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امل�صدر:

كان للحملة التي اأطلقتها منظمة »باور با�صت كول« دور ريادي يف اإطار اجلهود الرامية اإىل منع ت�صدير الفحم امل�صتخَرج من حو�س 

نهر »باودر ريفر«، من املوانئ الواقعة يف �صمال غرب املحيط الهادئ. حينما اآن الأوان لتنظيم جمموعات تركيز بهدف �صياغة ر�صالة 

احلملة، بادرت منظمة »ري�صور�س ميديا« اإىل م�صاعدة منّظمي احلملة يف اختبار مدى تاأثري املواد الب�رسية امل�صتخَدمة فيها. يف الواقع، 

كان �صكان هذه املناطق يوؤّيدون اإىل حّد كبري القرتاحات الداعية اإىل اإن�صاء مرافق للت�صدير، من دون اأي مراعاة للر�صائل والأ�صوات 

�صة لهذا امل�رسوع، اإميانًا منهم بفر�س العمل الواعدة التي �صيوجدها، وباعتماد طرق عمل نظيفة، و�صليمة، وذات تقنية عالية.  املعاررِ

ة مبناطقهم، والتلوث الناجم عن غبار الفحم. وكان 
ّ
ولكّنهم �رسعان ما بّدلوا راأيهم حينما راأوا �صوراً ل�صيل عربات ال�صكك احلديدية املار

م�صتطلرِع اآراء املواطنني، دايف ميتز من موؤ�ص�صة »اإف اإم 3«، قد كتب يف حتليٍل له حول هذا املو�صوع: 

ل اأبالغ اإطالقًا اإن حتّدثت عن 

مدى تاأثري هذه ال�صور يف ح�صد 

املعار�صة �صّد هذا امل�رسوع«.



ح�رسة الزمالء الكرام،

َكُثت من حولنا الفر�س ال�صانحة ل�رسد اخلرب اأو احلدث بطريقة م�صّوقة، 

اإذ بات يت�صّنى لكل منا اأن يقوم اليوم بدور املرا�صل اأو النا�رس با�صتخدام 

�صهدته  الذي  الهائل  التقّدم  املتوافرة. ولكن، رغم  التكنولوجيا  و�صائل 

 الأعوام، مل يحَظ علم الت�صالت املرئية بالقدر 
ّ
�صناعة الكلمة على مر

نف�صه من الهتمام والعناية، الأمر الذي حدا مبنظمة »ري�صور�س ميديا« 

اإىل اإجراء اأبحاث حول هذا اخللل ملعرفة اأ�صبابه، والعمل على معاجلته. 

ويطلعكم هذا التقرير على بع�س ال�صتنتاجات والتو�صيات الأولية التي 

لنا اإليها. تو�صّ

يف البداية، نك�صف لكم عن بع�س الإح�صائيات اجلديرة باهتمامكم:

موقع  اإىل  �صورة  مليون   300 نحو  حتميل  مّت   ،2012 العام  نهاية  مع 

فاي�صبوك، وتبادل 40 مليون �صورة عرب موقع »اإن�صتاغرام«.

التاريخ،   
ّ
مر على  الت�صوير،  فّن  عرفها  التي  ال�صور  جممل  من   %10 اإّن 

طت يف ال�صنة املا�صية. الُتقرِ

َدت منذ ما قبل احلرب الأهلية. ولعّل الف�صل يف ذلك يعود ب�صكل كبري اإىل  ها قد دخلت هذه الو�صيلة اليوم ع�رسها الذهبي مع اأنها ُوجرِ

�صة لتبادل ال�صور. ل بل ت�صتمّد هذه الثورة جذورها العميقة  بروز تقنية الكامريا والفيديو يف الهواتف املحمولة، ون�صوء املواقع املخ�صّ

وزخمها الأ�صا�صي من اآلف ال�صنني من التطور الب�رسي. فنحن اأبناء ال�صورة. 

الواقع �صمن  الكفيلة برتجمة هذا  ال�صبل  اأي وقت م�صى، م�صتعر�صًا  اأكث من  اأهمية  ال�صورة  ت�صغل  املوجز ملاذا  الدليل  اإذاً، ي�رسح هذا 

ا�صرتاتيجية فّعالة لالت�صالت. 

لذلك، ندعوكم لالن�صمام اإىل ثورة الت�صالت املرئية، ولقراءة هذا الدليل من اأجل تو�صيع معرفتكم بعلم الت�صالت املرئية، وكيفية و�صع 

هذه املعرفة مو�صع تطبيق اليوم، للتوا�صل مع الآخرين باأقوى �صالح ممكن. ومبا اأّن ال�صورة هي اأ�صدق برهان، فلن�صتك�صف موؤّثراتها.

وتف�صلوا بقبول فائق الحرتام،

ليز بان�س

»ري�صور�س ميديا«

ها قد بد�أت ثورة �الت�صاالت �ملرئية

1

2

قادة الثورات يدركون اأّن التحّكم بلعبة ال�صور، 

هي ال�صبيل لإحكام ال�صيطرة على الدول«.

- من اأقوال بول مارتن لي�صرت، اأ�صتاذ يف كلية علوم االت�صال لدى جامعة كاليفورنيا



�الت�صاالت �ملرئية يف ثالثة مبادئ

�الإن�صان يتاأّثر بال�صورة قبل �لكلمة 1
ف العلماء هذه الظاهرة بتاأثري تفّوق ال�صورة. فمن 

ّ
يعر

املعلوم اأّن الإدراك الب�رسي هو النظام الأن�صط يف دماغ 

الوظائف  على  الب�رسي  احل�س  يطغى  حيث  الإن�صان، 

تلو  الواحدة  الدرا�صات،  اأثبتتها  حقيقٌة  وهي  الأخرى. 

والفيديو  بال�صورة  الكلمة  اقرتان  اأّن  بّينت  اإذ  الأخرى، 

التذّكر،  على  والقدرة  الذاكرة  وينع�س  النتباه،  يجذب 

الدرا�صات  هذه  اإحدى  اأظهرت  بل  ل  امل�صداقية؛  ويعّزز 

اإل 10% من املعلومات  اأّن الأ�صخا�س مل يتذّكروا  مثاًل 

التي تلّقوها �صفهيًا، حينما خ�صعوا لختبار بعد مرور 

عندما   %65 اإىل  الن�صبة  هذه  ارتفعت  فيما  �صاعة،   72

1
جرى تطعيم هذه املعلومات ب�صور.

 املعريف 
ّ

منذ املراحل االأوىل لنمو احل�س

لدى االإن�صان، وعقله ينّظم العامل من حوله 

مبعاجلة املعلومات املرئية.

ال�صورة: جينتا ما�صودا

كه ال�صور كثرياً، ل الكلمات. 
ّ
الإن�صان بطبعه �صديد امليل اإىل امل�صاهد املرئية: حُتر

من املهم بالطبع حماكاته بالعقل، اإمنا الأهّم ا�صتثارة م�صاعره«.

- دان هيل، موؤّلف كتاب علم العواطف واالنفعاالت

.Medina, John. Brain Rules. Seattle: Pear Press. 2008. P. 234 :راجع امل�صدر   
1



قر�رتنا و�أفعالنا تنبع من ردود فعل عاطفية �أكرث مّما تنبع من تفكري 

عقالين

كان اأنطونيو داما�صيو اأول من حتّدث من بني الأطباء عن �صعوبات كبرية 

يف  ا�صطرابات  من  يعانون  عندما  القرارات  اتخاذ  يف  مر�صاه  يواجهها 

منطقة الدماغ املرتبطة بالعواطف. ففي العام 1994، اأ�صدر كتابًا بعنوان 

 Descarte’s Error: الب�رسي«  والعقل  والعقل،  العاطفة،  ديكارت:  »خطاأ 

Emotion, Reason, and the Human Brain، اعتربته جملة »�صاين�س 

علم  يف  الباحثون  اأما  العامل.  نظرة  غرّيوا  كتابًا   20 من  واحداً  هيومنز« 

ال�صوئي  امل�صح  تقنيات  اآخر  ا�صتخدام  بف�صل  اأّكدوا  فقد  اليوم،  الأع�صاب 

للدماغ، الآتي: تزيد احتمالت التاأثري على اأي �صخ�س اأو التاأثري على قرارته 

مبجرد اأن تلعب على وتر امل�صاعر والأحا�صي�س، باعتبار اأّن ال�صور املرئية 

ك اأوًل عواطف النا�س، فيتفاعلون معها فكريًا يف مرحلة لحقة. 
ّ
اجليدة حتر

واجلميع يعلم اأّن ال�صور وم�صاهد الفيديو الفّعالة تثري عواطف قوية، تف�صي 

بدورها اإىل اتخاذ قرارت هامة. لذا، فلتكن امل�صاعر والعواطف هي دافعك 

الأول لختيار �صورة دون الأخرى.  

�ل�صور �ملرئية هي �أد�ة �لتو��صل �الأكرث فعالية ال�صتثارة �لعو�طف 

ك
ّ

وحّث �الأ�صخا�ص على �لتحر

اإنطلق م�رسوع بناء جادة مادي�صون من هذه الفكرة نف�صها. 

اأطول  وقتًا  الإعالن  �رسكات  تنفق  بالذات،  ال�صبب  ولهذا 

على اختيار ال�صور من اختيار الكلمات التي �صت�صتخدمها، 

بعواطف  ال�صتئثار  على  قادرة  ال�صور  باأّن  منها  اإدراكًا 

النا�س بطريقٍة تعجز عنها الكلمات وحدها؛ كما تدرك متامًا 

مدى اأهمية العنا�رس املرئية يف حتديد نظرة امل�صتهلك اإىل 

املنتجات، وال�رسكات، واملنظمات، والق�صايا.  

تهدف هذه ال�رسكات، من خالل اإعالناتها، اإىل اإثارة رغبات 

معّينة يف نف�س امل�صتهلك. فرتّكز على التاأثري العاطفي الذي 

ل النا�س على �رساء منتجاتها على اأمل التحلي بالرجولة، اأو  يرتكه املنتج لديه، وتوقظ يف خياله اأحالمًا لطاملا مّن النف�س بها. فُيقبرِ

التنعّم باحلب والثوة واحلرية، اأو حتقيق رغبات اأخرى.  

اإّن الأ�صباب التي تدعوك اإىل العناية بنوع خا�س بالعنا�رس املرئية، يف اإطار جهودك الرامية اإىل دفع الأ�صخا�س نحو اتخاذ قرار اأو تغيري 

ال�صلوكيات هي وا�صحة، ل لب�س فيها. لكن، ل يكفيك اأن تدرك مدى اأهمية ال�صور، بل عليك اأن ت�صتخدمها لأهداف حمّددة. وعند هذه النقطة 

بالتحديد، يلتقي فّن ا�صرتاتيجية الت�صالت بالعلم الذي يدر�س �صلوك الإن�صان.

2

3

ي�صتخدم العلماء تكنولوجيا امل�صح ال�صوئي 

للدماغ من اأجل فهم اآلية اتخاذ القرارات لدى 

االإن�صان



�صبع قو�عد لتوجيه جهودك 

اإحر�ص على مراعاة هذه القواعد ال�صبع، واأنت ت�صعى اإىل التاأثري اإىل اأق�صى حّد على الأ�صخا�ص الذين حتاول التوا�صل 

معهم كل يوم، بف�صل الأدوات الب�رصية التي ت�صتعني بها.   

 �الآخرين �صيتفاعلون مع �ل�صورة �أو م�صهد �لفيديو مثلك 
ّ

1. ال تفرت�ص �أن

متامًا. لذ�، �أعر�ص �ملو�د �ملرئية على جمهورك �مل�صتهَدف الختبار حجم 

تاأثريها.

                      اإ�صتخدم هذه...                                                                                                       ... اأو تلك؟

ل �صّك اأّن �صورة املداخن املبّينة اأعاله تبدو مفيدة ملجموعة ت�صعى اإىل مكافحة م�صكلة تلوث الهواء. حل�صن احلظ اأّن هذه املجموعة قررت 

ا�صتطالع الآراء حول ال�صورة قبل اأن تبادر اإىل ن�رسها. فاختربت حجم تاأثريها على اأبرز منا�رسي هذه الق�صية، ليتبنّي لها اأنها مل تلَق 

دموا بفداحة مناه�صتها مل�صالح �رسكات الأعمال. وما كان هوؤلء يرغبون يف اأن تعك�س  ال�صتح�صان املطلوب لدى اأهم املانحني، اإذ �صُ

ال�صورة امل�صكلة التي يكافحونها وح�صب، بل يريدون اأي�صًا اأن يروا باأّم عينهم ما كانوا يحفظونه من �رّس الباليا. وبالتايل، جتّنبت هذه 

بة  املنظمة ارتكاب خطاأ ج�صيم، بف�صل املبلغ الب�صيط الذي اأنفقته على اختبار ال�صورة. فخرٌي لك اأن تتبّنى و�صيلة تعبريية ب�رسية مواكرِ

ل�صيغة ر�صالتك، اأي اأن تقرن املخاطر بحلول. فلعّل هذه وتلك حتققان وقعًا مدوّيًا حني تنطلقان معًا.

امل�صدر:امل�صدر:



تقنيات �صهلة وغري مكلفة لختبار ال�صورة 

من احل�صنات اجلديرة بالذكر اأّن و�صائل اختبار ال�صورة، الفّعالة من حيث كلفتها، ل حُت�صى ول ُتعّد. فيت�صّنى لك، بف�صل الأدوات الإلكرتونية 

 عن القول 
ٌّ
امل�صتحدثة، اأن جتري اختبار املقارنة جنبًا اإىل جنب اأو اختبار املقارنة بني اأ/ب عرب املواقع والر�صائل الإلكرتونية. وغني

بالطبع اإّن غالبية برامج الربيد الإلكرتوين توّفر لك اختبار اأ/ب جمانًا. يطالعك اأدناه، يف اللقطتني املاأخوذتني من �صا�صة، منوذجًا عن 

اختبار اأ/ب اأجراه فريق اأوباما يف العام 2012 عرب ر�صائل اإلكرتونية اأطلقها جلمع التربعات، حيث يتبنّي بالنتيجة اأّن �صورة اليمني 

فاقت الأخرى بن�صبة 19% من حيث معدل التحّول.

يكفيك اأن تنفق ب�صع دولرات على ن�رس عدة اإعالنات يف وقت واحد عرب موقع فاي�صبوك للتحّقق من العنوان اأو مزيج ال�صور الذي ي�صتقطب 

ف على ال�صور اجلامدة التي تلقى اإعجاب معظم امل�صاهدين عند 
ّ
اأكرب عدد من النقرات. اأما على موقع يوتيوب، فلن ي�صعب عليك التعر

ا�صتعرا�صها يف �رسيط فيديو، وكذلك اأن تتعّقب املرات التي ُيعاد فيها تثبيت )Re-pins( �صور متنوعة الأ�صكال، اأو الإ�صارة اإليها بعالمة 

الراأي، و�رسكات  التقليدية لأبحاث  ال�رسكات  اأخذت  الرقمي،  امل�صهد  ال�صور. مع تطور  لتبادل  )Likes( عرب موقع »بينرت�صت«  الإعجاب 

اأي حملة ت�صويق  اأ�صحابها، قبل النتهاء من ت�صميم  الإنرتنت ت�صتحدث و�صائل مبتكرة وغري مكلفة لختبار وقع خمتلف ال�صور على 

ُيحتمل اأن تكون مرتفعة الكلفة.

اأوباما املتحّكم باملوقف                                     اأوباما من منظار اآخر

فريق حملة اأوباما لعام 2012 يعيد �صياغة قواعد 

ا�صتخدام اختبارات دقيقة ل�صمان امل�صاركة الفّعالة

امل�صدر:



2. فلتقرن �صورك بكلمات لتحقيق �أقوى تاأثري ولرت�صيخها يف �أذهان 

جمهورك.

والعك�س  املكتوب،  الن�س  مفعول  ال�صورة  تعّزز 

احل�صي  الإدراك  علم  يف  ُيعرف  ما  وهذا  بالعك�س. 

معلومات  نتلّقى  عندما  املزدوج.  الرتميز  بنظرية 

مرئية مقرونة مبعلومات �صفهية، تزداد كثرياً قدرتنا 

العقلية على ت�صفريها يف الذاكرة على املدى الطويل. 

فقد بّينت اإحدى درا�صات جامعة كامربيدج اأّن اإقران 

التعّلم  قدرة  تزيد  املكتوب  بالن�س  املرئية  املواد 

ن�س  يف  الواردة  باملعلومات  مقارنًة   %89 بن�صبة 

2
مكتوب فقط.

»كي�صميرتك�س«  اأجرتها  التي  الأبحاث  اأظهرت 

�صة  متخ�صّ برجميات  �رسكة  وهي   ،KISSmetrics

يف حتليل الويب، اأّن امل�صتخدمني يقراأون التعليقات 

التو�صيحية التي ترد يف اأ�صفل ال�صور اأكث مما يقراأون 

فحوى اخلرب الذي يواكبها مبعدل و�صطي يبلغ 300 

ن�رس �صوٍر عرب مواقع  تنوي  لذا، حينما   
3
املائة. يف 

بتعليقات،  ترفقها  اأن  فّكر يف  الجتماعي،  التوا�صل 

فتبحر �صويًة عرب �صبكات الويب الجتماعية. تنت�رس 

الجتماعية  )الأفكار  الجتماعية  امليمات  هذه 

الر�صالة،  لأّن  حتديداً،  العدوى  انت�صار  املتنا�صخة( 

اأكانت هزلية اأم جدية، ل ت�صيع �صدًى عندما يتبادلها 

مراراً  لها  بة  املواكرِ ال�صورة  خالل  من  امل�صتخدمون 

وتكراراً عرب �صبكة مثل الفاي�صبوك.

اإنت�رش هذا اخلرب، م�صحوبًا ب�صورتني و�صبع 

كلمات، انت�صار العدوى بف�صل 40،500 عالمة 

اإعجاب تلّقاها، وتبادله مع 36،700 م�صتخدم، 

وا�صتقطابه اأكرث من 3،500 تعليق على �صفحة 

�صة لثوار اأمريكا الالتينية،  الفاي�صبوك املخ�صّ

بح�صب املعلومات املبّينة عند الن�رش. 

Mayer, Richard E. 2001. Multimedia Learning, Cambridge, Cambridge University Press 
http://blog.kissmetrics.com/shocking-truth-about-graphics/

   راجع امل�صدر:
2

   راجع امل�صدر:
3



3. �إحر�ص على �أن تاأتي �صورك متطابقة مع ر�صالتك

 ال تكتِف بنقل اخلرب، بل دّعمه 

بال�صور، الأّن دماغنا مهّياأ 

اللتقاط االإ�صارات الب�رشية. 

لذلك، من ال�رشوري اأن تنقل 

بال�صورة الر�صالة التي حتاول 

ن�رشها.

اإذا نقلت بال�صورة ر�صالة مغايرة عن الر�صالة التي تنقلها بالكلمة، فلن يلتقط جمهورك الرابط القائم بينهما. ل حتاول مثاًل اأن تزاوج بني 

عنوان يوحي بالأمل و�صورة تعك�س اخلراب والدمار، لأّن الكلمة �صتخ�رس معركتها اأمام ال�صور املرئية كل مرة. ملاذا؟ ُعد بالذاكرة اإىل 

 الب�رسي يطغى على الر�صالة ال�صفهية، ل بل �صيتخّطاها اإذا مل يكونا متناغمني. 
ّ

املبداأ الأول من مبادئ التوا�صل املرئي، ومفاده اأّن احل�س

اأّن  ر هذا الإعالن الرامي اإىل مكافحة التدخني �صخ�صًا وهو يدّخن، علمًا  اإليك مثال ي�رسح بو�صوح هذا املبداأ يف معر�س التطبيق. ُيظهرِ

الغاية من الر�صالة ال�صوتية التي تواكبه هي اإقناع امل�صاهدين بالإقالع عن التدخني. لكّن جوزيف كابيال، الأ�صتاذ املحا�رس يف كلية 

حة للتدخني اإمنا يوؤّدي بال ق�صد اإىل الت�صجيع  اأنينبريغ لالت�صالت يف جامعة بن�صلفانيا، راأى اأّن اإبراز اأ�صخا�س يدّخنون يف اإعالنات مكافرِ

على التدخني ل اإىل ردعه. اإذاً رغم الر�صائل اخلطية التي ت�رسح بالتف�صيل م�صار التدخني، فاإّن الدللت الجتماعية التي تتناقلها ال�صورة 

تدفع الأ�صخا�س بالجتاه املعاك�س متامًا.



ة
ّ

4. �إ�صتخدم �صورً� حقيقية، ال عمومي

�صادقة وتعلق يف الذاكرة

ك�صفت  لقد  العني.  تب�رسه  اأن  مبجرد  واأ�صلي  �صادق  هو  ما  ندرك 

الدرا�صات التي تتعّقب حركات العني اأّن الأ�صخا�س يتمّكنون بالفطرة 

اأداة  ا�صتعمالها كمجرد  ي�صلح  التي  ال�صور  التمييز بني خمزون  من 

د فعاًل عمل املنظمة. لذا، ُي�صتح�صن اأن 
ّ
ح�صو وزينة من تلك التي جت�ص

تلتقط �صوراً عفوية عن الأ�صخا�س الذين تعمل يف خدمتهم والأماكن 

التي تعمل فيها، واأن تبتعد عن عر�س ال�صور التي تبدو م�صطنعة.

ال�صورة قادرة فعاًل على  اإذا كانت  الأمثل للتحقق مما  اأما الختبار 

التاأثري يف العواطف اأو هي جمرد اأداة مللء الفراغات، فال يتطّلب منك 

اخلروج  عن  عجزت  اإذا  تو�صيحي.  بتعليق  اإقرانها  حتاول  اأن  �صوى 

باأل  بتعليق ي�صيب عمق املو�صوع املطروح فيها، فالحتمال كبري 

تكون هذه ال�صورة مالئمة للم�صمون.

مزّيفة ومتحى من الذاكرة ب�صهولة

امل�صدر:



5. �الإنطباعات �الأوىل هامة! وّظف كل طاقاتك يف �أول �صورة ير�ها 

جمهورك، وجودة �لت�صميم �لعام

اإّن دماغ الإن�صان مربمج لإعطاء النطباعات الأوىل احلّيز الأهّم. 

فقد اعتدنا على اأن نتفاعل ب�رسعة مع اأول اإ�صارات اخلطر، اأو عند 

د على اأّن النطباعات  روؤية وجبة طعام قد تبقينا على قيد احلياة. زرِ

الأوىل التي تبقى را�صخًة يف الأذهان تكون يف اأغلب الأحيان �صبه 

التي  واملفاهيم  ومعتقداتنا،  قيمنا  عمق  يف  ومتجّذرة  فطرية، 

وجن�صيتنا،  واأعمارنا،  امل�صبقة،  واأفكارنا  تنّفرنا،  اأو  ت�صتميلنا 

وجن�صنا، وحتى يف موروثاتنا اجلينية.

اأدر�س بعناية ال�صورة الأوىل التي تطّل بها على جمهورك كو�صيلة 

على  اإحر�س  لكن،  نقلها.  حتاول  ر�صالة  اأي  اإىل  النتباه«  لـ«�صّد 

بني  تخلط  اأن  دون  من  العمق،  يف  تريد  التي  امل�صاعر  ت�صيب  اأن 

قد  لأنهما  تاأثرياً،  الأ�صّد  وال�صورة  الأجمل  ال�صورة   
ْ
مفهوَمي

تختلفان اختالف ال�صم�س والقمر.  

لقتنا�س  يرتّب�س  الذي  الذئب  �صورة  تعترب  ذلك.  عن  مثال  اإليك 

جهودها  �س 
ّ
تكر جمموعة  اإىل  بالن�صبة  خاّلبة  �صورة  فري�صته 

حلماية الذئاب يف احلياة الربية. لكنها ما زالت توحي بالن�صبة اإىل 

يف  مثريًة  املفرت�س«،  »الوح�س  �صورة  النا�س،  من  الأعظم  ال�صواد 

اأعماق نفو�صهم خوفًا �صديداً يدفعهم اإىل القتال اأو الهرب.

رة؟ ال. �صورة جميلة؟ نعم. موؤثِّ

فينا  توقظ  اإذ  مغايراً متامًا،  �صعوراً  ال�صورة  تثري هذه  املقابل،  يف 

على  والعمل  الثابتة،  العائلية  وقيمنا  �صغارنا  عن  الدفاع  غريزة 

تنميتها. ل اأخاله ي�صعب عليك اأن تعرف اأّي ال�صورتني تعك�س اأكث 

حماية  جمال  يف  النا�صطة  املنظمة  لدى  ل  املف�صّ الأول  النطباع 

الذئاب. 

طريقة  على  املرئية  بالو�صائل  اخلرب  �رسد  جناح  يتوّقف  كذلك 

فال  عام.  ب�صكل  املرئي  ت�صميمه  على  دللٍة  يف  وعر�صه،  تغليفه 

موقعك  عن  عامة  فكرة  ليكّون  مثاًل  ثوان  ب�صع  اإّل  امل�صتخدم  يلزم 

 العام بالإجمال هو 
ّ

الإلكرتوين، باعتبار اأّن الت�صميم واملنظر واحل�س

ما يوؤّثر على انطباعاته الأوىل، ل امل�صمون، مهما ح�ُصنت بالغته.

كالو�س بومرينك



ر، كن متاأّنيًا يف �لتقاطها 6. ال�صتخد�م �ل�صور ب�صكل موؤِثّ

لن تتمّكن من ا�صتخدام ال�صور بطريقة فّعالة اإذا واجهت م�صّقًة يف اإيجاد ال�صور املنا�صبة كلما كنت بحاجة اإليها. فال�صور الأكث فعالية 

هي التي تعك�س بالطبع اجلهد احلثيث الذي تقوم به يف اأبرز املهمات التي تتنّقل فيها. فال تفارق اآلة الت�صوير اأبداً حتى تلتقط �صوراً فريدة 

وعفوية كلما تك�ّصفت لك. 

والأ�صكال  والزوايا  كالإ�صاءة  الهامة،  اإمنا  الب�صيطة،  الت�صوير  تقنيات  بع�س  ور�صة عمل ملوظفيك، لإطالعهم على  تنّظم  اأن  املفيد  من 

اأحد ر�صد �صورة قدمية عند  اإذ لن ي�صعب على  اأغلب الأحيان،  املفيدة للتقاط �صور ملفتة للنظر. ثابر على جتديد خمزون �صورك يف 

ا�صتخدامها. لذا، اإقتن�س اأي ت�صاميم وم�صاهد وعالمات فارقة اأخرى يف البيئة ميكن اأن ُي�صتدل منها ب�رسعة على تاريخ ال�صورة.

احلقوق  اأ�صحابها  اأن مينحك  على  اأحر�س  لكن،  الإنرتنت.  مواقع  عنها يف  بالتنقيب  اأو  منا�رسيك،  رائعة من  على �صور  اأي�صًا  حت�صل 

القانونية ل�صتعمالها، واأن تن�صبها اإىل امل�صدر ال�صحيح. اأما اإذا كنت تبحث عن �صور يحّق لك ا�صتخدامها جّمانًا عرب الإنرتنت، فما عليك 

 .Creative Commons »صوى اأن تق�صد مواقع »امل�صاع الإبداعي�

اإلتقط �صوراً اأينما ذهبت...
امل�صدر:



... وتخزينها لت�صهيل تبادلها

ن �صورك يف مكتبتك اخلا�صة عرب االإنرتنت للتوا�صل مع جمهورك خزِّ

لتوظيف م�صّور فوتوغرايف اأو م�صّور فيديو حمرتف تاأثري كبري على النظرة العامة التي تتكّون حول عالمة جتارية، اإذ ي�صاهم ذلك يف رفع 

�س ميزانية للت�صوير الفوتوغرايف والفيديو، كما قد تفعل للمواقع الإلكرتونية  م�صتوى الرتباط العاطفي وامل�صاركة لدى منا�رسيك. فخ�صّ

واأعمال الت�صميم الأخرى، لأّن الت�صاميم العالية اجلودة التي ل تقرتن مبواد مرئية عالية اجلودة هي مبثابة هدر للمال. 

اأن جتد حاجتك منها ب�رسعة، وت�صعها يف متناول الإعالم وعموم النا�س. ول حاجة اإىل  اأن جتمع ال�صور وح�صب، بل يلزمك  ل يكفيك 

التذكري باأّن موقعي »فليكر« و«فيميو« يعتربان موردين ممتازين حلفظ وتبويب جمموعات �صورك يف اأر�صيف ال�صور. 

ن�رس  ت�صهيل  يف   International Bird Rescue الطيور  لإنقاذ  الدولية  املنظمة  ميديا«  »ري�صور�س  منظمة  �صاعدت   ،2010 العام  يف 

املعلومات اأثناء كارثة الت�رّسب النفطي يف خليج املك�صيك، اإذ انكّبت على مدار ال�صاعة على التقاط وغ�صل واإعادة تاأهيل وحترير احليوانات 

الربية امللّوثة بالنفط، ل �صيما الطيور منها. فبادرت اأوًل اإىل اإن�صاء األبوم �صور عرب موقع فليكر لتوثيق جهودها. و�صّهلت الو�صول اإىل 

مكتبة �صورها عرب حمركات البحث، مروّجًة لها على نطاق وا�صع، وداعيًة و�صائل الإعالم اإىل ا�صتخدامها. فكان اأن تلّقى األبوم فليكر هذا 

291 األف زائر، وحظي بتغطية اإعالمية وا�صعة، مّما اأعطى زخمًا كبرياً جلهودها الرامية اإىل جمع التربعات وح�صد الع�صوية. هل تتخّيل 

العمل اجلّبار الذي كان مطلوبًا من هذه املنظمة غري الربحية، وهي تواظب على مدار ال�صاعة على اإر�صال تلك ال�صور، الواحدة تلو الأخرى، 

عرب بريدها الإلكرتوين اإىل و�صائل الإعالم يف خ�صّم الأعمال اجلارية لتطويق بقعة النفط املت�رّسبة؟ فما كان لأي اإن�صان املقدرة على 

اإجناز هذا العمل مبفرده.



 مو��صيعك بعناية. فاالإن�صان يتعاطف مع �أخيه �الإن�صان يف 
َ

7. �إخرت

�ل�صور. 

بني  م�صرتكة  قوا�صم  ب�رسعة  تقيم  اأن  عليك  ي�صهل 

تلتقطها  التي  ال�صور  خالل  من  وجمهورك  ق�صيتك 

الت�صديد  من  بّد  ل  وثالثًا.  وثانيًا،  اأوًل،  النا�س  للنا�س. 

اختيار  اإىل  تنّبه  ولكن،  وتكراراً.  مراراً  الفكرة  هذه  على 

مثاًل  فالإن�صان  ق�صيتك.  فعاًل  تخدم  التي  النا�س  �صور 

اإليه  ينظر  عّمن  نظره  اإبعاد  عدم  على  بطبيعته   
ٌ
مفطور

مبا�رسًة. فهو يراقب وجوه الآخرين، اأي اأعينهم وتعابري 

عادًة،  يحاول  هكذا  م�صاعرهم.  لي�صت�صّف  وجوههم، 

بهم بني �صديق  يلتقي  ي�صّنف من  اأن  اأي�صًا،  وبغريزته 

ي�صعون  الذين  الأ�صخا�س  �صور  جتّنب  لذا،  عدو.  اأو 

نظارات �صم�صية، خمافة الإيحاء باأّن لديهم ما يخفونه.  

للعينني كل التاأثري! عندما ينظر من يف ال�صورة 

اإىل امُل�صاِهد مبا�رشة، فهو يتوا�صل معه.

�صورة بعد�صة �صتيفن ميت�صل



من بني جميع الو�صائل املبتكرة يف عامل الت�صالت، ل تزال ال�صورة الو�صيلة الأبرز 

التي تتحّدث لغة يفهمها اجلميع«. 

 - من اأقوال والت ديزين

نتوا�صل اأي�صًا ب�صكل اأف�صل مع من هم اأقرب اإلينا من حيث ال�صبه. وكانت حملة »اأنا مورمون« 

لعام 2012 قد انطلقت من هذا املبداأ، اإذ ن�رست �صوراً لأ�صخا�س من اأعمار ووظائف وخلفيات 

الهدف من هذه احلملة فكان  اأما  »اأنا مورمون«.  ّقًة على �صورهم بعبارة  اإثنية خمتلفة، معلرِ

اأنها اأكث انت�صاراً وحا�صنة للجميع، من خالل دعوة النا�س اإىل  اإبراز كني�صة املورمون، على 

اأن ت�صّوق لفكرة التنّوع  اإذا حاولت  التماثل ب�صخ�س على الأقل يرونه يف تلك ال�صور. ولكنك 

فيما تفتقر منظمتك فعليًا اإىل هذه امليزة، ف�صرتتّد هذه ال�صرتاتيجية عليك �صلبًا، لأّن ال�صور 

التي ت�صتخدمها يجب اأن تعك�س املبادئ احلقيقية ملنظمتك. 

نتعاطف مع االأ�صخا�س الذين ي�صبهوننا



ك�صفت  املو�صوع،  هذا  اإىل  اإ�صارة  ويف  خا�س.  ب�صكل  قوية  عاطفية  فعل  ردود  الأطفال  يثري 

جتربة اأجريت يف �صوارع اإدنربه، اإ�صكتلندا، يف العام 2009، عن مدى تعاطفنا مع الآخر حني 

يكون هذا الآخر طفاًل. فبعد اأن ن�رس باحثون 240 »حمفظة �صائعة« يف جميع اأنحاء املدينة، 

تبنّي لهم اأّن املحفظات التي حملت �صوراً لأطفال اأعيدت بن�صبة 88 يف املائة. اأما املحفظات 

التي كانت ت�صّم �صوراً لزوجني متقدمني يف ال�صّن، فا�صرتجعوها بن�صبة 28 باملائة، فيما مل 

4
ي�صرتجعوا تلك اخلالية من اأي �صور اإل بن�صبة 14 يف املائة.

تثري امل�صاهد املرئية انفعالت، تقود بدورها اإىل اتخاذ قرارات، ُترتَجم باأفعال.

http://www.neurosciencemarketing.com/blog/articles/baby-pics-boost-altruism.htm

امل�صدر:

   راجع امل�صدر:
4



فّكر يف العواطف التي تريد نقلها من خالل 

تعابري الوجه، وهي لغة عاملية تفهمها جميع 

احل�صارات. فكل ب�صمة، اأكانت يف بو�صطن، اأو 

يف بروك�صل، اأو بنغالور، تفوز بالقلوب.

اأنظر اإىل �صورة هذه الفتاة الإثيوبية ال�صغرية التي تعاين من العوز وال�صيق. فهي م�صوؤولة عن جلب املياه لعائلتها من النبع. ُيذَكر اأّن 

مليار �صخ�س يف العامل كّله يفتقرون اإىل مياه ال�رسب ومرافق ال�رسف ال�صحي. كم من الفتيات مثيالتها ُيجربن عادًة على ترك املدر�صة 

واجتياز م�صافات طويلة يوميًا من اأجل تزويد عائالتهن باملياه. رغم �صخامة هذه امل�صكلة، ل نقطع الأمل من حّلها حني نرى الأمل 

الذي يرت�صم على مالمح وجهها. اإذاً، حرٌيّ بك اأن تعامل ال�صخ�س الذي يظهر يف ال�صورة بكل احرتام وكرامة، عار�صًا اآماله من اأجل اإثارة 

امل�صاعر ذاتها يف نف�س امُل�صاهد. 

د الياأ�س عند روؤية �صورة معّينة اأو م�صهد فيديو، ف�صينعك�س ذلك على طريقة تعاطيه مع م�صمونهما، كاأن يناأى بنف�صه  اأما اإذا اأ�صاب امُل�صاهرِ

عن الق�صية ككل. فمن �صاأن �صورة طفل يعاين �صوء التغذية احلاّد، وتبدو عليه مالمح ال�صقاء، اأن يدفع النا�س اإىل تغيري القناة التلفزيونية 

اإثارة �صعور بالأمل وتعزيز قدرة  اأّن هذا املوقف املتغا�صي عن ماأ�صاة الب�رس قّلما يفيد كل من ي�صعى اإىل   �صفحة املجلة، علمًا 
ّ
اأو طي

منا�رسيه على امل�صاعدة. 

ل العني الرتكيز على عن�رس واحد، وجتنيب الدماغ  تعود فعالية �صورة هذه الطفلة اأي�صًا اإىل �صبب اآخر. فحني يتعّلق الأمر بال�صور، تف�صّ

اجلهد الذي يتطّلبه ا�صتعرا�س لقطة جامعة لعّدة عنا�رس. ل عجب اأّن ال�صليعني بحمالت التربع يعرفون خري معرفة اأّن اإبراز �صخ�س واحد 

ميّثل اأو يرمز اإىل ق�صيتك هو خرٌي من اإبراز ح�صد من النا�س.

لكل قاعدة ا�صتثناءات بالطبع. ف�صور احل�صود تثبت جدواها عند احلديث عن حركات احتجاجية، اأو جتّمعات، اأو لقاءات عامة دفاعًا عن 

ق�صية معّينة. فثّمة اأوقات موؤاتية لإظهار �صور جمهور حا�صد، اإذا كان هدفك الأ�صا�صي هو اأن تظهر للُم�صاهد �صخامة امل�صاركة يف هذه 

احلركات ل�صّدة الهتمام بها، ل اأن تلفت انتباهه اإىل و�صع �صخ�س معنّي. 

امل�صدر:



�خلامتة

اأي  اأ�صهل بكثري من  اإن�صاء وتخزين �صور مرئية  نحن يف خ�صّم ثورة الو�صائط الب�رسية، التي بات معها 

وقت م�صى. لكّن ال�صور وم�صاهد الفيديو ل ت�صتمّد اأهميتها وفعاليتها الق�صوى من التقنيات امل�صتحدثة، بل 

من العلوم املعرفية املتجّذرة يف اآلف ال�صنني من تطور اجلن�س الب�رسي. لذا يجب حماكاة عواطف النا�س 

للتاأثري فيهم. ولعّل خري و�صيلة للتوا�صل مع الأ�صخا�س على امل�صتوى العاطفي يتمّثل يف املرئيات ... ويف 

اختيار ال�صورة املنا�صبة لكل ر�صالة. اأولي�صت ال�صورة اأ�صدق برهان.

امل�صدر:



تلّخ�س هذه القائمة املرجعية اخلطوات الأ�صا�صية لإدراج مقاربة ا�صرتاتيجية للمرئيات �صمن 

اإعداد خطة التوا�صل العامة. فاّطلع عليها من اأجل جعل اخلرب جاهزاً للعر�س يف وقت الذروة.

اإختبار مرئي

املقومات الأ�سا�سية

اأهدافك العامة واخلا�صة؟ •     ما هي 

•     من هم الأ�صخا�س الذين تريد الفوز بقلوبهم وعقولهم )امل�صوؤولون املنتخبون، املانحون، املتطّوعون، ومن �صابههم(؟

اإليهم؟ اأجل الو�صول  اإليها من  •     ما القنوات والو�صائل التكتيكية التي �صتلجاأ 

اإعداد اخلرب

اأو »ر�صالتك«؟ فّكر يف هذه ال�صيغة: •     ما هي العربة من خربك، 
         الت�صالت املقنعة = القيم امل�صرتكة + م�صكلة اأو فر�صة + حّل اأو دعوة اإىل التحرك

اأو  اأخبار، تنقل ر�صالتك، وت�صّد انتباه جمهورك، وت�صاعده يف فهم الو�صع؟ من البطل؟ من ال�رسير؟ ما ال�رساع  اأو جمموعة  •     اأي خرب، 
         التحدي الذي يواجهه البطل؟

اإليه؟ اأو ما التحرك الذي تدعو  •     ما هو قرارك 

اإىل التحرك؟ اأو الرغبات التي تدفع جمهورك  •     ما امل�صاعر 
         الفرح؟ الأمل؟ التمكني؟ الغ�صب؟ اخلوف؟ املفاجاأة؟

قائمة مرجعية بالعنا�رص املرئية

•     حّدد العنا�رس املرئية التي تنقل خربك:
         - الو�صعّية: اأين ومتى؟

 به؟
ّ
         - الأ�صخا�س: من املعني

         - العواطف: ما �صبب اهتمامهم به؟

•     ما الختبار الذي جتريه للتحّقق من تاأثري ال�صور على جمهورك؟

•     هل �صورك �صادقة واأ�صلية، ل خمّزنة؟

•     فّكر يف اجلمهور امل�صتهدف عند اختيار الأ�صخا�س الذين �صتربزهم يف �صورك وم�صاهد الفيديو. 
         هل �صيثق ب�صخ�صياتك، ويتماثل بها، ويتعاطف معها؟

اأذهان امل�صاهدين؟ اأو يعلق يف  اأن يتكّون لدى جمهورك،  •     ما النطباع الأول الذي تريد 
         اإخرَت �صورتك الأ�صا�صية وفقًا لذلك.

خ ر�صالتك الب�رسية ويربزها باأف�صل طريقة؟
ّ
•     اأي تعليق تو�صيحي على ال�صورة �صري�ص

•     هل تذكر حّق ملكية ال�صورة حيثما تقت�صي ال�رسورة؟ تاأّكد جمدداً من احل�صول على الإذن املطلوب ون�صب ال�صورة اإىل م�صدرها.

اأ�صلوبك يف اختيار ال�صور املرئية من حيث النوعية، واحلجم، واللون،  •     هل تعّزز هويتك اخلا�صة عند ن�رس هذه ال�صور؟ هل حتافظ على 
         وال�صكل. واإن مل تفعل، فقد اآن الأوان لإعداد دليل متايز الأ�صلوب! 

الرجاء زيارة �صفحة visualstorylab.org للح�صول على ن�رسات اإر�صادية اإ�صافية حول كيفية التوا�صل 

رَب امل�صتخَل�صة.  با�صتخدام و�صائل مرئية �صديدة التاأثري، وتبادل اأخبار عن جناحاتك والعرِ



كلمة �صكر وتقدير

اأوّجه �صكراً كبرياً ملوظفي »ري�صور�س ميديا« وجمل�س اإدارتها، واإىل الهيئة اال�صت�صارية مل�رشوع االت�صاالت املرئية 

: الذي تعمل املنظمة على تنفيذه، اإذ حمل هذا التقرير ب�صماتهم املتمايزة فرداً فرداً

 اآندي بريز، اأخ�صائي يف الو�صائط املتعددة، من �رسكة اآندي بريز و�رسكاه، ومنتج تنفيذي �صابق يف قناة »اإم اإ�س اإن بي �صي« 

          التلفزيونية.

هيالري برومبريغ، اأخ�صائية يف علم الأع�صاب، ومديرة ا�صرتاتيجية لدى وكالة »اإيغرباندينغ« للت�صويق

ديفيد بروثرتون، م�صت�صار ل�صوؤون الت�صالت لدى ال�رسكة ال�صت�صارية »بروثرتون �صرتاتيجيز«

بيل ت�صيمايد�س، عميد كلية نيكول�س للدرا�صات البيئية، يف جامعة ديوك

اأرلني فريفيلد، خبرية ا�صرتاتيجية يف جمال الت�صالت لدى �صبكة »غلوبل ت�صاينج نتوورك«

مايكل غولدبريغ، باحث يف �صوؤون الراأي العام لدى منظمة »اأك�صن ميديا«

اآندي غودمن، خبري يف تقنيات �رسد الأخبار، عر�س الق�صايا، والرتويج لها لدى �رسكة غودمن ال�صت�صارات

كاثلني هيني�صي، مديرة الت�صوير لدى منظمة »فوتوفيالنرتوبي«، ومنتجة لدى منظمة »بيكت�صور وورلد هوب«؛ ومديرة 

          ت�صوير/مديرة حترير �صابقة لدى �صحيفة »�صان فران�صي�صكو كرونيكل« والبيت الأبي�س يف عهد كلينتون

باربرة كيني، م�صّورة فوتوغرافية، م�صوؤولة �صابقة عن ق�صم الت�صوير لدى �صحيفة »اأمريكا اليوم«، ووكالة رويرتز لالأخبار، 

          و�صحيفة »�صياتل تاميز«، وم�صّورة معتمدة يف البيت الأبي�س لدى الرئي�س ال�صابق كلينتون

رة م�صاعدة لدى جملة »نا�صونل بارك�س«؛ 
ّ
اآميي ماركي�س، مديرة �صل�صلة اأفالم حول م�رسوع املنتزهات الوطنية، وحمر

رة ملدّونة عامل الطبيعة الرقمي
ّ
�صة/حمر

ّ رِ
          وموؤ�ص

ت�صاك بيتي�س، خبري يف اإبراز العالمة التجارية لدى �رسكة »براند �صوليو�صنز«، ونائب مدير الت�صويق لدى �رسكة »مايكر 

          بوت«

كارا بايك، خبرية ا�صرتاتيجية يف جمال الت�صالت ومديرة م�رسوع الر�صيد الجتماعي لدى منظمة »ري�صور�س اإينوفاي�صن 

          غروب«

جون رو�صونيللو، باحث يف �صوؤون الراأي العام وخبري يف اإعداد ال�صرتاتيجيات لدى �رسكة »بلدن رو�صونيللو ا�صرتاتيج�صت�س«.

وكثريون �صواهم يف جمالت علم الأع�صاب، ومن اأو�صاط اأكادميية، و�رسكات ومنظمات غري ربحية تعمل يف جمال الت�صالت، 

والت�صويق، واإبراز العالمة التجارية، والإعالن، ومواقع التوا�صل الجتماعي/الرقمي، والو�صائط الإعالمية املتعددة، والت�صوير 

وجيم  بونيتو،  وجنيفر  اأوبري،  فلتيم  القّيمة.  باأفكارهم  واأغنونا  بوقتهم  علينا  موا 
ّ
تكر قد  العام  الراأي  واأبحاث  الفوتوغرايف، 

بريدي، ومات برا�صريز، جوزيف كابيال، واآلي�صون ديفي�س، وبيث دوغليو، وجوان اإدغار، واإمييلي فالك، وكيم فوكوا، وتوما�س 

غولد�صتاين، وفيل غوت�س، وروب هيغريت، واإيفري هولر، واآن هيدرين، وروبرت هود، وكري�صتني هايد، ونايثن جامي�س، ومويرا 

�صكالير، ومايكل  واإيلينا مار�زسليك، وديف ميتز، وبيتي ماير، وكري�صتا  واإيد مايبا�س،  لوكا،  كافانا، وكيفن كري�صرن، وهيث 

�صيلربمان، وبراين �صتورم، وجني فريتفوي، وبيغي ويليت، و�صاين وو، لهوؤلء جميعًا نقول �صكراً لأنكم جعلتم العامل مكانًا اأف�صل 

بف�صل جهودكم وحكمتكم.

»موؤ�ص�صة  اأوًل  منها  نذكر  امل�رسوع،  هذا  لتنفيذ  الدعم  قّدمت  موؤ�ص�صات  عدة  اإىل  نف�صه،  بالقدر  بال�صكر،  اأي�صًا  مدينون  ونحن 

برينريد«، لأّن م�صاهمتها التمويلية واعتقادها الرا�صخ باأّن الوقت موؤاٍت لإجناز هذا العمل اجلّبار �صمحا بانطالق هذا امل�رسوع. 

اأما موؤ�ص�صة كومبتون فقد قّدمت دعمًا ماليًا كبرياً مل�صاعدتنا يف اإي�صال امل�رسوع اإىل خواتيمه املرجّوة، فيما اأتاحت لنا موؤ�ص�صة 

�صياتل اإغناءه بكثري من العنا�رس امل�صّوقة. �صكراً جزياًل.

ملزيد من املعلومات، الرجاء زيارة �صفحة 

visualstorylab.org اأو الت�صال بنا مبا�رسة عرب:

 vizcom@resource-media.org
 www.resource-media.org

 @RMedia


