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ــى موقعــي  ــق عل ــك بالتطبي ــة، وذل ــا يف املواقــع اإلخباري ــل الصــور املتعلقــة بجائحــة كورون ــى حتلي هدفــت الدراســة إل
DW األملانــي وFrance 24 الفرنســي يف نســختهما الناطقــة بالعربيــة، باســتخدام أداة التحليــل الســيميولوجي؛ بهــدف 
الكشــف عــن الــدالالت املختلفــة للصــور املنشــورة، وحتليــل الرســالة التشــكيلية للصــورة، وحتليــل الــدوال األيقونيــة للصــور 
املتمثلــة يف األدوات واألشــخاص واألشــياء والزمــن، وتوظيفهــا يف التغطيــة املصــورة ألزمــة فيــروس كورونــا، باملواقــع 
اإلخباريــة محــل الدراســة، بجانــب أداة حتليــل املضمــون الســتخاص مؤشــرات كميــة؛ مــن خــال رصــد وحتليــل مصــادر 

الصــور وأمناطهــا ومجــاالت تنــاول التغطيــة املصــورة، وذلــك بهــدف اإلجابــة عــن تســاؤالت الدراســة.

وتوصلــت الدراســة إلــى اختــاف املوقعــن اإلخباريــن محــل الدراســة فيمــا يتعلــق مبصــدر الصــور املنشــورة، بحيــث 
تصــدرت وكالــة األنبــاء الفرنســية )أ.ف.ب( املرتبــة األولــى، وكذلــك يف مجــاالت تنــاول اجلائحــة وكانــت األولويــة للمجــال 
الطبــي، يليــه السياســي مبــا يتناســب مــع طبيعــة اجلائحــة، ويتناســب حاجــة الساســة التخــاذ إجــراءات احترازيــة بشــأنها 
ــة املصــورة جلائحــة  ــق بأمنــاط الصــور املســتخدمة يف التغطي ــا يتعل ــًرا فيم ــك، وأخي ــراز ذل ودور وســائل اإلعــام يف إب
ــل  ــاذج الســيميائية يف حتلي ــة، ومتــت االســتفادة مــن النم ــة هــي الغالب ــت الصــورة املوضوعي ــث كان ــا بحي ــروس كورون في
الصــور، عــن طريــق الكشــف عــن الــدوال األيقونيــة يف الصــور، ومدلوالتهــا يف تفســير العاقــة بــن جوانــب التغطيــة علــى 
املســتوين التعيينــي والتضمينــي، وقــد كانــت الغلبــة يف األدوات للكمامــة، وذلــك نظــًرا ألهميــة دور اإلعــام يف التوعيــة، 
وفيمــا يتعلــق بالــدوال األيقونيــة اخلاصــة باألشــخاص فقــد كانــت الغلبــة لـــ »الشــخصيات القياديــة العامــة« للتركيــز علــى 

دور الدولــة مــن خــال تصريحــات الرؤســاء

الكلمات املفتاحية: التحليل السيميولوجي– لغة اجلسد– املواقع اإلخبارية– كورونا.

  The study aims to analyze images related to the Corona pandemic in news websites, 
by applying to the German DW and France 24 websites in their Arabic-speaking versions, 
using the semiological analysis tool, to reveal the different connotations of the published 
images, and analyzing the iconographic functions of the images represented by tools. 
People, things and time, and their use in the photo coverage of the Corona virus crisis, 
on the news sites under study, in addition to the content analysis tool to extract quanti-
tative indicators; By monitoring and analyzing the sources of images, their patterns and 
areas of coverage of the images, to answer the questions of the study.

  The study found that the two news websites under study differed regarding the source 
of the published photos, so that the French news agency (AFP) ranked first, as well as in 
the areas of dealing with the pandemic. Precautionary measures in this regard and the 
role of the media in highlighting this, and finally about the patterns of images used in the 
photo coverage of the Corona Virus pandemic, so that the objective image prevailed, The 
semiotic models were taken advantage of in analyzing the images, by revealing the iconic 
functions in the images, and their implications in interpreting the relationship between 
the aspects of coverage at the specific and implicit levels, and the tools were predomi-
nant in the mask, due to the importance of the media’s role in awareness, and about the 
special iconographic functions. In terms of people, the “public leadership personalities” 
prevailed to focus on the role of the state through the statements of presidents.

Keywords: Semiotic Analysis, Body Language, New sites, Corona.
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العاملية  2020يناير    31يف     أن مرض فيروس    WHO، أعلنت منظمة الصحة 

(كوفيد   املستجد  ومنذ 19كورونا  قلًقا،  تثير  ) أصبح ميثل حالة طوارئ صحية عمومية 
ذلك التاريخ صارت كورونا جائحة ضربت كل بالد العالم، وأصابت وأودت بحياة املاليني  

  .)1(يف كل أنحاء املعمورة، وغيرت اجلائحة املشهد عاملًيا
يجب      لذا  املجاالت،  شتى  يف  اجلائحة  تأثيرات  تشخيص  مع  موعد  بصدد  العالم  إن 

التفرقة بني ثالث مراحل زمنية: "مرحلة ما قبل كورونا، ومرحلة أثناء كورونا، ومرحلة ما  
الوسطى املرحلة  اآلن  نعيش  ونحن  كورونا"،  أثر  )2(بعد  تقفي  حتاول  الدراسة  وهذه   ،

على سيميائية الصورة املوجهة للجمهور بشأن تغطية اجلائحة،  التغطية املصورة لكورونا  
حيث إن الصورة حتمل دالالت تضمينية أعمق مما تبدو على املستوى التعييني، وبالتالي 
تقدمي  من  املعنية  والتشكيلية  السيكولوجية  الدالالت  تلك  استكشاف  الدراسة  حتاول 

  الصورة. 
ائل االتصال، سادت لغة االتصال البصري، ومثلت  وتزامًنا مع التقدم التكنولوجي يف وس   

عن  للبحث  الصورة  دراسات  وتطورت  اإلعالمي،  البحث  مجاالت  من  مهًما  مجاًال 
التي   املثارة  املوضوعات  من  مؤخًرا  كورونا  وباء  أصبح  كما  بالسياق،  وعالقتها  مدلوالتها 

من   العديد  خالل  من  وذلك  اجلديد،  اإلعالم  وسائل  يف  مناقشتها  اخلاصة  تتم  املحاور 
الحتواء  الدولة  وجهود  االحترازية  واإلجراءات  احلظر  وإجراءات  وانتشاره  الوباء  بظهور 

  األزمة، ومحاولة إيجاد لقاح للوباء. 
الصورة      شكلت  ولهذا  أبوابه،  أوسع  من  التاريخ  فتدخل  مهمة،  الصورة حلظات  وتوثق 

حيا الصورة  اقتحمت  واليوم  البشر،  حياة  مهمة يف  وأصبح مكانة  اإلعالم،  من خالل  تنا 
للصورة حضورًا قوًيا يف السنوات األخيرة، وأخذت تنافس الكلمة املكتوبة يف جذب انتباه  

  )3( املتلقي للدرجة التي جعلت البعض ُيطلق على العصر احلالي "عصر الصورة".
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ا   شهدت  فقد  العاملية؛  الصبغة  ذي  كورونا  لوباء  املصورة  التغطية  ألهمية  لفترة  ونظًرا 
إعالمية  كأداة  الصورة  من خالل  الوباء  مراحل  وتوثيق  برصد  إعالمًيا  اهتماًما  األخيرة 
مهمة، مما استدعى ضرورة أن تستعني الدراسات بالتحليل األيقونوجلي والسيميولوجي  
الدراسة   املنطلق فإن مشكلة  الدالالت واملعاني الضمنية للصورة، ومن هذا  للتعرف على 

املواقع اإلخبارية    تتمثل يف محاولة لوباء كورونا يف  التغطية املصورة  الكشف عن دالالت 
وذلك  التي تقدمها،  الصور  املواقع يف  والتوافق بني  التباين  الدراسة، ومعرفة مدى  محل 
بالتحليل السيميولوجي،   من خالل إجراء حتليل كمي وكيفي ملضمون الصورة باالستعانة 

     واإلشارات والدالالت التي تضمنتها الصور.  كما حاولت الدراسة تفسير العالمات
  الدراسات السابقة:

  املحور األول: الدراسات املتعلقة بالتحليل السيميائي البصري:
للرومي Zohre Mohammadiدراسة  -1 اخلطاب  حتليل  التفكيكية،  نظرية   ،

  :)4(2013وتطبيقاته يف عملية التصميم، 
لـ   التفكيك  نظرية  تشابه  أوجه  على  الدراسة  هذه  مع    " Derrida'sركزت   "

وخطاب   النتائج  Rumiفلسفة  توفر  وكذلك  والنص،  املوضوع  حتليل  طريقة  وتناولت   ،
النهائية لهذه الدراسة طريقة علمية وعملية للتأكيد على أهمية الرموز املرئية والتصميم  

عية واملفاهيمية لتوضيح االفتراضات العلمية لهذه اجلرافيكي وغيرها من املشاريع اإلبدا
التحليل السيميائي كدراسات أساسية، وال ينطبق ذلك على تصميم   مت استخداموالعملية، 

األخرى اإلبداعية  احلقول  أيًضا جلميع  ولكن  فقط،  عام، ،  الرسومات  بشكل  والتصميم 
شفرة فك  أو  لتحليل  نهج  تطوير  إلى  الدراسة  املفردات    وتوصلت  جمع  أجل  من  نص 

يف   اخلصائص  بعض  دراسة  وتضمنت  اإلبداعية،  للعملية  واملواد  الضرورية،  البصرية 
  التفكيك. قصائد الرومي لتحقيق أهداف نظرية 

للبحوث   -2 البصيرة  مركز  الصحفية،  الصورة  لسيميائية  مدخل  سيفون،  بايه  دراسة 
  :)5( 2016واالستشارات واخلدمات التعليمية، 

هدفت الدراسة إلى حتليل وقراءة الصورة الصحفية سيميائًيا؛ من أجل الكشف  
عن املعاني والدالالت اخلفية التي حتملها، وذلك بالتطرق إلى أهم املقاربات السيميائية 
التي ميكن تبنيها يف التحليل السيميائي للصورة، وتوصلت الدراسة إلى أن علم السيمياء  

(الدل بالعالمة  يهتم  وهي علم  بينهما،  يجمع  ورابط  ومدلول  دال  من  يتكون  الذي  يل) 
جانب   من  باالهتمام  حظيت  التي  االتصالية  األنظمة  أهم  أحد  الصورة  وأن  الداللة، 
وأن  العامة،  السيمياء  من  جزء  هي  الصورة  سيميائية  وأن  السيميائيني،  الباحثني 
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احد، وهو العلم الذي يهتم  السيميولوجيا والسيميوطيقيا والسيمياء كلها مرادفات ملعنى و
  بالعالمات على اختالف أنواعها.

دراسة حامد معروف الزيات، سيميائية الصورة وتصميم غالف الكتاب العربي املطبوع    -3
2016 )6:( 

هدفت الدراسة إلى التعرف سيميائية الصورة وداللتها يف غالف الكتاب، ومدى  
يف   ودورها  الكتاب  مبحتوى  النتائج  ارتباطها  مجموعة  إلى  الدراسة  وتوصلت  تسويقه، 

وأكدت  التصميم،  وسبل  االعتبارات،  حيث  من  العربية  الكتب  أغلفة  بسيميائية  اخلاصة 
  على الدور املهم لصورة الغالف يف فهم محتواه وتسويقه. 

الفنون   -4 كلية  مجلة  البصري،  اخلطاب  سيميائية  قحلوص،  مسعود  علي  صالح  دراسة 
  ):7( 2016واإلعالم، 

والسيميائية،  بينه  والعالقة  البصري  للخطاب  نظرًيا  إطارًا  الدراسة  تناولت 
وآلياته التعبيرية عبر السياق السيميائي الداللي، وتوصلت الدراسة إلى أن كل التأويالت  
املمكنة للصورة البصرية تستند إلى املعرفة اخلاصة باحلضور اإلنساني من خالل مجمل 

وعلى   على  لغاته،  املتلقي  بقدرة  مرتبطان  وقراءتها  الصورة  وفهم  جسده،  لغة  أولوياتها 
وهو   الصورة،  لنص  أو  البصري  للخطاب  املُشكلة  العناصر  مجمل  بني  بالتنسيق  القيام 
خارج   العناصر  هذه  معاني  إلى  يستند  ولكنه  الصورة،  تعطيه  ما  إلى  يستند  ال  تنسيق 

  وع. الصورة وضمن سياقات الفعل اإلنساني املتن
دراسة رحاب الداخلي محمد، دالالت التغطية املصورة ألنشطة التنظيمات اإلرهابية يف    -5

  : )8( 2017املواقع اإللكترونية للصحف العربية، 
التنظيمات   ألنشطة  املصورة  التغطية  دالالت  عن  الكشف  إلى  الدراسة  هدفت 

ى موقع صحيفتي األهرام بالتطبيق عل  –اإلرهابية يف املواقع اإللكترونية للصحف العربية  
السعودية األوسط  والشرق  محل    -املصرية  الصحيفتني  موقف  بني  التباين  ومعرفة 

الدراسة، من خالل دراسة الصور املصاحبة للمعاجلة الصحفية ألنشطة تلك التنظيمات، 
وتوصلت   السيميولوجي)،  (التحليل  الصورة  ملضمون  وكيفي  كمي  حتليل  بإجراء  وذلك 

اتف إلى  الصحفية  الدراسة  الصورة  ملوضوعات  األهمية  إعطاء  يف  الدراسة  موقعي  اق 
مكافحة   "جهود  موضوعات  تصدرت  فقد  اإلرهابية،  التنظيمات  ألنشطة  املصاحبة 
مواجهة   يف  األمنية  املقاربة  على  األهرام  موقع  ركز  كما  املوضوعات،  بقية  اإلرهاب" 

التي اجلهود  على  األوسط  الشرق  موقع  ركز  حني  يف  الدولية   اإلرهاب،  القوى  تبذلها 
  واإلقليمية الرسمية للتصدي ملثل تلك األحداث اإلرهابية.
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القنوات   -6 يف  الشعبية  االحتجاجات  صورة  سيميائية  العزيز،  عبد  جابر  هديل  دراسة 
  ):9( 2017الفضائية، 

يف  الشعبية  لالحتجاجات  اإلخبارية  املعاجلة  طبيعة  لتحليل  الدراسة  سعت 
صرية سيميائًيا لرصد مكوناتها ومعاييرها وأبعادها، والتعرف على  القنوات الفضائية امل

إلى   الدراسة  وتوصلت  للمحتوى،  بنائها  أثناء  القنوات  تلك  أرسلتها  التي  االستراتيجيات 
املختلفة، من أشخاص   وعناصرها  الصورة  بتحليل خطاب  النتائج اخلاصة  مجموعة من 

والصو واملكان  واملونتاج  الصورة  ونوع  "العاشرة  وتصوير  البرنامجني  بني  املقارنة  مع  ت، 
 مساًء، ومصر النهاردة" من حيث تفاصيل الصورة ومضمونها. 

: بوش يف مقابل مبارك"،    Amr M. Elzawawyدراسة    -7 "سيميائية اخلطاب األخير 
2018  )10:(  

ألقاهما    اللذين  األخيرين  للخطابني  السيميائي  التحليل  إلى  الدراسة  هدفت 
دبليو بوش وحسني مبارك، وتفحص الدراسة اخلطابني األخيرين لكل منهما، وعلى  جورج  

حتليل   مت  وقد  منصبه،  كالهما  يغادر  أن  قبل  األحداث  تصاعد  مع  اخلصوص  وجه 
اخلطابني وفًقا ملجالني عامني من السيميائية باملعنى اللغوي، وهي التواصل اللفظي وغير  

عدة موضوعات فرعية مت حتليلها من وجهة نظر  اللفظي، ويندرج حتت التواصل اللفظي  
حتليل اخلطاب السيميائي، وهذا النوع من التواصل ميكن أن يتفرع إلى مستوى التحليل  
الرأسي والتحليل األفقي، عالوة على أمناط معينة من اإلشارات، ويندرج حتت التواصل 

إلى أن خطاب بوش كان غير اللفظي تعبيرات الوجه، والتنغيم واأللوان، وخلصت الدراسة  
أكثر توازًنا وأفضل على الرغم من عدم تناسقه يف استخدام املؤشرات، حيث ركز بشكل 
مبالغ فيه على الشخص، أم بالنسبة خلطاب مبارك، فلم يتم إلقاؤه بتنغيم متفاوت، وجاء 

  طاب.املجال السيميائي املكون من األلوان واإلمياءات غير متواٍز مع املحاور الرئيسة للخ
دراسة محمد حسني، سيميائية الصورة الفوتوغرافية يف امللصق السينمائي، اجلمعية   -8

  :)11( 2018العربية للحضارة والفنون اإلسالمية،
هدفت الدراسة إلى االستفادة من املفاهيم السيميائية يف الصورة الفوتوغرافية  
بامللصق السينمائي، وتأثيرها يف عملية االتصال بني املصور واجلمهور، وتوصلت الدراسة 
الفوتوغرافية   الصورة  يف  املعنى  لتمثيل  الدالالت  من  العديد  يستخدم  املصور  أن  إلى 

السين  امللصق  ومدلولها،  املستخدمة يف  وزاويتها،  اللقطة،  من: حجم  كٍل  من خالل  مائي، 
بني   التفاعلية  مراعاة  مع  الصورة،  سيميائية  يف  األلوان  وتأثير  الصورة،  تكوين  وعناصر 
هذه العناصر املؤثرة يف مدلول الصورة إليجاد الوحدة البنائية للصورة، وتوصيل التأثير  
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بذلك   املعرفة  فإن  عام  وبشكل  لها،  توصيلها  الدرامي  يف  مؤثرة  ويجعلها  الصورة  يثري 
 ملضمون القيام للمتلقي بشكل مباشر.

  املحور الثاني: الدراسات املتعلقة بالتحليل السيميائي لصور تغطية جائحة كورونا: 
األردنية  Ahmed T. Husseinدراسة    -9 الصفحات  يف  الفكاهي  األسلوب  "استخدام 

  : )12(  2020دراسة حتليلية سيميائية"   -املتعلقة بجائحة كورونا
األردنية   الصفحات  يف  السيميائية  الدالالت  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 
التحليل   خالل  من  الدراسة  نتائج  وأشارت  كورونا،  جلائحة  معاجلتها  يف  الرسمية 

صور والرسوم التي مت نشرها يف الصفحات محل الدراسة إلى اجتاه خطاب السيميائي لل 
تلك الصفحات ملحاولة التخفيف من وطأة اجلائحة، من خالل األسلوب الفكاهي الذي مت  
استخدامه يف الرسومات، والذي بدا جلًيا من خالل الشكل الذي يظهر أحد األشخاص  

والذي بدا عليه الغضب نتيجة طريقة    وهو يقوم بأخذ صورة سيلفي مع فيروس كورونا،
التعامل التي ال تنم عن أي حالة حذر من الوباء، وذلك يف إشارة إلى أن الوباء لم ينتشر  
يف   يبعث  مما  الواحدة،  اليد  أصابع  تتجاوز  ال  ظهرت  التي  احلاالت  وأن  األردن،  يف 

  املواطنني روح التفاؤل واألمل وعدم اخلوف. 
احلE ,Beachدراسة    -10 جتاه  "  اإلعالم  وسائل  يف  اإلعالمي  اخلطاب  والسجن:  رب 

  ):13(  2020جائحة كورونا" 
هدفت الدراسة إلى التعرف على اخلطاب اإلعالمي املوجود يف وسائل اإلعالم 
التقليدية جتاه أزمة كورونا، وأشارت نتائج الدراسة من خالل التحليل السيميولوجي إلى 

تلك األزمة، من بني ذلك االعتماد على صورة شخص  توظيف الكلمات والصور يف معاجلة  
يظهر خلف القضبان، يف إشارة إلى أن تلك األزمة قد قيدت حركة اإلنسان وشلت حركة  
احلياة بشكل كامل نتيجة احلجر الصحي، األمر الذي يزيد مبرور الوقت مهدًدا بتحقيق  

ماد وسائل اإلعالم على  خسائر بشرية ومالية فادحة، كما بني التحليل السيميولوجي اعت
األزمة مثل   القوية يف توصيف  والكلمات  االستعارات    War against virusاستخدام 

ببعض   كلمة احلرب  ارتباط  نتيجة  العاطفية  واملشاعر  املعاني  إثارة بعض  إلى  يؤدي  مما 
يعني   فهذا  حرب  يف  كانت  إن  الدولة  أن  تتضمن  والتي  اجلمهور،  لدى  املسبقة  املعاني 

 توجيه جميع األنشطة االقتصادية واالجتماعية والسياسية للدولة ملحاربة ذلك الوباء.
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"اآلليات املستخدمة يف إثارة الذعر الصحي من خالل وسائل    K. ,Petersonدراسة    -11
  ):14(  2020اإلعالم يف استونيا" 

استونيا   دولة  اإلعالم يف  وسائل  تناول  كيفية  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 
بجائحة   املتعلق  الصحي  الذعر  على  COVID-19لقضايا  التعرف  إلى  باإلضافة   ،

بتلك   املتعلقة  والصور  الكلمات  تشمل  والتي  اإلعالمي،  اخلطاب  املستخدمة يف  األدوات 
نت وأشارت  للجمهور،  تقدميها  وكيفية  اإلعالمي األزمة  اخلطاب  تنويع  إلى  الدراسة  ائج 

الذي اعتمد على توظيف املواد السمعية البصرية واملكتوبة يف إثارة الذعر بني الشعب يف  
مدرجات   على  التركيز  خالل  من  القدم  كرة  مباريات  عرض  ذلك  بني  من  استونيا، 
والهلع  اخلوف  مشاعر  يعمق  مما  اجلائحة،  بسبب  خالية  أصبحت  التي    اجلماهير 

والتأثيرات املدمرة للفيروس، وكذلك أوضح التحليل السيميائي محاولة الدمج بني الصور  
صورة   عرض  خالل  من  ظهر  والذي  الفكاهي،  األسلوب  خالل  من  املكتوبة  والكلمات 

وشخص يقول: "واحد كورونا من فضلك"، وذلك للتقليل   Corona beer جلائحة كورونا  
ا الشعب، يف إشارة إلى أن تلك األزمة يف طريقها  من الضغوط النفسية التي يتعرض له

الصحية، عن   األزمة  تلك  مع  التعامل  الساخر يف  األسلوب  توظيف  زوال، من خالل  إلى 
تلك   اجلمهور جتاه  لدى  الذعر  حالة  من  يخفف  مدى خطورتها، مما  من  التقليل  طريق 

  اجلائحة.
املتعلقة باس  M. ,Leoneدراسة    -12 "القناع" يف  "الدالالت السيميائية  الكمامات  تخدام 

  ):15( 2020دراسة مقارنة"  -دول الشرق والغرب
الكمامات   الستخدام  السيميائية  الدالالت  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 
"األقنعة" يف الدول الشرقية والغربية، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الدالالت السيميائية 

الشرق مثل اليابان تشير إلى أن ارتداء الكمامة مرتبط  املتعلقة باستخدام الكمامة يف دول 
يف  الثانية  العاملية  احلرب  خالل  النووي  للقصف  تعرضها  نتيجة  تاريخية؛  بعوامل 
جًدا،  طويلة  لفترات  القناع  يرتدي  الياباني  الشعب  غالبية  جعل  الذي  األمر  هيروشيما، 

ا بارتداء  يقومون  إنهم  حيث  لديهم،  عادة  أصبح  الذي  الشتاء األمر  شهور  طوال  لكمامة 
خوًفا من العدوى، كما بينت الدراسة أن الدالالت السيميائية املتعلقة باستخدام القناع يف  

بولندا -الغرب   يف  الصورة    -وحتديًدا  كانت  لذلك  الكمامة،  ارتداء  العادة  تكن  لم  حيث 
وهو  األفراد  أحد  إلى  النظر  يحدقون  األشخاص  من  مجموعة  إلى  تشير    املستخدمة 
يرتدي القناع، يف إشارة إلى أن ثقافة القناع لم تكن معتادة لدى الشعب البولندي، لهذا 

  كانت هناك صعوبة الرتداء القناع، إال بعد أن فرضت احلكومة القوانني امللزمة الرتدائه.
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املوجودة يف الصحف  G. ,Sattarدراسة    -13 السيميولوجي للخطاب والرسوم  "التحليل 
  :)COVID  "2020  )16-19بجائحة   القومية املتعلقة

الباكستانية،  الصحف  يف  املستخدم  اخلطاب  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 
لصحف   رصدها  مت  التي  للصور  السيميولوجي  التحليل  خالل   Dawn, Theمن 

Nation  وPakistan Times  محل للصحف  املختلفة  األيديولوجيات  على  والتعرف   ،
الص يف  األيدلوجيات  تباين  إلى  الدراسة  نتائج  وأشارت  الدراسة، الدراسة،  محل  حف 

إن صحيفة   حيث  السيميائي  التحليل  خالل  من  ظهر  أزمة    Dawnوالذي  تعالج  كانت 
COVID-19    كان والذي  املحلي،  االقتصاد  على  السلبية  التأثيرات  إظهار  خالل  من 

ظاهرة   ودالالت  معاني  تتضمن  التي  والصور  النصوص  توظيف  خالل  من  واضًحا 
Denotative    ضمنية كلمة    ،Connotativeأو  بعرض  الصحيفة  قامت  حيث 

Economy  حرف باستبدال  لكن   ،O   أن إلى  إشارة  يف  مخيفة،  بأشكال  الكلمة  يف 
القضايا االقتصادية هي القضايا األهم والسائدة يف باكستان، وهذا هو املعنى الظاهر،  
تلك   نتيجة  فادحة  خلسائر  يتعرض  الدولة  اقتصاد  أن  إلى  فيشير  الكامن  املعنى  أما 

  مة.  األزمة، لهذا مت التعبير عنها بأشكال مخيفة، والتي ظهرت يف الكل
" التحليل السيميائي للخطاب السعودي على مواقع التواصل A.  ,Naimahدراسة    -14

  ):COVID 2020  )17"-19االجتماعي املتعلق بجائحة 
املنشورات   يف  املوجودة  اإلعالمي  اخلطاب  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 
اإلعالمية املوجودة على مواقع التواصل االجتماعي التابعة للصفحات السعودية، وأشارت  

الدراسة   السيميائي-نتائج  التحليل  خالل  استخدام   -من  إلى  جلأت  الدولة  أن  إلى 
Twitterم له  املوضوع  أن  إلى  إشارة  يف  الدولة ،  دفع  الذي  األمر  العاجلة؛  األهمية  ن 

الستخدام تلك املنصة للسرعة يف نشر املعلومات املتعلقة بإجراءات الوقاية وعدم التعرض  
مع  ينسجم  مبا  السوداء  اخللفيات  استخدام  إلى  الدراسة  نتائج  أشارت  كما  للعدوى، 

الستعانة باللون األبيض  رسمية التغريدات الصادرة عن املسئولني السعوديني، بينما متت ا
  يف كتابة التغريدات، مبا يوحي بالبهجة والتضامن االجتماعي مع املجتمع السعودي.

مجلة  Y.  ,Anggraeniدراسة    -15 جلائحة    Tempo"معاجلة  األندونيسية 
19-"COVID 2021  )18:(  

الصحفية   للصور  السيميولوجي  التحليل  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 
مل مجلة  املستخدمة  كورونا يف  أزمة  من    Tempoعاجلة  الدراسة  وتوصلت  األندونيسية، 

  Tempoخالل التحليل السيميولوجي إلى أن الصور الصحفية التي مت نشرها يف مجلة  
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يف   املختصة  السلطات  عجز  مع  الدول  لها  تتعرض  التي  الصحية  لألزمة  ترسخ  كانت 
- يف إندونيسيا، كما بينت الدراسة    التعامل مع تلك األزمة، يف إشارة إلى نقص الكمامات

ساخرة بني    - وبطريقة  الهلع  ونشر  املوقف  بخطورة  الوقت  نفس  يف  أيًضا  توحي  لكنها 
بتاريخ   الصادر  األندونيسي   2020مارس  14اجلمهور يف عددها  الرئيس  تظهر  صورة 

Jokowi   وبجواره فيروس كورونا، لكنها تظهر يف شكل ضخم جًدا، يف إشارة إلى مدى
  ة املشكلة وعجز احلكومة عن احتوائها.صعوب

للصور والرسوم املتعلق بجائحة كورونا على  "التحليل السيميولوجي K. ,Saniدراسة  -16
  ):19( 2021مواقع التواصل االجتماعي"، 

هدفت الدراسة إلى التعرف على الدالئل السيميائية يف الرسومات الكاريكاتيرية  
الصحفية   نتائج Instagramو  Facebookعلى    Nuriartaللرسامة  وأشارت   ،

توظيف   خالل  من  كورونا،  جائحة  أزمة  معاجلة  يف  الكاريكاتير  استخدام  إلى  الدراسة 
انتقا ساخرة  معاني  التي حتمل  والصور  مع  االستعارات  التعامل  يف  احلكومات  ألداء  دية 

معاني   يتضمن  الذي  السيميولوجي  التحليل  خالل  من  الدراسة  بينت  كما  األزمة،  تلك 
نفس   لكن يف  كورونا،  فيروس  محاربة  إلى  ألنشطتها  احلكومات  بتوجيه  متعلقة  ودالالت 

أيًضا  إشارة  يف  السلبية،  ولألنشطة  املخدرات  لتجار  مفتوًحا  املجال  تركت  إلى    الوقت 
التفجير الذي حدث يف إندونيسيا أثناء تلك اجلائحة، مما يتضمن معاني توحي بتقصير  

  يف القيام مبهامها يف توعية وحماية الشعب.  - خاصة الشرطة -األجهزة املعنية 

  التعليق على الدراسات السابقة: 
  من خالل استعراض الدراسات السابقة الحظت الباحثة:

   فبجانب  االهتمام مختلفة،  بحثية  مجاالت  فيه  تشترك  السيميائي  بالتحليل 
التحليل السيميائي للصورة وعالقته باالتصال، ربطه عديد من الباحثني باألدب  

  والشعر والقرآن الكرمي ومسرح الصورة ولغة اجلسد والتحليل النفسي. 
  والتحليل احلالة،  دراسات  على  التركيز  إلى  متيل  السيميولوجيا    دراسات 

الكيفي لدالالت الصورة على مستوياتها املختلفة مما يضفي عمًقا لتحليل الرموز  
 والعالمات. 
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  مشكلة الدراسة:
يتابع العالم تداعيات جائحة كورونا    ؛2021يف الفترة األخيرة واملمتدة إلى اآلن   

يف مختلف وسائل اإلعالم، ويف كل عصر ُمتثل الصورة توثيًقا حًيا لألحداث ال يضاهيه  
التواصل  عناصر  من  التي    ؛غيرها  التضمينية  والرسالة  والرموز  العالمات  على  عالوة 

استنا عمًقا  أكثر  ودالالت  للصورة،  معاني  تضيف  والتي  الصورة،  داخل  إلى  تكمن  ًدا 
السابقة،   الدراسة يفالدراسات  تتبلور مشكلة  بكيفية حتديد   وعليه  يتعلق  رئيس  تساؤل 

التحليل   خالل  من  اإلخبارية  املواقع  يف  كورونا  جلائحة  املصورة  التغطية  مالمح 
و املواقع  السيميولوجي،  يف  املنشورة  الصحفية  الصور  مضمون  عن رصد  الدراسة    محل 

وما حتتويه كورونا،  الصور    فيروس  طريق حتليل شكل  عن  وذلك  وعالمات،  دالالت  من 
باإلضافة   السيميولوجى،  التحليل  أداة  يف  املتمثل  الكيفي  التحليل  باستخدام  ومضمونها 
الظاهرة   عن  الكشف  يتيح  مما  املضمون،  حتليل  أداة  خالل  من  الكمي  التحليل  إلى 

ب السيميولوجيا  الرتباط  نظًرا  الدراسة  تساؤالت  عن  والرمز  واإلجابة  العالمة  تحليل 
  والداللة. 

  أهمية الدراسة:
السيميائي   -1 التحليل  جانب  من  الصحفية  الصورة  تتناول  التي  الدراسات  قلة 

بشكل خاص، رغم أهمية ربط الصورة بالسياق الثقايف والداللي، وتفسير دالالت  
  الصورة. 

واخل -2 الصورة،  مدلوالت  لتحليل  والكيفي  الكمي  التحليل  بني  الدمج  روج  أهمية 
كيفًيا،  تفسيرها  يتم  كمية  اخلروج مبؤشرات  مًعا  يتيحا  كما  عمًقا،  أكثر  بنتائج 
والكشف عن مدلوالت األرقام، كما يعد التحليل السيميولوجي من أنسب املداخل 
العالمات  على  تعتمد  بصرية  عناصر  باعتبارها  الصورة،  لتحليل  التطبيقية 

و ظاهرة  معان  لها  التي  واأليقونات  توظيف  والدوال  مت  وبالتالي  عميقة،  أخرى 
 اإلطار السيميولوجي يف التحليل. 

أهمية القضية محل الدراسة، حيث شغل وباء كورونا العالم كله، وبات مهًما أن   -3
يدرس الباحثون املناحي املختلفة للوباء، كل يف تخصصه، نظًرا لتأثيراته املتشعبة  

 يف املجاالت كافة. 
الص -4 الضوء على سيميائية  املواقع تسليط  كورونا يف  املنشورة عن  الصحفية  ور 

العاملية، وتأثير الفترة الزمنية للوباء والسياق االجتماعي والسياسي للموقع على  
 مضمون الصورة وتوجهاتها. 
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 أهداف الدراسة:
  رصد مصادر الصور التي تستعني بها املواقع محل الدراسة. -1
لوباء   -2 املصورة  التغطية  جوانب  على  محل  التعرف  اإلخبارية  املواقع  يف  كورونا 

و الصور،  استخدام  أهداف  حتديد  وبالتالي  اخلاصة  الدراسة،  الصور  حتليل 
 مبراحل انتشار املرض حول العالم.

 حتليل أمناط الصورة املستخدمة يف تغطية جوانب اجلائحة.  -3
كورونا،   -4 جلائحة  الصحفية  للمعاجلة  املستخدمة  للصور  السيميولوجي  التحليل 

ف على األيديولوجيات املختلفة للمواقع محل الدراسة يف التغطية املصورة  والتعر
 عن وباء كورونا من خالل الكشف عن الدالالت اخلفية للصورة. 

استخدامها  -5 الدراسة يف  عينة  املواقع  بني  واالختالف  االتفاق  مدى  على  التعرف 
 للصور اخلاصة بتغطية أخبار وباء كورونا. 

الدور   -6 فاعلية  الفني،  البحث عن  الصورة بشكلها  تؤديه  أن  الذي ميكن  االتصالي 
والكشف عن   والرسائل،  املعاني  البصرية على توصيل  اللغة  إبراز قدرة  وبالتالي 
الدوال  حتليل  خالل  من  الصورة،  حتملها  أن  ميكن  التي  والدالالت  الرسائل 

 األيقونية والرسالة التشكيلية للصورة ولغة اجلسد املستخدمة يف الصور. 
  ساؤالت الدراسة: ت

املصورة    التغطية  مالمح  حتديد  كيفية  يف  للدراسة  الرئيس  التساؤل  يتحدد 
هذا   من  وينبثق  السيميولوجي،  التحليل  خالل  من  اإلخبارية  املواقع  يف  كورونا  جلائحة 

  التساؤل مجموعة من التساؤالت، وهي:  
  كيف يتم تقدمي صور كورونا من خالل اخلطاب السيميائي ودالالت الصور؟  -1
اال -2 نوعية  مصادر  ما  حيث  من  الدراسة  عينة  اإلخبارية  املواقع  بني  ختالفات 

  الصور، وأمناطها؟ 
املواقع اإلخبارية  -3 للمحاور اخلاصة بجائحة كورونا يف  التغطية املصورة  كيف تتم 

 عينة الدراسة؟ 
األيقونية   -4 الدوال  حيث  من  الدراسة  عينة  اإلخبارية  املواقع  بني  االختالفات  ما 

 تلفة؟ للصورة مبستوياتها املخ
حيث   -5 من  الدراسة  عينة  اإلخبارية  باملواقع  املنشورة  الصور  تختلف  وملاذا  كيف، 

الدوال  تعكسها  التي  والدالالت  املعاني  لغة اجلسد،  للصورة،  التشكيلية  الرسالة 
 األيقونية؟  
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  نوع الدراسة: 
إلى   الباحثة  سعت  إذ  التحليلية،  الوصفية  الدراسات  إلى  الدراسة  هذه  تنتمي 

املحتو  األبعاد جتاوز وصف  على  واالستدالل  الكامنة،  املعاني  الكشف عن  إلى  الظاهر  ى 
لعملية االتصال وباء )20(املختلفة  لتغطية  الصور املصاحبة  ؛ بهدف رصد ووصف وحتليل 

كورونا خالل فترة زمنية معينة؛ حيث تأخذ الدراسة الوصف طريًقا للوصول إلى السببية  
السيميائي،  وحتليل وتفسير دالالت الصور   التحليل  القائم على  الكيفي  املنهج  باستخدام 

بتحليل   املتعلقة  بفئاتها  مضمون  حتليل  استمارة  خالل  من  الكمية  املؤشرات  بعض  مع 
  الصورة. 

  منهج الدراسة:
ــى  ــة علـــــ ــد الدراســـــ ــح،تعتمـــــ ــفي  مـــــــنهج املســـــ ــتوييه الوصـــــ ــتخدامه مبســـــ ومت اســـــ

والتحليلـــي، وذلـــك لرصـــد وحتليـــل مالمـــح اســـتخدام مواقـــع الدراســـة للصـــور اخلاصـــة 
  بتغطية جائحة كورونا طوال الفترة الزمنية للدراسة.

  أدوات الدراسة: 
  تعتمد الدراسة على مجموعة من األدوات البحثية:

املضمون:   .1 حتليل  الصور  أداة  لتغطية  بهدف وصف وحتليل مضمون  املصاحبة 
الشامل خالل   احلصر  بأسلوب  الدراسة  محل  اإلخبارية  املواقع  يف  كورونا  وباء 
حيث   الدراسة،  لتساؤالت  وفًقا  للتحليل  وحدة  صورة  كل  ومثلت  الدراسة،  فترة 

  قامت الباحثة بإعداد فئات حتليل املضمون اآلتية: 
 فئة مصادر الصورة.  -
 تناولتها التغطية املصورة جلائحة فيروس كورونا. فئة موضوع القضايا التي   -
 فئة أمناط الصور املستخدمة يف التغطية املصورة جلوانب اجلائحة.  -
السيادة  - ونقطة  الصورة  فاعلية  يف  املتمثلة  للصور  التشكيلية  الرسالة  فئة 

 داخلها، ومدى الصورة وهدفها.
اص واألشياء والزمن،  فئة الدوال األيقونية للصور املتمثلة يف األدوات واألشخ -

باملواقع اإلخبارية محل  التغطية املصورة ألزمة فيروس كورونا  وتوظيفها يف 
 الدراسة.

السيميولوجي:   -2 التحليل  اخلاصة  أداة  للصور  الرمزية  الدالالت  تفسير  بهدف 
بتغطية وباء كورونا، وذلك من خالل الوصول إلى املعاني الضمنية بعد جتزئة الصورة  

اتفا مدى  هذا لرصد  مع  الداللي  والتفاعل  األزمة،  سياق  مع  اختالفها  أو  قها 
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خالل  )21( السياق  من  السيميولوجي  التحليل  من  كجزء  اجلسد  لغة  حتليل  وكذلك   ،
حتليل اإلشارات غير اللفظية التي نستخدمها للتواصل، والتي ُتشكل جزًءا كبيًرا من  

املعلومات وفًقا للدراسات فإن لغة  التواصل اليومي، وميكن أن تنقل كميات كبيرة من  
بني   ما  تشكل  إلى50اجلسد  العيون %70  لغة  من  وتتكون  االتصاالت،  جميع  من   %

الوجه وتعبيرات  والرأس،  اليد  التي  )22(وحركة  الدراسات  من  الكثير  هناك  أن  كما   ،
دراسة   مثل  والصور،  األيقونات  بتحليل   Miller, 2012; Perlmutterقامت 

اسات املتخصصة يف العلوم االجتماعية، ليس هذا فحسب، وهناك وغيرها من الدر
مثل  والتحليل،  بالشرح  الثقافية  األيقونات  تناولت  التي  الدينية  الدراسات  من  أيًضا 

هو من أدرك الدالئل   Augustineيعد    Lester، بل طبًقا لدراسة    ,Ringerدراسة  
و الصور  يف  املوجودة  اللفظية  غير  واملعاني  الصور االتصالية  تلك  أن  كما  الرسوم، 

املتعاقبة،  التالية  األجيال  إلى  والثقافة  املعاني  نقل  على  القدرة  لديها  واأليقونات 
أيقونية،  كدوال  الصور  وحتليل  للصور  السيميولوجي  التحليل  الدراسة  واتبعت 
يف  املستخدمة  اجلسد  لغة  وحتليل  والثاني،  األول  املستوى  يف  الصورة  ومدلوالت 

 صورة للجائحة. التغطية امل
  الدراسة االستطالعية:

انتشارًا  للمواقع اإلخبارية األكثر  الدراسة االستطالعية على عينة عشوائية  أجريت 
ظهور   بداية  منذ  األنباء،  وكاالت  صور  على  أساسي  بشكل  تعتمد  والتي  العالم،  حول 

 . 2020، حتى ديسمبر 2019جائحة فيروس كورونا املستجد يف ديسمبر 
واتضح عدم استخدام صور يف بداية األزمة لغموض احلدث، السيما أن ظهور الوباء 

  بدأ يف الصني، فكان االعتماد على صور لفيروس أو صور أرشيفية ألطباء. 
العاملية رسمًيا يف    الصحة  فيروس  2020مارس    11ومع إعالن منظمة  أن  م عن 
نشر    19-كوفيد يف  اإلعالم  وسائل  بدأت  عاملية،  داخل جائحة  الوضع  عن  تعبر  صور 

تخفيف   مرحلة  ثم  بالكمامات،  الشوارع  املارة يف  احلرجة، وصور  واحلاالت  املستشفيات 
الدولية،  السياسية  والفعاليات  لكورونا،  الفحص  وصور  للوباء  الثانية  املوجة  ثم  القيود، 

اتضح  واملحلية مثل االنتخابات يف ظل اجلائحة، حتى مرحلة البحث والتوصل إلى لقاح، و
  ذلك يف مؤشرات الدراسة االستطالعية، مما جعلها مجاًال مناسًبا للدراسة.  

  وقامت الباحثة بإجراء الدراسة استطالعية بهدف:  
 حتديد املواقع اإلخبارية عينة الدراسة. -1
  حتديد الفترة الزمنية.   -2
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  االختيار من بني مراحل األزمة وأحداثها لتكون محل الدراسة. -6
الباحثة بدراسة استطالعية أولية بحصر املواقع اإلخبارية الدولية التي أوًال: قامت   

وحددت  العالم،  حول  واسع  انتشار  ذات  أنباء،  وكاالت  صور  على  أساسي  بشكل  تعتمد 
  مجموعة من املعايير التي اختارت على أساسها عينة الدراسة وهي: 

  أن تكون الوسيلة واسعة االنتشار حول العالم.  -1
  أن تعتمد على صور الوكاالت الدولية يف تغطية وباء كورونا.   -2
 أن تكون على درجة من املصداقية العالية إلحداث تأثير.   -3
  أن تكون مهتمة بشكل أساسي بفيروس كورونا املستجد. -4
  أن تكون للوسيلة اإلخبارية الدولية نسخة عربية.  -5

من وسائل اإلعالم الدولية  ثانًيا: أجرت الباحثة الدراسة االستطالعية على مجموعة  
" "فرانس  موقع  العربية،  باللغة  األوروبي    24الناطقة  نيوز"  "يورو  وموقع  اإلخباري، 

إنفو"   "سويس  وموقع  أملانيا،  صوت  إلذاعة  اإلخباري  فيله"  "دويتشه  وموقع  اإلخباري، 
العربية   نسختها  يف  اإلخبارية  املواقع  هذه  تناول  على  للتعرف  فترة -اإلخباري،    خالل 

  صور جائحة فيروس كورونا املستجد. -الدراسة
  ومن خالل الدراسة االستطالعية توصلت الباحثة إلى مؤشرات أولية، وهي: 

الدولية   -1 اإلعالم  وسائل  اهتمام  بؤرة  يف  كانت  املستجد  كورونا  فيروس  جائحة  أن 
  الناطقة بالعربية، واالهتمام بشكل خاص بنشر صور لكل موضوع. 

على   -2 "فرانس  يغلب  ملوقع  الصحفية  األنباء 24التغطية  وكالة  صور  استخدام   "
األملانية   األنباء  وكالة  صور  باستخدام  فيله"  "دويتشه  موقع  اهتم  بينما  الفرنسية، 

  "د.ب.أ". 
"فرانس   -3 موقع  الفعاليات  24اهتم  تغطية  يف  السيما  رويترز  وكالة  صور  بنشر   "

 " على وكالة رويترز". السياسية، أكثر من اعتماد موقع" دويتشه فيله
االستطالعية:       الدراسة  على  "فرانس    وبناء  موقع  أن  وموقع 24اتضح  اإلخباري،   "

املواقع  أكثر  بالعربية  الناطقة  أملانيا يف نسختهما  اإلخباري إلذاعة صوت  فيله"  "دويتشه 
 اإلخبارية واسعة االنتشار التي تناولت تغطية اجلائحة موضوع الدراسة.

  عينة الدراسة: 
  أوًال: عينة املواقع اإلخبارية: 

"فرانس   - حكومية    :)France 24(بالفرنسية:    24موقع  إعالمية  قناة  وهو 
يوم   بثها  بدأت  العربية،  بينها  لغات  بعدة  تصدر  إخبارية،  ديسمبر    6فرنسية 
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، وتقوم ببث األخبار الدولية عبر أربعة نسخ فرنسية، وعربية، وإجنليزية،  2006
فيروس جائحة  بتغطية  خاص  بشكل  املوقع  ويهتم  املستجد    وإسبانية،  كورونا 

)، ونشر صور يف مختلف مراحل اجلائحة، وعمل هاشتاج مخصص  19-(كوفيد
 .  )23(لفيروس كورونا داخل املوقع، ليضم كافة املوضوعات

اإلخباري  - فيله:    DW املوقع  أملانيا  دويتشه  صوت  إلذاعة  اإلخباري  املوقع  هو 
)(Deutsche Welle    واختصارهاDW املوجهة الدولية  األملانية  اإلذاعة  ، هو 

اإلخباري،  املوقع  واهتم  العربية،  بينها  لغات  بعدة  وتصدر  اخلارجي،  العالم  إلى 
هاشتاج    ) وعمل19-بشكل خاص بتغطية جائحة فيروس كورونا املستجد (كوفيد

  .  )24(مخصص لفيروس كورونا داخل املوقع، ليضم كافة املوضوعات
  . ن املوقعني اإلخباريني عينة ومجاًال مناسًبا للدراسةوهذا ما يجعل من هذي 

  ثانًيا: عينة الصور محل الدراسة: 
الشامل للصور املصاحبة لكل األخبار   التحليلية يف احلصر  الدراسة  ومتثلت عينة 

املنشورة عن كورونا يف املوقعني اإلخباريني محل الدراسة، وبلغ إجمالي عدد الصور التي  
  صورة.  1212حتليليها مت 

  ثالًثا: العينة الزمنية للدراسة:  
  مت اختيار الفترة الزمنية املتاحة على املوقعني اإلخباريني، وكانت كاآلتي:

املصاحبة     للصور  الشامل  احلصر  بأسلوب  سيميولوجي  حتليل  بعمل  الباحثة  قامت 
الزمنية من أول   الفترة  والتي انحصرت يف  الدراسة،  باملوقعني عينة  للنصوص اإلخبارية 

، وبذلك استغرقت الفترة الزمنية للدراسة عاًما  2021مارس    31وحتى    2020مارس  
  كامًال.

  اختبارا الصدق والثبات: 
عن     التي جتيب  الفئات  لتحديد  وفًقا  املضمون  استمارة حتليل  بإعداد  الباحثة  قامت 

بعرضها على عدد من   قامت  ثم  املبدئي،  التحليل  وفًقا ملرحلة  وذلك  الدراسة،  تساؤالت 
، وذلك )25(األساتذة املتخصصني يف مجال اإلعالم إلبداء مالحظاتهم وتنفيذ ما جاء بها  

  الظاهري لألداة. لتحقيق الصدق 
مبدئي      اختبار  إجراء  طريق  عن  حتقيقه  مت  فقد  للثبات    Test Re-Testوبالنسبة 

؛ ) 26( ) من الباحثني2صورة صحفية من كل موقع من موقعي الدراسة مع (  )20بتحليل (
الثبات   نسبة  وبلغت  تداخلها،  وعدم  للقياس  الفئات  من صالحية  ما 92للتأكد  وهو   ،%

يشير إلى ثبات الفئات وصالحية تطبيقها لتحقيق أهداف الدراسة، ثم أجريت التعديالت  
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املبدئي  والقياس  التحليل  ونتيجة  لالستمارة  املحكمني  األساتذة  مالحظات  ضوء  يف 
  ا النهائية القابلة للتطبيق.للوصول باالستمارة إلى صورته

  اإلطار املعريف للدراسة: 
   التحليل السيميائي:

نحن نعيش اآلن يف عالم بصري يطغى فيه التواصل بالوسائل البصرية اجلديدة،  
ورغم ذلك فإن الصورة يف العالم العربي ال تزال موضوًعا هامشًيا يف املمارسات الفكرية  

األكادميية   املراد ،  )27(والدراسات  املعنى  اقترابًا من  أكثر  الصورة من كونها  وتنبع أهمية 
  .)28(توصيله؛ مما مينحها القوة والتأثير

  - والسيما اخلاصة بالصورة -وقد أسهمت التطورات التكنولوجية يف املجال اإلعالمي     
الباحث التي تقوم بها الصورة يف جميع املجاالت، وكما أشارت  ة يف زيادة الوعي باألدوار 

جوليان نيوتن يف كتاب "عبء احلقيقة املرئية" إلى أن املهمة احلرجة للتصوير الصحفي  
هي تقدمي احلقائق يف إطار القيم الثقافية، ألن التكنولوجيا إذا كانت تقدم   21يف القرن  

إلى   بحاجة  فإننا  وبالتالي  بسهولة،  اإلدراكية  املشكالت  أنها ال حتل  إال  للمعرفة،  فرصة 
  .)29( رات اإلدراكية للتفرقة بني احلقيقة والكذبتطوير القد

العالمات    Semioiticوالسيميولوجيا   دراسة  يف  املتخصص  العلم  ذلك  هو 
والرموز العالمات  تلك  استخدام  يف  الكامن  املعنى  على  للتعرف  وتستند )30(والرموز   ،

  السيميولوجيا منهجًيا إلى عمليتي: التفكيك والتركيب. 
وُتشكل السيميولوجيا أسلوباً للبحث والتحليل يتم تطبيقه يف العديد من املجاالت، ومن    

االتصالبينه مجال  مبا  )31( ا  للصور  السيميولوجي  التحليل  من  االستفادة  بدأت  حيث   ،
تشمله من دوال يف حتليل وتفسير النصوص اإلعالمية للوقوف على املعاني الكامنة فيها 

  .)32(وطرق إنتاجها
وتعتمد فكرة السيميائية على أن العالمات واإلشارات لها مغزى أوسع ميكن تفسيره،    

األش االستنتاج  وأن  هذا  على  وينبني  جوهري،  معنى  لها  والصور  والكلمات  كال 
  :)33(افتراضان

  األول: أن العالمات هي أنظمة من التمثيل والتصورات.
  الثاني: أن اجلنس البشري يعطي العالمة اخلاصة به. 

ووسيلة   مكوناته،  مبختلف  العالم  متثيل  إلعادة  أساسًيا  سبيًال  العالمة  وُتشكل 
  .)34(رسائل اتصالية تتعلق بكل ما يحيط بنا أو نشعر به داخلناتتيح بناء 
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أوسع،  منظور  من  املعنى  وصنع  املعنى،  عن  البحث  هي  فالسيميائية  إذن 
  Signsوتستكشف السيميائية مناحي مختلفة من البشر، كما أن اإلشارات أو العالمات  

خالل من  إدراكها  وميكن  األرض،  على  احلياة  مناحي  كل  يف  اللفظي    موجودة  التواصل 
(اللغة) أو التواصل غير اللفظي (عالمات، رسم، صور، نحت، موسيقى) أو حتى التواصل 
غير البشري مع احليوانات والنباتات، أي تتضح يف كل هذه اإلدراكات التواصلية املختلفة،  

إنتاج اإلشارة والفهم، والداللة هي هذا اجلانب من   Semiosisفالسيميائية   هي عملية 
"املعنى"،  ال الرسائل، وأحياًنا ُيطلق عليه اسم  تبادل  أو نتيجة  الذي يهتم بقيمة  سيميائية 

ثم   نبنيها  التي  العالقات  يف  ولكن  نفسها،  األشياء  يف  تكمن  ال  األشياء  طبيعة  أن  كما 
ندركها فيما بينهم، أي أن العالقات بني األشياء هي األساس، وهو ما ُيعرف بـ "البنيوية"،  

األي بالتركيز  وتعد  وتقوم  البنيوية،  السيميائية  التواصل  أشكال  من  شكل  والصور  قونات 
حول كيفية صنع املعنى، وليس حول املعنى العام، ومت بناء البنيوية كنظام سيميائي حيث  
ُينظر إلى نظام اإلشارات كشكل من أشكال املعنى وكشكل من أشكال الثقافة التي ميكن  

  .)35(للبنيويني للنص األدبي أن ُيفسح املجال
إن      حيث  السيميائي،  والنموذج  السيميائية  النظرية  أصل  هي  "اإلشارة"  فكرة  وتعد 

السيميائية هي النظرية التي تصف طبيعة ووظيفة اإلشارات، ومبعنى آخر اعتبار اإلشارة 
وحدة ذات مغزى يتم تفسيرها على أنها الوقوف لشيء آخر غير ما يتضح من اإلشارة،  

  .)36( ت أو الصور أو األصوات أو األفعال أو األشياءوذلك من خالل حتليل الكلما
يف      املوجودة  والصور  للنصوص  وتفسير  حتليل  تقدمي  السيميائي  التحليل  ويستهدف 

املواد التي يتم حتليلها، وذلك يف إطار السياق الثقايف والتاريخي والظروف التي مت فيها 
ال فإن  لهذا  املراد حتليلها،  والصور  النصوص  تلك  يعتمد فقط  نشر  السيميائي ال  تحليل 

وجوانب   املواد،  لتلك  نقدياً  إطاراً  أيًضا  يقدم  بل  تفسيري،  أو  حتليلي  إطار  تقدمي  على 
  القصور والقوة يف النص الذي يتم حتليله. 

ــول     ــذا يقـــ ــدمي ثـــــالث  Van Leeuwenلهـــ ــوم بتقـــ ــيميائي يقـــ ــل الســـ إن التحليـــ
، والتــــي تشــــمل املعنــــى metafunctionsوظــــائف رئيســــة تتســــم بــــالعمق يف التحليــــل 

ــي  ــاعلي  ,representationalالتمثيلـــــــــ ــى التفـــــــــ ــى  interactiveواملعنـــــــــ واملعنـــــــــ
  . Compositional)37(التركيبي أو التكويني

ن القصة كاملة، أما املعنى التفاعلي فيشير ويشير املعنى التمثيلي إلى املعنى املفهوم م   
زوايا   استخدام  من خالل  تظهر  والتي  املنشورة،  بالقصة  املشاهد  أو  القارئ  عالقة  إلى 
معينة يف التصوير، حيث يتم تقريب بعض األمور التي يرغب الصحفي يف التركيز عليها  
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تعط والتي  األخرى،  األمور  بعض  استبعاد  مقابل  يف  اجلمهور  قبل  معيناً من  معني  ي 
  .)38(للقارئ، أما املعنى التركيبي فيقصد به طريقة إخراج النص أو القصة الصحفية 

  السيميائية االجتماعية:
شعار،   أو  صورة  أو  كلمة  من  تتكون  التي  الدالالت  دراسة  علم  هي  السيميائية 

ويعد   املشاهد،  أو  للقارئ  معيًنا  معنى  تعطي  قد  التي  األشياء  من   Charlesوغيرها 
Sanders Peirce   الدالئل تعني  والتي  السيميائية،  مصطلح  استخدم  من  أول  هو 

أو مبعني   -أشار إلى أن الدالئل  Charles، لكن والكلمات املوجودة يف الصور والشعارات
، لكن )39(ليس لها معنى حتى يتم تفسير ما تشير إليه من معاني  -آخر الصور والكلمات

Saussure    للصور صوًتا  هناك  أن  فيه  يرى  آخر  منوذًجا  ،  sound imageاقترح 
إليها تلك الصور فتتحول من أمر غي التي تشير  ر ملفوظ  واملقصود به املفاهيم واملعاني 

الدال   إلى  بعد  فيما  قسمه  والذي  وداللة،  معنى  له  لفظي  شيء    signifierإلى 
  .'concept)40(أو  signified، واملدلول sound image،أو
السيميائية   Michael Hallidayلكن      وهي  السيميائي،  يف  جديًدا  مفهوًما  قدم 

والتي تشير إلى التفسير االجتماعي للكلمات والصور    ،social semioticsاالجتماعية  
للعناصر   نقدي  تفسيري  حتليل  إجراء  على  االجتماعية  السيميائية  وتعتمد  املستخدمة، 

من وغيرها  والكلمات  الصور  تشمل  والتي  اخلبر،  يف  التي    املوجودة  املوجودة  العناصر 
  .)41( ميكن أن تقدم معنى للقارئ

يريا أن السيميولوجية االجتماعية تقدم    Kress and van Leeuwenبل إن كل من     
حتليًال متعمًقا للدالئل الظاهرة يف الصور والكلمات اللفظية املوجودة يف النص، سواء كان 

  .)42(خبًرا صحفًيا أو حتى رسوًما كاريكاتيرية
   ) البصرية  القواعد  يف  ليوين  وفان  كريس  نظرية  السيميائية  2006تركز  على   (

حتديًدا الغربية  ليشمل )43(البصرية  التطبيق  نطاق  توسيع  مت  احلالية  الدراسة  ويف   ،
للمتلقي   خصيًصا  املوجهة  البصرية  السيميائية  أي  الغربية،  غير  البصريات  سيميائية 

مرونة   على  يدل  مما  التطبيق العربي،  وقابلية  التكيف،  على  البصرية"  "العناصر  وقدرة 
  على السياقات االجتماعية والثقافية املختلفة.
  أهمية دراسة التحليل السيميولوجي للصورة:

اللفظية،   باللغة  بارتباطه  ومضامينه  معانيه  تتكامل  اتصالي  نظام  هي  الصورة 
ها واملعاني التي تتضمنها فإن كل سواء كانت مكتوبة ضمًنا مع الصورة أو لغة الصورة نفس 

نظام  أنها  الصورة بشكل عام  قواعد  أحد  أن  معنى محدد، ومبا  ُمعبرة عن  تكون  صورة 
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املعلومات   نقل  أن مدخالتها ال تساوي مخرجاتها، فيجب احلذر عند  غير خطي مبعنى 
الغرض   الصورة  حتقق  حتى  وذلك  املستهدف،  اجلمهور  إدراك  مدى  ومراعاة  خاللها، 

أن  املط فينبغي  الصورة  هذه  فهم  نستطيع  ولكي  توصيله،  يف  املصور  يرغب  الذي  لوب 
والعامة اخلاصة  لغتها  واملتلقي  املصور  من  كل  من  )44(ُيدرك  إبداع  من  الصورة  ولقطة   ،

ينتجها، وتنتج اللقطات املصورة عدداً غير محدود من املعلومات غير املرتبة، بينما الكلمة  
  .)45(أو متعددة املعاني، بعكس املعلومة التي تكون وحيدة منظمة يف الغالب لها معنى واحد

للتبليغ      الصورة  ُيسخر  تصويرًيا  فًنا  كونه  مهمة،  مكانة  البصري  اخلطاب  يحتل 
فيها  مبا  عديدة  مفاهيم  فله  ثانية،  جهة  من  املتلقي  على  والتأثير  جهة،  من  والتوصيل 
آلياته الفنية واجلمالية والداللية والوصفية، خاصة عندما يرتبط بالسيميائيات والتأويل 

، كما أن  )47( عالوة على أن الرمز يربط بني الدال واملدلول اإليحائي،  )46(فينتج عدة معاني
  الصورة لغة عاملية تتجاوز كل احلواجز اللغوية. 

ولقد حظيت الصورة وداللتها باهتمام خاص من قبل السيميائيني، وأدى هذا االهتمام    
على الطرق  إلى االختالف يف مستويات حتليل الصورة، مما جعل سيميائية الصورة تنفتح  
  املنهجية واإلجراءات الفنية املعتمدة يف التحليل والتأويل والبحث عن الداللة.

  : )48(وظائف النسق األيقوني البصري
  الوظيفة اجلمالية، والتي ترمي إلى إثارة الذوق بقصد اقتراح املشاهدة.-1
حتيلنا الصورة  الوظيفة التوجيهية، ألن الصورة فضاء مفتوح على كل التأويالت التي  -2

  إلى قراءة النص الذي حتمله من أبعاد فكرية وفلسفية. 
أبعادها -3 واألشخاص يف  األشياء  البصري  اخلطاب  لنا  يقدم  التمثيلية، حيث  الوظيفة 

 وأشكالها بالدقة التي تعجز عن اللغة يف كثير من األحيان.
داللي معني نتيجة التفكير  الوظيفة الداللية، حيث تتماهى الوظائف األربعة خللق عالم  -4

 والتأمل الذي أسسته الصورة لدى املتلقي. 
  نظريات الدراسة: 

  :  Semiotic Theoriesنظريات السيميولوجيا
هناك مجموعة من النظريات حاولت وضع بعض القواعد لشرح املعنى واملدلول  

ية الشهيرة  املوجود يف وسائل اإلعالم كاإلعالنات وغيرها، ومن بني تلك النظريات النظر 
  . Roland Bartherلـ

لنظرية      العامة  الفكرة  معنى    Roland Bartherوتقوم  على  يحتوي  النص  أن  على 
لذلك  الظاهر  املعنى  منه  املقصود  وليس  معني،  رمز  أو  داللة  استخدام  مخفي يف  كامن 
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بـ يعرف  ما  أو   the second level of meaning system built onالرمز، 
other existing)49(  

شخص يرغب  يعد هيكالً له تركيب معني، وإذا ما كان ال  -  Bartherطبقاً لـ  - فالنص     
يف التعرف على ذلك الهيكل فينبغي عليه تفكيك ذلك الهيكل للتوصل إلى املعنى الكامن 
داخله للتعرف على املعنى احلقيقي، أو الداللة التي يرغب القائم باالتصال إيصالها إلى  

  )Barther Connotation.  )50اجلمهور تلك الداللة أسماها 
العالمة      ُتعد  تكون   Signوهكذا  قد  والعالمة  األساسي،  السيميولوجيا  علم  موضوع 

  .  )51( كلمة، أو صورة، أو رسًما، أو صوًتا، أو مقطًعا موسيقًيا، أو إشارة، أو حركة جسد
إطار      يف  العالمات  حياة  يدرس  الذي  "العلم  بأنها  السيميولوجيا  سوسير  دو  ويعرف 

التي   والقوانني  العالمة  مكونات  واكتشاف  دراسة  العلم  هذا  يحاول  حيث  معني،  مجتمع 
واستخدامها توظيفها  يف  )52(حتكم  بالبحث  يختص  الذي  "النشاط  هي  والسيميولوجيا   ،

لذهن للوصول إلى فهم األشياء، أو يف توصيل معارفه  طبيعة العالمات التي يستخدمها ا
  .)53(لآلخرين

طبقت الدراسة نظرية السيميائية للعناصر املرئية، وذلك لتوضيح املعنى املوجود  
للتحليل   البيانات  وخضعت  الدراسة،  محل  اإلخبارية  املواقع  تعرضها  التي  الصور  يف 

  مع أهداف الدراسة.الكيفي املبني على اجلوانب النظرية التي تتوافق 
  منوذج روالن بارت:  -(أ)

قام روالن بارت بتوظيف التحليل السيميولوجي على الصور؛ حيث بّني أن العالمة يف الصورة  
  توجد يف مستويني: 

 :التعييني التي يف   املستوى  القراءة األولية للعالمة  البديهي أو  يعني املعنى الفوري أو 
تعييني  أولي  وصف  أنه  آخر  مبعنى  سوسير،  دو  عند  الدال  ُيقابل  ما  وهو  الصورة، 
على  يساعد  فهو  (ماذا)،  السؤال  عن  باإلجابة  املستوى  هذا  يف  نقوم  حيث  للصور؛ 

م على  ويعرفنا  الصورة  تعاجله  الذي  املوضوع  تعرضه  حتديد  ما  ُميثل  أي  حتواها، 
 .) 54( الصورة مع الواقع

 :التضميني املعنى    املستوى  إلى  الوصول  إن  إذ  الصورة؛  يف  األعمق  املستوى  وهو 
احلقيقي العميق املراد للصورة إمنا يتم على مستوى املدلول أو الداللة التضمينية التي 
حتتويها، فالصورة يف مستواها التضميني أو الرمزي تصبح نسيجاً من العالمات التي  

(مل السؤال  نطرح  وهنا  متعددة،  قراءات  من  القراءة )55( اذا)تنبثق  عامل  هنا  ويتدخل   ،
القراءة  عناصر  على  باالعتماد  الفرد،  وثقافة  انطباعات  عن  نابعة  وتكون  الشخصية 

 .)56( التعيينية
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  نتائج الدراسة:

املتعلقة   املوضوعات  يف  املستخدمة  اإلخبارية  الصور  بتحليل  الباحثة  قامت 
لقناة (فرانس   اإلخباري  املوقع  املستجد، يف  كورونا  فيروس   France 24)  24بجائحة 

  DW الفرنسية يف نسختها العربية واملوقع اإلخباري إلذاعة صوت أملانيا (دويتشه فيليه) 
مارس  خالل الفترة الزمنية للدراسة بداية من أول    يف نسختها العربية، باحلصر الشامل

مارس    2020 إلى  وحتليل    م،2021وصوًال  حصر  يف   1212ومت  مستخدمة  صورة 
  املوقعني اإلخباريني، تناولت موضوع البحث وجاءت النتائج كاآلتي: 

عينة املواقع اإلخبارية التي تناولت صور فيروس كورونا املستجد خالل فترة   (1)جدول 
  : DWو France 24اسة موقعي الدر

  % ك  املوقع اإلخباري 

France 24  481  39.69  

DW   731  60.31  

  100.00  1212  اإلجمالي 
  

) اجلدول  يوضح  الدراسة  بعينة  يتعلق  تفوق    )1فيما  فيليه)  (دويتشه  موقع  أن 
يف استخدام الصور املتعلقة بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد تكرارات    )24على (فرانس  
يف إجمالي عينة الصور يف صحف الدراسة،    1212صورة من أصل    731هذه الصور  

%، 39.69صورة بنسبة    481)  24%، فيما استخدم (موقع فرانس  60.31أي بنسبة  
ذلك   فرانس    التفاوتويرجع  موقع  اعتماد  الصور   24يف  استخدام  من    على  املأخوذة 

العالم،   حول  اجلائحة  أحداث  تغطية  يف  الفوتوغرافية  الصور  من  أكثر  فيديو  لقطات 
وبالتالي فإن العينة ال تشمل هذا النوع من اللقطات فتم استبعاده من التحليل، ألن الصور  

   املعنية بالتحليل هي الصور التي مت التقاطها بالكاميرا ليتم نشرها كصورة فوتوغرافية.
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) موقعا  2جدول  عليها  اعتمد  التي  الصحفية  الصورة  مصادر   (France 24  وDW     يف
  تغطية جائحة فيروس كورونا املستجد خالل فترة الدراسة:

 مصادر الصور 

 املوقع اإلخباري
  املجموع 

France 24  DW  

  %  ك  %  ك  %  ك
  % 22.44  272  % 6.85  83  % 15.59  189  رويترز 
  % 38.37  465  % 16.50  200  % 21.86  265  أ.ف.ب 
  % 11.30  137  % 9.65  117  % 1.65  20  د.ب.أ 

  % 24.50  297  % 23.93  290  % 0.58  7  املوقع اإلخباري نفسه 

  % 3.38  41  % 3.38  41  % 0.00  0  أخرى 
  % 100.00  1212  % 60.31  731  % 39.69  481  املجموع 

  ):2وبالنسبة ملصادر الصورة الصحفية يف موقعي الدراسة يوضح اجلدول (
الصور اخلاصة   - الدراسة يف احلصول على  اعتمدت عليها مواقع  التي  تنوع املصادر 

حيث   املستجد،  كورونا  فيروس  جائحة  األنباء بتغطية  وكالة  أن  اجلدول  من  يتضح 
موقعا  عليها  اعتمدت  التي  املصادر  يف  األول  املركز  احتلت  "أ.ف.ب"  الفرنسية 

%،  38.36فترة الدراسة بنسبة  الدراسة يف احلصول على الصور الصحفية، خالل  
 من أهم الوكاالت العاملية التي لها فروع ومراسلون يف العالم.  هاوميكن تفسير ذلك بأن

الثاني بنسبة    - املركز  للصورة الصحفية يف  املوقع اإلخباري نفسه كمصدر  فيما جاء 
 %، مما يدل على حرص املوقع على 22.44%، يليه وكالة رويترز لألنباء بنسبة  24.5

أن يبذل محرروه جهد لالنفراد بصورة مميزة ينشرها املوقع حصرًيا، وذلك ألهمية 
 احلدث والنتشار املواقع وحرصها على إرضاء مستخدميها.

موقع    - أن  األول يف    France 24ويوضح اجلدول  املركز  وكالة  احتل  االعتماد على 
ف  بجائحة  املتعلقة  الصورة  على  للحصول  كمصدر  الفرنسية  كورونا  األنباء  يروس 

، بينما احتل املوقع اإلخباري نفسه املركز األول يف اعتماد %21.86املستجد، بنسبة  
بنسبة    DWموقع   الدراسة  مبوضوع  املتعلقة  الصورة  على  للحصول  كمصدر 

23.93 .%  
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) جلائحة  )  3جدول  املصورة  التغطية  تناول  مبجال  اإلخباريني  املوقعني  اهتمام  درجة 
 فيروس كورونا، خالل فترة الدراسة: 

  

  مجال التناول 

 املوقع اإلخباري
  املجموع 

France 24  DW  

  %  ك  %  ك  % ك
  % 32.43  393  % 20.54  249  % 11.88  144  سياسي 

  % 20.21  245  % 14.11  171  % 6.11  74  اجتماعي 
  % 39.27  476  % 21.29  258  % 17.99  218  طبي
  % 8.09  98  % 4.37  53  % 3.71  45  أخرى 

  % 100.00  1212  % 60.31  731  % 39.69  481  املجموع 

با يتعلق  اجلدول  وفيما  يوضح  اجلائحة  تغطية  تناول  مبجال  اإلخباريني  املوقعني  هتمام 
)3 :(  

% ، والتي تظهر الطواقم الطبية 39.27أن الصور الطبية احتلت املركز األول بنسبة   -
واحتلت الصور ذات السياق الطبي املركز األول يف تغطية واملرضى يف العناية املركزة،  

%، وفيما 21.29بنسبة    DW%، كذلك يف موقع  17.99بنسبة    France 24موقع  
امل استخدمت  الطبي  السياق  بصور  األدوات  يتعلق  من  العديد  الصحفية  وضوعات 

للقاح،   الكمامات، عبوة زجاجية  كورونا،  أنبوبة مسحة  الصور (سرير إسعاف،  داخل 
استخدم صورة   وبعضها  الطبية،  الطواقم  من  "األشخاص"  بني  السيادة  تنوعت  وقد 
قريبة ملالمح وجه الطبيب للداللة على الترقب والدقة، أو "األدوات" من املسحات أو 

بوضع "ا التقارير  به  توصي  ما  مع  النتيجة  تلك  وتتفق  اإلسعاف،  مثل سيارة  ألشياء" 
املجال الصحي والطبي على رأس األولويات ملواجهة األزمة، وهو ما يتطلب إجراءات  

  .)57( استباقية وصارمة وحتويل جزء أكبر من ميزانية الدول خلدمة املجال الصحي
على خطني متوازيني لتغطية األخبار  DWو   France 24وركز املوقعان اإلخباريان   -

الدراسة   لعينة  الزمنية  الفترة  بداية  كورونا خالل  وهي أغسطس   -املتعلقة بجائحة 
وهما: تشديد اإلجراءات االحترازية ملواجهة زيادة أعداد اإلصابات، وبوادر    -2020

  أخبار عن لقاح ضد كورونا. 
ال - بنسبة  يليها  السياسي  السياق  ذات  الفعاليات  32,43صور  تظهر  والتي   ،%

الذي أجرى عبر اإلنترنت وزعماء الدول    7السياسية الدولية من مؤمتر مجموعة الـ  
مرتدين كمامات، فضالً عن صفوف املنتخبني يف االنتخابات يف عدة دول حول العالم  

النيابية يف األردن   ملتزمني بالتباعد االجتماعي ومرتدين الكمامات، مثل االنتخابات 
يتعلق   وفيما  لناخبني،  ملصقات  وبجوارهم  بكمامات  الشارع  يف  ملواطنني  بصورة 
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كانت السيادة لألشخاص، مثل   بالصور ذات املدلول السياسي يف املوقعني اإلخباريني 
يف  أفريقيا  جنوب  من  ملسئول  شخصية  صورة  ونشر  للرؤساء،  الشخصية  الصور 

جتاوز اإلصابات يف جنوب أفريقيا، وكذلك احلال عند استخدام موضوع صحفي عن  
الصور الشخصية يف املوضوعات التي لها عالقة باملتغير السياسي، كخطط الرؤساء 
ملواجهة الفيروس، وكان توقيت الصورة نهارًا، ويركز على شخص واحد، وهو الرئيس 

شخ  صورة  مثل  الصورة،  يف  الرئيسة  السيادة  نقطة  ميثل  وزراء الذي  لرئيس  صية 
 بريطانيا يف موضوع عن زيادة اإلصابات يف بريطانيا.  

فيها   - يظهر  مشتركة  صور  نشر  مت  األمريكية  لالنتخابات  االنتخابية  الدعاية  وأثناء 
ملواجهة   خططهما  يشرحان  وهما  الرئاسة  منصب  على  املتنافسان  وبايدن  ترامب 

ال  الدراسات  إليه  ما توصلت  ويتفق ذلك مع  سابقة بشأن عالقة اجلائحة  الفيروس، 
األزمة كفرصة  إلى  العربية نظرت  أن بعض األنظمة  السياسي، حيث وجدت  بالُبعد 
استثمارًا  يعد  مما  مصاحلها  تخدم  حاالت  تطوير  أو  ميدانية  مكاسب  لتحقيق 

 ، وميتد ذلك إلى األنظمة الغربية أيًضا كما اتضح من الدراسة احلالية.)58( للجائحة
%، والتي تظهر  20.21الثالث الصور ذات السياق االجتماعي بنسبة    يليها يف املركز  -

وإظهار   واملطاعم  الطبيعية،  حياتهم  الكمامات ميارسون  مرتدين  الشوارع  يف  املارين 
بعض الصور ملدى احترام تدابير التباعد االجتماعي يف األماكن العامة، وكانت الصور  

جهة نظر الباحثة، إذ كانت السيادة  ذات السياق االجتماعي لها مدلول حتذيري من و
ووسائل  الشوارع  يف  التزاحم  عن  الصور  بعض  وعبرت  الكمامة،  مثل  لألشياء 
املواصالت، وكان مدى الصورة قريًبا إلقناع القارئ بسبب زيادة احلاالت، وهو عدم 
مراعاة قواعد التباعد االجتماعي، وهي صور لها مدلول اجتماعي، ويتفق ذلك مع ما 

التي أشارت إلى أن الرموز التي ُتكون  ، و)59(   2016إليه دراسة حمدي أحمد  توصلت  
وتدعم   مصداقية  وتعطي  للمحتوى،  ومالمح  سمات  تضفي  الفوتوغرافية  الصورة 

التي توصلت    )60(  2012الرسالة االتصالية وتقويها، وكذلك مع دراسة كاظم عزيز  
هي بذلك ذات شكل ومحتوى، سواء إلى أن الرموز نتاج واع بكيفيات الواقع ومعانيه، و

كانت مباشرة أو غير مباشرة لفظية أو غير لفظية إمنا هي تعبير عن فكرة ما تعمل  
  كجسر للتواصل، وتتداخل األشياء مع الرموز التي تنتمي إلى نظامها لنقل األفكار.

%،  8وكانت هناك صور تندرج حتت فئة (املوضوعات األخرى)، والذي احتلت نسبة   -
ا يف منها  الديني  السياق  املثال  سبيل  على  اتضح  فقد  واالقتصادي،  الديني  لسياق 
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موضوع بعنوان (مظاهر عيد األضحى تغيب عن الشارع اإليراني) ويظهر فيها اثنان 
 من املصلني وتوقيت الصورة نهارًا. 

صورًا   - املواقع  تستخدم  بريطانيا،  يف  االقتصادي  بالركود  اخلاصة  الصور  يف  كذلك 
أر  السيادة، موضوعية  لها  املغلق كصورة  املحل  وميثلها  "األشياء"،  استخدمت  شيفية، 

لها   والصورة  ذاته،  الوقت  يف  وحتذيري  إخباري  والهدف  بعيد،  الصورة  مدى  وكان 
عالقة باملتغير االقتصادي، وأبرزت دور الدولة يف احلفاظ على سالمة املواطنني من  

  م. 2020ة، وكان ذلك يف أغسطس الفيروس يف مقابل الركود واخلسائر االقتصادي
تداعيات   - يتعافى من  األملاني قد  (االقتصاد  اقتصادي آخر لدراسة عن  ويف موضوع 

لها عن  2021كورونا   وتعليق مصاحب  العمل  أمام مكان  ملواطنني  )، مت نشر صورة 
من   لألشخاص  السيادة  وكانت  العام،  هذا  العمل  عن  العاطلني  عدد  بزيادة  التنبؤ 

 هر "مكان عمل" ليمثل األدوات يف الصورة، واللقطة على مدى بعيد.املواطنني، وظ 
التي توصلت إلى أن الصحف   2014وتتفق نتائج هذا اجلدول مع دراسة رانيا مراد     

تختلف فيما بينها من حيث التركيز على صور معينة تخدم توجهاتها وسياستها، وإغفال  
  . )61(غيرها من الصور األخرى

أمناط الصور املستخدمة يف املوقعني اإلخباريني يف التغطية املصورة جلائحة  ):  4جدول (
  فيروس كورونا: 

  أمناط الصور 

 املوقع اإلخباري
  املجموع 

France 24  DW  

  %  ك  %  ك  %  ك
  % 21.45  260  % 13.28  161  % 8.17  99  شخصية مفردة 

  % 8.83  107  % 7.18  87  % 1.65  20  شخصية جماعية 
  % 47.44  575  % 24.17  293  % 23.27  282  موضوعية 

  % 22.28  270  % 15.68  190  % 6.60  80  رمزية وتعبيرية 
  % 100.00  1212  % 60.31  731  % 39.69  481  املجموع 

  ):4فيما يخص بأمناط الصور املستخدمة يف موقعي الدراسة يتضح من اجلدول (
%، يليها صور  47.44احتلت الصور املوضوعية املركز األول يف أمناط الصور بنسبة   -

بنسبة   وجاء  حقنة،  أو  الفيروس  لشكل  الشخصية  22.28الرمز  الصورة  يليها   ،%
بنسبة   بنسبة  21.45املفردة  األخير  املركز  يف  اجلماعية  الصورة  جاءت  فيما   ،%

السياسية8.83 املوضوعية  الصور  مناذج  وجاءت  رئيس %،  من  أكثر  جتمع  والتي   ،
أزمة كورونا،  الدول من خالل قمة ملكافحة  ومسئول يف تغطية موضوع عن مساعي 
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على سبيل املثال صورة للرئيس األمريكي جو بايدن، وسلفه السابق دونالد ترامب مًعا 
 يف مناظرة سياسية تطرقت لسياسة الدولة يف تناول ملف أزمة كورونا، كما تطرقت 

وضوعية التي ركزت على تشديد اإلجراءات على صور للمسئولني، يصاحبها الصور امل
منظمة  مدير  أو  الدول  رؤساء  جانب  من  االحترازية  اإلجراءات  لتشديد  تصريحات 
الصحة العاملية، كما تزامن انتشار الوباء مع وقت املصايف فظهرت صور الشواطئ  

وعية للطاقم الطبي يليها صور  وكان توقيتها نهارًا، ولها مدلول اجتماعي، وصور موض
 ألحد املمرضات مع مريض كورونا يف احلجر الصحي، وأخيًرا صور ملسحة كورونا. 

املثال  - سبيل  على  املفردة،  الشخصية  الصور  تشير  سياق   فيما  ذات  صورة شخصية 
ملواجهة   األملانية  احلكومية  باإلجراءات  املتعلقة  املوضوعات  يف  مليركل  سياسي 

وكانت   ميركل، الفيروس،  لوجه  القريبة  اللقطات  على  تعتمد  النوع  هذا  من  الصور 
للداللة   الشرح  أثناء  ليديها  ميركل  تعتمد على حتريك  فكانت  للغة اجلسد  وبالنسبة 

  على االهتمام واالنفعال ومحاولة اإلقناع. 
باملشاهير من جنوم  - تتعلق  التي  املوضوعات  أيًضا يف  الشخصية  الصور  واستخدمت 

تي تتعلق بالتصريحات السياسية، مثل صورة لرئيس احلكومة الفرنسية  الرياضة أو ال
وكذلك يف  االقتصاد،  إلنعاش  الدولة  وخطة  إجراءات  كاستكس يف حديث عن  جون 
موضوع آخر صورة لرئيس احلكومة اإليطالي األسبق برلسكوني بعد إصابته بكورونا، 

لرئيس وصورة  لومير،  برونو  الفرنسي  االقتصاد  وزير  االسرائيلي   وكذلك  الوزراء 
 نتنياهو يف تصريحات تتعلق بقانون يقيد االحتجاجات. 

صورة لسيدة جتلس يف منزلها أمام الكمبيوتر لتمارس    كما استخدمت عينة الدراسة -
منه يف  إنتاجية  أكثر  فعًال  املنزل  من  العمل  (هل  بعنوان  وذلك يف موضوع  وظيفتها، 

  املكتب؟)، والصورة ذات سياق اجتماعي.
تقدم أم - التي  الصحفية  املوضوعات  يف  استخدمها  فكان  الرمزية،  للصور  بالنسبة  ا 

معلومات عامة خاصة بالفيروس وانتقاله أو موضوعات خاصة بدراسات وأبحاث عن 
  الفيروس أيًضا.

موقع   - يف  التعبيرية  الصور  اتضحت  تعبيري France 24بينما  رسم  باستخدام   ،
بعنوان صحفي  موضوع  يف  للمحكمة  املتهمني    جللسة  محاكمة  تعليق  "فرنسا.. 

يف باريس بعد إصابة املتهم الرئيس بفيروس كورونا، كما استخدم   2015بهجمات  
املوقع رسماً تعبيرياً له عالقة باملتغير السياسي، وكان تعليق الصورة وصفياً، ويظهر  

 يف الصورة أدوات أهمها الفريق الطبي يرتدي كمامة.
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داخلها،   (5)جدول   السيادة  ونقطة  الصورة  فاعلية  يف  املتمثلة  للصور  التشكيلية  الرسالة 
 ومدى الصورة وهدفها: 

 الرسالة التشكيلية للصورة 
DW France 24 املجموع 

 % ك % ك % ك

فاعلية 
 الصورة 

 %72.61 880 % 44.07 212 % 91.38 668 واقعية حية 
 %27.39 332 % 55.93 269 % 8.62 63 أرشيفية
 %100.00 1212 % 100.00 481 % 100.00 731 املجموع 

نقطة  
السيادة  
داخل 
 الصورة 

 %56.85 689 % 65.28 314 % 51.30 375 األشخاص 
 %24.75 300 % 6.65 32 % 36.66 268 األشياء 
 %18.40 223 % 28.07 135 % 12.04 88 األدوات 
 %100.00 1212 % 100.00 481 % 100.00 731 املجموع 

مدى 
 الصورة 

 %83.09 1007 % 89.81 432 % 78.66 575 لقطة قريبة 
 %16.91 205 % 10.19 49 % 21.34 156 لقطة بعيدة 

 %100.00 1212 % 100.00 481 % 100.00 731 املجموع 

هدف 
 الصورة 

 %76.07 922 % 67.98 327 % 81.40 595 إخباري (متابعة) 

 %19.97 242 % 22.04 106 % 18.60 136 حتذيري 

 %3.96 48 % 9.98 48 % 0.00 0 أمان

 %100.00 1212 % 100.00 481 % 100.00 731 املجموع 

  )1212(ن=                                                   

اجلدول   جائحة    (5)يوضح  تغطية  يف  املستخدمة  للصورة  التشكيلية  للرسالة  بالنسبة 
الدراسة موقعي  يف  موقع  كورونا  اعتمد  إذ   ،DW   بنسبة احلية  الواقعية  الصور  على 

بنسبة   France 24%، بينما كانت الصور األرشيفية هي الغالبة يف موقع بنسبة  91.38

للصور الواقعية احلية، وتتوافق   %، وبشكل عام جاءت الغالبية يف موقعي الدراسة55.93

تلك النسبة مع كون املواقع إخبارية، وبالتالي تهتم املواقع بالتقاط الصور الواقعية احلية 

 التي تتناسب مع الطبيعة اإلخبارية للمواقع محل الدراسة.

موقع - على  DW واستخدم  يلعبون  ألطفال  أرشيفية  صورة  املوضوعات  إحدى  يف 
لقطة الصورة بعيدة، وكان التعليق يوضح أنها صورة أرشيفية من اجلليد يف أملانيا، و

مدينة أملانية، وكانت داللة الصورة لها عالقة باملتغير االجتماعي، كما استعان موقع 
France 24   بصورة تعكس ارتفاع الوفيات عبارة عن نعش يحمله أشخاص يرتدون

  كمامات، وكانت الصور لها مدلول اجتماعي.
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استخد  - موقع  بينما  سياحي   France 24م  ملكان  املوضوعات،  إحدى  يف  صورة 
مضيئاً على باب املكان، له عالقة مبتغير اقتصادي تفاؤلي    2021للترفيه، عليه رقم  

 .2021لعودة السياحة عام 
السائد  - العنصر  السيادة داخل الصورة، فقد كانت "األشخاص" هي  وبالنسبة لنقطة 

%،  65.28بنسبة    France 24يف موقع    %، وكذلك51.30بنسبة    DWيف موقع  
موقع   نصيب  من  "األشياء"  كانت  الثانية  املرتبة  بينما 36.66بنسبة    DWويف   ،%

موقع   الثاني يف  املركز  "األدوات" يف  وبشكل 28.07بنسبة    France 24جاءت   ،%
بنسبة   املوقعني  يف  الصورة  داخل  السيادة  نقطة  هي  "األشخاص"  كانت  فقد  عام 

ويرجع56.85 للدولة    %،  االحترازية  باإلجراءات  املتعلقة  األخبار  كثرة  إلى  ذلك 
 لتحجيم اإلصابات. 

تسودها  - والطبية  االجتماعية  الصور  معظم  فكانت  الصور،  يف  للسيادة  وبالنسبة 
اليومية  للحياة  املسحات واجلوانتيات والكحول، والكمامات كإحدى أساليب احلماية 

 وداخل املستشفيات.
"إخبارية" بنسبة  جاء هدف الصورة يف - املواقع  العظمى من صور  الغالبية   81.40 %

وبنسبة  DWيف موقع   إلى طبيعة  France 24% يف موقع  67.98،  ويرجع ذلك   ،
مواقع الدراسة ذاتها، حيث إنها تنتمي إلى املواقع اإلخبارية، يليها الهدف "التحذيري" 

 يف املرتبة الثانية بالنسبة ملوقعي الدراسة.
، حاول املوقع توصيل  DWهدف الصورة يف الرسالة التشكيلية يف موقع  وبالنسبة ل -

رسالة حتذيرية بارتفاع عدد اإلصابات األعلى على اإلطالق منذ خمسة أشهر بعرض 
 صورة ملريض حالته خطيرة يف العناية املركزة، وكان للصورة داللة طبية.

الرسالة التشكيلية فقد كانت من بني الصور كأحد أساليب    France 24ويف موقع   -
شخص   كل  يكون  بحيث  األرض  على  دوائر  ُتظهر  صورة  املوقع  استخدام  للصورة، 

 داخل دائرة للحفاظ على التباعد االجتماعي، وكان هدف الصورة هنا حتذيرياً.
بها طواقم طبية وسيارات اإلسعاف   France 24كما ظهرت بعض الصور يف موقع   -

 يف الصورة. 
رة، فقد سادت "اللقطة القريبة" على الصور املنشورة مبوقعي وفيما يتعلق مبدى الصو  -

بنسبة   وجاءت 83.09الدراسة  البعيدة"  "اللقطة  ذات  بالصور  االستعانة  وقلت   ،%
 %.16.91بنسبة 
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) والزمن،  6جدول  واألشياء  واألشخاص  األدوات  يف  املتمثلة  للصور  األيقونية  الدوال   (
 وس كورونا، باملواقع اإلخبارية محل الدراسة: وتوظيفها يف التغطية املصورة ألزمة فير

  الدوال األيقونية 
DW France 24  املجموع 

 % ك % ك % ك

 األدوات 

 % 12.13 147 % 6.03 29 % 16.14 118 حقن 
 % 19.31 234 % 6.65 32 % 27.63 202 عبوة زجاجية 

 % 13.70 166 % 7.28 35 % 17.92 131 مسحة 
 % 22.11 268 % 33.26 160 % 14.77 108 كمامة 
 % 7.10 86 % 1.46 7 % 10.81 79 إعالم
 % 7.34 89 % 12.68 61 % 3.83 28 أخرى 

 % 12.54 152 % 22.66 109 % 5.88 43 ال يوجد
 % 5.78 70 % 9.98 48 % 3.01 22 أكثر من أداة

 % 100.00 1212 % 100.00 481 % 100.00 731 املجموع 

 األشخاص 

 % 35.40 429 % 25.36 122 % 42.00 307 شخصيات قيادية عامة 
 % 18.56 225 % 17.26 83 % 19.43 142 طاقم طبي 
 % 22.94 278 % 19.33 93 % 25.31 185 مواطنون 

 % 0.83 10 % 0.00 0 % 1.37 10 متخصصون 
 % 6.35 77 % 9.98 48 % 3.97 29 الدمج بني أكثر من نوع 

 % 6.52 79 % 9.36 45 % 4.65 34 أخرى 
 % 9.41 114 % 18.71 90 % 3.28 24 ال يوجد أشخاص 

 % 100.00 1212 % 100.00 481 % 100.00 731 املجموع 

 األشياء 

 % 5.20 63 % 3.95 19 % 6.02 44 طائرة / مطار 
 % 24.92 302 % 16.01 77 % 30.78 225 مستشفى 

 % 4.13 50 % 5.41 26 % 3.28 24 سيارة إسعاف 
 % 21.53 261 % 12.68 61 % 27.36 200 معمل حتاليل 
 % 8.25 100 % 10.60 51 % 6.70 49 أخرى (اذكرها) 

 % 8.50 103 % 13.31 64 % 5.34 39 شارع 
 % 13.04 158 % 12.68 61 % 13.27 97 مكان رسمي 

 % 3.55 43 % 3.95 19 % 3.28 24 الدمج بني أكثر من نوع 
 % 10.89 132 % 21.41 103 % 3.97 29 ال يوجد
 % 100.00 1212 % 100.00 481 % 100.00 731 املجموع 

 الزمن 

 % 3.22 39 % 6.03 29 % 1.37 10 ليل

 % 33.00 400 % 56.76 273 % 17.37 127 نهار 

 % 63.78 773 % 37.21 179 % 81.26 594 غير محدد 

 % 100.00 1212 % 100.00 481 % 100.00 731 املجموع 

  )1212(ن=                                                   
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التي  األحاسيس  من  هائل  لكٍم  استنفار  هي  بصري  كخطاب  الصورة  غاية  إن 
واللون   باحلجم  متعلقة  إنها  مداها،  إلدراك  اللفظ  تستدعي  مما  أكثر  بالنظرة  تتوسل 

حترمنا من الكالم لكي تعلمنا من والشكل والضوء واألبعاد واحلركة، ولذلك فإن الصورة  
وحده،  باللفظ  تختص  التي  املفاهيم  على  يقتصر  ال  اخلطاب  فإن  وبالتالي  النظرة، 
فاإلنسان يتواصل يف البث واالستقبال عبر جسده، أي من خالل إمياءاته ونظراته وأدوات 

حتليًال   ) يتناول6، وعليه فإن جدول ( )62(اللمس والسمع عنده تتحول إلى أدوات للتواصل
للدوال األيقونية (األدوات، األشخاص، األشياء، الزمن) يف مواقع الدراسة ومدلوالتها يف 

  تناول قضية فيروس كورونا محل الدراسة.
  ) اخلاص بالدوال األيقونية للصور ما يأتي:6يوضح اجلدول (

 كانت غالبية الدوال لـ "األشخاص"، وجاء يف املرتبة األولى   DWبالنسبة ملوقع   -
بنسبة    " العامة  القيادية  بنسبة  42"الشخصيات  "املواطنون"  يليها   %25.31 ،%

وجاءت  أيقونية،  كدوال  "األشياء"  على  الثانية  املرتبة  يف  املوقع  واعتمد 
بنسبة   بنسبة  30.78"املستشفيات"  التحاليل"  "معامل  تليها  ويف  %27.36،   ،%

لـ   الغالبية  وكانت  "األدوات"  جاءت  الثالثة  بنسبة  املرتبة  الزجاجية"  "العبوة 
% 14.77%،  16.14%، يليها تقارب كل من "احلقن" و"الكمامة" بنسبة  27.63

  على التوالي. 
ملوقع   - األيقونية    France 24بالنسبة  الدوال  استخدام  يف  التركيز  كان  فقد 

نسبة   "الكمامة"  وحتتل  "األدوات"  أدوات" 33.26على  استخدام  "عدم  يليها   %
يف املرتبة الثانية على "األشخاص"    France 24تمد موقع  %، واع22.66بنسبة  

%، ثم تقارب  25.36كدوال أيقونية، وجاءت "الشخصيات القيادية العامة" بنسبة  
بنسب   الطبي"  و"الطاقم  "املواطنون"  من  التوالي،  17.26%،  19.33كل  على   %

، وكانت  France 24ويف املرتبة الثالثة جاءت "األشياء" كدوال أيقونية يف موقع  
%، يليها "الشارع"  16.01"املستشفى" هي أكثر الدوال الشيئية استخداًما بنسبة  

%، وبشكل عام فقد اهتم موقعا الدراسة بالتركيز على "الكمامة"  13.31بنسبة  
نسبة   بإجمالي  األيقونية  للدوال  توظيفه  عند  وبالنسبة  22.11كأدوات   ،%

%، أما عن  35.40امة" بنسبة  لألشخاص فقد تصدرت "الشخصيات القيادية الع
يف  األول  املركز  لتحتل  "املستشفى"  لفئة  األعلى  النسبة  جاءت  فقد  األشياء 

بنسبة   أيقونية  كدوال  "غير  24.92األشياء  فئة  حتت  الزمن  اندرج  وأخيًرا   ،%
وذلك   الدراسة،  موقعي  يف  كورونا  أخبار  تغطي  التي  الصور  غالبية  يف  محدد" 
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إجمالية   وي63.78بنسبة  يف  %،  داخلًيا  الصور  معظم  التقاط  إلى  ذلك  رجع 
املستشفيات ومعامل التحاليل واألماكن الرسمية التي يلقي منها الساسة خطبهم،  

 وبالتالي فلم يتحدد الزمن يف غالبية الصور محل التحليل.
موقع   - وممرضة    France 24واستعان  طبية،  بأدوات  املوضوعات  إحدى  يف 

وجو وكمامة  طبية  نظارة  أحد  ترتدي  غرفة  داخل  وتنظر  العزل  ومالبس  انتي 
زجاجية   عبوة  الصور  إحدى  أظهرت  آخر)  (موضوع  يف  وأيًضا  املستشفيات، 
وسرير عزل، داخل إحدى مستشفيات العزل، ويف مرحلة اللقاحات، كما أظهرت  
الزمني   للجدول  وفًقا  أعمارها  مبختلف  اللقاح  تتلقى  شخصيات  الصور  معظم 

ول باملرحلة العمرية، كما ظهرت احلقن كأداة دالة على  إلعطاء اللقاحات يف الد
 الصور. 

صورة تظهر طبيبة صيدالنية أملانية تقوم بتحضير لقاح    DWواستخدم موقع -
صورة تظهر    France 24كورونا، كدوال أيقونية لألشخاص، كما استخدم موقع  

فرنسا  يف  اإلغالق  بإجراءات  االلتزام  لتوضيح  أشخاص  بضعة  به  ،  الشارع مير 
الباحثة أن كل موقع اهتم بترابط العالقة بني الدوال األيقونية واملضمون   وترى 

الذي أكد على  )  63( 2017املراد التركيز عليه، ويتفق ذلك مع دراسة سيد سماش  
 أن األيقونية تشير إلى عالقة قائمة على التشابه بني الدال واملدلول. 

فقد كانت الغالبية العظمى من الصور    DWوفيما يتعلق بـ "الزمن" يف موقع   -
موقع   على  بنسبة    DWاملنشورة  وذلك  الزمن،  محددة  يليها  20.31غير   ،%

بنسبة   نهارًا  التقاطها  مت  التي  الزمن)  4.34الصور  (ليلية  الصور  وأخيًرا   ،%
ملوقع  0.34بنسبة   وبالنسبة   ،%France 24  الغالبي كانت  من فقد  العظمى  ة 

بنسبة   وذلك  نهارًا،  التقاطها  مت  املنشورة  "غير  14.19الصور  الزمن  يليها   ،%
  %. 1.51%، وأخيًرا الصور التي مت التقاطها ليًال بنسبة 9.30املحدد" بنسبة 

موقع   - تطرق  اهتماماً   DWبينما  أفرد  إذ  الرياضية،  الفعاليات  مسألة  إلى 
بإظهار   الرياضي يف عدة صور،  املوضوعية،  باجلانب  الصور  كرة قدم يف  ملعب 

 وصور لشخصيات رياضية يف الصور الشخصية، ومعظم اللقطات نهارية. 
املؤمترات   - مثل  السياسية  واألحداث  الفعاليات  تغطية  لصور  بالنسبة  أما 

موقع   فكان  اجلائحة،  ظل  يف  بها،    France 24واالنتخابات  اهتماًما  األكثر 
لطوا موضوعية،  الصور  معظم  تقنية  وكانت  عبر  دولية  لفعالية  أو  منتخبني  بير 
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عامة   بصفة  الصور  داخل  املستخدمة  األدوات  وكانت  كونفرانس،  الفيديو 
 الكمامات وصناديق االقتراع وشاشات الفيديو.

ويرجع تفسير اهتمام موقعي الدراسة بنوع معني من القضايا واختالفهما يف  
الثقافية   املرجعية  إلى  يصدر ذلك  التي  للدولة  وفًقا  منهما  موقع  لكل  واالجتماعية 

عنها، ويتفق ذلك مع الدراسات السابقة التي ترى أن حتليل السيميائية يقضي بأن 
النص والعناصر املرئية تعكس الهوية االجتماعية والثقافية واللغوية ملجتمع معني، وأن 

يف تعزيز القيم االجتماعية    السيميائية تعكس الثقافات املتعددة، وهكذا تسهم الصور
والثقافية املشتركة، وتكمن أهمية الصور، واستخدامها يف دورها يف انعكاس الواقع، 
املوارد  أن  جند  وبذلك  املتلقي،  يف  تؤثر  إيجابية  بطريقة  وتقدميها  الثقافة  وتعزيز 
وظيفتها  لتحقيق  االجتماعية  الثقافة  مع  جنب  إلى  جنًبا  تعمل  واملرئية  النصية 

  . )64(تصالية يف التأثير واإلقناع اال
وما يهم الباحث يف السيميولوجيا هو معنى الصورة، مبعنى ما الذي أراد الفنان 
تتجاوز   وبالتالي  ذلك؟  أجل  من  استعملها  التي  الرموز  وما هي  عنه؟  يعبر  أن  املصور  أو 

إلى   القاعدي  األول  املعنى  أي  "الدال"،  بـ  نسميه  ما  السيميولوجيا  أي  دراسات  املدلول، 
  .)65(املعنى اإلسقاطي

) تتناول الباحثة مؤشرات كيفية  10) إلى اجلدول (7يف اجلداول من اجلدول (
الصورة   على  تقتصر  ال  ظاهرة  السيميائية  أن  من  ذلك  أهمية  وتنبع  األيقونية،  للدوال 

لل املكونة  املتعددة  العناصر  إلى  باإلضافة  كامنة،  دالالت  من  ما حتمله  وإمنا  عمل  فقط، 
واإلدراك   بالتعرض  ترتبط  التي  وتلك  والتخيل  التصور  هنا  ونقصد  باملصور،  واملرتبطة 

، وبالتالي حتمل أداة التحليل السيميائي ثالث طبقات تسهم يف تشكيل املعنى  )66( والتأويل
املداليل   للموضوع والتي حتتوي عليها الصورة (وُميثلها هنا  املادة األولية  الطبقة األولى: 

امل الدوافع يف  حتليل  وتشمل  للموضوع  الثانوية  املادة  الثانية:  والطبقة  األول)،  ستوى 
اجلوهري   املعنى  الثالثة:  والطبقة  الثاني)،  املستوى  يف  املداليل  هنا  (وُميثلها  والصور 

  .)67(  ويقصد به حتليل املعنى وفًقا للسياق (وُميثلها هنا الرسالة التضمينية)
املس باملداليل يف  رموز  واملقصود  من  األيقونية  للدوال  املباشر  العام  املعنى  هو  األول  توى 

للدوال  (املقاصد)  املباشر  غير  املعنى  بها  ُيقصد  الثاني  املستوى  واملداليل يف  وعالمات، 
  األيقونية.  
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  ) 7جدول (
  مؤشرات كيفية لألدوات كدوال أيقونية يف موقعي الدراسة 

  

  املداليل يف املستوى الثاني  املداليل يف املستوى األول    الدوال األيقونية 

  األدوات
حقن، عبوة زجاجية، مسحة، 

  كمامة، إعالم، أكثر من أداة

  محاولة الوصول إلى لقاح 

  اإلجراءات االحترازية

  التصريحات الرسمية 

التي تستهدف  الرسالة التضمينية: مساعي الدولة يف تشديد اإلجراءات االحترازية 
  حتجيم أعداد اإلصابات، وتشير إلى قيام الدولة مبسئولياتها.

املقربة   اللقطات  خالل  من  الوضوح  عنصر  الصور  يف  تتوافر  التشكيلية:  الرسالة 
  لألدوات. 

  

  ) 8جدول (
  مؤشرات كيفية لألشخاص كدوال أيقونية يف موقعي الدراسة 

  

  املداليل يف املستوى الثاني  املداليل يف املستوى األول   الدوال األيقونية 

  األشخاص 

  التصريحات الرسمية   الشخصيات القيادية العامة

  اهتمام ورعاية  الطاقم الطبي

  مواطنون

  متخصصون

  الدمج بني أكثر من نوع

اإلشارة إلى سبب زيادة األعداد، 

التركيز على اتباعهم لإلجراءات  

  االحترازية ومدى اخلوف من العدوى

التجمعات، الرسالة   لتقليل  للدولة  الرسمية  واإلجراءات  التصريحات  التضمينية: 
وبالتالي حتجيم اإلصابة، واالهتمام والرعاية التي متنحها الطواقم الطبية للمرضى، 
ومدى استخدام املواطنني للكمامات واتباعهم لإلجراءات االحترازية، ومدى حرصهم  

  على ذلك. 
تعطي مزيداً من اإلقناع مبضمونها ودالالتها، ومت الرسالة التشكيلية: جاءت الصور ل

التقاط بعضها من خالل اللقطات القريبة ليدل على اهتمام الطاقم الطبي باملرضى، 
بالتباعد  االلتزام  عدم  لتوضيح  وأحياًنا  االحترازية،  لإلجراءات  املواطن  اتباع  أو 

  االجتماعي مما جنم عنه زيادة اإلصابات. 
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ب مليئة  الصور  للشخصيات  وجاءت  ولغة اجلسد  الطبي،  والطاقم  للمواطنني  احلركة 
اإلجراءات   اتباع  التشديد على  واحلزم يف  االنفعال واحلرص  توضح  العامة  القيادية 

  االحترازية. 
  

  ) 9جدول (
  مؤشرات كيفية لألشياء كدوال أيقونية يف موقعي الدراسة 

  

  املداليل يف املستوى الثاني  املداليل يف املستوى األول   الدوال األيقونية 

  األشياء 

  طائرة/ مطار

مستشفى/ سيارة إسعاف/ 

  معمل حتاليل 

  شارع 

  مكان رسمي 

التشديد على اإلجراءات االحترازية بني الدول /  

  قرارات املسئولني مبنع السفر 

  زيادة اإلصابات بني املواطنني 

  التصريحات الرسمية 

الدؤوب   العمل  التضمينية:  على الرسالة  والتأكيد  كورونا،  مرضى  إسعاف  ملحاولة 
 حرص الدولة على توفير الرعاية الطبية للمصابني. 

الرسالة التشكيلية: حققت الصور إيقاًعا بتكرار األشياء بداخلها، بهدف ربط عناصر  
  الصورة، وظهر بالصورة اللون األبيض واألزرق يف مالبس الطواقم الطبية.

  
  ) 10جدول (

  كيفية للزمن كدالة أيقونية يف موقعي الدراسة مؤشرات 
  

  املداليل يف املستوى الثاني   املداليل يف املستوى األول   الدوال األيقونية

  الزمن

  األمل والتفاؤل  نهار 

  كآبة ويأس  ليل

  -  غير محدد

والتفاؤل  األمل  يبعث  مما  نهارًا  يكون  أن  الزمن  على  التركيز  التضمينية:  الرسالة 
إيجاد لقاح يقضي على الفيروس، كما أن النهار يتناسب مع العمل   بإمكانيةوالشعور  

باملستشفيات ومعامل التحاليل لعالج املرضى ومحاولة إيجاد لقاح وإجراء املسحات،  
ا لرصد أحداث وقعت يف املساء، سواء مظاهرات ضد والزمن املسائي استخدم أحيانً 

قرارات اإلغالق، أو احتفاالت بالكريسماس، وأحياًنا كان يتم نشر الصور والزمن غير  
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محدد، وقد يرجع عدم حتديد الزمن يف بعض األحيان إلى عدم أهمية الزمن حينها،  
لقاح، أو صورة  حيث تركز الصورة على صورة رمزية مصاحبة للموضوعات املتعلقة بال

  ملرضى وطواقم طبية داخل غرف املستشفيات ومعامل التحاليل.
  حتليل كيفي لعينة من الصور املنشورة يف موقعي الدراسة: 

الصــورة الفوتوغرافيــة صــادقة، ألنهــا تتــرجم الواقــع ومتــدنا بــالبراهني، وجتعــل 
احلـدث، وتؤكـد الدراسـة علـى أن الصـورة أبلـغ مـن الكلمـة، وأقـدر علـى املتلقي يعيش  

التأثير يف املتلقي، وتوصيل املعنى والرسالة إليه، فالصـورة حتتـوي علـى لغـة، وهـو مـا 
، كمـا أن للصـورة )68(لصورة تؤثر على العـالم أجمـعميكن أن نطلق عليه لغة التأثير، فا

القابلية علـى اكتسـاب وحتميـل سـمات عالماتيـة وإشـارية تفضـي تـداولًيا إلـى قاعـدة 
استناد املعنى التأويلي، كما أنها وسيلة اتصالية وأداة معرفية إلدراك معطيـات الرؤيـة 

ا لالسـتجابة بوصـفها   ا اإلخراجية، وحققت الصورة حضورًا مثاليـً ا دالليـً نسـيًجا مركبـً
  .)69(مرتبًطا بإنتاج املعنى

كما يتفق هذا التحليل مع الدراسات السابقة التي توصلت إلى أن العالمـات األيقونيـة 
ا أساسـها مـن مكونـات األنسـاق  تعتمد على مبدأ التشابه بني الدال واملدلول، وُتشكل مكونـً

اخ الواقـع وتقدميـه فقـط، ولكـن ملـا البصرية، ليس باعتبارها عـامًال مسـاعًدا علـى استنسـ
يكمن داخلها من أبعاد خفية توحي مبضامني عديدة ومتشعبة، حيث إن الصورة حتاول أن 
تقول دائًما أكثر مما تعرضه بالدرجة األولـى، بينمـا العالمـات التشـكيلية تتمثـل يف مجمـل 

لنسـق البصـري ال العناصر التشـكيلية املضـافة للعالمـات األيقونيـة، واإلسـهام يف تشـكيل ا
ســيما الصــورة، فهــي ليســت مــواد تزينيــة وتكميليــة للعالمــة األيقونيــة فقــط، بــل تســهم يف 
حتديد مضمون الرسالة، حيـث إن كـل عنصـر لـه مسـاهمة يف توجيـه املشـاهد نحـو قـراءة 

  .)70(محددة
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  : France 24أوًال: الصور املنشورة مبوقع  
  ):1صورة (

  France 24صورة لها مدلول طبي، موقع 

 
يف عالج مرضى فيروس   وزارة الصحة التشيكية تدعو دول اجلوار ملساعدتها) 1صورة (

  (france24.com)كورونا

أحد  يف  كورونا  بفيروس  املصابني  أحد  طمأنة  حتاول  ممرضة  بها  صورة  الوصف: 
املستشفيات األوروبية، وتعكس الصورة حرص الطاقم الطبي على أداء دوره اإلنساني 

 يف عالج وطمأنة املرضى. 
  ) 11جدول (

  ) 1تركز عليها الصورة (مؤشرات كيفية للدوال األيقونية التي 
  

  املداليل يف املستوى الثاني  املداليل يف املستوى األول   الدوال األيقونية 

  األدوات
جوانتي / ماسك / أجهزة  

  طبية / مستشفى
  إجراءات احترازية

  طمأنة / اهتمام / رعاية   ممرضة  األشخاص 

مواجهة فيروس كورونا الرسالة التضمينية: يتضح من الصورة دور الطاقم الطبي يف  
  من خالل عالج املرضى، ودعمهم نفسًيا.

يف   التقاطها  خالل  من  بالوضوح  يتسم  بشكل  الصورة  جاءت  التشكيلية:  الرسالة 
ترتدي  التي  املمرضة  أيدي  بتشابك  اخلاصة  التفاصيل  وواضحة  النهار،  توقيت 

كذلك حتققت  جوانتي مع املصاب بفيروس كورونا، يف محاولة منها لطمأنته ودعمه، و
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وتأكدت من خالل التركيز على الطمأنة واملؤازرة من خالل نظرة املمرضة للمصاب، 
  للداللة على املبالغة يف االهتمام.

  ):2صورة (
  France 24صورة لها مدلول سياسي، موقع 

  

 
الفرنسي يستبعد إعادة فرض حجر صحي شامل  فيروس كورونا: الرئيس ): 2صورة (

 (france24.com) "تعطيل اقتصاد البالد"لتفادي  

على  للداللة  كمامة  يرتدي  ماكرون،  الفرنسي  للرئيس  شخصية  صورة  الوصف: 
االهتمام باإلجراءات االحترازية، حيث إن اخلبر يشير إلى تصريح له باستبعاد إعادة 

  فرض حجر صحي شامل.
  ) 12جدول (

  ) 2مؤشرات كيفية للدوال األيقونية التي تركز عليها الصورة (
  

  املداليل يف املستوى الثاني  املداليل يف املستوى األول  الدوال األيقونية 

  إجراءات الدولة ملواجهة كورونا   الرئيس الفرنسي ماكرون   األشخاص 

  اإلجراءات االحترازية  كمامة  األدوات

التضمينية:   فرض الرسالة  إعادة  باستبعاد  رسالة  يوجه  ماكرون  الفرنسي  الرئيس 
اقتصاد   "تعطيل  لتفادي  اإلجراء  هذا  بأن  ذلك  وُيفسر  الشامل،  الصحي  احلظر 

  البالد".
يرتدي  وهو  ماكرون،  الفرنسي  للرئيس  الصورة شخصية  جاءت  التشكيلية:  الرسالة 
لتصريح  املالئمة  من  مزيًدا  الصورة  يعطي  مما  كورونا،  فيروس  من  الوقاية  ماسك 
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الرئيس، وكذلك أدى التوافق اللوني يف الصورة إلى إبراز الصورة الشخصية للرئيس، 
  الصورة املنشورة. وكانت حركة العني يتناسب مع اجتاه حركة 

كثيرة أشياء  عن  ُتعبر  أن  اجلسد  وضعية  تستطيع  اجلسد:  حينما   ،لغة  االنتباه  مثل 

  ، وهو ما يظهر يف صورة ماكرون.)71( يكون اجلسم مشدوًدا ووضع الظهر مفروًدا

كما يتضح يف الصورة اتساع العينني، وتشير الدراسات السابقة إلى أن ذلك يحدث 
  .)73(وعند ترقب وقوع شيء مفاجئ، )72( يف حالة اخلوف

  ):3صورة (
  :France 24صورة لها مدلول اجتماعي، موقع 

  
باريس تدرس فرض حظر جتول ليلي بسبب عدم التزام السكان بتدابير  ): 3صورة (

  (france24.com)احلجر الصحي

الصورة  الوصف:   يف  ويظهر  فرنسا،  شوارع  أحد  يف  متر  لعائلة  موضوعية  صورة 
  االستعداد لتطبيق حظر التجول. 

  ) 13جدول (
  ) 3مؤشرات كيفية للدوال األيقونية التي تركز عليها الصورة (

  

  املداليل يف املستوى الثاني  املداليل يف املستوى األول   الدوال األيقونية 

  األشخاص 

يسيران مع والدتهم يف شوارع  طفل وطفلة 

باريس، ومن على بُعد تظهر سيارة الشرطة 

  وضباط الشرطة.

  حظر التجول الليلي

  إجراءات حظر التجول   شارع   األشياء 
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الدولة إلجراءات صارمة ملواجهة كورونا، يف مقابل عدم  الرسالة التضمينية: فرض 
الدولة بدراسة فرض حظر التجول  التزام السكان بتدابير احلجر الصحي، وستقوم  

  الليلي للحد من اإلصابة بفيروس كورونا. 
ووالدتهم   الطفالن  ظهر  حيث  باحلركة  مفعمة  الصورة  جاءت  التشكيلية:  الرسالة 

  يسيرون يف الشارع، مما حقق عنصر الديناميكية واحلركة.
  :DWثانًيا: الصور املنشورة مبوقع  

  ):4صورة (
  :DWرمزي، موقعصورة لها مدلول 

 
 دولة يطالبون مبعاهدة دولية ملواجهة اجلوائح | أخبار  20زعماء أكثر من    ):4صورة (

DW العالم أنحاء  جميع  من  نظر  ووجهات  عاجلة  أخبار   |   | DW |عربية 

30.03.2021 

الوصف: صورة رمزية للكرة األرضية بني يدين ترتديان جوانتي طبي كرمز يشير إلى 
 العالم. يفانتشار كورونا  

  

  ) 14جدول (
  ) 4مؤشرات كيفية للدوال األيقونية التي تركز عليها الصورة (

  

  املداليل يف املستوى الثاني  املداليل يف املستوى األول   الدوال األيقونية 

  األدوات
  جوانتي

  كرة أرضية 

  اإلجراءات االحترازية

  االنتشار

التضمينية:   إبرام   23قادة    تأييدالرسالة  مشروع  العاملية  الصحة  ومنظمة  دولة، 
املستقبلية   الصحية  الطوارئ  حاالت  مكافحة  يف  العالم  دول  ملساعدة  دولية  معاهدة 

  مثل جائحة فيروس كورونا. 
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الرسالة التشكيلية: جاءت الصورة الرمزية بشكل يتسم بالوضوح من خالل التقاطها 
ا الكرة  رمز  أن  كما  النهار،  توقيت  املشار يف  املشروع  على  إجماع  إلى  يشير  ألرضية 

إليه يف املوضوع الصحفي، كما تشير اليد التي ترتدي اجلوانتي إلى اتباع اإلجراءات  
  االحترازية للوقاية من فيروس كورونا املستجد.

الترابط   حقق  ما  وهو  املتعددة،  األلوان  خالل  من  والتكامل  التجانس  يتضح  كما 
واضح، ومن ثم التأثير على املتلقي، وهذا ُيعرف بالوحدة    وساعد على قراءتها بشكل

  اجلمالية يف الصورة. 
  

  ):5صورة (
  : DWصورة لها مدلول سياسي، موقع

  
) مع ):  5صورة  حلوار  وترقب  أملانيا  يف  متصاعدة  أرقام  لكورونا..  الثالثة  املوجة 

  |ت نظر من جميع أنحاء العالمعربية | أخبار عاجلة ووجها  DWميركل | أخبار

DW | 28.03.2021 

الوصف: صورة شخصية للمستشارة األملانية ميركل لها مدلول سياسي خاص بترقب  
لرؤساء   بسبب   الوالياتاجتماع  جديدة  قرارات  إصدار  بشأن  للحوار  ميركل  مع 

 تصاعد اإلصابات يف أملانيا.
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  ) 15جدول (
  ) 5األيقونية التي تركز عليها الصورة (مؤشرات كيفية للدوال 

  

  

  

 املداليل يف املستوى الثاني املداليل يف املستوى األول  الدوال األيقونية 

 األشخاص 
صورة شخصية للمستشارة  

 األملانية ميركل

إجراءات الدولة ملواجهة 

 الفيروس

األملانية عن   املستشارة  إجابة  انتظار  التضمينية:  التي ستتخذها الرسالة  اإلجراءات 
  الدولة بعد التراجع عن اإلغالق رغم تزايد اإلصابات. 

إشارة   يف  الشخصية  للصورة  كخلفية  األسود  اللون  استخدام  التشكيلية:  الرسالة 
  للوضع السيء الذي وصل إليه الوباء يف أملانيا.

يوصل رسالة  لغة اجلسد: املتمثلة يف تنكيس املستشارة األملانية ميركل لرأسها، مما  
مظهرات   اإلمياءات  أنواع  من  هذا  ويعد  الوباء،  لتفشي  السيء  والوضع  باإلحباط 

  . )74( املشاعر، وهي اإلمياءات الالشعورية التي تضيف معنى للحوار
ميركل  لصورة  احلزينة  اللمحة  خالل  من  وذلك  احلزن،  الصورة  يف  يتضح  كما 

عدم   على  للدليل  الفم  وانغالق  عليه والشرود  أكدت  ما  وهو  الكالم،  يف  الرغبة 
  .)75(الدراسات السابقة

  

  ):6صورة (
  : DWصورة لها مدلول طبي، موقع 

  
بسبب سالالت متحورة.. مخاوف يف أملانيا من تصاعد اإلصابات بكورونا ): 6صورة (

  DW | 19.02.2021 |مجدداً | صحة | معلومات ال بد منها لصحة أفضل

  الوصف: صورة موضوعية ألحد املواطنني أثناء قيام الطاقم الطبي بإجراء مسحة له. 
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  ) 16جدول (
  ) 16مؤشرات كيفية للدوال األيقونية التي تركز عليها الصورة (

  
  

  املداليل يف املستوى الثاني  املداليل يف املستوى األول   الدوال األيقونية 

  األدوات
  اإلصابات  املسحة 

  اإلجراءات االحترازية  اجلوانتي

  األشخاص 

  املخاوف من اإلصابة  مواطن

  طاقم طبي
العناية/ االهتمام/ القيام 

  بالدور 
  

الرسالة التضمينية: توقع بتزايد اإلصابات لفيروس كورونا، والصورة لها مدلول طبي 
اإلصابة   أن  عن  الطبي   تثبتللتعبير  الطاقم  قيام  على  الصورة  تؤكد  كما  باملسحة، 

 بدوره يف الكشف عن اإلصابة.
قريبة   الصورة  ولقطة  الكالم،  اجتاه  نفس  يف  الصور  اجتاه  جاء  التشكيلية:  الرسالة 

واطن الذي يقوم بإجراء املسحة للداللة على االهتمام، واملسحة إشارة أو عالمة  للم
  إلثبات إصابة الشخص بالفيروس. 

  ):7صورة (
  :DWصورة لها مدلول اجتماعي، موقع

  
للوقاية من طفرات فيروس كورونا.. هل تغلق أملانيا مجالها اجلوي؟ |  ): 7الصورة (

  | DW |عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم  DWأخبار

27.01.2021  

موضوعي صورة  السفر  الوصف:  حركة  على  للداللة  املطار  ساحة  يف  ملواطنني  ة 

  اجلوي.
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  ) 17جدول (
  ) 7مؤشرات كيفية للدوال األيقونية التي تركز عليها الصورة (

  املداليل يف املستوى الثاني  املداليل يف املستوى األول   الدوال األيقونية 

  األدوات
  الداللة على حركة السفر اجلوي  شنط السفر 

  اإلجراءات االحترازية  كمامات 

التضمينية: حتجيم حركة السفر اجلوي لتقليل انتقال طفرات فيروس كورونا  الرسالة
  يف البلد.

على  للداللة  الكمامات  فيها  ويتضح  باحلركة،  مفعمة  الصورة  التشكيلية:  الرسالة 
  االحترازية جتنًبا النتشار الفيروس. اإلجراءات

 التحليل السيميائي للغة اجلسد: 
ُتعرف لغة اجلسد بأنها االتصال الذي يعتمد على اللغة غير اللفظية، وتتمثل يف:  
واإلشارات،   الوجه،  تعبيرات  لنقل  اإلنسان  يستخدمها  التي  واحلركات  اإلشارات 

املوسيقى،   الرسوم،  الصور،  النحتواحلركات،  أولي  )76( املجسمات،  كيان  هو  واجلسد   ،
وفضل   العالم،  يف  جسدي  حضور  هو  األصل  يف  فاإلنسان  والوظائف  الدالالت  متعدد 

التعبير على  قدرته  يف  يكمن  على  )77(وجوده  يعتمد  اجلسد  لغة  خالل  من  والتواصل   ،
ركات  املشاهدة التي هي نص غير مغلق، وغير محدد، تتعدد دالالته ومقاصده بحسب احل

  .)78(التي تصدر عن اجلسد بشكل خاص
وأسرارها     ومنطقها  قوانينها  لها  لغة  فهي مبثابة  تواصلًيا،  نسًقا  لغةَ اجلسد متثل  إن 

املرتبطة  دالالته  اجلسد  بها  ينتج  التي  الطريقة  عن  الكشف  علينا  يفرض  وهذا  أيًضا، 
شارات واإلمياءات والدالالت باحلقل الثقايف واملجتمع والسياق الذي مت فيه إنتاج هذه اإل

  .املعبرة عنها
واجلسد ميتلك خطابه اخلاص الذي يحتاج إلى تفكيك ومقارنة وقراءة عميقة بهدف    

، وقد الحظت الباحثة إجماع  )79( إنتاج الدالالت املقصودة اإلرادية التي يراد لها أن تبلغنا
الصور   وإبراز  بالتقاط  االهتمام  على  الدراسة  محل  لغة  املواقع  داللة  فيها  ظهرت  التي 

اإلقناع   ألساليب  الدراسة  عينة  استخدام  سميولوجًيا  الصور  هذه  فعكست  اجلسد، 
الصور   مضمون  حتليل  نتيجة  مع  اتفق  ما  وهو  العاطفية،  االستماالت  على  املعتمدة 
املالحظ   ومن  الدراسة،  عينة  يف  العالم  حول  كورونا  فيروس  انتشار  مبراحل  اخلاصة 

ال عينة  لغة  إجماع  داللة  فيها  ظهرت  التي  الصور  وإبراز  بالتقاط  االهتمام  على  دراسة 
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تأكيد   مع  ذلك  ويتفق  املرض،  بخطورة  واإلحساس  واالستنكار  االستقرار  كعدم  اجلسد، 
السابقة ووضع   )80(الدراسات  اإلمياء  تشمل  والتي  اجلسد،  ولغة  احلركات  أهمية  على 

  اجلسم وتعبيرات الوجه وحركات اليدين والرأس، ودالالت ذلك من ثقافة إلى أخرى. 

  لغة اجلسد بالنسبة للمسؤولني: 
إن حركة اليدين من أهم أدوات لغة اجلسد، وذلك التصالها القوي باملخ، فهي تتحرك     

األفكار مع  تكشف  بالتوازي  كما  االتصال،  تفاعل  وزيادة  االنتباه  جذب  على  وتساعد   ،
والسلوك جسدهم  )81(املشاعر  لغة  خالل  من  الساسة  مواقف  بتحليل  العلماء  قام  وقد   ،

نظًرا ألهميتها يف تسهيل احلكم لديهم، فكان الرئيس األمريكي "كيندي" يف بداية ستينات  
أ وقد  بصورته  لالهتمام  مثاًال  العشرين  إليه القرن  اجلماهير  نظرة  على  صورته  ثرت 

حينذاك األمريكية  كورونا  )82(ولإلدارة  عن  املنشورة  بالصور  اجلسد  لغة  حتليل  ويف   ،
  مبواقع الدراسة، جند ما يلي:

موقع   - الصور يف  إحدى  أثناء    France 24ركزت  ليديها  ميركل  على حتريك 
 الشرح للداللة على االهتمام واالنفعال ومحاولة اإلقناع. 

صورة ضم رئيس وزراء بريطانيا ليديه، وقبضة اليد   France 24نشر موقع   -
 تدل على التحكم.

على لقطة تفتح فيها ميركل يديها االثنتني،   DWركزت إحدى الصور يف موقع  -
 لتقدمي أي شيء لتحجيم اإلصابات.فيما يدل على االستعداد 

  وركزت لغة اجلسد يف الصور املوضوعية على اجلانب اإليجابي، حيث: 
موقع  - متحف    France24استخدم  أمام  صورة  يلتقطان  لسائحني  موضوعية  صورة 

 اللوفر، ولغة اجلسد تعبر عن سعادة السائحني، ولها مدلول إيجابي. 
موقع    - التال  DWنشر  تبرز  موضوعية  عدم صورة  أن  على  ليدل  املواطنني،  بني  صق 

  االلتزام باإلجراءات االحترازية هو السبب وراء زيادة األعداد.
صورة للطاقم الطبي مع املواطنني للتركيز على مدلول العناية    France 24نشر موقع    -

  باملريض ومتابعة حالته. 
لطبي ترتدي  صورة موضوعية أرشيفية إلحدى السيدات من الطاقم ا  DWنشر موقع    -

  كمامة، ولغة اجلسد تركز على العيون التي يبدو عليها القلق.
  وفيما يتعلق باملوضوعات الصحفية اخلاصة باللقاح، ركزت لغة اجلسد على:

  اليدين حتمالن اللقاح (تدل على احلرص).  -
  العني تنظر بترقب (تدل على االهتمام والتركيز والدقة).  -
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باللقاح على املعامل واحلقن والعبوة الزجاجية الطبية للقاح، ولم  ركزت الصور اخلاصة    -
  يتم التركيز على الصور الشخصية أو الوجوه البشرية. 

مت نشر صورة غير ملونة للرئيس التنزاني جون ماغونولي يف خبر عن    DWيف موقع    -
فإن    61وفاته عن عمر   احلال  وبطبيعة  كورونا،  فيروس  السبب  أن  الظن  وأغلب  عاًما، 

  الصورة غير امللونة تتناسب مع حدث الوفاة.

  النتائج العامة للدراسة ومناقشتها: 
والتحلي املضمون،  حتليل  بأداة  الدراسة  لتفسير  استعانت  السيميولوجي  ل 

إلى   الوصول  خالل  من  وذلك  كورونا،  وباء  بتغطية  اخلاصة  للصور  الرمزية  الدالالت 
املعاني الضمنية بعد جتزئة الصورة لرصد التفاعل الداللي للصور مع سياق األزمة، ومت  
يف   الصورة  ومداليل  األيقونية،  ودوالها  للصور  كيفي  حتليل  خالل  من  الدراسة  يف  ذلك 

 توى األول ويف املستوى الثاني. املس
السطور اآلتية استعراًضا للنتائج العامة للدراسة، وتفسيرها يف ضوء طبيعة الدراسة ويف  

    والقضية والصور محل التحليل باملواقع اإلخبارية محل الدراسة:
أثارت الصور الصحفية التي تداولتها املواقع اإلخبارية وشبكات التواصل االجتماعي -1

يروس كورونا املستجد، يف مراحل ظهور املرض املختلفة بداية من إعالنه للظهور  حول ف
، حتى إعالنه  2020، ثم ذروة املرض واالنتشار يف مارس  2019يف الصني يف نوفمبر  

م، ثم بدء الرفع التدريجي  2020وباًء رسمياً، ثم اإلعالن عن بداية اللقاحات يف إبريل  
يونيو   احلظر  ثم  م،  2020إلجراءات  اليومية،  احلياة  لعودة  للصور  إيجابية  بدالالت 

نوفمبر   يف  األمريكي  اللقاح  عن  بصور  2020اإلعالن  السلبية  الدالالت  عادت  ثم  م، 
نهاية   العالم  حول  للفيروس  الثانية  املوجة  عن  رسمًيا  اإلعالن  مع  بالتزامن  املستشفيات 

  م.0202م، ثم اإلعالن عن اللقاح الصيني يف ديسمبر 2020نوفمبر
لصور  -2 السميولوجى  بالتحليل  تهتم  التي  الدراسة  هذه  تقوم  املختلفة،  املراحل  ويف 

موقع  يف  الصور  بتحليل  العاملية،  املواقع  يف  املستجد  كورونا  فيروس  انتشار  مراحل 
France 24  وموقع ،DW  وتقوم وسائل اإلعالم بدور كبير يف تشكيل وعي اجلمهور ،

حول القضايا، وذلك من خالل األساليب التي تستخدمها يف عرض تلك القضايا، أو ما  
يف طريقة العرض، مبا يؤكد دالالت معينة يف    sensitizationيعرف بـاستخدام املؤثرات  

قدمي صورة ترسخ معاني متعلقة  ذهن اجلمهور، حيث إن التركيز على معاني معينة، أو ت
  نتيجة التعرض لتلك الصور. 
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املواقع، مما يدل على رغبة  -3 املنشورة على  الصور  املعاجلة غالبية  الصور غير  احتلت 
مصداقيتها   على  حرًصا  تعديالت؛  أية  إجراء  دون  مبوضوعية  الصور  عرض  يف  املواقع 

  لدى القارئ. 
ة يف أن الصورة أبلغ من الكلمة، وأقدر على  اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابق  -4

ما  لغة، وهي  على  الصورة حتتوي  وأن  إليه،  والرسالة  املعنى  وتوصيل  املتلقي  التأثير يف 
التأثير لغة  عليه  نطلق  أن  لألحداث )83(ميكن  توثيق  مبثابة  الصورة  أن  على  عالوة   ،

  محل الدراسة. واألزمات، وتزداد أهميتها يف حالة األحداث العاملية كاجلائحة
أخبار   -5 تغطية  تتناول  التي  الصورة  السيميائية يف حتليل  النماذج  من  االستفادة  متت 

تغطية  وجوانب  الفيروس  بها  ظهر  التي  الدوال  عن  الكشف  طريق  عن  كورونا،  فيروس 
للفترة   ووفًقا  التغطية،  جوانب  بني  العالقة  تفسير  يف  الدوال  هذه  ومدلوالت  أخباره، 

األفكار   مثل  للتغطية،  عن  الزمنية  والكشف  التعييني)،  (املستوى  حتتويها  التي  الرئيسة 
املعاني العميقة واخلفية وغير الظاهرة يف هذه الصور وتفاصيلها (املستوى التضميني)،  
وظيفية   اإلعالمية  الصور  أن  السابقة يف  الدراسات  إليه  توصلت  ما  على  استناًدا  وذلك 

  .)84( املرئي والالمرئيوتنطوي على العديد من املعان، والتأويل البصري بني 
تبني النتائج وجود اختالف بني املوقعني اإلخباريني محل الدراسة فيما يتعلق مبصدر  -6

الصور املنشورة، ومجاالت تناول التغطية املصورة، وأمناط الصور املستخدمة يف التغطية 
  املصورة جلائحة فيروس كورونا. 

الد   -7 صحف  عليها  اعتمدت  التي  املصادر  الصور  تنوعت  على  احلصول  يف  راسة 
وكالة األنباء الفرنسية "أ.ف.ب"    اخلاصة بتغطية جائحة فيروس كورونا املستجد، وجاءت

الدراسة يف احلصول على   اعتمدت عليها مواقع  التي  للمصادر  بالنسبة  املركز األول  يف 
املية  من أهم الوكاالت الع  هاالصور الصحفية خالل فترة الدراسة، وميكن تفسير ذلك بأن 

العالم،  يف  ومراسلني  فروع  لها  للصورة    التي  كمصدر  نفسه  اإلخباري  املوقع  جاء  فيما 
  الصحفية يف املركز الثاني، يليه وكالة رويترز لألنباء.

جاء اجلانب الطبي على رأس مجاالت التناول التي تهتم التغطيات اخلاصة بكورونا   -8
%، ويرجع ذلك إلى طبيعة احلدث نفسه، وأنه ينتمي إلى األزمات الطبية 39.3بها بنسبة  

بنسبة   السياسية  القضايا  تليها  سياسي 32.4العاملية،  بُبعد  اجلائحة  ترتبط  حيث   ،%
سياسيني عن اإلجراءات التي تتخذها دولهم للحد من انتشار  يتعلق بتصريحات القادة ال

بنسبة  باجلائحة  املرتبطة  االجتماعية  القضايا  الثالثة جاءت  املرتبة  كورونا، ويف  فيروس 
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ومدى 20.2 االحترازية  لإلجراءات  املواطنني  بتطبيق  اخلاصة  القضايا  تلك  وهي   ،%
  صاد وسير املحال التجارية ..إلخ. التزامهم بها، وعودة الطالب للمدارس، وتأثر االقت 

موقعي   -9 املنشورة على  الصور  بالنسبة ألمناط  األول  املركز  املوضوعية  الصور  احتلت 
موضوعية  صور  نشر  من  األمر  يتطلبه  وما  اجلائحة،  تغطية  مع  يتوافق  مما  الدراسة 

ثم  مصاحبة للموضوعات املنشورة توضح املضمون، وتعطي معنى أعمق للمدلول املقصود،  
الطابع  ذات  املوضوعات  كبير يف  بشكل  انتشرت  والتي  التعبيرية،  الرمزية  الصور  جاءت 
بلقاح كورونا، حيث مت نشر صور رمزية   الطبي والصور املصاحبة للموضوعات اخلاصة 
الصور   جاءت  الثالث  املركز  ويف  الطبية،  احلقنة  أو  الطبية  الزجاجية  العبوة  مثل  للقاح، 

وخاصة املفردة  اإلجراءات   الشخصية  عن  لإلعالن  الدول  لرؤساء  السياسي  النطاق  يف 
يف  تستخدم  كانت  والتي  اجلماعية  الشخصية  الصور  وأخيًرا  الوباء،  حيال  املتخذة 
الدولة  بارزة، سواء يف نفس  السياسية اخلاصة بأكثر من شخصية سياسية  املوضوعات 

ل  الدعاية  من  كجزء  الوباء  من  وموقفهما  وبايدن  لترامب  األمريكية،  (صورة  النتخابات 
دولته)،   الوباء يف  ملواجهة  منهما  كل  إجراءات  بشأن  مباحثات  وماكرون يف  مليركل  صورة 
تهتم   التي  القضايا  نوع  مع  يتناسب  الصور  من  معني  نوع  انتشار  أن  الباحثة  والحظت 
غلبة  مع  التعبيرية  الرمزية  الصور  انتشار  يتناسب  حيث  الوباء،  عن  بتغطيتها  املواقع 

انتشار  امل مع  لتتالءم  اجلماعية  والشخصية  املفردة  الشخصية  يليها  الطبية،  وضوعات 
املوضوعات ذات الطابع السياسي، أما بالنسبة النتشار الصور املوضوعية واحتاللها محل 
الصدارة يف الصور املنشورة؛ فيرجع ذلك إلى تناسب الصور املوضوعية مع جميع أنواع  

  ء. التغطية الصحفية على حد سوا
وبتحليل الرسالة التشكيلية للصورة املستخدمة يف تغطية جائحة كورونا يف موقعي    -10

بإجمالي   الواقعية احلية  للصور  الدراسة  الغالبية يف موقعي  الدراسة بشكل عام، جاءت 
بالتقاط 18.15نسبة   املواقع  تهتم  وبالتالي  إخبارية،  املواقع  كون  مع  ذلك  ويتوافق   ،%

احل الواقعية  الدراسة،  الصور  محل  للمواقع  اإلخبارية  الطبيعة  مع  تتناسب  التي  ية 
املسحات   مثل  األدوات  تسودها  الصور  معظم  كانت  الصور،  يف  للسيادة  وبالنسبة 
وداخل  اليومية  للحياة  احلماية  أساليب  كإحدى  والكمامات  والكحول،  واجلوانتيات 

ال "اللقطة  سادت  فقد  الصورة،  مبدى  يتعلق  وفيما  الصور  املستشفيات،  على  قريبة" 
املنشورة مبوقعي الدراسة، وقد جاء هدف الصورة يف الغالبية العظمى من صور املواقع  
املواقع   إلى  تنتمي  إنها  حيث  ذاتها  الدراسة  مواقع  طبيعة  إلى  ذلك  ويرجع  "إخبارية"، 
،  اإلخبارية، يليها الهدف "التحذيري" يف املرتبة الثانية للتحذير من ارتفاع عدد اإلصابات 
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التشكيلية  الرسالة  حتليل  نتيجة  جاءت  وبذلك  االحترازية،  اإلجراءات  اتباع  وضرورة 
اإلشارات   يف  النظر  خالل  من  املعاني  بتحليل  تهتم  أنها  حيث  السيميائية  مع  متوافقة 
الرسائل  ألن  املعاني،  من  الكثير  تنقل  التي  والرموز  والصور  الكلمات  مثل  والعالمات 

املجتمع تتخلل  سواء   اإلعالمية  االتصال  يف  السيميائية  تساهم  أن  وميكن  كبير،  بشكل 
نصًيا أو  سيميائًيا، )85( بصرًيا  نظاًما  يشكالن  اإلشارات  أو  املعلومات  أن  إلى  باإلضافة   ،

، وهو ما مت  )86( وكي تؤدي لغة ما وظيفتها االتصالية ينبغي أن متتلك نظاًما من العالمات
ا والرموز  واألدوات  العالمات  خالل  يف  من  كورونا  عن  املنشورة  الصور  يف  ملستخدمة 

  موقعي الدراسة.
كورونا،    -11 جائحة  لتغطية  املصاحبة  الصور  يف  املستخدمة  األيقونية  للدوال  بالنسبة 

فقد كانت الغلبة يف األدوات للكمامة، وذلك نظًرا ألهمية دور اإلعالم يف التوعية بضرورة  
انتش من  للحد  االحترازية  اإلجراءات  املوضوعات  اتباع  الرئيس يف  املحك  وهو  الوباء،  ار 

املُقدمة للجمهور والغاية املُثلى من الوظيفة التوجيهية للمواقع اإلخبارية يف هذه اجلائحة،  
وبالتالي كانت الدوال من املستوى األول التعييني "أدوات" ومن املستوى الثاني التضميني 

حترازية"، يلي ذلك تقارب كل من (احلقن،  "التوعية بضرورة األخذ باإلجراءات الوقائية اإل
اجلائحة   تغطية  يف  مستخدمة  أيقونية  دوال  كونهم  حيث  من  املسحة)  الزجاجية،  العبوة 
فيما يتعلق باملحور اخلاص باللقاح، والذي ُميثل واحداً من أهم أولويات اجلمهور، وكذلك 

إ الذي يصبو  الوحيد  التغطية، ألنه األمل  للتخلص  من أهم محاور وجوانب  ليه اجلمهور 
للحل،   الطبية  واملساعي  باجلهود  التعييني خاص  األول  املستوى  كان  وبالتالي  الوباء،  من 
تأكيد  مع  ذلك  ويتفق  اللقاح،  توفير  محاوالت  على  يركز  التضميني  الثاني  املستوى  ويف 

دراسة   كما يف  األيقونات  مداليل  أهمية  السابقة على  ، 2009يف    Jacksonالدراسات 
فيلم  والذ يف  املستخدمة  والصور  األيقونات  حتليل  إلي  سعى  أن   The ringي  ووجد 

هناك ترابًطا وتداخًال بني األشياء املرئية وغير املرئية يف الفيلم، تلك الصور واأليقونات  
مت أخذها من الثقافة املوجودة يف املجتمع، ومع االستعانة باملواد اللفظية فإن تلك األمور  

  . )87(على املشاهديكون لها تأثير 
وفيما يتعلق بالدوال األيقونية اخلاصة باألشخاص فقد كانت الغلبة لـ "الشخصيات    -12

رؤساء  وتصريحات  الدولة  "دور  على  يركز  التعييني  املدلول  كان  حيث  العامة"  القيادية 
الدول"، واشتمل املستوى التضميني على "اإلجراءات التي تتخذها الدول للحد من انتشار  

  باء كورونا واحتواء األزمة". و
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على      مدلولها  وكان  باألشياء،  اخلاصة  األيقوينة  الدوال  رأس  على  "املستشفى"  وكانت 
وعلى   أواجلائحة،  بالوباء  ُيصاب  من  ملصير  مكان  رمز  أو  محل  أنها  التعييني  املستوى 

حتجي ومحاوالت  املصابني  عالج  يف  الطبية  الطواقم  دور  توضيح  التضميني  م  املستوى 
  أعداد املصابني، واالهتمام والرعاية الطبية املُقدمة يف املستشفيات. 

ويتناسب ذلك مع األسلوب السيميائي يف التحليل من خالل الكشف عن الدالئل واملعاني  
الكامنة يف الصور الصحفية، وتعد الصور هي أكثر املواد حتليًال يف األسلوب السيميائي، 

دالئل،   لها  الصور  تلك  أن  يعرف  حيث  ما  أو  الصحفي  يريده  الذي  الظاهر  املعنى  وهو 
بـ denotationبـ يعرف  ما  أو  مدلول  أيضا  ولها   ،connotation الكامن املعنى  وهو   ،

  ، وهو ما اهتم به حتليل الدوال األيقونية. )88( الذي يرغب الصحفي إيصاله للجمهور
املنشورة  الصور  معظم  على  نهارًا"  "الزمن:  الصباحي  التوقيت  وهي   طغى  اجلائحة،  عن 

طبي،   كجانب  التحاليل  ومعامل  املستشفيات  تصوير  مع  تتناسب  التعييني  املستوى  على 
وعلى   سياسي،  كجانب  والرؤساء  اجتماعي،  كجانب  الشوارع  يف  اإلحترازية  واإلجراءات 
املستوى التضميني فإن الصور النهارية تدل على العمل واالنطالق والتفاؤل بالقضاء على  

   الوباء.
قدمت الباحثة حتليًال كيفًيا باالعتماد على التحليل السيميائي للصور املنشورة عن    -13

من   محور  كل  من  لنموذج  تفصيلي  حتليل  مع  الدراسة،  موقعي  يف  كورونا  جائحة  وباء 
وتناول   اجتماعي)،  رياضي،  (سياسي،  الدراسة  موقعي  من  موقع  كل  التغطية يف  محاور 

األبرز يف األيقونية  والرسالة   الدوال  التشكيلية  الرسالة  من حيث  املراد حتليلها  الصورة 
  التضمينية إلى جانب تقدمي وصف للصورة). 

وفيما يتعلق بزوايا التقاط الصور: لقد ساعدت زوايا التصوير يف تكوين سيميائية   -14
حيث   كورونا،  فيروس  وباء  انتشار  مراحل  تغطية  يف  املنشورة  الصحفية  للصور  حقيقية 
اجتهت غالبية الصور يف صحف الدراسة إلى الزاوية املستوية العادية، ألن هذه الزاوية  

للحقيقة موضوعي  كشاهد  كما تظهر  املقابل،  املشهد  أو  العادية  بالزاوية  أيًضا  وُتعرف   ،
اخلطر   دالالت  حتمل  التي  الزاوية  وهى  أعلى،  إلى  أسفل  بزاوية  الصور  بعض  وردت 
والتحذير، وتضع األشخاص يف حالة مقلقة، وقامت عينة الدراسة باستخدام زاوية أعلى  

ملصورة، لتعطى املشهد شمولية  إلى أسفل، وتسمى الزاوية الفوقية يف التغطية الصحفية ا
  .ووضوًحا
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  توصيات الدراسة: 
ودراسات سيميائية الصور بشكل   ،التوسع يف الدراسات اإلعالمية الكيفية بشكل عام-1

للوقوف على دالالت الصورة يف التغطية،   ؛خاص يف املجاالت املختلفة للتغطية اإلعالمية
  ووضع تصور لتوظيفها بالشكل األمثل. 

ب -2 اإلعالميةاملزج  الدراسات  يف  حتليل  أداة  من  أكثر  أداة    ؛ني  هناك  تكون  أن  على 
وأخرى مساعدة يعتمد التحليل فيها على املؤشرات    ؛أساسية ترتكز عليها نتائج الدراسة

  مما يجعل النتائج أكثر عمًقا، ويثري املناقشة والتفسير. ؛ فقط
حثي يقارن بني التوجهات املختلفة  اإلكثار من تطبيق أسلوب املقارنة املنهجية كأسلوب ب-3

  لوسائل اإلعالم، وبالتالي يساعد يف تفسير االختالفات بني فئات التحليل املختلفة. 
حيث الحظت الباحثة تركيز الدراسات   ؛االهتمام بالتغطية اإلعالمية املصورة لألزمات-4

الدراسات   وقلة  كورونا،  جائحة  مضمون  تغطية  على  واألجنبية  العربية  - اإلعالمية 
  التي تناولت التغطية املصورة للجائحة.   -خصوًصا العربية
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الوي، حسن (  -  1 د،  2021الب ناء و كو لعالم جد ة) جائحة كورونا: األزمة و ، العدد مجلة الطفولة والتنم

40. 
2-  ) ع  صل  ع ف  ، ة، 2021الصد نقد قراءة   : المعا القانو  الفكر  مراجعات   أزمة كورونا:  مجلة   ) 

 . 91،العدد الفقه والقانون
خة (  - 3 د المحسن الخالدي، ش د هللا ع ق أنموذجا، مركز  2017ع ة الصورة: الطفل السوري الغ ائ م ) س

 ، حاث وال ان لأل  . 2017، 18، العدد مجلة فكرالعب
4 Mohammadi, Zohre (September 2013) Deconstruction Theory, Rumi's Discourse and 
their application in Design Process, Kermanshah University of Art & Architecture. 
Available online at: 
https://www.researchgate.net/publication/263157983_Deconstruction_Theory_Rumi
%27s_Discourse_and_their_application_in_Design_Process. 
 

ل    - 5 (إب ه  ا فون،  ة،  2016س الصحف الصورة  ة  ائ م لس مدخل  شارات  )  واالس حوث  لل ة  ص ال مركز 
ة م   . 1الجزء ، 44، العدد والخدمات التعل

ل    - 6 (إب حامد  ات،  ال دراسة  2016معروف  ع:  المطب العر  تاب  ال غالف  م  وتصم الصورة  ة  ائ م س  (
بنها   ق، جامعة  س ال ات  ة لدورها  عمل ل ة تحل دان ة اآلداب،    –م ة اآلدابل ل العدد  مجلة  الجزء  44،   ،

  األول. 
سم    -  7 (د صالح  قحلوص،  مسعود  ا2016ع  م س ي،  )  ال الخطاب  ة  واإلعالمئ الفنون  ة  ل ، مجلة 

  العدد الثالث. 
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(شتاء    -8 رحاب  محمد،  المواقع 2017الداخ  ة   اإلرهاب مات  التنظ شطة  أل المصورة  ة  التغط دالالت   (

ق األوسط  ة وال ف األهرام الم ة ع موقع صح ميولوج ة س ل ة "دراسة تحل ة للصحف الع ون اإلل
ة"،  ة، السعود حوث اإلعالم   . 47العدد مجلة ال

ه  -  9 ز،  الع د  (يونيو  جابر ع ل  ة دراسة 2017د الفضائ القنوات  ة   الشعب االحتجاجات  ة صورة  ائ م ) س
ة،   ل ا االتصالتحل حوث اإلعالم وتكنولوج ة ل ا المجلة الم ة اإلعالم وتكنولوج ل ، جامعة جنوب الوادي، 

  االتصال، العدد األول. 
10 M. El-Zawawy, Amr (July 2018 ) The Semiotics of the Final Speech: Bush VS. 
Mubarak, Bulletin of the Faculty of Arts, Volume 78 Issue 6. 

ل    - 11 ، محمد (إب ة  2018حس محمد ع ، الجمع نما ة  الملصق الس ة الصورة الفوتوغراف ائ م ) س
ة،  ة للحضارة والفنون اإلسالم ة مجلة العمارة والفنونالع سان  . 10، العدد والعلوم اإل

12 Ahmed, T. Hussein (2020). COVID-19 humor in Jordanian social media: A socio-
semiotic approach. Heliyon Volume 6. 
13 Beach, E (2020). War and Imprisonment: A Discourse Analysis Exploring the 
Construction of Meanings and Realities Surrounding COVID-19 Within Mainstream 
News Media. M. A Thesis. University of Hertfordshire 
14 Peterson, K. (2020). HEALTH PANIC MECHANISMS IN THE COVID-19 MEDIA 
DISCOURSE IN ESTONIA. M. A Thesis. University of Tartu. 
15Massimo Leone, M. (2020). The Semiotics of the Medical Face Mask: East and West. 
Signs & Media, Vol.1. 
Available on line at: 
(PDF) 2020 - The Semiotics of the Medical Face Mask: East and West | Massimo Leone - 
Academia.edu 
16 Sattar, G. (2020). SEMIOLOGICAL DISCOURSE ANALYSIS OF EDITORIAL CARTOONS IN 
NATIONAL NEWSPAPERS ON COVID 19. PJAEE, Vol.17, No.12.  
17 Naimah, A. (2020), Multivocality of Saudi COVID-19 Discourse in Social Media Posts: 
A Socio-Semiotic Multimodal Perspective, Gema Online Journal of Language Studies , 
Volume 20, No.4. 
18 Anggraeni, Y. (2021), Representation of the Indonesia Government in Handling 
COVID-19 Case on Tempo Magazine Cover, E-Journal of Linguistics, Vol. 15, No. 1. 
19 Sani, K. (2021). Discourse Structure of Covid 19 Edition Cartoon: Critical Discourse 
Analysis. TIJOSSW, Vol. 03 No. 1. 

د، محمد (  - 20 د الحم ات اإلعالم واتجاهات التأث ) 2005ع تب. نظ  ، القاهرة: عالم ال
21 -  ) محمود   ، الجزائر،  2001ال ة   الفرس ة  ال ولون ال اسة  الس صور  ــــخ  تار غ )،   ، ماجست رسالة 

شورة لة. م ا للفنون الجم   ، المدرسة العل
22  ) ا  المنعم،  د  والتطبيق،   )2019لم ع ة  النظ ب  للدعاة  الجسد وأهميتها  السنة  لغة  أنصار  ة  جمع

ة   ، السنة التاسعة واألرعون. 579، العدد المحمد
23https://www.france24.com/ar/tag/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-
%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/26/#pager 
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24https://www.dw.com/search/ar?languageCode=ar&origin=gN&item=%D9%81%D9%
8A%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7&se
archNavigationId=9106 

ا وفقا للدرجة  25 ة هجائ م اآل أسماؤهم مرت ة: تم عرض االستمارة ع األساتذة المح    العلم
د الغ خالف - اإلسكندرة.  ---أ.د فوزي ع د المعهد العا لإلعالم    أستاذ اإلعالم وعم
د  –أستاذ اإلعالم المساعد  --- أ.م.د حسام إلها  - ة المتحدة.  –جامعة الشيخ زا  اإلمارات الع
ا مو - د ال ة   –أستاذ اإلعالم المساعد  ---أ.م.د ع ع ف.  –اإلعالم ل  جامعة ب س
ا االتصال ---أ.م.د محمد عمارة - ة اإلعالم وتكنولوج ل ل  جامعة جنوب  –األستاذ المساعد وك

 الوادي. 
ن حسام الدين - ة اإلعالم  –أستاذ اإلعالم المساعد   ---أ.م. د  ل ل  ف. –ووك  جامعة ب س
د الهادي  - ة اآلداب   –استاذ اإلعالم المساعد  ---أ.م.د ول  جامعة حلوان.  –قسم اإلعالم  –ل

قسم الصحافة  26 ة نا المدرس  ار اليوم -د. أم ة أخ م اد   أ
قسم الصحافة    ز المدرس  د الع ار اليوم.  -د. سارة ع ة أخ م اد   أ

  . مرجع سابق )، 2016ع مسعود قحلوص، صالح (  - 27
  . المرجع سابق - 28

ه ( 29- ا فون،    . مرجع سابق) ،  2016س
30 Sri HestiHeriwati  (2017), Semiotics in Advertising as A Way to Play Effective 
Communications, 
4th Bandung Creative Movement International Conference on Creative Industries, 
volume 41. 

، حسام    -31 ة ع   (2015)محمد إلها ة الرموز غ اللفظ ة لب ل : دراسة تحل ا التواصل االجتما ميولوج س
سبوك،   ة،  موقع ف ات المنهج ال قات واإلش : التطب ة اإلعالم واالتصال، مؤتمر وسائل التواصل االجتما ل

 جامعة اإلمام محمد بن سعود. 
م حمزة،  (  - 32 ة لدى 2006إبراه ها ع الصورة الذهن ا وتأث اتور الس ار ة  ال ا الع ) صورة القضا

اب،  شورة، الش ، غ م ة اآلداب. رسالة ماجست ل   جامعة ع شمس، 
م الشيخ وآخرون، نماء (  - 33 د ال  The Oriental Mariner: A Semiotic Analysis Of)  2019سم ع

Sindibads First Voyage  ة ر الموارد ال حث وتط ة  رماح،    –، مركز ال سان مجلة دراسات  العلوم اإل
ة   . 10، العدد 2، مجلد واالجتماع

34 ) حسام   ، إلها لموقع  2017محمد  ة  ل تحل "دراسة  االجتما  التواصل  مواقع  ع  ة  اللفظ غ  الرموز   (
ال ل  التحل س بوك"  ضوء مدخل  ،  "ف ميوو العامة واإلعالن، س العالقات  حوث  ة ل العلم العدد    المجلة 

 .  العا
م، نماء،  - 35 د ال   . مرجع سابقسم ع

36 Chandler, Daniel (2002) Semiotics: The Basics, London, Routledge. 
37 Theo, Caldas-Coulthard, Carmen Rosa and van Leeuwen,(2003) ‘Critical social 
semiotics: Introduction’, Social Semiotics, Vol.13, No.(1). 
38 Aiello, Giorgia (2020), Visual Semiotics: Key Concepts and New Directions, 2nd The 
SAGE Handbook of Visual Research Methods. 
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39 T. Hussein, Ahmed   &Nabil Aljamili, Lina (2020). COVID-19 humor in Jordanian social 
media: A socio-semiotic approach. Heliyon, Vol.6, Issue 12. 
40 Ferdinand de, Saussure (1959), Course in General Linguistics. Philosophical Library, 
New York. 
Available online at: 
Course in general linguistics : Saussure, Ferdinand de, 1857-1913 : Free Download, 
Borrow, and Streaming : Internet Archive 
41 Halliday ,M.A.K (1978) Language as Social Semiotic: the Social Interpretation of 
Language and Meaning. London:Edward Arnold. 
Published online at: M. A. K. Halliday, Language as social semiotic: The social 
interpretation of language and meaning. London: Edward Arnold, 1978. Pp. 256. | 
Language in Society | Cambridge Core by Cambridge University Press: 18 December 
2008 
William L. Ballard 
42 Hodge, R &Kress G, 1988. Social Semiotics. Polity, Cambridge. 
43 Kress, G.,  &van Leeuwen, T. (2006). Reading Images: The Grammar of Visual 
Design, New York: Routledge. 

الل، أحمد    -44 الدين  الوسائط   (2008)جمال  ة  الدالل م  الق إبراز  ة   الرقم ة  الصحف الصورة  أثر استخدام 
ة،  ارة الم ر الفوتو رسالة دكتوراەاإلخ ة، قسم التص ق ة الفنون التطب ل . ، جامعة حلوان،   غرا

تا الخوري، 2013أومون، جاك ( - 45 جمة. الصورة) ترجمة: ر ة لل وت: المنظمة الع   ، ب
نت:    متاح ع اإلن

ل كتاب الصورة ق العلم -لـ جاك أومون   pdfتحم ة ط    (books4arab.com)مكت
  . مرجع سابق )، 2016ع مسعود قحلوص، صالح (  - 46
  . المرجع السابق  - 47
ه  -48 ا فون،    . مرجع سابق، (2016)س

49 Barthes, Roland. (1998), The Semiotics Challenge, New York: Hill and Wang. 
50 Sifaki, E., & Papadopoulou, M. (2015). Advertising modern art: a semiotic analysis of 
posters used to communicate about the Turner Prize award. Visual Communication, 
Vol.14, No.(4), 

تبعلم الداللة) 1998أحمد ( مختار عمر،   - 51  . ، القاهرة: عالم ال
(ريع    -  52 د  ول الهادي،  ات 2017محمد  ار عكسها  ما  الحكو  والمسئول  المواطن  ب  العالقة  ) سمات 

ة،  ة ودالل ميولوج ة "دراسة س حوث الصحافة، الصحف الم ة ل . المجلة العلم   العدد العا
ار ( - 53 د الج ، ع ة. القاهرة:  ، ثقافة الصورة  وسائل اإلعالم) 2011نا ة اللبنان  الدار الم
مة،    -  54 (حل للصح    )2015هاجر  سبوك  الف صفحة  ع  االجتما  اتور  ار لل ميولو  الس ل  التحل

اتورة للرسام محمد جالل نموذجا،   ار ال شورةالجزائري: الرسومات  العلوم  رسالة ماجست غ م ، معهد 
ال بونعام ة، جامعة الج ة واالجتماع سان   .ةاإل

 . رجع سابقالم -55
  . مرجع سابق)، 2017رحاب الداخ محمد (  - 56
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ف    - 57 (ص األوسط  ق  ال دراسات  ة  2020مركز  ج ات واس العر  العالم  ع  ات  التداع أزمة كورونا:   (

ةالمواجهة، األردن،  ق أوسط  . 92، العدد 24، مجلد 24، السنة مجلة دراسات 
ف   - 58 ق األوسط (ص   . مرجع سابق)، 2020مركز دراسات ال
59  -  ) حمدي   ، ع ا 2016أحمد  ميولوج س عالقة  الواقع   )  ل  شك ب ة  ون اإلل ارة  اإلخ المواقع  م  تصم

 ، ا لدى المراهق شورة االف ا للطفولة. رسالة دكتوراە، غ م   (جامعة ع شمس: معهد الدراسات العل
اظم (  - 60 ز،  س ع ، 2012مؤ اد ) سلطة اللغة وحامالت المع  الخطاب االتصا غداد،  مجلة األ  ،

غداد:  لة، العدد   جامعة  ة الفنون الجم   . 60ل
ا (  - 61 ة ع عينة من  2014مراد، ران ل ة: دراسة تحل ا للصور والرسوم  الصحافة الم ف الس ) التوظ

ة،  شورة الصحف الم ، غ م ة اآلداب، قسم اإلعالم. رسالة ماجست ل   (جامعة أسيوط: 
  . مرجع سابق، (2016)ع مسعود قحلوص، صالح  -62
تم    - 63 (س د  س سماش،  حث  2017أحمد  لل فاعلون  مركز  ها،  وتأث ة  نمائ الس الصورة  ة  ائ م س  (

ة،   المعا ة  ولوج و األن للدراسات  ة  الع المجلة  ة،  واإلجتماع ة  سان اإل والعلوم  ا  ولوج مجلة  األن
ا،  ولوج و   .6، العدد 3مجلد  أن

64 Nassier A. G. Al-Zubaidi et al.,2018, Op.cit., 
65 Gervereau Lauren, Voir, conprender. Analyser les images. Paris, Edition La de 
couverte, 1997. 

ل    - 66 امنة (إب ح،  ر، 2018بن ف ة الصورة  فن التص ائ م د مجلة الحوار الثقا   ) س د الحم ، جامعة ع
ل س،  اد ع الثقا وفلسفة السلم، مجلد بن  ة، مخ حوار الحضارات والتن  . 2، العدد 2ة العلوم االجتماع

ل ح الس 2016مارس  - محسب، حل (يناير 67 س منذ إسماع قونولو لصور قناة الس ل األ ) التحل
حوث الرأي العامع موقع صور جوجل،  ة ل   . المجلة الم

دالمحسن، ش -68 دهللا ع   .مرجع سابق)  2017خة (ع
ح  2015حس محمد حسن، أحمد (يونيو    -  69 وي الصحافة والم ) استخدام أعضاء هيئة تدرس اإلعالم ال

ة،   التدرس ة  العمل الدال   للمع  هم  درا ب وعالقتها  الجسد  ولغة  اللف  غ  االتصال  المجلة  لمهارات 
حوث الرأي العام  ة ل حوث العام) المجلد (جامعة القاهرةالم ة اإلعالم، مركز  ل   . 2، العدد 14: 

اير  - 70 د، محمد (ف ة) 2010أسامة الع قونات ال ا: مؤسسة الوحدة  اإلشارات والرموز واأل (سور
نت:  ، متاح ع اإلن اعة وال   للصحافة والط

www.diwanalarab.com/sp.p=php, 272015/11. 
، منار (  - 71 ة، 2012محمد القا ة  اإلعالن لتحقيق األهداف االتصال ات الشه ف الشخص رسالة  ) توظ

شورة ، غ م ة، قسم اإلعالن. ماجست ق ة الفنون التطب ل  ، جامعة حلوان: 
ف (يناير   - 72 ، ن م اإلعالن، 2016محمد الرفا ة  تصم ة اإلعالن ت الوجه للشخص ة لتعب ل ) دراسة تحل

حوث،  -مجلة علوم وفنون   . 1، العدد 28جامعة حلوان، مجلد  دراسات و
اعة وال  1، طـلغة الجسد  المجال اإلعال ) 2012شفيق، حسن ( - 73 ، القاهرة، دار فكروفن للط
ــــع. وا   لتوز

تم    -  74 اء (س ف، عل د اللط د السالم ع ، رزق، وع د المع ) تأث لغة الجسد  الحمالت 2019سعد ع
ة"،  ق ة "دراسة تطب ة االجتماع التوع ة الخاصة  سان والمجتمع، اإلعالن   . 3، العدد 8المجلد مجلة علوم اإل

ف (  - 75 ، ن   مرجع سابق. )  2016محمد الرفا
ــــع. 1طـ االتصال الفعال للعالقات العامة، ) 2007( من حجاب، محمد   - 76   ، القاهرة: دار الفجر لل والتوز
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ف  77 د أحمد، مخلوف (خ لمة، ) حضور الجسد  العالم ودالالته، 2016س   . 93، العدد 23السنة مجلة ال
ل ( 78 ة نموذجا، 2016محمد عودة، خل لغة الجسد: الخطا المؤتمر العل الدو األول: ) فن التواصل 

ا ونماذج،  م وقضا : مفاه اث العر ة  ال ساقه المعرف ادير التواصل وأ أ ة اآلداب -جامعة ابن زهر  ل
ة.  سان   والعلوم اإل

، خالد ( 79 د الرؤوف الج ، ) لغة الجسد  ا2012ع اث العر حاث ل مجلة جامعة القدس المفتوحة لأل
  . 36العدد والدراسات، 

  . المرجع السابق  - 80
81  Beattie, Geoffrey (2016) How Hand Movements Reveal Hidden Thoughts, 
Rethinking Body Language, London: Routledge. 

م (مارس    82 د، م ة للغة الجسد: مالحظات حول ثور  2014وح يونيو    30و  2011يناير    25) الداللة الرم
ة، ، 2013 اس حوث والدراسات، آفاق س  العدد الثالث. المركز العر لل

خة (   - 83 د المحسن، ش د هللا ع  . مرجع سابق) 2017ع
84  : ة إ احثة  هذە الجزئ   رجعت ال

ة ( - ة المصورة ألحداث ثورة  2018عز الدين، أم ة "دراسة   25) التتغط يناير  الصحف الم
ي اليوم والوفد،  ة مقارنة لصحف األهرام والم ل شورةتحل ، غ م ، جامعة  رسالة ماجست

ة اإلعالم، قسم الصحافة.  ل   القاهرة: 
د ( - ، ف ي  ا2018الزا ل الخطاب ال ، ) الصورة وتحل ،  8مجلد مجلة الخطاب، لعالم العر

  . 14عدد 
، محمد (  - ي 2018خ سق ال ات ال ائ م ة،  –)  س قون ات،  العالمة األ ائ م مجلة س

  . 3، عدد 6مجلة  
85 Al-Zubaidi Nassier A. G. et al., Semiotics across Cultures: An Analysis of Shop Signs in 
American and Iraqi Contexts, Al-Adab Journal, No.124, March 2018. 

لم) 2001لونمان، يوري ( - 86 ة الف ائ م شورات وزارة الثقافة، مدخل إ س س، دمشق: م غل الد ، ترجمة: ن
نما. ال  مؤسسة العامة للس
 

87 Gabriel B.Tait & George, (2018), Are They the Greatest? A Visual Comparative 
Analysis of Muhammad Ali and Maya Angelou Published on American Newspaper Front 
Pages, Visual Communication Quarterly, Vol.25, Issue 3. 
Available online: 
Are They the Greatest? A Visual Comparative Analysis of Muhammad Ali and Maya 
Angelou Published on American Newspaper Front Pages: Visual Communication 
Quarterly: Vol 25, No 3 (tandfonline.com) 
88 Catalani, A. (2019). Refugee artists and memories of displacement: a visual semiotics 
analysis, Visual Communication. 
Available online at: 
Refugee artists and memories of displacement: a visual semiotics analysis - Anna 
Catalani, 2021 (sagepub.com) 
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