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 :األولى الصفحة إخراج في الحديثة التجديدية االتجاىات -

ضفاء إخراجيا لتجديد التطورات من العديد األولى الصفحة إخراج شيد  والتجديد الجاذبية وا 
 :االتجاىات ىذه ومن عمييا،

 :بديمة أولى صفحة استحداث -1

 :االتجاه ىذا حاالت ومن وبديمة، رئيسية أوليتان، صفحتان لمصحيفة تكون حيث

 : ومميزة جداً  ىامة طباعية لوحدة األولى الصفحة تخصيص -أ

 قطاعات تيم سيادية قرارات حول إخباري كتقرير خاصة، أىمية لو موضوعاً  الوحدة ىذه وتتناول
 حياة في مصيري أو خطير حدث أو جدًا، ميم رئاسي أو ممكي خطاب أو الجميور، من كبيرة

 في الموضوع ويستكمل الطباعية الوحدة ليذا بالكامل األولى الصفحة تفرد حيث الجميور،
 تخصص أن الضروري من يصبح وبالتالي لو، األولى الصفحة تكف لم إن داخمية صفحات
 غالبًا، مؤقتاً  ذلك يكون وقد األخرى، الميمة لمموضوعات بديمة أولى كصفحة داخمية صفحة
 العناصر عمى واألخيرة األولى بعد األىم ألنيا الثالثة تكون ما غالباً  التي البديمة الصفحة وتحتوي
 .مصغر أو كامل بشكل سواءً  الالفتة أو الصفحة رأس مثل األولى الصفحة في الثابتة الطباعية

 : اليامة العالمية لألخبار األولى الصفحة تخصيص -ب

 األخبار أىم إلى إضافة اليامة العالمية لألخبار األولى الصفحة تخصيص الحالة ىذه في ويتم
 الصفحة وتكون المحمية، األخبار ألىم الثالثة غالباً  وىي البديمة الصفحة تفرد أن عمى المحمية،
 بشكل سواءً  الالفتة أو الصفحة رأس مثل الثابتة الطباعية العناصر حيث من كاألولى البديمة
 .دائمة الحالة وىذه مصغر، أو كامل

 : الميمة الجادة لألخبار األولى الصفحة تخصيص -ج

 نشر مع واالقتصادية السياسية الجادة لمموضوعات األولى الصفحة تخصص الحالة ىذه وفي
 الطريفة األخبار تنشر أن عمى ألىميتيا، تبعاً  قميمة حاالت في الجادة غير الموضوعات بعض

 ىذه وفي األخيرة، تكون ما غالباً  والتي البديمة األولى الصفحة في االكتشافات وأخبار والخفيفة



 الصفحة في الالفتة أو الصفحة رأس مثل الثابتة الطباعية العناصر تكرار يتم أيضاً  الحالة
 .دائمة الحالة وىذه البديمة،

 : مجمة غالف شكل عمى األولى الصفحة تصميم -د

 من األسبوعية واألعداد والمالحق النصفية والصحف األسبوعية الصحف في االتجاه ىذا ويكثر
 كثيراً  األسموب ىذا يستخدم وال المصرية، األسبوعية اليوم أخبار صحيفة في كما اليومية الصحف

 تصمم حيث اليومية، الصحافة في اليومي العمل مع تناسبو موعد لصعوبتو اليومية الصحف في
 الموضوعات أىم تركيز خالل من المجالت ألغمفة مشابو بشكل الرئيسية األولى الصفحة
 داخل التفاصيل ونشر قصيرة إخبارية وحدات في والمحمية والرياضية واالقتصادية السياسية
 بأىمية معين موضوع إيثار مع العدد، داخل الموضوعات ألىم إشارة وحدات ونشر العدد،
 .الخاصة الطباعية والمعالجات والتأثيرات واأللوان والعناوين الكبيرة الصور خالل من خاصة

 العناصر تكرار أيضاً  ويتم بديمة، كصفحة غالباً  الثالثة الصفحة تخصص الحالة ىذه وفي 
 مؤقتة أو دائمة الحالة وىذه البديمة، الصفحة في الالفتة أو الصفحة رأس مثل الثابتة الطباعية
 .الصحيفة حسب

 

 :الرئيسية لموحدة القراء لجذب البصري المركز بنظام العمل -2

 أعمى ىو الصفحة في مكان أىم أن أساس عمى تقوم القديمة التقميدية التصاميم أن المعروف من
 األقل الوحدة وضع مع الرئيسية الوحدة فيو  توضع أن ويجب العربية المغة حالة في اليمين
 الحديثة الدراسات أن إال الوحدات، بقية توزيع من االنتياء حتى وىكذا اآلخر الركن في أىمية
 الرئيسية الوحدة ووضع القراء جذب عمى قادر بصري مركز إيجاد عمى العمل يجب أنو أكدت
 مماًل، رتيباً  طابعاً  الصفحة يكسب بما ثابتأ يبدو  الذي المعتاد الموقع في وضعيا من بدالً  فيو،

 أىمية األقل الوحدات نحو البصري القراء سموك سيقود المركز ىذا أن إلى الدراسات وأشارت
ثارة االنتباه جذب إلى باإلضافة  .الرئيسية بالوحدة االىتمام وا 



 ال القراء أن إلى القراء مسار توجيو في العين دور عمى أجريت التي الحديثة الدراسات وتشير
نما الصفحة من العموي الجزء في المنشورة لموحدات مباشرة يتجيون  بصرىم اتجاه يتحدد وا 
 انتباىيم جذب ويتم بمواقعيا، االرتباط دون انتباىيم جذب عمى قدرتيا ضوء عمى لموحدات
 .المختمفة الطباعية والتأثيرات الطباعية، لموحدة المتاحة والمساحة والحروف بالصور

 مركز من أكثر وجود ألن الصفحة، في واحد بصري مركز إبراز يتم أن ضرورة إلى التنبو ويجب
 يكون أن يجب كما انتباىو، ويشتت يربكو مما القارئ اىتمام عمى المراكز ىذه تنازع إلى يؤدي
 تجنب محاولة مع البصري، المركز لوحدة المكونة الطباعية العناصر بين التباين من نوع ىناك
 عمى معو القراء تعامل إلى ذلك يؤدي أن من خوفاً  الوحدات من غيرىا عن الوحدة ىذه فصل
 بقية إلى القراء قيادة في دوره من يقمل مما الوحدات ببقية صمة ذات غير مستقمة وحدة أنو أساس

 .الموضوعات

 

 :القصيرة لموحدات الرأسي والبناء المنشورة لموحدات األفقي البناء -3

 الوقت وتقميل العين حركة مجرى مع والتماشي المنشورة الوحدات إبراز عمى البناء ىذا لقدرة وذلك
 العناوين واستخدام الصفراء الصحافة مع االتجاه ىذا بدأ وقد المنشورة، الوحدة لقراءة المطموب
 الوحدات وحركة عمود من أكثر عمى العنوان بامتداد ذلك ويتم والسماوية، والممتدة العريضة
 .أفقياً  األعمدة ودمج األفقي اهباالتج الطباعية

 يتناسب والتي القصيرة الوحدات خصوصاً  رأسياً  الوحدات بعض نشر يمكن ذلك إلى وباإلضافة
 .لممباريات الموجزة والعروض العدد بمحتويات الخاصة اإلشارات إلى باإلضافة البناء، ىذا معيا

 :االتجاه ىذا مميزات أىم ومن

 .الرأسي الصفحة شكل وبين وبينيا القصيرة، والرأسية األفقية الوحدات بين التباين تحقيق -أ

 .الممتدة العناوين باستخدام الصفحة من السفمي النصف إحياء -ب

 .البواقي ترحيل عن واالبتعاد مطوية، الصحيفة قراءة إتاحة -ج



 .القراءة عممية تيسير وبالتالي العين، لحركة الطبيعي المسرى مراعاة -د

 الجداول إزالة عبر الصفحة إلنارة المطموبة البيضاء المساحات من مناسب قدر توفير -ىـ
 .األفقية الوحدات داخل الطولية

   

 :البقايا ترحيل من بدالً  واإلشارات والفيارس اإلرشادات عمى االعتماد -4

 في األولى الصفحة في المنشورة األخبار تتمة استكمال نظام عمى قديماً  الصحف اعتادت
 الصفحة، ىذه في اليامة األخبار من ممكن قدر أكبر نشر في منيا رغبة وذلك داخمية صفحات

 بقايا قراءة يواصمون ال القراء من% 06-66 بين ما أن إلى  تشير الحديثة الدراسات أن إال
ن ليم، بالنسبة األىمية غاية في كانت إذا إال الداخمية الصفحات في المنشورة الوحدات  قرؤوىا وا 

 صعوبة إلى باإلضافة انتباىيم، تجذب قد الوحدات بعض ألن األولى لمصفحة يعودون ال فقد
 .مرات عدة التتمات وصفحة األولى الصفحة بين التنقل

 التي والفيارس باإلشارات عنيا واالستعاضة التتمات نظام بإلغاء توصي الحديثة فاالتجاىات ولذا
 قد والفيارس اإلشارات وىذه الداخمية، الصفحات في لمنشورةا الميمة لمموضوعات القارئ ترشد
 :منيا أنواع عدة وىي المناسبة، حسب أو دائمة تكون

 .صفحاتيا أرقام مع الموضوعات بعض عناوين تقديم أساس عمى تقوم التي: البسيطة القائمة -أ

 في المنشورة الموضوعات أىم عن مختصر عرض تقديم فيو ويتم: القصير الممخص -ب
 .صفحاتيا أرقام مع الداخمية الصفحات

 الصفحة رقم مع األولي الصفحة بعرض وتنشر الالفتة تعمو عناوين وىي: السماوية العناوين -ج
 .عناوين 5 تتجاوز وال

 عن تعبر بصورة مرفقة العدد داخل الموضوعات أىم من لعدد قائمة وىي: المصورة القائمة -د
 .الصفحة ورقم الموضوع

 



 :التجارية اإلعالنات من التقميل -5

 كبيرة مساحة عمى اإلعالن يؤثر حيث التحريرية، والمادة اإلعالن بين الفصل يحاول اتجاه وىو
 االنتقادات أن إال المادي، الدخل حيث من لمصحيفة اإلعالنات أىمية ورغم األولى، الصفحة من

 ألنو التحريرية المواد مطالعة في القراء رغبة مع يتعارض أنو ومنيا جدًا، كثيرة لو الموجية
 الجاىزة اإلعالنات تؤثر كما اإلعالن، ال لإلعالم تيدف والصحافة عنيا، انتباىيم يجذب

 .إبداعو من وتحد التصميم في المخرج حرية عمى تشغميا التي والمساحة

 الصفحة في وخصوصاً  التجارية اإلعالنات من التقميل أىمية الحديث االتجاه يرى لذلك وتبعاً 
 تنشران المتان المصرية األىرام وصحيفة المندنية Times التايمز صحيفة ذلك تفعل كما األولى،
 .األولى الصفحة في الحجم وصغيرة جداً  قميمة إعالنات

 أعمى أن خصوصاً  اإلعالنات من الصحيفة مدخوالت عمى القرار ىذا تأثير عدم ولضمان
 الصفحة في اإلعالنات أسعار زيادة لمصحيفة يمكن األولى، الصفحة في ىي سعراً  اإلعالنات

 التي الصفحات من الصحيفة تزيد أن الضروري ومن بديمة، أولى صفحة استحداث أو األولى
 .المنشورة الصحفية المادة عمى المنشورة اإلعالنات من يؤثر ال حتى إعالنياً  رواجاً  تمقى

 

 :المتعامدة الوحدات أو المتماسكة الكتل لنظام وفقاً  الوحدات بناء -6

 محاولة في الوحدات من غيره عن ومستقل منتظم ىندسي بشكل الوحدة بناء ىو والمقصود
 األطر عمى والقضاء لموحدات، المتداخل التقميدي البناء في تحدث التي الزوايا من لمتخمص
 الطريقة ليذه القارئ تفضيل الدراسات أثبتت حيث الوحدات، بين لمفصل تستخدم التي الزخرفية
 .أعمدة الستة ذات الصحف في والسيما

 :الصفحة وحدات بناء في االتجاه ىذا مميزات ومن

 .المنشورة الوحدة ونياية ببداية لمعرفتيم تبعاً  الصفحة عبر القراء أعين حركة تسييل -أ

 .القارئ لتشتت يؤدي كان ما وىو البعض بعضيا مع الوحدات تداخل عن البعد -ب



 استبدال حالة في وخصوصاً  اآللي الحاسب عمى التصميم عمميات وتسريع القارئ وقت حفظ -ج
 .منشورة وحدة

 .لموحدات الرأسي البناء عن الناتجة الرمادية حدة وكسر الصفحة عبر التوازن من نوع إيجاد -د

 الطباعية العناصر في التنويع خالل من المختمفة الوحدات بين التباين من قدر إيجاد -ىـ
 .اإلبراز ووسائل


