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 م.م. حنين سعد سلمانالمرحلة الآولى                                   التصوير الصحفي الرقمي

 (3المحاضرة )

 ةالرقمي ةالصحفي لصورةلالبدايات الأولى 

بفضل  راً تحواًل كبي بشكل عام والصورة الصحفية بشكل خاص شهدت الصورة الفوتوغرافية
ير اندالع ثورة في التصو  إلىدى في نهاية المطاف أالتالقي بين عالم الحاسبات والكاميرات الذي 

هواة و  ون يالناس العادو أ ن و ن المحترفو ن الصحفيو المصور موضع اهتمام الجميع سواء صبح لي الرقمي،
 .عالم المختلفةوسائل اإل ركانأساسيًا من أنًا اليوم ركالصورة الرقمية  وصارت ،التصوير

 قمية الحالية التيصيغتها الر  إلىحتى وصلت  دةعوقد مرت الصورة الصحفية بمراحل 
قاطها الصحف تعتمد على الصور التي يتم الت بعض كانت فسابقاً ، لوقت والجهدا من اختصرت الكثير

 ييركور  مثل صحيفة ،من خالل التلفزيون وطباعتها على ورق خاص من خالل جهاز طبع الصور
على كاميرات الكترونية صغيرة الحجم وقليلة التكلفة، وكانت د كانت تعتملتي ا courier heraldهيرالد 

 . اً وتميز وضوحًا  أكثرالصور المنشورة  أصبحتن النتيجة ا
قة طري تستعملت الصحف بدأ ،الرقمي نتا مرحلة اإل إلىومع تحول الصورة الصحفية 

ي يقوم بتلقوالذي  ،المتصل بشبكة االنترنت  picture netالستقبال الصورة من خالل وسيط الصور 
على شاشات االستقبال في مقر الصحيفة، وقد الصورة مباشرة لحظة وقوع الحدث، لتظهر بعد ذلك 

الصورة  نأأبرزها  ،في تقليل الجهد والوقت المبذول من خالل المزايا التي يوفرهاهذا الجهاز  ساهم
ما يوفر كالتي يتم استقبالها تأتي مزودة بمكان وزمن وقوع الحدث مع شرح تفصيلي لمكونات الصورة، 

اعة جميع طب إلىجدر منها بالنشر دون االضطرار اختيار األو  المستقبلةمشاهدة جميع الصور  إمكانية
واستمر  ،فادة منها الحقاً اإلو  األخرى تخزين الصور  إمكانية، فضاًل عن سابقاً الصور كما كان يحدث 

التصوير الرقمية المزودة بشاشة الكترونية صغيرة، والتي  آالتالعمل بهذه الطريقة حتى تم اختراع 
 (المودم)ها عبر جهاز إرسالوخزن الصورة بصيغة الكترونية ومن ثم  إرسالالتقاط و  هاخالليمكن من 

خ في تاري ي مكان في العالم لحظة وقوع الحدث ومن هنا بدأت مرحلة جديدة أ إلىوخطوط الهاتف 
 لصورة الصحفية وهي مرحلة الصورة الرقمية.ا
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الة وك هليإما توصلت مختلفة أهمها تكنولوجية تطورات  الصور الصحفيةلقد شهدت 
)الغرفة  باسمتمكنت من تطوير نظام عرف ، فقد األمريكية Associated Pressاالسوشيتيدبرس 

 ،قميةبيانات ر  إلى وتحويلهاالوكالة  إلىيقوم بمعالجة جميع الصور الواردة  ،المظلمة االلكترونية(
 لىإبحيث تكون متاحة للمشاهدة على شاشات عرض ليتم معالجتها في الغرفة المذكورة ومن ثم نقلها 

ان  لىإفي الصحافة فتشير المصادر  استعمالهارقمية ملونة تم  ول صورةأما بخصوص أالمشتركين، 
در اقامت بنشر صورة في عددها الص ذإكان لها السبق بذلك،  األمريكية   USA Todayصحيفة 

انية لدورة الث للمباراة وبالتحديد في طبعتها األولى وعلى صفحتها األولى  7891ول عام في تشرين األ
الصورة عبر الخطوط وقد تم نقل هذه ، world seriesسلسلة العالم  البيسبول التي حملت عنوان

  مقر الصحيفة بعد التقاطها على قرصين. إلىالتلفونية 
المصورين العاملين في وكالة االسوشيتيدبرس من التقاط صورة  تمكن أحد إلىلمصادر وتشير ا

 ،7898عام من  في حزيران تنصيبه رئيسًا للواليات المتحدة أثناءبكاميرته الرقمية للراحل بوش االب 
 تجاوزةم خالل دقيقتين فقط صحف العالم إلىها إيصالفي  األمرولكون الصورة رقمية فقد ساهم هذا 

د الزمان والمكان لتنقل للمتلقي الحدث الذي وقع باللحظة ذاتها، على خالف الكاميرا التقليدية حدو  بذلك
في تحقيق السرعة والسبق  ساهمت الصورة الرقميةن أومن هنا نستنتج  دقيقة. 52التي استغرقت 

بل  ،لجاريةا األحداثالصحفي للصحف حتى أصبحت تنافس القنوات التلفزيونية في سرعة تغطية 
مراحل عدة ب فلم تعد الصورة تمر في ظل وجود الصحافة االلكترونية، في أحيان كثيرة اوالتفوق عليه

اختصرت الكاميرا الرقمية تلك المراحل، ليشهد العالم بعد  إذكما كان يحصل في الماضي، قبل نشرها 
 ذلك تحواًل حقيقيًا في الصورة الصحفية.

 الرقمية إلىأسباب التحول من الصورة الصحفية التقليدية 
ضمنت العديد من تبل على العكس فقد لم تكن الصورة الرقمية بدياًل ضعيفًا للصورة التقليدية، 

لخيص ذها بدياًل للصورة التقليدية، ويمكننا تانحوها واتخلجميع ا أنظارالتي أسهمت في تحويل المزايا 
 هذا التحول بما يلي: إلى أبرز األسباب التي دفعت



 Tikrit University جامعة تكريت
 College of Arts كلية الآداب
 Media Department قسم الإعلام

 

3 
 

ها تتطلب معالجت إذفي الماضي كان من الصعب التعامل مع الصورة الصحفية بسرعة  السرعة: .7
ها رسالإخيرًا أو  ،ها على الورق إنتاجمرحلة  إلىلحين الوصول وتثبيت  إظهارمراحل من المرور بعدة 

بشكل و  سهمتأ التيالرقمية، اختراع الكاميرات  الوضع اختلف معالصحفية، ولكن  المؤسسة إلى
ل معها، نظرًا لسرعة وسهولة التعام ؛يةاإلعالمفاعل في تحقيق السبق الصحفي لكثير من المؤسسات 

ور من قبل المؤسسة دون المر  عمالجاهزة لالست تكون الصورة لتقاط المصور الصحفي في لحظة اف
 الذكر. آنفةبمراحل المعالجة 

المراحل  اختزلت العديد منالرقمية  الصورةن أ إلىسابقًا  اشرنا التكلفة:الجهد وقلة و اختصار الوقت  .5
ت المستغرق في الجهد والوقفي تقليل  األمروبالتالي أسهم هذا الصورة التقليدية  إنتا التي يتطلبها 

جل أ تحميضها منو  األفالمشراء  إلىالصورة الصحفية، فالصورة الرقمية ال تحتا   إنتا عملية 
 إضافية. مالية بالغمية اإلعالمالمؤسسة  تكلفللنشر، والتي  األفضللصورة اختيار ا

 يسرو  الصورة الصحفية الرقمية بسهولة معالجةأصبح اليوم من الممكن  :معالجة الصورة إمكانية .3
ها من وغير التباين في األلوان والظالل و أكمعالجة المشاكل المتعلقة باإلضاءة وبسرعة كبيرة، 

 .بجودة عاليةالصور  إظهارالذي انعكس على  األمرالتفاصيل، 
ساعد التطور التقني المستمر للكاميرات الرقمية على عرض الصور مباشرة  العرض المباشر: إمكانية .4

  Liquidفيها، وهي اختصار لثالث كلمات هي  LCDبعد التقاطها، وذلك بفعل توفير شاشة 
وساعد ، Liquid crystal Displayأي  شاشة عرض الكريستال السائل  Displayو   crystalو

رتكبها ين أألخطاء التي من الممكن امن لعديد تجنب او  ،مشاهدة محاسن ومساوئ الصورة توفرها على
 .المصور

ا من فراغهإيتم في بطاقة ذاكرة صغيرة الحجم، الرقمية  ةتخزن الصور  الذاكرة:بطاقة صغر حجم  .2
زن كانت الصور تخ إذ لم يكن متوفرًا في الماضي، األمر، وهذا مرة أخرى  استعمالها إعادةمحتواها و 

مسألة  نأعلى الورق، مما يمنع من االفادة منه مرة أخرى، كما تها تالفه بعد طباعإعلى فيلم يتم 
 ة للمصور الصحفي.اختيارية بالنسبالطباعة أصبحت 
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لمواد ا ستعمالااالستغناء عن  ذ ساعدت علىإللبيئة،  الصورة الرقمية صديقة عدت صديقة للبيئة: .6
ح عن ورق الطباعة، فأصب الصورة، كما تم االستغناء أيضاً  إظهارالكيميائية الضرورية لعملية 

 المصور الصحفي مخيرًا وليس مجبرًا على طباعة الصورة. 
وجدت أالتي  يةالذكالهواتف ب والسيما: باتت الكاميرات الرقمية متوفرة في الكثير من األجهزة التوافر .1

وفي النهاية  ،جل تحسين وتطوير الكاميرات الملحقة بهاأبين الشركات المصنعة لها من  اً شديد اً تنافس
ية الرقمية، فضاًل عن االهتمام الدائم بزيادة السعة التخزين اكاميرات بجودة عالية تنافس الكامير  إنتا 

باتت الهواتف الذكية تضم تطبيقات لمعالجة الصور كما بجودة عالية،  مما مكنها من خزن صور ،لها
و معالجة التشبع اللوني ، أو اقتصاص أجزاء منهاأ ،ن درجة وضوحهامن نواحي عديدة مثل تحسي

ة مثل خبرة عالي إلىوالتي ال تحتا   ،ن يقوم بها ببساطةأوغيرها من األمور التي بإمكان المحرر 
 يفية معالجة الصور من خالله. كة بمن المعرف دراً قذي يتطلب فوتوشوب الالبرنامج 

المز  بينها وبين التصاميم الطباعية المتعلقة بمجال الصحافة  إمكانيةوفرت الصورة الرقمية  .9
 .اإلعالنيةوالملصقات 
 في ظل التطورات الرقميةالصورة 

في الكثير من المجاالت السياسية والعسكرية واالجتماعية والفنية  حاضرة اليومأصبحت الصورة  
الخطابين  ها وتفوقها فير خذت تحتل حيزًا واسعًا في الخطاب الثقافي، فضاًل عن حضو أواألدبية، كما 

واء كان مقروءًا س ،الخطاب يحتويهار تأثيرًا من المثيرات الداللية التي السياسي واالجتماعي؛ كونها أكث
ن البعض من المختصين حذروا من خطورة ابتعادها عن أو مسموعًا، وبرغم الحاجة المتزايد لها إال أ

 لىإالصفة الحيادية، فالصورة باتت تخبئ رؤية منتجها، وكأنها لغز ال يفهمه سواه، فضاًل عن تحولها 
 رسالة تعكس أفكاره.

ويعد جوناثان كيراري ووليم ميشيل مؤلفا كتاب: "الصور الفيديوية: الصورة في عصر الكمبيوتر" 
وتم توزيعه في لندن بمعرض المصورين من أوائل المستكشفين للتحدي الذي  7887الذي صدر عام 

ة ا عن التحول الذي شهدته الصورة بعد انتقالها من الغرفمثا في كتابهتحد إذتمثله الصورة الرقمية، 
الصورة بشكل رقمي  ةجهاز الكمبيوتر الذي مكن المتلقي من مشاهد إلى  Dark Room لمظلمةا
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دث مع سالك الهاتف، وقد شبها ما حأنقل الصورة عبر  إمكانية صيغتها الورقية، كما تناوال فضاًل عن
مرحلة الطوفان في أوائل التسعينيات من القرن العشرين بما حصل في  إلىالصورة الرقمية الذي وصل 

 ثالثينيات القرن التاسع عشر من التحدي الذي حصل بين الصورة والرسم.
من  ثركأحتى صارت تستهويه  ،من االستحواذ على المتلقياليوم الرقمية تمكنت الصورة  قدو 

، صو النص المكتوب، كما ظهرت شريحة كبيرة من الجمهور تشاهد الصورة وتستهلكها أكثر من النص
جذب انتباه ت د بنشر صورانفر جل اإلأالمختلفة من  اإلعالمولذلك نجد ان المنافسة شديدة بين وسائل 

 .رل بكثيأسهه والتأثير فيه إقناعتصبح عملية  بالتاليو ية اإلعالمالرسالة  إلىالجمهور وتشده 
ورة من واالقبال على الص النص المكتوبعن  المتلقياسباب كثيرة ساعدت في ابتعاد وهناك 

، المختارة،  وكل ذلك بهدف صياغة واقع جديد للنسق النفسي اوالً وزوايا التصوير صفاء الوانها  :بينها
 يًا، وقد أحدثت التقنيات الحديثة الخاصة بالصورة الرقمية تغييرًا كبيرًا فيها،واالجتماعي والثقافي ثان

 إلىمشيرًا  (يتسبيل جأكد عليه )وأصبح التمييز بين الصورة الحقيقة والمفبركة أمرًا مستحياًل، وهذا ما 
ة للصور قمطابفي الوقت ذاته تبدو  ولكنهان التقنية الحديثة جعلت من الممكن صناعة صورة كاذبة أ

 الحقيقية التي تم تصويرها بواسطة الكاميرا.
مشاعة وفي متناول الجميع ومن هنا بدأ  اليوم صبحت الصورةأظل التطورات الحاصلة وفي 

تنوع التقنية  :أبرزها ،الحديث عن مصطلح )دمقرطة الصورة(، الذي نتج عن تظافر عدة عوامل
 كثرة ما أدىك، استعمالهافضاًل عن التطوير المستمر لمنتجتها وسهولة  ،وانخفاض أسعارها ،الحديثة

فلم  ،زيادة ملحوظة في عدد منتجي الصورة الرقمية إلىالصورة الرقمية في مختلف المجاالت  استعمال
 إنتا يوتر وكمبكاميرا رقمية لك صبح بإمكان أي شخص يمتأنما إو  ،تعد الصورة حكرًا على فئة معينة

لم  ألمراالذي انعكس على زيادة عدد المستفيدين منها، لكن هذا  األمر ،تلك الصور الرقمية ونشرها
الجوانب السلبية، فقد أصبح هناك تنافس شديد على ابتكار برامج وتطبيقات لمعالجة بعض من  يخل  

يتم مما انعكس وبشكل كبير على مصداقيتها التي س ،التالعب بها إمكانيةالصورة الرقمية التي سهلت 
 الحديث عنها الحقًا.

 


