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 الصحف املصريةيف املعاجلات اجلرافيكية إلخراج الصور املتتابعة 

 أنموذجابجريدة األهرام  "حديث الصور"

  *محمــد الداخليد. رحاب 

ارتبطت تطوراتها الكبيرة والحاسمة باالبتكارات إلى وقتنا الحالي منذ نشأة الصحافة   

االجتماعية لتأثيرات األخرى من أهمية ا التقنية المتواصلة, دون التقليلواالختراعات 

واالقتصادية والثقافية والحضارية, وقد وصل التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات 

مرحلة متقدمة حتى أصبحت كافة األنشطة اليومية تستخدم فيها  إلىواالتصاالت 

الحاسب اآللي, كما أصبح أداة أساسية للمخرج الصحفي ال يستطيع االستغناء عنها, 

الذي  بدا  ألن هذه الصفة خاصة بالمخرجلإل اتعطي ضمان   ه التكنولوجيا الولكن هذ

س أس علىية التصميم الصحفي المبني يبد  ويستخدم الطرق الصحيحة في عمل

 ومبادئ علمية.

الصددحفي مددن تلددن التكنولوجيددا وخاصددة فددي م ددا  التصددميم  المخددرجولقددد اسددتفاد   

واإلبدا  في م دا  الصدور الصدحفية, وخاصدة ج لإلنتاجديدة  اال رافيكي مما أتاح أفاق  

مع تزايد قيمة الصور كهيئات وعناصدر جرافيكيدة لهدا مواصدفاتها البصدرية الخاصدة, 

د أدبيدة وتعبيريدة متنوعدة, وأصدبحت  االسيما عنددما تحمدل هدذه الصدور فدي ثناياهدا قيم 

 ىي أدالدذ األمدر ،وسيلة فعالة لتكوين رؤية عامة ومتكاملة لسرد الموضدو  الصدحفي

حفية فدي توصديل الصور الصد على اأساسي   اظهور تيار صحفي جديد يعتمد اعتماد   إلى

 الصحافة التصويرية أو الصحافة المصورة. هيطلق عليالمعاني واألفكار 

فبرايددر عددام  15صددفحة مصددورة فددي صددحيفةا أخبددار اليددوما فددي  صدددرت أو قددد و 

ة الرئيسدية، أمدا المدتن فيدأتي ، وقد راعت الصحيفة أن تكون الصدورة هدي المداد1974

ور التطد أسهمو .(1)في مساحات الصور وأشكالها مع مراعاة التنو في المرتبة التالية، 

التصددميم  لتددرويل لهددذا النددو  مددن الصددحافة, وأحتددلالتكنولدوجي وتطددور الطباعددة فددي ا

, لمواكبدددة روح العصدددر هددداإخراجمكاندددة متميدددزة فدددي ال رافيكدددي للصدددور الصدددحفية 

فكار والمعاني باعتبارهدا ي, والذي أصبحت فيه الصورة وحدها تقوم بنقل األاإللكترون

اتصدددالية مسدددتقلة كمدددا فدددي الموضدددوعات والزوايدددا المصدددورة التدددي تهدددتم بهدددا وسددديلة 

 الصحف.

 اوأدبي دد افني دد وسدديلة للتعبيددر اإلبددداعي الددذي يتخددذ شددك   كالصددور المتتابعددة  وظهددرت  

خدمدددة الموضدددو  الصدددحفي وعدددر   يتفاعدددل مدددع عمليدددة ترتيدددب الصدددور بغدددر 

                                                 
 جامعة أسيوط -كلية اآلداب  –بقسم اإلع م م ترقيم سيادتها لدرجة استاذ مساعد ت *
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صددور المتتابعددة يددتم عرضددها المددن األفكددار مددن خدد   سلسددلة المعلومددات واألحدددا  و

 مساحة محددة.داخل 

تؤكدد علدى وحددة بنيدة  والصدورة الم داورة لهدا تحكمهدا أن مدة فالع قة بين الصورة  

وتعبددر عددن سلسددة مددن األحدددا  تدددور حددو  فكددرة واحدددة تمثددل  ،الموضددو  المصددور

ا في قالب إبداعي, ال يحتاج إلى محتدوى لف دي مصداحب لده م ا مصمم  وضوع ا مصور 

سوى التعليق الذي يقوم بدور مكمل, ويوضح مضمون الصور, ويتراوح عدد الصدور 

ا  بداخلددة مددن صددورة واحدددة إلددى أربددع أو أكثددر فددي بعددك األحيددان, ويعددر  أفكددار 

دا, وقدد تنددمل الصدور المتتا بعدة لتعطدي أبعداد ا اتصدالية مقتضبة أو موضوعية وقصص 

ا تصدميمية جرافيكيدة بأن مدة  هداويدتم الدربب بين وجمالية خاصدة ت عدل لهدا شدك   مميدز 

 بصر القارئ. ي ذب 

دد   الصددور المتتابعددة لفددن  اويعددد احددديص الصددورا الددذي تقدمدده جريدددة األهددرام نموذج 

عددن  ابعيددد  خفيفددة للقددارئ, وذلددن  مددادةصددحافة االمنوعدداتا والتددي تقدددم  إلددىوينتمددي 

افددة السياسددية واالقتصددادية وخ فددة، وي هددر فيدده اهتمددام بدد خراج الصددور األخبددار ال 

عامددة والصددور المتتابعددة خاصددة لعمددل ربددب بددين هددذه الصددور لتعطددي دالالت تمددنح 

 الموضو  المصور بنيان متماسن.

إلددى التعددرى علددى  مددن خدد   دراسددة تحليليددة البحددص ىسددعيوفددي ضددوء مددا تقدددم,   

ت ال رافيكيددة التددي ظهددرت فددي حددديص الصددور كنمددوذج للصددور المتتابعددة، المعال ددا

مددن اإلمكانيددات م دداهر الوضددع التكنولددوجي الددراهن ومدددى اسددتفادته  للتعددرى علددى

 الكبيرة التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة في إخراج الصور.

 مشكلة الدراسة:

مدن أهدم العناصدر  من منطلق الدور الملمدو  لعنصدر الصدور الصدحفية والتدي تعدد   

للمتلقددي,  ةالبنائيددة فددي الصددحافة المطبوعددة, كمددا أنهددا مددن أهددم عوامددل وصددو  الفكددر

لحداثة وندرة الدراسات التي تعرضدت إلخدراج الصدور المتتابعدة فدي الصدحف  اون ر  

بشكل عام, وإخراج احديص الصدورا بشدكل خدام كمحدور أساسدي للدراسدة, وتنداو  

وفحدد   الصددحفية مددن من ددور تحليلددي لمحتواهدداأغلددب الدراسددات السددابقة للصددور 

وبددالرغم مددن أن إخددراج الصددور الصددحفية يحتددل مكانددة  الرسددائل الخفيددة التددي تبثهددا،

 المعال ددداتفدددي العمدددل الصدددحفي, لمواكبدددة روح العصدددر اإللكتروندددي, إال أن  متميدددزة

المكانددة المسددتحقة فددي دراسددات  علددىحصددل لددم تالفنيددة التددي تددتم عليهددا ال رافيكيددة و

. لدذا فد ن مشدكلة الدراسدة أخرىفي التطبيق العملي من جهة  اباحثين من جهة, وأيض  ال

للوقدوى  األهدراماحديص الصدورا ب ريددة  تتمثل في محاولة لرصد وتوصيف وتحليل

كيفية والتعرى على له، المعال ات ال رافيكية الخاصة بالمواد المصورة المكونة  على

 بددين رببوالدد حقددق االتصددا  البصددريتات لاسددتخدام احددديص الصددورا لهددذه المعال دد

الصور مع بعضها البعك للتأكيد على وحددة بنيدة الموضدو  المصدور وكدذلن ت سديد 
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كيفيدة اسدتثمار إمكاندات بدرامل الكمبيدوتر  علدىتعدرى الكدذلن و ،الفكرة وتأكيد المعنى

جمدددالي متتابعدددة الصددحفية وإضدددافة رصددديد وظيفدددي وجرافيددن فدددي إخدددراج الصدددور ال

 .صورا الحديص ال

 التساؤ  اآلتي: علىوتتركز مشكلة البحص الحالي في محاولة اإلجابة   

 علددىمددن معطيددات وتقنيددات التكنولوجيددا الرقميددة والتددي تددنعكس  اإلفددادة مدددىامددا   

صدور المتتابعدة الصدحفية, احديص الصورا كنموذج للالتصميمات ال رافيكية إلخراج 

الصور المتتابعدة وفق دا لترتيدب معدين يخددم وكيف يقوم التصميم ال رافيكي بالربب بين 

 ال رافيكية بمضمون حديص الصور؟ وهل تتأثر هذه التصميماتالمعنى، 

 التعريفات اإلجرائية:

المعال ات ال رافيكية للصور: تعندي الكيفيدة التدي يدتم بهدا إجدراء عددة عمليدات علدى  -

طبيقدات وبدرامل عنصر الصورة الصدحفية واسدتحدا  أفكدار جديددة خ قدة باسدتخدام ت

الحاسدب اآللددي الخاصددة ب دخدا  الصددور وإخراجهددا وإي داد حلددو  تشددكيلية ومعال ددات 

فنية للصدور الصدحفية, وذلدن تنفيدذ ا لرفكدار التدي يبددعها المصدمم ألداء وظيفدة معيندة 

تخدددم المضددمون ولتحقيددق اتصددا  بصددري يعددرى بأندده اتصددميم االتصددا ا ولدده دور 

 وسياستها اإلخراجية. رئيسي في تحديد هوية الصحيفة

إخدددراج الصدددور الصدددحفية: تعندددي الصددديي الشدددكلية والوظيفيدددة للصدددورة الصدددحفية,  -

والعمليددات التددي تددتم عليهددا ل علهددا صددالحة للنشددر علددى صددفحات الصددحيفة، وال تعنددي 

االهتمام بشكل الصور فقب, إنما تهتم ب نشاء تواصدل بصدري فعدا  مدن خد   الصدور 

 وإيحاء بالمضمون.

ر المتتابعة: كافدة المفدردات المصدورة سدواء علدى هيئدة صدور فوتوغرافيدة أو الصو -

رسوم توضيحية أو تعبيرية وتددور حدو  موضدو  واحدد، ويدتم الدربب بينهدا باسدتخدام 

التصميم ال رافيكي الختيار أسلوب معال دة وطريقدة تن ديم وتنسديق وعدر  للصدور 

 وفق ا لترتيب معين إلدراك المعنى. 

ا فدي شدكل إبدداعي,  حديص الصور: - م موعة صور تكدون موضدوع ا صدحفيما مصدمم 

مل الصور بأفكدار ومعدانت تعبدر عدن  مبني على موضو  واحد يحمل فكرة مباشرة, تمحَّ

المحتوى المراد إيصاله, فالمواد المصورة فيه تغلدب علدى الكلمدات المكتوبدة فدي القدوة 

 التعبيرية.

 الدراسة: أهمية

وهدي معال دات ال رافيكيدة للصدور الصدحفية لتناولها ل تستمد الدراسة أهميتها من -1

تحليدل وتوصديف مدا  علدى في إخدراج الصدحف وتركدز المهمة أحد أهم الم االت
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 مدددى علددىللتعددرى  مددواد مصددورةيقدمدده احددديص الصددورا ب ريدددة األهددرام مددن 

 يات وتقنيات التكنولوجيا الرقمية. من معط اإلفادة

وعدم وجود اهتمام كدافي بتوظيدف هدذه البدرامل الكبير لبرامل ال رافين  االنتشار -2

 في إخراج الصور الصحفية.

نقددل الخددواطر واألفكددار وتلخددي  الصددور المتتابعددة فددي بدده الدددور الددذي تقددوم  -3

 واختزا  واختصار المعلومات والبيانات.

 فددي تصددميم الصددورلتوظيفهددا االهتمددام بمواكبددة التطددورات والمسددتحدثات التقنيددة  -4

 صناعتها وإنتاجها. بمستوى  رتقاءل المتتابعة

إن هددذا البحددص مددن البحددو  التطبيقيددة القليلددة فددي تحليددل المعال ددات اإلخراجيددة  -5

بحدددو  اولدددة بسددديطة لتغطيدددة جاندددب مهدددم مدددن للصدددور الصدددحفية المتتابعدددة ومح

  اإلخراج الصحفي في م ا  الصور التي تعد أهم العناصر البنائية في الصحيفة.

 أهداف البحث:

 موضوعات التي ركز عليها احديص الصورا بصحيفة الدراسة.ال علىالوقوى  -1

 رصد عدد المواد المصورة بالموضو  الواحد بحديص الصور بصحيفة الدراسة. -2

احديص الصددورا ـددـوع قتدده بددالمواد المصددورة المكونددة ل عنددوانالرصددد موقددع  -3

 بصحيفة الدراسة. 

يص الصددورا احدـددـوع قتدده بددالمواد المصددورة المكونددة ل تعليددقالموقددع  رصددد -4

 .بصحيفة الدراسة

في احدديص الصدورا بصدحيفة  االكشف عن أكثر أنوا  المواد المصورة استخدام   -5

 الدراسة.

حددديص اأنددوا  المددواد المصددورة مددن حيددص المضددمون المكددون   علددىالتعددرى  -6

 بصحيفة الدراسة. االصور

بصددحيفة  احديص الصددوراـددـب امعرفددة أكثددر أشددكا  المددواد المصددورة اسددتخدام   -7

 اسة.الدر

تحديددد أسدداليب تن دديم المددواد المصددورة المتتابعددة بددـاحديص الصددورا بصددحيفة  -8

 الدراسة.

ومعرفدة  ،حدديص الصدورل رافيكية للصور المتتابعة المكونة لدراسة المعال ات ا -9

 .التصميم ال رافيكي لحديص الصورأهم التأثيرات الخاصة التي أضافها 
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 تساؤالت الدراسة:

 علدىمدن اعتمداد الدراسدة  امع أهدافها وانط ق د الدراسة واتساق  مشكلة ا على اتأسيس      

 :اآلتيةالتساؤالت  علىالدراسة لإلجابة  ىأدوات التحليل الكمي والكيفي, تسع

 ما نو  الموضوعات التي جاءت بـاحديص الصورا بصحيفة الدراسة؟ -1

كدددم عددددد المدددواد المصدددورة بالموضدددو  الواحدددد بدددـاحديص الصدددورا بصدددحيفة  -2

 ؟الدراسة

 ما موقع عنوان احديص الصورا بصحيفة الدراسة؟ -3

 ما موقع تعليق احديص الصورا بصحيفة الدراسة؟ -4

 في احديص الصورا بصحيفة الدراسة؟ اما أكثر أنوا  المواد المصور استخدام   -5

مددا أنددوا  المددواد المصددورة مددن حيددص المضددمون المكونددة لددـاحديص الصددورا  -6

 بصحيفة الدراسة؟

 في احديص الصورا بصحيفة الدراسة؟ االمصورة استخدام   ما أكثر أشكا  المواد -7

 كيف تم تن يم المواد المصورة بـاحديص الصورا بصحيفة الدراسة؟ -8

 وكيددف لحددديص الصددور، ال رافيكيددة للصددور المتتابعددة المكونددةمددا المعال ددات  -9

 علددىاسددتثمر احددديص الصددورا التكنولوجيددا الحديثددة فددي إدخددا  تددأثيرات خاصددة 

 ة؟الصور المتتالي

 فروض الدراسة:

 ونو  الصور المكونة له. ة ارتباطيه بين موضو  حديص الصورتوجد ع ق -1

ونددو  الصددور مددن حيددص  ة ارتباطيدده بددين موضددو  حددديص الصددورتوجددد ع قدد -2

 الداللة.المضمون أو 

 توجد ع قة ارتباطيه بين موضو  حديص الصور وأشكا  المواد المصورة. -3

وأسدددلوب تن ددديم المدددواد  يص الصدددورة ارتباطيددده بدددين موضدددو  حددددتوجدددد ع قددد -4

 المصورة.

 الدراسات السابقة:

 محورين هما: إلىيمكن تقسيم الدراسات المرتبطة بموضو  الدراسة   

 الصحفي. التصميم ال رافيكي وع قته باإلخراجدراسات تناولت  -أ 

 دراسات تناولت الصور المتتابعة. -ب 
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 الصحفي: إلخراجوعالقته با التصميم الجرافيكي -األولالمحور 

افيكددي أن التصددميمات أوضددحت نتددائل بعددك الدراسددات المرتبطددة بالتصددميم ال ر   

للموضدددو  ن اإلبهدددار ولفدددت االنتبددداه للبنيدددة البصدددرية الكثيدددر مددد ال رافيكيدددة تضددديف

، وتسداعد علدى تحديدد أسدلوب المعال دة اإلخراجيدة وطريقدة عدر  وتنسديق الصحفي

اسدة التحريريدة للصدحيفة وتلدن العوامدل قدد ال عكس السيا تكما أنه، عناصر الموضو 

 :اآلتيةتتوفر في الطرق التقليدية, وهو ما أكدته النتائل 

كيددف يددنعكس  :اآلتدديالسددؤا   علددىاإلجابددة  Schindler( 2018حاولددت دراسددة ) -

تخطدديب وإخددراج صددفحاتها؟ وبالمقارنددة بددين خمددس  علددىالتوجدده السياسددي للصددحيفة 

عاليدة وبالتحليدل الكمدي والكيفدي للعناصدر البنائيدة,  يدهطباعصحف ألمانيدة ذات جدودة 

أظهددرت النتددائل وجددود فددروق فددي إخددراج الصددحف واعتبددرت الدراسددة أن التصددميم 

ل مواقددف حزبيددة متنوعددة, كن ددام يخدددم أيديولوجيددة الصددحيفة ويمثددال رافيكددي يعمددل 

 .(2)ل ك طار مرئي للرسائل السياسيةمفيمكن للتصميم ال رافيكي في الصحف أن يع

استكشدداى الكيفيددة التددي يددتم بهددا إلددى  Barnes& Sencer( 2017وسددعت دراسددة ) -

إنتاج صحافة البياندات المعروفدة باسدم االنفدوجراى, وتدم  علىتدريب ط ب الصحافة 

أفراد مكلفين برسم انفوجراى يقدم معلومدات حدو  األخبدار األمريكيدة  10تحليل مهام 

كاى من الخبدرة  مستوىلومات التصويرية يتطلب وتشير النتائل أن عملية تصميم المع

لتوضدديح  اسددة أن هددذا األسددلوب مددن أفضددل الطددرقببددرامل التصددميم, واعتبددرت الدر

دقدددة فدددي التعبيدددر عدددن  إلدددىوعدددر  األخبدددار خاصدددة االقتصدددادية تلدددن التدددي تحتددداج 

 .(3)اإلحصاءات ومؤشرات األسهم والبورصات العالمية

كشف عن العوامل االجتماعيدة واأليديولوجيدة ال إلى Jaskuniene( 2016ويهدى ) -

 علدى, وذلدن مدن خد   دراسدة حالدة الصدحافةالصدور فدي  مضدمونوالفنية التي تحدد 

السدوفيتي مدن عدن السدمات المحدددة للن دام  تكشفخطابات األنثربولوجيا الثقافية التي 

اسدة توصدلت الدر ،والكيفية التي ظهرت بها في الصدور الصدحفية خ   م اهر الحياة

 ويعددأن التصدميم ال رافيكدي يمكدن أن يقدوم بددور دعدائي للتصدوير الفوتدوغرافي  إلى

فدي  المعال ات ال رافيكية للصوروسيلة من وسائل التعبير والتي يتم بمقتضاها تطويع 

 .(4)خدمة المضمون التحريري

من معطيات وتقنيات  اإلفادة مدى علىالتعرى  إلى( م2011وتهدى دراسة راغب ) -

طد ب التكنولوجيا الرقمية والمهارات والقدرات االبتكارية التي ي ب أن تتدوفر لددي ال

د است ابةتخص  تصميم  لهدا فدي  اللتغيرات المتعددة في الم تمع والتي تتطلب انعكاس 

مدن التقددم التكنولدوجي  اإلفدادةضدرورة  إلىالتصميمات ال رافيكية وتوصلت الدراسة 

تصدميمات وتقنيدات معاصدرة مدع العمدل  وإعددادفيكي في م ا  التصميم الرقمي ال را

علددى تطددوير المندداهل مددن قبددل ال امعددات والمؤسسددات التعليميددة والهيئددات التعليميددة 
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ات التكنولوجيدددة فدددي ميددددان التخصددد ، المتخصصدددة حتدددى يتسدددنى مواكبدددة المسدددت د

 .(5)تأهيل جيل جديد من المتمرسينو

أهدم المعال دات اإلخراجيدة للصدور  ىعلدالتعرى  إلى( م2010تهدى دراسة )السيد,  -

م لتددي روا اليوسددف ونصددف  علددىالصددحفية المقدمددة بددالم  ت المصددرية, بددالتطبيق 

أن  إلددىم. وتوصددلت الدراسددة 31/12/2009م حتددى 1/7/2009الدددنيا فددي الفتددرة مددن 

الم  ت تستخدم أساليب متنوعدة إلخدراج صدورها وأكثرهدا التدداخل ال زئدي والكلدي 

الهدددوامو, وتعتمدددد  علدددىكأرضدددية, واسدددتخدام الصدددور الطاغيدددة  واسدددتخدام الصدددور

اسددتخدام الصددور ذات األشددكا  غيددر المنت مددة )الصددور ذات الخلفيددة  علددىالم دد ت 

األخدرى كالبيضداوي والددائري, ونددرة اسدتخدام بينما وجد إهمداال  لرشدكا  المفرغة(, 

 .(6)بعك أنوا  الرسوم الساخرة علىالصور الخطية والتركيز 

( بوصف ورصدد التطدورات التكنولوجيدة التدي م2006وتعني دراسة )عبد الصادق,  -

إخدراج  علىلحقت بصناعة الصحافة بصفة عامة, والتطورات التكنولوجية التي أثرت 

أن برندامل األدوبدي  إلىوتوصلت الدراسة  ،العناصر ال رافيكية في اإلع ن الصحفي

تحرير الصور, حيص يعتبدر البرندامل  التصنيفات بين كل برامل أعلىفوتوشوب يحتل 

الوحيددد المسددتخدم فددي صددحيفتي األهددرام وأخبددار اليددوم, وذلددن لمددا يمتلكدده مددن أدوات 

 .(7) وأوامر واختيارات

( إلددى رصددد أهددم التطددورات التكنولوجيددة فددي م ددا  2001وتهدددى دراسددة )اللبددان، -

ر هدذه التطدورات الصور والرسوم خ   العقد األخير من القرن العشدرين، ومددى تدأثي

فددي الفنددون ال رافيكيددة فددي الصددحافة الحديثددة المتمثلددة فددي الصددحافة األمريكيددة. وقددد 

توصددلت الدراسددة إلددى وجددود ع قددة بددين تكنولوجيددا االتصددا  والفنددون ال رافيكيددة فددي 

الصحافة من حيص االرتقاء بهذه الفنون، وأن هناك ع قة بين التطور التكنولدوجي فدي 

افيكيددة فدددي الصددحافة وقيددام الصدددحف بتحسددين شددكلها وإخراجهدددا م ددا  الفنددون ال ر

، وأكدت الدراسة علدى الدربب بدين تكنولوجيدا االتصدا  والفندون ال رافيكيدة وتصميمها

يعتبر حلقة وصل جيدة بدين المتخصصدين فدي م دا  الفندون، والمتخصصدين حيص أنه 

اعددل بدددين فددي م ددا  اإلعدد م واالتصددا ، بمددا يسددهم فدددي إحدددا  قدددر كبيددر مددن التف

 .(8) التخصصات المختلفة

( التقنيات المستخدمة في إنتداج الصدورة الصدحفية م1998تناولت دراسة )الغريب, و -

صددحيفة األهددرام المصددرية والسياسددة الكويتيددة والحيدداة اللندنيددة  علددىوذلددن بددالتطبيق 

م.وتوصدلت 1995عدام  إلدىم 1990تتمثل المدة الزمنية للدراسدة فدي الفتدرة مدن عدام و

طددرق ووسددائل تقليديددة  علددىإخددراج الصددورة الصددحفية كددان يعتمددد  أن إلددىدراسددة ال

مهددارة العنصددر  علددىتسددتغرق الكثيددر مددن الوقددت وال هددد, وتعتمددد فددي المقددام األو  

تقنيدة المعال دة الرقميدة للصدورة  علدىالبشري, وتطورت عملية اإلنتاج حتى اعتمددت 

تعمل بدورها في إطار ن دام النشدر الشاشة التي  علىالصحفية والتوضيب اإللكتروني 
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ا األمر الذي أحد   ،اإللكتروني فدي الكيفيدة التدي يدتم بهدا تنفيدذ المعال دات  اجدذري  تغيدر 

، وأن ن دداح الصددحيفة يعتمددد حتددى تكددون صددالحة للنشددراجيددة ال امددة للصددور اإلخر

 .(9) بدرجة كبيرة على قدرتها وعزمها على تطوير وتبني التقنيات الحديثة.

 دراسات تناولت الصور المتتابعة: –ر الثاني المحو

 pinerzO, ودراسدددة (10) (2017ا )Akserومدددن هدددذه الدراسدددات دراسدددة ا

 Pavlik&Bridges, دراسددددددددددددددددة Malin (2016) (12), دراسددددددددددددددددة (11) (2017)

 , ودراسدددددددددةClarke & Adam (2012) (14)ودراسدددددددددة  (13)(2013)

Pitelli(2011)(15). 

 :ه الدراساتهذ ومن أهم النتائل التي خلصت إليها

 يدتم بشدكل فدرديصدور فهناك عر  للعر  الصور المتتابعة تعدد أشكا  وطرق  -

أعمددة وصدفوى أفقيدة أو رأسدية يطلدق عليده أسدلوب الترتيدب  علدى هيئدةالتدوالي  على

أو  ,واسددتخدام الترتيددب المركددب صددفحة كاملددة علددىأو عرضددها  المتددوااي الخطددي،

 التددي تسددتخدم لتن دديم طددرق العددر يرهددا مددن وغ التخطدديب االنسدديابي علددىاالعتمدداد 

 .هااصروعنالصور المتتابعة 

الصدور المتتابعدة هدي المرحلدة األكثدر أهميدة فدي تصدميم  وترتيبتعد مرحلة ت ميع  -

الصور المتتابعدة, ويدأتي دور التصدميم ال رافيكدي كدأداة فدي تأكيدد وحددة بنيدة الصدور 

 مفردات البصرية.لفكرة من خ   البروا ا علىالمتتابعة وتكاملها, وكعنصر يساعد 

يددرتبب تصددميم الصددور المتتابعددة بمددنهل فكددري وفنددي للمصددمم ليعبددر عددن مضددمون  -

 خاصة.ال شخصيتهله  ركيب الصور المتتابعة لتصبح بنيانتترتيب ومعين عن طريق 

تأكيددد المعدداني التددي  علددىاإلبدددا  فددي عمليددة الددربب بددين الصددور المتتابعددة يسدداعد  -

كددرة, ويقددوم بعمليددة ربددب للوحدددات والدددالالت التددي تحملهددا الصددور والتددي تطرحهددا الف

 وضع تصور لتتبعها وفق المساحة المحددة. للمخرج الصحفيسبق 

م مددح فكددرة الموضددو   علددىيتوقددف اختيددار موقددع كددل صددورة فددي البنيددة البصددرية  -

 المراد التعبير عنه وجوهرة.

تأكيددد  علددىتربطهددا ببعضددها, يسدداعد تحديددد الصددلة بددين الصددور المتتابعددة والتددي  -

 اإلحسا  والشعور بالعمل كوحدة متكاملة.

 علدددى لتوظيدددف عنصدددر الحركدددة داخدددل الصدددور المتتاليدددة يثدددري الموضدددو  ويعمددد -

 علددىوتسدداعد للموضددو  المصددور اسددتحدا  صددياغات جديدددة تددؤثر فددي الطددابع العددام 

 .(16)تكوين تدفق سردي خام للموضو 

 



 المعالجات الجرافيكية إلخراج الصور المتتابعة في الصحف المصرية

 311 2021يونية  – يناير الواحد والعشرون العدد –حوث الصحافة المجلة العلمية لب

 لسابقة:الدراسات ا علىالتعليق 

الدراسات السابقة ندرة الدراسدات  علىبشكل عام الح ت الباحثة من خ   االط    -

, كمدا الح دت فدي هدذا الصددد المطبوعدة الصحافةفي ة ال رافيكيتصميم الالتي ترصد 

الدراسات العربية في االهتمدام بدراسدة  علىأن الدراسات والبحو  األجنبية قد تفوقت 

باسدتثناء بعدك الدراسدات العربيدة  فدي الم دا  الصدحفي هظيفدالتصميم ال رافيكي وتو

ركدزت بعدك الدراسدات وفدي المقابدل  .التي تم إجراؤها في م دا  اإلخدراج الصدحفي

السياسدي كمدا هدو الحدا   وتوظيفدهدراسة التصدميم ال رافيكدي للصدحيفة على األجنبية 

ن ددام  حيددص اعتبددرت التصددميم ال رافيكددي (Jaskuniene&Schindlerفددي دراسددة )

 يخدم أيدلوجية الصحيفة ويمثل إطار مرئي للرسائل السياسية.

المتتابعددة فددي اسددات والبحددو  التددي تتندداو  الصددور صددارت الدرنفسدده الددنهل  وعلددى -

د فدي دراسدة البحدو  والدراسدات األجنبيدة  االصحافة واتسمت بالندرة, كما تفوقدت أيض 

ومنهدا  يدب وتركيدب لعناصدرهاوالعمليات التدي ت درى عليهدا مدن ترت الصور المتتابعة

 – Akser Ozpiner – Clarke & Adam – Pavlik & Bridgesدراسدة )

Malin piterlli)  ي توسديع القاعددة الخاصدة بالمشدكلةت هدذه الدراسدات فدأسدهموقدد 

النتدائل التدي  علدىاإلطد    أدى, مما ساعد في تحديد مشكلة الدراسة بدقة, كمدا البحثية

 .تفسير ما توصلت إليه الدراسة الحالية إلىسات انتهت إليها تلن الدرا

 اإلطار المنهجي للدراسة:

 نوع الدراسة: -1

لتدي تسدتهدى تصدوير وتحليدل نوعيدة الدراسدات الوصدفية وا إلىتنتمي هذه الدراسة    

لصددور المتتابعددة المكوندددة لحددديص الصددور ب ريددددة ا المعال ددات ال رافيكيددة إلخدددراج

مددن معطيددات وتقنيددات التكنولوجيددا  اإلفددادة مدددىرفددة مع إلددىاألهددرام بهدددى الوصددو  

التصميمات ال رافيكية إلخراج الصور المتتابعة الصحفية,  علىالرقمية والتي تنعكس 

كما تستهدى الدراسة استكشاى الع قات بين بعك المتغيرات المرتبطة بموضدوعات 

 حديص الصور ومعال اتها اإلخراجية.

 منهج الدراسة: -2

منهل المسح اإلع مي بشقية الوصفي والتفسيري باعتباره جهدد  علىدراسة تعتمد ال   

بيانددات ومعلومددات وأوصدداى الصددور المتتاليددة بددـاحديص  علددىعلمددي مددن م للحصددو  

 الصورا بصحيفة األهرام.

 أدوات الدراسة: -3

أداة التحليددل الكمددي والكيفددي للشددكل والتددي تسددتهدى الوصددف  علددىتعتمددد الدراسددة    

الكيفيدددة التدددي  علدددىلكيفدددي للصدددور المتتاليدددة بدددـاحديص الصدددورا للتعدددرى الكمدددي وا
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 علدى. فمدن خد   التحليدل الكمدي يدتم التعدرى للصور الصدحفيةال رافيكية المعال ات 

موضددوعات حددديص الصددورة, عدددد المددواد المصددورة, الموقددع المفضددل لعنددوان حددديص 

مدددواد المصدددورة , وأكثدددر أندددوا  الكدددذلن الموقدددع المفضدددل لتعليدددق الصدددورالصدددور و

, مدع اسددتخدام التحليدل الكيفددي لوصدف المعال ددات ا, وأكثددر األشدكا  اسددتخدام  ااسدتخدام  

 الصور المتتابعة. إلخراجوالتأثيرات الخاصة التي تمت  ال رافيكية

 عينة الدراسة: -5

جميددع  علددىأشددهر  6تقددوم الدراسددة بتحليددل احددديص الصددورا ب ريدددة األهددرام لمدددة   

بواقددع  31/12/2016حتددى  1/7/2016رام الصددادرة مددن تدداري  أعددداد صددحيفة األهدد

, وقددد وقددع اختيددار الباحثددة لحددديص الصددور بصددحيفة (*)تددم دراسددتها اموضددوع   161

دددا األهدددرام ألنددده  يتسدددم بالثبدددات واالسدددتقرار النسدددبي  الدددذيللصدددور المتتابعدددة نموذج 

 اخفيف دد واالسددتمرارية فددي ال هددور فيددأتي فددي الصددفحات األخيددرة التددي تحمددل مضددمون

أقددرب مددا يكددون لصددحافة المنوعددات, كمددا أن جريدددة األهددرام ذات عمددق تدداريخي فددي 

أسدا  أنهدا  علدىم ا  الصحافة المصرية. وتم اختيار الفترة الزمنية إلجدراء الدراسدة 

 فترة آنية مناسبة يمكن للباحثة متابعة احديص الصورا ب ريدة األهرام.

 فئات التحليل: -4

احددديص ر: ويددرتبب بددالفكرة العامددة التددي يشددير إليهددا فئددة موضددو  حددديص الصددو -1

فئددات فرعيددة مثلددت كددل جوانددب موضددوعات  الصددورا وقددد ضددمت تحتهددا ثمددان

ثقافيدة  –اجتماعيدة  –حديص الصور التي نشرتها صحيفة األهدرام وتشدمل: )فنيدة 

 دينية(. –رياضية  –اقتصادية  –أدبية  –سياحية  –

 –بالموضددو  الواحددد وتشددمل )مددادة واحدددة فئددة عدددد المددواد المصددورة المتتابعددة  -2

 –مددواد  سددبع –سددت مددواد  –خمددس مددواد  –أربددع مددواد  –ثدد   مددواد  –مادتددان 

 أكثر من ذلن(. –مواد  ثمان

عنددوان متددداخل مددع  –الصددور  أعلددىفئددة موقددع عنددوان حددديص الصددور وتشددمل ) -3

 أسفل الصور(. –جانب الصور  –الصورة 

 أعلددى –وسددب الصددور  -)أسددفل الصددورفئدة موقددع تعليددق حددديص الصددور وتشدمل  -4

 متداخل مع الصور(. –جانب الصور  –الصور 

 –تعبيريددة  ارسددوم   –فوتوغرافيددة  افئددة أنددوا  المددواد المصددورة وتشددمل )صددور   -5

 توضيحية(. ارسوم  

 –فئددة أنددوا  المددواد المصددورة مددن حيددص المضددمون أو الداللددة وتشددمل )إخباريددة  -6

الصددور التددي تمثددل محددور  –ني موضددوعات ذات ال انددب اإلنسددا–موضددوعات 

 جمالية وتعبيرية(. –الشخصية 
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 –المربددع  –وتتضددمن المسددتطيل  افئددة أشددكا  المددواد المصددورة وتشددمل )هندسددي   -7

 الدائري ومشتقاته, والصورة المفرغة الخلفية(.

الترتيدب  –فئة أسلوب تن يم المواد المصورة المتتالية وتشمل )الترتيدب المركدب  -8

 ات المتدرجة(.مستوىال –لتخطيب االنسيابي ا –المتوااي الخطي 

 اختبارات الصدق:

 تم قيا  الصدق ب تبا  الخطوتين اآلتيتين وهما:

 تحديد الفئات تحديد ا جامع ا، ووضع تعريفات دقيقة لها. -1

 من إجمالي العينة. %10إجراء اختبار قبلي على  -2

 اإلطار النظري للدراسة:

 :Technological determinismالحتمية التكنولوجية  

القرون الماضدية, كدان لتطدوير التكنولوجيدا دور حاسدم فدي تحسدين وتغييدر  مدى على 

األنشددطة البشددرية, كانددت هندداك مناقشددات تتعلددق بالتددأثيرات التددي تفرضددها االبتكددارات 

تطددوير القدديم والمعددايير الثقافيددة للم تمددع, وهددذا االعتقدداد يسددمي بددـ  علددىالتكنولوجيددة 

 جيةا.االحتمية التكنولو

( هدددي ن ريدددة اختزاليدددة تفتدددر  أن TDالحتميدددة التكنولوجيدددة أو الحتميدددة التقنيدددة )  

تكنولوجيدددا الم تمدددع تحددددد تطدددور هيكلددده االجتمددداعي وقيمددده الثقافيدددة. يعتقدددد أن هدددذا 

م( عددددالم االجتمددددا  1929 -م 1857) Thorstein Veblenالمصددددطلح وضددددعة 

ثر الفكدر أو الفعدل البشدري بالعوامدل تأ مدى. وتناقو الن رية (17)واالقتصاد األمريكي

وترى الن رية أن التكنولوجيا ليست تحت سيطرة اإلنسدان, بدل إن البشدر  ،التكنولوجية

التكيدف مدع البيئدة التكنولوجيدة المحيطدة  إلىتحت سيطرة التكنولوجيا حيص يضطرون 

 .بهم

لطدرق ل اأساسدي   اأن تكنولوجيدا م تمدع مدا تعتبدر مدؤثر   Langdon Winnerويدرى   

التغيددرات فددي التكنولوجيددا هددي المصدددر كمددا تعددد  المختلفددة التددي يوجددد بهددا الم تمددع،

 .(18)التغيير في الم تمع إلىالرئيسي واألهم الذي يؤدي 

ات مختلفدددة تبددددأ فدددي البدايدددة ب دخدددا  مسدددتوى علدددىالحتميدددة التكنولوجيدددة  ىوتت لددد  

مكددن أن تددؤدي هددذه تكنولوجيددات جديدددة تقدددم تغييددرات مختلفددة وفددي بعددك األحيددان ي

سدبيل المثدا , شدهد إدخدا  أدوات  ىفقددان المعرفدة الموجدودة. فعلد إلى االتغييرات أيض  

وقدد يدزداد  .(19)للمعرفدة والوسدائل التقليديدة للزراعدة اتددري ي   اوأسداليب اراعيدة فقددان  

ب دددداهرة ااالن ددددراى  Winnerهددددذا التددددأثر بالتكنولوجيددددا لدرجددددة عاليددددة وصددددفها 

لعواقدب غيدر النا  يبدءوا في االن راى أكثر فأكثر وسب بحدر مدن ا التكنولوجيا بأن

 .(20)المتوقعة غير المؤكدة
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فكدرة أن التكنولوجيدا  علدىالحتمية التكنولوجية تقوم   نقد نظرية الحتمية التكنولوجية:

ي, وتدم انتقداد هدذا الموقدف مدن النشاط اإلنسان علىهي العامل الحاسم, والوحيد المؤثر 

( وأكددد أن التكنولوجيددا موجددودة لتسددهيل أشددكا  جديدددة مددن م2000) Downesقبددل

والدددذي تتغاضدددي عنددده الحتميدددة التكنولوجيدددة بشدددكل واضدددح هدددو أن  .(21)االتصددداالت

 .(22)االتكنولوجياا هي جزء من الم تمع وليس بمعز  عنه

أنها شديء ال مفدر منده, وتبحدص عدن  علىكما أن هذه الن رية تتعامل مع التكنولوجيا   

مدن الكيفيدة  ية التي ينبغي أن يتكيف بها اإلنسان والم تمعات مع التكنولوجيا, بدال  الكيف

وتعتبدر هدذه  ،التي يمكن بها للنا  والم تمعات استخدام التكنولوجيا بشدكل ندافع ومفيدد

الن ريدددة أن التقددددم التكنولدددوجي نتي دددة نهائيدددة, ويفتدددر  أن الم تمعدددات واألفدددراد 

 .(23)التكنولوجياوالمن مات ي ب أن تتكيف مع 

أعضدداء الم تمددع, فاإلنسددان يصددنع التكنولوجيددا  علددىفالتكنولوجيددا ال تفددر  نفسددها    

يختددار اسددتخدامها, يختددر  التليفزيددون ويختددار مشدداهده, ال يوجددد فددر  مددن جانددب 

التكنولوجيا الستخدامها لذا ف ن اختيدار اسدتخدام التكنولوجيدا وت ربدة آثارهدا يكمدن فدي 

 يد اإلنسان.

تشكيل األنشطة البشرية ولكن ليس لهدا  علىذلن, ف ن التكنولوجيا لديها قوة مهيمنة ول  

نتددائل  إلددىالنشدداط البشددري, كمددا أن اسددتخدام التكنولوجيددا يددؤدي  علددىسدديطرة كاملددة 

د فوائددد أو  , فالتكنولوجيددا أداة قدد يندتل عدن اسدتخدامهاااجتماعي د امختلفدة يدتم بناؤهدا أيض 

هدى من استخدامها, فاالبتكارات التكنولوجيدة ليسدت جيددة ال علىأضرار ويتوقف هذا 

آثددار دون مشدداركة مددن  ةالعمددل وتحقيددق أيدد علددىأو سدديئة أو محايدددة, فهددي غيددر قددادرة 

تحددد التغييدرات التدي تحدد  فدي  مسدتق    االبشر, فالتكنولوجيا ال يمكن اعتبارها متغير  

 الم تمع. 

 الحتمية التكنولوجية والتصميم الجرافيكي:

سدداعدت الثددورة التكنولوجيددة المعاصددرة علددى تطددور التصددميم ال رافيكددي، فعبددارة    

االشددكل يتبددع التقنيددةا تعكددس اسددت ابة الشددكل البنددائي للتقنيددات الحديثددة فددي التصددميم 

ع قدددة ارتباطيدددة, فالتصدددميم  يفالع قدددة بدددين التكنولوجيدددا والتصدددميم ال رافيكدددي هددد

حدو بلدوا الصدياغة الماديدة لرفكدار مدن خد   ال رافيكي يستخدم ويوجه التكنولوجيا ن

 اطرق ومواد اإلنتاج, والتكنولوجيا هي الم ا  الحيوي دائم التطور الذي يضيف أبعداد  

تشكيلية وتنفيذية تمكن المصمم مدن تنفيدذ أفكداره بدأعلى كفداءة ويكثدر مدن البددائل التدي 

 إخراج صحفي مميز للصحيفة. إلىتساعد في الوصو  

بتقنيددددات الحاسددددب اآللددددي  اإلفددددادة علددددىلوجيددددا التصددددميم ال رافيكددددي وتعتمددددد تكنو  

والبرم يات وتطبيقاتها فدي عمليدة التصدميم, فيمدا يعدرى بالتقنيدات المسداعدة للتصدميم 

(CAD )Computer Aided Design  والتددي تعبددر عددن تطددور البددرامل الخاصددة

مدن  الكثيدرطدرح  بالتصميم, فيدتم التعامدل مدع كدم هائدل مدن البياندات والمعلومدات, مدع
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د التخداذ القدرارات, وممدا يعندي  امسداعد   االمفردات والبدائل التصميمية, مما يحقق ن ام 

 من ومة خبرات متكاملة. إلىالتحو  من الحالة الفردية للمصمم 

والتصميم ال رافيكي في الم ا  الصحفي يخت  بالعناصر والفنون ال رافيكية التدي   

ي للصدحيفة وهدى الصدور والرسدوم واأللدوان ووسدائل تشترك في تكوين الهيكدل المداد

وتمدددد التكنولوجيدددا م دددا   (.24)الفصددل بدددين المدددواد الصدددحفية المختلفدددة علددى الصدددفحة

بدداألدوات والوسددائل التددي تسددتخدم فددي أغددرا  عمليددة وتطبيقيددة  التصددميم ال رافيكددي

 إلخراج الصحيفة.

 التصميم الجرافيكي واإلخراج الصحفي:

أوائدل القدرن العشدرين  إلدى م التصدميم ال رافيكدي فدي الصدحافةيعزى تطدور اسدتخدا  

قدد حيص التقددم والتطدور التكنولدوجي فدي م داالت الطباعدة والتصدوير الفوتدوغرافي و

الصحف الحالية, فيقدوم بددور  بهفي الشكل الذي ت هر  اكثير  التصميم ال رافيكي  أسهم

اسدددة الصدددحيفة سي إلدددىرئيسدددي فدددي تحديدددد هويدددة الصدددحيفة, حيدددص يشدددير بوضدددوح 

ويقدددوم التصددميم ال رافيكدددي بددددور أساسددي فدددي تصددميم وتنفيدددذ وإخدددراج اإلخراجيددة. 

الفنيدة فدي خدمدة الصفحات المتكاملة للصحف, حيص يستطيع المصمم تطويدع األشدكا  

ولكنه وسديلة  اوبذلن فالتصميم ال رافيكي في حد ذاته ال يعتبر هدف   المفهوم التحريري،

 والنهل اإلبداعي للمضمون الصحفي. ل التعبير الفنيمن وسائ

عديدد ا مدن أوجده التطدور التكنولدوجي سدواء  شهد العقد األخير من القرن العشرينو    

. مما أحد  ما يشبه الطفرة في استخدام هدذه في م ا  الصور الفوتوغرافية أو الرسوم

 . (25)العناصر واالرتقاء بالفنون ال رافيكية والسرعة في إنتاجها

التصدميم ال رافيكدي بم موعدة مدن العوامدل التدي تتعلدق ببيئدة العمدل الداخليدة  يتأثرو  

والخارجية منها السياسة التحريرية للصحيفة، وقدرات المصممين، والتقنيات المتدوفرة 

التصميم واإلخراج الصحفي في الصحف المنافسدة، والقددرات  مستوىفي الصحيفة، و

 إلددى إضددافة. (26)اإلع ميددة فددي الم تمددعاالقتصددادية للصددحيفة، والددن م والسياسددات 

ظروى العمل التي يتعر  لها المخدرج الصدحفي ومدا تتضدمنه الصدحيفة مدن قدوانين 

اسدتقرار  إلدىمزاجية المصدمم التدي تحتداج  علىولوائح تنعكس بشكل إي ابي أو سلبي 

نفسددي وأجددواء خاصددة لي هددر قدراتدده اإلبداعيددة ويددنعكس تددأثير هددذه المحددددات بشددكل 

كمدا أن سداعات العمدل التدي يقضديها المخدرج الصدحفي  تصميم الصدحيفة، لىعمباشر 

( أن عمدا  م2009، وقدد أوضدح اللبدان)اإلبداعيدةأمام الحاسب اآللي تؤثر على قدرتده 

ال رافين وال مع والمونتاج الذين يعملون مدن خمدس إلدى عشدر سداعات أو أكثدر دون 

  (27) توقف معرضون لمخاطر صحية.

 

 



 المعالجات الجرافيكية إلخراج الصور المتتابعة في الصحف المصرية

 316 2021يونية  – يناير الواحد والعشرون العدد –حوث الصحافة المجلة العلمية لب

  تتابعة في الصحافة:فنون الصور الم

ت مددع الفنددون التددي يطلددق عليهددا فنددون الصددور المتتابعددة بددين الفكددر األدبددي والفكددر   

البصري, وباألحرى بين المضمون والشكل, ويتم تقديم هذا المزيل المركب مدن خد   

الصور التي تعدد مدن أيسدر األشدكا  المعرفيدة والتعبيريدة التدي تسدتخدم لنقدل الخدواطر 

لخدد  وتختددز  وتختصددر المعلومددات والبيانددات, ويددتم ذلددن عبددر وحدددات واألفكددار وت

 .(28)محددة مساحةقوامها سلسلة من الصور المتتابعة ليتم عرضها خ   

فدن  -ويتمتع فن الصور المتتابعة بطبيعة متغيدرة ومت دددة باسدتمرار، وهدذه التسدمية   

 William Eisnerأطلقهدا الفندان األمريكدي  -Sequenteal arts الصدور المتتابعدة

( أحد رواد فدن الرسدوم المتتابعدة فدي أمريكدا خد   سدبعينيات وبدايدة 2005 - 1917)

وذلددن مددن خدد   كتاباتدده ومحاضددراته لوصددف قصدد   -ثمانينيددات القددرن الماضددي

الصددور المتتابعددة المنشددورة بالوسددائب المطبوعددة, والمعددروى بتسددمية فددن الشددرائب 

 .Comic Strip art (29)المصورة 

 Still or يري العديد من المتخصصين أن مصطلح فدن الصدور المتتابعدة الثابتدة )و  

static sequential art( أفضل من مصطلح الشرائب المصدورة )Comics حيدص ,)

هددذه النوعيددة مددن الفنددون, والتددي  علددىيت نددب الخلددب اللغددوي للتسددمية التددي تطلددق إندده 

مدن هددذا  اهدو مفهدوم ضدمن   (, وهدو لديس بالضدروري مداComicsعرفدت بالهزليدات )

المصددطلح مددن أن تعكددس هددذه النوعيددة روح الدعابددة والسددخرية فقددب, فقددد تكددون هددذه 

 علددى Mc-Cloud وأطلددق خبددري, القصددة ذات خددب درامددي أو تعليمددي أو تعبيددري أو

هددذه النوعيددة مددن القصدد  المصددورة تسددمية أو وصددف فددن الصددور المتتابعددة الثابتددة 

( أو فن الصور الثابتدة المت داورة Juxtaposed static sequential artالمت اورة )

 (30) ( sequenceJuxtaposed static images in deliberateفدي تتدابع مدن م )

اعتبدارات  علدىوصف وتحليل التعريف الخام بفنون الصور المتتابعدة بدالتركيز وتم 

لمرئيددة االخت ى بددين هددذه الهيئددات المصددورة فددي الوسددائل افددالوسدديب نفسدده وتعريفددة, 

والوسائل المطبوعة هو أن أف م الرسوم المتحركة تتدوالى الصدور فيهدا بتتدابع الدزمن, 

المسدداحة  علددى( للفدديلم تعددر  Successive Frameفكددل لقطددة أو صددورة متواليددة )

لقطدة أو صدورة فدي الصدور المتتابعدة فدي كدل نفسها من الشاشدة, بينمدا تحتدل أو تتخدذ 

عددن األخددرى, فالمسدداحة والفددراا بددين الصددور  الوسددائل المطبوعددة مسدداحة مختلفددة

 .(31) المنشورة يلعبان دور الزمن نفسه في الرسوم المتحركة

تمتلدددن الصدددور المتتابعدددة خصدددائ  متميدددزة السددديما مدددن حيدددص ت سددديد األفكدددار و  

والموضوعات واألحدا , وبها أشدكا  عديددة مدن المفدردات البصدرية التدي تحمدل فدي 

ية المتعدارى عليهدا كالنقطدة والخدب والشدكل والمسداحة طياتها عناصدر الفندون البصدر

عن المفدردات اللغويدة التدي تحمدل  واللون وغيرها من عناصر التأثير البصري, فض   

.وبدذلن يعتمدد فدن الصدور المتتابعدة علدى عمليدة (32)في طياتها عناصدر التدأثير الدذهني
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ها مدن أجدل معال دة المزج بين الصور والرسوم والرموا والدالالت التي يدتم اسدتخدام

 .(33)األفكار

للتأكيدد مرحلة مهمة في فنون الصور المتتابعة وت ميع الصور المتتابعة  ترتيب ويعد  

وتكاملده، وللتعبيدر عدن الفكدرة بمفدردات بصدرية  المصدور موضدو حددة بنيدة العلى و

الفندي هدذا اإلطدار (. 34)وأحيان ا لغوية داخل اطار عام يحتويها ويقدمها وينسق فيما بينها

المعداني التدي تطرحهدا الفكدرة، ويقدوم بعمليدة ويؤكدد واإلبداعي ي سد إمكانات اإلبدا  

وهناك عدة أمور  ،ربب للصور والدالالت التي تحملها هذه الصور وفق مساحة محددة

 الصور المتتابعة ومنها ما يأتي: ترتيبتوضع في االعتبار عند 

م مدح فكدرة  التعرى علدىرية بعد تحديد موقع وأهمية كل صورة في البنية البص -1

 الموضو  المراد التعبير عنه وجوهره ومعناه.

منطددق ترتيددب الصددور، فالمعدداني ال يمكددن أن تتحدددد إال مددن خدد   ن ددام يضددعه  -2

المخددرج الصددحفي، ويقددوم باختيددار أسددلوب المعال ددة والتنسدديق وطريقددة إخددراج 

 .  الصور سواء أكانت خطية أو ظليهوعر

الصدددور، إلعطددداء اإلحسدددا  والشدددعور بالوحددددة المتكاملدددة تحديدددد الصدددلة بدددين  -3

 للموضو  المصور.

 :(35)وهناك عدة أنوا  لترتيب الصور المتتابعة، منها

الترتيددب التصددويري أو التخيلددي: وفيدده يددتم إنتدداج األفكددار والتددأثيرات مددن خدد    -1

بعدك المعداني التدي تتشدكل بدال مع والتن ديم  لتكدوينالربب بدين صدور متنوعدة 

 لهذه الصور. الخام

الترتيددب ل ددذب االنتبدداه: ويددتم الددربب بددين الصددور وترتيبهددا مددع وجددود تشددابهات  -2

 بصرية وسياقيه بينهما.

: حيدص تقدوم الصدور باإليحداء بمعندى معدين مدن خد   مدا ع قة إلنشاءلترتيب ا -3

 ع قة أحداهما باألخرى.

ي خام الترتيب السردي: ويعتمد على ترتيب الصور من خ   ن ام تتابع امن -4

 وفق ا لسيناريو محدد.

الترتيددب اإليقدداعي: وفيدده يحددد  الترتيددب مددن أجددل الوصددو  إلددى تبدداين إيقدداعي  -5

 يحد  تأثيره الخام فيما يتعلق بالمعاني التي توجد وراء الموضو  الرئيسي.

الترتيددب غيددر المتتددابع: ال يددرتبب ترتيددب الصددور بع قددات معينددة، بددل يمكددن أن  -6

  يكون في عدة ات اهات.



 المعالجات الجرافيكية إلخراج الصور المتتابعة في الصحف المصرية

 318 2021يونية  – يناير الواحد والعشرون العدد –حوث الصحافة المجلة العلمية لب

متنوعة من الفنون,  ويمكن القو  أن فنون الصور المتتابعة بصفة عامة تشمل أشكاال    

ة اعليددففكدرة اسددتخدام الصددور المتتابعددة امتدددت لتشدتمل الصددور المتتابعددة الثابتددة أو التف

 (Animation( والرسددوم المتحركددة )Filmالرقميددة, والصددور السددينمائية كدداألف م )

 اوأدبي د افني د من وسدائل التعبيدر اإلبدداعي الدذي يتخدذ شدك    وتعد هذه الفنون وسيلة .(36)

يتفاعل مع عملية ترتيب الصور بغر  عر  المعلومات أو األحدا  أو األفكار من 

حددود اللغدة بطريقدة معبدرة ومدؤثرة  تخطدىخ   م موعة من الصور المتتابعة التي ت

التقنيدات المسدتخدمة  الرغم من االخت ى بين علىلتشكل في النهاية موضو  مصور, 

عددن أسدداليب العددر  ووسددائب  فددي وسددائب التنفيددذ المطبوعددة كانددت أو رقميددة, فضدد   

 التنفيذ ومعال ات الصور بها التي تؤثر بدورها في بناء الموضو  وطرق إخراجه.

 نتائج الدراسة التحليلية:

 : النتائج الخاصة بتوصيف حديث الصور:أواًل 

 :موضوعات حديص الصور -أ

احدديص الصدورا التددي موضددوعات إجمدالي أن ( 1ال دددو  رقدم ) اتضدح مدن بيانديت  

 علدىمتفاوتدة  تواعدت بنسدب، موضدوع ا( 161خضعت للتحليل خ   فترة الدراسدة )

 احيددص بلددي عدددده الموضوووعات الفنيووةجدداء فددي الترتيددب األو  ( فئددات للمضددمون, 8)

وتنوعددت  تحليددل،الخاضددعة لل الموضدوعات مددن إجمددالي %24بنسددبة  موضدوع ا( 38)

موووس  وىرسوووالة موووس سووويرأق: الفوووس أقوووااألنشدددطة الفنيدددة ف هدددر النشددداط المسدددرحي 

مددن خدد   م موعددة مددن الصددور  يتندداو  الموضددو  عددر  مسددرحي (37)ا السياسووة

ذلن ، كددأن الفدن يقدرب مدا بدين الشدعوب ويفعدل مدا ال تقددر عليده السياسدة يقددم رسدالةو

بم مدح  المصدريات لنسداءوصف لوفيه  أسرار نساء عبد العال"االفن التشكيلي ظهر 

الفندان عبدد  قدم ومن خ   عدد من اللوحات الفنية ة يت ملن بالثقة والكدح والعملأصيل

. وفدي دعدوة (38)عالمده الممتدزج بداأللوانكملكات جما  فدي  لوحاته الفنية النساء العا 

ب ال امعدة للتحلي باإلرادة واجتياا معوقات الحياة جاء موضو  فني هادى قدمه طد 

"بروفوه ... موس مسدرح الهوسدابير تحدت عندوان خشدبة  علدىأبطا  عر  االبروفةا 

والمائيدة يبعدص الفندان رسدالة للحفداظ  الزيتيةومن خ   عدد من اللوحات  .(39)الحياة"

ل الف حدة المصدرية ا فتطدالنهور الخالود بواأللوانقدسية نهدر النيدل تحدت عندوان ا على

ر من خلفها بانوراما النيدل, ويلقدي الصديادون بشدباكهم وهي تحمل ب م الفخار وت ه

 . (40)في المياه التي تعكس ارقة السماء ولمعان ضوء الشمس

موضددوع ا وبنسددبة ( 32) بتكددرارالمرتبددة الثانيددة  الموضوووعات االجتماعيووةواحتلددت   

حدددديص الصدددور الصدددور الخاضدددعة للتحليدددل, وقدددد قددددم جمدددالي أحاديدددص مدددن إ 20%

ف داءت  مدن واقدع الحيداة اوتعكسدها صدور   أة فدي ربدو  مصدرلمرموضوعات تخ  ا

نداقو حددديص الصدور قضدية مهمدة تتعلددق و .(41)ا"بهيوه رمووم أول  ويءتحدت عندوان 

عكسددت الصددور آثددار القتددل  "أصوو ر ضووحايا الحوورب"بمعاندداة األطفددا  أثندداء الحددروب 
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ما والدمار عليهم من خ   عدسة المصور السوري محمد بدره الذي منحته م لدة اتداي

وهؤالء األطفا  كما يقو  اماضديهم ملديء  م2016األمريكية لقب أفضل مصور لعام 

دد . وقددد (42)ابالدددم والقنابددل وحاضددرهم مأسدداوي بكددل المعدداني ومسددتقبلهم مددااا  غامض 

ومدن  مهمدة وهدي قضدية محاربدة العنصدرية ةور لقضدية اجتماعيدتعدر  حدديص الصد

ى أن القددوانين والدسدداتير لددن صددور تمثددل خيددر برهددان لتؤكددد علددلخدد   عدددة لقطددات 

"إنهوا  العنصرية, وإنما اإليمدان التدام بمفهدوم اإلنسدانية الدذي يسدع ال ميدع علىتقضي 

عدد من أفنوا أعمارهم للمطالبة بالحريدة ومحاربدة العنصدرية, ف.(43)اإلنسانية.. وفقط"

كالمناضدل األمريكددي ذي األصددو  األفريقيددة امددارتن لدوثر كيددنلا قددد ذهبددت جهددودهم 

يزا  يسوده قدر كبير من العنصدرية فدي  سبيل المثا  ال علىاء فالم تمع األمريكي هب

 .ب د تتباهي برمز اتمثا  الحريةاألفكار والسلوك, وهو ما يتناقك مع ما تدعيه 

واحتلددت بددذلن المرتبددة  %12بنسددبة  ا( تكددرار  20بددـ ) الموضوووعات الثقافيووةتلتهددا   

"رأووس فوواروق.. وجبووة اري  مثددل موضددو  الثالثددة, فقددد بددرات موضددوعات تمددس التدد

يحمددل اسددم اركددن فدداروقا بندداه  ايتندداو  الموضددو  متحف دد  ووهية مووس الفووس والتوواري "

الشداط  تحيطهدا الحددائق ذات  علىشكل سفينة ترسو  على كاستراحة لهالملن فاروق 

وندداقو حددديص الصددور قضددية التعلدديم  .(44)ةات المعمددرة وأصددناى الفاكهددة النددادرالنباتدد

ا مددن انتشددالن علددىمددن خدد   الصددور أن التعلدديم وحددده هددو طددوق الن دداة القددادر  ليؤكددد

. وهدا (45)"التعلويم هوو الحول" اونمدو   اأكثر تقددم   أخرى دو  إلىمصاى الدو  النامية 

هي م موعة من اللقطات التي انضمت لمقتنيدات مكتبدة اإلسدكندرية وتقددم مشداهد مدن 

األو  من القرن العشرين, التقطتها عدسة  ففي النص االحياة اليومية في مصر وتحديد  

"مالموووص مصووورية فوووي مكتبوووة الفندددان جددداك جوناثدددان, وأهدددداها لمكتبدددة اإلسدددكندرية

 .(46)اإلسكندرية"

مددن إجمددالي  %11الترتيددب الرابددع وذلددن بنسددبة  الموضوووعات السووياحيةواحتلددت   

 , وذلددن بهدددى جددذب السددياحة المحليددة والعالميددة, وجدداءالصددور موضددوعات حددديص

لصديد,  ستمتا  بالماء واليقدم صورة جذابة للبحر ودعوة لا "البحر ينادينيموضو  

ويؤكددد  .(47)ااألحدددا  والبحددر فددي مكاندده ال يغددادره أبددد   فيتغيددر الددزمن والنددا  وتتقلددب

يتم اختصدارها جما  شاط  امومباساا أن قارة أفريقيا بها كنوا كثيرة غير مستغلة, و

في تماثيدل خشدبية ملوندة لحيواندات الغابدة  كاناتها متمث   ناسب إمفي بيزنس صغير ال ي

وبدالقرب منهدا م بدس أفريقيدة ااهيدة  بيعهدا، الرما  في انت دار علىتقف في صفوى 

وبهددى  .(48)" بيزنق  واط  مومباسوا"رات حريمي ت ذب الزبائنااأللوان واكسسو

 موعدة العشدرين الصين, أبدعت الصين فكرة جديدة الستقبا  قمة م إلىجذب السياحة 

د  افنان د 20للمنحوتدات الرمليدة, ت مدع أكثدر مدن  ابمدينة هان تشو, وذلدن بتن ديم معرض 

الرمددا , وذلددن بهدددى تشدد يع السددياحة وإضددفاء  علددىمددن هددواة النحددت  اوأجنبي دد اصدديني  

 .(49)"20منحوته رملية في قمة ال  50"القمة على اوفني   اثقافي   اجانب  
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 :الموضوع الواحد بحديث الصورعدد المواد المصورة ب -ب  

مدواد مدن العددد  أعلدىاسدتخدمت  الموضوعات الفنيوةأن  (2) يتضح من هذا ال دو   

مددن إجمددالي  %32مددواد بنسددبة  الموضددو  الواحددد فقددد اسددتخدمت أربددعمصددورة بال

سدت مدواد بنسدبة  الموضوعات الفنية بحديص الصور خ   فتدرة الدراسدة, واسدتخدمت

لمدواد المصدورة بالموضدوعات الفنيدة  من إجمدالي ا %13ة مواد بنسب ، وخمس16%

دد أعمددا  فنددانين  مسددرحية ومعددار  فنيددة خاصددة بلوحددات مددن اوقددد تناولددت عروض 

عبددرت عددن المضددمون, هددا حيددص أن اسددتخدام هددذه الصددور بشددكل جيددد وتددممشددهورين، 

صور متتاليدة تعكدس مضدمون الثقافدة الهنديدة مدن خد   صدور مهرجدان  ست اءت ف

يا أو مهرجددان األنددوار والددذي يعنددي آالى مددن المصددابيح المضدديئة ويعتقددد االددديوال

 ..ديوالي"الووـوينت ددرون عودتدده لنشددر السدد م والخيددر السددعادةالهندددو  أندده يهددب لهددم 

ومددن خدد   صددور تمثددل لوحددة بديعددة تعكددس مهرجددان يوسدداكي  .(50)" يشووعل الهنوود

والنسدداء واألطفددا  فددي اليابدداني, أكبددر مهرجددان راقدد  فددي اليابددان, يتشددارك الرجددا  

الحركات وهم يؤدون برشاقة ون ام رقصة يوساكي بشدوار  طوكيدو مدن خد   أربدع 

 .(51)"الرقص باأللوان في يوساأي"صور ن حت في نقل المضمون

مدن  اكبيدر   افقدد اسدتخدمت عددد   الموضووعات االجتماعيوةثم يأتي في الترتيدب الثداني   

مدددن إجمدددالي  %31فقدددد جددداء بنسدددبة المدددواد المصدددورة داخدددل الموضدددو  الواحدددد, 

 اسددتخدمت اثدد   %28وبنسددبة  ،مددوادا وضددوعات االجتماعيددة اسددتخدمت اأربددعالم

 صور تعكس نشاط السوق وما تقدمده عا أرب"زنقة الستاتوجاء في موضو   موادا.

ن ددح فددي جددذب النسدداء إليهددا  -كأنهددا لوحددة فنيددة صدداخبة -الصددور مددن ألددوان أقمشددة 

هكوو ا يكووون . وفددي موضددو  ا(52)مددن يددأتي اإلسددكندرية يقصددده كددل افأصددبحت سددوق  

لترفيدة التدي تقددمها ألمانيدا وقد عكست الصور أشكا  الراحة وسدبل ا احترام المشيب"

ممارسدددة ئق الخضدددراء وممدددرات ممهددددة للمشدددي وووفدددرت لهدددم الحددددالكبدددار السدددن، 

 .(53)للت مع ولقاء األصدقاء االرياضة, ومراكز  

مدن حيدص عددد المدواد المصدورة  الموضووعات السوياحيةص ثم يأتي في الترتيب الثالد  

من إجمدالي الموضدوعات  %28ا في الترتيب األو  بنسبة أربع موادبها, فقد جاءت ا

. وجددداء %11, يليهدددا امادتدددانا بنسدددبة %22السدددياحية يليهدددا اثددد   مدددوادا بنسدددبة 

البئدر مدن وبده أربدع صدور تشدرح  "بئر يوسف... مس عجائب قلعوة الجبول"موضو  

 .(54)علويةالداخل وما يحتويه من ساقية سفلية و

فددي ارتفددا  الموضددوعات التددي تعتمددد  األدبيووة واالقتصووادية والدينيووةاشددتركت الموضددوعات و  

 %57للموضددوعات األدبيددة وبنسددبة  %65مددادة واحدددة وجدداءت فددي الترتيددب األو  وبنسددبة  علددى

"الكنيسوة عندوان ء شدعر تحدت للموضوعات الدينيدة, ف دا %40للموضوعات االقتصادية وبنسبة 

تتوافدق مدع مضدمون الشدعر الدذي يوضدح أن الع قدة , وصداحبه صدورة "ال لإلرهاب البطرسية..

صدورة للف حدة  "!"ألهوس سوعاد. وجاء موضدو  (55)محبة ودفابين المسلمين والمسيحيين ع قة 
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د إلدىالمصرية تحمل مشدنتها   علدىتحمدد    الف حدة التدي للمدرأة االغديب تحصدد محصدولها نموذجم

وال تحمل عقد عمل وال تتمتع بتدأمين صدحي أو اجتمداعي لكنهدا تعمدل ألن هدذا واجبهدا ت داه  نعمه

 .(56)اوجها وأوالدها

( مصدورتين ني)مادت علىا مفي اعتماده الثقافية والرياضيةواشتركت الموضوعات   

ي مدددن إجمدددال %30, واحتلدددت بدددذلن الترتيدددب األو  بنسدددبة افدددي تقدددديم موضدددوعاتهم

مددن إجمددالي المددواد الرياضددية. ف دداء موضددو   %42, وبنسددبة الموضددوعات الثقافيددة

تسددلق ال بددا  التددي يمارسددها السددياح لرياضددة صددورة ا وجدداءت الرياضووة المجنونووةا

"أطلبووا العلوم ولوو . وجداء موضدو  (57)سواء من األوروبيين أو العرب والمصدريون

عيشون مأسداة إنسدانية ومدع بدايدة لت هر صورة تقدم أطفا  سوريا الذين ي في الحرب"

ال ديد تستعد المدار  حو  العالم الستقبا  ت ميدذها باالبتسدامات بينمدا  يالعام الدراس

 .(58)يستقبله أطفا  سوريا وسب حطام مدارسهم أو في مخيمات

 :موقع عنوان حديث الصور -ج

( والخام بموقدع عندوان حدديص الصدور أنده يتخدذ 3يتضح من ال دو  رقم )

فدي الترتيددب األو  بنسددبة  العنووان المتووداخل موع الصووورةاضدع متنوعددة حيدص جدداء مو

من إجمالي الموضوعات, ويعد هذا الموقع هو الشكل اإلخراجي المفضدل الدذي  44%

فدي الترتيدب الثداني  الصوور" أعلوى"يستخدمه حديص الصدور, فدي حدين جداء العندوان 

 %13.5رتيددب الثالدص بنسددبة فدي الت "أسوفل الصووور", كمددا جداء العنددوان %35بنسدبة 

أسددا  توايددع  علددىثر موقددع العنددوان بع قتدده بالصددور تددأ إلددىويشددير هددذا االسددتخدام 

قدد تدم وضدع العندوان , فرحدديص الصدو علىصة الصور الرئيسية المهيمنة الصور وخا

فددي األجددزاء غيددر المددؤثرة مددن خلفيددة الصددورة, وفددي بعددك األحيددان ل ددأ المخددرج 

، اصدة بالعنداوين إذا كاندت خلفيددة الصدورة غيدر مناسددبةصدنع أرضددية خ إلدىالصدحفي 

ا وضددع "أوبوورا البلكونووة ... سووحر الموسوويقي مووس  وورفة بوسووط البلوودفددي موضددو  ف

 .(59)من أرضية حمراء االمخرج الصحفي العنوان مفرغ  

 ااألدبيددددددةاو االسددددددياحيةاو واشددددددتركت الموضددددددوعات االفنيددددددةا وااالجتماعيددددددةا

الترتيددب  علددىاقددع العندداوين المتداخلددة مددع الصددورة وحصددولها االرياضدديةا فددي ارتفددا  نسددبة موو

وفددي الموضددوعات االجتماعيددة بنسددبة  %50فددي الموضددوعات الفنيددة بنسددبة  جدداءتاألو , حيددص 

مددن إجمددالي  %47, والموضددوعات األدبيددة بنسددبة %50والموضددوعات السددياحية بنسددبة  ،59%

 لية.العناوين المنشورة بكل منهم خ   فترة الدراسة التحلي

االقتصداديةا فدي ارتفدا  نسدبة  –الدينيدة  –واشتركت الموضدوعات االثقافيدة 

تواعددت هددذه الترتيددب األو , وقددد  علددىالصددورا وحصددولها  أعلددىمواقددع العندداوين ا

والموضددوعات الثقافيددة  ،%60الموضددوعات الدينيددة بنسددبة : اآلتدديالنسددب بالترتيددب 

من إجمالي العنداوين المنشدورة  ،%50والموضوعات االقتصادية بنسبة  ،%55بنسبة 

 بحديص الصور بكل منهم خ   فترة الدراسة التحليلية.
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 موقع تعليق حديث الصور: -د

لصدور والدذي ظهدر فدي ( والخدام بموقدع تعليدق حدديص ا4يتضح من ال دو  رقدم )  

مددن  %32فقددد جدداء فددي الترتيددب األو  بنسددبة  "أسووفل الصووور"أهمهددا مواقددع مختلفددة 

ا فدي الترتيدب الثداني "وسوط الصوورإجمالي مواقع تعليق الموضوعات, في حين جاء 

, وفددي حددين %14بنسددبة  جانووب الصووور مووس اليموويس, تدد  ذلددن التعليددق %27بنسددبة 

جداءت , و%11لترتيدب الرابدع بنسدبة ا علدى جانب الصور مس اليسوار إلىحصلت فئة 

, ويتضددح ممددا سددبق تركيددز %8فددي الترتيددب الخددامس بنسددبة  ل مووع الصووورمتووداخفئددة 

 وضع التعليق أسفل الصور. علىموضوعات حديص الصور 

التعليددق, فقددد ركددزت  وموقددعوتبددين وجددود فددروق بددين موضددوعات حددديص الصددور    

 علددىااالقتصدداديةا و االدينيددةاو االثقافيددةاو ااالجتماعيددةاو الموضددوعات االفنيددةا

االرياضدديةا و ق أسددفل الصددور, بينمددا ركددزت الموضددوعات االسددياحيةاوضددع التعليدد

 .اوضع التعليق اوسب الصور على

ومددن اإلجددراءات اإلخراجيددة الموفقددة والتددي ظهددر بهددا التعليددق فددي حددديص الصددور   

فد ن هدذا اإلجدراء كدان  اوألن التعليدق كدان صدغير  ية المعكوسدة استخدام األشكا  السدلب

منوووا مصوووري .. يووورد للقدددارئ وهدددذا مدددا جددداء فدددي موضدددو  ا اسدددبب إرهاق دددال ي اموفق دد

كمددا اسددتخدم حددديص الصددور فدددي بعددك األحيددان مددع تعليقدده األشدددكا   .(60)الوورو "

تشدددويه الحدددروى  إلدددىهدددذا اإلجدددراء  أدىاألرضددديات الشدددبكية وقدددد  علدددىاإلي ابيدددة 

, وتغيير معالمها, حيص اتصلت النقب الواسعة للشبكة بدالحروى, وجداء هدذا المستخدمة

 .(61)اليلة مس ألف ليلة ... في الفلبيساإلجراء في موضو  ا

 :التحقق مس فروض الدراسة :ثانيًا

 فيما يلي عر  النتائل المتعلقة بالتحقق من فرو  الدراسة:   

 :الفرض األولنتائج اختبار صحة 

 

 

بددين موضددو  حددديص الصددورة  ارتباطيدده( وجددود ع قددة 5يتضددح مددن ال دددو  رقددم )  

وهددي ذات داللددة  69.68= 2قيمددة كدداحيددص إن مددادة المصددورة المكونددة لده وبدين نددو  ال

, ولمعرفدة شددة هدذه الع قدة تدم (0.000) 0.05أقل مدن معنوية  مستوىإحصائية عند 

اسددتخدام معامددل ارتبدداط بيرسددون لرصددد قيمددة وات دداه االرتبدداط واتضددح أن معامددل 

ة ارتباط ضدعيف ألن وهي ع ق ،0.004معنوية  مستوىعن 0.003التوافق بلي شدته 

 ر قريب من الصفر.االمقد
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في حدديص الصدور هدي  اأن أبرا أنوا  المواد المصورة استخدام   أظهرت النتائل كما  

مددن إجمددالي  %81ا حيددص جدداءت فددي الترتيددب األو  بنسددبة "الصووور الفوتومرافيووة

مددن  %17فددي الترتيددب الثدداني بنسددبة  الرسوووم التعبيريووةالمددواد المصددورة, ثددم جدداءت 

في الترتيب الثالدص بنسدبة  الرسوم التوضيحيةجاءت  اإجمالي المواد المصورة, وأخير  

وفيمدا يلدي عدر  للنتدائل التفصديلية لكدل ندو  مدن  من إجمالي المواد المصدورة. 2%

 أنوا  المواد المصورة المستخدمة في احديص الصورا:

 استخدام الصور الفوتوغرافية في حديص الصور: -

تدأتي فدي الترتيدب األو  مدن حيدص اسدتخدام  الموضوعات االجتماعيةن أ تشير النتائل 

من إجمالي صدور الموضدوعات االجتماعيدة,  %93الصور الفوتوغرافية وذلن بنسبة 

ويرجع االهتمام باستخدام الصدور الفوتوغرافيدة إلدى كونهدا صدادقة وتعبدر عدن الواقدع 

الموضووعات يليهدا  .ألحددا وا األخبدار لوتعمل على ت سيده فلها وظيفدة إع ميدة لنقد

مدن إجمدالي الموضدوعات السدياحية,  %87ف اءت في الترتيب الثاني بنسبة  السياحية

واحتلدت بدذلن الترتيدب الثالدص, ثدم الموضدوعات  %78بنسدبة  الموضوعات الدينيوةثم 

مددددن إجمددددالي  %76ا احتلددددت الترتيددددب الرابددددع بنسددددبة "االقتصوووواديةو "األدبيووووة"

 موضوعات كل منهما.

 تخدام الرسوم التعبيرية في حديص الصور:اس -

تدأتي فدي الترتيدب األو  مدن حيدص اسدتخدام  الموضوعات الثقافيةأن  أظهرت النتائل  

مدن إجمدالي الموضدوعات الثقافيدة, وتدم اسدتخدام  %29وذلدن بنسدبة  ةم التعبيريوالرس

الدددذي عبدددر عدددن الدددروح  "رو  مصووور"الرسدددم التعبيدددري بشدددكل جيدددد فدددي موضدددو  

من خد   رسدومات تعكدس التدرا  االجتمداعي والثقدافي للمصدريين, فينتقدل المصرية 

بددين الوجددوه والبيددوت واألمدداكن فددي الريددف والمدددن والحددواري واألسددواق والشددواط  

وتزخدددر لوحدددات الفندددان عبدددد العزيدددز السدددماحي بتفاصددديل البيئدددة المصدددرية الخصدددبة 

من حيدص اسدتخدام الرسدوم  الموضوعات الفنيةثم يأتي في الترتيب الثاني  .(62)والثرية

اتكسدا  من إجمالي الموضوعات الفنية. وجاء موضدو   %26التعبيرية وذلن بنسبة 

سددمت وت هددر .. تتددزين للصددم والددبكما   علددىم موعددة مددن اللوحددات المبهددرة التددي رم

األمريكية لت ميلها, والهدى من ذلن هو جمدع أكبدر  األسفلت في شوار  والية تكسا 

كمدددا تدددأتي  .(63)أجدددل عمدددل خيدددري لمراكدددز الصدددم والدددبكم قددددر مدددن التبرعدددات مدددن

فددي الترتيددب الثالددص مددن حيددص اسددتخدام الرسددوم التعبيريددة وذلددن  الموضوووعات األدبيووة

وربمدددا يرجدددع االهتمدددام بالصدددور  مدددن إجمدددالي الموضدددوعات األدبيدددة، %23بنسدددبة 

 مدنالتعبيرية في هذه الموضدوعات إلدى كونهدا تعتمدد علدى نشدر أعمدا  فنيدة ولوحدات 

 .مهأفكارتعكس رموا ودالالت من خ لها  واقدمفنانين  إنتاج

 استخدام الرسوم التوضيحية في حديص الصور: -
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تأتي في الترتيدب األو  مدن  الموضوعات االقتصادية( أن 5يتضح من ال دو  رقم )  

مددددن إجمددددالي صددددور  %16 بنسددددبةحيددددص اسددددتخدام الرسددددوم التوضدددديحية وجدددداءت 

وجدداءت فددي الترتيددب الثدداني  لموضوووعات الرياضوويةايهددا , يلاالقتصدداديةالموضددوعات 

 انخفددا وتعكددس هددذه النتي ددة مددن إجمددالي الموضددوعات الرياضددية,  %12.5بنسددبة 

استخدام الرسوم التوضيحية المعلوماتية بدالرغم مدن أهميتهدا حيدص تعدد إحددى األدوات 

تخدام التحليلية والتوضديحية التدي تسدهم فدي شدرح الموضدوعات وقدد يتطلدب األمدر اسد

فدد  ي ددب أن تقتصددر علددى  ،د لتقددديم رسددومات بشددكل مبتكددرالتصددميمات ث ثيددة األبعددا

جددداو  بيانددات تقليديددة أو رسددوم بيانيددة وهددذا مددا قدمدده حددديص الصددور فكانددت معال تدده 

 ال رافيكية للرسوم التوضيحية تتسم بالتقليدية.

 الفرض الثاني:نتائج اختبار صحة 

 

 

 

قدرر أن هنداك ع قدة بدين ندو  موضدو  حدديص الصدور يتضح من هدذا الفدر  أنده ي 

وبين أنوا  المدواد المصدورة مدن حيدص المضدمون أو الداللدة. وقدد كشدف ال ددو  رقدم 

بدددين موضدددو  حدددديص الصدددور وبدددين ندددو  المدددادة  ارتباطيددده( عدددن وجدددود ع قدددة 6)

هددي قيمددة ذات داللددة  33.24=  2قيمددة كدداحيددص إن المصددورة مددن حيددص المضددمون 

( ولمعرفة شدة الع قة تم حسداب 0.000) 0.05معنوية أقل من  مستوىإحصائية عند 

معنويدة  مسدتوىعند  ارتباطيهأي أن هناك ع قة  0.3معامل التوافق الذي بلغت شدته 

 ( ومن ثم نقبل الفر  الثاني.0.001) 0.05أقل من 

أندددوا  المدددواد المصدددورة مدددن حيدددص المضدددمون حيدددص جددداءت  وتشدددير النتدددائل إلدددى  

 ،%37صددورة بنسددبة  256 دفددي الترتيددب األو  بعددد جماليووة والتعبيريووة""الالصددور

( صدورة بنسدبة 175الترتيدب الثداني بعددد )الموضوعية بينما احتلت الصور الصحفية 

( 128فدي الترتيدب الثالدص بعددد ) الصور التي تمثل محور الشخصية, ثم جاءت 25%

فدي الترتيدب  إلنسوانيالموضوعات ذات الجانوب ا, يليها صور %18.5صورة وبنسبة 

فدددي  الصووور اإلخباريوووةجددداءت  ا, وأخيددر  %16( صددورة وبنسدددب 108الرابددع بعددددد )

وتتفددق هددذه النتي ددة مددع تمثيددل  .%3.5( صددورة وبنسددبة 24الترتيددب األخيددر بعدددد )

الموضددوعات الفنيددة كددأعلى موضددوعات عال هددا حددديص الصددور وقددد أثددرت طبيعددة 

ور التدي تعدر  لوحدات فنيدة لمعدار  المضمون على نو  الصور، فاالهتمدام بالصد

 ومتاحف ساعد على ظهور الصور ال مالية والتعبيرية واحت لها الترتيب األو .

تفوقددت الموضددوعات الفنيددة بددين موضددوعات حددديص الصددور بالنسددبة السددتخدام وقددد   

مددن إجمددالي  %57الصددور ال ماليددة والتعبيريددة, ف دداءت فددي الترتيددب األو  بنسددبة 
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 إلدىوأشارت النتدائل  للموضوعات الفنية خ   فترة الدراسة التحليلية.الصور المكونة 

ارتفا  درجة اهتمام الموضوعات األدبية بالصور التدي تمثدل محدور الشخصدية, حيدص 

 .%39صورة بنسبة  24ي عدد الصور لب

اشتركت الموضوعات االسياحيةا واالثقافيةا واالرياضيةا فدي ترتيدب اسدتخدامها و  

وإن اختلفددت نسددبة االخددت ى إال أنهددا اشددتركت فددي حصددو  صددور  ألنددوا  الصددور

الموضدوعات السدياحية  :اآلتديوتواعدت بالترتيدب  المرتبدة األولدى علىالموضوعات 

والموضددوعات الثقافيددة بنسددبة  ,%50, والموضددوعات الرياضددية بنسددبة %39بنسددبة 

 التحليلية.نهم خ   فترة الدراسة من إجمالي الصور المكونة لموضوعات كل م 48%

، وهذه النتي ة تتفق مع طبيعة الدور الذي تقدوم بده الصدور فدي الموضدوعات السدياحية

تساعد على الترويل للسياحة والمفارقة في تفضيل وجهة سياحية عدن أخدرى. فالصور 

الددذي يرصددد وقددائع  كمددا أن صددور الموضددوعات مناسددبة لطبيعددة المضددمون الثقددافي

  ينة.يرصد ات اهات فكرية معويس لها و

فدددددي حصدددددو  صدددددور  اشدددددتركت الموضدددددوعات ااالجتماعيدددددةا واالدينيدددددةاكمدددددا   

الترتيددددب األو , ففددددي الموضددددوعات  علددددىالموضددددوعات ذات ال انددددب اإلنسدددداني 

, وذلدن %45وفدي الموضدوعات الدينيدة جداءت بنسدبة  %48االجتماعية جاءت بنسبة 

فهنداك  لتحليليدة.خد   فتدرة الدراسدة ا امن إجمالي الصور المكونة لكل موضو  منهمد

تلددن الصددور المرتبطددة  ،ال تعبددر عنهددا أي كلمددة وال يمكددن أن تشددرح تفاصدديلها اصددور  

العدر ،  وإعدادةال تقدف عندد حددود النقدل بالموضوعات اإلنسدانية واالجتماعيدة فهدي 

ومدا يددرتبب بهدا مدن سدياقات لهددا دالالت  إدراكهداالمدراد  باألشددياء إيحداءاتتحمدل  إنمدا

  معينة.

 :الفرض الثالثبار صحة نتائج اخت

 

 

( أن االرتباط بين موضو  حديص الصدور وبدين أشدكا  المدواد 7كشف ال دو  رقم )  

دد ا بمعنددىالمصددورة يكدداد يكددون منعدددم   حيددص  اأن المتغيددران يكدداد يكونددوا مسددتق ن تمام 

 ،0.05أي أنها أكثر مدن  0.66معنوية  مستوىعند  0.016-بلغت شدة معامل التوافق 

وأشكا  المدواد  بين موضو  حديص الصور اعدم وجود ع قة دالة إحصائي   وهذا يعني

 هذا الفر .المصورة, ومما سبق نستنتل عدم تحقيق 

ا ال دو  نتائلوتد     الترتيدب  علدى المسوتطيلحصو  الصدور ذات الشدكل  على أيض 

موضددوعات حددديص الصددورة محددل المصددورة ل المددواد مددن إجمددالي %63األو  بنسددبة 

مدن  %22حيدص جداءت فدي الترتيدب الثداني بنسدبة  الصور الديكوبيةذلن  ، ت الدراسة

بنسدبة  ومشوتقاته لشوكل الودائريذلن الصور التدي تتخدذ ا إجمالي المواد المصورة, ت 
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فد  شدن . %3لصور ذات الشدكل المربدع وبنسدبة , وفي الترتيب األخير جاءت ا12%

دوحيويدةر األشكا  الهندسدية ثدراء  أن المستطيل يعد أكث  ا, والشدكل الددائري يعطدي دائم 

ا لن ددر  اأمددا الصددورة المفرغددة الخلفيددة فهددي أكثددر أشددكا  الصددور لفت دد بالحركددة. شددعور 

القارئ, وتتميدز ب برااهدا لعنصدر الحركدة إال أنهدا تحتداج لعنايدة خاصدة فدي اختيارهدا 

 وإعدادها.

 الفرض الرابع:نتائج اختبار صحة 

 

 

ذات داللة إحصائية بين متغير موضو   ارتباطيهقة ( وجود ع 8كشف ال دو  رقم )

وهدي  34.34=2قيمدة كداحيدص إن حديص الصدور وبدين متغيدر أسدلوب تن ديم الصدور, 

ولمعرفددة شدددة  ،(0.033) 0.05معنويددة أقددل مددن  مسددتوىذات داللددة إحصددائية عنددد 

 مسدتوىوهي قيمة دالة عندد  0.249الع قة تم حساب معامل التوافق الذي بلغت شدته 

 ( ومن ثم نقبل الفر  الرابع.0.002) 0.05معنوية أقل من 

)الصددورة المركبددة( مددن أكثددر أسدداليب تن دديم  الترتيووب المرأووبأن  أكدددت النتددائلو  

ويعتمدد هدذا الندو  مدن ترتيدب  %46في حديص الصور وذلدن بنسدبة  االصور استخدام  

 ت زئدهن اسدتخدام مسداحة حدديص الصدور كصدورة واحددة م معدة ال يمكد علىالصور 

وفصددل عناصددرها التددي تتكددون مددن م موعددة مددن الصددور المركبددة, إذ يحتددوي حددديص 

م موعة من التركيبدات, وتعتبدر حددود الصدورة هندا هدي الحددود الكليدة  علىالصورة 

  األخدرىحددة, ثدم إي داد ع قتده بداألجزاء  علدىراءة كل جدزء ويتم قلحديص الصورة. 

ددسدداعد علددى ممددا  تندداغم والت ددانس, فدداألجزاء تشددكل فددي مددع نمددب مددن ال اخلددق تنوع 

  ر.م موعها وحدة جامعة تمثل المواد المصورة التي يقوم عليها حديص الصو

حيددص  %26وذلددن بنسددبة  الترتيووب المتوووازي الخطوويالثدداني  بينمددا يددأتي فددي الترتيددب  

أجددزاء, وهددو تنسدديق  إلددىأفقيددة أو رأسددية مقسددمة  اتتخددذ الصددور شددكل أعمدددة وصددفوف  

أو  اكن ترتيب الصور كيفما تتطلب طبيعة موضو  حديص الصور إمدا أفقي دتقليدي, ويم

متعددددة, مددع  ا, أو المددزج بددين الترتيددب األفقددي والرأسددي الددذي يتدديح تقددديم صددور  ارأسددي  

 .لمتابعة الصور اأو رأسي   اتغيير حركة العين أفقي  

 %14وبنسدبة  ات المتدرجوةمستوىالو التخطيط االنسيابيثم يأتي في الترتيب الثالص   

 لكل منهما من إجمالي أحاديص الصور ويعتمد ترتيب وتن يم وتنسيق الصور المتتابعدة

بندداء وتركيددب شددكل هندسددي متعدددد الخطددوط لدديعكس  علددىلتخطدديب االنسدديابي وفق ددا ل

ويوضح فكرة موضو  حدديص الصدور باسدتخدام خطدوط ومسدارات تدربب بدين المدواد 

أخدرى,  إلدىبالتددفق والسدريان مدن صدورة المصورة داخل الموضو  الواحدد وتدوحي 

ط وتحدددد للقددارئ البدايددة والنهايددة, وتتنددو  أشددكا  الخطددوط مددا بددين األسددهم والخطددو
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وتأخدددذ المدددواد المصدددورة المكوندددة لحدددديص الصدددورة  التقليديدددة المنحنيدددة والمسدددتقيمة.

 , حيص تن م المدواد المصدورة بطريقدةاقطري   اات المتدرجة عندما تشكل شريط  مستوىال

 .متدرجة, وتتخذ شكل السلم المتدرج

ا    السدتخدامها تباين تركيز موضوعات حدديص الصدور ويتضح من نتائل ال دو  أيض 

ااألدبيددةا و االفنيددةا وااالجتماعيددةا تن دديم, فبينمددا اشددتركت الموضددوعاتال أسدداليب

يددب المركددب حيددص بلغددت فددي الترت اسددتخدامهم ألسددلوب وااالقتصدداديةا فددي ارتفددا 

, والموضددوعات %69, والموضددوعات االجتماعيددة %55ت الفنيددة نسددبة الموضددوعا

مددن إجمددالي أسدداليب تن دديم الصددور  %58والموضددوعات االقتصددادية  %60األدبيددة 

 المستخدمة بحديص الصور خ   فترة الدراسة التحليلية.

 علددىاالرياضدديةا موضددوعات االسددياحيةا والثقافيددةا واالدينيددةا وبينمددا ركددزت ال 

تيب المتوااي الخطي واحتل بدذلن الترتيدب األو  ف داء فدي الموضدوعات أسلوب التر

لكدددل منهمدددا,  %40, والموضدددوعات الثقافيدددة والدينيدددة بنسدددبة %45السدددياحية بنسدددبة 

انفددردت الموضددوعات الرياضددية فددي تعدداد  و .%33والموضددوعات الرياضددية بنسددبة 

ا واحدت  الترتيدب ات المتدرجدةمستوىأسلوب االترتيب المتوااي الخطيا وأسلوب اال

 لكل منهما. %33األو  بنسبة 

 ثالثًا: نتائج الدراسة على مستوى التحليل الكيفي: 

يعتمددد التصددميم ال رافيكددي إلخددراج الصددور المتتابعددة علددى بددرامل التصددميم ثنائيددة   

 علددىأي جددزء منهددا, أو  علددىالصددورة أو  علددىمعال ددات فنيددة دقيقددة  األبعدداد إلحدددا 

 علددىونددة لحددديص الصددور, ومددن أهددم البددرامل ولعلهددا األشددهر م موعددة الصددور المك

 إضدافةالعالم برنامل )أدوبي فوتوشوب( ويستخدم في تعديل الصور والرسدوم  مستوى

كثير من الممارسات والمؤثرات التي تضفي على التصميمات الصحفية المصدورة  إلى

اصدة والتدي تثدري واألضدواء وال د   والتدأثيرات الخ األلوانإمكانات أكثر من خ   

م ا  التصميم ال رافيكي بالكثير من األبعاد الوظيفية وال مالية التدي تخددم الموضدو  

 الصحفي.

وقد تنوعت تأثيرات التصميم ال رافيكي إلخراج الصور المتتابعة بحديص الصور,  

النشاط اإلبداعي للمخرج  علىواختلفت فيما بينها إلتمام عمليات اعتمدت في الغالب 

من  افي وبما يتناسب مع طبيعة موضو  الصور, وقد رصد التحليل الكيفي عدد  الصح

 المعال ات ال رافيكية للمواد المصورة، ومنها:

تم تحديد مناطق بعينها في و يستخدم حديص الصور تأثيرات التحديدتأثيرات التحديد: 

افة أو , حيص تم تحديده لتكراره دون أي إضالتاليةالصورة وتم تكبيرها للصورة 

تكراره ب ضافة بعك التغييرات في الدرجات اللونية أو ال لية أو التفصي ت، وتتيح 

خاصة عن طريق عز  جزء  اتأثيرات خاصة تحقق أهداف   علىهذا اإلجراء الحصو  

ل ت اهات التي يحددها المصمم  اوتحرين هذا ال زء وفق   امعين من الصورة جزئي  
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لنات ة عن التحرين باأللوان أو الم مس المناسبة داخل الصورة مع ملء المساحة ا

وبدرجات إعتام أو شفافية مناسبة, وتتميز هذه التحديدات بهيئة مميزة يمكن أن توحي 

 .(64)"خيول الشرقية تختال في عيدها"بتأثيرات الت سيم. كما جاء في موضو  

صورة  إلىمحدد من إحدى الصور  ل أ حديص الصور إلى جلب جزءتأثير الحجب: 

أخرى, مع الحرم على ح ب مساحة معينة من الصورة التي سيتم اإلضافة إليها 

 علىالصورة أو  علىبحيص ال تتأثر تلن المساحة بسائر المعال ات التي يتم إجراؤها 

 اجزء معين من كليهما, وي ل هذا ال زء المستخدم معه الحاجب ثابت   علىاألرضية أو 

 (.1الصورة بأكملها )الشكل علىي ريها المصمم ال يتغير مع المعال ات التي 

هذه العملية في تصميم الصور  استفاد حديص الصور منتأثيرات النس  الموضعي: 

نس  هذه التفاصيل في الصور  تمالمتتابعة التي تشترك في بعك تفاصيلها, حيص 

االة وفي األماكن التي يحددها المصمم خدمة  للمضمون وهي طريقة ناجحة إل التالية

 العناصر غير المرغوب فيها من الصورة.

يستخدم حديص الصور هذه العمليات من خ   التحكم الموضعي في درجات اإلضاءة: 

الموضعي في طبقات اإلضاءة, وينتل عنها تأثيرات جمالية وتعبيرية خاصة,  التحكم

 وذلن فض   للتركيز على بعك أجزاء الصورة، وبعضها يمكن أن يستخدمه المصمم 

عن إمكانية استغ   المناطق المعال ة وتهيئتها الستقبا  العناصر ال رافيكية األخرى 

 (.2)الشكل

تستخدم هذه التأثيرات لتغيير أشكا  العناصر المرئية مؤثرات التحريف والتحوير: 

في الصور, وابتكار رؤية مختلفة وجديدة وغير تقليدية بالخروج بالعناصر عن 

هويتها األصلية وتتنو  وتتعدد وتختلف طرق تحريف  طبيعتها وتحريرها من

 العناصر المرئية في الصور ما بين:

ابتكار من ور غير تقليدي للعناصر المرئية تلبيه ألغرا  وظيفية وفنية, أو  -أ

لعر  من ر ما بم هر غير مألوى, أو اإليحاء بمشاعر وأحاسيس وانطباعات 

 (.3خاصة )الشكل

قتراب أو االبتعاد عن العناصر المصورة والتحكم في رؤية اال مستوىالتحكم في  -ب

ما ال يمكن رؤيته بالعين الم ردة والمزج بين المن ور القريب والمن ور البعيد, 

إلضافة معان جديدة تحملها العناصر من خ   رؤيتها بمن ور غير تقليدي 

 (.4)الشكل

دو كما لو أنها عر  م موعة من الحركات المتتابعة في صورة واحدة فتب -ج

 متحركة.

 اتستخدم بعك الصور تأثير التلوين بشكل ي عله يخف تدري ي   تأثيرات التلويس:

بحيص يت شي عند حواى الصورة الخارجية إلعطاء تأثير ال    المتدرجة, بما 
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جزء منها بحيص تكون حواى  علىالصورة أو  علىيتضمن أساليب الرذاذ اللوني 

جة من تلن النات ة عن أصل الصورة الفوتوغرافية ال    النات ة أخف در

(. ول أ حديص الصورة إلى إجراء آخر ب عطاء تأثير انتقا  تدري ي من لون 5)الشكل

وتخفيف حدة المناطق القاتمة في الصورة بتقليل عدد  خلفيتها. إلىمقدمة الصورة 

 إلىالملونة النقاط الضوئية التي تحتويها. كذلن أجرى حديص الصور تحويل للصور 

( 6صور أبيك وأسود ونتل عن هذا اإلجراء تأثيرات جرافيكية قوية ومميزة )شكل

صورة خطية مع التحكم  إلىلية المستمرة تحويل الصور ذات الدرجات ال  إلى إضافة

 ات التدرج اللوني.مستوىفي 

أسا  تقنية الطبقات, وتتم فيه  علىيعتمد المزج هنا مؤثرات المزج والترأيب: 

صورة نهائية واحدة  علىمليات ت ميع متراكبة لم موعة من الصور للحصو  ع

وتساعد تقنية الطبقات على يسر معال ة الصور وتوفير كثير من الوقت  (.8)الشكل

وال هد، حيص يمكن اختيار بعك أجزاء الصور ووضعها في طبقة خاصة. وهكذا، 

يعتمد أي منها على اآلخر،  يمكن تقسيم الصورة إلى عدة طبقات منفصلة ومستقلة ال

حيص يتم التعامل مع كل طبقة على حده دون تأثر باقي الطبقات مما يسهل عملية 

 .(65)المعال ة

تراكب صورة ذات شفافية جزئية فوق  علىتعتمد هذه التأثيرات الصور الشبحيه: 

مناطق  على, وتعد الصور ذات الشفافية ال زئية بحيص تشتمل أخرىصورة أو صور 

فة أو تزيد درجات نصو  أماكن اإلضاءة العالية فتصبح شفافة وي هر من خ لها شفا

وقد حقق حديص  ما يعطي إيحاء وكأنها صورة شبحيه،الصورة أو الصور األساسية م

فادة من هذا التصميم واستخدمه كمنبهات مصورة جاذبة ل نتباه في الرسالة الصور إ

 البصرية المراد توجيهها للقارئ.

 الدراسة: خاتمة

ة والمتمثلددة فددي حددديص الصددور ياتخددذت هددذه الدراسددة مددن الصددور المتتابعددة الصددحف  

لرصددد وتوصدديف وتحليددل المعال ددات ال رافيكيددة الخاصددة بهددا  ب ريدددة األهددرام م دداال  

استفادة الصحافة من معطيات وتقنيات التكنولوجيا الرقمية وخاصدة  مدى علىللتعرى 

ر هدذه التصدميمات تدأث ومددىور المتتابعدة الصدحفية لصدبرامل ال رافيدن فدي إخدراج ا

 ال رافيكية بموضو  الصور.

مددنهل المسددح, وتددم اسددتخدام أداة التحليددل الكمددي والكيفددي  علددىوقددد اعتمدددت الدراسددة   

مدادة مصددورة تددم  691لحددديص الصدور يتضددمنوا  اموضددوع   161للشدكل كددأداة لتحليدل 

جميددع أعددداد جريدددة األهددرام  علددىشددهور بأسددلوب الحصددر الشددامل  6جمعهددا لمدددة 

 م. 31/12/2016م حتى 1/7/2016الصادرة من 

أن توظيدف البدرامل ال رافيكيدة فدي إخدراج العامة لهذه الدراسة وقد أوضحت النتائل   

د إخدراج الصدور المتتابعدة مدن تلدن يولدم يسدتف االصور المتتابعدة الصدحفية كدان ضدعيف  
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جديدددة  اأتدداح آفاق دد االتقدددم التكنولددوجي حالي ددالتكنولوجيددا بالشددكل الكددافي بددالرغم مددن أن 

إخدراج الصدور المتتابعدة للخلق واإلبدا  في م دا  اإلخدراج الصدحفي بصدفة عامدة, و

فقدد اعتمدد التصدميم ال رافيكدي إلخدراج الصدور المتتابعدة علدى بدرامل  بصفة خاصدة،

زء منهدا, أي جد علدىالصدورة أو  علدىالمعال ات الفنية  التصميم ثنائية األبعاد إلحدا 

التدي أعتمدد عليهدا م موعة الصور المكونة لحديص الصور, ومن أهم البدرامل  علىأو 

، ولم يستخدم حديص الصور التصدميمات )أدوبي فوتوشوب( حديص الصور هو برنامل

بالرغم من أهميتها فدي تصدميم الرسدوم التوضديحية المعلوماتيدة، كمدا أن  األبعادث ثية 

بعددك  إجددراءبددات بعددك المعال ددات ال رافيكيددة مددع تصددميم حددديص الصددور اتسددم بث

وفددي  الددذي يعكددس افتقدداد حددديص الصددور لل اذبيددة البصددرية األمددرالتعدددي ت البسدديطة 

بعك األحيان تم توايع الصور المتتابعدة دون االسدتناد علدى فكدرة تعكدس الهددى مدن 

مدن  خالي دا - _فدي بعدك األحيدان هذا التصميم وكانت النتي دة أن حدديص الصدور ظهدر

. دون وضدوح الهددى مدن تدرتيبهم، وتم وضع الصور متتالية ال وانب الفنية وال مالية

( أن ن دداح الصددحيفة يعتمددد بدرجددة كبيددرة علددى قدددرتها 1998وقددد أكددد ) الغريددب، 

وعزمها على تطوير وتبني التقنيات الحديثدة التدي تقدوم مدن خ لهدا بدأداء وظائفهدا فدي 

يما التددي يددتم التعبيددر عنهددا بالصددورة التددي سددبقت والمعلومددات. وال سدد األخبددارتوصدديل 

 :يأتيويمكن استخ م أهم النتائل التي توصلت إليها الدراسة فيما  الكلمة المكتوبة،

 : النتائج الخاصة بتوصيف حديث الصور:أواًل 

تنوعت الموضوعات التدي عال هدا حدديص الصدور, ف داءت الموضدوعات الفنيدة فدي  -

مددددن إجمددددالي موضددددوعات حددددديص الصددددور, واحتلددددت  %24الترتيددددب األو  بنسددددبة 

, وجداءت الموضدوعات الثقافيدة %20الموضوعات االجتماعية الترتيدب الثداني بنسدبة 

, واحتلددت الموضددوعات السددياحية الترتيددب الرابددع %12فددي الترتيددب الثالددص بنسددبة 

 من إجمالي موضوعات حديص الصور. %11وبنسبة 

 ةمصددورالمددواد مددن العدددد  أعلددىاسددتخدمت أظهددرت النتددائل أن الموضددوعات الفنيددة  -

مددن إجمددالي الموضددوعات  %32بنسددبة  أربددع مددوادبالموضددو  الواحددد فقددد اسددتخدمت 

الترتيدب الثداني الموضدوعات  فديالفنية بحدديص الصدور خد   فتدرة الدراسدة, ثدم تدأتي 

, %31االجتماعية فقد استخدمت اأربعا مواد مصورة داخل الموضو  الواحدد بنسدبة 

الموضوعات السياحية في الترتيب الثالص فاستخدمت اأربدع مدواد مصدورةا  ثم جاءت

واشدتركت الموضدوعات األدبيدة واالقتصدادية والدينيدة فدي ارتفدا  نسدبة  ،%28بنسبة 

مدادة واحددة وجداءت فدي الترتيدب األو  وجداءت بنسدبة  علدىالموضوعات التي تعتمد 

ثقافيددة والرياضددية فددي اشددتركت الموضددوعات الو التددوالي. علددى 40% ،57% ،65%

 علددى, %42, %30ن(, واحتلددت بددذلن الترتيددب األو  بنسددبة ي)المددادت علددىاعتمادهمددا 

 التوالي.
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مددن حيددص موقددع عنددوان حددديص الصددور, فقددد اتخددذ مواضددع متنوعددة, ف دداء العنددوان  -

مدن إجمدالي موضدوعات حدديص  %44المتداخل مع الصورة في الترتيب األو  بنسدبة 

, كمدا %35الصدورا فدي الترتيدب الثداني بنسدبة  أعلدىالعندوان االصور, في حين جاء 

. واشدددتركت %13.5جددداء العندددوان ا أسدددفل الصدددورا فدددي الترتيدددب الثالدددص بنسدددبة 

الموضوعات الفنية واالجتماعية والسياحية واألدبية والرياضية في ارتفا  نسبة مواقع 

ينمددا اشدددتركت الترتيدددب األو , ب علددىالعندداوين االمتداخلددة مدددع الصددورا وحصدددولها 

 أعلىاة فددي ارتفددا  نسددبة مواقددع العندداوينالموضددوعات الثقافيددة والدينيددة واالقتصددادي

ثر موقدع العندوان تدأ إلدىهذا االسدتخدام يشدير  ،الترتيب األو  علىولها صالصورا وح

 علدىالرئيسدية المهيمندة  ةأسا  توايع الصدور وخاصدة الصدور علىبع قته بالصور 

 حديص الصور.

تائل الخاصة بموقع تعليق حديص الصور ظهور التعليق في مواقع مختلفدة أظهرت الن -

الي مواقددع مددمددن إج %32أهمهددا اأسددفل الصددورا فقددد جدداء فددي الترتيددب األو  بنسددبة 

موضددوعات حددديص الصددور خدد   فتددرة الدراسددة, فددي حددين جدداء اوسددب  علددىالتعليددق 

الصدور مدن اليمدين  , تد  ذلدن التعليدق جاندب%27الصورا في الترتيدب الثداني بنسدبة 

الترتيدب الرابدع بنسدبة  علدىفي حين حصل اجاندب الصدور مدن اليسدارا  %41بنسبة 

وتبين وجود فروق بين موضوعات حديص الصور وموقع التعليق, فقدد ركدزت  ،11%

وضددع التعليددق  علددىالموضددوعات الفنيددة واالجتماعيددة والثقافيددة والدينيددة واالقتصددادية 

وضددع التعليددق  علددىضددوعات السددياحية والرياضددية أسددفل الصددور بينمددا ركددزت المو

 اوسب الصورا.

فددي حددديص الصددور  اجدداءت الغالبيددة الع مددي مددن أنددوا  المددواد المصددورة اسددتخدام   -

المددواد المصددورة, ثددم  مددن إجمددالي %81وغرافيددةا حيددص جدداءت بنسددبة فوت ااصددور  

م التوضديحية الرسدو ا, وأخيدر  %17جاءت الرسوم التعبيرية في الترتيدب الثداني بنسدبة 

وتعكددس هددذه النتي ددة انخفددا  اسددتخدام  مددن إجمددالي المددواد المصددورة. %2بنسددبة 

الرسوم التوضيحية المعلوماتية بالرغم من أهميتهدا حيدص تعدد إحددى األدوات التحليليدة 

والتوضيحية التي تسهم في شرح الموضوعات وقد يتطلب األمر اسدتخدام التصدميمات 

فد  ي دب أن تقتصدر علدى جدداو  بياندات  ،ات بشكل مبتكدراألبعاد لتقديم رسومث ثية 

تقليدية أو رسوم بيانية وهذا ما قدمه حديص الصور فكانت معال ته ال رافيكيدة للرسدوم 

 التوضيحية تتسم بالتقليدية.

تضمنها حديص الصور مدن حيدص الداللدة أو المضدمون المصورة التي تنوعت المواد  -

, ثددم الصددور %37اءت فددي الترتيددب األو  بنسددبة مدا بددين صددور جماليددة وتعبيريددة وجد

, ثدم الصدور التدي تمثدل محدور الشخصدية %25الموضوعية في الترتيب الثداني بنسدبة 

, يليها صور الموضوعات ذات ال انب اإلنساني فدي %18.5في الترتيب الثالص بنسبة 

 .%16الترتيب الرابع بنسبة 
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 %63حتددل الترتيددب األو  بنسددبة كشددفت النتددائل أن الصددور ذات الشددكل المسددتطيل ت -

, ثددم الصددور التددي %22نسددبة مددن إجمددالي المددواد المصددورة, يليهددا الصددور الديكوبيددة ب

ويبددو أن االهتمدام بالشدكل المسدتطيل فدي .%12تتخذ الشكل الددائري ومشدتقاته بنسدبة 

مدن الدراسدات  الكثيرالصور الصحفية ال يقتصر على حديص الصور فقب، حيص أكدت 

وحيوية أما الصدور  الهندسية ثراء   األشكا ألمر، الن الشكل المستطيل أكثر على هذا ا

 .وإعدادهاالمفرغة الخلفية فتحتاج لعناية خاصة في اختيارها 

هدددي: الترتيدددب المركدددب )الصدددورة  اكاندددت أكثدددر أسددداليب تن ددديم الصدددور اسدددتخدام   -

متددوااي مددن إجمددالي المددواد المصددورة, االترتيددب ال %46المركددب( وجدداءت بنسددبة 

ات مسدتوىا الو وتسداوي اسدتخدام أسدلوب االتخطديب االنسديابيا %26الخطيا بنسبة 

 لكل منهما. %14المتدرجةا بنسب 

 : نتائج اختبارات الفروض:اثانيً 

بددين موضددو  حددديص  ارتباطيددهثبتددت صددحة الفددر  األو  القائددل بوجددود ع قددة  

 الصور ونو  المواد المصورة المكونة له.

بددين موضددو  حددديص  ارتباطيددهالثدداني القائددل بوجددود ع قددة ثبتددت صددحة الفددر   

 الصور ونو  المواد المصورة من حيص الداللة.

بدين موضدو  حدديص  ارتباطيهثبت عدم صحة الفر  الثالص القائل بوجود ع قة  

 الصور وأشكا  المواد المصورة.

بددين موضددو  حددديص  ارتباطيددهثبددت صددحة الفددر  الرابددع القائددل بوجددود ع قددة  

 ور وأسلوب تن يم المواد المصورة.الص

 : النتائج الخاصة بالتحليل الكيفي:اثانيً  

 علدىتنوعت اإلجراءات التي تم تنفيذها, واختلفت إلتمدام عمليدات إخراجيدة اعتمددت   

وقدد رصددت  يص الصدور,دالمخرج الصحفي بما يتناسب مع طبيعدة موضدو  حد إبدا 

 من التأثيرات منها: االدراسة عدد  

ات التحديد: وظهر هذا اإلجراء في المعال ة ال رافيكيدة للمدواد المصدورة أكثدر تأثير -

من مرة فقد تم تحديد مناطق بعينها في الصدورة وتدم تكبيرهدا لت هدر فدي صدورة تاليدة 

 مع إضافة بعك التغييرات في الدرجات اللونية.

, أخدرىصدورة  إلدىالصدور  الح ب: حيص تدم جلدب جدزء محددد مدن إحددى تأثيرات -

تم عز  جزء من مساحة الصورة بحيص ال تتأثر تلن المساحة بسائر المعال ات التدي و

 .هاعلىيتم إجراؤها 
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وتدم اسدتخدام هدذا األسدلوب فدي تصدميم الصدور المتتابعدة  :تأثيرات النس  الموضعي -

وفدي  التاليدةالتي تشترك في بعك تفاصيلها, حيص تم نسد  هدذه التفاصديل فدي الصدور 

 المخرج الصحفي. دم المضمون كما يرىألماكن التي تخا

للتأكيدد علدى بعدك أجدزاء التحكم الموضعي في درجات اإلضاءة: وتم هدذا اإلجدراء  -

 لتهيئة بعك المناطق في الصورة الستقبا  العناصر ال رافيكية األخرى.الصورة و

مددؤثرات التحريددف والتحددوير: وقددد ظهددر هددذا اإلجددراء فددي حددديص الصددور البتكددار  -

يدر تقليدددي للصدور وعدر  من ددر مدا بم هدر غيددر مدألوى لتحقيدق الخدددا  من دور غ

 مسددتوىالددتحكم فددي  إلددىالبصددري, وكددذلن ل ددأت بعددك موضددوعات حددديص الصددور 

االقتراب أو االبتعاد عن العناصر المصورة, إلضافة معان جديدة تحملها العناصر مدن 

 خ   رؤيتها بمن ور غير تقليدي.

صدور أبديك وأسدود إلحددا   إلدىتحويدل الصدور الملوندة  المعال ات اللونية: فقد تم -

 تأثير جرافيكي قوي.

 علددىمددؤثرات المددزج والتركيددب: حيددص تددم ت ميددع م موعددة مددن الصددور للحصددو   -

وذلددن باالسددتعانة بتقنيددة الطبقددات التددي تتيحهددا بددرامل محددررات  صددورة نهائيددة واحدددة

 الصور.

وتددزداد  أخددرىصددور  الصددور الشددبحية: حيددص تددم تراكددب صددورة فددوق صددورة أو 

درجددات نصددو  أمدداكن اإلضدداءة فتصددبح شددفافة وي هددر مددن خ لهددا الصددورة أو 

 الصور األساسية.

 نتائج الدراسة في ضوء الحتمية التكنولوجية:

فكددرة أن التكنولوجيددا هددي العامددل الحاسددم, والوحيددد  علددىالحتميددة التكنولوجيددة تقددوم    

أن التكنولوجيددا ليسددت تحددت سدديطرة  النشدداط اإلنسدداني, وتددرى الن ريددة علددىالمددؤثر 

يدف مدع البيئدة التك إلدىاإلنسان, بل إن البشر تحت سيطرة التكنولوجيا حيص يضطرون 

 .بهم التكنولوجية المحيب

التصدميم ال رافيكدي هدي أفكدار خ قدة يبددعها المخدرج الصدحفي ألداء  إال أن حقيقة   

ن دام  هديور المتتابعدة وظيفة معينة وتحقيق غر  ما، فمرحلدة ترتيدب وت ميدع الصد

يضعه المخدرج الصدحفي، ويقدوم باختيدار أسدلوب المعال دة والتنسديق وطريقدة إخدراج 

وعر  الصدور للتأكيدد علدى وحددة بنيدة الموضدو  المصدور وتكاملده، وللتعبيدر عدن 

الفكرة بمفردات بصرية وأحيان ا لغويدة داخدل إطدار عدام يحتويهدا ويقددمها وينسدق فيمدا 

الفني واإلبداعي ي سد إمكانات اإلبدا  ويؤكد المعداني التدي تطرحهدا هذا اإلطار . بينها

الفكددرة، ويقددوم بعمليددة ربددب للصددور والدددالالت التددي تحملهددا هددذه الصددور. فددالمخرج 

ومنطدق ترتيدب  ،الصحفي هو الذي يحدد موقع وأهمية كل صدورة فدي البنيدة البصدرية
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الشدددعور بالوحددددة الصدددلة بدددين الصدددور، إلعطددداء اإلحسدددا  و يحدددددالصدددور وكدددذلن 

 المتكاملة للموضو  المصور.

هو كيفية تسخير هذه التطورات التقنية  في م ا  التصميم ال رافيكي وما يهمنا  

الحديثة لتقديم أفضل إخراج للصور الصحفية فالتقنيات الصحفية الحديثة قدمت 

ته ومنح ،تذليل العديد من المعوقات التي كانت تواجه المصمم ال رافيكيلخدمات 

حرية أكبر في العديد من م االت تنفيذ التصميم غير أن المصمم يعد أسا  العملية 

 اإلبداعية واالبتكارية مهما نمت التطورات التكنولوجية.

 التوصيات:

ايادة اهتمام الصحف باستثمار معطيات التكنولوجي في م ا  اإلخراج الصدحفي  

مدددن هدددذا التقددددم  ةاإلفدددادللخدددروج بتصدددميم جيدددد يخددددم الموضدددو  الصدددحفي, و

 التكنولوجي إلضفاء الحيوية والتميز في إخراج الصور الصحفية.

االحتياجدات الفعليدة المتعلقدة  علىمراعاة تطوير ال وانب التقنية في الصحف بناء  

اسددتقطاب المخددرجين والمصددممين المددؤهلين فددي  علددىبدد خراج الصددحف, والعمددل 

 م ا  التقنيات الحديثة.

 ،تواجه المخرج الصحفي للخروج بتصميمات جيدة للصدوردراسة المعوقات التي  

كيفيدددة تطدددوير  علدددىمدددع عقدددد دورات تدريبيدددة للمخدددرجين الصدددحفيين لتددددريبهم 

 مهاراتهم اإلبداعية.

ايددادة االهتمددام بدد جراء الدراسددات الخاصددة بالصددور المتتابعددة الصددحفية, واإلفددادة  

 من الت ارب المثلي في الصحف الرائدة في هذا الم ا .

كمددادة أساسددية فددي الخطددب الدراسددية لدراسددة  ال رافيكدديدمدداج تقنيددات التصددميم إ 

اإلخددراج الصددحفي, وتحددديص األجهددزة والبددرامل داخددل المعامددل ل رتقدداء بعمليددة 

 التدريب الط بي.

إعدداد بددرامل تدريبيدة خاصددة بتطدوير إخددراج الصدور الصددحفية وخاصدة الصددور  

 المتتابعة.

مددل فددي م ددا  تصددميم ال رافيددن فددي الصددحفا دراسددة المددؤه ت المطلوبددة للع 

 متطلبات السوقا واالعتماد على مبدأ الكفاءة في التعيين.
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(36)Möller, Frank(2017), Art As a Political Witness, Opladen: Budrich, 

Barbara, Retrieved from 

https://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=36&sid=ea8b8f2a-

2431-46d9-ac30-,IN(20-3-2018). 
 م.2016أكتوبر  20الخميس,  ،رسالة من سيركس: االفن أقوي من السياسةا (37)
 م.2016أكتوبر  26أسرار نساء عبد العا , األربعاء,  (38)
 م2016أكتوبر  29ابروفها ... من الحياة, السبت,  (39)
 م.2016نوفمبر  5النهر الخالد باأللوان, السبت,  (40)
 م.2016سمبردي 19بهية, اإلثنين  (41)
 م.2016ديسمبر  20م ئكة الحروب بعيون ابدرةا, الث ثاء,  (42)
 م.2016سبتمبر 13إنها اإلنسانية .. وفقب !, الث ثاء,  (43)
 م.2016سبتمبر  14األربعاء,  ركن فاروق... وجبة شهيه من الفن والتاري , (44)
 م.2016سبتمبر  19التعليم هو الحل, اإلثنين,  (45)
 م.2016سبتمبر  23صرية في مكتبة اإلسكندرية, ال معة, م مح م (46)
 م.2016أغسطس  2البحر يناديني!, الث ثاء,  (47)
 م.2016سبتمبر  5بيزنس شاط  امومبا ا اإلثنين,  (48)
 م.2016سبتمبر  1الخميس,  ،ا20منحوتة رملية في اقمة الـ 50 (49)
 م.6201نوفمبر  1الـ اديواليا يشعل الهند, الث ثاء,  (50)

http://dx.doi.org/10.4135
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22%C3%96zpinar%2C%20Ilknur%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22G%C3%B6k%C3%A7e%2C%20Semirhan%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22%C3%96zpinar%2C%20Ilknur%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22G%C3%B6k%C3%A7e%2C%20Semirhan%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Mo%CC%88ller%2C%20Frank%22%7C%7Csl~~rl','');
https://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=36&sid=ea8b8f2a-2431-46d9-ac30-
https://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=36&sid=ea8b8f2a-2431-46d9-ac30-


 المعالجات الجرافيكية إلخراج الصور المتتابعة في الصحف المصرية

 338 2021يونية  – يناير الواحد والعشرون العدد –حوث الصحافة المجلة العلمية لب

                                                                                                                   
 م.2016نوفمبر  7الرق  باأللوان في ايوساكيا, اإلثنين  (51)
 م.2016ديسمبر  3انقة الستات, السبت, (52)
 م.2016أغسطس  31هكذا يكون احترام االمشيبا, األربعاء,  (53)
 م.2016نوفمبر  6بئر يوسف ... من ع ائب قلعة ال بل, األحد,  (54)
 م.2016ديسمبر  17سبت, الكنيسة البطرسية ... ال لإلرهاب, ال (55)
 م.2016يوليو  30كلهن اسعادا !, السبت  (56)
 م.2016سبتمبر  12, االثنينالرياضة الم نونة,  (57)
 م.2016سبتمبر  24أطلبوا العلم ولو في الحرب, السبت,  (58)
 م.2016ديسمبر  15أوبرا البلكونة ... سحر الموسيقي من شرفة بوسب البلد, الخميس,  (59)
 م.2016سبتمبر  4صر... يرد الروح, السبت غنا م (60)
 م.2016نوفمبر  3ليلة من ألف ليلة ... في الفلبين, الخميس, (61)
 م.2016نوفمبر  16روح مصر, األربعاء, (62)
 م.2016ديسمبر  5تكسا .. تتزين للصم والبكم،  (63)
 م.2016أكتوبر 2خيو  الشرقية تختا  في عيدها، (64)
 .195م(، تكنولوجيا النشر الصحفي: االت اهات الحديثة، م0120شريف درويو اللبان )(65)
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 ملحق الدراسة

 % ك موضوعات المواد المصورة

 %24 38 فنية

 %20 32 اجتماعية

 %11 18 سياحية

 %10.5 17 أدبية

 %12 20 ثقافية

 %6 10 دينية

 %9.5 14 اقتصادية

 %7 12 رياضية

المجموع  ٍ 161 100% 

161

لمو
ا

ات
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ض

 

احد
ة و
ماد

 

تان
ماد

واد 
ث م

ثال
 

ربع
أ
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واد
م
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م
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واد
م

 

مان
ث

 
واد
م

ذلك 
من 

ثر 
أك

 

 المجموع

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 100 38 8 3 5 2 5 2 16 6 13 5 32 12 13 5 3 1 5 2 فنية

 100 32 - - 3 1 - - 3 1 9.5 3 31 10 28 9 9.5 3 16 5 اجتماعية

 100 18 - - 5.5 1 5.5 1 5.5 1 22 4 28 5 22 4 11 2 - - سياحية

 100 17 - - - - - - 6 1 6 1 6 1 11 2 6 1 65 11 أدبية

 100 20 - - - - 10 2 10 2 10 2 10 2 30 6 30 6 - - ثقافية

 100 10 - - - - - - - - - - 20 2 10 1 30 3 40 4 دينية

 100 14 - - - - 7 1 - - - - - - 7 1 29 4 57 8 اقتصادية

 100 12 - - - - - - 8 1 8 1 8 1 8 1 42 5 26 3 رياضية

 100 161 %2 3 %2.5 4 %4 6 %7 12 %10 16 %20.5 33 %18 29 %15.5 25 %20.5 33 المجموع
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موقع 

 التعليق

 

 

 

 الموضوعات
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ل
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 المجموع

 يسار يمين

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 100 38 10.5 4 10.5 4 21 8 5 2 24 9 29 11 فنية

 100 32 9.3 3 25 8 9.3 3 9.3 3 16 5 31 10 اجتماعية

 100 18 11 2 5 1 11 2 17 3 39 7 17 3 سياحية

 100 17 10 2 18 3 18 3 18 3 18 3 18 3 أدبية

 100 20 - - 10 2 20 4 - - 20 4 50 10 ثقافية

 100 10 - - - - 30 3 - - 30 3 40 4 دينية

 100 14 14 2 - - - - - - 22 3 64 9 اقتصادية

 100 12 - - - - - - 8.5 1 83 10 8.5 1 رياضية

 100 161 %8 13 %11 18 %14 23 %8 12 %27 44 %32 51 المجموع

أنواع المواد       

 المصورة

 الموضوعات

 المجموع رسوم توضيحية رسوم تعبيرية الصور الفوتوغرافية

 % ك % ك % ك % ك

 %100 273 %0.4 1 %26 70 %73.6 202 فنية

 %100 121 %1 2 %6 7 %93 112 اجتماعية

 %100 114 %3 4 %10 11 %87 99 سياحية

 %100 62 %1 1 %23 14 %76 47 أدبية

 %100 63 %4 3 %29 18 %67 42 ثقافية

 %100 9 %11 1 %11 1 %78 7 دينية

 %100 25 %16 4 %8 2 %76 19 اقتصادية

 %100 24 %12.5 3 %12.5 3 %75 18 رياضية

 %100 691 %2 19 %17 126 %81 546 المجموع

 0.000مستوى المعنوية=   14درجة الحرية=       68.69= 2كا
 0.081مستوى المعنوية                  0.003معامل التوافق 

أنواع المواد       

 المصورة

 

 الموضوعات
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ت 
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 المجموع

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 %100 273 %57 156 %23 63 %6.6 18 %13 35 .%4 1 فنية

 %100 121 %4 5 %21 26 %48 58 %25 30 %2 2 اجتماعية

 %100 114 %51 58 %5 6 %1 1 %39 44 %4 5 سياحية

 %100 62 %11 7 %39 24 %18 11 %29 18 %3 2 أدبية

 %100 63 %31 20 %5 3 %5 3 %48 30 %11 7 ثقافية

 %100 9 %11 1 %11 1 %45 4 %22 2 %11 1 دينية

 %100 25 %28 7 %8 2 %36 9 %16 4 %12 3 اقتصادية

 %100 24 %8 2 %12.5 3 %17 4 %50 12 %12.5 3 رياضية

 %100 691 %37 256 %18.5 128 %16 108 %25 175 %3.5 24 المجموع

 صورة. 691يشير التظليل  إلى إجمالي عدد المواد المصورة المستخدمة في حديث الصور خالل فترة التحليل وهو 
 0.00مستوى المعنوية=   28درجة الحرية=  34.33= 2كا

 0.001مستوى المعنوية                0.35معامل التوافق 
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أشكال المواد  

 المصورة      

 

 الموضوعات

 المجموع مفرغ الخلفية هندسي

 دائري ومشتقاته مربع مستطيل

 % ك % ك % ك % ك % ك

 %100 273 %26 72 %12 32 %3 9 %59 160 فنية

 %100 121 %28 34 %10 12 %2.5 3 %59.5 72 اجتماعية

 %100 114 %10.5 12 %19.5 22 %5 6 %65 74 سياحية

 %100 62 %30 18 %11 7 %11 7 %48 30 أدبية

 %100 63 %21 13 %10 6 %6 4 %63 40 ثقافية

 %100 9 %22 2 %11 1 %11 1 %56 5 دينية

 %100 25 %28 7 %24 6 %8 2 %40 10 اقتصادية

 %100 24 %12.5 3 %12.5 3 %12.5 3 %62.5 15 رياضية

 %100 691 %22 153 %12 86 %3 19 %63 433 المجموع

 

 يشير التظليل إلى أكثر أنواع المواد المصورة استخداًما في كل موضوع من موضوعات حديث الصور

 0.665مستوى المعنوية              0.016-معامل التوافق 
 

 أسلوب تنظيم

المواد 

 المصورة

 

 الموضوعات

 يب المركبالترت
الترتيب المتوازي 

 الخطي

التخطيط 

 االنسيابي
 المجموع المستويات المتدرجة

 % ك % ك % ك % ك % ك

 %100 38 %8 3 %13 5 %24 9 %55 21 فنية

 %100 32 %12.5 4 %6 2 %12.5 4 %69 22 اجتماعية

 %100 18 %11 2 %11 2 %45 8 %33 6 سياحية

 %100 17 %11 2 %11 2 %18 3 %60 10 أدبية

 %100 20 %20 4 %30 6 %40 8 %10 2 ثقافية

 %100 9 %11 1 %22 2 %45 4 %22 2 دينية

 %100 14 %14 2 %14 2 %14 2 %58 8 اقتصادية

 %100 12 %  33 4 %17 2 %33 4 %17 2 رياضية

 %100 160 %14 22 %14 23 %26 42 %46 73 المجموع

 يشير التظليل إلى أكثر أساليب تنظيم الصور استخداًما بحديث الصور
033.0مستوى المعنوية=   21درجة الحرية=  34.34= 2كا

 مستوى المعنوية                                 معامل التوافق
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( يوضح تأثير حجب جزء من الصورة 1) الشكل

 وإجراء معالجات علي باقي أجزاء الصورة

  م.2016نوفمبر,  29الثالثاء,  

 

( التحكم الموضعي في اإلضاءة 2الشكل )

 وإزالة العناصر الغير مرغوب فيها

 م.2016نوفمبر, 20األحد, 

 

( التحكم في مستوي االقتراب أو 4الشكل )

االبتعاد عن العناصر المصورة يضفي معان 

 م.2016أغسطس  24جديدة, األربعاء, 

( منظور غير تقليدي للعناصر 3الشكل )

 اع البصريالمرئية لتحقيق الخد

 م.2016ديسمبر,  21األربعاء,  
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( المزج بين مجموعة من الصور للحصول علي 6الشكل )

 صورة واحدة نهائية 

 م.2016ديسمبر,  17السبت, 

( تحويل الصور الملونة إلي صور أبيض وأسود 5الشكل )

 إلحداث تأثير جرافيكي

 م.2016أغسطس,  26الجمعة, 

 


