
301 

الصورة اإلخبارية املنشورة على حسابات وكاالت األنباء 

 نستجرام منوذجًا(إة على مواقع التواصل االجتماعي )العاملي

 سيميائيةدراسة تحليلية 

 *سالي ماهر نصار .د

  :الملخص

لتحليل دالالت عناصر سعت الدراسة من خالل تطبيق أداة التحليل السميولوجي، 

المتعلقة الكشف عن المغزى الضمني غير الصريح للصور الصورة المنشورة، و

: ؛ وهيبفيروس كورونا في التغطية اإلعالمية المصورة لوكاالت األنباء العالمية

AFPو ،Reutersو ،AP  عبر حسابها على موقع إنستجرام، في تغطيتها ألحداث

ها لُمشاِهد صيلانتشار فيروس كورونا حول العالم، وتحليل الرسالة االتصالية المراد تو

وحتى نهاية  2019ديسمبر  1تلك الصور، وقد بلغت فترة التحليل ثالثة أشهر )من 

روعي في عملية االختيار (، تم خاللها مسح كل الصور التي تم نشرها، و2020فبراير 

لضمان الموضوعية اختيار أكثر الصور حصادًا إلعجابات المتصفحين عبر موقع 

Instagramمن كل وكالة على ِحدَة. ، بواقع صورتين 

بهدف  -محل الدراسة–كما اهتمت برصد أوجه االختالف واالتفاق بين الوكاالت 

 الكشف عن أبرز الدالالت التعيينية واأليقونية والتضمينية.

اء تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث     عكست الصور وضعًا مأساويًا عالميًا، جرَّ

لتي بدت واضحة على وجوه الشخصيات التي أغلب الصور مشاعر القلق اأظهرت 

تضمنتها الصور، بما يدعم حالة الخوف والترقب، ويؤكد مشاعر القلق الشديدة، بالرغم 

رتفاع المستوى الصحي الوقائي وااللتزام باإلجراءات الوقائية في التعامل إظهار امن 

ف كشاألمر الذي ي، مع األزمة، والمتمثل في ارتداء أغلب الشخصيات األقنعة الواقية

 عن الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس ومحاولة السيطرة عليه.

 

  

                                                           
 األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري -كلية اللغة واإلعالم بمدرس  *
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Abstract: 

The study used a semiological analytical tool to analyze the 

semantics of the published image and to reveal the implicit 

significance of the images related to the Corona virus in the media 

coverage of the international news agencies (AFP, Reuters, and 

AP),via their accounts on Instagram  around the world. This study 

analyzed message intended to be delivered to the viewers of those 

photos. It extended for three months (from December 1, 2019 to 

February 2020) : choosing the most liked photos on Instagram, 

two photos from each agency separately. 

The study was also concerned with the differences and similarities 

between agencies - under study - to uncover the most prominent 

identifying, iconographic and implicit indications. 

The images reflected a tragic global situation, as a result of the 

outbreak of Covid-19.  Most of the images showed feelings of 

anxiety that appeared clear on the faces of the characters included 

in the pictures, despite of the high level of health precautions with 

the crisis and wearing protective masks to reduce spreading the 

virus. 
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 المقدمة:

 ،من أجل التعرف على مستحدثات األمور ،عد التواصل طبيعة أصيلة في البشريُ    

ومجريات األحداث من حولهم، وعلى مر العصور اختلفت طرق التواصل بين ما هو 

 وصورة مرئية، إال أن أكثر طرق التواصل الجذابة ،وصوت مسموع ،نص مقروء

 هي التواصل من خالل الصور. كانت وال تزال

فالصورة هي اللغة المتفق عليها بين الشعوب على اختالف لغاتهم ولهجاتهم، واذا    

 فالصورة تحمل الكثير منمحددة،  معان  معنى أو  إيصال كانت الكلمات قادرة على 

التفسيرات، لذا نجد الصورة في أغلب األحيان أبلغ وأقوى  الكثير منالمعاني وتحتمل 

ر عن صورة في التعبين وصف صورة بينما تبرع المن الكلمات، فقد تعجز الكلمات ع

 جدر في توصيل الرسالة والمعنى.أالكلمات، فهي أسرع و الكثير من

 مجال غني متداخل هي بل ،نتباه فحسبيجذب االهتمام واال اولم تعد الصورة عنصرً 

 ة.وءالمعلومات المقر تفوقفي الذاكرة مدة  المعاني واالتجاهات واألفكار، يعلق

 الدراسة:   مشكلة

حداث في جميع أنحاء العالم، خبارية دوراً بازاً فى تغطية األال شك أن للصورة اإل   

ورات والتط ،والذي بالطبع يتعاظم بصفة خاصة فى حالة تغطية النزاعات والثورات

ض عراألمر الذي ظهر في  الباحثين عن األخبار حول العالم،جميع  شغلهمة التى تمال

 ؛والمختصة بالصور بشكل خاص ،جتماعي بشكل عامالتواصل اال الصور على شبكات

شباع شغف الباحثين عن األخبار حول العالم، والذين لم يعد يعنيهم قراءة تفاصيل إل

 لمعرفة ما يحدث من حولهم. ،الحدث

 ،لألحداث العالمية وعليه تتمثل مشكلة هذه الدراسة فى فهم التغطية المصورة   

 المقاصد المباشرة وغير المباشرة.لبحث في لا سيمولوجيً  تحليالً وتحليلها 

 المصادر التى وأنماط ،خصائصمن خالل دراسة وتحليل عدة متغيرات تشمل وذلك    

نباء محل الدراسة فى الوصول الى الصور التى نشرتها حول اعتمدت عليها وكاالت األ

عن مضمون  وزوايا التصوير ودالالتها، فضاًل  مختلف األحداث، وموضوع الصور، 

ا من الكشف عن الجوانب ناألمر الذي يمكنتلك الصور والشخصيات التي تضمنتها، 

ية التى تم فومن ثم تحليل وتفسير الكيالتي جذبت انتباه وكاالت األنباء محل الدراسة، 

 تناول األحداث وفقها.

 أهمية الدراسة:

كونها تختص بالصورة اإلخبارية، وتفسيرها في إطار التحليل تنبع أهمية الدراسة من    

د ، وال يقف فقط عند حوأبعادها ودالالتها السيميولوجي الذي يكشف عن معنى الصورة

 أو األولي للصورة. ،المعنى السطحى
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صفها بو كما تستمد الدراسة أهميتها من كونها تتناول حسابات وكاالت األنباء العالمية

 ،و تذيعهأ ،در األخبار التي تستقى منها وسائل اإلعالم المختلفة ما تنشرهأحد أبرز مصا

: علمية وأخرى عملية، وذلك ، وهو ما يمكن توضيحه في أهميةأو تعرضه من أخبار

 على النحو اآلتي:

 علمية: .1

ها تتناول ن، خاصة أالصور الثابتةبدراسة  عنىللدراسات التي تُ  تعد الدراسة استكمااًل  

 لسيميولوجي لدراسة دالالت الصورة.التحليل ا

فيروس كورونا  جائحة وهو، هتمامومتزايد اال اوحديثً  امهمً  اتعالج الدراسة موضوعً  

ل أحد أبرز وسائبوصفها هتمام بوكاالت األنباء المستجد، األمر الذي تزايد معه اال

 الحصول على األخبار.

حليل عد التحيث يُ الصور اإلخبارية تحلياًل كيفيًا سيميولوجيًا،  الدراسة تحلل 

ميولوجي من أقدر الوسائل على التعامل مع الرموز والعالمات والكشف عن يالس

 دالالتها ودورها.

 عملية: .2

التغطية  واقعَ عن  ور، وما تعرضه من خطاب ضمني دقيقأهمية الص تكشف 

 العالم.فيروس كورونا حول جائحة اإلعالمية ل

ها وفهم اآلليات التي تستند إليصورة في إبراز الخبر وتوضيحه، مال التغطية ردو  

 وكاالت األنباء في عرض األحداث.

تركيز الدراسة على المحتوى الرمزي، من خالل تحليل المحتوى بالمعاني الضمنية  

 داللية لمختلف الرسائل.الو

  أهداف الدراسة:

الرئيس في تحليل وتفسير المحتوى الضمني غير الصريح يتمركز هدف الدراسة    

للصور التي تنشرها وكاالت األنباء محل الدراسة، والتي ينبع منها مجموعة من 

 :، وهي على النحو اآلتياألهداف الفرعية

نستجرام إالعناصر الداللية للصور محل الدراسة المنشورة على موقع  إبراز  -1

 المية الثالث محل الدراسة.والتابعة لوكاالت األنباء الع

للصورة المنشورة على واالتجاهات  ،الضمنية المعانيو الدالالت الكشف عن -2

 باستخدام المنهج ،المراد توصيلها للجمهوروكاالت األنباء العالمية محل الدراسة 

 ميولوجي في تحليل الصورة.يالس
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ونا، تداعيات فيروس كوردراسة الكيفية التي تناولت بها وكاالت األنباء العالمية  -3

 .نستجرامطية المصورة والمنشورة على موقع إومدى متابعتهم لها من خالل التغ

محل  العالمية ختالف بين حسابات وكاالت األنباءتفاق واالدراسة أوجه اال -4

 س كورونا.شار فيروتلألحداث المتعلقة بانالدراسة، فيما يتعلق بالتغطية المصورة 

 التساؤالت:

 األحجام التي تنشر بها الصور على حسابات وكاالت األنباء العالمية؟ما  .1

ما نوع اللقطات المستخدمة في التقاط الصور المنشورة على حسابات وكاالت  .2

 األنباء العالمية؟

الدراسة على حساباتها على  ما أنوع الصور التي نشرتها وكاالت األنباء محل .3

 كورونا؟ سفيرو نستجرام في تغطيتها لموضوعموقع إ

 ما الدالالت اللونية التي ظهرت في اللقطات المصورة؟ .4

، وما المعاني وتطوراته كيف عبرت الصورة عن أحداث فيروس كورونا .5

والدالالت الضمنية التي نقلتها لمشاهدي تلك الصور في حسابات وكاالت األنباء 

 محل الدراسة؟

ء العالمية محل الدراسة، ختالف بين حسابات وكاالت األنباتفاق واالأوجه االما  .6

 شار فيروس كورونا؟تاث المتعلقة بانفيما يتعلق بالتغطية المصورة لألحد

 الدراسات السابقة: 

عد خطوة مراجعة اإلنتاج العلمي السابق خطوة بحثية ومنهجية أصيلة في مجال تُ    

كرة أعمق لطبيعة الف ة في فهم  البحث العلمي، لما له من بالغ األثر، في مساعدة الباحث

، ولهذا اجتهدت الباحثة في االطالع على دراسات قربية اوكيفية صياغة أهدافه ،البحثية

 .من الدراسة الحالية

حيث تنوعت  ،الدراسات التي تناولت التحليل السيميولوجي للصورة تتعدد   

المقاربات التي اعتمدتها كل دراسة بحسب هدفها وأداتها، إال أنها اتفقت على أن 

 ،بشكل معين هاللصورة، وتركيبها اوكيفية انتقاء عناصر  ،السيميولوجيا تتعلق بالمعاني

 كدت دراسةأ، وGünay, D., Parsa (2012)(1) لينتج عنها معنى معين بحسب دراسة

Sibel Onursoy (2015)(2)  ،أن العناصر المرئية هي أسهل طرق التقاط المعاني

، لذا %83ت على العناصر المصورة بنسبة فالفرد يعتمد في الفهم وتحصيل المعلوما

دراسة بيرق كما أشارت  ،التي اهتمت بتحليل الصورةعالمية اإلالدراسات  تتعدد

 رسالةً  عدتُ  جاء من كونها بالصورة إلى أن االهتمام (3)(2014الربيع ) ةحسين جمع

، وهو ما  visual communicationبصري تواصل   عملية تخلق إعالمية تصاليةا

حيث أظهرت أن وسائل اإلعالم قادرة  ،)Francis Arackal (2015))4أكدته دراسة 
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على تكوين ثقافة عالمية من خالل ما تعرضه من رموز ودالالت، فكل صورة ال يمكن 

 أن تحمل معنى لمشاهدها إال إذا سعى مشاهدها لفك رموزها، في سياق تقافته وفكره. 

 تيث تعددح ،تناولت التغطية الصحفية المصورة التي دراساتكما برزت الكثير من ال  

على  والتي ،زةيل التغطية المصورة لألحداث البارتحلالدراسات التي اهتمت بدراسة و

دراسة رحاب الداخلي محمد  إليه بحسب ما أشارت ،رأسها األزمات والحروب

سهم في مكافحة مهمة يمكن أن تُ  بوصفها أداةً  ،إلى أهمية التغطية اإلعالمية (5)(2017)

لكترونية من مواقع إ صورة   300حليل أكثر من اإلرهاب، من خالل ما قامت عليه من ت

وأظهرت نتائج ، Martin Jolyو Roland Barthesمقاربات  إلىمستندة  صحفية،

 أيًضاالصور، و اسة أن صور مكافحة اإلرهاب هي أعلى فئة في موضوعاتالدر

التي كشفت عن دور اللقطات المصورة في و ،)Angie Lovelace (2010))6دراسة 

صور من منطقة الحرب في ال مجموعة من تحليل من خالل التغطية اإلعالمية لألحداث

عة مل واسأبشاعة الحرب األمريكية على البالد، وأكدت خيبة  التي أظهرتو ،فيتنام

 .حول دور الواليات المتحدة المنادية بالسالم في تلك الحرب

كما تنوعت المقاربات التي اعتمدت عليها الدراسات المختلفة في تحليل الصورة    

لتي وا )Samar Sami Hammadi (2018))7 :مثل دراسة؛ تحلياًل سيميولوجيًا

م في التحليل مساهمات قيمة في فهم قدَّ الذي  Barthes منهج  إلىاستندت في دراستها 

ء المرئي من ينية تتعلق بالجزيتع :األولى ؛حيث يتم التعبير عنها عبر رسالتين ،الصور

لمتعمة ا تضمينية تتعلق بالجزء الداللي :الصورة، والمعنى الداللي المباشر لها، والثانية

 للرمز الذي ضمته الصورة.

لعل من أبرز العناصر المكونة للصورة بشكل عام هي ألوانها، وهي دالة مهمة، يبنى 

 عليها الكثير من الدالالت والمعاني.

أن الطريقة التي نفهم  Bzour. Salahaldeen, M.-Al (2015)(8)حيث تشير دراسة 

ى وتصنيفاتها، فاللون يشير إلى قدرة الشيء علبها األلوان وتأثيراتها تنبع من دالالتها 

 توليد إحساس مختلف للعين الُمشاهدة له، نتيجة انعكاس الضوء عليه.

لأللوان  أن  Seahwa Won and Stephen Westland (2017)(9)وتشير دراسة   

تأثيًرا عاطفيًا كبيًرا، فقد تكون دافعًا لشعور الفرد بالسعادة أو اإلحباط، فهي تحمل الكثير 

من المعاني والمشاعر دون الحاجة لتصريحها بالكلمات، حيث تحمل جانبًا معرفيًا، 

 Kyung Seon Leeباإلضافة إلى ما تحمله من مشاعر، كما كشفت دراسة 

مكنها أن تحفز أو تحبط، كما يمكنها أن تعكس جًوا من الدفء أن األلوان ي (10)(2015)

.أو البرودة
 

 Kyung وتعددت الداسات التي تناولت دور األلوان في الصور، ومن بينها دراسة    

Seon Lee (2015)(11) لتي ركزت على دور اللون بوصفه أحد العناصر األساسية ا

في الصورة المرئية، وأظهرت أنه يؤدي ثالث وظائف أساسية؛ الوظيفة األولى: إضافة 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03Udj_TspMC5QskWrHNoiOrJHBYxg:1583920406294&q=martin+Joly,l%27image+et+les+signes,+Paris,+Armand+colin,+PDF&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjNpK2pk5LoAhXvxoUKHQ-NDfwQBSgAegQICxAp
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المزيد من المعلومات حول الكائنات واألحداث للتمييز بينها، والوظيفة الثانية: تكوين 

 ة.زاجية ونفسية لُمشاهد الصورتوازن مرئي للصورة، والوظيفة الثالثة: تحقيق حالة م

 ,Mona Al-Shraideh1وتسابقت الدراست في تحديد معان  لأللوان، ومنها دراسة    

Ahmad El-Sharif  (2019 التي عكفت على دراستها واستنباط دالاللتها، ومن ثم )

أظهرت أن اللون األحمر يرمز إلى الحب والعاطفة، بينما يرمز اللون األخضر إلى 

  .(12)ة، ويرمز اللون األزرق إلى الصفاء وراحة البالالطبيع

 إال أن العمل على تفسير األلوان بشكل مستقل في حد ذاته فيه نظر، حيث كشفت    

أن األلوان  Shraideh-Mona Al &Sharif-Ahmad El (2019)(13)نتائج دراسة 

ال يمكن تفسيرها بشكل مستقل في حد ذاته، حيث إن تفسير األلوان يكون على أساس 

اللون والشيء الملون معًا، وبالتالي يتغير تقييم اللون نفسه بين اإليجابية والسلبية 

-Kauppinenوالحيادية بحسب الشيء الملون، وهو نفس ما أكدته دراسة 

Nathalie-, MarieRäisänen, Hannele; Jauffret (2018)(14) حيث أظهرت ،

أن المعنى الذي ينقله اللون يعتمد على الكائن الملون، وليس على اللون بوصفه عنصًرا 

منفردًا ومستقالً بحد ذاته، وبالتالي قد يؤدي لون معنى معينًا، وفي حين آخر يؤدي اللون 

 نفسه معني مغايًرا تماًما، نتيجة اختالف الشيء الملون.

 ؛تطرقت بعض الدراسات الستخالص دالالت من التفاصيل الدقيقة للصورة الملتقطةو  

أحداث بوالتي تناولت الصور المتعلقة  ،Dokyum Kim  (2017)(15) :دراسةمثل 

 (186) وبعد تحليل،  2015في نفس العام  اوقعت نتيلتفجيرات بيروت وباريس ال

ة قيفي طر -عينة الدراسة  -وكالتي األنباء  بين ختالف  ، توصلت الدراسة الصورةً 

 عان  ضافة مإللصور، بحيث أشارت إلى أن زوايا الكاميرا المستخدمة من شأنها  التقاطها

ة، وحجم داخل اللقط عن عدد الشخصيات للشخصيات التي يتم تصويرها، فضاًل ضمنية 

 ، وعناصر اللقطة. االترابط بينه

سعت الدراسة  ، حيثنيوآخر )YusufYunisrina Qismullah  (2012))16 دراسة 

  The Jerusalem Post, The Guardianميولوجية مقارنة بينيإلى إجراء دراسة س

اء جرَّ  ،ها كل جهة حول حادثة قتل ثالث فتياتتلتحليل الصور التي نشر ،الجزيرةو

والتي كشفت ومقارنتها ببعضها،  2009 عام يناير في سرائيليةقصف دبابة عسكرية إ

عن تميل إلى الدفاع  The Jerusalem Postعلى صحيفةعن أن الصور المنشورة 

 -أيًضا-موقفًا مغايًرا، وأظهرت النتائج   الجزيرةالجيش اإلسرائيلي، في حين اتخذت 

 في التغطية المصورة. The Guardianتوازن 

 التعليق على الدراسات السابقة:

بدراسة واقع التغطية اإلخبارية المصورة تجاه هتمام يتضح مما سبق عرضه اال -

وسائل اإلعالم في تشكيل وعي الجمهور، وتكوين  رالقضايا المختلفة، وزيادة دو
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الل من خ وإنما ،فحسب رأيه تجاه تلك القضايا ليس من خالل النصوص اإلخبارية

 ودالالت لها بالغ األثر. لما تحمله من معان  -أيًضا-الصور التي يتم نشرها 

ن تنوع المناهج البحثية المستخدمة، وإن اتجه معظمها بمراجعة الدراسات السابقة تبيَّ  -

وغير  ،يلقدرتها على الكشف عن المعنى الضمن ؛ختيار أداة التحليل السيميولوجيال

 الصريح للصورة من خالل فك رموز عناصرها.

ي تحليل ضها، فتنوعت المقاربات السيميولوجية التي اعتمدتها الدراسات السابق عر -

 الصور التي خضعت للتحليل.

ن إمن الصور، حيث  محدود   عكفت الدراسات السابق عرضها على دراسة عدد   -

 في استخالص المحتوى وجية، تعتمد على الكيف وليس الكمميوليالدراسات الس

 الضمني للصور.

 ستفادة من الدراسات السابقة:وجه االأ

تحديد البناء النظري والمعرفي لموضوع الدراسة، وتحديد نقطة انطالق الدراسة  -

ب في هذا السياق، أو انتقاء جوان لم تطرحالحالية من خالل التركيز على النقاط التي 

لى لوجي للصورة اإلخبارية عمنه، والتي تتعلق بالتحليل السيميو غير ظاهرةأخرى 

 صور.نستجرام المتخصص في نشر الموقع إ

 وهي السيميولوجية األنسب لطبيعة هذه الدراسة، تحديد الباحثة للمقاربات -

 .Martin Jolyو paul Marin Lesterو Roland Barthesمقاربات

سة عن الدراسات السابقة بتناولها تحليل دالالت الصور المنشورة واختلفت هذه الدرا -

 ثالثتي نشرتها وكاالت األنباء الالمتعلقة بفيروس كورونا، والمقارنة بين الصور ال

 محل الدراسة.

  اإلطار المعرفي:

  وكاالت األنباء ومواقع التواصل االجتماعي:

الموجودة على الساحة في تدفق  الت األنباء أحد أهم المؤسسات القويةاعد وكتُ    

عد أول الجهات أو المؤسسات اإلعالمية التي تجاوزت خدماتها المعلومات دوليًا، وهي تُ 

 .)17(حدود دولها

تعمل على جمع كميات هائلة من  )18(عد وكاالت األنباء منظمات شبكيةتُ كما    

سنوات الإال أنه في ، (19)لجموع من الجماهير حول العالمنتاجها ونشرها وإ ،اتالمعلوم

باب أحد أبرز أس امبوصفه والهواتف المحمولة ،شبكة اإلنترنتالقليلة الماضية ظهرت 

ر كيفية استهالك الجمهور لوكاالت األنباء، بحيث زادت أهمية مواقع التواصل تغي  

أحد أبرز الوسائل في الحصول على المعلومات، حيث يستخدمها  اجتماعي بوصفهاال

 الجمهور لتقييم األخبار والتفاعل معها.

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03Udj_TspMC5QskWrHNoiOrJHBYxg:1583920406294&q=martin+Joly,l%27image+et+les+signes,+Paris,+Armand+colin,+PDF&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjNpK2pk5LoAhXvxoUKHQ-NDfwQBSgAegQICxAp
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في الواليات المتحدة لألبحاث  Pewوهو ما كشفت عنه دراسة أجراها مركز    

( يحصلون على األخبار %60 نسبةبن )يأمريكي (10)من أصل  (6)األمريكية عن أن 

منهم يحصلون على األخبار من خالل البريد  %75لدراسة أن من اإلنترنت، وأظهرت ا

يتشاركون  %52جتماعي، كما ظهر على مواقع التواصل اال ومنشورات   ،اإللكتروني

هذه األخبار مع اآلخرين، باإلضافة إلى ما أكدته دراسة أخرى في تناولت عادات 

من األخبار التي  %43، حيث كشفت أن CNN محطةستخدام لدى الجمهور المتابع لاال

 . )20(جتماعيهي من خالل مواقع التواصل اال يتم مشاركتها وتبادلها

نتباه نحو اتجاه الجمهور من مستهلكي األخبار إلى متابعة حسابات األمر الذي يجذب اال

جتماعي ليس من أجل الحصول على األخبار ت األنباء على مواقع التواصل االوكاال

ص ليس على مستوى النصوو -أيًضا- األحداث وكواليسها لمعرفة خلفيات حسب، وإنماف

 أيًضا.-ولكن على مستوى الصور ، فقط

حتياج لهذا استثمرت وكاالت األنباء بشكل موسع في المجاالت البصرية إلشباع اال   

، وفي ظل نشاط وكاالت األنباء للتواجد عبر وسائل اإلعالم )21(يد للصورةاالمتز

نشاء حسابات لها عبر مواقع إ، طرقت مجال اإلعالم الجديد بكافة التقليدية والحديثة

الذي حقق و، Instagramوالتي من بينها موقع  ،جتماعي المختلفةالتواصل اال

دة تحقيق اإلشباعات المتزايساعد على للوكاالت التواجد عبر منصات اإلعالم الجديد، و

 نحو المجاالت البصرية.

ت ، نتج عنه تحدياالذي فرضه التقدم التقني المعاصر التطور الرقمي الحديثهذا    

لتنفيذي لوكالة األنباء الرئيس ا- يمانويل هوج، لخصها إعدة أمام وكاالت األنباء

 : (22)فيما يأتي في خطابه أمام التحالف األوروبي لوكاالت األنباء -الفرنسية

فقدت وكاالت األنباء ميزتها في الحالية واآلنية، حيث تفوقت عليها  حيث :السرعة :أواًل 

صحافة المواطن ومواقع التواصل االجتماعي، التي استطاعت نقل الحدث أثناء وقوعه، 

 معه أثناء حدوثه. امع الحدث ومتعايشً  اليصبح الجمهور متزامنً 

 على اختالف لجمهورمية لالرسالة اإلعال توجيهعاًما من  150 مرور الحشد: بعد :ثانيًا

 From one to إلى متعدد واحد من اتجاهأحادي االتجاه ) بشكل -وأفكاره اتهلغ-

many) من متعدد إلى متعدد) هذه الرسالة متعددة االتجاهات صبحتأ From Many 

to many) األمر الذي أدى إلى وجود وفرة هائلة من المعلومات يصعب معها انتقاء ،

 المعلومات الدقيقة والصحيحة من الشائعات . 

نباء إلى الكلمة المكتوبة، التي اعتادت على تقديمها الصورة: تنتمي وكاالت األ :ثالثًا

اكبة لمو ،مصورةمنذ بداياتها، إال أنه وبعد التحول الرقمي اتجهت إلى عرض األخبار ال

زها على سرعتها متطلبات العصر الرقمي ورغبات الجمهور، بل واعتمدت في تمي  

 .ه أواًل ن تكوين العناصر المرئية لومصداقيتها ودقتها في نقلها، فقبل نشر الحدث البد م
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اتجه العديد من الباحثين إلى دراسة التغيرات التي طرأت على  ي هذا اإلطاروف   

صناعة وكاالت األنباء لألخبار بعد التحول الرقمي الذي طال كل جوانب العمل 

لى إواستنادًا  ،ن وكاالت األنباء استطاعت من خالل الرقمنة الحديثةأاإلعالمي، لنجد 

نحو  سريعة   طو خطوات  جتماعي من مميزات أن تخما تقدمه مواقع التواصل اال

 الوصول إلى مساحات أوسع وأبعد لتغطيتها إخباريًا.

 :Instagram نستجرامإموقع 

وهو موقع  ،جتماعيعلى دراسة أحد مواقع التواصل اال عكفت الدراسة الحالية   

Instagram ،ا خصبًا مصدرً عد بذلك ليُ ، الذي يقوم على نشر الصور، ومشاركتها

 لدراسة الصور.

لمشاركة الصور  ،مصدًرا سيميولوجيًا يستخدمه األفراد Instagramعد موقع يُ حيث 

وعات والكثير من الموض خبارية وفنية وسياسية،إثقافية وواجتماعية  ؛متعددة ذات معان  

 .)23(الحياتية

ر، ين سيستورم ومايك كريجيرجع الفضل في تأسيس هذا الموقع الشهير إلى كيفو   

 بإتاحة الفرصة لمشتركيه مشاركة الصور والفيديوهات.، ليتميز (24)(2010)في 

استطاع هذا الموقع كسب شعبية كبيرة من الجماهير حول العالم، ظهر في عدد 

ف بزيادة تطبيقات الهوات هيتارتفاع في شعبلوحظ و الحسابات التي أنشئت عليه،

ل الهاتف مليون مستخدم حول العالم من خال 300، حيث يستخدمه أكثر من (25)المحمولة

 .(26)المحمول

بها هذا الموقع، تضافرت مع رغبة وكاالت األنباء  عهذه الشعبية الكبيرة التي يتمت   

ل نها من تقديم خدمة إخبارية متميزة لكِك  مَ في التوسع والتواجد على كل المنصات التي تُ 

 عزز من ضرورة تواجدها عبر مواقع التواصلفالباحثين عن األخبار حول العالم، 

فت خدماتها اإلخبارية بما يتوافق مع ما يقدمه هذا الموقع من جتماعي، وبالطبع كيَّ اال

 إمكانيات مصورة إلى حد كبير.

 اإلطار النظري: 

 مدخل إلى سيميولوجيا الصورة:

ر عمل وكاالت األنباء العالمية في ظل التحديات التي ولتحقيق فهم أعمق لطبيعة تغي     

فرضتها وسائل اإلعالم الجديد، من منصات رقمية حديثة تتعامل مع المحتويات 

عنى بالكشف عن المعاني وراء الصور التي ن الدراسة تُ إاإلعالمية المختلفة، وحيث 

ة، الصورة الملتقطتنشرها وكاالت األنباء، والمعاني وراء كل عنصر ولون وزاوية في 

اعتمدت الدراسة في شقها النظري على النظرية السيميولوجية، بما يتوافق مع مشكلة  فقد

الدراسة وأهميتها، حيث تعتمد الدراسة الحالية على تحليل الصور المنشورة على 
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حسابات وكاالت األنباء العالمية المتعلقة بفيروس كورونا، واستخراج المعاني الكامنة 

لى النظرية إالصور، لفهم الدالالت التي تنتجها، لذا تستند الدراسة  في تلك

 السيميولوجية. 

ا، ، وطريقة صياغتهبالكلماتتعلق ي اإلشارة إال أن علم السيميولوجيا ال ركما تجد   

كزت ر لذا -أيًضا-وإنما يتعلق بالصور وتحليل ما وراءها  -فحسب–وما بين السطور 

ية، لتوافقه مع طبيعة الدراسة الحال ،الجانب المتعلق بالصورة الباحثة في الدراسة على

 يخدم أهدافها.لو

يث حهي اللغة المتفق عليها بين الشعوب على اختالف لغاتهم ولهجاتهم، والصورة    

 .)27(من مجمل ما نتلقاه من معلومات %83 تهنسبما نتعلم من خالل المشاهدة 

ذا وإ،  )28(فهي مرآة تعكس الواقع ،واقع ملموسالصور تنقل األفكار إلى كما أن    

ر الكثيفالصورة تحمل  عدة معان  محدودة،كانت الكلمات قادرة على توصيل معنى أو 

 ت.أبلغ وأقوى من الكلما كثير من األحيانالتفسيرات، لذا نجد الصورة في والمعان  من

اإلعالم، أمر بالغ والتوجه نحو دراسة سيميولوجيا الصور التي تعرضها وسائل  

تقدمه وسائل  ما، لفهم )Roland Barthes )29كشف عنه السميولوجي  ،األهمية

 .اإلعالم وما تنتجه من معان  

 Sausurrean، أو كما يعرفها )30(والسيميولوجيا هي علم دراسة الدالالت والرموز   

عنى بكيفية ، فهو يُ  )31(على أنها مزيج أو مجموعة من الرموز تحمل معاني ومفاهيم

 الرمزيةاللغوية أو  من العالمات أو اإلشارات أو الدوال ِ  )32(وتفسيرها تاج المعانيإن

، فهي كل شيء وأي شيء يقوم بدور العالمة أو (33)كانت طبيعية أم صناعيةأسواء 

 .(34)الرمز

 يصدر فيما اإلنسان حول األرجاء كل في موجودة واإلشارات الرموز كانت اولمَّ    

 كانت الحاجة إلى هذا العلم. وأفعال، أقوال من عنه

 االنفعاالت من اً بدء اإلنساني السلوك مظاهر كل لقراءة أداة السيميولوجياتُعد و    

، (35)رىالكب األيديولوجية باألنساق وانتهاء االجتماعية، بالطقوس اومرورً  البسيطة،

حتوائها على عالمات، ، ال)36(فالصور تحمل الكثير من المعاني التعبيرية والتمثيلية

ير تصال غتصال وهو االمن أشكال اال أصيالً  اورموز نابعة من ثقافة معينة تشكل جزءً 

، ويستخدم هذا النوع من االتصال، أو verbal communication-non (37)اللفظي 

والذي يتعلق بنقل  ،Visual communicationما يسمى بالتواصل البصري 

، لتوصيل المعاني من شخص )38(دام عالمات أو رموز مرئيةالمعلومات واألفكار باستخ

 .)39(قدم التاريخ آلخر، وهذا النوع من التواصل قديم  

 :)40(تستهدف النظرية تحقيق األهداف الثالثة اآلتية
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 .انات والدالئل بشكل منظم لتصنيفهاجمع البي -1

بحث فهم والبحث فيما وراء تلك البيانات التي تم تجميعها، وفهمها في سياقها،  -2

 المتلقين لها وتحليلها.

وطرح  ،المساهمة في كشف وتطوير المصادر السيميولوجية الجديدة -3

 حدث لها.أ استخدمات  

وبالحديث عن علم السيميولجيا ال بد من توضيح أنه منذ بدايته قائم على تيارين    

خر والتيار اآل، Charles S. Peirceين؛ التيار األول يقوده الفيلسيوف األمريكي يأساس

، وعلى الرغم من تواجدهما في فترات زمنية De Saussure (41)يقوده السويسري 

 خر.عن اآل منهما سلك طريقًا مختلفًا مستقاًل  ، إال أن كاًل ةمتقارب

 :Ferdinand de Saussureمقاربة 

 والسيميولوجيا، المبنى، تتكون من دال ومدلولية ثنائ  Saussureعد العالمة عند تُ    

هي عبارة عن أكواد تنظم الروابط بين الدالالت ومدلوالتها، وأنها تفسر كيفية فهم 

 :)42(السيميولوجيا قائمة على مرحلتين نفإ وعلى هذاالجمهور لما يشاهدونه، 

شجع الجمهور والذي يوهو الجانب المادي من الرمز، ، متعلقة بالدال ِ  :المرحلة األولى

 التقاط الصورة بهذا الشكل. ؤل حولعلى التسا

 والذي يتعلق بما يحمله كل ، أي المعنى والوظيفة،تتعلق بالمدلول :المرحلة الثانية

 :اآلتي، ويمكن توضيحها من خالل الشكل وقيم عنصر في الصورة من معان  

 

Signرمز 

 

 signifierدال                                                   signifiedمدلول 

 

 

 

 Ferdinand de Saussure( مقاربة 1شكل رقم )
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 :Charles S. Peirceمقاربة 

المدلول والموضوع، ويمكن وهي الدال و، ثالثية المبنىأن السيميولوجيا  Peirceيرى 

 :(43)اآلتيتوضيحها في سياق الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Charles S. Peirce( مقاربة 2شكل رقم )

 .الوسيلة التي تستخدم للداللة ، أيوهو الرمز : Signالدال  -1

 .الصورة الذهنية التي تصدر عن الدالي أوهو الفكرة،  :Interpretantالمدلول  -2

 .الشيء الخارجي يعنيووهو المرجع، : Objectالموضوع  -3

السيميولوجيا يختص بالعالمات والرموز ودالالتها، لذا نجد هذا العلم صحيح أن علم 

ا الدراسة عليه تاربات التي اعتمدقمعتماد على الاربات، لكن سيتم االيعتمد على عدة مق

واستفادت منها في انتقاء معايير تفسير الرموز التي احتوتها الصور محل  الحالية،

 وهي: الدراسة،

في  Saussure Deالذي التي استند فيها على مبدأ  Barthes Rolandأوالً: مقاربة 

اعتمد فيها على ، و(45)، والذي يقوم على بنية المعنى وعالقاته(44)التفسير السيميولوجي

، إال أنه أضاف إلى )46(الدال والمدلول :هماو ؛تفسير العالمات وفقًا لمفهومين أساسيين

 تي:يمكن توضيحهما في سياق الشكل اآل ن بعدين أكثر عمقًا،يهذين المستوي

 

 الرمز -1

  المدلول-2 الموضوع -3
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Sign   

 رمز

 

 signifierدال )الشيء(    (                    Signified مدلول )المعنى(     

مستوى                             Dénotationني يمستوى تعي    

                                        Connotationتضميني

 

 Roland Barthes( مقاربة 3)شكل رقم 

وهو المعنى  ،Dénotationني يالتقريري أو التعي المستوى المستوى األول حيث عدَّ  

، بمعنى أنه يتعلق بتقرير الجزء المرئي (47) الواضح للعالمةوالحرفي األولي الصريح 

شاهد ، يكون فيه مُ )48(دون أي ارتباط بثقافته، وهو جزء أولى من عملية تفسير الرموز

 الصورة أمام دال له مدلول معين مرتبط به.

 ، وهو المعنىConnotationالتضميني أو اإليحائي  وهو ،أما المستوى الثاني

، وهو المعنى األكثر عمقًا،  والذي يحدث بالتفاعل نتيجة (49)االيديولوجي أو الرمزي

شاهد الصورة مُ  التقاء العالمة أو الرمز بمشاعر أو عواطف معينة أو قيم مجتمعية لدى

أو اللقطة، وفي هذه المرحلة تتجلى المتغيرات الذاتية في تفسير محتوى الصورة من 

رموز وعالمات وما تنتجه من معان  
شاهد في هذا المستوى ال يقف ن المُ ، حيث إ)50(

مستوى القراءة الرمزية للصورة وتفكيك عناصرها، بل تفسير تلك العناصر وفقًا  دعن

 دها.شاهِ لسياق الصورة وثقافة مُ 

 تلك يوضح أن العالمات، من النوع لهذا بدراسته Roland Barthes واستطاع   

 ،وعفوية بداهة بكل ما مجتمع أفراد يتداوله ما وراء تختبئ التي( اإليديولوجيا) الثقافة

البالد  تختلف بحسب ءات  أو قرا نية وتضمينية تحمل في طياتها معان  يفكل رسالة تعي

  والثقافات.

 :(51)اآلتين يمكن توضيحهما في سياق الشكل وهذان المستويا   



315 

 

 السيميولوجية Roland Barthes( مقاربة 4شكل رقم )

 ةللرموز على أساس ثالث االذي وضع تصنيفً  paul Marin Lester ثانيًا: مقاربة 

 :(52)مستويات

 :iconic signs المستوى األيقوني -1

نه يتطابق مع المعنى المراد منه، فهو يحاكي إوهو المستوى األسهل في التفسير، حيث 

تشير إلى وجود صندوق  ،ما تشير إليه الرموز باللقطة، مثل صورة صندوق قمامة

 قمامة إللقاء المخلفات.

 :indexical signs المستوى اإلشاري -2

وهو المستوى الذي يستلزم وجود رابط منطقي بين الرمز والمعنى، والذي يتشكل من 

 خالل الخبرات اليومية الحياتية، مثل داللة الدخان على النار، والساعة على التوقيت.

 :symbolic signs المستوى االصطالحي التضميني -3

أي رابط بين الدال والمدلول، أي بين وهو المستوى األكثر تجريدية، حيث ال يوجد 

ل ن، واتفق المجتمع عليه، مثيَّ عَ العالمة ومعناها، فالرمز قد يكون له أصل في الثقافة مُ 

 الحروف واألرقام.وشارات المرور، إ

ن م عقالنية للصور، لتوفير أكبر قدر  التي قدمت مقاربة  Martin Joly ثالثًا: مقاربة

 :الرؤية الواضحة لفهم الصورة، وذلك وفق مستويين لتحليل الصورة، هما

التي  ، واأللوانوالذي يشمل زاوية التقاط الصورة ونوع اللقطة: يالمستوى التعيين -1

 عن البيانات األساسية لها. ظهرت فيها، فضاًل 

استخراج المعاني من الرموز التي شملتها ويتعلق بكيفية المستوى التضميني:  -2

 .الصورة، لمعرفة ما تقدمه من معان  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03Udj_TspMC5QskWrHNoiOrJHBYxg:1583920406294&q=martin+Joly,l%27image+et+les+signes,+Paris,+Armand+colin,+PDF&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjNpK2pk5LoAhXvxoUKHQ-NDfwQBSgAegQICxAp
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 اإلجراءات المنهجية:

 نوع الدراسة:  .1

نها تعتمد على إحيث  ،راسة إلى مجال الدراسات الوصفية التحليليةالد هذه تنتمي   

نشرتها التي  للصور وتوصيف دقيق رصد على تقوم التي المقاربة التحليلية السيميائية،

، Instagramجتماعي وكاالت األنباء العالمية عبر حساباتها على مواقع التواصل اال

من خالل تجاوز وصف  في تغطيتها لتطورات فيروس كورونا المستجد حول العالم،

 ريقةً ط ؛ودالالت خفية للصورة الشكل الظاهري للصورة والتعمق فيما تحمله من معان  

 وتفسيرها المصورة التغطية داللة تحليل مَّ ثَ  منة، وينمع فترة زمنية خالل وكيفيةً 

 تطورات الوضع حول العالم.ل

 منهج الدراسة: .2

أحد األساليب  د  عَ ، والذي يُ اإلعالمي المسح منهجلدراسة ا هذه منهج المسح: تستخدم -

 مسح الوصفية القادرة على دراسة المعلومات المتعلقة بالصور المنشورة، من خالل

المنشورة  المتعلقة بموضوع فيروس كرورونا على حسابات  الصور مضمون

وحتى فبراير ، 2019من ديسمبر (الفترة وكاالت األنباء العالمية محل الدراسة خالل

2020.) 

بين  واالختالف التشابه أوجه مختلف مقارنة على يقوم المنهج المقارن: الذي -

ومناقشتها في إطار أهداف الدراسة حسابات وكاالت األنباء العالمية محل الدراسة، 

 وتساؤالتها.

  مجتمع الدراسة: .3

قامت الباحثة بمسح شامل لكل الصور المنشورة على وكاالت األنباء محل الدراسة    

)رويترز، وكالة األنباء الفرنسية، اسوشيتد برس( لمدة ثالثة أشهر، في الفترة من 

فترة هي الفترة التي شهدت بداية ن هذه الإ، حيث 2020، وحتى فبراير 2019ديسمبر 

واكتساحه للعديد من الدول في قارات العالم  ،واحتدام انتشاره (53)ظهور الفيروس

 الخمس.

 هي:و ،وقد وقع اختيار الباحثة على موضوع فيروس كورونا لعدة أسباب

 حداثة هذا الفيروس، وخطورة اإلصابة به، وتصاعد المخاوف العالمية من انتشاره. -1

موسًما مناسبًا  د  عَ لطبيعة فصل الشتاء، األمر الذي يُ  ،انخفاض درجات الحرارة  -2

 النتشاره.

 أحد أبرز الموضوعات التي تشغل العالم في هذه اآلونة.  -3

 تية:عتبارات اآل، فهي لالأما عن أسباب اختيار الباحثة لهذه الوكاالت الثالث
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المحور الرئيس للبحث عن األخبار وتفاصيلها وتوزيعها ونشرها منذ أكثر  د  عَ أنها تُ   -1

 .(54)عاًما 150من 

لك شعبية توتنوع خلفية ملكيتها، ووكفاءة،  ةعد من أكثر وكاالت األنباء شهرتُ   -2

 ومتابعة الكثير من الجمهور لحسابات تلك الوكاالت. ،وجماهيرتهاالوكاالت 

قافية ومرجعية ث ملكية   نمطَ  تُشكل وبالتالي ،مختلفةلجنسية ا انتماء كل وكالة منه  -3

( ورويترز 1835 عام دت وكاالت أسوشيتد برس األمريكية )أسستكما عُ مختلفة، 

( أقوى 1944 عام (، ووكالة األنباء الفرنسية )أسست1851 عام البريطانية )أسست

 .)55(وكاالت األنباء الفاعلة في سوق األخبار العالمي

 :(56)نستجرام محل الدراسة مع تلك الوكاالت على موقع إ ورتفاعل الجمه -4

 عدد المتابعين  عدد المنشورات اسم الوكالة م

 553k 4,215 وكالة األنباء الفرنسية 1

 416k 1,608 وكالة األسوشيتد برس 2

 2.8m 6,730 وكالة رويترز 3

لدراسة ما تنشره من صور  ،اجتهدت الباحثة في التوصل إلى وكالة أنباء عربيةوقد  

جد لوكالة أنباء عربية على إال أنه لم يظهر أي توا ،ومقارنتها بوكاالت األنباء األخرى

 نستجرام، لتخرج بذلك من هذا السباق.موقع إ

 عينة الدراسة: .4

اختارت الباحثة عينة عمدية من الصور التي نشرت في تغطية وكاالت األنباء في    

مية وكاالت األنباء العال كورونا، بعد مسح كل الصور التي نشرتهامتابعاتها لفيروس 

لضمان الموضوعية  ؛ختيارروعي في عملية اال، (Reutersو APو AFP) الثالث

، بواقع Instagramاختيار أكثر الصور حصادًا إلعجابات المتصفحين عبر موقع 

 ة.دَ صورتين من كل وكالة على حِ 

وتم اختيار وحدة مفردة بوصفها وحدة للتحليل، والوحدة المفردة في هذه الدراسة    

جراء الدراسة الفعلية على ست صور بواقع صورتين من وتم إتتمثل في )الصورة(، 

ن هما األعلى في اعلى أن تكون الصورت الت األنباء عينة الدراسة،اكل حساب لوك

 الصورتين. هاتين على تفاعل المتصفحين من خالل عدد اإلعجابات

وفي سياق الجدول التالي يتضح عينة الصور التي تم تحليلها من كل وكالة على    

 والمتعلقة بفيروس كورونا: ،نستجرام خالل فترة التحليلإحسابها على موقع 

 ( الصور التي نشرتها وكاالت األنباء محل الدراسة1جدول )

 الصورة الثانية الصورة األولى الوكالة م

 عدد اإلعجابات تاريخ النشر عدد اإلعجابات تاريخ النشر

 9.626 28/2 16.317 1/2 وكالة األنباء الفرنسية 1

 1.258 28/1 2.601 24/2 وكالة األسوشيتد برس 2

 11.156 3/2 13.261 5/2 وكالة رويترز 3
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 حدود الدراسة:  .5

هي فترة التي خضعت فيها حسابات وكاالت األنباء على موقع الحدود الزمانية: 

، وحتى 2019من ديسمبر وهي ثالثة أشهر نستجرام للدراسة، إالتواصل االجتماعي 

، تم سحب العينة خاللها بأسلوب العينة العمدية، حيث تم المسح الشامل 2020فبراير 

والتي تم نشرها على وكاالت األنباء محل  ،لكل الصور المتعلقة بفيروس كورونا

 الدراسة.

يتد أسوشوهي الصور التي نشرتها حسابات وكاالت األنباء الثالث: الحدود المكانية: 

واصل على موقع الت برس األمريكية، وورويترز البريطانية، ووكالة األنباء الفرنسية

 نستجرام.االجتماعي إ

دالالت الصورة المتعلقة بفيروس كورونا على معاني و لبحث فيا الحدود الموضوعية:

 محل الدراسة. باء العالمية الثالثحسابات وكاالت األن

 أدوات جمع البيانات:  .6

فهم دالالت عناصر الصورة إلى حيث تهدف الدراسة  :التحليل السيميولوجيأداة 

لك تسعى لفك رمزيتها، وبذلك نجد ت كما ،وتحليلها المنشورة المتعلقة بفيروس كورونا

ة أنها خاصوب، ودالالتها األداة مالئمة لطبيعة الدراسة التي تستهدف فهم معاني الصورة

للكشف عن المعنى الضمني أو الحقيقي للصورة المنشورة على  ؛تعنى بالتحليل الكيفي

 جرام.نستإي جتماعحسابات وكاالت األنباء الثالث محل الدراسة على موقع التواصل اال

 على الكشف عن المعنى الضمني هيعتمد في جوهركما نجد أن التحليل السيميولوجي    

 Roland عدة مقاربات، انتقت الباحثة منها مقاربات من خالل هوالمتخفي وراء

Barthes وpaul Marin Lester وMartin Jolyلتحليل لهذه ، لتشمل بذلك شبكة ا

 الدراسة ما يلي:

اصر ادها، والعنبعل على: جهة نشر الصورة، وشكلها وأويشتم، يالتعيين المستوى -

 .عن زاوية التقاط الصورة ونوعها التي ضمتها، فضاًل 

دل عليه، لوان وما تي، ويشتمل على: عناصر الصورة مثل األستوى األيقونالم -

 الصورة ومدلوالتها.عناصر باإلضافة إلى 

دالالت الشخصيات، وحركتهم التي التقطتها  ، ويشتمل على:المستوى التضميني -

 .الدالالت من معان   الصورة، وما لهذه

 مصطلحات الدراسة: .7

تتعلق بفهم المعاني الضمنية التي تحملها اللقطات المصورة، من : الصورة سيميولوجيا

 لفهم مغزى تلك الصورة. الوقوف على عناصرها، وفك رموزها؛ خالل

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03Udj_TspMC5QskWrHNoiOrJHBYxg:1583920406294&q=martin+Joly,l%27image+et+les+signes,+Paris,+Armand+colin,+PDF&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjNpK2pk5LoAhXvxoUKHQ-NDfwQBSgAegQICxAp
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: ويتعلق بالقراءة األولية لمحتويات الصورة، من عناصر وأجزاء، يينيالمستوى التع

 وفهم المعنى السطحي لها. 

 المستوى األيقوني: وهو يتناول الرموز التي التقطت في الصورة، ودالالت تلك الرموز والعالمات. 

ي العناصر الشكلية للصور، ويعتمق ف لتضميني: وهو المستوى الذي يتجاوزالمستوى ا

 معناها الضمني.

  :الدراسة نتائج .8

ميولوجي الكشف عن المغزى يأداة التحليل الس سعت الدراسة من خالل تطبيق   

ل الدراسة حغير الصريح للصور التي نشرتها وكاالت األنباء العالمية الثالث م يالضمن

شار فيروس كورونا حول تألحداث اننستجرام، في تغطيتها عبر حسابها على موقع إ

لغت فترة بوقد ، صورالعالم، وتحليل الرسالة اإلتصالية المراد توصيلها لمشاهد تلك ال

(، تم خاللها مسح 2020 فبراير 29 وحتى 2019ديسمبر  1من التحليل ثالثة أشهر )

كل الصور التي تم نشرها وانتقاء أعلى صورتين من حيث عدد اإلعجابات، بواقع 

 ورتين لكل وكالة، وقد أسفرت الدراسة التحليلية لتلك الصور عن النتائج التالية:ص

 :AFP أوال: صور وكالة األنباء الفرنسية

 الصورة األولى:
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 الوصف :أوال

التقطت الصورة من دولة الصين وتحديدًا مدينة ووهان الصينية بؤرة فيروس كورونا، 

زدحاًما، إال أن الصورة والتي تم اوأكثرها الصورة في أحد أبرز شوارع ووهان و

التقاطها من زاوية بعيدة، توضح خلو هذا الشارع من المارة نتيجة التفشي الشديد 

ملقى على الرصيف، ورجال الطاقم  ىللفيروس، كما يظهر في الصورة رجل متوف

صابته إة نتيج ىالطبي ذوي البدالت الوقائية فاقدي األمل في إنقاذ هذا الرجل المتوف

 بفيروس كورونا المستجد.

 :نييالتعي المستوى :ثانيا

اء الفرنسية على موقع التواصل األنب نشرت الصورة على حساب وكالة ل:الحام

وحصدت الصورة والموافق السبت،  1/2/2020نستجرام، بتاريخ االجتماعي إ

ضمن الصور التي نشرتها الوكالة  ، لتكون بذلك أعلى الصور تفاعالً اجابً إع 16.317

 المتعلقة بفيروس كورونا.

 .640x581األبعاد: 

 شكل الصورة: مستطيل

 KB 527.1حجم الصورة: 

 ، واجهة المحل، الرصيف.بالفيروس عناصر الصورة: المسعفان، المتوفى المصاب

ب مصاالمتوفى ال ؛كيب: تم التركيز في هذه الصورة على ثالثة أشخاصرالتأطير/التً 

 بالفيروس، واثنين من المسعفين.

 الوكالة مراسلمصدر الصورة: 

 بالتقليل انطباع محايدة دون أي  فهي لقطة ؛ وبالتاليeye level الصورة التقاط زاوية

 .والتفخيم التعظيم وأ ،والتصغير

 .Long shot نوع اللقطة:

 :األيقوني المستوى :الثً ثا

 مدلول اللون

، دليل على العنفوهو والذي ظهر في المحل الموجود في خلفية الصورة، وجوده يجذب العين بشكل كبير،  األحمر

 .ويعطي إيحاء لمشاهد الصورة بحدة المرض وشدة خطره

ن يوالذي ظهر في البدالت الواقية التي يرتديها المسعفون، دليل على الصفاء واإلخالص، بما يدل أن المسعف األبيض

 .ما في جهدهمبذلوا كل 

والذي ظهر في لون األرضية، يوحي بالكآبة والخضوع لهذا المرض، ويتماشى مع تغير طبيعة هذه المدينة  الرمادي

 شديدة االزدحام إلى مدينة خاوية نتيجة تفشي المرض، كما توحي بالضبابية والجهل بعواقب األمور.

نتشار، للحزن وقلة الحيلة أمام هذا المرض الخطير سريع االوالذي ظهر في لون بدلة الشخص المتوفى، يرمز  األسود

 غموض نحو مستقبل الوضع الراهن.كما يشير اللون إلى ال
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 المدلول في المستوى الثاني المدلول في المستوى األول الدال

 المقاومة -سيطرة المرض بالفيروس المتوفى المصاب االشخاص

 -الشجاعة -المساعدة -العالج -الشفاء المسعفون

 المراقبة

 تفشي المرض الشارع الفارغ الموقع

 توقف الحياة وأنشطتها اليومية المحل المغلق

 :التضميني المستوى:رابعًا

اب المص ىالمتوف :داللة الشخصيات: ضمت الصورة نوعين من الشخصيات؛ األولى

نفاذ قدرته على المقاومة وتمكن  على دليلوذلك بالمرض؛ وهو ملقى على األرض، 

 ن للفيروس بعد تمكنه منهم.يالم الكثيرسشارة إلى استإالمرض منه، وفي 

وهو –البدالت الواقية، ويظهر أحدهما ب نن؛ وهما واقفان محتميااوالثانية المسعف

ل فاذ كفي إشارة لن ا ظهرهما للمتوفى،وكالهما ولي    ذراعيه،مسداًل  -األقرب للمتوفى

دلة خر متشبثًا بالبإلبقاءه على قيد الحياة، واآل ،بالفيروس سعاف المصابمحاوالت إ

 نظرات العين للمسعفين تحملكذلك بها من الفيروس،  الواقية، في إشارة إلى احتمائه

وفي  ،بالفيروس األمل؛ لعدم القدرة على مساعدة المتوفى المصاب فاقدة ،نظرات شاردة

 ستقبل المجهول، وما ستؤول إليه األمور.الخوف من الم هنفسالوقت 

 مما يدعم الشعور بتوقف الحياة واألنشطة اليومية المعتادة. خلو الشارع من المارة،

عه والتي تستخدم لبيان الحدث أثناء وقوتنتمي الصورة للصور اإلخبارية  :نوع الصورة

 ده.ح نتيجة وقوعه، بهدف الكشف عن تفاصيله وتوضيح أبعايأو توض

 ويمكن استخالص مجموعة من المؤشرات من تلك الصورة، في النقاط التالية:

تبدو الصورة بسيطة وواقعية، فظهرت اللقطة طبيعية تمتاز بالبساطة في التركيب  -

 هتمكنووالعناصر، فظهرت الصورة بمثابة تلخيص للوضع، بعد انتشار الفيروس، 

لسيطرة على وضع المصابين، اة من الكثير، إال أن الجهود ال تزال تبذل في محاول

ومساعدتهم للتعافي من الفيروس، وتشير إلى استمرار أعمال المقاومة من خالل 

 ارتداء البدالت والكمامات الواقية.

تعددت وتنوعت المساحات اللونية التي ظهرت في الصورة، حيث بدا اللون األحمر  -

صابة إ ، وسرعة انشارتيجة تفشي الفيروسالمستقبل المخيف ن توقعجليًا ليمثل 

 الشعوب به.

عكست الصورة الصراع بين الجهود المبذولة للسيطرة على الفيروس، ومساعدة  -

المصابين على الشفاء والتعافي منه، وبين قوة الفيروس، وسرعة تمكنه من 

 المريض.
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من  ةيوتحذير ةوربما تخويفي ،ةنسانيإو ةف عاطفياهداستثارت الصورة المشاعر أل -

 الموقف الراهن، وما ستؤول إليه األمور.

 الصورة الثانية:

 

 الوصف :أوال

التقطت الصورة من محطة قطار شيناجوا بطوكيو، خالل ذهابهم إلى أعمالهم اليومية، 

 .ساعة ذروة، يكشف عنها وجود عدد هائل من األشخاص في اللقطة د  عَ وهي تُ 

في محاولة منهم لتفادي اإلصابة  ،ن ألقنعةيوتظهر الصورة أغلب األشخاص مرتد

خاصة في ظل تواجدهم في وقت الذروة، حيث فرص اإلصابة وببفيروس كورونا، 

 مرتفعة.

 نييالتعي المستوى :ثانيا

اء الفرنسية على موقع التواصل الحامل: نشرت الصورة على حساب وكالة  األنب

، اعجابً إ 9.638حصدت الصورة حيث ، 28/2/2020نستجرام، بتاريخ االجتماعي إ

ضمن الصور التي نشرتها الوكالة المتعلقة  لتكون بذلك ثاني أعلى الصور تفاعاًل 

 بفيروس كورونا

 .640x640األبعاد: 
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 مربع.شكل الصورة: 

 KB 525.0حجم الصورة: 

 .ثناء توجهم لعملهمأمن الذكور واإلناث،  اكبيرً  ا: تظهر الصورة حشدً عناصر الصورة

د وقوهو الذهاب للعمل،  ،ركزت اللقطة على الحشود وقت الذروةكيب: رالتأطير/التً 

 غلبهم الكمامات الواقية.أارتدى 

 مصدر الصورة: مراسل الوكالة.

: حيث التقطت الصورة من مستوى مرتفع، High angleة الصور التقاط زاوية

لتوضح الحشد الكبير من األشخاص المرتعبين من اإلصابة بمرض كورونا من خالل 

لتقاط المرتفعة تكشف عن ضعف تلك دائهم للكمامات الواقية، واختيار زاوية االارت

ولم يكن لهذه الصورة أن تمتلك هذه القوة من  ،أمام هذا الخطر الكبير وضآلتهاالحشود 

 التأثير لو تم التقاطها من زاوية العين.

؛ لما تتيحه هذه النوعية من اللقطات من إظهار  Extreme Long Shot نوع اللقطة:

من التفاصيل، وفي هذه اللقطة تحديدًا تظهر الصورة مكتظة باألشخاص، في  أكبر كم  

: وثانيهما وقيت التقاط الصورة كان وقت ذروة.أن ت :أولهماتأكيد أمرين؛  على داللة

 يد.اإلشارة إلى ارتفاع فرص اإلصابة بالفيروس نتيجة الزحام الشد

 :األيقوني المستوى :الثً ثا

بس مالفي  ، متمثالً المختلفة غلب على الصورة ظهور اللون األسود بدرجاته

األشخاص، وهو لون يبعث على الكآبة والحزن، ويشير إلى القلق والخوف والغموض 

 ،المسيطر على األشخاص في اللقطة، بينما ظهر اللون األبيض بشكل بسيط للغاية

متمثالً في األقنعة التي يرتديها األشخاص، بما يشير إلى المحاوالت البسيطة لمقاومة 

 رتدائها.اهذا الفيروس المستجد عن طريق 

بيض، سود على األالحظ طغيان اللون األنسبة تواجد اللونين في اللقطة، يُ  وبالنظر إلى

ام هذا الفيروس والضعف أم ،مشاعر الخوف والقلق، وقلة الحيلة مما يوحي بغلبة

ار، نتشمقارنة بقدرته على اال ،للغاية ةالخطير، وأن كل المحاوالت لمقاومته ضعيف

 والجهل بهذا الفيروس المستجد، وعدم الوصول لعقار مضاد له.

 المدلول في المستوى الثاني المدلول في المستوى األول الدال

حشد كبير في مواجهة  -القلق –المعاناة  -التكدس  المسافرون عبر المحطة االشخاص

 فيروس خطير

 محاولة مقاومة للفيروس الكمامات األشياء

 التضميني المستوى: رابعًا

خوف حساس بالدها إشاهِ داللة الشخصيات: عدد الحشود الكبير في الصورة، تثير في مُ 

ا التجمع يزيد من خطورة اإلصابة، إال أن الحياة لم تتوقف ن هذإمن هذا الخطر، حيث 
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رغم وطأة األزمة، وال يزال المواطنون يقومون بأشغالهم اليومية، األمر الذي يشير 

 إلى فطرة اإلنسان الراغبة في الحياة.

الحيطة وعكسها، الراهنة، ما بين  تعامل األفراد مع األزمهاختالف كما بدا واضًحا 

لخوفهم من المرض،  ؛لكماماتاوالذي ظهر في ارتداء عدد كبير من األشخاص 

إال أن مشاعر القلق ، هامن خالل ارتدائهم ل وحرصهم على عدم اإلصابة بالفيروس

 هافالصورة استطاعت بعمق، اتوالخوف لم تغب حتى عن غير المرتدين للكمام

 توصيف الوضع بدقة.

فهي تكشف عن تعرض هذا الجمهور الكبير لخطر  ،نسانيةإ صورة :نوع الصورة

هي ارتداء األقنعة، و ،بوسائل بسيطةومحاولة مقاومته اإلصابة بفيروس خطير، 

 فريسة سهلة له. همفوبالتالي 

 :اآلتيةويمكن استخالص مجموعة من المؤشرات من تلك الصورة، في النقاط 

 األشخاص، وكثرة تفاصيلها.تبدو الصورة واقعية يغلب عليها كثرة  -

اء التقاط جماهير كبيرة بهذا الحجم، يدل على شيوع جو من البؤس والحزن جرَّ  -

 القلق من الفيروس الذي سيطر على البالد.

الصورة مشاعر الخوف التي تعيشها الحشود من انتشار فيروس كورونا  دُ سِ جَ تُ  -

 مستجد.المستجد، فالحشود في مواجهة شرسة مع مرض يسببه فيروس 

 ثانيًا: صور وكالة أسوشيتد برس: 

 الصورة األولى:
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 الوصف :أوال

مدن اليابان، في  ىحدإشخاص مرتدين البدالت الرسمية، في أتظهر الصورة ثالثة  

إشارة إلى أنهم ذاهبون إلى عملهم، ومرتدين األقنعة الواقية، كإجراء احترازي ضد 

انتشار فيروس كورونا، ويبدو الطريق خاويًا من المارة، ويظهر في اللقطة أرضية 

 الشارع ومرسوم عليها خطوط عرضية مستقيمة باللون األبيض.

 نييالتعي المستوى :ثانيا

ت الصورة على حساب وكالة  أسوشيتدبرس على موقع التواصل الحامل: نشر

عجاب، إ 2.606حصدت الصورة حيث ، 28/2/2020نستجرام، بتاريخ إجتماعي اال

ضمن الصور التي نشرتها الوكالة المتعلقة بفيروس  لتكون بذلك أعلى الصور تفاعاًل 

 .كورونا

 .x400 432 : األبعاد

 شكل الصورة: مستطيل

 KB 282.0حجم الصورة: 

 عناصر الصورة: ثالثة أشخاص من الذكور، والخلفية ذات الخطوط العرضية

 عدد العناصر: 

اللون ب خططت أرضيتهثالثة أشخاص يمرون في شارع على كيب: ركزت رالتأطير/التً 

 .األبيض بخطوط عرضية

 مصدر الصورة: مراسل الوكالة.

وانهيار  ،االشخاص وضعفهم، لتوحي بضآلة High angleة: الصور التقاط زاوية

 قواهم أمام فيروس خطير

عن ا تعطي انطباعً  التي ؛ وهي من اللقطاتExtreme Long Shot نوع اللقطة:

اب ليتهيأ لفهم واستيع ؛الموقع وجغرافيته وظروفه، فيفهم المشاهد ما يحيط بالمكان

 من المساحة خال  ظهار الشارع كبير إاستخدام هذه اللقطة بغرض  ، ولعلَّ الحدث كامالً 

 للتأكيد على القلق المسيطر على كل المكان من تفشي الفيروس. ؛المارة

 :األيقوني المستوى :الثً ثا

 مدلول اللون

 .والذي ظهر في لون األرضية التي يمر عليها األشخاص في الشارع األبيض

 ،ظهر في لون البدل التي يرتديها األشخاص، كجزء من التزامهم بأعمالهم اللون األبيض، حيث يضاد والذي األسود

 .لتزام بالقيام بأعمالهم، رغم ظروف تفشي الفيروسيرمز للجدية واال موزيه
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ونين األبيض واألسود فقط، وأنها لأن الصورة تظهر بال ىاألول للوهلةيظهر للعين    

ن اللقطات التي تضم لونين فقط لها مذاق غير ملونة بأي لون آخر، إال أن هذا النوع م

جسد الصراع الذي يعيشه الماليين حول العالم، بين وت ،ظهر المعاناةحيث تفني خاص، 

وما يتعلق بها من عمل وحيوية ونشاط، وهو ما يتضح من ارتداء  ،الرغبة في الحياة

ي خلو ر فالبدالت الرسمية، وبين خطورة الفيروس وشدة القلق من تفشيه، والذي يظه

 .الشارع من المارة

خاصة وبهذا الصراع تأكد بانتقاء اللقطة المرتكزة على اللونين األبيض واألسود،    

الصورة، رغم هذا التشتت  ةفي ظل انسجام اللونين وترابطهما، األمر الذي دعم قراء

وهما الرغبة في الحياة والقلق من الفيروس، فكلما  ،الكبير بين األمرين المتضادين

زادت الحدة في الصورة أصبح تأثيرها أقوى وأقسى، ولهذا نجد أن تلك الصور ذات 

 ،اللونين المتفاوتين في القيمة والقوة تدفع المشاهد لها بالتركيز على الحدث وعناصره

 أكثر حيادية ومهنية.الصورة ألوان، مما يجعل  على وليس

رت بكاميرا تلتقط اللونين األبيض واألسود، أو التقطت بكاميرا و ِ تبدو الصورة أنها صُ    

وهو الجو الغائم أو  ،ملونة، وتم إجراء تعديالت عليها، إال أن توقيت التقاط الصورة

ئم يتال ،من الكآبة اونين فقط، مما أضفى على الصورة جوً لغير المشمس، أظهرها بال

يام والرغبة في الحياة والق ،اع نتيجة الخوف من انتشار الفيروسمع حالة القلق والصر

 بالمهام اليومية المعتادة.

 المدلول في المستوى الثاني المدلول في المستوى األول الدال

 العمل -الخوف -القلق مرتدون البدالت الرسمية شخاصاأل

 الرغبة في الحياة -الخوف من الفيروس -الصراع األرضية ذات الخطوط العرضية األشياء

 التضميني المستوى:رابعًا

: ضمت اللقطة على اتساعها ثالثة أشخاص فقط، مرتدين البدالت داللة الشخصيات

د الصورة أنهم ملتزمون بأعمالهم اليومية وسط مخاوف شديدة مشاهِ الرسمية، ليتبين لُ 

 من تفشي فيروس كورونا، والذي يظهر في خلو هذا الشارع من المارة. 

 تية:ويمكن استخالص مجموعة من المؤشرات من تلك الصورة، في النقاط اآل

د الصور التكامل شاهِ ظهرت الصور متناسقة األجزاء والعناصر، حيث يالحظ مُ  -

قط الصورة البساطة في عرض لتِ الموجود بين عناصر الصورة، حيث اعتمد مُ 

 فكرته.

الخوف من التقاط عدوى الصورة حقيقة ما يجري في البالد من صراع بين  تعكس -

ذا ه للعمل، وما ترتب على ذلك من فراغ بالفيروس، والرغبة في الحياة والخروج

ببدالت رسمية في الطريق فقط شخاص وجود ثالث أوالشارع الحيوي من المارة، 

 لعملهم.
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، ظهر في اتفاق اومتناغمً  اظهور الخطوط العرضية المتوازية يعطى معنى موحدً  -

 األشخاص مع ألوان األرضية.لوان مالبس أ

تنوع ألوان األرضية بين لونين متضادين؛ األبيض واألسود، في إشارة رمزية إلى  -

 الحياة والموت، واإلقبال على الحياة، واإلدبار عنها.

 الصورة الثانية:

 

  الوصف :أوال

ميم تص وخلفهافي محطة قطار بهونج كونج،  اواقيً  اترتدي قناعً  ةورة سيدصال ظهرت

ها، وقطار يربط بين أجزائ الحياة المأهولة بالسكان في الصين، يكشف عنجداري ملون 

 المبذولة عالن عن توقف حركة القطارات في الصين في إطار جهود الدولةاإلأثناء 

 من انتشار الفيروس.للحد 

 نييالتعي المستوى :ثانيا

جتماعي التواصل االالحامل: نشرت الصورة على حساب وكالة أسوشيتد برس على موقع 

، لتكون بذلك ثاني أعلى اعجابً إ 1.258ة ، حصدت الصور28/1/2020نستجرام، بتاريخ إ

 .ضمن الصور التي نشرتها الوكالة المتعلقة بفيروس كورونا الصور تفاعالً 

 x410 640 األبعاد: 

 شكل الصورة: مستطيل

 KB 318.5حجم الصورة: 
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، وخلفها تصميم جداري ملون، على الوجه الواقي عناصر الصورة: سيدة مرتدية قناع

 أحد جدران محطة القطار.

كيب: ركزت اللقطة على سيدة مرتدية القناع الطبي الواقي، وفي الخلفية رالتأطير/التً 

مرتفعة البناء، وقطار  بناطحات السحابظهر منطقة مأهولة تصميم جداري ملون يُ 

 أمامها.

 مصدر الصورة: مراسل الوكالة.

 eye levelة: الصور التقاط ويةزا

؛ والتي في األغلب Long shotتنتمي هذه الصورة إلى اللقطات البعيدة  نوع اللقطة:

 ،يتم اختيارها لتضم الكثير من التفاصيل، إال أن هذه اللقطة لم تضم سوى عنصرين

 والتصميم الجداري، لكن اختيار التقاط تلك الصورة بهذا الشكل كان رغبةً  ،الفتاة هما:

 في توضيح كل التصميم الجداري في الخلفية.

 : األيقوني المستوى :ثالثا

 مدلول اللون

والذي ظهر في لون ما ترتديه الفتاة الوحيدة بمحطة القطار، والذي يرمز للحزن والعجز أمام هذا المرض  األسود

عالن توقف إخاصة بعد وب ،سريع اإلنتشار، كما يشير اللون للغموض والخوف حيال مستقبل البالد ،الخطير

 حركة القطارات.

نه من خالل والوقاية م ،والذي ظهر في القناع الذي ترتديه الفتاة، ويشير إلى محاولة تفادي اإلصابة بالفيروس األبيض

 رتداء هذا القناع.إ

ة ر طبيعة هذه المدينلون األرضية، يوحي بالكآبة والخضوع لهذا المرض، ويتماشى مع تغي  والذي ظهر في  الرمادي

 شديدة االزدحام إلى مدينة خاوية نتيجة تفشي المرض، كما توحي بالضبابية والجهل بعواقب األمور.

 ل.وجود حياة وتفاع يوحيل بما ؤوالذي بدا واضًحا في التصميم الجداري خلف الفتاة، وهو يدل على التفا األصفر

ورة د الصشاهِ على العنف، ويعطي إيحاء لمُ  دليالً  عد  إذ يُ  والذي ظهر في المحل الموجود في خلفية الصورة، األحمر

 بحدة المرض وشدة خطره.

لوان المبهجة القوية التي اتضح في األ ، حيثيظهر في الصورة تناقض في األلوان

 لتدل على ؛حيث ظهرت األلوان متنوعة مبهجة متآلفة ،ل بها التصميم الجداريكَّ شَ تَ 

الحيوية والحركة التي ال تهدأ في البالد، وهو مختلف تماًما عن اللون األسود الذي 

اء رَّ على الجميع جَ  ةالذي يؤكد مشاعر الحزن والقلق والخوف المسيطرو ،ترتديه الفتاة

 تفشي هذا الفيروس المستجد.

 المدلول في المستوى الثاني األول المدلول في المستوى الدال

 الضياع -بةآالك -القلق -الضعف سودالفتاة الوحيدة مرتديه األ شخاصاأل

 الحيوية -الحياة التي ال تتوقف في المدينة التصميم الجداري األشياء

 :التضميني المستوى:رابعًا

د لها شاهِ المُ ثير في يفقط، األمر الذي  اواحدً  اداللة الشخصيات: تضم الصورة شخصً 

عتاد في مثل هذه األماكن، وخلوه قطار من الزحام المُ البالقلق من فراغ محطة  احساسً إ

ة مع خاصوبتلك الفتاة الوحيدة، األمر الذي يدعم احساس القلق، من إال  ،من المسافرين
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يشير إلى حالة من القلق والترقب، حيث ظهور وضع اليد المقبوضة أعلى الصدر، 

 .وعدم الراحة

حرصها ل الطبي؛ قناعالارتدائها وتؤكد قلقها وخوفها،  ارتدائها مالبس سوداء فضالً عن

 على عدم اإلصابة بالفيروس.

ظهور الفتاة بمفردها في محطة قطار يفترض فيها الزحام الشديد، مما يشير إلى التوجس 

 من هذا الفيروس المستجد. والقلق

لوانه أالخلفية: التقاط الفتاة وفي خلفتيها التصميم الجداري الملون، بحيث طغت داللة 

عدًا رمزيًا جعلها عامل جذب شديد للصورة، حيث أعطاها بُ مما المبهجة على الصورة، 

فاع توالتطور الكبير الذي تحياه هذه البلدة، فيظهر فيها اتساع رقعتها، وار ،للعمار

نى ، كل هذا المعضببعبعضها أطراف هذه المدينة الشاسعة ربط يبنيانها، ويظهر قطار 

الذي يدعمه التصميم الجداري يتعارض مع وجود فتاة وحيدة بالصورة، بما يشير إلى 

 الواقي القناعها ءدليل على الخوف، وارتدا سوداء مالبسها ءارتداكما أن شدة القلق، 

 بالفيروس.شارة إلى التزامها بمقومات السالمة من اإلصابة ه إفي

 :اآلتيةويمكن استخالص مجموعة من المؤشرات من تلك الصورة، في النقاط 

ظهرت الصورة ثرية باأللوان، فقد وردت بدرجات مختلفة، وتعددت المساحات  -

 اهد الصورة.شاللونية، لتشكل عامل جذب شديد لم

 :هما ،تشير الصورة إلى تضاد كبير، حيث ضمت الصورة عنصريين متضادين -

التصميم الجداري )تقدم المدينة وزحامها ونشاط سكانها(، والفتاة الوحيدة ذات 

 .الرداء األسود )الخوف والقلق والضياع(

 الصورة. تلك دشاهِ عامل جذب شديد لمُ  نيشكالفهذان المعنيان المتضادان 

 خبارية، وفيإ تنتمي الصورة للصور الجمالية؛ فهي صورة ذات معان   :نوع الصورة

 جداري يضفي لمسة جمالية للصورة. يظهر في خلفيتها تصميمنفسه ت الوق
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 ثالثًا: صور وكالة رويترز:

 الصورة األولى:

 

 الوصف :أوال

يقومون بأعمال تطهير لمحطة  ، حيثن مرتدين للبدالت الواقيةيالصورة متطوع تظهر

 قطار تشانجشا بمقاطعة هونان في الصين.

 نييالتعي المستوى :ثانيا

جتماعي شرت الصورة على حساب وكالة  رويترز على موقع التواصل االالحامل: نُ 

، لتكون بذلك اعجابً إ 13.262حصدت الصورة وقد  ،5/2/2020نستجرام، بتاريخ إ

 .االمتعلقة بفيروس كورونو ،ضمن الصور التي نشرتها الوكالة أعلى الصور تفاعالً 

 .640x418األبعاد: 

 شكل الصورة: مستطيل

 KB 294.4حجم الصورة: 

من أجهزة  ةاء رش مواد مطهرعناصر الصورة: خمسة أشخاص ذكور، ودخان جرَّ 

 .التعقيم في أرجاء محطة القطار

 عدد العناصر:

ر في للقيام بأعمال التطهي ،كيب: ركزت اللقطة على ثالثة من المتطوعينرالتأطير/التً 

نتيجة المواد التي تم رشها في  ،دخانمحطة القطار، الذي بدا جليًا في ظهور ما يشبه ال

 المحطة.
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 ، لكنها مختومة بختم الوكالة.مصدر الصورة: غير واضح

بحيث ظهرت  ،؛ التقطت الصورة بزاوية العينEye levelة: الصور التقاط زاوية

ر لها، بما يوحي بأن ما يقوم به ظالنا صعناصر الصورة في نفس مستوى الشخ

من أجل  اضروريً  اأمرً  يعد لمكافحة انتشار الفيروسن من جهود كبيرة والمتطوع

 .الحماية

 .الصورة في نفس مستوىد أنه شاهِ يشعر المُ حتي  ،فاختيار هذه الزاوية مهم

؛ التي تمد المشاهد Long shotتنتمي هذه الصورة إلى اللقطات البعيدة  : نوع اللقطة:

 .ل الحدث أو الموضوعولها بالكثير من التفاصيل ح

 : األيقوني المستوى :الثً ثا

 مدلول اللون

ن، وهو يدل على ووالذي ظهر في غالبية الصورة في لون الدخان، ولون البدالت التي يرتديها المتطوع األبيض

 تطهير والمكافحة للفيروس.ال

النماء، ووالذي ظهر في لون البدل التي يرتديها الشخص مركز الصورة، والذي يدل على الحيوية، والنشاط  األخضر

س ونه لون مستوحى من الطبيعة، فيدل على الهمة والنشاط، والجهد الكبير المبذول في مكافحة الفيرأل

 ومقاومة تفشيه.

ى لإبسيطة، فنجدها تتألف من لونين إلى حد كبير؛ وهذا يرجع  اتضم الصورة ألوانً 

 أللوان.ا بساطة تفاصيل الصورة، والرغبة في التركيز على حركة األشخاص أكثر من

، في إشارة إلى الهمة، وزيادة كافة نجد الدخان األبيض طغى على مكونات الصورةف

 الثقة في القدرة على الحد من انتشار هذا الفيروس.

 المدلول في المستوى الثاني المدلول في المستوى األول الدال

 الصمود -الجدية -الجهد -النشاط نوالمتطوع االشخاص

 المقاومة –المكافحة بيضالدخان اال األشياء

 السيطرة -القوة  أجهزة التعقيم

 التضميني المستوى:رابعًا

ثق واداللة الشخصيات: يظهر أحد األشخاص المتطوعين مرتديًا بدلة واقية خضراء، 

يتحرك وسط أجهزة التطهير، في إشارة إلى غير منكس الرأس،  ،الخطى مرفوع الهامة

، راللون األخضب ه بدلةئرتداهذا الفيروس الخطير، فضالً عن ا محاولة السيطرة على

دليل على المكافحة والصحة والنشاط، وحركة الشخص توحي باالستقرار  وذلك

 والثقة في جودة عمليات التعقيم. والخطى الثابتة نحو مكافحة الفيروس،

واإلجادة في والنشاط اء، إلى القوة كما تشير حركة األشخاص ذوي البدالت البيض 

 للقضاء على هذا الفيروس الخطير.؛ العمل

  :نوع الصورة
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 تية:ويمكن استخالص مجموعة من المؤشرات من تلك الصورة، في النقاط اآل

التي ينبغى اتباعها في التعامل مع فيروس  ةاإلجراءات المشدد تجسد هذه الصورة -

ر المعنية للحد من انتشاتطهير تقوم بها الجهات كورونا المستجد، من أعمال 

ة؛ والسالمالفيروس، ومحاولة السيطرة عليه، والجدية في التزام معايير الحرص 

المخصصة للتعامل مع الظروف  الواقيةوالكمامات متمثلة في ارتداء البدالت 

 هتمام بسالمة فرق التعقيم.اال وفي ذلك داللة على،  الصعبة

في خلو المحطة من األشخاص غير المعنيين لتزام باإلجراءت المشددة كما ظهر اال

وجود خطة وقواعد كذلك و ،بأعمال التطهير والتعقيم، بما يؤكد وعي هؤالء القائمين

منضبطة في إدارة األزمة، بحيث لم يظهر في الصورة إال الفرق المخصصة للتعقيم، 

 والمجهزة بأعلى درجات الحيطة.

قيم جراءت التعبأعمال التطهير، ضمن إص القائمين تجلي في اللقطة حركة األشخا -

المطلوبة، لمحاولة السيطرة على انتشار فيروس كورونا، لتؤكد معنى المكافحة 

، حيث يظهر توزيع فرق التعقيم في كلها في تغطية المساحات الممكنة المستمرة

 الصورة في جميع اتجاهاتها.

 عن ام السيطرة، فضالً حكحساس التفاول وإإاللون األبيض على اللقطة يدعم  نطغيا -

 .والنقاءأن اللون األبيض في حد ذاته دليل على النظافة 

 الصورة الثانية:
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 الوصف :أوال

ً مَّ أُ تظهر الصورة  بنتها اتبكي بعد توسلها ألحد عناصر الشرطة كي يسمح لها بالمرور ب ا

منع ي رض قرار  مريضة السرطان عند نقطة حدودية تفصل بين مقاطعتين، حيث فُ 

فيروس، للحد من انتشار ال ،تقوم بها الدولة جراءات  إاالنتقال بين المقاطعات الصينية في 

 ومحاولة للسيطرة عليه.

 :نييالتعي المستوى :ثانيا

جتماعي الحامل: نشرت الصورة على حساب وكالة رويترز على موقع التواصل اال

، لتكون بذلك اعجابً إ 11.155حصدت الصورة حيث ، 3/2/2020نستجرام، بتاريخ إ

 .ضمن الصور التي نشرتها الوكالة المتعلقة بفيروس كورونا ثاني أعلى الصور تفاعالً 

 640x 426األبعاد:

 شكل الصورة: مستطيل

 KB 302.0حجم الصورة: 

 والطريق ،عناصر الصورة: األم

  2عدد العناصر: 

لتظهر  ؛بحيث ظهرت في منتصف الصورة ،كيب: ركزت اللقطة على األمرالتأطير/الت

 مالمح وتعابير وجهها.

 مصدر الصورة: غير واضح، لكنها مختومة بختم الوكالة.

حيث تعرض اللقطة بنفس زاوية العين، لما له من  Eye levelة: الصور التقاط زاوية

 د الصورة بعناصرها.شاهِ تأثير قوي من خالل ربط مُ 

إضافات،  ةتستخدم للتعبير عن الواقع دون أي، وهي Medium Shot نوع اللقطة:

حيث تجمع بين مميزات اللقطات الطويلة في شمولها لتفاصيل كثيرة، ومميزات اللقطات 

 د معها.شاهِ دعم تفاعل المُ تظهر التفاصيل الدقيقة، وبالتالي القريبة التي تُ 

 :األيقوني المستوى:اثالثً 

 مدلول اللون

كما يوحي بالضبابية والجهل بعواقب  األرضية، يوحي بالكآبة والخضوع لهذا المرض،والذي ظهر في لون  الرمادي

 األمور.

 .وتمثل في لون القناع والوشاح الذي ترتديه األم، وهو يوحي باألمل والصبر زرقاأل

 

 المدلول في المستوى الثاني المدلول في المستوى األول الدال

 العجز -قلة الحيلة  األم الباكية شخاصاأل

 الضعف - الضياع الطريق الفارغ األشياء
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 :التضميني المستوىرابعًا: 

تظهر في اللقطة شخصية واحدة، وهي األم الباكية، وهي تحاول داللة الشخصيات: 

عالن إاء رفض شرطي لها أن يفتح لها الطريق، بعد مسح دموعها التي انهمرت جرَّ 

والمواصالت بين المقاطعات الصينية، في الحكومية الصينية، تعطيل حركة النقل 

 محاولة منها للحد من انتشار الفيروس المستجد عبر البالد.

في الصورة بمفردها يوحي بمدى الضياع الذي تشعر به،  منكسة الرأسوجود األم  

 النظر لفتتخاصة مع اتساع مساحة الطريق الذي تسير فيه، وهو يجسد داللة رمزية وب

د ي يهدذالو بعض مدن الصين،للوضع المأساوي الصعب الذي يعيشه السكان في 

 اء انتشار الفيروس.حياتهم، جرَّ 

، لما تنقله للمشاهد لها، من انساني  إ انسانية؛ فهي تحمل طابعً صورة إ :نوع الصورة

حساس بالضياع والضعف، وهو ما يتماشى مع موضوع  تفشي إمشاعر حزن وكآبة، و

 المخاوف من ذلك.الفيروس و

 :اآلتيةويمكن استخالص مجموعة من المؤشرات من تلك الصورة، في النقاط 

امتازت الصورة بقلة تفاصيلها؛ فظهرت سيدة واحدة في اللقطة، وبرع ملتقطها في  -

اللقطة، وهو تجسيد حجم المعاناة، وبساطة تفاصيها ساعد  ط الضوء على هدفيسلت

 مشاهدها.ل بَ في سرعة التأثر بها من قِ 

 بوصفهاظهرت الصورة المرأة في اللقطة أحيث  ،جسدت الصورة المأساة الحالية -

شعور باألمان، مما يكسب الصورة ل، يحتاج الحماية والرعاية وااضعيفً  اعنصرً 

تفاعالً عاطفيًا شديدًا، بهدف تجسيد مشاعر الخوف والقلق المسيطرة على المجتمع 

 بسبب انتشار الفيروس.

وتطبيق اإلجراءات الوقائية، والذي ظهر في إخالء الشوارع  ،رة األزمةإدا نُ س  حُ  -

خطورة الموقف، وتفشي  -أيًضا-من مواطنيها والتزامهم بمنازلهم، والذي يؤكد 

 الرعب من اإلصابة بالفيروس.

 : التعليق على النتائج

سعت الدراسة الحالية لتحليل التغطية المصورة لألحداث المتعلقة بانتشار فيروس    

ختالف بين حسابات وكاالت تفاق وااللدراسة أوجه اال -أيًضا-كورونا، كما سعت 

كن يم ،والتي خلصت إلى مجموعة من النتائج -محل الدراسة-الثالث األنباء العالمية 

 تية:عرضها في المستويات الثالثة اآل
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 :نييالتعي المستوىأوال: 

 :(57)حجم الصور ودرجة ضغطها -1

 الصورة الثانية الصورة األولى وكالة

Image Weight Potential Compressed 

Weight درجة ضغط  

 الصورة

Image 

Weight 

Potential 

Compressed 

Weight درجة ضغط  

 الصورة

AFP 527.1 KB 53.8% 525.0 KB 54.2% 

AP 280.2 KB 51.8% 318.5 KB 56.9% 

Reuters 294.4 KB 46.4% 302 45.2% 

من حيث حجم الصورة  ،يتضح من الجدول السابق أن توزيع الصور عينة الدراسة

 :ونسبة ضغطها

  بالنسبة لحجم الصورة يكشف التحليل أن حسابReuters  على موقعInstagram 

 األمر الي يشير إلى سرعةين، يخريًا من حسابي الوكالتين األُ أقل في الحجم نسب

تصفح الصور المنشورة على هذا الحساب نظًرا لسرعة تحميل الصور ذات الحجم 

 القليل نسبيًا.

  اتجه حساب بينماAFP نسبة ضغطها أعلى من الصور  ،إلى عرض صور

زيادة نسبة ضغط الصورة يعطي جودة فين، يخرالمنشورة من حسابي الوكالتين األُ 

الحاجة إلى ضغط فإن أقل، فكلما زادت دقة الصورة كلما زاد حجمها، وبالتالي 

ألن الصور المضغوطة تحتاج إلى سعة تخزينية أقل من  ؛ضرورةيُعد الصور 

 الصور غير المضغوطة.

األمر الذي سوووواعد في عرض  ،تميزت الصووووور عينة الدراسووووة بالمسوووواحة الكبيرة -2

لتتفق بذلك نتائج الدراسة مع دراسة بيرق حسين جمعه تحمل الكثير من التفاصيل، 

التي أظهرت أن الصوووووور األكبر هي األقدر على جذب انتباه ( 58)(2014الربيعي )

 عين القارئ بشكل يفوق قدرة الرسوم أو الكلمات.

محل الدراسوووة في  في وكاالت األنباء الثالث ظهرت أغلب الصوووور عينة الدراسوووة -3

 اطارً إبوصووفه إطار مسووتطيل، وتنوعت بين األفقية والرأسووية، واختيار هذا الشووكل 

ة إلظهار تفاصوووويل الصووووورة للعين، ويعطي مسوووواحة مناسووووب امريحً عد يُ للصووووور، 

 نتباه لها.ويجذب اال

، Eye levelأغلب الصور اتفقت وكاالت األنباء الثالث محل الدراسة في عرض  -4

 ليست هنا الكاميراف اإلنسان، عين مستوى ني أن زاوية االلتقاط  فيالذي يعاألمر 

 بالتحقير انطباعا تعطي محايدة ال  بأنها نصووفها نأ منخفضووة، ويمكن وال فعةتمر

 .التعظيم او
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ذات  اللقطات وكاالت األنباء الثالث محل الدراسوووووووة في عرضأغلب كما اتفقت  -5

، والتي تتيح مسووووووواحة قربية إلى حد ما من Medium Shot أحجام متوسووووووطة 

عناصوور الصووورة، بما يسوومح لمشوواهدها بمالحظة تفاصوويلها، لكن مع الحفاظ على 

تلك المسوواحة المناسووبة من ؛ لما تتيحه Long shotأو كبيرة مسووافة مقبولة بينهما، 

ر دعم مشاعت الصور ذات الحشود الكبيرة، أو كثيرة، كما في حاالضم تفاصيل 

ماالقلق والخوف من تفشووووووي  ناء  في المرض ك خاص، أث لة خلوها من األشوووووو حا

، أثرى المحتوى البصووري في أحجام اللقطات هذا التنوعجدهم في فراغ كبير، وتوا

 . Instagramللصور التي نشرتها وكاالت األنباء محل الدراسة على حسابها عبر 

األنباء محل الدراسوووة إضوووافة نص  كل الصوووور لها تعليق، في محاولة من وكاالت -6

للصووورة، ليقوم النص بوظيفية التوضوويح والشوورح للصووورة، لتوضوويح خلفيتها أو 

وضوووح أ ابما يحقق فهمً  ،تزام الوصوووول للمعنى المراد توصووويلهلقصوووتها، وبالتالي ا

للرسووالة اإلعالمية التي تحملها الصووورة، وبالتالي تحقيق أثر عميق في مشوواهدها، 

تي ال )Yunisrina Qismullah Yusuf (2012))59 ع نتائج دراسووةلتتفق بذلك م

تدعمها بمجموعة من المعاني  بحيث تعليقات على الصورةكشفت عن أهمية وجود 

 Jonathan Ilan (2017)، ودراسوووة اللغوية التي تشوووكل طريقة قراءة الصوووورة

وفهم  ،، التي أظهرت أن التعليق من شوووووأنه عرض قراءة صوووووحيحة للصوووووورة)60(

أعمق لما تحتويه من عناصوور، فوجود الصووورة مصووحوبة بالنص )التعليق عليها( 

ن قراءة متكاملة  يشكل نظاًما مشترًكا بين الرموز النصية، والعناصر المرئية، يَُؤِم 

 يصعب فيها فصل النص عن الصورة.

مصوودر الصووور: هو الوكالة، اتفقت وكاالت األنباء على اسووتقاء الصووور المنشووورة  -7

نسووووتجرام، من مصوووووريهم، األمر الذي يعكس اهتمام إلى حسوووواباتهم على موقع ع

ر ال تقل عن ريها، فأهمية المصووو ِ الوكاالت بعرض وجهة نظرها، من خالل مصووو ِ 

، يأتي في إطار ريها مصووووووو ِ  ىأهمية المحرر، وبالتالي اعتماد وكاالت األنباء عل

سعي تلك الوكاالت لضمان جودة الصورة ودقة تفاصيلها، كما يعنى ذلك استقالل 

كل وكالة بطاقمها، لتكون بذلك جهة قوية لنشوووووور األخبار، ومرجع للباحثين عنها 

 أيًضا.-حول العالم، ليس فقط على مستوى  النصوص ولكن الصور 

 :األيقوني المستوى:ثانيًا

، ولم يتم نشووور أي صوووورة غير ملونة أو ملونة نة الدراسوووةعي الصوووور ظهرت كل -1

لوانها الطبيعية، ودون الحاجة أباألبيض واألسووووووود، حيث التقطت الصووووووور على 

دون إي إضووافات، حتى في  هإلضووافة مؤثر لوني، لتدعم فكرة نقل الواقع على حال

رس، يتد بسوشأرتها وكالة اللونين األبيض واألسود، والتي نشحالة الصورة ذات 

لوان أيتضوووووح وجود فيها إال أنه بتدقيق النظر  ،طى هذا اإليحاءعأفتوقيت التقاطها 

 بسيطة في الصورة.
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كاألسود  ؛عرض صور يغلب عليها األلوان الداكنة على APو AFP ااتفقت وكالت -2

والرمادي، بحيث يدعم مشاعر الحزن وقلة الحيلة أمام هذا المرض الخطير سريع 

يشوووير للغموض نحو مسوووتقبل الوضوووع الراهن، كما تنوعت درجات نتشوووار، كما اإل

د مدى الضووووووبابية والجهل بعواقب يكتأل؛ األلوان الداكنة بين األسووووووود والرمادي

 األمور.

للون  الثالث وكاالتالارتداء أغلب الشووووخصوووويات في الصووووور محل الدراسووووة من  -3

تماشوووويًا مع الحالة السووووائدة من  ،األسووووود، مما يدل على اتشوووواح الجماهير بالسووووواد

 الجماهير حول العالم. ن علىي  سيطرَ المُ الخوف والقلق 

ت -4 على عرض عدد قليل من األشووووووخاص في جميع  APو  Reuters ااتفقت وكال

من  AFPالصووووور الملتقطة على حسووووابيهما، بينما تنوعت الصووووور التي نشوووورتها 

هو ما بدا واضوووًحا في حيث عدد العناصووور أو األشوووخاص في الصوووور الملتقطة، و

شخاص  التي اختالف الصورة األولى صبما يتن -فقط-ضمت ثالثة أ ورة افي مع ال

 .من الحشود اكبيرً  احيث ضمت عددً التي بدت مكتظة بالبشر والثانية؛ 

 :التضميني ثالثًا: المستوى

سوويوية، حيث إن ذوي مالمح آ اعرضووت الصووور التي تضوومنتها الدراسووة أشووخاصووً  -1

دت بؤرة تفشووووووي المرض، ودون التطرق ألشووووووخاص من جنسوووووويات هذه الدول عُ 

ومعدالت اإلصوووابة بهذا الفيروس  ،فداحة انتشوووار المرض وذلك داللة علىأخرى، 

 في تلك المنطقة.

 اعينة الدراسة، أشخاصً  وكاالت األنباء العالمية الثالث ضمت الصور التي نشرتها -2

تائج لتتفق بذلك نفي أغلب اللقطات التي نشووورت،  ظهرتبالغين من الذكور، حيث 

 من أكثر التي كشفت عن أن (61)(2011عالونة ) الدراسة الحالية مع دراسة حاتم

 األخبار تتناول الذين هم الذكور ألن وذلك للذكور، اصورً  تتضمن الصور نصف

 .وغيرها واالقتصادية السياسية أدوارهم على األضواء وتلقي نشاطاتهم،

ة نسوواء، أظهرت امرأ تكما يجدر اإلشووارة في هذه الجزئية أن الصووور التي تضوومن   

بمفردها في اللقطة، األمر الذي يشووووووير إلى قوة المرأة في المجتمع، فهي ال تحتاج 

ا دراسووة   Sibelمع دراسووة لعدد إلثبات قوتها ودورها، وهو ما كشووفت عنه أيضووً

Onursoy  (2015) ترمز لروح المجتمع، وغالًبا ما أن المرأة  التي كشووووووفت عن

 .)62(تظهر في اللقطات بوصفها رمز للقوة والثقة

لتزام رتفاع المسووووووتوى الصووووووحي الوقائي واالا على إظهار أغلب الصووووووور اتفقت -3

باإلجراءات الوقائية في التعامل مع األزمة، والمتمثل في ارتداء أغلب الشخصيات 

 .األقنعة الواقية
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بدت واضووووووحة على وجوه ظهار مشوووووواعر القلق التي إعلى أغلب الصووووووور اتفقت  -4

شاعر م الشخصيات التي تضمنتها الصور، بما يدعم حالة الخوف والترقب، ويؤكد

في التقاط أشووووخاص لهم نظرات شوووواردة  AFPوكالة  ركزتالقلق الشووووديدة، وإن 

 تائهة، تغذي أكثر مشاعر القلق والخوف.

اإلخبارية المصوووووورة التي قدمتها وكاالت ظهر تباين في مدى التوزان في التغطية  -5

 األنباء الثالث محل الدراسة حول موضوع فيروس كورونا.

ل ؤالتوازن في العرض بين التشاؤم والتفاب AP الصور التي نشرتها وكالةتميزت حيث  

حيث  ،أو بمعنى آخر عرض الصور ذات العناصر المتضادة في الصورة الواحدة،

صورة فتاة خائفة مرتدية اللون  :األولى ؛ن على حسابهاان المنشورتاصورتالظهرت 

األسود القاتم، وفي خلفيتها التصميم الجداري مبهج األلوان، وظهرت الصورة األخرى 

لونين األبيض للشباب ببدالت رسمية يمرون على شارع بخطوط عرضية من ا

من  واإلصابه به لخوف من تفشي الفيروسلمشاعر الصراع بين اشارة إ، في واألسود

  .من ناحية أخرى ، والرغبة في الحياة والعملناحية

بعرض التوازن بين الصور وبعضها، بحيث تناولت  Reutersبينما تميزت وكالة 

إحدى الصور أعمال التطهير والتعقيم لمكافحة الفيروس، وأظهرت الصورة األخرى 

 عة أخرى.من مقاطعتها إلى مقاط -بابنتها– ةباألم الباكية الهار

 ،هي الوحيدة التي نشرت صورة ألحد المصابين المتوفينف،  AFPأما وكالة أنباء 

شبث بالحياة والمقاومة، من تلل  -قبل وفاته- نتيجة اإلصابة بالمرض، رغم محاولته

رتدائه اخالل اتخاذه لإلجراءات الوقائية المتبعة في هذه الحالة، والتي ظهرت في 

 للكمامة الواقية.

األشخاص بكثافة قليلة للغاية بمناطق   Reutersو APأظهرت صور وكالتي  -6

يفترض فيها الزحام الشديد، مما يشير إلى التوجس والرهبة من هذا الفيروس 

رص لتقليل ف ؛عهالتزام بمعايير السالمة المرجو اتباالمستجد، كما يشير إلى اال

من الحشود،  اكبيرً  اكمً صورة تضم  AFPاإلصابة بالفيروس، بينما عرضت وكالة 

األمر الذي يشير إلى ارتفاع فرص إصابتهم بالفيروس في ظل هذا الزحام الشديد، 

لتقاط الصورة من مستوى مرتفع، اخاصة في ظل وبد عنه، اعتبوقد تكون دعوة لال

 بما يدعم إحساس القلق والخوف من كون هذا الحشد الكبير فريسة سهلة للفيروس.

 الخاتمة:

اهتمت الدراسة بتحليل الصور المتعلقة بفيروس كورونا في التغطية اإلعالمية، حيث    

الكشف عن المغزى  إلى سعت الدراسة من خالل تطبيق أداة التحليل السميولوجي

حل م وكاالت األنباء العالمية الثالث التي نشرتها ،الضمني غير الصريح للصور

 اام، في تغطيتها ألحداث انشار فيروس كوروننستجر، عبر حسابها على موقع إالدراسة
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هدف ب ؛تصالية المراد توصيلها لمشاهد تلك الصورحول العالم، وتحليل الرسالة اال

 ينية واأليقونية والتضمينية.يالكشف عن أبرز الدالالت التع

على عرض صور يغلب عليها األلوان  APو AFP ياتفاق وكالتأظهرت النتائج    

دعم مشاعر الحزن وقلة الحيلة أمام هذا المرض كاألسود والرمادي، بحيث ت الداكنة؛

نتشار، كما يشير للغموض نحو مستقبل الوضع الراهن، كما تنوعت الخطير سريع اال

درجات األلوان الداكنة بين األسود والرمادي؛ لتأكيد مدى الضبابية والجهل بعواقب 

 األمور.

ة في مدى التوزان في التغطية اإلخبارية المصورلتباين كما كشفت نتائج الدراسة عن ا   

التي قدمتها وكاالت األنباء الثالث محل الدراسة حول موضوع فيروس كورونا، حيث 

التوازن في العرض بين التشاؤم ب Reutersو AP تاتميزت الصور التي نشرتها وكال

 ،العناصر المتضادةأو بمعنى آخر عرض الصور ذات والتفاؤل في الصورة الواحدة، 

فهي الوحيدة التي نشرت صورة  ،مفظهرت أكثر ميالً للتشاؤ، AFPأما وكالة أنباء 

 .، نتيجة اإلصابة بالمرضألحد المصابين المتوفين
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