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 مقدمة :
م خالل العقدين الماضيين إلى خمق تحديات كبيره أدى النمو المتزايد لمثورة التكنولوجية الذي شيده العال

وخاصة في مجالي اإلعالم و اإلتصال ، وعمى الرغم من النمو السريع والتطور اليائل في تكنولوجيا 
اإلتصال بكل أبعادىا وأحجاميا ، إال أن العالم لم يستطع حتى اآلن إيجاد وسائل كافيو بالتحكم واستغالل 

 بشكل كامل و التي تمتاز بالتعقيد والتداخل بشكل كمى .ىذه التكنولوجيا الضخمة 
وقد أدت ىذه الثورة إلى تغيير عاداتنا وسموكياتنا ، وجعمت إعالمنا العربي يتطور وأدى إلى تغيرات عديدة 
في مفيوم األداء الصحفي و استخدام قوالب صحفيو جديدة ، تبدو أكثر قدره عمى التعبير عن متطمبات 

تو ،ومع التطور التكنولوجي في العالم في كافو المجاالت وتوفير سبل البحث العممي و العصر و إمكانا
التجارب وتطور العموم المختمفة أصبح  لمتصوير الصحفي والمؤثرات عمى الصور الرقمية وتطور الكاميرات 

يو : نصيب في ذلك التطور التكنولوجي ،و يرى آنسيل آدامز أن ىناك اثنان في كل صوره فوتوغراف
المصور والناظر ( وكممو فونوغراف مشتقو من الكممات اليونانية " فوتو" ومعناىا الضوء وغرافين وتعنى 

وكان لمعالم الحسن بن 9889الرسم أو الكتابة وقد أشاع كممو فونوغراف العالم "السير جون ىيرشل عام 
ختراع الذي قاد إلى اختراع الفونوغراف الييثم وصفا في كتاباتو ما يمكن أن يطمق عميو " حجره الكاميرا" اال
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قدم الفرنسي "جوزيف نايسفور نيبسى" أول صوره فوتوغرافيو ولكنيا كانت لمعرض او  9887وقى صيف 
 (9)لمرسم ولم يكن فى المستطاع طبعيا 

وقد تطورت الكاميرات ومنيا تحولت الصور من الفيممية إلى الرقمية ونتج عن ذلك التطور تعدد أنواع 
صور الصحفية وظيرت ألوان جديدة في التصوير الصحفي وبناء عميو ظيرت برامج حديثو تساعد عمى ال

تعديل الصور وأضافو مؤثرات خاصة عمى الصور مما تزيد من جاذبيتيا أو لمعالجو األخطاء وحرصت 
لمحفاظ  الصحف المصرية عمى مجاراة ذلك التطور السريع والعمل عمى تدريب المصورين الصحفيين عمييا

 عمى المستوى الجيد.
 وأدرك المصورين الصحفيين قيمو الصورة وقيمو احترافية الصورة وأىميو التأثيرات التي تضفى عمييا . 

فمن الممكن أن تكون ىناك صوره  صحفيو غير مميزه ولكن بإضافة تأثير معين عمييا تتحول إلى صوره 
االحيان قد يكون ىناك صوره لطفل فقير مثال غير مميزه مميزه تجذب االنتباه وتؤثر عمى القارئ وفى بعض 

ولكن بعد اضافو تأثير األبيض و األسود عمييا تكون مميزه وتثير انتباه القارئ وقد  نجد صوره في صحيفة 
كميا ابيض واسود ماعدا المون األحمر فقط ىذا التأثير يضفى معنى عمى الصورة مثل الدموية أو الخطورة 

لمصورة  وفى ىذه الدراسة سأقوم بتحديد تمك المؤثرات ودورىا في إدراك القارئ لمضمون  فينتبو القارئ
 الصور.

 أوال : مشكمة الدراسة :
نظرا لمدور الميم لمصورة الصحفية سواء في الصحف أو عمى شبكة اإلنترنت في التأثير عمى القراء و 

الجميور  بالتصوير  وتنوع  التأثيرات التي من  تطور  برامج تعديل الصور وتنوع أساليب إلتقاطيا و إىتمام
الممكن أن تؤثر عمى تذكر و إدراك المضامين المصورة  أمكن تحديد  المشكمة البحثية في ضوء عرض 

الدراسات السابقة ومن خالل الصور التي تعرض في الصحف و المواقع اإللكترونية تبمورت المشكمة البحثية 
ي تشكل فارقا في إدراك و تذكر القارئ لممضمون المصور ، بيدف تقييم تمك في رصد و قياس المؤثرات الت
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المؤثرات وقياسيا من جيل الجميور و الكشف عن اتجاىات الجميور نحو المؤثرات األكثر تأثيرا عمى تذكر 
 و إدراك المضمون المصور الذي يتعرض لو .

 : الدراسة أىمية : ثانياً 
ية الصورة الصحفية وما يطرأ عمييا من تغييرات عمى مر الزمن وخصوصا تأتى أىمية ىذه الدراسة من أىم

مع التطور التكنولوجي في برامج تعديل الصور المستحدثة والطرق المتعددة في التصوير واالنتقال من 
مرحمو تحميل المضمون اإلخباري إلى مرحمة أكثر عمقا تتناول التأثيرات اإلدراكية لممضمون المصور ، 

مدت الدراسة عمى المنيج التجريبي لقياس دور مؤثرات التصوير الرقمي عمى العمميات اإلدراكية ، حيث اعت
 و ىو المنيج الذي يقل استخدامو في الدراسات اإلعالمية مقارنة بالمناىج األخرى .

و يمكن ليذه الدراسة أن تنبو أو تعرف المصورين الصحفيين بعض المؤثرات التي يمكن أن يستخدموىا 
أثناء التقاط الصورة أو التعديالت التي تساعد عمى إبراز اليدف المرجو من الصورة ففي ىذه الدراسة تم 
تصنيف المؤثرات إلى نوعين من المؤثرات فمنيا ما يتم من خالل آلية التقاط الصورة ومنيا ما يتم من خالل 

والتأثير الذي يحدث سواء إيجابى  برامج التعديل وتحديد اتجاىات الجميور نحو المؤثر من قبول أو رفض
 أو سمبي .

تعتبر ىذه الدراسة نموذجا لمدراسات البيئية بين العموم االجتماعية و الفنون التطبيقية، كما تعتبر من 
الدراسات التي تتماشى مع اإلتجاىات الحديثة في بحوث الصحافة في العالم في ظل ما يشيده العالم حاليا 

ة الصحفية ،و إنتشار الصور في الصحف و مواقع األخبار اإللكترونية بين من تحول في عالم الصور 
أوساط الشباب و اإلعتماد المتزايد عمييا كمصدر لممعمومة حول األمور و األحداث الجارية سواء أكانت 

 محمية أو دولية ، و ىو ما أثبتتو العديد من الدراسات التي تناولت إعتماد الشباب المصري عمى الصور .
تختص الدراسة بفئة ميمة في المجتمع وىى فئة الشباب ، نظرا الن ىذه المرحمة العمرية تتمتع بقدر كبير 

 من الحيوية المتجددة والتفاعل مع المتغيرات و األحداث والرغبة في التغيير واالىتمام بكل ما ىو جديد .
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 :الدراسة أىداف : ثالثاً 
يسي يتمثل في  التعرف عمى مؤثرات التصوير الرقمي  و دورىا في تيدف تمك  الدراسة إلى تحقيق ىدف رئ

إدراك و فيم و تذكر الشباب لممضمون المصور  ، واختبار تأثير تمك المؤثرات ) متغير مستقل ( من خالل 
 التجربة عمى معدالت اإلدراك والتذكر كمقاييس لعممية إدراك المضمون المصور ) كمتغير تابع (

 :منيا فرعية أىداف عدة الرئيسي ليدفا ىذا من ويندرج
قياس تأثير وجود و غياب تمك المؤثرات عمى معدل إدراك وفيم و تذكر المبحوثين عينة الدراسة لممضمون 

 المصور .
التعرف عمى مؤثرات التصوير الرقمي سواء التي تتم من خالل آلية التقاط الصورة أو التي تتم من خالل 

 برامج تعديل الصور .
ار تأثير المؤثرات التي تتم من خالل آلية طريقو التقاط الصورة عمى درجات إدراك و تذكر  المشاركين اختب

 فى التجربة لممضمون المصور .
اختبار تأثير المؤثرات التي تتم من خالل برامج تعديل الصورة عمى درجات إدراك و تذكر  المشاركين فى 

 التجربة لممضمون المصور .

 : ةالدراس متغيرات

 متغيرات الدراسة

المتغيرات  المتغيرات المستقمة
 المتغير التابع الوسيطة

والتي تتمثل  مؤثرات تتم من خالل آلية التقاط الصورة -1
 لون و حرارة(-الزاوية  –الضوء –في )كمية الضوء 

والتي  مؤثرات التي تتم من خالل برامج تعديل الصور -1
 –انات تأثير )االنعكاس في عيون الحيو تتمثل في 
 ( 181* 161الصورة الدائرية  ––دروست 

و تتمثل في 
السمات 
 الديمجرافية
 ) النوع(

 

يتمثل المتغير التابع في 
حجم إدراك المضمون 
المصور و تفيمو و 
تذكره لدى الشباب 

 الجامعي
 نظريو تمثيل المعمومات   : 
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 ي عندما حاول عمماء النفس فيموبدأ اإلىتمام بنظرية المعمومات منذ األربعينيات من القرن الماض
 آليات عمل العمميات المعرفية من ترميز وتخزين واسترجاع، وىذه المحاوالت ميدت الطريق لتطور نظم

الحاسب اإللكتروني في الستينيات من القرن نفسو، وقد اقترن اتجاه معالجة المعمومات بشكل  واضح مع 
مة نسبيا في عمم النفس المعرفي، فقد شجع االنتشار تطور نظم الحاسوب مع أنو أحد الموضوعات القدي

السريع ألجيزة الحاسوب عمى استخدام نموذج الحاسوب لشرح التعمم، حيث حاولت نظرية معالجة 
المعمومات وصف كيفية إدارة المدخالت الحسية وتحويميا ودراستيا وتخزينيا  واسترجاعيا واستخداميا، 

 8في بين العقل  البشري واجيزة الحاسوبمعتمدة في ذلك عمى التشابة الوظي
وبخاصة بعد نياية الحرب العالمية الثانية   Donald Broadbentيعد إسيام العالم "دونالد برود بنت " 

والتي أنجزىا في مجال عمى النفس التطبيقي واحدا من أىم اإلسيامات التي تدل عمى أقصى استفادة ممكنو 
اإلعالم ( والذي انتيى من الدمج بينيما إلى إيجاد وتطور  –تطبيقي من ىذين المجالين )عمم النفس ال

نظريو تمثيل المعمومات ،واستطاع برودبنت تطبيق أفكاره المتصمة بيذه النظرية بوضوح في مجال دراسات 
 إلدراك واالنتباه والتذكر .

ظيور نظريو تمثيل ولقد كانت التطورات التي شيدىا عمم الكمبيوتر منذ الخمسينات عامال ىاما في 
المعمومات، حيث اعتمد الباحثون عمى أسموب عمل الكمبيوتر في تطور الفروض الخاصة بيذه النظرية ، 
فقد الحظوا أن الكمبيوتر يتعامل أساسا مع الرموز ،ىذه الرموز تمثل ألوانا شتى من المعمومات ، ومن 

وعو من العمميات الداخمية لمتحكم في المعمومات خالل البرامج الموجودة بوحدة المعالجة المركزية يؤدى مجم
الواردة وبالتالي معالجو الكمبيوتر لممعمومات تتضمن مجموعو من العمميات التي تبدو شبييو في أسموب 
عمميا بالنظام البشرى فى التعامل مع رموز البيئة المحيطة ،فيي تتضمن مدخالت ومعالج مركزي شبيو 

 8مى المعمومات الواردة إلخراج النتائج منوبالمخ البشرى يمارس العمل ع
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ومن ثم فيي تنظر إلى المخ االنسانى باعتباره جياز الحاسب اآللي فكالىما يستقبل المعمومات ويجرى 
عمييا بعض العمميات ثم يعطى وينتج بعض االستجابات المناسبة ، لذا تركز ىذه النظرية عمى مجموعة 

 فروض :
يسة ىى أن وسائل  اإلعالم  تساعد عمى االنتباه و إدراك وفييم وتذكر تقوم النظرية عمى فرضية رئ -

الرسالةاإلعالمية، وذلك  إذا ما استطاعت أن  تقدم الرسالة بإسموب يتسم بالبساطة والتحديد؛ ألنو عن 
 طريق ذلك تعمل عمى  تبسيط النواحي العقمية لممتمقى؛ ومن  ثم تؤثر عمى طريقة معالجتو لممعمومات لفظية
أو بصرية، والتي تحمميا  ىذه الرسالة، وىذا يرتبط بمجالين، ىما: الخصائص الفردية لممتمقى، والثاني 

 4خصائص الوسيمة  اإلعالمية
 5نظام تمثيل  المعمومات البشري محدود، ويمزم محدودية العمميات العقمية، كاالنتباه واإلدراك والتذكر  -
سمكيا األفراد في جمع المعمومات وتنظيميا وتذكرىا ومن ثم فيي تبحث ىذه النظرية في الخطوات التي ي  -

تفترض وجود عمميات مختمفة في الذاكرة تؤثر عمى عمميات تمثيل المعمومات في الذىن ، وىى تشفير 
، وتشفير المعمومات   Retrievalواالسترجاع   Storageوالتخزين   Information Codingالمعمومات 

الخارجية في شكل رموز عصبيو يمكن معالجتيا ، في شكل مالئم لمبنيو المعرفية أي ترجمو المعمومات 
  Storageلمفرد وذلك بتحميل الخصائص والمالمح لسموك المدخل في مستوى النظام الحسي ، أما التخزين 

ث حيث تحفظ المعمومات في صوره أكثر نشاطا في مستوى التخزين القصير األمد ، وبالتكرار يمكن أن يحد
ليا احتفاظ في مستوى التخزين الطويل المدى ولكن في ظل ارتباطيا بالبناء المعرفي لمفرد ،ثم أخيرا 

ويشير إلى إمكانية استعاده المستخدم لممعمومات التي سبقت أن اختزنت في الذاكرة  Retrievalاالسترجاع 
 . Recognitionأو التعرف   Recallسواء في صوره استدعاء 

بشرية نظام معقد بو في أكثر من نظام ليست مجرد شئ وسيط بين المنبيات التي تقدم لمفرد الذاكرة ال -
واستجابتو ليا ،فالنظر إلى الذاكرة عمى أنيا التذكر وحسب يعتبر تبسيطا ال يالءم طبيعة تكوين الذىن 
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ممرء أن يتوقع  أن البشرى عمى اعتبار أن الذاكرة تمر بمراحل تطويريو تتميز بانعطافاتيا ، ولذا يمكن ل
 اآلليات التي يتبعيا الذىن لتكوين الذاكرة و ستنعكس أيضا عمى ىذه التطورات .

 : السابقة الدراسات : خامساً 
 أوال الدراسات التي تناولت مؤثرات التصوير الرقمي والصورة  : األول المحور

 –الممون  وتوغرافيالف التصوير في الضوئية القيمة فاعمية -)سعد كاظم عطية وتناول بحث  -9
التعرف عمى القيمة الضوئية ودرجاتيا في الصورة الفوتوغرافية الممونة وأثرىا في عممية التصوير, ( 1119

و دراسة تأثير الضوء و تأثير المون فالقيمة الضوئية نسبة األضواء والظالل ودرجة إشراق المون وبراقتو , 
والتصوير عممية إنتاج الصورة المرئية وتوصمت الدراسة أما المون فمو انطباع فسيولوجي مصدره الضوء 

إلى أن القيمة الضوئية تعد األساس في التصوير وتشكل عامال ميما في تحقيق االتصال بين األشخاص ، 
القصور في الجوانب التقنية وعدم فيم إمكانية عمق الميدان فتعد أسس وقواعد القيمة كمراجع ومقاييس ،  

عطاء الضوء لمصورة و إخراجيا في صورة ، الجمع بين تأثيري  السكون والتحريك في الصورة الواحدة وا 
ولذلك البد من التمسك بالقيمة الضوئية ومراقبة احتياج الصورة الفوتوغرافية لمضوء فضال عن انعكاس 

يزىا في خصائصيا الجمالية في الجانب النفسي لممشاىد ،األداء الموفق لمصورة الفوتوغرافية و إجادتيا يم
تحقيق الجمال و المنفعة ، إبراز الخصائص الجمالية لمصورة الفوتوغرافية تعد الييبة في اإلظيار و 

 6. االفتخار بنتائجيا الناجحة وتشكل ثقافتيا تفوقا عمى ثقافة الكممة
 الفوتوغرافي التصوير فن فى التجريبي االتجاه–) قاسم عبدا لكريم خميس الشقران و ركز بحث  -8

عمى استقصاء و تحديد أبرز التقنيات التجريبية في تنفيذ األعمال الفنية ( 1119 –صر المعا
الفوتوغرافية المعاصرة ، و إبراز التجارب الرائدة في توظيف التقنيات التجريبية ، التي أسيمت بنشر تمك 

ستة من أبرز التقنيات واستخداميا عبر الفنان الفوتوغرافي المعاصر ، وتضمنت عينة الدراسة أعمال 
الفنانين الفوتوغرافيين المعاصرين في الواليات المتحدة األمريكية وفى بعض البالد العربية ، موزعين بين 

                                                           

 - اإلنسانية لمعموم لمبنات التربية كمية مجمة -بحث عممى  -1119-"الممون الفوتوغرافي التصوير في الضوئية القيمة فاعميةسعد كاظم عطية " 6
  لمبنات التربية كمية - الكوفة جامعة
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الفنانين الذكور و اإلناث، و استقصاء و تحديد أبرز التقنيات التجريبية في تنفيذ األعمال الفنية 
ظيف التقنيات التجريبية ، التي أسيمت بنشر تمك الفوتوغرافية المعاصرة ، و إبراز التجارب الرائدة في تو 

التقنيات واستخداميا عبر الفنان الفوتوغرافي المعاصر ، وتضمنت عينة الدراسة أعمال ستة من أبرز 
الفنانين الفوتوغرافيين المعاصرين في الواليات المتحدة األمريكية وفى بعض البالد العربية ، موزعين بين 

 ناثالفنانين الذكور و اإل
 The Effects of Light Intensity-) طارق بياء الدين حامد اهلل بعنوان  وييدف بحث -8

on Tracing Digital Image into Vector Image- 1118 )  إلى دراسة تأثير تغير شدة
اإلضاءة عمى الصورة الرقمية المستخدمة إلنتاج صورة متجية. وذلك لتحسين جودة تفاصيل الصورة 

لمصورة الرقمية. ولتحقيق ىذا اليدف  (Image Trace) تجة عبر عمميات إعادة الرسم إلكترونياالمتجية النا
فقد استخدم البحث المنيج التجريبي لدراسة أثر تغيير شدة اإلضاءة كمتغير مستقل، من خالل المتغيرات 

ية الناتجة إلى صورة ، وسرعة الغالق(، ثم تحويل الصورة الرقمISO التابعة )فتحة العدسة، سرعة الحساسية
متجية عبر إعادة رسم الصورة إلكترونيا مع ثبات إعداداتيا، وقياس النتائج وتحميميا. وكانت نتائج البحث 
مطابقة لمفروض في حالة زيادة تفاصيل الصور المتجية الناتجة من الصور الرقمية التي تم زيادة ضيق 

نيا خالفت الفرض بثبات نسبة تفاصيل الصور المتجية فتحة العدسة بيا، أو زيادة سرعة حساسيتيا. إال أ
الناتجة من الصور الرقمية التي تم تغيير سرعة الغالق بيا، حيث كانت ىناك زيادة في تفاصيل الصورة 
الناتجة تبعا لزيادة سرعة الغالق. لذا فإنو يوصي باستخدام فتحات عدسة ضيقة، مع سرعات حساسية 

، لزيادة دقة تفاصيل الصورة المتجية المنتجة عبر عمميات إعادة الرسم بطيئة، مع سرعات غالق عالية
 7.إلكترونيا لمصورة الرقمية

دراسة الصورة الفوتوغرافية وكيفيو  ( 1111 -أسرار التصوير الرقمي -)سكوت كيمبى وتناولت دراسة  -4
في الصورة وتصوير تصوير األشخاص و واستخدام الفالش في التقاط الصورة وتوظيف االضاءه الطبيعية 

المناظر الطبيعية والتصوير في األستوديو أو في األماكن المغمقة وأنواع العدسات والتصوير الرياضي 

                                                           

 نسانيةاإل  والعموم والفنون العمارة مجمة -1118 –طارق بياء الدين حامد اهلل  7
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وبعض النصائح عن كيفيو الحصول عمى لقطات متميزة كما انو ناقش المعالجة الرقمية لمصورة من خالل 
 (8مية )الكاميرا الرقمية نفسيا وكيفيو استغالل تمك المعالجة الرق

رصد إلى  (، 1111 -الرقمية والصورة التاريخ التأثيرية الفوتوغرافيا -بحث ) سممى كاملو سعى  -5
نشاه التأثيرية وعالقتيا ببداية التصوير الفوتوغرافي ، و يندىش الکثيرون من ارتباط المدرسة التأثيرية 

صورة فوتوغرافية من حيث اىتماميا )االنطباعية ( في الفن بالفوتوغرافيا ، ألنيا ال تبدو في مظيرىا ک
بالتفاصيل واالعتماد عمى المشاىد اليومية فيي ال تحاکي الواقع.لکن تاريخيًا ، ىناک عالقة وثيقة بين 
الفوتوغرافيا الفنية والمدرسة التأثيرية، کالىما معاصر لبعضيما ، وکالىما اعتمد عمى االبتکار 

تب التي تيتم بثقافة الصورة والمكتوبة بالمغة العربية تنحى التکنولوجي ، وتوصمت الدراسة إلى أن الك
إلى االتجاه الفمسفى ونظريات اإلدراك ، بحيث تتطمب مستوى ثقافي معين لفيميا ، مما يؤدى إلى 
محدودية نشر ثقافات متنوعة لتطبيقات الصورة الفوتوغرافية .و أن المدرسة االنطباعية تحتاج إلى الدعم 

 9الفوتوغرافية األولى و العدسات و البرامج الحديثة . لتوفير الخامات 
دراسة العوامل المؤثرة في جوده التصوير  -)دراسة ماىيتاب احمد محمود بعنوان وأوضحت  -6

( الباحثة بتوضيح أنواع وأساليب التصوير العممي الرقمي الحديث 1111 -الفوتوغرافي الرقمي عن قرب 
نتاج صور عممي  (90)ة وذلك من خالل :واستخدامو إلعداد وا 

 ربط التكنولوجيا الرقمية الحديثة بأساليب إنتاج الصور المستخدمة في المجاالت العممية. -
توظيف البرامج الجرافيكية إذا تطمب األمر لتحسين الصور العممية لمحصول عمي نتائج ذات جوده  -

 عالية.
 كز البحث العممي في مصر.إمكانات التصوير الفوتوغرافي العممي المتاحة في بعض مرا -

 واعتمدت الباحثة عمى المنيج التجريبي الوصفي  وتوصمت إلى النتائج التالية :
 انو ىناك بعض العوامل التي يجب وضعيا في عين االعتبار وىى :

                                                           

 "the digital photographyدراسو سكوت كيمبى " (8)
 جامعة حموان–مجمة عموم وفنون  –بحث عممى – 1111 –" الرقمية والصورة التاريخ التأثيرية الفوتوجرافياسممى كامل  " 9
ن قرب" دراسو تجريبيو ،رسالو ماجستير " دراسةا لعوامل المؤثرة في جودة التصوير الفوتوغرافي الرقمي ع 1111(دراسو ماىيتاب احمد محمود11)

 ،جامعو حموان ،كميو الفنون التطبيقيو ،قسم الفوتغرافيا والسينما والتمفزيون .
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يجب عمى الباحث االستعانة بمصور فوتوغرافي متخصص مع شرح النتائج التي يرغب في الوصول إلييا  -
 متضمنة داخل البحث .من الصور ال

عمى المصور إن يوضح التأثيرات البصرية والمنظوريو لمعدسات المختمفة لمباحث الختيار ما يتناسب مع  -
 موضوع البحث.

يجب التنسيق بين الباحث والمصور الختيار مصادر االضاءه وأسموب االضاءه الذي يؤدى إلى النتيجة  -
 المرجوه .

 قة بين الحساس الرقمي والعدسة ونسبو التكبير .يوضح المصور لمباحث العال -
عمى مراكز البحوث توفير المعدات واالجيزه الالزمة لمبحث العممي واالستعانة بمصورين متخصصين  -

 إلعالء نتائج البحث العممي المصور .
لنظام العوامل التي تؤثر في قوة تحديد الصورة المنتجة با -) منال محمد عيسى سمطان وسعت دراسة -7

إلى دراسة أىم العوامل المؤثرة عمى قوة  (1111 –الرقمي ، مع التطبيق عمى كاميرات سوني الرقمية 
تحديد الصورة المنتجة بالنظام الرقمي والتي تؤثر بشكل كبير عمى جودة الصورة المنتجة بالنظام الرقمي 

بالكاميرا وكذلك نظام ضغط  نوع وحجم الصمام المستخدم -والتي حددىا البحث في مجموعة عوامل ىي:
وتخزين الصورة بالكاميرا باإلضافة إلى العمميات الداخمية التي تتم بالكاميرا والتي يمكن من خالليا حدوث 
فقد في جودة الصورة. وتوصمت الدراسة إلى أن زيادة عدد البكسالت لمكاميرا ال يؤدي إلى جودة أعمى 

يؤثر نوع وحجم  -8أخرى كثيرة تؤثر عمى جودة الصورة.  لمصورة المنتجة رقميا حيث أن ىناك عوامل
من أىم العوامل المؤثرة عمى جودة  -8الصمام المستخدم بالكاميرا عمى قوة التحديد وجودة الصورة المنتجة. 

عمى المصور الذي  -4الصورة الرقمية نظام معالجة الكاميرا لمون ولوغاريتمات قواعد بيانات المون. 
التصوير الرقمية أن يكون عمى دراية تامة بأحدث التقنيات والبرامج التي أدخمت عمى أنظمة يستخدم تقنيات 

عمى المصور الذي يستخدم تقنيات  -5التصوير الفوتوغرافي الرقمي حتى يتسنى لو االستفادة من مميزاتيا. 
واء في المجال التصوير الرقمية أن يختار من ىذه األجيزة ما يتالءم مع طبيعة عممو ومتطمباتيا س

أن يظل القائمين عمى  -6الصحفي اإلخباري أو العممي أو الفني وغيرىا من مجاالت التصوير المتعددة. 
مجال التكنولوجيا الرقمية في محاوالت مستمرة لتقديم كل ما ىو حديث ولمتغمب عمى كل عيوب األنظمة 
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ايو االستفادة بتقنية المشيد الحي التي تتيح  يمكن عن طريق استخدام كاميرا سوني الرقمية الفا -7الحالية. 
تمكن الشاشة المتحركة لمكاميرا المصور من تصوير المقطات األفقية  -8متابعة حركة موضوع متحرك. 

تعتبر كاميرا  -9المزدحمة )كاالستعراضات مثاًل( بسيولة بدون الحاجة إلى اختراق الصفوف المزدحمة. 
ث التطورات في مجال كاميرات التصوير الرقمية حتى وقت كتابة ىذا ىي أحد 850و 800سوني الفا ايو 

البحث وتشتمل عمى كافة إمكانيات الكاميرا الرقمية من قوة التحديد العالية ودقة الوضوح والتباين وجودة 
 99المون والتصوير عن قرب .

ودالالتيا في وسائط  بعنوان لغة الصورة الفوتوغرافية -)سيف محمود حسنين كامل السيدأما دراسة  -8
فركزت عمى بداية وتطور استخدام الصور في وسائط االتصال  (1116سنو  -االتصال المطبوعة

المطبوعة ،حيث عرض لنشأة وتطور التصوير الفوتوغرافي كتقنية بصرية ،ثم استعرض الصورة الفوتوغرافية 
ئل اإلعالم من خالل التعرض لمدى كوسيمة اتصال من وسائل االتصال المطبوعة ، ودورىا الفعال في وسا

تأثير الصورة الصحفية عمى العمميات اإلدراكية لمجميور ،ثم تناول االستخدامات المنيجية لتحميل محتوى 
الصورة الصحفية وتوظيفيا ،ثم تناول كل من آالت التصوير المستخدمة في األغراض االتصالية والتعبيرية 

عن االستعانة بالمرشحات ،وكذلك عمميات التشغيل المعممية المتمثمة ، وكذلك العدسات التبادلية ثم تحدث 
في طباعة الصور وتكبيرىا ،ثم تناول المؤثرات الخاصة التي تتم أثناء مرحمة االلتقاط ،أو أثناء عمميات 
التشغيل المعممية ،كذلك العمميات الخاصة إلنتاج الصور بدون استخدام آلة التصوير، ثم عرض لمتصوير 

قمي ، ونقل الصورة الفوتوغرافية ،وطباعتيا،وعرض لدور التصوير الضوئي في التصميمات المطبوعة الر 
،وقراءة الصورة الفوتوغرافية ،ثم استعرض القيم الجمالية والتشكيمية الناتجة عن استخدام الصورة الفوتوغرافية 

نيج التحميمي وأداه تحميل في التصميمات المطبوعة ،والصورة الفوتوغرافية كعمل فني من خالل الم
 (98)المضمون  .

                                                           

-منال محمد عيسى سمطان (الرقمية سوني كاميرات عمى التطبيق مع)  الرقمي بالنظام المنتجة الصورة تحديد قوة في تؤثر التي العوامل 11
 جامعة حموان -دراسات وبحوث -مجمة عموم وفنون  -1111

،جامعو " لغة الصورة الفوتوغرافية ودالالتيا في وسائط االتصال المطبوعة" رسالة ماجستير  1116(سيف محمود حسنين كامل السيد 11)
 االسكندريو ،كميو الفنون الجميمة قسم التصميمات والمطبوعات .

https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0241&page=1&from=
https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0241&page=1&from=
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الفن الرقمي كأحد اتجاىات فنون ما بعد الحداثة -)دراسة محمد سامح طمان بعنوان  وتناولت  -9
بدايات التصوير الرقمي والمؤثرات البصرية الفنية  ( 1114سنو  -وتطبيقاتو في مجال التصوير المعاصر

إلى دراسة التطور التكنولوجي ليائل في مجال الحاسبات  الخاصة عن طريق الكمبيوتر و ييدف البحث
اآللية خالل العشرون عامًا الماضية ، وأثرىا في مجال الفنون التشكيمية لرصد األنماط المختمفة لتمك الفنون 
تبعا لما أتاحو من إمكانيات جديدة غير تقميدية. تناول البحث الجانب التاريخي لمحاسب اآللي منذ نشأتو 

الشراكة ألول مرة في الفنون التشكيمية ، وكذلك شكل الفن الذي قدمو والعالقة المباشرة بين الفن و وحتى 
التكنولوجيا. استعرض خصائص وسمات األعمال الفنية المنتجة باستخدام وسيط الحاسب اآللي و التقنية 

 (98)الرقمية واعتمد الباحث عمى المنيج التجريبي  .
أساليب استخدام المؤثرات الخاصة في الصورة  -1996د ىالل طمبو سنو  )احماستيدفت دراسة  - 90

دراسة المؤثرات الخاصة في الصورة الفوتوغرافية والتي تتم عن طريق اإلنتاج   الفوتوغرافية االعالنيو (
المعممي أو التي تتم باستخدام الكمبيوتر فقد قام بتوضيح مجموعو كبيره من المجاالت التي تستخدم 

ثرات الخاصة سواء التي تتم أثناء التصوير أو أثناء اإلنتاج المعممي عن طريق الكمبيوتر والذي أصبح المؤ 
 (94)احدث وسائل المعالجة الفوتوغرافية  واعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي في دراستو  .

 المحور الثاني : الدراسات التي تناولت العمميات اإلدراكية 
العالقة بين الصوره الصحفية والعمميات اإلدراكية -ري محمد عزب بعنوان ) مرفت صبو سعت دراسة -9

إلى التعرف عمى العمميات االدراكيو لمصورة الصحفية ( 1111-لمنص الصحفي لطالب المرحمة اإلبتدائيو
لطالب المرحمة اإلبتدائيو ، من خالل االعتماد عمى المنيج التجريبي وركزت الدراسة عمى العمميات 

كيو المعرفية لألفراد في إطار التركيز عمى عمميات التمثيل الذي يقوم بو الجياز المعرفي لمفرد االدرا
وانعكاساتيا عمى مدى فيم ىذه المعمومات ، كما تيدف الدراسة إلى رصد العالقة بين اثر التعرض لمصور 

يتطمب االتجاه بالبحث  الصحفية الصحفية في إطار قيمتيا في تأكيد مصداقية العممية الصحفية كميا بما
                                                           

"الفن الرقمي كأحد اتجاىات فنون ما بعد الحداثة وتطبيقاتو في مجال التصوير المعاصر" رسالة ماجستير ،جامعو   1114( محمد سامح طمان1)
 حموان ،كميو التربية الفنية، قسم الرسم والتصوير  .

"أساليب استخدام المؤثرات الخاصة في الصورة الفوتوغرافية االعالنيو "رسالة ماجستير .جامعو حموان ,كميو الفنون  1996مبو (احمد ىالل ط14)
 التطبيقية ، قسم الفوتوغرافية والسينما والتمفزيون  .
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العممي في ىذا المجال لمكشف عن ىذه األدوار أو غيابيا بجانب التأثيرات التي يتركيا الصورة في ذاكرة 
 (95.) . القارئ في اى من االتجاىات االيجابية والسمبية التي يستيدفيا القائم باالتصال ويدركيا القارئ

اإلعالن االلكتروني عمى شبكو االنترنت وأثره في تذكر  تصميم-) مروه محمد شبل بعنوان أما دراسة -8
استيدفت التعرف أثر عناصر الرسالة (1119 -مضمون اإلعالن في إطار نظريو تمثيل المعمومات

الحركة ( في تذكر مضمون اإلعالن من حيث كونيا  –المتن  –األلوان  –اإلعالنية التي تشمل :) الصور 
م اإلعالن ومن حيث كونيا رسالة اتصاليو تقوم بتمثيل معمومات الرسالة عناصر جرافيكيو تساىم فى تصمي

اإلعالنية باالضافو إلى التعرف عمى ما قدمو االنترنت كتقنيو حديثو من استراتيجيات إبداعيو في مجال 
 واعتمدت الدراسة عمى المنيج التجريبي ، وتوصمت إلى النتائج التالية :(96)تصميم اإلعالن
لرسوم المتحركة ىي إحدى الوسائل المستخدمة بفاعميو لتحقيق سرعو وجذب انتباه مستخدمي تعد الصور وا

صفحات المواقع اإللكترونية لمتعرض لإلعالن وإلضفاء جو من الحيوية إال أنو ينبغي مراعاة توظيفيا بشكل 
متحركة والتي جيد حتى ال تؤدى إلى حدوث تشتت لمقارئ المستخدم الذي قد ينجذب نحو ىذه العناصر ال

 تحتوى عمى النصوص والصور فقط . 
يعد إعالن االنترنت مكتمل العناصر ) صوره+لون+متن+حركو من أكثر التصميمات تذكرا لدى المتصفحين 

 ومن أكثر التصميمات التي ساعدت عمى تمثيل معمومات الرسالة اإلعالنية .
عالجة الرقمية لعناصر الشكل المرئي تأثير الم -)سمير محمد محمود بعنوان واستيدفت دراسة  -8

اختبار تأثير المعالجة (1114-لمصحيفة عمى تذكر القراء لألخبار فى إطار نظريو تمثيل المعمومات
الرقمية لمصور واألرضيات عمى انتباه القراء وتذكرىم لممحتوى اإلخباري بالصحيفة بالتطبيق عمى نظريو 

 (97)الدراسة المنيج التجريبي و التحميمي . تمثيل المعمومات ،واستخدم الباحث في ىذه

                                                           

ب المرحمة اإلبتدائيو",دراسة تجريبية "العالقة بين الصورة الصحفية والعمميات اإلدراكي لمنص الصحفي لطال1111مرفت صبرى محمد عزب (15)
 (. 1111,رسالة ماجستير غير منشوره , )جامعو الزقازيق ,كميو اآلداب ,قسم اإلعالم ، 

"تصميم اإلعالن االلكتروني عمى شبكو االنترنت وأثره في تذكر مضمون اإلعالن في إطار نظريو تمثيل  1119مروه محمد شبل (16)
 رسالة دكتوراه ،جامعو القاىرة ،كميو اإلعالم ،قسم الصحافو .المعمومات"دراسة تجريبية ، 

"تأثير المعالجة الرقمية لعناصر الشكل المرئي لمصحيفة عمى تذكر القراء لألخبار في إطار نظريو تمثيل 1114سمير محمد محمود (17)
 فةالمعمومات" دراسة تجريبية ،رسالة دكتوراه ،جامعو القاىرة ،كميو اإلعالم ،قسم الصحا
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 وانتيت الدراسة إلى اآلتي : 
 الصورة الرقمية أكثر العناصر التيبوغرافيو جذبا لالنتباه السيما مع المعالجات الرقمية المختمفة .

 األرضيات أسيمت في عمل تصنيف شكمي خاص باإلخبار وفقا ألىميتيا من وجيو نظر المتمقين.
 قة بين المعالجات الرقمية المختمفة لألرضيات وتذكر المبحوثين لألخبار.عدم وجود عال

مساىمات المون في ذاكرة التعرف عمى  (Felix,Lindsay Kar-وأستخدم الباحث في دراسة -4
نموذج ذاكره االعتراف لتقييم تأثير معمومات المون عمى الذاكرة البصرية بصور ( 1111-المشاىد الطبيعية

 يعيو واجري الباحثون خمسو تجارب مختمفة ونتائج الدراسة كاالتى :من مشاىد طب
مزايا ذاكره االعتراف تختفي في الصور مزيفو المون من المشاىد الطبيعية ، والتحسن في ذاكره االعتراف 
يعتمد عمى تطابق لون لصور المعروضة مع المعرفة العممية عن تدرج المون الموجود داخل المشاىد 

 98يمكن اكتساب النتائج في إطار انظمو متعددة الذاكرة.الطبيعية و 
قراءه ما بين الصور الفوتوغرافية  -بعنوان  Rhonda Gibson)روندا جيبسون و سعت دراسة  -5

إلى اختبار تأثير الصور عمى إكساب القراء (1111 –:تأثير المعمومات المصورة المطروحة عمى اإلدراك 
مات غير تمك الواردة بالنصوص الصحفية من خالل إجراء دراسة تجريبية معمومات اضافيو واستنباط معمو 

عمى عينو من القراء أكدت فييا األثر الكبير لمعرض المرئي لممعمومات عبر الصور خاصة إذا لم يظير 
 (99)محتوى ىذه الصور في النص الصحفي المصاحب أو إذا ورد بشكل عارض .

نتشر بالصحف تخبر القراء بقصص جديدة أضافو إلى الخبر وتوصمت الدراسة إلى أن  الصور التي ت
 األساسي.

وأكدت عمى أن المحررون ال يمتفتون كثيرا إلى ىذه الرسالة عند اختيارىم لمصور التى تنشر بمصاحبو 
 قصصيم اإلخبارية

                                                           

18  Felix,Lindsay Kar  1111-الطبيعية المشاىد عمى التعرف ذاكرة في المون مساىمات 
 Rhonda Gibson2000,reding between the photographs:the influence of incidental pictorialدراسو روندا جيبسون ,(19)

information on issue perception, journalism and mass communication quarterly 
"Reading between the photographs:the influence of incidental pictorial information on issue perception" 
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اختبار اإلدراك الحسي عمى تذكر الصورة في ذاكره  (Suparna Rajaram 1996واستيدفت دراسة)-6
عتراف واعتمدت الباحثة عمى المنيج التجريبي وأجرت الباحثة ثالثة تجارب الختبار التالعب باإلدراك اال

الحسي عمى التجربة التذكارية في صوره ذاكره االعتراف في التجربة األولى استيدفت الحصول عمى تأثير 
امت الباحثة بتنفيذ تجربتين تفوق الصورة لالعتراف العام وتذكر األحكام في ميمة التعرف عمى الصورة وق

وأظيرت التجربة األولى تذكر األحكام كان مرتفعا بشكل كبير عندما شكمت محفزات الصورة في الدر اسو 
 (80)وفى االختبار مقارنو مع الظروف التي تغير فييا الشكل كممو في الدراسة وصوره في االختبار .

رتفعو في الرسوم الخطية في الموضوعات التي قدمت أما التجربة الثانية ، نسبو تذكر األحكام كانت م -
 بنفس الحجم عبر الدراسة واالختبار مقارنو مع الرسوم الخطية التي كانت مختمفة في الحجم .

  :السابقة الدراسات عمى الباحثة تعقيب

من خالل عرض الدراسات السابقة فإن البحوث المتعمقة بالصور الصحفية والمؤثرات والبرامج  -9
 دة مازالت في بدايتيا .الجدي

معظم الدراسات تتناول الصورة بشكل عام والصورة الصحفية بشكل خاص من حيث تأثيرىا عمى  -8
 ادراك القارئ لممضمون.

 بعض الدراسات أوضحت ما ىو التصوير وأنواعو وتاريخ التصوير وأنواع الصور . -8
ستخدام الكاميرا وكيفيو الحصول ركزت بعض الدراسات االجنبيو عمى تقنيو التصوير نفسيا وكيفيو ا -4

 عمى لقطو جيده .
 بعض الدراسات ركزت عمى المعاني الداللية لما وراء الصورة الصحفية . -5

 معظم الدراسات العربية التي تناولت العمميات االدراكيو كانت في ضوء نظريو تمثيل المعمومات

 : لمدراسة اإلجرائية والتعريفات المفاىيم: سادساً 
 االجرائيو :التعريفات 

 Digital photographyالتصوير الرقمي :

                                                           

 Suparna Rajaram 1996"دراسة "(11)
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ىو شكل من أشكال التصوير الضوئي التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية لمعالجة الصور دون المعالجة 
الكيميائية ، والصور الرقمية يمكن معالجتيا ،تخزينيا ، مشاركتيا، كما يمكن طباعتيا. وال يعتبر بديل عن 

قميدي حيث أنيا تقنية مختمفة تماما ولو عمم مستقل أخر ويمتاز التصوير الرقمي بقمة التصوير الفيممي الت
التكمفة عن الفيممي بكثير باإلضافة إلي سرعة األحداث وسرعو التأكد من سالمو وجوده الصورة قبل 

 (89)الطبع
 مؤثرات التصوير الرقمى :

التصوير الحي، فيتم  د المرئية خارج نطاقمجموعة العمميات التي تصنع أو تعالج من خالليا المشاى ىي
المزج بين الصورة و الصورة المولدة عن طريق الكمبيوتر، ويتم المجوء لتمك المؤثرات لخمق جو واقعي 

 لمصورة .
 :الصورة الصحفية 

ىي نمط من أنماط العمل الصحفي الذي يقدم المادة اإلخبارية عمى شكل صور ، وتشمل نشاطات التصوير 
تغطيو اإلحداث والتعميقات االجتماعية والتصوير االخبارى مع تميز الصور التي يتم التقاطيا الصحفي 

 بكونيا مسايره لألحداث وموضوعيو 
ويشير "اندريو فيننكر" يعمل بمجمو اليف ان التصوير الصحفي يتضمن استخدام الكاميرا كوسيمة  لتوسيع 

ال عن الجانب العاطفي إلظيار الكيفية التي يعيش وفقيا مدارك اإلنسان بيدف استكشاف العالم الواقعي فض
 (88)الناس ويشعرون 

وعرفيا "محمود ادىم" أنيا تمك الصورة الفنية البيضاء والسوداء أو الممونة ذات المضمون الحالي الميم 
والجذاب والمعبرة وحدىا أو مع غيرىا في صدق وأمانو وموضوعيو في اغمب  األحوال عن األحداث أو 

ألشخاص أو االنشطو أو األفكار أو القضايا أو النصوص والوثائق أو المناسبات المختمفة المتصمة غالبا ا

                                                           

 لمكتاب المصريو لعاموو ااالعالم،الييئ مجاالت فى الفوتوغرافيو الصوره،  1989الدين، عمم محمود(11)
(11))Sherdon Baron and Others.1990" Q uantitative Modeling Of human Performance in Complex Dynamic 

System " (USA : National Academy Press )p. 
 التوزيع لمنشرو اسامو دار, الصحفى التصوير، الراتب محمد خميل( 1)
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لمده تحريرية معينو تنشرىا أو تكون صالحو لمنشر عمى صفحات جريده أو مجمو وغالبا ما تكون إخباريو او 
 (88)ىميوتسجيميو او تفسيريو او جماليو أو وثائقية وقد تكون قديمو متجددة اال

 اإلدراك :
ويعرف البعض اإلدراك بأنو العممية المعرفية األساسية الخاصة بتنظيم المعمومات التي ترد إلى العقل من 

 البيئة الخارجية في وقت معين.
ويقول أ.د. أحمد صقر عاشور: ) يقصد باإلدراك الطريقة التي يرى بيا الفرد العالم المحيط بو، ويتم ذلك 

 المعمومات وتنظيميا وتفسيرىا، وتكوين مفاىيم ومعاني خاصة( عن طريق استقبال
ويقول د. أحمد سيد مصطفى: ) اإلدراك ىو عممية استقبال وانتقاء وتفسير لمثير أو أكثر في بيئتنا 
المحيطة، فنحن نرى من نخالطيم أقاربنا وزمالءنا وأصدقائنا ورؤسائنا، ونستمع لما يقولون ونتمقى معمومات 

ن مصادر شتى محيطة بنا فنستقبميا وفًقا لقدرات حواسنا، ثم نفسرىا وفًقا لدرجة وضوح واكتمال ومثيرات م
 (84)وجاذبية ىذه المعمومات أو المثيرات، وكذا وفًقا لحاجاتنا ودوافعنا وتوقعاتنا وخبراتنا السابقة.

 :التـــذكر
 وسمعية وردت بخبري الدراسة .يقصد بو مقدار ما يستطيع المبحوث تذكره من معمومات لفظية وبصرية 

 : الدراسة منيج : ثامناً 
تعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج شبو تجريبي و ىو دراسة العالقة بين متغيرين عمى ما ىما عميو في الواقع 
دون التحكم في المتغيرات وفي إطار ىذا المنيج سيتم دراسة الصور التي أضيف عمييا مؤثر من خالل إليو 

ة أو من خالل برامج تعديل الصور و تأثيرىا عمى إدراك و فيم وتذكر الشباب الجامعي التقاط الصور 
 لممضمون المصور مع التطبيق عمى الشباب الجامعي .

 مجتمع الدراسة وعينتيا :: تاسعاً 
 سيتم حصر مجتمع الدراسة من طالب الجامعات 

                                                           
 

 http://islammemo.ccموقع مفكره االسالم 1
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( من اإلناث وذلك 40( ذكور و )40ى )% من المجتمع االصم50أما عينو الدراسة فقد تم تحديدىا بنسبو 
 تسييال لممقارنة بينيما ، والحصول عمى نتائج أكثر دقو ومصداقية . 

 اإلطار الزمني لتطبيق الدراسة :
 8080إلى شير ديسمبر  8080طبقت ىذه الدراسة في فترة زمنية إبتداءا من شير أكتوبر 

 : الميدانية الدراسة مجتمع
تمع الشباب من طالب الجامعة ويرجع السبب وراء اختيار ىذه الفئة لتطبيق طبقت ىذه الدراسة عمى مج

دراكيم لمواقع الفعمي لتمك الصور  الدراسة بسبب قدرتيم عمى تقييم الصور وذلك من خالل تعرضيم ليا وا 
والمؤثرات التي تضاف إلييا ، و الوقوف عمى أفضل الصور والمؤثرات المفضمة لمتعرف عمى المؤثرات 

ل تاثيرا ودعم المؤثرات األكثر قوة من تفضيالت الشباب و اإلستفاده من تفضيالتيم لتطوير الصور األق
 واستخدام المؤثرات األكثر تأثيرا عمى إدراك و تذكر الشباب وذلك لتحقيق قدر أكبر من التأثير .

 : الميدانية الدراسة عينة
شباب الجامعة من مختمف الكميات وتعريضيم نظرا إلتساع المجتمع فقد تم سحب عينة بشكل عشوائي من 

لصور التجربة وذلك لموصول إلى النتائج التي تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيقيا ، حتى تتحقق اإلفادة الكاممة 
 .من إجابتو عمى التساؤالت التي تضمنتيا االستمارة

 : اختيارىا وأسموب العينة حجم
فردة من الشباب الجامعي وقد اعتمدت الباحثة عمى العينة م 80وأجريت الدراسة عمى عينة عمديو قواميا 

العشوائية في اختيار المبحوثين ولكن من طالب الجامعة بمختمف الكميات والتخصصات حتى تكتمل عينة 
 الدراسة 
 البيانات : جمع أدوات

تأثيرا عمى إدراك  اعتمدت الباحثة في جمع بيانات الدراسة عمى أداه اإلستبيان لمتعرف عمى المؤثرات األكثر
 و تذكر الشباب الجامعي واتجاىاتيم نحو تمك المؤثرات وتقيمييم ليا .
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 مقاييس الدراسة :
اختبار اإلدراك الحر : لمعرفة قدرة المبحوث عمى استرجاع كم الصور التي تعرض ليا عن طريق  - أ

 سؤال مفتوح طمب فيو من المبحوثين محاولة تذكر أىم ما يمكنيم تذكرة من صور
اختبار اإلدراك المغمق)بتقديم بدائل ( : لمعرفة كم التفاصيل التي تم تخزينيا ، وىى عبارة عن أسئمة  - ب

 مغمقة بيا عده بدائل الختبار قدرة المبحوث عمى إدراك التفاصيل المختمفة لمصور .
رة و اختبار التذكر الحر )بتقديم بدائل ( : لمعرفة مدى قدرة المبحوثين عمى تذكر تفاصيل الصو  - ت

تحديد المؤثر الذي يضاف عمييا ، حيث يتضمن أسئمة مغمقة بعدة بدائل الختبار قدرة المبحوث عمى تذكر 
 تفاصيل الصورة وتذكر المؤثر .

 درجات المقياس :
 تم توزيع الدرجات داخل األسئمة كاآلتي : 

 *اختبار اإلدراك الحر :

حوث درجتين ، أما إذا أدرك الصورة بدون في حالة إدراك المبحوث لمصورة بتفاصيميا يعطى المب  -
تفاصيل يعطى المبحوث درجة واحدة ، أما في حالة عدم تذكره لمصورة  نيائيا يحصل المبحوث عمى 

 صفر.

 *اختبار اإلدراك و التذكر المغمق :

في حالة اختيار اإلجابة الصحيحة يعطى المبحوث درجتين ، أما إذا إختار اإلجابة الخاطئة يعطى  -
 حوث درجة واحدة ، أما في حالة اختياره ) ال أتذكر ( يحصل المبحوث عمى صفر .المب

 :إجراءات الصدق و الثبات 
 اختبار الصدق :
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: و يتحقق ىذا النوع من الصدق بعرض اإلستمارة عمى مجموعة من  Validityاختبار صدق التجربة 
 اسة ولتحقيق الغرض منو .المحكمين لفحصيا و الحكم عمى صالحيتيا في قياس متغيرات الدر 

 اختبار الثبات :
 :  Reliabilityاختبار ثبات التحميل 

لتقويم  85تم اختبار ثبات مقياس اإلدراك و التذكر الذي صممتو الباحثة من خالل االستعانة بمرمز آخر
دراك و  إجابات المبحوثين ، و ذلك بعد اختبار كل مؤثر عمى حدة لتحديد المؤثرات األكثر تأثيرا  عمى إ

إناث ( من طالب جامعة المنيا وقد  5ذكور و  5( طالب )  90تذكر المبحوثين لمصورة  عمى عينة من ) 
(  ، و كذلك لكل من 0,90أظير اختبار االرتباط بين الباحثة و المرمز وجود معامل ارتباط قوى بمغ )

 المؤثرات الستة محل التجربة كما ىو موضح عمى النحو التالي :
 اوال : مؤثرات من خالل آلية إلتقاط الصورة :

صورة الحرف اليدوية بشارع المعز ، بمغ معامل الثبات بين الباحثة و  -تأثير كمية الضوء –المؤثر األول  -
 (.0,88المرمز )

صورة البرجين التوأم بماليزيا ، بمغ معامل الثبات بين الباحثة و  -تأثير زاوية الصورة –المؤثر الثاني  -
 (.0,90رمز )الم
فن تصوير الطيور أو الحشرات، بمغ معامل الثبات  -تأثير لون و حرارة الضوء صورة  –المؤثر الثالث  -

 (.0,89بين الباحثة و المرمز ) 
 ثانيا: مؤثرات تتم من خالل برامج تعديل الصورة :

النقراض ، ، بمغ صورة حيوان الراكون ميدد با -تأثير اإلنعكاس فى عيون الحيوانات –المؤثر االول  -
 (0,98معامل الثبات بين الباحثة و المرمز )

صورة أسعار الخضروات في استقرار ، بمغ معامل الثبات بين الباحثة و  -تأثير دروست  –المؤثر الثانى  -
 (.0,87المرمز )
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 صورة زراعو األشجار تعكس جماليا عمى المباني  -980*860تأثير الصورة الدائرية  -المؤثر الثالث  -
 (.0,99، بمغ معامل الثبات بين الباحثة و المرمز )

 الدراسة نتائج
الختبار الفروق   T.testوفيما يمى عرض لمنتائج العامة لمدراسة الشبة تجريبية ، والتي تتكون من اختبار 

بين المجموعات  اتجاه كل مؤثر من خالل أسئمة تمت صياغتيا في االستبيان الخاص بالدراسة الشبة 
 ة: تجريبي

 أوال اختبار مؤثرات من خالل آلية االلتقاط :
تأثير كمية الضوء: الصورة األولى الحرف اليدوية بشارع المؤثر األول من مؤثرات آلية التقاط الصورة : 

المعز : أختبر من خالل ىذه الصورة تأثير عنصر كمية الضوء في شكل الصورة عمى معدل تذكر و إدراك 
( 9لمصورة ، والتقطت في شكمين ، صورة بكمية كبيرة كما ىو موضح في الشكل ) المبحوثين عينة الدراسة

 ( .8، و كمية ضوء صغيرة ، كما ىو موضح في الشكل ) 

                     
 مجموعة ضابطة                                            مجموعة تجريبية

 و أظيرت النتائج التالي :
 االختبار األول

 ( :9عمى النحو المبين بجدول ) T.Testختبار الفروق بين المجموعتين تم استخدام اختبار )ت( ال
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وفروق المتوسطات  لمقياس اإلدراك لصورة الحرف اليدوية بشارع المعز بين T.test(اختبار1جدول )
 المجموعتين التجريبية والضابطة

 مجموعات المقارنة
 
 
 

) صورة بكمية ضوء 9م
 كبيرة(
 ( 80 ) ت = 

) صورة بكمية ضوء  8م
 قميمة
 (80) ت =  

 Tقيمة ت
 (88ج=.)د

مستوى 
 الداللة
Sig 

  ع م ع م
مقياس اإلدراك الحر 

 لمصورة األولى
.7000 .47016 .6500 .48936 .330 .516 

( الفروق بين المتوسطات الحسابية لممجموعتين حيث بمغ المتوسط الحسابي 9يتضح من بيانات جدول )
( و االنحراف المعياري في 6500.(   أما في المجموعة التجريبية بمغت )7000.عة الضابطة )  لممجمو 

 (48936.( وفى المجموعة التجريبية بمغ ) 47016المجموعة الضابطة بمغ  )
يتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة الضابطة من   T.Testو بإجراء اختبار 
ضوا لصورة الحرف اليدوية بشارع المعز ذات كمية ضوء كبيرة والمجموعة الثانية التي المبحوثين الذين تعر 

T   (.330  )تعرضت لمصورة نفسيا ذات كمية ضوء صغيرة في مقياس اإلدراك الحر ، وقد بمغت قيمة 
 . ( وىى غير دالة. أي أنو لم تكن ىناك فروق واضحة بين المجموعتين لمصورة516عند مستوى معنوية )

 التي تعرضوا ليا في الدراسة.
 ثانيا : مقياس اإلدراك و التذكر المغمق : 

وفروق المتوسطات  لمقياسي اإلدراك والتذكر لصورة الحرف اليدوية بشارع T.test(  اختبار1جدول )
 المعز بين المجموعتين التجريبية والضابطة

) صورة بكمية ضوء 9م مجموعات المقارنة
 كبيرة(
 ( 80) ت =  

) صورة بكمية ضوء  8م
 قميل(
 (80) ت =  

 قيمة ت
 (88)د.ج=

مستوى 
 الداللة

  ع م ع م
مقياس اإلدراك 
المغمق لمصورة 

 األولى

4.9000 
 

.71818 4.6500 1.08942 .857 .048 
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) صورة بكمية ضوء 9م مجموعات المقارنة
 كبيرة(
 ( 80) ت =  

) صورة بكمية ضوء  8م
 قميل(
 (80) ت =  

 قيمة ت
 (88)د.ج=

مستوى 
 الداللة

  ع م ع م
مقياس التذكر 
المغمق لمصورة 

 األولى

2.5000 1.00000 2.8500 1.13671 1.034 .632 

ود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في معدل إدراكيم لصورة ( وج8يتضح من بيانات جدول )
( أي أنو 048.( وىى دالة عند مستوى معنوية ) 857.)Tالحرف اليدوية بشارع المعز حيث لفت قيمة 

 ىناك فروق واضحة بين المجموعتين في معدل إدراك المضمون المصور لدى المبحوثين .
داللة إحصائية بين المجموعتين في معدل تذكرىم لصورة الحرف  و يتضح أيضا عدم وجود فروق ذات
( ، أي أنو 632.( وىى غير دالة عند مستوى معنوية )  1.034)Tاليدوية بشارع المعز حيث بمغت قيمة 

 ال توجد فروق واضحة بين المجموعتين في معدل تذكرىم لتفاصيل المضمون المصور لدى المبحوثين .
بين المتوسطات الحسابية لممجموعتين في مقياس اإلدراك حيث بمغ المتوسط و يتضح أيضا  الفروق 

( و االنحراف 4.6500(   أما في المجموعة التجريبية بمغت )4.9000الحسابي لممجموعة الضابطة )
 (1.08942( وفى المجموعة التجريبية بمغ ) 71818.المعياري في المجموعة الضابطة بمغ  )

كر فإن الفروق بين المتوسطات الحسابية لممجموعتين كانت المتوسط الحسابي أما من حيث مقياس التذ
( و االنحراف المعياري 2.8500(   أما في المجموعة التجريبية بمغت )2.5000لممجموعة الضابطة )  

 (1.13671( وفى المجموعة التجريبية بمغ ) 1.00000في المجموعة الضابطة بمغ  )
 ة الضوء القميمة تفوق عمى تأثير كمية الضوء الكبيرة حيث تبين وجود فروق وذلك يعنى أن : تأثير كمي

دالة إحصائيا بين المجموعة األولى من المبحوثين التى تعرضت لصورة مع كمية ضوء كبيرة والمجموعة 
الثانية التى تعرضت لصورة مع كمية ضوء صغيرة من حيث إدراكيم وتذكرىم لمضمون الصورة ، وجاءت 

صالح المجموعة الثانية التى تعرضت لصورة مع كمية ضوء صغيرة ، وذلك ألن الضوء القميل فى الفروق ل
 الصورة يعمل عمى إبراز ىدف الصورة ووضوح تفاصيمو .

 الصورة الثانية : البرجين التوأم بماليزيا: -تأثير زاوية الصورةالمؤثر الثاني من مؤثرات آلية التقاط الصورة: 
الصورة تأثير عنصر زاوية الصورة في شكل الصورة عمى معدل تذكر و إدراك  أختبر من خالل ىذه
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المبحوثين عينة الدراسة لمصورة ، والتقطت في شكمين ، صورة زاوية الصورة بيا من أعمى زاوية عين 
( ، و صورة زاوية الصورة بيا من أسفل  ، كما ىو موضح في  8الطائر  كما ىو موضح في الشكل )

 .( 4الشكل ) 

               
 مجموعة ضابطة                                                   مجموعة تجريبية               

 و أظيرت النتائج التالي : 
 االختبار األول

 ( : 8عمى النحو المبين بجدول )  T.Testالختبار الفروق بين المجموعتين تم استخدام اختبار )ت( 
 وفروق المتوسطات  لمقياس اإلدراك لصورة البرجين التوأم بماليزياT.testر(اختبا1جدول )

 مجموعات المقارنة
 
 
 

)صورة الزاوية بيا من 1م
 اعمي(
 ( 11) ت =  

)صورة الزاوية بيا من 1م
 أسفل(
 ( 11) ت =  

 Tقيمة ت
 (18ج=.)د

مستوى 
 الداللة
Sig 

  ع م ع م
مقياس اإلدراك الحر لمصورة 

 الثانية
.7000 .47016 .4500 .51042 1.611 .093 

( الفروق بين المتوسطات الحسابية لممجموعتين حيث بمغ المتوسط الحسابي 8يتضح من بيانات جدول )
( و االنحراف المعياري في  4500.(   أما في المجموعة التجريبية بمغت )7000.لممجموعة الضابطة )

 (51042.عة التجريبية بمغ )  ( وفى المجمو  47016.المجموعة الضابطة بمغ  )
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة عدم يتضح من نتائج جدول )(   T.Testو بإجراء اختبار 

والمجموعة الثانية  الزاوية بيا من أعمىالضابطة من المبحوثين الذين تعرضوا لصورة البرجين التوأم بماليزيا 
في مقياس اإلدراك الحر ، فبالنسبة  لإلدراك بمغت قيمة  من أعمى الزاوية بياالتي تعرضت لمصورة نفسيا 
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T (1.611( وىى غير دالة عند مستوى معنوية ).أي أنو ليس ىناك فروق واضحة بين  093 . )
 المجموعتين .

 ثانيا : مقياس اإلدراك و التذكر المغمق :  
ذكر لصورة  البرجين التوأم بماليزيا بين وفروق المتوسطات  لمقياسي اإلدراك والتT.test(  اختبار4جدول )

 المجموعتين التجريبية والضابطة
 مجموعات المقارنة

 
)صورة الزاوية بيا من 9م

 أعمى(
 ( 80) ت =  

)صورة الزاوية بيا من أسفل  8م
) 

 80) ت =  

 قيمة ت
 (88)د.ج=

مستوى 
 الداللة

  ع م ع م
 817. 3.791 1.16416 2.7500 1.33278 4.2500 مقياس اإلدراك المغمق الثانية

مقياس التذكر المغمق 
 لمصورة الثانية

7.3500 1.56525 7.4500 2.21181 .165 .180 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في معدل إدراكيم 4يتضح من بيانات جدول )
( ، 817.عند مستوى معنوية )( وىى غير دالة  3.791)Tلصورة البرجين التوأم بماليزيا حيث لفت قيمة 

 أي أنو ليس ىناك فروق واضحة بين المجموعتين في معدل إدراك المضمون المصور لدى المبحوثين .
و يتضح أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في معدل تذكرىم لصورة البرجين 

( ، أي أنو ال توجد  180.مستوى معنوية ) وىى غير دالة عند T(.165 )التوأم بماليزيا حيث بمغت قيمة 
 فروق واضحة بين المجموعتين في معدل تذكرىم لتفاصيل المضمون المصور لدى المبحوثين .

و يتضح أيضا أن الفروق بين المتوسطات الحسابية لممجموعتين في مقياس اإلدراك حيث بمغ المتوسط 
( و االنحراف 2.7500وعة التجريبية بمغت )(   أما في المجم4.2500الحسابي لممجموعة الضابطة )

 (1.16416( وفى المجموعة التجريبية بمغ )1.33278المعياري في المجموعة الضابطة بمغ  )
أما من حيث مقياس التذكر فإن الفروق بين المتوسطات الحسابية لممجموعتين في مقياس التذكر حيث بمغ 

( و 7.4500أما في المجموعة التجريبية بمغت )  (  7.3500المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة )
( وفى المجموعة التجريبية بمغ 1.56525االنحراف المعياري في المجموعة الضابطة بمغ  ) 

(2.21181 ) 
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وذلك يعنى أن : تأثير الزاوية من اعمى تفوق عمى الزاوية من اسفل  فى مقاييس  اإلدراك الحر و اإلدراك 
حيث تبين وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين ، وذلك ربما ألن الزاوية  المغمق  و التذكر المغمق

 من أعمى توضح تفاصيل أكثر لمصورة .
تأثير لون و حرارة الضوء الصورة الثالثة : فن تصوير :  المؤثر الثالث من مؤثرات آلية التقاط الصورة

لون و حرارة الضوء في شكل الصورة  أختبر من خالل ىذه الصورة تأثير عنصرالطيور أو الحشرات : 
عمى معدل تذكر و إدراك المبحوثين عينة الدراسة لمصورة ، والتقطت في شكمين ، صورة لون وحرارة الضوء 

( ، و صورة لون وحرارة الضوء بيا بارد مائل  5بيا قاسى مائل إلى األصفر  كما ىو موضح في الشكل )
 ( . 6إلى األخضر ، كما ىو موضح في الشكل )

                                            

 مجموعة ضابطة                                                مجموعة تجريبية     
 و أظيرت النتائج التالي : 

 االختبار األول
 ( :  5عمى النحو المبين بجدول ) T.Testالختبار الفروق بين المجموعتين تم استخدام اختبار )ت( 

وفروق المتوسطات  لمقياس اإلدراك لصورة فن تصوير الطيور أو الحشرات بين T.test(اختبار5جدول )
 المجموعتين التجريبية والضابطة

 مجموعات المقارنة
 
 
 

)صورة بيا لون وحرارة 9م
الضوء قاسى مائل إلى 

 األصفر(
 ( 80)ت =  

)صورة بيا لون وحرارة 8م
 (الضوء بارد مائل إلى األخضر

 ( 80) ت =  

 Tقيمة ت
 (88ج=.)د

مستوى 
 الداللة
Sig 

  ع م ع م
مقياس اإلدراك الحر 

 لمصورة الثالثة
.5500 .51042 .6500 1.13671 .359 .265 
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( الفروق بين المتوسطات الحسابية لممجموعتين حيث بمغ المتوسط الحسابي 5يتضح من بيانات جدول )
( و االنحراف المعياري في 6500.المجموعة التجريبية بمغت ) (   أما في5500.لممجموعة الضابطة )

 (1.13671( وفى المجموعة التجريبية بمغ )51042.المجموعة الضابطة بمغ  )
يتضح من نتائج جدول )(  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين   T.Testو بإجراء اختبار 

فن تصوير الطيور أو الحشرات لون وحرارة المجموعو الضابطة من المبحوثين الذين تعرضوا لصورة 
لون وحرارة الضوء والمجموعة الثانية التي تعرضت لمصورة نفسيا  األصفر بيا  الضوء قاسى مائل إلى

( وىى غير  359.) Tفي مقياس اإلدراك الحر ، فبالنسبة لإلدراك بمغت قيمة  قاسى مائل إلى األخضر
م تكن ىناك فروق واضحة بين تقييم المبحوثين في المجموعتين ( أي أنو ل265.دالة عند مستوى معنوية )

 لمصورة التي تعرضوا ليا في الدراسة .
 ثانيا : مقياس اإلدراك و التذكر المغمق :  

وفروق المتوسطات  لمقياسي اإلدراك والتذكر لصورة فن تصوير الطيور أو T.test(  اختبار6جدول )
 الضابطةالحشرات بين المجموعتين التجريبية و 

مجموعات 
 المقارنة

 
 
 

)صورة بيا لون وحرارة 9م
الضوء قاسى مائل إلى 

 األصفر(
 ( 80)ت =  

)صورة بيا لون وحرارة 8م
الضوء بارد مائل إلى 

 األخضر(
 ( 80) ت =  

 قيمة ت
 (88)د.ج=

مستوى 
 الداللة

  ع م ع م
مقياس اإلدراك 
 المغمق الثالثة

2.4000 1.04630 3.7000 1.49032 2.884 .402 

مقياس التذكر 
المغمق 

 لمصورة الثالثة

3.3000 .92338 5.0500 1.14593 3.211 .130 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في معدل إدراكيم 6يتضح من بيانات جدول )
نوية ( وىى غير دالة عند مستوى مع 2.884) Tلصورة فن تصوير الطيور أو الحشرات حيث لفت قيمة 



الشباب دور مؤثـــرات التصويـــر الرقمـــى فى إدراك و تذكر المضامين المصورة لدى 
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( أي أنو ليس ىناك فروق واضحة بين المجموعتين في معدل إدراك المضمون المصور لدى  402.)
 المبحوثين .

و يتضح أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في معدل تذكرىم لصورة تصوير 
( ، أي  130.ية )(وىى غير دالة عند مستوى معنو  3.211)  Tالطيور أو الحشرات حيث بمغت قيمة 

 .أنو ال توجد فروق واضحة بين المجموعتين في معدل تذكرىم لتفاصيل المضمون المصور لدى المبحوثين
يتضح من بيانات جدول )  ( الفروق بين المتوسطات الحسابية لممجموعتين في مقياس اإلدراك حيث بمغ 

( و 3.3000ة التجريبية بمغت )(   أما في المجموع2.4000المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة )
 (92338.) ( وفى المجموعة التجريبية بمغ1.04630االنحراف المعياري في المجموعة الضابطة بمغ  )

يتضح من بيانات جدول )  ( الفروق بين المتوسطات الحسابية لممجموعتين في مقياس التذكر حيث بمغ 
( و 5.0500ي المجموعة التجريبية بمغت )(   أما ف3.7000المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة )

( وفى المجموعة التجريبية بمغ 1.49032االنحراف المعياري في المجموعة الضابطة بمغ  )  
(1.14593) 
  وذلك يعنى أن : تأثير لون وحرارة الضوء قاسى مائل الى األصفر تفوق عمى تأثير لون وحرارة الضوء

راك الحر و اإلدراك المغمق حيث تبين وجود فروق دالة إحصائيا بارد مائل الى األخضر فى مقياسى  اإلد
بين المجموعتين األولى والثانية وتفوق تأثير لون وحرارة الضوء بارد مائل الى األخضر عمى لون وحرارة 
الضوء قاسى مائل الى األصفر فى مقياس التذكر المغمق ، وذلك ربما ألن المون األخضر مريح لمعين 

فر حيث يسبب إزعاج لمعين لدى المبحوثين ويساعد المون األخضر اكثر عمى تذكر اكثر من األص
 المبحوثين لتفاصيل الصورة  .

 ثانيا اختبار مؤثرات من خالل برامج تعديل الصور :
الصورة األولى حيوان المؤثر األول من مؤثرات برامج تعديل الصور: تأثير اإلنعكاس فى عيون الحيوانات ،

أختبر من خالل ىذه الصورة تأثير االنعكاسات في عيون الحيوانات في شكل  : باالنقراض الراكون ميدد
الصورة عمى معدل تذكر و إدراك المبحوثين عينة الدراسة لمصورة ، والتقطت في شكمين ، الصورة األولى 



الشباب دور مؤثـــرات التصويـــر الرقمـــى فى إدراك و تذكر المضامين المصورة لدى 
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ي عيون ( ، و الصورة الثانية تم استخدام االنعكاس ف7بدون االنعكاس   كما ىو موضح في الشكل ) 
 (8الحيوانات بيا  ، كما ىو موضح في الشكل ) 

                     

 مجموعة ضابطة                                           مجموعة تجريبية          

 و أظيرت النتائج التالي :
 االختبار األول

 ( : 7النحو المبين بجدول ) عمى  T.Testالختبار الفروق بين المجموعتين تم استخدام اختبار )ت( 
وفروق المتوسطات  لمقياس اإلدراك لصورة حيوان الراكون ميدد باالنقراض بين T.test(اختبار7جدول )

 المجموعتين التجريبية والضابطة

مجموعات 
 المقارنة

 

)صورة بدون االنعكاس في 9م
 عيون الحيوانات   (

 ( 80) ت =  

)صورة بيا االنعكاس في 8م
 انات(عيون الحيو 
 ( 80) ت =  

 Tقيمة ت
 (88ج=.)د

مستوى 
 الداللة
Sig 

  ع م ع م
مقياس اإلدراك 
الحر لمصورة 

 األولى

.5000 .51299 .8500 .36635 2.483 .000 

( الفروق بين المتوسطات الحسابية لممجموعتين حيث بمغ المتوسط الحسابي 7يتضح من بيانات جدول )
( و االنحراف المعياري في 8500.في المجموعة التجريبية بمغت )  (   أما5000.لممجموعة الضابطة )

 ( 36635.( وفى المجموعة التجريبية بمغ )51299.المجموعة الضابطة بمغ  ) 
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يتضح من نتائج جدول )(  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة   T.Testو بإجراء اختبار 
حيوان الراكون ميدد باالنقراض صورة بدون االنعكاس في  الضابطة من المبحوثين الذين تعرضوا لصورة

عيون الحيوانات  ة والمجموعة الثانية التي تعرضت لمصورة نفسيا صورة مع االنعكاس في عيون الحيوانات   
( وىى دالة عند مستوى معنوية ) T (2.483في مقياس اإلدراك الحر ، فبالنسبة لإلدراك بمغت قيمة 

 ىناك فروق واضحة بين تقييم المبحوثين في المجموعتين.( ،  أي أنو   000.
 ثانيا : مقياس اإلدراك و التذكر المغمق :  

وفروق المتوسطات  لمقياسي اإلدراك والتذكر لصورة حيوان الراكون ميدد T.test(  اختبار8جدول )
 باالنقراض بين المجموعتين التجريبية والضابطة

مجموعات 
 المقارنة

 

االنعكاس في )صورة بدون 9م
 عيون الحيوانات   (

 ( 80) ت =  

)صورة بيا االنعكاس في 8م
 عيون الحيوانات(

 ( 80) ت =  

 قيمة ت
 (88)د.ج=

مستوى 
 الداللة

  ع م ع م
مقياس اإلدراك 
 المغمق األولى

3.5000 1.10024 5.9000 .30779 9.395 .000 

مقياس التذكر 
المغمق لمصورة 

 األولى

5.4000 2.13739 7.3000 .65695 3.800 .000 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في معدل إدراكيم لصورة 8يتضح من بيانات جدول )
( ،  000.( وىى دالة عند مستوى معنوية ) 9.395) Tحيث لفت قيمة   حيوان الراكون ميدد باالنقراض

 المضمون المصور لدى . أي أنو ىناك فروق واضحة بين المجموعتين في معدل إدراك
حيوان  و يتضح أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في معدل تذكرىم لصورة ح

( ، أي 000.( وىى دالة عند مستوى معنوية ) 3.800) Tحيث بمغت قيمة   الراكون ميدد باالنقراض
 لدى المبحوثين .أنو ىناك فروق واضحة بين المجموعتين في معدل تذكر المضمون المصور 
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و يتضح أيضا الفروق بين المتوسطات الحسابية لممجموعتين في مقياس اإلدراك حيث بمغ المتوسط 
( و االنحراف 5.9000(   أما في المجموعة التجريبية بمغت ) 3.5000الحسابي لممجموعة الضابطة ) 

 (30779.بية بمغ )( وفى المجموعة التجري1.10024المعياري في المجموعة الضابطة بمغ  )  
أما من حيث مقياس التذكر فإن الفروق بين المتوسطات الحسابية لممجموعتين في مقياس التذكر حيث بمغ 

( و 7.3000(   أما في المجموعة التجريبية بمغت )   5.4000المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة )
 ( 65695.المجموعة التجريبية بمغ )( وفى 2.13739االنحراف المعياري في المجموعة الضابطة بمغ  )

  ذلك يعنى أن : الصورة المجرده تفوقت عمى الصورة التى بيا  تأثير اإلنعكاسات فى عيون الحيوانات و
فى مقاييس  اإلدراك الحر واإلدراك المغمق والتذكر المغمق حيث تبين وجود فروق دالة إحصائيا بين 

س فى عيون الحيوانات ربما كان لو أثر نفسى سئ عمى المجموعتين، و ذلك ربما ألن تأثير اإلنعكا
 المبحوثين .

تأثير دروست : الصورة الثانية أسعار الخضروات في المؤثر الثاني من مؤثرات برامج تعديل الصور: 
أختبر من خالل ىذه الصورة تأثير دروست فى شكل الصورة عمى معدل تذكر و إدراك المبحوثين استقرار : 

لمصورة ، والتقطت في شكمين ، الصورة األولى بدون تأثير دروست   كما ىو موضح في عينة الدراسة 
 (90( ، و الصورة الثانية بيا تأثير دروست، كما ىو موضح في الشكل ) 9الشكل )

                                                

 مجموعة تجريبية            مجموعة ضابطة                                             
 و أظيرت النتائج التالي : 

 االختبار األول
 ( : 9عمى النحو المبين بجدول )  T.Testالختبار الفروق بين المجموعتين تم استخدام اختبار )ت( 



الشباب دور مؤثـــرات التصويـــر الرقمـــى فى إدراك و تذكر المضامين المصورة لدى 
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وفروق المتوسطات  لمقياس اإلدراك لصورة أسعار الخضروات في استقرار بين T.test(اختبار9جدول )
 التجريبية والضابطة المجموعتين

 جموعات المقارنةم
 

)صورة بدون تأثير 9م
 دروست(
 ( 80) ت =  

)صورة مع تأثير  8م
 دروست(
 ( 80) ت =  

 Tقيمة ت
 (88ج=.)د

مستوى 
 الداللة
Sig 

  ع م ع م
مقياس اإلدراك الحر 

 لمصورة الثانية
.8500 .36635 .9500 .22361 1.042 .034 

الفروق بين المتوسطات الحسابية لممجموعتين حيث بمغ المتوسط الحسابي  (9يتضح من بيانات جدول )
( و االنحراف المعياري في 9500.(   أما في المجموعة التجريبية بمغت )8500.لممجموعة الضابطة )

 (22361.( وفى المجموعة التجريبية بمغ ) 36635.المجموعة الضابطة بمغ  )
ذات داللة إحصائية بين المجموعة الضابطة من المبحوثين الذين  وجود فروق  T.Testو بإجراء اختبار 

تعرضوا لصورة أسعار الخضروات في استقرار بدون تأثير دروست والمجموعة الثانية التي تعرضت 
( وىى 1.042) Tلمصورة نفسيا مع تأثير دروست فى مقياس اإلدراك الحر ، فبالنسبة لإلدراك بمغت قيمة 

 ( ، أي أنو ىناك فروق واضحة بين المجموعتين . 034.ية )دالة عند مستوى معنو 
 ثانيا : مقياس اإلدراك و التذكر المغمق :  

وفروق المتوسطات  لمقياسى اإلدراك والتذكر لصورة أسعار الخضروات فى T.test(  اختبار11جدول )
 إستقرار بين المجموعتين التجريبية والضابطة

مجموعات 
 المقارنة

 

تأثير )صورة بدون 1م
 دروست(

 ( 11) ت =  

)صورة مع تأثير  1م
 دروست(

 ( 11) ت =  

 قيمة ت
 (18)د.ج=

مستوى 
 الداللة

  ع م ع م
مقياس اإلدراك 
 102. 2.221 88258. 5.4000 1.22582 4.6500 المغمق الثانية
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مجموعات 
 المقارنة

 

تأثير )صورة بدون 1م
 دروست(

 ( 11) ت =  

)صورة مع تأثير  1م
 دروست(

 ( 11) ت =  

 قيمة ت
 (18)د.ج=

مستوى 
 الداللة

  ع م ع م
مقياس التذكر 
المغمق لمصورة 

 الثانية
2.9500 .94451 6.5500 1.50350 9.067 .022 

(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في معدل إدراكيم 90من بيانات جدول )يتضح 
( وىى غير دالة عند مستوى معنوية 2.221) Tحيث لفت قيمة  أسعار الخضروات في استقرارلصورة 

( ، أي أنو ليس ىناك فروق واضحة بين المجموعتين في معدل إدراك المضمون المصور لدى  102.)
 حوثين .المب

أسعار و يتضح أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في معدل تذكرىم لصورة 
( ، أي أنو 022.( وىى دالة عند مستوى معنوية ) 9.067) Tحيث بمغت قيمة  الخضروات في استقرار

 ىناك فروق واضحة بين المجموعتين في معدل إدراك المضمون المصور لدى المبحوثين.
ضح أيضا الفروق بين المتوسطات الحسابية لممجموعتين في مقياس اإلدراك حيث بمغ المتوسط و يت

( و االنحراف 5.4000(   أما في المجموعة التجريبية بمغت ) 4.6500الحسابي لممجموعة الضابطة )
 ( 88258.( وفى المجموعة التجريبية بمغ ) 1.22582المعياري في المجموعة الضابطة بمغ  ) 

من حيث مقياس التذكر فإن الفروق بين المتوسطات الحسابية لممجموعتين في مقياس التذكر حيث بمغ  أما
( و 6.5500(   أما في المجموعة التجريبية بمغت ) 2.9500المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة )

غ ( وفى المجموعة التجريبية بم 94451.االنحراف المعياري في المجموعة الضابطة بمغ  ) 
(1.50350.) 

وذلك يعنى أن : الصورة المجرده من تأثير دروست  تفوقت عمى  الصورة بيا تأثير دروست   فى مقاييس  
اإلدراك الحر وتفوق تأثير دروست عمى الصورة  بدون تاثير دروست فى مقياسى اإلدراك المغمق والتذكر 

لك يعنى أن تأثير دروست ساعد بشكل المغمق حيث تبين وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين، وذ
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كبير عمى لفت إنتباه المبحوثين وساعدىم عمى تذكر تفاصيل الصورة النو نوع جديد من انواع التصوير 
 ومؤثر غير مألوف لمعينين .

فى الصورة سواء صورة 980*860تأثير الصورة الدائرية المؤثر الثالث من مؤثرات برامج تعديل الصور: 
 و صورة مع التأثيربدون التأثير 

الصورة الثالثة : زراعو األشجار تعكس جماليا عمى المباني :   980*860تأثير الصورة الدائرية  -9
في شكل الصورة عمى معدل تذكر و  980*860أختبر من خالل ىذه الصورة تأثير الصورة الدائرية 

ألولى بدون تأثير الصورة الدائرية إدراك المبحوثين عينة الدراسة لمصورة ، والتقطت في شكمين ، الصورة ا
( ، و الصورة الثانية تم استخدام  تأثير الصورة الدائرية  99كما ىو موضح في الشكل ) 980*860
 (98بيا  ، كما ىو موضح في الشكل )  980*860

                                                        
 مجموعة تجريبية                                         مجموعة ضابطة                       

 و أظيرت النتائج التالي : 
 االختبار األول

 ( :  99عمى النحو المبين بجدول ) T.Testالختبار الفروق بين المجموعتين تم استخدام اختبار )ت( 
شجار تعكس جماليا عمى وفروق المتوسطات  لمقياس اإلدراك لصورة زراعو األT.test(اختبار11جدول )

 المباني بين المجموعتين التجريبية والضابطة
مجموعات 

 المقارنة
)صورة بدون تأثير الصورة 9م

 (980*860الدائرية 
 ( 80) ت =  

)صورة بيا تأثير الصورة 8م
 (980*860الدائرية 

 ( 80) ت =  

 Tقيمة ت
 (88ج=.)د

مستوى 
 الداللة
Sig 
  ع م ع م 

مقياس اإلدراك 
حر لمصورة ال

 الثالثة

.5000 .51299 .5000 .51299 .000 0.001 
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( الفروق بين المتوسطات الحسابية لممجموعتين حيث بمغ المتوسط الحسابي 99يتضح من بيانات جدول )
( و االنحراف المعياري   5000.(   أما في المجموعة التجريبية بمغت )   5000.لممجموعة الضابطة )  

 (  51299.( وفى المجموعة التجريبية بمغ )  51299.طة بمغ  ) في المجموعة الضاب
يتضح من نتائج جدول )(  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين   T.Testو بإجراء اختبار 

المجموعة الضابطة من المبحوثين الذين تعرضوا لصورة زراعو األشجار تعكس جماليا عمى المباني صورة 
ولكن مع  تأثير والمجموعة الثانية التي تعرضت لمصورة نفسيا 980*860رية الصورة الدائ بدون تأثير

( وىى  000.) Tفي مقياس اإلدراك الحر ، فبالنسبة لإلدراك بمغت قيمة  980*860الصورة الدائرية 
 ( ، أي ىناك فروق واضحة بين المجموعتين.0.001دالة عند مستوى معنوية )

 لمغمق :  ثانيا : مقياس اإلدراك و التذكر ا
وفروق المتوسطات  لمقياسي اإلدراك والتذكر لصورة زراعو األشجار تعكس T.test(  اختبار11جدول )

 جماليا عمى المباني بين المجموعتين التجريبية والضابطة

مجموعات 
 المقارنة

 

)صورة بدون تأثير الصورة 9م
 (980*860الدائرية 

 ( 80) ت =  

)صورة بيا تأثير الصورة 8م
 (980*860رية الدائ

 ( 80) ت =  

 قيمة ت
 (88)د.ج=

مستوى 
 الداللة

  ع م ع م
مقياس اإلدراك 
 المغمق الثالثة

4.2000 1.67332 5.2000 1.60918 1.926 .643 

مقياس التذكر 
المغمق لمصورة 

 الثالثة

4.1500 1.49649 9.9000 2.33734 0.001 .444 

ات داللة إحصائية بين المجموعتين في معدل إدراكيم ( عدم وجود فروق ذ98يتضح من بيانات جدول )
( وىى غير دالة عند 1.926) Tلصورة زراعو األشجار تعكس جماليا عمى المباني  حيث بمغت قيمة 



الشباب دور مؤثـــرات التصويـــر الرقمـــى فى إدراك و تذكر المضامين المصورة لدى 
 الجامعى"دراسة شبو تجريبيو "

 
 36                                0202ديسمبر   -  يوليو   العاشر العدد        اإلعالم وتكنولوجيا اإلتصال     المجلة العلمية لبحوث 

 

( ، أي أنو ليس ىناك فروق واضحة بين المجموعتين في معدل إدراك المضمون 643.مستوى معنوية )
 المصور لدى المبحوثين.

ود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في معدل تذكرىم لصورة ز زراعو و يتضح أيضا وج
( وىى غير دالة عند مستوى معنوية 0.001)  Tاألشجار تعكس جماليا عمى المباني حيث بمغت قيمة 

( ، أي أنو ليس ىناك فروق واضحة بين المجموعتين في معدل تذكر المضمون المصور لدى  444.)
 المبحوثين.

ضح أيضا الفروق بين المتوسطات الحسابية لممجموعتين في مقياس اإلدراك حيث بمغ المتوسط و يت
( و   5.2000(   أما في المجموعة التجريبية بمغت )   4.2000الحسابي لممجموعة الضابطة )   

( وفى المجموعة التجريبية بمغ   1.67332االنحراف المعياري في المجموعة الضابطة بمغ  )  
(1.60918) 

أما من حيث مقياس التذكر الفروق بين المتوسطات الحسابية لممجموعتين في مقياس التذكر حيث بمغ 
( و   9.9000(   أما في المجموعة التجريبية بمغت )  4.1500المتوسط الحسابي لممجموعة الضابطة )

يبية بمغ )  ( وفى المجموعة التجر 1.49649االنحراف المعياري في المجموعة الضابطة بمغ  )
2.33734  ) 

  تفوقت عمى  صورة بيا   تأثير الصورة  980*860أن : الصورة بدون تأثير الصورة الدائرية وذلك يعنى
فى مقياس اإلدراك الحر والمغمق اما فى مقياس التذكر المغمق فتفوقت الصورة بيا 980*860الدائرية 

حيث تبين    980*860ثير الصورة الدائرية عمى الصورة بدون تأ   980*860تأثير الصورة الدائرية 
وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين، ألن تأثير الصورة الدائرية ساعد عمى لفت إنتباه المبحوثين 
لمصورة ألنو شكل جديد لكن من حيث التذكر لم يساعد المبحوث ألن عناصر الصورة أصبحت متداخمة 

 فمم يستطيع الباحث تمييزىا .
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