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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط 

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

ا متخصصة في  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاث                

تقومالعالقات   أن  بعد  واالتصال،  اإلعالم  وعلوم  ق    ها بتحكيم العامة  األساتذة  ب  من  من  عدد  ل 

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   بإشراف علمي منالمتخصصين في نفس المجال،  

متخصصة   مصرية  العامة  فيعلمية  البحث    العالقات  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

ال   مطبوعاتوالمجلة ضمن      التعليم واالستشارات  الوكالة  المتخصصة في  العامة  للعالقات  عربية 

 العلمية والتدريب. 

 

o معتمدة في مصر،  المجلة  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  من  دول  بتصريح  ترقيم  إيداعولها    ي ورقم 

كذلك   ،والتكنولوجيا بالقاهرة العلمي ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث  ومصنفة دولي  

 مصر.  ي لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم

o   أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دورية

في  العربي   علمية عربية  التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(     Arab Impact Factor تخصص 

نشر العلوم الطبيعية "  " NSP للمؤسسة األمريكية  م2022في تقرير عام    2.12بمعامل تأثير بنسبة  

 .برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

o والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية والدولية. تقبل المجلة نشر عروض الكتب 

o   ا لشروط خاصة  تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفق

 يلتزم بها المعلن.

o   العلمية بالترقيات  الخاصة  البحوث  نشر  الماجستير   -يُقبل  رسائل  لمناقشة  المتقدمين  وللباحثين 

 . هوالدكتورا

o ي نوقشت، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة ف  ي يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية الت 

كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة    ،العالقات العامة واإلعالم

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

  ولم يسبق نشره. أن يكون البحث أصيال   -

)العربية   - باللغات:  البحوث  يُ   ــاإلنجليزية    ــتقبل  أن  على  اإلنجليزية  الفرنسية(  باللغة  ملخص  كتب 

 باللغة العربية. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوب   ي للبحث ف

يك - البحـأن  فـون  الموضوعـإط  ي ث  التـار  المجل  ي ات  بها  فـتهتم  العامـالعالق  ي ة   واإلعالم ةـات 

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

ق   - من  تقييمها  تم  قد  البحوث  تكن  لم  ما  للتحكيم  للمجلة  المقدمة  العلمية  البحوث  اللجان ب  تخضع  ل 

أو كانت جزء   بها  المعترف  بالجهات األكاديمية  العلمية  نوقشت وتم    اوالمجالس  أكاديمية  من رسالة 

 جة العلمية. منح صاحبها الدر

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي راعى اتباع األسس العلمية الصحيحة فيُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  الخط    Boldوالعناوين  ونوع  العربية،  البحوث  في 

Times New Roman   ( الجهات  الصفحة من جميع  البحوث اإلنجليزية، وهوامش  (،  2.54في 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 . Arial( بنوع خط  11( بين السطور، أما عناوين الجداول )1ومسافة )

ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفق  نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

مصحوبة بسيرة ذاتية    Wordبصيغة   اإللكتروني من البحث بالبريد  نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 مختصرة عنه. 

 يبقبول البحث للنشر. أما ف  ي حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسم  ي ف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث    ي حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسم

 أسرع وقت. ي له ف

إ - البحث  البحث معدال    جراء تعديل بسيطإذا تطلب  بإعادة إرسال  الباحث  ا  15 خالل  فيلتزم  من    يوم 

التعديل التال  ،استالم مالحظات  للعدد  البحث  تأجيل نشر  منه فسيتم  تأخير  كان    ي،وإذا حدث  إذا  أما 

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   30ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  3800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  عضوية    (%20)  للمصريين  يحمل  العلمية  الزمالة  لمن 

من الرسوم   (%25)من المصريين والجنسيات األخرى. وتخفيض    المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم     عدد من المرات خالل العام.  وأليستير والدكتوراه.  لطلبة الماج

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم    ي ف للباحثين من داخل وخارج مصر يتم رد نصف المبلغ -

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 .الباحث وسحبه للبحث من المجلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع  -

  ا جنيه    70حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) -

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

 ( مستلة من البحث الخاص به. 5( نسخة من المجلة بعد نشر بحثه، وعدد )2يُرسل للباحث عدد ) -

ا  500ملخص رسالة علمية )ماجستير(  -  $. 150للمصريين ولغير المصريين جنيه 

)الدكتوراه(   - علمية  رسالة  المصريين    اجنيه    600ملخص  ولغير  على  180للمصريين  يزيد   أال $. 

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

تقديم خصم             ف  (%10)ويتم  يشترك  الج  ي لمن  العامة. ويتم  عضوية  للعالقات  المصرية  معية 

 إرسال عدد

       .ي من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدول ة( نسخ1)           

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )$، و300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

لمن  (  %10)السريع. ويتم تقديم خصم    ي بالبريد الدولالمجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه  

 الجمعية المصرية للعالقات العامة.زمالة عضوية  ي يشترك ف

ومن خارج مصر   ،جنيه  600بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر   -

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

الدولية من داخل - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200مصر    بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات   - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  جميع اآلراء والنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنواتُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  ن  رسل  للعالقات  العربية    -الوكالة 

 ، تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين  -  شبين الكوم  -  المنوفية  -جمهورية مصر العربية  

،  jprr@epra.org.eg  المجلةميل المعتمد من  يواإل   ،66صندوق بريدي:    –  32111رمز بريدي:  

وإرسال صورة    البحثبعد تسديد قيمة     ceo@apr.agency رئيس مجلس إدارة المجلة    إيميل  أو

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت
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 االفتتاحية
 

ـــ     أكتوبر  بداية إصدارها في  يتواصل صدور  2013ديسمبر من عام   منذ  بانتظام،  م،  المجلة  أعداد 
عدًدا بانتظام، تضم بحوًثا ورؤى علمية متعددة ألساتذة ومتخصصين وباحثين من    أربعون   ليصدر منها

 مختلف دول العالم. 
وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط ـــ     

العلمية   الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  وهي 
للع العربية  الوكالة  بالقاهرة( ضمن مطبوعات  والتكنولوجيا  العلمي  البحث  وجد  بأكاديمية  ـــ  العامة  القات 

للنشر على   المنشودة  بكافة مستوياته ضالتهم  العلمي  للمجتمع  إنتاجهم  تقديم  الراغبون في  األساتذة  فيها 
النطاق العربي، وبعض الدول األجنبية التي تصل إليها المجلة من خالل مندوبيها في هذه الدول، وكذلك  

لت المجلة للدوريات العلمية  (AIF)على أول معامل تأثير عربي  من خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ
العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  

، والمعامل تابع لمؤسسة  م2022في عام   2.12م، ومعدل 2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

"أرسيف  العربية الجامعات  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  نجحت  وكذلك   .Arcif  "
م ضمن الفئة  2022معياًرا، وصنفت المجلة في عام  31المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 

للعام الثاني    على المستوى العربي  ، والمجلة األعلىلفئة األعلى في تخصص اإلعالموهي ا"  Q1"األولى  
تأثير=    على التوالي، لعام    ICR، كما تحصلت المجلة على معامل االقتباس الدولي  0.5833بمعامل 

 . 1.569م بقيمة=  2021/2022
كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى        

للجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة الحالية للجنة الترقيات العلمية تخصص "اإلعالم" وتقييمها  
( )7بـ  درجات من  ال7(  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت  وكذلك  (.  "معرفة"،  رقمية 

لمعايير   المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  المحكمة  العلمية  المجالت  قائمة  المجلة ضمن  أصبحت 
االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  

 القرى. 
  -دار المنظومة    - EBSCO HOSTنات الرقمية الدولية: )والمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيا    

 معرفة(.  -العبيكان 
و   -الخاص    العدد هذا  وفي       اإلعالمية    -األربعين  الحادي  الدراسات  في  للباحثين  نقدم  المجلة  من 

المشاركين والمساعدين وكذلك واألساتذة  والمهتمين بهذا المجال عدًدا يضم بحوًثا ورؤى علمية لألساتذة  
العامة واإلعالن"؛  الباحثين  العالقات  العلمي بهدف تكوين رصيد    حول موضوع: "حمالت  للنشر  مقدمة 

 تدريس للتقدم للترقية، أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه والماجستير. للباحثين من أعضاء هيئة ال 
  مصر من    نجد   ،" من المجلةالحادي واألربعينالعدد "بففي البداية نجد وعلى صعيد البحوث الواردة       
عنوان:  بحًثا  الدولية" تحت  اإلعالنية  الحمالت  فاعلية  بحوث  في  الحديثة  من: االتجاهات  مقدم  وهو   ،"        
 الجاللة.جامعة  ،مصر  ، مندينا أحمد عرابيأ.د. 



  بعنوان:   دراسة ميدانية  ، فقدَّمسوهاجمن جامعة    ، مصر، من  مرزوق عبد الحكم العادلي  د.أ.م.  أما    
نحو  " سلوكه  في  وأثرها  الفضائية  بالقنوات  اإلعالنية  التوعية  نحو حمالت  المصري  الجمهور  اتجاهات 

 ". فيروس كورونا
بفلسطينجامعة  ومن       الوطنية  قّدمالنجاح  مجاهد شكري عبد   ،معين مصطفى الكوعد.    :كل من   ، 

مدى توظيف شركات االتصاالت الخلوية الفلسطينية "، بحًثا مشترًكا بعنوان:  فلسطين ، من  المجيد أخرس
اإلقناعية واستراتيجيات المسئولية االجتماعية في حمالتها الترويجية على الفيسبوك: شركة   لالستماالت 

 "."جوال" نموذًجا
عناصر بعنوان:    تجريبيةدراسة  ، قّدم  مصرمن  ،  القاهرةمن جامعة    أحمد عبد السالم ديابد.  أما      

 ".المخاطر الصحية لدى المواطن المصري بناء الرسالة اإلعالنية في الحمالت الصحية وعالقتها بإدراك 
ــتجابة" بعنوان: بحًثا ،مصرمن ، المنيامن جامعة  غادة سيف ثابت سيف د.  وقدَّمت  حمــــــــــالت  اســــــــ

 ".العالقات العامة للتحول الرقمي من منظور االتصال االستراتيجي
 من مصر،  ،العظيم مزروعرشا عبد الرحيم عبد    .أ.م.دلـ  نجد بحًثا مشترًكا    جامعة أم القرى ومن  

السعيد راشد  بن  مساعد  عنوان:السعودية  من،  منيرة  تحت  في  " ،  االجتماعي  التسويق  حمالت  دور 
 ". وسائل اإلعالم اإللكترونية في بناء مفهوم المسئولية المجتمعية تجاه الجمهور السعودي

األزهرومن       زيداند.    قدَّمت ،  جامعة  محمد  إسماعيل  بعنوان:مصر،    من،  آمال  الخطاب  "  بحًثا 

 . " اإلعالني لحمالت مكافحة العنف ضد المراهق وعالقته بالتربية اإليجابية: مقاربة سيميولوجية

بعنوان: بحًثا  ،  السعودية  من،  جامعة الملك سعود من  ،  فاطمة عبد الرحمن علي السويح  بينما قدَّمت         
 ."الدولة: حملة "تخّيل" لموسم الرياض السياحي نموذًجاتأثير الحمالت السياحية على صورة "

بحًثا    ،السعودية، من  حسان صالح علي الغامديم  قدَّ ،  الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورةوأخيًرا من       
 . "درجة تفاعل جمهور الشباب مع حمالت التوعوية البيئية على شبكات التواصل االجتماعي :بعنوان

الدول      جميع  من  العلمية  األجيال  لمختلف  فيها  بالنشر  ترحب  المجلة  فإن  المعلوم  وهكذا  ومن   .
المجالت   المتبعة في  العلمي  النشر  لقواعد  للتحكيم طبًقا  بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع 

 العلمية. 
المنشورة        البحوث  الراغبين  أما  التدريس  هيئة  والطالب   للترقي  التقدم  فيألعضاء  األعلى  للدرجة 

 األساتذة المتخصصين. ِقَبل فتخضع جميعها للتحكيم من  ه والماجستيرالدكتورا  تيالمسجلين لدرج
الت       المجلة  تحرير  هيئة  من  تدخل  دون  تعبر عن أصحابها  العلمية  واألوراق  البحوث  هذه    ي وجميع 

خاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية قبل تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث ال
 النشر.
العلمي         النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  ندعو هللا  آخًرا  وليس  بشكل   يفوأخيًرا  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             

 
 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يعل .أ.د  
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       آمال إسماعيل محمد زيداند.       

        

   amalzidan2077.el@azhar.edu.eg          
 األزهرجامعة                                                                                                                          

                                              
 

 ملخص:
تتمثل اإلشكالية الرئيسة للبحث في كيفية تناول قضية العنف ضد المراهق في الخطاب اإلعالني        

تناوله   إطار  في  المرئي  اإلعالن  يحملها  التي  واإليحاءات  الدالالت  على  الوقوف  خالل  من  التوعوي، 
ليل السـيميولوجي  ومعالجته للقضية عن طريق العالمات اللسانية واأليقونية البصرية باستخدام أسلوب التح

الذي يعتمد على المنهج الكيفـي للكشف عن المعاني الضمنية، ولمعرفة مدى المقاربة بين شكل العنف  
في الواقع وشكله في رسالة الحمالت ومعالجتها االتصالية، كوسيلة لنشر وتعزيز ثقافة التربية اإليجابية  

نتائج الدراسة   إلى تميز الخطاب البصري للحملة في توظيف للمراهق لدى أولياء األمور، وقد توصلت 
من   عدد  خالل  من  ضمني  بشكل  البدني  العنف  إلظهار  التصوير؛  وزوايا  الكاميرا  وحركات  اللقطات 
الدالالت واإليحاءات احتراًما للمشاهد والرقابة االجتماعية، كما كشفت الدراسة عن وجود تناسق وتكامل  

بشكل يجسد العالقة المتوائمة بينهما     Visual Modesصرية  متميز بين الخطاب اللفظي والوسائط الب
في تقديم معالجة واقعية لمعظم األساليب التربوية السلبية السائدة في المجتمع المصري، وبذلك اكتسبت 
الحملة الواقعية والمصداقية لتوائمها مع السياق الثقافي واالجتماعي للجمهور المستهدف، لكونها مواقف  

 قدات ثقافية تتشابه فيها الكثير من األسر المصرية.حياتية ومعت
 

 الخطاب اإلعالني، العنف، المراهق، التربية اإليجابية، المقاربة السيميولوجية. الكلمات المفتاحية:
 

 :مقدمة
ال شك أن التربية اإليجابية لألبناء هي أساس نهضة األمة اإلسالمية، ومن َثمَّ فإن االهتمام ببناء  

 معارفهم وتشكيل شخصياتهم وتهذيب أخالقهم، له بالغ األثر في تحديد هوية المجتمعات وصالحها.
وبما أن التربية هي أساس تقدم األمم والمجتمعات، كان لألسرة والمدرسة واإلعالم ودور العبادة 

لبناء مجتمع سوي  وجميع مصادر التنشئة أثر بالغ في ترسيخ مفاهيم التربية اإليجابية واألخالقية؛ وذلك  
 قادر على تخطى جميع العقبات واألزمات التي تواجهه.  

وبما أن األسرة هي الكيان الصغير الذي يحتضن الطفل منذ والدته، كان لها دور أساسي في  
بناء جيل المستقبل، حيث ال يقتصر دورها على الرعاية الصحية وتلبية االحتياجات اليومية فقط، بل يمتد  

 رعاية النفسية والمتمثلة في االحتياجات السيكولوجية.أيًضا إلى ال

http://www.epra.org.eg/
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فاألسرة المليئة بالمشاحنات واالضطرابات والخالفات المستمرة بين أطرافها، غير قادرة على بناء  
شخصية سوّية، حيث تنعكس هذه الصراعات على تنشئة الطفل نفسًيا وأخالقًيا، كما قد تمتد هذه النزاعات  

 يالمه. إلى إيذائه جسدًيا وإ
عامة  بصفة  الطفل  ضد  األسري  العنف  مظاهر  من  العديد  األخيرة  اآلونة  في  انتشرت  ولقد 

االنفتاح   بسبب  كبيًرا  الممارسات صدًى  هذه  القت  حيث  خاصة،  بصفة  واإلعالم    التكنولوجيوالمراهق 
لمراهقين في الضوء على ما يحدث من أذى لألطفال وا  في إلقاءالجديد التفاعلي، الذي كان له دور بارز  

 المنزل أو المدرسة أو المجتمع، مما قد يؤدى إلى انتحارهم في أغلب األحوال.
في   التربوية  المؤسسات  جانب  إلى  اإلعالم  يؤديه  الذي  الكبير  الدور  أحد  على  يخفي  ال  كما 

التربو  التربوي، والتعليمي، واألخالقي، واالجتماعي، من هنا أصبح تشكيل وعى األسرة  ي  تشكيل الوعي 
 أمًرا ضرورًيا وبالغ األهمية من خالل وسائل اإلعالم المختلفة.  

حيث تم إطالق العديد من حمالت التوعية لمكافحة العنف األسري ضد الطفل والمراهق بهدف  
نشر الوعي التربوي لدى أولياء األمور واألسرة بشكل عام، وذلك ألن الحفاظ على حياة الطفل وصحته  

 ن مقاصد شرع هللا المتمثلة في الحفاظ على النفس، والعقل، والعرض، والمال. الجسدية والنفسية هي م 
ومما ال شك فيه إن توجيه المتلقي ليس باألمر السهل وال الهّين، ذلك أننا أمام إنسان هو تركيبة  
معقدة من العوامل النفسية، واالجتماعية، والفيسيولوجية، يحيط به إطار ثقافي وحضاري بأنماط سلوكية  

من وتر إقناعي، حيث  متباينة، األمر الذي يفترض أساليب إشهارية مدروسة، يمكن أن تلعب على أكثر  
النفسية   الخصائص  الزوايا،  الحركات،  الصوت،  اإلضاءة،  اللون،  العوامل:  من  العديد  ذلك  في  تتدخل 
والمضامين   الرسائل  مختلف  عبر  اإلشهار  تأثير  هو  وذاك  هذا  كل  المستهدف،  للجمهور  واالجتماعية 

 (. 332م، ص2017)عواج،  
لتسليط الضوء على معالجة الحمالت اإلعالمية  من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة كمحاولة  

ومفاهيم   بأسس  الوعي  وتعزيز  لنشر  كوسيلة  اإلعالني،  الطرح  خالل  من  المراهق  ضد  العنف  لقضية 
التربية اإليجابية للطفل لدى أولياء األمور بعيًدا عن العنف والممارسات السلبية، التي تؤدى إلى تكوين  

تفقد كيانها في الم جتمع الخارجي، وذلك من خالل دراسة سيميولوجية تستهدف تفكيك شخصية مذبذبة 
النسق،   مفهوم  على  باالعتماد  الضمنية  معانيه  واستنطاق  والبصري،  السمعي  االتصالي  النسق  عناصر 
والعالمة  أو الداللة؛ للتعرف على مالمح صورة العنف المعروضة في إعالنات الحملة وكيفية معالجته؛  

 ية اإليجابية. إلرساء مفهوم الترب 
 

 مشكلة الدراسة:

التي تشغل   المهمة  الظواهر  المراهقين وإساءة معاملتهم من  الموّجه ضد  العنف  أصبحت ظاهرة 
التي شغلت   -مساحة كبيرة من هموم واهتمامات المجتمع العربي في الوقت الراهن، ومن أهم القضايا  
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"الهاشتا من  الكثير  إثرها  على  وظهر  المصري،  العام  االجتماعي الرأي  التواصل  مواقع  على    -جات" 
 حاالت االنتحار المتزايدة بين األبناء المراهقين بسبب عنف أولياء األمور أو القائمين بالرعاية. 

األمم   "منظمة  أعدتها  دراسة  بحسب  مصر  في  والطفولة  لألمومة  القومي  المجلس  أكد  حيث 
ي للطفولة واألمومة"  خالل مشروع " العنف ضد  المتحدة للطفولة" )يونيسيف(، بالتعاون مع "المركز القوم

عاًما، الذين شاركوا  17  –  13م؛ أّن أغلب األطفال ما بين  2015األطفال في مصر"، الذي صدر عام  
بنسبة   البحث تعرضوا لعنف جسدي  القاهرة، و  %61في  في أسيوط،    % 94في اإلسكندرية، و  % 65في 

الفتي  من  أكبر  بدرجة  له  يتعرضون  الفتيان  في  وأن  األطفال  أن  أيًضا  فيه  وجاء  أسرة   113ات،  ألف 
  % 93يتغيبون عن الدراسة سنوًيا نتيجة العنف األسري، كما أن نسبة العنف الجسدي ضد األطفال تبلغ  

من أطفال مصر سواًء عن طريق األسر أو في دور الرعاية، لضبط سلوكهم، أما العنف النفسي فتتراوح  
 .(/https://www.unicef.org/egypt م، 1520)يونيسف،  %50و  40نسبته بين 

بناًء على هذا العنف المستمر من جانب العديد من األسر تجاه أبنائها، تم إطالق ثالث مراحل 
العنف   األطفال من  لحماية  القومية  الحملة  للطفولة واألمومة، من  القومي  المجلس  "أوالدنا" تحت رعاية 

بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع اليونيسف، وبتمويل من االتحاد األوروبي،  
من أهمها المرحلة الثالثة " بالهداوة مش بالقساوة"، والتي تم بثها عبر شاشات التليفزيون المصري، كما تم  

اإليجابية  ن التربية  على  ركزت  والتي  مصر،  يونيسف  لمنظمة  الرسمية  الصفحة  عبر  إلكترونًيا  شرها 
 للمراهق. 

من هنا تبلورت مشكلة البحث في دراسة اآلليات التي تم من خاللها إنتاج المعاني في الخطاب  
ا بالتحليـل  يهتم  الذي  السـيميولوجي,  التحليل  أسلوب  باستخدام  للحملة،  الرسـائل؛ اإلعالني  لنظـام  لكيفـي 

للكشف عن المعنى الحقيقي للرسالة، وكذا المعاني الضمنية من خالل المزج بين التحليل الكيفي للنص 
السمعي، وللصورة المتحركة، وكل األنساق البصرية، كمحاولة لفهم الكيفية التي تتم فيها المعالجة لهذه  

المق مدى  ولمعرفة  المراهق(،  ضد  )العنف  رسالة  الظاهرة  في  وشكله  الواقع،  في  العنف  شكل  بين  اربة 
الحمالت، ومعالجتها االتصالية، كوسيلة لنشر وتعزيز ثقافة التربية اإليجابية للطفل لدى أولياء األمور،  
وتحقيق األثر المقصود كنشاط اتصالي يهدف إلى تحقيق التنمية االجتماعية في مجال التنشئة باعتبارها  

 صال. وظيفة من وظائف االت 
 

 الدراسات السابقة:

 دراسات تناولت مكافحة العنف ضد الطفل بصفة عامة:  المحور األول:
 

الدراسات التي ناقشت العنف الجنسي ضد األطفال ومدى    أوائل( من  Olson,2006تعد دراسة ) -
على   اإلعالم  وسائل  من  تأثير  كامل  عام  بتحليل  الباحث  قام  حيث  الظاهرة،  لهذه  الجمهور  فهم 
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التغطية اإلعالمية لالعتداء الجنسي على األطفال؛ الستكشاف القوالب النمطية لوسائل اإلعالم عن  

من   األطفال،  على  جنسًيا  والمرض  المعتدين  والذكاء،  والعمر،  والتعليم،  والطبقة،  'المظهر،  حيث 
مركزة   جماعية  مقابالت  إجراء  تم  كما  والذكورة،  االجتماعي،  والتهميش  البدنية،  واللياقة  العقلي، 

المتحرشين    49)إجمالي   حول  الجمهور  ومعتقدات  اإلعالمية،  التغطية  طبيعة  حول  مجموعة( 
االستقبال، وتوصل الباحث إلى اعتماد التغطية اإلعالمية على    والضحايا الجنسيين في إطار نظرية 

اإلخبارية، القصص  فهم  على  الجماهير  يساعد  الذي  الخطابي  المراسلون   االختصار  ركز  كما 
اإلخباريون على استحضار الصور النمطية فقط حول أماكن األمان والخطر،  بسبب البراءة المثالية  

بيئة اإلعالم،   البعض اآلخر؛  عند البعض، والتهديد السري عند  لذلك اقترح الباحث ضرورة تحسين 
أما  الظاهرة.  بالقصة إلثبات  الوسائط، ويصبحوا ملّمين  بمحتوى  المستهلكون على دراية    حتى يكون 

( و Johnson & Brown, 2008دراسة  الجسدي،  األسري  العنف  على  فقد ركزت  مدى (  عن 
ا نطاق  في  والمشاركة  الحماية  حقوق  القاسي، تطبيق  العقاب  من  الحماية  خاص  وبشكل  ألسرة، 

 60واإلساءة، وقسوة العمل، حيث عقد الباحث ست مجموعات بؤرية تركز على الطفل، شارك فيها  
من البالغين، وتوصل الباحث إلى   44طفاًل، وثماني مجموعات بؤرية ركزت على اآلباء، شارك فيها  

باإلض شيوًعا،  األكثر  هو  القاسي  التأديب  ممارسة  أن  حقهم  من  أنهم  اآلباء  غالبية  اعتقاد  إلى  افة 
البدني. العقاب  استخدام  عن  ودافعوا  قوية،  )العتيبي،    سلطة  استهدفت  السياق  ذات  م(   2009وفي 

العنف األسري في الصحافة اإللكترونية،   المعالجة الصحفية لظاهرة  فيها  التي تمت  الطريقة  دراسة 
 على المنهج الوصفي باستخدام أداة تحليل المضمون، حيث  بالتطبيق على صحيفة إيالف، معتمدةً 

من   الكثير  غياب  بسبب  الظاهرة،  هذه  من  الحد  في  ضعيف  بشكل  تساهم  الصحيفة  أن  أكدت 
والوسائط   التشعبية،  والوصالت  كالتفاعلية،  اإللكترونية،  الصحافة  تميز  التي  اإللكترونية  الخدمات 

من الدراسات النقدية التي أكدت م(  2010د دراسة )الحمود،  كما تع المتعددة واألرشيف اإللكتروني.
وفق  يتم  األسري،  العنف  لقضايا  اإلعالمي  التناول  كان  إذا  ما  إشكالية  طرحها  خالل  من  ذلك 
معطيات المهنية اإلعالمية، الموجهة لتحقيق مبادئ المسئولية االجتماعية لوسائل اإلعالم وغاياتها، 

تدفع أخرى  رهانات  ثمة  أن  أكدت    أو  وقد  والموضوعات،  القضايا  تلك  تناول  إلى  اإلعالم  وسائل 
ومشاعرها   الجماهير  عواطف  تستثير  حين  اآلخرين،  أوجاع  من  تقتات  اإلعالم  وسائل  أن  الدراسة 
بالطرح العاطفي لقضايا العنف األسري، دون أن تسعى إلى معالجتها، ذلك أن الدافع األكثر وضوًحا  

طفي، هو رفع مستوى التعرض للوسيلة اإلعالمية ومن ثمَّ تزداد فرصها في  من وراء هذا التناول العا
تصورات فكرية   (م2011وفي إطار التكامل بين الدراسات، قدمت دراسة )أبو زيد،    تحقيق األرباح.

ومفاهيمية عن الدور المأمول لإلعالم العربي في الحد من ظاهرة العنف األسري، حيث توصل إلى  
ستويات ينبغي لإلعالم أن يساعد في التوعية بها: تقوية االتصال والحوار بين أفراد  أن هناك ثالثة م

األسرة، وبرامج حماية األسرة، والطب العالجي في الحاالت التي تتطلب العالج، كما أوصى بضرورة  
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أنواعها بكافة  اإلعالم  وسائل  عبر  المتخصصة  اإلسالمية  والثقافة  التربية  برامج  اعتمتكثيف  وقد  د ، 
دراسته   في  للخبراء شملت  الباحث  موجهة  مقابلة  إجراء  العالقات   100على  مجال  في  متخصص 

للعنف   تصديه  في  اإلعالم  دور  عن  للكشف  وذلك  النفسي؛  والطب  والتربية،  واإلعالم،  األسرية، 
 األسري.

)مختار،    - دراسة  استهدفت  الطفل  لحقوق  االجتماعي  التسويق  مجال  على  م(  2011وفي  التعرف 
الدور االتصالي الذي تقوم به اإلدارة العامة لإلعالم والتوعية المجتمعية بوزارة التنمية االجتماعية في 
والدعم  والكفالة،  الرعاية،  في  المتمثلة  السوداني،  الطفل  لقضايا  االجتماعية  الحمالت  برامج  تسويق 

باإلدا االتصال  كفاءة  في  قصور  وجود  إلى  وتوصلت  والحماية،  لإلعالم  االجتماعي،  العامة  رة 
الكافي،  المال  توفر  وعدم  المدربة،  اإلعالمية  الكوادر  نقص  بسبب  بالوزارة،  المجتمعية  والتوعية 

أن  إلى  الطفولة   باإلضافة  قطاعات  كل  تغطى  ال  الحملة  ضمن  تأتى  التي  والبرامج  الموضوعات 
الظروف الصعبة. ( على  (Muir,2012في حين ركزت دراسة    وشرائحها، فهي تركز على أطفال 

الطفل، والوقوف على خصائص   بالعنف ضد  المتعلقة  القضايا  المواقع اإللكترونية في معالجة  دور 
ضد   الجسدي  العنف  أن  إلى  وتوصلت  المضمون،  تحليل  أداة  الدراسة  استخدمت  المعالجة،  هذه 

  عن (  Gray,2013دراسة). كما كشفت  %98.7األطفال أكثر أشكال العنف الممارس بنسبة بلغت  
هذه  في  شارك  الرعاية،  لمقدمي  النفسي  واالضطراب  للعنف  الصغار  األطفال  تعرض  بين  العالقة 

  5-3الدراسة أربعة وستون ثنائًيا من مقدمي الرعاية لألطفال من ذوي الدخل المنخفض، وأطفالهم  
من األطفال    42مفردة من الذين تعرضوا للعنف و  22سنوات من العمر، تكونت عينة األطفال من  

والمستوى   الرعاية،  ومقّدمي  والحالة،  والجنس،  العمر،  في  المجموعة  مع  بالتوافق  المعرضين  غير 
التعليمي، توصلت النتائج إلى أن األطفال المعرضين للعنف، والذين لديهم مقدمو رعاية ذوي بصيرة  

  .عاية ثاقبون محدودة، أظهروا أعراًضا داخلية وخارجية أعلى بكثير من األطفال الذين لديهم مقدمو ر 

مدى   - إطار  دراسة    االلتزام وفي  قدمت  الطفل  تحلياًل  (  (Crespo & Ellysse, 2014بحقوق 
تم   التي  القوانين  الكبار رغم  من  يواجهونه  الذي  الشديد  والتمييز  األطفال،  فيها  ينشأ  التي  للظروف 

حيث يلتزم بهذه االتفاقية  انشاؤها لحمايتهم، والتي تستمد مبادئها من االتفاقية الدولية لحقوق الطفل،  
الدول المصدقة عليها؛ لذلك اعتمدت هذه الدراسة على دراسة حالة ألوضاع األطفال في )السلفادور،  
كوستاريكا، الواليات المتحدة، كينيا، الفلبين، السويد، النرويج، كندا( لقياس مدى التزام ووفاء كل دولة 

أظهر التحليل أن الخلفيات الثقافية واالجتماعية لكل  لثالث،باألحكام والمفاهيم الواردة في االتفاقيات ا
دولة، باإلضافة إلى القانون المعمول به، واألنظمة االقتصادية في كل بلد، هي متغيرات رئيسة لها  
تأثير كبير، وبالتالي فإن مجرد تصديق دولة على اتفاقية حقوق الطفل ال يكفي لضمان حقوق الطفل 

ا بموجبها. دراسةولمعالجة  قامت  الثقافية واالجتماعية  بتقييم    )(Hyman, et al 2014 لخلفيات 
تأثير الحمالت اإلعالنية المكافحة للعنف ضد الطفل، باستخدام نموذج العملية المزدوجة؛ لمعرفة ما  
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من   نوع  وأي  المعرفية،  أو  العاطفية  باالستجابة  أكبر  بقوة  ترتبط  اإلعالن  مصداقية  كانت  إذا 
االستجابة هو الوسيط األقوى في االستعداد للعمل ضد إساءة معاملة األطفال، وبالتطبيق على عينة  

 طالًبا مسجلين في الدراسات العليا لألعمال واإلدارة في جامعة بالمملكة المتحدة،  242مالئمة من  

إ يؤدى  األطفال،  معاملة  إلساءة  المضادة  لإلعالنات  التعرض  أن  إلى  الدراسة  اتخاذ  توصلت  لى 
لمكافحة   الحمالت اإلعالنية  أن معظم  الذات، كما  احترام  والحفاظ على  الذات،  دفاعية عن  تدابير 
إساءة معاملة األطفال مدفوعة معرفًيا؛ ألنها تهدف إلى تغيير المواقف تجاه إساءة معاملة األطفال. 

الطفل   بحقوق  التوعية  سياق  )إسماعيل،  وفي  دراسة  دور  م2015أشارت  إلى  المصرية  (  الصحف 
  ،طبيب دوت كوم( في التوعية بحقوق األطفال المصابين بأمراض مزمنة  -اإللكترونية )اليوم السابع 

جاءت قضايا الحقوق الصحية في مقدمة قضايا حقوق األطفال المرضى التي تناولتها الصحف   حيث 
اال الحقوق  في حين جاءت قضايا  الثقافية،  الحقوق  تالها قضايا  الترتيب  اإللكترونية،  في  جتماعية 

من   دخول المراكز والمستشفيات المتخصصة،و   الثالث، كما كان الحق في توفير العالج المطلوب،
أهم القضايا التي حرص المبحوثون على معرفتها من خالل الصحف اإللكترونية التي تتناول حقوق  

 األطفال المرضى. 

على مدى انتشار العنف الجسدي   التعرف  & Theresa 2015)  (O'Brienكما استهدفت دراسة   -
ثالث   من  المجمعة  العنقودية  العينات  أسلوب  استخدام  تم  حيث  هايتي،  في  وأسبابه  األطفال  ضد 

بين   أعمارهم  تتراوح  الذين  الهايتيين  السكان  على  القائم  الوطني  األسري  المسح  إلدارة        13مراحل 
يمات أو المستوطنات، وتوصلت الدراسة إلى عاًما، بما في ذلك أولئك الذين يقيمون في المخ  24و  

(، كما أن غالبية العنف  %70.4إفادة  ثلثي المستجيبين بأنهم تعرضوا للعنف الجسدي أثناء الطفولة )
ُيرتكب من ِقبل اآلباء والمعلمين، وغالًبا ما كانت النية المتصورة هي العقاب أو االنضباط، في حين  

الطفولة تعرضوا لللكم والركل والجلد والضرب؛ كما تعرض    من ضحايا العنف الجسدي في  %89أن  
م( الضوء على 2016. بينما ألقت دراسة )الطنباري، وآخرون  %  لسوء المعاملة بسكين أو سالح11

التي تنفذها لجان الحماية ودورها في التوعية بحقوق الطفل لدى أولياء األمور، الحمالت اإلعالمية  
ا  استمارة  الباحثون  )القاهرة استخدم  بمحافظات  األمور  أولياء  من  عينة  على  تطبيقها  تم    -ستبيان 

  150من اآلباء،    150مفردة من األسر )   300القليوبية( بأسلوب العينة المتاحة، بلغ قوامها  -الجيزة 
بين مدى معرفة   دالة إحصائًيا  ارتباطية عكسية  إلى وجود عالقة  الدراسة  األمهات(، وتوصلت  من 

قوق الطفل ومدى استخدامهم للعنف مع األطفال، باإلضافة إلى وجود قصور واضح أولياء األمور بح
في حين كشفت    .في استخدام لجان حماية الطفولة ألساليب وطرق مناسبة لتعريف الجمهور بجهودها 

)إبراهيم،   ورصد م(  2016دراسة  نقل  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  به  قامت  الذي  الدور  عن 
العربي في أعقاب ثورات   الطفل  لها  التي تعرض  الدراسة على منهج  2011االنتهاكات  م، اعتمدت 

المسح اإلعالمي، حيث قام الباحث بمسح صفحتين حقوقيتين على موقع فيس بوك، وقناتيهما على  
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السور  المرصد  )صفحة  يوتيوب  إلى موقع  وتوصل  العربية(،  اليونيسيف  اإلنسان، صفحة  لحقوق  ي 
العربي،  الوطن  في  األطفال  لها  يتعرض  التي  االنتهاكات  أسباب  حول  بوك  الفيس  اتفاق صفحتي 

، تاله تدهور األوضاع  %45.40حيث حّل ظلم وإهمال األنظمة الحاكمة، في المرتبة األولى بنسبة  
واالجتماعية واالقتصادية،  للعنف    .% 35.63بنسبة    السياسية،  اإلعالم  مكافحة  سياق  نفس  وفي 
)يوسف،   دراسة  استهدفت  المرتبطة  م(  2017األسري  اإلعالمية  الخدمة  أهمية  درجة  على  التعرف 

بموضوعات العنف األسري، في وسائل اإلعالم السعودية الوطنية، من وجهة نظر المتلقين لها، وكذا  
والسلب اإليجابية  االتجاهات  عن  السعودية  الكشف  اإلعالم  وسائل  معالجة  نحو  المبحوثين،  لدى  ية 

إلى وجود اتجاهات سلبية عديدة لدى العينة نحو معالجة    ، وتوصلت الدراسةلقضايا العنف األسرى 
األخصائيون   يكون  أن  العينة  اقترحت  كما  األسرى،  العنف  لقضايا  السعودية  اإلعالم  وسائل  كافة 

النفسيون   واألطباء  عن  االجتماعيون،  السعودي  اإلعالم  وسائل  في  المعلومات  مصادر  رأس  على 
 قضايا العنف األسرى. 

( دراسة تدور حول فحص خبرة المهنيين وتقييم عملهم مع  (Ndyetabural, 2017بينما أجرى     -1
األطفال المتأثرين أو المعرضين لخطر سوء المعاملة واإلهمال، اعتمدت الدراسة على إجراء عدد من  

موظفي الرعاية االجتماعية، والممارسين الطبيين الذين يتحملون مسئولية الزامية تجاه    المقابالت مع
( في تنزانيا، وأشارت Kinondoni- Temek-Ilalaرفاهية األطفال وحمايتهم في ثالث مقاطعات )

ألطفال  في حماية هؤالء ا  أدوارهمالنتائج إلى أن حالة عمل هؤالء المهنيين كانت عائًقا كبيًرا في تنفيذ  
من سوء المعاملة، كما أظهرت النتائج بعض الثقافات والسلوكيات الموجودة داخل المنظمات وكيف 

  (Wamimbi,2018)دراسة    أنها تحد من طموح هؤالء المهنيين لتنفيذ أدوارهم الوظيفية. كما قامت 
ضد األطفال  كيفية عمل األنظمة والممارسات الرسمية وغير الرسمية للمجتمع؛ لمنع العنف    بفحص 

البحث   منهجية  بتكييف  الدراسة  قامت  األطفال،  وتصورات  الحية  التجارب  على  بناًء  أوغندا،  في 
( لالستقصاء االجتماعي، كما ركزت على نظرية المعرفة العامة للتجارب PARاإلجرائي التشاركي )

ب منطقة  نابوكالو،  مجتمع  في  الدراسة  أجريت  الفتيات،  وخاصة  لألطفال،  بشرق  المعيشية  وجيري 
سنة،    17و    12مستجيًبا شملوا األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين    140أوغندا، شارك في الدراسة  

األطفال،  تشمل: زواج  المجتمع  هذا  في  سائدة  كانت  التي  العنف  أشكال  أن  إلى  النتائج  وتوصلت 
  / والتضحية  األطفال،  وإهمال  والتشهير،  الجنسي،  واالعتداء  األطفال،  ألغراض وعمالة  القتل 

الطقوس، كما شملت عوامل الخطر األكثر شيوًعا التي حددها األطفال ما يلي: المعايير والممارسات  
 االجتماعية الضارة )خاصة تجاه الفتيات(، والعنف المنزلي، ونقص األبوة ومهارات االتصال.

جتماعية للطفل في  التعرف على معالجة قضايا الحماية االم(  2020)الجيار،  بينما استهدفت دراسة -2
المواقع اإللكترونية لمنظمات الطفولة، وعالقتها بإدراك طالبات الجامعة لها، تنتمى هذه الدراسة إلى 
تنوع   إلى  وتوصلت  والتحليلي،  الميداني  بشقيه  المسح  منهج  على  واعتمدت  الوصفية،  الدراسات 
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لدراسة، حيث احتلت قضية الرعاية  القضايا االجتماعية التي تناولتها مواقع منظمات الطفولة عينة ا

، تالها في الترتيب  %32.8االجتماعية ومؤسسات الرعاية البديلة للطفل مقدمة القضايا بنسبة بلغت  
الضوء على   )(Lester,2022 ألقت دراسة  ، في حين %20.4قضية الحماية الصحية بنسبة بلغت  

السود أمًرا طبيعًيا، حيث قام الباحث بفحص   أدب األطفال التمثيلي الذي يجعل العنف ضد األطفال  
وتحليل عينات من الكتب المصورة لألطفال، وتوصلت الدراسة إلى أن النصوص ذاتها التي علمت  
السوداء  ومجتمعاتهم  وعائالتهم  السود  األطفال  مشاعر  تمثيل  أساءت  قد  والكتابة،  القراءة  الشباب 

قيم من  التقليل  إلى  باإلضافة  عليها،  المصورة،  واعتدت  الكتب  في  السود  األطفال  وأجساد  حياة  ة 
 والقوافي، التي تشبع وساعدت في تشكيل المعايير الثقافية للواليات المتحدة والمجتمعات األخرى. 

 
 المحور الثاني: دراسات تناولت التحليل السيميولوجي للخطاب اإلعالني والصورة السمعية البصرية   

دراسة      -1 ثالثة  (Fan, 2003جاءت  من  السيميائية  نظريات  ناقشت  التي  الدراسات  مقدمة  في   )
العالقات   تشارلز،  اقترحها  التي  الثالثية  )العالقات  العالمات  بين  العالقة  رئيسة:  الثنائية  جوانب 

لسوسير(، وفئات العالمات )بيرس( وأبعاد العالمات )الدالالت، التركيب اللغوي، والبراغماتية(، ونظًرا  
  State Farmإعالًنا من إعالنات    40ألن اإلعالن هو وسيلة مرئية، قام الكاتب بتحليل أكثر من  

ية والتصميم باستخدام األداة  من منظور داللي، ونحوي، وواقعي؛ لتفسير معانيها من الناحية التحليل
على    State Farmالسيميائية، وتوصل إلى أن العالمات المرئية واللفظية المستخدمة في إعالنات  

مدار سبعين عاًما عكست تاريخ الشركة وتطورها التجاري، والثقافي، واأليديولوجي. في حين توصلت 
( نمReil, 2006دراسة  استخدام  في  يستمرون  المعلنين  أن  غير  (  النماذج  من  أكثر  نمطية  اذج 

، لم يكن لهم تأثير كبير على  Doveالنمطية في إعالناتهم، مما يشير إلى أن صانعي الموضة مثل  
محتوى   تحليل  استهدفت  التي  دراسته  في  وذلك  الجمال،  بها  تحّدد  التي  والطريقة  اإلعالن  صناعة 

لحملة   المجالت  إعالنات  في  النسائية  أثDoveالصور  التي  اإلعالم،  ،  وسائل  بين  ضجة  ارت 
والمعلنين، والمستهلكين، حيث تضمنت الحملة نساًء من جميع األشكال واألحجام واألعراق واألعمار،  
ونحيفة، وشابة( في   النمطية )طويلة،  النماذج  استخدام  االبتعاد عن  إلى  المعلنين  إلى حاجة  مشيرًة 

اللغة     (Djafarova, 2008)نما اهتمإعالناتهم والبدء في استخدام نماذج غير نمطية. بي  بدراسة 
بإجراء  قام  حيث  والجناس،  والتورية،  االستعارات،  مثل  السياحي  اإلعالن  في  المستخدمة  واأللفاظ 

لـ   النوعي  المحتوى  وتحليل  مكّثف  منهج   600بحث  الباحث  واستخدم  مطبوع،  سياحي  إعالن 
وا للتورية،  النصي  التحليل  وكشف  البصرية،  المخاوف السيميائية  بعض  عن  والجناس  الستعارات، 

بشأن استخدام هذه البالغيات عند مخاطبة المستهلكين المحتملين، فاالستعارات، والتورية قادرة على  
التأثير من خالل المعاني النصية التي تحمل درجات مختلفة من الغموض، إال أن  االستخدام المعقد 

مها، حيث يحتاج المستهلكون إلى مزيد من المعلومات  لأللفاظ اللغوية قد يؤدى إلى صعوبات في فه
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لديه   الجناس  أن  إلى  الدراسة  أشارت  كما  وكفاءتهم،  وعيهم  زيادة  مع  عنها  المعَلن  المنتجات  حول 
كشفت  السياق  ذات  وفي  اإلعالني.  االتصال  في  للنجاح  أكبر  إمكانية 

في الشرق األوسط في    ( عن تأثير الخطاب الغربي على اإلعالن (Aminhanjani,2009دراسة
اعالنات حمالت مكافحة   دراسة حالة رّكزت على  الباحث  أجرى  عالمية، حيث  بالغية  لغة  تشكيل 
اإلرهاب لدراسة التعبيرات األيديولوجية، وفك رموز األنماط البالغية عبر الثقافات المختلفة، والكشف 

باستخدام منهج تحلي العراق وايران، وذلك  الغربي في  السيميائية والخطابية.  عن الخطاب  ل األنماط 
منهج التحليل السيميائي؛ للتعرف على  (  Beasley& Danesi, 2010استخدمت دراسة )كذلك  

مكونات الرسائل اإلعالنية، من حيث الدالالت اللفظية وغير اللفظية، حيث أكدت أن اإلعالن مكون  
ال يتجزأ عن الخطاب االجتماعي المعاصر، المصمَّم للتأثير على مواقف، وسلوكيات، ونمط الحياة  

اإل الرسائل  تستطيع  حيث  المستهدف،  الجمهور  رغبات  لدى  تلبية  في  مقنعة  تكون  أن  عالنية 
دراسة   أما  الجماهير.  استهدفت  2011)زراري،  وطموحات  فقد  الصورة م(  طبيعة  على  التعرف 

اإلعالمية التي قدمت بها المرأة في عينة األفالم السينمائية، وذلك من أجل الوقوف على الدالالت  
عائشات(؛ لتبيان مشاهد العنف    –مان )ما وراء المرأة  التي تناولها الفيل  -اإليحائية والداللية  -الثقافية  

النصي   التحليل  منهج  على  الدراسة  اعتمدت  الجزائري،  المجتمع  في  المرأة  ضد  والنفسي  الجسدي 
الدالالت   تراوح  إلى  وتوصلت  بارث،  لروالن  لتبيان    -السيميولوجي  الفيلمين؛  كال  استخدمها  التي 

المر  الجسدي والنفسي ضد  العنف  المجتمعمشاهد  بعين    -أة في  الرمزية، والتصريح، آخذين  بين  ما 
االعتبار طبيعة المجتمع الجزائري، فكل ما من شأنه الرفض وعدم القبول تم عزله أو ترميزه، المهم  
وصول الرسالة، كما أكدت الباحثة على أن السينما الجزائرية تحرص دوًما على صون كرامة المرأة،  

رجة، وبخاصة العالقات الجنسية، كما أن الصورة المنقولة عنها عبر  وعدم تصويرها في حاالت مح
على أن  م(  2012أكدت دراسة )أمين، ورحمون   السينما، هي صورة المرأة المحافظة التقليدية. كذلك

اإلعالم المرئي الجزائري ساهم إلى حٍد ما في التقليل من ظاهرة العنف ضد المرأة، من خالل طرح  
ي تخص المرأة والعنف الممارس ضدها، كإنجاز الروبورتاجات، وفتح النقاشات، مختلف القضايا الت

هذا العنف    تزكيةوبث مختلف البرامج التوعوية،  كما أنه في نفس الوقت ساهم بشكل أو بآخر في  
من خالل مشاهد العنف المبثة في مختلف األفالم والمسلسالت، والتي جعلتها اعتيادية لدى المشاهد،  

هدفت الدراسة التعرف على الشكل الذي يتم فيه توظيف وسائل اإلعالم المرئية للمرأة في  حيث است
في   المرأة  ضد  "العنف  لروبورتاج  السيميولوجي  التحليل  أسلوب  مستخدمًة  العنف ضدها،   معالجة 

المرأة    -الجزائر العنف ضد  التركيز على قضية  الباحثان ضرورة  يدق"، كما أوصى  الخطر  ناقوس 
  متوازن.بقالب 

2- ( دراسة  أثبتت  التجاري  اإلعالن  سيميائية  إطار  مع  (  De Souza& Leão, 2013وفي  أنه 
التركيز المتزايد على البعد الرمزي لالستهالك، بدأت العالمات التجارية في العمل كقنوات للتعبير عن  
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كا إنتاجها، حيث  وإعادة  األساطير  إنتاج  ثقافي، من خالل  إحدى الذات في إطار سوسيولوجى  نت 

كعالمة    Chilli Beansاآلليات الرئيسة المستخدمة لهذا الغرض هي اإلعالن، قام الباحث بدراسة  
معنى   إلعطاء  اإلعالن؛  في  األساطير  إنتاج  إعادة  تم  كيف  لمعرفة  الفرضية،  هذه  تتبنى  تجارية 

لروالن   السيميولوجية  المقاربة  الباحثان  استخدم  الغرض  ولهذا  التجارية؟،  لتحليل  للعالمة  بارث 
اإلعالنات المطبوعة، التي تم تطويرها مع التركيز المتزايد على البعد الرمزى لالستهالك والعالمات  

 التجارية، وكشفت النتائج عن استنساخ اثني عشر خرافة تدعم العالمة التجارية.  
)شرقي،    -3 دراسة  سعت  للعنف  اإلعالمية  المعالجة  سيميائية  سياق  الكشفم(  2014وفي  عن    إلى 

الكيفية التي عولج بها العنف في السينما العالمية عموًما والجزائرية على وجه الخصوص في الفترة  
الممتدة ما بين التسعينيات حتى األلفية الجديدة، وقد اعتمدت الباحثة على المنهج التكاملي إذ جمعت 

إل الدراسة  السيميائية، وتوصلت  النفسية،  التحليلية،  المناهج  الجزائرية من  بين مختلف  السينما  ى أن 
خالل  من  الثورية  التيمات  إبراز  بين  ما  تنوعت  الطويل،  تاريخها  في  العنف  لقضايا  تناولها  خالل 
بينما نددت بخطورة الفعل العنيف في   العنف ضد المستعمر والثورة الجزائرية في إطار مشروعيته، 

 رهابية. إطار العنف األسري، والعنف ضد المرأة، وعنف الجماعات اإل
( على القيم الثقافية المنقولة Acidi & Kadi, 2015وبالنسبة للخطاب اإلعالني ركزت دراسة )  -4

بـــ  يسمى  فيما  دوًرا  ُيعطى  اإلعالن  ألن  الجزائر؛  في  السيارات  عن  اإلعالن  في  الُمنتج  من خالل 
اإلعالن الذي يجمع  'التكامل االجتماعي"، فالسيميائية أصبح لها دور مهم في التسويق واالتصال، ف

كل هذه المكونات اللغوية واأليقونية التي    -في نفس الوقت بين العالمة التجارية، والشعار، والصورة  
تدور    -ال تنفصل قد تم ترتيبها من أجل أن يراها المجتمع المستهدف ويقرأها )للتواصل أو التسويق(  

يركزون على نظام ِقَيم يحددون من خالله    حول البعد االجتماعي والثقافي لهذا المجتمع، فالمعلنون 
المجتمع،   هدفهم، وبالتالي سيحددون مكانهم في  المنتج،  للحصول على رمزية  يسعون  الذين  فهناك 

وأولئك الذين يسعون فقط إلى فعالية الشيء، وأولئك الذين يبحثون دائًما عن مزيد من الكفاءة، وأولئك 
در  أكدت  بينما  المال.  من  ممكن  قدر  أقل  ينفقون  بينما  الجودة،  إلى  ويسعون  يحّللون  اسة  الذين 

Dalamu,2016)  على دور اللغة في بناء الواقع االجتماعي والثقافي، وذلك في دراسته التي قام )
السيميائية   مع  جنب  إلى  جنًبا  وبيرس  سوسير  مواقف  من  شوهدت  التي  السيميائية  بتطبيق  فيها 
مختلفة اجتماعية  طبقات  من  إعالنات  عشرة  باختيار  قام  حيث  اإلعالنات،  لتحليل  ،  االجتماعية 

بالتعاون   الصور  باستخدام  للثقافة  الترويج  على  حريصون  والمعلنين  اإلعالنات  أن  إلى  وتوصل 
النصي، حيث ال مفر من استخدام النص كدعامة، تدعم شرح الغرض المقصود من الصور المطبقة 

غاية  في اللوحات اإلعالنية، كما تم الكشف عن اإلشارة إلى العصور القديمة، على أنها مادة مفيدة لل
 في اإلعالنات؛ ألنها تبهر الجمهور من خالل إعادة إنتاج تراثهم الثقافي، الذي على وشك أن ُينسى.
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)عواج،   -5 دراسة  التعييني  م(  2017واستهدفت  بمستوييه  اإلشهاري  الفيلم  تحليل  خطوات  تبيان 
التليفزي اإلشهاري  الخطاب  تفكيك  من  باحث  كل  وتمكين  تسهيل  إلى  هدفت  حيث  وني  والتضميني، 

وتحليله تحلياًل سيميولوجًيا، باعتباره المنهج األنسب لتحليل أي صورة كانت، لما تحمله من دالالت 
ورموز يصعب قراءتها وتأويلها إال باالعتماد على السيميولوجيا، وقد أكدت الدراسة على أن االعتماد 

لتليفزيونية، فنحن بحاجة  على تحليل المضمون كأداة غير كافي، خاصًة إذا كنا نتعامل مع الصورة ا
األنساق   تحليل  وباألخص  الصورة،  تحليل  في  السيميولوجي  التحليل  الستخدامات  أعمق  دراسة  إلى 
الدراسات   فإن  للرسالة،  الظاهر  المحتوى  على  يركز  المضمون  تحليل  كان  وإذا  ومحتواها؛  البصرية 

 ضمن محتوى الوسيلة. السيميولوجية تركز على نظام القواعد التي تحكم الخطاب الذي يرد 
دراسة   -6 ركزت  بالتطبيق  م2019)محمد،  كما  التجارية،  اإلعالنات  لخطابات  الثقافي  التحليل  على   )

على قطاع خدمي معين )قطاع خدمات المحمول لشركة فودافون(؛  للوقوف على القيم التي تعكسها  
المصري   المجتمع  في  السائدة  للقيم  مراعاتها  مدى  ومعرفة  الحمالت،  والذي  تلك  المتحدة،  والمملكة 

يسهم في التأثير على القيم، والعادات والتقاليد، واألخالقيات العامة في المجتمع، استخدمت الدراسة 
بارث    روالن  حددها  كما  السيميولوجي  التحليل  ألبعاد  Roland Barthesأداة  الثقافي  والتحليل   ،

صورة ومدى القيم الثقافية التي تعكسها تلك الثقافية ، للوقوف على سيميائية ال  Hofestedeهوفستد   
(   م 2020تكمن مشكلة دراسة )عبد الجليل،  الرسائل، والكشف عن العالقة بين النص والصورة، بينما  

في التعرف على صورة المرأة في اإلعالنات المنشورة على مواقع الصحف المصرية عبر اإلنترنت  
جتمع، حيث اعتمدت الدراسة على المنهج الكيفي واستخدمت  مع المقارنة بينها وبين واقع المرأة في الم

األسلوب السيميولوجي، وتوصلت نتائجها إلى أن اإلعالنات محل الدراسة ركزت على عرض صورة  
المرأة كعنصر جذب في مقابل عدم االستفادة القصوى من العناصر األخرى مثل العناوين، والصور، 

أة المعروضة ال تمثل المرأة المصرية في الواقع، حيث ركزت والرسوم، باإلضافة إلى أن صورة المر 
البعد عن عادات وتقاليد المجتمع المصري. في  البعيدة كل  اإلعالنات على صورة المرأة المتحررة، 

على التعرف على جوهر مفهوم المجتمع االستهالكي، الذي  (Zotova,2022) حين ركزت دراسة  
ني الحديث في ظل ظروف الرقمنة وتقنيات المعلومات، استناًدا يتم تنفيذه في إطار الخطاب اإلعال

اللغوية والسيميائية للخطاب J. Baudrillardإلى أحكام النظرية التي قدمها   ، ومع مراعاة السمات 
اإلعالني الحديث، وقد توصلت الدراسة إلى أن االتصال اإلعالني نظام سيميائي دولي يسعى وراء  

واالج الثقافية  االجتماعية  الرموز  الخدمات  منصات  على  الجمهور  مع  التفاعل  يتم  فعندما  تماعية، 
الويب   في  2.0لشبكة  الرموز  هذه  توجد  أساسي،  بشكل  مختلفة  أيقونية  ورموز  إشارات  باستخدام   ،

المحتوى المفاهيمي للمجتمع االستهالكي المستهدف،  حيث ثبت أن المجتمع االستهالكي في العالم  
تن  يتم  ال  الخطاب الحديث  ينقلها  والتي  الحلم،  فكرة  من خالل  ولكن  المادية،  فكرة  من خالل  ظيمه 

 اإلعالني من خالل األساطير والمحاكاة، والقوالب النمطية، والمؤثرين.
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 -التعليق على الدراسات السابقة:

المستخدمة في مجال  أسهمت جميع الدراسات السابقة في إلمام الباحثة بالمقاربات السيميولوجية   -1
المعالجة اإلعالمية للعنف بشكل عام، والخطاب اإلعالني بشكل خاص، مما ساهم في تحديد 

 الخطوات المنهجية للدراسة الحالية. 
ركزت معظم دراسات التحليل السيميولوجي للمحتوى التسويقي على الخطاب اإلعالني التجاري،   -2

في حدود علم الباحثة    –حين لم تشر دراسة واحدة    والومضات اإلشهارية، والعالمات التجارية في
إثبات    - من  الرغم  على  االجتماعي،  التسويق  مجال  في  اإلعالني  الخطاب  سيميولوجيا  إلى 

 أهميته وتأثيره في مكافحة العنف ضد الطفل من خالل دراسات تحليل المضمون والجمهور.
من    -3 دراسة كل  العتيبي  مOlsan  ,2006اتفقت  الحم2009،  يوسف  2010ود  م،  م  2017م، 

على ضعف المعالجة اإلعالمية لقضايا العنف ضد األطفال، فاإلعالم يساهم بشكل ضعيف في  
الحد من هذه الظاهرة، فلم تتم المعالجة وفق معطيات مهنية موضوعية لتحقيق مبدأ المسئولية 

اإلعال  وسائل  تقتات  حيث  التناول،  لهذا  أخرى  دوافع  هناك  وإنما  أوجاع  االجتماعية،  من  م 
أمين، ورحمون   اختلفت  دراسة  للقضية، في حين  العاطفي  بالطرح  هذا  2012اآلخرين  م  في 

من  المرأة  العنف ضد  ظاهرة  من  التقليل  في  ساهم  الجزائري  المرئي  اإلعالم  أن  وأكدت  الشأن 
خالل طرح مختلف القضايا التي تخص المرأة والعنف الممارس ضدها، كإنجاز الروبورتاجات،  

 تح النقاشات، وبث مختلف البرامج التوعوية.  وف
، تصورات  مHyman et al  2014م،   2011م، مختار  2011قدمت دراسة كل من أبو زيد   -4

الضوء   ألقت  العنف األسري، حيث  الحد من ظاهرة  أجل  العربي من  ومفاهيمية لإلعالم  فكرية 
الجتماعي على معالجة القضية،  على التأثير القوي للحمالت اإلعالنية وبرامج التربية والتسويق ا 

معرفًيا  مدفوعة  لكونها  الرعاية؛  مقدمي  لدى  الموجودة  واالجتماعية  الثقافية  السلبية  والخلفيات 
 وعاطفًيا في سياق التوعية بحقوق الطفل. 

 ،Fan 2003وفي إطار سيميائية الخطاب اإلعالني التجاري اتفقت معظم الدراسات األجنبية   -5
Beasley& Danesi 2010، de Souza& Leão 2013،Kadi2015  &  Acidi، 

Dalamu 2016، Zotova  2022     أن االتصال اإلعالني ما هو إال نظام سيميائي يسعى
وراء الرموز الثقافية واالجتماعية، وأنه مع التركيز المتزايد على البعد الرمزي لالستهالك اتجهت 

ولوجي ثقافي، وأصبح المعلنون يركزون على  العالمات التجارية للتعبير عن ذاتها في إطار سوسي
اإلعالن التجاري    فأصبحالقيم المجتمعية التي يحددون من خاللها هدفهم ومكانتهم في المجتمع،  

ًنا ال يتجزأ عن الخطاب االجتماعي المعاصر؛ للتأثير على مواقف وسلوكيات ونمط الحياة   مكوِّ
 لدى الجمهور المستهدف.
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لوجية الجزائرية باعتبارها رائدة في هذا المجال بدور السينما في معالجة  اهتمت الدراسات السيميو  -6
العنف ضد المرأة، دون أن تتعرض إطالًقا لدراسة الخطاب اإلعالني التوعوي في مجال مكافحة  
األمور   أولياء  لدى  اإليجابية  التربية  ثقافة  وتعزيز  نشر  على  تأثيره  ومدى  الطفل،  ضد  العنف 

 ومقدمي الرعاية.   
 

 أهمية الدراسة:
فمعالجة    -1 التربية،  في مجال  االجتماعي  التسويق  علم  أهمية  إلبراز  الدراسة ضرورية؛  هذه  تعد 

القائمة على الحب والتعاطف بين ولى األمر  السلوكيات التربوية السلبية، ووضع أسس العالقة 
 وأبنائه هدف من أهدافه.

عالمية ال يقل أهمية عن دور  إبراز العالقة االرتباطية بين اإلعالم والتربية، فدور المؤسسات اإل -2
المؤسسات التربوية األخرى في مجال التنشئة االجتماعية، سواًء كان من خالل التثقيف التربوي، 
واألخالقي،  التربوي،  الوعي  تشكيل  طريق  عن  لألسرة  التربوي  الدور  تفعيل  أو  والتعليمي، 

 واالجتماعي.  
البصرية في توصيل الرسالة التوعوية بشكل    توفير المعلومات حول مدى أهمية المعايير الفنية  -3

يجعل   المتلقي،  لدى  وتأثيًرا  وتشويًقا،  جذًبا،  يهتمون    القائمون أكثر  الحمالت  هذه  تنفيذ  على 
 بالدالالت الرمزية وتوظيفها بشكل يخدم الخطاب اللفظي بطريقة أكثر فاعلية. 

ث اإلعالمي، والجنوح إلى محاولة كسر جمود النموذج المعرفي الكمي الذي يهيمن على البح  -4
والرمزية  األيقونية  للدالالت  العلمي  والتفسير  للتأويل،  المجال  وإفساح  الكيفي،  التحليل  تطبيق 

 المستخدمة في المادة االتصالية، وذلك في حدود منهجية علمية. 
اعية،  ضرورة مراجعة األسس الدرامية واإلخراجية، التي تُبنى عليها فكرة المعالجة للقضايا االجتم  -5

الثقافية   الهوية  عن  شذوذها  وعدم  المعاصر،  االجتماعي  للخطاب  مالءمتها  من  للتأكد 
 واالجتماعية للمجتمع المصري الموجهة إليه.

 

 أهداف الدراسة:

   -كالتالي: وهيفي ضوء تحديد مشكلة الدراسة وأهميتها تبلورت أهدافها في عدد من النقاط، 
اإلعالني   -1 الخطاب  في  المستخدمة  والبصرية  النصية  والرموز  واإلشارات،  الدالئل،  مختلف  تحليل 

للمراهق من عمر  التوعوي؛ من أجل فهم الكيفية التي تم من خاللها الوعي بأساليب التربية اإليجابية  
 سنة.  18إلى   13

الحملة،  -2 إعالنات  في  المستخدمة  البصرية  واأليقونات  والرموز  اإلشارات  بين  العالقة  عن  الكشف 
 والخطاب اللفظي.
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إلقاء الضوء على مدى ارتباط الرموز اللفظية، وغير اللفظية المستخدمة في إعالنات الحملة بالسياق   -3

 ي، الذي تنتج في إطاره تلك الرموز.الثقافي واالجتماعي للمجتمع المصر 
 الكشف عن المعاني، والرسائل الصريحة والضمنية التي يحملها الخطاب اللفظي.   -4
الوقوف على دالالت الخطاب البصري من األلوان، واإلشارات، واإليماءات، ولقطات الكاميرا، وزوايا   -5

 التصوير، وإلى أى مدى تم توظيفه لخدمة أهداف الحملة.
 

 الدراسة: تساؤالت

تتمثل اإلشكالية الرئيسة في كيفية تناول قضية العنف ضد المراهق في الخطاب اإلعالني التوعوي      
الخاص بحملة )بالهداوة مش بالقساوة(، وذلك من خالل الوقوف على الدالالت، واإليحاءات التي يحملها  

للقضية، عن طر  تناوله ومعالجته  إطار  المرئي، في  واأليقونية  الخطاب اإلعالني  اللسانية  العالمات  يق 
   -البصرية، ومن أجل اإلجابة عنها يتوجب طرح عدد من التساؤالت الفرعية، هي: 

إعالنات   -1 تتضمنها  التي  البصرية  والصورة  السمعي،  للنص  التعيينية(  )الداللة  التقريري  المعنى  ما 
 الحملة؟

 إلعالنات هذه الحملة؟   والتضمينيةما هي الرسالة األيقونية  -2
اإليجابية  -3 بالتربية  الحملة وعالقتهما  إعالنات  في  المستخدمين  والبصري  اللفظي،  الخطاب  داللة  ما 

 للمراهق؟  
والخطاب  -4 الحملة،  إعالنات  في  المستخدمة  البصرية  واأليقونات  والرموز  اإلشارات  بين  العالقة  ما 

 اللفظي؟ 
ُقدِّ  -5 التي  م بها العنف ضد المراهق في الخطاب اإلعالني للحملة؟  ما هي طبيعة الصورة اإلعالمية 

 وهل هي تنقل الواقع فقط أم تعالجه؟ 
 ما التحليل السوسيوثقافي لصورة العنف المقّدم في إعالنات الحملة؟  -6
 ما القيم التربوية التي تعكسها إعالنات الحملة؟  -7
 ما طبيعة الشخصيات الدرامية في إعالنات الحملة؟  -8

 

 نوع الدراسة : 

مستهدفة  المعتاد  الطبيعي  سياقها  في  تجرى  التي  النوعية  الدراسات  إلى  الدراسة  هذه  تنتمى 
الوصف والشرح والتفسير والتأويل دون إجراء أي تغيير يؤثر على مجريات الواقع، وذلك من خالل دراسة 

األح وتفسير  الدراسة، ووصف  الحملة عينة  إعالنات  العنف في  المختلفة من  األشكال  التي  طبيعة  داث 
تؤدي إلى العنف، والعوامل والظروف البيئية التي يحدث فيها، وأسباب حدوثه، باإلضافة إلى تقييم وتقدير 
التجارب المعروضة، وإنتاج المقترحات واالستراتيجيات التربوية التي تعالج هذا القضية، فالبحث النوعي  
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يمكن تعميم نتائجه، كما أنه يعتمد على  يختلف باختالف الموضوع، حيث يختص بدراسة حالة واحدة وال  
 الفلسفة القائلة بأن الحقيقة تتشكل وتتنوع وفًقا لفهم ووجهات نظر األفراد. 

 :منهج الدراسة

الباحثة على       مقاربة سيميولوجية،اعتمدت  باستخدام  الداللي  الكيفي  التحليل  الكشف    منهج  من أجل 
اإلعالني المتعلق بالظاهرة محل الدراسة، وتحليلها بطريقة  عن المعانى والدالالت التي يحملها الخطاب  

 استقرائية إنشائية بعيًدا عن األرقام واالحصائيات.   
 :أسلوب جمع البيانات

الرموز      ووظائف  دالالت  عن  للكشف  السيميولوجي  التحليل  أداة  على  الحالية  الدراسة  اعتمدت 
ودراسة   والصورة،  النص  بين  والعالقة  االتصالية،  اإلعالني    المعانيوالعالمات  الخطاب  في  الموجودة 

والثقافية،   االجتماعية،  الجوانب  على  الوقوف  إلى  باإلضافة  الدراسة،  عينة  للحملة  المسموع  المرئي 
 والسيكولوجية التي من شأنها فهم الظاهرة والمساعدة في التحليل والتأويل. 

 عينة الدراسة:  

بالقساو       بالهداوة مش  باختيار حملة  الباحثة  الحملة قامت  اشتملت  حيث  الداللي،  للتحليل  نموذًجا  ة 
على ثالثة إعالنات مرئية سمعية لمكافحة العنف ضد المراهق، وقد تم اختيار هذه الحملة بشكل عمدي 

  -لألسباب اآلتية:
أنها الحملة الوحيدة الرسمية التي ركزت على التربية اإليجابية للمراهق؛ بسبب انتشار ظاهرة االنتحار   -

 ا السن الحرج. بين هذ 

تم تنفيذها بشكل رسمي تحت رعاية المجلس القومي للطفولة واألمومة، بالمشاركة مع وزارة التربية    -
 والتعليم، وبالتعاون مع اليونيسف، وبتمويل من االتحاد األوروبي. 

ى  تم بثها من خالل قنوات التليفزيون المصري، باإلضافة إلى المنصات الرقمية الرسمية للقائمين عل -
 الحملة عبر مواقع التواصل االجتماعي. 

  9أنها القت تأثيًرا كبيًرا وتفاعاًل من جانب جموع الشعب المصري حيث وصلت عدد المشاهدات إلى   -
 مليون على اإلعالن الثالث. 6و ، الثانيمليون على اإلعالن  7مليون على اإلعالن األول، و

 

 عناصر التحليل في الدراسة:

 المستوى الوصفي / وصف دقيق للقطات كل إعالن على حدة في الحملة عينة الدراسة. 
اللفظي؛   اللفظي، وغير  بشقيه  للخطاب اإلعالني  اإليحائية  الدالالت  تفكيك مختلف  اإليحائي/  المستوى 

 للوقوف على الدال والمدلول، ويشمل
المصورة   - )اللقطة  الصورة  اللقطة    -دالالت  الكاميرا    -التصوير زوايا    –نوع  مضمون    –حركة 

 طبيعة الشخصيات(. -األلوان  -اإلشارات واإليماءات  -طريقة األداء  -الصورة 

 الشعار(.  -التعليق والحوار -دالالت الصوت )الموسيقى   -
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 Roland Barthes: "روالن بارث "مقاربة  
   -صاغ بارث مبادىء نظريته السيميائية من خالل أربعة مستويات:

 Language et Paroleمستوى اللغة والكالم: : -1
عند   "بارث "انطلق   والكالم  اللغة  ثنائية  مفهوم  من  والثقافية  االجتماعية  للظواهر  تحليله  في 

شرية في تواصلها، أما  سوسير، حيث اتفق معه في أن اللغة هي مجموعة القواعد التي تمتلكها جماعة ب 
الكالم هو الذي يشكل التجلي التطبيقي لهذه القواعد، فاللغة انتاج للكالم ووسيلة له، فعلى سبيل المثال،  
اللغة والكالم؛ ألن كل الئحة مصممة   بين  للعالقة  المطاعم نموذًجا واضًحا  تقدم في  التي  الطعام  الئحة 

 .  (61م، ص2002)بركات، اعية( بناء على تركيبة )وطنية أو إقليمية أو اجتم
  Signifiant et Signifiéمستوى الدال والمدلول -2

أى   باستعمالها،  مرهونة  لغوية  غير  أم  لغوية  كانت  سواًء  السيميولوجية  العالمة  أن  بارث  يرى 
بالبعد الوظيفي، فالعالمة السيميولوجية تتكون من دال ومدلول، بيد أن داللة العالمة ترتبط باالستعمال في 

ستخدام، فمثاًل المعطف  سياق محدد وذلك بتأثير المجتمع الذي يحّول كل استخدام إلى دليل على هذا اال
 .(69م، ص1994)جوف، كعالمة سيمولوجية ال أهمية له إال في وقت محدد 

 Systéme et Syntagme:  -مستوى النظام والمركب:  -3
من   لنوعين  تخضع  إنما  للكالم  إنتاجها  في  اللغة  أن  على  اللسانيات  في  الثنائية  هذه  تقوم 

 العالقات: 
التركيبية، العالقات  األول:  إطار    النوع  في  الكلمة  تقيمها  التي  البنيوية  العالقة  من  المعنى  يتكون  حيث 

 السلسلة الكالمية مع الكلمات األخرى. 
مشترك وتترابط في  بشيءالنوع الثاني: العالقات النظامية أو الترابطية، حيث تتسم الكلمات خارج الخطاب 

ضرورة حضور هذْين المستويْين في    "ث بار "الذاكرة مشّكلة مجموعات تسودها عالقات مختلفة، لهذا يرى  
 (. BARTHES, 1985,P.54-56النظام اللغوي ضمن األنظمة الداللية األخرى غير اللغوية. )

 
 (،  47م، ص2012)يخلف،  : مستوى التقرير واإليحاء أو التعيين والتضمين -4

 أن المظاهر الثقافية غير اللسانية يتم دراستها وفق مستويْين:   "بارث " يرى 
فهو جانب   لذلكيشمل دااًل ومدلواًل وعالقة رابطة هي التي تربط بينهما،    -المستوى األول )التعييني(: -1

 تعييني يؤدى إلى داللة مباشرة وواحدة، فهو القراءة األولية أو المعنى السطحي والوصفي  
فهــو النظــام اآلتي للفهــم وهــو أعمــق مســتوى فــي القــراءة, والوصـول    -التضميني:المستوى الثاني     -2

هو  كما  آخر  لمدلول  ومدلواًل  دااًل  األول  المستوى  من  يتخذ  حيث  العميـق،  الحقيقـي  المعنـى  إلـى 
 ( 70  -69م، ص1996)يخلف، موضح بالمثال التالي: 
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 رمز              إشارة    عالمة   

Signe                                  Signal                       Symbole 

 طراوة(  –أخضر                                    نعناع                      برودة )نضارة 

  2مدلول التعيين مد                       1دال التعيين د

 2مدلول التضمين مد 2دال التضمين   د                

وتعد دراسة التقرير واإليحاء في اإلعالن أمًرا مهًما، فاإلعالن ال يعتمد على الدعوة المباشرة فقط  
أبعاده   من خالل  اإليحاء  على  يعتمد  اإلعالني  فالخطاب  الخدمة؛  أو  المنتج  أو  بالفكرة  المتلقي  إلقناع 

تتفر  التي  السيميائية  بالمقاربة  إال  الكشف عنها  يتم  لن  التي  كبيرْين: سيميائيات العالماتية  إلى فرعْين  ع 
المتلقي   ثقة  الداللة، وهما أهم عنصرْين يقوم عليهما اإلعالن لإلقناع وكسب  )دى  التواصل وسيميائيات 

 ( 28 -27م، ص 1984سوسير، 
من هنا انطلقت الباحثة في التحليل من الخلفية النظرية لروالن بارث الذي يقسم الرسالة البصرية  

   -لة األيقونية، والرسالة اللسانية، كما يعتمد على مستويْين في التحليل:إلى قسمْين: الرسا
: الذي يعتمد على الوصف المباشر والدقيق   Denotationالمستوى األول: المستوى الوصفي )التعييني(  

تقول   ماذا  تساؤل  عن  يجيب  حيث  اإلعالنية،  الحملة  في  حدة  على  إعالن  لكل  اإلعالنية  للقطات 
 الصورة؟. 

الثاني: المستوى التضميني أو اإليحائي  ا الذي يتعلق بتفكيك مختلف الدالالت   Connotationلمستوى 
سواًء   اإلعالن  )نصوص  اللفظي  المستوى  يضم  اللفظي، حيث  وغير  اللفظي  بشقيه  اإلعالني  للخطاب 
المنطوقة أو المكتوبة(، والمستوى غير اللفظي يضم )الصورة، الصوت، اللون، طريقة األداء، اإلشارات  

حجم   الصوتية،  المؤثرات  الموسيقى،  الديكور،  واإليماءات،  الكاميرا،  حركة  التصوير،  زوايا  اللقطة، 
 اإلضاءة(، حيث يجيب عن تساؤل كيف قالت الصورة ما قالته؟.  

   -السيميولوجيا: 
يدرس   السيميوطيقي  أن  بهذا  ونعنى  والتركيب،  التفكيك  عمليتي  إلى  منهجًيا  السيميولوجيا  تستند 

اصره وتركيبها من جديد، فمن خالل التعارض  العالمة أو الرمز في نظامه الداخلي من خالل تفكيك عن
والرمـوز   م، 2010العبـد، ) واالختالف والتناقض والتضاد بين الدوال يكتشف المعنى وتستخرج الداللة  اإلشـارات 

 (.  http://www.thawra.gov.s ,2820 /4واأليقونـات البصريـة, 
  -ولهذا ارتكز على ثالثة مبادىء تدريجية:

 ى عزل النص عن السياق. تحليل محايد: بمعن  -1
 يهتم بتوضيح المعنى عن طريق شكله وبنيانه.  -تحليل بنيوي: -2
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الخطابية    -تحليل خطاب: -3 بالقدرة  على    وهي يهتم  والنصوص  األقوال  نظام النتاج  بناء  القدرة على 

 ( 105م، ص2003(، )أريفيه، 30-29م، ص 2007)السرور، عكس اللسانيات البنيوية. 
فالسيميولوجيا علم يدرس حياة العالمات في المجتمع، من خالل الكشف عن المعاني الخفية، رغم  

 (. 88م، ص 1987)دى سوسير،  ظهور المعنى السطحي
الذي    كما يرى  العلم  اللسانيات، هذا  السيميولوجيا استمدت مفاهيمها اإلجرائية من  "روالن بارث" أن 

المعرفة  من  نسخة  إال  هي  ما  عنده  فالسيميولوجيا  الدالئل،  علم  بأنه  رسمًيا  نحدده  أن  الممكن  من 
العالمات كاألطعمة، أنظمة من  لدراسة األساطير، ودراسة  المجال  بذلك فسح  واألزياء،   اإلنسانية، وهو 

ألن   السيميائية  من  أخص  اللسانيات  أن  "سوسير"  يرى  حين  في  اإلشهارية،  واإلعالنات  والخطابات، 
)بارث، اللسانيات جزء منها، وبذلك يتضح مفهومه للغة بوصفها منظومة من العالمات تعبر عن فكر ما

 . (127م، ص 2003
 لدال والمدلول:  فالعالمة عند "دى سوسير" ثنائية المبنى تتكون من جزئين ا

 الدال هو الصورة الصوتية )فالشجرة مثاًل صورة صوتية نتلقاها(  -1
المدلول هو ما تثيره تلك الصورة في ذهن المتلقي )الصورة التي رسمتها في ذهنك والخاصة بك  -2

 عن الشجرة( 
كما قرر "دي سوسير" اعتباطية )العالمة اللغوية( أي العالقة بين الدال والمدلول، مما يمنح الدوال  

، ولكنه يكتسب قيمته إذا وضع في  مدلوالت ال نهائية، أن الدال ال يمتلك أي قيمة إذا وجد في حالة مفردة
 (.  87م، ص2003)بارث، سياق معين 

أن علم العالمات أعم من علم الداللة؛ ألن األخير يهتم بالرموز   بينما يرى "شارل بيرس" األميركي
   .(159م، ص2014)سليمان،  اللغوية فقط، أما األول فيهتم بالعالمات سواًء كانت لغوية أو غير لغوية 

 ( 153م، ص 1996)عناني، ويميز "بيرس" بين أنواع العالمات: 
والرسوم البيانية  وهي التي بينها وبين ما تدل  مثل الصور     Iconic Signالعالمة األيقونية :      -1

 عليه محاكاة. 
بينها وبين مدلولها تالزم مشهود، مثل داللة    Indexical Signالعالمة اإلشارية:    -2  التي  وهي 

 الدخان على النار. 
وهي ما اتفق عليه مجموعة من الناس بناء على    Symbolالرمز أو العالمة االصطالحية       -3

 إشارات المرور والعالمات الموسيقية.   عين عرفًيا أو تعاقدًيا، مثل:اصطالح م
 -الخطاب اإلعالني والسيميولوجيا:

الناحية   من  مناسبة  بطريقة  ما  شىء  لتقديم  ووسيلة  الخطاب،  أشكال  من  شكاًل  اإلعالن  يمثل 
فيؤسس   مباشر،  اإلنسانية بشكل  بالحياة  وقناعاتهم؛ التصاله  الناس  آراء  التأثير في  االجتماعية، بهدف 
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وذلك التجارية؛  القيمة  عن  فضاًل  والحضارية،  والتربوية  واألخالقية  االجتماعية  في   للقيمة  يخفي  لكونه 
 (. 46م، ص2011)الداهي، الممارسة اللغوية واأليقونية قيمة ثقافية 

هو   اإلعالني  فالخطاب  مقنع،  بشكل  جاذبيته  لتعزيز  التكنولوجيا  اإلعالني  الخطاب  ويستخدم 
  ترجمة لغوية للصور المرئية المتعلقة بالمنتج أو الخدمة أو الفكرة، كما يعد من الخطابات التي تندرج في
إطار الممارسة الثقافية كالخطاب األدبي أو السينمائي أو البصري، يتميز بقدرته العالية على بلورة الرأي 
وتشكيل الوعي وفي التأثير على الثقافة وتوجيهها في أبعادها المختلفة األخالقية والفلسفية باإلضافة إلى  

 م(.   2005(، )إبرير، Danesi ,2015) البعد االقتصادي من خالل مكوناته اللغوية والسيميائية  
لذلك يمكن القول بأن من أهم إنجازات أبحاث سيميولوجيا الصورة والنصوص اإلعالنية )الخطاب  
ربط   خالل  من  اإلعالنية،  النصوص  تحليل  في  االجتماعية  الثقافية  الجوانب  على  التأكيد  اإلعالني( 

ال التحليل  ويؤكد  الثقافية،  بالقيم  والصور  النصوص  التي  خصائص  الداخلية  المرجعية  على  سيميولوجي 
تعني قراءة ما وراء السطور والعالمات، مع المرجعية الخارجية التي تعني األفكار التي يتضمنها الخطاب  

 (.  16م، ص2012)يخلف،  اإلعالني 
 ( 16-15، ص م2009(، )إبرير، 161م، ص 2002)صفوت،  عناصر الخطاب اإلعالني:

 المرسل )المعلن(: وهو الذي يعمل على إعداد الخطاب بما يحتاجه من مادة إعالنية.  -1
 المرسل إليه )المتلقي(: وهو المستهدف، إذ يعمل المعلن على إفهام المتلقي وإقناعه.  -2
 الخطاب أو الرسالة اإلعالنية: وهو كيفية خلق االتصال اإلقناعي بين المعلن والمتلقي. -3
ن خالل عنصر السياق تتحقق الوظيفة المرجعية للمرسل والمتلقي بما يحمالن  السياق )الموضوع(: م  -4

 من خصوصيات لغوية وغير لغوية وثقافية وأيديولوجية واجتماعية ونفسية. 
الوضع المشترك بين المعلن والمتلقي: وتتمثل في أن ينطلق طرفا الخطاب من األوضاع نفسها مثل   -5

 البداهة(. وحدة  –وحدة الثقافة  –)وحدة اللغة 
الوسيلة: إما أن تكون وسائل مطبوعة أو مسموعة أو مرئية أو الكترونية بحسب ما تقتضي الظروف  -6

 وتستدعى الضرورة.    
 ( 320، صم 2003)بو طيب،   -مكونات الخطاب اإلعالني: 

 يتكون الخطاب اإلشهاري التليفزيوني في بنيته من مكونْين:
إلعالنية بجملة قصيرة تتولى شرح موضوع اإلعالن، ويمثلها شعار  تتميز اللغة االمكون اللساني اللغوي:  

اإلعالن، فتلك الشعارات باإلضافة إلى كتابتها يتم النطق بها وتمثيلها؛ لترسيخ الفكرة في ذهن المتلقي 
 واستمالته. 

األيقوني:   والصوت، المكون  الصورة،  مثل  عناصر  عدة  على  اإلعالني  للخطاب  السيميائي  البناء  يقوم 
هذه  وتهدف  اللساني،  غير  للتواصل  عناصر  وكلها  واإليماءات  واإلشارات،  األداء،  وطريقة  واللون، 
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العالمات السيميائية إلى إعادة صياغة المعنى اللغوي المثبت باللفظ، فأنظمة الحركة والمالبس والموسيقى  

 (. 56م، ص 2004)عالمي، ال بد أن يكون لها في الخطاب اللغوي دوال لتصبح مدلوالت.
 

  -نتائج الدراسة التحليلية :

 :بالهداوة مش بالقساوة -أواًل: بطاقة فنية عن الحملة: 
حملة بالهداوة مش بالقساوة تركز على التربية اإليجابية للمراهق، تم تنفيذها تحت رعاية المجلس  

والتعليم،   التربية  وزارة  مع  بالمشاركة  واألمومة،  للطفولة  من  القومي  وبتمويل  اليونيسف،  مع  وبالتعاون 
االتحاد األوروبي، وذلك للتصدي لالستخدام الشائع للعنف اللفظي والعقاب الجسدي المستخدم من جانب  
أولياء األمور كأداة تأديبية لألبناء، والذي ترتب عليه انتشار ظاهرة االنتحار بين المراهقين، حيث ركزت 

السن   هذا  قبول  كيفية  أشكال  الحملة على  المصرية، من خالل عرض لمجموعة من  الثقافة  في  الحرج 
العنف التي قد تحدث في سياقات المنزل أو المدرسة، وكيفية معالجتها بما يتماشى مع التغيرات الحادثة  

 للطفل خالل مراحله العمرية، فضاًل عن التحديات التي يفرضها عصر الرقمنة. 
من رسالة من سفيرة )اليونيسف( للنوايا الحسنة الفنانة  اشتملت الحملة على ثالثة إعالنات، تتض

بالقائمين   الخاصة  الرسمية  الرقمية  والمنصات  الرسمي،  التليفزيون  قنوات  من خالل  بثها  تم  زكي،  منى 
على الحملة عبر مواقع التواصل االجتماعي، باإلضافة إلى مطبوعات وّزعت في فروع كارفور الكبرى، 

 شركاء آخرين داعمين للحملة من القطاع الخاص. والنادي األهلي من خالل
 -ثانًيا: بطاقة فنية عن الفنان القائم باالتصال في الحملة :

الالتي   الفنانات  من  زكي  منى  الفنانة  القضايا    ينادينتعد  حول  الوعي  ورفع  بالمرأة،  باالهتمام 
)اليونيسف(، كما كان لها دور كبير  المتعلقة بها، خاصًة بعد اختيارها سفيرة نوايا حسنة للمنظمة الدولية  

الثدي،  المبكر وعالج سرطان  للكشف  بهية  الدعائية عن مستشفي  المرأة من خالل حملتها  في مساندة 
وغيرها،  المدارس  في  والتنمر  العنف  من  الطفل  تخص  بأمور  التوعية  نشر  في  دور  لها  كان  كذلك 

اهتمامات   كبيًرا من  يشغل حيًزا  والطفل  المرأة  االختيار في هذه  فموضوع  لذلك وقع عليها  الممثلة؛  هذه 
الحملة كشخصية مشهورة مؤثرة ذات اهتمام بالمرأة والطفل؛ لمحاولة التأثير عاطفًيا على المتلقي، فمما ال  
وقد  المتلقي،  ومشاعر  ذاكرة  في  ثابتة  وجعلها  الحملة  تميز  في  يساهم  المشاهير  استخدام  إن  فيه  شك 

والتي أكدت على أن استخدام الشخصيات المشهورة يزيد من    م(2018رحمن،  )عبد الأثبتت ذلك دراسة  
المداخل  من  وهو  المتلقي  لدى  التذكر  معدل  من  ويزيد  ككل،  والحملة  اإلعالن  نحو  اإليجابي  االتجاه 

 اإلقناعية المستخدمة في حمالت التسويق االجتماعي. 
   :ثالًثا: شعار الحملة

وبخط   مميزة  بطريقة  مكتوبة  أوالدنا  كلمة  على شكل  للحملة  الرمزي  الشعار  جاء  الشكل:  من حيث 
زخرفي، وفي أعالها وجهْين مبتسمين أحدهما ألنثى وآخر لذكر؛ لإلشارة إلى أن التربية اإليجابية لألبناء  
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و  إعالء  وفي  نفسًيا،  أسوياء  وُينشأون  أبنائنا  على  والسرور  البهجة  من  جو  وجه  يضفي  األنثى عن  جه 
الذكر وتقديمها، إشارة إلى أن األنثى في حاجة ماسة إلى الرعاية واالهتمام بشكل إيجابي، كداللة على  
الموروث الثقافي االجتماعي الخاطىء الموجود لدى معظم األسر في المجتمع المصري والعربي، فالذكور 

للشرف، وبالتالى فهي تتعرض للتهميش المتعّمد   من وجهة نظرهم هم حماة الشرف، واإلناث يمثَّلن تهديًدا 
 منذ والدتها وتفضيل اإلبن الذكر عليها، األمر الذي يؤثر سلًبا على ثقتها بنفسها وتقييمها لذاتها. 

بخط   - الشعار  يعمل على جذب    Boldجاء  حيث  الشاشة  على  الشعارات  لعرض  مناسب  وهو خط 
 االنتباه.  

ألزرق كداللة على اإلحساس بالهدوء والسكينة واالستقرار النفسي،  من حيث اللون: تم استخدام اللون ا
حيث يعمل اللون األزرق السماوي على تخفيف حدة التوتر وإحالل السكينة محل العنف، فهو من 

 األلوان الباردة التي تبعث الطمأنينة، حيث لون السماء والطبيعة الدال على الصفاء.
 ساوة، بالهداوة نعلمهم وبالقساوة نعقدهم  من حيث المضمون: بالهداوة مش بالق
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   -أواًل: القراءة التعيينية الوصفية:
سؤال   وهو  المسموع،  الصوت  بواسطة  مضمونها  إلى  اإليحاء  تم  سوداء  بشاشة  اإلعالن  يبدأ 

تبقى متضايقة أوى كده؟(الفنانة منى زكي لطفلة مراهقة   ، دون إظهار الكاميرا  )حصل إيه بقى علشان 
اإلنجليزية   باللغة  عليها  مكتوب  سوداء  بشاشة  االكتفاء  تم  حيث  السؤال،  إليه  والموّجه  السائل  لشخص 

What makes you so upset.وهو ترجمة باللغة اإلنجليزية للسؤال المطروح  ? 
في يظهر  قريبة  ولقطة  ألعلى،  أسفل  من  منخفضة  بزاوية  الثاني  المشهد  إلى  سبب وننتقل  ها 

بقولها   السؤال  على  الطفلة  إجابة  سماع صوت  مع  واألم(،  والقلم  )الكتاب  زمان  االكتئاب  من  "المذاكرة 
قرايبنا" أو أي حد من  أختي  أقل من  أنا  دايًما  لى مشكلة،  المشهد من  عاملة  هذا  االنتقال في  يتم  ثم   .

في الواقع بدراما ناطقة لحالة تذكُّر   القالب القصصي االستماعي، والدراما التمثيلية الصامتة إلى ما حدث 
من   المذاكرة،  بخصوص  واالبنة  األم  بين  درامية  حّية  مشاهد  باسقاط  االجتماعي،  الماضي  من  مشاهد 

 :جالسة على طاولة المذاكرة تمسك بالقلم وتّلوح بيديها قائلةً  وهيخالل لقطة متوسطة القرب ُتظهر األم 
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تعب  بقى حرام عليكي  ذاكري  بنتى  قلبي  "يا  تبقيش    معاكيتي  ما  !!"  زي ليه  مع إظهار   أختك 

صورة أختها في الخلفية جالسًة على طاولتها الخاصة تذاكر بمفردها، وتنظر للموقف الذي يحدث بين  
 والدتها وأختها. 

السرد  إلى  العودة  مع  المنزل  عن  بعيًدا  المدرسة  سياق  في  يحدث  ثالث  مشهد  إلى  ننتقل  ثم 
ولقطة قريبة تظهر   " دا حتى الحاجة اللى باحب أعملها"صامتة بقول الطفلة    القصصي الصوتي لدراما

ترسم في كراستها أثناء الحصة الدراسية، ثم عودة مرة أخرى للتعايش مع ما حدث في    وهييدي الطفلة  
الواقع بقالب درامي ناطق، في لقطة أخرى لنفس المشهد، حيث تفاجىء المعلمة الطفلة بحضورها أمامها،  

ألعلى  بز  أسفل  من  منخفضة  أومال   :تقول  وهياوية  تانى،  وادى  في  وسيادتك  أشرح  عمالة  أنا  "هو 
مع إظهار صورة زمالئها في الخلفية وهم ينظرون لما يحدث بين المعلمة    هتجيبي درجات عدلة منين"،

 والطفلة الضحية، ثم تقوم المعلمة بقطع الورقة التي رسمت فيها الطفلة. 
السياق ننتقل إلى مشهد آخر يربط بين المدرسة والمنزل، وعودة إلى القالب القصصي وفي نفس  

من خالل لقطة قريبة    هاممهم الدرجات وأنا مش مهم"  اللي"هو كل    :بنص صوتي من الطفلة تقول فيه
تمهيًدا    وهيللشهادة   المنزل  في  إليها  بقول  إلعطائهاتنظر  الصوتي  حديثها  الطفلة  تكمل  ثم  ها"  لوالدها، 

بالشهادة" لبابا  مع عودة لتجسيد ما حدث بشكل درامي ناطق من خالل الزاوية    والرعب بقى لما بارجع 
األمامية، حيث تتحرك الكاميرا إلى األمام بحركة الترافلينج األمامي بلقطة مصاحبة لإلبنة في اتجاه األب  
وهو يقرأ الجريدة على األريكة، ويشير بيده البنته لتعطي الشهادة له أثناء ذهابها إليه، مع لقطة متوسطة  

Medium  shot   لألب وهو ينظر في الشهادة، ثمMedium close up  وهو يعّنفها لفًظا بقوله:  
لو فلحتي"    أهيذقني    أهيبالذمة دى درجات دى.. يا خسارة فلوس الدروس اللى صرفتها عليكي..  "

 مع التلويح بيديه ولمس ذقنه".
ال لطريقة  عودة  مع  األب،  سيارة  داخل  آخر  مشهد  في  بعيدة  والمشهد  وبلقطة  الحكائية  سرد 

"أنا عارفة إنهم عايزين يشوفوني أحسن واحدة بس من غير ما يعايروني بحد حتى   :الصامت بقول الطفلة
وذلك باستخدام حركة الترافلينج    لو قصرت في مذاكرتي يشوفوا أنا باحب إيه وشاطرة في إيه ويشجعوني" 

الفيديو،   في  مرة  تظهر ألول  التي  للطفلة  أختها،    وهيالمصاحب  مع  للسيارة  الخلفي  المقعد  في  تجلس 
على الوالدين في المقعد األمامي    Medium close upوتبتسم ألصدقائها الواقفين أمام نادي األسرة، ثم  

 وهم ينظرون إليها بابتسامة. 
منى زكي   للفنانة  الصوتية  المقولة  مع  المنزل  داخل  ونعود  األخير  المشهد  إلى  ننتقل  "تربية  ثم 

والضرب والدنا   الزعيق  وبدل  نتغير،  الزم  كمان  إحنا  بتتغير  واحتياجاتهم  بيكبروا  هما  كبيرة  مسئولية 
حيث تظهر الطفلة وأختها وهما جالستان على الطاولة مع    واإلهانة نحاول نستوعبهم ونجرب نصاحبهم"

عالم جميًعا  وجوههم  وعلى  المدرسية،  الواجبات  وأداء  المذاكرة،  في  لمساعدتهما  الفرح  أبويهما  ات 
 والسعادة. 
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مش_   بالهداوة_   # )#أوالدنا  الحملة  شعار  وظهور  األسرة  عن  بعيدة  بلقطة  اإلعالن  وينتهى 
االتحاد األوروبي    –بالقساوة( وشعارات المؤسسات المشاركة في الحملة )المجلس القومي للطفولة واألمومة

الفنا   - بقول  التواصل مصحوبة  وسائل  ثم  والتعليم(  التربية  على  وزارة  اتصلوا  المساعدة  احتجتم  ولو  نة 
16000 . 

 : ثانًيا: القراءة التضمينية )المستوى اإليحائي(
   -الخطاب اللفظي: -1

توظيفها   تم  والتي  اإلعالن،  في  استخدامها  تم  التي  الُجمل  خالل  من  العنصر  هذا  تحليل  يتم 
بين   حدث  الذي  الصوتي  الحوار  لغة  خالل  من  اإلعالن  مقدمة  في  جيد  والضحية  بشكل  الفنانة 

وكأنه قّدم عالًجا للمشكلة قبل عرض أسبابها، في    حصل إيه بقى علشان تبقى متضايقة أوى كده"،"
إشارة بليغة إلى ضرورة االهتمام بمشاعر الطفل وأحاسيسه خاصًة في مرحلة المراهقة، وتحذير من  

ه للتعبير عن رأيه، ثم تأتي  التعامل معها بعدم مباالة، مع ضرورة اإلنصات لحديثه، وترك الفرصة ل
في   خاصًة  المقارنة  عقدة  في  ضمنًيا  تتلخص  والتي  وحزنها،  اكتئابها  أسباب  لعرض  الطفلة  إجابة 

األم   بقول  المذاكرة  ز موضوع  تبقيش  ما  الزجر   أختك"   ي "ليه  سبيل  على  واللوم  التوبيخ  عن  كناية 
ألمور، حيث أن مقارنة الطفل بأخيه، أو  من األخطاء التربوية التي يقع فيها أولياء ا  وهيوالتأديب،  

الطفل،  قدرات  تحترم  ال  المقارنة  هذه  ألن  بنفسه؛  الثقة  فقدانه  إلى  تؤدى  أقاربه  أحد  أو  صديقه، 
ومواهبه، وطموحه، والفروق الفردية التي خلقنا هللا عليها، كما تشعره دائًما أنه أقل من اآلخرين، فيقوم  

إلى شخص عدواني تجاه أخيه أو الشخص المقاَرن به، خاصًة إذا  بردود أفعال سلبية، وربما يتحول  
 كان هذا التوبيخ يحدث أمامه.

واستكمااًل لعدم المباالة بمهارات الطفلة، ينتقل بنا الخطاب اإلعالني اللفظي من العنف المنزلي     
لة وميولها الفنية  إلى العنف المدرسي، من جانب المعلمة التربوية التي ال تعطي اهتماًما لمواهب الطف 

بالشرح   بقولها " هو أنا عمالة  في مجال الرسم، ولم تستمع إليها لمعرفة السبب وراء عدم اهتمامها 
واد  في  وسيادتك  هتجيب   يأشرح  أومال  !!"  يتاني  منين  عدلة  عن   درجات  والتأنيب   كناية  التبكيت 

 ئها. فضاًل عن االستهزاء، والسخرية، والتقليل من شأن الطالبة أمام زمال
التي   أيًضا من خالل األلفاظ  بالفشل من جانب األب  الحكم  وتتصاعد األحداث ويتأكد إصدار 

بقوله   دروسها  على  التي صرفها  بالفلوس  ومعايرتها  توبيخ طفلته على رسوبها،  في  يا استخدمها   "
الل الدروس  فلوس  عليك   يخسارة  أه يصرفتها  فلحت"  يأه  يذقن  ي..  احترالو  عدم  على  داللًة  م  ، 

الطفلة وتقدير عقليتها، وفي هذه الحالة ستصّدق الطفلة أنها تستحق كل هذه اإلهانات، وستتوقعها،  
وفي النهاية ستتقبلها، وتصبح شخصية فاقدة لتقدير الذات )االحتياج الرابع من االحتياجات النفسية  

 التي حددها هرم ماسلو(، والذي يعد البوابة األساسية ألي نجاح. 
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ح المفارقة الشديدة بين لغة الحوار التي قدمتها "منى زكي"، ولغة المقارنة باآلخر، ومن هنا تتض

والتوبيخ، والتبكيت، واالستهزاء، والسخرية، وإصدار الحكم بالفشل التي قدمها كل من األم والمعلمة 
 واألب!!   

القائم   لسان  على  التوعوية  والرسالة  المعالجة  جاءت  الجوهرية،  وأسبابها  المشكلة  على  بناًء 
بقولها " تربية والدنا مسئولية كبيرة هما بيكبروا واحتياجاتهم بتتغير إحنا كمان الزم نتغير، باالتصال  

بناء بحاجة إلى  " إشارة إلى أن األوبدل الزعيق والضرب واإلهانة نحاول نستوعبهم ونجرب نصاحبهم
الرعاية واإلرشاد والتواصل المستمر القائم على الحوار الهادف والبّناء؛ ألنهم بيكبروا واحتياجاتهم ال  
تقتصر فقط على االحتياجات الفسيولوجية مع تقدمهم في المراحل المختلفة للنمو، فالمراهق على وجه  

يز، والمصاحبة، ويجب على مقدمي الرعاية  الخصوص يحتاج إلى الشعور باالحترام، والتقدير، والتحف 
إشباع هذه الحاجات النفسية بأسلوب تربوي سليم بعيًدا عن العنف اللفظي والبدني. )بالهداوة نعلمهم.. 

 بالقساوة نعقدهم(.
من خالل هذا الخطاب تتضح اللغة ذات األسلوب المألوف الواضح للمشاهد في أحاديثه اليومية؛  

يش األحداث ببساطة ألنها مألوفة بالنسبة له، كما تم استخدام اللغة اإلنجليزية  األمر الذي يجعله يعا
في التعليق المرئي على المشاهد للداللة على عالمية القضية والرسالة اإلعالنية، وكذلك لإلشارة إلى  

 االتحاد األوروبي.   وهيالجهة الممولة لهذه الحملة 
من   بدايًة  لألحداث  الدرامية  الحبكة  تتضح  االنطالق كما  التي   نقطة  الحوار  لغة  في  المتمثلة 

  االكتشافات المتمثل في مشهد األم والمذاكرة، ثم    الحدث الصاعد انطلق منها الحدث، وتصاعد نحو  
اعدت التي حدثت في المدرسة، ووضحت سبب عدم اهتمام الطفلة بالمذاكرة لميولها الفنية، والتي س

من خالل كلمة المعلمة الخاصة بالدرجات، والتي هيأت  التنبؤ والتلميحعلى رسم شخصية الطفلة، ثم 
ثم   المستقبل،  في  يحدث  أن  يمكن  لما  الشهادة    التعقيد الذهن  على  الطالبة  حصول  في  المتمثل 

الُمشاهد   نفس  في  أثار  الذي  التعقيد  هذا  األب،  عقاب  من  وخوفها  واورسوبها،    لترقبالتشويق 
الذروة   ثم  نجاتها من عنف األب،  الطفلة واألمل في  بالخوف على مصير  النقطة    وهيالمصحوب 

وسوء حظ الطفلة   الحدث الهابطالحاسمة ومواجهة األب، وما ترتب عليه من عنف لفظي وإهانة، ثم  
يعاير  إنهم عايزين يشوفوني أحسن واحدة بس من غير ما  "أنا عارفة  وني  الذي اتضح من رسالتها 
ثم    ، ويشجعوني"  إيه  في  وشاطرة  إيه  باحب  أنا  يشوفوا  مذاكرتي  في  قصرت  لو  حتى    الحل بحد 

وحدوث النهاية السعيدة باهتمام الوالدْين بمهارة الطفلة، الذي ترتب عليه اهتمامها بمذاكرتها، تالحظ  
األحداث وفًقا للربط  الباحثة أنه تم تنظيم وترتيب األحداث الدرامية بشكل منطقي، باإلضافة إلى بناء  

 والعالقات السببية الواضحة بين الَمشاهد لخلق أثر عاطفي لدى الُمشاهد.
المراد تصويره،   والشيءحجمها يعتمد على المسافة الفعلية بين الكاميرا    نوع اللقطة أو  -: حجم اللقطة -2

اللفظي النصوص  مع  ومنسجًما  متناغًما  تنوًعا  التوعوي  اإلعالن  في  اللقطات  يخدم  تنوعت  بشكل  ة 
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أهداف الحملة التوعوية، ويرمز إلى العنف الشائع المتعارف عليه في المجتمع المصري من جانب 
للتأكيد على     close upمقدمي الرعاية سواًء في المنزل أو المدرسة، فقد استخدمت اللقطة القريبة  

)الكتاب   فيها   –الرسم    –أشياء معينة  المرسوم  للورقة  المعلمة  تفاصيلها  ال  -تمزيق  شهادة( وتوضيح 
الدقيقة؛ لتعريف المشاهد بسبب المشكلة، واإليحاء بمغزى معين مفاده، تقييد ذكاء األبناء في المذاكرة 

الثقافي   الموروث  ذاك  الفردية،  والفروق  للمهارات  اعتبار  دون  اآلباء    الخاطئوالدرجات  معظم  لدى 
أثناء تعنيف األم والمعلمة    Medium close upواألمهات، كما استخدمت اللقطة المتوسطة القرب  

واألب للطفلة؛ للتعرف على حركات وإشارات الجسد لجميع هذه الشخصيات، ولتوجيه انتباه المشاهد 
بالتركيز عليها، فهي لقطة تكشف عن ردة فعل األشخاص ومشاعرهم تجاه مواقف معينة )عصبية  

ترسم في الحصة، األب  وهيأثناء رؤيتها للطفلة وغضب كل من: األم أثناء مذاكرتها لبنتها، المعلمة 
إليها   ينظرون  الطفلة وأختها وهم  اللقطة زمالء  بالشهادة(، كما شملت  المدرجة  للدرجات  عند رؤيته 
أمامهم، كما   الطفلة إلهانتها  والقلق لدى  التوتر  ليزيد من حدة  المعلمة واألم؛  ِقبل  تعنيفها من  أثناء 

الُمشاهد، حيث يجعله أقل  يعطي داللة مستقبلية ومؤشًرا خطيًرا حول تأثير هذا   العنف على الطفل 
 تعاطًفا مع معاناة زميله، وقد يكسبه سلوًكا عدوانًيا.   

إلظهار األماكن المتواجدين فيها، وتمّكن الُمشاهد من    Long shotاسُتخدمت أيًضا اللقطة البعيدة  
كان، واألشخاص، وللتعريف  استيعاب األحداث، وتأثيرها النفسي على األبناء من خالل النظرة الشاملة للم

الوالدْين وطفلتهما )نادى األسرة   بين  للتواصل  نتيجة  تكونت  التي  الطفلة  –بالعالقة اإليجابية    -أصدقاء 
 جلوس الوالدْين على الطاولة مع أبنائهم للمذاكرة(. 

للُمشاهد  احتراًما  وذلك  تعنيفها،  أثناء  الضحية  الطفلة  شخصية  ظهور  عدم  الباحثة  الحظت  كما 
وللرقابة االجتماعية، كما تم اإليحاء إلى حزنها واكتئابها، ومدى تأثير هذا العنف عليها معنوًيا من خالل  

 شاشة سوداء في البداية. 
زوايا التصوير هي مكان الكاميرا بالنسبة للشىء المراد تصويره، وكل زاوية تحمل   -:زوايا التصوير -3

زاوية   اختيار  ويساعد  مختلف،  معنى  بشكل للُمشاهد  الصورة  وتكوين  الرؤية،  تحقيق  على  الكاميرا 
الموضوعية،  بين  التوازن  لتحقيق  اإلعالن؛  في  المستخدمة  الزوايا  تنوعت  الحملة،  أهداف  يخدم 

العادية   أو  المستوية  الزاوية  اسُتخدمت  حيث  والتشويق،  فيها  Normal angleواإلثارة،  يتم  والتي   ،
ا تحريك  دون  العين  مستوى  على  أوالتصوير  صعوًدا  الزاوية   لكاميرا  هذه  في  فالصورة  هبوًطا، 

أو   لكل شخص  واألهمية  القيمة  نفس  تعطي  داللة صريحة،  ذات  المؤثرات،  من  خالية  موضوعية 
جلوس األسرة    –في الكادر، ويظهر ذلك في معظم الَمشاهد مثل: )جلوس األب على األريكة    شيء

 Lowالتي يتم فيها تحريك الكاميرا من أسفل ألعلى على الطاولة(، كما استخدمت الزاوية المنخفضة 
angle    مشهد المعلمة أثناء تعنيف الطفلة(؛ لتعطي إحساًسا باألهمية    –في مشهدْين ) الكتاب واألم

الكبيرة، والتبجيل الحادث للِكتاب من خالل األم، باإلضافة إلى ممارسة السيطرة والقوة من جانبهما،  
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الطرف األقوى والط فيها  وأنهما  يتم  التي  المرتفعة  الزاوية  فلة هي الطرف األضعف، كما استخدمت 

ألسفل   أعلى  من  الكاميرا  الرسم    High angleتحريك  )مشهد  مشهدْين  ورقة    -في  تقطيع  مشهد 
 الرسم(، للتحقير من هذا الشىء، فهو مّتهم من وجهة نظر المعلمة، ليس له أهمية وال قيمة عندها.  

الكاميرا: -4 وقد   تؤدى  -حركة  المخرج،  ورؤية  اإلعالني  الخطاب  فكرة  تخدم  وظائف  الكاميرا  حركة 
تنوعت ما بين الحركة من أعلى ألسفل ومن أسفل ألعلى، كما في مشاهد العنف الحادث من جانب  
األم والمعلمة؛ للمساهمة في خلق جو من القلق والتوتر، كما قامت هذه الحركات بوظيفة الحكائية؛  

األجزاء بين  األم    للربط  وعصبية  )الكتاب  للمشهد  وحركة    –المختلفة  المعلمة(،  وغضب  الرسم 
إليه   متوجهة  والطفلة  الجريدة  يقرأ  األريكة  على  جالس  وهو  األب،  مشهد  في  األمامي  الترافلينج 
من   إيحائًيا  وإنما ظاهر  بشكل صريح،  الغير ظاهر  الطفلة  واضطراب  توتر  للكشف عن  بالشهادة؛ 

شخصية عن  الكشف  وحركة   خالل  الدرجات،  هذه  بمثل  تقبل  لن  صارمة  مثقفة  كشخصية  الوالد 
كما   لألحداث،  ومتابعة  أكثر  تفاصيل  لتقديم  السيارة؛  مشهد  في  الطفلة  مع  المصاحب  الترافلينج 
استخدمت حركة الترافلينج البصري باستخدام الزوم؛ لتقريب الموضوع وتوضيح االنفعاالت والمشاعر  

)تعبي  مشاهد  في  حدث  ابنتها  كما  على  عصبيتها  أثناء  األم  وجه  أثناء   –رات  األب  وجه  تعبيرات 
الطفلة   المذاكرة   -تعنيف  مشهد  في  كما  ويساًرا  يميًنا  األفقية  البانوراما  وحركة  األبوْين(،  ابتسامة 

النهائي أثناء جلوس األسرة على الطاولة وهم في غاية السعادة، واقتياد عين الُمشاهد من نقطة الطفلة  
على    إلى االبتسامة  سبب  كانت  والتي  أقيمت  التي  التواصل  عالقة  لتوضيح  والعكس؛  واألم  األب 

نهاية اإلعالن   وذلك في  الخلفي،  الترافلينج  استخدمت حركة  والتنافر، كذلك  البعد  بداًل من  وجوههم 
يًرا نفسًيا  بابتعاد الكاميرا عن منظور األسرة التي غادر العنف منزلها، هذا التأثير البصري يحدث تأث

هذه   مثل  إلى  الوصول  في  بالرغبة  يشعر  حيث  المشكلة،  هذه  مثل  من  يعانى  الذي  الُمشاهد  لدى 
 الحالة اإليجابية، فيقوم على الفور باالتصال بوسائل المساعدة التي ظهرت على الشاشة.   

ال  -:اإلشارات واإليماءات  -5 السيكولوجية  العديد من اإلشارات وااليماءات  نفسية  تم استخدام  دالة على 
الشخصيات الرئيسة في اإلعالن وحالتهم المزاجية، والتي اختلفت في نهاية اإلعالن عن بدايته، ففي  
الشديد  واالنفعال  الغاضبة،  اليد  وحركات  العين،  نظرات  فظهرت  المشكلة،  كانت  اإلعالن  بداية 

ن عمق وبعد التشويق لدى  المصحوب بالصراخ، والعنف اللفظي، واالنشغال بقراءة الجريدة؛ لتزيد م
الُمشاهد، فيثير لديه تخيل تأثير هذه اإلشارات واالنفعاالت من جانب األم واألب والمعلمة على نفسية  
األسرة   وتجمعات  والطبطبة،  االبتسامات،  فظهرت  المشكلة،  حل  كان  اإلعالن  نهاية  وفي  الطفلة، 

تمام، والشعور باألمان، كما ظهر كوب  الدالة على التواصل، والمصاحبة، والعطف، والحنان، وااله
بالمياه، إشارًة إلى ضرورة النظر إلى نصف الكوب المليان، وإلغاء ثقافة المقارنة باآلخر    ملئنصفه  

اإلعالن،   فكرة  لتخدم  اإلشارات؛  هذه  كل  جاءت  الفردية،  الفروق  فكرة    وهيومراعاة  من  اإلعالء 
 للعنف اللفظي والبدني.     مصاحبة األبناء ومحاولة استيعابهم كحل بديل 
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، قامت بأدائه الفنانة منى زكي والطفلة، voice overبدأ اإلعالن بصوت خارجي    -:طريقة األداء -6
لجذب االنتباه وللفت األنظار تجاه المواقف التي تحدث مع األبناء من جانب أولياء األمور أو مقدمي  

أثًرا سلبًيا عليهم، كما اكتسب اإلعال ن المصداقية من خالل حكاية الطفلة للمواقف  الرعاية، وتترك 
السيئة التي كانت سبب اكتئابها وحزنها؛ ألن أفضل من يتحدث عن مواقف العنف هذه هو الضحية، 
وبذلك يتحقق اإلقناع لدى المتلقي، السيما أنها مواقف حياتية تتشابه فيها الكثير من األسر المصرية،  

لل الفنانة  بصوت  اإلعالن  انتهى  تقديم  كما  خدمة  مع  المهمة،  التربوية  والرسالة  الهدف  على  تأكيد 
 المساعدة من خالل المؤسسات التربوية المتخصصة.  

يشير الديكور البسيط المستخَدم إلى المستوى المعيشي الخاص باألسرة، فهي من الطبقة    -:الديكور -7
بنائهم وتلبية احتياجاتهم،  المتوسطة شاغلي الوظائف الحكومية، والتي تعتمد على دخلها في تربية أ

فال يمتلكون نوًعا من الرفاهية، فالتعليم بالنسبة لها عنصر أساسي في كسب العيش؛ ومن هنا تتضح  
فكرة اإلعالن وحرص األسرة على تعليم األبناء، فهو المتنفس الوحيد لهذه الطبقة، األمر الذي يحقق 

 اإلقناع لدى المتلقي.  
اإلضاءة  -اإلضاءة: -8 توظيف  يسكنه   تم  الذي  الضوء  عكس  مكان  فكل  الخارجي،  للمجال  وفًقا 

الليل ظهر بوضوح استخدام الضوء العملي   المتمثل في األباجورة،    Practical lightويشّكله، ففي 
الزمان،   عنصر  على  للداللة  وذلك  المدرسة؛  مشهد  في  الطبيعية  اإلضاءة  استخدام  تم  النهار  وفي 

وفًقا للسياق الدرامي، فكانت    Key lightاستخدام اإلضاءة الرئيسة  ولتزيد من عمق المشهد، كما تم  
توجه اإلضاءة نحو التفاصيل المهمة كما في مشاهد العنف واالنفعال، وكذلك في مشاهد االبتسامة؛  

 Lowلتسليط الضوء على تعبيرات الوجه، أما التفاصيل غير المهمة بقيت في الظل باستخدام إضاءة 
key  لخلق جو درامي يساهم في تكوين الحالة المزاجية للمتلقي، نتج عن كل هذه اإلضاءات  ؛ وذلك

 المستخَدمة )ِظالل وأنوار( إبراز اإلحساس بالتوتر والخوف.
تنوعت األلوان المستخدمة في اإلعالن، ففي بداية اإلعالن ظهرت شاشة سوداء؛ للداللة   -األلوان: -9

منه تعانى  الذي  واالكتئاب  الحزن  وسرد    على  المشكلة  في عرض  البني  اللون  سيطر  كما  الطفلة، 
أحداثها، وتنوع ما بين البيج الدال على وجود شعور قوي بالواجب والمسئولية من جانب الشخصيات  
وليس   والحماية  التربية  بدافع  العنف  هذا  إلى ممارستهم  إشارة  لون مالبسهم، في  الرئيسة من خالل 

الداكن الدال على الحزن والكآبة والرتابة الالزمة لألسرة من خالل لون   بدافع اإليذاء المتعمد، والبني
الحل، حيث  أثناء عرض  نهاية اإلعالن  الفاتح في  اللون األزرق  اسُتخدم  بينما  واألباجورة.  الديكور 
وأبنائهم،   األبوْين  بين  الذي حدث  والتواصل  لالنفتاح  نتيجة  والسكينة،  والهدوء  بالطمأنينة  اإلحساس 

ك كان لمتغير اللون دور كبير في إبراز وإيصال التأثيرات النفسية والتعبيرية لدى الشخصيات، وبذل
 مما يزيد من عملية التأثير لدى المتلقي.    
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الصوتية   -10 على    -: والمرئيةالمؤثرات  التأثير  في  كبيًرا  دوًرا  الصوتية  والمؤثرات  الموسيقى  تؤدى 

مع  تصاعدت  اإلعالن  موسيقى  أن  فنجد  عليها،  والسيطرة  مشاعره  إلى  التسلُّل  طريق  عن  المتلقي 
الذروة؛   إلى  القوة حتى وصلت  إلى  الضعف  بإيقاع متصاعد من  اللفظي  والخطاب  األحداث  تصاعد 

من التشويق والترقب لما سيحدث، ثم هدئت مرة أخرى أثناء تقديم الحل،    لتبعث في نفس المشاهد نوًعا
واحد وهو صوت تمزيق كراسة الرسم    صوتيحيث عم السالم واألمان على األسرة. كما اسُتخدم مؤثر  

ظهور   مع  اإلعالن  نهاية  في  المرئية  المؤثرات  ظهرت  كما  الواقعية،  على  للتأكيد  المعلمة؛  ِقبل  من 
الحملة،   بتقديم  شعار  الخاصة  التواصل  وسائل  إلى  باإلضافة  عليها،  القائمة  المؤسسات  وشعار 

 المساعدة لتثبيتها في ذهن المتلقي.   
تم اختيار وتوظيف الشخصيات بشكل يخدم هدف الحملة اإلعالنية،   -الشخصيات المستخدمة:  -11

ناعمة المتمثلة في  ويتوافق معها من حيث البعد السوسيولوجي والسيكولوجي، حيث ظهرت الشخصية ال
الصوت   المرموقة، صاحبة  االجتماعية  والمكانة  الحسنة،  النوايا  ذات  زكي  منى  الذي    الهادئالفنانة 

يعطي انطباًعا بالثقة والحكمة؛ لتقديم النصح  واإلرشاد لمقدمي التربية والمساعدة للطفلة الضحية، كما  
الرئيسة المسئولة )األب   التي  المعل  –األم    –جاءت الشخصيات  المتعلمة،  المتوسطة  الطبقة  مة( من 

تعتبر التعليم هدفها األسمى في الحياة؛ لتحقيق مستقبل مشرق ألبنائها، والذي كان سبًبا رئيسًيا للعنف  
الشخصيات  هذه  لتكشف عن طبيعة  واللغة  واإليماءات،  الحركات،  الممارس من جهتهم، كما جاءت 

وبذل االنفعالي،  العصبي  ومزاجها  والمواءمة النفسية  النمطي  االتساق  تحقيق  في  المخرج  نجح  ك 
للشخصيات، فال ينطقون وال يتحركون إال من خالل دوافعهم المرتبطة بآمالهم وأحالمهم، حتى يتحقق  

 الصدق الواقعي المقنع لدى المتلقي بالوجود الطبيعي لهذه الشخصيات.    
واالجتماعييتضح   الثقافي  ال  السياق  بهذه  عامًة  األطفال  للحملة  من  عدد  فيها  يتعرض  التي  فترة 

يدفع هؤالء األبناء  الذي  التربية، األمر  أولياء أمورهم، من منظور  للعنف األسري من جانب  والمراهقين 
المجتمع   الضحايا لالنتحار والتخلص من حياتهم، حيث  الفيديو األول على سلوك وفكر سائد في  ركز 

نائهم باآلخرين، وتقييد مرحلة الطفولة والمراهقة للمذاكرة فقط، المصري، والذي يتمثل في عقدة مقارنة أب
من أجل االلتحاق بكلية أفضل وبالتالي مستقبل أفضل، مع عدم إعطاء الفرصة لألبناء لمعايشة عمرهم  
مستقبلهم   على  سيؤثر  ذلك  أن  لالعتقاد  مفضلة؛  لهواية  وممارسة  ومرح،  لعب  من  المختلفة  بمراحله 

أساليب التربية الخاطئة التي وإن كانت تتم بدافع الحب والخوف إال أن آثارها وخيمة  الدراسي، فهذه من  
 من فقدان الثقة، والغاء الشخصية، والدخول في حالة من االكتئاب ربما تدفع بالمراهق إلى االنتحار. 

المجتمع،   هذا  جهة  من  المتبعة  الثقافة  إلى  اإلشارة  تتضح  للتربية    وهيكما  كوسيلة  الطفل  تعنيف 
وضبط سلوكه، حيث حان الوقت لضرورة تغيير هذه الثقافة، وتعزيز ثقافة احترام الطفل، واستبدال ثقافة  

 العقاب للقضاء على السلوكيات السلبية بثقافة العواقب.   
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" األول:  اإلعالن  رسالة  كانت  هنا  بالنسبةمن  لكن  عادية  تكون  ممكن  لنا  بالنسبة  ألوالدنا    حاجات 
 المراهقين تضايق وتجرح بشكل ما تتخيلهوش". 

 (  2جدول )
 يوضح تصميم لقطات اإلعالن الثاني

 شريط الصوت  شريط الصورة 

رقم 
 اللقطة

 نوع اللقطة  اللقطة المصورة 
زوايا 
 التصوير 

حركة 
 الكاميرا 

مضمون  
 الصورة 

 الموسيقى 
التعليق  
 والحوار 

1 

 

Full 

screen 

Normal 

angle 
- 

شاشة  

سوداء 

يظهر  

عليها 

عبارة 

باللغة  

 اإلنجليزية

 توجد

"ممكن تقولى 

إيه اللى  

 مضايقك؟

2 

 

Long 

shot 

Normal 

angle 

الترافلينج  

 المصاحب

يظهر  

األب في 

صالون  

البيت وهو  

يشير إلى 

ابنه 

 لينتظر 

 توجد

مره كنت نازل 

وفجأة لقيت 

بابا بيندهلي 

 ويقولي"

3 

 

Medium 

shot 

Normal 

angle 

الترافلينج  

 المصاحب

يشير  

األب على  

مالبس  

ابنه 

بتحريك  

اصبعه  

من أعلى  

ألسفل 

 والعكس 

 //// توجد

4 

 

Medium 

close up 

shot   لألب

+ لقطة ضد  

المجال  

بالنسبة 

Low 

angle 

الترافلينج  

 البصري 

يظهر  

األب 

ماسًكا  

 شعر ابنه

 توجد

أنا مش قلت 

مائة مرة 

المنظر ده ما 

تنزلشي بيه 

 تاني". 
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 للطفل 

5 

 

Long 

shot 

Normal 

angle 

الترافلينج  

 المصاحب

تظهر األم 

 وهي

تبحث عن 

شىء على  

 األريكة

 توجد

"حتى ماما في 

يوم كانت  

نازلة مستعجلة 

ومش القية 

مفتاح الشقة 

وفجأة لقيتها  

بتشخط فيا من  

 غير سبب"، 

6 

 

American 

shot 

 

Normal 

angle 

الترافلينج  

 المصاحب

تخاطب  

األم ابنها 

وتسأله 

عما تبحث  

 عنه

 توجد

إنت يا زفت 

إنت وديت  

المفاتيح فين؟  

هو أنت 

هتفضل مهمل 

 كده علطول! 

7 

 

 Medium 

close up 

shot 

Normal 

angle 

الترافلينج  

 البصري 

تظهر األم 

في حالة  

غضب  

تبعد   وهي

ابنها من 

 أمامها 

 ////// توجد

8 

 

لقطة خارج  

 الكادر  

Canted 

angle 
Pan left 

يظهر  

جزء من 

سجادة 

الغرفة مع  

بعض 

 األثاث 

 توجد
كلهم بقوا 

 يعاملونى كده 

9 

 

close up 

shot 

Canted 

angle 

متحركة 

من أسفل  

 ألعلى

يجلس 

اإلبن على  

أرضية  

الملعب 

واضعًا 

يده على  

 رجله 

 توجد

حتى الكابتن 

واحنا في  

 التمرين

10 

 

Long 

shot 

Low 

angle 

الترافلينج  

 المصاحب

يتجه 

المدرب 

إلى اإلبن  

للتحدث 

 توجد

ما فرقشي معاه 

إن رجلى  

كانت وجعاني  

 وراح مزعقلي
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 معه

11 

 

American 

shot 

Low 

angle 

الترافلينج  

 البصري 

يظهر  

المدرب 

في حالة  

غضب  

وهو 

يتحدث مع  

 الطفل 

 توجد

ما تسترجل 

كده وتلم نفسك  

 وبطل دلع

12 
 

Close up 

shot 

Normal 

angle 

متحركة 

من أعلى  

 إلى أسفل 

يضرب 

المدرب 

قدم الطفل  

 بقدمه

 قووووم توجد

13 

 

Medium 

close up 

shot 

high 

angle 

ترافلينج 

 مصاحب

يظهر  

انعكاس  

وجه  

الطفل  

حزينا في 

المياه 

الملقاة 

على  

رصيف 

 الملعب

 توجد

أنا مش عارف  

هم ليه علطول  

متعصبين كده 

ما أنا أكيد 

ممكن أغلط 

ولو فيه حاجة  

عايزنى أعملها  

 يقولوا لى 

14 

 

Medium 

close up 

shot 

high 

angle 

متحركة 

من أسفل  

 إلى أعلى 

يظهر  

انعكاس  

وجه  

الطفل  

مبتسًما في 

المياه 

الملقاة 

على  

رصيف 

 الملعب

 ////// توجد

15 
 

long shot 
Normal 

angle 
 ثابتة 

يظهر  

األبوْين  

أمام اإلبن 

في  

الملعب 

 مبتسمين  

 توجد

بس بالراحة  

من غير زعيق  

 أو ضرب
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16 

 

Long 

shot 

 الجزء الكبير

Normal 

angle 

ترافلينج 

 مصاحب

عودة 

اإلبن إلى  

المباراة 

 مع زمالئه

 توجد

تربية والدنا  

مسئولية كبيرة  

هم بيكبروا  

واحتياجاتهم  

 بتتغير 

17 

 

Medium 

close up 

shot  

Canted 

angle 

Pan 

right 

يظهر  

األبوْين  

جالسين 

خارج 

الملعب 

لتشجيع 

 ابنهما 

 توجد
احنا كمان 

 الزم نتغير

18 

 

Long 

shot 

Canted 

angle 

ترافلينج 

 مصاحب

يحرز 

اإلبن هدفًا  

 في الشباك 

 توجد

وبدل الزعيق  

والضرب  

واإلهانة 

نحاول 

 نستوعبهم 

19 

 

Medium 

close up 

shot 

Normal 

angle 

Pan 

right 

تظهر  

األبوْين  

فرحين  

وسعداء 

بما حققه 

ابنهما من  

 فوز

 توجد
ونجرب  

 نصاحبهم 

20 

 

Long 

shot 

Normal 

angle 

الترافلينج  

 الخلفي 

يظهر  

شعار 

الحملة مع  

شعار 

المؤسسات 

القائمة 

على  

 تنفيذها

 ///// توجد

21 

 

Long 

shot 

Normal 

angle 

الترافلينج  

 الخلفي 

تظهر  

وسائل 

المساعدة  

) خط 

نجدة 

 الطفل(

 توجد

ولو احتاجتم 

المساعدة  

اتصلوا على  

16000 
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   -أواًل: القراءة التعيينية الوصفية:
بدأ اإلعالن الثاني أيًضا بشاشة سوداء مثل اإلعالن األول، مع صوت الفنانة منى زكي وسؤالها  

دون إظهار الكاميرا لشخص السائل، والموجه إليه السؤال، "ممكن تقولى إيه اللى مضايقك؟،  لطفل مراهق  
 can you please tell me what'sحيث تم االكتفاء بشاشة سوداء مكتوب عليها باللغة اإلنجليزية  

bothering you.وهو ترجمة باللغة اإلنجليزية للسؤال المطروح  ? 
"  مع  " مره كنت نازل وفجأة لقيت بابا بيندهلي ويقوليويبدأ المشهد األول في حكاية الطفل بقوله  

ينتظر، مع   لكي  بيده البنه  ويلوح  المنزل  واقف في صالون  فيها األب وهو  يظهر  بعيدة  تأسيسية  لقطة 
اإلشارة إلى مالبسه بأصبعه من أسفل ألعلى أثناء توجهه إليه، حتى يصل أمامه ويجذبه من شعره قائاًل  

بيه تانيله " "، حيث جاءت اللقطة بزاوية منخفضة وضد أنا مش قلت مائة مرة المنظر ده ما تنزلشي 
 المجال بالنسبة للطفل. 

شىء على كنبة األنتريه، مع استمرار  تبحث عن    وهيوننتقل إلى مشهد آخر بلقطة بعيدة لألم،   
حتى ماما في يوم كانت نازلة مستعجلة ومش القية مفتاح الشقة وفجأة لقيتها بتشخط  سرد الطفل لحكايته "

، ثم تأتي اللقطة األمريكية لتصور ما حكاه الطفل كما حدث في الواقع، وما قالته األم  فّيا من غير سبب"
" إنت يا زفت إنت وديت المفاتيح فين؟ هو أنت هتفضل مهمل  ا الموقف  البنها أثناء التحاور معه في هذ 

تنفخ فمها، وتبعد ابنها من أمامها بيدها، ويختتم المشهد   وهي، ثم لقطة قريبة متوسطة لألم  كده علطول!!
 بلقطة خارج الكادر تظهر فيها جزء من سجادة األوضة مع بعض األثاث. 

إلى صوت    العودة  زكي    voice overمع  منى  للفنانة  الطفل  كده"،وحديث  بيعاملونى    "كلهم 
بلقطة  المشهد  ويبدأ  والمكان،  الشخصيات  فارق  مع  والمعاملة  السياق  نفس  في  ثالث  مشهد  إلى  لننتقل 
ما   بسرد  الطفل  يبدأ  منها، حيث  متوجًعا  الرياضي  الملعب  على رصيف  وهو جالس  اإلبن  لِرْجل  قريبة 

مع    عانا في التمرين ما فرقشي معاه إن رجلي كانت وجعاني وراح مزعقلي" "حتى الكابتن م حدث قائاًل  
" ما تسترجل كده وتلم نفسك وبطل دلع" وبلقطة قريبة زاوية تصوير منخفضة للمدرب وهو يعّنفه قائاًل  
 يضرب المدرب اإلبن بقدمه ويقول له " قوووم" .  

لطفل حزيًنا في الماء الملقاة بجانبه  ثم ننتقل إلى مشهد آخر بزاوية عالية تظهر انعكاس وجه ا
" أنا مش عارف هم ليه دايًما متعصبين كده.. ما أنا أكيد ممكن أغلط.. ولو على رصيف الملعب، قائاًل  

ثم يتحول تعبير وجهه    بس بالراحة من غير زعيق أو ضرب"  ليفيه حاجة مش عايزنى أعملها يقولوا  
ي المياه التي ينظر فيها، ليظهر األبوان أمامه في الملعب  فجأة للتبسم عند رؤيته انعكاس ظل أبويه ف

الكبير وعودة   الجزء  لقطة  تأتي  ثم  لقطة متوسطة طويلة،  ثم  بعيدة،  بلقطة  المباراة،    اإلبنمبتسمين  إلى 
" تربية والدنا مسئولية كبيرة هم بيكبروا واحتياجاتهم بتتغير..  واللعب مع زمالئه، مصحوًبا بصوت الفنانة  

" مع لقطة متوسطة القرب على األبوين أثناء جلوسهما لتشجيع ابنهما، مع عودة  مان الزم نتغيرإحنا ك
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" وبدل الزعيق  إلى الملعب مرة أخرى بزاوية مائلة للشباك، ونجاح اإلبن في إحرازه هدًفا مصحوًبا بقولها  

ألبوْين وهما يشيران  مع لقطة متوسطة القرب على ا والضرب واإلهانة نحاول نستوعبهم ونجرب نصاحبهم"
 البنهما مسرورْين بما حققه من انتصار.    

بالهداوة_ مش_   الوالدْين، وظهور شعار الحملة ) #أوالدنا #  بلقطة بعيدة عن  وينتهى اإلعالن 
االتحاد األوروبي    –بالقساوة( وشعارات المؤسسات المشاركة في الحملة )المجلس القومي للطفولة واألمومة

التربي   - اتصلوا على  وزارة  المساعدة  احتاجتم  ولو  الفنانة  بقول  التواصل مصحوبة  ثم وسائل  والتعليم(  ة 
16000 . 

 ثانًيا: القراءة التضمينية )المستوى اإليحائي( 
   -الخطاب اللفظي:

التربية   أساليب  من  أسلوًبا خطيًرا  يجسد  بشكل  الفيديو  هذا  في  اإلعالنية  النصوص  توظيف  تم 
المرا  مرحلة  في  الخارجية،  الخاطئة  الضغوط  بعصبية  المصحوبة  الوالدية  اإلمالءات  وهو:  أال  هقة 

الخارجي،   المجتمع  أو  اآلخر  مع  التعامل  عن  عند    وبالتاليالناتجة  األبناء  على  بالسلب  ينعكس 
إيجابي، فيفتقد مقدمو الرعاية للحوار البّناء، وتأتي أول عبارة لفظية من    بشيءنصحهم أو إقناعهم  

نا مش قلت مائة مرة المنظر ده ما تنزلشي بيه تانى" إشارة إلى كون األب نصح ابنه  جانب األب " أ 
بعدم ارتداء هذه المالبس قبل ذلك مراًرا وتكراًرا، األمر الذي ترتب عليه الزهق والملل، ربما قد تكون 

تكمن ال  المشكلة  أن  إال  مسلم،  مجتمع  في  بها  التمسك  الواجب  واألخالقيات  للعادات  في    منافية 
للحوار  المفتقد  واإلمالء  والتوجيه،  اإلرشاد  أثناء  المتبعة  العصبية  في  كانت  وإنما  ذاته،  النصح 
الصوت   فعلو  الحياة،  ضغوط  بسبب  النصيحة  تكرار  من  األب  أصاب  الذي  والزهق  الهادف، 

ير  والعصبية غالًبا ما يكون مصدرها ضغوط خارجية بعيدة تماًما عن اإلبن، كما جاءت العصبية الغ
مبررة تجاه اإلبن بشكل أكبر من جانب األم أثناء قولها " إنت يا زفت إنت وديت المفاتيح فين؟ هو  
أنت هتفضل مهمل كده علطول!!" هنا جاء العنف اللفظي متمثاًل في السّب واإلهانة، حيث أصدرت 

استعجالها لموعد   حكم مسبق على ابنها بأنه السبب في ضياع المفاتيح دون االستماع إليه، إشارًة إلى
الجواب،  وسماع  للحوار  الكافي  الوقت  لديها  يكن  فلم  مضغوطة،  كونها  إلى  باإلضافة  بها،  خاص 

 فوجهت إليه اتهاًما مباشر بأنه مهمل، تحقيًرا من شأنه واستهزاء به.   
عنيف مشابه يحدث في الملعب الرياضي بعيًدا    ثم ينتقل بنا الخطاب اإلعالني اللفظي إلى سياق

بلطف  ع معه  ويتحدث  يحاوره  فلم  العصبية،  بنفس  اإلبن  المدرب  يعامل  حيث  األسري،  العنف  ن 
من المباراة وعدم استكمالها، بل قام بتعنيفه مباشرًة بقوله " ما    المفاجئ واهتمام، لمعرفة سبب خروجه  

يتألم، فمن وجهة نظر  أن  وكأنه ليس من حقه   ،" قوووم  دلع..  نفسك وبطل  وتلم  أن  تسترجل كده  ه 
الشعور باأللم ينافي الرجولة، وهنا يشعر المراهق باإلهانة، وعدم احترام ذاته وتقديرها، كما استخدم  
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الفوقية   إلى  إشارة  والعطاء،  واألخذ  الحوار  صيغة  من  بداًل  قوووم"   " بقوله  األمر  صيغة  المدرب 
 والسيطرة والتحكم. 

ويرغب  يريده  لما  وفًقا  لمشكلته  عالًجا  اإلبن  يقدم  دايًما    ثم  ليه  هم  عارف  مش  "أنا  بقوله  فيه 
متعصبين كده.. ما أنا أكيد ممكن أغلط.. ولو فيه حاجة مش عايزنى أعملها يقولوا لى بس بالراحة  
من غير زعيق أو ضرب" إشارًة إلى ضرورة اتباع أسلوب الرفق واللين مع األبناء المراهقين عند تقديم  

والم الخاطئة  سلوكياتهم  لتعديل  الخارجي  النصح؛  العالم  من  عليهم  السلبية    المليءحافظة  بالظواهر 
واالنحرافات، فيجب مراعاة مشاعرهم والتحدث معهم بالحكمة ال بالعنف، ومحاولة إقناعهم باألساليب 

"ما كان الرفق   :المنطقية ال بالشدة، ولنا في رسول هللا قدوة حسنة، حيث قال صلى هللا عليه وسلم
إال شانه"، فاحترام رأي األبناء والتحاور معهم لتوجيه سلوكياتهم    شيءنزع من    إال زانه، وال  شيءفي  

 الخاطئة من أساليب التربية اإليجابية. 
للمشكلة، داللًة على أهمية   يريده اإلبن كعالج  أقّرت ما  التي  التوعوية  ويختتم اإلعالن برسالته 

عطاؤه قيمة تربوية ثمينة ال غنى عنها للوصول إلى الحل األمثل "والدنا مسئولية كبيرة هم  إ الحوار، و 
بيكبروا واحتياجاتهم بتتغير.. احنا كمان الزم نتغير.. نحاول نستوعبهم ونجرب نصاحبهم" إشارًة إلى  

فذها دون نقاش،  المراهق، فلم يعد طفاًل يتلقى األوامر وين  اإلبناختالف طبيعة المرحلة التي يعيشها  
باالهتمام اإليجابي وفق مبدأ المصاحبة؛   المحيطة، فيجب أن يحاط  البيئية  التأثيرات  إلى  باإلضافة 
ليشعر المراهق أن والديه كرفاقه ال يريدون إال مصلحته، فالرعاية الودودة لألبناء القائمة على احترام  

 ذاتهم وتقديرها هو السبيل لبناء شخصية سوية ناجحة.     
من هنا تتضح المفارقة الشديدة بين لغة الحوار التي قدمتها منى زكي، ولغة األمر والنهي والسيطرة  

 والفوقية التي قدمها كاًل من األم واألب والمدرب!!   
منطقي   بشكل  وتسلسلها  بنائها  خالل  من  اإلعالن  في  لألحداث  الدرامية  الحبكة  تتضح  كما 

نتيجة، بدايًة من نقطة االنطالق ومشهد األب مع ابنه، حيث  وعقالني، قائم على توضيح السبب وال
( ليتصاعد الحدث مع عصبية األم، وتعنيفها اللفظي والبدني البنها بالقائه على  Crisisبداية األزمة )

( بتعنيف المدرب  climaxاألرض، والذي كان له تأثيره السلبي على أدائه في المباراة، لتأتي الذروة )
يكّلف نفسه معرفة سبب تألمه من رجله، ثم الحدث الهابط وتفكير اإلبن مع ذاته فيما  لإلبن، دون أن  

النادي  في  اإلبن  مباراة  بحضور  الوالدْين  باهتمام  السعيدة  والنهاية  الحل  ثم  الجميع،  من  له  يحدث 
 الرياضي وتشجيعهم له، والذي كان له تأثيره اإليجابي على أداء الطفل وتحقيقه الفوز. 

اللقطةح      البعيدة    -:جم  اللقطات  بين  اإلعالن  في  المستخدمة  اللقطات  التي    long shotتنوعت 
للمشاهدين   التصوير والسماح  بيئة  بنائية؛ إللقاء نظرة شاملة على  تأسيسية  بدايته كلقطة  استخدمت في 

بيان العالقة بين  بفهم المكان والزمان والموضوع )األب وهو واقًفا في صالون المنزل ينادى على ابنه(، ول
تبحث عن المفاتيح الضائعة على كنبة    وهيالمكان وأجزائه من شخصيات وأشياء كما في لقطة )األم  

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


 292 
 " سيميولوجيةالخطاب اإلعالني لحمالت مكافحة العنف ضد المراهق وعالقته بالتربية اإليجابية: مقاربة  " : زيدان لد. آما

 

 
األنتريه(، وإلظهار الحركات من مختلف الشخصيات في مكان واسع، حيث الحركة أهم التفاصيل )المباراة  

التشويق للمشاهد حيث جعلته يترقب    ولقطة الجزء الكبير التي أظهرت الملعب(، كما حققت أيًضا عنصر
 ما سيحدث بشوق واهتمام. 

المتوسطة   - الجسم   Medium shotواللقطة  وإشارات  حركات  على  التعرف  خاللها  من  يمكن  التي 
لتوضيح ردود أفعال الشخصية والعالقة بين البشر)األب وهو يعيب على ابنه مالبسه(، حيث ظهرت  

 العالقة البعيدة المنافية للصحوبية والتي أكدها وأثبتها وجود الطفل خارج الكادر. 

لتوضيح تعبيرات الوجه كالغضب   Medium close up shotكما جاءت اللقطة القريبة المتوسطة    -
مثل )لقطة األب عند جذبه لشعر ابنه، األم عند دفعها البنها بعيًدا عنها(، والسعادة كما في لقطة  
)الوالدْين عند تشجيع ابنهما وكذلك لقطة الفرحة عند إحرازه هدف الفوز(،  والحزن كما في )انعكاس  

على معاملته بهذا العنف(، واالبتسامة مثل )انعكاس وجهه مبتسًما  وجه الطفل في الماء وهو حزين  
حينما رأى ظل والديه في الماء(، فهدف هذه اللقطة من الناحية الفنية تحقيق التعايش العاطفي لدى  

 المتلقي، حيث تضع الُمشاهد في عالقة حميمة مع الممثلين كأنه موجود معهم في نفس الموقف. 

لقطة   - أيًضا  األم    American Shotاستخدمت  )اتجاه  مشهد  في  كما  والحركة  الفعل  إبراز  بهدف 
  لقطة ضد المجال والمدرب إلى اإلبن لتعنيفه(، ومن اللقطات اإلبداعية التي تميز بها هذا اإلعالن:  

حيث تم    التي استخدمت أثناء تصوير المشهد الذي عّنف فيه األب ابنه يدوًيا حينما جذبه من شعره،
التي اسُتخدمت في مشهد دفع األم البنها    لقطة خارج الكادرتصوير اإلبن من جانب رأسه، كذلك  

توحى   التي  الغرفة  سجادة  بلقطة  ومضمونها،  الدفعة  هذه  نتيجة  إلى  اإليحاء  تم  حيث  عنها،  بعيًدا 
هذا   ويعد  الرياضي،  الملعب  في  ِرْجله  من  ذلك  بعد  اإلبن  تألم  ثم  أرًضا،  لإليحاء  بسقوطه  كاٍف 

 وإيصال معنى العنف الجسدي المستخدم؛ وذلك احتراًما للُمشاهد والرقابة االجتماعية.

إلبراز التفاصيل الدقيقة وتقريب المتلقي من الشىء    Close up shotكما استخدمت اللقطة القريبة   -
ل اإلبن وعلى قدمه  المراد تصويره؛ للتركيز عليه واستبعاد األشياء األخرى )تسليط الكاميرا على رجْ 

مشاعر   تحترم  ال  التي  المتسلطة  المدرب  اللقطة شخصية  أظهرت  حيث  لها(  المدرب  أثناء ضرب 
 المتدربين ورغباتهم.

التصوير الزاوية    -:زوايا  استخدام  تم  األول  المقام  ففي  مختلفة،  زوايا  أربع  على  اإلعالن  مخرج  اعتمد 
هدف لنقل الواقع كما هو دون تدخل، فهي ذات تأثير ؛ لكونها زاوية طبيعية تNormal angleالعادية  

الوالدْين    –محدود محايد، ويظهر ذلك في معظم اللقطات مثل )بحث األم عن المفاتيح على كنبة األنتريه 
الملعب   في  تواجدهما  سلطة    –أثناء  فال  الشخصيات  بين  القوة  في  التوازن  حيث   والمباراة(،  الملعب 
حيث توضع الكاميرا تحت مستوى    Low angleتخدمت الزاوية المنخفضة   ألحدهم على اآلخر، كما اس 

  –النظر عن الشىء المراد تصويره، وجاء ذلك في مشهدْين )أثناء تعنيف األب البنه وجذبه من شعره  
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أثناء تعنيف المدرب لإلبن(؛ إلظهار مدى قوة وسيطرة هذه الشخصيات على اإلبن الضعيف المغلوب 
 م من رهبتهم وخطورتهم.  على أمره، وللتعظي

المرتفعة   - الزاوية  يفكِّر    High angleكما اسُتخدمت  الماء وهو  الطفل في  في مشهد )انعكاس وجه 
وانعدام   وذلك إلظهار ضعفه  نظره؛  مستوى  فوق  الكاميرا  من عنف( حيث وضعت  له  يحدث  فيما 

 قيمته عند اآلخرين. 

المائلة   - الزاوية  أيًضا  في  الت   Canted angleاسُتخدمت  كما  مائل  بشكل  الكاميرا  فيها  وضعت  ي 
شباك الملعب واإلبن على    –اإلبن وهو جالس على األرض يتألم من رجله    -مشاهد )سجادة الغرفة  

الوالدْين وهما يشاهدان ابنهما قبل إحراز الهدف(، حيث أظهرت هذه الزاوية   –وشك إحراز الهدف  
سواء    -هذه الَمشاهد، كما يتضح من هذا التنوع    اإلحساس بالتوتر والقلق، وعدم االتزان في جميع

الحركة واإلثارة والتشويق؛ وذلك بهدف تحقيق اإلقناع    -كان في زاويا التصوير أو اللقطات الحيوية  
 لدى الُمشاهدين.       

الكاميرا: لإلعالن   -حركة  اللفظي  الخطاب  يخدم  بشكل  المرئي  اإلعالن  في  الكاميرا  توظيف حركة  تم 
كما في مشهد )ضرب    Tilt downتوعوي، حيث تنوعت بين الحركة الرأسية من أعلى ألسفل  وهدفه ال

لدى   واإلخفاق  باإلحباط  اإلحساس  على  دّلت  والتي  األرض(،  على  جالس  وهو  بقدمه  اإلبن  المدرب 
هذه  كما سمحت  وذلياًل، وضعيًفا،  ومتهًما،  مغموًرا،  كونه  مدى  اإلبن، حيث كشفت عن  وهو  الضحية 

 Tiltللُمشاهد باالنغماس في الواقع، وزادت من التشويق واإلثارة، والحركة الرأسية من أسفل ألعلى  الحركة
up    ظهور الوالدْين أمام ابنهما في    –في مشهدي )ظهور المدرب أمام اإلبن أثناء جلوسه على األرض

لمعر  المشاهدين  لدى  المتزايد  واالهتمام  بالترقب  اإلحساس  أظهرت  والتي  وماذا  الملعب(  سيظهر  من  فة 
سيحدث؟، كما أفادت هذه الحركة في الربط بين جزئْين، ال معنى ألحدهما دون اآلخر، حيث تم الربط  

بالعنف   يتألم من رجله  وهو  اإلبن  أمام  المدرب  األم،    المنزليبين مشهد ظهور  جانب  الذي حدث من 
تع في  سبًبا  كان  وبالتالى  الملعب،  في  اإلبن  أداء  على  أثَّر  مشهد  حيث  ربط  تم  كما  له،  المدرب  نيف 

 ظهور الوالدْين بمشهد ابتسامة اإلبن، وإحساسه بالقوة والحماس، وتحقيقه الفوز في المباراة. 
 Pan right، ومن اليسار إلى اليمين  Pan leftكما ظهرت الحركة األفقية من اليمين إلى اليسار   -

الكاميرا إلى المباراة والعكس؛ لتكشف لنا عن    في مشهد تشجيع الوالدْين وترقبهما لفوز ابنهما وتحرك
السبب الرئيسي وراء تفوق األبناء ونجاحهم في التغلب على تحديات الحياة، أال وهو الدعم والمساندة  

 والتشجيع من ِقبل مقدمي الرعاية وتفهم احتياجاتهم ورغباتهم بصورة علمية. 

كما جاءت حركة الترافلينج المصاحب كحركة تتبعية للهدف المراد تصويره بنفس سرعته وفي نفس   -
حركة    –اتجاهه؛ لتقديم تفاصيل أكثر كما في مشاهد )اتجاه األب واألم والمدرب إلى اإلبن لتعنيفه  

الش أعماق  عن  للكشف  البصري؛  الترافلينج  حركة  أيًضا  واستخدمت  المباراة(،  في  خصية  الالعبين 
استخدام    تم  حيث  لإلبن(  والمدرب  واألب  األم  )تعنيف  مشهد  في  كما  أو    dolly inوانفعاالتها، 
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zoom in  ؛ لتقريب الموضوع للُمشاهد وإظهار حالة االنفعال والعصبية والغضب الموجودة لدى هذه

أو    zoom outالشخصيات، ومدى تأثيره على نفسية اإلبن، كما استخدمت حركة الترافلينج الخلفي  
dolly out    في نهاية اإلعالن بابتعاد الكاميرا عن منظور األسرة التي غادر العنف حياتها، بسبب

والمصاحبة،  واالهتمام  باالحتواء  وإحساسه  المباراة  له في  لإلبن حلمه، وتشجيعهما  الوالدْين  مشاركة 
البصري  التأثير  هذا  الذات،  بتقدير  وأحس  بالنفس  والثقة  باالحترام  لدى    فشعر  نفسًيا  تأثيًرا  يحدث 

الحالة   إلى مثل هذه  الوصول  بالرغبة في  المشكلة، حيث يشعر  يعانى من مثل هذه  الذي  الُمشاهد 
 اإليجابية، فيقوم على الفور باالتصال بوسائل المساعدة التي ظهرت على الشاشة.   

لة وأسبابها على صوت  اعتمدت طريقة األداء في عرض المشك  -:طريقة األداء واإلشارات واإليماءات  -
المسموع والغير    -حواري مصحوًبا بلقطات تمثيلية حّية لما حدث، وقد جاء في األسلوب الحواري  

داللة بليغة على أهمية االستماع واإلنصات لرغبات    -مرئي بين الفنانة منى زكي والطفل الضحية  
توظيفً  وااليماءات  اإلشارات  توظيف  تم  كما  واحتياجاتهم،  هذه  المراهقين  نفسية  عن  كاشًفا  ا 

المدرب( حيث كشفت إشارات الجسد وتعبيرات الوجه عن شخصيات    –األم    –الشخصيات، )األب  
متسلطة، يتحكمون باآلخر ويقيدون حريته، كما في حالة األب الذي استبد برأيه ورفض مالبس ابنه،  

بس لألعراف وتقاليد المجتمع،  دون أن يهتم بمحاورته وإقناعه بالعقل والمنطق بعدم مالءمة هذه المال
ال   ابنها،  على  المفاتيح  في ضياع  اللوم  ألقت  التي  األم  حالة  في  كما  بالخطأ  يعترف  ال  فالمتسلط 
بكونهم   توحي  الجسدية  إشاراتهم  فجميع  المدرب،  حالة  في  كما  بآالمهم  يهتم  وال  باآلخرين  يشعر 

ا والتعنيف  والتحقير،  بالصراخ،  ينفجرون  متسلطة  ولقد أشخاًصا  اآلخرين،  على  والمعنوي  لجسدي 
اللفظي الصريح، والجسدي اإليحائي، فجذب  العنف  بين  الباحثة أن هذا اإلعالن قد جمع  الحظت 
دون ظهور   قدمه  في  اإلبن  المدرب  بيدها، وضرب  أمامها  من  اإلبن  األم  وإبعاد  ابنه،  لشعر  األب 

ه له  ، ولم يْظهر احتراًما للرقابة االجتماعية.  اإلبن في جميع الَمشاهد، أوحى بوجود عنف بدني موجَّ

وفي نهاية اإلعالن كان حل المشكلة، فظهرت االبتسامات والسعادة على وجوه كل من األب واألم   -
وتواجدهم   الوالدْين  من  والقبول  والمصاحبة  واالحتواء  لالهتمام  اإليجابي  التأثير  كداللة على  واإلبن، 

لدعمه وتشجيعه،   إليهم  احتاج  إحراز  عندما  بذاته، ونجح في  اإلبن  ذلك على إحساس  حيث ساعد 
بالوحدة   شعر  إذا  الحياة  في  معاركه  على  التغلب  يستطيع  ال  المراهق  هكذا  الفوز،  وتحقيق  الهدف 
والعزلة، فهو في حاجة دائمة إلى المصاحبة والحوار الهادف، جاءت كل هذه اإلشارات لتخدم فكرة  

احبة األبناء، ومحاولة استيعابهم، ومعرفة احتياجاتهم ورغباتهم  اإلعالء من فكرة مص  وهياإلعالن،  
 كحل بديل للعنف اللفظي والبدني.     

الرياضي    -:الديكور - النادي  إلى  باإلضافة  المستخدم  واللباس  المنزل  في  الموجود  األثاث  يشير 
في نشاط اإلبن  المشترك فيه اإلبن إلى المستوى المعيشي المرتفع لألسرة، والذي يفسر سبب التحكم  

ورغباته، وفرض ارتداء مالبس معينة؛  خوًفا عليه من اإلنحراف ولحمايته من العالم الخارجي، لذلك  
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ذلك في مصلحته، دون أن يضعوا في   الوالدية، ظًنا منهما أن  يتبعون معه أسلوب االمالءات  فهم 
ثقته بنفسه وال يستطيع أن  اعتبارهم أن ذلك سيؤثر على نفسية اإلبن، وشخصيته المستقبلية، فيفقد  

يبدع ويصبح غير قادر على اتخاذ قرار بنفسه، كذلك ُيظهر الديكور شخصية األم المشغولة فهي في 
إليه   واإلنصات  ابنها  إلى  االستماع  أو  منزلها  أثاث  لترتيب  وقت  لديها  وليس  أمرها  من  عجلة 

 ومناقشته.  

لـ اللقطة، حيث وجهت اإلضاءة تم توظيف اإلضاءة في اإلعالن وفًقا للسي  -اإلضاءة: - اق الدرامي 
 Keyنحو التفاصيل المهمة كما في مشاهد العصبية والعنف الجسدي من خالل   اإلضاءة الرئيسية 

light    وكذلك في مشاهد الفرح والسعادة؛ للكشف عن المشاعر واألحاسيس وردود األفعال من خالل
؛ لخلق  Low keyبقيت في الظل باستخدام إضاءة  تعبيرات الجسد والوجه، أما التفاصيل غير المهمة

جو درامي مناسب ألعمال العنف وللتعبير عن الحزن والخوف، وحتى تظهر الظالل بطريقة طبيعية  
 درجة أدنى منه.   45درجة أمام الممثل، وبزاوية  45وضعت اإلضاءة الرئيسة عند زاوية جانبية 

وفًقا - الَمشاهد  بعض  في  اإلضاءة  توظيف  تم  الزمني   كما  السياق  على  لتدل  الخارجي؛  للمجال 
المنزل الطبيعية في  استخدام اإلضاءة  تم  للداللة على عنصر    لألحداث، حيث  الشبابيك(؛  )إضاءة 

وفي  وإقناعه،  ابنهما  مع  للنقاش  وقت  لديهما  فليس  للخروج،  الوالدْين  واستعداد  النهار،  وهو  الزمان 
تم استخدام إضاءة عمود اإلنارة،   الموجود لدى اإلبن الملعب  المادي والمعنوي  الليل والظالم  حيث 

بسبب تعنيفه من والديه صباًحا، وتأثير ذلك على أدائه في التدريب لياًل، وزاد األمر سوًءا بتعنيف  
في   ابنهما  أمام  الوالدْين  بظهور  جديدة  بإشراقة  الصباح  يأتي  ثم  ألمه،  سبب  تفهمه  وعدم  المدرب 

اإلضاءة مع صعود الكاميرا من أسفل ألعلى من ضوء العمود إلى ضوء    الملعب، فتتحول تدريجًيا
الشمس؛ لتكشف عن صفحة جديدة في المعاملة واالحتواء واالهتمام واإلحساس باألمان ؛ وذلك لخلق 
والتوتر،  العنف  على  داللة  والظالم  فالسواد  للمتلقي،  المزاجية  الحالة  تكوين  في  يساهم  درامي  جو 

 ة على السعادة والبداية الجديدة واألمل.وشروق الشمس دالل

النفسية    -:األلوان - التأثيرات  إيصال  في  يساعد  فاللون  الُمشاهد،  على  تؤثر  رمزية  داللة  لون  لكل 
والوجدانية والتعبيرية، فتزيد عملية التأثير واإلقناع، ففي بداية اإلعالن أثناء عرض المشكلة وأسبابها 

لعزلة والحزن اللذان يعانى منهما اإلبن، كما جاء اللون الجملي ظهرت شاشة سوداء؛ للداللة على ا
ابنه،   تجاه  وااللتزام  والمسئولية  بالواجب  يشعر  محافظ  كونه شخص  على  للداللة  األب  مالبس  في 
الغامق في مالبس األم والمدرب،   اللون األزرق  الخارجي، وجاء  العالم  ويحاول حمايته من فوضى 

والغضب   القوة  المعالجة، حيث جاء  كداللة على  تقديم  األلوان في  اختلفت  بينما  والتوتر،  والعصبية 
اللون األبيض للداللة على التجدد واإلشراق، وأمل جديد مأل الفراغ  الذي يعتري اإلبن بحضور والديه 
ونشاط   توهج  على  للداللة  الشمس"؛  "لون  األصفر  اللون  جاء  كذلك  رغباته،  بمشاركته  واهتمامهما 
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لمباراة، وجاء اللون النبيتي؛ للداللة على الشعور بالدفء والحب الذي نتج عنه الحماس  اإلبن في ا

 لدى اإلبن، فاستطاع أن يحقق الفوز بجدارة.  

والمرئية - الصوتية  الجاذبية    -: المؤثرات  تحقيق  في  كبيًرا  دوًرا  الصوتية  والمؤثرات  الموسيقى  تؤدى 
ع أحداث العنف المثيرة والعاطفية، خلقت جًوا رائًعا من  لإلعالن، فموسيقى اإلعالن القوية المتحركة م

التشويق واإلثارة للمتلقي، جعلته يعيش في قلب الحدث الدرامي دون أن يفقد تركيزه، كما استخدمت 
مثل الصوتية  المؤثرات  الملعب    :بعض  في  الالعبين  لألقدام  –)صوت  القوي  االصطدام   -صوت 

كان والتي  الفوز(،  عند  التهليل  التمثيلية    صوت  الَمشاهد  على  الواقعية  إضفاء  في  كبير  دور  لها 
مع   اإلعالن  نهاية  في  المرئية  المؤثرات  كما ظهرت  اإلعالن،  موسيقى  مع  تناغمها  إلى  باإلضافة 
ظهور شعار الحملة وشعار المؤسسات القائمة عليها، باإلضافة إلى وسائل التواصل الخاصة بتقديم  

المر  البعد  إلثبات  وفًقا  المساعدة؛  التوعوية،  الحملة  هذه  تقديم  على  القائم  بالمصدر  والتعريف  جعي 
 ألسس تربوية علمية سليمة. 

تم رسم وتصنيف شخصيات الحكاية الدرامية في اإلعالن وفق ما يفعلون،   -:الشخصيات المستخدمة -
ى  وليس وفق ما هم عليه، فظهرت معنا في بداية اإلعالن شخصية األب المتسلط، الذي يفرض عل

للتحاور   ابنه مالبس معينة دون حوار ونقاش وإقناع، وشخصية األم المضغوطة، فليس لديها وقت 
عنده  قيمة  فال  المتحكم،  المدرب  وشخصية  جزاًفا،  التهم  والقاء  سّبه  من  بداًل  ابنها  إلى  واالستماع 

وطا الشخصيات  سيكولوجية  عن  كشفت  الدائرة  األفعال  هذه  كل  المتدربين،  وآالم  بعها  لمشاعر 
العصبي، الغاضب، الرافض للحوار البّناء الهادف، فال يعرفون سوى منطق اإلمالءات وهذا صواب  
وهذا خطأ، ظنًّا منهم أن في ذلك مصلحة أبنائهم، وبمنطق ثنائية الشخصيات ظهرت في المعالجة 
ظهرت  كما  والمساعدة،  والتشجيع  والتواصل  الحب  على  مبنية  مختلفة  بأفعال  الشخصيات   نفس 
واحتياجاته   اإلبن،  رغبات  عن  تكشف  أن  استطاعت  التي  زكي(  منى  )الفنانة  الحوارية  الشخصية 

 بالحوار العقالني الهادىء.    

يتضح السياق الثقافي واالجتماعي للحملة عامًة بهذه الفترة التي يتعرض فيها عدد من األطفال    
منظو  من  أمورهم  أولياء  جانب  األسري من  للعنف  األبناء والمراهقين  يدفع هؤالء  الذي  األمر  التربية،  ر 

الناتجة عن   الثاني على  ضغوطات الحياة  الفيديو  الضحايا لالنتحار والتخلص من حياتهم، حيث ركز 
التعامل مع المجتمع الخارجي، والمواقف التي تجعل أولياء األمور يتعاملوا بعصبية وصراخ مع أبنائهم،  

عنيف هذا؟، وما الخطأ الذي ارتكبوه؟، حيث يفتقد أولياء األمور بسبب دون أن يفهموا لماذا رد الفعل ال
البّناء والتواصل مع األبناء، فهذه من أساليب التربية الخاطئة التي وإن كانت تتم بدافع   الضغط للحوار 

 الحب والخوف إال أن آثارها وخيمة على الصحة النفسية والسلوكية ألبنائنا في المستقبل.
تعنيف المراهق كوسيلة لضبط    وهيكما تتضح اإلشارة إلى الثقافة المتبعة من جهة هذا المجتمع  

العنف،  إلى  فيلجأون  سلوكياتهم  وتقويم  المراهقين،  أبنائهم  إقناع  في  صعوبة  اآلباء  يواجه  فقد  سلوكه، 
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مناقشة وعدم  المصاحبة  ثقافة  وتعزيز  الثقافة،  هذه  تغيير  ضرورة  إلى  اإلعالن  وقت    فيشير  األمور 
 الغضب، واستخدام أسلوب الحوار؛ ليشعر اإلبن أن والديه ال يريدون إال مصلحته.  

فيه مواقف ممكن تعصبنا على أوالدنا وهم مبيبقوش فاهمين الغلط من هنا كانت رسالة اإلعالن الثاني: "
   فين وليه رد الفعل العنيف/ بالهداوة نكسبهم بالقساوة نخسرهم".

 ( 3جدول )
 تصميم لقطات اإلعالن الثالث  يوضح

 شريط الصوت  شريط الصورة 

رقم 
 اللقطة

 اللقطة المصورة 
نوع  
 اللقطة

زوايا 
 التصوير 

حركة 
 الكاميرا 

مضمون  
 الصورة 

 الموسيقى 
التعليق  
 والحوار 

1 

 

Full 

screen 
- - 

ظهور 

شاشة  

سوداء 

مكتوب  

عليها 

 Canعبارة 

you tell 

me how 

you 

feel ? 

 توجد

تقولى "ممكن 

لى إنتى حاسة  

 بإيه ؟

2 
 

Close 

up shot 

Normal 

angle 

الترافلينج  

 األمامي 

ظهور يد 

فتاة تطرق  

على باب  

 منزلها 

 ///// توجد

3 
 

long 

shot 

Normal 

angle 

الترافلينج  

 األمامي 

األم تفتح 

الباب 

 البنتها 

 

" أنا علطول  

بقيت حاسة  

إنى وال 

 حاجة" 

4 

 

Long 

shot  

بالنسبة 

لألم ولقطة  

الوضعية  

أو الجزء  

الصغير 

بالنسبة 

Normal 

angle 

الترافلينج  

 األمامي 

تظهر األم 

متجهة  

داخل البيت 

وابنتها 

ممدودة  

األيدي 

واقفة   وهي

 على الباب

 توجد

"يعنى كل أما 

آجى أطلب  

من ماما 

 حاجة" 
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 للطفلة 

5 

 

Mediu

m long 

shot 

بالنسبة 

 لألم

خارج 

الكادر  

بالنسبة 

 للفتاة

Canted 

angle 
 ثابتة 

تنظر األم 

إلى ابنتها 

وترد على  

 وهيطلبها 

جالسة على  

األريكة 

تقطع  

 الخضروات 

 توجد

ردها علطول  

بيبقى هو كده 

أنا قلت ال 

 يعنى ال  

6 

 

Mediu

m long 

shot 

 

Canted 

angle 
 ثابتة 

تواصل األم  

تقطيع  

الخضروات  

تنظر   وهي

 إلى التلفاز

 توجد

لو حاولت بس 

أتكلم عمرها  

ما بتهتم 

بكالمى وكأنى  

مش موجودة  

 من أصله 

7 

 

 

Long 

shot 

Normal 

angle 

الترافلينج  

 المصاحب

يظهر األب  

في المطبخ  

وهو يسكب  

الشاي  

لنفسه 

وينظر لبنته 

ثم ينظر في 

 الساعة 

 توجد

حتى المرة 

اللى اتأخرت 

فيها عن  

ميعادى  

عنى  غصب 

من غير ما 

يسألوا ليه  

لقيت باب قعد  

 يزعق

8 

 

Mediu

m shot  

بالنسبة 

 لألب 

خارج 

الكادر  

بالنسبة 

 للفتاة

 

Normal 

angle 

الترافلينج  

 المصاحب

يخاطب  

األب ابنته 

موجًها إليها  

 سؤاالً 

 توجد

 كنتى فين؟

ما بدري يا  

هانم هو انتى 

فاكرة نفسك  

 زى أخوكي
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9 

 

 close 

up shot 

Normal 

angle 

الترافلينج  

 المصاحب

يظهر  

الوالدين في  

سيارتهما 

وهما 

يتحدثان 

إلى  

 بعضهما 

 توجد

وكله كوم بقى 

ولما يبتدوا هم 

اإلتنين  

 يتخانقوا

10 

 

close up 

shot 

Normal 

angle 

الترافلينج  

 المصاحب

ويستمر 

حديث 

الوالدْين مع  

النظرات 

 المتبادلة

 توجد

األب : أدى  

آخرة تربيتك  

 يا هانم 

األم: يا سالم  

هي كانت  

 بنتى لوحدى 

األب: ال بس  

 دى مسئوليتك 

11 

 

Mediu

m shot 

 

Normal 

angle 
 ثابتة 

تظهر البنت  

جالسة في  

حجرتها 

وحيدة أمام 

 المرآة

 توجد 

مع صوت 

طرق على  

 الباب

يعنى مش بدل 

 الخناق ده  

12 

 

Mediu

m shot  

بالنسبة 

 للبنت 

Long 

shot  

بالنسبة 

 للوالدْين 

Normal 

angle 
 ثابتة 

يظهر  

الوالدْين  

عند باب 

حجرة الفتاة 

يتهيأن 

للدخول  

وتراهما 

الفتاة من 

خالل  

 المرآة

 توجد

كانوا يتكلموا  

معايا أحسن، 

أنا عارفة إن  

ماما كتير 

بتكون  

 مشغولة 

13 

 

Mediu

m long 

shot 

 

Normal 

angle 

Truck 

right 

يظهر  

الوالدْين  

جالسين في  

حجرة 

ابنتهما  

للتحدث 

 معها 

 توجد

"بس أنا نفسي  

تسمعنى، وبابا  

برضه يديني 

فرصة أتكلم  

حتى لو 

 غلطت" 
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14 

 

Mediu

m shot 

Normal 

angle  

Pan 

right 

يظهر  

الوالدْين مع  

ابنتهما في 

نزهة 

خارجية في  

 الحديقة 

 توجد

تربية والدنا  

مسئولية كبيرة  

هم بيكبروا  

واحتياجاتهم  

 بتتغير 

15 

 

Mediu

m shot 

Normal 

angle 
 ثابتة 

يتحدث  

األب إلى  

ابنته 

 وزوجته

 توجد
احنا كمان 

 الزم نتغير

16 

 

long 

shot 

Normal 

angle 

الترافلينج  

 الخلفي 

يظهر شعار  

الحملة مع  

شعار 

المؤسسات 

القائمة على  

 تنفيذها

 توجد

وبدل الزعيق  

والضرب  

واإلهانة 

نحاول 

نستوعبهم 

ونجرب  

 نصاحبهم 

17 

 

Long 

shot 

 

Normal 

angle 

الترافلينج  

 الخلفي 

تظهر  

وسائل 

المساعدة )  

خط نجدة 

 الطفل(

 توجد

ولو احتاجتم 

المساعدة  

اتصلوا على  

16000 

 
   -أواًل: القراءة التعيينية الوصفية:

بشاشة   الثالث  اإلعالن  بدأ  إعالناتها،  جميع  في  موّحدة  فنية  بداية  من  الحملة  اتخذته  لما  وفًقا 
?، تم ترجمة هذا السؤال Can you tell me how you feelسوداء مكتوب عليها باللغة اإلنجليزية  

العربية من خالل صوت خارجي   إنتى حاسة  الفنانة منى زكي    Voice overباللغة  لى  تقولى  "ممكن 
 بإيه؟. 

قرب  رغم  بعيدة  بلقطة  والدتها  لها  تفتح  ثم  منزلها،  باب  على  الفتاة  بطرق  األول  المشهد  ويبدأ 
بعد فتح الباب في صمٍت دون حوار أو حديث من المسافة بينها وبين ابنتها، ثم تدير األم ظهرها البنتها  

جانبها، مع استمرار وقوف اإلبنة على الباب ممدودة األيدي في انتظار حضن والدتها، حيث تقول الفتاة  
اللقطة   أثناء هذه  إنى وال حاجةبصوت خارجي  بقيت حاسة  أنا علطول  الترافلينج  "  "، وباستخدام حركة 
إ المشهد  نفس  في  ننتقل  لقطة  األمامي  الصوت   Medium long shotلى  بنفس  الفتاة  تقول  حيث 
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بيبقى   Voice over :الخارجي علطول  ردها  حاجة،  ماما  من  أطلب  آجى  أما  كل  يأتي  "يعنى  ثم   ،"
أنا قلت ال يعنى ال"،    :صوت األم بشكل درامي حّي يجسد ما يحدث على أرض الواقع قائلةً  "هو كده 

أثناء جلوسها على أريكة الص التلفاز وتقطع الخضروات استعداًدا للطبخ، مع العودة وذلك  الون، تشاهد 
لو حاولت بس أتكلم عمرها ما بتهتم  "  :مرة أخرى إلى السرد القصصي على لسان الطفلة الضحية قائلةً 

، ووفًقا لما هو متبع في كافة إعالنات الحملة، تم استخدام لقطة  وكأنى مش موجودة من أصله"  بكالمي
 بالنسبة للضحية أثناء تعنيفها من األم.  خارج الكادر

" بقولها  قصتها  سرد  الفتاة  تستكمل  الثاني  للمشهد  عن  وتمهيًدا  فيها  اتأخرت  اللى  المرة  حتى 
يزعق  ميعادي قعد  بابا  لقيت  ليه؟  يسألوا  ما  الدرامي غصب عنى من غير  المشهد  في  الدخول  ويتم   ،"

الشاي، في وقت متأخر من الليل، وفجأة ينظر تجاه الباب بلقطة حّية بعيدة لألب أثناء صنعه لكوب من  
ابنته غاضًبا من   الترافلينج األمامي للكاميرا يتجه األب إلى  ابنته، ثم ينظر إلى الساعة، وبحركة  حيث 

 " كنتى فين؟ ما بدري يا هانم هو انتى فاكرة نفسك زى أخوكي".  :تأخرها قائاًل 
"وكله كوم بقى ولما    :صوت الخارجي على لسان الفتاة قائلةً وتمهيًدا للمشهد الثالث ننتقل إلى ال

، ويتم التحرك للمشهد الواقعي بكاميرا خارجية بعيدة عن المنزل، حيث يتبادل  يبتدوا هم اإلتنين يتخانقوا"
أدى آخرة  الوالدان الحديث في سيارتهما أثناء القيادة، وذلك في نفس السياق العنيف، حيث يقول األب:  

 . "وليتكمسئ دي"ال بس ثم األب:  "لوحدي بنتي: "يا سالم هي كانت وترد عليه األم قائلةً تربيتك يا هانم، 
مع العودة إلى المنزل حيث تجلس الفتاة وحيدة في حجرتها أمام المرآة، تفكر فيما يحدث لها من 
الخارجي   الصوت  طريق  وعن  الحواري،  السياق  في  زكي  منى  للفنانة  قائلًة  والدْيها،  جانب  من  عنف 

voice over  "أحسن معايا  يتكلموا  كانوا  ده  الخناق  بدل  مش  إن    ،يعنى  عارفة  بتكون  أنا  كتير  ماما 
نفسي   أنا  بس  غلطت تسمعنيمشغولة،  لو  حتى  أتكلم  فرصة  يديني  برضه  وبابا  مع  ،  للمشهد    ةعود "، 

مع  والتواصل  التحدث  يريدان  مبتسمْين  والدْيها  حيث  الفتاة،  حجرة  باب  طرق  وسماع صوت  الدرامي، 
 ابنتهما. 

يتبادلون الحديث وتظهر عليهم  وينتهى اإلعالن بلقطة متوسطة لألسرة في نزهة ليلية خارجية،  
يظهر صوت خارجي للفنانة    -التي تقدم الحل والمعالجة-عالمات السعادة والفرح، ووفًقا للخاتمة السعيدة  

منى زكي "تربية والدنا مسئولية كبيرة هم بيكبروا واحتياجاتهم بتتغير، احنا كمان الزم نتغير، وبدل الزعيق  
نستوعبهم   نحاول  واإلهانة  بالهداوة_  والضرب   # )#أوالدنا  الحملة  شعار  ظهور  مع  نصاحبهم"  ونجرب 

االتحاد األوروبي   –مش_ بالقساوة(، وشعارات المؤسسات القائمة عليها )المجلس القومي للطفولة واألمومة
وزارة التربية والتعليم(، ثم وسائل التواصل مصحوبة بقول الفنانة ولو احتاجتم المساعدة اتصلوا على   -

16000 . 
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 ثانًيا: القراءة التضمينية )المستوى اإليحائي(  
   -الخطاب اللفظي:

تم توظيف الخطاب النصي بشكل يجّسد العالقة المتوائمة مع اللقطات والصورة المعروضة من 
خالل مجموعة من اإلشارات والدالالت اإليحائية، فبالمنطق الحواري المّتبع بدأ اإلعالن بسؤال الفنانة 

عما تشعر به، حيث تظهر شاشة سوداء كإشارة وداللة على ما تشعر به من اكتئاب   منى زكي الفتاة
والدْيها،  الفتاة من جانب  وأحاسيس  بمشاعر  االهتمام  دال على عدم  لفظي  وحزن، مقرونة بخطاب 

بالنسبة لهما وال حاجة، فبعد يوم دراسي شاق لم يصدر من األم كلمة ترحيب بابنتها، ولم تطلب    فهي
تخبرها عما حدث خالل يومها، عالوًة على عدم االهتمام والالمباالة الواضحة نًصا وصورة،    منها أن

تقوم األم برفض طلبات ابنتها دون إصدار أي مبرر أو تعليل منطقي للرفض، وبذلك جسد الخطاب  
م، من أساليب التربية للمراهقين، أال وهو عدم االهتمام بالحديث والجلوس معه  خاطئاللفظي أسلوب  

للحوار   كبديل  الديكتاتورية  تحل  حيث  واحتواء،  بود  يريدونه  لما  جيًدا  واالستماع  ألعينهم،  والنظر 
 والنقاش.

ثم ينتقل بنا الخطاب اللفظي إلى نوع آخر من أساليب التربية الخاطئة من جانب األب تجاه ابنته  
ث، ففي المرة التي تأخرت فيها األنثى، حيث تظهر التفرقة في المعاملة بين األبناء الذكور عن اإلنا

الفتاة خارج البيت لوقت متأخر؛ بسبب شىء خارج عن إرادتها، فوجئت بوالدها يعّنفها دون أن يسألها  
بقوله لتأخرها  أنه قد برر رفضه  نفسك    :عن سبب تأخرها ويطمئن عليها، ال سيما    زي "إنتى فاكرة 

راسخة لدى بعض أولياء األمور في المجتمع  أخوكي"، من هذا الخطاب تتضح الثقافة االجتماعية ال
الشرقي بصفة عامة والمصري بصفة خاصة، فالفتاة ال يجوز لها أن تتأخر إلى الليل خارج بيتها، 
ذلك  ينفي  ال  الشرع  أن  كما  لذلك،  تدفعها  قد  ومواقف  هناك ضرورات  أن  االعتبار  في  األخذ  دون 

ى، وهذا األذى قد يتعرض له الذكر واألنثى  طالما ألمر ضروري وبشرط أن تأمن من التعرض لألذ 
الخوف، ولكنه  بدافع  ذلك  يكون  الغالب  مًعا، وبما أن األب مسئول مسئولية كاملة عن أسرته ففي 
أخطأ في الحوار، فاإليجابية في الحديث واالستماع واإلنصات أفضل من السلبية،  لقد نظر البنته  

 وره تقوية عظامها باإلرشاد والتوجيه واالحتواء. نظرة دونية لكونها أنثى، ونسي تماًما أن د 
ويتدرج بنا الخطاب اإلعالني إلى سلوك سلبي آخر يتم ممارسته من جانب األبوْين أمام أبنائهم،  
فهذه  األطفال،  نفسية  على  الموضوع  لهذا  السلبية  اآلثار  مراعاة  دون  الزوجية  الخناقات  وهو  أال 

باألمان، وتزيد من حدة التوتر والقلق لديهم، ال سيما إذا كان    الخالفات تجعلهم يفتقدون إلى الشعور
 هذا الخالف بشأن يخصهم.

ومن هذا السلوك تفّرع سلوك سلبي آخر كشف عنه الخطاب اإلعالني أثناء الخالف الحادث بين  
القويم مسئولية يقع عاتقها عل  ى األم  الوالدْين، أال وهو االعتقاد بأن تربية األبناء وتوجيههم للسلوك 
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لتهيئة   نهار؛  ليل  وسعيه  العمل  في  انشغالهن  بحجة  أبنائهن  بشئون  يبالون  ال  اآلباء  فبعض  فقط، 
مستوى معيشي أفضل لهم، هذا سلوك خاطىء، فاألب يجب أن يكون له دور في التربية، فالمسئولية  

المراهقة،   سن  في  األبناء  كان  إذا  خاصًة  الطرفْين  بين  فإ  وهيمشتركة  مرحلة،  األب  أخطر  عالة 
 لألسرة ال تعنى فقط اإلعالة المادية، بل ال بد من اإلعالة الفكرية واألخالقية.    

"يعنى مش بدل الخناق ده كانوا يتكلموا معايا أحسن، أنا    :ثم تُقّدم اإلبنة عالًجا لمشكلتها بقولها
أتكلم حتى لو    عارفة إن ماما كتير بتكون مشغولة بس أنا نفسي تسمعنى، وبابا برضه يديني فرصة

غلطت"، إشارة بليغة إلى أهمية االستماع للمراهق كحل بديل للعنف، فال بد أن نستمع جيًدا إليهم مع  
إظهار اإلشارات التي تدل على االهتمام بالحديث مثل ترك ما في األيدي، واإليماء بالرأس والنظر  

ا  إذا  رتكبوا أخطاء، يجب االنتظار  في أعينهم، مع تجنب مقاطعتهم وتجنب إصدار األحكام عليهم 
حتى ينتهوا من حديثهم، ونعطيهم الفرصة كي يفكروا في طرق ممكنة لعالج أخطائهم ونساعدهم في  

 ذلك.   
ويختتم اإلعالن برسالته التوعوية التي أقّرت ما تريده اإلبنة كعالج للمشكلة، والتي كانت بمثابة  

كبيرة   مسئولية  "والدنا  والتواصل  للحوار  الزم  نتيجة  كمان  احنا  بتتغير..  واحتياجاتهم  بيكبروا  هم 
بالطبع   نصاحبهم"  ونجرب  نستوعبهم  نحاول  الهرمونية    فهينتغير..  التغيرات  فمع  حرجة،  مرحلة 

إليهم   االستماع  يجب  لذلك  الواقع؛  على  تمردهم  في  يتسبب  قد  مما  بالغون،  أنهم  المراهقون  يشعر 
ذل يزيد  حتى  ومحاورتهم  واحتضانهم  نحو  بمهارة  إيجابية  دفعة  المرحلة  هذه  وتكون  انتمائهم،  من  ك 

تكوين   إلى  يؤدى  هادف  وحوار  واهتمام  تواصل  دون  األحكام  وإصدار  المستمر  فاالنتقاد  النضج، 
 شخصيات تعاني من االرتباك والضياع وعدم تقدير الذات.  

اإلهمال وعدم االستماع    من هنا تتضح المفارقة الشديدة بين لغة الحوار التي قدمتها منى زكي، ولغة
 واالهتمام التي قدمها كل من األم واألب !!  

كما تميزت الحبكة أو الكيفية التي استطاع من خاللها المخرج أن يقدم أحداث المشكلة باإلثارة 
والتشويق، فنجحت في ترك أثر عاطفي لدى المتلقي من خالل تدرج الصراع من بدايته )عدم اهتمام  

نتها وفرض رأيها عليها(، إلى تعقد األحداث )تأخر الفتاة خارج البيت لياًل وتعنيف  األم باحتضان اب
والدها لها(، وصواًل إلى األزمة وذروتها حيث الخالف بين الزوجْين حول من المسئول عن التربية؟!، 

إليها(،   واالستماع  ابنتهما  مع  الوالدْين  )تواصل  االنفراجة  ومعالم  والهبوط  التحول  نقطة  نهاية  ثم  ثم 
 الصراع وخروج األسرة في نزهة ليلية لالستمتاع بالحياة مع ابنتهما.    

اللقطة هي أسلوب معالجة الحركة من خالل الكاميرا، وقد تم توظيف اللقطات في     -:  حجم اللقطة  -
فاستخدمت  للخطاب،  المصاحبة  واإليماءات  واإلشارات  اللفظي،  الخطاب  يخدم  بشكل  اإلعالن  هذا 

البعيدة   اللقطات  عام،   long shotبكثرة  بشكل  للديكور  للتأطير  البداية  في  استخدامها  تم  حيث   ،
ات الموجودة داخل الكادر، وكذلك لتوضيح السياق الزماني والمكاني الذي تم فيه تصوير  والشخصي
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المشهد، كما تم استخدامها للداللة على انعدام التواصل بين الوالدْين واإلبنة، بالرغم من قرب المسافة 

سرعًة رافضًة  ووحدة المكان والزمان، فاألم مشغولة في أعمال المنزل وتحضير الغداء، فتدير ظهرها م
االهتمام   وعدم  األم  انشغال  بين  العالقة  وضحت  اللقطة  هذه  من  شاق،  يوم  بعد  ابنتها  احتضان 

 باحتضان ابنتها. 

بغية التأثير في وجدان الُمشاهد، حيث دّلت هذه اللقطة    Medium long shotكما استخدمت لقطة   -
حديث اإلبنة  توجيه  فأثناء  ووالدتها،  األم  بين  حاجز  وجود  والدتها  على  أن  نجد  لوالدتها،  المباشر  ها 

خالل  من  اجتماعًيا  المضغوطة  األم  شخصية  عن  كشف  حيث  لها،  واإلنصات  االستماع  ترفض 
تعبيرات وجهها، كما أشارت إلى إحساس الفتاة بالعزلة والقلق والوحدة، فهي فاقدة لالستقرار والعيش  

 في جو من الحب والقبول. 

بع في الحملة، تم استخدام لقطة الوضعية عند تصوير يد اإلبنة ممدودة وكعادة الخطاب البصري المتّ  -
ألمها راغبًة في احتضانها؛ إلظهار الفتاة في إطار سياقها االجتماعي المنعزل، باإلضافة إلى احترام  
وللرقابة  للُمشاهد  احتراًما  اللقطة،  إلى مضمون  باإليحاء  االكتفاء  تم  فقد  المتلقي،  وأحاسيس  مشاعر 

 تماعية، كذلك الحال عند استخدام لقطة خارج الكادر بالنسبة للفتاة عند تعنيف األب لها. االج

لقطة   - استخدام  تم  بين    close up Head &Shouldersكما  حدث  الذي  الحاد  الحوار  أثناء 
الزوجْين في السيارة بشأن ابنتهما، ومن المسئول عن تربيتها وتصرفاتها؛ للكشف عن أفكار ومواقف  

بالتركيز على عيني الشخصيات  الشخص انتباهه  للُمشاهد أن ينغمس في الواقع وتوجه  يات، فتسمح 
وفمها، كما تزيد من عمق وبعد التشويق، مع ترك العنان للُمشاهد لتخيل مدى تأثير هذا الخناق على  

 غير مرغوب فيه من ِقبل والدْيها.   كشيءنفسية اإلبنة، وإحساسها 

لقطة   - استخدمت  طبيعة    Medium shotكما  عن  للكشف  الجسم؛  وحركات  إشارات  على  للتعرف 
الشخصيات وانفعاالتها )انفعال األب على ابنته عند تأخرها(، وكذلك إلبراز العالقة التواصلية التي  

 بدأت بين اإلبنة ووالديها كعالج للمشكلة أثناء نزهتهم الخارجية.   

التصوير - زاويتْين   -:زوايا  على  اإلعالن  مخرج  الزاوية    اعتمد  استخدام  تم  األول  المقام  ففي  فقط، 
وكذلك   Normal angleالعادية   مؤثرات،  أي  دون  الحدث  عن  وللتعبير  موضوعية  صورة  لتقديم 

سابًقا   موضح  هو  كما  اإلعالن  لقطات  معظم  في  ذلك  ويظهر  األحداث،  عن  المفاجىء  للكشف 
ء عرض المشكلة هما )أثناء رد األم على بالجدول، في حين اسُتخدمت الزاوية المائلة في لقطتْين أثنا

على األريكة(؛ إلضفاء اإلحساس    ت الخضرواأثناء انشغالها بتقطيع    –طلب ابنتها ورفضها لرغبتها  
بالعزلة، وعدم االستقرار، وانعدم القيمة لدى اإلبنة، كما تفيد من الناحية الفنية في إثارة الترقب لدى  

 المشاهد.

الكاميرا:  - المخرج،   تؤدى حرك   -حركة  ورؤية  اللفظي  الخطاب  فكرة  تخدم  عديدة  وظائف  الكاميرا  ات 
ولقد اعتمد المخرج في هذا اإلعالن على حركة الترافلينج األمامي كشكل أساسي؛ إلدخال الُمشاهد 



                  www.epra.org.eg                            www.jprr.epra.org.eg                سطو مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - األربعونو  الخاص/ الحادي العدد  305 ا

في بيئة الحدث، وللكشف عن مدى توتر واضطراب الشخصيات الدرامية األم واألب والضحية، كما  
نوراما كحركة استعراضية بغرض استكشاف بيئة الحدث بشكل تدريجي، كذلك تم استخدام حركة البا 

الترافلينج المصاحب لمتابعة األحداث وللكشف عن مدى تسلسلها المنطقي، حيث  اسُتخدمت حركة 
حركة  استخدام  تم  الثالث  الحملة  إعالنات  جميع  في  للمعتاد  ووفًقا  الشخصية،  مع  الكاميرا  تسير 

بع الخلفي  للتحدث الترافلينج  للطفلة  المجال  افساح  تم  حيث  العنف،  إنهاء  على  للتأكيد  المعالجة؛  د 
إلدخال الوالدْين في  Truck Rightوالنقاش وتم االستماع إليها بحب واهتمام، كذلك اسُتخدمت حركة  

إلى  المنعزلة  االجتماعية  العالقة  تغير  وللكشف عن  اإلبنة،  في حجرة  أثناء جلوسهما  الكادر  إطار 
 قة القريبة المتواصلة.العال

اعتمدت طريقة األداء في جميع إعالنات الحملة   -:طريقة األداء واإلشارات واإليماءات والشخصيات  -
بعض   تمثيل  مع  النفسية،  حالتها  ويشخص  الضحية،  حضور  يحاكى  الذي  السردي  الغطاء  على 

أرض الواقع؛ لتكون أكثر  اللقطات الحية التي توضح أساليب التربية الخاطئة كما تتم ممارستها على  
 قرًبا للمشاهد، فتتحقق المصداقية.

الدرامية   - الشخصيات  هذه  ومواقف  نفسية  عن  كاشًفا  توظيًفا  وااليماءات  اإلشارات  توظيف  تم  كما 
تفتح الباب البنتها، داللة على    وهياإلبنة(، فنظرات عين األم في اتجاهات أخرى    -األم    –)األب  

ال التواصل  كسر  في  الحياة  الرغبة  لضغوط  نظًرا  الحقيقية  مشاعرها  إخفاء  تحاول  أن  إما  بصري، 
وهذا ما أّيده الخطاب اللفظي،   شيءعليها، أو أنها غير مهتمة بالترحيب بابنتها، فهي بالنسبة لها وال  

ذلك  ألن  أمها؛  حضن  في  العارمة  رغبتها  عن  والدتها  تجاه  ممدودة  الفتاة  يد  ظهور  كشف  كما 
اس باألمان في هذا العالم الموحش، من تلك اإلشارات الجسدية ظهرت شخصية  يساعدها على اإلحس

األم القاسية الديكتاتورية، التي رفضت احتضان ابنتها، كما رفضت طلبها بتكشيرة وغضب شديد دون  
إصدار أي تبريرات منطقية إلقناعها، كذلك كشفت تعبيرات وجه األب وإشاراته الجسدية أثناء تعنيف  

شخصية ذكورية ذو عقلية رجعية، حيث يحاسب ابنته على تأخرها لياًل دون أن يكّلف نفسه  ابنته عن 
سؤالها عن السبب، فهو غير معترف بحقوق األنثى ودورها وأهميتها في المجتمع، كما يعتقد أن تربية  
  البنات مسئولية األم فقط، من هنا تظهر شخصية األب المتسلط القاسي الذي يعتمد على الصرامة 
في التعامل مع األبناء وعدم اإلصغاء إليهم، وهذا ما يوّلد لدى األبناء الشعور بالتعاسة وعدم الثقة  

أن هذا النمط غير فّعال وهو نظام جامد    (57)(58م، ص 2000)العزة،  بالنفس، وقد أوضحت دراسة  
فعالقة  والمشاعر،  األفكار  عن  بالتعبير  يسمح  ال  كما  الكالم  في  والعطاء  األخذ  لألبناء  يتيح  ال 
واالهتمام،   الحب  عنها  ويبعد  الرأي  وفرض  التوتر  يشوبها  المشكلة  عرض  أثناء  باإلبنة  الوالدْين 

االبتسا كشفت  حيث  الحل،  تقديم  أثناء  متفّهمْين  والعكس  أبوْين  عن  للفتاة  اليدْين  وإشارات  مات 
عقالنّيْين، يشجعان ابنتهما على الوضوح والجرأة مًعا، واكتساب مهارات اجتماعية أهمها القدرة على  

 التحاور والنقاش.    
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كشف األثاث الموجود في المنزل واللباس المستخَدم عن أسرة متوسطة الحال، يكافح فيها    -:  الديكور -

من أجل أسرته ليل نهار، فليس لديه وقت للجلوس مع أسرته، كذلك األم )ربة البيت( فهي كأي  األب 
أم مصرية ملقاة على عاتقها تربية األبناء، إلى جانب جميع أعباء المنزل، تعانى من ضغوط شديدة 

وغيرها الطبخ  بأعمال  ابنتها  عن  منشغلة  تكون  ما  دائًما  العائلية،  االلتزامات  كثرة  من    بسبب 
االلتزامات، فليس لديها وقت للتحدث معها واحتضانها ومصاحبتها، وبذلك تم توظيف الديكور وفًقا 
إليه األبوْين،   اللفظي، فاالهتمام باالحتياجات الفسيولوجية لألبناء هو األساس الذي يسعى  للخطاب 

 بلهم.   دون مراعاة االحتياجات النفسية التي تشكل جزء كبير في شخصية األبناء ومستق

تم توظيف اإلضاءة وفًقا للمجال الخارجي لتدل على السياق الزمني لألحداث، حيث تم    -اإلضاءة:  -
النهار   وهو  الزمان  عنصر  على  للداللة  الشبابيك(؛  المنزل)إضاءة  في  الطبيعية  اإلضاءة  استخدام 

بص حيث  الليل،  في  واإلبنة  األب  مشهد  كانت  بينما  واإلبنة،  األم  مشهد  في  النور  وذلك  من  يص 
ظاهر من خالل شباك المطبخ، مصدره أعمدة اإلنارة في الشارع، كما كانت اإلضاءة خافتة لتبعث 
نوع من الترقب وكداللة على كونه منزاًل كئيًبا حزيًنا يبعد عنه الحب ويسكنه العنف، في حين كانت  

نها كانت مليئة باإلشراق  اإلضاءة ناصعة أثناء عرض الحل، فعلى الرغم من كون النزهة ليلية إال أ 
 والبهجة والسعادة على جميع أفراد األسرة.

بالواجب   -:األلوان - تشعر  التي  المتشددة  المحافظة  العائلة  إلى  )البيج(  الفاتح  البني  اللون  رمز 
العالم   فوضى  من  والحماية  واألمن  االستقرار  إلى  يسعون  فهم  عائلتها،  تجاه  وااللتزام  والمسئولية 

بأسلو  أثناء  الخارجي  األب  عند  بالمسئولية  الحس  ليوقظ  األزرق  اللون  جاء  كذلك  قاسي،  متشدد  ب 
مجىء اإلبنة متأخرة لياًل، ويعطي شعوًرا بالواقعية، كما جاء اللون األبيض تعبيًرا عن األمان والسالم  

رأيها، وإبداء  للتعبير  الفرصة  واعطائها  والدْيها،  اهتمام  بعد  بهما  تشعر  الفتاة  أصبحت  وبذلك   التي 
يتضح من دالالت األلوان إبداع المخرج في تحقيق التناسق والتكاتف بين الدالئل األيقونية واأللسنية  

 لتحقيق الهدف وتوصيل الرسالة. 

والمرئية - الصوتية  التعبيرية    -: المؤثرات  صيغتها  فلها  التمثيلية،  الدراما  من  يتجزأ  ال  جزء  الموسيقى 
وش عاطفية  خلقت شحنة  حيث  الضحية،  الخاصة،  تجاه  يحدث من عنف  لما  والحزن  بالشفقة  عور 

االستقرار  أكدت حالة عدم  األحداث  العالي مع تصاعد  القوي  اإليقاع  ذات  الحوزية  الموسيقى  فتلك 
المتلقي   لدى  االنتباه  وجذب  والتشويق  الترقب  من  نوع  خلق  في  فنًيا  ساعدت  كما  والرهبة،  والخطر 

ر الصوتي الحي وهو طرق الباب للتعبير عن الزمان والمكان، لمتابعة ما سيحدث، كذلك جاء المؤث
األم بإعداد وجبة    انشغالحيث عودة اإلبنة إلى المنزل ظهًرا بعد انتهاء يومها الدراسي، وذلك أثناء  
كمؤثر مرئي    fade outالغداء، فذهبت مسرعًة دون الترحيب بابنتها أو االهتمام بها. كما اسُتخدم  

 نحو اللون األسود؛ لتعطي انطباع بتغيير المكان ومرور الوقت.  تدريجًيا حيث تختفي الصورة  
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لهذا الخطاب اإلعالني الثالث بالتركيز على ما تتعرض له الفتاة    السياق الثقافي واالجتماعياتضح  
من عنصرية وتمييز األبناء الذكور عليها، فال ُيسمح لها البقاء متأخًرا خارج البيت حتى لو كانت هناك  

األنثى  ض بحقوق  معترف  غير  فهو  والمجتمع،  والدْيها  نظر  وجهة  من  مذنبة  فهي  لذلك،  دفعتها  رورة 
في   األمور  أولياء  بين  سائد  آخر  ثقافي  معتقد  على  الخطاب  رّكز  كما  المجتمع،  في  وأهميتها  ودورها 

تلبية الحاجات  المجتمع المصري، وهو أن تربية األبناء مسئولية األم فقط، حيث ال ُيطلب من األب سوى  
المادية فقط، هذا موروث ثقافي خاطئ، فتربية األبناء مسئولية مشتركة بين الوالدْين وكل راٍع مسئول عن  
رعيته، فوجود األب من خالل التوجيه والنصح واإلرشاد يزيد من إحساس األبناء باألمان والثقة بالنفس  

 وتقدير الذات.   
الثالث   اإلعالن  رسالة  كانت  هنا  بشكل من  تصرفاتنا  هنشوف  المراهقين  أوالدنا  مكان  نفسنا  "لو حطينا 

 Calm_not_harmمختلف جًدا، بالهداوة نفهمهم.. وبالقساوة نبعدهم" 
 

  -النتائج العامة للدراسة في ضوء أهدافها وتساؤالتها:

تستعرض الباحثة في هذا الجزء أهم مؤشرات النتائج العامة للدراسة في ضوء ما حددته من أهداف      
بالتربية   وعالقته  المراهق  ضد  العنف  مكافحة  لحمالت  اإلعالني  الخطاب  سيميولوجيا  حول  وتساؤالت 

   -على النحو التالي: وهياإليجابية، 
الت -1 والدالالت  والمعاني  باألفكار  يتعلق  الدراسة فيما  أظهرت  للحملة،  اإلعالني  الخطاب  كشفها  ي 

والبصري،   اللفظي  الخطاب  التي عكسها  الخاطئة  التربية  أساليب  في  ملحوًظا  مقارنة    وهيتنوًعا 
إلى    باإلضافة  الفنية،  وميوله  بمواهبه  االهتمام  وعدم  الفردية،  الفروق  مراعاة  دون  بغيره  المراهق 
أو   اآلخر  مع  التعامل  عن  الناتجة  الخارجية  الضغوط  بعصبية  المصحوبة  الوالدية  اإلمالءات 

عقل والمنطق، حيث  المجتمع الخارجي، ثم انشغال الوالدْين وعدم اهتمامهما بالحديث مع أبنائهم بال
الذكور عن   األبناء  بين  المعاملة  في  التفرقة  جانب  إلى  والنقاش،  للحوار  كبديل  الديكتاتورية  تحل 

 اإلناث.  
ضد  -2 الرعاية  ومقدمي  األمور  أولياء  جانب  من  المّتبع  للعنف  اإلعالمية  الصورة  تنوعت  كما 

النفسي والمعنوي قدًرا كبيًرا من  المراهقين، فلم يقتصر على العنف الجسدي فقط، بل احتل اإليذاء  
المساحة الدرامية للخطاب اإلعالني المرئي، وغالًبا ما كان اإليذاء الجسدي مسبوًقا بإيذاء معنوي  
من توبيخ واستهزاء وسخرية وإهانة، كداللة على أن اإليذاء النفسي أشد وقًعا وتأثيًرا على المراهق  

 من اإليذاء الجسدي. 
عالني أن العنف ضد المراهق لم يقتصر على محيط األسرة فقط بل امتد كذلك أظهر الخطاب اإل -3

التعليمية والتربوية التي يقع على عاتقها في األساس حماية الطفل من العنف   ليشمل المؤسسات 
 األسري.
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كما تميزت الحملة في تسليط الضوء على صور العنف السائدة في مجتمعنا المصري، والمعتقدات   -4

الخاطئة من جانب أولياء األمور والتي منها، اعتقاد األب أن تربية األبناء مسئولية األم    العرفية 
بذلك اكتسبت الواقعية والمصداقية لتواؤمها مع السياق الثقافي واالجتماعي للجمهور    وهيوحدها،  

األسر  من  الكثير  فيها  تتشابه  حياتية  مواقف  ألنها  المتلقي؛  لدى  اإلقناع  يتحقق  وبذلك  المتلقي، 
 لمصرية.ا

البصرية   -5 والوسائط  اللفظي  الخطاب  بين  بالعالقة  يتعلق  للخطاب   Visual Modesفيما  المكونة 
والصورة  اللقطات  توظيف  تم  حيث  متميز،  وتكامل  تناسق  وجود  عن  الدراسة  كشفت  البصري، 
من   مجموعة  خالل  من  السمعي  اللفظي  الخطاب  مع  المتوائمة  العالقة  يجسد  بشكل  المعروضة 

 والدالالت اإليحائية.  اإلشارات 
كما ظهر بوضوح تميز الخطاب البصري في توظيف اللقطات وحركات الكاميرا وزوايا التصوير؛  -6

للمشاهد  احتراًما  واإليحاءات  الدالالت  من  عدد  خالل  من  ضمني  بشكل  البدني  العنف  إلظهار 
 والرقابة االجتماعية. 

القالب القصصي والغطاء السردي الذي يحاكي وفيما يتعلق بالقوى الفاعلة في الخطاب تم استخدام  -7
النفسية،   حالتها  ويشّخص  الضحية  الضحية  حضور  فى شخص  اإليجابية  الفاعلة  القوى  فتمثلت 

والفنانة منى زكي بحوارها المنطقي العقالني، كما تمثلت القوى الفاعلة السلبية فى شخص األبوين  
والتقاليد، والعادات  ا  ذلك ك  واألعراف  بوضوح  والمفارقة  ظهرت  السمعي  النص  بين  البينية  لعالقة 

مشاهد حية    بإسقاطالدرامية من خالل تذكر مشاهد من الماضي االجتماعي، واعادة شريط الذاكرة  
درامية تؤدى دوًرا مهًما في التشويق والدهشة واضفاء الحيوية على القصة الدرامية، بغية التأثير في  

 اصلة المشاهدة وتبقى العالقة حميمية بينه وبين القصة.    وجدان المشاهد وإقناعه فتجبره على مو 
خالل    -8 من  االنفعالي  العصبي  ومزاجها  النفسية  الشخصيات  طبيعة  الدراسة  نتائج  أظهرت  كما 

الحركات واإليماءات، وبذلك نجح المخرج في تحقيق االتساق النمطي والمواءمة للشخصيات، فال  
دواف خالل  من  إال  يتحركون  وال  الصدق ينطقون  يتحقق  حتى  وأحالمهم،  بآمالهم  المرتبطة  عهم 

 الواقعي المقنع لدى المتلقي بالوجود الطبيعي لهذه الشخصيات على أرض الواقع.  
وترتيب     -9 تنظيم  تم  حيث  المتلقي،  لدى  عاطفي  أثر  خلق  في  لألحداث  الدرامية  الحبكة  نجحت 

األحداث  بناء  إلى  باإلضافة  منطقي،  بشكل  الدرامية  السببية    األحداث  والعالقات  للربط  وفًقا 
 الواضحة بين الَمشاهد. 

على  -10 القائمين  إلى  واإلشارة  المرجعي  بالبعد  اإلعالني  الخطاب  اهتمام  عن  الدراسة  نتائج  كشفت 
 الحملة لغرس الثقة في نفوس المتلقين. 
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ا -11 فموسيقى  لإلعالن،  الجاذبية  تحقيق  في  كبيًرا  دوًرا  الصوتية  والمؤثرات  الموسيقى  إلعالن  أدت 
القوية المتحركة مع أحداث العنف المثيرة والعاطفية خلقت جًوا رائًعا من التشويق واإلثارة للمتلقي  

 جعلت المتلقي يعيش في قلب الحدث الدرامي دون أن يفقد تركيزه.
تنوعت اللقطات في اإلعالن التوعوي تنوًعا متناغًما ومنسجًما مع النصوص اللفظية بشكل يخدم   -12

 لة التوعوية ويرمز إلى العنف الشائع المتعارف عليه في المجتمع المصري.أهداف الحم
في معظم اللقطات لكونها زاوية طبيعية تهدف لنقل    Normal angleكثر استخدام الزاوية العادية   -13

 الواقع كما هو دون تدخل. 
لمعظم   -14 واقعية  معالجة  يقدم  أن  ومكوناته  عناصره  بكافة  اإلعالني  الخطاب  األساليب استطاع 

التربوية السلبية السائدة في المجتمع المصري، من خالل إرساء ثقافة الحوار والمناقشة والمصاحبة  
من   بصورة عملية  البداية  منذ  الضوء  الخطاب  عليها  سلط  التي  المعالجة  تلك  المراهقين،  لألبناء 

 خالل حوار الفنانة منى زكي مع جميع المراهقين الضحايا.
 

 الدراسة:توصيات 

االقتصار على   -1 وعدم  التوعوي،  اإلعالني  الخطاب  مجال  في  السيميائية  الدراسات  من  المزيد  إجراء 
بين طياته معاني   لتسويق اجتماعي يحمل  الحاجة  فالمجتمع في أمس  التجاري،  الخطاب اإلعالني 

عاط تخاطب  عاطفية  استمالة  خلق  أجل  من  وذلك  ثقافية،  أسس  على  مبنية  توعوية  فة  ورسائل 
 المتلقي. 

ضرورة أن تهتم المؤسسات القائمة على برامج التسويق االجتماعي بالخطاب البصري لما له من قوة   -2
المتلقي   انتباه  تجذب  وجمالية  فنية  آليات  من  به  يتميز  ما  بسبب  والواقع؛  المعنى  تقريب  في  رمزية 

 تم تعديل السلوك.  وتدفعه إلى التفكير والفهم والتخيل، ومن ثّم يحدث اإلقناع المطلوب في
 

 مراجع الدراسة:
 

م(. دور مواقع التواصل االجتماعي فى رصد انتهاكات حقوق الطفل بعد الثورات العربية،  2016إبراهيم، محمد عبد هللا. ) -

 رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الدراسات العليا للطفولة، قسم اإلعالم وثقافة الطفل. 

- ( بشير.  الموقف  م(.  2005إبرير،  مجلة  تداولية،  سيميائية  نظرة  اإلشهاري،  الخطاب  في  التأثير  وفاعلية  الصورة  بالغة 

 . 9-1/ يوليو، ص31(، 411)35األدبي، اتحاد الكتاب العرب، سوريا، 

- ( بشير.  الخطاب اإلعالمي2009إبرير،  الصورة فى  اللسانية واأليقونية، جامعة   -م(.  تفاعل األنساق  دراسة سيميائية فى 

 .178 -149(، 5)4ية، الملتقى الدولى الخامس السيمياء والنص األدبي، عنا

- ( عثمان.  زيد،  األمنية،    م(.2011أبو  للعلوم  العربية  نايف  جامعة  والحياة،  األمن  ،مجلة  األسري  والعنف  اإلعالم  وسائل 

 . 88-82ديسمبر، ص -356العدد 

- ( وجيرو.  ترج2003أريفيه،  وقواعدها،  أصولها  السيميائية  المناصرة، م(.  الدين  عز  وتقديم  مراجعة  مالك،  بن  رشيد  مة 

 منشورات االختالف، الجزائر.
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- ( محمود.  أميرة  رسالة  2015إسماعيل،  المرضى،  األطفال  بحقوق  التوعية  فى  اإللكترونية  المصرية  الصحف  دور  م(. 

 ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس، معهد الدراسات العليا للطفولة. 

)أمين،   - المرأة  2012ورحمون.  العنف ضد  لقضايا  المرئي  اإلعالم  معالجة  تحليل سيميولوجي    –م(.   " نموذًجا  اآلن  قناة 

العلوم   الخطر، ماجستير غير منشورة، كلية  يدق  ناقوس  الجزائر  المرأة فى  العنف ضد  لروبورتاج مصور تحت عنوان: 

 ائر.االجتماعية واإلنسانية، جامعة عبد الحميد بن باديس، الجز

 . 2م(. درس السيميولوجيا، )ترجمة( د. عبد السالم بن عبد العالي، المغرب، دار توبقال للنشر، ط2003بارث، روالن. ) -

 ..85 -55(، ص2)18م(. السيميولوجيا بقراءة روالن بارت، مجلة جامعة دمشق، 2002بركات، وائل. ) -

 .328 -312(، ص49)13عالمات فى النقد،  م(. آليات الخطاب اإلشهاري، مجلة2003بو طيب، عبد العالي. ) -

 الشرق، الدار البيضاء.  -م(. روالن بارت واألدب، ترجمة محمد سويرتي، أفريقيا1994جوف، فانسان.) -

- ( على.  سلوى  الطفولة  2020الجيار،  لمنظمات  اإللكترونية  المواقع  فى  للطفل  االجتماعية  الحماية  قضايا  معالجة  م(. 

 . 200-75(، ابريل /يونيو، ص27)8جامعة لها، مجلة بحوث العالقات العامة للشرق األوسط، وعالقتها بإدراك طالبات ال
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Abstract 

         The main problem of the research is how to address the issue of 

violence against adolescents in the awareness-raising advertising discourse by 

standing on the connotations and suggestions that the visual advertisement 

carries in the context of its handling and treatment of the issue through 

linguistic and visual signs, using the semiological analysis method that depends 

on the qualitative approach to reveal the implicit meanings. The results of the 

study concluded that the campaign’s visual discourse was distinguished in the 

use of shots, camera movements and shooting angles; to implicitly show 

physical violence through a number of connotations and overtones out of 

respect for the spectator and social control. The study also revealed a distinct 

consistency and integration between verbal discourse and visual modes in a way 

that embodies the harmonious relationship between them in providing a realistic 

treatment for most of the negative educational methods prevalent in Egyptian 

society. In this way, the campaign gained realism and credibility for its 

adaptation to the cultural and social context of the target audience, as it is life 

situations and cultural beliefs in which many Egyptian families are similar. 
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