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يشــكل املصــور الصحفــى جانبــا أساســيا ومهمــا ىف صناعــة الصحافــة احلديثــة، 
فاملصــور الصحفــى هــو ذلــك الفنــان الــذى يــرى احلقيقــة مــن خــال عدســة آلــة 
التصويــر، فريســم الواقــع مــن خــال الضــوء ويقــوم بتكويــن الفكــرة ىف حلظــة، وأيخــذ 

قــراره ابلتقــاط الصــورة.
ىف حــن يعــد ختصــص التصويــر الصحفــى مــن التخصصــات مهضومــة احلقــوق داخــل 
كليــات وأقســام اإلعــام املختلفــة ىف مصــر والعــامل العــرىب، شــأنه ىف ذلــك شــأن املصــور 
أنــه  العــرىب علــى  العــامل  الصحفيــة ىف  إليــه داخــل املؤسســات  ينظــر  الــذى  الصحفــى 
الثانيــة، وعليــه ال جنــد ىف كليــات وأقســام اإلعــام  مــن الدرجــة  مواطــن أو صحفــى 
املختلفــة ىف العــامل العــرىب- إال مــا نــدر- مــن األســاتذة والباحثــن مــن يــوىل 
الدراســة والبحــث، وخباصــة ىف مرحلــة  مــن  يســتحقه  مــا  التخصــص  هــذا 
الدراســات العليــا للماجســتري والدكتــوراه، رغــم أن هــذا التخصــص يعــد اآلن 

مــن أهــم دعائــم الصحافــة احلديثــة الناجحــة. )1(

معوقات الممارسة المهنية للمصور الصحفى
 فى الصحافة المصرية
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فــن مجيــل، وســيلة  العقليــة،  القــوى  الــى تؤثــر ىف  التصويــر إحــدى الوســائل احلســية 
اتصــال ختاطــب القلــب والعقــل، )2( ويشــر فيليــب غــااير ىف كتابــه تقنيــة الصحافــة إىل 
أن فــن التصويــر كان ومــازال مــن أرفــع وأمجــل اللغــات الــى تعــارف عليهــا البشــر منــذ 
بــدء اخلليقــة، وهــو الفــن الــذى دعــم بــه اإلنســان حضارتــه وســطر بــه اترخيــه ىف خطــوط 
وألــوان وأضــواء وظــال ليجســم األشــكال ويشــكل األجســام لكــى تشــغل حيــزا منظــورا 

وملموســا ىف الوجــود. )3(
إن عمــل املصــور ال يقــل شــأان عــن عمــل أى شــخص ىف اإلعــام بــدءا مــن رئيــس 
التحريــر وانتهــاء ابحملــرر واملراســلن واملندوبــن كــون أن كبــار اإلعاميــن ال يتهاونــون ىف 
تصويــر موضوعاهتــم أبنفســهم ابســتثناء املوضوعــات املعقــدة الــى حتتــاج وقتــا وانتظــارا، 
أو أهنــا معقــدة وحتتــاج خلبــر تصويــر وهــو املصــور الصحفــى الــذى حيــرف التصويــر. )4(

إن املصــور شــأنه شــأن احملــرر أو املنــدوب الصحفــى يتعامــل مــع أانس مــن خمتلــف 
األنــواع واألوضــاع ولكنــه بشــكل خــاص يواجــه صعــوابت أكثــر مــن الصعــوابت الــى 

املنــدوب الصحفــى ىف أداء واجباتــه. )5( يواجههــا احملــرر أو 
وهــو حمــرر صحفــى يعتمــد علــى آلــة التصويــر ىف حتريــر موضوعاتــه املختلفــة مبعــزل عــن 
توجيهــات حمــرر النــص املكتــوب حرفــا، قــد يعمــل املصــور الصحفــى حلســابه اخلــاص أو 

قــد يعمــل تبعــا ملؤسســة صحفيــة أو إعاميــة. )6(
مــن  يقــرب  إنــه  بــل  بعينيــه،  املواقــف  يلتصــق ابحلــدث ويشــاهد  فاملصــور الصحفــى 
آبلــة  األحــداث  تلــك  يســجل  بتفــوق، كونــه  األحيــان  بعــض  ىف  ويدركهــا  األحــداث 
التصويــر، هــو يذهــب بنفســه للحــدث ويلتقــط الصــور فيــه وليــس كاحملــرر أو املنــدوب 

اجلالــس ىف مقــر الصحيفــة لــذا فــإن اجلهــد الــذى يبذلــه املصــور يفــوق غــره. )7(
لكن الوضع ىف املؤسسات الصحفية ال خيتلف كثرا عنه داخل املؤسسات األكادميية 
ىف جمــال اإلعــام، فنجــد املصــور الصحفــى ينظــر إليــه مــن أعلــى مــن قبــل الســادة احملرريــن، 
وكأنــه مواطــن مــن الدرجــة الثانيــة، بــل أقــل ىف تصــورى، وذلــك إن دل علــى شــىء فهــو 
يــدل علــى جهــل واضــح أبمهيــة الصــورة الصحفيــة ومــن مث التصويــر واملصــور الصحفــى ىف 
العمــل اإلعامــى بصفــة عامــة والصحفــى بصفــة خاصــة، ألن املصــور الصحفــى يفــوق ىف 

قدراتــه الصحفيــة واإلبداعيــة مــا يتوافــر لــدى احملــرر الصحفــى.)8( 
 لذلك جاءت فكرة هذا البحث الى ســوف تقوم بدراســة املصور الصحفى من كافة 

جوانبه ومساته الشخصية واملهنية وبيئة عمله ومعوقات املمارسة املهنية.
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أمهية الدراسة:
تنبــع أمهيــة الدراســة مــن كوهنــا تــدرس املصــور الصحفــى مــن حيــث مساتــه الشــخصية 
واملهنيــة وبيئــة العمــل الــى يعمــل فيهــا ومؤهاتــه وحجــم الرضــا الوظيفــى لــه وعاقتــه 
بزمائــه ورؤســائه وعاقاتــه بقيــادات الصحفيــة وعاقاتــه ابجلمهــور، وأتتــى أمهيــة هــذه 
مــن دراســات للمصــور الصحفــى،  تــكاد ختلــو  الدراســات األكادمييــة  الدراســة ىف أن 
وىف كوهنــا مــن الدراســات النــادرة الــى تــدرس املصــور الصحفــى مــن حيــث كونــه قائمــا 
ابالتصــال ويشــكل ركنــا أساســيا مــن أركان العمليــة االتصاليــة بشــقيها املقــروء واملرئــى.

أهداف الدراسة:
هتدف الدراســة إىل معرفة ودراســة املصور الصحفى كونه قائما ابالتصال ىف الصحافة 
معرفــة  ىف  املصريــة  الصحفيــة  املؤسســات  تســاعد  نتائــج  عــدة  تقــدمي  هبــدف  املصريــة 
املشــكات الــى يعــاىن منهــا املصــور الصحفــى للمســاعدة ىف حــل تلــك املشــكات، 

ويتفــرع مــن هــذا اهلــدف أهــداف فرعيــة أخــرى وهــى: 
معرفة مؤهات املصور الصحفى اجلسدية والشخصية واملهنية. . 1
التعرف على عاقة املصور الصحفى بزمائه ورؤسائه وقيادات املؤسسة الصحفية.. 2
دراسة بيئة العمل الى يعمل فيها املصور الصحفى.. 3
الكشف عن رؤية املصور الصحفى ملواصفات الصورة الصحفية اجليدة.. 4
الكشف عن املخاطر الى هتدد عمل املصور الصحفى.. 5
التعــرف علــى الرضــا الوظيفــى للمصــور الصحفــى )موقعــه ىف املؤسســة الصحفيــة- . 6

دخلــه املــادى(.
الكشف عن دور السياسة التحريرية ىف تشكيل إنتاج املصور الصحفى.. 7
التعرف على رؤيته الحتياجات القارئ البصرية.. 8
الصحفــى ىف . 9 املصــور  حــال  عــاج إلصــاح  روشــتة  لوضــع  رؤيتــه  علــى  التعــرف 

الصحفيــة. املؤسســات 

تساؤالت الدراسة:
 ما هى مؤهات ومسات املصور الصحفى؟1. 
وقيــادات 2.  وبــن زمائــه ورؤســائه  الصحفــى  املصــور  بــن  العاقــة  طبيعــة  هــى  مــا   

الصحفيــة؟ املؤسســة 
 ما هى معوقات بيئة العمل الى يعمل فيها املصور الصحفى؟3. 
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 ما هى رؤية املصور الصحفى ملواصفات الصورة الصحفية اجليدة؟4. 
 ما املخاطر الى هتدد عمل املصور الصحفى؟5. 
 ما مستوى الرضا الوظيفى للمصور الصحفى؟6. 
 كيف يكون للسياسة التحريرية دور ىف تشكيل إنتاج املصور الصحفى؟7. 
 ما احتياجات القارئ البصرية من وجهة نظر املصور الصحفى؟8. 
 ما هى روشتة عاج أحوال املصور الصحفى من وجهة نظره؟9. 

الدراسات السابقة:
ــرة ىف الرضــا الوظيفــى للقائمــن  .   دراســة حممــود إمساعيــل: بعنــوان: العوامــل املؤث

ابالتصــال ىف املواقــع اإلخباريــة اإللكرتونيــة،)2014( )9(.
تتبلــور مشــكلة الدراســة ىف حماولــة التعــرف علــى العوامــل املؤثــرة ىف الرضــا الوظيفــى 
مســتوى  الدراســة:  أهــداف  اإلخباريــة.  اإللكرونيــة  املواقــع  للقائمن ابالتصــال ىف 
طبيعــة  اإلخباريــة،  اإللكرونيــة  املواقــع  للقائمن ابالتصــال ىف  الوظيفــى  الرضــا 
وأتثــر  اإلخباريــة،  اإللكرونيــة  املواقــع  ىف  ورؤســائه  بزمائــه  عاقة القائم ابالتصــال 
الــى  والضغــوط  القائم ابالتصــال،  علــى  اإلخباريــة  للمواقــع  التحريريــة  السياســة 
الدراســة  هــذه  واعتمــدت  اإلخباريــة.  اإللكرونيــة  املواقــع  تواجه القائم ابالتصــال ىف 
علــى صحيفــة اســتقصاء جلمــع البيــاانت اخلاصــة ابلعوامــل املؤثــرة علــى الرضــا الوظيفــى 
املســح  أســلوب  واســتخدمت  اإلخباريــة  اإللكرونيــة  املواقــع  للقائمن ابالتصــال ىف 

أمههــا:  النتائــج  مــن  جمموعــة  إىل  الدراســة  وتوصلــت  اإلعامــى. 
ىف 	  عملهــم  نتيجــة  الوظيفــى  القائمن ابالتصال ابلرضــا  مــن   58% يشــعر 

املواقــع اإللكرونيــة اإلخباريــة، ووجــود صعــوابت لــدى املبحوثــن أثنــاء حتريرهــم للمضمــون 
اإلخبــارى، وخاصــة فيمــا يتعلــق ابلقــدرة علــى اســتخدام الوســائط املتعــددة وذلــك بنســبة 

.56.6%
أكــد %43.4 مــن إمجــاىل عينــة الدراســة أن أكثــر العوامــل الــى تؤثــر علــى نشــر 	 

املضامــن اإلعاميــة هــى االلتــزام بسياســة املوقــع، وتشــر النتائــج إىل وجــود تدخــات مــن 
جانب رؤساء العمل ىف إعادة النظر ىف املنتج اإلعامى وجاء ىف مقدمتها إضافة أبعاد 
حمــددة للموضــوع وذلــك بنســبة %29.40 وقلــة العائــد املــادى هــى أكثــر الضغــوط الــى 
يتعــرض هلا القائم ابالتصــال ىف املواقــع اإللكرونيــة اإلخباريــة وذلــك بنســبة 53.8% 

مــن إمجــاىل عينــة الدراســة.
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 دراســة عــزام علــى عنانــزة بعنــوان: الرضــا الوظيفــى لــدى القائــم ابالتصــال ىف .2
  .)10(2012 األردنيــة  اليوميــة  الصحــف 

األردنيــة  اليوميــة  الصحــف  ىف  ابالتصــال  للقائــم  الوظيفــى  الرضــا  الدراســة  تناولــت 
مــن حيــث العوامــل واملعوقــات الــى حتــد مــن الرضــا الوظيفــى لــه، وهدفــت الدراســة إىل 
رصــد أهــم العوامــل الــى تــؤدى إىل خفــض مســتوى الرضــا الوظيفــى مــن وجهــة نظــر 
القائــم ابالتصــال ورصــد رؤى الصحفيــن لرفــع مســتوى الرضــا الوظيفــى لــدى القائمــن 
ابالتصــال ىف الصحــف األردنيــة، وتعتــر الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة  واســتخدمت 

منهــج املســح وتوصلــت الدراســة إىل جمموعــة مــن النتائــج أمههــا:
هنــاك مســتوى متوســط مــن الرضــا الوظيفــى لــدى الصحفيــن العاملــن ابلصحــف 	 

اليوميــة األردنيــة.
الرضــا 	  درجــة  خفــض  إىل  تــؤدى  أســباب  عــدة  هنــاك  أن  الصحفيــن  أغلبيــة  رأى 

الوظيفــى وهــى تــدىن األجــور، قلــة التدريــب، تــدىن املهــارات الفنيــة للصحفيــن، عــدم 
وجــود تقديــر مــادى ومعنــوى مــن قبــل اإلدارة والرؤســاء ىف العمــل.

 دراســة أزهــار صبيــح غنتــاب  بعنــوان: دافعيــة اإلجنــاز لــدى القائــم ابالتصــال ىف  . 
املؤسســات اإلعاميــة العراقيــة، دراســة ميدانيــة )2011( )11(. 

ســعت الدراســة إىل حتقيــق عــدد مــن األهــداف منهــا التعــرف علــى طبيعــة دافعيــة اإلجنــاز 
لــدى القائــم ابالتصــال ىف املؤسســات العراقيــة وهــى )قنــاة العراقيــة الفضائيــة- جريــدة 
املــدى- إذاعــة املســتقبل( ومعرفــة ماهيــة انعــكاس دافعيــة اإلجنــاز علــى األداء املهــى للقائــم 
ابالتصــال ىف املؤسســات اإلعاميــة العراقيــة حمــل البحــث وحتديــد املهمــات اإلعاميــة الــى 
يرغــب القائــم ابالتصــال ىف إجنازهــا، وقــد اعتمــدت الدراســة علــى منهــج املســح الوصفــى 
واســتخدمت أداة اســتمارة االســتبيان ىف مجــع البيــاانت وتوصلــت الدراســة إىل عــدد مــن 

النتائــج أمههــا:
- أن أكثــر مــن نصــف القائمــن ابالتصــال ىف املؤسســات اإلعاميــة العراقيــة تدفعهــم 
الطبيعــة املؤسســاتية إىل إجنــاز املهمــات املناطــة هبــم، ىف حــن تراجــع الطبيعــة الذاتيــة عــن 

أن تشــكل تلــك الدافعيــة هلــم.
- متثــل حماولــة الفــوز ابلســبق واالنفــراد ابلنجــاح أكثــر االنعكاســات وضوحــا علــى أداء 

القائــم ابالتصــال ىف املؤسســات اإلعاميــة حمــل الدراســة إلجنــاز املهمــات املناطــة هبــم.  
- يرغــب أغلــب القائمــن ابالتصــال ىف املؤسســات اإلعاميــة حمــل الدراســة ىف أداء 

املهمــات الكبــرة الــى حتمــل طابــع املغامــرة.



371

صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

 دراسة نبيل جاسم حممد، بعنوان: عوامل الرضا الوظيفى للقائمن ابالتصال  . 
ىف الصحف العراقية 2010)12(. 

العراقيــة،  ابلصحــف  ابالتصــال  للقائمــن  الوظيفــى  الرضــا  عوامــل  الدراســة  تناولــت 
وهدفــت إىل معرفــة مــدى رضــا القائمــن ابالتصــال ىف الصحــف العراقيــة وظيفيــا ىف مواقــع 
عملهــم، ومعرفــة أكثــر عوامــل الرضــا الوظيفــى أمهيــة للقائمــن ابالتصــال وأيضــا صعــوابت 
ومشــكات التكيــف لــدى القائمــن ابالتصــال ىف الصحــف العراقيــة مــع بيئــة العمــل ىف 
الصحــف الــى يعملــون فيهــا، واســتخدمت الدراســة منهــج الوصــف التحليلــى وتوصلــت 

الدراســة إىل عــدة نتائــج أمههــا:
- رأى أغلبيــة الصحفيــن أن مــا حيقــق الرضــا الوظيفــى ابلنســبة هلــم هــو مــدى اهتمــام 

مؤسســاهتم اإلعاميــة ابجلوانــب اإلنســانية واالجتماعيــة للقائمــن ابالتصــال.
- رأى أغلبية الصحفين أن مسألة األجور متثل هلم حافزا ىف حتقيق الرضا الوظيفى. 

الصحــف  .  احملليــة ىف  الشــؤون  قلــق حمــررى  بعنــوان:   CS. Cyer  دراســة 
 .)13(  )2008( األمريكيــة  القوميــة 

قامــت الدراســة ابلتعــرف علــى مســتوى الرضــا الوظيفــى لــدى حمــررى الشــؤون احملليــة 
الصحــف  خمتلــف  )303( ىف  قوامهــا  عينــة  علــى  وطبقــت  األمريكيــة،  الصحــف  ىف 
اليوميــة،  وقــد توصلــت الدراســة إىل أن 88 % مــن حمــررى الشــؤون احملليــة ىف الصحــف 
األمريكيــة لديهــم درجــة رضــا وظيفــى منخفضــة بســبب حالــة القلــق لديهــم مــن عــدم 
اهتمــام مؤسســاهتم الصحفيــة هبــم، وأكــدت الدراســة علــى أن أهــم العوامــل الــى تؤثــر علــى 
الرضــا الوظيفــى للصحفيــن عينــة الدراســة، كانــت العاقــة مــع الرؤســاء، وظــروف العمــل.

 دراســة K. Kodrich & C. Ruiz بعنــوان: االجتاهــات والســلوكيات  . 
والرضــا الوظيفــى لــدى اإلعاميــن احملرتفــن ىف املؤسســات اإلعاميــة اإلخباريــة ىف 

جنــوب تشــيلى )2007( )14(.
  اســتهدفت الدراســة التعــرف علــى األســباب الــى تدفــع الصحفيــن إىل الشــعور أو 
عــدم الشــعور ابالرتيــاح ىف عملهــم، وتؤثــر علــى رضاهــم الوظيفــى، واســتخدمت املنهــج 
أداة صحيفــة  الدراســة ابســتخدام  لعينــة  الشــامل  املســح  التحليلــى وأســلوب  الوصفــى 
االســتقصاء، وقــد طبقــت علــى عينــة قوامهــا )430( مفــردة، وقــد خلصــت إىل أن 
10,12 % من الصحفين راضون بدرجة عالية جًدا عن وضعهم الوظيفى، وأن 47 
% منهــم يــرون أن وضعهــم الوظيفــى مقبــول، وأن نســبة 28, 8 % يــرون أن وضعهــم 
جيــد، فيمــا أكــدت نســبة 5.15 % منهــم أهنــم غــر راضــن عــن وضعهــم الوظيفــى، كمــا 
أظهــرت أن أهــم العوامــل املؤثــرة علــى الرضــا الوظيفــى كانــت: الرواتــب واحلوافــز املاديــة، مث 
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عــدد ســنوات اخلــرة والعمــر، وظــروف وبيئــة العمــل، مث عامــل التدريــب والتأهيــل. 
معوقــات املمارســة  .  بعنــوان  احلديــدى  حممــود  منصــور،  بشــري  حتســن  دراســة   

املهنيــة للقائــم ابالتصــال ىف الصحافــة الرايضيــة األردنيــة اليوميــة وعاقتهــا ببعــض 
املتغــريات2006)15(.

تناولــت الدراســة معوقــات املمارســة املهنيــة للقائــم ابالتصــال ىف الصحافــة الرايضيــة 
األردنيــة اليوميــة واســتخدمت املنهــج الوصفــى وأســلوب املســح الشــامل لعينــة الدراســة 

ابســتخدام صحيفــة االســتبيان كأداة جلمــع البيــاانت وتوصلــت الدراســة إىل أن:
- معوقات املمارسة املهنية صنفت أبهنا معوقات متوسطة األمهية ابلنسبة للمبحوثن. 
- عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــة ىف معوقــات املمارســة املهنيــة تبعــا ملتغــرات اخلــرة 

والتخصــص واملؤهــل والدخــل. 
- عــدم وجــود فــروق ألثــر متغــر اجلريــدة ىف املعوقــات اخلاصــة ابلصحفــى الرايضــى ىف 

حــن وجــود فــروق ىف املعوقــات اخلاصــة ابلوســيلة واملضمــون واألداة.
8. دراسة ملياء البحريى بعنوان: العوامل املؤثرة ىف الرضا املهىن للقائم ابالتصال 

ىف جمات األطفال املصرية )2006( )16(. 
 اســتهدفت الدراســة التعــرف علــى العوامــل املؤثــرة ىف الرضــا املهــى للصحفــى ىف جمــات 
األطفــال املصريــة، واســتخدمت املنهــج الوصفــى التحليلــى وأســلوب املســح الشــامل لعينــة 
الدراســة ابســتخدام أداة صحيفــة االســتقصاء، وتوصلــت الدراســة إىل أن الذكــور أكثــر 
رضــا مــن اإلانث ىف اختيــار مهنــة العمــل مبجــات األطفــال، وعــدم وجــود عاقــة ذات 
داللــة إحصائيــة بــن العمــر، والرضــا املهــى، كمــا أوضحــت أن الذيــن أمضــوا مــدة عمــل 
أطــول ىف جمــات األطفــال هــم أكثــر اقتناًعــا بفعاليــة العائــد املــادى، وأقــل شــكوى مــن 

ضعــف الراتــب. 
9. دراسة  R. A. Beam بعنوان: أهداف املؤسسات اإلعامية 

وأولوايهتا، والرضا الوظيفى للصحفين، واألهداف املادية واملهنية ملؤسساهتم 
اإلعامية )2006( )17(. 

 تناولــت الدراســة الرضــا الوظيفــى للصحفيــن واألهــداف املاديــة واملهنيــة ملؤسســاهتم 
اإلعامية واستخدمت املنهج الوصفى وأسلوب املسح الشامل ابستخدام أداة صحيفة 
االستقصاء وقد طبقت على عينة قوامها )1144( من العاملن ابلصحف والتليفزيون 
واإلذاعــة، ومت إجــراء مقابــات معهــم عــن طريــق اهلاتــف، وتوصلــت الدراســة إىل أن هنــاك 
مســتوى رضــا عاليــا لــدى اإلعاميــن الذيــن يعملــون مبؤسســات إعاميــة تــوىل اهتمامــا 
كبــرا بتقــدمي خدمــة إعاميــة جيــدة للجمهــور، وبعمليــات التأهيــل والتدريــب، وذلــك 
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علــى عكــس املؤسســات الــى هتتــم ابجلانــب املــادى علــى حســاب املهــى حيــث ينخفــض 
مســتوى الرضــا الوظيفــى ملــن يعملــون هبــذه املؤسســات. 

10. دراسة مارجريت مسري بعنوان: العوامل املؤثرة على الرضا الوظيفى 
للقائمات ابالتصال ىف الصحافة املصرية، )2005( )18(. 

 أجــرت الباحثــة دراســة حتليليــة ميدانيــة علــى عينــة طبقيــة نســبية قوامهــا 339 مبحوثــة 
جرائــد  و4  يوميــة،  و3جرائــد  أســبوعية،  جمــات  ســت  ابالتصــال ىف  القائمــات  مــن 
الرضــا  علــى  املؤثــرة  العوامــل  مــن  العديــد  هنــاك  أن  إىل  الدراســة  وتوصلــت  أســبوعية، 
الوظيفــى العــام للقائمــات ابالتصــال ىف الصحافــة املصريــة مــن أبرزهــا: طبيعــة العمــل، 
التقديــر املــادى واملعنــوى، سياســة املؤسســة، اإلجنــاز، وطبيعــة العاقــات الشــخصية مــع 
الزمــاء، وأنــه كلمــا تقدمــت القائمــات ابالتصــال ىف أعمارهــن ارتفــع مســتوى رضائهــن 
الوظيفــى والعكــس صحيــح، وأشــارت الدراســة إىل أن العائــد املــادى هــو العامــل الوحيــد 

مــن بــن العوامــل اخلارجيــة الــذى عــرت الصحفيــات عــن عــدم رضائهــن عنــه. 
11. دراسة  .J. M. Chan, et. a1 بعنوان: التطلعات املهنية 

والرضا الوظيفى للصحفين الصينين خال وقت التغيري الذى تشهده وسائل 
اإلعام،)2004( )19(. 

هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى التطلعــات املهنيــة للصحفيــن ومســتوى رضاهــم 
الصــن  تشــهدها  الــى  التغــرات االجتماعيــة والسياســية واإلعاميــة  الوظيفــى ىف ظــل 
 )515( قوامهــا  عينــة  علــى  الدراســة  طبقــت  وقــد  اخلاصــة،  اإلعــام  وســائل  وظهــور 
صحفيــا ىف 10 مؤسســات صحفيــة ىف مدينــة شــنغهاى، واســتخدمت املنهــج الوصفــى 
وأســلوب املســح الشــامل ابســتخدام أداة صحيفة االســتقصاء جلمع البياانت، وتوصلت 
الدراســة إىل أن هنــاك عــدة عوامــل تؤثــر علــى مســتوى الرضــا الوظيفــى لــدى الصحفيــن 
فــرص اإلبــداع، واإلحســاس ابإلجنــاز  عينــة الدراســة، وهــى: االســتقال الوظيفــى، مث 
ىف العمــل، والعاقــة مــع الزمــاء، والدخــل واألجــور، وهامــش الفوائــد، كمــا خلصــت 
الدراســة إىل أن االســتقال الوظيفــى كان هــو العامــل األكثــر أتثــرًا علــى درجــة الرضــا 

الوظيفــى لــدى الصحفيــن.
12. دراســة مرعــى مدكــور بعنــوان: الرضــا املهــىن للقائــم ابالتصــال ىف الصحافــة 

املصريــة، )2003( )20(. 
هتــدف الدراســة إىل حتديــد مســتوى الرضــا املهــى للصحفيــن عــن مهنــة الصحافــة، 
علــى  الدراســة  املرتبطــة ابلصحافــة، وطبقــت  اجلوانــب  اجتاهاهتــم حنــو  علــى  والتعــرف 
عينــة قوامهــا 240 عضــوا بنقابــة الصحفيــن املصريــن، واســتخدمت املنهــج الوصفــى 
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وأســلوب املســح الشــامل ابســتخدام أداة صحيفــة االســتقصاء، وتوصلــت الدراســة إىل 
أن درجــة الرضــا عــن املهنــة تزيــد بدرجــات كبــرة مــع زايدة ســنوات اخلــرة، ومــع زايدة 
لــه ابختــاف املؤهــل الدراســى، حيــث أظهــرت نتائــج الدراســة  الدخــل، وال عاقــة 
ارتفــاع نســبة الرضــا لــدى الصحفيــن بشــكل عــام عــن عملهــم ىف الصحافــة )74 %(، 
واخنفــاض درجــة الرضــا عــن الراتــب الشــهرى )%25(، وعــن احلوافــز املاديــة وأســاليب 

التقييــم )30 , 6 %(.
 13. دراســة عثمــان العــرىب وعبداللطيــف العوضــى بعنــوان: القائــم ابالتصــال ىف 

الصحافــة الســعودية،)2003( )21(. 
 هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى اجتاهــات القائــم ابالتصــال حنــو املهنــة الصحفيــة 
واســتخدمت املنهج الوصفى وأســلوب املســح ابســتخدام أداة االســتبيان لعينة مكونة من 
115 صحفيــا وصحفيــة، وخلصــت الدراســة إىل أن الرضــا الوظيفــى للقائــم ابالتصــال 
ىف الصحــف الســعودية مــازال متدنيــا، كمــا أنــه ال يتــاح لــه فــرص تدريبيــة، وأنــه ال ينعــم 

بتقديــر واضــح مــن رؤســائه ىف العمــل.
14. دراسة عبدالرمحن املطريى بعنوان: الرضا الوظيفى لدى القائمن ابالتصال 

ىف الصحافة السعودية،)2002( )22(. 
 ســعت الدراســة إىل التعرف على رضا الصحفين الســعودين عن حميط العمل، حميط 
املهنة، حميط املردود من املهنة الصحفية، ونظرة الصحفى جتاه اجلمهور املتلقى للرسالة، 
وطبقــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا )236( مفــردة يعملــون بســبع صحــف ســعودية، 
وهــى: الــرايض، واجلزيــرة، وعــكاظ، واملدينــة، واليــوم، والنــدوة، والبــاد، واســتخدمت 
املنهج الوصفى وأســلوب املســح الشــامل ابســتخدام أداة صحيفة االســتقصاء، وتوصلت 
نتائــج الدراســة إىل أن نســبة 51 % مــن عينــة الدراســة أكــدوا رضاهــم عــن العاقــة ببيئــة 
العمل الصحفية، وعر 69 % منهم عن رضاهم عن الزمالة ىف حميط العمل الصحفى، 
ىف حــن ذكــر %64 منهــم أهنــم راضيــون عــن العاقــة بــن الرؤســاء واملرؤوســن، بينمــا 
أفــاد63 % مــن عينــة الدراســة أهنــم راضيــن عــن املــردود مــن املهنــة الصحفيــة، بينمــا كان 
الرضــا متوســطًا عــن حميــط املهنــة، وكشــفت الدراســة عــن بعــض أســباب عــدم الرضــا عــن 
العمــل الصحفــى كمــا رآهــا جمتمــع الدراســة، حيــث يــرى %14 منهــم أن اإلجــراءات 
اإلداريــة والتقنيــة والتحريريــة مــن أســباب عــدم الرضــا عــن العمــل الصحفــى، ىف حــن أن 
38 % يــرون ضعــف املــردود مــن املهنــة خاصــة املــردود املــادى، ويــرى 29 % أن مــن 

أســباب عــدم الرضــا عــن العمــل الصحفــى العاقــات الشــخصية واجملاملــة.
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15. دراسة عبدالعزيز املقوشى بعنوان: العاقة بن الرضا الوظيفى واألداء 
.
املهىن للصحفين السعودين ىف املؤسسات الصحفية،)2002( )23(

الصحفيــن  عنــد  الوظيفــى  للرضــا  احملــددة  احملــاور  أبــرز  الدراســة إىل معرفــة   هدفــت 
السعودين، وطبقت الدراسة على عينة قوامها )300( صحفى وصحفية واستخدمت 
املنهج الوصفى وأســلوب املســح الشــامل ابســتخدام أداة صحيفة االســتقصاء، وخلصت 
الدراســة إىل عــدة نتائــج أمههــا: أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن الصحفيــن 
املؤسســة،  تقديــر  الذاتيــة،  الدوافــع  وهــى:  الرضــا،  حمــاور  علــى مســتوى  والصحفيــات 
االســتمرار ىف العمــل، اإلجنــاز ىف العمــل، الدخــل، تقديــر اجملتمــع، التطلــع إىل املســتقبل 
الصحفــى، املســؤولية جتــاه العمــل، واألمــن الوظيفــى، كمــا كشــفت الدراســة عــن وجــود 

فــروق دالــة ىف مســتوى الرضــا الوظيفــى بــن صحفــّى املؤسســات املدروســة.
16. دراسة أمساء حافظ بعنوان: القائم ابالتصال ىف الصحافة اإلقليمية ، 

 . )24( )2001(
 اســتهدفت الدراســة حبث وضعية القائمن ابالتصال ىف الصحافة اإلقليمية، والتعرف 
علــى مــدى رضاهــم الوظيفــى واقتناعهــم ابلعمــل ىف الصحيفــة اإلقليميــة، وقــد طبقــت 

الدراســة علــى عينــة قوامهــا 68 صحفًيــا. 
توصلــت الدراســة إىل أن القائــم ابالتصــال ىف الصحــف اإلقليميــة يفتقــد جانبــا مــن 
احلقــوق والضمــاانت الصحفيــة األساســية، كمــا أوضحــت أن هنــاك اخنفاًضــا ىف مســتوى 
الكفــاءة املهنيــة للقائــم ابالتصــال ىف الصحــف اإلقليميــة، حيــث يزيــد االعتمــاد علــى 

حديثــى التخــرج واخلــرة.
17. دراسة  K. Stamn & A.w. Doukh بعنوان: العاقة بن 

التغيريات ىف سياسات غرف األخبار والرضا الوظيفى )1993( )25(. 
هدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى أتثــر سياســات غــرف األخبــار علــى مســتوى الرضــا 
واســتخدمت  الغربيــة،  اليوميــة  الصحــف  مــن  عــدد  العاملــن ىف  للصحفيــن  الوظيفــى 
املنهــج الوصفــى وأســلوب املســح الشــامل ابســتخدام أداة صحيفــة االســتقصاء، وطبقــت 
الدراســة علــى عينــة عددهــا )429( صحفيــا ىف 12 صحيفــة غربيــة، وخلصــت إىل أن 
سياســات غــرف األخبــار تعــد عامــًا مؤثــرًا علــى مســتوى الرضــا الوظيفــى للصحفيــن، 
حيــث يرتفــع الرضــا الوظيفــى لــدى الصحفيــن إذا كان هــذا التغيــر يهــدف إىل تطويــر 

عمــل الصحيفــة ومضموهنــا. 
18.  دراسة  S. B. Solomon بعنوان: عوامل الرضا الوظيفى بن 

الصحفين السود ىف الوالايت املتحدة األمريكية )1992( )26(. 
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هدفــت الدراســة إىل قيــاس العوامــل األكثــر أتثــرا علــى الرضــا الوظيفــى للصحفيــن 
الســود ىف بعــض الصحــف األمريكيــة، واســتخدمت املنهــج الوصفــى وأســلوب املســح 
الشــامل ابســتخدام أداة صحيفــة االســتقصاء وقــد أجريــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا 
)422( صحفيــا أســود مــن أعضــاء اجلمعيــة الوطنيــة للصحفيــن الســود ىف أمريــكا، 
وخلصــت الدراســة إىل أن أهــم العوامــل أتثــرًا علــى مســتوى الرضــا الوظيفــى كانــت: قــدرة 
املؤسســة الصحفيــة علــى أداء دورهــا ىف تقــدمي خدمــة إخباريــة متميــزة للجمهــور، إضافــة 
إىل العامــل املــادى، مث األمــان الوظيفــى، وكان نســبة 20.7 % مــن الصحفيــن لديهــم 
مســتوى رضــا مرتفــع جــدا، ونســبة 49.5 % لديهــم مســتوى رضــا مرتفــع إىل حــد مــا، 
ونسبة 23.8 % لديهم مستوى منخفض و6 % منهم لديهم مستوى رضا منخفض 

جــدا. 
19. دراسة  M. Delfeur بعنوان: الرضا الوظيفى للقائمن ابالتصال ىف 

وسائل اإلعام ابلوالايت املتحدة األمريكية )1992( )27(. 
هدفــت الدراســة إىل قيــاس الرضــا الوظيفــى للقائمــن ابالتصــال ىف وســائل اإلعــام 
ابلــوالايت املتحــدة األمريكيــة، واســتخدمت املنهــج الوصفــى وأســلوب املســح الشــامل 
ابســتخدام أداة صحيفــة االســتقصاء أجريــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا 621 مفــردة، 
وقــد كشــفت نتائــج هــذه الدراســة أن العاملــن بوســائل اإلعــام أكثــر رضــا عــن عملهــم 
مقارنة ابلعاملن ىف مهن أخرى، وأوضحت الدراســة أن أبرز أســباب الرضا لديهم تعود 

إىل العائــد املــادى، واملكانــة االجتماعيــة. 
20. دراســة  L.A. Bergan & D. Weaver بعنــوان: العاقــة بــن 
الرضــا الوظيفــى للصحفيــن العاملــن ىف الصحــف اليوميــة األمريكيــة وبــن حجــم 

)28(.)1988( الصحفيــة  املؤسســة 
أجريــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا )470 مفــردة( مــن خــال إســتخدام أداتــى اهلاتــف 
واملقابلــة الشــخصية، وقــد خلصــت الدراســة إىل وجــود اختــاف ىف درجــة الرضــا الوظيفــى 
لــدى الصحفيــن العاملــن ىف الصحــف اليوميــة الصغــرة واملتوســطة والكبــرة، حيــث جــاء 
مســتوى الرضــا عاليــا لــدى %46 مــن الصحفيــن العاملــن ابملؤسســات الكبــرة احلجــم، 
ولــدى %39 مــن العاملــن ابملؤسســات متوســطة احلجــم، ولــدى %30 مــن العاملــن 
ابملؤسســات صغــرة احلجــم، وكان الســبب ىف ذلــك أن املؤسســات الكــرى لديهــا القــدرة 
علــى توفــر األمــان الوظيفــى لصحفييهــا، وفــرص التدريــب، فضــا عــن ارتفــاع أجــور 

العاملــن ابملقارنــة ابملؤسســات متوســطة، وصغــرة احلجــم.
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أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
 أفــادت الدراســات الســابقة الباحــث ىف الوقــوف علــى املعوقــات املهنيــة واملشــكات 1. 

الــى يعــاىن منهــا القائمــون ابالتصــال ىف املؤسســات اإلعاميــة والصحفيــة. 
 تباينــت نتائــج الدراســات الســابقة مــا بــن حــاالت رضــا وظيفــى وأخــرى حــاالت 2. 

عــدم رضــا وظيفــى، ويرجــع ذلــك لظــروف املؤسســة اإلعاميــة والصحفيــة الــى يعمــل فيهــا 
القائــم ابالتصــال ممــن مشلتهــم الدراســات.

 أوضحــت بعــض الدراســات الســابقة تباينــا ىف عوامــل الرضــا الوظيفــى ففــى بعــض 3. 
املؤسســات جــاء الرضــا الوظيفــى عــن الدخــل املــادى مرتفعــا ىف حــن جــاء الرضــا عــن 
مؤسســات صحفيــة  والعكــس ىف  منخفضــا  والتقديــر  املعنويــة  واحلوافــز  املقــدم  العمــل 

وإعاميــة أخــرى.
 اتفقــت غالبيــة الدراســات الســابقة علــى حالــة عــدم الرضــا عــن الدخــل املــادى للقائــم 4. 

ابالتصال.
 أعطــت الدراســات الســابقة مؤشــرات عــن األوضــاع املهنيــة للقائــم ابالتصــال والــى 5. 

يشــر معظمهــا إىل حالــة عامــة مــن عــدم الرضــا الوظيفــى، والــى تتمثــل ىف عــدم الرضــا 
عــن الدخــل املــادى، قلــة التدريــب، تــدىن املهــارات الفنيــة للصحفيــن، عــدم وجــود تقديــر 

معنــوى مــن قبــل اإلدارة والرؤســاء ىف العمــل.
 تناولــت الدراســات الســابقة القائــم ابالتصــال ىف املؤسســات الصحفيــة واإلعاميــة 6. 

بشــكل عــام مــن حيــث مــدى رضــاه عــن الدخــل املــادى والظــروف البيئيــة واملهنيــة امليحطــة 
الســابقة إىل  الدراســات  ابلقائــم ابالتصــال، وعلــى اجلانــب اآلخــر مل تتطــرق أى مــن 
دراســة املصــور الصحفــى ابملؤسســات الصحفيــة مــن حيــث اجلوانــب الوظيفيــة واإلبداعيــة 

والشــخصية أو حــى دراســات تتنــاول الرضــا الوظيفــى للمصــور الصحفــى.

مشكلة الدراسة:
يشــر الواقــع ىف املؤسســات الصحفيــة مبختلــف ملكياهتــا إىل األمهيــة الكــرى للمصــور 
الصحفــى، خاصــة أن الصــورة الصحفيــة أصبحــت تقــف جانبــا إىل جنــب جبــوار املــادة 
املضمــون  علــى  أحيــان كثــرة  ىف  الصحفيــة  الصــورة  تفوقــت  بــل  املكتوبــة،  التحريريــة 
التحريــرى املكتــوب واحتلــت مســاحات أكــر ىف الصحــف املطبوعــة واإللكرونيــة ممــا 
ســاهم ىف بــروز األمهيــة النســبية للمصــور الصحفــى ىف الوقــت الــذى يعــاىن فيــه املصــور 
الصحفــى مــن النظــرة الدونيــة مــن جانــب قيــادات التحريــر ابملؤسســات الصحفيــة، لذلــك 
تتبلــور مشــكلة الدراســة ىف التعــرف علــى معوقــات املمارســة املهنيــة للمصــور الصحفــى ىف 
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الصحافــة املصريــة، ودراســة املصــور الصحفــى مــن حيــث مساتــه الشــخصية واملهنيــة وبيئــة 
العمــل الــى يعمــل فيهــا ومؤهاتــه وحجــم الرضــا الوظيفــى لــه وعاقتــه بزمائــه ورؤســائه 

وعاقاتــه بقيــادات الصحيفــة وعاقاتــه ابجلمهــور.

نوع الدراسة:
تنتمــى هــذه الدراســة إىل الدراســات الوصفيــة املســحية الــى تســتهدف تقريــر ظاهــرة 
موقــف يَغلَــب عليــه صفــة التحديــد، ويعتمــد علــى مجــع احلقائــق وحتليلهــا  أو  معينــة 
وتفســرها الســتخاص داللتهــا. وتســعى هــذه الدراســة إىل رصــد وتوصيــف واقــع املصــور 
الصحفــى ىف الصحافــة املصريــة مــن حيــث تعليمــه وخراتــه وبيئــة العمــل الــى يــؤدى فيهــا 

مهــام وظائفــه. 
وتعتر هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية املسحية الى تستهدف وصف الظاهرة 
وعناصرهــا وعاقاهتــا ىف وضعهــا الراهــن، وال تقــف عنــد حــدود الوصــف اجملــرد للظاهــرة 
بل تتعداه لتشــمل حتليل العاقات والتأثرات املتبادلة، والظاهرة الى تســتهدف الدراســة 

رصدهــا وحتليلهــا وهــى دراســة املصــور الصحفــى كقائــم ابالتصــال ىف الصحافــة املصريــة.

 املناهج البحثية:
منهــج املســح اإلعامــى: وهــو مــن املناهــج العلميــة املائمــة للدراســات الوصفيــة بوجــه 

عــام حيــث يعــى جبمــع أوصــاف حمــددة ومفصلــة عــن الظاهــرة املوجــودة.
ويهــدف املســح الوصفــى إىل وصــف وتوثيــق األوضــاع أو االجتاهــات احلاليــة، أى أنــه 
يشــرح مــا هــو قائــم ابلفعــل ىف اللحظــة الراهنــة، ويعــد هــذا األســلوب مبثابــة جهــد علمــى 
منظم ىف ســبيل احلصول على بياانت ومعلومات عن الظاهرة موضوع البحث، وســوف 

يشمل: 
- مسح أساليب املمارسة للقائم ابالتصال:

وتشــمل املصوريــن الصحفيــن بصحــف الدراســة )الوطــن- موقــع مصــراوى(، وذلــك 
للتعــرف علــى الســمات الشــخصية واملهنيــة وبيئــة العمــل والرضــا الوظيفــى هلــم، وميثــل عــدد 
مفــردات العينــة 30 مفــردة موزعــة كالتــاىل: 14 مفــردة ىف صحيفــة الوطــن و16 مفــردة 

ىف موقــع مصــراوى.
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 أدوات الدراسة: 
 املقابلة احلرة )غري املقننة(1. 

هــذا النــوع مــن املقابــات ال يعتمــد علــى اســتخدام أســئلة حمــددة مســبقا وإمنــا يوجــد 
لــدى الباحــث فهــم ودرايــة عامــة ابملوضــوع ولكــن ليــس لديــه قائمــة أســئلة معــدة مــن قبــل، 
وإمنــا تتميــز املقابلــة احلــرة ابملرونــة حيــث ميكــن حــذف أو تعديــل أو إضافــة أســئلة أثنــاء 
املقابلــة، ويســتخدم أســلوب املقابــات احلــرة غــر املوجهــة- ىف الغالــب- ىف البحــوث 
االستكشــافية Exploratory Research، حيــث تشــكل هــذه البحــوث مرحلــة 

أوليــة للقيــام بدراســات معمقــة الحقــا يتــم فيهــا اســتخدام صحيفــة اســتبيان رمسيــة. 
صحيفة االستبيان. 2

قام الباحث إبعداد صحيفة استبيان للمصورين بتلك الصحف. 

قياس الصدق والثبات:
مت حتكيــم اســتمارة االســتبيان مــن خنبــة مــن األكادمييــن واخلــراء ىف اإلعــام والصحافــة، 
ــدوا صاحيتهــا بعــد إعــادة صياغــة وحــذف وإضافــة وتفســر بعــض أســئلة  والذيــن أكَّ
اســتمارة االســتبيان، كمــا مت التأكــد مــن ثبــات اســتمارة االســتبيان إبجــراء اختبــار قبلــى 
علــى عــدد )6( مصوريــن صحفيــن مــن إمجــاىل العينــة الكليــة للمبحوثــن، حــى يتســى 
التأكُّد من اســتيعاب املبحوثن لألســئلة وعبارات املقاييس الى تضمنتها االســتمارة)29(.

جمتمع الدراسة:
أواًل- عينة الصحف:

ســوف جتــرى الدراســة علــى صحــف )الوطــن- موقــع مصــراوى( وجــاء اختيــار هاتــن 
املؤسســتن ألن األوىل متثــل اجلريــدة املطبوعــة والثانيــة متثــل موقعــا إخبــاراي.

اثنًيا- عينة القائم ابالتصال:
قــام الباحــث بتطبيــق االســتمارات علــى كل مفــردات جمتمــع الدراســة وتشــمل املصوريــن 
الصحفيــن: ويقصــد بــه »هــو ذلــك الشــخص الــذى حيســن اســتخدام آلــة التصويــر مــن 
حيــث معرفــة كل تقنياهتــا وآليتهــا ويــدرك اجلمــال ومواضعــه وتنظيمــه، ولديــه املقــدرة علــى 
التكويــن، أى تشــكيل الــكادر ىف خلــق التكويــن الصــورى مــن خــال معرفــة عناصــر 

ومكــوانت الصــورة ومناطــق القــوة والضعــف فيهــا”. )30(
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نتائج الدراسة امليدانية:
جدول رقم )1( يوضح اخلصائص العامة للعينة

              )أ( السن
                         صحف  الدراسة

خصائص العينة                     
اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

35-251392.88502170

17.2318.7413.3أكثر من 45-35

318.7310--أكثر من 55-45

10212.626.7-أكثر من 55 سنة

141001610030100مجلة من أجابو

يوضح اجلدول السابق أن %70 من عينة الدراسة ترتاوح أعمارهم ما بني 35-25 
وأن حــواىل %93 مــن عينــة الدراســة بصحيفــة الوطــن تــرتاوح أعمارهــم مــا بــني 35-25 
ســنة، وأن حــواىل 50 % مــن عينــة الدراســة تــرتاوح أعمارهــم مــا بــني 25-35 ســنة، 
وهــذا يوضــح أن أغلبيــة املصوريــن الصحفيــني مــن فئــة الشــباب وهــو مــا يعــى أن الشــباب 
أكثــر الفئــات الــى تقــوم بعمليــة التصويــر الصحفــى ىف موقــع وصحيفــة الدراســة، وهــو 
واقــع منطقــى، فعمليــة التصويــر الصحفــى حتتــاج لفئــة الشــباب ملــا تتمتــع بــه هــذه الفئــة 

مــن لياقــة بدنيــة وحتمــل ملشــقة املهنــة.
     )ب( النوع

                         صحف  الدراسة
خصائص العينة                     

اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

141001487.52893.3ذكر

212.526.7--أنثى

141001610030100اإلمجاىل

يوضــح اجلــدول الســابق أن حــواىل %93 مــن عينــة الدراســة مــن الذكــور وأن كل 
مفــردات عينــة الدراســة بصحيفــة الوطــن مــن الذكــور وأن حــواىل %88 مــن عينــة الدراســة 
ىف موقــع مصــراوى مــن الذكــور، وهــذا يعــى أن املؤسســات الصحفيــة حتــرص علــى اختيــار 
املصوريــن الصحفيــني مــن الذكــور نظــرا للطبيعــة الشــاقة للعمــل ىف جمــال التصويــر الصحفــى 

الــى قــد ال تتحملهــا اإلانث. 



381

صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

            )ج( سنوات اخلربة
                         صحف  الدراسة

خصائص العينة                     
اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

114.1850930أقل من 5 سنوات

114.1425516.6من 5 سنوات إىل اقل من10 سنوات

750212.5930من 10 إىل اقل من 20 سنة

535.8212.5723.4أكثر من 20 سنة

141001610030100اإلمجاىل

يوضــح اجلــدول الســابق أن %30 مــن عينــة الدراســة ذوو ســنوات خــرة أقــل مــن 5 
ســنوات وأن %30 مــن عينــة الدراســة ذوو ســنوات خــرة مــن 10 إىل أقــل مــن 20 
سنة، وأن %50 من عينة الدراسة بصحيفة الوطن ذوو سنوات خرة من 10 إىل أقل 
مــن20 ســنة وأن %50 مــن عينــة الدراســة مبوقــع مصــراوى ذوو ســنوات خــرة أقــل مــن 
5 ســنوات وهــذا يؤكــد أن املصوريــن الصحفيــني بعينــة  الدراســة أغلبهــم مــن فئــة الشــباب.

              )د( التخصص اجلامعى
                         صحف  الدراسة

خصائص العينة                     
اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

17.2637.5723.3كلية اإلعام

425413.3--كلية اآلداب ختصص إعام

------كلية الفنون اجلميلة

------كلية الفنون التطبيقية

1392.8637.51963.4مؤهل آخر يذكر

141001610030100مجلة من أجابو

يوضــح اجلــدول الســابق أن حــواىل %63 مــن عينــة الدراســة مــن خرجيــى كليــات غــر 
متخصصــة وأن حــواىل %93 مــن عينــة الدراســة بصحيفــة الوطــن مــن خرجيــى كليــات 
غــر متخصصــة، وأن %37.5 مــن عينــة الدراســة مبوقــع مصــراوى مــن خرجيــى كليــات 
اإلعــام و%37.5 مــن خرجيــى كليــات غــر متخصصــة، وهــذا يوضــح أن مهنــة التصويــر 

الصحفــى ال تشــرتط أن يكــون ممارســوها مــن كليــات وأقســام اإلعــام. 
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)هـ( املسمى الوظيفى  
                         صحف  الدراسة

خصائص العينة                     
اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

1285.81275.22480مصور الصحفى

17.116.226.6انئب رئيس قسم

17.116.226.6رئيس قسم

16.213.4--انئب رئيس حترير

16.213.4--مدير حترير

------أخرى تذكر

141001610030100مجلة من أجابو

يوضــح اجلــدول الســابق أن %80 مــن عينــة الدراســة مــن فئــة املصوريــن الصحفيــني 
الذيــن ال يشــغلون مناصــب إداريــة ىف مؤسســاهتم، وأن حــواىل %86 مــن عينــة الدراســة 
بصحيفــة الوطــن مــن فئــة املصوريــن الصحفيــني الذيــن ال يشــغلون مناصــب إداريــة ىف 
مؤسســاهتم، وأن %75 مــن عينــة الدراســة مبوقــع مصــراوى مــن فئــة املصوريــن الصحفيــني 
املصوريــن  فئــة  أن  يوضــح  وهــذا  مؤسســاهتم،  ىف  إداريــة  مناصــب  يشــغلون  ال  الذيــن 

الصحفيــني ال يتمتعــون ابلوظائــف القياديــة ىف املؤسســات الصحفيــة.

جدول رقم )2( يوضح دراسة التصوير الصحفي دراسة متخصصة
                 صحف الدراسة

دراسة التصوير 
الصحفي                     

اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

535637.51136.6نعم
9651062.51963.4ال 

141001610030100اإلمجاىل
يوضــح اجلــدول الســابق أن %63 مــن عينــة الدراســة مل تــدرس التصويــر الصحفــى 
دراســة متخصصــة، وأن %65 مــن عينــة الدراســة ىف صحيفــة الوطــن مل تــدرس التصويــر 
الصحفــى دراســة متخصصــة، وأن %62 مــن عينــة الدراســة ىف موقــع مصــراوى مل تــدرس 
التصوير الصحفى دراســة متخصصة، »وهذا يؤكد أن ممارســة التصوير الصحفى ختضع 
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إىل املوهبــة أكثــر منهــا للدراســة خاصــة أن الدراســة مــن املمكــن أن متــد املصــور الصحفــى 
ببعــض قواعــد التصويــر الصحفــى اجليــد وقواعــد تكويــن الصــورة الصحفيــة، وإجــادة هــذه 

العمليــة واإلبــداع فيهــا خيضــع إىل حــد كبــر إىل املوهبــة واملمارســة«)31(. 

جدول رقم )3( يوضح مدي االستفادة من دراسة التصوير الصحفي
                       صحف الدراسة

مدي االستفادة من دراسة 
التصوير الصحفي 

اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

522.78321327.5تعلمت القواعد الصحيحة للتصوير الصحفي.

املعلومات النظرية تعطي املصور قاعدة بياانت 
أساسية ملمارسة العمل الصحفي.

418416817

تعرفت علي األسس الفنية للتصوير  
الصحفي.

522.75201021

41828612.7املمارسة امليدانية البد هلا من أتسيس نظري.

دفعتين للتساؤل والقراءة بعمق يف جمال 
التصوير الصحفي 

4186241021.6

221002510047100مجلة من أجابو

يوضــح اجلــدول الســابق أن %27.5 مــن عينــة الدراســة أكــدوا أن الدراســة النظريــة 
عينــة  مــن   21.6% وأن  الصحفــى،  للتصويــر  الصحيحــة  القواعــد  تعليــم  أفــادت ىف 
الدراســة أكــدوا أن الدراســة النظريــة دفعــت املصــور الصحفــى للتســاؤل والقــراءة بعمــق ىف 
جمــال التصويــر الصحفــى وأن حــواىل %23 مــن عينــة الدراســة بصحيفــة الوطــن أكــدوا 
أن الدراســة النظريــة أفــادت ىف تعليــم القواعــد الصحيحــة للتصويــر الصحفــى والتعــرف 
علــى األســس الفنيــة للتصويــر الصحفــى، وأن %32 مــن عينــة الدراســة مبوقــع مصــراوى 
أكــدوا أن الدراســة النظريــة أفــادت ىف تعليــم القواعــد الصحيحــة للتصويــر الصحفــى، »إن 
الدراســة األكادمييــة جتعــل املصــور الصحفــى يتفــوق علــى نفســه حينمــا يتقــن الدراســة 
النظريــة والعمليــة والتطلــع ألن يكــون األفضــل دائًمــا إىل جانــب امتــاك املوهبــة ألن 
التصويــر موهبــة مثلــه مثــل لعــب كــرة القــدم أو التمثيــل، كلهــا عوامــل تــؤدى إىل التطويــر 
فهنــاك مصــور هــاٍو ومصــور عــادى ومصــور حمــرتف، واألخــر هــو مــن لديــه الفرصــة 
لصناعــة الفــارق والتميــز وهــو مــن حــرص علــى تطويــر نفســه وخدمــة موهبتــه والعــني 

اخلبــرة”. )32(
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جدول رقم )4( يوضح  طرق تعويض عدم دراسة التصوير الصحفي
                      صحف الدراسة

طرق تعويض عدم الدراسة 
اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

414.2517.8916من خال القراءة يف كتب التصوير الصحفي.

932.4932.41832من خال املناقشات مع أساتذة التصوير.

من خال املناقشات مع الزماء الدارسن 
التصوير الصحفي.

310.7310.7611

من خال اشراكي يف دورات حول التصوير 
الصحفي.

414.2310.7712.5

828.5828.51628.5من خال املمارسة وتراكم اخلرات

281002810056100مجلة من أجابو

يوضــح اجلــدول الســابق أن %28.5 مــن عينــة الدراســة أكــدوا أن املمارســة وتراكــم اخلــرات 
تعوض عدم دراسة التصوير الصحفى، وأن %28.5 من عينة الدراسة بصحيفة الوطن وموقع 
مصــراوى أكــدوا أن املمارســة وتراكــم اخلــرات تعــوض عــدم دراســة التصويــر الصحفــى، لذلــك 
»احرتافيــة املصــور الصحفــى تــزداد عــن طريــق املمارســة املســتمرة  واالرتقــاء ابلقــدرات الشــخصية 
للمصــور نفســه وتنمية املهــارة  والعمــل علــى اســتمرار عمليــى التعلــم والتدريــب العملــى وأيضــا 
التدريــب الذاتــى والدراســة األكادمييــة الرمسيــة وغــر الرمسيــة ىف جمــال التصويــر الفوتوغــراىف عمومــا 
والتصويــر الصحفــى خصوصــا، ويتســم املصــور الصحفــى  ابالحرتافيــة واإلبــداع حينمــا ينظــر إىل 
األمــر املألــوف بشــكل غــر مألــوف وهــذا مينــح اإلبــداع ىف التقــاط الصــور املهمــة ســواء كانــت 

فيديــو أو اثبتــة«. )33(
جدول رقم )5( يوضح  كيفية االلتحاق بقسم التصوير الصحفى

                                        صحف الدراسة
كيفية االلتحاق بقسم التصوير الصحفى

اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

928.1--956.2عن طريق اإلعان عن حاجة الصحيفة

531.21062.51546.8عن طريق أحد األصدقاء العاملن ابلصحيفة

16.3425515.5عن طريق التدريب ابلصحيفة مث العمل هبا

16.3212.539,6عن طريق التعاون من اخلارج لفرة مع إدارة الصحيفة مث العمل فيها

161001610032100مجلة من أجابو

يوضح اجلدول الســابق أن حواىل %47 من عينة الدراســة أكدوا أن التحاقهم بقســم 
التصويــر الصحفــى جــاء عــن طريــق أحــد األصدقــاء العاملــني ابلصحيفــة، ىف حــني أكــد 
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56.2 % مــن عينــة الدراســة بصحيفــة الوطــن أن التحاقهــم بقســم التصويــر الصحفــى 
جــاء عــن طريــق اإلعــان عــن حاجــة الصحيفــة، وأكــد %62  مــن عينــة الدراســة مبوقــع 
مصراوى أن التحاقهم بقســم التصوير الصحفى جاء عن طريق أحد األصدقاء العاملني 
ابلصحيفــة، »إن ســد عجــز الكــوادر ابلقســم يكــون عــن طريــق تعريــف الزمــاء ابلقســم 
أن القســم حباجــة إىل كــوادر جديــدة، وعلــى مــن يعــرف أحــدا مــن الزمــاء احملرتفــني فعليــه 

التواصــل معــه إلجــراء املقابلــة معــه بقصــد انضمامــه لقســم التصويــر الصحفــى«. )34(

جدول رقم )6( يوضح أسباب تفضيل العمل يف جمال التصوير الصحفي
                      صحف الدراسة

أسباب تفضيل العمل يف  جمال 
التصوير الصحفي

اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

15.5820915.5ألنه جمال ممتع يف العمل                                                                                                                             

ألنين أحب العمل امليداىن وأعشق املغامرات 
الصحفية.

422410813.7

316.512301525.8ألن لدي طاقات إبداعية يف هذا اجملال.

15.5615712ألنين ال أرغب يف العمل التحريري.

527.56151118.9لدي موهبة يف هذا اجملال.

ألنين أجد نفسي يف العمل ابلتصوير 
الصحفي.

21137.558.6

21112.535.5يتيح يل فرصة  التعامل املباشر مع اجلمهور 

181004010058100مجلة من أجابو

يوضــح اجلــدول الســابق أن حــواىل %26 مــن عينــة الدراســة أكــدوا أن أســباب تفضيــل 
العمــل ىف جمــال التصويــر الصحفــى ترجــع إىل أن لديهــم طاقــات إبداعيــة ىف هــذا اجملــال، 
وأن 27.5 % مــن عينــة الدراســة ىف صحيفــة الوطــن أكــدوا أن أســباب تفضيــل العمــل 
ىف جمــال التصويــر الصحفــى ترجــع إىل وجــود املوهبــة لديهــم ىف حــني أن 30 % مــن 
عينــة الدراســة ىف موقــع مصــراوى أكــدوا أن أســباب تفضيــل العمــل ىف جمــال التصويــر 
الصحفــى ترجــع إىل أن لديهــم طاقــات إبداعيــة ىف هــذا اجملــال، »فاملصــور الصحفــى 
الناجــح هــو الــذى جيمــع بــني قــدرات الصحفــى واملصــور ىف الوقــت ذاتــه فهــو جيمــع 
الفنيــة واإلبداعيــة وإذا  املصــور  التحريريــة ومهــارات  الصحفــى  بــني مهــارات  ابلضــرورة 
كان احملــرر الصحفــى يشــرح احلــدث ابلكلمــات فــإن املصــور ال صحفــى يصــف احلــدث 



صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو
386 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

بعدســته الــى تراقــب احلــدث وتســجل أهــم وقفاتــه وحلظاتــه أتثــرا وتعبــرا عــن ســر احلــدث 
مــن بدايتــه حــى هنايتــه«.)35( 

جدول رقم )7( يوضح مصادر اخلربة الفنية يف جمال التصوير الصحفي
                     صحف الدراسة

مصادر اخلرة الفنية يف 
جمال التصوير الصحفي

اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

822.21134.31928من خال مصور قدمي تعلمت منه.

719.4928.11623.5من خال وجودي يف قسم التصوير.

513.8515.61014.7من خال قراءة كتب يف التصوير. 

من خال احتكاكي بزماء القسم والتعلم 
منهم.

123439.71522

411.1412.3811.8من خال دورات تدريبية متخصصة.

361003210068100مجلة من أجابو

يوضــح اجلــدول الســابق أن %28 مــن عينــة الدراســة أكــدوا أن أهــم مصــادر اخلــرة 
الفنيــة ىف جمــال التصويــر الصحفــى أتىن مــن خــال مصــور قــدمي تعلــم منــه، ىف حــني 
أكــد %34 مــن عينــة الدراســة بصحيفــة الوطــن أن أهــم مصــادر اخلــرة الفنيــة ىف جمــال 
التصوير الصحفى أتىن من خال االحتكاك بزماء القســم والتعلم منهم، ىف حني أكد 
%34 مــن عينــة الدراســة مبوقــع مصــراوى أن أهــم مصــادر اخلــرة الفنيــة ىف جمــال التصويــر 

الصحفــى أتتــى مــن خــال مصــور قــدمي تعلــم منــه.
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جدول رقم )8( يوضح املؤهات اجلسدية الواجب توافرها ىف املصور الصحفى
                      صحف الدراسة

املؤهات اجلسدية الواجب
 توافرها ىف املصور الصحفى

اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

17.1624717.9أن يكون ذو بنية جسدية قوية 

416410.2--ان يكون طويل القامة

2825.1--أن يكون ذو جسد حنيف

1412.5--أن يكون بدينا

1392.912482564.3أن يكون سريع احلركة

141002510039100مجلة من أجابو

يوضــح اجلــدول الســابق أن %64.3 مــن عينــة الدراســة أكــدوا أن أهــم املؤهــات اجلســدية 
الواجــب توافرهــا ىف املصــور الصحفــى أن يكــون ســريع احلركــة، وأن حــواىل 93 % مــن عينــة 
املصــور  توافرهــا ىف  الواجــب  املؤهــات اجلســدية  أهــم  أن  أكــدوا  الوطــن  الدراســة بصحيفــة 
الصحفــى أن يكــون ســريع احلركــة، وأن 48 % مــن عينــة الدراســة مبوقــع مصــراوى أكــدوا أن 
أهــم املؤهــات اجلســدية الواجــب توافرهــا ىف املصــور الصحفــى أن يكــون ســريع احلركــة. »مــن 
أهــم الصفــات اجلســدية املطلوبــة ىف املصــور الصحفــى اللياقــة البدنيــة وأن يكــون طويــل القامــة 
ســريعة احلركــة حــى يســتطيع الفــرار ىف حــال تعرضــه للخطــر الــذى ال يســتطيع أن جياهبــه«. )36(

جدول رقم )9( يوضح املؤهات املهنية الواجب توافرها ىف املصور الصحفى
                       صحف الدراسة

املؤهات املهنية الواجب 
توافرها ىف املصور الصحفى

اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

816.4611.71414القدرة على اجياد فكرة اللتقاط الصورة                       

1224.447.81616احليادية

24.1713.799السرعة ىف اجياد تكوين مميز للصورة                   

1020.41019.62020املوضوعية

816.41121.51919األمانة وحفظ األسرار   

918.31325.62222نقل احلدث بكل زواايه

4910051100100100مجلة من أجابو

يوضــح اجلــدول الســابق أن %22 مــن عينــة الدراســة أكــدوا أن أهــم املؤهــات املهنيــة الواجــب 
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توافرها ىف املصور الصحفى أن ينقل احلدث بكل زواايه، وأن حواىل 24 % من عينة الدراسة 
بصحيفــة الوطــن  أكــدوا أن أهــم املؤهــات املهنيــة الواجــب توافرهــا ىف املصــور الصحفــى احلياديــة، 
ىف حني أكد حواىل 26 % من عينة الدراسة مبوقع مصراوى أن أهم املؤهات املهنية الواجب 
توافرهــا ىف املصــور الصحفــى أن ينقــل احلــدث بــكل زواايه، فاملصــور الصحفــى هــو » قنــاص 
للحظــات املؤثــرة الــى ختــدم موضــوع احلــدث.. ولذلــك علــى املصــور الصحفــى مراعــاة اكتمــال 
عناصــر موضــوع الصــورة واختيــار زاويــة مميــزة مــع مراعــاة ظهــور الشــعور املعــر عــن احلالــة الــى 

يعيشــها أبطــال الصــورة. )37(

جدول رقم )10( يوضح املهارات الواجب توافرها يف املصور الصحفي
                     صحف الدراسة

املهارات الواجب
 توافرها يف املصور الصحفي

اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

11--11.8املؤهل األكادميي                      

35.412.344القدرة على االختزان

1018.1511.51516التذوق الفين.

712.7818.81516مطالعة الصور يف الصحف العربية واألجنبية.

59.1511.51010االطاع على معارض التصوير والرسم 

1018.1716.11717القراءة يف جمال التصوير الصحفى.

1222.110232223االبتكار.

712.7613.81313االستفادة من خرات اآلخرين.

551004210097100مجلة من أجابو

يوضح اجلدول السابق أن %23 من عينة الدراسة أكدوا أن مهارة االبتكار من أهم املهارات 
الواجب توافرها ىف املصور الصحفى، وأكد %22 من عينة الدراسة بصحيفة الوطن أن مهارة 
االبتــكار مــن أهــم املهــارات الواجــب توافرهــا ىف املصــور الصحفــى وأن %23 مــن عينــة الدراســة 
مبوقــع مصــراوى أن مهــارة االبتــكار مــن أهــم املهــارات الواجــب توافرهــا ىف املصــور الصحفــى، 
وهــى نتيجــة منطقيــة وحقيقيــة فعمــل املصــور الصحفــى يعتمــد علــى اإلبــداع الــذى يتصــف دائمــا 
ابالبتــكار. » إن مصــور امليــدان تكــون العيــون عليــه كثــرة، فعليــه أن يســتطيع اإلتيــان بــكادرات 
مبتكــرة ولقطــات مميــزة متيــزه عــن غــره مــن املصوريــن املتواجديــن ىف مــكان التغطيــة أو احلــدث، 
ا، خاصة أن املعدات الى تكون 

ً
وعليه أن يتبع أيضا بعض التعليمات لكى خيرج من هناك سامل

 ىف يــده تكــون حمــل رصــد مــن قبــل قــوات األمــن أو املتظاهريــن الغاضبــني الرافضــني لتصويرهــم.
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 وجيــب أال يقــف ىف منتصــف الشــارع، ففــى املنتصــف يكــون هدفًــا ســها دائمــا مــن قبــل 
مســتهدفيه، وأال جيعــل وجهــه أو ظهــره مكشــوفًا دون ســاتر لضــرب النــار أو الغــاز، فعليــه أن 
أيخــذ ســاترًا كســيارة أو عمــود خرســاىن ىف أحــد األبنيــة، وأيضــا علــى املصــور أال جيعــل عينيــه 
طــوال الوقــت ىف آلــة التصويــر أثنــاء التصويــر، بــل جيعــل عينيــه كـــ »اإلســكنر« ماســًحا للمنطقــة 

بــرًا وجــًوا«. )38(
جدول رقم )11( يوضح السمات الشخصية اليت جيب أن يتمتع هبا املصور 

الصحفي
                       صحف الدراسة

السمات الشخصية اليت جيب
 أن يتمتع هبا املصور الصحفي

اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

1312.745.5179.4اهلدوء

121156.9179.4سرعة البديهة

98.31013.81910.5الذكاء

االصرار وختطى الصعاب للحصول على ال
صورة                                                    

87.456.9137.2

54.622.773.8األلتزام والدقة

98.345.5137.2الصر

76.445.5116.1االتزان ىف التقاط الصورة.

65.545.5105.5حب االستطاع

76.468.3137.2االبداع

54.645.595.5املوهبة

76.413182011.1حب املهنة

54.645.595املرونة 

54.634.984.4القدرة على التذكر

109.245.5147.7القدرة على حل املشكات

10810072100180100مجلة من أجابو

يوضــح اجلــدول الســابق أن %11 مــن عينــة الدراســة أكــدوا أن حــب املهنــة مــن أهــم الســمات 
الشــخصية الــى جيــب أن يتمتــع هبــا املصــور الصحفــى، ىف حــني أكــد حــواىل %13 مــن عينــة 
الدراســة بصحيفة الوطن أن اهلدوء من أهم الســمات الشــخصية الى جيب أن يتمتع هبا املصور 
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الصحفى، بينما أكد %18 من عينة الدراسة مبوقع مصراوى أن حب املهنة من أهم السمات 
الشــخصية الــى جيــب أن يتمتــع هبــا املصــور الصحفــى، فحــب املهنــة يــؤدى إىل أن يســعى املصــور 
الصحفــى إىل تطويــر مهاراتــه. »يطــور املصــور الصحفــى مهاراتــه حبزمــة مــن اإلجــراءات أمههــا: 
أن يكــون حُمبًــا للمهنــة ولديــه انتمــاء ملؤسســته مث وطنــه ابلقضــااي الــى تتعلــق ابألمــن القومــى، وأن 

يســعى للرتقيــة ىف الوظيفــة«.)39(
جدول رقم )12( أمهية املوهبة ىف عمل املصور الصحفى

                    صحف الدراسة
أمهية املوهبة ىف 

عمل املصور الصحفى

اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

1410012752686.6نعم
425413.4--ال 

141001610030100اإلمجاىل
يوضــح اجلــدول الســابق أن حــواىل %87 مــن عينــة الدراســة أكــدوا أن املوهبــة مهمــة 
ىف عمــل املصــور الصحفــى وأن إمجــاىل عينــة الدراســة بصحيفــة الوطــن و%75 مــن عينــة 

الدراســة مبوقــع مصــراوى أكــدوا أن املوهبــة مهمــة ىف عمــل املصــور الصحفــى. 
جدول رقم )13( يوضح مدى االستفادة من املوهبة يف عمل املصور الصحفى

                                      صحف الدراسة
مدى االستفادة من املوهبة
 يف عمل املصور الصحفى

اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

612.5613.31212.9تفيدين يف عمل  التكوين الكلي الازم لالتقاط الصورة الصحيفة.

1429.21431.12830.1متيزين عن غري من املصورين  يف تقدمي صورة صحفية جيدة .

1020.81226.62223.6املوهبة جتعل التذوق الفين أعلي.

612.548.81010.7توظيف النظرايت العلمية بشكل أفضل

12259202122.5القدرة على التقاط الصورة اجليدة ىف سرعة عالية.

481004510093100مجلة من أجابو

يوضــح اجلــدول الســابق أن %30 مــن عينــة الدراســة أكــدوا أن املوهبــة متيــز املصــور 
الصحفــى عــن غــره مــن املصوريــن ىف تقــدمي صــورة صحفيــة جيــدة، وأن %29 مــن عينــة 
الدراســة بصحيفــة الوطــن و%31 مــن عينــة الدراســة مبوقــع مصــراوى أكــدو أن املوهبــة 

متيــز املصــور الصحفــى عــن غــره مــن املصوريــن  ىف تقــدمي صــورة صحفيــة جيــدة.



391

صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

جدول رقم )14( يوضح سبل تدارك االفتقار إيل املوهبة الفنية لدي املصور 
الصحفي

                      صحف الدراسة
سبل تدارك االفتقار إيل 

املوهبة الفنية لدي املصور الصحفي

اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

917.659.41413.4القراءة أكثر يف التخصص.

1016.31222.62221.1االحتكاك ابملمارسن

1224.11426.72625.4املمارسة املستمرة لعملية التصوير الصحفى.

التعرف علي السياسة التحريرية للمساعدة يف 
التقاط صورة صحفية متميزة.

47.8611.3109.6

االستفادة من ماحظات الزماء األكثر 
خرة.

815.68151615.3

األكثار من زايرة معارض التصوير 
الصحفى

815.68151615.3

5110053100104100مجلة من أجابو

يوضــح اجلــدول الســابق أن %25.4 مــن عينــة الدراســة أكــدوا أن املمارســة املســتمرة 
لعمليــة التصويــر الصحفــى مــن أهــم ســبل تــدارك االفتقــار إىل املوهبــة الفنيــة لــدى املصــور 
الصحفــى، وأن %24 مــن عينــة الدراســة بصحيفــة الوطــن وحــواىل %27 مــن عينــة 
الدراســة ىف موقــع مصــراوى أكــدوا أن املمارســة املســتمرة لعمليــة التصويــر الصحفــى  مــن 

أهــم ســبل تــدارك االفتقــار إىل املوهبــة الفنيــة لــدى املصــور الصحفــى.
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جدول رقم )15( يوضح االستعداد اللتقاط  الصور الصحفية
                     صحف الدراسة

االستعداد اللتقاط  
الصور الصحفية

اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

1426.41520.82923.2أقرأ عن احلدث املكلف بتصويره

أذاكر جيدا الشخصية الى سوف أقوم 
بتصويرها

916.91419.42318.4

أجعل آلة التصوير ىف حالة استعداد دائم 
للعمل ىف أى وقت

1120.7811.31915.2

أدرس بعناية فائقة مكان احلدث املراد 
تصويره

815.5912.51713.6

اتناقش مع كاتب املوضوع حول الفكرة 
التحريرية  للموضوع

611.3912.51512

اطلع علي األفكار الرئيسية  للموضوع حيت 
استطيع وضع خطة تصوير  له

916.9912.51814.4

اطلب معلومات عن الشخصيات الفاعلة ىف 
احلدث املراد تصويره

611.3811.11411.2

5310072100125100مجلة من أجابو

يوضــح اجلــدول الســابق أن %23 مــن عينــة الدراســة أكــدوا أن االســتعداد اللتقــاط 
القــراءة عــن احلــدث املكلــف بتصويــره، وأن %26 مــن  الصــور الصحفيــة يتمثــل ىف 
عينــة الدراســة بصحيفــة الوطــن وحــواىل %21 مــن عينــة الدراســة ىف موقــع مصــراوى 
أكــدوا أن االســتعداد اللتقــاط  الصــور الصحفيــة يتمثــل ىف القــراءة عــن احلــدث املكلــف 
بتصويــره. »دائمــا مــا أقــرا عــن املوضــوع أو الشــخصية املكلــف بتصويرهــا حــى ختــرج 
الصــور مطابقــة لألمهيــة احلــدث وللشــخصية الــى أقــوم بتصويرهــا فالشــخصية الــى تتميــز 
تــرز  الــى  الســفلى  الزاويــة  الصــور ذات  تتناســب معهــا  والتعــاىل  ابلكــرايء والنرجســية 

والشــموخ«.)40( التعــاىل 
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جدول رقم )16( يوضح دور سياسة التحرير يف عمل املصور الصحفى
                           صحف الدراسة

دور سياسة  التحرير 

يف عمل املصور الصحفى

اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

1285.712752480نعم
------أحياان

214.3425620ال 
141001610030100اإلمجاىل

يوضــح اجلــدول الســابق أن80 % مــن عينــة الدراســة أكــدوا أن لسياســة التحريــر دورا 
ىف عمــل املصــور الصحفــى، وأكــد حــواىل %86 مــن عينــة الدراســة بصحيفــة الوطــن 
و%75 مــن عينــة الدراســة مبوقــع مصــراوى أن لسياســة التحريــر دورا ىف عمــل املصــور 
فــراغ فهــو ملتــزم بتقــدمي أعمالــه طبقــا  الصحفــى. »فاملصــور الصحفــى ال يعمــل مــن 
للسياســة التحريريــة للصحيفــة فليــس كل مــا يلتقطــه املصــور الصحفــى مــن صــور تصلــح 
لنشــرها ىف املوقــع، فهــو حــر ىف التقــاط الصــور حريــة مطلقــة أمــا مــا خيــص املوقــع فهــو 

ملتــزم ابلسياســة التحريريــة اخلاصــة بــه«.)41(

جدول رقم )17( يوضح مدى تقبل املصور الصحفى تدخل كاتب املوضوع يف 
توجيهه اللتقاط صور أبشكال وزوااي حمددة

                             صحف الدراسة
تقبل تدخل كاتب 

املوضوع يف توجيه املصور
 الصحفى اللتقاط صور أبشكال وزوااي حمددة

اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

214.3212.5413.3أرفضه
318.7310--ال أراتح إليه

1285.71168.82376.7أقبله يف بعض الظروف
------أحبذه

141001610030100اإلمجاىل
يوضــح اجلــدول الســابق أن حــواىل %77 مــن عينــة الدراســة أكــدوا أهنــم يقبلــون تدخــل 
كاتــب املوضــوع ىف توجيــه املصــور الصحفــى اللتقــاط صــور أبشــكال وزوااي حمــددة ىف 
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بعض الظروف، وأن حواىل %86 من عينة الدراسة ىف صحيفة الوطن وحواىل 69% 
مــن عينــة الدراســة مبوقــع مصــراوى يقبلــون تدخــل كاتــب املوضــوع ىف توجيــه املصــور 

الصحفــى اللتقــاط صــور أبشــكال وزوااي حمــددة ىف بعــض الظــروف. 

جــدول رقــم )18( يوضــح مــدى تقبــل إدارة التحرير)رئيــس قســم التصويــر ورئيــس 
التحريــر ومديــروا التحريــر( األفــكار الــى تقدمهــا

                         صحف الدراسة
مدى تقبل إدارة 

التحرير)رئيس
قسم التصوير ورئيس التحرير ومديروا 

التحرير( 
األفكار الى تقدمها

اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

17.1212.5310يقبلوا ما اقدمه بدون مناقشة

يتم مناقشيت يف االفكار اليت يقوم عليها التقاط 
الصور

1285.81062.52273.4

يتم مناقشيت يف االفكار اليت تقوم عليها التقاط 
الصور من جانب رئيس التحرير

--212.526.6

يطلب مين إجراء بعض التعديات علي الفكرة اليت 
أقدمها حيت تناسب مع السياسة التحريرية 

17.1212.5310

141001610030100اإلمجاىل

يوضــح اجلــدول الســابق أن حــواىل %73 مــن عينــة الدراســة أكــدوا أنــه يتــم مناقشــتهم 
ىف األفــكار الــى يقــوم عليهــا التقــاط الصــور مــن قبــل إدارة التحريــر، وأن حــواىل 86% 
مــن عينــة الدراســة بصحيفــة الوطــن وأن حــواىل %63 مــن عينــة الدراســة مبوقــع مصــراوى 
يقــرون أبنــه يتــم مناقشــتهم ىف األفــكار الــى يقــوم عليهــا التقــاط الصــور مــن قبــل إدارة 

التحريــر.
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جدول رقم )19( يوضح تصرف املصور الصحفى ابلنسبة لألفكار التصويرية 
اليت يعطيها له رئيس التحرير أو رئيس القسم أو كاتب املوضوع

                     صحف الدراسة
تصرف املصور 

الصحفى ابلنسبة لألفكار 
التصويرية اليت يعطيها له رئيس 

التحرير أو رئيس القسم أو كاتب 
املوضوع

اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

14.712.8--أرفض الفكرة كاملة دون مناقشة

17.1733.3817.1اانقش الفكرة معه قبل قبوهلا أو رفضها

------أنفذ روح الفكرة دون االلتزام بتفاصيلها 

17.129.438.5أقبل الفكرة بعد إجراء تعديات عليها

1285.81152.62371.6احاول التوفيق بن فكريت والفكرة املطروحة

141002110035100اإلمجاىل

يوضــح اجلــدول الســابق أن حــواىل %72 مــن عينــة الدراســة أكــدوا أهنــم حياولــون 
التوفيــق بــني فكرهتــم والفكــرة املطروحــة مــن قبــل رئيــس التحريــر أو رئيــس القســم أو كاتــب 
املوضــوع، وأكــد %59 مــن عينــة الدراســة بصحيفــة الوطــن وحــواىل %53 مــن عينــة 
الدراســة مبوقــع مصــراوى أهنــم حياولــون التوفيــق بــني فكرهتــم والفكــرة املطروحــة مــن قبــل 

رئيــس التحريــر أو رئيــس القســم أو كاتــب املوضــوع.

جدول رقم )20( يوضح مدى أمهية املوضوع الصحفى يف إبراز أمهية الصور 
املصاحبة له

                              صحف الدراسة
مدى أمهية 

املوضوع الصحفى يف 
إبراز أمهية الصور املصاحبة له

اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

1071.41062.52066.6نعم
214.3212.5413.3ال 

214.3425620.1أحياان
141001610030100اإلمجاىل
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يوضــح اجلــدول الســابق أن حــواىل %67 مــن عينــة الدراســة أكــدوا أن أمهيــة املوضــوع 
الصحفــى تســاهم ىف إبــراز أمهيــة الصــور املصاحبــة لــه، وأن %74 مــن عينــة الدراســة 
بصحيفــة الوطــن وحــواىل %63 مــن عينــة الدراســة مبوقــع مصــراوى أكــدوا أن أمهيــة 

املوضــوع الصحفــى تســاهم ىف إبــراز أمهيــة الصــور املصاحبــة لــه.

جدول رقم )21( يوضح عاقة أمهية املوضوع الصحفى يف إبراز أمهية الصور 
املصاحبة له

                  صحف الدراسة
ملاذا أمهية

 املوضوع الصحفى تؤثر
 يف إبراز أمهية الصور املصاحبة له

اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

أمهية وقوة املادة التحريرية املقدمة تساعد 
علي تفجر طاقات االبداع للمصور 

الصحفى 

1241.31487.52657.7

مجاهرية املوضوع تساعد علي تفجر 
طاقات االبداع للمصور الصحفى 

1758.7222.51942.3

291001610045100اإلمجاىل
يوضــح اجلــدول الســابق أن حــواىل %58 مــن عينــة الدراســة أكــدوا أن أمهيــة وقــوة 
املــادة التحريريــة املقدمــة تســاعد علــى تفجــر طاقــات اإلبــداع للمصــور الصحفــى وأن 
حــواىل %59 مــن مــن عينــة الدراســة بصحيفــة الوطــن أكــدوا أن مجاهريــة املوضــوع 
تســاعد علــى تفجــر طاقــات اإلبــداع للمصــور الصحفــى، وأن %87 مــن عينــة الدراســة 
مبوقــع مصــراوى أكــدوا علــى أن أمهيــة وقــوة املــادة التحريريــة املقدمــة تســاعد علــى تفجــر 
طاقــات اإلبــداع للمصــور الصحفــى، ابلفعــل تتحــدد أمهيــة الصــورة وقوهتــا  بقــوة املوضــوع 
املقــدم. »إن تطــور التصويــر علــى أســاس العمــل اإلعامــى وتطــور اإلعــام علــى أســاس 
العمليــة التصويريــة ومــا حتققــه مــن جنــاح للعمــل اإلعامــى، فالعمــل اإلعامــى ابت يقــرتن 
مبــا يتضمنــه مــن لقطــات تصويريــة، وكذلــك العمــل التصويــرى ابت يتأثــر مبــا تقدمــه آلــة 
العمليــة  الصــورة ىف تشــابك  تتضــح  للعمليــة اإلعاميــة وهنــا   مــن خدمــات  التصويــر 

التصويريــة والعمليــة اإلعاميــة ملــا تقــدم مــن معلومــات تقــود املتلقــى للمتابعــة. )42(
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جدول رقم )22( يوضح مواصفات الصورة الصحفية اجليدة من وجهة نظر 
املصور الصحفى

                       صحف الدراسة
مواصفات 

الصورة الصحفية 
اجليدة من وجهة نظر املصور الصحفى

اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

711.2512.51211.7تكون ذات جودة فنية كبرة 

1422.412302625.7أن تعر عن املوضوع بشكل كاف 

أن تتحلى بصفة الكمال من حيث 
التكوين والوضوح

812.925109.8

69.6410109.8أال تكون مثرة لامشئزار أو النفور

812.96151413.7أن تراعى الذوق العام

أن حتتوى على تفاصيل كثرة وتتميز ابلثراء 
البصرى

1219.2922.52120.5

711.22598.8أن تتسم ابلتباين ىف ألواهنا 

6210040100102100مجلة من أجابو

يوضــح اجلــدول الســابق أن حــواىل %26 مــن عينــة الدراســة أكــدوا أن مواصفــات 
الصــورة الصحفيــة اجليــدة تتمثــل ىف أن تعــر عــن املوضــوع بشــكل كاف، وأن 22% 
مــن عينــة الدراســة بصحيفــة الوطــن أكــدوا أن مواصفــات الصــورة الصحفيــة اجليــدة تتمثــل 
ىف أن تعــر عــن املوضــوع بشــكل كاف، وأن %30 مــن عينــة الدراســة مبوقــع مصــراوى 
أكــدوا أن مواصفــات الصــورة الصحفيــة اجليــدة تتمثــل ىف أن تعــر عــن املوضــوع بشــكل 
كاف. »فعمــل املصــور الصحفــى مكمــل لعمــل احملــرر ىف كثــر مــن األحيــان والصــورة 
ملــا هلــا مــن أثــر كبــر تســتطيع أن تنقــل للقــارئ حقيقــة األحــداث واألخبــار والظــروف 
احمليطــة هبــم، وأحيــاان ميكــن أن حتكــى الصــورة نفســها القصــة دون احلاجــة إىل إيضاحــات 

كثــرة«. )43( 



صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو
398 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

جدول رقم )23( يوضح الفروق اجلوهرية بن العمل ىف صحيفة ورقية وموقع 
إخبارى

                          صحف الدراسة
الفروق اجلوهرية 

بن العمل ىف صحيفة 
ورقية وموقع إخبارى

اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

964.21062.51963.3نعم
428.5212.5620أحياان

17.3425516.7ال 
141001610030100اإلمجاىل

يوضــح اجلــدول الســابق أن حــواىل %63 مــن عينــة الدراســة أكــدوا أن هنــاك ابلفعــل 
فروقــا جوهريــة بــني العمــل ىف صحيفــة ورقيــة وموقــع إخبــارى، وأن %64 مــن عينــة 
الدراســة بصحيفــة الوطــن أكــدوا أن هنــاك ابلفعــل فروقــا جوهريــة بــني العمــل ىف صحيفــة 
ورقيــة وموقــع إخبــارى، وأن حــواىل %63 مــن عينــة الدراســة مبوقــع مصــراوى أكــدوا أن 

هنــاك ابلفعــل فروقــا جوهريــة بــني العمــل ىف صحيفــة ورقيــة وموقــع إخبــارى.
وعن أهم الفروق بني العمل ىف الصحيفة الورقية والصحيفة اإللكرتونية، أقر املبحوثون 
ىف عينــة الدراســة أن عامــل الســرعة ىف املوقــع اإللكــرتوىن وكثــرة عــدد الصــور أهــم مــا مييــز 
املوقــع اإللكــرتوىن، فاملوقــع اإللكــرتوىن حيتــاج إىل الســرعة ىف نشــر الصــور ألنــه يتميــز 
ابآلنيــة ىف النشــر، وكذلــك يتميــز املوقــع اإللكــرتوىن أبنــه يســتوعب عــددا كبــرا مــن الصــور 
دون حــد أقصــى، أمــا عينــة الدراســة ىف صحيفــة الوطــن فقــد أقــروا أبن عامــل الســرعة 
وكثــرة عــدد الصــور واإلمكانيــات املاديــة والتكنولوجيــة أهــم مــا مييــز املوقــع اإللكــرتوىن، أمــا 
عينــة الدراســة مبوقــع مصــراوى فقــد أقــروا أبن عامــل الســرعة وكثــرة عــدد الصــور واملســاحة 

األكــر املتاحــة واحلجــم األكــر للصــور أهــم مــا مييــز املوقــع اإللكــرتوىن. 
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جدول رقم )24( يوضح املخاطر الى هتدد عمل املصور الصحفى
                       صحف الدراسة

املخاطر الى هتدد 
عمل املصور الصحفى

اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

االعتداءات املتكررة على املصور من 
جانب أفراد األمن

920.813262223.7

خماطر تعرض معدات التصوير 
للتلف أو املصادرة من جانب افراد 

األمن

715.910201718

خماطر تتعلق ابملاحقات األمنية 
للمصور الصحفى

613.66121212.7

511.35101010.6خماطر تتعلق بكثرة انتقاالته وسفرايته
خماطر تتعلق ابالعتداء عليه  وعلى 
معدات التصويرمن جانب األفراد 

العادين 

511.35101010.6

خماطر تتعلق بطبيعة املوضوعات اخلطرة 
الى يقوم بتصويرها كالكوارث الطبيعية 

واحلروب 

493677.4

خماطر تتعلق بتغطية املظاهرات 
واالحتجاجات والوقفات

494888.5

خماطر تتعلق بتغطية االشتباكات بن 
املتظاهرين وأفراد األمن

494888.5

441005010094100مجلة من أجابو
يوضــح اجلــدول الســابق أن حــواىل %24 مــن عينــة الدراســة أكــدوا أن االعتــداءات 
املتكــررة علــى املصــور مــن جانــب أفــراد األمــن أتتــى ىف املرتبــة األوىل مــن حيــث املخاطــر 
الــى تواجــه املصــور الصحفــى، وأن حــواىل %13 مــن عينــة الدراســة أكــدوا أن املخاطــر 
الــى تتعلــق ابملاحقــات األمنيــة للمصــور الصحفــى أتتــى ىف املرتبــة الثانيــة مــن حيــث 
املخاطــر الــى تواجــه املصــور الصحفــى، وأكــد حــواىل %21 مــن عينــة الدراســة بصحيفــة 
الوطن أن االعتداءات املتكررة على املصور من جانب أفراد األمن أتتى ىف املرتبة األوىل 
مــن حيــث املخاطــر الــى تواجــه املصــور الصحفــى، وأن %26 مــن عينــة الدراســة مبوقــع 
مصــراوى أكــدوا أن االعتــداءات املتكــررة علــى املصــور مــن جانــب أفــراد األمــن أتتــى ىف 
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املرتبــة األوىل مــن حيــث املخاطــر الــى تواجــه املصــور الصحفــى. »مــن أكثــر املخاطــر الــى 
تواجــه املصــور الصحفــى هــى ماحقــة عناصــر األمــن لــه والتصــدى للمصــور الصحفــى 
وعرقلتــه أثنــاء أداء مهمتــه، إضافــة إىل تعــرض معداتــه للتلــف والكســر واالحتجــاز مــن 
جانــب عناصــر األمــن، وىف أقــل احلــاالت ضــررا يتــم احتجــاز املصــور مبعداتــه حــى تنتهــى 
الفعاليــة الــى يقــوم املصــور الصحفــى بتغطيتهــا مث يتــم تفريــغ آلــة التصويــر مــن حمتواهــا 
وهــى الصــور الــى مت التقاطهــا وإطــاق ســراح املصــور الصحفــى، لذلــك دائمــا مــا تكــون 
اللياقة البدنية والســرعة من أهم املؤهات اجلســدية للمصور حى يســتطيع الفرار مبعداته 

ســاملا«. )44(

جدول رقم )25( يوضح  مدى رضا املصور الصحفى عن موقعه الوظيفى 
داخل املؤسسة

                              صحف الدراسة
مدى رضا 

املصور الصحفى عن
 موقعه الوظيفى داخل املؤسسة

اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

1285.61487.52686.7نعم
13.3--17.2ال

17.2212.5310إىل حد ما
141001610030100اإلمجاىل

يوضــح اجلــدول الســابق أن حــواىل %87 مــن عينــة الدراســة أكــدوا أهنــم راضــون عــن 
موقعهــم الوظيفــى داخــل املؤسســة، وأكــد حــواىل %86 مــن عينــة الدراســة بصحيفــة 
الوطــن أهنــم راضــون عــن موقعهــم الوظيفــى داخــل املؤسســة، وأكــد حــواىل %88 مــن 
عينــة الدراســة ىف موقــع مصــراوى أهنــم راضــون عــن موقعهــم الوظيفــى داخــل املؤسســة، 
ويفســر الباحــث هــذه النتيجــة بكــون أن املصــور الصحفــى حمبــا ملهنتــه وخملصــا هلــا لذلــك 
فهــو راض عــن موقعــه الوظيفــى داخــل املؤسســة ال يبحــث عــن منصــب إدارى ابملؤسســة.
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جدول رقم )26( يوضح أسباب عدم رضا املصور الصحفى عن موقعه 
الوظيفى داخل املؤسسة

                       صحف الدراسة
أسباب عدم رضا املصور الصحفى 
عن موقعه الوظيفى داخل املؤسسة

اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

املصور الصحفى مل ينل مكانته ىف الصحافة 
املصرية

1022.71021.42021.9

رؤية هيئة التحرير للصورة الصحفية على أهنا 
اتبعة للموضوع املكتوب

818.1714.81516.4

مل حيظى املصور الصحفى ابملواقع القيادية 
ابملؤسسات الصحفية

818.1714.81516.4

بطء التدرج الوظيفى للمصور الصحفى داخل 
املؤسسات الصحفية

613.68171415.3

11258171920.8النظرة الدونية للمصور مقارنه ابحملرر الصحفى

تغر نظرة اجلماعة الصحفية للصورة 
بشكل إجياىب مل يواكبه تغير النظرة إىل 

املصور الصحفى

12714.889,2

441004710091100مجلة من أجابو

يوضــح اجلــدول الســابق أن حــواىل %22 مــن عينــة الدراســة أكــدوا أهنــم غــر راضــني 
عــن موقعهــم الوظيفــى داخــل املؤسســة وذلــك ألن املصــور الصحفــى مل ينــل مكانتــه ىف 
الصحافــة املصريــة، وأكــد حــواىل %23 مــن عينــة الدراســة بصحيفــة الوطــن أهنــم غــر 
ينــل  الوظيفــى داخــل املؤسســة وذلــك ألن املصــور الصحفــى مل  راضــني عــن موقعهــم 
مكانتــه ىف الصحافــة املصريــة، وأكــد حــواىل %21 مــن عينــة الدراســة ىف موقــع مصــراوى 
أهنــم غــر راضــني عــن موقعهــم الوظيفــى داخــل املؤسســة وذلــك ألن املصــور الصحفــى مل 
ينــل مكانتــه ىف الصحافــة املصريــة، ويــرى الباحــث أن حالــة عــدم الرضــا هــذه انعكســت 
علــى أداء املصوريــن الصحفيــني وعلــى إنتاجهــم مــن الصــور. »وابلطبــع انعكســت النظــرة 
املتدنيــة للتصويــر واملصــور الصحفــى داخــل املؤسســات الصحفيــة ىف العــامل العــرىب علــى 
اســتخدام وتوظيــف الصــورة الصحفيــة علــى صفحــات الصحــف العربيــة- إال مــا نــدر- 
فنجــد أن الغالبيــة العظمــى مــن الصــور املنشــورة علــى صفحــات تلــك الصحــف هــى ىف 
احلقيقة ال تســتحق النشــر وال تســتحق املســاحة الغالية الى فردهتا الصحيفة هلذا العنصر 
املهــم علــى صفحاهتــا، وإذا وجــدان الصــورة اجليــدة الــى تســتحق النشــر علــى صفحــات 
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صحيفــة عربيــة مــا، جندهــا وقــد جــاءت منشــورة علــى مســاحة ضئيلــة ال تتناســب وأمهيتهــا 
ممــا يفقــد الصــورة أتثرهــا املنشــود علــى القــارئ«.)45(

جدول رقم )27( يوضح  مدى رضا املصور الصحفى عن دخله املادى من 
املؤسسة الى يعمل فيها

                             صحف الدراسة
مدى رضا 

املصور الصحفى عن 
دخله املادى داخل املؤسسة

اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

13.4--17.3نعم
964.212752170ال

428.5425826.6إىل حد ما
141001610030100اإلمجاىل

يوضــح اجلــدول الســابق أن حــواىل %27 مــن عينــة الدراســة أكــدوا أهنــم غــر راضــني 
عــن الدخــل املــادى ىف املؤسســة الــى يعملــون فيهــا، وأن %64 مــن عينــة الدراســة ىف 
صحيفــة الوطــن أكــدوا أهنــم غــر راضــني عــن الدخــل املــادى ىف املؤسســة الــى يعملــون 
فيهــا، وأن %75 مــن عينــة الدراســة ىف موقــع مصــراوى أكــدوا أهنــم غــر راضــني عــن 

الدخــل املــادى ىف املؤسســة الــى يعملــون فيهــا.
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جدول رقم )28( يوضح أسباب عدم رضا املصور الصحفى عن دخله املادى 
داخل املؤسسة

                       صحف الدراسة
أسباب عدم رضا املصور 

الصحفى عن دخله املادى داخل 
املؤسسة

اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

الدخل املادى ال يساوى اجملهود املبذول ىف 
العمل

416618.11017.2

الدخل املادى ال يساوى عدد الساعات الى 
يقضيها املصور ىف عمله

312412.1712

تكاليف شراء معدات التصوير أصبحت عبًء 
إضافيا على املصور الصحفى

11441545.42645

تكاليف السفر والتنقات أصبحت 
عبًء ماداي على املصور الصحفى

728824.21525.8

251003310058100مجلة من أجابو

يوضــح اجلــدول الســابق أن حــواىل %45 مــن عينــة الدراســة أكــدوا أهنــم غــر راضــني 
عــن الدخــل املــادى ىف املؤسســة الــى يعملــون فيهــا بســبب أن تكاليــف شــراء معــدات 
التصويــر أصبحــت عبئــا إضافيــا علــى املصــور الصحفــى، وأن %44 مــن عينــة الدراســة 
ىف صحيفــة الوطــن أكــدوا أهنــم غــر راضــني عــن الدخــل املــادى ىف املؤسســة الــى يعملــون 
فيهــا بســبب تكاليــف شــراء معــدات التصويــر والــى أصبحــت عبئــا إضافيــا علــى املصــور 
الصحفــى، وأن %45 مــن عينــة الدراســة ىف موقــع مصــراوى أكــدوا أهنــم غــر راضــني 
معــدات  تكاليــف شــراء  بســبب  فيهــا  يعملــون  الــى  املؤسســة  املــادى ىف  الدخــل  عــن 
التصويــر والــى أصبحــت عبئــا إضافيــا علــى املصــور الصحفــى. »املؤسســات الصحفيــة 
ال متــول شــراء معــدات املصــور الصحفــى إال ىف أضيــق احلــدود ويكــون إجــراء غــر دائــم 
وهــو يشــكل عبئــا علــى املصــور الصحفــى، خاصــة أن تكنولوجيــا التصويــر ىف تطــور 
متاحــق وســريع خيــدم تقنيــة التقــاط الصــورة ويســهل عمــل املصــور الصحفــى، لــذا فهــو 
دائمــا مطالــب ابقتنــاء أحــدث آالت التصويــر والــى تكــون ابهظــة التكاليــف ودائمــا مــا 

يتحملهــا املصــور الصحفــى«. )46(  
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جدول رقم )29( يوضح كيفية التغلب على قلة الدخل املادى من املؤسسة 
الصحفية

                      صحف الدراسة
كيفية التغلب على 

ضعف الدخل املادى من املؤسسة 
الصحفية

اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

أعمل عما اضافيا ىف مؤسسات إعامية 
أخرى

--13521333.3

أعمل مصورا فوتوغرافيا جبانب عملى 
الصحفى مثل تصوير االفراح واملناسبات

1285.76241846.1

31237.6--امتلك ستديو خاص أعمل فيه

214.3312513أعمل عما إضافيا بعيدا عن مهنى األصلية

141002510039100مجلة من أجابو

يوضــح اجلــدول الســابق أن %46 مــن عينــة الدراســة أكــدوا أهنــم يعملــون مصــورى 
فوتوغرافيــا جبانــب عملهــم الصحفــى مثــل تصويــر األفــراح واملناســبات، وأن حــواىل 86% 
مــن عينــة الدراســة ىف صحيفــة الوطــن أكــدوا أهنــم يعملــون مصــورى فوتوغرافيــا جبانــب 
مــن عينــة   52% أكــد  األفــراح واملناســبات ىف حــني  مثــل تصويــر  الصحفــى  عملهــم 
الدراســة ىف موقــع مصــراوى أهنــم يعملــون عمــا إضافيــا ىف مؤسســات إعاميــة أخــرى 

للتغلــب علــى ضعــف الدخــل املــادى مــن مؤسســاهتم الصحفيــة الــى يعملــون فيهــا.

جدول رقم )30( يوضح مدى قيام املؤسسة الصحفية بتمويل وشراء معدات 
التصوير الى حيتاجها املصور الصحفى ىف عمله

                         صحف الدراسة
مدى قيام املؤسسة الصحفية 
بتمويل وشراء معدات التصوير

 الى حيتاجها املصور الصحفى ىف عمله

اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

413.3--428.5نعم
321.512751550ال

7504251136.7أحياان
141001610030100اإلمجاىل
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املؤسســة  أن  أكــدوا  الدراســة  عينــة  مــن   37% حــواىل  أن  الســابق  اجلــدول  يوضــح 
الصحفيــة ال تقــوم بتمويــل وشــراء معــدات التصويــر الــى حيتاجهــا املصــور الصحفــى ىف 
عمله، وأن %50 من عينة الدراســة ىف صحيفة الوطن أكدوا أنه أحياان تقوم املؤسســة 
الصحفيــة بتمويــل وشــراء معــدات التصويــر الــى حيتاجهــا املصــور الصحفــى ىف عملــه، ىف 
حــني أكــد %75 مــن عينــة الدراســة ىف موقــع مصــراوى أن املؤسســة الصحفيــة ال تقــوم 

بتمويــل وشــراء معــدات التصويــر الــى حيتاجهــا املصــور الصحفــى ىف عملــه.

جدول رقم )31( يوضح كيفية متويل وشراء معدات التصوير الى حيتاجها 
املصور الصحفى ىف عمله

                     صحف الدراسة
كيفية متويل وشراء 

معدات التصوير الى حيتاجها املصور 
الصحفى ىف عمله

اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

ادخر جزء من دخلى املادى الشهرى لشراء 
معدات التصوير

853.31266.62060.6

اعمل عما إضافيا ىف مؤسسة صحفية أخرى 
الستطيع شراء معدات التصوير

16.6422.2515.1

640211.2824.3اعمل عما إضافيا بعيدا عن مهنى األصلية

------اشرى معدات التصوير بنظام التقسيط 

151001810033100مجلة من أجابو

يوضــح اجلــدول الســابق أن حــواىل %61 مــن عينــة الدراســة أقــروا ابدخــار جــزء مــن 
الدراســة ىف  مــن عينــة   53% التصويــر وأن  لشــراء معــدات  الشــهرى  املــادى  دخلهــم 
الشــهرى لشــراء معــدات  املــادى  الوطــن أكــدوا ادخارهــم جــزءا مــن دخلهــم  صحيفــة 
التصويــر وأكــد %67 مــن عينــة الدراســة ىف موقــع مصــراوى ادخارهــم جــزءا مــن دخلهــم 

املــادى الشــهرى لشــراء معــدات التصويــر.
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جدول رقم )32( يوضح مدى اهتمام املصور الصحفى بوضع احتياجات 
القارئ يف اعتباره عند التقاط الصور

                              صحف الدراسة
مدى اهتمام

 املصور الصحفى بوضع
 احتياجات القارئ يف اعتباره 

اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

1178.512752376.6نعم
------ال

321.5425723.4أحياان
141001610030100اإلمجاىل

يوضــح اجلــدول الســابق أن حــواىل %77 مــن عينــة الدراســة أكــدوا اهتمــام املصــور الصحفــى 
بوضــع احتياجــات القــارئ ىف اعتبــاره عنــد التقــاط الصــور، وأن حــواىل %79 مــن عينــة الدراســة 
ىف صحيفــة الوطــن أكــدوا اهتمــام املصــور الصحفــى بوضــع احتياجــات القــارئ ىف اعتبــاره عنــد 
التقــاط الصــور، وأكــد %75 مــن عينــة الدراســة ىف موقــع مصــراوى اهتمــام املصــور الصحفــى 

بوضــع احتياجــات القــارئ ىف اعتبــاره عنــد التقــاط الصــور.
جدول رقم )33( يوضح أهم احتياجات القارئ البصرية من وجهة نظر املصور 

الصحفى
                               صحف الدراسة

أهم احتياجات القارئ 
البصرية من وجهة نظر املصور الصحفى

اجملموعمصراوىالوطن

%عدد%عدد%عدد

69.3813.11411.2مشاهدة الصور كبرة املساحة.

69.369.8129.6 مشاهدة الصور كثرة التفاصيل.

48.669.8108 أن تتسم الصورة ابجلودة الفنية الكبرة

48.634.975.6أن تكون الصورة ملونة

1117.134.91411.2أن تكون الصورة خالية من العيوب الفنية

91469.81512أن تكون الصورة غر مبتورة ومكتملة

57.8911.51411.2أن تكون الصورة خالية من االهتزاز

48.646.586.5أن تكون الصورة متنوعة الزوااي واللقطات

1320.31016.32318.4 أن تكون الصورة ذات صلة وثيقة ابحلدث

23.169.886.5أن تتسم  الصورة ابحلركة

6410061100125100مجلة من أجابو
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يوضح اجلدول السابق أن %18 من عينة الدراسة أقروا  أبن أهم احتياجات القارئ 
البصريــة مــن وجهــة نظــر املصــور الصحفــى أن تكــون الصــورة ذات صلــة وثيقــة ابحلــدث، 
وأن حــواىل %20 مــن عينــة الدراســة ىف صحيفــة الوطــن أكــدوا أن أهــم احتياجــات 
القــارئ البصريــة مــن وجهــة نظــر املصــور الصحفــى أن تكــون الصــورة ذات صلــة وثيقــة 
ابحلــدث، وأكــد %16 مــن عينــة الدراســة ىف موقــع مصــراوى أن أهــم احتياجــات القــارئ 
البصريــة مــن وجهــة نظــر املصــور الصحفــى أن تكــون الصــورة ذات صلــة وثيقــة ابحلــدث. 
»فالصــورة الصحفيــة هــى التقريــر الواقعــى الــذى يعــده املصــور الصحفــى ىف أرفــع شــكل 
مــن أشــكال الصحافــة املصــورة، وقــد صــارت الصــورة تقريــرا مصــورا صادقــا عــن أوضــاع 

البشــر”. )47(
وأيضــا الصــورة الصحفيــة هــى »نقــل مطابــق للواقــع املــادى لشــكل قائــم أو متحــرك 
بواســطة آلــة التصويــر أو يــد الرســام أو مهــا معــا يظهــر علــى ســطح مــن ورق أو مــادة 
أخــرى مائمــة مبعرفــة مصــور أو رســام حمــرتف أو مــن املهتمــني أو اهلــواة هبــدف النشــر أو 
العرض أو الشــرح أو التســويق أو االستشــهاد أو التســجيل التذكارى وابســتخدام األلوان 

أو األبيــض واألســود فقــط«.)48(

جدول رقم )34( يوضح مدى استطاعة املصور الصحفى قياس رد فعل 
اجلمهور جتاه العمل التصويرى الذي يقدمه

                                      صحف الدراسة
مدى استطاعة 

املصور الصحفى قياس 
رد فعل اجلمهور جتاه العمل التصويرى املقدم

اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

964.212752141.1نعم
------ال

535.84253058.9أحياان
141001610051100اإلمجاىل

يوضــح اجلــدول الســابق أن حــواىل %59 مــن عينــة الدراســة أكــدوا أن املصــور الصحفــى 
يستطيع قياس رد فعل اجلمهور جتاه العمل التصويرى الذى يقدمه، وأن %64 من عينة 
الدراســة ىف صحيفــة الوطــن أكــدوا أن املصــور الصحفــى يســتطيع قيــاس رد فعــل اجلمهــور 
جتــاه العمــل التصويــرى الــذى يقدمــه، وأكــد %75 مــن عينــة الدراســة ىف موقــع مصــراوى 
أن املصــور الصحفــى يســتطيع قيــاس رد فعــل اجلمهــور جتــاه العمــل التصويــرى الــذى يقدمــه.
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جدول رقم )35( يوضح مصادر املصور الصحفى ىف قياس رد فعل اجلمهور 
جتاه العمل التصويرى الذي يقدمه

                      صحف الدراسة
مصادر املصور الصحفى ىف 

قياس رد فعل اجلمهور

اجملموعمصراوىالوطن
%عدد%عدد%عدد

1328.11422.52725األصدقاء                 

36.55887.4بريد القراء

6131016.11614.8الزماء

48.61016.11412.9اخلراء األكادمييون        

715.21016.11715.7 املمارسون           

36.55887.4نسبة التوزيع

رد فعل الصحف واملؤسسات الرمسية وغر 
الرمسية على الصور املنشورة

1021.8813.21816.8

اســتمارة االســتقصاء اليت جتريها املؤسســة التابعة 
هلا.           

------

4610062100108100مجلة من أجابو

يوضــح اجلــدول الســابق أن %25 مــن عينــة الدراســة أكــدوا أن أهــم مصــادر قيــاس 
الــذى يقدمــه أيتــى مــن خــال األصدقــاء،  التصويــرى  العمــل  رد فعــل اجلمهــور جتــاه 
وأن %28 مــن عينــة الدراســة ىف صحيفــة الوطــن أكــدوا أن أهــم مصــادر قيــاس رد 
فعــل اجلمهــور جتــاه العمــل التصويــرى الــذى يقدمــه أيتــى مــن خــال األصدقــاء، وأكــد 
%22.5 مــن عينــة الدراســة ىف موقــع مصــراوى أن أهــم مصــادر قيــاس رد فعــل اجلمهــور 
جتــاه العمــل التصويــرى الــذى يقدمــه أيتــى مــن خــال األصدقــاء، وأن هنــاك نســبة كبــرة 
مــن عينــة الدراســة أكــدت أن نســبة املشــاهدة ومواقــع التواصــل االجتماعــى مــن املصــادر 

املهمــة لقيــاس رد فعــل اجلمهــور جتــاه العمــل التصويــرى الــذى يقدمــه.
وعــن مقرتحــات عينــة الدراســة حــول حتســني أحــوال املصوريــن، فقــد أقــرت عينــة الدراســة 
أن توفــر األجــور العادلــة ومناســبة الدخــل املــادى جملهــودات املصوريــن الصحفيــني مــن 
أهــم عوامــل االرتقــاء ابملصــور الصحفــى، ابإلضافــة إىل توفــر أحــدث معــدات التصويــر 
مــن جانــب املؤسســة الصحفيــة الــى يعمــل فيهــا املصــور الصحفــى، ىف حــني يــرى بعــض 
مــن عينــة الدراســة ىف صحيفــة الوطــن أن توفــر منــاخ مناســب للعمــل مــن خــال التحفيــز 
املعنــوى وعقــد اتفاقيــة بــني اجلهــات األمنيــة ونقابــة الصحفيــني لتوفــر األمــان للمصوريــن، 
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وتفعيــل شــعبة املصوريــن بنقابــة الصحفيــني، وعقــد دورات تدريــب للمصوريــن مــن حــني 
الدراســة  مــن عينــة  بعــض  يــرى  بينمــا  الصحفيــني،  املصوريــن  آلخــر لارتقــاء مبســتوى 
ىف موقــع مصــراوى أن اختيــار املصوريــن جيــب أن يكــون طبقــا ملعايــر نفســية حمــددة 
والــى تؤهلــه أن يكــون واثقــا مــن نفســه فهــو خيتلــف عــن املصــور الفوتوغــراىف. »املصــور 
الصحفــى خيتلــف عــن أى مصــور فيجــب عليــه أن يثــق بنفســه جيــدا وأن يعــرف مقــداره 
فهــو قنــاص ألن اللقطــة الصحفيــة ال تعــاد وال تتكــرر مــرة أخــرى، فــإذا أراد أن يتفــوق 
علــى أقرانــه مــن املصوريــن الصحفيــني عليــه أن يفعــل بعــض األمــور مثــل  جتهيــز معداتــه 
جتهيــزا كامــا حــى يكــون مســتعدا ألى حــدث، والســرعة ىف التقــاط الصــورة والتغلــب 
علــى أى شــىء يوقفه وأيضــا وعــدم اليــأس واملثابــرة علــى حتقيــق هدفه، فالصــورة الصحفيــة 
بـــ1000 كلمــة، فمــن رأى الصــورة ال يعلــم بتفاصيــل احلــدث مثــل املصــور، فهــو املســؤول 
عــن ختيــل املشــاهد لصورتــه الصحفيــة، وأيضــا ســرعة اختــاذ القــرار ىف التقــاط الصــورة 

ومراعــاة حجــم اللقطــة والزاويــة وعمــل حبكــة وربــط املواضيــع ببعضهــا ىف الصــورة)49(.”
نفســه ىف  علــى  الصحفــى  املصــور  يعتمــد  أن  أيضــا  الدراســة  عينــة  مقرتحــات  ومــن 
تطويــر مهاراتــه الفنيــة واإلبداعيــة واملهنيــة. »يســتطيع املصــور الصحفــى أن يطــور مهاراتــه 
حبزمــة مــن اإلجــراءات أمههــا: أن يكــون مســتعدا ىف كل حلظــة وعينــه علــى كل تفاصيــل 
احلدث، والســرعة التقــاط الصــور أثنــاء احلــدث وأن يكــون علــى درايــة كاملــة  إبمكانيــات 
آلــة التصوير مــع متابعــة للتحديثــات اخلاصــة آبالت التصويــر وأنــواع العدســات، وأخرا 
التدريــب املســتمر علــى التصويــر ومشــاهدة عــدد كبــر مــن الصــور الصحفيــة للمصوريــن 

الكبار والتعلــم مــن كل صــورة)50(” .

مناقشة نتائج الدراسة امليدانية:
أكــد غالبيــة عينــة الدراســة أن الدراســة النظريــة أفادهتــم ىف تعلــم القواعــد الصحيحــة 	 

للتصويــر الصحفــى. جــاءت هــذه النتيجــة منطقيــة وواقعيــة فالدراســة النظريــة تعلــم املصــور 
الصحفــى القواعــد النظريــة ملمارســة املهنــة، هــذه القواعــد الــى مت رصدهــا مــن اخلــرة املرتاكمــة 
واملمارســة العمليــة للمصوريــن الصحفيــني،  وأن غالبيــة عينــة الدراســة أكــدوا أن املمارســة 
وتراكم اخلرات يعوضان عدم دراســة التصوير الصحفى، ابلفعل املمارســة الدائمة والكثرة 
تكســب املهنــة ملمارســيها، فكثــر ممــن نبغــوا ىف جمــال الصحافــة ســواء تصويــر أو إخــراج أو 

كتابــة وحتريــر ليســوا ممــن درســوا ىف جمــال املمارســة املهنيــة.
أكد غالبية عينة الدراسة أن أهم مصادر اخلرة الفنية ىف جمال التصوير الصحفى أتتى 	 

مــن خــال مصــور قــدمي تعلمــوا منــه. هــذه النتيجــة واقعيــة ومؤكــدة فأصحــاب اخلــرات ىف 



صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو
410 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

جمــال التصويــر الصحفــى هــم مــن يتــوىل تعليــم وتدريــب املصوريــن األحــدث، فمــن خاهلــم 
تنتقــل اخلــرة إىل األجيــال الاحقــة، ىف حــني أكــد %34 مــن عينــة الدراســة بصحيفــة 
الوطــن أن أهــم مصــادر اخلــرة الفنيــة ىف جمــال التصويــر الصحفــى أتىن مــن خــال االحتــكاك 
بزمــاء القســم والتعلــم منهــم، ويعــد أيضــا زمــاء القســم مــن أهــم مصــادر اخلــرة الفنيــة ألن 
كا منهــم لــه خرتــه املهنيــة اخلاصــة بــه ويتعــرض أثنــاء ممارســة عملــه ملختلــف املواقــف الــى 

تصنــف كجــزء يضــاف إىل خرتــه ىف اجملــال وتفيــد ابقــى الزمــاء اآلخريــن.  
رأى %64.3 مــن عينــة الدراســة أن أهــم املؤهــات اجلســدية الواجــب توافرهــا ىف 	 

املصــور الصحفــى أن يكــون ســريع احلركــة. ابلفعــل فاحلــدث لــن ينتظــرك، واملشــهد رمبــا ىف 
أحيان كثرة ال يســتمر طويا وال يعاد مرة أخرى، لذا فاحلركة الســريعة للمصور الصحفى 
متكنــه مــن االنفــراد ابلصــورة، فالتميــز واجملــد يصنعــه دائمــا اليقــظ، فاحلركــة الســريعة هــى جــزء 
مــن يقظــة املصــور الصحفــى الــذى إن مل يلتقــط الصــورة  فهنــاك مصــورون آخــرون ميكنهــم 
االنفــراد هبــا فتضيــع عليــه الفرصــة وسيحاســب مــن رؤســائه، وعلــى املصــور الصحفــى أن 
يكــون ســريع احلركــة حــى يســتطيع أن يلــوذ ابلفــرار مــن مواطــن اخلطــر الــى ال يســتطيع أن 
حيمــى نفســه منهــا، ســواء كانــت ماحقــات أمنيــة أو أخطــار احلريــق أو ثــورات الطبيعــة... 

إخل.   
رأى غالبية عينة الدراسة أن أهم املؤهات املهنية الواجب توافرها ىف املصور الصحفى 	 

أهــم  مــن  بــكل زواايه  نقــل احلــدث  الباحــث أن  بــكل زواايه، ويــرى  ينقــل احلــدث  أن 
املؤهــات املهنيــة الواجــب توافرهــا ىف املصــور الصحفــى، فهــو بذلــك يكــون عــني القــارئ 
دون حتيز أو إغفال جلانب من احلدث، خاصة أن الصورة الصحفية هى أداة خرية يعتد 
هبــا وترهــن علــى صــدق احلــدث، مث هــى بعــد ذلــك أداة توثيقيــة مرجعيــة وشــهادة للتاريــخ،  
وأن حــواىل 24 % مــن عينــة الدراســة بصحيفــة الوطــن أكــدوا أن أهــم املؤهــات املهنيــة 
الواجــب توافرهــا ىف املصــور الصحفــى احلياديــة، فاحلياديــة عنصــر منشــود لكنــه غــر حمقــق 
بدرجــة كبــرة ليســت ىف مهنــة التصويــر الصحفــى فقــط وإمنــا ىف املمارســة الصحفيــة بكافــة 
أشكاهلا وهذا ما يشعر به غالبية املمارسني للمهنة، لذلك جاء أتكيد عينة الدراسة على 

احلياديــة ألهنــا ضمانــة جلــودة ومصداقيــة عمــل الصحفيــني.
رأى غالبيــة عينــة الدراســة أن مهــارة االبتــكار مــن أهــم املهــارات الواجــب توافرهــا ىف 	 

املصــور الصحفــى، فاالبتــكار مهــارة ىف غايــة األمهيــة ليــس فقــط للمصــور الصحفــى وإمنــا 
لــكل مــن يتطلــب عملــه اإلبــداع ىف املمارســة الصحفيــة، فهــى مــا مييــز صحفيــا عــن اآلخــر. 
وتزيــد أمهيــة هــذه املهــارة لــدى املصوريــن الصحفيــني فكلمــا كنــت مبتكــرا تفوقــت ومتيــزت 
علــى أقرانــك، فابتــكار فكــرة اللتقــاط صــورة وابتــكار زاويــة جديــدة لتقدميهــا هــو صميــم 
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اإلبــداع الــذى جيــب أن يتحلــى بــه املصــور الصحفــى وينشــده القــارئ ويبحــث عنــه،  وأن 
غالبيــة عينــة الدراســة أكــدوا أن حــب املهنــة مــن أهــم الســمات الشــخصية الــى جيــب أن 
يتمتــع هبــا املصــور الصحفــى، وهــذه حقيقــة فالعطــاء والتميــز يتوقفــان بدرجــة كبــرة علــى 

درجــة حــب املهنــة.
رأى غالبيــة عينــة الدراســة أن املوهبــة متيــز املصــور الصحفــى عــن غــره مــن املصوريــن  	 

ىف تقــدمي صــورة صحفيــة جيــدة. ال شــك أن املوهبــة عنصــر مهــم للغايــة ىف عمــل املصــور 
الصحفــى فهــى توفــر خطــوات ومراحــل كثــرة إلتقــان املهنــة وختتصــر الطريــق الكتســاب 
املهــارة ىف املمارســة واألداء، فاملصــور الصحفــى املوهــوب هــو شــخص يــرى األحــداث 
بعــني خمتلفــة عــن اآلخريــن الذيــن ال يتمتعــون ابملوهبــة فيقــف علــى مــا يتجاهلــه اآلخــرون 
ويستشــعر أمهيتــه ويــدرك قيمتــه ومــن مث يســجل احلــدث بعــني آلــة التصويــر، وأن 25.4% 
مــن عينــة الدراســة أكــدوا أن املمارســة املســتمرة لعمليــة التصويــر الصحفــى مــن أهــم ســبل 
تــدارك االفتقــار إىل املوهبــة الفنيــة لــدى املصــور الصحفــى، فاملمارســة املســتمرة تكســب 
املصــور الصحفــى اخلــرة الــى تتحــول تدرجييــا مــع الوقــت إىل حالــة مــن اإلبــداع مــن جــراء 

املمارســة املســتمرة.
رأى80 % من عينة الدراسة أن لسياسة التحرير دورا ىف عمل املصور الصحفى وأن 	 

%77  مــن عينــة الدراســة أكــدوا أهنــم يقبلــون تدخــل كاتــب املوضــوع ىف توجيــه املصــور 
الصحفــى اللتقــاط صــور أبشــكال وزوااي حمــددة ىف بعــض الظــروف وتتفــق هــذه النتيجــة 
مــع مــا توصلــت إليــه دراســة حممــود إمساعيــل بعنــوان العوامــل املؤثــرة ىف الرضــا الوظيفــى 
للقائمــن ابالتصــال ىف املواقــع اإلخباريــة االلكرتونيــة والــى أظهــرت أن %43.4 مــن 
إمجــاىل عينــة الدراســة أكــدوا أن أكثــر العوامــل الــى تؤثــر علــى نشــر املضامــني اإلعاميــة هــى 
االلتــزام بسياســة املوقــع، وتشــر النتائــج إىل وجــود تدخــات مــن جانــب رؤســاء العمــل ىف 
إعــادة النظــر ىف املنتــج اإلعامــى، وجــاء ىف مقدمتهــا إضافــة أبعــاد حمــددة للموضــوع وذلــك 

بنســبة 29.40%.
رأى حواىل %72 من عينة الدراسة أهنم حياولون التوفيق بني فكرته والفكرة املطروحة 	 

مــن قبــل رئيــس التحريــر أو رئيــس القســم أو كاتــب املوضــوع، مل تتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا 
توصلت إليه دراســة  .J. M. Chan, et. a1 بعنوان: التطلعات املهنية والرضا 
الوظيفــى للصحفيــن الصينيــن خــال وقــت التغيــري الــذى تشــهده وســائل اإلعــام، 
والــى خلصــت إىل أن االســتقال الوظيفــى كان هــو العامــل األكثــر أتثــرًا علــى درجــة الرضــا 

الوظيفــى لــدى الصحفيني.
 رأى غالبيــة عينــة الدراســة أن مواصفــات الصــورة الصحفيــة اجليــدة تتمثــل ىف أهنــا تعــر 	 
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عــن املوضــوع بشــكل كاف، ابلطبــع فالصــورة تشــرح وتوضــح احلــدث وتــرزه، فهــى تبــني 
األشــخاص واألماكــن والوقــت الــذى وقــع فيــه احلــدث وهــى أداة جيــدة جلــذب بصــر القــارئ 

واالســتحواذ عليــه.
رأى %63 مــن عينــة الدراســة أن هنــاك ابلفعــل فروقــا جوهريــة بــني العمــل ىف صحيفــة 	 

ورقيــة وموقــع إخبــارى، ومتثــل ذلــك ىف أن عامــل الســرعة ىف املوقــع اإللكــرتوىن وكثــرة عــدد 
الصــور أهــم مــا مييــز املوقــع اإللكــرتوىن، فاملوقــع اإللكــرتوىن حيتــاج إىل الســرعة ىف نشــر الصــور 
ألنــه يتميــز ابآلنيــة ىف النشــر وكذلــك يتميــز املوقــع اإللكــرتوىن أبنــه يســتوعب عــددا كبــرا مــن 

الصــور ومبســاحات كبــرة دون حــد أقصــى.
رأى غالبيــة عينــة الدراســة أن االعتــداءات املتكــررة علــى املصــور مــن جانــب أفــراد األمــن 	 

أتتــى ىف املرتبــة األوىل مــن حيــث املخاطــر الــى تواجــه املصــور الصحفــى وأن حــواىل 13% 
مــن عينــة الدراســة أكــدوا أن املخاطــر الــى تتعلــق ابملاحقــات األمنيــة للمصــور الصحفــى 
أتتــى ىف املرتبــة الثانيــة. فعــا مــن أهــم معوقــات املمارســة املهنيــة للمصوريــن الصحفيــني 
االعتــداءات األمنيــة عليهــم أثنــاء ممارســة عملهــم خاصــة ىف األحــداث الطارئــة كالثــورات 
واالحتجاجــات والوقفــات االحتجاجيــة والتنديديــة، فكثــرا مــا يتعــرض املصــور الصحفــى 
لاعتــداء واالحتجــاز وإتــاف وتكســر معداتــه، ابإلضافــة إىل املاحقــات األمنيــة ملنعهــم 

مــن الوصــول للحــدث وأخــذ آالت التصويــر وتفريغهــا مــن حمتوايهتــا.
رأى %87 مــن عينــة الدراســة أهنــم راضــون عــن موقعهــم الوظيفــى داخــل املؤسســة ىف 	 

حــني أقــر حــواىل %22 مــن عينــة الدراســة أبهنــم غــر راضــني عــن موقعهــم الوظيفــى داخــل 
املؤسســة، وذلــك ألن املصــور الصحفــى مل ينــل مكانتــه ىف الصحافــة املصريــة، واتفــق ذلــك 
مــع دراســة  CS. Cyer بعنــوان: قلــق حمــررى الشــؤون احملليــة ىف الصحــف القوميــة 
األمريكية والى توصلت إىل أن 88 % من حمررى الشؤون احمللية ىف الصحف األمريكية 
لديهم درجة رضا وظيفى منخفضة بسبب حالة القلق لديهم من عدم اهتمام مؤسساهتم 
الصحفيــة هبــم، وأكــدت الدراســة علــى أن أهــم العوامــل الــى تؤثــر علــى الرضــا الوظيفــى 

للصحفيــني عينــة الدراســة كانــت العاقــة مــع الرؤســاء، وظــروف العمــل.
رأى غالبيــة عينــة الدراســة أهنــم غــر راضــني عــن الدخــل املــادى ىف املؤسســة الــى يعملــون 	 

فيهــا بســبب تكاليــف شــراء معــدات التصويــر ألهنــا أصبحــت عبئــا إضافيــا علــى املصــور 
الصحفــى، ألن املؤسســة الصحفيــة ال تقــوم بتمويــل وشــراء معــدات التصويــر الــى حيتاجهــا 
املصــور الصحفــى ىف عملــه، وأهنــم يتغلبــون علــى ذلــك أبهنــم يعملــون مصــورى فوتوغرافيــا 
جبانــب عملهــم الصحفــى مثــل تصويــر األفــراح واملناســبات واتفــق ذلــك مــع دراســة حممــود 
إمساعيــل بعنــوان العوامــل املؤثــرة ىف الرضــا الوظيفــى للقائمــن ابالتصــال ىف املواقــع 
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اإلخباريــة اإللكرتونيــة  والــى أوضحــت أن قلــة العائــد املــادى هــى أكثــر الضغــوط الــى 
يتعــرض هلا القائم ابالتصــال ىف املواقــع اإللكرتونيــة اإلخباريــة وذلــك بنســبة %53.8 مــن 
إمجــاىل عينــة الدراســة، ومــع دراســة عــزام علــى عنانــزة بعنــوان الرضــا الوظيفــى لــدى 
القائــم ابالتصــال ىف الصحــف اليوميــة األردنيــة حيــث رأى أغلبيــة الصحفيــني أن هنــاك 
عــدة أســباب تــؤدى إىل خفــض درجــة الرضــا الوظيفــى وهــى تــدىن األجــور وعــدم وجــود 
تقديــر مــادى ومعنــوى مــن قبــل اإلدارة والرؤســاء ىف العمــل، ودراســة نبيــل جاســم حممــد 
بعنــوان: عوامــل الرضــا الوظيفــى للقائمــن ابالتصــال ىف الصحــف العراقيــة والــى يــرى 
فيهــا أغلبيــة الصحفيــني أن مســألة األجــور متثــل هلــم حافــزا ىف حتقيــق الرضــا الوظيفــى، 
ودراســة مرعــى مدكــور بعنــوان: الرضــا املهــىن للقائــم ابالتصــال ىف الصحافــة املصريــة 
والــى تؤكــد اخنفــاض درجــة الرضــا عــن الراتــب الشــهرى )25 %(، وعــن احلوافــز املاديــة 

وأســاليب التقييــم )30 , 6 %(.
رأى %77 من عينة الدراسة أنه يوجد اهتمام من املصور الصحفى لوضع احتياجات 	 

القــارئ ىف اعتبــاره عنــد التقــاط الصــور والــى تتمثــل ىف أن تكــون الصــورة ذات صلــة وثيقــة 
ابحلــدث، وأن املصــور الصحفــى يســتطيع قيــاس رد فعــل اجلمهــور جتــاه العمــل التصويــرى 
الــذى يقدمــه وذلــك مــن خــال األصدقــاء ونســبة املشــاهدة ومواقــع التواصــل االجتماعــى، 
فاملصور الصحفى ال يعمل ىف فراغ وإمنا احتياجات القارئ جيب أن متثل له األولوية دون 
اإلخال ابلسياسة التحريرية وسياسة النشر ىف مؤسسته الصحفية، فعليه أن يوفق بينهما 

بشــكل يراعــى مهنتــه ومهنيته.
وعــن مقرتحــات عينــة الدراســة حــول حتســني أحــوال املصوريــن فقــد رأت غالبيــة عينــة 	 

الدراســة أن توفــر األجــور العادلــة ومناســبة الدخــل املــادى جملهــودات املصوريــن الصحفيــني 
مــن أهــم عوامــل االرتقــاء ابملصــور الصحفــى، ابإلضافــة إىل توفــر أحــدث معــدات التصويــر 
مــن جانــب املؤسســة الصحفيــة الــى يعمــل فيهــا املصــور الصحفــى وعقــد دورات تدريــب 
للمصوريــن مــن حــني آلخــر لارتقــاء مبســتوى املصوريــن الصحفيــني، وقــد اتفــق ذلــك مــع 
دراسة  R. A. Beam بعنوان: أهداف املؤسسات اإلعامية وأولوايهتا، والرضا 
الوظيفــى للصحفيــن، واألهــداف املاديــة واملهنيــة ملؤسســاهتم اإلعاميــة والــى توصلــت 
إىل أن هنــاك مســتوى رضــا عاليــا لــدى اإلعاميــني الذيــن يعملــون مبؤسســات إعاميــة هتتــم 
بعمليــات التأهيــل والتدريــب، واتفــق ذلــك أيضــا مــع دراســة عثمــان العــرىب وعبداللطيــف 
العوضى بعنوان: القائم ابالتصال ىف الصحافة السعودية، والى تؤكد أن الرضا الوظيفى 
للقائــم ابالتصــال ىف الصحــف الســعودية مــازال متدنيــا، كمــا أنــه ال يتــاح لــه فــرص تدريبيــة، 
وأنــه ال ينعــم بتقديــر واضــح مــن رؤســائه ىف العمــل، فاألجــور وطبيعــة الدخــل املــادى مســألة 
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ىف غايــة األمهيــة، فكلمــا كان الدخــل املــادى مرتفعــا ومناســبا للمصــور الصحفــى ويلــى 
احتياجاتــه كان إبداعــه وعطــاؤه أعلــى ألن ضعــف الدخــل املــادى يشــغل جــزءا كبــرا مــن 
عقــل وتفكــر املصــور الصحفــى ويضطــره إىل البحــث عــن عمــل آخــر ســواء ىف مؤسســة 

إعاميــة أخــرى أو أن يعمــل ىف غــر ختصصــه ليلــى احتياجاتــه املاديــة.
هنــاك بعــض مــن عينــة الدراســة ىف موقــع مصــراوى يــرى أن اختيــار املصوريــن جيــب 	 

أن يكــون طبقــا ملعايــر نفســية حمــددة والــى تؤهلــه أن يكــون واثقــا مــن نفســه، وقــد اتفــق 
ذلــك مــع دراســة عــزام علــى عنانــزة بعنــوان الرضــا الوظيفــى لــدى القائــم ابالتصــال ىف 
الصحــف اليوميــة األردنيــة والــى تؤكــد علــى تــدىن املهــارات الفنيــة للصحفيني بشــكل عام.

عينة الدراســة ترتاوح أعمارهم ما بني 25-35 ســنة وهو ســن الشــباب الذى يناســب 	 
متطلبات عمل املصور الصحفى والى تتضمن أن يكون سريع احلركة.

 أوضحــت الدراســة أن مفــردات عينــة الدراســة  مــن الذكــور وهــو واقــع منطقــى وغــر 	 
مفاجــئ ألن طبيعــة عمــل املصــور الصحفــى تتطلــب العمــل ســاعات طويلــة ىف الشــارع وىف 
مياديــن األحــداث، فقــد يضطــر إىل املبيــت أكثــر مــن ليلــة ىف الشــارع لرصــد األحــداث 
وتصويرها، إضافة إىل أن املصور الصحفى قد يتعرض إىل مواقف قد ال تتحملها املصورة 
الصحفيــة كاملناظــر األكثــر بشــاعة مثــل حــاالت احلــروب واإلابدة اجلماعيــة وكذلــك تعــرض 
املصــور لاعتــداءات عليــه مــن جانــب اجلمهــور وعناصــر األمــن، والذيــن هلــم عاقــة مباشــرة 

وغــر مباشــرة ابألحــداث الــى يغطيهــا املصــور الصحفــى. 
أوضحت الدراسة أن متوسط سنوات اخلرة  من 5 إىل أقل من 20 سنة وهى نتيجة 	 

منطقية ألن غالبية عينة الدراسة من الشباب ذوى اخلرة املتوسطة
أوضحــت الدراســة أن غالبيــة عينــة الدراســة مــن خرجيــى كليــات غــر متخصصــة، وهــى 	 

نتيجــة منطقيــة ألن ممارســة التصويــر الصحفــى ال تتطلــب خرجيــا متخصصــا، خاصــة أن 
كليــات وأقســام اإلعــام مل ينشــأ هبــا ختصــص للتصويــر الصحفــى وإمنــا هــى مــادة تــدرس ىف 

إحــدى ســنوات الدراســة فقــط.  
ىف 	  إداريــة  مناصــب  يشــغلون  ال  الصحفيــني  املصوريــن  فئــة  أن  الدراســة  أوضحــت 

مؤسســاهتم، هــذه النتيجــة تفســر عــدم رضــا املصــور الصحفــى عــن موقعــه ابلصحيفــة، 
خاصــة عمليــة الرتقيــات وشــغل الوظائــف العليــا والقياديــة ابملؤسســات الصحفيــة، فالنظــرة 
الدونيــة للمصــور الصحفــى ىف املؤسســات الصحفيــة أثــرت علــى أن يتبــوأ املصــور الصحفــى 

الوظائــف العليــا ابملؤسســات الصحفيــة.
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