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مقدمة

في أي مجتمع من اجملتمعات هنالك وظيفتان لإلتصال اإلنساني هما :
∑الوظيفة اإلجتماعية – Social Function
∑وظيفة إتخاذ القرارات Decision Making Function
أوال ً  :الوظيفة اإلجتماعية :

		 وهى تنطلق من قاعدة مفادها  ،أن الناس يحتاجون دوما ً إلي اآلخرين بقدر ما يحتاجون إلي املاء  ،الغذاء
واإلحتياجات البيولوجية األخري .
فبدون تفاعل إتصالي  -علي األقل – فإن كثيرا ً من الناس يفتقدون األسس التي مبوجبها يعاون بعضهم بعضا
 ،كما أن الكثيرين منّهم يحتاجون إلي التحدث إلي اآلخرين في بعض األوقات وأن يتحدث إليهم اآلخرون (
فالصمت قاتل) .
وتشير كثير من الدراسات النفسية واإلجتماعية  ،إلي أن أغلبية الناس حتتاج إلي بناء عالقات إجتماعية مع
اآلخرين والسعي الدؤوب للمحافظة عليها  ،وعلي ضوء تلك العالقات اإلجتماعية تتحدد مستويات اإلتصال
بينهم :
∑ ففى مستوى إجتماعى أول من مستويات اإلتصال اإلجتماعي  ،يتصل الناس مع بعضهم من أجل
اإلشباع النفسي  ،وبحثا ً عن اإلحساس بالسعادة والسرور فقط .
∑وفي مستوي إجتماعي ثاني  ،فإن الناس يتصلون إلظهار الروابط التي تربطهم باآلخرين .
∑وفي مستوي إجتماعي ثالث  ,يتصل الناس مع بعضهم خللق عالقات مع اآلخرين واحملافظة عليها
.
∑ وفي مستوي إجتماعي رابع  ,يتواصل الناس للتعريف بطبيعة عالقاتهم االجتماعية ذلك أنه
وعبر اإلتصال  ،فإن الناس الذين تربطهم عالقات من نوع ما يحاولون باستمرار التعريف بعالقاتهم
 ،وإعادة التعريف بها  ،ومدي قوة تلك العالقات  ،وذلك عن طريق ما يقولونه للناس والطريقة التي
يقولونه بها .
ثانيا ً  :وظيفة إتخاذ القرار :
إن اإلنسان وإضافة إلي كونه حيوان إجتماعي  ،فإنه يتميز أيضا ً بقدرته علي إتخاذ القرار  .فمنذ أن
يستيقظ من نومه كل صباح  ،يبدأ في عملية إتخاذ القرارات  ،بدءا ً من نهوضه من الفراش (متي وكيف)
مرورا ً بكل األعمال اليومية التي يؤديها والتي يقرر أال يؤديها  ،وإنتهاءا ً بقرار عودته مرة أخري إلي الفراش.
و عمليات إتخاذ القرار له هدفان رئيسيان هما :
تبادل املعلومات :
تغيير اإلجتاهات والسلوك :
وخالل هذه السلسلة من القرارات  ،فإن أي قرار يتعلق بالسلوك أو باآلخر ،فإنه يعتمد علي نوع من أنواع
اللغة (منطوقه – غير منطوقه) .
وال تتحقق الوظيفتان السابقتان (اإلجتماعية  /إتخاذ القرارات) إال في وجود عمليتني من العمليات اإلنسانية
هما :
1 .1تصورنا إلنفسنا (. )Self Concept
ومفهوم النفس هو صورة الفرد  ،وهي عبارة عن إحساسه وتصوره لعناصر قوته وضعفه وقدراته

وحدوده  .وقد وجد الدارسون أن اإلنسان وخالل مسيرة حياته  ،يطور تصورا ً منظما ً للعالم  .وأكثر
اجلوانب أهمية في هذا التصور  ،هو أن كل جزء يعمل في نطاق الكل ليخلق بناءا ً عاما ً له معني .
فنحن نستطيع أن نحدد أوضاعنا فيما له صلة بالزمان واملكان  ،وفي عالقاتنا باآلخرين  .وذلك فقط
عندما نربط أجزاء التصورات اخملتلفة بالتصور األصلي الذي تكون لدينا .
2 .2إدراكنا لألشياء واألشخاص من حولنا (. )Perception
يعرف (فيليب كوتلر  ) 1997Kotlerاالدراك (بأنه العملية التى يقوم بها الفرد الختيار وتنظيم وتفسير
املعلومات التى حتصل عليها لتحديد الصورة الشاملة لعامله احمليط به ).
أما( وليام ويلز  Wells 1989وزمالؤه ) فيذهبون الى أن اإلدراك هو( الفكرة العامة عن ماهو الشئ املقصود .
أو الطريقة التي نفهم بها ماهية هذه األشياء)  .أو ( العملية اإلتصالية التي نستقبل بواسطتها املعلومات
من خالل احلواس اإلنسانية نقبلها ونعطيها معني) .
أو هو (العملية التي عبرها نصبح ملمني باألشياء  ،األحداث بصفة عامة والناس علي وجه اخلصوص ،
عن طريق حواسنا  -األبصار  ،الشم  ،التذوق  ،اللمس و السمع  -وفقا( جلوزيف دى فيتو )2005
ومن هنا فإن عملية اإلدراك هو ما ينتج عما يدخل في عاملنا من جتارب خاصة  ،رغباتنا  ،حاجاتنا  ،مطالبنا
وغيرها  .وهي في األساس عمليات مستمرة متتزج كل واحدة منها في األخري لتخلق لنا عاملا ً يتماشي مع
معتقداتنا وتقاليدنا .
ويختلف إدراك الناس لنفس الشئ إلختالف خبراتهم وشخصياتهم وإختالف املؤثرات الفسيولوجية
والنفسية لدى كل شخص  ،مما يؤثر علي ترتيب املعلومات الواردة إليهم عن الشئ أو احلدث .
ويقسم ( بيبى  Beebeوزمالؤة ) 2004إدراك النفس إلي ثالثة أنواع أو أبعاد :
أ – اإلدراك الذاتي للنفس
وهي قدرة اإلنسان واحليوان علي ح ٍّد سواء – للتعرف على بيئته اإلجتماعية واملادية
ب – اإلدراك املوضوعي للنفس
والتي ميتلك فيها اإلنسان -وبعض احليوانات  -القدرة علي أن يكون اجلسم مثار إهتمام اآلخر
ج– اإلدراك الرمزي للنفس
وهي قدرة اإلنسان ( وحده ) علي تطوير مقدرته على إعادة متثيل صورة شخص ما  ،ونقل العملية إلي اآلخرين
عبر اللغة  .و تتم التجربة لدى االنسان من خالل ثالثة مواقع في النفس البشرية هي :
1 .1موقع الذات :
وهنا يدرك الشخص املواقف من وجهة نظره – وهو إدراك ذاتي  ،ذلك ألن وجهة نظره اخلاصة متثل بالنسبة له
مرجعية كاملة في إدراك املواقف  – .يعيش بكل حواسه في اخلبرة املتراكمة لديه حول املوضوع املدرك
2 .2موقع اآلخر :
وهو أن يدرك الشخص املواقف من خالل وجهة نظر شخص آخر  .وجتد ذلك واضحا ً في (املذاهب الدينية
واإلتباع – األيديولوجيا) وهنا تكون املرجعية الكاملة لآلخر  .يتقمص شخصية اآلخر ويستدعي خبرات ذلك
الشخص وموقفه حول املوضوع املدرك .
3 .3موقع املراقب :
ويتم اإلدراك هنا من وجهة نظر محايدة ومن ثم فإن احلكم علي املواقف واألشياء يتم بحياد  .ذلك إن النظر
إلي املوقف يتم من خالل العالقة املتكونة ما بني الذات واآلخر  .يقف مراقبا ً  ،ومن ثم يتخيل كيف تبدو أنت

واآلخر في هذا املوقف املتعلق باملوضوع في نظر شخص يالحظكما من بعيد .
إن االرتباط بني الرمز االتصالى وبني مضمونه ( املعنى ) هو أهم موضوعات علم الداللة ،
وجاءت نظريات املعرقة االدراكية لتؤكد أن الفرد يتأثر فى سلوكه بالنظام االدراكى واملعرفى الذى كونه عن
العالم احمليط به والتى تسقط دالالتها على االشياء التى يتعرض لها فيفسرها وفقا ملا حتتويه هذا االطار (
االطار الداللى .( Frame of Reference
وتتضمن عملية االدراك أنشطة معرفية عديدة هى -:
∑االنتباه
∑الوعى
∑التذكر
∑متثيل املعلومات
حيث تتسابق العديد من املثيرات جلذب انتباهنا فى كل حلظة من حلظات اليقظة  ،وينتقى االنسان
جزءا ضئيال من مثيرات االنتباه  ،عبر مصفاة تقوم مقام حارس بوابة (  ) Gate Keeperللمعلومات
املنتقاة عند نقاط مختلفة فى عملية االدراك.
ويلعب االنتباه دورا مهما فى توجيه الوعى اذ يسمح أو مينع بعض اخلبرات من دخول دائرة الوعى  .وطبقا
لنظرية متثيل املعلومات فاننا نتعرض يوميا لكمية كبيرة من املعلومات فننتقى منها جزءا صغيرا ،
ومن هذا اجلزء الصغير نقوم بتخزين جزء اقل فى الذاكرة طويلة املدى Long Term Memory
وتقوم حاسة االبصار بأدوار رئيسة فى عمليات االدراك عند االنسان  ،اذ تشير بعض الدراسات الى ان
االنسان يتلقى معلوماته عبر حواسه على النحو التالى -:
∑ %87من املعلومات ترد اليه عن طريق حاسة االبصار .
∑%12من املعلومات ترد اليه عن طريق السمع
∑ %01من املعلومات ترد اليه عن طريق احلواس املتبقية ( الشم  ،اللمس  ،التذوق)
وقد وجد الباحثون أن اإلنسان وخالل مسيرة حياته  ،يطور تصورا ً منظما ً للعالم  .وأكثر اجلوانب أهمية في هذا
التصور  ،هو أن كل جزء يعمل في نطاق الكل ليخلق بناءا ً عاما ً له معني  .فنحن نستطيع أن نحدد أوضاعنا
فيما له صلة بالزمان واملكان  ،وفي عالقاتنا باآلخرين  .وذلك فقط عندما نربط أجزاء التصورات اخملتلفة
بالتصور األصلي الذي تكون لدينا .فكل جتربة جديدة في احلياة جند لها مكانا ً في التصور الذي تكون لدينا
عن العالم  ،وكل رسالة جديدة أيضا ً حتتل مكانا ً مخصصا ً  ،بحيث أنها دائما ً ما تدعم التجربة وتؤيد التصور
األصلي  .ومن ثم فإننا نقوم بإستقبال وتفسير أية جتربة جديدة بطريقة من أربع طرق وفقا ( للدكتورة
جيهان أحمد رشتي ) 1975
1 .1إما أن تضيف التجربة إلي التصور احلالي املوجود معلومات جديدة .
2 .2أو تدعم التصور احلالي .
3 .3أو حتدث مراجعات طفيفة علي هذا التصور .
4 .4أو ينتج عنها إعادة بناء لكامل التصور .
من هنا تنبع أهمية دور وسائل االعالم فى بناء الصور الذهنية
االتصال باجلماهيرى

يعرف ) ( Bittnerاإلتصال اجلماهيري بأنه (رسائل تنقل عبر وسيلة جماهيرية إلي مجموعة كبيرة
من الناس)  .وأن اإلتصال اجلماهيري عملية تتم بإستخدام وسائل اإلعالم اجلماهيرية  ،ويتميز بقدرته علي
توصيل الرسائل إلي جمهور عريض متباين اإلجتاهات واملستويات  ،أي ألفراد غير معروفني للقائم باإلتصال
 ،تصلهم في نفس اللحظة وبسرعة عالية  ،مع قدرة علي خلق رأي عام  ،وعلي تنمية إجتاهات وأمناط من
السلوك غير موجودة أصالً  ،والقدرة علي نقل األفكار واملعارف والترفيه  .ويقارن( قامبل  ) 1(3)Gambleبني
اإلتصال اجلماهيري وأمناط اإلتصال األخرى  ،فيشير إلي أنه علي الرغم من اإلتصال اجلماهيري هو عبارة عن
خليط من العناصر االتصالية اآلتية ( أشخاص  ،رسائل  ،قنوات  ،تشويش  ،رجع الصدي  ،مجال للخبرات ،
إطار  ،مؤثر أو أكثر ) إال أنه يختلف عن أمناط اإلتصال األُخرى في نواح عديدة :
1 -1إن اإلتصال اجلماهيري قادر علـي الوصول إلي عشرات اآلالف بل ماليني الناس فى نفس الوقت وال يعرف
املرسل معظمهم بطريقه شخصية .
2 -2يعتمد اإلتصال اجلماهيري علي أجهزة تكنولوجية لنشر رسائله علي أوسع مدي و بشكل دائم جلمهور
منتشر وغير متسق و غير معروفني لبعضهم البعض .
3 -3إن رسائلة عامه ومتاحة إلشخاص عديدين قد قرروا أو لم يقرروا التعرض للوسيلة  .كأفراد مكونني
للمجتمع.
 4 -4إن املصدر في اإلتصال اجلماهيري هو مؤسسة  .ومن ثم فإن اإلتصال اجلماهيري ليس نتاجا ً فرديا ً بل هو
منتوج عمل مجموعة من الناس كل يعمل جلذب إهتمام املستقبل
5 -5إن اإلتصال اجلماهيري يتم التحكم فيه عبر حراس بوابات كثر  ,وهم أفرادا ً من الذين بإمكانهم التحكم
في الرسالة .
6 -6إن رجع الصدى دائما ً في هذا النمط يكون في أدني مستوياته  ،وقد ال يظهر في بعض األحيان إال متأخرا ً
.
وسائل االتصال باجلماهير
ويطلق علي منظمات إنتاج االتصال اجلماهيرى (  Mass Mediaوسائل اإلتصال اجلماهيري ) وهي
عبارة عن القنوات التي تستخدم لإلتصال اجلماهيري .
		وقد إكتسبت هذه الوسائل  Mass Mediaأهمية كبيرة  ،وبخاصة الوسائل اإللكترونية نتيجة
لقدرتها علي التأثير علي جمهورها ،وإمكانياتها العالية في نقل الترفيه  ،بل أصبحت مضامني تلك الوسائل
تعكس قيم اجملتمع وثقافته ومنط سلوكه املعيشي .
		ورغم السمات العامة املشتركة بني رسائل اإلتصال اجلماهيري في اجملتمعات اخملتلفة إال أن هنالك
بعض اإلختالفات حول ما ميكن أن تفعله هذه الوسائل  ،وما ال ميكن أن تفعله وفقا ً للضوابط القانونية في
كل مجتمع  ،ووفقا للقدرات االقناعية لكل وسيلة وتختلف الوسائل من حيث لغاتها  ،خاصة وأن اللغة
 Languageوما يرتبط بها من معان عرضة دائما ً للتعميم  ،احلذف أو التشويه  ،فينتج عنها شكل
مختلف من أشكال اإلدراك .
∑فالكلمة املطبوعة تؤثر على الفكر االنسانى بقدرتها على نقل االيديولوجيا .
∑الكلمة املنطوقة قادرة على استثارة اخليال .
∑أما الرسالة املنقولة عبر الصورة فإن لها قدرة فائقة على خلق االنطباعات .
ومن بني هذه االجناس االعالمية سنتناول الصورة الصحفية باعتبارها هجينا يجمع بني الصورة
1

Gamble & Gamble, Communication, Ibid, Appendix, A3.

)(3

من جهة والكلمة املطبوعة من جهة أخرى كجنسني من االجناس االعالمية .وهى تختلف عن
الصورة التلفزيونية فى جانبني اثنني -:
∑الصورة الصحفية ثابتة بينما التلفزيونية متحركة .
∑الصورة التلفزيونية تقترن بالكلمة املنطوقة فتكثف من املشاعر واالنطباعات

الصور الصحفية -:
ان عملية التصوير الصحفى ليست عملية ذاتية او جهدا فرديا ولكنها عمليات تقوم على عدد من االسس
العلمية اخلاصة بالتخطيط للمهمة الصحفية  ،فى اطار
∑ما يدركه املصور الصحفى عن الصورة ،
∑طبيعتها ،
∑جمهورها واحلقائق التى تهمهم .
∑ومن اجلانب االخر تتضمن تلك االسس عمليات حترير الصورة التى تقوم على  - -:اختيارها من بني
عشرات الصور .
 معاجلتها إن دعت الضرورة . وضعها على الصفحة التى حتددها السياسة التحريرية لالصدارة .ومن هنا فإن الصورة الصحفية تستطيع ان تؤدى الوظائف االتية -:
∑نقل معلومات .
∑تأكيد معلومات .
∑تكثيف املعانى .
∑إضفاء املتعة والترفيه
وقد اتبعت الصحافة العاملية ما قبل هذه االلفية اعرافا راسخة فى استخدامها للصور  .ونقصد
بالصحافة العاملية تلك الصحف التى تهتم باالخبار خارج نطاق املنطقة التي تصدر فيها ويتوزع
جمهورها توزيعا ً جغرافيا ً علي مدي دولى واسع ،وهى تعالج قضايا علي مستوي العالم وال تقاس بكميات
 .توزيعها أو قدرتها املالية .وهناك نوعان من الصحافة العاملية
صحافة الصفوةElite Journalism
وهى صحف تصدر في البالد الليبرالية وعادة ما تكون صحفا مستقلـة  ،وحتاول قدر اإلمـكان أن
تبعد نفسها عن السلطات احلكومـية الثالث (التشريعية ـ التنفيذية  -القضـائية) فى البالد التى تصدر
فيها .وتهتم كثيرا باجتاهات الرأى العام العاملى ،ولذلك فهي تطلق علي نفسها أسم( السلطة الرابعة
)  .وقد ظلت هذه الصحف – والى وقت قريب _ تستخدم الصور اإلبهامية لالشخاص الذين ترد اخبارهم
على صدر صفحاتها االولى وهى على نوعني -:
 -1-1الصحافة الليبرالية
ومن امثلتها -:

 The Timesالتميز اللندنـية :
أسسها (  ) Royعام 1785م  ،توزيعها احلالي حوالي  350الف نسـخة يوميا ً إشتراها بعد ذلك
اللورد نورثكليف ثم آلت ملكيتها اآلن الي أمبراطور الصحافة روبرت ميردوخ .
 Le Mondeاللموند :
صحيفة باريسية موقرة  ،صدرت ألول مرة في 1944م  ،توزع  600الف نسـخة يوميا  ،وتضع على
صدرها ديباجة تقول أنها ( صحيفة الشباب الفرنسـي املثقف)
 Asahi Shimbonأساهى شيمبون
من اشهر الصحف اليابانية  ،لها طبعتان  ،طبعة صباحـية توزع منها  6مليون نسخة يوميا  ،وطبعة
مسـائية توزع منها حوالى  4مليون نسـخة إضافة الي ملحق باللغة اإلجنليزية .
Washington Post:

واشنظـن بوسـت :

هى اجلناح الشرفي جملموعة صحفية كبيرة متتلكها الراحلة  /كاثرين جراهام  ،توزع لبوست حوالي 300
الف نسـخة  ،مشهورة بتحليالتها العميقة وحتقيقاتها اجلريئة  ،تصدر في واشنطن منذ 1963م وتصدر
اجملموعة الصحفية كل من صحيفتي :
∑الهيرالد تربيون .
∑لوس أجنلس تاميز .
 -2صحافة بالد السلطة
وهي صحـف تعتبر صحفييها مشـاركيـن في السطة السياسية وبذلك تكون الصحيفة
عبارة عن اجلناح اإلعالمـي لهذه السلطة السياسية  ،لذا فان استخدامها للصور يتم دائما وفق معايير
ايديولوجية  ،بل قد تكون اشبه بالعمل البروتكولى  .ومن أشهر هذه الصحـف .
صحيفة البرافدا  -روسيا
صحيفة النجم االحمر ( الصني)
Popular Journalismالصحافة الشعبية
وهى صحافة تهتم باجلرمية والفضائح واملشاهيروالرياضة ،غير انها متول نفسها من التوزيع فقط دون
اإللتفات الى االعالن كمصدر من مصادر الدخل  ،ومن هنا نالحظ ضخامة االعداد املوزعة من مثل هذه
الصحف التى التقل عند ادنى مستوى من مستويات التوزيع عن مليونني من النسخ  .ولطبيعتها
املثيرة فانها تستخدم الصور الكبيرة لالفراد واالحداث بل تقوم احيانا مبعاجلتها الضفاء مزيد من االثارة
على موضوعاتها .
ومن أشهر هذه الصحف -:
1 -1االكسبريسExpress
2 -2امليرور The Mirror
3 -3نيويورك صن N.Y. Sun
4 -4الصن اللندنيةThe Sun
وظائف الصورة الصحفية -:
لقد اتفق كثير من الباحثني على ان الصورة الصحفية تستطيع أن تؤدى وظائف عديدة بالنسبة للصحفى

وللقارىء معا  ،وأهم هذه الوظائف هى -:
 مساعدة القارىء على فهم املوضوع حثه على قراءة أكثر عمقا توفر إحساسا بالقرب من الصحفى تقدم دعوة للقارىء لكى يأخذ مكانه فى احلدث تسهم وفق إطارها العام فى حتديد مالمح املفاهيم االيديولوجية للصحيفة . -تساعد الصحفى على الشرح والتفسير بيسر

الصور الصحفية فى النظم الرقمية
اصبح من العسير فى عالم اليوم الفصل بني تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا االتصال  .مما جعل الكثيرين
يقومون بدمجهما فظهر مصطلح تكنولوجيا االتصال واملعلومات وهو تزاوج يقودنا باجتاه عصر جديد هو
عصر االتصال احلاسوبى ،الذىيستطيع فيه املرء من نقل وتخزين واسترجاع ( البيانات ن االصوات  ،الصور،
الكلمات  ،املوسيقى  ،االلوان والرسوم البيانية  ).والتعامل معها عبر تقنيات الوسائط املتعددة .
ولقد ادت املعاجلة الرقمية للصورة الصحفية من خالل الكمبيوتر الى زيادة قدرة املصور فى تغيير خصائص
الصورة ومحتواها لتحقيق اهداف املؤسسات الصحفية  .وهى قضية وضعت غبارا كثيفا على مصداقية
الصورة الصحفية (التى كانت متثل احد مزاياها ) .
وقد بدأ التوسع فى استخدام بعض املعاجلات الرقمية للصورالصحفية فى الغرب بحجة التفسير  ،وأطلق
عليه املدخل التفسيرى .
ويحتج مصورو املدخل بان الصورة هى رسالة تعبر عن وجهة نظر املصور ورؤيته لالحداث  ،ومن ثم فإن
املصور ملزم اخالق ًيا بجعل املشاهد قادرا على الفهم .
ّ
تخطيه حتى التُدمر مصداقية
وهنا يجب على تنظيمات الصحفيني وضع خطوط حمراء امام ما اليجب
الصورة الصحفية .

دالالت الصور الصحفية .
إهتمت دراسات عديدة فى السنوات االخيرة بالبحث فى عالقة زوايا الكاميرا ودالالت الصور الصحفية
الناجتة عنها  .فوجد أن هنالك عالقات راسخة بني العاصر االتية -:
 -1اجتاه نظر الشخصيات املوجودة بالصورة الصحفية وتأثيرها على القراء :
 االشخاص الذين ينظرون الى االمام ( فى صورهم ) باجتاه القارىء مت تقييمهم مبعايير ايجابية. االشخاص الذين ينظرون الى أعلى حلظة التصوير  ،مت تقييم صورهم بصفات سالبةفهم فى نظر القارىء ( متعالون ن سلبيون  ،غير متعاطفني ) .
 االشخاص الذين ينظرون الى اسفل حلظة التصوير  ،جاء تقييمهم من خالل صورهم تلك مبعايرسالبة أيضا ( انخفاض معدالت الفاعلية )
 -2التصوير من مسافة بعيدة نسبيا ( بعد بؤرى مناسب ) يعزز الجوانب االيجابية للشخصية أو
االشخاص الذين يظهرون فى الصورة .

-3التصوير من مسافة قريبة نسبيا يعزز لدى المشاهد القيم السالبة لصاحب الصورة.
 -4التصوير الجانبى من أسفل يزيد من نسب االيحاء بذكاء صاحب الصورة  ،وقدرته على حسم
االمور ( الثقافية ن السياسية  ،العلمية ) بكفاءة – وبخاصة صور الذكور . -
 -هنالك زوايا تصوير اخرى غير معتادة فى العمل الصحفى  ،مثل التصوير من أعلى 5( على الرغم من شيوعه فى االعمال الدعائية واالعالنية على حد سواء ) فإنه يزيد من فرص أضفاء الكفاءة
االدبية بالنسبة لالناث ،أما للساسة من الرجال فانه يوحى بالتقزمي _ من قزم – ومن ثم تصغير القدر .
 -6فى السياسة التستطيع الصورة أن تنقل االيدولوجيا ولكنها تستطيع ان تخلق انطباعات قوية عن
حملة االيديوجيا .
وتدعم القيم الكاريزمية لدى أصحابها ولكنها
 -7تستطيع صور القادة – املكبرة – ان تكثف ّ
التستطيع ان تخلق الكاريزما من الشىء .

مالحظةهامة -:
أننا عندما نصور شخصا  ،فنحن الذين نختار اللحظة وزاوية التصوير  ،الشىء الذى يضع على كاهلنا
عبئا ً أخالقيا كبيراً .

تأثيرات الصورة الصحفية
يتفق كثير من الباحثني فى مجاالت علوم االتصال على أن دراسات التأثير هى واحدة من أكثر املناهج قدرة
على تفسير الظواهر وحل املشكالت على الرغم من اخملاطر التى حتيق باملنهج وقدرة الباحثني على ضبط
متغيراته .
وبرغم كل ذلك فقد اجنز بعض الباحثني دراسات عديدة تناولت تأثيرات الصورة الصحفية على قرائها .
1-1فقد اجنز الباحث (  ) J.Sheree 1992دراسة حول تأثير الصورة الصحفية امللونة على العمليات
االدراكية للقارىء  ،وذلك من خالل ثالثة متغيرات .
∑نظام الثبات  ،ويقصد به مسح العني للشىء املدرك The Scanning
∑املدة التى تستهلك الكمال عملية املسح .
∑عدد تكرارات عملية املسح .
فتوصل الى النتيجة االتية -:
تؤثر االلوان على كيفية تصفح القارىء للصفحة وأنه اذا ما مت توظيف االلوان بطريقة علمية ( وفقا
لتأثيراتها السيكلوجية واالجتماعية ) فانها حتقق الغاية .
2-2وفيما يتعلق بتأثير الصورة الصحفية على إدراك وفهم النصوص الصحفية  ،أجرى الباحثان ( Gibson
 ) & Zelman 2000جتربة حول تقرير اخبارى عن مرض معدى يسببه نوع من احلشرات ومت تقدمي
التقرير للمجموعات املبحوثة بعدة أشكال
تقرير صحفى بدون صورتقرير صحفى مع نشر صورة للحشرة-تقرير مع نشر صور الطفال مرضى بذاك املرض مع صورة للحشرة .

 1 -1طفل أبيض وطفل أسود من املرضى وصورة للحشرة
 -2أطفال مرضى كلهم من البيض مع صورة للحشرة
 -3أطفال مرضى كلهم من السود مع صورة للحشرة .
فجاءت النتائج لتبني -:
أن صورة احلشرة عندما اقترنت بصور االطفال املرضى فى التقرير إرتفع معدل الشعورباخملاطر التى تسببها احلشرة .
زادت درجة التأثير عندما تنوعت أعراق االطفال ( سود  +بيض ) فى الصورة .3-3أثبتت دراسات أخرى أن القراء الذين يستطيعون رؤية الصور اخلاصة باالفراد الذين يرد ذكرهم فى
القصص االخبارية يكونون أسرع فى التعرف على السمات الشخصية الولئك االشخاص أكثر
من القراء الذين لم يشاهدوا مطلقا أية صورة لهؤالء االشخاص
 -4أجرى أساتذة جامعة كوملبيا ( )1997دراسة حول تأثير نشر صور صحفية جديدة على ذاكرة
القراء .
فأشارت النتائج الى ان الصور الصحفية متيل الن تفقد تأثيرها الفعال على القارىء بعد تكرار
مشاهدتها .
وأن هناك عالقة أيجابية بني حداثة الصورة الصحفية وعناصر تفضيل مشاهدتها وزيادة زمن
مشاهدتها  ،وسهولة تذكرها واسترجاعها .
4-4وعن أثر استخدام االلوان وتعقيدات الصور على اجملهود الذهنى وعلى الذاكرة وعالقتها بسرعة رد فعل
القارىء ودقة إدراكه البصرى  .أجرى (  ) Gilbert & Scheduler 1990دراسة وجدت أن -:
الصور ( اسود +ابيض ) حتتاج الى زمن اطول الدراكها .وان معدالت التذكر تزيد بالنسبة للصور املعقدة عن الصور بسيطة التركيبتوصيات الورقة .
توصى الورقة بأن نهتم بالعناصر االتية
1 -1زوايا التصوير
 2 -2املدى الذى يتم منه التقاط الصورة The Focal Point
3 -3اللحظة التى يختارها املصور اللتقاط الصورة ( صورة مذكرة بوش داخل اجلمعية العامة لالمم املتحدة
).
4 -4االضاءة ( وهى لغة الصورة االساسية  ،اذ يقوم الضوء كموصل للمعلومة مثل الكلمات املنطوقة
متاما .
5 -5كما توصى الورقة بتاسيس جسم للمصوريني الصحفيني بكل من االحتاد واجمللس ‘ على أن يؤسس
اجلسم لنفسه قواعد اخالقية ملزمة العضائه .
6 -6معاجلة الصور الصحفية قبل نشرها ( بتعديل عنصر الضوء أو اخللفيات أو االلوان ) هى واحدة من
إحلاحا فى عاملنا املعاصر  ،ألنها تتعلق بصدقية الصورة الصحفية  .عليه أرجو أن يفرد
القضايا األكثر
ً

. اجمللس للمصورين السودانيني جلسة للحديث عن جتاربهم فى هذا الشأن
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