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   :تمهيد             

روالن بارث في الخطاب  أسسها أرسىمتميزا تعتبر القراءة السيميولوجية شكال           

حقول  تغذي وتتغذى من بأنهاالمقاربة وتختلف عن مثيالتها  وتتميز هذه النقدي الفرنسي

 ،وغيرهااألقوام  وعلم كالتاريخ والفلسفة العلوم بعضخدمات ل تقدم أن ذ بإمكانها، إمعرفية

دورها في جميع  وتؤدي، األبحاثيد المعونة لجميع  تقديم على هذا العلم في بارث ويعول

السيميولوجيا في الحقل  بإيالج، ولم يكتفي بارث المعارف كما هو شان الدليل في كل خطاب

 اول بالدرس مظاهر ثقافية عديدة فتن ،دخولها الثقافة الشعبية إلىتعدى ذلك  وٕانما األدبي

من المظاهر المختلفة التي  وغير ذلك..  ، األثاثالطعام، اإلعالنالموضة، المصارعة، 

 إلىومن هنا كانت مقاربة بارث اقرب  ،على  ضوئه د في السيميولوجيا حقال خصبا تقرأتج

سنحاول الكشف  ولذلك، أمريكية -نكلواأل التي شاعت فيما بعد في الثقافةدراسات الثقافية ال

 اإلحاطةالقراءة السيميولوجية البارثية وقبل ذلك البد من  النسق المفهومي الذي يحركعن 

  .السيميولوجي عبر سياقه التاريخي الموجزة بالمفهوم
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 تاريخ السيميولوجيا وماهيتها: المبحث األول

  :نبذة تاريخية عن السيميولوجيا .1

عقود،  نشأتها ، فقد مضت علىقاربة منهجية ونظرية حديثة العهدم السيميولوجيا ليست

: في مؤلفه  األساسية مالمحها سوسير دي رسم فرديناند أن منذ األولى وقريبا تبلغ مئويتها

 لهذا فانه .جديد علم ، وفيه يعلن والدة1916المنشور عام  محاضرات في اللسانيات العامة

 وقد يمثل .حياة العالمات في صلب الحياة االجتماعية علما يدرسر نتصو  أن من الممكن

العالمات  ولعلها تيسر لنا فهم، ونقترح تسميته بالسيميولوجيا. قسما من علم النفس العام

، سوسير دي جزء من هذا العلم العام عند فرديناند إال وما اللسانيات ،والقوانين التي تحكمها

التي ما تزال في بدايتها فال يمكنها  السميولوجية المعرفة فقر إلى ونظرا عند روالن بارث أما

المعرفية والمنهجية  أدواتها حين بناء إلى تكون نسخة من المعرفة اللسانية أن إال مبدئيا

 .غير اللسانية بموضوعاتها واالستقالل

، محنة المصطلح وتنوعت استخداماتها لىشئة إلوجيا كغيرها من العلوم الناتعرضت السيميو 

لم . الداللة احيانا، وحتى علم فهي السيميولوجيا عند دي سوسير، وهي السيميائية عند بيرس

 في الستينيات من القرن االورها الحقيقي على االقل في فرنسا تشهد السيميولوجيا ظه

فأضحت بعد . ولوي يالمسليف من رومان جاكوبسون، بفضل التأثير المشترك لكل العشرين

، نسانية، ومنهجية عادة مقصية من التعليم الجامعي في العلوم اإلذلك اختصاصا قائما بذاته

، على خالل جملة من المسلمات اللسانية ووجدت في البنيوية الفرنسية سندا ساعدها من

عتبار يمكن ا هكذا. ا تزال في حينها متعثرة ومتناثرةنسج معرفة عملية ومنهجية جديدة م

من مكتسبات المدارس اللسانية لبراغ وكوبنهاغن فترة ما بين السيميولوجيا نسيجا متميزا 

ي مع جاك الكان والنقد األدبي نثروبولوجية كلود ليفي ستروس وعلم النفس التحليلبين، وأالحر 

ربة تفادت منه المقاومع ذلك تظل المساهمات اللسانية مجاال خصيبا اس. مع روالن بارث

وتمثل األعمال المخبرية . ي قدمها كل من غريماس وجان ديبوا، خاصة تلك التالسيميولوجية
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بونتي  -مينولوجي موريس ميرلوالمتنوعة التي أنجزها كل من المحاول روالن بارث والفينو 

، إن رافدا أساسا في نضج هذه المقاربةثنولوجي كلود ليفي ستروس في البداية والنهاية واإل

    .1وكانت اللغة إذن هي المرجع األول. مالهم باالستناد إلى ظواهر اللغةطوروا أع هؤالء

  :ماهية السيميولوجيا .2

 ،العلم أوبمعنى الخطاب  logos ، وبمعنى العالمة sémeionنبثقت من الكلمة اليونانية إ

عليه بالعربية  كما يطلق ،علم الداللة أوعلم العالمات  sémiologieكلمة  تصبحوبذلك 

العالمات  أنواعيوجه هذا العلم اهتمامه نحو دراسة مختلف  ،اإلشاراتعلم  أوالسيميائية 

المختلفة في حياة  بأنماطهاأي انه العلم الذي يروم دراسة العالمة  ،اللسانية وغير اللسانية

بوصفها  دلةواأل لألحداثالتي تمنح قابلية الفهم  األنظمة أودراسة الشفرات  أو، المجتمع

  .معنى ما دالة تحملعالمات 

 :السيميولوجيا نجدوالجوهرية في علم  ساسيةومن المفاهيم األ

  :العالمة مفهوم   - أ

مة في مركز الدراسة السيميولوجية، وهي الشيء الذي يحيل إلى شيء ليس هو، تقع العال 

التلمس الرمزي لهذه الفكرة سهال، إنها  ، البديل الذي يجعلأو هي البديل عن شيء أو فكرة

    .2خر مختلفا عنه يقوم مقامه وينوب عنهشيء يعادل شيئا ا

صعبها تحديدا، تتضاعف هذه الصعوبة في عنها تودوروف من أدق المفاهيم وأ كما يقول

النظريات الحديثة للعالمة التي ال تحصرها في الوحدات اللسانية بل تتوسع لتمتد الى 

وكما هو واضح فان العالمة عند العرب تختلط بمصطلحات اخرى . غير اللسانية العالمات

التي تحمل كل منها معنى مختلفا عن غيره، فاالثر ال يرادف  مثل االثر والسمة والدليل،

ثم انها في هذا االستخدام تحديدا قد ال تعبر عن المعنى المعاصر الذي . السمة او الدليل
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رادها أو كما أ ،وحدة بين الدال والمدلول وما ينجم عنهما من عالقة، أي الSigneيرافق لفظ 

يكو إشارة إمبرتو إوالعالمة عند . يء آخر غير نفسهابيرس العالمة التي تحيل إلى ش

واضحة تساعد على اإلمساك بأمر خفي هكذا نتحدث عن أعراض ما أو معالم الجريمة أو 

و أ "أبدى عالمات نفاذ الصبر"من قبيل عبارات ولقد جرى استعمال ، األحوال الجوية

يضا عالمات منذرة ومؤشرات حدوث فاجعة وعالمات ثمة أ ،"ظهرت عليها عالمات الحمل"

والعالمة ال يمكن بلوغها إال لحظة التأويل فالشيء ال يصبح  ،تنبئ بمجيء المسيح الدجال

ا الصنف من وما يميز هذ ،نه عالمة على شيء ماإال إذا أوله أحدهم على أعالمة 

ويوجد صنف آخر من  ،االستدالل ليةآ التي تستند إلى "القيام مقام"العالمات هو عالقة  

عبر "أو " دل على تقديره"ففي االستعمال التالي مثال  ،العالمة في رأيه  تحدده اللغة العادية

ا نقل هأو باألحرى يراد ب ،تكون العالمة حركة تصدر عن فرد ما بنية التواصل "باإلشارات

يراه امبرتو ايكو في  والصنف الثالث من العالمة ،خرلتصور ذاتي في اتجاه شخص آ

ون مما يجعل منها وفيها تطابق كلي بين العبارة والمضم ،يقونية أو التماثليةالعالمة األ

صورة  ،العالمة اللغوية عند سوسير كيان نفسي ذو وجهين دال ومدلول .عالمة اعتباطية

ويبدو أن سوسير كان  .والحاصل بينهما يكون العالمة، )المدلول(ومفهوم )الدال(ية سمع

ة العالمة اللغوي .بديال فيما هو مستعمل من الكالم مجبرا على تخير هذا الفظ ألنه لم يجد له

دال والمدلول هي عالقة ة التي تربط بين الإن العالق" :عنده هي عالمة اعتباطية يقول

ل بإيجاز عني بالعالمة نتيجة الربط بين الدال والمدلول ويمكن القو و بعبارة أخرى ناعتباطية أ

ن هناك خلطا بين العالمة بأويبين سوسير ". عتباطية إالعالمة اللغوية عالمة : وببساطة

، ويقصي سوسير و الداللة على ما يسمى بالدالقد استخدم الرمز مرادفا للعالمة أف ،والرمز

ة بل فيه بقية من رابط ،فهو ليس فارغا" : ي اعتباطيتهألنه ال يدرك دوما فلفظ الرمز 

تحميها من التغير وعدم  ن اعتباطية العالمة اللغوية هي التيأ". بيعية بين الدال والمدلولط

 .1ذ ال يمكن مناقشتها بل يقتصر على قبولهاستقرار إاإل
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، تنشا بالتزامن مع هذه المعرفة ومع حدوث الصلة األشياءموظفة لمعرفة  أداةوتكون العالمة 

 اآلخرينالتعامل مع العالم ومع  أداةتتمثل في كونها  أخرى، ولها وظيفة األشياءمع هذه 

 األرضيةالكرة  إلى، فالبرتقالة التي ترمز سافة في العالمة بين الشيء ورمزهوهناك م ،أيضا

هي علم العالمات الذي يهتم بالبنى  إذنالسيميولوجيا . برتقالة األرضوال  األرضليست 

غيرها من مجاالت الحياة و  واألدبواالقتصاد والتحليل النفسي  اإليديولوجياتو االجتماعية 

نفسها من التخصص بموضوع  تحرم حد، وربما أقصى إلى، وبهذا يتوسع مجالها المختلفة

فكما هو واضح العالمة منتشرة في كل مكان وفي كل مجال من  ،األساسيةمادتها  هو

، وغير لساني يظهر في الشم لساني مجاله في اللغة :والعالمة نوعان ،مجاالت الحياة

الطقس  وأحوالفي الطرق  المرور وٕاشاراتوالصوت واللباس والطعام  واإليماءوالذوق واللمس 

 .1وغيرها أيضا اآللةالعسكرية وفي  واألنظمة

  :النسق مفهوم   - ب

إن مفهوم النسق هو مفهوم أساسي في البحث السيميولوجي الذي يسعى إلى كشف نسيج  

ما بينها فالسيميولوجيا تبني صورا وعالمات تترابط في. لمعاني الذي يتخفى داخل ظاهرة ماا

والفهم من داخل الظاهرة ، وكل هذا ال يتعدى مستوى الوصف لتعطي نسقا من العالمات

مساءلة الموضوعات من حيث هي روابط المعنى التي تحتفظ بها في داخلها : سة المدرو 

جيا ال تعدم ، على أن السيميولو ، سوسيولوجية أو فيزيائيةدون إقحام محددات أخرى نفسية

تها ووظيفتها ، أي أنها تموضع مكوناتماما هذه المحددات بل تتناولها من وجهتها الخاصة

، ند بارث مثال على أبعاد اقتصادية وسوسيولوجيةي الموضة عتنطو  .ضمن نظام من المعنى

، بل يكتفي فقط بتحديد صاد الموضة أو سوسيولوجية الموضةلكن السيميولوجي ال يتناول اقت

جيا إدراك الموافقة المستوى من النسق الداللي للموضة الذي يمكن فيه لالقتصاد والسوسيولو 
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الت ي،وتبحث في التمثدة تكوين نسق المعانين بإعاتهتم السيميولوجيا إذ". السيميولوجية

  .1"كلنة وٕانتاج للنماذج، فهي ششروطها االجتماعية وظروف إنتاجهاالجماعية دون ربطها ب

  أنواع السيميولوجيا: المبحث الثاني

متمايزة عن  )أنواع(تجاهات السيميولوجية تصنف في ثالث تياراتاإل أنمن المعروف 

ولهذا ال يكون التمييز بينها  ،كبرالوقت نفسه بدرجات ألكنها متداخلة في بعضها بدرجات 

  :الداللة  و التواصل القطعي وهي سيميولوجيا الثقافة،  التوضيح ال التحديدمبدأ من  إال

خل الشامل الذي تدالوعاء  لعالمات في فضاء الثقافة بوصفهابموضعة ا األول تجاهاإليتميز 

 أو، فالعالمة ال تكتسب داللتها الفردي منه والجماعيفيه جميع نواحي السلوك البشري 

وعلى . يضفي عليها صفة الوجود والتداول االجتماعي و الثقافي الذي إطارهافي  إالقيمتها 

 إطارفي  وأهميتهافان العالمة المستخدمة في عملية التواصل تكتسب داللتها  األساسهذا 

ينظر علماء سيميولوجيا  ،األخرى، وكذلك عبر عالقتها بالعالمات تي تحتضنهاالثقافة ال

في  األخرىية اتالعالم األنظمةمكانته ضمن  يتبوأالعالمة كعنصر بنيوي عالئقي  إلىالثقافة 

االجتماعية  األنظمةمن منظور  إال، فالعالمة مفردة ال تعني شيئا االجتماعيالفضاء 

في  أم األخرى باألنظمةلنظام واحد وعالقته  أفقيةفي بنية  أكانالمترابطة والمتكاملة سواء 

  .األخرىبنية تطورية ضمن الثقافة الواحدة وعالقتها بالثقافات 

غير لسانية  أوكانت ماهيتها لسانية  أياالثاني التواصل على تقسيم العالمة  االتجاهويقوم 

، فلكل عالمة امتدادها بين هذه العناصر ويمكن الدال والمدلول والقصد عناصرة ثالث إلى

، فمثال غيرها أوالرائحة  أوالصوت  أوالصورة  أوتفهم عبر وسائط مختلفة كاللغة  أن

 أومن خالل رائحته المميزة  أوبذكر اسمه لغويا  ماإنوع من الورود  إلىنتعرف  أننستطيع 

هذا االتجاه مثل  أصحاب ويركز. الداللة أشكالغير ذلك من  أوبرسمه  أوبتقديم صورته 
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 أياالتصالية المضمرة في  أوفي بحوثهم على الوظيفة التواصلية  مونان ومارتينيه وغيرهما

 ،إليهفي المرسل  التأثيريحمل هذا التواصل رغبة القصدية بهدف  أنشريطة  ،عالمة داللية

وال يخفى على الباحث . يين مقاصد المتكلمين والكشف عنهارهين بتعالمعنى  أنمما يعني 

فلسفة هوسرل الظاهراتية في سيمياء التواصل من حيث تحكم القصدية الواعية بين  تأثيرات

 بمنأى، فليس ثمة عالقة عالقة المقصودة في عملية التواصلعبر ال إليهالمرسل و المرسل 

. التواصل إلىعملية خلق العالمة الهادفة القصد هو السبب الرئيسي في  إن، بل عن القصد

نه من بين كل الخبرات هناك أومفاده  ،وقد كان القصد مفهوما محوريا في فلسفة هوسرل

 .1)خبرات قصدية(برات يسميها هوسرل ، هذه الخخبرة بموضوع بأنها خبرات معينة تتميز

عالقة (خبرات ذات  نهاإنه يقول بشيء ما، فإ)الخ...حب، تقدير (وعي  أنهاومن حيث 

، ال تكتب لوجيةالعالمة وفق السيميولوجيا الفينومو  أنوهذا يعني . مع ذلك الشيء )قصدية

 .الوعي بقصد ما إليهاحين يتوجه  أي، حين تحمل بطاقة من الوعي القصدي إالكيانها 

ثنائية التها بوصفها وحدة المتعلق بالعالمة ودالتراث سوسور  )الداللة(تجاه الثالثيرسخ اإل

والمدلول ) الصورة الصوتية(ل الدا: مة اللغوية التي تتكون من وجهين، وخاصة العالالمبنى

العالمة اللسانية ال تربط شيئا باسم بل تصورا  إن: "يقول سوسور). المفهوم أوالتصور (

الذي يساوي والمالحظ في مفهوم سوسور للعالمة اللغوية هو غياب المرجع  ،"بصورة سمعية

ال نستطيع  ألنناالواقع  إلىعدم العودة م في تعريف العالمة اللغوية، وهو غياب بمعنى العال

المفهوم الذي ترمز  أونستحضر ذهنيا الصورة  أنبل بمقدورنا  ،في كل عالمةستحضاره إ

، بين الكلمة والشيء، المرجعو  اإلشارةواضح بين  وهذا تمييز. وقت أيالعالمة في  إليه

الفكر  أركان، وهذه المفهومات من ، بل تدل على مفهوماتاألشياء إلىال تشير  اإلشاراتف

العالقة بين الدال والمدلول عند بارث فقائمة على التكافؤ  أما. الواقع أركانوليست من 

فرده ال معنى له مالدال ب إن. الكلي باإليحاءضمن ما يسميه بارث والتقابل ال على المساواة 

ووجود المتلقي الذي يدرك دالالت هذه  ،من خالل العالقة التي يقيمها مع المدلول إال
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صنف عدد من النقاد السيميولوجيا البارثية في النوع الثالث على ما سبق  تأسيسا .العالقة

 ألعمال، لكن الدراسة النافذة رعلى ما استفادته من ثنائيات سوسو من السيميولوجيا معتمدين 

عليه  اشتغلالمحدود الذي  اإلطاريتجاوز  –ن ركز على المفهوم الدالليوإ  -ه نبارث تؤكد أ

، وتنوعاتها أوجههاف لالداللة الثقافية بمخت أنظمةعم هو ، ليحلق في وسط أشمل وأسوسور

لواسع تقع تحت مرمى الثقافة بمعناها ا إن: يمكننا القول: "في مقابلة له ذلكويقترح هو نفسه 

  .1"علم الدالالت

  وبالغتها سيميولوجيا الصورة المتحركة عند روالن بارث: المبحث الثالث

  :الصورة المتحركة عند روالن بارثسيميولوجيا  .1

تلفزيون والفيديو وفي الصورة المتحركة هي نظيرة الصورة الثابتة، وقد تم توظيفها حديثا في ال

عالنية المتحركة، وأصبحت هذه الصورة االعالنية المتحركة البوابة التي اللوحات اإل

يستعملها ممولوا االشهار لإلقناع بضرورة وفعالية السلعة المعروضة، فالصورة االشهارية 

وفي التحليل السيميولوجي للصورة المتحركة إعتمدنا ما جاء . المتحركة تخاطب كل الحواس

هذه العملية، لقد استخلص بارث أن الصورة االشهارية حاملة به روالن بارث من خطوات في 

، )تضمينية(، والرسالة الثانية إيحائية )تعيينية(لثالث رسائل، فالرسالة األولى صريحة 

 .والرسالة الثالثة لسانية تكمل الرسالتين التعيينية والتضمينية

  

  :الرسالة التعيينية -

الة اإلشهارية، وهي هي القراءة األولية السطحية للرس حسب روالن بارث الرسالة التعيينية

و قواعد سننية، ومن التي تستطيع أن تقوم بوظيفة اإلبالغ دون الحاجة إلى عالمات أ

؟ وتتم ماذا تقول الصورة: من خالل السؤال خاللها يتم الوصف الدقيق للصورة االشهارية
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ورة بط بمجال إدراكنا للصورة، فالصاإلجابة عليه من خالل القراءة الوصفية ولما هو مرت

ري لى المعطيات التي يوفرها التمثل األيقوني كإنتاج بصتستمد من أجل إنتاج معانيها إ

، وتستند إلى معطيات من )لخإ...شياء من الطبيعةوجوه، أجسام،أ(لموجودات طبيعية تامة 

شريط (ى مكونات الصورة طبيعة أخرى كالعالمات التشكيلية، األلوان، األشكال ثم اإلنتقال إل

 ).الصورة، شريط الصوت

  :الرسالة التضمينية -

شهارية، ت الضمنية التي تحملها الصورة اإلوتتعلق بقدرة الباحث على تفكيك مختلف الدالال

لتقول شيئا  استعملتالصورة ليست هي األشياء التي تمثلها وٕانما :"بإرثوهنا يقول روالن 

، وهي القراءة المعمقة للصورة واستكشاف دالالتها والقيم الرمزية التي تحملها، ويشكل 1"اخر

المخزون الثقافي حسب روالن بارث عامال مهما في استخراج العالمات الرمزية أو 

التضمينية للصورة، وهذا مايفسر أن الصورة الواحدة تحظى بقراءات متعددة ومختلفة 

في قراءة الصورة، وٕان المحرك األساسي للقراءة الثانية هي باختالف المعارف التي توظف 

إن هذه المضامين . ايديولوجية المجتمع الذي بثت فيه، أي كل يقرأ حسب ثقافته وٕايديولوجيته

لذي ينتج هذه الثقافية لتأويل الصورة هي مضامين تاريخية، وتتطور مع تطور المجتمع ا

 .2الصورة أو يستقبلها

  

  :ةالرسالة اللساني -

ى االتصال الجماهيري يبدو اليوم في مستو :"يتكلم روالن بارث عن الرسالة اللسانية قائال 

  ". جميع الصور كعنوان، كأسطورة حوار ن الرسالة اللسانية حاضرة فيبوضوح أ
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مهمتين أو وظيفتين  فهي دائما حاضرة سواء كنص أو كشعار أو كحوار، ويحدد روالن بارث

 حيث تقوم وظيفة. رئيسيتين للرسالة اللسانية في الصورة االشهارية وظيفة الترسيخ والمناوبة

الترسيخ على تحديد وجهة المعنى التي تريد الصورة بثه في المتلقي ألن الصورة نظام 

قها من وخطاب متعدد المعنى، ويتم اللجوء في الصورة االشهارية خاصة إلى نص لغوي يراف

أجل تكثيف المعنى المراد تبليغه وذلك يعني إبعاد كل المعاني المحتملة التي من شأنها 

إحداث لبس عند المتلقي في فهم معنى الصورة ومقاصدها، وتعد وظيفة المناوبة أقل حظورا 

بالنسبة لوظيفة الترسيخ في الصورة والكالم أو النص، وكالهما يوجدان في عالقة تكميلية 

المعاني، فمن خالل هذه الوظيفة يتم تكملة معنى الصورة وسد العوز  على تطويرتعمل 

وهكذا فإن قراءة الصورة الواحدة يتعدد نظريا بتعدد القراء، لكن  .الداللي المحتمل تعرضها له

بارث يذهب أبعد من هذا ليقول ان اختالف القراءات ليس مفتوحا إلى ما ال نهاية، فهذه 

نثروبولوجية، تجريبية، معارف لغوية، أ: ستثمرة في الصورةبالمعارف المالقراءات مرتبطة 

جمالية، ولشرح هذا التقليص لعدد القراءات الممكنة سيفترض بارث وجودا ضمنيا لنوع من 

المضامين الثابتة والتكوينية لإلنسان االجتماعي داخل مجموعة لغوية وثقافية معينة، إن هذه 

الصورة الفوتوغرافية مضامين تاريخية وتتطور مع تطور المجتمع  المضامين الثقافية لتأويل

ن كل اللغات الذاتية تتشكل تجاه وبصيغة أخرى، فإ. ورة أو يستقبلهاالذي ينتج هذه الص

" معجم عميق"اجتماعية واحدة وحول الخطاب الرمزي لصورة فوتوغرافية، على صرح لغة 

مقاربتين وهنا يمزج بارث بين . ثل اللغةمعجم مسنن مثل النفس التي هي نفسها مركبة م

فالخطاب الرمزي يشغل في عمق حركيته البنيات اللغوية التي هي ). الكان ويونغ(مختلفتين 

وهكذا فان إدراك صورة ما . إما بنيات الشعورية جماعية وأما بنيات ثقافية مؤطرة تاريخيا

في العمق عملية إنتاج  يشغل في العمق صيرورة لغوية بأكملها، فوصف صورة مثال هو

مدلوالت إيحائية، وهو بالضبط عملية إضافة خطاب ثان مأخوذ من السنن الذي هو اللغة 

تياطات لكي نكون دقيقين في مهما أخذنا كل االح( واللغة. ى الخطاب التقريري األولإل
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ف إذن الوص هي قدرا إيحاء بالنسبة للخاصية التناظرية للصورة الفوتوغرافية، فليس) الوصف

    .1 لشيء آخر غير الذي تظهره الصورة نه تغيير بنيوي، وهو التدليلعملية دقة أو نقصان، أ

 :شهاريةبالغة الصورة اإل .2

ن تتضمن أحداثا لمكتوب، بل إن الصورة أيضا يمكن أال تقف البالغة عند حدود النص ا

ويرى البعض . بالغية، على عكس ما هو سائد عند البعض من أن البالغة حكر على اللغة

أما بارث فيبحث في مرجعية . ن الداللة تستنفذ ثراء الصورة الذي يمكن وصفهاآلخر أ

وفي  ؟؟ وأين ينتهيفكيف يأتي المعنى إلى الصورة ،ن تحمله الصورةالمعنى الذي يمكن أ

على دراسة الصورة  رثلإلجابة عن هذه األسئلة يقتصر باحالة انتهائه، ماذا يأتي بعده؟ 

 .ن عالماتها مشبعة وغير مفخمةوأل اإلشهارية، ألنها قصدية وصريحة

الرسالة اللغوية، والرسالة األيقونية  ورة اإلشهارية،يميز بارث بين ثالث رسائل في الص

هذه الرسائل تجمع بينها رسائل بنيوية، ورغم أن . المسننة، والرسالة األيقونية غير المسننة

اءة السيميولوجية تعنى بالصورة فان بارث يعتبر أن حضارتنا مازالت بعد حضارة هذه القر 

ها فهي التي بنت المجتمعات يكتابة ال حضارة صورة، أما بالغة الصورة التي ال كتابة ف

نه نسيج من الدوال تتقاطع أ. مع بارث كائنا نصيا ينتج المعنى هكذا يبدو اإلشهار. األمية

ويهدف هذا النسيج من  بلوغ الداللة الكامنة خلف الظاهر،فتمكن من فيما بينها وتتمفصل 

، ال تعرف الكوابح بل ترغب في االمتالك وتحقيق لى خلق ذات جامحة ال معياريةال إالدو 

 إن كل إشهار رسالة هديا برومان جاكوبسون تحتوي .صرف النظر عن اإلمكاناتاللذة ب

وعلوم . ناة إرسال تنقل المادة اإلشهاريةوق ،مهوروهي الج على مصدر لمعلومة ونقطة لتقبلها

فتوالدت  ،صة في سياقات سادت فيها المعلومة، خاجد اليوم ما يشترع عودتها القويةالرسالة ت

المعلومة رسالة يفترض قراءة ف .شبكة المعلومات ومجتمع المعلوماتمفاهيم من قبيل 

الرسالة األولى للنص اإلشهاري مكتوبة  تؤخذ تها بما هي شكل من إشكال التواصل،دالال
                                                           

1-Roland Barthes, rethorique de l’image, revue de communication, 1964, p43-44.  
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نه مستوى أبغض النظر عن قصديتها اإلشهارية،  في مستواها الحرفيكانت أو مصورة 

ينقل  أما الرسالة الثانية فهي المدلول الذي، الته الخامالداللة الذاتية التي تعالج الدال في ح

ستعارة، إ كلمات،تحالف : البالغةبواسطة  )جودة المنتوج وتفوقه(فكرة واحدة في كل األحوال 

  .1وهي كذلك ألنها رسالة إيحائية غايتها اإلقناع بلغة مبطنة مضاعفة، مجاز

 العناصر التعبيرية للصورة: المبحث الرابع

وهو الجزء  ،الوحدة الصغرى للفيلم، أي الجزء األصغر للسلسلة الفيلمية اللقطة هيإن      

  .لتقاط إلى نهايتهااإلمن بداية لذي يمر في الكاميرا ا

 : قطات إلى ثمانية أنواع متميزة هيتنقسم الل :أنواع اللقطات-1

  :) لقطات وصفية (لقطات منسوبة إلى الديكور �

نطباعا عاما على ؤطر الديكور بكامله وتعطي إة التي توهي اللقط :اللقطة العامة -1

  . موضوع معين

وهي التي تتولى تقديم جزء مهم من الديكور  :جامعةاللقطة الجزء الكبير أو اللقطة  -2

كالتركيز على منظر واحد من مناظر ) الشخصيات، ظروف عامةجو مكان، زمان، (

 .ة مامدين

و وهي تستخدم لتقديم البطل أ ،وتسمى أيضا لقطة الوضعية :لقطة الجزء الصغير -3

 .2 الشخصيات في وسط درامي جديد كتصوير مشاجرة مثال

 :جسم اإلنسان منسوبة إلى لقطات �

 :لقطات حكائية •

                                                           

.120- 119صص ، �ر�* ��ق ذ�ره ���ن �و�ز�زي، - 1
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إطار الصورة، وقد  وهي اللقطة التي تظهر الشخصية بكامل طولها داخل: لقطة متوسطة .1

ء الذي يشعر المتفرج بعالقة هذه اللقطة بمثابة الفضا  Eisensteinيزنستاينإعتبر إ

 .مثلينمة مع الحميم

ويراد بها  الفخذين،لى منتصف الشخصية من الرأس إ وهي التي تصور: مريكيةلقطة أ .2

 .فعالهإبراز مختلف حركات الممثل وأ

ساسي من الشخصية بغية الحصول على بعض وهي اللقطة التي تؤطر جزء أ :لقطة مقربة .3

 :لى نوعين، وهي تنقسم بدورها إالتفاصيل

وهي التي تؤطر الشخصية من الرأس : لقطة مقربة حتى الخصر أو لقطة نصف مقربة -

  .إلى الحزام

 .الصدر وهي التي تبين الجزء الممتد من الرأس إلى: مقربة حتى الصدر لقطة -

 :لقطات سيكولوجية •

الكشف على  حتى يتم ،وهي اللقطة التي يتم التركيز فيها على وجه الشخصية: لقطة قريبة .1

 .1و العناصر الضرورية لفك عقدة معينة في البناء الدراميبعض المالمح الغامضة أ

م الممثل لى تصوير تفصيل معين من جساللقطة التي تستند إ وهي: لقطة قريبة جدا .2

خبر في ( على عنصر سينمائي مهم في القصةو التركيز ، أ)لخإ...عيناه، شفتاه، يداه(

ما، لقطة يوتسمى هذه اللقطة في سميولوجيا السن ،...)رقام الساعةالجريدة ، رقم من أ

التشويش في  مقبسيكولوجية تزيد من بعد وعيفه من قيمه درامية لما تض Insertمضافة 

ا تختلف اللقطات المنسوبة إلى الديكور أو الشخصية في جوانبها التقنية فهي ومثلم .السينما

 صنفت اللقطات السابقة ضمن ثالثة أنواعوكنتيجة لذلك الدرامية، تختلف أيضا في أبعادها 

  .وصفية، حكائية وسيكولوجية

ل األحوال على أي نوع من ذا ال ينطبق وفي كاللقطات ه ن سلم تصنيفويمكن القول أ

شهد أي حركة نما هو يخص فقط اللقطات التي تطلق بواسطة الكاميرا ثابتة ال ت، وإ اللقطات
                                                           

.98-97ص ص  ا��ر�* �,�+،�1�زة �6%ف،  - 1 
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ف في هذه الحالة ذا كانت الكاميرا متحركة فاألمر يختليدوية أو ميكانيكية أو بصرية  أما إ

 : نما هويالس خر منيصبح مندرج في إطار عنصر تعبيري آو 

 : لتقاط الصور وداللتهازوايا إ -2

خالل عدة زوايا ي لقطة من الديكور من نظرا لقابليتها للحركة تصوير أتستطيع الكاميرا 

  : هم الزوايا المستخدمة في المجال السينمائي والتلفزيوني نذكرمتباينة ومن بين أ

في وضعية مقابلة للديكور الذي يراد وهي الزاوية التي توضع فيها الكاميرا  :الزاوية العادية .1

أي أن يكون كالهما في مستوى واحد، ، ذا دون أن يعلو أحدهما على االخروه ،تصويره

 .ن بالنسبة لألفالم الوثائقيةالشأ هداف التصوير الموضوعي كما هووهذا خدمة أل

األمر  ،تصويرهاميرا على الديكور المراد وهي الزاوية التي تعلو فيها الك: ةيطسالزاوية الغ .2

ومن دالالت هذه الزاوية  ،فيه الحركة بعاده وشخصياته وحصرالذي يؤدي إلى تقليص أ

 : نذكر

 ) خضوع الشخصية لموقف درامي معين( االيحاء بفكرة التبعية  -

التصوير من األعلى لمنظر من واقع حياة ( خلق اإلحساس بالهيمنة، اإلحتقار والسحق -

 .)السجناء مثال

 .ز عناصر جديدة على مستوى الديكورإستكشافية تتعلق بإبراقيمة  -

فقها ديكور على الكاميرا، مما يوسع من أوهي الزاوية التي يعلو فيها ال: الزاوية التصاعدية .3

 .) التعظيم ، الهيبة وكشف الحقائقاإلرتباط بفكرة ( ثري من دالالتها السينمائية المقلص وي

التي تمكن المتفرج من احتالل نفس موقع الممثل ومشاهدة ما وهي الزاوية  :الكاميرا الذاتية .4

 .)اللقطة التي تصور الممثل وهو ينظر من فتحة قفل الباب( يشاهد 



 ا���� ا�ول                                                                    ��� إ�
 ا�����������

 

42 

 

ين متقابلين وهي الزاوية التي تناسب تصوير محادثة بين شخص :المجال والمجال المقابل .5

طالقا من ثالث وهو نفس الخط الذي يسمح بالتقاط الصورة إن ،يفصل بينهما خط وهمي

  .1خر للخطدون تعدي الجانب اال وضعيات قصوى

 : حركات الكاميرا-3

  .البانوراما والتنقل: أساسين همايضم مجال الكاميرا نوعين سينمائيين 

وهذا  ،ك الكاميرا على محور ثابت أفقيا أوعمودياوهي وضعية تنتج من تحري :البانوراما �

 : يعني أن هناك شكلين من البانوراما

وتدار  ،تثبت الكاميرا في وضعية مثل هذه فوق حامل ذي ثالثة أرجل :البانوراما األفقية .1

 .على محورها من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين مشكلة حلقة كاملة

ل عندما تتحرك الكاميرا على محورها من تشكتوهي الوضعية التي  :البانوراما العمودية .2

 .العكسعلى أو األسفل إلى األ

  :  عراض داللية ترتبط بـتستخدم البانوراما عادة أل: دالالت البانوراما -

 .العناصر غير الواضحة في الديكور وظيفة كشف •

 .مصاحبة الممثل في حركاته وأفعاله •

نمائي بإبراز حذاء يعتماد البانوراما العمودية في خلق التشويق السإ( إثارة اإلحساس بالقلق •

 .)فرأسهسمه الممثل أوال ثم ج

•  

 : التنقل �

، )عربة الكتف مثال( وهو الحركة التي تنتج عندما تكون الكاميرا منقولة على حامل متحرك 

  .2ميرا تصاحب المصور في كل تحركاتهأي أن الكا
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ا في كل اتجاه وتصور بكل الزوايا، فهذا ن تتحرك الكامير ألن التنقل يعني أ: نواع التنقلأ

ف محور عدسة الكاميرا وباختالف من التنقل تختلف باختال نواعيعني أيضا أن هناك عدة أ

  .إتجاه سيرها كذلك

شيئا فشيئا من الديكور  الكاميرا يحدث هذا النوع من التنقل عندما تقترب: ماميالتنقل األ -

 .بهدف إبراز عنصر أو تفصيل محدد من ذلك الديكور

لى عامة درج من لقطة قريبة إتتية التصوير في هذا التنقل بحيث تتغير زاو : التنقل الخلفي -

تاركة الفضاء لتبيان كل ما لى الخلف يرا في هذه الحالة تنتقل تدريجيا إوهذا يعني ان الكام

، اليأسالعجز،  اإلعياءبالعزلة،  كاإلحساس ن يرتبط بفكرة االبتعاد عن المكانيمكن أ

 .لخإ...االنفصال المعنوي

هو يالزم الشخصية في كل تحركاتها، المصاحب فيضا بالتنقل يعرف أ: التنقل الجانبي -

في يسمح للمتفرج بمتابعة ن هذا التنقل هو حركة مرافقة تنطوي على دور وصوهذا يعني أ

 .و اشياء منتقلة خالل مدة معينة من التصويرشخصيات أ

 (grue)وهي الحركة التي تحدث عندما تكون الكاميرا محمولة على رافعة  :التنقل العمودي -

مثل وهو يسرع في صعود أو نزول مكانية تتبع حركة المومنقولة بشكل يتيح للمصور 

 .مثال (les escaliers)دراج اإل

متغيرة  (focales)هو عدسة خاصة ذات بؤر التنقل البصري  :(zoom) التنقل البصري -

التنقل  وع منن هذا النالقول أ، لذلك يمكن طار الفيلمي دون تحريك الكاميراتسمح بتغير اإل

وقد صنف ضمن التنقل التقليدي لعدة ن الكاميرا تبقى بمقتضاه ثابتة و مجرد بانوراما أله

  : ر من بينهانذك اعتبارات

 .ثر الحسي الذي يتركه لدى المتفرجاأل •

  (zoom arriére)واألخرى خلفية  zoom avant)(مامية اإلرتباط بحركتين أحداهما أ •

 .مامي والخلفيالتنقل األو هما حركتان تعادالن       
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إعتماد الزوم كخدمة سينمائية الغرض منها التعجيل أو التأخير من حركة الشخصية أو  •

 .الشيء الذي يقترب من الكاميرا أو يبتعد عنها

البانوراما : ينتن التقنيبي _العتبارات جمالية_وهو الشكل الذي يجمع  :التنقل البانورامي �

و تصوير عميقة أ) مأساوية(فكرة تراجيدية  عادة لتقديم، ويستخدم هذا الشكل والتنقل

  .موقف درامي غامض

في أصوله إلى عملية ن هذا التصنيف العام لحركات الكاميرا ال يستند وتجدر اإلشارة إلى أ  

، ومن هنا يمكننا ر واألحاسيس التي يخلفها المتفرجنما هو وليد مختلف اآلثاتقنية بحتة وإ 

يديولوجي لى داللة سيميولوجية عميقة وبعد إالكاميرا هي لغة تنطوي عن حركة الجزم بأ

  .1متميز

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

  : خالصة  

، إال أن سوسورلى سيميولوجيا  فرديناند دو رغم أن روالن بارث أدخل تحسينات ع        

سيميولوجيته ظلت محصورة في استثمار المقوالت البنيوية، وهذا ما جعلها محصورة ضمن 
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 صورةالتي تدرس التبقى المقاربة السيميولوجية و ، نطاق عالم العالمة بحديها الدال والمدلول

لعدة فتح المجال  بعد ماوفي  ،"روالن بارث" ظهرت كانت مع أول ما واإلرساليات البصرية

نها قادرة على هذه المنهجية، وتظهر أهمية الدراسة السيميولوجية في أ تطويرباحثين في 

  .رساليات بتنوعاتهاي والوقوف على المعنى الحقيقي لإلكشف ما وراء المعنى الظاهر 
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   :تمهيد        

                                                                                           

لما لهذا الموضوع من  ةجتماعيم اإلباهتمام علماء العلو لقد حظى موضوع القيم         

 يفف ،دمركزية لدى الفر لتجاهات المعيارية ااإلالقيم مجموعة من تمثل  حيث ،كبيرة هميةأ

 والتي تتضح من خالل سلوكه العمليجتماعية تحدد له أهدافه العامة فى الحياة اإل المواقف

   .اللفظي وأ

األهداف والغايات  نحو فرادلأل توجيه الفعل اإلجتماعي جتماعية فيإوتعمل القيم كقوى 

لحكم على الفعل وتدعم االقيم تشكل معايير  كما أنّ  ،همتشكيل خياراتو  ةلفردية والمجتمعيا

هتمامات لذلك تتغير تبعا للظروف واإل ،يتهاهمجتماعية وتتدرج عند األفراد وفق أاألنظمة اإل

 تتخذفال  ،داهما التغلب على األخرىححرب دائمة تحاول إ بمثابة ابينه فيما العالقةإذ أن 

وعلى  ،ألفراد والمجتمع واألهدافمرتبة ثابتة بل ترتفع وتنخفض وتتناوب حسب ظروف ا

                   .تبهاانسان والمجتمع الموازنة والتمييز بين مر اإل
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  وظائفهاو  خصائصها، القيم مفهوم: المبحث األول

                                                                 :مفهوم القيم .1

فالقيم  ،هو موضوعها واإلنسان ،نسانيتعد القيم خاصية من خصائص المجتمع اإل      

 هميتها ووظائفها من طبيعة وجودهأ يعموما وتستق يص بالجنس البشر تخت جتماعيةعملية إ

سكتان أشد التماسك فهما ظاهرتان متما ،دون قيم اإلنسانيفال وجود للمجتمع  ،المجتمع في

فإذا محونا من أي مجتمع  ،تالصقها فيبأنها كسطحي الورقة   (Kroeber)ربيويشبهها كرو 

يا طارا مرجعتمثل القيم إ ل عاموبشك .نسانيتهلك نكون قد سلخنا عنه إبذ فإننا قيمه إنساني

ونسقه  وين شخصية الفردها يتمثل في تكدور  وبالتالي فإنّ  ،الفرد والجماعةيحكم تصرفات 

                                       .1 أو الشخصية القوميةوتشكل الطابع القومي  ،المعرفي

إال أنه ال  ،واإلنسانيةجتماعية اهيم الشائعة في مختلف العلوم اإلويعد مفهوم القيم من المف

الفكرية  تهممنطلقاالختالف  وذلك ،لهبين العلماء حول تعريف موحد  تفاقيوجد هناك إ

تتعلق  ،و تصورات للمرغوبمفاهيم أ ة عنعبار  "عرفت القيم بأنها و  .الدراسيةوحقولهم 

 ،المواقف النوعية أو تعلو على وتسمو غاية من الغاياتأو  ،السلوكروب بضرب من ض

                                                                            .2"ن ترتيبها حسب أهميتها النسبيةويمك

جتماعي قات مشتركة بين أعضاء التنظيم اإلتفاعبارة عن إ" :بأنها )2002( وعرفها العميان

 الخ ...مهم أو غير مهم ،جيد أو غير جيد ،غير مرغوبأو  حول ما هو مرغوب ،الواحد

وأشكال السلوك مور والغايات دات حول األهي المعتق" :القيم رأى أنّ  )1991( أما بركات"

 وتنظم ،ختياراتهموتصرفاتهم وإ  تفكيرهم ومواقفهمو  توجه مشاعرهم ،لناسالمفضلة لدى ا

هويتهم تحدد م و هوتسوغ مواق ،الزماننفسهم والمكان و أعالقاتهم بالواقع والمؤسسات األخرى و 

  "وغاياتهبمعنى الوجود  ،لفضأي تتصل بنوعية السلوك الم ،معنى وجودهمو 
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 ،تفاق حول تحديد وتعريف مفهوم القيمة أنه ليس هناك إالتعريفات السابقخالل  يتضح من

سواء ) السلوك(وتعمل على توجيه القول والفعل  ،تفاق والمفهومن اإلعتقاد واإلفهي تتراوح بي

                                .1ستوى الفرد أم على مستوى المجتمععلى م

خير مصدر القيمة بل القيمة تؤسس اإلنسان وال يكون هذا األن إ" :من عزيويقول عبد الرح

                                                              .2")أي تتجسد فيه القيمة( أداة لها

م التفضيل للموضوعات أو الفرد بالتفضيل أو عدحكام التي يصدرها وهي عبارة عن األ"

وتتم هذه العملية  ،لهذه الموضوعات أو تلك األشياء أو تقديرهوذلك في ضوء تقييمه  ،شياءاأل

يعيش فيه  الحضاري الذي طاروبين ممثلي اإل ،اعل بين الفرد بتجاربه وخبراتهمن خالل التف

ونحدد على  ،محك نحكم بمقتضاه هيوالقيم  .رات والمعارفهذه الخبويكتسب من خالله 

خالل هذه  وتحدد من .موقف توجد به عدة بدائل فيأساسه ما هو مرغوب فيه أو مفضل 

ي شكال التعبير الوجدانوتأخذ هذه البدائل أحد أ ،ووسائل لتحقيقها القيم أهداف معينة وغايات

                                .واإللزام

في مجال الوقاية من حدوث إختالالت نفسية  للقيم دورا جوهريا أنّ  هب العلماء إلىويذ

  .3"صادي للمجتمعقتاإل يحقق العدل اإلجتماعي واإلزدهار بما ،قتصاديةوٕاجتماعية وإ 

بمعنى أي شيء مرغوب من الفرد "  المرغوب فيه "وعامة يمكن أن تعرف القيمة على أنها 

أو  وموضوع الرغبة قد يكون موضوعا ماديا أو عالقة إجتماعية ،االجتماعيةأو الجماعة 

ت إذن سم قد إستخدمإوالقيمة ك .طلبه ويرغبه المجتمعأفكار أو بصفة عامة أي شيء يت

وتمدنا بمعايير يستخدمها  ،تستمر خالل الزمن التيالمقاييس  لتشير إلى بعض المعايير أو

 أّن الناس يصنعون األشياء  ولذلك نقول أنه طالما ،لمتنوعةالناس لتنظيم وترتيب رغباتهم ا

الء الناس فاّن هذا يشير إلى أّن هؤ  ،وضفر والم المسموح طبقا لمقياسواألفكار  واألفعال

   .1يمييستجيبون إلى نسق  ق
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       :خصائص القيم .2

            :النحو اآلتيعلى من الخصائص للقيم د يمكن تحديد عد

      .يدة أو دينفالقيم يستمدها اإلنسان من فلسفة أو تصور أو عق ،أنها ذات صبغة مثالية •

فهي إما  ،على خاصية التقابل في المعاني التي تحملها تملشأي أنها ت ،القيمة ذات قطبين •

 .شرا خيرا أو ،أن تكون موجبة أو سالبة

 حيث يكتسبها الفرد إكتسابا ،وبالتالي فهي قابلة للقياس والتقييم ،القيم مكتسبة وليست موروثة •

فهي حصيلة  ،ذاتيا من المعتقدات التي يؤمن بها ذاتيا أو من خالل ما يتوارثه عن المجتمع

 .خبرة وتفاعل مع الجماعة

تعرف من خالل  أو ضمنية ،القيم إما ظاهرية يعبر عنها عن طريق الكالم أو الكتابة •

  .السلوك غير اللفظي

 آلخرة تختلف من شخص وهى ذاتي ،ألنها تصدر من فرد بعينه ،القيم ذات طبيعة فردية •

 .خرومن مجتمع آل

 ،حيث أنها تتضمن الجوانب المعرفية والوجدانية والسلوكية ،القيم متداخلة مترابطة متضمنة •

 .فالعدل مثال قيمة سياسية وقيمة أخالقية ،كما أنها متضمنة من حيث التطبيق

 ،ليس جامدا بل متحركا ومتفاعالمي وهذا الترتيب الهر  .القيم مرتب فيما بينها ترتيبا هرميا •

جديد  منويعاد ترتيبه  تفكك النسق القيميإذ كثيرا ما ي ،فالسلم القيمي قد يهتز سلبا أو إيجابا

 .2نتيجة للتغيرات اإلجتماعية والثقافية

الحاجات التي  وهذا ما يميزها عن ،ر دون غيرهمبمعنى أنها تختص بالبش ،أنها إنسانية •

  .تخص البشر وغيرهم

وهي بهذا  ،فالقيم إدراك يرتبط بالماضي والحاضر والمستقبل ،نعيمرتبطة بزمن م أنها غير •

  .المعنى تبتعد عن معنى الرغبات أو الميول التي ترتبط بالحاضر فقط
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والقطب  ،وقطبا سلبيا دها مما يجعل لها قطبا إيجابيافلكل قيمة ض ،أنها تمتلك صفة الضدية •

في حين يمثل القطب السالب ما يمكن أن نسميه  ،اإليجابي هو وحده الذي يشكل القيمة

  .)ضد القيمة أو عكس القيمة(

أحكام تقيس وتقيم وتفسر وتعلل من  القيم تعتبر بمثابة معيار إلصداربمعنى أن  ،المعيارية •

 .خاللها السلوك اإلنساني

بل تمتاز بالثبات النسبي وهي تختلف من مجتمع آلخر  ،أي أنها ليست مطلقة ،أنها نسبية •

 .تبعا لعوامل المكان والزمان والثقافة والجغرافيا واإليديولوجيا

 بمعنى أنه يتم تعلمها ،ت وراثيةأي أنها مكتسبة من خالل البيئة و ليس ،أنها متعلمة •

  .وٕاكتسابها عن طريق مؤسسات التنشئة اإلجتماعية المختلفة

                         .1ربمعنى أّن وزن القيمة وأهميتها يختلف من فرد آلخ ،ذاتية أنها •

                                                                                    :وظائف القيم .3

  :بما يلي وظائف يمكن إجمالها عدة أداء على القيم تعمل

    .عن األفراد في المواقف المختلفة والفعل والسلوك الصادرجيه القول تعمل كمعيار لتو  -1

التي  ،من خالل نسق القيمة العامة التكامل أو التضامن في المجتمع الوصول إلى -2

   .تعطي شرعية لمصالح األهداف الجمعية وتحدد المسؤولية

                                                  .الشخصية الفردية بناء في للقيم دور كبير -3

        .وتحافظ على البناء اإلجتماعي ،تعمل على تنظيم المجتمع وضبطه وٕاستمراره -4

ويته الثقافية المميزة التي فلكل مجتمع ه ،وثقافته على الحفاظ على هوية المجتمع تعمل -5

           .عليها الحفاظ على القيم تعمل

  .للفرد المستجدة األوضاع مع التكيف  على المساعدة -6

                                                           
1
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 القيم هي مجموعة من المبادئ التيذلك أّن  ،تساعد في حل الصراعات واتخاذ القرارات -7

القرارات في  المختلفة وحل الصراعات واتخاذ تساعده على اإلختيار بين البدائليتعلمها الفرد ل

  .هتواجه التي المواقف

                               :العينين فقد فصل وظائف القيم ضمن محورين هما أبو أما_    

                               وظائف القيم على المستوى الفردي :المحور األول

دورا هاما في  فهي تلعب ،أنها تهيئ لألفراد إختيارات معينة تحدد السلوك الصادر عنهم -1

                       .طار معياري صحيحوتحديد أهدافها في إتشكيل الشخصية الفردية 

أنها تعطي الفرد إمكانية أداء ما هو مطلوب منه ليكون قادرا على التكيف والتوافق  -2

                                                                                .بصورة إيجابية

فهو يستعين بها على مواجهة ضعف نفسه والتحديات  ،مانتحقق للفرد اإلحساس باأل -3

                                                                         .ه في حياتههالتي تواج

                                     .تأكيد ذاتهصة للتعبير عن نفسه و تعطي للفرد فر  -4

وبالتالي تساعده على فهم  ،ومعتقداته لتتضح الرؤيا أمامهتدفع الفرد لتحسين إدراكه  -5

                                      .العالم من حوله وتوسع إطاره المرجعي في فهم حياته وعالقاته

    .نحو اإلحسان والخير والواجب خرتعمل على إصالح الفرد نفسيا وخلقيا وتوجه اال -6

                         .كي ال تتغلب على عقله ووجدانه ضبط الفرد لشهواته على تعمل -7

                                       ائف القيم على المستوى االجتماعيوظ :المحور الثاني

  .تةفتحدد أهداف حياته ومثله العليا ومبادئه الثاب ،تحافظ على تماسك المجتمع - 1 

اإلختيارات  بتحديدها فيه تحدثالتى مواجهة التغيرات  المجتمع على تساعد -2 

  .1 موحدطار إستقرار وكيانه في إ حياتهم ويحفظ للمجتمع الناسوذلك يسهل على ،الصحيحة

لى إعطاء النظم كما أنها تعمل ع ،تربط أجزاء ثقافة المجتمع ببعضها حتى تبدو متناسقة -3

   .يصبح عقيدة في ذهن أعضاء المجتمع المنتمين إلى هذه الثقافة ،عقليا اإلجتماعية أساسا
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 أي فالقيم والمبادئ في ،تقي المجتمع من األنانية المفرطة والنزعات الشهوانية الطائشة-4

                               .يسعى جميع أعضائها للوصول إليها يالهدف الذ هي جماعة

 ،وتحدد له أهداف ومبررات وجوده ،يتعامل بها مع العالمتزود المجتمع بالصيغة التي  - 5 

   .1وبالتالي يسلك في ضوئها وتحدد لألفراد سلوكياتهم

  الصراع القيميالقيم و نسق ها، مكوناتتصنيفات القيم،  :المبحث الثاني

                                                                               :القيم اتتصنيف.1

 من العسير تصنيفها تصنيفا شامال يقرر كثير ممن تعرضوا لدراسة القيم من الباحثين أنّ 

بأنه من المستحيل أن تكون هناك قاعدة يمكن  )Sorley( وأشار سورلي ،يتفق عليه الجميع

                                                    .أنواع القيم على أساسها تحديد كل

فإّن التصنيف  ،والواقع أنه مهما يكن في تصنيف القيم من قصور عن اإلحاطة بكل أنواعها

أن تصنيف القيم يساعد كثيرا في  ومما ال شك فيه ،ألزم اللزوميات لدراستها من أمر

وفيما يأتي عرض ألهم  ،الملحوظين دائما في مناقشتها التخفيف والتقليل من الخلط والبلبلة

                                   :في مجال القيم وهىالتصنيفات 

إلى ستة " أنماط الرجال" في كتابه  (Spranger)فقد صنفها سبرنجر  :حسب المحتوى -

من  الحقائق والمعارف وميله إلكتشافوتعبر عن إهتمام الفرد الزائد  ،قيم نظرية :أنواع هي

وقيم إقتصادية وتعبر عن اإلهتمامات العملية ذات الفائدة والنفع والثروة  ،أجل تحقيقها

الشكل جميل من حيث  عن إهتمام الفرد وميله إلى ما هووقيم جمالية والتي تعبر  ،والعمل

م إجتماعية تعبر وقي ،السيطرة والعمل السياسىوتهتم بالسلطة والقوة و وقيم سياسية  ،واإلنسجام

وقيم دينية وهي تعبر عن إهتمام الفرد  ،عن إهتمام الفرد بحب الناس والتضحية من أجلهم

    .بالمسائل الدينية وميله إلى معرفة ما وراء الطبيعة

بمعنى ربط كل قيمة بنظام .. .والدينية ،والسياسية ،كالقيم االقتصادية :حسب وظائفها -

               .2إجتماعي معين
                                                           

1

د ا�ز�ود، - �� %
  .28ص  ،�'$& ا��ر

�	 ا��زا��� -2� ����   .40ص  ،ذ!ره �ق�ر
% $ ،��د 



 �ـــــا���                            ا�
	� ا�����                                                           

54 

 

تنفيذها بالقوة تكون ملزمة للجميع من الضروري  ،وهي إما قيم إلزامية :حسب شدتها -

يلزمهم ولكنه ال  ،المجتمع أفراده على التمسك بها وقيم مفضلة يشجع ،كالقيم الدينية

كالدعوة إلى  ،وهي التي يحس الفرد بصعوبة تحقيقها بصورة كاملة ،وقيم مثالية .بمراعاتها

      .مقابلة اإلساءة باإلحسان

وتوجد لدى الشباب ذوي الشخصيات ) أصيلة(وتقسم إلى قيم تقليدية  :حسب تاريخها -

وقيم منبثقة وعصرية وتوجد لدى الشباب ذوي  .الموجهة نحو األخرى والشخصيات التقليدية

             .الشخصيات الموجهة في الذات

القيم  :تصنيف القيم حسب مقصدها إلى ) (Rokeachفقد حاول روكيه :حسب المعتقد -

كالقيم األخالقية  ،والتي ينظر إليها األفراد والجماعات على أنها وسائل لغايات أبعد ،يةالوسيل

كالقيم  ،واألفراد ألنفسهاالغائية وهي األهداف التي تضعها الجماعات والقيم  .والكفاية

                             .الشخصية واإلجتماعية

ويقبل عليها  ،مثل الموضات والنزوات ،كالقيم العابرة التي تزول بسرعة :حسب ديمومتها -

تدوم زمنا قيم الدائمة التي وال ،م الماديةويعتقد أنها ترتبط بالقي ،المراهقون بالدرجة األولى

ة بالقيم أنها ترتبط ويعتقد ،التاريخ أعماق في ، وتمتد جذورها طويل .1الروحي

                                                           
1
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                                                                                     :مكونات القيم .2

ألنها تندمج وتتداخل  ،تتكون القيم من ثالثة مكونات ال يمكن فصل أحدهما عن االخر

ه العناصر هي وهذ ،تشبه اإلتجاهات والمعتقدات وهي ،لتعبر في النهاية عن وحدة اإلنسان

فالمكون المعرفي يقصد به ما لدى  .والمكون السلوكي ،والمكون الوجداني ،فيالمكون المعر 

ويشمل المدركات والمفاهيم  ،الفرد من خبرات ومعلومات يكون قد كونها حول موضوع معين

للسلوك  ويتمثل هذا المكون في معرفة صاحب القيمة للطريقة الصحيحة .والحقائق والمعارف

أما  ،النواتج والتي عليه أن يكافح من أجل الوصول إليها وكذلك ،أو التصرف المطلوب

واإلعتزاز بها والشعور بالسعادة لق بالقيمة فيعكس التع ،المكون الوجداني ومعياره التقدير

أو الميل  وهو يتضمن اإلنفعال بموضوع القيمة ،إلختيارها والرغبة في إعالنها على المأل

حب وكره أو لم وما يعبر عنه من من سرور وأ وما يصاحب ذلك ،إليها أو النفور منها

وجد لدى وكل ما يثير المشاعر الواجد نية واإلنفعاالت التي ت ،إستحسان أو إستهجان

أما المكون السلوكي ومعياره الممارسة ويشمل الممارسة   ،الشخص نحو موضوع القيمة

حت الفرصة ة كلما سنفي أوضاع مختلفن تتكرر الممارسة بصورة مستمرة وأ ،الفعلية للقيمة

وهو  ،تجاه موضوع معينفهذا المكون يشير إلى األسلوب الذى يجب أن يسلكه الفرد  ،لذلك

السلوكية للقيمة في التفاعل وٕاخراج المضامين إستعداد الشخص أو ميله لإلستجابة يشير إلى 

اط الذى حيث أن السلوك أو النش ،ويعمل هذا العنصر بمثابة مرشد وموجه للسلوك ،الحياتي

         .1يصدر عن الفرد يتحدد في ضوء ما يتبناه من القيم

 

 

  

  :والصراع القيمي نسق القيم .3

                                                           
1
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ويعرف نسق القيم بأنه مجموعة المبادئ والقيم والمعايير التي تعمل على أنها المبادئ  

فنسق القيم هو تلك المبادئ التي  ،لإلنجازات المجتمعية" معنى"وتقدم  ،الدينامية في التاريخ

 هذا ويتضمن كل نظام قيما أقرها مع أو أغلبه سواء صراحة أو ضمنيا يتمسك بها المجت

وعليه فإننا نستطيع أن نتحدث عن قيم إقتصادية وقيم سياسية وقيم تعليمية وقيم  .المجتمع

  .1ة وهكذاأسري

صبح بها السلوك القيمي معقوال وذا فإن نسق القيم هو تلك المجموعة من المعايير التي ي

إنه مجموعة المبادئ التي تساعد الفرد واألفعال المجتمعية فى إطار التقاليد الخاصة  ،معنى

وباختصار فإن نسق القيم هو تلك المجموعة من المبادئ التى تربط الفرد بهويته  ،بهم

بأنه المعايير والمبادئ التي  ونحن نعرف نسق القيم ،وتنظيم العالقات بينهمه والمجتمع بتقاليد

   .2يتمسك بها المجتمع أو أغلب أعضاؤه سواء صراحة أو ضمنيا

صراع القيم   Wellerحيث عرف ويلر ،يعد مفهوم صراع القيم من المفاهيم الحديثة نسبياو  

كالتضاد الذى يحدث بين القيم  ،تضاد بين إتجاهين أساسيين من إتجاهات القيم" بأنه 

أما  ،"ترتبط بمثل إنسانية أشبه ما تكون مثاليةعن التنظيم اإلجتماعي وتلك التي المنبثقة 

داخل نسق القيم ينتج ود إتساق وٕانسجام عدم وج" المعطي فعرفا صراع القيم بأنه أحمد وعبد 

وتعارضه مع  منهما ويقصد بتباين القيم تغاير وٕاختالف وظيفة كل ،عن تباينها وتناقضها

ات والطبقات والنظم هذا التباين في جوهره بالجماعويرتبط  ،يم األخرىف وغايات القوظائ

  .3"االجتماعية 

  لة للمجتمع الجزائريثهم القيم الممأ :المبحث الثالث

وبعد تعديله وتكيفه   Rokeach Value Survey بتطبيق مقياس روكايتش للقيم     

تبين من الدراسة التي قام بها الباحث عبد  ،ليتالئم مع خصوصيات المجتمع الجزائري

أن نظام القيم " جتماعية في المجتمع الجزائريإلالقيم ا" :الحفيظ مقدم والتي تحمل عنوان
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يضا أكما تعرف  ،خرى غائيةألبعضها وسائلية وا ،ون من عدة قيمالسائد في المجتمع يتك

قتصادية إلروف السياسية واالظتعكس  ،جتماعية هامةإوهي كلها مؤشرات  ،بالقيم النهائية

  .جتماعية السائدة في البلدإلوا

  القيم الغائية                                  :أوال

وٕاذا  .فراد لنفسهاألالفضائل التي تضعها الجماعات واهداف و ألوتشمل تلك القيم التي تشكل ا

ولى ألفي المرتبة ا المستقبلن ترتيب ضمان إفراد فألتبرنا أن القيم تعبر عن حاجات ااع

يعرف قتصادية إلستقرار، فمن الناحية اإلمن واأللى اإهتمام الجزائريين بالحاجة إيعكس 

في مستوى المعيشة بالنسبة لألغلبية الساحقة  ،رتفاع غير عاديإالمجتمع الجزائري مند فترة 

جور التي ال ألا نخفاضإمذهل لألسعار إلى جانب رتفاع الإلوهذا يتمثل في ا ،من الشعب

ن إ .زمة السكن التي تتفاقم يوما بعد يومأباإلضافة الى  ،مع تكاليف المعيشةتتماشى 

يضا عن الوضعية السياسية غير المستقرة التي يشعر بها أمين المستقبل يعبر أهتمام بتإلا

مين أهتمام بتإلكما يعكس ا ير مطمئن للنظام السياسي السائدفهو غ ،الفرد الجزائري

وطرد العمال من المؤسسات  ،رتفاع نسبة البطالةإلستقرار نتيجة إلعور بعدم امستقبل الشال

نتاجية الذي ينص على رفع إلمام مديري المؤسسات اأبعد نداء رئيس الجمهورية  ،الخاصة

ن أنه يجب على كل المؤسسات أو  ،قدمه الحكومة للمؤسسات الفاشلةالدعم الذي كانت ت

ءة وهو رباح والكفاأللى تحقيق اإوأن تسعى  ،ويلالخاصة في التمتعتمد على مصادرها 

ونتيجة  ،غلبية المؤسسات العمومية وبتقليص عدد العمالأنتهى بخوصصة إالطرح الذي 

نه يستطيع أن أهني أصبح مهددا وأنه بدا يشك في لدلك بدأ الفرد يشعر بأن استقراره الم

ستقرار من خالل إلمن واألعن ا فراد يبحثونألا ومن المعلوم أن ،يضمن مستقبال مهنيا مريحا

ن الحاجة إف ،Maslow يجاد عمل مستقر ودخل منتظم وبناء على سلم الحاجات لماسلوإ

 .1شباعها قبل الحاجات والقيم التي تأتي في المراتب العلياإساسية يجب أمن تعتبر أللى اإ
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    :حترام الذاتيإلا -

تعاليم اإلسالم على صيانة ذ تعمل إ ،الذي يتحقق عن طريق التنشئة الدينية حترامإلوهو ا

لها عن طريق الصبر فيستطيع معالجة المشاكل اليومية وتحم ،تقدير الفرد لذاتهو  وتعزيز

حة اليوم التي تحصن سلأهما  مد الغزالي أن الصبر واألملويذكر مح .اهللا وطلب العون من

الفرد المسلم ميكانيزمات  سالمية تنمي فيإلاليم افالتع .النفسية ضطراباتإلالمسلم من ا

وبحيث  ،تعرض لهااألحداث التي ي تعمل على تبرير ،ية قويةمعرفية نفس) موانع(دفاعية 

ن كل شيء ممكن في حياة الفرد وأن الخير والشر أمل نتيجة لمعرفته بألتجعله ال يفقد ا

كريم تعمل على وهناك آيات عديدة في القرآن ال ،وأن أقوى الناس أشدهم صبرا ،يترافقان

   :نهيار وهذه بعضها على سبيل المثالإلصيانة الذات من ا

  .)53اآلية : سورة الزمر) ( َجِميعا الذُنوبَ  َيْغِفرُ  اللهَ  ِإن  اللهِ  رْحَمةِ  ِمن َتْقَنُطوا الَ(

        .)23اآلية  :سورة الحديد) ( آَتاُكمْ  ِبَما َتْفَرُحوا َوَال  َفاَتُكمْ  َما َعَلى َتْأَسْوا ِلَكْيَال (

) إ ،ُيْسراً  اْلُعْسرِ  َمعَ  َفِإن 6و 5اآلية  :سورة الشرح) ( ُيْسراً  اْلُعْسرِ  َمعَ  ن(.   

     .)17اآلية  :سورة لقمان) ( اْألُُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ  َذِلكَ  ِإن  َأَصاَبكَ  َما َعَلى َواْصِبْر (

 التي تتضمنها تعاليم الدين ،ملزمةتقدير الجماعة لكل القيم ال أكل فرد لذاته ينش حترامإومن 

 .الخ...الرأفة ،العدل ،الشرف ،العفة ،الحياء :الحنيف وتقرها السنة الشريفة مثل اإلسالمي

 

  

                       :الحرية -

نسان الجزائري بالحرية إلواهتمام ا ،جاءت قيمة الحرية في المرتبة الثالثة من حيث األهمية

ستعماري إلى إلضطهاد اإلبتداءا من التحرر من القيود واإ ،يمكن أن يكون متأثرا بعدة عوامل

 عاشها الشعبأن الفترة الطويلة التي  .الشعور بحرية تحقيق الذات وحرية اتخاد القرارات
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ونصف المليون من والتي راح ضحيتها ما يقارب المليون  ستعمارإلالجزائري تحت نبير ا

ن هذا المليون والنصف هو أوهم يعتبرون  ،اكرة كل الجزائريينما زالت عالقة  في ذ ،الشهداء

وكل غال ثمين كما يقول  ،فكيف ال يعطونها أهمية قصوى للمحافظة عليها .ثمن الحرية

 لى الشعورإد يعطون أهمية للحرية يرجع ربما الثاني الذي جعل األفرا والمصدر ،المثل

أنه الشعور بانعدام  ،التي تمنع الفرد من تحقيق أهدافه ،بالقيود السياسية واإلدارية والثقافية

تخاذ إليشعر بأن ليس له سلطة أو نفوذ  فالمدير في وحدته ،النفوذ حول ما يمكن القيام به

ب القيام بإضرا في مل في عمله يشعر بانعدام الحريةوالعا ،بسط القرارات المتعلقة بوحدتهأ

مثلة التي فهذه بعض األ.. عليهم حرية التعبير والمثقف والمحامي حرمت ،للمطالبة بحقوقه

فهي كما نالحظ نتيجة للحرمان منها وقد جاء في تقرير  ،بالحريةجعلت األفراد يهتمون 

من ) ما قبل األخيرة(أن الجزائر ترتب في المرتبة السادسة  )1987(موسوعة العالم الثالث 

 5العصيان المدني في  مر الذي أدى إلىألوربما هو ا ،المدنية والسياسية قحيث الحقو 

كاألروقة  وأسواق  ،والذي نجمت عنه مظاهرات صاخبة وتخريب لمؤسسات الدولة ،كتوبرأ

بسبب كونها المصادر األساسية لتوفير  ،الفالح التي أظهر المتظاهرون عددا مباشرا لها

المواد الضرورية والتي أصبحت لسوء الحظ بسبب الندرة والمشاكل البيروقراطية مكانا للرشوة 

   .والمحسوبية

 سبق أنتؤكد ما  ،كتوبرأسية الجذرية التي نجمت عن أحدات ويبدو أن اإلصالحات السيا

السياسي  ه التغييرأول خطوة تجا من أن) Rao )1971 صرح به المفكر الهندي راو ما

 أتبد ،تجاهات سلبية وتذمر حول التخطيط السياسي واالقتصاديإتبدأ بتكوين  ،قتصاديإلوا

فالفقير يحب  ،تجاهات سلبية و تذمر حول التخطيط االقتصادي والسياسي الحاليإبتكوين 

ورغم أن هناك أسبابا متعددة  .1أن يكون ساخطا على وضعه قبل أن يعمل على تغييره

 ثعتبار هده األحداإإال أنه من وجهة نظر القيم يمكن  ،كتوبرأ ثوراء أحدا ةومتداخل

 الفكر يؤديإن تطور  ،نسانيإلغيير ناجم عن التطور في الفكر اطبيعية على غرار أي ت
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قتصادية إلجتماعية واإلجميع مجاالت الحيات السياسية والى تغيرات جدرية في إعادة 

 % 98ننا نجد في الجانب التعليمي إف 1988وجزائر  1962 وٕاذا قارنا بين جزائر ،والثقافية

لغالبية العظمى ن اأن يعكس حيث أا الرقم اليوم ذويكاد ه ،ينيمأاك ذنآفراد الشعب أمن 

لطموحات وهي قيما ن التعليم يرفع مستوى الوعي والتوقعات و اأح ضمتعلمين ومن الوا

   .ضظهاد  والتسلطإلقاوم اجديدة ت

لى إصبح يشعر بحاجة ماسة أحيث  ،ائري مستوى من النضج الفكريوقد بلغ الشعب الجز 

خرى كحرية ألى ظهور قيما إدى أمر الذي ألوهو ا ،ية والديمقراطية السياسيةالحرية الفرد

   .حزابألحرية تكوين الجمعيات وا ،حرية الملكية ،يأحرية الر  ،التعبير

ع ن تساهم في تطوير البالد وذلك بتشجيأفهي تستطيع  ،و حدينذالحرية سيف  نألو 

ستعمال إسوء  وأن سوء فهم أن تساهم في تدميرها ذلك أكما تستطيع  ،المبادرات الفردية

لى إدى أخيرة و ألهو ماعرفته الجزائر في الفترة او  ،لى العصيان والفوضىإالحرية قد يؤدي 

  :خرى مثلأضهور قيم 

   :من والسلمألقيمة ا -

وتظهر في  ،على حياته وممتلكاته باألمنوهي القيمة التي تعكس عدم شعور الفرد الجزائري 

مثل هذا ن إ .خرآي مطلب أستقرار قبل إلمن واألا لحاحه المستمر على ضرورة توفيرإ

كانت ضاربة في عمق  ،خرىأيقظ قيما أمن والسلم هو الذي ألالشعور الجماعي بزوال ا

 :وهيصالة الجزائري أوجود و 

 

  

   :قيمة التعاون -

والوسع في المواقف المحزنة  قخاصة في الضي ،جتماعي يكثر في المناسباتإوهو سلوك 

جتماعي في إلسري واألئلي يؤدي دورا فعاال في الوسط االتعاون العا ىويبق ،و المفرحةأ

وقد ترسخ نتيجة عوامل  ،نقسامإلن وهو سلوك يناقض الفردانية واآللى غاية اإ ،الجزائر
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حراش ألغرافية تشكل الطبيعة الجبلية وافمن الناحية الج ،جغرافية واقتصادية واجتماعية

اون لى التعإ عامال يحفزهم ويدفع بهم حيث يسكن البدو والرحل ،الصحراوي الصعبة والمناخ

في ن آلحتى العادات والتقاليد السائدة برز اأن إ ،قتصاديةإلفي العديد من شؤون الحياة ا

   .1هو تقليد ينفرد به الجزائري ويعرف بنظام التويزة ،زمان ضاربة في القدمألى إتعود  الجزائر

وهو ما يولد لديهم شعورا  ،دفراألا المعنى تتم عن تالحم وتضامن ان قيمة التعاون بهذإ

وهي ذات الفكرة التي تجعل  ،"الناس للناس"يمانهم بفكرة إ زرهم و آنينة النفسية نظرا لتأبالطم

نانية أمن  ،ذيثة للعالم الغربينسان في الحضارة الحإللجزائري ال يشكو مما يشكو منه االفرد ا

   .ووحدة ووحشية وتكامل الروح الفردية

   القيم الوسائلية :ثانيا

لى ثالث قيم وسائلية إحول القيم في المجتمع الجزائري  خلصت دراسة عبد الحفيظ مقدم

   :ساسية وهيأ

   :خالصإلا -

صدق والوفاء بالعهد والتعامل يضا الأخالقية التي تعني ألنماط السلوكية األوهو نمط من ا

حدهما ألى عاملين رئيسيين إخالص وتقديره له إلهتمام الجزائري بصفة اإويعود  ،نصافإلبا

والدينية بصورة خاصة التي  خالقيةأللى التنشئة اإول فيرجع ألما اأ ،خر سلبيآليجابي واإ

ات التي هم الصفأ سالم منإلخالص في اإلفا ،ه الخاصية في الفردذنمية هلى تإتسعى 

م التي يتلقاها الفرد في البيت والمدرسة سالإلفتعاليم ا ،تصاف بهاإليجب على الفرد المسلم ا

و أ يع والشراءوهدا سواء في الب ،ن يكون صادقا ومخلصا في كل معامالتهأتحث الفرد على 

  :يات قرانية تدعم هدا الطرح من بينهاآوهناك عدة  ،مانةألا داءأو أفي الوفاء بالعهد 

ْسَالمِ  ِإَلى ُيْدَعى َوُهوَ  اْلَكِذبَ  اللهِ  َعَلى اْفَتَرى ِممنِ  َأْظَلمُ  َوَمنْ (   ).7ية آلا :سورة الصف()اْإلِ

اِدِقينَ  اللهُ  ِلَيْجِزيَ ( 24ية آلا :حزابآلسورة ا()ِبِصْدِقِهمْ  الص(.  
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لى الظروف اليومية التي يعيشها إخالص يرجع إلبراز قيمة اإثر على أوالعامل الثاني الذي 

لى الرشوة إضافة إلن سوء التنظيم والبيروقراطية باأى غرار بلدان العالم الثالث نجد وعل ،الفرد

  .في كل جوانب الحياةهم المظاهر التي يعرفها المجتمع الجزائري أمن  ،والمحسوبية

يجد نفسه في وضعية ترغمه على خالص قد إلهمية الصدق واأي يعي تماما الذ فالفرد 

جل تهدئة أعطاء وعود من إو السياسي قد يكذب بأفالمدير  ،ب في سبيل تحقيق حاجاتهذالك

د يصدر حكما ظالما وغير عادل والقاضي ق .نه ال يستطيع الوفاء بهاأوهو يعلم  ،وضاعألا

نه مطالب أل و يخفي الحقيقةألصحافي يكذب وا ،يعلم ذلك لكنه مجبر على فعله وهو

  1...بذلك

صبح الجميع يدرك هذا الخطر الذي يهدد المجتمع والذي يجعل الحكومة تفقد أا ذوهك

خبار ألجنبية ليسمع األعالم اإللى وسائل اإ أنه يلجألدرجة  ،داقيتها والشعب يفقد ثقتهمص

   .عن بالده

  :الكفاءة -

هتمام إلوهذا ا ،هميةألءت في المرتبة الثانية من حيث ايضا الجدارة والبراعة جاأتعني 

بما يسميه  ،رتباط الكفاءةإجتماعية وثانيهما إلولهما التنشئة اأثر بعاملين أبالكفاءة يكون قد ت

جتماعية إلا فالتنشئة ،حترام والفرصةإلوا ذجتماعية التي تتضمن النفو اإل بالبنيةSmith سميث

ية روح المنافسة والجدارة ما تستعمل العقاب المادي والمعنوي لتنممفي المنزل خاصة كثيرا 

وكثيرا  ،نفسهم في معظم الحاالتأعتماد على إلبنائهم اأباء يتوقعون من ألفا ،طفالأللدى ا

عقاب معنوي "عمل كذا وكذا أعندما كنت في سنك كنت  :ما تستعمل التعبيرات مثل

عتماد على إلوالجذارة والى تكوين روح الكفاءة إلدى الفرد والذي يؤدي  رتو تلة لتوليد الوكوسي

 نجازإفحينما يفشل الطفل في  ،سلوب المقارنة بين القرناءألى إيضا أباء ألكما يلجا ا ،الذات

لى إ انتباههإلفتون ن طفلهم ينقصه الحافز والتحصيل يأباء بألو حينما يشعر اأعمل ما 

ن تكون أو يجب ألى فالن لما ال تفعل مثله؟ إنظر أ :جدارتهم قائلين له اثبتو أقرنائه الذين 
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لكي  ،تصاف بالكفاءةإليكون لذى الطفل الشعور بوجوب ا فهذا النوع من المعاملة ،مثل فالن

ة المعنوية أخرى لينال المكافأومن جهة  ،يجنب نفسه العقاب المعنوي وربما المادي من جهة

 "المعرفة"و أتفشي ظاهرة المحاباة والمحسوبية ونظرا ل .وربما المادية نتيجة لكفاءته وتحصيله

بحت وحدها ال صأذ إ ،هتمام بقيمة الكفاءةإلتراجع ا ،بالمعنى العامي في المجتمع الجزائري

جتماعي هو نتيجة إلن هذا المرض اإ، جتماعي معينإو منصب أتكفي لتحصيل مرتبة 

 تي تتميز بجميع المظاهر السلبيةوال ،دارات العموميةإلالمتفشية في جميع ا لبيروقراطيةا

الشخصي  ثيرأستعمال التإلى إضافة إلبا ،مباالة والرشوة وعدم الكفاءةكالتعسف والتباطؤ والال

حد أوهو   Nellisوقد الحظ  نيليس ،عالمي على هواهمإلللتكنوقراطين في تحريك النظام ا

جع بانطباع ن الزائر للجزائر ير أداري في الجزائر بإلالخارجيين المهتمين بالنظام ان المالحظي

ن أويؤكد على  ،دارية التي تتميز بجميع المظاهر السلبيةإلسيئ حول المعامالت ا

نتاجا وقد إقل أنها أو  ،صعب ما يمكن التعامل معهاأراطية الجزائرية تعتبر واحدة من البيروق

لى التغيير إتوق ي صبح كل واحدأالمرض الذي مس العام والخاص و ذا س الجميع من هئي

          .1الذي يشمل هذه القوانين البيروقراطية العميقة

  

  

  

 :خالصة      

وال سيما في وقتنا  ،تتعرض المجتمعات اإلنسانية لحاالت من التغير المستمر والسريع      

   .مما يؤدي الى انعكاس هذه التغيرات على عناصر النظام االجتماعي ،الحاضر

ة تعتمد على القيم المشتركة بين ن المجتمعات اإلنسانية في تكامل بنيتها االجتماعيأكما 

في حين  ،زدادت وحدة مجتمعاتهم قوة وتماسكاإ ،فرادها والتي كلما اتسع مداها بينهمأ

ختالف في ؤدي التنافر واإلبينما قد ي ،مدى تلك القيم بينهم نحسرإتضعف تلك الوحدة كلما 

                                                           

.157ص ،�'$& ا��ر
%���زة ���ف،  - 1
  



 ـ�ــــا���                     ا�
	� ا�����                                                                  

64 

 

لى إ و حدوث الفوضى غالبا ما يقود الى تفككه  ،عضاء ذلك المجتمعألى صراع بين إالقيم 

   .مور المهمةلى اتفاق في األإصعوبة الوصول 
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                                                                                      :تمهيد       

إذ  ،ة اإلرسال التلفزيونيتشكل اإلشهارات التلفزيونية اليوم مساحة كبيرة على خريط       

تشكيل ثقافة قدرة على  ن لهافهي اآل ،جميع فئات المجتمع واضح على تأثير اصبح لهأ

 ظاهرة اجتماعيةتمثل  فهي ولذلك ،أكثر تجاوبا معها صار هذا األخيرأن  كون ،المشاهد

ولية المصادر المتعددة المسئولة عن ؤ ال يقل شأنا عن مس ياثقافووسيطا  ،في حياة األفراد

  .الفرد في ظل البيئة المحيطة تي يتفاعل معهاوال ،ةثقافاليل كتش
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أنواعه وخصائصه                                          ،تقنياتهو اإلشهار التلفزيوني : المبحث األول 

                                                        :تعريف اإلشهار التلفزيوني وتقنياته .1

فله كافة المميزات مجتمعة  بطريقة  ،التلفزيون من أنجح الوسائل اإلشهارية يعتبر      

الصوت  تسمح للمعلن باستخدام كافة المؤثرات من حيث اإلمكانيات الفنية الكبيرة مثل

   .الموسيقىو  والصورة والحركة واأللوان

دة إلى اإلقبال على وتشير كثير من الدراسات التسويقية وٕايرادات المحطات التلفزيونية المتزاي

خاصة مع إنتشار وتنوع القنوات التلفزيونية وٕامتداد ساعات  ،التلفزيون كوسيلة إعالنية

ومن مميزات  ،1941 ذبين اإلعالن والتلفزيون منوقد بدأت العالقة  ،ساعة 24اإلرسال إلى 

اإلقناع  :البيعيةيسمح للمعلن باستخدام كل أنواع المؤثرات "  :التلفزيون كوسيلة إعالنية أنه

تجسيد الشيء من خالل  ،تأثير الرؤية الذى تحققه الصحف ،الشفوي الذى يقدمه الراديو

 ،االنتقائية ،التكلفة ،الفعالية ،التأثير، التغطية ،اإلبداع  ،عرض السلعة في شكلها وصورتها

ة إقتصادية وتتنوع هذه القوالب في التلفزيون بين أشكال بسيط .1"المرونة والقوالب الفنية

 بين اإلختيار حرية المعلن أمام يتيح مما الثمن، التكلفة سريعة اإلعداد والتنفيذ وأشكال غالية

وبالتالي فللتلفزيون القدرة على التأثير والجذب من خالل اإلشهار نتيجة  .قالب من أكثر

الجمع بين البعد المرئي والبعد المسموع للرسالة والربط بين الكلمة والحركة والصوت وغيرها 

ويمكن معرفة رد فعل المشاهد أو الحصول على المعلومات المرتدة تجاه إشهار معين من 

                         .ة آراء الجماهير بواسطة شركات قياس الرأيخالل إستقصاء الرأي ودراس

التغطية الكبيرة من حيث عدد المشاهدين ويسهل مهمة  : أهمها في والمتمثلة مزايا ولإلشهار"

 من حيث األشخاص والحركة واللون ،المعلن بأن يتيح له إمكانية اإلستفادة من النواحي الفنية

                                                           
      .117-116ص ص ، 2005، ا�$�ھرة ،ا�دار ا��!ر�� ا�������� ،1ط ،ا���ن أ		� و	���� ��و��، 	�وى إ��م ��� ،��
 	��د ا��د�دي -1
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هذه األخيرة توضح كيفية إستخدام السلعة للمشاهد بكل  من خاللهاوالصوت والصورة والتي 

  .1"مع إمكانية نقل الرسالة اإلعالنية إلى العائلة الواحدة مجتمعة في وقت واحد ،سهولة

ار بباختحيث يقوم الفرد  ،كما أن اإلشهار التلفزيوني يخلق اللذة والرغبة في حب التملك" 

ل وأثناء مشاهدته يتابع ويتدخ ،عن اإلشهار وما ال يعرفه مكونات اللذة لديه حول ما يعرفه

فيعجب بها أو  ،2"يرتبط هذا المبدأ في اللذة بالسلعة وبالتالي  ،ال يعرفها سواء كان يعرفها أو

إلى شرائها مما تدفعه  ،يعجب بالعوامل التي تحيط بها وتستثار الدوافع النفسية داخله

  .خرىاأل السلع عن وتفضيلها

  :وفيما يخص تقنيات اإلشهار التلفزيوني فهي    

ومن خصائصه أنه محدود بمعنى أن األشياء التي يمكننا أن ننتبه لها  :ب اإلنتباهذج -1

    .)اإلختالف(وأنه أيضا دائم الحركة والتذبذب و الشدة والتباين  ،في لحظة معينة محدودة

ومما  ،ويحدث بأن يبين للفرد كيف يمكن إشباع حاجاته ورغباته :إثارة اإلهتمام -2

يساعد على إثارة اإلهتمام إستعمال الكلمات والجمل والصور واألصوات والموسيقى التي 

  .3تستحضر صورا ذهنية

حيث دلت األبحاث أن األلوان تجذب اإلنتباه أكثر من األبيض  :سيكولوجية األلوان -3

وتوحي بالحركة والسرعة  ،تعتبر ألوانا دافئة واألصفر اليلبرتقواألسود فمثال األحمر وا

 .والنشاط أما األلوان القريبة من األزرق كاألخضر والبنفسجي فهي عكس ذلك

بين السلعة والحاجة التى تشبعها  فيربط المعلن :اإلرتباط واستخدامه في اإلعالن -4

الذي  أو قد يربط بين السلعة واإلسم ،لى الذهنت السلعة إياستدعحتى إذا ما نشأت الحاجة 

     .4يميزها

 

                                                           
                                                                                  .270ص  ،1996، ا.ردن ،دار زھران ���(ر وا�+وز�- ،���دئ ا�+	و�ق ،��د را(د ا��ز�ز ،'�ط�ن �در ا���د�� ،�$�����ر و!&�  -1

2
 - Nathalie guichard , publicité télévisé et comportement de l’enfant , Economica , paris , 2000 , p231   .  

 
3
         .23-22، ص ص 2005ا�	4�در��،، دار ا���ر�� ا��3����، 3��ل ���د أ�و (�ب، أ(رف ���د /و/�، ا�د���� وا���ن - 
  .          24، ص �&	�  �ر3-ا� -4 
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                                                                      :أنواع اإلشهار التلفزيوني .2

هناك تصنيفات مختلفة للرسائل اإلعالنية أهمها وأكثرها قبوال في عالم اإلعالن هي تلك 

ووفقا لهذه المحاولة يمكن تقسيم اإلعالنات  ،1973عام "نيلسون"ولة التي قدمها المحا

  :التلفزيونية إلى األنواع التالية

تنتهى و والتى تبدأ عادة بإثارة مشكلة معينة  ،على قصةيحتوي هذا النوع  :القصة -1

وذلك بهدف إظهار كيف أدت الفكرة أو الخدمة المعلن عنها إلى التغلب على  ،بخاتمة سعيدة

 .هذه المشكلة

ولكنه  ،يستخدم هذا النوع من اإلعالنات األسلوب القصصى أيضا :شرائح من الحياة -2

فعلى سبيل المثال  ،بل أفرادا من الحياة الواقعة ،ال يحاول أن يظهر أفرادا خياليين في القصة

 ،اإلعالن سيدتان تتحدثان عن مشكلة إزالة البقع من المالبس من النوع قد يظهر في هذا

الذي يمكن من خالل إستخدامه إزالة هذه ) مسحوق الغسيل(بتزكية المنتج وتقوم إحداهما 

البقع ولكي يكون هذا اإلعالن ناجحا ينبغي أن يختار محرر اإلعالن أفرادا يمثلون 

 .1ربون معهم في الخصائص والصفاتاالمشاهدين ويتق

فأحد األشكال  ،يتميز هذا النوع من اإلعالنات بأن له أكثر من شكل :إعالن المذيع -3

 عن المنتج ويبدأ في الحديث ،وينظر إلى الكاميرا ،الشركة دعن لينأن يقف أحد المسئو 

ولكن ما  ،ومن األشكال األخرى لهذا النوع أال يظهر المذيع أثناء إذاعة اإلعالن ،ومزاياه

   .يوجد هو تسجيل صوتي له يصاحب الصورة المعروضة

أو  ،كيف يتم تصنيع المنتج وتعبئته ونقلهيوضح المعلن في هذا النوع  :العرض -4

أو مقارنة هذا المنتج ببعض المنتجات  ،ستخدام المنتج وكيف يعملايوضح كيف يمكن 

  .ويعد هذا النوع من أكثر أشكال اإلعالنات التلفزيونية شيوعا ،المنافسة والبديلة له

 

                                                           

 1-  ،�  . 174-173، ص 2001إ���س ���د 7زال، ا�����ت ا�+�&ز�و��� و��$5� ا�ط&ل، دار ا��3��� ا�3د�دة ���(ر، ا�	4�در�
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المرئية  أو ،الصوتيةيستخدم هذا النوع بعض المؤثرات  :إستخدام المؤثرات الخاصة  -5

                                               .1الخاصة حتى يمكن جذب انتباه المشاهد

                                :خصائص اإلشهار التلفزيوني .3

البيانات المرتبطة بالسلعة المعلن عنها لتلفزيوني مجموعة من المعلومات و ا شهاريمثل اإل

ويتميز هذا األخير بمجموعة  ،لفزيونية المختلفة بغرض ترويجها وتسويقهاضمن البرامج الت

                                                      :من الخصائص نوجزها فيما يلي

ووصوله إلى  يتميز بضمان إنتشاره ،يعتبر اإلشهار التلفزيوني بمثابة عملية إتصال جماهيري -

وهذا ما  ،كما يتميز أيضا باتساع مدته الزمنية ،أعداد كبيرة من الجمهور في نفس الوقت

يوضحه إنتشار اإلشهارات في مختلف الفترات الصباحية والمسائية مما يؤدي إلى جعله 

 .رسالة جماهيرية

فهو  ،يعتبر اإلشهار التلفزيوني عملية إتصال غير شخصي للمعلومات الخاصة بالسلع -

بمعنى إكتساب المعلومات من المرسل إلى الجمهور يتم بدون  ،رسالة إتصال غير مباشرة

وٕاقباله  واألهم من ذلك هو إقتناع الجمهور ،إال أّن المسألة ال تتوقف هنا ،مواجهة مباشرة

ألن هدف المعلن ال ينحصر في مجّرد إخبار الجمهور عن السلعة  ،على إستعمال السلعة

  .2صول على الموارد المالية أيضابل الح ،فقط

كما نعلم أن التلفزيون يتطلب توظيف مجموعة من الحواس تتمثل خاصة في السمع   -

والبصر، فإن هاتين األخيرتين تتطلبان من المشاهد تركيز إنتباهه الكامل من أجل تدعيم و 

 .هنه على خالف اإلذاعةذتثبيت الفكرة اإلشهارية في 

يساعد على ) إستخدام الديكورات والمالبس(ع والمنتجات لالبصرية للس على التفاصيل التركيز -

 .ب إنتباه المستهلك وشراء وتجريب السلعةذج

 

 
                                                           

  .174 ، ص�&	� ا��ر3-إ���س ���د 7زال،  -1 
2
  .8، ص 2011، �ؤ		� 4�وز ا��4��، ا�3زا�ر، 1، ط )ا:(�9ر وا�+�$� ا�+�&ز�و�� ( (���ن، +�$� ا�(�9ر ا�+�&ز�و��  ���ن - 
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فتقديم اإلشهار من خالل التلفزيون يضمن له اإلنتقال إلى أفراد العائلة  ،مخاطبة األسرة -

 .كمشاهدين له بكافة أعمارهم ومستوياتهم التعليمية المختلفة

مما يساعد على تعرض أكبر عدد  ،تكرار اإلشهار في التلفزيون عنصرا هاما جدا عتبر -

إال أّن هذا يتطلب دراسة المتغيرات المختلفة لهذه  ،ممكن من المشاهدين وتذكرهم لمضمونه

عن السلعة إلى عنصر منفر للمشاهدين ألن اإلشهار  حتى ال يتحول اإلشهار ،الوسيلة

   .1ة اإلهتمام واإلقناع وخلق نّية الشراءيستهدف جذب اإلنتباه وٕاثار 

من ذلك هو  بل األهم ،ال تنتهي  وظيفة اإلعالن التلفزيوني عند حد توصيل معلومات معينة -

تتخذ معاني ومفاهيم يقتنع بها الجمهور المستقبل لها ويتصرف وفقا  ،إحداث تأثيرات محددة

اعيا والذي أطلق عليه اسم وذلك من خالل كون هذا اإلعالن نشاطا إتصاليا إقن ،لها

وهنا تتضح الخاصية  ،أي أنه يؤدي وظيفتي اإلتصال واإلقناع في آن واحد" كوميونيسواجن"

                             .الثالثة التى تتمثل في محاوالت التأثير واإلغراء

                                            .وضوح شخصية المعلن في الرسالة االعالنية -

حيث يتحمل المعلن الذي يقوم باإلعالن تكلفة  ،رالمادة اإلعالنية التلفزيونية مدفوعة األج -

   .التلفزيون باعتباره الوسيلة المستخدمة

فإنه يستطيع أن يتحكم في الرسالة اإلعالنية  ،وحيث أن المعلن يتحمل نفقات اإلعالن -

   .الخ ...وموعد اإلعالن ومكانه وحجمه

إلى جماعات محددة من المستقبلين من المفترض أن تمت دراستهم  اإلعالن التلفزيونييوجه  -

   .الخ ...رافية واإلجتماعية والنفسية والثقافيةغمن كافة النواحي الديمو 

من المفترض أنها  ،يبث المعلن رسائل إعالنية عبر التلفزيون إلى الجمهور المستهدف -

   .صممت بطريقة تضمن إحداث التأثير المرغوب

   .يستهدف اإلعالن التلفزيوني إعطاء معلومات لكافة قطاعات المجتمع -

                                                           

  .9، ص �&	� ا��ر3-���ن (���ن،  -1 
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بالمقارنة  ،تتزايد أهمية اإلعالن التلفزيوني عند التعامل مع الخدمات أو السلع اإلستهالكية -

                                     .1بأهميته بالنسبة للخدمات أو السلع الصناعية

 وأهدافه آليات إعداد اإلشهار التلفزيوني: المبحث الثاني

  :تصميم وٕاخراج اإلشهار التلفزيوني .1

إن وظيفة مخرج اإلشهار المسموع والمرئي هي عبارة عن تحويل الفكرة اإلشهارية المكتوبة 

من خالل الصوت  ،المشاهدين والمعدة في شكل سيناريو إلى ومضة إشهارية تجدب جمهور

وعليه فإنه يتم إستخدام مجموعة من العناصر الفنية المختلفة كالكلمة  .والصورة والحركة

  .والموسيقى والمؤثرات الصوتية والبصرية والديكور واإلضاءة

   :مراحل إنتاج اإلشهار التلفزيوني -

  ) الجمهور المشاهد ،الهدف ،الموضوع(:مرحلة التحضير األولى للفكرة �

  كتابة السيناريو األدبي  -

    تحويل الكلمة إلى الصورة  -

توزيع األدوار  ،الممثلين ،المواقع للتصوير، إختيار اإلعداد :مرحلة التحضير الثانية �

د الفيلم النهائي زوايا التصوير، العمليات الفنية وتحدي ،أماكن وضع الكاميرات ،والصوت

 .والجدول الزمني

  .2أي تصوير الفيلم :التنفيذمرحلة  �

 :نخطوات التحضير لإلعال  -

    .المظهر الخارجي ،الجودة ،من حيث السعر :القدرة على المنافسة -1

مهما كانت هذه المميزات بسيطة أو ثانوية فإن لإلعالن القدرة  :مزايا السلعة الجديدة -2

  .على إبرازها وتوضيحها بحيث تلفت إليها انتباه اآلخرين

 ،عديدة هي السلع المستهلكة من قبل كافة فئات المجتمع العمرية :عمر المستهلك فئة -3

 .فهناك سلع تستهلكها فئات دون األخرى
                                                           

1
  .181-180، ص ص ذ4ره �قإ���س ���د 7زال، �ر3- 	 - 
2- �  .244، ص 2003- 2002ا���ن، دار ا��3��� ا�3د�دة ���(ر، �!ر،  ��د ا�	�م أ�و '�ف، ھ�د	



  ���ر ا���	����ا
                                   ا�	�� ا�����                                      

73 

 

 وعليه فيجب إستخدام ،1فيختلف اإلعالن الموجه للمرأة عنه للرجل :المستهلك الجنس -4

الوسائل اإلعالنية المناسبة في ذلك وتصميم اإلعالن يكون مناسبا حيث ال يمكننا أن 

تكون الفكرة المحورية فيه تحمل  ،بسلعة موجهة لألطفال انتصور إشهارا تلفزيونيا خاص

 .أو ألبسة وألوان ال تمد للطفولة بصلة ،طابعا رومانسيا

غموض توجه اإلعالن إلى فئة إجتماعية معينة هو  إن :الطبقة اإلجتماعية المستهلكة -5

عامل من شأنه أن ينفر طبقة عن طبقة أخرى خاصة إذا كانت السلعة غالية وموجهة 

 .إلى طبقة متوسطة الدخل أو فقيرة

يصعب التوصل إلى تحديد دقيق للحاجات  :اإلنفعالية التي تغطيها السلعة الحاجات -6

فهده الحاجات كثيرا ما تكون  ،التي تغطيها السلعة المراد اإلعالن عنها اإلنفعالية

ويعمل اإلعالن على إبراز عدد من الحاجات اإلنفعالية في  ،غامضة ومرتبطة بالالوعي

 .2آن واحد

من الطبيعي أّن المعلن عند تعاقده بشأن اإلعالن يرغب في  :)اإلشهار(موقع اإلعالن  -7

 .عدد من الجمهور أن يصل إعالنه إلى أكبر

ويقع هذا  ،قابلة للتعديل حسب التعبير في نظام اإلعالن :تاريخ وموعد إذاعة اإلعالن -8

 .3المعلن عند إبرامه العقد عليها التحفظ ضمن الشروط التي وافق

على الناشر أن يراعي في نشره لإلعالن ما طلبه  :حجم اإلعالن وعدد مرات نشره -9

وبالنسبة  ،فهو ملزم بأن ينشر فيلما إعالنيا يستغرق عدة ثواني أو دقيقة ،المعلن من وقت

فإنها تؤخذ بعين اإلعتبار عند التعاقد ألنها من العوامل المؤثرة في  ،التلفزيونلتغطية 

وذلك في حالة زيادة تغطية  ،4وقد تشترط الوسيلة اإلعالنية زيادة السعر ،إختيار الوسيلة

  .الوسيلة

                                                           

143- 142ص ص  ،2005 ،�!ر ،دار ا���ر�� ا��3���� ،ه�� ا�+!�ل وا���م أ!و�� و���دؤ	�4و�و3 ،��د ا�&+�ح ���د دو�دار - .
1
  

  .144، ص �&	� ا��ر3- -2
  .185، ص �32008�، ا.ردن، ، دار د�1ز�ز 	����ن (�رزاد، �$د ا���ن �� ا�$��ون، ط  -3
  .189، ص ا��ر3- �&	� -4
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حيث يتضمن اإلتفاق بيان طريقة وضع  ،ويحدد األجر غالبا باإلتفاق الذي يتم بين الطرفين -

مقدما وقبل النشر، أو يدفعه على  هيدفع أو ،األجر، وذلك يتم عند اإلنتهاء من نشر اإلعالن

 حيث يدفع قسما منه ويدفع القسم الذى ينشر فيه اإلعالن حيث أن أجور ،عدة دفعات

ويختلف ذلك من تلفزيون إلى  ،وقات الذهبية أغلى من األوقات اإلعتياديةاإلعالن في األ

  .1آخر حسب البرامج المقدمة

   :اإلشهار التلفزيونيليب إستخدام الصور واأللوان في أسا .2

الصورة رمزا للتطور، وهي مرتبطة دائما بوسائل اإلعالم وبالطرق اإلتصالية وضروري  تعتبر

فنحن دائما في حالة إستهالك للصورة وهذا ما لم يكن في القديم   .عالمإستعمالها في اإل

 ذن والمصريين التي تحوي الصورة منوترجع الصورة إلى الرسوم األثرية للرومان واليونا

تتمثل من  والصورة كسياق إجتماعي .2وكل هذا يدخل في إطار حضارة الصورة ،القديم

ومن  خالل الصورة الذهنية لكل فرد في مجتمعنا فهي جزء من الحقيقة أي جزء من الحقيقة

   .بها الفكرة التى سنقوم

وهذا ليس هو الواقع  ،ففريق التصوير قد يقوم بنقل مشهد من الواقع الذى يطور فيه مشهدا

د أي يصنعه في ذهنه الذي ينظر إلى هذا المشهد يتخيل الواقع من جدي ،كله الذي يعيشه

أي أنه  ،وفي هذه الحالة تكون تأويالته لما يراه مختلفا ،يعلى حسب ثقافته ومستواه الفكر 

   .3يصنع سياقا جديدا للصورة حسب رؤيته لها

  :كما أنه للصورة أنماط وأساليب إستخدام في اإلعالن والمتمثلة في  

يستخدم المعلن هذا النمط عندما يريد أن يقدم  :صورة سلعة واحدة أو مجموعة سلع •

وقد  ،وذلك للتعريف بشكل السلعة قبل شرائها ،للمستهلك صورة السلعة التي سيقوم بشرائها

 .يتم عرض مجموعة من السلع ليتم التركيز على أنواع المنتجات

                                                           
  .235، ص ا��ر3- �&	��ز�ز 	����ن (�رزاد،  -1

2  - René La borderie, éducation a limage et aux media Nathan  , France , 1999 , p 09.   
3  - René La borderie , op  cit , p 113.                                                                                                                                                                                                           
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يستخدم هذا النوع إلضافة البعد اإلنساني  :صورة السلعة مع مجموعة من األشخاص •

 .)مومة األ ،الحب(وتوظيف العالقات اإلنسانية بين األفراد 

يعتمد هذا النمط على إظهار الصور التي توضح  :صورة نتائج إستخدام السلع •

فمثال صورة طفل وهو يشرب  ،1من استخدامه لها على المستهلك يجابية التي تعودالنتائج اإل

  .الحليب وتشير مالمحه وتعبيراته إلى الذكاء والقوةكوبا من 

إبراز األثار السلبية التي قد تحدث للفرد نتيجة  :صور نتائج عدم إستخدام السلعة •

 .عدم إستخدامه لهذه السلعة

فيتم على سبيل المثال عرض إحدى الممثالت أو المغنيات  :الصورة اإلستشهادية •

وٕاستغالل الحاجة  ،لداللة على قيمة السلعة وأهميتهاوهي تستعمل نوعا من أدوات التجميل ل

  :ولأللوان خصائص عديدة، لحث األفراد على شراء السلعة المعلن عنها

عن األحاسيس وعمق المشاعر والحاجة للحب وعدم الثبات  يعبر :فاللون األزرق -

التغيير والعجز األخضر يتميز بمرونة اإلرادة وٕاحترام الذات واإلستمرار، والرغبة في 

    .الرغبة في األمان والحذر الشديد ،الحيوية ،والبحث عن األفضل واألحمر يرمز إلى القوة

 .الحاجة إلى اإلغواء والحذر وروح النقد والمادية ،الحدس :البنفسجي -

 .الشعور باألمان والراحة والمبالغة في تقدير الذات :البني -

اإلستقاللية والتفوق  ،الثقة والمبالغة في البحث عن المطلق اإلستغناء وٕانخفاض :األسود -

 .المتحكم

 .2الحذر ،الجمود العاطفي والحياد العاطفي :الرمادي -

   :أهداف اإلشهار التلفزيوني .3

في _  خطوة رئيسيةوخاصة المقدم عبر شاشة التلفزيون _  عالناتيمثل تحديد أهداف اإل

كما يؤدي تحديدها بدقة إلى إمكانية قياس أثرها  ،تخطيط برامج اإلتصال اإلقناعي الفعال

وفي هذا الصدد يذهب فريق من الباحثين إلى أّن أهداف اإلعالنات  ،وتقويم فعاليتها
                                                           

  .28، ص ذ4ره �قا��د�دي، 	�وى إ��م ���، �ر3- 	 ��
 	��د -1
  .73، ص 2010-2009	��د ��راز، ا�(�9ر ا�+�&ز�و�� وا	+�9ك ا�	�- �� ا�3زا�ر، �ذ4رة ��3	+�ر �� ��م ا�3+��ع وا�+!�ل،  -2
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ه الفكرة أو الخدمة المعلن التلفزيونية بالنسبة للجمهور عموما هو تغيير في حالة العقل تجا

إلى  _ وخاصة في المجال التجاري _ يةكما قام هذا الفريق بتقسيم األهداف اإلعالن ،عنها

   :يلي ما في تتمثل مركبة أهداف أربعة

  اإلستجابة _د            اإلقناع _ج         الفهم_ب          الدراية أو اإلدراك_ أ

كما يذهب فريق ثان من الباحثين إلى التأكيد على أّن الهدف الرئيسي لإلعالنات هو تغيير 

بالنسبة  ،وحثهم على إتخاذ مواقف إيجابية ،أو تدعيمها لدى غالبية المستهلكين اإلتجاهات

   .اعنه المعلن السلعة أو الخدمة أو ةللفكر 

ويذهب فريق ثالث من الباحثين أيضا بإعداد دراسة حول أهداف اإلعالنات بوجه عام 

مدى الحاجة بهدف تقديمها إلى مجلس المؤتمر الصناعي الوطني األمريكي موضحا فيها 

ريت على عينة ممثلة من وقد تضمنت تلك الدراسة التى اج ،إلى التحديد الجيد لألهداف

هدفا  91حيث إستطاع هذا الفريق أن يجمع حوالي  ،لألهدافالمنظمات وصفا دقيقا 

عظمها في إثارة تركزت م ،لإلعالنات الخاصة بهامختلفا من هذه المنظمات بالنسبة تسويقيا 

وحث  ،وزيادة المبيعات ،إنطباع جيد لديهم تجاه الفكرة أو الخدمة وتكوين هلكينإدراك المست

  .1المستهلكين على طلب المزيد من المعلومات عن تلك الفكرة أو الخدمة أو المنظمة

" حد مؤلفاته بعنوانفي أ "عاطف عدلى العبد"كما يحدد فريق من الباحثين من بينهم 

  :اإلعالنات فيما يليأهداف " اإلعالم واألسرة

يؤدي  ا ممابحيث يصعب على اآلخرين تقليده ،تكوين صورة متميزة للمنشأة ومنتجاتها .1

   .إلى اإلسهام في زيادة أرباح المنشأة بطبيعة األمر

جات المنشأة وخدماتها من حيث خصائصها ومميزاتها زيادة معلومات المستهلكين عن مت .2

  .وأشكالها وأسعارها واستخداماتها

اإلقبال على خدمة عن طريق  وأ ،أو زيادة مبيعات خدمة ،الكلية للمنشأة زيادة المبيعات .3

  .مستهلكين جددجتذاب إ

                                                           
1
   .183-182، ص ص ذ4ره �قإ���س ���د 7زال، �ر3- 	 - 
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  .سلع المنافسةاالعالنية من الخدمات أو ال مواجهة المنافسة التجارية أو  .4

الخدمات أو المنتجات  دون المستهلكين لمنتجات المنشأة أو خدماتها زيادة مستوى تفضيل .5

  .المنافسة و زيادة رغبة المستهلكين في شراء المنتجات أو اإلقبال على الخدمات

  .تقليل مخاوف المستهلكين  من استعمال المنتجات أو االقبال على الخدمات  .6

  .تذكير المستهلكين بأسماء المنتجات أوالخدمات للتأثير المستمر في قرارات الشراء  .7

      .تعريف الجمهور بالمنشأة وبالجهود التي تبذل في المجال اإلقتصادي العاملة فيه .8

أن معظم أهداف اإلعالنات  ةيتضح من خالل استعراض مختلف وجهات النظر السابق

مهملة في ذلك  ،تالتلفزيونية قاصرة على الدعاية التجارية أي على الجانب اإلستهالكي البح

 ،التي ال يمكن إغفالها ،الخ ...األهداف الشمولية المترابطة اإلجتماعية والثقافية والسياسية 

كما ينبغي التأكيد  ،األطفال مقدمتهم وفي جمهورها ثقافة تشكيل في تساهم أن يمكن والتي

 ،عالنيةلة اإلعلى حقيقة رئيسية وهى أن اإلشهار التلفزيوني يستهدف تحقيق اإلقتناع بالرسا

وغيرها من المقومات .. .المشاهد مما يستلزم تغيير بعض من اتجاهات وسلوكيات وقيم

 .1عالنالثقافية بما يتوافق مع مقاصد اإل

 اإلشهار في اإلقناعية اإلستراتيجيات: المبحث الثالث

  : إلستراتيجيات الديناميكية النفسيةا" .1

  .وتكتشف بواسطة األحاسيس من المحيط الخارجي إن المؤثرات تستقبل -

إن خصائص الكائنات العضوية تشكل نوع اإلستجابة التي ستحدث وبالتالي إظهار أشكال  -

 حيث أن العوامل ،إستراتيجيات اإلقناع على عوامل عاطفية أو إدراكية وترتكز ،السلوك

العوامل  ومن ثم فإنه إذا كان من الممكن تغيير ،اإلدراكية هي مؤشرات السلوك اإلنساني

 .                     2اإلدراكية فسوف يتسنى عندئذ بكل تأكيد تغيير السلوك

فما تعرضه وسائل اإلعالم يمكن أن يكون بغرض السيطرة على السلوك البشري بواسطة 

                                                             .قة بارعةيرسائل إعالمية معدة بطر 
                                                           

   .184-183، ص ذ4ره �قإ���س ���د 7زال، �ر3- 	 -1
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المدركات النفسية المعدلة تتأثر 

 وبالتالي حدوث سلوك علني 

                                                                               

 :جتماعيةاإلستراتجية الثقافية اإل .2

ة هو أن تحدد رسائل اإلقناع للفرد قواعد جتماعية فعالجية ثقافية ايإن ما تتطلبه إسترات

أو المتطلبات الثقافية للعمل الذي سوف يحكم األنشطة التي يحاول  ،السلوك اإلجتماعي

وٕاذا كانت هذه المتطلبات موجودة تصبح المهمة هي عملية إعادة  ،رجل اإلعالم أن يحدثها

جية في اإلعالن إلعادة تشكيل األفكار يويتم إستخدام هذه اإلسترات ،تحديد هذه المتطلبات

  .1تجاه منتوج ما

  
تؤثر على العناصر الثقافية وضوابط 

 السلوك الجماعي لدى األفرد

  

  

  

فهناك تأثير قوي  ،وعليه فإن قدرا كبيرا من السلوك اإلنساني تشكله قوى من خارج الفرد

فالتنظيم اإلجتماعي الثقافي يمثل قاعدة من المعايير الثقافية شديدة  ،للثقافة على السلوك

ويستطيع األفراد بهذه العوامل إختيار مجموعة من األفعال  ،المفعول على السلوك الفردي

بية حيث تتكون لدى الجمهور المستهدف اإلتجاهات اإليجا. لتي تعد البديل لمشاعرهما

 ،ويبرز هنا تأثير اإلتصال اإلعالني وفعاليته بالنسبة للسلع ،والمؤيدة للسلعة المعلن عنها

فإن المعلن يوفر  ،وبعد أن يتم جذب إنتباه الجمهور المرتقب لشراء السلعة وٕاثارة إهتمامه

 حاجاتهشتراها، وأنها تشبع إما  أسباب اإلقناع بالمزايا والفوائد التي ستحققها له السلعة إذا

  .ستماالت العاطفية والبراهين المنطقية والعلميةوذلك بالحجج العقلية واإل

                                                           
  .390، ص �&	� ا��ر3-���&�ن دو���ر، 	��درا �ول رو�4+ش،  -1

المواد 

 اإلعالمية 

على )  إضافة حذف تعديل (الثأتير 

 المدركات النفسية 

  رسالة إقناعية

يحدث التغيير والتأثير على اتجاهات 

 وسلوكات األفراد 

إعادة صياغة مفهوم السلوك اإلجتماعي 

 المتفق عليه لدى أفراد الجماعة 
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  : نشاء المعانيإستراتيجية إ .3

، والتي من خاللها التي ترتبط مباشرة باللغة معانيالمفاهيم و التقوم هذه اإلستراتيجية على  

في ، وهذه اإلستراتيجية تعتمد على إنشاء معاني نسان عن ما بداخله من المعانييعبر اإل

، إضافة إلى أن هذه العملية يمكن أن نسان الفرد الذي يفترض أنه بموجبها يتصرف اإل

معاني أو إستبدال معاني بأخرى أو تثبيت المعاني الجديدة، نشاء جديد للتكون على شكل إ

فمن خالل هذه بطيئ ومستمر، نطفاء سبب فتور أو إن نعزز السلوك القائم بإذا أردنا أ

تجاه فكرة أو منتوج لى كم من المعلومات إئل المرسل وإ ستراتيجية يتعرض الجمهور لرسااإل

  .1 قناعو مستبدلة لغرض اإلمنتجات جديدة ألفاظ و من خالل معاني وأ

  :ومن أهم العوامل التي تؤدي إلى إحداث اإلقتناع لدى المستهلك  -

فكلما كانت الرسالة اإلعالمية قابلة  ،عالنعنصر الصدق وعدم المبالغة في اإل توافر"

   .للتصديق أدى ذلك إلى زيادة اإلقتناع بها

فكار الخبراء ، حيث يتقبل الجمهور نصائح وأإستخدام تأثير الخبراء ذوي الشهرة والصفوة

  .2"المتخصصين

 :العوامل التي تؤدي بالمستهلك إلى الشراء هناك مجموعة منو     

  .إنهاء اإلشهار باقتراحات ومبررات في إقناع الجمهور -

 .تقديم الهدايا والتحفيزات ،خفض األسعار ،تقديم تسهيالت مثل التقسيط -

يسمى بالمغريات أو نية من حيث صياغة مضمونها على ماتعتمد الرسالة اإلعال -

بحيث يخاطب المعلن الجمهور المستهدف ويتخلل تفكيره وعاطفته  ،الميول أو الدوافع

   :عن طريق مجموعة من األوتار اإلقناعية المتمثلة في

حب االقتصاد والرغبة في الفوز والميل إلى المحاكاة  ،الحاجة إلى الطعام والشرب" -

حيث أنها خاصة من خواص اإليحاء التي تجعل الفرد يتأثر بمشاهدة  ،)تقليد الغير(

ويعتبر إستخدام الشخصيات المشهورة أحد سبل  ،غيره وهو يقوم بعمل من األعمال
                                                           

. 53،ص��2005�ر �!��ح، ا�'��ع ا�3+���� /�&�+� ا��ظر�� وا���+� ا������، د�وان ا��ط�و��ت ا��3����، ا�3زا�ر،  - 1
  

.33، ص1993، دار ا�3�ل، ��روت، �1�د ا��ز�ز (رف، و	���ا���م و�(�4� ا���$5�، ط - 2
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 ءباإلضافة إلى عامل الرغبة في اإلقتنا ،التأكيد على مزايا السلعة وتفوقها على غيرها

وتظهر  ،السلع هور بأهمية وضرورة إقتنائهم لبعضحيث يتم إقناع الجم .1"والتملك

م التركيز على إبراز ثهذه األوتار من خالل الفكرة التي تبرز في الرسالة اإلشهارية في

عامل الحاجة إلى الطعام والشراب في إشهار يبرز لنا طريقة تذوق نوع من السلع 

ا لكي يزيد هذا من فيحاول المعلن نقل هذا الشعور إلين ،الشهية برائحتها وطعمها

  .درجة إقتناعنا وتأثرنا

يركز هذا العنصر على إقناع الجمهور المستهدف  :الراحة وبذل أقل مجهود ممكن" -

             .باإلقبال على شراء المنتجات من خالل التأكيد على ما تحققه من راحة وبذل أقل مجهود

للتأكيد على جودة السلعة  الميل إلى التمييز والتظاهر واإلعجاب بكل ما هو جديد -

كما أن اإلشهار يركز أيضا على إبراز النتائج السلبية وعدم اإلستقرار النفسي  ، 2"نفسها

والعاطفي والفكري الذي يحدث نتيجة عدم إستعمال هذا المنتوج المعلن عنه أي يقوم بإثارة 

ال الذي يمكن كما تظهر كثير من اإلشهارات الخاصة بمواد التجميل والجم ،لديهالخوف 

   .أن نتحصل عليهما جزاء إستعمالنا لهذه السلعة

هذه العاطفة مع اإلعالنات التي تهدف  تظهر :باإلضافة إلى عاطفة األمومة واألبوة"  -

   .لترويج السلع التي تخص األطفال

ف أي أنه باستعمال هذه السلعة سو  :الحاجة إلى لفت نظر اآلخرين واستحواذ تفكيرهم -

  .3"إعجابهم على اإلستحواذ ويتم اآلخرين إهتمام موضع يكون

  

  

   :خالصة          

                                                           
  .44-35، ص ص �&	� ا��ر3-��د ا��ز�ز (رف،  -1
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 التي تمثل ،شهارات التلفزيونيةنستخلص من هذا الفصل مدى األهمية المتزايدة لإل   

وكذا  ،المجتمع جميع قطاعات الظواهر التي تنعكس علىمرتكزات التغيير الرئيسية و  أحد

فقد أضحى اإلشهار في عصر  ،تأثيراتها المتعددة في تكوين وتغيير التركيب الثقافي والفكري

يمثل ظاهرة ثقافية إعالمية تتفاعل فيها األنساق الثقافية وتتداخل فيها  ،الصورة والمعلومات

 إذ يركز اإلشهار على المتلقي فيعمل على إغرائه واستدراجه ،الخطابات السوسيوثقافية

 .لتحقيق األهداف التي يضعها المعلن
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 خاتمة

إحاطته من خالل  المستهلك لدى شباعاإل هاما في تحقيق دورا التلفزيوني شهاريلعب اإل

أماكن و  كيفية الحصول عليها ،السلع وأسعار مواصفات ،أنواعمختلف عن  المعلوماتب

إلى عوامل فاعلة في التلفزيون ذاته من ترجع المشاهد في إقناع  تهفاعليحيث أن ، تواجدها

 ومن خالل دراستنا ،الرسائل اإلشهارية الصحيحة إلعدادلشروط امراعاته حيث مصداقيته و 

  :اإلشكالية التالية  التي إنطلقنا فيها مناإلشهار التلفزيوني  موضوع القيم فيل

   الجزائري ؟ المجتمعفزيوني الجزائري القيم الموجودة في هل يتضمن اإلشهار التل      

شهارية اإل الومضات لقطاتتحليل أهم و روالن بارث ل السيميولوجية مقاربةالتطبيق لونتيجة 

قوتها في توظيف  مدىأبانت  توصلنا إلى أنها كوكاكوالو  زيسإقهوة أروما، إشهار الثالث، 

لدفع بعجلة اإلستهالك وا لتقرب منها بغية في الترويج لهذه المنتوجات قيم المستهلك الجزائري

للمجتمع برمته، واإلقتصادية  جتماعيةاإل يرتبط بالسياسة حيث أن هذا األخيرإلى األمام، 

حوال يير أتغبدور رئيسي في تطوير السلوك اإلستهالكي و  يقوم رشهااإل ذا نجد أنهل

شهاريتين على جودة اإلرسالتين الراسة حيث أكدت الدفي هذه  لمسناهما وهو المجتمع، 

القيم  سلكت منفذأما الرسالة الثالثة فامتنعت عن وصف المنتوج بل  ،المنتوج وٕاظهار مزاياه

لة الجزائرية الحياة األسرية للعائبعض جوانب لى جانب توظيف إ في الترويج له، مباشرة

 التلفزيوني شهاراإل أن إعتبار يمكن الومنه  ،بشكل جيد يخدم مضمون الرسالةوعرضها 

، قتصاديإ جتماعي، ثقافي و إنما هو كذلك فعل إ و ، ق الربحيتحقلالترويج ب قومت مجرد وسيلة

وتعزيز  ،من جهة ستهالكيير النمط اإليالحفاظ أو تغفي عالمية الوسيلة اإل قوةيعتمد على 

  .لمجتمع من جهة أخرىأو تهويد النسق القيمي في ا

القيم نجد أن  الدراسة هذه المطروحة في التساؤالت الفرعيةفيما يخص اإلجابة عن و    

أما  ،والدينية خالقيةاألجتماعية و اإل القيم نمتنوعة تتراوح بي منة في هذه اإلشهاراتالمتض

يراعي المصلحة العامة   التلفزيوني اإلشهار تتمثل في أنواإليحاءات  الدالالتفيما يخص 

ظيفه وذلك من خالل تو  المجتمع الجزائري،حفظ وتعزيز قيم ويحمل على عاتقه مسؤولية 
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التركيز في  تمثلت اإلجتماعيةالثقافية اإلسترايجية فنجد  لجملة من األساليب واإلستراتيجيات،

، ومختلف التصرفات هعيشنمط و جتماعية تصوير حياته اإلو  الحقيقية للمستهلك قيمالعلى 

 وٕاستعمال أسلوب اإلغراء، العواطفإستثارة في  ناميكية النفسية فنجدهاالديإلستراتيجية اأما 

اإلشهارية  ةالصور  تعتمد كما ،وتدعيمها ق حاجات لدى الفردخلفي  العاطفية ستماالتإلوا

واإلعداد تقنيات جمالية وٕابداعية عالية الجودة من حيث طريقة التصميم  استعمالعلى 

هو الذي الجانب المرئي لذا نجد أن  ،رث واألفكالسيناريو األحدا الحسن واإلخراج والتوظيف

أن مخاطبة العين تأتي في المقام  كون المشاهدين،غالبية ذهان يترك األثر العميق في أ

ف الصور لتحقيق اإلقناع العقالني والتأثير الوجداني في آن وظت ولهذا ،األول قبل األذن

واحد، ومن المؤكد أننا ال نستطيع فصل داللة الصورة عن بالغتها ذلك أن الداللة والبالغة 

تؤدي وظيفة  يةشهار اإل ةس يمكن القول أن الصور وجهان لعملة واحدة، وعلى هذا األسا

ومن خالل العينة المدروسة نجد أنها وظفت بمستوى بالغي راقي ما يؤدي . داللية إتصالية 

 .كثرستهلك الجزائري وحمل قيمه للتأثير فيه أإلى تبليغ الم

بل  ،عشوائياالجزائري لم يصمم  يالتلفزيونأن اإلشهار  نتوصل إلى الل هذه الدراسةومن خ  

والثقافية  الذهنية والنفسية التي تحلل بنية األفراد الجمهور دراسات نتائج كان مستندا إلى

بمعنى أن المعلن  ،هبث رسائلفي  المناسبة الزمنية اتفتر ال ، إضافة إلى مراعاتهواإلجتماعية

شهار اإل ولتطوير،وقيمه وعاداته  لى معرفة شاملة بالمستهلك ورغباته وحاجاتهكان ع

هتمام بالجانب التحفيزي فيه إلاو  ،شهاريتصال اإلاإل قواعد تقانإالتلفزيوني المحلي البد من 

المتمثلة أساسا في ظي االتصال غير اللفالتحكم في استعمال وسائل الجانب الفني، و كذا و 

جتماعية، إلاقتصادية و لقيم اإللحترامها او  ،الداللةالرمز و  ،على المعنى لتركيزبا ،الصورة

  .ستهلكلمل الدينيةوالثقافية و 
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  ةمقدم

فقد  ،اإلعالميةعالميا يستخدم عبر مختلف الوسائل إشهار شكال اإل يعتبر         

صريا سمعيا ب وأ اإلذاعةسمعيا عبر و  ،)الصحف(قروءا على شكل صور ثابتة يكون م

شهار الخارجي كاللوحات إلا خرى متمثلة فيأ تصاليةإشكاال أخذ أوقد ي، عبر التلفزيون

خرى أشهارية إ لى وسائلإضافة إ، العامة واألماكنالكهربائية الملونة الموجودة بالشوارع 

على واجهات  ى وسائل النقل والمواصالت والعرضالموضوعة عل عالناتتشمل اإل

 ،العالم اليوم يشهده ذيالسرعة التطور التكنولوجي ل ونتيجة، المحالت التجارية وداخلها

 خصوصا التلفزيون نظرا لتميزه ،تأثيرهاهمية وسائل االعالم في المجتمع وتعاظم أزادت 

جتماعية وتكوين شخصية الفرد عوامل التنشئة اإل حدأ صبح يعدأذ إ ،على مستوى التقنية

ذ لم يعد إ ،يبثها التلفزيونهم المضامين التي أحد أشهار التلفزيوني اإلويعتبر  ،وثقافته

س جميع فئات شهارات التلفزيونية التي تمتجاهل هذا الكم الهائل من اإل بإمكاننا

شهار ضمن وجود شبكة تلفزيونية تتخلى عن اإلينعدم  ، ففي هذا الوقتالمجتمع

لى إ ضافةإ ،رسال التلفزيونييرة في خريطة اإلمساحة كب يحتلصبح أ بل ،نشاطاتها

الفقرة ف أمامهالحواجز والمسافات غاء إللى إدى أ مما، وتنوع مصادره بثهداد ساعات تمإ

اكثر  جد عميق خاصة من خالل تكرار بثها تأثيرهان أ إالعالنية ورغم قصر مدتها اإل

عن خبار هدفها الرئيسي هو اإل نألى الرغم من وع ،تلقيممن مرة لترسيخها في ذهن ال

مالة تستخدم في تحقيق ذلك وسائل مختلفة الستنها أ إال ،منتوج معين والترويج له

والمونتاج  واإلضاءةجيات التصوير تكنولو  ستفادته منإى إلضافة إ ،همقناعوإ المتلقين 

و أمة غير مباشرة بالخد وأوربطه بصورة مباشرة  تلقيالم إلبهارغيرها من التقنيات و 

من خالل  الجزائر عرفتهاتي قتصادية الالتحوالت اإل، وتعتبر المنتوج المعلن عنه

 ،بداية من تسعينات القرن الماضي قتصاد الحر المبني على المنافسةاإل عتمادها نموذجإ

تحسين على  التنافسلى إ دىأ حتكار الدولةإتحرير القطاع التجاري من من خالل و 
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ترقية ب ،وضة من خالل التلفزيون الجزائريشهارية التلفزيونية المعر مضمون الرسالة اإل

مواضيعها تنوعا نسبيا من حيث  تعرفكما  ،القوالب الفنية والتقنية التي يقدم بها المنتوج

 بدأتفي هذا الوقت  ،شهار بشكل ملحوظت اإلونمت وكاالها مصادر و  هالئورسا

عكس صورة تالتي  والعادات والتقاليد القيم ةموظف ت التجارية تشق طريقهاعالنااإل

 نإذ أ العاكسة للمجتمع، المرآةتعد فها ختالاالقيم بف ،الجزائريوخصائص المجتمع 

بعض  لى درجة تحذيرإنسانية كلها اإل باألنشطةصبحت تقوم أ شهاريةالصورة اإل

 اإلشهارحضارة  حقا فنحن محاطون بها ونعيش اإلنسانثقافة  ىعلها طغيانالمفكرين من 

 دى بناأ وهذا ما ،التأثيراتهتمام الكبير لهذه تكمن الخطورة مما يتطلب توجيه اإلوهنا 

وتنظيما وء عليه، تسليط الضل "شهار التلفزيوني الجزائرياإلفي القيم "  عموضو  دراسةالى 

بدءا  ،طبعابالمقدمة ستهالل اإل جزاء بعدألى ثالث إن نقسمها أ رتأيناإلهذه الدراسة العلمية 

وكذا  الدراسةشكالية إتحديد  بتحديد الموضوع وأهميته نا فيهالمنهجي الذي قم طارإلبا

تحديد منهج ، وأهدافهالموضوع  ختيارإ سبابأ لى تحديدإ، ثم انتقلنا عيةر التساؤالت الف

بجملة من المفاهيم التي  باإلحاطةقمنا نته، كما عيمجتمع البحث و تحديد ، وأدواتهالدراسة 

السابقة التي تناولت هذا الموضوع  لدراساتا لىتطرقنا إو  ،صلة بموضوع الدراسة لها

شهار اإلفي قيم لهي دراسة سيميولوجية ل ن دراستناأوبما  ،صعوبات البحثوختمناه ب

 ولالفصل األكان ف ،لى ثالث فصولإ النظري طاراإلالتلفزيوني الجزائري قمنا بتقسيم 

المبحث األول تناولنا فيه  ،الذي قسمناه إلى أربع مباحث مدخل إلى السيميولوجيا عبارة عن

والمبحث ، حددنا فيه أنواع السيميولوجيا والمبحث الثاني ،ماهيتهاو لسيميولوجيا ا تاريخ

المبحث الرابع أما و ، وبالغتها سيميولوجيا الصورة المتحركة عند روالن بارثالثالث عنون ب

فقمنا بتحديد  وخصصنا الفصل الثاني للقيم ،التعبيرية للصورة العناصرفيه أدرجنا 

نسق القيم  ،مكوناتهاتصنيفاتها  أماو  ،في المبحث األول هاوظائفو  خصائصها، مفهومها

هم القيم الممثلة أ حددنا المبحث الثالث وفي ،الثاني في المبحث أدرجناهاف والصراع القيمي

بدءا التلفزيوني شهار فيه اإل ما فيما يخص الفصل الثالث فتناولناأ ،للمجتمع الجزائري
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أما المبحث  ،في المبحث األول وخصائصهنواعه أ ،تهوتقنيا بتعريف اإلشهار التلفزيوني

ع في المبحث قنااإل ستراتيجياتلى إفة إضاإ ،وأهدافهعداده إ لياتالثاني فتناولنا فيه ا

 اإلطارما أسل المنطقي للدراسة، قترحنا هذا الترتيب للفصول تبعا للتسلوقد إ ،الثالث

، المبحث األول بطاقة فنية عن بتقسيمه هو االخر إلى ثالث مباحث فقمناالتطبيقي 

نا اولتنالذي  التحليل السيميولوجي لإلشهارات التلفزيونية الثاني المبحثو  ،القنوات الجزائرية

إشهار "  "كوكاكوال  وٕاشهار"  " روماإشهار قهوة أ"  جزائرية شهارات تلفزيونيةإثالث  فيه

  Canal Algérieةالقناة الجزائرية الثاني( الجزائرية القنواتتبث عبر  التي"  زيسإ

 روالن بارث التي تتضمن ثالثمقاربة  بحستحليلها سيميولوجيا قمنا بو  ،)والجزائرية الثالثة

 قمنا كما ،نسب لموضوع الدراسةالمقاربة األ كونهامستويات الوصفي التعييني والتضميني 

نهينا هذه الدراسة بالخاتمة وأ ،في المبحث الثالث إليهاباستنباط النتائج العامة المتوصل 

هذا البحث  وإلجراء ،والتساؤالت الفرعية لتي بلورنا فيها االجابة عن اشكالية الدراسةا

التي تمثلت في القواميس  ،باللغتين العربية والفرنسيةجملة من المراجع على  اعتمدنا

ضافة الى بعض إ دكتوراه والماجستيرالوالمعاجم والكتب المرجعية وكذا دراسات 

همية البحث العلمي في مدى قدرة الباحث على توظيف االدوات تكمن أذ إ ،المجالت

                                                                                 .للوصول إلى نتائج علمية موضوعيةالمنهجية في دراسة موضوع ما 
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 Canal Algérie : 

من قبل  الجزائر تأسست جزائرية

، كانت في البداية قناة فضائية تعمل كرابط ثقافي مع 

ألجيري  هذه القناة التي سميت فيما بعد كنال

حاولت أن تجلب انتباه المشاهدين األجانب المهتمين بتطور األحداث السياسية واالقتصادية 

من  ئرالجزاللعاصمة  بالتردد الفائق العلو

تلفزيون المرسل في برج البحري، أما فيما يخص مسيري كنال ألجيري هم نفسهم مسيري 

، احتلت 2001منه فعلى حسب صبر لآلراء أجراه معهد عبس عام 

كنال ألجيري المرتبة السادسة في فرنسا واألولى عربيا، لذا فمن المحتمل أن تصبح قناة 

اة انبثقت وهي ثالث قن  تلفزيون الثالثة،

وتسعى إلعطاء صورة حقيقية   العالم العربي
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   لقنوات الجزائريةعن ابطاقة فنية 

 Canal Algérieالقناة الجزائرية الثالثة كنال ألجيري

       

جزائريةعمومية  قناة تلفزيونيةهي ثاني  القناة الجزائرية الثانية

، كانت في البداية قناة فضائية تعمل كرابط ثقافي مع 1994عام  للتلفزيون الوطنية

هذه القناة التي سميت فيما بعد كنال. أوروباالجالية الجزائرية بالخارج، باألخص في 

حاولت أن تجلب انتباه المشاهدين األجانب المهتمين بتطور األحداث السياسية واالقتصادية 

بالتردد الفائق العلوبثت القناة  2002في الجزائر مع بداية عام 

المرسل في برج البحري، أما فيما يخص مسيري كنال ألجيري هم نفسهم مسيري 

منه فعلى حسب صبر لآلراء أجراه معهد عبس عام ألنها تعتبر جزء 

كنال ألجيري المرتبة السادسة في فرنسا واألولى عربيا، لذا فمن المحتمل أن تصبح قناة 

  .دولية ناطقة بالفرنسية

 :القناة الجزائرية الثالثة

تلفزيون الثالثة،  وتعرف أيضا باسم القناة الجزائرية الثالثة

العالم العربي  إلى ، تتوجهالمؤسسة الوطنية للتلفزيون
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بطاقة فنية  :المبحث األول

القناة الجزائرية الثالثة كنال ألجيري )1

    

     

القناة الجزائرية الثانية

الوطنية المؤسسة

الجالية الجزائرية بالخارج، باألخص في 

حاولت أن تجلب انتباه المشاهدين األجانب المهتمين بتطور األحداث السياسية واالقتصادية 

في الجزائر مع بداية عام 

المرسل في برج البحري، أما فيما يخص مسيري كنال ألجيري هم نفسهم مسيري 

ألنها تعتبر جزء  الجزائر

كنال ألجيري المرتبة السادسة في فرنسا واألولى عربيا، لذا فمن المحتمل أن تصبح قناة 

دولية ناطقة بالفرنسية

  

القناة الجزائرية الثالثة )2

القناة الجزائرية الثالثة

المؤسسة الوطنية للتلفزيون  عن
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العالم في   الجزائرية بين مختلف الجالياتوذلك بتوليد رابطة دائمة  ،الجزائر  عن

 .مع موطنهم األصلي  العربي

سد واقعيا وتج 1998 نوفمبر في النور  القناة الجزائرية الثالثة لقد رأى مشروع

 . 2001 يوليو 5 وتم افتتاح القناة رسميا في  1999 ديسمبر في

المؤسسة الوطنية  أما فيما يخص إدارة القناة الجزائرية الثالثة هي نفسها إدارة

   .للتلفزيون
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  التلفزيونية التحليل السيميولوجي لإلشهارات: المبحث الثاني

 :حسب مقاربة روالن بارث"إشهار قهوة أروما " تحليل اإلشهار األول : أوال 

  :المستوى الوصفي �

قهوة أروما، إشهار قهوة أروما هو إشهار تلفزيوني جزائري تجاري يروج لمنتوج      

  .التلفزيون الجزائريعبر  يبث هذا اإلشهار

  التلفزيون الجزائري :المرسل •

 "قهوة أروما متعة التذوق "  :شعار الومضة •

  ثا  34:مدة الومضة  •

إنطالقا من تصوير مجموعة تقوم هذا اإلشهار بالترويج لهذا المنتوج  :فكرة الومضة  •

من العائالت الجزائرية التي تستهلكه وهي معجبة به مؤكدة جودته وتزكي ذوقه، لهذا 

 .يدخل ضمن اإلشهار التدعيمي 

تذوق البنة أروما  كاينا حبات البن الصافي هاي هايأروما نقعد راسي  :تعليق االشهار •

البنة أروما كاين ماحلRاللمة مع هاي هاي يحبوها أهلي وناسيو أروما للعايلة ذواق 

أروما هاي هاي ريحا و النكهة مفهومة هاي هاي أروم اقهوة معلومة و بنتها هايلة 

  .أروما متعة التذوق

  :مستوى التقطيع �

القيم في اإلشهار التلفزيوني "تم أخذ أهم اللقطات التي تخدم دراستنا المتمثلة في 

ذا اإلشهار للقيام بتحليلها سيميولوجيا ، حيث تم إختيار ست لقطات من ه"الجزائري

  .حسب مقاربة روالن بارث
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  تشريط الصو   ورةشريط الص

رقم 

  اللقطة

زوايا   نوع اللقطة

  التصوير

حركات 

  الكاميرا

الموسيقى   )الحوار(تعليق  مضمون الرسالة

  الموظفة

المؤثرات 

  الصوتية

01   

 

  

لقطة حكائية مقربة

  إلى الصدر

زاوية عادية 

على 

مستوى 

  النظر

حركة 

بانورامية 

أفقية من  

اليسار إلى 

  اليمين

ظهور أسرة تتكون من 

والدين وطفلين بنت وولد ال

مجتمعيين على مائدة فطور 

  الصباح في ساحة المنزل

تذوق البنة أروما 

  كاينا

موسيقى مرتفعة 

  صاخبة نوعا ما

/  

لقطة بسيكولوجية   02

  قريبة

زاوية عادية 

على 

مستوى 

  النظر

حركة 

بانورامية 

أفقية من 

اليسارٕالى 

  اليمين

  ظهور بنت تتناول

  قهوة أروما 

البن حبات 

  الصافي

موسيقى مرتفعة 

  صاخبة نوعا ما

  

/  

  

  

  

  

  

 لقطة بسيكولوجية  03

  قريبة

زاوية عادية 

على 

مستوى 

  النظر

حركة 

بانورامية 

عمودية من 

األسفل إلى 

  األعلى

 ظهور إمرأة وهي تشرب

  قهوة أروما

  هايهاي 

  

  

  

  

  

  

  

  

موسيقى مرتفعة 

  صاخبة نوعا ما

/  

لقطة حكائية مقربة   04

  لى الخصرإ

زاوية 

مرتفعة أي 

  الغطسية

حركة تنقل 

جانبي من 

اليسار إلى 

  اليمين

إستقبال صاحبة المنزل 

هي تاها بمطبخ منزلها و فضي

  تقدم لهما القهوة

نقعد راسي  أروما

   هاي هاي

موسيقى مرتفعة 

  صاخبة نوعا ما

/  
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لقطة حكائية   05

  متوسطة 

زاوية 

 مرتفعة

  غطسية

حركة تنقل 

  أمامي

ظهور صاحب المنزل 

مع يتبادل أطراف الحديث 

في غرفة اإلستقبال ه يفضي

  تقديم القهوة لهماو 

محلى اللمة مع 

  أروما

موسيقى مرتفعة 

  اصاخبة نوعا م

/  

حركة زاوية عادية  لقطة الجزء الكبير   06

بانورامية 

عمودية من 

إلى على األ

  األسفل

 وجود علبة أروما بجانبها

  فنجان

أروما متعة 

  التذوق

  كالم الرجل  ال يوجد موسيقى

 

 :)01(ولىاللقطة األ  �

 :المستوى التعييني-1

تظهر لنا هذه الصورة عائلة مجتمعة على المائدة، حيث تتكون هذه العائلة من األب، األم، 

، وتجلس هذه العائلة لشرب القهوة، حيث يظهر نصف جسم األم في )بنت وولد ( وابنيهما 

، بعد أن قامت )حافظة القهوة ( الجهة اليمنى وهي واقفة تحمل بيدها إبريق القهوة الزجاجي 

يل لنفسها ولزوجها ليتذوقها، كما نالحظ أن كل أفراد العائلة ينظرون إلى األب بسكب القل

الذي يجلس بالجهة اليسرى خلف المائدة، وهو يحمل بيده اليمنى فنجان به القليل من القهوة 

وقد بدت على وجهه عالمات االندهاش واإلعجاب بمذاقها الممتاز، أما بالنسبة لألم فنرى 

يدها اليسرى وحلقة حمراء في اليد اليمنى، كما نشاهد أن األم واألب في  بأنها تضع ساعة في

وضعية تقابل وكذا بالنسبة للبنت وأخيها، ومن خالل الصورة نجد أن األيدي الظاهرة كلها 

مفتوحة، كما نرى أن المائدة مربعة الشكل،  قد وضع عليها غطاء أبيض، فوقها إبريق 

بها القليل من الحلوى، إضافة إلى وجود قارورة عصير  زجاجي اخر للحليب بجانبه صينية

ممتلئة وكأس به ماء، ونالحظ وجود فنجانين أحدهما فارغ أمام اإلبن الذي يجلس في الجهة 

اليسرى األمامية، واآلخر أمام األم به قليل من القهوة في الجهة اليمنى، أما البنت فنجد بأنها 

ويظهر لنا من خالل الصورة بأن المكان الذي تجلس تجلس في الجهة اليمنى خلف المائدة، 
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به هذه العائلة هو فناء البيت حيث يظهر خلف األشخاص بعض النباتات الخضراء 

، وهي لقطة من اللقطات الحكائيةغرافية فهذه اللقطة هي تو و ألشجار، أما بالنسبة للدراسة الفوا

مقربة إلى الصدر ألنها تصور األفراد عند الصدر ومركزة في ذلك على األب، أما زاوية 

بحركة كاميرا بانورامية أفقية من اليسار ) على مستوى النظر( التصوير فنجد أنها زاوية عادية 

راسة وفيما يخص الد. ةمتساوية في كل أجزاء الصور فهي اإلضاءة تعلق بإلى اليمين، وفيما ي

ن النص في هذه اللقطة يتمثل في الشعار ، فإتتناول النص المرافق للصورة التي التبوغرافية

المنتوج ، حيث كتب باللغة الفرنسية بالبنط المتوسط في الجهة السفلية اليمنى ، وقد  اسموهو 

تمت كتابته في سطرين ولم يحتل مساحة كبيرة بل كتب في حدود مستطيل صغير ملتصق 

 نجد في هذه أما فيما يخص دراسة ف. روماالشعار نفسه نجده في علبة قهوة أ رفيع وهذابشريط 

في كل من قميص األب ، الذي يظهر هو اللون األحمر الصورة أن اللون الذي يغلب عليها

اإلبريقين الزجاجيين وفناجين  ، ويظهر كذلك فيوالحلقة التي تضعها بيدها اليمنىوفستان األم 

، كما نجد بعض األلوان األخرى كاللون األزرق الفاتح ن األلوان الحارة والقويةة وهو مالقهو 

، وكذا اللون ألبيض الذي يظهر في غطاء المائدة، واللون اقميص الطفل الذي يظهر في

اللون األصفر الذي يظهر في الخلف، إضافة إلى  خضر الذي يظهر في النباتات الموجودةاأل

  . ار والشريط الرفيع المتصل بهوكتابة الشعفي لون العصير والحلويات 

  :تضمينيالمستوى ال-2

بأن هذه األسرة هي أسرة  نفهم هذه الصورة تتضمن العديد من الدالالت والمعاني فمن خاللها 

راقي يستهلكه  هذا المنتوج ، وهو ما يشير إلى أنذات مستوى مادي جيد )أسرة صغيرة ( نووية

حديثا حيث تكثر هذا اإلشهار صمم إلى أنها تدل على أن  إضافة، بالدرجة األولىغنياء ألا

أن نه يدل على مائدة التي بها القهوة والعصير فإجتماع العائلة على الاألسر النووية، وأما إ

سرة األ، كما يوحي بمكانة وقيمة قهوة أروما عند هذه هذا الوقت هو وقت فطور الصباح

لى دور هذا المنتوج في جمع لصباح، ويشير كذلك إفي فطور ا) حضورها ( وضرورة تناولها
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لتحام ووجود جتماع األسري يوحي بالتفاهم واإلاإلذ أن ت الجزائرية حول المائدة، إالعائال

، أما مبادرة األم بسكب القهوة لألب قيم المجتمع الجزائري فراد وكلها تمثلالتواصل بين األ

دل حترام المتباواإل الزوجين التي تجمع هذين هتمام والعالقة الطيبةاإلعلى فتدل لتذوقها 

مالمح ، أما فيما يخص خر قيمة من قيم المجتمع الجزائريحترام هو اآلبينهما، ويعتبر اإل

فهي تعبر عن المذاق  ،تذوق قهوة أرومايعجاب البادية على وجه األب الذي ندهاش واإلاإل

فتوحي ما توجيه كل نحو األنظار ، أجالمميز لهذه القهوة وجودتها وذلك لتزكية هذا المنتو 

لى وقت ترتديها السيدة تشير إ ساعة اليد التيو  ،بأهمية رأي األب في األمور وفي تقديرها

في سرة، و لتزام بموعده الذي ال يتخلف عنه فرد من األاإل و االنضباطكما تدل على  ،الفطور

ودوام اإلتصال  فتدل على الوفاءما يتعلق بالحلقة الحمراء التي تضعها السيدة بيدها اليمنى 

، وتدل المائدة المربعة على التقبل والنقاش وتبادل اآلراء ستعمال هذه القهوةواإلستمرارية في إ

ل على الراحة فيما يخص األيدي المفتوحة فتد امبين األفراد حول مذاق هذه القهوة، أ

هذه  كنتيجة عن مزايا شربتصال والتواصل مع الغير والطمأنينة واإلنشراح والرغبة في اإل

المذاق الزكي لها، في حين أن قارورة العصير الممتلئة تدل  إلى جمال اإلبريقين القهوة، ويشير

من العصير  بهروما على المائدة رغم ما يتميز المباالة بالعصير في حضور قهوة أ على عدم

، ويدل الفنجان أفراد األسرةالعالقة الطيبة واإلنسجام بين  لىفتشير إ، أما الحلويات ذوق منعش

بإمكان نه ا الطفل يجهل مذاق هذه القهوة، كما يشير أالفارغ الموضوع أمام الطفل على أن هذ

، وأما الفنجان المملوء الموضوع أمام يعجب الجميع بها الكبار والصغار طفال تناولها حيثاأل

ميز به وتحاول تعريف تاألم فيدل على أن هذه السيدة على علم بجودة هذه القهوة وما ت

ما النباتات واألشجار أشهار، و هذا اإلس المملوء بالماء يؤكد على مصداقية والكأ، عائلتها بها

نتعاش والحيوية التي تعم هذه العائلة من خالل تناولها اإلالتي تظهر في الخلف فتدل على 

تي تركز تماما على األب اعتماد اللقطة المقربة إلى الصدر اللقهوة أروما في حديقة المنزل، و 

ومالمح وجهه  من خالل إنطباعات األبيراد من خاللها نقل فحوى أو مضمون الرسالة 
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 ،)على مستوى النظر(ن زاوية عادية تقاطها مج، أما بالنسبة إللوتوظيف رأيه في تزكية المنتو 

هذه ع ألنها تحاول نقل المتلقي إلى هناك من خالل الصورة وجعله يعيش تلك اللحظات م

كونها تساعد في  للكاميرا من اليسار إلى اليمين استخدام الحركة البانورامية األفقيةاألسرة، و 

هذه اللقطة واللقطة  تمرير فكرة الرسالة وتسهيل قبولها خاصة لما تقوم بربط حركة العين بين

ن اإلضاءة المتساوية تدل على وقت الصباح حيث يكون الضوء حين أ ، فيالتي تسبقها

يحدد هوية  المنتوج الذي اسم جدأما تحليل العناصر التبوغرافية فن، و تساوي في كل الجوانبم

أنه المستهدف  وقد كتب باللغة الفرنسية ألنها اللغة الثانية للمشاهد الجزائري باعتبار ،الصورة

 فكرة التي تولدها الصورةتمت كتابته بالبنط المتوسط لمحاولة تثبيت القد ، و من اإلشهار

في ) في الجهة السفلية اليمنى( قاء كتابة الشعار في نفس المكان، وهو ما برر إبتدريجيا

عد أن ن هذه الجهة هي آخر ما تنتقل إليه عين المشاهد بهذا اإلشهار، إذ أغلب لقطات أ

، للكاميرا في التصوير ستعمال الحركة البانورامية األفقيةال كنتيجةيكون مركزا نظره على األب 

كون واضح الداللة على قهوة سود ليسطر الثاني في وسط مستطيل أكتب في سطرين الوقد 

، كما يدل الشريط الرفيع المتصل به على الزبد الذي يتشكل فوق القهوة بعد سكبها، أروما

، علبة أروما والشريط المتصل به بنفس طريقة الكتابة نجده على أن إسم المنتوجلى إضافة إ

لة اللون فنجد من خالل هذه اللقطة أن اللون الطاغي واألكثر قوة في هذه أما فيما يتعلق بدال

لون علبة أروما من جهة ومن جهة  األحمر بالدرجة األولى، وهو يمثلالصورة هو اللون 

ي تبعثها هذه القهوة عند ستعمال اللون األحمر هنا يرمز للنشاط والثورة والحيوية التأخرى إ

ستمتاع بالحديث يدل على المتعة واإل، و فء العائلي في هذه األسرةإلى الد، كما يرمز شربها

يدل على ، وفيما يخص توظيفه في لباس األب واألم لحضور قهوة أروما على المائدةفي 

لعاطفة القوية والعالقة الحميمية، أما اللون األخضر ن اللون األحمر دليل اوالحب إذ أاإلثارة 

، خاصة وأنها السعيدة التي تحياها هذه العائلةإلى الحياة إلى الرزق والخير ويرمز فيرمز 

، وأما اللون األزرق الفاتح الذي والرخاءستمرارية عائلة ميسورة الحال، كما يدل على النماء واإل
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، كما يدل على براءة هذا قميص الطفل فيرمز إلى األفق وٕالى المستقبل السعيد نجده في

اللون األبيض الذي يظهر في غطاء اش، وفيما يخص ، ويرمز إلى الهدوء واالنتعالطفل

كما يشير إلى تفاؤل هذه  ،المائدة يدل على اليوم الجديد والسعيد ويدل على الصباح المفرح

ى رضا علإضافة إلى داللته  ،ان وهدوء خاصة بتناول قهوة أرومااألسرة بيوم كله صحة وأم

صفر الذي يظهر في العصير والحلوى فيدل على ، وأما اللون األهذه العائلة عن هذا المنتج

رغم من أن العصير طبيعي ومنبع اإلنتعاش نه بالاإلنتعاش والحيوية والطبيعة، ويعزز فكرة أ

ما أدى إلى ، وهو من حيوية وراحة وهدوء روماأ نه ال يقارن بما تبعثه قهوةوالحيوية إال أ

  .قهوة أروما متناع كل العائلة عن شربه وتناولإ

 : األلسنيةوظيفة الرسالة -3

وهي رسالة  café AROMAإسم المنتوج ن الرسالة األلسنية في هذه اللقطة تتمثل في نجد أ

، وهاتين المصاحبتتمثل في الغناء  الشفهية التيرسالة ة إلى ذكر هذا اإلسم بالإضاف مكتوبة،

لترسيخه وتثبيته وفي ذهن  سم المنتوجمن خالل تكرار إ وظيفة الترسيخالرسالتين تؤديان 

     . المشاهد الجزائري 

  :)02(اللقطة الثانية �

 :المستوى التعييني-1

يظهر  تنظر نحو األمام، كما وهيالتي تنتمي للعائلة السابقة بنت التظهر لنا هذه اللقطة 

نصفه  غير أن هذا الفنجان ال نرى إال ،أصبعين من يدها اليمنى التي تحمل بها فنجان القهوة

هذه البنت  نضعه على شفتيها لتشرب القهوة، كما نالحظ في هذه الصورة أالعلوي فقط وهي ت

باتات خضراء ، ويظهر خلفها نمزين بماسكي شعر على شكل وردتين هاشعر  صغيرة في السن

، في إطار اللقطات البسيكولوجيةاللقطة التي بين أيدينا مع وجود شعار مكتوب،وتدخل هذه 

، وعنقها وكذا جزء من يدها اليمنى س الفتاة ومالمح وجههاقريبة ألنها تبين لنا رأوهي لقطة 

لتقطت منها هذه الصورة هي الزاوية العادية أي زاوية على أما فيما يخص الزاوية التي أ
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أفقية من اليسار إلى أما حركة الكاميرا فكانت عبارة عن حركة بانورامية و مستوى النظر، 

، أما فيما يخص جدلية الضوء البنتمالمح ور بتثبيت الكاميرا وتصوير المصحيث قام  اليمين

وفيما  .دون شيء آخروالظل فنجد أن اإلضاءة كانت أمامية مركزة بشدة على وجه البنت 

ن النص في هذه اللقطة يتمثل ، فإتتناول النص المرافق للصورة التي الدراسة التبوغرافية يخص

، وقد سط في الجهة السفلية اليمنىباللغة الفرنسية بالبنط المتو ، حيث كتب إسم المنتوجفي 

 متصل تمت كتابته في سطرين ولم يحتل مساحة كبيرة بل كتب في حدود مستطيل صغير

فمن خالل هذه أما فيما يتعلق باأللوان . ولىكتابته في اللقطة األطريقة يط رفيع بنفس بشر 

، وكذا اللون ون األخضر الذي يظهر في النباتاتلن اللون الطاغي عليها هو الالصورة نجد بأ

ألحمر ، كما نجد اللون االمستطيل الذي كتب به نصف الشعاراألسود الذي يمثل الخلفية و 

، واللون األصفر الذي يمثل لون ماسكي شعر البنت وكذا كتابة الذي يظهر في فنجان القهوة

  .الشعار والشريط الرفيع المتصل به

  :التضميني المستوى-2

ن جاءت لتؤكد فكرة الصورة األولى، إذ أ هانحيث نجد أتحتوي هذه اللقطة على معاني عدة 

تي تظهر مع عائلتها في اللقطة األولى، حيث أن مالمح البنت تدل هذه البنت هي نفسها ال

ن البنت تجهله، كما أنها توحي بأعجابها بمذاق هذه القهوة بعدما كانت في البداية على إ

ن قهوة أروما بإمكان األطفال وتدل بأ، تتبنى نفس رأي والداها من خالل تعابير وجهها تصار 

 هذا المنتوج،الصغار في السن تناولها، حيث قام المخرج باستخدام براءة األطفال في الترويج ل

، كما تدل ة قرب حديقة البيتلساجال تزال ن البنت لتي تظهر بالخلف فهي توحي بأالنباتات او 

علق بتحليل العناصر ما فيما يتاش والراحة التي تشعر بهما وهي تتناول قهوتها، أنتععلى اإل

بواسطة حركة  )على مستوى النظر(ن زاوية عادية قريبة ماللقطة أن ال، فنجد الفوتوغرافية

لقطة ها كون في نقل إنطباعات هذه البنت نسباأل كونها بانورامية أفقية من اليسار إلى اليمين

ليها نتباه المتلقي إستعملت للفت إفامامية المركزة على وجه البنت بسيكولوجية، أما اإلضاءة األ
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سم إتحليل العناصر التبوغرافية فنجد  ما يخصفيو ، وتأكيد فكرة اإلشهار وتزكية المنتوج

اللغة تعتبر  ، وقد كتب باللغة الفرنسية ألنهاالذي يحدد هوية الصورة) ة أروماقهو ( المنتوج 

، كما تمت كتابته أنه الجمهور المستهدف من هذا اإلشهار الثانية للمشاهد الجزائري باعتبار

كيد الفكرة التي تولدها الصورة، وهو ما جعل كتابة الشعار تبقى بنفس لتأ بالبنط المتوسط

هة هي ن هذه الجاإلشهار، حيث أغلب لقطات هذا في أ) في الجهة السفلية اليمنى( المكان 

آخر ما تنتقل إليه عين المشاهد بعد أن يكون مركزا نظره على مالمح وجه البنت، وقد كتب 

سود لتكون داللته على المنتوج واضحة جدا سطر الثاني في وسط مستطيل أفي سطرين ال

لى الزبد الذي تشكله القهوة بعد سكبها، ا يشير الشريط الرفيع المتصل به إولجذب النظر، كم

، علبة أروما هذا الشعار والشريط المتصل به بنفس طريقة الكتابة نجده علىأن لى إضافة أ

ن اللون الطاغي عليها هو اللون أأما فيما يتعلق بداللة اللون فنجد من خالل هذه الصورة 

السعيدة يرمز إلى الرزق والخير ويرمز إلى الحياة والذي ، األخضر الذي يظهر في النباتات

ما اللون األسود الذي أ، والرخاءستمرارية هذه العائلة، كما يدل على النماء واإل التي تحياها

فيدل على لون القهوة، إذ أنه لون الرسميات لمستطيل الذي كتب به نصف الشعار نجده با

اللون األحمر الذي يظهر في ت مكانة رفيعة وعالية عند هذه األسرة، و ن هذه القهوة ذابمعنى أ

ي تبعثها هذه القهوة لى النشاط والثورة والحيوية التهو لون علبة أروما، ويشير إففنجان القهوة 

يدل على ، و في هذه األسرة، كما يرمز إلى الدفء العائلي الذي تنعم به البنت عند تناولها

ما اللون األصفر الذي يمثل حضور قهوة أروما على المائدة، أستمتاع بالحديث في المتعة واإل

نتعاش ل على اإل، فيدبه كتابة الشعار والشريط الرفيع المتصلو ر البنت لون ماسكي شع

نه لون أستعمل للداللة على القهوة ألنه كما أ، ة والراحة التي تمثل مزايا قهوة أروماوالحيوي

 .أن تسكب بالفنجان الذي يتكون بعدزبد ال

 : وظيفة الرسالة األلسنية-3
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وهو إسم  café AROMA ةالمكتوب الرسالة تتمثل فيإن الرسالة األلسنية في هذه اللقطة 

، وهاتين الرسالتين المصاحب لها ي الغناء، كما يرافق هذه اللقطة رسالة شفهية تتمثل فالمنتوج

 .المتلقيي تقوم بتثبيته في ذهن أ وظيفة الترسيختؤديان 

  :)03(اللقطة الثالثة �

  :المستوى التعييني-1

سرة التي تظهر باللقطات السابقة، وهي تبدو األم التي تنتمي لنفس األ نالحظفي هذه الصورة 

، تحمل فنجان به اء، حيث تظهر يدها اليمنى فقط ومعصمها به حلقة حمر مغمضة العينين

 نها في وضعية جلوس تضع بعنقها عقدها ببطء، كما تظهر لنا بأالقليل من  القهوة ترتشف

خلفها شعرها مصبوغ و مسرح تسريحة عصرية ، سودحمر مطرز باألوترتدي فستان أ أحمر،

  . مجموعة من النباتات

 ، ألنها تظهر لنا وجه المرأة وعنقها ويدهاتدخل ضمن اللقطات البسيكولوجيةوهي لقطة قريبة 

، وأما حركة الكاميرا فهي حركة )على مستوى النظر(وقد ألتقطت من زاوية عادية ،فقط

األعلى والتي تنتقل عبرها حركة العين من الفنجان الذي  بانورامية عمودية من األسفل إلى

اإلضاءة وفيما يخص ، ارتشاف القهوة منه بالتدريجكان فوق المائدة إلى حين تقوم برفعه و 

وجود وبما أن الصورة ينعدم  ، وأما العناصر التبوغرافيةكل أجزاء الصورةمتساوية في  فهي

ن اللون األكثر وجودا أما األلوان فنجد أ. عليهافال يمكن أن نطبق هذه الدراسة فيها نص 

ا عقدها وفنجان القهوة ، وكذحلقة يد المرأةبالصورة هو اللون األحمر، الذي يظهر في كل من 

القهوة والطرز الموجود بالفستان، واللون  ، كما نجد اللون األسود يظهر في لونولباسها

 .نجده في النباتات التي في الخلف األخضر

 :ستوى التضمينيالم-2

رة يقوم من خالل هذه الصو توحي هذه اللقطة بالعديد من التضمينات واإليحاءات المختلفة ف

ألفراد األسرة السابقة،  هر اظهمن خالل مواصلة إ، المخرج بزيادة تأكيده لجودة هذا المنتوج
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النشوة التي ، كما يدل على يوحي بالمذاق الزكي لهذه القهوة م وهي مغمضة العينينصورة األف

ها والعقد وضعها للحلقة بيدببطء دون شربها مباشرة، أما  تحققها هذه السيدة وهي ترتشفها

هذا المنتوج ، وتسريحة شعرها العصرية تدل ستعمالها بعنقها للداللة على اإلستمرارية في إ

رب من ال تزال جالسة بالق نهافتدل على أخلفها التي النباتات  ، أماعلى أناقتها وتحضرها

على مستوى (بلقطة قريبة من زاوية عادية لتقاط هذه الصورةفي حين أن إ، هاحديقة منزل

كونها لقطة  نسب في نقل إنطباعات هذه السيدة وٕاظهار مدى شعورها بالمتعةاأل هي) النظر

داللة  يخص فيماو ، ، أما تساوي اإلضاءة في كل أجزاء الصورة يدل على الصباحبسيكولوجية

ر وجودا بالصورة هو اللون األحمر، الذي يمثل لون علبة أروما، ن اللون األكثفنجد أ لوناأل

ى الدفء ، كما يرمز إلي تبعثها هذه القهوة عند تناولهالى النشاط والثورة والحيوية التويشير إ

 ،بالذوق المميز لقهوة أروماستمتاع على المتعة واإل، ويدل كذلك العائلي الذي يعم هذه األسرة

ت مكانة رفيعة ن هذه القهوة ذافيدل على القهوة، فهو لون الرسميات بمعنى أاللون األسود  أما

يرمز إلى الرزق والخير، سرة، واللون األخضر الذي يظهر في النباتات وعالية لدى هذه األ

  .ءالرخاستمرارية و السعيدة التي تحياها هذه العائلة، كما يدل على النماء واإلعلى الحياة ويدل 

  : لسنيةوظيفة الرسالة األ -3

لسنية في هذه اللقطة هي الرسالة الشفهية التي تتمثل في الغناء الذي نجد أن الرسالة األ

سم المنتوج مرات وظيفة الترسيخ من خالل تكرار إ ، وهي تؤدي"أروما نقعد راسي" احبها يص

  .المشاهد الجزائري، لترسيخه وتثبيته في ذهن ةعديد

  

 :)04(الرابعة اللقطة �

 : المستوى التعييني-1

ثالث نسوة جميالت في مقتبل العمر، حيث لنا هذه الصورة مطبخ عصري جميل به  تظهر

ستقبلت ضيفتاها الجالستان بالمطبخ ، وهي واقفة تحمل صينية بها نجد أن صاحبة المنزل قد إ
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حيث ، وعة من البالطمائدة المطبخ المصنثالثة فناجين قهوة وٕابريق زجاجي تود وضعه فوق 

من خالل  نرى، كما ة في األمام ساعة في اليد اليسرىصاحبة المنزل والضيفة الجالس تضع

 يوجد بهنه مؤثث ، حيث أما فيما يخص المطبخ فيبدو أ، أن كل األيدي مفتوحة هذه الصورة

 موجود مجموعة من األواني الزجاجية بالخزانة، ومرفع محيط بكل المطبخ فوقه فرن كهربائي

الجهة  بقرب الفرن في، كما نالحظ وجود قارورتين زجاجيتين فوق المرفع طنجرة فخارية بأعاله

وجود  إضافة إلى، خر للفرن فنجد فناجين قهوة بيضاء، أما في الجانب اآلاليسرى للصورة

 حنفية فوق بلوعة المياه بالجهة اليمنى للصورة، خلفهالمطبخ، ونجد خزانات علوية وسفلية با

تعتبر من التي و  لقطة مقربة إلى الخصر نجد أن هذه الصورة هي .نافذة زجاجية واسعة

ألنها تظهر لنا الشخصيات على مستوى الخصر، أما زاوية التصوير فنجد  ،اللقطات الحكائية

أما  ،ألن الكاميرا تعلو موضوع التصوير أنها التقطت من الزاوية المرتفعة أي الغطسية

حركة  ، وفيما يخصالمنزل ألنها تقابل نافذة المطبخإلضاءة فهي تتجه أساسا إلى صاحبة ا

نها حركة تنقل جانبي من اليسار إلى اليمين من خالل نجد أهذه الصورة  التقاطالكاميرا في 

مجال لتطبيق ال  ونظرا النعدام وجود نص مكتوب بالصورة .التي تسبقهاربطها باللقطة 

الذي  صفرنالحظ أن اللون الذي يغلب فيها هو اللون األف أما األلوان .رافيةالدراسة التبوغ

الذي نجده اللون األبيض إضافة إلى ، ولون البالط يظهر في كل من خزانات المطبخ الخشبية

، ويوجد كذلك اللون والفرن الكهربائي ، سطح مائدة المطبخ، زجاج النافذةطالءه الجدرانفي 

لباس النسوة ولون الفناجين واإلبريق الزجاجي، أما اللون األسود فال  األحمر الذي يظهر في

 .نجده إال في بالط قاعدة المائدة

 :المستوى التضميني-2

حيث أن هذا المطبخ الجميل يوحي باألناقة مجموعة من الدالالت الصورة  هذهتتضمن 

ر إلى أن هذه القهوة يتم مما يشي، كما يدل على تحضر هذه العائلة وحالها الميسور، والرفاهية

، أما المجتمع وليسوا أي أشخاص عاديين مرموقة فيإقتناؤها من طرف أشخاص ذو مكانة 
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فيما يتعلق باستقبال صاحبة المنزل لضيفتيها بالمطبخ فيدل على مكانة هاتين المرأتين وقوة 

صدر نشراح الإن والعالقة الطيبة التي تربطهن، أما األيدي المفتوحة فتشير إلى محبتها له

ال مع الغير وتبادل أطراف تصكما تدل على الرغبة في اإل، والراحة واإلحساس بالطمأنينة

، وفيما يتعلق بتقديم قهوة أروما لهن فيدل على القيمة العالية لهذه القهوة في وسط الحديث

كما تقوم ، ا المنتج لدى العائالت الجزائريةلى تدعيم هذكون أن هذه اللقطة تسعى إ المجتمع،

التي يمتاز بها المجتمع أو قيمة إكرام الضيف وهي إحدى القيم األساسية  إظهار خلقب

، أما وجود صاحبة المنزل، فتقديم هذه القهوة للضيفتين يعزز المحبة ويدل على كرم الجزائري

وفيما يخص ، الفرحة التي تغمرهن بهذه القعدةبتسامة المرسومة على وجوههن فتوحي بإلا

يز ديكور المطبخ والضيوف وتعز  أجل تصويرمن د اللقطة المقربة إلى الخصر عتماإ

قوم بتوسيع الصورة من الزاوية المرتفعة ألنها تهذه لتقاط اإلحساس بالدفء العائلي، أما إ

عتماد حركة خصوصا من خالل إ، المحيطرؤية كل مجال نظر المشاهد حتى يتمكن من 

، أما اإلضاءة التي تتجه نحو حظاتيعيش تلك الللشاهد كاميرا لنقل المالتنقل الجانبي لل

، وأما فيما تأكيدهاالرسالة و تمرير فكرة  في صاحبة المنزل فتدل على أهميتها كعنصر فعال

هو اللون الغالب على الصورة حيث يرمز إلى  ن اللون األصفرأنجد فيتعلق بالدراسة اللونية 

ط يبعد اإلحباو  في النفسيعكس جمال المطبخ ويبعث البهجة والسرور وهو ، الجمال واإلبداع

، أما اللون األبيض فيرمز إلى المناسبات المفرحة والسعيدة والمحبوبة، كما مللوالشعور بال

لنهار المسر بمجيء ، ويدل على االصحة التي تنعم بها هذه العائلةيشير إلى الرضا والسالم و 

المحبة و الذي يتجلى في لباس النسوة  فيرمز إلى الحيوية والنشاط ، أما اللون األحمر الضيوف

النسوة، أما داللته في األواني فيرمز إلى المتعة التي  العالقة الوطيدة التي تربط هؤالءالقوية و 

ء فتدل على رومانسية صاحبة ، أما الورود الحمرابذوقه يحققها هذا المنتوج واإلحساس القوي

يرمز لألناقة وكل هذه األلوان اللون األسود و ، الحب الذي يغمر هذا المنزلشير إلى ، وتالبيت

  .روماأ موجودة بعلبة قهوة
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  : وظيفة الرسالة األلسنية-3

" أروما نقعد راسي " الرسالة األلسنية في هذه اللقطة تتمثل في الرسالة الشفهية التي تصاحبها 

في ذهن ج لتدعيم الصورة وتثبيته و المنتسم ظيفة الترسيخ ألنها تقوم بتكرار إوهي تؤدي و 

  . المتلقي

 :)05(اللقطة الخامسة �

  :المستوى التعييني-1

المنزل جالسين على أرائك إسفنجية تظهر لنا في هذه الصورة ثالث رجال ضيفين و صاحب  

إضافة إلى ، ساعات يد فاتحين أيديهم وأرجلهم يضعون ، كما نالحظ أنهماالستقبالفي غرفة 

الجالس في الجهة  صاحب المنزل والضيف األول ينظران إلى الضيف الثاني أن كل من

فوقها فناجين قهوة  مائدة مستطيلة  الشكل موضوعفي وسط الغرفة  ورة، ويوجداليمنى للص

ة يظهر الضيف األول ، وفي الجهة اليمنى للصور فخاري إلى جانب صينية بها سكرية وٕابريق

الضيف الثاني  ، وفي الجهة اليسرى نجدحمراء وسوداء يرتدي سروال أسود وقميص به خطوط

صاحب  نحين أفي  ،قميص يميل لونه إلى األزرق الفاتحزرق قاتم و يرتدي سروال جينز أ

لوحات معلقة ، كما نالحظ وجود بينهمايجلس  حمرالمنزل الذي يرتدي سرواال أسود وقميص أ

وجود و  ،الجهة اليسرى للصورةظهر في يالنافذة الذي  لى ستارللتزيين على الجدران، إضافة إ

وفي الجهة السفلية اليمنى للصورة نجد شعار مكتوب لقهوة ، فانوس في الزاوية يعلوها طاولة

نجد غرافية تو و الفأما فيما يتعلق بالعناصر  .روما، تظهر نصف كتابته داخل مستطيل أسودأ

لكاميرا خالل النظر جيدا نجد أن امن زاوية مرتفعة ألنه من  التقاطهامتوسطة تم ها لقطة نأ

من خالل تتبع مسار ألننا ، كة الكاميرا فهي حركة تنقل أمامي، وأما حر كانت تعلو األشخاص

من  اإلضاءة تنبعثأن  مام، في حيناأل حب الكاميرا تنقل نحوأن صاصورة نجد تقاط هذه الإل

وفيما  .مباشرة في الجهة اليمنى واليسرى الخلف وهي غير متساوية بل تتجه نحو الضيفين

النص في هذه اللقطة  أن ، فنجدتتناول النص المرافق للصورة التي بوغرافيةيالدراسة الت يخص
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سط في الجهة ، حيث كتب باللغة الفرنسية بالبنط المتو وهو إسم المنتوجيتمثل في الشعار 

 وانلاألكما نالحظ تعدد  .احة كبيرةه في سطرين ولم يحتل مس، وقد تمت كتابتالسفلية اليمنى

األرائك األسفنجية ، المصباح ،طالء الجدار مثلي اللون األصفرفي هذه الصورة حيث أن 

ا غطاء صاحب المنزل وكذ قميص الذي يلون وكتابة الشعار، إضافة إلى اللون األحمر

لون باألواني والنافذة  ، كما نجدتبر هذا اللون من األلوان الحارةيعو  المائدة وستار النافذة،

الذي يجلس بالجهة  لون سروال صاحب المنزل وسروال الضيفي ن األسوداللو ، و أبيض

المائدة ومستطيل الشعار والطاولة القهوة المسكوبة في الفناجين،  كذا، و اليمنى للصورة

، كما نجد اللون األزرق الفاتح الذي يظهر في في لون بعض البالطبالزاوية و الموضوعة 

  .هسروالواألزرق القاتم في لون ، للصورةقميص الضيف بالجهة اليسرى 

 : المستوى التضميني-2

جتماعي الجيد لصاحب إلعلى األناقة وعلى المستوى المادي واستقبال يدل ال غرفة اإلإن جم

لى للضيف الثاني يشير إوانتظارهما ه األول لضيفإستقبال صاحب المنزل ما أو  هذا المنزل،

لهذا لتزام بالموعد المحدد ساعات اليد التي يضعونها على اإل ، كما تدلعلى موعدأنهم كانوا 

 وبالنسبة، متأخر هلو وصلنظر الشخصين للضيف الثاني على ترحيبهما به يدل اللقاء، و 

تقديم ، و فيدل على أنهم تربطهم عالقة قويةجتماعهم على مائدة القهوة والحديث فيما بينهم ال

، على كرم الضيافةدليل وهذا  ،أروما لهما يدل على جودتها والذوق المميز الذي تتمتع به قهوة

نشراح الراحة واإلفتدل على  ة جلوسهم، أما طريقلقيم التي تميز المجتمع الجزائريوهي إحدى ا

القهوة الموضوعة  من قربالب الشعاروجود ، و لتواصل مع بعضهمستمتاع والرغبة في اواإل

من لها  لمافي هذه الصورة  اللقطة المتوسطة اعتماد، وأما بقصد التعريف بهائدة على الما

ع تضع المتفرج في عالقة م"  :نهاالسوفياتي إيزنستاين أكما قال المخرج  ، حيثتأثير كبير

لتقاطها وإ  ا في المعنى،عمقا كبير  يضفي لذا فاستعمالها، "الممثلين فيحس وكأنه حاضر معهم

، ل الدقيقة لهذا اإلجتماع العائليكل التفاصي رؤيةمن  لتمكين المشاهدمن الزاوية المرتفعة 
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لصورة على اإضفاء واقعية أكثر كة التنقل األمامي للكاميرا هو ستخدام حر الهدف من إو 

 صورةال رسم بعد مكاني داخل هذهضاءة نحو الضيفين لاإلوتقريب الفكرة للمشاهد، واتجاه 

الشعار  نفنجد أالتبوغرافية ، أما فيما يخص تحليل العناصر على أنها الفترة المسائيةواإليحاء 

د كتب في الجهة السفلية اليمنى ، وقتبارها اللغة الثانية للجزائريينمكتوب باللغة الفرنسية باع

 إضافة إلى أنه، العين أثناء مشاهدة هذا اإلشهار ن هذه الجهة هي آخر ما تنتقل إليهأل

وتعمد  العام لألفكار والمعاني التي توحي بها الصورة،ويحدد اإلطار هوية المنتوج يضبط 

، )قهوة أروما( المنتوج هذه الكتابة نجدها بعلبةطريقة س ن نفألكتابة الشعار بهذا الشكل 

يرمز إلى قيمة هذا المنتوج ألن اللون األصفر ة األلوان فنجد اللون األصفر دراسوبالنسبة ل

إذ ، ي وسط المجتمع الجزائريالمنتوج يحتل مكانة فبأن  ذلك فهو يوحيول، الشمس يدل على

نه مثل الشمس التي تسطع على كل البيوت الجزائرية، ويشير كذلك إلى الزبد الذي يتشكل أ

نتيجة سكب القهوة، إضافة إلى اللون األحمر الذي يرمز إلى العالقة الطيبة والمودة التي 

لقعدة مع شرب بهذه ا ستمتاع من خالل اإل، ويدل على الدفء العائلي تجمع هؤالء األفراد

، أما اللون النشاط والحيوية التي يعيشها هؤالء األفراد نتيجة تناولهم لها ذلك يحقق، قهوة أروما

الثقة التي لون يشير إلى الجمال واألناقة، ويرمز اللون األزرق الفاتح إلى الهدوء و  األسود فهو

سترخاء والراحة، ل على الهدوء واإللى اللون األزرق القاتم الذي يدالضيف، إضافة إ يشعر بها

 نه يرمز إلىمستقبل السعيد لهذا المنتوج كما أستبشار بالعلى التفاؤل واإلدل اللون األبيض وي

 .الصحة والسالم والرضا الذي يتمتع بها األشخاص الذين يشربون هذه القهوة

  :  نيةوظيفة الرسالة األلس-3

وظيفة تؤدي ذلك فهي ، ولاأللسنية تتمثل في إسم المنتوجهذه الصورة نجد أن الرسالة  في

  .     لتثبيته في ذهن المتلقي اسمهمن خالل تكرار  الترسيخ

  :)06(اللقطة السادسة �

 :المستوى التعييني-1
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موضوعة على مائدة  ، وهيروما في الجهة اليسرىعلبة قهوة أ نالحظ في هذه الصورة وجود

 ةمستطيل هذه العلبةن أ ، حيثالجهة اليمنىفي  بيض بحاملهفنجان أبجانبها مستديرة الشكل 

سفل في أهوة يعلوه زبد بيض بحامله مملوء بالقفنجان ألصورة وجود إضافة إلى  ،وجميلة

سود به مجموعة من شريط أ فنجدما في األسفل المنتوج، أ اسمب عليه و كتمغالف العلبة 

ؤطر الجزء نها تأو اللقطة الجامعة أل لقطة الجزء الكبير هيو . الخاصة بالمنتوجالمعلومات 

أما زاوية التصوير فهي  ،من اللقطات الخاصة بالديكوروتعتبر  ،روماالمهم وهو منتوج قهوة أ

في ، من األعلى إلى األسفل بانورامية عمودية حركة، ب)على مستوى النظر( الزاوية العادية

وفيما يتعلق بتحليل  .قسام وتفاصيل الصورةضاءة كانت عادية ومتساوية في كل أإلاحين أن 

تين الذي كتب باللغ المنتوج اسمأن النص يتمثل في في هذه الصورة  نجدالعناصر التبوغرافية 

أسفل يمين العلبة نجد وفي  وفي وسطها، على العلبةالبنط المتوسط في أب والفرنسية العربية

في وسط  "متعة التذوق" ، إضافة إلى عبارة غg 250 الوزن الصافي لها الذي كتب باألعداد

ربية بالبنط باللغة الع هذه العبارة وقد كتبت ،على الفنجان الموضوع على المائدةالصورة تقريبا أ

، اللون للعلبة حمراأل اللونفي الصورة األلوان الموجودة في تتمثل و  .العريض تليها نقطتين

اللون البني في لون العبارة المكتوبة فوقه، كما نجد  حامله وكذاالفنجان و  يمثل لون األبيض

 .المائدة والخلفية

 :المستوى التضميني-2

إظهار شكل علبة إذ أن  ،واإليحاءات المختلفةتوحي لنا هذه الصورة بمجموعة من الدالالت 

 للداللةل تعليبها جماب تم اإلهتماموقد  ،بهدف تحديد المنتوج في اخر اإلشهارالقهوة وحجمها 

على أنه أما بالنسبة للفنجان الموجود بجانبها فيدل ، مميزال هاعالية وذوقال على جودتها

 شرب من خالل ذلك يظهريؤنس وحدة الفرد، و نه يحقق متعة الذوق إال أ هر بالرغم من صغو 

 ،الذي يبدو على المرأة وهي تغني اإلنتعاش والحيوية والسرورتحقق  ماك ،القهوة بمفردهاالمرأة 

أخرى للداللة على أن يخص وجود القهوة دون أي حلويات أو مشروبات أو عصائر  أما فيما
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نها تؤطر أهم ، وهي لقطة الجزء الكبير ألهذه القهوة تغني شاربها عن طلب أي مشروب اخر

ر كل المعلومات إظهامن زاوية مرتفعة حتى يتسنى  وقد تم إلتقاطها ،)قهوة أروما( عنصر

األعلى إلى الحركة البانورامية العمودية من  عن إستعمال أماو  الخاصة بالمنتوج،الدقيقة 

لمتساوية اإلضاءة اين أن في ح ،عن الربط بينها وبين اللقطة التي تسبقهااألسفل كونها ناتجة 

تحليل العناصر ، وفيما يخص ي النهارأن التصوير تم فبفي كل أجزاء الصورة توحي 

متعة "التبوغرافية للنصوص الواردة في الصورة فنجد شعار اإلشهار الذي يتمثل في عبارة 

تمكن من إيصال هي اللغة التي أن اللغة العربية  باللغة العربية كون ةالمكتوب.." التذوق

وٕاتباع  ط العريض للفت اإلنتباه،وقد كتبت بالبن ،المعنى أكثر فهي لغة الجمهور المستهدف

ر يعبتم الت، والتي هذه القهوة من جودة ورائحة زكيةل المزايا العديدةعلى  داللةنقطتين بالعبارة 

 ،يزاتهاول المتلقي في معرفة باقي مإضافة إلى خلق التشويق وتنمية فض ،عنها بهذه الطريقة

غالف وكذا بقية المعلومات الخاصة على  كما نجد إسم المنتوج باللغتين العربية والفرنسية

العلبة، أما بالنسبة للدراسة اللونية فإن اللون األحمر يشير إلى اإلنتعاش والحيوية التي تحققها 

رواج هذا المنتوج في السوق ، واللون األبيض يدل على المستقبل الزاهر في هذه القهوة

  .نها صحية وغير مضرةكما يدل على أ ،المحلية

  

 :فة الرسالة األلسنيةوظي-3

هاتين  تؤدي، و إسم المنتوجفي  تتمثلشفهية أخرى و مكتوبة  الصورة رسالة ألسنيةفي هذه  يوجد

 ةلكما يوجد رسا في ذهن المتلقي،ه لتثبيت تكرار إسمهمن خالل  وظيفة الترسيخ الرسالتين

وظيفة  تؤدي التيغ و g250الوزن الصافي للقهوة الذي نجده بالعلبة  تتمثل في ألسنية ثالثة

  .المناوبة

 ":حسب مقاربة روالن بارث"إشهار كوكاكوال " تحليل االشهار الثاني: ثانيا 

 :المستوى الوصفي  �
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إشهار كوكاكوال هو إشهار تلفزيوني جزائري تجاري يروج لمشروب كوكاكوال، يبث هذا  •

  .Canal Algérieاالشهار عبر القناة الجزائرية الثانية 

  Canal Algérieالقناة الجزائرية الثانية  :المرسل  •

 " رمضان أحلى مع كوكاكوال "  :شعار الومضة  •

  نيةثا 45 :مدةالومضة  •

يقوم هذا اإلشهار بالترويج لمشروب كوكاكوال للمساهمة في الحملة  :فكرة الومضة  •

فطور للمساكين  150000التضامنية التي ينظمها الهالل األحمر الجزائري لجمع 

رمضان الكريم، إنطالقا من تصوير عالقات األفراد بالطريق العام وكذا في شهر 

  .تعامل األفراد داخل العائالت الجزائرية التي تقتني هذا المشروب

الكل ، 1، 7، 4، 3 الناساليوم راهو تبدل و خويا حيوي و يعاون  :رتعليق االشها •

و خويا الكبير يسمح فالتلفزة واو لوكان جيت  لينا ماما تطيب بزاف مكال آجدي

 150000منكم معيشة شهر ديما هاك رمضان دايما أحلى مع كوكاكوال لنهدي معا 

 .فطور لفائدة الهالل األحمر الجزائري رمضان كريم

  

  

  :مستوى التقطيع �

القيم في اإلشهار : "تم أخذ أهم اللقطات التي لها عالقة بموضوع الدراسة المتمثلة في

لقطة من هذا اإلشهار للقيام بتحليلها ) 12(، حيث تم إختيار إثناعشر"التلفزيوني الجزائري

 .سيميولوجيا حسب مقاربة روالن بارث

 

 

 شريط الصوت شريط الصورة

رقم 

 اللقطة

 زوايا نوع اللقطة

 التصوير

حركات 

 الكاميرا

الحوار(تعليق مضمون الرسالة

( 

الموسيقى 

 الموظفة

المؤثرات 

 الصوتية
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لقطة  01

 متوسطة

حركة  زاوية عادية

بانورامية 

من (أفقية 

اليسار إلى 

 )اليمين

ظهور شاب يسرع في 

مساحة كبيرة و حوله 

ن طفل ومجموعة م

األشخاص بجانبه 

 نسيارتا

اليوم راهو 

 تبدل

 مصحوبة

 يقاعبإ

/ 

لقطة  02

 متوسطة

حركة  زاوية عادية

بانورامية 

أفقية من 

اليسار إلى 

 اليمين

شاب يجري صورة 

باتجاه المسنين تاركا 

 أمه وأخوه في الخلف

وخويا حيوي 

ويعاون 

 الناس

 

مصحوبة 

 يقاعبإ

/ 

لقطة  03

 أمريكية

صورة الشاب و هو  ثابتة زاوية عادية

يساعد المسنين  

و  بحمل مستلزماتهم

وضعها في صندوق 

 السيارة

مصحوبة 

 يقاعبإ

/ 

لقطة  04

 متوسطة

زاوية 

 منخفضة

حركة 

بانورامية 

أفقية من 

اليمين إلى 

 اليسار

دخول الشاب إلى 

بيده قارورة منزله و 

كوكا كوال يبادر 

بمعانقة جده مع 

ظهور بعض أفراد 

 عائلته

مصحوبة  آجدي

 يقاعبإ

/ 

لقطة مقربة   05

إلى 

 الخصر

حركة  عادية زاوية

بانورامية 

أفقية من 

اليسار إلى 

 اليمين

يقوم الشاب بمنح 

جهاز التحكم إلى 

ممتنعا عن  زوجته

مشاهدة التلفزيون 

 يتوسطهما أخوه

 الصغير

وخويا الكبير 

يسمح  

 فالتلفزة

موسيقى 

هادئة 

مصحوبة 

 يقاعبإ

/ 

حركة  زاوية عادية لقطة قريبة 06

بانورامية 

من أفقية 

اليسار إلى 

 اليمين

ظهور إمرأة مغمضة 

هي تشرب العينين و 

بجانبها ال و كوكاكو 

 قارورة المشروب

لوكان جيت 

منكم معيشة 

شهر ديما 

 اهاك

 

موسيقى 

هادئة 

مصحوبة 

 يقاعبإ

صوت سكب 

 المشروب 

 /موسيقى ظهور كافة أفراد حركة زاوية مرتفعة لقطة مقربة   07
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بانورامية  غطسية إلى الصدر

من أفقية 

اليسار إلى 

 اليمين

العائلة مجتمعين على 

مائدة اإلفطار في 

 شهر رمضان الكريم

هادئة 

مصحوبة 

 قاعبإي

لقطة مقربة   08

 إلى الصدر

حركة  زاوية عادية

بانورامية 

أفقية من 

اليسار إلى 

 اليمين

  ظهور طفل صغير

لته في يشارك عائ

 ظهور  معاإلفطار 

 كوكاكوال قارورة 

موسيقى  

هادئة 

مصحوبة 

 يقاعبإ

/ 

لقطة الجزء   09

 الكبير

حركة تنقل  عاديةزاوية 

 بصري

ظهور قارورة 

كوال و حولها كوكا

مجموعة من الفوانيس 

و المصابيح و 

 البالونات

رمضان 

دائما أحلى 

مع كوكا 

 كوال

موسيقى 

هادئة 

مصحوبة 

 قاعبإي

/ 

لقطة الجزء   10

 الكبير

زاوية مرتفعة 

 غطسية

حركة 

بانورامية 

 عمودية

أبيض ظهور صحن 

في وسطه قارورة 

كوكاكوال مملوءة و 

 بجانبه ملعقة و شوكة

هذا العام 

مايدة 

رمضان تزيد 

تجمعنا مع 

 كوكاكوال

موسيقى 

هادئة 

مصحوبة 

 يقاعبإ

/ 

لقطة الجزء   11

 الكبير

حركة تنقل  زاوية عادية

 بصري

وجود رمز الهالل 

األحمر الجزائري في 

 مساحة حمراء

لنهدي معاه 

150000 

لفائدة فطور 

الهالل 

األحمر 

 الجزائري

 

موسيقى 

هادئة 

مصحوبة 

 بإيقاع

/ 

حركة  زاوية عادية لقطة عامة  12

بانورامية 

أفقية من 

اليسار إلى 

 اليمين

ظهور شكل بصورة 

قلب حيث نالحظ يد 

تحمل صحن به 

حساء ساخن في 

وسطه ملعقة وفي 

أعاله 

 150000عبارات

 فطور

موسيقى 

هادئة 

مصحوبة 

 بإيقاع

/ 
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لقطة مقربة   13

 إلى الصدر

زاوية مرتفعة 

  غطسية

  

  

  

  

  

  

  

 

حركة تنقل 

 بصري

ظهور عائلة تتكون 

بنت وولد من زوجين و 

يتناولون الطعام و 

مشروب كوكا كوال في 

شكل قلب على حافته 

طبول و مجموعة 

ي أعاله بالونات ف

غطاء قارورة كوكا 

في األسفل كوال و 

 كريم عبارة رمضان

رمضان كريم 

 كوكاكوالمع 

موسيقى 

هادئة 

مصحوبة 

 يقاعبإ

/ 

 

  ):01(اللقطة األولى  �

  :المستوى التعييني-1

تمثل لنا هذه الصورة عادات اقتناء الجزائريين للسلع والمأكوالت في شهر رمضان الكريم،  

حيث نالحظ أن هناك العديد من األشخاص في الطريق، إذ يظهر في مقدمة الصورة صبي 

يظهر جانبه األيمن ونصف رأسه وكتفه، كما نالحظ أن أخ هذا الصبي يركض نحو األمام 

يحمالن مصاريفهما، حيث أن الرجل يدفع العربة اليدوية ) امرأة رجل و (في اتجاه زوجان 

المحملة بأكياس السلع التي اشتروها من المحل التجاري الذي يقع خلفهما، كما نالحظ 

بالقرب منهما شخص خرج هو اآلخر من المحل يحمل لوازمه ونالحظ شخصان آخران في 

ن كذلك عربات يدوية، أحدهما اشترى الطريق المقابلة في الجهة اليمنى من الصورة يجرو 

لوازمه وخرج محمال عربته ذاهب واآلخر عربته فارغة يتجه نحو المحل القتناء لوازمه، كما 

نالحظ سيارتان موقفتان بجانب المحل إحداهما بيضاء واألخرى حمراء مفتوحة من الخلف 

المحل التجاري  يقف الزوجان بجانبها ويتبادالن أطراف الحديث، كما نشاهد أن أبواب

مفتوحة ونشاهد كذلك بعض األشجار خلف األشخاص البعدين بالجهة اليمنى للصورة مع 

بالنسبة للدراسة الفوتوغرافية اللقطة التي أخذت بها هذه الصورة هي . وجود شعار مكتوب

اللقطة متوسطة التي تدخل ضمن اللقطات الحكائية ألنها تبدي لنا األشخاص بكامل طولهم 



��������	

����رات ا ���
�����
 ا�ط�ر ا
	�����                                        ا
	���� ا
 

108 

 

إطار الصورة، كما تظهر لنا مبنى المحل التجاري والسيارات والطريق وحظيرة داخل 

السيارات، أما زاوية التصوير فنجدها أنها زاوية على مستوى النظر أي الزاوية العادية، أما 

حركة الكاميرا في هذه اللقطة فنجد أنها حركة بانورامية أفقية من اليسار إلى اليمين، أما 

فة جدا في كل أطراف الصورة ونجد إضاءة قليلة في وسط الصورة اإلضاءة فهي ضعي

أما . والظل يحيط بكل أنحاء الصورة) السيارت، المبنى التجاري، الزوجين، االبن األكبر(

بالنسبة للدراسة التبوغرافية تتناول النص المرافق للصورة في هذه اللقطة نجد أن النص 

وقد وضع في الجهة اليمنى العلوية  Canal Algérie المرافق لها هو شعار القناة الجزائرية

للصورة أي المكان األصلي لشعار القناة، وهو مكتوب بالبنط العريض باللغة الفرنسية ولم 

أما الدراسة اللونية من خاللها نجد عدة ألوان، اللون األحمر . يحتل مساحة كبيرة من الصورة

س الزوجة وكذا لباس الرجل الذي يمشي من خالل قميص الصبي وقميص أخيه األكبر ولبا

بالجهة المقابلة، وكما نجد لون سيارة الزوجين وكذا طالء المحل التجاري ومصابيح السيارة 

البيضاء، كما نالحظ وجود اللون األبيض يتمثل في لون السيارة ونجد كذلك اللون األسود 

 .جينيمشي بجنب الزو  الذي يتمثل في لون سروال االبن والرجل الذي

  :المستوى التضميني-2

فيما يخص هؤالء األشخاص الذين تظهرهم الصورة يحملون أكياسهم ومصاريفهم يدل على 

أن حظيرة السيارات تقع جنب المحل التجاري، كما يدل على شهر رمضان الكريم، كما أن 

ركض االبن فيدل على حيويته والنشاط، أما اتجاهه نحو الزوجين الذين يحمالن أكياس بها 

حبه لفعل الخير ومساعدة اآلخرين خصوصا وأنه شهر رمضان شهر لوازم البيت فيدل على 

الرحمة واإلكرام، أما من خالل ظهور الصبي بالجهة اليسرى للصورة وهو ينظر نحو األمام 

إلظهار ما يراه الطفل كون أن الصبي خالل هذا اإلشهار هو الذي يعلق على الصورة 

تحليل العناصر الفوتوغرافية فالتقاط هذه  ويحكي ما يريد أخاه األكبر فعله، أما فيما يخص

الصورة باللقطة المتوسطة كأنها تضع المشاهد في قلب الحدث من خالل إحاطتها بكل 
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لإليحاء أن الصورة التي ) على مستوى النظر ( التفاصيل الدقيقة، من خالل الزاوية العادية 

ركة الكاميرا حركة بانورامية نراها هي نفسها الصورة التي يراها الصبي ويعبر عنها، أما ح

أفقية من اليسار إلى اليمين  لجذب حركة العين نحو األمام بعد أن تكون مشتتة وتركيزها 

نحو االبن الذي يسرع لمساعدة الزوجين، إذ أن الحركة تقوم بالدعوة إلى فعل الخير والتعاون 

يتميز بها المجتمع الجزائري، بين األفراد واحترام كبار السن، وهي كلها قيم اجتماعية ودينية 

أما استعمال الظل الذي ينتشر على كل حافة الصورة واإلضاءة التي نجدها موجهة ومركزة 

في وسط الصورة فذلك للداللة على الصباح المبكر للتسوق، كما أن االضاءة تحاول لفت 

شهر رمضان، انتباه المشاهد نحو الموضوع األساسي للصورة وهو القيام بمساعدة الغير في 

 Canal Algérieأما فيما يخص النص المرافق للصورة فال نجد إال شعار القناة الجزائرية 

الذي يدل على أن اإلشهار من صنع جزائري ويبث بهذه القناة، كما أن هذا المنتوج موجود 

ة التي بالجزائر، أما في تحليل األلوان فنجد أن اللون األحمر يرمز إلى النشاط والحيوية والثور 

يتمتع بها االبن األكبر بعد اقتنائه منتوج كوكاكوال، كما أنه لون قوي وأساسي موجود بقارورة 

كوكاكوال كما يدل على نشاط الصبي الذي يتجه نحو المحل للتسوق، أما اللون األسود 

الموجود بقوة في الصورة فيدل على لون هذا المشروب، كما يدل على الظالم الذي ينقشع 

أما اللون األبيض فيدل على التفاؤل باليوم الجديد ويدل كذلك على الخلق النبيل لهذا  صباحا

حة الذي يشعر بها االبن الذي يسرع لمساعدة الغير، كما يدل على االستقرار واألمان والص

  .هؤالء األفراد

  :وظيفة الرسالة األلسنية-3

" نجد أن الرسالة األلسنية في هذه الصورة تتمثل في الرسالة الشفهية التي ينطقها الصبي   

فهذه الرسالة عبارة عن تعليق على الصورة غير أنها ال " خويا راهو حيوي ويعاون الناس 

                                                                                                                  .                                 تؤدي أي وظيفة بل توحي بالحيوية التي يبعثها مشروب كوكاكوال

  ):02(اللقطة الثانية  �
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 :المستوى التعييني-1

نالحظ من خالل هذه اللقطة في الجهة اليمنى زوجين يبدوان أنهما كبيرين في السن، معهم 

ها عدة منتجات يضعونها بعربة التسوق مملوءة باللوازم المنزلية بالقرب الكثير من األكياس ب

من سيارتهما الحمراء المفتوحة من الخلف الموقفة بحظيرة السيارة بجانب ثالث سيارات 

أخرى بيضاء، وفي االتجاه المقابل لهما نرى االبن الذي يركض نحوهما لمساعدتهما، كما 

انية، العمارات السكنية في الخلف، كما يبدو خلف نالحظ مجموعة من البنايات العمر 

الزوجين حائط المحل التجاري، أما في الجهة اليسرى للصورة فنرى امرأة تحمل صبيها بيدها 

اليمنى وتضمه إلى صدرها وتدفع عربة التسوق بيدها اليسرى نحو األمام، كما نالحظ كل 

. فة إلى رؤية السماء الصافيةاأليادي مفتوحة مع وجود عمود االضاءة العمومية إضا

وبالنسبة للدراسة الفوتوغرافية نالحظ من خالل هذه الصورة أنها التقطت بلقطة متوسطة فهي 

تصور كل األشخاص بكامل طولهم داخل إطار الصورة، وكذا تصور كل المنظر وقد 

أفقية من التقطت بزاوية عادية على مستوى النظر، أما حركة الكاميرا فهي حركة بانورامية 

اليسار إلى اليمين، أما فيما يخص جدلية الضوء والظل فنجد أنها لم توظف في هذه الصورة 

و بتحليل الدراسة . بل نجد أن االضاءة متساوية في كل أنحاء الصورة ولم يتم اعتماد الظل

 ،وقد Canal Algérieالتبوغرافية نجد أن النص المرافق للصورة هو شعار القناة الجزائرية 

وضع في الجهة اليمنى العلوية للصورة أي المكان األصلي لشعار القناة وهو مكتوب بالبنط 

أما في تحليل األلوان نالحظ . العريض باللغة الفرنسية ولم يحتل مساحة كبيرة من الصورة

وجود عدة ألوان بهذه الصور، فنجد اللون األبيض يتمثل في ألوان السيارات الثالث الموقفة 

لرجل الذي برفقة زوجته بالجهة اليمنى، وكذا حائط المحل التجاري وقميص االبن وقميص ا

الذي يتجه نحوهما وكذا في شعار القناة الجزائرية، كما نجد اللون األحمر يتمثل في قميص 

الصبي والسيارة الحمراء الموقفة وكذا لباس المرأة التي تقف بجانبها وهو أحد ألوان شعار 

  .ى وجود اللون األخضر بالشعارالقناة، إضافة إل
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 :المستوى التضميني-2

من خالل هذه الصورة والعمارات يتبين أنها في مدينة حضرية، أما فيما يخص دفع   

الزوجين لعربة التسوق محملة بالسلع والبضائع يدل على أنهما كانا في المحل التجاري 

يتسوقان، أما هرولة االبن نحوهما الذي يظهر في وسط الصورة فيدل على أنه يحب فعل 

إحدى قيم المجتمع الجزائري، أما فيما يخص السيارات الخير ومساعدة اآلخرين وهي 

الموقوفة بالجانب فهي تدل على أن ذلك المكان هو حظيرة السيارات التي تقع جنب المحل 

التجاري، كما يدل على أن هناك العديد من األشخاص داخل المحل التجاري يقتنون لوازمهم 

المبكر، أما بالنسبة للمرأة التي تحمل المنزلية، أما السماء الصافية فتشير إلى الصباح 

صبيها وتدفع العربة بيدها فيشير إلى صدرها الرحب وقلبها الطيب حيث أنها تتحمل وتترك 

ابنها األكبر يتجه لمساعدة اآلخرين ولم تدعوه لمساعدتها، و فيما يخص األيادي المفتوحة 

تواصل مع الغير، وفيما يخص فذلك يدل على الطمأنينة واالنشراح واالستعداد لالتصال وال

وضعية االبن وهو يركض فتشير إلى الحيوية التي يشعر ويتمتع بها نتيجة اقتنائه لمشروب 

ألنها اللقطة ) على مستوى النظر (كوكاكوال، تم استعمال اللقطة المتوسطة من زاوية عادية 

عليه وٕاقناعه  التي تنقل المتفرج إلى قلب الحدث وضمه لهؤالء األشخاص ليسهل التأثير

لمساعدة اآلخر، أما بالنسبة لحركة الكاميرا فهي حركة بانورامية أفقية من اليسار إلى اليمين، 

أما االضاءة المتساوية فهي توحي على أن هذا الوقت هو وقت الصباح حيث يكون الضوء 

 Canalمنتشرا في كل االتجاهات، والنص المرافق للصورة ماهو إال شعار القناة الجزائرية 

Algérie  الذي يدل على أن اإلشهار من صنع جزائري ويبث بهذه القناة، كما أن هذا

المنتوج موجود بالجزائر وهذا الشعار يبرز قيمة االنتماء للوطن الجزائر، أما بالنسبة لداللة 

األلوان فنجد أن اللون الغالب في الصورة هو اللون األبيض الذي يدل على التفاؤل باليوم 

يد ويدل كذلك على الخلق النبيل لهذا االبن الذي يسرع لمساعدة الغير، كما يدل على الجد

االستقرار واألمان والصحة الذي يشعر بها هؤالء األفراد واللون األحمر يرمز إلى النشاط 
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والحيوية والثورة التي يتمتع بها االبن األكبر بعد اقتنائه المنتوج كوكاكوال، كما أنه لون قوي 

سي موجود بقارورة كوكاكوال كما يدل على نشاط الصبي الذي يتجه نحو المحل للتسوق، وأسا

أما اللون األخضر الذي يظهر في شعار القناة فيدل على الخير والرزق الذي تنعم به 

الجزائر كما يرمز إلى السعادة والنماء ويدل كذلك على جود وكرم هذه العائلة من خالل 

  .ها ألوان العلم الوطني الجزائرير رمضان وكلشربها لهذا المنتوج بشه

  :وظيفة الرسالة األلسنية-3

 من خالل هذه اللقطة نالحظ عدم وجود رسالة ألسنية شفهية

 

 

  

  ):03(اللقطة الثالثة  �

  :المستوى التعييني-1

نالحظ في هذه الصورة التي بين أيدينا شاب في مقتبل العمر في الجهة اليسرى للصورة  

وهو محني الجسم، يرتدي قميص مفتوح األزرار، وهو يحمل األكياس الموجودة بعربة 

التسوق التي بحوزة الزوجين المسنين اللذان يظهران في الجهة اليمنى للصورة، ويقوم 

فتوح على أخره، كما نالحظ أن الشاب يسرع لفعل ذلك، كما بوضعها في صندوق سيارته الم

نالحظ ابتسامة مرسومة على وجه الزوجين إضافة إلى أن قمصان كل األفراد بالصورة تبدو 

قصيرة األكمام، كما نجد أن هذه العربة اليدوية ممتلئة بالمستلزمات وأكياس السلع ويوجد في 

غة المخصصة للزبائن، إضافة إلى الباب الزجاجي الخلف العديد من العربات اليدوية الفار 

للمحل التجاري  ملصق عليها صورة لمنظر طبيعي، أما فيما يتعلق بالدراسة الفوتوغرافية 

فنجد أن هذه الصورة ذات لقطة أمريكية ألنها تصور األشخاص من الرأس إلى منتصف 

بتة، أما اإلضاءة متوسطة تتجه الفخذ، وقد التقطت بزاوية عادية، أما حركة الكاميرا حركة ثا
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وتركز على المسنين بالجهة اليمنى للصورة، أما الدراسة التبوغرافية التي تتناول النص 

المرافق للصورة، نجد أن النص في هذه الصورة يتمثل في رمز القناة الجزائرية الثانية الذي 

راسة اللونية فنجد عدة كتب باللغة الفرنسية بالبنط العريض بشكل واضح، أما فيما يخص الد

ألوان، منها اللون الوردي الذي يظهر بقميص المرأة واألحمر يظهر في لون السيارة وبعض 

األكياس، واللون األخضر يظهر في تنورتها ولون األشجار باللوحة الملصقة على الباب 

ذا الزجاجي، اضافة إلى اللون األبيض الذي يظهر في قميص الرجل في الجهة اليمنى، وك

قميص الشاب المفتوح األزرار والسلة، وكذلك اللون األزرق يظهر في سروال جينز للشاب 

 .والصورة المعلقة على الباب

 

  

   :المستوى التضميني-2

هذه الصورة تظهر لنا الكثير من المعاني والدالالت، حيث أنها توحي لنا أن المرأة الجزائرية  

لى عكس ما كانت عليه في أصبحت ترافق الزوج في التسوق وهو ما يدل على تحضرها ع

ضافة إلى أن حمل الشاب لألكياس بهذا الشكل يوحي بطيبة قلبه ومدى حبه لفعل إالسابق، 

اآلخرين خاصة كبار السن في شهر رمضان الذي تتضاعف فيه الحسنات، الخير ومساعدة 

وهي احدى الخصال والقيم التي يتميز بها المجتمع الجزائري، ففي هذه اللقطة قام المصور 

بتوظيف الجانب األخالقي لترويج منتوجه، وكذا تعزيز هذا الخلق الجزائري، أما المالبس 

ن بالصورة فتشير على أنهم من المجتمع المحلي التي يرتديها األشخاص الذين يظهرو 

الجزائري، أما سرعة الشاب في حمل األكياس فتدل على النشاط والحيوية التي يتمتع بها هذا 

الشاب، كما أن  االبتسامة المرسومة على وجه الزوجين فتدل على الفرح والسرور بفعل هذا 

أنه سعى لمساعدة المسنين دون  الشاب، كما أن فعل هذا األخير يوحي باإليثار، حيث

مساعدة والدته التي تحمل الصبي وتجر العربة اليدوية كون أن المسنين هم األولى 
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بالمساعدة، أما وضع الشاب لألكياس والمستلزمات في صندوق السيارة المفتوح فيدل على 

لعودة إلى أن هذين الزوجين كانا بالمحل واقتنيا ما يحتاجانه من منتجات، وهما في طريق ا

المنزل، كما تدل العربة المملوءة بالسلع على انهما ذو مستوى مادي جيد، اما فيما يخص 

القمصان قصيرة األكمام فتوحي أنهم في فصل الصيف، حيث أن بث هذا االشهار على 

القناة الجزائرية الثانية كان بشهر رمضان الذي كان بفصل الصيف، وأما العربات التي في 

على أن هذا المحل يقصده العديد من الزبائن، ويتضمن العديد من المنتجات،  الخلف فتدل

أما الباب الزجاجي للمحل والصورة التي تظهر به فيدل على أنه محل راقي وليس محل 

عادي، أما فيما يتعلق بتحليل العناصر الفوتوغرافية فنجد أن اللقطة األمريكية التي تصور 

واضح ونقل كل تفاصيل األشخاص خصوصا ابتسامة لنا األشخاص إلبرازهم بشكل 

الزوجين، وكذا للتأثير في المشاهد وٕايصال فكرة الصورة، التقطت من زاوية عادية على 

مستوى النظر، و بكاميرا ثابتة، أما فيما يتعلق باإلضاءة فجاءت متوسطة فهي تدل على 

عجاب على وجهيهما، النهار، أما اتجاهها نحو الزوجين إلظهار عالمات السرور واإل

والداللة على فرحهما، أما بالنسبة للنص المرافق للصورة والذي يتمثل في رمز القناة الجزائرية 

الثالثة فهو يدل على أن هذا االشهار يبث عبر هذه القناة والمستهلك المستهدف منه هو 

ا قناة ناطقة بالفرنسية، الجمهور الجزائري، الذي يتابع هذه القناة وقد كتب باللغة الفرنسية ألنه

أما بالنسبة للدراسة اللونية فنجد أن اللون الوردي الذي يظهر في قميص المرأة  يدل على 

لطفها، كما أن أغلبية النساء تميل إلى هذا اللون كونه لون األحالم، كما أنه يدل على هدوء 

تمتع بها كل من الشاب هذه المرأة، أما اللون األحمر هنا فيدل على الثورة والنشاط الذي ي

وكذا الزوجين في هذا الصباح المبكر، ويدل كذلك على منتوج كوكا كوال، أما اللون األخضر 

الذي نجده في تنورة المرأة وحقيبتها واألشجار بالصورة، فهو يدل على الخير والرزق الذي 

يض الذي نجده في تنعم به هذه السيدة كما يدل على الحياة السعيدة والنماء، أما اللون األب

قميص الرجل المسن للداللة على الهدوء والهيبة والوقار الذي يتميز بها هذا الشخص تناسبا 
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مع سنه، أما الذي نجده بقميص الشاب للداللة على التفاؤل واألمل كون أن مرحلة الشباب 

لهدوء، هي مرحلة اآلمال والطموحات إضافة إلى أنه يرمز إلى السالم واألمان والتفاؤل وا

ويرمز كذلك إلى الخلق النبيل من خالل تقديم  يد المساعدة لكبار السن، أما اللون األزرق 

الفاتح الذي يظهر في  سروال الشاب فيرمز إلى شبابه وكذا ثقته بالنفس، كما يرمز بشعوره 

  .اتجاه تلك الشخصية، كما يرتبط اللون األزرق بالبحر وفصل الصيف

   : نيةوظيفة الرسالة األلس-3

الرسالة األلسنية في هذه الصورة تتمثل في الرسالة الشفهية بكالم وتعليق الصبي المصاحب  

وخويا "لهذه الصورة، حيث يعلق على األحداث التي تجري أمامه وهو في حضن أمه  فيقول 

جاءت بالعامية ليفهمها كل الجزائريين وهذه الرسالة تؤدي وظيفة " لكبير حيوي ويعاون الناس

لمناوبة من خالل طلب مساعدة الناس بصورة غير مباشرة كون أن هذا اإلشهار يروج ا

  .ألف فطور في شهر رمضان الكريم150لمنتوج كوكا كوال للمساهمة في جمع 

  :)04(اللقطة الرابعة  �

  :المستوى التعييني-1

يظهر الطفل الصغير في هذه الصورة  يحبو و عينه منتصبة نحو قارورة كوكا كوال، التي  

كانت بيد الشاب و هو يتجه نحو الصالون يتبع خطوات الشاب، اتجه هذا األخير نحو الجد 

مباشرة و قام بمعانقته و هو يحمل بيده اليسرى قارورة كوكاكوال، كما قام الجد أيضا بمبادلته 

حبا به، و خلفهما بعض أفراد العائلة و التي تتكون من امرأة واقفة في الجهة العناق مر 

اليسرى أمام مائدة الطعام وخلفها نافذة، أما في الجهة المقابلة لها يوجد امرأة خلفها خزانة و 

أمامها رجل آخر جالس على كرسي مائدة الطعام، اما الدراسة الفوتوغرافية تم التقاط الصورة 

سطة وهي تندرج ضمن اللقطات الحكائية، وبزاوية تصوير منخفضة، و بحركة بلقطة متو 

بانورامية أفقية من اليمين إلى اليسار، أما اإلضاءة كانت عادية تبين وقت النهار، أما 

الدراسة التبوغرافية تبين النص المرافق للصورة والذي تمثل في اسم المنتوج كوكا كوال 
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نط العريض، و باللون األبيض على شريط قارورة كوكا كوال المكتوب باللغة العربية بالب

األحمر، أما بالنسبة للدراسة اللونية فنجد اللون األبيض الذي جاء في غطاء الطاولة، 

قميص الطفل الصغير، بدلة الجد و حتى لباس المرأة الواقفة بالقرب من كرسي الطاولة، أما 

الكراسي الخاصة بالطاولة والستائر، أما اللون  اللون البني فنجده في الخزانة و األرائك و

األسود نجده في معطف الشاب، و في لون المشروب، أما اللون األخضر فنجده في سروال 

  .الشاب، و اللون الوردي نجده في سترة المرأة التي كانت قرب النافذة

  :المستوى التضميني-2

يتمنى لو كان مثل جده حتى " كوكاكوال"نالحظ الطفل الصغير ذهب مسرعا إلى مشروب  

من الشاب و شربها، كما يظهر في الصورة قيمة أخالقية " كوكاكوال"يتمكن من أخذ قارورة 

تتمثل في احترام و وقار الشاب للجد من خالل الترحيب به كأول فرد في العائلة، إذ أن 

مضان داللة اجتماع كافة أفراد العائلة حول مائدة الطعام و في وقت اإلفطار في شهر ر 

داللة على أن هذا المشروب " كوكاكوال"على الترابط االجتماعي الواضح، فإحضار الشاب ل

يمكن تقديمه كهدية لألشخاص المقربين، و إحضاره أيضا في جميع المناسبات، و صالح  

لكل األوقات، فهو مشروب ال تحلو المائدة من دونه، فجميع أفراد العائلة يريدون أن يجلسوا 

مائدة الطعام و لكن هذا لن يتم إال بعد حضور المشروب الذي ينتظره الجميع من  حول

الصغير حتى الكبير، كما أن اجتماع العائلة حول مائدة الطعام يدل على االنتماء لنفس 

العائلة، كما يبدو ديكور الغرفة في اللقطة أنيق و ذلك إلعطاء الصورة جماليات تلفت نظر 

حيث جودة الصورة و ذلك إلقناع المشاهد و التأثير فيه، أما  المشاهد، ظهر ذلك من

اإلضاءة فكانت طبيعية، ظهرت من خالل النوافذ المفتوحة المشعة بنور الضوء اآلتي من 

الخارج دليل على أن التصوير قد تم في النهار عند وقت اإلفطار في شهر رمضان، ومن 

متوسطة ألن الشخصيات تبدو بكامل طولها خالل تحليل الدراسة الفوتوغرافية وجدنا لقطة 

داخل اطار الصورة، وتم التقاطها من زاوية منخفضة و ذلك بانخفاض الكاميرا عن أجسام 
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األشخاص إلعطاء أهمية كبيرة للمنتوج، كما نجد حركة بانورامية أفقية من اليمين إلى اليسار 

ة التبوغرافية توصلنا إلى اسم إلعطاء جمالية أكثر للصورة، باإلضافة إلى تحليلنا للدراس

المنتوج الذي كتب باللغة الفرنسية بالبنط العريض واضح و بارز لتثبيته في ذهن المتلقي، 

أما بالنسبة لتحليلنا للدراسة اللونية وجدنا اللون األبيض في بدلة الطفل و الجد داللة على 

الشاب داللة على أناقته و  براءة الطفل و وقار الجد، و اللون األسود الذي نجده في سترة

   .احترامه لجده، كما نجد اللون البني الغالب على الديكور المتناسق مع األلوان األخرى

  :وظيفة الرسالة األلسنية-3

سم المنتوج المكتوب باللغة الفرنسية بالبنط العريض إ لتي تمثلت في قارورة كوكا كوال و وا 

  .لتثبيته في ذهن المتلقي

  :)05(الخامسة اللقطة �

  :المستوى التعييني-1

في هذه الصورة تظهر أريكة عريضة الشكل جالس عليها رجل في اليمين وامرأة على  

اليسار يتوسطهما طفل صغير يراقب تصرفاتهما، حيث بدت المرأة في حالة منزعجة، تتكئ 

على وسادة، اما الرجل يجلس فاتح يديه، أمامهم طاولة يتوسطها كأسين من مشروب كوكا 

ة كؤوس مخصصة للشمع و يقابلها في الجهة اليمنى طبق من كوال وعلى يسار الطاولة ثالث

أما بالنسبة للدراسة الفوتوغرافية . الحلويات، و خلفهم مائدة الطعام التي تجمع بقية العائلة

كانت الصورة بلقطة مقربة إلى الخصر و هي تندرج ضمن اللقطات الحكائية، التقطت 

امية أفقية من اليسار إلى اليمين، أما االضاءة الصورة من زاوية عادية و بحركة كاميرا بانور 

فهي متوسطة، أما الدراسة التبوغرافية و التي تعين النص المرافق للصورة فإن النص النص 

هنا تمثل في رمز القناة الجزائرية الثانية، و من خالل الدراسة اللونية فنجد عدة ألوان منها 

رواله ، أما اللون األبيض فنجده في لباس الوردي الظاهر في قميص الرجل و األزرق في س

المرأة و كذا الطاولة و الطبق الموضوع فوقها، كما نجد اللون األسود ممثال في مشروب 
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كوكاكوال، أما اللون البني نجده في الحلويات الموجودة في الطبق األبيض، كما احتوت بدلة 

 .الطفل مزيجا من اللون األحمر و األبيض

  

  :مينيالمستوى التض-2

تضمنت الصورة العديد من األفكار و المعاني مثل االحترام الذي أبداه الرجل للمرأة حينما 

تنازل عن آلة التحكم على غير عادته حيث آثر على نفسه مشاهدة التلفاز و التي كانت 

و "بالنسبة له أمرا ضروريا، كما نلتمس ذلك من خالل الجملة االشهارية التي قالها الطفل 

في حالة من االستغراب توحي بأن الرجل يريد أن يتناول " الكبير يسمح فالتلفزة ؟خويا 

مشروب كوكاكوال لوحده و على مهله حتى يستمتع بطعمه، حيث جاءت هذه الصورة مراعية 

لقيم المجتمع الجزائري األمر الذي سمح ببثه على القناة الجزائرية المحافظة، كما تضمنت 

مثلت في اجتماع كل العائلة في المنزل و هم يتناولون مشروب الصورة قيم اجتماعية ت

كوكاكوال الذي قام بجمعهم على مائدة واحدة، اضافة إلى طريقة جلوس الرجل و المرأة 

فاتحي األيادي داللة على التفاؤل و الراحة و االطمئنان، كما تم استبدال الشاي بكوكا كوال 

مثل وقت االنتهاء من األكل و االجتماع لمشاهدة  ألن هذا المشروب يتم تناوله في أي وقت

. التلفزيون فهذا المشروب يريح الذهن، أما الديكور فكان جميل متناسق األلوان مرتب األثاث

أما بالنسبة للدراسة . أما بالنسبة لإلضاءة فنجد أنها متوسطة داللة عل سهرة الليل العائلية

ة مقربة إلى الخصر بزاوية عادية و ذلك إلظهار الفوتوغرافية فقد تم التقاط الصورة بلقط

تحركات األشخاص و للتأكيد على المشروب كوكاكوال الموجود في الكأسين، كما نجد حركة 

أما الدراسة . الكاميرا بانورامية أفقية من اليسار إلى اليمين و ذلك لإلحاطة بديكور الغرفة

ثانية الذي جاء في يمين أعلى الصورة موجه بوغرافية فنجدها في رمز القناة الجزائرية اليالت

و بتحليل الدراسة اللونية ظهر اللون الوردي في قميص الرجل داللة على . للمجتمع الجزائري

ثقة بالنفس و ذلك من خالل  االنشراح و التفاؤل، واألزرق في سروال الشاب الذي يعطي
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مشروب كوكاكوال، أما اللون األبيض الذي نجده في لباس المرأة و الطاولة و الصحن  تناول

فهو يرمز للطهارة و الصفاء و األمان، أما اللون األسود الذي نجده في لون المشروب فهو 

يدل على أناقة المشروب و جودته، أما قميص الطفل الصغير الذي نجده مزيج بين اللون 

ة على اللون األبيض الموجود في كتاية كوكاكوال و كذلك في شريط البيض و األحمر دالل

  .ملصقة كوكاكوال و هي كلها ألوان قوية التأثير

  :وظيفة الرسالة األلسنية-3

و " وخويا يسمح فالتلفزة"نجد الرسالة شفهية و التي تتمثل في مالحظات الطفل و هو يقول  

                                .    هي كلمات توحي باالستغراب درجت للترسيخ

  ):06(اللقطة السادسة  �

 :المستوى التعييني-1

في هذه الصورة نالحظ امرأة متوسطة العمر في الجهة اليسرى للصورة، كما تبدو هذه المرأة  

مغمضة العينين يظهر رأسها وعنقها ويدها اليسرى حتى المعصم، تحمل كأس به مشروب 

كوكاكوال وهي تضع حافته على شفتيها وترتشفه وهي مغمضة العينين، كما نالحظ وجود 

هة اليمنى للصورة كما يبدو أن نصفها العلوي فارغ عليها غطاءها قارورة كوكاكوال في الج

األحمر كما يظهر الشريط الملصق بوسطها مكتوب عليها اسم المنتوج كوكاكوال كما تظهر 

أما بالنسبة للدراسة الفوتوغرافية نالحظ أن هذه الصورة . بعض األضواء المنتشرة خلف المرأة

تي تعتبر من اللقطات السيكولوجية التي تظهر لنا رأس أخذت بلقطة هي اللقطة القريبة ال

هذه المرأة فقط وعنقها ويدها التي تحمل كأس المشروب كوكاكوال من خالل نقل المالمح 

والحركات التي تظهر على وجهها، وقد التقطت من زاوية عادية على مستوى النظر أما 

ليسار إلى اليمين، أما فيما يتعلق بالنسبة لحركة الكاميرا هي حركة بانورامية أفقية من ا

باإلضاءة فنجدها نوعا ما مركزة على المرأة، أما الظل فقد وظف في الجهة اليمنى من 

أما بالنسبة للدراسة التبوغرافية التي تتناول النص الذي يرفق مع . الصورة حول القارورة
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شريط األحمر الصورة ويتمثل في اسم المنتوج مشروب كوكاكوال، إذ يظهر في وسط ال

كما نجد ثالث ألوان . الموضوع على وسط القارورة وقد كتب باللغة الفرنسية بالبنط العريض

في هذه الصورة هم اللون األحمر الذي يظهر في غطاء القارورة وكذا لون الشريط الذي 

بوسطها، كما يوجد اللون األبيض الذي يظهر في كتابة اسم المنتوج في الشريط وكذا في 

أعلى القارورة الفارغ وهما موجودين بشعار القناة مع اللون الخضر، واللون األسود لون 

  .يظهر في لون المشروب كوكاكوال الذي يظهر بالكأس الذي تحمله المرأة

  :المستوى التضميني-2

من خالل ظهور هذه المرأة في الجهة اليسرى من الصورة ألنها تمثل الجهة األهم حسب ما  

العلمية التي تؤكد أن العين تبدأ النظر من الجهة اليسرى ثم تنتقل إلى الجهة  تقره الدراسات

اليمنى أما ظهورها مغمضة العينين في الصورة توحي باستمتاعها بشرب كوكاكوال كما توحي 

باالنتعاش الذي يحققه المشروب، أما من خالل ارتشافها للمشروب بهذه الطريقة فهي توحي 

، أما قارورة كوكاكوال التي تظهر بالجهة اليمنى من الصورة للتعريف بتلذذها بطعمه المميز

بالمشروب الذي تتناوله السيدة كما أن تناولها لهذا المشروب داللة على أنه مشروب يحبه 

الجميع ومطلوب من طرف الجميع، أما فيما يخص أخذ هذه الصورة باللقطة القريبة التي 

حتى ) على مستوى النظر (تقطت من زاوية عادية تدخل ضمن اللقطات البسيكولوجية ال

تقوم بنقل مالمح وجه هذه السيدة وحركة عينيها من خالل رفع حاجبيها للتعبير عن إعجابها 

بذوق المشروب وتميزه واالنتعاش الذي يحققه، إذ أن المخرج يحاول التعريف باإلحساس 

قريبة كما نجد حركة الكاميرا الذي ينتابه عند شربه لكوكاكوال من خالل هذه اللقطة ال

بانورامية أفقية من اليسار إلى اليمين، أما اإلضاءة المركزة على السيدة التي ترتشف 

المشروب للفت االنتباه نحو هذا الجزء من الصورة والداللة على أهميته، أما توظيف الظل 

لية الضوء والظل في حول القارورة ليدل على بعد القارورة عن هذه السيدة يعني تم اعتماد جد

هذه الصورة لتبيان بأن قارورة كوكاكوال الموضوعة فوق مائدة اإلفطار بعيدة عن المرأة التي 
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ترتشف المشروب، أما من ناحية دراسة داللة األلوان فنجد أن اللون األحمر الذي نجده في 

لنشاط واالنتعاش الصورة يدل على الثورة الذي يحدثها هذا المنتوج في السوق كما يرمز إلى ا

والحيوية التي يبعثها ويحدثها هذا المنتوج، وأما اللون األبيض فهو يرمز إلى السالم واألمان 

الذي تنعم به الجزائر وهذا من خالل داللته ضمن ألوان العلم الجزائري ويشير إلى األمل 

ى التفاؤل وٕالى التفاؤل بالمستقبل الزاهر لهذا المنتوج على مستوى السوق وكما يدل عل

بالخير والرزق الذي سيجلبه شهر رمضان المعظم، ويحيل إلى الهدوء الذي تشعر به هذه 

السيدة التي ترتشف مشروب كوكاكوال كما يدل على خلقها النبيل إذ أنه من خالل شرائها 

فطور للمساكين ، أما اللون األخضر  150000لقارورة المشروب فهي تسهم في إهداء 

عار القناة فيدل على الخير والرزق الذي تنعم به الجزائر كما يرمز إلى الذي يظهر في ش

السعادة والنماء، أما فيما يتعلق بداللة اللون األسود في هذه الصورة فيشير إلى األناقة وٕالى 

  .المناسبات الرسمية باعتبار أن حضور هذا المشروب بالمائدة الجزائرية يعد مفخرة لها

  : سنيةوظيفة الرسالة األل-3

نجد أن الرسالة األلسنية في هذه الصورة تتمثل في اسم المنتوج كوكاكوال الذي يظهر على  

سطح القارورة حيث تؤدي هذه الرسالة وظيفة الترسيخ من خالل تكرار اسم المنتوج رغم 

  .حضوره في الصورة

  :)07(اللقطة السابعة �

  :المستوى التعييني-1

في هذه اللقطة يظهر المخرج كل أفراد العائلة مجتمعين على مائدة الطعام، بما فيها الجد و  

الجدة و الطفل الصغير و الشاب مع بقية األفراد، وكانت المائدة مملوءة بمختلف أنواع 

لتر من  2الطعام، تتصدرها فئة من ثالث قارورات لمنتوج كوكاكوال من الحجم الكبير بسعة  

أما فيما " كوكاكوال"ستيكي، كما نالحظ جميع كؤوس أفراد العائلة مملوءة بمشروب نوع بال

يخص الدراسة الفوتوغرافية فقد ثم التقاطها بلقطة مقربة إلى الصدر وهي تندرج ضمن 
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. اللقطات الحكائية ومن زاوية مرتفعة غطسية وبحركة بانورامية أفقية من اليسار إلى اليمين

جهة نحو الطفل الصغير والرجل، أما فيما يخص الدراسة التبوغرافية أما االضاءة كانت مو 

المكرر في كل من القارورات الثالث باللون األبيض مكتوب " كوكاكوال"تمثلت في اسم منتوج 

باللغة الفرنسية و بالبنط العريض على شريط أحمر، أما الدراسة اللونية فنجد اللون األحمر 

و غطائها و قميص الطفل، أما اللون األبيض فنجده " كوكاكوال"الموجود على ملصقة قارورة 

و كذا في قميص الشاب و بعض القارورات األخرى الموضوعة " كوكاكوال"في اسم المنتوج 

الموضوع في القارورات و " كوكاكوال"على الطاولة، و اللون األسود نجده في لون المشروب 

  .للنظر المسكوب في الكؤوس و هي ألوان جاذبة الفتة

  :مينيالمستوى التض-2

لقد حاول مخرج اإلشهار جلب الماليين من المشاهدين لهذا المشروب العالمي الذي اكتسح  

العالم، بما فيه الدول العربية من بينها الجزائر معتمدا في ذلك على توظيف بعض األساليب 

شهر رمضان من  األخالقية، وهو يعلم أنه موجه إلى دول عربية إسالمية، فاغتنم فرصة

أجل تسويق منتوجه و الترويج له عبر قنوات عربية إسالمية نظرا لقيمة هذا الشهر العظيم و 

المقدس في ثقافة المسلمين و دينهم، و قد وظف المخرج في هذه اللقطة العديد من معاني 

ل القيم االخالقية الموجودة في المجتمع الجزائري و تطابقها مع ثقافته، و ذلك من خال

لعائلة وهي اجتماع جميع أفراد العائلة على طاولة الطعام، كما أن المشروب وحد أفراد ا

ناع و استمالة عواطف المشاهدين لشراء هذا المنتوج، و تعمد المخرج قطريقة غير مباشرة  إل

تسويق منتوجه في شهر رمضان ألنه شهر التشهي متأكدا بأن اقتناءه سيكون بكميات كبيرة، 

كما ظهرت فوق طاولة الطعام مجموعة من الكؤوس مملوءة بمشروب كوكاكوال لجميع أفراد 

شربه الجميع من الصغير حتى الكبير أي من الطفل العائلة داللة على أن هذا المشروب ي

حتى الجد فهو غير مضر بالصحة بل يعطي الحيوية للجميع كما نجد الجد والجدة جالسين 

على رأس مائدة الطعام وذلك لمحافظتهما على تقاليد و قيم المجتمع فهما يمثالن رب وربة 
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اد العائلة، أما بالنسبة لتحليلنا المنزل و يتوسطهما الطفل الصغير داللة على حميمية أفر 

للدراسة الفوتوغرافية نجد لقطة مقربة إلى الصدر لجميع أفراد العائلة مع التركيز على 

قارورات كوكا كوال، و بزاوية مرتفعة غطسية، و بحركة بانورامية أفقية  من اليسارألى اليمين 

التبوغرافية و التي تتمثل في  تركيزا على الديكور المهم من الصورة، أما بالنسبة للدراسة

النص المرافق للصورة فنجد النص هنا تمثل في اسم المنتوج المدون في كل قارورة لكوكا 

كوال مكتوبة بشكل واضح وبارز لتقوم بلفت االنتباه إليها، أما االضاءة فكانت موجهة نحو 

وال   أما في الطفل الصغير و الرجل داللة على أن وضعيتهما جاءت خلف قارورة كوكاك

تحليل األلوان تبين في اللون األحمر الذي يظهر في ملصقة قارورة كوكاكوال و غطائها 

   .الجاذب لالنتباه

  :وظيفة الرسالة األلسنية-3

نجد أن الرسالة األلسنية في هذه الصورة عبارة عن رسالة شفهية والتي تتمثل في مالحظات  

بالغة العامية لترسيخها في " شهر دايما هاك معيشة"الطفل على لسان المعلق وهو يقول 

ذهن المتلقي، اضافة إلى الرسالة المكتوبة و التي تمثلت في تكرار اسم المنتوج كوكا كوال 

   .ثالث مرات في قارورات كوكاكوال و ذلك لترسيخ المنتوج وتثبيته في ذهن المتلقي

    ):08(اللقطة الثامنة  �

 :المستوى التعييني-1

ه الصورة وجود عدة أشخاص جالسين مجتمعين على مائدة اإلفطار برمضان نالحظ في هذ 

الكريم كما نالحظ العديد من الصحون على المائدة، ويظهر صبي في وسط الصورة بشكل 

واضح جالس بكرسي وهو ينظر إلى األمام كما نالحظ أحد أفراد العائلة قام بسكب المشروب 

لجهة اليمنى من الصورة تحمل قارورة كوكاكوال بها في الكأس للمرأة التي تظهر يدها في ا

القليل من المشروب يود وضعها، أما الجهة اليسرى في الخلف فنجد الجد الذي يجلس 

وبالنسبة للدراسة الفوتوغرافية . بجانب الصبي لكن ال يظهر إال كتفه وذراعه األيمن وصدره
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تركز على الصبي وعلى إظهار في هذه الصورة عبارة عن لقطة مقربة إلى الصدر ألنها 

المنتوج من زاوية تصوير عادية على مستوى النظر بمعنى أن الكاميرا كانت على نفس 

مستوى األشخاص الجالسين ال ترتفع وال تنخفض عنهم، أما فيما يخص حركة الكاميرا فنجد 

ت مركزة على أنها حركة بانورامية أفقية من اليسار إلى اليمين، إضافة إلى االضاءة التي كان

أما الدراسة التبوغرافية . الصبي وعلى المنتوج بشكل أساسي ألنهما يمثالن هدف هذه اللقطة

و من خالل الدراسة اللونية نالحظ أن اللون الغالب . ال يوجد بها أي نص يرافق هذه الصورة

واألكثر وجودا في هذه الصورة هو اللون األبيض، الذي يظهر في كل من قميص الصبي  

وقميص الجد، وكذا اللون األحمر الذي يظهر في لباس الصبي والشريط الملصق على 

قارورة كوكاكوال ولون بعض األطعمة بالصحون وكال هذين اللونين موجودان بشعار القناة 

الجزائرية، إضافة إلى وجود اللون األخضر بها كذلك، كما نجد اللون األسود يتمثل في لون 

  .   يظهر بالقارورة مشروب كوكاكوال الذي 

  :المستوى التضميني-2

 إجتماع العائلة بهذه الطريقة في شهر رمضان يوحي بمدى تعظيمها ومدى تقديس هذا 

الشهر من قبلها وهي إحدى القيم الدينية التي تميز المجتمع الجزائري، كما أن هذا االجتماع 

يوحي بقوة انتماء األفراد للعائلة، ويعد االنتماء كذلك إحدى القيم االجتماعية في المجتمع، 

أما فيما يخص نظر الصبي نحو األمام في اتجاه قارورة المشروب فيدل على أهمية هذا 

ب لديه وتوحي هذه اللقطة بأن المشروب كوكاكوال في متناول الصبيان رغم صغر المشرو 

سنهم، وأما جحوظ عينيه وبروزهما بهذا الشكل فيدل على رغبته الجامحة في شربه، حضور 

مشروب كوكاكوال على مائدة اإلفطار بشهر رمضان يدل على أنه مشروب ليس كباقي 

ه إذ يشكل ضرورة من ضروريات المائدة، أما داللة المشروبات األخرى ويدل على تميز ذوق

. اليد الممدودة تحمل الكأس فيشير إلى أن هذا المشروب مطلوب من طرف كل أفراد األسرة

إذ أن الفكرة الكلية لإلشهار تتمثل في أنه عند شراء قارورة كوكاكوال فإنك ستساهم في إهداء 
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هذه العالقة الطيبة والمودة التي تجمع بين فطور لفائدة الهالل األحمر الجزائري،  150000

أفراد هذه األسرة تدل على الحب واالحترام المتبادل وكلها تمثل قيم المجتمع الجزائري، أما 

من خالل اللقطة المقربة إلى الصدر التي تركز على الصبي وقارورة المشروب حتى يتم 

دى أهميته من خالل نظرة الطفل لفت انتباه المتفرج إلى المنتوج في حد ذاته وتحسيسه بم

إليه بهذا الشكل أما اعتماد الزاوية العادية ألنها األنسب إليصال الفكرة األساسية لهذه اللقطة 

أما بالنسبة لحركة الكاميرا البانورامية األفقية من اليسار إلى اليمين إلبراز كل ما تحتويه 

تشتيت أفكار المشاهد ولفت انتباهه  الصورة، وأما االضاءة المركزة في وسط الصورة لتجنب

إلى الموضوع األساسي وهو المشروب الغازي، وفيما يخص تحليل العناصر التبوغرافية فنجد 

أن النص المرافق للصورة يتمثل في اسم المنتوج كوكاكوال الذي كتب باللغة الفرنسية ألن 

بالبنط العريض لجذب أصل هذا المنتوج ليس جزائري أو عربي بل منتجه أجنبي، وقد كتب 

االهتمام بهذه الطريقة ألنها تمثل الكتابة الرمزية والمشهورة عالميا لهذا المشروب منذ ظهوره 

أول مرة، أما فيما يتعلق بتحليل ودراسة األلوان فنجد بأن األلوان الثالثة الموجودة بالصورة 

في الصورة يدل على  كلها موجودة بقارورة هذا المشروب إذ أن اللون األحمر الذي نجده

الثورة الذي يحدثها هذا المنتوج في السوق، كما يرمز إلى النشاط واالنتعاش والحيوية التي 

يبعثها ويحدثها، كما يشير إلى الدفء العائلي الذي يعم هذه العائلة، أما اللون األبيض فهو 

وان العلم ويشير يرمز إلى السالم واألمان الذي تنعم به الجزائر من خالل داللته ضمن أل

كذلك إلى الجمال والطهارة كون أن شهر رمضان شهر يتطهر فيه الناس من الذنوب وٕاكثار 

فعل الخير ويرمز إلى براءة هذا الصبي الجميل ويدل على التفاؤل بمستقبل مزدهر لهذا 

المنتوج على مستوى السوق وكذا يدل على التفاؤل بالخير والرزق الذي سيجلبه شهر 

لمعظم وكذا يحيل إلى الهدوء والصحة لكل أفراد هذه العائلة التي تقتني مشروب رمضان ا

كوكاكوال كما يدل على الخلق النبيل ألفراد هذه األسرة من خالل مساهمتها في إهداء 

فطور للمساكين من خالل شراء هذا المنتوج، و يشير اللون األسود في هذه  150000



��������	

����رات ا ���
�����
 ا�ط�ر ا
	�����                                        ا
	���� ا
 

126 

 

لرسمية باعتبار أن حضور هذا المشروب بالمائدة الجزائرية الصورة إلى األناقة والمناسبات ا

يعد مفخرة لها، أما اللون األخضر الذي يظهر في شعار القناة فيدل على الخير والرزق الذي 

تنعم به الجزائر كما يرمز إلى السعادة والنماء ويدل كذلك على جود وكرم هذه العائلة من 

  .خالل شربها لهذا المنتوج بشهر رمضان

 :وظيفة الرسالة األلسنية -3

نجد أن الرسالة األلسنية في هذه الصورة تتمثل في اسم المنتوج كوكاكوال، الذي يظهر على  

سطح القارورة حيث تؤدي هذه الرسالة وظيفة الترسيخ من خالل تكرار اسم المنتوج رغم 

  .حضوره في الصورة

  ):09(اللقطة التاسعة �

    :المستوى التعييني-1

تظهر في وسط الصورة قارورة كوكا كوال زجاجية بشكل كبير، حيث أخذت طول الصورة  

كلها مكتوب عليها في الوسط كوال كوال ويتوسطها من اليمين واليسار شريطين مملوءين 

بمصابيح صغيرة الحجم، ثم زينت الصورة بمجموعة من الفوانيس تقع في أعلى الصورة اثنين 

ثالثة في الجهة اليسرى، وفي أسفل الصورة عدد من البالونات بألوان منها في الجهة اليمنى و 

وبالنسبة للدراسة الفوتوغرافية تمثلت في لقطة الجزء الكبير وتم التقاطها من زاوية  .متعددة

عادية و بحركة تنقل بصري، أما اإلضاءة فتمثلت في ضوء الفوانيس والمصابيح الصغيرة 

بوغرافية والتي تعني بالنص المرافق إلضافة إلى الدراسة التيلصورة، باالتي تنير نوعا ما ا

للصورة فان النص هنا تمثل في رمضان دائما أحلى مع كوكا كوال مكتوبة بالبنط العريض 

وباللون األبيض وباللغة العربية، إذ أن الكتابة جاءت في الجهة اليمنى وتمت كتابة رمضان 

كوال، حيث نجد كوكا كوال موجودة في وسط  دائما بسطر واحد وأسفلها أحلى مع كوكا

القارورة باإلضافة إلى رمز القناة الجزائرية الثانية الذي كتب بالفرنسية بالبنط العريض بشكل 

واضح، أما بالنسبة للدراسة اللونية فنجد اللون الطاغي على الصورة هو اللون األحمر الذي 
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كوكا كوال واللون األصغر في المصابيح نجده في كامل الصورة واللون األسود في قارورة 

التي تقع في الجهة اليسرى من الصورة، واللون األبيض يتمثل في المصابيح التي تقع في 

   .الجهة اليمنى من الصورة

   :المستوى التضميني-2

في هذه الصورة تم التركيز على المشرب وهذا إلظهار قارورة كوكا كوال بحجم كبير، حيث  

أخذ طول الصورة كلها ووظفها في الوسط حتى تلفت نظر المشاهدين، كما زينت الصورة 

بفوانيس ومصابيح ألن الفوانيس مرتبطة دائما بشهر رمضان، ألنه شهر مميز لدى 

والتفاؤل للجميع، فمشروب كوكا كوال هو مشروب األفراح  المسلمين فبدخوله تسود الفرحة

واألعياد والمناسبات، كما ظهرت قارورة كوكا كوال بشكل يشبه الفوانيس المتأللئة في السماء، 

كما جاءت من الزجاج داللة على أن مشروب كوكا كوال يأتي في زجاج وبالستيك كما 

ألن الليل طويل وقارورة كوكا كوال ال يمكن  نجدها مفتوحة الغطاء بشكل يشبه الفوانيس وذلك

االستغناء عنها فهي تنعش، وتظهر قارورة كوكا كوال في الوسط داللة على أنها تستحضر 

في جميع األفراح والمناسبات، كما أن الصورة تحمل قيمة جمع كل أفراد العائلة من أجل 

ط المصابيح طويل شرب مشروب كوكا كوال وذلك في شهر رمضان، إضافة إلى أن شري

جاء ليظهر أن المشروب ال يمكن االستغناء عنه فهو مستمر طوال السنوات، وجاءت إنارة 

المصابيح بيضاء داللة على أن قارورة كوكا كوال تظل مضيئة ومشعة مثل نور الضوء، و 

امعة بالنسبة لتحليلنا للدراسة الفوتوغرافية نجد لقطة الجزء الكبير و تسمى أيضا باللقطة الج

ألنها تتولى تقديم الجزء المهم من الديكور العام و في الغالب تأتي بعد اللقطة العامة، أما 

زاوية التقاط الصورة كانت عادية على مستوى النظر، وبحركة تنقل بصري إلظهار ديكور 

إضافة إلى تحليلنا للدراسة التوبوغرافية والتي . الصورة بأكمله مركزة على قارورة كوكاكوال

تتمثل في النص المرافق للصورة وهو رمز القناة الجزائرية الثانية فهو يدل على أن هذا 

اإلشهار يبث عبر هذه القناة والمستهلك هو الجمهور الجزائري الذي يتابع هذه القناة، وقد 
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كتب باللغة الفرنسية ألنها قناة ناطقة بالفرنسية إضافة إال أن في كتابة رمضان دائما أحلى 

كا كوال فجاءت لترسيخ المنتوج في ذهن المتلقي وتذكيره بأنه عرض في شهر مع كو 

رمضان، أما بالنسبة لأللوان فقد اعتمد كليا على اللون األحمر الذي جاء بارزا وواضحا ملفتا 

للنظر تقع عليه العين كأول لون يظهر في الصورة فهو لون األفراح داللة على أن مشروب 

فراح أيضا، أما اللون األبيض فهو لون يستخدم في المناسبات كوكا كوال هو مشروب األ

المفرحة كما أنه لون اللؤلؤ الذي وظفه المخرج في لون الفوانيس والمصابيح التي بدت 

مضيئة ومشعة، أما اللون األصفر الذي نجده في الفوانيس التي تقع في الجهة اليسرى فجاء 

ليه، باإلضافة إلى األلوان األخرى التي جاءت متعددة إلعطاء ثقة أكبر للمنتوج بالنسبة لمتناو 

   .من أجل إعطاء البهجة والسرور للمستهلك

   :وظيفة الرسالة األلسنية-3

والتي تمثلت في الترسيخ وذلك من خالل كتابة رمضان دائما أحلى مع كوكا كوال بشكل  

كبير وواضح، ليتم قراءتها بسهولة وهي رسالة مكتوبة، أما الرسالة الشفهية فنجدها في 

صوت المعلق وهو يقول رمضان دائما أحلى مع كوكا كوال وهدفها ترسيخ اسم المنتوج في 

  .ذهن المتلقي

  

  :)10(ة العاشرةاللقط �

  :المستوى التعيني-1

نالحظ في هذه الصورة وجود صحن في الوسط  مدود فوقه قارورة كوكا كوال زجاجية  

مملوءة دون غطاء، كما نالحظ بجانب الصحن في الجهة اليمنى للصورة ملعقة و في الجهة 

اليسرى شوكة السلطة، كما تبدو األواني جميلة،  أما فيما يتعلق بالدراسة الفوتوغرافية نجد أن 

لقطة الجزء الكبير التي تدخل ضمن اللقطات الخاصة بالديكور وزاوية هذه اللقطة هي 

التصوير نجد أنها زاوية مرتفعة غطسية، أما حركة الكاميرا في التقاط هذه الصورة هي حركة 
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بانورامية عمودية، وفيما يخص جدلية الظل والضوء فنجد أنها اضاءة عادية متساوية في كل 

ق بالدراسة التبوغرافية التي تتناول النص المرافق للصورة إذ أن أجزاء الصورة، أما فيما يتعل

النص في هذه الصورة يتمثل في اسم المشروب كوكا كوال الذي كتب باللغة العربية بالبنط 

العريض في سطر واحد وسط القارورة، اضافة إلى الدراسة اللونية التي نجد فيها اللون 

في خلفية الصحن، كما نجد اللون األبيض يتمثل األحمر الذي يطغى على الصورة بظهوره 

واللون األسود يظهر في ,في لون الصحن و كتابة كوكا كوال و كذا لون الملعقة و الشوكة 

  .حدي الصورة العلوي و السفلي و كذا لون مشروب كوكا كوال

   :المستوى التضميني-2

إّال من خالل وجود  وجود قارورة كوكا كوال تتوسط الصحن يوحي بأن األكل ال يحلو 

مشروب كوكا كوال إلى جانبها، أما بالنسبة لوجود صحن بجانبه ملعقة وشوكة يدل على 

فطور رمضان ويدل على أن مشروب قارورة كوكا كوال يمكن من إهداء فطور والتضامن مع 

يتن الهالل األحمر الجزائري لفائدة المساكين، وتعتبر قيمتا التعاون والتضامن قيمتين إجتماع

تميزان المجتمع الجزائري، أما جمال األواني ونظافتها فتوحي بالذوق المميز لمشروب كوكا 

كوال وعلى مكانته إضافة إلى أّن وجود قارورة كوكا كوال تتوسط الصحن بهذا الشكل وهي 

ممتلئة تدل على أن كوكاكوال لوحدها تمثل وجبة كاملة لكل فرد، وهي توظيف ذكي من 

  .للترويج لهذا المشروب كما أنه إشارة إلى فصل الصيف خصوصاً مخرج اإلشهار 

وٕان هذا اإلشهار بث في فصل الصيف حيث تشتد الحرارة فهنا يوحي أن مشروب كوكا كوال 

هو أهم طبق البد من وجوده على مائدة الفطور، إذ أن كل العائالت الجزائرية ستبحث عن 

أما فيما يتعلق بعدم .االشهار مشروب كوكا كوالما يحقق الحيوية واالنتعاش لذا يقترح هذا 

وجود غطاء القارورة للداللة على اإللحاح واالستمالة األيقونية لتأكيد تناول هذا المشروب، 

أما فيما يتعلق بتحليل .وأما كون هذه القارورة زجاجية فتدل على تنوع األحجام لهذا المشروب

الجزء الكبير و تسمى أيضا باللقطة الجامعة العناصر الفوتوغرافية التي تتمثل في لقطة 
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وتتولى تقديم الجزء المهم، تم التقاطها بزاوية مرتفعة غطسية، أما عن حركة الكاميرا فهي 

حركة بانورامية عمودية إذ تركز على الصحن و قارورة كوكاكوال باعتبارهما متالزمان ال 

علق باإلضاءة العادية التي تتساوى في أما فيما يت. يمكن االستغناء عن كوكاكوال في الوجبات

أما فيما يتعلق . كل أقسام الصورة بترويج هذا المنتوج وٕاشهاره، إذ أنه ينير مائدة الفطور

بتحليل العناصر التبوغرافية  التي تتمثل في اسم المنتوج فنجد أنه كتب باللغة العربية ألنها 

ن كتابة كوكا كوال المشهورة في كل العالم، اللغة الرسمية للجزائريين وقد كتب بهذه الطريقة أل

خاصة وأن هذه اللقطة توحي بالتضامن فالبد من مراعاة اللغة األساسية للجمهور المستهدف 

وقد كتبت بالبنط العريض إلبراز المنتوج، أما فيما يتعلق بالدراسة اللونية فنجد أن اللون 

شروب كوكا كوال، أما اللون األسود األحمر يدل على النشاط والحيوية والذوق المميز لم

فيمثل لون المشروب واللون األبيض يدل على الصحة بمعنى أن مشروب كوكا كوال مشروب 

صحي سواء يشرب بعد الوجبة أو لوحده كما يدل على المستقبل المبشر لهذا المنتوج في 

ضامن مع السوق المحلية، إضافة إلى أنه يدل على الخلق النبيل  الذي يتمثل في الت

المساكين من خالل شراء مشروب كوكا كوال وكذلك يدل على السالم ورضا الجمهور عن 

هذا المنتوج، أما فيما يخص كتابة اسم المنتوج باللون األبيض فيدل على أن هذا المشروب 

   .يزين القعدة أو فطور رمضان

  :وظيفة الرسالة األلسنية-3

ة عبارة عن رسالة شفاهية التي تتمثل في التعليق نجد أن الرسالة األلسنية في هذه الصور  

بذكر اسم المنتوج، إضافة إلى الرسالة المكتوبة والمتمثلة كذلك في اسم المنتوج كوكا كوال 

المكتوبة وسط القارورة وتؤدي هاتين الرسالتين وظيفة الترسيخ من خالل تكرار اسم المنتوج 

  .وذلك لتثبيته في ذهن المتلقي

  :)11(ية عشراللقطة الحاد �

  : المستوى التعييني-1
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نالحظ في هذه الصورة وجود رمز الهالل األحمر الجزائري فقط، إذ يبدو بشكل كبير وواضح 

في وسط الصورة، حيث نجد أنه على شكل دائرة في وسطه دائرة أخرى بها هالل، وفي 

ل األحمر الحواف يوجد شعار مكتوب في حافة الدائرة األكبر، كما نجد بأن رمز الهال

الجزائري موجود وسط الصورة التي يعلوها شريطين أسودين، أما فيما يخص الدراسة 

الفوتوغرافية فنجد أن هذه اللقطة هي لقطة الجزء الكبير، وأما زاوية التصوير التي التقطت 

بها هذه الصورة نجد أنها زاوية عادية، أما فيما يخص حركة الكاميرا في التقاط هذه الصورة 

حركة تنقل بصري، اضافة إلى الدراسة التبوغرافية التي تتناول النص المرافق للصورة، هي 

فنجد الكتابة تتمثل في رمز القناة الجزائرية الثانية، المكتوب بالبنط العريض، باللغة الفرنسية، 

ط اضافة إلى الكتابة الموجودة الثانية و هي عبارة الهالل األحمر الجزائري، والمكتوبة بالبن

العريض باللغتين العربية و الفرنسية في سطرين، أما فيما يتعلق بدراسة األلوان نجد وجود 

ثالثة ألوان أساسية بالصورة، تتمثل في اللون األحمر الذي يظهر في خلفية الصورة، و كذا 

في لون الهالل الموجود في وسط شعار الهالل األحمر الجزائري، و كذا في كتابة شعاره كما 

اللون األسود في أعلى و أسفل الصورة، أما اللون األبيض فيظهر في كل مساحة شعار نجد 

  .الهالل األحمر الجزائري

   :المستوى التضميني-2

إن وجود شعار الهالل األحمر الجزائري بالصورة يدل على التضامن، إذ أن المخرج من  

خالل هذه اللقطة قام باستمالة عواطف الناس، فيبعث برسالة مفادها دعوة األفراد القتناء 

مشروب كوكا كوال والمساهمة في التضامن مع الهالل األحمر الجزائري لجمع  

رمضان الكريم، وهنا تبرز قيمة التضامن و مساعدة  فطور للمساكين في شهر150000

وأما فيما يتعلق بتحليل العناصر . اآلخرين و هي قيمة اجتماعية تميز المجتمع الجزائري

الفوتوغرافية فلقطة الجزء الكبير ألنها تتولى تقديم الجزء المهم من الديكور العام و بذلك 

أما زاوية التصوير تم التقاطها بزاوية ظهر رمز الهالل األحمر الجزائري بشكل واضح، 
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عادية على مستوى النظر حيث تكون مباشرة،  و أما حركة الكاميرا فهي حركة تنقل بصري، 

أما بالنسبة لتحليل العناصر التبوغرافية والمتمثلة في رمز القناة الجزائرية الثانية المكتوب 

ذه القناة و أن المستهلك المستهدف  بالبنط العريض للداللة على أن هذا االشهار يبث عبر ه

هو الجمهور الجزائري الذي يتابع هذه القناة، و قد كتب باللغة الفرنسية ألنها قناة ناطقة 

باللغة الفرنسية، أما فيما يخص الكتابة الموجودة برمز الهالل األحمر الجزائري للداللة على 

فطور من قبل   150000ي جمعأن شراء مشروب كوكا كوال يقوم بالتضامن و المساهمة ف

منظمة الهالل األحمر الجزائري، بمعنى أن مشروب كوكا كوال يتضامن مع الهالل األحمر 

الجزائري، وقد كتب باللغتين العربية والفرنسية ألن الجزائريين يتكلمون هاتين اللغتين، اضافة 

ما فيما يتعلق بدراسة إلى كون أن الهالل األحمر معروف دوليا لذلك تتزاوج الكتابة فيه، أ

األلوان حيث أن اللون األحمر يرمز إلى النشاط والحيوية التي يبعثها هذا المشروب، أما 

اللون األسود فهو لون مشروب كوكا كوال و يدل على الرسميات بمعنى أن مشروب كوكا 

ي كوال هو مشروب الرسميات، أما اللون األبيض فيدل على الخلق النبيل و الذي يتمثل ف

مساعدة المساكين كما يدل على الصفاء و األمان واجتماع كل هذه األلوان في الصورة يرمز 

إلى مشروب كوكا كوال، حيث نجد كتابة اسم المنتوج تكون باألبيض و الشريط الملصق في 

   .وسط القارورة باللون األحمر و لون المشروب باألسود

  :وظيفة الرسالة األلسنية-3

نجد أن الرسالة األلسنية في هذه الصورة تتمثل في عبارة الهالل األحمر الجزائري، وهي  

تؤدي وظيفة الترسيخ من خالل تكرار هذه العبارة باللغتين العربية والفرنسية لترسيخ قيمة 

 .جزائري و تثبيتها في ذهن المتلقيالتضامن في المجتمع ال

  ):12(اللقطة الثانية عشر  �

 :لتعيينيالمستوى ا-1
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نالحظ من خالل هذه الصورة وجود مساحة كبيرة حمراء حيث يبدو لنا في وسط هذه  

الصورة شكل على هيئة القلب، إذ يظهر في وسطه صحن يتصاعد منه البخار كما يوجد 

بالصحن ملعقة، أما في الجهة اليمنى لهذا الشكل نالحظ يد مفتوحة متجهة إلى األعلى و 

ألف فطور، أما في الجهة اليسرى فنالحظ  150الذي كتب أعاله  تحمل بكفها هذا الصحن

أما بالنسبة للدراسة الفوتوغرافية . أنها حافة القلب اضافة إلى صورة لشعار القناة الجزائرية

فنجد أنها لقطة عامة تم التقاطها من زاوية عادية و بحركة بانورامية أفقية من اليسار إلى 

افية التي تتناول النص المرافق للصورة ومن خالل هذه الصورة اليمين أما الدراسة التبوغر 

وقد كتبت باللغة العربية بالبنط " ألف فطور  150" نالحظ أن النص يتمثل في عبارة 

من خالل هذه الصورة نجد أن اللون األكثر وجودا هو اللون األحمر . العريض في سطرين

بيض الذي يظهر في رسم األشكال التي الذي يغطي كل مساحة الصورة، كما نجد اللون األ

بالصورة، اليد والكتابة والصحن والملعقة وكال هذين اللونين موجودين بشعار القناة إضافة 

إلى اللون األخضر، كما يوجد اللون األسود في شكل شريطين على حافة الصورة في األعلى 

  .   واألسفل

 :المستوى التضميني-2

من خالل هذه الصورة نفهم بأن بمجرد شراء قارورة كوكاكوال سوف نكون قد ساهمنا في 

ألف فطور للهالل األحمر الجزائري ليقدمها للمساكين، وهي الفكرة التي  150جمع 

استخدمها صاحب اإلشهار للترويج لهذا المشروب وتحقيق مبيعات أكثر خصوصا و أن هذا 

ل القلب استعملت الستمالة الناس وجذب استعطافهم، في شهر رمضان حيث أن داللة شك

كما أنها تخاطب ذوي القلوب الرحيمة إذ نجد أن اليد ترمز إلى العطاء وفعل الخير ومد يد 

العون والمساعدة للمساكين، أما فيما يخص اتجاهها نحو األعلى لتدل على الدعاء وطلب 

ي يتصاعد منه بخار وفيه ملعقة يدل رضا اهللا من خالل أفعال الخير هذه، أما الصحن الذ

على الفطور الذي سيهديه مقتني مشروب كوكاكوال، أما فيما يخص شعار القناة الجزائرية 
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للداللة على أن هذا المنتوج موجود بالجزائر وأن هذا اإلشهار يبث بالجزائر كما يشير إلى 

فية فنجد لقطة عامة كونها أن هذا يستهدف كل الجزائريين، أما عن تحليل العناصر الفوتوغرا

تؤطر الديكور بالكامل عن طريق زاوية عادية على مستوى النظر وبحركة بانورامية أفقية من 

 .   اليسار إلى اليمين إلظهار الديكور بأكمله

 :وظيفة الرسالة األلسنية-3

يريد  ألف فطور هو العدد اإلجمالي الذي 150إن الرسالة األلسنية في هذه اللقطة تتمثل في 

صاحب المنتوج التبرع به للهالل األحمر الجزائري لفائدة المساكين من خالل عائداته ونجد 

 . أن هذه الرسالة تؤدي وظيفة المناوبة ألنها تنقل لنا ما ال تستطيع الصورة نقله

 

  

 ):13(اللقطة الثالثة عشر  �

 :المستوى التعييني-1

بنت مجتمعين حول مائدة بن و إود عائلة تتكون من الوالدين، نالحظ في هذه الصورة وج 

الطعام، و هذه الصورة موجودة داخل علب، كما نالحظ وجود العديد من المأكوالت 

مرسومة على وجود قارورة زجاجية لكوكاكوال، كما نالحظ االبتسامة  ىباألطباق، إضافة إل

واجد بالجهة اليسرى، كما نالحظ بالجهة تتجه أنظارهم نحو الطفل المتوجوه هؤالء األفراد و 

األلوان في مقدمة الصورة على شكل قلب، من البالونات المتنوعة األشكال و اليسرى مجموعة 

ء واسعة اضافة إلى وجود ثالث طبول في الجهة اليمنى لحافة القلب، كما نجد مساحة حمرا

األعلى م المنتوج في يوجد غطاء كوكاكوال أحمر مكتوب عليه استغطي خلفية الصورة، و 

 شريطين ذويمنى في األسفل عبارة كوكاكوال، و يوجد في الجهة اليللجهة اليسرى من القلب، و 

السفلية من الصورة، أما العناصر الفوتوغرافية فنجد أن هذه لون أسود في الحافتين العلوية و 

بحركة رتفعة  و ور بالتقاطها من زاوية ماللقطة هي لقطة مقربة إلى الصدر التي قام المص
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كاميرا تنقل بصري كونها كانت تعلو األشخاص، أما االضاءة فهي عادية متساوية في كل 

سم المنتوج الذي تمت كتابته إتبوغرافية الموجودة بالصورة نجد أجزاء الصورة، أما العناصر ال

ضافة إ باللغتين الفرنسية والعربية، وهو مكتوب بالبنط المتوسط، في وسط القارورة وغطائها

، كما اللغة العربية بخط جميل في سطرينبضان كريم التي كتبت ببنط متوسط و إلى عبارة رم

ال في خلفيتها وكذا لون نجد عدة ألوان، لكن اللون الغالب في الصورة هو األحمر متمث

رسم شكل القلب وفي داخل  فين األبيض الذي نجده في الكتابة و ضافة إلى اللو إالطبول، 

جد السفلية، كما ننجده على حافتي الصورة العلوية و فة إلى اللون األسود الذي ضاإالقلب، 

 .اللون األخضر في قميص األماللون األزرق في قميص الرجل وابنته و 

  

  :المستوى التضميني-2

من خالل هذه الصورة يتضح لنا أن هذه األسرة نووية تبدو سعيدة وفرحة، و من خالل  

التي تسبقها فإننا ننجد أنها توحي باأليام األخيرة لشهر رمضان، االطالع على اللقطات 

حيث أن البالونات و الطبول تدل على أفراح عيد الفطر الذي لم يبقى له إال أيام معدودة أما 

ال المشروب يزين القعدة العائلية و  وجود قارورة كوكاكوال في وسط المائدة تدل على أن هذا

وحي لنا الصورة بأنن هذا المنتوج بوجوده يسعد الجميع، كما يمكن االستغناء عنه، كما ت

استعمل للفت االنتباه، أما شكل القلب فيدل على المساعدت التي سيتم تقديمها للمساكين من 

خالل اقتناء هذا المشروب أما فيما يتعلق باللقطة  مقربة إلى الصدر ألنها األنسب في نقل 

عة الغطسية بحركة تنقل بصري كونها تمكن من ابراز كل هذه االيحاءات أما الزاوية المرتف

التفاصيل الدقيقة للصورة، و اظهار األطباق، أما االضاءة فهي عادية متساوية بكل أجزاء 

الصورة ألن هذه األخيرة ال توحي بالليل بل توحي بأيام االفطار يعني أيام العيد، ـأما بالنسبة 

ط المتوسط للفت االنتباه إلى المنتوج وحتى ال يتجه السم المنتوج الموجود بالغطاء بالبن

اهتمام المتلقي إلى أجزاء أخرى من الصورة، أما اسم المنتوج المكتوب بالعربية في وسط 
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القارورة الزجاجية إلظهار نوع المشروب، أما بالنسبة لعبارة رمضان كريم توحي بأن هذه 

وان نجد اللون األحمر يدل على االنتعاش اإلشهار يبث في رمضان، وفيما يتعلق بداللة األل

و الحيوية التي يحققها مشروب كوكاكوال أما اللون األبيض يدل على أن هذا المشروب 

صحي رغم شربه لمدة طويلة كما يدل على رضا العائلة على هذا المنتوج أما اللون األسود 

اللون األزرق فيشير  فيشير إلى لون المشروب و كل هذه األلوان تمثل هذا المشروب، أما

إلى الراحة والهدوء التي يشعر بها هذا الرجل في وسط عائلته كما يرمز إلى االنتعاش و 

الشباب و األمل و يدل على براءة الطفلة أما اللون األخضر يدل على الخير و النعيم الذي 

  .تنعم به هذه األسرة كما يدل على السعادة و النماء

  :ةوظيفة الرسالة األلسني-3

تتمثل الرسالة األلسنية في هذه الصورة في الرسالة المكتوبة التي تتمثل في اسم المنتوج، أما  

عبارة رمضان كريم فهي تقوم بوظيفة المناوبة حيث أن الصورة ال تستطيع تعويض هذه 

   .العبارة

 :"حسب مقاربة روالن بارث"isisإشهار " تحليل اإلشهار الثالث : ثالثا

 :الوصفيالمستوى  �

إزيس هو إشهار تلفزيوني جزائري تجاري يروج لمنتوج إزيس، يبث هذا   إشهار •

  .االشهار عبر القناة الجزائرية الثالثة

  القناة الجزائرية الثالثة :المرسل •

 " إزيس يجمعنا باش نفرحوا المرضى "  :شعار الومضة •

  ثانية  20 :مدة الومضة •

  :فكرة الومضة •

يقوم هذا اإلشهار بالترويج لهذا المنتوج إنطالقا من تصوير هذه الومضة في مستشفى  

األطفال، التي تدور فكرتها حول الحملة التضامنية التي يقوم بها هذا المنتوج لمساعدة 
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المرضى المحرومين، وذلك في شهر رمضان الكريم، حيث أن شراء كيس من منتوج إزيس 

  .رجع الفرحة والبسمة  لألطفال المرضى المحرومينيساهم بدينار واحد لكي ي

  : تعليق االشهار •

كل األطفال عندهم الحق يلعبوا و يفرحوا بصح لي راهم فلمستشفيات معندهمش هذه الفرصة 

في شهر رمضان الكريم كل ما تشروا منتوج ازيس رايحين تساهموا بدينار باش ترجعوا الفرحة 

 .تناو مساعداتكم ازيس يجمعنا باش نفرحوا المرضىلهاذ األطفال بزاف صحابي راهم يس

 

  :مستوى التقطيع �

القيم في اإلشهار التلفزيوني : "تم أخذ أهم اللقطات التي تساعدنا في هذه الدراسة المتمثلة في

لقطات من هذا اإلشهار للقيام بتحليلها سيميولوجيا حسب ) 06(ست اختيارالجزائري، حيث تم 

 .مقاربة روالن بارث

  الصوتشريط   الصورة شريط

رقم 

  اللقطة

نوع 

  اللقطة

زوايا 

  التصوير

حركات 

  الكاميرا

الحوار(تعليق  مضمون الرسالة

(  

الموسيقى 

  الموظفة

المؤثرات 

  الصوتية

لقطة   01

  عامة

زاوية 

  مرتفعة

حركة 

بانورامية 

  عمودية

ظهور طاولة و عليها 

مجموعة من األواني 

  المنزلية ناصعة البياض

 موسيقى  /

  هادئة

/  

لقطة   02

  متوسطة

حركة   زاوية عادية

تنقل 

  بصري

ظهور طفل مريض في 

غرفة مستشفى و بجانبه 

  مجموعة من األلعاب

  

كل األطفال 

عندهم الحق 

يلعبوا 

ويفرحوا 

بصح لي 

راهم في 

المستشفيات 

معندهمش 

  هذه الفرصة

موسيقى 

  هادئة

/  
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لقطة   03

  عامة

زاوية 

  منخفضة

حركة 

 بانورامية

عمودية 

من 

األعلى 

إلى 

  األسفل

ظهور أربع علب لمنتوج 

زيس بأشكال مختلفة كل إ

واحدة منهم ترمي بدينار 

  في حصالة زجاجية شفافة

في شهر 

رمضان 

الكريم كل ما 

تشرو منتوج 

إزيس رايحين 

تساهمو 

بدينار باش 

ترجعوا 

هاذ الفرحة ل

  األطفال

موسيقى 

  هادئة

/  

لقطة   04

  قريبة

حركة   زاوية عادية

بانورامية 

أفقية من 

اليسار 

إلى 

  اليمين

ظهور وجه الطفل 

  الصغير بابتسامة عريضة

بزاف 

صحابي راهم 

يستناو 

  مساعداتكم

  

موسيقى 

  هادئة

كالم 

  الطفل

لقطة   05

  متوسطة

زاوية 

  منخفضة

حركة 

تنقل 

  خلفي

 ظهور أربع أطفال يلعبون

في غرفة مستشفى 

و  المخصصة لأللعاب

  القراءة

 موسيقى

  هادئة

ضحك 

  األطفال

لقطة   06

الجزء 

  الكبير

زاوية عادية 

على 

مستوى 

  النظر

حركة 

تنقل 

  بصري

ظهور شعار اإلشهار 

مكتوب عل شكل يشبه 

 إزيس يجمعنا باشالنجمة 

  نفرحو المرضى

يجمعنا إزيس 

باش نفرحوا 

  المرضى

موسيقى 

  هادئة

/  

 

 ):01(اللقطة األولى �

 :المستوى التعييني-1

طاولة كبيرة بيضاء اللون عليها مجموعة  بها نالحظالصورة  واضحة وبارزة بشكل جيد،  

من األواني المنزلية ناصعة البياض ونظيفة، تتكون من أطباق فخارية وزجاجية تقع في 

الجهة اليمنى، خلفها مجموعة من مناشف المطبخ نظيفة وبيضاء ومنظمة، وبجانبها آلة 
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وفي الجهة اليسرى المقابلة نجد كذلك مناشف المطبخ ) لخضاربشر ا(طحن من األلمنيوم 

. نظيفة وبيضاء ومنظمة، أمام هذه المناشف يوجد قارورة وٕاناء فوق طبق من الفخار

تتوسطهما مقالة من األلمنيوم بجانبها علبة، كما نجد سلة من البالستيك بداخلها خالط، أما 

ة من الكؤوس الفخارية البيضاء، إضافة إلى باقي مساحة الطاولة تغلب عليها مجموعة كبير 

وجود شعار مكتوب في وسط الجهة العلوية للصورة ويتمثل في اسم المنتوج كما أن الجهة 

العلوية زرقاء اللون وعلى يسارها رمز القناة الجزائرية الثالثة، أما فيما يتعلق  بالدراسة 

ة األواني المنزلية و تدخل هذه الفوتوغرافية فنجد هذه اللقطة هي لقطة عامة تظهر كاف

اللقطة ضمن لقطات لها عالقة بالديكور، أما زاوية التصوير هي زاوية مرتفعة ألنها تصور 

الديكور من األعلى إلى األسفل، أما حركة الكاميرا فهي حركة بانورامية عمودية، حيث تثبت 

لدراسة التبوغرافية التي وبالنسبة ل. الكاميرا على الرافعة و تصور من األعلى إلى األسفل

الذي كتب  isisتعني بدراسة النص المرافق للصورة، فإن النص هنا تمثل في اسم المنتوج 

باللغة الفرنسية بالبنط العريض بشكل بارز وواضح حيث تمت كتابته في الجزء العلوي من 

افة الصورة وقد تمت كتابته في سطر واحد، خصصت له مساحة مهمة وكبيرة نوعا ما، إض

إلى وجود رمز القناة الجزائرية الثالثة بالجهة اليمنى العلوية للصورة، وفيما يخص اإلضاءة 

أما بالنسبة للدراسة اللونية فقد تضمنت هذه  .فنجد أنها قوية منبعثة من الجهة العلوية

الصورة أربع ألوان حيث نجد أن اللون الغالب عليها هو اللون األبيض الذي نجده في 

لمطبخ واألواني بمجملها وكذا الطاولة التي تحملها، كما نجد اللون األحمر في مناشف ا

 .كتابة اسم المنتوج، واللون األزرق الفاتح نجده في خلفية الصورة

 :المستوى التضميني-2

تتضمن هذه الصورة التي بين أيدينا العديد من الدالالت والتضمينات واإليحاءات، إذ أن  

لكبيرة وما عليها من أواني ومناشف المطبخ ظهرت بيضاء داللة على نظافة هذه الطاولة ا

، كما أنها تدل على اهتمام الجزائريين بالنظافة، لذا استغل المخرج isisقوة وفعالية منتوج 
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، من خالل هذه القيمة األخالقية الراسخة لدى المجتمع isisهذا العنصر للترويج لمنتوجه 

ي الموجودة على هذه الطاولة بين األلمنيوم والفخار والبالستيك الجزائري، وقد تراوحت األوان

والزجاج، داللة على أن هذا المنتوج يمكن استعماله في غسل كل هذه األنواع إضافة إلى 

استعماله لغسل المالبس، فهو منتوج متعدد االستعماالت، كما أن وجود اسم المنتوج في 

القمة وأنه يحتل الصدارة عن غيره من المنتوجات، أعلى الصورة للداللة على أنه دائما في 

أما فيما يخص الجهة العلوية الزرقاء فتمثل السماء الصافية، و فيما يتعلق بتحليلنا للدراسة 

الفوتوغرافية تم التقاط الصورة بلقطة عامة و من زاوية مرتفعة و بحركة بانورامية عمودية 

يخص تحليل العناصر التبوغرافية التي جاءت إلظهار وابراز جميع عناصر الديكور وفيما 

، الذي كتب باللغة الفرنسية داللة على أنه isisفي هذه اللقطة والمتمثلة في اسم المنتوج 

منتوج أجنبي مع شراكة جزائرية، إضافة إلى كون الجزائريين يحسنون اللغة الفرنسية، أما 

لمنتوج يتم بثه عبر هذه القناة وأنه موجه رمز القناة الجزائرية الثالثة الذي يدل على أن هذا ا

للجزائريين الذين يتابعونها، كتب اسم المنتوج بالبنط العريض من أجل لفت انتباه المشاهد، 

وقد كتب في الجزء العلوي للتدليل على نوع المنتوج وأهميته في النظافة، حيث خصصت له 

ي كانت قوية تنبعث من األعلى مساحة كبيرة لجذب االنتباه، وفيما يتعلق باإلضاءة الت

منعكسة على األواني للداللة على أن المنتوج يشع وينير كل بيوت الجزائريين، فهو مثل 

الحمامة التي تحلق في األعلى، أما بالنسبة لتحليلنا للدراسة اللونية فنجد اللون األزرق الفاتح 

ثقة التي يقدمها هذا المنتوج، الذي يعكس الخلفية المتمثلة في السماء الصافية، كما يرمز لل

ويشير أن هذه النظافة يمكن تحقيقها لمستعمليه في الواقع، باستعمال هذا المنتوج الذي 

يعطينا نظافة مثالية، كما يوحي بالراحة و االسترخاء والهدوء من خالل استعمال هذا 

والطهارة التي المنتوج، أما اللون األبيض الذي يظهر في األواني يرمز للنظافة والصفاء 

  .يحققها هذا المنتوج

 :وظيفة الرسالة األلسنية-3
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نجد أن الرسالة األلسنية في هذه الصورة تتمثل في اسم المنتوج الذي كتب باللغة الفرنسية،  

 .    وهي تؤدي وظيفة ترسيخ وتثبيت المنتوج في ذهن المتلقي

 

  

  ):02(اللقطة الثانية �

  :المستوى التعييني-1

ففي هذه الصورة التي بين أيدينا، يظهر المصور غرفة مستشفى بداخلها طفل يرتدي بدلة 

بيضاء اللون، وهي البدلة التي يخصصها المستشفى للمرضى الموجودين به، حيث يجلس 

فوق سرير المستشفى المغطى بغطاء أبيض، ويبدو أنه كان يلعب بمفرده وبجانبه مجموعة 

السرير، أما خلف الطفل فنجد رف عليه لوازمه وبجانب الرف باب  من األلعاب المتناثرة فوق

الغرفة وعلى يمين الطفل رف آخر عليه صحنان وقارورة بها دواء وفي الجهة المقابلة 

للطفل، يوجد آلة طبية سوداء اللون وفي أعلى جدار الغرفة نجد مصباح كهربائي مستطيل 

نجد لقطة متوسطة تم التقاطها من زاوية عادية الشكل أما فيما يخص الدراسة الفوتوغرافية ف

أما اإلضاءة فنجدها عادية حيث تظهر اإلضاءة متساوية بكل . ذات حركة تنقل بصري

أجزاء الصورة أما بالنسبة للدراسة التبوغرافية التي تتناول النص المرافق للصورة، فنجد أن 

وفيما . الجهة اليمنى العلوية للصورةالنص تمثل في رمز القناة الجزائرية الثالثة الذي يظهر ب

يتعلق بالدراسة اللونية فنجد في هذه الصورة لونين اللون األبيض واللون األسود، إذ أن اللون 

األبيض هو اللون الغالب على الصورة حيث نجده في بدلة الطفل واألرضية وفي طالء 

     .سود فنجده في اآللة الطبيةجدار الغرفة وفي السرير والغطاء الموجود فوقه، أما اللون األ

  :المستوى التضميني-2

إن الصورة التي بين أيدينا تحمل العديد من الرموز والدالالت، حيث نجد أن عالمات  

المرض تبدو على الطفل، وذلك من خالل تواجده في الغرفة يلعب منفردا وهو اليزال، 
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ت الديكور الراقي، الذي يدل بالقرب من معدات التمريض واألدوية في غرفة المستشفى ذا

على أن الجزائر بها مستشفيات مجهزة وراقية وتحتوي معدات متطورة قادرة على احتواء 

وأما طريقة جلوس هذا الطفل، تدل على أنه ينتظر مساعدة . المرضى في ظروف حسنة

مثل الناس له، من خالل قيامهم بشراء منتوج ازيس لكي يكون له غرفة للعب والقراءة مثله 

أما لعب الطفل لوحده بالغرفة فيوحي بحرمانه من الدفء العائلي ومن . أقرانه األصحاء

الدراسة، كما أنه يوحي بوحدته وحزنه على وضعه، أما بدلة الطفل التي يخصصها 

المستشفى للمرضى فهي تدل على أن هذا الطفل ستطول فترة تواجده بها، كما نالحظ أنه 

ل حزين وبائس ويشعر بالحرمان والوحدة فيظهر بأنه غير مبالي رغم تعدد اللعب فإن الطف

بهذه اللعب، لكي يبادر الناس إلى مساعدة هؤالء األطفال المرضى كما لو كان كل طفل 

مريض يمثل فردا من األفراد، أما بالنسبة لتحليلنا للدراسة الفوتوغرافية فنجد لقطة متوسطة 

ار الصورة، وزاوية عادية على مستوى النظر،  ألنها تظهر الطفل بكامل طوله داخل اط

وحركة تنقل بصري إلظهار موقع و حالة الطفل، وفيما يخص اإلضاءة المتساوية في كل 

أجزاء الصورة داللة على أن التصوير تم في النهار، أما فيما يخص تحليل العناصر 

اإلشهار موجه للمجتمع التبوغرافية فنجد رمز القناة الجزائرية الثالثة داللة على أن هذا 

الجزائري، ويبث عبر هذه القناة، أما بالنسبة لتحليلنا لأللوان فنجد اللون الطاغي في الصورة 

هو اللون األبيض الذي يرمز للصحة، حيث يأمل هذا الطفل أن يشفى قريبا كما يرمز 

على براءة هذا للنظافة التي يحققها هذا المنتوج داللة على نظافة الغرفة وجودته ويدل كذلك 

الطفل المحروم من الدراسة، كما يدل على الخلق النبيل الذي يتمثل في فعل الخير ومساعدة 

اآلخرين، كما يوحي بتفاؤل هذا الطفل بشفائه، أما اللون األسود فهو يوحي باألسى والحزن 

   .، كما يدل على الخوف من مآل مرضهالذي يخيم في هذه الغرفة

  :لسنيةوظيفة الرسالة األ -3
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كل األطفال " في هذه الصورة نجد الرسالة الشفهية، والتي تتمثل في كالم المعلق وهو يقول  

، والتي تقوم "عندهم الحق يلعبوا ويفرحوا بصح لي راهم فالمستشفيات معندهمش هذه الفرصة

 .بوظيفة المناوبة عن حرمان أطفال المستشفيات

  

  :)03(اللقطة الثالثة �

  :المستوى التعييني-1

في هذه الصورة يظهر المصور غرفة المريض بنفس الديكور السابق، ثم يضيف أربع علب  

لمنتوج ازيس في األمام، وعليها اسم المنتوج والمعلومات الخاصة به، حيث تأتي واحدة تلوى 

األخرى، وكل واحدة منها ترمي بدينار واحد في حصالة زجاجية شفافة بشكل دائري التي 

وج، حيث تنتهي اللقطة بتجمع العلب األربعة في مستوى واحد، ونالحظ أن تظهر أسفل المنت

هذه العلب متنوعة األحجام، فنجد الكيسين األزرق واألصفر بالستيكيين، أما العلبة الثالثة 

فهي كارتونية  مخصص استعمالها في الغسالة، بجانبها قارورة بالستيكية، كما نالحظ أن 

الذي يظهر خلفها، وقد بدت هذه العلب أنها جميلة التعليب،  هذه العلب تخفي صورة الطفل

أما بالنسبة للدراسة الفوتوغرافية نجد لقطة عامة من زاوية منخفضة و حركة بانورامية 

عمودية من األعلى إلى األسفل، أما اإلضاءة فنجد أنها متساوية في كل أجزاء الصورة 

 isis نص المرافق للصورة تمثل في اسم المنتوجوأقسامها، وبالنسبة للدراسة التبوغرافية فال

المكتوب في وسط كل علبة، باللغة الفرنسية، بالبنط العريض، باللون األحمر و بشكل 

واضح وبارز مكرر مرة واحدة في جميع علب ازيس األربعة، اضافة إلى الدراسة اللونية 

قارورة منتوج ازيس، طالء  فنجد في الصورة ألوان عديدة منها، اللون األبيض الذي نجده في

الجدار وغطاء السرير، كما نجد اللون األخضر في علبة منتوج ازيس، ويليها كيسين للمنتوج 

أحدهما أصفر واآلخر أزرق، مكتوب عليهم اسم المنتوج باللون األحمر، كما نجد اللون 

  .األزرق في ملصقة القارورة وغطائها، أما الحصالة فهي زجاجية شفافة
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  :المستوى التضميني-2

تحمل هذه اللقطة معاني ودالالت نستطيع اكتشافها من خالل التمعن العميق للصورة، 

فيظهر لنا جليا أن كل مواطن يشتري منتوج ازيس يساهم في التضامن بدينار واحد مقابل 

كل علبة لصالح األطفال المرضى بالمستشفيات، فهي قيمة التعاون والتضامن التي تقرب 

المجتمع وتقوي المحبة بينهم، كما نجد حصالة زجاجية شفافة بها أربع دنانير داللة  أفراد

على أن هذه المساعدات تذهب لألطفال المرضى، وداللة على ترويج المنتوج من خالل 

هاتين القيمتين، كما أنها توحي بأن قيمة المساعدة التي تقوم شركة ازيس بمنحها للمرضى 

باإلضافة . لتي يتم شراؤها، فكلما زاد شراء المنتوج تزيد قيمة المساعدةمرتبطة بعدد األكياس ا

دليل على أهمية هذا المنتوج كونه منتوج راقي، أما غرفة ) الغالف(إلى جمالية التعليب 

المستشفى فبدت بأنها غرفة مستشفى حكومي يستقبل جميع األطفال المرضى، كما قام 

لبث اشهاره، و هو شهر رمضان الكريم الذي يتسارع فيه المخرج بمراعاة فترة زمنية مناسبة 

الناس لفعل الخيرات، من خالل عرضه للمنتوج واعتماده على قيمة دينية يعتقدها الشعب 

الجزائري، بعد تحليل الدراسة الفوتوغرافية وجدنا أن التقاط الصورة تم بلقطة عامة و بزاوية 

لتضخيم منتوج ازيس، وحركة بانورامية  منخفضة بانخفاض الكاميرا عن الديكور و ذلك

. عمودية من األعلى إلى األسفل لتأطير جميع عناصر الغرفة مع التركيز على علب ازيس

الذي كتب باللغة " ازيس"أما بالنسبة لتحليل العناصر التبوغرافية المتمثلة في اسم المنتوج 

فهمها، و قد كتب بالبنط العريض الفرنسية ألنها تعتبر اللغة الثانية يمكن معظم الجزائريين 

قارورة، (للفت اإلنتباه و جذب اهتمام المشاهد، تأتي علب منتوج ازيس في أشكال مختلفة 

وبألوان متنوعة  بين اللون األبيض، األخضر، األصفر واألزرق داللة على ) علب، كيسين

الخاصة بنظافة  أن لكل علبة منها خصوصيات معينة، فمنها الخاصة بنظافة األواني، ومنها

المالبس، ومنها الخاصة بنظافة األرضيات وكذا ما هو خاص بالغسالة، وكل لون من منتوج 

   .ازيس يدل على أن هذا المنتوج لديه روائح متنوعة، كاألصفر الذي يرمز إلى عطر الليمون
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  :وظيفة الرسالة األلسنية-3

في شهر "كالم المعلق و هو يقول  هذه الصورة تتمثل في الرسالة الشفهية التي نجدها في

رمضان الكريم كل ما تشروا منتوج ازيس رايحين تساهموا بدينار باش ترجعوا الفرحة لهدوا 

، و هي تؤدي وظيفة الترسيخ من خالل تكرار اسم المنتوج و ارفاق صورته بكالم "األطفال

المنتوج و صورته حيث  المعلق عليه، إضافة إلى الرسالة المكتوبة و المتمثلة في تكرار اسم

 .تؤدي هذه الرسالة وظيفة الترسيخ لتثبيت المنتوج في ذهن المتلقي

  ):04(اللقطة الرابعة �

  :المستوى التعييني-1

نالحظ من خالل هذه الصورة الطفل المريض الذي ظهر في اللقاطات السابقة وهو في  

غرفة الترفيه والتسلية، حيث تبدو على وجهه االبتسامة كما تظهر تقاسيم وجهه بشكل جيد، 

مّما يبدو أنه صغير السن وعالمات وجهه منيرة ومشرقة وبشوشة، ويظهر خلفه نافذة بجانبها 

مجموعة من الكتب، أما فيما يتعلق بالدراسة الفوتوغرافية فنجد أن هذه خزانة موضوع بها 

اللقطة هي لقطة قريبة تظهر مالمح وتعابير وجه الطفل، وتدخل هذه اللقطة ضمن اللقاطات 

البسيكولوجية، أما زاوية التصوير هي زاوية عادية على مستوى النظر ألنها تصور الطفل 

 ل الطفل أثناء التصوير، أما حركة الكاميرا فنجد أنها حركةمن األمام كون المصور كان يقاب

أما بالنسبة للدراسة التبوغرافية التي تتناول النص . بانورامية أفقية من اليسار إلى اليمين

المرافق للصورة فنجد أن النص يتمثل في رمز القناة الجزائرية الثالثة يظهر في الجهة اليمنى 

اللون األبيض نجده في قميص الطفل الذي  الصورة ثالثة ألوان،العلوية للصورة، كما تحتوي 

  .يخصصه المستشفى للمرضى الموجودين به، واللون األحمر في المكتبة

 



��������	

����رات ا ���
�����
 ا�ط�ر ا
	�����                                        ا
	���� ا
 

146 

 

  

  :المستوى التضميني-2

تحتوي هذه الصورة على العديد من الدالالت واإليحاءات، حيث أن ابتسامة الطفل ووجهه  

اعدات التي يقدمها الناس من خالل شراءهم للمنتوج المشرق يدل على هدوءه و فرحته بالمس

التي تمنحه شركة إزيس، هذا المنتوج الذي سيساهم بدينار من كل علبة للتضامن مع 

األطفال المرضى والمحرومين في وقفة تضامنية، كما تدل مالمح وجهه على تفاؤله 

قيم اجتماعية  تعد من  واستبشاره بشفائه العاجل، وهنا تبرز قيمة المساعدة والتضامن وهي

  .أبرز قيم المجتمع الجزائري

أما فيما يخص إظهار الطفل في غرفة التسلية وهو يلبس الثياب المخصصة للمرضى بهذا 

المستشفى، داللة على أنه ينتظر هذه المساعدات بفارغ الصبر من خالل عائدات منتوجات 

وجود المكتبة خلف الطفل لإليحاء   ازيس، كما يبدو الطفل جزائري لما تدل عليه صورته، أما

على أن هذا الطفل يتمنى أن يكون بالمدرسة ليتعلم بدال من المستشفى، و بالنسبة لتحليلنا 

للدراسة الفوتوغرافية اعتمد المصور اللقطة القريبة من زاوية عادية ألنها تقوم بإبراز مالمح 

ن المرض، إال أنه يبدي ابتسامة الطفل واإليحاء بنفسيته المتفائلة وصبره رغم معانته م

عريضة على وجهه، وهنا تبرز قيمة الصبر التي تعد قيمه دينية واجتماعية، هذه اللقطة 

، أما حركة "بزاف صحابي راهم يستنوا مساعدتكم" تظهر مخاطبة الطفل لعامة الناس بعبارة 

أما  في . ز مالمح الطفلالكاميرا فهي حركة بانورامية أفقية من اليسار إلى اليمين وذلك إلبرا

دراستنا لتحليل األلوان فنجد اللون األبيض بلباس الطفل يرمز إلى النظافة والطهارة التي 

يحققها منتوج إزيس، كما يدل على براءة هذا الطفل وهو يدل كذلك على األمل بشفائه و 

فأستعمل إلعطاء التفاؤل  بمستقبل سعيد، كما يرمز الى السعادة والهدوء، أما اللون األحمر 

  .ديكور مغاير للغرفة وكذا للداللة على الخوف والخطر من المرض الذي يعانيه الطفل
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  :وظيفة الرسالة األلسنية -3

ال نجد في هذه الصورة أي رسالة ألسنية مكتوبة، بل نجد رسالة شفهية والتي تتمثل في  

وهي تؤدي وظيفة المناوبة ألن الصورة ال " مساعدتكم بزاف صحابي راهم يستناو" عبارة 

  .تستطيع نقلها لنا وهي تنوب فكرة اشتروا منتوج إزيس

  :)05(اللقطة الخامسة �

  :المستوى التعييني-1

هذه الصورة التي بين أيدينا يظهر فيها أربعة أطفال يلعبون و يمرحون في وضعيات  

مختلفة، حيث نجد الطفلة جالسة على كرسي ترسم على طاولة خضراء، يقابلها كرسي فارغ 

و آخران يلعبان في الخلف، كل واحد منهما لديه طائرة، وأما الطفل الثاني في األمام يلعب 

الرابع ال يظهر إال رأسه في يسار أعلى الصورة، كما يبدو أن هؤالء  بكرة ملونة، و الطفل

األطفال يغمرهم الفرح بهذه األلعاب، أما بالنسبة لديكور الغرفة فنجد أنها غرفة نظيفة و 

ضيقة نوعا ما يوجد بها نافذة زجاجية كبيرة، و في يمين الصورة يوجد مكتبة بها كتب و 

ها بقع بألوان مختلفة، كما نالحظ أن بالط الغرفة أصفر بجانبها خزانتين لأللعاب وأعال

اللون، أما بالنسبة للدراسة الفوتوغرافية فهي ذات لقطة متوسطة  يبدو فيها األطفال بكامل 

طولهم داخل اطار الصورة و بزاوية منخفضة النخفاض الكاميرا عن جسم األطفال، و كانت 

إلى الدراسة التبوغرافية التي تتناول النص المرافق حركة الكاميرا حركة تنقل خلفي، باإلضافة 

للصورة، فنجد أن النص يتمثل في رمز القناة الجزائرية الثالثة التي يظهر بالجهة اليمنى 

  .العلوية للصورة، دون وجود أي نص آخر

و فيما يتعلق بدراسة األلوان نجد عدة ألوان بالصورة، حيث أن اللون األبيض نجده في  

دار و مالبس األطفال، و اللون األخضر نجده في الطاولة و الكراسي و الخزانتين طالء الج

اللتين في الجهة اليمنى للصورة، و أما اللون األحمر فنجده في المكتبة، كما أن البقع 
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الموجودة في الجدار فوق الخزانتين و المكتبة تنوعت ألوانها بين األخضر و األحمر و 

  .األصفر

  :مينيالمستوى التض-2

في هذه اللقطة تظهر العديد من المعاني و الدالالت، المتمثلة في وجود مجموعة من 

األطفال داخل غرفة المستشفى المخصصة للترفيه داللة على أن هذا المستشفى هو خاص 

باألطفال فقط، و قد بدت الغرفة جميلة و نظيفة و مرتبة داللة على نتيجة التضامن مع 

ديد من الكتب المعتبرة الموضوعة داخل رفوف مكتبة األطفال لإلستفادة األطفال في شراء الع

منها، إضافة إلى األلعاب، وهذا يدل على أن المستشفى راقي و أن الجزائر لم تهمل هذه 

الشريحة من المجتمع، بل تحاول توفير الجو المالئم لهم، كما نجد فرحة تغمر األطفال داللة 

دمها المستشفى ألن عنصر المال قد توفر وتعويضهم كما لو على الخدمات الجيدة التي تق

في التنظيف، أما " ازيس"كانوا في منازلهم، وتبدو الغرفة نظيفة داللة على استعمال منتوج 

" ازيس"البقع على جدار الغرفة في أعلى المكتبة تدل على الحبيبات الموجودة في منتوج 

، "ازيس"أبيض، و ألوانها تشبه كل أنواع علب بألوانها المختلفة من أزرق، بني، أخضر و 

كسب سمعة و صورة حسنة من خالل تضامنها مع هؤالء األطفال " ازيس"كما تسعى شركة 

و دفع المستهلك إلى الشراء، أما بالنسبة لتحليل العناصر الفوتوغرافية تم التقاط الصورة 

ة يغمرهم التفاؤل، أما زاوية بلقطة متوسطة إلظهار األطفال يلعبون و يمرحون في حالة جيد

االلتقاط منخفضة أبرزت نتائج الحملة التضامنية، وكانت حركة التنقل خلفي إلظهار  

وضعية األطفال في غرفة المستشفى المخصصة لأللعاب، و فيما يخص تحليل العناصر 

القناة التبوغرافية فنجد رمز القناة الجزائرية الثالثة للداللة على أن االشهار يعرض عبر 

أما بالنسبة لتحليلنا للدراسة اللونية  نجد اللون األخضر . الجزائرية و موجه للمجتمع الجزائري

في الطاولة و الكرسي للداللة على الجود و الكرم التي يجب أن تتوفر في المستهلك لكي 

يتمكن األطفال من تحقيق و لو القليل من الطمأنينة و كذلك ترمز إلى استمرار و نمو 
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ألطفال، و يرمز إلى األشجار المثمرة كداللة على ثمرة هذه الحملة التضامنية و ضرورة ا

أما اللون األبيض الموجود في بدلة األطفال . ليعيش األطفال في خير" ازيس"لشراء منتوج 

فهو يدل على طهارة و براءة األطفال كما يبرز أيضا النظافة و الصحة من خالل استعمال 

  .الذي يعطينا نظافة مثالية لضمان صحة جيدة" ايزيس"منتوج 

  :وظيفة الرسالة األلسنية-3

  .اللقطة أي رسالة ألسنيةال تصاحب هذه 

  :)06(اللقطة السادسة �

   :المستوى التعييني-1

في بداية اللقطة أخذ المخرج الصورة السابقة، وظفها في شكل معين ركب عليها صورة أخرى 

في شكل مستطيل بشكل متعامد مشكال بذلك نجمة أعطتنا شكال هندسيا جميل كشعار 

. ، كتب عليه اسم المنتوج في الوسط بشكل كبير و واضح و باللون األحمر"ايزيس"لمنتوج 

باللون األبيض و كتب " 2010رمضان "النجمة كتب فوقها أخذ مساحة كبيرة من هذه 

أخذت هذه النجمة بمفردها و قد وظفت لها مساحة ". يجمعنا باش نفرحوا المرضى"أسفلها 

الصورة للتركيز عليها كشعار للمنتوج، أما بالنسبة للدراسة الفوتوغرافية تم التقاط الصورة 

م الجزء المهم من الديكور العام و في الغالب ألنها تتولى تقدي)جامعة(بلقطة الجزء الكبير

انت حركة الكاميرا ذات تنقل تأتي بعد اللقطة العامة وبزاوية عادية على مستوى النظر، وك

لجزائرية الثالثة كتب التي تتمثل في رمز القناة او  تيبوغرافيةضافة إلى الدراسة الإ. بصري

أما فيما يخص الدراسة اللونية تضمنت الصورة ألوان  ،بالبنط العريض بشكل واضحبالفرنسية 

، إضافة إلى اللون األبيض "ايزيس"عديدة من بينها اللون األحمر متمثال في شعار المنتوج 

تتخلل الصورة عدة ألوان " يجمعنا باش نفرحوا المرضى 2010رمضان"الذي جاء في كتابته 

األخضر و األسود و األزرق جاءت  حيث بدت مزركشة تنوعت هذه األلوان بين األبيض و

  .ممزوجة مع بعضها
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  :المستوى التضميني-2

وفي آخر اإلشهار أخذ المخرج هذا الشكل الهندسي الجميل الملفت للنظر المتمثل في  

نجمة، ولن يزحزحه النجمة دليل على أن هذا المنتوج موجود في القمة في مكانة عالية مثل ال

بأشكاله " ايزيس"هذه النجمة بما كتب عليها كواجهة لتعليب قد أخذ مضمون أي منتوج أخر و 

المختلفة من قارورات و أكياس و علب، أما بالنسبة لتحليلنا للدراسة الفوتوغرافية نجد لقطة 

ضافة إلى ابراز شعار االشهار، الجزء الكبير ألنها تركز على الشكل الهندسي نجمة باإل

أما . ري للتأكيد عليها ولفت انتباه المتلقي للرمزحركة تنقل بصوبزاوية عادية مباشرة، و 

جاءت عبارة عن نص مكتوب تتضمن اسم المنتوج،  تيبوغرافيةبالنسبة لتحليلنا للدراسة ال

شعار التضامن في شهر رمضان للفت انتباه المشاهد عن طريق النظر، و تم تكرارها عن 

تكرار من أجل جذب أكثر عدد طريق السمع جاءت على لسان المعلق، تعمد المخرج هذا ال

من المشاهدين لشراء هذا المنتوج مستغال شهر رمضان بتأثير كبير في نفسية الناس ألنه لن 

استعمل . يجد أفضل من هذا الشهر الكريم لعرض منتوجه و للترويج من حملته التضامنية

لسابقة و بنفس المخرج نفس األلوان في هذه اللقطة األخيرة و التي استعملها في اللقطات ا

  .الدالالت و اإليحاءات

  :وظيفة الرسالة األلسنية-3

الذي كتب باللغة الفرنسية بالبنط العريض في أسفلها " ISIS "تمثلت في اسم المنتوج  

بالبنط المتوسط مكتوبة باللغة العربية، أما الرسالة الشفهية و التي تتمثل في " 2010رمضان"

، و قد جاء باللغة العامية "يجمعنا باش نفرحوا المرضى"ن كالم المعلق، وكان شعار التضام

   .الدارجة وهذا للترسيخ و يتمكن الجميع من فهمها

  

  النتائج العامة : المبحث الثالث
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بعد أن قمنا بالتحليل السيميولوجي لإلشهارات التلفزيونية السابقة التي تبث عبر القنوات 

 :الجزائرية توصلنا إلى النتائج التالية

تقوم الرسالة اإلشهارية بالترويج لمنتوجات معينة ذات خصائص ومزايا متعددة، إذ أنها  .1

ال توحي بجدتها في السوق بقدر ما تقوم بترسيخها في ذهن المشاهد الجزائري، ولهذا 

 .     تندرج ضمن النوع التدعيمي والتذكيري

ب تعامل األفراد مع قامت هذه اإلشهارات بإضفاء عادات شرائية جديدة، غيرت من أسلو  .2

 .السلع

عدم عرض الجانب اإلقتصادي للسلع المشهر عنها وعدم اإلهتمام به في هذه  .3

 . اإلشهارات

اإلشهار ال يخاطب وعي الفرد بقدر ما يتجه إلى استثارة عواطفه للحصول على استجابة  .4

 .آنية

جات جديدة اعتماد اإلشهار التلفزيوني أسلوب اإلغراء الذي يعمل على خلق رغبات وحا .5

  .لدى األفراد ليس بإمكانهم تحقيقها، مما يؤدي إلى عدم اإلستقرار النفسي والفكري

بث اإلشهارات التلفزيونية في أوقات محددة خاصة في شهر رمضان أثناء اإلفطار وأثناء  .6

برامج السهرة، يساعد ذلك على تثبيت إسم المنتوج والماركة، مما يجعلها معروفة لدى 

 .المستهلك

يقة عرض اإلشهار تساهم في لفت انتباه المستهلك إلى سلعة معينة من خالل القالب طر  .7

 .الفني الذي يصمم وفقه

إنعدام وجود الحوار بين الشخصيات في الرسائل اإلشهارية الثالث، وهو ما يجعلها تدخل  .8

ضمن نوع إشهار المذيع، بحيث تكون الصورة مصحوبة بكالم المذيع الذي يزكي 

 .المنتوج
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ضامين الرسائل لم تبن بطريقة عفوية بل تعكس ثقافة الجمهور من خالل توظيف جملة م .9

 .في مضمون اإلشهار) المستهلك الجزائري(من خصائص المتلقي 

اإلشهار التلفزيوني غير بريء، فهو يتضمن العديد من الرموز والشفرات المفخمة  .10

مع المضمون اإلشهاري بالدالالت واإليحاءات الضمنية، باعتماد الوصف المتجانس 

وٕاخراجها في قالب فني جميل لتكون المعنى الحقيقي والمجازي لكل إشهار، فالصورة 

اإلشهارية مهما ظهرت أنها ملتقطة بطريقة عفوية إال أنها عبارة عن ترميز يقدم إلى 

 .المتلقي بطريقة قصدية وهادفة

جاريا محضا، فهي تعمل إن الرسائل اإلشهارية وبالرغم من أن الهدف األساسي لها ت .11

في نفس الوقت على تدعيم الثقافة خاصة فيما يتعلق بالجانب القيمي وتعزيزه لدى أفراد 

المجتمع، ونلمس ذلك في إشهار كوكاكوال، إزيس وقهوة أروما، من خالل توظيف جملة 

من القيم اإلجتماعية واألخالقية مثل اإلحترام، اإلنتماء، إكرام الضيف، التعاون، 

تضامن، والقيم الدينية التي تتمثل في الصبر، تقديس المناسبات الدينية والتسارع لفعل وال

  ). شهر رمضان(الخير

إستهداف اإلشهار التلفزيوني الجانب السيكولوجي للتأثير على سلوك المستهلك،  .12

وغالبا ما يكون هذا التأثير مقصودا يتضمن شكال آخر هو اإلستهالك الرمزي والقيمي، 

ل المتلقي مع المادة االشهارية التي تخاطب فيه كل حواسه، إضافة إلى تقديم فيتفاع

المعلومات بلغة لتمكين كل مشاهد من فهمها واستيعابها، وهذا ما يؤدي إلى إنخفاض 

إستعمال لغة العامة التي يفهمها . الذوق العام و الفشل في رفع المستوى الثقافي للمجتمع

تعليمية، اإلجتماعية واإلقتصادية لتمرير الرسائل اإلشهارية و الكل باختالف مستواياتهم ال

 .تحقيق فهم المضمون
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إن الوالء للسلعة المعلن عنها يرتبط أساسا بالمعلومات الواردة في الرسالة اإلشهارية  .13

ومطابقتها للجودة والمنفعة المحصل عليها، من خالل تصويرها في قالب إجتماعي يمثل 

 .المجتمع الجزائري

ظيف خصائص المواطن الجزائري إلى حد ما في المضمون اإلشهاري، سواء كان تو  .14

ذلك من حيث اللغة المستعملة أو المؤشرات األخرى التي تدل على نمط وأسلوب 

 . المعيشة كالحركات، المالبس، وشكل العالقات

 حملت الصورة اإلشهارية معاني عدة  لذا وردت بالشكل الذي يساهم في تبليغ الداللة .15

للمستهلك، وقد دعمتها في ذلك الرسالة األلسنية الموظفة في إقناع المشاهد بالسلعة 

  . واستهالكها

يعتبر اإلشهار فضاء مناسب لعرض المنتوج بأسلوب يستميل به المستهلك ويبعث  .16

التي تظهر على الشاشة بوصفها ممثال ) األسرة النموذجية(فيه اإلحساس بالتماهي مع 

ل أن يخلق تطابقا بين الواقع المعيشي واألسرة السعيدة التي يقدمها لنا، للمنتوج، كما يحاو 

لذلك فهو يؤدي وظيفة سلبية من خالل تسطيح األذواق التي تنتج أوهام المساواة بين 

  . الطبقات االجتماعية

يعمل اإلشهار التلفزيوني على ترك بصمات المنتوج في ذهن المتلقي أومخيلته، حيث  .17

 .لتعرف على منتوج معين، أو تقوية صورته وشهرتهأنه يمكنه من ا

وبالتالي فإن اإلشهار قد أصبح يمارس نوعا من الهيمنة  بفرض مجموعة من األفكار  .18

 .وأنماط السلوك، التي تؤثر على القيم الحقيقية للمجتمع

إهمال عنصر اإلبداع، وهذا ما يجعل الرسالة جافة وغير معّبرة، خاصة إذا علمنا أّن  .19

 .أحد أهم شروط جودة اإلشهار يكمن في جعل الرسالة مشهدية ومثيرة
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ومن جهة أخرى يمكن االشارة إلى أن الرسائل االشهارية التي تبث عبر التلفزيون  .20

صل بعد إلى درجة خلق ثقافة إستهالكية  الجزائري، رغم مستواها المقبول إال أنها لم ت

 .لدى الجمهور
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  :وأهميته تحديد الموضوع - 1

ومدى  شهار التلفزيوني الجزائريفي معرفة القيم التي يتضمنها اإليتمثل  موضوعهذا الإن  

نسقا  م تشكلي، باعتبار أن هذه القمن خالل الدراسة السيميولوجية مجتمعهلقيم  تمثيلها

، فهي نسانعنصر في حياة اإل هم، وتعد أمتماسكا في المجتمع ونسيجا وجدانيا وسلوكيا

إضافة  ،شياء وزنها وقيمتها، كما أنها تعطي لألتصرفاتهالموجه والضابط لسلوكه ومرجعية 

من فك الشفرات ومعرفة الدالالت والمعاني التي تحملها الرسالة  تمكننا هذه الدراسةإلى أن 

   .التلفزيونية ةارياالشه

  :شكاليةاإلتحديد  - 2

ه بضرورة ن اإلشهار هو مجموعة من الوسائل التي تستعمل إلعالم الجمهور وٕاقناعإ

ستهالك منتوج معين، كما أنه أحد األشكال الرئيسية غير استعمال خدمة معينة أو إ

 ،وخصائصها، فهو يقوم بتعريف المستهلك بالسلع والخدمات ترويج المنتجاتالشخصية ل

 ،)جمعه بين الصورة، الصوت والحركة(يها التلفزيون كوسيلة إتصالالتي يكتس هميةونظرا لأل

قام المنتجين باستغالل هذه  ،عريض من فئات المجتمع المختلفة وسيطرته على جمهور

الذي يتطلب تصميمات حية  ،المزايا في الترويج لمنتجاتهم عن طريق االشهار التلفزيوني

 صبحأ ، حيثهاومنافعبراز خصائص السلع تفوق في إغير تقليدية، هذا األخير متحركة و 

في شكل ومضات  واسعة من زمن بث المحطات التلفزيونية المتنوعة يكتسح مساحات

من  إعدادها جملة فييتبع  التي شهارات التلفزيونية الجزائريةوهذا مايحدث مع اإل ،شهاريةإ

 هتوظيف ، مثللتظهر بالصورة الالئقة والمقنعة عدة أساليب ستخدامإمن خالل  الخطوات

  .لقيمل

ري وعالقتها شهارية في التلفزيون الجزائلفهم خصوصيات الرسالة اإلان دراستنا تهدف وبما 

  :شكالية التاليةي قمنا بطرح اإلبقيم المجتمع الجزائر 

  ؟المجتمع الجزائرييم الموجودة في شهار التلفزيوني الجزائري القهل يتضمن اإل -
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  :اؤالت الفرعية وهيشكالية جملة من التسندرج تحت هذه اإلوت

  ؟الجزائرية ةالتلفزيوني اتاإلشهار  ا هو نوع القيم التي تتضمنهام -

  ؟اتاإلشهار تحملها هذه ماهي الدالالت التي  -

 ؟في هذه االشهارات اإلقناعستراتيجيات أساليب وإ ماهي  -

  :وأهدافه الموضوعختيار إ أسباب -3

، وبما ان غيرهدون معين موضوع دراسة  إلىتجعله يتجه  وأهدافدوافع لكل باحث  إن

فان اختيارنا لم  ،التلفزيوني الجزائري اإلشهاردراستنا تدور حول موضوع القيم التي يتضمنها 

  :موضوعية وأخرىذاتية  ألسبابيكن عشوائيا بل كان نتيجة 

  :الذاتية األسباب �

 .السيميولوجيةلدراسات إلى اميلنا  •

 المجتمعلتلفزيوني الجزائري لقيم ا اإلشهارالرغبة في معرفة مدى تمثيل هتمام و اإل •

 .)المتلفز  اإلشهار( الهائل الذي يشهده السمعي البصرينظرا للتطور السريع و  ،الجزائري

 .دراسات ما بعد التدرج إلىتكون هذه الدراسة بداية لتوجهنا  أنرغبتنا في   •

 .متبادل مع الواقع المعيشي تأثيردراسة هذا الموضوع كونه في  إلىالميل   •

التلفزيوني  اإلشهاررغبتنا في تطبيق ما تلقيناه  في مجال السيميولوجيا على  •

  .الجزائري

  :الموضوعية األسباب �

 .ن القنوات التلفزيونية الجزائريةفتح العديد م •

 .      شهارات التلفزيونية الجزائريةتساع مساحات بث اإلإ •

 .األجنبيةالتلفزيونية المروجة للقيم  لإلشهاراتالهائل التدفق  •

  .ة في مجال الدراسات السيميولوجيةجديد أكاديميةبدراسة  اإلسهاممحاولتنا  •
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رغم  التلفزيوني من الناحية السيميولوجية لم تحض باالهتمام الكافي، اإلشهاردراسة  إن 

 إلىنسعى من خالل دراستنا هذه ، فالفعلية في المجتمعحث بالمشكالت ارتباط مشكلة هذا الب

  : تتمثل في األهدافجملة من تحقيق 

 إشهار"،"كوكاكوال إشهار" ،"قهوة أروماإشهار "عرفة البناء الشكلي والضمني لكل من م •

 .من خالل المقاربة السيميولوجية، "زيسإ

 .اتاإلشهار  المستخدمة في هذه اإلقناع آليات إبراز •

 .ةالتلفزيوني اتاإلشهار المعلن في بث هذه  إيديولوجية عن كشفالمحاولة  •

 .على القيم المحلية وأثرهالتلفزيوني الجزائري  اإلشهاركشف طبيعة  •

وتشجيع الحس النقدي  ،كثيرا مجتمعاتنا إليهاالتي تفتقد  اإلشهارمحاولة نشر ثقافة  •

 .األفرادلدى 

 :وأدواتهمنهج الدراسة  -4

يعد من بين  إذ، أكاديميةدراسة علمية  أوبحث  ألي األساسيةيعتبر المنهج الركيزة        

تلف تخو ، الدراسة أهداف تحقيقعليها في جمع الحقائق و عتمد التي ي الرئيسيةالموجهات 

موضوعنا يتمثل في دراسة  أنوبما ، وأهدافهاخصائصها ع و لطبيعة المواضي المناهج تبعا

القيم المتضمنة في إبراز  إلى الذي نهدف من خالله "التلفزيوني الجزائري اإلشهارم في القي"

هذه ن طبيعة فإ اإلشهارات التلفزيونية الجزائرية ومدى توافقها مع قيم المجتمع الجزائري،

اإليحاءات  الستخراج) المنهج السيميائي(تقتضي إستعمال المنهج السيميولوجي  الدراسة

التي تحمل  الرسائل التلفزيونية هي من بين أكثراإلشهارية  الةالرس نخاصة وأ ،والدالالت

ول على السلسلة تسجل على مستوى التتابع، ويتطلب فهمها الحص الرموز والدالئل التي

ميولوجية التلفزيونية من الناحية السياإلشهارية  المشكلة لهذه الرسالة، وبهذا تصبح الرسالة

 Roland، وفي هذا الصدد يقول روالن بارث واحد تصال في آننظاما ناقال للمعنى واإل

Barthes:" فهي إذن اتصالية بالدرجة رسالة معينة تهدف الصورة اإلشهارية  إلى إيصال ،
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، فهي بهذا المنظور حقل مناسب لمالحظة القراءة العامة األولى، وهي موجهة إلى

  .1" المعاني، عن طريق الصورة ميكانيزمات إنتاج

العالمات واأليقونات تعنى بدراسة  لروالن بارث، التي ةالسيميولوجيالمقاربة ق وقد قمنا بتطبي

شهارية، والتي تستعمل اإل الموظفة في الرسالة سانيةلوالدوال اللسانية والال والرموز والمؤشرات

سلط الضوء على ت كما أنها،جل إقناع المتلقي والتأثير عليه ذهنيا ووجدانيا وحركيامن أ

الداخلية  كشف عن العالقات، وتالداللية األنساقالتي تنتج من خاللها المعاني في  اآلليات

لوظيفة الرسالة  أفضل يتيح فهم بأسلوبشكيل نظام الداللة تعيد ثم ت ،لعناصر النسق

الغرض  Julia kristivaكريستيفا وقد بينت الباحثة جوليا  ،داخل النسق الثقافي اإلعالمية

الخطوات المستخدمة للبحث في صيغ هو مجموعة التقنيات و ": السيميائي قائلة من التحليل 

المعنى  ينقدو  العلمي الذي يكشف، يحلل األسلوب، هو في نسق معين كتمال حلقة الداللةإ

  2."المعنى ولقوانينهالعناصر المكونة لهذا  أيضاينقد  ،في نظام ما

  :مجتمع البحث وعينته -5

 ،ةشهارات التلفزيونية الجزائرياإل فيالمتضمنة  مقيالهذه الدراسة تهدف إلى معرفة  أن بما

التي تروج للمنتوجات وتبث عبر القنوات  شهاراتاإليتمثل في جميع مجتمع البحث هنا  نفإ

كل المفردات التي هو المجتمع األكبر الذي يتضّمن مجتمع البحث  " أن الجزائرية، إذ

ذلك لو  ،3" لتحقيق نتائج الدراسة) وهذا ما يسمى بالعينة(ختيار بعضا منها إيستهدف الباحث 

ختيار عدد محدود من المفردات إ هاالعينة بأن تعرف " ة  الدراسة حيثنتقاء عينتوجب علينا إ

أو الوحدات يكون ممّثال في خصائصه وسماته لمجموع أفراد مجتمع البحث، وهذا بما يتفق 

في هذه فكانت العينة المستعملة  ،4"حدود الوقت واإلمكانيات المتاحةمع أهداف الدراسة في 

هذا النوع من العينات يقوم فيه الباحث " حيث أن ) العمدية(العينة القصدية هي الدراسة 

                                                           
1
 - Martine Joly , Introduction à l’analyse de l’image, édition Nathan, paris,1994, P61. 

2
 -  Julia Kristiva , Recherches pour une sémanalyse, Seuil , Paris, 1969, P19.   

.130، ص2002، ا���ھرة،��1 ا�درا��ت ا�����، ���م ا���ب، ط�	�د �
د ا�	�د، ا�
	ث ا�����  - 3
  

.129ا��ر$# "!� ، ص - 4
  



  ا�
	��� ا�ط�ر
 

15 

 

، ويقوم هو شخصيا باقتناء طريقة تحكمية المجال فيها للصدفةباختيار مفردات العينة ب

المسبق  إلدراكهمن غيرها لما يبحث عنه من معلومات وبيانات وهذا  أكثرالمفردات الممثلة 

  :العينةهذه  ختياراشروط  ، ومن 1"ومعرفته بمجتمع البحث

  .القنوات الجزائرية إحدى على تلفزيونيةال شهاراتاإل قد تم بث هذهكون ي أن •

 .ةالمحليبالسوق معينة موجودة  اتعن منتوجهارات تجارية تشهر شتكون هذه اإل أن •

  :المفاهيمتحديد  -6

من خالل مراجعة  النظري إطارهابتحديد  أوال يبدأ المتعلقة بالدراسة تحديد المفاهيم إن

التعريف العلمي الشائع  بإعطاءحيث يقوم الباحث " ،القواميس والمعاجم والموسوعات العلمية

عالقة بالدراسة التي  لهاومن المفاهيم التي  2" البحث  المستخدم في اإلجرائيثم يحدد معناه 

  :نجريها نجد

 :اإلشهار �

إلرسال رسالة إلى  ،شخصي بواسطة وسيلة إعالمية رغي تصالإ"ف بأنه يعر  : إصطالحا 

فيعمل اإلشهار على خلق الحاجة إلى السلعة  ،وٕاقناعه بالشراء المتلقي إلعالمه والتأثير عليه

ماركة هو نشاط هدفه التعريف ب:" Petit la rousseقاموس ، ويعرفه  3"وزيادة الطلب عليها

ل لغرض التعريف وعرض ، وهو مجموع الوسائل والتقنيات تستعمودفع الناس لشراء منتوج ما

  .4"المنتوجات 

التي تبث اإلشهارات  التركيز عليه في هذه الدراسة هييتم  الذي اإلشهارنوع  إن :إجرائيا

الجزائرية الثانية و ، الجزائرية الثالثة(الجزائرية بالتلفزيون الجزائري من خالل مختلف القنوات 

Canal Algérie (لتلفزيونية البرامج ا اإلشهار، حيث يتخلل هذا الخاصة بالمنتجات والسلع

م استخدتم إ التي اعتمدناها في دراستنااللغة العربية  ، وفي مراجعالمعروضة على الجمهور

                                                           

.197، ص���2003� ، ا�$زا+ر، ، دوان ا��ط
و��ت ا�$�
	ث ا����� �� ��وم ا���م وا��(�ل، �"�ھ' ا	�د 
ن �ر���أ - 1
  

  .84، صا��ر$# "!�  -2
3
-  Grégory Pierre, Marketing publicité , Dalloz, Paris, 1994, p77. 

4
 -Dictionnaire petit la rousse illustre, librairie la rousse, Paris , 1990 ,P 795. 
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 إعالميحمالن نفس المعنى والذي يتمثل في  ألنهما، اإلشهاربدال من  اإلعالنفيها مصطلح 

فنحن  اإلعالنن ورد في دراستنا مصطلح جود سلعة معينة ودعوته لشرائها وإ المتلقي بو 

  ).التجاري التلفزيوني للسلع اإلعالن(اإلشهارنقصد به 

  :التلفزيوني اإلشهار �

هو مجموعة من الرسائل الفنية المتنوعة المستخدمة خالل الوقت المباع من ": صطالحاإ 

فكرة بالشكل والمضمون الذي  أوخدمة  أوبقصد تعريفه بسلعة  ،الجمهور إلىقبل التلفزيون 

وسائر المقومات الثقافية  وأفعالهستهالكي معلوماته وميوله وقيمه وسلوكه اإليؤثر في 

  .1" األخرى

لتي ا ، وكوكاكوالزيسلمنتوج قهوة أروما، إ ةالجزائري ةتلفزيونيال اتاإلشهار في تتمثل : إجرائيا 

        .الثالثةالثانية و  الجزائريةبالقنوات بث ت

 :اإلشهاري الخطاب �

 إالهو مجموعة من الدالئل اللغوية التي ال تكتسي داللة  ياإلشهار الخطاب " :إصطالحا 

السردية التي تنطوي على  األشكالوهو من حيث البناء جملة من ، بارتباطها بالحقيقة

   .2"ستداللية معقدة إ إستراتيجية

 :القيم �

المعيارية المركزية لدى الفرد في المواقف تجاهات هي مجموعة من اإل" :إصطالحا

 أو، والتي تتضح من خالل سلوكه العملي العامة في الحياة أهدافه، تحدد له اإلجتماعية

، قادات عامة تحدد الصواب من الخطأعتإ" :بأنها Hofstadعرفها هوفستاد و .3"اللفظي

 .4"المفضلة من غير المفضلة  واألشياء

                                                           
  .134، ص2001، ��"در�ا�، 1���� ا�ط!ل، دار ا�$���� ا�$ددة ��"0را���!زو"� و ا���"�ت، 	�د /زال� إ"�س -1

2
زة �3ف - �� �، �� ��وم ا���م وا��(�ل، ا�$زا+ر (�دي، ر���� د��وراه دو���8ا���!زو"� ا�$زا+ري �� ظل ا�"!��ح ا� ا��40ر، 3(و(

  .20، ص2004-2005
م �� ��0ل ا���وك �	�د ا�$زار -3�    .95، ص2008، �ر�ز ا����ب ��"0ر، ا���ھرة، 1، ط"��"�ا�، ا�

4
م ا� - �
د > ���� �$�� ا�3زا���، ا�(راع 
ن ا�� �� ��م ا��"ظ�، ا=ردن، دار ا�	��د ��"0ر وا��وز# ،1ا��ر
و�، ط ا�دارة$����� وا�

   . 31، ص2009
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المثاليات المرغوب فيها للفعل ، وتمثل الصفات و ولى عناصر البناء اإلجتماعيهي أ"

  .1"الناس إليها و يتطلعون لهااإلجتماعي الذي يطمح 

  .تتمثل في األفعال و األخالق الحسنة التي تبثها اإلشهارات التلفزيونية اإلجرائية: إجرائيا

 :السيميولوجيا �

المة وهي مركبة من ومعناها الع Semieonالسيميولوجيا مشتقة من الكلمة اليونانية  :لغة

. 2، إذن السيميولوجيا في مجموعها تعني علم العالماتوهو العلم Logos، ووتعني العالمة

الرمز يتناول ثنائية ، مثل علم الرمز العام، و هو علم يتناول عالقة اللغة بالفنونو  :صطالحاإ

     .3و المدلول، أي عالقة اللغة بفنون الكلمة كالشعر واألدب والمسرح

 :الداللة �

وفي  ،خرالالذاتية واإليحاء نسقين من الداللة يشابك الواحد باإعتبار الداللة يمكن  :صطالحاإ

من دال ومدلول  يتكون ، فالداللة الذاتية نسق داللي أولالوقت نفسه يمكن الفصل بينهما

ه العالمة مجرد فهو إمتداد للنسق األول، تصبح فيوالعالقة بينهما تكون العالمة، أما اإليحاء 

ويمكن أن يمتد التحليل  ،النسق اإليحائي نسقا من مستوى ثانهكذا يكون  دال لمدلول ثان،

ويظهر اإليحاء لدال جديد هذه المرة وبشكل معكوس مدلوال  ،ح عالمة النسق األوللتصب

 ،إنه مرتبة تانية من الداللة .سنن النص أو الظاهرةلما يستهدف القارء تفسير  ،أوظالل المعنى

ير إلى اللة الذاتية فتشا، فتمنح مدلوال إضافيا، أما الدترد العالمة بدالها ومدلولها، داال له

عناء التأويل  ال يحتاج إلى الكثير منالواضح أوالبديهي، الذي قد  ،المعنى الحرفي المباشر

   .4لبلوغه

    .منه اللقطاتالذي تتكون  إضافة إلى المعنى التضمينيهي المعنى التعييني  :إجرائيا

 :السلعة �

                                                           
�1، ط��$م �(ط�	�ت �(ر ا��و���إ����ل �
د ا�!��ح �
د ا�����، -1���   . 164،ص2004ا���ھرة،��"0ر،  ، ا�دار ا�1

2 .10، ص1972 ا���ھرة، �"دار�وف، �ر$�� 0و�� $�ل، ا<(وات وا<�0رات،ا�4+� ا��(ر� ا����� �����ب، -
  

�130
د ا�����، �ر$# �
ق ذ�ره، ص إ����ل �
د ا�!��ح.  -3
  

و�و$� ا�$�����، ط�	�ن 
و�-�.71، ص2010
روت، ، �ر�ز درا��ت ا�و	دة ا��ر
�، 1ززي، ا�� 4
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  .1"هي ما يتاجر به من المتاع و هي جمع سلع" :لغة

اإلشباع هي موجهة إلحداث الرمزية و ة و من العناصر المادييتم تمييزها بمجموعة : صطالحاإ

  2.لدى المستهلك

هلك تالمس ، لتلبية رغباتالتي تروج لها هذه اإلشهارت المنتوجات تلك هيالسلعة  :جرائياإ

   .زيس و قهوة أرومامنتوج كوكاكوال، إمل تشو  الجزائري

  : العالمات �

كل أنواع الرموز التي تنقل معنى أو ما تحول إلى رمز له معنى بالنسبة بها يقصد  :صطالحاإ

بفضل مجهود هذا العقل نفسه، وسواء كان هذا الرمز شيئا من عناصر الطبيعة لعقل االنسان 

    3.أو شيئا من ابتكار العقل االنساني ذاته

 :الدراسات السابقة - 7

تعتبر الدراسات السابقة امتدادا للبحوث التي سبقت الدراسة التي ينجزها الباحث، ولهذا  

زم على الباحث القيام بها ليماهي إال مرحلة ف) استعراض األدبيات(ذه المرحلةكانت ه

نطالق من نتائجها لتأويل واإل ،الستخالص النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات

ى، ففي بحثنا هذا فقد وقع اختيارنا للدراسات التي تناسب واستخالص مواضيع أخر 

موضوعنا وتفيدنا إّما من الجانب المنهجي أو الموضوعاتي، لكن وبما أّن موضوع بحثنا 

تربط القيم مع اإلشهار التلفزيوني فإننا لم نجد دراسة   يدرس القيم في اإلشهار التلفزيوني

إلشهار إما وبدرجة كبيرة موضوع ا التـي تناولت، بخالف الرسائل األكاديميــة الجزائري

أو الجانب المتعلق بدراسة سلوك الشراء  السيميولوجي لدراسة القيم اإلتصالية من الجانب

وعلى الرغم من هذا وجدنا بعض األدبيات التي تخدم دراستنا ولكن بطريقة . في حد ذاته

  :أال وهي من غير مباشرة وذلك إما

  :دراسة فايزة يخلف -1

                                                           


"�ن، 8أ�رام ا�
���"�، �"$د ا�ط�ب، ط�ؤاد -� ،��.  331، ص1966، ا��ط
�� ا���1و� 1
  

2- Grégory Pierre, op, cit p75. 
.130إ����ل �
د ا�!��ح �
د ا�����، �ر$# �
ق ذ�ره، ص -  3
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تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات التحليلية السيميولوجية، إذ توّجهت الباحثة من       

نفتاح ي التلفزيون الجزائري خاصة مع اإلخاللها إلى تحليل الرسالة اإلشهارية المعروضة ف

أّدى إلى انتشار هذا النوع من ذي عرفته الجزائر في الفترة األخيرة، مّما قتصادي الاإل

وتهدف الباحثة في دراستها هذه إلى محاولة تحليل بنية الفيلم اإلشهاري . التلفزيوني تصالاإل

نتظام إكتشاف كيفية إالصوت وشريط الصورة، وبالّتالي  شريط: المتكّون من شريطين وهما

الوظيفة االجتماعية اّلتي مختلف الدالئل في الرسالة اإلشهارية وهذا ما يمّكنها من إبراز 

تهدف الباحثة أيضا إلى استنتاج مختلف القيم االتصالية اّلتي تندرج ضمن  ، كماتحملها

  ستراتيجيات اّلتي يوّظفها الفيلم اإلشهاري الجزائري بتلك فيلم اإلشهاري، ومقارنة مختلف اإلال

قامت  وقد .اّلتي يتطّلب توظيفها في أّي فيلم إشهاري يكون ذو داللة وسياق اجتماعي معّبر

  :الباحثة بصياغة إشكالية بحثها في السؤال التالي

الموظفة في الفيلم اإلشهاري المبّث في التلفزيون الجزائري في تصالية ما هي القيم اإل      

مرحلة العولمة واالنفتاح على األسواق الدولية؟ بعبارة أخرى، ما هو البناء الداللي والثقافي 

لفزيون الجزائري في ظل التراث الثـقافي واالتصالي للمـجتمع اّلذي يمّيز اإلشهار في الت

 ).05ص( الجزائري وفي ظـل المعطيات االقتـصادية الجـديدة اّلتي يعرفها العالم؟

  

  :من بينهاولإلجابة على هذه اإلشكالية طرحت الباحثة مجموعة من التساؤالت 

التلفزيون الجزائري على طبيعة بنائها أال تؤّثر طريقة إعداد الرسالة اإلشهارية في  -1

  الداللي والوظيفي؟

هل يمكن للصيغ الفنية واألنظمة التضمينية اّلتي ُيعرض بها المنتوج الجزائري أن يبلغ  -2

  مستوى اإلشهار القوي والمتماسك من الناحية الداللية؟

  ائري؟ذات المستهلك الجز  –هل يجّسد اإلشهار التلفزيوني الحالي فكرة صورة  -3
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عتمدت الباحثة على مقاربة التحليل إلى اإلشكالية وتساؤالت الدراسة، ولإلجابة ع      

السيميولوجي اّلتي تقوم على مفهوم النسق واآلنية والدليل اّلتي تهدف إلى اكتشاف مختلف 

  .المعاني المكّونة لنظام الرسائل المراد تحليلها

ة المبّثة في ن من كل المـواد اإلشـهارية التجـاريوقد اختارت الباحثة مجتمع بحث يتـكوّ      

ومضة وذلك في فترة زمنية تزامنت مع االنفتاح  8254واّلتي بلغت  ،التلفزيون الجزائري

، واختارت من هذا 2000 – 1999االقتصادي في الجزائر وهي الفترة الزمنية الممتّدة من 

قامت الباحثة بالدراسة التطبيقية، واّلتي تعّلقت  وبعدما. أفالم 07المجتمع عيـنة تتكّون من 

بتحليلها لمختلف الومضات اّلتي استهدفتها في دراستها هذه، توّصلت إلى مجموعة من 

  :النتائج نذكر بعضها واّلتي لها عالقة بموضوع بحثنا

كل لمستهلك الجزائري بشذات ا –أّن اإلشهار التلفزيوني الجزائري نادرا ما يوّظف صورة  -1

  .تام وصريح

تركيز المضمون على اإلعالم بوجود سلعة جديدة وهذا ما يؤّثر على فكرة بناء العالمة  -2

  .تيح للمستهلك فرصة أكبر لالختياراّلتي ت

إهمال عنصر اإلبداع، وهذا ما يجعل الرسالة جافة وغير معّبرة، خاصة إذا علمنا أّن  -3

  .لرسالة مشهدية ومثيرةمن في جعل اأحد أهم شروط جودة اإلشهار يك

عدم مساهمة المضمون في ترقية سلوك المستهلك وذلك من خالل الوظيفة التربوية  -4

  .لإلشهار

تعتبر هذه الدراسة مهمة خاصة ما تعّلق بذكرنا لبعض النتائج اّلتي توّصلت إليها  إذن      

الباحثة، لكن، على الرغم من أّن أهداف الباحثة تختلف عن أهداف دراستنا، خاصة وأّن كلتا 

، إّال أّننا استطعنا أن نستفيد نفس المنهج وهو منهج التحليل السيميولوجيالدراستين استعملتا 

ئج دراسة الباحثة بقدر كبير جّدا، واعتبارها كسند حّللنا من خالله بعض النتائج اّلتي من نتا

  .توّصلنا إليها في الجانب التطبيقي لدراستنا
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  :دراسة عزيز لعبان -2

انطلق الباحث في دراسته من خلفية منهجية تتمثل في مدرسة التفاعالت الرمزية،       

على القيم ) الرمزية(ذي يمكن أن تخلفه القيم الفيلمية وحاول البحث عن األثر المحتمل ال

لألفراد المشاهدين لهذه األفالم، علما أنه اعتمد في تحليله ) الحقيقية(والسلوكيات الواقعية 

عن  لدرامية وبالتالي يبنون تصوراتهمعلى المعاني التي يستنبطها األفراد من هذه األفالم ا

وذلك عن طريق تقمصهم ألدوار الشخصيات الخيالية في األشيــاء الموجودة في واقعهم 

أي طرح إشكالية تتعلق (الفيلم، ومن ثّم كيف يوظف الفرد ما يتبناه من وقائع هذه الدراما 

  ).بالتفاعل وليس بالتأثير

ويشير الباحث إلى أن السياق الذي وجدت فيه هذه النظرية مختلف تماما عن اإلطار       

لفهم  المالحظةالمتمثلة في لى األداة البحثية معتمدا في ذلك ع) جزائريةاألسرة ال( المبحوث

هذا الواقع، ومبينا ذلك بتواجده في إطار زماني ومكاني وثقافي مماثل لمجتمع البحث ومن 

وقد صاغ الباحث إشكالية دراسته في ، هم الكثير مما يدلي به المبحوثينثم يؤهله هذا إلى ف

  :التساؤل المبين أسفله

بها األفراد كيف يؤثر العالم الذي ُتوِجُدُه الصور الخيالية على الطرق التي يفسر -    

  ) .08ص(جتماعية؟ عوالمهم الشخصية واإل

أي حاول معرفة كيفية تفاعل أفراد األسرة باعتبارهم الفاعلين الحقيقيين مع الصور الفيلمية  

ات حقيقية وهذا ما يسمى الخيالية، وبالتالي يبنون معاني يجسدونها في تصرفات وسلوكي

ستبيان والمالحظة على اإلشكالية المطروحة بأداة اإلواستعان الباحث لإلجابة  ،بالتأويل

الكمية لعينة البحث الّتي تّم اختيارها بصفة  كسلوك لفهم وتفسير المعطيات غير ةالظاهرتي

من األمهات،  90من اآلباء،  90 -فردا  360عشوائية، حيث بلغ العدد اإلجمالي ألفرادها 

  . -من البنات  90من األبناء،  90
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توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج لخصناها في بعض النقاط المهمة والتي  وقد      

  :لها عالقة ولو بطريقة غير مباشرة مع موضوع بحثنا، وهي

أن مشاهدة اآلباء للصور الفيلمية موجهة نحو هدف يتمثل في اكتساب تجارب جديدة  -

عاش، حيث أصبح يشكل واقعهم الم صول إلى بناء معاني جديدة لتفسيرتساعدهم على الو 

الغموض الذي يسود المجتمع  نسبة إليهم المرجع الوحيد لتفسيرالتلفزيون والفيلم خاصة بال

نتباه الذي يشد من خالله الفرد وعيه وبالتالي وذلك من خالل اإل. مرجعيته وقيمه من حيث

  .تغيير مواقفه وأرائه

الفرد بالمعلومات التي تساعده على تتحول الصور الفيلمية إلى المرجع الوحيد الذي يمّد  -

  .الوصول إلى معاني األشياء

المنهجية المعتمدة والمتمثلة في معرفة بوقد استفدنا من هذه الدراسة فيما يتعلق       

المعاني التي ينشئها األفراد من خالل مشاهدتهم للصور الفيلمية وتأويلها وفقا لما يتماشى مع 

  .عوالمهم الشخصية

  :امحمد آيت موهوبدراسة  -3

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة استطالع آراء جمهور المشاهدين من الطلبة الجامعيين       

بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة الجزائر حول مختلف الومضات اإلشهارية 

خل المعروضة في التلفزيون الجزائري، كما يحاول الباحث اكتشاف مختلف األسباب التي تتد

في تشكيل تلك اآلراء واالتجاهات من خالل تقبل أو عدم تقبل ما تعكسه الرسالة اإلشهارية، 

وقد ربط الباحث دراسته هذه بالعالقة التي تحكم البنيات االجتماعية بمشاهدة هذه الومضات، 

، الوضعية المادية لألسرة، ونوعية األسرة )ريف/ مدينة(والمتمثلة خاصة في متغير اإلقامة 

وما لها من تأثير في مشاهدة الومضات اإلشهارية التي يبثها التلفزيون ) عصرية/ محافظة(

  .الجزائري، ومن ثّمة تقييمها
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وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي في محاولته اإلجابة على اإلشكالية التي       

ه لمختلف طرحها، مستعينا بأداتي االستبيان والمالحظة دون مشاركة من خالل مشاهدت

الومضات اإلشهارية المعروضة في التلفزيون الجزائري، أما فيما يتعلق عينة البحث، فقد وقع 

طالب من كلية العلوم ) 180(اختيار الباحث على العينة العشوائية المنتظمة وذلك باختيار 

ومن بين النتائج .  طالب 4674االجتماعية واإلنسانية، من مجتمع بحث أصلي بلغ حجمه 

  :لتي توّصل إليها الباحث نذكر ما يليا

يتدخل متغير اإلقامة في تقييم الومضات اإلشهارية، إذ الحظ الباحث أن الطلبة الريفيين  -

هم األكثر نقدا لمضامين الومضات اإلشهارية وذلك من خالل تقييمهم السلبي لها بأنها 

  .محرجة وتخلق لديهم حالة من التنافر المعرفي

شهارية ال تعكس األنماط المعيشية المختلفة، ألنها غالبا ما يعكس سياقها الومضات اإل - 

الحياة العصرية بعيدا عن الحياة الواقعية التي يعكسها المجتمع الجزائري، ألن المجتمع 

  .الجزائري بمكوناته الديمغرافية هو مجتمع يعكس الطبقة المتوسطة في أغلبيتها

سرة دورا هاما في تأييد أو معارضة مضمون الومضة يلعب متغير الثقافة الفرعية لأل -

اإلشهارية، إذ بين الباحث أن المبحوثين الذين ينتمون إلى األسر العصرية غالبا ما ال 

يشعرون بالحرج أمام مشاهدتهم لهذه الومضات، على خالف أصحاب األسر المحافظة، 

  .لهذه الومضاتفإنهم غالبا ما يشعرون باالنزعاج والحرج من جراء مشاهدتهم 

يلعب المستوى المادي لألسرة دورا كبيرا في تباين بلورة الطلبة التجاهاتهم نحو الومضات  -

اإلشهارية، فكلما انخفض المستوى المادي لألسرة، كلما اتسم اتجاه الطلبة بالمعارضة 

  .والسلبية

حاولة ربط إذن، ومن خالل هذا التلخيص، نستنتج أن الباحث يهدف في بحثه إلى م      

مختلف القيم التي يعكسها المجتمع الجزائري من خالل القيم التي تعكس كل من األسر 

المحافظة والعصرية، ومن ثّمة تقييم مضمون الرسالة اإلشهارية المبثة عبر التلفزيون 
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وجد معارضة من قبل بعض المبحوثين على الرغم ) اإلشهار( الجزائري، إال أن هذا األخير

التلفزيون الجزائري هو تلفزيون أسرة أكثر منه تلفزيون فردي مقارنة بالتلفزيونات من كون أن 

  .األجنبية األخرى

 اإلشهارات التلفزيونية الجزائرية وانطالقا من بعض نتائج هذه الدراسة والتي مفادها أن      

بلورة و ) السيميولوجيفي التحليل (دراستنا  شي لألفراد فهذا يساعدنا فيال تعكس الواقع المعي

     .وتقييمها النتائج 

وبالّتالي، نكون قد استعرضنا مختلف األدبيات اإلعالمية التي تحصلنا عليها واّلتي لها 

  .عالقة مباشرة أو غير مباشرة مع موضوع بحثنا

  :صعوبات البحث -8

من  أكاديميعمل علمي  أيال يخلو  إذ، الصعوبات طريق العلم  محفوفة بالمخاطر و إن

، ومن المسطرة ضمن دراساته األهدافهذه العراقيل التي تعيق الباحث في سعيه نحو تحقيق 

تي لها صلة مباشرة بجوهر قلة المراجع الالصعوبات التي واجهتنا في انجاز هذا البحث  أهم

 إلىاللجوء  إلىمما كان يضطرنا  ، األجنبية، حتى وان وجدت فيكون اغلبها باللغة الدراسة

 مادة البحث في مجملها أن إذلها  األصليوالخوف من خروجنا عن المعنى  ،مةالترج

عرفية التي تتغذى من حقول مفهوماتية والن علم السيميولوجيا من المجاالت الم، سيميولوجية

Champs conceptuels  الفنون الجميلة  ،األدب، علم النفس، علم االجتماع( عدة

هذا الواقع من تداخل العلوم عملية الترجمة  أمامصعبت علينا ....) ، السينما واالقتصاد

كشف  لحات التي تشكل حجر الزاوية فيببعض المفاهيم والمصط األمرخاصة عندما يتعلق 

بعض ، كما واجهنا « La nébuleuse du sens »الداللة وتدليل غموض المعنى 

وكذا المراجع التي واإلشهار الخاصة بالسيميولوجيا ندرة المراجع  قلة الصعوبات المتمثلة في

 إلى اضطرنابالمكتبة الجامعية مما اإلشهارية  تتناول التحليل السيميولوجي للومضات
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الخاصة بالقنوات الجزائرية  اإلشهارات إيجاد، صعوبة العتماد على المكتبة اإللكترونيةا

  .  عدم توفرها عبر شبكة االنترنيت، و كرار بثهالقلة توتحميلها نظرا 

نكون قد حّددنا جميع الخطوات المنهجية التي سوف نعتمد عليها في بحثنا  ابهذو         

وذلك من أجل اإلجابة على سؤال اإلشكالية الذي طرحناه سابقا، لذلك سوف نتطرق  ،هذا

  .مباشرة إلى الجانب النظري والذي له عالقة بمفاهيم الدراسة
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 أ��������ــ�ء و��ــ� ا������

 ������و��� !�  ���� ����� و
��  أ&�$� و � %�$#"و' 

���ن إ�� ))م ا��(,- 

 

 

 



 

 
  :	�ل � ����� 

 ��م � ا�ر��ن ا�ر��م

 

  

َ ــــــ�ا ا�َّ�ُ ـــــَ� آَ��ُ ـــ� ا�َِّ
�ـــــأَ�ُّ�َ  ��«  �َّ�َ ـــــْ� نَ�ْ ـــــــَوْ��َ��ُ �ا هللاََّ� � � ــــْ# �ِ"َ ـــــٌ! �ٍَّ
َ َ'&ِ%ـــــَوا�َّ�ُ  َ إِنَّ هللاَّ َ ــــَ� ن3َُ ــــ�ا �2َ�َِّ
�ـــــَو1 ��0َُنُ )١٨(�َن ــــــ� �َْ-َ*,ُ ــــــٌ� بِ*َ ــــ�ا هللاَّ �ا هللاَّ

ُ 7ُ اْ��َ�ِ:�ـــُھ 9َ ـــــ7ْ أُْو�8َِ ـــــــ7ْ أَن�3َُُ� ـــــــ5َ6َن�3َُھ    ) » ١٩(�نَ ـــــــــ

  

�ق هللا ا�-�7%= 

  

     
  ١٩، ١٨ا�ـــــــ�  :  	�رةا����

 

 

 

 

 

 

 



 إھ�اء
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�� هللا ,-�.�9ن د�5ؤھ� �0 ور�6ھ� 045 	� '�3�0 و�2��01 أ#0 ا�/..ة   

#" زرع �? ا�/>; �0 '-)0 ، وا��ي  إ�$#" %/< 4#�= ا�/>; ر%�:0 ،  إ�$
.أط�ل هللا �0 ��5ه   

إ02�H و أ�Hا02 و G�H�  أ��اد 0E<:�5إ�$ 9<  ھFا ا�/�< ا���EاD6أھ�ي  
���ءI��9ل و.  

 ���E� و �ط��� �� إ�$ 9< اJھ< %�02 ، وأ�Hا�0  وG�H�  0E��H  و(2�4

�	M ، '�ال ، %��>�  ، �L5 ا����K :وإ�$ (�ا5; ا�/�:>� .  

02�1  إ�$�G : ���9 ، �<�N� ،  �ط���  

 ا�R2لTRU2  ا�R2Sلو   اP5Qما�$ 9< ز#P:0 و ز#�02P (1); 5>�م 
   D�E3#رة و�G 

�VG >W) �'�# �4 و #)��42�5 و����ة إ�$  "# >9	�Uه هللا �%�2 0L9 ة و�
" و#�ظ-0 #" أ	�F2ة و��#�4E�'�9F��) TU أ	�Eذ'� ا����ف  ، 9��9>

" ?�"#�4د ا�]  

 إ�$ 9< #" د�5 ��4 هللا � 0	K< ط�\ ا�/>;،

�41���< ��4 9< ا�]�ق و أن ( و ��Fا ')^ل هللا أن 
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 و�	 ا��و��ق
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 @,A Bن�-CDن وEF�ح وا�ھ
ا ا�-*J ا�*��اHI إ�@ �� ��:*�نB ا��
JKو EA @��*�ل 6%�*� ا��إ�@ �� :

(

�ھ*�*A B6 و �&�رك �*���F� ب5ن �*Q�.و ��*� أد�Aا ا�

ر�Eا  ا�*F&< و ا���Fن

، >C��ن-%*<  ، '%�ة ، 2,��م ،  '
 �%6�WA @�ا���در، وا �&A  E�E-�ا B'ن و'�=< أ��Q ،وز�%6

ھ%&<،  :0%�< وا�@ زوK< ذ
،Z��ا\ھJ و ا\��رب �� ب-%� أو �

 �0%< ، إ�*�ن ، أ��ل ، �,%0< ، وا���أم �6ط*< وأ��<
،  H%*K ا\Q&�ب وا\=���ء

" ���د" ا����2ر ا�*`�ف

إ��Wل =�رة  وإ�@ J2 ا�?��7 اcداري وط,&<

 إھ�اء
 @,A Bن�-CDن وEF�ح وا�ھ
ا ا�-*J ا�*��اHI إ�@ �� ��:*�نB ا��

إ�@ �� ��ل 6%�*� ا�*��@ EA وJK: ��ا=,< ط,Z ا�-,7

)وب���ا���� إ�3Qن� (   

�ھ*�*A B6 و �&�رك �*���F� ب5ن �*Q�و ��*� أد�Aا ا�

ر�Eا  ا�*F&< و ا���Fن... أبB ا�-E�E...   أ�B ا�"��%<

B�,e�A اد��ا  و ="%�ا إ�@ J2 أ6%&2 "  ، >C��'
 �%6�WA @�ا���در، وا �&A  E�E-�ا B'ن و'�=< أ��Q ،وز�%6

 �&A ،��، �-�د، �����ذ، ن�رھ�ن، اf�cن
ا\ھJ و ا\��رب �� ب-%� أو ���Z،وأو1دھ� وا�@  ����Q J2 هللا 

���=B��  :>0%< ، إ�*�ن ، أ��ل ، �,%0< ، وا���أم �6ط*< وأ���
H%*K ا\Q&�ب وا\=���ءو  

ا����2ر ا�*`�فبgھ�اء ھ
ا ا�-*J و ا�*��Cد إ�@  

 73� >3%eن�3ن%<ا�-,�م رcداري وط,&< اc7 ا�ا�?� J2 @�وإ
 H*�C*�وا.  
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�ھ*�*A B6 و �&�رك �*���F� ب5ن �*Q� و ��*� أد�Aا ا�

 أ�B ا�"��%<

B�,e�A اد�إ�@ J2 أ6
 >�hب " �%6�WA @�ا���در، وا �&A  E�E-�ا B'ن و'�=< أ��Q ،وز�%6

>�C�ا : �&A ،��، �-�د، �����ن
 B��' هللا ����Q  

��� وإ�@=

 �*2fKأ��  

رe%3< �73 و

  



  

احلمد هللا الذي جلت نعمه، وتقدست أمساؤه وزاد ثناؤه، والصالة والسالم على 

خامت األنبياء و املرسلني سيدنا حممد وحبيبنا حممد صلى اهللا عليه وسلم تسليماً 

  ...وصحبه ومن واله اىل يوم الدين

  .....ذكرة املتواضعة، فحمداً هللا محداً كثريا

من مل يشكر اهللا ومن أسدى إليكم 

     ."                         

  .صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

الشكر  قدم خبالصيسعنا إالّ أن نت

األستاذة  على إجناز هذه املذكرة وأخص بالذكر

اليت مل تبخل على نصائحها وتوجيهاا إلتباع النهج 

  ىل دم بأمسى عبارات الشكر والعرفان إ

  .از هذا العمل املتواضع

  .من قريب أو بعيد

  ركلمة شك

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

احلمد هللا الذي جلت نعمه، وتقدست أمساؤه وزاد ثناؤه، والصالة والسالم على 

خامت األنبياء و املرسلني سيدنا حممد وحبيبنا حممد صلى اهللا عليه وسلم تسليماً 

وصحبه ومن واله اىل يوم الدين آلهكثريا، وعلى 

ذكرة املتواضعة، فحمداً هللا محداً كثريامت اجناز هذه املفبحسن توفيق اهللا 

من مل يشكر اهللا ومن أسدى إليكم :" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

".     معروفا فكافئوه، إن مل تستطيعوا فأدعوا له

صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يسعنا إالّ أن نتفا باجلميل، ال عمال ذا احلديث واعرتاً 

على إجناز هذه املذكرة وأخص بالذكر والتقدير إىل كل من أعاننا

اليت مل تبخل على نصائحها وتوجيهاا إلتباع النهج " بلغيثية مسرية"املشرفة 

دم بأمسى عبارات الشكر والعرفان إالسليم يف دراسيت هذه، كما أتق

از هذا العمل املتواضعدون أن ننسى الذين كانوا عونا لنا يف إجن

من قريب أو بعيد وإىل كل من ساعدنا

 ه 

احلمد هللا الذي جلت نعمه، وتقدست أمساؤه وزاد ثناؤه، والصالة والسالم على 

خامت األنبياء و املرسلني سيدنا حممد وحبيبنا حممد صلى اهللا عليه وسلم تسليماً 



 
  
  
  
  
 

 ا ـــالسيميولوجي مدخل إلى :الفصل األول

  

  تاريخ السيميولوجيا وماهيتها :المبحث األول     

  نبذة تاريخية عن السيميولوجيا -1

 ماهية السيميولوجيا -2

  و اتجاهاتها والدة السيميولوجيا: المبحث الثاني     

  والدة السيميولوجيا -1

  اتجهات السيميولوجيا -2

  سيميولوجيا الصورة المتحركة عند روالن بارث و بالغتها: لثالثالمبحث ا     

  سيميولوجية الصورة المتحركة عند روالن بارث -1

 بالغة الصورة اإلشهارية -2

  العناصر التعبيرية للصورة: المبحث الرابع    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 مــــــــــالقي: الفصل الثاني

 

  

  ووظائفها  مفهوم القيم و خصائصها: المبحث األول     

  مفهوم القيم -1

  خصائص القيم  -2

  وظائف القيم -3

  تصنيفات القيم و مكوناتها و نسقها و الصراع القيمي: المبحث الثاني     

  تصنيفات القيم  -1

  مكونات القيم -2

   نسق القيم و الصراع القيمي -3

  أهم القيم الممثلة للمجتمع الجزائري : المبحث الثالث    

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 ونيـــــــــاإلشهار التلفزي: الفصل الثالث

 

  

  ياته و أنواعه و خصائصهاإلشهار التلفزيوني و تقن: األولالمبحث       

  تعريف اإلشهار التلفزيوني و تقنياته -1

  أنواع اإلشهار التلفزيوني -2

  خصائص اإلشهار التلفزيوني -3

  وأهدافه ينو آليات إعداد اإلشهار التلفزي: المبحث الثاني      

  تصميم و اخراج اإلشهار التلفزيوني  -1

   أساليب استخدام الصورة و األلوان في اإلشهار التلفزيوني -2

  أهداف اإلشهار التلفزيوني-3

  اإلستيراتيجيات اإلقناعية في اإلشهار: المبحث الثالث      

  اإلستراتيجيات الديناميكية النفسية  -1

  جتماعية الثقافية اإل راتيجياتاإلست -2

  استيراتيجية إنشاء المعاني -3



 

  

  �ـــــــــــــــــــــــ����

 



 أهدي بُدرة مستقبلي ومثرة جناحي

 
 

  "  وبالولدين إحسانا...: "  عد بسم اهللا الرمحن الرحيمإىل من قال فيها الرمحن ب
  يل ورضاها عين سر جناحي وتوفيقي اءهاىل من كان دعا

دافئا  اىل من أجلأ إليها يف كل عثرة ألجد صدرها ، إىل املرأة اليت تسبق دموعها دموعي
  أهدي مذكريت.... إليها يضمين

 أمي...أمي

  واطال يف عمرها حفظها اهللا
  دريب وأشعل فوانيس، ع حب العلم يف نفسي ، إىل من زر  إىل من جعل العلم منهل رجائي

  أيب أهدي جناحي....إليه  وشق يل سبيال من سبل حيايت
  اهللا يف عمره أطال حفظه اهللا و

اىل و  " مصطفى، مداين ، حسني " :  يتخو والدايا إإىل من قامسوين حنان  إىل مشوع عائليت،
  "بوزيان " وزوجها  "فتيحة "واىل توام روحي 

  مالصخور يأسي أ من حننت يفاىل 
  قلون وايديهن يل يف كل اللحظاتورافقنين يف دروب احلياة فاحتني 

" سعاد ، نوال  رمية ، امسهان ، امال ، خدجية ، اميان ، سليمة ،ك: " رفيقايت بالدراسة 
  "مسرية ، فاطمة ، حنان سامية  يامسينة ، سامية ، مجيلة ، نعيمة ، "  ورفيقايت بالعمل

  ىل اصدقائي عزيز ، مراد و مجالااىل مديري الناصر و 
بقسم العلوم االنسانية  اىل مجيع زمالئي وزمياليتل من هم بقليب ومل يذكرهم لساين ، و واىل ك

  وعلوم االعالم واالتصال خاصة ختصص صورة اتصال واتمع
  .  2013/ 2012لسنة "   2" دفعة التخرج ماسرت 

  
  

  

 إهداء



� و �در�� ��� ا�	�ز ھذا ا�
�ل ا���وا��، ��
د 	��د و ارادة 

�ن �د�د و �و��ق �ن ا�
ز�ز ا����د أھدي %�رة #��ن طو��" �ن ا�درا#" إ�� �ن ���ت 

 �إ�� ا�وا�د�ن ا�
ز�ز�ن ...إ���� �ن #�را ��� �ر���� و �(و��

 �� �ا��� (��ت ���� ا��ب و ا����ن، إ�� �ن أ��رت أ���� درب ا�
�م و #��د��

�  �#��" و �رة ���

� إ�� �0ط/ ا.��ن و ����� (�ف �(ون �
إ�� ا��ور ا�#�ط� ا�ذي ���ر �����، إ�� �ن د�

  � أ��2 ا���س

�  إ�� �ن �4��و ا����ة �دو��م إ3و�

  .إ�� (ل �0
" ا��ر�ت ����ر ا�طر�ق إ�� ا�
�م

  ا���ـــــــ�ن                                                                         

  ھداءإ

� و �در�� ��� ا�	�ز ھذا ا�
�ل ا���وا��، ��
د 	��د و ارادة ا���د 6 (%�را ��� أن و��5

�ن �د�د و �و��ق �ن ا�
ز�ز ا����د أھدي %�رة #��ن طو��" �ن ا�درا#" إ�� �ن ���ت 

إ���� �ن #�را ��� �ر���� و �(و��� ...����ي �#
دت �رأ����� 

  - أط�ل 7 �� ��رھ��–

 �� �ا��� (��ت ���� ا��ب و ا����ن، إ�� �ن أ��رت أ���� درب ا�
�م و #��د��

��#��" و �رة ����، إ�� أرق إ�0واري ا�درا#

�ــــــــــــأ�  

� إ�� �0ط/ ا.��ن و ����� (�ف �(ون �
إ�� ا��ور ا�#�ط� ا�ذي ���ر �����، إ�� �ن د�

� أ��2 ا���سا�>�ر �:��ح ا�:رج، إ�

�ـــــــــــــأ�  

�إ�� �ن �4��و ا����ة �دو��م إ3و�

  أ��ل، ��رة، �ور ا��دى

  .إ�� (ل ا.ھل و ا.���ب

إ�� (ل �0
" ا��ر�ت ����ر ا�طر�ق إ�� ا�
�م

  

                                                                         

  

ا���د 6 (%�را ��� أن و��5

�ن �د�د و �و��ق �ن ا�
ز�ز ا����د أھدي %�رة #��ن طو��" �ن ا�درا#" إ�� �ن ���ت 

����ي �#
دت �رأ����� 

� إ�� � �ا��� (��ت ���� ا��ب و ا����ن، إ�� �ن أ��رت أ���� درب ا�
�م و #��د��

� إ�� �0ط/ ا.��ن و ����� (�ف �(ون �
إ�� ا��ور ا�#�ط� ا�ذي ���ر �����، إ�� �ن د�

                                                                         


