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 الوحدة التعليمية األولى

 والوظائف المفهوم الصحفي اإلخراج
 

 

 

 األهداف التعليمية:
 :أن على قادرا   الطالب يكون أن يجب التعليمية الوحدة هذه دراسة بعد

 

 .الصحفي اإلخراج مفهوم يعرف .1
 .الصحفي اإلخراج وظائف يحدد .2
 .الصحف في الصحفي اإلخراج وموقع أهمية يشرح .3
 .الصحفي المخرج وظائف يعرف .4
 .الصحفي المخرج مواصفات( سمات) أبرز يعدد .5
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 :دمةمق :أول  
 اإلنتاج مفهوم عند الوقوف من بد ال بداية

 حلقات مجموعة الصحفي فاإلنتاج الصحفي،
 تنتهي ال وربما اإلعالمية المادة بجمع تبدأ متعاقبة

 ومراجعتها اصطفائها بمراحل مرورا   بتوزيعها،
خراجها وتنضيدها  كل عن يتفرع وما .وطباعتها وا 

 عملية ويعقب تفرعات، من الحلقات هذه من حلقة
 والتأثير السوق دراسات تشمل أخرى حلقات التوزيع

 وثيقة إجراءات من وغيرها القراء نوعية ومالءمة
 .اإلنتاج بعملية الصلة

 
 

 :التصميم واإلخراج
 التصميم مفهوم ينطبق حيث واإلخراج التصميم حلقة وهي الحلقات هذه من حلقة المقرر هذا في نتناول
 .محددة أهداف تحقيق لغرض العناصر بتنظيم يتعلق إنساني نشاط أي على

 وابتكار والعناصر والوسائل للوسائط اختيار عملية بأنه التصميم Webster" ويبستر" قاموس ويعّرف
 تعريفا   سكوت روبرت ويقدم ،محددة حاجة إلشباع كافيا   يكون أن ينبغي ما إلنتاج واإلجراءات األساليب
 تحقيق إلى يؤدي الخالق التصميم إن يقول حيث السابق التعريف جوهر عن كثيرا   يختلف ال للتصميم
 الخامات تنظيم التصميم أن Marjoire Bevlin بفلين ماجيور ويرى .أجله من ُوضع الذي الغرض

 خطة التصميم أن  Paul Grilloجريليو باول يرى حين في ،محددا   غرضا   تحقق بطريقة والعناصر
 من ُوضع الذي بالغرض يفي الذي هو الفعال والتصميم منها، ُيصنع التي الخامة عن يعبر فهو ،للتنظيم
 ديري يعّرف بينما .بالشمولية ويتسم للتطور األصلية الطبيعية القوانين مع اتساق في ويسير أجله،

 الجمال مقومات فيه والفن العلم أنشطة من مزيج بأنه التصميم Christopher Jones كريستفرجونس
 ذلك بعد التصميم إنشاء عملية تأتي ثم، وتحليلها التصميم بمجال المتعلقة المعلومات لتجميع المنهج وفيه
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 وصحيح ،(والفن العلم) آخر دون طرف على اقتصر إذا ناجحا   يكون ال التصميم أن يرى حيث (1)التحليل
 جونس ويطرح، كليا   وجوده يلغي ال ذلك أن إال التصميمات بعض في تقل قد الطرفين أحد فاعلية أن

 الوقت وفي العلم طرف من كثيرا   االقتراب إلى المصمم يدفع قد الذي اآلالت بعض كتصميم لذلك مثاال  
 فنية نماذج تصميم من العكس وعلى، التصميم هذا في ما حد إلى والفنية الجمالية الجوانب تتضاءل نفسه
 .الفن طرف من المصمم فيه يقترب سجادة كتصميم أخرى

 

 :متعاقبين معنيين إلى الصحفي لتصميما ويشير

 .األساسي التصميم ويسمى صدورها بدء عند للصحيفة األساسي الهيكل وضع :أولهما

ذا ،بالتنوع يتميز ثابت غير دوري بشكل عدد كل في صفحة كل عناصر تنسيق :وثانيهما  كانت وا 
 على بظالله يلقي األخير التعريف فإن عامة نظر وجهة من التصميم إلى تنظر السابقة التعريفات
 .الكتاب هذا في نتناوله الذي للتصميم أساسيا   منطلقا   يشكل ما وهو الصحفي، التصميم

 

 :التالية الجوانب ضمنا   يشمل التصميم أن نجد السابقة التعريفات وبتحليل

رادُتهو  وتوجُهه المصمم ذهن في ينشأ التصميم .1  يعتمد لذلك Creation وابتكار إيجاد عملية فهو ا 
 في مستغال   نفسه، الوقت في وأصيلة فريدة وهيئات أشكال ابتداع على نفسه المصمم مقدرة على
 مبعثه التصميم أن يعني ما وهو بالجدة، يتصف عمل إيجاد في ومهاراته التخيلية قدراته ذلك

 تبعا   آخر عن تصميم اختالف يفسر األمر وهذا العمل، هذا أنشا الذي الفنان ذهن األساسي
 المصممة والموضوعات اآلخر، عن يختلف فرد فكل إنسان، لكل المميزة السمات الختالف
 التذوق طبيعة أن في شك وال، المصمِّمين األشخاص الختالف آخر إلى شخص من تختلف
 اللونية والقيم المساحات تغيير في صداه سيجد إلخ.. الثقافة ومستوى المرئيات إدراك في والتباين

 .التصميم موضوع في واألشكال والخطوط
 بغرض محدد شيء لترتيب نظام وهو مدرك لتصور يوضع purposeful هادف نشاط التصميم .2

 حقيقية حاجة إشباع إلى يهدف عمل هو ما بقدر عبثا   ليس فهو محددة، لمشكالت حلول وضع
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 حاجات كونها عن تخرج ال فإنها تنوعت مهما اإلنسانية والحاجات المستهدف، الجمهور لدى
 في زيادة نالحظ الفنية الجوانب تخبو فعندما إشباعه، إلى التصميم يسعى ما وهو وفنية، علمية
 أوقات استثمار ويمكن معين، احتياج لسد صحيح والعكس التصميمي العمل في العلمي الجانب
 التصميم من الغرض ويعد اآلخرين، لدى معينة حاجات تشبع قد تصميمات إنشاء في الفراغ
 هذا أفرزت التي اإلنسانية الحاجة في يتمثل أمره كان مهما - السبب وهذا لوجوده، األول السبب

 التعبيري الجانب مع الوظيفية الجوانب فيها تتشابك معقدة اإلنسانية والحاجات التصميم،
 .الجانبين كال التصميم من الغرض يشمل وقد الجمالي،

 .استخدامها كفاءة ورفع خدمة أو منتج تحسين إلى يهدف نشاط .3

 أشخاص فيها يشترك األحيان معظم في اجتماعية عملية لكنه المصمم عقل من ينبع التصميم .4
 نتاج هي بل يستخدمها التي األدوات صناعة إنجاز في بمفرده يقوم ال فالمصمم عديدون،
 يقوم ال والمصمم، المواد هذه إنتاج في أسهموا الذين المتخصصين من كبير عدد جهود الشتراك
 االجتماعي النسق يساير محدد تصميم إنشاء في بنفسه هو رغب أو منه ُطلب إذا إال بعمله

 .المجتمع أفراد إلى به يتوجه النهاية وفي فيه، يعيش الذي المجتمعي المحيط أذواق ويرضي

 بين التفاعل من قدرا   وتتضمن نهاية أو ببداية محددة غير بأنها تتميز process عملية التصميم .5
 العمل في التفاعل أوجه تتبع ويمكن، واالستمرارية التفاعل لعملية ضمانا  ، أكثر أو طرفين

 أم الفكرة مستوى على ذلك كان سواء التصميم وموضوع جهة من المصمم بين التصميمي
 لموضوع المختلفة العناصر بين أو، التصميم إنشاء مراحل من مرحلة كل في الواقعي المستوى
 .استخداماته ومعرفة وخاماته أدواته وتحديد وموضوعه التصميم فكرة اختيار في التصميم

 له، مميزة سمة والتنظيم منظم، وعملي ذهني عمل التصميم أن يعني وهذا plan خطة التصميم .6
 حالة إلى فوضى حالة من تحولت إذا إال النهائي بشكلها تتبلور ال المصمم للشكل العامة فالهيئة
 تمييز المصمم ودور، بعد ُيفهم لم نظام إال هي ما الفوضى أن Bevlin بفلين يرى وبذلك، نظام

 إلنشاء المنظمة فالخطة ،التصميم لخلق كمدخل المرئية الفوضى في الكامنة النظامية العالقة
 السمات تعكس العمليات هذه وكل له، والتخطيط موضوع واختيار بفكرة تبدأ معين تصميم

، مرئية هيئة في الفكرة تجسيد على ومقدرته األدائية ومهاراته خبراته ومجموع للمصمم الشخصية
 .الفني التصميم أسس مراعاة في الدراسية خبراته أو الذاتية بخبرته ذلك في مسترشدا  

4 



 

 

 األقل على أو جزئيا   يكون قد الحاالت بعض في أنه فصحيح بالشمول تتصف عملية التصميم .7
 ُأنجز إذا إال وحقيقيا   كامال   إدراكا   ما تصميم هيئة إدراك يمكن ال لكن عديدة ألجزاء مجموعة

 بشمولية تبدأ والشمولية. التصميم هيئة لبناء والمتنوعة المختلفة العناصر وتضمن اكتماله، حتى
 في عملية التصميم كون مع وتلتقي، وغيرها والخامات واألدوات التصميمي العمل وشمولية الفكرة
 .نفسه الوقت في وكاملتان عامتان الخاصتين كال أن

 إنشاؤه المراد التصميم كان أيا   Materials & Elements وخامات صرعنا إلى يحتاج التصميم .8
 إليها ويضيف واللون والشكل الخط هي العناصر وهذه وتكّونه، تحدده عناصر إلى بحاجة فهو

 هيئة تشكل بنائية عالقة في المكونات هذه ترتبط بحيث اللون، ودرجة الملمس الباحثين بعض
 لهذه المصمم إدراك أن في شك وال الوجود، حيز إلى التصميم بها يخرج التي الهيئة هي ما،

 في والضعف القوة جوانب تحديد يمكنه كما سهال ، عمال   ويجعله تنظيمها في يساعد األدوات
 .عمله

 قدرته على تؤثر كما االبتكار على المصمم قدرة في وتؤثر الشكل هيئة الخامات طبيعة تحدد .9
 وجود له يكون ألنه ما مادة من استُثني حقيقي شكل أي تصور يمكن وال التصميم، إنجاز على

 والعمل طبيعتها فهم المصمم على ينبغي لذا ومتنوعة؛ فريدة صفات وللمواد. المادة عن منفصل
 أدى للخامات معالجته وطرق بإمكانياته ومعرفته المصمم قدرة ازدادت وكلما ،حدودها نطاق في
 .األمثل بالشكل الخامات هذه واستثمار وتوظيف اإلنتاج في قدرته زيادة إلى

 الطبيعة وتشكل والطبيعي، االجتماعي البيئي المزيج عن يخرج وال والفن العلم بين مزيج التصميم .11
 ثراء   أكثر هي دائما   الطبيعة في الموجودة والهيئات المصمم، الفنان إلهام مصادر من ثريا   مصدرا  

 .اإلنسان يصنعه مما
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: بأنه التصميم تعريف يمكن السابق التحليل من
 والخامات األدوات تستثمر هادفة وخطة عملية

 من أكثر أو حاجة يشبع عمل لبتكار المتاحة
 .والفنية العلمية اإلنسان حاجات

 

ذا  التصميم مفهوم على ينطبق التعريف كان وا 
 فإن المختلفة الحياة مجاالت في الشامل بالمعنى
 منظمة وخطة عملية هو: الصحفي التصميم
 إلنجاز التيبوغرافية العناصر استثمار تستهدف
 تلك في ُيراعى صفحات، مجموعة أو صفحة

شباع والجمالية، الوظيفية الجوانب العناصر  وا 
 .المرئية الناحية من القارئ حاجات
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 :الصحفي اإلخراج مفهوم
 األكثر المصطلحات عند التوقف ويمكن الصحفي، اإلخراج مفهوم على الدالة المصطلحات تنوعت
 :شيوعا  

 فنون من استعارة وهو: Make up مصطلح -1
 في المظهر تحسين أو التهذيب أو التزويق
 .بالتوضيب ويترجم التجميل، فنون

 

 

 من اشتقاق وهو: Basic Format مصطلح -2
 ويترجم األساسية، ومعالمها الصحف قطوع

 .للمطبوعة األساسي بالشكل
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 من استعارة وهو: Decoration مصطلح -3
 .بالدوكرة ويترجم العمارة فنون

 

 

 بالتنسيق ويترجم: Coordination مصطلح -4
 حيز في المجمعة األشياء ترتيب أو التناسق أو

 .معين

 

 

 على للداللة: Miss in Page مصطلح -5
 مع المصطلح هذا ويترافق الصفحة، تقسيم
 .Planning تخطيطها أو الصفحة ترسيم
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 منها القديمة والسيما المراجع بعض في َيشيع -6
 بالتركيب ويترجم: Composition مصطلح

نة العناصر تجميع أو التكوين أو  المكوِّ
ن للصفحة،  عمليات على داللة أكثر كان وا 

 في السبب يكون وقد الصحفية، المواد جمع
 كان ألنه المصطلح بهذا اإلخراج تسمية
 .الجمع غرف في يماَرس

  

 أكثر من وهو: Design مصطلح -7
 وهو بالتصميم ويترجم شيوعا   المصطلحات

 .اإلخراج من جزء

 

 

 المصطلحات أكثر من: Lay Out مصطلح -8
 .الصحفي اإلخراج مفهوم على للداللة تداوال  
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 :بأنه الصحفي اإلخراج ُيعّرف

 وترتيب بإنشاء يهتم وجمالي، وظيفي وعلم فن
 وتحكمه مطبوعة صفحة على التيبوغرافية العناصر
 . وتقنية وبشرية صحفية عوامل

 التيبوغرافيا بين الصدد هذا في الباحثون ويفرق
 :الصحفي واإلخراج

 

 التي القواعد في األولى مهمة تنحصر فبينما 
  .التيبوغرافية العناصر استخدام تحكم

 الوحدات بتوزيع يتعلق الصحفي اإلخراج أن نجد 
 هذه واختيار الصفحة حيز فوق التيبوغرافية
برازها العناصر  .معينة لخطة وفقا   وا 

 

 :الصحفي لإلخراج أساسيين هدفين إيفانس رولد ويحدد

 داخل المختلفة العناصر وتنسيق وحدات، في المتباينة الصحفية المواد تنسيق ومعناه التنظيم :األول
 .الواحد الحيز أو الموضوع

 صحفية لقيم وفقا   يرتبها أن الصحفية المواد تنظيم جانب إلى عليه الصحفي فالمخرج اإلبراز :الثاني
  .معينة
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 :الصحفي اإلخراج وظائف: ثالثا  
 في التيبوغرافية المالمح ببعض تفردها خالل من منها لجزء أو ككل للصحيفة القراء انتباه جذب .1

 إلى القراء انجذاب يضمن بما للصحيفة الشكلية للعناصر مميز توظيف خالل ومن الصحفية، السوق
 لذلك غيرها من أكثر األولى الصفحة المهمة بهذه وتضطلع الصحف، من غيرها دون لصحيفةا هذه

 .االنتباه جذب عناصر من يمكن ما أقصى تتضمن أن ينبغي

 بعض خالل من معين موضوع أو موضوعاتها بعض أو ككل الصحيفة لمطالعة القراء اهتمام إثارة .2
 استكمال أو موضوعاتها بعض قراءة أو وقراءتها، الصحيفة شراء إلى تدفعهم التي الشكلية اإلجراءات

 .والشكل المضمون خالل من للمطالعة بتحفيزهم معين موضوع قراءة

 رأس وعناصر والتبويب كالقطع واالستقراء بالثبات يمتاز ما ومنها للصحيفة الشكلية المالمح تحديد .3
 من صفحة كل على التيبوغرافية العناصر بترتيب يختص متغير ومنها .واأللوان األولى الصفحة
ن المطبوعة، صفحات  فترات عبر األقل على أو الزمن مرور مع للتغيير قابال   ثابت هو ما كان وا 

 الصفحة والسيما الصفحات بعض في الثبات خصائص بعض له متغير هو وما متباعدة، زمنية
 .الصحف من غيرها عن وتمييزها الصحيفة إخراج معالم من معلما   لتشكل األولى

 تشغل التي بالصحف مليء الصحفية المطبوعات فسوق الصحف من غيرها عن الصحيفة تمييز .4
 غيرها عن الصحيفة تفّرد بدور الصحفي اإلخراج ويضطلع الصحف، بيع أمكنة في كبيرة مساحات

 تكتمل وظيفة وهي لمضمونها، مطالعتهم قبل الصحف شكل يطالعون القراء ألن المطبوعات؛ من
 .األخرى بالوظائف

 الشكل بهذا معدة الصحيفة هذه بأن لهم شعور وبث السرور، تجلب للقراء بهية بحلة الصحيفة تقديم .5
 ُقدمت إن الدور بهذا الصحيفة وتضطلع بهي، جميل هو ما بحمل يفخرون فالناس لهم، مخصوصا  

 .أنيقة وطباعة جيد بإخراج

 تبرز المقام هذا وفي والخفي، المعلن بشقيه المنشور المحتوى يعكس بما التصالية الرسالة تجسيد .6
 المخرجين على ينبغي لذلك اآلخر، عن تعبير منهما فكل والمضمون الشكل بين الوطيدة العالقة
 المضمون الشكل يعكس لن الخطوة هذه ودون بإخراجها، الشروع قبل التحريرية المضامين مطالعة
 .القراء إلى المحتوى وصول طرائق من طريقا   االتصال ويفقد
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عطاء المنشورة اإلعالمية الرسائل تقويم .7  محتوى أهمية عن تعبر التي والمساحة الموقع منها كل وا 
 تم لمَ  أو تلك؟ دون الصفحة هذه في الموضوع هذا نشر لماذا: أسئلة عن يجيب ما وهو منها، كل
 مزود الموضوع هذا ولماذا أكبر؟ مساحة نعطه ولم الصغيرة، المساحة هذه في الموضوع هذا نشر

 وبالمحصلة ه؟غير  مع استخدامها دون إبراز وسائل الموضوع هذا مع اسُتخدم لمَ  أو ال؟ وذاك بصورة
 .إخراجية وظيفة غيرها دون الفقرات بعض أو غيرها دون الموضوعات بعض إبراز فإن

 ُنشر لماذا: أسئلة عن اإلجابة خالل من علمية أسس على الشكل عناصر بين التجاور عالقة تحديد .8
 في عدة موضوعات جمع تم لماذا أو ذاك؟ عن الموضوع هذا استُبعد لمَ  أو ذاك؟ بجوار الموضوع هذا

ذا .إخراجية وظيفة هو التبويب بأن ُيشِعر ما وهو واحدة؟ صفحة  المحتوى تجميع يعني التبويب كان وا 
 فصفحة المتجانس، المحتوى تنويع بوظيفة اإلخراج يقوم عدة صفحات أو صفحة في ونشره المتجانس

 حالة ذلك يكن لم إن) واحدة رياضة على قاصرة ليست ولكنها رياضية قصصها( الرياضة صفحات)
 .والهزيمة الفوز وقصص واألزمنة واألمكنة الرياضات بتنوع الرياضي المحتوى ويتنوع ،(استثنائية

 الصحفية والموضوعات األخبار من ممكن عدد أكبر لنشر جريدته صفحات من صفحة كل استغالل .9
 .طريقة وأسهل بأفضل

 بالتحرير، األول المقام في مرتبطة التحريرية السياسة أن فصحيح ،الصحيفة سياسة عن التعبير .11
 الممكن من النسبية أهميتها لها فقصة السياسة، هذه عن التعبير في مميزا   دورا   يؤدي اإلخراج أن إال
 أخرى وقصة التحريرية، الصحيفة سياسةَ  القصة مضمون يساير لم إن ثانوي موقع في توضع أن

 إن( مثال   األولى الصفحة) أساسي موقع في وتوضع اإلبراز عناصر بعض معها ُتستخدم ثانوية
 إخراج يميل بينما الهدوء إلى يميل المحاِفظة الصحف إخراج أن كما الصحيفة، سياسة تساير كانت

 .بغزارة والصور األلوان استخدام في تبرز التي اإلثارة إلى والصفراء الشعبية الصحف

 اإلخراج فدور القراءة عملية تسهيل: منها بالقراء تتعلق عدة بوظائف الصحفي اإلخراج يضطلع .11
 خالل من الوظيفة بهذه القيام ويمكن وسهولة، بيسر للقراء االتصالي المحتوى إيصال في المساهمة

 التي التيبوغرافية اإلجراءات عن واالبتعاد ووضوحها، قراءتها بيسر تمتاز( وعناوين متن) حروف تقديم
 .الخاصتين هاتين على سلبا   تنعكس
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 المحتوى مكونات وتنظيم الصفحة، على الشكلية العناصر تنسيق خالل من القراء بصر إراحة .12
 بين كاف   بياض وترك القراءة، عملية تسهيل االعتبار في آخذا   المخصصة المساحة على التحريري
 أكبر حروف أحجام تالئمهم السن وصغار فكبار القراء، سن تالئم حروف أحجام واختيار السطور

 .الشباب تالئم التي تلك من
 يقرؤونه ما يكن لم ما بالقراءة االستمرار القراء من نتوقع أال ينبغي فهنا ،القراءة عملية تنظيم .13

 عن أعرض وربما له سنحت إن القارئ انتباه فيها يتشتت لحظة هناك أخرى ناحية ومن منظما ،
 هذه إلى القارئ وصول دون للحيلولة اإلخراج بها يضطلع وظيفة وهي ما، موضوع قراءة متابعة

 بقراءة يبدأ نهايته إلى القارئ يصل عندما القراءة لعملية منظم العمود المثال سبيل فعلى اللحظة،
 خاطئا ؟ استخداما   الموضوع وسط في صورة استخدم المخرج أن لو فماذا .وهكذا يليه الذي العمود
 إلى أنتقل أم العمود أسفل القراءة أكمل كيف نفسه ويسأل الصورة إلى وصوال   العمود القارئ سيقرأ
 .القراءة عن ينصرف قد اللحظة هذه في المجاور، العمود

 الموضوعات عن للبحث الوقت من الكثير لديهم ليس َعِجلون اليوم فقراء ،القراء وقت توفير .14
 تسهيل بوظيفة اإلخراج يضطلع لذلك الموضوعات؛ تتمات عن البحث أو نشرها وأمكنة المهمة
 أرقام إلى واإلشارة الصفحات أرقام ونشر التبويب خالل من المنشور المحتوى إلى القارئ وصول

 .كامال   الموضوع أو التتمة تحتوي التي الصفحات

 من ممكن قدر أقصى ويحقق القارئ عين حركة يوجه بشكل التيبوغرافية العناصر توزيع .15
 خالل من الصحيفة قارئ عين حركة معرفة وكذلك الصحفية، المادة عناصر بين والتكامل االنسجام
 الخبرية والقصص التيبوغرافية العناصر بها يودع حيث أهمية األكثر المواقع وتحديد الميدانية البحوث

 .القراء من عدد أكبر يطالعها أن يود التي

 تكّون تصاميم واختيار علمية، أسس على يقوم إخراج تقديم خالل من وذلك القراء بذوق الرتقاء .16
 متراجعة جمالية قيم بعث إعادة أو القراء أذهان في جمالية قيم بتوليد تيبوغرافية ذاكرة الزمن مع

 المنظم غير غيرها من ينفر روحه لها وتأنس المنظمة الجميلة األمكنة يألف من أن فمعروف
 .كاألبنية والصحف
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 ه:وموقع الصحفي اإلخراج ةأهمي :رابعا  
 والمحررين ومعاونيه التحرير رئيس وعي يحدد

 الصحفي اإلخراج أهمية الصحفيين والمخرجين
 أنه إما بها، يعملون التي الصحيفة في وموقَعه
 في اإلخفاق أن في شك وال ثانوي، أو أساسي
 والمضمون الشكل بين المشتركة العالقة تقدير

 الصحفي، اإلخراج إلى يسيء بينهما والتفاعل
 مؤسسة من الصحفي اإلخراج جهاز حجم ويختلف
 وعدد منشوراتها، لعدد طبقا   أخرى إلى صحفية
 ودورية عنها يصدر مما مطبوعة كل صفحات
 كما واحد بشخص الجهاز هذا يمثَّل وقد صدورها،

 قسم أو إخراج بشعبة أو المجالت، في الحال هو
  مؤسسة من الجهاز هذا تبعية تختلف كما .إدارة أو

 

 يرتبط مستقال  ( إدارة) قسما   تجعله المؤسسات فبعض تبعيته، تحدد عامة اتجاهات وثمة أخرى، إلى
 التحرير رئيس من توجيهاته ويأخذ التحرير اجتماعات القسم رئيس ويحضر الصحيفة، بإدارة مباشرة
 اإلخراج إلى ينظر التوجه وهذا الفنية، بالجوانب تتعلق التي المسائل في رأيه إبداء في الحق وله مباشرة،
 التحرير بقسم أخرى صحف تلِحقه بينما الصحفي، العمل مجمل في دوره تقدر أساسية نظرة الصحفي
 قسم رئيس من تعليماته القسم رئيس يتلقى وبالتالي التحرير، أقسام بين مستقلة شعبة تجعله أو الصحفي
 األول، المستوى إلى ترقى ال ثانوية نظرة اإلخراج إلى ينظر التوجه وهذا التحرير، مدير أو التحرير
 نظرة اإلخراج إلى ينظر التوجه وهذا اإلنتاج قسم أو المطابع( إدارة) بقسم القسم هذا أخرى صحف وتلِحق
 .العالم صحف من تالشت هامشية
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 :الصحفي المخرج وظائف :خامسا  
 :هي أنواع ثالثة على وهم الصحف في الصحفيون المخرجون يتنوع

 :الفني التحرير سكرتير أو الفني الصحفي المخرج .1
 المكتوبة الصحفية المواد تحويل ومهمته

 المدير أو المشرف لرؤية وفقا   والمصورة
 مقدمات، ،عناوين، تيبوغرافي لواقع الفني

 يقوم إنه .ألوان جداول، رسوم، صور،
 يبين Maquette الصفحة نموذج برسم
 كبير من إليه تصل التي المواد شكل فيه

 أو الفني، المدير طريق عن المراجعين
 بعد ومصورة مكتوبة الفني، القسم رئيس
 كل وداخل الجريدة داخل موقعها تحديد
 نموذج رسم وبعد صفحاتها، من صفحة
   أو الجمع قسم إلى المواد ترسل الصفحة
 األصول ىعل ومقاساتها الحروف نوع الصحفي المخرج ويحدد لتنفيذها، التصوير أو الحفر

 القياسي بالقطع للصفحة نموذج على األسلوب بهذا تأخذ التي الصحف وتعتمد .التحريرية
 %25 بنسبة مصغرا   نموذجا   تعتمد األخرى الصحف وبعض األعمدة، عدد عليه محدد للمطبوعة

 يكون ما وغالبا   التصميم،" ماكيت" األول يسمى نوعان الصفحة ولنموذج القياسي، النموذج من
 من المنوع التصميم" ماكيت" الثاني ويسمى استخدامه، بعد ُيرمى ألنه دنيا ورق رتبة من ورقة
 بسبب الثاني النوع وجود وتراَجع اليدوي، المونتاج َتستخدم التي الصحف تعتمده مصقول ورق
 .اإللكتروني المونتاج لطريقة كلي بشكل الصحف تحول
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 ":التنفيذي التحرير سكرتير" المنفذ الصحفي المخرج .2
 وفقا   الجريدة صفحات بتنفيذ يقوم الذي

 التوضيب صالة في المعد الصفحة لنموذج
 صالة وفي البارزة، الطباعة حالة في

 الغائرة الطباعة حالتي في المونتاج
 التجارب بمراجعة ويقوم والملساء،

 تصميم جانب فإلى .الالزمة واالختصارات
 أي في المخرج به يقوم الذي الصفحة
 بها ُتطبع التي الطريقة كانت أيا صحيفة

 األولي نموذجها على الصفحة توضيب فإن
 وقد سلفا ، الموضوع للتصميم تنفيذا   ُيعد

  األسلوب هذا تتبع التي الصحف اعتادت
 مخرج إلى بها تعهد ما عادة بل مثال ، المونتاج عمال ألحد المهمة هذه ترك عدم على العمل في

 تتم العملية هذه أن والسيما التنفيذ دقة تضمن وبذلك دقة، بكل التصميم تنفيذ مهمة يتولى حديث
 اإلخراج أسلوب تختار التي الصحف تحتاج لذلك الصفحة؛ بتصميم قام الذي اإلخراج قسم في

 يقوم اآلخر والبعض التصميم مهمة لبعضهم ُتسند كبيرة بشرية قوة إلى للصفحات نماذج على
 .التنفيذ بعملية
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 :المنفذ المصمم الصحفي المخرج .3
 صفحات وتنفيذ تصميم يتولى الذي

 على عمله ُيِتم ما وغالبا   الجريدة،
 على ُأعدت سواء الحاسب أجهزة

 تجارب أجرى أم برسمها يقوم( ماكيت)
 قام أم عادي ورق على( سكتشات)

 مستعينا   مباشرة الشاشة على بالتنفيذ
 في المخزنة اإللكترونية بالنماذج
 من السابقة األعداد عن الحاسب
  .صحيفته

 عليه يتعين مريح، بشكل وتنسيقها للصفحة مناسب تصميم بعمل قيامه عن فضال   الصحفي والمخرج
 وأهمية يتناسب بما اختيارها يحسن وأن يستعملها، التي الحروف حجم اختيار في التهويل عن االبتعاد

 تحديد مسألة تأتي ثم قارئه، غرائز استمالة دون من صحيفته تطوير على يحرص وأن نفسه، الموضوع
 عام بشكل الصفحات من موقعه حسب وكذلك له المتاحة للمساحة طبقا   للموضوع المخصص الحيز

 الوظائف من بعدد الصحفي المخرج يضطلع ذلك وألداء.. المطبوعة صفحات من صفحة كل في وموقعه
 :منها
 وبعض بالصور مزودة المكتوبة المواد تلقي .1

 .التحرير( أقسام) قسم من الرسوم
 عليها ُيطلق التي العناصر هذه توزيع .2

 على typography units التيبوغرافية
 على يعتمد بينها فيما عالقات وبناء الصفحة
 .التصميم ومبادئ أسس

 قسم إلى المكتوبة التحرير مواد إرسال .3
رسال الجمع،  قسم إلى والرسوم الصور وا 
   النصوص في إلدراجها الضوئي المسح
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 – جمالية) يدوية رسومات بإعداد الصحيفة رسامي أو المخرجين بعض وتكليف المجموعة،
 غير صور إلى تحتاج التي الموضوعات بعض في الستخدامها الصور بعض معالجة أو( توضيحية

 .للنشر صالحة غير أو متاحة
 ".ماكيت" الصفحة نموذج رسم .4
 في موقعه على للداللة( رمزا   أو) ترتيبيا   رقما   منها كل بإعطاء للنشر معد موضوع كل أولويات تحديد .5

 .الماكيت
 .التصحيح قسم أو اللغوية المراجعة قسم إلى المجموعة النسخ إرسال .6
 (.سم 42 – 59.4) A3 مقاس من ورق على النهائية المراجعة تجارب استخراج .7
 .طباعته يتم وضعه تم ما أن من للتأكد الطباعة قسم في الصحيفة طباعة متابعة .8
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 :الصحفي المخرج مواصفات
 العديد له تتوافر أن ينبغي عمله بها يضطلع التي العديدة الوظائف أداء من الصحفي المخرج يتمكن حتى
 :التالية النقاط في إجمالها يمكن الميزات من

 :تحريرية خبرة .1

 التحرير عن بمعزل يعمل ال الصحفي فاإلخراج
 يعبر أن يمكن وال عباءته، ويرتدي يكمله بل الصحفي
 عارفا   يكن لم ما شكليا   التحريري المحتوى عن المخرج
 المخرج ويؤدي الصحفي، التحرير وقواعد بأصول
 كيف: التحريرية السياسة عن التعبير في الثاني الدور
ذا نشره؟ يود ما ينشر  المحرر صفات أبرز من كان وا 
 حاسة المخرج صفات أبرز فمن األخبار تنّسم حاسة
 ما أهمية؟ األكثر هو وما المهم هو ما: األخبار تقويم
 األولى؟ الصفحة يف سُينشر الذي

 

 ال الذي وما أهميته؟ عن لإلعراب اإلبراز يحتاج الذي ما الداخلية؟ الصفحات في ينشر الذي وما
  ؟(الواحد الموضوع وفقرات الموضوعات مستوى على) اإلبراز يحتاج
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 :جمالي حس .2

 الوظيفية هما جانبين على الصحفي اإلخراج يقوم
 من تعلمه يمكن الوظيفي الجانب كان فإذا والجمالية،

 الجانب يبقى والتجريب، والمالحظة الدراسة خالل
 الفني، الصحفي المخرج ذوق في الكامن الجمالي

 والتعليم، بالتدريب ترقيته يمكن المنشأ فطري وهو
 يستطيع لن السمة بهذه متمتعا   المخرج يكن لم وما

يداعها اكتشافها  قدر على ينطوي الذي عمله في وا 
 واختيار التيبوغرافية العناصر تنسيق في الجمال من

 .التصميم أسس وتحقيق اإلبراز ووسائل األلوان

 

 :فنية خبرة .3

 التحرير بين وسطى حلقة الصحفي اإلخراج
 الخبرة الصحفي للمخرج يتوافر وقد والطباعة،
 لم ما كافيْين غير لكنهما الفني والذوق التحريرية

 وخبرات الطباعية صحيفته بإمكانات عارفا   يكن
 مرحلة في مكتمال   عمال   ينجز فقد المصورين،

 هو كما يظهر لن العمل هذا لكن اإلخراج
 الطباعية القدرات مع يتوافق لم إن له مخطط
 .الجريدة في المتاحة

 

 

 

20 



 

 

 :القراء بأذواق خبرة .4

 القراءة، طريقة بآخر أو بشكل تحدد القراء أذواق
 نسبة ترفع أن الممكن من األذواق هذه ومعرفة

 أن من بد ال تتجدد الناس أذواق وألن المقروئية،
 بطبيعة يرتبط الذوق أن كما .باستمرار ُتدرس

 النوع باختالف ويختلف العمرية، والمراحل الجغرافيا
 في مطردا   تطورا   األذواق وتتطور ،(وإلناث الذكور)

 على القادر والمخرج المتقدمة، االجتماعية البيئات
 مما أفضل عمال   يقدم الناس أذواق تغير اكتشاف
 وسط في مالئما   يعد ما صورة فنشر .اآلخرون يقدمه

 كذلك يكون ال وقد معينة، وبمناسبة معين اجتماعي

 

 .أخرى مناسبة في أو آخر اجتماعي وسط في

 :تسويقية خبرة .5

 مجموعة أو رسالة إيصال لإلعالم النهائي الهدف
 لم ما الرسائل هذه وصول يمكن وال القراء، إلى رسائل
 تسويقي هدف وهو ملحوظا ، نموا   المبيعات أرقام تشهد
 القراء، إلى تقدم التي والخدمة المنَتج كفاءة لرفع

 الطباعة إلى الملونة غير الطباعة من الصحف فتحول
صدار الورق، من جيدة رتبة واختيار باأللوان،  وا 
 إلى األول بالمقام يهدف بالطباعة والعناية مالحق،
  قرائها إلى الصحيفة تقدمها التي الخدمة نوع تحسين

 الوحدات المثال سبيل على .إخراجيا   إبرازها ويستطيع األهداف بهذه يلم من هو النابه والمخرج ،
 مزيدا   يجذب أن يستطيع استخدامها ويحسن يعرفها من الصحف، في مهمة تسويق عناصر الترويجية

 .لصحيفته القراء من
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 :قانونية خبرة .6

 القانونية بالمحذورات الملم الصحفي المخرج
 القضائية، المتاعب من الكثير صحيفته يجنب

 الصحفي، بالتحرير ترتبط القانونية والجوانب
 عمل لكن الصحف في استشارية وظيفة وهي

 .الخبرة هذه بجوانب مساس له الصحفي اإلخراج
 أو بصورة؟ رسما   نستبدل متى المثال سبيل على
 وهي رسم؟ أو صورة على تعديالت نجري

 .قانونية لجوانب مراعاة تُتخذ إجراءات

 

 :شخصية خبرات .7

 لتشمل وتتسع متنوعة الشخصية الخبرات
 العمل مجال في والدراسية المعرفية الخبرات

 ترتبط وخبرات الصحفي، المخرج يزاوله الذي
 واالستعداد، كالموهبة ونشأته النفسي بتكوينه
 وفهمه حياته وأسلوب بشخصيته متعلقة وخبرات
 في التصرف وسرعة حسن على كقدرته للحياة
 والسعي العمل إنجاز في ورغبته المواقف، كل

 الخبرات هذه أن في شك وال .لتطويره المستمر
   عوامل عن فضال   الصحفي للمخرج توافرت إن
 سيرقى الصحفيون المخرجون يؤديه الذي بالدور وقناعتها اإلدارة وأسلوب العمل، بمناخ مرتبطة أخرى

 تقدمها التي خدماتها ومستوى الصحيفة تحسين باتجاه ويسير مثلى، صيغة إلى المطبوع باالتصال
 .لقرائها
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 خالصة
 المتعلقة المعلومات لتجميع المنهج وفيه الجمال، مقومات فيه .والفن العلم أنشطة من مزيجا   التصميم ُيعد

 يتصف استخدامها كفاءة ورفع خدمة أو منتج تحسين إلى يهدف نشاط فهو، وتحليلها التصميم بمجال
 عملية: الصحفي والتصميم .المصممة لألشياء المرئية الهيئة تحدد وخامات عناصر إلى ويحتاج بالشمول
 فيها ُتراعى صفحات مجموعة أو صفحة إلنجاز التيبوغرافية العناصر استثمار تستهدف منظمة وخطة

 الفكرية تطلعاته ليشبع لوحة يرسم التشكيلي كالفنان ليس الصحفي فالمصمم والجمالية، الوظيفية الجوانب
 .مقروئية أكثر المطبوعة ويجعل التيبوغرافية العناصر استخدام كفاءة ليرفع بل

 أساسيين هدفين إيفانس رولد حدد وقد الصحفي، واإلخراج التصميم على الدالة المصطلحات هي عديدة
 المخرجون ويتنوع والجمالية، الوظيفية اإلخراج وظائف تتعدد كما واإلبراز، التنظيم: الصحفي لإلخراج

 تلقي من تبدأ بها يقوم مهام منهم لكل معا ، ومنفذ ومصمم ومنفذ مصمم بين الصحف في الصحفيون
 المخرج في الصفات من مجموعة توافر ينبغي لذلك المطبوعة؛ طباعة بمتابعة تنتهي وال التحريرية المادة

 بأذواق ومعرفة وشخصية وقانونية وتسويقية فنية وخبرات جمالي، وحس تحريرية، خبرة من: الصحفي
 .القراء
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 تمارين
 األسئلة اآلتية: نقراءة هذه الوحدة أن يجيب ع يتوقع من الطالب بعد

 هما التصميم الصحفي؟يلإن يشير ان اللذاما المعني -1
جوانب الضعف والقوة في  ا  ذكرها مبينا .الصحفيتنوعت المصطلحات الدالة على مفهوم اإلخراج  -2

 كل منها.
 تحدث عنهما بإيجاز. .الصحفييحدد رولد إيفانس هدفين أساسيين لإلخراج  -3
 هي وظائف اإلخراج الصحفي؟ما  -4
 فقط أنواع المخرجين الصحفيين. عدد تعدادا   -5
 ي؟ما هي وظائف المخرج الصحف -6
 ما هي أبرز المواصفات التي ينبغي توافرها لدى المخرج الصحفي؟ -7
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 الثانيةالوحدة التعليمية 
 الفني التصميم( مكونات) عناصر

 
 األهداف التعليمية:

 :أن على قادرا   الطالب يكون أن يجب التعليمية الوحدة هذه دراسة بعد
 .DOT النقطة مفهوم يعرف .1
 .التصميم في LINE الخط ووظائف أنواع يعدد .2
 .المطبوعات في األشكال عوأنوا توظيفه وأساليب SHAPE الشكل مفهوم يعرف .3
 .التصميم في وتوظيفه SPACE الفراغ يعرف .4
 .المطبوعات في توظيفه وطرق SIZE الحجم مفهوم يشرح .5
 .التصميم في وتوظيفه TEXTURE الملمس مفهوم يشرح .6
 .التصميم في منه المصمم استفادة وكيفية VALUE القيمة مفهوم يعرف .7
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 :مقدمة

 من مجموعة من عامة   التصميم يتكون
 عامة هيئة التصميم تمنح العناصر
 هذه تحديد في الباحثون ويختلف مميزة،

 بعضها في يرى من فمنهم العناصر،
 وبعضهم متممات، األخرى وفي عناصر
 وثانوية، رئيسية عناصر إلى يقسمها
 :يقول من ومنهم

 
 .التبسيط من بشيء جميعها نتناولها بها يتفرد التي مكوناته تصميم لكل إن

 
 Dot النقطة :ول  أ
 على كتابية وسيلة أي تحدثه الذي األثر هي

 وأشكالها أحجامها في النقاط وتختلف أرضية،
 التي األرضية مع تتباين حين فقط للعين وتظهر
 نقاط مجموعة إال هي ما فالحروف. عليها ُكتبت

 نقاط مجموعة إال هي ما والصور متالصقة،
 العربية وفالحر  بعض في نجدها والنقاط متجاورة،

 المخرج وعلى الترقيم، عالمات( المنقوطة الحروف)
 لجانبي تلبية معها التعامل يجيد أن الصحفي
 .والجمالي الوظيفي اإلخراج
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 Line الخط :ثانيا  

 متراصة نقاط مجموعة بأنها الخطوط ُتعّرف
 تتبع ويمكن واحد، باتجاه بعضها جوار إلى

 فيما الصحفي التصميم في الخطوط وظائف
 :يلي

 

 
 :المرئية هيئاِتها والمخطوطة المجموعة الحروف   الخطوط تمنح .1

 نقاط لمجموعة أثرا   سنجده الورق على المطبوعة الحروف من حرف أي إلى نظرنا فلو
 لقياس أساسية قاعدة وضع إلى األوائل الطباعة رواد دعا ما وهذا مدَركا ، شكال   كّونت
)*(  المربعة البوصة من جزء 1/72 وتبلغ النقطة أو point البنط وهي الحرف حجم

 .الحروف ألحجام ثابت كمقياس

 
 

28 



 

 

 :وتميزها األشكال تحدد الخطوط .2
 على المعلقة الصور إلى نظرنا فلو معين تصميم هيئة إلبراز وسيلةك الخطوط ُتستخدم
 تحفظ" البراويز" اإلطارات هذه أن صحيح، إطارات داخل أنها سنالحظ، منازلنا جدران

 تصورنا فلو، لحواسنا بالنسبة المدَركة هيئته الشكل هذا تمنح أيضا   أنها إال الصور كتل
 كانت لو كما الصورة هذه ستبدو، أبيض جدار على بيضاء خلفيتها صورة نعلق أننا

 الصورة ركن الخط هذا سيبدو الصورة فوق خطا   رسمنا إذا ولكن، الجدار من جزءا  
ذا، عنها بعيدا   أم صورةال من قريبا   كان سواء العلوي  في شك ال بزاويتين الصورة أحطنا وا 
 في الصحافة في وتميزها األشكال الخطوط وتحدد وأبعاَدها، الصورة هيئة ستشكل أنها

 :التالية المجاالت
 أو كامل إطار أو جدول لتكوين المطبوعة المساحة من حيزا   تحدد الخطوط 

 ولفت إبرازه في رغبة نسبية أهمية له تحريري عمود أو زاوية ضمنه ينشر ناقص
 يجمع إطار أو الثابتة، والزوايا األعمدة في اإلجراء هذا ويزداد إليه، القارئ نظر
 ".اإلخبارية العبوة" يدعى ما وهو واحدة مادة حول فكرته تدور موضوع من أكثر

 أو رفيعا   خطا   صحفهم في المصممين بعض يضع :الصور حواف في الخطوط 
، اإلجراء هذا على يعترض التينوغرافيين بعض أن مع، الصورة حول سميكا  
 حين والسيما وظيفيا   يكون الحاالت بعض في أنه إال، وظيفي غير أنه ويرون
 تكون عندما كذلك، بها يحيط خارجيا   إطارا   وليس الصورة من جزءا   اإلطار يكون
 تحديد يصبح الصحيفة طباعة في المستخَدم الورق بلون ملونة الصورة خلفية

 الورق لون مع حوافها وتختفيَ  معالمها تضيع ال حتى ضرورة بخطوط الصورة
 الديكوبية الصورة حواف تحديد إلى المصمم يلجأ وقد، (وظيفيا   ذلك يكن لم إن)
 أو إليها النظر لفت المصمم يود معان   وتأكيد إبرازها لزيادة( الخلفية مفرغة)

 .تأكيدها
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 األحجام ذات الحروف في إال تظهر ال هنا وربما :الحروف حواف في الخطوط 
 الحرف يكون وقد، شبكية أرضية على المطبوعة العناوين حروف والسيما الكبيرة
 مفرغ الحرف داخل فراغ ترك مع حوافه تحدد خطوط شكل على مصمما   نفسه
 أو يمين على خطوط وضع إلى المصمم يلجأ وقد جديد، حرف تصميم في كما

 بالبعد إحساسا   القارئ عين تمنح مجسمة تبدو بحيث، لحروفا وأسفل يسار
 في باألهمية إحساسا   القارئ ويعطي تصميميا ، جماال   الحرف يعطي الثالث
 .والجمع الكتابة مألوف عن الخروج

 أو وتلويُنها قليلة مساحة استخدام هي األرضية :األرضيات حواف في الخطوط 
 ُتستخدم، غيرها أو شبكية تكون قد يةتيبوغراف كثافة ومنحها مساحة تحديد

 كتابة أو جمع إلى ُيصار حيث والبصرية الوظيفية الناحية من عديدة ألغراض
 لكن، التيبوغرافية العناصر من غيرها أو األشكال أو العناوين أو المتون بعض
 تحديد في للنظر الفت هو ما بقدر مجديا   يكون ال قد المصمطة األرضية تحديد

 تحدَّد حيث األرضية داخل الخطوط تكون وقد متنوعة، بخطوط الشبكية األرضية
 ُيستخدم وقد رمادية، أم ملساء كانت سواء أرضية من بإفراغها المطبوعة الحروف

 يسار أو ويمين أعلى أو أسفل في يوضع حيث األرضية لتجسيد أيضا   الخط
 .أبعاد بثالثة كانت لو كما فتبدو األرضية
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 :الصحيفة أعمدة إيجاد في الخطوط تسهم .3
 به تقوم القراءة ينظم دور وهو الصفحة على بتقسيمها الصحيفة أعمدة إيجاد في الخطوط تسهم

 في للقارئ إرشادية عالمة يكون أن للخط يمكن كما السواء، على والخطوط األعمدة
 .معين لموضوع ما صورة تبعية أو الموضوع لبقية عينه قيادة

 
 :المواد بين للفصل تقليدية وسائل الخطوط .4

 وجه على الصحف معظم في والتزال طويلة فترة الصحافة في بقيت الخاصة وهذه
 طباعتها، المراد المساحات وتجزئة الفراغ تقسيم مهمة الخط يؤدي حيث اإلجمال،
 بتقسيمها يقوم المصمم ذهن في بيضاء مساحة أو فراغ هي المطبوعة فالصحيفة
 .المجزئة المساحات هذه في التيبوغرافية اصرهاعن إيداع من ليتمكن بالخطوط
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ذا  إال واالستخدامات واألحجام األشكال متنوعة الغرض لهذا المستخدمة الخطوط كانت وا 
 :يلي بما إجمالها يمكن عامة أشكال في تلتقي أنها

 جداول أو الجداول عليها ويطلق الصفحة على العرضية أو الطولية الخطوط .1
 الخبر أسفل أو أعلى أو المساحة ويسار يمين لتحديد اسُتخدمت إذا األعمدة

 .ما لمادة المخصص
 والموضوع الموضوع نهاية في أو الواحد الموضوع فقرات بين تأتي التي الخطوط .2

 كاملة كانت سواء الفواصل وتسمى انتهى، قد الموضوع أن على للداللة يليه الذي
 فقرات بين للفصل ستخدمتُ  التي هي الناقصة الفواصل كانت فإذا ناقصة، أم

 تلتقي وهنا وآخر، موضوع بين للفصل ُتستخدم منها الكاملة فإن الواحد، الموضوع
 .العرضية الجداول مع ووظيفتها وتسميتها المرئية هيئتها في

 تكون قد مساحة تحدد زاوية تكون طولي جدول مع التقت إذا العريضة الفواصل .3
 على يغلب ولكن إنشائها، إلى المصمم تدع التي للحاجة وفقا   كبيرة أو صغيرة
 عمودين أو عمود على اتساعها يزيد أال خطوط من ومكون مرئي كشكل الزوايا
 .الصفحة على

ذا إطارا ، تشكل زاويتين بين الخطوط التقت إذا .4  لم أو ركنيه أحد من اإلطار ُفتح وا 
 اكتمل ذاإ أما ناقصا   إطارا   يسمى الغلق محكم لرباعي الهندسي شكله يكتمل
 .كامال   إطارا   أصبح
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 :الصفحة على حركة إيجاد في الخطوط تسهم .5
 ُتستخَدم كما تماما ، إدراكية حركة وهي

 القارئ، عين توجه إرشادية عالمات  
 كأن الصفحة على إيقاع لتوليد وأيضا  
 متجاورة خطوط مجموعة نستخدم
 تسير العين سنجد ثخانتها في مختلفة

 إلى األكبر من الثخانة هذه تدرج مع
 إيقاعية، قيمة وهي العكس أو األصغر

 
 يختلف والثخين المنكسر، أو المنحني عن يختلف فالمستقيم معينا   شعورا   الخطوط وتبث
 من رأسيا   الممتدة الخطوط أن المالحظ فمن نفسي تأثير وللخطوط إلخ، .الرفيع عن

 اإلطار حدود ألن طةهاب هي وال صاعدة هي فال ثابتة تبدو إطار في أعلى إلى أسفل
 ثم اإلطار حافة إلى صاعدة الخط تتبع والعين، االتجاهين كال على حركتها توقف
 أخرى مرة التصميم مساحة أسفل إلى يأخذها آخر خط يالقيها حتى حوله أفقيا   تتحرك

(i) ،ذا  الخطوط فإن والصرامة والشدة القوة طابع تجمع المستقيمة الخطوط كانت وا 
 تصميم تطور من يتضح ذلك ولعل، والسالسة والرشاقة الليونة بين تجمع المنحنية
، قائمة وزوايا مستقيمة بحواف يتميز الذي الكوفي الخط ُعرف حيث، العربية الخطوط

 والديواني والفارسي كالرقعة المنحنية الخطوط من أخرى أنواع ظهرت الحياة تطور ومع
 أن والحقيقة، فيها افتعال ال طبيعية بصورة واالنطالق والحركة الحيوية بين تجمع والثلث
 من تباينها حالة في أشكالها في والمختلفة سمكها في المتباينة بالخطوط يستمتع اإلنسان
 .ومنكسرة منحنية إلى ومقوسة مستقيمة
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 :الصحافة في تصميمي كمكون الخطوط أشكال

 من مجموعة وهو: المستقيم الخط .1
 واحد باتجاه الممتدة المتراصة النقاط
 أفقيا   أم رأسيا   االمتداد هذا كان سواء

 تحدد االستقامة وهذه، مائال   أم
 الهندسي بشكلها تتميز معينة مساحة
 قائمة أو حادة زوايا وتحصر المنتظم

 الخطوط أشكال وتتنوع، منفرجة أو
 حيث فمن، الصحافة في المستقيمة

   خطوط إلى تقسيمها يمكن سمكها
 لما نظرا   شيوعا   المستخدمة الجداول أكثر من المفرد يمالمستق ويعد، وسميكة رفيعة
 الوحدات جميع ومع، الصفحات مختلف في لالستخدام ومالءمة بساطة من به يتميز

ذا العام، الصفحات مظهر يناسب التيبوغرافية  تمنح الطولية الخطوط كانت وا 
 تمنح األفقية الخطوط فإن، الصفحة في التركيز على وتدفع التنظيم الصفحة
 عنها االستغناء يحسن األوزان هذه الخطوط تمنح لم فإن، تيبوغرافية أوزانا   الصفحة

 .كليا  
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 النقاط من مجموعة هو :المنحني الخط .2
 تتميز، واحدة استقامة على ليست لكنها

 وقدرتها برشاقتها المنحنية الخطوط
 رؤيتها ويمكن، التصميم تحريك على
 من وغيرها الدائرة في الصفحة في

 تتكون بمسميات المحددة غير األشكال
، المنحني الخط طرفي التقاء نتيجة
 الخط طرفي التقاء عدم حال وفي

 لها نهائية ال أشكال تتكون المنحني
 .متنوعة جمالية خصائص

 

 
 خطوط من ويتكون :المنكسر الخط .3

 تحصر واحد باتجاه تسير ال مستقيمة
 الخطوط كانت فإذا زوايا، بينها

 تساوي نالحظ ةمنتظم المنكسرة
 خطين كل التقاء يشكلها التي الزوايا

ذا صغيرين، مستقيمين  تكن لم وا 
 تلك تساوي عدم نالحظ منتظمة
 .الزوايا
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 الخطوط وهي :المتموجة الخطوط .4
 تكون قد بانحناءات تتحدد التي

 شكل وهي منتظمة، غير أو منتظمة
  .المنحنية الخطوط أشكال من

 المستخدمة الخطوط أشكال وبتتبع
 أم منحنية أم مستقيمة كانت سواء

 هيئات على تكون فإنها منكسرة
 كأن األساسية لمكوناتها وفقا   مختلفة
 شرطات عن عبارة- شرطية تكون
  خطا   تبدو بحيث- متجاورة أفقية

 

 تكون وقد متساوية، مسافات بينها فيما الحجم متساوية نقط شكل على أو متقطعا ،
 خط بأنها بصريا   توحي إلخ .صغيرة دوائر أو اتمربع أو كرات أو نجوم هيئة على

 .منكسر أو منحن   أو مستقيم
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 Shape شكللاثالثا : 

 والشكل أعمدتها، وعددُ  الصفحة مساحة بأنه الصحيفة شكل Websterوبيستر قاموس يعّرف
دراكها األشياء رؤية يمكن فال األشياء، بها تبدو التي المرئية الهيئة هو  يكون عندما إال وا 
 التي الخلفيات وهي أرضيات مع األشكال هذه وتتباين .مالئمة رؤية ظروف في شكل لها

 ومنها الهندسية األشكال فمنها المرئية هيئتها حيث من األشكال وتتنوع األشكال، تبِرز
ذا المنتظم، وغير المنتظم ومنها الحرة، األشكال  الفن في السائدة هي األخيرة كانت وا 
 في أو المختلفة الصفحات تصميم في السائدة هي الهندسية ألشكالا أن إال التشكيلي
 .التيبوغرافية العناصر
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 :الصحف في الهندسية األشكال أهم

 :الثالثية األشكال

 ببساطته يتميز أنه ومع المثلث، منها
 في وجوده أن إال إدراكه وسهولة
 في إال يظهر يكاد وال نادر، الصحافة
 ةللكتل المحيط البصري المجال
 أو الهرم بأسلوب المخَرجة العنوانية
 أم معدوال   كان سواء الهرم نصف
 محدودة عناوين ووجود مقلوبا ،
 أخرى أساليب وظهور الكلمات
   من بعيد حد إلى قلل العناوين إلخراج
 .المثلث بالشكل المرئي غير( الوهمي) محيطه يوحي الذي الهرمي العنوان إخراج

 :الرباعية األشكال

 وشبه المستطيالت ومتوازي المعّين أمثلتها ومن منتظم، وغير منتظم وه ما منها
 العناوين لبعض المرافقة الخلفيات بعض على يقتصر استخدامها ولكن المنحرف،

 في ظهورا   الرباعية األشكال أكثر ومن العمودية، أو الصغيرة العناوين وبعض الثابتة،
 :والمستطيل المربع الشكل هما الصحافة
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 :المربع .1
 وينصح، األربعة أضالعه بتساوي يتميز شكل

 قدر استخدامه عن باالبتعاد المصممون
 األربعة أضالعه لتساوي نظرا   المستطاع
 كآبة وأكثرها جاذبية األشكال أقل من ويِعدونه

   وبعضهم ،والجمود بالسكون يوحي ألنه
 من ئا  شي الرأي هذا يحمل وربما، إطالقها على المربعة األشكال بتجنب ينصحون
 ال أننا: أهمها عديدة العتبارات المربع الشكل استخدام عن العزوف في التطرف
 من يتجزأ ال جزء هو شكل فأي، العام سياقه عن بمعزل المربع الشكل إلى ننظر

 بما العناصر مجموعة إلى بالنظر إال الشكل يكتمل وال، به المحيطة العامة المكونات
 .الموضوعات بعض مع أهميته له الشكل ذاه يكون ربما، اتساق على تحتوي

 :المستطيل .2
 المواد في شيوعا   األكثر الشكل وهو

 وهو، الحيوية من نوعا   يحقق ألنه المطبوعة
 األشكال وتتميز، أفقيا   أو رأسيا   يكون أن إما

 إلى نظرنا فلو، حياتنا في باأللفة المستطيلة
   يتميز أغلبها لوجدنا بنا المحيطة األشياء
 البصرية ذاكرتنا في آثاره ترك قد شك بال وهذا مستطيلة، بأنها توحي ما لة  باستطا
دراكنا ، الصحافة في مستخدم واألفقي الرأسي بوضعية والمستطيل، حولنا للمرئيات وا 
 واألرضيات واألعمدة المنشورة الصور ومعظم مستطيل هو( قطعها) الصحيفة فشكل

 .مستطيلة أشكال هي .والعناوين
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 :المضلعة لهندسيةا شكالاأل
 مضلعة هندسية أشكال هناك
 رباعية من أكثر لكنها

 والسداسية كالخماسية
 وغيرها، والثمانية والسباعية

 في االستخدام نادرة وهي
 تحتاج لما نظرا   الصحافة

 في وعناية جهد من إليه
   طبيعة تالئم ال تصميمها

 تعرضنا أربعة عن أضالعها عدد زاد إذا األشكال وهذه للصحافة، اليومي العمل
 الصحافة تسعى ما وهو الكثيرة األضالع زوايا وخارج داخل بيضاء مساحات لفقدان
 .تجنبه إلى

 :الدائرية األشكال
 والمفلطح والبيضوي الدائرة وأبرزها
 يعود وذلك، والحيوية بالحركة وتتميز

 أي يمتلك ال الدائري الشكل أن إلى
 على تنساب فالعين، استقرارية قيمة
 توقف دون من الخارجي يطهامح

 فتمنح، نهاية أو لبداية تمييز ودون
كبيرا   قدرا العين  نظرا   الراحة من ً 

 الهندسي االنتظام عن لخروجها
 في استخدامها يغلب لذلك ،المألوف
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 والمنوعات والرياضة الفن صفحات وعلى الخفيفة الموضوعات في والسيما الصحف
 بهذا تظهر كانت ما كثيرا   التصوير عهد بداية في الصور ألن بالقدم انطباع لخلق
 الفن رسومات أو األثرية األماكن صور أو التاريخية الصور والسيما،  الشكل

 .والمعدنية الورقية التذكارية العمالت أو التشكيلي
 مما الرغم على والبيضوية الدائرية األشكال بتجنب( ii) التيبوغرافيين بعض وينصح
 براعته يستغل أن المصمم وعلى البساطة، إلى تفتقر ألنها اهلالنتب جذب من تحققه
 عناصر من الصفحة على يضعه ما لكل الشكل بساطة على المحافظة في

 .تيبوغرافية
 المستطيل هو عنوان أو صورة أي أرضية تتخذه أن يمكن شكل أفضل فإن ثم ومن
 .األربعة جوانبها من مستقيمة تبدو بحيث المربع أو
 

 :الهندسية يرغ األشكال
ن الهندسية غير األشكال  التطبيقية الفنون في االستخدام ومتنوعة كثيرة كانت وا 

 :التالية الجوانب في رصدها ويمكن الصحف، في االستخدام قليلة فهي والتشكيلية
 :الحواف ممزقة الصور

 التمزيق يكون وقد الصورة، أضالع من متقابلين اثنين أو لضلع التمزيق يكون وقد
 وُتنشر الهندسي، وانتظامها الرباعي شكلها من الصورة ُيخرج بشكل األربعة ضالعلأل
 مصممو يتفنن وقد الغامض، والمستقبل والعذاب الضياع على للتدليل الصورة هذه

 ترتيب في المتبع األسلوب يخدم بحيث مبتكرة أشكاال   الصور إعطاء في الصحف
 التي الفكرة للصورة اإلخراجي األسلوب ويخدم، الصفحة على التيبوغرافية العناصر
 .المنشور الموضوع يتناولها
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 :الحواف المتالشية الصورة
 ويغلب الورق، لون في خلفيتها تذوب حتى تدريجيا   حوافها تتالشى التي الصور وهي
 تأخذ أن يمنع ال وهذا منتظم، غير شكل   الحالة هذه في الصور هذه أشكال على
 الصورة لحواف التدريجي التخفيف ويحقق .نادرة حاالت في ا  دائري أو بيضاويا   شكال  
 إزالة طريق عن الشكل هذا إنتاج ويتم بالقدم، انطباعا   يعطي أنه كما جماليا   هدفا  
 متخصص فنان العملية بهذه القيام ويتولى الصورة، حواف من تدريجيا   النقطي النمط
 .والكفاءة المهارة من عالية درجة على

 (:الديكوبية) الخلفية فةمحذو  الصور
 الورق يصبح بحيث للصورة، األساسي بالموضوع المحيطة الخلفية إزالة بها وُيقصد

 الديكوبية الصور وتتميز .للنظر لفتا   الصور أشكال أكثر من وُتعد الصورة، خلفية هو
 عند خاصة عناية إلى الصحفي المصمم من يحتاج وهذا، الحركة لعنصر بإبرازها
 من مجموعة وهناك، خلفيتها مفرغة تكون ألن صالحة الصور كل فليست اختيارها
 كانت فإذا، مضمونها والسيما خلفيتها لتفريغ الصورة صالحية مدى تحدد العوامل
 عدم بالمصمم فيجدر الصورة لمضمون مكمِّال   أو جديدا   معنى   تضيف الخلفية

 تكن لم فإذا الصورة، من المفرغ الجزء قتامة مدى ثم، الخلفية هذه عن االستغناء
 أرضية فتخلط إليها يسيء قد تفريغها فإن وواضحة داكنة" المضمون" الصورة حواف
 في واألنف والشعر األصابع تختفي وربما، بالصورة الصحف ورق هنا وهي الصورة
 وجودة ودقة االختيار حسن إلى يدعو الذي األمر وغيرهما واألذنان الجانبية الصور
 .التنفيذ
 ما نادرا   الصور من النوع فهذا عدمه، من الصورة إفراغَ  المصاحب الموضوع دويحد
 الصفحات في ظهوره بقدر الجادة الصفحات أو السياسية الموضوعات مع يظهر
 من مزيدا   يحقق ما الرباعية والسيما المنتظمة األشكال مع التباين يبرز حيث الخفيفة
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 وأكثر أجمل شكال   الصور ألحيانا بعض في ويعطي الصفحة على االنتباه جذب
 .جاذبية

 الصور موضوع في المعنى تأكيد الصورة خلفية حذف عملية من األساسي والغرض
براز ذا الصورة، في ما أهم على القارئ عين تركز بحيث األساسية المكونات وا   لم وا 
 الشكل هذا لتحقيق ووقت جهد بذل دون من نشرها يحسن ذلك الخلفية حذف يحقق
 خلفية لحذف كبيرة إمكانية أتاحت المكتبي النشر أنظمة أن االعتبار بعين آخذا  

 .متناهية بدقة الصورة
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 :الصحف في المطبوعة الحروفأرضيات  أنواع

 إما هندسية فهي سبق لما وفقا   األشكال متنوعة الصحف في المطبوعة األرضيات أن
 هذه في النقط لعدد وفقا   فهاتصني يمكن أشكالها تنوعت ومهما منتظمة، غير أو منتظمة
 إلى إضافة) والغريزية الباهتة أو والشبكية الداكنة أو الملساء: أنواع ثالثة إلى األرضية
 الستخدامها وفقا   األرضيات هذه وتختلف .(،أرضية والعنوان أرضية الصورة جعل إمكانية
 المصمم يود ام هو الحرف وشكل( والعناوين المتن حروف) الحروف مع فتظهر طباعيا ،
 .إيجابيا   أم سلبيا   كان سواء المقروء العنصر ألنه يظهره أن الصحفي

 :إلى الصحافة في المختلفة التصميمات في واألرضيات الحروف أشكال تقسيم ويمكن

 :داكنة أرضيات على الحروف
 داكنة أرضية على الورق بلون الحروف تظهر حيث المعكوسة باألشكال المعروفة أو

 .الطباعة في المستخدم حبرال بلون
 

 :شبكية أرضيات على الحروف
 :هما للحروف شكلين النوع هذا في نميز أن ويمكن

 بلون واألرضية الحروف وتظهر: شبكية أو رمادية أرضيات على اإليجابية األشكال .1
 بتنوع( وأرضياتها الحروف) وتتنوع مختلفين، بلونين أو الطباعة في المستخدم الحبر
 تنتج التي الناعمة الدقيقة الشبكات فهناك األرضية، إنتاج في ستخدمةالم الشبكة

 نقطة 4444 عن النقاط عدد يزيد حيث المجردة بالعين نقاطها ُترى ال تكاد أرضيات
 44 دون ما إلى الشبكية النقاط عدد فيقل الخشنة الشبكات أما الواحدة البوصة في

 .الواحدة البوصة في نقطة
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 من النوع هذا وفي: شبكية أو رمادية أرضيات على لحروفل السلبية األشكال .2
 األرضية من تفريغها بعد المستخدم الورق بلون المتن حروف تبقى األرضيات
 األشكال عيب: مزدوج بعيب يتميز واألشكال األرضيات من النوع وهذا الشبكية،
 الشكل نبي المنعكسة الضوئية الطاقة في الفرق وانخفاض نفسها( الحروف) السلبية

 .الشكل وضوح قلة وبالتالي بينهما التباين انخفاض نتيجة واألرضية

 
 :غريزية أرضيات على الحروف أشكال

 مائلة وأحيانا   الغالب في عرضية أو طولية خطوط عن عبارة grise الغريزية واألرضية
 يةاإليجاب األشكال: األول: أيضا   نوعان ومنها العناوين حروف أو المتن عليها ُيطبع
 على السلبية األشكال: والثاني الغريزية، األرضية على سوداء الحروف تظهر حيث

 .حروفه قراءة جدا   يصعب شكل وهو الغريزية األرضية
 

 :منها جزء على أو صورة أرضية على الحروف أشكال
 من جزءا   يفرغ كأن واحدة أرضية على شكلين بين المزاوجة إلى المصمم يلجأ وهنا

 على معا   االثنين ويطبع سوداء، بحروف العنوان باقي ويترك( معكوسة حروف) العنوان
 كثيرة عيوبا   يحمل وقد الكبيرة، األشكال حالة في جيدا   اإلجراء هذا وُيعد رمادية، أرضية

 .الحجم صغيرة األشكال كانت إذا
 

 :واألرضية الشكل بين المزج
 من وهو صغيرة، رةصو  أو آخر لعنوان( أرضية) شكال   العنوان يكون أن يمكن

 .النظر ويلفت تباينا   يحقق سليم بشكل يوظف حين لكن االستخدام نادرة اإلجراءات
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 Space الفراغ :رابعا  

 الحياة، استمرارية لضمان الطبيعي المتنفس فهي األشياء، من خالية تبدو التي المساحة هو
 العديد في الصحفي صميمالت في الفراغ رؤية ويمكن فراغ، دون من منزال   نرى أن فيصعب

 :منها المناطق من
 

 :الصفحة هامش
 .الفني التصميم أسس بعض تحقيق في معها ويشترك الطباعية المناطق ويحدد

 
 :العناوين حول
  توازن في ويسهم يسارا ، أو يمينا   منطلق أو هرم شكل على العنوان ُصمم إذا ويزيد

 .تصادمها ويمنع العناوين
 

 :والصورة المتن حول
 .القراءة عملية لتسهيل بعضها عن وفصلها إبرازها في سهموي
 

 :والفواصل الجداول أو الموضوعات أنهر بين
برازها، فصلها في ويسهم   حال وفي سم، 4.5 حوالي األعمدة بين يكون أن وُينصح وا 

 .مم 4.2 على حوله الفراغ يزيد أال جدول استخدام
 

 :الواحد الموضوع سطور بين
  ويساوي موحدا   يكون أن وُينصح سابقه، عن السطر وفصل ءةالقرا حركة لتنظيم
 .به نجمع الذي الحرف مقدار
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 (:عموما   والعناوين) الفرعية العناوين حول
  العنوان أن للقارئ لنوحي أسفله مقداره ضعف العنوان فوق مقداره يكون أن وُينصح
 .الصفحات ؤوسر  في تُنشر التي العناوين ذلك من وُيستثنى بعده، ما إلى ينتمي

 
 :الترقيم عالمات وقبل والكلمات الحروف بين

  ضغط أو بمد ُينصح ال لذلك المجموعة، الحروف أحجام بمقدار تكون أن وُيفّضل
 .المقروئية من وتقلل الفراغ كمية من تقلل ألنها فيه مبالغ بشكل والكلمات الحروف

 

 :منها وظائف مجموعة لتحقيق الفراغ من المصمم ويستفيد

 .القارئ بصر راحةإ .1
 :القراءة تسهيل .2

 الواحد، الموضوع أسطر بين كاف   فراغ دون من القراءة يتابع أن للقارئ يمكن فال
 ثم السطر القارئ ينهي معين حد عن السطر طول وزاد معين حد عن ضاق فإذا
 .كليا   القراءة عن لإلعراض به يؤدي الذي األمر أخرى، مرة ليقرأه يعود

 :العناصر بين رابطة إيجاد .3
: المثال سبيل على. الفراغ بها يقوم أن الممكن من ولكن الخط، الوظيفة هذه يؤدي
 .بعده ما إلى ينتمي تجعله العنوان أعلى الفراغ زيادة

 :الثالث بالبعد اإلحساس يمنح .4
 أحد في الفراغ زيادة خالل من الثالث بالبعد اإليحاء ويمكن ُبعدان عموما   للسطح
 لشغلها إليها بحاجة هي مساحة الصحيفة يفِقد إجراء وهو منه، بينجان في أو جوانبه

 .االستخدام نادر نجده لذلك التحرير بموضوعات
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 :األهمية إضفاء .5
 مساحة ألنها عنها تعبير فهي طردية، عالقة واألهمية الفراغ زيادة بين العالقة
 .مضافة
 الزيادة هذه ويرافق تها،ألهمي العناوين حروف أحجام تزيد ما غالبا   المثال سبيل على
 .األهمية مع يترافق ما وهو بها المحيط الفراغ زيادة

 :حيوية الصفحة يمنح .6
 الصفحة رمادية حدة كسر أساليب وأحد رمادية تبدو كاف   فراغ دون من الصفحة
 .الفراغ استخدام
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 Size الحجم :خامسا  

 ضخامة عن تعبير وهو ياء،األش كتلة أي محيطها في األشياء بها تظهر التي الكيفية هو
 :منها عدة مجاالت في الحجم توظيف الصحفي للمخرج ويمكن ونحافتها، األشياء

 :القراءة تنظيم -1
 هي الصحف وفي األكبر، للعنصر بالنظر الصحيفة بمطالعة القارئ يبدأ ما غالبا  ف

 .أصغر بحجم ُنشر ما قراءة إلى يتحول ثم العناوين
 

 :األهمية عن التعبير -2
 عن تعبيرا   كبير بحجم األولى الصفحة في والسيما الرئيسي العنوان ُينشر ما ا  غالبف 

 .ال أم كبيرا   موضوعه كان سواء أهميته
 

 الموضوعات بعض على اهتمام إضفاء -3
 أهمية عليها يضفي الصور أو العناوين أو الموضوعات لبعض أكبر مساحة إعطاءف

 .نسبية
 

 :صفحة جاذبية تحقيق -4
 رتيبة، الصفحة يجعل متماثلة بأحجام العناوين وجمع والصور اتالموضوع نشرب وذلك

 .جاذبية أكثر الصفحة يجعل أخرى مزايا تحقيقه عن فضال   الحجم وتغيير
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 :المسافة عن التعبير -5
 عن تعبير إال هي ما األحجام وهذه البعيدة، األشياء من أكبر تبدو القريبة فاألشياء
 طبقا   العناصر بترتيب الزمنية المسافة عن رالتعبي يمكن كما الجغرافية، المسافة

 .العكس أو األكبر هو األحدث ألحجامها
 

 .لألشياء الحقيقي بالحجم التعريف -6
 

 :الفراغ ملء -7
 توفيق أجل من الصور والسيما العناصر بعض تكبير إلى الصحفي المخرج يلجأ حيث

 في ماالستخدا شائعة اإلجراءات من وهو له، المخصصة المساحة مع الموضوع
 .أكثر أو صورة مع المجلة في موضوع كل لمرافقة نظرا   المجالت

 
 :الوحدةتحقيق  -8

 ويحقق للصفحات ثابت مظهر إضفاء على( العناوين – الصور) الموحد الحجم فيساعد
 .واحد عدد في المطبوعة صفحات على الوحدة
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 Texture الملمسسادسا : 

 عليها ويضفي نتوقع، مما أكثر ثّرة معانيَ  ويمنحها وخشونتها، األشياء بنعومة اإلحساس هو
 :أساسيان نوعان التصميم في وللملمس رمزية، دالالت

 :حقيقي ملمس -1
 األشياء وخشونة بنعومة اإلحساس وهو

 الصحفي التصميم في ويبرز فعليا ،
 المستخدم الورق رتبة وخشونة بنعومة

 .الصحف طباعة في
 :مرئي ملمس -2

 أو مةبنعو  اإلحساس على أساسا   يقوم
  .األشياء خشونة
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 :منها عديدة مجاالت في المطبوع التصميم في الملمس توظيف ويمكن
 :واألرضية الشكل بين عالقة إيجاد .1

 استخدام فيمكن وأرضية، شكل بين عالقة إال هو ما المطبوعة المواد في فالملمس
 .معينة فكرة عن للتعبير صحيح والعكس ناعمة، أرضية مع خشن ملمس

 :معينا   إحساسا   بوعةالمط منح .2
 حالة في واأللفة الوداعة أو الخشن، الملمس استخدام حالة في والحماس كالعنف
 .ناعم ملمس استخدام

 :التباين خلق .3
 تباين   وناعم خشن هو ما بين فالفرق ملمسها، بتباين األشياء بين التمييز يمكن

 .البصري الخداع باستخدام
 :والنشاط يةوالحيو  والعمق بالثراء اإلحساس منح .4

 هذا وتوظيف النعومة، وشديد الخشونة شديد بين متدرج فهو الملمس قيمة بتغيير
 .المشاعر تلك يمنح التدرج
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 Value القيمة ابعا :س

 لونية قيم التيبوغرافيا في وهي منخفضة، أو مرتفعة األشياء به تبدو الذي النسبي الوزن هي
 فالعناصر بالحجم أو واألسود، األبيض بتدرجات اللون باختالط متدرجة أو فاتحة أو قاتمة
 من أكبر قيما   المواقع بعض تأخذ حيث بالموقع أو الصغيرة، من أكبر قيمة ذات الكبيرة
 :التالية المجاالت في الصحفي التصميم في القيمة عنصر من االستفادة ويمكن .غيرها

 :بصري فصل وسيلة -1

 بين فصل وسيلةَ  القيمة تباين ُيستخدم
 موضوع نشر فعند المنشورة، وادالم

 من موضوع جوار إلى عالية لونية بقيمة
 بأن اإلحساس يعطي ألوان دون

 .منفصالن الموضوعين
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 :الصفحة عبر القارئ عين توجيه -2

 عبر بتدرج القارئ عين تتحرك ما غالبا  
 من تصاعدي، أو تنازلي بشكل القيم

 إلى( األكبر القيمة) األكبر الصورة
 ،(األصغر القيمة) األصغر الصورة
 ومن الصغير إلى الكبير العنوان ومن

 .وهكذا األصغر إلى األكبر الموضوع

 

 :التصميم في عام نمط خلق -3

 عام نمط المطبوعة على يطغى ما غالبا  
 المثال سبيل فعلى القيمة، مالمَحه تحدد
 صفحات على معين لون يطغى قد

 وحدة يحقق اللون وهذا مطبوعة،
 متجانس عام طنم بإيجاد التصميم
 .للمطبوعة
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 :العمق خداع -4

 الثالث بالبعد اإلحساس القيمة تمنح
 فيبدو فاتح هو ما بين القيم باختالف
 إلى مرتدا   وقاتما   األمام إلى مندفعا  
 بالعمق، اإلحساس يمنح بما الخلف
 ذلك على مثال أبرز الصور ولعل

 قيمها بتباين المصورة األشياء فتظهر
 .اللونية

 

 :معين عنصر إبراز -5

 أو حجما   غيره عن تميزه قيمة بإعطائه
 .موقعا   أو لونا  
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 :التصميم عناصر ترتيب -6

 التصميم مكونات ترتيب في القيمة تسهم
 .تنازليا   أو تصاعديا   ترتيبا  
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 خالصة

 الباحثون ويختلف، مميزة عامة هيئة تمنحه عناصر من مجموعة من عامة   التصميم يتكون
 تصميم لكل: يقول من ومنهم وثانويا ، رئيسيا   بعضها يرى من ممنه العناصر هذه تحديد في

 والخط أرضية، على كتابية وسيلة أي تحدثه أثر كل – النقطة: وهي بها، يتفرد التي مكوناته
 التصميم وتمنح، واحد باتجاه بعضها جوار إلى متراصة نقاط مجموعة بأنه يعّرف الذي

 استخدامه خالل من تجسيدها يمكن معانيَ  خط كل وأخذ متنوعة، أشكال ولها عدة، وظائف
 رؤية يمكن فال األشياء، بها تبدو التي المرئية بالهيئة ُيعرف الذي والشكل فيها، بوظيفية
دراكها األشياء  مع األشكال هذه تتباين مالئمة رؤية ظروف في شكل لها يكون عندما إال وا 
 هندسية بين المطبوعات في ألشكالا وتتنوع، األشكال تبِرز التي الخلفيات وهي أرضيات

 من خالية تبدو التي المساحة وهو والفراغ منتظمة، وغير منتظمة وبين هندسية، وغير
 يستفيد وبماذا رؤيته، وأماكن الحياة استمرارية لضمان الطبيعي المتنفس فهي األشياء،
 وهو األشياء، ةكتل أي محيطها في األشياء بها تظهر التي الكيفية أو والحجم منه، المصمم
 .التصميم في منه المصمم يستفيد وكيف ونحافتها، األشياء ضخامة عن تعبير
 مما أكثر ثّرة معانيَ  ويمنحها وخشونتها، األشياء نعومة عن يعبر الذي الملمس وكذلك
 الذي النسبي الوزن وهي والقيمة الصحفي، التصميم في منه المصمم يستفيد وكيف نتوقع،
 أو فاتحة أو قاتمة لونية قيم التيبوغرافيا في وهي منخفضة، أو مرتفعة األشياء به تبدو

 .التصميم في توظيفها وكيفية واألسود، األبيض بتدرجات اللون باختالط متدرجة
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 تمارين
 .الملمس – الشكل – الخط من كال   عرف -1
 .التصميم في الفراغ عن تعرفه ما اكتب -2
 تصميم؟ال في الحجم من المصمم يستفيد كيف -3
 الصحفي؟ التصميم في المصمم منها يستفيد وكيف. القيمة عن تعرفه ما اكتب -4
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 الثالثةالوحدة التعليمية 

 األلوان في التصميم الفني والصحفي

 

 األهداف التعليمية:

 :أن على قادرا   الطالب يكون أن يجب التعليمية الوحدة هذه دراسة بعد

 .وظائف اللون في التصميم حددي .1
 .خصائص ودالالت األكناه اللونية حددي .2
 .ستفادة منه في التصميممفهوم التوافق اللوني وأنواعه واال يشرح .3
 .خاصة والصحف عامة   المطبوعات في األلوان استخدام كيفية يبين .4
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 :مقدمة أول  

 على األلوان إلى الباحثين من كثير ينظر
ن أنها  بعض وفي التصميم، مكونات من مكوِّ

 نطلق فما نفسه، التصميم تكّون األحيان
 عن ناتج أعيننا على يقع تأثير هو لونا   عليه

 
 بينهما، الظاهري والتباين الضوء نتاج فاللون المختلفة، الترددات أو الموجية األطوال
 هذه يضيء الذي الضوء في الموجود للون ناقلة مواد مجرد هي لون ذات تبدو التي واألشياء
 .(i) األشياء

 
 :لأللوان شيوعا   األكثر الخصائصثانيا  
 :شيوعا   كثراأل خصائصه دراسة خالل من اللون معرفة يمكن

 :Hue اللون( كنهأصل )
 اختالف على تترتب التي الخاصة وهي

 نطلق فتجعلنا الضوئية، الموجات أطوال
 واألخضر، واألزرق كاألحمر عليها أسماء

 األخرى األلوان عن لون كل كنه ويختلف
 هذا ووفق. الضوئية موجته طول باختالف
 األساسية هويته يحدد اللون كنه فإن المعنى
 أكثر تميز أن البشرية العين تستطيع حيث
 .(ii) مختلف لون   كنه   222 من
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 :Value اللونقيمة 
 للون النسبي اإلعتام أو اإلضاءة وهي

 أن يمكن والبيضاء السوداء فاألصباغ
 اللون، قيمة تغيير في مهمة عناصر تكون
 يعطينا البرتقالي إلى األسود أضفنا فإذا
 باألصفر ألسودا ُيخلط وعندما البني، اللون

 ويعطي الغامق، األصفر على نحصل
 درجات اللون كنه إلى المضاف األبيض
 .اللون هذا من فاتحة   أو خفيفة

 
 :Chromaالتشبع 

 اللون، ألصل الظاهر للتركيز إدراك هو
 Saturation أيضا   التشبع على وُيطلق
 كثافة أو Intensity اللون شدة وأيضا  
 ومدى، Chroma صفائه أو اللون

 األبيض المحايدة باأللوان اختالطه
 .واألسود والرمادي
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 وهي أخرى، أكناه أي بخلط أكناهها إنتاج يمكن ال حيث أولية ألوان إلى األلوان وتنقسم
 األولية األلوان من لونين خلط عن تنتج التي الثانوية واأللوان واألزرق، واألصفر األحمر
 واأللوان األولية األلوان بين وتقع الوسيطة واأللوان جي،والبنفس واألخضر البرتقالي وهي

 .منها تتكون التي الثانوية

 الباردة، األلوان اللونية الدائرة من واألخضر األزرق اللونين بين الممتد المجال على وُيطلق
 إنف لذلك الدافئة؛ األلوان اللونية الدائرة من واألحمر البرتقالي اللونين بين الممتد والمجال
 إلى اللونية الدائرة يقسمان اللذان القطبان هما األحمر مع والبنفسجي األصفر مع األخضر

 نتيجة الخلف إلى مندفعة كانت لو كما الباردة األلوان وتبدو ،(iii) دافئة وأخرى باردة أكناه
 إلى تتقدم أنها لو كما تبدو الدافئة األلوان بينما للخلف، المرتدة فُتسمى الموجي طولها قصر
 .لألمام المتقدمة األلوان فتسمى األمام

 شبكية على لون كل تأثير يجعل ما وهو الضوئية لموجته محدد بطول لون كل ويتميز
 موجته طول يبلغ حيث الموجات أطول هو األحمر فاللون آخر، لون أي عن مختلفا   العين

ا   أنغستروم 0222  يتميز واألزرق ،(مم ماليين عشرة على 1 يساوي األنغستروم) تقريب
 .أنغستروما   4032 عن الموجي طوله يزيد ال إذ موجته بقصر
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 التصميم في اللون وظائفأهم  :

 :النتباه يجذب اللون

 يزداد المطبوع اللون إلى ينتبهون الذين الناس عدد أن النفسية االختبارات أظهرت فقد
 بذرة االنجذاب يكون وقد اللون، باتجاه تتحرك العين أن إلى يشير وهذا األلوان، باستعمال

 .(iv) الموجي طوله إلى االنتباه جذب على اللون قدرة وتعود االهتمام، إثارة

 تحتوي إذ الباهتة، باأللوان تأثرها من أكثر لها وتنجذب الزاهية باأللوان تتأثر العين أن وثبت
 اإلنسان وتمّكن الظالل، وتمييز الضوء رؤية عن مسؤولة َعَصوية خاليا على العين شبكية
 الزاهية األلوان فإن، باأللوان أساسا   تتأثر مخروطية وخاليا، الخافت الضوء في النظر من
 .(v)المعتمة الباهتة األلوان من للنظر إثارة أكثر المخروطية الخاليا تدركها التي

 :سيكولوجية تأثيرات لأللوان

 يوم في به نمر الذي المبهج فاإلحساس ،الضوء إلى تحتاج كما اللون إلى تحتاج فالعين
 قطاعات من واحدا   قطاعا   لتضيء بالغيوم ملبد يوم في كذلك يكون ال قد الشمس فيه تسطع

 فالباردة قوية سيكولوجية تأثيرات ولأللوان ،(vi) ألوانه بذلك ولتظهر أمامنا يوجد منظر أي
 واألحوال والحياة المرح على وتبعث مثيرة الدافئة األلوان أن حين في عامة بصفة هادئة

 .واالنفعال كالحركة الشعورية

 النفس علماء بعض أن حتى متنوعة شخصية بسمات يرتبط السيكولوجي اللون وتأثير
 ،(vii) الباردة أو الدافئة األلوان لسيطرة خاضعين يكونوا أن إما األشخاص أن يعتقدون

 لديهم والذين، البرتقالي فضلوني والودودون، األحمر اللون يفضلون النشطون فاألشخاص
 يفضلون رفيع وذوق إحساس لديهم من حين في األصفر، يفضلون مرتفعة ذهنية قدرات
 .(viii) واألزرق األخضر اللونين
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 :التذكر على ويساعد معينة بأشياء الرتباطات يطور اللون
 سلعا   أو منتجات   الناس بعض يربط أن الطبيعي من يصبح للون السيكولوجي للتأثير نتيجة

 غير االرتباطات بعض وهناك بألوانها، تجارية عالمات أو شخصيات أو خامات أو
 األفكار من مجموعة أو فكرة عن يعبر فاللون، إيجابي غير تأثيرا   تعطي قد التي الواضحة
 .لألفراد السابقة والخبرات التجارب على معتمدا  

 لذلك عالية؛ تذكرية قيمة   للون ألن ونهل إلى باإلشارة ما لشيء وصفهم في الناس يميل كما
 آلثاره طبقا   شاهده ما تذّكر على القارئ يساعد فهو مسّبقا   واختيارُه اللون على السيطرة ينبغي

 النفسي وتأثيُره باألفكار، األلوان ارتباط إلى يؤدي الذاكرة على اللون وتأثير السيكولوجية،
 .استخدامه منذ للتذكر كوسيلة اللون قيمة كدتتأ وقد، االستدعاء وسرعة التذكر في يساعد
 :مواتيا   جوا   يوِجد اللون
 التعليمية مستوياتهم وتباين األفراد باختالف المالئم الجو إيجاد في اللون تأثير يختلف
، وجذابة زاهية بألوان طباعتها األفضل من لألطفال الموجهة المطبوعة فالمواد، والعمرية

 الزاهية األلوان يفضلون والشباب، أكثر الناعمة األلوان إلى نجذبي بالسن المرء تقدم ومع
 مدلوالت لأللوان الثقافي المستوى وعلى .الهادئة األلوان يفضلون السن كبار أن حين في

 الحضارات في مثيالتها عن تختلف قد رموز منها فلكل أخرى إلى حضارة من تختلف
 فالطبقات، التعليمي المستوى باختالف لأللوان( الرمزي) اإليحائي االتصال ويرتبط، األخرى
 تفضل الثقافة منخفضة الطبقات بينما الهادئة األلوان تفّضل المرتفع الثقافي المستوى ذات

 .(ix) الصارخة البراقة األلوان
 :بعض مع ويربطها المرئية العناصر ينظم اللون
 صفحة وفي، التصميم داخل عديدة مساحات أو أجزاء بإيجاد اللون يقوم أن الممكن من

 عدد من يزيد بما أجزاء إلى الطويلة اإلخبارية القصص بتقسيم اللون يقوم أن يمكن المطبوعة
نقاط

 

الدخول

 

للصفحة،

 

ويرفع

 

من

 

معدل

 

سيولتها

 

.البصرية
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 :اللونية األكناه ودللت خصائص 
 :هي األلوان التودال خصائص وأبرز غيره، دون به ترتبط الدالالت من مجموعة لون لكل

 :األولية األلوان .أ
 :األحمر اللون
 والعنف، والقتال والدم والنشاط والقوة الثورة إلى يرمز كبيرة، بجاذبية يمتاز وجريء قوي لون
 التوتر من حالة ويشيع القلب، وضربات والغدد، الحواس يثير بطبيعته، مثير لون وهو

 تأثيرا   األلوان أقوى فهو قيود بال واالنفعال المطلق التحيز لون هو .الشديد والهياج العصبي
 في ويساهم وحيويتهم نشاطهم يضاعف ألنه األلوان سائر على الكثيرون ويفضله النفس في

 يصلح لكنه واالنفعال، التأثر سريعي األشخاص يناسب ال لكنه نفوسهم، إلى السرور إدخال
 .(x) باالنقباض شعورال يالزمهم والذين وللعابسين جياشة بعواطف يتمتعون لمن

 وتتميز للمخ، ومنّبهة مهّيجة األشياء وهذه والنار والشمس الحرائق إلى يشير واألحمر
 كل بين موجة بأطول يمتاز وألنه الصفات، بهذه اللون هذا يتمتع لذا واإلثارة؛ بالعدوانية
 .بعد عن رؤية األلوان أكثر من يعد األلوان

 
 :األزرق اللون
 واالسترخاء، اإلثارة بين متناقضة مشاعر يثير ألنه العين على أيضا   شديد تأثير اللون لهذا
 والسمو والشموخ للعلو رمزا   يعد لذلك انتهاء؛ دون من والبحر حدود، بال السماء فلون

 الطبع وهدوء النفس بصفاء يوحي كما,السماء بلون الرتباطه الرومانسية إلى والميل واالرتفاع
 ومحبو. اآلخرين مع العالقات في التحفظ إلى الفطري والميل، بالنفس والثقة األفق واتساع

 في أنفسهم في التحكم يستطيعون لكنهم، حالم بذكاء ويتمتعون، العاطفي النوع من اللون هذا
 أنفسهم ضبط على كبيرة بقدرة يمتازون فهم، العاطفية عالقاتهم في والسيما الشدة أوقات

 والطبقات باألرستوقراطية كبير حد إلى األزرق اللون تبطوار  ،(xi)أعصابهم على والسيطرة
 الدخل المتوسطة الشعبية بالطبقات أيضا   وارتبط، واالرتفاع السمو على للداللة المخملية

66 

ًرابعا ً



 

 

 وشاع، أوروبا في الصناعية الثورة ظهور بعد الصناعية والسيما مختلفة مهن في تعمل التي
 وعدم والجهد والكفاح العمل في جديدا   مدلوال   يليعط الزرقاء الياقات ذوي تعبير استخدام
 .االتساخ

 
 :األصفر اللون
شراقا ، إثارة األلوان أكثر من  فلون، أخرى وأكناه بعناصر اختلط إذا إال قاتم بشكل يوجد وال وا 

 باإلشراق الرتباطه البهجة النفس في اللون هذا ويشيع، الخالصة حالته في أصفر الذهب
 لهما ظاهرتين بين رابطة األصفر ويعد والمثيرة، والناعمة الصافية والشخصية واللمعان
 الثراء مقياس وهو والذهب الحياة تَهب التي الشمس: اإلنساني التاريخ في للغاية كبيرة أهمية

 يجعله ما وهذا األلوان من غيره مع بالمقارنة ومشرقا   فاتحا   األصفر يكون ما وغالبا  ، الحقيقي
 شعارات نجد لذلك (xii) والفطنة والذكاء العقل األصفر يمثل هنا ومن، تنويرلل طبيعيا   رمزا  

 .اللون بهذا شعاراتها تلون والجامعات العلمي البحث مراكز
 والمكر الخبث على تدل الصفراء فالضحكة متنوعة، وبيئية اجتماعية مدلوالت ولألصفر
 يشير الطبيعي المحيط في صفرواأل والغيرة، الحسد على للداللة الصفراء والعين والخديعة،

 والرمال الرياح من خوفا   النفس في يشيع الجو في واألصفر والصحراء، والجدب القحط إلى
 البشر من األصفر العرق بخالف وهذا - الوجه أصفر إنه إلنسان يقال وحين والعواصف،

 إلى ارتهاإش بقدر النقي األصفر إلى تشير ال األلوان وهذه، والمرض السقم إلى يشير -
 .النفس في مريح غير بتأثير يمتاز الذي الكبريتي األصفر
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 :الثانوية األلوان .ب

 :البرتقالي اللون
 لجعله األصفر اللون نكثف أن كبيرة بسهولة نستطيع لذلك ثابتا   ُيعد أن يمكن لون يوجد ال

 البرتقالي يبدوو  طاقته تزيد الحالة هذه في األصفر فاللون تعتيمه، أو بتقتيمه وذلك محمّرا  
 النيران وهج لون يمثل ألنه والسعادة بالدفء انطباعا   يمنح فالبرتقالي ،(xiii) وروعة قوة أكثر

 اللون هذا يجد هنا ومن الغروب، وقت في للشمس حدة األقل األشعة يمثل أنه كما، الكثيف
 .(xiv) قبوال  

 
 :األخضر اللون
 الربيع، األخضر اللون رؤية عند الذهن إلى يتبادر ما وأول، واألزرق األصفر مزج ناتج هو

 ما يحمل فهو، الريف في والحياة والزرع الربيع بلون اللون هذا الرتباط ونظرا   والخضرة،
، التعقيد تكره بسيطة شخصية على ويدل، متناهية وطيبة ونماء عطاء من الربيع إليه يرمز
 في المفضل اللون فهو، راألفكا ويبدل لها مهدئ فهو األعصاب التهاب حاالت في ويفيد

 يخفف أيضا   هو .العمليات غرف في والمفارش الجراحون األطباء به ويختص المستشفيات
 .الجراحية العمليات غرف في الخضراء المالبس على الدم يسقط حين األحمر رؤية من

 بارتفاع اإلحساس ويخفف، الحياة على واإلقبال بالتفاؤل شعورا   النفس في األخضر ويبعث
 يعكس وألنه، حرارته درجة في اعتداال   الفصول أكثر من هو الربيع ألن نظرا   الحرارة درجات

 في يدخل نراه لذلك المتدينة الشخصية على يدل واألخضر .الشمس ضوء من معتدال   قدرا  
 المتدينين بأضرحة ويرتبط، والخصب للحياة ويرمز، المتدينين مالبس صناعة

 للتفاؤل معاصمهم على عصابة شكل في الناس بعض عهويض، (الخضر: مارجورجيوس)
 طباعة أو( السعودية) األخضر باللون أعالمها بطبع الدول بعض تقوم كما والعطاء، بالخير
 (.األمريكي الدوالر) اللون بهذا المالية أوراقها بعض
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 :البنفسجي اللون
 يفضله، لإلبداع يرمز كما الرقيقة العاطفة إلى ويدعو الخيال يثير، والعشاق العاطفة رمز
 عمن مختلفة بشخصية يظهرون الذين الفالسفة تأثيره تحت ويقع، التقليد يحب ال من

 ويسهم والمندفعون، جدا   والحساسون والغيورون، الحد عن زائد طموحه وَمن، بهم يحيطون
 الذاتية نزعةبال يرتبط كما ،والسخط والخوف والهياج الحقد إزالة في االنفعالي اللون هذا تأثير

 أنه على المميز اإلنساني الجو في تفسيره ويتم المشاعر، إلى يشير فهو والعلو والتسامي
 (.xv)قاتما   كان إذا وبالكآبة فاتحا   كان إذا روحاني

 

 :الوسيطة األلوان .ج

 مزج من أساسا   تتكون األلوان هذه أن بما
 كل وصف يصعب فإنه وثانوي أساسي لونين
 تنحرف اللونية درجةال ألن حدة على لون
نين اللونين أحد إلى  فمثال  ، اللون لهذا المكوِّ
 يتكون األخضر مع األصفر نمزج حين

 تنحرف اللون قيمة كانت إذا مخضر أصفر
ذا، األصفر اللون باتجاه  باتجاه انحرفت وا 
 أخضر الجديد الناتج يسمى األخضر اللون

  .مصفر

 إليها مضافا   األصفر اللون ودالالت خصائص يحمل فهو مخضرا   أصفَر  اللون كان فإذا
 اللون دالالت يحمل فهو مصفرا   أخضَر  كان إذا بينما، األخضر اللون دالالت بعض

 .األصفر اللون له يرمز ما بعض إليها مضافا   األخضر

69 



 
 

 

 الذهبي اللونين مثل األولية األلوان من مخفَّفة درجات إال هي ما الطبيعة في ألوان وهناك
 هو ما Kermes القرمزي واللون والبرتقالية، الصفراء األلوان من درجات إال هما ماف والفضي

، األحمر اللون عكس على وأنثوي لطيف لون وهو، األحمر اللون درجات من درجة إال
 .العالية المعنوية وبالروح الخيال في وبالتحليق بالحلم ويوحي

 إليه مضافا   البرتقالي عن عبارة البني واللون
 البني اللون ويرتبط، قتامته لزيادة سوداأل

 إال كئيبا   لونا   البعض وُيعده، الذوق بحاسة
 .اآلخرين لدى واألمان بالراحة يوحي قد أنه

 ضعيفة درجة purple األرجواني واللون
األحمر ويسهم في  اللون من للغاية ومخففة

رفع الروح المعنوية وهو اللون المفضل 
لقرون الوسطى أما لألميرات في اوروبا في ا

   إحساسا   يمنحالمخفف  البنفسجي اللون

 والشذوذ والشهوانية والفجور والفسق الحسية الشهوات في االنغماس إلى ويشيرمختلفا  
 ويرتبط بالوحدة إحساسا   يعطي وغامضا   حزينا   لونا   البعض ويراه الخلق، وفساد والعربدة
 .واألبهة بالفخامة

 العشاء ليلة بين lords passion المسيح آالم عن األرجواني اللون يعبر الكنسية الرمزية وفي
 Ash الرماد أربعاء وبخاصة الفصح صوم فترة مع اللون هذا ويتطابق ،(وموته) األخيرة

Wednesday، تكتسي حيث الفصح، أحد يسبق الذي النور سبت وهو المقدس والسبت 
 األرجوانية البرية النرجس وزهور الزعفرانب أنيق نحو على السنة من الوقت هذا في األرض

(xvi). 

70 



 

 

 (:التيبوغرافية األلوان) المحايدة األلوان .د

 .والرمادي واألسود األبيض وهي

 :الرمادي
، والوضوح بالصفاء يتميز الذي التفكير بين ويجمع، بالذكاء البعض لدى اللون هذا يوحي

 ومن، قطعية بصفة أبيض أو دأسو  شيء فيه يوجد ال عالم في الوضوح وافتقاد واالرتباك
 وسهولة والتقلب والسلبية الغموض منها الصفات من مجموعة بهم ترتبط الرمادي يعشقون
 والمعامالت، والمداهنة والطفيلية بالنفاق ويتسمون الشخصية عديمو فهم وبالتالي االنقياد،

 .السواء بعدم تتصف التي

 

 :األسود
، البراءة من بدال   الغدر على يدل كما النور، مع دائمال الصراع تمثل التي الظالم قوة يجسد

 الحزينة بالمناسبات ويرتبط ،(xvii) والباطل الخطيئة عن يعبر .السعادة من بدال   والحزن
، تشاؤمية نظرة الحياة إلى والنظر والحداد الحزن لون إنه .النفوس في التشاؤم على ويبعث
 السوداء القائمة مثل باألسود ترتبط تعابير وهناك والغموض، المجهول طياته في ويحمل

 وكلها، األسود وأيلول السوداء والجمعة األسود واألحد األسود واالثنين، السوداء والنظرات
 السوداء األيام يقال أنه حتى، األيام تلك في وقعت التي والكوارث الشؤم إلى ترمز تعابير
 .القانون ونسف الظلم على للداللة األسود والحذاء، االستعمار على للداللة
 مشرقا   مدلوال   ويحمل، السابقة المعاني عن تماما   مختلفا   معنى األسود يعطيَ  أن يمكن كما
 نصفها كثيرة أشياء وهناك، المحيطة األشياء مع يتباين حين والسيما، أيضا   مبهجا   بل

، الليل من ودأس شعر أو، سوداء عيون نقول كأن وروعتها، جمالها على للتدليل باألسود
 في( سترة الليل) نقول كأن الظلمة وشيوع النور فقدان وهو سبق بما يرتبط معنى عن فضال  
 .الدارجة الشعبية األمثال
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 :األبيض اللون
 العلم على يدل كما، واالنتصار والمرح والصفاء والفرح والطهارة والنور للسالم رمزا   يعد

، القلب وصفاء الحياة على واإلقبال الشمس بضوء عموما   التعليم الرتباط نتيجة والتنوير
 الزفاف ليلة في العرائس بلباس المرتبط الزي وهو، المدقع والفقر الشديد الشح على ويدل

 الراقية للطبقات المميزة الصفة األبيض اللون ُيعد اكم والطهارة، النقاء على مدلوال   لتعطي
 ".البيضاء الياقات ذوي" النبالء وطبقة والسياسة الفكرية باألعمال تعمل التي

 

 :اللوني التوافق
 تعمل ولكي بالشمول، اإلحساس من األلوان بين التوافق أوجه لكل األساسي القانون يكمن
 Colorless Space اللون عديم فراغ عن تبحث فإنها نفسها إرضاء على البشرية العين
 الظاهرة هذه على وُيطلق ،Complemented Hue له المكمل الكنه تنتج لكي كنه كل بجوار

 من عديدة أشكال وهناك .Voiles Complementary العين داخل المكملة الشفافة الغالالت
 :أهمها األلوان بين التوافق

  األحادي اللوني التوافق .1

Monochromatic Harmon: 

 لون من أكثر أو درجتين بين ويكون

 أم فاتحة الدرجات هذه أكانت سواء واحد

 .قاتمة
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 أو المتجانس اللوني التوافق .2
 المستمر

 Analogous Color Harmony:  

 من المتجانس اللوني التوافق يتكون
 اللونية العجلة على المتجاورة األلوان
 واألحمر، والبنفسجي األزرق مثل

 .والبرتقالي

 
 

  المتقابلة أو المتتامة األلوانتوافق  .3

Complementary Color Harmony: 

 في المتقابلة األلوان هي لمتتامةا واأللوان
 األلوان توافق وينبع، اللونية العجلة
 يوّحد الذي التباين أوجه من المتتامة
 .االنتباه جذب إلى ويؤدي بينها
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 الثالثي اللونيالتوافق  .4

 Triad Color Harmony: 

 تشكل ألوان ثالثة من التوافق هذا يتكون
 على األضالع متساوي مثلث رؤوس
 نجد الطريقة لهذه ووفقا   اللونية، العجلة

 واألصفر األحمر) األولية األلوان أن
 األلوان وأن متوافقة، ألوان هي( واألزرق
( والبنفسجي واألخضر البرتقالي) الثانوية

 أكثر أما متوافقة، ألوان أيضا   هي
 توافق هي لونيا   وتوافقا   جماال   التوليفات
 .الوسيطة األلوان

 

 :المتوافقة غير األلوانتوافق   .5

 في المتوافقة غير األلوان تدخل أن يمكن
 بفصل وذلك أيضا   اللوني التوافق إطار

 من بأحزمة اآلخر البعض عن بعضها
 الذهبي أو الرمادي أو األبيض أو األسود

 ُيستخدمان واألزرق فاألحمر الفضي، أو
 من ُيعدان ال أنهما من الرغم على معا   غالبا  

 بينهما المصمم ويفصل ،المتوافقة األلوان
 فيصبحان الرمادي أو األبيض من بخط

 .متوافقين
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 يحدد كأساس بها االسترشاد يمكن عالقة إيجاد في والفنانين الطابعين خبرة أسهمت وقد
 في وظيفته يؤديَ  حتى وتأكيده، اللون إبراز بهدف المتنوعة التصميمات في األلوان تجاور
 الملونة واألرضيات كأشكال األلوان بين الترابطية العالقات رزأب ومن فعالة، بصورة التكوين

 :يلي ما المختلفة األلوان تأثيرات من تزيد التي

 .وبالعكس صفراء خلفية على األسود استخدام

 .وبالعكس بيضاء خلفية على األسود استخدام

 .وبالعكس خضراء خلفية على األبيض استخدام

 .وبالعكس بيضاء خلفية على األحمر استخدام

 .وبالعكس خضراء خلفية على األسود استخدام

 .وبالعكس خضراء خلفية على األحمر استخدام

 .وبالعكس أرجوانية خلفية على األصفر استخدام

 

 .وبالعكس زرقاء خلفية على البرتقالي استخدام

 والمتجانس والثالثي والمتصل األحادي اللوني التوافق في ورد لما وفقا   ذلك على وقس
 ألوانا   ليست والرمادي واألبيض األسود أن االعتبار في آخذين، المتوافقة غير األلوان وتوافق

 مع األلوان من توليفة أي أو لون أي مع تستخدم لكنها( تيبوغرافية ألوان عليها ُيطلق)
 .أخرى توليفات من وجماال   رونقا   أكثر تكون التوليفات بعض أن مالحظة
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 :الصحف في واناألل اماستخد 

 إطالقها على الصحف في اللون دخل
 لقراءة ودفُعه القارئ إثارة منها عدة لعوامل
ضفاء بعينه، موضوع أو ما صحيفة  وا 
 ومنح الصحيفة، على والجاذبية الرونق

، الصحفي السوق في تميزها هوية الصحيفة
 الصحيفة بين المنافسة عوامل إلى إضافة
 المجالت سيماوال اإلعالم وسائل من وغيرها

 الدراسات نتائج عن فضال  ، الملون والتلفزيون
  القراء يفضلون أن أثبتت التي العديدة

 

 أنها على الملونة الصحف إلى وينظرون الملونة، غير الصفحات على الملونةالصفحات 
 .الصحيفة مقروئية نسبة من األلوان وترفع الملونة، غير للصحف بالقياس متقدمة

 الصفحة رأس إلى انتقلت ثم الساخرة الرسوم في األمر أول الصحف في اناأللو  وظهرت
 .الصحف فورق فاألرضيات الصور ثم العناوين في ذلك وبعد األولى،

 المصمم يود التي النقاط أو البصري التأثير لمركز تبعا   صفحة كل في اللون موقع ويتنوع
 كل في مشتركا   قاسما   اللون يكون وقد ،..(إخبارية قصة أرضية أو حروف أو صور) إبرازها

 مباشرة الطي خط وفوق الصفحة أعلى يقع الذي العنصر يكون ما وغالبا  ، السابقة العناصر
 هذا كون عن النظر بغض البصري التأثير مركز بصفته أوال   رؤيته وتتم المسيطر هو

 متساويان غرافيانتيبو  عنصران الواحدة الصفحة على كان إذا أنه إال، ال أم ملونا   العنصر
، أسفله يقع واآلخر الطي خط أعلى يقع أحدهما، ملون غير واآلخر ملون أحدهما الحجم في
  الملون غير نظيره على االنتباه جذب في يتفوق الملون العنصر فإن
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 :الصحف في األلوان استخدامأسباب 

 :منها عديدة عوامل إلى الصحف في األلوان استخدام تطور إرجاع ويمكن

 .الملونة الصور إنتاج تقنية طوراتت -1

 .المنافسة مجال الصحف دخول -2

 .الملونة الطباعة تطور -3

 على الصحف في اإلعالنات دخول -4
 .واسع نطاق

 .والبشرية المادية اإلمكانيات توافر -5

 

 

 :الملونة للطباعة تطبيقات

 :Spot Color المنفصلة األلوان استخدام -1
 لون الحالة هذه في وُيستخدم العالم، في حفالص أغلب بها ُتطبع التي األلوان وهي
 كل فُيطبع مستقلة، بطريقة األخرى التيبوغرافية الصفحة عناصر لطبع أكثر أو واحد

 تكون ما وغالبا   .العناوين بعض طباعة في األحمر اللون كاستخدام حدة على عنصر
 Screen األرضيات أو types الحروف مثل خطية منفصل بلون المطبوعة األشكال

tints والفواصل الجداول أو Borders، اللون أنه على المنفصل اللون إلى ويشار 
 .المفرد
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 :Process Color المركبة األلوان -2
 بشكل الفصل هذا تم سواء لونيا   فصال   تتطلب التي الشبكية الطباعة إلى ويشير

 بطباعة باعةالط هذه وتسمى الظالل، المتدرجة المصورة للمادة إلكتروني أم فوتوغرافي
 (.األلوان رباعية) األربعة األلوان

 
 :Manufactured Color المصنوعة األلوان -3

 األلوان من كبيرا   عددا   تحتوي التي األصول طباعة في األلوان من النوع هذا وُيستخدم
 الكتل طباعة خالل إنتاجها يتم التي األشكال وهي متداخلة، أو متجاورة ثنايا تتخللها
 مركب لون من ألكثر Screen Tint Dots الشبكية أو Solid Color لبةالص اللونية
د بما بعض فوق بعضها يطبع  على وُيطلق منفصل، لون استخدام تم أنه إحساسا   يوج 
 .الميكانيكي اللون مصطلح أيضا   المصنوع اللون

 كبةالمر  واأللوان المنفصلة األلوان بين انتقال نقطة المصنوعة األلوان اعتبار ويمكن
 باالستفادة المنفصلة األلوان على للحصول الحالة هذه في المركبة األلوان ُتستخدم حيث
 فوق بعضها أكثر أو لونين بطباعة الطابعون ويقوم جميعها، األولية األلوان وجود من

 .التيبوغرافية العناصر في معينة لونية تأثيرات إليجاد بعض
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 :جانبين في الصحفي التصميم يف اللون استخدامات تتبع ويمكن
 

 ملونا   ورقا   الصحف بعض استخدام :أول  
 السوق في غيرها عن الصحيفة تمييز في رغبة فقط مميزة عالمة اللون هذا فيصبح

 .إخراجها معالم من ومعلما   الصحفية،
 

 :يلي فيما إيجازها ويمكن التيبوغرافية العناصر في األلوان استخدام :ثانيا  
 :الحروف يف األلوان .1

 وحروف العناوين وحروف المتن حروف في: أشكال ثالثة أحد الصحف في وتأخذ
 .الثابتة العناصر

 :األشكال في األلوان .2
 في اللون ويظهر الحروف، غير الصحيفة ورق على ُيطبع ما كل هي واألشكال
 .األرضيات وفي الفوتوغرافية والصور اليدوية الرسوم

 :لوالفواص الجداول في األلوان .3
 أو صفحاتها على والفواصل الجداول بعض تلوين إلى الصحف بعض تلجأ حيث

 وذلك الصحف ليها تلجأ التي اإلجراءات أسوأ من اإلجراء هذا وُيعد اإلطارات،
 من تعد الوسائل هذه وأن ذاتها، بحد مقروءة ليست العناصر هذه أن :العتبارين

 إلى عنها بالتحول الصحف بدأت الذ الصحفية، المواد بين التقليدية الفصل وسائل
 .الحديثة الفصل وسائل

 :الثابتة األشكال في األلوان  .4
 أو الجريدة كشارة يوم كل الصحيفة أعداد تغير مع تتغير ال التي العناصر وهي 

 أشكال أو نجوم) الثابتة العناوين لبعض المصاحبة والرسوم لالفتتها، المميز الرسم
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 حتى العناصر هذه تلوين إلى الصحف بعض لجأت( رسوم أو لألرضيات مختلفة
 السوق في لها والمميزة للصحيفة الفارقة العالمة تمثل وألنها أوال ، إليها القارئ ينتبه

 .الصحفية

 كل استخدام من بالغة أكثر األحيان بعض في إضافي لون أي استخدام عدم يكون وقد
 قبوال   أكثر تكون بالسواد الصور ُوشحت فإذا الحزينة، المناسبات في والسيما األلوان،

 الموضوعات صور وترك الملونة الصور بعض طباعة وعند ملونة، صدورها من
 بعض أو كارثة قصة يروي الذي الموضوع مقدمة طباعة أو ألوان دون من الحزينة
 .الصفحة على األخرى الملونة الصور مع تتباين سيجعلها سوداء أرضية على المتن

 عن وُتعر ض الصورة، غير التيبوغرافية العناصر على اللون فالصح بعض وتدخ ل
 قيمة المستخدم واللون الصحيفة يعطي اإلجراء وهذا المهمة، المناسبات في استخدامه
 رأس عناصر في اللون استخدام عن ُتعر ض أو تغير أن ينبغي ال ولكن كبيرة، وظيفية
 في هويتها وتمنحها الصحيفة محمال تحدد العناصر هذه ألن واألخيرة، األولى صفحتها
 .الظروف كانت أيا   استخدامها على تداوم أن من بد فال الصحفية السوق
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 خالصة

ن األلوان أن الباحثين بعض يرى  على يقع الذي التأثير ذلك وهو التصميم، مكونات من مكوِّ
 دراسة خالل من اللون معرفة ويمكن الضوء، نتاج فاللون، الموجية األطوال عن الناتج أعيننا

 وثانوية أولية إلى األلوان وتنقسم وقيمته، وتشبعه اللون كنه وهي: شيوعا   األكثر خصائصه
 .ووسيطة
 ويطور نفسية، تأثيرات وله االنتباه، جذب منها التصميم في عديدة وظائف وللون

 من موعةمج لون ولكل المرئيات، وينظم مواتيا   جوا   ويهيئ معينة، بأشياء االرتباطات
 .الوحدة هذه في بالتفصيل عليها تعرفنا غيره دون به ترتبط الدالالت

 بين التوافق أوجه لكل األساسي القانون في يكمن الذي اللوني التوافق مفهوم على تعرفنا كما
 أشكال وأبرز نفسها، إرضاء على البشرية العين تعمل أن إلى بالشمول اإلحساس من األلوان
 األلوان وتوافق والثالثي المتتام أو والمتقابل المستمر أو والمتجانس األحادي: اللوني التوافق
 .المتوافقة غير
 صحيفة قراءة إلى ودفعه القارئ إثارة منها لعوامل إطالقها على الصحف في اللون دخل لقد
ضفاء ما،  الصحفية، السوق في تميزها هوية ومنحها الصحيفة على والجاذبية الرونق وا 

 أن أثبتت التي العديدة الدراسات نتائج عن فضال   الصحف بين المنافسة عوامل ىإل إضافة
 تقنية الصحف في األلوان دخول في أسهمت عوامل وثمة الملونة، الصفحات يفضلون القراء

 المنفصلة األلوان منها الصحف في لأللوان متعددة تطبيقات فظهرت .واقتصادية وبشرية
 حتى األشكال ثم الحروف ثم الصحف ورق في األلوان رتظه كما والمصنوعة، والمركبة

  .األلوان من تخلو مطبوعة اليوم نجد أن يندر
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 تمارين

 :الصحيحةاختر اإلجابة 

 :التذكريطور االرتباطات بأشياء معينة ويساعد على أنه  الوظائف األلوان في التصميممن  .1
A- .صح 
B- .خطأ 

 .صح A:الصحيحةاإلجابة 
 
 
 :األحمر للونا الت ودال خصائص من .2

A- .يثير مشاعر متناقضة بين اإلثارة واالسترخاء 
B- .يعد رمزا للعلو والشموخ والسمو واالرتفاع والميل إلى الرومانسية 
C- بالنفس والثقة األفق واتساع الطبع وهدوء النفس بصفاء يوحي. 
D- اآلخرين مع العالقات في التحفظ إلى الفطري والميل. 
E- خطأ كلها. 

 .لها خطأك  Eالصحيحة: اإلجابة 

 

 التوافق الوني المتقابل أو المتتام: اللوني:من أشكال التوافق  .3
A- .ويكون بين درجتين أو أكثر من لون واحد 
B- .يتكون من األلوان المتجاورة على العجلة اللونية 
C- اللونية العجلة في المتقابلة األلوان هي المتتامة واأللوان. 
D- صح كلها. 
E- خطا كلها. 

 .وان المتتامة هي األلوان المتقابلة في العجلة اللونيةواألل C :الصحيحةاإلجابة 
 

 :منها عوامل لعدة الصحف في األلوان استخدام تطور إرجاع ويمكن .4

A- الملونة الصور إنتاج تقنية تطورات. 
B- المنافسة مجال الصحف دخول. 
C- واسع نطاق على الصحف في اإلعالنات دخول. 
D- صح كلها. 
E- خطا كلها. 

 .صحكلها  D :الصحيحةاإلجابة 
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 الرابعةالوحدة التعليمية 

 والصحفي الفني التصميم أسس
 

 

 األهداف التعليمية:

 أن على قادرا   الطالب يكون أن يجب التعليمية الوحدة هذه دراسة بعد

 .األسس الصحفية في التصميم يعدد -1
 .األسس النفسية في التصميم يحدد -2
 .األسس الفيزيائية في التصميم يشرح -3
 .جتماعية في التصميماألسس االيعرف  -4
 .األسس الفنية في التصميم يشرح -5
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 :مقدمة

 قراءة وتفيد الصحفي، اإلخراج عملية والسيما التصميم عملية تحكم محددات أو أسس أو مؤثرات ثمة
 لم فإن نشره، المزمع للموضوع والضرورية المالئمة الصور بعض اختيار في المصمم التحريرية األصول

 رسومات إعداد الرسام من يطلب أو الصحيفة في المعلومات قسم من عنها بديالا  بيطل قد موجودة تكن
راحة الصحفي النص إغناء شأنها من يدوية  أولية نماذج برسم المصممون يبدأ ما وغالباا  القارئ، بصر وا 

 لإجما ويمكن .الصحفي المصمم بيد كبيرة إمكانيات أتاحت الحديثة الوسائل أن إلى إضافة لصفحاتهم،
 :يلي فيما التصميم عليها يقوم التي األسس

 .الصحفية األسس .1

 .األسس النفسية .2

 .األسس الفيزيائية .3

 .األسس االجتماعية .4

 .األسس الفنية .5
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 :الصحفية األسس

 التحريري المحتوى عكس وآليات والمضمون، الشكل بين العالقة بتنظيم الخاصة األسس مجموعة وهي
 :األسس هذه أبرز ولعل نشره، المزمع المحتوى المصمم دور ويحدد فراغ في يعمل ال فاإلخراج إخراجياا،

 :القرب .1
 .والموضوعي والمكاني الزماني القرب: منها عدة معان به وُيقصد

 :األهمية .2
 ما سُيحفظ، الذي وما سُينشر الذي ما تحدد بالنشر سياسة صحيفة ولكل نسبية، أهمية موضوع لكل
 رأس في ُينشر الذي ما داخلية، لصفحات يكون الذي وما األولى، الصفحة في للنشر يرقى الذي

 إلى يحتاج الذي وما إبراز، ووسائل أكبر مساحة إلى يحتاج الذي ما قاعها، يحتل الذي وما الصفحة
 .اختصار

 :الشهرة .3
 المختلفة الحياة مجاالت في الشهرة وأهل األنباء، تصنع األسماء قاعدة على تقوم الشهرة عناصر
 .المشاهير تخص موضوعات نشر على الصحف تحرص لذلك مرتفعة؛ قراء بنسبة نيحظو 

 :الجذب عناصر .4
 بعض قراءة عن القراء يعِرض أن غريباا  وليس مألوف، أو معتاد غير هو ما كل إلى الناس ينجذب
 اإلخراج وطريقة( الواحدة النظرة) نفسها المعالجة بطريقة مضامينها نشر تكرر إن الصحف صفحات

 .هاذات

 :والمغزى الداللة .5
 فإذا خاصة، داللة الموضوعات بطون في ينشر ما ولبعض معينة، داللة الصحف في ينشر ما لكل

 .فهمها على ويساعدهم للقراء يبرزها أن الممكن من يكتشفها أن الصحفي المخرج استطاع

 :الصحيفة سياسة .6
 اإلخراج، وبالتالي التحرير في وبهأسل منها ولكل ومعتدلة، ومحافظة شعبية إلى عامةا  الصحف تنقسم
 والعالقة( الواقع في حدياا  ليس التقسيم هذا أن االعتبار في أخذاا ) األخرى يالئم ال إحداها يالئم وما

 .صحيح والعكس الوقور اإلخراج يالئمه ال الفاضح فالمضمون والشكل، المضمون بين مؤكدة
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 :النفسية األسس
 فردياا  منحيين وتأخذ منهم، لكل النفسية المالمح تحدد والتي اءبالقر  المتعلقة األسس مجموعة وهي

 معظم فيه يشترك عام منها الميول من نوعين إلى ينقسم الذي الحسي اإلدراك إلى بالنتيجة تقود وجماعياا،
 :مثل الناس
 في األجزاء تجميع إلى الميل 

 إلى الناس يميل حيث أنماط
 من أساس على األشياء تجميع
 .التناسب أو التوازن أو التماثل

 يعني الذي اإلغالق إلى الميل 
 األشياء رؤية في الكامنة الرغبة
 .مكتملة

 
 األشياء رؤية تصعب التباين هذا دون ومن خلفياتها، على بتميزها األشياء معرفة إلى الميل. 
 كل يفهمها( عملية) فكلمة مختلفاا  معنىا  شيء كل إعطاء منها آخر إلى شخص من تختلف وميول

 تختلف نتائج تعطي المقدمات أن كما( إلخ .تخطيطية – جراحية – فدائية) مختلفة بطريقة شخص
 قصة) فيلماا  عرضنا فلو ذلك على مثال القصص أو الجمل تكملة واختبار آخر، إلى شخص من
 مختلفة، بطريقة منهم كل فسيكملها استكمالها، منهم وطلبنا أشخاص مجموعة على( مكتملة غير

كل وأيضا  .الفرد يحملها التي العاطفة من بقدر ُيحمل ميل ًا
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 :منها عوامل بمجموعة اإلخراج في النفسية األسس وترتبط
 :السن .1

 من قراء إلى( العامة) الصحف تتوجه
 اهتمامات لتلبي مختلفة عمرية شرائح
 صفحات بعضها وتحتوي القراء، كل

 في السن عامل ويبرز متخصصة،
 كبار إلى ةالموجه فالصفحة إخراجها،

 الموجهة تلك عن إخراجياا  تختلف السن
 .لألطفال

 

 
 :النوع .2

 اهتمامات واإلناث الذكور من لكل
 منهم كل إليه ينجذب وما خاصة،
 وبيَّن آخر، إلى شخص من يختلف
 والنساء الرجال أن الدراسات من العديد

 والصفحات المرأة، صورة إلى ينجذبون
 في تختلف للنساء الموجهة الصحف أو

 للرجال الموجهة الصحف عن إخراجها
 عرض طريقة النوع يحدد بمعنى

 .الموضوعات
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 :الوراثة .3
 المحيط مع تعاطينا آليات معظم
 غير أو مباشرة بطريقة به وتأثرنا
 وتبرز وراثية، أسباب إلى يعود مباشرة
 الصحفي اإلخراج في الوراثة تأثيرات

 للمخرجين، اإلبداعي المستوى في
 المنشور المحتوى وفهم اءةقر  وطريقة

 عوامل تحكمه وكالهما القراء، قبل من
 .وراثية

 
 

 

 :الثقافي المستوى .4
 الثقافية، مستوياتهم بتنوع الناس يتنوع
 يميلون المرتفع الثقافي المستوى وذوو
 المنظم والتفكير والسكينة الهدوء إلى

 لم من خالف على والتأمل، والعميق
 هذال الوصول في الحظ يحالفهم
 والعبث الشغب إلى يميلون إذ المستوى
 إلى الموجهة فالصحف والسرعة،
 باأللوان تبالغ ال المثقفة الطبقة

 استخدام إلى وتميل( الدافئة) الصاخبة
 الشعبية الصحف بينما الباردة، األلوان
 لتعكس الدافئة والسيما األلوان من تكثر

 مستوياتهم وتحاكي قرائها اهتمامات
 .الثقافية
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 :القراءة أسلوب .5
 مع تعاطيهم في القراء يختلف

 الثقافي لمستواهم طبقاا  مطبوعاتهم
 النفسية وحاجاتهم والمعرفي،

 وتختلف والمعرفية، واالجتماعية
 اللغات وتنوع باختالف المطبوعات
 .بها المطبوعة

 

 
 :األلوان .6

 فريدة نفسية خصائص لون لكل
 نفسها األلوان بتنوع تختلف وتأثيرات

 طبقاا  األلوان بهذه األفراد تأثروب
 ويختلف وفردية، اجتماعية لمعايير
 األلوان مع الصحفي المخرج تعاطي
 الصدور وبلد والصحيفة القراء بتنوع
 االقتصادية اإلمكانيات عن فضالا 

 .للصحيفة
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 :الفيزيائية األسس

 البشرية العين رؤية بطريقة الفيزيائية األسس ترتبط
 وعصب ومقلة أجفان من العين نوتتكو  لألشياء،
 ومن المثبتة العضالت من المقلة وتتكون بصري،
 والشبكية، والعدسة اإلنسان أو والحدقة القرنية

 من كبيرة مجموعة على تحتوي العين أن ومعروف
 لم ما ومنها وظائفه اكُتشفت ما منها) الخاليا
 الشبكية في المنتشرة الخاليا ومعظم( بعد ُيكتشف
 مليون 115 بـ تُقدر) َعصوية خاليا عن عبارة
( خلية ماليين 6 بـ تُقدر) مخروطية وخاليا( خلية

 هي الَعصوية والخاليا الخاليا، هذه بين وموصالت
 مسؤولية تنحصر بينما الضوء رؤية عن المسؤولة
 .األلوان برؤية المخروطية الخاليا

 

( البعد) العمق حيث من المرئي مجالها في ءاألشيا رؤية على العين بقدرة الفيزيائية األسس وترتبط
 نجد لذلك) لقراءتها العين من تقريبها في يبالغ القارئ يجعل بما الحروف تصغير عدم وينبغي واالتجاه،

 الموجهة المطبوعات من أكبر بحروف ُتجمع العينين متعبي السن كبار إلى الموجهة المطبوعات
 (.للشباب
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 السطور بطول ةالمبالغ فإن التجربة واقع ومن
 مما القراءة أثناء في رأسه كامل يحرك القارئ تجعل
 وتقليل القراءة، فترة طول مع اإلجهاد له يسبب
 مقلة على مقصورة الحركة يبقي السطور طول
 نسبها حدود في جعلها واألفضل فقط، العين

 العين حركة من يقلل ما علمياا  المدروسة الطبيعية
 .القراءة من رقد أكبر إلى يؤدي وبالتالي

 خلفياتها على األشياء بتباين القراءة جهد ويرتبط
 أفضل نجد لذلك القراءة؛ جهد زاد التباين قل   فكلما

 بين وف قت التي تلك الجهد لهذا توفيراا  المطبوعات
   هذا من قدر أعلى يضمن بما واألرضية الشكل

 عين على الورق عن الضوء انعكاس بمدى ةالقراء جهد يرتبط كما ،(بيضاء أرضية على األسود) التباين
 لتقليل( المع غير) عادي ورق على ُتطبع بالشمس المشرقة البلدان في الصادرة الصحف فنجد القارئ،
 على ُتطبع حيث الشمس قليلة البلدان في الصادرة الصحف خالف على .عنها المنعكس الضوء كمية
 .القراءة جهد كفاءة ولتحسين الشمسية، الطاقة من النقص هذا لتعويض المع ورق
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 :االجتماعية األسس

 بطبيعة اإلخراج في االجتماعية األسس ترتبط
 المجتمعات ففي الصحيفة، به تصدر الذي المجتمع
 الصحف إخراج يساير بالحركة المليئة الصاخبة

 في والصخب، بالحركة مليئة فتبدو االتجاهات هذه
 إلى إخراجها يميل الهادئة المجتمعات أن حين

 تنعكس التي ذاكرته له المجتمعْين من فكل الهدوء،
 أو الصفحات في جلياا  ذلك ويبرز التيبوغرافيا، على

 رياضية صحيفة أو فصفحة المتخصصة، الصحف
 تالئمها الرياضة طبيعة ألن بالحركة تعج نجدها
 بالناس المزدحمة المناطق وسكان الحركة، هذه
 من أكثر الصخب إلى يميلون( الكبرى المدن)

 صحف لذلك السكانية؛ الكثافة قليلة المناطق سكان
 .األقاليم صحف عن إخراجها يختلف المدن

 

 تصدر الذي المجتمع تالئم ال ألنها فاضحة صور أو موضوعات نشر عن الصحف من كثير وُتعِرض
 شهر في والمصطافين البحر صور نشر عن اإلسالمية الدول في الصحف من كثير ويعِرض به،

 .الشهر هذا لقدسية رمضان

 الصحف من كثيراا  نجد لذلك لها؛ االجتماعية الخصائص يعكس الصحف في األلوان استخدام أن كما
 الكوارث صور وتنشر ،(مثالا  الدولة رئيس وفاة) الحزينة المناسبات في( باألسود) ألوان دون من تصدر

 .المناسبة وقع عن للتعبير ألوان دون من والمآسي
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 :الفنية ساألس

 والصحفي، الفني بالتكوين المرتبطة األسس وهي
 في متفاوتة بنسب بعضها أو كلها وتنعكس
 :هي الصحف

 

 :Unity لوحدةا

 لعناصر المحددة العالقات من خاص نظام هي
 تحقيق في المصمم ينجح عندما وتتم الشكل،
 التصميم أجزاء تجميع األول: أساسيين اعتبارين
 كل عالقة تحديد والثاني اا،بعض ببعضها وربطها
 بين المطلق التشابه تعني ال فهي بالكل، منها جزء
 من كثير على تنطوي قد بل التصميم أجزاء كل

 معاا  األجزاء تتجمع أن يجب لكن االختالف،
 أساسياا  عامالا  الوحدة وتُعد. (i) متماسكاا  كالا  فتصبح

 الشكل عناصر تشكل أن يجب العام التصميم في
 العناصر هذه تعمل أن يكفي فال مترابطاا، تكويناا 

 فحسب المرئي المجال في ومدركة واضحة كأشكال
  خاص نظام على بينها فيما تحتوي أن من بد ال بل

 

 الكيان صفة ويكسبه التصميم في المهيمن األساسي المبدأ الوحدة وتمثل ،(ii) المغلقة العالقات من
 :خالل من المطبوعات تصميم في الوحدة تحقيق ويمكن العضوي،
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 :الصفحة على بالجزء الجزء عالقة

 وعالقة مقروءة أم مرئية أشكاالا  كانت سواء الصفحة، على الغرافيكية العناصر مجموعة باألجزاء ُيقصد
 القارئ لدى معين إحساس لخلق المكونات هذه فيه تتآلف الذي األسلوب يعني ببعضها األجزاء هذه

 .عضوياا  ارتباطها وتأكيد األجزاء، هذه نبي المستمرة بالصلة يشعره

 

 :الصفحة على بالكل الجزء عالقة

 أهمية العالقة ولهذه للصفحة، العام بالشكل وعالقتها األجزاء من جزء كل بين يربط الذي األسلوب وتعني
 السبب كانت بل الواحدة الصفحة على المنشورة األفكار وحدة بين التجانس مدى تحدد ألنها مثلى
 اإلعالنات نشر إلى إضافة معاا، متقابلتين صفحتين إخراج أو الصحف، في التبويب لظهور ساسياأل

 عالقة لها شكلية وقيمة بالمضمون، عالقة لها فكرية قيمة من ذلك يحققه لما نظراا  نشرها، في متقاربة
 .العام بالمظهر

 

 :التالية النقاط في الصحفي التصميم في الوحدة رصد ويمكن

 :المساحة في الوحدة

 :التالية الجوانب في المساحة في الوحدة تتبع يمكن

 :الجريدة قطع

 القطع هي الرئيسية القطوع من العديد في الصحف وتصدر الجريدة، بها تصدر التي األبعاد وهي
 والقطع سم،(56-53) ×( 43-41) من أبعاده تتراوح حيث Standard بـ المعروف العادي القياسي
 وله االستثنائي القطع إلى إضافة السابق، القطع أبعاد نصف وأبعاده Tabloid بـ المعروف النصفي
 من الصحيفة تنقص حيث المعدل القطع أو الفرنسية لوموند صحيفة به تصدر الذي الشكل إما شكالن
 صحف معظم به تصدر الذي القطع وهو طولها على اإلبقاء مع سم 5-3 من العادي القطع عرض
 .الواحد والعدد األعداد كل مستوى على الثابتة العناصر من لصحيفةا وقطع ،العالم
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 :األعمدة مساحة

 اتساع إلى األوائل الطباعة خبراء وتوصل المعتمد، الصحيفة لقطع وفقاا  وعددها األعمدة مساحة وتتحدد
 أعمدة قراءة حال هو كما جداا  الضيقة األعمدة يقرؤون عندما باالرتياح يشعرون ال فالقراء المثالي، العمود

=  الكور) كوراا  32 عن يزيد اتساع على تنتقل العين جعل العملي غير ومن سم، 2 عن اتساعها يزيد ال
 والقاعدة كوراا،11-11 بين يتراوح باتساع الحرف أعمدة جمع الضروري من أنه وتبين( بنطاا  12

 1.5 بـ مضروباا  به المجموع الحرف محج يساوي أنه بالكور ُمقاساا  الجمع اتساع تحدد التي التيبوغرافية
( 25 %.) 

 :البياض مساحة

 إلى جريدة من اتساعه يختلف البياض من بشريط الخطية األعمدة جداول الصحف من كثير استبدل
 ألن الصفحة؛ على المختلفة الموضوعات بين الفصل أو الواحد الموضوع أعمدة بين للفصل أخرى

 مجمل على ويضفي وهادئاا  بسيطاا  مظهراا  الصفحة على ويضفي ذاته بحد إليه النظر يلفت ال البياض
 .المواد هذه بين للفصل تيبوغرافية وحدة الصفحات

 :الصور مساحة

 الصورة، تصاحبه الذي الموضوع ومساحة الجريدة قطع منها عديدة بمتغيرات الصورة مساحة ترتبط
 مساحة تحديد في بعضها أو كلها سهموت الصورة، نشر من المراد والقصد الصورة، موضوع وأهمية
 .المنشورة الصورة

 :الثابتة واألبواب الداخلية الصفحات أرقام وأسطر األولى الصفحة رأس

 الصحيفة أعداد وبين األفقي المستوى على المطبوعة وحدة تحقق التي الثابتة المساحات من وهذه
 .معظمها الصادرة

 :اإلعالنية المساحة
 وصحف الصفحات، بعض على إعالنية مواد نشر ترفض أو إعالنية مادة يأ نشر ما صحيفة ترفض
 مساحة مجمل من %31 عن الصفحات مجمل على اإلعالنات مساحة تزيد أن ترفض قد أخرى

 الصادرة المختلفة األعداد مستوى على الوحدة الصحيفة تحقق وبذلك ،(تحريرية قاعدة وهي) الصحيفة
 .فيها
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 :الحجم في الوحدة
 مقاس في إال أحجاماا  تحتوي ال المطبوعة ةالصفح
 في الوحدة مالحظة ويمكن المطبوعة، الحروف
 الموضوعات ومساحات والعناوين الحروف أحجام

 فتجمع اإلخراجي، معلَمها تحدد والتي المنشورة
 حروف بحجم أصحابها وأسماء الصور شروحات
 أو اإلحالة إشارات حروف وكذلك نسبياا، صغير
 إال البقية كلمات حروف أو تهالليةاالس الحروف

 نلحظها الحروف حجم في الوحدة يميز ما أهم أن
 الحرف حجم يتأثر عام وبوجه حروف المتن، في

 كثافة زادت فكلما الحرف، بها يظهر التي بالكثافة
 المتن وحروف حجمه، تخفيض تعي ن الحرف

  12 إلى 1 مابين تتراوح الجرائد في المستخدمة
 

 .أحجامها في الوحدة عناء بال أدركنا ما صحيفة تستخدمها التي الحروف مجمل إلى نظرنا ذاوا   بنطاا،

 

 :الشكل في الوحدة

 كالوحدة الصحيفة تتخذه الذي العام المظهر أو
 الصحف ُمتون فأغلب وطرزها، الحرف شكل في

 أشكال من شكل وهو ياقوت، بحرف تجمع
 .الصور بشكل الوحدة الصحيفة وتحقق الوحدة،
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 :اللون في الوحدة
(iiiاللون يفقد ال حتى التيبوغرافية العناصر في قراءته ينبغي ما األلوان استخدامه أثناء في المصمم يراعي 

 بين الوحدة إضفاء في تساهم فهي وظائف من األلوان تؤدي ما وبقدر الصفحة، على وجوده وأهمية قيمته
يجاد معاا، عناصرال دمج في مهماا  دوراا  وتؤدي التصميم، أجزاء . إدراكه يسهل البصري التشابه من قدر وا 

 .التصميم من مختلفة مواضع في اللون بتكرار األلوان في الوحدة وتتحقق

 

 

 :Balance االتزان
 بين نسبي استقرار على تحتوي أن من بد ال االرتياح من شيئاا  فينا وتبعث حولنا ندركها التي األشياء
 عدها يمكن قيم مضاهاة خالل من التوازن ويتحقق التوازن، أو االتزان تسميته يمكن ما وهو أجزائها،
 التصميم في االتزان ويعني المختلفة، األجزاء بين العالقات وتنظيم بآخر، وحجماا  بأخرى مساحة وحسابها
 عناصر على يحصل منهما كل تجعل بطريقة الصفحة نصفي على المختلفة العناصر توزيع الصحفي

 :يلي فيما تحقيقه ويمكن فسها،ن القوة
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 :الحجم

 كانت فكلما والصور، الحروف على الحجم ينسحب
 االنتباه، جذبت أكبر أحجام من والصور الحروف
 الحجم فيها يزداد التي الجهة إلى التصميم ومال

 .ضخامة

 

 

 :المساحة

نة التيبوغرافية العناصر معظم على ذلك ينطبق  المكوِّ
 مساحتها، زادت الحروف محج زاد فكلما للصفحة،
 .الحجم صغيرة العناصر من ثقالا  أكثر وأصبحت
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 :الشكل

 فعلى المنتظمة، من أثقل تبدو المنتظمة غير األشكال
 يتخذ حيث Doglegs الملتوية األعمدة المثال سبيل
 تتجه مسدس شكل أو 6 رقم أو 2 رقم شكل المتن
 شكالاأل من أثقل تبدو اليسار أو اليمين إلى فوهته

 من أثقل المنتظمة غير الصور أشكال وتبدو الهندسية،
 .المنتظمة األشكال

 

 

 :القيمة

 وقيمة اللون، قيمة: للقيم أنواع ثالثة بين التمييز يمكن
 الطباعة حروف وفي. التنظيم وقيمة الحروف، كثافة
 الحروف أما وسوداء، بيضاء كثافتان فقط توجد العربية
السوداء - السواد شديدة هي افاتكث أربع فلها الالتينية

 الحرف كثافة زادت وكلما البياض،وشديدة -البيضاء -
 قيمة يخص وفيما. كثافة األقل الحروف من أثقل بدا

 القيمة المتخصصين من كثر بنظر ُتعد التي التنظيم
 في وتسبق الصحفي التصميم من المتوقعة األولى
 قتربا فكلما ،(iv)واإلبراز التركيز قيمة أهميتها

 ثقالا  ازداد البصري المركز من العنصر أو الموضوع
 أحد في منشور ومساحةا  حجماا  يماثله آخر عنصر عن

 .الصفحة أركان

 

100 



 

 

 :اللون

 وتبدو التيبوغرافية، العناصر إلى وزناا  اللون يضيف
 القاتمة األلوان تبدو حين في أخف المشرقة األلوان
 لعين جذباا  أكثر ناأللوا أن الدراسات وأثبتت وزناا، أثقل

 العنصر على بصرياا  ثقالا  تضفي والجاذبية المشاهد،
 من أثقل والالمعة الدافئة األلوان تبدو كذلك الملون،
 .والمعتمة الباردة األلوان

 

 
 

 :المطبوعات في التزاناأشكال 

 :المحوري االتزان

 هذا ومن األشياء، حوله ازنتتو  شاقولي أو أفقي وهمي محور وجود على المحوري االتزان فكرة تقوم
 :االتزان

 

 على العناصر فيه تظهر اإلطالق، على االتزان أنواع أبسط وهو :المتماثل المحوري االتزان .1
 االتزان أنواع أكثر وُيعد مرآة، أمام صورة كانت لو كما التوازن، محور وأيسر أعلى أو جانبي

 .(v) للتنوع افتقاراا  أكثرها فهو ولذلك وضوحاا،
 بشمالها ويمينها بقاعها، الصفحة قمة بموازنة المصمم يقوم حيث :المرن المتماثل زاناالت .2

 ويصار التصميم، في مرونة ُتعطى بحيث معاا  ُتدمج المختلفة، التيبوغرافية العناصر باستعمال
 واالختالف التصميم جوانب من واحد لجانب وفقاا  بآخر عنصر مماثلة إلى األسلوب هذا في
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 والقيمة بالشكل ومختلفة المساحة أو الحجم في متماثلة العناصر تكون كأن خرى،األ بالجوانب
 .أيضاا  بالتماثل والمرونة التصميم في المرونة تنشأ االختالف هذا خالل ومن واللون،

 (:المحوري غير) المتماثل غير االتزان

 السكون، وليس بالحركة تميزي ألنه التذوق على والقدرة واإلحساس الشخصي بالتقدير يقاس االتزان هذا
 يجعل ما المتماثل التوازن بحرفية التقيد دون والتنويع واإلبداع التشكيلي، التكوين في واالنطالق وبالمرونة
 Optical البصري للمركز وفقاا  العناصر توزيع قاعدة على االتزان هذا ويقوم بالحياة، تمور الصفحة
Centre، عند يقع بحيث*  العربي للقارئ بالنسبة بقليل الهندسي المركز يمين يعلو البصري والمركز 

 النقطة وهي 5/1 يساوى منها األسفل والنصف 3/1 يساوى الصفحة من األعلى النصف تجعل نقطة
 الخارجي االتزان بمظهر يتمسك ال االتزان وهذا مطبوع، سطح أي في األولى للوهلة العين عليها تقع التي
نم التماثل حيث من  كبيرة واحدة فمساحة البصري، اإلشعاع حول وتعادلها القوى بتوزيع التوازن فيه يتم اوا 
 أم صورة المساحة هذه أكانت سواء عنه، بعيدة صغيرة مساحة مع تتزن أن يمكن المحور من مقربة على
 غير زاناالت واشُتق متفاوتة، وأبعاد مائلة خطوط على عادة المساحات وتوزع لوناا، أم أرضية أم حرفاا 

 (.بالعتلة) بالميكانيكا المعروفة الرافعات فكرة من المتماثل

 :الوهمي االتزان

 الجذب قوى تنظيم قاعدة على أساساا  ويقوم ،"بانورامية" بصورة المطبوعة الصفحة باتزان اإلحساس هو
 ندركها لتيا المختلفة القوى هذه عن يبحث أن المصمم وعلى المرئي، المجال في األشياء بين والتنافر

 أفضل من االتزان هذا وُيعد واالنتظام، االستقرار حاالت من حالة ويمنحها المنتظمة، غير األشكال في
 في متميزاا  موقعاا  ليحتل تيبوغرافي عنصر تكبير ضرورة صعوبته ومرد صعوبته، من الرغم على األنواع
 ينبغي ترى يا فمن األهمية، في عموضو  من أكثر يتساوى وقد األهم هو الموضوع يكون ال قد التصميم

 مستوى على فقط ليس اتزان إيجاد في المصمم براعة تبدأ النقطة هذه من البصري؟ المركز في يوضع أن
 .متنوعة مضامين هي حيث من بل الشكل حيث من الصفحة

 

                                                           
 

102 



 
 

 

 :Direction واالتجاه Movement الحركة

 في ينظر القارئ يجعل التصميم في الحركة إحداث
 من أساسيين نوعين نميز أن ويمكن نفسه، اهاالتج
 :هما الحركات أشكال

 إما المتكررة الحركة وهي: دوريةحركة - أوال  
 واحد اتجاه في كانت سواء منتظمة غير أو منتظمة

 سرعات أو واحدة بسرعة متعاكسين اتجاهين أو
 .هابط أو صاعد بتسارع مختلفة،

 ال التي الحركة وهي: دورية غيرحركة - ثانيا  
 غير أم منتظمة كانت سواء كاملة دورة تكمل

 .(vi) منتظمة
 

 :أساسية اتجاهات ثالثة التصميم في وللحركة

 .األفقية الحركة  .1

 .الرأسية الحركة  .2

 .العمق في الحركة  .3
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 أو المرئي، المجال في موضوعياا  يحدث قد فالتغير والزمن التغير هما أساسيتين فكرتين الحركة وتتضمن
 يوجد حركة توجد فحيثما الحاالت جميع في يدخل هنا والزمن معاا، كليهما في أو اإلدراك يف ذهنياا 

 (viii: )أهمها أغراض مجموعة تحقيق إلى الصحفي التصميم في الحركة وتهدف ،(vii) الزمن في اختالف
 .التصميم على والفاعلية الحيوية إضفاء .1
 بين المغلقة العالقات من دائرة إيجاد .2

 بالفرار للعين يسمح ال بما التصميم عناصر
 كلياا  عنه التحول أو الشكل، من العرضي

 استمرار على والمحافظة آخر، شكل إلى
 .المرئي المجال نطاق في حركتها

 التصميم عبر البصر توجيه في التحكم .3
 خالل من محددة مسارات يسلك بحيث

 وسياق التصميم في المستخدمة الجاذبيات
  .صرهعنا بين تربط التي العالقات

 : منها نوعين بين التمييز ويمكن ،(إدراكية) ذهنية حركة أساسها الصحفي التصميم في والحركة
 .نفسها التصميم عناصر على تعتمد حركة.1
 الديناميكية القيم بعض اإلنسان يضفي حيث الذاكرة في الموجودة التصورات على تعتمد حركة.2

 .ذاكرته على داالعتما خالل من التصميم عناصر على( الحركية)
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 :Variety التنوع

 المطبوعة صفحة على يضفي فالتنوع ،(1)حركته الشيء ونوع وتمايله، الشيء بتحرك: التنوع تعريف يرد
 ويمكن والملل، الرتابة وتجنيبها للصفحة المكونة العناصر تصميم أساليب تغيير خالل من وحركة حيوية
 :يلي فيما تيبوغرافياا  التنوع دراسة

 الحجم في وعالتن. 
 الشكل في التنوع. 
 المساحة في التنوع. 
 القيمة في التنوع. 
 اللون في التنوع. 
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 :Contrast التبـــاين

 ويستخدمه ،(ix) والتهاجر االفتراق التباين يعني
 والمساحة والموقع كالحجم عدة بطرائق المصمم
 تدريب إلى استخدامه ويحتاج واللون، والشكل
 الصفحة ويمنح ومهارة بدقة ُيستخدم حتى ومران
 الختالف العناوين مساحة في والتباين. جاذبية

 المرافق، الموضوع وأهمية كلماتها وعدد أحجامها
 ويخلص العين يريح الصور مساحة في والتباين
 عين يجذب المساحة وتباين رتابتها، من الصفحة
 بتغير التباين يكون وقد للقراءة، ويدفعه القارئ
 التيبوغرافي، ويحدث العنصر أخذهي الذي الشكل
 التيبوغرافي للعنصر اإلخراجي الشكل في التباين
 مستطيل، أو هرم هيئة على العنوان يكون كأن

 

 .التباين يحقق األشكال هذه فتنوع منحنية، أو قائمة أركانها الشكل هندسية تكون كأن الصور شكل وفي

 أعلى من أو اليسار إلى اليمين من أفقياا  الصفحة على المطبوعة التيبوغرافية األشكال بين والمخالفة
 تمور الصفحة يجعل الموقع في وآخر عنوان بين أو وأخرى، صورة بين أو وعنوان، صورة بين أو ألسفل
 .الشكلية الرتابة من وتخلصها بالحركة

 أو وأرضيته لونالم الشكل استخدام في والمخالفة لون كنه من أكثر باستخدام اللون في التباين ويتحقق
 .الملونة وأرضيته واألسود األبيض الشكل
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 :Preparations لتناسبا

 فالنسبة والتناسب، النسبة بين التفريق من بد ال
*  التناسب بينما واحد نوع من شيئين بين مقارنة
 نسبتين، تساوي الرياضيات وفي التشابه، فهو

 ليست التصميم في والعرض الطول بين فالعالقة
ذا سباا،تنا  الهندسية األشكال فجميع كذلك كانت وا 

 والعرض الطول بين العالقة بينما رباعية المصممة
 قيمتها، كانت أياا  نسبية عالقة هي المستطيل في
 هذه وفي واإلشراق، اإلعتام درجات بين عالقة أو

 بها واإلحساس مشاهدتها تختلف عالقة هي الحالة
 .به المحيطة والمؤثرات الشخص باختالف

 
 

 :مستويين في النسبة دراسة ويمكن
 بين الناشئة النسب وهي :المألوفة النسبة .أ

 بسهولة ُتدرك ما وغالباا  المختلفة األبعاد
 مضاعفاتها أو والثمن والربع كالثلث وبساطة،

(x). 
 خروجها تعني ال وهذه :المألوفة غير النسب .ب

 :منها أنواع على وهي الهندسي، االنتظام عن
 

 

                                                           
.. ولعل هذا الخلط في تفسير المصطلح أن الكلمة 359ص  -الجزء الثاني  -القاهرة  -مجمع اللغة العربية  -انظر المعجم الوسيط  -*

ين )النسبة( و)التناسب(.اإلنكليزية تؤدي ذات المعني  
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 13: 1 ،5:1 ،5: 3: وتكرارتها أمثال لثالثة ِمثالن ،3: 2 وقاعدتها :الهندسية ةالنسب، 
13 :21، 21 :34، 34 :55، 55 :18. 

 الذهبية النسبة: (xi )تطبيقاتها ومن: 
o إلى 1 هي للمستطيل الذهبية النسبة أن يرى من الباحثين من :الذهبي المستطيل 

 .1.6 إلى 1 أنها آخرون ويرى ،1.5
o خمسة جذر المستطيل. 
o 6 جذر ومستطيل ،1.732: 3 أبعاده 3 جذر مستطيل الباحثين بعض يضيفو 

 المساحة في النسبة في الصحفي التصميم في النسبة تتبع ويمكن ،2.488: 6 أبعاده
 من بعيد حد إلى وتقترب مستطيلة أنها سنالحظ فإننا الجريدة أبعاد إلى نظرنا فلو

 بالقياس العناوين مساحة النسبة هذه من وتقترب الذهبي، المستطيل بعدي بين النسبة
 المثلى النسبة وتبرز ،(نادر بشكل) آخر موضوع إلى بالقياس الموضوع أو المتن إلى
 وتقترب أفقية أو رأسية مستطيلة تكون ما غالباا  فهي المنشورة الصور مساحة في

 .الذهبية األبعاد من أبعادها

 تأخذها التي القيم تتبعنا ولو بعض، مع بعضها والمتون ماتوالمقد العناوين حروف بين تناسب وثمة
 أخرى وفقرة سوداء بكثافة فقرة ُتجمع كأن الواحد الموضوع فقرات في النسبة هذه وجدنا الحروف كثافات
 في المستخدمة األلوان في النسبة وكذلك حدة، على فقرة كل جمع في هنا والنسبة بيضاء، بكثافة

 األنهر بين البياض توزيع في التناسب والسيما المواد، بين الفصل وأدوات المتنوعة التيبوغرافية العناصر
نة الفقرات وبين العنوان وحول  .الواحد للموضوع المكو 
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 :Harmony التنغيم

نة والوحدات العناصر بين السليمة العالقة استمرار يعني التجانس أو التناغم أو التنغيم  بما للتصميم المكو 
 من المكونات بين المفاجئ الفصل أو االنقطاع أو بالملل القارئ يشعر وال المتابعة، مراريةاست يحقق
 .المتشابهات تكرار على يقوم الفني العمل في متسق نسيج بناء خالل

 من يتحقق فالتنغيم األخرى، األسس عن بمعزل الفني األساس هذا تحقيق يصعب الصحفي التصميم وفي
 يتداخل وهنا نفسها، الوحدة تكرار من بدالا  ناجحة بطريقة أكثر أو وحدتين بين ةوالمبادل التتالي خالل
 كاإلشارات صغير عنصر أيضاا  يحققه قد الصفحة في والتنغيم قوياا، تنغيماا  ويحقق اإليقاع مع التنغيم

 منشورين اناك إذا والصورة المتن بين المبادلة أو البياض، أو الجداول أو الفواصل أو الزخرفية والعالمات
 المتنوعة اإلجراءات من وغيرها عنوانية، فقرة كل بداية تحت خط وضع أو عمود، نصف أو عمود على

 .األلوان كاستخدام

 

 :Rhythm اإليقاع

 كان إذا الغناء في وتوقيعها األصوات اتفاق هو
 القانون هو المطبوع التصميم وفي غنائياا، العمل
 فيه، الموجودة المتناقضات بين الصراع ينظم الذي
 والمساحات األشكال في التباين عن تنتج والتي

 الوحدة استمرار على يعمل فهو واالتجاهات
 المختلفة أجزاءه يربط حيث التصميم في والتوافق

 تنظيم واإليقاع ،(xii) الكامل االنسجام محققاا  معاا 
 يكون وقد العمل، وحدات بين الموجودة للفواصل

 أو درجاتها لترتيب أو لوانواأل لألحجام التنظيم هذا
 .(xiii) العمل عناصر اتجاه تنظيم
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 الملل يتسرب أن دون آخر إلى عنصر من والميسر السهل االنتقال يعني الصحفي التصميم في واإليقاع
 تجاور مثل تكرارها أو المتشابهة العناصر تجاور عند خصوصاا  بالرتابة يشعر أو القارئ، نفس إلى

  كل رؤية وتسهيل القراءة واستمرار القارئ جذب على األحوال جميع في يعملو  المتتابعة، الصور
 .العناصر
 خمسة في اإليقاع التصميم خبراء ويصنف
 عديدة تطبيقات بعضها يجد أساسية أنواع
 والسيما اإلعالمية المطبوعات تصميم في

 (xiv): الصحفية
  
 :رتيب إيقاع .1

 ورقعة اللون، في وتختلف والموقع والحجم الشكل في (xv) تاماا  تشابهاا  والفواصل الوحدات تتشابه
 .الرتيب اإليقاع على مثال أكبر هي الشطرنج

 :رتيب غير إيقاع .2
 تختلف لكنها بعض مع بعضها الفواصل فيه وتتشابه اآلخر، البعض مع بعضها الوحدات فيه تتشابه
 .ولوناا  حجماا 

 :حر إيقاع .3
 توزيع ويتم بعض، عن بعضها الفواصل شكل لفيخت كما بعض، عن بعضها الوحدات شكل يختلف
 .محدد بشكل االلتزام دون الوحدات

 :متناقص إيقاع .4
 .بذلك إيحاءا  تعطي أو متناقص بشكل الوحدات فيه تتكرر

 :متزايد إيقاع .5
 .بذلك إيحاءا  تعطي أو متزايد بشكل الوحدات فيه تتكرر
 :قسمين في اإليقاع الباحثين بعض ويصنف
 يقا ثابت إيقاع  .متغير عوا 
 يقاع بسيط إيقاع يقاع مركب وا   .معقد وا 
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 :منها عديدة بوسائل الصحف في اإليقاع تحقيق ويمكن
 منتظماا  التكرار هذا كان سواء غيرها أو المتون أو كالصور التيبوغرافية الوحدات تتكرر حيث :التكرار (1

 .المطبوعة الصفحة في مختلفة نقاط في اللون تكرار خالل من تحقيقه يمكن كما منتظم، غير أم
 نفسه باللون لون مبادلة أو معاا، عمودين اتساع على منشور متن مع صورة مبادلة تتم حيث :التبادل (2

 .منتظم غير أم منتظماا  التبادل هذا كان وسواء آخر، بلون لون أو مناظر، موقع في
 بما اللونية، يمةالق خالل من أو المتكررة، األشكال مساحات في التحكم خالل من يتحقق :التوالي (3

 مع البيضاء بالكثافة مجموع متن أم متن مع تتوالى صورة كانت سواء متدرج بنظام إحساساا  يحقق
 آخر لون مع لون أم أخرى، فقرة عنوان مع عنوانية فقرة عنوان توالي أم السوداء بالكثافة مجموع متن
 .الصفحة على القارئ عين حركة انتقال في إيقاعاا  يحقق بما

 
 

 :Emphasis  & Mastery التأكيد أو سيادةال

 األساسين هذين بين الباحثين بعض يفرق
 نفسه، المعنى يؤديان أنهما نعتقد أننا إال

 عنصر بوجود منهما كل يرتبط حيث
 من بد فال وبالتالي عليه، التركيز مطلوب

 ويسود الصدارة مكان العنصر هذا يأخذ أن
 .للصفحة المكونة األخرى العناصر على

 محور تصميمي عمل لكل يكون أن ويجب
 لها يخضع سائدة فكرة أو غالب شكل أو

  العنصر هذا أن مالحظة مع العمل، باقي
 

 باستخدام العنصر هذا تأكيد إلى الحالة هذه في المصمم ويلجأ التصميم، وسط في وجوده ُيشترط ال
 .األلوان أو المتميزة المواقع أو الكبيرة كالمساحة األساليب من العديد
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 في السيادة كانت إذا بسهولة المطبوعة الصفحة على تيبوغرافي لعنصر السيادة مالحظة ويمكن
 المصمم يريد مثلى أهمية الصورة لهذه أن في شك فال كبيراا  موقعاا  احتلت فإذا مثالا، كالصور المساحة،

 واتجاهات لها، المصاحب الحدث وأهمية الصورة أهمية على ذلك ويتوقف القارئ، ذهن في يؤكدها أن
 ويشغل األولى الصفحة على نشره يغلب حيث الرئيسي للموضوع السيادة ذلك ويماثل التحريرية، السياسة
برازه عليه الصحيفة بتأكيد يوحي الذي األمر األخرى، الموضوعات مساحة من أكبر مساحة  خالل من وا 
 الصور، إلى إضافة والعناوين كالمتون عينةم لعناصر السيادة تكون وقد اإلضافية، المساحة هذه منحه
 عليها ُيقبل التي المواقع في أو الداخلية، الصفحات أو األولى الصفحة على بالنشر التأكيد يكون وقد

 .البصري المركز من قربها خالل من أو القارئ،

 

 : والصحفي الفني التنظيم أسس في التكامل

 الوضوح من قدر أكبر تحقيق وراء سعياا  بعضاا، هابعض عن منفصلة تُدرس التصميم أسس أن صحيح
 أمكنه ما ويوظف مجتمعة األسس هذه يستدعي فالمصمم تصميم، أي في كذلك يكون ال استخدامها لكن
 متكامل شكل في مجتمعة األسس هذه توظيف على مقدرته في المصمم مهارة وَتبرز تصميمه، في منها
 التصميم أثناء في الوظيفي الجانب مراعاة في المصمم ارةمه وَتظهر بينها، تعارضاا  يحقق ال بما

 فإذا التصميمين، كال إلنشاء وظيفية ضرورة هناك وألن لوحة، إنشاء يماثل ال صفحة فإنشاء الصحفي،
 يتعداه بل الجمالية الحدود عند يتوقف ال صفحة إنشاء فإن للوحة الجاذبية وتحقيق جمالياا  الهدف كان
 .للقراء اإلعالمية الرسالة إيصال إلى والسعي لوظيفي،ا الجانب تحقيق إلى

 والتنوع الوحدة تتحقق الحركة توجد وعندما الحركة، أو االتزان عن بمعزل تتحقق ال الوحدة فإن الختام في
 من الوحدة ويحقق الوحدة، خالل من التنوع تحقيق يستطيع الذي هو البارع والمصمم معاا، آن في والتباين
 واالتزان الوحدة خالل من التنغيم ويتحقق المختلفة المراحل في التناسب يغفل أن دون نالتباي خالل

 األسس فإن الصحفي التصميم إلنشاء أساسياا  مدخالا  فني كأساس الوحدة كانت فإذا والتناسب، والحركة
 .الجيد التكوين عناصر كل لها تتوافر صفحة يوِجد بما الهدف هذا لتحقيق تتضافر األخرى
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 خالصة

 التي الكبيرة واإلمكانات الحديثة بالوسائل مستعينين لصفحاتهم أولية نماذج برسم المصممون يبدأ ما غالباا 
 األسس مجموعة وهي الصحفية األسس في تجلت التصميم عليها يقوم التي األسسو  .بأياديهم اجتمعت
 واألسس إخراجياا، تحريريال المحتوى عكس وآليات والمضمون، الشكل بين العالقة بتنظيم الخاصة
 فردياا  منحيين وتأخذ منهم، لكل النفسية المالمح تحدد والتي بالقراء المتعلقة األسس مجموعة وهي النفسية
 البشرية العين رؤية بطريقة ترتبط التي الفيزيائية واألسس الحسي، اإلدراك إلى بالنتيجة تقود وجماعياا 
 التي الفنية واألسس الصحيفة، به تصدر الذي المجتمع بطبيعة طترتب التي االجتماعية واألسس لألشياء،
 .الصحف في متفاوتة بنسب بعضها أو كلها وتنعكس والصحفي، الفني بالتكوين ترتبط
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 تمارين

 الصحيحة:اختر اإلجابة 

 من األسس الصحفية في التصميم: .1
A- القرب. 
B- .األهمية 
C- .عناصر الجذب 
D- .كلها صح 
E- .كلها خطا 

 .كلها صحD :الصحيحةاإلجابة 

 

يقصد باألسس النفسية في التصميم وهي مجموعة األسس المتعلقة بالقراء والتي تحدد المالمح  .2
 الحسي:تقود بالنتيجة لإلدراك  وجماعياا،وتأخذ منحيين فردياا  منهم،النفسية لكل 

A- .صح 
B- .خطأ 

 .صح A:الصحيحةاإلجابة 

 

قراء في تعاطيهم مع مطبوعاتهم طبقا يختلف ال المستوى الثقافيمن األسس النفسية في التصميم  .3
وتختلف المطبوعات  والمعرفية،وحاجاتهم النفسية واالجتماعية  والمعرفي،لمستواهم الثقافي 

 باختالف وتنوع اللغات المطبوعة بها.
A- .صح 
B- .خطأ 

 .صح A:الصحيحة اإلجابة
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فينا شيئاا من  األشياء التي ندركها حولنا وتبعث من األسس الفنية في التصميم الوحدة وتعني .4
 البد أن تحتوي على استقرار نسبي بين أجزائها: االرتياح،

A- .صح 
B- .خطأ 

 خطأ  Bالصحيحة:اإلجابة 

 

 العناصر فيه تظهر اإلطالق، على االتزان أنواع أبسط وهو :المتماثل المحوري باالتزان يقصد .5
 أنواع أكثر تبرويع مرآة، أمام صورة كانت لو كما التوازن، محور وأيسر أعلى أو جانبي على

 .للتنوع افتقاراا  أكثرها فهو ولذلك وضوحاا، االتزان

A- صح. 
B- .خطأ 

 
 .صح A:الصحيحةاإلجابة 
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 خامسةالوحدة التعليمية ال

 والصحفي الفني التصميم في المؤثرة العوامل

 

 األهداف التعليمية:

 :أن على قادرا   الطالب يكون أن يجب التعليمية الوحدة هذه دراسة بعد

 .والصحفي الفني التصميم في ودورها واألداء المهارات مفهوم يحدد .1
 .التصميم وظيفة يحدد .2
 .التصميم في المصمم الموضوع ونمضم تأثير يشرح .3
 .التصميم في ودورها المتاحة والخامات األدوات يشرح .4
 (.النشر) الصحفي اإلخراج برامج أبرز يعدد .5
 .الصحفي لإلخراج جاهزة برامج تصميمب المتعلقة األفكار عددي .6
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 مقدمة: أول  

 اإلبأأأأأدا ي وأفقأأأأأ  المصأأأأأمم مهأأأأأارات تتأأأأأأثر
 حأأأأةالمتا الخامأأأأات بطبيعأأأأة مباشأأأأر بشأأأأك 
 وقدرتأأأأ  التأمليأأأأة آفاقأأأأ  وتتسأأأأ  يديأأأأ   بأأأأين
 معرفتأأأأ  ازدادت كلمأأأأا الفنأأأأي الخلأأأأ   لأأأأ 

مكانأأأأات بحأأأأدود  ويتأأأأأثر الخامأأأأات  هأأأأ   وا 
 إلأأأأ  إضأأأأافة الصأأأأحفي( المخأأأأرج) تصأأأأميم
 بسياسأأأأأأأأأأأأة والخامأأأأأأأأأأأأات المتاحأأأأأأأأأأأأة األدوات

 العأأأأأأاملين ومجمأأأأأأوع اإلخراجيأأأأأأة الصأأأأأأحيفة
 التصأأأميم أن صأأأحي . الصأأأحيفة فأأأي معأأأ 

 إنجأأأاز ردي  ولكأأأنفأأأ  مأأأ  هأأأو الصأأأحفي
 يتأأأأأأثر وجأأأأأ  أحسأأأأأن  لأأأأأ  التصأأأأأميم هأأأأأ ا

   األو   المقام في جما ية أخرى بعوام 
 أيأا   .مقبولأة بصأورة صأفحة إنجأاز من يتمكن حت  المهارات من معينة حدودا   المخرج أن يمتلك من بد وال

 مأأن التصأأميم فأأي تأأرثر  وامأأ  فثمأأة مختلفأأة إنشأأااها مأأن واألغأأرا  متباينأأة التصأأميم موضأأو ات كانأأت
 :وأهمها أبرزها

 .واألداء المهارات .1
 .وظيفة التصميم .2
 .الموضوع المصمَّم .3
 .والخامات المتاحة األدوات .4
 .الصحفياإلخراج  برامج .5
 .جاهزة لإلخراج برامج .6
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 :واألداء المهاراتثانيا : 

 تحمأأأأ  فأأأأي الصأأأأحيفة فأأأأي العأأأأاملين جميأأأأ  يشأأأأترك
 راأأأأأي  رأسأأأأأهم و لأأأأأ  العمأأأأأ  هأأأأأ ا ألداء المسأأأأأرولية

 تخاطأأأ  بصأأأرية لغأأأة لأأأي  التصأأأميم وألن تحريأأأر ال
 مضأامين مأن تنشأر  مأا  بر جمهورها الصحيفة بها

 الفكأأأأأري التوجأأأأأ   أأأأأن تعبيأأأأأر بأأأأأ  فحسأأأأأ  متنو أأأأأة
يجأأأأاد والتحريأأأأري   بشأأأأأك  للصأأأأحيفة مميأأأأزة هويأأأأة وا 

 والنأأواحي واالتصأأالية التعبيريأأة الجوانأأ  بأأين يجمأأ 
 اءالبنأأأأ فأأأي كبيأأأرة بدرجأأأأة والأأأتحكم والتنفي يأأأة  الفنيأأأة

 المسأأرولية تعاظمأأت للصأأحيفةل لأأ لك الكلأأي الشأأكلي
 تقأديم أجأ  مأن الصأحفي المخأرج  ات   ل  الملقاة

 مأأأأأن فكثيأأأأأر وأغراضأأأأأها  وظاافهأأأأأا تحقأأأأأ  صأأأأأفحات
 أو نجاحهأا يتوقأ  األفأراد بأدااهأا يقأوم التأي األشياء
  القاامون يمتلكها المتنو ة التي المهارات  ل  فشلها

 المصأأأمم فأأأي األساسأأأية المواصأأأفات مأأأن  أأأدد تأأأوافر ضأأأرورة  لأأأ  البأأأاحثون وُيجمأأأ  األ مأأأا   هأأأ    لأأأ 
 :رايسية أنواع ثالثة إل  وتقسم إبدا ية بأ ما  يقوم من في والسيما

 .الخاصة القدرات أو الطبيعية االستعدادات: أوال  
 .والمتخصص العام الدراسي التحصي  أو العلمية الخلفية: ثانيا  
 .التصميم مجا  في علميةوال الفنية الخبرة: ثالثا  

119 



 

 

 :التصميم وظيفةثالثا  

 التصأأميم  مليأأة منهأأا تبأأدأ التأأي النأأواة وهأأي خاصأأة  وظيفأأة ويلبأأي منأأ  الغأأر  التصأأميم يحقأأ  أن يجأأ 
 مجمو أأأة الصأأحفي التصأأأميم ويحقأأ  ينفأأأ    الأأ ي التصأأأميم وظيفأأة يأأأدر  أن المصأأمم  لأأأ  يتعأأين لأأ لك

 :نو ين إل  تقسيمها يمكن (i) وظاا 
 :جمالية فوظائ
 .الصحيفة لقراءة القراء انتبا  ج    ل  التصميم قدرة في تتجل  .1
 أمكأن  مأا القأراءة بتسأهي  الموضأو ات مأن مجمو أة أو محأدد موضوع لقراءة القراء اهتمام إثارة .2

 .القارئ  نها ينصر  ال حت 
 .الصحيفة يطال  وهو المعنوية بالل ة شعورا   القارئ من  .3
 الجمأأأالي المظهأأأر تنويأأأ  خأأأال  مأأأن لمضأأأمونها ومناسأأأ  وجأأأ ا   جميأأأ بشأأأك  الصأأأحيفة تقأأأديم .4

 .والمل  الرتابة من وتخليصها للجريدة  والفني
 المتأأون وتوزيأأ  مناسأأبة  حأأرو  طأأرز باختيأأار تيبأأوغرافي  نصأأر كأأ  فأأي الجماليأأة القأأيم إبأأراز .5

 .المأمو  الشك  يحق  بما والعناوين والصور
 :وظيفية وظائف
 .القراءة جهد وتخفي  الصحفية  مطالعت  أثناء القارئ بصر إراحة .1
 .الصحيفة هد  األمر نهاية في يحق  بما بالصحيفة النظر يمعن القارئ جع  .2
برازها المهمة األجزاء بع   ل  التركيز .3  . ليها التركيز المطلو  الرايسية الفكرة يعزز بما وا 
 .المهمة اإل المية الرسالة  ناصر نحو القارئ  ين توجي  .4
 المأأأتن- المقدمأأأة- العنأأأوان: الصأأأحفية المأأأادة  ناصأأأر بأأأين االنسأأأجام مأأأن قأأأدر أقصأأأ  تحقيأأأ  .5

 .والصور
 .ممكنة طريقة وأجم  وأسه  بأفض  المواد من ممكن قدر أكبر لنشر الصفحة مساحة استغال  .6
 .متجانسة الموضو ات تجع  خطة وف  أهميتها حس  وترتيبها وتبويبها الموضو ات تصني  .7
 .والقارئ الصحيفة بين قوية صلة إيجاد في المساهمة .8
 .واإلخراجية التحريرية لسياستها وفقا   للصحيفة المتميزة الشخصية تحديد في المساهمة .9
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 المصمَّم الموضوعرابعا : 

 كأان إن غنيا   ويجعل  التصميم  ل  المضمون يرثر
 إلأأأأأ  أقأأأأأر  الصأأأأأحفي والتصأأأأأميم الغنأأأأأ   هأأأأأ ا فيأأأأأ 

 مأأأن دد أأأ قوا أأأد ها أرسأأأ  التأأأي الهندسأأأية التجريديأأأة
 ومأأوهلي ديوسأأبر  تيوفأأان: أمثأأا  مأأن الفنأأانين كبأأار

دوارد نأأأأأأأأأأاغي  تأأأأأأأأأأأثيرا   أكثأأأأأأأأأأرهم أن إال بأأأأأأأأأأاولوتزي  وا 
 ُيعد ال ي Piet Mondrian موندريان بي  الهولندي

  لأ  المتنو أة المطبو ات لتصميم إفادة أكثرهم من
 .العموم وج 

 تصأميم فأي يرثر الصحفي المضمون أن في والشك
  أأن وتعبيأأر الصأأحفية للمأأادة جسأأيدت فهأأو مكوناتهأأا

   الصفحات بين بالفص  ُينص  ل لك محتوياتهال

 التي التفسيرية للموضو ات المخصصة األخرىوالصفحات  والعديدة المركزة القصيرة بنصوصها اإلخبارية
 فأأي مناسأأ  غيأأر األفقأأي التصأأميم ألن المقأأاالتل أو األحاديأأ  أو التحقيقأأات مثأأ  أكبأأر مسأأاحات تحجأأز

 ج ابأأأة وسأأيلة توجأأأد وال طولهأأا  فأأأي متسأأاوية خبريأأة قصأأأص خمأأ  أو أربأأأ   لأأ  الصأأأفحة احتأأواء الأأةح
 الطويلأأأأة الموضأأأأو ات تصأأأأميم أن كمأأأأا  (ii)أ مأأأأدة ثالثأأأأة أو  مأأأأودين  لأأأأ  سأأأأم 5 طولهأأأأا قصأأأأة لوضأأأأ 

 وتصأأميم فر يأأة   نأأاوين تفصأألها فقأأرات إلأأ  الموضأأوع تقسأأيم  لأأ  يعتمأأد والتقأأارير والبحأأو  كالدراسأأات
 .الصحيفة معالم من معلما   ُتعد محددة لسياسة طبقا   يتم عناوينال
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 موضأأأو ات مأأأ  لتُنشأأأر مناسأأأبة الخأأأرااط كانأأأت وا  ا
 الجو وحالة والحرو  والكوار  األحدا  مواق  تبين
 أخأأأرى  موضأأأو ات مأأأ  مناسأأأبة تكأأأون ال قأأأد فإنهأأأا
 أكثأأر مأأن فهأأي والمنحنيأأات التكراريأأة الجأأداو  كأأ لك

  أن للتعبيأر االقتصأادية حاتللصأف مناسبة األشكا 
 الصأأادرات أو السأأل  أسأأعار  لأأ  يطأأرأ الأأ ي التغيأأر

 .البورصة أسهم وحركة والواردات

 تناسأأأأأأأأأأأأ  الحأأأأأأأأأأأأرو  طأأأأأأأأأأأأرز بعأأأأأأأأأأأأ  كانأأأأأأأأأأأأت وا  ا
 أخأأأرى طأأرز فهنأأاك والسياسأأأية الجأأادة الموضأأو ات

   كالخط استخدامها ُأحسن إ ا درامية تأثيرات تعطي

 .بالمرأة المتعلقة للموضو ات المناس  الفارسي والخط  الدينية للموضو ات المالام الكوفي

 جيد موضوع من يسخر قد فالقارئ المنشور  للموضوع( الصورة) الصور مضمون مالءمة الضروري ومن
 الأأثلج وهأأي واحأأدة الفكأأرة أن صأأحي  بأأالثلج  يلعبأأون ألطفأأا  المنشأأورة والصأأور ثلجيأأة كأأوار   أأن يتحأأد 

 مأن نأوع الثانيأة بينمأا الكثيأ   الأثلج تساقط يسببها التي بالمشكالت عل يت فاألو  مختل   المضمون لكن
 (.الجليد  ل  التزحل  أو بالثلج اللع ) والتسلية الرياضيات أنواع
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 المتاحة والخامات األدوات: خامسا  

 :نو ين إل  الصحفي المخرج أدوات تقسيم يمكن

 :التقليدية األدوات

 الصأأأفحة ولنمأأأو ج. الجريأأأدة لصأأأفح  األولأأأي الشأأأك  وهأأأو بالماكيأأأت المعأأأرو  :الصوووفحة نمووووذ  .1
 الأور  مأن جيأدة رتبأة مأن وهأو( التنفيأ  ماكيت) الثانيو( التصميم ماكيت) يسم -أولهما: نو ان
 .اليدوي المونتاج تستخدم التي المطبو ات في وُيستخدم الصح  ور  رتبة جودتها في تفو 

 لهأأ ا وُتسأأتخدم الحأرو    أأد: منهأا الصأأحفي المصأمم بيأأد  ديأدة اسأأتخدامات للمسأأطرة :المسوطرة .2
 أو تصأأأغيرها) الصأأأورة أبعأأأاد لتحديأأأد ُتسأأأتخدم كمأأأا الحأأأرو   ومسأأأطرة gauge مسأأأطرة الغأأأر 
 والحأأأرو  العنأأأاوين وأفأأأر  الجأأأاهزة الحأأأرو  وأطقأأأم والممحأأأاة والقلأأأم( الهندسأأأية بالطريقأأأة تكبيرهأأأا
 .الالصقة

  (iii) :الحديثة األدوات

 وتوضأي  الحأرو  جمأ  فأي التقليديأة األدوات محأ  Desk Top Publisher المكتبأي النشأر نظأام حأ 
 إل  الورقية األنظمة من كبيرة تحو  نقطة النظام ه ا وُيعد وخطوط  ورسوم صور من فيها بما الصفحات
 وتجهيأأز الحأأرو  جمأأ  بمرحلأأة المأأرور دون مأأن فقأأط واحأأدة مرحلأأة فأأي العمأأ  إنجأأاز فيمكنأأ  الالورقيأأة 
  أأأن يسأأأتغني الصأأأحفي المصأأأمم جعلأأأت األدوات وهأأأ   .الصأأأفحة وتصأأأوير والمونتأأأاج فيكيأأأةالغرا األشأأكا 
 ظأأرو  فأأي مبأأد ا   ليكأأون الصأأحفي للمصأأمم تحأأديا   المرحلأأة هأأ   تمثأأ  بأأ  كليأأا   أو نسأأبيا   التقليديأأة أدواتأأ 
 .جديدة وأدوات

 فأأي والسأأيما الصأأح   مأأ  مأأن الجأأزء هأأ ا تطأأوير فأأي الصأأحفي اإلخأأراج فأأي الحاسأأبات اسأأتخدام وأثمأأر
 ترتيأأ : وثانيهمأأا  (التيبوغرافيأأة العناصأأر) الصأأحفي اإلخأأراج  ناصأأر تصأأميم: أولهمأأا رايسأأيتين نقطتأأين
 بكأ  يأرتبط ومأا للصأفحة  اإللكترونأي اإل أداد  ليأ  ُأطلأ  مأا أو الصأفحة  لأ  مجتمعة الصفحة  ناصر
 .فر ية  ناصر من منهما
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 الصفحة عناصر تصميم: 

 ألغأأرا  متروكأأة فراغأأات أو مطبو أأة أشأكا  مأأن الصأأفحة تحتويأأ  مأأا كأ  هأأي الصأأفحة تصأأميم  ناصأر
 مأأأن قأأأدرا   يحقأأأ  شأأأك  لتكأأأوين التصأأأميم  ناصأأأر باختيأأأار نأأأاج  تصأأأميم  لأأأ  الحصأأأو  ويمكأأأن وظيفيأأأة 
 المتوافقأة العناصأر واختيأار التكأوين  متغيأرات بأين تأربط التي الصحيحة النس  بوض  والجمالية الوظيفية

 :التالية النقاط في العناصر ه   تصميم في اآللي الحاس  تطبيقات تب ت ويمكن الشك   م 
 .الحرو  شك  اختيار .1
 .وكثافتها الحرو  أحجام اختيار .2
 .األرضيات .3
 .الصأور .4
 .والفواص  الجداو  .5
 .الجم  اتساع تحديد .6
 .الموضو ات بقايا وترحي  والسطور الكلمات بين الفراغات .7
 .األلوان .8
 (.الصور- العناوين- النصوص) ةالتيبوغرافي العناصر تصميم .9

 للصفحة اإللكتروني اإلعداد" مجتمعة التيبوغرافية العناصر ترتيب:" 

 األمريكيأون البأاحثون يسأمي  مأا أو الصأح  صأفحات  مأ  يمكن الشاشات  ل  الحرو  جم  بعد
 موادال إدخا  يتم حي  معا   العمليات ك  ننجز الحاسبات فباستخدام  Total System الكلي النظام

 التوضأأي  وفأأي اإلخأأراج  شاشأأات إلأأ  وتحأأوَّ  الطرفيأأة النهايأأات باسأأتخدام الصأأحفيين مأأن الصأأحفية
 في مكانها وتأخ  اآللي  الحاس   اكرة من واإل النات والقصص والصور العناوين ُتستد  : الكلي

 لبنأأاء بهأأا والأأتحكم تحريكهأأا  لأأ  المشأأغ  ويعمأأ  الشاشأأة   لأأ  ككتأأ  بوضأأعها  لأأك ويأأتم التوضأأي 
 .التصميم يتطلب  ال ي الشك 
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 (iv) الصحفي اإلخرا  برامج: سادسا  

 خصيصأا   معأدة بأرامج وثمأة والنشأر  واإلخأراج التصأميم بأدور الحاسأبات فأي التطبيقأات بأرامج معظأم تقوم
 القصأأيرة الوثأأاا  لنشأأر مخصأأص وبعضأأها غيرهأأا  مأأن أكثأأر للمصأأممين مسأأا دة أدوات بهأأا تتأأوافر للنشأأر

 النشأأر لمجأأاالت طبقأأا   معأأا   وضأأع  قأأوة نقأأاط لأأ  منهأأا وكأأ  الطويلأأة  الوثأأاا  مأأ  يتعامأأ  راآلخأأ وبعضأأها
 :إل  تنقسم التي

 (والكتيبات والصح  المجالت ومنها) والصور النصوص الوثاا  تتضمن  ام نشر. 
 (األكاديمي العلمي والنتاج الكت ) الفصو  ومتعددة طويلة وثاا  ونشر. 
 (.واإلحصأأاءات المعلومأأات كثيفأأة والمنشأأورات الخاصأأة العلميأأة وراتكالمنشأأ) الجأأداو  ومنشأأورات 

 :البرامج ه   وأهم المناسبة  برامج  منها ولك 
 معالجأأأأة  لأأأأ  قدرتأأأأ  إلأأأأ  إضأأأأافة   والنشأأأأر  التصأأأأميم بأأأأرامج أهأأأأم مأأأأن ُيعأأأأد :المكتبووووي الناشوووور .1

  أأأام ثماأل أأ  لأأأي.د صأأممها) منأأأ  العربيأأة النسأأأخة. اللغأأات متعأأأدد برنأأامج أو  وهأأأو النصأأوص 
 سأت ريأدي لبرنأامج تعري  هو والبرنامج( 1991  ام  الوي  اد  م  بالتعاون وطورها 1984

 مأن الأرغم و لأ . لتراسأت أنتجتأ  الأ ي Ready Set Go 4 for Macintosh only غأو
 فقط الكلمات لمعالجة تستخدم  الصح  دور معظم أن إال التصميم في العديدة البرنامج إمكانات

 النصأأوص أن كمأأا وسأأر ة  كفأأاءة أكثأأر بأأرامج ظهأأور بعأأد( والعنأأاوين النصأأوص جمأأ   مليأأات)
 .األخرى التصميم برامج في استثمارها يمكن المكتبي الناشر في المجمو ة

 
 التعام  ومرونة تطبيقات  لتعدد نظرا   انتشارا   وأكثرها التصميم برامج أوس  من :الصحفي الناشر .2

 شأأركة أنتجتأأ  الأأ ي Design studio سأأتديو ديأأزين لبرنأأامج تعريأأ  الصأأحفي والناشأأر معأأ  
 والكتأأ  بالجرااأأد مأأرورا   البسأأيطة العاديأأة بالوثيقأأة بأأدءا   شأأيء أي إنتأأاج يمكأأن وبواسأأطت  لتراسأأت 

 تركيأأ   لأأ  وقأأادر والرسأأوم  والصأأور النصأأوص يعأأالج فالبرنأأامج والملونأأة  المتطأأورة والمجأأالت
 .األلوان فرز  ن فضال   للطبا ة جاهزة صفحات وا  داد الصفحات
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 بدايأة وفأي   1987  أام في كان ل  إصدار أو : QUARK XPRESS إكسبرس كوارك .3
 وهو وماكنتوش  ويندوز بياتي في يعم  والنشر  التصميم في القيادي البرنامج أصب  التسعينيات

 الحأأرو  أشأأكا  تحديأأد) النصأأوص معالجأأة فأأي متقدمأأة بميأأزات تتمتأأ  التأأي التصأأميم بأأرامج مأأن
مالتهأأا واتسأأا ها  طولهأأا بأأين الصأأحيحة النسأأبية العالقأأات وتحديأأد مهأأاوأحجا  والأأتحكم وتضأأليلها وا 

مالتهأا إطأار كأ  فأي األ مدة  دد تحديد) النصوص وكت   ..(بينها بالمساقات  اإلطأارات وربأط وا 
 إدراجهأا أو بأالفقرات الصأور وربأط  ( ديأدة لونيأة بتأدرجات وتلوينهأا اإلطأارات أشأكا  وتغييأر معا  

  لأأأ  الأأأنص انسأأأيا  أو الصأأأور حأأأو  بإحكأأأام النصأأأوص انسأأأيا  وضأأأمان النصأأأوص  ضأأأمن
 ..الصورة

 مصأأممي احتياجأأات لتلبيأأة ملفاتأأ  وتصأأدير الويأأ  وتصأأميم والطبقأأات للجأأداو  بأأأدوات ُزود كمأأا 
 الأوورد ملفأات اسأتيراد قابليأة منهأا  أدة ميأزات تعأوز   HTML لغأة مأ  والتعامأ  المتعددة الوسااط
خفاء  .األلوان معالجة  ل  قادر والبرنامج الجداو   في الشبكة طوطخ وا 

 الثمانينيأات  نهايأة فأي آلأدو  شأركة صأممت  :ADOBE PAGE MAKER ميكور بويج .4
 ونأأأدوز بياأأأة فأأأي للعمأأأ  المتوافقأأأة البأأأرامج أكثأأأر مأأأن وهأأأو التسأأأعينيات  فأأأي آدوبأأأي شأأأركة وتبنتأأأ 

 أدوات يضأم كمأا العامة  النشر أل ما  األساسية األدوات من كبير  دد  ل  يحتوي وماكنتوش 
 المكتبيأأة والملفأأات التقأأارير مأأ  ُتسأأتخدم األدوات هأأ  ) والفهأأار  المحتويأأات قأأواام جأأداو  إلنشأأاء
خأأأأراج تصأأأأميم البرنأأأأامج ويسأأأأتطي   (للكتأأأأ  صأأأأالحة غيأأأأر لكنهأأأأا  فيهأأأأا بمأأأأا المطبو أأأأات جميأأأأ  وا 

 أنواع مختل  لتنفي  طّيعة دوات فأ بمرونة  الموضو ات بين الربط  ل  قدرت  خال  من الصح 
 حجأأم د أأم  لأأ  قأأادر وهأأو بالصأأور  ومزجهأأا النصأأية المأأواد ومعالجأأة وكتابأأة الغرافيكأأي التصأأميم
 999 إدخأا  يسأتطي  كمأا الصأحفي  للناشأر بنطأا   327 م  مقارنة بنطا   651 إل  يص  حرو 
 .الصحفي الناشر يدخلها صفحة 211 بأ مقارنة واحد مل  في صفحة

  1999  أأام فأأي األولأأ  للمأأرة صأأدر :ADOBE IN DESIGN ديووياين إن آدوبووي .5
 المأأأرثرات ووضأأأ  والجأأأداو  الكتأأأ  لنشأأأر إضأأأافية بميأأأزات 2112  أأأام الثانيأأأة نسأأأخت  وصأأأدرت
 لمحترفي مصمم والبرنامج اإلليوستريتر  برنامج وميزات الفوتوشو  برنامج يجريها التي الغرافيكية
 فأي القليلأة الخبأرات  وي للجميأ  حتأ  االسأتخدام سأهلة لتكون ُصممت تطبيق  واجهة لكن النشر 
 لتصأميم األدوات مأن بعأدد مأزود البرنأامج .ومأاكنتوش النوافأ  نظأامي فأي ويعمأ  التصأميم  برامج

126 



 

 

 كمأا األخأرى  التطبيقأات مأن و أدد والبوسأترات واإل النأات والبروشأورات والجرااأد المجالت ونشر
 سأفلية  وهأوامش وفهأار  محتويات وقواام متعددة فصوال   منتتض الكت  لنشر أدوات  ل  يحتوي
 مقارنأأة المبتأأداين  لأأ  الصأأعبة البأأرامج ضأأمن الخبأأراء ويصأأنف  وورد  ملفأأات معالجأأة يمكنأأ  كمأأا

 بوجأود للتجريأ  الكأافي الوقأت لأديهم ممأن المبتأداين تسأا د تطبيق  واجهة لكن ميكر بيج ببرنامج
 .ماالستخدا سهلة مصغرة مسا دة قاامة

 البرنأامج هأ ا للتكنولوجيأا فأيم شأركة طأورت :ADOBE FRAME MAKER ميكور فوريم .6
 أدوات السأأاب  إصأأدار  إلأأ  أضأأي  .التسأأعينيات بدايأأة فأأي آدوبأأي واشأأترت  الثمانينيأأات أواخأأر فأأي

 الشأأركات كأأ  تسأأتطي  وال العأأام  والنشأأر التصأأميم أمأأور معالجأأة مأأن أكثأأر تحديأأدا   الكتأأ  لمعالجأة
 ومأأأاكنتوش وينأأأدوز بياأأأات فأأأي يعمأأأ  أنأأأ   لمأأأا   التقنيأأأة  أأأالي البرنأأأامج ألن اتأأأ ملف مأأأ  التعامأأأ 

 مصأأأممي قبأأأ  مأأأن اسأأأتخدام  مأأأن أكثأأأر النشأأأر فأأأي المتخصصأأأون البرنأأأامج   واسأأأتخدم ويأأأونك  
 متخصأأأص برنأأأامج فهأأأو) وفعاليأأأة بسأأأر ة الصأأأفحات ماأأأات معالجأأأة  لأأأ  لقدرتأأأ  نظأأأرا   الغرافيأأأك
 لأأديهم ومتأأدربين مكثفأأي ن وتأأدري  وقأأت إلأأ  يحتأأاج تعّلمأأ  نأ كمأأا  (الطويلأأة المسأأتندات لمعالجأأة

 .أخرى برامج م  التعام  في خبرة

  أأام فينتيأأورا شأأركة قبأأ  مأأن البدايأأة فأأي طُأأور :COREL VENTURA فينتيووورا كوريوول .7
 البرنأامج يقأدم .مأاكنتوش بياة في ليعم  تطوير  وتم  1998  ام كور  شركة اشترت  ثم  1985
 والكتالوغأأأأأات الكتأأأأأ  إلنتأأأأأاج مخصأأأأأص وهأأأأأو البيانأأأأأات  قوا أأأأأد لبنأأأأأاء ما االسأأأأأتع سأأأأأهلة أدوات

 العام  للنشر برنامجا   كون  من أكثر الطويلة المستندات من وغيرها واألكاديمية التقنية والمنشورات
 وررو  والفهأار  المحتويأات قأواام وتوليأد الصأفحات مأن كبيأر  أدد م  التعام  يستطي  أن  كما

 .والهوامش الصفحات
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 لإلخرا  جاهية برامج: سابعا  

 جأأأأأأاهزة تطبيقيأأأأأأة بأأأأأأرامج األحأأأأأأد  التطأأأأأأورات تقأأأأأأدم
 والصور المتون إدخا  يتم بحي  الصفحات إلخراج

 صفحة لك  المصمم اإلخراج برنامج ومن للحاس  
 المحأرر وينبأ  آليأا   إخراجهأا بعمليأة ليقوم ىحد  ل 

 أطأأأأأأوا  فأأأأأأي نقصأأأأأأان أو زيأأأأأأادة أي إلأأأأأأ  الصأأأأأأحفي
 إخأأأأأأراج العمليأأأأأأة هأأأأأأ    لأأأأأأ  طلأأأأأأ وي الموضأأأأأأو ات

  ل  البرامج بع  تحتوي ولكن إلكترونيا   الماكيت
   اللبنات تتضمن القياسية التيبوغرافية للمعايير مل 

 يعر  أن بشرط و لك والتنفي   التوضي  في القياسية التيبوغرافية المعايير بأ ل  للوفاء الالزمة األساسية
.النتااج  ل  لحصو ا يزم  أن قب  يريد ما المستخدم
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 خالصة

: وأهمهأأا أبرزهأأا مأأن التصأأميم فأأي تأأرثر  وامأأ  فثمأأة إنشأأاا  مأأن والغأأر  التصأأميم موضأأو ات كانأأت أيأأا  
 تحقأأأ  صأأفحات لتقأأأديم الصأأحفي المخأأأرج  أأات   لأأأ  الملقأأاة المسأأأرولية تعاظمأأت لأأأ لك واألداء المهأأارات
 المتنو أأة المهأأارات  لأأ  فشأألها أو نجاحهأأا قأأ يتو  األفأأراد بأدااهأأا يقأأوم التأأي األشأأياء مأأن فكثيأأر أغراضأأها 

 لأ ا  التصأميم  ملية منها تبدأ التي النواة وهي التصميم  ووظيفة األ ما  ه    ل  القاامون يمتلكها التي
 وظأأاا  مجمو أأة الصأحفي التصأأميم ويحقأأ  ينفأ    الأأ ي التصأميم وظيفأأة يأأدر  أن المصأمم  لأأ  يتعأين
  لأأأ  المضأأأمون يأأأرثر حيأأأ  المصأأأمم الموضأأأوع وأيضأأأا   والجماليأأأة  الوظيفيأأأة بالوظأأأاا  إجمالهأأأا يمكأأأن

 التأأي الهندسأأية التجريديأأة إلأأ  أقأأر  الصأأحفي والتصأأميم الغنأأ   هأأ ا فيأأ  كأأان إن غنيأأا   ويجعلأأ  التصأأميم
 .الفنانين كبار من  دد قوا دها أرس 

 إلأ  تقسأيمها كأنيم يديأ  بأين أدوات تأوافر مأن بأد ال ناج  تصميم إنجاز الصحفي المخرج يستطي  وحت 
  ناصأأأأرها ويرتأأأأ  الصأأأأفحة  ناصأأأأر تصأأأأميم مأأأأن يأأأأتمكن حتأأأأ  حديثأأأأة وأدوات تقليديأأأأة  أدوات: نأأأأو ين

 تتضأمن  أام نشأر بأرامج: إلأ  تنقسأمالتأي   النشأر بأرامج الصأحفي المخرج أدوات أبرز ولع  التيبوغرافية 
 الفصأو  ومتعأددة طويلأة وثأاا  ونشأر  (والكتيبأات والصأح  المجالت ومنها) والصور النصوص الوثاا 

 كثيفأأة والمنشأأورات الخاصأأة العلميأأة كالمنشأأورات) الجأأداو  ومنشأأورات  (األكأأاديمي العلمأأي والنتأأاج الكتأ )
وتقأأدم التطأأورات األحأأد  بأأرامج تطبيقيأأة جأأاهزة  المناسأأبة  برامجأأ  منهأأا ولكأأ   (واإلحصأأاءات المعلومأأات

لكأأن هأأ       البأأرامج إخأأراج الماكيأأت إلكترونيأأا  إلخأأراج الصأأفحات ويطلأأ   لأأ  العمليأأة التأأي تقأأوم بهأأا هأأ
 الخطوة لم تحظ بقبو  الكثير من دور الصح  ل لك لم تل  رواجا .
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 :تمارين

 اا  الجمالية:ظللتصميم العديد من الوظاا  منها الو  -1

A-   جذب انتباه القراء لقراءة الصحيفةتجل  في قدرة التصميم  ل . 
B-  هو يطال  الصحيفة .من  القارئ شعورا بالل ة المعنوية و 
C- .إراحة بصر القارئ أثناء مطالعت  الصحفية   وتخفي  جهد القراءة 
D-  A وb .معا 
E- A  وb وc .معا  

 معا. bو D A :الصحيحةاإلجابة 

 
 التصميم:من الوظاا  الوظيفية في  -2

A-  والصور. المتن- المقدمة-العنوان  الصحفية حقي  أقص  قدر من االنسجام بين  ناصر المادة 
B- طريقة ممكنة.ال  مساحة الصفحة لنشر أكبر قدر ممكن من المواد بأفض  وأسه  وأجم  استغ 
C- لمضمونها ومناس  وج ا  جمي  بشك  الصحيفة تقديم. 
D- A وb معا. 
E- D  وb وc .معا 

 .معا bو D A :الصحيحة اإلجابة
 

 ةالصأأفح ولنمأأو ج.  الجريأأدة لصأأفح  األولأأي الشأأك  وهأأو بالماكيأأت المعأأرو  : الصووفحة نموووذ  -3
 مأن جيأدة رتبأة مأن وهأو(  التنفيأ  ماكيأت)  الثانيو(  التصميم ماكيت)  يسمي -أولهما:  نو ان
 المونتأأأاج تسأأأتخدم التأأأي المطبو أأأات فأأأي ويسأأأتخدم الصأأأح  ور  رتبأأأة جودتهأأأا فأأأي تفأأأو  الأأأور 
 . اليدوي

A- . ص 
B- . خطأ 

 .ص  A:الصحيحة اإلجابة
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 :ADOBE PAGE MAKER ميكر بيج الصحفي اإلخراج برامج من -4

A-   بنطا للناشأر الصأحفي . كمأا  327بنطا مقارنة م   651قادر  ل  د م حجم حرو  يص  إل
 .الصحفي صفحة يدخلها الناشر 211صفحة في مل  واحد مقارنة بأ  999يستطي  إدخا  

B- .يحتوي  ل  أدوات لنشر الكت  تتضمن فصوال متعددة وقواام محتويات وفهار  وهوامش سفلية 
C- المستندات الطويلة. برنامج متخصص لمعالجة 

 للناشأر بنطأا 327 مأ  مقارنأة بنطأا 651 إلأ  يصأ  حأرو  حجأم د أم  ل  قادر  A:الصحيحة اإلجابة
 الناشأأأر يأأأدخلها صأأأفحة 211 بأأأأ مقارنأأأة واحأأأد ملأأأ  فأأأي صأأأفحة 999 إدخأأأا  يسأأأتطي  كمأأأا.  الصأأأحفي
 .الصحفي
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 سادسةالالوحدة التعليمية 

 الموضوعات متون تصميم
 

 

 األهداف التعليمية:

 :أن على قادرا   الطالب يكون أن يجب التعليمية الوحدة هذه دراسة بعد

 .المتن حروف شكل حيث من المتن حروف مفهوم حددي .1
 وكثافتها. المتن حروف محجم حيث من المتن حروف مفهوم يشرح .2
 الجمع. اتساع تحدد التي العوامل يشرح .3
 والسطور. الكلمات بين البياض حيث من المتن حروف مفهوم حددي .4
 .الموضوعات متون تصميم وكيفية مفهوم حيث من الموضوعات متون تصميم أساليب أبرز بيني .5
 الموضوعات. بقايا تصميم كيفية يشرح .6
 المتن. رمادية حدة كسر على تساعد التي األساليب أبرز يحدد .7
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 ةمقدم :أول  

 مساحة من %08 يقارب ما المتن حروف تشكل
 االتصال وسيلة هي المطبوعة فالكلمة الصحيفة،
 منه تتكون الذي األساسي العنصر وهي بالقراء،

 الرغم على الصورة والتزال مطبوعة، صحيفة أي
 لزيادة الصحفي للنص رافدا   عنصرا   أهميتها من

ن النص، تأكيد  تستطيع الصور بعض كانت وا 
 يوحنا أن الثابت ومن .المهمة بهذه االضطالع
 من أول هما فاوست شريكه مع بالتعاون غوتنبرغ
 المعدنية الطباعة اختراع أحرف من تمكنا

 م1456 عام المقدس الكتاب وطباعة المتحركة
   مينز مدينة في الكبس بطريقة تعمل مطبعة على

 الهدف ألن البصريةقيمتها  حيث من أهمية تذا ليست المتن حروف أن من الرغم وعلى ،األلمانية
 يعيرها أن المصمم على يتعين أنه إال المطبوعة المادة إلى القارئ انتباه جذب ليس منها األساسي
 كبير عدد اهتمام محل الجانب هذا واليزال ،(i)القراءة يسر من ممكن قدر أكبر لها يوفر بحيث اهتماما  

 وأقصى الوضوح من ممكن قدر أكبر لتحقق قدرتها وزيادة للحروف ئيةالمر  الهيئات لتطوير الباحثين من
 .القراءة يسر من يمكن ما

 الناحية من المتن حروف استخدام ويخضع
 ما وهو بيسر قراءتها تتم أن العتبار التيبوغرافية

 Readability (ii) القراءة يسر عليه ُيطلق
 ذلك الباحثين بعض ويفسر ،Legibility ووضوح
 عليها والتعرف المطبوعة المادة لقراءة لقابليةا بأنها

(iii) أو بسهولة، الشيء قراءة بإمكانية الشعور أو   
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 أي يتجنب بحيث الحروف بين الواضح التمييز أنها أو ،(iv) آخر شيء منأكثر  الشيء يتضح بأن
 أو رموزها حل أو لقراءة القابلية أنها أو ،(v) الحروف في تشويه أقل وجود حالة في حتى بينها إشكال
 من عليها االستدالل يمكن القراءة وسهولة الحروف وضوح درجة أن الباحثين بعض ويعتقد ،(vi) تفسيرها
 مقاس غير العوامل من مجموعة توجد إذ (vii) كاف غير هذا قرأ القارئ إن القول فمجرد: التالية العبارة
 .هاقراءت وسهولة الحروف وضوح درجة على مباشر أثر لها الحرف

 في القراءة يسر أن الباحثين من فريق يرى بينما
 العوامل من بعدد يرتبط اإلعالمية الرسالة

 تتصل أخرى عوامل جانب إلى التيبوغرافية
 فُيسر. Readability اإلعالمية الرسالة بصياغة
 الحروف بها تتمتع التي الخاصة يعني القراءة

 العين وراحة السهولة من قدر أقصى وتتضمن
 الذي األمر المستمرة وهو القراءة من فترة خالل
 وضوح تعبير أما.. تحققه أن المتن لحروف ُيراد

 تتمتع التي الخاصة إلى فيشير Legibility القراءة
 وفهم مالحظة سرعة على وتساعد الحروف بها

 السطور من متضامنة مجموعة أو واحد سطر
(viii). 
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 المتن حروف: ثانيا  

 السطر عبر العين حركة سرعة وتحدد للنص القارئ استيعاب درجة يحددان هاووضوح القراءة سهولة
(ix)، التالي النحو على والبياض جمعها واتساع وحجمها شكلها في المتن حروف تناول ويمكن: 

 (:الحرف وجه) المتن حروف شكل

 الحرف بها يظهر التي الطريقة هو الحرف شكل
 أهم من الحرف شكل ويعد الورق، على مطبوعا  
 الحروف، قراءة في تؤثر التي التيبوغرافية العوامل
 معالجة في األساسية الجهود ضمن ذلك ويأتي
 القراءة مواصلة فرصة القارئ لمنح المتن حروف
 .(x) بصره يجهد أن دون الزمن من طويلة فترة

 حيث من شكلين أحد الحروف تأخذ أن ويمكن
 وأ مختصرة أو عادية إما طباعتها، بعد قوامها

   الحروف ضغط إلى المصمم يلجأ وقد مضغوطة،

 قد الحالة هذه وفي المحدد، االتساع لتالئم الفقرات بدايات أو الموضوعات ومقدمات العناوين في والسيما
 الحروف تكبير إلى المصمم لجأ إذا واضحا   ذلك يبدوال  قد بينما الحقيقي شكلها عن يختلف شكال   تأخذ

 كتابة أو جمع إلى المصممون يلجأ حيث مائلة أو معدولة الحروف تكون أن كنيم كما الكشائد، بوضع
 وقد التباين إيجاد أو إبراز أو لتأكيد مائلة بأحرف الموضوع فقرات بعض أو المقدمات أو العناوين بعض
 ،(xi) % 58و %18 بين تتراوح بنسب القراءة سرعة من تقلل المائلة الحروف أن الدراسات بعض أثبتت
ذ  الحدود، أضيق في يكون أن من بد فال المائلة الحروف استخدام الصحف مصممي لبعض جاز اوا 
 .قراءتها في طويال   وقتا   القارئ يستغرق ال بحيث السطور من محدود عدد وفي
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 :هي الحروف شكل على تؤثرالتي  عواملال أبرز

 جميال   الحرف يكون دفق األخرى، بالحروف متصل   ظهوره( العربي) الحرف شكل يميز ما أهم .1
 الحروف من غيره وسط الحرف هذا استخدام عند مختلفا   يبدو قد األثر لكن ذاته في ودقيقا  
 تكون أن يجب جيدا   طباعيا   حرفا   الحرف اعتبار يمكننا وحتى والسطور، الكلمات لتكوين
 .(xii) قراءتها يسر دون تالصقها يحول وال بتناسب تتجاور النظم طّيعة الحروف

 من أقل بجمالية السطرية الجمع آالت على المجموعة الموضوعات حروف تتميز :جمع ريقةط .2
 مشكلة تحل أن التصويري الجمع ألنظمة وأمكن اختصارها، بسبب يدويا   المجموعة الحروف
 .(xiii) العربية الحروف اختصار

 عند الحروف ثخانة تزداد ولذلك الحروف، على الضغط البارزة الطباعة تعتمد :الطباعة طريقة .3
 عن المطبوع الحرف شكل تغيير إلى يؤدي مما الضغط بسبب العادية ثخانتها عن الطباعة
 مما نفسها، بالشدة يحدث ال الضغط فإن المستوية الطباعة حالة في أما نفسه، الحرف شكل
 .الضغط عن الناجم المحتمل التشويه   الحروف يجنب

 خشنا   الورق كان إذا والسيما باالمتصاص البارزة الطباعة في الحبر يجف :والحبر الورق نوع .4
 بزيادة يزداد والذي الحروف، حواف ثخانة زيادة إلى يؤدي ما وهو الحبر، المتصاص وقابال  
 الحبر تجمع إلى الورق ألياف في الموجودة الدقيقة الشعيرات تؤدي كما الطباعة، أثناء الضغط

 عند مراعاته يجب الذي األمر الحروف بعض في جودةالمو  الدقيقة الفتحات أو الحادة الزوايا في
 أساسا   فيعتمد الملساء الطباعة في المستخدم الحبر أما الصغيرة، وخصوصا   الحروف تصميم
 الورق أللياف الدقيقة الشعيرات داخل الحبر انتشار ضعف إلى يؤدي مما( البلمرة) األكسدة على
 التبخر على الغائرة الطباعة في المستخدم حبرال ويعتمد منه، رخيصة أنواع استخدام مع حتى
 أخرى جهة من الحبر خفة وألن ناعما   كان إذا الورق سطح ثنايا في الحبر انتشار يمنع ال وهو

 .(xiv) الناقل من جزء امتصاص على ناعما   كان ولو الورق تساعد
 :الحروف شكل على تؤثر أخرى إجراءات .5

 داكنة صلبة أرضية ىعل الورق بلون بيضاء المتن حروف طباعة. 
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 نظرا   جليا   الفرق ونالحظ شبكية، أرضية من تفريغها بعد بيضاء الحروف طباعة 
 وبالتالي ،%18 بنسبة األقل على األصل في عنه الصورة في الحبر كمية النخفاض
 .األبيض والورق الحروف بين التباين انخفاض

 كثافة على المحافظة وينبغي ،(رمادية) شبكية أرضية على باألسود المتن حروف طباعة 
 الحروف مع بقليل ذلك من أقل تكون أن وُيستحسن ،%33 عن تزيد ال لألرضيات موحدة
 .الصغيرة األحجام ذات

 غريزية أرضيات من الحروف إفراغ Grise النوع، هذا من أرضية على الحروف جمع أو 
 أو الحروف زوائد ختلطت حيث السابقة األنواع عيوب يحمل االستخدام هذا فإن الواقع وفي
 .األرضية خطوط في الحروف بعض

 للتباين مراعاة دون من األسود غير أخرى بألوان الحروف طباعة. 

 :وكثافتها المتن حروف حجم

 البنط هي الحروف أحجام لقياس الرئيسية الوحدة
 مقداره ما أي البوصة من 1/72 ويساوي

 يكون المتري النظام وباستخدام سم، 8.83753
 ويبدأ بنطا ، 26=  سم كل أو بنط، 2.5=  مم كل

 أدنى إلى العليا الزوائد من جزء أعلى من القياس
 يسير جزء على عالوة السفلى، الزوائد من جزء
 من والغرض الحرف وأسفل أعلى في البياض من
 ببعضها السطور تلتصق أال هو البياض هذا

 زائد بياض أي ُيترك لم ولو الجمع عقب بعضا  
 من البياض كمية وتختلف ،(xv) طورالس بين

   كما نفسه، الحرف لحجم طبقا   آخر إلى تصميم

 الحرف حجم تحديد بعد .(xvi) الساخن الجمع حروف من أصغر التصوري الجمع أجهزة حروف تبدو
 إلى تقسيمها تم قياس كوحدة Cicero بالسيسرو يقاس الذي السطور أطوال قياس أو الجمع اتساع يحدد
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 في مستخدمة قياس كوحدة الكور الرقمية قيمته في ويماثل بنطا ، تساوي منها كل وحدة ةعشر  اثنتي
 المطابع في الكور أو السيسرو عن بديال   ُتستخدم قياس وحدة البايكا بينما واألوربية، العربية المطابع
 .السطور بين البيضاء المسافة لقياس األساس في وهي األمريكية

 

 بها ويقصد كثافتها، تنالم حروف بحجم ويرتبط
 سميكة كانت فإذا الحرف حواف خطوط ثخانة
ذا( أسود بنط) الحرف على ُأطلق  رفيعة كانت وا 
 الدرجتان وهما ،(أبيض بنط) عليها ُأطلق

 الحروف جمع آالت في المتاحتان الوحيدتان
 ُتجمع التي األجنبية الحروف خالف على العربية
 أن أثبتت العلمية األبحاث لكن كثافات بأربع

 يعين ال السوداء الكثافة استخدام في اإلسراف
 الصحيفة على ينبغي لذلك القراءة، سهولة على

 وتحقيق اإلبراز أساليب كأحد الميزة هذه استثمار
 أو الواحد الموضوع في والتنوع التباين أساس
 .الصحيفة مجمل

 

 

 كثافتها، اختيار أم أحجامها اختيار واءس للحروف المصمم اختيار على تؤثر تيبوغرافية عوامل وهنالك
 األحجام استخدام يمكن فإنه بنطا ، 12-3 بين تتراوح القراءة في المقبولة الحروف أحجام كانت فإذا

 ال القراء ألن المبوبة؛ اإلعالنات أو العمالت وأسعار الرياضية المباريات نتائج جمع في الصغرى
 يمكن إبراز وسيلة السوداء والكثافة الكبيرة الحروف حجامأ بينما ،(xvii) منها كبيرة كميات يقرؤون

 :التالية الجوانب في استثمارها
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 مقدمة استخدام يعد :الموضوعات مقدمات -1
 وسائل أفضل من كبير لموضوع صغيرة
 إلى والمتن، العنوان بين البصري التدرج
 التحريرية الناحية من المقدمة أهمية جانب
 فقرات من وعالموض في ما أهم تحتوي التي

 لقراءة ودفعه القارئ جذب بقصد رئيسية
 لتخفيف أهمية تيبوغرافيا فللمقدمة التفاصيل،

 الحروف أحجام من بصريا   االنتقال حدة
 الحروف أحجام إلى العنوان في الكبيرة

 .المتن في الصغيرة
براز تباين -2  يلجأ :الفقرات بعض وتأكيد وا 

 الكلمات بعض جمع إلى الصحفي المصمم
 دون من لتأكيدها السوداء بالكثافة الفقرات أو

 .إسراف
 

 

 :الجمع اتساع

 قصيرا   السطر طول كان فإذا الحروف، ووضوح القراءة يسر على المؤثرة العوامل أحد الجمع اتساع يعد
ذا الكلمات، من محددا   عددا   إال يستوعب ال فهو  تحريك على القارئ يجبر فسوف جدا   طويال   كان وا 
 من القارئ إجهاد إلى يؤدي مما العين مقلة تحريك فقط وليس الطويلة السطور قراءة لمتابعة هرأس كامل
 .طويال   الموضوع يكون حين والسيما المتالحقة السطور قراءة لمتابعة ويسارا   يمينا   الترددية الحركة
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 :منها( الجمع اتساع) السطر طول تحدد عوامل وهناك

 :الصفحة مساحة .1

 العوامعل أحعد( الصعحيفة قطعع) ةالصفح عرض يعد
 عععرض كععان فععإذا األعمععدة، عععدد تحديععد فععي المععؤثرة

 تقسععععيم يمكععععن فإنععععه/ كععععورا   55/ سععععم 25 الصععععفحة
 اتسععاع أعمععدة خمسععة إلععى الحالععة هععذه فععي الصععفحة

 .(xviii) كورا   عشر أحد منها كل

 

 

 :الموضوع مساحة .2

 على نشره أسلوب تحدد كلماته وعدد الصفحة على
 معععن أكثعععر أو مععععا   عمعععودين أو دواحععع عمعععود اتسعععاع
 .ذلك
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 :الحروف شكل .3

 ويغلعععب معينعععة وظيفعععة يعععؤدي الحعععرف شعععكل اختيعععار
 تجمععع الخطعوط معن نوععا   تختعار أن الصعحف علعى
 المحععععععددات أحععععععد وُيعععععععد موضععععععوعاتها، متععععععون بهععععععا

 والقعععانون. الصعععحيفة بشخصعععية الخاصعععة اإلخراجيعععة
 إيجاد بشأن التيبوغرافيين بين قبوال   يلقى الذي العام

 يععتلخص الحععرف لشععكل وفقععا   للسععطر اتسععاع أفضععل
 معععععععين بطععععععراز األبجديععععععة حععععععروف كععععععل جمععععععع فععععععي

 تشعععععغله العععععذي االتسعععععاع قيعععععاس ثعععععم نفسعععععه وبعععععالحجم
 لنحصععل 1.5 بععع النععاتج وضععرب الكاملععة، األبجديععة

 25 ±) بعالكور مقعدرا   للسعطر المثالي االتساع على
%.) 

 

 

 :الحروف كثافة .4

 حوافهععععععععععا، خانععععععععععةبث تتميععععععععععز السععععععععععوداء فععععععععععالحروف
 الحععرف خطععوط بععين بيععاض كميععة علععى وللمحافظععة
 .الضئيلة وفجواته
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 :الحروف حجم .5

 السععطر طععول تحععدد التععي العوامععل أبععرز أحععد وُيعععد
 حععروف حجععم بععين الطععردي التناسععب لعالقععة نتيجععة
 .تشغله الذي واالتساع المتن

 

 

 :والطباعة الجمع طريقة .6

 فعععي مباشعععرا   تعععأثيرا   الطباععععة قبعععل معععا عمليعععات تعععؤثر
 الععذي باالتسععاع السععطور جمععع علععى الصععحيفة قععدرة
 .المصمم يحدده
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 :والسطور الكلمات بين البياض

 :التالية الجوانب في المتن بياض تتبع ويمكن أساسي، عنصر البياض

 : والكلمات الحروف بين البياض .1

 إلى الحروف بين البياض تقليل يؤدي
 يزالح على الكلمات من المزيد طباعة
 يمكن هذا فإن المالئمة، وبالمعالجة نفسه
 تقاربت كلما ألنه القراءة سرعة يزيد أن

 ندرك ألننا قراءتها سرعة زادت الحروف
 أن إال (xix) للعين وقفة كل مع منها المزيد
 شأنه من الكلمات بين المسافات تضييق

 وبداية كلمة كل نهاية تحديد يصّعب أن
 العربية، اللغة في والسيما تليها التي الكلمة
 أال وُيفضل واحدة، كلمة تُقرأ تالصقت فإذا
 حجم ثلث على الكلمات بين الفاصل يزيد

 .المستخدم الحرف
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  (:Leading) السطور بين البياض .2

 بين البياض عن أهمية يقل ال وهو
 بحيث المتن سطور يضيء ألنه الكلمات
 دون من القراءة مواصلة من القارئ يتمكن
 المادة حالة في تقل القراءة ةوسرع إرهاق،

 بين كاف   بياض دون من المجموعة
 السطور تداخل إلى ويؤدي سطورها،
 .بعضا   ببعضها
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 :الفقرات بين البياض .3

 من بنطين بإضافة الخبراء بعض ينصح
 البياض عن زيادة الفقرات بين البياض
 الموضوع لجعل السطور بين المتروك
 ضروريا   جراءاإل هذا ويعد قراءته، في أيسر
 تبدو التي الطويلة الموضوعات حالة في
 .جاذبية أكثر الفقرات بين البياض هذا مع
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 الموضوعات متون تصميم أساليب :ثالثا  

 التيبوغرافية العناصر من غيره عن المتن يتميز
 الصفحات على تصميمه بأسلوب الصحيفة في
 قاعدة توجد وال كبيرة، بكميات الستخدامه نظرا  
 محدد كأسلوب اتباعها المصمم على يتعين ابتةث

 :أهمها من ألسباب الخبرية القصص تصميم في
 في النشر سياسة يراعي المصمم .1

 .التصميم
 

مكانات بكفاءة - بعيد حد إلى- يرتبط المتون تصميم .2  .الصحيفة وا 
 على فيتوق وذلك التطبيقية، الفنون أحد به المرتبطة األخرى والعناصر المتن تصميم يعد .3

 .نفسه للمصمم واإلبداعي األدائي المستوى
 .المراد التصميم لتنفيذ المصمم أمام المتاح الوقت .4
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 :الموضوعات متون تصميم

 بأسلوب الموضوعات متون نشر يتم ما غالبا  
 والنهايات البدايات موحدة المنتظمة األعمدة
 والسياسية، اإلخبارية الجادة الصفحات في والسيما
 ألنها الصحف أغلب في المتبع األسلوب وهو
 المعالم، واضح تيبوغرافيا بناء   الصفحة تمنح

 الصفحات في النمط هذا من المخرج ويتحرر
 المتن نشر في أخرى أساليب إلى ويلجأ الخفيفة
 طولها حيث من السطور بنهايات التقيد دون

 ملحقات أن كما معا ، وجمالية وظيفية لضرورات
 للمصمم توحي عناوينوال كالصور الصحفي النص

  .أخرى بأساليب

 :منتظمة وحدات هيئة على التصميم

 مربع هيئة على الموضوعات متون تصميم يشيع
 الذي المعيار أن والحقيقة أفقي، أو رأسي ومستطيل

 مجموعة األشكال هذه بأحد المتن تصميم أسلوب يحدد
 كانت فإذا الصفحة، بناء أسلوب منها العوامل من

 رأسيا ، موضوعاتها ستنشر فإنها رأسيا   ىتبن الصفحة
 وأيضا   أفقيا ، موضوعاتها ستمتد أفقيا   ُبنيت إذا بينما
 فإذا بنائه، أسلوب تحديد في الموضوع كلمات عدد يسهم
 التصميم معه يصلح ال فربما كبيرا   الكلمات عدد كان

 والعكس االستطالة شديدة ستبدو القصة ألن الرأسي
ذا صحيح،  عمودين على ونشر صغيرا   وضوعالم كان وا 

  .جدا   قصيرا   فسيبدو أكثر أو
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 ترحيل يمكن منتظمة وحدات إلى الصفحة تقسيم عن فضال   استخدامه بسهولة األسلوب هذا ويتميز
 ويساعد للصفحة، الكلي البناء على ذلك يؤثر أن دون من األمر لزم إذا اآلخر بعضها إلغاء أو بعضها
 كأحد واألفقي الرأسي البناء بين والمزج التصميم في الوظيفي األسلوب اعاتب في الصحفي المصمم

 .المجال هذا في الخبراء باستحسان تحظى التي الصحافة في الحديثة االتجاهات

 العنوان امتداد صعوبة األسلوب هذا عيوب ومن
 عمود، من أكثر على ُنشر إذا المتن كامل على
ذا  الفراغ نفسيكو  سطرين من العنوان تكّون وا 
 يجد التصاميم هذه في والمدقق كبيرا ، ويساره يمينه
 الصور وضع يمكن ولكن الصور، من تخلو أنها
 هذا أن صحيح. يساره أو يمينه أو التصميم أعلى

 الصحفي النص مضمون يعزز أن يمكن اإلجراء
 تيبوغرافية وحدة خلق إمكانية المصمم يفقد ولكنه
 بما والمتن رةوالصو  العنوان من كل بين واحدة
 وعلى للقارئ، المتاح البصري المجال يعزز

  لفصل فواصل سميكة يضع أن المصمم

 .عمود من أكثر على المتن امتد إذا والسيما تحتها تقع التي الموضوعات عن العلوية الموضوعات

 األشكال من غيره أو مسدس أو مثلث شكل في كالجمع أخرى أشكال إلى الصحف بعض وتلجأ
 .الصحف من كثير في استخدامها ويندر شيوعا   أقل لكنها المنتظمة سيةالهند
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 :منتظمة غير وحدات هيئة على التصميم

 :األشكال هذه وأبرز حصرها، يصعب عديدة أشكاال   الحالة هذه في المتن يأخذ

 :المحيطي أو الملتف المتن

 دائرة محيط على أو ضمن الجمع تم إذا
 بدأت حيث مثلث أو مفلطح شكل أو

 إلى تصل حتى بالزيادة الجمع اتساعات
 حتى للنقصان تعود ثم العظمى نهاياتها
 تصميم يتم وقد. الدنيا نهاياتها إلى تصل
 بمادة يحيط أو يلتف شكل في المتن
 استهاللية حروف أو كلمات أو مصورة

 عليه يطلق ما وهو اقتباس أو عنوان أو
 الملتف الشكل حافة انتظام حالة في

 Runaround الملتف متنال) حوله
Wraparound)، هذا ويقتضي 

 بما يسمح السطر اتساع تغيير األسلوب
 

 بعض عليه ويعتمد ينتشر بدأ األسلوب وهذا مثال ، كصورة ما شكل حول المتن حروف بجمع
 األسلوب وهذا الصحفي، اإلخراج صاالت إلى اآللية الحاسبات دخول بعد أساسيا   اعتمادا   الصحف

 على بقبول األسلوب هذا ويحظى بانتظام، الصورة حول المتن يلتف حيث الخبرية لقصصا يالئم
 التفريق ويمكن الشكل، حول المتن التفاف ويختلف. والثقافية االجتماعية والسيما الخفيفة الصفحات

  المتن التفاف أنواع من نوعين بين

 وبدايات يسارا   المتن سطور ياتنها تلتصق بحيث دقيقة إحاطة بالشكل المتن أحاط إذا :أولهما
 ( المحكم الملتف أو) المحكم المحيطي الجمع ُسمي بالشكل يمينا   سطوره
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 السطور وبدايات نهايات ضبط من المصمم يتمكن ولم ذلك عن بينهما البياض زاد إذا :وثانيهما
 الشكل حول المتن التفاف وأسلوب ،(الفضفاض الملتف أو) الفضفاض المحيطي الجمع ُسمي بدقة
 :منها مزايا مجموعة الخبرية القصة تصميم يمنح

 الموضوع متن انسياب على يحافظ .1
 .المنشور

 بصريا   ارتباطا   التصميم هذا يوِجد .2
 الملتف والمتن الشكل بين وموضوعيا  

 .حوله
 قوة المتن داخل المنشورة الصورة يمنح  .3

 الصور والسيما مضافة تأثيرية
 فتبدو افالحو  متالشية أو الديكوبية

 الصحفي النص من مندفعة كأنها
 .األمام إلى ومتقدمة

 
 :الجمع اتساعات تغيير

 وكان الجمع اتساعات تتساوى أن العادة جرت
 آالت وقدرات الساخن الجمع تأثيرات أحد ذلك

 االتساعات، هذه تغيير دون تحول التي الطباعة
 ال قد فقرات إلى الموضوع لتقسيم المصمم ويلجأ
 باالتساع بعضها ُيجمع طولها في ساويةمت تكون

 ُيجمع اآلخر وبعضها السطر، لطول التقليدي
 يكون وقد بقليل، السابق االتساع من أقل باتساع
 موقعه يغير أو الفقرة يمين على المتروك البياض
  كل ليست لكن الفقرة، يسار على بجعله
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 :أهمها بها االستئناس كنيم إرشادات وثمة اإلجراء، هذا لتنفيذ صالحة الموضوعات

 .صغيرة وحدات إلى للتقسيم قابلة الموضوع فقرات تكون أن .1

 وقاطعا   نهائيا   ورأيا   السابقة للفقرة نتيجة( أقل اتساع على المجموعة) التالية الفقرة تكون أن يحسن .2
 .لها

 .الصحفية واألحاديث التحقيقات في التصميم هذا اتباع يفضل .3

 .الخفيفة الصفحات في التصميم هذا اتباع يفضل .4

 .جدا   الطويلة الموضوعات في التصميم هذا إلى اللجوء عدم يفضل .5

 

 :الملتوية األعمدة ذو المتن

 الطباعة قبل ما تطورات أتاحتها التي الموضوعات متون تصميم في المنتظمة غير األشكال أحد وهو
 شكل أو ،6 رقم شكل ومنها قاماألر  أو الحروف أشكال أحد فيه المتن يتخذ األوفست، طباعة وتطور
 ثالثة من عنوان أو صورة حول المتن يلتف قد أو اليسار أو اليمين إلى فوهتها تتجه بندقية أو مسدس
 أو العربية( ن) أو ،N حرف هيئة يأخذ بحيث مقلوبا   يكون أو ،U حرف شكل يأخذ بحيث فقط جوانب
 وأشكال مقلوبة، أو معدولة C حرف شكلو  المقلوبة، أو المعدولة( لع) حرف شكل أو H حرف شكل
 والسيما انتشارها وعمومية لتميزها نظرا   األشكال هذه بتناول ونكتفي حصرها، يصعب بحيث تتعدد أخرى
 .الكفاءة من كبيرة درجة على بشرية وعناصر كبيرة طباعية تكنولوجيا تمتلك التي الصحف في

 الخبرية الموضوعات تناسب التي كالاألش من وهما :6 أو 2 رقم شكل على الملتف المتن .1
 واحدة صورة على تحتوي التي الموضوعات يالئم كما الداخلية، الصفحات أعلى في المنشورة
 .شخصية تكون ما وغالبا  

 تصميم في األسلوب هذا استخدام ويقتضي :ن أو U أو N حرفي شكل على الملتف المتن .2
 عن المتون لفصل السميكة الجداول تخداماس أو الصفحة أعلى في الخبرية القصة وضع المتن

 التي الموضوعات وتالئم أسفله، يقع الذي المتن مع العلوي المتن اختالط دون للحيلولة بعضها
 .متقاربة للنشر قابلة أكثر أو صورة على تحتوي

152 



 

 

 أو خطر مضمون على تحتوي التي الموضوعات تالئمو: مسدس أو بندقية شكل على المتن .3
 التأجيل، تحتمل ال مسائل حول كتب فيما المحرر نظر وجهة أو الصحيفة سةسيا عن اإلعراب

 سبطانة مرمى على لشخصية الصورة تكون كأن كبيرة، مالية خسائر أو أرواح بها ُتزهق وقد
 .خطر في أنها لبيان المسدس أو البندقية

 كبير عدد لىع تحتوي التي( التحقيقات) الكبيرة الموضوعات ويالئم :H حرف شكل على المتن .4
 واألخرى موضوعية الصور بعض المصورة، والموضوعات المتباينة النظر وجهات من

 تمثل صور أو آخر، تيارا   تمثل واألخرى فكريا   تيارا   تمثل منها كتلة الصور بعض أو شخصية،
 .H حرف تجاويف في الصور وتودع العكس، أو نتيجة واألخرى سببا   األولى

 يمين تُنشر التي القصيرة الموضوعات ويالئم :المقلوبة أو لمعدولةا C حرف شكل على المتن .5
 .الحرف تجويف في تودع شخصية تكون ما غالبا   صورة على تحتوي والتي ويسارها الصفحة

 

 :أبرزها المزايا من مجموعة السابقة باألشكال المتون تصميم ويحقق

 أعلى ممتد أو عمودي عنوان وضع إمكانية .1
 بين االرتباط من عالية جةدر  وتحقيق المتن،
 .واحدة بصرية وحدة في والعنوان المتن

 الرسوم أو الصور وضع التصاميم هذه تسهل .2
 فارغا   المتبقي الحيز في الغرافيكية األشكال أو
 المتن بين التيبوغرافية الوحدة من يعزز بما

 .والصور

 مقدمة استعمال التصاميم هذه تسهل .3
 أكبر عاتسا على جمعها يمكن للموضوعات

 تغيير وبالتالي التقليدي، العمود اتساع من
 .وكثافتها المقدمة حروف حجم
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 الحيز في آخر موضوع إلحاق من Hو 2و 6 حرف هيئة يأخذ الذي والسيما التصاميم هذه تمّكن .4
 الموضوع مع موضوعية عالقة له يكون بحيث اآلخر الموضوع اختيار المصمم أحسن إذا الفارغ،
 .وشكال   مضمونا   متماسكة إخبارية حزمة يحقق وبما األول،

 .المواد بين للفصل كأدوات والعناوين البياض استثمار على السابقة التصاميم تساعد .5

 تقدير على المصمم مقدرة عدم في أساسا   تتركز التي العيوب بعض من السابقة األشكال تخلو وال
 األجزاء إضافة أو ترحيل إمكانية مع تنقص أو تزيد قد والتي المتن يأخذها أن يمكن التي المساحة
ذا واأليسر، األيمن أو العلوي الجزء من لكل المكّونة األعمدة إلى الزائدة  الجمع اختيار المصمم أحسن وا 
 تصميم في والعكس N حرف هيئة على المتن تصميم في األيمن من أكبر األيسر العمود فسيظهر بدقة
 فلن مسبقا   الموضوع المصمم يقرأ لم فإذا الزيادة هذه في ضوعالمو  جوهر يكون أن وينبغي ،U حرف
 .الشكل بمتطلبات الوفاء من يتمكن
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 :الموضوعات بقايا متون تصميم

 الصحيفة عرض واجهة األولى الصفحة تكون تكاد
 نسبة في زيادة تحقق التي الموضوعات فيها تُنشر

 إلى المصمم يلجأ لذلك( التوزيع أرقام رفع) المبيعات
 حال وفي داخلية، لصفحة الموضوع من جزء ترحيل
 لصفحات الموضوعات بقايا ترحيل سياسة اتباع
 :يلي ما مراعاة ينبغي داخلية

 .إلغائها الموضوعات بواقي لمعالجة وسيلة أفضل .1

 الصحافة مجال ليست الطويلة الموضوعات .2
 يود عجول قارئ الصحيفة وقارئ اليومية
 المتسارع يقاعاإل ظروف في شيء بكل اإلحاطة
  .الراهنة اليومية للحياة

 تُنشر كأن الشكل ال الموضوعات أساس على المرحلة المواد نشر في ثابت أسلوب اتباع ضرورة .3
 .المحليات صفحة في المحلية بالشؤون المتعلقة الموضوعات تتمات

 .بعناية تعالج أن يجب لذلك للبقية القراء وصول تسهيل ضرورة .4
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 :المتن رمادية حدة كسر ىعل تساعد أساليب

 الجمالية من جانبا   الموضوعات متون منح على أيضا   تساعد التي التيبوغرافية المعالجات بعض ثمة
 :أبرزها من السواء على والوظيفية

 .الفقرات ترتيب في ويسهم المتن انسياب رتابة من يغير بما :واألرضيات الفرعية العناوين .1

 وسائل من كوسيلة استخدامها يمكن والتي :الستهللية األشكال أو والكلمات الحروف .2
 :االستهاللية األشكال أو الكلمات أو الحروف أشكال ومن المتن، كتل تثبيت
 في الشكل إسقاط يتم حيث الشائع الشكل وهو: Dropped Initial الساقطة الستهللية .أ

 .المتن من األولى األربعة أو الثالثة السطور بداية
 المتن من األول السطر بداية أعلى يستقر وهنا: Raised letter المرتفعة الستهللية .ب

(xx). 
 المتون بعض مع تظهر التي التيبوغرافية الوحدات وهي :Dingbats الزخرفية العلمات .3

 إلى أم نهاياتها أم الفقرات بداية في أم الصحفي النص فقرات بين أم المتن سطور في سواء
 .الصحفي المصمم أمام المتاحة التقنية اإلمكانات بتنوع وتتنوع ور،المص أو المحرر اسم جوار

 قراءة لمتابعة القارئ فضول الطريقة هذه تثير Lift out Quote :(xxi) المقتبسة األقوال .4
 قد اقتباس وضع على وتعتمد نفسه، الوقت في المتن رمادية حدة وتكسر المنشور، الموضوع

 قد ذلك غير أو الشعر من بيتا   أو المتن عمود داخل رحوا شكل تتخذ أو طرفة أو حكمة يكون
 األقوال استخدام وعند. المتن حروف من قليال   أكبر حروف بحجم أو السوداء بالكثافة ُيجمع

 :أهمها المسائل من عدد مراعاة من بد ال المقتبسة
 بالفعل مقتبسا   المقتب س القول يكون أن ينبغي. 
 محدد شخص ىإل المقتبس القول ُينسب أن البد. 
 اإلجراء فهذا السوداء، بالكثافة أو قليال   أكبر حروف بحجم المقتبس القول ُيجمع أن يحسن 

 .القارئ عين أمام ويتميز الصفحة من يبرز االقتباس يجعل
 القراءة متابعة تسهل حتى مختصرا   االقتباس يكون أن يحسن. 
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 :األلوان .5
 تحتوي التي فالصفحة السواء، على والصفحة المتن رمادية حدة كسر على يساعد األلوان استخدام
 .األلوان من تخلو التي الصفحة من رمادية أقل تبدو ملونا   عنصرا  
 :الترقيم علمات .6
 (xxii): الترقيم عالمات وأهم
 األخرى، أجزائه عن الكالم أجزاء بعض لتمييز قليلة لحظات التوقف منها الغرض(: ،) الفاصلة 

 :يةالتال األماكن في وتوضع
o المكتملة الجمل بين تأتي أنها بمعنى الفائدة تام كالم مجموعها من يتركب التي الجمل بين 

 .بعدها تأتي بجمل والمرتبطة المعنى
o طولها في بالجملة شبيهة بجعلها أخرى بكلمات المتصلة المفردة الكلمات بين. 
o وأقسامه الشيء أنواع بين. 
o المنادى لفظة بعد. 

 عند وقفته من بقليل أطول متوسطة، وقفة القارئ توقف منها الغرض: (؛) المنقوطة الفاصلة 
 :هما موضعين في استخدامها ويغلب الفاصلة،

o الجمل بين التنفس إلتاحة وذلك مفيد، كالم مجموعها من يتركب التي الطويلة الجمل بين 
 .تباعدها نتيجة ببعض بعضها خلط ومنع قراءتها، عند

o لها مفسرة أو لألولى با  سب الثانية تكون جملتين بين. 
 اللفظية مكمالتها كل المستوفاة المعنى تامة الجمل نهاية في توضع).(:  النقطة. 
 المواضع في استخدامها ويغلب قبله، عما وتمييزه بعدهما ما لتوضيح ُتستعمالن):(:  النقطتان 

 :التالية
o المقول الكالم وقبل القول بعد. 
o وأنواعه وأقسامه الشيء بين. 
o قبله ما يوضح الذي الكالم وقبل قاعدة، توضح التي األمثلة قبل. 

 السؤال نهاية في أي شيء عن بها المستفهم الجملة نهاية في وُتستخدم(: ؟) االستفهام عالمة. 
 أو تعجب أو حزن أو فرح عن بها يعبر التي الجمل نهاية في وتستخدم)!(:  التعجب عالمة 

 .دعاء أو استغاثة
 أو المعترضة الجمل أو المقتبسة الجمل بينهما مكتوب الكالم، وسط في عانتوض))((:  القوسان 

 .والدعاء والتفسير االحتراس ألفاظ
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 ما أو أيضا ، أخرى أقواس داخلها بأقواس جملة لحصر ُتستعمالن)] [(:  المستطيالن القوسان 
 .عنده من الكاتب يضيفه

 الفتحة، تنوين أو مقلوبا   أو معدوال   الضمة تنوين شكل على إما وهي)" "(:  التنصيص عالمة 
 .ومعناها وحروفها بنصها منقولة جمل بينها وتوضع

 المعترضة الجمل بينهما توضع(: -   -) الشرطتان. 
 العدد وبين فهمها، لتسهيل األول الركن طال إذا الجملة ركني بين توضع(: -) الشرطة 

 .الفقرات بداية وفي ،-وثانيا  -كأوال   والمعدود
 المهم على لالقتصار المحذوف الكالم مكان توضع)..(  النقاط من عدد أي: الحذف تعالما 

 .معينة ألسباب بعضه ذكر لصعوبة أو منه
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 خلصة

 المطبوعة فالكلمة المجلة، مساحة من %58و الصحيفة مساحة من %08 يقارب ما المتن حروف تشكل
 تتم أن العتبار التيبوغرافية الناحية من المتن حروف استخدام ويخضع ،بالقراء االتصال وسيلة هي

 درجة يحددان فهما Legibility ووضوح Readability القراءة يسر عليه يطلق ما وهو بيسر قراءتها
 يظهر التي الطريقة هو الحرف شكلو .السطر عبر العين حركة سرعة وتحدد للنص، القارئ استيعاب

 ،مائلة أو معدولة أو مضغوطة، أو مختصرة أو عادية إما فهي الورق، على مطبوعا   الحرف بها
 شكل على تؤثر إجراءات وثمة ،%58و %18 بين تتراوح بنسب القراءة سرعة من تقلل المائلة والحروف
 .لها االنتباه ينبغي المتن حروف

 أطوال تقاسو  ،سم 8.83753 يعادل ما أي البوصة من 1/72 ويساوي بالبنط الحروف أحجام وتقاس
 كثافتها، المتن حروف بحجم ويرتبط ،بنطا   12 منها كل ويساوي الكور أو البايكا أو يسروبالس السطور
براز الموضوعات مقدمات طباعة في تستخدم ما وغالبا    أحد الجمع اتساع يعد كما الفقرات، بعض وا 
 .الجمع اتساع تحدد عوامل وثمة الحروف ووضوح القراءة يسر على المؤثرة العوامل

 نظرا   الصفحات على تصميمه بأسلوب الصحيفة في التيبوغرافية العناصر من غيره عن المتن ويتميز
 على والتصميم منتظمة وحدات هيئة على التصميم منها عدة أشكاال   ويتخذ كبيرة، بكميات الستخدامه

 المخرج وعلى الملتوية، األعمدة ذات والمتون الجمع اتساعات وتغيير منتظمة، غير وحدات هيئة
 متون منح على أيضا   تساعد التي التيبوغرافية المعالجات بعض وجود إلى يتنبه أن فيالصح

 .السواء على والوظيفية الجمالية من جانبا   الموضوعات
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 تمارين
 الصحيحة:اختر اإلجابة 

 ما وهو بيسر قراءتها تتم أن العتبار التيبوغرافية الناحية من المتن حروف استخدام ويخضع .1
 .Legibility ووضوح Readabilityالقراءة ريس عليه يطلق

A- صح. 
B- .خطأ  

 صح. A:الصحيحةاإلجابة 

 

 الورق على مطبوعا الحرف بها يظهر التي الطريقة هو الحرف شكل .2
A- صح. 
B- .خطأ  

 صح. A:الصحيحةاإلجابة 

 

 :ويساوي البنط هي الحروف أحجام لقياس الرئيسية الوحدة .3
A- 8.83753 .مم 
B- 8.83753 .سم 
C- 8.83753 م. 

 .مم A 8.83753:الصحيحة ةاإلجاب
 

 رز أساليب تصميم متون الموضوعات:بمن أ .4
A- .التصميم على هيئة وحدات منتظمة 
B- .التصميم على هيئة وحدات غير منتظمة 
C- الملتوية األعمدة ذو المتن تصميم. 
D- صح كلها. 
E- خطا كلها. 

 كلها صح. D :الصحيحةاإلجابة 
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 يمين تنشر التي القصيرة لموضوعاتا يالئم المقلوبة أو المعدولة C حرف شكل على المتن .5
 . الحرف تجويف في تودع شخصية تكون ما غالبا صورة على تحتوي والتي الصفحة ويسار

A-صح. 
B-.خطا 

 صح. A:الصحيحةاإلجابة 

 

 من جانبا الموضوعات متون منح على أيضا تساعد التي التيبوغرافية المعالجات بعض ثمة .6
 :أبرزها من السواء على والوظيفية الجمالية

A- .العناوين الفرعية واألرضيات 
B- .الحروف والكلمات أو األشكال االستهاللية 
C- المقتبسة األقوال. 
D- صح كلها. 
E- .كلها خطأ 

 .صح كلها D :الصحيحة اإلجابة
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 السابعةالوحدة التعليمية 

 العناوين تصميم
 

 

 

 األهداف التعليمية:

 :أن على قادرا   الطالب يكون أن يجب التعليمية الوحدة هذه دراسة بعد

 .الصحف عناوين تطور عوامل أبرز يحدد -1
 .العناوين أنواع يبين -2
 .العناوين وضوح على تساعد التي اإلجراءات يحدد -3
 .العناوين صميمت أساليب أبرز يعدد -4
 .العنوان واتجاه موقع بيني  -5
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 مقدمة: أول  

 في التيبوغرافية العناصر أهم من العناوين
 إلى الجرائد األهمية هذه وتدفع الصحيفة،

 المصممين من وتنال بها الفائقة العناية
 وظائف إجمال ويمكن واهتمامهم، عنايتهم
 :التالية بالنقاط العناوين

: الصحيفة ءشرا على القراء إغراء -1
 عناوين الغرض هذا بتحقيق وتختص
 وعناوين عامًة، واألخيرة األولى الصفحة
 األولى الصفحة من األعلى النصف
 .خاص بشكل

 

 .الموضوعات من ممكن عدد أكبر قراءة على القراء إغراء -2

 حدا األ بأهم واإللمام العنوان لقراءة يتوقف تجعله مختصرة رسالة تحمل بما القارئ انتباه جذب -3
 .الجريدة موضوعات كل على لالطالع وقت له يتاح ال لمن والسيما

 في والقطع والورق األولى الصفحة رأس والسيما األخرى التيبوغرافية العناصر مع العناوين تشترك -4
 .وصحيفته القارئ بين واأللفة التعارف صلة تعزيز

 .تيبوغرافيا   الصحيفة بناء -5

 .وتلخيصها األخبار تقويم -6

حياء الصفحة تثبيت -7  بقية إلى القارئ بصر وتوجيه الصفحة مظهر وتحسين أجزائها بعض وا 
 .الصفحات أسفل في تقع التي والسيما الموضوعات

 .المتميزة التيبوغرافية المعالجات بعض تطبيق خالل من للموضوع العام الجو نقل -8
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 الصحف عناوين تطور عواملثانيا : 

 :منها العناوين تطور في أسهمت عوامل ثمة

 تيبوغرافي كعنصر العناوين تؤديها أن يمكن التي المتنوعة بالوظائف ترتبط :وظيفية عوامل -1
 .الصفحات بناء في مثلى بأهمية وتحظى ثقيل،

 وتطور خاص، بشكل الصفحة بناء وأسلوب الصحيفة تصميم بأسلوب ترتبط :إخراجية عوامل -2
 تعود عديدة نتائج من طرحه وما يالعلم البح  وتطور عام، بشكل الصحفي اإلخراج مفاهيم
 .الصفحات تصميم أسلوب على بالفائدة

 والصور بالعناوين اهتمت التي الشعبية الصحافة بظهور العامل هذه ترتبط: تنافسية عوامل -3
 .التوزيع أرقام زيادة في رغبة كبيراً  اهتماماً 

 .نفسها الطباعة وروتط الطباعة قبل ما تجهيزات بتطور العوامل هذه ترتبط :طباعية عوامل -4
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 العناوين أنواعثالثا : 

 إنتاجها أسلوب باختالف إما أساسية معايير ثالثة في تصنيفها ويمكن كبيرًا، تنوعاً  الصحف عناوين تتنوع
 .اتساعها أو استخدامها طريقة أو

 :اإلنتاج حيث من

 :المعيار لهذا طبقاً  العناوين من نوعين بين التمييز يمكن

 التي العناوين وهي :وطةالمخط العناوين -1
 .الصحيفة في الخطاطون يضعها

 التي العناوين وهي :المجموعة العناوين -2
 العناوين جمع وسائل بواسطة إنتاجها يتم

 ولجأت الوسائل، هذه كانت أياً  المتنوعة
 بوسائل العناوين جمع إلى الصحف
 أخرى إلى صحيفة من تختلف متعددة
 :منها، صحيفة كل إلمكانية وفقاً 

 بالسبائك العناوين جمع لةآ (i). 

 بالتصوير العناوين جمع آالت.  

 الجاهزة الحروف أطقم. 
 العناوين أفرخ. 
 الحروف مسطرة. 
 اآللية الحاسبات. 
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 :الوظيفة حيث من

 :وهي منها كل يؤديها التي لألغراض طبقاً  العناوين تنقسم

 :Main Headline الرئيسي العنوان -1
 كبيرة حروف بحجم عادة وُيجمع، فيه عنصر أهم عن يعبر ع،للموضو  األساسي العنوان وهو
 الصفحة على األخرى الموضوعات وعدد ومساحته الموضوع أهمية على حجمه ويتوقف، نسبياً 
 وفي واحد، لفظي تركيب ضمن واحد خبري عنصر على الرئيسي العنوان ويحتوي ،(ii) نفسها
 .(iii) السطور على للجملة المنطقي التقسيم مراعاة تجب سطر من أكثر على العنوان توزيع حالة
 واالتساع للموضوع ومالئماً  كبيراً  الرئيسي العنوان حجم كان كلما أنه التيبوغرافيين بعض ويرى
 الجملة تتفتت ال حتى سطرين، عن الرئيسي العنوان يزيد أال ويحسن، أفضل ذلك كان المتاح
 هذا ويضاعف للمضمون، القارئ وفهم يةرؤ  سرعة على يؤثر مما السطور من عدد بين الواحدة
 أيضاً  الرئيسي العنوان تمييز ويمكن، كلماته عدد زيادة وبالتالي العنوان، اتساع زيادة التأثير
 العنوان يمتد فقد، الموضوع ألهمية طبقاً  وآخر عنوان بين االتساع يتفاوت لذلك جمعه، باتساع
 عموديًا، عنواناً  يكون وقد العريض، العنوان في الحال هو كما كلها الصفحة عرض على الرئيسي

 .(iv) عمود من أكثر على ممتداً  ُينشر وقد
 

 :الثانوي العنوان -2
ن إذا  خط بنوع أو متساو   غير حروف بحجم ُجمعتا أكثر، أو لغويتين وحدتين من العنوان تكوَّ

 فرعياً  جزءاً  يعد العنوانية الفقرة من سطر وكل ،Deck عنوانية فقرة تسمى منهما وحدة كل، مغاير
bank،  ًعنوانية فقرة الثانية تسمى حين في الرئيسي العنوان بأنها األولى الفقرة إلى ُيشار وعادة 

 في وبخاصة الرئيسي العنوان فعالية تزيد التي الوسائل إحدى الثانوي والعنوان، ثانوياً  عنواناً  أو
 .دةعدي تفاصيل على تحتوي التي المهمة اإلخبارية القصص حالة

 اإلخبارية للقصة أخرى تفاصيل على تحتوي سطور بضعة أو سطر من الثانوي العنوان يتكون
 العنوان يتبع وقد، الرئيسي العنوان يبرزها لم الموضوع في أخرى نقاط على الضوء تسلط أو

 .(v) أكثر أو ثانوياً  عنواناً  الرئيسي
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 ويحقق بها يقوم التي للوظائف نظراً ، ةكبير  أهميةً  الثانوي للعنوان إن الباحثين من فريق يقول
 (vi: )هي تيبوغرافية وظائف مجموعة

 بأحجام والمقدمة الكبيرة بأحجامها الرئيسية العناوين بين القارئ لعين مريح انتقال وسيلة 
 .األصغر حروفها

 الموضع في ُوضعت فإذا الخبرية، للقصة الصحيحة البداية نحو العين العنوانية الفقرة توجه 
 .القراءة منه تبدأ الذي السليم المكان إلى العين تقود ناسبالم

 عندما الناشئ الفراغ لملء األحيان بعض في العنوانية الفقرات إلى الصحفي المصمم يلجأ قد 
 .لها المخصصة المساحة الخبرية القصة تالئم ال

 العناصر فرهتو  مما صغيرة مساحة في ما نوعاً  أكبر بصريا   وزنا   العنوانية الفقرات توفر 
 .والمتن كالمقدمة األخرى التيبوغرافية

 التي الصحيفة سياسة وعلى يحتويها التي والتفاصيل الموضوع أهمية على استخدامه ويتوقف
 .تستحقها التي المثلى األهمية بموقع الخبرية القصة تضع

 

 :Subheading الفرعي العنوان -3
 الموضوع تقسيم أو أهميتها إلبراز فقراته بعض فوق الموضوع متن داخل يوضع الذي العنوان هو
 على لتساعد (vii) الطويلة الموضوعات مع عادة العناوين من النوع هذا وُيستخدم أفكار، إلى

 فقرات صورة في الحروف إلى النظر عند القارئ عين وتريح القراءة من وتسهل األفكار ترتيب
 أنها على العناوين هذه إلى ُينظر ذلكل ،(viii)( رمادية) سوداء متماسكة واحدة كتلة ال منفصلة
 تنظر كما .القارئ نفس إلى يتسرب الذي الملل على للتغلب الواحد الموضوع أجزاء بين فواصل
 الموضوع أن لتقنعه القارئ بصر إليها تجذب القراءة طرق على معالم أنها على الصحف إليها
 كونها عن فضالً  ،(ix) عليها لحصولبا جديرة لفائدة إال الصحيفة في عرضه يطل لم يقرؤه الذي

 .القراءة بعملية استمراره أثناء في القارئ عندها يستريح محطات

 لغرض ُتستخدم كلمات أربع عن تزيد وأال باالختصار الفرعية العناوين تتسم أن ينبغي لذلك
 وبالكثافة المتن حروف من قليالً  أكبر بحروف الفرعي العنوان جمع وينبغي المتن، تنظيم
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 لمعالجته المصممين بعض ويلجأ، الموضوع فقرات بين له المحدد االتساع يتوسط وأن، السوداء
 أو صلبة أرضية من إفراغه أو شبكية أرضية على كوضعه التأثير من مزيد إلضفاء تيبوغرافياً 

 .اإلجراءات من وغيرها مختلف خط بنوع جمعه

 مكتمالً  معنى تحتوي سطراً  33 عن تزيد السطور من مجموعة كل بعد وضعه الخبراء وينصح
 (.كلمة 153 نحو)

 

 فوق الصحيفة في مستمرة بصورة تظهر التي هي الثابتة العناوين : Constantsالثابت العنوان -4
 سواء الخاصة عنايتها توليها فهي الصحيفة في لتكرارها ونظراً  الثابتة، واألركان واألعمدة األبواب
 إليها يضاف وقد حروفها، أحجام أم( والمجموعة لمكتوبةا) حروفها طرز أم موقعها باختيار
 .األرضيات أو الشعارات أو الرسوم مثل الغرافيكية البصرية التأثيرات بعض

 
 :Kicker Headline التمهيدي العنوان -5

 من أصغر وباتساع أقل بحجم ولكن الرئيسي العنوان يمين أو أعلى ُينشر الذي العنوان هو
 قليلة كلمات بضع أو كلمة من يتألف .له والتمهيد الرئيسي العنوان تقديم فبهد الرئيسي، العنوان
 .الرئيسي العنوان إلى القارئ عين لتوجيه العنوان من الرئيسية الفقرات تعلو

 المميز شكله يفقد ال حتى الرئيسي العنوان اتساع عن التمهيدي العنوان اتساع يقل أن وينبغي
 اتساع ثل  يتعدى أال ينبغي له األمثل واالتساع، العنوان سطور من عادي سطر إلى ويتحول
 نصف تساوي حروف بحجم( يكتب أو) التمهيدي العنوان ُيجمع ما وغالباً  ،(x) الرئيسي العنوان
 يعالج أن يفضل بكثير أقل حروف بحجم جمعه حالة وفي ،(xi) الرئيسي العنوان حروف حجم

 غيرها أو أرضية على طبعه أو سميك جدول عنوانال أسفل يوضع كأن خاصة تيبوغرافية معالجة
 .التيبوغرافية اإلجراءات من
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 :Jump Headline الموضوعات بقية عناوين -6
 المساحة لضرورات داخلية صفحات إلى المرّحلة والموضوعات التتمات لتمييز وُتستخدم
 التعبير بينها ومن نالعناوي بقية تؤديها التي الوظائف البقية عنوان يؤدي أن وينبغي المحدودة،

رشاد الموضوعات، أهمية عن  القراء اهتمام وجذب مطالعته، يود الذي الموضوع إلى القارئ وا 
 مهمة، تفاصيل يحتوي واليزال بعد ينته   لم الموضوع وأن األولى الصفحة على المنشور لمتابعة
 عنوان باعتباره غيره عن تميزه مرئية عالمات أو بعناصر اقترن ما إذا فعالية أكثر البقية وعنوان
 يرتبط بحي  نشره وأسلوب صياغته في واضحاً  العنوان يكون أن يتطلب الذي األمر بقية،

 لعناوين المعالجات من عدد وهناك. األولى الصفحة على المنشور بالعنوان وبصرياً  موضوعياً 
 (xii): أهمها الموضوعات بواقي

 كالمعتاد خبري عنوان ينشر أن. 
 القارئ عين جذب بهدف فقط مفتاحية عبارة أو كلمة استخدام. 
 تُنشر كأن العنوان بقية إلى تقود صغيرة مقدمة كانت لو كما المفتاحية العبارة أو الكلمة تعالج 

 .البيضاء بالكثافة العنوان وُينشر سوداء بكثافة
 

 :الصور شروح عناوين -7
 سنعود) خاصة يبوغرافيةت بمعالجة تتميز عناوين الصور بعض لشرح ُينشر األحيان بعض في

 .(الصور فصل في لشرحها
 

 :السماوي العنوان -8
 إلى األحيان بعض في الصحف بعض تلجأ حي  الصحيفة الفتة فوق يوضع الذي العنوان وهو
 يسمى الصحيفة قْطع اتساع على عنوان مكانها لتنشر قليالً  األسفل إلى الصحيفة الفتة إنزال

 عدم اإلجراء هذا على يؤخذ وما النظر، يلفت الالفتة فوق وانالعن هذا ووجود السماوي، العنوان
 فوق عنوانية فقرات أو آخر عنوان نشر إلى الصحيفة ُيضطر مما بموضوعه المباشر اتصاله

 والطابعين المصممين اإلجراء هذا تنفيذ يربك وقد السماوي، بالعنوان إليه المشار الموضوع متن
 .نادراً  إال الصحف إليه تلجأ ال لذلك األولى الصفحة رأس في الثابتة العناصر تصميم تغيير في
 

171 



 

 

 :التساع حيث من

 :هي أقسام ثالثة إلى التساعها طبقاً  العناوين تنقسم

 لقطعها، الكامل االتساع ويشغل الصفحة عرض على يمتد الذي العنوان هو: العريض العنوان .1
 ،Screamer The line، Banner line، Streamer: منها باإلنكليزية مختلفة أسماء وله

 القميص سوار تعني Manchete فرنسية كلمة وهي بالمانشت العربية اللغة في تعريبه ويشيع
 .العنق رباط أو اليد، معصم حول يلتف الذي

 الطبيعي فمكانه الصحيفة، في الرئيسي الموضوع إبراز العريض العنوان من الغرض كان ولما
 على احتوت إذا الداخلية الصفحات في أحياناً  استخدامه من يمنع ال وذلك، األولى الصفحة

 العنوان نشر ويغلب، الصفحة اتساع على عنوان نشر تقتضي كبيرة أهمية لها موضوعات
 .الجريدة الفتة أسفل العريض

 وقد الصفحة، على آخر عنوان أي حروف حجم على تزيد حروف بحجم العريض العنوان ُيجمع
 األول السطر إبراز بضرورة الخبراء بعض ينصح الحالة هذه وفي، سطر من أكثر من يتكون
 تحتوي عنوانية فقرات لتكّون التالية السطور وتأتي الحد ، في ما أهم على يشتمل بحي 

 كأحد الخط نوع تغيير أو، األول العنوان مضمون إلى ترقى ال ولكنها مهمة أخرى تفاصيل
 ينصح كما الرئيسي، العنوان عن الثانوية العناوين خطوط مغايرة في التيبوغرافية األساليب
 كلمات عدد يكون وقد أمكن ما المعاني متعددة مركزة قليلة العنوان كلمات تكون أن الخبراء
 .واحدة كلمة نادرة وأحياناً  أقصى كحد ثماني أو كلمات أربع العنوان

 يزيد اتساع على ُينشر عنوان كل ووه :Spread On Multicolumn Head الممتد العنوان .2
 من النوع هذا استخدام وانتشر عمود، من أكثر على ليمتد الصفحة اتساع عن ويقل عمود عن

 .األفقي اإلخراج إلى الصحف تحول مع العناوين

 انتباه يجذب قد أعمدة ثمانية من أقل على ممتداً  عنواناً  إن للقول التيبوغرافيين بعض ويذهب
 أقل حروف بحجم الصحف في الممتد العنوان نشر ويغلب ،(xiii) العريض العنوان من أكثر القارئ

 .العريض العنوان حروف حجم من
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 عمود اتساع على يمتد الذي العنوان وهو: Single Column Headline العمودي العنوان .3
 معظم استخدامه إلى تلجأ اإلخراج في الرأسي األسلوب سمات من سمة وُيعد واحد، صحيفة
 بل وقصيرة قليلة العمودي العنوان فكلمات الخبرية، القصص من ممكن رقد أكبر لنشر الصحف
 يفرض للعمود الضيق فاالتساع المقاطع، متعددة أو الطويلة الكلمات استخدام تجنب ينبغي

 .(xiv) الكلمات من محدود عدد استخدام

 ثالثة، عن سطوره عدد يزيد أال وينبغي سنتيمترات، بضعة على العمودي العنوان ارتفاع يزيد وال
 .الممتد العنوان من أقل حروف بحجم ُيجمع أن الطبيعي ومن
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 العناوين وضوحرابعا : 

 تحقيق ويمكن المتعددة، وأدوارها العديدة لوظائفها تحقيقاً  للعناوين الوضوح درجات أقصى توفير ينبغي
 :منها عدة إجراءات من أكثر أو بواحد العناوين وضوح

 .العناوين حروف شكل .1
 .العناوين جمع اتساع .2
 .العناوين حروف حجم .3
 بين تركه المفترض البياض حيز الدراسات وتقدر: الكلمات بين البياض أو العناوين بياض .4

 وتسمى الجمع، في المستخدم الحرف حجم بنصف التينية بأحرف المجموعة العناوين كلمات
 بترك التيبوغرافيون نصحيُ  حي  العناوين حول والبياض السطور بين والبياض ،EN بـ باإلنكليزية

 ينبغي وعامةً  الممتد، العنوان تسبق تقريباً  بنطاً  13و العمودي العنوان قبل أبناط 6 مقداره بياض
 يتبع العنوان أن يبدو حتى المرة ونصف بمرة أسفله البياض يعادل العنوان أعلى بياض ترك

 .(xv) يعلوها التي القصة
 ووضوح االنتباه، يجذب األلوان من الخالية الصفحة في لون أي استخدام: العنوان ولون أرضية .5

 استخدام إلى الصحف بعض وتلجأ أرضيته، مع تباينه ومدى المستخدم باللون يرتبط العنوان
 التي اإلجراءات هذه لمثل بحاجة ليست الكبير حروفها بأحجام والعناوين .العناوين مع أرضيات

 .ذلك إلى تحتاج التي المتون بعض مع استثمارها يمكن
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 العناوين تصميم: خامسا  

 :بالعناية جديرتين مالحظتين إلى اإلشارة من بد ال الصحف في العناوين تأخذها التي األشكال دراسة قبل

 إخراج تعبير اآلخر بعضها ويستخدم ،(xvi) العناوين طرز تعبير الدراسات بعض تستخدم .1
 وبرأينا ،(xvii) ذلك من أشمل العناوين خراجإ أساليب تعبير أن التيبوغرافيين بعض ويرى العناوين،

 .دقة أكثر العناوين تصميم تعبير
 بين الدمج حين والسيما الصحف في العناوين تصاميم حصر يصعب أنه إلى اإلشارة من بد ال .2

 :المطبوعات في تظهر التي التصاميم وأبرز تصميم، من أكثر
 
 

 :Full Head Line له المحدد التساع يمأل الذي العنوان .1
 هذا تكّون سواء الممتلئ يسمى لذلك له، المخصص االتساع كامل على يمتد الذي العنوان وهو

 العنوان هذا ويتميز عدة، أعمدة أو عمود اتساع على امتد أم أكثر، أو واحد سطر من العنوان
 :بأنه
 (.الصفحات) الصفحة رأس في تقع التي القصص مع يصلح 
 وليس له تابع العنوان هذا تحت يرد ما أن إلى القارئ يرشد لذلك له المصاحب المتن يغطي 

 (.والعنوان المتن بين السليمة العالقة يحقق) أخرى، قصة
 إلى القارئ يصل أن فمجرد األفقية، الجداول استخدام من بدالً  المواد بين الفصل بدور يقوم 

 .أخرى قصة يطالع أنه يدرك العنوان هذا

 :عناوينال من الطراز هذا عيوب أبرز ومن

 من يقلل مما" جانبيه على" العنوان حول بالبياض المتمثلة اإلبراز لوسائل جزئياً  يفتقد 
 (.العناوين حول بالبياض يرتبط فالوضوح) وضوحه

 اليسار أو اليمين جهة من تجاوره التي العناوين تصادم إلى يؤدي Tomb stoning إذا 
 كتغيير األخرى التيبوغرافية اإلجراءات نم بعدد الظاهرة هذه تالفي ويمكن متجاورة، ُجمعت
 .المجاورة العناوين تصميم طريقة أو حجمه أو الحرف شكل
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 تغطية تستطيع ال منها كبير عدد أو الكلمات من محدود عدد من المكّونة العناوين يالئم ال 
 ضغط أو لمد الجمع عامل ُيضطر مما المساحة، هذه على تزيد أو لها المخصص االتساع
 جمالية تشويه وبالتالي المختصرة األحرف استخدام أو ضغط أو الكشائد باستخدام فالحرو 
 .سطر من أكثر على العنوان ينشر أو صعبة، القراءة وجعل الخط

 الرتابة من نوعاً  عليها ويضفي األسلوب، بهذا عناوينها كل صممت إذا تباينها الصفحة يفقد 
 .الشكلية

 

 :Centered Head Line له حددالم التساع يتوسط الذي العنوان .2

 على العناوين تصاميم تتشابه ال حتى
 القارئ عين أمام متماثلة فتظهر الصفحة

 تتوسط التي العناوين إلى المصممون يلجأ
 على كانت سواء لها المخصص االتساع
 قدراً  يترك بحي  سطور مجموعة أم سطر

 وُيعد ويساره، يمينه البياض من متساوياً 
 سابقه من للنظر لفتاً  كثرأ التصميم هذا
 يؤمن مما حوله كافياً  بياضاً  يوفر ألنه

  القراءة، وسهولة الوضوح من قدراً  لحروفه
 

 الصحفي المخرج   ويجنب السطور، أطوال تباين نتيجة للعناوين الشكلي التنوعيتيح  أنه كما
 من ذلك يمنع وال مودية،والع الممتدة العناوين مع يصلح لذلك المتجاورة، العناوين تصادم   مشكلة

 العنوان ليالئم الحروف ضغط أو مد مشكلة من المخرج ويعفي العريضة، العناوين مع استخدامه
 وسط بدقة يوضع لم العنوان أن يرى قد القارئ أن التصميم هذا يعيب وما له، المحددة المساحة  
 .متماثل غير جانبيه على البياض وأن المحدد االتساع
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  :Flush Right Head Line اليمين من نطلقالم العنوان .3
 من لواحد تنفيذ هو المنطلق العنوان
 ويؤكد الوظيفية، للتيبوغرافيا األولية المفاهيم

 أكثر مستريحة تكون القارئة العين أن
 Axis Of توّجه محور لها يكون عندما

Orientation (xviii) العنوان ُيبنى لذلك 
 من تتحرك خاص نمط على المنطلق

 نهاية إلى تصل فعندما العين، هخالل
 قراءة لتبدأ الوراء إلى تعود نجدها السطر
 العودة هذه وفي بسرعة، التالي السطر
 التوجه محور أو االهتداء عالمة إلى تعود
  .(xix) الحروف من المجموعة لهذه

 .حرة اياتهابد تُترك حين في تتساوى( العربية) السطور نهايات أن المنطلق للعنوان المميزة والسمة
 بالعربية الصادرة العربية للمطبوعات المالئمة غير التصاميم من يميناً  المنطلق العنوان وتصميم

 بعد سطر كل بداية عن البح  في القارئ يربك ألنه العربية؛ الصحف في استخدامه يندر لذلك
 إذا إال التالي السطر لقراءة التوجه محور القارئ ويفقد يسبقه، الذي السطر قراءة من االنتهاء

 .نسبياً  كبيرة بأحرف ُجمع

177 



 

 

 :Flush Left Head Line اليسار من المنطلق العنوان .4
 بداية مع التصميم هذا في العنوان يبدأ

 إلى تصل ال حرة نهايته وتُترك العمود
 سواء للعنوان، المخصص الحيز نهاية
 عدة، سطور أم واحد سطر من تألف
 يحكم عينم ترتيب الطريقة لهذه وليس
 الحصول يمكن وبالتالي السطور أطوال
 أثناء في تتكون مختلفة أشكال على

 يساراً  المنطلق العنوان ويحقق الجمع،
 :أهمها مزايا مجموعة

 

 المطلوب قدر على فكلماته تكلف دون من للقارئ نفسه عن يتحد  كأنه يبدو (xx )
 .النشر في البساطة تحقق

 له المخصصة للمساحة العنوان ءمةمال قيود من الحروف جامع يحرر. 
 للمتون أكثر مناسب التصميم وهذا يساره، إلى تقع التي العناوين تصادم تجنب في يسهم 

 .العربية الصحف في الصفحات يمين في تقع التي
 عند التالي السطر لبداية القارئ عين التقاط خالل من القراءة سرعة على القارئ يساعد 

 .العين توجيه محور على يحافظ فهو السابق، رالسط قراءة من االنتهاء
 في العنوان جمع اتساعات تساوي عدم نتيجة العنوان يسار المنتظم غير البياض يساعد 

 .القراءة تيسير
 ضغط أو الكشائد وضع من المخرج ويعفي العربية، الحروف جمالية على يحافظ 

 .الحروف
 والمسرى التفاقه نظراً  األخرى يمالتصام من قراءة أيسر التصميم هذا أن بالبح  ثبت 

 .(xxi) القراءة أثناء في راحة أكثر يجعله ما العين لحركة الطبيعي
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 البياض وزيادة، الخبرية القصة أثقال توازن بعدم للقارئ يوحي أنه العنوان هذا على يؤخذ وما
 المتروك البياض وسيبدو- أعمدة ثالثة من أكثر على المتن ُجمع إذا والسيما- يساره المتروك
 .نسبياً  البياض كمية لتقليل العنوان بمد تجنبه من بد ال وظيفي مسوغ أو هدف بال يساره

 

  Side Saddle Headline:(xxii) الجانبي أو المتدلي العنوان .5
 سهاًل، ظاهره في ذلك يبدو بيضاء لوحة أنها على الصفحة مع الصحفي المخرج يتعامل عندما

 المقرر للمساحة الموضوعات بعض مالءمة لعدم األحيان بعض في ذلك غير الحقيقة أن إال
 ال قد المتبقية فالمساحة االثنين، بين مزيجاً  أو أفقياً  أو رأسياً  الصفحة بناء وأسلوب فيها، نشره
 واحد، عنوان تحت جمعها يمكن قصيرة أخبار وجود أو التصرف، حرية من مزيداً  المصمم تمنح
 ُأحسن إذا جيد تصميم وهو الخبرية القصة جانب إلى انالعنو  وضع إلى المصمم يلجأ لذلك

( طويلة كانت إذا) الخبرية القصة من األوالن العمودان أو األول العمود ُيترك بحي  استخدامه
 له المصاحب المتن قمة مع العنوان قمة تتحاذى عدة أسطر من العادة في يتكون الذي للعنوان

 .التصميم هذا في أساسي عنصر والتحاذي
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 :Tripods Headline األجزاء ثالثي العنوان .6

 على تُنشر أجزاء ثالثة من التصميم هذا يتكون
 جزأيه اتساع تساوي وينبغي أسطر، ثالثة
 الثال  جزئه اتساع ويقل السفلي، مع العلوي
 بداية تشكل بحي  السابقين، الجزأين بين الممتد
. مستطيل هيئة والسفلي العلوي الجزأين ونهاية

 الثال  وحداته حروف أحجام تكون قدو 
 تغيير إلى المصمم يلجأ وقد متساوية،
 أغلب في السائدة واالتجاهات أحجامها،
 نشر التصميم هذا تستخدم التي الصحف
  .متماثلة بأحجام الحروف

  يتيح أنه األجزاء ثالثي التصميم مزايا ومن

 التالية والوحدات سبباً  األولى لوحداتا تكون كأن المضمون عن تعبر معينة فكرة تقديم للمصمم
 ويناسب تماثلهما، لعدم نفسه السطر على ُيجمعا أن ينبغي ال وضحية جانياً  العنوان يضمن أو، نتيجة
 صحفية لصورة مرافقته تأثيره من ويزيد القراء، باهتمام تستأثر التي اإلخبارية القصص اإلجراء هذا

 اإلبراز من مزيد إضفاء في الوسطى وحدته ويسار يمين المتروك البياض ويسهم، المتن مع تنشر
 عدم عيوبه ومن فرعيًا، عنواناً  يكون أن ويصلح، عندهما تستريح منفذْين القارئ لعين ويوفر لحروفه
 حروف بأحجام وجمعه، (أعمدة خمسة أو أربعة) عمودين من أكثر على المنشورة للمتون مالءمته

 .اإلبراز هذا كل تستحق ال نصوص مع كبيرة
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 :Stepped Headline السلمي العنوان .7

 سواء منتظم درج شكل العنوان فيه يأخذ
 ويسميه أسطر، ثالثة أم سطرين من تكّون

 السطر يكون وفيه المتدرج العنوان البعض
 والسطر( اليسار) اليمين من منطلقاً  األول
 بينما( اليمين) اليسار من منطلقاً  الثال 
 له المخصص يزالح الثاني السطر يتوسط
 التصميم هذا ،ويحتاج(xxiii) الصفحة على
 فليس المصمم، من خاصة عناية إلى

 التعبير دون بالشكل االهتمام منه الغرض
 دوره عن يبعده الذي األمر المضمون عن

  التعبير عن التدرج من الوظيفي، فالغرض
: التحريري المضمون حهيطر  ما مستقبل عن والتعبير الموضوعي أو المكاني أو الزماني التقادم
 .العنوان تدرج التجاه طبقاً  متنازل أم متصاعد هو هل
 

 :الهرمي العنوان .8
 :شكلين أحد الصحف في ويأخذ

 هو األخير سطره هرم هيئة معاً  تكّون بحي  العنوان سطور ُترتب: "معتدل" المعدول الهرم 
 العنوان يتميز .أقصرها األول والسطر االتساع في األخرى السطور وتتدرج األطول
 أخرى إلى مشكلة ومن أعمق فكرة إلى فكرة من بالقارئ يتدرج بأنه الطريقة بهذه المصمم
 .كتلته ويسار يمين بياض مساحة ويخّلف الصحفي، الموضوع يحتويها

 أطول هو األول السطر يكون حي  مقلوب ولكنه السابق التصميم يأخذ :المقلوب الهرم 
 أقصر هو األخير السطر يكون وبذلك، يليه ذيال من أقصر سطر وكل السطور،
 العين ويقود أهمية، األقل إلى أهمية األكثر من يتدرج العنوان أن للقارئ يوحي .السطور
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 الستغالل جانبه أو فوقه ال المتن داخل استخدامه يحسن لذلك الخبرية القصة لمضمون
 .الصفحة على المساحة

 

 :Dutch Warp Headline المتن أعمدة كل يغطي ل الذي العنوان .9

 فوق الطريقة بهذه المصمم العنوان يمتد
 المصاحب المتن كل وليس المتن من جزء
 العنوان حول المتن من جزء يلتف وقد له،

 بتوحده التصميم هذا يمتاز. يساره أو يمينه
 بصرية وحدة في له المصاحب المتن مع

 حول الملتفة المتن أجزاء وتشكل واحدة،
 والعنوان العنوان بين فصل ةوسيل العنوان
 دون يحول مما يساره أو يمينه يقع الذي

التصميم  هذا ويناسب العناوين، تصادم
  الصفحة، أعلى المنشورة الخبرية القصص

 

 استخدام من بد ال أسفلها أو الصفحة منتصف في الخبرية القصة مع العنوان نشر حال وفي
 .الصور من الخالية للقصص مناسباً  ويعد السفلى، عن العليا القصص لفصل الجداول
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 :U (Shape Warp) حرف شكل على المتن حوله يمتد الذي العنوان .11
 امتداد كان سواء U حرف شكل على حوله يلتف الذي المتن في التصميم هذا في العنوان يغوص
 المتن من باندفاعه للقارئ يوحي بأنه التصميم هذا يتميز .أكثر أم عمود اتساع على حوله المتن

 العناصر غياب ظل في رماديته حدة كسر في ويسهم به، والشكلي الموضوعي وارتباطه
 .الرسوم أو كالصور الغرافيكية

 القصص عن فصلها أو الصفحة أعلى الخبرية القصة وضعُ  األسلوب هذا استعمال عند ويقتضي
 أعمدة مع العنوان فوقها تديم ال التي المتن أعمدة اختالط دون تحول بجداول تعلوها التي األخرى

 .مالئمة فصل أدوات استخدام أو فوقها، الواقعة الخبرية القصة متن
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 Hammer Headline: (xxiv) كالمطرقة الضارب العنوان .11

 وُيسمى) للمطرقة العنيفة الضربة تأثير ذلك في يماثل نفسي تأثير يب  ما لمقدار كذلك ُيسمى
 التمهيدي العنوان شكل يتخذ ألنه( The Reverse kicker المعكوس الجانبي العنوان أيضاً 
 أيضاً  وُيسمى الضعف، بمقدار التابعة العنوانية للفقرة بالقياس حروفه حجم زيادة باستثناء ذاته

 أحجام الستخدام االنتباه ويجذب النداء، عن تيبوغرافي تعبير ألنه الجاذب أو المنادي العنوان
 الفقرة نصف عن اتساعه يزيد أال وينبغي عبارة، أو كلمة من ويتكون جمعه، في كبيرة حروف
 إبرازه لزيادة التمهيدي كالعنوان رفيع جدول تحته يوضع األحيان بعض وفي له، التابعة العنوانية
 .وتأكيده

 يسار أو يمين يقع فقد كلماته، ولعدد المرافقة العنوانية للفقرة وفقاً  المنادي العنوان موقع ويختلف
 أو ثالثة على المنشورة المتون التصميم هذا ويالئم جوارها، ينشر وقد العنوانية فقرةال فوق أو

 ونافذة متنفساً  تمثل فهي الصفحة على يتركها التي البيضاء بالمساحة ويمتاز أعمدة، أربعة
 البياض مساحة فعالية وتقل رمادية، متن بكتل محاطة تكون عندما وبخاصة القارئ عين إلراحة
 القصص مع التصميم هذا بوضع ُينصح ال لذلك الصفحة، هوامش بياض مع صليت عندما

 أو أعمدة خمسة على نشره بمعنى المتن اتساع زيادة ومع الصفحات، ويسار يمين على المنشورة
 نفس في الملل ويشيع االنتباه، جذب في تأثيره يفقده مما حده على زائداً  البياض يصبح أكثر

 .القارئ
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  Slammer Headline: (xxv) مدويال العنوان .12

 أفقي خط على يقعان جزأين من يتكون
 عبارة أو كلمة عن عبارة األول الجزء واحد،
 يمثل الثاني والجزء السوداء، بالكثافة ُتجمع

 بيضاء، بكثافة المجموع الرئيسي العنوان
 واحداً  الجزأين في الحروف حجم يبقى ولكن

( نالجزئي بين الحروف طراز تغيير يمكن)
 ضيق، نطاق على األسلوب هذا وُيستخدم
 عناوين لتصميم الجرائد بعض وتدخره

 لكنه Feature pages الخفيفة الصفحات
 األولى فقرتين من المكونة العناوين يالئم
 األولى تشكل أو نتيجة، والثانية سبب
 .للثانية مدخالً 
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 :Umbrella Headline كالمظلة الممتد العنوان .13

 مجموعة على الصحف صفحات بعض تحتوي قد
 يجمعها أن يمكن مضموناً  المتجانسة األخبار من

 ُسمي لذلك كالمظلة جميعاً  فوقها ُينشر واحد عنوان
 على أسفله األخرى العناوين تأتي وقد االسم، بهذا
 مع العنوان هذا ويصلح مستقلة، عناوين شكل

 رأس في وُينشر المتعددة الكبيرة الموضوعات
 أخرى إلى جريدة من تصميمه فويختل الصفحة

 الموضوعات كل يغطي أنه يميزه ما أبرز أن إال
 .به المتعلقة

 

 :تصميم من أكثر بين المزج .14

 إضافة لمصمم يحلو وقد، السابقة األساليب أحد اتباع العنوان لنشر المخصص الحيز يسمح ال قد
 تصميم من أكثر بين المزج إلى أيلج لذلك، مضمونه عن التعبير في تسهم العنوان على جمالية لمسة
 ويتوقف، عيوبها من يقلل أو يزيد وقد السابقة، العناوين مزايا له جديد تصميم على فيحصل ذكرنا مما
 الناحية من مراعاتها عليه يتعين التي باألصول ومعرفته الفني وذوقه المصمم مهارة على ذلك

 :منها السابقة التصاميم بين للمزج عديدة حاورم في يتحرك أن المصمم ويستطيع والجمالية، الوظيفية

 الجمع اتساع في المخالفة. 

 الحروف أحجام في المخالفة. 

 االنطالق في المخالفة. 

 العنوان سطور عدد في المخالفة. 

 الزخرفية األشكال بعض إضافة. 
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 العنوان واتجاه موقعسادسا : 

 الصفحة على العنوان ومساحة موضع يحدد
 على متعددة أماكن العناوين خذوتت، اتجاه ه
 يرافقه الذي الموضوع ألهمية تبعاً  تتحدد الصفحة
 فإن لذلك المواقع، أهم الصفحة رأس وُيعد، العنوان
 األكثر العنوان هو المكان هذا يأخذ الذي العنوان
 قدر عنها االبتعاد يفضل أماكن وهناك، أهمية

 حال وفي، الصفحات هوامش منها المستطاع
 مع (موضوعية أو شخصية) الصورة اشتراك
 ال حتى، للعنوان سابقةً  تنشر أن يفضل العنوان
 أو أسفله المتن وبين العنوان بين الصورة تفرق
 المركز من تقترب التي المواقع وتعد ،(xxvi) جانبه

 .مثلى أهمية ذات البصري
 

 من المتميزة عاتالموضو  بعض لنشر أهمية أكثر الفردية الصفحات فُتعد للصفحات بالنسبة أما
 تتحرك حي  المهمة الصفحات من معاً  ُأخرجتا إذا الصحيفة وسط صفحتا وتعد، الزوجية الصفحات

 .ما حد إلى كبير مسطح على العين

 شكلين بين المزج يتم وقد المقوس، والمتموج والمائل والرأسي األفقي منها مختلفة اتجاهات العناوين وتتخذ
 .ةالسابق األشكال من أكثر أو
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 خالصة

 وتحقق واهتمامهم عنايتهم المصممين من وتنال، الصحيفة في التيبوغرافية العناصر أهم من العناوين
 عوامل وثمة .والمنافسة القراءة من ومزيد الصحيفة شراء على القراء إغراء في تتجلى الوظائف من جملة

خراجي وظيفي منها العناوين تطور في أسهمت  طبقاً  العناوين تنقسم معايير مةوث وطباعي، وتنافسي وا 
يجابياته واستخدامه تصميمه في قواعد منها لكل واالتساع، والوظيفة اإلنتاج حي  من لها  .وا 

 موضع يحدد كما تصميمه، ومطارح وسلبياته إيجابياته منها لكل العناوين لتصميم وقواعد أنواع وهناك
 ألهمية تبعاً  تتحدد الصفحة على متعددة أماكن نالعناوي وتتخذ، اتجاه ه الصفحة على العنوان ومساحة
 المكان هذا يأخذ الذي العنوان فإن لذلك المواقع، أهم الصفحة رأس وُيعد، العنوان يرافقه الذي الموضوع

 .أهمية األكثر العنوان هو

188 



 

 

 تمارين

 الصحيحة:اختر اإلجابة 

 : منها العناوين تطور في أسهمت عوامل ثمة .1

A- حياء الصفحة بيتتث في العناوين تسهم  .أجزائها بعض وا 
B- للموضوع العام الجو نقل في العناوين تسهم. 
C- تيبوغرافيا الصحيفة بناء في العناوين تسهم . 
D- صح كلها. 
E- خطأ كلها. 

 كلها خطأ. Eالصحيحة: اإلجابة 

 التي الشعبية الصحافة بظهور العامل هذه ترتبط: تنافسية عوامل العناوين تطور عوامل من .2
 .التوزيع أرقام زيادة في رغبة كبيرا اهتماما والصور اوينبالعن اهتمت

A-صح. 
B-.خطا 

 صح. A:الصحيحةاإلجابة 

 :اإلنتاج حي  من العناوين أنواع من .3

A- .العنوان الرئيسي 
B- .العنوان الثانوي 
C- الفرعي العنوان. 
D- صح كلها. 
E- خطأ كلها. 
 كلها خطأ. D :الصحيحةاإلجابة 
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 الرئيسي العنوان يمين أو أعلى ينشر الذي العنوان هو :Kicker Headline التمهيدي العنوان .4
, له والتمهيد الرئيسي العنوان تقديم بهدف الرئيسي، العنوان من أصغر وباتساع أقل بحجم ولكن
 القارئ عين لتوجيه العنوان، من الرئيسية الفقرات تعلو قليلة كلمات بضع أو كلمة من يتألف
 .الرئيسي للعنوان

A- صح. 
B- خطا. 

 صح. A:الصحيحة اإلجابة

 لقطعها، الكامل االتساع ويشغل الصفحة عرض على يمتد الذي العنوان هو: العريض العنوان .5
,, Screamer The line, Banner line, Streamer منها باإلنكليزية مختلفة أسماء وله

 الذي القميص سوار تعني Manchete فرنسية كلمة وهي بالمانشت العربية باللغة تعريبه ويشيع
 .العنق رباط أو اليد، معصم حول يلتف

A- صح. 
B- خطا. 

 .صح A:الصحيحة اإلجابة

 العنوان المتدلي أو الجانبي .6

A- .يحرر جامع الحروف من قيود مالئمة العنوان للمساحة المخصصة له 
B- .يسهم في تجنب تصادم العناوين التي تقع إلى يساره 
C-  ئ لبداية السطر التالي.يساعد القارئ على سرعة القراءة من خالل التقاط عين القار 
D-  صح.كلها 
E- .كلها خطأ 

 كلها خطأ. : Eالصحيحة: اإلجابة 
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 ثامنةالالوحدة التعليمية 

 الصور تصميم
 

 

 األهداف التعليمية:

 :أن على قادرا   الطالب يكون أن يجب التعليمية الوحدة هذه دراسة بعد

 .الصحافة في الصور دخول يبين .1
 .الصحافة في الصورة وظائف يحدد .2
 .للنشر الصالحة الصور يبين .3
 .استخدامها ومجال منها، كل ابه تنفرد التي والميزات الصور أنواع يشرح .4
 .الصحفي التصوير بأخالقيات وعالقته التقنية دور يحدد .5
 .الصحافة في وتوظيفها الصور تصميم أساليب يحدد .6
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 مقدمة: أول  
 فقد والتعبير، االتصال أشكال أقدم من الصور ُتعد

 أو – وأحداثه يومياته لتسجيل القديم اإلنسان استخدمها
 – والترفيه التسلية ألغراض أو تهانطباعا لتسجيل ربما
  إليها، أوى التي والمغاور الكهوف جدران على

 
 اللغات إلبداع بالصور استعان للغة انتقاله رحلة وفي

 تقوم تلك اللغات كانت األبجدية اكتشاف قبل القديمة
 .الهيروغليفية اللغة أبرزها لعلو  تصويرية قاعدة على

 
 الصحافة في الصورثانيا : 

 تغطية ميالد مالمح بدأت م1221 عام يف
 الصحفي التصوير بظهور المصورة األخبار
 نجاح بعد المكان حدود وتجاوزه جدواه وثبوت
 عبر الصور نقل كيفية على بالن إدوارد تجارب
 نقل طريقة بنفس السلكية، بالطرق بعيدة مسافات
 الصور إرسال وتالها الهاتف، عبر الكلمات

 فن وتطور الصناعية، ألقمارا عبر ثم بالالسلكي
 معدات مستويي في الفوتوغرافي التصوير
 في التصوير أساليب وتطور( التقنيات) التصوير
 من االنتقال أي التعبير، من لمزيد الصور التقاط
 .االحتراف مرحلة إلى الهواية طور
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 الصحافة في الصورة وظائفثالثا : 

 أن بد ال وظائف مجموعة الصحافة في وللصورة شرها،لن وجيه سبب صورة لكل يكون أن من بد ال
ال منها أكثر أو واحدة صورة كل تحقق  :للنشر أهليتها تفقد وا 

 
 :إخبارية وظيفة .1

 :شكلين أحد في اإلخبارية الوظيفة ألداء الصور وتُنشر
 بالفعل وقع حدث صورة. 
 متوقع حدث صورة. 

 الموضوع كان إذا منها حاالت يف موضوعها من مستمدة قيمة تتضمن اإلخبارية والصورة
 تكون كأن متوقعة غير النتيجة كانت أو جدًا، كبيرة الحدث قيمة كانت أو مشهورًا، المصور
 .مثالً  مأساوية

 على الحدث سيطرة حيث من الصور من غيرها عن اإلخبارية الصور التقاط ويختلف
 إلى وصوله لدى للعمل ويندفع المصور على األحداث تسيطر األخبار ففي الصحفي، المصور
 بتسجيل ويبدأ( قطار أو طائرة تحطم كتغطية) المحرر من واضحة تعليمات على بناءً  الموقع
 على لذلك فنية، زاوية على للحصول والحطام األجسام يرتب فال شخصي تدخل دون من المأساة
 .(i) وكامالً  صادقاً  إنتاجاً  يقدم أن المصور

 
 :اتصالية وظيفة .2

 لتوصيل األشكال بها تقوم التي الوظائف من واحدة وهي بصرية، اتصالية وظيفة للصورة
 .االتصال علوم من جديد فرع موضوع وهو الغرافيكي باالتصال يسمى ما أو المعلومات

 
  :تيبوغرافية وظيفة .3

 في والعناوين المتن حروف مع تشترك التي األساسية التيبوغرافية العناصر أهم الصورة تمثل
 صفحـة تصميم نواة هي فالصورة إخراجها، وطريقة شكلها كان أياً  للصفحة المادي الجسم بناء

 .داكنة ظالل من تمتلك بما جذابة
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  :جمالية وظيفة .4
 .الملل على تبعث باهتة رمادية القارئ بنظر الصور من الخالية الصفحات تعد
 

 :تعليمية وظيفة .5
 .بالكلمات عليها فالتعر  من أفضل بطريقة بصورها نعرفها األشياء من كثير
 

  :سيكولوجية وظيفة .6
 .الطعام موائد على عرفناها التي بصورته الملح فنعرف كصور، ونتذكرها األشياء ندرك ما غالباً 

 
  :إقناعية وظيفة .7

 .يرى عندما يحدث ما تصديق إلى يميل لكنه( الوصف) بالكلمات يقتنع ال منا كثير
 

  :توثيقية وظيفة .8
 هناك فليس باليقين الشك ستقطع مصوراً  قدمته إذا ولكنك للتصديق، بلقا غير مقاالً  تكتب ربما

 .تقول فيما للتخمين مجال
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 للنشر الصالحة الصوررابعا : 

( ومجالت جرائد) الصحف في للنشر تؤهلها الشروط من مجموعة الصورة في تتوافر أن من بد ال
 :أبرزها
 :فنية شروط
 .المصور األصل يف الدقيقة للتفاصيل العالي الوضوح درجة .1
 .الضوء من قدر أكبر ليعكس باللمعان الصورة سطح يمتاز أن .2
 .دقيقاً  تدرجاً  الظالل تدرج أي الظالل بين التباين .3
 .األخيلة من الصورة خلو أي المصور الجسم مع المصوَّر األصل خيال تطابق .4
 .عليها الكتابة أو التآكل أو الطي أو كالخدش العيوب من الصورة خلو .5
 :صحفية شروط
 .آنياً  حدثاً  ترافق كانت إن الصورة في اآلنية أو الحالية صفة توافر .1
 .لجواره تنشر موضوع   صورة لكل يكون أن يجب .2
 .وموقعاً  وشكالً  مضموناً  بموضوعها الصورة ترتبط أن .3
 .واالهتمامات والتعليم السن حيث من القراء المنشورة الصور تالئم أن .4
 .الجامدة الصور من أفضل وهي حيوية الصورة تكون أن .5
 .المالئم غير القطع عمليات إجراء أو التصوير في التكلف عدم .6
 .سلفاً  معدة الصورة بأن القارئ إشعار وعدم التلقائية .7
 .الصحيفة سياسة مع التوافق .1
 .العام الذوق مراعاة .2
 .بشراً  تصور كانت إن والسيما اإلنسانية اللمسة الصورة تحتوي أن .11
 .النشر ومحذورات يةالقانون الجوانب مراعاة .11
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 الصور أنواع: خامسا  

 يمكن التيبوغرافيين إجماع ووفق وأخرى، صورة بين للتفريق نحدده الذي للمعيار وفقاً  الصور تختلف
 :هي معايير ألربعة وفقاً  الصور تصنيف

 :إلى المعيار لهذا وفقاً  الصور تنقسم :للمضمون بالنسبة .1

 التـي اللقطـات هـي :الشخصيية الصور
  Portrait Mug shotالوجـه ُتظهـر
 تُنشــــــر مــــــا وعــــــادة، الموضــــــوع محــــــور
 عمــود، اتســاع علــى الشخصــية الصــورة
 مســـــاحة فـــــي يبـــــال  الصـــــحف وبعـــــض
 والســيما عمــود مــن أكثــر لتحتــل نشــرها
 علــــــــــى الرئيســــــــــية الموضــــــــــوعات فـــــــــي

 واألحاديـث والتحقيقـات األولى الصفحة
  الصورة تحتل وقد، الصحفية

 
 مـن أكثـر نشـر حـال وفـي ،(إبهاميـة) عمـود نصـف اتسـاع علـى شـرفتُن أقل مساحة الشخصية

 يحقـق وبمـا أفقـي أو رأسـي بشـكل الصـور هـذه المخـرج يرتـب مـا موضـوع فـي شخصـية صورة
 .وأسسه التصميم أسس
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 اللقطــات وهــي :الموضييوعية الصييور
 عنـــه وتعبـــر مـــا موضـــوعاً  تجســـد التـــي
 حـدثاً  أكـان سـواء، بعـده أو حدوثه وقت
 مـن النـوع هذا وُيعد، اكنأم أم موقفاً  أم

، الصحف أغلب في السائد هو الصور
 الموضـــوعية الصـــور محتـــوى ويختلـــف

ــــي واألحــــداث ومضــــامينها  تجســــدها الت
 - تاريخيـــــــــة - علميـــــــــة: تكـــــــــون فقـــــــــد

 .مدن وصف - سياحية - فولكلورية
 

ــــع ــــة ومواق ــــي أشــــخا  وصــــف - جغرافي ــــة ومناســــبات حــــوادث - حــــدث ف ، سياســــية) مختلف
 الموضوعات من وغيرها رياضية - حربية -،..( فنية، ماعيةاجت، اقتصادية
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 :إلى المعيار لهذا وفقاً  الصور وتنقسم( ii) :الفني للشكل بالنسبة .2

 :Single المفردة الصور

 portrait بورتريه: منفردة تُنشر التي الصور وهي
ـــوان أو مكـــان صـــورة أو  أنهـــا المهـــم. شـــيء أو حي

 بمفردهـا تُنشـر واحـداً  موضـوعاً  تضـم واحـدة صورة
 مـــع وبخاصـــة الجرائـــد فـــي بكثـــرة وظيفتهـــا وتـــؤدي
 .األخبار

 

 

 :A Series الصور سلسة

 مـن واحـد موضـوع عـن الصـور من مجموعة وهي
 زمنية فترة خالل التقاطها يتم نظر وجهة من أكثر

 إلحــــــدى الصــــــور مــــــن مجموعــــــة كنشــــــر، طويلــــــة
 العمـــل دخولهـــا قبـــل كانـــت كيـــف الســـينما نجمـــات
 أصـــبحت وكيـــف، عملهـــا فـــي بـــدأت وكيـــف الفنـــي
 الصــور مــن النــوع هــذا مثــل أن فــي شــك وال نجمــة
ـــــي ـــــي القـــــراء فضـــــول يلب  وأســـــرار خبايـــــا معرفـــــة ف

نما - فقط للمشاهيرليس  - الماضي    لجميعوا 
ذا. األحــداث  علــى الضــوء تلقــي الصــور سلســلة فــ ن والتجليــات النتــائ  ترصــد األحــداث كانــت وا 
 .النتائ  تلك صياغة في أسهمت التي والمعطيات البدايات يرصد الذي الموقف
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 :A Sequence المتعاقب المشهد

 لموضـــوع اللقطـــات مـــن مجموعـــة عـــن عبـــارة وهـــو
 زمنيــــة فتــــرة خــــالل واحــــدة نظــــر وجهــــة مــــن واحــــد

 قصــــير زمنــــه حــــدثاً  يرصــــد بأنــــه ويمتــــاز، قصــــيرة
 أو رياضـــــية مبـــــاراة نتـــــائ  أو مـــــثالً  تـــــأبين كحفـــــل
 مــن وغيرهــا صــناعياً  قمــراً  يحمــل صــارو  انطــالق
 مــن قليلــة بمجموعــة تغطيتهــا يمكــن التــي األحــداث
  .الصور
   وضع من بد ال السابقتين الحالتين كال وفي

 الصـــورة موقـــع ويختلـــف أخـــرى، صـــور يتبعهـــا الحـــدث فـــي األساســـية وهـــي مســـيطرة كبيـــرةصــورة 
 البصري المركز قرب وضعها األجدى لكن الصفحة، بناء أسلوب باختالف الصفحة على الكبيرة

 مســـح القـــارئ عـــين منهـــا تبـــدأ التـــي األوليـــة التحـــرك نقطـــة تحديـــد فـــي لتســـهم البـــدء نقطـــة فـــي أو
 .الصفحة
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 :نوعين إلى المعيار لهذا وفقاً  الصور وتنقسم :بموضوعها لرتباطها بالنسبة .3

 Stand Alone) بذاتها القائمة الصور
photo:) 

 عــن مســتقالً  الصــور مــن النــوع هــذا ُينشــر
 تشـكل بـل، بالطليقـة تسـمى لـذلك وضـوعم

 مـــن النــوع هــذا ويضـــم مســتقاًل، موضــوعاً 
 والصـــــور الكاريكاتوريــــة الرســـــوم: الصــــور

 أي ترافــــــق ال التــــــي والجماليــــــة الســــــياحية
 .موضوع

 

 :بموضوعها المرتبطة الصور

 تنشـــــر أن الصـــــحف فـــــي الســـــائد الشـــــكل
 يفصـــــلها وال لموضـــــوعها مرافقـــــة الصـــــورة

 وموضــوعها لصــورةا وتــرتبط، فاصــل عنــه
 إلـــى ليشـــير الصـــفحة علـــى معـــين بموقـــع
 تصــميم وأســلوب بكاملــه الموضــوع أهميــة

 .الصفحة
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 : إلى المعيار لهذا وفقاً  الصور وتنقسم :إنتاجها لطريقة بالنسبة .4

 المختلفــة الكــاميرات تســتخدم التــي الصــور وهــي (:Photo Pictures) الفوتوغرافييية الصييور
 .متعددة وبأحجام ملونة غير أو ونةمل تكون قد، اللتقاطها

، فكـرة أو موقـف أو إحسـاس أو لفكـرة بـالخطوط حـر تمثيـل (:Line Picture) الخطيية الصيور
 الخطـــوط علـــى تركـــز إذ، تمثلهـــا التـــي األشـــياء فـــي الموجـــودة التفاصـــيل بكـــل التقيـــد دون مـــن

 عـن التعبيـر بقصد يهاف مبالغاً  أو التوضيحية الرسوم في كما العادية بنسبها وتظهر األساسية
 الحقـائق توضـيح علـى قـدرة الخطيـة وللرسـوم، السـاخرة رسـوم فـي الحـال هو كما معين، معنى

 فهـي لذلك بوضوح العناصر بين القائمة العالقات تعرض ألنها مرئي بشكل المجردة واألفكار
 صـحيفة مـن اليـدوي الرسـم قيمة وتختلف ،(iii) العلوم حقائق لتوضيح التعليم في بكثرة ُتستخدم

 اإلخراجيـة المعالجـة واخـتالف، واإلخـراج التحريـر فـي وسياسـتها رسـاميها بـاختالف أخرى إلى
 (iv): أبرزها عديدة ألسباب الرسوم الصحف وتستخدم نفسه، للرسم

 يجعلهـا الرسـوم واسـتخدام الفوتوغرافية، الصور رؤية على لتعودهم نظراً  القراء انتباه جذب 
 .للنظر الفتة

 جــواً  وتوِجــد أيضــاً  االنتبــاه تجــذب بــذلك فهــي، المرســوم للشــخ  فيــه مبــال  تصــور تقــديم 
 .مسائل من ُيطرح فيما نظرها وجه عن وتعبر مواتياً 

 رماديتها من الصفحة يخل  مما حولها البياض من قدراً  الرسوم تترك. 
 فيهــا ُيمنــع التــي األمــاكن فــي وبخاصــة فوتوغرافيــة صــور علــى الحصــول تعــذر حــال فــي 

، مــثالً  التاريخيـة كالشخصـيات الصـحيفة فـي صــور لهـا تتـوافر ال لشخصـيات أو رالتصـوي
 .فاعالً  يدوي رسم نشر يصبح عندها

 والجداول الخرائط والسيما الحقائق توضح بصرية معلومات تقدم. 
 عنه الكلمات تعجز قد موضوعاً  وتقدم المرح بعض تضفي. 
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 :أبرزها ومن الصحف في اليدوية الرسوم وتتعدد
 أنـواع أقـدم مـن وُتعـد شخصـًا، تصـور التـي الرسـوم وهـي (:line Shot) الشخصيية لرسيوما (1

 نظـراً  مستخدمة والتزال الفوتوغرافي، التصوير انتشار قبل الصحف في انتشاراً  الخطية الفنون
مكانية الفوتوغرافية، الصور مع لتباينها  .المعبرة المختلفة التعبيرات إبراز وا 

 الــــن  مضــــمون بهــــا يــــوحي وتعبيريــــة جماليــــة قيمــــاً  تحمــــل: عبيريييييةوالت الجمالييييية الرسييييوم (2
 وأغلــب آخــر، إلــى فنــان ومــن أخــرى إلــى صــحيفة مــن معالجتهــا أســاليب وتختلــف الصــحفي،
ــــة الموضــــوعات) الخفيفــــة الصــــفحات فــــي تنشــــرها الصــــحف ــــة االجتماعي  والهــــدف ،(.والثقافي
 .التحريري المحتوى عن والتعبير الصفحة تجميل الرسوم هذه من األساسي

 ومــن المواقــف، فــي الموضــوعية العالقــات توضــح التــي األشــكال وهــي :التوضيييحية الرسييوم (3
 :أنواعها أبرز

 الهندسية الرسوم. 
 العلمية الرسوم. 
 البيانية الرسوم. 
 الخرائط. 
 التقنيـات باسـتغالل بالرسـم الصورة يمزج pictograph بكتوغراف ُيسمى المصورات من نوع هناك

 فــي Trucage تقنيــة أو أخــرى علــى صــورة تركيــب فــي Photomontage ومونتــاجالفوت والســيما
 Info عليـه يطلـق اليدويـة الرسـوم مـن جديـد شـكل ثمـة وأيضـاً  والعكـس، رسـم علـى صـورة تركيـب

graphic  ًلـ اختصارا Informational graphic تلخـ  التـي الرسوم أو البصرية المعلومات أو 
 تصــوير خاللهــا مــن يــتم توضــيحية جمــل أو كلمــات مــع دوييــ رســم بــين المخــرج يمــزج معلومــات
 التطـور نتيجـة الغربيـة الصـحافة فـي ينتشـر أخـذ أسـلوب وهـو مركز بشكل واقعة أو حدث تفاصيل
 .التقني

 بأســـلوب الفنـــان يجســـدها معينـــة فكـــرة وتحمـــل بالطرافـــة تتميـــز رســـوم وهـــي :السييياخرة الرسيييوم (4
 بالتبســـيط وتتميـــز بالكلمـــات، رأيـــه عـــن قـــالالم كاتـــب يعبـــر كمـــا رأيـــه عـــن يعبـــر فهـــو ســـاخر،
 عـن فضـالً  بسهولة، فهمها من العادي القارئ يتمكن حتى معينة فكرة على والتركيز واإليجاز

متاعه، القارئ تسلية  الصـحف وتختلـف الرأي، صفحات مكونات من أساسياً  مكوناً  ُتعد كما وا 
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 الصـفحة علـى ينشـرها فـالبعض شـرالن مكـان فـي وتختلف التحريرية، لسياستها وفقاً  نشرها في
 أخــرى صــحف تفضــل حــين فــي األخيــرة الصــفحة علــى نشــرها يفّضــل اآلخــر والــبعض األولــى
 السـاخر الرسـم يكـون فقـد الصـفحة من موقعها يختلف وأيضاً . الداخلية الصفحات على نشرها
 نشــر ويتنـوع األســفل، الصـفحة نصــف فـي اآلخــر وبعضـها الصــفحة مـن األعلــى النصـف فـي

 أكثر تنشر أخرى وصحيفة واحد رسم بنشر صحيفة تكتفي فقد وعدداً  مساحة الساخرة رالصو 
 صـحف فـي األهميـة هـذه بمثـل تحظـى ال وقـد فيهـا، مبالغـاً  كبيـرة مسـاحة تحتل وقد رسم، من

 :الساخرة الرسوم أشكال ومن.. أخرى
 الكاريكيييياتير (Caricature:) يتنــــوع الســــاخر والضــــحك الرســــم فــــي فنــــي اصــــطالح هــــو 

 أصـل من وهو والسياسية، واالقتصادية االجتماعية واألوضاع الشخصيات بتنوع موضوعه
 حيــث (v) تصــويرها فــي مبالغــاً  شخصــيات ترســم التــي الصــورة ومعنــاه( كاريكــاتورا) إيطــالي
 والمبالغــــة الطرافــــة علــــى معتمــــداً  صــــفات مــــن األشــــخا  بــــه يمتــــاز مــــا الكاريكــــاتير يبــــِرز

 فـي أسـرع ألنـه لـه واالستجابة تصديقه إلى الناس يميل لذلكو  األحيان، بعض في والتهويل
 بـل للخطـوط وتحـوير تحريـف مجرد دوره يعد لم وهكذا المكتوبة، المادة من القارئ مخاطبة
 .واجتماعية سياسية رسالة وراءه

 الكرتيييون (Carton:) ـــاحثين بعـــض يـــرى  الرســـوم أشـــكال مـــن شـــكل وهـــو الكرتـــون أن الب
نمــــا لــــذواتهم األشــــخا  يصــــور ال وهــــو كــــاتير،الكاري عــــن تطــــور اليدويــــة  عــــن للتعبيــــر وا 
 .(vi) والمواقف واألفكار الحوادث

 الهزليييية الشيييرائط (Comic Strips:) إال هـــي فمـــا كاريكـــاتيراً  أم كرتونـــاً  كانـــت ســـواء 
 األحـداث، إليـه آلـت ومـا موقـف أو ظـاهرة تنـامي ترصـد التـي السـاخرة الرسـوم من مجموعة

 .عديدة رسوم في ونتيجته الحدث مقدمة يرصد بل دةواح لقطة يرصد ال فهو
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 ومصداقيته التصوير وأخالقيات التقنيةسادسا : 

 موضــوعي تســجيل علــى التصــوير فكــرة تقــوم
ــــدة ســــجالت األخبــــار وصــــور للحقيقــــة،  محاي

 يعمـل أن ينبغي لذلك المصورة، للموضوعات
 المبـادئ مـن بيئـة فـي الصـحفيون المصورون

 أجــل مــن األخالقيـة رافيــةاالحت والرمــوز والقـيم
 بصــــــرياً  بتعقيــــــداتها الواقعيــــــة الحيــــــاة ترجمــــــة
 التواصــل إمكانيــة وتتــيح الفهــم ســهلة لتصــبح

 اســتمرت طويلـة ولعقـود. المنشـورة القصـة مـع
 :كونفوشيوس الصين حكيم مقولة

 

 عالميـة هالغت عن فضالً  عنه التعبير الصور تستطيع لما نظراً ( كلمة ألف عنه تعبر عما تعبر الصورة) 
قناع إمتاع عناصر من الصور تحمله وما النطاق،  ما إذا اآلن الشك يعتريها المقولة هذه لكن .وتوثيق وا 
 الصــورة محتــوى لتغييــر محاولــة الصــور تزييــف ويجــري .نيــة بســوء عولجــت أو الصــور اســتخدام أســيء
 حقيقـة إلـى القـارئ نظـر توجيـه وأ عليهـا االسـتدالل صـعوبة أو الحقيقـة أهميـة مـن يقلل بما كلياً  أو جزئياً 

 بعـد أو اإلظهـار، عنـد بمضـمونها التالعـب خـالل مـن أو التقاطهـا خـالل يـتم قـد التزييف أن كما مجتزأة،
 الجغرافـي البعـد إللغـاء الصـورة خلفيـة تغييـر الممكـن فمـن رقميـًا، معالجتهـا وخالل الصورة على الحصول

 أن يمكــن مــا حقيقــة حــذف بغــرض الصــورة فــي شــخا األ عــدد إنقــا  أو زيــادة أو للصــورة، البيئــي أو
 الصــورة فــي األشــخا  بعــض رؤوس تغييــر أو صــورته، إضــافة أو حــذف تــم الــذي الشــخ  عنهــا يعبــر

 والتــي التوضــيح ال التشــويه بغــرض تــتم التــي اإلجــراءات مــن وغيرهــا محلهــا، أخــرى وجــوه صــور وتركيــب
 .الحذر من بشيء كونفوشيوس لمقولة ننظر تجعلنا
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 الصور تصميمبعا : سا

 بــه تظهــر الــذي الشــكل تحديــد هــو الصــورة تصــميم
 مـن الصـور تصـميم ويبـدأ، وموقعهـا الصـفحة على

 موقعها باختيار وانتهاءً  للنشر منها الصالح اختيار
ــــى ــــار أخــــذاً  الصــــفحة عل  مــــن وســــيلة أنهــــا باالعتب

ـــاوين مـــع تشـــترك اإلعـــالم وســـائل  فـــي والمـــتن العن
 تنـــــــاول ويمكـــــــن هادفـــــــة، محـــــــددة رســـــــالة إيصـــــــال
 :التالية بالنقاط الصورة تصميم إجراءات

 

 :Picture Shaping الصورة شكل .1
 :هندسية أشكال

 الصــحف فــي الصــور أشــكال وأبــرز طباعتهــا، بعــد الصــورة تتخــذه الــذي الهندســي الشــكل بــه ويقصــد
 :هي

 األشــكال  نفــ البصــرية التشــكيلية الفنــون خبــراء نظــر وفــي المطبوعــات، فــي الســائد وهــو :المسييتطيل
 حيويـــة يحقـــق المســتطيل شـــكل أن إال (vii) ورتابــة جمـــوداً  األشـــكال أكثــر مـــن هــي الرباعيـــة الهندســية
، المائـــل أو األفقـــي أو الرأســـي األوضـــاع أحـــد الصـــحفية الصـــور فـــي الشـــكل هـــذا ويتخـــذ، الصـــفحة
 منـــه نعتُصـــ الشـــكل فهـــذا- أفقيـــاً  أو رأســـياً - مســـتطيلة تكـــون أن الفوتوغرافيـــة الصـــورة فـــي واألصـــل
 .الصور عليها ُتطبع التي الحساسة األوراق

 بمــا أضــالعه لتســاوي نظــراً  المســتطاع قــدر الشــكل هــذا عــن باالبتعــاد التيبوغرافيــون ينصــح :المربيي 
 .إطالقها على الرباعية األشكال استخدام بتجنب ينصحون المصممين وبعض ،(viii) بالجمود يوحي
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 الـدائري الشـكل أن يـرى مـن فمـنهم .الشـكل بهـذا الصـورة نشـر حـول الخبـراء بين خالف ثمة :الدائري
 توقـف دون مـن الخـارجي إطارهـا علـى تجـري أعيننـا إن حيـث األخرى األشكال من أكثر للعين مريح
 شـعوراً  دائـم بشكل ويعطي استقرارية قيمة أي يملك ال الدائرة فمحيط ،(ix) نهاية أو لبداية تمييز ودون

 والمربــع، كالمســتطيل المربعــة األشــكال مــن أكبــر جــذب قــوة لــدائريا للشــكل يــوفر مــا وهــو بالحركــة،
 خلــف يختبــ  منهــا جــزء بجعــل ُينصــح لــذلك نســبياً  فقيــر للــدائرة الهندســي التكــوين أن يــرى مــن ومــنهم
 أو عنـوان أو كصـورة آخـر عنصـر بتركيـب ذلـك تحقيـق ويمكن، الشكلي فقرها قسوة لكسر آخر شكل
 الـدائري بشـكلها ظهـرت لو مما أجمل تبدو يجعلها ما الدائرية رةالصو  من جزء على الموضوع مقدمة
 علـى اإلخباريـة الصـفحات علـى باسـتخدامها ُينصـح ال التـي األشكال من الدائري والشكل.. (x) كامالً 
خراجـه إنتاجه يتطلبه لما نظراً  وحركة حيوية من به يتميز مما الرغم  يتعـارض قـد ووقـت عنايـة مـن وا 
ــــي الســــرعة مــــع ــــة الصــــفحات تلزمهاتســــ الت ــــك ومــــع، اإلخباري ــــه ذل ــــد ف ن ــــاً  يكــــون ق ــــي موحي  بعــــض ف

 هـــذا ويعـــد دائريـــة، كانـــت القديمـــة الصـــورة ألن بالقـــدم يـــوحي فهـــو الصـــفحات، وبعـــض الموضـــوعات
 .الموضوعات من وغيرها مثالً  المعدنية العمالت عرض في مالئماً  الشكل

 الشـكل مـع ويشـترك المـألوف، الهندسـي اماالنتظـ عـن لخروجـه المريحـة األشكال من وهو :البيضاوي
 الدائمـة بالحركـة شـعوراً  ويعطـي توقـف، دون مـن الخـارجي محيطـه علـى تجـري العـين أن في الدائري
ــًا، أو رأســياً  ويمكــن الــدائري الشــكل يتيحــه ممــا أكثــر الصــورة بقطــع الــتحكم فــي أكبــر قــدراً  ويتــيح  أفقي

 علــى اســتخدامه ويقتصــر اإلخباريــة الصــفحات يفــ اســتخدامه يصــلح ال كالــدائري البيضــاوي والشــكل
ن أصــياًل، انطباعــاً  إكســابها ُيــراد التــي الشخصــية الصــور  بعــض فــي اســتخدامه يمنــع ال ذلــك كــان وا 
 بـــين للـــربط البيضـــاوية الصـــور وُتســـتخدم هـــذا .التـــاريخي الطـــابع ذات األمـــاكن بعـــض فـــي األحيـــان
 .منفصل بشكل اسُتخدمت لو مما رأكث بها القراء اهتمام يزيد بما مستطيلتين صورتين

 الصــورة بهــا تظهــر أن يمكــن التــي األخــرى الهندســية األشــكال بعــض هنــاك :أخيير  هندسييية أشييكال
 تسـتهلك ألنهـا االسـتخدام نـادرة لكنهـا، والمسـدس والمعـين األضـالع ومتـوازي والمثلث المنحرف كشبه

 فقط يكون أن ينبغي استخدامها الةح وفي عنها، االبتعاد بالمصمم ويجدر الصفحة من كبيرة مساحة
 .الخفيفة الصفحات في
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 :الهندسية غير األشكال

 :السياق هذا في التالية األشكال ذكر ويمكن، هندسياً  شكالً  دائماً  الصور تتخذ ال

 وهـــــي: Vignette الحيييييواف متالشيييييية الصييييور .1
 فــــي تــــذوب حتــــى حوافهــــا تتالشــــى التــــي الصــــور
ــــة هــــذه فــــي الصــــورة وتتخــــذ الــــورق، بيــــاض  الحال
ن منتظم، غير شكالً   تأخذ أن يمنع ال هذا كان وا 
 ويحقـق نادرة، حاالت في دائرياً  أو بيضاوياً  شكالً 

 جماليـــاً  هـــدفاً  الصـــورة لحـــواف التـــدريجي التخفيـــف
 إزالـــة طريـــق عـــن وينـــت  بالقـــدم، انطباعـــاً  ويعطـــي
 ويتولى الصورة، حواف من تدريجياً  النقطي النمط
 درجـــة علـــى متخصـــ  فنـــان العمليـــة بهـــذه القيـــام
 .(xi) المهارة من عالية

 

 بعـض فـي المصـمم يلجأ :الحواف ممزقة الصورة .2
 إلـــــى تحديـــــداً  الخفيفـــــة الصـــــفحات وفـــــي الحـــــاالت
 الضــــــياع علــــــى ليـــــدلك الصــــــورة أضــــــالع تمزيـــــق

 والجريمـــــــــة اإلدمـــــــــان أو واالضـــــــــطراب والتمـــــــــزق
 يكــون وقــد والرذيلــة، المجهــول والمســتقبل والسـقوط
 أو الصـــــورة أضـــــالع مـــــن دواحـــــ لضـــــلع التمزيـــــق
 لـــدى نفســـي أثـــر إحـــداث بهـــدف ضـــلع مـــن ألكثــر
 ولــذلك ممزقــة، صــورة لعــرض فقــط ولــيس المتلقــي

   المرافق وموضوَعها الصورة مضمون ف ن
 أي يحـدد الموضـوع ومـن الصـفحة مـن الصـورة موضع أن كما لتمزيقها، أولْين يشكالن محددْين

 .تمزيقه يمكن األضالع
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 فــــي الجرائــــد مصــــممو يتفــــنن :المبتكييييرة األشييييكال .3
 صــــــورة كنشــــــر للصــــــور، مبتكــــــرة أشــــــكال ابتــــــداع
 واحـدة عـين أو فقـط عينـين أو فقـط الوجـه لنصف
 أم أخـــرى صـــور مـــع األشـــكال هـــذه تراكبـــت ســـواء
 أن األشــكال لهــذه وينبغــي بــذاتها، مســتقلة ُنشــرت
 بهـا تُنشـر التي للصفحة اإلخراجي األسلوب تخدم
 الــذي الموضــوع مونمضــ يتناولهــا التــي الفكــرة أو

 .الصورة ترافقه

 

 الخلفية محذوفة الصور .4

 Outline Silhouette (Decoupe:) وتعـد 
 فــــــــي اســــــــتخداماً  التصــــــــميم أســــــــاليب أكثــــــــر مــــــــن

 ُتحــذف المجــالت، فــي والســيما الخفيفــة الصـفحات
 خلفيـــة الـــورق بيـــاض يصـــبح بحيـــث الخلفيـــة منهـــا

 أشــــكال أكثــــر مــــن األســــلوب هــــذا ويعــــد. للصــــورة
 مــع الحــذر تــوخي مــن بــد وال للنظــر، فتــاً ل الصــور

 لجعلهــا صـالحة الصــور كـل فليســت التصـميم هـذا
 الصـــور مـــع فقـــط اإلجـــراء هـــذا ويصـــلح ديكوبيـــة،

   ذات
 

 بكاملهــا الصــورة علــى أو الصــورة مــن جــزء علــى االنتبــاه تركيــز التفريــ  وهــدف الداكنــة، الحــواف
 عـــدم يحســـن لـــذا الحـــدث، تخــدم يالتـــ المهمـــة التفاصـــيل بعــض خلفيتهـــا تحتـــوي الصـــور وبعــض

 القراء، اهتمام ويجذب الصفحة على والتباين الحركة يضفي التصميم هذا ولكن عنها، االستغناء
 ممـا الجمـع اتسـاعات تغييـر فـي ويسـهم الصـفحة، ويجّمـل القـارئ عين يريح حولها بياضاً  ويوفر
 .المضمون مطالعة على العين يغري
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 :Picture Sizing الصورة مساحة .2
 بعــرض ويقــاس الجريــدة، صــفحة علــى الطباعــة بعــد الصــورة عليهــا تظهــر التــي األبعــاد تحديــد بهــا ُيقصــد
 :أبرزها العوامل من بمجموعة الصورة مساحة وتتحدد بالسنتيمتر، الصورة وارتفاع بالعمود الصورة

 .الصورة أهمية .1
 .وقيمته الموضوع مساحة .2
 .(xii) الصورة نوع .3
 .الصورة موضوع .4
 .(xiii) الصورة تفاصيل .5
 .الصورة تأثير .6
 .اإلخراجي األسلوب .7
 .الصفحة مساحة .1
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 :Cropping الصورة قط  .3

 الصـــورة مـــن معينـــة أجـــزاء حـــذف لـــيس القطـــع
 االهتمــام لتركيــز بــل الحــذف بغــرض األصــلية

 فـي تسـهم التي للصورة المكّونة العناصر على
ـــــــــــل ـــــــــــة الرســـــــــــالة نق  بنظـــــــــــر فهـــــــــــو، اإلعالمي

براز   إضافة   التيبوغرافيين  .(xiv) لمضمونل وا 

 تحقيـــق علـــى تســـاعد عوامـــل مجموعـــة وهنـــاك
 :الوظيفي القطع

 والعمـــل للصــورة البؤريــة النقطــة إيجــاد .1
 إلـى القطـع ينقسـم لـذلك: تعزيزهـا على

 ،(xv)خالق وقط  روتيني قط  نوعين
 

 المصــمم علــى ينبغــي مــا يحمــلالــذي  الصــورة مــن المهــم الجــزء علــى القــراء انتبــاه األخيــر ويركــز
 . (xvi) الصفحة على الصورة نشر وراء األساسي الهدف ويمثل لقراء،ل إيصاله

 .خلفيتها في تظهر التي لالنتباه المشتِّتة العناصر من الصورة تخلي  .2
 .تصغيرها األفضل ومن بحذر الشخصية الصور قطع ضرورة .3
 الصـورة وأعلـى( الـرأس خلـف مـن) الصـورة خلـف من القطع يكون أن الجانبية الصور في يفضل .4

 .(xvii) مشوهة الصورة تبدو ال حتى الوجه بمقدمة المساس موعد
 الصـورة حـواف يقطع كأن أخرى وظائف تحقق بطريقة الصورة يقطع أن الماهر المخرج يستطيع .5

 وحيـاة حركـة وكالمهـا الصـورة على يضفي ما مألوف غير موضع في عنواناً  ليضع انتظام بغير
(xviii). 
ـــاً  الموضـــوعية ورالصـــ قطـــع يكـــون أن التيبـــوغرافيين بعـــض يفضـــل .6 ـــتم وأن طولي  الصـــور قطـــع ي

 .عرضياً  الشخصية
 .المتاح للحيز الصورة مالءمة إلى يسعى الذي القطع بتجنب التيبوغرافيين من العديد ينصح .7
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 (xix) :هي أنواع ثالثة الصور ولقط 

  المحكم القط (Tight Cropping:) إلـى ويؤدي 
 بعيـــد حـــد إلـــى ويقلـــل وتأثيرهـــا الصـــورة قـــوة زيـــادة

 إبــراز فــي ويســهم، الصــورة فــي تشــويه أي حــداثإ
 .موضوعها

 

 
  اإلحكيام المعتيدل القطي (Moderately Tight 

Cropping:) العناصـــر مـــن يقلـــل بأنـــه ويتميـــز 
 التركيــز ويــتم الصــورة خلفيــة فــي لالنتبــاه المشــتتة
 الحـــدث علـــى، بيئتـــه علـــى ولـــيس الشـــخ  علـــى
 .به يحيط ما على وليس
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  الفضيفا  القط (Loose Cropping :) وينـِت 
ـــاترة ضـــعيفة صـــورة ـــى يبقـــي حيـــث ف  عناصـــر عل
 علـى التشـويش شـأنها مـن الصورة من مهمة غير

 .األخرى العناصر

 

 

 :الصورة إطار .4

 يلتصق قد حوافها يحدد ب طار الصورة إحاطة وهو
 يتــرك فضفاضــاً  يكــون وقــد محكــم، بشــكل بالصــورة

 طــارإ ويتحــدد، أبــيض فراغــاً  والصــورة اإلطــار بــين
 بدايــة فــي الصــور كانــت فقــد. لشــكلها وفقــاً  الصــورة
 مرســــومة زخرفيــــة ب طــــارات تحــــاط العشــــرين القــــرن
 الطباعـــة فـــي المعـــدني الـــنمط إطـــار ويظهـــر يـــدوياً 
 إجــراء شــك بــال وهــو، إخراجيــاً  تقليــداً  فصــار البــارزة
 يكــون ال نحيفــاً  كــان إذا اإلطــار ألن وظيفــي غيــر
 فســينافس ســميكاً  كــان إذا أمــا، الطباعــة بعــد مرئيــاً 

 أن واألفضــــل القــــارئ، عــــين اجتــــذاب فــــي الصــــورة
  .حولها البيضاء الفراغات الصورة إطار يكّون
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 :الصورة مكان .5

 مـن وموقعهـا تصـاحبه الـذي للموضـوع بالنسـبة الصورة موقع رصد ويمكن تحتله، الذي الموقع به وُيقصد
 :المنشورة الصور بين وترتيبها الصفحة

 تُنشـــر أن التيبــوغرافيين باستحســان تحظــى التـــي العامــة القاعــدة :لموضييوعا مييين الصييورة موقيي  .1
 ألســـلوب وفقـــاً  الموضـــوع مـــن الصـــورة موقـــع ويتحـــدد واحـــدة، صـــفحة علـــى وموضـــوعها الصـــورة
 عنـد ال الموضـوع مـتن بدايـة عنـد الصـورة ووضـع الصـورة، داخل الحركة واتجاه الصفحة تصميم
 أســــفل وضـــعها آخـــرون يـــرى بينمــــا (xx) المـــتن إلـــى العـــين وتوجيــــه القـــارئ بصـــر لجـــذب نهايتـــه

 عوامــل أبــرز وتمثــل أساســه الصــورة كانــت إذا الموضــوع أعلــى وضــعها يــرى وغيــرهم الموضــوع،
 موضوعها يسار أو يمين الصورة وضع ويتوقف نفسه، العنوان من أكبر بدرجة ربما القراء جذب
 األفقـي الترتيـب مـن للقـارئ راحة كثرأ للصور الرأسي والترتيب. الصورة داخل الحركة اتجاه على
 أثنــاء فــي التردديــة حركتهــا مــن يقلــل كمــا القــراءة أثنــاء فــي العــين تقطعهــا التــي المســافة يقلــل ألنــه

 .الصور مطالعتها
 البصــري المركــز فــي الصــورة وضــع التيبــوغرافيين بعــض يفضــل :الصييفحة ميين الصييورة موقيي  .2

 الصـفحة علـى الصـور عـدد قلـة حـال فـي يصـلح مـا وهـو الجاذبيـة، مـن مزيـداً  إلعطائها للصفحة
 موقــع الختيــار بهــا االســتئناس يمكــن إرشــادات مجموعــة وهنــاك واحــدة، صــورة كانــت إن والســيما
 :للصفحة بالنسبة الصورة

 ومن، الصفحة هوامش جوار تقع التي األعمدة في الصور نشر تجنب الصحف بعض تفضل 
 .الصفحة داخل تكون أن المستحسن

  النصـــف فـــي صـــورة يقابلهـــا لـــم مـــا الصـــفحة مـــن األســـفل النصـــف فـــي صـــورة شـــرن ينبغـــي ال 
 .(xxi) األعلى

 ال حتــى مصــور إلعـالن مجــاورة صـورة وضــع تجنــب فيجـب اإلعالنــات، أمـاكن مراعــاة ينبغـي 
 .(xxii) الصورة تأثير من ذلك يضِعف

 بـد الو  الصـغيرة علـى الكبيـرة الصـورة تطغـى أال مراعـاة ينبغـي الصـفحة فـي الصـور تعددت إذا 
 .معاً  والكبيرة الصغيرة الصور يظهر ترتيباً  ترتيبها من
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  متقاربـة الموضـوعات كانـت إذا القـارئ عـين لحركـة وفقـاً  الصـفحة علـى الصـور ترتيـب ينبغي 
 لألخبــار اإلخباريــة األهميــة مــن بصــرياً  يعــزز بمــا( متجانســة إخباريــة مجموعــة) مضــمونها فــي

 .مضمونها في والمتقاربة المتجانسة

 كاملـة أكثـر أو صـفحة تخصـي  إلـى الصـحف بعـض تتجـه :Picture Page الصور ةصفح .3
  .المتن من ضئيالً  قدراً  إال تضم ال عادة الصور وصفحة للصور،
 :أبرزها الصور صفحة تصميم عند المصممون بها ينصح اإلرشادات من مجموعة وهناك

 فكرة أو واحد وعموض حول الصور كل تكون أن المصورة الصفحات أو الصفحة في يفضل 
 .واحدة شخصية أو واحد حدث أو واحدة

 الصـــور مســـاحات مخالفـــة ضـــرورة فـــي تتبـــدى خاصـــة عنايـــة إلـــى الصـــور صـــفحات تحتـــاج 
 تماســك علــى يحــافظ فنــي تركيــب فــي تتــداخل بحيــث عرضــها وطريقــة، وشــكلها المســتخدمة

 زمنيـاً  مرتبـة أو متتابعـة الصـور تكـون وقـد ونهاية، بداية لها يكون وأن ،(xxiii) الصفحة وحدة
 .(xxiv) واحداً  اتجاهاً  تتخذ أن ينبغي كما

 ولهــا صــور مــن عــداها مــا علــى مســاحتها تزيــد الصــفحة علــى مســيطرة صــورة وجــود يتعــين 
 والصـــورة حولهـــا، الصـــور بقيـــة ترتيـــب ثـــم التصـــميم فـــي أوالً  وضـــعها يجـــب، خاصـــة أهميـــة

 .الصفحة من األعلى النصف في تقع المسيطرة

 وتناغم وتباين توازن من الصور صفحة في الفني التكوين ولأص مراعاة ضرورة. 

 إلـى منهمـا كـل ينظـر أن يفضـل األمـام إلـى ينظـران ال لشخصـين صـورتين عـرض حالـة في 
 .اآلخر

 واســتراحة بصــري فاصــل إليجــاد وأخــرى صــورة كــل بــين كافيــة بيضــاء مســاحة تــرك ضــرورة 
 .للصفحة ومتنفس القارئ لعين

  الصـورة تخطـف ال حتـى المسيطرة الصورة لجوار جداً  صغيرة أو إبهامية صور نشر تجنب 
 الصــور مســاحة فــي التــدرج يجــب بــل، الصــغيرة الصــورة عــن وتصــرفهم القــراء اهتمــام الكبيــرة

 .المتجاورة
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 :الصور تداخل .6

 مـن بـذاتها مسـتقلة الصـفحة علـى الصور تظهر قد
 العنـاوين مـع تُـدم  أن يمكن كما، البصرية الناحية
 للمـتن أرضـية أو لعنـوان أرضية لصورةا تكون كأن
 مـــــن بغيرهــــا أو الموضــــوع مقدمـــــة مــــع تتــــداخل أو

 أو الصــــور تــــداخل اإلجــــراء هــــذا ويســــمى صــــور،
 لهـذا المصـمم يلجـأ حيـث Mortise الصـور تراكب

 صـورتين بـين الموضـوعية العالقـة إلبـراز األسلوب
 لقطــع الصــور تــداخل فــي المصــمم ويلجــأ أكثــر، أو

  ويضع أهمية ذي غير يراه كبيرة صورة من جزء
 

 فـي الفنيـة العيـوب بعـض إخفـاء اإلجـراء هـذا سـبب يكـون وقـد، الكبيرة مع تتداخل صغيرة صورة عنه بدالً 
 فــي التصــوير قســم بمعاونــةواحــدة  فوتوغرافيــة صــورة فــي جديــد موضــوع تشــكيل إعــادةُ  أو الكبيــرة الصــورة

 :هما نوعان وللتداخل ،Double Printing المضاعفة الطباعة طريق عن الصحيفة

 .بسيط بشكل تتراكب بحيث أكثر أو صورتين بين تداخل وهو :الجزئي التداخل .1
 الصـغيرة للصـورة أرضـية الكبيرة الصورة تكون أن بمعنى كلياً  الصور فيه تتداخل :الكلي التداخل .2

 .بها تحيط أو

 :الجيد التداخل لتحقيق مراعاتها من الصحفي للمصمم بد ل ضوابط وثمة
 األبعــاد مختلفــة صــور بــين التــداخل يــتم أن مــن بــد ال ،

 .الكبيرة الصور مع تتداخل التي هي الصغيرة والصور

 سلســـــلة أو حلقـــــة المتداخلـــــة الصـــــور تمثـــــل أن ينبغـــــي 
 .متعاقبة واحدة أحداث

 تكــون أن بمعنــى موضــوعياً  التــداخل يكــون أن يجــب 
 للحــدث نتيجـة الصــغيرة والصـورة مقدمــة الكبيـرة الصـورة

  . العكس أو لمصورا
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 علــى القــارئ عــين حركــة ومســار التــداخل، اتجــاه يخــدم بمــا الصــورة داخــل الحركــة مراعــاة ينبغــي 
 .األساسي الحدث جوهر إلى القارئ بصر وتوجيه، الصفحة

 فــي األحــدث الصــور تكــون كــأن التــداخل فــي الــزمن عنصــر أبــراز أو الزمنــي التقــادم مراعــاة يتعــين 
 .الصغرى للصور خلفية أو األكبر هي األقدم صوروال( األصغر) المقدمة

 الحدث محور تخدم الصور من مهمة أجزاء أو جزء حذف من الحذر. 

 جـراء الكبيـرة الصـورة فــي االنتبـاه مركـز علـى المحافظـة ذا المركــز، هـذا يخـدم بمـا التــداخل وا   رأى وا 
 .تجنبه ينبغي القراء انتباه يشتت قد الصور تداخل أن المصمم

 الصورة بموضوعية يخل ال بما التداخل إجراء عند والصحفي الفني التصميم أسس على المحافظة 
 .نشرها من األساسي الهدف على ويحافظ

 :Picture Editing الصور تحرير .7

 الوجـــــه علـــــى وظائفهـــــا تأديـــــة الصـــــور تســـــتطيع ال
 العديـد فـي فظهـر، تعليـق لهـا يوضـع لـم مـا األكمل
 لقــــةح وهــــو الصــــورة محــــرر وظيفــــة الصــــحف مــــن

 اختيـــار يتـــولى والتصـــوير، التحريـــر بـــين االتصـــال
ــــد شــــرحها وكتابــــة للنشــــر الصــــالحة الصــــور  وتحدي
 غيــــر األجــــزاء ويســــتبعد بهــــا تنشــــر التــــي المســــاحة
 .منها الواضحة

ـــــــة الصـــــــورة تحريـــــــر إجـــــــراءات ومـــــــن  تعليـــــــق كتاب
 ووضـــع Cut line محتواهـــا ويوضـــح يصـــاحبها

، Caption الصورة لشرح عنوان أو للصورة عنوان
 الناحيـــــــــة مـــــــــن المصـــــــــور اســـــــــم موقـــــــــع واختيـــــــــار

 :التيبوغرافية
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 :الصورة شرح

 :الصورة شرح صياغة .1
 تشـرحها كلمـات دون والصـورة كـذلك، تظل وسوف استثناءً  شرح يصاحبها ال التي الصور التزال
ــــى قــــادرة غيــــر ــــة القــــوة مجــــاراة عل  يعــــّرف الصــــور وشــــرح بمفردهــــا، المســــتخدمة للكلمــــات البياني

 ويخبـر الصـورة، تتضـمنه الـذي الحـدث وقـوع وقـت ويحـدد العالقـات ويفّسـر واألماكن  باألشخا
 الماضي، الفعل استخدام الصور شرح صياغة في الشائعة األخطاء ومن (.xxv) يحدث بما القارئ

 ثــم بــه البــدء يمكــن مميــز شــخ  بيــنهم كــان إذا أشــخا  مجموعــة علــى تحتــوي التــي والصــورة
 بتعريــف حالــة كـل فــي ويبـدأ( يســاره - يمينـه) كلمتــي باسـتعمال لــه نالمجـاورو  األشــخا  ُيعـرَّف

 يصـاحبها واحداً  شخصاً  تضم الصورة كانت ف ذا ،(xxvi) وهكذا يليه الذي ثم إليه األقرب الشخ 
ذا عمله، يضاف وقد الشخ  هذا اسم يبين واحد سطر الشرح، أنواع أبسط هنا  الصورة كانت وا 

 همــا، مـن للقــارئ لنقـول واضــح بشـكل اسـميهما ذكــر غـيينب مختلفــين جنسـين مــن شخصـين تضـم
 سيعلمون والقراء اليسار من بأنه أحدهما يعّرف أن يجب فتاتين أو رجلين الصورة تحتوي وعندما

 الصــورة كانــت إذا بينمــا ،"اليمــين" ضــرورية غيــر كلمــة يلغــي وهــذا اليمــين، فــي اآلخــر الشــخ 
 أن يـدرك أن للقـارئ وُيتـرك الوسـط، فـي اآلخـرو  اليمـين فـي أنـه أحـدهم ُحـدد أشخا  ثالثة تضم

ذا اليسـار، في األخير الشخ   إلـى اليسـار مـن نعـّرفهم شـخ  مـن أكثـر تضـم الصـورة كانـت وا 
 مـا وعادة الخلف أو الوسط أو األمام في بكلمة البدء ويمكن العكس، أو أسمائهم ذكر مع اليمين
ذا األمـامي، بالصـف نبـدأ  اليمــين مـن بهـم التعريـف ينبغـي ائـريد بشـكل يقفـون األشـخا  كـان وا 
ذا اليسار، إلى  .(xxvii) الصور بين للربط الصورة شرح يصلح صور مجموعة ُنشرت وا 

 وُينصـــح ،"أمامنـــا يظهـــر" أو" الصـــورة فـــي" أو" تبـــين الصـــورة" عبـــارات اســـتخدام بتجنـــب وُينصـــح
 الكلمـات والسـيما ءالقـرا نظـر ولفـت التركيـز لزيـادة الصـورة تتضـمنها التي المهمة التفاصيل بشرح
 إذا أو وضــوحه، عــدم المصــمم يتوقــع ممــا وغيرهــا والالفتــات كالشــعارات الصــورة فــي تظهــر التــي
 .الصحيفة إصدار بلد لغة غير بلغات مكتوبة كانت
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 أسـفلها أو الصـورة أعلى يوضع فقد الصورة، لشرح مفضل موقع هناك ليس :الصورة شرح موق  .2
 المصـمم أمـام متـاح الخيـار الصـورة، علـى ُيطبـع أو منها جزء على يفرغ أو جوانبها أحد على أو
 واحــدة بصــرية وحــدة وشــرحها الصــورة مــن يجعــل بمــا الموقــع هــذا اختيــار فــي الصــور محــرر أو

 بمـا الشـرح لوضـع المتاحة والمساحة الصفحة بناء وأسلوب الصورة داخل الحركة يراعيَ  أن على
 .وفهمه عليه االستدالل القارئ على يسهل

 اسـتخدام مع المتن حروف بطراز عادة الصور كالم يجمع: وكثافتها الصورة شرح حروف جمح .3
ذا بينهمـــا، وفصـــل تنـــوع إليجـــاد قلـــيالً  أصـــغر أو أكبـــر حجـــم  ســـطرين مـــن الصـــورة شـــرح كـــان وا 

ـــاني والســـطر الســـوداء بالكثافـــة األول الســـطر ُيجمـــع أن فُيفضـــل ـــة الث  جمـــع أو البيضـــاء، بالكثاف
 بكثافـــة األول الســـطر يجمـــع وقـــد الثـــاني، الســـطر مـــن قلـــيالً  أكبـــر حـــروف بحجـــم األول الســـطر
 ممـــا أهميـــة أكثـــر معلومـــات يحتـــوي التـــالي الســـطر كـــان إذا قلـــيالً  أقـــل حـــروف بحجـــم أو بيضـــاء
 ُيجمعـــا أن فيحســـن أهميـــة ذات معلومـــات الســـطرين كـــال احتـــوى إذا بينمـــا األول، الســـطر يحملـــه
 .ذاتها وبالكثافة نفسه بالحجم

 زاد إذا الصــورة، شـرح إليـه يصــل أن يمكـن اتسـاع أقصـى بــه ُيقصـد :الصيورة شييرح جمي  اعاتسي .4
 بعـض وتلجـأ ،(xxviii) أبـيض فـراغ بينهمـا ُيتـرك نهـرين إلـى شرحها يقَسم أن فيحسن الصورة اتساع

 أو الصــور شـرح بدايــة فـي دوائــر أو مربعـات أو نجــوم شـكل علــى حليـات اســتخدام إلـى الصـحف
 لفــت مــن يســببه عمــا فضــالً  المــتن مــع تبــاين خلــق فــي يفيــد أن يمكــن إجــراء وهــو ونهايتــه، بدايتــه
 .بيضاء الكثافة كانت إذا وبخاصة للشرح النظر

 بــه فالمبالغـة بينهمــا، الرابطـة الصــورة بـين المتــروك الفـراغ يحــدد :وشيرحها الصييورة بييين البييا  .5
 المناسـب والبيـاض رة،بالصو  يلتصق الشرح يجعل وتقليله الصورة، عن الشرح انفصال إلى يؤدي

 أن ويجب ،(xxix) سم 124 يتجاوز أال ويحسن سم، 1225 عن يقل أال يجب الغرض هذا لتحقيق
 البيـاض يقـل أال وُيفضـل الصـورة، وبـين بينـه البياض من أكبر الصورة شرح تحت البياض يكون
 .سم 121 عن الصورة شرح أسفل
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 :الصورة شرح عنوان
 التـــــــي هابـــــــذات القائمـــــــة الصـــــــور نشـــــــر حالـــــــة فـــــــي

 مــن مضــمونها تشــرح الســطور مــن عــدد يصــاحبها
، بهـــا خـــا  عنـــوان   الصـــورَ  يصـــحب أن األفضـــل

 يشـــرح عنـــوان اســـتخدام أن األبحـــاث أظهـــرت وقـــد
 ،(xxx)%25 بنســـبة قراءتهـــا يزيـــد أن يمكـــن الصـــور
 تالئــم معــدودة كلمــات مــن الصــورة عنــوان ويتكــون
 وتكـون الصـورة العنوان يكمل بحيث منها، الغرض
 ما وعادة ،تأثير وحدة وشرحها عنوانها مع الصورة
ـــوان ُيجمـــع ـــر حـــروف بأحجـــام الصـــورة عن  مـــن أكب
 .السوداء وبالكثافة الصورة شرح حجم
  

 :المصور اسم
 الــذي المصــدر أو المصــور اســم إلــى الصــحف تشــير

 وقـــد ،.(األنبـــاء وكــاالت) الصـــورة علــى منـــه حصــلت
 ةالمستخدم نفسها الحروف بحجم المصور اسم ُينشر
 كـذلك أكبر، حروف بحجم ُينشر أو الصورة شرح في
 مجموعاً  الصورة شرح كان إذا سوداء بكثافة ُينشر قد

 البيضاء بالكثافة ُينشر أو بيضاء كثافة ذات بحروف
 .السوداء بالكثافة بحروف مجموعاً  الشرح كان إذا
 شـرح مـن األخيـر السـطر في المصور اسم ُينشر وقد

 إلى يؤدي أن دون من رةالصو  شرح جوار أو الصورة
 الصــحف بعــض وتضــيف الســطر، هــذا اتســاع زيــادة

 لزيــــادة المصــــور اســــم بعــــد أو قبــــل زخرفيــــة عالمــــات
   عن المصور اسم يبتعد قد الحالة هذه وفي إبرازه،
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 اكتفـــت إذا ولكـــن، المحـــرر اســـم جـــوار أو الموضـــوعنهايـــة  فـــي بذاتـــه مســـتقالً  وُينشـــر وشـــرحها الصـــورة
 وجعـل الصـورة وشـرح بعنـوان إلحاقـه فيفضـل المحـرر إلـى اإلشـارة دون مـن المصـور ماس بنشر الصحيفة

 .واحدة بصرية وحدة تبدو كلها العناصر هذه
 مصــدر مــن الصــور كــل علــى الصــحيفة حصــلت أو الصــفحة صــور كــل واحــد مصــور التقــاط حالــة وفــي
 .واحدة مرة بنشره وُيكتفى تكراره عدم يفضل واحد
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 خالصة

 ولكن وأحداثه، يومياته لتسجيل القدم منذ اإلنسان استخدمها التي االتصال أشكال قدمأ من الصور تعد
 وثبوت الصحفي التصوير ظهور بعد المصورة األخبار تغطية ميالد مالمح بدأت م1221 عام في

 أن من بد ال وظائف مجموعة الصحافة في وللصورة لنشرها، وجيه سبب صورة لكل وأصبح جدواه،
 والسيكولوجية والتعبيرية والجمالية والتيبوغرافية واالتصالية اإلخبارية منها أكثر أو واحدةً  صورة كل تحقق

 الصحف في للنشر تؤهلها الشروط من مجموعة الصورة في تتوافر أن من بد وال والتوثيقية، واالقناعية
 .صحفية وأخرى فنية شروط منها

 وبالنسبة وموضوعية، شخصية صور إلى تنقسم للمضمون فبالنسبة عدة، معايير بحسب الصور وتتنوع
 تنقسم بموضوعها الرتباطها وبالنسبة المتعاقب، والمشهد الصور وسلسلة مفردة إلى تنقسم الفني لشكلها

 .ومعالجة وخطية فوتوغرافية إلى تنقسم إنتاجها طريقة إلى وبالنسبة بموضوعها، ومرتبطة مفردة إلى

 لذلك المصورة، للموضوعات محايدة سجالت األخبار وصور قيقةالح تسجل على التصوير فكرة وتقوم
 الحياة لترجمة األخالقية االحترافية والقيم المبادئ من مظلة تحت الصحفيون المصورون يعمل أن ينبغي

 لتغيير الصور تزييف إلى يؤدي بما نية بسوء عولجت أو الصور استخدام أسيء إذا لكن الواقعية،
 نظر توجيه أو عليها االستدالل صعوبة أو الحقيقة أهمية من يقلل بما كلياً  أو جزئياً  الصورة محتوى
 .مجتزأة حقيقة إلى القارئ

 تصـــميم إجـــراءات وتطــال، وموقعهـــا الصــفحة علـــى بــه تظهـــر الـــذي الشــكل تحديـــد هــو الصـــورة وتصــميم
طارهـــا وقطعهـــا ومســـاحتها الصـــورة شـــكل الصـــورة  وتحريـــر رالصـــو  وتـــداخل فيـــه ستنشـــر الـــذي ومكانهـــا وا 
 .الصور
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 تمارين

 اختر اإلجابة الصحيحة:
م بدأت مالمح ميالد تغطية األخبار المصورة بظهور التصوير الصحفي وثبوت جدواه 1221في عام 

وتجاوزه حدود المكان، بعد نجاح تجارب إدوارد بالن على كيفية نقل الصور عبر مسافات بعيدة بالطرق 
 السلكية.

A- .صح 
B- خطأ 

 صح. A:الصحيحةاإلجابة 
 

 من وظائف الصور وظيفة إخبارية وتنشر الصور ألداء الوظيفة اإلخبارية في أحد شكلين: 
A- .صورة حدث وقع بالفعل 
B- .صورة حدث متوقع 
C- :تعد الصفحات الخالية من الصور بنظر القارئ رمادية باهتة تبعث على الملل. وظيفة جمالية 
D- A وB .معا 
E- A وB  و C .معا 

 معا.  Bو D A :اإلجابة الصحيحة
 

للنشر في الصحف )جرائد ومجالت(  من الشروط الفنية تؤهلهاالبد أن تتوافر في الصورة مجموعة 
 أبرزها:
A. .أن يمتاز سطح الصورة باللمعان ليعكس أكبر قدر من الضوء 
B. .توافر صفة الحالية أو اآلنية في الصورة إن كانت ترافق حدثًا آنيًا 
C. جواره.يجب أن يكون لكل صورة موضوع  تنشر ل 

 
 أن يمتاز سطح الصورة باللمعان ليعكس أكبر قدر من الضوء. A:اإلجابة الصحيحة

 
 إلى: بالنسبة للمضمونتنقسم الصوب 

A- .الصور الشخصية 
B- .الصور الموضوعية 
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C- .سلسة الصور 
D- A وB .معا 
E- A وB  و C .معا 

 معا.  Bو  D A :اإلجابة الصحيحة
 

 :الرسوم الجمالية والتعبيريةمن 
A- ندسية.الرسوم اله 
B- .الرسوم العلمية 
C- .الرسوم البيانية 
D- .كلها صح 
E- .كلها خطأ 

 كلها خطأ. Eاإلجابة الصحيحة: 
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 تاسعةالالوحدة التعليمية 

 المواد بين الفصل وسائل
 

 

 األهداف التعليمية:

 :أن على قادرا   الطالب يكون أن يجب التعليمية الوحدة هذه دراسة بعد

 .المواد بين الفصل وسائل مفهوم يحدد .1
 .واستخداماتها التقليدية المواد بين الفصل وسائل يبين .2
 .واستخداماتها الحديثة ادالمو  بين الفصل وسائل يشرح .3
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 مقدمة: أولا 
 مواد بين الفصل وسائل إلى المصمم يلجأ

 قراءة القارئ متابعة لتيسير الواحدة الصفحة
 بين للفصل الصفحة على المنشورة الموضوعات

 موضوع وبين وفقراته الواحد الموضوع أعمدة
 اإلعالنية، والمواد التحريرية المواد وبين وآخر

 أخرى إلى صحيفة من الفصل وسائل وتختلف
 نوعين إلى تقسيمها ويمكن آخر، إلى مصمم ومن
 الصحف معظم في المتبعة الفصل وسائل هما
 التي الفصل ووسائل الماضي، تاريخها مدى على
 مع تتزامن وظيفية لضرورات استحداثها تم

  .تقنية تطورات
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 :ومنها: التقليدية الفصل وسائلثانياا: 

 (:Rules) الجداول

 مواد بين تفصل التي الخطوط هي
 خطوطا   تكون وقد كامال   فصال   الصفحة
 كأي والجداول ،(i) عرضية أو طولية
 ينبغي الصفحة على تيبوغرافي عنصر

 إذ عليها، محدد غرض لها يكون أن
 إلى استخدامها في اإلسراف يؤدي
 بينما منها، مطلوب هو ما عكس

 المواضع وفي باعتدال استخدامها
 .تأثيرها من يضاعف اسبةالمن

 

 (.Column Rules) الطولية الجداول .1
 (.Cut off Rules) العرضية الجداول .2
 hair كالشعرة الرفيعة الجداول ومنها بالميليمتر، أو بالبنط الجداول تقاس :الجداول تصميم .3

line أبناط 4و أبناط 3و وبنطين واحد بنط ثم بنط نصف الجدول يليه الخطوط هذه أرفع هو 
 التيبوغرافيون وينصح بنطا ، 36و بنطا   33و بنطا   24و بنطا   11و بنطا   12و أبناط 6و

 إليها القارئ نظر تلفت أن دون من بوظيفتها تقوم ألنها البسيطة المستقيمة الجداول باستخدام
 الصفحة وتضيء المجاورة العناصر توضيح في يسهم جانبيها على أكبر بياضا   وتتيح بذاتها،
 يخرجها مما بنفسها إليها القارئ نظر لفت إلى تؤدي فقد والمزخرفة السميكة الجداول ماأ ككل،
 :أشكالها وأبرز المواد بين فصل كأداة وظيفتها عن

 الشرطية الجداول (Dashed Rules ) 
 المتموجة الجداول (Wave Rules ) 
 النقود قطعة حد شكل تتخذ التي الجداول (Coin-Edge Rules ) 
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 تتابع أو أشجار غصن شكل على تكون كأن أخرى عديدة أشكال   الجداول تأخذ وقد 
 أو السماكة في متساويين غير أكثر أو خطين أو النقاط من مجموعة أو أشجار أوراق
 .مبتكرة أشكال من وغيرها زخرفة

 

 (:Borders) الفواصل

 مختلفة أطوال ذات عرضية خطوط وهي
 األعمدة بجداول أطرافها تتصل ل

 بين للفصل وُتستخدم ية،الطول
 أجزاء بين المنفصلة الموضوعات

 تمييز ويمكن ،(ii) الواحد الموضوع
 :الفواصل من نوعين

  .الفرعية الفواصل .1

 الموضوع من جزءا   التيبوغرافية الناحية من النهائي الفاصل ويعد :النهائية الفواصل .2
 مسافة ترك األفضل من كلذل يليه، الذي الموضوع من جزءا   يعد مما أكثر يعلوه الذي
 وعنوان الفاصل بين المسافة اتساع أن كما تحته، المسافة من أقل الفاصل فوق

 أن التيبوغرافيين بعض ويرى وتوضيحه، العنوان إبراز إلى يؤدي يليه الذي الموضوع
 .(iii) األحوال كل في ضرورية غير النهائية الفواصل
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 (:Boxes) اإلطارات
 أو اإلبراز ألغراض اإلعالنية أو التحريرية بالمادة تحيط مستطيلة أو عةمرب هندسية أشكال وهي

 وتمنح عدة، أعمدة على ممتد أو واحد عمود على اإلطار يقع وقد المواد، بين الفصل أو التأكيد
 وأثبتت رمادية، مساحة في الحيوية بعث بهدف للمتن تيبوغرافيا   لونا   الصفحة اإلطارات
 التي المهمة الرئيسية الموضوعات تلقاه ما يفوق القراء اهتمام تلقى طاراتاإل مادة أن الدراسات

 بالموضوعات القارئ ذهن في ارتبطت بإطارات المسيجة المواد ألن عرضها في الصحف تتفنن
 .الجماهيرية

 :هما نوعين إلى اإلطارات وتنقسم

 أربعة من ويتكون :Full box الكامل اإلطار .1
 .(iv) أفقيا   أو يا  رأس مستطيال   تكون أضالع

 .الناقص اإلطار .2

 
 تأخذها التي األشكال أبرز من :اإلطارات أشكال

 :الصحف في اإلطارات

 القائمة األركان ذو اإلطار  

 المنكسر اإلطار 

 المقوسة األركان ذو اإلطار. 
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 م،الستخدا عيوب وأبرزها لها عنايته يوجه أن للمصمم بد ل اإلطارات في تظهر قد عيوب وثمة
 من أكثر الجزء لهذا تيبوغرافيا   ثقال   يمثل منها جزء أو الصفحة على اإلطارات استخدام في فاإلسراف

 أو العناوين تصادم عن للتعويض اإلطار استخدام أن كما أهميتها، اإلطارات ويفقد األخرى األجزاء بقية
 يؤثر بل فحسب اإلطار يشوه ل فهو محاذيرها، لها التي اإلجراءات من يعد سيئ بشكل المنشورة الصور
 قد كبيرة صفحة من كجزء اإلطار ومعاملة أهميتها، من ويقلل الصور تتيحها التي الجذب عناصر على

 .اإلطار لمادة يسيء

 مسيجة إعالنية مادة جوار تُنشر إطار ضمن تحريرية مادة وضع اإلطارات استخدام أخطاء ومن
 المادة هذه أهمية من يقلل مما إعالن إل هي ما التحريرية دةالما أن للقارئ يوحي الذي األمر بإطار،
 .المواد بين والفصل لإلبراز كوسيلة قيمته اإلطار وُيفقد
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 (:Sandwiches) الشطائر

(v) التي الناقصة اإلطارات تصميم يماثل إجراء وهو 
 سطرين عن ارتفاعها يزيد ل حجمها بصغر تمتاز

 أو عمود بين اتساعها ويتراوح أسطر، ثالثة أو
 في الشطائر استخدام إلى الصحف وتلجأ عمودين،
 مختار تنشر ل الصحيفة كانت فإذا عديدة، حالت
 ثابتة إحالة إشارات أو للمحتويات فهرسا   أو أخبار
 أو السوداء بالكثافة الغالب في اإلطار مادة ُتجمع
المتن،  في المستخدم الحرف وحجم كثافة بنفس
 أسطرها تكون فقد لشطيرةا متن تصميم ويتنوع
 توضع أو البداية، موحدة أو والنهاية البداية موحدة

 مقداره بياض يوضع ما وغالبا   الشطيرة، وسط في
 .الشطيرة وأسفل أعلى أبناط 6

 

 والصور كالعناوين الثقيلة العناصر عن ُبعدها وُيفضل الصفحة، على متعددة مواقع الشطيرة وتأخذ
 .البصري المركز إلى أقرب تكون أن يفضل اكم األخرى، واإلطارات
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 (:Corners) الزوايا

 جداول ألحد العلوي الطرف التقاء من الزوايا تنتج
 من يكون ما عادة قصير أفقي بفاصل األعمدة
 لقتطاع وتستخدم نفسه،( vi) العمود جدول شكل
 والزوايا أكثر، أو لعمود الرأسي المتداد من جزء
 أحد وتتخذ لرأسي،ا اإلخراج سمات من سمة

 ،6 حرف شكل على وتكون يمنى زاوية: شكلين
 6 أو 2 حرف هيئة على وتكون يسرى وزاوية
 .مقلوبة

   من المكون التقليدي الشكل الزوايا على ويغلب

 الزاوية يسمى ما وهو خطين من أكثر التقاء نتيجة الزاوية تكون وقد قائمة، زاوية يشكالن ضلعين
 موضوع لفصل تستخدم كأن بوظيفية المركبة الزاوية استخدام ضرورة التيبوغرافيين بعض ويرى المركبة،

 وُيعد صلة، بينهما أكثر أو مادتين لربط أو متجاورة مواد ومتون عناوين اختالط لمنع أو آخر، عن
 .الوظيفية غير اإلجراءات من الشكلي والتنويع الزخرف لمجرد المركبة الزاوية استخدام
 مختلَفي جدولين من الواحدة الزاوية عتصن وأحيانا  
. الزاوية شكل إلى يسيء مما الشكل أو السمك
 في للزوايا المستحبة غير الستخدامات ومن

 الموضوع أسفل زاوية من أكثر وضع الصحف
 أجناب تكسر إلى اإلجراء هذا يؤدي حيث الواحد،

 زاوية من أكثر تجاور ويؤدي العلوي، الموضوع
 مظهر إلى واحد موضوع تحت نفسه التجاه في

 يحسن لذلك الصفحة، من الجزء لهذا سيئ
 الشكل على للمحافظة فقط واحدة بزاوية الكتفاء

  تيبوغرافية إجراءات استخدام أو للموضوع العام
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 باتجاهين يكونا أن ُينصح الواحد الموضع أسفل زاويتين استخدام حال وفي الزوايا، غير أخرى
 :بينلسب وذلك متعاكسين،

 كالعنوان الخبرين عناصر من لكل موحدة بداية نقطة تحقق للزوايا المتعاكسة التجاهات أن .1
 .لليمين العليا الكبرى الزاوية فتح حالة في وبخاصة والجسم، والمقدمة

 أما الموضوعين، كال عن بعيدا   التجاه لهذا القارئ بصر ُيخِرج نفسه التجاه في الزاويتين فتح .2
 .الصفحة داخل المطلوب وضعه للبصر فتعيد متعاكسةال التجاهات

 

 :منها: الحديثة الفصل وسائلثالثاا: 

 :البياض

 الوسائل من التخلص إلى الحديثة الصحف تتجه
 التخلص فكرة ونمت. المواد بين للفصل التقليدية

 :الصحف من كثير في مرحلتين على منها

 على واإلبقاء نهائيا   الزوايا استخدام إلغاء .1
 .والعرضية الطولية جداولال

 العرضية دون الطولية الجداول إلغاء .2
 تؤدي أخرى بوسائل عنها والستعاضة

 الموضوعات بين الطولي الفصل مهمة
 في البياض قيمة وتكمن ،(vii) المتجاورة
ضفاء الصفحة إضاءة  والوضوح الهدوء وا 

 .(viii) عناصرها كل على واإلشراق
 

 عناصرها إلى القارئ نظر لفت يحقق بما صحيفة ألي الجيد صميمالت في مهم عامل المناسب البياض
 الثقيلة التيبوغرافية العناصر استخدام ازداد إذا البياض أهمية وتزداد قراءتها، وييسر التيبوغرافية
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 بين اثنين كورين وعن الواحد، الموضوع أنهر بين كور نصف عن يقل أل وُينصح والصور، كالعناوين
 وسائل من كوسيلة البياض استخدام في مراعاتها من بد ل ضوابط وثمة المختلفة، الموضوعات أنهر

 (ix): المواد بين الفصل

 المنفصلة المختلفة الموضوعات تختلط ل بحيث كافيا   يكون أن. 
 باعتدال استخدامه وينبغي بيضاء، الصفحة يجعل مما مفرطة زيادة يزداد ل بحيث البياض توزيع 

 .الوظيفية هقيمت على للمحافظة
 ل موضع كل في معينة كمية تحديد بمعنى مقننة قواعد وفق الصفحة أجزاء على البياض توزيع 

 مشتركة لغة البياض يصبح بحيث األعداد كل مدى وعلى عدد كل صفحات مدى على تتغير
 .الصحيفة هوية تكوين في األخرى العناصر مع ويشترك والقارئ، الصحيفة بين ومفهومة

 الفني التصميم أسس تحقيق في يسهم بما الواحدة الصفحة على ياضالب توزيع. 

 

 :العناوين

 اإلخراج في ولسيما التقليدية الفصل وسائل من بدل   المواد بين الفصل بمهمة القيام العناوين تستطيع
 :فصل وسائلك العناوين استخدام عند بها السترشاد يمكن إجراءات وثمة األفقي،

 تحته تقع التي الخبرية القصة عن فوقه تقع التي الخبرية القصة يفصل بما الممتدة العناوين استخدام. 

 واحد عمود اتساع على المنشورة الموضوعات بين الفصل في العمودي العنوان استخدام. 
 حرف بحجم األول ُيجمع كأن أفقيا ، بعضها جوار إلى الممتدة العناوين حروف أحجام في المخالفة 

 وبالتالي مستقالن عنوانان أنهما للقارئ يوحي الذي األمر بنطا ، 24 حرف بحجم خرواآل بنطا   11
 .منفصلين لموضوعين

 والسوداء البيضاء بالكثافة أحدهما ُيجمع كأن العناوين حروف كثافة في المخالفة. 
 القارئ كإدرا وبالتالي بعضا ، بعض عن العناوين لتمييز فعالة وسيلة يعد" المنفصلة" األلوان استخدام 

 .الموضوع لذلك العنوان وذاك الموضوع بهذا يرتبط العنوان هذا أن
 انفصال وبالتالي العناوين، بانفصال للقارئ توحي متنوعة أرضيات على العناوين نشر في المخالفة 

 .موضوعاتها
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 عن تماما   منفصل الموضوع هذا أن باليقين الشك يقطع شبكية أرضية على والعنوان المتن طباعة 
 .المجاورة األخرى الموضوعات

 المتن تحاذي بحيث قليال   أسفل أو قليال   األعلى إلى ونشرها أفقي، مستوى في العناوين نشر تجنب 
 .بموضوعه العنوان ارتباط في تسهم الطريقة وهذه المجاور،

 
 :الصور

 ينبغي التي الشروط من
 يمكن حتى الصورة في توافرها

 وسائل من كوسيلة استثمارها
 ترافق أن المواد بين صلالف

 إلى أو أسفل وتنشر موضوعها
 يكون وأن الموضوع، جوار
 الصورة داخل الحركة اتجاه
  المصاحب، موضوعها نحو

 
 المصاحب، الموضوع نحو الداخلية حركتها ووجه الصفحة على الصورة وضع المصمم استطاع فإذا
 المواد بين الفصل وظيفة أداء استطاعت اآلخر الموضوع وبين بينها البياض من مناسبا   قدرا   لها ووفر
 .وسهولة بيسر
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  :الجمع اتساع
 المخالفة المواد بين الفصل األسلوب بهذا ويقصد

 بين للفصل نموذجا   وُيعد األعمدة، جمع اتساع في
 فإذا أكثر، أو عمودين على رأسيا   المنشورة المواد
 جريدة، عمود اتساع على األول الموضوع ُنشر
 اتساع على معا   التالي الموضوع مادة دمج وتم

 أن على القارئ تعّرف إمكانية ذلك أتاح عمودين
 .التالي الموضوع عن منفصل األول الموضوع

 يسهم الموضوعات لبعض مقدمات واستخدام
 بتغيير فقط ليس الموضوعات بعض فصل في

 الحروف حجم تغيير نتيجة بل الجمع اتساع
   حجم إلى حروف حجم من فالتحول وكثافتها،

 .سابقه عن منفصل آخر إلى موضوع من بالنتقال إحساسا   القارئ يمنح آخر
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 :القراء تفضيالت
 :التالي عن( للمؤلف) الدراسات إحدى نتائج كشفت فقد

 القراء من %37.76 يفضل 
( والفواصل الجداول) الخطوط
 .المواد بين للفصل

 القراء من %15.91 يفضل 
 .المواد بين صلللف كوسيلة البياض

 القراء من %19.35 يفضل 
 .المواد بين للفصل كوسائل الصور

  القراء من %5.35 يفضل 
 .المواد بين للفصل كوسائل العناوين

 أن القراء من %13.55 ويرى 
 وباستبعاد األهمية، بهذه ليس األمر
 أن نالحظ األخيرة النتيجة هذه

 

 من %37.76 بينما المواد بين الحديثة صلالف وسائل استخدام يفضلون القراء من 44.31%
 .المواد بين للفصل التقليدية الوسائل يفضلون القراء
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 خالصة

 بين والفصل القراءة متابعة تيسير إلى الواحدة الصفحة مواد بين الفصل لوسائل المصممون يلجأ
 وسائل هما نوعين إلى ائلالوس هذه تقسيم ويمكن اإلعالنية، والمواد التحريرية المواد وبين الموضوعات

 فصال   الصفحة مواد بين تفصل التي الخطوط وهي (Rules) الجداول تشمل التي التقليدية الفصل
 وهي (Borders) الفواصلو ،متعددة تصميمات وتأخذ عرضية أو طولية خطوطا   تكون وقد كامال  
 بين للفصل وُتستخدم يةالطول األعمدة بجداول أطرافها تتصل ل مختلفة أطوال ذات عرضية خطوط

 هذه ومن نهائية، وفواصل فرعية فواصل نوعان ولها الواحد الموضوع أجزاء بين المنفصلة الموضوعات
 أو التأكيد أو اإلبراز ألغراض اإلعالنية أو التحريرية بالمادة تحيط التي (Boxes) اإلطارات الوسائل
 (Sandwiches) الشطائرو أيضاا، متعددة أشكالا  وتأخذ وناقصة كاملة إطارات نوعان ولها الفصل
 أو سطرين عن ارتفاعها يزيد ل حجمها بصغر تمتاز لكنها الناقصة اإلطارات تشبه تصميمات وهي
 جزء لقتطاع تستخدم التي (Corners) الزواياو عمودين، أو عمود بين اتساعها ويتراوح أسطر ثالثة
 زاوية: شكلين أحد وتتخذ الرأسي، اإلخراج سمات من سمة والزوايا أكثر، أو لعمود الرأسي المتداد من

 .يسرى أو يمنى

 الثقيلة التيبوغرافية العناصر استخدام مع أهميته تزداد الذي بالبياض تتجلى حديثة فصل ووسائل
 الفصل وسائل من بدل   المواد بين الفصل بمهمة القيام تستطيع التي العناوينو والصور، كالعناوين
 جوار إلى أو أسفل وتُنشر موضوعها ترافق التي ولسيما الصورو األفقي، اإلخراج في ولسيما التقليدية

 ُيعد الذي الجمع اتساعو المصاحب، موضوعها نحو الصورة داخل الحركة اتجاه يكون وأن الموضوع،
 تالدراسا إحدى نتائج وكشف أكثر، أو عمودين على رأسيا   المنشورة المواد بين للفصل نموذجا  

 التقليدية الوسائل تفضيلهم من أكثر الحديثة الفصل وسائل استخدام يفضلون القراء أن: عن( للمؤلف)
 .المواد بين للفصل
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 :تمارين

 :الصحيحة الجابة اختر

 تقسم وسائل الفصل بين المواد إلى: .1
A- .وسائل فصل تقليدية 
B- .وسائل فصل حديثة 
C- .كالهما صح 
D- .كالهما خطأ 

 .صح الهماك c :الصحيحة الجابة

 :من وسائل الفصل التقليدية بين المواد .2

A- .الجداول 
B- .الفواصل 
C- .اإلطارات 
D- A  وB .معا 
E- A و B وc  .معا 

 .معا  cو B و  E: A  الصحيحة الجابة

 :من وسائل الفصل التقليدية بين المواد .3

A- .الشطائر 
B- .الزوايا 
C- .البياض 
D- A  وB .معا 
E- A و B وc  .معا 

 .معا  cو B و  E: A  الصحيحة الجابة
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 أو طولية خطوطا تكون وقد كامال فصال الصفحة مواد بين تفصل التي الخطوط تسمى .4
 محدد غرض لها يكون أن ينبغي الصفحة على تيبوغرافي عنصر كأي والجداول  عرضية

 بينما منها، مطلوب هو ما عكس استخدامها في اإلسراف يؤدي إذ الصفحة، على
 تأثيرها من يضاعف سبةالمنا المواضع وفي باعتدال استخدامها

A- .جداول 
B- .فواصل 
C- .شطائر 

 .جداول Aالصحيحة:  الجابة

 

تسمى الخطوط العرضية ذات أطوال مختلفة ل تتصل أطرافها بجداول األعمدة الطولية  .5
 :وتستخدم للفصل بين الموضوعات المنفصلة بين أجزاء الموضوع الواحد

A- .جداول 
B- .فواصل 
C- .شطائر 

 .فواصل Bالجابة الصحيحة: 

 

وضع مادة تحريرية ضمن إطار تنشر لجوار مادة إعالنية  اإلطارات،من أخطاء استخدام  .6
األمر الذي يوحي للقارئ أن المادة التحريرية ما هي إل إعالن مما يقلل من  بإطار،مسيجة 

 :أهمية هذه المادة ويفقد اإلطار قيمته كوسيلة لإلبراز والفصل بين المواد

A. صح. 
B. خطأ 

 .صح Aالجابة الصحيحة: 

244 



 

 

تتجه الصحف الحديثة للتخلص من الوسائل التقليدية للفصل بين المواد.. ونمت فكرة التخلص  .7
 :منها في كثير من الصحف

A- .إلغاء استخدام الزوايا نهائيا واإلبقاء على الجداول الطولية والعرضية 
B- ل إلغاء الجداول الطولية دون العرضية والستعاضة عنها بوسائل أخرى تؤدي مهمة الفص

 الطولي بين الموضوعات المتجاورة.
C- .كالهما صح 
D- .كالهما خطأ 

 .صح كالهما c :الصحيحة الجابة

 

 ثمة إجراءات يمكن السترشاد بها عند استخدام العناوين وسائل فصل .8

A-  استخدام العناوين الممتدة بما يفصل القصة الخبرية التي تقع فوقه عن القصة الخبرية التي تقع
 تحته.

B- وان العمودي في الفصل بين الموضوعات المنشورة على اتساع عمود واحد.استخدام العن 
C- .المخالفة في كثافة حروف العناوين كأن يجمع أحدهما بالكثافة البيضاء والسوداء 
D- A  وB .معا 
E- A و B وc  .معا 

 .معا  cو B و  E: A  الصحيحة الجابة
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 إلعاشرةإلوحدة إلتعليمية 

 (إلجرإئد) إلصحف تصميم
 

 إألهدإف إلتعليمية:

 :أن على قادرإ   إلطالب يكون أن يجب إلتعليمية إلوحدة هذه درإسة بعد

 .األساسي التصميم عناصر حددي -1

 .األولى الصفحة صممي -2
 . الداخلية الصفحات تصميم أساليب يحدد -3
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 مقدمة :أول  

 

 لمظهرها توفر التي العناصر عن تبحث ما أول - صدورها بدء عند - الصحف تبحث
 في المستخدمة للعناصر ومستفيضة متأنية دراسة بعد وذلك والتفرد، واالستقرار الثبات

 من األهم المكون Basic Design األساسي التصميم عناصر تعد لذلك ،األخرى الصحف
 الصحفية، السوق في وتفردها هويتها تحديد في بعيد حد إلى وتسهم الصحيفة، مكونات
 .عليها القراء تعرف في وتسهم

 

 إألساسي إلتصميم عناصر: ثانيا  

  :إألعمدة وعدد إلجريدة قطع .أ
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 إلجريدة طعق

 أعمدتها وعدد الجريدة قطع يحدد
 مميزة، هوية ويمنحها العام مظهرها
 ويقصد صفحة، كل أعمدة عدد ويحدد

 بعديها تحدد التي الجريدة مساحة به
 به تصدر والتي ،(والعرض الطول)

 الصحف بدأت فقد منتظمة، بصورة
 (1)العالم دول جميع في المطبوعة
  يتجاوز ال صغير بقطع بالصدور

 العالم صحف من مجموعة تر صد ثم البدائية، الطباعة مشكالت لتلبية وذلك سم/21×  11/
 العشرين، القرن صحافة في تدريجيا   انقرض أنه إال سم/55×  55/ أبعاده جدا   كبير بقطع
 وعرضه سم/55 - 53/ طوله Standard بالقياسي المعروف العادي القطع محله ليحل

 بالتابلويد المعروف النصفي بالقطع لتصدر الصحف بعض وتحولت سم،/13 - 11/
Tabloid Size القياسي، القطع في الصفحة عرض القطع؛ هذا في الصفحة طول ويساوي 

 إلعوإمل من مجموعة إلتحول هذإ ورإء وكان السابق، القطع عرض نصف يساوي وعرضه
 :أهمها

 عشر التاسع القرن صحف والسيما الطباعية اإلمكانيات ضعف. 
 واإلعالنية التحريرية المواد ندرة. 
 الصحافة في الصور انتشار عدم. 
 والصورة الملون المثير العنوان على تعتمد التي واإلخراج الطباعة طوراتت 

 .القطع بهذا الصدور على الصحف شجعت الكبيرة
 صفحاتها وتقليب القطع بهذا تصدر التي بالصحف اإلمساك سهولة 

 .الصغيرة
 عليها واعتيادهم القطع هذا صحف على القراء إقبال. 

 

                                                           
أشرف صالح: إخراج القطع المعدل لصحيفة )األهرام (، دراسة نقدية، )مجلة بحوث االتصال، جامعة  - 1

 . 227(، ص  2771 - 7القاهرة: كلية اإلعالم، ع 

249 



 أبعاده تبلغ والنصفي، القياسي القطعتين بين يقع متوسط بقطع الصحف بعض وصدرت
 الفرنسية، Lemonde لوموند صحيفة به صدرت التي الصحف أوائل ومن ،سم/55×35/

 .األمريكية U.S.A Todayتوداي إي إس ويو

 الصحف بعض لتعد   الورق أسعار الرتفاع ونتيجة العشرين القرن من األخيرين العقدين وفي
 إنقاص دون العرض من سم/5 -1/ مقداره ما الصفحة مساحة بإنقاص القياسي القطع
 المعدل القياسي بالقطع يعرف الذي تقريبا   سم/31×51/ الجديدة األبعاد لتصبح الطول
 . العالم صحف معظم به وتصدر

 إألعمدة عدد
 سم25 الصفحة عرض كان فإذا أعمدتها، عدد محددات من محددا   الصفحة عرض يعتبر

 وأبرز .(2)كور 11 منها كل اتساع أعمدة لخمسة الصفحة تقسيم يمكن تقريبا ، كور/ 55/
 :إألعمدة بعدد إلمرتبطة إلصحف قطوع

 قصص خمس أو أربع الصفحة احتوت إذا مناسب غير وهو :إألعمدة أربعة قطع -1
ذا سم5 طولها قصة لوضع جذابة وسيلة توجد ال إذ الطول؛ متساوية غير موضوعات  وا 

 .(3)العمود اتساع كامل لتمأل امتدت إذا والسيما أسطر أربعة على ستنشر ذلك فعلنا
 االتساع أن نتبي   لالمعد   الصفحات قطع الجرائد تبنت أن بعد :إألعمدة خمسة قطع -2

 توزيع مكن مما أبناط، وثالثة كورا   12 إلى وبنطين كورا   12 بين يتراوح للسطر األمثل
 .أعمدة ستة أو أعمدة أربعة على الموضوعات متون

 أيضا   عليه ويطلق أعمدة، ستة على الموضوعات متون نشر ويتم :إألعمدة ستة قطع -3
 .للسطر المثالي االتساع قاعدة من يقترب الجمع اتساع ألن المثالي، القطع

  W.Formatالمتسع القطع عليه ويطلق (:عمود 7 2/1) ونصف أعمدة سبعة قطع -4
  .أقصى متسع عمود ترك مع األعمدة من لعدد الصفحة تنقسم وفيه

 ارتفاع نتيجة يقل بدأ قطع وهو :The 8 Column Format إألعمدة ثمانية قطع -5
 .المعدلة أو النصفية للقطوع الصحف وتحول الورق أسعار

 زيادة نحو الصحف بعض تتجه :The 9 Column Format إألعمدة تسعة قطع -6
 .الورق في للتوفير ثمانية من بدال   لتسعة األعمدة عدد

                                                           
2 - Garcia , Mario R: Contemporary Newspaper Design , Op.Cit , P.126  

 - Evan , Harold; Ibid , P.69 

- Huriburt, Allen: Loy out , The Design and Printed Page, (New York: Watson - 

Guptill, 1977) , P.30. 
3 -Evans, Harold: Editing and Deign, op. cit , P 69.  
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 الصفحة تقسيم فيه يتم :The 6 on 9 Column أعمدة تسعة في إألعمدة ستة قطع -7
 لمالءمة الصحف من رغبة وذلك التحرير، دلموا أعمدة وستة لإلعالنية أعمدة لتسعة

 .اإلعالنات من ممكن قدر أكبر ونشر التحريرية المواد مع اإلعالنات
 
 

  :إلورق نوع .ب

 الطباعة، آالت عن الناجم والشد والتلف للتمزق بمقاومته الصحف ورق يمتاز أن بد ال
 مادة مثل الطباعة في استخدامه كفاءة من تزيد التي الخصائص هذه بعض الورق وإلكساب
 ويصنف عبره، الضوء نفاذ من وتقلل الورق عتامة من تزيد التي الكالسيوم وكربونات الطفل
 :أهمها واستعماله صناعته وطبيعية والبصرية الفنية لمواصفاته وفقا   مختلفة فئات في الورق

 اليومية الصحف أغلب عليه وتطبع Newspaper الجرائد ورق :إألولى إلفئة -1
 .(4)الشيء بعض محبب خشن وبملبس ،نصوعا   أقل ببياض ويتميز العالم، في واألسبوعية

 من ويتألف وتشطيبات أوزان عدة في ويأتي Book paper الكتب ورق :إلثانية إلفئة -2
 واألدلة، والنشرات والمجالت الكتب طباعة في ويستخدم السوائل منها تنفذ ناعمة أفرخ

 الورق -المصقول الورق - آليا   المشطب الورق (2):منها أنواع عدة الكتب ورق ويضم
 الورق -األوفست ورق - الالمع المصقول الورق -والمصقول حجمه بحسب المرتب
 .العتيق

 ليتلقى وصنع الكتابة في النوع هذا يستعمل Writing Paper الكتابة ورق: إلثالثة إلفئة -3
 .الطباعة وحبر األقالم حبر

 .المقوى الورق :إلرإبعة إلفئة -4
 المصمغ كالورق أخرى أنواع تحتها يندرج الورق من أنواع هناك :إلخامسة إلفئة -5

 وورق الخطابات صنع في يستعمل الذي الرفيع الخفيف والورق واحد، وجه على المصقول
 ....النشاف

 : أهمها إلورق نوع إختيار في تؤثر عوإمل مجموعة وهناك
 .المطبوع إنتاج من النهائي والهدف المطبوعة تؤديه الذي الوظيفي الدور .أ

 .المطلوبة والكميات الصفحات عدد .ب

                                                           
4 - nd: Designing the Total Newspaper, (New York Harper & Row, pub, Arnold, Edmo

Inc, 1981), p.74. 
 .18( ص 2711راجع بالتفصيل، علم الدين، محمود: المجلة التخطيط إلصدارها مراحل إنتاجها، )القاهرة، العربي للنشر والتوزيع،  (1)
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 .المستخدمة الطباعة تقنيات .ج
 ..منها الملونة والسيما األحبار نوعية .د
 .ال أم صورة على تحتوي وهل ال، أم ملونة كانت إن المطبوعة المادة .ه
 .المالئم الورق نوع يحدد المستهدف الجمهور .و
 .ألخرى مطبوعة من يختلف الذي المتبع التوزيع أسلوب .ز
 ورق عن يختلف صحف ورق تتخذ اليومية فالصحف للمطبوعة الصدور دورية .ح

 والكتب، كالمجالت األخرى الدوريات أو الشهرية أو الشهرية نصف الصحف
 .الزمن من فترة بعد صفرارلإل لونه يميل أدنى رتبة من فالورق

 الصحيفة سيعطي واستخدامه الورق اختيار أحسن فإذا والتميز التفرد في الرغبة .ط
 (5).أخرى صحيفة عن مختلفا   إخراجيا   مظهرا  

 
  :إلثابتة وإلعناصر إألولى إلصفحة رأس عناصر .ج

 
 الصفحة رأس بمكونات الصحف تختلف
 على العناصر هذه الحتواء نظرا   األولى
 جريدة من لفظيا   يختلف الذي الجريدة اسم

 التيبوغرافية العناصر وتتكون ألخرى
 : من األولى الصفحة رأس في الثابتة

  
 

  *:Name plate إلالفتة -1
 لكل المميزة البصمة الالفتة وتعتبر (6).األولى الصفحة على يظهر الذي الجريدة اسم وهي

 .واإلخراج التحرير في وسياستها الجريدة هوية عن وتعبر صحيفة،
  :إلالفتة وظائف
 :التالية الوظائف الالفتة تحقق
 .(7)الجريدة أعداد كل في متكررة ألنها وذلك للجريدة تيبوغرافية وحدة الالفتة تحقق -1

                                                           
5 -Ibid , P.74.  
 .Newspaper Flogويطلق على الفتة الجريدة باإلنكليزية  *
6 - Garcia, Mario: Contemporary Newspaper Design op.cit , p. 85. 
7 -Ibid , P.86.  
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 .عناصرها على جمالية مسحة إضافة في وتسهم للصفحة جاذب عنصر الالفتة -2
 .(8) االزدحام وعدم القراءة وسهولة البساطة عنصر الالفتة توفر -3
 .(9) المحلي الطابع أو القومية الهوية الالفتة تنقل -1
 .معالمها أبرز وأحد الجريدة بصمة تمثل -5

 : إلالفتة مكونات
 اسم يتكون ما وعادة الصحيفة، السم اللفظي المنطوق وهو :Name إلجريدة إسم -1

 عليها المناداة وسهولة وتذكرها حفظها لسهولة ذلك ويعزى كلمتين أو كلمة من الجريدة
 .الطرقات في

 في وتساعد عنه، والمعبر الجريدة السم المصاحب الرسم وهي :Insignia إلشارة -2
 استخدام ذلك لتحقيق الوسيلة وكانت غيرها، عن وتميزها الجريدة هوية تأسيس
 الصحيفة تمييز في تسهم لشعارات الرسوم هذه تحولت ثم الزخرفية واألشكال الحليات

ذا اسمها، مضمون عن وتعبر الصحف من غيرها عن  باسم الشارة ارتباط كان وا 
 المكاني ارتباطهما على رئيسي بشكل سينعكس شك فال موضوعيا   ارتباطا   الصحيفة

 االسم فوق الشارة توضع ما وغالبا   واحد، تيبوغرافي كمكون واالسم الشارة تظهر بحيث
 .األسفل أسفل توضع قليلة أحيان وفي

 تكون قد قصيرة جملة الفتتها الجرائد بعض تضمن :Slogan Line إلشعار سطر -3
 أو لها شعارا   تتخذها ذلك غير أو شعر بيت أو مقتبسة حكمة أو مستقلة كجريدة تعبيرا  
 الجريدة اسم أسفل السطر هذا ينشر ما وعادة بها، تعريفا   أو نفسها عن دعاية
 (.10)مباشرة

  :إلالفتة موقع

 رأس في تنشر التي الالفتات على Floating Flog الطافية لالفتة تسمية على اصطلح
 الفتة) لألسفل العنصر هذا يغوص أن تفضل األخرى الصحف وبعض. األولى الصفحة
 اتساع لضغط أخرى صحف وتلجأ( Skyline السماوي) عناوينها بعض فوقه لتضع( غائصة
 ومعظم موادها، لعرض واسعا   المجال لتتيح بأكمله، الصفحة عرض على يمتد فال الالفتة

                                                           
8 -Arnold , Edmond: Designing the Total Newspaper. cit,p.74.  
9 - p.114.Arnold , Edmond: Functional Newspaper Design ,op. cit ,  

Garcia, Mario, R: Contemporary Newspaper Design , op.cit, P, 861. - 10 
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 تعلوه ال حتى الصفحة أعلى في الطبيعي مكانه العنصر هذا يشغل أن تفضل الصحف
 .عليه فتطغى العناوين بعض

 

  :Ears إألذنان -2

 الالفتة مستوى نفس في للجريدة األولى الصفحة قمة جانبي على تقعان تيبوغرافيتان كتلتان
 أو اإلطارات قيود من أذنيها حررت الصحف وبعض إطار من مكونة أذن وكل. (11)تماما  
 كبيرة صورة ترتفع بحيث األذنين إحدى عن االستغناء أو كليا ، األذنين عن االستغناء حتى
 .لألسفل المحذوفة األذن مكان الصفحة رأس من لتمتد

 

  :إلعنق  -3

 سطر: بين التمييز ومهمته ،Folio الصحيفة سطر أو Date Line التاريخ سطر ىويسم
 جسم عناصر ببقية األولى الصفحة رأس يلتصق ال حتى يستخدم الذي إألولى إلصفحة أرقام

 .أسفله العناوين عن الجريدة اسم ولعزل الصفحة،

 

  :Masthead إلترويسة -1

 الناشر، اسم الترويسة وتضم مصغر بحجم الجريدة اسم لنشر يخصص الذي الحيز وهي
 في العليا والتحريرية اإلدارية المناصب شاغلي وأسماء معاونيه أو ومعاونه التحرير ورئيس

 البريدية هاينوعناو  ومكاتبها فروعها أو الجريدة هواتف أرقام على تحتوي وقد الصحيفة،
 االتصال وطرق للقراء الخدمة تقديم وأساليب الفاكس وأرقام اإللكتروني وبريدها والبرقية
 بعض وتضع. الموضوعات من وغيرها اإللكتروني وموقعها اإلعالنية المادة لنشر بالجريدة
 على الثانية الصفحة على تنشرها اآلخر بعضها األولى، الصفحة على ترويستها الصحف

 .األخيرة الصفحة على تضعها أخرى وصحف الصفحة، يسار أو يمين واحد عمود

                                                           
أشرف صالح: دراسة مقارنة بين الطباعة البارزة والملساء وأثر الطباعة الملساء على عملية اإلخراج  - 11

 .676م (، ص 2711الصحفي، رسالة دكتوراه غير منشورة، )جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، 
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  : DigestNews إألخبار مختار -5

 واحدة، إخبارية كتلة في لتنشر تجميعها يتم اليوم مدار على القصيرة األخبار بعض ويشمل
 يكون وقد. (12)األنباء ألهم بموجز علما   يحيط أن للقارئ يمكن بحيث منتظم واحد مكان في

 .غيرها أو الثقافية أو الرياضة أو االقتصادية أو السياسية األنباء ألهم األخبار مختار

 

  *:Index إلفهرس -5

 األخبار عناوين يومي بشكل األولى الصفحة على الصحيفة فيه تنشر الذي الحيز هو
 فهرس بإعداد الحديثة الصحف تهتم حيث. الداخلية الصفحات على المنشورة والموضوعات

 القارئ يعين ،(الترويجية الوحدات وظيفة يؤدي) القراءة لتيسير العدد محتويات ألهم إجمالي
 .المنشورة الموضوعات تنوع عن فكرة ويعطيه قراءته، يريد لما بسهولة الوصول على

 الصحف بعض فتكتفي ألخرى، صحيفة من للفهرس واإلخراجية التحريرية المعالجات وتختلف
 أخرى صحف وتلجأ ترويجية وحدات بمثابة تكون بحيث الموضوعات، أهم عناوين بنشر

 الفهرس مفهوم يقترب وهنا الداخلية الصفحات على بقاياها وتعالج الموضوعات بعض لتكثيف
 عناوين لنشر كثيرة بصفحات تصدر التي والسيما أخرى صحف وتلجأ اإلحالة، إشارات من

 نشر أسلوب كان وأيا. التبويب مفهوم من ليقترب صفحاتها وأرقام الموضوعات رؤوس
 :أبرزها الوظائف من مجموعة يحقق فهو الصحيفة في الفهرس
 الصحيفة تعالجها التي الموضوعات وأبرز ألهم ملخصا   يقدم. 
 قراءتها يود التي المادة عن البحث عليه ويسهل للقارئ المرشد بدور يقوم. 
 عرض من الصحف بائعي يعفي وبالتالي الصحيفة محتويات على القراء اطالع يتيح 

 .أكشاكهم واجهات في الداخلية الصفحات
 الداخلية الصفحات في المنشورة وللموضوعات للصحيفة الترويجية الوحدة بمثابة يعد. 
 شعورا   الصحفي يمنح اإلجراء فهذا داخلية صفحات في يكتبون الذين الصحفيين يعزز 

 .األولى الصفحة على إليه ومشار أهمية أكثر موضوعه بأن

                                                           
 .128إبراهيم إمام: فن اإلخراج الصحفي، مرجع سابق، ص  - 12

 الفهرس: كلمة معربة عن الفارسية فهرست. *

255 



 ال ربما للصحيفة جددا   قراء جماهيرية وأسماء مثيرة عناوين احتوي إذا الفهرس يجلب 
 .األولى الصفحة على األسماء وتلك العناوين هذه رؤية دون الصحيفة شراء يغريهم

 الغرافيكية الناحية من التيبوغرافي" اللون" تغيير إمكانية الصحفي المخرج يعطي 
 التصميم أسس ويحقق األولى، الصفحة على المنشورة القصص عدد تعديل فيمكنه
 .األولى الصفحة على الفني

 
  :Refers إإلحالة إشارإت -5

 بصور، مصحوبة غير أو مصحوبة كلمات عدة تضم التي اإلطارات أو األسطر هي
 وبعض. كاملة القصة أو القصة بقية بها تنشر التي للصفحة القارئ إلحالة الجرائد تستخدمها
 عند والسيما مركب اآلخر وبعضها سطرين، أو سطر من يتكون بسيط اإلحالة إشارات
 :اإلحالة إلشارات اللفظي البناء يميز ما وأهم الصور، استخدام
 اإلحالة بإشارة له المشار الموضوع بها ينشر التي الصفحة رقم تضم. 
 بكفاءة دورها لتؤدي باختصار تكتب أن ينبغي. 
 معا   المرتبطة الموضوعات اإلحالة إشارة تفهرس أن ينبغي. 
 في صور مجموعة أو لصورة القارئ ويحال كاملة القصة تنشر أن يحسن ال 

 .الداخلية الصفحات
 جماهيري مضمون عن يعبر جذاب بأسلوب اإلحالة إشارات تحرر أن ينبغي. 

 المحيط المتن مع بالمقارنة بارزة اإلحالة إشارات تكون أن فينبغي التيبوغرافية الناحية من أما
 :منها اإلجراءات من مجموعة الغرض لهذا وتستخدم بها

 اإلحالة إشارة كالم بداية في صغيرة سوداء وكرات وجداول زخرفية عالمات استخدام. 
 نسبيا   كبيرة بأحرف اإلحالة إشارات عناوين جمع. 
 ملونة أو باهتة أو داكنة أرضيات على اإلحالة إشارات نشر. 
 اإلحالة إشارات عناوين طباعة في المنفصل اللون استخدام. 
 
 مواقع وثمة النشر، في ثابتة سياسة اتباع ينبغي اإلحالة إلشارات المناسب الموقع حيث ومن
 :أهمها بها االسترشاد يمكن اإلحالة إشارات لنشر أفضلية لها

 الصفحة اتساع وعلى" العنق" األرقام سطر أسفل. 
 يعتاد حيث األذنين، حدىإ موقع وفي األولى الصفحة رأس في اإلحالة إشارات جمع 

 .الموقع هذا خالل من الصحيفة في ما أهم على االطالع القراء

256 



 أن والبد األولى، الصفحة على مكان أي في ووضعه إطار في اإلحالة إشارات جمع 
 .النسبي بالثبات الموقع هذا يتميز

 حاطته األيسر، أو األولى للصفحة األيمن العمود من حيز اجتزاء  وحين بإطار وا 
 .القراء عليها يعتاد النشر هذا على الصحيفة تداوم

 .(13)الوظيفية اإلجراءات من األولى الصفحة على اإلحالة إشارات نشر وعموما  
 

  :Teasers إلترويجية إلوحدإت -1

 المضامين عن واإلفصاح أعدادهم وزيادة القراء جذب مرتكزات أحد الترويجية الوحدات
 على القراء تغري المنشورة، المواد عن اإلعالن بمثابة إنها الداخلية، الصفحات في المنشورة

 والفهرس كالعناوين الدور هذا تؤدي عديدة عناصر هناك الفهم هذا ووفق الجريدة، شراء
شارات  والغرافيكي المقروء ببنائها تتميز مستقلة وحدات لنشر الصحف بعض وتلجأ اإلحالة، وا 
 قصير وتعريف العين تجذب عنوانية عبارة من تتكون العناصر، من غيرها عن المستقل
 رسالة تحمل فهي كاملة، القصة تتضمن التي الصفحة ورقم blurb لها تروج التي بالمادة
 إبقاء وينبغي المتاح الحيز في جدا   كثيرة مفردات حشد تجنب ويتعين ومفهومة، واضحة
ذا.(14)إعالنات لوحة تكون ألن أقرب ألنها بسيطة الترويجية الوحدات  تكون أن لها أريد وا 

 عين لجذب وسيلة أسرع الجيدة الصورة ألن المصورة بالمواد االستعانة يجب فعالية أكثر
 تكون أن ويفضل بالوضوح، التيبوغرافية الناحية من الترويجية الوحدات وتتميز. (15)القارئ

 في المستخدمة الحروف عن( وكثافة وحجما   طرازا  ) مختلف نوع من المستخدمة الحروف
ن. الصفحة  إن القول ويمكن األولى، الصفحة على نشرها على تتفق الجرائد كل كانت وا 
 والمؤثرات نفسها، بها تسوق أن الجريدة بها تحاول التي الطريقة على يعتمد موقعها اختيار

 وفي األولى الصفحة قمة عند تنشر ما وغالبا   الترويجية، الوحدات في الغرافيكية البصرية
 الجرائد عادة على جريا   الصفحة أسفل تنشر أو الصفحة من األيسر أو األيمن الجانب

                                                           
13 -Moen, Daryl. R: Newspaper Lay Out and Design , (Iowa: The Iowa State  

University Press, 1985), p.p.214 215. 
14 -Ibid , P. 215.  
15 -paper Design , (Minnesota University press , Barnhart , Thomas: Weekly News 

pub 1949) , P.194. 
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 سياسة أو عموما   الصفحة ببناء يخل ال أن ينبغي به تنشر الذي الموقع كان وأيا النصفية،
 .التصميم أسس تطبيق دون حائال   يقف وال اإلخراجية الصحيفة

  :أخرى ثابتة عناصر -9

 واألعمدة كالزوايا أخرى ثابتة عناصر هناك
 الصحيفة، في دائمة بصورة تظهر التي
 مساحتها في تختلف واألعمدة الزوايا وهذه

 صحيفة ومن ألخرى صفحة من وموقعها
 الثابت العمود أو الزاوية كانت فإذا ألخرى،

 أو الباب في هنشر  يجب متخصص
 من نفسه النوع تتناول التي الصفحة

 . المضامين

 

 

   :وإإلعالن إلتبويبد.
 متميفز بشفكل الجريفدة صففحات على المتنوعة الصحفي المضمون فئات توزيع بالتبويب قصدي

 السياسفففية موضفففوعات بهفففا ننشفففر أن ينبغفففي التفففي المسفففاحة التبويفففب ويحفففدد ومتففففرد، وجفففذاب
 والففففففن األدب وقصففففص الرياضففففية موضففففوعاتالو  الداخليففففة السياسففففية وموضففففوعات الخارجيففففة
 يمكفن التفي المسفاحة هفي ومفا اإلعالنيفة للمفادة المناسفب الموقفع هفو وأيفن.. وغيرهفا واالقتصفاد
 هففذه أساسففه علففى تففوزع سففوف الففذي المعيففار علففى والوقففوف اإلعالنففي، للنشففر عنهففا االسففتغناء
 .الصفحات

 متساويين، لقسمين عدد كل صفحات تقسيم حيث التقليدي منها عديدة اتجاهات وللتبويب

 اآلخر وبعضها. (16)الخفيفة للموضوعات والثاني ،"السياسية" الجادة للموضوعات أولهما

 الجماهيري، االهتمام ذات العامة الصحفية المواد لنشر الصحيفة من األول النصف يخصص

 مقتبس التبويب أشكال وبعض. معينة قطاعات تهم التي الموضوعات لنشر الثاني والنصف

 آخر اتجاه وهناك إخباري، غير وثانيهما إخباري أولهما لنصفين الجريدة تقسم المجالت من

                                                           
 .21(، ص 2717محمد الوفائي: اإلعالن، )القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية،  - 16
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 الوصول وتسهيل القراءة متابعة على القراء التبويب ويساعد. السابقين االتجاهين بين يمزج

 اإلعالنات بحجم التبويب ويتأثر. األخبار تصنيف في والمساهمة مطالعتها يودون التي للمواد

 األساسية اإليرادات مصادر من اإلعالنات وتعد. عكسية بنتائج ستأتي اإلعالنات طغت فإذا

ذا للصحف،  لرأي الصحيفة رضخت إذا ذلك عكس يكون قد الصحف على نعمة كان وا 

 بشكل الصحيفة توجهات وعلى وأمانتها األخبار موضوعية على يؤثر ربما ذلك ألن المعلنين،

 نشر يرفض اآلخر وبعضها اإلعالنات، نشر قبول الصحف بعض ترفض لذلك عام،

 أخرى صحف تسمح ال كما مثال ، واألخيرة األولى كالصفحة الصفحات بعض في اإلعالنات

 .اإلجمالية مساحتها من %35 على اإلعالنية المساحة تزيد أن
 

 عنها ويتقاضى غيرها عن ويفضلونها المعلنون عليها يقبل الصحف في متميزة مواقع وثمة
 :الصحف في المعلنون يفضلها التي المواقع ومن أعلى، سعرا   الناشرون

 العامة واالتجاهات فيها، اإلعالنات بنشر تسمح الناشر سياسة كانت إذا: إألولى إلصفحة-1
 :أهمها أسباب لعدة الصفحة هذه عن اإلعالنات إلبعاد تتجه
 اإلخراج أساليب لتطبيق الصفحة هذه تطويع. 
 ويأتي باإلعالم األول المقام في صحيفة كل تهتم إذ األمثل دورها الصحيفة تأدية 

 .اإلعالن الثانية المرتبة في
 الصفحات سائر عن بها تنفرد مميزة شخصية الصحيفة األولى الصفحة تكسب. 
 اإلعالنية المواد من الخالية األولى الصفحة تفضل في القراء مجاراة. 

 .يفسدها منها كبير جزء على إعالنات نشر لكن األخيرة الصفحة -2
 والسيما اإلعالنات لنشر مالئم بموقع الصحيفة وسط في المتقابلتان الصفحتان تتميز -3

 صفحتين على اإلعالنات نشر أسلوب بتطبيق معا صفحتين على الممتدة اإلعالنات
 .معا   متقابلتين

 .مطالعتها على القراء يقبل الجماهيرية للموضوعات المجاور الموقع -1
 .الزوجية الصفحات من البصرية الناحية من أثرى الفردية الصفحات -5
 .التحرير لمواد هاكتر  الصحف تفضل لكن قاعها من أغنى الصفحة رأس -5
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  (17):التالية التصميمات أحد الصفحة على اإلعالنات تأخذ ما وغالبا  
 عدة أو الشكل مستطيل واحد إعالن وجود حالة في ويستخدم :إلمستطيل أسلوب -1

 .مستطيال   مجموعها في تكون بحيث تجمع إعالنات
 تكون بحيث الصفحة جانبي من كل على فيه اإلعالنات توزع :إلمستطيلين أسلوب -2

 .المستطيلين التساع طبقا   يختلف األعمدة من عددا   بينهما يحصران مستطيلين
 في السلفيين الجانبين من واحد جانب في اإلعالنات ترتب :إلهرم نصف أسلوب -3

 اتجهنا كلما فاألصغر األصغر ثم الكبيرة اإلعالنات القاع في توضع حيث الصفحة،
 .ألعلى

 عند اتباعه ويمكن السابقين األسلوبين مزج عن ينتج :وإلمستطيل إلهرم نصف أسلوب -4
 متفاوتة أخرى إعالنات لوجود باإلضافة التدرج تقبل ال العرض متساوية إعالنات وجود

 .التدرج تقبل العرض
 وقت في الجانبين كال وفي الصفحة أسفل في اإلعالنات تعرض :إلهرم نصفي أسلوب -5

 .واحد
 صفحة في إخراجية أساليب عدة بين األسلوب هذا يجمع: Circus إلمختلط إألسلوب -6

 .عديدة إعالنية ومكونات عناصر لوجود نظرا   واحدة
 يكون حين المستقلة الوحدات منها: إلصحف في إإلعالنات تأخذها أخرى أشكال ثمة -7

 حرف وشكل ،L أو لف حرف شكل على واإلعالنات ،فريدا   موقعا   أخذ أو وحيدا   اإلعالن
U، عالنات  مفتوح واالبتكار التجديد مجال ويظل متقابلتين، صفحتين أو الصفحة نصف وا 

 . مطبوعة كل في النشر قيود ضمن المصممين أمام
 

 إألولى إلصفحة تصميم: ثالثا  
 عفن يعبفر الفذي األساسفي والمعلفم ،تمامفا   المتجفر واجهفة المطبوعات في األولى الصفحة تمثل

( االقتصففادي البعففد) التوزيففع أرقففام رفففع عليهففا ويعففول واإلخففراج، التحريففر فففي الصففحيفة سياسففة
 السفوق، ففي الصفحيفة تفرد خالل من القراء انتباه وشد( ومجالت صحف) المنافسين ومواجهة

 معظم فنرى عليها، معول هو ما لتحقيق األولى صفحاتها بتصميم الصحف اهتمام يبرز لذلك
  السائدة الصور على وتعتمد( واألخيرة األولى الصفحتين في) األلوان تستخدم الصحف

                                                           
17 - -Baker, Stephen: Advertising Lay out & Art Direction , (New York: Me Grow  

Hill Book Company, INC, 1959) , p. 114. 
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 عشففر وثمففة. العريضففة أو الممتففدة والعنففاوين
 األولى الصفحة لتصميم بها ينصح خطوات
 (18):جذاب بأسلوب

 خاليفففففة نظيففففففة الصففففففحة اجعفففففل .1
 الشفففففعارات، مفففففن اإلمكفففففان قفففففدر

 غيفففففر عاديفففففة بحفففففروف والجمفففففع
 .ممدودة أو مضغوطة

 المنشفففففففورة الموضفففففففوعات نظفففففففم .2
 مفففففع باالهتمفففففام؛ جفففففديرة لتكفففففون
 ذات المميفففففففزة الصفففففففور اختيفففففففار
 وطباعتهففففففا بالموضففففففوع الصففففففلة
 . باأللوان

 

 

 تمتفففاز الصففففحة ففففي الموجفففودة العناصفففر أهفففم عفففن تعبفففر مهيمنفففة صفففورة اسفففتخدام .3
 . بالجاذبية

 .واضحة كبيرة حروف بحجم الرئيسي العنوان جمع .1
 علففى يسففاعد فففذلك هرمففي؛ بشففكل سففطر مففن أكثففر مففن المكونففة العنففاوين تصففمم .5

 .األخبار تصنيف في اإلسهام أي فالمهم األهم من االنتقال
 القففراء إلربففاك يففؤدي ممففا مختلفففة قصففص بعففرض الزائففد والتشففويق اإلغففراء تجنففب .5

 .مختلفة بسرعات يقرؤون ويجعلهم
 .تتنفس لجعلها للصفحة أبيض فراغ ترك ينبغي .5
 .الصفحة قاع أو ويسار يمين( وجدت إن) اإلطارات وضع يجب .1
 فففي المهمففة المحتويففات عففن لإلعففراب القففراء لمسففاعدة واحففد فهففرس اسففتخدام يجففب .9

 .الداخلية الصفحات
 منتصففف فففي صففور أو( عنففاوين) ثقيلففة مقففروءة عناصففر وضففع عففدم مراعففاة .15

 . االستخدام مع للمحي ومعرضة مقروءة تكون لن ألنها ،(الطي خط) الصفحة

 
                                                           

18 -Online Guidebook: Newspaper Basics 10 Tips for Page 1 Design. Available:  

www.  
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  إلدإخلية إلصفحات تصميم أساليب: رإبعا  

 : الداخلية الصفحات لبناء رئيسية أشكال ثالثة بين التمييز يمكن

 

 :إلدإخلية إلصفحات تصميم في إلتقليدية إلتجاهات .أ

 رأسي بشكل التصميم هذا في الصفحة تقسم :Formal Balance إلشكلي إلتوإزن -1
 فإن المحور هذا حول التيبوغرافية العناصر وتوزع منتصفها، من يمر وهمي بمحور
ال ؛دقيقا   التوازن ُسمِّي ومساحة وكثافة وشكال   حجما   بالتماثل وزعت  .مرنا   توازنا   ُسمِّي وا 

 التصميم هذا في الصفحة تقسيم يتم :Quadrant Design إلدإئرة ربع تصميم -2
 عنوان أو صورة وتوضع القراء، بصر يجذب مهيمن عنصر يتخللها قطاعات ألربعة
 اآلخر، البعض مع بعضها القطرية األربعة األرباع تتوازن حتى ربع، كل في رئيسي
 قرائي كموجه وتستخدم األيسر أو األيمن العلوي الربع في األهم القصة وتوضع
 .للصفحة

 الرئيسية العناوين توضع :Focus (Brace) Design إلبؤرة أو إلمركز تصميم -3
 الركن إلى العليا اليمنى الزاوية من قطريا   خطا   لتشكل التصميم هذا في والصور الممتدة
 األخرى التيبوغرافية العناصر وتوضع( بالعربية الصادرة المطبوعات في) السفلي األيسر

                                                           
19 -Ibid. Available: www.  

.http://www.tpub.comIntegrated Publishing. Available:  -  

 الموضوعات يالئم الذي: الرأسي التصميم
 األعمدة، عدد بزيادة ويمتاز القصيرة

 الموضوعات يالئم الذي: األفقي والتصميم
 المختلط والتصميم ،أفقيا   بنشرها الطويلة
 في السابقين التصميمين بين يجمع الذي

 من ولكل صفحات، عدة أو واحدة صفحة
 وعناصره التيبوغرافية معالمه التصاميم هذه

 تصميم في رئيسية اتجاهات وثمة. المميزة
 (19):أبرزها الداخلية الصفحات أجسام
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 في األهم القصة توضع حيث األيسر، والعلوي األيمن السفلي الركن في ثقال   األقل
 أو معدولة تكون وقد)%(  المئوية بالعالمة التصميم هذا ويسمى. األيمن العلوي الركن
 .مقلوبة

 واضح تركيز يوجد ال :Circus (Razzle – Dazzle) Design إلسيرك تصميم -1
 بطريقة لالنتباه الالفتة عناصرها توزع بل الصفحة، من جزء على التصميم هذا في

 إلنجاز بسهولة المفتوحة الدائرة استخدام الممكن ومن الصخب، أو بالهدوء توحي
 اليسرى العليا الزاوية في الرئيسية القصة توضع حيث. الطريقة بهذه صفحة تصميم
 العناوين حروف بأحجام التصميم هذا ويتميز. العليا للصفحة نهائية نقطة بمثابة لتكون
 بسخاء والبياض األلوان استعمال ويمكن تقليدية، غير وطرز بأشكال رتبت حيث الكبيرة
 . التيبوغرافية الناحية من أهمية أقل مواقع في الصور واستخدام التصميم، بهذا

 :إلدإخلية إلصفحات تصميم في إلحديثة إلتجاهات .ب

 هذا في الصفحة توضب :Functional Design إلوظيفي إلتصميم  -1
 وبأسلوب الحديثة األخبار تقديم إلى األول المقام في يستند محدد لنموذج طبقا   التصميم
 أو أفقي أو قطري وهمي خط وجود على يعتمد الوقت وبنفس للقراء، مناسب عرض
 في) األيمن العلوي الركن في أهمية األكثر القصة توضع بحيث الصفحة على دائري

 التصميم هذا ويسمح. الوهمي الخط ومجال القراءة بداية لتحدد ،(العربية الصحف
 من بالقرب جدا   المهمة العناوين من محدود عدد وببروز المهمة، األخبار بظهور
 والطافية؛ المزدحمة غير الصغيرة الالفتات تستخدم التي الصحف يالئم لذلك الالفتة،
 .الصور من وقليل الرئيسية عناوين بضع يعقبها بحيث

 العناصر أغلبية التصميم هذا في تعرض :Design Horizontal إألفقي إلتصميم  -2
 المنشورة، القصص( أهمية) أولية تحديد في يسهم وبالتالي الصفحة، على أفقيا   عرضا  
 قاعها، في أهمية واألقل( األهم - الصفحة أعلى في تنشر التي) المتقدمة فالقصة
 الصفحة، في التباين لتحقيق رأسيا   تنشر الموضوعات وبعض أفقيا   موضوعاته وتنشر
 ونشر الكبيرة؛ Multicolumn الممتدة العناوين معالمه أبرز من واحد فهو لذلك

 العناصر حول البياض في وفرة مع( األفقي المستطيل) أفقية بطريقة الصور
 . للصفحة المكونة التيبوغرافية

 أفكار تطبيقات أبرز أحد التصميم هذا :Design Modular إلقياسي إلتصميم -3
 هذا ويتجنب ورأسية، أفقية مستطيالت مجموعة من يتكون حيث الرسم، في موندريان
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 وهي الرباعي، الشكل على القائمة العامة القاعدة بخالف الموضوعات عرض التصميم
 مالمحه ومن التام، الشكلي التوازن من مرونة أكثر لكنها التصميم في كالسيكية فكرة

 بها ينشر الصفحة يسار أو يمين عمودين أو ونصف عمود أو عمود ترك المميزة
 بجوار تمتد ألنها( المدخنة) عليها يطلق الصور بعض أو أخبار مختار أو ثابت عمود

 صيغ من العديد التصميم هذا ويمنح الصفحة، لقمة الالفتة مجاورة ترتفع وقد الصفحة
 .البصري التأثير

 هذا في :Total / Single Theme Design وإحد لموضوع إلكلي إلتصميم  -1
 مكوناته بساطة من الرغم على معين؛ مضمون أو معين إصدار على تأكيد التصميم

 لتصميم التصميم هذا يصلح للقراء، بصرية صدمة يمثل قويا   بصريا   تأكيدا   يحمل لكنه
 صورة المساحة بمعظم يستأثر الذي التيبوغرافي العنصر يكون عندما الكلي الصفحة

 للمحتوى سائدة فوتوغرافي ة صورة) إعالنات لوحة أو وحيدة قصة أو فوتوغرافية،
 التصميم أو الرسم أساسيات تمثل المنفرد الموضوع صفحة وتصميم(. اإلعالني
 وللموضوع متنامية بمراحل يمر موضوع وجود عند االستراتيجية هذه وتستعمل البدائي،

 عدة نشر حالة في يستخدم وقد. للقراء نسبية أهمية وله الحقة صفحات في بقية
 في صفحات عدة تأخذ متعددة نظر وجهات من واحدة قضية عن موضوعات
 الصور والسيما المهيمنة التيبوغرافية العناصر على التصميم هذا يعتمد الصحيفة،
 .الفوتوغرافية

 الصفحة وحدات تجميع من الشبكة تصميم يتكون :Grid Design إلشبكة تصميم  -5
 تترك والتي لها المكونة المعدني ة الشبكة خطوط بمحاكاة وذلك متباينة، وأشكال بأحجام
 فكرة على يقوم التصميم وهذا. المواد بين فصل أدوات تمثل األعمدة بين فراغات
 األشكال من مجموعة يعطي بما للشبكة المكونة واألفقية الرأسية الخطوط تقاطع

 لتحقيق تثمينها يمكن منفعة ويقدم واألثقال، والمساحات األشكال المتباينة الرباعية
 تعديل لمرونة نظرا   التطبيق سهولة مع المترافقة المعاصر الفني التصميم مبادئ

. الحجم صغيرة المطبوعات في تطبيقه ويكثر الشبكة، تكونها التي البصرية المجاالت
 مع عمود أو أعمدة أربعة مع عمودين على الموضوعات لنشر التصميم هذا ويصلح
 في) أعمدة ثالثة مع أعمدة ثالثة على الموضوعات لنشر يصلح ال لكنه أعمدة خمسة

 (. أعمدة ستة من المكونة صحفال
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 خالصة

تبحث الصحف عن العناصر التي توفر لمظهرها الثبات واالستقرار والتفرد، لذلك تعد 
المكون األهم من مكونات الصحيفة، وتشمل  Basic Designعناصر التصميم األساسي 

قطع الجريدة وعدد األعمدة ونوع الورق وعناصر رأس الصفحة األولى والعناصر الثابتة التي 
: وهي اسم الجريدة الذي يظهر على الصفحة Name plateتتكون هي األخرى من الالفتة 

وسطر الشعار  Insigniaوالشارة  Nameاألولى. التي تتكون بدورها من اسم الجريدة
Slogan Line.  األذنان وEars والعنقDate Line  أو سطر الصحيفةFolio والترويسة ،

Masthead  ومختار األخبارNews Digest  والفهرسIndex  شارات اإلحالة و  Refersا 
عناصر ثابتة أخرى: هناك عناصر ثابتة أخرى كالزوايا و  Teasersوالوحدات الترويجية 

ظهر بصورة دائمة في الصحيفة. والتبويب واإلعالن وللتبويب اتجاهات عديدة واألعمدة التي ت
 ويتأثر التبويب بحجم اإلعالنات.

وتمثل الصفحة األولى في المطبوعات واجهة المطبوعة والمعلم األساسي الذي يعبر عن 
سياستها في التحرير واإلخراج، وثمة عشر خطوات ينصح بها لتصميم الصفحة األولى 

 ب جذاب.بأسلو 
ويمكن التمييز بين ثالثة أشكال رئيسية لبناء الصفحات الداخلية: التصميم الرأسي والتصميم 
األفقي والتصميم المختلط. ومن االتجاهات التقليدية في تصميم الصفحات الداخلية: التوازن 

وتصميم المركز أو  Quadrant Designوتصميم ربع الدائرة  Formal Balanceالشكلي 
 Circus (Razzle – Dazzle) وتصميم السيرك Focus (Brace) Designة البؤر 

Design بينما أبرز االتجاهات الحديثة في تصميم الصفحات الداخلية: التصميم الوظيفي .
Functional Design  والتصميم األفقيDesign Horizontal  والتصميم القياسيDesign 

Modular  والتصميم الكلي لموضوع واحدTotal / Single Theme Design  وتصميم
 .Grid Designالشبكة 
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 عشرحاديةإلإلوحدة إلتعليمية 

 إلمجالتتصميم 
 

 

 إألهدإف إلتعليمية:

 :أن على قادرإ   إلطالب يكون أن يجب إلتعليمية إلوحدة هذه درإسة بعد

 .إخراج المجالت معرفة كيفية -1

 .تصميم المجلةيحدد كيفية  -2
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 مقدمة : أول  
الجريدة كواحدة من تكمل المجلة 

ومعًا تقدمان  ،وسائل اإلعالم المطبوع
لقد ظهرت المجالت  ،خدمة صحفية

 ،بعد ميراث طويل من صدور الجرائد
ولم  ،وتطور فنون الطباعة والورق

  والمجالت الفصل بين الجرائد يكن

رائد فبعد ردح طويل من صدور الج .عن إصدار الجرائد ألن ظهور المجالت تأخر كثيراً  قائماً 
للحصول على متعة  ،نشأت الحاجة لمطبوع دوري جديد يجمع بين دسامة الكتاب وخفة الجريدة

ذهنية وثقافية؛ ويطلعون من خاللها على خلفيات األخبار التي يقرؤونها في الصحف اليومية؛ 
ولكن بخفة  ،من هنا نشأت الحاجة للمجالت التي تغطي الموضوعات بعمق أكبر من الجريدة

  .(1فكانت المجلة تقف في منتصف الطريق بين الجريدة والكتاب) ،رشاقة أكثر من الكتابوتنوع و 

وأول مطبوع عربي حمل اسم مجلة "مجلة الطبيب" التي أصدرها الشيخ إبراهيم اليازجي 
وعلل الشيخ  .(2م)1881بالتعاون مع الدكتور بشارة زلزلة والدكتور خليل سعادة في بيروت عام 

وما يظهر  ،اليازجي هذه التسمية بقوله أن المجلة مشتقة من فعل جال األمر أي ظهر ووضح
        .(3من الخبر اليقين أي استجالء حقيقة األمر)

 

 

 

 

 

                                                           
 .191ص  ،مرجع سابق ،تصميم المطبوعات اإلعالمية :أشرف صالح - 1
 .191ص  ،المرجع السابق - 2
 (،ب ت ،العربي للنشر والتوزيع :القاهرة) ،المجلة التخطيط إلصدارها ومراحل إنتاجها :محمود علم الدين - 3

 .11ص 
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 : إلهتمام بإخرإج إلمجلة ثانيا  

تصدر المجالت على فترات زمنية أكبر من 
مما يتيح للقائمين عليها  ،دورية الصحف

ر أكثر في موضوعات التحرير التفكي
عن  فضالً  ،وتطوير أساليب اإلخراج

 من نسبي متسع ظل الطباعة التي تتم في
 

ويترافق ذلك مع ورق وحبر من نوعية خاصة بما ينتج مطبوعة أكثر أناقة من الجريدة  ،الوقت
ويستطيع مخرج المجلة أن يجرب أساليب التصميم الفني والصحفي  .من الناحية اإلنتاجية

للوصول لصيغ مثلى في العرض نتيجة الوقت المتاح أمامه بخالف مخرجي الجرائد الذين 
 –سكرتير التحرير )كما تولي المجالت المخرج الفني  ،يعملون تحت ضغط الزمن المحدود

طاقم العمل األساسي في معظم المجالت عناية خاصة لذلك تضع اسمه بين  (المشرف الفني
  .مما يدفعه للتفكير المستمر بتطوير عمله وتقديم شيء جديد في كل مرة

ويستعين مخرج المجلة بأساليب التصميم الفني والصحفي لمجموعة أسباب أخرى لعل 
 ( 4):أبرزها

ومن وسائل  (جرائد ومجالت أخرى)تواجه المجالت منافسة حادة من النوع  :عامل إلمنافسة -1
وللصمود واالستمرار في  (،التليفزيون والشبكات)االتصال األخرى المعتمدة على الصورة 

 .باإلخراج خاصاً  الصدور تولي المجالت اهتماماً 

كل مجلة تسعى للتفرد عن غيرها من المجالت في السوق  :منح إلمجلة نكهة خاصة -2
 .ها التفرد عن غيرها بجوانب عديدةالصحفية؛ وطريقها لذلك االهتمام باإلخراج الذي يمنح

ما تكون دورية صدور المجالت أسبوعية  غالباً  :إلوقت إلمتاح للمجلة بالقياس للصحف -3
بينما تصدر بعض  (حولية –نصف سنوية  –ربع سنوية  –شهرية  –نصف شهرية )

وهو ما يساعد المخرج على تطبيق أسس التصميم الصحفي  ،الصحف صباحية ومسائية
  .بعناية أكبر مما ينفذ في الصحف

                                                           
4-  Owner, William: Modern  Magazine Design,  (London :Laurence King. ltd,, 1992), 

p. 56-60. 
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بينما يحتفظ قارئ المجلة  ؛ما يرمونها بعد قراءتها توجه الصحف لقراء غالباً  :طبيعة إلمجلة -4
ذا كانت الصحف فردية القراءة تعد قراءة المجالت أسرية ،بها فترة أطول وربما قرأنا  .وا 

  .في عيادات األطباء تعود لسنوات طويلةمجالت 
تتوجه المجالت لجمهور يختلف عن قراء الصحف ويمكن مالحظة  :إلمالئمة مع إلقرإء -5

للعمال  ةلألطفال وأخرى موجه ةتأثير الجمهور على إخراج المجالت من مقارنة مجلة موجه
   .أو المهندسين

يكون من رتبة أعلى من ورق ما  نوع الورق وغالباً  :تطبع إلمجالت على ورق نوعي -6
عوامل تساعد على االهتمام  ،ووجود أغلفة للمجالت ،ونوعية طباعة وأحبار أجود ،الصحف

  .باإلخراج أكثر من الجريدة

 :لذلك تباع المجالت بسعر أعلى من سعر بيع الصحف لعدة أسباب منها

تطبع المجالت على ورق من رتبة أعلى من ورق الصحف يختلف  :إلعامل إإلنتاجي -1
تحتاج لتحضير طباعي  ؛ما تكون الغائرة وبطريقة طباعة غالباً  ،بمواصفاته الفنية والكيميائية

  .األمر الذي يرفع من تكلفة بيع العدد الواحد بالقياس للجرائد ،وحبر مختلف
ومعروف أن  ،من النسخ بالقياس للجرائد تصدر المجالت بأعداد محدودة :محدودية إألعدإد -2

بمعنى كلما زاد عدد  ،العالقة بين التكاليف الثابتة وعدد النسخ المطبوعة عالقة عكسية
وألن األعداد المطبوعة من المجلة محدود  ،النسخ انخفضت تكلفة إنتاج النسخة الواحدة

    .يضاعف ذلك من تكلفة العدد الواحد ويؤدي لرفع سعره

 ،بالقياس للصحف تصدر المجالت بعدد صفحات كبير نسبياً  :دد إلصفحاتزيادة ع -3
والسيما أن الورق من أبرز  ،وتنعكس هذه الزيادة في كمية الورق على سعر بيع المجلة

الرتفاع سعره المتزايد في األسواق العالمية وكل  نظراً  ،التكاليف المتغيرة في صناعة المجالت
      .لمزيد من الورقزيادة في عدد الصفحات تحتاج 

الورقية )شهدت الفترة األخيرة زيادة في أعداد المجالت  :زيادة أعدإد إلمجالت إلمنافسة -1
بعد انفتاح األسواق بما فيها )سواء من إصدار محلي أو إقليمي أو دولي  (واإللكترونية

وقلل  (للتمويلالمصدر األساسي )األمر الذي قلل من الموارد اإلعالنية  .السوق اإلعالمية
يضاف لهذه المنافسة ظهور العديد من  (.أحد أبرز مصادر التمويل)من فرص التوزيع 

زيادة عدد محطات البث المسموع التجاري )وسائل اإلعالم األخرى مضمار المنافسة 
    ." والعديد من قنوات البث الفضائي وزيادة انتشار الشبكات "اإلنترنت"FM"محطات 
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الزيادة في عروض وسائل اإلعالم لم تتزامن مع زيادة في العروض  :قلة إإلعالنات -5
وأدى ذلك لخرق كثير من وسائل اإلعالم  ،مما أخل بمعادلة العرض والطلب ،اإلعالنية

منافسة كسرت األسعار المعلنة  وبدأ المعلنون يتلقون عروضاً  ،لقواعد التسعيرة الناظمة
     (.بطرق عديدة "اتفاقات من الباطن")

ودسامة من  وحجماً  الموضوعات المعدة للمجالت أكثر عمقاً  :إرتفاع أجور إلكتاب -6
 ،ويكتبها كتاب أكثر حرفية وجماهيرية من كتاب الصحف ،الموضوعات المعدة للجرائد

يجعل اإلنفاق التحريري على  ،وتحتاج لصور عالية التقنية ورسومات يتوالها محترفون
  .المجالت أكبر من اإلنفاق على الصحف مما يرفع سعر بيع نسخة المجلة

وفوق العوامل السابقة تشهد السوق اإلعالمية انحسار ظاهرة القراءة ال  :إنخفاض إلتوزيع -7
 (الشباب)وتحول قسم كبير من الشريحة القارئة للمجالت  ،سيما قراءة الدوريات المطبوعة

قراءة اإلصدارات اإللكترونية أو التحول لإلنترنت في ظل غياب قراء لهم والء لبعض ل
مما يؤدي لخفض األعداد المطبوعة وزيادة نسبة المرتجعات مما يؤدي بالنتيجة  ،المطبوعات

 .لرفع سعر المجلة

 

 : تصميم إلمجلة ثالثا  

يقوم تصميم المجالت في المقام األول على 
المنهجية لبناء  الصور ومن اإلجراءات

تصميم يدعم القصص المصورة المنشورة من 
 ( 5) :المهم مراعاة القواعد التالية

 
 

 

ينبغي اختيار الصور الصالحة للنشر التي تدعم القصص المنشورة واستبعاد الصور األقل  -1
 .أو غير القادرة على التعبير القوي عن األفكار المطروحة ،أهمية

                                                           
5 - Designing Photo Page: Available: http://www.adobe.com.  

- Davis, Alec: Graphic Design Into Production, 4th edition, (London: Faber and 

Faber, 2004), P. 22-71. 
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بمعنى السعي الدائم للتفرد )ينبغي اختيار الصور التي تستطيع نقل مظهر مختلف للقصة  -2
"فال معنى لنشر صور نشرت  (عن الصحف والمجالت المنافسة والتلفزيون والوسائل األخرى

 .في الوسائل األخرى" المطبوعة والمرئية

مكانات الذاتية لكل نا تبرز اإلوه ،ينبغي اختيار الصور التي تظهر الحدث من زوايا مختلفة -3
 .مجلة وكفاءة العاملين في قسم التصوير

 .يجب استبعاد األجزاء غير المالئمة من الصور التي يتقرر نشرها بالتراكب أو القطع -1

لتوفيق العالقة بين أسلوب  أو عمودياً  ينبغي البحث عن الصور التي يمكن تجميعها أفقياً  -5
 .هة والمضمون من جهة أخرىعرض الصور والتصميم من ج

كما أن  ،المحتوى المنشور التي تعزز بصرياً  ،يجب تحديد المواقع األفضل لنشر الصور -6
 .مواقع النشر ليست متماثلة األهمية

وتحريك  ،يجب ترتيب الصور األولية والثانوية ونشر الصور الرئيسية في الموقع األبرز -7
    .الصور الثانوية إلنجاز تصميم متميز

 ( 6):للمجلة إألساسي إلتصميم -أ

  :إلقطع

 :تصدر المجالت بعدة قطوع أبرزها
 إلكبير إلقطع Large أي( عمود 1) بـ المعروف أو سم 14× 28 أبعاده وتبلغ 

 . صفحة كل في أعمدة أربعة نشر إمكانية
 (. عمود 3)أو سم 35×25 وأبعاده إلمسطح إلقطعو 
 إلقياسي إلقطعو Standard (. عمود 2)أو سم 28×24 وأبعاده 
 (. عمود 2)أو 24×11 وأبعاده الجيب قطع أو إلصغير وإلقطع 

 المسطح القطعين بأحد لتصدر الكبير بالقطع الصدور عن عدلت المجالت ومعظم
 Readerالمختار" مجلة ومنها الجيب بقطع تصدر المجالت من وقليل والقياسي،
Digest  طوالً  سم 2 إلى 4.5 من القطع يقل أن يمكن أنه مالحظة وينبغي ،"األمريكية 

 .والتشذيب القص أعمال نتيجة عرضاً  أو
                                                           

 .22ص  ،مرجع سابق  ،المجلة التخطيط إلصدارها ومراحل إنتاجها :محمود علم الدين - 6
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  :عدد إلصفحات

تتجه معظم المجالت نحو خفض عدد الصفحات نتيجة ارتفاع أسعار الورق ونقص 
قانون المطبوعات )وثمة حد أدنى يفرضه المشرع  ،اإلعالنات وزيادة عدد المجالت األخرى

ولكنها قد تصدر بعدد  ،لصدور المطبوعات ال تستطيع أن تصدر بأقل منه (في كل دولة
صفحات أكبر في عدة حاالت منها زيادة المواد اإلعالنية أو األعداد الخاصة أو المناسبات 

 .الخاصة أو األعداد المميزة أو دمج عددين بعدد واحد
  :دورية إلصدور

ما يكون الصدور على فترات  وغالباً  ،الصدوره يحدد الترخيص الممنوح لكل مجلة موعداً 
كأن تصدر صباح األحد  ،زمنية أطول من صدور الصحف لكنها ثابتة لدوام شراء القراء لها

أو مطلع كل شهر أو منتصف كل  (.بالنسبة للمجالت األسبوعية)أو الجمعة أو الخميس 
النسبة للمجالت ب)أو يحدد شهر الصدور  (بالنسبة للمجالت الشهرية ونصف الشهرية)شهر 

 .وهذا التاريخ له أهميته للقارئ والموزع والمجلة على السواء (الربعية أو الحولية
  :إلورق وإلطباعة

خصائصه  –لونه  –رتبته  –وزنه  –نوعه )أحد المعالم المميزة للدوريات خصائص الورق 
" فلكل منها رزة "نادراً ويحدد الورق نوع الطباعة إن كانت أوفست أم غائرة أم با (...الفيزيائية 

 ....(.ومستلزماته اإلنتاجية المختلفة كالحبر وطرق التغليف والتوزيع)ورقه الخاص 

 

 :إلمجلة غالف-ب

وهو أول اختالف بين المجلة  (كالكتاب)من غالف وجسم  تتكون المجالت مادياً 
 ما يصنع الغالف من ورق رتبته أعلى من ورق جسم المجلة ويطبع ملوناً  وغالباً  ،والصحيفة

 :ليؤدي مجموعة وظائف منها

ثارة إلنتباه .1 فأول ما يجذب انتباه قراء المجالت أغلفتها وهي أول ما يطالعه  :إلجاذبية وإ 
لذلك تحتاج لعناية خاصة في  ،منها بل هو سبٌب من أسباب اإلقبال عليها وشرائها

  .حتى تثير اهتمام المارة لما هو منشور فيها ،اختيار ورقها وترتيب عناصرها وألوانها
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لكن لكل  (،قطعها)كثير من أغلفة المجالت متماثلة في حجمها  :تمييز شخصية إلمجلة .2
ة فهي مختلفة في ترتيب مكونات األغلف ،منها شخصية مميزة من الناحية اإلخراجية

   .وكثير من المجالت تعرف ببعض معالمها اإلخراجية ،وألوانها وورقها

وتداولها بين أيدي القراء متكرر  ،ألن دورية صدور المجلة طويلة نسبياً  :تدإول إلمجلة .3
  .تساعد األغلفة على حفظها من التلف أو االنفراط لفترة طويلة من الزمن

الت بإبداء رأي المجلة بالقضايا المتنوعة تسهم تصميمات بعض أغلفة المج :إبدإء إلرأي .1
قبل أن يكون  فعند وضع رسم ساخر على غالف مجلة هو رأي المجلة أوالً  ،المطروحة
 .رأي الرسام

 

 : إلمجلة غالف مكونات .ج

وبعض المجالت تصدر بأغلفة مزدوجة كأن يصدر  ،يتكون غالف المجلة من أربع صفحات
ليصبح من ست صفحات أو ثماني أو أكثر لنشر مواد إعالنية في صفحاته  الغالف مطوياً 

 :الداخلية

  :وهو وإجهة إلمجلة ويضم إلمكونات إلتالية :صدر إلغالف

وهو المكون اللفظي الذي يشير لمجلة بعينها ويميزها عن غيرها لذلك  :إسم إلمجلة -1
وتلجأ  ،ً ولونا وقد يختلف موقعاً  ،وحجماً  (طراز حروف) ينبغي أن يتسم بالثبات شكالً 

ويلجأ  ،بعض المجالت لطباعته على أرضية معينة رغبة منها بتثبيت لونه وموقعه
واسم  ،بعضها اآلخر لنشر صورة على جزء منه مستفيدة بذلك من نظرية اإلغالق

يظهران  (فإن وجد)ويلحق باسم المجلة شعارها  .المجلة عنصر غير مقروء بذاته
 .ة واحدةوحدة تصميمي

وتاريخ الصدور باليوم والشهر  (والمجلد إن وجد)ويضم رقم العدد  :سطر إلتاريخ -2
أسفل اسم المجلة وبعضها اآلخر  بعض المجالت تنشره أفقياً  ،وبعدة لغات ،والسنة

وهذا هو االتجاه الوظيفي لمساعدة المكتبيين على  ؛لجوار كعب المجلة تنشره رأسياً 
عادة المج ما يجمع  وغالباً  ،الت في قاعات الدوريات في المكتباتسهولة إخراج وا 
وبحبر أسود  ،أصغر من حروف متن نصوص المجلة بحجم حروف صغير نسبياً 

ما يراعي المصمم  وغالباً  ،على خلفية بيضاء أو بلون أصفر على خلفية سوداء
وتلجأ  .التباين بين شكل حروف سطر التاريخ وأرضيته التي تتبدل بتبدل الصور
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بعض المجالت لنشره على خلفية موحدة تقتطع من خلفية الصورة حتى ال يضطر 
 .المصمم لتغيير لونه

ما  وغالباً  ؛وهو الركن األيسر العلوي في المجالت الصادرة بالعربية :إإلشارة إلركنية -3
تستغله المجالت لنشر موضوع خطير أو حادثة  ،يظهر كما لو طويت صفحة عنه

 كان للمجلة فضل إماطة اللثام عن أسرارها وخباياها،مروعة أو حملة صحفية 
 .وبعض المجالت تبيع هذا الجزء للمعلنين مقابل سعر مرتفع

والسيما المسوقة التي تعبر عن المحتويات المهمة ويتوقع منها رفع أرقام  :إلعناوين -1
قد تقتصر على عنوان أو  ؛لذلك تكاد تكون مالزمة لكل المجالت ،المبيعات
والسيما في المجالت التي )لكن المجالت تدرك أهميتها لذلك تكثر منها  ،عنوانين

تلجأ للتغليف المضاعف "البالستيكي" ومعه يتعذر فتح المجلة لمطالعة قائمة 
   .لتكون بمثابة وحدات ترويجية تسهم في رفع أرقام التوزيع (المحتويات

  :ظهر إلغالف

وتنبع أهميته من كونه آخر صفحة يقرؤها  ،المجلةوهو الصفحة األخيرة من الغالف أو قفا 
حيث يترك القارئ المجلة )وفرصة مشاهدته أعلى من الصفحات الداخلية  ؛القارئ من المجلة

تخصصه بعض  ،ويطبع على نفس ورق الغالف وباأللوان األربعة (،بعد قراءتها مقلوبة
وتفضل  ،التي تصدر المجلة (المؤسسة)المجالت لنشر بعض المعلومات عن دار النشر 

حات إعالنية يقبل عليها المعلنون لألسباب سابقة الذكر ويدفعون اأغلب المجالت بيعه مس
       .عنها أعلى سعر إعالن صفحة مجلة

  :إلبطن إألول للغالف

وهو صفحة داخلية ولكن لها أهميتها كونها من نفس ورق  ؛وهو الصفحة الثانية في الغالف
تخصصه بعض  (،أول صفحة من صفحات المجلة)بل صفحة المحتويات وتقا ،الغالف

ومعظم  ،المجالت لنشر موضوعات سياحية أو مناظر طبيعية عند نقص المواد اإلعالنية
وسعره أقل من سعر ظهر الغالف وأعلى من الصفحات  ،المجالت تبيعه مساحة إعالنية

حتى ال تنافس  فضل أن يكون مصوراً وفي حال نشر مادة إعالنية في هذا الموقع ي ،الداخلية
   .إنقرائية محتويات المجلة
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  :إلبطن إلثاني للغالف

وله مواصفات البطن األول للغالف لكنه يقابل الصفحة  ؛وهو الصفحة المقابلة لظهر الغالف
ما يداوم على كتابة هذه الصفحة كاتب مرموق له جماهيريته  وغالباً  ؛األخيرة من المجلة

وعند  ،وربما تكون المادة التي يكتبها أهم ما ينشر في المجلة وأبرز أسباب شرائها ،وقراؤه
وفي كال صفحتي البطن األول والثاني  .نشر إعالن في هذه الصفحة يفضل أن يكون مصوراً 

       .في حال بيعهما للمعلنين يفضل نشر إعالن واحد

 

 ( 7:)إلغالف صدر أنوإع .د

ويمكن إجمال  أم رسوماً  سواء كانت صوراً  ،الصور المنشورة عليهاتتنوع أغلفة المجالت بتنوع 
 :أبرز أنواع أغلفة المجالت

إخبارية سواء كانت صور أحداث أو  وهي األغلفة التي تنشر صوراً  :غالف إخباري  -1
وسواء كانت صور أحداث وقعت بالفعل  ،أشخاص صنعوا الحدث أو أسهموا أو تأثروا به

   .أو صور أحداث متوقعة

وتتعدد صور الموضوعات  ،موضوعية وهي األغلفة التي تضم صوراً  :غالف موضوعي  -2
 (...حربية –سياحية  –اجتماعية  –اقتصادية  –سياسية )بتنوع موضوعات الحياة 

وقد يكون الغالف اإلخباري  ،فالصورة في هذه الحالة تعبر عن حدث موضوعي
والفارق بينهما أن الجانب اإلخباري مرتبط باآلنية أكثر من ارتباط الموضوعي  ؛موضوعياً 

 .به وهذا ال يعني االنفصال الكلي بين ما هو موضوعي وبين ما هو إخباري
توضح المضامين التي تحتاج لمثل هذا  وهو الغالف الذي يضم صوراً  :غالف إيضاحي  -3

ألشياء  أو رسوماً  ،طيع العين المجردة رؤيتهاألشياء ال تست ما تكون صوراً  وغالباً  ،الشرح
ليس لها صور كالخرائط والرسوم البيانية والجداول والمنحنيات التي تعبر عن ظواهر 

نسانية واجتماعية واقتصادية وعسكرية ... ألغراض التوضيح والفهم العميق لما .طبيعية وا 
ن كانت الخرائط الحربية هي األكثر بروزاً  ،يتم تناوله  ،ي أغلفة المجالت العامةف وا 

 ...والرسوم البيانية في المجالت االقتصادية

                                                           
 .191ص  ،مرجع سابق ،تصميم المطبوعات اإلعالمية :أشرف صالح - 7
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الغرض من نشرها إضفاء مسحة إنسانية  وهي األغلفة التي تنشر صوراً  :غالف جمالي  -1
ويمكن  ،لذلك تعج مجالت المرأة بهذا النوع من أنواع األغلفة ،جمالية على المجلة ككل

خبارية بنفس الوقت ولكن استخدامها مالحظة أن الصور الجمالية قد تكون مو  ضوعية وا 
 .في هذا المقام ألغراض التجميل لذلك سميت بهذا االسم

وهي األغلفة التي تستخدم الرسوم الساخرة وهي نادرة االستخدام ألن  :غالف ساخر  -5
وتخشى المجالت من المسائلة القانونية  ،أغلفة المجالت تعبر كما ذكرنا عن رأي المجلة

نشر والتوزيع والتداول في بعض األوساط لذلك تنشر الرسوم الهزلية في أو حضر ال
 .وتعتبرها وجهة نظر للرسام ال وجهة نظر المجلة ،الصفحات الداخلية

أو رسوم  ،وهي األغلفة التي يولف مخرجها مجموعة صور :غالف دللي أو رمزي  -6
وبذلك يحقق مهمة من مهام غالف المجلة بأنه يبدي  ،تعبيرية للتعبير عن قضية معينة

وقد  .رأي المجلة بما يدور من أحداث وقضايا على الساحة تهم الشريحة القارئة للمجلة
ما ينصب اهتمام الغالف  لكن غالباً  ،يؤدي الرسم التعبيري نفس مضمون الرسم الساخر
  .التعبيري على القضايا السياسية والمسائل الكبيرة جداً 

 ( 8):إلغالف صدر تصميم أساليب .ه

على الصور لذلك يمكن رصد أبرز  لكنها تقوم أساساً  ،تتنوع أساليب تصميم أغلفة المجالت
   :تصميماتها بما يلي

وهو تصميم يقوم على وجود صورة واحدة تمثل غالف المجلة بما في  :إألرضية إلموحدة -1
ويصلح هذا التصميم في حالة وجود موضوع مهيمن  ،الصورة من أشكال وخلفيات
سواء  ،ويحجز مساحة ال بأس بها من صفحات المجلة ،يستأهل تسليط الضوء عليه

كانت الصورة موضوعية أو إخبارية أو رمزية أو توضيحية لكنه يبرز أكثر في الصور 
وقت يعيب وبنفس ال .لتأكيد عناصر الجمال في نشر الصور بحجم مبالغ فيه ،الجمالية

هذا التصميم أنه يحتاج لمصمم يوفق بين تباين وتوافق األشكال وخلفية الصورة لتبدو 
ال سيضطر لوضع عناصر الغالف على أرضيات لضمان مقروئيتها ،مقروءة  .وا 

يستخدم هذا التصميم عند غياب الصور وتستبدل بأرضيات متعددة  :إألرضيات إلمتدإخلة -2
متوافقًا مع أرضية غالف  معيناً  يتم ترتيبها لتعكس مضموناً  ،األشكال واألحجام واأللوان

لى داخل المجلة ،المجلة ما  وغالباً  ،وتسهم في قيادة حركة عين القارئ خالل الغالف وا 
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يستخدم هذا التصميم عند غياب موضوع أساسي أو كثرة الموضوعات المهمة التي 
وضع عناوينها على )ات يتعذر تقديم أحدها على اآلخر والتي تستأهل نشر أرضي

أو عدم وجود صور لهذه الموضوعات والسيما في  ،في صدر الغالف (أرضيات
 .المجالت األكاديمية والهندسية

يستخدم هذا التصميم عند وجود أكثر من صورة يستأهل  (:إلمترإكبة)إلصور إلمتدإخلة  -3
يحتاج لمثل ويعد أكثر مالءمة عند وجود أكثر من موضوع  ،نشرها على غالف المجلة

ويساعد المصمم على تطبيق أسس التصميم الفني والصحفي في  .هذا اإلبراز والتأكيد
وتوافق  (راجع فصل الصور)على أن يراعى شروط تراكب الصور  ،غالف المجلة

وعند اللجوء لهذا التصميم قد يستخدم أكثر من نوع من أنواع  .خلفياتها مع خلفية المجلة
مما يفقد الغالف سمة  (..تعبيرية –جمالية  –توضيحية  –ة موضوعي –خبرية )الصور 

وتستثمر فيه  ،وتنوعاً  لكنه يكسبه جماالً  ؛النوع ما لم تنشر صورة مسيطرة على صدره
عن  ومعبراً  ؛الصور كوحدات ترويجية والسيما إن استخدمت مالزمة لعناوين موضوعاتها

 .أهمية الموضوعات وترتيبها الزمني والموضوعي
 (إبداء الرأي)يحقق هذا التصميم وظيفة غالف المجلة  :إلتصميم إلتعبيري أو إلدللي -1

أو صورة أو مجموعة صور للتعبير عن سياسة الصحيفة  ،بنشر رسم أو مجموعة رسوم
  .وال يستطيع القيام بهذه المهمة إال الغالف الداللي أو الرمزي ،بالقضية المطروحة

 
 :إلمجلة جسم .و

" 32قد ال يقل عدد صفحاته عن " وغالباً  ،حات بين دفتي الغالفوهو مجموع الصف
 ،وقد يزيد لبضع مئات كما هو الحال في المجالت السنوية واألكاديمية (،في سورية)صفحة 

وتتكون  (،الشيت)بالفرخ  (كالكتاب)وأول ما يسترعي االنتباه في جسم المجلة أنه يطبع بالملزمة 
 .صفحة بخالف الجريدة التي تطبع بالرول أو الشريط الممتد (61 – 32 – 16)كل ملزمة من 

 :بالخصائص التالية ويختلف جسم المجلة عن الجريدة أيضاً 

أي أن المجلة متماسكة ماديا )وهو ما يشير لربط أوراقها بالمعنى المادي  :يمتاز بالتماسك -1
والتماسك  (،صفحاتها"ال تنفرط" بالقراءة لوجود دبوس أو غراء أو أية مادة أخرى تثبت 

 –أدبية  –فنية  –ما تصدر متخصصة "رياضية  أي أن المجالت غالباً )الموضوعي 
  (.وموضوعاتها مبوبة إن كانت عامة كل منها يجمع مواد فيها تجانس من نوع ما ،اجتماعية"
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ما تكون موضوعات المجلة أكثر دسامة من موضوعات الصحف لذلك تنشر  غالباً  :إلتعاقب -2
بمعنى معظم موضوعات المجالت تنشر على أكثر من صفحة  ،عدد من الصفحات على

ما تلجأ المجالت ألسلوب التتمات  ونادراً  ،ويحتاج بعضها لعدد من الصفحات المتعاقبة
 .كما تفعل الصحف (البقية)

وهي خاصية إخراجية تشير لضرورة تصميم كل صفحتين متقابلتين في المجلة  :إلزدوإج -3
ها توألن موضوعا ؛ألن المجالت صغيرة بقطعها بالقياس للصحف ،كوحدة تيبوغرافية واحدة

وهو ما يمكنه من تطبيق  تنشر متعاقبة لذلك يلجأ المخرج لتصميم كل صفحتين متقابلتين معاً 
 .رأسس التصميم الفني بشكل أكب

عن استخدامها في رسم  وفضالً  ،تعتمد المجالت على الصور بشكل أساسي :كثرة إلصور -4
تساهم في ربط صفحات الموضوعات المنشورة على  ،مالمح تصميم الغالف وجسم المجلة

بينما  ،وهو ما يمكن تطبيقه في الصحف فقط في صفحتي الوسط (،االزدواج والتعاقب)أساس 
     .ات المجلةيمكن تطبيقه في كل صفح

 : إلمجلة جسم عناصر .ز

 :يمكن إلتمييز بين نوعين من إلعناصر إلتيبوغرإفية في جسم إلمجلة

 :عناصر تنفرد بها إلمجلة

وتنشره  ،ما تنشر في الصفحة األولى من صفحات المجلة وغالباً  :قائمة إلمحتويات  -1
ألهميته لقارئ  بعض المجالت في الصفحة الثالثة أو الرابعة "وهو اتجاه غير محمود نظراً 

بعض المجالت تنشر عنوان الموضوع ورقم  :وثمة اتجاهات في نشر مضامينه ،اليوم
وبعضها اآلخر يضيف السم الموضوع ورقم الصفحة اسم الكاتب  ،الصفحة المنشور بها

ألهم محتويات الموضوع  وبعضها ينشر ملخصاً  ،كتاب المرموقينوالسيما إن كان من ال
وفي كل األحوال ليس  (.األكاديمية)وهو أحد االتجاهات الحديثة في المجالت العلمية 

وفي  ،هناك أفضلية التجاه على آخر سوى التعبير عن سياسة المجلة بالتحرير واإلخراج
حال اتباع أحد األساليب ينبغي أن تسير عليه في كل عدد. ولترتيب قائمة المحتويات ثمة 

  :اتجاهات رئيسية أبرزها
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 النشر صفحة لرقم طبقا المنشورة المحتويات فيه وترتب :إلتصاعدي إلترتيب 
  .تماماً  كالكتاب

 عدد على يحتوي منها كل ألبواب المجلة جسم فيه يقسم :إلموضوعي وإلترتيب 
 الموضوعي الترتيب يتفق وقد موضوعي، أساس على المنشورة الموضوعات من
 . يختلف وقد التصاعدي الترتيب مع

 كاتباً  أو حدثاً  أو مضموناً ) ألهميتها طبقاً  الموضوعات فيه ترتب :إألهمية وترتيب 
 الصفحات في منشور الموضوعات أهم يكون فقد المجلة في( قراء اهتمام أو

 أهمية الترتيب هذا عليه يقوم الذي األساسي والمعيار العكس، أو األخيرة
 ولكنه آخر على لترتيب أفضلية هناك وليس. المجلة نظر وجهة من الموضوع
 .   السبل بأيسر لقارئها المجلة محتوى إيصال في أسلوب

ألن موضوعات المجلة أكثر دسامة من موضوعات الجريدة فهي أكثر  :إلمقدمات  -2
من الباحثين من يرى أنها غير  ،وثمة آراء حول نشر المقدمة ،لوجود المقدماتحاجة 

بل هي سبٌب من أسباب انصراف القراء عن  ،ضرورية وينوب عنها العناوين الثانوية
متابعة الموضوع ألنهم يكتفون بقراءة أهم ما فيه والسيما إن كانت مصاغة بطريقة 

ن أهميتها فهي ال تقدم كل الموضوع بل أهم ويرى آخرو  (.المقدمة اإليجاز)التلخيص 
 بل تعد منظماً  ،أو بعض أجزائه عناصره فهي سبب في دفع القراء لقراءة الموضوع كامالً 

كأن يطالع القارئ ما يهمه مباشرة دون الحاجة لقراءة كل الموضوع وهي وظيفة  ؛للقراءة
رئ من األحجام الكبيرة بصريا تنتقل عبرها عين القا عن كونها ممهداً  إخراجية فضالً 

لذلك تجمع المقدمات بأحجام حروف أصغر من  ،للعناوين لألحجام الصغيرة في الحروف
فهي تحقق األسس الفيزيائية )أحجام حروف العناوين وأكبر من أحجام حروف المتون 

        ."االنتقال المتدرج لحدقة العين" والفنية في التصميم "والسيما الحركة"(

واهتمام جرائد  ،تهتم المجالت باسم المحرر أكثر من الجريدة :ر وإلمصورإسم إلمحر  -3
 وتحليالً  ألن موضوعات المجلة أكثر عمقاً  ،اليوم بأسماء المحررين هو تقليد للمجالت

لذلك يوليها كتابها عناية خاصة  (،هذه ليست قاعدة مطلقة)وغنى من موضوعات الجريدة 
 ،لذلك تهتم المجالت بتيبوغرافية أسمائهم .ب الجريدةكما أنهم أكثر شهرة ومكانة من كتا

 :وهناك اتجاهات عديدة لنشر أسماء طاقم المجلة وكتابها أبرزها
 ويضم أسماء صاحب االمتياز ورئيس التحرير ونوابه ومدير  :إلصف إلقيادي في إلمجلة

 –مدير العالقات العامة )التحرير وهيئة التحرير والمخرج الصحفي وكل أو بعض أسماء 
 –التوزيع  –اإلعالنات  –المراجعون  –المكاتب الخارجية  –المراسلون  –التسويق 
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ما توضع في الصفحة األولى بشكل رأسي  وغالباً  (.....-التجاريون  –الشؤون القانونية 
أسفل الصفحة األولى أو  وبعض المجالت تنشرها أفقياً  ،لجوار صفحة المحتويات

وقد يلحق بهذه القائمة بيانات المجلة األخرى لتصبح ترويسة للمجلة  ،الداخلية الصفحات
 .يمكن نشرها في أي موقع من المجلة

 أو  يقصد بالمحرر في هذا المقام الكاتب ولكل موضوع كاتب :إسم إلمحرر وإلمصور
موضوعات )وهو اتجاه غير محمود في النشر ألنه يلغي التنوع حتى لو  كاتب لعدة

وقد يتعدد  ،الموضوعات دون اسم أو باألحرف األولى من أسماء كتابها( نشرت
 غالباً )وألهمية كاتب المجلة  ،المصورون أو يقتصر التصوير على مصور وحيد للمجلة

ما تستقطب المجالت الكتاب المرموقين إذا أرادت لنفسها االستمرار والتطوير وزيادة في 
لذلك تهتم جميع  ،يسي من مكونات إخراج المجالتوألن الصور مكون رئ (،أرقام التوزيع

وهناك عدة طرق لمعالجة اسم المحرر  .المجالت بتيبوغرافية أسماء كتابها ومصوريها
 :والمصور أبرزها

 :من حيث إلموقع بالنسبة للموضوع -1

o كان إذا بقلم تكون ما وغالباً  صورته لجوار الموضوع بداية في المحرر اسم نشر 
 لنهاية( وجد إن) المصور اسم ويرجأ بجماهيرية، الكاتب ويمتاز فكرياً  الموضوع
 .الموضوع

o المصور اسم مع اسمه ينشر الحالة هذه وفي الموضوع نهاية في الكاتب اسم نشر 
 .واحدة تيبوغرافية وحدة( وجد إن)
o يحتوي وكان الصفحات؛ من عدد على الموضوع نشر إن الموضوع ونهاية بداية في 

ذا مشهور، كاتب وكتبه مهمة تفاصيل على  اسم لجوار ينشر المصور اسم نشر وا 
       .         الموضوع نهاية في المحرر

 :من إلناحية إلتيبوغرإفية -2

o العدد كتاب أسماء بها المجموعة الحروف وأحجام طرز لتنويع المجالت بعض تلجأ 
 .المصور اسم من أكبر بحروف المحرر اسم يجمع ما وغالباً  وجدوا، إن ومصوريه

o منها رغبة والمصورين، للمحررين التيبوغرافية المعالجة لتوحيد المجالت بعض تلجأ 
 بعض في تلجأ لذلك المساواة، قدم على العدد في المساهمين جميع معاملة في
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 السم تضيف اإلجراءات وحدة من وكنوع رمادية، أرضية على لوضعها األحيان
 تضع أو قلم، الممسكة اليد أو واألسهم كالنجوم الزخرفية العالمات بعض المحرر
 .الزخرفة أشكال من وغيرها سميكاً  خطاً  االسم أسفل

  :عناصر تشترك بها إلمجلة مع إلجريدة

لكن توظيف كل منها يختلف بين  ؛بالعناصر التيبوغرافية األخرى تشترك الوسائل المطبوعة معاً 
  :الجرائد والمجالت وهي

يقل المتن في المجالت بالقياس للصحف وكل زيادة بحجم المتن تستوجب زيادة في  :إلمتن -1
  .عدد الصفحات

نتيجة دسامة  ،وطرزاً  تزيد عناوين المجلة بالقياس للصحف وتتنوع استخداماً  :إلعناوين -2
عن وجود  فضالً  ،الموضوعات المنشورة في المجالت وتنوعها وبالتالي احتياجها للعناوين

 .وهو ما يفتقده مصمم الصحيفة والسيما اليومية ،تاح للمصمم نتيجة دورية الصدورالوقت الم
 ،فالمجالت تعتمد في تصميمها على الصور ،تزيد في المجالت بالقياس للصحف :إلصور -3

 .كما أنها تؤدي وظائف إخراجية أكثر مما تؤديه في الجرائد

بينما تعتمد  ،صل الحديثة أكثرتعتمد المجالت على وسائل الف :وسائل إلفصل بين إلموإد -1
والسيما أن معظم المجالت تصدر ملونة واستخدام  ،الصحف على وسائل الفصل التقليدية

   .لون األرضيات في الفصل بين المواد وكذلك البياض

 

 (9):إلمجلة جسم تصميم أساليب .ح

 ،متقابلتينتتنوع أساليب تصميم المجالت وجميعها تقوم على أساس توزيع الصور على صفحتين 
  :ولعل أبرز هذه األساليب وأكثرها شيوعاً 

  :(Fence)أسلوب إلسور  -1

 

                                                           
9 - Turnbull, Arthur T.& Russell N. Baird: The Graphics of Communication, 

Typography • Layout • Design, 3ed Edition, (Ohio University: Rinehart and 

Winston, 2000), p. 214 – 230. 
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يقوم هذا األسلوب على قاعدة توزيع عدد ال 
بأس به من الصور حول المتن المنشور بحيث 

وفي  ،حول المادة المنشورة (سياجاً ) تشكل سوراً 
 حال نقص عدد الصور من الممكن االستعانة

 (غير الملونة بأنواعها الملونة أو)باألرضيات 
ما يفتح السور  وغالباً  ،والعناوين لتشكيل السور

 في المجالت الصادرة)الجهة اليمنى  من

 

 

ومن الجهة اليسرى في حال نشر  ؛في حال امتداد الموضوع على صفحتين متقابلتين (بالعربية
أو  وال يشترط في هذا األسلوب أن تكون كل الصور متماثلة حجماً  ،الموضوع على أكثر من ذلك

 :ويمتاز هذا األسلوب بالميزات التالية .بل تتنوع بما يمنح التصميم المزيد من الثراء تصميماً 

 في حال زيادة عدد الصور والرغبة بنشرها جميعا ألهميتها التحريرية والفنية. 

 الصور مكون أساسي من  ،ةعندما يحتوي الموضوع على تفاصيل عديد
 .مكوناتها

  ًيشعر القارئ بالحيوية النابعة من  ،إحاطة المتن بالصور تمنحه ثراًء بصريا
 .الصور المنشورة

 تقود الصور عين القارئ عبر محورين أولهما قراءة الصور بخط يشبه الدائرة، 
وجهة وثانيهما توجيه عينه نحو المتن من خالل الحركة الداخلية في الصور الم

بما يحول دون قلب الصفحة دون متابعة الكثير من  .نحو المتن المنشور
 .التفاصيل

  يسهم التصميم في تحقيق توازن متماثل مرن يمين ويسار وأعلى وأسفل
 .الصفحتين من خالل توزيع األثقال التيبوغرافية على أطراف الصفحات

  عية التي تنشر على ينساب المتن ويترابط ال تتخلله الصور أو العناوين الفر
 .وظيفياً  إخراجياً  بما يلبي مطلباً  ،أطراف الصفحات

 بتكبير أو تصغير الصور  ،يسهم في مالءمة الموضوع للمساحة المخصصة له
  .والعناوين
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 Pico – Sequence) )إلشريط إلمتتابع  -2

يقوم هذا األسلوب على توزيع مجموعة من 
الصور على شكل شريط أعلى وأسفل صفحتي 

ومن الممكن أن يكون شريط صوٍر  ،المجلة
أو شريطين  ،وحيدًا أعلى أو أسفل الصفحتين

وفي حال وجود  ،وأسفل الصفحتين أعلى
شريطين نالحظ المساحة المتروكة للمتن ستبدو 

 في مجالت القطع المتوسط جداً  بسيطة
 لذلك يطبق هذا األسلوب في ،والصغير

 

 

الكادر ) عند نشر صور ممتدة عرضاً  األسلوب مالئماً ويعد هذا  .المجالت ذات القطع الكبير
وفي  (،....العرضي غني بالتفاصيل كصور الحقول والشواطئ والسماء والمدن وساحات المعارك

راجع فصل )أو سلسلة صور  متعاقباً  حال نشر صور شخصية أو موضوعية تشكل مشهداً 
 :ويمتاز هذا األسلوب بعدة ميزات منها (.الصور

 (.الصور سلسلة أو المتعاقب المشهد) الصور عرض في المنطقي التسلسل تحقيق 
 الصفحتين وأسفل أعلى أو ،أسفل أو أعلى ونتيجة سبباً  تكون كأن الصور توزيع، 

 .عرضاً  الممتد نطاقها في أهميتها تكمن التي الصور ويالئم
 معاً  مزجها أو جزئياً  أو كلياً  الصور بتراكب األسلوب هذا يسمح. 
 (الصور) الصورة مع العنوان دمج الممكن من الصفحتين أعلى شريط نشر حال في 

  .واحدة تيبوغرافية كتلة لجعلهما
 أكثر على الموضوع نشر حال وفي .الصفحتين بين رأسياً  أو أفقياً  مرناً  توازناً  يحقق 

 .التصميم وحدة يحقق الصور تتابع صفحتين من
 المتتابعة الصور بمطالعة ورأسياً  أفقياً  القارئ عين حركة توجيه في يسهم. 
 موقعاً  والمصور الكاتب اسم ويعطي ،الصغيرة المتون ويالئم ؛المتن انسيابية يحقق 

 .مفضالً 
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 :(Cross)سلوب إلصليب أ -3

 وال يشترط أن يكون صليباً  ،يقوم هذا األسلوب على توزيع الصور بطريقة تشبه الصليب
صورتين أو ثالث )ويفيد في حالة قلة عدد الصور  ،دقيق التكوين بل محاكاة لشكل الصليب

 :ولهذا األسلوب العديد من الميزات منها ،ما يكون بينهما ارتباط من نوع ما غالباً  (صور

  تكون ن أكيالئم هذا التصميم وجود عدد محدود من الصور يجب أال تنشر متساوية المساحة
 .إحداهما موضوعية واألخرى شخصية

 المجلة بنشر الصور في أعلى وسط الصفحتين يسهم في ربط صفحتي. 

  يسمح للنص بااللتفاف حول الصور بشكل حرفU  أوN  وهو ما يلغي الشكل الهندسي
 .معها المربع في نشر متون الموضوعات ويحقق تبايناً 

  يمنح المصمم حرية التصرف بنقل موقع الصور ألي جهة يريد يمين ويسار أو أعلى وأسفل
بل يساعد  ؛فحسب لكن وجود الصور في وسط الصفحتين ال يسهم بربطهما معاً  ،الصفحتين

 .في تحقيق توازن متماثل مرن
 :(Block)أسلوب إلكتلة  -4

سواء نشرت  ،يقوم هذا األسلوب على قاعدة تجميع عدد من الصور في كتلة واحدة
ويحقق  ويشترط أن يكون تجميع الصور بهذه الطريقة موضوعياً  ،متجاورة أو متراكبة أو ممتزجة

 .أو العكس (نتيجة)وأخرى شخصية  (سبباً )كأن تكون بعض الصور موضوعية  ،وظيفياً  هدفاً 
من  وليس ألسلوب الكتلة موقٌع مفضٌل على الصفحة شريطة أن يحقق نشر كتلة الصور نوعاً 

 (،لتحقيق توازن إشعاعي)قرب من المركز البصري التوازن لذلك يفضل لتحقيق ذلك أن تنشر بال
 :ولهذا األسلوب العديد من الميزات منها

 يجعل المتن يلتف حول كتلة الصور بشكل منساب محكم. 

  ًويمنحه فرصة مالءمة المساحة  .بسهولة أو كلياً  يستطيع المصمم ترحيل كتلة الصور جزئيا
 .... .تكبيرها بتصغير الصور أو ،المتاحة لنشر الموضوع كامالً 

 فهي تشكل حزمة إخبارية وهي طريقة في التحرير  ،في حال عدم ترابط الصور بشكل واضح
 .عن إبداء الرأي بطريقة التوقع فضالً  ،اإلخباري يقصد منها إيصال مغزى محدد للقراء
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 :(Panel)أسلوب إلقطاع  -5

 (تنشر)يقوم هذا األسلوب على أساس تجميع عدد من الصور في قطاع أو أكثر ينشر 
وبعض المجالت تنشر قطاعين على الصفحة الواحدة وهو اتجاه غير  ،يمين ويسار الصفحتين

وهذا األسلوب مفيد في حالة وجود ارتباط موضوعي  ،محمود في التصميم لتجاور قطاعي الوسط
وفي  ،في حالة غياب هذا االرتباط حيث تنشر الصور مستقلة بذاتها أو ؛بين الصور المنشورة

وعند نشر قطاعين من الصور لموضوع واحد  ،حال تناوب نشرها مع المتن تحقق قيمة إيقاعية
كأن يكون القطاع األول ) بين الصور كما هو حال فصلهما واقعياً  يريد المصمم أن يفصل بصرياً 

ولهذا األسلوب العديد من  (،يجوز تجاور المعتدي مع المعتدى عليهفال  ؛للجناة والثاني للضحايا
 :الميزات منها

  رياضية –سياسية  –مفيد لتصميم الموضوعات الصغيرة والتي تشكل عبوات إخبارية )فنية– 
 ...(..اقتصادية

  ًمتماثال على صفحتي المجلة يحقق توازنا. 

  واحديقود عين القارئ للمتن في حال نشر الصور لموضوع. 

  ًبما يسهم في  من الممكن نشر صور ديكوبية كبيرة أو متالشية الحواف تشكل كل منها قطاعا
 .ويجذب عين القارئ لداخل الصفحة ،انسيابية المتن

 فالمساحات محددة وقابلة للتعديل ما سيعطى للمتن وما سيعطى لقطاع الصور ،سهل التنفيذ، 
 .ومن الممكن زيادة عدد القطاعات كأن تكون ثالثًا في صفحتي المجلة

 - ن كان هذا االتجاه  ،من الممكن أن يتوازن قطاع صور مع إعالن منشور بشكل قطاع وا 
لكنه  ،ألنه يضع المادة التحريرية على قدم المساواة مع المادة اإلعالنية (بنظرنا)غير مرغوب 
  .يحقق التوازن

 :(Artistic Expression)ر إلفني أسلوب إلتعبي -6

أو الرسوم لتكوين فكرة تشكل  (بأنواعها)يقوم هذا األسلوب على أساس معالجة الصور 
كأن ننشر حجر "نرد" ستظهر وجوهه الثالثة كل منها يحمل صورة  ،محور اهتمام عدد المجلة

أو نشر نجمة داود السداسية  ،إذا أردنا القول إن هذه الوجوه متماثلة في النوع ومختلفة في الدرجة
وفي مثلث رأس كل منها صورة ألحد رؤساء وزراء العدو اإلسرائيلي وفي قلب النجمة صورة 
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للتعبير عن أن هذه الوجوه تمثل وجوها لعملة واحدة تقوم على  ؛إلحدى مجازر جيش العدو
رسم حمامة مقلوبة  كأن ننشر وغيرها من األفكار التي يؤديها الرسم أيضاً  ،البطش وسفك الدماء

أو في حالة عدم وجود صور  .مصير مبادرات السالمعن أو هزيلة أو تطير نحو الخراب للتعبير 
 .أو مداخلة األرضيات بطريقة فنية ،يلجأ المصمم إلنشاء رسم فني يعبر عن المحتوى المنشور

 :ات منهاولهذا األسلوب العديد من الميز  .وغيرها من األفكار التي تحتاج لمصمم مبدع

  ًأو عدة موضوعات ال تعبر عنها الصور الموضوعية أو  رئيسياً  عندما تنشر المجلة موضوعا
 .الشخصية

  تبدي المجلة من خالل هذا التصميم رأيها باألحداث التي تدور في محيطها في الشؤون
ن كانت تبرز أكثر بالشأن السياسية.السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية    ...... وا 

 يناسب هذا التصميم المجالت األكاديمية والبحثية التي تخلو من الصور ومجالت الرأي. 
 :إلدمج بين أسلوبين أو أكثر -7

يقوم على أساس  ،بذاته ولكنه مشتق من األساليب السابقة مستقالً  هذا ليس أسلوباً 
ا بعض العيوب فلكل منه ،االستفادة من الميزات النسبية لألساليب السابقة وتجاوز بعض عيوبها

 ،يعزز هذا االتجاه تنوع المضامين المنشورة في المجالت ،يمكن تالفيها بتطبيق أسلوبين أو أكثر
وفي بعض األحيان  ،ووجود عدد ال بأس به منها يحتاج إلبراز ويستأهل أن يحظى بعناية خاصة

لذلك يعد  ،عديدة يصعب تنفيذ أحد التصاميم السابقة لندرة أو زيادة عدد الصور أو ألسباب فنية
على أن يراعي في إنشاء  ،لمخرج بارع مالئماً  مزج تصميمين أو أكثر بتصميم واحد مخرجاً 

 .التصميم الجديد أسس التصميم الفني
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 خالصة

وأول مطبوع عربي حمل اسم مجلة تكمل المجلة الجريدة كواحدة من وسائل اإلعالم المطبوع، 
إبراهيم اليازجي بالتعاون مع الدكتور بشارة زلزلة والدكتور مجلة الطبيب" التي أصدرها الشيخ "

م، تصدر المجالت على فترات زمنية أكبر من دورية 1881خليل سعادة في بيروت عام 
الصحف، حيث يستعين مخرج المجلة بأساليب التصميم الفني والصحفي لمجموعة أسباب منها 

 وطبيعة المجلة والرغبة في مالءمها مع القراء.المنافسة والوقت المتاح ورغبة المجلة في التفرد 
 

ما يقوم إخراج المجالت على الصور، مهما كان قطعها كبير أم مسطح أم قياسي أم قطع  وغالباً 
يه اسم المجلة وتاريخ صدورها والشارة فالجيب، وتهتم المجالت بغالفها أيما اهتمام، حيث تودع 

بطن الغالف األول والثاني، تحدد الصورة المنشورة نوع عن ظهر و  فضالً  ناوين.عالركنية وأبرز ال
 الغالف في المجلة، ويخرج على أساس هذه الصورة وعالقتها باألرضيات.

 

ما يخرج جسم المجلة بواحد من  أما جسم المجلة فيمتاز بالتماسك واالزدواج والتتابع، وغالباً 
، والقطاع، والتعبير الفني، ومن والكتلة، والشريط المتتابع، والصليب، الطرق اآلتية أسلوب السور

 الممكن الدمج بين أسلوبين من األساليب السابقة.
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