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كان للحملة التي �أطلقتها منظمة «باور با�ست كول» دور ريادي يف �إطار اجلهود الرامية �إىل منع ت�صدير الفحم
َ
نهر «باودر ريفر» ،من املوانئ الواقعة يف �شمال غرب املحيط الهادئ .حينما �آن الأوان لتنظيم جمموعات تركيز بهدف �صياغة ر�سالة
احلملة ،بادرت منظمة «ري�سور�س ميديا» �إىل م�ساعدة منظّ مي احلملة يف اختبار مدى ت�أثري املواد الب�رصية امل�ستخ َدمة فيها .يف الواقع،
كان �سكان هذه املناطق ي� ّؤيدون �إىل ح ّد كبري االقرتاحات الداعية �إىل �إن�شاء مرافق للت�صدير ،من دون �أي مراعاة للر�سائل والأ�صوات
املعا ِر�ضة لهذا امل�رشوع� ،إميان ًا منهم بفر�ص العمل الواعدة التي �سيوجدها ،وباعتماد طرق عمل نظيفة ،و�سليمة ،وذات تقنية عالية.
املارة مبناطقهم ،والتلوث الناجم عن غبار الفحم .وكان
ولك ّنهم �رسعان ما ب ّدلوا ر�أيهم حينما ر�أوا �صوراً ل�سيل عربات ال�سكك احلديدية ّ
حتليل له حول هذا املو�ضوع:
م�ستطلِع �آراء املواطنني ،دايف ميتز من م�ؤ�س�سة «�إف �إم  ،»3قد كتب يف
ٍ

ال �أبالغ �إطالق ًا �إن حت ّدثت عن
مدى ت�أثري هذه ال�صور يف ح�شد
املعار�ضة �ض ّد هذا امل�رشوع».

ها قد بد�أت ثورة االت�صاالت املرئية
ح�رضة الزمالء الكرام،
م�شوقة،
كَ رُثت من حولنا الفر�ص ال�سانحة ل�رسد اخلرب �أو احلدث بطريقة ّ
�إذ بات يت�س ّنى لكل منا �أن يقوم اليوم بدور املرا�سل �أو النا�رش با�ستخدام
و�سائل التكنولوجيا املتوافرة .ولكن ،رغم التق ّدم الهائل الذي �شهدته
مر الأعوام ،مل يحظَ علم االت�صاالت املرئية بالقدر
�صناعة الكلمة على ّ
نف�سه من االهتمام والعناية ،الأمر الذي حدا مبنظمة «ري�سور�س ميديا»
�إىل �إجراء �أبحاث حول هذا اخللل ملعرفة �أ�سبابه ،والعمل على معاجلته.
ويطلعكم هذا التقرير على بع�ض اال�ستنتاجات والتو�صيات الأولية التي
تو�صلنا �إليها.
ّ
يف البداية ،نك�شف لكم عن بع�ض الإح�صائيات اجلديرة باهتمامكم:

1

مت حتميل نحو  300مليون �صورة �إىل موقع
مع نهاية العام ّ ،2012
فاي�سبوك ،وتبادل  40مليون �صورة عرب موقع «�إن�ستاغرام».

2

مر التاريخ،
� ّإن  %10من جممل ال�صور التي عرفها ّ
فن الت�صوير ،على ّ
ال ُتقِطت يف ال�سنة املا�ضية.

ها قد دخلت هذه الو�سيلة اليوم ع�رصها الذهبي مع �أنها ُو ِج َدت منذ ما قبل احلرب الأهلية .ولع ّل الف�ضل يف ذلك يعود ب�شكل كبري �إىل
املخ�ص�صة لتبادل ال�صور .ال بل ت�ستم ّد هذه الثورة جذورها العميقة
بروز تقنية الكامريا والفيديو يف الهواتف املحمولة ،ون�شوء املواقع
ّ
وزخمها الأ�سا�سي من �آالف ال�سنني من التطور الب�رشي .فنحن �أبناء ال�صورة.
�إذاً ،ي�رشح هذا الدليل املوجز ملاذا ت�شغل ال�صورة �أهمية �أكرث من �أي وقت م�ضى ،م�ستعر�ض ًا ال�سبل الكفيلة برتجمة هذا الواقع �ضمن
فعالة لالت�صاالت.
ا�سرتاتيجية ّ
لذلك ،ندعوكم لالن�ضمام �إىل ثورة االت�صاالت املرئية ،ولقراءة هذا الدليل من �أجل تو�سيع معرفتكم بعلم االت�صاالت املرئية ،وكيفية و�ضع
هذه املعرفة مو�ضع تطبيق اليوم ،للتوا�صل مع الآخرين ب�أقوى �سالح ممكن .ومبا � ّأن ال�صورة هي �أ�صدق برهان ،فلن�ستك�شف م�ؤ ّثراتها.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام،
ليز بان�س
«ري�سور�س ميديا»

قادة الثورات يدركون � ّأن التحكّم بلعبة ال�صور،
هي ال�سبيل لإحكام ال�سيطرة على الدول».
 -من �أقوال بول مارتن لي�سرت� ،أ�ستاذ يف كلية علوم االت�صال لدى جامعة كاليفورنيا

االت�صاالت املرئية يف ثالثة مبادئ

1

الإن�سان يت� ّأثر بال�صورة قبل الكلمة
تفوق ال�صورة .فمن
يعرف العلماء هذه الظاهرة بت�أثري ّ
ّ
املعلوم � ّأن الإدراك الب�رصي هو النظام الأن�شط يف دماغ
الإن�سان ،حيث يطغى احل�س الب�رصي على الوظائف
الأخرى .وهي حقيق ٌة �أثبتتها الدرا�سات ،الواحدة تلو
بينت � ّأن اقرتان الكلمة بال�صورة والفيديو
الأخرى� ،إذ ّ
يجذب االنتباه ،وينع�ش الذاكرة والقدرة على التذكّ ر،
ويع ّزز امل�صداقية؛ ال بل �أظهرت �إحدى هذه الدرا�سات
مث ًال � ّأن الأ�شخا�ص مل يتذكّ روا �إال  %10من املعلومات
التي تل ّقوها �شفهياً ،حينما خ�ضعوا الختبار بعد مرور
� 72ساعة ،فيما ارتفعت هذه الن�سبة �إىل  %65عندما
1
جرى تطعيم هذه املعلومات ب�صور.

ال�صورة :جينتا ما�سودا

احل�س املعريف
منذ املراحل الأوىل لنمو ّ
ينظم العامل من حوله
لدى الإن�سان ،وعقله ّ
مبعاجلة املعلومات املرئية.

الإن�سان بطبعه �شديد امليل �إىل امل�شاهد املرئية :تحُ ّركه ال�صور كثرياً ،ال الكلمات.
أهم ا�ستثارة م�شاعره».
من املهم بالطبع حماكاته بالعقل� ،إمنا ال ّ
 دان هيل ،م�ّؤلف كتاب علم العواطف واالنفعاالت1

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

2

مما تنبع من تفكري
قرارتنا و�أفعالنا تنبع من ردود فعل عاطفية �أكرث ّ
عقالين

كان �أنطونيو داما�سيو �أول من حت ّدث من بني الأطباء عن �صعوبات كبرية
يواجهها مر�ضاه يف اتخاذ القرارات عندما يعانون من ا�ضطرابات يف
منطقة الدماغ املرتبطة بالعواطف .ففي العام � ،1994أ�صدر كتاب ًا بعنوان
«خط�أ ديكارت :العاطفة ،والعقل ،والعقل الب�رشي» Descarte’s Error:
 ،Emotion, Reason, and the Human Brainاعتربته جملة «�ساين�س
هيومنز» واحداً من  20كتاب ًا غيرّ وا نظرة العامل� .أما الباحثون يف علم
الأع�صاب اليوم ،فقد �أكّ دوا بف�ضل ا�ستخدام �آخر تقنيات امل�سح ال�ضوئي
للدماغ ،الآتي :تزيد احتماالت الت�أثري على �أي �شخ�ص �أو الت�أثري على قرارته
مبجرد �أن تلعب على وتر امل�شاعر والأحا�سي�س ،باعتبار � ّأن ال�صور املرئية
حترك �أو ًال عواطف النا�س ،فيتفاعلون معها فكري ًا يف مرحلة الحقة.
اجليدة ّ
الفعالة تثري عواطف قوية ،تف�ضي
واجلميع يعلم � ّأن ال�صور وم�شاهد الفيديو ّ
بدورها �إىل اتخاذ قرارت هامة .لذا ،فلتكن امل�شاعر والعواطف هي دافعك
الأول الختيار �صورة دون الأخرى.
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ي�ستخدم العلماء تكنولوجيا امل�سح ال�ضوئي
للدماغ من �أجل فهم �آلية اتخاذ القرارات لدى
الإن�سان

ال�صور املرئية هي �أداة التوا�صل الأكرث فعالية ال�ستثارة العواطف
التحرك
وحث الأ�شخا�ص على
ّ
ّ
�إنطلق م�رشوع بناء جادة مادي�سون من هذه الفكرة نف�سها.
ولهذا ال�سبب بالذات ،تنفق �رشكات الإعالن وقت ًا �أطول
على اختيار ال�صور من اختيار الكلمات التي �ست�ستخدمها،
�إدراك ًا منها ب� ّأن ال�صور قادرة على اال�ستئثار بعواطف
النا�س بطريقةٍ تعجز عنها الكلمات وحدها؛ كما تدرك متام ًا
مدى �أهمية العنا�رص املرئية يف حتديد نظرة امل�ستهلك �إىل
املنتجات ،وال�رشكات ،واملنظمات ،والق�ضايا.

تهدف هذه ال�رشكات ،من خالل �إعالناتها� ،إىل �إثارة رغبات
معينة يف نف�س امل�ستهلك .فرتكّ ز على الت�أثري العاطفي الذي
ّ
من النف�س بها .ف ُيقبِل النا�س على �رشاء منتجاتها على �أمل التحلي بالرجولة� ،أو
يرتكه املنتج لديه ،وتوقظ يف خياله �أحالم ًا لطاملا نّ
التنعم باحلب والرثوة واحلرية� ،أو حتقيق رغبات �أخرى.
ّ
� ّإن الأ�سباب التي تدعوك �إىل العناية بنوع خا�ص بالعنا�رص املرئية ،يف �إطار جهودك الرامية �إىل دفع الأ�شخا�ص نحو اتخاذ قرار �أو تغيري
ال�سلوكيات هي وا�ضحة ،ال لب�س فيها .لكن ،ال يكفيك �أن تدرك مدى �أهمية ال�صور ،بل عليك �أن ت�ستخدمها لأهداف حم ّددة .وعند هذه النقطة
فن ا�سرتاتيجية االت�صاالت بالعلم الذي يدر�س �سلوك الإن�سان.
بالتحديد ،يلتقي ّ

�سبع قواعد لتوجيه جهودك
�إحر�ص على مراعاة هذه القواعد ال�سبع ،و�أنت ت�سعى �إىل الت�أثري �إىل �أق�صى ح ّد على الأ�شخا�ص الذين حتاول التوا�صل
معهم كل يوم ،بف�ضل الأدوات الب�رصية التي ت�ستعني بها.

 .1ال تفرت�ض � ّأن الآخرين �سيتفاعلون مع ال�صورة �أو م�شهد الفيديو مثلك
ستهدف الختبار حجم
متاما .لذا� ،أعر�ض املواد املرئية على جمهورك امل� َ
ً
ت�أثريها.
� ...أو تلك؟

�إ�ستخدم هذه...

امل�صدر:

امل�صدر:

املبينة �أعاله تبدو مفيدة ملجموعة ت�سعى �إىل مكافحة م�شكلة تلوث الهواء .حل�سن احلظ � ّأن هذه املجموعة قررت
ال �شكّ � ّأن �صورة املداخن ّ
ا�ستطالع الآراء حول ال�صورة قبل �أن تبادر �إىل ن�رشها .فاختربت حجم ت�أثريها على �أبرز منا�رصي هذه الق�ضية ،ليتبينّ لها �أنها مل تلقَ
اال�ستح�سان املطلوب لدى �أهم املانحني� ،إذ ُ�صدموا بفداحة مناه�ضتها مل�صالح �رشكات الأعمال .وما كان ه�ؤالء يرغبون يف �أن تعك�س
�رش الباليا .وبالتايل ،جت ّنبت هذه
ال�صورة امل�شكلة التي يكافحونها وح�سب ،بل يريدون �أي�ض ًا �أن يروا ب� ّأم عينهم ما كانوا يحفظونه من ّ
فخري لك �أن تتب ّنى و�سيلة تعبريية ب�رصية مواكِ بة
املنظمة ارتكاب خط�أ ج�سيم ،بف�ضل املبلغ الب�سيط الذي �أنفقته على اختبار ال�صورة.
ٌ
مدوي ًا حني تنطلقان معاً.
ل�صيغة ر�سالتك� ،أي �أن تقرن املخاطر بحلول .فلع ّل هذه وتلك حتققان وقع ًا
ّ

تقنيات �سهلة وغري مكلفة الختبار ال�صورة

الفعالة من حيث كلفتها ،ال تحُ �صى وال ُتع ّد .فيت�س ّنى لك ،بف�ضل الأدوات الإلكرتونية
من احل�سنات اجلديرة بالذكر � ّأن و�سائل اختبار ال�صورةّ ،
وغني عن القول
امل�ستحدثة� ،أن جتري اختبار املقارنة جنب ًا �إىل جنب �أو اختبار املقارنة بني �أ/ب عرب املواقع والر�سائل الإلكرتونية.
ٌّ
بالطبع � ّإن غالبية برامج الربيد الإلكرتوين تو ّفر لك اختبار �أ/ب جماناً .يطالعك �أدناه ،يف اللقطتني امل�أخوذتني من �شا�شة ،منوذج ًا عن
اختبار �أ/ب �أجراه فريق �أوباما يف العام  2012عرب ر�سائل �إلكرتونية �أطلقها جلمع التربعات ،حيث يتبينّ بالنتيجة � ّأن �صورة اليمني
التحول.
فاقت الأخرى بن�سبة  %19من حيث معدل
ّ
يكفيك �أن تنفق ب�ضع دوالرات على ن�رش عدة �إعالنات يف وقت واحد عرب موقع فاي�سبوك للتح ّقق من العنوان �أو مزيج ال�صور الذي ي�ستقطب
التعرف على ال�صور اجلامدة التي تلقى �إعجاب معظم امل�شاهدين عند
�أكرب عدد من النقرات� .أما على موقع يوتيوب ،فلن ي�صعب عليك
ّ
ا�ستعرا�ضها يف �رشيط فيديو ،وكذلك �أن تتع ّقب املرات التي ُيعاد فيها تثبيت (� )Re-pinsصور متنوعة الأ�شكال� ،أو الإ�شارة �إليها بعالمة
الإعجاب ( )Likesعرب موقع «بينرت�ست» لتبادل ال�صور .مع تطور امل�شهد الرقمي� ،أخذت ال�رشكات التقليدية لأبحاث الر�أي ،و�رشكات
الإنرتنت ت�ستحدث و�سائل مبتكرة وغري مكلفة الختبار وقع خمتلف ال�صور على �أ�صحابها ،قبل االنتهاء من ت�صميم �أي حملة ت�سويق
ُيحتمل �أن تكون مرتفعة الكلفة.

�أوباما من منظار �آخر

�أوباما املتحكّم باملوقف

امل�صدر:

فريق حملة �أوباما لعام  2012يعيد �صياغة قواعد
الفعالة
ا�ستخدام اختبارات دقيقة ل�ضمان امل�شاركة ّ

 .2فلتقرن �صورك بكلمات لتحقيق �أقوى ت�أثري ولرت�سيخها يف �أذهان
جمهورك.
تع ّزز ال�صورة مفعول الن�ص املكتوب ،والعك�س
بالعك�س .وهذا ما ُيعرف يف علم الإدراك احل�سي
بنظرية الرتميز املزدوج .عندما نتل ّقى معلومات
مرئية مقرونة مبعلومات �شفهية ،تزداد كثرياً قدرتنا
العقلية على ت�شفريها يف الذاكرة على املدى الطويل.
بينت �إحدى درا�سات جامعة كامربيدج � ّأن �إقران
فقد ّ
املواد املرئية بالن�ص املكتوب تزيد قدرة التعلّم
بن�سبة  %89مقارن ًة باملعلومات الواردة يف ن�ص
2
مكتوب فقط.

�أظهرت الأبحاث التي �أجرتها «كي�سميرتك�س»
متخ�ص�صة
 ،KISSmetricsوهي �رشكة برجميات
ّ
يف حتليل الويبّ � ،أن امل�ستخدمني يقر�أون التعليقات
التو�ضيحية التي ترد يف �أ�سفل ال�صور �أكرث مما يقر�أون
فحوى اخلرب الذي يواكبها مبعدل و�سطي يبلغ 300
�صور عرب مواقع
يف املائة 3.لذا ،حينما تنوي ن�رش
ٍ
التوا�صل االجتماعي ،فكّر يف �أن ترفقها بتعليقات،
فتبحر �سوي ًة عرب �شبكات الويب االجتماعية .تنت�رش
هذه امليمات االجتماعية (الأفكار االجتماعية
املتنا�سخة) انت�شار العدوى حتديداً ،ل ّأن الر�سالة،
�سدى عندما يتبادلها
�أكانت هزلية �أم جدية ،ال ت�ضيع ً
امل�ستخدمون من خالل ال�صورة املواكِ بة لها مراراً
وتكراراً عرب �شبكة مثل الفاي�سبوك.

م�صحوبا ب�صورتني و�سبع
ً
�إنت�رش هذا اخلرب،
كلمات ،انت�شار العدوى بف�ضل  40,500عالمة
تلقاها ،وتبادله مع  36,700م�ستخدم،
�إعجاب ّ
وا�ستقطابه �أكرث من  3,500تعليق على �صفحة
املخ�ص�صة لثوار �أمريكا الالتينية،
الفاي�سبوك
ّ
املبينة عند الن�رش.
بح�سب املعلومات ّ

2
3

راجع امل�صدر:
راجع امل�صدر:

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

� .3إحر�ص على �أن ت�أتي �صورك متطابقة مع ر�سالتك
ال تكتفِ بنقل اخلرب ،بل ّدعمه
مهي�أ
بال�صور ،ل ّأن دماغنا ّ
اللتقاط الإ�شارات الب�رصية.
لذلك ،من ال�رضوري �أن تنقل
بال�صورة الر�سالة التي حتاول
ن�رشها.

�إذا نقلت بال�صورة ر�سالة مغايرة عن الر�سالة التي تنقلها بالكلمة ،فلن يلتقط جمهورك الرابط القائم بينهما .ال حتاول مث ًال �أن تزاوج بني
عنوان يوحي بالأمل و�صورة تعك�س اخلراب والدمار ،ل ّأن الكلمة �ستخ�رس معركتها �أمام ال�صور املرئية كل مرة .ملاذا؟ ُعد بالذاكرة �إىل
احل�س الب�رصي يطغى على الر�سالة ال�شفهية ،ال بل �سيتخطّ اها �إذا مل يكونا متناغمني.
املبد�أ الأول من مبادئ التوا�صل املرئي ،ومفاده � ّأن ّ
يدخن ،علم ًا � ّأن
�إليك مثال ي�رشح بو�ضوح هذا املبد�أ يف معر�ض التطبيقُ .ي ِ
ظهر هذا الإعالن الرامي �إىل مكافحة التدخني �شخ�ص ًا وهو ّ
لكن جوزيف كابيال ،الأ�ستاذ املحا�رض يف كلية
الغاية من الر�سالة ال�صوتية التي تواكبه هي �إقناع امل�شاهدين بالإقالع عن التدخنيّ .
يدخنون يف �إعالنات مكافِ حة للتدخني �إمنا ي�ؤ ّدي بال ق�صد �إىل الت�شجيع
�أنينبريغ لالت�صاالت يف جامعة بن�سلفانيا ،ر�أى � ّأن �إبراز �أ�شخا�ص ّ
على التدخني ال �إىل ردعه� .إذاً رغم الر�سائل اخلطية التي ت�رشح بالتف�صيل م�ضار التدخني ،ف� ّإن الدالالت االجتماعية التي تتناقلها ال�صورة
تدفع الأ�شخا�ص باالجتاه املعاك�س متاماً.

عمومية
� .4إ�ستخدم �صور ًا حقيقية ،ال
ّ

�صادقة وتعلق يف الذاكرة

امل�صدر:

ندرك ما هو �صادق و�أ�صلي مبجرد �أن تب�رصه العني .لقد ك�شفت
الدرا�سات التي تتع ّقب حركات العني � ّأن الأ�شخا�ص يتمكّنون بالفطرة
من التمييز بني خمزون ال�صور التي ي�صلح ا�ستعمالها كمجرد �أداة
جت�سد فع ًال عمل املنظمة .لذاُ ،ي�ستح�سن �أن
ح�شو وزينة من تلك التي ّ
تلتقط �صوراً عفوية عن الأ�شخا�ص الذين تعمل يف خدمتهم والأماكن
التي تعمل فيها ،و�أن تبتعد عن عر�ض ال�صور التي تبدو م�صطنعة.
�أما االختبار الأمثل للتحقق مما �إذا كانت ال�صورة قادرة فع ًال على
الت�أثري يف العواطف �أو هي جمرد �أداة مللء الفراغات ،فال يتطلّب منك
�سوى �أن حتاول �إقرانها بتعليق تو�ضيحي� .إذا عجزت عن اخلروج
بتعليق ي�صيب عمق املو�ضوع املطروح فيها ،فاالحتمال كبري ب�أال
تكون هذه ال�صورة مالئمة للم�ضمون.

مزيفة ومتحى من الذاكرة ب�سهولة
ّ

وظف كل طاقاتك يف �أول �صورة يراها
 .5الإنطباعات الأوىل هامة! ّ
جمهورك ،وجودة الت�صميم العام
أهم.
� ّإن دماغ الإن�سان مربمج لإعطاء االنطباعات الأوىل ّ
احليز ال ّ
فقد اعتدنا على �أن نتفاعل ب�رسعة مع �أول �إ�شارات اخلطر� ،أو عند
ر�ؤية وجبة طعام قد تبقينا على قيد احلياةِ .زد على � ّأن االنطباعات
الأوىل التي تبقى را�سخ ًة يف الأذهان تكون يف �أغلب الأحيان �شبه
فطرية ،ومتج ّذرة يف عمق قيمنا ومعتقداتنا ،واملفاهيم التي
ت�ستميلنا �أو تن ّفرنا ،و�أفكارنا امل�سبقة ،و�أعمارنا ،وجن�سيتنا،
وجن�سنا ،وحتى يف موروثاتنا اجلينية.
�أدر�س بعناية ال�صورة الأوىل التي تط ّل بها على جمهورك كو�سيلة
لـ»�ش ّد االنتباه» �إىل �أي ر�سالة حتاول نقلها .لكن� ،إحر�ص على
�أن ت�صيب امل�شاعر التي تريد يف العمق ،من دون �أن تخلط بني
مفهوم ْي ال�صورة الأجمل وال�صورة الأ�ش ّد ت�أثرياً ،لأنهما قد
َ
تختلفان اختالف ال�شم�س والقمر.

�صورة جميلة؟ نعم .م�ؤ ّثِرة؟ ال.

يرتب�ص القتنا�ص
�إليك مثال عن ذلك .تعترب �صورة الذئب الذي ّ
تكر�س جهودها
فري�سته �صورة خالّبة بالن�سبة �إىل جمموعة ّ
حلماية الذئاب يف احلياة الربية .لكنها ما زالت توحي بالن�سبة �إىل
ال�سواد الأعظم من النا�س� ،صورة «الوح�ش املفرت�س» ،مثري ًة يف
�أعماق نفو�سهم خوف ًا �شديداً يدفعهم �إىل القتال �أو الهرب.

يف املقابل ،تثري هذه ال�صورة �شعوراً مغايراً متاماً� ،إذ توقظ فينا
غريزة الدفاع عن �صغارنا وقيمنا العائلية الثابتة ،والعمل على
تنميتها .ال �أخاله ي�صعب عليك �أن تعرف � ّأي ال�صورتني تعك�س �أكرث
املف�ضل لدى املنظمة النا�شطة يف جمال حماية
االنطباع الأول
ّ
الذئاب.

كالو�س بومرينك

كذلك يتو ّقف جناح �رسد اخلرب بالو�سائل املرئية على طريقة
تغليفه وعر�ضه ،يف داللةٍ على ت�صميمه املرئي ب�شكل عام .فال
ليكون فكرة عامة عن موقعك
يلزم امل�ستخدم �إ ّال ب�ضع ثوان مث ًال ّ
واحل�س العام بالإجمال هو
الإلكرتوين ،باعتبار � ّأن الت�صميم واملنظر
ّ
ح�سنت بالغته.
ما ي�ؤ ّثر على انطباعاته الأوىل ،ال امل�ضمون ،مهما ُ

يا يف التقاطها
 .6ال�ستخدام ال�صور ب�شكل م�ؤ ِّثر ،كن مت�أ ّن ً

�إلتقط �صوراً �أينما ذهبت...

امل�صدر:

فعالة �إذا واجهت م�ش ّق ًة يف �إيجاد ال�صور املنا�سبة كلما كنت بحاجة �إليها .فال�صور الأكرث فعالية
لن تتمكّن من ا�ستخدام ال�صور بطريقة ّ
هي التي تعك�س بالطبع اجلهد احلثيث الذي تقوم به يف �أبرز املهمات التي تتن ّقل فيها .فال تفارق �آلة الت�صوير �أبداً حتى تلتقط �صوراً فريدة
تك�شفت لك.
وعفوية كلما ّ
من املفيد �أن تنظّ م ور�شة عمل ملوظفيك ،لإطالعهم على بع�ض تقنيات الت�صوير الب�سيطة� ،إمنا الهامة ،كالإ�ضاءة والزوايا والأ�شكال
املفيدة اللتقاط �صور ملفتة للنظر .ثابر على جتديد خمزون �صورك يف �أغلب الأحيان� ،إذ لن ي�صعب على �أحد ر�صد �صورة قدمية عند
ا�ستخدامها .لذا� ،إقتن�ص �أي ت�صاميم وم�شاهد وعالمات فارقة �أخرى يف البيئة ميكن �أن ُي�ستدل منها ب�رسعة على تاريخ ال�صورة.
حت�صل �أي�ض ًا على �صور رائعة من منا�رصيك� ،أو بالتنقيب عنها يف مواقع الإنرتنت .لكن� ،أحر�ص على �أن مينحك �أ�صحابها احلقوق
جمان ًا عرب الإنرتنت ،فما عليك
القانونية ال�ستعمالها ،و�أن تن�سبها �إىل امل�صدر ال�صحيح� .أما �إذا كنت تبحث عن �صور ّ
يحق لك ا�ستخدامها ّ
�سوى �أن تق�صد مواقع «امل�شاع الإبداعي» .Creative Commons

 ...وتخزينها لت�سهيل تبادلها

خ ّزِن �صورك يف مكتبتك اخلا�صة عرب الإنرتنت للتوا�صل مع جمهورك
تتكون حول عالمة جتارية� ،إذ ي�ساهم ذلك يف رفع
م�صور فوتوغرايف �أو
لتوظيف
م�صور فيديو حمرتف ت�أثري كبري على النظرة العامة التي ّ
ّ
ّ
فخ�ص�ص ميزانية للت�صوير الفوتوغرايف والفيديو ،كما قد تفعل للمواقع الإلكرتونية
م�ستوى االرتباط العاطفي وامل�شاركة لدى منا�رصيكّ .
و�أعمال الت�صميم الأخرى ،ل ّأن الت�صاميم العالية اجلودة التي ال تقرتن مبواد مرئية عالية اجلودة هي مبثابة هدر للمال.
ال يكفيك �أن جتمع ال�صور وح�سب ،بل يلزمك �أن جتد حاجتك منها ب�رسعة ،وت�ضعها يف متناول الإعالم وعموم النا�س .وال حاجة �إىل
التذكري ب� ّأن موقعي «فليكر» و»فيميو» يعتربان موردين ممتازين حلفظ وتبويب جمموعات �صورك يف �أر�شيف ال�صور.
يف العام � ،2010ساعدت منظمة «ري�سور�س ميديا» املنظمة الدولية لإنقاذ الطيور  International Bird Rescueيف ت�سهيل ن�رش
انكبت على مدار ال�ساعة على التقاط وغ�سل و�إعادة ت�أهيل وحترير احليوانات
املعلومات �أثناء كارثة
الت�رسب النفطي يف خليج املك�سيك� ،إذ ّ
ّ
امللوثة بالنفط ،ال �سيما الطيور منها .فبادرت �أو ًال �إىل �إن�شاء �ألبوم �صور عرب موقع فليكر لتوثيق جهودها .و�س ّهلت الو�صول �إىل
الربية ّ
مروج ًة لها على نطاق وا�سع ،وداعي ًة و�سائل الإعالم �إىل ا�ستخدامها .فكان �أن تل ّقى �ألبوم فليكر هذا
مكتبة �صورها عرب حمركات البحث،
ّ
تتخيل
مما �أعطى زخم ًا كبرياً جلهودها الرامية �إىل جمع التربعات وح�شد الع�ضوية .هل
ّ
� 291ألف زائر ،وحظي بتغطية �إعالمية وا�سعةّ ،
اجلبار الذي كان مطلوب ًا من هذه املنظمة غري الربحية ،وهي تواظب على مدار ال�ساعة على �إر�سال تلك ال�صور ،الواحدة تلو الأخرى،
العمل ّ
املت�رسبة؟ فما كان لأي �إن�سان املقدرة على
خ�ضم الأعمال اجلارية لتطويق بقعة النفط
عرب بريدها الإلكرتوين �إىل و�سائل الإعالم يف
ّ
ّ
�إجناز هذا العمل مبفرده.

� .7إخترَ موا�ضيعك بعناية .فالإن�سان يتعاطف مع �أخيه الإن�سان يف
ال�صور.

ي�سهل عليك �أن تقيم ب�رسعة قوا�سم م�شرتكة بني
ق�ضيتك وجمهورك من خالل ال�صور التي تلتقطها
للنا�س .النا�س �أوالً ،وثانياً ،وثالثاً .ال ب ّد من الت�شديد
تنبه �إىل اختيار
على هذه الفكرة مراراً وتكراراً .ولكنّ ،
�صور النا�س التي تخدم فع ًال ق�ضيتك .فالإن�سان مث ًال
عمن ينظر �إليه
مفطور بطبيعته على عدم �إبعاد نظره ّ
ٌ
مبا�رش ًة .فهو يراقب وجوه الآخرين� ،أي �أعينهم وتعابري
لي�ست�شف م�شاعرهم .هكذا يحاول عاد ًة،
وجوههم،
ّ
وبغريزته �أي�ضاً� ،أن ي�ص ّنف من يلتقي بهم بني �صديق
�أو عدو .لذا ،جت ّنب �صور الأ�شخا�ص الذين ي�ضعون
نظارات �شم�سية ،خمافة الإيحاء ب� ّأن لديهم ما يخفونه.

�صورة بعد�سة �ستيفن ميت�شل

للعينني كل الت�أثري! عندما ينظر من يف ال�صورة
�إىل ُ
امل�شاهِد مبا�رشة ،فهو يتوا�صل معه.

من بني جميع الو�سائل املبتكرة يف عامل االت�صاالت ،ال تزال ال�صورة الو�سيلة الأبرز
التي تتح ّدث لغة يفهمها اجلميع».

 -من �أقوال والت ديزين

نتوا�صل �أي�ض ًا ب�شكل �أف�ضل مع من هم �أقرب �إلينا من حيث ال�شبه .وكانت حملة «�أنا مورمون»
لعام  2012قد انطلقت من هذا املبد�أ� ،إذ ن�رشت �صوراً لأ�شخا�ص من �أعمار ووظائف وخلفيات
�إثنية خمتلفة ،مع ِلّق ًة على �صورهم بعبارة «�أنا مورمون»� .أما الهدف من هذه احلملة فكان
�إبراز كني�سة املورمون ،على �أنها �أكرث انت�شاراً وحا�ضنة للجميع ،من خالل دعوة النا�س �إىل
التنوع
ت�سوق لفكرة ّ
التماثل ب�شخ�ص على الأقل يرونه يف تلك ال�صور .ولكنك �إذا حاولت �أن ّ
فيما تفتقر منظمتك فعلي ًا �إىل هذه امليزة ،ف�سرتت ّد هذه اال�سرتاتيجية عليك �سلباً ،ل ّأن ال�صور
التي ت�ستخدمها يجب �أن تعك�س املبادئ احلقيقية ملنظمتك.

نتعاطف مع الأ�شخا�ص الذين ي�شبهوننا

امل�صدر:

يثري الأطفال ردود فعل عاطفية قوية ب�شكل خا�ص .ويف �إ�شارة �إىل هذا املو�ضوع ،ك�شفت
جتربة �أجريت يف �شوارع �إدنربه� ،إ�سكتلندا ،يف العام  ،2009عن مدى تعاطفنا مع الآخر حني
يكون هذا الآخر طفالً .فبعد �أن ن�رش باحثون « 240حمفظة �ضائعة» يف جميع �أنحاء املدينة،
تبينّ لهم � ّأن املحفظات التي حملت �صوراً لأطفال �أعيدت بن�سبة  88يف املائة� .أما املحفظات
ال�سن ،فا�سرتجعوها بن�سبة  28باملائة ،فيما مل
ت�ضم �صوراً لزوجني متقدمني يف ّ
التي كانت ّ
4
ي�سرتجعوا تلك اخلالية من �أي �صور �إال بن�سبة  14يف املائة.

رتجم ب�أفعال.
تثري امل�شاهد املرئية انفعاالت ،تقود بدورها �إىل اتخاذ قراراتُ ،ت َ

4

راجع امل�صدر:

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

ّفكر يف العواطف التي تريد نقلها من خالل
تعابري الوجه ،وهي لغة عاملية تفهمها جميع
احل�ضارات .فكل ب�سمة� ،أكانت يف بو�سطن� ،أو
يف بروك�سل� ،أو بنغالور ،تفوز بالقلوب.

امل�صدر:

�أنظر �إىل �صورة هذه الفتاة الإثيوبية ال�صغرية التي تعاين من العوز وال�ضيق .فهي م�س�ؤولة عن جلب املياه لعائلتها من النبعُ .يذكَ ر � ّأن
مليار �شخ�ص يف العامل كلّه يفتقرون �إىل مياه ال�رشب ومرافق ال�رصف ال�صحي .كم من الفتيات مثيالتها ُيجربن عاد ًة على ترك املدر�سة
واجتياز م�سافات طويلة يومي ًا من �أجل تزويد عائالتهن باملياه .رغم �ضخامة هذه امل�شكلة ،ال نقطع الأمل من حلّها حني نرى الأمل
حري بك �أن تعامل ال�شخ�ص الذي يظهر يف ال�صورة بكل احرتام وكرامة ،عار�ض ًا �آماله من �أجل �إثارة
الذي يرت�سم على مالمح وجهها� .إذاًٌّ ،
امل�شاعر ذاتها يف نف�س املُ�شاهد.
معينة �أو م�شهد فيديو ،ف�سينعك�س ذلك على طريقة تعاطيه مع م�ضمونهما ،ك�أن ين�أى بنف�سه
�أما �إذا �أ�صاب املُ�شاهِ د الي�أ�س عند ر�ؤية �صورة ّ
عن الق�ضية ككل .فمن �ش�أن �صورة طفل يعاين �سوء التغذية احلا ّد ،وتبدو عليه مالمح ال�شقاء� ،أن يدفع النا�س �إىل تغيري القناة التلفزيونية
طي �صفحة املجلة ،علم ًا � ّأن هذا املوقف املتغا�ضي عن م�أ�ساة الب�رش قلّما يفيد كل من ي�سعى �إىل �إثارة �شعور بالأمل وتعزيز قدرة
�أو ّ
منا�رصيه على امل�ساعدة.
تف�ضل العني الرتكيز على عن�رص واحد ،وجتنيب الدماغ
تعود فعالية �صورة هذه الطفلة �أي�ض ًا �إىل �سبب �آخر .فحني يتعلّق الأمر بال�صورّ ،
اجلهد الذي يتطلّبه ا�ستعرا�ض لقطة جامعة لع ّدة عنا�رص .ال عجب � ّأن ال�ضليعني بحمالت التربع يعرفون خري معرفة � ّأن �إبراز �شخ�ص واحد
خري من �إبراز ح�شد من النا�س.
مي ّثل �أو يرمز �إىل ق�ضيتك هو ٌ
جتمعات� ،أو لقاءات عامة دفاع ًا عن
لكل قاعدة ا�ستثناءات بالطبع .ف�صور احل�شود تثبت جدواها عند احلديث عن حركات احتجاجية� ،أو ّ
للم�شاهد �ضخامة امل�شاركة يف هذه
فثمة �أوقات م�ؤاتية لإظهار �صور جمهور حا�شد� ،إذا كان هدفك الأ�سا�سي هو �أن تظهر ُ
ق�ضية ّ
معينةّ .
احلركات ل�ش ّدة االهتمام بها ،ال �أن تلفت انتباهه �إىل و�ضع �شخ�ص معينّ .

اخلامتة
خ�ضم ثورة الو�سائط الب�رصية ،التي بات معها �إن�شاء وتخزين �صور مرئية �أ�سهل بكثري من �أي
نحن يف
ّ
لكن ال�صور وم�شاهد الفيديو ال ت�ستم ّد �أهميتها وفعاليتها الق�صوى من التقنيات امل�ستحدثة ،بل
وقت م�ضىّ .
من العلوم املعرفية املتج ّذرة يف �آالف ال�سنني من تطور اجلن�س الب�رشي .لذا يجب حماكاة عواطف النا�س
للت�أثري فيهم .ولع ّل خري و�سيلة للتوا�صل مع الأ�شخا�ص على امل�ستوى العاطفي يتم ّثل يف املرئيات  ...ويف
اختيار ال�صورة املنا�سبة لكل ر�سالة� .أولي�ست ال�صورة �أ�صدق برهان.

امل�صدر:

�إختبار مرئي

تلخ�ص هذه القائمة املرجعية اخلطوات الأ�سا�سية لإدراج مقاربة ا�سرتاتيجية للمرئيات �ضمن
ّ
�إعداد خطة التوا�صل العامة .فاطّ لع عليها من �أجل جعل اخلرب جاهزاً للعر�ض يف وقت الذروة.

املقومات الأ�سا�سية
•

ما هي �أهدافك العامة واخلا�صة؟

•

املتطوعون ،ومن �شابههم)؟
من هم الأ�شخا�ص الذين تريد الفوز بقلوبهم وعقولهم (امل�س�ؤولون املنتخبون ،املانحون،
ّ

•

ما القنوات والو�سائل التكتيكية التي �ستلج�أ �إليها من �أجل الو�صول �إليهم؟

�إعداد اخلرب
•

ما هي العربة من خربك� ،أو «ر�سالتك»؟ فكّر يف هذه ال�صيغة:
االت�صاالت املقنعة = القيم امل�شرتكة  +م�شكلة �أو فر�صة  +ح ّل �أو دعوة �إىل التحرك

•

�أي خرب� ،أو جمموعة �أخبار ،تنقل ر�سالتك ،وت�ش ّد انتباه جمهورك ،وت�ساعده يف فهم الو�ضع؟ من البطل؟ من ال�رشير؟ ما ال�رصاع �أو
التحدي الذي يواجهه البطل؟

•

ما هو قرارك �أو ما التحرك الذي تدعو �إليه؟

•

ما امل�شاعر �أو الرغبات التي تدفع جمهورك �إىل التحرك؟
الفرح؟ الأمل؟ التمكني؟ الغ�ضب؟ اخلوف؟ املفاج�أة؟

قائمة مرجعية بالعنا�رص املرئية
•

ح ّدد العنا�رص املرئية التي تنقل خربك:
الو�ضعية� :أين ومتى؟
ّ
املعني به؟
 الأ�شخا�ص :منّ
 -العواطف :ما �سبب اهتمامهم به؟

•

ما االختبار الذي جتريه للتح ّقق من ت�أثري ال�صور على جمهورك؟

•

هل �صورك �صادقة و�أ�صلية ،ال خم ّزنة؟

•

فكّر يف اجلمهور امل�ستهدف عند اختيار الأ�شخا�ص الذين �ستربزهم يف �صورك وم�شاهد الفيديو.
هل �سيثق ب�شخ�صياتك ،ويتماثل بها ،ويتعاطف معها؟

•

يتكون لدى جمهورك� ،أو يعلق يف �أذهان امل�شاهدين؟
ما االنطباع الأول الذي تريد �أن ّ
�إخترَ �صورتك الأ�سا�سية وفق ًا لذلك.

•

�سري�سخ ر�سالتك الب�رصية ويربزها ب�أف�ضل طريقة؟
�أي تعليق تو�ضيحي على ال�صورة
ّ

•

حق ملكية ال�صورة حيثما تقت�ضي ال�رضورة؟ ت�أكّ د جمدداً من احل�صول على الإذن املطلوب ون�سب ال�صورة �إىل م�صدرها.
هل تذكر ّ

•

هل تع ّزز هويتك اخلا�صة عند ن�رش هذه ال�صور؟ هل حتافظ على �أ�سلوبك يف اختيار ال�صور املرئية من حيث النوعية ،واحلجم ،واللون،
وال�شكل .و�إن مل تفعل ،فقد �آن الأوان لإعداد دليل متايز الأ�سلوب!

الرجاء زيارة �صفحة  visualstorylab.orgللح�صول على ن�رشات �إر�شادية �إ�ضافية حول كيفية التوا�صل
با�ستخدام و�سائل مرئية �شديدة الت�أثري ،وتبادل �أخبار عن جناحاتك والعِبرَ امل�ستخلَ�صة.

كلمة �شكر وتقدير
أوجه �شكراً كبرياً ملوظفي «ري�سور�س ميديا» وجمل�س �إدارتها ،و�إىل الهيئة اال�ست�شارية مل�رشوع االت�صاالت املرئية
� ّ
الذي تعمل املنظمة على تنفيذه� ،إذ حمل هذا التقرير ب�صماتهم املتمايزة فرداً فرداً :
�آندي بريز� ،أخ�صائي يف الو�سائط املتعددة ،من �رشكة �آندي بريز و�رشكاه ،ومنتج تنفيذي �سابق يف قناة «�إم �إ�س �إن بي �سي»
التلفزيونية.
هيالري برومبريغ� ،أخ�صائية يف علم الأع�صاب ،ومديرة ا�سرتاتيجية لدى وكالة «�إيغرباندينغ» للت�سويق
ديفيد بروثرتون ،م�ست�شار ل�ش�ؤون االت�صاالت لدى ال�رشكة اال�ست�شارية «بروثرتون �سرتاتيجيز»
بيل ت�شيمايد�س ،عميد كلية نيكوال�س للدرا�سات البيئية ،يف جامعة ديوك
�أرلني فريفيلد ،خبرية ا�سرتاتيجية يف جمال االت�صاالت لدى �شبكة «غلوبل ت�شاينج نتوورك»
مايكل غولدبريغ ،باحث يف �ش�ؤون الر�أي العام لدى منظمة «�أك�شن ميديا»
�آندي غودمن ،خبري يف تقنيات �رسد الأخبار ،عر�ض الق�ضايا ،والرتويج لها لدى �رشكة غودمن اال�ست�شارات
كاثلني هيني�سي ،مديرة الت�صوير لدى منظمة «فوتوفيالنرتوبي» ،ومنتجة لدى منظمة «بيكت�شور وورلد هوب»؛ ومديرة
ت�صوير/مديرة حترير �سابقة لدى �صحيفة «�سان فران�سي�سكو كرونيكل» والبيت الأبي�ض يف عهد كلينتون
م�صورة فوتوغرافية ،م�س�ؤولة �سابقة عن ق�سم الت�صوير لدى �صحيفة «�أمريكا اليوم» ،ووكالة رويرتز للأخبار،
باربرة كيني،
ّ
وم�صورة معتمدة يف البيت الأبي�ض لدى الرئي�س ال�سابق كلينتون
و�صحيفة «�سياتل تاميز»،
ّ
وحمررة م�ساعدة لدى جملة «نا�شونل بارك�س»؛
�آميي ماركي�س ،مديرة �سل�سلة �أفالم حول م�رشوع املنتزهات الوطنية،
ّ
ملدونة عامل الطبيعة الرقمي
�سة/حمررة ّ
وم�ؤ�سِّ
ّ
ت�شاك بيتي�س ،خبري يف �إبراز العالمة التجارية لدى �رشكة «براند �سوليو�شنز» ،ونائب مدير الت�سويق لدى �رشكة «مايكر
بوت»
كارا بايك ،خبرية ا�سرتاتيجية يف جمال االت�صاالت ومديرة م�رشوع الر�صيد االجتماعي لدى منظمة «ري�سور�س �إينوفاي�شن
غروب»
جون رو�سونيللو ،باحث يف �ش�ؤون الر�أي العام وخبري يف �إعداد اال�سرتاتيجيات لدى �رشكة «بلدن رو�سونيللو ا�سرتاتيج�ست�س».
وكثريون �سواهم يف جماالت علم الأع�صاب ،ومن �أو�ساط �أكادميية ،و�رشكات ومنظمات غري ربحية تعمل يف جمال االت�صاالت،
والت�سويق ،و�إبراز العالمة التجارية ،والإعالن ،ومواقع التوا�صل االجتماعي/الرقمي ،والو�سائط الإعالمية املتعددة ،والت�صوير
القيمة .فلتيم �أوبري ،وجنيفر بونيتو ،وجيم
تكرموا علينا بوقتهم و�أغنونا ب�أفكارهم ّ
الفوتوغرايف ،و�أبحاث الر�أي العام قد ّ
بريدي ،ومات برا�شريز ،جوزيف كابيال ،و�آلي�سون ديفي�س ،وبيث دوغليو ،وجوان �إدغار ،و�إمييلي فالك ،وكيم فوكوا ،وتوما�س
غولد�ستاين ،وفيل غوت�س ،وروب هيغريت ،و�إيفري هولر ،و�آن هيدرين ،وروبرت هود ،وكري�ستني هايد ،ونايثن جامي�س ،ومويرا
كافانا ،وكيفن كري�شرن ،وهيرث لوكا ،و�إيد مايبا�ش ،و�إيلينا مار�زسليك ،وديف ميتز ،وبيتي ماير ،وكري�ستا �سكالير ،ومايكل
�سيلربمان ،وبراين �ستورم ،وجني فريتفوي ،وبيغي ويليت ،و�ساين وو ،له�ؤالء جميع ًا نقول �شكراً لأنكم جعلتم العامل مكان ًا �أف�ضل
بف�ضل جهودكم وحكمتكم.
ونحن مدينون �أي�ض ًا بال�شكر ،بالقدر نف�سه� ،إىل عدة م�ؤ�س�سات ق ّدمت الدعم لتنفيذ هذا امل�رشوع ،نذكر منها �أو ًال «م�ؤ�س�سة
اجلبار �سمحا بانطالق هذا امل�رشوع.
برينريد» ،ل ّأن م�ساهمتها التمويلية واعتقادها الرا�سخ ب� ّأن الوقت م� ٍ
ؤات لإجناز هذا العمل ّ
املرجوة ،فيما �أتاحت لنا م�ؤ�س�سة
�أما م�ؤ�س�سة كومبتون فقد ق ّدمت دعم ًا مالي ًا كبرياً مل�ساعدتنا يف �إي�صال امل�رشوع �إىل خواتيمه
ّ
جزيال.
�سياتل �إغناءه بكثري من العنا�رص
امل�شوقة� .شكراً
ً
ّ

ملزيد من املعلومات ،الرجاء زيارة �صفحة
� visualstorylab.orgأو االت�صال بنا مبا�رشة عرب:
vizcom@resource-media.org
www.resource-media.org
@RMedia

