


 

 

لى معنى الحب والحىان إ

إلى بسمت الحياة وسس الىجىد إلى كل مً دعائها سس هجاحي وحىانها بلسم جساحي 

 أمي الحبيبت 

إلى مً كلله هللا بالهيبت والىقاز وإلى مً علمني العطاء دون اهخظاز، إلى مً أحمل اسمه بكل 

افخخاز والدي العصيص، 

 إلى أغصان الشجسة وأوزاقها أدامهم هللا إخىاوي وأخىاحي حفظهم هللا مً كل شس 

كم أهدي شكسي إلى شوجاث أخىاوي وأبىائهم أطال هللا في عمسهم الرًً ساعدووي في إجمام 

مشىازي الدزاس ي 

كما أهدي جحياحي إلى شوجي العصيص وسىدي في هره الحياة هصس الدًً حفظه هللا 

خيرة بسودي، حمدي حياة، خيرة : أهدي جحياحي وشكسي واحترامي إلى صدًقاحي الطيباث

حشبيذ، بىحسىن آسيا، هالل شفيقت، الرًً كاهىا سىدا لي في إجمام مشىازي الدزاس ي 

شكسا إلى كل مً ساعدوي مً قسيب أو بعيد 



 

 

الشكس والحمد هلل عص وجل مً قبل ومً بعد هحمده على إعاهدىا وجىفيقىا في عملىا 

والصالة والسالم على سيدها محمد عليه أفضل الصلىاث، وأشكى الدسليم 

كما هخقدم بالشكس الجصيل والثىاء الكبير إلى أساجرجىا الكسام الرًً جمعخني بهم ألاقداز على 

مائدة العلم 

'' غالم عبد الىهاب''وألاسخاذ الفاضل '' محساش سعاد''كما وشكس أسخاذحي املشسفت 

أقدم شكسي إلى عائلتي الكسيمت وأصدقائي ألاوفياء الرًً ساعدووي في إجمام هرا العمل 

املخىاضع 

أقدم شكسي ممخىا لكل أساجرة أعضاء اللجىت املىاقشت لخقدًم هرا العمل املخىاضع 



 

 
 
 
 
 
 

 

 



 ملخص الدراسة
 

تهدف دراسة دالالت توظٌف صورة المرأة فً اإلشهار وأثرها على سلوك الشراء  -

 .لدى المستهلك إلى ما ٌلً

أن اإلشهار هو عملٌة بث الرسالة سمعٌة البصرٌة لفرض حث الجمهور على اقتناء  -

سلعة أو خدمة معٌنة واالستمرار فً شراءها، لذا ٌبحث مصممً اإلشهار دائما على 

مؤثرات جدٌدة إلقناع المستهلك وهو الفرد الذي ٌقوم باقتناء السلعة واستهالكها، فهو 

 :ٌحدد عدة عوامل التً تؤثر فً سلوكه االستهالكً من بٌنها

 .اإلدراك، التعلم، الحاجات واالهتمامات: العوامل الشخصٌة -

 ....الغنً لٌس كالفقٌر: العوامل االجتماعٌة -

 ...الجنس، العمر، الدخل، معتقدات دٌنٌة: العوامل الدٌموغرافٌة -

 .اختالف تراث ثقافً ٌؤثر على تصرفات األفراد التسوٌقٌة: العوامل الثقافٌة -

 لهذا لجئوا مصممو اإلشهار إلى توظٌف المرأة لجذب انتباه الجمهور والتأثٌر فٌه، 

 .ألن المرأة لدٌها أسلوب إقناعً مخالف للرجل

ظهور المرأة الشابة الجمٌلة ذات الجسم الرشٌق لجذب انتباه المتلقً باتخاذ سلوك  -

 .معٌن اتجاه منتوج ما

جذب المستهلك من خالل الغرائز توظٌف المرأة فً اإلشهار وتحكمها فً الالوعً  -

 .المتلقً

 باإلضافة إلى استعمال األلوان المتناسقة لخلق حالة من التذكر ألن لدٌه تأثٌر نفسً 

 .ٌساعد فً عملٌة االستدعاء والتذكر

 استخدام الدٌكور، اإلضاءة، والموسٌقى، حركة هذا كله ٌساعد على تذكر المنتوج 

 .وتخزٌنه فً الالوعً اإلنسانً

 

 

 

 



Study summary 

Signs of employing the Image of women in publicity and its 

impact on consumer buying behavior 

 

The study of the implications of employing the image of women in 

advertising and its impact on consumer buying behavior aims at the following. 

 -Advertisement is the process of transmitting an audiovisual message to impose 

urging the public to acquire a specific good or service and continue to buy it, so 

advertising designers are always looking for new influences to convince the 

consumer, who is the individual who acquires and consumes the good, as he 

identifies several factors that affect his consumer behavior Among them: 

Personal factors: perception, learning, needs and interests. 

Social factors: The rich are not the same as the poor....  

Demographics: gender, age, income, religious beliefs...  

Cultural factors: different cultural heritage that affects the marketing behavior of 

individuals. 

This is why advertising designers have resorted to employing women to attract 

and influence the public's attention, 

Because women have a different persuasive style than men. 

 -The appearance of a beautiful young woman with a slim body to attract the 

attention of the recipient by taking a specific behavior towards a product. 

Attracting the consumer through instincts, employing women in advertising and 

controlling them in the recipient's subconscious. 

In addition to the use of harmonious colors to create a state of memory because 

it has a psychological effect 

It helps with recall and recall process. 

The use of decoration, lighting, music, movement all this helps to remember the 

product and store it in the human subconscious. 
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اإلشهار رسالة من المنتج إلى المستهلك عبر وسٌط بصري صوتً ومن ثم فهً رسالة 

تحتوي على دالالت متعددة التداخل ٌعد أبرزها قٌمة االستهالك كسلوك ٌحفز علٌه اإلشهار، 

وهو غٌر معنً بتقدٌم الواقع أو التشكٌك فٌه بل ٌسعى باألساس إلى تكرٌسه . وهو هدفه األول

إن الدالالت الرمزٌة مخبأة . عبر تجمٌله وتأكٌد جمالٌات الحٌاة عبر استخدام المنتج المعلن عنه

داخل اإلشهار تخلق بالتراكم المستمر افتراضا لعالم آخر ٌخص الصورة البصرٌة أكثر ما 

وغاٌة اإلشهار المثلى هً جذب وعً المستهلك المباشر لشراء سلعة . ٌخص الحٌاة الواقعٌة

. من جهة وجذب ألوعٌه األخالقً والقٌمً من جهة أخرى

فالمتلقً هو أسٌر اختٌارات للسلع حددت له من قبل مصممٌن اإلشهار مسبقا وهذه 

االختٌارات تحدد له نمط استهالكه وأخالقه وصوره ومن بٌن هذه المفاهٌم التً له اختٌارات 

. هً المرأة

فاإلشهار أصبح ٌوظف المرأة بكل أشكالها فهً كربة منزل وأداة لإلغراء وجذب 

االنتباه المتلقً نحو السلع المروجة لها فتكرار جسد المرأة فً اإلشهار ٌعكسان ثقافة وتارٌخ 

. المرأة وموقعها فً المجتمع

أصبحت المرأة أداة لجذب متلقً التأثٌر فٌه وذلك من أجل المنظمات االقتصادٌة التً 

تستفٌد من تمثالت المرأة لكسب مزٌد من الربح مثال شركات متخصصة فً التجمٌل، شركات 

المالبس، المجالت موجهة للمرأة مستغال بذلك كل اإلٌحاءات ودالالت الستقطاب المستهلك 

. نحو سلوك الشراء

ومن هنا فهذه الدراسة جاءت لتدرس دالالت والمعانً التً توظف من خاللها صورة 

. المرأة فً اإلشهار وأثرها على سلوك الشرائً

واعتمدنا فً دراستنا على ثالث جوانب ومتمثلة فً الجانب المنهجً، الجانب النظري، 

إذ احتوى الجانب المنهجً للدراسة على عرض مختلف الخطوات المنهجٌة . الجانب التطبٌقً

الخاصة بالدراسة حٌث تناولنا فٌه إشكالٌة الدراسة، التساؤالت، أهداف الدراسة، أهمٌة 

الدراسة، تحدٌد المفاهٌم، منهج الدراسة، تحدٌد العٌنة، الدراسات السابقة، التعقٌب على 

. الدراسات السابقة
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الفصل األول خاص بمدخل إلى اإلشهار : أما الجانب النظري فقد احتوى على فصلٌن

: التلفزٌونً والصورة اإلشهارٌة وٌنقسم إلى مبحثٌن وكل مبحث ٌنقسم إلى أربع عناصر

.  اإلشهار التلفزٌونً: المبحث األول

.  مفهوم اإلشهار التلفزٌونً- 1

.  أهداف اإلشهار التلفزٌونً- 2

. خصائص اإلشهار التلفزٌونً- 3

.  أنواع اإلشهار التلفزٌونً- 4

.  أما المبحث الثانً فتمثل فً الصورة اإلشهارٌة

.  مفهوم الصورة اإلشهارٌة- 1

.  الصورة اإلشهارة ومستوٌات التسنٌن- 2

. الصورة اإلشهارٌة والغاٌة منها- 3

. مقاربات الصورة اإلشهارٌة- 4

  فً اإلشهار حٌثصورة المرأةتوظٌف أما الفصل الثانً فٌخص سلوك المستهلك و

:   سلوك المستهلكتمثل المبحث األول فً

.  تعرٌف سلوك المستهلك- 1

. أهداف وخصائص المستهلك- 2

. سلوك الشراء ومراحله- 3

.  المستهلك سلوك فً المؤثرة العوامل- 4

.  اعتمدنا فٌه على توظٌف صورة المرأة فً اإلشهار: المبحث الثانً
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.  تعرٌف صورة المرأة فً اإلشهار- 1

. مراحل استغالل المرأة فً اإلشهار- 2

.  األنساق الداللٌة للمرأة فً اإلشهار- 3

.  صور تناول المرأة فً اإلشهار- 4

القٌام بالتحلٌل السٌمٌولوجً لثالث ومضات إشهارٌة : الجانب التطبٌقً تمثل فً

.  فالومضة اإلشهارٌة األولى تمثلت فً التحلٌل السٌمٌولوجً لومضة قوماج كالٌدارم

.  أما الومضة الثانٌة فتمثلت فً برٌل إٌزٌس

.  الومضة  الثالثة فكانت تتمحور حول حلٌب دادٌلً

المستوى الوصفً، المستوى التعٌٌنً، المستوى :فكان التحلٌل عبر أربع مستوٌات 

. األٌقونً، المستوى التضمٌنً

.  نتائج الدراسة

.  الخاتمة

. ملخص الدراسة باللغة العربٌة واإلنجلٌزٌة

. قائمة المصادر والمراجع

. فهرس الموضوعات

.  المالحق
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التساؤالت  -
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أهمٌة الدراسة  -

أهداف الدراسة   -

تحدٌد المفاهٌم   -

منهج الدراسة   -

تحدٌد العٌنة   -

الدراسات السابقة   -

التعقٌب على الدراسات السابقة  -
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    :اإلشكالية -

 ونظرا الحدٌثة، المجتمعات فً الٌومٌة للحٌاة الممٌزة السمات إحدى اإلشهار ٌعتبر

 سلعة حول طرفٌن بٌن اتصال هو أشكاله أبسط فً فاإلشهار اإلنتاج وسائل فً الهائل للتطور

 وسائل أهم من واحد  وٌعتبر.ومنتج المستهلك بٌن االتصالً الجانب على ٌرتكز كونه خدمة أو

 اإلنسانٌة المعرفة ألوان من ولون الحالً العصر سمات من سمة هو كما العالمٌة االتصال

والخدمات،  السلع تقدمة بما تعرٌف خالل من تروٌجٌة تسوٌقٌة سٌاسة تحقٌق فً ٌساهم

 السلع أهم لتسوٌق وذلك االنتباه للفت المتاحة الوسائل شتى تستخدم اإلشهار فوسائل

 تعرٌف لتسهٌل والعمالء، والوكالء الجماهٌر االهتمام محض اإلشهار أصبح والخدمات، فلقد

 إلى ٌلجئون الذٌن معلنٌن أغلب فضل وقد المستهدف الجمهور سلوك فً التأثٌر قصد بسلعهم

 المرأة استخدام إلى المستهدف جمهور وبٌن بٌنهم كوسٌط االلكترونٌة واألجهزة التلفزٌون

 اإلنسانٌة، إن المجتمعات تطور ٌعكس الدور وهذا متمٌز ودور أساسٌة مكانة تلعب حٌث

 ٌعد ولم الخصوص وجه على المرأة تولٌها التً المكانة خالل من ٌأتً االسم بناء فً المساهمة

 المأكوالت فً الخاصة  فً كذلك نجدها وحسب النسائٌة والعطور فالمالبس استخدامها

 أصبت إذ أغلب تتضمنه أساسٌا عنصرا المرأة صورة وتعتبر التنظٌف ومواد والمشروبات

 من الخارجٌة بالعالقات وارتباطها االقتصادٌة المؤسسات الومضة اإلشهار لدى هً الصورة

 فً المرأة بصورة ٌتأثر الذي اآلخر طرف ما وبشكل سنجد اإلنسانٌة الحٌاة مراحل مختلف

 . اإلشهار

 سلوكه على ذاته بحد الجمهور على تأثٌر أنواعها بمختلف اإلشهار فً المرأة        فصورة

 المتناولة الجمهور نظرة تظهر  وهنا.العامة العالقات ٌخدم اتجاهٌن فً وكذلك عامة بصفة

 .وسلوكه فعله ردة ومدى لإلشهار

 المٌول على التركٌز ومدى اإلشهار خالل من لإلشهار السامً المحتوى تأثٌر        وٌعد

 المرأة بٌن العالقة  جعلتالتً الدوافع أهم المرأة، من لظهور االستهالكٌة والسلوكٌات

 التسوٌق فً وصورتها المرأة استخدام أثار وقد ،باالهتمام  جدٌرةوالمستهلك واإلشهار

. المستهلك سلوك على وتأثٌرها والتروٌج
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 العامة والعالقات االتصال بدراسة المهتمٌن وخاصة الباحثٌن بٌن واسعا والنقاش        الجدل

 لصورة ولتوظٌفه اإلشهار حول الدائم الجدل كان إذ الدولً أو والعربً المحلً على سواء

 من مختلفة لشرائح ٌقدمها التً عامة، والصورة بصفة االقتناء سلوك فً وتأثٌراتها المرأة

 المستهلك المجتمع، وعلى سلوكٌات على هام وجد كبٌر تأثٌر الصورة هذه تلعب حٌث مجتمع

 ٌقف. والجدل النقاش هذا مقدمة فً ٌأتً  المرأة لصورة اإلشهار توظٌف إن. خاصة بصفة

 اإلشهار، وكذلك فً محورٌة شخصٌة ٌجعلها ما وهذا المستهلكٌن سلوك على تأثٌراته وراء

. المستهلك لدى

 وما اإلشهار؟ فً المرأة خاللها من توظف التً والدالالت المعانً  ماهٌة:اإلشكال        طرح

 الشراء؟ على أثرها

 :التساؤالت- 

    ؟ اإلشهار إعداد أثناء بالجمهور الخاصة االجتماعٌة القٌم مراعاة ٌتم  هل-

       ؟ المستهلك لدى الشراء سلوك على التحفٌز فً دور للمرأة هل- 

      اإلشهار؟ فً المعروضة المنتجات فً المرأة صورة تروج كٌف- 

 الشراء مرحلة إلى ٌنتقل أم اإلشهار؟ عبر للقٌم المعنوي بالشراء المستهلك ٌكتفً هل- 

 المادي؟

:              أسباب اختيار الموضوع - 

 .النتائج إلى للوصول تساعد ألنها الزمنٌة خطوات من موضوع اختٌار عملٌة تحدٌد  إن    

 :     التالٌة النقاط إلى الدراسة هذه األسباب تحدٌد ٌمكن وعلٌه

                  .الدراسة موضوع عن البحث فً مٌل-    

                      .كبٌر بشكل اإلشهار فً المرأة ظهور تزاٌد-   

            .منهجٌة األدوات على التطبٌقً اإلجراء- 
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 المرأة لصورة وتوظٌفه اإلشهار بمجال ٌهتم عامة وعالقات اتصال التخصص طبٌعة-   

                                                                                      .على المستهلك وتأثٌرها

 :                                                                                الدراسة أهمية- 

 أثر ذات تروٌجٌة كأداة لصورة  وتوظٌفه.نفسه اإلشهار فً تكمن الدراسة أهمٌة إن   

 جاءت هنا من المجتمع شرائح كافة تخاطب إشهارٌا الرسالة  فأصبحت.المستهلكٌن على كبٌر

 من تحمله وما اإلشهار فً المرأة لصورة ولوجً السمً تحلٌل بتوظٌف الدراسة أهمٌة

 .                                                               دالالت

                            .المستهلك طرف من منتج شراء أجل من المنتجات فً المرأة أهمٌة- 

 فً المرأة صورة توظٌف ظاهرة عن وهادفة جدٌدة عملٌة مؤشرات إلى توصٌل على تساعد- 

.                                                                                                                        اإلشهار

 :                                                                                      الدراسة أهداف- 

 فً ٌهدف اإلشهار فً المرأة لصورة ولوجً السمً التحلٌل موضوع دراسة إن

 :                                                                                                إلى األساس

.                                                                          اإلشهار فً المرأة توظٌف دالالت معرفة- 

                                                       .الشراء سلوك على اإلشهار فً المرأة توظٌف أثر معرفة

 .للمرأة اإلشهار ٌقدمها التً المعانً فً السٌاق دور معرفة- 

                                                                                 :المصطلحات تحديد - 

.واتبعه فٌه دخل أي فٌه أو بٌه المكان سلوكا سلك من: لغة السلوك- 1
1

                                           

 الجسمٌة والحركات االستجابات فقط ٌتضمن للفرد، ال فعل رد أو االستجابة  هو:اصطالحا- 

                                                             
.26،ص 2005،بٌروت ،1 جبران مسعود ،الرائد المعجم الفائً فً اللغة عربٌة ،دار العلم للمالٌٌن ،ط 1  
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 كلٌة االستجابة المصطلح هدا ٌعنً ال الذاتٌة، وقد والخبرات اللفظٌة العبارات على ٌشتمل بل

.الموقف إلً العضوي الكائن ٌواجه حٌث الغدد إفرازات فٌها تتدخل التً اآللٌة أو
1

                                        

. السلوك هو تفاعل الفرد مع الوسٌلة محتوٌاتها واالستجابة العضوٌة: اإلجرائي التعريف  

الوجدانٌة والعقلٌة للفرد، أي تأثره لمحتوى الوسٌلة اإلعالمٌة التً تهدف لتغٌٌر سلوك معٌن 

 .لدى المتلقً

 :المستهلك مفهوم- 2

 طرٌق الشخصً، وٌقال الستعماله غٌرها أو غذائٌة مواد أو البضائع ٌشتري  الذي:لغة- 

.سلكه من ٌتبعه الذي المستهلك، الورد
2

                                          

 سلع عدة أو واحد وٌستهلك ٌشتري الذي الشخص أنه على المستهلك  ٌعرف:اصطالحا- 

 األفعال أنه على المستهلك  سلوك:أٌضا وعرف الموزع، أو المنتج عند من وخدمات

 اتخاذ إجراءات وٌتضمن خدمة أو المنتج على الحصول أجل من لألفراد المباشرة والتصرفات

  .الشراء قرارات

 التً فعل وردة وانطباعات مواقف مجموعة هو المستهلك سلوك أن القول  ٌمكن:إجرائيا- 

 على الحصول له تضمن والتً السوق فً المعروضة والخدمات السلع إزاء األفراد به ٌقوم

  .الشراء سلوك طرٌق عن غاٌاته وإشباع احتٌاجاته

 :الصورة مفهوم- 3

 صوره صور، وقد والجمع الشكل فً الصورة منظور البن العرب لسان فً  جاء:لغة- 

 ":األثٌر ابن قال " التماثٌل: والتصوٌر.لً صورته، فتصور توهمت الشًء فتصور، وتصور

 على وهٌئته الشًء حقٌقة المعنى وعلى ظاهرها على لغتهم العرب لسان فً ترد الصورة

 التصوٌر  أما.صفته أي وكذا كذا وصوره هٌئة أي وكذا كذا الفعل صفة ٌقال .الصفة معنى

                                                             
  1 حاسً ملٌكة، التسوٌق االجتماعً وتأثٌره على سلوكٌات الشباب جزائري، أطروحة لنٌل شهادة الدكتوراه، جامعة عبد  

.50،ص2017،2018الحمٌد بن بادٌس ،  

  2 شتوان  صونٌة، محاضرات فً سلوك المستهلك، جامعة محمد الصدٌق بن ٌحٌى، كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم
.08، ص2016التسٌٌر،   
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مخٌلته  فً اختارها ثم به وانفعل شاهدها أن سبق التً الطبٌعٌة بالصورة الفكر مرور فهو

.بتصفحها
1

                                                                                

 الكلمات من مشتقة كلمة وهً إٌماج اإلنجلٌزٌة اللغة فً صورة مصطلح  ٌدل:اصطالحا-  

 شكل على بشكل علٌها ٌحصل اإلنسان إلٌها توجه التً االبتكارات أحد على إٌماجو الالتٌنٌة

 مع التعامل إلى ٌشٌر أنه كما أشخاص أحد أو مادٌا جسما ٌكون ما عاد معٌن لشًء مماثل

 الصورة توجه الشاشة، كما عروض أحد أو الفوتوغرافٌة الصورة مثل البعدٌن ذات األجسام

.الكامٌرا طرٌق عن التقاطها وٌمكن األبعاد ثالثٌة مجسمة
2

                                       

 التً القٌم الوسٌلة هذه تجسد فعالة، قد ووسٌلة إٌحائٌة داللة عن  عبارة:إجرائيا الصورة- 

 .                                                                   المجتمع علٌها ٌتماشى

 :                                                                               اإلشهار مفهوم- 4

 البستانً بطرس وٌعرفه بالشًء الجهر أو  المجاهرة:اإلشهار هو الشٌرازي  ٌقدم:لغة- 

واإلظهار النشر هو اإلشهار
3

.  

 على إقبال أو بشراء وإقناعه الجمهور إعالم إلى موجهة رسائل مجموعة  هو:اصطالحا- 

 مخاطبة "الرغبة  وإثارة"العقل مخاطبة "اإلقناع على أساسا ٌقوم خدمة، وهو أو سلعة

                                     ."الغرائز

 التقنٌة الوسائل من مجموعة هو  اإلشهار ":دن أحدا زهير يعرفه'' االتصال مجال  وفً  

.معٌن منتج واستهالك معٌنة خدمة استعمال بضرورة وإقناعه الجمهور إلعالم تستعمل التً
4

                                                              

                                                             
  1 .85،86، دار الصادر بٌروت، ص1، ط4 ابن منظور، لسان العرب المجلد 

  2 عبد الكرٌم عٌشة، صورة اإلسالم  والمسلمٌن فً القنوات الفضائٌة األجنبٌة الناطقة بالعربٌة، دراسة وصفٌة تحلٌلٌة على 
.45،ص2015،2016، مقدمة لنٌل شهادة دكتوراه، جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس 24عٌنة من مضامٌن برامج قناة فرانس   

.166جبران مسعود، الرائد الفائً فً اللغة واإلعالم، المرجع نفسه، ص  3  
.21، ص2001 فضٌل دلو، اتصال مؤسسة، القاهرة، دار فجر للنشر والتوزٌع، 4  
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 أو األفكار بٌع األداة بأنه  اإلشهار GAW Walterاألمرٌكً تعرٌف التعرٌف وجاء  *

 الصحف أو الملصقات من مساحات ذلك فً الناس، وتستخدم من لمجموعة السلعة، الخدمات

  .     أجر نظٌر السٌنمائً العرض دور  أو.المجاالت أو

 من المستخدمة المتنوعة الفنٌة الوسائل من مجموعة عن عبارة  هو:التلفزيوني اإلشهار- 5  

 بسلعة تعرٌفه أجل من الجمهور إلى وعرضها لتقدٌمها التلفزٌون قبل من مباع الوقت خالل

.                                                                   استهالكً سلوك على تأثٌره  بهدف.المضمون أو الشكل ناحٌة من

 جوانب على بالتركٌز الجمهور انتباه  جذب:التلفزٌونً اإلشهار هذا بحثنا فً ونقصد

 آن فً السلعة وعن عنه جٌدة ذهنٌة صورة اقتناء ، وبناء على وتحفٌزه  لسلعة  إٌجابٌة 

.واحد
1

 

 :المرأة تعريف- 6

 نسٌا نسوة، نسٌه، وٌقال قٌاس، وتصغٌر غٌر والنسوان، على والنسوة نسوة مفردة  هً:لغة- 

.للجمع تصغٌر
2

 

 فً إمرأة فً األلف األنباري ابن امرئ، وٌقول تأنٌث امرأة "العرب لسان فً وجاء

. إمرته وهً مرآته وهً امرأته  هً:ٌقال لغات ثالث المرأة

 وتستخدم البالغ اإلنسان ذكر هو الرجل أن البالغة، كما اإلنسان أنثى هً  المرأة:اصطالحا- 

 الدور بٌن التمٌٌز أو جنسٌن أفراد بٌن البٌولوجً الحٌوي الفرق بٌن لتمٌٌز إمرأة كلمة

.مختلفة الثقافات فً والرجل المرأة بٌن االجتماعً
3

 

 وبٌن بٌنها االجتماعٌة الصورة الدور بٌن لتمٌٌز وتستخدم البالغة األنثى  هً:إجرائيا المرأة- 

. لمجتمعها الثقافٌة القٌم تعكس والصورة الدور هذا كان إذا وما المختلفة الثقافات فً الرجل

                                                             
.188، ص2007، قسنطٌنة، دار أقطاب الفكر،3 فضٌل دلو، تارٌخ وسائل اتصال، ط 1  

، طرابلس، لبنان، فرع أي 7عمارة فوزي، صورة  النمطٌة واالستغالل الجسدي للمرأة فً اإلعالن تجاري، مؤتمر دولً  2 

.2015 مارس،21-8،19سمراء ب    

  3 ربوح دالل، بدوي شهرزاد، صورة المرأة فً اإلشهار التلفزٌونً، جامعة قاصد  مرباح، ورقلة، كلٌة العلوم اإلنسانٌة
.3013،2014واالجتماعٌة، تكنولوجٌا اتصال جدٌدة، مذكرة ماستر،  
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 المتعارضة المواقف عن تنشأ التً والقضاٌا الصورة تلك بأنها المرأة صورة ونعرف

 .إٌجابٌا أو سلبا إما دورها وطبٌعة ودورها المرأة عن الوصف

  :الدراسة  منهج-

 القواعد من مجموعة وهو .شًء عمل وطرٌقة والترتٌب النظام أنه على المنهج        ٌعرف

علمٌة حقٌقة إلى الوصول بقصد وضعها ٌتم التً
1

 اإلجراءات من مجموعة المنهج ٌعد  كما.

 Med lineالباحثة ترى األشٌاء، كما بجمٌع حقه معرفة إلى ٌصل العقل تجعل التً واألسالٌب

 GRAWTZ الوصول قصد بٌه ٌقوم العلمٌة واألسالٌب الطرق من مجموعة أنه على المنهج 

. معٌن هدف إلى

 فٌلم هً التً دراسة لطبٌعة السٌمٌولوجٌا، وهذا البحوث نوع من البحث هذا        وٌعد

الدلٌل،  اآلنٌة، النسق مفهوم على ولوجً السمً التحلٌل مقاربة على تقوم إشهاري، والتً

  ولوجً السمً التحلٌل شبكة باستخدام المعنى مٌكانزمات فهم وهو المرجعً السٌاق وبهذا

  .الرسالة محتوى لفهم دالة مؤشرات جمع إلى ٌسعى ما بقدر

 التً والدالئل لرموز من مجموعة تحمل التً صور أكثر من اإلشهارٌة الصورة        تعتبر

 الصورة لهذه المشكلة سلسلة على الحصول فهمها التتابع، وٌتطلب مستوى على تسجل

.اإلشهارٌة
2

 

 الصورة تتكون حٌث الغرض بهذا ٌفً منهج أنسب هو ولوجً السمً        والتحلٌل

 .الصورة وشرٌط الصوت  شرٌط:متكاملٌن أساسٌٌن عنصرٌن من التلفزٌونٌة اإلشهارٌة

 وحركات التصوٌر وزواٌا لقطات سلم من متحركة صورة "من صورة شرٌط وٌتكون

. الموسٌقى  صوت"كالم "اللفظً الصوت من فٌتكون صوت شرٌط أما الخ...الكامٌرا

 واالتصال للمعنى ناقال نظاما ولجٌة السمً الناحٌة من التلفزٌونٌة اإلشهارٌة        الصورة

. واحد آن فً اإلشارات الرموز طرٌق عن

                                                             
  1                                     238.، ص2003، دار الفجر للنشر والتوزٌع،6 محمد منٌر حجاب، الموسوعة اإلعالمٌة، مجلد 

.52 حاسً ملٌكة، التسوٌق االجتماعً عبر مواقع التواصل االجتماعً وتأثٌره على سلوكٌات الشباب الجزائري، المرجع السابق، ص  2  
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 إذن  فهً.معٌنة رسالة إٌصال إلى اإلشهارٌة الصورة  تهدف:بإرث روالن ٌقول        وبهذا

 المناسب الحقل تعتبر فهً المنظور وبهذا عامة للقراء موجهة األولى، وهً بالدرجة اتصالٌة

 وتمثل ٌؤهل السمٌولوجً والتحلٌل .الصورة طرٌق عن المعانً إنتاج مٌكانٌزمات لمالحظة

  الرمزٌة معالمها وٌرسم البشرٌة الجماعٌة الخصائص، لهوٌة من العدٌد ٌشمل ألن الثقافً

 تتقاسمها التً الثقافٌة الصورة خالل من ٌتضح الذي اإلنسانً االنجاز ضمن واألٌقونة

.الداللٌة مفاتٌحها وتتبادل البشرٌة الجماعات
1

 

 

 : الدراسة عينة -

 مجتمع من جزء أنها على تعرف والتً العٌنة تحدٌد من البد الدراسة عٌنة إلنجاز

. معٌنة عملٌة وفق تحدد وقد سماته تحدٌد مراد الكً البحث

 فً التأطٌر على ٌقوم الذي تحكمً أسلوب قصدي األسلوب اتبعنا بحثا عٌنة ولتحدٌد

 فإن ومنه ذلك تفرض السمٌولوجً التحلٌل طبٌعة أن وخاصة مباشر اختٌار أي العٌنة اختٌار

 :فً تتمثل البحث عٌنة

*Gommage CALLIDERM 

*DADI LAIT 

*PRIL ISIS 

 السابقة الدراسات- 

: األولى الدراسة- 1

 " تلفزٌونٌة اإلشهارٌة للومضات اإلقناعٌة األسالٌب :"عنوان تحت       جاءت

                                                             
 1 خلٌفة محمد فتحً، التمثالت الثقافٌة فً اإلشهار التلفزٌونً، دراسة تحلٌلٌة سمٌولوجٌة لعٌنة من األفالم اإلشهارٌة فً قناة شروق 

.10،ص،2017 ،2016ت، ي، فً، أطروحة لنٌل شهادة الدكتوراه، جامعة عبد الحمٌد ابن بادٌس،   
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 . نجمة النقال الهاتف بمتعامل الخاصة ومضات من لعٌنة سمٌولوجٌة تحلٌلٌة دراسة

 . ٌخلف فاٌزة.د :إشراف ،تحت بوصابة النور عبد الباحث إعداد من

 العلوم الجزائر، كلٌة واتصال، جامعة اإلعالم علوم فً الماجستٌر شهادة لنٌل رسالة

. 2009 ،2008السٌاسٌة،

 الفنً البناء تمٌز التً اإلقناعٌة االستراتٌجٌات  ماهٌة:التالٌة اإلشكالٌة الباحث       عالج

 النقال؟ للهاتف نجمة شركة إلشهار وداللً

 عن الكشف على أساس تقوم التً ولوجً السمً التحلٌل مقاربة على الباحث       اعتمد

 .الخطاب لعناصر الداخلٌة العالقات

 وتحلٌل بدراسة ٌتعلق البحث موضوع  وألن.منتظمة العشوائٌة العٌنة على اعتمد        إذ

. 2007،2008 فترة خالل نجمة اتصاالت شركة بانجازها قامت التً إشهارٌة الرسالة البنٌة

: التالٌة النتائج إلى متوصال

المتلقً،  ذهن فً وتثبٌتها منتج مزاٌا تقرٌب إلى تهدف اإلستراتٌجٌة النجم مقاربة استعمال- 

. الجمٌع نظر فً أفضل المنتج وجعل

  .لإلشهار محورٌة فكرة تبلٌغ- 

  .الجماهٌر لدى المجتمع فً السائدة القٌم مراعاة تم- 

  .اإلشهار فً إبداعٌا شكال اتخاذ- 

 .المتلقً ذهن فً منتج لترسٌخ واإلضاءة والموسٌقى األلوان إضافة- 
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: الثانية الدراسة- 2

 :البٌت خارج المرأة عمل عن المترتبة االجتماعٌة و األسرٌة اآلثار :عنوان تحت       جاءت

. األغواط بمدٌنة العامالت النساء من عٌنة عن مٌدانٌة دراسة

 .بومدٌن  عاجب:إعداد من

 العلوم ، كلٌة2وهران النفس، جامعة علم الدكتوراه، فً شهادة لنٌل أطروحة

. 2017،2016االجتماعٌة،

: التالٌة اإلشكالٌة الباحث عالج

 للعمل؟ المرأة خروج عن المترتبة األسرة اآلثار طبٌعة ما- 

 للعمل؟ المرأة بخروج تأثرا أكثر األسرٌة األبعاد ما- 

 حالة لمتغٌر تعزى للعمل المرأة خروج عن المترتبة األسرٌة اآلثار فً فروق توجد هل- 

". زوج ، بدون الزوج مع "االجتماعٌة

. البٌانات لجمع كأداة االستبٌان أداة على الباحث اعتمد- 

 الصحة، :قطاعات 3 من ٌتكون البحث مجتمع ألن عشوائٌة بطرٌقة البحث عٌنة اختٌار      تم

. اإلدارة، التعلٌم

: التالٌة النتائج إلى متوصال- 

 باستمرار للعمل خروجها بحٌث األسرة على سلبٌة آثار له للعمل المرأة خروج أن

 الفكر مشتتة  وتبقى".معنوي، نفسً، جسمً "صحتهن على سلبً تأثٌر له طوٌلة والساعات

. ومنزلها وأطفالها أسرتها بٌن وما عملها بٌن

 التوافق فً عائقا لدٌها ٌشكل عملها أن تجد ال العاملة المرأة أن كذلك دراسة وبٌنت

 .الحٌاة نفقات فً عائلتها تساعد المرأة كانت إذا  خاصة.ومنزلها زوجها وبٌن بٌنها
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: الثالثة الدراسة- 3

 .الجزائرٌة االقتصادٌة المؤسسة فً اإلعالن وأهمٌة واقع: عنوان تحت الدراسة        جاءت

. موبٌلٌس النقال للهاتف الجزائر اتصاالت مؤسسة حالة دراسة

المنتوري،  كمال، جامعة  مرداوي:الدكتور إشراف لٌلى، تحت كوسة  الباحثة:إعداد من

. 2007،2008 الجامعٌة والتسٌٌر، السنة االقتصادٌة علوم قسنطٌنة، كلٌة

: التالٌة اإلشكالٌة الباحثة عالجت- 

 الجزائرٌة؟ االقتصادٌة المؤسسة أهداف تحقٌق فً أهمٌته اإلشهار؟ وما واقع هو ما

 طبٌعة  ألن.المقابلة هً المستخدمة األداة و الوصفً المنهج على الباحثة        اعتمدت

. النقال للهاتف الجزائر اتصاالت مؤسسة حالة دراسة ذلك، وهً تتطلب مٌدانٌة  الدراسة

: خالل من اتصالً دور له اإلشهار أن :التالٌة النتائج إلى الباحثة توصلت ومنه

. مؤسسة شهرة تدعٌم- 

. معٌن سلوك تبنً إلى ٌدفعه مما الفرد ذاكرة فً اإلشهار بقاء- 

 لسلوك لدفعهم منتوج الجمهور لتذكر والموسٌقى اإلبداع، واأللوان على اإلشهار فً اعتماد- 

 .الشراء

: السابقة الدراسات على التعقيب- 

: التشابه أوجه- 1

. التلفزٌونً اإلشهار وهو أال األول المتغٌر فً والثالثة األولى الدراستٌن تتشابه- 

. المرأة وهو الثانً المتغٌر فً الثانٌة الدراسة وتشابهت- 

 .ولوجً السمً التحلٌل وهو المنهج فً األولى الدراسة مع دراستنا تشابهت إذ- 
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 : االختالف أوجه- 2

 ومضات فً تمثلت األولى الدراسة  فالعٌنة.العٌنة فً 3 الدراسات مع دراستنا       اختلفت

. نجمة النقال لهاتف الخاصة

. العامالت النساء فً تمثلت الثانٌة الدراسة وعٌنة- 

. موبٌلٌس النقال لهاتف الجزائر اتصاالت مؤسسة حول تمحورت الثالثة الدراسة أما- 

 . الوصفً المنهج على اعتمدت فهً المنهج فً 3 الدراسة مع دراستنا اختلفت- 

. فً األداة وهً المقابلة 2 الدراسة مع دراستنا واختلفت- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

اإلشهار التلفزيوني  :المبحث األول
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 أهداف اإلشهار التلفزٌونً .2

 خصائص اإلشهار التلفزٌونً .3
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تعريف صورة اإلشهارية       :  المبحث الثاني

 مفهوم الصورة اإلشهارٌة        . 1

 الصورة اإلشهارٌة ومستوٌات التسنٌن. 2

 الصورة اإلشهارٌة وغاٌتها. 3

 مقاربات الصورة اإلشهارٌة. 4

 

 



 

: مفهوم اإلشهار التلفزيوني -01

مما  .لقد تنوعت تعارٌف اإلشهار التلفزٌونً بتنوع تعارٌف اإلشهار فً حد ذاته        

فقد  جعل اإلشهار التلفزٌونً ٌعرف هذا األخٌر تنوعا فً التعارٌف المقدمة لهذا المفهوم،

عملٌة بث الرسالة سمعٌة البصرٌة لغرض حث الجمهور على  :بأنه "ربورت لودٌك''عرفه 

واالستمرار فً شرائها وتفضٌلها على السلع والخدمات  االقتناء سلعة أو خدمة معٌنة،

.المشابهة لها
1

 

فاإلشهار التلفزٌونً ٌعتمد فً إٌصال الرسالة اإلشهارٌة على مجموعة من        

الخصائص والممٌزات السمعٌة البصرٌة التً تجعله ٌكتسب ممٌزات التلفزٌون من صوت 

فضال عن  والصورة وحركة وإمكانٌة تحقٌق هذا المزج ساعد فً عملٌة جذب االنتباه،

وتثبٌتها خاصة بوجود كم هائل من  تدعٌم الفكرة المتضمنة فً الرسالة اإلشهارٌة وتقوٌتها،

. اإلشهارات حول السلع وخدمات المشابهة

كما ٌعرف اإلشهار التلفزٌون بأنه مجموعة من الرسائل الفنٌة المتنوعة المستخدمة        

خالل الوقت المباع من التلفزٌون إلى الجمهور قصد تعرٌفه بسلعة أو خدمة أو فكرة بالشكل 

وسائل  وأفعاله، قٌمه وسلوكه االستهالكً، والمضمون الذي ٌؤثر على معلوماته ومٌوله،

.مقومات الثقافٌة األخرى
2

 

فالرسالة اإلشهارٌة المرئٌة ترتكز أساسا على محفزات وقدرتها على التأثٌر فً        

 .وهناك عالقة كبٌرة بٌن التعبٌر البصري والتعبٌر السٌكولوجً الالوعً الفرد المتلقً،

.                                                                           فالمعلن ٌحتاج فً بداٌة إلى المعلومة 

 :أهداف اإلشهار التلفزيوني- 02

: تتلخص أهداف اإلشهار التلفزٌونً فٌما ٌلً 

                                                             
  1 سطوطاح سمٌرة، اإلشهار والطفل، دراسة تحلٌلٌة لألنماط االتصالٌة داخل األسرة من خالل ومضة إشهارٌة وتأثٌرها على

.29، ص2009،2010سلوك االستهالكً للطفل، رسالة دكتوراه، عنابة، جامعة باجً مختار ،  

.166، ص1993 سمٌرة عبد الرزاق عب دلً، قحطان  بدر العبد لً، الدعاٌة واإلعالن، بٌروت، دار العلوم العربٌة، 2  



 

من خالل تعرٌف المستهلكٌن بمزاٌا  :خلق نوع من الوالء واالنتحاء بٌن السلع ومستهلكٌها -

. المنتج والسلعة والبٌانات المرتبطة بها وتوعٌة المستهلك وهذا ما ٌجعله أكثر اندفاعا لشراء

 تسهٌل أو االنتباه وجذب اإلدراك تحقٌق عن ٌتوقف ال التلفزٌونً اإلشهار دور :اإلقناع- 

 سلعةال لشراء المستهلك تحفٌز إلى ذلك ٌتجاوز وإنما اإلشهاري، الخطاب موضوع الفهم

.وتجرٌبها
1

 

خرٌن على ٌصعب بحٌث ومنتجاتها منشأةال عن ممٌزة صورة تكوٌن  -  مما تقلٌدها اّلآ

 .منشأة أرباح زٌادة فً سهاماإل إلى ٌؤدي

 السوق فً الجدد الموزعٌن تقدٌم على مساعدةالو البٌع مستهلكٌن تفضٌل مستوى زٌادة- 

. شرائها فً رغبتهم وزٌادة المنشأة لمنتجات

 حد فً بالسلعة الخاصة المعلومات تقدٌم فً ٌتمثل التلفزٌونً اإلشهار من الرئٌسً الهدف- 

 .للجماهٌر السوق فً الموجودة بالسلع وتعرٌف ذاتها،

.للمنتجات وتسوٌق تروٌج هو المعلن هدف -
2

 

  .صفقات لتحقٌق الالزم الوقت تخفٌض -

 المعرفٌة الحتٌاجات وفقا والواقعة الشاملة االتصالٌة والرسائل المعلومات تقدٌم -

 .والحالٌٌن والمرتقٌن للمستهلكٌن

 :التلفزيوني اإلشهار خصائص- 03 

 ضخمة خالقة مرونة ٌقدم واللون والصورة والصوت النظر تفاعل إن: والتأثٌر اإلبداع -

 التلفزٌونً اإلشهار ٌساعد وممكن حً، درامً بشكل والخدمات المنتجات تمثٌل وتجعل

 ترفٌهٌة أو العاطفٌة، دعوات تطوٌر وأٌضا .تجارٌة لماركة صورة أو حالة إظهار على

 .ممتع بشكل ٌظهر فٌه مرغوب غٌر المنتج جعل على تساعد

                                                             
. 1،2011،08 حنان شعبان اإلشهار والتلقً التلفزٌونً، الجزائر، مؤسسة الكنوز للحكمة والتوزٌع، ط 1  

.08حنان شعبان، مرجع نفسه، ص  2  



 

 ممكن أمر العرٌضة الجماهٌر إلى الوصول ٌجعل التلفزٌونً اإلشهار إن :التأثٌر فعالٌة -

 .الثقافً المستوى أو والعمر الجنس عن النظر بغض

 المشاهدٌن على نفسه فرض على والجاذبٌة القوة التلفزٌونً اإلشهار :واالنتباه الجذب -

 فٌمكن .اإلشهارٌة الرسالة لوضع التلفزٌونٌة البرامج من العدٌد بٌن االختٌار وإمكانٌة

 بشكل علٌهم وتأثٌر المشاهدٌن إلى للوصول المناسبة والقناة المناسب الوقت اختٌار للمعلن

.إٌجابً
1

 

 أداة اإلشهار صار وبالتالً .واحد وقت فً اإلنسان حواس جمٌع مخاطبة مٌزة اإلشهار- 

. وترفٌه وتعلٌم، تثقٌف

 من  بمجموعة معرفتهم وزٌادة. المجتمع أفراد بعض ثقافة زٌادة فً اإلشهار ٌساهم- 

. للسلع كمستهلكٌن تواجههم التً واألخطار المسائل

 منطقة أي  أوسن أي من باإلشهار مستهدف القطاع اختٌار التلفزٌون ٌسهل :االختٌار- 

. الخ.....جغرافٌة

  أو،المحلٌة محطة أو البرامج اختٌار فً للمعلن المرونة من كبٌر قدر ٌوفر :المرونة- 

.مطلوب بشكل اإلشهار التلفزٌون وإخراج ،استخدامها ٌمكن التً قومٌة
2

 

 :التالٌة األنواع إلى التلفزٌونً اإلشهار تقسٌم ٌمكن  :التلفزيوني اإلشهار أنواع -04

 :اإلشهار طريقة عرض حيت من- 

 األشخاص أحد من مباشرة رسالة توجٌه شكل على اإلشهار هذا وٌكون: المباشر اإلشهار*

 خالل من تنفٌذه إلى المهتمٌن بعض وٌذهب خدمة أو سلعة استخدام إلى ٌدعوهم المشاهدٌن

 .المشهورة الشخصٌات إحدى

 أكثر أو اثنٌن بٌن الحوار. محادثة إجراء إلى النوع هذا ٌعتمد: الحواري اإلشهار *

 .عنها المعلن سلعة بخصوص

                                                             
.08 حنان شعبان، اإلشهار والتلقً التلفزٌون، المرجع السابق ، 1  

.91،ص2007 محمد حسٌن العامري، اإلعالن وحماٌة المستهلك، القاهرة، العربً، 2  



 

 للسلعة المادي العرض على اإلشهار من النوع هذا وٌعتمد :السلعة طرٌق عن اإلشهار *

 وعٌوب استخدامها وإظهار التجاري واسمها وغالفها حجمها حٌث من إظهارها طرٌق عن

. استخدامها عدم

 شكل فً المتحركة الرسوم استخدام ٌتم وفٌها :المتحركة الرسوم طرٌق عن اإلشهار *

 المتباٌنة  اإلشهارٌة األفكار عن التعبٌر أسالٌب من أسلوب وهو ألٌفة حٌوانات أو أشخاص

 .األفكار هذه عرض فً الحواري اإلشهار استخدام ٌمكن ثم ومن

 خالل من اإلشهارٌة فكرته إبراز على اإلشهار هذا فً المعلن ٌعتمد :الدرامٌة اإلشهارات *

 بٌن الفرق إظهار طرٌق عن سلعة استخدام مزاٌا توضح درامٌة قصة أو موضوع عرض

.استخدامها وبعد قبل للسلعة المستخدم الفرد حالة
1

 

 :                             اإلشهار الوقت شراء طريقة حيث من- 

 ٌتم بحث منتجاته، عن لإلشهار معٌن وقت المعلن قٌاس طرٌق عن: الفردي اإلشهار *

.اإلرسال فترة مدار على السلعة لنفس اإلشهارات من عدد على الوقت ذلك توزٌع
2

 

 خالل سلعة عن باإلشهار ٌقوم أن للمعلن ٌمكن وفٌها :متكاملة تلفزٌونٌة برامج تموٌل *

 .البرنامج بعد و البرنامج اإلذاعة فترة

 اإلشهار الشراء وقت فً اّلخرٌن المعلنٌن بعض المعلن بمشاركة تتمٌز :المشاركة*

 .التكالٌف تخفٌض إلى ٌؤدي مما مستحقاتهم، عن لإلعالن

:                                             الجغرافي النطاق ناحية من- 

. محصورة منطقة ضمن نطاقه والذي: المحلً اإلشهار *

 قطرا تعطً جغرافٌة مساحة على اإلشهار من النوع هذا نطاق وٌكون :الوطنً اإلشهار*

.األقطار من
1

 

                                                             
 عرسان ٌوسف عرسان الزوبعً، اإلعالن التلفزٌونً واتجاهات المنتجٌن والمستهلكٌن، األردن، عمان، دار أسامة للنشر والتوزٌع، 1

  .50،ص 2016
.50عرسان ٌوسف عرسان الزوبعً، مرجع نفسه، ص  2  



 

 .الدولًالنطاق  على توزٌعها ٌتم التً السلع اإلشهار من النوع هذا ٌعالج: الدولً اإلشهار*

 

  .ةــــــاإلشهاري ورةــــــالص: الثاني المبحث

: مفهوم الصورة اإلشهارية وظهورها .1

 إلثارة تستعمل التً واإلخبارٌة اإلعالمٌة الصورة تلك :اإلشهارٌة بالصورة نعنً       

 اقتناء قصد لدفعه عواطفه ودغدغة حركٌا، و حسٌا علٌه والتأثٌر ووجدانٌا، ذهنٌا المتلقً

 بمنتج وتبلٌغ وأخبار وإعالن بث بمثابة اإلشهار أن هذا وٌعنً ما، تجاري منتج أو بضاعة

. المتلقً إلى إٌصالها بغٌة وذلك ما، خدمة أو

 أن هو خاصة بصفة اإلشهارٌة والصورة عامة بصفة اإلشهار من األساسً والهدف        

 المستقبل، نحو ما إرسالٌة بث .تقلٌدٌة تواصلٌة رؤٌة بواسطة منتج بٌع نحو أساس ٌتجه

 فعالة بكٌفٌة تشتغل حٌث التواصل، لنظرٌة اللسانٌة الخطاطات من جدا قرٌبة تكون

 وإخبارٌة، وإعالنٌة إعالمٌة قناة بمثابة فاإلشهار هنا ومن التقلٌدٌة، السمٌولوجٌة بالمفاهٌم

 امتالك الفلسفة على القائم الرأسمالً النظام الستمرار أساسٌة وخطة هامة أدانٌة ووسٌلة

.واالقتصادٌة واالجتماعٌة الطبقٌة وتكرٌس األرباح وتحقٌق األشٌاء
2

 

 نص إنها للتدلٌل وأنماط للوجود أنماط لها ومخارجها، مداخلها اإلشهارٌة للصورة إن       

 أو أشٌاء خالل من متجلٌة داللٌة لوحدات خاصا تنظٌما باعتبارها تحدد النصوص وككل

. متنوعة أوضاع فً كائنات أو سلوكات

 العوالم ٌحدد الزمان وفً الفضاء فً حضورها وأشكال العناصر هذه بٌن التفاعل إن       

 هذه تحكم التً األسنن ٌستحضر تنظٌم إلى تستند إنها .الصورة بها تحبل التً الداللٌة

.األصلٌة بنٌتها األشٌاء
3
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 : اإلشهارية الصورة ظهور

 ،19 القرن منذ وثٌقا ارتباطا الغربٌة بالرأسمالٌة اإلشهارٌة الصورة ارتبطت       

 تطور مع وذلك ازدهار أٌما الثالثة األلفٌة وسنوات العشرٌن القرن فً ذلك بعد فازدهرت

 . ورقمٌا ورقٌا واإلعالن البث وسائل

 فضال إخبارٌة، ومطوٌات والمجالت الجرائد من الصحافة بمقتضٌات اقترنت كما       

 الرادٌو من والبصرٌة السمعٌة الوسائل فٌه بما االستهالكً، باإلعالم ارتباطها عن

 األخرى الوسائل إلى باإلضافة الفضائٌة، وقنوات والحاسوب، ومسرح وسٌنما وتلفزٌون

.واإللكترونٌة الرقمٌة واللوحات والملصقات اإلعالنٌة والالفتات كالبرٌد
1

 

 الذي السوق اقتصاد المستلزمات استجابة أٌضا اإلشهارٌة الصورة ظهرت وقد هذا       

 وتسوٌقا إنتاجا والخدمات والبضائع السلع وعرض والتجارة والصناعة الفالحة على ٌعتمد

 منذ بالمطبعة ارتبطت قد اإلشهارٌة الصورة أن إلى بعٌدا ٌمكن بل وادخارا وتروٌجا

 وبضائع إعالنات شكل فً اإلشهارٌة الصورة برزت حٌث ،1436الغرب، فً اختراعها

 خاصة ومقاوالت وشركات المؤسسات الٌوم اإلشهار أو اإلعالن أصبح وقد هذا وإرشادات،

 ستهالكٌة،اال السوق ودراسة الدعاٌة أسالٌب فً والتفنن االحتكار، سٌاسة على تعتمد

 . والبضائع للمنتجات والتروٌج

 والخاصة العامة التعلٌمٌة والمؤسسات المعاهد فً الدراسة مادة اإلشهار أصبح كما       

والجامعات الكلٌات فً دراسٌا ومقررا
2

 والشٌوعٌة االشتراكٌة المجتمعات كانت وإذا ،
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 اإلشهارٌة بالصورة ٌسمى ما أو الثورٌة السٌاسٌة الشعارات على قامت قد والٌسارٌة

 اإلشهارٌة، للصورة كبٌرا اهتماما أعطت قد الرأسمالٌة المجتمعات فإن السٌاسٌة

 .والتسوٌقٌة االقتصادٌة،

 

 :                                               التسنين ومستويات اإلشهارية الصورة- 2

 تبنى الطرٌقة عن والكشف اإلشهارٌة، الصورة مقاربة ٌجب النظر هذه زاوٌة من        

 نمط عن بعٌدا ٌتم أن ٌمكن ال اإلشهارٌة الصورة فً فالتفكٌر متنوعة، اإلرسالٌات عبرها

 ال اإلشهارٌة، بالصور الخاصة التدلٌل أنماط تحدٌد أن ذلك ذاتها، البصرٌة العالمة بناء

 أٌضا وبعٌدا اإلنسانٌة الممارسة تنتجها التً الثقافٌة الموضوعات عن أن بم ٌتم أن ٌمكن

 نوع من داللٌة واقعة اإلشهارٌة الصورة وأن .بها المرتبطة االجتماعٌة النماذج عن

.خاص
1

 

 حامل ولسانً بصري مضمون إنها تجاوزها، بغاٌة محددة ألنها وظٌفتها إال تمتلك ال إنها -

 الحامل االٌقونً الدال فً الجمالً الجانب لٌس األول المقام فً ٌهم فما .بالغٌة لواقعة

 بالشرٌحة خاصة  "نفسٌة حالة "الثقافٌة حالة من انطالقا قدرته بل اإلشهارٌة، لإلرسالٌة

. ما منتوج شراء إلى الشرٌحة بهذه  الدفع فً الهدف

 تعبٌر حد على ممتلئة عالمات من مشكل كسنن تشتغل فإنها التصور، هذا من انطالقا -

 التدلٌل سٌرورة داخل موجه بشكل مثبتة علٌها تشتمل التً العناصر كل أي "بارث

 وهً السلوك، وأنماط العالقات تحدٌد إنها لمنتوج، وصف مجرد لٌست اإلشهارٌة والصورة

 الصورة إن اإلشهارٌة، لإلرسالٌة الكلٌة الغاٌة هو الشراء ففعل للفعل، مثلى بقاعدة مرتبطة

 مواجهة خالله من ٌتم بربط األمر ٌتعلق إنما بالكل، الكل ارتباط خارجها هو بما ترتبط ال

 ٌدل الذي النسق إلى الصورة عناصر من عنصر كل انتماء تحدٌد عبر األنساق من سلسلة
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 فً المتحكمٌن هما لها مكونة الوحدات توزٌع ونمط الصورة تنظٌم وسٌكون       .داخله

.''طبٌعته وتحدٌد المعنى إنتاج عملٌة
1

 

: الصورة اإلشهارية وإرغامات الغاية- 3

 بكونها األخرى البصري التمثٌل أشكال خالف على اإلشهارٌة الصورة تتحد         

 ال النهائً ومدلولها اإلشهار على تدل لكً هنا إنها .والغاٌة والتأوٌل تدلٌل فً صرٌحة

 إلى تقود أن ٌجب الصورة فً الموظفة العناصر فكل إشهارٌا مدلوال إال ٌكون أن ٌمكن

 داللة اإلشهارٌة صورة داللة فإن األساس هذا على المنتوج جودة كلً المدلول تحدٌد

اإلشهارٌة اإلرسالٌة المدلوالت تتشكل المنتوج خصائص بعض فمن قصدٌة
2

 وبعبارة .

 إلى إال تقود ال أن ٌجب الصورة داخل الممثلة اإلنسانٌة وغٌر اإلنسانٌة العوالم فإن أخرى

 غنى حٌث من للصورة المزدوج المظهر ٌفسر ما هذا ولعل حٌازته، إلى وٌدفع ٌثمنه ما

 العوالم هذه بها توحً التً الداللٌة التعددٌة من الرغم فعلى وداللتها قراءتها وفقر عالمها

 محددة القراءة إلى إال تقوده ال بطرٌقة المنظمة فإنها قراءته، فً حر بأنه القارئ توهم التً

 .اإلرسالٌة صاحب ٌرٌده ما أي المولد السنن فً

 األصلٌة غاٌاتها من الصورة انزٌاح لعدم والوحٌدة األساس الضمانة الطابع هذا إن        

ما المنتج تثمٌن فً تحدٌدها ٌمكن  التً
3

 .

 لمنتج دعاٌة وجود ٌنفً أن ٌستطٌع ال لكنه الصورة فً ما كل على القارئ ٌتمرد فقد       

 مجمل عن الكشف أجل من آخر سبٌل إٌجاد الضروري من كان األساس هذا وعلى ما،

 الصورة فتجزئ التجزيء، ٌقوده ما وهذا المسنن، ٌرٌدها ال التً حتى بعضها أو الدالالت

 توجد بأنساق وربطها الصورة علٌها تحتوي التً للعناصر تحدٌد ونهاٌته األمر بداٌة فً هو

 لتصدع وقابل هش مدلول ذاك أو الشًء بهذا منتج ارتباط عن ٌنتج الذي فالمدلول. خارجها

 .لنظامها أو لألشٌاء تغٌٌر أي مع
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 خالل ومن حجمه خالل من ٌوحً إنه ٌوحً بل ٌدل ال الظل كخٌال الشًء أن ذلك         

 الدالالت تنوٌع فً المتحكمة العناصر بعض خالل من الحركٌة هذه وٌمكن حركته، شكله،

  :التالٌة العناصر إلى باإلشارة هنا ونكتفً

 : االستبدال- 

 الشًء على الداللة خاصٌة باستعماله مرتبطة الدالالت من وٌغٌر ما، لمنتج الدعاٌة         

 وفعالٌته، قدرته على حالة ال المنتج الخصائص من خاصة عادة اإلشهار ٌستثمر: كلٌته فً

 ٌكون ما عادة و. وجوده أشكال من شكال تكون كما عناصره، أحد الخاصٌة هذه تكون وقد

.  لها مرافقة نفسٌة وحالة المنتوج، حٌازة حالة: حالتٌن بٌن خلط هو ذلك من الهدف

 :االستعاضة- 

 ألنها أو عنها، بالتعبٌر القانون ٌسمح ال خاصة إبراز أجل من بشًء نستعٌض           

  .تصوٌرٌا عنها التعبٌر ٌمكن ملموسة خصائص تمتلك ال مجردة

 نوعٌة توصٌل إلى الوصول فً تكمن إشهارٌة الصورة إستراتٌجٌة عمق إن       

.وتمثٌلها إدراكها المجردة الصورة عبر ٌستطٌع ال المستهلك
1

  

  :اإلشهارية الصورة مقاربات- 4

 العالمات على التركٌز من بد ال اإلشهارٌة الصورة دراسة عند أنه المعروف من        

 لثنائٌة انتباه إلى باإلضافة اللسانٌة والعالمات األٌقونٌة والعالمات التشكٌلٌة، البصرٌة

 التزامن ثنائٌة والمدلول، الدال وثنائٌة والتألٌف، االستبدال وثنائٌة والتعٌٌن، التضمٌن

 .والخرجة والعرض االستهالل اإلشهارٌة للصورة الصورة معمار فً والبحث والتعاقب،

 والوظٌفة التمثٌلٌة، والوظٌفة والتوجٌهٌة والوظٌفٌة الجمالٌة الصورة هذه وظائف ورصد

....اإلٌدٌولوجٌة اإلخبارٌة، اإلعالمٌة، الداللٌة،
2

 .
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 قصد وذلك البصرٌة البالغٌة اّللٌات من مجموعة اإلشهارٌة الصورة وتستعمل وهذا       

 المرسل ومجاز وكناٌة والتشبٌه كالتكرار المتلقً وتنوٌه واإلقناع واإلمتاع التأثٌر

 وهذا والقلب التكتم التعلٌق، البصري، التشكٌل والجناس، والتضاد والتقابل واالستبدال

 اإلطار مستوى على الرسالة وصف من فالبد اإلشهارٌة الصورة تحلٌل نرٌد وحٌنما

 والتركٌز وتأوٌال تحلٌال السٌمٌولوجٌا ودراستها إٌكونولوجٌا ومقاربتها والعتبات، المنظور

 دون اإلٌقونة العالمات واستكمال اللغوٌة العالمات واستقراء البصرٌة التشكٌلٌة العالمات

 بتتبع وذلك التأوٌل آلٌات وتشغٌل المباشرة، وغٌر المباشرة المقاصد فً البحث نسٌان

السٌمٌوزٌس
1

 القٌم من كذلك واالنتقال التعٌٌن، إلى التضمٌن من واالنتقال التدالل" 

 المقاربة تستوجب السٌمٌائً بمفهوم اإلٌدٌولوجٌة القٌم إلى المحاٌدة المجردة اإلكسٌولوجٌة

 معٌنة مستوٌات التركٌز خالل من وذلك اإلشهارٌة الصورة مع التعامل السٌمٌوطٌقٌة

 واإلٌقاعٌة، الصوتٌة البنٌات من مجموعة دراسة فً ٌتمثل والذي :اللسانً كالمستوى

 والذي السٌمٌائً مستوى إلى االنتقال ذلك بعد البالغٌة والبنٌة والتركٌبٌة، الصرفٌة والبنٌة

 بدراسة ٌهتم الذي التداولً بمستوى وانتهاء ،واإلٌقونة البصرٌة العالمات دراسة فً ٌتمثل

 الصورة أن إلى نصل وهكذا         . اإلشهارٌة للرسالة المباشرة وغٌر مباشرة مقاصد

 المجتمعات فً سٌما وال االستهالك، ثقافة لتعضٌد أساسٌة وسٌلة ستبقى اإلشهارٌة

 اإلرباح وتحصٌل واالحتكار والتنافس والتوزٌع والتسوٌق اإلنتاج على القائمة الرأسمالٌة

توسان برنار'' ٌقول ومنه
2

 فً ضرورٌا مسلكا باعتباره وذلك اإلشهار عن تدافع التً ''

 باسم مناهضٌه برغم اإلشهار "البصري توظٌفالو األشٌاء اقتناء على القائمة حضارتنا

 للتغٌٌر كبرى وسٌلة ٌصبح سوف التغٌٌر ألشكال قٌمٌة نظرة أو ٌسارٌة شبه إٌدٌولوجٌا

 استثمارات ٌضاهً كبٌر استثمار ومجال هذا، عصرنا فً البصري والسمعً اإلٌقونً

.األٌقونة ورسومه التلقٌنٌة وجماعاته وخرافاته أساطٌره وٌملك الخاصة،
3
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 :تعرٌف سلوك المستهلك .1

عبارة نشاطات األفراد أثناء االختٌار والشراء للسلع والخدمات من هو أجل عن إشباع         

أو على أنه النمط الذي ٌستهلكه المستهلك فً سلوكه فً البحث أو الشراء  رغبات المستهلك،

.فكرة ٌتوقع منها إشباع رغباته أو المٌل نحو الخدمة أو سلعة،
1

 

على أنه مجموعة من األنشطة من األنشطة الذهنٌة  :وٌعرف أٌضا سلوك المستهلك        

. والعضلٌة مرتبطة بعملٌة التقٌٌم والمفاضلة والحصول على السلع والخدمات واستخدامها

بؤنه عبارة عن عبارة عن نشاط األفراد أو الشخص أثناء  :وكذلك ٌعرف سلوك المستهلك       

وأٌضا هو تلك التصرفات التً  .االختٌار والشراء للسلع  والخدمات من أجل إشباع حاجاته

بناء على ما تم عرضه من السلع  ٌقوم به األفراد أو الشخص نتٌجة تعرضه لمنبه معٌن،

وبهذا ٌكون سلوك المستهلك هو اإلطار التسوٌقً اإلٌجابً  .وخدمات بهدف إرضاء حاجاته

والفعال الذي ٌتخذه المستهلك للحصول على ما ٌنظر أن ٌحد مشكل الحاجة لدٌه من السلع 

 .والخدمات
2

  

وأن  هو أحد األنواع السلوك اإلنسانً وبالتالً فإنه ٌتؤثر بمإثرات متعددة،: سلوك المستهلك- 

ومنه فهو عملٌة معقدة وذلك كون  المإثر الواحد ٌإدي إلى أنواع متباٌنة من السلوك الواحد،

.فهم دوافع مستهلكٌن لٌس باألمر السهل والبسٌط 
3

 

 :أهداف وخصائص سلوك المستهلك .2

تمكٌن مستهلك من فهم ما ٌتخذه ٌومٌا من قرارات الشرائٌة ومساعدته على معرفة اإلجابة - 

:                     على التساإالت الٌومٌة المعتادة التالٌة

. ماذا ٌشتري ؟ أي التعرف على العملٌات وأنشطة التً تنطوي علٌها عملٌة الشراء

تمكٌن الباحث من فهم العوامل أو المإثرات الشخصٌة أو البٌئٌة التً تإثر على تصرفات - 

حٌث تحدد سلوك المستهلك الذي هو جزء من سلوك اإلنسانً بصفة عامة نتٌجة  المستهلكٌن،

. تفاعل هذٌن العاملٌن

                                                           
.24 ،ص2018 زاهد محمد دٌري، سلوك المستهلك، عمان، دار االبتكار للنشر والتوزٌع، 1  

.  24زاهد محمد دٌري، مرجع نفسه، ص   2  
  3 منٌر نوري، سلوك المستهلك المعاصر، جامعة الشلف، كلٌة العلوم االقتصادٌة والتسٌٌر، دٌوان الوطنً للمطبوعات

58، ص2013الجامعٌة   
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تمكن دراسة سلوك المستهلك من معرفة سلوك المشترٌن حالٌٌن والمحتملٌن والبحث عن - 

 وحملهم على التصرف بطرٌقة تتماشى التؤثٌر علٌهم معهم، أوكٌفٌة التً تسمح له بالتؤقلم 

.وأهداف مإسسة
1

 

: خصائص دراسة المستهلك*

: لسلوك مستهلك عدة خصائص ٌمكن تمٌٌزها كاآلتً 

 .باطناإن كل سلوك أو تصرف إنسانً البد أن ٌكون وراء دافع أو سبب قد ٌكون ظاهرا أو - 

.إن السلوك لٌس منعزال و قائما بذاته بل ٌرتبط بؤحداث أو عملٌات سبقته وأخرى تبعته- 
2

 

فكل غرض ٌهدف إلٌه والذي ٌحدد هذا الغرض هو  إن السلوك اإلنسانً سلوك هادف،- 

 .نفسٌةحاجات الفرد ورغباته جسدٌة كانت أو 

 التً تواجهه وٌتغٌر حتى ٌصل إلى الهدف مع مواقفإن سلوك إنسانً متنوع ٌتوافق - 

. المطلوب

فكل سلوك نهاٌته، إن السلوك اإلنسانً عملٌة مستمرة فلٌس هناك فواصل تحدد بداٌته أو    - 

. ما هو إال بعض الحلقات المتكاملة ومتممة لبعضها

. إن السلوك اإلنسانً مرة ٌتعدل ومرة ٌتبدل بحسب الظروف- 

التفاعل فً سلوك المستهلك ،فٌتضمن سلوك المستهلك التفاعل المستمر بٌن نواحً اإلدراكٌة - 

. والشعورٌة السلوكٌة للمستهلك واألحداث البٌئٌة والخارجٌة

وٌقصد بذلك أن  ":الحركة"فٌتصف سلوك المستهلك بدٌنامٌكٌة  دٌنامٌكٌة سلوك المستهلك،- 

.مستهلك ومجموعة من المستهلكٌن ومجتمع ككل فً تغٌر مستمر على مدار الوقت
3

 

: ومراحله الشراء  سلوك .3

 :الشراء سلوك تعرٌف*

 المواصفات مع تتطابق وخدمات السلع من المواد وتوفٌر شراء عن المسئول نشاط هو        

.مطلوبة وحاجاته رغبته لتلبً الزبون ٌرٌدها التً
4

 

                                                           
 .68 منٌر نوري، سلوك المستهلك، المرجع السابق، ص 1

مصطفى محمود أبو بكر، سلوك المستهلك واإلدارة اإلستراتٌجٌة لممارسة نشاط التسوٌقً فً المنظمات المعاصرة، اإلسكندرٌة، الدار  2 2

.33، ص1الجامعٌة، ط   
 .34 نفس المرجع، ص 3

4 http ://dimatop.yoo7.com . 
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:  للمستهلك الشراء سلوك مراحل*

 من أي حول اختٌارات قٌام حالة فً المشتري بها ٌمر التً المراحل أو الخطوة هً       

. شراءها ٌفضل التً منتجات

 قرار اتخاذ عملٌة تسهٌل من بتدخالته التسوٌق رجل ٌتمكن المراحل هذه خالل من       

 وتتؤثر والخدمات السلع واستهالك الشراء فً المخاطرة درجة وتخفٌض للمستهلك الشرائً

 والدوافع والرغبات كالحاجات :العوامل من بمجموعة للمستهلكٌن الشرائً القرار عملٌة

 توضٌح وٌمكن االجتماعٌة، الطبقة وكذلك والدخل المهنة المرجعٌة الجماعات واالتجاهات،

 :التالً الشكل خالل من الشرائً قرار اتخاذ مراحل
1

  

التعرف على 

الحاجة 

وظهورها 

البحث عن 

المعلومات  

سلوك ما بعد قرار الشراء  تقٌٌم البدائل  

الشراء 

 

: وهً مراحل بخمسة تمر الشراء تمر الشراء عملٌة فإن الشكل على باالعتماد

 حاجته إشباع وعدم بالحرمان مستهلك إحساس فً الحاجة تتمثل: بالحاجة الشعور مرحلة -

 خطط بوضع مإسسات تقوم لذا إشباعها، أجل من تصرفات أو بسلوك القٌام إلى ٌدفعه ما وهذا

 وتحقٌق حاجاته، إشباع بإمكانها منتجاتها بؤن للمستهلك تظهر تروٌجٌة استراتٌجٌات وصٌاغة

. طموحاته

 مرحلة إلى ٌنتقل مشبعة غٌر حاجته بؤن مستهلك أن ٌدرك ما بعد :المعلومات جمع مرحلة -

 للمشكلة حل إٌجاد أجل من المعلومات على الحصول إلى ٌسعى حٌث المعلومات، جمع

 إلٌها ٌلجؤ التً مصادر ومن لدٌه، التوتر حالة من التحقٌق ومحاولة تواجهها التً االستهالكٌة

. تجرٌبٌة مصادر عامة، مصادر تسوٌقٌة، مصادر :هً

 المنتجات حذف فً مستهلك ٌبدأ معلومات على حصول بعد :البدائل بٌن مفاضلة مرحلة -

 المعلومات بجمع البدائل بٌن مفاضلة عملٌة تبدأ حٌث األخرى، تلو واحدة بٌنها هو التً

: خطوات ثالث إلى المفاضلة عملٌة وتنقسم المنتج عن الالزمة

                                                           
  1 منصور أبو جلٌل، إٌهاب كمال هٌكل وآخرون، سلوك مستهلك واتخاذ قرارات الشرائٌة، مدخل متكامل، األردن، عمان، دار

.124، ص،1،2013،1434الحامد للنشر والتوزٌع، ط  
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.الشراء لقرار محددة خصائص تحدٌد :األولى الخطوة *
1

 

 لمعظم أساسً معٌار السعر أن من ،فبالرغم عامل كل أهمٌة فٌها تحدد :الثانٌة الخطوة *

. ثانوي عامل ٌعتبرونه مثال المرتفع الدخل أصحاب أن إال المستهلكٌن

 االختٌار معٌار ألن ذاته حد فً للمستهلك بالنسبة المنتج قٌمة على التركٌز :الثالثة الخطوة *

. نسبٌا ٌبقى وبالتالً بالذوق  ٌتعلق

 قرار التخاذ مستعدا ٌكون لدٌه المتاحة البدائل تقٌٌم من مستهلك ٌنتهً بعدما :الشراء قرار -

. ٌناسبه الذي المنتج اختٌار بالتالً و شراءه

 من نوعٌن وهناك الشراء ما لمرحلة تقٌٌم ٌبدأ الشراء عملٌة تتم أن بعد :بعد ما سلوك- 

 :العملٌة لهذه مخرجات

 أداء مع ٌتناسب حٌث مشتري، المنتج األداء عن راض المستهلك كان إذا :الرضا حالة*

 الشراء فً وتستخدم بالذاكرة، ستخزن بالمنتج المتعلقة معلومات فإن منتظرة مستهلك توقعات

. القادم

 مع ٌتناسب ال حٌث مشتري المنتج أداء عن راض غٌر مستهلك كان إذا: الرضا عدم حالة*

 نفس شراء لتمنع سلبٌة بطرٌقة ولكن ستخزن بالمنتج متعلقة معلومات فإن المستهلك، توقعات

.المنتج من النوع
2

 

: المستهلك سلوك فً المؤثرة العوامل .4

: التالٌة الدٌموغرافٌة العوامل تإثر :الدٌموغرافٌة العوامل *

 الدٌنٌة، والمعتقدات االجتماعٌة والحالة المهنة التعلٌمً، المستوى الدخل، العمر، الجنس،

. الخ ......األسرة

 .النهائً المستهلك قبل من المتخذ الشراء قرار بها ٌمر التً مراحل من مرحلة كل فً        

 مشكلة لحل قرار أنه على السٌارة شراء قرار إلى ٌنظر قد فائض دخل لدٌه الذي فالمستهلك

                                                           
 1 كوسة لٌلى، واقع وأهمٌة اإلعالن فً المإسسة االقتصادٌة جزائرٌة، دراسة حالة فً مإسسة اتصاالت الجزائر للهاتف

، مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً العلوم التجارٌة، جامعة المنتوري، قسنطٌنة، كلٌة العلوم االقتصادٌة والتسٌٌر "النقال موبٌلٌس
166، ص2007،2008   

شتوان صونٌة، محاضرات سلوك المستهلك، جامعة محمد الصدٌق بن ٌحٌى، كلٌة علوم اقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر،   2  
.17،18،ص، ص2016،2017  
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 القرارات من أنه على القرار نفس إلى ٌنظر قد أقل فائض دخل لدٌه الذي فالمستهلك، محددة

. معقدة مشكالت لحل الخاصة

 وطرق للسلع النهائً المستهلك تفضٌل فً كبٌر أثر له التعلٌمً المستوى أن كما        

 أسلوب فً تغٌٌر إلى ٌإدي النهائً للمستهلك التعلٌمً مستوى فً التغٌٌر فإن وبالتالً التغلٌف

. الشرائٌة قراراته ونمط

: التالٌة النفسٌة العوامل فهم التسوٌق رجل على ٌتوجب :النفسٌة العوامل *

. واالتجاهات الشخصٌة التعلم، اإلدراك،، الدوافع

 على ٌساعد الفهم هذا فمثل النهائً، للمستهلك الشرائً سلوك وفهم تحلٌل أراد إذ         

ٌالحظها؟ التً بالطرٌقة ٌتصرف لماذا معرفة
1

 

 سوف آخر إلى مجتمع من الثقافً التراث اختالف بؤن فٌه شك ال مما :الثقافٌة العوامل *

 السلوك على الثقافٌة فالمإثرات، والشرائٌة التسوٌقٌة األفراد وتصرفات سلوك على ٌنعكس

 ٌؤخذ أن اإلعالن رجل على ٌجب لذلك .آخر إلى بلد من متفاوتة بدرجات تختلف قد الشرائً

.معتقداته إعالناته إعداد عند اعتباره
2

 

 أٌضا ٌتؤثر فإنه الثقافٌة بالعوامل المستهلك سلوك تؤثٌر إلى باإلضافة :االجتماعٌة العوامل *

 تلعبه الذي الدور عن أهمٌة ٌقل وال به ٌستهان ال دورا تلعب التً االجتماعٌة بالعوامل

. علٌه الثقافٌة العوامل

 شخصٌة نظر وجهات ٌحملون األفراد من جماعات هً الرجعٌة :المرجعٌة الجماعات تؤثٌر *

. محدد موضوع أو فكرة حول آخرٌن أفراد وقرارات واتجاهات سلوك تشكٌل تؤثٌر لها

 أو الجماعة أعضاء معظم على تؤثٌر فٌها الرأي لقادة وخاصة المرجعٌة فالجماعات        

 وسلوكهم بمواقفهم وقدوة مثال بغٌرهم ٌعتبروا أن حٌث للجماعة منتمٌن الغٌر العادٌٌن أفراد

. وتصرفاتهم

العائلة هً لبنة المجتمع المن خضر فتعد العائلة من أقوى العوامل االجتماعٌة  :تؤثٌر العائلة *

حٌث ٌتؤثر الفرد بعادات واتجاهات وقٌم وآراء  تؤثٌرا على سلوك الشخصً والقٌم والمواقف،

                                                           
. 129،130،ص، ص1،2012محمد أمٌن السٌد علً، أسس التسوٌق، عمان، مإسسة الوراق للنشر والتوزٌع، ط  1  
.190 ،ص 2015أسامة خٌري، الرقابة وحماٌة المستهلك، عمان، األردن، دار الراٌة للنشر والتوزٌع،  2  
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األسرة وأن تؤثٌرات األسرة تلعب دورٌن هامٌن فً تحضر الناس األفراد،
1

وفً التؤثٌر على  .

حٌث ٌكون لبعض "األسرة"القرارات الشراء الشخصٌة للناس ،فالجماعات المرجعٌة األولٌة 

دور وتؤثٌر كبٌرٌن على معظم القرارات الشرائٌة لباقً األسرة "األم  األب،"أفرادها 

األحٌاء الصغٌرة وأعضاء الهٌئات والنقابات واالتحادات حٌث ٌكون أحد  جماعات الرسمٌة،الو

أعضائها تؤثٌرا على موقف وسلوك وقرارات الشراء إلحدى السلع على بقٌة أعضاء 

.الجماعات الغٌر الرسمٌة كاألصدقاء والجٌران
2

   

 اإلشهار فً المرأة صورة توظٌف :الثانً المبحث

: اإلشهار فً المرأة صورة .1

 باإلشهار، نقرنها حٌن أننا إال العربً، الثقافً الموروث فً مهما جانبا المرأة احتلت        

 إغفال دون للمتعة أداة باعتباره الجسد على مفرط بشكل التركٌز تم إذ جسدٌا، منها نقترب فإننا

 بشكل واستغالله علٌه التركٌز تم إذ الصوتً، واإلغواء الدالل مثل التكمٌلٌة الجوانب بعض

 الغربً اإلعالم تمادى وقد. واألعمال المال المجتمع فً محضة تجارٌة أغراض لتحقٌق كبٌر

 فً المرأة له تتعرض الذي التشوٌه حجم زٌادة فً األخٌرة السنوات فً سواء على والعربً

ٌعنً  استغاللً بشكل ووظفت لإلثارة كمادة استخدامها طرٌق عن كسلعة اإلشهار السوق

.مجرد سلعة تروج
3

 

إن تكامل الصوت والصورة والكلمة جعل المرأة عنصرا أساسٌا لجلب المستهلك إن         

المرأة " صورة مقدمة عن المرأة فً غالبٌة وسائل اإلعالم هً صورة نمطٌة تحصر فً

لتظهر من خالل هذه النماذج كائنا سلبٌا مستهلكا  ،"المرأة السطحٌة  التقلٌدٌة والمرأة الجسد،

وفً إطار ما ٌقدم التلفزٌون ٌجب أال تغفل عن دور اإلشهارات التً أصبحت  .وغٌر منتج

 تحتل من الشاشات جانبا ال ٌاستهان بٌه والتً تقدم المرأة على أنها كائن قابل للمتاجرة بٌه،

وذلك فً إطار عناصر التشوٌق والجاذبٌة وكؤنها جمٌل أو جسد مطلوب إظهار محاسنه 

وقد أصبحت المرأة مهمة جدا فً  ومفاتنه وهو ما ٌعرض المرأة وٌجعلها كشخص منتج،

                                                           
.195،ص2008،عمان، دار الفاروق للنشر،1حسام فتحً أبو طعٌمة، اإلعالن وسلوك المستهلك بٌن النظرٌة والتطبٌق، ط  1  
. 191أسامة خٌري، الرقابة وحماٌة المستهلك، المرجع السابق، ص   2  
. 375، ص 9،2009مصطفى كٌالنً، ما بٌن االستهالك والهالك، مجلة العلوم إنسانٌة ع  3 
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اإلشهار وهً كعنصر ٌضٌف لمسة للمنتج سواء من الناحٌة المادٌة أو موضوعٌة الصورة 

.والتؤثٌر علٌه الحقٌقٌة للمرأة هً مادة اتصالٌة لحركة تقدم باإلشهار التلفزٌونً
1

 

فهً المرأة األنٌقة جمٌلة على كل وسائل الراحة حٌث نراها والتؤثٌر علٌه وسط حدٌقة         

وكذلك فنٌة، وٌساعد فً تبلور هذه الصورة الجذابة وسائل  .صخرة مرٌحة أو المطبخ مجهز،

وهً تتمٌز  .هذا كله من أجل التؤثٌر فً المتلقً لإلشهار حركة والضوء ورقص وأغانً،

بؤسلوب إقناعً مخالف للرجل لذلك تجذب المتلقً وإقناعه باقتناء المنتجات وترسٌخها فً 

.المستهلكذهن 
2

 

: مراحل استغالل صورة المرأة فً اإلشهار. 2

 القرن فمنذ الٌوم، ولٌد أمرا لٌس وتسلٌعها اإلشهارٌة الوصالت فً المرأة استغالل          

 وكان مرة، ألول المصورة اإلشهارات فً أوسع بشكل تظهر المرأة صورة بدأت عشر التاسع

 تروج المرأة إشهار بإظهار شركات إحدى قامت حٌنما خاصة مستهجنا ٌبدو األمر حٌنها

 أغلفة على المرأة ظهور أٌضا وبدأ منزلٌة، إلكترونٌة لمنتجات عرضها وأٌضا الخمر

. مثٌر وغٌر الئق بلباس ولكن المجالت

 الصور وكانت 2و1 العالمٌة الحرب فترة فً اإلشارات فً ظهورا أكثر المرأة بدأت        

 فجل بامتٌاز، بٌت ربة المرأة صورة هً أوروبا فً بعٌد وقت وإلى آنذاك نمطٌة اعتبرت التً

 األجهزة أولى واستعمال والطبخ الغسٌل لمساحٌق كانت المرأة تستغل التً اإلشهارات

.الكهربائٌة
3

 

 تظهر فؤصبحت والتسعٌنات السبعٌنات السنوات بٌن المرأة صورة بعدها تطورت         

 صورتها فاستغلت األنٌقة، ومالبسها القوٌة بشخصٌتها للعمل تنزل التً العملٌة المرأة بصورة

. وغٌرها الفاخرة السٌارات وأٌضا العطور أو للمالبس سواء الماركات ألكبر لتروٌج

 وتبحث بٌتها خارج تعمل التً األنٌقة تلك نفس وفً .وعائلتها ببٌتها تهتم التً المرأة صورة

. وقتها توفٌر عن

                                                           
   1.www, startimes , com,2010/01/20. 

2www ,  ayampres  . com  
.عمارة فوزي، الصورة النمطٌة واستغالل الجسدي للمرأة فً اإلعالن التجاري، أعمال مإتمر الدولً السابع، جامعة اإلخوة المنتوري 3  

07،ص2015مارس/21 /19الجزائر، قسنطٌنة،  



  سلىك المستهلك وتىظيف صىرة المرأة في اإلشهار         الفصل الثاني            
 

39 
 

 أو، النسائً اإلشهار مهد أوروبا فً سواء هذا ٌومنا إلى التسعٌنات نهاٌة فً انتشرت          

. العربٌة بلداننا فً حتى أو أمرٌكا فً

 للمرأة النمطٌة الصورة القنوات خالل من بٌوتنا اقتحمت األخٌرة العشر السنوات وفً       

 ذات األنٌقة  الجمٌلة الشابة للمرأة الصورة تلك هً أو كلٌب الفٌدٌو فً أو اإلشهار فً سواء

.ما منتج اتجاه معٌن سلوك باتخاذه وإقناعه المتلقً على للتؤثٌر كله وذلك الرشٌق الجسم
1

 

 ."الجسد  لغة، الحركةاللون،«:اإلشهار فً المرأة لصورة الداللٌة األنساق. 3

 لإلشارة إال ما لشًء وصفهم فً الناس من العدٌد ٌمٌل حٌث التذكر من حالة ٌخلق :اللون -

 النفسً وتؤثٌره وحٌوٌته اللون واقعٌة ألن وذلك عالٌة تذكارٌة قٌمة اللون أن بسبب وهذا للونه،

 كاتً "دراسة العرض هذا تثبت عدٌدة دراسات وهناك واالستدعاء التذكر عملٌة فً ٌساعد

 أن إلى توصلت النفس علم دراسات أن إلى الباحثان فؤشار" ٌدر شالو جون" "جالبٌرت

 واألسود األبٌض صورة بٌنما مرة ألول ٌراها لمن علٌها التعرف السهل من الملونة الصورة

.علٌها التعرف ٌصعب
2

 

 مستوٌات نظرٌة الذاكرة فً الصورة وتعقٌد اللون نتؤثر التنبإ أن الباحثان وأوضح        

 وأفضل أَضفى تكون سوف متعمقة بطرٌقة معالجتها تتم التً الرسالة إن توضح والتً معالجة

 نفسه اللون فٌها ٌتمثل التً القٌم تلك تعكس اللونٌن هذٌن سٌكولوجٌا أن البارز التذكر فً

 واإلسالم النصر، الغبطة، والنور، الطهارة رمز كان إذ االجتماعٌة القٌم فً األبٌض :فٌكون

 نرى نزال ال حٌث الدٌن رجال شعار وهو والمرح السعادة معناها الٌونانٌة فً أبٌض فكلمة

 القٌم فً تكون وقد البٌضاء األلبسة ٌرتدون المتصوفٌن من وغٌرهم الرهاب الشٌوخ الٌوم حتى

. الحال هو كما األلم منابع فً تمثل إذ السلبٌة

. الكآبة الظالم الشر، إلى ٌرمز فقد :األسود اللون -

 .هدوءا أكثر ٌكون أن إلى وٌتجه األحمر فً الضاغط النشاط فٌه ٌقل :البنً -

 بطاعة وٌرتبط الهدوء، والراحة، والكسل الخمول بسبب اللٌل بظالم مرتبط :األزرق -

 .القاتم لألزرق بالنسبة هذا والتفكٌر بتؤمل واالبتهال التفرغ .والوالء

                                                           
.287،ص 2005 منى سعٌد الحدٌدي، سلوى إمام علً،اإلعالن أسسه، وسائله، فنونه، القاهرة، دار المصرٌة اللبنانٌة، 1  

. 50،ص1،1960 أدٌب مروة، الصحافة العربٌة نشؤتها وتطورها، منشورات دار المكتبة الحٌاة، لبنان، ط 2  
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.تؤدٌتها ٌنبغً برسالة، واإلٌمان بالمسإولٌة والشعور التمٌز على ٌدل لألزرق بالنسبة أما
1

 

 ٌوحً النفس على السكٌنة ٌضفً رطب، منعش، الطبٌعة، لون مادي، بارز لون :األخضر-

واألمل للخصوبة ٌرمز و للثقة، ٌدعو بالعسر
2

 .النفس على ومحافظة الدفاع بالمعانً ٌرتبط ،

 بالثبات، الحافلة واألٌام والنمو التجدد ٌمثل  أنهكما اإلٌجابٌة إلى منه أقرب السلبٌة إلى فهو

. الجنة على الداللٌة األلوان كون المسلمٌن عند وهو الروحً والتؤمل للخلود وٌرمز

 خصائصه ومن للنشاط والتهٌئة بالتحفز ارتبط النهار، وضوء بالبٌاض صلة له :األصفر -

 اإلٌحاء إلى أهل وهو كفاءة وأقل األحمر من أحق وألنه واالنشراح واإلنارة واإلشعاع اللمعان

 والقٌم بالحظ ٌرتبط كما كراهٌة، األلوان أكثر من وٌفسر االنفعال إشارة وإلى واإلغراء

. والغٌرة والخٌانة والعدوى

 لٌست منطقة إنه محاٌد لون فهو نفسً اتجاه أو إشارة أي من الخالً اللون وهو :الرمادي- 

.لها لإلصابة الخالء أرض أو السالح، منزوعة بمنطقة أشبه فهو الحدود على ولكنه آمنة
3

 

 والتآزر وبالشجاعة القوي بالمزاح التراث فً وهو والغزو الهجوم روح إلى ٌشٌر :األحمر -

 وكل الجنسً والنشاط الرغبة و العاطفة إلى ٌرمز ما  كثٌرا و الضغٌنة و باالفتتان ٌرتبط كما

 حٌوٌة على ٌدل كما الطموح و النشاط جو إلى عادة فٌشٌر منه الالمع اللون أي الشهوة أنواع

  .المقاومة معدات فً ٌستعمل ولذا واإلشارة، الخطر معنى األحمر اللون وٌحمل الشباب

 واالستسالم  باألسى ٌوحً كما بالمثالٌة النفسٌة الحساسٌة و اإلدراك بحدة ٌرتبط :البنفسجً -

.والذاتً الموضوعً بٌن ٌجمع فهو واألزرق األحمر من مزٌج كونه
4

 

 معنى وٌعطً بعٌد من لرإٌته كبٌرة قابلٌة ٌحمل األصفر و األحمر من مزٌج ألنه :البرتقالً -

.األنوار
5

  

 

 

 

                                                           
.171،ص3،1993محً الدٌن طالو، الرسم واللون، دمشق، ط  1  
. 35، ص1،2012رضوان بلخٌري، سمٌولوجٌا الصورة بٌن النظرٌة والتطبٌق، دار قرطبة للنشر والتوزٌع، الجزائر، ط  2  

Pulpit ,alwatanvoice .com3  
.48، ص 2002، األردن، دار الشرق للنشر والتوزٌع،1 طاهر عبد المسلم، عبقرٌة الصورة، ط 4  

1،2009عبٌد صبطً، نجٌب بخوش، داللة ومعنى فً الصورة، دار الخلدونٌة، الجزائر، ط 5  
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 :أهمها وظائف من عدد للون و *

 الصورة تذكر من للتجربة خضعوا اللذٌن الباحثون استطاع فقد التذكر، على ٌساعد اللون -

. واألسود األبٌض من أكثر الملونة

 ٌحسن الصورة فً التعقٌد أن كما للصورة البصرٌة المعالجة سرعة على ٌساعد اللون- 

 محررٌن الصحفٌٌن ٌفٌد ربما الصورة فً للون الواسع االستخدام فإن ذلك على بناء و التذكر،

 .بسهولة أو بسرعة ٌفهمها أن الصورة لمنظر ٌرٌدون الدنٌا

.اإلنسانٌة واالهتمامات المالمح صورة ٌفضلون :القراءة -
1

 

 باإلشهار المستهلكٌن اهتمام وإثارة انتباه جذب فً كبٌرة بصورة الحركة تساهم :الحركة- 

 تطوٌره ٌستحٌل بل ٌصعب ما تقدٌم أو والمرح البهجة من جو بإضفاء عنه المعلن والمنتج

.الطبٌعً باألداء
2

 

 : ٌلً كما التلفزٌونٌة الصورة فً الحركة وتنشؤ*

 الكادر مفردات جمٌع بٌن الناشئة عالقة خالل من ٌولد إحساس هً: التقدٌرٌة الحركة -

 اإلحساس خالل من وتتحقق التكوٌن أو للكادر العٌن مشاهدة خالل من البعض بعضها

 البعد وتمثل الثابتة للصورة إدراكنا فً كبرى أهمٌة التقدٌرٌة الحركة وتمثل .بالدٌنامٌكٌة

 . الرابع

: الموضوعٌة أو المادٌة الحركة -

: من الحركة تلك وتتبع

 الجسم من أكثر االنتباه جذب على ٌإثر المتحرك الجسم أن المإكد من :الموضوع حركة- 

. التلفزٌونً اإلشهار فً عام بوجه حركة فً كبرى أهمٌة الموضوع حركة وتمثل الثابت

 هً تنفرد فقد الحوار لغة معه الجسد لغة وتنافس خاص برٌق ذات لغة هً: الجسد لغة -

 لها التؤٌٌد من كنوع الكلمات تصاحب وقد منطوقة، كلمات بدون المعلومات وإعطاء بالتعبٌر

 ثراء، العمل من ٌزٌد الذي الطباق من نوع اللغتٌن من وٌتشكل معها متناقضة تؤتً أو بالتوافق

: وأهمها الوجه مالمح لغة اللغة هذه وتشمل

                                                           
.، ص1،2003 شعبان أبو ٌزٌد شمس، اإلعالن داعً والتلفزٌونً، الدار العربٌة للنشر والتوزٌع، جمهورٌة مصر العربٌة، القاهرة، ط 1  

100 

. 43، ص 2012، دار أسامة للنشر، األردن، عمان "التصمٌم واإلنتاج " رانٌا ممدوح صادق، اإلعالن التلفزٌونً  2  
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 .والقدم والكتف والذراع والٌد واألعضاء العٌن لغة

 ما بكل المرأة تحرر فً ونوعٌة داللة له اإلشهار فً للمرأة األنثوي الجسد تقدٌس درجة إن

 .وجمالها بجسدها تختفً معانً من العبارات علٌه تحٌل

 فً المرأة عنصر توظٌف على كبٌر بشكل ٌعتمدون اإلشهارٌة الصورة مصممو صار إذا

 الثقافٌة لبنى تتعلق ما غالبا جنسٌة، إٌحاءات من المرأة تحمله لما نظرا اإلشهارٌة إرسالٌاتهم

 فً تإثر حٌث المتلقً نفسٌة على المباشر وقعها لها والتً المرأة ظله فً توحً الذي للمجتمع

 جسد صار وبالتالً الربحٌة تحقٌق فً ترغب التً المنظمات وتطلعات ٌتماشى بما سلوكه

. إٌدٌولوجً توظٌف اإلشهارٌة الوصالت ٌوظف المرأة

  .العواطف موطن الذي و القلب إلى أشارت لطالما :والخصر البطن أسفل من المنطقة -

 .الشهوة على دلت الرجلٌن إلى البطن أسفل من المنطقة-

 الدالة الوظائف من سبٌل على ٌحٌل عضو وكل أعضاء عدة تتضمن الذكر السالفة والمناطق -

  .اإلٌحاءات من جملة على

 فرجة و مشاهدة أجل من استخدم مغري جسد مجرد عصرنا فً المرأة فإن هنا ومن        

 لمختلف اإلشهاري لالستغالل أداة أصبحت المرأة إذن المنتج انتقاء و البٌع تحقٌق منه الهدف

 الباحثٌن مختلف علٌه ركز ما وهذا صلة بؤي المرأة تمد ال كانت وإن حتى ,والمواد السلع

.المتلقً على والتؤثٌر والجذب اإلغراءات لمختلف جسدها استغالل وهو والعلماء
1

 

 تتعلق التً الجنسٌة اإلٌحاءات حٌث من الرجل تفوق المرأة أن إلى هنا اإلشارة وتجدر         

 اللطٌف، الجنس تمثل بساطة بكل المرأة ألن البشرٌة اللذات عن الصادرة اإلٌحاءات بمجموع

.أعضائها إٌحاءات خالل من المختلفة الدالالت على تحٌل وهً الناعم الجسم ٌقال كما أو
2

 

: اإلشهار فً المرأة تناول صور .4

  :منزل ربة المرأة صورة -

 من خاص بنوع الخاصة اإلشهارٌة الرسائل فً عامة بصفة الصورة هذه تظهر         

 القٌود كل من محررة تبدو المرأة صورة اإلشهار ٌبٌن حٌث مثال، المنزلٌة كاآلالت المنتجات

                                                           
WWW.ahewar.org/debat/shaw.art1  

.  131، ص2003 سعٌد بن كراد، السٌمٌائٌات، مفاهٌمها وتطبٌقاتها، منشورات الزمن، سورٌا، 2  
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 تستعملها التً الوسائل مع المادي اتصالها لحظة  فً فقط نفسها وتحدد
1

 المرأة هذه فتظهر ،

 على وال امرأة صورة على ال مصورة فهً األنظار، تجلب ال بسٌطة، نزٌهة صورة فً

 لتً األشٌاء أو المادة فً إال ولذتها راحتها تظهر ال حٌث ثالث، كجنس بل رجل صورة

 التامة النظافة عن البحث إلى المٌل وهو الوسٌلة تالمس وهً المرأة ٌد أي بٌدها تعالجها

. اإلعالنٌة الرسائل تدعٌها التً المثالٌة البٌت التدبٌر ونشاطات

 تحقٌقه إلى ننادي الذي الكمال عن والمستمر الدائم البحث إلى ٌدفعنا ما دائما فاإلشهار         

 ال ؟ األحوال أحسن فً دروسه إتباع فً صعوبات ٌلقً طفلك :أوامر إلى النصائح فتتحول

 . المنتج هذا له اشتري خصوصٌة لدروس لتعرٌضه دعً

  :امرأة–المرأة  -

 الفاتنة، أنها على تصورها فهً جنسٌة وسٌلة أنها على الصورة هذه فً المرأة تظهر        

 هذه كانت إذا معرفة حتى ٌمكن ال، سطحٌة نظرات وجهها فً ترسم وفً ومثٌرة، رائعة،

 لإلشهار األساسً الهدف هنا استهزائها؟ أم المرأة هذه رضا على تدل واالبتسامات النظرات

 . عنها المعلن المادة على التركٌز ٌتم وال واستقطابه الجمهور جذب هو

 أن ٌمكن أم أو زوجة تكون أن ٌمكن والتً اإلشهار لهذا تتعرض التً المرأة فإن ولهذا         

 بعملٌة المستهلك ٌقوم وبذلك اإلشهار، فً تظهر التً المرأة هذه أمام تحلم أن لنفسها تسمح

 سعٌد وهو للشراء وهو فٌذهب الجسد، فً والرغبة السلعة فً الرغبة بٌن واعٌة غٌر المحاكاة

 تفرض أن دون من المنتج بشراء المستهلك تغري المرأة ألن تحقٌقها، تم المكبوتة الرغبة ألن

 االجتماعٌة، حٌاتنا على إٌجابا سٌنعكس شرائه تم ما بؤن التوهم ذاته الوقت وفً ذلك علٌنا

.أكبر اجتماعٌة قوة أو مكانة ٌمنحنا وذلك
2

 

                                                           
https //books.google .dz1 

meme,source2  
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  اإلشهارٌة للومضات السٌمٌولوجً التحلٌل إلى مدخل- 

 مونٌا بمنشطة خاص إٌزٌس برٌل بمنتوج خاصة اإلشهارٌة الومضة تحلٌل -

  شهرزاد الطبخ برنامج ومقدمة

 كالٌدارم قوماج بمنتوج خاصة اإلشهارٌة ومضة تحلٌل -

دادٌلً  بمنتوج خاصة اإلشهارٌة ومضة تحلٌل -
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 .المستوى الوصفي: الومضة األولى

 .إيزيس بريل إشهار: األولى اإلشهارية الومضة مكونات -

 الشخصيات وقت البث المدة الحامل

 القنوات على الومضة هذه بث

 قناة اخترنا وقد الجزائرٌة

 tv سمٌرة

 المنشطة :الشخصٌات 2017ماي  31 ثانٌة 30

 مقدمة مونٌا، والممثلة

 شهرزاد، الطبخ برامج

 جزائرٌتان شخصٌتان

 

: تحديد اإلطار*

 الشرح تحديد إطار

 tv سمٌرة قناة فً الومضة بث تم المادي

 األزرق، اللون على إٌزٌس برٌل لمنتوج اإلعالنٌة الومضة احتوتالمعنوي 

 .فاتحة كانت األلوان الفضً، األصفر، األبٌض،

 على الجماهٌر من مجموعة به المطعم نحو الكامٌرا توجهت التؤطٌر

 الموسٌقى كانت لهم، الطعام بتقدٌم ٌقوم والنادل األكل الطاوالت

 مونٌا المنشطة شخصٌتٌن كامٌرا صورت وبعدها قلٌال، هادئة

 بدأ اللحظات هذه فً إذ بعضهما على التحٌة إللقاء شهرزاد ومقدمة

 ٌعطٌكم غٌر وهللا ولٌة علٌك مبروك المنشطة :قالت بٌنهما الحدٌث

 تغسل كٌفاش :سؤلتها ثم للداخل، جوزي شهرزاد فؤجابت صحة،

   بصح منك منشطة فقالت عادي غسٌل مسحوق .بهذا فؤجابت لماعن؟

 الدهون، أصعب على لٌقضً إٌزٌس برٌل مخٌر لكً خٌرت فقالت
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 أصعب على ٌقضً اللٌمون بقوة إٌزٌس برٌل من وحدة قطرة

 واو :شهرزاد فقالت األولى، المسحة من الالصقة والبقاٌا الدهون

  .األولى مسحة من غٌر هذا منشطة فقالت .نمرو

.   الجزائر فً واحد رقم إٌزٌس برٌل

 تقرٌب تم الجماهٌر، من مجموعة به مطعم بداٌة فً الكامٌرا وجهت المإثرات 

 ظهر تصوٌر تم وكذلك الطعام ٌؤكلون شخصٌن على الكامٌرا

 وبدأت مونٌا و شهرزاد الشخصٌتٌن إلى الكامٌرا وجهت ثم النادل،

 بها األوانً من كبٌرة مجموعة به المطبخ دخلوا حتى حركتهما

 بإخراج شهرزاد فقامت العمال من مجموعة إلى باإلضافة الوسخ

 الغسول بهذا ترضً لم ألنها مونٌا ،فاندهشت عادي األوانً غسول

 غسل فً فعالٌته وذكرت إٌزٌس، برٌل حقٌبتها من بإخراج فقامت

 على الشخصٌتٌن وجه ظهر ذلك بعد األولى، المسحة من األوانً

 أخر فً تغمرهما، االبتسامة فكانت ولمعانه نظافته شدة من الصحن

  .إٌزٌس برٌل عبوة ظهرت الومضة

  فً الجزائر  واحد رقم

  .هادئة الموسٌقى هً الومضة رافقت التً النغمة الموسٌقى

 .متوسط إٌقاع الومضة هذه صاحب وقد اإلٌقاع هو الرتم

 ومقدمة مونٌا المنشطة صوت هو الومضة فً المذكور الصوت الصوت

 .شهرزاد الطبخ برامج

 

 الفضً األصفر، األبٌض، األزرق، اللون على الومضة احتوت األلوان
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 بالجزائر واحد رقم ....إٌزٌس برٌل :الشعار صاحبت التً الجملة الشعار

 األخرى المإسسات بقٌة عن المإسسة بها تتمٌز التً العالمة هو الرمز

 باللون إٌزٌس برٌل منتوج علبة على المإسسة الرمز وٌظهر

 pril isis والفرنسٌة عربٌة باللغة إٌزٌس برٌل األبٌض

 العربٌة بلغتٌن اإلشهارٌة الومضة فً ظهرت التً الكتابةكتابات 

 .والفرنسٌة

 .اإلضاءة قوٌة واأللوان فاتحة اإلضاءة

 العرض فً مهم دور وله إشهارٌة ومضة لكل خلفٌة ٌشكل الدٌكور

 وجماهٌر، طاوالت به المطعم على الدٌكور واشتمل التلفزٌونً

 .إٌزٌس برٌل عبوة المنزلٌة، األوانً ، المطبخ

 

 عبوة حقٌبة، األوانً، الطاوالت، المطعم والمالبس، التجهٌزات اإلكسسوارات       

 .إٌزٌس برٌل

 

 .مشاهد إلى الومضة تقطيع :التقطيع مستوى*

 المحتوى عدد اللقطات المدة المشاهد

 الجماهٌر من مجموعة به  مطعم 1 ثانٌتٌنالمشهد األول 

 ٌقدم ونادل األكل طاوالت على

 .الطعام

 وبعد شخصٌتٌن بٌن التحٌة إلقاء لقطات 5 ثانٌة16 المشهد الثانً

 والوقوف المطبخ إلى دخولهما ذلك
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 بهم األوانً من مجموعة أمام

 مسحوق شهرزاد تقدٌم الوسخ،

 لغسل العادي األوانً غسٌل

 غسلهم فضلت مونٌا ولكن األوانً

 له إخراجها بعد وذلك إٌزٌس ببرٌل

 .حقٌبتها من

 مسحوق بها واحدة قطتٌن ظهور لقطات 4 ثوانً 8 المشهد الثالث

 تم إٌزٌس برٌل واألخرى عادي

 وبعد مسحوقٌن بكال األوانً غسل

 بعد مبهرة النتٌجة ظهرت التجربة

  .اٌزٌس ببرٌل الصحن غسل

 مع إٌزٌس برٌل عبوة ظهرت لقطة واحدة ثوانً 5 المشهد الرابع

 وخلفهما اللمعان ناصع صحن

 نظٌفة األوانً من كبٌرة مجموعة

 

 .السيميولوجي المستوى  *

 .التعييني المستوى -

 التلفزٌونٌة، البرامج منشطة من ومكونة إٌزٌس ببرٌل خاصة اإلشهارٌة الومضة هو :الدال

 ببرٌل األوانً غسل إلى الدعوة تم فٌها جزائرٌتٌن وشهرزاد مونٌا الطبخ وصفات ومقدمة

 . إٌزٌس

 الجماهٌر من مجموعة هناك كان بحٌث معنى إلنتاج والمدلول الدال بٌن العالقة وهً :المدلول

 بغسٌل الوضع وتنقض مونٌا لتؤتً الوسخ بها منزلٌة األوانً من كثٌر وهناك ٌؤكلون بمطعم

 .نظٌفة أوانً وظهور إٌزٌس برٌل األوانً
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: التضميني المستوى *

: المكتوبة اللغوية الدالالت -

 عند  pril isis ومضة وسط فً كتابات إلى اإلشهارٌة الومضة هذه فً تطرق تم        

 واحد رقم pril isis والفرنسٌة العربٌة باللغة الومضة نهاٌة ،وف24ً الثانٌة وعند ،16 الثانٌة

. 28 الثانٌة عند الجزائر فً

 فعالٌة على التركٌز به المإسسة ترٌد والتً الجزائر فً واحد رقم pril isis :الشعار -

. األولى المسحة من الدهون إزالة فً المنتوج

 وتم األبٌض، بلون مكتوب إٌزٌس برٌل منتوج اسم به أحمر قوس عن عبارة هو: الرمز -

. مرات 4 إٌزٌس برٌل المنتوج عبوة ظهور

: المنطوقة اللغوية الدالالت -

 والنادل الطعام لتناول بمطعم الجماهٌر من حشد فٌها تصور عامة بلقطة الومضة بدأت        

 كتفا ظهرا وفٌها مقربة بلقطة وشهرزاد مونٌا الشخصٌتٌن تظهر ،ثم علٌهم األكل بتوزٌع ٌقوم

 جوزي:لها قالت ولٌة، علٌك مبروك لها قالت بعضهما على التحٌة ٌلقٌان وهما شخصٌتٌن

 اللقطة وكانت المطبخ إلى دخال ذلك بعد الصحة، ٌعطٌكم غٌر وهللا فقالت للداخل، شوفً

 فسؤلت األوساخ بهم أوانً أمام الفخذٌن إلى الرأس من شخصٌتٌن تصوٌر تم بحٌث أمرٌكٌة

 منك :مونٌا وقالت .بهذا فقالت عادي غسول شهرزاد أخرجت لماعن؟ تغسل كٌفاش مونٌا

 األولى القطرة من الدهون أصعب على ٌقضً إٌزٌس برٌل مخٌر معاٌا جبتلك :فقالت بصح

 فقالت .نمرو واو شهرزاد فقالت األولى المسحة من الالصقة البقاٌا على ٌقضً اللٌمون بقوة

. أولى المسحة من غٌر هذي مونٌا

 .الجزائر فً واحد رقم إٌزٌس برٌل
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:  المنطوقة الغير اللغوية الدالالت- 

إن المبادالت األشخاص واالتصال فٌما بٌنهم ال ٌمكن أن ٌكون عن طرٌق الكالم فقط بل        

ٌتجاوز ذلك وٌصبح عن طرٌق اإلٌماءات و اإلشارات وهنا تظهر قوة برٌل إٌزٌس من خالل 

وحصول على نتٌجة مبهرة فً إزالة الدهون ٌدل  تجربته على األوانً من المسحة األولى،

. ذلك على قوة المنتوج  وفعالٌة فً إزالة البقع ودعوة على حفاظ على مركزه

: المستوى االيقوني *

: المجال السوسيوثقافي- 

 أو االنفتاح على ٌدل وهذا لألكل بمطعم الجماهٌر تجمع تم اإلشهارٌة الومضة فً       

 المطبخ إلى منشطة دخول ثم مجتمعات بٌن الثقافة تبادل ٌحدث وهنا ولٌة فً الناس اجتماع

 المجتمع ثقافة على دل هذا دل ما إذا الولٌة على شهرزاد شكرت ثم بٌدها حقٌبة ومعها

 غسل لحظة تؤتً ولٌة من انتهاء بعد لهذا والمناسبات األفراح فً التجمعات فً الجزائري

 .بالجزائر واحد رقم ألن األوانً لغسل إزٌس برٌل المخٌر فاختار األوانً

 :اإلشهارية الرسالة في الجمالي اإلبداع مجال- 

: واأللوان األشكال سنن- 

 مما بٌنها فٌما وترابطها األلوان بانسجام الجمالٌة الوحدة اإلشهارٌة الومضة حققت       

 ٌفرض الذي هو القصة تسلسل وألن ذهنه فً وترسٌخها المتلقً عقل فً قراءتها على ٌساعد

 .الومضة النهاٌة مشاهدة متلقً على
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 .الوصفي مستوى: الثانية الومضة *

  .كاليدارم قوماج إشهار :الثانية إشهارية الومضة مكونات

مدة  الحامل

 البث

 الشخصيات وقت البث

 الومضة هذه بث

 مختلف فً اإلعالنٌة

 وقد العربٌة القنوات

 قناة فً تسجٌلها تم

  .كوم ستار

31 

 ثانٌة

 هذه تسجٌل تم

 ماي فً الومضة

2020 

 الومضة فً معروفة غٌر امرأة

 . اإلشهارٌة

 

: تحديد اإلطار -

 الشرح اإلطار

 .كوم ستار قناة عبر البرامج مختلف خالل الومضة هذه تبث المادي 

 األخضر األسود، األبٌض، اللون على اإلشهارٌة الومضة احتوت المعنوي

. البنً الفاتح،

 التجمٌل المواد من مجموعة فوقها طاولة أمام بامرأة الومضة بدأت التؤطٌر

 علٌه نحوس لكنت أمثل الحل على نحوس ،رانً بشرتً لمشاكل

  لتضع جانبا المواد تزٌح وهً المرأة صور ثم ثوانً، 5 لمدة

 المشهد، هذا على وكتب كالٌدارم قوماج الطاولة وسط فً مكانها

 ٌزٌل بشرتً لمشاكل فعالة تركٌبة هو خٌار بخالصة كالٌدارم قوماج

 آخر مشهد ثم دٌالً، البشرة ومٌآذٌش بعمق ٌنظفها مٌتة جلد خالٌا

 غسل ثوانً، 10 لمدة وجهها على المنتوج بتجربة تقوم امرأة وهً
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 نقٌة بشرتً صارت :المشهد هذا على وكتب بالماء وجهها مرأة

 كالٌدارم قوماج :قالت وقد ثوانً، 5 مدة الحرٌر مثل وناعمة

 األخٌر المشهد وفً ثوانً، 5 مدة جدٌدة لبداٌة الثقة كل ٌمنحنً

 قوماج علٌه وكتب ألوانه بمختلف كالٌدارم قوماج عبوة ظهور

 . ثوانً 3 مدة حٌاتً غٌرلً كالٌدارم

 الومضة فً توظٌفها تم التً التقنٌة األدوات من مجموعة هً المإثرات

 هذه وتمثلت علٌه، والتؤثٌر المتلقً انتباه لفت أجل من اإلشهارٌة

 مرة كل فً المشاهد على الكتابات الموسٌقى، فً المإثرات

 الشكلٌة والمإثرات النهاٌة، إلى البداٌة من معلقة صوت وشرحها،

. ألوان و صور من

 عن الومضة وقت طٌلة مرتفعة موسٌقى الومضة هذه صاحبت الموسٌقى

. كالٌدارم قوماج

 موسٌقى وكانت البشرة مشاكل عن بتعلٌق اإلٌقاع بدأ بداٌة فً الرتم 

 .الومضة وقت طٌلة مرتفعة

 ومن مكوناته وعن كالٌدارم قوماج عن بالحدٌث المعلقة صوت الصوت

. حٌاتها تغٌٌر فوائدة

 

 األسود، األبٌض، اللون على اإلشهارٌة الومضة هذه فً التركٌز تم األلوان

. الفاتح البنً الفاتح، واألخضر

 .حٌاتً غٌرلً كالٌدارم قوماج المنتوج ماركة صاحبت التً الجملة الشعار

 وٌظهر أخرى المإسسات بقٌة عن المإسسة بها تتمٌز التً العالمة الرمز

 kalliderm علٌه مكتوب مستطٌل شكل على الومضة فً الرمز
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 .كالٌدارم عربٌة بلغة بالفرنسٌة

 gommageالفرنسٌة بلغة جاءت الومضة فً ظهرت التً الكتابة الكتابات

kalliderm .

 بلونٌن منخفضة بداٌة فً :شكلٌن فً ومضة فً اإلضاءة ظهرت اإلضاءة

 عند قوٌة اإلضاءة تصبح ثم الماضً على داللة واألبٌض األسود

 خفً بسر منتوج لربط معاكس نور لٌصبح كالٌدارم منتوج ظهور

 . كالٌدارم للمنتوج تجربتها بعد مرأة ظهور عند خاصة

 ممٌزة خلفٌة ،وشكل اإلشهارٌة الومضة مع متناسق الدٌكور ظهر الدٌكور 

 للمشاهدٌن ٌوحً بما العرض فً مهما دورا لعب ولهذا لإلعالن

 . االنسجام

 

  .مشاهد إلى الومضة تقطٌع تم :التقطيع مستوى*

 المحتوى عدد اللقطات المدة المشاهد

 األبٌض لونٌن بخلفٌة امرأة ظهور لقطات 3 ثوانً      6 المشهد األول

 بها طاولة أمام"الظالم على دال"واألسود

 مواد بإزاحة قامت ثم عادٌة تجمٌل مواد

 وسط فً كالٌدارم منتوج ووضعت جانبا

. قوٌة اإلضاءة فؤصبحت الطاولة،

 وتعرٌف كالٌدارم منتوج عبوة ظهور لقطات 4 ثانٌة 12 مشهد الثانً

 ثم الخٌار مادة وهو األساسً بمكونه

 ٌقوم وكٌف البشرة على بفوائده تعرٌف

 وهً مرأة ظهور مٌتة، خالٌا من بتنظٌفها
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 أخرى لقطة وفً كالٌدارم، منتوج تستعمل

 ذلك بعد مٌتة الجلد خالٌا تنظٌف طرٌقة

 استعمالها بعد بالماء وجهها المرأة غسل

.  كالٌدارم لمنتوج

 وإشراق وحٌوٌة أناقة كلها المرأة ظهور لقطات3 ثوانً 7 3مشهد 

 قرب كالٌدارم منتوج بٌدها وجهها على

. تفارقها ال واإلبتسامة وجهها

 بمختلف كالٌدارم قوماج علب ظهور لقطات 2 ثوانً 6 المشهد الرابع

 شعار لقطة آخر وفً األلوان،

kalliderm .

 

: السيميولوجي التحليل *

: التعييني المستوى- 

 إلى تقود التً مختلفة بصور مكون كالٌدارم قوماج بمنتوج الخاصة الومضة وهً :الدال-

 هدفها قصدٌة داللة اإلشهارٌة صورة داللة وهً كالٌدارم منتوج لجودة كلً مدلول تحدٌد

 مع مرات عدة كالٌدارم المنتوج صورة لنا برزت حٌث علٌه، والتؤثٌر المتلقً انتباه جذب

 . للمنتج المرأة استعمال

 األول ٌمثل إذ البنً، اللون مع الفاتح األخضر اللون على الومضة هذه فً التركٌز تم         

 كل وعند. الدٌكور إلى باإلضافة والصحة والحٌاة العطاء رمز جنان، لون والهدوء االنشراح

: كاآلتً عبارة تخلله مشهد

   .بالنقصان إحساس على تدل: األمثل الحل على نحوس رانً بشرتً ولمشاكل

 .المنتوج فً الثقة: دٌالً بشرة مٌآذٌش كالٌدارم
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 .المنتوج ضمان: الحرٌر مثل ونظٌفة نقٌة بشرتً صارت

  .المنتوج فً الثقة : الثقة كل ٌمنحنً كالٌدارم

 التؤثٌر قصد ومكانته كالٌدارم منتوج قوة عن ٌعبر حٌث والمدلول، الدال ثنائٌة هً: المدلول -

 منتوج شراء إلى بالشرٌحة ودفع المتلقً، ذهن فً ترسٌخه أجل من انتباهه، وجذب المتلقً فً

 فً الثقة وهً القٌم من مجموعة بعثت بحٌث استخدامها، تم التً العبارات خالل من كالٌدارم

. السالم إلى الدفع جمالها، على المرأة حفاظ بالبشرة، العناٌة النفس،

: وداللتها األلوان -

 .بالنقاء ٌوح: الالمع األبٌض

 بالفرح وٌتسم نشاط ٌكسب الحٌاة، برموز ٌرتبط السالم، رمز هو :لألصفر ٌمٌل األخضر

 .والحٌاة

  .ماضً لفعل موقع تترجم :واألسود األبٌض

. هدوءا أكثر أن إلى وٌتجه األحمر فً ضاغط نشاط فٌه ٌقل:البنً

: التضميني المستوى *

: مكتوبة اللغوية الدالالت -

 .حٌاتً غٌرلً كالٌدارم قوماج :الشعار -

: المنطوقة اللغوية الدالالت -

 مرتفعة، موسٌقى رافقتها قد كالٌدارم قوماج بمنتوج خاصة اإلشهارٌة الومضة إن       

 فً الثقة لمنح كالٌدارم قوماج باستخدام وذلك البشرة مشاكل من للتخلص تدعو الومضة وكانت

. وسالم أمان فً وعٌش وحٌوٌة إشراق كله الوجه ولٌصبح النفس

: المنطوقة الغير اللغوية الدالالت- 
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 كانت التً الصور خالل من واإلٌحاءات اإلٌماءات  على اإلشهار هذا فً اعتماد تم         

 الستخدامها الدائم الظالم فً تعٌش وهً كالٌدارم لمنتوج استخدامها قبل المرأة عن تعبر

 وإشراق ساطع نور وجهها على ظهر كالٌدارم لمنتوج استخدامها وبعد عادٌة لمنتوجات

 . تفارقها ال واالبتسامة وحٌوٌة

: األيقوني المستوى *

 مختلفة ألوان تحمل والتً متحركة صورة إلى تنتمً الومضة هذه: السوسيوثقافي المستوى -

  .البنً األسود، مع األبٌض أهمها

. بالنفس الثقة وهً اإلنسان فً ممٌزة صفة إلى تدعو الشخصٌة

: الجمالي اإلبداع مجال *

: واأللوان األشكال سنن -

. والسالم بالنفس الثقة إلى دعت وكذلك األلوان، بانسجام جمالٌة وحدة الومضة هذه حققت

 تشوٌش أي ٌحدث لم حٌث واللقطات للمشاهد منطقً تسلسل هناك كان: التشكٌلٌة السنن- 

 التً النفسٌة حالة ودفع المتلقً مخٌلة فً المتحركة بالصور مواصلتها خالل من لألفكار

 وحٌوٌة ثقة لترجع كالٌدارم منتوج استخدام إلى ودعوة عادٌة التجمٌل مواد الستخدام ٌمتلكها

 وتكامل اإلشهارٌة الرسالة تحتوٌها التً العالمات وتوازن تسلسل إلى راجع وهذا النفس، إلى

. العرض فً معانٌها

 .الوصفي المستوى: الثالثة اإلشهارية الومضة *

 .داديلي الثالثة اإلشهارية الومضة مكونات -

 الشخصيات وقت البث مدة البث الحامل

 فً الومضة هذه تبث

 القنوات مختلف

 الومضة هذه بث تم  ثانٌة31

 2017 سنة فً

مغنٌة جزائرٌة 

 ومعها طفلٌن
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 بٌنها من الجزائرٌة

 tv النهار قناة

 :تحديد اإلطار -

 الشرح اإلطار

 .النهار قناة البرامج مختلف خالل الومضة هذه تبث المادي

 الزهري، األزرق، اللون هً الومضة هذه خالل برزت التً األلوان المعنوي

. ،البرتقالً األبٌض

 ظهور ثم ثانٌة، لمدة الطاولة فوق دادٌلً لعلبة كانت األولى اللقطة التؤطٌر

 تردد وهً ثوانً 3 لمدة دادٌلً علبة تحمل وهً المغنٌة صورة

 وتذكر الحلٌب به تسكب الكؤس صور ثم بنٌن، شحال دادٌلً

 أخذ ثم وفٌتامٌن، وصحة قوة فتقول بالحلٌب الموجودة الفٌتامٌنات

 صور ثم ثانٌتٌن، لمدة بالحلٌب مملوء وكؤس دادٌلً لعلبة كذلك لقطة

 وتقول صدرها عند دادٌلً علبة بٌدها الصدر إلى الرأس من المرأة

 ومكتوب حلٌب به كؤس صور ثم ثانٌتٌن، لمدة موموعٌن بنتً تحب

 ،بعد ذلك صور األم وطفلٌها وهم ٌرددون أوو أوو A .D3 بجانبه

شحال بنٌن، وأخذ  لقطة لألم وهً تحمل كؤس حلٌب وتقول دادي 

 اتجاهٌن فً طفلٌن صور ذلك بعد ثوانً، 4 لمدة دادي دادي دادٌلً

 صور ثم ثانٌة، لمدة حلٌب كؤسا ٌحمالن الظهر عن الظهر مختلفٌن

 دادي دادي تغنً وهً لطفلٌها الحلٌب تحمل وهً المرأة ظهر

 لمدة  ٌغنون وهم أوالدها وسط األم وصور بنٌن شحال أوو دادٌلً

 علبة وبجانبه ٌرقص األرنب صور األخٌر المشهد فً ثم ثوانً 4

 المغنٌة وصوت الحلوٌات صحن وبجانبهما الطاولة فوق الحلٌب

   .ثوان8ً مدة بنٌن شحال أوو دادي دادي دادي تغنً وهً
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 اإلشهارٌة الومضة فً توظٌفها تم التً التقنٌة األدوات من مجموعة المإثرات

 بعض فً كتابة أغانً، الموسٌقى، الومضة هذه فً وتمثلت

 مطبخ، دٌكور األلوان، أرنب، حٌوان ظهور األخٌر فً المشاهد،

. طاولة

 هذه فً استعملت وقد جزائرٌة موسٌقى الومضة هذه صاحبت الموسٌقى 

 نبضا للمشهد لتمنح وتنقالتها المرأة حركات مع ٌتوافق بما الومضة

. حٌا

. نهاٌتها حتى الومضة بداٌة من الومضة صاحبت التً الموسٌقى هو الرتم

 دادٌلً تقول فكانت دادٌلً عن تغنً وهً المغنٌة صوت فً تمثل الصوت 

 شحال  أوو موموعٌن بنتً تحب وفٌتامٌن وصحة قوة بنٌن ذوق

 دادٌلً،  دادي دادي دادي بنٌن،

  بنٌن شحال أوو دادي دادي دادي

 

 األبٌض، األزرق،: التالٌة األلوان على اعتمد اإلشهارٌة الومضة فً األلوان

. الزهري األحمر،

 دادي دادي فً هنا ومتمثل غٌرها عن مإسسة كل ٌمٌز الذي هو الشعار 

  .بنٌن شعال أو دادٌلً

 دادٌلً العربٌة باللغة األحمر بلون مكتوب مستطٌل فً تمثل الرمز الرمز

 .dadilait وبالفرنسٌة

 قوة دادٌلً،: والفرنسٌة العربٌة بلغتٌن ظهرت الومضة فً الكتابة الكتابات
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  dadilait ، A، D3وفٌتامٌن، وصحة

 .الومضة فترة خالل قوٌة كانت اإلضاءة اإلضاءة 

 حركات،األلوان تناسق ،األكل طاولة ،المطبخ فً الدٌكور تمثل الدٌكور

   .الموسٌقى مع متناسقة المغنٌة

 .مشاهد إلى اإلشهارٌة الومضة تقطٌع تم :التقطيع مستوى *

 المحتوى عدد اللقطات المدة المشاهد

 مع الطاولة فوق حلٌب علبة ظهور واحدة ثانٌة واحدة مشهد األولال

 حلوٌات صحن

 إلى الوجه من المغنٌة صورة ظهور واحدة  ثالث ثوانً مشهد الثانً

 دادٌلً تغنً وهً المطبخ فً الصدر

 .بنٌن شحال

 قوة بجانبه ومكتوب حلٌب به كؤس واحدة ثانٌتٌن المشهد الثالث

 A،  D3 وفٌتامٌن وصحة

 كؤس بجانبها دادٌلً، علبة ظهور واحدة ثانٌة المشهد الرابع

 .فٌتامٌن مكتوب األعلى فً حلٌب

 ثم الحلٌب علبة تحمل المرأة صورة واحدة ثانٌتٌن المشهد الخامس

   .الصدر إلى الرأس من تصوٌرها

 .ٌرقصون طفلٌها مع المرأة صورة واحدة  ثانٌتٌن المشهد السادس

 الصدر إلى الرأس من المرأة صورة واحدة أربع ثوانً المشهد السابع 

 أوو دادي دادي دادي تغنً وهً
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 .بنٌن شحال

 

 .حلٌب كؤسا ٌحمالن طفلٌن صور واحدة  ثانٌة المشهد الثامن

 كؤسٌن حملت ثم المرأة ظهر صور ثالث لقطات أربع ثوانً  المشهد التاسع

 وهما لطفلٌها وقدمتهما حلٌب من

 الطفلة فقامت الطاولة أمام جالسان

 على واالبتسامة الحلٌب بتذوق

  .وجهها

 .وٌغنون ٌرقصون وهم وطفلٌها امرأة واحدة  أربع ثوانً  المشهد العاشر 

المشهد الحادي 

 عشر

 والثانٌة ٌرقص األرنب األولى لقطة لقطتٌن ثمانٌة ثوانً

 فوق دادٌلً حلٌب علبة ظهور

 .الطاولة

: السيميولوجي التحليل *

: التعييني المستوى -

  .بدادٌلً الخاصة الومضة : الدال- 

 نشاط كلهم وجههما تفارق ال واالبتسامة دادٌلً الحلٌب ٌشربان وطفلٌها المرأة: المدلول-

   .وحٌوٌة

: وداللتها األلوان -

 .والبراءة الثقة ٌعطً شفاف، منعش، لون السماء، على ٌدل: األزرق

  .والوضوح بالنقاء ٌوحً: األبٌض
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  .والحب والعطف بالقوة ٌوحً والدم النار لون :األحمر

  .والهدوء واالستقرار األمان على ٌدل: الزهري اللون

: التضميني المستوى *

 :المكتوبة اللغوية الدالالت -

 .بنٌن ذوق دادٌلً: الشعار

: المنطوقة اللغوية الدالالت -

 صور ذلك بعد الطاولة فوق دادٌلً الحلٌب علبة فٌها تظهر مقربة بلقطة الومضة بدأت         

 بنتً تحب وفٌتامٌن، وصح قوة بنٌن ذوق دادٌلً تغنً وهً دادٌلً علبة تحمل  المرأة

. المغنٌة مع طفلٌن كذلك وصور بنٌن، شحال أو أو موموعٌن

: المنطوقة الغير اللغوية الدالالت -

 وهناك صحن، طاولة دادٌلً، علبة الرقص، المطبخ، الدٌكور فً الدالالت تمثلت        

. الموسٌقى مع تتناسب التً الرقص وحركات األلوان فً تناسق

:  السوسيوثقافي المستوى -

 واهتمامها بٌت كربة المرأة تولٌها التً المكانة عن تعبر الوصلة هذه فً المغنٌة          

. األفضل لهم بتقدٌم وسعادتهم بؤطفالها

 مع ترقص وهً المرأة حركة سجلت الكامٌرا والن متشابهتٌن لقطتٌن كل ظهور         

 ٌلجؤ لذلك الجسد لغة ٌترجم ما وهو األسرة تعٌشها التً الجزائرٌة التقالٌد جسدت وقد أوالدها

 التملك الحب أثارة مهمٌن أمرٌن تحقق ألنها اإلشهار فً المرأة استغالل إلى اإلشهارٌون

. المنتوج نحو انتباهه وإثارة المتلقً إغراء والثانٌة

 :  الجمالي اإلبداع مجال-
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 وقد اللونٌة الداللة على أساسٌا اعتماد وداللته للون استخدامها فً اإلشهارٌة الومضة اعتمدت

 بدأ قبل من اإلشهار هذا فً لأللوان اإلجمالً تخطٌط تم فقد وتالحم بانسجام األلوان استخدمت

 القوة باستخدام قام ثم والبراءة والثقة وشفافٌة بإنعاش توحً التً األلوان على التصوٌر

 .  وفنٌا جمالٌا بعدا منها جعل ما وهذا واالستقرار الهدوء ذات األلوان ثم والعطف

 :                                                                         الدراسةنتائج

 :منها القنىات الحلفزيىنية والحي جضمنث ثالخ عينات وسنحاول اسحخالص أهم النحائج          

أوضحت نتائج الدراسة أنه تم توظٌف المرأتٌن فً إشهار كربة منزل لتتبلور بذلك على 

. الصورة النمطٌة للمرأة الهتمامها بالجلً والغسٌل رغم تعدد أعمالها خارج البٌت

تبٌنت من  خالل الدراسة أن وجود المرأة فً إشهار أمر ضروري لتثبت أهمٌتها            

. خارج المجتمع 

التركٌز فً الحوار الموجود بٌن الشخصٌتٌن وشغفهما حول تنظٌف األوانً وذلك لجذب - 

 .انتباه المتلقً نحو المنتوج وتحفٌزه على سلوك االستهالك

 تجارب باستعدادٌعمل اإلشهار على إعادة تشكٌل الوعً الجماهٌري للمستهلك باستدعاء - 

.  ودفعه إلى سلوك الشراء

عرض المرأة والطفل فً اإلشهار قصد استغالل جانب اإلغراء للتروٌج لما ٌعرضه - 

. اإلشهار من المنتجات وخدمات

تقدم المرأة مساحٌق التجمٌل جمٌلة و أنٌقة ألنها عنصر أساسً لجلب المستهلك والتؤثٌر - 

. علٌه

استخدام مصمم اإلشهار أغان والموسٌقى والرقص مع حركة الضوء فً حلٌب دادٌلً وذلك - 

. كله ٌلعب دور مهم فً جلب المشاهد ودفعه إلى سلوك الشراء

. ترسٌخ فكرة اإلشهار فً ذهن المتلقً عن طرٌق تكرار اللقطات وتخزٌنها فً الالوعً- 
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. وجود أسالٌب لغوٌة كالحوار فً الومضة اإلشهارٌة برٌل إٌزٌس- 

 ابتسامة المرأة إبرازمن خالل اإلشهارات المدروسة نالحظ أن مصممٌن قد ركزوا على 

.راتها الجذابة  والجسم الرشٌق للحث على السلعونظ
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 خــــــاتمـــــة
 

 د
 

فً ختام دراستنا وانطالقا من المعلومات متحصلة علٌها نستنتج أن اإلشهار الٌوم 

أصبح ٌمثل مكانة ومساحة هامة فً البث التلفزٌونً وغٌره من وسائل االتصال الجماهٌرٌة 

األخرى ونظرا العتماده على أسالٌب واستراتٌجٌات علمٌة ودقٌقة لتحقٌق أهدافه التأثٌرٌة على 

جمهور المستهدف، لذا استخدم مصمموا اإلشهار المرأة كوسٌلة لجذب الجمهور والتأثٌر علٌهم 

إذا أصبحت، الٌوم تشارك بدرجة كبٌرة فً عملٌة اتخاذ قرار الشراء، لذا استلزم إعطاء فرص 

كثٌرة للمرأة كمسوقة فً إشهار، وما ٌعزز هذه الفرص أن المرأة تمتلك القدرة على اإلقناع 

على خالف الرجل ألنها قادرة على نجاحها للوصول إلى أكبر قدر من الزبائن من خالل 

استخدام جسد المرأة ألنها أداة فاتنة شدٌدة التأثٌر تتسلل إلى ذهن المتلقً بخفة دون أن ٌبذل أي 

 .  مجهود فً استقبالها

إن إشهار المبدعٌن ٌعتبرون المرأة ملهمتهم األولى للتروٌج السلعً، وذلك عن طرٌق 

إبراز جمالها الكامل الروحً والجسدي للتأثٌر فً المستهلك ودفعه إلى سلوك الشراء وجعله 

 .       الزبون الوفً للماركة أو المنتوج
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