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 ممخص:ال

 اإلعالـبشكؿ عاـ ك  اإلعالـفرضت الصكرة الرقمية نفسيا بقكة في مجاؿ 
مينا أا ك ا مخمصن ا لمنصكص الصحفية كمكثقن مدعمن  الرقمي بشكؿ خاص، بكصفيا عامالن 

مكانية في المكف إجية لما تكفره مف لك لتمؾ النصكص، كما منحت التطكرات التكنك 
منية ا جديدة لمصكرة في كافة المجاالت السياسية كاألدكارن أبعاد، شكاؿ كاألكالتحكـ باأل

 كالثقافية كاالجتماعية كالرياضية.

ضفاء إنفة الذكر، ساعدت في آفة الى المزايا ضاكساعدت الصكرة الرقمية باإل
عمى أحزمة مف الميزات ليس في الشكؿ المبير الذم تظيره فحسب، بؿ في تحقيؽ 

جيا الكاسع.لك ك التكن مستكل مف الجكدة باستخداـ التقنيات المتاحة في عالـ  

ىـ أ، يتناكؿ ىذا البحث، التعريؼ باإلعالـ الجديد ك ساسكعمى ىذا األ
يا نكاعأبرز أبرز مميزاتيا ككظائفيا ك ألى مفيكـ الصكرة الرقمية ك إينتقؿ  خصائصو، ثـ

لمضمكف الصكرة الرقمية في ككالة لى التحميؿ العممي إفي المكاقع الدكلية، ثـ يدخؿ 
ي تابع لمؤسسة المدل لمثقافة كاإلعالـ التي خبارم عراقإس، كىك مكقع نباء المدل بر أ

اإلعالمية كقناة تمفزيكنية، تغطي كؿ تمؾ القنكات ذاعية إتضـ جريدة يكمية كمحطة 
 قتصادية كالثقافية في العراؽ كالكطف العربي كالعالـ.منية كاالخبار السياسية كاألاأل
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Abstract 

Digital image has imposed itself strongly in the field of 

media in general and in the digital media in particular as a 

supporting factor for press texts and a sincere and faithful 

documentary for the texts. New technology has also provided 

new roles for the image due to the variety in colors and the 

control in shapes and dimensions, in all political, security, 

cultural, social and sports fields. 

In addition to the above mentioned features, digital image 

helped adding a bundle of features not only the dazzling shape it 

shows but in achieving the highest levels of quality using 

available techniques in the world of technology. 

Accordingly, this research addresses the Introduction of 

the new media and its most important characteristics then moves 

to the concept of the digital image, its best characteristics, 

functions and its best kinds in the international sites, then comes 

the practical analysis for the digital image content in Anbaa Al-

Mada press Agency, which is an Iraqi news site belongs to Al-

Mada Foundation for culture and media which includes a daily 

newspaper, a radio station and a television channel, all these 

media channels, covers the political, security, economical and 

cultural news in Iraq, the Arab world and the world. 
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 :المقدمة

ضمف إطار ثقافي كتاريخي كحضارم سمات العصر الذم  اإلعالـيكتسب 
يشيدىا ؿ التي االتصا كتكنكلكجيافرزت ثكرة المعمكمات أيكلد فيو كخصائصو، كقد 

يختمؼ في مفيكمو كسماتو كخصائصو  اا جديدن إعالمين  اعصرنا الحاضر، نمطن 
ية كالسياسية اإلعالمية السابقة، كما يختمؼ في تأثيراتو اإلعالمككسائمو عف األنماط 

لدرجة أطمؽ فييا بعضيـ عمى عصرنا ىذا اسـ  ،كالثقافية كالتربكية الكاسعة النطاؽ
ظاىرة جديدة في تاريخ البشرية، بؿ ألف كسائمو  عالـاإل(، ليس ألف اإلعالـ)عصر 

الحديثة قد بمغت غايات بعيدة في عمؽ األثر كقكة التكجيو كشدة الخطكرة أدت إلى 
 في منظكمة المجتمع. اا أساسي  ، كجعمت منو محكرن اإلعالـجكىرية في دكر  تغيرات

الحالي،  في العصر اإلعالـكقد أدل التطكر المذىؿ في كسائؿ االتصاؿ ك 
كبحسب تطبيقاتو كخصائصو  ة،كبمسميات مختمف اإلعالـإلى ظيكر نكع جديد مف 

 اإلعالـف ىذا ألكتركني كال شؾ اإل اإلعالـالرقمي ك  اإلعالـالتفاعمي، ك  اإلعالـفيناؾ 
ية حكرنا عمى المؤسسات اإلعالمية، فمـ تعد الرسائؿ اإلعالمالجديد حطـ القيكد 
فرد مجرد مستِقبؿ ليا كما كاف في الماضي، بؿ أصبح دكف الحككمية، كلـ َيُعد ال

ليا ىك اآلخر، كجزءنا مف شبكات تفاعمية ضخمة  مفة أك جيد كبير صانعنان كمرسالن تك
 الجديد. اإلعالـكميسرة االستخداـ، ىي أدكات 

المعمكماتية العالمية  الجديد مع تطكر الشبكة اإلعالـلقد ظيرت مالمح 
في الكاليات المتحدة  ٜٜٙٔاستخداماتيا ككاف ذلؾ في عاـ ( كتزايد اإلنترنت)

األمريكية، حينما كمفت كزارة الدفاع األمريكية مجمكعة مف الباحثيف بميمة البحث 
إليجاد شبكة اتصاالت تستطيع أف تستمر في الكجكد حتى في حالة ىجكـ نككم، 

أم حرب، كقاـ كلمتأكد بأف االتصاالت الحربية يمكف استمرارىا في حالة حدكث 
مجمكعة مف عمماء جامعة كاليفكرنيا بتجربة عممية كانت محاكلة لربط جياز حاسب 
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آلي في مدينة لكس أنجمكس بجياز آخر في مدينة )منمك بارؾ( بكاسطة خط ىاتفي؛ 
بحيث يستطيع الجيازاِف العمؿ معنا في شكؿ نظاـ اتصاؿ ُمغَمؽ، كانت ىذه التجربة 

كسائؿ اتصاؿ ذات فاعمية كمضمكنة إلبقاء الصكاريخ  جزءنا مف متطمبات إيجاد
 النككية األمريكية قابمة لالستخداـ حتى بعد تعرض أمريكا لضربة مدمرة.

كانت تمؾ األبحاث بمثابة العمكد الفقرم لمِبْنية التحتية لشبكة المعمكمات  
، ككاف عدد ٜ٘ٛٔالعالمية المسماة باإلنترنت، كالتي بدأت تقدـ لمناس عممي ا في سنو 

 المشتركيف يتزايد بشكؿ كبير حتى أصبحت أكبر شبكة في تاريخ البشرية.

اإللكتركني مع ظيكر عدد مف الصحؼ  اإلعالـكمف ىنا بدأ ظيكر 
كالمجالت اإللكتركنية، كالتي شكمت كقتيا ظاىرة إعالمية جديدة، مرتبطة بثكرة 

ت كالمدكنات اإللكتركنية التي تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، كبدأ ظيكر التطبيقا
فتحت آفاقنا عديدة لمجميكر، باعتبارىا كسائؿ إعالمية جديدة سريعة االنتشار كقميمة 

 التكمفة.

حتى اآلف عمى الصعيد التقني،  االجديد ىك المرحمة األكثر تطكرن  اإلعالـإف 
قدرتو  ككؿ ما أضافو مف مزايا عائد إلى استغالؿ التطكر التقني ليس إال. مف حيث

عمى ردـ الفجكة المعمكماتية مف خالؿ إتاحة المعمكمة كالرأم عمى نطاؽ أكسع كبكفاءة 
الرقمي يضـ كافة  اإلعالـك أالجديد  اإلعالـأعمى، باستثمار الكسائؿ االتصالية, ك 

نتاج كنشر كاستيالؾ إات الرقمية التي جعمت مف الممكف تقنيات االتصاؿ كالمعمكم
لكتركنية جيزة اإلفي الكقت الذم نريده مف خالؿ األ تي نريدىاكتبادؿ المعمكمات ال

 خريف. لمستخدميف اآلنترنت كالتفاعؿ مع اك غير المتصمة باإلأ( المتصمة )الكسائط

فمنو ما ىك قائـ عمى شبكة  ،قساـ كتطبيقات متعددةأعالـ الجديد كلإل
غير مسبكقة, كىك بصفات, كميزات  اكتطبيقاتيا, كىك جديد كمي   Onlineنترنت اإل

الجديد  اإلعالـينمك بسرعة كتتكالد عنو مجكعة مف تطبيقات ال حصر ليا، كىناؾ 
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ا القائـ عمى األجيزة المحمكلة، بما في ذلؾ أجيزة قراءة الكتب كالصحؼ، كىك أيضن 
ع جديدة مف التطبيقات عمى األدكات المحمكلة المختمفة اينمك بسرعة كتنشأ منو أنك 

اتؼ كالمساعدات الرقمية الشخصية كغيرىا، كنكع قائـ عمى منصة كمنيا أجيزة الي
لييا ميزات جديدة مثؿ إضيفت أكالتي  التميفزيكفة مثؿ الراديك ك الكسائؿ التقميدي

 ،الكمبيكترالقائـ عمى منصة  اإلعالـا يضن أك  ،التفاعمية كالرقمية كاالستجابة لمطمب
سطكانات الضكئية الحفظ المختمفة مثؿ اإلك بكسائؿ أا ما شبكي  أكيتـ تداكؿ ىذا النكع 

 لكتركنية كغيرىا.ديك كالكتب اإليلعاب الفألييا كيشمؿ العركض البصرية ك إكما 

( سنتناكؿ الجديد اإلعالـحدل مالمح إ)الصكرة الرقمية  كفي ىذا البحث
الجديد كتطبيقاتو كخصائصو. باالعتماد  اإلعالـماىية الصكرة الرقمية، كتعريفات 

طار العممي سنتناكؿ تطبيقات التي تناكلت مكضكع البحث. كفي اإللمصادر عمى ا
لكتركني عراقي خبرم يغطي إفي مكقع )المدل برس( كىك مكقع الرقمي  اإلعالـ
 خبار العراؽ كالكطف العربي كالعالـ.أساعة  ٕٗمي كعمى مدل ما يقرب مف بشكؿ يك 

  :ىمية البحثأ

 اإلعالـحدل تطبيقات إمية كبيرة، بكصفيا ىأ اعد استخداـ الصكرة الرقمية ذيُ 
الجديد، كىي كسيمة لتقديـ المعمكمات بشكميا الكاضح كالجديد الذم يرتبط بفيـ معاني 

خر مف آصبحت تؤسس لنكع أف الصكرة الرقمية أحداث المحيطة بنا، كما ت األكدالال
 كثر دقة كمصداقية.أصمي( بطريقة فيـ المرتبط بمحاكاة الكاقع )األال

حداث الشخصية كالتاريخية رة الفكتكغرافية كسيمة لتكثيؽ األذا كانت الصك ا  ك 
نحاء أت الصحفية في مختمؼ دبيات كالمؤسساسية، كمادة كثائقية لمعديد مف األكالسيا

مكمة صبحت بمثابة معأذ إ، اإلعالـلى تعزيز دكر إف الصكرة الرقمية قادت إالعالـ، ف
 التكنكلكجيةا ال سيما مع تطكر الكسائؿ استخدامن يسر أشديدة الكثكؽ كالمصداقية، ك 
 جيزة الكمبيكتر كاليكاتؼ المحمكلة.أالحديثة كالكاميرات الرقمية ك 
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  :مشكمة البحث

الجديد،  اإلعالـيتناكؿ البحث الدكر الذم تمعبو الصكرة الرقمية في ميداف 
حاطة المختمفة، كذلؾ مف خالؿ اإل اإلعالـكىؿ لمصكرة كظائؼ تذكر في حقكؿ 

برز استخداماتو، كدكر أنماطو المختمفة كخصائصو، ك أالجديد، ك  اإلعالـبماىية 
 الرقمية. نكاع الصكرأك  برز مجاالتأة الرقمية في الصحافة الخبرية، ك الصكر 

 :ىداف البحثأ

 :تيةجابة عمى التساؤالت اآللى اإلإييدؼ البحث 

 ؟برز خصائصوأالجديد كما ىي  اإلعالـما ىك  .ٔ

 ؟ىـ كظائفياأـك الصكرة الرقمية ك ما ىك مفي .ٕ

 ؟بشكؿ عاـ اإلعالـما ىك دكر الصكرة الرقمية في الصحافة الخبرية كفي  .ٖ
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 ولالمبحث األ 

 الجديد ..تعريفو ...خصائصو اإلعالم

الجديد  اإلعالـ High-Tech Dictionaryيعرؼ قامكس التكنكلكجيا الرفيعة 
. كالكسائط المتعددة الكمبيكترت كاكشب الكمبيكتراندماج بشكؿ مختصر كيصفو بأنو "

 الكمبيكتركباختصار ىك مجمكعة تكنكلكجيات االتصاؿ التي تكلدت مف التزاكج بيف 
. كىك ديكيالطباعة كالتصكير الفكتغرافي كالصكت كالف ،عالـالتقميدية لإل كالكسائؿ

يشير إلى جممة مف تطبيقات االتصاؿ الرقمي كتطبيقات النشر اإللكتركني عمى 
. كىك يدؿ كذلؾ عمى استخداـ مفة كالتميفزيكف الرقمي كاإلنترنتقراص بأنكاعيا المختاأل

كاألجيزة عف التطبيقات الالسمكية لالتصاالت  الكمبيكترات الشخصية كالنقالة فضالن 
عمى نحك ما تطبيقات  الكمبيكتر. كيخدـ أم نكع مف أنكاع المحمكلة في ىذا السياؽ

إذ يمكف تشغيؿ  ؛Digital Convergenceتزاكج الرقمي الجديد في سياؽ ال اإلعالـ
جراء عمميات الصكت كالفيديك في الكقت الذم يمكف أيضن  ا معالجة النصكص كا 

 .كمبيكتراالتصاؿ الياتفي كغيرىا مباشرة مف أم 

ا إلى الطرؽ الجديدة في االتصاؿ في البيئة الرقمية يضن أ اإلعالـكيشير مفيـك 
نترنت صغر مف الناس بإمكانية اإللتقاء كالتجمع عمى اإلبما يسمح لممجمكعات األ
كىي بيئة تسمح لإلفراد كالمجمكعات بإسماع صكتيـ ، كتبادؿ المنافع كالمعمكمات

 جمع. أكصكت مجتمعاتيـ إلى العالـ 

ية التي أفرزتيا الكسائط اإلعالمالجديد: بأنو جممة الممارسات  اإلعالـكيعرؼ 
كيميا تقنيات تغؿ داخؿ بيئة تكاصمية متغيرة تسيـ في تشية الجديدة التي تشاإلعالم

 اجرائين إا تعريفن  Sheridanكتضع كمية شريدياف التكنكلكجية .« المعمكمات كاالتصاؿ
الرقمي الذم يقدـ في شكؿ رقمي كتفاعمي،  اإلعالـنكاع أ»لإلعالـ الجديد بأنو: 
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 اإلعالـيتـ بيا بث مادة  كيكجد حالتاف تميزاف الجديد مف القديـ حكؿ الكيفية التي
 لى خدماتو.إيفية التي يتـ عف طريقيا الكصكؿ الجديد كالك

عف  نص كالصكرة كالفيديك كالصكت, فضالن فيك يعتمد عمى اندماج ال 
ؿ ما التفاعمية فيي تمث، أنتاج كالعرضلية رئيسة لو في عممية اإلكآ الكمبيكتراستخداـ 

 .(ٔ)اتوىـ سمأالفارؽ الرئيس الذم يميزه كىي 

 قساـاأل لىإ السابقة التعريفات عمى باالعتماد الجديد اإلعالـ تقسيـ كيمكف
  :اآلتية ربعةاأل

 جديد كىك ،كتطبيقاتيا Online االنترنت شبكة عمى القائـ الجديد اإلعالـ .ٔ
 فيك .ليا حصر ال تطبيقات مف كمجكعة ة،مسبكق غير كميزات ,بصفات اكمي  

 الكالسيكية تلممنظكما تضاؼ الرابعة نظكمةالم يمثؿ لإلعالـ، بالنسبة
 .» التميفزيكفك  ذاعة،كاإل الصحافة، أم «،ةالثالث

 الياتؼ جيزةأ كمنيا، المحمكلة جيزةاأل عمى القائـ الجديد اإلعالـ .ٕ
 منظكمة المحمكلة جيزةاأل كُتعدّ  .كغيرىا الشخصية الرقمية كالمساعدات

 استخداـ طريؽ عف يةالماإلع المؤسسات كتيدؼ التشكؿ، طكر في خامسة
  .جميكرىا مع عالقاتيا كتعزيز المالية مصادرىا لتنكيع المحمكلة جيزةاأل

 ليياإ ضيفتأ التي التميفزيكفك  الراديك مثؿ التقميدية الكسائؿ عمى قائـ نكع .ٖ
 .لمطمب ستجابةكاإل كالرقمية التفاعمية مثؿ جديدة ميزات

 ماأ ،النكع ىذا تداكؿ كيتـ Offline الكمبيكتر عمى القائـ الجديد اإلعالـ .ٗ
 كيشمؿ ليياإ ة، كماالضكئي سطكاناتاإل مثؿ المختمفة الحفظ بكسائؿ كأ اشبكي  

 كغيرىا. لكتركنيةاإل كالكتب الفيديك لعابأك  البصرية العركض
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 :الجديد اإلعالمخصائص 
  :الجديد بالعديد من الخصائص ومنيا اإلعالميتميز 
ائـ باالتصاؿ كالمتمقي األدكار، كتككف ممارسة حيث يتبادؿ الق :التفاعمية .ٔ

االتصاؿ ثنائية االتجاه كتبادلية، كليست في اتجاه أحادم، بؿ يككف ىناؾ 
 .حكار بيف الطرفيف

مناسب كىي إمكانية التفاعؿ مع العممية االتصالية في الكقت ال :الالتزامنية .ٕ
  .مرسالن  أـ كاف مستقبالن أ لمفرد، سكاءن 

يمتمؾ أدكات بسيطة الجديد لكؿ شخص  اإلعالـيتيح  :راركة واالنتشالمشا .ٖ
  .يرسؿ رسالتو إلى اآلخريف اأف يككف ناشرن 

حيث يمكف نقؿ الكسائؿ الجديدة بحيث تصاحب المتمقي  :الحركة والمرونة .ٗ
كاألجيزة  كالياتؼ الجكاؿ، نترنت،كحاسب اإل كالمرسؿ، مثؿ الحاسب المتنقؿ،

  .الالسمكيةباالستفادة مف الشبكات  الكفية،
تتخطى حكاجز الزماف  أصبحت بيئة االتصاؿ بيئة عالمية حيث :الكونية .٘

  .كالمكاف كالرقابة
الجديد يتـ استخداـ كؿ كسائؿ االتصاؿ، مثؿ  اإلعالـفي  :اندماج الوسائط .ٙ

النصكص، كالصكت، كالصكرة الثابتة، كالصكرة المتحركة، كالرسكـ البيانية 
 ..إلخثنائية كثالثية األبعاد،...

الجديد يقـك بعمؿ فاعؿ  اإلعالـألف المتمقي في كسائؿ  انظرن  :االنتباه والتركيز .ٚ
في اختيار المحتكل، كالتفاعؿ معو، فإنو يتميز بدرجة عالية مف االنتباه كالتركيز، 

  .اا كسطحي  التقميدم الذم يككف عادةن سمبي   اإلعالـبخالؼ التعرض لكسائؿ 
عمى المتمقي تخريف كحفظ الرسائؿ االتصالية  حيث يسيؿ :التخزين والحفظ .ٛ

 كاسترجاعيا، كجزء مف قدرات كخصائص الكسيمة بذاتيا.
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 المبحث الثاني
 مفيوميا وخصائصيا الصورة الرقمية ..

 :االصورة لغة واصطالحً 

نعيش اليكـ في مرحمة مف الزمف يمكف أف نطمؽ عمييا اسـ )مرحمة الصكرة( 
فالصكرة عبارة عف محاكاة لمكاقع بقدر ما ىي تعبير عف سكاء الثابتة أك المتحركة، 

ككانت الكتابة  ،الذات كعف اآلخر، كقد عرؼ اإلنساف الصكرة قبؿ أف يعرؼ الكتابة
، كتعبر الصكرة عف تطكر الحضارة في عصكرىا ي بدايتيا عبارة عف رمكز تصكيريةف

 المختمفة.

صكرت الشيء تكىمت فتصكَّر كت امختار الصحاح، "كصكَّرُه تصكيرن  ككضح
كالصنـ صكرة بال جثة مف خشب أك حجر أك  صكرتو فتصكر لي كالتصاكير التماثيؿ.

 غير مصكر. أـ اكاف مصكرن أفضة أك جكىر سكاء 

اكالصكرة اصطال الكؿ المكتمؿ المركب الذم يشمؿ الجانب الحسي  :حن
( كىك كىذا المصطمح يمكف أف يقصد بو )التصكر كالعقمي كالمعرفي كاإلبداعي.

 في العمـك اإلنسانية. اقدـ في االستخداـ كاألكثر شيكعن المصطمح األ

فالصكرة ىي كؿ ما يتعمؽ بالرسـ الصباغي تستمد مشركعيتيا مف الثقافة، 
كالصكرة الثابتة ىي الصكرة الفكتكغرافية كاإلعالف المكتكب أك الفكتكغرافي كالرسـ 

 .الصحفي كالنحت الخشبي

ذك مرجعية، كىي شكؿ يبزغ في فترة زمنية،  كالصكرة ىي خطاب كصفي
كىي أيقكنة ذات داللة لفظية. كتعرؼ الصكرة بأنيا تمثيؿ لشخص أك شيء عف 

. كيشار إلى اف كنحت أك تصكير فكتكغرافي أك فيمـطريؽ أحد الفنكف مف نقش 
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كالرسـ  كالخرائط كتشمؿ األشكاؿ كافة، المصكرة الصكرة عبارة عف شكؿ بصرم
 لتكضيحي كالكاريكاتير.البياني كا

عالمية كأخالقية عالية  كتتمتع الصكرة بمكاصفات فنية كتعبيرية كجمالية كا 
لتعطي الحدث أك المكضكع المصاحب ليا حيكية كمصداقية في تجسيد ما تريد 

كاإلعالف كالدعاية كالعالقات  اإلعالـ مثؿ،تجسيده لخدمة غايات نشاطات االتصاؿ 
المختمفة المطبكعة كالمرئية كال يكفي الحكـ عمى بالغة  العامة في كسائؿ االتصاؿ

نما ا  ا بمكاصفات عالية بصكرة ناجحة، ك الصكرة مف خالؿ الدقة في النقؿ أك استيفائي
 عف طريؽ االستغناء بالصكرة عف آالؼ الكممات، كاالكتفاء بعبارة )بدكف تعميؽ(.

"كالصكرة الخبرية التي تستعمؿ مع األخبار لتكممة الخبر الصحفي كلتفسير أك إيضاح 
 المعمكمات لمقارئ أك المشاىد ىي أحد أنكاع الصكر الصحفية.

"كتعد الصكرة الصحفية صفحة مف الرمكز االتصالية األساسية التي تعتمد عمييا 
ر المتمقيف، فيي ال تعتمد في صياغة رسائميا التي تتفؽ خصائص جميك  اإلعالـكسائؿ 

عمى رمكز أخرل غير لفظية لتأكيد المعاني  اكلكنيا تعتمد أيضن  ،لرمكز المفظيةفقط عمى ا
تعكسيا الرمكز المفظية، أك تنفرد بنقؿ معاٍف كأفكار مستقمة في رسائؿ  كاألفكار التي

امو، كلكف يتـ خاصة بيا، أم ال يقؼ دكرىا عند كظيفة جذب انتباه القارئ ، أك إثارة اىتم
قراءة الرمكز التي تتككف منيا الصكرة كما تحممو مف أفكار أك معاٍف أك ما يجسد أبعاد 

 مضافة، أك يركز عمى شخصيات ككقائع معينة كغيرىا مف الكظائؼ االتصالية.

  :وظائف الصورة

كتقـك الصكرة بالعديد مف الكظائؼ كال يزاؿ مكضكع كظائؼ الصكرة يتفاعؿ 
مف أىمية  اصد كظائؼ الصكرة عمى مستكيات عدة، كذلؾ انطالقن ف في ر بيف الباحثي

، تخطيط مسبؽ لمتأثير عمى المتمقي ية كتسخيرىا حسباإلعالمالكظائؼ في المؤسسة 
 ية.اإلعالمكىنالؾ كظائؼ عدة تؤدييا الصكرة في الكسيمة 
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 :الوظيفة االخبارية -والً أ
ما في نقؿ األخبار،  تعد مف أىـ الكظائؼ التي تترتب عمى نشر صكر
ر كبكضكح أفضؿ مف فبكسعيا أف تعطي المضمكف أك اليدؼ اإلخبارم بسرعة أكث

، كتستطيع الصكرة أف تظير في كثير مف األحكاؿ لحظة خاصة مف التعبير المفظي
 كمفصؿ كمستفيض. كقائع األنباء بشكؿ بياني مرئي

إذ  ؛ي مئة صفحةكلو فف الصكرة الكاحدة قد تعرض ما استطاع كتاب أف يقا  ك 
المقكلة  ااإلنساف كدرجة فيمو، كىناؾ أيضن  إف حاسة البصر ذات أىمية كبرل لشعكر

يقضي الصحفي  االشييرة "الصكرة خير مف ألؼ كممة" إذ تختزؿ الصكرة أحداثن 
ساعات كساعات في كتابتيا، لتخرج بعد ذلؾ بصفحات، لكف الصكرة المكتنزة 

، ذلؾ كمو يعتمد عمى تصر عمى القارئ قراءة المادةف تخباألحداث في كثير مف األحيا
ا ع بصفات عدة تؤىمو أف يككف مصكرن المصكر الصحفي الذم يجب عميو أف يتمت

دكف نقصاف السيما لمذيف ليـ خياؿ كاسع كأفؽ متفتح  اا، فيي تشكؿ خبرن ماىر  ا صحفي  
 حكؿ الفيـ المتمعف لمحتكياتيا.

  :الوظيفة السايكولوجية -اثانيً 
تتمتع الصكرة بدكر فعاؿ في جذب انتباه القارئ كاالستحكاذ عميو كالصكرة 
الالفتة لمنظر ربما تككف أفضؿ الكسائؿ لجذب عيف القارئ الذيف ينتمكف إلى النكع 

ي، كعند السمع تتـ اإلعالمالبصرم كتقكيتيا بإضافة صكرة النص اإلعالني أك 
، كعند القراءة تتـ المحاكلة بشكؿ ذىنيةصكرة المحاكلة لتشكيؿ األفكار كتحكيميا إلى 

 ال شعكرم في تصكير الكممات كالعبارات بشكؿ مقبكؿ عبر إدراؾ العقكؿ.
 :: الوظيفة االتصاليةاثالثً 

لمصكرة كظيفة اتصالية بصرية ىي كاحدة مف الكظائؼ التي تقكـ بيا 
( ممثالن األشكاؿ في تكصيؿ المعمكمات، أك ما يسمى حاليان باالتصاؿ )الغرافيكي

المقطة القريبة اإلحساس باأللفة، ككذلؾ اإلضاءة ، فالصكرة المشرقة تكحي بالفرح في 
.  حيف المعتمة تكحي بالتشاـؤ
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ا ما تعجز الكممات عف إيصاؿ المضمكف مف المقاؿ لمقارئ عندما تفتقد ككثيرن 
عمى لكجكد الصكرة، كتشجع القارئ إلى القراءة كاالطالع كتؤثر، كتصبغ بعدان آخر 

الشخصية التي تستحؽ أف ينشر عنيا أك تصكرىا، فالشخص الذم البد أف يقػػػػرأ المرء 
 ا يثير لدل القارئ ىذا السؤاؿ ما ىك شكمو ككيؼ يبدك.عنو يكمي  

  :الصورة الرقمية

 د أف نعرؼ ما ىي الصكرة الرقمية.قبؿ الدخكؿ بالتصكير الرقمي مف المفي
كتدعى عناصر  مالييف المربعات الصغيرة اآلالؼ أكة مف مئات الصكرة الرقمية مككن

قسيـ الشاشة أك فإنو يقكـ يت ،عندما يبدأ الحاسب برسـ الصكرة بيكسالت. الصكرة أك
ثـ يقكـ باستخداـ القيـ المخزنة لمصكرة  ،لى شبكة مف البيكسالتإالصفحة المطبكعة 

 bitكضيع الخانات كتدعى ىذه الطريقة ت ،الرقمية ليعطي لكؿ بيكسؿ لكنو كسطكعو
mapping  كتدعى الصكرbit-maps . 

تعتمد جكدة الصكرة الرقمية عمى عدد البيكسالت المككنة ليا فكمما ازدادت 
لى إإذا ما تـ تكبير الصكرة الرقمية . كمما حصمنا عمى نكعية أفضؿ ،عدد البيكسالت

الصكرة  ( نالحظ ظيكر تشكه معيف ناتج عف ككفحد معيف )يختمؼ مف صكرة ألخرل
ككمما كاف عدد البيكسالت  Pixelizationكيدعى ىذا التشكه  ،مركبة مف بيكسالت

كمما استطعنا تكبير الصكرة أكثر أم  ؛كمما تأخر ظيكر ىذا التشكه عند التكبير، اكبيرن 
www.tartoos.com . 

ت أك بعدد البيكسالت بالبيكساليحدد حجـ الصكرة بطريقتيف إما بأبعادىا 
بيكسؿ  1600 × 1800  الصكرة نفسيا يمكف أف يقاؿ أف حجميا مثالن  المككنة ليا.

 . 1600×1800)مميكف بيكسؿ 2.88أف حجميا  أك

كتككف الصكر في المكقع اإلخبارم المنشكرة عمى الشبكة الدكلية لممعمكمات عمى 
 ثالثة أنكاع حسب حجـ كشكؿ الممؼ كىي:

http://www.tartoos.com/
http://www.tartoos.com/
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كىذا النكع يحتكم عمى درجات  ،Gif): ىي الصكر ذات األشكاؿ الممفية )ع األولالنو 
 ( األعماؿ الفنية الخطية كالكتابات.Gif( كتناسب صكر )JPEGلكنية أقؿ مف )

كتحتكم ىذه النكعية مف الصكر  (JPEG)الصكر ذات األشكاؿ الممفية  النوع الثاني:
كيمكف ضغط الصكر في  ،(Gifداد )عمى درجات لكنية أعمى مف الصكر ذات االمت

ا تصؿ نسبة الضغط إلى عشريف ضعفن  إذ ؛ىذا النكع مف الصكر لتقميؿ حجـ ممفاتيا
مف مساحة أقراص التخزيف عمى صفحات الشبكة  ا قميالن مما يجعميا تشغؿ حيزن 

 الدكلية.
ـ كىذا النكع مف االمتداد يستخد ،(PNG): الصكر ذات األشكاؿ الممفية النوع الثالث

كيمكف أف  ،كىي صيغة مستحدثة ،(Networkمع الصكر التي تنتقؿ عبر شبكات )
كيمتاز بأنو أقصر في كقت  ،( لعرض الصكر عمى الكيبGifلصيغة ) تستخدـ بديالن 

 التحميؿ كأسرع في الظيكر عمى صفحات الشبكة الدكلية لممعمكمات.

بو يكمي عمى الصكرة بشكؿ ش اإلعالـكىنالؾ بعض األساليب التي تستخدميا كسائؿ 
 الرقمية كىي:

 : يتمثؿ باختزاؿ أحد عناصر التصميـ مثؿ المكف أك اإلضاءة.االختزال .ٔ

تركيز الصكرة كحصرىا في األساسيات ذات  اقتطاع جزء من الصورة: .ٕ
 التخمينات األىـ لمكضكع ، كاقتطاع ما دكف ذلؾ مف مثيرات.

لغة في التكبير أك : ىك التالعب بالحجـ عف طريؽ المباالحجم المناسب .4
 التصغير في االستحكاذ عمى انتباه المتمقي.

 : يتضمف ذلؾ عمؿ المبالغة في أبعاد الصكرة في زيادةالتحريف أو التالعب .ٗ
حداث خدكش أك تغير ىالمي عف االطكؿ نسبة لمعرض كالعكس تسطيحن  ، كا 

 المألكؼ.
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 المبحث الثالث

 نباء المدى برسأتحميل الصورة الرقمية في وكالة  تفسير نتائج

لما نشر مف صكر إخبارية لممدة مف)  ا شامالن تناكؿ ىذا المبحث مسحن 
لى الساعة الثانية إ، لمكقت مف الساعة السادسة مساءن  (ٕ٘ٔٓ/ٕٔ/ٕٓكلغاية ٕٔ/ٗٔ

الذم تمعبو  ، كاستخدـ البحث طريقة تحميؿ المضمكف، كالكشؼ عف الدكرعشرة مساءن 
ت نتائج التحميؿ أف مكقع ككالة )المدل كالة، ككشفخبارية لمك الصكر في التغطية اإل

( صكرة إخبارية، تشمؿ األحداث المصكرة ٕٗٚ( نشر خالؿ مدة البحث )برس
 الخاصة بالشأف العراقػػػػػي كالعربي كالدكلي.

( ىي ككالة إخبارية مستقمة ف نحفمكالمدل برس، كما تكضح في باب )
قافة كالفنكف، كتعمؿ بطريقة ككاالت األنباء كمحترفة تابعة لمؤسسة المدل لإلعالـ كالث

داث عبر إيراد الرأم كالرأم العالمية مف حيث صناعة الخبر كالتحميؿ كنقؿ األح
 .راآلخ

قميـ كردستاف العراؽ،  تغطي )المدل برس( بشكؿ مستفيض مناطؽ العراؽ كا 
حدث فييا كما تنقؿ األحداث الميمة التي تسجؿ في البمداف العربية كالعالـ ككؿ ما ي

 كلو عالقة بالعراؽ عمى مختمؼ األصعدة.

بحسب تصنيؼ المكضكعات ككضعت ليا كصنفت المدل برس مجاالت الصكرة 
غمبيا بالشاف العراقي، كما يحيط بو مف تداعيات عربية أا ثابتة، كيتعمؽ بكابن أ

 تي:ة، كجاءت التصنيفات كاآلكدكلي

، ر في الصكر اإلخباريةات التي تظي: كيقصد بيا النشاطالصكر السياسية .ٔ
 كتتعمؽ باجتماعات مجمس النكاب كنشاطات الحككمة التنفيذية كاألحزاب
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، المتمثمة برئاسة الجميكرية كرئاسة الكزراء كالتداعيات عمى الساحة السياسية
 كالبرلماف كاألحزاب السياسية كالمظاىرات.

منية األ : كيقصد بيا صكر القكات المسمحة كاإلجراءاتالصكر األمنية .ٕ
 .كالعسكرية كأعماؿ العنؼ

ارية : كيقصد بيا النشاطات التي تظير في الصكر اإلخبالصكر االقتصادية .ٖ
، مف حيث مراقبة حركة األسكاؽ التجارية الخاصة في المجاؿ االقتصادم

ظيار المؤشرا جراءات البيانية كاإلحصاءات ت االقتصادية عف طريؽ اإلكا 
 كالجمسات.

 اعية المحمية كالعربية كالدكلية،جتملمكضكعات اإلفي العمؽ: كيقصد بيا ا .ٗ
ذات الطابع الغرائبي كقد تشمؿ القضايا االجتماعية كالصحية كالدينية كالبيئية 

 كحتى السياسية.

، كالميرجانات : كىي تجمع بيف النشاطات الثقافية كالفنيةثقافة كمجتمع .٘
جتمع كقصصو صدارات الكتب، كبيف حكايات كزكايا الما  كالمعارض الفنية ك 
 الغريبة كالطريفة.

الصكر الرياضية: كىي مجمكعة مف النشاطات الرياضية التي تظير في  .ٙ
 الصكر اإلخبارية عمى الصعيدم المحمي كالدكلي الخاصة في الشأف العراقي.

خبار العربية كالدكلية، ككؿ ما يجرم في كىي الصكر المرافقة لأل: فالعالـ اآل .ٚ
 لى ذلؾ.إمف كعالـ الحيكاف، كما كاالقتصاد كاأل كقد تتضمف السياسةالعالـ، 

كضكعات الصكرة الرقمية في ككالة كالجدكؿ التالي يبيف الفئات كالتكرارات لم
 نباء المدل برس خالؿ مدة الدراسة:أ
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 المرتبة النسبة المئوية التكرارات الفئات

 كلىاأل %ٖٗ,ٕٓ ٙ٘ السياسية

 الثانية %ٜٚ,ٛٔ ٕ٘ فالعالـ اآل

 الثالثة %ٜٙ,ٗٔ ٔٗ نيةماأل

 الرابعة %ٖٕ,ٗٔ ٜٖ في العمؽ

 الخامسة %ٖٗٓ,ٕٔ ٖٖ ثقافة كمجتمع

 السادسة %ٖٔ,ٔٔ ٖٔ الرياضية

 السابعة %ٜٕٓ,ٛ ٕٕ االقتصادية

  %ٓٓٔ ٕٗٚ المجمكع

ذ بمغ عدد التكرارات إ ؛خباريةعمى قيمة في الصكر اإلأالسياسية  سجمت الفئة
خبارية اإل كلى، كتضمنت الصكرحتؿ المرتبة األ%، لتٖٗ,ٕٓبمعدؿ  صكرة ٙ٘

مـ المتحدة حداث عالمية األأا مرتبطة بشخصيات سياسية عراقية كعربية كدكلية كصكرن 
ت العراقية كالكزراء عف الشخصيا عربية سياسية كرؤساء الدكؿ، فضالن  ك شخصياتأ
 .حداث السياسيةا شخصيات دينية ليا صمة باألحيانن أعضاء البرلماف ك أك 

ا، تكرارن  ٕ٘ف بالمرتبة الثانية، بمجمكع تكرارات بمغت كجاءت فئة العالـ اآل
المية ككؿ ما خبار العربية كالع%، كشممت عمى الصكر المرافقة لألٜٚ,ٛٔبنسبة 

لى إكحكادث الطيراف، كالتسميح، كما  حداث سياسية، كاقتصادية،أيجرم في العالـ مف 
 ذلؾ.
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ا، شكمت نسبة تكرارن  ٔٗبة الثالثة بمجمكع منية المرتخبار األكاحتمت األ
رشيؼ الككالة( أمحمية، كىي صكر التفجيرات )مف  خبارغمب تمؾ األأ%، ك ٜٙ,ٗٔ

ات ك صكر شخصيات سياسية تتحدث عف التداعيأمنية، ألشخصيات عسكرية ك  كأ
 منية في العراؽ.األ

 ٜٖمغ ( عمى المرتبة الرابعة بمجمكع تكرارات بفيما حصمت فئة )في العمؽ
ك عادات كطقكس لممجتمعات حكؿ أ%، كىي صكر شخصيات ٖٕ,ٗٔ، بنسبة اتكرارن 

 ك المباني المميزة في العالـ.أخبار الفيضانات أك ألعالـ، كقد تشمؿ الطقكس الدينية ا

 ٖٖكفي المرتبة الخامسة جاءت فئة ثقافة كمجتمع بمجمكع تكرارات بمغ 
نباء المدل برس ىذه الفئة أككالة  %، كخصصتٖٗٓ,ٕٔ ما نسبتوا، ليشكؿ تكرارن 

خبار تحت فئة ثقافة، األ أف نقر أماعية المحمية، كليس كما اعتدنا لمتحقيقات االجت
ىنا ثقافة  المتعمقة بالحياة الثقافية كالشعر كالركاية كالمسرح، بؿ كاف المقصكد بيا

ك أطار، مالعراؽ، مثؿ مشاكؿ فيضاف مياه األغمب محافظات أالمجتمع كمشاكمة، في 
 ك االحتفاالت الدينية كالكطنية.أشحة المياة 

خبار الرياضية كالصكرة المرافقة ليا في المرتبة السادسة، بعدد كجاءت فئة األ
%، كىي تضـ كؿ ما يتعمؽ ٖٔ,ٔٔا، شكمت ما نسبتو تكرارن  ٖٔتكرارات بمغت 

العراقية  نديةخبار األأبرز نجكميا، ك أالرياضة كفي مقدمتيا كرة القدـ ك خبار أب
 كالعالمية كالمنافسات العالمية. 

خبار االقتصادية، بمجمكع تكرارات خيرة حمت فئة األكفي المرتبة السابعة كاأل
خبار النفط كالطاقة كالبنكؾ، كصكر أ%، كتناكلت ٜٕٓ,ٛا، كبنسبة تكرارن  ٕٕبمغ 

 المشاريع كالبناء كاالستثمار في محافظات العراؽ كافة.
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  :راليوامش والمصاد
نكلكجية كخصائصو الجديد، دراسة في تحكالتو التك اإلعالـعباس مصطفى صادؽ،  .ٔ

 في الدنمارؾ، العدد الثاني.  ةكاديمية العربية المفتكحالعامة، مجمة األ
، كالكسائؿ كالتطبيقات، دار الشركؽالجديد المفاىيـ  اإلعالـعباس مصطفى صادؽ،  .ٕ

 .ٕٛٓٓ ،ٔعماف ط
 .ٜ٘ٛٔديد، عالـ المعرفة، الككيت، ي الجعالماإلمصطفى المصمكدم، النظاـ  .ٖ
سعيد الغريب النجار، التصكير الصحفي الفيممي الرقمي ، )القاىره / الدار المصرية  .ٗ

 (.ٕٛٓٓالمبنانية 
كتبة محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم، مختار الصحاح، تحقيؽ محمكد فاطر، م .٘

 .ٜٜ٘ٔلبناف ناشركف، بيركت ، 
مرم النككم، تحقيؽ عبد الغني الدقر، دار القمـ، تحرير ألفاظ التنبيو يحيى بف شرؼ بف  .ٙ

 ق. ٛٓٗٔ)لغة الفقو( دمشؽ 
محمد بف أبي الفتح، تحقيؽ محمد بشير االدلبي، الناشر المكتب اإلسالمي، المطمع عمى  .ٚ

 .ٜٔٛٔلبناف،  ،أبكاب الفقو
بحث  ،في تصنيع الكاقع دكر الصكرة كمنظكمة تربكية كاعية، منير الديف أميرة عبد الرحمف .ٛ

نيساف ػػ إبريؿ  / ٕٙ ػػ ٕٗ مؤتمر فيالدلفيا الدكلي الثاني عشر ، ثقافة الصكرة ، مقدـ إلى
ٕٓٓٚ. 

دلبي، الناشر المكتب اإلسالمي، المطمع عمى األمحمد بف أبي الفتح، تحقيؽ محمد بشير  .ٜ
 .ٜٔٛٔلبناف،  ،أبكاب الفقو

ٔٓ. Guy GAUTHIER, Vingt leçons sur image et le sens,Ed. edilig, 
Paris, 1986,  

 . ٕٛٓٓسمير محمكد، اإلخراج الصحفي، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، القاىرة،  .ٔٔ
)حرب تمكز  مي عبد اهلل، استخداـ الصكرة في تغطية العدكاف اإلسرائيمي عمى لبناف .ٕٔ

 . ٕٚٓٓ، عماف، دلفيايالمؤتمر ثقافة الصكرة، جامعة ف(، بحث مقدـ إلى ٕٙٓٓ
 . ٜٜٚٔح فضؿ، قراءة الصكرة كصكرة القراءة، دار الشركؽ، القاىرة، صال .ٖٔ
 . ٜٕٓٓفريد مصطفى، تكنكلكجيا الفف الصحفي، دار أسامة لمنشر كالتكزيع، عماف،  .ٗٔ
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، الييئة المصرية العامة اإلعالـمحمكد عمـ الديف، الصكرة الفكتكغرافية في مجاالت  .04
 .ٜٔٛٔ لمكتاب، القاىرة،

لسيد بينسي، تاثيرات الصكرة الصحفية، النظرية كالتطبيؽ، عالـ محمد عبد الحميد كا .ٙٔ
 .ٕٗٓٓ، ٔالكتب، القاىرة، ط

 . ٜٜٛٔدراسة فنية، العربي لمنشر كالتكزيع، القاىرة،  ،الصكرة الصحفية ،محمكد عمـ الديف .ٚٔ
 .ٕٕٔٓسامة لمنشر كالتكزيع، عماف أمد الراتب، التصكير الصحفي، دار خميؿ مح .ٛٔ
 .ٕٕٔٓالصحفي، دار اسامة لمنشر كالتكزيع، عماف  ـاإلعاللؤم خميؿ،  .ٜٔ
 ،باستخداـ الصكر الرقمية التكنكلكجيةفيمي حسيف، التصميـ الداخمي كالكسائط  ةمياد .ٕٓ

 . ٕٕٔٓ(ٔكؿ العدد)ية الدكلية لممعمكمات، المجمد األالمجمة العرب
ت التصميـ الرقمي كتقنية االتصاال ،انتصار رسمي مكسى كخميؿ ابراىيـ الكاسطي .ٕٔ

 .ٕٔٔٓدار الفراىيدم لمنشر كالتكزيع، بغداد،  الحديثة،
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 المالحق

 ( نماذج لصور رقمية في مجاالت مختمفة من وكالة المدى برس0ممحق رقم ) 
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 نواع صيغ الصور الرقميةأ( 9ممحق رقم )
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