
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  العناصر التيبوغرافية في الصحف العراقية )دراسة وصفية(

Typographical elements in Iraqi newspapers 

(descriptive Study)  
) د. جاسم زبون حسن الساعديم.

4)Dr.Jassim Z. H. AL-Saadi                    

 ملخص البحث 

العناصر التيبوغرافية يف الصحف، ورف  كفاءهتا ابإلستفاد  من تننولوجيا التقنيـات الرقميـة مهمـة  تعد 
كبـــري  مـــن خـــالك إعتبارهـــا معـــار  وخـــربات مرتاكمـــة ومتاحـــة، وأن أدواهتـــا ووســـائلها املاديـــة والتنظيميـــة 

 نشـرها واإلسـتفاد  منهــا واإلداريـة يف مجـ  املعلومـات ومعاجلتهــا، وإنتاجهـا، وخت ينهـا، وإسـرتجاعها ومــن  
ضمن العناصر التفاعلية والرقمية، وإستعراض تطور أساليبها من خالك األمناط التعليمية للمهارات األدائية 

 .يف اإلخراج الطباع  ضمن إطار مهارات القرن الواحد والعشرين.
Abstract 
The typographic elements in newpapers in the newspapers and raising 

their efficiency by using digital technology have become an indispensable 

issue in the use of the multimedia of the twenty-first century skills 

framework. 

They are considered to be knowledge and accumulated experiences 

available in their tools,materialistic and organizational means, data 

collecting processing, producing,storing,retrieving,disseminating,benefiting 

and reviewing the evolution of their styles through the educational patterns 

of the performing skills in graphic design. 

                                                        
 .--االداب/قس  الصحافة /جامعة اهل البيت كلية -2
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 المقدمة

إن  تعريــــف ثالتننولوجيــــاث لــــ  معــــاين ماديــــة وأخــــرى علميــــة ومنهجيــــة، مــــن خــــالك اآلالت واملعــــدات 
واإلنشاءات اهلندسية والفنية الي تشـتمل علـ  العناصـر الفنريـة األساسـية واملعرفيـة والتقنيـة واملنهجيـة الـي 

ض يف تلك املنـو ت، وأن غيـاب تعترب حمصلة لنتائ  الوحدات املادية املمت جة واملتداخلة م  بعضها البع
 . (1)أحدتا يسقط إمنانية وجود اآلخر

السـنوات األوىل مـن القـرن الواحـد والعشــرين تطـورات هائلـة يف عـام املعلومـات النبـري الــ ي  شـهدتو 
شـبنة ثإعتمد عل  تننولوجيا املعلومات يف مجي  نواح  النشاط اإلنساين ومتيـ  بشـنل هائـل مـن خـالك 

ومـــا وســـيلة إتصـــاك فائقـــة الســـرعة وكمصـــدر معلومـــايت قـــي  األتيـــة ولـــيس هنـــاك علـــ  وجـــ  ك  ث،اإلنرتنيـــت
 األرض حى اآلن جمتم  معلومات كامل.

وما ي اك البعض يفنر هب ا الوافد اجلديد ال ي دخـل بـدون إسـتأذان والـبعض اآلخـر يسـتعد للـدخوك 
 ،يتنقلون يف فضاء أك ـر تقنيتـاً وتقـدماً و  ،وإستاذنو  ،يف بودقت  ضمن جمتمعات املعلومات وآخرون دخلو 

عام إختلف ك رياً عما كان من قبل إن  عام يتج  حنـو التنـتالت ، حنن نعيش وقتنا احلاضر يف عام متغريو 
املعلوماتية وشبنات اإلتصاالت بعيد  املدى الي تقد  املعلومات حي  شهدت اجملتمعات البشرية عدداً 

 همة يف التاريخ.اليستهان ب  من التطورات امل
ل ا جند أن العناصر التيبوغرافية يف الصحف، ورف  كفاءهتا ابإلستفاد  من تننولوجيا التقنيات الرقمية 
تعد مهمـة مـن خـالك إعتبارهـا معـار  وخـربات مرتاكمـة ومتاحـة، وأن أدواهتـا ووسـائلها املاديـة والتنظيميـة 

وخت ينهـا، وإسـرتجاعها ومــن   نشـرها واإلسـتفاد  منهــا واإلداريـة يف مجـ  املعلومـات ومعاجلتهــا، وإنتاجهـا، 
ضمن العناصر التفاعلية والرقمية، وإستعراض تطور أساليبها من خالك األمناط التعليمية للمهارات األدائية 

 يف اإلخراج الطباع  ضمن إطار مهارات القرن الواحد والعشرين. 
 علي  تتل   مشنلةثالبح ث مباأييت:

 قلة عدد اخلربات والنوادر البشرية املت صصة مبجاك التصمي  الطباع  يف العراق. –2
 اإلتاك هل ا اجملاك جيعل عملية اللحاق بتننولوجيا املعلومات صعبة عل  العاملن في . -1

 وبناًء عل  دراسة قا  هبا ثالباح ث يرى ضرور  العمل عل :
 العراقية إبست دا  احلاسوب. دراسة العناصر ثالتيبوغرافيةث يف الصحف – 
 دور العناصر ثالتيبوغرافية يف تطور العمل مبجاك التصمي  الطباع  إبست دا  احلاسوب.  – 
 األدائية يف: بيان أتية املعلومات هل ا اجملاك وإلستفاد  منها وتوظيفها لتحقي  املهارات – 
 مهارات إدار  ال اتث – 6املهارااتلتننولوجية.  –7املهارات املعلوماتية.  -1مهارات التعلي  ال ايت.  - 2

 العناصر التيبوغرافية التفاعلية في الصحف العراقيةالمبحث األول: 

تشري العناصر ثالتيبوغرافيةث إىل أي وحد  تشرتك يف بناء الرسالة التصـميمية للصـحف لتنـون مقـروء  
مـــن خـــالك احلـــرو  والنلمـــات والصـــور واألطـــر والعناصـــر األخـــرى الـــي تســـه  يف العمليـــة األخراجيـــة لـــ  

                                                        
 .28-23( ص1118للطباعة والنشر، القاهر )حسنن حممد شفي : اإلعال  التفاعل  ثور  تننولوجية جديد ، رمحة بريس  -1
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ها، وكيفية توظيـف وتنون منملة يف إدراكها بغية الوقو  عل  أه  السمات واملالمح الي متي ها عن غري 
ـــــي تنتهجهـــــا الصـــــحيفة، ومـــــدى تقارهبـــــا مـــــ  القواعـــــد واألســـــس  هـــــ   العناصـــــر يف خدمـــــة األهـــــدا  ال
ثالتيبوغرافيــةث والبصــرية الــي تــتحن  ابســت دا  العناصــر امل تلفــة، والــي تشــرتك يف بنائهــا بشــنل عــا  مــن 

ن، ليتجـ  املوضـوع إىل األداء املهـاري ثحرو  املـن والعنـاوين والصـور والرسـو  والفواصـل واجلـداوك واأللـوا
للتصمي  الطباع  للدورات امل تلفة، ابإليضاح والداللة للمصممن واملنف ين الـ ين يهتمـون بتننولوجيـا 

 : التقنيات الرقمية للعناصر ثالتيبوغرافيةث ورف  كفاءهت  املهارية واإلبداعية مبا يل 
 تهاأواًل: شكل الحروف الطباعية وأرضيتها وكثاف

تعــد االدا  الرئيســة يف أي عمليــة إخراجيــة ثتيبوغرافيــةث أحــد العناصــر التصــميمية اجملتمعــة فيهــا، والــي 
تتعــدد مــن خــالك طــوك العنــاوين وصــغرها يف الصــفحة أو  اد  عــدد النلمــات الــي يتضــمنها ســطر املــن 

التوضيحية واإلرشادية لتع ي  اخلرب ابشراك املنتوب إليصاك املعى النامل وكفايت  للقراء ، وإيصاك الرسالة 
كــان موضــوع  أو نوعــ ، ويف حــاك عــد  وجــود تعليــ  عليــ ، كــ  ال تصــل   -الصــور  يف نقــل املعــى كــامالً 

 .(7)ثالصور  بشنل مغلوط ثخاطئ
إن  حــرو  املــن هــ  أحــد العناصــر واألدوات الــي يتنــون منهــا حجــ  اخلــرب اإلعالمــ ، والــي ختتلــف 

ست دا  من حي  كرب النمية املنتوبة وإتساعها بعد وضـعها يف قوالـ  تقليديـة دون أي تنـوع بطريقة اإل
 .(6)ي كر، وختتلف عن حرو  العناوين بنل أنواعها التحريرية واألعالنية

 
  ( مي ل شنل احلرو  وأرضيتها وك افتها يف الصحف2الشنل )

القراء ، وأتخ  احلي  األكرب يف عملية إيصاك األخبار وملا كانت احلرو  ه  األدا  الرئيسة يف عملية 
 Readللمتلقــ ، لــ لك يتحــت  علــ  املصــم  أن يراعـــ  حتقيــ  احلــد األقصــ  مــن الســـهولة يف القــراء  )

ability والــ ي تشــري إىل إمنانيــة القــراء  امليســور  للحــرو  خــالك فــرت  طويلــة مــن الوقــت دون الشــعور )
لقار  ابلسهولة وراحة العن أثنائها، والـي تتعاضـ  عنـد قـراء  كميـات كبـري  ابلصعوبة الي ت كر، لتمنن ا

 .(5)من احلرو ، م ل ما يظهر واضحاً يف حرو  املن
                                                        

7- Edmund Arnold:Modern(Newspaper Nork York&Row 1969)p39. 
 ينظر إىل: -6

 ( ص2986أشر  صاح: إخراج الصحف العربية الصادر  ابإلننلي ية، الطباع  للنشر والتو ي ، القاهر )275. 
  48( ص1119املصرية اللبنانية، القاهر  )سعيد الغري  النجار: مدخل إىل اإلخراج الصحف ، الدار . 

5- Walter Tracy,lettersot of Credit, Aview of Type Design,(London:Gordon Fraster1986)p.30.31. 
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ولسهولة وراحة عن املتلق  ينبغ  عل  ثاملصـم ث أن يضـ  مبهـا  عملـ  معاجلـة العناصـر ثالتيبوغرافيـةث 
نشـور  يف الصـحف، وتتفـنن بعضـها إبسـت دا  متغـريات حلرو  املن لضمان أكرب قدر ممنن مـن املـواد امل

إخراجيــة بعناصــر املــن ثالتيبوغرافيــةث وتلجــأ إىل التنــوع بشــنل احلــرو ، وإســت دا  ثاألبنــاطث األكــرب أو 
اإلســرا  ابملســافات الــي تــرتك بــن النلمــات، والســطور، وتنــوع أطواهلــا، مبــا يعنــس أشــنااًل شــاذ  هلــا، 

لطريقة الي تظهر هبا عل  الورق املطبوع، والـي تعـد مـن أهـ  العوامـل املـؤثر  يف ويدلل شنل احلرو  إىل ا
 . (4) يسر القراء  والبساطة يف التصمي 

وتتعدد أشناك احلرو  حس  اجملموعات اآللية الـي تظهـر هبـا بعـد الطبـ  علـ  صـفحات ثاجلريـد ث 
ا الــي تتمتــ  ابمنانيــات هائلــة يف معاجلــة مــن خــالك إســت دا  احلواســي ، وأمناطهــا األلنــرتوين، وبراجمياهتــ

ومــن أهــ  وأبــر  حــرو  العنــاوين ، النلمــات بنــل مــا تتضــمن  مــن عناصــر ثتيبوغرافيــةث تشــرتك يف بنائهــا
 املتاحة واألك ر إست داماً يف الصحف العراقية ه :

 بريوت اجلديد التصويري. .2
 بريوت احملدد، واملظلل. .1
 ال ه ، والراض. .7
 ويري.النويف، وأمحد التص .6
 احلر  األندلس . .5
 دمش  األبيض، واألسود. .4
 الندمي أو بغداد األبيض واألسود. .3
 حر  اجل ائر. .8
 احلرو  املضغوطة واملائلة.  .9

ويعــد حــر  النــدمي، واليــاقوت أك ــر إشــناك احلــرو  إســت داماً يف الصــحف، لنومــا األك ــر حتقيقــاً 
 -ابألحجا  امل تلفة ومنها: ليسر القراء ، وطواعية وبساطة يف التصمي  ويناسبان اجلم 

 احلر ل املائلة  إجتاهاهتا. -أ 
عل  الرغ  من أن حـرو  املـن ليسـت ذات أتيـة مـن حيـ  قيمتهـا التأثرييـة يف جـ ب إنتبـا  القـار  
إىل املطبــوع، ولنــن علــ  ثاملصــم  الطبــاع  أن يركــ  علــ  كيفيــة معاجلتهــا يف تــوفري أكــرب قــدر ممنــن مــن 

 ألشناك التالية عل  سبيل امل اك:، ومنها ا(3)اليسر للقراء

                                                        
 .29أشر  صاح وسعيد الغري  النجار: مصدر ساب ، ص -4
3- Arthur Turnbull & russel Baird,The graphic of Commun ication,(New York:Rienhart & 

Winston, 4th,ed.,1980) b.67. 
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إال أن العديـــد مـــن الصـــحف العراقيـــة تلجـــأ لتأكيـــد أتيـــة بعـــض األخبـــار واملوضـــوعات املنشـــور  علـــ  
شـنلها مبـا يعـوق عمليـة القـراء  السـهلة، صفحاهتا، أبتباع بعـض اإلجـراءات ثالتيبوغرافيـةث الـي تـؤثر علـ  

وتتج  إىل إست دا  احلرو  املائلة يف مج  املواد، األمـر الـ ي سـاعدها يف ذلـك هـو تطـوير أجهـ   اجلمـ  
التصويري، الي مينن بواسطتها احلصوك عل  صور  احلرو  والتحن  يف  اوية ميل العدسـة وحترينهـا إىل 

ل  الورق، ورغ  املرونـة والسـرعة الـي تنتهجهـا أجهـ   احلواسـي  وبراجمهـا اليمن واليسار بعد إمتا  الطب  ع
املتقدمة يف العملية وتنفي ها ببساطة ويسر من خالك األمر املائل يف القائمة من شنل النتابة ابست دا  
 التنســي  واملســت د  بشــنل عــا ، وهــ ا النــوع مــن احلــرو  حيقــ  التبــاين يف أشــناهلا مــ  احلــرو  املعتدلــة
واملستقيمة عل  الصفحة الواحد  الي أثبتت أما الصيغة املفضلة لدى القراء بتحقي  الراحة والسهولة هل ، 
يف حن ال تلق  احلرو  املائلة قبواًل لديه ، نظراً ملا تسبب  من إرهاق بصري للعـن، وخاصـة إذا تعـددت 

 .(8)السطور اجملمعة هبا
جلهــة اليســرى واألخــرى إىل اليمــى، فــاألوىل تظهــر اخلطــوط فيهــا وهنــاك فــارق بــن احلــرو  املائلــة إىل ا

ال وائد العلوية والسفلية مائلة من أعل  اليمن إىل أسفل اليسار، أما احلرو  الالتينية متيل إىل اليسار من 
األعلــ ، لــيعنس ذلــك التــأثري علــ  يســر قراءهتــا مــن خــالك ســري العــن ذاهتــا، وهــ ا مــا يتفــ  مــ  املســرى 

  للقراء  يف اللغة العربية، والي تسري فيها العن مـن جهـة اليمـن إىل اليسـار لتصـبح أقـل إرهاقـاً هلـا الطبيع
 .(9)يف احلرو  املائلة من جهة اليسار

وتتبـــاين الصـــحف يف مـــدى إســـت دامها للحـــرو  املائلـــة، ليقتصـــر ذلـــك علـــ  املقـــدمات واملواضـــي  
إســت دامها ومجــ  بعــض الفقـرات املهمــة داخــل املوضــوع الطويلـة، يف حــن تتجــ  بعضــها إىل اإلسـرا  يف 

الواحد، ومج  نصوص األسـئلة واألحاديـ ، وبعـض األخبـار الصـغري ، والعنـاوين وتعليقـات الصـور وأمسـاء 
 (. 1النتاب كما يف الشنل رق )

العناصر التيبوغرافية يف الصحف 

 العراقية

 العناصر التيبوغرافية يف الصحف العراقية 
                                                        

 .12سعيد الغري  النجار: مصدر ساب ، ص -8
 .11املصدر نفسة، ص  -9
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 ( مي ل بعض إست دامات احلرو  املائلة ابلصحف العراقية1الشنل )

  كآل  أرضية الصفحات  إسر دام الشبكات: –ب 
من اإلجراءات الي تؤثر عل  شنل احلـرو  املسـت دمة يف الصـحف، وتلجـأ إليهـا معظمهـا إلضـفاء 

كتابــة مـن األخبــار واملوضـوعات علــ  أرضـيات داكنــة ثشـبكث بواســطة م يـد مــن اإلبـرا  علــ  مواضـيعها،  
إســـت دا  احلاســـوب اآل  يف تنفيـــ ها للصـــفحات ثإلنرتونيـــاًث علـــ  الشاشـــة، ويف طباعـــة ثاألوفســـيتث، 
األمـر الـ ي منـن الصـحف مـن إسـت دا  األرضـيات مبعـدالت عاليـة مـن السـرعة واملرونـة، ومينـن التمييـ  

 تلفة لألرضيات وه :بينها يف عد  أشناك خم
 .طبع الحروف على أرضية "بالشبك" الباھت 

يُعُد ه ا اإلجراء ال ي يقلل مـن التبـاين بـن حـرو  املـن واألرضـية املطبوعـة، ممـا يعيـ  عمليـة القـراء  
الصحيحة، و اد  قتامتها ليصع  عل  العن التقاط احلرو  وقراءهتا، لقلة التباين بن الشنل واألرضية، 
وت ايد األسنان الرفيعة للحرو  مـ  نقـاط ثالشـبكث السـوداء، وهـ ا يـؤدي إىل التشـوي  يف شـنلها، ويـؤثر 

 .(21)عل  يسر القراء  ويسب  إرهاقاً للعن
 )بع احلر ل على أرضية خمططة )مسر يمة  مروازية  

 إّن عملية طب  احلرو  عل  أرضية خمططة تؤدي إىل قلة التباين وتداخل اخلطوط
 نة هلا وإحنناء احلرو  املطبوعة عليها لتشتيت الرتكي  وإرهاق العن أثناء القراء .املنو 

 .تفريغ حروف المتن من أرضية قاتمة 
إجــــــراء حيقــــــ  التبــــــاين بــــــن احلــــــرو  واألرضــــــية املفرغــــــة، ويصــــــي  العــــــن ابإلرهــــــاق، لرتددهــــــا بــــــن 

 ( مي ل ذلك.7نل رق  )والش ،(22)احلرو ثسوداءث وإخرى معنوسة ثبيضاءثعل  الصفحة الواحد 
 .تفريغ حروف المتن من أرضية رمادية 

 يعي  ه ا الشنل عند إست دام  إىل جان  تغيري نوع اجلهد ال ي تب ل  العن أثناء القراء 
 ، ويشوش شنل(21)ويره  البصر من قلة التباين بن احلرو  واألرضية الرمادية الباهتة

 لرفيعة البيضاء يف ثالشبكث.احلرو  من جراء إيصاك ال وائد واألسنان ا
 .إستخدام أكثر من عالقة بين الشكل واألرضية 

يعد طب  كل سطر من سطور اخلرب الصحف  الواحد بطريقة ختتلف عن الـي سـبقت  مـن أسـوء الطـرق 
الــي تعيــ  التصــمي  الطبــاع ، وترهــ  البصــر فضــاًل عــن ماتســبب  مــن تــردد العــن بــن عالقتــن خمتلفتــن 

                                                        
أمحـد علـ  الـدين: دراسـة تيبوغرافيـة للصـحف املصـرية كومـا وسـيلة إتصـاك مطبوعـة، إطروحـة دكتـورا ، غـري منشـور ، جامعـة  -21

 .291( ص2988حلوان، كلية الفنون التطبيقية )
أشر  صاح: دراسة مقارنة للمطبوعـات البـار   وامللسـاء وأثـر الطباعـة يف تطـوير اإلخـراج الصـحف ، إطروحـة دكتـورا ، غـري  -22

 .124( ص2987منشور ، جامعة القاهر ، كلية اإلعال )
 .297أمحد عل  الدين: مصدر ساب ، ص -21
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ية عنــد قراءهتــا لنــل ســطر يف املــن املطبوعــة هبــ   الطريقــة، وهــو مايضــاعف مــن اإلرهــاق للشــنل واألرضــ
 (. 7، كما يف الشنل رق  )(27)ال ي يصي  البصر أثناء القراء 

 

 ( مي ل بعض إست دامات احلرو  املائلة ابلصحف العراقية7الشنل رق  )
 .طبع حروف المتن على جزء من الصور المصاحبة 

العربية واحمللية منها عل  تركي  سطور بعض األخبار الصغري  عل  الصور املصاحبة إعتادت الصحف 
هلا، وعند طبعها تنون قامتة، والبد من تفريغ احلرو  والنتابة منهـا حبيـ  تظهـر بيضـاء بلـون الورقـة الـي 

  حتقي  أكرب تطب  عليها، وإذا كانت ابهتة فالبد أن تطب  النلمات عليها بلون احلرب األسود، حرصاً عل
  .(26)قدر من الظهور البار  لتجن  إرهاق بصر القار 

 

 ( مي ل طب  حرو  املن عل  ج ء من الصور املصاحبة.6الشنل رق  )
قــد ينــون مــن املقبــوك إســت دا  األرضــيات القامتــة أو الشــبنية فقــط، ويف حالــة إبــرا  خــرب إعتيــادي 
صغري املساحة كوسيلة للتعويض عن عد  الربو  عل  أن ال يتنرر ذلك أك ر من مر  يف الصفحة نفسها، 

                                                        
 .296املصدر نفس ، ص -27
 .295املصدر نفس / ص  -26
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حماولـة  %( من الوضوح، وحج  احلـرو  يف71م  إست دا  ثالشبكث الباهت ال ي ال ت يد درجت  عن)
ل اد  التباين بين  وبن األرضـية املطبـوع عليهـا أو املفرغـة منهـا، مبـا حيقـ  ُحسـن ويسـر القـراء ، وان الشـئ 
  ال ي الحيب  اإلسرا  في  ابست دا  األرضيات القامتة مبساحات خمتلفة عل  الصفحة من خالك ماايت:

مضار بصرية من خالك إسـت دا  األرضـيات الـي حتمـل ثالشـبكث القـامت والـي شـأما أن جتهـد بصـر  (2
 القار  ملواصلت  القراء  لفرت  طويلة جتعل  ال يستطي  تنملة املوضوع. 

الشبك القامت يؤثر عل  سرعة قراء  احلرو  السوداء عل  أرضية بيضاء تستغرق  مناً من الوقت أقل  (1
%( وأقل من احلرو  املطبوعة علـ  أرضـية 21يضاء املفرغة من أرضية سوداء بنسبة)من احلرو  الب
 .(25)%(من آخرى مطبوعة بدرجة أكرب23شبنية بنسبة )

 ثانيًا: حجم الحروف الطباعية وإستخداماتها
يقاس حج  احلرو  بـ ثالبنطث يف الرتتي  واإلتساع والن افة، ومن أعل  ج ء إىل أسفلها، ويرتك عند 

يمها وعملها وحجمها، ك  التلتص  ببعضها، وأن احلرو  املعمولة ابجه   ثاجلم  التصويريث تبدو تصم
أصغر من حجمها األصل ، وك لك حلرو ثاجلم  اإللنرتوينث الي تنضد بواسطة احلاسوب مـن نظرياهتـا 

تميي  بن حجمها الي تنت  بواسطة آالت اجلم  الساخن ثاللرتبريسث القدمية، وليس هناك معيار حمدد لل
ونوعها وإست دامها، وال مينن القوك أبن هناك أحجا  معينة تصلح لعناوين ومن معن فأن إست دامها 

 من اإلحجا  الصغري  وتنقس  إىل: بنط( 21-3مابن )يدخل يف نطاق حروف  الي ترتاوح 
 احليم اإلعريادي"الشائع"  إسر داماته: -أ 

التصويري يف مج  أغل  مادهتا التحريرية، وهو مـا يعـادك بنط(  21 )تست د  معظ  الصحف احلر 
تســـت د  يف  يـــدواً ثالســـبائك الرصاصـــيةث الـــياجملمـــ  بـــنط( املعـــدين  9يف حجمـــ  وأثـــر  البصـــري حـــر )

الطباعة اإلعتيادية والبار   الي جتم   الت ثاللينوتي ث وابحلج  ال ي حيق  يسر القراء  للعن واإلتسـاع 
 س (. 5،6يساوي)التصميم  للصحف وال ي املعتاد للعمود 

 األحيام الصغري  مت احلر ل  إسر داماهتا: -ب 
اإلعــــال ت املبوبــــة علــــ  الــــرغ  مــــن إســــت دامها  بــــنط( يف 9-3أحــــر )تســــت د  بعــــض الصــــحف 

يف بقية الصفحات ويعد ه ا حمدوداً عل  الرغ  من صعوبة قراءت  ألنـ  يـؤدي إىل إجهـاد  بنط(21حر )
العن أثناء القراء  وترتك الصحيفة برمتها، أوعد  تنملة قراءهتا، لطوك مواضيعها، وينصح ثالتيبوغرافيونث 

حلشو ال ي يطيل السرد أن يتجن  املصممون ه   الطريقة وأن يقوموا أبختصار املقاالت واملواد املنرر  وا
األنشائ  هلا، ليضمنوا مواصلة قراءهتا بسهولة ويسر، ألن املتلق  غري مل   مبتابعة ماينشر إذا وجد صعوبة 

 .(24) يف القراء 

                                                        
 (.293ن، مصدر ساب ، ص )أمحد عل  الدي -25
 .Arthur Trunbul,op.cit,p.69-70*: ينظر إىل -24
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 األحيام الكبري  مت احلر ل  إسر دامبا: -جال 
اهتا، يف تلجـأ بعــض الصـحف إىل إســت دا  أحجــا  أكـرب مــن املعتـاد عليهــا يف مجــ  املـواد علــ  صــفح

حماولــة لتأكيــد أتيتهــا اخلربيــة علــ  أســاس أن إســت دامها هبــ   الطريقــة يعــد مــن أقــوى العناصــر والوســائل 
 ثالتيبوغرافيةث الي حتق  أكرب قدر من لفت اإلنتبا  عما سواها وه :

 : (23)بنط( 21و22تنبري حج  احلرو  بقياس) -2
تتجـــ  بعـــض الصـــحف إىل تنبـــري حروفهـــا واملقدمـــة تقـــو  مبهـــا  الفقـــرات ال انويـــة، لتحقيـــ  اإلنتقـــاك 
التدرجي  للبصر من خالك حرو  العناوين النبري  والصغري ، ومن اإلجـراءات املرغوبـة هبـا هـ  مجـ  أك ـر 

ط( ومجــ  بــن21بــنط( وتليهــا حبجــ  ) 26حبجــ )مــن حجــ  يف ســطور املقدمــة ابســت دا  الســطور األوىل 
نظــر ثالتيبــوغرافينث يف التــدرج البصــري للعــن، دون اإلحســـاس  بــنط( وهــ ا األمــر حيقـــ 21حبــر ) املــن

  .بفاصل بصري واضح بينها
 إسر دام أحيام حر ل أك  يف مجع املوضوعات بكاملبا:-1

د  تعد ه   األجراءات حممود  حن جتم  املوضوعات الناملة مبساحة واحد  لتصل إىل صفحة واح
وتســت د  ملقــاالت رؤســاء التحريــر وكبــار النتــاب علــ  أســاس أمــا حتمــل رأى وتوجــ  إىل الصــفو  وذوي 

 النفوذ، عاد  ما ينونوا من كبار السن جلعل القراء  أك ر راحة ألبصاره .
 .المبحث الثاني: التصميم الطباعى.. أسسه العامة وإعداد المرتسمات

 مفهوم التصميم الطباعي: -أ 
كتابة اخلرب وإبرا   وما هو عنوان  ونوع  وما عدد سطور  وكيف يـت  عـرض عناوينـ  وأبى حجـ  ويع،  

أو نوع أو مساحة وأين يق  منان  وموقع  ابلتحديد ضمن إخراج الصحيفة ومضموما إىل أن خيرج اخلرب 
 بظهور الصحيفة إىل عاملها الرح  ابلقراء وعامله  املتس .

الصحف  أبن  ثهو كل العمليات الفنية الـى تسـاعد علـ  اخلـروج إىل  ويعر  ثأشر  صاحث اإلخراج
ثوك لك األمور الفنية الى تؤدى إىل  .(28)املتلق  والى تشمل عل  كل من التيبوغرافيا والتصمي  والطباعة

ــــوع وتصــــنيف املــــاد  الصــــحفية، وتقوميهــــا وعرضــــها وإخراجهــــا بشــــنل مجــــاىل جــــ اب، معتمــــد  علــــ   تن
الت الفنيـــة الطباعيـــة وعلـــ  الـــنفس الرتبـــوى ووســـائل العـــرض واجلـــ ب وأســـالي  القـــراء  مســـتحداثت اجملـــا

واإلطــــالع الــــى تــــنعنس بشــــنل كبــــري علــــ  اقتصــــادات الصــــحيفة وتطورهــــا وانتشــــارها مبــــا حيقــــ   اد  
 .(29)إمنانياهتا اإلبداعية واحلرفية واملهنيةث 

                                                        
 .144-145 ( ص2933إبراهي  إما : فن اإلخراج الصحف ، منتبة اإلجنلو املصرية، القاهر  ) -23
 . 2984أشر  صاح: تصمي  املطبوعات اإلعالمية، الطباع  العر  للطب  والنشر، القاهر ،  -28
 . 25، ص 1114ان: فنون التحرير الصحف ، دار املعرفة اجلامعية، اإلسنندرية، نعمان أمحد ع م -29
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 االسس العامة للتصميم الطباعي: -ب 

 رصميم الطباعي: أسس األداء املبارى لل -3
يقو  األداء املهارى ىف تصمي  الصحف عل  جمموعة من األسس والقواعـد منهـا مـا يـت  علـ  اإلدراك 
البصرى وما يت  ضمن األسس النفسية والنضـ  العقلـ  للمتلقـ ، واألسـس األخـرى املنملـة ماديـة كانـت 

لـ  أبسـلوب الـتحن  واملتغـريات الـى أو مهنية وطريقة عرضها، والبد أن يتطل  األمر ال ات  والنفسـ  العق
حتصل ابجلنس ونوع  ودرجة التعل  للفرد ومن   تنعنس ه   األمور عل  فئات املتلقن ودرجة استيعاهب  

 وإطالعه  عل  املضامن املرسلةمن خالك تصنيفه  عل  شنل فئات ه : 
 الف ة األكثر تفكريا :  3-3

ة ابلنســـبة إىل فئـــات اجملتمـــ ، وهـــ  فئـــة هتـــت  بشـــنل عـــا  وهـــ   الفئـــة تعتـــرب جمموعـــة حمـــدود  أو قليلـــ
ابملقــاالت الــى تعــاج الشــؤون الداخليــة واخلارجيــة والسياســية واالقتصــادية، وهــ  ليســت حباجــة ماســة إىل 
توجيهها حنو املوضوعات فيما تتعرض هلا الصحف بقـدر مـاهل  ىف حاجـة إىل إبـرا  نـوع النتابـة واخلطـوط 

 ن يصبح أكرب من اهتمامه  ابلشنل والعرض. ألن اهتمامه  ابملضمو 
   ة املبرمني ابلعلمية:  3-1

هتــــت  هــــ   الفئــــة ابلبحــــ  والتقصــــ  عــــن املقــــاالت والقصــــ  اإلخباريــــة والــــى تفيــــده  يف أحبـــــاثه  
املت صصــة واملعلومــات والبيــا ت الــى تســاعده  علــ  حتســن أدائهــ  املهــى، وهــ ا النــوع مــن القــراء لــيس 

ٍ  لتنملــة الصــحيفة ولنــن ينتفــ  بقــراء  العنــاوين الــى جتــ ب إنتبــاهه  وت ــري فضــوهل ، لــديه  وقــت كــا
وجتعل املصم  يقـد  هلـ  مـاد  موجهـة يراعـ  فيهـا الوضـوح والبسـاطة علـ  صـفحات املطبـوع دون احلاجـة 

  تقـدير إىل اإلك ار ابلوسـائل الـى تسـت د  جلـ ب اإلنتبـا  إىل خـرب بعينـ ، ألن أفرادهـا لـديه  القـدر  علـ
 أتية ما يقرأون من مواد منشور . 

   ة اجلمبور العام:  3-1
وه  الى مت ل أكرب الفئات وأوسعها انتشاراً ىف قـراء  الصـحف للحصـوك علـ  رغبـة االحتيـاج ومينـن 

 تو يعه  وتصنيفه  إىل ثالثة أمناط كالتا : 
   الــنمط االوك: لــيس لــديه  حــاف  ملمارســة ابســط األنشــطة الراضــية بينمــا لــديه  طاقــة ىف أجســامه

 فيلجأون لقراء  قص  البطولة ومشاهد  كر  القد  وغريها للتعويض عن منانته  ال اتية. 
  رتفيهيــة حــاف  اللهــو بعــد أن يفتشــوا عــن البــدائل ىف مشــاهد  بــرام  التليف يــون ال الــنمط ال ــاين: لــيس لــديه

واالســتماع إىل املوســيق  واألغــاين فــأم  يعمــدون إىل قــراء  النتــاابت اهل ليــة واإلطــالع علــ  الرســو  الســاخر  
 والفناهية واإلطالع عل  الصور الناريناتريية. 

  النمط ال ال : ال ين ليس لديه  حاف  التفوق ليهتموا بقراء  قصـ  اإلخبـار الـى جنـح أصـحاهبا ىف
 لفة ليت يلوا أنفسه  أم  األبطاك ويشعرون بل   النجاح وكأم  أصحاهبا.اجملاالت امل ت

ومجيعه  حيتاجون إىل ما جي ب انتباهه  ويشده ، ل ا فـإن دور املصـم  الطبـاع  ىف هـ   الصـحف، 
يتحت  علي  إبرا  وحتقي  رغباهت ، فم اًل يلجأ إىل أسلوب التصمي  األفق  ابلعناوين العريضـة لعـرض أكـرب 

وعــة مــن األخبــار امل ــري  واهلامــة بشــنل ابر  وواضــح جيــ ب القــار  إليهــا، وحيتــاج القــار  إىل مــا ي ــري جمم
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اهتمام  لقراء  املاد  املنشور  عل  الصفحات من خالك العناوين العريضـة والصـور اجل ابـة واألطـر النبـري  
النض  العقل  ال ى تتحن  في   وأحيا ً األلوان )الفضفاضة(، وينون الرتكي  النفس  املضا  إلي  درجة

جمموعــة املتغــريات الــى تصــل إىل الســن واجلــنس والعــادات والتقاليــد والــى تســه  ىف متنــن اجملموعــات ىف 
استيعاب مضمون املاد  الصحفيةا، وعل  املصم  الطبـاع  أن يراعـ  هـ   املضـامن ليتفـ  مـ  خصـائ  

وقــدر  االهتمـــا  مــ  املـــاد  الصــحفية الـــى تعــى مبتابعـــة ومســات كـــل فئــة ومبـــا يتفــ  أيضـــاً ىف درجــة التعلـــي  
 الشؤون السياسية واالقتصادية والراضية واحلوادث واملقاالت واالفتتاحيات وغريها.

 ( مي ل األخبار امل ري  واهلامة بشنل ابر  وواضح جل ب القار  إليها5الشنل رق  )

 األسس الفسيولوجية للرصميم الطباعي:  -1
عمليــة قــراء  الصــحف مــن األهــدا  الرئيســة للمصــم  ألمــا أهــ  وســيلة بصــرية إليصــاك يعــد تيســري 

مضــمون الرســالة اإلعالميــة، وأن عــن املتلقــ  هــ  الصــور  الالقطــة واملســتوعبة هلــا ومــن خالهلــا تنقــل إىل 
  منطقة اإلدراك ىف مخ اإلنسان ك  تتحوك الصـور  إىل مضـمون يسـتوعب  العقـل تـرب  أشـياء قـد تـؤثر علـ

االستيعاب وتعترب من أه  عوامل التشويش، وهـ  سـوء الطباعـة وصـغر حجـ  ونـوع احلـرو  واالنتقـاالت 
املفاجئــة فيهــا، والتصــر  ىف خلفيــات احلــرو  يرهــ  العــن، واللــون األســود فانــ  ميــت  األشــعة الســاقطة 

يسـت د  ىف الصــحف لـيعنس لـو ً واحـداً، واأللـوان األخـرى تعنـس األشــعة أبلوامـا، ويبقـ  اللـون الـ ى 
 : (11)هو املناس  لوضوح املاد  املطبوعة علي  لسببن

 االوك: قلة تناليف  لنون  غري  ص  البياض ومتوفر حملياً. 
 ال اين: ال يعنس كل ما يق  علي  من ضوء وميت  بعضاً من  ويريح أعصاب العن للقار .
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 ( مي ل صحيفة النصفية والناملة4الشنل رق  )

 

 

 

 

 

 

 ( عالقة الن  ابألرضية مأخوذ من االنرتنت 3الشنل رق  )
 مينن أن خنل  إىل ما أيت : ويف ه ا الصدد 

  عد  حشو الصفحة ابلعناصر التيبوغرافيـة ال قيلـة م ـل ك ـر  الصـور بشـنل يـؤذى البصـر، ولـو اضـطر
 املصم  إىل ذلك.. فالبد من ترك مساحات بيضاء تساعد عل  إبرا  الصور . 

   عد  اإلسرا  يف است دا  اإلطارات والفواصل بشنل يس ء إىل الشنل العا  للصفحة.جي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( مي ل االسرا  يف است دا  8) الشـنل رقــ  
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 االطارات والفواصل
 األسس املبنية للرصميم الطباعي:  -1

والقـرب ىف من الشروط الواج  توافرها ىف اخلرب الصحف  لينون صاحلاً للنشر ه : الصـدق، والدقـة 
احلــدث واجلديــة واملواكبــة الواقــ  االجتمــاع ، والصــحافة أدا  أتثــري وتوجيــ  وت قيــف وإمتــاع ضــمن سياســة 
املطبوع، وإن سياسة الصـحيفة جتعـل املنـا ت واملسـاحات الواجـ  توفرهـا حتقـ  عوامـل اجلـ ب واالنتبـا  

ىف التعبـري عـن املضـمون، بينمـا املصـم  فـإن واإلاثر  ىف القراء  لدى املتلق ، وحمرر اخلـرب لـ  وسـيلة النلمـة 
 وسيلت  ىف التعبري شنل النلمة واللفظ عل  الصفحة.

 

 

 

 
 ( مي ل أشناك اجلم  وأثرها عل  سهولة وصعوبة القراء  9الشنل رق  )

 

 

 
 

 

 

   

  

 ( مي ل خرب من وي ابلصفحة 22شنل رق )  ( مي ل منان اخلرب املن وي21شنل )
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( حشــو الصــفحة ابلعناصــر 21رقــ  )الشـنل 
 التيبوغرافية ال قيلة

 

 

 

 
 

 

 

 ( حج  ونوع احلرو  واالنتقاالت 26است دا  اإلطارات والفواصل الشنل رق  )( 27الشنل رق  )

 األسس الفنية  اإلخراجية للرصميم الطباعى:  -4
مبا أن فن التصمي  الطباع  احلدي  ينظر إىل الصحيفة عل  أما ثوحد  متناملـة مـن حيـ  الشـنل 
العــا  الــ ى ينســبها ش صــية مميــ   بــن الصــحف والــى تت ايــد بشــنل كبــري قــد يضــر أك ــر مــن أن يــؤدى 
ة مهــا  بــ اهتا، فــان املصــم  هــو الــ ى يضــ  كــل خــرب أو موضــوع ىف منانــ  املناســ  علــ  أوجــ  الصــحيف

ليؤدى املها  املرجو ، ويراع  أن تنون األشياء املنملة ىف كل صفحة بشنل منس  ىف حي  املنظر العا  
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لتنـون وحـد  متناملـة ومجيلـة تـؤدى إىل جـ ب انتبـا  اجلمهـور وتغـرى القـار  وعينـ  علـ  تفحصـها أبقــل 
  .(12)جهد ممنن

 والتنوين الفى املتنامل ىف املطبوع يتمي  بعد  خصائ  وه : 
 الروازن: 4-3

هــو شــنل الصــفحة ويتنــون مــن جمموعــة عناصــر ثتيبوغرافيــةث وهــ  ثحــرو  املــن والعنــاوين والصــور 
والرسو  واإلعال تث وه  مب ابة أشناك سوداء عل  صفحة بيضـاء، لنـن درجـة هـ   املـواد تتفـاوت بـن 

املســاحة الــى تنتشــر هبــا الرمــادى الفــاتح والغــام  واألســود الفــاح ، وأن هــ   العناصــر تتفــاوت مــن حيــ  
عل  الصفحة، حي  كانت األسالي  النالسينية لإلخراج الصحف  تعترب املواد ثقاًل، فاملساحة السوداء 
النبري  أك ر ثقالً من السوداء األصغر منها وه   األسالي  ترى إن التوا ن ال يتحق  ىف الصفحة إال إذا 

ذراعهــا( علــ  إعتبــار أن × ذراعها=املقاومــة × يقوك:)القــو  متــت هــ   األثقــاك وفقــاً لقــانون الروافــ  الــ ى 
احملــور الــ ى يقســ  الصــفحة مــن طوهلــا إىل نصــفن متســاوين وحمــور االرتنــا  الــ ى توضــ  فيــ  قريبــة منــ ، 
بينما توض  األثقاك الصغري  بعيد  عن ، فيتحق  ب لك التـوا ن، وقـد ذهبـت هـ   األسـالي  النالسـينية 

  تقسي : للتصمي  الطباع  إىل
 متاماً.  النوع االوك: التوا ن الشنل  املتماثل يقس  الصفحة طولياً لنصفن متماثلن

شـناًل مجـياًل ميتا  بتبـاين الصـور والعنـاوين واحلـرو  ىف الصـفحة بشـرط أن تؤلـف معـاً  النوع ال اين: ال ى
 ينج ب إلي . متناسقاً وه ا النوع من التوا ن ال مينن قياس ، وإمنا حيس ب  الناظر، ف

 اإلي اع:  4-1
املقصود ب  أن ينون شنل الصفحة  بضاً ابحليا  ومينن أن يتحق  اإليقاع إذا إسـت دمت درجـات 

 اللون األسود أو األلوان األخرى ىف التنوين. 
 الرناسب:  4-1

وهــو الــ ى ال يتحقــ  بتســاوى منــو ت الصــفحة ىف املســاحة والشــنل ولنــن يتحقــ  إذا كانــت كــل 
ومتساوية ىف املساحة، فإن  عناوينها حبج  وشنل واحد أو اذا كانت كل الصور عل  الصفحة مربعة م الً 

ىف شـنل احلـرو  مبـا حيقـ  االنسـجا  بـن   علـ  املصـم  أن يسـتغل ذلـك ابإلضـافة إىل أنـ  يتعمـد التنويـ 
 .(11)التناس  بن ه   العناصر كافة العناصر التيبوغرافية ابلصفحة ومراعا 

 
 
 
 

                                                        
 .11(، ص1122أشر  فهم  خوجة: اإلخراج والصحافة اإللنرتونية، مصر األسنندرية، دار املعرفة اجلامعية، ) -12
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   ( مي ل التوا ن املتباين25الشنل رق )
 

 ( مي ل التوا ن الشنل  املتماثل24الشنل رق )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ( مي ل اإليقاع23الشنل رق  )
 ( مي ل التناس  28شنل رق  )ال
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 ( مي ل عمل يدوي ابلتوا ن29الشنل رق  )
 
 
 
 
 
 

 ( مي ل االست دا  لل طوط والعناوين 11الشنل رق  )
 املصمم الطباعى وتنفيذ الصحيفة:  - جـ

تبدأ عملية تصمي  الصفحة ابلقل  الرصاص عل  املرتس  حي  يقو  املصم  أو سنرتري التحرير برس  
الصفحة بشنل متهيدى مراعياً ترتي  األخبار واملوضوعات والصـور عليهـا حـى أتتـ  مطبوعـة، ومـن أهـ  

أبوك، وأن يــتحن  ىف  وظائفــ  أن جيعــل ثاملاكيــتث متحركــاً ومــر ً وقــاباًل الســتيعاب األخبــار اجلديــد  أوالً 
الصفحة مو عاً عليها املاد  اإلعالمية بشنل مجاىل وج اب وهو يقو  أيضاً بنتابة نوع احلر  واملقاس أو 
احلجــ  علــ  األصــوك بشــنل واضــح، وأن يقــدر مســاحة املوضــوع بعــدد الســطور أو عــدد األعمــد ، وأن 

فهــا، مــ  وضــ  اســ  صــاحبها واتريــخ التصــوير، الصــور الــى وردت إليــ  منتــوب عليهــا شــرحاً خليتأكــد أن مجيــ  
وإن املصــم  الطبــاع  هــو املســؤوك عــن شــنل الصــحيفة ويقــو  جبمــ  املــواد الصــحفية علــ  احلاســوب مســت دماً 

وبـــر م  الناشـــر الصـــحف  وبـــرام   (IBM)التقنيـــات احلدي ـــة م ـــل أجهـــ   كمبيـــوتر ثمـــاكينتوشث أو أجهـــ   كمبيـــوتر 
ات والصــور والعناصــر ثاجلرافينيــةث وآالت املســح الضــوئ  حــى ختــرج املــاد  ىف معاجلــة النلمــات وتصــمي  الصــفح
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أحسـن صـورها متهيـداً لطباعتهـا، ويقـو  املصـم  الطبـاع  ابالتصـاك برؤسـاء األقسـا  أو رؤسـاء الصـفحات واحملــررين 
 ومندو  اإلعال ت،   ابملطبعة والعاملن فيها، فهو يعد حلقة الوصل بينه .

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( متهيدى مراعياً ترتي  األخبار واملوضوعات والصور) من عمل الباح (.12الشنل رق  )
 : (17)وقد خلصت مها  ثاملصم  الطباع ث عل  النحو التاىل

  .البح  عن مواد عدد اليو  التاىل 
  . يطل  )املاكيت( امل ص  لإلعال ت حلج  األماكن امل صصة ل 
  .يطل  من كل قس  بيان مبا لدي  من موضوعات وأصوك املواد املتف  عل  نشرها 
  .يتف  م  قس  التصوير عل  املوضوعات اجلارى تصويرها وينتظر وصوهلا 
  . حيضر اجتماع هيئة التحرير ملناقشة املوضوعات وتو يعها عل  )املاكيت( املبدئ 
   لتنفي  الصفحات وفقاً للنموذج املرسل. يتأكد من إن عماك اجلم  جاه ون لتسل  املاد 
  . يبدأ إبرساك املواد، وإعداد )املاكيتات( واضعاً ىف اعتبار  االوك مواعيد الطب 
   وتقـــ  مســـؤولية وضـــ  عالمـــات وإرشـــادات اجلمـــ  علـــ  عـــات  املصـــم  الطبـــاع  ويتعـــن علـــ  أقســـا  اجلمـــ

وك وينتـ  عليهـا نـوع احلـرو  واملقـاس ويقـدر مالحظة ه   اإلرشادات والقواعد املتف  عليها، وترسـل األصـ
 طوك املوضوع وعدد سطور ، وعاد  ما يقد  للحاس  اآلىل بيان بعدد سطور املقاك،

 ويقو  بتنفي  التصمي  جمموعة من احملررين، مينن تصنيفه  إىل فئتن: 
 األوىل: فئة املصممن ويعملون داخل صاالت التحرير أو مناتبه  اخلاصة. 

                                                        
 .118(، ص 2995، دار املعار ، )مسري صبح : اجلور ك، القاهر  -17
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 : فئة املنف ين الفنين وعمله  داخل صاالت ثاملونتاجث ويندرج حتت األيت:وال انية
   حمرر التنفي(Layout Edition)  وهو املسؤوك عن إخراج الصحيفة، وخيطط لنل صفحة

ىف مشــروع أو منــوذج ثماكيــتث مراعيــاً تنســي  املــواد الصــحفية املتباينــة ىف وحــدات واضــحة، وترتيبهــا 
 ة. وفقاً لقي  صحفية معين

   امل رج املنف(Make up editor)  
وهــــو املســــؤوك عــــن إخــــراج الصــــحيفة ىف جانبهــــا التنفيــــ ى، حيــــ  يقــــو  إبعــــداد كــــل صــــفحة طبقــــاً 

 لتعليمات حمرر التنفي  أو امل رج امل طط ال ى قا  بوض  ثاملاكيتث مسبقاً. 
   املصم(Designer)  

اخلاصـة لالجتاهـات واألسـالي  اإلخراجيـة  وهو الـ ى حيـدد معـام التصـمي  األساسـ  ويعطـ  تعليماتـ 
 الواج  إتباعها ىف إعداد الصحيفة، ويض  السياسة اإلخراجية للصحيفة. 

  :سنرتري التحرير أو املدير الفى 
وهو ال ى يقو  ابإلشرا  عل  العمليات الفنية اخلاصة ابلتصمي  وتو ي  املوضوعات وحتديد أحجـا  

 بيعة كل صفحة وحمتوى كل موضوع.العناوين والصور واأللوان وف  ط
وختتلــف هــ   املســميات ىف الصــحف العربيــة عنهــا ىف الصــحف األمرينيــة والغربيــة، فنجــد الشــ   
الــــ ى يتــــوىل عمليــــة إخــــراج الصــــفحات ىف الصــــحف العربيــــة هــــو ســــنرتري التحريــــر الفــــى، ويف الصــــحف 

 نفي ى والفى.ثاألمريكية واألوروبيةث يتوىل املهمة حمرر التوضي ، واملصم  الت

 كيفية تصميم املرتسمات الطباعية )املاكيت( 
 هناك عدد من األدوات الى يستعن هبا املصم  الطباع  ألداء عمل  من أتها: 

ــــل بــــر م  الناشــــر الصــــحف ، ومعاجلــــة  -2 ــــرام  احلاســــوب اآلىل املت صــــ  ىف النشــــر اإللنــــرتوىن م  ب
 والعناصر اجلرافينية.. وغريها.النلمات، والصور والرسو ، وتنفي  الصفحات 

 إعداد قائمة مبوضوعات العدد توضح أس  املواضي ، وعناوينها، واتريخ ووقت تقدميها.  -1
 مناذج مرتسمات )ماكيت( خالية مصغر  أو ابحلج  احلقيق  للصفحات.  -7

وتنقســ  الصــفحة إىل أعمــد  أفقيــة لوحــدات طــوك الصــفحة وهــ  عبــار  عــن منــاذج ورقيــة تقــرتب مــن 
املقــاس الفعلــ  للصــحيفة ىف حالــة النمــاذج املصــغر ، وعلــ  هــ   الورقــة الــى متاثــل املســاحة امل مــ   نصــف

طبعهــا، يقــو  ســنرتري التحريــر بتو يــ  العناصــر املنونــة لبنائهــا مشــرياً عليهــا كــل التعليمــات الــى يرغــ  ىف 
هــ  خارطــة ترشــد الطبــاع إىل  تنفيــ ها م ــل أتســاع اجلمــ ، وأحجــا  العنــاوين، واأللــوان املطلوبــة والصــور، و 

كيفيــة إنتــاج األمنــاط ثالتيبوغرافيــةث علــ  الصــفحة، وأيتــ  وضــ  ثاملاكيــتث ىف مرحلــة ســابقة علــ  املرتســ  
املـــراد تنفيـــ  ، لتجريـــ  بعـــض أســـالي  تصـــمي  الصـــفحة، إىل أن يســـتقر الـــرأى علـــ  طبعـــ  ويتضـــمن مـــا 

  :(16)يل 
  .عنوان الصفحة الى يقو  بتصميمها 

                                                        
 .33(، ص 1114حسن شفي : اجلوان  العملية يف إخراج اجلريد ، القاهر ، رمحة بريس للطباعة والنشر، ) -16

http://abu.edu.iq



 

 العناصر الريبوغرا ية يف الصحف العراقية )دراسة  صفية( 

539 

 إن أمنن.  -ة، ورق  الطبعة رق  الصفح 
  .)الشعار أو الالفتة )اللوكة 
 اجلداوك واألطر والفواصل بن املن والعناوين والصور واألعمد  بعضها البعض  
  .حتديد مقاسات الصور والرسو  واخلرائط 
  . عدد أسطر العنوان واملن وعدد األعمد  الى حيتويها وحج  احلرو 
 والتعلي .  الفواصل بن الصور والشروح 
  .)أمساء املوضوعات اخلربية وأتساع العمود )ابلسنتميرت 
  .التغيريات وأرقا  الصفحات الى حتاك عليها، وأن ينت  التغيري إىل صفحة أخرى 
  .العناوين الفرعية ومقاساهتا 
  أن توضــــح املســــاحات الــــى حتتــــوى علــــ  صــــور أو رســــو  داخــــل إطــــارات(Boxes)   ويرســــ  بداخلــــ

 ليفصل بن تلك املساحة الى تشغلها النصوص. بري  ك (X)عالمة
  توض  عالمة(X)  .صغري  توضح بداية املاد  اخلربية وعالمة )#( لنهاية املوضوع 

 ( مي ل اجلداوك واألطر والفواصل بن املن والعناوين والصور واألعمد 11شنل )

 ( مي الن رأس اجلريد  والعدد والتاريخ 17الشنلن رق  )

 االستنتاجات والتوصيات:

 االستنتاجات:
 تصمي  الطباع الوسائط تست د  يف  اكوم  العناصر التيبوغرافيةعل  الصحف العراقية د اعتمإ -2
 لتنفي  املرتسمات وإجنا ها بشنل مقبوك لرتوي  وبي  الصحيفة للمتلق . -1
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 .شراء الصحيفةتص  يف ينماعل  إنتباه  و  القار  من خالك التأثري تصمي  إىل ج بهد  الي -7
كبـري  بشـنلالعناصـر التيبوغرافيـة يف الصـحف مـن خـالك العنـوان واملـن والصـور  واخلطـوط  د  ستَ تُ  -6

 ا تدع  املاد  اخلربية وترب ها.ألم
 .العنوان واملن والصور  واألشناك واحلر   ما يدك علي العناصر التيبوغرافية يفتنون أغل   -5
 والفواصل وتو ي  املاد  اإلعالمية الي تتناوهلا.  تعتمد أغل  عناصرها عل  حرو  املن -4

 التوصيات:
 يف تدري  القدرات العاملة ابملهارات األدائية للتصمي  الطباع  إبست دا  احلاسوب.اإلسها   -2
 إىل مشاري  اقتصادية للتطور البلد.والصحف حتويل املؤسسات اإلعالمية النربى  -1
التيبوغرافيــة يف الصــحف فعليــ  أن يطــور النــوادر اجلديــد  ع  يســت د  العناصــر ااملصــم  الطبــمبــا أن  -7

 .ابملهارات األدائية والتقنيات احلدي ة إلعداد جيل آخر للعمل إبست دا  تقنيات احلاسوب
 يف ه ا اجملاك احليوي. الالستفاد  من جتارهب املؤسسات اإلعالمية واجلامعاتالتنسي  م   -6
 ست د .تالي ت األدائية للعناصر التيبوغرافية املهارامراعا  الشروط املهنة عند صياغة  -5

  المصادر العربية

أمحد عل  الدين: دراسة تيبوغرافية للصحف املصرية كومـا وسـيلة إتصـاك مطبوعـة، إطروحـة دكتـورا ،  -2
 (.2988غري منشور ، جامعة حلوان، كلية الفنون التطبيقية )

 (.2933صرية، القاهر  )إبراهي  إما : فن اإلخراج الصحف ، منتبة اإلجنلو امل -1
أشر  صاح: دراسة مقارنة للمطبوعات البـار   وامللسـاء وأثـر الطباعـة يف تطـوير اإلخـراج الصـحف ،  -7

 (. 2987إطروحة دكتورا ، غري منشور ، جامعة القاهر ، كلية اإلعال  )
 (.2986أشر  صاح: إخراج الصحف الصادر  ابإلننلي ية، دار الطباع  للنشر،القاهر  ) -6
 (. 2984ر  صاح:تصي  املطبوعات اإلعالمية، العري للطب  والنشروالتو ي ،القاهر  )أش -5
 (.2983أشر  صاح:إخراج صحيفة اإلهرا  الدولية،العري للطب  والنشروالتو ي ،القاهر  ) -4
 (.1122أشر  فهم  خوخة:اإلخراج والصحافة اإللنرتونية،اإلسنندرية، دار املعرفة اجلامعية ) -3
 (.1114شفي : اجلوان  العملية يف إخراج اجلريد ،القاهر ، رمحة بريس للطباعة )حسنن  -8
 (.1118حسنن شفي :اإلعال  التفاعل  ثور  جديد ، رمحة بريس للطباعة، القاهر  ) -9

 .(1119سعيد الغري  النجار: مدخل إىل اإلخراج الصحف ، الدار املصرية، القاهر  ) -21
 (.2995ار املعار ، )مسري صبح : اجلور ك، القاهر ، د -22
 (.1114نعمان أمحد ع مان: فنون التحرير الصحف ، دار املعرفة اجلامعية، اإلسنندرية، ) -21

  المصادر األجنبية
13- *Arthur Trunbul,op.cit,p.69-70. 
14- -Walter Tracy,lettersot of Credit, Aview of Type. Design, (London: 

GordonFraster1986). 
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15- Edmund Arnold:Modern(Newspaper Nork York&Row 1969). 

16- Ication (New05 York: Rienhart & Winston 4th ed 1989).
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