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 لمدراستين الصباحي والمسائي 

 مدرس المادة : االستاذ المساعد الدكتور جمعة محمد عبداهلل

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :الصحفي اإلخراج مدارس: الثاً ث

 في تعددت والمدارس واالتجاىات اآلراء أن إال النشأة، حديث عمم الصحفي اإلخراج أن رغم
 آلخر حين من كبيرة بسرعة يتطور الصحفي اإلخراج من جعمت متعددة بعناصر وارتبطت داخمو
 التاريخية الصحفي اإلخراج مراحل حسب تمخيصيا يمكن التي ومذاىبو مدارسو تعددت حتى

 :كالتالي

 :التقميدية المدرسة -1

 فييا، لمعاممين الميني الوعي قمة مع مترافقة الصحافة، ظيور واكبت التي المدارس أقدم وىي
 ارتكاز محور حول الدقيق الشكمي بالتوازن أنصارىا ويؤمن واحدة، وحدة الصفحة فيو وتعتبر
 :أسموبين وىي بالصفحة، متوسط

 يندر أسموب وىو متماثمين لنصفين الصفحة فيو سموتنق: الدقيق الشكمي التوازن أسموب -أ
مكانية اإلخبارية القيمة مع وتنافيو الصحفي، المخرج لحرية وتقييده وجموده لرتابتو استخدامو  وا 
 البواقي بترحيل اإلخراج يفسد أنو إلى باإلضافة األىمية، حسب وآخر موضوع بين التمييز



 كما اإلطالة، أو بالحذف إما تماثميا خالل من المتقابمة لمموضوعات النسبية القيمة عمى ويقضي
 .القصيرة لموحدات مناسب غير أنو

 يتيح مما األثقال بتوزيع تام غير تقريبي توازن عمى ويقوم: التقريبي الشكمي التوازن أسموب -ب
 التوازن تحقيق عمى ويقوم" جذاب، جميل فني بشكل ويمتاز الموضوع أىمية عن يعبر أن لممخرج
: مميزاتو ومن ،"الصفحة من قسم في والتوازن بالتعويض، التوازن: منيا أساليب، عدة عبر

 وعدم الصفحة، عرض نصف من أكثر عمى العنوان وامتداد مادة، لكل النسبية األىمية إعطاء
 .القراءة وسيل وجذاب جميل فني وشكمو الموضوع، تطويل أو تقصير إلى الحاجة

 :المعتدلة المدرسة -2

 العين، لو تنتبو أن دون النفس تحسو الذي الشكمي التوازن من التحرر قاعدة عمى وتقوم 
 :يمي ما المدرسة ىذه أساليب أىم ومن

 يمكن حيث الرافعة، توازن في أرخميدس نظرية عمى يعتمد الذي: شكمي الال التوازن أسموب -أ
 نقطة إلى أقرب أكبرىما كان إذا الحجم في اختالفيما مع الصفحة عمى عنصران يتوازن أن

 أجزاء بين األفقي أو الرأسي التوازن تحقيق في المخرج ميمة يسيل أسموب بينيما،وىو االرتكاز
 مع التوازن أسموب يسمى جعمو الذي األمر والتجديد الحركة من المزيد يتيح كما الصفحة،
 .والتجديد الحرية لممخرج يتيح أنو إلى باإلضافة التباين،

 ربع كل المخرج ويبرز متساوية، أقسام أربعة إلى الصفحة تقسيم عمى ويقوم: التربيع أسموب -ب
 قراءتيا وييسر الصفحة جوانب في الحركة يشيع أنو األسموب ىذا ويتميز ثقيل تيبوغرافي بعنصر
 ومن بو الخاصة الشكمية القيود عمى لمقضاء المذاىب من غيره مع دمجو يستمزم أنو إال مطوية،
 أركان لتثبيت المتقابمة المواقع في الثقيمة التيبوغرافية العناصر الستخدام المخرج اضطرار أىميا

 .الصفحة

 ثم ومن المخرج، باىتمام نسبية أىمية ذات طباعية وحدة فيو وتستأثر: التركيزي األسموب -ج
 الوحدات إضعاف عدم عمى الحرص فيو ويراعى العربية، الصحف في اليمين أعمى تحتل

 .الحسي التوازن لتحقيق األساليب من غيره مع بمزجو السفمي الجزء إحياء محاولة مع األخرى



 :المحدثة المدرسة -3

 الصحفي، باإلخراج والتصميم البناء مجالي في الطباعية القيود من تنفك أن حاولت مدرسة وىي
 ىذه أساليب ومن الصحافة، في ودوره الصحفي اإلخراج بأىمية الوعي تزايد نتيجة ونشأت
 :المدرسة

 عكس الصحفي لإلخراج الوظيفي الدور تحقيق يحاول أسموب وىو: الوظيفي التجديد أسموب -أ
 مرتبة الموضوعات تقديم عمى الصحفي اإلخراج يعمل أن يجب لو ووفقاً  سابقًا، الجمالي الدور
 اعتادت الذي زءالج في الصفحة أعمى الرئيسية الوحدة نشر خالل من النسبية ألىميتيا وفقاً 
 الصورة استخدام فيو ويتم كميا، الصفحة بعرض تنشر أن إمكانية مع منو القراءة تبدأ أن العين
حياء كبير بحجم  ممتدة، عناوين ذات أو مصورة وحدات بنشر الصفحة من السفمي النصف وا 
 من والتقميل المنشورة لموحدات والرأسي األفقي العرض بين المزاوجة األسموب ىذا ويحقق

 .الجمالية الممسات بعض إضفاء بو العمل ويقتضي الطباعية، األخطاء

 :األسموب ىذا مميزات

 .المتأخرة األخبار مع خاصة والتوضيب الجمع وسيولة الكبيرة المرونة 1/أ

 .الممتدة والعناوين الكبيرة الصور خالل من الصفحة عمى كبيرة حيوية إضفاء 2/أ

 .الصفحة وحدات بناء في والرأسي األفقي البنائين بين المزج 3/أ

 الناتجة الرمادية المساحات وكثرة العناوين كتجاور الطباعية اإلخراجية األخطاء من التقميل 4/أ
 .المتن طول عن

 وجيات بعرض ويسمح القراءة ييسر مما واحد عنوان تحت المتجانسة الموضوعات وضع 5/أ
 .المكان نفس في الموضوع نفس حول المختمفة النظر

 عمى يقوم ولذا أفقيًا، العين لحركة الطبيعي المسرى ويراعي: األفقي اإلخراج أسموب -ب
 وحدات باستخدام التباين بعض مع األفقية، القطاعات ذات والصور والممتدة العريضة العناوين



 معًا، دمجيا مع عمود من أكثر عمى الموضوع أسطر صف األسموب ىذا ويستخدم  قميمة، رأسية
 .مفككة قطاعات إلى الصفحة تتحول ال حتى لموحدات المتداخل البناء ضرورة يراعي كما

 :األسموب ىذا مميزات

 .العين لحركة الطبيعي المسرى مراعاة  1/ب

 .مطوية الصحيفة قراءة إمكانية 2/ب

 تساوييا التي الرأسية من أقصر األفقية الوحدات تبدو حيث القراءة بمواصمة القراء إغراء 3/ب
 .المساحة في

 شكالً  ويضفي البواقي، ترحيل تقميل وبالتالي المتاحة المساحة زيادة في يسيم األعمدة دمج 4/ب
 .جذاباً 

 كل إلى المخرج ينظر ولذا تحررًا، المدرسة ىذه أساليب أكثر وىو: المختمط اإلخراج أسموب -ج
 الثقيمة الطباعية العناصر األسموب ىذا ويستخدم زه،إبرا يتم مستقالً  جزءاً  بصفتيا طباعية وحدة
 نياية في الصفراء الصحافة في قديماً  عرف أسموب وىو واأللوان، والممتدة العريضة عناوين مثل
 وفقاً  حديثاً  ظير أنو إال المثير، بالطابع مرتبطاً  األمريكية المتحدة الواليات في الماضي القرن
 . الطباعية القيود عمى القضاء تستيدف معينة مينية ألسس

 يستخدم ألنو السيرك بأسموب سمي وقد والصفراء، الشعبية الصحافة في األسموب ىذا وينتشر
 بين القارئ ذىن بتشتت تسببو البعض عميو أخذ ولذا الغريزة، تخاطب وألوان متعددة إبراز وسائل

حساس المتساوية العناوين مجموعة  مضمون عمى التعرف يحاول وىو واإلرىاق بالحيرة القارئ وا 
 .محتوياتيا بين والتمييز الصحيفة

 : مؤيديو نظر في األسموب ىذا مميزات

غراء الصفحة عمى الحيوية إضفاء   .المنشورة الوحدات كل عمى باإلطالع القارئ وا 

 .الطباعية أو الشكمية القيود من تحرره 

 .األولى الصفحة في األخبار من ممكن قدر أكبر تقديم 



 أرجاء في الطباعية األثقال تنوع نتيجة والتباين الثقيمة، الوحدات باستخدام التوازن تحقيق 
 .الصفحة

 : منتقديو نظر في األسموب ىذا سمبيات

 .األولى الصفحة عن واليدوء الوقار يبعد مثير صارخ أنو 

 .لمموضوعات النسبية بالقيمة اىتمام يوجد ال 

 .القارئ باىتمام االستئثار عمى المنشورة الوحدات تنازع 

 .الداخمية لمصفحات البواقي ترحيل وتتطمب الصفحة وتزحم كثيرة الثقيمة الوحدات 

 .الصحفي اإلخراج بقواعد الخاصة الفنية األسس تام بشكل األسموب ىذا يرفض 


