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التحليل السيميولوجي للصورة اإلعالنية السياحية يف الصحف اإللكترونية املصرية

مجلة البحوث اإلعالمية، جامعة األزهر، كلية اإلعالم 1866

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى الــدالالت املتضمنــة يف الصــور اإلعالنيــة الســياحية يف الصحــف اإللكترونيــة 
ا، وتنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات النوعيــة، وقــد اعتمدت على  املصريــة مــن خــالل حتليلهــا حتليــاًل ســيميولوجّيً
املنهــج الكيفــي واســتخدمت األســلوب الســيميولوجي، وحتــددت عينــة الدراســة يف اإلعالنــات املنشــورة علــى املوقــع 
اإللكترونــي لصحيفتــن، همــا: أخبــار اليــوم واليــوم الســابع، خــالل فتــرة زمنيــة بــدأت مــن 2021/2/1 وتنتهــي يف 
ــة الفصحــى  ــة العربي ــات محــل الدراســة اســتخدمت اللغ ــى أن اإلعالن ــج الدراســة إل ــت نتائ 2021/4/1. وتوصل
يف رســائلها، وجــاءت أغلــب الصــور اإلعالنيــة علــى شــكل مســتطيل، كمــا أن حركــة الكاميــرا يف جميــع الصــور 
اإلعالنيــة كانــت ثابتــة، كذلــك تنوعــت الصــور اإلعالنيــة مــن حيــث نــوع اللقطــة، حيــث اســتخدمت اللقطــة متوســطة 
القــرب والطويلــة مبــا يخــدم أهــداف اإلعــالن، كمــا أن الصــورة يف أغلــب اإلعالنــات جــاءت بزاويــة املواجهــة العاديــة، 
واســتخدمت اخللفيــات واأللــوان باختــالف أنواعهــا ودالالتهــا، وقــد وظفــت الوضعيــات واحلــركات واإلميــاءات بشــكل 
كبيــر يف ســبيل إثــارة اهتمــام املتلقــي وإقناعــه بزيــارة األماكــن الســياحية املصريــة، وقــد اســتعانت معظــم اإلعالنــات 
الســياحية محــل الدراســة بالشــخصيات البــارزة، والتــي تعتبــر طريقــة إقناعيــة جتعــل املتلقــي ينقــاد وراء شــخصيته 
املفضلــة، حيــث مت توظيــف الشــخصية البــارزة كاســتراتيجية اســتداللية حتــاول الغــوص يف نفســية املتلقــي وجذبــه 
نحــو زيــارة األماكــن الســياحية املصريــة، كمــا ركــزت الصــورة اإلعالنيــة الســياحية محــل الدراســة علــى عــدة أنــواع 

مــن الســياحة يف مصــر وهــي: الســياحة الثقافيــة، والســياحة العالجيــة، والســياحة الترفيهيــة.

الكلمات املفتاحية: التحليل السيميولوجي- اإلعالنات السياحية- الصحف اإللكترونية.

The study aimed to identify the indications contained in the advertising pictures 
of tourism in the Egyptian electronic newspapers by analyzing them semiological 
analysis, and this study belongs to the qualitative studies, and it relied on the qual-
itative approach and used the semiological method, and the sample of the study 
was determined in the advertisements published on the website of two newspapers: 
News Today and the seventh day, during a period of time starting from 1/2/2021 and 
ending on 1/4/2021. The results of the study concluded that the advertisements un-
der study used classical Arabic in their messages, and most of the advertising images 
came in the form of a rectangle, and the camera movement in all the advertising 
images was constant, as well as the advertising images varied in terms of the type of 
shot, where the medium and long shot was used including It serves the goals of the 
advertisement, and the image in most advertisements came with the normal angle of 
confrontation, and used backgrounds and colors of different types and connotations, 
Positions, movements, and gestures have been used extensively in order to arouse 
the recipient’s interest and persuade him to visit the Egyptian tourist security. Most 
of the tourist advertisements under study have used prominent personalities, which 
are considered a persuasive method that makes the recipient follow behind his fa-
vorite personality. Attracting him towards visiting Egyptian tourist places and the 
tourist advertising image in question focused on several types of tourism in Egypt, 
which are cultural tourism, medical tourism, and recreational tourism.

Key words: semiological analysis- tourism ads- electronic newspapers.
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خالل     مضطرًدا  ومنًوا  كبيًرا  جناًحا  حققت  التي  اإلنسانية  األنشطة  من  السياحة  تعد 
السنوات املاضية على مستوى العالم، وإن كانت نسبة النمو تتفاوت من دولة إلى أخرى،  
املهم؛   احليوي  النشاط  بهذا  االهتمام  إلى  مراحل منوها  كافة  العالم يف  دول  وقد سعت 

مب منها  اعتراًفا  وغيرها.  وذلك  واالجتماعية  والثقافية  منها  االقتصادية  العديدة  زاياها 
  فالسياحة املصرية مصدر رئيس للدخل القومي وداعم أساسي القتصاد الدولة.

نطاق        على  اإلعالمي  للترويج  احتياًجا  الصناعات  أكثر  من  واحدة  السياحة  وتعد 
هو   اإلعالمي  فالترويج  متعددة،  وسائل  باستخدام  أن  واسع  جدوى  فما  السياحة،  عماد 

متتلك الدولة كل عناصر اجلذب السياحي دون أن يعرف اآلخرون عنها شيئًا، ولهذا فإن 
يتم   التي  األدوات  أكثر  ومن  املصرية،  للسياحة  للترويج  ميزانيات ضخمة  ترصد  الدولة 

  استخدامها للترويج السياحي اإلعالن السياحي.
األنشطة يف تنمية السياحة املصرية ودعم االقتصاد    ويعد اإلعالن السياحي من أهم     

ثقافة  دعم  يف  فعال  دور  له  بل  ذلك،  على  دوره  يقتصر  ولم  القومي،  الدخل  وحتسني 
السائح ونشر التراث املصري، لذا البد من مراعاة الدقة أثناء تصميم الرسالة اإلعالنية؛  

للزائرين، كأن تقوم بدعوت  التوقعات املختلفة  تلبي  املتعة وحب  بحيث  هم للسفر بحًثا عن 
  املعرفة، واالستطالع، والراحة، واجلمال. 

فقد   -السيما مجال السياحة  -ويف إطار هيمنة الصورة اإلعالنية على كل املجاالت     
السياحة مجال  مع  جنب  إلى  جنًبا  يسير  ومجاًال  منه  اليتجزء  جزًءا  ما    -أصبحت  إذا 

املختل التصوير  تقنيات  استخدام  الناظر  -فةأحسن  متعة  قوام  الصورة  كون  عن  فضًال   ،
  واستخدامها مرهون بحسن توظيف اخليال.

قامت      لذا  السياحة،  ومجال  اإلعالنية  الصورة  مجال  بني  وطيدة  العالقة  ألن  ونظًرا 
 الباحثة بالتعرف على داللة الصورة اإلعالنية السياحية يف الصحف اإللكترونية املصرية. 
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    مشكلة الدراسة:
اليوم على مستوى املشهد اإلعالمي عموًما، وما أفرزته من    إن التحوالت التي نلحظها    

كنتيجة   وممارساته  بتطبيقاته  اجلديد،  اإلعالم  بروز  مثل  جديدة  إعالمية  ظواهر 
رؤية   إلى  يحتاج  ودراستها  املضامني  قراءة هذه  فإن  ومنه  واالتصال،  اإلعالم  لتكنولوجيا 

التي   والثقافية  االجتماعية  القيم  عن  للكشف  املقاربة  جديدة؛  أن  ونحسب  تتضمنها، 
السيميائية تطرح نفسها كمشروع بحثي يستطيع تغطية بعض املساحات التي أغفلتها، أو  
اللفظية يف   بالتعبيرات غير  يتعلق  فيما  أمامها، وخصوًصا  السابقة عاجزة  الرؤى  وقفت 

  الصورة اإلعالنية السياحية الثابتة يف اإلعالنات الصحفية.
الدالالت املتضمنة يف الصورة  ومن هنا فإن م      التعرف على  تتبلور يف  الدراسة  شكلة 

حتليًال   حتليلها  خالل  من  املصرية  اإللكترونية  الصحف  يف  السياحية  اإلعالنية 
ا.    سيميولوجّيً

  أهمية الدراسة:
  تنبع أهمية هذا البحث من عدة أمور: 

شكل خاص، حيث  هذه الدراسة من الدراسات التي تعد إضافة للمكتبة اإلعالمية ب  -1
حتليل  يف  السيميائي  األسلوب  وتستخدم  الكيفي،  املنهج  على  الدراسة  هذه  تعتمد 
استخدمت  التي  السابقة  والدراسات  اإللكترونية،  الصحف  يف  السياحية  اإلعالنات 
السيميائي  األسلوب  ألن  وذلك  العربي؛  الوطن  يف  ونادرة  قليلة  السيميائي  األسلوب 

  إلعالمية.أسلوب حديث يف الدراسات ا
أهمية املوضوع الذي يتصدى له وهو اإلعالنات السياحية التي لها دور كبير يف جذب   -2

قيمة   للسياحة  أن  كما  للدولة،  كبيًرا  دخًال  تشكل  التي  السياحة  وتنشيط  السياح، 
املصرية   العصور  على  األشخاص  يتعرف  خاللها  من  حيث  للغاية،  عظيمة  تاريخية 

تاري وجهة  أنها  كما  تلك القدمية،  دراسة  األهمية مبكان  ومن  كبيرة.  وحضارية  خية 
اإلعالنات السياحية يف وسائل اإلعالم التي يشاهدها السياح من مختلف اجلنسيات، 
مهدت   التي  اإلنترنت  وظهور  االتصال  تكنولوجيا  يف  الهائلة  التطورات  بعد  وخاصة 

  .الطريق للصحافة اإللكترونية، ومن ثم اإلعالن اإللكتروني السياحي
تعتبر السياحة نشاًطا ضرورّيًا حلياة الشعوب يف تشكيل تواصل ثقايف حسي، وبناء  -3

 العالقات الطيبة، وتبادل املعارف واألفكار بني الشعوب. 
التي ميكن به نقل خصائص   -4 املهمة  التسويقية  السياحي من األنشطة  يعتبر اإلعالن 

ت املختلفة  السياحة  مقومات  أن  خصوًصا  السياحية،  بشكل اخلدمات  متوفرة  كون 
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السياح سواء  املعلومات عنها جلمهور  ونقل  ترويج ملعرفتها  إلى  وأنها حتتاج  طبيعي، 
 للسياحة املحلية أو اخلارجية.

 أهداف الدراسة:
  يف ضوء حتديد مشكلة الدراسة وأهميتها تبلورت أهدافها فيما يلي: 

 مواقع الصحف  إن دراسة موضوع التحليل السيميولوجي يف اإلعالنات السياحية يف -1
ومعرفة  الفنية  للصورة  السيميولوجية  املقاربة  إلى  األساس  يف  يهدف  اإللكترونية 

  الصيغ الفنية لإلعالن.
 وصف اإلعالنات السياحية يف مواقع الصحف اإللكترونية محل الدراسة.  -2
للصورة   -3 األيقونة  الرسائل  وحتليل  اللسانية،  والرموز  واملعالم  الدالالت  مختلف  إبراز 

 عالنية.اإل
نها اإلعالن السياحي.  -4  الكشف عن أمناط وخصائص الصورة التي يكوِّ
 معرفة كيف تؤثر الدالئل اإلعالنية وإيحاءاتها على اجلمهور.  -5

  الدراسات السابقة:
  ميكن إجمال أبرز الدراسات املتعلقة مبوضوع الدراسة وفًقا للمحورين التاليني: 

  السيميائي.الدراسات التي استخدمت املنهج  -1
 الدراسات التي تناولت اإلعالنات السياحية. -2

 املحور األول: الدراسات التي استخدمت املنهج السيميائي:
الدراسات        مبجال  يتعلق  فيما  ما  نوًعا  حديًثا  السيميائي  املنهج  استخدام  يعتبر 

من  وكان  التحليل،  يف  الكمي  املنهج  استخدام  على  طويلة  عهوًدا  عكفت  التي  اإلعالمية 
منى محمود عبداجلليل ضمن الدراسات السيميولوجية القليلة يف مجال اإلعالم دراسة  

التعرف على صورة املرأة يف اإلعالنات املنشورة على مواقع   والتي سعت إلى  )1( )2020(
وتنتمي   املجتمع،  يف  املرأة  واقع  وبني  بينها  املقارنة  مع  اإلنترنت،  عبر  املصرية  الصحف 
واستخدمت  الكيفي  املنهج  على  اعتمدت  التي  النوعية،  الدراسات  إلى  الدراسة  هذه 

ا يف  الدراسة  عينة  وحتددت  السيميولوجي،  املوقع  األسلوب  على  املنشورة  إلعالنات 
من   الزمنية  الفترة  خالل  السابع  واليوم  األهرام  هما:  لصحيفتني  اإللكتروني 

يف    1/4/2019 محل 1/6/2019وتنتهي  اإلعالنات  أن  إلى  النتائج  وتوصلت   .
الدراسة استخدمت اللغة العامية يف رسائلها، وجاءت أغلب الصور اإلعالنية على شكل 

كة الكاميرا يف جميع الصور اإلعالنية كانت ثابتة، وكذلك تنوعت الصور  مربع، كما أن حر
اإلعالنية من حيث نوع اللقطة، حيث استخدمت اللقطة القريبة واملتوسطة والطويلة مبا  
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يخدم أهداف اإلعالن، وقد وظفت الوضعيات واحلركات واإلمياءات بشكل كبير يف سبيل  
بالسل وإقناعه  املستهلك  اهتمام  دراسةإثارة  سعت  حني  يف  محمد    عة،  ربيع  شادي 

إلى التعرف على مضمون خطابات اإلعالنات بالتطبيق على قطاع خدمات   )2( )2019(
خلطابات   الثقايف  والتأثير  اإلعالنية  احلمالت  من  كعينة  فودافون  لشركة  املحمول 
محل  احلمالت  بداخل  والنص  الصور  بني  العالقة  عن  والكشف  التجارية،  اإلعالنات 

تشمل   والتي  الصورة  سيميائية  على  للوقوف  ا  الدراسة؛  نّصً بوصفه  الفني  املضمون 
بصرّيًا، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن حملتي فودافون اإلعالنية يف مصر واململكة  
القيم  عن  للتعبير  املوسيقي؛  واإليقاع  والصورة  النص  توظيف  يف  حققت جناًحا  املتحدة 

تعرف  إلى ال  )3( )2018إشراق كروشي (الثقافية للخطاب السيميولوجي، كما سعت دراسة  
الداللية  األبعاد  على  والتعرف  منها،  والهدف  االتصالية  العملية  يف  الصورة  أهمية  على 
بارث،   روالن  مقاربة  وتطبيق  السيميولوجي  املنهج  تطبيق  خالل  من  للصورة؛  والضمنية 
توصلت   وقد  االبتدائي،  األول  للصف  املدرسي  الكتاب  على عينة من صور  والتي طبقت 

أن   إلى  الدراسة  أن نتائج  كما  االتصالية،  العملية  عوامل  أهم  بني  من  تعتبر  الصورة 
الصورة املستعملة يف الكتاب املدرسي حققت جناح الرسالة االتصالية بني التلميذ واملعلم،  
أخالقية   رسائل  املدرسي  الكتاب  صورة  حتمل  كما  اخلارجي،  بالعالم  التلميذ  وكذلك 

س  حني  يف  التلميذ،   عمر  مع  تتماشى  دراسة  واجتماعية  بوزيانعت  زيان   حمزة 
من    )4()2018( بنائه؛  ومقومات  التليفزيوني  اإلعالن  ودالالت  أبعاد  على  التعرف  إلى 

بدأ   بارت  روالن  مقاربة  باستخدام  إشهاريتني  لومضتني  السيميولوجي  التحليل  خالل 
من   مجموعة  إلى  لنصل  والتضمني  التعيني  ذلك  وبعد  وصفية،  وقراءة  التقني  بالتقطيع 

إعالن الن اجلزائري  التليفزيوني  اإلعالن  أن  أهمها:  من  والتي  بالتحليل،  اخلاصة  تائج 
اإلعالنات   املرأة يف  ظهور  أن  كما  الغربية،  الدول  مع  مقارنة  إبداع  فيه  يوجد  ال  بسيط 
التليفزيونية شئ مهم يجلب األنظار بكونها تؤدي دور اإلغراء، وأن التطابق احلاصل بني  

وني يف الومضات اإلشهارية هو عملية مقصودة إلنتاج معاٍن ضمنية  ماهو لغوي وماهو أيق
دراسة   حاولت  كما  البصرية،  الرسالة  دالالت  تأويل  بعد  املتلقي  بوملهد يدركها  فاروق 

على    )5( )2018( تبث  التي  اإلشهارية  الومضات  االجتماعية يف  القيم  تعالج موضوع  أن 
ت األلوان واألشكال يف اخلطاب اإلشهاري  قناة الشروق اجلزائرية، من خالل معرفة دالال

موضوع   اإلشهارات  هذه  يف  املرأة  مالبس  ومعاني  أبعاد  على  والتعرف  التلفزيوني، 
مدى  ومعرفة  اإلشهارية،  الومضات  يف  واملكان  الزمان  دالالت  عن  والكشف  الدراسة، 

سة إلى  إسهام إشهارات الشروق يف تشكيل وتعزيز قيم املجتمع اجلزائري، وخلصت الدرا 
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ا، حتمل أبعاًدا جمالية وفنية للمكان من خالل   أن الومضات اإلشهارية املحللة سيميولوجّيً
املحددات املكانية التي مت توظيفها، كاإلضاءة واأللوان وجمالية املكان واملونتاج، وأن هذه 

اإلسالمية   العربية  للثقافة  املنافية  الغربية  للقيم  تروج  الدراسة  وكذا اإلشهارات موضوع 
  الهوية الثقافية للمجتمع اجلزائري. 

دراسة      اعتمدت  (  كما  ربيع  محمد  رصد )6() 2017حسني  يف  الكيفي  املنهج  على 
داعش  تنظيم  يوظفها  التي  دابق  مجلة  املنشورة يف  الفوتوغرافية  الصور  دالالت  وحتليل 
اإلرهابي، اعتماًدا على التحليل السيميولوجي مبستوييه التعيني والتضميني وفًقا ملقاربة  
الصور  يف  الدراسة  مجتمع  ومتثل  للصور،  السيميولوجي  التحليل  يف  بارت    روالن 

، وقد توصلت  2016إلى    2014الفوتوغرافية املنشورة يف مجلة دابق خالل الفترة من  
التأثيرات   من  العديد  يحقق  الصحف  يف  اللون  استخدام  أن  إلى  الدراسة  نتائج 
توصلت   كما  القارئ،  نفس  يف  األحاسيس  من  مجموعة  عنها  تنتج  التي  السيكولوجية 

للصور   السيميائية  الداللة  أن  إلى  الدراسة  الدراسة  فترة  خالل  املجلة  يف  املستخدمة 
دولة   هي  اخلالفة  دولة  بأن  واإليحاء  صورته،  حتسني  يف  التنظيم  رغبة  عن  تكشف 

إلى دراسة صورة اجلسد   )7( )2017عواطف منصور (مستقرة وآمنة. كما سعت دراسة  
نظر إلى  األنثوي يف اخلطاب اإلعالني وعالقته التأثيرية بني املنتج واملستهلك، وذلك بال

الصورة الثابتة واملتحركة وما حتمله من رسائل ودالالت وطاقات إيحائية وتعبيرية مضمنة  
تسهم السيميائية  أن  التالية:  للنتائج  الدراسة  هذه  توصلت  وقد  من   -ومعلنة،  سيما  وال 

يف رفع مستوى الفهم لدى املتلقي نحو قراءة الصور وتذوقها إيجابًا،    -منطق روالن بارت
إ  اخلطاب وفهم  أن  إلى  الدراسة  هذه  نتائج  توصلت  كما  الداللية،  وأبعادها  يحاءاتها 

األيقوني   والنسق  اللساني  النسق  وهما:  أساسيني  دالليني  نسقني  من  يتكون  اإلعالني 
والتي أجريت على جريدة  )  8( )  2016وسام زاوي (  البصري. يف حني توصلت نتائج دراسة

وظيف الصور وانتقاء األلوان الدالة واملعبرة تؤدي دورًا الشروق اجلزائرية اليومية إلى أن ت
ا يف جذب املتلقي، ولها دالالت ومعاٍن داخلية تعكس القيم الثقافية والدينية للمجتمع   مهّمً
اجلزائري، كما توصلت إلى أن الصورة املدروسة كانت صور فوتوغرافية ثابتة إيضاحية  

كما   عنه،  املعلن  املنتج  متثيل  لغرض  ربط  وظفت  يف  جنحت  األحيان  أغلب  يف  أنها 
قدمت  وقد  اإلعالني.  الشعار  ودعم  املستهلك  بخصائص  للمنتج  املوضوعية  اخلصائص 

نظرية    )Thomas M Dousa ,Sanjuan -)Fidelia Ibekwe2014( )9دراسة
سيميائية يف إطار دراسة مناذج  ونظريات عمليات االتصال وأوضحت أن السيموطيقيا 

ال دراسة  علم  املرسل  هي  يطلقها  التي  اللفظية  وغير  اللفظية  الالفتات  وأنظمة  عالمات 
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ويعتبر   املتلقي  إلى  توصيلها   Fidelia Ibekwe- Sanjuan,Thomas Mبغرض 
Dousa  يف إطار دراسة التواصل البشري،    من أوائل الذين اهتموا بدراسة السيميولوجيا

دراسة   (أما  محمد  عمر  الكيفي    )10()2014املختار  باملنهج  التعريف  على  ركزت  فقد 
املشكالت   تفسير  تبحث يف  التي  البحوث  تلك  االجتماعية، وخاصة  البحوث  وأهميته يف 

إلى أن   والظواهر االجتماعية التي ال يتوفر لها الكثير من املعلومات، وقد توصلت نتائجها
التي   واألسباب  اإلنساني  السلوك  فهم  يف  التعمق  إلى  يهدف  النوعي  املنهج  يف  الباحث 
أو  البيانات  بجمع  يقوم  ال  الباحث  إن  حيث  له،  املصاحبة  واملعاني  السلوك  هذا  حتكم 
تفسيرها اعتماًدا على التجريب أو على املعطيات العددية؛ فالباحث النوعي يهتم بالعملية  

أكث  أجراها واملعنى  التي  الدراسة  نتائج  كشفت  وقد  والنتيجة،  بالسبب  اهتمامه  من  ر 
Saeed Ketabi  ,Maryam Najafian)2011( )11(   االجتماعية شبه  املرجعيات  أن 

الصورة   وأن  واأليديولوجية،  اإلعالني  اخلطاب  بني  العالقة  يف  محورية  نقطة  حتتل 
اط السيميائية التي يتم من خاللها  والكلمة واللون ليست سوى أمناط من العديد من األمن

خالل   من  للمعلنني  ميكن  أنه  نتائجها  أكدت  كما  لإلعالنات،  االجتماعية  املعاني  ترميز 
أكثر   املنتج  وجعل  املستهلكني،  إلى  أفضل  بشكل  التوصل  واأللوان  العالمات  استخدام 

ا لتلك  الرئيس  الهدف  التسويقي. وقد كان  الهدف  لدراسة شعبية بينهم من أجل حتقيق 
هو إظهار فائدة منهج السيميائية االجتماعية يف حتليل اخلطاب اإلعالني؛ لتحقيق هدف 
الكشف عن األيديولوجية الكامنة وراء اختيار العناصر املختلفة، وقد أظهرت النتائج أن  
وفًقا  اإلقناعية  توصيل رسائلهم  املعلنني يف  والبصرية تساعد  النصية  اإلشارات  كًال من 

  ات األيديولوجية. لالفتراض
منهج    )M arcel Danesi,Ron Beasley)2010( )12أما دراسة        فقد استخدمت 

اللفظية   الدالالت  من حيث  اإلعالنية  الرسائل  مكونات  على  للتعرف  السيميائي  التحليل 
اللفظية، حيث أكدت أن اإلعالن مكوِّن ال يتجزأ من اخلطاب االجتماعي املعاصر   وغير 

ومن املصمم   املستهدفة،  اجلماهير  لدى  احلياة  ومنط  وسلوكيات  مواقف  على  للتأثير 
خالل اخلطاب اإلعالني املؤثر تستطيع الرسائل اإلعالنية أن تكون مقنعة يف تلبية رغبات 

  وطموحات اجلماهير عبر استهالك املنتج املعلن عنه. 
دراسة       سعت  (كما  بوخاري  األ  )13( )2009أحمد  على  التعرف  والدالالت  إلى  بعاد 

وجيزي)   (جنمة  لشركتي  املحمولة  بالهواتف  اخلاصة  التليفزيونية  اإلعالنات  يف  املكانية 
شركات  إعالنات  أن  نتائجها  أهم  من  وكان  اإلعالنية،  الرسائل  توصيل  يف  وأهميتها 
الهاتف املحمول (جنمة وجيزي) حتمل أبعاًدا جمالية وفنية للمكان؛ حيث ظهرت جماليات 
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واأللوان، باإلضافة إلى جمالية الشخصيات واملونتاج، كما ركزت على املرأة من  اإلضاءة  
يف  الشخصيات  بظهور  يتعلق  وفيما  الطبيعي،  باجلمال  األنثوي  اجلمال  مزج  خالل 
وفكاهية  معروفة  توظيف شخصيات  اإلعالنات على  النتائج قدرة  أثبتت  فقد  اإلعالنات 

  مما أعطى تأثيًرا وانسجاًما  كبيًرا.

  ملحور الثاني: الدراسات التي تناولت اإلعالنات السياحية:ا
الدراسات   مبجال  يتعلق  فيما  ما  نوًعا  حديًثا  السياحية  اإلعالنات  موضوع  يعتبر 

السياحية  اإلعالنات  مجال  يف  القليلة  اإلعالمية  الدراسات  ضمن  من  وكان  اإلعالمية، 
والتي سعت إلى الوقوف على عوامل الضعف    )14( )2020منى عبدالعزيز حسن (دراسة  

دبي،   بإمارة  اخلاصة  السياحة  بإعالنات  مقارنة  املصرية  السياحة  إعالنات  يف  والقوة 
وذلك من خالل التعرف على عوامل الضعف والقوة يف تصميم احلملة السياحية املصرية،  

التعرف على عوامل القوة والضعف يف تصميم احلملة السياح ية اخلاصة  باإلضافة إلى 
يف  لتطبيقها  الدولي  السياحي  اإلعالن  وخصائص  قواعد  على  والتعرف  دبي،  بإمارة 
تصميم احلملة السياحية املصرية، والتعرف على مدى قدرة احلملتني على الوصول إلى  
اإلعالنات   يف  اجلذب  عوامل  تنوع  إلى  الدراسة  توصلت  وقد  لهـ،  املوجهة  اجلمهور 

تنا حيث  املصرية؛  مت السياحية  كما  واملائية،  والثقافية  األثرية  السياحية  املناطق  ولت 
مع  مكان،  كل  يف  املختلفة  النشاطات  ممارسة  لتوضيح  بكثافة  البشري  العنصر  إدخال 
على   االعتماد  مت  كما  وود،  طيبة  من  به  تتمتع  وما  املصرية  الشخصية  على  التركيز 

الكلمة   استخدام  دون  اللقطات،  عرض  يف  املعبرة  توصلت  املوسيقى  كما  املسموعة، 
الدراسة إلى استخدام اإلعالن السياحي املصري لفتيات شابات مبالبس كاشفة نوًعا ما، 

دراسة   أجريت  حني  يف  املحجبة.  الفتاة  شخصية  استخدام  الرحيم دون  عبد  أشرف 
دور    )15( )  2019( على  للتعرف  األردن؛  يف  واملحليني  العرب  السائحني  من  عينة  على 

شبكات التواصل االجتماعي يف وصول اإلعالنات السياحية إلى السياح املحليني والعرب،  
باإلضافة لدورها يف نشر األخبار والبيانات املتعلقة باخلدمات السياحية املقدمة للسياح،  

التي مت   النتائج  أبرز  دورًا وكان من  تؤدي  االجتماعي  التواصل  أن شبكات  إليها  التوصل 
نشر   إلى  باإلضافة  والعرب،  املحليني  السياح  إلى  السياحية  اإلعالنات  وصول  يف  كبيًرا 

  األخبار والبيانات املتعلقة باخلدمات السياحية املقدمة إلى السياح.
حسن(   كما سعت       كمال  آمال  اإل)  16( )2019دراسة  على  التعرف  السياحي إلى  عالن 

والدور الذي يؤديه يف جناح النشاط السياحي والفندقي يف املؤسسات السياحية، باعتبار 
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اإلعالن أحد الوسائل الترويجية املهمة، ويشكل أهمية خاصة يف تنمية القطاع السياحي  
الدراسة  توصلت هذه  السياحية، وقد  األماكن  لزيارة  السائحني  انتباه  والفندقي، وجذب 

تساعد  للنتا التي  املرئية  اإلعالن  وسائل  أهم  أحد  التلفزيوني  اإلعالن  أن  التالية:  ئج 
وبرامج   خطط  وضع  ضرورة  إلى  باإلضافة  عنها،  املعلن  اخلدمة  اقتناء  على  السائح 
تدريبية للعاملني يف املجال اإلعالني مبا يتالئم مع التطورات والتغييرات البيئية املحيطة  

املستوي أعلى  إلى  دراسة  للوصول  سعت  حني  يف  (ات،  طهاري  والتي    )17( )2016حياة 
أجريت للتعرف على دور االتصال السياحي يف تنشيط اخلدمة السياحية بالتطبيق على 
تؤثر على   التي  املستخدمة  االتصال  للتعرف على وسائل  تاغا) باجلزائر؛  فندق (موريس 

ورة التركيز على االتصال  سلوكيات وقرارات السياح، وتنبيه املؤسسات السياحية على ضر
السياحي لتنشيط اخلدمة السياحية، وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن 
املنظمات السياحية الفندقية هي من أهم عوامل اجلذب السياحي، وأن من أكثر وسائل 
اإلعالن  السياحية  خدماته  تنشيط  يف  تاغا  موريس  فندق  عليها  اعتمد  التي  االتصال 

سعد    لسياحي، كما أن إعالنات الفندق تتميز بالوضوح واجلاذبية، كما استهدفت دراسةا
التعرف على كيفية تنفيذ حملة تنشيطية واقعية األهداف تؤثر إيجابًا   )18() 2015فؤاد (

اإلطار   داخل  متوالية  بصورة  وإدماجه  التكنولوجي  التطور  وتطويع  السياحة،  حركة  على 
إلى   باإلضافة  والقائمني  السياحي،  السياحية  التنشيطية  احلمالت  أنواع  على  التعرف 

اإلعالن  أن  إلى  الدراسة  خلصت  وقد  توعوية،  أو  إعالنية  أو  دعائية  كانت  سواء  عليها 
أوضحت   كبير؛ حيث  تطوير  إلى  يحتاج  التقليدية  اإلعالم  وسائل  تقدمه  الذي  السياحي 

السياحي يف اإلعالم  أن  يرى  اجلمهور  غالبية  أن  السياحة  الدراسة  واقع  يخالف  مصر   
على أرض الواقع، وهذا يستلزم أن يتم مراجعة كل مايطرح يف اإلعالم السياحي والبعد 
يحملها   التي  اإلعالمية  الرسالة  مصداقية  من  يقلل  أن  ذلك  شأن  من  ألن  املبالغة؛  عن 

األسالي أهم  أحد  الراهن  الوقت  يف  يعتبر  اجلديد  اإلعالم  أن  كما  السياحي،  ب اإلعالم 
دراسة   أما  لديهم.  السياحة  أهداف  وترسيخ  وإقناعهم  اجلمهور  مع  سليمان  للتواصل 

فقد اعتمدت على منهج دراسة احلالة للتعرف على واقع االتصال   )19( )2014بريسيف (
(رونيسانس فندق  الوطنية،  يف  السياحة  تطوير  يف  تسهم  سياحية  مؤسسة  باعتباره   (

إزالتها،   على  والعمل  الفندق  داخل  االتصالية  العملية  تعوق  التي  العوائق  على  والتعرف 
باإلضافة إلى االطالع على آراء ومواقف العمال واملوظفني حول وضعية االتصال الداخلي  

املق أداتي  على  باالعتماد  السياحية  النتائج للمؤسسة  أبرز  ومن  واملالحظة،  العلمية  ابلة 
ا يف   التي توصلت إليها الدراسة أن الفندق يهتم باالتصال اخلارجي الذي يؤدي دورًا مهّمً
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بطريقة   االتصالية  األساليب  جلميع  الفندق  توظيف  إلى  باإلضافة  أهدافه،  حتقيق 
الدر أوصت  كما  الفندق،  داخل  السياحية  اإلعالنات  خالل  من  بضرورة  مستمرة  اسة 

دراسة  نتائج  بينت  وقد  االتصال.  فاعلية  لزيادة  التلفزيونية  القنوات  خالل  من    اإلعالن 
Morteza Farahbakhsh  )2014 ( )20(    التي أجريت على إدارة اإلعالنات السياحية؛

الوسائل فاعلية يف  أكثر  إلى أن من  السياحة  الذي تؤديه يف صناعة  الدور  للتعرف على 
ا اإلعالنية  االستراتيجيات  الكتيبات  هي  واألجانب  املحليني  السائحني  جلذب  لترويجية 

على   تقوم  اإلعالن  استراتيجية  أن  النتائج  أكدت  كما  والصحف،  التليفزيونية  والدعايا 
ركيزتني أساسيتني هما: إنشاء رسالة واختيار وسائل اإلعالم املناسبة للمعلنني، وضرورة  

السياح للغرض من  استخدام شعار إعالني، حيث يساعد هذ الشعار على توضيح فهم  ا 
لغة اإلعالن  أن  إلى  إلى ذلك، باإلضافة  ثقافية وما  أم  دينية  كانت  الرحلة ونوعها سواء 
األم  اللغة  من  نابعة  أنها  التأكد من  ينبغي  التي  األساسية  القرارات  أكثر  واحدة من  هي 

ا وهي اإلجن دولّيً املقبولة  اللغة  استخدام  أو  البلد،  يزيد هذا من عدد  لذلك  ليزية، حيث 
  العمالء املهتمني.

  التعقيب على الدراسات السابقة:
  بعد االطالع على الدراسات السابقة يتضح ما يلي: 

أن هذه الدراسات السابقة سواء كانت دراسات كمية أو كيفية فقد ساعدت الباحثة   -1
  على فهم الصورة اإلعالنية السياحية يف مواقع الصحف اإللكترونية. 

البحثية   -2 املشكلة  بلورة  السابقة يف  الدراسات  من  عام  بوجه  احلالية  الدراسة  أفادت 
 واملساعدة يف صياغتها.

 ساعد االطالع على الدراسات السابقة يف بلورة التساؤالت اخلاصة بهذه الدراسة. -3
اتفقت الدراسة احلالية مع دراسة حمزة زيان بوزيان والتي استخدمت منهج التحليل   -4

السيميائي؛ للتعرف على مكونات الرسالة اإلعالنية من حيث الدالالت اللفظية وغير 
 اللفظية. 

الدراسة احلالية مع دراسة منى عبد اجلليل ( -5 كلتيهما  2020اتفقت  إن  ) من حيث 
العالق عن  الكشف  الدراسة؛  استهدفتا  محل  اإلعالنات  داخل  والنص  الصورة  بني  ة 

ا بصرّيًا، يف  للوقوف على سيميائية الصورة والتي تشمل املضمون الفني بوصفه نّصً
 ضوء التحليل الثقايف.

اختلفت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف املنهج واألدوات املستخدمة جلمع  -6
السا الدراسات  كانت  البيانات، حيث إن جميع  السياحية  تناولت اإلعالنات  التي  بقة 
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املنهج  على  الدراسة  هذه  اعتمدت  بينما  كمي،  توجه  ذات  إعالنات  غالبيتها  يف 
 الكيفي.

أفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف التعرف على الدالالت السيميائية   -7
 السيميائية.  يف اإلعالنات، باإلضافة إلى التعرف على املفاهيم اخلاصة بالنظرية

 اإلطار النظري للدراسة: 
  يتلخص اإلطار النظري واملعريف لهذه الدراسة يف ثالثة محاور:  

  املحور األول: التصور السيميولوجي والسيميوطيقي:
يف أوروبا على يد العالم اللساني "فرديناند    (Semiologie)ظهر مصطلح السيميولوجيا  

سوسير" باسم  فاص   (Ferdinand de saussur)دو  لسانية،  بصبغة  طبغ 
الفيلسوف  يد  الزمانية تقريًبا على  الفترة  "السيميولوجيا"، كما ظهر يف أمريكا يف نفس 

بورس"  سندرس  باسم    (Charles saners peirce)"تشارلز  فلسفية  بصبغة  فاصطبغ 
إلى األصل اليوناني    (Semiologie)(السيميوطيقا). وتعود كلمة "سيميولوجيا" يف اللغة  

anio) (sem  أو(semion)   التي انبثقت عن الكلمة(sema) التي تعني العالمة )21(.  
يف        "سيماهم  تعالى  كقوله  عدة  آيات  يف  سيمياء  كلمة  وردت  الكرمي  القرآن  ويف 

وقوله تعالى "يعرف املجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي    )22( وجوههم من أثر السجود"  
ما   )23( واألقدام"   يعرفونهم بسيماهم قالوا  "ونادى أصحاب األعراف رجاًال  تعالى  وقوله 

وماكنتم جمعكم  عنكم  تعني  )24(تستكبرون"    أغنى  السيمياء  أن  ذلك  خالل  من  يتبني   ،
  الداللة أو العالمة.

سوسير" دو  "فرديناند  يف  (Ferdinand de saussur)يعد  السيميولوجيا  أبو  هو   ،
التقليد األوروبي؛ ألنه كان أول من حتدث عن العلم الذي سيأخذ على عاتقه دراسة حياة  

االجتماعية احلياة  قلب  يف  من  العالمات  متكن  جديدة  قوانني  عن  الكشف  خالل  من   ،
  .)25(  حتليل منطقة مهمة من اإلنساني واالجتماعي، عبر صياغة حدود هذه األنساق

هذا  أكان  سواء  اإلنساني،  للتواصل  اإلرسالية  تكون  التي  بالعالمات  هنا  األمر  ويتعلق 
ا  ا بصرّيًا، بصرّيًا أو حركّيً ا، سمعّيً   .)26(التواصل سمعّيً

  ور الثاني: السيمياء واخلطاب اإلعالني:املح
، ويعد روالن بارث من أوائل 1964كان اإلعالن بعيًدا عن متناول السيميائيات حتى       

مليئة   اإلعالنية  الصورة  أن  رأى  حيث  اإلعالن؛  على  السيميائي  التحليل  طبقوا  الذين 
أسطورة مبفهوم بارث  بالعالمات، وانطالًقا من كل هذه املعطيات تتحول اإلعالنات إلى  

  .)27(تسعى إلى ترسيخ أمناط منوذجية لالستهالك الثقايف واالقتصادي لإلنسان املعاصر  
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السيميوطيقا لدراسة    إن مجال  يتعداها  ولكن  اللغة فحسب،  دراسة  يقف عند مجرد  ال 
جاء  ما  تأويل  خالل  من  وسلوكية  واجتماعية  ثقافية  أمناط  كدراسة  لغوية،  غير  أنظمة 

  فيها من عالمات تشكيلية، كاأللوان، واألشكال، واإلضاءة، وغيرها.
ي على املادة اإلعالنية  تؤدي األلوان دورًا كبيًرا يف جناح اإلعالن، حيث تضف  األلوان:    

اإلعالنات   من  أكثر  االنتباه  امللونة جذب  اإلعالنات  كما حتقق  للطبيعة،  ومحاكاة  واقعية 
، وتشير الدراسات إلى أن األلوان بصفة عامة لها )28(   التي تكون باللونني األبيض واألسود

األلوا خصائص  من  املصممون  يستفيد  عندما  خاصة  االنتباه،  جذب  يف  قوي  يف أثر  ن 
  .)29( تصميم اإلعالنات يف وسائل النشر املختلفة

ولأللوان رموز وإيحاءات متعددة، فاللون األحمر له داللة رمزية للحب والرغبة، والشوق    
املجد   إلى  فيوحي  البرتقالي  اللون  أما  العنف،  وكذلك  واالفتخار  والتكبر  والكبرياء 

وا واألبهة  والتألق  واالعتزاز  والفخر  بينما  والتباهي  والتقدم،  والرقي  واإلعجاب  لعظمة 
، أما اللون )30(   اللون األصفر لون الدفء يسر الناظرين ويوحي بالفرح والسرور والنجاح

األزرق فهو اللون الوحيد الذي يغمر األرض، ويعطي الشعور بالعمق، كما ميتاز بتخفيف  
ياه برودة وارتواء، ويف التوتر والعصبية عند اإلنسان، وهو يف السماء سمو وعمق، ويف امل

التفاؤل على  يبعث  لون  وهو  وأمل،  خير  البنفسجي)31(   الغيوم  اللون  ويوحي  عندما   - ، 
األحمر من  كبيرة  نسبة  على  يف   -يحتوي  ويعبر  الرضا،  بعدم  اإلحساس  ويولد  باحلركة 

فيعطي  ي  البنِّ اللون  أما  اخلوف،  عن  أخرى  أحيان  ويف  العظمة،  عن  األحيان  بعض 
ب يوحي  إحساًسا  وقد  كخلفية،  الستعماله  جيًدا  لوًنا  يعتبر  لذلك  العني،  ويريح  اجلاذبية 

  .)32( أيًضا باالنزعاج واإلكراه
  وباإلضافة إلى األلوان نذكر األشكال.

األشكال واخلطوط: إن األشكال واخلطوط تتفاوت من حيث انسجامها وتناغمها وأيًضا  
الطبيعة   ألن  عنها؛  اآلخرين  اهللا  امتناع  فيها  أودع  جميلة  أشكاًال  لنا  تقدم  كاإلنسان 

سبحانه وتعالى سر احلياة، فاألشكال واخلطوط يعبر بها الفنان عن كوامنه الداخلية من  
  عواطف وأحاسيس. 

  رمزية اخلطوط:
  اخلطوط العمودية: وتشير إلى تسامي الروح واحلياة والراحة والهدوء والنشاط.

  بات والتساوي واالستقرار والهدوء والتوازن. اخلطوط األفقية: توحي إلى الث
االستقرار  وعدم  واالنزالق  والسقوط  والنشاط  باحلركة،  إيحاء  وتعطي  املائلة:    اخلطوط 

)33(.  
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  رمزية األشكال:
  املربع: يعكس تقابل األرض مع السماء، ويرتبط بالسكون والثبات.

  .)34( تستريح له العنياملستطيل: يالئم إعالنات اجلرائد، وليس املربع مما 
للكمال  ترمز  كما  للتجزئة،  قابليتها  وعدم  الكلية  إلى  تشير  مرن،  شكل  وهي  الدائرة: 

  املطلق، لها ميزة التتابع املسترسل، ولذلك فهي رمز للزمن.
  املثلث: ويرتبط بكل ما هو منطقي، ويشير إلى التركيز. 

  حروف الطباعة:
الة اإلعالنية للمتلقي على أال تكون هي مناط  وتقوم بدور وظيفي يتمثل يف إيصال الرس

على   للداللة  اخلفيف  أو  الثقيل  البنط  ويستعمل  عليه،  مساعد  عنصر  ولكنها  االهتمام، 
  موضوع اإلعالن، ومن بني اخلطوط العربية املستعملة يف الرسائل اإلعالنية: 

  خط النسخ: وهو األكثر شيوًعا. -
 الرئيسة.خط الثلث: وهو يليه، ويستعمل للعناوين  -
 .)35(  خط الرقعة: وقد أصبح نادر االستعمال، ويستعمل يف العناوين الثانوية -

  مكونات اخلطاب اإلعالني:
ثم      إليه،  االهتمام  وإثارة  االنتباه  جذب  على  وقدرته  بتركيزه  اإلعالني  اخلطاب  يتميز 

التثبيت   ثم  ومن  االستجابة  على  واحلث  لإلقناع  احلجج  مختلف  وتقدمي  الرغبة  خلق 
  بالذاكرة؛ وذلك ملا ميتلكه من توازن وانسجام بني ما هو لساني وما هو أيقوني. 

اإلعالني من    والنسق    ويتكون اخلطاب  اللساني  (النسق  أساسيني هما:  نسقني دالليني 
األيقوني)، أما األول فتكمن أهميته بالنسبة للنسق األيقوني؛ من حيث كونه يوجه املتلقي  
نحو قراءة محددة ويربط بني مختلف مقاطع النسق األيقوني، إال أن أهميته تبقى رغم  

  .)36( كبر يف نفس املتلقيذلك قاصرة أمام بالغة الصورة فهي ذات التأثير األ
اللغة       مختلفي  نظامني  بني  يجمع  كونه  يف  تكمن  اإلعالني  اخلطاب  أهمية  أن  فكما 

وهما النسق اللساني الذي يعمل كموجه للمتلقي، ويعمل على التنسيق بني مختلف عناصر  
ا جتسيد، لذلك يتفوق األيقوني   على  النسق األيقوني، وهو ما جتسده بالغة الصورة أميَّ

اللساني يف جانب البالغة، وعلى الرغم من ذلك فإن وجود النسق اللساني يف اخلطاب 
اإلعالني ضروري؛ لقدرته التواصلية اخلاصة وقدرته على ضبط مسار التأويل من خالل  

  قيامه بالوظائف التالية: 
ل، وظيفة الشرح: وهي قيام اللغة بوظيفة حتديد املعنى األيقوني لتفادي أخطاء التأوي - 1

يصل  قد  متعددة  معاني  تقدم  الصورة  ألن  الداللي؛  تعددها  من  احلد  على  والعمل 



 

                1879 

إمساك  من  الذي ميكِّن  القيد  اللسانية  الرسالة  بعضها، ومتثل  أو  كلها  املتلقي  إليها 
  املعنى واالبتعاد عن التأويل اخلاطئ. 

الرسالة   وظيفة تكميلية: حيث تكمل الرسالة اللسانية أو اللغوية جوانب القصور يف - 2
 البصرية، وهو ما يسميه بارث بوظيفتي الترسيخ والتدعيم.

النسق األيقوني  إلى أهمية  إذا نظرنا  أنه يكتسب    أما  اللساني لوجدنا  النسق  إلى جانب 
 أهمية خاصة، وهو ما جعله يؤدي عدة وظائف، منها: 

أو اخلدمة واإلقناع   - للسلعة  الراقي  الذوق  إثارة  الوظيفة اجلمالية للصور: من خالل 
ا يف حتقيق هذه  بها، ويف مجال السياحة تؤدي مقومات اجلذب السياحي دورًا مهّمً

  .)37(  الوظيفة
اخلطاب الوظ - قراءة  على  الصورة  حتث  الداللة  إلى  تشير  وهي  التوجيهية:  يفة 

 اإلعالني وتأويله وفق ما يظهر من أفكار وحجج. 
 الوظيفة اإليحائية للصورة: وذلك من خالل التخيل للصورة اإلعالنية.  -
الوظيفة الداللية: وتأتي الوظيفة الداللية نتيجة التفكير والتأمل الذي رسمته الصورة   -

 املشاهد.  لدى
 وتبقى جدلية العالقة بني هذين النسقني قائمة، وأيهما يسيطر على اآلخر؟ 

واللغة   البصرية  اللغة  بني  التوازن  ضرورة  على  بارث"  "روالن  يؤكد  الصدد  هذا  ويف 
اللفظية، بحيث يكمل كل منهما اآلخر، وأن اللفظ والصورة هما تقنيتان مهمتان لتحقيق  

  . )38( هدف اخلطاب اإلعالني
 املحور الثالث: مفهوم الصورة اإلعالنية السياحية: 

  مفهوم الصورة:
     ) "روبيرت"  أو متثيل مشابه  Rberrtيعرف  إنتاج طبق األصل،  إعادة  بأنها  الصورة:   (

والتمثيل  واملشابهة  النسخ  فكرة  على  االشتقاقي  املصطلح  أصل  ويحيل  شيء،  أو  لكائن 
  .)39( واملحاكاة

سيميوطيقي فإن الصورة تنطوي حتت نوع أعم وهو يشمل العالمات أما يف التصور ال   
أو مبعنى   والتماثل،  املشابهة  الدال واملدلول هنا قائمة على  العالمة بني  التي تكون فيها 

  أوسع كل تقليد حتاكيه الرؤيا يف بُعدين (رسم، صورة). 
فا     اتصالية  بقدرة  تتميز  إذ  االتصال،  دعائم  من  دعامة  هي  ووفًقا فالصورة  ئقة، 

لسيميولوجيا األيقونة فالصورة هي نظام يحمل يف الوقت نفسه املعنى واالتصال، وميكن  
  .)40(  أن تعتبر إشارة أو أداة وظيفتها نقل الرسائل
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  مفهوم اإلعالن:
غير       االتصال  أشكال  من  "شكل  االصطالح:  ويف  الشئ،  إظهار  اللغة:  يف  اإلعالن 

ألفكار والسلع واخلدمات، بواسطة جهة معلومة مقابل الشخصي لتقدمي وعرض وترويج ا
  .)41(أجر مدفوع" 

الصورة         مفهوم  حتديد  ميكن  واإلعالن  الصورة  مفهوم  على  التعرف  خالل  ومن 
ا  ذهنّيً املتلقي  إلثارة  التي تستعمل  واإلخبارية  الصورة اإلعالمية  تلك  أنها  اإلعالنية على 
املنتج   أو  السلعة  اقتناء  بقصد  عواطفه  وإثارة  ا،  وحركّيً ا  حسّيً عليه  والتأثير  ا،  ووجدانّيً

  .)42(  املعلن عنه
وقد أضاف جميل حمداوي أن كل إعالن حسب "روالن بارث" عبارة عن رسالة؛ ألنه      

يتضمن بالفعل مصدر البث، وهو اجلهة التي ينتمي إليها املنتج املعلن عنه، ومتلقًيا وهو 
  .)43( اجلمهور، وقناة اإلبالغ وهو ما يسمى بالوسيلة اإلعالنية

واإلع     الصورة  يعد اإلعالن ويقتضي احلديث عن  السياحة، حيث  الن ربطهما مبجال 
ألنه   نظًرا  والوسيلة؛  واملساحة  بالزمن  املعلن  خالله  من  يتحكم  ا  اتصالّيً فًنا  السياحي 
مدفوع األجر، وهدفه األساسي هو التأثير يف اجتاهات وميول وسلوك السياح املرتقبني  

  .)44(  جتاه املنتج السياحي
كما يعرفه "محمد حجاب" بأنه تلك اجلهود غير الشخصية التي تعمل على التأثير يف     

برنامج  التعاقد على  نحو  السياحي  وتوجيه سلوكهم  السياح،  ومدركات  وعواطف  وجدان 
  .)45( سياحي معني، أو على خدمات سياحية لشركة سياحية محددة" 

  أنواع الرسائل اإلعالنية السياحية:
  ختلفة من الرسائل اإلعالنية منها: توجد أنواع م

الرسالة الوصفية: تتميز الرسالة الوصفية بوصف السلعة أو اخلدمة، وذكر مميزاتها  -1
مميزات  لوصف  الرسائل  من  النوع  هذا  ويستعمل  استعمالها،  وطريقة  وخصائصها 

  املنتجع السياحي، أو اخلدمة السياحية التي ال تستطيع الصورة أو الرسم إبرازها. 
مباشرة وصريحة؛  الر -2 بصورة  للجمهور  املعلومات  تقدمي  على  تعتمد  اإلخبارية:  سالة 

كاإلعالن عن بدء موسم التنزيالت يف أسعار الرحالت السياحية، فهذه الرسالة متيل 
 إلى أسلوب النشر وهو ما يتناسب مع اإلعالنات السياحية اجلديدة.

ل التركيز على شعار املؤسسة الرسالة التذكيرية: وتعتمد على جذب االنتباه من خال  -3
 .)46( السياحية دون اخلوض يف التفاصيل
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توضيحي  -4 بشكل  السياحية  اإلعالنية  الرسالة  صياغة  وهي  التوضيحية:  الرسالة 
على  تعتمد  وهي  وفوائدها،  السياحية  اخلدمة  مزايا  معرفة  على  املتلقي  ملساعدة 

اإلثارة   عن  بعيًدا  فيها،  حقيقية  هذا معلومات  ويصمم  واخليال،  والعواطف  للغرائز 
 النوع من الرسائل إلقناع املتلقي باخلدمة، باستعمال املنطق بعيًدا عن العواطف. 

الرسالة اخلفيفة: وهي رسالة ال حتتوي على معلومات كثيرة وتصاغ يف قالب فني   -5
اخلدمات  حالة  يف  تستعمل  وهي  العقل،  قبل  العاطفة  تخاطب  أنها  كما  بسيط، 

 حية البسيطة.السا
الرسالة احلوارية: هي الرسالة التي تصنع حوارًا تسعى من خالله إلى إقناع املتلقي   -6

 بضرورة طلب اخلدمة السياحية املعلن عنها، مثل تقدمي خدمات اجلذب السياحي.
الرسالة املعتمدة على التقليد: ويتم فيها االستعانة بشخص من املشاهير أو املفضلني   -7

م يستمتعون باخلدمات السياحية املعلن عنها؛ فينشأ لدى اجلمهور  لدى اجلمهور، وه
 .)47( حب تقليد هذه الشخصيات املشهورة التي يعجبون بها، طلًبا للمماثلة

ويف اخلامتة نتوصل إلى أن مجال سيميوطيقا الصورة اإلعالنية هو مجال واسع ينبني      
بارة عن مجموعة من العوالم املدمجة على كم هائل من العالقات؛ ألن الصورة اإلعالنية ع

يف عالم ثابت متحرك، فهي ثابتة مادّيًا، ولكنها متحركة معنوّيًا من خالل الدالالت التي  
تنتج عنها، والتي يسهم فيها القارئ أو املتلقي بالدرجة األولى، وال سيما إذا تعلق املوضوع  

ع إبداًعا جتعل املتلقي من خالله  مبجال السياحة، فإن الصورة اإلعالنية بإمكانها أن تصن
 يقبل بشدة على اخلدمة املعلن عنها. 

  التعريف مبفاهيم ومصطلحات الدراسة: 
  التحليل السيميولوجي: 

والرموز،          واإلشارات  البصرية  واأليقونات  اللسانية  العالمات  يدرس  الذي  العلم 
الرسائل   لنظام  الكيفي  بالتحليل  السيميولوجي  التحليل  املعنى  ويهتم  عن  الكشف  مبعنى 

احلقيقي للرسالة، وكذا املعاني اخلفية الغائبة عن ذهن القارئ؛ لهذا يفيد هذا املنهج يف 
واكتساب  النظر،  ودقة  املالحظة  حسن  وتطوير  واالتصالية،  اجلمالية  القيمة  من  الرفع 

  .)48( املعارف وتوسيعها
  اإلعالن السياحي:

رض إحداث التأثير املرغوب فيه، أو مبعنى آخر تغيير فن التأثير يف سلوك السائح بغ      
ميوله واجتاهاته عن طريق تزويده باملعلومات الضرورية الكافية، شرط أن تكون صحيحة  

  وواقعية؛ لكسب ثقة السائح مبستوى اخلدمة والتسهيالت املقدمة. 
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  اإلعالن الصحفي:
تظهر من خال      األجر  كل نشاط غير شخصي، مقروء مدفوع  املعلن،  هو  له شخصية 

عن   انطباعات  ترك  بغرض  ومعلومات؛  بيانات  بنشر  ويقوم  محدد  جمهور  إلى  ويوجه 
السلع، أو اخلدمات، أو املنشآت، أو األفكار، بهدف التسويق وتوسيع دائرة التأثير، وذلك 

  .)49(  من خالل استخدام كافة املداخل واألوتار العقلية والعاطفية
 الدراسة: تساؤالت 

  ما الوصف العام لإلعالنات السياحية يف الصحف اإللكترونية محل الدراسة؟ -1
الصحف   -2 مواقع  يف  السياحية  اإلعالنات  يف  واأللوان  األشكال  توظيف  مت  كيف 

 اإللكترونية؟ 
مواقع  -3 يف  السياحية  اإلعالنات  يف  املوظفة  واأللوان  األشكال  ودالالت  أبعاد  هي  ما 

  الصحف اإللكترونية؟ 
 مت توظيف اللغة يف هذه اإلعالنات السياحية ؟كيف  -4
نها اإلعالن السياحي؟ -5  ما أمناط وخصائص الصورة التي يكوِّ
 ما داللة الرسائل اللغوية يف هذه اإلعالنات؟ -6
 ما داللة الرسائل غير اللغوية يف هذه اإلعالنات؟  -7

 نوع الدراسة: 
وسيلة حت       وهي  النوعية،  الدراسات  إلى  الدراسة  هذه  العديد تنتمي  معتمدة يف  قيق 

من التخصصات األكادميية املختلفة، والتي يقدم الباحث فيها عادة فهًما متعمًقا وتفسيًرا 
بالطرق  والنتائج  البيانات  تفسير  إلى  فيها  التوصل  يتم  وال  البحث،  ملجال  شامًال 

البحث  اإلحصائية والرقمية، بل مبفردات اللغة الطبيعية واجلمل اإليضاحية، لذا فطريقة  
داخل البحث النوعي تختلف باختالف املوضوع، والتوجد طريقة واحدة صاحلة لدراسة  

  جميع املوضوعات.
  منهج الدراسة:

للفهم       حتقيق  "عملية  بأنه  يعرف  والذي  الكيفي  املنهج  على  احلالية  الدراسة  تعتمد 
مشكلة  عن  بالكشف  تقوم  التي  العلمي  البحث  ملنهج  املتميزة  التقاليد  على  مستندة 

فاملنهج الكيفي يهتم بالنوعية أكثر من اهتمامه بالكم، حيث ال   ،)50(اجتماعية وإنسانية"  
 العددية، ولذا جاء مختلًفا عن العلوم التطبيقية. يهتم بالقياس والقيم
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  أسلوب جمع البيانات: 

السيميولوجي يف حتليل اإلعالنات        الدراسة على األسلوب  الباحثة يف هذه  اعتمدت 
الكيفي،   املنهج  أساليب  من  أسلوب  وهو  املصرية،  اإللكترونية  الصحف  يف  السياحية 

ا مكتوبًا واألسلوب السيميولوجي يهتم بدراسة ا ملعاني املوجودة يف أي نص سواء كان نًصّ
أو مسموًعا أو مرئًيا مسموًعا، وهذه املعاني املوجودة يف هذا النص تتولد من العالقات  
التي تربط اإلشارات والرموز بعضها ببعض داخل النص الواحد، وتأخذ أهميتها من هذه 

قق جناًحا إال يف ضوء النسق اللغوي،  العالقة، فالقيمة اإلقناعية للصورة اإلعالنية ال حت
فأنظمة احلركة واللبس واملوسيقى ال تكتسب صفة البنية الدالة إال إذا مرَّت عبر محطة  

  .)51( اللغة التي تقطع دوالها وتسمى مدلوالتها 
  وقد قسمت الباحثة التحليل السيميائي يف هذا البحث إلى مجموعة مراحل، هي: 

  حي يف صحف الدراسة.الوصف العام لإلعالن السيا  -1
التحليل الشكلي للصورة اإلعالنية من حيث (منط اإلعالن، زوايا التصوير، نوع   -2

 اللقطة، حركة الكاميرا، األلوان، الوضعيات واإلمياءات واحلركات). 
 التحليل النصي ويتضمن حتليل الرسائل اللغوية التي احتوى عليها اإلعالن. -3
 للصورة اإلعالنية السياحية يف الصحف محل الدراسة. التحليل السوسيوثقايف -4

  عينة الدراسة: 
تتحدد عينة الدراسة يف اإلعالنات املنشورة على املواقع اإللكترونية لصحيفتني، هما:       

خالل   مستقلة  باعتبارها صحيفة  السابع  واليوم  قومية،  باعتبارها صحيفة  اليوم  أخبار 
، كما مت اختيار عينة عمدية من 1/4/2021  إلى  1/2/2021فترة زمنية بدأت من  

اإلعالنات السياحية املنشورة، ومتثلت يف أربع إعالنات بواقع إعالنني من صحيفة أخبار 
  اليوم وإعالنني من صحيفة اليوم السابع.

  أسباب اختيار العينة:
مل        السنوي  التقرير  على  بناء  السابع)،  واليوم  اليوم  (أخبار  اختيار صحيفتي  جلة  مت 

للعام   اإلنترنت  شبكة  على  تأثيًرا  األكثر  العربية  للصحف  األوسط  الشرق  فوربس 
املركز  2020 اليوم  أخبار  وصحيفة  األول،  املركز  السابع  اليوم  احتلت صحيفة  حيث  م، 

عدة   على  العربية  الصحف  لتصنيف  عليها  االعتماد  مت  التي  املنهجية  تقوم  الثاني، 
  مقاييس:

  عنية وتأثيرها. مدى انتشار الصحيفة امل -1
 عدد الزوار ملوقع الصحيفة.  -2
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 معدل الوقت الذي يقضيه الزائر على املوقع. -3
 مدى الزيارات اجلديدة ملوقع الصحيفة.  -4

 التعريف بصحف الدراسة: 
  صحيفة أخبار اليوم:

وأشهرها،        األوسط  والشرق  العربي  والوطن  الصحفية يف مصر  املؤسسات  أكبر  من 
وعلي   أمني  مصطفى  عام  أسسها  الصحافة  1944أمني  شارع  الرئيس  مقرها  م، 

جمال   األسطوريني  املصريني  الروائيني  طاقمها  يضم  يومية  صحيفة  وهي  بالقاهرة، 
الغيطاني وأنيس منصور، وهي ثاني أكبر صحيفة إخبارية مطبوعة تصدر يف مصر بعد  

األ كتابها  ومن  للدولة،  موالية  نظرة  ولها  الشورى  مجلس  ميلكها  الكاتب  "األهرام"،  وائل 
محمد التابعي وإبراهيم عبدالقادر، ومصطفى أمني وعلي أمني، ومن إصداراتها جريدة  
النجوم،   أخبار  ومجلة  الرياضة،  أخبار  وجريدة  ساعة،  آخر  ومجلة  املصرية  األخبار 

  .)52(وجريدة أخبار احلوادث، وجريدة أخبار السيارات، ومجلة األطفال بلبل 
  السابع: صحيفة اليوم 

والنشر         للصحافة  املصرية  الشركة  عن  تصدر  مستقلة،  يومية  مصرية  جريدة  هي 
مايو    31وذلك بشكل أسبوعي، ومن    2008واإلعالن، صدر العدد األول منها يف أكتوبر  

بدأت بالصدور بشكل يومي، واجلريدة سياسية اقتصادية متنوعة، أسسها وليد   2011
مصري،   أعمال  رجل  وهو  ويف مصطفى  اليومي  موقعها  على  السابع  اليوم  وتعمل 

صحيفتها اليومية، وفًقا للقواعد املهنية األصيلة ملهنة الصحافة، والتي تعطي األولوية يف  
التحليل،   يف  وعمق  مطلقة،  مبصداقية  واملعلومات  األخبار  إلنتاج  الصحافة  صناعة 

 .)53( وشفافية يف املعلومات
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  الدراسة:نتائج 

يتــم اســتعراض النتائــج وفًقــا لثالثة محــاور حتــاول أن جتيــب يف طياتهــا عــن تســاؤالت 
  الدراســة، وذلــك علــى النحــو التالــي: 

  الوصــف العــام لإلعالنات السياحية فــي الصحــف اإللكترونيــة محــل الدراســة.   -1
التحليــل الشــكلي (منــط اإلعــالن، زوايــا التصويــر، نــوع اللقطــة، حركــة الكاميــرا،  -2

  األلــوان، الوضعيــات واإلميــاءات واحلــركات). 
  التحليل النصي لإلعالنات السياحية.  -3
 التحليل السوسيوثقايف للصورة اإلعالنية السياحية.  -4

 أوًال: إعالنات صحيفة أخبار اليوم:
  عالن األول: اإل

  
  وزيري يدعو الشعب الكندي لزيارة املتحف املصري الكبير

  الوصف العام: -1
وزيري مصطفى  الدكتور  بدعوة  يتعلق  لآلثار   -اإلعالن  األعلى  للمجلس  العام    - األمني 

للشعب الكندي لزيارة مصر واملزارات السياحية املصرية واملتحف املصري الكبير، ويتكون 
اإلعالن من مجموعة من العناصر؛ حيث تظهر صورة للمتحف املصري الكبير باألقصر،  

ال وادي  على  الصورة  دكتور  واحتوت  بارزة  شخصية  على  الصورة  احتوت  كما  كباش، 
أعلى   يف  السياحة  وزارة  وشعار  لآلثار،  األعلى  للمجلس  العام  األمني  وزيري  مصطفى 
اليمني وشعار جريدة أخبار اليوم يف أعلى اليسار، كما حتتوي الصورة يف اجلزء األسفل 
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غة اإلجنليزية للتعرف عليه  من اليمني على اسم الشخصية البارزة الذي ظهر باإلعالن بالل
 من قبل القارئ.  

  التحليل الشكلي: -2
 : على شكل مستطيل.منط اإلعالن

  : متوسطة القرب.نوع اللقطة
  : التقط هذا اإلعالن بالزاوية املواجهة العادية. زوايا التصوير
  : ثابتة. حركة الكاميرا

األلوان -3 للدالداللة  الفاحت؛  األزرق  باللون  اإلعالن  خلفية  جاءت  الهدوء :  على  لة 
ووادي  القدمي  املصري  واملتحف  السماء،  لون  وصفاء  والراحة  والسالم  والسكينة 
الكباش باللون األصفر والذي يدل على السعادة، والتفاؤل، والفرح، كما أنه يعبر عن 
احلياة  الزدهار  يرمز  والذي  األخضر  باللون  واألشجار  الدافئة،  الشمس  لون 

والطبيع والتفاؤل  مصطفى  واخلصوبة  للدكتور  البارزة  الشخصية  الصورة  وجاءت  ة، 
والقوة  الثقة  إلى  يرمز  والذي  أزرق،  وقميص  شمسية  نظارة  يرتدي  وهو  وزيري 
وشعار  القوة،  على  للداللة  األحمر  باللون  اليوم  أخبار  جريدة  شعار  وجاء  واحليوية، 

  املصداقية.وزارة السياحة واآلثار باللون األبيض للداللة على السالم واإلخالص و
واإلمياءات -4 واحلركات  الوضعيات  واحلركات داللة  والوضعيات  اإلمياءات  تساعد   :

اخلاصة بالشخصية على فعالية اإلعالن، حيث يظهر يف هذا اإلعالن شخصية بارزة  
واقف   وهو  لآلثار؛  األعلى  للمجلس  العام  األمني  وزيري  الدكتور مصطفى  يف  تتمثل 

ووا الكبير  املصري  املتحف  والتحدي أمام  باإلصرار  ملئ  بوجه  باألقصر  الكباش  دي 
والفخر باآلثار املصرية القدمية، كما جاء ارتداء الشخصية البارزة للنظارة الشمسية  
السوداء للداللة على احلزم والهيبة والوقار، وأيًضا للداللة على ما تتمتع به مصر من  

املغلق اليد  قبضة  أن  كما  الشتاء،  فصل  يف  ومشمس  دافئ  عدة جو  لتؤكد  جاءت  ة 
نحو  اآلخرين  وتوجيه  والفخر  والقيادة  والقوة  واإلصرار  احلماس  وهي  معاني 

 األفضل.
صي: -5  التحليل النَّ

اللغوية متمثلة يف عبارة "وزيري يدعو الشعب الكندي لزيارة املتحف  جاءت الرسالة 
واقعها  املصري الكبير"؛ جاءت هذه العبارة لدعوة السائحني الكنديني لزيارة مصر وم

األثرية، مبا يف ذلك املتحف املصري الكبير، وذلك بعد االحتفال الذي شهدته سفارة  
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إلى كندا بطرق غير   إلى مصر بعد هروبه  باستت  اإلله  مصر يف كندا بعد استعادة 
 شرعية.

  التحليل السوسيوثقايف:  -6
وهو اإلعالن   Celebrity Marketingيعتبر هذا اإلعالن نوع من التسويق يسمى  

لدى   واملعروفة  الشعبية  ذات  البارزة  الشخصيات  أي  املشاهير،  يستخدم  الذي 
اإلعالن بشكل  قبول  رئيس يف  دور  وللثقافة  الوطني،  املنتج  اجلماهير، لإلعالن عن 
عام وإعالن املشاهير بشكل خاص، ويعبر املشاهير عادة عن االرتباط بني املنتجات  

ا مستخدمني  النجاح،  للوصول  ومظاهر  كوسائل  الشكل  اجلاذبية يف  ومظاهر  لنجاح 
 إلى وجدان العميل.

  اإلعالن الثاني:

  
  جنوم الكرة األمريكية يقضون أجازتهم يف مصر
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العام -1 القدم الوصف  لكرة  الوطني  الدوري  العبي  من جنوم  ثالثة  اإلعالن  ظهر يف   :
يف   مصر  إلى  جاءوا  والذين  اجليزة،  أهرامات  منطقة  يف  سياحية األمريكية  جولة 

  ترفيهية لالستمتاع باجلو الدافئ واألماكن السياحية املفتوحة والشمس الساطعة.
 التحليل الشكلي: -2
 : على شكل مستطيل.منط اإلعالن -
 : اللقطة الطويلة، حيث ظهر يف الصورة أجسام العبي الكرة كاملة. نوع اللقطة -
 املواجهة العادية. : التقط هذا اإلعالن بالزاوية زوايا التصوير -
 : ثابتة. حركة الكاميرا -
األلوان - اإلشراق  داللة  على  للداللة  السماوي؛  اللون  حتمل  الصورة  خلفية  جاءت   :

والبهجة، وأرضية اإلعالن بلون الرمال الدافئة والتي ترمز للهدوء والراحة، كما ظهر  
الرسمية   على  للداللة  األمريكية  الكرة  العبي  مالبس  يف  األسود  واألناقة  اللون 

واألمل،  والسالم،  والصدق،  النقاء  على  للداللة  األبيض  اللون  أيًضا  وظهر  واملوضة، 
 واألمان. 

 داللة الوضعيات واحلركات واإلمياءات: -
أبلغ   تكون  وقد  املكتوبة  للغة  موازية  ثابتة  لغة  تعتبر  والتي  اإلمياءات واحلركات  وأما عن 

حيث   فعال؛  بشكل  استخدمت  فقد  منها،  وجوه  تعبيًرا  على  العريضة  االبتسامة  تظهر 
العبي كرة القدم األمريكي للتعبير عن سعادتهم البالغة وهم يقضون أجازتهم يف مصر،  

 وزيارة أهم املعالم السياحية واألثرية املصرية وهي منطقة أهرامات اجليزة وأبو الهول. 
الصيفية يف اإلعالن   للمالبس  األمريكية  الكرة  ارتداء العبي  للداللة على اجلو  كما جاء 

التي   املميزات  من  ذلك  ويعتبر  الشتاء،  فصل  يف  مصر  به  تتمتع  الذي  واملعتدل  الدافئ 
  تتمتع بها مصر.  

كما جاء يف خلفية الصورة اإلعالنية األهرامات املصرية التي تعتبر أقوى رموز احلضارة  
دسة املعمارية  املصرية، وإحدى عجائب الدنيا السبعة، والتي تدل على عظمة وروعة الهن

 عند القدماء املصريني. 
كما جاء يف الصورة اإلعالنية أحد العبي كرة القدم األمريكي وهو يحمل بني يديه كرة  
القدم  لكرة  املميزة  املعدات  من  تعتبر  والتي  ي،  الُبنِّ باللون  وملونة  بيضاوي  شكل  ذات 

يدعون متابعيهم لزيارة  األمريكية، كما أن مالبسهم تعبر عن ثقافتهم األمريكية؛ وكأنهم  
  املقاصد السياحية املصرية. 

  التحليل النصي:  -3
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من املعروف أن الرسائل اللغوية تساعد على توضيح العناصر املرئية، وقد جاءت الرسالة 
الكرة األمريكية يقضون أجازتهم يف مصر" معتمدة على   اللغوية متمثلة يف عبارة "جنوم 

و مشجعي  لدعوة  العاطفية،  يف االستمالة  األمريكية  القدم  كرة  والعبي  مشاهير  متابعي 
 زيارة املعالم السياحية املصرية تقليًدا لهم. 

  التحليل السوسيوثقايف: -4
جاء  وقد  اإلبداعية،  العملية  كبير يف  دور  ولها  اإلعالن،  ا يف  مهّمً جزًءا  الشخصية  متثل 

ج السياحي ملصر؛  توظيف العبي كرة القدم األمريكية يف هذا اإلعالن فرصة رائعة للتروي
املتابعني من  كبير  وعدد  عاملية  بشهرة  يتمتعون  الرياضيني  النجوم  هؤالء  من   - ألن 

أمريكا يف  مختلف    -املشجعني  من  بهم  اخلاصة  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
دعائية  كأداة  متابعيهم  من  كبير  عدد  إلى  الوصول  يف  يسهم  مما  واألعمار؛  اجلنسيات 

املص السياحية  الصحيحة  للمقاصد  الصورة  ويعكس  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  رية 
تطبيق  ومدى  الصحية  السالمة  وضوابط  مصر،  تعيشه  الذي  واألمان  األمن  عن 

 اإلجراءات االحترازية الصحيحة؛ مما يزيد من ثقة السائحيني الوافدين لها. 
  ثانًيا: إعالنات صحيفة اليوم السابع: 

  اإلعالن األول: 
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  العام لإلعالن:الوصف  -1
من  مجموعة  من  اإلعالن  ويتكون  سيوة،  واحة  يف  العالجية  بالسياحة  يتعلق  اإلعالن 
يقومون  وهم  املصرية  سيوة  بواحة  العاملني  من  اثنني  اإلعالن  يظهر يف  حيث  العناصر؛ 
بالرمال ماعدا رأسه، واحتوت الصورة على نص   بالكامل  السائح األجنبي  بتغطية جسد 

 عار الشركة السياحية يف أعلى ميني الصورة. كالمي مع وجود ش
  التحليل الشكلي لإلعالن: -2
 : على شكل مربع.منط اإلعالن -
 طويلة.   نوع اللقطة: -
 : التقط هذا اإلعالن بالزاوية املواجهة العادية. زوايا التصوير -
 : ثابتة. حركة الكاميرا -
األلوان - عداللة  للداللة  األصفر؛  الرمال  بلون  اإلعالن  أرضية  جاءت  االسترخاء :  لى 

كما  واالنتعاش،  والراحة  الصحة  للداللة على  اللبني؛  باللون  النص  والتداوي وخلفية 
جاء الشعار اإلعالني للشركة السياحية املعلنة باللون األزرق للداللة على االحترافية،  

 واجلدية، والنزاهة، واإلخالص والنجاح، والهدوء. 
 داللة الوضعيات واحلركات واألمياءات: -
أبلغ  و تكون  املكتوبة وقد  للغة  موازية  ثانية  لغة  تعتبر  والتي  اإلمياءات واحلركات  أما عن 

تعبيًرا عنها، فقد استخدمت بشكل فعال؛ حيث تظهر السعادة على وجه السائح األجنبي  
ا   طبيعّيً منتجًعا  تعتبر  والتي  الساخنة،  الرمال  بحمامات  للتداوي  سيوة  لواحة  قِدم  الذي 

تتمتع به من خصائص جتعلها قادرة على عالج الكثير من األمراض، كما    لالستشفاء؛ ملا
ظهرت احليوية واجلد والنشاط يف أفعال وحركات العمال من أبناء الواحة، حيث يقومون 
باحترافية بطمر جسم السائح بالرمال (العالج بالدفن) لفترات محددة من النهار؛ وكأنهم  

للقدوم أمراض  من  يعاني  من  كل  احلركات    يدعون  خالل  ومن  للتداوي،  سيوة  لواحة 
فعالية  زيادة  يف  تسهم  دالالت  تعطي  أن  الصورة  استطاعت  والوضعيات  واإلشارات 

 اإلعالن.
  التحليل النصي: -3

من املعروف أن الرسائل اللغوية تساعد على توضيح العناصر املرئية، وقد جاءت الرسالة 
يف   العالجية  "السياحة  عبارة  وهي  لإلعالن،  العام  اجلو  مع  ومنسجمة  معبرة  اللغوية 
سيوة"، كما جاء اسم الشركة ببنط ثقيل يف جهة اليمني وعلى خلفية بيضاء؛ للتأكيد على  

 احية.اسم شركة ترافيل السي
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  التحليل السوسيوثقايف:  -4
التي   العديدة  باملزايا  وإغرائهم  األجانب  السائحني  استقطاب  كيفية  حول  اإلعالن  يدور 
الكثير  التداوي من  سوف يحصلون عليها عندما يقدمون إلى مصر؛ حيث ميكن للسائح 

الزائد والسمنة  الفقري،  العمود  آالم  وعالج  الروماتيزم،  مثل  املزمنة  األمراض  ة، من 
نسب   على  حتتوي  سيوة  واحة  يف  املوجودة  الرمال  ألن  وذلك  الدموية؛  الدورة  وتنشيط 

 متفاوتة من املعادن الطبيعية مثل اليورانيوم والبوتاسيوم املشع.
شركة   أن  أكدوا  اإلعالن  منتجي  مع  الهاتفية  املكاملات  بعض  الباحثة  إجراء  خالل  ومن 

تكامًال للسائحني خالل زيارتهم لواحة سيوة؛ ماجستيك ترافيل السياحية توفر برنامًجا م
حيث يبدأ الفطور يف الساعة السابعة صباًحا، ويشمل اجلبنة والفول والبيض واملربى، ثم  
مبقاس   احلفر  بإعداد  قاموا  العمال  ويكون  اجلبل،  إلى  لالنتقال  االستعداد  يبدأ  بعدها 

وبعمق   العادي  ا  50اإلنسان  من  الرمال  الشمس  تضرب  بحيث  وجتعلها  سم  لداخل 
ساخنة، وتتم عملية الدفن ويدخل املريض يف احلفرة ويغطي جسمه بالرمال ويظل رأسه  
باخلارج ويوضع فوقه شمسية، وتتم له عملية مساج أثناء وجوده يف الرمل، ثم ينتقل بعد  
دجاجة  نصف  ويشتمل  الغداء  له  يقدم  ثم  طبيعية،  مشروبات  ويتناول  اخليمة  إلى  ذلك 

وشوربة خضار والسلطة اخلضراء، حيث يحاول اإلعالن أن يبرز للمتلقي أن بلدي مع أرز  
  واحة سيوة تعد مبثابة املكان املثالي والسحري للتداوي من األمراض املزمنة. 

  اإلعالن الثاني:
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  الوصف العام لإلعالن: -1
اإلعالن عن السياحة الترفيهية يف مصر، حيث ظهر يف الصورة اإلعالنية سائحة أجنبية 

الشروق يف وقت  البحر  منظر  وتتأمل  البحر  كرسي  على  جتلس  وهي  استرخاء  حالة   
ومنظر الرمال الرائعة املبللة، مصحوبًا بالنص اللغوي يف اإلعالن يف عبارة "صباح مصر"،  

  وصورة لعلم جمهورية مصر العربية. 
  التحليل الشكلي: -2
 : على شكل مستطيل.منط اإلعالن -
 اللقطة الطويلة، حيث يظهر جسم املرأة يف الصورة كامًال. نوع اللقطة: -
: التقطت هذه الصورة اإلعالنية بالزاوية املرتفعة وهي وضع الكاميرا زوايا التصوير -

فوق مستوى العينني للشخص املصور، ويكون املوضوع املصور منخفًضا عن الكاميرا،  
 الديكور العام للمكان.  والهدف من ذلك هو إلقاء نظرة عامة على منظر البحر و

 ثابتة.  حركة الكاميرا: -
األلوان - السماء داللة  منظر  يف  متمثًال  اإلعالنية  الصورة  على  األزرق  اللون  طغى   :

والصفاء  والسالم  واالسترخاء  الراحة  على  يدل  الذي  الطبيعة  لون  وهو  والبحر، 
للداللة  األبيض  اللون  ترتدي  وهي  األجنبية  املرأة  كما ظهرت  احلياة،  والهدوء وحب 

باللون الراحة واالسترخاء، كما جاءت املظالت  اللون   على  الفاحت متداخًال مع  البني 
العلم   اإلعالنية  الصورة  يف  جاء  كما  واألناقة،  التطور  من  درجة  إلظهار  األبيض 

الثالثة:   بألوانه  واللون    األحمراملصري  واإلشراق،  واألمل  القوة   على    األبيضيدل 
واللون   والنقاء،  السالم  على  تخلصت    األسوديدل  التي  االستعمار  عصور  على  يدل 

التفاعل بني األلوان والتنوع يف استخدامها إلى ظهور  من ها مصر، وقد نتج عن هذا 
 اإلعالن مبظهر يستهوي العني لفترة طويلة.

 داللة الوضعيات واحلركات واإلمياءات: -
أما عن الوضعيات واحلركات واإلمياءات فجاءت جميعها تدل داللة واضحة على السعادة 

ز؛ حيث منظر البحر الرائع، وصفاء السماء وقت الشروق،  واالسترخاء يف هذا املكان املمي
 وأناقة وتطور املكان؛ جاءت جميعها منسجمة مع جو الشروق.

  التحليل النصي: -5
من املعروف أن الرسائل اللغوية تساعد على توضيح العناصر املرئية، وقد جاءت الرسالة 

صباح مصر"؛ للتأكيد على  اللغوية معبرة ومنسجمة مع اجلو العام لإلعالن، وهي عبارة "
العالم؛ حيث يكون الصباح يف مصر   أن الصباح يف مصر مختلف عن أي مكان آخر يف 
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ل مصر على غيرها أن وهبها  عبارة عن لوحة فنية من الطبيعة أبدع اهللا تصويرها وفضَّ
لالحمرار   املائل  اللون  ذات  مولده  فى  الشمس  شعاع  اخلالبة،  والطبيعة  اجلمال  تلك 

مع أمواج البحر يجعلها صورة خالبة يف بداية يوم جديد يحرص األجانب الذين    وامتزاجه
 يفضلون الهدوء واالنسجام على مشاهدتها. 

  التحليل السوسيو ثقايف:
يركز هذا اإلعالن على التسويق للسياحة الترفيهية يف مصر، وباألخص مبحافظة البحر  

مصافِّ املحافظات السياحية مبصر،  األحمر؛ حيث تتميز بطبيعة خالبة؛ مما يجعلها فى  
أفضل   ضمن  صنفت  التي  الغردقة  عاصمتها  وخاصة  ا،  عاملّيً السياحية  املدن  وضمن 
طبيعة   جلمال  مصر  مالديف  لقب  عليها  أطلق  التي  العالم،  حول  السياحية  الواجهات 

  شواطئها وما بها من كائنات بحرية. 
  
  خامتة البحث: 

لتعرف على داللة الصورة اإلعالنية السياحية يف  حتددت مشكلة هذا البحث يف محاولة ا
ا، وتنتمي هذه  مواقع الصحف املصرية اإللكترونية؛ من خالل حتليلها حتليًال سيميولوجّيً
الباحثة   واستخدمت  الكيفي،  املنهج  على  اعتمدت  وقد  النوعية،  الدراسات  إلى  الدراسة 

املوجود املعاني  بدراسة  يهتم  الذي  السيميولوجي  ا  األسلوب  نًصّ كان  سواء  نص  أي  يف  ة 
املنشورة   اإلعالنات  الدراسة يف  عينة  ا مسموًعا، وحتددت  مرئّيً أو  أو مسموًعا،  مكتوبًا، 
عينة   اختيار  ومت  السابع،  واليوم  اليوم  أخبار  هما:  لصحيفتني،  اإللكترونية  املواقع  على 

إ توصلت  التي  النتائج  أهم  إجمال  السياحية، وميكن  اإلعالنات  الدراسة عمدية من  ليها 
  فيما يلي: 

من   -1 هائل  قدر  إيصال  إلى  تهدف  مبدعة  واتصالية  فنية  وسيلة  السياحية  اإلعالنات 
ومكان   وتراث  لغة  من  الثقافية  واملقومات  والثوابت  باألفكار  املليئة  اإلعالنية  الرسائل 
ودالالت   معاٍن  من  لإلعالن  األساسية  الفكرة  بلورة  يف  كبير  بقدر  أسهمت  والتي  وزمان، 

  وإيحاءات.
استخدمت اإلعالنات محل الدراسة اللغة العربية الفصحى يف رسائلها؛ ويرجع السبب يف   -2

ذلك إلى أن هذه اإلعالنات السياحية موجهة يف األساس إلى األجانب من مختلف دول  
العالم، فكان من املناسب استخدام اللغة العربية الفصحى؛ ألنها هي اللغة الرسمية والتي 

يتنا العربية، باإلضافة إلى وضوح الرسالة اإلعالنية بخالف العامية التي قد  تعبر عن هو 
  تفسر فيها الكلمات مبعنى يف منطقة ومعنى آخر مختلف يف منطقة أخرى أو ال تفهم. 
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جاءت كل الصور اإلعالنية على شكل مستطيل؛ ماعدا الصورة املستخدمة يف إعالن   -3
 "السياحة العالجية يف سيوة"؛ فقد جاءت الصورة على شكل مربع.

ظهرت   -4 وقد  ثابتة،  الدراسة  محل  اإلعالنية  الصور  جميع  يف  الكاميرا  حركة  جاءت 
 عالني. بغرض متثيل املنتج الوطني والدعايا له وتدعيم الشعار اإل

الطويلة   -5 اللقطة  استخدمت  حيث  اللقطة؛  نوع  حيث  من  اإلعالنية  الصور  تنوعت 
ويجذب   الصورة  واقعية  من  ويزيد  اإلعالن  أهداف  يخدم  مبا  القرب؛  ومتوسطة 
السياحية  اإلعالنات  أكبر يف  بشكل  الطويلة  اللقطات  توظيف  قد مت  ورمبا  االنتباه، 

تس ما  عادة  اللقطة  هذه  ألن  الدراسة؛  املكان محل  عن  كامل  انطباع  إلعطاء  تخدم 
وجغرافيا املكان، وزمان التصوير والظروف البيئية للمكان، فيفهم املشاهد ما يحيط  

ا لزيارة هذه األماكن السياحية اخلالبة واالستمتاع بها.   باملكان، ويتهيأ نفسّيً
ملستخدمة  الصورة يف أغلب اإلعالنات جاءت بزاوية املواجهة العادية؛ ماعدا الصورة ا  -6

املرتفعة  بالزاوية  الصورة  جاءت  حيث  مصر"؛  "صباح  الترفيهية  السياحة  إعالن  يف 
املصور   املوضوع  ويكون  املصور  للشخص  العينني  مستوى  فوق  الكاميرا  وضع  وهي 
البحر   منظر  على  عامة  نظرة  إلقاء  هو  ذلك  من  والهدف  الكاميرا،  عن  منخفًضا 

  والديكور العام للمكان.
الصور  -7 جاءت    استخدمت  حيث  ما؛  حد  إلى  متشابهة  خلفيات  السياحية  اإلعالنية 

وهو لون الطبيعة الذي يدل   معظم خلفيات الصور اإلعالنية باللون األزرق السماوي،
الراحة واالسترخاء والسالم والصفاء والهدوء وحب احلياة واإلشراق والبهجة،  على 

العالجية يف سيوة"؛ حيث جاء "السياحة  الصورة اإلعالنية باستثناء إعالن  ت خلفية 
 بلون الرمال األصفر للداللة على االسترخاء والتداوي. 

تفاوتت الصور اإلعالنية من حيث استخدام األلوان باختالف أنواعها ودالالتها ومبا   -8
ترسله من معاٍن وإيحاءات؛ فمثًال اللون األبيض يرمز إلى الصفاء والسالم والسعادة  

واأل القوة  على  يدل  احلياة واألحمر  الزدهار  يرمز  األخضر  واللون  واإلشراق  مل 
وبشكل عام فإن كل األلوان لها معاٍن ال شك أنها تؤثر   واخلصوبة والتفاؤل والطبيعة،

 على نفسية املتلقي بشكل أو بآخر. 
بجمال    -9 وإقناعة  املتلقي  انتباه  جذب  يف  واإلمياءات  واحلركات  الوضعيات  استخدام 

ودعوته لزيارتها، حيث تؤدي احلركات واإلمياءات الصادرة    األماكن السياحية املصرية
من الشخصيات التي ظهرت يف الصورة اإلعالنية دورًا كبيًرا يف جذب انتباه املتلقي،  

جاءت   املثال  سبيل  يف فعلى  ظهرت  التي  البارزة  الشخصية  من  املغلقة  اليد  قبضة 
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الكبير" لتؤكد عدة معاٍن، إعالن "وزيري يدعو الشعب الكندي لزيارة املتحف املصري  
وهي: احلماس واإلصرار والقوة والتحدي والفخر وتوجيه اآلخرين نحو األفضل وأن 

 اآلثار املصرية ال مثيل لها. 
استعانت معظم اإلعالنات السياحية محل الدراسة بالشخصيات البارزة والتي تعتبر  -10

املفضلة، شخصيته  وراء  ينقاد  املتلقي  جتعل  إقناعية  توظيف    طريقة  مت  حيث 
وجذبه   املتلقي  نفسية  الغوص يف  استداللية حتاول  كاستراتيجية  البارزة  الشخصية 

 نحو زيارة األماكن السياحية املصرية. 
السياحة   -11 من  أنواع  عدة  على  الدراسة  محل  السياحية  اإلعالنية  الصورة  ركزت 

 لترفيهية. املصرية، وهي: السياحة الثقافية، والسياحة العالجية، والسياحة ا

 توصيات الدراسة: 

  بناء على النتائج السابقة؛ يقدم البحث مجموعة من التوصيات، من أهمها:  
والصحف   -1 التليفزيون  يف  السياحية  اإلعالنية  الصورة  بدراسة  االهتمام  ضرورة 

واملواقع اإللكترونية؛ وذلك ملا تؤديه هذه النوعية من اإلعالنات يف الترويج والدعايا 
ا القتصاد للسياحة امل  صرية، والتي تعتبر مصدرًا رئيًسا للدخل القومي وداعًما أساسّيً

  الدولة.
السيميائية -2 الدراسات  من  املزيد  باستخدام   إجراء  أعمق  اإلعالنات بشكل  يف مجال 

األرقام  على  تعتمد  التي  التعميم  فكرة  عن  بعيًدا  فردية،  حاالت  أو  صغيرة  عينات 
 واإلحصائيات.

 التأكيد على دور اإلعالم اجلديد يف تقدمي الصورة اإليجابية للسياحة املصرية.   -3
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 هوامش الدراسة: 
"صورة   -1 ل،  الجل د  ع محمود  ة"م  الم ة  ون اإلل الصحف  إعالنات  حوث المرأة   ال مجلة   ،

ة ة اإلعالم، يناير 53، العدداإلعالم ل   . 2020، جامعة األزهر، 
التجارة -2 الثقا لخطاب اإلعالنات  ل  ة لعينة من الحمالت   - شادي ريع محمد، "التحل ميولوج دراسة س

ة"،   شورة،اإلعالن العامة واإلعالن،  (جامعة    رسالة ماجست غ م العالقات  ة اإلعالم، قسم  ل القاهرة: 
2019 .( 

ة  -3 ة االتصال ة الصورة  العمل ، "أهم اق كرو ة ع عدد من صور كتاب   -إ ميولوج ة س ل دراسة تحل
  ،" االبتدا األول  للصف  (القراءة  شورة،  م غ   ، العلوم ماجست ة  ل اح،  م قاصدي  جامعة  الجزائر، 

ة سان ة، قسم علوم اإلعالم واالتصال،   اإل   ). 2018واالجتماع
الجزائري -4 ون  التلف لإلشهار   ميولو  الس ل  "التحل بوزان،  ران  ة   -حمزة  ميولوج س ة  ل تحل دراسة 

ة"،   زر ج  ومنت دانون  شورةلومض  م غ  العلوم ماجست  ة  ل بونعامة،  ال  الج جامعة  (الجزائر،   ،
سان ة واإل ة علوم اإلعالم واالتصال، االجتماع   ). 2018ة، شع

ة -5 الجزائ اإلشهارة  الومضات  ة   االجتماع م  "الق بولمهد،  من   -فاروق  لعينة  ة  ميولوج س دراسة 
ة"،   الجزائ وق  ال قناة  ع  المبثة  اإلشهارة  شورةالومضات  م غ  محمد ماجست  جامعة  (الجزائر،   ،

سا ة العلوم اإل ل  ، ح ة، قسم علوم اإلعالم واالتصال، الصديق بن  ة واالجتماع  ). 2018ن
ا،  -6 لي ة"،  االجتماع حوث  ال النو   المنهج  استخدام  ة  "فاعل محمد،  عمر  جامعة   المختار  مجلة 

تونة  . 2014، العدد التاسع، ال
المتطرفة  -7 مات  للتنظ الصح  الخطاب  الصورة   ة  ائ م "س ريع،  محمد  ة   -حس  ل تحل دراسة 

ارت"،  س مجلة دابق وفقا لمقارة روالن  ة  ة لعينة من الرسائل ال ةميولوج حوث اإلعالم ، مجلة ال
ر،  ت  . 2017جامعة األزهر، العدد الثامن واألرعون، أ
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