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اآلتيــة: للقواعــد  وفًقــا 

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنني من املحكمني 
املتخصصني يف حتديد صالحية املادة 

للنشر.
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علمية محكمة أو مؤمتًرا علمًيا.
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احلصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر 
مادة نشرت فيها.

 تنشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

 ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها.
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صورة املرأة يف إعالنات الصحف اإللكترونية املصرية

ملخص الدراسة
هدفــت الدراســة التعــرف علــى صــورة املــرأة يف اإلعالنــات املنشــورة علــي مواقــع الصحــف 
ــة بينهــا وبــن واقــع املــرأة يف املجتمــع، وتنتمــي هــذه الدراســة  ــر اإلنترنــت مــع املقارن ــة عب املصري
إلــى الدراســات النوعيــة، وقــد اعتمــدت علــي املنهــج الكيفــي واســتخدمت األســلوب الســيميولوجى، 
وحتــددت عينــة الدارســة يف اإلعالنــات املنشــورة علــي املوقــع االلكترونــى لصحيفتــن همــا: األهــرام 
واليــوم الســابع، والتــي تظهــر فيهــا صــورة املــرأة بشــكل واضــح وصريــح خــالل فتــرة زمنيــة بــدأت مــن 
4/1 2019 وتنتهــي يف 6/1 / 2019 ، وتوصلــت نتائــج النتائــج إلــى:- أن اإلعالنــات محــل الدراســة 
اســتخدمت اللغــة العاميــة يف رســائلها، وجــاءت اغلــب الصــور اإلعالنيــة علــى شــكل مربــع، كمــا ان 
حركــه الكاميــرا يف جميــع الصــور اإلعالنيــة كانــت ثابتــه، كذلــك تنوعــت الصــور اإلعالنيــة مــن حيــث 
ــة مبــا يخــدم أهــداف  ــة ومتوســطة القــرب والطويل ــوع اللقطــة، حيــث اســتخدمت اللقطــة القريب ن
اإلعــالن، كمــا ان الصــورة فــى اغلــب اإلعالنــات جــاءت بزاويــه املواجهــة العاديــة، واســتخدمت 
اخللفيــات واأللــوان باختــالف أنواعهــا ودالالتهــا، وقــد وظفــت الوضعيــات واحلــركات واإلميــاءات 
بشــكل كبيــر يف ســبيل إثــاره اهتمــام املســتهلك وإقناعــه بالســلعة، - وقــد ركــزت اإلعالنــات محــل 
الدراســة علــى عــرض صــورة املــرأة كعنصــر جــذب يف مقابــل عــدم االســتفادة  القصــوى مــن 
العناصــر األخــرى للجــذب مثــل العناويــن والنصــوص والرســوم وغيرهــا، وجــاءت بعــض الصــور 

اإلعالنيــة غيــر مرتبطــة وليــس لهــا عالقــه مبضمــون اإلعــالن.
الكلمات املفتاحية: صورة املرأة – إعالنات - الصحف اإللكترونية- دراسة سيمائية

Abstract
The study aimed to identify the image of women in advertisements published on 

the Egyptian newspaper sites via the Internet with a comparison between them and 
the reality of women in society, and this study belongs to qualitative studies, and it 
relied on the qualitative method and used the psychological method, and the study 
sample was identified in the ads published on the website of two newspapers They 
are: Al-Ahram and the seventh day, in which the image of women is clearly and 
explicitly shown, The results of the results reached to: - The ads in question used 
colloquial language in their letters, and most of the advertising images came in a 
square shape, and the movement of the camera in all the advertising images was 
fixed, as well as the advertising images varied in terms of the type of shot, where 
the close and medium proximity shot was used And long enough to serve the goals 
of the advertisement, as the image in most advertisements came with the angle of 
the regular confrontation, and used backgrounds and colors of different types and 
their indications, and the positions, movements and gestures were largely employed in 
order to arouse the consumer’s interest and convince him of the commodity,- The ads 
under study focused on displaying the image of women as an element of attraction in 
exchange for not making the most of other elements of attraction such as titles, texts, 
drawings, etc., and some of the advertising images were not related and had nothing 
to do with the content of the advertisement.

Key words: Woman’s Image - Advertising - Electronic Newspapers- A Semiotic 
Stud 
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مقدمة:

يعــد اإلعــالم مــن أقــوي الوســائل وأخطرهــا يف التأثيــر علــى اإلنســان، وصياغــة فكــره، 
وتوجيــه اهتماماتــه، واإلســهام الفعــال يف بنــاء شــخصيته إيجابــا أو ســلبا، وقــد حظيــت 
املــرأة بنصيــب وافــر مــن اهتمــام القنــوات اإلعالميــة ولعــل املتتبــع لصفحــات املــرأة يف 
ــذي  ــدور ال ــرة واضحــة عــن ال ــن فك ــة، واملجــالت النســائية يســتطيع تكوي الصحــف اليومي
يقــوم بــه اإلعــالم بشــكل عــام والصحافــة بشــكل خــاص يف صياغــة األفــكار وتوجيــه احليــاة، 
ولقــد حاولــت الصحافــة طيلــة الســنوات املاضيــة خدمــة املــرأة مبــا تطرحــه مــن موضوعــات 
اعتقــدت أنهــا تهــم املــرأة بشــكل عــام ،ويف الوقــت نفســه تخــدم الفكــرة التــي يتبناهــا 
القائمــون عليهــا دون إغفــال جلوانــب الربــح املــادي الــذي يفــرض علــى هــذه املجــاالت 
ــب  ــام مــن جان ــب الع ــب، واملطل ــة مــن جان ــات اجلهــات املمول ــة لرغب ــة تلبي أطروحــات معين
ــل  ــل 70% مــن نســبة متوي ــات الصحــف إذ ميث ــرة فــى اقتصادي ــة كبي آخــر، ولإلعــالن أهمي
الصحيفــة، ويعتبــر أحــد املرايــا التــي تعكــس ثقافــة املجتمعــات والنظــرة الســائدة لطبيعــة 
دور املــرأة والرجــل، ومكانــة كل منهمــا فيــه؛ ومــن منطلــق أن اإلعــالم بأشــكاله املختلفــة قــادر 
علــى تعزيــز األفــكار املســبقة لــدى اجلمهــور وتغييرهــا، ســعت احلــركات املجتمعيــة عامــة 
والنســوية خاصــة إللقــاء الضــوء منــذ ســبعينات القــرن املاضــي علــى تنميــط صــورة املــرأة 

يف اإلعــالن.

وعندمــا ظهــر اإلعــالم اجلديــد وظهــرت معــه صحافــة اإلنترنــت وتطــورت نتيجــة تطــور 
شــبكة اإلنترنــت العامليــة التــي جــاءت ومزجــت بــن ثــورة تكنولوجيــا االتصــاالت وثــورة 
تكنولوجيــا احلاســبات مبــا يعــرف بالتقنيــة الرقميــة، فهاتــان الثورتــان االتصــال واملعلومــات 
ألقــت بظاللهــا علــى الصحافــة املطبوعــة كجــزء مــن منظومــة وســائل اإلعــالم التقليديــة، 
وبــدأت ترتبــط مــن خــالل شــبكة الكمبيوتــر بشــبكات البــث اإلعالمــي الدولــي، ولــم متضــي 
علــى ظهــور اإلنترنــت ســنوات حتــى امتــأت الشــبكة الدوليــة للمعلومــات بعــدة مواقــع تعتبــر 
نســخا إلكترونيــة لصحــف ورقيــة تنشــر املــواد اإلعالميــة التــي تقدمهــا الصحيفــة الورقيــة، 
وانتقــل اإلعــالن مــن مرحلــة اإلعــالن التقليــدي إلــي اإلعــالن اإللكترونــي، وانتشــر اإلعــالن 
اإللكترونــي وامتــأت بــه مواقــع الصحــف والشــبكات االجتماعيــة وأصبحــت لــه مســميات 
عــدة مثــل اإلعــالن الرقمــي أو اإلعــالن التفاعلــي الــذى بــات لــه تأثيــر كبيــر وأهميــة بالغــة 

علــى الفــرد واملجتمــع.



مجلة البحوث اإلعالمية530

صورة املرأة يف إعالنات الصحف اإللكترونية املصرية

مشكلة الدراسة: 
يف الفتــرة األخيــرة بالغــت الشــركات يف تقــدمي الصــورة النمطيــة للمــرأة مــن خــالل 
اإلعــالن، وتعــددت أشــكال الصــورة النمطيــة التــي ظهــرت بهــا املــرأة مــن خــالل اإلعالنــات 
خــالل الســنوات املاضيــة مركــزة يف أغلبهــا علــى قضايــا املــرأة ومنهــا عــروض األزيــاء، 
الطبــخ، شــؤون األســرة، إذ قدمــت املــرأة باعتبارهــا جســدا ال وظيفــة لــه إال إثــارة وإغــراء 
املــرأة يف  الرجــل)أداة لإليحــاء اجلنســي( ويحــدث اإليحــاء اجلنســي عندمــا تســتخدم 
اإلعالنــات التجاريــة كأداة للفــت انتبــاه املســتهلك، مــع وجــود رابــط بســيط بينهــا وبــن 
الســلعة املعلــن عنهــا، بــل قــد ال يكــون هنــاك رابــط بينهمــا، ولأســف بعــض املعلنــن يــرون أن 
الطريــق األمثــل جلــذب انتبــاه املســتهلك هــو اســتخدام جســد املــرأة وظهورهــا يف اإلعالنات، 

ــج.  ــة لتســويق أي منت أي إن جمــال املــرأة وأنوثتهــا هــو الوســيلة العملي

*وتكمــن مشــكلة هــذه الدراســة فــى محاولــة الوقــوف علــي صــورة املــرأة يف اإلعالنــات 
املنشــورة علــى مواقــع الصحــف املصريــة عبــر اإلنترنــت مــع املقارنــة بينهــا وبــن واقــع املــرأة 

يف املجتمــع. 

الدراسات السابقة: 
ــك  ــة محــاور وذل ــا لثالث ــرز الدراســات املتعلقة مبوضــوع الدراســة وفق ميكــن إجمــال اب

التالي: النحو  على 

1- الدراسات املتعلقة بصورة املرأة يف وسائل اإلعالم

 2- الدراسات املتعلقة مبجال اإلعالن اإللكتروني

 3- الدراسات التى استخدمت املنهج السيميائي

المحور األول: الدراسات المتعلقة بصورة المرأة 
تنوعــت الدراســات يف هــذا املحــور ومنهــا دراســة Liliana Gago«20171 التــى هدفــت 
إلــى حتليــل صــورة املــرأة يف اإلعالنــات الثقافيــة الغربيــة، ودراســة التغييــرات يف صورتهــا 
بــن املاضــي واحلاضــر وتوصلــت نتائجهــا أن اإلعالنــات املعاصــرة ال زالــت تعتمــد علــى 
الصــور النمطيــة، واألشــكال الكالســيكية التــي كانــت تســتخدم يف اإلعالنــات يف القــرن 
املاضــي والتــي كانــت تعتمــد علــى التحيــز اجلنســي وإظهــار املــرأة بشــكل فــج ينحصــر يف 
ــى وجــود  ــر كمــا ســلطت هــذه الدراســة الضــوء عل ــا بشــكل مثي ــا ومضايقته ــار مفاتنه إظه
ضــرورة ملحــة لتغييــر صــورة املــرأة يف اإلعالنــات لتناســب العالــم املعاصــر الــذي يناضــل مــن 
أجــل املســاواة بــن اجلنســن وحقــوق املــرأة، وقــد ســعت دراســة مــرمي باقــر صــادق الســليمي 
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2014 2 إلــى التعــرف علــى أشــكال الصــورة الذهنيــة للمــرأة الكويتيــة لــدى اإلعالميــات 
ــة  ــة مــدى إســهام وســائل اإلعــالم الكويتي ــة نظرهــم مــن خــالل معرف ــات مــن وجه الكويتي
يف تشــويه أو حتســن صــورة املــرأة الكويتيــة، وقــد توصلــت نتائــج الدراســة  إلــى أن إســهام 
وســائل اإلعــالم الكويتيــة يف حتســن وتشــويه صــورة املــرأة الكويتيــة هــو إســهام مهــم ومؤثــر 
وأن اإلعــالم الكويتــي يبــرز صــورة املــرأة علــى أنهــا ربــة بيــت وال يبــرز املهــن احلقيقيــة للمــرأة 
كافــة دون نقصــان، وقــد اعتمــدت علــى املنهــج الوصفــي واتفقــت معهــا دراســة لطيفة حســن 
الكنــدري، بــدر محمــد ملــك 2014 3 أيضــا يف اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليلــي وقد هدفت 
دراســتهما إلــى التعــرف علــى صــورة املــرأة يف األمثــال الشــعبية الدارجــة، والكشــف عــن مدى 
توافــق الصــورة املذكــورة آنفــا مــع معتقــدات طلبــة كليــة التربيــة األساســية مــن جهــة، وكيفيــة 
اإلفــادة مــن املوروثــات الشــعبية يف احلقــل التربــوي، كمــا توصلــت نتائجهــا إلــى أن الكثيــر 
مــن األمثــال الشــعبية مشــبعة بالتحيــز ضــد املــرأة وبعضهــا تهــن املــرأة صراحــة وقــد تكــون 
ذات أصــول يونانيــة، كمــا أكــد املبحوثــون اســتخدامهم للمثــل الشــعبي عــن املــرأة يف حياتهــم 
ــة تقــدمي  ــى الكشــف عــن كيفي ــة، كمــا ســعت دراســة علــى دوشــي العــرادة )2013(4 إل اليومي
املسلســل التليفزيونــي الكويتــي » زوارة اخلميــس« ملكانــة املــرأة ولصورتهــا الذهنيــة، وكيفيــة 
ــا املطروحــة يف املسلســل، واعتمــدت  ــن القضاي ــرأة ضم ــي تخــص امل ــا الت معاجلــة القضاي
علــى املنهــج  النوعــي التحليلــي، وأوضحــت نتائجهــا أن مكانــة املــرأة  غلبــت عليهــا األمنــاط 
الســلبية مبــا يعبــر عــن تدنــي مكانــة املــرأة يف عالقتهــا بالرجــل، ومكانــة املــرأة تشــير إلــى 
أدوارهــا يف املجتمــع وعالقتهــا باآلخريــن، كمــا تبــن اعتمــاد شــخصيات املسلســل النســائية 
ــا الســرية، الهــروب مــن  ــى مجموعــة مــن األســاليب الســلبية أهمه ــق أهدافهــا عل يف حتقي
احلــوار، أســلوب املكــر واخلديعــة، وقــد هدفــت دراســة محمــد إبراهيــم عايــش)2006(5 إلــى 
معرفــة موقــع املــرأة العربيــة يف ظــل التحــوالت التــي تشــهدها ســاحة الصحافــة اإللكترونيــة 
يف الوطــن العربــي، وقــد بينــت النتائــج أن املــرأة العربيــة هــي عنصــر بــارز يف هــذا الشــكل 
اإلعالمــي وذلــك يتجســد يف مســاهمتها الصحفيــة )كمحــررة وكاتبــة أو مراســلة( ومــن 
خــالل كونهــا مســتخدمة للشــبكة، مثلمــا أنهــا أيضــا موضــوع إعالمــي للكثيــر مــن  املواقــع 
الصحفيــة اإللكترونيــة ولكنهــا ال تقــدم بالضــرورة بشــكل إيجابــي، وقــد قامــت أمينة الظاهري 
)2002(6 بإجــراء دراســة حــول صــورة املــرآة العربيــة يف أغانــي »الفيديــو كليــب« التلفزيونيــة 
مســتخدمة املنهــج الســيميولوجي أو مــا يســمي باللغــة العربيــة »علــم املشــار واملشــار إليــه،« 
حيــث توصلــت الباحثــة يف هــذه الدراســة إلــى أن صــورة املــرآة واللغــة املســتخدمة واألشــياء التــي 
رافقتهــا ركبــت بشــكل جيــد لتخــدم املوضــوع الرئيســي لهــذه األغنيــات الــذي تركــز حــول موضوع  
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احلــب والعالقــات العاطفيــة بــن الرجــل واملــرآة، إلــى جانــب أن صــورة املــرآة يف هــذه األغانــي 
جــاءت لتخــدم الصــورة النمطيــة املتعــارف عليهــا عــن املــرآة العربيــة، وهــي صــورة املــرآة اجلســد 
 Ozlem  مصــدر املتعــة واجلنــس، كمــا أنهــا صــورة املــرآة اخلائنــة وعدميــة الوفــاء، أمــا دراســة
Sandikci  1998 7 فقــد توصلــت نتائجهــا  إلــى وجــود بعــض مظاهــر التمييــز اجلنســي 
يف بعــض الرســائل اإلعالنيــة كمــا تبــن أن خصائــص اإلعــالن هــي التــي حتــدد مــدى 
التفاعــل بينــه وبــن اجلمهــور وكانــت هــذه الدراســة تهــدف إلــى التعــرف علــى صــورة املــرأة 
يف اإلعالنــات مــن خــالل حتليــل النصــوص اإلعالنيــة للتعــرف علــى مفاهيمهــا ومــا حتتويــه 
 2007 »Gülsün BILGEHAN« مــن أبعــاد اجتماعيــة وثقافيــة وهــو مــا اتفــق مــع  دراســة
8 والتــى أثبتــت نتائجهــا أن النســاء يف املقــام األول هــن الالئــي يظهــرن يف اإلعالنــات ويتــم 

تســويقهن أو تقدميهــن بطريقــة جنســية وبطــرق ال عالقــة لهــا باملنتــج الفعلــي وقــد أكــدت 
أيضــا النتائــج أن الصــور التــي تقدمهــا اإلعالنــات عــن النســاء منفصلــة متامــا عــن الواقــع 
ويتحمــل املعلنــون مســئولية كبيــرة يف ذلــك ألنهــم ميارســون تأثيــرا حاســما علــى اجلمهــور 

وخاصــة الشــباب وغالبــا مــا يكــون لهــم تأثيــر دائــم علــى رؤيتهــم ألنفســهم ولآلخريــن.

المحور الثاني : الدراسات المتعلقة بمجال اإلعالن اإللكتروني:
  تعــد دراســة ســارة مســعد توفيــق الطنــاوي 2019 9 مــن احــدث الدراســات فــى هــذا 
املجــال، وقــد انطلقــت فكرتهــا مــن أن اإلنترنــت أدخــل شــكال جديــدا لإلعــالن يقــوم علــى 
تقــدمي خدمــه خاصــه للعمــالء تبعــا ألذواقهــم وبنســبة تكاليــف أقــل مــن الطــرق التقليديــة 
وميكــن اســتعمال طــرق متعــددة فــى عمليــة توزيــع اإلعالنــات وانخــراط العديــد مــن رجــال 
األعمــال ووكاالت ومجــاالت اإلعــالن لتعلــم كيفيــة االتصــال بصــورة مباشــرة مــع املســتهلك 
ــات يف الصحــف  ــى اإلعالن ــل متخصصــن عل ــن قب ــة م ــا بوضــع رقاب ــا أوصــت نتائجه ،كم
اإللكترونيــة، بحيــث نقــدم للشــباب منتجــات وســلع محليــة تقــاوم الغــزو الثقــايف اخلارجــي 
والســعي نحــو تقليــص الــدور الــذى تلعبــه العــادات والتقاليــد الســائدة يف املجتمــع علــى 
ــادة اســتهالك األســرة وأن يكــون هــذا التأثيــر يف حــدود إمكانيــات األســرة، كمــا ســعت  زي
دراســة حمــدي علــى إســماعيل محمـــود102017 إلــى التعــرف علــى أخالقيــات اإلعــالن املقــدم 
عبــر مواقــع الشــبكات االجتماعيــة ومــا تتضمنــه مــن قيــم إيجابيــة، إضافــة إلــى الســلبيات 
والتجــاوزات الــواردة فيهــا، واســتخدمت الدراســة منهــج املســح، بشــقيه التحليلــي وامليدانــي، 
وتوصلــت نتائجهــا إلــي أن األلــوان جــاءت يف مقدمــة عناصــر اجلــذب واإلبــراز، تلتهــا 
الصــور والرســوم، ثــم املؤثــرات الصوتيــة، يليهــا عنصــر احلركــة، فيمــا جــاءت العناويــن يف 
املرتبــة األخيــرة، كمــا أوضحــت أن اللهجــة العاميــة هــي األكثــر اســتخداما لــدى إعالنــات 
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الدراســة، فــى حــن هدفــت دراســة عبــد الرحمــن محمــد ســليمان112015 إلــى التعــرف علــى 
أثــر اإلعــالن اإللكترونــّي علــى الســلوك الشــرائي للمســتهلك األردنــي للســيارات يف محافظــة 
ــان، وشــملت  ــة الشــباب يف محافظــة عم ــع الدراســة فئ ــث شــمل مجتم ــان/األردن، حي عم
ــع  ــر التاب ــّي( واملتغي ــر املســتقل )اإلعــالن اإللكترون ــا: املتغي ــن رئيســن هم الدراســة متغيري
)الســلوك الشــرائي للشــباب(. وقــد أظهــرت نتائجهــا وجــود أثــر لإلعــالن اإللكترونــّي مــن 
حيــث )خصائــص اإلعــالن اإللكترونــّي ومحتــوى الرســالة اإللكترونــّي والصــورة الذهنيــة 
لإلعــالن اإللكترونــّي ووســيلة اإلعــالن اإللكترونــّي ومحفــزات اإلعــالن اإللكترونــّي( مجتمعة 

جميعهــا يف التأثيــر علــى الســلوك الشــرائي للمســتهلك األردنــي للســيارات..

أمــا دراســةHyejin Bang & Wei -Na lee  )2013( 12 فقــد اســتهدفت فهــم تأثيــر 
إلــى  مــن خاللــه  تصــل  الــذى  واملســار  بــوك،  الفيــس  علــى  املقدمــة  اإلعالنــات  موقــع 
املســتخدمن علــى اســتجابتهم لهــذه اإلعالنــات، وكانــت دراســة جتريبيــة مت تطبيقهــا علــى 
ــراوح أعمارهــم مــا بــن 18- 24  ــن تت ــة جامعــة ســاوث ويســترن الذي 294 مفــردة مــن طلب
عامــــا، وقــد توصلــت نتائجهــا إلــي ان التفاعــل بــن موقــع اإلعــالن، واملســار الــذى يصــل مــن 
ــة  ــم نحــو اإلعــالن، ونحــو العالم ــى موقفه ــر عل ــر بشــكل كبي ــى املســتخدمن يؤث ــه إل خالل
ــزداد اســتجابة املســتهلكن  ــا ت ــم الشــرائية ، كم ــى نيته ــر عل ــك يؤث ــج، وكذل ــة للمنت التجاري
جتــاه اإلعالنــات التــي يتــم إرســالها مــن خــالل املعلــن مباشــرة أكثــر مــن اإلعالنــات التــي يتــم 
 Sergio Picazo - vila & shih chouمشــاهدتها مــن خــالل األصدقــاء، ومتيــزت دراســة
)2012(13  مــن حيــث التطبيــق علــى عينــة مــن طلبــة اجلامعــات اخلاصــة باملكســيك، وهــؤالء 
الطــالب مــن مســتخدمي موقــع الفيــس بــوك حتديــدا، ولكنهــا طبقــت منهــج املســح وتوصلــت 
ــه،  ــر علي ــم يف النق ــول املســتخدمن لإلعــالن، ونيته ــن قب ــة ب ــاك عالق نتائجهــا إلــي ان هن
وهنــاك عالقــة بــن املعاييــر االجتماعيــة للمبحــوث، ونيتــه لقبــول اإلعــالن علــى املوقــع، كمــا 
اثبتــت نتائــج دراســة Jin Kyun Lee & 2012 Sara Hanse  14 والتــى طبقــت علــى عينــة 
عمديــة قوامهــا 319 مفــردة مــن مســتخدمي الشــبكات االجتماعيــة والذيــن يســتخدمون 
األلعــاب املقدمــة عليهــا ان زيــادة اســتخدام املبحوثــن لألعــاب املقدمــة علــى الشــبكات 
االجتماعيــة، وصــدق املعلــن يدعــم مــن آراء املبحوثــن نحــو هــذه اإلعالنــات ، كمــا ان اقتنــاع 
املبحوثــن باإلعالنــات املعلــن عنهــا داخــل األلعــاب يزيــد عنــد معرفتهــم بهــذه املنتجــات 
ومعرفتهــم مباركاتهــا التجاريــة، وقــد حاولــت دراســةSherley  A. cox )2010(15 معرفــة 
ــة املقدمــة  ــة نحــو التصميمــات واألشــكال اإلعالني اجتاهــات أعضــاء الشــبكات االجتماعي
ــة مــن مســتخدمي الشــبكات االجتماعــي  ــة عمدي ــى عين ــى هــذه الشــبكات، وطبقــت عل عل
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مــن ســكان مدينــة نيويــورك بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، وأوضحــت نتائجهــا أن املبحوثــن 
يشــعرون باجتاهــات إيجابيــة جتــاه هــذه الصفحــات اخلاصــة باملــاركات التجاريــة املعروفــة 
 leader ويتعاملــون مــع منتجاتهــا بشــكل أكبــر، وكذلــك اإلعالنــات علــى الصفحات الرئيســية
pop- بينمــا تتكــون لديهــم اجتاهــات ســلبية جتــاه اإلعالنــات املنبثقــة، blogs وال ، board

ups ، واإلعالنــات املمتــدة expandable ، واإلعالنــات العائمــة floating ، أمــا دراســة 
Daniel cochece Davis  وآخــرون )2009(16 فقــد طبقــت علــى عينــة مــن طلبــة كليــة 
الفنــون بالواليــات املتحــدة  قوامهــا 397 مفــردة أعمارهــم بــن 18 - 23 عامــا، واســتهدفت 
ــى الفيــس بــوك علــى اجلمهــور  ــه اإلعالنــات املقدمــة عل معرفــة مــدى التأثيــر الــذى حتدث
املســتهدف واملــراد حتفيــزه لشــراء املنتــج املعلــن عنــه، وتوصلــت نتائجهــا إلــي انــه كلمــا زادت 
رغبــة الفــرد يف الشــراء أقبــل علــى النقــر علــى روابــط اإلعالنــات باملوقــع، ومــع زيــادة 
مــرات دخــول املســتخدم علــى الفيــس بــوك يقــل وعيــه باإلعالنــات عليــه، وكلمــا زادت عــدد 
التطبيقــات املشــارك فيهــا زادت رغبتــه يف النقــر علــى الروابــط اإلعالنيــة باملوقــع، بينمــا 
حاولــت دراســة zeng fue وآخــرون )2009(17 معرفــة مــدى تأثيــرات الصفــات االجتماعية يف 
نوايــا مســتخدمي الشــبكات االجتماعيــة لقبــول اإلعــالن عليهــا، ومعرفــة مــدى إدراك هــؤالء 
املســتخدمن لهــا، وتقييمهــم لهــا، وهــى دراســة جتريبيــة ، واختبــرت الدراســة فروضهــا 
علــى عينــة مــن 327 مفــردة مــن املســتخدمن يف الصــن، ،وقــد انتهــت نتائجهــا إلــى أن 
اســتجابة أعضــاء مجتمعــات الشــبكات االجتماعيــة لإلعالنــات علــى هــذه الشــبكات تعتمــد 
علــى إدراكهــم لقيمــة هــذه اإلعالنــات، وهــذا اإلدراك يتأثــر بهويــة املجموعــة التــي ينتمــون 
إليهــا وقواعدهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، لذلــك مــن أجــل مواصلــة مواقــع الشــبكات 
قيمــة  ومميــزات  قويــة  هويــة  تســعى خللــق  أن  يجــب  اإلعالنــي  لنشــاطها  االجتماعيــة 
ألعضائهــا، ومتيــزت دراســة Ava ward-Barne  2009 18 حيــث اســتهدفت الكشــف عــن 
انتهــاكات اخلصوصيــة علــى اإلنترنــت مــن خــالل دراســة حالــة علــى النظــام املثيــر للجــدل 
لإلعــالن علــى الفيــس بــوك حيــث اســتفاد املعلنــون مــن املعلومــات الشــخصية للمســتخدمن 
ــذى  ــي ال ــن، ولعــل اهــم مــا توصلــت نتائجهــا ان الوضــع احلال ــم املحتمل الســتهداف عمالئه
ينظــم الســلوك اإلعالنــي علــى املوقــع يتلخــص يف مجــرد مبــادئ توجيهيــة وليســت قوانــن 
ثابتــة تنظــم عمليــة اإلعــالن عليــه ،كمــا ان إجــراءات اخلصوصيــة املتبعــة حاليــا علــى املوقــع 
غيــر مالئمــة، ويتــم فيهــا نــوع مــن االختــالس مــن خــالل مشــاركة البيانــات واملعلومــات عــن 
 Adesegun Oyedele, Michael S. Minor &املســتخدمن، فــى حــن افترضــت دراســة
Salma Ghanem  192009 أن اإلغــراءات املســتخدمة يف اإلعالنــات يف األســواق الناشــئة 
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ــوب الصحــراء  ــى مــن  النمــو  االقتصــادي )مناطــق جن ــز  مبســتوى أعل ــي تتمي ــا والت حديث
ــك املناطــق ذات النمــو االقتصــادي  ــة مــع تل ــة مقارن ــر متع ــرى ( تعكــس  إغــراءات أكث الكب
ــا  ــة، بينم ــة العاملي ــا( وكشــفت هــذه الدراســة عــن بعــض اإلغــراءات اإلعالني املنخفــض )غان
حاولــت دراســةJiyoung Cha  2008  20 التعــرف علــى العوامــل املؤثــرة علــى االجتــاه نحــو 
شــراء املنتجــات احلقيقيــة امللموســة كالكتــب، وشــراء األشــياء االفتراضيــة الغيــر ملموســة 
مثــل تصميمــات امللفــات الشــخصية Profiles أو خدمــة التجســيدAvatar علــى الشــبكات 
االجتماعيــة وأشــارت إلــى أن املســتخدمن األقــل ســنا مــن الذكــور يســهل عليهــم اســتخدام 
اخلدمــات الشــرائية علــى الشــبكات االجتماعيــة، ومييــل اجتاههــم إلــى شــراء املنتجــات 
احلقيقية وامللموســة ،أما اإلناث املســتخدمات للشــبكات االجتماعية أقل معرفة يف التعامل 
مــع هــذه اخلدمــات الشــرائية ومييلــون إلــى شــراء األشــياء االفتراضيــة غيــر امللموســة، أمــا 
دراســة Hoeken, H, et al 2007 21 فقــد ســعت للتعــرف علــي مــدي تأقلــم املســتهلكن 
مــن دول مختلفــة مــع أنــواع اإلعالنــات املســتخدمة يف أوربــا الغربيــة، وأظهــرت نتائجهــا أن 
عاملــي االعتــدال واملغامــرة همــا عامــالن مشــتركان يف تقبــل اإلعالنــات واالجتاهــات نحوهــا 

بغــض النظــر عــن جنســية املشــاركن يف االســتبيان.

المحور الثالث: الدراسات التى اعتمدت على التحليل السيميائي :
يعتبــر اســتخدام املنهــج الســيميائى حديــث نوعــا مــا فيمــا يتعلــق مبجــال الدراســات 
اإلعالميــة التــى عكفــت عهــودا طويلــة علــى اســتخدام املنهــج الكمــي يف التحليــل وكان 
شــادي ربيــع  القليلــة يف مجــال اإلعــالم  دراســة  مــن ضمــن الدراســات الســيميولوجية 
علــي)2019(22 والتــي ســعت إلــى التعــرف علــى مضمــون خطابــات اإلعالنــات بالتطبيــق 
علــى قطــاع خدمــات املحمــول لشــركة فوافــون كعينــة مــن احلمــالت اإلعالنيــة والتأثيــر 
الثقــايف خلطابــات اإلعالنــات التجاريــة والكشــف عــن العالقــة بــن الصــورة والنــص بداخــل 
احلمــالت محــل الدراســة للوقــوف علــى ســيميائية الصــورة والتــي تشــمل املضمــون الفنــي 
بوصفــه نصــا بصريــا، يف ضــوء التحليــل الثقــايف، كمــا توصلــت نتائــج الدراســة إلــى أن 
حملتــي فودافــون اإلعالنيــة يف مصــر واململكــة املتحــدة حققــت جناحــا يف توظيــف النــص 
والصــورة واإليقــاع املوســيقي للتعبيــر عــن القيــم الثقافيــة للخطــاب الســيميولوجي، فــى حــن 
توصلــت نتائــج دراســة وســام زاوي )2016(23 والتــى اجريــت علــى جريــدة الشــروق اجلزائريــة 
اليوميــة إلــى أن توظيــف الصــور وانتقــاء األلــوان الدالــة واملعبــرة تــؤدى دورا هامــا يف جــذب 
املتلقــي ولهــا دالالت ومعانــي داخليــة تعكــس القيــم الثقافيــة والدينيــة للمجتمــع اجلزائــري، 
ــة وظفــت  ــة إيضاحي ــة ثابت ــت صــور فوتوغرافي ــى أن الصــور املدروســة كان ــت إل كمــا توصل
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لغــرض متثيــل املنتــوج املعلــن عنــه كمــا أنهــا يف غالــب األحيــان جنحــت يف ربــط اخلصائــص 
ــي. ــوج بخصائــص املســتهلك ودعــم الشــعار اإلعالن ــة للمنت املوضوعي

 2014  Fidelia Ibekwe-SanJuan, Thomas M Dousa دراســة  قدمــت  وقــد 
24 نظريــة ســيميائية يف إطــار دراســة منــاذج ونظريــات عمليــات االتصــال وأوضحــت أن 

الســيموطيقا هــي علــم دراســة العالمــات وأنظمــة الالفتــات اللفظيــة وغيــر اللفظيــة التــي 
 Ferdinand de Saussure,( ويعتبــر  املتلقــي  إلــى  توصيلهــا  بغــرض  املرســل  يطلقهــا 
 )Charles S. Peirce, Umberto Eco, Yuri Lotman, and Algirdas Greimas
مــن أوائــل الذيــن اهتمــوا بدراســة الســيميولوجيا يف إطــار دراســة التواصــل البشــري، أمــا 
دراســة املختــار عمــر محمــد )2014(25 فقــد انصبــت علــى التعريــف باملنهــج الكيفــي وأهميتــه 
يف البحــوث االجتماعيــة وخاصــة تلــك البحــوث التــي تبحــث يف تفســير املشــكالت والظواهــر 
االجتماعيــة التــي ال يتوفــر لهــا الكثيــر مــن املعلومــات، وقــد توصلــت نتائجهــا إلــى أن الباحــث 
يف املنهــج النوعــي يهــدف إلــى التعمــق يف فهــم ســلوك اإلنســان واألســباب التــى حتكــم هــذا 
الســلوك واملعانــي املصاحبــة لــه حيــث أن الباحــث ال يقــوم بجمــع البيانــات أو تفســيرها 
اعتمــادا علــى التجريــب أو علــى املعطيــات العدديــة فالباحــث النوعــي يهتــم بالعمليــة واملعنــى 
أكثــر مــن اهتمامــه بالســبب والنتيجــة، وقــد كشــفت نتائــج الدراســة التــى أجراهــا  26 
Maryam Najafian, Saeed Ketabi 2011 أن املرجعيــات شــبه االجتماعيــة حتتــل 
ــة  ــة وأن الصــورة والكلم ــي واأليديولوجي ــن اخلطــاب اإلعالن ــة ب ــة يف العالق نقطــة محوري
واللــون، ليســت ســوى أمنــاط مــن العديــد مــن األمنــاط الســيميائية التــي يتــم مــن خاللهــا 
ترميــز املعانــي االجتماعيــة لإلعالنــات، كمــا أكــدت نتائجهــا أنــه ميكــن للمعلنــن مــن خــالل 
ــر  ــج أكث ــوان التواصــل بشــكل أفضــل مــع املســتهلكن وجعــل املنت اســتخدام العالمــات واألل
شــعبية بينهــم مــن أجــل حتقيــق الهــدف التســويقي. وقــد كان الهــدف الرئيــس لتلــك الدراســة 
هــو إظهــار فائــدة منهــج الســيميائية االجتماعيــة الــذي اقترحــه كريــس وفان ليوويــن )2006( 
يف حتليــل اخلطــاب اإلعالنــي لتحقيــق هــدف الكشــف عــن اإليديولوجيــة الكامنــة وراء 
اختيــار العناصــر املختلفــة )لفظيــة وغيــر لفظيــة( وقــد بينــت النتائــج أن كال مــن اإلشــارات 
النصيــة والبصريــة تســاعد املُعلنــن يف توصيــل رســائلهم اإلقناعيــة وفًقــا لالفتراضــات 
اإليديولوجيــة، كمــا أجريــت دراســة غمشــي بــن عمــر)2011(27 فــى نفــس العــام وطبقــت املنهــج 
الســيميائي علــى القــرآن الكــرمي، وقــد ســعت إلــى التعــرف علــى خصوصيــات االتصــال يف 
اخلطــاب القرآنــي وقصدياتــه التلفظيــة، وآلياتــه احلجاجيــة، ووســائله التأثيريــة، وكيفياتــه 
اإلجنازيــة، كمــا أوضحــت نتائجهــا احتــواء القــرآن الكــرمي علــى أســاليب اتصــال األزمــات 
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عبــر ســورة يوســف فتــم عــرض اســتراتيجية إدارة األزمــة املرتبطــة باألمــن الغذائــي لتحقيــق 
قصديــة وجــود التخطيــط يف ســياقنا الوجــودي واالســتفادة مــن االتصــال القرآنــي يف 
معاجلــة األزمــات بواســطة أســلوب االقتصــاد، وأيضــا احتــواء القــرآن الكــرمي علــى مؤهــالت 
صانــع القــرار حيــث مت متليــك يوســف خزائــن األرض بواســطة كفاءتــه التواصليــة يف تفســير 
الرؤيــة وهــو بذلــك ميتلــك القــدرات املعرفيــة التــي أهلتــه لوضــع خطــة اســتراتيجية متنــع 

وقــوع األزمــة.

منهــج  اســتخدمت  فقــد   28  2010  Ron Beasley, Marcel Danesi  “ دراســة  أمــا 
التحليــل الســيميائي للتعــرف علــى مكونــات الرســائل اإلعالنيــة مــن حيــث الــدالالت اللفظيــة 
وغيــر اللفظيــة حيــث أكــدت أن اإلعــالن مكونــا ال يتجــزأ مــن اخلطــاب االجتماعــي املعاصــر 
ــاة لــدى اجلماهيــر املســتهدفة ومــن  املصمــم للتأثيــر علــى مواقــف وســلوكيات ومنــط احلي
ــة  ــة يف تلبي ــون مقنع ــة أن تك ــر تســتطيع الرســائل اإلعالني ــي املؤث خــالل اخلطــاب اإلعالن
رغبــات وطموحــات اجلماهيــر عبــر اســتهالك املنتــج املعلــن عنــه، فــى حــن ركــزت دراســة 
اإلعالنــات  املكانيــة يف  والــدالالت  األبعــاد  علــي  التعــرف  علــى  أحمــد بوخــاري)2009(29 
التلفزيونيــة اخلاصــة بالهواتــف املحمولــة لشــركتي جنمــة وجيــزي وأهميتهــا يف توصيــل 
الرســالة اإلعالنيــة ، وقــد كانــت اهــم نتائجهــا أن إعالنــات شــركات الهاتــف املحمــول )جنمــة 
ــوان  ــات اإلضــاءة واألل ــة للمــكان حيــث ظهــرت جمالي ــة وفني وجيــزي( حتمــل أبعــادا جمالي
ــة  ــى جمالي ــات عل ــاج كمــا ركــزت هــذه اإلعالن ــة الشــخصيات واملونت ــى جمالي ــة إل باإلضاف
املــرأة مــن خــالل مــزج اجلمــال األنثــوي باجلمــال الطبيعــي ، كمــا أن توافــق اختيــار املــكان مــع 
فكــرة اإلعــالن كان كبيــرا حيــث ظهــر هنــاك تركيــزا يف اختيــار املــكان وجتانســه مــع هــدف 
ــق بظهــور الشــخصيات  ــرا، وفيمــا يتعل ــات قــوة وتأثي ــام ممــا زاد هــذه اإلعالن اإلعــالن الع
يف اإلعالنــات فقــد أثبتــت النتائــج أن قــدرة اإلعالنــات علــى توظيــف شــخصيات معروفــة 
وفكاهيــة ممــا أعطــى تأثيــرا وانســجاما كبيــرا إال أنــه كان هنــاك نــوع مــن التمثــالت الثقافيــة 
ــات محرجــة ممــا يعطــي  ــة ويف وضعي ــرأة شــبه عاري ــور عنصــر امل ــرت ســلبا كظه ــى أث الت
إحساســا بتحويــل املــرأة إلــى ســلعة، بينمــا ركــزت دراســة آمــال منصــور)2008(30 علــى التعرف 
علــى الرســالة اإلعالنيــة مــن حيــث كونهــا جنســا أدبيــا ينتــزع مكانتــه يف خريطــة األجنــاس 
ــع اإلعــالم  ــه والعناصــر التــي يســتند إليهــا صان ــاء املعنــى في ــم بن األدبيــة ومعرفــة كيــف يت
إلغــراء املســتهلك مــع الوقــوف علــى وصــف وحتليــل الرســالة اإلعالنيــة العربيــة، وتوصلــت 
نتائجهــا  إلــى أن الرســالة اإلعالنيــة جنــس أدبــي مســتقل لــه خصوصيتــه كمــا أكــدت النتائــج 
أن الرســالة اإلعالنيــة العربيــة تركــز علــى املــرأة والطفــل بغيــة التأثيــر علــى املتلقــي وكســب 
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ثقتــه وقــد اســتعملت الرســالة اإلعالنيــة اللغــة ذات الصــوت الواثــق للتأكيــد واملوســيقى 
املؤثــرة واللــون الــذي يحمــل يف طياتــه ذاكــرة اجلماعــة كمــا لوحــظ أن املــرأة رغــم أنهــا 
تقلــدت يف املجتمعــات العربيــة أهــم املناصــب احلساســة إال أنهــا بقيــت جســد للغوايــة يف 
بعــض الرســائل اإلعالنيــة، كمــا هدفــت دراســة أســمهان مربيعــي)2000(31 إلــى التعــرف علــى 
مــا حتملــه الرســالة اإلعالنيــة التــى يبثهــا التليفزيــون اجلزائــري مــن معانــى ودالالت تعكــس 
القيــم الثقافيــة واالجتماعيــة للمجتمــع اجلزائــري، ومــن أهــم النتائــج  التــي توصلــت إليهــا 
هــذه الدراســة أن اإلعالنــات املحليــة ال تعكــس القيــم الثقافيــة للمجتمــع اجلزائــري وتعبــر 
ــار أماكــن  ــة يف عــدم اختي ــم الوطني ــرام القي ــة فضــال عــن عــدم احت ــاة غربي عــن منــط حي
تصويــر مناســبة واســتعمال املــرأة كنمــوذج أنثــوي لإلعــالن عــن الســلع باســتخدام اجلســد 
واجلنــس واجلمــال فقــط، فــى حــن ســعت دراســة فايــزة يخلــف)1996(32 إلــى التعــرف علــى 
أهميــة الصــورة اإلعالنيــة ودورهــا يف االتصــال وأهميتهــا يف  قيــاس درجــة تفاعــل الدليــل 
البصــري علــى التحليــل الســيميائي والكشــف عــن أبعــاد الصــورة املســتخدمة يف مجلــة 
الثــورة اإلفريقيــة، وقــد انتهــت نتائجهــا إلــى وجــود التناقــض الــذي يظهــر بــن متثيــل القيــم 
ــم جتســد الصــور املدروســة  ــذي كان ضعيفــا نوعــا مــا حيــث ل السوســيوثقافية للمتلقــي ال
الثقافيــة  باخلصائــص  للمنتــج  املوضوعيــة  اخلصائــص  ربــط  تنجــح يف  ولــم  املســتهلك 

للمســتهلك.

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

ان هــذه الدراســات الســابقة ســواء كانــت دراســات كميــة أو كيفيــة فقــد كانــت ســاعدت . 1
الباحثــة علــى فهــم صــورة املــرأة فــى اإلعــالم بشــكل عــام وصــورة املــرأة فــى اإلعالنــات 
بشــكل خــاص كمــا أنهــا أعانــت الباحثــة علــى فهــم األســلوب الســيميائى فــى حتليــل 

صــورة املــرأة فــى وســائل االتصــال اجلماهيــري.

اســتفادت الدراســة احلاليــة بوجــه عــام مــن الدراســات الســابقة يف بلــورة املشــكلة . 2
البحثيــة واملســاعدة يف صياغتهــا .

ساعد االطالع علي الدراسات السابقة يف بلورة التساؤالت اخلاصة بهذه الدراسة.. 3

اتفقــت الدراســة احلاليــة مــع دراســةRon Beasley, Marcel Danesi   2010والتــي . 4
اســتخدمت منهــج التحليــل الســيميائي للتعــرف علــى مكونــات الرســائل اإلعالنيــة مــن 

حيــث الــدالالت اللفظيــة وغيــر اللفظيــة.
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كذلــك اتفقــت الدراســة احلاليــة مــع دراســة شــادي ربيــع علــي)2019( مــن حيــث إن . 5
كليهمــا اســتهدفا الكشــف عــن العالقــة بــن الصــورة والنــص بداخــل االعالنــات محــل 
الدراســة للوقــوف علــى ســيميائية الصــورة والتــي تشــمل املضمــون الفنــي بوصفــه نصــا 

بصريــا، يف ضــوء التحليــل الثقــايف.

اختلفــت الدراســة احلالية مــع الدراســات الســابقة يف املنهــج واألدوات املســتخدمة . 6
جلمــع البيانــات ، كمــا اختلفــت يف األهداف التي ســعت إليها الدراســات الســابقة نظــرا 

الختــالف املوضوعــات ونوعيــة الدراســة.

أيضــا اختلفــت الدراســة احلالية مــع دراســة أحمــد بوخــاري)2009(  فــى أن األخيــرة . 7
ركــزت علــى التعــرف علــي األبعــاد والــدالالت املكانيــة يف اإلعالنــات التلفزيونيــة.

8 . Fidelia Ibekwe-SanJuan, Thomas Mواســتفادت الدراســة احلالية من دراســة
Dousa 2014  فــى التعــرف علــى النظريــة الســيميائية ومفاهيمهــا.

كمــا ميكــن االســتفادة مــن النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســات الســابقة يف مزيــد . 9
مــن التعــرف علــى األبعــاد املختلفــة ملفهــوم الصــورة وغيرهــا مــن املفاهيــم األساســية 

التــي تتناولهــا الدراســة .

علــى الرغــم مــن ان الدراســات العربيــة حــول صــورة املــرأة فــى وســائل االتصــال . 10
اجلماهيــري كانــت فــى غالبيتهــا دراســات كميــة فــإن هــذا املجــال لــم يخلو من دراســات 
ــت  ــى انصب ــة الظاهــري2002 والت ــل دراســة أمين ــال مث ــي وان كان قلي ذات توجــه كيف
علــى دراســة صــورة املــرأة فــى أغانــي الفيديــو كليــب التليفزيونيــة، وأيضــا دراســة علــى 
دوشــي العــرادة 2013 التــى ركــزت علــى معرفــة مكانــة املــرأة وصورتهــا يف املسلســالت 

الكويتيــة.

أهمية الدراسة: 
تنبع أهمية هذا البحث من عدة أمور :- 

ــات هو موضــوع قــدمي  ــرأة يف اإلعالن ــه، فصــورة امل ــذي يتصــدى ل ــة املوضــوع ال  1- أهمي
متجــدد مــا جتــددت احليــاة، ومــن األهميــة مبــكان دراســة تلــك الصــورة التــى ترســمها 
اإلعالنــات للمرأة  فــى وســائل اإلعــالم والتــي يشــاهدها اجلميــع مــن مختلــف الفئــات 
واألعمــار، خاصــة بعــد التطــورات الهائلــة يف تكنولوجيــا االتصــال وظهــور شــبكات 
ــي  ــم اإلعــالن اإللكترون ــن ث ــة وم ــة اإللكتروني ــق للصحاف ــدت الطري ــي مه ــت الت اإلنترن

ــة.  ــة والتفاعلي ــة واجلاذبي ــوع باحلرك ــره املطب ــز عــن نظي ــذي يتمي ال
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2- أهميــة دراســة الــدور الــذى يؤديــه اإلعــالم اجلديــد بكافــة أشــكاله فــى نشــر القيــم 
الثقافيــة التــى تكــرس صــورة منطيــة معينــة عــن املــرأة والتــى تســاهم فــى تقليــص دور 

ــة البشــرية. ــة ومشــاركتها فــى مشــاريع التنمي ــرأة العربي امل

3- هــذه الدراســة تعتمــد علــى املنهــج الكيفــي وتســتخدم األســلوب الســيميائى فــى حتليــل 
صــورة املــرأة فــى يف إعالنــات الصحــف اإللكترونيــة لــذا كان مــن الضــروري مراجعــة 
واســتعراض بعــض الدراســات املتوفــرة حــول هــذا املوضــوع والتــى اســتخدمت فــى نفــس 
الوقــت األســلوب الســيميائى وهــى فــى احلقيقــة دراســات قليلــة فــى الغالــب ونــادرة 
فــى الوطــن العربــي وذلــك الن األســلوب الســيميائى أســلوب حديــث فــى الدراســات 
اإلعالميــة لــذا تعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات التــى تعــد إضافــة للمكتبــة اإلعالميــة 

بشــكل خــاص.

أهداف الدراسة 
ــورت أهدافهــا وميكــن إجمالهــا فــى  ــد مشــكلة الدراســة وأهميتهــا  تبل فــى ضــوء حتدي

ثالثــة نقــاط:

ــات التــى احتــوت علــى صــورة املــرأة فــى الصحــف اإللكترونيــة محــل . 1 وصــف اإلعالن
الدراســة.

حتليــل هــذه الصــورة ســيمولوجيا مــن أجــل فهــم الكيفيــة التــى تقــدم بهــا املــرأة فــى . 2
ــات. هــذه اإلعالن

إظهار إيجابيات وسلبيات هذه الصورة ومدي تأثيرها علي صورة املرأة يف الواقع.. 3

تساؤالت الدراسة
فــى ضــوء األهــداف الســابقة ميكــن ســرد جملــة مــن التســاؤالت حتــاول الدراســة اإلجابــة 

عليهــا، وهــى علــى النحــو التالــي: 

مــا الوصــف العــام لإلعالنــات التــى احتــوت علــى صورة املــرأة فى الصحــف اإللكترونية . 1
محل الدراســة؟

ما داللة التحليل الشكلي لهذه اإلعالنات ؟. 2

ما داللة األلوان فى هذه اإلعالنات ؟. 3

ما داللة الرسائل اللغوية فى هذه اإلعالنات ؟. 4

ما داللة الرسائل غير اللغوية فى هذه اإلعالنات ؟. 5
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ما التحليل السوسيوثقافى لصورة املرأة فى هذه اإلعالنات ؟ . 6

ما مناذج صورة املرأة يف إعالنات الصحف اإللكترونية محل الدراسة ؟. 7

ما العالقة بن صورة املرأة يف اإلعالن وصورتها فى احلقيقية يف املجتمع ؟ . 8

نوع الدراسة:
تنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات النوعيــة وهــي وســيلة حتقيــق معتمــدة يف العديــد 
مــن التخصصــات األكادمييــة املختلفــة، والباحثــن النوعيــن يهدفــوا التعمــق يف فهــم ســلوك 
اإلنســان ، واألســباب التــي حتكــم هــذا الســلوك، ويعتمــد البحــث النوعــي علــى الفلســفة 
بــأن احلقيقــة ليســت واحــدة وأنهــا متعــددة ومتغيــره وتتشــكل وتبنــى تباعــا لفهــم  القائلــة 
األفــكار  مــن  العديــد  الواحــدة  املنظمــة  يف  أن  فتجــد  لــذا  األفــراد،  أو  النــاس  مــن  مجموعــة 
واحلقائــق حــول موضــوع واحــد، لــذا فطريقــة البحــث داخــل البحــث النوعــي تختلــف باختــالف 

املوضــوع وال توجــد طريقــة واحــدة صاحلــة لدراســة جميــع املواضيــع.

منهج الدراسة: 
تعتمــد الدراســة احلاليــة علــي املنهــج الكيفــي، والــذي يعــرف بأنــه »عمليــةُ حتقيــق للفهــم، 
ــوم بالكشــف عــن مشــكلة  ــي تق ــي الت ــج البحــث العلم ــزة ملنه ــد املُتمّي ــى التقالي مســتندة عل
اجتماعيــة أو إنســانية«33، حيــث يجــرى البحــث الكيفــي يف املوقــف الطبيعــي للقضيــة املــراد 
دراســتها، ويقــوم الباحــث ببنــاء صــورة معقــدة وشــمولية وُيحلّــُل النصــوص، ويضــع تقريــرا 
يفّصــل فيــه نتائــج بحثــه بعيــدا عــن األرقــام واإلحصائيــات، لــذا فاملنهــج الكيفــي يهتــم 
بالنوعيــة أكثــر مــن اهتمامــه بالكــم، حيــث ال يهتــم بالقيــاس والقيــم العدديــة ومــن هنــا جــاء 

مختلفــا عــن العلــوم التطبيقيــة.34. 

أسلوب جمع البيانات: 
اعتمــدت الباحثــة فــى هــذه الدراســة علــى األســلوب الســيميولوجى فــى حتليــل صــورة 
املــرأة فــى إعالنــات الصحــف اإللكترونيــة املصريــة وهــو أســلوب مــن أســاليب املنهــج 
الكيفــي، واألســلوب الســيميولوجى يهتــم بدراســة املعانــي املوجــودة فــى أي نــص ســواء كان 
نصــا مكتوبــا أو مســموعا أو مرئيــا مســموعا. وهــذه املعانــي املوجــودة فــى هــذا النــص تتولــد 
مــن العالقــات التــى تربــط اإلشــارات والرمــوز بعضهــا ببعــض داخــل النــص الواحــد وتأخــذ 
أهميتهــا مــن هــذه العالقــة، فالقيمــة اإلقناعيــة للصــورة اإلعالنيــة ال حتقــق جناحــا إال يف 
ضــوء النســق اللغــوي، فأنظمــة احلركــة واللبــاس واملوســيقى ال تكتســب صفــة البنيــة الدالــة 
إال إذا مــرت عبــر محطــة اللغــة التــي تقطــع دوالهــا وتســمي مدلوالتهــا35، وقــد ذهــب البعــض 
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إلــى أّن الصــورة نســق داللــي قائــم بذاتــه لهــا وظيفــة أساســية يف التواصــل وليســت حشــو 
فيــه، بــل إّن اللغــة يف كثيــر مــن األحيــان حتتــاج إلــى  مثــل هــذه النظــم الســيميولوجية لتحقــق 
وظيفتهــا التبليغيــة ، فهــي وإن كانــت دالــة داللــة رئيســة إال أنهــا ال تســتطيع احتــكار الداللــة 

فالنســق اللغــوي يشــترك مــع نســق الصــورة داخــل النــص36.

**وقــد قســمت الباحثــة التحليــل الســيميائى فــى هــذا البحــث إلــي مجموعــة مراحــل 
هــى:

 1- الوصف العام لإلعالن الذى تتضمن صورة املرأة فى صحف الدراسة

2- التحليــل الشــكلي للصــورة اإلعالنيــة مــن حيــث ) منــط اإلعــالن، زوايــا التصويــر، نــوع 
اللقطــة، حركــة الكاميــرا، األلــوان، الوضعيــات واإلميــاءات واحلــركات (

3- التحليل النصي ويتضمن حتليل الرسائل اللغوية التى احتوى عليها اإلعالن.

4- التحليــل السوســيوثقافى لصــورة املــرأة املســتخدمة فــى هــذه اإلعالنــات والعالقــة بينهــا 
وبــن مضمــون اإلعــالن.

عينة الدراسة:
تتحــدد عينــة الدراســة يف اإلعالنــات املنشــورة علــي املواقــع اإللكترونيــة لصحيفتــن همــا 
األهــرام باعتبارهــا صحيفــة قوميــة واليــوم الســابع باعتبارهــا صحيفــة مســتقلة خــالل فتــرة 
زمنيــة بــدأت مــن 4/1 2019 وتنتهــي يف 6/1 / 2019 ، كمــا مت اختيــار عينــة عمديــة مــن 
ــت فــى  ــح، ومتثل ــي تظهــر فيهــا صــورة املــرأة بشــكل واضــح وصري ــات املنشــورة الت اإلعالن

ســتة إعالنــات بواقــع ثالثــة مــن صحيفــة األهــرام وثالثــة مــن صحيفــة اليــوم الســابع. 

أسباب اختيار العينة:
مت اختيــار صحيفتــي »األهــرام واليــوم الســابع« بنــاء علــى التقريــر الســنوي37 ملجلّــة 
فوربــس الشــرق األوســط ألقــوى 50 صحفيــة عربيــة حضــورًا علــى شــبكة اإلنترنــت، وتتميــز 
الدراســة باعتمادهــا علــى عــدد مــن املؤشــرات التــي تقيــس داللــة ذلــك “احلضــور” ومنهــا:

عدد الزيارات التي حصدها املوقع اإللكتروني للصحيفة. -

عدد الزّوار املتفّردين ملوقع الصحيفة. -

نسبة الزيارات اجلديدة ملوقع الصحيفة. -

معّدل الوقت الذي يقضيه الزائر على املوقع. -

مدى التفاعلية على املواقع االجتماعية. -
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وقــد احتلــت جريــدة األهــرام املصريــة املركــز األول، وجريــدة اليــوم الســابع املركــز الثاني، 
وبحكــم انتمــاء الباحثــة أيضــا إلــى املجتمــع املصــري الــذى ســهل فهــم كثيــر مــن اإلشــارات 
التــى لهــا عالقــة بالثقافــة االجتماعيــة والتــى تضمنتهــا بعــض اإلعالنــات، وبالتالــي ســهلت 
ــة ال يشــكل  ــا أن حجــم العين ــا بشــكل واضــح، ويجــدر اإلشــارة هن ــا وقراءاته ــة حتليه عملي

مشــكلة فــى املنهــج الكيفــي الــذى يرفــض فكــرة تعميــم نتائــج الدراســة.

التعريف بصحف الدراسة :
صحيفة األهرام:

 هــى أقــدم صحيفــة عربيــة مســتمرة يف الصــدور حتــى اآلن أسســها اإلخــوان ســليم 
وبشــارة تقــال يف مدينــة اإلســكندرية بعــد أن منحتهمــا حكومــة اخلديــوي إســماعيل ترخيصــا 
إلصــدار اجلريــدة يف 5 أغســطس 1876، بــدأت األهــرام كصحيفــة أســبوعية ، ولكــن بعــد 
مــرور أقــل مــن 5 ســنوات وفــى 3 ينايــر 1881 حتولــت إلــى صحيفــة يوميــة، وهــو مــا اســتمر 
عليــه احلــال حتــى اآلن، تصــدر جريــرة األهــرام حاليــا ثــالث طبعــات يوميــة محليــا وأقليميــا 
ودوليــا باالضافــة الــى الطبعــة االلكترونيــة التــى تتيــح للقــراء متابعــة اجلريــدة يف أي وقــت 

ومــن أي مــكان يف العالــم علــى شــبكة اإلنترنــت38.

صحيفة اليوم السابع:
 هــى جريــدة مصريــة يوميــة مســتقلة. صــدر العــدد األول منهــا يف أكتوبــر 2008 وذلــك 
ــدة سياســية  ــدأت بالصــدور بشــكل يومــي، واجلري ــو 2011 ب بشــكل أســبوعي ومــن 31 ماي

اقتصاديــة منوعــة، أسســها وليــد مصطفــى وهــو رجــل أعمــال مصــري39.

التعريف بمفاهيم ومصطلحات الدراسة:
- الصورة الذهنية:

تعــرف الصــورة الذهنيــة بأنهــا »النتائــج النهائــي لالنطباعــات الذاتيــة التــي تتكــون عــن 
الفــرد لــدي األخــر وتتكــون  هــذه االنطباعــات مــن خــالل التجــارب املباشــرة وغيــر املباشــرة 
ترتبــط هــذه التجــارب بعواطــف األفــراد واجتاهاتهــم وعقائدهــم بغــض النظــر عــن صحــة 

املعلومــات التــي تتضمنهــا خالصــة التجــارب«40 

- صورة المرأة:
ميكــن ان تعــرف صــوره املــرأة بأنهــا »تلــك الصــورة أو القضايــا التــي تنشــأ عــن املواقــف 
املتعارضــة الوصــف مــن املــرأة ومــن دورهــا االجتماعــي واإلنســاني والتفاعلــي مــع اآلخــر أو 
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العالقــة معهــا والتعامــل مــع وجودهــا بطبيعــة دورهــا ســلبا أو إيجابــا«41 

- اإلعالن الصحفي
ميكــن تعريــف اإلعــالن الصحفــي علــى انــه » كل نشــاط غيــر شــخصي، مقــروء مدفــوع 
األجــر تظهــر مــن خاللــه شــخصية املعلــن ويوجــه إلــى جمهــور محــدد مــن خــالل الصحــف 
ويقــوم بنشــر بيانــات ومعلومــات ، بغــرض تــرك انطباعــات عــن الســلع أو اخلدمــات أو 

ــكار بهــدف التســويق«42. املنشــآت أو األف

- الدراسة السيميائية: 
تعــرف الدراســة الســيميائية بانهــا »دراســة األنظمــة واألنســقة الدالــة فجميــع الوقائــع 
واألشــكال الرمزيــة واألنظمــة اللغويــة تــدل فهنــاك مــن يــدل باللغــة وهنــاك مــن يــدل بغيــر 
اللغــة املعهــودة بيــد أن لهــا لغــة خاصــة ومادامــت األنســاق والوقائــع كلهــا دال فــال عيــب يف 
تطبيــق املقاييــس اللســانية علــى الوقائــع غيــر اللفظيــة أو الســيميولوجيا غيــر اللســانية لبنــاء 

الطــرح الدالــي«43

االطار النظري للدراسة:
يتلخص االطار النظري والمعرفي لهذه الدراسة فى ثالثة محاور:- 

  المحور األول: نظرية الصورة الذهنية:
ــم  ــع أن العال ــي أســيئ اســتخدامها م ــر املصطلحــات الت ــة مــن أكث ــد الصــورة الذهني تع
اليــوم أصبــح عالــم الصــورة إذ اندثــرت النظريــات التــي كانــت تعتبــر اإلعــالم مــرآة عاكســة 
للمجتمــع بــل إن الواقــع أكــد أن اإلعــالم كثيــرا مــا يخلــق واقعــا مختلفــا عــن احلقيقــة فصــورة 
اآلخــر ليســت بالضــرورة أن تكــون هــي اآلخــر وإمنــا هــي انعــكاس لواقــع العالقــة مــع الــذات 

والتــي انعكســت علــى خيــال اإلنســان44.

ويؤكــد الباحثــون أن الصــورة الذهنيــة ترتبــط بالنظــام املعــريف اخلــاص بالفــرد كمــا أن 
ــة الســابقة حلاملهــا  ــاء مترابــط فهــي تبنــى بشــكل منفصــل عــن مجمــل التجرب الصــورة بن
ومختلــف العناصــر التــي تشــكل بنيتــه اإلدراكيــة واملعرفيــة والبنيــة االجتماعيــة التــي يعيــش 
ــة وميكــن إجمــال املعلومــات التــي يســتوعبها الفــرد ويفهمهــا  فيهــا وموقعــه مــن هــذه البني
ــا قواعــد حتــدد اســتيعابه  ــى أنه ــه عل ــع مــن حول ــى الواق ــا يصــدر أحكامــه عل ومــن خالله
ــه  ــه وقيم ــرد واحتياجات ــي للف ــن اإلطــار الدالل ــدة وهــذه القواعــد تتضم ــات اجلدي للمعلوم

ــه45.   ــه وتوقعات ومعتقدات
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أنواع الصور الذهنية: 
تتعدد الصور الذهنية إلى ثالثة أنواع: 

الصورة الذهنية الذاتية: وهي تعني إحساس الفرد بذاته. . 1

الصــورة الذهنيــة املرغوبــة: وهــي تعنــي الصــورة التــي يرغــب الفــرد أن يعكســها عــن . 2
نفســه، وهــو األمــر الــذي يحتــاج إلــى تخطيــط واجتهــاد للتغلــب علــى الظــروف املحيطــة.

 الصــورة املدركــة: وهــي تعنــي الصــورة التــي يدركهــا اآلخــر عــن الفــرد فهــي تعكــس . 3
مــدى إدراك اجلمهــور عــن الفــرد وال شــك أنهــا تؤثــر علــى دافعيتــه وقراراتــه بهــدف 

حتقيــق الضبــط االجتماعــي.46 

النظريات المفسرة للصورة الذهنية: 
لقــد تصــدت العديــد مــن النظريــات لتفســير اكتســاب الصــورة الذهنيــة فالنظريــات 
النفســية أكــدت علــى العوامــل الفرديــة يف اكتســاب الصــورة حيــث ركــز فرويــد على الســنوات 
األولــى مــن عمــر الفــرد وتأثيرهــا عليــه يف املســتقبل، يف حــن تنــاول إريكســون مراحــل النمــو 
النفســي االجتماعــي وهــي ثمانــي مرحــل كل مرحلــة تشــكل أزمــة وأهمهــا أزمــة الهويــة يف 
تكويــن الصــورة الذهنيــة، أمــا النظريــات املعرفيــة فتؤكــد علــى القصــد والنيــة والتوقــع حيــث 
تــرى أن اإلنســان مخلــوق عاقــل يتمتــع بــإرادة حــرة متكنــه مــن اتخــاذ القــرار وال ميكــن أن 
تفســر الصــورة الذهنيــة فقــط مــن خــالل العمليــات املعرفيــة، أمــا النظريــات االجتماعيــة 
فقــد ركــزت علــى جانــب واحــد يف تفســير الصــورة وهــو اجلانــب االجتماعــي فالصــورة 
الذهنيــة قــد تعبــر عــن ســلوك فــردي شــخصي وقــد تكــون ناجتــة عــن أســباب ذاتيــة داخليــة 
يكــون الفــرد مبوجبهــا الصــورة الذهنيــة، وال شــك أن املنهــج التكاملــي يكــون أكثــر موضوعيــة 
يف تفســير اكتســاب الصــورة الذهنيــة مبعنــى أن كل نظريــة تكمــل نظريــة أخــرى تكــون قريبــة 
منهــا يف االهتمامــات واألهــداف، فالصــور الذهنيــة يصعــب تفســيرها بواســطة نظريــة 

واحــدة ألن هنــاك عوامــل متعــددة تــؤدي أدوار هامــة يف اكتســاب الصــورة 47.

اإلعالن والصورة الذهنية: 
هنــاك عالقــة وثيقــة بــن اإلعالنــات ومــا تبثهــا مــن رســائل وبــن الصــورة الذهنيــة لــدى 
ــة مبــا  ــر مــن أهــم وســائل الثقافــة اجلماهيري ــث إن اإلعــالن يعتب األفــراد واملجتمعــات حي
يحملــه مــن قيــم وســلوكيات متثــل ذروة اإلشــباع النفســي لأفــراد، كمــا أن اإلعــالن املرئــي 
يعــد وســيلة قويــة يف بنــاء الصــورة الذهنيــة لــدى اإلنســان مــن خــالل الصــور امللونــة املتحركــة 
ذات اإليقــاع الســريع واملصاحبــة لصــوت مؤثــر ممــا يجعلهــا تنطبــع يف الذهــن ويســتدعيها 
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اإلنســان وقــت حاجتــه وعــادة يكــون هــذا األمــر مــن خــالل ثالثــة أشــياء:

عنهــا  - املعلــن  املنتجــات  عــن  املعرفيــة  باملــادة  املتلقــي  تزويــد  ويتضمــن  التعريــف: 
تواجدهــا.  وأماكــن  وخصائصهــا 

اإلقنــاع: ويعتبــر مســتوى أعلــى مــن الســيطرة علــى عقــل املتلقــي ويتــم مــن خــالل  -
الذهنــي. اإلقنــاع  للوصــول ملرحلــة  والبراهــن  واإلثــارة وذكــر احلجــج  االســتمالة 

التكــرار: ويكــون مــن خــالل إعــادة بــث وإرســال الرســالة اإلعالنيــة مــن خــالل وســائل  -
مختلفــة وصيــغ وقوالــب فنيــة متعــددة. 

**وأمــا عــن صــورة املــرأة يف اإلعــالن فقــد أكــدت العديــد مــن الدراســات الســابقة 
والتــي مت اســتعراضها يف اجلــزء املنهجــي أن اإلعــالن بشــكل عــام يصــور املــرأة علــى أنهــا 
أداة جــذب للتشــجيع علــى االســتهالك فيظهرهــا يف بعــض األحيــان مخلوقــا ســاذجا ال هــم 
ــع العمــل  ــرأة يف مواق ــي تصــور امل ــات الت ــل، وأيضــا اإلعالن ــه إال األكل والشــرب والتجمي ل
تصورهــا علــى أنهــا تركــز علــى جــذب الرجــل ولفــت انتباهــه، إن اســتخدام املــرأة علــى هــذا 
النحــو وجعلهــا يف هــذه الصــورة يقلــل مــن نظــرة االحتــرام إليهــا يف نفســها ويف نفــس الرجــل 
حيــث يرســخ اإلعــالن قيمــة املــرأة ليــس مبــا تنتجــه بــل مبــا تســتهلكه وأصبحــت الســلعة التــي 
تســتهلكها املــرأة هــي مصــدر احلــب والنجــاح والتألــق بالنســبة لهــا ظنــا منهــا أنهــا بشــرائها 

للســلعة فإنهــا تشــتري االحتــرام االجتماعــي والصحــة واجلمــال. 

وهــذا ال يعنــي رفــض الصــورة اإلعالنيــة وال التخلــي عنهــا، وال ينطلــق هــذا التوصيــف 
مــن تصورهــا كشــر مطلــق؛ فثمــة إعالنــات نظيفــة، جتتهــد يف التوفيــق بــن جماليــات 
اإلعــالن وصورتــه وصياغتــه مــن دون أن تقــع يف فخــاخ التســليع والتنميــط وتزييــف الهويــات 
واخلصوصيــات الثقافيــة، وثمــة إعالنــات ناجحــة جتتــذب املشــاهد مــن دون ان تتوســل 
باملــرأة أو جســدها إمنــا تضــع جهدهــا يف توظيــف الصــورة اجلميلــة والتصويــر الفنــي 
املحتــرف املصحــوب بنــص متقــن الصياغــة، مثــل هــذه اإلعالنــات وضعــت نصــب عينيهــا أن 
تصنــع نصــاً بصريــاً يتكــئ علــى الصنعــة واحلرفيــة واجلمــال، وهــو رهــان صعــب يســتحق 
التنويــه لكــن كثــرة الــرديء وطغيانــه ال تتــرك للجيــد مكانــاً، ولهــذا تأتــي جــاءت كل الكتابــات 
حــول الصــورة اإلعالنيــة حتديــداً متشــائمة وســوداوية ليــس عندنــا فحســب، بــل يف الغــرب 

معقــل الصــورة48.

المحور الثاني: اإلعالن الصحفي 
ظهــر اإلعــالن الصحفــي ألول مــرة يف مصــر يف جريــدة احلملــة الفرنســية وكانــت 
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الصفحــة األخيــرة منهــا هــي املوقــع الــذي تنشــر فيــه اإلعالنــات علــى هيئــة أخبــار أو حتــت 
عنوان)إعالنــات( وكانــت النصــوص اإلعالنيــة تتميــز عــن املضمــون التحريــري بحروفهــا 
املائلــة، ونشــر يف مصــر أول إعالنــن باللغتــن العربيــة والتركيــة عندمــا نشــر يف صفحــات 
جريــدة »الوقائــع املصريــة« يف عددهــا 624 وكانــت اإلعالنــات تنشــر يف الركــن األيســر 

ــة 49. ــواد التحريري ــا ســائر امل ــي جتمــع به ــرة وجتمــع بنفــس احلــروف الت للصفحــة األخي

أنواع اإلعالنات الصحفية : 
تقسم اإلعالنات الصحفية إلى أربعة أنواع50:

األبــواب الثابتــة: وهــي اإلعالنــات التــي تنشــر يف الصحيفــة بشــكل يومــي مثــل إعالنــات  -
التوظيــف والتهانــي والتعــازي والزواج.

اإلعالنــات التحريريــة: وهــي اإلعالنــات التــي تكــون يف شــكل حتريــري بحيــث ال يــدرك  -
القــارئ يف بدايــة األمــر أنهــا إعالنــات، إذ تأخــذ شــكل مقــاالت أو حتقيقيــات أو تقاريــر 

صحفية. 

اإلعالنــات املجمعــة: وهــي تشــمل الصفحــات اخلاصــة حيــث تخصــص بعــض اجلرائــد  -
واملجــالت صفحــات إعالنيــة خاصــة مبجــاالت معينــة مثــل الســياحة أو الزراعــة أو 
ــي  ــة الت ــع عــدد مــن املســاحات اإلعالني ــى جتمي ــا عل ــوم فكرته مجــال الســيارات، وتق
ــا أيضــا املالحــق  ــا ومنه ــج عــن حــدث أو مناســبة بعينه تغطــي مجــال معــن أو للتروي
ــات  ــر مــن اإلعالن ــع عــدد كبي ــة حيــث تقــوم إدارة اإلعــالن بالصحيفــة بتجمي اإلعالني
حــول موضــوع واحــد بحيــث يشــمل امللحــق علــى عــدد مــن الصفحــات اإلعالنيــة ويصدر 
يف شــكل منفصــل ويســمى ملحــق إعالنــي ألن العــادة جــرت أن يتــم توزيعــه ملحقــا 
باجلريــدة، ومــن اإلعالنــات املجمعــة أيضــا مــا يســمي باألعــداد اخلاصــة التــي قــد 
تتشــابه بالنوعــن الســابقن إال إنهــا تكــون أكبــر حجمــا وقــد تزيــد عــدد صفحاتهــا علــى 
عــدد صفحــات اجلريــدة أو املجلــة وتطبــع منفصلــة عنهــا متامــا وأيضــا تبــاع منفصلــة 
ولهــا ســعر خــاص وتتســم بعــدم الدوريــة، وأيضــا مــن أشــكال اإلعالنــات املجمعــة تأتــي 
ــرة  ــدور حــول فك ــي ت ــات الت ــع عــدد مــن اإلعالن ــم جتمي ــث يت احلمــالت املشــتركة حي
واحــدة وحتقــق هدفــا مشــتركا ويكــون نطــاق احلملــة محــدد بحيــث يشــمل عــدد مــن 
املعلنــن الذيــن ينتجــون نوعــا واحــدا مــن الســلع أو اخلدمــات أو الذيــن يروجــون نوعــا 
محــددا مــن األفــكار أو الذيــن يروجــون أفــكارا مشــتركة بحيــث يجمعهــم هــدف رئيســي 

واحــد.

إعالنــات املســاحة: وهــي تلــك اإلعالنــات التــي تنشــرها الصحيفــة يف شــكل محــدد أو  -
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ــق )العمــود-  ــم قياســها عــن طري داخــل إطــار مييزهــا وتكــون لهــا مســاحة محــددة يت
الســنتيمتر( وتوضــع بجــوار املــادة التحريريــة.

وبالرغــم مــن املميــزات التــي تتمتــع بهــا الصحــف فإنــه يوجــد فيهــا بعــض العيــوب التــي 
حتــد مــن فعاليتهــا كوســيلة لنشــر اإلعالنــات: مثــل قصــر عمــر الصحيفــة إذ ال تعمــر 
ــراء،  ــراءة الق ــل احتمــال ق ــم تقلي ــة، ومــن ث ــة الصحــف اليومي ــوم واحــد يف حال ــر مــن ي أكث
ــات يف  ــرة وازدحــام اإلعالن ــى كث ــد، باإلضافــة إل ــوان يف معظــم اجلرائ وعــد اســتخدام األل
الصحــف، كمــا أن القــراءة الســريعة للجريــدة تقلــل مــن احتمــاالت رؤيــة القــارئ لإلعــالن 
وأخيــرا رداءة نــوع الــورق املســتخدم يف اجلرائــد ال يســاعد علــى االبتــكار يف اإلعالنــات 

التحريريــة51. 

اإلعالن والتقنيات الحديثة:
خــالل مســيرة تطــور اإلعــالن تنوعــت أغراضــه وأنواعــه فباإلضافــة إلــى اإلعــالن 
ــك التعليمــي والسياســي واالجتماعــي وقــد  ــاك اإلعــالن الثقــايف وكذل ــح هن التجــاري أصب
تأسســت ألول مــرة وكاالت دعايــة وإعــالن باملفهــوم احلديــث لتعمــل يف خدمــة األنشــطة 
اإلعالنيــة يف الســنوات األولــى مــن القــرن املاضــي ويف بدايــة ظهورهــا كانــت تعمــل كشــركات 
وســيطة حيــث كانــت تشــتري مــن الصحــف املســاحات بســعر مخفــض ثــم تعيــد بيعهــا 
للجهــات الراغبــة يف اإلعــالن وتعــد تلــك الشــركات إعالناتهــا بنفســها أو تســتأجر مصممــي 
اإلعــالن للقيــام بإعــداده ويف عــام 1950 كانــت البدايــة احلقيقيــة لتطــور وكاالت اإلعــالن 
وأصبحــت الوكالــة باإلضافــة إلــى عملهــا يف تصميــم اإلعــالن وإعــداده تضــم أيضــا قســم 
للبحــوث التســويقية للقيــام بالدراســات عــن األســواق احلاليــة واملحتملــة وإجــراء بحــوث 
عــن اجلمهــور خلدمــة العمــالء وترويــج املبيعــات وتخطيــط احلمــالت اإلعالنيــة وأصبحــت 
وظائــف الوكالــة ال تنتهــي مبجــرد نشــر اإلعــالن وإمنــا متتــد ملتابعــة وتقييــم جنــاح اإلعــالن 

ودراســة مــا يضمــن اســتمرار هــذا النجــاح لفتــرة طويلــة52.

ــع  ــة التــي اجتاحــت جمي ــا الرقمي ــور التكنولوجي ــة وظه ــار احليــاة االقتصادي ــع ازده وم
ــا  ــد متام ــدء عصــر جدي ــي ب ــل تعن ــة، ب ــات الرقمي ــوم وخاصــة مجــال اإلعالن مجــاالت العل
فتحــت أبوابــه شــبكة اإلنترنــت والتكنولوجيــا الرقميــة، فتعــددت وتنوعــت أشــكال النمــاذج 
املختلفــة لوســائل اإلعــالن املطبــوع، وكل مــن تلــك النمــاذج املختلفــة كانــت تتطلــب إمكانيــات 
فنيــة وأســاليب يف اإلخــراج اإلعالنــي تختلــف عــن غيرهــا، وأضحــى اإلعــالن املطبــوع عبــر 
كل وســائله يتشــابك بعمــق يف حياتنــا اليوميــة، فلغــة اإلعــالن اســتطاعت أن تتخطــى كل 

ــة 53.    ــة والثقافي احلواجــز اجلغرافي
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المحور الثالث: النظرية السيميائية والفكر النقدي:
ــي »  ــه تعال ــات عــدة كقول ــاء يف آي ــرآن الكــرمي دون ي ــد وردت كلمــة )ســيمياء( يف الق لق
ســيماهم يف وجوههــم مــن أثــر الســجود«54 وقولــه تعالــى » يعــرف املجرمــون بســيماهم 
فيؤخــذ بالنواصــي واألقــدام«55، وقولــه تعالــى » ونــادى أصحــاب األعــراف رجــال يعرفونهــم 
بســيماهم قالــوا مــا أغنــى عنكــم جمعكــم ومــا كنتــم تســتكبرون«56، ويتبــن مــن خــالل ذلــك 
أن الســيمياء تعنــي الداللــة أو العالمــة وجنــد يف املعجــم الوســيط 57 أن الســومة  والســيمة  
والســيمياء هــي العالمــة ومنهــا ســوم فــالن فرســه إذ أعلــم عليــه بشــيء يعــرف بــه ويف 
االصطــالح فــإن علــم الســيمياء عنــد العــرب القدامــى مرتبطــة بعلــم الســحر وأحيانــا كانــت 
تعنــي الكيميــاء وأحيانــا أخــري ارتبطــت بعلــم الداللــة وتــارة علــم املنطــق وتــارة علــم التفســير 
والتأويــل وكانــوا يرجعونــه إلــى قــوي غيبيــة ويــكاد يجــزم النقــاد املحدثــون أن علــم الســيمياء 
قــد اســتفاد مــن روافــد جعلتــه يســتقطب اهتمــام املشــتغلن يف حقــول شــتى مــن العلــوم ومــا 
نؤكــد عليــه أن علــم الســيمياء وعلــم الداللــة مرتبطــان إلــى حــد كبيــر وكالهمــا اســتفاد مــن 

علــوم أخــري كالفلســفة واللغــة واألدب والطــب58.

السيمياء والخطاب اإلعالني:
ــة, ومــن  ــة العربي ــة يف املنطق ــات اإلعالمي ــب عــن األدبي ــكاد البحــوث الســيميائية تغي  ت
ــم  ــم االجتمــاع وعل ــدت يف كنــف عل ــي ُول ــة الت ــة بعــض النمــاذج املعرفي ــك هيمن ــررات ذل مب
النفــس, فّحــددت منــذ البدايــة معالــم وأطــر البحــث اإلعالمــي وكيفيــات معاجلــة إشــكالياته، 
ويعــد النمــوذج الوضعــي الســلوكي إحــدى أهــم وأبــرز هــذه النمــاذج، وقــد جتســد ذلــك فيمــا 
ــي تعتمــد  ــور الت ــك دراســات اجلمه ــر وســائل اإلعــالم وكذل ــد ببحــوث تأثي ــا بع عــرف فيم
أساســا علــى جمــع بياناتهــا مــن امليــدان) البحــوث الكميــة(، ورغــم جهــود الدراســات النقديــة 
والثقافيــة ودراســات التلقــي مــع األطــر التقليديــة لبحــوث اإلعــالم التــي ورثتهــا يف مرحلــة 

النشــأة، إال أنهــا لــم تتمكــن مــن التحــرر كليــة مــن هــذه األمنــاط البحثيــة59.

إن التحــوالت التــي نلحظهــا اليــوم علــى مســتوى املشــهد اإلعالمــي عمومــا، ومــا أفرزتــه 
مــن ظواهــر إعالميــة جديــدة مثــل بــروز اإلعــالم اجلديــد بتطبيقاتــه وممارســاته كنتيجــة 
لتكنولوجيــات اإلعــالم واالتصــال، ومنــه فــإن قــراءة هــذه املضامــن ومدراســتها يحتــاج إلــى 
رؤيــة جديــدة للكشــف عــن حموالتهــا وأحزمتهــا االجتماعيــة والثقافيــة، ونحســب أن املقاربــة 
الســيميائية تطــرح نفســها كمشــروع بحثــي يســتطيع تغطيــة بعــض املســاحات التــي أغفلتهــا 
أو وقفــت الــرؤى الســابقة عاجــزة أمامهــا وخصوصــا فيمــا تعلــق بالتعبيــرات غيــر اللفظية يف 
الصــور الثابتــة واملتحركــة املنتشــرة يف وســائل اإلعــالم؛ فالســيمياء مــن هــذا اجلانــب تســعى 
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إلــى تفكيــك الرمــوز واأليقونــات مــن أجــل تبيــان القيــم الكامنــة يف الرســائل اإلعالميــة.60 

وميكــن توظيــف الســيمياء يف دراســة الرســائل اإلعالميــة ومعرفــة البعــد االتصالــي لهــا 
ــث  ــا حي ــة بينهم ــن األهــم باألولوي ــر ب ــالف التأثي ــول باخت ــدال واملدل ــن خــالل دراســة ال م
مــن يعتبــر الــدال أهــم مــن املدلــول باعتقــاد البنيويــون يف حــن مييــل الســيميائيون إلــى 
تفضيــل املدلــول ألنــه ليــس ســجن معنــى واحــد ومنفتــح علــى التأويــل والقــراءات املتعــددة 
ــه  ــي إلي ــي ومبــا ترم ــى املتلق ــه إل ــل معلومات ــى ونق ــاء املعن ــى بن ــز ســيمياء اإلعــالم عل وترك
الرمــوز بشــكل يســهل عمليــة االتصــال بــن املرســل واملتلقــي.61، إن اإلنســان عــاد إلــى أصلــه 
حــن اعتمــد حديثــاً علــى اســتخدام ثقافــة الرمــوز بــدل ثقافــة اللغــة الصوتيــة، ألن الثقافــة 
اإلنســانية لــم تكــن مجــردة عمليــاً وتطبيقيــاً ممــا يحملــه مفهــوم الســيميولوجيا عندنــا 
اليــوم، فتلــك الثقافــات العتيقــة الشــفهية » كالرســم، والنحــت، والنقــش، والبنــاء، والتصويــر، 
لــم تكــن تخلــو مــن تضمينــات وتفســيرات ســيميوطيقية، ألن التفكيــر أو التأمــل حــول 
»العالمــات Les Signes« ظــل ولوقــت طويــل مقترنــاً بالتفكيــر حــول اللغــة، وتوجــد ضمنيــاً 
نظريــة ســيميوطيقية يف التأمــالت اللســانيةSpéculations Linguistiques  ورثنــا إياهــا 
مــن آثــار القدمــاء، إن البســطاء يف العصــر الوســيط كانــوا يعبــرون أيضــاً عــن أفــكار حــول 

اللغــة التــي كانــت حتمــل يف طياتهــا طابعــاً ســيميوطيقياً 62.

السيمياء والصورة اإلعالنية :
  إن اللجــوء إلــى املقاربــة الســيميولوجية يعــد خطــوة هامــة يف الكشــف عــن القيــم 
الدالليــة والعالمــات وإعــادة املعنــى غيــر املرئــي للصــورة واإلنســان والتاريــخ وإن مجمــل 
الــدالالت التــي تثيرهــا الرســالة البصريــة مــن خــالل بعديهــا األيقونــي والتشــكيلي ليســت 
وليــدة مــادة تضمينيــة دالــة ومعانــي مثبتــة يف أشــكال ال تتغيــر بــل إنهــا أبعــاد أنثربولوجيــة 
ــة  ــي الصــورة محمل ــوان واخلطــوط تتســرب إل ــة ولهــذا فاألشــكال واألل ــة وفطري واجتماعي
بدالالتهــا الســابقة فاألحمــر يف الصــورة موجــود باعتبــار داللتــه الســابقة ال باعتبــار وجــوده 
املــادي كلــون ضمــن ألــوان أخــرى وكذلــك مــع بقيــة األلــوان، ومــا يصــدق علــي اللــون يصــدق 
علــى الشــكل الهندســي فلهــذه األشــكال دالالت أخــرى غيــر التشــكيل الهندســي لفضــاءات 
ــا  ــه وم ــوع دالالت ــي وتن ــد األيقون ــى البع ــدالالت تعن ــه، وهــذه ال ــون ال حــد ل ــن ك ــة م مقتطع
يصــدق علــى البعــد التشــكيلي يصــدق علــى البعــد األيقونــي، فاخلطــاب الثقــايف هــو الــذي 
يحــول الوجــه واإلميــاءة والعضــو إلــى بــؤرة إلنتــاج الــدالالت وحتديــد أمنــاط اســتهالكها 
فنحــن يف حاجــة إلــى معرفــة كبيــرة إلدراك كل االيحــاءات التــي تثيرهــا إميــاءة متعجلــة أو 
ــي  ــي القاعــدة األساســية الت ــة، وبالتال ــى شــفاه حزين نظــرة متوســلة أو ابتســامة معلقــة عل
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يتبعهــا الســيميائي يف تركيــب الصــورة ابتــداء مــن شــكلها إلــى تنظيمهــا الداخلــي والتنظيــم 
ــوان وعمــق الصــورة63.   ــي واســتخدام األل اجلمال

كان اإلعــالن بعيــدا عــن متنــاول الســيميائيات حتــى  1964ويعــد روالن بــارت مــن أوائــل 
ــة  ــة مليئ ــث رأوا أن الصــورة اإلعالني ــى اإلعــالن حي ــل الســيميائي عل ــن طبقــوا التحلي الذي
بالعالمــات، انطالقــا مــن كل هــذه املعطيــات تتحــول اإلعالنــات إلــى أســطورة مبفهــوم بــارت 
علمــا بــأن الوظيفــة األساســية لأســطورة هــي ترســيخ ألمنــاط منوذجيــة لالســتهالك 
الثقــايف واالقتصــادي لإلنســان املعاصــر64، إن الصــورة مــن الوجهــة الســيميولوجية بوصفهــا 

عالمــة دالــة، تعتمــد علــى منظومــة ذات ثالثــة أبعــاد مــن العالقــات:

- البعد األول يتمثل يف األلوان واخلطوط واملسافات. -

- البعــد الثانــي يتجلــى يف أشــكال التعبيــر، ويقصــد هنــا بأشــكال التعبيــر التكوينــات  -
ــة لأشــياء واألشــخاص. التصويري

- البعــد الثالــث يتبلــور يف مضمــون التعبيــر، ويقصــد بــه هنــا املحتــوى الثقــايف الــذي  -
تنبــئ بــه الصــورة اإلعالنيــة، وتشــير إليــه ابنيتهــا الدالليــة الدالــة علــى هــذا املضمــون 

مــن جهــة أخــرى65.

نتائج الدراسة
يتــم اســتعراض النتائــج وفقــا لثالثــة محــاور حتــاول ان جتيــب يف طياتهــا عــن تســاؤالت 

الدراســة والتــى ذكــرت فــى اجلــزء املنهجــي وذلــك علــى النحــو التالــي:- 

1-: الوصــف العــام لإلعالنــات التــى احتــوت علــى صــورة املــرأة فــى الصحــف اإللكترونيــة 
محــل الدراســة.

2:-  التحليــل الشــكلي ) منــط اإلعــالن ، زوايــا التصويــر ، نــوع اللقطــة ، حركــة الكاميــرا، 
األلــوان ، الوضعيــات واإلميــاءات واحلــركات (

3:- التحليل النصي لإلعالنات.

4:- التحليل السوسيوثقافى لصورة املرأة فى هذه اإلعالنات.
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صورة املرأة يف إعالنات الصحف اإللكترونية املصرية

أوال: إعالنات صحيفة األهرام:
اإلعالن األول: 

إعالن فندق سفير

1- الوصف العام:  

ــن  ــون اإلعــالن م ــدق ســفير بالقاهــرة، ويتك ــا فن ــى يقدمه ــة الت ــق باخلدم اإلعــالن يتعل
مجموعــه مــن العناصــر حيــث تظهــر صــوره املــرأة وهــي ترتــدي الفســتان األبيــض اخلــاص 
بالعــرس، واحتــوت الصــورة علــى نــص كالمــي مــع وجــود شــعار الفنــدق يف أعلــى ميــن 
الصــورة،  كمــا حتتــوي الصــورة يف اجلــزء األســفل مــن اليمــن علــى مجموعــة مــن األرقــام 
الهاتفيــة وعنــوان املوقــع اإللكترونــي حتــى يســتطيع املســتهلك التواصــل مــع  إدارة الفنــدق 

ــوى اإلعــالن.  لالستفســار حــول  محت

 2- التحليل الشكلي: 

منط اإلعالن : على شكل مربع 

 نوع اللقطة: متوسطة القرب

زوايا التصوير: التقط هذا اإلعالن بالزاوية املواجهة العادية

حركه الكاميرا: ثابتة

داللــة األلــوان: اســتخدم اإلعــالن اللــون األبيــض للداللــة علــى الصفــاء والنقــاء ،وجــاءت 
ــة، واالنتعــاش، والنعومــة، واملــرح،  ــي إلعطــاء اإلحســاس باحلري ــون اللبن ــة النــص بالل خلفي
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ــون البنــي  والراحــة النفســية ، كمــا جــاءت صــوره املــرأة ذات الفســتان األبيــض بخلفيــه الل
الفــاحت إلظهــار مزيــد مــن األناقــة والتطــور واجلمــال.

داللة الوضعيات واحلركات واإلمياءات

وأمــا عــن  اإلميــاءات واحلــركات والتــى تعتبــر لغــة ثانيــة موازيــة للغــة املكتوبــة وقــد 
تكــون أبلــغ تعبيــرا منهــا وأنفــذ غايــة فقــد اســتخدمت بشــكل فعــال حيــث تظهــر عيــون 
املــرأة املســتخدمة يف اإلعــالن  لتعبــر عــن ســعادتها البالغــة  بيــوم زفافهــا يف هــذا املــكان 
اجلميــل الــذي لطاملــا كانــت حتلــم بــه وكأنهــا تســتميل كل عروســن إلقامــة حفــل زفافهمــا 
يف هــذا الفنــدق الرائــع مــن وجهــة نظرهــا، ومــن خــالل احلــركات واإلشــارات والوضعيــات 

ــة اإلعــالن. ــادة فعالي ــى زي اســتطاعت الصــورة ان تعطــى دالالت تســهم ف

 3- التحليل النصي:

مــن املعــروف ان الرســائل اللغويــة تســاعد علــى توضيــح العناصــر املرئيــة دارك اســتطاع 
اإلعــالن محتــوى اهــم مــن نصــوص لغويــه متنوعــه ان يوصــل املعنــى املــراد بفاعليــه، وقــد 
اســتخدمت اللغــة العربيــة املبســطة، وقــد ســاعد هــذا التنــوع علــى إظهــار التوافــق بــن 

اســتخدام العنــوان الرئيســي واملــن والشــعار واســم الفنــدق.

4- التحليل السوسيوثقايف:

يــدور اإلعــالن حــول كيفيــة اســتقطاب العمــالء وإغرائهــم باملزايــا العديــدة التــى ســوف 
يحصلــون عليهــا عندمــا يتعاملــون مــع هــذا الفنــدق حيــث ميكــن للعميــل ان يحتفــل بأحلــى 

ليلــة زفــاف يف الفنــدق ، يف جــو مــن الرقــي واألناقــة 

ومــن خــالل إجــراء الباحثــة بعــض املكاملــات الهاتفيــة مــع منتجــي اإلعــالن اكــدوا ان 
»إدارة الفنــدق توفــر باقــات وعــروض شــاملة كل اخلدمــات وتوفــر للعروســن اختيــارات 
ــارة ملصــر  ــا مســتعدة جلعــل الزي ــدق إنه اســتثنائية وخدمــات ال تنافــس ،وتتعهــد إدارة الفن
جتربــة فريــدة ال تنســى« علــى حــد قولهــم، كمــا اضافــوا ان الفنــدق يوفــر أفضــل االختيــارات 
مــن الغــرف واألجنحــة وأماكــن االســتقبال باإلضافــة إلــى فريــق طهــاة موهــوب وجاهــز 
إلبهــار الضيــوف كمــا ســيقوم مصمــم حفــالت الزفــاف املتخصــص مبســاعدة العميــل يف كل 
التفاصيــل لإلعــداد حلفــل زفــاف مميــز كمــا أن اإلعــالن يصــور أن الفنــدق يوفــر العديــد مــن 
القاعــات املميــزة لالحتفــاالت والتــي صممــت لتحقــق حلــم أي عــروس وحتويلــه إلــى حقيقــة، 
ويحــاول اإلعــالن ان يبــرز للمتلقــى ان الفنــدق يعــد مبثابــة املــكان املثالــي والســحري ألهــم 

يــوم فــى حيــاة كل إنســان !!
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- اإلعالن الثاني: 

we إعالن شركة

1- الوصف العام

 اإلعــالن عــن شــركة املصريــة لالتصــاالت ويركــز علــى عــروض we  ويحتــوى اإلعــالن 
ــى طــول معــاك يف الصيــف مــن  ــت شــغال عل ــي اإلنترن ــاده »خل ــت ومف ــى عــرض اإلنترن عل
أي مــكان مــع #WE واســتمتع بخصــم 50% علــى باقــات املوبايــل إنترنــت ملــدة 3 شــهور ملــا 

ــا«. تشــتري جهــاز 4G MIFI مــع خــط دات

2- التحليل الشكلي

منط اإلعالن : على شكل مربع 

نوع اللقطة: متوسطة القرب

زوايا التصوير: التقط هذا اإلعالن بالزاوية املواجهة العادية

حركه الكاميرا: ثابتة

داللــة األلــوان: حيــث جــاء اإلعــالن عبــارة عن صورة للمرأة يف حاله االســترخاء مصحوبا 
بعبــارات نصيــه وجــاءت صــورة املــرأة جتلــس علــي يخــت يف املــاء يف حلظــه الغــروب حيــث 
الســماء الصفــراء وشــعرها املنســدل وهــي ترتــدي اللــون األبيــض الــذي يــدل علــى الراحــة 
واالســترخاء مــع اســتخدام اللــون البرتقالــي واللــون البنــي الفــاحت، وهمــا مــن األلــوان الدافئــة 
التــي متيــل إلــي الليــل وهــي الــوان الطبيعــة واملــاء التــى تــدل علــى الراحــة واالســترخاء كمــا 

ان اللــون البرتقالــي يحمــل معانــي الطاقــة والســعادة واحليويــة. 
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وقــد جــاء اللــون البرتقالــي وهــو لــون ثانــوي بدرجــات مختلفــة مــن القتامــة والفتــح فنــادق 
عــن ذلــك مــا يســمى بتــدرج األلــوان وقــد جــاء اللــون األســود النــاجت عــن درجــه قتامــة اللــون 
البرتقالــي، وقــد نتــج عــن هــذا التفاعــل بــن األلــوان والتنــوع بــن الــوان الفاحتــة والغامقــة 
إلــي ظهــور اإلعــالن مبظهــر يســتهوي العــن لفتــره طويلــه كمــا قــام مصمــم اإلعــالن بإضفــاء 
ازدواجيــة ملموســة بــن اللونــن األبيــض واألســود وهمــا لونــان متفاوتــان يف القــوه والقيمــة.

داللة الوضعيات واحلركات واإلمياءات

أمــا عــن الوضعيــات واحلــركات واإلميــاءات فجــاءت جميعهــا تــدل داللــة واضحــة علــي 
الســعادة واالســترخاء يف هــذا الصيــف كمــا جــاءت جميعهــا أيضــا منســجمة مــع جــو الغــروب 
واجللــوس علــى البحــر، وقــد ميــز اإلعــالن مســاحه كليــة قويــه متثلــت يف اجلــزء العلــوي كــون 
ــة بيضــاء  الصــورة ملتقطــة وقــت الغــروب أمــا اجلــزء األســفل مــن اإلعــالن فتميــز بأرضي

اختصــرت املســاحات الظليــة املتمثلــة يف اجلــزء الــذى وضعــت عليــه صــورة املــرأة.

3- التحليل النصي:

حيــث جــاءت الرســالة اللغويــة معبــرة و منســجمة مــع اجلــو العــام لإلعــالن، حيــث جــاء 
ــث جــاءت  ــه بيضاء، حي ــى خلفي ــة اليمــن وعل ــل يف جه ــط ثقي اســم الشــركة وشــعارها ببن
عبــاره »احليــاه فيهــا حاجــات حلــوه كثيــر عشــها قبــل أي حــد« ومــن املالحــظ ان النــص جــاء 

باللغــة العاميــة ورمبــا كان ذلــك إلظهــار مزيــد مــن الــدفء والقــرب مــن اجلمهــور.

كمــا جــاءت عبــارة »قبــل أي حــد« مختلفــة عــن باقــي مصــر حيــث جــاءت بجملــة أكبــر و 
بخــط ثقيــل ورمبــا كان ذلــك متعمــدا مــن مصمــم اإلعــالن لكــي يشــعر املتلقــي أنــا اســتخدامه 
ــه  ــره جــدا ممــا يجعل ــه كبي ــت لدي اخلــط اإلنترنــت شــركه وي ســوف يجعــل ســرعه اإلنترن
يســتطيع احلصــول علــى أي معلومــة بســرعه ويف أقــل وقــت ممكــن لكــى يحصــل علــي 
عــروض وباقــات جديــده قبــل األخريــن، وقــد ســاهمت العناصــر التيبوغرافيــة يف توضيــح 
الرســالة البصريــة؛ والتأكيــد علــى الهــدف الرئيــس لإلعــالن وهــو التذكيــر بعــروض شــركة 

»وي« لالتصــاالت وباقــات اإلنترنــت. 

4- التحليل السوسيوثقايف:

هــذا اإلعــالن يفتــرض انــه »لشــركة اتصــاالت« ولكــن ليــس هنــاك ارتباطــا حقيقيــا بــن 
نوعيــة املنتــج وبــن صــورة املــرأة ولأســف يظهــر هــذا اإلعــالن املــرأة علــى أنهــا ســطحية، 
أنانيــة وال تفكــر إال يف ذاتهــا، فــإذا كانــت الشــركة قــد أصــدرت باقــة جديــدة لعمالئهــا 
فمــا عالقــة املــرأة وملــا التركيــز علــى عرضهــا يف منــوذج املــرأة املتحــررة التــى ال تفكــر إال 
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فــى املتعــة والتنافــس مــع األخريــن والرغبــة يف اســتباقهم يف األشــياء التافهــة، فهــل مهمــا 
كان املضمــون أو املنتــج ال بــد مــن وجــود امــرأة مغريــة أو الفتــة يف اإلعــالن عنــه؟ وهــل 
مواصفــات املنتــج أو مضمــون اإلعــالن غيــر مهــم، وغيــر جــاذب لالنتبــاه وال يعطيــه األهميــة 

شــيء ســوى اســتخدام صــورة املــرأة!!

اإلعالن الثالث 

إعالن عصير بيور

1- الوصف العام:

اإلعــالن عــن منتــج لشــركة جهينــة وهــو عصيــر بيــور بالرمــان وتظهــر فــى اإلعــالن 
الفنانــة التونســية درة زروق  حيــث أعربــت درة عــن فخرهــا بتمثيــل منتــج بيــور الــذي يتميــز 
بكونــه خالــي مــن الســكر ومدعــم بالفيتامينــات وهــو مــا يجعلــه ذو طعــم فريــد مينــح الصحــة 

والرشــاقة« علــى حــد وصفهــا« 

2- التحليل الشكلي:

منط اإلعالن : على شكل مستطيل.

نوع اللقطة : اللقطة الطويلة ، حيث يظهر جسم املرأة يف الصورة كاملة.
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زوايــا التصويــر:  حيــث يعطــي إحساًســا للمشــاهد بزيــاده حجــم عبــوة العصيــر والتــى ظهــرت 
كخلفيــة جلســم الفنانــة درة و قــد غطــت جســدها بالكامــل.

حركه الكاميرا: ثابتة.

داللــة األلــوان: جــاءت خلفيــة اإلعــالن باللــون البنــي الفــاحت مكتــوب عليهــا مــص باللــون 
األبيــض كمــا اســتخدمها الكفــر اخلــاص بعبــوة العصيــر املعلــن عنهــا وجــاءت صــوره الفنانــة 

دره بشــعر اســود وهــي ترتــدي جاكيــت اســود اللــون وجيــب مخطــط اســود يف ابيــض.

داللة الوضعيات واحلركات واإلمياءات:

تســاعد اإلميــاءات والوضعيــات واحلــركات اخلاصــة بالشــخصية علــي فعاليــة اإلعــالن، 
ــة  ــة دره وهــي واقفــه بوجــه مبتســم وواضع ــث تظهــر يف هــذا اإلعــالن شــخصيه الفنان حي

يديهــا علــي جنبيهــا يف وضــع يوحــي بالســعادة والتحــدي.

 3- التحليل النصي: 

جــاءت الرســالة اللغويــة متمثلــة يف عبــاره »الرمــان دلوقتــي بيــور« وهــي جملــه مختصــره 
ــة، وجــاءت  ــة والثقافي ــي كل الشــرائح االجتماعي ــة للوصــول إل ــة العامي ــى اللغ اعتمــدت عل
ــذي جــاء لينضــم  ــان ال ــر الرم ــد وهــو عصي ــاج جدي ــى إنت ــدل عل ــة لت ــارة مقتضب هــذه العب

ــاح - الطماطــم –املاجنــو..............( ــال - التف ــور )البرتق ــر بي ــة عصائ لعائل

4- التحليل السوسيوثقايف:

يعتبــر هــذا اإلعــالن  نــوع مــن التســويق يســمى Celebrity Marketing(( وهــو اإلعــالن 
الــذي يســتخدم املشــاهير، أي الشــخصيات ذات الشــعبية أو املعروفــة لــدى اجلماهيــر، 
لإلعــالن عــن منتجــات الشــركة أو خدماتهــا ، وللثقافــة دور رئيــس يف قبــول اإلعــالن بشــكل 
عــام .. وإعــالن املشــاهير بشــكل خــاص .. كمــا تؤثــر أيضــا درجــة التعليــم يف قبــول جنــم 
دون غيــره .. وبالتالــي كلمــا زادت نســبة التعليــم زاد اجلــدل حــول اإلعــالن ومناقشــة أبعــاده 

.. وكلمــا انخفضــت درجــة التعليــم زاد ترديــد الرســالة اإلعالنيــة والتأثــر بهــا دون وعــي. 

ورغــم أن كثيــرا مــن املعلنــن يســتخدم املشــاهير ملجــرد لفــت النظــر يف اإلعــالن ، فإنــه 
علــى املســتوى العاملــي يســتخدم املعلنــون املشــاهير يف اإلعالنــات66، وذلــك بســبب الوســامة 
ــج واإلعــالن  ــادة عــرض املنت ــج.. فإع ــة للمنت ــة املرغوب ــق اجلاذبي ــة لتحقي والشــهرة واملوهب
عنــه بنفــس النجــم رمبــا جتعــل املســتهلك يربــط بــن جاذبيــة النجــم ويســقطها علــي املنتــج 
ومــن املمكــن أن يعجــب املســتهلك باملنتــج بســبب إعجابــه بالنجــم الــذي يعلــن عنــه، ويعبــر 
املشــاهير عــادة عــن االرتبــاط بــن املنتجــات ومظاهــر النجــاح مســتخدمن النجــاح ومظاهــر 
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املــرح واملوســيقي .. واجلاذبيــة يف الشــكل كوســائل للوصــول إلــى وجــدان العميــل.

ثانيا: إعالنات صحيفة اليوم السابع:
اإلعالن األول:

 

                
BMW∗1 إعالن سيارة

1- الوصف العام:

األزيــاء »جيجــي حديــد« يف حملــة إعالنيــة  الفلســطينية وعارضــة  النجمــة  ظهــرت 
.BMW الســيارات  ملاركــة  اجلديــد  اإلعالنــي  الوجــه  وأصبحــت  لهــا،  ترويجيــة 

2- التحليل الشكلي:- 

منط اإلعالن : على شكل مربع 

نوع اللقطة: اللقطة الطويلة ، حيث يظهر جسم املرأة يف الصورة كاملة.

زوايــا التصوير: الزاويــة منخفضــه وهــي وضــع الكاميــرا حتــت مســتوى العينــن أي 
اســفل شــخص حيــث يعطــي إحساســا للمشــاهد بزيــاده حجــم املوضــوع كمــا تعطــى إحســاس 
ــات  ــر اإلعالن ــرا مــا تســتخدم يف تصوي ــر طــوال وقــوه و كثي بالعظمــة وتظهــر الشــخص اكث

ــة لتكبيــر األحجــام. التجاري

حركه الكاميرا: ثابتة.

1 ∗ قامت الباحثة بتظليل اجلزء العاري من الصورة باللون األسود لكى تناسب كونها منشورة فى مجلة 
علمية صادرة عن مؤسسة عريقة كجامعة األزهر الشريف.
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ــى اإلشــراق  ــة عل ــون الســماوي للدالل داللــة األلــوان: جــاءت خلفيــات الصــورة حتمــل الل
والبهجــة وتعتبــر أرضيــة اإلعــالن هــى املســرح الــذى تبــرز عليــه الرســالة اإلعالنيــة، ويقــع 
عليهــا أكبــر العــبء فــى بســاطته ووضوحــه وهــذه ميكــن حتقيقهــا عــن طريــق اســتبعاد كل 
شــئ ال يســهم فــى عــرض رســالة اإلعــالن وروحــه، كمــا اســتخدم اللــون األحمــر وهــو لــون 
يعطــي إحســاس العاطفــة واحلــب وأيضــا يعبــر عــن احلمــاس اإلعــالن بــن صــوره بالســيارة 

ذات اللــون األزرق للداللــة علــى القــوه والثقــة واحلمايــة واالمتــالك.

داللة الوضعيات والحركات واإليماءات
ــة صارخــة  ــدل دالل ــات واحلــركات واإلميــاءات يف هــذا اإلعــالن لت اســتخدمت الوضعي
ــة وتضــع  ــى التحــرر واالنفــالت حيــث ظهــرت املــرأة يف اإلعــالن وهــى تقــف وقفــة مائل عل
يديهــا يف جنبيهــا وترفــع شــعرها إلــي اعلــى وحتــدق بعينيهــا وتلتصــق بالســيارة املعلــن عنهــا 
ظنــا مــن مصمــم اإلعــالن ان هــذا الوضــع وهــذه احلــركات توحــى بالقــوة والعلــو والتأثيــر 

وان هــذه الصفــات ســوف تلتصــق بالتبعيــة بالســيارة املعروضــة.

3- التحليل النصي: 

ــة محــدودة جــدا وببنــط صغيــر حيــث متثلــت فــى شــعار املنتــج،  جــاءت الرســالة اللغوي
ولينــك التواصــل مــع الشــركة عبــر تويتــر، ويتضــح أن اعتمــاد املعلــن يف تصميمــه كان علــى 

الصــورة فقــط ومــا حتملــه مــن إيحــاءات وإغــراءات.

4- التحليل السوسيوثقايف:

متثــل الشــخصية جــزء مهــم فــى اإلعــالن ، ولهــا دور كبيــر يف العمليــة اإلبداعيــة، وقــد 
جــاء توظيــف املــرأة فــى هــذا اإلعــالن بشــكل فــج، حيــث جســدت الصــورة »النجمــة« البالغــة 
ــا بإطاللتهــا احلمــراء وقوامهــا املمشــوق بجانــب نــوع الســيارة اجلديــد  مــن العمــر 20 عاًم
الــذي تــروج لــه، وارتــدت فســتاًنا قصيــًرا باللــون األحمــر بــدون أكمــام ويظهــر ذراعيهــا 
وســاقيها بالكامــل، وحــذاء مكشــوف ذو كعــب عالــي باللــون األحمــر أيًضــا، ووضعــت املكيــاج 
الصاخــب ورفعــت شــعرها مــن اخللــف علــى شــكل ذيــل حصــان، واملــرأة يف هــذا الســياق هــي 
فتــاة غربيــة حيــث احلريــة واالســتقاللية عــن البيــت ويكمــن االختــالف مــع الرجــل فقط فيما 
هــو بيولوجــي فقــط، وهــذا املظهــر ال ميــت بصلــة لثقافتنــا وديننــا، فاإلعــالن يخاطــب املــرأة 
العصريــة البعيــدة عــن األصالــة، فيصــور لهــا ان ســيارة »بــى أم دبليــو«  اجلديــدة ســتمنحه 
القــوة والتأثيــر، فاملــرأة مــن هــذا املنظــور تســتعمل مفاتنهــا وجمالهــا لتســوق نفســها أوال ثــم 
تســوق الســلعة، وتعتبــر هــذه الصــورة التــى تــروج عــن املــرأة بعيــدة األبعــاد السيوســيوثقافية 
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للمجتمعــات العربيــة.

ــايف،  ــوى االجتماعــي والثق ــن املحت ــة م ــة خالي ــن ان هــذه الرســالة اإلعالني ــا يتب **كم
واقتصــر علــى اجلانــب اجلســدي فقــط الــذي يخاطــب غرائــز اجلمهــور الــذي تســتميله هــذه 

النوعيــة مــن اإلعالنــات.

اإلعالن الثاني

إعالن » ليبتن« للتخسيس

1- الوصف العام:

اإلعالن عن منتج يســمى ليبتن LEPTIN يســتخدم للتخســيس حيث يســاعد اإلنســان 
علــى زيــاده معــدل احلــرق وتفتيــت الدهــون والتخلــص مــن الســمنة املوضعيــة، وذكــر علــى 
اإلعــالن ان الفــرد كل مــا عليــه هــو ان يأخــذ كبســولة قبــل الفطــار بنصــف ســاعه ملــدة شــهر 
وســوف يفاجــئ بالنتيجــة املذهلــة!! »علــى حــد وصــف اإلعــالن« ، كمــا ذيــل اإلعــالن بأرقــام 
للتواصــل بحيــث يســتطيع املســتهلك ان يتواصــل بســهولة للحصــول علــى املنتــج املعلــن عنــه.

2- التحليل الشكلي:- 

منط اإلعالن : على شكل مربع 

نــوع اللقطــة: اللقطــة الطويلــة ، حيــث يظهــر جســم املــرأة يف الصــورة كامــال ، كمــا يظهــر 
شــكل العبــوة اخلاصــة باملنتــج بشــكل كامــل

زوايــا التصويــر: الزاويــة املرتفعــة، وهــذه الزاويــة مفيــدة جــدا عندمــا ترغــب أن يــرى املشــاهد 
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نظــرة عامــة علــى الديكــور أو املــكان، كمــا أنهــا تفيــد فــى تصغيــر احلجــم حتــى يبــدو 
الشــخص أقــل مــن حجمــه الطبيعــي.

حركه الكاميرا: ثابته
داللة األلوان:

يجمــع هــذا اإلعــالن بــن عــدد كبيــر مــن األلــوان منهــا الــوردي واألحمــر واألخضــر والبني 
الفــاحت والبنــي الغامــق واألســود وال شــك ان اجلمــع بــن هــذه األلــوان يحاولــوا عــن يعطــي 

إحساســا وانســجاما  مــع املعنــى املــراد توصيلــه.

حيــث جــاءت خلفيــات الصــورة حتمــل اللــون الــوردي الــذى يرمــز لأنوثــة وهــو لــون املــرأة 
املفضــل ، ولنفــس الســبب يف ان الفتــاه الظاهــرة يف الصــورة ترتــدي »بــادي« لونــه وردي كمــا 
ترتــدي بنطلــون باللــون األســود الــذي يــدل علــي القــوه والتحــدي يف إشــارة واضحــة إلــى ان 
التخلــص مــن الســمنة يحتــاج إلــي أرادة قويــه وعزميــة وحتــدي، وان هــذا املنتــج املعلــن عنــه 
ــد نفــس  ــة، ولتأكي ــر رشــاقة ونحاف ــي ان تكــون اكث ــوه ويســاعدها عل ــاه هــذه الق ــح الفت مين
املعنــى وتعميقــه يأتــي اللــون األخضــر والــذي يرمــز إلــي اللياقــة  والشــباب واإلقبــال علــى 
احليــاة، كذلــك فقــد جــاء شــعار اإلعــالن يحمــل اللــون األســود مــع اللــون األحمــر الــذى يرمــز 

إلــى احلمــاس واإلرادة.

 داللة الوضعيات والحركات واإليماءات
يف اطــار هــذا اإلعــالن تأتــي الوضعيــات احلــركات واإلميــاءات جميعهــا لتؤكــد علــى املرأة 
بعــد مــا تســتخدم هــذا املنتــج ســوف تشــعر بالرشــاقة واللياقــة، حيــث تتحــرك الفتــاة وترفــع 

ذراعهــا وقدمهــا وكأنهــا تقــوم بعمــل بعــض التماريــن الرياضيــة.

3- التحليل النصي:

كمــا هــو معتــاد تأتــي الرســالة اللغويــة لتؤكــد املعنــى وتبــرزه حيــث جــاء النــص اللفظــي 
ــى  ــة عل ــل للدالل ــل التفضي ــة أفع ــي صيغ ــن«  وتأت ــت أجمــل مــع كبســوالت ليبت للشــعار »أن
املبالغــة مبعنــى ان املــرأة حتــى وان كانــت جميلــة فإنهــا ســوف تصبــح اكثــر جمــاال وبهــاء اذا 
أصبحــت رشــيقة اســتخدام هــذا املنتــج، وال شــك ان كل امــرأه حتــب ان تــرى نفســها جميلــة، 
وان تكــن مفضلــة علــى مثيالتهــا مــن النســاء فــإن اجلمــال مــن الصفــات التــي تعشــقها املــرأة  

وحتــب ســماعها. 

4- التحليل السوسيوثقايف 

اعتبــر هــذا اإلعــالن هــو منــوذج مــن اإلعالنــات التــى تتاجــر مبشــاعر اليــأس التــي 
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تصيــب البعــض، وخصوصــاً الفتيــات بســبب الــوزن الزائــد، فيكــون الشــخص كالغريــق الــذي 
يتعلــق بقشــة يجــرب كل مــا هــو متــاح لتحقيــق هــدف يبــدو معقــداً وصعبــاً للغايــة لهــم وهــو 
الوصــول للــوزن املثالــي«.. كمــا بعــض هــذه اإلعالنــات جعلــت بعــض روادهــا وخصوصــاً 
الفتيــات مهووســات بشــكلهن اخلارجــي، ورســمت مقاييــس معينــة للجمــال تلــك التــي يرونهــا 
أثنــاء متابعتهــن لصــور مشــاهير و»فاشينســتات« مــرت عبــر عــدة مراحــل مــن الفوتوشــوب 
والتعديــل، وهــو مــا قــد يخفــى علــى بغــض النســاء وخصوصــاً مــن املراهقــات.  فــإن عــدم 
الوعــي بذلــك قــد يهــز ثقــة بعــض الفتيــات بأنفســهن ويدفعهــن لعمــل كل مــا هــو ممكــن كــي 

يصبحــن مثــل هــؤالء املوديــل الالتــي يظهــرن فــى اإلعــالن .

ان اخلطــورة احلقيقيــة التــي تنطــوي عليهــا مثــل هــذه اإلعالنــات يف إنهــا تعــزز الصــور 
النمطيــة الســائدة عــن املــرأة، كمــا تســهم يف تشــكيل صــورة املــرأة عــن ذاتهــا ، والطريقــة 
التــي تــدرك بهــا نفســها واألخــر كذلــك ، وهــذا لــه تأثيــر علــى تصــور املجتمــع لدورهــا 
بوصفهــا مــن الضــروري أن تكــون عامــالً مهمــاً يف تنميــة املجتمــع ، ويتكــون ذلــك عــن طريــق 
إدمــاج االجتاهــات التــي يكونهــا املجتمــع علــى ممارســتها لدورهــا يف مختلــف مجــاالت العمــل 
، ولأســف فــان هــذه االجتاهــات قــد تــؤدي إلــى خضــوع املــرأة فــى بعــض األحيــان إلــى نظــرة 
ــي تقــدم  ــب هــذه الصــور الت ــي فــان اغل ــي تلحــق بهــا ، وبالتال ــي الصفــات الت املجتمــع وَتّبن
عــن املــرأة هــي ســلبية مــن جانــب ،ومــن جانــب أخــر متثــل جــزء مــن تكريــس للتمييــز الــذي 

واجهتــه ومازالــت تواجــه املــرأة العربيــة.

اإلعالن الثالث:

إعالن عن منتج »ماكا«
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1- الوصف العام:

ــة اجلنســية  ــج يســمى مــاكا Maca يســاعد يف حتســن احلال يتحــدث اإلعــالن عــن منت
عنــد الرجــال، ويؤكــد اإلعــالن انــه آمــن متامــا فهــو عبــارة عــن أعشــاب طبيعيــة 100 % وليــس 

لــه أثــار جانبيــه.

2- التحليل الشكلي:

منط اإلعالن : على شكل مربع 

نــوع اللقطــة: اســتخدمت الصــورة اإلعالنيــة نوعــن مــن اللقطــات؛ اللقطــة القريبــة والتــى 
ــه النفســية ، واللقطــة متوســطة  متثلــت فــى صــورة الرجــل إلظهــار مالمــح وجهــه وتعبيرات
الطــول والتــى تتمثــل فــى صــورة املــرأة إلبــراز تبعيــة التأثيــرات الناجمــة عــن احلالــة النفســية 

للرجــل عليهــا. 

زوايا التصوير: التقط هذا اإلعالن بالزاوية املواجهة العادية  

حركه الكاميرا: ثابته

داللــة األلــوان: جــاءت خلفيــات الصــورة باللــون الرمــادي للداللــة علــى االكتئــاب وتقلــب 
املــزاج وجــاءت صــورة الرجــل ذا الشــعر البنــى الغامــق واملالمــح البيضــاء األقــرب إلــي بشــرة 
ــاً  ــر لون ــون األزرق يعتب ــى الرغــم مــن ان الل ــه ازرق فــاحت وعل ــدى قميصــا لون الشــوام، ويرت
محّببــاً لــدى الكثيريــن خاصــةً الرجــال، حيــث ُيعــّد لونــاً ليــس تابعــاً الجتــاه معــّن، بــل يغلــب 
عليــه كونــه معتــدالً، إال انــه قــد يضفــي هالــةً مــن الكآبــة أو االنعــزال كمــا هــو احلــال فــى 
هــذه الصــورة ، كمــا جــاءت صــوره املــرأة ذات الشــعر البنــي الطويــل والــذى يرمــز يف هــذه 
احلالــة إلــي امللــل، املاديــة، عــدم الفكاهــة، والرتابــة، وترتــدي املــرأة بلــوزة لونهــا وردي، 

واللــون الــوردي  يرمــز إلــي تشــجيع املــرأة علــى تنميــه الوعــي واإلصــرار والعزميــة.

داللة الوضعيات والحركات واإليماءات
وأمــا عــن الوضعيــات واحلــركات واإلميــاءات فجــاءت جميعهــا تــدل داللــة واضحــة علــى 
االضطــراب والقلــق وعــدم االنبســاط حيــث جــاءت صــورة الرجــل تبــرز ان يديــه متشــابكتن 
علــى وجهــه يف إشــارة إلــى القلــق واحلــزن ،وعينــاه تائهــة ومحدقــة فــى شــئ مــا؛ للداللــة علــى 

التفكيــر والقلــق، كمــا جــاءت صــورة املــرأة شــاحبة يعلــو وجههــا تعبيــرات الكأبــة واحلــزن .

3- التحليل النصي:

جــاءت الرســالة اللغويــة متمثلــة يف عبــارة »اقــوي بديــل طبيعــي للفياجــرا لــن حتتــاج 
للمنشــطات بعــد األن« وهــي عبــارة تســويقية بشــكل كبيــر تركــز علــى أســاليب املبالغــة 
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والتفخيــم البعيــد كل البعــد عــن الواقعيــة. 

4- التحليل السوسيوثقايف 

يركــز هــذا اإلعــالن علــى مشــكلة يعانــي منهــا بعــض الرجــال ملــا تســببه مــن ضغــط 
نفســي كبيــر وانعــدام الثقــة بالنفــس، بخــالف إحســاس الرجــل املســتمر بعــدم إرضــاء زوجتــه 
ــب الرجــال لبعــض  ــا يســتغل اإلعــالن جلــوء أغل ــة، كم ــم اليومي ــى حياته وهــذا ينعكــس عل
ــه للطرفــن  ــر واملنشــطات اجلنســية لضمــان إمتــام عالقــة جنســيه ناجحــة مرضي العقاقي
ليقــدم اإلعــالن لــه احلــل الســحري مــن األعشــاب الطبيعيــة التــى ليــس لهــا أي أثــار جانبيــة 
وبــدال مــن ان ينصحــه باللجــوء إلــي الطبيــب املتخصــص فإنــه يقــدم لــه املنتــج الــذي ســوف 
يحــل لــه كل املشــاكل فــى غمضــة عــن!!!  ولأســف تزايــد هــذا النــوع مــن اإلعالنــات 
فــى جميــع وســائل اإلعــالم واصبــح بابــا حلــاالت كثيــرة مــن النصــب واخلــداع، فالنصابــون 
ذاعــت شــهرتهم باســم العــالج مــن الضعــف اجلنســي، ولقــد قامــت جلنــة مــن وزارة الصحــة 
املصريــة وإدارة العــالج احلــر بغلــق 25 عيــادة مــن عيــادات الضعــف اجلنســي وعــالج عقــم 
الرجــال بعــد أن فوجئــت الــوزارة بعــدد كبيــر مــن الشــكاوى مــن عــدد مــن املواطنــن بوقوعهــم 
ضحايــا إعالنــات وهميــة لتلــك العيــادات التــي ادعــى أصحابهــا قدرتهــم علــى عــالج الرجــال 
ــزرع أعضــاء  ــة ملرضــى العجــز اجلنســي ب ــات جراحي مــن الضعــف اجلنســي وإجــراء عملي
تعويضيــة لهــم، وتبــن أن أصحــاب هــذه العيــادات مــن غيــر املؤهلــن علميــا، وأنهــم اتخــذوا 
مــن اإلعالنــات يف الصحــف وســيلة جلــذب زبائنهــم والنصــب عليهــم واحلصــول علــى 

أموالهــم دون احلصــول علــى ترخيــص مــن وزارة الصحــة أو نقابــة األطبــاء67.

نماذج صور المرأة المقدمة فى إعالنات الدراسة : 
املــرأة املرفهــة : حيــث صــوررت املــرأة فــى اإلعــالن األول عــن »فنــدق ســفير« بانهــا 
شــخصية مرفهــة وذات مســتوى معيشــي اقتصــادي مرتفــع وهــذا ليــس عيبــا ولكنــه مغايــر 
للحقيقــة وهــى ان نســبة كبيــرة مــن النســاء فــى مصــر معيــالت ولديهــن مشــكالت كثيــرة فــى 
الدخــل واإلنفــاق، وال شــك أن حــرص بعــض اإلعالنــات  علــى التوجــه نحــو هــذه الشــريحة 
مــن النســاء علــى حســاب النســاء األقــل حظــا بســبب الدخــول اإلعالنيــة الوفيــرة املســتخلصة 
ــي الوقــت  ــات. فف ــك اإلعالن ــرا يف تعاطــي تل ــد أحــدث إشــكاال كبي ــات ق مــن هــذه التوجه
الــذي نــرى فيــه اإلعالنــات، وبخاصــة التجاريــة منهــا، تتهافــت ملخاطبــة شــرائح النخــب 
ــا مصــادر الســعادة  ــى أنه ــة عل ــاة املادي ــراز مظاهــر احلي ــن خــالل إب ــن النســاء م ــة م الغني
واالحتــرام احلقيقيــة، فإنهــا تتجاهــل شــرائح أخــرى مــن النســاء اللواتــي لــم يحالفهــن احلــظ 
ــة. ولعــل  ــة مناســبة بســبب ظــروف اجتماعيــة وثقافيــة معين للوصــول إلــى مواقــع اقتصادي
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هــذا التوجــه ســيخلق نوعــا مــن اإلحبــاط وعــدم الرضــى لــدى معظــم النســاء اللواتــي ســيفقن 
علــى عالــم تســوده الفرديــة واألنانيــة وهــو غــارق يف بحــر التــرف واملاديــة، وهــو بــال شــك 

عالــم وهمــي وواقــع مســتند لوعــي مزيــف يفتقــر لأبعــاد اإلنســانية البســيطة.

املــرأة املتحــررة، وهــي التــي ال تلتــزم بديــن وال تتقيــد بأصــول وعــادات وال يردعهــا . 1
حيــاء أو خجــل . متحــررة يف مالبســها وأفعالهــا. 

املــرأة املنكســرة ، وهــى املــرأة التــى تظهــر صورتهــا وهــى مظلومــة ومغلوبــة علــى أمرهــا . 2
،ومنهــا صــورة املــرأة فــى إعــالن » املنشــطات اجلنســية »واري ان اإلمعــان يف تقــدمي 
هــذه الصــورة ظلــم كبيــر للمــرأة التــى أخــذت حريتهــا وعبــرت عــن نفســها فقــد حتولــت 
النســاء مــن دور الســاكنات والضحايــا إلــى فاعــالت يف السياســة وقــدوات ميدانيــات 

وأيقونــات مناضلــة.

املــرأة املوديــل: وهــى املــرأة اجلميلــة والرشــيقة ذات اجلســم املتناســق مبعنــى إن وزنهــا . 3
يكــون متناســب مــع طولهــا، كمــا جــاءت صــورة املــرأة فــى إعــالن ) ليبتــن للتخســيس(

ــة ان تعميمهــا يأتــي علــى حســاب احلقيقــة  وعلــى الرغــم مــن ان هــذه الصــورة جميل
التــى تقــول ان نســبة كبيــرة مــن النســاء املصريــات يعانــن مــن البدانــة علــى اختــالف 

صورهــا.  

املــرأة الســطحية: وهــى املــرأة التــى تهتــم بسفاســف األمــور فــال تفكــر إال املوضــة . 4
ــة املتطــورة التــي حتــول  ــة والفكري ــل وتفتقــر للطاقــات العقلي ــاء ومــواد التجمي و األزي
دون مشــاركتها اجلــادة يف احليــاة العامــة. مثلمــا جــاءت صورتهــا فــى إعــالن » عصيــر 
ــى حســاب الصــورة للمــرأة  كمنتجــة  ــي هــذا عل ــه ال ينبغــي ان يأت الرمــان« واحلــق ان
ومشــاركة فــى التنميــة وفــى صنــع القــرار السياســي مثلهــا مثــل الرجــل الــذي تتســاوى 

معــه فــى احلقــوق والواجبــات. 

ــة . 5 ــدة عــن األنوث ــا، البعي ــا وتصرفاته ــرأة الســوقية فــى كالمه ــة، وهــى امل ــرأة املبتذل امل
الراقيــة. وال فــرق مــا إذا كانــت ســوقية فــى الشــكل أم فــى املضمــون، فهــي جتعــل 
الرجــل املحتــرم ينفــر منهــا ، وتشــمل أيضــا املــرأة التــى تظهــر مفاتنهــا فــى كل األوقــات: 
ــة عــرض مثــل صــورة املــرأة التــى عرضــت فــى »إعــالن الســيارة«  فهــي  وكأنهــا صال
رمبــا تثيــر االنتبــاه واإلعجــاب لكنهــا مــع الوقــت تصبــح مبتذلــة ال توحــى بالثقــة 
ــة  ــن صــورة ذهني ــى تكوي ــا يســعون إل ــن عــادة م ــإن بعــض املعلن ــان، ولأســف ف واألم
ــج . ــة للمنت ــى املصاحب ــي تنبعــث مــن األنث ــة الت ــج ملتصقــة بصــور اإلغــراء والفتن للمنت
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صورة املرأة يف إعالنات الصحف اإللكترونية املصرية

خاتمة البحث
حتــددت مشــكلة هــذا البحــث يف محاولــة للتعــرف علــى صــورة املــرأة يف اإلعالنــات املنشــورة 
علــي مواقــع الصحــف املصريــة عبــر اإلنترنــت مــع املقارنــة بينهــا وبــن واقــع املــرأة يف املجتمــع، 
الكيفــي  املنهــج  علــي  اعتمــدت  وقــد  النوعيــة،  الدراســات  إلــى  الدراســة  هــذه  وتنتمــي 
واســتخدمت الباحثــة األســلوب الســيميولوجى الــذي يهتــم بدراســة املعانــي املوجــودة فــى أي 
نــص ســواء كان نصــا مكتوبــا أو مســموعا أو مرئيــا مســموعا ، وحتــددت عينــة الدارســة يف 
اإلعالنــات املنشــورة علــي املواقــع اإللكترونيــة لصحيفتــن همــا األهــرام واليــوم الســابع، ومت 
اختيــار عينــة عمديــة مــن اإلعالنــات املنشــورة التــي تظهــر فيهــا صــورة املــرأة بشــكل واضــح 

وصريــح ، وميكــن إجمــال اهــم النتائــج التــى توصلــت إليهــا الدراســة فيمــا يلــى:-

أوال: النتائج المتعلقة بالتحليل الشكلي والنصي
1- اســتخدمت اإلعالنــات محــل الدراســة اللغــة العاميــة يف رســائلها وهــذا رمبــا يكــون مــن 
ــى االســتجابة  ــى املســتهلكن، واحلصــول عل ــاه، وســرعة الوصــول إل أجــل جــذب االنتب
املرتقبــة، كذلــك فــإن أغلــب اإلعالنــات كانــت مرفقــة بأرقــام هاتفيــة أو عناويــن البريــد 

اإللكترونــي لســهولة التواصــل مــن جانــب 

المتلقي.
ــع ماعــدا الصــورة املســتخدمة يف إعــالن  ــى شــكل مرب ــة عل 2- جــاءت كل الصــور اإلعالني

»الرمــان دلوقتــي بيــور« فقــد جــاءت الصــورة علــى شــكل مســتطيل.

3- جــاءت حركــه الكاميــرا يف جميــع الصــور اإلعالنيــة محــل الدراســة ثابتــة وقــد ظهــرت 
بغــرض متثيــل الســلعة املعلــن عنهــا وتدعيــم الشــعار اإلعالنــي.

ــة  ــث اســتخدمت اللقطــة القريب ــوع اللقطــة  حي ــث ن ــة مــن حي 4- تنوعــت الصــور اإلعالني
ــه الصــورة  ــة مبــا يخــدم أهــداف اإلعــالن ويزيــد مــن واقعي ومتوســطة القــرب والطويل
ويجــذب االنتبــاه، ورمبــا قــد مت توظيــف اللقطــات القريبــة للتركيــز علــى بعــض مــن 
أجــزاء جســد املــرأة كالعيــون والشــفاه والشــعر والوجــه بشــكل عــام. أن كل هــذه األجــزاء 
التــى مت التركيــز عليهــا هــى عبــارة عــن دالالت علــى جمــال املــرأة فالشــعر كمــا نقــول فــى 

لغتنــا العربيــة تــاج املــرأة و وكذلــك العيــون متثــل ســرا مــن أســرار جمالهــا.

 5- الصــورة فــى اغلــب اإلعالنــات جــاءت بزاويــه املواجهــة العاديــة مــا عــدا الصــورة 
املســتخدمة يف إعــالن »ليبتــن للتخســيس« حيــث جــاءت الصــورة بالزاويــة املرتفعــة 
لتفيــد يف تصغيــر احلجــم يعطــي إحساســا للمشــاهد بــأن املنتــج املســتخدم يســاعد 
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علــى الرجيــم ويخفــض وزن املــرأة بشــكل ملحــوظ  كمــا توضحــه الصــورة ، وعلــى 
العكــس فقــد جــاءت الصــورة يف إعــالن »الســيارة« بالزاويــة املنخفضــة لتعطــى املشــاهد 

إحســاس بالعظمــة وتظهــر الشــخص اكثــر طــوال وقــوة.

6- اســتخدمت الصــور اإلعالنيــة خلفيــات متباينــة فــكان منهــا مــا هــو فــاحت ومــا هــو غامــق 
ومــا هــو متوســط كل منهــا علــى حســب عمــق الصــورة والتأثيــر املطلــوب.

7- تفاوتــت الصــور اإلعالنيــة مــن حيــث اســتخدام األلــوان باختــالف أنواعهــا ودالالتهــا 
ومبــا ترســله مــن معانــي وإيحــاءات فمثــال اللــون األحمــر مــن املعــروف انــه يشــير إلــي 
اإليحــاء اجلنســي واألســود يرمــز إلــي االمتــداد واخلــداع البصــري واألبيــض يرمــز إلــي 
ــى  ــر عل ــا تؤث ــي ال شــك أنه ــا معان ــوان له ــإن كل األل ــاء والســعادة وبشــكل عــام ف الصف

نفســيه املســتهلك بشــكل أو باخــر.

8- اســتخدام الوضعيــات احلــركات واإلميــاءات يف ســبيل إثــاره اهتمــام املســتهلك وإقناعــه 
ــرا يف جــذب  ــرأة دورا كبي ــؤدي احلــركات واإلميــاءات الصــادرة عــن امل ــث ت بالســلع حي
انتبــاه املتلقــي، فعلــى ســبيل املثــال لــم تخلــوا اإلعالنــات مــن صــورة املــرأة  التــى متــرر 
يدهــا علــى شــعرها املسترســل علــى كتفيهــا ، كذلــك طريقــة الوقــوف أو اجللــوس 
واحلــركات التــى تظهــر جمــال جســدها وجاذبيتــه، أمــا اإلميــاءات فــإن العيــون هــى رمــزا 
مــن أهــم رمــوز اجلمــال لــدى املــرأة وســحر ال يقــاوم والعيــون أيضــا هــى لغــة اتصــال 

غيــر منطوقــة ترســل إشــارات ورمــوز وحتمــل معانــى وإيحــاءات مختلفــة . 

9- ركــزت اإلعالنــات محــل الدراســة علــي عــرض صــوره املــرأة كعنصــر جــذب يف مقابــل 
ــن والنصــوص  ــل العناوي ــن العناصــر األخــرى للجــذب مث عــدم االســتفادة  القصــوى م

والرســوم وغيرهــا.

10- جــاءت بعــض الصــور اإلعالنيــة غيــر مرتبطــة وليــس لهــا عالقــة مبضمــون اإلعــالن 
ــل الصــورة املســتخدمة يف إعــالن »الســيارة« وإعــالن »شــركة االتصــاالت« مث

ثانيا: النتائج المتعلقة بالتحليل السوسيوثقافى 
1- ان احلديــث عــن تأثيــر إعالنــات الصحافــة اإللكترونيــة مــن منظــور تكنولوجــي صــرف 
غيــر واقعــى، ولكــن البــد مــن التأكيــد علــى األبعــاد االجتماعيــة والثقافيــة والسياســية 
للصحافــة اإللكترونيــة ، مبعنــى ان التغييــر البــد ان يبــدأ مــن املجتمــع ويف ثقافتــه وقيمــه 
وتقاليــده وليــس يف الوســائل التكنولوجيــة التــي تســتخدمها وســائل االتصــال فحســب.

2- علــى الرغــم مــن ان الواقــع يقــول ان املــرأة املصريــة يف عصرنــا احلالــي أخــذت بعــض 
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حقوقهــا وحصلــت علــى اعلــى املناصــب إال أنهــا بقيــت مــن وجهــات نظــر املعلمــن جســد 
لإلثــارة وجــذب املزيــد مــن العمــالء ممــا ميثــل نظــره دونيــه للمــرأة ممــا يؤثــر علــى 

صوتهــا يف الواقــع.

املنافســة  تأجيــج  و  الربــح  لتحقيــق  كافــه اجلوانــب  مــن  املــرأة  3- اإلعالنــات  تســتغل 
ــج بعدهــا شــرائه يف اإلعــالن  ــا املنت ــي يتيحه ــد الت ــى الفوائ ــن النســاء باحلصــول عل ب
يحــاول فــرط منــوذج يكــون قــدوه للنســاء األخريــات بنــاء علــى فكــره اجلمــال والتألــق 
والشــهرة وامتــالك ســبل الراحــة وهــذه كلهــا اســتماالت تشــجع مبــدأ االســتهالك بهــدف 

االســتهالك.

 4- ان صــوره املــرأة كمــا عرضتهــا اإلعالنــات محــل الدراســة هــي صــورة غيــر حقيقيــة وال 
متثــل املــرأة املصريــة، حيــث ركــزت الصــور املعروضــة علــي مالبــس املــرأة التــي ال تشــبه 
املالبــس الســائدة يف مجتمعنــا وركــزت علــى منــوذج املــرأة املتحــررة البعيــدة كل البعــد 
عــن عــادات وتقاليــد املجتمــع وال تنطبــق صورتهــا علــي واقــع املجتمــع ملــا  ممــا يعكــس 

وجــود ظلــم واســتغالل للمــرأة مــن قبــل هــذه اإلعالنــات. 

توصيات الدراسة:
 بناء على النتائج السابقة يتقدم البحث مبجموعة من التوصيات، من أهمها :-  

1- ضــرورة االهتمــام بدراســة وحتليــل ونقــد صــورة املــرأة املصريــة أو العربيــة بوجــه عــام 
يف إعالنــات الصحــف واملواقــع اإللكترونيــة، وذلــك ملــا تؤديــه هــذه اإلعالنــات مــن دور 
كبيــر يف عمليــة تنميــط املــرأة بحجــم انتشــارها عبــر وســائل االتصــال اإلعــالم اجلديــد.

2- إجــراء املزيــد مــن الدراســات الســيميائية فــى مجــال اإلعالنــات بشــكل اعمــق باســتخدام 
عينــات صغيــرة أو حــاالت فرديــة بعيــدا عــن فكــرة التعميــم التــى تعتمــد علــى األرقــام 

واإلحصــاءات . 

2- التأكيــد علــى دور اإلعــالم اجلديــد يف تقــدمي الصــورة اإليجابيــة للثقافــة العربيــة ســواء 
الثقافــة الدينيــة أو االجتماعيــة، والتــي حتتــرم دور املــرأة يف املجتمــع اإلنســاني.

ــرأة  ــع امل ــل م ــة ان تتعام ــة للصحــف املصري ــع اإللكتروني ــى املواق ــن ف ــى املعلن 3- يجــب عل
ــاد عــن  ــا يجــب االبتع ــة والتطــور  كم ــرة يف التنمي ــه مســاهماته الكبي ــان إنســاني ل ككي

ــارة. ــس واإلث ــاده للجن ــرأة كم ــر امل ظاهــرة التشــيئ والتســليع وتصوي

ــم اإلعــالن،  ــل تصمي ــة قب ــة العربي ــا الهوي ــى شــركات اإلعــالن أن تضــع يف اعتباره 4- عل
وأيضــا العــادات والتقاليــد اخلاصــة بــكل مجتمــع كذلــك األخــذ يف احلســبان أن اإلعــالن 
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ســوف يعبــر عــن هويــة البلــد خاصــة إذا مــا بــث عبــر وســائل اإلعــالم اجلديــد.

5- تفعيــل دور املنظمــات واملؤسســات النســائية يف هــذا اجلانــب مــن خــالل أجــراء البحــوث 
وإقامــة املؤمتــرات والنــدوات التــي تســهم يف توضيــح هــذه الصــورة النمطيــة ومحاربتهــا 

ونقدهــا بشــكل علمــي. 

6- يجــب علــى الشــركات، اإلعالنيــة ضــرورة النظــر إلــي إبــراز دور املــرأة يف املجتمــع كعضــو 
مشــارك يف التنميــة مثلهــا مثــل الرجــل متامــا وليــس دورهــا كســلعة تعــرض جلــذب 

االنتبــاه.
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