياس المعتاد هو  ،بداخلهوهو مكون من صفحتين متقابلتين ليشكل ملفا  لحفظ األوراق والمستندات 

(A3) .لكل صفحة 

 

 بطاقة التهنئةثامنًا: 

 

وعادة  ما تحتوي على تصميم ذي ألوان زاهية تشير إلى الفرح واالبتهاج إضافة  ،ليس لها قياس محدد
 إلى وجود نص بكالم جميل يعبر عن المناسبة.
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 نفيلوباإل تاسعًا: 

 

ويحتوي على معلومات الشركة ورقم  ،قياس الرسالة وهو مغلف ورق رسائل وقياسه متعدد بحسب
 الهاتف والبريد والعنوان.. إلخ.

 

 عاشرًا: ورق مروس

وهو ورق مروس خاص بالشركات للمعامالت 
في   A4الرسمية، ويجب أن يكون قياس الورق 

الغالب، ويحتوي معلومات الشركة ورقم الهاتف 
والبريد والعنوان، ولكن بشكل تكون فيه هذه 
المعلومات إما في رأس الصفحة أو في ذيلها، 

 مع ضرورة وجود شعار الشركة أو المؤسسة.
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 حادي عشر: البكج

وهو الصندوق المخصص لوضع منتج أو سلعة 
للتسويق، معينة داخله، من أجل تحضيره 

والبكجات أنواع عدة، فمنها البكج العادي 
المصنوع من الورق، ومنها المصنوع من مواد 
أخرى كالحديد أو الزجاج، وهناك البكجات 
الخاصة بأقراص الحاسب أو مشغل الكاسيت.. 

 إلخ.

  

وكذلك هناك  ،وهناك أيضا  أوراق أخرى كالفاكس والسندات المختلفة، ولكل منها قياس مختلف
 األوراق الصغيرة )ليبل( والتي تستخدم كاللصاقة على منتج معين.. إلخ.
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 الخالصة

ولكن مهما  ،وهي في زيادة مستمرة مع زيادة مفرزات التطور التكنولوجي ،إن أنواع المطبوعات كثيرة
فإن هناك العديد من القواعد الواجب اتباعها عند التصميم كي نصل إلى  ،تغيرت هذه المطبوعات

 الهدف اإلعالني المتوقع من هذه المطبوعة أو تلك.
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 المصطلحات

ركز أساسا  على إدراك المفاهيم في إنتاج منطق ونقد يهو علم معرفة العالمات حيث  :ايالسيميوطيق
نما تحيل من نوع جديد، يرى أن  المفاهيم التي تشكل بدورها عالمات ال تعبر عن األشياء وفقط وا 

 .على األفكار في سيرورة مستديمة أي دراسة كل ما يمكنه أن ينقل معنى ما من المعاني

A3، A4، A5: .قياسات عالمية للورق 

 

 المراجع

1. http://www.articlecat.com/Article/Graphic-Design-Histor. 
 الشارقة: جامعة الشارقة. ،الغرافيكمدخل إلى تصميم  ،(2111محمد األمين موسى ) .2
كيفية وضع العالمات و  واأليقوناتوكيفية تصميم الشعارات والرموز  غريغوري توماس، .3

 .2113نيسان  التجارية للطباعة واإلعالم الجديد،
 .2118تاسكين للنشر،  ،المعاصر الغرافيكتصميم  ،فييل، شارلوت وبيتر )المحررون( .4
5. http://www.taschen.com/pages/en/catalogue/design/ 
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 التمارين

 ختر اإلجابة الصحيحة:ا

 يطلق على إمكانية رؤية الشعار على أكثر من مطبوعة:

A. .سهولة القراءة 
B. .مراعاة اتجاه النظر 
C. .النسيج البنائي 
D. .تعدد االستخدام 

 

 .. تعدد االستخدامDاإلجابة الصحيحة: 

 

 اإليجاز من الوظائف البصرية البالغية للشعار ويعني:

A. جعل القيم المعنوية والقيم المجردة متجسدة في صيغ بصرية حسية مرئية. 
B. .اإلشارة إلى شيء أو اإلشارة إلى صيغ بصرية غير معروفة أو مقروءة 
C.  حساسة عند تصميم الشعار.تفادي التعرض ألمور 
D. .أن تنوب الصيغ البصرية برموزها المجردة عند تصميم الشعار عن الشرح الطويل 

 

أن تنوب الصيغ البصرية برموزها المجردة عند تصميم الشعار عن الشرح . D اإلجابة الصحيحة:
 الطويل.
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 البروشور هو:

A. .تصميم أي قطعة من الورق 
B. صفحة في التصميم الواحد. نشرة إعالنية تتكون من أكثر من 
C. .مطبوعة من صفحة أو صفحتين متقابلتين 
D. .صفحتان متقابلتان لتشكيل ملف 

 

 نشرة إعالنية تتكون من أكثر من صفحة في التصميم الواحد. .B اإلجابة الصحيحة:

 

 ماذا يعني عكس الطباعة عند تصميم البروشور:

A. .الطباعة بألوان صارخة 
B.  خلفية رمادية.الطباعة بحبر أسود على 
C. .الطباعة بحبر أبيض على خلفية سوداء 
D. .الطباعة بهوامش معكوسة 

 

 الطباعة بحبر أبيض على خلفية سوداء.. C اإلجابة الصحيحة:
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 يالصحف اإلخراج أواًل:

 

 .موادها وتوزيع مجلة أو مطبوعة يأ لصفحات تخطيط عملية هو

 الصحفية سسألا مراعاة معي النهائ شكلها يف التحريرية المادة عرض فن هو خرآ بمعنى
 . المضمون ووضوح القراءة يسر له وتحقق ،ولاأل اعتبارها محل القارئ تضع يالت  الفنيةو 

 صفحات  مجموعة من على أنها تتكون المطبوعة إلى النظرة تتحدد الصحفي اإلخراج دراسة عند
 العناصر وهذه ،واأللوان والرسوم والصور والفواصل والعالمات العناوينو  السطور عليها تظهر

 يتصالن حيث والفن العلم تعني وهي ،وغرافيةبالتي الوحدات ةتسمي عليها يطلق مجملها يف واألشكال
 صرالعنا هذه مع التعامل ويتم ،المجلة أو الصحيفة جسم بناء في المستخدمة العناصر إلنتاج

 

                             

 الوحدة التعليمية السادسة

 خراج الصحفي للصحف والمجالتاإل

الجزء األول: أساسيات اإلخراج الصحفي
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 معينة أهداف تحقيقى لإ وصوال   واضحة لرؤية طبقا   للصفحات األبيض الورق سطح على ابتحريكه
 تصميمه جوهر  في هو الذي فيالصح اإلخراج عملية ندير بذلكو  ،صحفية ضوابطو  فنية أساليب وفق
 سياستها عن والتعبير المجلة أو للصحيفة اإلعالمية الرسالة لخدمة محددة أسس على يقوم يفن

 .أخرى عن مجلة أو صحيفة أي يميز ما وهو التحريرية وشخصيتها

 : الصحفي المخرج

 وهو تنفيذها، على ويشرف الصفحات يصمم الذي المهندس هو
 الفنية واألقسام جهة من واإلعالن التحرير قسم بين الوصل حلقة

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

 .نشرها المطلوب واألنباء للنشر المعدة والمواد الصحيفة

 

 الصحفي اإلخراج أساليب في تتحكم التي العوامل :ثانياً 

 الفنية التحرير اسكرتاري قبل من راعىوت   ،الصحفي اإلخراج أساليب في تتحكم رئيسية عوامل هناك
 :وهي الحديثة الصحافة في

 :الصحفي اإلعالمي الجانب

 المتعارف اإلخبارية القيم أولويات من تفرضه حسبما المنشورة اإلعالمية المادة إبراز إلى لهادفا
 ،النشر ومواد والموضوعات األخبار بتقويم تتصل التي وهي ،واإلعالم الصحافة علوم في عليها

 .منها الجمهور يهم ما واختيار
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 : االقتصادي اإلعالني الجانب .1

 المؤسسة ميزانية من همم جزء تشكيلفي  إعالناتها هماتس التي االقتصادية القطاعات يخاطب الذي
 .الصحفية

  :الفني الجانب .2

 المعالجة الصحفية واألنواع ةللصحيف العام المظهر خدمة في الصحفية المطبعة قدرات يوظف الذي
 الفنية المجالت في العاملين من والرسامين والخطاطين المصورين إمكانيات إظهار وكذلك فيها،

 الحيوية وتوفير القراءة وسهولة والوضوح واإليقاع التوازن تحقيق إلى تسعى التي وهي ،المختلفة
 .والجمال والجاذبية

 :النفسي الجانب.3

 العامة األساسية والمالمح الثقافي والمستوى السن حيث من ،المخاطب الجمهور طبيعة يراعي الذي
 وعقلية العام الرأي اتجاهات بمعرفة وتتصل وتخاطبه، لصحيفةا فيه تصدر الذي المجتمع لشخصية
 . فيهم األلوان وتأثير القراءة، وعادات القراء وأذواق الجماهير

 : الفيزيائي الجانب .3

 .للضوء التعرض وظروف استيعابها ومدى العين وحركات الرؤية بقوانين تتصل وهي
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 الصحفي اإلخراج أهداف ثالثًا:

 في يستوعبها بحيث القارئ على الصحيفة مادة قراءة تيسير .1
 .ممكن وقت أقصر

 إبراز يتوقع فالقارئ أهميتها، حسب مقدمة الصحفية المادة عرض .2
 الصفحة على عرضها مكان حيث من سواء همةمال الموضوعات

 .فيها المستخدمة التيبوغرافية الوحدات أو
 مشوقة الصفحة جذابة تبدو أن على العمل .3
 يستطيع بحيث والقارئ، الصحيفة بين وألفة تعارف صلة عقد .4

 . رغبةب إليها ويسعى بيسر غيرها عن تمييزها

 

 بد من التفريق بينها: العدة أثناء عملية اإلخراج الصحفي هناك مراحل 

هو وضع الهيكل  (:Basic Design) التصميم األساس .1
 األساسي للصحيفة قبل صدورها بما يضمن شخصية ثابتة لها.
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هو العمل اليومي في الصحيفة من توضيب المواد  التوضيب(:.)2
وتوزيعها وتنسيقها على الصفحات وتوزيع العناصر التيبوغرافية 

 ة عليها.الغرافيكيو 

 

 
 

هو  (:Layout, Design, Makeupاإلخراج الصحفي ).3 .2
العملية التي تبدأ بنهاية العملية التحريرية وتنتهي بخروج الصحيفة 
بشكلها النهائي إلى القراء، وتشمل التصميم األساس والتصميم 

 والعمليات الفنية والتقنية األخرى.
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 التصميم األساس للصحيفة رابعًا:

يعد التصميم األساسي الجانب الرئيسي في 
ضرورة  يوهو يعن ،عملية اإلخراج الصحفي

وضع هيكل أساسي للصحيفة قبل ظهورها، وهو 
نة للجانب العملي من تلك العملية الفنية المكو  

اإلخراج الصحفي والتي يتم من خاللها الوصول 
إلى المالمح الرئيسية والتفصيلية العامة المميزة 

ن شخصيتها المستقلة التي والتي تكو   ،للجريدة
 تميزها عن باقي الجرائد.

 

 

المحدد  ( Layout Sheets, Layout Blanks, Maquette)بمثابة الماكيت  د"كما أنه يع
ومن أمثلة التصميم الثابت في الصفحة  ،ها الثابتةويحدد في كل صفحة زواياها وأركان   ،للجريدة

 األولى اسم المطبوعة واألذنين والشعار".

والتصميم األساسي ألي صحيفة هو بمثابة حجر األساس الذي يقام فوقه بنائها، ولذا فهو العمود 
وهو جزء ال يتجزأ  ،الفقري لكل العمليات اإلخراجية المختلفة، وهو الهيكل العام والثابت لكل صحيفة

  من شخصية الصحيفة ومكانتها في نفوس القراء.

التصميم األساس بتكوين شكل مرئي للصحيفة يميزها عن غيرها ويبرزها كصحيفة، ويتسم  ىعنوي  
 .بالثبات النسبي لفترة زمنية طويلة
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 أهمية التصميم األساسي:

للتصميم األساسي للصحيفة أهمية كبيرة فهو 
الذي و العمود الفقري للعمليات اإلخراجية المختلفة 

دونه ينهار كيان الصحيفة من الناحية من 
وتفتقد التماسك العضوي بين أجزائها  ،الشكلية

ال يتجزأ من  ءالمختلفة وبين صفحاتها، وهو جز 
 شخصية ومكانة الصحيفة لدى القراء.

  

 

 ؛في الدول التي تعتمد في توزيع صحفها على األكشاك م لتوزيع الصحيفة خصوصا  وهو كذلك مه
 الصحيفة هوية معينة ذات بعدين: يألنه يعط

 .ها القارئ كصديقيلإاألول: جعلها متميزة ينظر 

 .كونها مرنة ال تجعل القارئ يصاب بالملللالثاني: 

لذا تنشأ عند المخرج  ،إمكانيات للتجديدوجود من رغم على الوالتصميم األساسي ثابت نسبيا  
زا  دون دون رتابة ومبر   دون ملل ومميزا   : كيف يكون التصميم جذابا  يالصحفي معادلة صعبة وه

 صراخ.

لمالمح الرئيسية والتفصيلية ى الإوالتصميم األساسي عملية فنية صحفية يتم من خاللها الوصول 
يتها المستقلة عن باقي الجرائد، ويتسم التصميم األساسي العامة المميزة للجريدة، وتكون لها شخص

وال يكون عرضة للتغيير إال في حاالت نقص عدد القراء، أو تدني مستوى  ،بالثبات النسبي
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 فة، أو إيجاد سوق جديدة للصحيفة.الصحي

 

 مكونات التصميم األساس:

تحديد مكونات التصميم األساسي من أهم القرارات التي يتخذها القائمون على إصدار صحيفة  دعي  
وهو يعني تحديد نوع الورق المستخدم، وشكل الصحيفة من حيث الحجم، ومساحة الصفحة،  ،جديدة

وطريقة إخراجها ووضعها على الصفحة، وتحديد  ،وتحديد العناصر المكونة لرأس الصفحة األولى
 بت الداخلية كأرقام الصفحات والعناوين الثابتة لألبواب والصفحات.الثوا

ومكونات التصميم األساسي عبارة عن قرارات تتعلق باختيار أنسب البدائل الفنية المتاحة أمام 
 المخرج الصحفي، وتنبع أهميتها من أنها ترشد القارئ إلى المضمون.

آخر للمحافظة على شخصية الصحيفة ى لإوتتسم مكونات التصميم األساسي بالثبات من عدد 
الصحيفة في تصميمها األساسي يجب أن تكون  االثابتة، كما أن التغييرات التي يمكن أن تفكر فيه

 حتى ال يشعر القارئ أنه أمام صحيفة جديدة تماما . جدا  في حدود ضيقة 

 وهذه المكونات هي:

 .ع العام للصحيفةط  الق   .1
 .عدد الصفحات .2
 .التبويب .3
 .نوع الورق .4
 .اإلعالنات .5
 .بناء الصحيفة .6
 .عدد األعمدة واتساعها .7
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 .العناصر التيبوغرافية .8
 .فلسفة التصميم .9

 

 (:Paper Size) ع العام للصحيفةط  أواًل: الق  

 تعريف القطع العام للصحيفة:

هذا القطع، قصد به تحديد حجم الصحيفة وحجم مالحقها التي تصدر عنها بانتظام، وقد تطور ي  
، حيث وصل طول صحيفة جدا  ثم وصلت إلى مساحة كبيرة  ،حيث كانت مساحة الصحيفة صغيرة

 سم. 52سم وعرضها  80م إلى 1898 عاماألهرام 

سمى كتب األخبار إلى من المعروف أن قطع الصحيفة تطور من القطع الصغير الذي كان ي  و 
 .الصحيفة النصفية ثم الصحيفة العادية

 :الصحيفة أنواع قطع

هناك نوعان أساسيان لقطع الجريدة، األول هو قطع الصحف العادية الحجم )الستاندرد( 
(Standard)، ( والثاني هو قطع الصحف  56-53سم و 43-41وتتراوح أبعـاده بيـن ،)سم

نه من إسم(، حيث  43-41سم و 29-28وتتراوح أبعاده بين ) ،(Tabloidالنصفية )التابلويد( )
، في حين أن عرض هنفس ن طول الصحيفة النصفية هو عرض الصحيفة العاديةالمعروف أ

 .الصحيفة النصفية مساٍو لنصف طول الصحيفة العادية

 هرت به صحيفة اللوموند الفرنسية".عرف بحجم الوسط اشت  "وهناك حجم ثالث ي  

 عوامل اختيار قطع الجريدة:

الصحيفة وسياستها، وهدفها من الصدور، وطبيعة يرتبط اختيار القطع بعوامل عدة منها: شخصية 
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جمهورها، ونالحظ أن معظم الصحف األكثر رواجا  في البلدان الغربية هي صحف نصفية نظرا  
 لسهولة قراءتها في وسائل النقل المختلفة، وسرعة طيها وفتحها.

ة والجريمة وعلى ذلك يمكن تحديد الصحف التي تميل إلى استخدام الحجم النصفي بصحف اإلثار 
والخفيفة، والصحف الحزبية، والصحف المحلية واإلقليمية، والصحف األسبوعية، والصحف 

 المتخصصة، وصحف العالقات العامة.

استخدام القطع العادي فهي الصحف الجادة، والصحف الرسمية، ى لإأما الصحف التي تميل 
 مة، والصحف الربحية.وصحف النخبة، والصحف القومية، والصحف اليومية، والصحف العا

وال يقتصر القرار في قطع الصحيفة على جسمها فقط، بل يمتد إلى تحديد قطع مالحقها الدائمة 
مماثال  لقطع الصحيفة  شترط في قطع الملحق أن يكونوالمؤقتة والهدايا التي تصدرها، وال ي  

 األساسية.

 ثانيًا: عدد الصفحات:

تخذ القرار بتحديد عدد صفحات الصحيفة في وي  
األيام العادية وعددها في األيام االستثنائية مثل 

ويتوقف على طبيعة العطالت والمالحق وغيرها، 
مكانياتها المادية وعدد  مضمون الجريدة وا 

الصحف المنافسة، كما يتم تحديد عدد صفحات 
 صفحات الجريدة، وعدد صفحات مالحقها.

  

هذا القرار أهمية  بويكتس ،عام قلة عدد صفحات الصحف العربية مقارنة باألجنبيةويالحظ بشكل 
 رق وتزايد أسعار الورق العالمية.نتيجة التكلفة الكبيرة لطباعة الصحيفة من الو 
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 : التبويب:ثالثاً 

التبويب مصطلح مأخوذ من تبويب موضوعات 
الكتاب وهو ترتيبها بحيث يسهل الرجوع إليها، 

قصد به توزيع فئات المضمون الصحفي على وي  
 صفحات الجريدة بشكل ثابت وجذاب ومنسق مع 

وكذلك األمر بالنسبة  ،الصفحات األخرى
 للمالحق.

 

ه، حيث يقول أحد تعددت تعريفات التبويب إال أنها كلها أجمعت على الصفات األساسية له وأهداف  
المتجانسة على صفحات الصحيفة بشكل ثابت التعريفات أن "التبويب هو توزيع الموضوعات 

وجذاب"، ويقول تعريف آخر إن التبويب "هو األسلوب الذي يجري به توزيع األبواب المختلفة على 
 صفحات الجريدة على أن يكون ثابتا  إلسباغ نوع من الوحدة على المطبوع ككل".

في صفحة أو صفحات متجاورة، ها معا  والتبويب هو ترتيب موضوعات الصحيفة المتجانسة وتنسيق  
كما أن التبويب هو "مفتاح الجريدة الذي نعطيه للقارئ ليعرف أين يقرأ الخبر الذي يريده، ولهذا فهو 

 التعارف بين القارئ والجورنال". حلقة

للتبويب أهمية كبيرة في عالم الصحافة اليوم والذي يعتمد على 
لقارئ الذي ويحاول تلبية احتياجات ا ،التخصيص بشكل دقيق

 يعيش
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 أهمية التبويب:

ولذا فإن  ،في عصر السرعة، وال يستطيع أن يبحث طويال  عما يريد إذا لم يجده بسهولة وسرعة
 أهمية التبويب تكمن في:

 مساعدة القارئ على الوصول إلى المادة التحريرية التي يريدها.  .1
 تيسير مهمة المخرج، وتحقيق ارتياح القارئ ومتعته.  .2
ذا تتكون بينه وبين لو  ،عند القارئ عادة حيث يتعرف على الصفحات المتخصصة ئتنش  .3

 الصحيفة عالقة ألفة وصداقة فيرفض التخلي عنها.
ألنه يساعد القارئ على تصفح ما يهمه من  ؛يشكل التبويب هدفا  أساسيا  لعملية اإلخراج  .4

 قراءتها.في المادة الصحفية والعثور على األبواب التي يرغب 
 يعبر التبويب عن شخصية الصحيفة وطابعها العام تعبيرا  صادقا .  .5
يساعد التبويب على اقتسام وتوزيع صفحات الجريدة بين أفراد األسرة مما يسهل قراءتها مرة   .6

 واحدة.
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 أشكال التبويب:

 يتم التبويب بثالثة أشكال هي:

 التبويب وفقًا للموضوع: .1

االهتمام الجماهيري في الجزء األول من الصحيفة فيما توضع حيث توضع الموضوعات ذات 
 الموضوعات المتخصصة في الجزء الثاني منها.

 التبويب وفقًا لألشكال الصحفية: .2

ويتم وفقا  له وضع األشكال اإلخبارية الحالية في الجزء األول من الصحيفة، في حين توضع 
 األشكال والموضوعات التفسيرية في الجزء الثاني.

 المزج بين النوعين السابقين:  .3

 هوفي الوقت نفس ،بحيث يحتوي النصف األول من الصحيفة على موضوعات ذات اهتمام جماهيري
تكون ذات أشكال إخبارية حالية، فيما يحتوي نصف الصحيفة الثاني على موضوعات متخصصة 

 وأشكال وموضوعات تفسيرية.

 دورية التبويب:

 قضية الثبات في الدورية، وتنقسم إلى:ى لإقصد بها تقسيمات التبويب بالنسبة وي  

حيث يتم في إطاره  تبويب يومي ثابت: .1
تبويب الموضوعات واألبواب واألركان 

 نشر يوميا  فيواألعمدة الثابتة التي ت  
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        ، فعلى سبيل المثال فإن تبويب الصفحات هوبالشكل نفس ذاتهوالموقع  هاالصفحة نفس       
     الثبات التام في دورية الصدور، وعدد الصفحات وأرقامها،  ي  المتخصصة يجب أن يراع       
 الثابتة فيها، والعناصر التيبوغرافية الثابتة. والزوايا واألركان         

ويتم من خالله تبويب الموضوعات واألركان واألعمدة بشكل دوري إما  تبويب دوري ثابت: .2
 أو نصف شهري وهكذا. ا  أو شهري ا  أسبوعي

 

 

 (:Paperرابعًا: الورق )

لعملية طباعة هناك ثالثة عناصر رئيسية مكونة 
الصحيفة هي السطح الطابع والحبر والورق، 
واألخير من أهم العناصر، وهو مشكلة 

في الصحافة الحديثة بسبب ارتفاع  تالمشكال
األمر الذي حدا ببعض  ،أسعاره بشكل متزايد

في  الصحف العالمية الكبرى إلى شراء غابات
أمريكا الالتينية لتسد حاجاتها من إنتاج الورق، 

 يها من تقلبات أسواق الورق،وتحم
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ت الحكومة الفرنسية دكما أقامت بعض الدول صندوقا  لدعم سعر الورق مثل فرنسا ومصر، وع
 أهمية الخبر.بالورق 

 

 أنواع الورق:

 هي:عدة  أنواعللورق 

ه شوائب تجعل لونه في ،صنع بالطريقة اآللية، خشن الملمسوهو ورق رخيص الثمن ي   ورق الجرائد:
 يميل لالصفرار، وتستخدمه معظم الصحف والمجالت الهزلية والمنشورات.

ستخدم في طباعة الكتب وي   ،وهو أجود قليال ، ويختلف حسب أوزانه وتشطيباته ورق الكتاب:
 وهو أنواع منه: ،والمجالت والنشرات واألدلة

الورق المشطب آليا : يتم تنعيمه بالتمرير بين أسطوانتين للتنشيف فيصبح ناعما  من جهة واحدة  .1
 فقط، ويصلح للصور الخطية أكثر من الظلية وسعره معتدل.

من الجهتين الورق البالغ الصقل: يتم تمريره بين أسطوانتين شديدتي الحرارة فيصبح مصقوال   .2
 ويصلح للطباعة الفاخرة.

ورق الكوشيه: يتم كسوة أحد وجهيه أو كليهما بمادة خزفية، ثم يمر بمراحل التجفيف والضغط  .3
 وهو غالي الثمن ويصلح للمطبوعات المصورة. ،والصقل فيصبح شديد اللمعان

قليال  ألن المواد ، إال أنه أرخص هانفس   الكوشيه ورق السيملي كوشيه: له استخدامات وصفات   .4
 الخزفية تضاف إلى العجينة الورقية نفسها.

ستخدم في المطبوعات الورق المصقول المخصوص: وهو أملس وثقيل ويتميز بالسطح الجيد، وي   .5
  إحداث تأثير بصري.ى لإالفاخرة التي تهدف 

ويتميز  ،سبيا  الورق المصقول الناعم: ويتميز بأنه يشبه الورق البالغ الصقل إال أن وزنه قليل ن .6
 بالنعومة والخفة.
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 م الطباعة من السطح األملس غير المباشر.ئورق األوفست: وهو مقاوم للماء ليال .7

 أنواع أخرى:

 مثل ورق الكتابة والورق المقوى والورق المصمغ وغيرها.

 

 أسباب استخدام الصحف للورق الملون:

مختلف عن جذب االنتباه: فالورق الملون  .1
الورق األبيض مما يؤدي إلى جذب انتباه 

 القارئ.
استغالل التأثيرات النفسية لأللوان: فقد  .2

اكتشف العلماء تأثيرات نفسية متنوعة 
إيجابية  ن لكل لون تأثيراتٍ إلأللوان، حيث 

وتساعد على  ،وسلبية تخلق جوا  مواتيا  
 التذكر واالستدعاء.

 الملون والطباعة بالحبر الملون: حيث تحدث تنويعات لطيفة.استغالل التنوع بين الورق  .3
ن قلة التباين في حالة استخدام ورق ملون تريح القارئ إتسهيل عملية القراءة: حيث يقول الخبراء  .4

ن التباين التام بين إمن العلماء يخالفون هذا الرأي، حيث  ا  أكثر من الورق األبيض، إال أن كثير 
 هو األفضل للقارئ.لون الورق ولون النص 
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 (:Advertisementsخامسًا: اإلعالنات )

راعى في ولذا ي   ،وهو مصدر رئيس للدخل في معظم صحف العالم، وعصب الصحيفة االقتصادي
ومن المهم اتخاذ قرارات عدة فيما يتعلق بكون اإلعالنات من إخراج اإلعالنات ضرورة إبرازها، 

 ومنها:مكونات التصميم األساس، 

ومن حيث يتم تحديد نسبة المواد اإلعالنية إلى المادة التحريرية، نسبة اإلعالنات في الصحيفة:  .1
حتى ال تؤثر  من مساحتها، %40المتعارف عليه أال تزيد نسبة اإلعالنات في الصحيفة عن 

 على حق القارئ في المادة التحريرية.
بعض الصحف نسبة اإلعالنات حيث تحدد نسبة اإلعالنات في صفحات معينة في الصحيفة:  .2

كما في األهرام المصرية  ،في بعض الصفحات المهمة مثل الصفحة األولى والصفحة الدينية
 التي تحدد وجود إعالنين صغيرين في أسفل جانبي الصفحة األولى.

وهو اتجاه حديث تتخذه بعض الصحف حيث تقوم بوضع اإلعالنات تبويب اإلعالنات:  .3
الموضوع بجوار المواد التحريرية القريبة منها، فاإلعالنات  ممهور أالمتخصصة سواء في الج

 الرياضية في الصفحة الرياضية وهكذا.
وهناك خياران أمام الصحيفة، األول أن تضع اإلعالنات بجوار المواد  موقع نشر اإلعالنات: .4

هو األول والثاني أن تخصص لإلعالنات صفحات أو مالحق مستقلة، والرأي األرجح  ،التحريرية
ألن اإلعالن يستمد قيمته من المادة التحريرية المجاورة له، والدليل هو ارتفاع قيمة اإلعالنات 

 في الصفحة األولى نتيجة أهمية الموضوعات فيها. 
وهناك أساليب وبالذات عند زيادة عدد اإلعالنات، أساليب إخراج اإلعالنات في كل صفحة:  .5

شهرها هي: نصف الهرم، ونصفا الهرم، ونصف الهرم عدة إلخراج اإلعالنات، إال أن أ
 والمستطيل، والمستطيالن، والجزر، واألسلوب العشوائي.
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 سادسًا: بناء الجريدة:

 والمقصود به الجانب المعماري األساسي للجريدة، وهو ثالثة أنواع:

نشر فيه عناوين (: وت  Verticalالرأسي ) .1
قليلة على أكثر من عمودين، وتستخدمه 
بعض الصحف المحافظة مثل وول ستريت 

 جورنال، ويتميز بسرعة الجمع.

 

 

 

نشر فيه (: الذي ت  Horizontalاألفقي ) .2
وهو أكثر  ،عناوين كثيرة ممتدة وعريضة

 اتساعا  ويسمح بمرونة عمل المخرج.

 

 

 

(: وهو Mixedالمزج بين النوعين السابقين ) .3
عن ما يحقق عناصر التباين والمرونة والبعد 

 الملل والرتابة.
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 (:Columns Numberسابعًا: عدد األعمدة واتساعها )

كل  والمقصود بها تحديد عدد األعمدة واتساع  
عمود داخل الصفحة، ويسميها البعض بالقطع 
األساسي للجريدة، وهي أنواع، منها: القطع 

ستة  وقطع ،عمدةاألوقطع ثمانية  ،المتسع
بدأت قد و  ،عمدةاألوقطع تسعة  ،عمدةاأل

االتجاهات اإلخراجية الحديثة في العقدين 
م صفحات ياألخيرين من القرن العشرين في تقس

 مدة كصحيفة وول ستريتالجريدة إلى ستة أع
 

 ، وذلك بهدف زيادة المساحات البيضاء بين السطور.Wall Street Journalجورنال األمريكية 

الصحف النصفية  بينما يصل عدد أعمدة ،"ويصل عدد أعمدة الصحيفة العادية إلى ثمانية أعمدة
 إلى خمسة أعمدة".

 

 (: Typographic Elementsثامنًا: العناصر التيبوغرافية )

هي علم وفن الهيئات المطبوعة، وهي الهيئات غير البيضاء على  (Typographyوالتيبوغرافيا )
 ول والفواصل والعالمات والصور.اجدالصفحة، مثل: الحروف والخطوط وال
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 التيبوغرافية إلى نوعين رئيسيين:وتنقسم العناصر 

ومنها المختصة بالصفحة األولى كرأس الصفحة والفهارس، ومنها  عناصر تيبوغرافية ثابتة: .1
 المختصة بالصفحات الداخلية كالرسوم التوضيحية والفهارس واألبواب واألركان الثابتة.

وفق حروف العناوين آخر ى لإها من موضوع يتغير حجمها وموقع  عناصر تيبوغرافية متحركة:  .2
طارات وأرضيات وألوان وصور ورسوم.اوالمتن ووسائل الفصل من جد  ول وفواصل وا 

إحداث تأثيرات نفسية وجمالية، ى لإالتيبوغرافيا الجمالية التي تهدف  :كما أن التيبوغرافيا نوعان
 والتيبوغرافيا الوظيفية التي يؤدي فيها كل عنصر وظيفة نافعة وضرورية.

 االستقرار على فلسفة تصميمية معينة:تاسعًا: 

إال أن المدارس الفكرية اختلفت في مذاهب  ،تب في اإلخراج الصحفيكثرة ما ك  من رغم على ال
 اإلخراج الصحفي، إال أنه يمكن حصر فلسفات اإلخراج الصحفي في ثالث هي: 

يقوم فيها المصمم بموازنة قمة الصفحة وقاعها باألثقال التيبوغرافية  فلسفة التباين مع التوازن: .1
 المتباينة، وكل الجرائد تقريبا  تستخدم هذه الفلسفة اآلن ألنها تعطي الجريدة مرونة في التصميم.

عملت أواخر القرن الثامن عشر، ويتم فيها موازنة جانبي الصفحة است   فلسفة التوازن الشكلي: .2
 ، وهي فلسفة غير عملية تعلو بقيمة الشكل على المضمون.هانفس بوغرافيةباألثقال التي

وتعتمد على العناوين الضخمة واألشكال الزخرفية والصور الضخمة،  فلسفة اإلخراج المختلط: .3
 ن القراء لكنه ال يرضي جميعهم.امما يثير وجد
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 إخراج الصفحة األولى عاشراً 

األهم في ( Front Pageعد الصفحة األولى )ت  
صفحات الصحيفة فهي واجهة الصحيفة التي 

عرض فيها أهم الموضوعات، وهي الباب الذي ت  
 هملصحيفة ليسمح لى الإينفذ منه القراء 

فهي  ،محتويات الصحيفة لطالع على كباال
بمثابة إعالن مهم عن الصحيفة نفسها، كما أنها 
تعكس جوانب الصحيفة المتمثلة في شخصيتها 

تبطة بسياستها التحريرية والتي الخاصة المر 
 لصفحات.اشكل أساسها يتحدد على 

 

 

   قواعد إخراج الصفحة األولى: .أ

الموضوعات التي تلبي أن يعكس إخراجها اهتمام المحررين برغبات القراء بالعمل على إبراز  .1
احتياجاتهم، وجعل الصفحة األولى سهلة القراءة بالتخلص من الوحدات والعناصر الطباعية التي 

 تعيق القراءة.
أن تكتسب الصفحة األولى شكال  إخراجيا  حديثا  أكثر من الصفحات الداخلية ألن عليها الدور  .2

 ية تجعلها مشوقة وجذابة.األكبر في تحقيق أهداف الصحيفة، مع إضفاء لمسات جمال
نها تحتوي على عدد كبير من الوحدات والعناصر إالعناية بالتصميم األساس للصفحة، حيث  .3

الثابتة، إضافة إلى استخدام الوحدة الرئيسية كنقطة انطالق لتصميم الصفحة وتوجيه أعين القراء نحو 
 بقية الوحدات األخرى.
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مل على إيجاد عالقة متميزة تربط القراء بالصحيفة العمل على بناء شخصية متميزة للصحيفة تع .4
المتميزة من  امع استخدام عناصر مفضلة للقراء، كما أن العناصر يمكن أن تمد الصحيفة بشخصيته

 خالل ثبات الشكل األساس لها.

 الوحدات والعناصر الثابتة في الصفحة األولى: .ب

صحف بشكل عام التنقسم الصفحة األولى في كل 
أجزاء هي رأس الصفحة والعنق والجسم، إلى ثالثة 

ومعظم العناصر والوحدات الثابتة تكون في رأس 
وتمثل هذه الوحدات مكونات  ،الصفحة والعنق

والتي يرتبط  ،التصميم األساس للصفحة األولى
لمحافظة على شخصية ى الإثباتها بسعي الصحيفة 

متميزة تعبر عن اتجاهاتها ومواقفها، وهذه الوحدات 
 تة هي:الثاب

 

 

من مساحة الصفحة، وتؤيد  %15حو نوهو شريط ضيق أعلى الصفحة يحتل  رأس الصفحة:
األمر الذي يوفر مساحة  ،الدراسات الحديثة تضييقه بحيث ال يحتل عرض الصفحة بالكامل

يرتبط هذا اإلجراء و العرضي كله للصفحة يصيبها بالجمود،  إضافية، كما أن التزام الرأس بالمدى
في موقع أسفل قليال  من ذلك  بتحريك رأس الصفحة عن مكانه المعتاد في أعلى الصفحة ليبدو  

ستغل أعلى الصفحة لنشر وحدات أخرى مثل العناوين السماوية، كما قد تحتل الالفتة ي  بحيث 
 الوسط.يمين أو يسار رأس الصفحة بدال  من 
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 ويتكون رأس الصفحة من مجموعة من العناصر الثابتة هي:

  الالفتة:

وهي اسم الصحيفة أو عنوانها، وتختاره الصحيفة 
ليعبر عن اتجاهاتها أو مضمونها أو قيمة وطنية 

وقد تتكون من االسم فقط، وقد  ،أو دينية معروفة
قول مأثور أو  عنيضاف إليه الشعار وهو عبارة 

 آية قرآنية أو حديث شريف أو بيت شعر
 

عبر عن مضمون الصحيفة أو هدفها، والرمز وهو رسم أو صورة أو أرضية تدعم مضمون االسم، ي
 وهذه العناصر المكونة لالفتة تعبر عن اسم الصحيفة بما يعكس شخصيتها.

ويفضل االستعانة بخطاط أو مصمم  ،راعى في اختيار نوع خط االسم أن يكون متميزا  ومختلفا  وي  
راعى أن يتناسب نوع الخط المستخدم مع مضمون الصحيفة كما ي   ،محترف للخطوط على الحاسوب

 وقرائها.

لى التعبير عن مسميات بعض إوغالبا  ما تكون الالفتة ملونة لتحقق التميز في الشكل إضافة 
 .عار أو الرمز أيضا  شستخدم عنصر اللون مع الوي   ،الصحف

فالمهم هو  ،ومهما كانت طريقة ترتيب العناصر المكونة لالفتة أو ألوانها أو خطوطها أو مكانها
 الثبات على هذا الترتيب واأللوان والخطوط بحيث تمنح الصحيفة شخصية متميزة ثابتة.

 األذنان:

وهما حيزان يقعان على يمين ويسار الالفتة في 
أو حيز  ،حالة وضعها في وسط رأس الصفحة

 واحد
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يقع على يمين أو يسار الالفتة في حالة وضعها على أحد الجانبين، وغالبا  ما يوضع حول األذن 
والمراسالت إطار، ويتم تخصيص األذن لنشر إما بيانات الصحيفة كاسم الناشر وهيئة التحرير 

والموقع اإللكتروني على شبكة اإلنترنت والبريد اإللكتروني، أو تنشر فيه اإلعالنات ألهمية هذا 
نشر فيه إشارات لبعض الوحدات ت  ة مثل آخر خبر، أو ر نشر فيه وحدات إخبارية قصيالموقع، أو ت  

ن لالستفادة ياألذن ، وتتجه بعض الصحف خصوصا  النصفية إلى إلغاءدالمنشورة المهمة داخل العد
 همة.مهما في نشر وحدات يمن مساحت

 العنق: .1

وهو شريط ضيق جدا  يقع أسفل رأس الصفحة 
ويفصل بينه وبين جسم الصفحة، ويوضع 
غالبا  في إطار وتحته أرضية ملونة متميزة، 
مع الحرص على تكبير حجم الحروف وزيادة 
التباين بينه وبين لون األرضية، ويحتوي 

على بيانات العدد بلغة واحدة أو  العنق عادة
 أكثر مثل تاريخ العدد بتقاويم عدة ورقمه.

 

 

وهو المكان الذي تخصصه الصحف ألهم األخبار والموضوعات في الصفحة  جسم الصفحة: .2
 األولى إال أنه قد يحتوي على بعض الوحدات الثابتة ومنها:

همة المنشورة داخل العدد من خالل موهو إشارات إلى بعض الموضوعات ال اإلشارات والفهارس:
نشر عناوين أو مختصرات هذه الموضوعات ومعها أحيانا  صور معبرة، وتتخذ أسماء ثابتة مثل اقرأ 

مثل لون  ،ثابتة عدة وفي أماكن ثابتة وعناصر تيبوغرافية ثابتة كما قد تتخذ أشكاال   ،في هذا العدد
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 إلطار وشكلهما وربما المساحة أيضا .األرضية وا

 

ويهدف هذا اإلجراء إلى استدالل القراء على أهم الموضوعات المنشورة في الصفحات الداخلية، 
براز الموضوعات ال  همة، وجذب القراء إلى أغلب صفحات الصحيفة.موا 

 

 المقاالت الثابتة:

رغم على الوهي المقاالت العمودية واالفتتاحية 
الكثير من الصحف تضعها في صفحات أن من 

داخلية إال أن بعضها تضع المقال االفتتاحي أو 
 العمودي لكاتب مشهور في الصفحة األولى،

 

وهذا يستلزم المحافظة على ثبات هذه المقاالت من حيث دورية الصدور، والموقع على الصفحة 
وعدد األعمدة والعنوان  ،ر والمساحةمثل اللون واألرضية واإلطا ،والعناصر التيبوغرافية المرافقة

 الثابت.
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 إخراج الصفحات الداخلية حادي عشر

األهمية الكبيرة للصفحة األولى في الصحيفة إال أن ذلك ال يعني إغفال أهمية من رغم على ال
اعتبرنا أن الصفحة األولى هي واجهة ما الصفحات الداخلية التي تعد بمثابة المتجر نفسه إذا 

وال يعني االهتمام بالواجهة إهمال المتجر نفسه، ولذا فالمخرج مطالب باالهتمام بالصفحات المتجر، 
 الداخلية بشكل مناسب، وتنبع أهميتها من األسباب التالية:

 الصحيفة لتلبية اهتمامات القراء المتنوعة. متمثل الصفحات الداخلية المساحة األكبر المتاحة أما .1
ألكبر لنشر اإلعالنات التي تعد المورد الرئيس لدخل الصحف تمثل هذه الصفحات المساحة ا .2

 في ظل االتجاهات الحديثة التي تقلل من اإلعالنات في الصفحة األولى.السيما المعاصرة و 

فبعد أن كان عدد صفحات الصحيفة  ،ومن المعروف أن عدد الصفحات الداخلية بدأ يتزايد تدريجيا  
الوسط  اأربع صفحات قديما  وكانت الصفحة األولى تخصص للمقاالت واألخيرة لإلعالنات وصفحت

د الصفحات في الصحف تدريجيا  حتى وصلت إلى عشرين صفحة، وبعد الألخبار، تزايدت أعد
إلى  ،المتخصصة في الظهورالحرب العالمية الثانية تزايدت بشكل مطرد وبدأت المالحق والصفحات 

أن وصل األمر بعدد الصفحات في صحف بريطانية وأمريكية إلى المئات في أيام العطل األسبوعية، 

 .تباع أساليب جديدة في إخراجهااو وهذا األمر يستدعي االهتمام بإخراج الصفحات الداخلية 

 

  مراحل إخراج الصفحات الداخلية:

 إخراج اإلعالنات وتوزيعها: .أ

وهو أول عمل ينفذه المخرج في الصفحات الداخلية، حيث يقوم بتوزيع اإلعالنات على الصفحات 
الداخلية بحسب مناسبتها للصفحة وحسب السياسة اإلعالنية المتبعة، واإلعالنات هي المورد الرئيس 
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، للدخل في الصحف المعاصرة المستقلة، وهو الضمان الستقاللها عن الضغوط والتمويل الخارجي
ن: مرة بالتوزيع، ومرة بالمساحة اإلعالنية، ومن هنا اهتمت الصحف يولذا فالصحيفة تباع مرت

 بإخراج اإلعالنات وتنسيقها بشكل فني وجذاب.

 

ومن المعروف أن اإلعالن يستمد قيمته من المادة التحريرية المجاورة، ولذا نجد أسعار اإلعالنات 
ألهميتها، ولذا تعمل الصحيفة على االهتمام بالمادة التحريرية أخرى تبعا  ى لإمختلفة من صفحة 

وتطبيق أكبر قدر من أسس التصميم لتحقيق  ،واإلعالن بما يحقق المساواة بينهما في قوة العرض
 االنسجام بينهما.

ومن الخطأ فصل اإلعالن عن المادة التحريرية، 
حيث تقوم بعض الصحف بوضع اإلعالنات في 

يجابيات لهذا اإلجراء بعض اإلو  ،صفحة مستقلة
مثل استقاللية المواد التحريرية عن اإلعالن وبذا 
نرضي القراء الذين يشترون الصحيفة لقراءة ما 

ويتيح أيضا  للمخرج تقديم  فيها من مواد تحريرية،
 رؤية إخراجية مميزة بإعطاء األهمية النسبية
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هم في طباعة الصفحات أو مالحق إعالنية، إال أن نظرية اكل مادة تحريرية دون صعوبة، كما يسل
 تجاور الوحدات التحريرية واإلعالنية هي السائدة انطالقا  من قناعة المعلن بأهمية تجاورهما.

 ويبدأ عمل المخرج في الصفحات الداخلية بتوزيع اإلعالنات على الصفحات بحسب طبيعتها، حيث
فئات معينة في الصفحات المتخصصة لهذه الفئات، ويلتزم برغبات ى لإنشر اإلعالنات الموجهة ت  

ويدفع المعلن مقابل هذه الرغبة مبالغ إضافية  ،ت أو مواقع معينةاالمعلنين في وضعها على صفح
ة عن ثمن اإلعالن، ويراعي المخرج عند تصميم الصفحة االطالع على اإلعالن والعناصر المكون

له، وأن يخطط األسلوب الذي يتم به إخراج الصفحة ليتناسب مع أسلوب إخراج اإلعالنات، وأن 
 يختار ما يناسب كليهما إلحداث التوازن والتباين واالنسجام.

 

 أساليب إخراج اإلعالنات في الصفحات الداخلية:

 أسلوب نصف الهرم:

وتوزع اإلعالنات بموجبه على أحد جانبي 
صف هرم معتدل قاعدته في الصفحة لتشكل ن

شترط أن تكون أحجام اإلعالنات األسفل، وي  
ومن  متفاوتة، وهو من أكثر األساليب شيوعا ،

 مميزاته:

  

 

 .يتم إبراز جميع الوحدات اإلعالنية من خالل مالمستها جميعا  للمادة التحريرية 
  رؤوس األعمدة.ى لإيوفر وقت المخرج ويسمح بكتابة عناوين ممتدة وعريضة ألنه ال يصل 
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  ن اإلعالن الصغير يكون في األعلى وبذلك تم إبرازه.إيرضي المعلن حيث 

 نصفي الهرم:أسلوب 

 وهو أفضل من السابق، حيث توزع اإلعالنات على جانبي الصفحة لتأخذ شكل نصفي هرم معتدلين 

 ومن مميزاته:ترك للمواد التحريرية، قاعدتهما في األسفل، وما بينهما من فراغ ي  

إبراز أكبر عدد من اإلعالنات  .1
 ومالمستها للمواد التحريرية.

الصفحة اإلعالنات تقع خارج مركز  .2
 الذي يكون على هيئة هرم مقلوب.

 

 

 

 أسلوب المستطيل:

اإلعالنات المتساوية الحجم فوق  صف  وفيه ت  
بعضها البعض على أحد جانبي الصفحة، ومن 

 عيوبه دفن اإلعالنات أسفل المستطيل.
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 ن:يأسلوب المستطيل

اإلعالنات المتساوية الحجم فوق  صف  وفيه ت  
بعضها البعض على جانبي الصفحة، وله العيب 

 في أسلوب المستطيل. هنفس

 

 

 

 أسلوب نصف الهرم والمستطيل:

وجود إعالنات بعضها ه المخرج عند يلإويلجأ 
نشر وبعضها متفاوت الحجم، فت   متساوٍ 

اإلعالنات المتساوية فوق بعضها البعض على 
نشر المتباينة على أحد جانبي الصفحة، فيما ت  

شكل نصف هرم على الجانب اآلخر من 
 الصفحة،

 

 خصص للمواد التحريرية، ومن عيبه أن اإلعالنات أسفل المستطيل تكون مدفونة.والفراغ بينهما ي  
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 األسلوب العشوائي )االرتجالي(:

الوحدات اإلعالنية دون ترتيب معين فتختلط بالمواد وتوزع فيه 
 كثيرة منها: ا  التحريرية، وهو أقل األساليب استخداما  ألن له عيوب

  تداخل الوحدات التحريرية مع اإلعالنية مما يربك القارئ ويشتت
 انتباهه.

  تنافر الوحدات التحريرية واإلعالنات من ناحية الطباعة تبعا  لتباين
  يجعل الصفحة تبدو مفككة وغير متجانسة. األثقال مما

 

 إخراج الوحدات الثابتة:
خراج اإلعالنات ب عد انتهاء المخرج من توزيع وا 

يقوم بإخراج األبواب والزوايا واألركان الثابتة، 
ن إوبالذات في الصفحات المتخصصة، حيث 

التبويب هو سمة العصر، ولذا فقد أخذت 
 الصحافة الحديثة بالتخصص،
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د عليها تاحتى يع هاومن المهم أن يشعر القارئ بثبات هذه الوحدات واستمرارية صدورها بالطريقة نفس
 ها، وهذه الوحدات الثابتة هي:ويألف  

 األركان والزوايا واألبواب الثابتة: .1

األركان الثابتة من معالم المطبوعات الصحفية التي تخصص جزءا  من مساحتها ألبواب ثابتة 
 .وضع ثابت ومساحة ثابتة أغلب األحيانخصص لها مي  

نشر فيها من حيث المكان موقع ثابت من الصفحة التي ي   وويمكن تعريفها بأنها "ركن ثابت ذ
 .والعنوان، والعناصر التيبوغرافية المستخدمة طبقا  لنوعية التبويب هل هو يومي أو أسبوعي"

الزوايا واألعمدة الثابتة "التي يظهر بعضها ويولي مخرجو الصحف اليومية اهتماما  كبيرا  إلخراج 
دون من يرة ثاب المعروفين الذين قد يكتبون في هذه األعمدة الصحفية لسنوات كعا  بأسماء الكت  موق  

 ."توقف، وتمتاز بتنوع المادة التي تتناولها بالتعليق والمناقشة

راعى في "وي   ،لثابتة في الصفحةوأول ما يقوم به المخرج هو إخراج اإلعالنات واألركان واألعمدة ا
ومراعاة ثبات  ،إخراج األركان والزوايا واألعمدة الثابتة إخراجها بطريقة مختلفة عن باقي الصفحات

 ".ا  شهري مأ ا  أسبوعي مأ ا  التبويب من حيث رقم الصفحة والموقع ودورية الصور سواء كان يومي

التحريرية المجاورة، وتحرص الصحف على  برزها عن الموادوتوضع األركان الثابتة في إطار ي  
 استخدام أرضية للركن الثابت.

نشر فيها، إضافة شترط في األركان الثابتة المحافظة على استخدام موقع ثابت من الصفحة التي ت  وي  
إلى ثبات العنوان الذي قد يكون مكونا  من الحروف فقط، أو يصاحبه رسم ثابت يضفي عليه حيوية 

 .وحركة
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 األعمدة واالفتتاحيات الثابتة: .2

المقال االفتتاحي هو مقال "يقوم على شرح وتفسير األخبار واألحداث اليومية والتعليق عليها بما 
 .يكشف عن سياسة الصحيفة تجاه األحداث والقضايا الجارية في المجتمع"

ويقوم على كتابته وقد تراجع مكان المقال االفتتاحي من الصفحة األولى إلى الصفحات الداخلية، 
 .اب في الجريدةرئيس التحرير أو كبار الكت  

اب، يعبر أما العمود الصحفي فهو "مساحة محدودة من الصحيفة تضعه تحت تصرف أحد كبار الكت  
 .وباألسلوب الذي يرتضيه" تقضايا وموضوعات ومشكالحول من خالله عما يراه من آراء أو أفكار 

اب والمحررين، ألعمدة ثابتة يكتبها بعض مشاهير الكت   وتخصص الصحف جزءا  من مساحتها
راعى في تصميم عناوينها الثبات من خصص لها موضع ثابت ومساحة ثابتة أغلب األحيان، وي  وي  

 .حيث الحجم وشكل الحروف مما يزيد من طابع الوحدة على المطبوع كله

غالبا  مكانا  ثابتا  ال يتغير على  وتبويب العمود الصحفي يمتاز بالدقة والثبات، حيث يحتل العمود
نشر تحت عنوان ثابت ويظهر في موعد ثابت قد يكون كل يوم أو كل إحدى صفحات الجريدة ، وي  

 .أسبوع

كتب العمود أحيانا  في الصفحة الممتازة األخيرة أو الثالثة أو الخامسة، حسب ما يعتاد عليه القراء، وي  
 .هنفس الصفحة يقميز بالبنط األسود بحجم حروف باوي  

ومن المهم في المقاالت العمودية واالفتتاحية الثابتة أن تحافظ على دورية صدورها، وثبات الصفحة 
نشر بها والموضع من الصفحة والعناصر التيبوغرافية المرافقة لها مثل اإلطارات واألرضيات التي ت  

وعدد األعمدة التي  ،في العنوان الثابتونوع الخط وحجمه  ،واأللوان والرسوم المرافقة للعنوان الثابت
 يحتلها المقال.

  

173 



 الصفحات المتخصصة: .3

يأتي حرص الصحف اليومية على نشر األبواب 
والصفحات المتخصصة لتلبية احتياجات القراء 
على اختالف أمزجتهم واهتماماتهم بهدف زيادة 
التوزيع وتلبية أكبر قدر من احتياجات القراء 

وتختلف درجة اهتمام كل صحيفة  .همواهتمامات
 عن األخرى بالنسبة للصفحات المتخصصة،

 

 

 

برز فموضوعات االقتصاد والمال تأتي في مقدمة أولويات صحف الخليج، أما الصحف المصرية فت  
صفحات متخصصة في أخبار الجريمة والحوادث والرياضة، وال تنفرد الصحف العربية وحدها 

م صفحاتها على أنواع مختلفة من فصحيفة )هيرالد تريبيون( تقس  الصفحات المتخصصة، بباالهتمام 
لالقتصاد والمال وملحقا  للفنون والمسرح،  أخرىللمجتمع و  الصحافة المتخصصة، فتخصص صفحاتٍ 

 دعفيما كانت صحيفة )لوموند( الفرنسية تخصص عددا  خاصا  لألدب كل يوم أحد، وكان هذا العدد ي  
ابعة أخبار الحركة الفكرية واألدبية في فرنسا، وبعد توقف هذا العدد عن هما  للثقافة ومتممصدرا  

 الصدور اكتفت الصحيفة بأخبار األدب في الصفحات الداخلية التي تخصصها.
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كما تهتم كبرى المجالت في العالم بتخصيص 
صفحات معينة منها لنوعيات معينة من 
المواضيع أسوة بأساليب الصحف في التبويب، 

ايم( تفرد صفحات متنوعة لقضايا فمجلة )ت
خاصة في السينما والقضاء ورجال األعمال 

 والعلوم والطب، وتتنوع هذه االهتمامات بين

 

 وتحذو في ذلك حذوها مجلة )نيوز ،االهتمامات والموضوعات المتخصصة لعدد وآخر لتشمل ك
ن والفنو  اويك( األمريكية التي تقدم موضوعات متنوعة في الطب والتعليم واالقتصاد والكتب والموسيق

وقد أخذت المجالت األسبوعية العالمية والعربية هذا األسلوب في تبويب الموضوعات  ،التشكيلية
 التي تنشرها المجلة تحت عناوين تشير إلى نوع التخصص.

 

 أهم أنواع التبويب في الصحافة العربية:

 من المعروف أنه ال يمكن حصر الصفحات المتخصصة نتيجة ارتباطها بالتخصصات المختلفة
 :أهم هذه الصفحات والتي سنطلق عليها اسم تبويب ألنها كثيرة ومتشعبة، إال أننا يمكن أن نستعرض

 تبويب الصفحة الرياضية: .أ

 الصفحة الرياضية من أهم الصفحات المتخصصة في الصحافة اليومية، فقد ظهرت استجابة  دعت  
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على و  ،لتزايد االهتمام بالرياضة في المجتمع
ذلك فقد تأخرت الصحف العالمية في من رغم ال

تخصيص صفحة رياضية، حيث ظهرت أول 
صفحة رياضية في الصحف األمريكية عام 

تاريخ الرياضة الطويل من رغم بالم 1910
 وتاريخ الصحافة ككل، وكانت صحيفة األهرام

 

 م.1922صحيفة عربية تخصص زاوية ثابتة للرياضة عام  لأو 

بقدر من الحركة والحيوية والجاذبية، حيث يجد المخرج المادة  ويتميز إخراج الصفحة الرياضية
فرصة نادرة إلخراج صفحة متماسكة ومتقنة  هالتحريرية القصيرة والصور المتنوعة، مما يوفر ل

فيها يتناسب مع الهدف المرجو منها، وهو جذب األنظار  وجذابة، ولذا يبذل المخرج جهدا  إبداعيا  
 ة وممتعة وتناسق المواد وانسجامها معا .قراءتها سهل إليها وجعل  

خراجها حيث  دعوي   الوضوح والبساطة من السمات األساسية في تيبوغرافية الصفحات الرياضية وا 
تمتاز بالعناوين والمانشيتات الجذابة والعبارات المسجوعة والحروف الواضحة الكبيرة والصور المليئة 

أثناء المباريات لتظهر الصفحة الرياضية في في طها بالحركة، والتي يتفنن المصورون في التقا
 .هواهتمامات النهاية وحدة فنية متكاملة ترضي أذواق جمهورها الرياضي

 تبويب صفحة المرأة: .ب

ظهر االهتمام بتخصيص صفحات للمرأة نتيجة تزايد الدور الذي تلعبه في الحياة المعاصرة، واتضح 
الصفحات المتخصصة للمرأة واألسرة، وظهرت المجالت  ذلك منذ بداية القرن الماضي، حيث ظهرت

جدت مجالت نسائية في مجال المتخصصة التي دخل بعضها مرحلة تخصص التخصص، فقد و  
 الموضة أو المطبخ أو الماكياج.
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أن يهتم مخرج صفحة المرأة باستعمال البياض في من بد  وال
الصفحة، وأن العناوين واستخدام أسماء وخطوط خاصة تميز هذه 

يهتم بتكبير أخبار المطبخ والغذاء واإلعالنات عنه، كما تعتمد هذه 
الصفحة على الصورة والعناوين الكبيرة والرسوم، وتوزيع الحرف 
األسود واألبيض في الموضوع، كما يعتني المخرج الصحفي لدى 

 إخراجه صفحة المرأة بالصور الجمالية واستخدام األلوان الجذابة.

  

 تبويب صفحة الجريمة )الحوادث(:

ها عليه أن نشر الجرائم وتفاصيل   منرغم الب
خالف شديد بين المؤيدين والمعارضين، إال أن 
الصحف الشعبية توسعت في نشر أخبار الجريمة 

الصحف الجادة نشرت هذه  والحوادث، وحتى
األخبار ولكن في أضيق نطاق، كما ظهرت 
الصحف والمجالت المتخصصة في هذا المجال 

 مثل "أخبار الحوادث".

  

 

إخراجها بالغرض  ذلك لم يأت  من رغم على الوتعد صفحات الحوادث أكثر الصفحات قراءة، و 
حدود النشر، والتزامات المجتمع والقانون، المطلوب نتيجة دواعي نشر الجريمة كاملة وبالصورة، ثم 

ويفضل فيها استخدام العنوان الناصح بأن الجريمة ال تفيد، والصورة المعبرة عن ذلك، وال يفضل 
 استخدام الرسوم.
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 تبويب الصفحة االقتصادية: .ج

 

والصفحة االقتصادية اآلن من أهم الصفحات المتخصصة في الصحف العامة نظرا  لما يلعبه 
ون ؤ االقتصاد من دور مركزي في حياتنا، ولذا وجدنا أن كثيرا  من الصحف أصبحت تفرد لش

 عدة. االقتصاد والمال صفحات يومية

ويجب أن يكون إخراج الصفحة االقتصادية شامال  لكل الفنون الصحفية بما فيها العمود الصحفي 
الكبيرة الواضحة والرسوم البيانية  الذي ال يقل إخراجه أهمية عن أي باب آخر، ناهيك عن العناوين

ول اإلحصائية التي تخدم المادة الصحفية، كما يجب أن تكون الصفحة االقتصادية مميزة اجدوال
 إخراجيا ، بسيطة وسهلة، ومتنوعة العناوين.

 تبويب الصفحة الدينية: .د

خالل شهر  وذلك ،كان لصحيفة األهرام المصرية السبق في تخصيص مساحة ثابتة لإلعالم الديني
 م.1985م، ثم أفردت صفحة أسبوعية منذ عام 1948رمضان 
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وأن  ،وتحتاج الصفحة الدينية "إلى أداء تعبيري مباشر وأن يكون كل شيء فيها واضح ومباشر
ول بين موضوعات المادة اجدستعرض الخط العربي نفسه بجمال"، ومن الضروري العناية بوضع ي  

وأن تكون  ،واالهتمام بوضع رسوم توضيحية عن مضمون المادة التحريريةحتى ال تختلط ببعضها، 
العناصر التيبوغرافية في الصفحة موزعة حسب توازنها معه، مع مراعاة التباين في توزيع 

 فيها الحركة. الموضوعات، لكي تصبح الصفحة حية أمام القارئ وتشيع  

من العناصر التيبوغرافية  رتيب وممل خالٍ  وتعاني الصفحات الدينية في الصحف العربية من إخراج
الثقيلة كالصور والرسوم، اعتقادا  من القائمين على إخراجها أن هذه الصفحة يجب أن تكون خالية 

 من العناصر السابقة.

وهناك صفحات أخرى أقل أهمية بالنسبة للصحف، حيث تفضل الصحف أن تفرد لها صفحة 
المخرج فيها االهتمام بالمراسالت بين القراء  أن يراعي   أسبوعية، مثل صفحة الشباب التي يجب

واالهتمام بصور الشباب وقصص كفاحهم، أما الصفحة العلمية فتحتاج دائما  إلى تبويب ثابت، 
لصور الواضحة واالعتماد على الصورة وتعليقها، كما أن صفحة الطفل يجب التركيز فيها على ا

 والعناوين الكبيرة.

 

179 



  ثاني عشر إخراج المقاالت 

نتهاء من توزيع اإلعالنات واألركان الثابتة، وتتوقف طريقة إخراج التبدأ عملية إخراج المقاالت بعد ا
 المقاالت على أنواعها كالتالي:

 المقال العمودي والمقال االفتتاحي: .1

يتم إخراجه على أحد جانبي الصفحة، غالبا  على 
عمود واحد، ويمكن أن يكون على عمودين يتم 
دمجهما معا ، مع الحرص على وضعه في إطار 

 جمع حروفه ببنط أكبر قليال  وت   ،أو أرضية

 

والموقع والعناصر  الحرص على ثبات تبويبه من حيث دورية الصدور والصفحةأو أسود مع 
 التيبوغرافية.

 صفحة كاملة:ى لإالمقال الطويل الذي ال يصل  .2

مثل المقال النقدي والتحليلي واليوميات، ويتم 
إخراجه على أحد جانبي الصفحة، مع وجود فراغ 
أبيض بين األعمدة وعناوين الفقرات وعنوان ممتد 

 يشمل المقال، مع تمييز نوع الخط أو تكبيره.

 

 

 

  

180 



 

 كاملة:المقال الطويل الذي يحتل صفحة  .3

مثل المقال النقدي والتحليلي واليوميات، يتم إخراجه بخط أكبر مع استخدام العناوين الثانوية 
ترك فراغات بيضاء بين األعمدة، ويتم إبراز فقرات واإلشارية وعناوين الفقرات والصور والرسوم، وت  

 كاملة بالبنط األسود.
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 الخالصة

ولكي يكون هذا الشكل  ،عرض المادة التحريرية في شكلها النهائيإن اإلخراج الصحفي هو فن 
تبدأ بالعوامل التي تتحكم بأساليب  ،على المخرج الصحفي أن يتمكن من أمور عدة ،مقبوال  من القارئ

 ،والعناصر التيبوغرافية ،وعدد الصفحات والورق ،اإلخراج الصحفي مرورا  بمكونات التصميم األساس
حتى نحصل على تصميم جذاب يشد  ،وخصوصية كل منها.. إلخ ،والتبويبات والمواد المتنوعة

 ويصبح من قرائها الدائمين. ،ويجعله يتابع قراءة الصحيفة أو المجلة من البداية إلى النهاية ،القارئ
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 التمارين

 اختر اإلجابة الصحيحة:

 ليس من أسباب استخدام الصحف للورق الملون: .1

A. .جذب االنتباه 
B. .رخص التكلفة 
C. .استغالل التأثيرات النفسية للون 
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 رخص التكلفة .B اإلجابة الصحيحة:
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 أعمدة. B :8 اإلجابة الصحيحة:

 المتحركة في المجلة:من العناصر التيبوغرافية  .3
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C. .الرسوم التوضيحية 
D. .األرضيات 

 

 .. األرضياتD اإلجابة الصحيحة:

 

 األذنان هما: .4

A. .اسم الصحيفة أو عنوانها 
B. .شعار الصحيفة 
C. .حيزان يقعان على يسار ويمين الالفتة 
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 يسار ويمين الالفتة.حيزان يقعان على  .Cاإلجابة الصحيحة: 

 

 عند وجود إعالنات بعضها متساٍو وبعضها متفاوت الحجم نستخدم: .5

A. .أسلوب المستطيالت 
B. .أسلوب نصف الهرم والمستطيل 
C. .أسلوب المستطيل 

185 



D. .أسلوب نصفي الهرم 

 

 أسلوب نصف الهرم والمستطيل. .B اإلجابة الصحيحة:
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 إخراج الصور أواًل:

عد الصور من أهم العناصر الطباعية المستخدمة في بناء الوحدات الطباعية لما لها من قدرات ت  
 مهمة للقراء. تأثيرية ومعان  

 

 

 

 

 
 ةبعالسا الوحدة التعليمية

 خراج الصحفي للصحف والمجالتاإل

 الجزء الثاني: إخراج الصحف والمجالت
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 أنواع الصور الصحفية: .أ

 )الفوتوغرافية(:الصور الظلية  .1

وتتسم بتدرجاتها  ،وهي الصور التي يتم إنتاجها بطريقة آلية باستخدام آالت التصوير والتحميض
الظلية الطبيعية، وقد مر استخدام الصورة الظلية في الصحافة بتطورات متالحقة منذ طريقة الحفر 

فرز األلوان وانتهاًء بالتصوير المعدني مرورًا بطريقة التدرج الظلي ثم الطباعة الملونة للصور عبر 
 ونقل الصور باإلنترنت والبريد اإللكتروني، ومن أنواعها: ،الرقمي

تقدم خدمات خبرية كاملة مع اعتمادها البسيط على والصورة الخبرية  الصور اإلخبارية المستقلة:
عادًة محتوى لفظي، والمستقلة منها تستمد قيمتها من تعبيرها عن الحدث نفسه، وال يرافقها الكلمات، 

بل تعتمد على تعليق بسيط يوضح بعض الجوانب التي ال تستطيع الصور شرحها، كاألسماء 
فرد لها نشر غالبًا في الصفحة األولى أو الصفحات اإلخبارية، وت  والمناسبات واألماكن والتواريخ، وت  

 همة.ممساحة كبيرة، وتخصص لها بعض الصحف صفحات كاملة تصور أحداثًا 

وهي صور خبرية مرافقة لمحتوى لفظي كالخبر أو التقرير اإلخباري وذلك  لصور اإلخبارية التابعة:ا
 عنه. ةمنفصل تنشر مع هذا المحتوى وليسوت   ،بهدف دعمه

وتتميز عادة بصغر  ،وهي صور الشخصيات ذات العالقة بالوحدات التحريرية الصور الشخصية:
نشر على نصف عمود وتسمى بما ت  ر بًا على عمود واحد، و نشر غالحجمها مقارنة مع غيرها حيث ت  

همة، وتحتوي الصور الشخصية عادة على مقطع مالصورة اإلبهامية وهي صور لشخصيات غير 
الجسم من منتصف الصدر وحتى أعلى الرأس، ويفضل التقليل من استخدامها بكثرة ألنها تكون 

قطت في استديوهات عبارة عن صور تذكارية الت  خالية من أي انفعال أو حركة مما يجعلها تبدو 
للشخصيات  هاعن استخدام الصور الشخصية نفس التصوير مما يضعف تأثيرها، ويجب االبتعاد

ألن استخدام اللقطة نفسها للشخص نفسه وفي أعداد متقاربة يضعف تأثيرها إلى حد  ؛مراراً ذاتها 
 .دت عليهااعتاكبير ألن عين القارئ تكون قد 

هي صور تهدف إلى نقل تفاصيل عن أحداث أقل سرعة للنشاط اإلنساني مثل  ر الموضوعية:الصو 
عد أحد العناصر الطباعية لبناء وحدة طباعية معينة ، وت  الصور المصاحبة للتحقيقات الصحفية

 كالمقال التحليلي والتحقيق، وذلك بهدف التعبير عن هذه الوحدة وانعكاساتها.
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ويستخدمها المخرج لتجميل الصفحة ألنها ال  ،د على براعة الصور وجمالهاوتعتم الصور الجمالية:
 تحمل أي قيمة خبرية.

 الرسوم والصور الخطية: .2

، وهي مهمة في وهي الصور التي تشمل في الغالب على الخطوط وتتوافر على تدرجات ظلية خفيفة
صحافة اليوم وخصوصًا في التفسير واإلرشاد والتبسيط والتوضيح، إضافة إلى تسلية القراء والتعبير 

من الصحف األمريكية مازالت تنشر الرسوم الكرتونية،  %41عن األحاسيس اإلنسانية، ولذا نجد أن 
 ومن أنواعها:

 الرسوم الساخرة:

م بالمبالغة رسوم تقدم الوقائع بطريقة ساخرة تتس
في محاولة إلثارة انطباع القراء وحشدهم التخاذ 
قرار معين، كما تستهدف التنفيس عن القراء 
بالسخرية من بعض األوضاع في المجتمع، ومن 
أهم أنواعها الرسوم الكارتونية التي تعبر عن 
مواقف وأفكار وشخصيات رمزية وحقيقية بهدف 

 وهي رسوم ريالتأثير في القراء، ورسوم الكاريكات

 

لشخصيات معروفة مع تشويه مالمحها بشكل مبالغ فيه ومن خالل التعليقات، ويعتمد نجاح الرسوم 
وتوافر البياض الالزم إلضاءتها والتعليقات  ،الساخرة على العناية بالدرجات اللونية واإلطارات

 المصاحبة لها.

 الرسوم الشخصية اليدوية: 

رسوم لشخصيات لها عالقة بالمواد التحريرية 
ستخدم في حالة عدم توفر صور المنشورة وت  

ظلية كالشخصيات التاريخية أو التغلب على 
حداث نوع من التغيير لصورة  الملل والرتابة وا 

 شخصية شهيرة مل القارئ من رؤية صورها،
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ضفاء قدر أكبر من وهي  تساعد على كسر الروتين الذي اعتاد عليه القارئ، وجذب انتباهه وا 
 البياض حول الصورة.

 الرسوم التوضيحية:

تساعد على إيضاح المعلومات الصحفية مثل 
الخرائط الجغرافية والرسوم البيانية، كما يمكن 
إدخال نوع من التأثير على الصورة الظلية 
بواسطة الرسوم التوضيحية مثل إشارة سهم إلى 
موقع معين في صورة ظلية أو كتابة معلومات 

 على الصورة. 

 

 

 الرسوم التعبيرية:

ترافق غالبًا المواد األدبية كالمقاالت والقصص 
بهدف إحداث تأثيرات إيجابية نفسية من خالل 
محاولة التعبير عن معاني األعمال األدبية 
بواسطة الرسم الذي يشبه اللوحة الفنية، وتدخل 
في بناء العناوين الثابتة لألبواب والزوايا من 
خالل تكاملها مع الحروف، وقد أتاحت أجهزة 

لحاسوب عمل مختلف أنواع الرسوم بدقة ا
متناهية من خالل البرامج المتنوعة من حيث 

 والعمل والقدرات الفنية.الوظيفة 
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 خطوات إخراج الصور: .ب

 

 

راعى في ذلك أن يكون لها قيمة خبرية أو تفسيرية على أن ي   :اختيار الصورة الصالحة للنشر .1
وأن تكون جذابة ومثيرة دون خروج عن المألوف، وأن تتوافر فيها القيمة  ،وارتباط بالموضوع

 الجمالية والصالحية للنشر من حيث اإلضاءة والوضوح.
ويقصد به الشكل الهندسي الذي تظهر فيه الصورة بعد طبعها، وهناك عدة  ع الصور:ط  تحديد ق   .2

 أنواع لقطع الصورة، هي:

 القطع المستطيل:

للصورة سواء األفقي أم الرأسي والشكل المستطيل 
ألنه  ؛هو أكثر األشكال المستخدمة في الصحافة

 ،أقرب األشكال الهندسية لتحقيق النسبة الذهبية
بة من نسبة يوأبعاده قر  ،أكثرها راحة للعين ووه

 ومضاعفاتها، 5:3
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للمصمم  ويتيح حرية مطلقة ،كما أن الشكل المستطيل يساعد على توصيل مضمون الصورة ببساطة
 في استخدام المساحة طوليًا أو عرضيًا.

 القطع المربع:

ويتساوى فيه الطول والعرض، وهو شكل ال 
يفضل استخدامه بكثرة، ألنه يوحي بالجمود 
والركود نظرًا لتساوي أضالعه األربعة مما يؤدي 

 إلى نوع من السكون وعدم الحركة.

 

 

 القطع الدائري والبيضاوي:

القطع الدائري أنه يصعب قطع  تومن مشكال
أحد أطراف الصورة، وبالتالي يجب أن يتم القطع 
من جميع حواف الصورة التي من الممكن أن 

 تكون مهمة، أما القطع البيضاوي المشتق من

 

الدائري فيتمتع بميزة المستطيل حيث يمكن أن يتخذ أحد الوضعين: الرأسي واألفقي، كما أنه مريح 
 ن االنتظام الهندسي المألوف.للعين لخروجه ع
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  القطع المفرغ )الديكوبيه(: 

 وتوفير قدر مريح من البياض. ،األشكال المنتظمة للصور

 قطع غير عادي:

 مثل المثلث والمعين واألشكال غير المنتظمة.

 

 

 

  تحديد مساحة الصورة: .3

ويتم ذلك وفقًا العتبارات عدة منها: قيمة 
الصورة ومساحة الموضوع، ومساحة 
الموضوعات األخرى على الصفحة، ومساحة 
العناصر التيبوغرافية األخرى في الموضوع 

مثل الصور والعناوين والمقدمة، وسياسة  هنفس
  ن هناكإالتحرير التي تتبعها الصحيفة حيث 

تميل إلى الصور الكثيرة والحجم  اً صحف   
 .هاالكبير ل

 

وهو من أكثر األشكال لفتًا للنظر حيث يتم قص 
الحواف حول موضوع الصورة وحذف الخلفية 

ويتميز  ،المحيطة به لتظهر بيضاء عند الطباعة
ضفاء عنصر التباين مع  بإبرازه لعنصر الحركة وا 
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وهناك أربعة مواضع يمكن وضع الصورة بها نسبًة إلى  :تحديد موقع الصورة من الموضوع .4
 الموضوع، وهي:

 :الصورة أعلى العنوان

موضع مهم ألنه يراعي الطريقة التي يقترب وهو 
بها القارئ من القصة الخبرية، إذ تجذبه الصورة 
أواًل ثم يقرأ العنوان الذي يشده إلى القصة، 

األساس مع األخبار في ستخدم هذه الطريقة وت  
 والتقارير اإلخبارية.

 

 

 الصورة أسفل العنوان:

بشرط أال تفصل العنوان عن الموضوع، أو 
الصورة داخل الموضوع نفسه شرط أال  توضع

 تفصله بالكامل عن بعضه البعض.

 

 

 مع مراعاة أن يشملها عنوان الموضوع. الصورة في جانب الموضوع:
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 الصورة أسفل الموضوع:

في حالة كان عدد الصور المرافقة للموضوع 
ذا كان الموضوع طوياًل أو يحتل صفحة  كبيرًا وا 

اإلجراء وضع الصورة كاملة، ويدخل في هذا 
أسفل الصفحة وهو إجراء مهم إلحياء النصف 
السفلي من الصفحة، ولتجنب اختالل التوازن بين 

 نصفي الصفحة.

 

 

 

وذلك في حالة الحاجة إلى حجم مختلف للصورة عن حجمها : تكبير أو تصغير الصورة .5
الرياضية، أو الطريقة الهندسية تغيير مقاساتها إما بالطريقة ى لإاألصلي، وفي هذه الحالة نلجأ 

وهي طرق قديمة، أو بالطريقة اآللية من خالل استخدام أحد البرامج المتخصصة في الصورة في 
 الحاسوب، مثل برنامج الفوتوشوب وغيره.
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 كالم الصورة: .ج

تحتاج كل صورة إلى تعليق بسيط يسهل فهمها ويوضح الغامض فيها، فالصورة ال تستطيع القيام 
دون من نشر الصورة بوظيفتها االتصالية على الوجه األكمل دون مساعدة الكلمات، وال يمكن أن ت  

 ويعّرف باألماكن واألشخاص ويفسر العالقات ويحدد زمان الحدث  ،كالم يصاحبها ويفسرها

 

 

 والتفاصيل الدقيقة له والمعاني المتعددة لها.

وحدها الغرض منها، كما ال يمكن لأللفاظ وحدها أن تنجح في أداء  وال يمكن للصورة أن تؤدي  
نما يحدث ذلك بتوافق الصور واأللفاظ توافقًا فنيًا تامًا.  مهمتها اإلعالمية، وا 
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وهناك مواضع عدة لكالم الصورة منها أسفل 
الصورة، وهو من أفضل األماكن، حيث تنزلق 

ى لإالعين إلى أسفل بمجرد االنتهاء من النظر 
لصورة فتقع مباشرة على كالمها، إضافة إلى ا

أحد الجانبين أو أعلى الصورة، أو وضع الكالم 
على الصورة نفسها، وهو أسلوب جميل ويساعد 
على التنوع واستغالل المساحات البيضاء في 

 الصورة، مع مراعاة التباين بين لون الكالم

 

ن كان ال يحب   ذ استخدام هذا األسلوب كثيرًا بسبب اختالف التدرجات الظلية في وأرضية الصورة، وا 
آخر في ى لإاختالف درجة التباين بين كالم الصورة واألرضية من جزء ى لإالصورة مما يؤدي 

 وبالتالي صعوبة القراءة. ،الصورة

وهو  منفصلة، ها وحدة بصرية واحدة غير  راعى في موضع كالم الصورة أن تكون الصورة وكالم  وي  
 وأن يوضع في اتجاه الحركة فيها. ما يتطلب أن يكون الكالم قريبًا من الصورة

 الصفحة المصورة: .د

هي صفحة مهمة للصحيفة يكثر استخدامها في الصحف الحزبية والمتخصصة، وانتشرت كثيرًا في 
في نشر القرن الماضي، والصفحة المصورة تعطي المخرج فرصة نشر صور فوتوغرافية رائعة ال ت  

الصفحات األخرى، إضافة إلى نشر مجموعة من الصور حول موضوع واحد، كما أن اختيار 
ها وتنسيقها بشكل جذاب يضاعف تأثير الصفحة خصوصًا إذا كانت مصممة مجموعة صور وعرض  

 .بشكل جيد

وهناك بعض الصحف تحافظ على صدور صفحة مصورة بشكل دوري ثابت، فيما البعض اآلخر 
 .الصور على الصفحات المختلفة للصحيفةيفضل توزيع 

 من أسس إخراج الصفحة المصورة:

 .اختيار عدد قليل من الصور حتى تظهر تفاصيل كل صورة بوضوح 
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 .اختيار صورة مهيمنة على الصفحة تكون معبرة عن جوهر الموضوع 
  أثناء المطالعة.في ترك مساحة معقولة من البياض في الصفحة إلراحة القارئ 
  وربط كل  ،مساحة كافية لكالم الصورة، مع تجنب قرب كالم الصور من بعضه البعضتوفير

 صورة بالتعليق المصاحب لها بشكل دقيق حتى ال يختلط األمر على القارئ.
 .وضع عنوان للقصة الخبرية أو الموضوع بحيث يستلهم جوهر الموضوع 
 ية، بحيث تتداخل في تركيب فني التنويع بين أحجام الصور وقطعها وطريقة عرضها والدرجة الظل

 وال تبدو كمجموعة مبعثرة من الصور بشكل يفتت وحدة الصفحة.
  ،إذا كانت والسيما االبتعاد عن تجاور الصور مع اإلعالنات حتى ال تفقد الصورة تأثيرها

 اإلعالنات تحتوي على عناصر تيبوغرافية ثقيلة.
 احتوائها على صورة مسيطرة ووضع  يمكن استخدام صفحتي الوسط كصفحة مصورة واحدة مع

 عنوان عريض يمتد بعرض الصفحتين المتقابلتين مع مقدمة في أعلى الصفحة تلخص الموضوع.
  تلجأ بعض الصحف إلى تخصيص مساحات ثابتة للصور يمكن أن نطلق عليها )األبواب

 ،عليهاالمصورة(، وهي مجموعة من الصور تحتل مساحة معينة بشكل دوري ثابت مع التعليق 
 راعى في هذه األبواب أسس إخراج الصفحة المصورة.وي  

 

 وسائل الفصل ثانيًا:

 

عد الفصل بين المواد التحريرية المختلفة مهمًا حتى ال تختلط على القارئ هذه المواد فيواصل العبور ي  
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 من موضوع إلى آخر دون أن يدري أن كليهما له استقالليته مما ينفره من القراءة.

 وتنقسم إلى:  الوسائل التقليدية: .1

هي خطوط بسيطة رأسية أو أفقية تفصل بين المواد التحريرية مع بعضها بعضًا، وبينها  جداول:
 وبين اإلعالن، أو بين اإلعالنات مع بعضها البعض.

 هي خطوط أفقية تتخذ أشكااًل زخرفية غالبًا، وال تتصل أطرافها بالجداول الرأسية. فواصل:

اإلطار هو سياج بأربعة أضالع يحيط بمادة مطبوعة، وقد يقع على عمود أو يمتد على  إطارات:
 أعمدة عدة، وهو شكل ناتج عن تالقي أربعة جداول مع بعضها البعض.

، وتنتج عن التقاء أحد جانبي جدول عرضي أو فاصل بالطرف النهائي العلوي ألحد الجداول زوايا:
خبار والموضوعات وخصوصًا في الصفحات اإلخبارية وت ستخدم الزوايا في الفصل بين األ

 والصفحات المتخصصة.

هي تلك الظالل الرمادية الواقعة بين األسود واألبيض، وهي طريقة حديثة وناجحة  األرضيات:
للفصل بين موضوع وآخر من دون اللجوء إلى اإلطارات، وتساعد المحرر على إبراز خبر أو 

 موضوع ما.

 وتنقسم إلى: الوسائل الحديثة: .2

  البياض: .1

هو ترك مساحة معينة من الورق فارغة دون 
طبع شيء عليها ألن ذلك يريح عين القارئ، 
ومن المعروف أن البياض الذي ي ترك بين 
الوحدات المستقلة يتيح قدرًا من الفصل 
يتناسب مع وظيفته فهو يتوافق مع المسرى 
الطبيعي لحركة العين، ويؤدي إلى إضاءة 

 بما ي كسب محتوياتها درجة عالية من الصفحة 

 

199 



البساطة والهدوء في مظهر الصفحات، لكن استخدام  الوضوح، كما يعمل البياض على تحقيق
البياض يجب أن يتم بحذر، بحيث ال يقل حتى ال تتداخل الوحدات، وال يزيد بحيث ال يبدو 

المساحات البيضاء لتشمل كل االنفصال ظاهرًا على وحدات الصفحة، مع ضرورة تقنين توزيع 
 أجزاء الصفحة.

وهي وسائل حديثة والقارئ ليس معتادًا عليها لذا يجب استخدامها بحذر الصور والعناوين:  .2
شديد، والسيما في ظل عدم قدرتها على االستقالل بنفسها فهي تحتاج إلى بعض اإلشارات أو 

 تغيير السياسة اإلخراجية التي تعد  العالمات التي تساهم في الفصل، ولكون هذا األمر يستدعي

جزءًا من شخصية الصحيفة من خالل العمل وفقًا 
ألساليب الكتل أو الوحدات المتعامدة، إضافة إلى عدم 

 اعتياد القراء عليها.

 

 

 إخراج الصحف النصفية ثالثًا:

عد الصحف النصفية أو صحافة التابلويد هي ت  
حيث األسبق في الظهور من الصحف العادية 

األخبار  ةبامرت أحجام الصحف بمراحل منذ كت
لصحف ى الإمرورًا بالصحف النصفية ووصواًل 

رور التي صدرت عام يالعادية، وكانت الديلي م
م أول صحيفة في العالم تصدر بالحجم  1913

النصفي، وقد ظهرت متغيرات كثيرة خالل 
النصف األول من القرن الماضي ساهمت في 

  ومنها: ،فيةانتشار الصحف النص
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 .انتشار قراءة الصحف في وسائل المواصالت العامة 
 تين األولى والثانية.يارتباطها بالطابع المثير الذي تزامن مع الحربين العالم 
  األزمة االقتصادية التي شهدها العالم خصوصًا في الحرب العالمية الثانية والتي أثرت على

 إنتاج وأسعار الورق.
  ّه مالحق خاصة بهم.فيد ماليين الجنود على الحجم النصفي والتي كانت تصدر تعو 

وأصبح مصطلح تابلويد يدل على صحافة اإلثارة، لكن  ،وقد اقترنت الصحف النصفية بالطابع المثير
تزايد الوعي المهني بأهمية هذا الحجم ودوره في تحقيق متطلبات القارئ ساهم في انفصال 
مصطلحي الصحف النصفية وصحف اإلثارة، حتى أن عددًا من الصحف الجادة والمحافظة تصدر 

ال حجم مصغر من الصحيفة العادية، ولذا بهذا الحجم، وأدركت الصحف أن الحجم النصفي ما هو إ
واستفادت من مذاهب اإلخراج  ،ستة أعمدة لتبدو الصفحة أكثر استطالةى لإحاولت تقسيم الصفحة 

 الصحفي التي اتبعتها الصحافة العادية وبالذات االتجاهات التجديدية في إخراج الصفحة األولى.

ومن المعروف أن حجم الصحيفة العادية يتراوح 
فيما يتراوح العرض  ،سم 56و 52فيه الطول بين 

سم وهو نفسه طول الصحيفة  43و 41بين 
 29و 28عرضها فيتراوح ما بين  اأم ،النصفية

سم، ولذلك نجد أن الصحف الحزبية وصحف 
اإلثارة والخفيفة وصحف الجريمة والصحف 

قبل على هذا يم ت  المتخصصة وصحافة األقال
 الحجم من الصحف.
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 إخراج المجالت :رابعاً 

اختلفت التعريفات في تحديد مفهوم دقيق للمجلة، ويرى البعض 
ظهر ووضح، والمجلة  ىأنها مشتقة لغويًا من جال أو جالء بمعن

ى لإنجليزية ( اإلMagazineتعني استجالء الحقيقة، وترجع كلمة )
الكلمة العربية مخزن بمعنى المحتوى أصل فرنسي مأخوذ عن 

 المتنوع.

 

 

م ليصف المطبوع الذي يتخذ شكل الصحيفة لكن محتواه  1831هر مصطلح المجلة حديثًا عام ظو 
بع من ( ومعناها الحرفي إعادة النظر فيما ط  Reviewطلق عليها باإلنجليزية لفظ )متنوع، كما ي  

األحداث ومراجعتها، وتأخذ المجلة من الكتاب أخبار وأحداث في الصحف أي إبداء وجهة نظر في 
 عمقه ومن الصحيفة مجاراتها لجوانب الحياة وسرعة حدوثها.

ن المجلة هي مطبوع دوري يحتوي على مادة مقروءة متنوعة، وتختلف المجلة بذلك إقول الويمكن 
 عدة، وأهم ما يميز المجلة: عن الصحيفة في نواح  

 ا ويحفظها لفترة طويلة من الزمن.صدورها في غالف يعبر عن محتواه 
 ض النظر عن المساحة التي تحتلها، في حين أن وحدة النشر في غوحدة النشر فيها الموضوع ب

 الصحيفة العمود.
 .دوريتها طويلة تبدأ من أسبوع مرورًا بالشهر، ثم الفصل ثم نصف السنة ثم السنة 
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 أهم االختالفات بين الصحيفة والمجلة: .أ

 المجلة الصحيفة وجه االختالف
 بها غالف من ورق أسمك وأكثر جودة ال يوجد بها غالف  الغالف

ال توجد إمكانية لالحتفاظ بها وال داعي  إمكانية االحتفاظ بها
 لذلك بسبب طبيعة مضمونها

توجد إمكانية لالحتفاظ بها بسبب نوع 
الورق وتحتاج إلى ذلك لطبيعة 

 المضمون
 والصفحةالموضوع  العمود وحدة النشر

 طويلة أسبوع فأكثر قصيرة أسبوع فأقل الدورية
 تحتل الصور مساحات كبيرة المادة الغالبة هي المتن استخدام الصور

 أكثر جودة غالبًا ورق الكتاب أقل جودة غالبًا ورق الجرائد نوع الورق
تستخدم األلوان باعتدال في بعض  استخدام األلوان

 الصفحات
بإسراف في معظم أو تستخدم األلوان 

 كل الصفحات
 يميل إلى الجانب التفسيري يميل إلى الجانب الخبري نوعية المضمون
 كبير يصل إلى المئات صفحة 41 متوسط في حدود عدد الصفحات

 بها فهرس كامل أو شبه كامل ال يوجد فهرس الفهارس
إما كبير أو مسطح أو عادي أو  إما نصفي أو عادي الحجم )القطع(

 صغير
 تميل إلى المضمون المتخصص تميل إلى المضمون العام التخصص

 مادتها أكثر تنوعاً  مادتها أقل تنوعاً  التنوع
 يوجد بها تماسك عضوي ومعنوي ال يوجد بها تماسك عضوي أو معنوي التماسك
تبويب برقم الصفحة والموضع على  التبويب

 الصفحة
تبويب بترتيب الموضوعات واألبواب 

 الدائمة
 مرتفع قليل الثمن
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 في المجلة: يمكونات التصميم األساس .ب

 هناك أربعة أنواع معروفة لقطع المجلة، وهي: الحجم )القطع(: .1

في الورق، ويساوي تقريبًا  A3وهو قريب من القطع النصفي في الصحف ومن قطع  القطع الكبير:
سم، ويمكن تقسيم الصفحة فيه إلى أربعة أعمدة، ويندر استخدامه اآلن بسبب تفضيل  41×28

 المصور وآخر ساعة قديمًا. االقراء للحجم الصغير، ومن أمثلته مجلت

أمثلة سم، ويمكن تقسيم الصفحة فيه إلى ثالثة أعمدة، ومن  35×25ويساوي تقريبًا  القطع المسطح:
 المجالت التي تستخدمه آخر ساعة حاليًا.

في الورق،  A4وهو يساوي نصف القطع النصفي في الصحف وقريب من قطع  القطع العادي:
سم، ويمكن تقسيم الصفحة فيه إلى عمودين، ومن أمثلة المجالت التي  28×21ويساوي تقريبًا 

 تستخدمه المشاهد السياسي.

سم، ويمكن تقسيم الصفحة فيه إلى  21×14تقريبًا ب، وهو يساوي ويسمى قطع الجي القطع الصغير:
 األمريكية. Readers Digestعمودين، ومن أمثلة المجالت التي تستخدمه الهالل المصرية و

المجلة عمومًا بالطول، تبدأ من األسبوعية وتنتهي كل في تمتاز دورية الصدور  دورية الصدور: .2
المشاهد السياسي، ونصف شهرية، وشهرية مثل البيادر خمس سنوات، وهي: أسبوعية مثل 

السياسي، وفصلية )كل ثالثة أشهر(، وربع سنوية )كل أربعة أشهر(، ونصف سنوية )كل ستة 
 أشهر(، وسنوية.

وتميل المجالت السياسية والعامة إلى الدورية القصيرة، فيما تفضل المجالت األدبية والثقافية 
 مة فتفضل الدورية الطويلة.المحكّ  ، أما المجالت البحثية والعلميةوالمتخصصة الدورية الطويلة

عدة من الورق كلها في الغالب من األنواع الجيدة من ورق ًا تستخدم المجلة أنواع نوع الورق: .3
للحفاظ عليها من عوامل التلف، وفي  اً سميك اً فاخر  اً الكتاب، ففي الغالف تستخدم المجلة ورق

دم المجلة أحد أنواع ورق الكتاب حسب إمكانياتها االقتصادية، وقد الصفحات الداخلية تستخ
إذا  اً سميك اً فاخر  اً الصفحات بورق خاص، كما يمكن أن تستخدم المجلة ورق ميز المجلة بعض  ت  
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 أصدرت هدية بوستر أو كوبونات اشتراكات وغيرها.
 الثابتة.ن الغالف به مجموعة كبيرة من العناصر والوحدات إحيث  غالف المجلة: .4

 

 الف المجلة:غ .ج

 

 

غالف المجلة هو أهم ما يميزها عن الصحيفة 
لمجموعة من االعتبارات، ويبدأ تصميمه بعد االنتهاء 

 من إخراج المجلة.

 

 وظائف غالف المجلة: .1

 .التعبير عن محتوى موضوعات المجلة، واختيار أقوى الموضوعات ووضعها على الغالف 
  ،وصورتها الذهنية لدى الجمهور.المحافظة على شخصية المجلة 
 .ثارة اهتمام القارئ بمحتوياتها  إضفاء الجاذبية على المجلة وا 
 .حماية المجلة وحفظها من التلف فترة زمنية طويلة 

 

 كونات غالف المجلة:م .2

اثنتان خارجيتان تسمى األولى صدر والثانية ظهر،  :ويتكون الغالف في المجلة من أربع صفحات
 ن تسمى كل منهما بالبطن، ولكل منها مهمته التحريرية واإلخراجية، وهي:واثنتان داخليتا
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وله أهمية كبيرة في جذب القارئ ألنه يقابل الصفحة التحريرية األولى في  بطن الغالف األمامي:
 المجلة، ويمكن استغالله للكاريكاتير أو اإلعالن أو صورة تعبيرية أو أخبار خفيفة.

خر صفحات جسم المجلة، آويستمد قيمته من المادة التحريرية المقابلة له في  بطن الغالف األخير:
 ويحتوي عادة على مقال خفيف كالعمودي أو اليوميات أو يوضع إعالن عليه.

ليس له قيمة تحريرية كبيرة مع أن بعض المجالت تستخدمه كغالف تحريري  ظهر الغالف األخير:
الغالفين األول واألخير خصوصًا في وحدة األرضية خوفًا من ، مع مراعاة تحقيق الوحدة بين ثان  

 حدوث تضارب، وتستغله معظم المجالت كمساحة إعالنية أو في وضع صورة جمالية أو تعبيرية.

 وهي أهم صفحة في صفحات الغالف. صدر الغالف األمامي:

 

 صدر الغالف األمامي في غالف المجلة:  .3

 ة من العناصر والوحدات الثابتة، ومن أهمها:وهي أهم صفحة، وتتميز بوجود مجموع

 اسم المجلة وشعارها:

ويفضل في اسم المجلة اختيار نمط الحروف اعتمادًا على الخط اليدوي لتحقيق التفرد والتميز 
في الجزء العلوي  والجاذبية وسهولة التعرف عليه وحفظه وتذكره، ويتم وضعه في مكان واضح عادةً 

من الغالف ويرتبط اتساعه باتجاه التصميم، فالبعض يضعه على عرض الصفحة والبعض أقل من 
ه مع لون أرضية في اختيار لون االسم والشعار تباين   ىراعذلك في أحد الركنين أو في الوسط، كما ي  

 الغالف أو الصورة.

نما  اً عد اسم المجلة عنصر وي   يميز المجلة عن غيره، ولذا يجب مراعاة أسس غير مقروء تفصياًل وا 
الوحدة فيه، ومن بينها الحجم الذي يجب أن يكون ثابتًا، ونوع الخط، فيما يسمح بالتنوع في اسم 

ويتوقف ذلك على طبيعة الفكرة  ،آخرى لإالمجلة من خالل الموضع الذي يمكن تغييره من عدد 
د الصور المنشورة، كما يمكن تغيير اللون من عدد التصميمية واتجاه الحركة في صورة الغالف، وعد

أرضية  مكانت صورة فوتوغرافية أ طبع عليها االسم سواء  آخر تبعًا لتغير لون األرضية التي ي  ى لإ
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 ملونة.

ونالحظ أن عين  ،وتعمد كثير من المجالت إلى إخفاء جزء من اسم المجلة عن طريق صورة مثالً 
وفق نظرية اإلغالق، ويرجع السبب في ذلك إلى إضفاء مزيد من القارئ تكمل الحروف المختفية 

ألن اسم المجلة غير مقروء لذاته، أيضًا آخر، و ى لإالتنوع حيث يختلف الجزء المخفي من عدد 
راعى أال يؤثر اإلخفاء على جزء كبير من وي  ، وإلضفاء نوع من الجاذبية والجمال على شكل االسم

 آخر.ى لإالجزء الذي يتم إخفاؤه من عدد االسم، ومن الممكن أن يختلف 

 البيانات الخاصة بالعدد: 

 مثل التاريخ ورقم العدد والسعر، وتوضع أسفل االسم أو رأسيًا في الجانب األيمن للمجلة.

 اإلشارة الركنية:

وتوضع عادة أعلى يسار صدر الغالف وتتخذ شكل المثلث أو الشريط ويمكن أن تخفي جزءًا من 
صغر حجم حروفها بسبب أهمية موضعها وتميزها من رغم على الاسم المجلة، وتبدو واضحة 

وهو مجموعة من  ،خصص هذه اإلشارة لنوع معين من الموضوعات مثل الملفبعنصر اللون، وت  
 ية معينة داخل العدد، أو ألهم تحقيق أو حملة صحفية داخل العدد.الموضوعات حول قض

 

 تقسيمات الغالف األمامي في غالف المجلة: .4

 ينقسم إلى:تحريريًا:  .1

  ألخبار المهمة في العدد.ى الإالغالف اإلخباري: وهو غالف يقول شيئًا للقارئ من خالل إشارته 
 .الغالف الموضوعي 
 .الغالف اإليضاحي 
  الجمالي: ويهتم بإحداث تأثيرات نفسية للقارئ باستخدام الصور والرسوم الجمالية.الغالف 
 .الغالف الساخر 
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 من حيث الشكل: وينقسم إلى:إخراجيًا  .2

 .الغالف المصور: الذي يعتمد على الصور إلبراز الموضوعات والشخصيات داخل العدد 
 فنان.غالف الرسوم: التعبيرية أو الساخرة باالعتماد على ريشة ال 
 .غالف النقوش أو الزخارف: كالمؤسسات الدينية 
 .الغالف يجمع بين عنصرين أو أكثر من العناصر السابقة 

 

 عتبارات مهمة في إخراج غالف المجلة:ا .5

 

 

 .السهولة والبساطة في الغالف ليسهل فهم معناه 
 .جاذبية العناوين وتنوعها 
  الحتفاظ بالمجلة.ى الإمراعاة عنصر الجمال والجاذبية في تصميم الغالف مما يدفع القارئ 
  االهتمام بعنصر اللون، خصوصًا عالقة لون االسم باألرضية، وألوان الصور والعناوين وتدرج

 األلوان وتعددها.
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 تبويب وترتيب موضوعات المجلة: .د

الموضوعات داخلها مع التمييز بين الموضوعات ويبدأ إخراج وتصميم المجلة بتبويبها وتوزيع 
ثم تحديد عدد الصفحات التي تمثل  ،المصورة وغير المصورة، والموضوعات الملونة وغير الملونة

 مساحة الموضوع حسب أهميته وعناصره المختلفة.

 التبويب:

والتبويب هو توزيع الموضوعات على صفحات المجلة بشكل ثابت وجذاب، ويخالف عنه في 
 توضع حين في األول، الجزء في والعامة الخبرية الموضوعات توضع الصحيفة ففي ،الصحيفة

 والموضع الصفحة برقم دقيقاً  التبويب ويكون الثاني، الجزء في والمتخصصة التفسيرية الموضوعات

 البعض. بعضها وراء أبواب إلى صفحاتها قسمفت   المجلة في أما الصفحة، على

قوم بها المصمم، حيث يحدد موقع ومساحة كل موضوع مراعيًا أهمية ومساحة والتبويب أول خطوة ي
أيضًا  ىسمد المصمم قائمة توزيع الصفحات التي ت  ع  النص، والصور المرفقة، وتوزيع األلوان، وي  

 على أرقام الصفحات وموضوعاتها وألوانها. يخريطة المجلة وتحتو 

 خريطة العدد:

الموضوعات يتم فيها توضيح أرقام الصفحات بشكل تصاعدي من  وخريطة العدد هي قائمة لتوزيع
أثناء الطباعة، وتوضح فيها في اليمين، وتنازلي على اليسار بحيث تتقابل الصفحات المتقابلة 

 الصفحات الملونة بألوان منفصلة أو مركبة.

 قائمة المحتويات:

ويشير هذا  ،سمى قائمة المحتوياتويبدأ جسم المجلة عادًة بصفحة تحتوي على فهرس لموضوعاتها ي  
ألبواب والزوايا في المجلة ويرشد القارئ لها، ويتم ترتيبها إما بترتيب أرقام الصفحات، ى الإالفهرس 

أو بترتيب الموضوعات المتجانسة بغض النظر عن رقم الصفحة، أو الترتيب حسب أهمية 
 الموضوعات بغض النظر عن رقم الصفحة.

ولين والعناوين، ؤ بيانات خارجية مثل االسم والشعار وجهة اإلصدار والمس ةً وتضم هذه الصفحة عاد
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والموقع اإللكتروني والبريد اإللكتروني، وأسعار البيع واالشتراك، ويمكن أن تكون قائمة المحتويات 
في صفحة أو اثنتين وقد تحتوي على كلمة افتتاحية للمجلة، ويجب المحافظة على ثبات مساحتها 

 ناصر التيبوغرافية المرافقة لها.والعوموقعها 

 تصميم صفحات المجلة: .ه

 

في حين تكون وحدة التصميم في الصحيفة العمود أو الصفحة، فإن وحدة التصميم في المجلة هي 
أكثر مع مراعاة األسس الفنية  مالموضوع بغض النظر عن المساحة التي يحتلها سواء كان صفحة أ

 .اً في بناء العناصر التيبوغرافية وعالقتها ببعضها بعض

ما يكون مقااًل، يصاحبه عنوان وصورة واحدة تكون  وفي حالة احتالل الموضوع صفحة واحدة وعادةً 
حدد حروفه وفقًا للمتن وضع العنوان أعلى الصفحة، وت   ىراعفي الغالب صورة كاتب المقال، وي  

قرأ على اسم كاتبه وليس على صورته، مساحته، وأصبح مقبواًل عدم نشر صورة كاتب المقال ألنه ي  و 
وقد يوضع العنوان رأسيًا على الجانب األيمن بحيث يحتل مساحة عمود أو جزء منها، ونضع المقال 

ن بين عدد من األعمدة مع مراعاة التواز ى لإقسمه نداخل إطار أو فوق أرضية معينة إلبرازه، و 
حداث نوع من التباين بينها لمتفرقة وفي حالة الموضوعات ا، العناصر المختلفة المكونة للموضوع وا 

 عنصر الفصل بينها. ىراعي  
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 تصميم الصفحات المتتابعة في المجلة: .و

غلبية الصفحات في المجلة تمتد ألكثر من صفحة وتصل إلى أربع صفحات أو أكثر، وهذا يعني أ
، نفسه على صفحات متتابعة، مما يترتب عليه وجود صفحات متقابلة للموضوعأن الموضوع سيمتد 

 وقبل أن يبدأ المخرج في تصميم الصفحات المتتابعة يجب عليه أن يعرف:

 .المساحة الكلية المتاحة للموضوع 
   ها ببعضها البعض، ودورها في ربط الصفحات.أهمية العناصر التيبوغرافية المستخدمة وعالقت 
 عناصر الرئيسية والثانوية على الصفحات وعدم تكديسها في صفحة واحدة.توزيع ال 
 .التمييز بين الصور وفق أهميتها وتوزيعها على الصفحات 

 طرق إخراج الصور في الصفحات المتقابلة في المجلة: .1

 .أن تشكل الصور حول النص إطارًا مفتوحًا 
  نصفين.ى لإأن تتقاطع الصور مع النص فتقسمه 
   تهنهاي مأالنص الصور النص سواء كان من جهة بداية  أن تحتوي. 
 .أن تشكل الصورة أرضية فاتحة للنص أو أرضية معتمة بحيث يكون النص بلون فاتح 

 اعتبارات إخراج الصفحات المتتابعة: .2

  يفضل إخراج أول صفحة من الموضوع على اليسار بشكل غالف داخلي للموضوع تحتل
 ر منه.الصورة والعناوين الجزء األكب

  التنويع في إخراج الصفحات المتتابعة وربطها من خالل الصور والعناوين واألرضيات واأللوان
 واإلطارات.

  طبيعة الموضوع تؤثر في تحديد مساحة الصور وتوزيعها والقطع المستخدم، ومن الضروري أال
 يشعر القارئ بالقطع الواضح بين الصور والنص.

  تالية في حالة زيادة عدد الصفحات، مثل العناوين المصغرة أو استخدام إشارات النقل لصفحات
أن الترحيل عادة غير من رغم على الشكل الغالف المصور للموضوع، ومراعاة إشارات الترحيل 

 متبعة في المجالت.
  اإلعالنات التي تشغل صفحة كاملة يفضل وضعها على الصفحة اليمنى لتحقيق التباين مع
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 ل معاملة الصور.إلعالنات التي تقل عن صفحة تعام  المادة التحريرية، وا
 :بالنسبة للصور والرسوم نراعي اآلتي 

 .توزيع الصور بين صفحات الموضوع بشكل متوازن 
 .التنويع في القطع المستخدم للصورة، واستخدام القطع غير المألوف 
 فحة.يمكن وضع الصورة في جوانب وأركان الصفحة لالستفادة من الهامش األبيض للص 
 .تخفيف إعتام الصورة عند استخدامها كأرضية مع جمع النص بحروف واضحة كبيرة أو سوداء 
 مع مراعاة العالقات الظلية بينها وبين الصور والعناوين. هامعاملة الرسوم بالطريقة نفس 
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 الخالصة

 خطوة عدي   فهو وظيفي، والثاني جمالي األول :جانبان لها وصحفية فنية عملية الصحفي اإلخراجإذًا 
 جذاب وبشكل الصفحات، على التحريرية المضامين لعرض الصحف إصدار خطوات من مهمة
 على كبير بشكل رثّ أ االتصال وسائل مختلف أصاب الذي التكنولوجي التطور نا  و  ،ومميز

 فالصحيفة أ غراضه هل تطبيقي فن هو الصحفي فاإلخراج للصفحات، اإلخراجي والشكل المضمون
 .الصحفي اإلخراج نجاح على دليالً  ذلك كان القراءة عملية سهلت وكلما الناس، ليقرأها تصدر

 المراجع

 .2111 ،جامعة غزة ،مذكرات في اإلخراج الصحفي ،عيسىعبد الحميد طلعت  د. .1
التكوين الفني للخط العربي وفق أسس التصميم، دار الشؤون  ،عبد اهلل ،حسين ،الحسيني، إياد .2

 م. 2112العامة، بغداد، ة الثقافي
3.  http://www.taschen.com/pages/en/catalogue/design   
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 التمارين

 اختر اإلجابة الصحيحة:

 القطع األكثر استخدامًا للصور في الصحف: .1

A. .المربع 
B. .المستطيل 
C. .الدائري والبيضاوي 
D. .المفرغ 

 

 . المستطيل.B اإلجابة الصحيحة:

 

 الحديثة في فصل المواد التحريرية:من الوسائل  .2

A. .الجداول 
B. .الفواصل 
C. .البياض 
D. .األرضيات 

 

 . البياض.C اإلجابة الصحيحة:
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 من أهم االختالفات بين المجلة والصحيفة: .3

A. .في الصحيفة يوجد غالف وال يوجد في المجلة 
B. .في المجلة يوجد غالف وال يوجد في الصحيفة 
C. .جودة الورق في الصحيفة أفضل 
D.  األلوان أكثر في الصحيفة من المجلة.ت ستخدم 

 

 في المجلة يوجد غالف وال يوجد في الصحيفة.  .B اإلجابة الصحيحة:

 

 القطع )الحجم( الكبير في المجلة هو: .4

A. 41*28. 
B. 35*25. 
C. 28*21. 
D. 29.8*21. 

 

 .A. 41*28 اإلجابة الصحيحة:
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 من االعتبارات المهمة عند إخراج غالف المجلة: .5

A. .التعقيد في الغالف 
B. .عدم االهتمام بالعنصر الجمالي 
C. .االهتمام بعنصر اللون خصوصًا عالقة لون االسم باألرضية 
D. .استخدام شكل العناوين نفسه 

 

 االهتمام بعنصر اللون خصوصًا عالقة لون االسم باألرضية.. C اإلجابة الصحيحة:

 

 من اعتبارات إخراج الصفحات المتتالية بالنسبة للصور والرسوم: .6

A.  إعتام الصورة عند استخدامها كأرضية.زيادة 
B. .استخدام القطع نفسه للصورة 
C. .توزيع الصور بشكل متوازن بين الصفحات 
D. .وضع الصور في الهامش األبيض للصفحة 

 

 توزيع الصور بشكل متوازن بين الصفحات. .C اإلجابة الصحيحة:
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 للطباعة؟ الموّجه التصميم هو ما أواًل:

 مطبوع، حسي شكل على النهائية عرضه نتيجة تكون لما للطباعة موّجه بأنه تصميم أي ندعو
 اإلعالنية التصاميم وجميع وتغليفها، بالمنتجات المتعلقة التصاميم جميع المفهوم هذا تحت ويندرج

 كالملصقات المطبوعة الترويجية والتصاميم الطرقية، واللوحات والمجالت كالجرائد المطبوعة
 واألغلفة  Business  Cardsالعمل وبطاقات (Brochures) والمطويات (Posters) اإلعالنّية

 .المتنوعة.. إلخ

 بينه الفرق هو وما للطباعة؟ الموجهة التصاميم في CMYK اللون نظام لماذا
 ؟RGBوبين 

 

 

 

 

 الوحدة التعليمية الثامنة

 التصميم والطباعة
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السماوي : التالية األلوان من مؤلف لوني لمزيج اختصار هو CMYK إن القول ُيمكن ببساطة،
Cyan  واألرجواني Magenta واألصفر Yellow  واألسودBlack، مع النظام هذا وُيستخدم 
 أربعة ذات الطابعة إن نقول بحيث المتطورة، الرقمية والطابعات Offset األوفسيت الكبيرة الطابعات
  Postersاإلعالنية الملصقات طباعة فعند لذا CMYK. األربعة األلوان عن ِكناية رؤوس

 وفق التصاميم بفرز نقوم شابهها وما Business Cards العمل وبطاقات Brochures والمطويات
 .النظام هذا

 لوني مزيج على قائم فهو ،الشاشة بنظام ألوان تجاوزا   عنه نعبر ما أو RGB الثاني النظام بينما
 ُيستخدم وهو ،Blueواألزرق  Green واألخضر Red األحمر التالية: األساسية األلوان من مؤلف
 هناك ذلك إلى اإللكترونية، إضافة المواقع كتصاميم الحاسب شاشة على ُتعرض تصاميم أي مع

 .األلوان من النظام هذا تستخدم Ink Jet النوع من بسيطة منزلية طابعات

 

 والطابعات الطباعة أنواع على للتعرف سريعة لمحة ثانيًا:

 حاليا   المتوفرة الطباعية التقنيات أشهر عن بإيجاز وسنتحدث الطباعة، أشكال األزل منذ تعددت
 والتي وتغليفها، بالمنتجات الخاصة والتصاميم والترويجية اإلعالنية التصاميم بطباعة والخاصة
 .األقل على أساسياتها على اطالع على يكون أن المصمم على يتوجب

  : Offsetباألوفسيت الطباعة .1

 تعتمد وهي الحالي، الوقت في التجارية الطباعة أنواع أشهر ُتعد
 ومن ،Indirect Offset Lithographyاللوح  على الطباعة مفهوم
 أدق نقل في واألمان الطباعة ألواح إعداد سهولة مميزاتها أهم

 تقنية على تقوم لكونها عليها، الطباعة الُمراد المادة إلى التفاصيل
 CMYK األربعة لأللوان طبق ا طباعية( )أفالم مسودات أربع طباعة
 على المسودات طباعة يتم ثم األلوان، بفرز خاصة ماكينة عبر

 المكنة،  على الطباعة عملية بعدها لتأتي   (Plate) معدنية صفيحة
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 والخشب كالورق والمواد السطوح مختلف على الطباعة بإمكانية باألوفسيت الطباعة تقنية وتتميز
 .وغيرها واألقمشة واللدائن

 

 : Digitalالرقمية الطباعة .2

 من مباشرة الطباعة وهو أساسي مبدأ على تقوم
 تقوم التي الميكانيكية الخطوات مستبِعدة الحاسب،

 ذكرناها والتي ،Offsetباألوفسيت  الطباعة عليها
 سابقتها، من أسرع الرقمية الطباعة فإن وبالتالي آنفا ،

 أكبر مرونة مع قليلة كميات طباعة بإمكانية وتتميز
 .طبعة كل على تغييرات إجراء في

  

 

 التصميمية: ثالثًا: البرامج

شركة  عن الصادرة البرامج وأشهر ها أهمها ولعل المتخصصة، التصميمية البرامج من العديد هناك
Adobe، المطلوب للغرض طبقا   استخدامها باإلمكان متكاملة باقة حديثنا وسنشمل: 
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1. :Adobe illustrator 

 ُيدعى ما أو الدقة، عالي الشعاعي الرسم ملك
 في البرامج أهم من ُيعد إليستريتور، أدوبي
 أو صغرت مهما العالية بدقته ويتميز مجاله،
 ممتاز بشكل يكامل وهو العمل، تفاصيل كبرت
 رأسها  وعلى Adobe شركة برامج باقي

.Photoshop 

 

 

 

2. Adobe Photoshop: 

 وُيعد العالم، حول التصميم برامج أشهر من
الرسوميات  يخص فيما اإلطالق على األفضل

 برنامجي بين العمل تكامل والصور، كما أن
ليستريتور فوتوشوب  تصميم أي لجعل كاف   وا 
 الفنية والخطوط الرسوميات ناحية من األفضل

 استخدام وُيمكن أخرى، جهة من والدقة جهة من

��.الُمنفذ العمل نوع بحسب وحده منهما أي
�
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3. Adobe InDesign: 

 والتنسيق للتصميم البرامج وأهم أشهر من ُيعد
 اإللكترونية والكتب والجرائد للمجالت السريع

 عمل ومساحات أدوات يحتوي بحيث والمطبوعة،
 أوقات خالل احترافية أعمال إنجاز في ُتساهم
 نسبيا ، قصيرة

 

العالم، وسيكون هناك مالحق  حول والجرائد المجالت أهم لدى التصميم أقسام في البرنامج وُيستخدم
 خاصة بالبرنامجين السابقين.

 بقوة يكون قد وبعضها بديلة، وخيارات جيدة ُتعد التي التصميمية البرامج من العديد تتوفر مالحظة:
 المرموقة Corel شركة عن الصادرة البرامج تلك أهمها ولعل الذكر، آنفة Adobe شركة برامج

 Painter برنامج إلى إضافة الدقة، عالية بالرسوميات المتخصص Corel DRAW كبرنامج
 جهات عن صادرة برامج إلى إضافة االحترافي، الفني بالرسم والمتخصص ذاتها الشركة عن الصادر
 .المصدر مفتوحيGimp و inkscape منها نذكر أخرى

 كونها هو Adobe برامج على تركيزنا إن سبب
 جهة، من الغرض وتلبيتها ولتكاملها شائعة

 montage وتركيب عمل كبرامج واعتماُدها
 المطابع معظم إن حيث أخرى، جهة من أساسية
 أحد بصيغ للطباعة جاهزة ملفات استالم تفضل
 Adobe. برامج 
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 العمل لمساحات الصحيح التحضيررابعًا: 

 والذي العمل لمساحات الصحيح التحضير في تكمن للطباعة موجه تصميم ألي الصحيحة البداية
 :التالية األساسية اإلجراءات على يقوم

 العمل لنوع طبقا   األفضل التصميم برنامج اختيار. 
 األلوان  نظام وضعCMYK، الدقة واستخدام التصميم، لنوع طبقا   المناسبة المقاسات واختيار 

.300 dpi 

 

 األنيق والترتيب الصحيحة البداية إن اإلنتاجية: ويزيد التشتت مهم للغاية فهو ُيبعد إن الترتيب 
 أنه كما المصمم، إنتاجية من ويزيد أكبر بشكل وُممتعا   سلسا   العمل سيجعل تصميمي عمل ألي

 :يلي عما أبدا   تغفل ال لذا تظهر، قد التي األخطاء عدد من وُيقلل أيضا   المطبعة سيساعد

 تعددت أو المنتجات تنوعت إن وباألخص أجزائه، بجميع واضح بشكل العمل بتسمية ُقم 
 .الصفحات

  واضحة سليمة مقاسات اختر. 
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  الطبقات رتب Layers ألوانا   واستخدم مناسب بشكل المجلدات من مجموعات ضمن 
 .لذلك إيضاحية

 األطراف على لونية )تمديدات للطباعة الموجهة التصاميم حواف على مناسبة هوامش ضع 
 قليال   Cutting Machine القص مكنة تحرك احتمال وجود بسبب نصوصا ( وذلك وليس
كما  Safe Zone أمان كمسافة سم 1 بمقدار هوامش استخدام عادة وُيفضل الطباعة، بعد
  الصورة أدناه.في 

 

 عالقة لها التي الرئيسية المعلومات وبخاصة بدقة شيء كل ووّثق أبدا ، ذاكرتك على تعتمد ال 
 .الوقت مرور مع للنسيان ُعرضة ستكون مهمة معلومات وأي بالفرز

 

 القوالب أشهر مقاسات خامسًا:

 على باإلمكان إنما بها، للتقيد محددة مقاسات توجد ال الطباعي والتصميم الطباعة عالم في أنه ذّكرت
 :المثال سبيل فعلى ،والحاجة الطلب حسب خالقة أفكار ابتداع الدوام
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 ُعرفت  Business  Cardsالعمل بطاقات
 لالرتفاع، مم 55و للعرض مم 90 بالمقاس عادة
 قد الفاخرة األزياء دور إحدى تجد قد إنما

 من المتعارف التقليدي المقاس نصف اعتمدت
 .للبطاقة أكثر نعومة تحقيق باب

 

 

 

 لوضع بداخلها حواضن أو معينة إضافات كوجود Brochures المطوياتوقد يعدل تصميم 
 .أخرى كثيرة أفكار إلى إضافة مضلعة، غير أحرف وجود أو البطاقات،

 :التالي النحو على عليها المتعارف العالمية المقاسات لكم نوضح فإننا الذكر سبيل وعلى

 والمغلفات: الدعائية للتصاميم العالمية المقاسات .أ

 الدقة الوحدة االرتفاع العرض النوع
 eruhcorB 311 511 mm 311 ipd مطوية

 mm 311 ipd 211 95 مطوية صغيرة
 bussiness بطاقة عمل

card 
91 55 mm 351 ipd 

 kuoB euuN 85 115 mm 351 ipd مفكرة
 euuNoBo 121 181 mm 311 ipd ُكتّيب

 mm 311 ipd 121 )مقسومة من المنتصف( xo euC 241 علبة أسطوانة
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 والتصميم الورق مقاسات

 المختلفة لتكون الورق مقاسات على يتعرف أن ،المبتدئ للمصمم بالنسبة جدا   المهمة األمور من
 وجذاب. جميل بشكل طباعتها من وليتمكن ،السوق في الموجودة الورق لمقاسات مناسبة أعماله

 

  الورقة: حجم مقاسات .ب

طباعة،  أو تصميم أو ورق أو كتاب قياس عن للتعبير وهيB5 أو  A4 للورقة مقاسات هناك
 اعتماد تم لقد سم؟ 21.0 × 29.7 هو A4 حجم لماذا ذلك على مثال الحجم؟ مقاس يعني فماذا
 A السلسلة تبدأ أن اصطالحا   تم وقد C ثم B ثم A أشهرها سالسل تحت لألحجام دولي معيار
 الذي نصف هو التالي المقاس يكون ثم ،مم 1189 × 841 يساوي والذي  A0:بالقياس مثال  
 يكون ذلك على مثال ،حاله على األصغر ويبقى األكبر البعد تقسيم يتم بحيث ،بالسلسلة يسبقه
A1 باقي األكبر، وهكذا باعتباره البعد 2 على 1189 تقسيم تم إنه حيث 841 × 594 هو 

  كل المقاسات.  إلى الوصول يتم حتى السلسلة
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 للسلسلة  بالنسبة Aاالرتفاع بين النسبة بحيث تكون ،الطريقة بهذه األبعاد اختيار تم فقد 
 1.4142 : 1). أي ) 2 للعدد التربيعي الجذر إلى 1 هي والعرض

 للسلسلة بالنسبة B يكون حيث بقياس السلسلة تبدأ هذه أن اصطالح وقد تم ،شهرة أقل فهي 
 التربيعي الجذر إلى 1 لنسبة موافقا   الثاني البعد ويكون ،مم 1000 أي واحد متر طرفيه أحد
 إلى التقسيم وبعدمم،  1414×1000 هو B0 قياسأي  مم، 1414 يكون أي 2 للعدد

 .1000 × 707وهو  B1الحجم على الحصول هي النتيجة ستصبح النصف
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  B.وباستمرار عملية التقسيم نحصل على كل قياسات السلسلة 

 في منه واألصغر منه األكبر القياسين يتوسط B السلسلة في قياس كل نإ :مهمة مالحظة
 وأصغر A4 من أكبر مالحظة بأنه سيتم B4 الحجم اختيار عند ذلك على مثال،  Aالسلسلة

 المغلفات. صناعة في B السلسلة أحجام اعتماد تم هنا ، فمن A3من

 يعني ، فهو  A4 بقياس أنه يعني ال فهذا A4 بحجم ظرف أو مغلف اختيار عند: ذلك على مثال
 A5 مغلف ، وأيضا   A4الـ ألوراق يتسع الذي المغلف أنه ، وُيقصد 35×25أي B4 بقياس أنه

  B5. أي 18×25 قياسه

 في حجم كل يكون أن فيها ثبت وقد ،مشهورة وغير مستخدمة غير وهي C السلسلة أيضا   هناك
 مساحته تكون C4 المقاس أيB و A من يقابلها ما كل لمساحة الهندسي المتوسط هو السلسلة
وأصغر قليال   A4 من بقليل أكبر بينهما الحجم سيكون ، وبالتاليB4و A4 بين المساحة متوسط
  B4.من 
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 المطبعة إلى التصاميم تصدير آلية سادسًا:

 إلى إلرساله صيغة أفضل إلى التصدير دور يأتي كامل بشكل الطباعي التصميم من االنتهاء بعد
 المطبعة.

  :Adobe Photoshopفي  للطباعة جاهز ملف إنشاء .أ

 .CMYKالنمط  وفق مفروزة األلوان تكون بأن تأكد  .1
 الطبقة على األيمن بالزر بالضغط ثم ،الطبقات نافذة إلى الذهاب عبر بالكامل العمل بدمج ُقم  .2

 Flatten Image. على  والضغط السفلية )األرضية(
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 ، ثم Save as ثم File يلي: ما اتباع خالل من PDF ملف هيئة على النهائي العمل خّزن .3
 المكان في  Photoshop PDF صيغة على العمل حفظ Format المنسدلة القائمة من اختر
 .الُمراد

 القيم اختيار على احرص اإلعدادات، بعض تتطلب نافذة لك ستظهر Save على الضغط عند  .4
 Save PDF. على اضغط ثم أدناه، الصورة حسب
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 :Adobe illustratorفي  للطباعة جاهز ملف إنشاء .ب

 .CMYKالنمط  وفق مفروزة األلوان تكون بأن تأكد .1
 Type ذلك وبعد All ثم  Selectيلي: ما اتباع خالل من outlines إلى الخطوط جميع عّدل .2

 Create outline. ثم 
 ، ثم Save as ثم File يلي: ما اتباع خالل من PDF ملف هيئة على النهائي العمل خّزن .3

 .الُمراد المكان في Adobe PDF صيغة على العمل حفظ القائمة من اختر
 القيم اختيار على احرص اإلعدادات، بعض تتطلب نافذة لك ستظهر Save على الضغط عند .4

 Save PDF. على اضغط ثم أدناه، الثالث الصور حسب

 

 

230 

http://academy.hsoub.com/uploads/monthly_2015_03/Save_PDF_in_illustrator_1.jpg.8daa99c066a11bf5eab35783aaf7b077.jpg
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 :Adobe indesignفي  للطباعة جاهز ملف إنشاء .ج

  CMYK.  النمط  وفق مفروزة األلوان تكون بأن تأكد .1
 في Adobe PDF صيغة على العمل حفظ القائمة من اختر ثم Export ثم File اضغط .2

 Save. واضغط  الُمراد المكان
 القيم اختيار على احرص اإلعدادات، بعض تتطلب نافذة لك ستظهر Save على الضغط عند .3

 Save PDF. على اضغط ثم أدناه، الثالث الصور حسب
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 المقاسات – الطباعية األلواح - المطابع في الطباعية التصاميم فرز سابعًا:
 والتقسيمات

 kosheh الكوشيه :شيوعا   أكثرها ولعل الطباعية األلواح تشكل والتي الورق من مختلفة أنواع هناك
paperأحجام وفق الورق أنواع من نوع كل ويأتي األبيض، الطبع وورق العجينة، وورق ، والكرتون 
 Gloss الالمع بالسطح بعضها ويأتي الطلب، حسب ُتستخدم مختلفةGrams وأوزان  وكثافات
 Matte. المطفي  أو المت بسطح وبعضها

 عدة مقاسات منها ، ويأتي Offsetوهي األوفسيت الحالية التجارية الطابعات أشهر عن سابقا   تحدثنا
 :أشهرها

 الطباعي وُتدعى اللوح سم 35 × 50 الصغير المقاس ذات الطابعات printing board أو ، 
 سم. 80 × 100 مقاس من الفرخ أن إلى نسبة فرخ( )ربع الدارج العربي بالمصطلح ُيعرف ما

 الطباعي )فرخ(. اللوح وُتدعى سم 80 × 100 الكبير المقاس ذات الطابعات 

 

 :وتقسيماتها المستخدمة الطباعة ألواح مقاسات أشهر

 :سم 80 × 100 الفرخ المقاس .1

 :تقسيماته وأشهر

 فرخ. نصف وُيدعى سم80 × 50 
 فرخ. ربع وُيدعى سم 35 × 50
 فرخ. ُثمن سم وُيدعى 35 × 25
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 16 إلى الفرخ تقسيم بإمكان فمثال   التصميم، مقاسات بحسب ُتوزع أخرى ثانوية تقسيمات هناك 
 .سم 18.5 × 25 بمقاس منها كل قطعة

 تصميم لدينا كان إن فمثال   الفرخ، على للتوزيع تماما   مطابقة التصاميم تكون أن بالضرورة ليس 
 ُتدعى صغيرة مساحة وتزداد ،الفرخ ضمن قطع ثالث على تكراره يتم ،سم 80 × 33 بالمقاس
 :الصورة الحظ ،wasted paperمهدور وهي ورق استريشة،
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 .سم 88 × 66 الكبير الجاير مقاس .2

 :تقسيماته وأشهر
 جاير. نصف سم وُيدعى 66 × 44
 جاير. ربع سم وُيدعى 33 × 44
 جاير. ُثمن سم وُيدعى 33 × 22

 

 مساحات التوزيع بعد تزداد فقد الجاير، على للتوزيع تماما   مطابقة التصاميم تكون أن بالضرورة ليس
 wasted paper. مهدور  استريشة ورق ُتدعى صغيرة
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 الطباعية واإلضافات التقنيات ثامنًا:

نما فحسب، الملونة الطباعة على يقتصر ال الطباعي الفن  الطباعية اإلضافات من العديد تتخلله وا 
 :أهمها ومن

 Extra color print: الخامس(  اإلضافي )اللون اللون .أ

 

 ،CMYKاألساسية  األربعة بألوانه التصميم طباعة بعد إسقاطه يمكن إضافي لون عن عبارة هو
 :أساسيين ألمرين وُيستخدم أسود، حتى أو ذهبيا   فضيا  أو اللون هذا يكون وعادة

 مجلة داخل مميزا   إعالنا   يوما   تلحظ )ألم االنتباه للفت الطباعة على جذابة حركة إضفاء 
 وبقوة؟(. بارزا   ذهبيا   أو فضيا   لونا   يحوي

  الوزن )مثل األساسية الطبعة على التعديل أو لإلزالة قابلة معلومات إلضافة أيضا   ُيستخدم 
 يحوي معين لمنتج تصميما   المثال سبيل على افترضنا فلو معين.. إلخ(، عنوان -التاريخ  -

 هذه وتغيرت إضافي، خامس لون هيئة على التصميم فوق مطبوعا   Barcode األعمدة ش فرة
 المعدنية والصفائح اُلمسودات بعمل التكلف عدم هنا باإلمكان معين، لسبب الحقا   الشفرة

نما الطباعية  .أخرى صفيحة إلى الشفرة صفيحة بتعديل فقط االكتفاء مجددا ، وا 
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 ،سابعا .. إلخ أو سادسا   لونا   يكون قد بل فقط خامسا   لونا   يكون ال قد اإلضافي مالحظة: اللون
 بـ  Photoshop في اللون هذا وُيسمى (الطباعة بعد منفصل بشكل ُيضاف لون أنه هي والفكرة

(Special color األلوان مكان داخل مستقلة لونية قناة وله. 

 :Hot Foil Stampingالحراري  الختم .ب

 

 كزخرفة التصميم، فوق حرارية طباعة إضافة معينة مواضع وفي باإلمكان الطباعة، من االنتهاء بعد
 اإلجراء. لهذا الغالب في الذهبي اللون وُيستخدم شابه، ما أو

 ُيطبع غالبا ( بحيث بسيط يدوي )جهاز حراري ومكبس الطبعة بين يوضع ورق عن عبارة التقنية
 .البصمة اسم أيضا   الطباعة من النوع هذا على وُيطلق التصميم، على المعدن على الشكل المحفور

 الشكل رسمة يحوي ،منفصل مفتوح ملف إرسال المصمم على يتوجب المطبعة إلى الموضوع لتوجيه
عالم الطبعة داخل الشكل تموضع مكان توضيح مع ،الداكن األسود باللون طباعته المطلوب  وا 
 إلخ(... فضي -)ذهبي  الُمراد باللون المطبعة

 بشكل وُتستخدم ،الغالب في المطبوعة غير الملونة األوراق أو الجلد على الطباعة من النوع هذا ُينفذ
 .جلدي ورق أو بجلد المغلفة واألجندات المصاحف على الطباعة في كبير
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 Spot UV: الُبقعي  التلميع .ج

 

 لمعة إلضافة ،البطاقات أو المجالت أو المنتجات مطبوعات في ُتستخدم جمالية تقنية عن عبارة
 استخداما ، اإلضافية الطباعية التقنيات أكثر من وُتعد االنتباه، للفت محددة مواضع ضمن بالستيكّية
 الالمس ُتشعر أو السطح مع ملساء النتيجة تكون بحيث الُبقعي التلميع من مختلفة طبقات وتتوفر
 .الطبعة عن نافر ببروز

 :Laminationالُسلوفان  .د

 

 من الطبعة حماية في تساهم الطبعة، على آلي بشكل ُتلصق رقيقة بالستيكّية حماية طبقة عن عبارة
 .لونيا   ثقال   عليه وُتضفي متانة، المطبوع الكرتون أو الورق وتزيد الجو عوامل
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  .matteالمطفي  أو والمت Gloss الُسلوفان: الالمع من نوعان ناكه

 الشكل بحسب تصميمه يناسب نوع أفضل إلى المطبعة توجيه على حريصا   يكون أن الُمصمم على
 إليه. الموجهة األسواق وحسب للتصميم العام

مالحظة: يبرز الُسلوفان اللميع بشكل أفضل في تصاميم المنتجات ذات األلوان البراقة وتعطيها 
شكال  بالستيكيا  لميعا ، أما الُسلوفان المت أو المطفي يزيد من ثقل المطبوعات التي تحمل الطابع 

ون الُسلوفان لشركة أزياء بألوان بنية فاتحة وتدرجات البني سيكBrochure الفخم، مثال المطوية 
 المت أفضل عليه من اللميع.

 

 إلى التصميم إرسالك عند كمصمم اتباعها عليك إرشادات تاسعًا:
 المطبعة

 قوالب ُترفق أن يجب مألوفة غير بطرق المقصوصة األحرف ذات المطبوعات أو للمنتجات .1
 يتم أن وُيفضل بشكل بسيط القص قوالب منفصل، ارسم بشكل المطبعة إلى "die cutting" القص

 القص، حد عن المتصل الخط يعبر بحيث الرسم، لدقة نظرا   Adobe illustrator برنامج باستخدام
 )الثّني(. الطي عن فيعبر المتقّطع الخط أما

 

 

 بمطابقة بدورها لتقوم المطبعة إلى وجدت( ُمسبق )إن بشكل مطبوعة نماذج إرسال يفضل .2
ن الطباعة، عند األلوان  خاصة نتيجة أفضل إلى بوصوله مهتم تصميم لديك وكان األمر يتوفر لم وا 
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 النماذج على لالطالع الطباعة بداية عند لديها بوجودك المطبعة من تطلب أن حينها بإمكانك ترغبها
 .الطبعة كامل إتمام قبل األولية

 

رشادات معلومات عاشرًا:  نتائج أفضل لضمان مهمة وا 

 %0.النسب  وباقي %100 نسبته اجعل صاف   لون على للحصول .1
 فوتوشوب أدوبي برنامج عبر سريع بشكل األربعة األساسية األلوان الستعراض .2

 Ctrl + 4. وCtrl + 3 وCtrl + 2 و Ctrl + 1 اضغط 

 الِنم ر جدول) ُكتّيب امتالك (الطباعية التصاميم في متخصص كمصمم عليك يتوجب .3
 مباشرة، المرغوبة األلوان أرقام لسحب CMYK باأللوان ( خاص (Pantone Color Chartاللونية
 وشراؤه منفصل بشكل عنه البحث بإمكانك لكن شرائها، عند الكبيرة الطابعات مع عادة يأتي وهو
 .اإللكترونية المتاجر أحد عبر
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 وأيضا   للشركات المنتجات تصاميم في وبخاصة ثابتة، لونية ِنم ر استخدام الدوام على حاول .4
 بدرجة المطبوعات ظهور وستضمن المطبعة بتغيير تقلق لن وببساطة إنه بحيث ،Brandsالهويات 

 .مرة كل في نفسها بالضبط اللون
 استخدام عبر واألناقة البساطة بين تجمع التي التقنية واستخدم الكثيرة اللونية التدرجات عن ابتعد .5

 .سليم بشكل موزعة واضحة ثابتة ألوان
 حتى %8 من أكثر اللون كثافة اختر تقدير أقل وعلى جدا  )الباهتة( الفاتحة األلوان عن ابتعد .6

 النتائج كانت أخرى ألوان مع اختالطه وقلّ  أكثر اللون كثافة كانت كلما وتذّكر الطباعة، بعد تظهر
 .أفضل
 على يعتمد ألنه جدا ؛ الصغيرة النصوص حالة في Adobe illustrator برنامج استخدم .7

 ُيظهر  Adobe Photoshop بينما الحجم، صغر أو كبر مهما الوضوح عالي الشعاعي التصميم
 بين العمل في الدمج باإلمكان Pixels. النقاط نظام يعتمد لكونه جدا   الصغيرة الخطوط في تكسيرا  

ليستريتور الصور، على والتعديل للرسوميات فوتوشوب  .للكتابة وا 
 حجم صغر لسبب الصغر في متناهية كتابية نصوصا   تضع ألن كمصمم أحيانا   تحتاج سوف .8

 مواضع في توضع التي الغذائية والقيمة المطلوبة )كالمحتويات الكتابية المعلومات كثرة أو المنت ج
 .المنت ج( خلف معينة
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 الخالصة
وعملية فرز األلوان وتصحيح هذه  ،إن اإللمام الجيد بأنواع الطابعات وميزات هذه الطابعة

زد على ذلك ضرورة مواكبة التطور في مجال  ،األلوان ال يقل أهمية عن عملية التصميم نفسها
برمجيات التصميم أو التحديث الذي يتم على هذه البرامج بغية االستفادة القصوى من هذه 

 البرامج للحصول على تصاميم رائعة وعصرية.
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 المصطلحات

Jet ink.الطابعات النافثة للحبر : 
Montage.كلمة فرنسية تعني التحرير وُتستخدم بشكل أساسي في مجال األفالم : 

Cutting machine.اآللة المستخدمة لقطع الورق في المطابع : 
Grams.ُيعرف في السوق بالغراماج ويعني سماكة الورق : 
Matte.لون من دون لمعان غامق : 

Bar codeوهي خطوط متفاوتة السماكة ُتستخدم لتميز المنتجات المختلفة. ،عمدة: شفرة األ 
 
 
 المراجع

 .2111محمد، نصيف جاسم، في فضاء التصميم الطباعي، دار الينابيع، دمشق،  .1
2. graphic-in-terms-http://www.fwasl.com/common 

design/#ixzz40niWPcgT 
 كاغ جوهانسون، وبيتر ليندبرغ، وروبرت ريبرغ، دليل لمخطط إنتاج الطباعة. .3
4. http://bit.com/88rDKc 
 .2111غزة، ، مذكرات في اإلخراج الصحفي، جامعة عيسىعبد الحميد طلعت  د. .5
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 التمارين
 :اختر اإلجابة الصحيحة

 أفضل برامج التصميم لتنسيق المجالت والجرائد: .1
A. Photoshop. 
B. Illustrator. 
C. Indesigen. 
D. Primier. 

 
  .C .Indesigen اإلجابة الصحيحة:

 
 المقياس العالمي للبروشور)المطوية(: .2
A. 511*311. 
B. 55*91. 
C. 115*85. 
D. 121*181. 

 
 .A .511*311 اإلجابة الصحيحة:

 
 

 عند إنشاء ملف الطباعة يجب أن تكون األلوان مفروزة بنظام: .3
A. RGB. 
B. CMYK. 
C. DUAL TONE. 
D. GRAY SCALE. 
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 .B. CMYKاإلجابة الصحيحة: 

 

 اللون المفضل كلون إضافي )خامس(: .4
A. .أحمر أو أخضر 
B. .األزرق واألبيض 
C. .الفضي والذهبي 
D. .البنفسجي 

 

 الفضي والذهبي. .Cاإلجابة الصحيحة: 
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 التسلسل الهرمي البصريمقدمة حول أواًل: 
أهم المبادئ وراء التصميم الفعال على شبكة التسلسل الهرمي البصري هو واحد من 

في الحاسم  دوره  هووما  ،ضع التسلسل الهرمي البصريلماذا و   الوحدة ههذ وضحتسوف و  ،اإلنترنت
على شبكة اإلنترنت والنظرية وراء ذلك، وكيف يمكنك استخدام بعض التمارين األساسية التصميم 

 دئ موضع التنفيذ.في التصاميم الخاصة بك لوضع هذه المبا جدا  

 

 تصميم االتصاالت :ثانياً 

ال تفقد  ،أفكارك بوضوح للمشاهدين توصيلعلى  ، عليك أن تكون قادرا  فعاال   ا  لتكون مصمم وا 
 111من أصل  99بأن  هناك احتماال  فإن كتلة هائلة من المعلومات،  الناس إذا أعطيتف ،انتباههم

، وليس يفكرون بصريا   ممعظم الناس بطبيعته ألن لماذا؟ ،شخص لن يكلف نفسه عناء قراءتها
 معالجات البيانات.ك

بها عن الطريقة التي نرى  ، فإنه من المهم أن نفهم قليل  هذا صحيحا  كان ذا إ لمعرفة ما
من أخذ المعلومات البصرية  بدال  ف بصريا ، متكافئي الفرصليسوا يبدو الناس على ما ف ،األشياء

دعونا نتأمل  (،العلقات البصرية)الناس ينظمون ما يرونه من حيث ن فإ، ومعالجتها بشكل متساو  
 :الصورة التالية

 

من ذلك، رأيت دائرة  بدال   (،دائرتين)ترى  الجواب أن ال الرد على سؤال: ماذا ترى؟ هي احتماالتما 

 

 الوحدة التعليمية التاسعة
 التسلسل الهرمي البصري
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 .من أخرى واحدة أصغرأو  ،حمراءأخرى دائرة سوداء و أو  ،واحدة

فقط  إليهما نظريمثل دائرتين، فإن الشخص لن  ا  بسيط ئا  قدم شين: عندما جدا  والسبب بسيط 
كون أكبر أو أصغر، أو اللون، أو تدائرة واحدة قد  ،ينتبين االثن للتمييز جد وسيلةيدائرتين، وسوف ك

عطا ،أي مجموعة أخرى من االختلفات  ها معاني  ءهذه االختلفات تسمح لنا أن نميز بين األشياء وا 
 ها.فريدة من نوع

 :دعونا ننظر اآلن إلى صورة أكثر تعقيدا  

 

أوجه وتصبح  ،الكائنات من حيث العلقات (تصنيف)لواقع يفرض إعادة رغبتنا في لتعقيد  ةضافإن إ
أو  ،ختلفات في حجم هذا الكائنوتشير اال ،األشكال هختلف اإلطار الذي نرى من خللالالتشابه وا

االختلفات في اللون ف ،المهيمنهو أكثر من اآلخر  أو أن واحدا   هو أقرب إلينا من اآلخر ا  واحدأن 
وهناك ، ميزه من كائن آخرتأن يمكن يحمل شخصية فريدة من نوعها  ا  واحد ا  قد توحي بأن كائن

 .جدا  مجرد صورة واحدة باستخدام بعض أدوات بدائية بالكثير من المعلومات التي يمكن تسليمها 

األهمية بمكان بأن تصبح من  له ،صاميمنا من حيث العالقاتفهم أن الناس سوف يرون ت
 مصممًا أكثر فعالية.
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 التسلسل الهرمي أصل ًا:ثالث

قد ف، أنثروبولوجيا   أردت التفسيرلو و  ،هناك مئات من التفسيرات لماذا يرى الناس من حيث العلقات
 ارة البقاء على قيد الحياة.هي مهو رؤية العلقات  علىعقلية البدائية أجبرت البشر الستنتج أن ت

 

 هي نا المعلوماتأدمغت  بها كثر واقعية هو أنه ببساطة الطريقة التي تصنف األتفسير يكون الربما و 
هو ملزم لطبيعتنا البشرية كما و  ،إلى أنماط ذات معنى اهماثلة وتنظيم  تمالتجميع العناصر البصرية 

قة هي أنه حتى في أبسط شكل، المعلومات التي يتم وفي كلتا الحالتين فإن الحقي ،األكل أو الشرب
 لية في التواصل من المعلومات غير المنظمة.اأكثر فع التسلسل الهرمي ستكون دائما   وفقتنظيمها 

 :(كتل النص)الصورة التالية  لنلقي نظرة على
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  ،لى النصعمطبقا  في المثال أعله، نرى الشكل األكثر بدائية لنظام التسلسل الهرمي البصري 
المعلومات في كل من المثالين، ولكن كيف تم كسره حتى تغير بشكل في  ليس هناك أي اختلفو 

عندما نتحدث عن التسلسل الهرمي البصري من حيث و  ،القارئ اهار يكبير من الطريقة التي سوف 
اوين في تنظيم النص في عنالقرب والحجم والتشابه في تنسيق النص يسمح للقارئ  فإن الطباعة
 وفقرات.

 أدوات التسلسل الهرمي البصري :رابعاً 

وما هي  خلق ذلك؟ ، ولكن كيف يمكن للمصمم فعل  للغايةفهم التسلسل الهرمي البصري مهم إن 
 التي تسمح بذلك؟ األدوات

 :حجمال .أ

وسيلة فعالة لتوجيه  فسيكونلهرمية لحجم كأداة الاستخدام ف ،تكون أكبر أهميةكثر األاألشياء إن 
من و حجم هو واحد من أقوى أشكال التنظيم، الوذلك ألن  ،عين المشاهد إلى جزء معين من الصفحة
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األكثر أهمية  هي وينبغي أن تكون أكبر العناصر ،حجم في التصميمال مع هميةاألالمهم أن ترتبط 
 األقل أهمية. هي يجب أن تكون أصغر العناصرو  ،في معظم الحاالت

 

يجب أن  ،ذلك هذا التصميم الفوضوي غير   فيعريض الخط ال إضافة الحجم الكبير معاستخدام ف
 صغر.األعناصر اللى إ من العناصر الكبرى وصوال   تتحرك العين طبيعيا  

 :اللون .ب

أداة كأداة تنظيمية وكذلك كاللون أداة مثيرة للهتمام ألنها يمكن أن تعمل على حد سواء 
مثل  األلوان المتناقضة على عنصر معين من الموقع سوف تتطلب اهتماما  و جريئة، و  شخصية

 تتجاوز أن يمكن شخصية، كأداة ستخدمت   عندماو  ،و ارتباطات تشعبية()أزرار أو رسائل خطأ أ
يمكن أن يؤثر اللون على كل شيء من كما  ،من التسلسل الهرمي ن إلى أنواع أكثر تطورا  او لاأل

قد توحي  باردةال األلوان :مثالرمزية )الكوكاكوال األحمر( إلى  مثل:لمواقع )لالعلمة التجارية 
المعلومات ضمن التسلسل  تصنيفالتطبيقات المتقدمة من اللون لاستخدام مكن يو  ،(باالنهزامية

 الهرمي، كما في المثال التالي:
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 ا  مختلفة، لذلك فإنه من السهل أن تجد نوعالالموقع أطياف األلوان لتمثيل فئات األخبار  هذا يستخدم
 .لون األزرارمن المعلومات على أساس  ا  معين

 :تباينال .ج

في كون ظهر أهمية التباين ت
أو رية في النص جذالتحوالت ال
رسالة  تنقللون سوف الحجم أو ال

ويتطلب  مختلفا   بأن هناك شيئا  
يمكن تغيير لون الخلفية ف ،هتمامالا

إلى لون خلفية مظلمة  المضيئة
تفصل بسرعة المضمون األساسي 

 ن تذييل الصفحة.علصفحة 
 

 ترابي يخلق تراتبية متميزة من المعلومات.التذييل ال في اإلضاءة معالتباين ف
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 المحاذاة: .د

أن  المحتوى والعمود الجانبي، ولكن يمكن أيضا  بسيطة مثل الفرق بين عمود  المحاذاة يمكن أن تكون
المعلومات في أعلى يمين صفحة  أهم توضع على سبيل المثالف ،محاذاة الهرمية أكثر تعقيدا  ال تكون
المعلومات في هذا الجزء من الشاشة لتترافق مع رؤية يتوقعون  ألن المستخدمين عموما   ؛الويب

 ا  شعور ووضع  كل شيء في مكانه يعطي لخ، إ ..التسوق روابطالملفات والحسابات، و 
خدمت بطريقة فريدة من نوعها كما هتمام إذا ما است  االمحاذاة تثير استخدام  يمكن أيضا  و  بالرسمية،

 :المثال التاليفي 

 

 
 عن اإلبحارمن نوعه لفصل العلمة التجارية و  ا  محاذاة األفقية فريدلل ا  نظام هذا القالبيستخدم 
 .المحتوى

 :تكرارال .ه

ذا كانو  ،ى النسبي للعناصرالتكرار يعين المعن عندما يرى ف الرماديباللون النص  فقراتكل  تا 
عندما و  ،نها فقرة أساسية أخرىأنه يمكن افتراض فإ رماديباللون الالمستخدم كتلة جديدة من نص 

ن عأنها مختلفة وفريدة من نوعها بفتراض الا ه عندهايمكن نصا  بلون مختلفيصادف هذا المستخدم 
 .النص الرمادي
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ما يريد لفت االنتباه العناصر المتكررة مثل نص الفقرة، ثم يكسر التكرار عند VIRIGINيخلق موقع 
 حمر(.)مثل نص االقتباس األ

 التقارب: .و

يفصل القرب العناصر عن بعضها البعض 
وفي الصفحة  ،ويخلق الهرمية الفرعية

وقد  ،ت فصل األجزاء عن بعضها بالفراغ
تسلسل هرمي  يكون داخل هذه األجزاء

العنوان الفرعي  :جديد من العنوان
ط القرب أسرع طريقة لربف ،والمحتوى

 من  إذفي المثال التالي كما  ،محتوى مماثل
 

 السهل العثور على أنواع معينة من المحتوى القائم على مجرد قربهم مع بعضهم البعض.
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يتم وضع البيانات  في حين بشكل واضح، (العمود األيسر)يتم فصل المحتوى  TUTSموقع  في
 وظيفة معينة على مقربة من هذا المنصب. كالوصفية في بلو 

 :بيضاءالمساحة الكثافة و ال .ز

تكون عندما و  ،ولد الشعور بالملل والتشويشعندما تكون الصفحة مكتظة بالعناصر فإن هذا ي
يجب أن صفحة العند تصميم لذا  ا ،بعض انها قد تفقد العلقات مع بعضهفإ، العناصر متباعدة كثيرا  

 العين بسهولة عندما ترتبط العناصر وعندما ال تكون. أتقر 

 
 

هذا التصميم يجعل فإن عناصر وحفظ الكثير من المسافات على الصفحة، المن خلل المباعدة بين 
 المحتوى. ةصغيرة المكتظالصناديق المن األسهل على الناس أن تتجول في المكان والعثور على 
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 البصري التسلسل الهرميفشل ًا: خامس

 هوأو أحدث فلتر فوتوشوب، ولكن  الغريبةالرسومات  بكثرةالتسلسل الهرمي البصري الجيد ليس 
 للستعمال، يمكن الوصول إليها، ومنطقية لزوار الموقع اليومي. سهلةتنظيم المعلومات بطريقة 

التفكير في كل و  ،ستخدم لكل الخير والشري  ظ أن التسلسل الهرمي يمكن أن من المهم أن نلح
مر  علىالشبكة به ، وما ابتليت اللماعةالنوافذ المنبثقة واللفتات و ، يةفلشالاإلعلنات المزعجة 

فشل في نهاية هتمام، فإنها ت  االعلى  حواذي حين أن هذه اإلعلنات تنجح في االستفف السنين!
وبالمثل  ،احب الموقع والمشاهد عن طريق كسر التسلسل الهرمي البصري ضمن الموقعالمطاف ص
ن بعض القطع الرئيسية للمعلومات من إ بحيثمصمم يبني التسلسل الهرمي البصري الإذا كان 

 سيكون قد فشل المصمم في مهمته. العثور عليها، المستحيل تقريبا  

 قواعد تصميم يجب اتباعهاسًا: ساد

 يضا  أالتصميم و بها للحصول على عمل نهائي متقن،  لتزاماالساسيات عدة يجب ألكل مهنة قواعد و 
بقواعد  لتزاماالنه مسموح في بعض الظروف عدم أ كمالكن  ،بها لتزاماالله بعض القواعد التي يجب 

 :همالهاإيجب معرفة بعض القواعد التي ال يجب فإنه  ،عمال مميزةأالتصميم للحصول على 

 :(gniereKتقليل المسافة بين األحرف ) هميةأ .أ
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بالمسافة  لتزاماالوعدم  ،على المصمم اختيار مسافة مناسبة بين كل حرف وآخر جدا  من المهم 
خطاء حد األأهي  األحرفالمسافات بين فاالفتراضية التي تكون مصممة مع نوع الخط المستخدم، 

كن في الواقع ل ،على التصميم نها ال تؤثر كثيرا  أ نه يعتقدإالشائعة التي يرتكبها المصمم حيث 
 ،وسهولة قراءة الكلمات ،مقروءة ومفهومة األحرفن تكون أ :لها فوائد عدة منها األحرفالمسافة بين 

 ليها.إعطي راحة للعين عند النظر ي آخربمسافات متساوية بين كل حرف و  لتزاماالن أكما 

 

 :ةال تضحي بوضوح التصميم ألسباب جمالي .ب

 

يصال فكرة بطريقة جميلة، لذلك يجب على المصمم جعل إالهدف األساسي من التصميم هو 
 ه.فياألولوية في تصميمه للوضوح وجعل الكتابة واضحة 

 و مقروء؟أما هي المعوقات التي تجعل التصميم غير واضح 

  ن يكون الفرق أسهل للقراءة؟ يجب أي منهما أ ،علهأالمثال في ن تقرأ الكلم المكتوب أحاول
 .ا  ن يكون حجم الخط مناسبأ، ويجب ا  باللون بين الخلفية ولون الكتابة كبير 

  و غير أ ةذا كانت الكتابة بالتصميم الذي تعمل به مقروءما إمعرفة في ذا كنت تواجه مشكلة إ
 .رأي اآلخريناطلب  وأ بطباعة نموذج قم ،ةمقروء
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 :المناسبة األسطر طول معرفة .ج

 

المقاالت  ءةقرا ،سهل لكأ ايهمأوقم بقراءة مجلة والحظ  ،لى مكتبةإاذهب  ،ه التجربة بنفسكقم بهذ
 نه عندما يكون السطر طويل  ألحظ ست ،سطر طويلةأم المقالة الرئيسية التي تحتوي على أالجانبية 

كون كن عندما تل ،القراءةفي ين وصلت ألى إضاعتك إيصعب على العين تتبع السطر وتزيد نسبة 
 .هاتتبع ليكسطر قليلة يسهل عاأل

 41-31كل سطر أو ما يقارب في كلمات  6ن يكون أعدد الكلمات يجب فإن حسب الدراسات، و 
تؤثر بشكل كبير  يضا  أفإنها  ،آخرمع مراعاة المسافة الفاصلة بين كل سطر و  ،كل سطرفي  ا  حرف

 على جعل الكلمات مقروءة.

 البصري: التسلسل الهرمي .د
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ضمن و  ،جدا   قوية أداة هو والهادف القوي التسلسل الهرميفإن الطبيعية،  األنظمة من كثيرال مثل
لذلك  ،األهمية الداللة على من أجل العناصر البصرية بترتيب التسلسل الهرمي يتعلق التصميم مجال
 خرىألا وغيرها، والعناصر واللون والخط الحجم خلل من ا  متياز ا أهمية األكثر العناصر إعطاء يتم

 .اهتماما   أقل بطريقة يتم عرضها

 

 :المسافة بين كل كلمة وكلمة .ه

 

 هناك نقطتان رئيسيتان في أسلوب التباعد: المسافة المتابعة والمسافة الرائدة.

هناك أكثر من جانب و  ،سطر من النصاألعامودية بين ال( هي المسافة Leadingالمسافة الرائدة )
، وطول خطاختيارك لل مثلمه لتعديل المسافة الرائدة ايجب استخد يحدد ماو يؤخذ بعين االعتبار 

ما تتطلب مسافة رائدة أكبر من األسطر  ولكن القاعدة هي: األسطر الطويلة غالبا   ،لخإ ..النص
 القصيرة.

عندما يكون لديك مجموعة كبيرة من النصوص وموعد تسليم قريب، و ، يعدل يدويا   بينما التقنين غالبا  
كون المسافة المتابعة أكثر فائدة. أداة المسافة ت ك الوقت لضبط كل مساحة، في هذه الحالةلدي يسلو 
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ت بطريقة أعم من تقليص ضبط المسافة بين الحروف والكلماتعمل على ( Trackingالمتابعة )
 المسافات.

 :dirGاستخدام النظام الشبكي  .و

تنمية بعض المهارات 
األساسية للتصميم داخل 

حدة من شبكة هي وا
الخطوات األولى التي 

أي مصمم على ينبغي 
  ثم إن  ،م بهاو يقأن مبتدئ 

 وواضح وفعال. متقنادي إلى عمل مكانها تحويل تصميمك من عمل عإمنفذة بشكل جيد بالشبكة ال

ها بطريقة مرنة وقابلة للتكيف ولتتناسب مع ءويمكنك بنا ،متعددة أحجامو أشكال بشبكات تأتي إن ال
أكثر  ا  ج تصميمنت  هذا ي  و  ،على الصفحة محاذاة العناصرعلى الشبكات عد هذه وتسا ،تصميمك

شبكة تشمل عمودين أو ثلثة أو أربعة يمكن أن  وفي الشكل أعله نلحظ ية،منطق ، وأكثرإتقانا  
 ستخدم للمساعدة في ترتيب النص والصور بطرق مختلفة.ت  

 :ين سوف يشاهدون هذا التصميمن تعرف من هم الذأن تبدأ بالتصميم يجب أقبل 

 ،للمشروع ملخصب تصاميمال معظم تبدأ
 سوفف ا  شخصي المشروع كان لو حتىو 

 حدأ ،األساسية بالمعلومات نفسك تحيط
 تلخيص في أهمية األكثر العناصر
   جمهورهو  من) السؤال هو المشروع
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لتصميم لهم ا عرض سيتم نالذي األشخاصهم  مستهدف، جمهور له تصميم كل ،(التصميم؟
 عتبار.الا في هذا خذأ من المنطقي المعلومة، لذلك يتلقونس نواألشخاص الذي

تذكر أنه حتى إذا كان تصميمك يبدو جيدًا، فإنه قد ال يكون أفضل طريقة للتواصل مع جمهورك، 
 الرجوع دائمًا إلى ملخص المشروع.وعندما تكون في شك، يرجى 

 

 ؟التصميم وموضوع رةالفك مع متناسقة األلوان تركيبة هل .ز

 للمصممين، قوية أداة هي األلوان
 تركيبة تكون أن المهم من لذلك

 وموضوع الفكرة مع متناسقة األلوان
 تم شرح ذلك وقد ،التصميم
  في وحدة نظرية األلوان. بالتفصيل

 

 :متناسقةالمن الخطوط غير  اً كبير  اً ال تستعمل عدد .ح
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ها مثلو  ،الخطوط من مجموعة مدروسة يكون لديك أن لكذكلوحة من األلوان، يجب  كما أن لديك
 مرتبطة بها. (عواطف)أو  (مزاج) الخطوط بعضلاأللوان،  مثل

ينصح الكثير من المصممين باستخدام خطين أو ثالثة كحد أقصى في معظم الحاالت لتجنب تعقيد 
 نطقية وفعالة.التصميم، لذا حاول اختيار الخطوط التي تكمل بعضها البعض وتجعل معلومتك م

 

 :استخدامها دائماً  ال يحبذالخطوط المزخرفة جميلة لكن  .ط

 إلى للذهاب فستان ارتداء مثل تماما   هو ،للنصوص الطويلة (boldعريض ) استخدام خطإن 
 خطوة ذكية وليست ،لآلخرين يمكن أن يكون مربكا  إذ ، المناسب مكانالأو  الوقت نه ليسأل ؛الدكان
 .بالتأكيد

 فهي ،طويل نص من بدال   من الكتابة، لمناطق أصغر أكثر ملءمة   المزخرفة الخطوطإن كذلك ف
 ما غالبا   اهذه البهرجة، فإنه وبفضل نصوص،ال ألغراض المصممة المحارف من أكثر بهرجة  

 قطعة كبيرة تتناسب أبدا  مع الفرعية، ولكن  ينو اكعن أفضل، وأحيانا  بشكل  كعناوين قصيرة تناسب
 .من النص

 

 ال تقم بمد الكتابة نهائيًا: .ي
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 ألن ؛تصاميمك في الخطوط تمد ال ذ:تنف   أن السهل ومن للفهم، سهلة ،جدا   بسيطة هذه قاعدة
 فإن لذلك ،حرف كل ونسب األشكال لجميع ومدروسة دقيقة بطريقة مبنية األوقات أغلب في الخطوط
 ته.فعالي من ا  كثير  ينقص أن يمكن هطبامتطا الخط تشويه

 

 :المساحة البيضاء مساحة خالية دعت   ال .ك
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 ىلإ خاصة ميزة تضيف أن يمكن التي والفعالة المتنوعة األدوات إحدى هي المساحة البيضاءإن 
المفيدة  العديد من اآلثار أن يكون لها يمكن ،جيد بشكل البيضاء المساحة استخدمت إذاف ،تصميمك
 التصميم التكوين، وتدع معين من جانب ىعل التركيز من المزيد تضع أن يمكنو  ،للتصميم
 لتصميمك. التطور بعض وتضيف العناصر بين التوازن في تساعد أن ، وبإمكانها أيضا  )يتنفس(

 

 :المكان الذي سوف يوضع به التصميم يؤثر عليه .ل

 

 مجلة في ضعو سي وأ إلكتروني على موقع وأ بوستر على طبعإلى أين سيذهب تصميمك؟ هل سي  
، عرضه كيفية يعكس ألنهه؛ من جانب حاسم هو الدقيقة لتطبيق تصميمك المواصفات فةمعر إن  ما؟
 تصميمك. كلب تخاطرفس ستصمم لها، التي تفاصيلال جميع عتبارالا ال تأخذ في إذا كنتف
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 :(Effectsتستخدم الكثير من المؤثرات ) ال .م

 

 تسأل أن يجبو  ،أفضل من الكثافةبتصاميم تواصلية، قد تكون غالبا  البساطة  عندما يتعلق األمر
 مثل المؤثرات لي؟ ينبغي هل ولكن للتصميم، الميزة هذه أضيف أن يمكن أنني أعلم أنا نفسك

 \.معا   دائما   ليس ولكن ما، ومكان وقت لديها جميعا   ،األلوان القوام وتدرجو الميل، و  الظلل نخفاضا

 

 :األدوات المناسبة استخدام .ن
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وتتكون  ،(ssotcaR) أشعة( و srRtsaRخطوط أفقية ) :سوم البيانية الرقميةنوعان من الر  هناك
 من العديد على رسمها يتمف األشعة أما البكسل، العديد من شبكة من األفقية من خطوطملفات ال
 على القدرة هو األشعةو  فقيةاأل الخطوط ملفات ق بينو الفر  واحد من أكبر، و مساراتال أو الخطوط
 معينة من عند نقطةو  كسل،بال من معينة كمية من تتكون فقيةألا الخطوط ملفات نأل ؛الرسم تحجيم
مع  المشكلة هذه ال توجد الرسمة(، ولكن من إلى اليسارى )كما تر  منقطة الصورة تصبح التحجيم
 )إلى اليمين(. األشعةملفات 
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 الخالصة

هذا و  ،لى التسلسل الهرمي البصريهم حساسية شديدة إديخلص إلى أن الناس في هذه األيام أصبح لن
نترنت العادية قد تعلموا هو الحال على شبكة اإلنترنت، حيث أثبتت الدراسات أن مستخدمي شبكة اإل

وتجاهل المعلومات التي  ،عن المعلومات ذات الصلة لمصالحهم والبحث   ،المحتوى بالفطرة (مسح)
يم واإللمام  بالتسلسل الهرمي البصري ليس اختياريا  لهذا فإن تعلم قواعد التصم ،يتم تلقائيا   يرغبون ال

ى لإ ذجية من الشاشة التقليديةنترنت أصبحت نمو كما أن توسع منصات تصفح مواقع اإل ،بل إلزامي
لهواتف، وحتى أجهزة التلفزيون، لذا أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى أن نستخدم أنظمة ا

 تصال األخرى.نترنت أو وسائل االكة اإلبصرية واضحة قوية للتواصل مع مستخدمي شب

 

267 



 المصطلحات

 .نثروبوجيا: علم دراسة اإلنسانأ

Kerning: المسافة بين األحرف. 

Leading: المسافة بين األسطر. 

 

 المراجع

 الشارقة: جامعة الشارقة. ،رافيكغمدخل إلى تصميم ال ،(2111) ،مين موسىمحمد األ .1
 نترنتاإل شبكة على شرتن   الويب تصميم نظرية سمىمن سلسلة ت   مقاالت لبراندون جونز .2

 .+google على وموقعه
تاسكين للنشر،  ،رافيك األمريكيغتصميم ال ،فيدمان، جوليوس & تابوردا، فيليبي )المحررون( .3

2112. 
4. http://www.traidnt.net/vb/traidnt1553555/.  
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 التمارين

 :الصحيحة اختر اإلجابة

 ليس من أدوات التسلسل الهرمي البصري: .1

A. .الحجم 
B. .اللون 
C. .التباين 
D. .الخط 

 

 . الخطD: اإلجابة الصحيحة

 

 من أهم أسباب فشل التسلسل الهرمي البصري: .2

A. .التكرار 
B. .التقارب بين العناصر 
C. شية.اإلعلنات الفل 
D. .التباين 

 

 . اإلعلنات الفلشيةCاإلجابة الصحيحة: 
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 هي: Rastersالخطوط األفقية  .3

A. .مجموعة من الخطوط 
B. .مجموعة من المسارات 
C. .شبكة من العديد من البكسل 
D. .مجموعة من الخطوط والمسارات 

 

 شبكة من العديد من البكسل.. Cاإلجابة الصحيحة: 

  

 إن مد الخط يمكن أن: .4

A. ة الخط كثيرا .ينقص من فعالي 
B. .يزيد من فعالية الخط 
C. .يزيد من جاذبية الخط 
D. .يستخدم للخطوط الطويلة 

 

 ينقص من فعالية الخط كثيرا . .Aاإلجابة الصحيحة: 

270 



 

 تصميم مواقع النترنت والتصميم الغرافيكي بين الفرق أواًل:

 تصميم بمتابعة مرة ألول تبدأ عندما
 فرق يوجد أنه تعرف ال قد المواقع

 وتصميم يالغرافيك التصميم بين
 ذلك يستغرق وربما ،اإلنترنت مواقع
 منهما كلل أن لتدرك الوقت بعض
 من ا  فريد ا  غرض ويخدم ا  مختلف ا  دور 

  .نوعه

 

 :الغرافيكي التصميم .أ

 والطباعة الرسومات إنشاء يتضمن يالغرافيك التصميم
 معظم فإننا ولذلك ،معينة فكرة تقديم بهدف والصور
 ولم ،الطباعة مجال في يالغرافيك التصميم نجد الوقت
 في نجده أن يمكن بل فقط ذلك ىعل دوره يقتصر
   بإنشاء الغرافيك مصمم يقومو،ا  أيض الويب مشاريع

 من المطلوب كان أيا   أو وملصقات نشرات ىإل تحويلها ذلك بعد يتم والتي ،الرقمية الرسومات

 ةالعاشر الوحدة التعليمية 

 نترنترافيك وتصميم صفحات ال غال
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 فقط فهم ،البرمجة عمليات من عملية أي بعمل نيقومو  الغرافيك ومصممولم يعد  ،التجارية العالمات
 .والنشر للطباعة الحقا   ستخدمتُ  التي الرسومات عمل عن ولونؤ مس

 

 : الموقع تصميم .ب

 والصور والطباعة الرسومات إنشاء الموقع تصميم تضمني
 شبكة استخدام يلزم ولكن ،تماما   يالغرافيك التصميم مثل
 وذلك يفعله ما ىعل قيود لديه الويب فمصمم ،عالمية ويب
 ويجب ،سريع وتحميل عالية كفاءة ىإل تحتاج المواقع ألن
 الملف حجم :مثل مهمة عدة أشياء عتبارالا في نأخذ أن

 لما خالفا   ،داءواأل السرعة بجانب وذلك الشاشة ودقة
 أن يجب الويب مصممي فإن الغرافيك ومصمم يفعله

 موقع في تصميماتهم تحويل ىعل القدرة لديهم كونت
  .(CSS)و (HTML) معرفة ىعل ينطوي وهذا ،العمل

 

  

 : المتوسط هو الفرق
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 التصميم مجال في فاألفراد ،المتوسط هو الويب ومصممي الغرافيك مصممي بين الرئيسي الفرق
 أو معين قرار أو ببرمجة مقيد غير عملهم ألن ،الحرية من المزيد لديهم يكون ما غالبا   يالغرافيك
 توازن عمل ىعل القدرة يملكون من همف اإلنترنت شبكة ىعل التصميم ومحترفأما  ،وخالفه سرعة
 ذلك يفعلون الذين المهنيين بعض فهناك ،اإلنترنت لشبكة والكفاءة السرعة مع التصميم بين جيد
 من مزيد ىعل الحصول ىإل تميل ألنها نظرا   ،البراعة من كاف   قدر ىعل تكون أن النادر من ولكن
 التصميم عالم في المهنيين بين الصراعات تنشأ أن يمكن فإنه صناعة أي مع الحال هو كما ،القوة

 تصميم في العمل أن رافيكغال ومصمم يظن المثال سبيل ىعلف ،اإلنترنت مواقع وتصميم يالغرافيك
 ىعل التصميم محترفي فإن ،اآلخر الجانب ىوعل الطباعة أعمال من جودة أقل يكون المواقع

 من واحدة هذه ،اإلنترنت شبكة يفهمون ال ألنهم رافيكغال مصممي من ينزعجون ما كثيرا   اإلنترنت
 قح يفهمان ال كالهما أن وهي ،الطرفين بين موجودة تكون أن شأنها من ربما التي الخالفات
 األدوار، بين الفرق يفهمون ال الناس معظم أن هو أكثر مربكا   األمر يجعل ما، و البعض بعضهما

 كوني أن يجب يذوال اإلنترنت شبكة ىعل بمشروع الغرافيك مصمم بيطال   قد األحيان من كثيرفي ف
 قد الصراع هذا وأخيرا  ، والكفاءة التصميم بين توازن عمل ستطاعتهال الويب مصمم ختصاصا من

 من وسيكون ،تقييد دون واإلبداع اإلنشاء حرية من مزيد ىعل المواقع ومصمم حصل ذاإ يتوقف
 .فكرتهم لتقديم الويب استخدام رافيكغال مصممي ىعل السهل

 

 تصميم عالم إلى الغرافيك تصميم عالم من نتقاللل  وأفكار نصائح ثانيًا:
 الويب

 سنبدأ عنه، خلفية لديهم سلي الذين للمصممين الويب تصميم عن الجزء هذافي  نتحدث سوف
 عند عتباراال بعين أخذها يجب همةم أمور عن التحدث إلى بعدها لننتقل المصطلح هذا بتعريف
 ومهمة مميزة أدوات عن التحدث إلى سننتقل ساسياتألا هذه من االنتهاء بعدو  موقع، أي تصميم
 .أفضل ويب مصمم تصبح أن في تساعدك

273 



 عالمف الذكية، األجهزة من مأ الحاسوب جهاز من سواء موقع من أكثر يومي بشكل نتصفحنحن 
 من الكثير ويوجد ،مستمر بشكل متطور أنه أيضا   واألجمل ومشوق، جدا   رائع الويب تصميم

 روتين به يوجد ال أنه ذلك معنى غيرهم، مع أفكارهم ويشاركون يدعمون الذين والمطورين المصممين
 .جديد لكل ومتشوقا   نشيطا   المصمم وسيبقى

 

 نواجهها؟ التي المشكلة ما .أ

 

 بشكل الويب تصميم أساسيات يجهل المصمم كان لو خصوصا   والمطور، المصمم بين فجوة وجدت
 هذا يقوم عندماو  رافيك،غ كمصممي باألساس واؤ بد حاليا   الموجودين الويب مصممي غالبية، فصحيح
 هو السببو  متمرس، ويب مصمم عليه عمل لو كما يخرج فلن ويب تصميم على بالعمل المصمم
 .الويب تصميم عن كليا   يختلف والذي الطباعة تصميم على الغرافيك مصمم اعتياد
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 الويب؟ تصميم هو ما .ب

 لغات ستخداماب صفحات تصميم عن عبارة
HTML وأ CSS،  وواجهة األلوان على يركزو 

 في الغرافيك عناصر توظيف وطريقة ستخداماال
 ستخداما سهولة عتباراال بعين األخذ مع الصفحة
 ا.له الموجه الفئة قبل من الموقع

 الغرافيك مصممل أعاله التعريف ذكر عند غالبا ،
 األولى الجملة يفهم فلن

 

 سيكون أبسط بطريقة الويب تصميم أردنا تعريف لو، و  CSSوأ  HTML عن تساؤالت وستراوده
 :كالتالي

 بتسليمها والقيام Photoshop مثل التصميم أدوات ىحدإ ستخداماب الويب صفحات بتصميم القيام
  HTMLستخداماب تفاعلية ويب صفحات إلى بتحويلها سيقوم الذي Developer المطور إلى
 و غيرها من لغات وأدوات برمجة صفحات اإلنترنت.أ CSSو

 

 :ويب مصمم تصبح حتى عرفهات أن يجب التي األمور من .ج

 Photoshop.  مثل التصميم أدوات ىحدإ في جيدة خبرة .1
  User Interface ستخداماال واجهة إلى للوصول األفضل والطرق االستخدام قابلية عن اقرأ .2

 .الموقع تصفح المستخدم على تسه لوالتي 
 أجمل ألنه ا  معين حال   تختر الف مبدأ، على ومبني صحيح بشكل التصميم تلمشكال حل اختيار .3
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 .ستخدامالا سهولة في والممتاز بصريا   الجيد الحل ختربل ا بصرية ناحية من
 إلى تصاميمك لتحويل CSSو HTML غاتكل االستخدام واجهات تطوير أساسيات فهم .4

 .مستقبال   تفاعلية صفحات

 

 ويب؟ موقع أي تصميم عند عتباراال بعين أخذها يجب التي األمور هي ما .د

 

 أن وعليك كثيرة معلومات لديه يكون عادةو  العميل، من المعلومات لك بأخذ تقوم أن المهم من 
 هدف،مستال جمهوروال الموقع، عن تساؤالتك جميع طرح طريق عن كاملة المعلومات تستخرج

 بالعميل وستلتقي شركة في تعمل كنت لو، فكاملة صورة لديك يصبح حتى (الخدمة) جالمنت  و 
 .فيها يأتي عمل مقابلة كل في تكون أن حاول

  للموقع أولي تصور على تحصل كي ببعضها واربطها لديك التي المعلومات كل بتحليل قم 
 .وعناصره

  برسم قمو  الورقة، على الرئيسية للصفحة تخطيط برسم قمو  ،الورق على للموقع ا  تخطيط رسما 
 في يساعد هذا خيالية، وأ منطقية غير كانت لو حتى فكارأ من بالك على يخطر ما كل

 .المرحلة هذه في أمامك ا  حدود تضع الو  مبدع، حل في تساهم التي فكارألا استخراج
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  ستحد نهاأل اإلنترنت على المتوفرة األدوات إحدى ستخداماب التخطيط بعمل تقوم بأن نصحيُ  ال 
 ألوانك التخطيطفي  استخدم، و الدائم صديقك فهو الورق من بدأا العملية، ئوتبط إبداعكمن 

 .ممكنة نتيجة بأفضل تخرج كي تفعل لما وحبك بشغفك وامزجها المفضلة
  بعمل قم Styletiles  مرن نموذج على يحتوي تصميم عن عبارة هيو Flexible للموقع كامل 

 نقوم أن هو منها الهدفو  استخدامها، سيتم التي والعناصر الخطوط وحجم األلوان حيث من
 ثابت بعرض عدة صفحات على العمل من بدال   Design System تصميمال نظام بتطوير

Fixed Size. 

 

 styletiles.es: الصورة مصدر                              

 

   Styletilesتصميم خطوات ثالثًا:

 حسب للتصميم مختلفة عناصر بعمل بدأا Design Language: تصميم لغة على العمل .1
 تنجح لم حال في تقلق ال البعض، بعضها مع وتنسيقها بتركيبها وقم التخطيط في اله تصورك

 .البداية في مازلت فأنت هنا التعديل في الحرية كامل لكو  ولى،األ المرة من
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 - صغير بخط عنوان - كبير بخط عنوان - محتوى صناديق - أزرار :العناصر على مثال
 .األلوان

 في ا  معين ئا  شي تختار نأ يجب ،Styletilesـ لل خيار من كثرأ واعمل نفسها العملية بتكرارقم   .2
 مرألاف صفحة ولأ تصميم في بدأت عندما العملية تنجح لمإذا  ،عليه الموقع وتبني   النهاية
 حتى وحاول ،جديد من والعناصر والخطوط األلوان في وفكر Styletile ـال بتحديث قم، بسيط
 .وللعميل لك مرضية نتيجةى لإ تصل

 .Sketch, Illustratorأو Photoshop مثل أدوات ستخداماب بالتصميم البدء .3

 عرض سيكون كم :الويب تصميم في رحلتهم واؤ يبد أن يريدون الذين تراود التي األسئلة أكثر من
 محتوى حسب يكون ألنه ثابت شيء له يوجد ال االرتفاع إن ومهم، منطقي سؤال الملف؟ وارتفاع
 .الصفحة

 

 صفحة أي تصميم عند عتباراال بعين تأخذها أن يفضل التي األموررابعًا: 

 .عليها الموقع بناء يتم بحيث Grid للتصميم شبكة هناك يكون أن -1

 

 المدونة في المستخدم Grid الـ توضيح
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 أعمدة 4 لديه Sidebar الصفحة من الجانبي الجزء ،ا  عمود 12 هناك أن نالحظ أعاله بالصورة
 يعطي كيف وسيعرف المطور على سهلي سوف Grid ـال ستخداماب أعمدة، 8 الرئيسي والجزء
 األحيان بعض في للمصمم ا  مقيد الشبكة ستخداما يكون قدو  ،التطوير أثناءفي  منهم لكل العرض

 ا  متناسق تجعله أن حاول وبعدها ،بالك في الذي التصميم على دونها من عملا بذلك شعرت لو لكن
 .بذلك رأيه وخذ المطور على اعرضهو  جيدة، النتيجة تكن لم ولو الشبكة مع

ملحظة: بعض المطورين يخبرك "ال، ذلك غير ممكن" ليس لشيء ولكن ألنه يشعر بالكسل وال 
  Photoshopيريد تطبيقها، اعرض التصميم على أكثر من مطور تثق بهم، وتوجد إضافة لـ  

 Templates، ويوجد أيضًا القوالب Guideتساعدك على إنشاء شبكة خاصة بتصميمك اسمها  
 بكة جاهزة لو تفضل ذلك.التي تحتوي على ش

 

 

 التصميم عن ابتعدبل  ،غيركى لإ وترسلها تستعجل ال الصفحة تصميم من االنتهاء عند  -2
 :التالي وجرب بتعديلها قم العناصر، وتناسق األلوان في تمشكال ستجد إليه، وعد عدة لساعات

 مثل متصفح في الصورة افتح Google Chrome بعمل قم حقيقية، ويب صفحة نهاأ وتخيل 
 تناسقفي أو  ،(صغيرة أو كبيرة) الخطوط حجم في تمشكال ستجد وربما ،فيها  Scrollنزول

 وأرسلها مرضية أولية نتيجةى لإ تصل حتى خرىأ مرة وافحص بتعديلها قم، واأللوان العناصر
 .والمطور لعميلى الإ
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 اعرضه مرة، من أكثر تصميمكى لإ انظر النقطة، بهذه جدا   اهتم :التباين ثم التباين ثم التباين 
أو  بارزة غير تكون التصميم في المهمة العناصر نأ في تكمن التباين مشكلةف أصدقائك، على

 .بينها توازن هناك يكون نأ يجبف ،بشدة بارزة العكس،
 بأن بالك في ضع الصفحات، بقية على بالعمل وتبدأ األولى الصفحة تصميم من تنتهي عندما 

 التصميم لغة استخدام رتذك  ) الصفحات بين ما متناسقة والعناصر الخطوط أحجام تكون
 عن مختلفة صفحة كل تكون أن وليس البعض ببعضها مربوطة بأنها تظهر لكي( Styletilesو

 .غيرها

 

 للمطور الغرافيك عناصر إخراج :خامساً 

 بالشكل له بتسليمها قم التصميم، من معينة رافيكغ عناصر أو صور ستخداما إلى المطور يحتاج قد
 .(مثال   خلفية مع JPG أو png شفافة صورة) المطلوب

 ال لكي Retina شاشات تدعم التي لألجهزة عالية بدقة استخراجها يتم نأ يجب لأليقونات بالنسبة
  تستخدم أو ،Icon Font أيقونات خط تستخدم نأ يمكنك أوا، عليه واضح غير بشكل تظهر

 

 مهما عالية بجودة تظهر والتي ،(Scalable Vector Graphics)ـل  ا  اختصار  SVG أيقونات
 .Illustrator في Vector ـال مثل تماما   صغرت، وأ كبرت
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 Retina: الـ وشاشات العادية للشاشات التصميم .أ

 Icon أو SVG أيقونات تستخدم كنت إذا
Font الكبير، الفرق ذلك هناك يكون فلن 

 بدقة وتصمم Retina جهازك كان لو فقط
 صغير التصميم أن ستالحظ نشإ/بكسل 82
 الدقة وجعل للضعف تكبيره يمكنك ،قليال  

 حتى العمل أثناءفي  فقط نشإ/بكسل 144
 .عينك تتعب ال

 

 

 :الويب لمطور الملفات تسليم .ب

 وأن Group المجموعة حسب مرتبة صفحة كل في الطبقات بأن للمطور الملفات تسليم عند تأكد
 .Layer22, Layer2_copy.  مثل عشوائية أسماء مجرد وليست ،منطقي سما لديها الطبقات
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  User Interface Design Patterns: ستخداما .ج

 قام التصميم في تلمشكال حلول عن عبارة هيو 
 الحلول أن وجدوا ومطورين مصممين بعملها
 معين سما لها يكون أن وتستحق وفعالة مفيدة
 على مثال أبسطو  ،مصمم ألي ا  مرجع تكون لكي

Pattern  كل في الرئيسية الصفحة زر هو 
 يحول بأن عليه الضغط عند يفترض حيث موقع

 في كان لو الرئيسية الصفحة إلى المستخدم
 .المثال سبيل على (معنا تواصل) صفحة

  

 هناك كان لو وترى Patterns الـ هذهى لإ ترجع بأن التصميم في تمشكل تواجه عندما نصحكن
 يتحتو  والتي المفيدة المواقع من UI Patterns تصميمك في بتطبيقه وتقوم ،لمشكلتك شبيه حل

 .الحلول هذه من كثير على

 :الويب تصميم عملية وتحسن تساعد أدوات .د

 Sneakpeekit: دفاتر شكل على وطباعتها تحميلها يمكنك مختلفة بأحجام ورقية قوالب يقدم.  
 Moqups: مخططات لعمل إمكانية يعطيك Wireframes المتصفح من. 
 UXPin :موقع بفكرة شبيهmoqups . 

 لعمل Illustrator مثل تصميم برامج ستخدامابUXPin و Moqups عن االستعاضة يمكنك
 .التخطيط
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 :تفاعلي بشكل التصميم عرض .ه

Invision كأنها التصاميم تعرض نأ خالله من تستطيع عليها، الويب تصاميم لرفع ممتازة أداة 
 زر هناكال  مث التصميم، من معينة أجزاء على روابط إلضافة إمكانية يعطيكو  حقيقي، موقع

 تعطيك أنها هذه العرض طريقة من الفائدةو  ،الصفحة هذهى لإ سيحولك عليه الضغط عند (الرئيسية)
 .منفردة صفحات أو صور فتح من بدال   حقيقي موقع في التنقل شعور

283 

http://www.invisionapp.com/
http://www.invisionapp.com/


 أنك Invision في يضا  أ المميزة موراأل من
 تقوم ثم ومن PSD ملف رفع تستطيع

 تحديث يتم لكي، Photoshop  من بالتعديالت
 تعديل مثل الملف بهذا المربوطة الشاشات جميع

 Invision سيقوم التصاميم، في  header ـال
 بالـ شبيهة الفكرة، و يضا  أ الصفحات لك بتعديل

Master Page  في  .InDesign 

 

 

 :األيقونات مواقع .و

Flaticon وتجميعها اختيارها يمكنك والتي ،المجانية األيقونات من ضخمة مكتبة على ييحتو  موقع 
 .معين مشروع في استخدامها بعدها ليتم أيقونات خط في

نشاء ،فيه التسجيل إمكانية الموقع يعطيككما   تستطيع بحيث معين، لمشروع أيقونات مجموعة وا 
 وتحميل أيقونات ضافةإ تتم حال في تكمن المشكلة لكن تريد، ما وقت عليها التعديل أو تحميلها
  ربماو  مشكلة، المطور يواجه وسوف أيقونة بكل الخاص الكود يتغير سوف د،جدي من الخط
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 .األيقونات بعض أسماء تغييرى لإ ضطرسيُ 

 في تجميعها إمكانية يعطيك وبعدها SVG بصيغة يقوناتاأل رفع إمكانية Icomoonموقع  كما يقدم
 .سهولة بكل والخط األيقونات تسمية وتستطيع واحد، خط

 

 CSSو HTML إتقان .ز

 :CSSو HTML تتعلم أن يجب تفاعلية، ويب صفحة إلى به قمت الذي تصميمك تحول لكي

HTML  لـ اختصار Hyper Text Markup Language هيكلية في المختصة اللغة وهي 
 .الويب صفحات

 Styles أنماط HTML عناصر نعطي   بأن إمكانية تعطينا التي الجميلة اللغة تلك هي CSSو
 .بها الخاص المظهر نغير لكي معينة

 عبارة هو التصميم ن؛ ألببساطة العمل ارفض لديه، يكن لم حالة وفي ،العميل من المحتوى اطلب
 .فقط ا  ديكور  وليس الموجود المحتوى على بناء   تمشكاللل حل عن

في حسابه على تويتر عبارة بسيطة لكنها تعني الكثير، تذكرها دائمًا  Jeffrey Zeldman قال
 :قبل أن تبدأ في العمل على أي مشروع

  "المحتوى يسبق التصميم، التصميم في غياب المحتوى ليس تصميمًا، ديكور فقط."
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 الخلصة
 الويب تصميم أساسيات يجهل المصمم كانإذا  خصوصا  و  والمطور، المصمم بين فجوةال بسبب 
 رافيك،غ كمصممي باألساس واؤ بد حاليا   الموجودين الويب مصممي غلبية، ولكون أصحيح بشكل
 مصمم اعتياد هو السببو  متمرس، ويب مصمم عليه عمل لو كما يخرجلن  المصممعمل  فإن

ولهذا على مصمم الويب  ،الويب تصميم عن كليا   يختلف والذي الطباعة تصميم على الغرافيك
والتقيد بقواعد  ،تطوير األدوات التي تجعل منه مصمما  محترفا  من احتراف بعض لغات البرمجة

 وأسس تصميم مواقع اإلنترنت.
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 المصطلحات

HTML : Hyper text Markup Language .وهي لغة ترميز النص التشعبي 
CSS :Cascading Style Sheets .وتعني صفحات األنماط االنسيابية 

 
 

 المراجع
1. http://shortboredsurfer.com/2010/08/11-principles-of-interaction-

design./  
2. http://www.rasmussen.edu/degrees/design/blog/graphic-design-vs-

web-design/ 
3. http://www.rasmussen.edu/degrees/design/blog/things-self-taught-

designers-dont-know-theyre-missing/ 
4. http://captainjack.com/graphic-design-vs-web-design/ 

تاسكين للنشر،  ،األمريكي الغرافيكتصميم  ،ليوس & تابوردا، فيليبي )المحررون(فيدمان، جو  .5
2002.  
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 التمارين

 اختر الجابة الصحيحة:
 يتوجه أغلب عمل مصممي الغرافيك إلى: .1
A. .اإلنترنت 
B. .الطباعة 
C. .الوسائط المتعددة 
D. .العمارة 

 
 .. الطباعةB الجابة الصحيحة:

 
 عند االنتهاء من تصميم الصفحة األولى: .2
A. .نرسلها لغيرنا 
B. .نعمل على بقية الصفحات 
C.  نفتح الصورة في متصفح مثلgoogle chrome .ونتأكد من صحتها 
D. .نتأكد من التباين 

 
 ونتأكد من صحتها. google chromeنفتح الصورة في متصفح مثل  .C الجابة الصحيحة:
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 كي تحول تصميمك إلى تصميم تفاعلي يجب أن تتعلم: .3
A. Photoshop. 
B. Css, html. 
C. Word. 
D. Indesigen. 

 
 .B. Css, html الجابة الصحيحة:

 
 من المواقع التي تزود بأيقونات مجانية: .4
A. Invision. 
B. Sneakpeekit. 
C. UXPin. 
D. Flaticon . 

 
 .D. Flaticon الجابة الصحيحة:
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