
 (: أساليب إخراج الصورة الصحفية04المحاضرة )                   

في الصحف من باحث إلى آخر، فنجد في الجريدة صنفين من الصور،  الصحفية اختلفت تصنيفات الصور

وتتفرع إلى أنواع وكذا الصور اليدوية أو الرسوم و الصور الخطية وهي  ةهناك الصور الفوتوغرافي

 كالتالي:

 الفوتوغرافية )الظلية(:الصور  -أ

وهي الصور التي يتم إنتاجها بطريقة آلية باالعتماد على آالت التصوير وتتسم بتدرجاتها الظلية 

الطبيعية وقد عرفت هذه الصور الظلية في الصحافة  تطورات انطالقا من الحفر المعدني مرورا 

لوان وانتهاء بالتصوير الرقمي إلى طريقة التدرج الظلي ثم الطباعة الملونة للصور عبر فرز األ

 ومن اهم انواعها: ونقل الصور باالنترنت

 :الصور اإلخبارية المستقلة -

وهي صور تعبر عن الحدث مع اعتمادها البسيط على الكلمات أي ال يرافقها محتوى لفظي 

 بل تعتمد على محتوى بسيط يوضح أحد جوانب الموضوع.

 الصور اإلخبارية التابعة: -

 إخبارية مرافقة لألنواع الصحفية كالخبر والتقرير...وهي صور 

 

 
 

 الصور الشخصية: -

وهي صور الشخصيات التي ترتبط بالمساحات التحريرية والتي تنشر على عمود واحد أو 

نصف عمود وتحتوي عادة الصور الشخصية عادة على مقطع الجسم من منتصف الصدر 

 وحتى اعلى الرأس.

 الصور الموضوعية: -

صور تهدف إلى نقل تفاصيل عن أحداث أقل سرعة للنشاط اإلنساني كالصور المصاحبة  هي

 للتحقيقات.

 الصور الجمالية: -



 تتميز براعة الصور وجمالها يعتمدها المخرج من باب التنويع وجذب عين القارئ.

 

  
 الرسوم والصور الخطية: -ب

 الرسوم الساخرة: -

 واألحداث بطريقة ساخرة بهدف إثارة انطباع القراء وهي نوعين: ورسوم توضح الوقائح

 

 

 

  

 رسوم الكاريكاتور:  -1

وهي رسوم ساخرة شخصيات معروفة يتم تشوه مالمحه بشكل مبالغ فيه مع توظيف 

تعليقات أحيانا كما توظف شخصيات غير معروفة، الهدف التسلية و تمرير رسائل عن 

 مواضيع معقدة بشكل هزلي.

 

 



 

 رسوم الكارتون: -2

 هي رسوم يدوية تعبر عن مواقف وأفكار أو تعلق عن بعض المواضيع

  
 

 الرسوم الشخصية اليدوية: -

رسوم لشخصيات لها عالقة بالمواد التحريرية المنشورة وتستخدم في حالة عدم توفر  هي

أو  يفها ضمن البورتريات، او من أجل كسر الرتابة بتوظةصور ظلية كالشخصيات التاريخي

 .لتعزيز صورة شخصية ما

 
 

 

 الرسوم التوضيحية:  -



 

 هي رسوم تدعم المواد الصحفية وتساعد على إيضاح المعلومات الصحفية مثل

أعمدة بيانية مفردة، أو مزدوجة لتلخيص  لرسوم البيانيـة: قد تكون خطاً بيانياً، خريطة بيانية، أوا

 .والمتطورة اإلحصاءات الرقمية المعقدة

 .المنحنيــات: وتصور مدى التغلب في ظاهرة ما، بشكل كمي

 .الجداول: قد تكون بسيطة، أو تكرارية، أو مزدوجـة

 .الخرائط الجغرافية

للتعبير،  رسم بياني يتم فيه مزج الصور والرسوم، بالخطوط البيانية، أو األعمدة :البكتوجـراف

الفوتومونتاج، أي تركيب  :تغالً تقنياتعن مواقف، أو أماكن، أو عالقات تسمح بالمقارنة، مس

 .على رسم، أو العكس صورة على صورة، أو عدة صور، التروكاج، أو تركيب صور

  :الرسوم التعبيرية -

 وهي الرسوم اليدوية، التي تصاحب بعض الموضوعات الصحفية، كبديل للصور 

القصص،  تصاحبالفوتوغرافية لتحقيق أغراض جمالية وتعبيرية، كتلك الرسوم، التي 

 .والمقاالت، والتحقيقات الصحفية، إلى جانب الرسوم الثابتة

 عوامل اختيار الصور القابلة للنشر:

 نساني، المعنىبالموضوع، التلقائية، الجانب اإل الحيوية، االرتباط

 مراحل المعالجة اإلخراجية للصور: -

 قطع الصور: أي نزع العناصر الغير مهمة -

 تحديد شكل الصورة -

 مستطيل، مربع، دائري، بيضاوي، الصور المفرغة التي تنزع خلفياتها -

 تحديد مساحة الصورة وذلك حسب أهمية الموضوع أو حسب سياسة الجريدة. -

 تحديد اطار الصور -

 

 

 

 

 

 



 

 

 


