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افتتاحية
من ينظر الى البحوث في االختصاصات اإلنسانية، البد أن يستوقفه سؤال         
مهم.. هل نحن بحاجة إلى تقومي كل جتربة علمية نخوضها؟ وهل شرط ضروري من 
شروط العلم، مراجعة معارفنا؟ ومناهجنا؟ أو أن األمر يسير على وفق منط اعتاد عليه 
املعنيون وال يريدون التخلي عنه، وهو في الغالب ليس بحثا فيما لم ينتج، بل هو بحث 
في املنتج، وقد ندور دورات كاملة حول هذا املعطى. فنجمله حينا ونوجزه أخرى وقد 
نضيف إليه إطنابا ليس هو بحاجة إليه، أو نردفه بأقوال من هنا أو هناك، او قد نضفي 

عليه ما قاله رواد احلداثة، ظنا منا أننا قد أوجدنا جديدا، لم يسبق إليه سابق.
الباحثني.حني يظنون أنهم يبلون بالء حسنا وهم ال  الوهم  كثيرا ما يتلبس       
يبلون , وقد عاب ديور انت في كتابه الشهير )صروح الفلسفة(  الدوران حول املنتج او 
املعطى، مشيرا إلى علماء النفس بالقول، » أنهم يعتكفون في معامل علم النفس 
ومعامالت  البيانية  والرسوم  املقاييس  من  جمعه  ميكن  ما  بأقصى  ليبثوا  التجريبي، 
من  يسخر  ثم  السنني«،  آالف  منذ  البشري  السلوك  عن  إنسان  كل  عرفه  ما  التغير 
املؤرخني » بعض املؤرخني من أساتذة اجلامعات، الذين يفنون أعمارهم في إظهار عظمة 
الصغائر، يقفون أنفسهم في صبر النمل على جمع احلقائق من اجل احلقائق، ويدفنون 
أنفسهم في الوثائق واإلحصاءات.. يبرهنون بجد ودأب على صدق الصغائر صدقا ال شك 

فيه«
وباحثيها...  عصره.  جامعات  على  كثيرا  أو  قليال  متحامال  ديورانت   كان  رمبا        
في بداية القرن العشرين كانت اجلامعات في العالم اجمع تعد بالعشرات والباحثني 
باملئات. اليوم تكاثر الباحثون وتكاثرت اجلامعات وتراجعت   شروط البحث العلمي إال 
في جامعات محددة مازالت تضع مقاييس جديدة للحكم على البحث بدقة، وتقدير 
القيمة التي يقدمها كل بحث السيما بحوث الدكتوراه، والتراكم النوعي الذي تتركه 
ذلك، فال خير  فإذا كفت عن فعل  واحلضارية،  الثقافية  اجملتمع  بنية  البحوث في  هذه 
يرجتى منها , وألهمية هذا األمر.. تراجع اجلامعات ومراكز البحوث منتجها العلمي. وقد 
تتوقف سنة أو سنتني ملعاينة هذا املنتج وفحص إضافاته املعرفية و ما قدمنه .. وهل 

يستحق كل ما بذل فيه؟
     إن كلية رصينة مثل كلية االعالم، مدعوة ملراجعة هذا التراكم من رسائل 
سبل  لتعيني  بل  فقط  األنفاس  اللتقاط  ليس  قليال  والتوقف  والدكتوراه.  املاجستير 

النهوض بالبحوث...
   وهي وسيلة بدت ملحة اليوم ورمبا قبله بسنني.

                                                                                  د.محمد رضا مبارك
                                                                                         مدير التحرير
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تطور  الصورة الصحفية يف الصحافة العراقية 
))دراسة حتليلية لصور الصفحة االوىل لصحيفة الصباح لعام 2012((

          
                                                                                                    أ.م.د سعد سلمان عبد اهلل
                                                                                                  كلية االداب ـ جامعة تكريت

املستخلص:
       يسلط هذا البحث  الضوء على التطور الذي طرأ على استخدام الصور الصحفية في الصحافة 
العراقية عن طريق حتليل شكل ومضمون الصور الصحفية املستخدمة في صحيفة الصباح لعام 
2012 إمنوذجاً  . ويأتي اهتمام الباحث بهذا املوضوع ملا متثله الصورة الصحفية من وسيلة ابراز جلذب 

اهتمام القارئ باملضمون الصحفي الذي ميثل أهداف الصحيفة من وراء النشر .
تناول  للبحث، وقد  املنهجي  اإلطار  األول منه  تناول  ثالثة مباحث  إلى  البحث          ويقسم هذا 
املبحث  خصص  فيما  التكنولوجي،  وتطورها  وتاريخها  الصحفية  الصورة  ماهية  الثاني  املبحث 

الثالث لدراسة تطور شكل ومضمون الصورة الصحفية في الصحافة العراقية .
        وقد جاءت نتائج البحث لتؤكد ما يأتي :

االلكتروني  االنتاج  منط  الى  التلقليدي  النمط  من  حتولها  بفعل  الصباح  صحيفة  استخدمت   .1
التقنيات احلديثة اخلاصة باخراج الصورة الصحفية لتكون صاحلة للنشر من خالل وسائل الكترونية 
غاية في السرعة واملرونة والدقة وباستخدام العديد من البرامجيات التي أتاحها التطور التقني 

في هذا احلقل االنتاجي .
2. اهتمت صحيفة الصباح بابراز صور اعالنية باملرتبة االولى وجاء باملرتبة الثانية االهتمام بالوظيفة 

االخبارية للصورة الصحفية عن طريق استعراض مجموعة من االحداث املهمة اقليمياً ودولياً .
4. اهتمت صحيفة الصباح خالل مدة البحث في استخدامها للصور الصحفية باجملال احمللي أكثر 
ان مصدر  نرى  اننا  اال  اجملال  هذا  استخدام  من  الرغم  وعلى   . والدولي  والعربي  اإلقليمي  اجملال  من 
الصورة الصحفية احمللية كان في الغالب من وكالة رويترز لتاتي بعدها وكالة الصحافة الفرنسية 
5. استخدمت صحيفة الصباح أفضل صورة متاحة لديها لتهيمن على الصفحة االولى حجماً 
أربعة  من  أكثر  الى  عمودين  من  متتد  مساحة  وعلى  اليسار  على  الصفحة  أعلى  وفي  وموقعاً 

أعمدة.
 6. عمدت صحيفة الصباح الى كتابة التعليق على الصورة بصيغة الفعل املضارع لتعزيز حالتها، 

واقتصرت التفسير في الوصف على احلدث الظاهر في الصورة الصحفية . 
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Abstract

          This research sheds light on the development  that has occurred on the use of  
journalistic  images in the Iraqi press by analyzing the form and content of the images 
used in (Al Sabah)  newspaper for the 2012 model . The researcher's interest in this 
topic for what  represented by the journalistic  image of a way to highlight and attract 
the reader's attention to the substance journalist who represents the goals behind the 
newspaper publishing.
        This research is divided into three sections dealt its first with the methodological 
framework of the  research, has addressed the second part of what's journalistic images  
history and technological development, while the third section devoted to the study of the 
evolution of the form and content of the press is in the Iraqi press.                                
        The results of the search to confirm the following:
1. Al Sabah  newspaper used by the transformation from  traditional style   to electron-
ic mode of production technologies to derail Press Photo to be valid for dissemination 
through electronic means very speed, flexibility and precision and using a variety of 
software provided by the technical development in this   productive field.
2. Al Sabah newspaper concoerned with showing advertisment images ranked first and 
second place came the news function for journalstic  image by reviewing a series of im-
portant events regionally and internationally.                                                                                         
4. Al Sabah newspaper concernal  during the period of search to use for the local domain 
Pictures releases more of the regional sphere, Arab and international. In spite of the use 
of this area, but we believe that the source of the local press picture was mostly from the 
Reuters news agency to come after the French Press Agency.                                                        
5. Sabah newspaper used the best available image has to dominate the first page size 
and position in the top of the page on the left and on an area extending from two to more 
than four columns.
6. Deliberately Al Sabah newspaper to write a comment photo in the present tense format 
to enhance their status, and limited explanation in the description of the event shown in 
the   journalistic photo .
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مقدمة
تزايدت مكانة الصورة في احلضارة املعاصرة نتيجة للثورة التكنولوجية في مجال احلاسوب   
تنفيذ نقالت نوعية هائلة  والذي أدخل في مختلف االستخدامات ومنها التصوير إذ اصبح ممكناً 
بتنفيذ تأثيرات  على الصور بدًء من امكانية نقلها عبر االقمار الصناعية وبسرعات مذهلة مروراً 

مختلفة على الصور(1) . 
أثر في  والترفيه واالعالم، وهذا ما  املعرفة  الركيزة االساسية في نقل  اليوم  وقد أصبحت الصورة 
حقل  في  السريعة  التطورات  ظل  وفي  توظيفها،  وطرق  إدراكها  وكيفية  معها،  التعامل  شكل 
توفير عدد كبير  إلى  أدى  والذي  الصحف  الرقمي في  التصوير  تزايد استخدام  الصحفي  التصوير 
من الصور الصحفية فضالً عن أرشيف الكتروني رقمي يضم ماليني الصور التي ميكن استعراضها 

بسهولة واختيار املناسب منها(2).    
وقد شهدت تقنية الصورة الصحفية بفعل التطور التكنولوجي تطور متالحق أسهم في تطور 
ونقل وسرعة استخدام الصورة الصحفية في العالم . واستحدثت مصادر جديدة للصورة الصحفية 
حيث تطورت تقنية الصورة الفوتوغرافية الرقمية وتقنية أرشفة الصور اإللكترونية وتقنية ضغط 
البيانات إلى جانب العديد من البرمجيات املتقدمة فى حقل األرشفة اإللكترونية مما أتاح إمكانيات 
الرقمية  الصورة  تقنيات  فرضت  فقد  وباملقابل  وإسترجاعها  الصور  عن  البحث  مجال  فى  هائلة 
في بعض وكاالت الصور العاملية استخدامات نظام  )PPK(حلفظ الصور الرقمية اخلاصة بأمان، إذ 
يبقي هذا النظام الصور في نوع من حالة غير مرئية عن طريق تقنيات إخفاء املعلومات(3).  ويأتي 
هذا البحث ليسلط الضوء على التطور الذي طرأ على استخدام الصور الصحفية في الصحافة 
العراقية )عن طريق حتليل شكل ومضمون الصور الصحفية املستخدمة في صحيفة الصباح لعام 
2012 إمنوذجاً( والذي ميكن النظر اليه من زاويتني هما : زاوية الشكل الفني وزاوية املضمون أو الداللة، 

إذ أن الصورة من حيث الشكل الفني ميكن حتديدها بثالث أنواع رئيسة هي (4) :   
1.الصورة املفردة : وقد تكون صورة شخصية )بورتريه(، أو صورة ملكان أو قافلة ، املهم إنها صورة 

واحدة تنشر  مبفردها وتؤدي وظيفتها .
2.سلسلة الصور : وهي سلسلة من الصور عن موضوع واحد، من أكثر من وجهة نظر، يتم التقاطها 

في فترة زمنية طويلة .
3. صور املشهد املتعاقب : وهي مشهد أو مجموعة من اللقطات ملوضوع واحد من جهة نظر واحدة 

وفي مدة زمنية قصيرة . 
            اما الصور من حيث املضمون أو الداللة فتقسم على األنواع االتية : 

1.الصور اخلبرية : وتُعّد الصورة عامأل مساعداً في استكمال اخلبر الصحفي وتأكيد حقائق احلدث 
الذي تنشره الصحيفة فالكلمة في اخلبر الصحفي حتتل املرتية االولى في االهمية في حني حتتل 
الصورة املرتبة الثانية وعلى العكس من ذلك في التلفزيون(5).                                                                                            

: وهي صور ملوضوع معني وهي أكثر الصور أهمية  2.صور املوضوعات أو صور التحقيق الصحفي 
أو بعد  أو عند حدوثه  أمر ما  ، قبل حدوث  املوضوع  تبرز تفاصيل عديدة تسهم في اكتمال  ألنها 

حدوثه(6) . 
أو  الطابع  عليها  يغلب  ملوضوعات  وهي صور   : اإلنساني  الطابع  ذات  اإلخبارية  املوضوعات  3.صور 
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 ، مهمة  بساطتها  من  الرغم  على  الزاوية  وهذه  بسيطة  إخبارية  زاوية  وفيها  اإلنساني  العنصر 
ولكنها ال تصلح للنشر بعد مرور زمن هذه الواقعة االنسانية(7) .  

4. الصور التي متثل شخصية هي محور املوضوع : وتسمى )بورتريه( أي صورة نصفية معينة تنشر 
مع حديث أو تصريح له أو خبر عنه أو للداللة على مكان معني(8). 

5. الصور ذات الطابع اجلمالي : وهي صور توضع جلذب نظر القارئ إلى موضوع معني أو لكسر حدة 
رمادية املنت ، ولعمل توازن أو تباين في إخراج الصفحة.

6. صور اإلعالن : وهي الصور التي تستخدم لإلشهار أو اإلعالن عن سلعة أو خدمة والتي تعد من 
أكبر العناصر االعالنية جذباً النتباه القارئ .(9)   

        ومن الناحية اإلخراجية تتعدد أنواع الصور للداللة على معنى معني مثل (10) : 
1. الصور املهزوزة التي توضع بقصد الداللة على معنى مثل : سيارة ، حتاول مسابقة الريح للداللة 

على السرعة . 
2. الصور املمزقة وهي الصور التي تنشر للتعبير عن االستياء من شخصية معينة أو بالتعبير عن 

موضوع متفكك . 
3. الصور املفرغة )الديكوبية(  Decope : وتستخدم بقصد إبراز جزء من الصورة كالوجه أو اليدين ، 

وعادة ما تنشر محاطة أما بفراغ أو ببرواز . 
4. الصور املقلوبة : وهي التي يتم نشرها بغير وضعها الطبيعي فتظهر مقلوبة على الصفحة 

بقصد اإلهمال وذلك للتعبير عن وجهة نظر اجلريدة . 
األنسب  املستطيل هو  الشكل  يعّد  ولكن  املربع   ، الدائري   ، البيضوي  الشكل  الصورة  تتخذ  وقد 
جذب  من  املزيد  وحتقيق  وإبرازية  تأكيدية  قيمة  لها  تعطي  الصورة  استطالة  ألن  وذلك  واألفضل 

االنتباه.  
أما الوضع الذي تتخذه الصورة عادة في الصفحة هي(11) : 

1. فوق عنوان املوضوع .
2. حتت عنوان املوضوع بشرط أن ال ينفصل العنوان عن باقي املوضوعات .

املرافقة  الصور  الوضعية في حالة كثرة على عدد  وتنطبق هذه  املوضوع  الصورة أسفل  3. وضع 
للموضوع .

4. وقد تأتي الصورة الى جانب املوضوع  .
شريك  هو  التعليق  أن  مالحظة  الواجب  ومن  )التعليق(  خالل  من  الصورة  تعريف  ويتم   
الصورة الذي ال ينفصل عنهما ، وتكون احلروف املطبعية املستخدمة فيه مختلفة عن حروف املنت 
املعتادة بحيث ال تتداخل حروف التعليق بحروف املنت وإالّ فقد التعليق هويته وينشر كالم الصورة 
حتتها ورمبا يكون على أحد  جنبيها إمنا ال يكون فوقها فيجب ان يعطي القارئ الصورة أوال ثم يعطي 
الصورة  أو فنية وجنمع كالم  ذات قيمة خبرية  الصورة غير  أن تقطع جزء من  أيضاً  الكالم. وميكن 

داخلها وكالم الصور اجليد هو الذي يحقق األهداف االتية(12) : 
1. شرح الفعل الذي في الصورة .

2. حتديد هوية األشخاص الظاهرين في الصورة . 
3. إعطاء خلفية لكي يفهم القارئ داللة الصورة . 
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4. اإلشارة إلى تفاصيل مهمة ميكن أن ال ينتبه إليها القارئ 
5. تسمية املصور أو املؤسسة التي التقطت الصورة .

جلذب  ابراز  وسيلة  من  الصحفية  الصورة  متثله  ملا  املوضوع  بهذا  الباحث  اهتمام  ويأتي   
، وتشمل الصورة  اهتمام القارئ باملضمون الصحفي الذي ميثل أهداف الصحيفة من وراء النشر 
أو  خبراً  ألينا  فتنقل  الكلمات  أن حتل محل  تستطيع  التي  الفوتوغرافية  الصور  ايضاً  الصحفية 
رأياً وتغطي مناحي النشاط االجتماعي والسياسي اخملتلفة في البالد مع شروح توضيحية لهذه 
اختيار  أن  إذ  ذاتها  الكلمة  من  وأكثر  اإلعالن  أكثر من  األنظار  الصورة جتذب  ان  عن  . فضالً  الصور 
الصورة في بعض األحيان أصعب من حترير اخلبر او التحقيق أو التقرير أو االشكال والفنون الصحفية 
فأنها  اإلعالمية  الرسالة  نقل  في  الكلمة  مع  اشتراكها  في  الصورة  أهمية  جانب  فإلى  االخرى، 
واملسافات  والفواصل  والعناوين  املنت  حروف  مع  وتشترك  الصحيفة  بناء  في  أساسياً  عامالً  متثل 
البيضاء في بناء اجلسم املادي للصحيفة أياً كان شكلها وطريقة أخراجها، إذ إن التصوير باختالف 
استخداماته وأنواعه وأشكاله في وسائل اإلعالم بات يشكل ضرورة في العمل اإلعالمي ملا له من 
خواص استقطابية وخواص إبهار وتأثير في املتلقي، فأكثر اجلرائد واجملالت والنشرات وما إلى ذلك من 
الوسائل الصحفية باتت تعتمد بشكل أساسي على ما حتمله اللقطة الفوتوغرافية من قدرات 
تأثيرية في القارئ أو املتلقي لتحقق النجاح واالنتشار. وميكننا أيضاً استخدام الصور )كامللصقات 
والصور الفوتوغرافية( النشاء صورة معينة عن شخص ما . فاحلمالت االنتخابية تُعدُّ مثاالً حّياً عن 
املقصود هنا  بان  ويُدرك اجلميع   . بالفشل  تبوء  او  بالنجاح  تتوج هذه احلمالت  . وقد  هذا االسلوب 
دراسة أو استثارة تداعيات ذهنية تراكمية )لها مسوغات الى حّد ما( تفيد في حتديد هذا الشيء أو 

ذاك، هذه املهنة أو تلك، من خالل إضفاء بعض الصفات االجتماعية الثقافية عليها (13). 
ولهذا جند الباحث الفرنسي )غودار( يقول : )الكلمة والصورة، كالطاولة والكرسي، إذا اردت اجللوس 

إلى الطاولة، فانت حتتاج لالثنني معاً((14). 
تتوسل  التي  االحاسيس  من  هائل  لَكٍم  استنفار  هي  بصري  تواصل  كل  من  الغاية  ان   
بالنظرة اكثر مما تستدعي اللفظة الدراك مداها . إنها مبثوثة في احلجم واللون والشكل واالمتداد، 

لذلك فان اللوحة حترمنا من الكالم لكي تعلمنا فن النظرة (15(.
ولو تخيلنا أن الصحف وهي ال حتوي على لقطات فوتوغرافية فأننا سوف جند أن تلك الصحف مملة 
وغير مرغوبة ملا يبعثه الشكل العام لتلك الصحف من رتابة وغموض )الصورة تعادل ألف كلمة، 
وان صور األشخاص جتذب االنتباه أكثر مما جتذب صورة األشياء األخرى( لذلك ميكن القول أن هناك 
بعض النواحي الالزمة إلجناح الصورة الصحفية اخلاصة باألنباء وقد حددها جالل الدين احلمامصي 

فيما يأتي :
1( الصورة التي توضح األخبار وقت حدوثها .

2( الصورة التي توضح ما تعجز الكلمات عن وصفه أو تدغم الكالم الوصفي في سياق اخلبر. 
3( صور الشخصيات البارزة في األخبار بشرط أن تكون هذه الصور قد التقطت في مناسبات األخبار 

اآلنية . 
في عاملنا اليوم تقوم الصورة بعرض املوضوعية والتكامل والدقة في حلظة واحدة بجانب أنها ال 
تتطلب من القارئ إرهاقاً عقلياً كما هو احلال في املقال والقصة والنقد ويكتفي العقل غير املثقف 
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بالصورة ملعرفة احلقائق . إلى جانب إشباع الصورة للشغف والتطلع فأنها وسيلة لإلمداد بالثقافة 
والتسلية والراحة ورفع املعنويات . وان انعكاس التطور التكنولوجي لم يكن فقط من خالل ظهور 
عموماً  التقني  التطور  ان  وحيث  الورقية،  الصحافة  خالل  من  جتلى  لكنه  االلكترونية  الصحافة 
تسارع كما هو معروف خالل القرن العشرين ليتيح امكانية تطور تقنيات الطباعة مبا دفع وبشكل 
ملحوظ عدد النسخ اليومية للصحيفة واضاف حتسينات جوهرية الى اشكال الصحف وحجومها 
املتعددة  التكنولوجية  التطورات  من  وبالرغم   . املستهلك(16)  او  للناشر  تكاليفها سواء  من  وقلل 
عزز  الذي  االمر  والصور؛  واالحبار  الورق  خليط  من  الصحيفة  شكل  تغيير  في  تتدخل  لم  انها  اال 
التوثيقية  الصحافة  خصائص  على  حافظ  انه  كما  القارئ  لدى  املطبوعة  الصحافة  مكانة  من 
وعالقتها مبتلقي املعلومات، إذ ان تطور تكنولوجيا االتصال ادى الى تعزيز مضامني الصحف وادخال 
احلاسوب في نظم صناعة الصحافة بدًء من احلصول على املعلومات مروراً بالتحرير وانتهاًء باملراحل 

الطباعية اخملتلفة (17(.
تناول  إذ  للبحث،  املنهجي  اإلطار  منه  األول  تناول  مباحث  ثالثة  إلى  البحث  هذا  قسم   
البحث، منهج  أهداف  اليه،  واحلاجة  البحث  اهمية  البحث،  توضيح مشكلة  والتفصيل  بالشرح 
البحث، الدراسات السابقة، والتعريف باهم املفاهيم واملصطلحات الواردة فيه . وقد تناول املبحث 
التكنولوجي، فيما خصص  وتاريخها وتطورها  : ماهية الصورة الصحفية  البحث  الثاني في هذا 
املبحث الثالث لدراسة تطور شكل ومضمون الصورة الصحفية في الصحافة العراقية وذلك عن 
لعام  الصباح  صحيفة  في  االولى  الصفحة  على  املنشورة  الصور  ومضمون  شكل  دراسة  طريق 
2012 إمنوذجاً للمدة من 2012/1/1 ولغاية 2012/3/31 للوقوف على آخر تطورات الشكل واملضمون 
التي حلقت بتقنية انتاج الصورة الصحفية، والتطور التقني في الشكل واملضمون الذي حلق في 

السنوات االخيرة بصناعة الصحف العراقية .

املبحث االول : االطار املنهجي للبحث 
أهمية البحث :  

في  والسيما  الصحفية  الصورة  وتوظيف  استخدام  أهمية  من  البحث  أهمية  تبرز   
التغطيات االخبارية لالحداث باعتبارها لغة العصر في ظل التطور التقني لوسائل االعالم ، ومن 
جانب آخر ترتكز أهمية البحث على املعاجلات التي حددت الوصول الى اهداف البحث املرسومة في 
معرفة تطور شكل ومضمون الصورة الصحفية في الصحافة العراقية في ظل الدور الذي تقوم به 
الصورة جلذب القراء . فقد اتنهى الزمن الذي كانت فيه املهمة التقليدية للصورة الصحفية اخلبرية 
التي تقتصر على تشكيل النسق املعرفي للقارئ من منظور معني ومن خالل تقدمي ما يحدث من 

وجهة نظر معينة فقد طرأ تطور نوعي في العمل الصحفي . 
مشكلة البحث : 

وجود  وعدم  والرؤى؛  واملعلومات  االخبار  نقل  فى  هامة  أدوار  من  الصحفية  الصورة  تؤديه  ملا  نظراً 
تناولت  التي  البحوث  الرغم من كثرة  على  رئيسي  بحثي  عليها كهدف  ركزت  دراسات مستقلة 
الصور  ومضمون  شكل  حتليل  في  الدراسة  مشكلة  حتددت  فقد   ، االعالمية  الوسيلة  بحوث 
حتولت  إذ   . العراقية  للصحافة  إمنوذجاً   2012 لعام  الصباح  صحيفة  في  املستخدمة  الصحفية 
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معظم الصحف في العالم ومنها كبريات الصحف العراقية وباالخص صحيفة الصباح الى منط 
االنتاج االلكتروني الذي يعتمد أساسيات التقنية الرقمية في معظم أجزائه بعد ان استطاعت 
ثورة احلاسبات تخزين املعلومات الواردة من )21( الف شبكة معلومات بشكل منظم واسترجاعها 

من قبل أي مستخدم بواسطة احلاسبات االلكترونية (18(.  
أهداف البحث : 

يتناول هذا البحث التطور التقني الذي حلق في السنوات االخيرة على تقنية انتاج الصورة   
الصحفية وهو يحاول االجابة عن التساؤالت االتية :

التقني على شكل ومضمون الصورة الصحفية املستخدمة في  التطور  الى اي مدى انعكس   .1
صحيفة الصباح في ضوء ما حلق بصناعة االعالم املطبوع في السنوات االخيرة من مد تقني هائل 
حتولت معه معظم الصحف اليومية في انحاء العالم كافة الى منط جديد النتاج الصحيفة يعتمد 

على التقنية الرقمية ؟
الصور  الصورة الصحفية على تطور الشكل في  التطور احلاصل في فن  انعكس  اي مدى  الى   .2

املستخدمة في صحيفة الصباح ؟
الصور  مضمون  تطور  على  الصحفية  الصورة  فن  في  احلاصل  التطور  انعكس  مدى  اي  الى   .3

املستخدمة في صحيفة الصباح ؟
اجملال الزماني واملكاني للبحث: مت اختيار صحيفة الصباح كعينة ممثلة للصحف العراقية   
اليومية وفقاً لعدة معايير موضوعية أضفت على الصحيفة أهمية خاصة فيما يتعلق مبوضوع 
البحث ملا تتمتع به من مكانة متميزة بني الصحف اليومية العراقية وانتشارها وتوزيعها الواسعني 
االولى لصحيفة  الصفحة  املنشورة على  الصحفية  بالصور  للبحث  املكاني  اجملال  وميكن حتديد   .
الصباح خالل عام 2012 انطالقاً من كون الصفحة االولى تُعّد واجهة الصحيفة التي حتمل اسمها 
وشخصيتها العامة عن القراء ويبدي التبوغرافيون اهتماماً كبيراً بها ومينحوها رعاية خاصة في 
أو مساحة  فيها  تنشرها  التي  املواد  توزيع  بطريقة  أو  برأسها  اخلاصة  العناصر  االخراج من حيث 

أعمدتها أو االهتمام بالصور(19) . 
أما اجملال الزماني للبحث فيتحدد باالشهر الثالث االولى لعام 2012 أي للمدة من 2012/1/1 ولغاية 

. 2012/3/31
أسلوب جمع البيانات : 

استخدم الباحث أسلوب احلصر الشامل باخضاع صور الصفحة االولى من كل االعداد   
الصادرة من صحيفة الصباح خالل مدة البحث املذكورة للبحث والتحليل بغية حتقيق أكبر قدر من 

الدقة والشمول لنتائج الدراسة التحليلية لالعداد الصادرة من الصحيفة .
منهج البحث : 

اعتمد الباحث لتحقيق اهداف هذا البحث على أسلوب حتليل املضمون الذي هو أسلوب   
للبحث العلمي يسعى الى وصف احملتوى الظاهر واملضمون الصريح للمادة االعالمية املراد حتليلها 
ـ تلبية لالحتياجات البحثية املصاغة في تساؤالت البحث أو فروضه،  ــ من حيث الشكل واملضمونـ 

طبقاً للتصنيفات املوضوعية التي يحددها الباحث(20). 
ولم يكتِف الباحث بجمع املعلومات والبيانات التوصيفية عن املالمح التي متثل املد التقني الذي 
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حلق بصناعة الصحافة في السنوات االخيرة وبخاصة ما يتعلق بصناعة الصورة الصحفية وكذلك 
بالنسبة للوضع التقني لفن استخدام الصورة الصحفية على الصفحة االولى لصحيفة الصباح 
لعام 2012 . ويعّد حتليل احملتوى أداة منهجية للدراسة الكمية والكيفية ملضمون وسيلة االتصال 

وهو أداة ملالحظة ووصف مادة االتصال (21(.
التكنولوجيا احلديثة  أثر  يركز على  الذي  البحث  بالنظر حلداثة موضوع    : الدراسات السابقة 
لم  اليومية  العراقية  للصحف  كنموذج  الصباح  صحيفة  في  الصحفية  الصورة  فن  تطوير  في 
يجد الباحث اية دراسات سابقة عن هذا املوضوع عدا بعض الدراسات االكادميية العراقية اجملاورة 
التي تناولت موضوعات اقتربت في بعض حدودها ومقاييسها من موضوع البحث إذ تناول بعضها 

الصورة الصحفية من زوايا مختلفة ومن هذه الدراسات: 
1- دراسة حسن كامل محمد)2001( : بعنوان ) الصورة الفوتوغرافية في الصحافة العراقية  ( وهي 

رسالة ماجستير غير منشورة قدمت الى كلية االعالم بجامعة بغداد .
التلفزيونية  األخبار  في  الصورة  )استخدامات  بعنوان   )2005( حميد  الرحمن  عبد  اميان  دراسة   -2
دراسة مسحية ألمناط توظيف الصورة األخبارية في تلفزيون العراق للمدة من 2002/10/1 ولغاية  

2003/4/1 وهي أطروحة دكتوراه غير منشورة قدمت الى كلية االعالم بجامعة بغداد .
3-دراسة جاسم محمد شبيب العيسى )2008( بعنوان )حدود تطبيقات تكنولوجيا االتصال في 
العراقية(  االلكترونية  الصحافة  املتعددة في  الوسائط  دراسة الستخدام  العراقية مع  الصحافة 

وهي رسالة ماجستير غير منشورة قدمت الى كلية االعالم بجامعة بغداد  .
          ومن بني الدراسات االكادميية العربية السابقة جند ما يأتي :

1. دراسة عبد السالم السيد أحمد )1997( بعنوان الصورة الصحفية في الصحف العربية وهي 
رسالة ماجستير غير منشورة قدمت الى كلية االداب بجامعة الزقازيق .

الصورة  فن  تطوير  في  التكنولوجيا  أثر  بعنوان   )1998( النجار  الغريب  محمد  سعيد  دراسة   .2
الصحفية دراسة مقارنة بني الصحف اليومية املصرية والعربية أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية 

االعالم بجامعة القاهرة .
في  االخراجية  االجتاهات  حتديد  على  املؤثرة  العوامل  بعنوان   )2000( جنادات  عقلة  علي  دراسة   .3
االعالم  كلية  الى  قدمت  منشورة  غير  دكتوراه  أطروحة  وهي  التسعينات  خالل  االردنية  الصحف 

بجامعة القاهرة .
في  االقصى  النتفاضة  الصحفية  الصورة  بعنوان   )2002( األسطل  احلميد  عبد  حتسني  دراسة   .4

الصحف العربية وهي رسالة ماجستير غير منشورة قدمت الى كلية االعالم بجامعة القاهرة .
اجراءات تصميم استمارة حتليل املضمون :  استخدم الباحث استمارة حتليل املضمون بهدف االجابة 
على املوضوعات التي تناولتها صور الصفحة االولى من صحيفة الصباح لعام 2012 وتشمل فئات 
حتليل املضمون )فئات ماذا قيل؟( وفئات حتليل الشكل )فئات كيف قبل؟( إذ ان الصور الفوتوغرافية 

الصحفية من حيث املضمون ومن حيث الشكل التي تظهر به تنقسم الى ما يأتي(22) : 
أوالً: فئات املضمون : وتشمل ما يأتي : 

امني،  وضع  اعتقاالت،  سياسية،  لقاءات  وتشمل   : االولى  الصفحة  صور  موضوعات  فئات   .1
تفجيرات. 
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عربية،  وكاالت   ، معتمد  مصور  أجنبية،  وكاالت  وتشمل   : االولى  الصفحة  صور  مصادر  فئات   .2
االرشيف، بدون مصدر.

3. فئات نوع الصورة : وتشمل ما يأتي : 
أ. صورة اخبارية مستقلة ويقصد بها الصورة التي تستقل بوظيفة االعالم دون احلاجة الى محتوى 

نصي مصاحب لها .
في  لتسهم  االخباري  للنص  مرافقة  تنشر  التي  الصور  بها  ويقصد  للخبر:  مصاحبة  صور  ب. 

دعمه.
ج. صور موضوعات : وهي الصور التي تهدف الى نقل او توصيل صور او تفاصيل عن أحداث وهي صور 
على عكس من الصور االخبارية احلالية إذ ان صور املوضوعات ميكن ان تؤجل يوماً أو شهراً  وتنشر في 

اي وقت مع موضوعها النها ال ترتبط بتوقيت او حدث اخباري عاجل .
د. الصور الشخصية : وهي التي متثل الشخصية محور املوضوع وتروي تفاصيل مالمح شخصية 

سواء بحركة او انفعال .
ثانياً : فئات الشكل )كيف قيل( وتشمل ما يأتي : 

1. نوع الصورة من حيث الشكل الفني: وتشمل الصورة املفردة وسلسلة صور . 
والشكل  البيضاوي،  والشكل  املربع،  والشكل   ، املستطيل  الشكل  ويشمل   : الصورة  شكل   .2

الدائري .
املوضوع، وسط  اسفل  املوضوع،  جانب  العنوان،  فوق  العنوان،  أسفل  ويشمل   : الصورة  3. موضع 

املوضوع .
4. موقع الصورة في الصفحة : ويشمل موقع الصورة داخل الصفحة في اعلى ميني أو في أعلى 

يسار أو في أسفل ميني أو في أسفل يسار أو في وسط الصفحة .
 ، الصحفية  الصورة  يرافق  الذي  والتعليق  الوضوح،  عنصر  وتشمل   : والتوضيح  االبراز  عناصر   .5

وااللوان، واالطارات .
6. حجم الصورة : وتعني املساحة التي افردتها صحيفة الصباح في الصفحة االولى للصورة وهي 
على انواع عدة : الصورة العمودية على عمود واحد والصورة الصغيرة وتقع على عمودين والصورة 

املتوسطة ومتتد على ثالثة الى أربعة أعمدة والصورة الكبيرة التي متتد من اربعة اعمدة فأكثر.
املبحث الثاني : ماهية الصورة الصحفية وتاريخها وتطورها التكنولوجي

         شهدت  تكنولوجيا الصحافة خالل العقدين املاضيني والتزال منواً متزايداً فاق القدرة على وضع 
تصور كامل يحكم اداء هذِه التكنولوجيا التي شملت تقنيات الطباعة احلديثة وتقنيات الصورة 
والشبكات  االصطناعية  االقمار  عبر  بعد  واالستشعار عن  املباشر  والبث  التقليدية  غير  الرقمية 
االلكترونية واالندماج احلادث بني كل هذه االدوات التكنولوجية. وقد اصبح االهتمام بوسائل االعالم 
في مجتمعنا يتزايد ويأخذ ابعاداً اكثر عمقاً وشموالً واهمية وتأثيراً وبخاصة من خالل تطور االدوات 
االعالم  وسائل  واصبحت  اجلماهيري  االتصال  فاعلية  من  زادت  التي  احلديثة  االعالمية  والتقنيات 

ميداناً كبيراً ومجاالً خصباً للمنافسة واحراز قصب السبق االعالمي للجماهير(23). 
متميزة  اعالمية  مادة  وصناعة  واسترجاعها  وتوثيقها  الصحفية  الصورة  على  احلصول  واصبح 
والعمل اجلاد على حتقيق السبق االخباري واملتابعات االخبارية املتواصلة والتحليالت املتعمقة وتقدمي 
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املواد االعالمية املبتكرة باداء فريد واخراج فني متقن وجذاب، كل ذلك يساعد على تفاعل القارئ مع 
صحيفته، ويزيد من شعبية تلك الوسيلة االعالمية السيما مع تزايد االتصال اجلماهيري التفاعلي 
املباشر وزيادة التفاعل املباشر املنشود مع زيادة مساحة احلرية للتعبير وتبادل اآلراء ووجهات النظر 

واالفكار(24) .
       وميكن تعريف  التكنولوجيا بانها : )مجموعة من النظم والقواعد التطبيقية واساليب العمل 
التي تستقر لتطبيق املعطيات املستحدثة لبحوث أو دراسات مبتكرة في مجاالت االنتاج واخلدمات 
واالساليب  الوسائل  مجموعات  متثل  والتي  املكتسبة  واخلبرات  للمعرفة  املنظم  التطبيق  كونها 
الفنية التي يستخدمها االنسان في مختلف نواحي حياته العملية وبالتالي فهي مركب قوامه 

املعدات واملعرفة االنسانية( (25). 
فيما عرفها اسامة اخلولي بانها : )مجموعة املعارف واخلبرات املكتسبة التي حتقق انتاج سلعة او 

تقدمي خدمة وفي اطار نظام اجتماعي واقتصادي معني ((26).
ذات  امللونة  أو  السوداء  او  البيضاء  الفنية  الصورة  بأنها  الصحفية  الصورة  تعريف  وميكن          
املضمون احلالي املهم، الواضح واجلذاب، للعبرة وحدها أو مع غيرها، في صدق وأمانة وموضوعية في 
أغلب االحوال عن االحداث أو االشخاص أو االنشطة أو االفكار أو القضايا أو النصوص والوثائق أو 
املناسبات اخملتلفة املتصلة غالباً مبادة حتريرية معينة تنشرها أو تكون صاحلة للنشر على صفحات 
والدعم  والتفسير  والتوضيح  التاكيد  على سبيل  أو صور  أنباء  وكالة  توزعها  أو  أو مجلة  جريدة 
واالضافة ولفت االنظار وزيادة االهتمام والقابلية للقراءة واالمتاع واملؤانسة وزيادة التوزيع، وكمعلم 
وركيزة إخراجية .. والتي تلتقطها عدسة مصورها بطريقة مفاجأة أو حتصل عليها مبعرفة احملرر أو 
الوكاالت أو من مصور محترف أو حر أو من أحد الهواة، أو نقالً عن وسيلة نشر أخرى، أو بواسطة من 

يتصل مبوضوعها عن قرب(27). 
متحرك  أز  قائم  لشكل  املادي  للواقع  مطابق  نقل  انها  على  الصحفية  الصورة  وتعرف   
بواسطة آلة التصوير ولهذا فهي تقرير مصور صادق عن موضوع النشر وهي أيضاً الصورة املعبرة 
عن االحداث واالشخاص أو االنشطة أو االفكار املتصلة غالباً مبادة حتريرية معينة والتي تلتقطها 
عدسة مصور بطريقة تعكس حساً فنياً اتصالياً(28) . ويشير الباحثون في مجال الصورة الصحفية 
ان أهميتها تنبع من كونها كما أثبتت الدراسات احلديثة تلفت االنتباه بنسبة 75% من قراء الصحف 
وانها تختزل أحياناً حدثاً معيناً أو تسجل واقعة بعينها وتبقى نسبة 25% الى املادة التحريرية التي 
. كذلك تنبع أهمية الصورة في انها جتذب االنتباه وتثير  ترافق الصورة الصحفية في الصحف(29) 
االهتمام وتقدم رسائل مؤثرة في رواية خبر ما،, وتتميز الصورة الصحفية بانها تنقل رسالة تتميز 
بقدرة اقناعية عالية ، النها من أصدق االدوات التي تستخدمها الصحف واجملالت، عالوة على دورها 
في اثراء احملتوى ودعمها للمادة التحريرية، وذلك الن املعلومات التي يتلقاها القراء عن طريق الصور، 
تبقى مدة أطول في الذاكرة من املعلومات املستقاة من املادة التي يتلقاها القراء عن طريق الصور 

تبقى مدة أطول في الذاكرة، من املعلومات املستقاة عن طريق القراءة (30(.
ويرتبط تاريخ الصورة الصحفية بتاريخ التصوير الفوتوغرافي الذي يبدأ في كانون الثاني   
االختراع  بباريس ليصبح هذا  العلوم  أكادميية  Daguerre( في  )داجير  اكتشاف  أعلن  1839 عندما 
التصوير  استخدام  في  احلقيقي  التطور  وكان  الفرنسية  احلكومة  قبل  من  كله  للعالم  متاحاً 
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الفوتوغرافي في الصحف 1880 عندما مت انتاج الصور الظلية . وفي 4 آذار 1880 ظهرت الول مرة في 
صحيفة Daily Graphic أول صورة فوتوغرافية باهتة السواد رديئة الطباعة وان وضح فيها بعض 
من ظالل اللون الرمادي، وكانت الصورة ملنظر طبيعي مبدينة نيويورك وكان  هذا هو امليالد احلقيقي 
الفوتوغرافية  الصور  املصرية  الصحف  في  ظهرت  املاضي  القرن  أواخر  وفي   . املصورة  للصحافة 
احملفورة بطريقة التدرج الظلي، بدأت ذلك في اجملالت ثمفي اجلرائد مع االعالنات ولكنها لم تظهر 

مع مواد التحرير اال في بداية القرن احلالي(31) . 
وأصبحت الصورة عنصراً مهماً وبارزاً يتصدر صفحات أي صحيفة أو مجلة حتى باتت ال   
تصدر أي منها حتى ترفق بالصورة كعامل مهم وبارز في الصحافة احلديثة . ويعتبر الفن الصحفي 
احلديث فناً بصرياً يعتمد على الصورة ملا لها من دور مهم وبارز في أي جريدة او مجلة لتحقيق دورها 
العاملي حيث أصبح عصرنا هذا يسمى )عصر حضارة الصورة( ومن هنا  الصحفي على املستوى 
تظهر وتسيطر لغة بصرية جديدة نتيجة التقدم املذهل في وسائل االتصال . ولعل القارئ بجميع 
االنتشار  نتيجة  الصورة  بقيمة  وإحساسه  اهتمامه  ازداد  االرض  على  مجتمع  اي  في  مستوياته 
الطباعة  وازدهار  املصورة  والكتب  للمجالت  السريع  والتدفق  الصور  الستخدام  واملتزايد  الواسع 
نتيجة للتطور التكنولوجي . ولعل األمر احلقيقي الذي حدث في السنوات االخيرة من القرن املاضي 
في اجملاالت االعالمية هو االنتقال من منطقة العرض الى منطقة الفرض، ففي السابق كانت وسائل 
االعالم تعرض منتجاتها وميكنك االختيار ولكن الذي حدث بعد التطورات الهائلة التي حصلت في 
شتى اجملاالت قد منح االعالم القدرة على فرض مايريد مما أثر في االجتاهات الثقافية بشكل خاص من 

خالل اللجوء الى ثقافة الصورة بدالً من ثقافة الكلمة . 
في املاضي كان املتلقي يذهب الى الصورة بحثاً عن املعرفة لكن يبدو ان االمر اختلف في   
أن يستطيع مقاومة حضورها فهناك عالقة  دون  اليه  تأتي  الصورة  أصبحت  احلالي، فقد  العصر 
نفسية بني الصورة وموضوعها، فالتطور التكنولوجي أدى الى تطوير فن الصورة الصحفية بحيث 
وهنا  وإمالءات  مبا حتمله من مضامني  وقبولها  بالصور  العقول  وذهول  االعني  ترويض  الى  ذلك  أدى 
يكمن الظفر الكبير الذي حققته تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات في أنها تتدخل بقوة في انتاج 
وعي املتلقي من خالل ثقافة الصورة خاصة بنسختها الرقمية دون ان يدري أن الصورة تعتدي علينا 
فعالً، فهي تقتحم إحساسنا الوجداني وتتدخل في تكويننا العقلي بل إنها تتحكم في قراراتنا 
االقتصادية مثلما تدبر ردود فعلنا السياسية واالجتماعية وتؤثر في توجهاتنا الفكرية والثقافية (32). 
من هنا فان الصورة الصحفية سلكت توظيفاً سيكولوجياً في سحر فكر القارئ وعينه بالصحف 
واجملالت وخلق التفاعل الديناميكي متوافقاً مع أحدث الكاميرات الختيار أفضل زوايا التصوير سعياً 

الضفاء القيمة االخبارية النادرة ملا وراء احلدث (33(.
وتضطلع الصورة بشكل عام بالوظائف االتية(34):

اغلب  في  مرفقة  تكون  لهذا  التأويالت  كل  على  مفتوح  فضاء  فالصورة  التوجيهية:  1.الوظيفة 
أفكار  الدعائي بعضاً من  الفاعل اخلطابي  يثبت فيه   ) أو مكتوب  ) منطوق  األحيان بتعليق لغوي 

وحجج منطقه الدعائي.
بدقة  وأشكالها  أبعادها  في  واألشخاص  األشياء  تقدم  أن  لها  ميكن  حيث  التمثيلية:  2.الوظيفة 
ويروح بني  إِن املشاهد يغدو  إذا  النص جتسيده وتقوميه  الذي يجد فيه  األول واألخير  املرجع  فتبقى 
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النص والصورة ليظل باله معلقا بالصورة وهو ما رجعه )سوسير( الى أن اغلب الناس ينتبهون إلى 
الصور املرئية أكثر من تنبههم إلى الصور الصوتية وسبب ذلك أن االنطباعات األولى أوضح وأكثر 

ثباتاً من االنطباعات السمعية.
3.الوظيفة االيحائية: الصورة عالم مفتوح على مصراعيه لكل التأويالت والتصورات لذا فهي تقبل 
إسقاطات كل فرد على حدة وفقاً لرغباته وحتاور الالوعي وتوحي مبشاعر تختلف في طبيعتها من 

مشاهد إلى آخر.
قبل  من  الدقيقة  عناصرها  في  التأمل  إلى  والدعوة  الذوق  إثارة  إلى  وترمي  اجلمالية:  4.الوظيفة 
املتلقي وهذه العملية أساسية جداً للفاعل اخلطابي الدعائي ألنه يشد اهتمام املتلقي وحضوره 

لتقبل رسالته الدعائية.
5.الوظيفة الداللية: أن الوظائف األربعة األولى تتضافر كلها خللق عالم داللي معني وهذه الداللة 
تأتي نتيجة التفكير والتأمل الذي أسسته الصورة لدى املتلقي حيث يعمل الفاعل اخلطابي الدعائي 
على تقنني التأويل وتصريف االهتمام إلى عالم داللي مضبوط عن طريق ما يؤكده النص الصوري 

الذي له قوانيه وبالغته اخلاصة.
لقد أثرت التكنولوجيا كثيراً في تطوير فن الصورة الصحفية ففي ظل النمط التقليدي   
إلنتاج الصحيفة اليومية، كان تنفيذ العمليات االخراجية اخملتلفة لعنصر الصورة الصحفية يتم 
عادة بوسائل وطرق تقليدية تستغرق كثيراً من الوقت واجلهد . وقد أدى التطور التكنولوجي الى 
إذ مت  الصحفية،  االخراجية للصورة  العملية  التي تتضمنها  العمليات  العديد من  االستغناء عن 
االستغناء عن غرفة التصوير امليكانيكي كذلك مت االستغناء عن املونتاج اليدوي بواسطة القص 
واللصق من قبل املونتير وباشراف اخملرج التنفيذي في الصحيفة، فضالً عن االستغناء عن عمليات 
حتديد حجم وقطع الصورة الى جانب الكل الذي سوف تظهر به الصورة بعد الطبع . كذلك أثرت 
التكنولوجيا الرقمية كثيراً في تطوير شكل الصورة الصحفية ففي ظل النمط التقليدي للصورة 
أما  اليومية،  الصحف  في  السائد  الشكل  هو  عادة  املربع  او  املستطيل  الشكل  كان  الصحفية 
اليوم فان شكل الصورة في الصحافة أخذ اشكاالً غير تقليدية مثل الشكل الدائري او البيضاوي 
ومشتقاتهما، او حتديد الشكل الظاهر في الصورة وحذف اخللفية باكملها او جزء منها، وغيرها 
(35). وتشير بعض الدراسات العربية املتعلقة بالصورة  من االشكال الشاذة غير منتظمة اجلوانب 
إذ  الصورة ومضمونها،  تغيير كبير في شكل  الى  أدى  قد  التكنولوجي  التطور  ان  الى  الصحفية 
تهتم أغلب الصحف بنشر الصور اخملتلفة على صفحاتها مبساحات مختلفة، كذلك فان التطور 
التكنولوجي قد عزز من أهمية الصورة الصحفية إذ جعلها من العناصر االساسية املكونة لبناء 

الصحيفة (36(.
وقد ارتبط تاريخ الصورة الرقمية كأهم تطور تكنولوجي وصلت اليه الصورة مبا توصلت اليه    
وكالة اسوشيتيدبرس االمريكية حيث توصلت الى تطوير مايسمى )الغرفة املظلمة االلكترونية( 
بيانات  الى  الوكالة، وحتويلها  الى مقر  الواردة  الفوتوغرافية  النظام مبعاجلة كل الصور  ويقوم هذا 
قبل  املظلمة  الغرفة  في  مبعاجلتها  للقيام  على شاشات عرض  للمشاهدة  متاحة  وتكون  رقمية 
نقل هذه الصور الى املشتركني . وفي تشرين االول 1987 شقت الصورة الفوتوغرافية االلكترونية 
مت  التي  التكنولوجيا  دائرة  بذلك  لتكتمل  االمريكية  الصحف  في  االولى  الصفحة  الى  طريقها 
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 USA today تطبيقها في الصحافة وقد ظهرت في الصفحة االولى من الطبعة االولى لصحيفة
صور فوتوغرافية ملونة ملتقطة من املباراة الثانية لدورة الفيسبول وكانت هذه الصورة ملتقطة 
على قرصني عن طريق اخلطوط التلفونية الى مقر اجلريدة(37). والتطور املهم الذي حدث في دور النشر 
يقوم على استخدام احلاسبات االلية في نقل الصور مثلما يحدث االن في استقاء أغلب الصحف 
التجارب  ملا أسفرت عنه  نتيجة  وقد كانت هذه اخلطوة  العاملية،  الوكاالت  العالم للصور من  في 
التي قام بها في بريطانيا احتاد اجلمعيات اخلاصة بناشري الصحف وجمعيات الصحافة البريطانية 
الهادفة الى البحث في مجال النقل الرقمي للصور حيث أسفرت التجارب عن امكانية استحداث 
الرقمية اخملزنة على أشرطة من مصادر  أجهزة حاسوبية ضخمة متكن نقل كم كبير من الصور 
مختلفة بحيث يتمكن احملررين من االطالع عليها عن طريق الشاشات اخلاصة باحلاسبات االلية قبل 

احلصول على نسخ منها(38) . 
عناصر  بقية  شان  شانها  احلديثة  التكنولوجيا  ظل  في  الصحفية  الصورة  غدت  وقد    
الصحيفة تنتج اليكترونياً بدًء من احلصول عليها من مصادرها اخملتلفة، وانتهاء باجراءات املعاجلات 
االخراجية الالزمة للصورة، كي تاخذ طريقها للنشر على صفحات الصحيفة . ويتم حتديد وتنفيذ 
املعاجلات هذه في اثناء اجراء مايعرف بالتصحيف او التوضيب االلكتروني ـ وميكننا تلخيص اهم 

التطورات التي حدثت في اجملال التكنولوجي للصوررة الصحفية مبا ياتي :
االخراج  في  احلديثة  لالجتاهات  دعماً  الصحفية  للصورة  التكنولوجي  اجملال  في  التطور  أعطى   .1
 . الصفحة  إخراج  االرتكاز في  الصورة محور  إذ أصبحت  بالصور،  الكبير  اهتمامها  الصحفي في 
وقد اعطى التطور التكنولوجي مساحة أوسع للمعاجلات التيبوغرافية للصور الفوتوغرافية في 
املعاجلات  وبعض  وشكلها  لها  املصاحب  والكالم  ومساحتها  الصورة  مكان  حيث  من  الصحافة 
مع  املنافسة  ووضع  االخراج  في  وأسلوبها  وامكانياتها  اجلريدة  شخصية  انعكاس  ومدى  االخرى 
اجلرائد االخرى وغيرها من املؤثرات ولهذا فلم تعد ضخامة الصور الفوتوغرافية من سمات الصحف 

الشعبية بل أصبحت الصحف احملافظة اجلادة تهتم هي االخرى بالصورة اهتماماً كبيراً (39). 
العناصر  من  وغيرها  الصحفية  الصورة  ومعاجلة  الطباعة  عالم  في  الرقمية  التقنية  أعطت   .2
بالصحيفة إمكانية للصورة في إضافة الكثير من املعاني املقدمة مما يكسبها مصداقية أكبر من 
خالل قدرتها على التفاعل مع الكلمات اليجاد جو واقعي يقترب من الواقع املنقول، مبا يدعم تفهم 

القارئ للواقع املنقول واستيعابه ملعانيه (40). 
في  وتطوراً  كبيرة  طفرة  الصحفية  الصورة  مجال  في  التكنولوجي  التطور  احدث  وقد   
مجال  في  املتقدمة  التقنية  هذه  تلعبه  الذي  احليوي  للدور  نظراً  بأكملها،  االنتاجية  العملية 
التي  التقليدية،  اليدوية  الطرق  الى  اللجوء  الى حد يغني متاماً عن  التجهيزات الطباعية عموماً، 
تعتمد على دقة ومهارة العامل الفني نفسه، مبا يجعل احتمال اخلطأ وارد بدرجة اكبر منه في حالة 
االنتاج االلكتروني . االمر الذي ميكن معه القول بان استخدام الكومبيوتر والطرفيات املتصلة به، لم 
يعد احد اخليارات للعاملني في نشاط املطبعة وما قبل الطباعة واملصممني، بل اضحى اليوم هو 
اخليار الوحيد، وبديله هو اخلروج من سوق العمل، وبخاصة ان استخدام الكومبيوتر في هذا احلقل 
االنتاجي ادى الى بناء انظمة انتاجية مفتوحة ومتكاملة، تتكون من مصادر ومفردات اليكترونية 
مختلفة، تعمل مع بعضها البعض في آن واحد بكفاءة متفاوتة، انكسرت معها حواجز انظمة 
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ماقبل الطباعة املغلقة، التي تعتمد على جتهيزات وانظمة تشغيل خاصة، يعمل كل منها مبعزل 
عن االخر(41) . 

الصحيفة،  من  بأكملها  الصفحة  عناصر  من  اليتجزأ  جزًء  تعد  الصحفية،  الصورة  كانت  ملا    .3
البناء  في  املشتركة  تلك  التيبوغرافية، سواء  العناصر  بقية  بقية عن  مبعزل عن  اخراجها  واليتم 
التيبوغرافي للصفحة باكملها او للموضوع في البناء التيبوغرافي للصفحة باكملها او للموضوع 
تقنية  تناول  ونحن بصدد  يحتم علينا  االمر  ذلك  فان   . الواحدة  الصفحة  للصورة على  املصاحب 
اخراج الصورة الصحفية اليكترونياً، التعرض اوالً وبشكل سريع ملفهوم التوضيب االلكتروني لكل 
عناصر الصفحة على الشاشة، الذي يعد بدوره جزًء من نظام النشر االلكتروني املتكامل املعتمد 
الرقمية للصورة الصحفية في  املعاجلة  لتقنية  الدراسة تفصيالً  بالصحيفة، وبعد ذلك تتعرض 
العادية  الصورة  انتاج  على  فقط  القدرة  من  الرقمية  الكاميرات  تطورت  االلكتروني  االنتاج  ظل 
. جاء ذلك نتيجة  امللونة بدرجات عالية من اجلودة  انتاج الصور  القدرة على  الى  باالبيض واالسود 
املرشحات  استخدام  اسلوب  من  امللونة  الصورة  تسجيل  سبيل  في  املستخدمة  التقنية  لتطور 
الصورة  ثالثة تعريضات منفصلة ومتتالية لتسجيل  اجراء  الثالث R G B مبا يستوجب  الضوئية 

امللونة الواحدة . ومن ثم القدرة فقط على التصوير امللون لالهداف الثابتة(42) .
4. ضاعف التطور التكنولوجي في مجال الصورة من دورها في تثبيت املعلومات في ذاكرة القارئ 
املادة  تكون  ان  الى  يؤدي  مبا  تخزينها  على  العمل  ثم  الصورة  إدراك  في  البصري  املدخل  لدور  تبعاً 
بالذهن من غيرها من املواد غير املصورة(43) . كذلك أدى التطور  احملتوية على الصورة أكثر التصاقاً 
التكنولوجي الى استخدام تقنية التوليد اللوني او املزاوجة النقطية باستخدام ثالث حساسات 
ضوئية داخل الكاميرا الواحدة، مع صبغ كل منها بلون من الوان RGB لتحل بذلك محل املرشحات 
اللونية . ولكن ظل يعيبها تعدد احلساسات الضوئية داخل الكاميرا الواحدة ، تطور االمر بعد الى 
استخدام حساس  واحد يضم بداخله ثالث اسطح منفصلة مع استخدام فالق االشعة لتقسيم 
الضوء الى قنواته اللونية الثالث وصوالً في عام 1996 الى تلك الكاميرات التي تستطيع تسجيل 
تقنية  الى  مطلقاً  اللجوء  ودون  واحد  حساس  وباستخدام  واحدة  لقطة  خالل  من  الثالثة  االلوان 
 LCTF التوليد اللوني املستخدمة في كل االساليب السابقة . وذلك باستخدام مرشح واحد هو

يوضع امام عدسة الكاميرا ويدور بسرعة شديدة اللتقاط االلوان الثالثة في آن واحد (44).
به  يتم  الذي  اللوني  العمق  او  الرقمية  الدقة  من حيث مدي  ايضاً  الرقمية  الكاميرات  تطورت   .5
التقاط وتسجيل الصورة امللونة ومن ثم القدرة فقط على التقاط الصور العادية الى مستويات 
اعلى تسمح بتسجيل الصور امللونة بالوانها الثالثة واكثر مبا يتيح التقاط الصور امللونة ومبعدالت 
الرقمي،  األلكتروني  املونتاج  فن  في  الرقمية  التقنية  ســاعدت  كذلك   . اجلودة  من  جدا  عالية 
باإلعتماد على األنظمة التقنية احلديثة مثل أنظمة )الفوتوشوب والبرميير( على إمكانية التالعب 

مبالمح أجزاء الصورة الواحدة وتغير حقيقتها بعد التقطيع الصوري(45) .
6. ويضاف الى ذلك تطور الفوتوغرافيا الرقمية مبا يضيف اليها خصائص عديدة اخرى مثل القدرة 
على ضغط الصور وتخزينها في هيئة مضغوطة وحتقيق الرؤية املسبقة ، واحلاق الكاميرا بوحدة 
الصحيفة من خالل  الى مقر  الكاميرا مباشرة  الصورة من  نقل  امكانية  يتيح  كمبيوتر محمول 
احدى وسائل النقل املتاحة . الى جانب تطورها من حيث نوع الذاكرة االلكترونية بداخل لكاميرا من 
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ذاكرة RAM والقرص الصلب وصوالً الى اقراص PC Cards بانواعها اخملتلفة ، مما يحقق لهذه التقنية 
سعات تخزينية الحدود لها، الى جانب تطورها من حيث اختزال الوقت املستغرق في حتميل وتخزين 
. جاء هذا املصدر  الواحدة  الثانية  اقل من  الى  تبلغ عدة دقائق  التقاطها من مدة  التي مت  الصورة 
االنتاج  اعتماد منط  الى  الصحف  ونشأ مع حتول  الصحفية،  للصورة  التقليدي  تطويراً  لالرشيف 
االلكتروني ليكون مبثابة بديل او يعمل جنبا الى جنب مع ارشيف الصورة الورقي التقليدي ، حتى 
اصبح اليوم ميثل احد املصادر احليوية للصورة الصحفية بالصحف اليومية . وجاء ارشيف الصورة 
امام امكانية حتقيق  التي كانت تقف حائالً  العقبات  الكثير من  الصحفية، واسهمت في تذليل 

االرشفة االلكترونية للصور وبخاصة الصور الفوتوغرافية (46).
7. تطوير تقنية ضغط بيانات الصورة التي قضت متاماً على واحدة من اهم املشكالت التي كانت 
تعترض التعامل مع الصور الفوتوغرافية الرقمية، وهي كبر حجم امللفات االلكترونية املعبرة عنها 
. ففي ضوء هذه التقنية تطورت صيغ واساليب عديدة في سبيل ضغط البيانات املصورة ثم فك 
صيغة  هي  اليوم  استخداما  واكثرها  اهمها  االصلية  حالتها  الى  واعادتها  ذاتها  البيانات  ضغط 
الصور  ضغط  على  لقدرتها  الفوتوغرافية  الصور  لضغط  االمثل  احلل  هي  االن  تعد  التي   JPEG
الفوتوغرافية سواء العادية او امللونة بنسبة 20/1 ، كذلك تطوير اساليب ومقاييس عديدة  في ظل 

تقنية ضغط الصورة (47).   
ايضا  شهدت   ، املصورة  البيانات  قواعد  تتطلبها  التي  الهائلة  التخزين  قدرات  الى  استجابة   .8
وسائل التخزين االلكتروني تطورات عدة متتالية بدًء من تقنية التخزين املغناطيسي التي بدأت 
في الستينات باالقراص املرنة Floppy Disks والصلبة  Hard Disks  ثم االشرطة املغناطيسية ذات 
سعة التخزين الكبيرة، نصل الى سعة “1GB” للشريط الواحد وصوالً في الثمانينيات الى تطوير 
البيانات على نوع من  التي حتفظ  Optical Storage  بوسائلها املتعددة  التخزين الضوئي   تقنية 

االقراص املدمجة نوع “CDs” وحتقق سعات اكبر لتخزين البيانات الرقمية . 
9. تطوير العديد من البرمجيات املتقدمة في حقل االرشفة االلكترونية للصورة الصحفية ، تتيح 
للنشر  املطلوبة  للصور  واالسترجاع  بالبحث  يتعلق  فيما  سواء  السبيل  هذا  في  هائلة  امكانات 
لدى  املستخدمة  االلكترونية  الوسائل  احدى  واملعلومات على  الصور  او بحفظ  النظام  ذاكرة  من 
مصادرها  من  الصحيفة  الى  الواردة  الصور  عرض  امكانية  جانب  الى  الغرض  ذها  في  الصحيفة 

اخملتلفة لالختيار من بينها واجراء الكثير من التعديالت املطلوبة عليها (48). 
التي  للتطورات  نتيجة  التقنية  هذه  ايضاً  نشأت   : االلكترونية  الصور  تقنية مكتبات  تطوير   .10
من  تعد  فهي  ثم  ومن   . رقمية  هيئة  في  وهي  الفوتوغرافية  الصور  وارشفة  بحقل حفظ  حلقت 
وتعرف هذه   . االنتاجي  احلقل  التقني في هذا  التطور  التي استحدثها  الصحفية  الصورة  مصادر 
التقنية مبكتبات الصور اجلاهزة التي تعد مبثابة مخازن ضخمة للصور، تضم عدداً كبيراً من الصور 
اليوم  املكتبات  هذه  وتتنوع   )CDs( اقراص  على  اليكترونياً  مخزنة  شتى،  موضوعات  في  الرقمية 
وبخاصة في بالد العالم املتقدم ما بني املكتبات العامة وتلك اخلاصة التي ضم نوعية معينة من 

الصور الفوتغرافية في مجال او حقل بعينه (49(. 
11. فيما يخص بتقنية االرسال واالستقبال : في الوقت الذي اسهم فيه التطور التقني احلديث في 
تعدد وتنوع مصادر الصورة الصحفية بالنسبة للصحيفة اليومية . فانه قد أثر أيضاً بذات املعدالت 
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في تطوير وسائل نقل الصورة الصحفية أياً كان مصدرها من والى الصحيفة . فقد شهدت تقنية 
نقل الصورة الصحفية العديد من التطورات في ظل ثورة االتصاالت احلالية، مبا يجعل الصحيفة 
االلكترونية، فلم تعد تقنية االتصاالت هي  اآلن قادرة بحق على منافسة وسائل االعالم  اليومية 
اليوم من  احلال من قبل بعد ماشهدته  االلكترونية كما كان  التعبير  الضعيفة في نظم  احللقة 
حتوالت متثل سقوطاً درامياً في كلفة النقل وتصاعداً مذهالً في سرعة نقل البيانات سواء النصية 

منها او املصورة .   
السلكية  اخلدمات  االخيرة  السنوات  في  حتولت   : الصحفية  للصورة  الرقمي  النقل  تقنية    .12
والالسلكية لنقل الصورة الصحفية من الطرق التناظرية التقليدية الى طرق رقمية اكثر سرعة 
القاعدة  تعد  التي  بينها،  فيما  االتصال  على  الكمبيوتر  اجهزة  مقدرة  الى  وصوالً  كفاءة  واعلى 
االساسية التي ترتكز عليها ثورة تقنية املعلومات التي تتشكل معاملها في الوقت الراهن . وفي 
ظل التقنية الرقمية لم تعد اجهزة نقل الصورة تعمل بشكل مستقل بل اصبحت تعمل في اطار 
نظم رقمية متكاملة لنقل الصورة الصحفية وبخاصة في وكاالت االنباء الدولية الكبرى(50) . وقد 
ساعدت التقنية الرقمية في تطور فن املونتاج األلكتروني الرقمي ، باإلعتماد على األنظمة التقنية 
الواحدة  الصورة  أجزاء  مبالمح  التالعب  إمكانية  على  والبرميير(  )الفوتوشوب  أنظمة  مثل  احلديثة 

وتغير حقيقتها بعد التقطيع الصوري(51) . 
كذلك ساعد التطور التكنولوجي للصورة الصحفية مخرج ومنفذ الصحيفة اليومية   
والتقنيات  التشكيلي  للفنان  اليدوية  احلرفية  اإلمكانيات  بني  وأخر  بني شكل  املزج  على سهولة 

الرقمية للحاسبات(52) . 
معاجلتها  ميكن  رقمية  إشارات  إلى  التصوير  في  الطبع  آلة  على  الليزر  استخدام  تقنية  وحتولت 
 (Three-dimensional( ألـ  األجسام  تصور  أن  ميكن  والتي  التصوير،  آللة  املستخدم  يشاء  كيفما 
ثالثية األبعاد، أي من كل االجتاهات واألبعاد، بدالً من ثنائية اإلبعاد )Two-dimensional( كما كان في 

السابق بواسطة جهاز احلاسوب(53).
        ويعد برنامج فوتو شوب من ابرز برامج املعاجلة الرقمية للصورة الصحفية، إذ مت أطالق هذا 
البرنامج عام 1990 من قبل شركة ادوبي والذي مكن املستخدم غير احملترف من التعامل بحرفية 

عالية مع هذا النوع من البرامج ومن أبرز مزاياه  :
بالرسم  البدء  البدء بصفحة بيضاء، ثم  أو لوحات فنية من الصفر مبعنى  إنتاج صورة  1.إمكانية 

واالستعانة بأدوات الرسم اخملتلفة املوجودة داخل البرنامج .
2.إمكانية إجراء تعديالت على الصورة بغرض حتسينها, إذ تكون بعض الصور ملتقطة مع بعض 
العيوب فيها, وقد تكون بشكل مائل أو غير واضحة وحتتوي على أشخاص أو أشياء غير مرغوبة وما 

الى ذلك .
3.إمكانية فبركة الصورة, وذلك بالتغيير في محتوياتها أما بحذف أو إضافة .

رأسية  صورة  إلى  أفقية  صورة  من  وحتويلها  وشكلها  الصورة  حجم  في  التحكم  4.إمكانية 
والعكس(54).

5.يستخدم برنامج فوتو شوب بشكل كبير في مجال الدعاية واإلعالن، إذ يستخدم في تصميم 
اإلعالنات املطبوعة في اجلرائد واجملالت والكتب .
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6.ساهمت امكانيات استخدام برنامج فوتو شوب في سهولة املزج بني شكل وأخر بني اإلمكانيات 
احلرفية اليدوية الية صورة يقدمها الفنان التشكيلي (55) .

           لقد استطاعت تقنية التــصوير الرقمي املعروفة باسم ديجتال Digital حتويل اإلشارات 
أو مشهد  املنعكسة من أي موضوع  املوجات الضوئية  أي استقبال  إلى إشارات رقمية،  الضوئية 
تلفزيوني يتم حتويلها إلى نقاط صورية في مجال رقمي متعدد االستخدام في جهاز احلاسوب .ومن 

أهم هذه اإلشارات التي تتحول إلى صور مختلفة هي(56) :
1.إشارة )dpi( لتحديد حجم الصورة من حيث الصغر والكبر.

2.إشارة )resolution( إمكانية شدة الوضوح في الصورة.
3.إشارة )positive( إمكانية التصوير املوجب )امللون( الواضح.

4.إشارة )negative( إمكانية التصوير السالب )األسود( املعتم.
5.إشارة )rotate( إمكانية قلب الصورة )عدة اجتاهات(.

6.إشارة )mirror( إمكانية عكس الصورة )إلى األمام أو اخللف( .
الصباح  صحيفة  في  الصحفية  الصورة  ومضمون  شكل  حتليل   : الثالث  املبحث 

للمدة من 2012/1/1 ولغاية 2012/3/31
مت تطبيق استمارة حتليل مضمون اعدت من قبل الباحث باالعتماد على املعلومات النظرية اخلاصة 
النظري  املدخل  تضمنها  والذي  والدولية  العربية  الصحافة  في  املستخدمة  احلديثة  بالتقنيات 
للبحث بعد عرضها على مجموعة من احملكمني الختبار مدى صالحيتها واجراء التعديالت الالزمة 

عليها . وبعد جمع املعلومات وتفريغها توصل الباحث الى النتائج االتية :
1. اخراج الصورة الصحفية في صحيفة الصباح خالل عام 2012 : أكدت نتائج الدراسة التحليلية 
ان صحيفة الصباح بفعل حتولها من النمط التلقليدي الى منط االنتاج االلكتروني قد استخدمت 
التقنيات احلديثة اخلاصة باخراج الصورة الصحفية لتكون صاحلة للنشر من خالل وسائل الكترونية 
محضة غاية في السرعة واملرونة والدقة وباستخدام العديد من البرامجيات التي أتاحها التطور 
التقني في هذا احلقل االنتاجي سواء تلك اخلاصة بتصميم الصفحة االولى من صحيفة الصباح 
او تلك التي تختص مبعاجلة الصورة الصحفية التي نشرت في الصفحة املذكورة خالل مدة البحث 
. يضاف الى ذلك ما اتاحته املعاجلة الرقمية للصورة الصحفية املنشورة على الصفحة االولى في 
صحيفة الصباح خالل الثالثة أشهر االولى من عام 2012 من إختزال مراحل عديدة في مرحلة واحدة 
الصورة  على  واالخراجية  التيبوغرافية  واملعاجلات  التحكمات  من  العديد  تنفيذ  على  القدرة  مع 
أو  صغيراً  كان  مهما  منها  جزء  أي  على  أو  بأكملها  الواحدة  للصورة  بالنسبة  سواء  الصحفية، 
دقيقاً ما كان ميكن تنفيذها بأي حال من االحوال في ظل املعاجلة اليدوية والفوتوغرافية للصورة 

الصحفية في إطار النمط التقليدي .
2. تطوير تقنية أرشيف الصورة االلكتروني : اثبتت نتائج الدراسة التحليلية ان صحيفة الصباح 
قد طورت من تقنية أرشيف الصورة االلكتروني ليمثل أحد أهم مصادر الصحيفة احليوية فيما 
يتعلق بتطوير تقنية ضغط بيانات التي قضت على واحدة من أهم املشاكل التي كانت تعترض 
التعامل مع الصور الفوتوغرافية الرقمية وهي كبر حجم امللفات االلكترونية املعبرة عنها . فقد 
ضغط  في  الصباح  صحيفة  استخدمتها  التي  التقنية  ان  التحلييلية  الدراسة  نتائج  أظهرت 
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البيانات املصورة ثم فك ضغط البيانات ذاتها وإعادتها الى حالتها االصلية هي استخدام الصورة 
في صيغة )JPEG( لقدرتها على ضغط الصور الفوتوغرافية سواء العادية او امللونة بنسبة 20/1 .

3. االهتمام مبوضوعات سياسية محلية وإقليمية ودولية  : اثبتت نتائج الدراسة ان التطور التقني 
في صحيفة الصباح قد أسهم في تعدد وتنوع االهتمام مبضمون الصورة من خالل وظيفتها في 
استعراض مجموعة من االحداث املهمة اقليمياً ودولياً كاستخدام حديث والول مرة في الصحافة 
العراقية دون ان يرافق الصورة الصحفية نص حتريري. كذلك اهتمت صحيفة الصباح مبعاجلة بعض 
املنشورة على  الصور  ان مضامني  اتضح  . وقد  الصورة  ابراز  املهمة من خالل  االعالنات الصحفية 
الصفحة االولى في صحيفة الصباح خالل املدة من 2012/1/1 ولغاية 2012/3/31 كانت تركز على 
مضامني االعالنات التجارية التي تعد من املضامني اجلديدة للصحافة العراقية بعد التغيير الذي 
بـاملرتبة  التجارية   إذ حظيت صور االعالنات  العراقية بعد عام 2003،   البيئة االعالمية  حدث في 
االولى من اجمالي الصور املنشورة على الصفحة االولى خالل مدة البحث املذكورة  وميكن تفسير 
هذا االهتمام من كون الصورة )تعد من أهم العناصر االعالنية التي يجب أن يتضمنها االعالن في 
 . هادفاً((57)  ونفسياً  وظيفياً  دوراً  تؤدي  أية وسيلة إعالنية وخاصة في االعالن الصحفي ذلك النها 
وقد جاءت الصور االخبارية العربية والدولية والتي مثلت اجتاهاً جديداً في الصحافة العراقية بعد 
عام 2003 إذ الول مرة تسخدم الصحافة العراقية الصور اخلاصة باخبار عربية ودولية لتنشرها مع 
تعليق يوضع اسفل الصورة ويستغنى عن املادة التحريرية في نص اخلبر . وميكن ايضاح ذلك من 

خالل اجلدول االتي :
جدول رقم )1)

يوضح مضمون صور الصفحة االولى في صحيفة الصباح للمدة من 2012/1/1 ولغاية 2012/3/31  

النسبة املئوية التكرار مضمون الصورة الصحفية     املرتبة

37،76%54صور اعالنات 1

30،77%44صور اخبارية عربية ودولية 2

24،48%35صور ملوضوعات سياسية محلية3

5،59%8موضوعات أمنية 4

1،40%2موضوعات اقتصادية5

100%143اجملموع الكلي 

4. اجملال اجلغرافي للصور املنشورة على الصفحة االولى في صحيفة الصباح :  أثبتت نتائج الدراسة 
التحليلية للصور الصحفية املنشورة على الصفحة االولى في صحيفة الصباح خالل مدة البحث 
املمتدة من 2012/1/1 ولغاية 2013/3/31 ان الصحيفة املذكورة كانت تركز في استخدامها للصور 
الصحفية على اجملال احمللي أكثر من اجملال اإلقليمي والعربي والدولي وميكن ايضاح ذلك عن طريق 

اجلدول االتي :
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جدول رقم )2)
يوضح اجملال اجلغرافي للصور الصحفية املنشورة على الصفحة االولى في صحيفة الصباح 

للمدة من 2012/1/1 ولغاية 2012/3/31 

النسبة املئوية التكرار اجملال اجلغرافي     املرتبة

58،04%83اجملال احمللي1

25،17%36اجملال العاملي 2

13،99%20اجملال العربي3

2،80%4اجملال اإلقليمي4

100%143اجملموع الكلي 

الدراسة  نتائج  أثبتت   : الصباح  صحيفة  في  االولى  الصفحة  على  املنشورة  الصور  مصدر   .5
التحليلية للصور الصحفية املنشورة على الصفحة االولى في صحيفة الصباح خالل مدة البحث 
املمتدة من 2012/1/1 ولغاية 2013/3/31 ان أغلب الصور الصحفية املنشورة في الصحيفة املذكورة 
كان مصدرها وكاالت االنباء االجنبية وبالتحديد وكالة رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية فضالً عن 
صور االعالنات الصحفية وصور بدون مصدر وصور ملصور الصحيفة . وميكن ايضاح ذلك عن طريق 

اجلدول االتي :
جدول رقم )3)

يوضح مصدر الصور الصحفية املنشورة في صحيفة الصباح للمدة من 2012/1/1 ولغاية 
 2012/3/31

النسبة املئوية التكرار مصدر الصورة     املرتبة

36،36%52وكالة رويترز1

23،08%33صور من االرشيف2

20،98%30وكالة الصحافة الفرنسية 3

12،59%18صور بدون مصدر4

6،99%10مصور الصحيفة5

100%143اجملموع الكلي 

6. موقع الصور في تصميم الصفحة االولى املنشورة في صحيفة الصباح : أثبتت نتائج الدراسة 
التحليلية للصور الصحفية املنشورة في صحيفة الصباح خالل مدة البحث املمتدة من 2012/1/1 
ولغاية 2013/3/31 ان الغالبية العظمى من الصور املنشورة قد صممت على الصفحة األولى من 
الصحيفة املذكورة في أعلى الصفحة على اليسار إذ جاء هذا املوقع باملرتبة االولى، فيما جاء موقع 
الصورة في أسفل الصفحة على جهة اليمني باملرتبة الثانية . اما املراتب االخرى فيمكن إيضاحها 

عن طريق اجلدول االتي :
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جدول رقم )4)
يوضح موقع الصور الصحفية في تصميم الصفحة االولى املنشورة في صحيفة الصباح للمدة 

من 2012/1/1 ولغاية 2012/3/31 

النسبة املئوية التكرار موقع الصورة     املرتبة

43،36%62أعلى الصفحة على اليسار 1

26،57%38أسفل الصفحة على اليمني2

20،98%30أسفل الصفحة على اليسار 3

6،99%10أعلى الصفحة في الوسط4

2،10%3أعلى الصفحة على اليمني5

100%143اجملموع الكلي

7. موقع الصور في الصفحة االولى بالنسبة للمادة التحريرية املرافقة لها املنشورة في صحيفة 
الصباح : أثبتت نتائج الدراسة التحليلية للصور الصحفية املنشورة في صحيفة الصباح خالل 
املنشورة  الصور  من  العظمى  الغالبية  ان   2013/3/31 ولغاية   2012/1/1 من  املمتدة  البحث  مدة 
بالنسبة للمادة التحريرية قد صممت على الصفحة األولى من الصحيفة املذكورة باملرتبة االولى 

أسفل العنوان وبالشكل الذي يوضحها اجلدول االتي :                          
جدول رقم )5)

يوضح موقع الصور الصحفية في الصفحة االولى بالنسبة للمادة التحريرية املرافقة لها 
املنشورة في صحيفة الصباح للمدة من 2012/1/1 ولغاية 2012/3/31

بالنسبة املرتبة الصورة  موقع 
للمادة التحريرية     

النسبة املئوية التكرار 

41،96%60أسفل العنوان1

27،97%40جانب املوضوع مييناً 2

14،68%21أسفل املوضوع3

11،19%16جانب املوضوع يساراً 4

4،20%6وسط املوضوع5

100%143اجملموع الكلي 

8. شكل الصور املنشورة في صحيفة الصباح : أثبتت نتائج الدراسة التحليلية للصور الصحفية 
املنشورة على الصفحة االولى في صحيفة الصباح خالل مدة البحث ان الصحيفة املذكورة قد 
استخدمت الشكل املستطيل أكثر من الشكل املربع للصور في حني غابت بقية االشكال )الدائري 
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والبيضوي واحملفور( عن االستخدام في الصفحة االولى .  وميكن ايضاح ذلك عن طريق اجلدول االتي 
جدول رقم )6)

يوضح شكل الصور الصحفية املنشورة على الصفحة االولى في صحيفة الصباح للمدة من 
2012/1/1 ولغاية 2012/3/31 

النسبة املئوية التكرار شكل الصورة     املرتبة

94،41%135الشكل املستطيل1

5،59%8الشكل املربع2

اشكال أخرى  ) بيضوي، دائري، 3
محفور (

صفرصفر

100%143اجملموع الكلي 

الدراسة  نتائج  أثبتت   : الصباح  صحيفة  في  املنشورة  الصور  في   والتوضيح  االبراز  عناصر   .9
التحليلية للصور الصحفية املنشورة على الصفحة االولى في صحيفة الصباح خالل مدة البحث 
ان الصحيفة املذكورة قد استخدمت عنصر التعليق املصاحب للصورة كعنصر أساسي من عناصر 

االبراز والتوضيح للصور الصحفية بالشكل الذي يوضحه اجلدول االتي :           
جدول رقم )7)

يوضح عناصر االبراز والتوضيح للصور الصحفية املنشورة على الصفحة االولى في صحيفة 
الصباح للمدة من 2012/1/1 ولغاية 2012/3/31

النسبة املئوية التكرار عناصر االبراز والتوضيح     املرتبة

63،64%91التعليق املصاحب للصورة 1

26،57%38عنصر الوضوح  2

9،79%14االلوان3

100%143اجملموع الكلي 

الدراسة  نتائج  أثبتت   : الصباح  صحيفة  في  االولى  الصفحة  على  املنشورة  الصورة  حجم    .10
التحليلية للصور الصحفية املنشورة على الصفحة االولى في صحيفة الصباح خالل مدة البحث 
ان الصحيفة املذكورة قد استخدمت أحجاماً مختلفة للصور الصحفية إذ جاء االستخدام االول 
حلجم الصورة املتوسطة املنشورة على عمودين باملرتبة االولى والصورة الكبيرة املنشورة التي متتد 
التي متتد على ثالثة الى  الثانية وجاءت بعدها الصورة املتوسطة  باملرتبة  أربعة أعمدة فأكثر  من 
أربعة أعمدة يليها باملرتبة الربعة الصورة الصغيرة التي متتد على عمود واحد وميكن إيضاح ذلك 

عن طريق اجلدول االتي :
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جدول رقم )8)
يوضح حجم الصور الصحفية املنشورة على الصفحة االولى في صحيفة الصباح للمدة من 

2012/1/1 ولغاية 2012/3/31 

النسبة املئويةالتكرارحجم الصورةاملرتبة

54،54%78صورة متوسطة على عمودين1

صورة كبيرة متتد من اربعة اعمدة 2
فأكثر

49%34،27

 صورة متوسطة متتد على 3 ـــ 4 3
أعمدة

10%6،99

4،20%6صورة صغيرة على عمود واحد4

100%143اجملموع الكلي 

خامتة واستنتاجات 
        ميكننا في نهاية البحث من االستنتاج ان الصورة التقاس بتعبيرها اجلمالي، بل بوظيفتها 
االخبارية الن التصوير الفني العام يختلف في أسلوبه ومنطلقاته عن التصوير اخلاص ذي الطابع 
السريع والنفاذ التعبيري واللقطات احلية، وان كانت االسسس الفنية العامة للتصوير كالوضوح 

ودقة املالمح والصالحية الفنية للصورة تتدخل بشكل ملحوظ في اختيار الصورة للنشر . 
الصحفية في  الصورة  بتطور  شكل ومضمون  املتعلق  البحث  الباحث في هذا        وقد توصل 
الصحافة العراقية بالتطبيق على صور الصفحة االولى لصحيفة الصباح لعام 2012 الى ان هذا 
التطور قد وضع الصورة الصحفية )في ذاتها( رسالة إعالمية وان جناحها في أداء هذه الرسالة في 
. وقد ارتفعت قيمة  كونها قد عرَّفت القارئ بفحوى احلدث أو مغزاه أو جانب من ذلك على االقل 
الصورة الصحفية املنشورة في صحيفة الصباح خالل املدة املذكورة للبحث حني تعرضت للزاوية 
االخبارية بشمول، فبسطت محتوى اخلبر وأركانه ومكانه وطريقة وقوعه وأسبابه، ونتائجه مجيبًة 
املنشورة في صحيفة  . وقد استوفت الصورة الصحفية  عن أكبر عدد ممكن من االسئلة الستة 
املادة  الصباح لعام2012 عناصر اخلبر الصحفي حني وصلت قوة تعبيرها الى مدى االستغناء عن 
التحريرية والقصة اخلبرية ذاتها، حني قدمت للقارئ بالصورة فحوى احلادث ومضمونه دون أي سرد 
إخباري وكان هذا االستخدام هو االول من نوعه في تاريخ الصورة الصحفية في الصحافة العراقية 
. وميكن لنا في هذا اجملال ان نذكر الصورة التي تناولت حدث محاكمة الرئيس املصري حسني مبارك، 

وكانت حتمل عنوان )مبارك ينقل على سرير طبي الى قاعة احملكمة في القاهرة((58). 
والصورة التي تناولت حدث جموع الزائرين املتجهة نحو كربالء الداء مراسيم زيارة اربعينية االمام 

احلسني عليه السالم، وكانت حتمل عنوان )زائرون يتوجهون نحو كربالء سيراً على االقدام((59).
)البرملان االوربي في  البرملان االوربي وكانت حتمل عنوان  انتخاب رئيس  التي تناولت حدث   والصورة 
ستراسبوغ بفرنسا ينتخب االشتراكي االملاني مارتن شولتس رئيساً جديدا له ملدة عامني ونصف((60(. 
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والصورة التي تناولت حدث تظاهرة في االحتاد الروسي وكانت حتمل عنوان )تظاهرة حاشدة النصار 
باستقالة  املتظاهرون طالبوا   ، أمس  في موسكو  الكرملني  من  بالقرب  الروسي  الشيوعي  احلزب 

رئيس اللجنة املركزية فالدميير تشوروف واجراء انتخابات نزيهة للجنة((61).  
        وقد جاءت نتائج الدراسة التحليلية لتؤكد ما يأتي :

الى  التلقليدي  النمط  من  بفعل حتولها  الصباح  ان صحيفة  التحليلية  الدراسة  نتائج  أكدت   .1
منط االنتاج االلكتروني قد استخدمت التقنيات احلديثة اخلاصة باخراج الصورة الصحفية لتكون 
العديد  وباستخدام  والدقة  واملرونة  السرعة  في  غاية  الكترونية  وسائل  خالل  من  للنشر  صاحلة 
اخلاصة بتصميم  تلك  االنتاجي سواء  التقني في هذا احلقل  التطور  أتاحها  التي  البرامجيات  من 

الصفحة االولى من صحيفة الصباح او تلك التي تختص مبعاجلة الصورة الصحفية .
الصفحة  جتعل  الصباح  لصحيفة  االولى  الصفحة  في  كبيرة  صور  أربع  أو  ثالث  استخدام  ان   .2

مقبولة أكثر من صفحة أخرى فيها تسع أو عشر صور صغيرة .
3. اثبتت نتائج البحث ان التطور في شكل ومضمون الصورة الصحفية في صحيفة الصباح قد 
أسهم في تعدد وتنوع االهتمام مبضمون الصورة من خالل وظيفتها االعالنية إذ اهتمت صحيفة 
الصباح بابراز صور اعالنية باملرتبة االولى وجاء باملرتبة الثانية االهتمام بالوظيفة االخبارية للصورة 

الصحفية عن طريق استعراض مجموعة من االحداث املهمة اقليمياً ودولياً .
4. اهتمت صحيفة الصباح خالل مدة البحث في استخدامها للصور الصحفية باجملال احمللي أكثر 
من اجملال اإلقليمي والعربي والدولي . وعلى الرغم من استخدام هذا اجملال اال اننا نرى ان مصدر الصورة 

الصحفية احمللية كان في الغالب من وكالة رويترز لتاتي بعدها وكالة الصحافة الفرنسية.
5. استخدمت صحيفة الصباح أفضل صورة متاحة لديها لتهيمن على الصفحة االولى حجماً 
اليسار  الغالبية العظمى من الصور املنشورة قد صممت في أعلى الصفحة على  ان  إذ  وموقعاً 

وعلى مساحة متتد من عمودين الى أكثر من أربعة أعمدة .
6. ركزت صحيفة الصباح على اجلانب االيسر من الصفحة باستخدام صورة مسيطرة بالشكل 

املستطيل وكان موقع الصورة في الغالب أسفل العنوان الرئيس .  
7. غايرت صحيفة الصباح بني مواقع الصور في الصفحة االولى، فلم تضع الصورة املسيطرة لعدد 
يوم ما مكان الصورة املسيطرة للعدد الذي يليه في اليوم التالي، اال عند الضرورة . وكان التعليق 
على الصورة من أهم عناصر االبراز للصورة الصحفية املستخدمة في الصفحة االولى . ومن امللف 
للنظر ان التعليق على الصورة الصحفية في صحيفة الصباح ال يشرح املكشوف الواضح، فاذا 
كان املنظر الذي يظهر في الصورة جذاباً أو جميالً فان هذه احلقيقة تكون واضحة من الصورة وليس 
من التعليق . ولم تتطوع الصحيفة بابداء رايها فيما ال دليل لها عليه، فتقول مثالً الرئيس املصري 

وقد ظهرت عليه مالمح احلزن في وجهه .
8. عمدت صحيفة الصباح الى كتابة التعليق على الصورة بصيغة الفعل املضارع لتعزيز حالتها، 

واقتصرت التفسير في الوصف على احلدث الظاهر في الصورة الصحفية .
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