
 

 : مدارس إخراج الصفحة األولى2المحاضرة   

ال يتحقق الفن الصحفي بالتحرير وحده أو بالصور وال بها معا وإنما يعتبر تصميم 

الصفحات وطريقة عرض الموضوعات وأساليب تنظيم المادة الصحفية جزءا مكمال للفن 

 الصحفي.

عرف اإلخراج الصحفي مسيرة من التطور وتعددا من وجهات النظر باعتباره فنا ذا ارتباط 

بالفن التشكيلي، فمثل ما عرف الفن التشكيلي ظهور عدة مدارس الكل منها لها فلسفة ورؤية 

محددة للعالم، عرف اإلخراج الصحفي بدوره ظهور عدة مدارس تأثر بعضها بالمدارس 

معها، وتأثر البعض اآلخر بنتائج الدراسات النفسية والتعامل مع اإلخراج  التشكيلية المتزامنة

 الصحفي على ضوئها. 

 المدرسة الكالسيكية: -

تأثرت هذه المدرسة بفلسفة التناظر والتماثل التي كانت سائدة في الممارسة التشكيلية 

شكلي والهندسية، وبرزت مع ظهور اإلخراج الصحفي وهي تقوم على مبدأ التوازن ال

المتماثل، أي إذا قسمنا الصفحة إلى قسمين متساويين يجب أن تكون العناصر)عدد 

المواضيع، العناوين، الصور،...( في الجزء األول من الصفحة ما يشابهه أو يماثله في 

 الجزء الثاني.

 

 



 

 ويتمثل هذا المبدأ في أسلوبين:

 صفين متماثلين. أسلوب التوازن الشكلي الدقيق: وتنقسم فيه الصفحة لن /1

أسلوب التوازن الشكلي التقريبي: يتم من خالل تحقيق توازن تقريبي غير تام بتوزيع  /2

المواضيع مما يتيح للمخرج أن يعبر عن أهمية الموضوع ويقوم على تحقيق التوازن عبر 

 عدة أساليب منها التوازن في قسم من الصفحة.

توحي إلى الرتابة واالصطناعية وقد يضطر وجهت عدة انتقادات إلى هذه المدرسة كونها 

 المخرج إلى التدخل في مضمون المادة اإلعالمية سواء باالختصار والحذف أو بالتمطيط  

 

 

 

 :المدرسة المعتدلة -

 حاولت هذه المدرسة التخلص من مبدأ التوازن المتماثل، تفاديا لعيوبه ومن أبرز مذاهبها:

 مذهب التوازن الالشكلي:  -

لقاعدة الشكلي المتماثل، حيث يهتم المخرج بالتوزيع العام للعناصر والكتل وهو تكسير 

شريطة أال توازي الواحدة منها األخرى فمثال إذا كان موضوع مرفق بصورة في أعلى يمين 

الصفحة ال تقابلها بالضرورة صورة أو مساحة لونية في أعلى يسار الصفحة، ونفس المبدأ 

بين النصف األعلى للصفحة والنصف األسفل، ومكن هذا ينطبق على المستوى العمودي 

 المذهب المخرج الصحفي من تجاوز التعقيدات التي كانت التي تفرضها المدرسة الكالسيكية.

 مذهب التوازن مع التباين:  -

ويقوم كذلك على تكسير مبدأ التوازن الشكلي المتماثل كما يساعد على استغالل أسفل 

األهم في أعلى ية ألعلى الصفحة في األهمية فإذا كان الموضوع الصفحة باعتبارها مساو

يمين الصفحة ليس بالضرورة أن يكون الموضوع الذي يساويه في األهمية في أعلى يسار 

 الصفحة، إذ يمكن االستثمار في أسفلها لنشر هذا الموضوع.

 المذهب التربيعي:  -



 

عض أساليب مبدأ التوازن الشكلي يختلف هذا المذهب عن المذاهب األخرى ويعتمد على ب

 كتل مع اختالف األحجام. 4المتماثل إذ يتم فيه تقسيم الصفحة إلى 

 المذهب التركيزي: -

وهو يجمع بين القديم والحديث حيث يتم التركيز على الموضوع الرئيس فقط وعادة ما تنشر 

لى أعلى يسار معه صور وهكذا نجد أن الصحف التي تقرأ من اليسار إلى اليمين تركز ع

    الصفحة، بينما الصحف التي تقرأ من اليمين إلى اليسار تركز على أعلى يمين الصفحة.

 المدرسة الحديثة: -

حاولت هذه المدرسة كذلك االبتعاد بشكل الصحيفة عن التقليد وتوفير المزيد من 

ن أبرز المساحات البيضاء والراحة للقارئ وذلك اعتمادا على أسس اإلدراك البصري وم

 مذاهب هذه المدرسة:

 مذهب التجديد الوظيفي: -

يعتمد على األشكال الفنية المبالغ فيها وكثرة اإلطارات والكتل اللونية والخطوط ونالحظ أن 

هذا المذهب هو السائد اآلن في الصحف الصادرة باللغات الالتينية أو الصحف المتخصصة ) 

 الرياضية، النسوية،....(. 

 اإلخراج األفقي:مذهب  -

يقوم هذا المذهب على االتجاه األفقي تجسيدا لفكرة مسرى العين األفقي إذ أن القارئ يحول 

ببصره عبر السطر على خط أفقي قبل مواصلة قراءة بقية األسطر عموديا، لكن انتقد هذا 

 المذهب ألنه يوحي إلى نوع من الرتابة العمودية.

 

 مذهب اإلخراج المختلط: -

على توزيع المواضيع التي تتضمنها الصفحة في كل المساحات دون التركيز على يعتمد 

 موضوع بعينه فكل المواضيع تتقارب في األهمية وتساهم في تشكيل جمالية الصفحة 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


