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يف اخلطاب اإلعالين عرب  لصورة املرأة سيميائية التواصل

 داللة الصورةو بالغة الكلمةبني  لكترونيةاإل املواقع

 *د. شيماء عبد العاطي

 المستخلص

تعد السیمیائیة أحد أهم آلیات التواصل فی  أ  طایا و تىتیم تیم التواصیل ریی  ى  یل 

رییی  الااارییات ىسییتاد   تىتلقیی  فةمییة طاییا و ت عیید أ  شییلل ىیی  أشییلا  التواصییل

أ ا یی  لل ىیییوش تال ییت ات التییی  توجیییم فیی  وصتیییات المعیییی  تتوصیییل و تقیییو  أ  یییا  

السیمیائیة رتتح أفاقا  جد دة لد یا فی  ر  قیة تعاىلییا ىیع العیالم حولییا قی  ر  ی  وقیا ة 

الیظ  ف  ر  قة التعاىل ىع ىظاه  الوجو  الییوى و فلیل ىظیاه  الةییاة الیوىییة ىی  

رلاء ت عا ة تالاقوس االجتماقیة توشارات المی تر شیل   ىی  أشیلا  ف ح تحزن ت

السیییمیائیةو ترمییا أن صییورة المییی أة فیی  اشق صییات تعیید شیییلل ىیی  أشییلا  ال ىیییوش 

تالییدالالت السیییمیائیة التیی  ت سییتاد  ىیی  أجییل و تییا  هیید, المیییت  تالمعلیی و تتةییات  

لتظیییة ترییی  اللتظیییة الباحةییة فیی  هییرا الدرا ییة التعیی , قلییم ال ییت ات تال ىییوش ال

تری ها ى  الموضوقات السیمیائیة لتساقدصا قل  فهم هرا التورة تتةلیلهیا تىع فیة 

الیتائ  المت تبة قل  ذلک، ت مل  صیارة الم یللة البةةییة فی  هیتیة تسیای  رئیسی   

ىا هو  تر المیاوق ت اللة التورة ف  الاایا  اشق صی  قبی  المواقیع اشللت تصییة 

 لسلع المتاحبة لتورة الم أة؟ف  الت ت   ل

تتم تةلیل طمسة صماذت وق صیة لمواقع ىاتلتیة تهیتم رال یان الیسیائ  ىی  طی   تةلییل 

الع ىییات البتیی  ة تالع ىییات اللسییاصیة، تتوصییلإ الدرا ییة ولییم أن الیسیی  ا  قییوصم 

تالیس  اللساص    لل تحدة ىتلاىلیة فی  التیورة اشق صییة، فالیسی  ا  قیوصم    یز 

م جسیید المیی أة رهیید, اشرییواء تالتییا ی  تالیسیی  اللسییاص   وجیی  القییار  صةییو قیی اءة قلیی

ىةد ة تة ک ى یاق  المتلقی  تتدفعی  للمتارعیة، ت  یلل الت  ییز قلیم صیورة المی أة 

العتیی  ة رییاشق ن اطت اقییا  تتییا ی ا  ىباشیی ا  للقیییم االجتماقیییة تالةقافیییة تالد ییییة للبیتییة 

 الع ریة

                                                 
 جاىعة جیو  الوا   -للیة اشق   تتلیولوجیا االتتا  رقسم الع قات العاىة تاشق ن ر ىدرس * 
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Semiotics of communication for the image of women in 

advertising discourse through websites between the 

rhetoric of the word and the connotation of the image 
Abstract: 

 

    Semiotics is one of the most important mechanisms of 

communication in any speech, and when communication between a 

sender and recipient is made, there is a speech, and any form of 

communication between speeches is a basic use of symbols and codes 

that are used in the production and delivery of meaning, semiotics also 

opens new horizons for our dealings in the world We have 

transformed us by reconsidering the way we deal with the aspects of 

daily existence, as all aspects of daily life such as joy, sadness, crying, 

happiness, social rituals and traffic lights are a form of semiotics, and 

since the image of women in advertisements is a form of symbols and 

semiotic connotations that are used to communicate The producer and 

the advertiser, and in this study the researcher tries to identify verbal 

and nonverbal codes and symbols and other semiotic topics to help us 

understand this image, analyze it and know the consequences of that, 

and the research problem can be formulated in the form of the main 

question of the declaration: What is the role of the speech and the 

speech Websites in promoting goods accompanying the image of 

women? 

 

    Were analyzed five ad models for various sites concerned with 

women's affairs through the analysis of visual tags and labels 

lingual,and the study concluded that the iconic pattern and the 

linguistic pattern constitute an integrated unit in the advertising image. 

The iconic format focuses on the woman’s body with the aim of 

seduction, influence, and the verbal pattern directing the reader 

towards a specific reading. The feelings of the recipient and pushing 

him to follow up, and focusing on the image of the modern woman 

through the advertisement constitutes a penetration and direct impact 

of the social, cultural and religious values of the Arab environment. 

Key words: the semiotics of communication, the image of the 

woman, the advertising discourse, the rhetoric of the word, the 

connotation of the image. 
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 مقدمة:

ركل ىكوصات  االجتماقیة تاالقتتا  ة تالتییة تالتیاقیة لیس  يالااا  اشق ص    

 عتمد قلم تقییات حد ةة  يوال ى آة قاكسة  یم ق   قافات ال عو ، فالااا  اشق ص

ذتاق  ترربات  أت ي قافة المتلق يالتیارة، فالم  ل   اقاشقدا  تا ط ات ت يف

اال ته ك رهد, الت ت   ق  السلعة قب  ت یط رت   هو  يالعاجلة أت اآلجلة ف

ر شها تاكید قیمة اال ته ك أقلم  الالت ىتعد ة التداطل  عد   تةتو يالتورة الت

ى  جهة تجر   المباش  ل  اء السلعة المستهلك يتالتةتیز قلیها  جترا  تق

السلعة ى  ط   الت كیز قلم  ي ی  التتكی  فأتجعل   يتالقیم يط قالتقی  ا 

 .رهار تالتمیزالجما  تاال

تورة هي جوه  التیون البت  ة تررم حاجة رعض التیون ولم الكلمة تال    

تالتوت للتعبی  ق  ا شیاء، وال أن التورة أتجدت لغة جد دة ا تةوذت قلم راقة 

  فسیا ت قلم ققل  تىایلت ، تتاور ا ى  في تتاقل الى ئي في التورة البت

تقلم تقي ا صسان، فغی ت حیاة العالم فزالإ القیو  تاطت قإ الةدت  تك تإ 

الةقائ و تكما هو ىع في فإن ا  تلة هي جوه  المع فةو فالتورة هي ىلتقم التیون 

 ولم العالم ال ى ئي للعمل التیي.  تهي العتبة التي  قم قلیها المتلقي قبل أن  دلم

كما تعد التورة أحد أهم العیاص  التاقلة في اشق ن، وذ تعد الو یلة تالااا       

المباش  تالتا ق الموج  ولم ال  ائح االجتماقیة رمستو اتها الماتلتة كافة لما تتمیز 

هم ى  ری  تلك ر  ى  أ ارة تفهم تح ور ىتمیزو تىةلإ صورة الم أة اال تادا  ا 

اال تاداىات التي  ةات  المتمم اشق صي ى  ط لها ا تا  التك ةو لما تتمتع ر  

 ى  ىزا ا رت  ة تكون ىهمة قید المتمم.

ىا ة تتو   أصبةإ تاارب ررباتها  يق ض السلع الت ي تادا  جسد الم أة ففا    

فمها تصعوىة  م ارحوقییها تشكل شع ها ت رجة ألون  ط  ى   ،تىوضوع طاا 

ىتدر اهتما   ا، كما أصبةإتتز   ره يالت يجسدها تصوع الم رس العت  ة تالةل

ىكاصیات الما  ة تالتییة العالیة لكسب ىز د ى  ال رح ال  كات المتاتتة ذات اش

كاصإ  اطل الكلمات أت ى ئیة ى   ةىیاوق ة ةاءات الممكیذلك كل اش يفىستعییا  

 ط   التورة.

ىكوصات   يف يااا  اشق صلل تالب تةلی   تكو یلة لت ت   السلع  الم أةتصورة     

   وج  الر يالیس  اللساص   قوصیة ضم  صسقی   اللیی  أ ا یی  هماتا اللغو ة 

 عتمد قلم ر رة التورة    قوصم البت   تالرتالیس  ا  القار  صةو ق اءة ىةد ة
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، ت اطل الیسقی  يصتس المتلق يی  كبی  فذات تا  يتآلیاتها المتتاقلة تالمؤ  ة فه

لیات تال ىوش التاقلة  اطل صسی  الااا  تظه  ىجموقة ى  اآل ي قوصتا  ياللساص

 .ياشق ص

 تاقتبارها اشق   ت ائل شتم في الماتلتة رتجلیاتها صورة الم أة الصت ار تصظ ا      

 قت  تسو ا في تؤ     الر الدتر  همیة تاشط اجیة الج افیكیة أهم العیاص  ى 

تةلیلها  االتتا  تأصبح ت ائل في التكیولوجي التقد  صتیجة ص ات جد دة، رت  ة لغة

لها قلم  تال میي الداللي البعد قلم للتع , البةث ىجا  ىهما  في كما  تكیتا  ىجاال  

 لمع فة  اللة رییة اشق ن تالتي ت مل اشرار تالتاری   واء ؛المواقع اشلكت تصیة

قلم ىستوى ال كل أت الةجم تا لوان تا شااص تشتا ا التتو   تاللقاات 

حاجة ىلةة لرا أصبح هیاك  ،المستادىة تالع ىة التجار ة في اشق صات الةارتة

قب  المواقع  يالااا  اشق ص يلمع فة  یمیائیة التواصل لتورة الم أة ف

رتالن  السیمیائیة البارتیة" ل ی ة ا  تفق لكت تصیة ری  ر رة الكلمة ت اللة التورةاش

 تعتمد قلم ریاء المعیم ى  التورة تالیص المتاحب لها. يالت "ثرار

 مشكلة الدراسة:

المتاحب لتورة الم أة الكةی  ى  التةد ات ى   ياشق ن اال ته ك ي عاص     

لك تسلیع ذ يترالتال ،أهمها ا تعما  جسد الم أة تصورتها كو یلة لت ت   السلع

أت تدلل   رواء ر ائزوىا ى  وحیان الكةی  ى  ا  يالجسد رةیث تت كل صورتها ف

تآلیة   قلم البعد التعبی  ا  ىعتمد   ةات  المیت  ا تغ ل  لتسو   ىیتج ،ىت ر  صةوأ

ت اللة الكلمات المستادىة  واء  يتالت كیز قلم العیت  الجمال ،توجیم التورة

التي ىز د ى  ال رح ى  قبل ال  كات المتاتتة  لكسب ؛الظاه ة تالاتیة للتورة

 تستاد  كافة ت ائل االتتا  الةد ةة.تتتواف  لها اىكاصیات ىا  ة تفییة قالیة 

قلم  ا  لتورة الم أة ىعتمد يق صتةلیل الااا  اش السیمیائیة أحد أهم آلیاتتعد ت    

ن أتال  یما   البت  ي قوصتالیس  ا  يالیس  اللساص  صسقی   اللیی  أ ا یی  تهما

 راك تالق اءة قارلة لإل يجمیع التتات العم  ة ته يالتورة قیت  ىؤ   ف

 رمستو ات ىتتاتتة. 

ت مك  صیارة الم كلة البةةیة في هیتة تسای  رئیسي  ىا هو  تر المیاوق     

ت اللة التورة في الااا  اشق صي قب  المواقع اشلكت تصیة في الت ت   للسلع 

 حبة لتورة الم أة؟المتا



521 

 الدراسات السابقة:

 یتم االقتتار قلم ق ض الدرا ات السارقة المباش ة رالموضوع تالتي أىك      

اشر ع قلیها تاهتمإ رتةلیل صورة الم أة في اشق ن، ت تم ق ضها ى  ا حدث 

 كا تي   ولم ا قد  ط   الع  ة  یوات الماضیة

تالتي تهد, ولم التع , قلم  (1)(2020منى محمود عبدالجليل )دراسة  (1

صورة الم أة في اشق صات المی ورة قلم ىواقع التةم المت  ة قب  

اشصت صإ ىع المقارصة رییها تری  تاقع الم أة في المجتمع، تاقتمدت الدرا ة 

قلم المیه  الكیتي، تا تادىإ ا  لو  السیمیولوجم، تتمةلإ قییة الدرا ة 

ة قلم الموقع اشلكت تصي لتةیتتی  هما ا ه ا  تالیو  في اشق صات المی ور

 ، تتوصلإ 1/6/2019في  ي  تتیته1/4/2019السارع ط   التت ة الزىییة ى  

أن التورة في أرلب اشق صات جاءت رزات ة المواجهة العا  ة ولم  الدرا ة

تا تادىإ الالتیات تا لوان راطت , أصواقها ت الالتها، تقد تجتإ 

عیات تالة كات تاش ماءات ر كل كبی  في و ارة وهتما  المستهلك توقیاق  الوض

رالسلعة، تقد ركزت اشق صات ىةل الدرا ة قلم ق ض صورة الم أة 

كعیت  جر  في ىقارل قد  اال تتا ة القتوى ى  العیاص  ا ط ى للجر  

 ىةل العیات   تالیتوص تال  و  تری ا.

قلم التةلیل السیمیائي للتید و  (2)(8201وركزت دراسة دونا راهايو ) (2

اشق صي، تالقیمة الماتیة التي  تم ق ضها في اشق ن، تتم تةلیل وق ن 

Pond’s White Beauty را تادا  ر  قة التةلیل السیمیائي روا اة ،

"صموذت ت ارلز" ت" اصدرش ری س" ىةلث المعیم السیمیائیة، تتوصلإ الدرا ة 

تال  ص اقا   قافیا  ى  حیث ىعیم الجما  رالیسبة للم أة ولم أن وق ن "روصدش" 

في وصدتصیسیا، ت  ظه  التةلیل السیمیائي أن اشق ن  ع ض صورا  صمایة حو  

صورة جما  الم أة في وصدتصیسیا، فاشق ن   ى الم أة الجمیلة هي أصةم كور ة 

ة فقد أصبةإ ری اء رییما رالیسبة ل عب وصدتصیسیا الر   لد هم جییات ىاتلت

" تقیا  شائتا ، حیث  مك  شىعیارا  ال  مك  ىعا لت ، كما   ظه  وق ن "روصد

للم أة اشصدتصیسیة أن  كون لها ر  ة ری اء ىةل كور ا فقط را تادا  ىیتجات 

 "روصد".

أن ت ائل اشق    ترا  كبی ا   (3)(2017وترى دراسة ألوك كومار وآخرون ) (3

ر تتیت  صورا  وق صیة لل جا  تالیساء، تحلل في حیاة الیاس تالتي تتو
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  ولم 2016وق صا  ىاطوذا  ى  ىجلة )أصةو ة تقالمیة( ى   یا    12الباحةون 

 ، تاكت تإ الدرا ة كیم  تم تتو   أ تار الجیسی  قلم أصها 2016  سمب  

قوالب صمایة في وق صات المج ت، كما تجد الباحةون كیم  تم تتو   ا صو ة 

ركورة ك كل ى  ا شكا  الجیسیة تالابیعة المهیمیة في المجلة، تالمیهجیة تال

المستادىة في هرا الدرا ة هي التةلیل الوصتي الیوقي ىع التةلیل التتو    

قلم أ اس صظ  ة "جوفمان" لتةلیل الیوع، حیث قا  الباحةون رتةلیل تتصم 

 تتتسی  ق ىة تتو   الجیس في وق صات المج ت.

 أرعا  ىع فة في (4)(2017ص دراسة حمزة زيان وراضية أحمد )وتتلخ (4

 السیمیولوجي ط   التةلیل ى  تىقوىات ریائ  التلتز وصي، اشق ن ت الالت

 ، ردأRoland Barthesرارث"  ىقاررة "رتالن را تادا  وشهار تی  لوى تی 

 ىجموقة ولم لتتل تالت می  التعیی  ذلك ترعد تصتیة، تق اءة التقیي رالتقایع

 وشهار الجزائ   التلتز ون أهمها  وشهار ى  تالتي رالتةلیل الااصة ى  الیتائ 

 في الم أة ر تش الغ ریة، تأصبح الدت  ىع ىقارصة ورداع فی   وجد ال رسیط

 .اشر اء  تر تلعب ركوصها را صظا  جلب ىهم شيء التلتز وصیة اشق صات

 را ة السیمیائیة البارتیة  ولم (5)(2017دراسة عواطف منصور ) كما هدفت (5

ى  ط    را ة  یمیائیة لتمظه ات الجسد ا صةو  في الااا  اشق صي 

تتةقی  صظ ة كلیة لمیزلة جسد الم أة تىتهوى  كع ىة ت اللة ضم  اشق ن، 

تت ى الدرا ة ، (ثت قتت  البةث فیها قلم المیا  البارتي )فلستة رتالن رار

الیس    ار   تكون ى  صسقی   اللی  أ ا ی  تهماأ  ا  أن الااا  اششه

اطتزا  الوجیتة الجمالیة في الیس   ، ت مك اللساصي تالیس  ا  قوصي البت  

، كما تسهم السیمیائیة ق ض المیت قتد را  قوصي فهي ت ىي ولم و ارة الرتق 

ى  ىیال  "رتالن رارث" في رفع ىستوى فهم المتلقي صةو ق اءة التورة 

ها تفهم و ةاءاتها تأرعا ها الداللیة ال یما تأن التورة قیت  ىؤ   في تترتق

 جمیع التتات العم  ة.

ركیتیة تقد م صورة الم آة المغ ریة في  (6)(2017وتهتم دراسة منير إبن رحال ) (6

الوص ت اششهار ة التلتز وصیة قلم القیوات المغ ریة، ت تبی  أن اشق صات 

أصها  ائمة التاص  تتقو  راقمالها المیزلیة تهي في  تقد  الم أة العت  ة قلم

ها، تأ  ا  رت ل ىیزل الموجو ة في أحس  ِحلة، تذلك رت ل التجهیزات التقییة

 قافة الس  ع الجاهز، تهي وذا تتا س  تساقد قلم ص  جاهزة، فا رعمة ال ب  
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تاالجتماع  تهد  ىعها قیما  اجتماقیة ق  قة، ىةل قیمة التعاتن في أشغا  البیإ،

حو  الاعا  تتبا   الةد ث ا     الها  ، الر  ترد رتارط التواصل ری  

 ف ا  ا   ة، لك  ا   ة المغ ریة ردأت تتاجا ر با  تشارات رمقا یس ر ریة، 

ت اهي ىا  وجد في اشق صات ا ى  كیة، تهرا  وضح أن الم أة ت یلة ال را ة 

لألقیاع، كما تةس ررة ا   ة العا  ة ر يء في ذاتها، تأصها توجم لإلىتاع ال 

ى  المهاصة تهي تتاىل ىةیلتها في التلتز ون فتیسم تلك التورة الكاذرة  قتها في 

 صتسها تتتالةها ىع ذاتها تتتا س قیم حدا یة ىتیاق ة.

لتهد, ولم تةلیل صورة الم أة كما  (7)(2017وجاءت دراسة سامية عواج ) (7

بی  ى  الدرا ة أصیا ىا صزا  صعیش الواقع الر   ةبإ تقد  قب  اشق صات، ت ت

ت ك س ىتاهیم )الم أة السلعة، الم أة الجسد، المستهلكة( تلیسإ أردا  الم أة 

المیتجة المبدقة تالعاىلة تالم اركة، تأن ا صةو ة ال تزا  ىةتورة في جما  

ا ة أص  آن الجسد تالمظه  تصا را  ىا تم  ى  ط   الك   تال تح، تت ى الدر

ا تان لت كل تقیا  رت  ا  ت قافیا  لتتهم ىاار  الوافد تصةات  جاهد   تةسی  

التورة السلبیة ق  تاقعیا الع ري تال  یما صورة الم أة تى ىةها في 

 الم اىی  اشق ىیة.

ىع فة لم ق (8)(2015دراسة نوفانتيا فجار ونينا سيتيانينجسيه ) ركزتو (8

وق صات العاور "أتر تلیم" تاكت ا, ال  ائل الماتیة أ تات صقل ال  الة في 

را تادا  تلك ا  تات في اشق صات، تتم ا تادا  صظ  ة ا قما  اشرشا  ة 

"لسی  "، تصظ  ة "ری س" السیمیائیة كار  للتةلیل، تأجه ت الیتائ  أص  ى  

عارات فع   وق ىیا  في ال  17ط   تةلیل ا  تات اللتظیة تم العةور قلم 

تالیسخ ا  ا یة لإلق صات، كما تجدت الدرا ة ق ىات في كل صورة طلتیة 

تالتي تةولإ رعد ذلك ولم كائ  تىتس  ى  ط   قملیة اش راك، ى  أ تات 

لتظیة تری  لتظیة، تأكت تإ الدرا ة ال  ائل الماتیة شق صات العاور 

لكل وق ن تدقم التور  "أتر تلیم"، تالا صة أن المعل  ارتك  صورا  ىاتلتة

تال عارات تالیساة ا  ا یة لإلق ن، كما    د المعل  أن  كون المستهلكون 

قا ر   قلم اطتیار قا هم الااص ریاء  قلم طتائتهم أت ال كل الر  

    دتن أن  كون قلی .

لتع , قلي ر ق و قار توجهار ل (9)(2014دراسة بارول ناجي ) وجاءت (9

، تتمإ الدرا ة ق  ر    تابی  تقییة تةلیل العواىل قلي الم أة في اشق صات
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تاورات اشق ن، ت ترا كا اة تسو   قو ة قلم ىدار الق ن الماضي تفقا  

 26ولم  21ا ى  كیة للتسو  ، تتم قمل ا تبیان للجمهور ى      للمؤ سة

 یة لمع فة التور الموحیة جیسیا  في اشق صات، للتع , قلي كیتیة رقا ة 

اشق صاتو تتوصلإ صتائ  الدرا ة ولي  الجیس تالع   في تتو   الم أة في

أن ت ائل اشق   ىكلتة قموىا  رتتو   الیساء قلم أصهم  لعة جیسیة  مك  أن 

تجر  اشصتباا، ترالبا  ىا تقد  الیساء كاشیاء جیسیة لكي  تم صجاح اشق ن، 

ور تالكةو  تالساقات ت قتت  تجو  الم أة في وق صات الت ت   تالعا

تتب ش هرا اشق صات الیساء قلم أصه   تالمیتجات ال اتیة تالسیارات،

 .ىؤه ت فقط في التیظیم تالاهي ترقا ة ا رتا 

را تادا  الم أة في اشق صات  (10)(2014واهتمت دراسة إسماعيل إيساد ) (10

 فةص التغی  االجتماقي للم أة ق  ر   ك ىز للجیس، تذلك ى  ط   

التةلیل السیمیائي ال تادا  صورة الم أة في اشق صات ىجلة "اتجاهات 

 ، تك تإ الدرا ة ق  2010  تحتم 1990قالمیة" الت كیة ط   التت ة ى  

أن ا تادا  الیساء كاشیاء جیسیة في اشق صات أصبح أى ا  ربیعیا ، ى  ط   

ث ت سلط ال وء قلم ا تادا  الیساء في اشق صات كا ت اتیجیة للتسو  ، حی

الجواصب الجرارة تالمةی ة تالجمیلة للم أة ى  ط   )جسد الم أة، تالمظه ، 

 تالم رس تىا ولم ذلك(.

ولم تةلیل ال عارات تا  قوصات  (11)(2013) كوميسي بيمبمينغدراسة  وهدفت (11

تستاد  تالمیظتات(  -تالتارون -)ال اىبووق صات تجار ة   ث الموجو ة في 

كما تهد, هرا الدرا ة ولم وجهار تمةیل الم أة في  ،ك ىز للمیت  الم أة

ال عارات تا  قوصات الوار ة في  باحةةحد ت الت اشق صات التجار ة،

،  م تصتإ ىعیم ال عارات تا  قوصات ریاء  قلم صظ  ة رتالن اتاشق ص

صتائ  تةلیل  تجه تأ ،رارت،  م ق ض تمةیل الم أة الوار  في اشق ن

البیاصات أن ىعظم ال عارات تا  قوصات الوار ة في اشق ن ىت اراة فیما رییها. 

 م  ،اصتباا الجمهور ل  اء المیت هي شعارات تجر   تا  قوصات المستادىة

ل الم أة في الةیاة الواقعیة تمة تالتي تظه  أ قوصة الم أة التي  ت میها اشق ن

 .(تالابقة االجتماقیة ،، ت تر الم أةالعم ، تا صو ة، تتمكی  الم أة)ىةل 

تتمیم الاباقة للتورة  (12)(2014تناولت دراسة ليلى على العبيدي )كما  (12

اشق صیة في أرلتة المج ت الیسائیة، تتم التابی  قلم  تة أقدا  ى  ىجلة 



525 

شه ة الالی ، تتبی  ى  الدرا ة أن التورة اشق صیة في المج ت الیسائیة 

ا  في تةقی  الجر  كوصها قیت ا  جمالیا   كس  الجمو  ت ستهد, تلعب  ترا  ىهم

التا ی  ت  غل المساحة ا كب  ى  الغ ,و كما  عد اللون ى  العیاص  المهمة 

في التتمیم التةتي، ت لعب  ترا  ىهما  جمالیا  تتجیتیا  ى  ط   توجی  ح كة 

و ةائیة را تشان قی  القار  قلم الغ ,و كما أن ل  تا ی ات  یكولوجیة ت

للعیاص  التیبور افیة المتمةلة رالما ة الاباقیة تتضوحها تكیتیة وجهارها، تلها 

 أهمیة في جر  المتلقي ولم ىةتوى المجلة ترالتالي تةق  اال تجارة في وقتیائها.

13)  ً ق  ىدى توجیم  (13)(2013كشفت دراسة خليفة محمود الجبورى )وأيضا

 ىي، تقد اقتت ت حدت  البةث الزىاصیة صورة الم أة في المابوع اشق

 Pele postتالمكاصیة قلم االصدارات ى  الملتقات التجار ة المةلیة ل  كة 

تش كة ش   ل تتاالت تج  دة ت یط الع اق لإلق صات التجار ة، تتبی  ى  

الدرا ة توجیم صورة الم أة في المابوع اشق صي روصتها تحدة رئیسة في 

ق صیة توحكا  ق قتها التتمیمیة ىع العیاص  ا ط ى، صجاح ال  الة اش

تاىت كها راقة تعبی  ة لها المقدرة قلم تة  ك ى اق  المتلقي تأحا یس  

صةوها، تأن صورة الم أة تقد  صتسها في صمای   اللیی  أ ا ی  هما  الداللة 

م ئیة الظاه ة أت التق    ة تالدالالت الاتیة التي تستةی  وىا المعایات ال

تالةقافیة الم ت كة توىا الركاء التات لي تالبت ى للمتلقي. تأن االقتما  قلم 

توجیم صورة الم أة الع ریة في المابوع اشق صي  عزش صلتیا رة ارتیا 

الع ریة التي تةمل طتوصیتها أت هو تها ركل ىعایاتها الة ار ة التي ىا تزا  

 ها الة ار ة ا ترریة المعاص ة.تا ی اتها في العد د ى  الة ارات رما فی

ولم التع , قلم اشق صات  (14)(2012وهدفت دراسة ميشيل سيغار وآخرون ) (14

التي تةق  رفاهیة للم أة، تتیاتلإ رةوث الما ة التیز ائیة الموجو ة في 

اشق صات الیوىیة التي تتمتع رال فاهیة تتةسی  الرات تصورة الجسم في حالة 

فقط تلیس ال جا و تتبی  أن تیظیم السلوك أى  ض تر  ش ا ة الوشن للیساء 

تىهم لتعز ز الی ار البدصي تالقدرة قلي التةكم في الوشن، وذ أن تاری  الی ار 

البدصي في هرا اشق صات  ةتو  قلي أصواقا  ىتمیزة ى  ا هدا, التي لها تا ی  

 ا ة في قلم صورة الجسم ر كل كبی  تتعد ل السلوكیات لم  تعاصي ى  الز

الوشن، تتوصلإ صتائ  الدرا ة التي ربقإ قلم قییة ق وائیة ى  رعض الیساء 

( أن هیاك ىجموقة تا ی ات فور ة ت   عة قلم 60ولم 40العاى ت )ى     

تاری  الی ار البدصي، تتعد ل اللوائح السلوكیة، تتغی  صورة الجسم، تالتي تتم 
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بدصیة، تالی ار البدصي  عد ت یلة رعد اشر ع قلم اشق ن حو  الی ارات ال

 وىیة ىهمة لتعز ز التتورات للم اركی  في تج رة ىمار ة الی ار البدصي 

 لتةسی  صورة الجسم قید الیساء البد یات تلیس ال جا . 

لتزت د المتلقي رةقافة رت  ة تسمح  (15)(2011مليك زعالن )جاءت دراسة كما  (15

التي تجسدها الم أة، تتسی ا  رعیدا  ق   ل  رتتسی  القیم االجتماقیة تالت رو ة

ا حكا  التي تتتق  ولم المعقولیة، ى  ط   ىةاترة الع ىة اللغو ة تالع ىة 

ا  قوصیة، تىع فة صوع الع قة رییهما الةمیمیة ىی  أت التتا ىیة، تتم تابی  

یی  الدرا ة قلم أررعة أف   وق ىیة، تتبی  ى  الدرا ة أن المبدقی  اشق ص

 عتب تن الم أة ىلهمتهم ا تلم للت ت   السلعي فیستة  تصها في التورة 

ت ت شون الورت  في ر  قها فهي الةلم الر   سعون للوصو  ولی  ق  ر    

صور تب ش جسد الم أة في كمال  تجمال  تروا ت  ا  اور ة، فهم    دتن أن 

  تتع ض ل  الم أة في  وهموا أصهم    تن قلم التهمیش تاالحتقار تالعیم الر

المجتمع العالمي، لك  الواقع البةةي تالدرا ي  ؤكد أن جسد الم أة أصبح 

ىیتهكا  تهو  ع ض في تص ت اششهار تقلم أرلتة المج ت تصتةات 

 الملتقات تری ها ى  الممار ات.

 الم أة في ر  تظه  الدتر الر  (16)(2011ورصدت دراسة سامية عواج ) (16

 شكل الم أة في رصد ولم تسعم الع ریة، حیث القیوات في وصيالتلتز  اششهار

  تالب، تهرا تتاقعا   كیاصا   الع ریة الم أة حققت  ىا قلم ذلك تا ی  تىدى اششهار

في  صورتها قلم ذلك تا ی  تىدى الم أة، رها تظه  التي الم ىح قلم الت كیز

 اشق صات ة أن أرلبالع ریة، تك تإ الدرا  الم أة قلم اششهار ة التا ی ات

 قیم ى  تت می تىا المجتمع  تربیعة ال تتماشي تقد  را  قة  لبیة التلتز وصیة

 قلم التلتز وصیة أ ا ا   الوى ات اششهار ة تأق ا,، كما تعتمد تتقالید تقا ات

لكي  جسدها قلم الت كیز ر  ترة ا صةو ، تذلك  ستدقي الیموذت لبیاء الم أة

 .ل  ته ك تطاضعة ىا ة قارلة لأجم ولم ررلك  تةو 

رعمل تةلی    یمیائیا  لامس قتص  (17)( 2010وقامت دراسة تشانغ يوليانغ ) (17

ق  الیساء التیییات المعاص ات المقدىة في أررع ىج ت صسائیة تهي )صساء 

اتجاهات قالمیة(، تك تإ الدرا ة أن الم أا جه ت  -صد قة -قائلة -التی 

تأى أة  -تشتجة ىتتهمة -صور تهي )فتاة حد د ةفي تلك المج ت رة ث 

أصیقة(، كما أن التةص الدقی  لهرا التور الة ث ك م أصها تةتو  في الواقع 
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قلم أ اری  اجتماقیة ىتةیزة للم أة في المجتمع ا رو  التقلید ، تأصها تلعب 

ص اها  تا  ىهما  في ت جیع الیساء قلم ىمار ة ا  د ولوجیة اال ته كیة التي أ

 الیظا  ا رو .

تمةیل ال  ق في وق صات العاور الیسائیة  (18)(2008وتناقش دراسة ما لين ) (18

الغ ریة را تادا  التةلیل السیمیائي، حیث كاصإ صور الم أة صقاة ىةور ة تتم 

ا تغ لها رالكاىل ى  ط   فك رىوش الع ىات تالااارات في ص   التور 

یسائیة، تالك م ق  كیتیة الجمع ری  الع ق ال  قیة في وق صات العاور ال

تالجیس لال  تتعز ز  تر الم أة تتع  م ا صو ة في المجتمعات الغ ریة، 

تتوصلإ الدرا ة ولم أص  تم ا تغ   صورة ال  ق رالكاىل كا ت اتیجیة 

تسو قیة للت ت   للمیتجات، تون و رات التور ال  قیة ال  ساقد ال  كات فقط 

ى  قاقدة ىستهلكی  ىتعد   ا ق اق ىةلیا  تقالمیا  فةسب، رل  قلم اال تتا ة

 میح قاورهم أ  ا  جاذریة ىمیزة ى  ط   االحتتاء رتتاتها الغ  بة تالمتعة 

تالقوة الیاتجة قیها، فإن أ اس هرا اال ت اتیجیات اشق صیة هو رعض 

 ا  د ولوجیات تا فكار الم میة في الةقافة الغ ریة.

 تفادة من الدراسات السابقة:حدود االس

لوحظ ى  الدرا ات السارقة أن أرلب الدرا ات التي تیاتلإ التةلیل السیمیائي  (1

 في اشق صات كاصإ  را ات أجیبیة.لتورة الم أة 

الدرا ات كاصإ ت ى أن  تر الم أة في اشق ن هو جر  الجمهور أرلب  (2

 اىیة قوات ( ت را ة 2014و ماقیل و سا  ) را  قة ىغ  ة ىبترل  ىةل  را ة

قلم قكس  ( تری ها ى  الدرا ات،2014ت را ة رارت  صاجي ) (2017)

اشق صات أجه ت الم أة راصها ( تالتي ت ى أن 2010 را ة ت اصغ  ولیاصغ )

 (2017ىیی  ور  رحا  )، ت را ة تأى أة أصیقة( -تشتجة ىتتهمة -)فتاة حد د ة

ات قلم أصها  ائمة التاص  تتقو  راقمالها التي تقد  الم أة العت  ة في اشق ص

 المیزلیة تهي في أحس  ِحلة.

ىیاه  تىدارس ىاتلتة للتةلیل السیمیائي ىةل اقتمدت الدر ات السارقة قلم  (3

) یمیائیة ری س، تصظ  ة ا فعا  الك ىیة لدى أت تی  تر ا س ت ی  ، 

ترعد ( میائیةالسیتری ها ى  المدارس  صموذت ت ارلز، ت اصدرش ری س،....ت

ار ع الباحةة قلم تلك المدارس الماتلتة اقتمدت الباحةة في  را تها الةالیة 

رائد التةلیل السیمیائم للتورة  (ثرار ل تالن السیمیائیة المقاررة) قلم
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 لرا فهي، اشق صیةفهو أت  ى  حلل التورة  ،اشق صیة في الق ن الع    

 ا كة  ى ئمة لموضوع الدرا ة.

ى  الدرا ات السارقة في ىجا  التةلیل السیمیائي في االر ع  الباحةة تتا ا ت (4

للتةلیل  ت الليرار ىع في وقلم الدرا ات العلمیة في هرا المجا  تتكو   

 السیمیائي.

اال تتا ة ى  الدرا ات السارقة في صیارة الم كلة تفهم ىتغی ات الدرا ة  (5

ولم تةد د صوع الدرا ة تالمیه  راشضافة  ،الیظ   للدرا ة التتورترلورة 

  اة جمع البیاصات المیا بة ر كل ىیهجي  لیم.أالمستاد  ت

لإلق صات قلم شاشات التلتز ون أت قب  أرلتة التع , قلم التةلیل السیمیائي  (6

 .صت صإأت ى  ط   ىواقع اش المج ت

تتید في  صتائ  الدرا ات السارقة في الموضوقات الماتلتة تالمجتمعات المتبا یة (7

 للدرا ة الةالیة. المستقبلي تعمی  التةلیل تالتتسی 

 ما تضيفه الدراسة الحالية:

ضافة ىع فیة في ىجا  التةلیل و  كل  الم أةتورة ةلیل السیمیائي لالت (1

 في هرا المجا . الع ریة  الدرا ات  لمةدت  ةالسیمیائي تطاصة 

 .لیة الةالیةحدا ة التت ة الزىییة التي ت ملها الدرا ة التةلی (2

 آلیة ق ضر اش وتلكت تصیة صورة الم أة قب  المواقع اشرصد تتةلیل  (3

 .اشق صیةالتي ت كز قلیها التورة  اشق صات

 همية الدراسة:أ

 في  ا هاىهوىكاصیة وتكم  أهمیة الدرا ة في 

 تاو   الجواصب التابیقیة لدى العاىلی  في ىجا  تتمیم اشق صات. (1

 تي تالجمالي لدى ىتممي اشق صات.تاو   البعد الوجی (2

  ولم ىكوصاتها ا  ا یة. اشق صیة تتكیك التورة (3
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ریان تالبت  ة لتهم التورة اشق صیة  را  الیب الدرا ة الةالیة تستعی  (4

ىع الااا  الیتي، تتةد د  مات هرا  تواشصي  الالت التورة روصتها طاا 

 للدرا ة. تاللغو   الااا  لتتح البا  أىا  الااا  ر قی  البت 

المدلو  الكاى  ف    ق  الظاه  للتورة  السیمیائي  قد أ لو  التةلیل  (5

 اشق صیة.

جدة ىوضوع الدرا ة فعلم حد قلم الباحث  عتب  هرا البةث ى  البةوث  (6

الجد دة في تةلیل صورة الم أة اشق صیة في المواقع الع ریة اشق صیة تةلی   

 .تةلیل الكیتي ى  ط   ال  ح تالتتسی قائم قلم ال  یمائیا  

 الةاليالبةث في ىجا  التةلیل السیمیائي للتورة ى  المجاالت الهاىة فالعت   (7

 .ركل تجلیاتها قت   یا ة التورة

 هدف الدراسة:أ

تهد, الدرا ة ولم الك م ق  ىدى توجیم صورة الم أة في اشق ن قب      

صور وق صیة  طمسةقلم اطتیار ةث لكت تصیة تتقتت  حدت  البالمواقع اش

هتم ر تون الم أة ط   قا  ت لموضوقات ىاتلتة لكت تصیةوىواقع  طمسة شه  

  التسایالت. ت تت ع ى  هرا الهد, ال ئیس ىجموقة ى   ،2020

 تساؤالت الدراسة:

 تهدف هذه التساؤالت إلى تفكيك مشكلة الدراسة إلى مجموعة تساؤالت وهي:

ىةل  لكت تصیةاشق ن قب  المواقع اش يرة الم أة فكیم تم توجیم صو (1

 ؟الدرا ة

 التورة اشق صیة؟ يوان المستادىة فلىا  اللة ا  (2

تربیعة  ،لتقار التورةوكیم تجتإ الع ىات الت كیلیة ى  تاری  تشتا ا  (3

 ؟ق ض اشق ن الموج  للم أة ياللقاة ف

 ق ن؟ تىا  اللة ذلك؟تجات قب  اشهل  تم ا تادا  الع ىة التجار ة للمی (4

 هل  تم اال تعاصة رال اتیات الیسائیة الم هورة في اشق ن؟ (5

    یم ولیها ىعلوىات أصالتورة أ   يرتك ار ىا ف يالااا  اللتظ يهل  كتت (6

 جد دة؟
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هل الجسد ا  صةو  اال تع اضي في الااا  اشق صي  تت  ىع القیم االجتماقیة  (7

 اش  ىیة؟المستمدة ى  الةقافة الع ریة 

اشق صیة قب  المواقع تتاق تاالطت , ری  تةلیل التورة تج  اشأىا  (8

 ال كل( تر رة الكلمة المستادىة؟ت لكت تصیة ى  حیث  اللة التورة )الةجماش

 اإلجراءات المنهجية للدراسة:

 نوع الدراسة: (أ

لمتعم  تسعم ولم الوصم الدقی  تا التيتیة یى  البةوث الك الةالیة الدرا ة    

  كز قلم   الر السیمیائيتةلیل الااا   ة اأتتستاد  المیه  المسةي ت ،للتورة

قة ری   قاىة العوت ،شكا  التتو   ة ى  صاحیةا ت اتیجیة صیارة المعیم رو ارة ا 

ت   ط ىو ت قو  التةلیل رتتكیك البییة ولم ىستو   ا آا شكا  التتو   ة ى  صاحة 

ىا الةاصي فی تبط رتات ل أالبت  ة را تق   ق  ىیتجهاو   راك ال  الةإ  تبط ر

لغة الجسد تشتا ا ى  ط   قلیها   تةتو التيالتورة ترصد الدالالت الاتیة 

تال تقم البةوث الوصتیة تذلك ق  ر    صس  ى  المقاررات،  ،لوانالتتو   تا 

السیمیائي كا اة قید حد الوصم رل تتعداها ولم ىستو ات التةلیل ىستادىة التةلیل 

 للتةلیل.

 منهج الدراسة:  (ب

لةاجة  ؛قلم المیه  المسةي ر قی  الوصتي تالتةلیلي الةالیة تعتمد الدرا ة    

صور الم أة ط   ى  ط   تةلیل قییة الدرا ة ى   ،الدرا ة ولم تةلیل ىا تها

لوصم المةتوى تالبةث ق   الئل التورة تىا تةتو   ى   اشلكت تصياشق ن 

 ىوش ت الالت.ر

كا لو  ىساقد ل صد أتج  ال بة كما ا تادىإ الباحةة أ لو  المقارصة المیهجیة     

 التيالدالالت الجزئیة تالكلیة  تىع فة ،ری  المواقع اشلكت تصیة اشق صیة تاالطت ,

تتم  ت ائما   ،ت ستاد  في ىجاالت الوصم تالتتسی  تالتةلیل ،الظاه ة تت میها

 ىستو ی  هما  المقارصة قلم

 .التغ ى مك  ى  ط لها الوصو  ولم الدالالت  حیث األفقي:المستوى أوالً: 

الوصو  ولم الدالالت الكب ى ى   ة تیح للباحة حیث الرأسي:المستوى  ثانياً:

 .التغ ىط   ىقارصة الدالالت 
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ل رم أص  تم جد دا  قلم ا  عتب  قلما  حیث  رالتةلیل ا  قوصي تأ  ا  اهتمإ الباحةة    

 می  تتاط  الق ن الع    و فالع ىة ا  قوصیة التییة تىا تأاشق ن ق  ىی  ا في 

 التي فالةقافة البت  ة، رت  ا  للعمل ر ریا   ى   لاة التات ل تالتتسی و ت یم رعدا  

 . ىجا  اشق صات يف ت جع قلم التتكی 

 أدوات الدراسة:د( 

 لتةلیل التورة اشق صیة ركل ىةتو اتها يیل السیمیائ اة التةلأا تادىإ الباحةة    

  تت م  تالتي

 إجراءات تحليل الصورة: 

التورة تمةیل لموضوع حسي أت ىعیو  ى  ط   ىكوصات ىتعد ة ذات رعد ف    

آط  تتو    أ قوصي، تو راكي تجمالي تفیي، تهي طاا  ى كب ى  صمط لغو  

  (19)ت مك  تةلیلها قب     ة ىستو ات

تع ض فی  جملة ى  المكوصات التمةیلیة التي تةد   :وصفي تمثيلي :المستوى األول

(، …ق صیةصورة و -لوحة فییة  - كار كاتور ة – صوع التورة )فوتور افیة

ت أ ن  كون اجتماقیا  أ(، تىوضوقها ) مك  ت... تف اءها )قم  التورة تطلتیتها

ص اللغو  الةاض  ولم جاصب التورة ، تتحداتها اللغو ة )الی…(ت فییا  أ اقتتا  ا  

رال اتیة تا شیاء  لدقم ىدلولها تت  یا ( تا  قوصیة، تتتعل  ا  قوصیة ىیها رالبا  

 لوصم.شیاء تالد كور فم تباة رالتیة التورة المت كلة ى   یات أىا ا  ،تالد كور

ة لق ستة   أر ا, العملیة التواصلیة المتع :تحليلي تواصلي :المستوى الثاني

  .ر الة ت یاق ور ا رالتورة ى  ى  ل تى  ل ولی  ت

فاق للتات ل تالق اءة  ك م قما تةمل  التورة ى  آ :داللي إيحائي :المستوى الثالث

 الیقد، تىا تزط  ر  ى  و ةاءات تق قات تتجائم تقیم تىتاهیم.تالتعلی  ت

 :(20) المكونات التعبيرية للصورة 

 لتظ في المابوع اشق صي فهو  مةل الهو ة   لرالعیوان  تهو الجزء ال ئیس ا (1

  راك  تال جوع ولی .وللسلعة  سهل 
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حدى الوجدان المؤ  ة قید توجیتها في اشق ن روصت  ت یلة وتعد صورة الم أة  (2

ولم تصم العیوان تتتسی ا تتمةل شك   تمةیلیا   ةق   اللة   اتتالیة ى ئیة تؤ 

 تعد رؤرة للجر  البت   ى  ط   صها أرىز ة في اشق ن ف    ق  

ضتاء قیت  الواقعیة ق  ر    التاكید قلم صتات السلعة تطتائتها و -أ

 قیاع المتلقي رتةة المعلوىات رعیدا  ق  المغاالة تالمبالغة.وت

 ق  فك ة اشق ن رس قة تكتا ة. التعبی   - 

و   التمك  ى  جر  االصتباا تالقدرة قلم أ ارة االهتما  رسبب قیت  الت   -ت

 تا ر اء لم اهد هرا التور.

الع ىة التجار ة روصتها تحدة كلیة كةی ا   يتات  Trade Markالع ىة التجار ة  (3

 ىا صجدها في اشق ن.

كة  العیاص  البیائیة أت التتات اش راكیة التي لها أ عد اللون أهم ت  Color اللون (4

لم راطت , ربیعة اللون  ات  تشصها تتا ی ها السیكولوجي في صتسیة القار  الر

 تر  قة تضع  تكةافت  قید توجیم صورة الم أة في اشق ن.

  ا ا  في ىیح ال كل ىلمو یت .أ مةل الت اء قیت ا   (5

 ،تالتات ل تالك م ق  المعاصي الاتیة الماتلتة يالمعی تهتم السیمیائیة ردرا ةت     

تع  م تتةلیل تتات ل أن هرا الدرا ة تصتیة تةلیلیة حیث تبةث في  تراقتبار

أ لو  التةلیل  ةستاد  الباحةتتىا تةمل  ى  ى اىی  ترىوشو لرا  اشق صیةالتورة 

 تالتيى  ط   أ اة التةلیل السیمیائي،  اشق صیةالسیمیائي لتةلیل ى اىی  التورة 

ترما  تماشم ىع ربیعة  تاللتظي ال ىز لابیعة الدرا ة ر قیها  تم تتمیمها تفقا  

  اة التةلیل السیمیائي.أتتم العمل ى  ط    ، ة كوصها  را ة كیتیةالدرا

 مجتمع الدراسة:( هـ

تهتم ىواقع  طمسةأشه   را ة التورة اشق صیة الةارتة لعییة الدرا ة ى      

تهي ش كة رائدة للبیع رالتجزئة قب  ) ىت  جوىیا  يته راحتیاجات الم أة

شه  ال  كات للم رس الیسائیة أعتب  ى  ت) ت   كار یا   كةل( تىوقع اشصت صإ

ىجا  ىیتجات العیا ة  فيش كة ىتاتتة  ي)ته صیتیا ش كة( تىوقع العت  ة

 تتییع تریع المجوه ات( تىوقع ي)ش كة ىتاتتة ف  رالب  ة( تىوقع الشتر 

 (.تهتم رمیتاجات التجمیلش كة  هي) ىاصداأ ش كة
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 يلي: ماالنية السبب في اختيار هذه المواقع اإلع ويرجع

 ق ض تریع المیتجات الیسائیة. فيتاتص تلك المواقع  (1

  ة صةم ى  ىیتجات العیا ة رالبتمةل هرا المواقع أص اة ىتعد ة الحتیاجات ا  (2

صها أ أ  ،تتتییع تریع المجوه ات تالم رس الیسائیة تىستة  ات التجمیل

  .مت  ة تالع ریةال لألصةمشباقات ىتعد ة وتةق  

تاحتیاجاتها العاىة  لمیتجاتهاصةم في الت ت   ا  ا تادا ا المواقع قلم ت كیز هر (3

  .حت افي ل   اللة رت  ةور كل  تالااصة

 .للبیتة الع ریةاشق صیة الموجهة  صورة الم أةفي فهم  اللة  ةرربة الباحة (4

صما تع ض والتور الماتارة للتةلیل ال تقد  شيء  اص المابخ أت التیظیم ت (5

صاقتها أالرات الیسائیة قلم ىظه ها تجاذریتها ت ا تقع ىباش  قلملةاجات له

 أ تات التجمیل فيتتتجلم هرا الةاجات رتتة طاصة  ،تقدرتها قلم ا ر اء

ىب  ة رالعاور  يالم أة في هرا التورة تاتف ،تالعیا ة رالب  ة تكل ىا   تبط رها

ىما  ی ة تا ر اءرل تقد  ىیار  لل  ، تات التجمیل تالمجوه اتأتالزهور ت

 . ةی  شغم الم أة تاهتما  ال جل

 عينة الدراسة:( و

ص اة ىاتلتة أق صیة تمةل ى  هرا المواقع اشلكل ىوقع وق صیة  ةصور اطتیار تم     

 وق صات طمسجمالي العییة ون أ أ  ،هتماىها ا صةو وهتماىات الم أة تىةور ش

 .ىتورة

 الثبات والصدق:( ي

قاىإ الباحةة رإقا ة تةلیل لبعض اشق صات  يات ىقا یس التةلیل السیمیائلبیان  ب     

لجمیع ریاصات  تالتاكد ى   رجة الةبات تفقا   يرا تادا  أ لو  التةلیل السیمیائ

 وصدق المقاييس تم ذلك بأسلوبين: الدرا ة.

ی ات  اة التةلیل قلم كافة الجواصب تالمتغوحتواء وصدق المةتوى للتاكد ى   األول:

 رعا  الم كلة تتمةیلها لموضوع الدرا ة تتسایالتها.أت

لإلق صات ىةل  السیمیائيالتةلیل  فيراقإ الباحةة أ لو  االتساق الداطلي  الثاني:

 الدرا ة.
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 نتائج الدراسة التحليلية:

 :(21)تحليل صور إعالنية لموقع جوميا (1

 

 تبين االهتمام بشعر المرأةصورة إعالنية ( 1صورة رقم )

 :المستوى الوصفيوالً: أ

( للعیا ة رال ع  جه  راشق ن قبوتی  TRESemmeرلسم ) ق ن ىیت تیات  اش    

، حم  ش ارة االهتما فاللون ا  ،حم ریض تاللون ا لوان ىاتلتة راللون ا اللمیت  ر

لوان العبوات الاارجیة للمیت  أاطتلتإ ت ،ریض  لیل قلي الیقاء تالااقةون ا لتال

جه ت صورة صتم حیث تتجتإ الم أة راشق ن  ،صواع الماتلتة ل لداللة قلي ا ل

للتیاصة )جمیلة قوض( فیاصة ىت  ة جاء تجو ها في  ولتقار ىستو ةىق رة ترزات ة 

 ارة االهتما  ىمسكة ر ع ها ذات اللون الرهبي وصتباا تق ن كیوع ى  جر  اشاش

 ،شعة ال مسأص   مةل أحیث  ،ش اقا  وان جهورا  تلوكة  ا أفاللون الرهبي ى   ،ال ىع

ق ن راللون الغاى  شجهار جاءت طلتیة اشكما  ،تلون الرهب تهو لون لإل ارة

ق ن جه ت كلمات  قائیة ىةل )جد د رز إ ى  اش ا  م تفي الجزء  ،المیت 

 تهرا الكلمات جاءت تدقیما   ،ط  ى  المیت آرجان( لیؤكد قلي جهور صوع ا 

تلو ات أن الكوافی  ى  أحیث  طت , لون العبوتی ، تكلمات )الكوافی  في البیإ(ال

 اقات االصتظار  ملوراشضافة ، لی   وىیا  و مةل ى قة في الرها     ا  أت ،الیساء

 فجاءت هرا الكلمات كیوع ى  التةتیز تال احة الیتسیة للسیدات. ؛تالتكالیم المالیة
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 ى:المستوى التعيينثانياً: 

 العالمات التشكيلية وتتمثل في عدة عناصر كالتالي: (1

 .ریكسل 1303 × 400 األطار: -أ

 (جمیلة قوض)رراإ التورة اشق صیة ری  المیت  تالتیاصة المت  ة  التأطير: -ب

 تشقااءلز ا ة الایا   اشرهارتركزت التورة قلم  ،تالع ىة التجار ة للمیت 

 قوة للمجا  البت  .

حیث جه ت التیاصة تالمیت   ،هي شات ة ىستوى الیظ ت ورة:لتقاط الصإزوايا  -ت

تهرا البعد ى  ح في ق اءة  ،تالع ىة التجار ة في ىستوى تاحد لیظ  الم اهد

 التورة تتتبع قیاص ها  تن جهد.

 ،اقتمدت هرا التورة قلم شمولیة اللقاة ىتو اة الق   اللقطه المستخدمة: -ث

 یمب شع ها الرهبي ال ىع ریدها الیمتداق يته ةالتورة رةقة التیاص يتتوح

صسیا  شع ها تجهور المیت  وفجما  التیاصة ال ارة ت ،صسیار وت  تتظه  جمال

جه ها كاصها أتا تادا  طلیط ى  الكلمات الع ریة تالالتیة الداكیة للتورة 

جزاء ىت اراة ألم    ة وتتف  المتمم في تقسیم التورة  ،لوحة فییة جمیلة

تالجزء الةاصي ىیتتم  ،ت  الع ىة التجار ة تالتع  م ر الجزء ا   تىتكاىلة

ریض تا حم ، تالجزء الةالث جه  المیت  رلوصی  ىاتلتی  ا حیث التورة 

تشع ها  ا صةملت رط ری  جما   (جمیلة قوض)جاءت صورة التیاصة ال ارة 

 تری  ا تادا  المیت .

ق صیة فجاء ىیت  رلسم تعد ت ا لوان في هرا التورة اش لوان:األ -ج

TRESemme لوان ىاتلتة اللعیا ة رال ع  ى  ط   تقد م قبوتی  للمیت  ر

حم  ش ارة االهتما  تهو لون  عب  فاللون ا  ،راللون ا ریض تاللون ا حم 

لوان الساطیة المستمدة ص  لون ى  ا أكما  ،حا یس القو ةتالةب تا  ءق  الد,

تاللون ا ریض  لیل قلم الیقاء تالااقة، تاطتلتإ  ى  ح ارة ال مس تتهجها،

تجه ت  ،لوان العبوات الاارجیة للمیت  للداللة قلم ا صواع الماتلتة ل أ

، ء عب  ق  التتای  تالت ح تا رداع تالد,  الكلمات راللون ا صت  الر

 یا ب    و  تالرالم رس العت  ة راللون ا  (جمیلة قوض)تارتدت التیاصة 

شرق تجه ت الالتیة راللون ا  ،ه ات ت ب ش ى  ىتات  الم أة تجمالهاالس

م لیلي ىستع ضة جما  شع ها ضاءات الاافتة تكاصها في ىلهالغاىض تاش
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، تتف  تجماال   ش اقا  و د التیاصة زلی ا ریضقدها ت تدلم قِ الرهبي المةی ، 

 جهار جما  تر    رلسم ال ع .ولوان تالمتمم في توجیم ا 

 يقونية:عالمات األال (2

جاءت التورة اشق صیة رةجم ىتو ط ىما  عام أهمیة للمیت   حجم الصورة: -أ

تا تاد  هرا  ،صتبااالمعل  قی  ى  صاحیة تى  صاحیة أط ى  ساقد قلم لتإ اش

ت المیت  أت أالةجم لوجو  قدة قیاص  راشق ن  واء قلم المستوى اللساصي 

 جه ت   ث ر ائل اتتالیة.تهیا  ،)جمیلة قوض( التیاصةصورة 

 ،جاءت هرا التورة اشق صیة قلم شكل ىستایل شكل الصورة اإلعالنية: -ب

جمالي، وكون التورة ر كل ى  قیاص  ت    ةتو  ت عتب  هرا ال كل     لما 

 ر ائل صتیةت ةتو  قلم الجاصب ا  م    تالتورة تیقسم ولم    ة أجزاء

 س  الجاصب ا ، تالمیت  ظه  لمیتتم افي ت ،قلم رأ ها الع ىة التجار ة

لم الم اهد تت ىس وتیظ  رةقة  يالتیاصة ال ارة )جمیلة قوض( تهتظه  

 شع ها ریدها الیمیم لتةی  االهتما .

جه ت الع ىة التجار ة في هرا التورة  العالمة التجارية في الصورة: -ت

راللغة قلم  م  التورة ر كل رارش تكتبإ أا ت    اشق صیة رموضعی 

قلم قبوة المیت   تالةاصي ،لیظه  الع ىة التجار ة TRESemmeصجلیز ة اش

تجاءت الكتارة راللون  ،حم ریض تالةاصیة ذات اللون ا تلم ذات اللون ا ا 

 شجهار الع ىة التجار ة. ؛ریض قلم أرضیة راىقةا 

  العالمات اللسانية في الصورة: (3

حتوى قلم و  ى  التورة للجاصب اللساصي تالر م  طتص المتمم الجاصب ا      

تشاتت ری  اللغة اشصجلیز ة تاللغة ر كل تاضح،  TRESemme م المیت  ا

 ،صجلیز ةاش راللغة( USED BY PROFESSIONALS) تجاءت جملة ،الع ریة

 راللغة "جد د رز إ ا رجان"ت ،قلأتلك  ربیط  "ىستاد  ى  قبل الاب اء" يتتعی

الكوافی  في " م  "،كب  تات ىیات ة" يتتعی ((LOW SULFATES  مالع ریة 

تجاءت هرا الكلمات  ،تلو ات الیساءأراط تاضح حیث أن الكوافی  ى  ضم   "البیإ

لم الكوافی  وةها ى  ى قة الرها   كیوع ى  التةتیز تال احة الیتسیة لها ت  

ا م التیاصة )جمیلة صتظار رالساقات، تجه ت الع ىة التجار ة قلم العبوتی   م تاش
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ن هرا المیت  تستادى  التیاصات تال هی ات في المجتمع أقوض( للتاكید قلم 

 المت  .  

 ً   المستوى التضمينى :ثالثا

للعیا ة  TRESemme د یا هي صورة لبلسم أون التورة اشق صیة التي ری      

  ط   ررط صةم قلم ا تادا  البلسم تىرال ع  تالهد, ى  التورة هو ت جیع ا 

تطلتیة ا ضواء الاافتة  ،رهار رالمیت في تضع اش يته (جمیلة قوض)التیاصة ال ارة 

تتةق  هرا التورة تجیتة اتتالیة ى  ط   ، لیلي  كاصها صجمة رارشة في صا 

 يأت اللساصي أت الت میی يا تادا  العد د ى  العیاص   واء قلم المستوى ا  قوص

 تال كلي.

 :(22) لموقع شركة كارينانية تحليل صور إعال (2

 

 صور إعالنية لموقع شركة كارينا( 2صورة رقم )

  أوالً: المستوي الوصفي

ق ن ل  كة كار یا للم رس الیسائیةو تجه ت التورة وىاىیا هي أالتورة التي     

فتا ات شارات جمی ت  ث ظه  رها   , ریض ى  جمیع الجواصبأىةد ة رإرار 

تن ى رس قت  ة ىیزلیة ل  كة كار یا ى  لون ىوحد تهو اللون  بتسمون تهم   تد

في المیتتم و تتظه  ة كبی ةر كأال ىا  و تهم  اطرتن تضع الأل ت طاء قلي 

  الة راللغة اشصجلیز ة ، تقد ك تبإ الفتیات ث ظه  طلتیتها الة  ر الة وق صیة لساصیة

 . BUY ONE) (BLACK FRIDAY Offerراللون ا ریض تى موصها )

GET ONE) تل ىیها الع ىة التجار ة ل  كة أو تتضعإ (CARINA)  ریتس

  اث ىیزلي ى  اللون البیي. أىا الالتیة فجاءت قبارة ق  أتاضحو  ماللون رةج
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 ثانياً: المستوي التعيني:

 العالمات التشكيلية: (1

 كسل.یر 720×  271تم تضع التورة رمقاس  اإلطار: 

جار ة في تق صیة تالع ىة الي التورة قلي ال  الة اشتم الت كیز ف التأطير: 

تجاء البعد البت   رو ل  ،ىیتتم التورة  لیها التتیات رالالتیة

 تالموضوقات تاضةة.

جاءت شات ة التورة ىستو ة تفي ىستو  الیظ و حیث  زوايا التصوير: 

التجار ة ق صیة تالتتیات تالمیتجات التي   تدتصها تالع ىة جه ت ال  الة اش

ق ن تتتبع في ىستو  صظ  الم اهدو تهي شات ة ى  ةة في ق اءة تفهم اش

 قیاص ا  تن جهد.

ع اللقاة الق  بة ق ن في هرا التورة قلي صواقتمد اش اللقطة المستخدمة: 

تركزت اللقاة قلي ال  الة اللساصیة تالع ىة التجار ة ر كل  "ىتو اة الق  "

ى  عا تهم راقتیاء جه ت اللقاة ىدألتتیاتو تكبی  في ىیتتم التورةو تا

ش كة كار یا المیزلیة الألصیقةو حیث ركزت اللقاة قلي  الالت ى ىبس 

 تجوههم تقلي المیت  تالع ىة التجار ة.

ق صیة ریض في ال  الة اشق صیة قلي اللون ا اقتمدت التورة اش وان:ـلاأل 

تالهدتءو تاللون ال ىا   الر  تالع ىة التجار ة تهو لون  وحي رالتتاء 

 متحأىا الالتیة فجاءت ى  اللون البیي الر  أ وحي رالتواشن تا  تق ارو 

 را  تق ار تا رمتیان تال احة.

 يقونية:العالمات األ (2

الت صة لعیاص  التورة  مقاأجاء حجم التورة كبی  تهرا  حجم الصورة: 

 ن تظه  كاىلة ر كل تاضح تىتس .أق صیة اش

ا ال كل     فقي تهرأجاءت التورة قلي شكل ىستایل  الصورة: شكل 

ق صیة تراقي قیاص  التورة ر كل یات تال  الة اشت اقد قلي جهور التت

 تاضح.
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ضح جه ت الع ىة التجار ة في ىیتتم التورة رةجم تا العالمة التجارية: 

 راللون ا ریض. تىیا ب للتورة تر كلها الةارإ

را ت اشق ن ری  ى هور   حیث ركز اشق ن قلي یات التت الشخصيات: 

، تهرا  عاي ارتساىتهم تىد   عا هم تارتیاحهم تهم   تدتن ىیتجات ال  كة

  تادا  المیت .و ةاء رجو ة المیت  ت عا تهم را

 العالمات اللسانية: (3

في ىیتتم التورة اشق صیة ق صیة جاءت الع ىات اللساصیة في ال  الة اش    

ل  الة راللغة اشصجلیز ة راللون ا ریض ، تقد كتبإ ا  طلتیتها الة ت فتیات ظهت

 (،(BUY ONE . GET ONE) (BLACK FRIDAY Offerتى موصها )

  أ( اشت   تحدة تاحتل قلي تاحدة ىجاصا  ) (تت جمتها )ق تض الجمعة السو اء

، ب  كل قا ق ن هو ق ض لیو  الاتوىات ال هی   و  الجمعة ى  شه  صوفمن اشأ

ر طىقارل أقاعة ى رس أ  ق ض  ش اء ى  ط   قلي ال  اء  ت  جع السیدات

 .قاعة أط ى ىجاصیة

 ثالثاً: المستوي التضميني:

یات ث فتتورة    یا للم رس الیسائیةو ت ظه  رالق ن ل  كة كارو التورة هي    

ار یا ى  لون شارات جمی ت  بتسمون تهم   تدتن ى رس قت  ة ىیزلیة ل  كة ك

تهرا  ،ر كة كبی ةأ م  ت طاء قلكما  اطرتن تضع اىوحد تهو اللون ال ىا  و 

في  ةاء رمد  ال احة التي  ی ع  رها ى    تد  ىیتجات ش كة كار یاو تتظه  و

  الة راللغة ، تقد كتبإ الفتیات ث ظه  طلتیتها الة  المیتتم ر الة وق صیة لساصیة

 BUY)( BLACK FRIDAY Offerریض تى موصها )راللون ا تاشصجلیز ة 

ONE . GET ONE)( ق تض الجمعة السو اءو تت جمتها) (شت   تحدة و

ق ن هو ق ض لیو  الاتوىات ال هی   و  ن اشأ  أ( تاحتل قلي تاحدة ىجاصا  

ت  جع السیدات قلي ال  اء ى  ط   ق ض   ،الجمعة ى  شه  صوفمب  كل قا 

قلي   قة  الجمهورلجر  قارل أطر قاعة أط ى ىجاصیة، ش اء أ  قاعة ى رس ى

 قیتاء الت صة تا  تتا ة رالع ض في هرا الیو  الممیز.و
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 :(23)تحليل صور إعالنية لموقع نيفيا (3

 

 

 

 

 

 صورة إعالنية لكريم نيفيا( 3صورة رقم )

  المستوي الوصفي:أوالً: 

ریض ى  جمیع أإرار ىاىیا تالتي جاءت ىةد ة رأص حظ في التورة التي     

ال با     في ى حلةأتجاءت قیاص  التورة كاآلتي  ص حظ جهور , الجواصب

تهي ت قب  تتبتسم ل  ت  تد    قليتةمل رتلها  ت تد  ى رس ری اء قت  ة

و تتستةوذ هي ترتلها قلي ىعظم ىساحة التورةو تفي   ا  أى رس ری اء اللون 

ة التجار ة ل  كة صیتیا للعیا ة رالب  ة ر كلها ق صیة الع ى تل  می  التورة اشأ

( تال توجد NIVEA BABYشرق ىكتو  رداطلها )الدائ   المعتا  راللون ا 

ث ىیز  تحائط  اأحتوت قلي اىا رالیسبة للالتیة فأ  ر الة لساصیةو أرالتورة 

شباك  یبعث ىی  ضوء شمس تالستارة ى  اللون ال ىا    رىا   اللون ت تارة

( في تحليلها إلعالن كريم 2018دراسة دونا راهايو )، تهي تتت  ىع  را ة تحالتا

رالتورة أ  ر الة لساصیة، رل اقتمد اشق ن قلم صورة بوندز، حيث ال توجد 

 لم أا كور ة ری اء الب  ة.

 المستوي التعيني:ثانياً: 

 العالمات التشكيلية: (1

 كسل.یر 720× 720هرا التورة ىةدت ة رإرار ذت ىقاس  اإلطار: 

و تجه ت الع ىة   تالاتل ر كل كبی  صسبیا  تم الت كیز قلي صورة ا  التأطير: 

ق  ب   و تجاء المجا  البت  تل  می  التورةأفي  ر ة تاضةةالتجا

 .تقیاص  التورة  تاضةة تق  بة جدا  
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  ترتلها تالع ىة هي شات ة ىستو  الیظ  حیث جه ت ا  زوايا التصوير: 

   .ق  ب ىستو  صظ  التجار ة في

صوع اللقاة الق  بة "ىتو اة  ا تادىإ في هرا التورة للقطة المستخدمة:ا 

تتوحي  ،  ا  أى ىح الاتل   تهي ىبتسمة ت عیدة تجه ت تج  ا أالق  " حیث 

ىهات تتلتإ تجر  ا فمیتجات صیتیا  ،صظ تها رعد  قلقها ى  جتا, ر  ة رتلتها

 لمیت .ش اء تا تادا  ا  همیةصظ هم 

  تالاتل تهرا اللون ىلبس ا ریض في تم االقتما  قلي اللون ا  لوان واإلضاءة:األ 

ت وحي اللون  ،رتا اطتیارا في ى رس ا  ىا  تم فدائما   للتورة ىیا ب جدا  

شرق في لون قلي اللون ا    ا  أتتم االقتما   ورالتتاء تالهدتء تالب اءةریض ا 

في  اللون ال ىا   التاتح الر  جه تالقوة تالةقةو  ملوالع ىة التجار ة ت  ىز 

 ى  ح للعی  ت وحي راالتزان تاال تق ار. الجدار تالستارة تهرا اللون 

 يقونية:العالمات األ (2

لجو العا    ترتلها تاجاء حجم التورة كبی   مح رظهور ا حجم الصورة:  

ت مح رظهور جمیع  تالمیت  لإلق نهمیة أقاي أىما  تكب  حجم التورة ،حولها

 قیاص  التورة ر كل تاضح ى  ح للعی .

ق صیة قلي شكل ى رع تالمع ت, ق  هرا جه ت التورة اش شكل الصورة: 

ن تسات  الاو  ىع  ؛ ر كل ىتدات  ق صاتشكا   ستاد  في اشالیوع ى  ا 

ق ن تاضةة اشحجم الموضوقات ت جعل جمیع قیاص    ال  تیا ب فيالع ض 

 د صظ  الم اهد.تال  جه

ق صیة تجاء  تل  می  التورة اشأجه ت الع ىة التجار ة في  العالمة التجارية: 

تجاءت رال كل المعتا  الر  تظه ا ال  كة في وق صاتهاو تجه ت  حجمها ىیا ب،

 NIVEAشرق الر   وحي رالةقة تالقوةو تقد تضع رداطلها جملة )راللون ا 

BABY ن ال  كة تیت  ىیتجات   را رتا لمیت  طاص ن اأ( تهرا الجملة تعیي

 ن المیت   اص الاتل تضعإ هرا الجملة.أترما  ،رتا  تالكبارلأل

شاتیات ری  ىع تفة تری   راشق نال اتیات التي جه ت  الشخصيات: 

جه ت التورة أت ،الجمیلة هات  ال ارة ترتلقلي ا  فكان الت كیز هیا ،ى هورة
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 تجدأىهات ل  اء المیت  الر   ةاء لدقوة ا وتهرا  ،لمیت ىد   عا تهم را تادا  ا

 هرا السعا ة را تاداى .

 الرسالة اللسانية: (3

ق ن قلي ق ض حیث اقتمد اش   ق ىة لساصیةوأق ن في اش لم تظه      

تال  ،تالع ىة التجار ة ر كل تاضح تىؤ   للغ ض ،)ا   تالاتلة( ال اتیات

تورة ىتس ة ت هلة التهم تتم فقط كتارة كلمة  ةتات ل  الة لساصیة فال

(NIVEABABY.تهرا الكلمة توضع قیدىا  كون المیت  طاص رالاتل ) 

 المستوي التضميني: ثالثاً:

المقتو  رالتورة  وق ن لمیتجات ش كة صیتیا للب  ة تالمیت هرا التورة هي     

ىة التجار ة المكتو  تجه  هرا ى  ط   الع  ،لألرتا هیا هو ىیت  ك  م الت ریب 

تذلك روجو   ؛لألىهاتق ن ىوج  ر كل تاضح (و تاشNIVEA BABYرها )

ت تقد ا تةوذ ة،  ال ارة ذات الم رس العت  ة تهي تةمل الاتلصورة ا 

تهم   تدتن ى رس ری اء توحي رالهدتء صورتهم قلي ىعظم ىساحة التورة 

ن هرا السعا ة صتیجة ال تادا  راء  ةاوتهرا  ،تالتتاء تتظه  قلي ى ىةهم  عا ة

  ن ا أصهم رالمیز  تا اث تالستارة رالتورة و ةاء رشیاء ىةل ا ترظهور ا  ،المیت 

كتتاء روجو  الع ىة فتم اش ،  ر الة لساصیة وق صیةأررة ىیز و تلم تظه  رالتورة  

التورة  تجاءت ،تهرا   ىز لقوة ال  كة ة  تالاتلالتجار ة لل  كة تتجو  ا 

تكاصإ فك ة  ،ق صیة ر كل ى رع  اقد قلي جهور قیاص  التورة ر كل جیداش

ساىة  توحي رالسعا ة   ارت  تةمل رتلتها تقد ر مإ قلي تج  ا  ق ن اش

تتضع في الالتیة اللون  ،ال تعمالهم ىیت  صیتیا لةما ة ر  ة الاتلتاالرمتیان 

 .تزان تاال تق ارال ىا   الر   وحي راش

 :(24)يإعالنية لموقع الزورد ةتحليل صور (4

 
 ( صورة إعالنية عن المصوغات الذهبية لشركة الزوردي4صورة رقم )
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  يالوصفالمستوى  :والً أ

 ا قلم و  ى  الجاصب أىاىیا تالتي جاءت ىةد ة رإرار أن التورة التي أص حظ     

جهور التیاصة یسار، تتالیض ى  الجاصبی  الیمی  أر تل تىةد ة رإرار تالجاصب ا 

تهي ت تد  راقم ذهب الىع تجرا  ى  ىجموقة الشتر  و تقد  (صیللي ك  م)ال ارة 

ان قت   جمیل تصاقة ى تد ة فسأردت في التورة رقوا  ىم وق تبتسم تتیظ  رةقة ت

تت ع روق  ،راقیها تجزء ى  صدرهاذ ك م ق   شرقریض تا ى  اللون ا 

 ا ط ىاو تهي تستید رید قلي  یارة تت فع الید ریض قلي شكل تر ة قلي شع هأ

رمیتتم  (صیلي ك  م) ورة تالااتم الرهبيو تجه ت التیاصة قلي لتظه  ا  

 م  ى  التورة ال  الة اللساصیة تهي ال  الة التورة تتضعإ رالجاصب ا 

ط تبإ را( ك  Shine like dayligtق صیة تقد كتبإ راللغة االصجلیز ة تى موصها )اش

ىا رالیسبة للالتیة فكاصإ أ ،صت  تلم توضع الع ىة التجار ة لل  كةكبی  راللون ا 

 قبارة ق  ىیظ  ربیعي جرا  في تقإ الیهار ى  طلتیة ری اء.

 ً  المستوي التعيني:  :ثانيا

 العالمات التشكيلية: (1

 ریكسل. 720× 480ىقاس التورة اإلطار:  

ق ن التیاصة  ا ي قلي رالة اشأ تم الت كیز في هرا التورة ر كل التأطير: 

لتورة، ق صیة  می  ات لیها ال  الة اش تالااقم الرهبي الر  ت تد   (ك  م صیللي)

 ق صیة رالوضع الابیعي تقیاص ها تیا ب حجمها.تجاءت التورة اش

ق ن ىستو ة تفي شات ة شات ة التتو   في اش جاءت زوايا التقاط الصورة: 

ق ن تاضةة تجه ت صورة اش ،ق نىا ت تد   رالة اشر شت ىعظم تأالیظ  

 تى  ةة للعی .

ق صیة ىتو اةو جاءت اللقاة المستادىة في التورة اش اللقطة المستخدمة: 

جه ت جمالها تى ىح أكاىلة تتاضةةو ت (ك  م صیلليالتیاصة )جه ت ى رس ت

 كة  تضوح.أجه ت الااقم الرهبي ر كل كما أ ،تجهها ردقة

 ، ا يأریض كلون ق ن قلي اللون ا اقتمدت التورة في هرا اش ان:لواأل 

 ،تفي لون الاوق تفي طلتیة التورة (ك  م صیلليالتیاصة )تجه  في لون فستان 

ترالیسبة للالتیة فهو  ،تهرا اللون  عاي  الل  قلي التتاء تالهدتء تال احة
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صت  في اللون ا  ا    أو تجه  تا  رعتال مس  ا ن التوقیإ كان صهارا  ا وحي ر

لون ال مس  تهرا اللون ،ق صیة تلون الااقم الرهبي تالسیارةلون ال  الة اش

اللون    ا  أجه  كما و   للعی لون جراهو ش اق تالس تر تت وحي رالااقة تا 

أقاي تضوحا   تهرا التیاقض طلتیة التورة ری اءت و  قلي جاصبي التورة ا 

 تالجاذریة تالتم  . را صاقةهرا اللون  وحي أن كبی ا  لها، راشضافة ولم 

 :يقونيةالعالمات األ (2

ق ن ىوشقة ر كل ىتیا   ق ن ىتو ط تقیاص  اشجاء حجم اش عالن:حجم اإل 

 .الشتر  تتاضح للعی  طاصة الااقم الرهبي ى  

فقي  اقد هرا ال كل قلي أق ن هیا قلي شكل ىستایل جاء اش عالن:شكل اإل 

 (ك  م صیلليالتیاصة )ق صیة ر كل كبی  تحیز كبی  تجهور اش ةجهور ال  ال

 تالالتیة ر كل تاضح.

  ق ىة تجار ة فتم االكتتاء أق صیة لم تظه  رالتورة اش العالمة التجارية: 

 المیت .ر تتز  فیاصة ى هورة تهي   صهاق ن ربالة اش

تجهورها صیلي ك  م( التیاصة الم هورة )ال اتیة رالة اشق ن هي  الشخصيات: 

تهرا رمةارة  قوة  ،ن المیت  تال  كة ذا قیمةاق ن و ةاء ص  ح ركبالة لهرا اش

 صیللي) التیاصة رجاذریة تجما   تبةوالكل الیساء لتقلیدها تش اء المیت  كي 

 .(ك  م

  :العالمات اللسانية (3

 م  ى  ب ا اشق صیة التي تضعإ رالجاص  ت الع ىات اللساصیة في ال  الةجه   

( تتعیي Shine like dayligtصجلیز ة تى موصها )التورةو تقد كتبإ راللغة اش

    جعل ى    تد    ظه  رن اقتیاء ذهب الشتا ةاء روتهرا  (لمعي ك وء الیهارو)

صت  الجرا و ر كل جمیل جرا  الىع ك وء ال مسو تقد كتبإ راط كبی  راللون ا 

 صجلیز ة لتوحي رمد  اصت ار تشه ة  المیت .تقد كتبإ راللغة الع ریة تاش

 ً  المستوي التضميني: :ثالثا

ق ن ل  كة الشتر   للمجوه ات تقد وق صیة الةارتة هي تعد هرا التورة اش    

شه ت   ىةاء رمد وك  م تهي ت تد  المیت  تهرا  صیلليرالتورة التیاصة  جه ت

ق صیة تالتي كتبإ راط كبی  الة اشجه ت  می  التورة ال  كما و صاقت أتجاذریت  ت
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ن كل ى  اتهرا  وحي ر "ك وء الیهار  لمع"صت  تى موصها تتاضح راللون ا 

أ  ا  جاء ت ,ال مسأصی  تالىع تجرا  ك وء   تد  ىجوه ات الشتر    تبح 

  أتلم تعتمد التورة قلي  ،تالعیاص  تاضةة حجم تشكل التورة ىیا بی  جدا  

ك  م تهي ت تد   صیلليالكتتاء رظهور التیاصة الم هورة  ق ىة تجار ة تتم ا

ىا رالیسبة أو لوان رالتورة ىتیا قة تجرارةا  جاءتكما  ،ىجوه ات الشتر  

 للالتیة فقد جاءت ری اء ترها ىیظ  ربیعي ى  ح للعی  تها  .

 :(25) أمانداتحليل صور إعالنية لموقع  (5

 

 ن شركة أمانداألحمر شفاة مصورة إعالنية  (5صورة رقم )

  أوالً: المستوي الوصفي

ى  جمیع  أحم ىاىیا تالتي جاءت ىةد ة رإرار أ حظ في التورة التي ص       

تجه ت رالة اشق ن قلي  سار التورة اشق صیة فتاة شارة تبتسم تت ع , الجواصب

 د ها قلي تجهها الر   ظه  تقلی  رعض ى  ىساحی  التجمیل الجرارة ى  ش كة 

حم  جرا  تت تد  حل  راللون أتت ع ر ء شتاا رلون  ،دا لمیتجات التجمیلىاصأ

في ىظه  جرا  تىةی و كما  ظه  الجزء العلو  ى  جسدها قار     ا  أحم  ا 

 م  ى  التورة اشق صیة تضعإ ال  الة اشق صیة ىا في الیتم ا أ ردتن ى رسو

 valentinesكة ى موصها )صجلیز ة رة ت, ىت اروحم  رلغة أاللساصیة رلون 

look!) حم و تجه ت الع ىة تحولها قلو  راللون ا  (ىظه  قید الةب)  أ

حم   تتل رها أرلون  رةجم صغی  صسبیا  أ تل  می  التورة التجار ة لل  كة في 

ىا رالیسبة للالتیة فجاءت قبارة أورار  اطلي ریتس اللون  ةیط رالتورة ى  الداطلو 

 البیتسجي التاتح.  ق  حائط ى  اللون
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 ثانياً: المستوي التعيني:

 العالمات التشكيلية: (1

 كسل.یر 720× 720هرا التورة ىةدت ة رإرار ذت ىقاس اإلطار:  

و  لیها تم الت كیز قلي صورة التتاة رالة اشق ن ر كل كبی  صسبیا   التأطير: 

المیت و  م تل  می  التورة قلأال  الة اللساصیة تجه ت الع ىة التجار ة في 

 .تاضةة تق  بة جدا   المجا  البت  ق  ب تقیاص  التورةتجاء 

تالع ىة التجار ة  ةهي شات ة ىستو  الیظ  حیث جه ت التتا زوايا التصوير: 

 في ىستو  صظ .

صوع اللقاة المتو اة الق   حیث ا تادىإ في هرا التورة  اللقطة المستخدمة: 

 ىةها تاضةة لتظه  ىساحی  تى  ت تج  التتاة تهي ىبتسمة ت عیدةجهأ

 التجمیل قلیها لتلتإ الیظ  للمیت .

 ا ي في أر كل  رتدرجات  حم ا اللون تم االقتما  قلي  لوان واإلضاءة:األ 

تجاء هرا  ،ر اءلع ىة التجار ة تهو  وحي رالجاذریة تاشاال  الة اشق صیة ت

   ا  أميو تتم االقتما  ص   عب  ق  الةب في  و  الةب العالق ن  اللون في اش

  .اللون البیتسجي التاتح في الالتیة تهو  وحي رالایا  تال تىاصسیةم قل

 يقونية:العالمات األ (2

جاء حجم التورة كبی   مح رظهور ى ىح التتاة تاضةة تقلیها  حجم الصورة: 

 المیت  المتمةل في ىساحی  التجمیل.

 رع تالمع ت, ق  هرا شكل ى مق صیة قلجه ت التورة اش شكل الصورة: 

ن تسات  أ، كما ىتدات ر كل  ق صات ستاد  في اشالر  شكا   الیوع ى  ا

 ال  تیا ب في حجم الموضوقات ت جعل جمیع قیاص  الاو  ىع الع ض 

 ق ن تاضةة تال  جهد صظ  الم اهد.اش

 تل  می  التورة أفي  التجار ة ر كل ىیتتلجه  الع ىة  العالمة التجارية: 

 حم  الر   وحي رالةقة تالقوة تالجاذریة.و تجه ت راللون ا جم صغی  صسبیا  رة
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ق ن شاتیات ری  ىع تفة تری  ال اتیات التي جه ت راش الشخصيات: 

ظه  ىسةا   التجمیل التي ت   ال ارة ةى ىح التتا مقل، فكان الت كیز ى هورة

هرا را تادا    عا تها ىجه ت التورة ىدأكما  ،ال تاة ر كل جرا  حم أت

 .ات أىاصداىیتجولم ش اء الیساء  لجر  ةاء وتهرا ات، المیتج

 اللسانية: ماتالعال (3

صجلیز ة اشحم  رلغة ا ق ن ال  الة اشق صیة اللساصیة رلون جه ت في اش    

تحولها  (ىظه  قید الةب)  أ (!valentines look)رة ت, ىت اركة ى موصها 

  عب  ق  المیا بة الیو .حم  الر  قلو  راللون ا 

ً ث  : المستوي التضميني:الثا

لمیتجات  AMANDAىاصدا أق ن لمیت  ر ء ال تاة ى  ش كة والتورة هي      

تذلك رظهور رالة  ،قید الةب راللون ا حم  ىظه ق ن  عب  ق  التجمیلو تاش

  رعض ى  تقلیم تجهها التتاة ال ارة تبتسم تت ع  د ها قلت ،یسارالاشق ن قلي 

ت تد  كما  ،جرا الحم  ا لون ا تاا رالر ء تت ع أ  ا   ،ىساحی  التجمیل الجرارة

 ظه  الجزء العلو  ى  جسدها قار  تو في ىظه  جرا  جدا  حم  حل  راللون ا 

حمزة زيان  تهرا  تت  ىع  را ة ك   ى و ى رس للتإ صظ  الم اهد للتورة ردتن

دراسة إسماعيل إيساد ت( 2017منصور )( وعواطف 2017وراضية أحمد )

حیث   تا أن اشق صات تب ش الم أة را  قة ىبترلة تفی  صوع ى  اشر اء ( 2014)

 رغ ض جر  ا صظار لإلق ن.

صجلیز ة رة ت, ىت اركة ورلغة تحم  أق صیة لساصیة رلون وتتضعإ ر الة     

 ،حم قلو  راللون ا   ىظه  قید الةب تحولها أ (!valentines look)ى موصها 

ا ء لالیساء   وحي ر  ترة ش اءتهرا  ،ق   و  قید الةب تهرا اللون  عب   ائما  

حتي  ؛لیو  قید الةب ا  ا تعدا  تر ء أجاف  تری ها ى  ىیتجات ال  كة ال تاا

 ظه ن ریتس المظه  الجمیل تالجرا  لبالة اشق نو تجه ت الع ىة التجار ة 

حم   تتل رها ورار  اطلي أرلون  رةجم صغی  صسبیا     التورةأ تل  میلل  كة في 

ىا رالیسبة للالتیة فجاءت قبارة ق  حائط أریتس اللون  ةیط رالتورة ى  الداطلو 

 ى  اللون البیتسجي التاتح الر   وحي رال تىاصسیة تالایا . 

 :للدراسة النتائج العامة

 ؛لااا  اشق صي لبیاء ر الة رت  ة تات التي  وجتها احد ا أعتب  صورة الم أة ت   (1

 قوصم ىكاصیات تواصلیة  اللیة ى  ط   الیس  ا ولما توف ا التورة ى   صظ ا  
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تىا تاتی  ى   الالت الوج  تالجلوس  يتىا تةمل  في ریاتها ى  ىعاص ،تاللساصي

 .تاللباس تالیةافة تالبداصة

ة تالبت  ة رهد, التا ی  لیات الب ریالتورة اشق صیة تستاد  ىجموقة ى  اآل (2

ذلك ى  ط   الت كیز قلم الع ىات الت كیلیة تالع ىات ت، قیاعىتاع تاشتاش

  قوصیة تالع ىات اللساصیة.ا 

لوان  تادا  ا ا ى  ط  اشق ن   اطلتقد م صورة الم أة  يتف  القائم راالتتا  ف (3

ت  ى  أهم قیاص  جما  لوان كعیحیث ر شت ا  ،تالدالالت التییة المعب ة قیها

؛  ن لكل لون التورة الواحدة يلوان المستادىة فالتورة قلم ال رم ى  تعد  ا 

قلم ا صسان تالدالالت المتعار, قلیها  يتا ی ا التیز ولوجىعیم صتسي  تكون صتیجة 

 ری  الیاس.

ع المیتجات الااصة رها ال  تت  ىق   اتاشق ص رعض فيالت كیز قلم جسد الم أة  (4

 ش كة  كما جاء فم وق ن ،  ىیةالقیم االجتماقیة المستمدة ى  الةقافة الع ریة اش

(TRESemme للعیا ة رال ع  فظه ت التیاصة جمیلة قوض قار ة الكتم ىتتاط ة )

 يكتا, تهك  م قار ة ا  ليلجهور التیاصة صی   ا  أراو  شع ها تاصسیار ، ت

ق ن وصورة  يجاءت فكما   ،شتر تستع ض رقم ذهب الىع تجرا  لمجموقة ال

  ى  جسد شارة صغی ة قار  الجزء العلوأىاصدا ر كل صارخ حیث جه  ل  كة 

  ىستع ضة لمساحی  التجمیل.تما  ردتن ى رس 

فالیس   ؛التورة اشق صیة فيتحدة ىتكاىلة  اللساصي قوصم تالیس    كل الیس  ا  (5

  وج  القار  صةو ق اءة ىةد ة اصياللس قوصم   كز قلم جسد الم أة تالیس  ا 

 .تال  اء لمتارعةل تتدفع  المتلقيتة ك ى اق  

صجاح ال  الة و فياشق ن روصتها تحدات أ ا یة  في هم توجیم صورة الم أة أ (6

 حكا  ق قتها التتمیمیة.واشق صیة ت

  اشق صات حیث  تم ق ض الوجوا التاتیة تذت فيصةم ال ارة الت كیز قلم ا  (7

ىةل التیاصة جمیلة قوض  التیيالو ط  فيم ىح الممیزة تالت كیز قلم ال هی ات ال

 .تالتیاصة صیللم ك  م

ت غلها الم أة  التيصةم كما  سوقها اشق ن ال تعكس المكاصة الةقیقیة صورة ا  (8

 تقو  رها. التي   ة تاالجتماقیة  تار المهییة تا رالمجتمع تتعد  ة ا 

 بیل أ ارة  فياشق ن  فيصةم  ماءات لتورة ا ات تاشتیوقإ تضعیات الة ك (9

 صةم  ترا   ماءات التا رة ق  ا حیث تؤ ى اش ،قیاق  رالسلعةوالمستهلك ت اهتما 

 .صةم قلم السواءأت أ ذك ا   المتلقيجر  اصتباا  في كبی ا  
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الیس  الیس  اللساصي ت  ى  صسقی   اللی  أ ا ی  تهما الااا  اشق صي  تكون  ائما   (10

ى  حیث  ي قوص، فالیس  اللساصي تكم  أهمیت  رالیسبة للیس  ا  البت  ي قوصا 

أىا   كوص   وج  القار  صةو ق اءة ىةد ة، تررم ذلك  بقم الیس  اللساصي قاص ا  

 .ت الالتها ر رة التورة

حیث ا تادىإ  ة،ى  حیث صوع اللقا رالمواقع االلكت تصیة تیوقإ التورة اشق صیة (11

قاة الق  بة تىتو اة الق   تالاو لة رما  اد  أهدا, اشق ن ت ز د ى  تاقعیة الل

 التورة ت جر  االصتباا.

التورة فقط ي اشق ن الموج  للم أة قلم تك ار ىا ف يف يالااا  اللتظ يال  كتت (12

 (،TRESemme)ىیت  رلسم  يلم التورة ىعلوىات جد دة كما تر  فوتلك    یم 

 دا حی  ررط ری  رعض أصواع ىساحی  التجمیل تقید الةب.ىاصأتوق ن ىوقع 

السلع المعل  قیها ى   طت ,إرق ض صورة الم أة  فيلكت تصیة تتبا   المواقع اش (13

ربیعة الع ىات  يلوان تفا  تا تادا لتقار التورة وتالتاری  تشتا ا  اشرارحیث 

قلم ال كل   وقع الشتر تىتش كة كار یا  یاىوقع جوى فاقتمد، المستادىةاللساصیة 

ركزت كل كما ال كل الم رع، م لق اقتمدتالر  ىاصدا أیل رعكس ىوقع صیتا تالمستا

 قتما ة قلم شه ة   ق صات قلم الع ىة التجار ة للمیت  ىا قدا ىوقع الشتر اش

ا تادا  اللغة فموقع جوىیا ا تاد  اللغة  ياشق صیة فالمواقع  إتبا یتأ  ا   ،اال م

قلم اللغة  ىاصداأت  تالشتر  صجلیز ة رییما اقتمدت ش كة كار یا ریة تاللغة اشالع

 صجلیز ة فقط.اش

 توصيات الدراسة:

قید توجیم صورة الم أة في المابوع اشق صي ض ترة ى اقاة البسارة في  (1

ق اءتها  ى تتضوحها شىكاصیة تا ی ها قلم المتلقي تتةقی  الهد,  تتمیمها

 تیجي ى  التسو   للسلع المعل  قیها.الهد, اال ت ات

التواف  ری  ر رة الكلمة ت اللة التورة  ق صاتىتممي اش أن   اقيض ترة  (2

  اء الوجیتي.ش تا  ال  الة اشق صیة تتةقی  التواف  الجمالي تا 

جهار ىتاتیها لوجو  والت كیز قلم تة ر الم أة ت ي  ا, فض تر, قد  اش (3

 .سكها رالةقافة الع ریة اش  ىیةلتم ؛جتمع ت فض ذلكش  ةة كبی ة  اطل الم

 توجد حاجة لتةلیل اشق ن المتة ك قب  ت ائل االتتا . (4
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