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 سنة: دراسة ميدانية  12-9لألطفال من ي أفالم الرعب وتأثيرها على السلوك العدوان ▪
 379ص( ...  كفر الشيخجامعة ) سعاد محمد المصريد. أ.م.                                                                   

 :يالتنظيمية واتصاالت إدارة التغيير التنظيمالعالقة بين أنماط القيادة  ▪

 مصر  فيدراسة ميدانية على شركات المحمول العاملة     

 437ص...   (المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا اإلعالم الحديث) د. نعم محي الدين عبد الغفار                        
 

 للمنظمة كأداة اتصالية من أدوات العالقات العامة:تقييم فاعلية عناصر الموقع اإللكتروني  ▪
 دراسة تحليلية بالتطبيق على عينة من الوزارات في المملكة العربية السعودية 

 509ص ( ...  الملك عبد العزيزجامعة ) عيسى بن صالح الكثيريد.                                                   
 

 
 
 

 

                                                                                   لمعايير السالمة المهنية واألمن الرقمي وتطبيقهم لهاإدراك الصحفيين  ▪

 549ص...   (معهد الجزيرة العالي لإلعالم وعلوم االتصال) د. هالة حمدي غرابة                                           

الرقمية: دراسة ميدانية في ضوء  ▪ للتطبيقات  العامة واستخدامهم  العالقات  قبول ممارسي  المؤثرة في  العوامل 
  (UTAUT) النظرية الموحدة لقبول التكنولوجيا واستخدامها

 583ص( ...  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة ) اليحيى بن صالح هديل بنت عليد. 
 

لتأثيرية المضامين المقدمة عبر حسابات المؤثرين بمواقع التواصل االجتماعي وعالقته بمدركاتهم  إدراك الشباب  ▪
 االجتماعية: دراسة ميدانية في ضوء نظريتي تأثر الشخص الثالث والواقع المدرك

 621ص...   (بورسعيدجامعة ) سمر إبراهيم عثماند.                                                                    
 

 

 لكاريكاتور العنف األسري بالمواقع الصحفية: اليوم السابع نموذًجا  يالتحليل السيميولوج  ▪

 681ص( ...  المنصورةجامعة ) حنان عبد هللا عبد الصمدد.                                                                 
 

ْقِميَّة في تعزيز القوة الناعمة السُّعُوِديَّة من خالل مركزدور العالقات  ▪ ة الرَّ  الجديد  االتصال واإلعالم العامَّ

 بوزارة الخارجية        

 (أم القرىجامعة ) فيصل هالل الهذلي                                                            

 725( ...  صأم القرىجامعة ) سعيدبن عبد الرحمن صالح عبد الحفيظ 
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 الهيئة االستشارية
 

 ( مصر)  علي السيد عجوة ..دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة     
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

              Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 ( العراق)     ياس خضير البياتي  .أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية   

                 جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                          
                     

  
  

 (مصر)   محمد معوض إبراهيم  .أ.د
 والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة سيناءأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 

   

 (السعودية)  عبد الرحمن بن حمود العناد .أ.د
 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة  - اإلعالم كلية بأستاذ العالقات العامة 

  

 ( مصر)محمود يوسف مصطفى عبده   .أ.د
 جامعة القاهرة  -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل األسبق كيلالوالعامة وأستاذ العالقات 

  

 ( مصر)سامي عبد الرؤوف محمد طايع   .أ.د
   جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم                                   

         

 (مصر)   شريف درويش مصطفى اللبان . أ.د      
 جامعة القاهرة  -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقًا  كلية اإلعالم وكيل  –أستاذ الصحافة 

 

 ( مصر) جمال عبد الحي عمر النجار .أ.د
 األزهرجامعة   -الدراسات اإلسالمية للبنات اإلعالم بكلية أستاذ 

 
  
  

 (ليبيا)  عابدين الدردير الشريف .أ.د
 ليبيا  -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  
       

  

 (السعودية)  عثمان بن محمد العربي .أ.د
 جامعة الملك سعود  -لقسم اإلعالم بكلية اآلداب  األسبقأستاذ العالقات العامة والرئيس 

  

 ( مصر) وليد فتح هللا مصطفى بركات  .أ.د
 جامعة القاهرة  -ووكيل كلية اإلعالم لشئون التعليم والطالب سابقًا أستاذ اإلذاعة والتلفزيون 

  

 (األردن) تحسين منصور رشيد منصور . دأ. 
 جامعة اليرموك  - اإلعالم وعميد كلية أستاذ العالقات العامة 

  

    (الجزائر)علي قسايسية  . أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 (الجزائر)  رضوان بو جمعة  .أ.د
 جامعة الجزائر  -اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال  أستاذ 

 

 )السودان(هشام محمد عباس زكريا   .أ.د
 العميد السابق لكلية تنمية المجتمع في جامعة وادي النيل بالسودان  -وعميد كلية االتصال بالجامعة القاسمية بالشارقة  اإلعالم أستاذ 

 ( اليمن) عبد الملك ردمان الدناني  .أ.د
 بجامعة اإلمارات للتكنولوجياأستاذ اإلعالم 
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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 -

 ، وملخصين باللغة العربية واإلنجليزية للبحث.مختصرة عنه

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

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

 أسرع وقت. ي له ف

البحث معدال    إذا تطلب البحث إجراء تعديل بسيط - 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)والجنسيات األخرى. وتخفيض  من المصريين    المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم     عدد من المرات خالل العام.  وأليلطلبة الماجستير والدكتوراه.  

    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

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

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

 $. 10مصر وللمقيمين بالخارج واألجانبللمصريين داخل  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  يزيد   أال على    $.180للمصريين 

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

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

 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 المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدول

 المصرية للعالقات العامة. الجمعيةزمالة 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 مصر   - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

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

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنوان  تُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  رسل  للعالقات  العربية    -الوكالة 

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

بريدي:   بريدي:    –  32111رمز  اإللكتروني   ،66صندوق  من    والبريد   المجلةالمعتمد 

jprr@epra.org.egرئيس مجلس إدارة المجلة  ل  اإللكتروني   البريد  ، أو ceo@apr.agency     بعد

 تفيد ذلك. ي وإرسال صورة اإليصال الت البحثتسديد قيمة 
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 االفتتاحية
 

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

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

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

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

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

، 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  مجلة األعلى، وال" وهي الفئة األعلى في تخصص اإلعالمQ1"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        

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

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

 القرى. 
  -دار المنظومة    - EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )    

 معرفة(.  -العبيكان 
من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا  -األربعين  الثاني و  - العدد هذا وفي     

بحوًثا ورؤى علمية لألساتذة   الباحثينواألساتذة  المجال عدًدا يضم  حول    المشاركين والمساعدين وكذلك 
ال العالقات  "حمالت  واإلعالن"؛موضوع:  من    عامة  للباحثين  تكوين رصيد  بهدف  العلمي  للنشر  مقدمة 

 أعضاء هيئة التدريس للتقدم للترقية، أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه والماجستير. 
واألربعين" من المجلة، نجد    الثاني"  بالجزء األول من العددففي البداية وعلى صعيد البحوث الواردة       
 العالقات العامة الرقمية  دور ن:"تحت عنوامشترًكا  بحًثا  عة الملك عبد العزيزمن جام السعوديةمن 
 



 "، وهو مقدم من: عبر منصة تويتر في إقناع المواطنين باالكتتاب العام في شركة أرامكو السعودية
 .بدور علي غرم هللا الغامدي ،السعودية ، منآالء بكر علي الشيخد. م.أ. 

، من جامعة حلوان، فقدَّمت دراسة بعنوان: "الشعبوية  مصر، من  لبيبة عبد النبي إبراهيمأ.م.د.  أما      
 : دراسة أثنوجرافية افتراضية". (ماتيو سالفيني) الرقمية للسياسي اإليطالي 

 ، دراسة تحليلية مقارنة بعنوان: مصر، من أم.د. طارق محمد الصعيدي ومن جامعة المنوفية، قّدم:    
 االتجاهات الحديثة في بحوث نظم التعلم الرقمي وفعاليتها في التعليم لتخصصات اإلعالم". " 

،  السعودية، من  غادة خالد اللحياني،  مصرمن  أ.م.د.عزة جالل حسين،  ومن جامعة أم القرى قّدمتا      
الوع بناء  في  ودورها  االجتماعي  التواصل  بمواقع  المعزز  الواقع  "إعالنات  بعنوان:  بالعالمة  دراسة  ي 

 ".التجارية لدى المستهلك السعودي: يوتيوب أنموذًجا
م  ا بعنـــوان: مصااارمـــن ، مـــن جامعـــة كفـــر الشـــي  أساااامة عباااد الحمياااد محمااادد. وقـــدَّ "محـــددات ، بحثـــً

 ".مصداقية التقييمات اإللكترونية وعالقتها بنية الشراء لدى المستهلكين: دراسة شبه تجريبية
"َعالقة   ، تحت عنوان:مصر، من  هبة هللا صالح السيد  د.نجد دراسة مسحية لـ    ومن جامعة حلوان

 تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية بجودة الحياة لدى كبار السن". 
ظاهرُة "موك "  بحًثا بعنوان:مصر،    مند. منة هللا كمال موسى دياب،    قدَّمت،  ومن جامعة بني سويف     

ات التَّواصل االجتماعّي، وتأثيراُتها على ثقافِة االستهالِك الغذائيِّ في مصربانغ" عبر   :ِمنصَّ
 ".تحليٌل نتنوغرافي في ضوِء نموذج االستخداِم التَّعويضّي لإلنترنت  

م      قدَّ األزهر،  جامعة  من  إبراهيم    وأخيًرا  رمضان  من  عطيةمحمد  د.  تأثير    ،مصر ،  بعنوان:  بحًثا 
اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي في تحقيق أبعاد التسويق الرقمي في المؤسسات المصرية: المواقع  

 دراسة تحليلية على عينة من المؤسسات اإلنتاجية". 
من       نجد  متنوعة،  بحوًثا  يضم  المجلة  من  واألربعين"  "الثاني  العدد  من  الثاني  الجزء               ، مصرأما 

أفالم الرعب وتأثيرها على  بعنوان: "  ميدانية، من جامعة كفر الشي ، دراسة  المصري د. سعاد محمد  أ.م.
 . سنة" 12-9السلوك العدواني لألطفال من 

لتكنولوجيا اإلعالم  ،  مصرمن    ،ِنعم محي الدين عبد الغفارد.    مت وقدَّ     من المعهد الكندي العالي 
فيالحديث،   العاملة  المحمول  شركات  على  ميدانية  القيادة  مصر    دراسة  أنماط  بين  "العالقة  بعنوان: 

 ". التنظيمية واتصاالت إدارة التغيير التنظيمي
م     بحًثا بعنوان:السعودية،  مند. عيسى بن صالح الكثيري،  ومن جامعة الملك عبد العزيز، قدَّ

العامة: العالقات  أدوات  من  اتصالية  كأداة  للمنظمة  اإللكتروني  الموقع  عناصر  فاعلية  دراسة   "تقييم 
 ". تحليلية بالتطبيق على عينة من الوزارات في المملكة العربية السعودية

، بحًثا  مصر، من  د. هالة حمدي غرابة ومن معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالم واالتصال، قدَّمت     
    ".إدراك الصحفيين لمعايير السالمة المهنية واألمن الرقمي وتطبيقهم لهابعنوان: "



اليحيى، من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، قدَّمت  السعوديةومن        د. هديل بنت علي 
العوامل المؤثرة في قبول ممارسي العالقات العامة واستخدامهم للتطبيقات الرقمية: دراسة بحًثا بعنوان: "

 . " (UTAUT)ميدانية في ضوء النظرية الموحدة لقبول التكنولوجيا واستخدامه 
في ضوء نظريتي تأثر  ، دراسة ميدانية  مصر، من  د. سمر إبراهيم عثمانومن جامعة بورسعيد قدَّمت      

إدراك الشباب لتأثيرية المضامين المقدمة عبر حسابات المؤثرين "  بعنوان:  الشخص الثالث والواقع المدرك
  ".بمواقع التواصل االجتماعي وعالقته بمدركاتهم االجتماعية

التحليل السيميولوجي  ، من جامعة المنصورة، قدمت بحًثا بعنوان: " مصر، من حنان عبد الصمد د.  أما      
 ". لكاريكاتور العنف األسري بالمواقع الصحفية: اليوم السابع نموذًجا

م     قدَّ القرى،  أم  جامعة  من  من:    وأخيًرا  الهذليكل  الهالل  سعيد  ،صالح  الحفيظ  عبد  من   صالح 
ُعوِديَّة من خالل "مشترًكا بعنوان:بحًثا    ،السعودية ْقِميَّة في تعزيز القوة الناعمة السُّ دور العالقات العامَّة الرَّ

 ". مركز االتصال واإلعالم الجديد بوزارة الخارجية
 

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  للترقي  فيألعضاء  والطالب   التقدم  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 

حوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية قبل تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب الب
 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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اليوم  : الصحفيةالتحليل السيميولوجي لكاريكاتور العنف األسري بالمواقع  
 السابع نموذًجا

 

 حنان عبد هللا عبد الصمد د.                                                                  
        

               Hananabdalla222@yahoo.com 
                   جامعة المنصورة                                                                                                                        

                                              
 

 ملخص:
راصدة لألخطاء وله دور في  كفيا الايواال اليي، ويس وييياعد  اانطالًقا من كون فن الكاريكاتور عينً           

فيي  مواتهاهييا ع ييل مييا  ردمييه ميين ر يياأث اتعييالوي ل،اييي يل ع،ييو العا،ريي  فيي   ييوء مييياو  و وييهس واييدف  
الدرا ي الوصفوي الحالوي الكفا عن الععان  الضعنوي واإلشارات والدالالت اليوعيولوتوي والا  ا اخدمها 

الاح،ييييييث  أداة ة العنيييييا اق يييييل  قييييييد الدرا ييييييس ويلييييي  اعاعيييييادًا ع،يييييو تو وييييي  الل ييييياو فييييي  وصيييييا  ييييياال 
ا بعوقيييل الييييوو الييييابل خيييال  ال ايييلة مييين ر يييًعا كاريكاتورييييً 12الييييوعيولوت  وتيييالاط يع ع،يييو عينيييي قوامهيييا 

 .و2021وحاو  و2018
 يا ادة خ،ع  الدرا ي لعدة نااأج منها: احاواء غال وي الل وو ع،و عناوين واصي ي ل،عحايو س واال

من مياحي الكاريكاتور ل،اع يل عن ال كلةس كعا كاني  تعويل اإلريارات العو   يي ميياطي،يس واتييع  أتي اء 
الل ييوو الكاريكاتوريييي بالو ييوم الايياوس وممكانوييي مالحاييي ت اصييي،ها بييالعين الع ييلدةس كعييا تييداخ،  عناصييل 

تعويل مضيامين الل يوو تحعيث دالالت اقلوان واإل اءة بفكث فعا  ف  توصيث داللي الععنو. كعا كاني  
 مانوعي ع،و اتياع الخوف الع اعع  من ت ف   االة العنا اق ل .

 .العواقل العحفوي -العنا اق ل   -الكاريكاتيل   -الاح،يث اليعيولوت  الكلمات المفتاحية: 
    
 

 مة:قد ُِّم
الكثييل مين الريلاء لعيا لهيا مين الريدرة ع،يو تي   تعا ل الل وو الكاريكاتوريي من العواد الع ض،ي لد         
وم هيار خعياأو ومعيي ات شيخو  سوأحا ويه وأفكاره وات اااته بيده هفوروو الل او بنرث مفاعل   ساالناباه

كعا تعد الل وو عع،وي اتعيالوي  .ل،عا،ر  هيليد توصي،  ت اه العو وع ال     أو تيم بفكث  اخل أو نرد 
ا ليييديها الريييدرة ع،يييو النريييد دون قييييد أو رقابيييي ت يييو  العرييياالت والاريييياريل يات لغيييي تفيييكي،وي ماعيييارف ع،يهييي

معاعدة ع،و عدد من الل اأث االتعالوي واق رونات البعليي والضعنوي كالخط وال،ون واللموز و   سالعحفوي
 ييم ل،اييي يل ع،ييو العا،ريي  ميين  الهند ييوي كي ييا  فيي  الاع يييل عيين الواقييل أواًلس اقشييكا وتعيي   واإلشييارات 

 ا.الناحوي العر،وي والوتدانوي  انوً 
ا ااالعيييالو دورً ي،عييي  و       كععيييدر رأويييي  مييين معيييادر الاوتويييه والاث وييي  والايييي يل فييي  تعييياايل  مهعيييً

 العيييااعي فيي  الاييي يل ع،ييو الع اعييل ُ كيييبه أاعويييالعا،رييين العخا، ييين فيي  توتهيياتهم واااعاميياتهمس وايي ا مييا 

ر و الكاريكييياتو  .(1) ملرييياء الضيييوء ع،يييو الرضيييا ا والايييواال االتاعا ويييي وتنيييويل أفيييلاد الع اعيييل بعيييا  حيييد  و 
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ر   يي   بعييل و بوصي ي ميين ميواد الييلأ  الايي  تاعيي  بحليييي الييلأ  والاع ييل فيي  شيكث   عييث ر يياو الكاريكيات
واقليييوان والخطيييوي باوصييييث معيييان  ودالالت  يييعنوي تيييياهدف الكفيييا عييين الريييارن مييين خيييال  اللميييوز 

وأداة تغييييل  يياالة  سوو ييي،ي تواصييث اساادفييً  اواقعوييً  افنييً  هر بوصيي و الاييواال واقحييدا س فرييد عييالج الكاريكييات
الاواال العنا اق ل  عن رليع مخا،ا العور والل وو الكاريكاتوريي الا  تع ل عن وتهي نالام نحو 

 .ا العخا، ي العطلوحي ف  الع اعلوالرضا 
اق يل  مين الايواال االتاعا ويي البيارزة ع،يو العيياو  اق يل س والاي  القي    عناوتعا ل  االة ال

اق ل  من أخطل الاواال الا  تواتهها الدوليي في  الوقي   عناويل  قن ال سمن العيؤولين  اك يلً   ااااعامً 
اق ييلة فيي  الوقيي  الحا ييل لعييا لهييا ميين أ ييار  يي، وي تعلقييث منهييا   وميين أاييم الاييواال الايي  تعييان سالحييال 

وقيد ا يانكلت مخا،يا العؤ ييات  ياالة الرايث اق يل س ورغيم اال يانكار لهي ه  .الاطور والنعو االتاعاع 
الاييياالة مييين الناحويييي الدينويييي واالتاعا ويييي والرانونويييي دال دنهيييا  ييياالة موتيييودة وتييي داد بفيييكث يهيييدد الكويييان 

باكثويي  ال هييود ل،حييد ميين ايي ه الايياالة والرضيياء  ينمطييال  والعيييؤولون انيي  العؤ يييات االتاعيياع س وميا ك
وتفييكيث الييوعو  سالاييي يل ع،ييو العا،ريي  فيي عييالو بانافيياره الوا ييل لييه الييدور العهييم والعفييهود ن اإلإفيي ع،يهيياس

التاعييياع  كعيييا أن اإلمكانويييات العااحيييي والوا يييعي االنافيييار لعواقيييل الاواصيييث ا الع اعلسبيييالثرييياف  وال وعييي  
باو وييي  مخا،يييا  والعواقيييل العيييحفوي  ييياعدت فييي  وصيييو  الل يييالي اإلعالمويييي لعخا،يييا ف يييات الع اعيييل

 عناصل العورة والنو معا يندرج ف  صعوم ععث العنهج اليوعيولوت .
لعرارتيي تعويل الخطابيات   عد العنهج اليوعيولوت  من أام العنااج النرد ي الععاصيلة الاي  و  ي  

والالكيي س والاح،ييث والايوييث ب ويي البحيآ عين إلويات دناياج  قنفيطي البفيليي بالا كوي النعويس ورصد كث ا
 ؛ادالليي ومنطريً  ال نويات الععوريي ل أغيوار دفلاز الداللي ع ل ميياءلي أشيكا  العضيامينس بيي  الععنوس وكوفوي

 .(2) اا وخطابً  هم تعدد ال ن  النعوي وت ييلاا تلكيبً ل
والل وو الكاريكاتوريي   الخطيا  يناريث ا اكفياف  سخطيوي بعيليي مثييلة لالااعياو  خطابها ع ل  ترد ِّ

معنييو الك،عييي ال  ك يي  دن  ساقيييديولوتواالكييارتون  ميين النعييوظ ال، اوييي وغيييل ال، اوييي الايي  تعيي ز بنوييي 
يياعد الععيان  ال، اويي وغييل تو  ل ا لع لد ت ييلاا بالععان  ال، اوي ولكن     تروياها عن رليع غيل 

 .(3) الكارتون ال، اوي حًرا ف  توصيث الرعد من الل الي الواردة ف  الخطا  
 فييهداا الاطييور  الايي العييحفوي ال وعييي  ميين اقنيييا  اإللكالونويييفيي  العييحافي  رو ويعييد الكاريكييات
عييا   ييل  مر ييالاه. س واييو يو ييا ال،غييي والعالمييات البعييليي بطليرييي فعالييي لاوصيييث الاكنولييوت  الا يياع، 

 .اإللكالونوير بالعواقل و أاعوي خاصي لدرا ي  وعواأوي الاع يل عن الاواال الع اععوي ف  فن الكاريكات
 

 :شكلة الدِّراسةم
ميواد اليلأ  وفين ر او شكث من أشكا  االتعيا  البعيل  وميادة مين و ع،و اللغم من أن الكاريكات

ال دنييه ميين ال نييون العييعبي الايي  تنرييث الععييان  وتاييلتم اقفكييار وتانيياو  د سميين ال نييون الاحليليييي والافييكي،وي
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لً  ا الكاابيات إلشيارات داللويي د حاأويي اادفيي مع يلة عين  يواال وقضيا ا الواقل وتعوره بفكث اادف وُمخاعِّ
العنييا - كييالعنا اق ييل  بينعارييه العاعييددة لة ييااصييو   وا ييوي واقاعيياد ي واتاعا وييي ت يي   االنابيياه 

والاي  ت اقعي  تيدا واتها  -العاباد  بين ال وتينس عنا اآلباء ت اه اقبناءس والعنا من اقبناء ت اه اآلباء
 ؛ل يعوي ل،اعيد  لهياس ومناشيدة البياحثين إلتيلاء اقبحيا  الالعؤ يات والهي ات الل يعوي وغييل  بفكث دفل  

 محاولي عالتها.و  هامعلفي أ بابو فاراا وخطورتها مد  اناها وتحديد ل هع
ويحيييياو  الاييييواال الييييي، وي  عيييين كفييييا ر عييييين راصييييدة لألخطيييياء و الكاريكيييياتكييييون ا ميييين وانطالقييييً 

الدرا ييي س فرييد  ييع  ل،اييي يل ع،ييو العا،ريي  ليييانوي وأ رونوييي اتعييالوي أثمييا  حع،ييه ميين ر يياع ييل  مواتهاهييا
العنيا   ياالةبكاريكياتور موقيل الييوو الييابل حيو  ،كفا عين الععيان  الضيعنوي واليدالالت الييوعيولوتوي ل

 .اق ل  
 

 أهمية الدِّراسة: 
تلكي  ور العنيا اق يل س ولي ا كاريكيات يوعيولوتوا نيدرة الدرا يات الاي  تناولي  تنبل أاعوي الدرا يي مين     

الميات ال،يييانوي لاحدييد الع ؛الاح،يييث الييوعيولوت منط،ريات الايياالة البحثويي ع يل ت،ي  درا يي الباحثيي ع،ي  
ت والييدالال الععييان  د وي ييي ِّ  سعع،يايي  الا كويي  والالكييي  لا ييياند منه وييً بفييكث  واق رونييات البعييليي واللمييوز 

 فييي   يييث عيييدو اعايييلاف قيييانون العروتيييات بيييبع  أشيييكا  العنيييا اق يييل   رو الاييياالة بالكاريكييياتت،ييي  حيييو  
والايي  لييم تعييد تراعييل ع،يي   العنييا اق ييل   يياالة و الغاعييا  ال وتيي س واالفارييار قرييل تفييليعوي ت ييل ِّ كا

حييآ ارت عي  معيدالت تيلاأم العنيا  يد العيلأةس فريد أ  اي  درا يي  عنا أو قوة م لريي  يد أفيلاد اق يلة؛
الاييياالة لحيييد الرايييث مييين النيييياء ياعل ييين ل،عنيييا مييين أزواتهييين وتعيييدت  %28ل،ع ،يييل الريييوم  ل،عيييلأة أن 

 2واس  عانين من عنيا ع،يو ييد الي وج أو الخطيي   ينويً  ملأة األا  600م،يون و 5  س كعا يوتد (4)اق ل  
،عنيييا ع،يييو ييييد الييي وج أو لصييي ن بنيييوع واحيييد أو أكثيييل مييين اإلصيييابات ناو يييي أليييا اميييلأة أُ  400م،ييييون و
  .(5)الخطي  

 

 :أهداف الدِّراسة
سا ددة  المعددا ا النددموية الالددتسست الودديمحولوظية حددوع فدداه   العوددع لكشددع  دد  اهددت ا الترا

 س وين ثع عنه عدة أاداف فل وي ا :س موقع الحوم الوابعو األ  ي بكاسيكات
 عوقل اليوو اليابل.بلااالة العنا اق ل   الكاريكاتورييي رصد وتح،يث الل وو 1
 .ااالة العنا اق ل  عوقل اليوو اليابل لالل وو الكاريكاتوريي برؤيي  الكفا عني 2
 .بكاريكاتور اليوو اليابل حو  الااالة قيد الدرا يلل اأث والععان  الضعنوي تحديد اي 3
 .اليوو اليابل حو  الااالة رو والل ومات بكاريكات رصد دالالت اقشكا ي 4
 .بالعوقل قيد الدرا ي ر  واق رونوي واقلينوي بالل م الكاريكاتو  الدالالت ال،ونويالكفا عن ي 5
 .بالعوقل قيد الدرا ي ر  و ي رصد وتح،يث الل اأث اقلينوي بالل م الكاريكات6
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  :الدراسات السابقة
 اً أبعييياد الدرا يييات  باحثيييي تنييياو ،مو يييوع الدرا يييي اتضييي  ل حيييو بالعلاتعيييي الوافويييي ل،ايييلا  البحثييي  

ا  اأاييدافهوتنوعيي  فيي  مخا، ييي ل،عو ييوع  ريييعين يا اوتييا ميين حيييآ لالبحثويييس غيييل دنييه  عكيين تعيينو ها بحثوييً
فدرا ييات الريييم اقو  أفييادت منهييا  سمييد  تعا ييها مييل مو ييوع الدرا ييي الحالوييي وتكنوكهييا البحثيي  العو ييا

ورييل   -رو الكاريكييات–الباحثييي فيي  فهييم كوفوييي تنيياو   يياالة العنييا اق ييل س ورييل  تح،يييث ال يين العييح   
رس بينعا  م الريم الثان  الدرا ات الا  و    و ف  تح،يث الكاريكات  اوتوي وإلوات تو و هالدرا ي اليوعيول

 الاكنو  وعال   ال ن العح  س ومن  م أ اف  ل،باحثي  لاًء ف  خطاها ل،اح،يث.
 لعوع األ  ي أال الف  الصحفا أال التكويك البحثااالقوم األالع: دسا ات توااللا فاه   
الايي   (6)( م2016سبدا  الودحت   دت الحمحدت  درا يي تياءت  األ د ي فيمدا خصدظ فداه   العودع 

أ يييلة معيييليي و يييعود ي )زوج وزوتيييي(س وأ هيييلت عكييييوي  360اال يييا وان ع،يييو عينيييي قوامهيييا  أداة ربرييي  
ميييي االخاويييارس ءاالرتبييياي بيييين الاوافيييع ال واتييي  والعنيييا اق يييل س فك،عيييا زاد الاوافيييع ال واتييي  بيبعييياده )مال

عالوي لأل لةس االت ا  ع،و الخطوي العامي إلدارة ش ون اق لةس الاوافع االقاعاد س الل ا عن ال وان  ال
الاوافييع الوتييدان  وال نييي (س انخ يي  العنييا اق ييل س وتالاييال  فحييث مفييك،ي العنييا اق ييل  اييو تحريييع 

 الاوافع بين ال وتين. 
بوددا مويدد  بدد  س فرييد تحييل ت درا ييي  ييهو س للقندداخا الملتمةيددةو فيمددا عتعلددع بمعاللددة الكاسيكددات

ر العييحا اليييعود ي و فهييم العييورة االتاعا وييي ل،عييلأة اليييعود ي فيي  كاريكييات (7) (م2015صددلع العتح ددا  
العح،وي )الليا س وال  يلةس والفل س وعكاظس والورن(س وأ هلت النااأج  ، وي ا ه العورة بيالالكي  ع،يو 
ل  يعات شيك،وي كال دانيي والييطحوي والحعاقيي والغييلةس وانحعيار أدوراايا في  ال وتييس  يم اقوس لعيال  تلاتي

 دوراا العع، . كعا كف   أ ًضا عن تعدد مفكالتها الع اععوي العاع،ري بحروقها العدنوي واليوا وي.
لعييحافي ال ،يييطينوي ار و عيين كوفوييي معال ييي كاريكييات (8) (م2015حددا م حمحددت  ددود   أمييا درا ييي 

س وأ هيييلت 2014)الريييد س وف،ييييطينس واق ييياوس والحوييياة ال دييييدة( ل،عيييدوان اإل يييلاأي،  ع،يييو غييي ة فييي  عييياو 
ر فييي  كيييث العيييحا عيييدا صيييحو ي الريييد س كعيييا اعاعيييد ر يييامو و الناييياأج وتيييود ر ييياو واحيييد لكيييث كاريكيييات

ر ع،يييو الفخعيييوات العحورييييي اللم ييييي غييييل العييييعاةس كعيييا و   يييوا الاع،ييييع واقليييوان بعيييا  خيييدو و الكاريكيييات
 مو وعاتهم.

ظمعة  وعال   درا ي   حوح   ال وان  الي، وي واإل  ابوي الا  تعل  لها   (9)   (م2013بح ق 
تاءت  و الكاريكات وقد  لهس  ال نوي  الععال ي  وأ ،و   والعيار ث(  )العبامس  اليوموي  العلاقوي  ال لاأد  ف   ر 

العو وعات االتاعا وي ف  الالتي  الثان  ل،ععال يس مل  ، وي العوقا منهاس وتوزع  الل وو بين م،وني  
 ،و  العل  باع،يع قاأعي أ الي س ي،وه أ ،و  العل  العام .وغيل م،ونيس كعا تعدر أ 

العييح   الععييل   رو الكاريكياتبصيورة العييلأة  (10) (م1201  سبددا  صددلد الددتع  ورصيدت درا ييي
تر،يد يييي و ييي، وي تريييد م العيييلأة فييي  كيييال النيييوعين مييين  دليييووالييييعود  فييي  الييييوو العيييالع  ل،عيييلإةس وتوصييي،  
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رس ميييل تنيييوع اقشيييخاظ فييي  الل يييوو كو يييي،ي تع يلييييي غييييل مباشيييلةس وتو وييي  اقليييوان وأنعييياي و الكاريكيييات
 الخطوي ال وعا اليعو  منها.

الويمحولوظا  التحلحل  متخل  بتوفي   عتصل  درا ي  فيما  انط،ر   إلهاما  فرد  محمت    حوام 
الاواصث   (11)   (م2017  مواقل  ع،و  ال، اوي  غيل  اللموز  تعار ه  ال    الدور  بياعوي  الاي،وم  من 

تعار ها   أو  ال لد  الا   عار ها  العهنوي  اقنفطي  لعل   أ ا وي  بعورة  ُتو  ا  وأنها  االتاعاع س 
أن تو و  ا ه اللموز  حرع خعل و اأا ا : الو و ي    دلو العؤ يات. وتوص،  من خال  الاح،يث  

الفخعوي  الا ييد ي   الهويي  عن  الاع يل  وو و ي  الالوي ويس  والو و ي  الاد وعويس  والو و ي  الاع يلييس 
 كيدااس وو و ي الاعوي  والارار .و وت

رصيد وتح،ييث الل ياأث الداللويي والضيعنوي (12) (م2017حوح  محمت سبيع  درا يي    ا اهدف  بينعا  
الاح،يييييث  س حيييييآ كفييييا"عيييين تناييييوم قداعيييي العييييادرة ع ،ييييي قدابييييعق بال وتوغلافوييييي العنفييييورة  العييييورفيييي  

تعليلاييا فيي   دلييوالل يياأث الضييعنوي الايي   يييعو تناييوم قداعيي ق  لهييا عيين احاواأهييا عييدد مييناليييوعيولوت  
اييومس العلتوييي والغلتوييي ع،ييو ا يعييي الان العيييكلييفيي  قييدرة العؤ يييات  الافييكو صييور مناريياة بعنا ييي أبلزاييا 

تان  خ،ع حالي من ال عل والخوف بيين العيوارنين ناو يي العبالغيي في  قيوة الانايوم و يطوتهس وصيواًل   دلو
 فيق.ما أر،ع ع،وه قدولي الخال دلوالاناوم واله لة  فكلهدف رأول او تهي ي العرو  لر و  ل

ع ييل الاح،يييث اليييوعيولوت  مالميي  وأبعيياد صييورة (13) (م2016دسا ددة موصدد  هدداسال   وا ييارلأت 
أن  دلييوس وتوصيي،  USA Todayو Le Mondeعييحو ا  بالعييي،م فيي  الرعييو الخ ليييي العنفييورة 

ع،ريييي بالعيييي،مس وأن انيييا  العييلاع والهع ويييي  يييعات أ ا يييوي تيييم الالكيييي  ع،يهييا عنيييد تعيييويل اقحيييدا  العا
 ن.يالعحو ا بعور ك،اال،عي،م وقضا اه  اموتهً و ا ًحا تنعوًطا و 

 س و القوم الثا ا: دسا ات قاما  لى التحلحل الويمحولوظا للكاسيكات
ر ميييلات العيودة في   يوعواأوي كاريكياتو  (14) (م2022طلعدا   دت الحمحدت ىيودى  ح،،  درا يي  

صييحو ا  ف،يييطين والحويياة ال ديييدة ال ،يييطينياينس والعو ييوعات الايي  تناولاهيياس واللمييوز والييدالالت ال،غويييي 
ر ع،يييو رميييوز ف،ييييطينوي اييي  الع،يييم والكوفويييي والبيييالون و تلكيييي  الكاريكيييات هييياالاييي  تضيييعناها. وأ هيييلت نااأ 

الحييييار  والطيييياألات الورقوييييي العفيييياع،يس ورمييييوز د ييييلاأي،وي مثييييث ال ييييدار الفيييياأ  والن عييييي اليدا ييييوي واآللييييي 
 العيكليي لالحاال . 
ع،يو  يوعيولوتوا روالن ( 15)( مLydia Adel  2021ال Kahina Achourدسا دة واعاعيدت 

الل ييوو بكفييا الععييان  العييليحي والضييعنوي ؛ لبييارت وناليييي قواعييد الاعييعوم العلأيي  لكييليل وفييان ليييوين
الكاريكاتوريي بثال ي صحا )ت األييس وفلنييويس وأمليكويي( عين فييلو  كورونياس وأ هيلت الناياأج ا ياخداو 

س كعييا الخطيييل Covid-19يل النييا  ميين فيييلو  هييدف تحيي  ب قلييوان وال،غييي واإل عيياءات وتع يييلات الوتييها
ترييدو فيي  الل ييوو الكاريكاتوريييي ميين خييال  ترييار  اإلشييارات  Connotationو  Denotationأنكفيي   

 .ال،غويي والبعليي
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ع،يو الطيل  الاي  عل ي  ( 16)( و2021) Naeem Afzalو Ansa Hameed درا يي ت ركي  و 
ن تاأحييي هييا أكفيي   نااأ س و كورونييا وتيياء (&Arab News Gulf News) صييحو اكاريكيياتور بهييا 

االنرطاع العناام قنفطي الحواة البفليي العاد يس واالنهوار الحاد القاعادات  مثثقضا ا أ ارت كورونا قد 
غييييل  اوزييييلالعيييالمس وال يييؤ  الك يييي  ل،طبريييي العام،ييييس والييييروي العييي دوج ل، ،يييدان الاييي   يييلتها اإلرايييا س وال

ا يلكي  ع،يو الحرياأع  تاناولهاو س  COVID-19،رام  لالعاد    أصبح  الل وو الكاريكاتوريي خطاًبا اتاعا ويً
 .االتاعا وي واليوا وي

درا ي   محمت  ورك ت  ال حم   الا  (17)   (م2021 هى   ت  فكلة  ف  ع،و  ل،علأة  النوع   عثيث 
س حيآ الحان انخ ا  و2014ر العنفور بالعحا العط وعي خال  االناخابات اللأا وي لعاو الكاريكاتو 

العلأة   حضور  أدو   وقد س  %26بواقلنيبي  لها  مي و     ار ُا ندت  غيل  بفكث  باالناخابات د  ابوي  مرارني 
ت ين   وقد  كوميد ي  اخلة  اليابريس  بعورة  العلأة  د هار  العالمات   ورالكاريكاتب تععد  تودة  من  باللغم 

 البعليي لها من حيآ الفكث والرواو. 
عيين العييورة ال انوييي الايي   (18) (م2021بددلع مددو اي ال  ددت الدد  ال  ال ددا   وتييياءل  درا ييي 

،ها الكاريكييات ر العنفييور فيي  العييحا ال  األيييي عيين اقحيي ا  اليوا ييوي الورنوييي. وتاو ويي  الاح،يييث و شييك 
  ،  ييوي دن اليييخليي ميين اقحيي ا  تعا ييل عنعييًلا مفييالًكا فيي  خطييا  النخيي  اليوا دلييواليييوعيولوت  توصيي 

اس وأن الكاريكيييات الييييخليي ع يييل  تيييؤ ل ع،يييو العا،رييي عيييدة دالالت ر  عيييار  نريييده ع يييل و وال عهيييور ععوميييً
 ا اعث مل العلأ  واالتيا  مل العورة الا   ردمها.ل،دفل الرارن وتفكث يوالعبالغي والافويهس 
و و ل يال في  كورونابالخطيا  العاع،يع بيي( 19) (مLulu, R. A., et al  2021دسا دة واااعي  

كفييي   الدرا ييي عيين عفيييلة و . و2021و 2020 عييام يوموييي بييين الردنويييي اقعييحو ي الغييد ب يكاريكاتوريييال
الح ييل العييح  واإلغييال س والييدمار  وايي ر العييل  و ويييياخدمها ر ييامو الكاريكييات 19محيياور تاع،ييع بكوفيييد 

تس وتحويييي الطييياقم االقاعييياد س والخطيييا  اليوا ييي س وخطيييا  العالقيييات االتاعا وييييس والل بيييات والعنا يييبا
 وع  العوارنين. س و الط  س والي ل واليواحيس والععث والاع،ومس والعحي

اللميوز الاي  ا ياخدمها فين  (20) (مWessam Mohamed Ahmed  2020دسا دة ح، ،ي  و 
س وأ هيييلت 2018ي الععيييليي عييياو وناخابيييات اللأا يييالعلتبطيييي باال عو يييوعات الر فييي  عيييل  و الكاريكيييات
 لاحلييييل واقايييلاوا عيييحو ا بلل يييوو الكاريكاتورييييي بالثرافيييي والارالييييد الععيييليي اد عييياءات ومشيييارات  حضيييور

ا العلشييحين العحاع،ييين وأداء  الاحليييلتليييدة  انارييدت فوعييا ع،ييو ملح،ييي مييا ق ييث الاعييوي س  وتلكي اييا أ ضييً
ع،ي   وي حيو  االناخابيات  ي،  اً أفكيار ع،ي  العكيل مين تلييدة اقايلاو الاي  ليم تي كل   الناخ ين وردود أفعالهم

ع،ييييو العفيييياركي  عييييوارنينال   وشيييي ع سحعييييا لع،ييييو العييييورة اإل  ابوييييي اإلرييييال  وانعيييي  تييييث تلكي اييييا 
 .اليوا وي

العرارتيييييات  (21) (مMutaz Mohammad Alkhresheh  2020دسا دددددة وتحثييييي  
 Theو ويباكييياانال Dawn عييحو ا ب 19بالل ييوو الكاريكاتوريييي لاييدا وات كوفيييد اقيديولوتوييي الخفوييي 
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Economist س وقييد ت ييين تلكييي  كاريكيياتور صييحو يفيي  ر ييومهم الكاريكاتوريييي ي ليطانوييال  Dawn   ع،يي
اآل ييار ال  ريييي ل، ييلاد ع،ييو االقاعيياد الريياأم  وأبييلزت  سعييل  العفييكالت الداخ،وييي لنايياو اللعا ييي العييحوي

اليي غييل العييارلة ل، لازييث وعيدو ك ياءة اإل كونوموي  الضيوء ع،يو الح  ، ط كاريكاتيلس فوعا  ع،و ال راعي
 .كوروناالحكومي ف  معال ي انافار 

،اعيييلف ع،يييو تعيييث الت لمرارتيييي روالن بيييارت  (22) (م2020  دددت الددد  ال  ال دددا  وو  ييي  درا يييي 
 -ع ييل أ ييالي  تفييكي،وي مانوعييي–قييدرة الخطييا  الكاريكيياتور   دلييوالحييلا  الفييع   فيي  ال  اأييلس وتوصيي،  

ث مين ع،و بناء   د بع  مكايبات الحلا  الفع   بطليري فنويي ع يل العو يوعات الاي  توصي  تعث الت ت ي ِّ
بلاز الحيد س وملافريي  ييلورته مين خيال  رميوزه وشيعاراته وشخعيواته البيارزةس إل( Le hicخاللها الل او )

 مل تو و  أ روني ال يلو  بداللي  وا وي ا راروي.
 ييي  الفييي لات النرد يييي ل،خطابيييات ل( 23)( مGulnaz sattar et al.  2020دسا دددة و يييع  

 Pakistan Timesو The Nationو Dawn عييييحابة نفييييور ،ل ييييوو الكاريكاتوريييييي العلاليييييوعواأوي 

العلتبطييي  وانيي  قيييد الدرا ييي بالعديييد ميين الالعييحا  شييالا الوخ،ييو البيياحثون  ست يياه كورونييا الباكييياانوي
 إ يار The Nationصيورت و  سأاعوي دتلاءات الافغيث العوحدة واالقاعياد  Dawn ناقف  بالوتاءس حيآ 

صيحو ي باكيياان  ي،ط  س و يل  أخباًرا م ي ي لةمعا   نحوهل يلو  ع،و الاع،وم و خلت من الي،و  العاو  ا
 .الوتاءالعوتي الثانوي من حدو  الضوء ع،و احاعالوي 

واال رونييات واقلييوان  اقشييكا اااعامهييا فيي   (24) (م2020 ددوس  حمددت الهدداظ ي  وحعييلت درا ييي 
ر صييحا اللا ييي والفييل  والييورن الرطليييي خييال  تاأحييي كورونيياس وأ هييلت نااأ هييا و والخطييوي فيي  كاريكييات

ر بيوته معاناة الدو  العلتوي  وا يًوا واقاعيادً ا تيلاء ال اأحييس وحايي  اقليوان بيدالالت و اااعاو الكاريكات
ن الخطيييل )اقحعيييل(س والر،يييع والايييوتل )اقصييي ل(س والكوبيييي والرهيييل )اق يييود(س  يييوعواأوي ل،احييي يل والان ويييه مييي
 والنعاء والخعوتي )اقخضل(.

ل ياو ل،ر و اح،يث ر يوو كاريكياتب( 25) (مKomang andri sani et al.  2020دسا ة ُعني  و 
 سناليي روالن بارت بها ف   وء وصا الُ نو الك ل  والعغل  ل،اع يلات الواردة و   Nuriartaباكياان   ال

 Denotationاخيييييييياالف معنييييييييو الاع يييييييييلات فيييييييي  الل ييييييييوو ع،ييييييييو مييييييييياو  كييييييييث ميييييييين  دلييييييييووَخُ،عيييييييي  
الععنيييييو ايييييو  Connotationاالعارييييياد أن  ع يييييلس وأن أيديولوتويييييي الاع ييييييلات تاطيييييور Connotationو

 .ال، اوي وغيل ال، اويبعناصلاا ل،نعوظ العلأوي  الح ور 
فهم مخا،ا اقريل النالييي والاط و ويي  (26) (م2019  ت ال حما   غتالد مباسك  وحاول  درا ي  
الاح،يييث اليييوعيولوت س وقاميي  باح،يييث  ميين خييال ،كاريكيياتور لاقنيييا  البعييليي  ع ييلل،ا اعييث اإللكالونيي  

  والييداخ، (س والنييي وي )ميين أع،ييوس وميين أ يي ث(س والداللوييي ال وعوييي العرارتييات الوصييفوي )الوصييا الخييارت
خضيييوع العيييدلوالت ال وعويييي ل،ا ايبيييات اليوا يييوي والخالفيييات الثرافويييي  دليييو)الافيييكي،ويس وال وعويييي(س وخ،عييي  
 والهوياتوي الدينوي وال،غويي العلقوي.
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أتي اء العالميي كوفوي ا اخداو ،ا حرع من ل (27) (مaashanJHasan   2019دسا ة  ع  كعا 
س وقييد ين،ل يياملال يياكعا  الععنييو العرعييود  ؛كاريكيياتيلبال )وايي  اق رونيييس والعؤشييلس واللميي (بيييل  عنييد 
عيواغي تعيور محيدد حيو  لأن الل وو الكاريكاتورييي اي  م يلد صي،ي بيين اإلشيارات واقشيواء تيؤد    ت ين

 الاواال الععي ة. 
ر في  صيحا الريد  و لاعيلف ع،يو  يوعواأوي الكاريكياتا  (28)  (م2019ظهاد    أحمتوادف  درا ي  

تو و  الفخعوات اللم يي غيل العيعاة ف  عيل  االناهاكيات  دلووالحواة ال ديدة وف،يطينس وتوص،  
ي ال ،يطينويس مل واالعاداءات اإل لاأي،وي بحع ال ،يطينيينس وك ل  اال اعاني باق رونات العع لة عن الهوي

 ر بالل اأث ال،يانوي.تريد الكاريكاتو 
ا ال  األييييي بععلفيييي ت ،ويييات  وا يييي العيييح (29) (م2018محمدددت لمدددح  بدددو    واااعييي  درا يييي 

فعالويي تيي يل اي ه اليوا يي  دليورس وتوصي،  و )الخ لس والعحيورس والفيلو ( وموق هيا اليوا ي  في  الكاريكيات
اوس فريد اشياط  و ع،و الكاريكات ر مين خيال  االخياالف في  ميياويات نريد اليي،طي الحاكعيي رغيم وحيدة الل ي 

ر و ي مرارنييي بالكاريكيياتط   نحييو الييي،صييحو ي الخ ييل فيي  تو ويي  اللمييوز والاع،ورييات ل،اع يييل عيين ات يياه  يي،
 العنفور ف  العحو اين االخليين.

الل ييوو الكاريكاتورييي اليوا ييوي الايي  نفييلتها  (30)( مSiti anisa putri  2018دسا ددة  ح، ،ي  
. وتيم 2014خيال  عياو  Joko Widodoاإلندونوييوي عين اليلأول اإلندونويي   Jakarta Postصيحو ي 

وأ هيييلت الناييياأج ا ييياخداو س خعيييل ف يييات تاع،يييع برضيييا ا داخ،ويييي وخارتويييي دليييوترييييوم مو يييوعات الل يييوو 
الل امين لعديد العالميات واللميوز ال،غوييي واق رونوييس وتو و هيا مين أتيث الاع ييل عين مواقيا  وا يوي لهيم 

  د اللأول.
مغيي   الل يياأث االتعييالوي الايي  تحع،هييا الل ييوو  (31) (م2017أمحدد    ددحت محمددت   وترعيي   درا ييي

الكاريكاتوريي العاع،ري بالعنا والعلاعات ف  منطريي الفيل  اقو يطس ويلي  باط ييع الاح،ييث ال نييو  ع،يو 
تودة تو و  الادرتات ال،ونويي واللميوز اق رونويي  دلوموقع  ال  يلة ن  وتليدة الرد  العلت س وخ،ع  

    مل الععنو ال   تؤد ه العور.والل اأث ال،غويي بعا يانا
الكفييييا عيييين مالميييي  ا يييياخداو فيييين  دلييييو (32) (م2017 ددددعحت محمددددت ال  يدددد   درا ييييي  واييييدف  

اقلييوان  ييوطلت  دلييور بعواقييل الععييل  اليييوو والاحليييل والوفييد واقاييلاو وأخبييار اليييووس وتوصيي،  و الكاريكييات
والايي   ُو  ِّ يي  عناصييل العنييوان والاع،يييع الععيياح  واقلييوان كعيياس بغال وييي مواقييل الدرا ييي رو ع،ييو الكاريكييات

أ ييالي  الاع يييل  تنييوع س ولييوح الكاريكيياتيل االقاعيياد س ي،وييه اليوا يي س  ييم االتاعيياع ببفييكث أك ييل ت ،يي  
 ال ن  بين اللم يي والواقعوي.

لل ييوو الكاريكاتوريييي الايي  تناوليي  تح،يييث ا دلييو (33) (م2017اللحددت محمددت الهددادي  و ييع  درا ييي 
ل هييييم العالمييييات واللمييييوز  ؛الاح،يييييث اليييييوعيولوت  فيييي   ييييوءالعالقييييي بييييين العييييوارن والعييييي و  الحكييييوم  

أن معايييم اقفكيييار اليييواردة  دليييووخ،عييي   سواق رونيييات واال ييياعارات البعيييليي وتح،ييييث الحريييو  الداللويييي لهيييا
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لييييعات الفيييك،وي ل،عيييوارن تع ييييلات اإلتهييياد واقليييم الل ييوو كانييي  اقاعييياد ي يات ريييابل  ييي،  س وعكيييي  اب
 .تهمحواهم وأ ،و  بيحين اتيم العي ولون باينع مال ف والخوف وال  عس 
تح،ييياًل  ييوعواأًوا ل،ل ييوو ( 34) (مMomani  et al.-Kawakib Al  2016دسا ددة وقييدم  

الاغيييلات في  معار ييات  ؛ للصيد  و2013ق يث وأ نيياء اناخابيات  ويياقردنبالعيحا الكاريكاتورييي اليوا يوي 
الل ييوو الكاريكاتوريييي بأن ال كااييي  دلييووتوصيي،   وس2011النييا  ومييواق هم ت يياه اليوا ييي واليوا يييين بعييد 

الل يييوو با،ييي  تاط،ييي  تح،ييييث الا اعيييث بيييين اإلشيييارات العخا، يييي  (لغوييييي وحلفويييي ورم ييييي) تنريييث ر ييياأث قوييييي
،فيييييعور لتفييييييل  و2013الكاريكاتورييييييي لعييييياو  الل يييييوو أنوت يييييين  سوانعكا ييييياتها االتاعا ويييييي واقيديولوتويييييي

 بالخالظ والنعل والحليي والكلامي والد عرلاروي.
ليييييبع  الل يييييوو  ا يييييوعواأو   تح،ييييييالً ( 35) (مDoha mohammed  2015دسا دددددة وأتيييييلت 

الخ،فويييي االتاعا ويييي أن  دليييوس وتوصييي،  ينيييايل 25الكاريكاتورييييي اليوا يييوي اقمليكويييي الاييي  تعيييور  يييورة 
،ل يييييوو ل أنس وت يييييين ر تيييييؤ ل ع،يييييو اخاويييييارام ل،لميييييوز أو اليييييدالالت و الكاريكيييييات والدينويييييي لل يييييامو والثرافويييييي 

اقمليكيييون محايييدين فيي  ون ل ييامالولييم  كيين س فيي  تعييويل الاييلوف العحوطيييدور الكاريكاتوريييي اليوا ييوي 
 تعويلام ل،ثورة الععليي.

ر اليوا يي س ودالالتييه فيي  و دلييو درا ييي الكاريكييات (36) (م2013ماظددت  ددالم ت يددا    دسا ددةاييدف  
العحا ال ،يطينويس ومعلفي الرضا ا الا   عال هاس والفخعوات ال اع،يس واق الي  ال نويس واللموز الاي  

حا الدرا ييي ودرتييي الل ييوو الكاريكاتوريييي بعييانييوع مو ييوعات لوتوصيي،   سرو الكاريكييات ييياخدمها ر ييامو 
بنييبي  اقو بالالتيي   ةع،يو شخعيوات فاع،يي رم ييي غييل مييعابهاس واعاعد ر ام  الكاريكياتور  االااعاو  
  ابوييييي فيييي  الفخعييييوات س وتيييياءت العيييي ات اإل%11.1س  ييييم شخعييييوات رم يييييي ميييييعاه بنيييييبي 62.3%

ع،ييو ميين العيي ات الييي، ويس فيي  حييين تيياءت العيي ات الييي، وي أع،ييو ميين العيي ات اإل  ابوييي ال ،يييطينوي أ 
ع،ييو العديييد ميين س واعاعييدت الل ييوو الكاريكاوريييي عينييي الدرا ييي ل،فخعييوات العلتويييس واإل ييلاأي،ويس والدولوييي

  بهييييدف د هييييار  ييييوعواأياه ع ييييل العديييييد ميييين اللمييييوز العييييياخدمي فيييي  د هييييار الععييييان ؛اق ييييالي  ال نوييييي
 .والدالالت 

مالميي  صييورة رتييا  اقععييا  فيي   (37) (م2012محمددت حوددام الددتع  إ ددما حل  وتابعيي  درا ييي 
س حيييآ تفييابه  الييدو  اللأويييوي العع ييلة عيين أ رونييي و2011كاريكيياتيل العييحافي الععييليي ق ييث  ييورة ينييايل 

مافييام س ويلتييد  الح،ييي رتييث اقععييا  وايي : ماو ييط الععييلس وتييدينس وأصيي،لس وغ،ييو  العالميي س ويو أنييا 
دوالريي  خعيس يدخن اليو ارس ويلتد  نايارة ر وييس  االغلتوي الل عويس ويو مالم  قوقازييس  حعث أكوا ً 

 وح،يع الوته.
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 : التعلحع  لى التسا ات الوابقة
 : ا من اال اخالصات   ل ع،ي فيل ا ه اال اعلا  الا عي،  ل،درا ات اليابري 

ا قيابالً و بدرا ييي الكاريكيياتاايام البيياحثون  (1 لال ييانطا  والايويييث ديا مييا ُو  ِّ يي  لهيي ا الغييل   ر باعابيياره نعييً
،  فييي  ح وراهيييا كوانيييات  قيييد الل يييوو الكاريكاتورييييي كعيييا أن  ساقدوات والاكنوكيييات البحثويييي العالأعيييي شيييك 

وتايييلا ايي ه العالمييات ميين تضييعينوي ت خييل بالعديييد ميين العالمييات ع،ييو العييياويين ال،يييان  والعييور س 
 ورموز. أ رونات 

ا و  ميين البيياحثين ك يييلر بدرا ييي ماععرييي ميين تانيي  عييدد و حايي  فيين الكاريكييات (2 ركيي وا فيي  تنيياولهم لييه بحثوييً
لوا ع،يييو عيييوتبييياين ايييؤالء البييياحثين فييي  تخععييياتهم بحييييآ ليييم  راع،يييو اليييدالالت الييييوعاأوي لعحايييواهس 

  .اإلعالم الع ا 
ركي  ت درا ييات الاح،يييث اليييوعيولوت  ل ين الكاريكيياتور ع،ييو مو ييوعات وقضيا ا  وا ييويس فات ييه أغ، هييا  (3

ضييييا ا لدرا ييييي صييييورة الحيييياكم أو عالقاييييه بييييالعحكووس أو الثييييورات الفييييع ويس وغيلايييياس بينعييييا لييييم تنييييث الر
 نعي ها من االااعاو.ال وعا قضوي العنا اق ل   وي االتاعا

 : اإلطاس المع  ا للتسا ة
ر فن من ال نون الاع يليي ال   ال   د النا  صعوتي ف  فهعه وتريديلهس ويعني  االباعياد و الكاريكات

ا العبالغيييي  عييين الانييياغم الهند ييي  العنييياام ل،فيييكث أو  عنييي  عيييدو االااعييياو بالنيييي  الط وعوييييس ويعنييي  أ ضيييً
 .(38)والافويه ف  الفكث 

اقكثل شع وي بيين ال نيون الافيكي،ويس ورغيم  ن باااعاو وا ل من ق ث الرلاءس وُيعا ل ا ا اليحاو  و 
ل،عيحافي ال يانيافو ميل  هولكين اناعياء ه بالورا ي ل، نون الافكي،وي دال أنه يلتبط بالعحافي أكثل منهياسأاناعا
ه الافييكي، س فهييو أحييد اقنييواع الافييكي،وي العييحفوي مث،ييه مثييث الل ييوو ال لافوكوييي الايي  تفييكث ر ييوًما أيياناعا

 .(39)العحافي أو العور ال وتوغلافوي بدبوي تعويليي لألععا  اق
حييييآ  يييياطول  وت يييلز أاعويييي العيييورة الكاريكاتورييييي مييين كونيييه واحيييدة مييين أايييم الو ييياأث الاع يلييييي؛

كعيا العفااد بفكث فن  وتعال  خاظس  دلوالل او نرث أحا ويه ومفاعله ت اه مو وع أو حاد  معين 
ألفيالو الييينعاأوي عنيدما تييوطل ع،يو العفياادس ر  معا ،ي للي من اال ايالء ع،و عرث العا،تعنل حا  أنها

وال تال  له فلصي الا كييل أو تخييث أ  شي ء أ نياء العيل س وقن الل يم أو ميا ُ عيلف بالخطيا  البعيل  
العهعيييي فييي  اإلعيييالو  ة أصيييبح  اقدا  لييي افييي  ال يييلد والع اعيييلس  اقخيييل  أب،يييأ تيييي يًلا مييين ب ويييي الخطابيييات 

 .(40) والعحافي
أن نيبي الكا  الكاريكاتوريي الا  تاضعن بين دفايها ر وًما أو درا ات حو  ا ا ال ن   وقد لوح 

ع،ي  ياعيد  وله ا نحن ال نعلف لل امين كبار دال بضعي ر وو تناق،اهيا العيحاس بينعيا دناياتهم ال س  ق،ي،ي
 (41) ألا كاريكاتيل! 40الي  
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س تاييوزر لاكييوين نييوع ميين اليييلد البعييل  رات واإلشيياتعا ييل العييورة لعيييي تعالوييي فيي  حرييث اللمييوز 
ل كلة مراطعيس ومفهد مخاار  حعث ر الي لعا،ٍع واٍع ف  العديد من الع ياالت الع،عويي والععلفويي والثرافوييس 

وايو اقميل س (42)الععلفي  دلوفه  عنعل فاعث ملتبط باإلدرا  والوع  والخوا  وال همس وا  أ يل الي ث 
ا شييع ًواس  يييعو  كونييه رو الكاريكيياتاليي   ينط ييع ع،ييو فيين  ا دعالموييً ا ميين لخطابييً اعييويل أكثييل العواقييا قلتييً
عع،ويييي ب،يييم  عيييد الخطيييا  ف  قيييدرة ع،يييو اخاييي ا  ميييياحات شا يييعي مييين اليييلؤ س ،يييالوتيييدان اإلنييييان س ويعا

تعييييث معييييا واللمييييوزس  ا  تاحرييييع بالك،عييييي والعييييورة وال،ييييون غا ييييي الخطييييفالاواصييييث مرعييييوًرا ع،ييييو ال،غيييييس 
 .(43)يل نًعا  وعواأًواالكاريكات

ر ع،و م عوعي من الخطوي الدالي ف  حلكاتها الاع يليي و ياي ل العفهد ف  الكاريكاتوع،و يل  
ت هيييي  العفيييهد  يييينوغلافوا بكيييث  دليييووايييو ميييا  عنييي  أن الل ييياو  ععيييد  سالعؤ ييييي لعيييا  يييوطلحه العفيييهد 

ف،، عوييل دوره الييداخث فيي   ييوا  العفييهد ولييول انييا  عنعييل  سا بكييث ت عييي،ي وكييث خييطمهاعييً  سالا اصيييث
العفييهد انييا تطييويل ل كييلة فيي  يايين العنيياج تا ،ييور ميين خييال  و  .م ييان  فيي  حضييوره ع،ييو  ييط  العفييهد 

 اإلنالني  شيبكي  أو العيحاكالعفهد ف  صورته اقخيلة الاي  تطيلم ن ييها ل،عا،ري  ع يل الو يوط الععاعيد 
 .(44) االتاعاع مواقل الاواصث  أو

 اإلطاس الوَّظ ي للتسا ة:
ع،و  الحالوي  را ي  الد ِّ التحلحل    تعاعد  الكو      الويمحولوظامتخل  الكاريكاتلل،اح،يث    يي ر و ،ل وو 

فاليوعيولوتوا تعنو    سبعوقل اليوو اليابلس والكفا عن توال الععان  ودالالت اللموز الكامني ف  الل وو
 :دلوالعالمات  قعاد  فاخور  قس وقيم (45) اللم يي أو الدوا  ال،غوييسأو  اإلشاراتسأو ع،م العالماتس 

 . يي العالمات ال، اوي أو غيل ال، اوي
 .(46) يي العالمي الو عوي أو العر،وي أو الط وعوي والا  تاناو  العالقي بين الدا  والعدلو  

حلكويس وميا كان  ال،ييانوات أكان  لغويي أو أ رونوي أو   العالماتس  واءً   اليوعيولوتوا ع،م أناعيو 
العيييالم اليويييييل  فالييييوعيولوتوا تبحيييآ فييي  ع،يييم العالميييات غييييل ال،غوييييي ويييي كل  ستيييدر  اقناعيييي ال،غوييييي

 .(47) ال،يانوات ا  ت ء من اليوعيولوتواأن  مؤ ل ع،م العالمات() و يل   فلديناند د 
الع،ييييم اليييي   يييييدر  حويييياة العالمييييات داخييييث الحويييياة  ابينهيييياليييييعيولوتوا د   و يييييلق وقييييد عييييلف ق

س فهي  واإلشيارات االتاعا ويس ودرا ي ل،ععان  والخ لات والععلفي والا  تلتبط فوعا بينها من خال  اللميوز 
، اوييي ومييا الغيييل كعييا تييدر  لغييي اإلنيييان ال، اوييي و  درا ييي ل،ععنييو الايياال والخ يي  لكييث نايياو مع،ومييات 

 .(48) حوط بها 
اييييييييي  تيييييييي ء ميييييييين ع،ييييييييم اإلشيييييييييارات أو  ال،يييييييييانوات  نأF.De.Saussure  و يييييييييل  د  يييييييييل  و 

 ا  الكث وال،يانوات  يل  اليوعيولوتوا ال  ء  R.Barthesروالن بارت  س فإن Sémiologieاليوعيولوتوا
(49). 
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 الاعييني ع،و العياو  "  تتللا مقاسبة "باسث" الماست  ظولا"  "سالس  باسث"مقاسبتا  الفيما عتعلع ب
(س وتاعثيييث ميييياويات قيييلاءة العيييورة عنيييد روالن بيييإر  ع،يييو غييييل الاييياال)  الاضيييعينو الاييياال( الععنييي  )

 ع ييلأنييه  عكيين تح،يييث العييورة  دلييوأشييار و س والعييياو  الععلفيي (س الاعيينيي )العييياو  اإلدراكيي س والعييياو  
 تح،ييث أن دلو "ماست  ظولا"تفيل مرارتي س بينعا (يأ رونوي  عنو -أ رونوي صليحي - ال  ر اأث )ألينوي

 :خطوات ا  ام ع ل عدةالعورة ي
 .الوصعيي 
 : االموتوى التعححويي 
]يي الل الي الافكي،وي وت1 الاراي النال واخاوار الهدف  -الايريل  -اإلرار   -الحامثفعث:  الالكي  -زاويي 

 .اقلوان واإل اءة( -اقشكا  –واإلخلاج 
   .يي الل الي اق رونوي2
   .يي الل الي ال،يانوي3

 . عخا،ا الععان  والدالالت العاع،ري بعو وع الدرا ي: ويفيل لاالموتوى التنمحو 
 

 اإلظ اءات الموهلية للتسا ة:
 

 مصطلحات الدراسة: 
 ا ع،و أنها: تعلف دتلاأوً 

شيخو  نرياأو  تحليي  العالمي  الط وعويي وياهيل  و عاعيد ع،يفن  ياخل   Caricatureس:  و الكاسيكات .1
 .النرد االتاعاع  واليوا  ويهام ب العيو   د ت ييو اليخليي والاهكم  وويلتك  ع،أعلاف م اععوي أو 

 يياهدف س كعيا معيان رواتهيا في  تحعيث؛ كونهيا اقنييا  كافيي ع،يو تط وريه  عكين مينهج الودمحولوظيا: .2
وياط،ي  فهعيه  ا حعيث دالالت ورميوزً  اكونيه نييرً  ؛رو بالكاريكيات أ رونوييو  أليينوي الكفيا عين عالميات 

 اإللعاو بعالقي كث عنعل فوه باآلخل.
الع لي ل،روة بطليري غيل شل وي من فلد  اال اخداوو كث  ،و  أو فعث يايم بالعدوانوي : العوع األ  ي د  3

 هدد كوان اق لة والع اعل. تفكث يتطليري ال  رلاا الفلع والرانون و و خل داخث اق لة إل لد 
 

 تساؤالت الدراسة:
 ياعثث الاياؤ  اللأول فوعا ي، :  

بكاسيكات الويمحولوظية  الالتسست  النموية  المعا ا  أهم  العوع و ما  فاه    الوابع  حو  الحوم  موقع  س 
 األ  ي؟
 عدة تياؤالت فل وي ا : ه  ويا لع من     
 ؟ لكاريكاتوريي بعوقل اليوو اليابلالل وو اما مالم  ترد م  االة العنا اق ل  ب .1
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 ر موقل اليوو اليابل ت اه  االة العنا اق ل ؟ اقشكا  والل ومات بكاريكاتو  دالالت ما أبلز  .2
 ؟ اليوو اليابلبعوقل بالل وو الكاريكاتوريي  العردمي حو  العنا اق ل  ما الل اأث والععان  الضعنوي  .3
 ر  بالعوقل عيني الدرا ي؟ و ما الدالالت ال،ونوي واق رونوي واقلينوي بالل م الكاريكات .4
 ر بعوقل اليوو اليابل عن واقل  االة العنا اق ل ؟و دل  أ  درتي ع لت ر وو كاريكات  .5
 

  :ومنهجها نوع الدِّراسة
مييين  وصييا وتح،يييث الايياالة قيييد الدرا يييلعواأوي الكوفويييي ولدرا ييات الوصييفوي اليييتعا ييل الدرا ييي ميين ا

قييييد الدرا ييييس  اق يييل  بعوقيييل قالييييوو الييييابلقالعنيييا بكاريكييياتور الحرييياأع واليييدالالت الكامنيييي خيييال  رصيييد 
 رونيات البعيليي والكفيا عيندرا يي العالميات واق وانطالقًا من إلوات العنهج اليعيولوت  كع،م  يياهدف 

 العالميييات و ، اويييي وغييييل ل اويييي الالععيييان  وتحدييييد ر ييياأ،ه الضيييعنوي ع يييل ر و الكاريكييياتباليييدالالت الكامنيييي 
ارتيييات قروالن بيييار ق وقتيييولو ميييارتنق ومييين منايييور حها فييي   يييوء مروشيييل العييياخدمي مييين ق يييث الل يييامين 

 .(50) ويع اععات الثرافال
 مجتمع وعينة الدِّراسة:

را ييي فيي  ر ييوو الكاريكييات        ث م اعييل الد ِّ ر بييالعواقل العييحفوي الععييلييس فوعييا ركيي ت الدرا ييي ع،يي  و ياعثيي 
ياناو   االة العنا اق ل  بعوقل اليوو اليابل بطليري العي  الفامث   ياً ر و كاريكات ر عاً  (12عيني قوامها)
ا وقيي  دعييداد الدرا ييي والعلتبطييي با فيي  و2021وحاييو  و2018فيي  ال اييلة ميين س وايي  ال اييلة اقحييد  زمنوييً

وقيييد الحايي  الباحثيييي أن الل يييوو  عييح ها عنيييوان تيييم و ييعه مييين ق يييث العوقييل أو عنيييوان بليفيييي الايياالةس 
س و يوف ت،اي و الباحثيي في  الاح،ييث بيالعنوان الي   و يعي الكاريكياتورل  لاو يو  مو يوع الل او ن يه وي 

 عيني الدرا ي:ًا لوال دو  الاال  يو   توصو س الل او
 (  1جدول )

 عينة الرسوم الكاريكاتورية بموقع جريدة اليوم السابع قيد الدراسة 

 العو وع تاري  العدور  رقم العورة
 (51)عليل  مخاوف و 2021/ 29/7 العورة اقولو 

 (52قانون حعا ي العلأة ) و 2/5/2020 العورة الثانوي

 (  53تليعي ال رقاء )  و 15/10/2020 العورة الثالثي 

 (54بدون عنوان )  و 12/11/2019 العورة اللابعي 

 (55) كايبي  BBCالي  و 2018/ 27/2 العورة الخاميي 

 (56)مراث ر ،  الدقه،وي ع،و يد أبيهعا  و 2018/ 25/8 العورة الياد ي 

 (57)العنا اق ل   و 2018/ 27/8 العورة اليابعي 

 (58) االة توح  العنا اق ل   و 2018/ 27/8 العورة الثامني
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 العو وع تاري  العدور  رقم العورة
 (59)  االة الراث اق ل   و 2018/ 10/9 العورة الاا عي 

 (60)  االة الراث اق ل   و 2018/ 11/9 العورة العاشلة

 (61) العنا  د اقر ا   و 2018/ 15/9 الحاد ي عفل العورة 

 (62)ميلا  العنا من اإلباء لألر ا    و 2018/ 14/1 العورة الثانوي عفل 
 

 أدوات الدراسة:
ر الييوو و لكاريكيات اللم ييي اليدالالت  ت يييل بهيدفالتحلحدل الودمحولوظا  أدا  اعاعيدت الباحثيي ع،ي        

 يواقاتهس  مل الدالل  والا اعث ت  أاهس بعد  الضعنوي ،ععان ل ل،وصو  ؛اق ل  اليابل بفين  االة العنا 
س ول نياء اقداة ميلت الباحثيي فضاًل عن تح،يث اإلشيارات غييل ال، اويي العيياخدمي في  الاواصيث ميل ما،ريهيا

دتيييلاء درا يييي ا ييياطال وي للصيييد ميييد  تو وييي  العواقيييل العيييحفوي ل ييين الكاريكييياتور بعيييدة خطيييوات اييي : 
 ييي  يياالة العنييا اق ييل ؛ ل،وصييو  ل،عواقييل العييحفوي اقكثييل ا يياخداًما ل يين الكاريكيياتور فيي  تنيياو  لععال

رصييدت خاللهييا الباحثييي بفييكث يييوم  الكاريكييياتور  سو2021حايييو  و2018الايياالة خييال  ال اييلة ميين عيياو
الاابعي لعؤ ييات صيحفوي معيليي واي  اقايلاو واقخبيار وال عهورييي والوفيد   اإللكالونويالعنفور بالعواقل  

والععييل  اليييوو واليييوو اليييابل والييورن وفياييو وال وابييي والد يياور والفييلو  والاحليييل؛ لاحديييد درتييي انفييغا  
عنيا ر امو الكاريكياتور با،ي  الرضيويس وقيد وتيدت الباحثيي اااعياو كاريكياتور موقيل الييوو الييابل باياالة ال

والاييي  ليييم تعطييي  اااعاميييًا با،ييي  الاييياالة وتناولهيييا ع يييل  اقخيييل  اق يييل  مرارنيييي بغال ويييي العواقيييل العيييحفوي 
 الكاريكاتور العح  .

 

 

 نتائج التحليل السيميولوجي للرسوم الكاريكاتورية قيد الدراسة:

   : الصوس  األاللى
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 :الوصع :أالسا 
وتوتيد ر يالي أليينوي ل،عيليل في  دريار ملتيل ياو يط   سل،عيورة: ال يوتيد عنيوان صيلي    ووا  الصدوس 

 ق.مخاوف عليلق بعنوانالعليل وأبو العلو ي 
 و2021يولوه  29:  تاسيخ  ش  الصوس 

 .: ديها  النوت ا م ال  ام
آلخيييل واليييد العلو يييي بينهعيييا حيييوارس وي يييدو اأحيييداعا العيييليل و  ا نيييينتحعيييث العيييورة شخعيييين : الححددد 

ا ل،بييا  ر ييع  واييو  بييارة عيين بدلييي كال ييوكوي م،ا مييي يات لييون أزر  مييل رابطييي عنييع العييليل ملتييد ً 
ل يي   دلييوب،ييون بن ييي   وقعييوو أبييو س وتحاييو  العييورة ع،ييو عنييوان تييان   مالصييع ل،عييليل دشييارة 

 حالي العليل.  دلواالناباه 
 :الموتوى التعححوا :اثا يا 
  :د ال  الة التشكحلية1

 .تاءت العورة داخث درار ع،و شكث مياطيث اإلطاس:
ت يييدو أشيييكا  وأتييي اء الل يييم وا يييحيس فريييد تييياء ر يييم الفخعيييوات بفيييكث ك ييييل وا ييي  ل،عيييين  التدددرطح :

ل يي   انابيياه الرييارن  )العييليل( الع ييلدة وتيييلوان بييارزةس كعييا تيياء العنييوان تييان   ب ييوار الفييخو اقو 
 .رو ومدخاله ف  اإلرار الدالل  ل،كاريكات  سلحوار العليل مل والد العلو ي

تضييعن  العييورة شييكث مييياطيث   عييل بييين العييليل ووالييد العلو ييي ور ييالي تاو ييط الحييوار : األ ددكاع
مطييب   عنييو  يييكاكين   حاييو  ع،ييو ر ييالي ألييينوي قأنييا برييو  بييال  مطييب  ...  بيياقالام العييليل واليي  

    حيييو   داو وتييياء ا ييياخداو العلتيييل والييي  والفيييوطان شيييارلقس ولكيييث شيييكث داللايييه الخاصيييي فييي  اال ييياخ
ه  يياال أييبييين الفييخو اقو  )العييليل(س راقاييه مح و ييي مييل ادو  لإل حيياءالل ييالي اقلييينوي فيي  الل ييم 

وماييوتل ميين الييداخثس  يييا ي  ل،ضييغوي الخارتويييس كعييا  هييلت بعيي  الحلكييات واإل عيياءات )كحلكييي 
يد ماهل اقشخاظ بالل يم وتعكيل حاليي ن والعين( الخاصي بالعليل ووالد العلو  والا  ت يالحات 

 الخوف والر،ع.
تضييعن الل ييم عييدة ألييوان مانوعييي وا ييحي وغ، يي  اقلييوان البيياردة الل ييمس فرييد تيياء  األلددوا  الاإلءدداء :

ال،ون ال ن ي   في  الخ،فويي وفيو رابطيي العنيع وتياء ال،يون اقزر  في  لبيا  العيليل والي    ع يل عين 
فيي  الكلا يي  وال،يون اقخضييل ال ييات  فيي  لبييا   ي رقيياأييث ل،اقخضيل العاالعايدا  واالتيي انس وتيياء ال،ييون 

وتعوعهييا ميين اقلييوان البيياردة الايي  تبعييآ  سأبييو العلو يييس ورغييو ال،ييون ال ن ييي   ع،ييو خ،فوييي العييورة
الهييدوء وتيياءت اقلييوان لاع ييل عيين بعييد رميي   ينا يي  العوقييا ميين خييوف ميين الراييث أو العييوت واييو مييا 

ف  أن ال،ون ال ن ي   بالعورة داللي ع،و شيوع تو  (63) (م2017أمح    حت محمت   درا ييا ع مل  
الل ييالي اقلييينوي قنهييا تحعييث الهييدف ميين الل ييم  الراييث والحيي ن والعييوتس أمييا اإل يياءة فرييد ركيي ت ع،ييو
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وتاءت ع،و خ،فوي ص لاء توحو ف  اليواقات الن يوي بال لمس كعا رك ت اإل اءة ع،يو وتيه العيليل 
 ووته والد العلو ي ويل  قاعوي الوته كعنعل مع ل عن الحالي الداللوي ل،ل م.

 : ال  الة األلووية. 2
ر الاين ألينويس اقولو تعث،  ف  العنوان ال   حعث  بارة قمخاوف  ر   و تضعن الل م الكاريكات

ت والا   العليلس  ب وار  تاءت  وقد  الل الي   دلوهدف  عليلق  أما  العليلس  لحالي  العا،ر   اناباه  ت   
الثانوي   مطب ..فاقلينوي  بال   برو   قأنا  كالاال   وتاءت  )العليل(  اقو   الفخو  اقالام  مطب     ه  
 فوطان شارلق عنو  كاكين وال

 ا الموتوى التنمحوثالثاا: 
 ييل انافييار  يياالة دس واليي   تيياء و2021يولوييه  29نفييلت صييحو ي اليييوو اليييابل ايي ا الل ييم فيي  

 العنا اق ل  وتي يلات ا ه الااالة ع،و أفلاد الع اعل. 
س ف ييي  مثيييث اييي ه العواقيييا  عهيييد العيييليل شخعيييينأ هيييلت العيييورة عيييدة ماريييابالت مييين خيييال  حيييوار بيييين 

أ ا بقوع بلش ا ل،عو وعس ولكن اقالم فكلة تاء من أت،هيا قل،عو وع ونفل تو من ال لم والا اؤ  منا بً 
 (.وقد ا اخدو مرولي ماداولي )الفوطان شارل  مطبخ ...مطبخ خعوى  كاكح  الالشيطا   اط "

ن الفخو اقو  او العليل ف  حالي ت،و  وال    اهل ف  حالي الا او يلتد  بدلي زرقياء أدال  
ال،ون وتاللغم من أن ال،ون اقزر  من اقليوان الاي  تيوحو بالهيدوء دال أن مالمي  الوتيه تعكيل ا يطلا  

يحيييد تيييان   ماكيييي ع،يييو أيرع الكل ييي س ييييد تعيييي  ب هفييي  الحاليييي الع اتويييي ل،عيييليلس وتييياءت و يييعوي يد ييي
مضعومي وف  حالي ا الخاءس وا ا يد  ع،و ان با  ومخاوف وق،ع العليلس كعا   اقخل  واليد   سالكل  

فيي  حييين تيياءت عينوييي مغ،رييي لاييد  ع،ييو  سو ييل أقييل  ل،بكيياء فيي  ايننس وفاحييي الفيي يتيياء قضيي  الحييات 
ا بيين ال  نيين )الع،يو  الغض  والخيوفس ف ي  الو يل الط وعي  أن تكيون حدقيي العيين في  العناعيا تعاميً 

والي ،و( وا ا يد  ع،و عدو اال ارلار الن ي س ف  حيين  هيل الفيخو الثيان  )واليد العلو يي( في  حاليي 
احلكييييس فييي  حيييين تييياءت و يييعوي العيييين م اوحيييي وفيييو ارتويييام بوتيييه م اييييم وييييد من لتيييي واقخيييل  حيييلة م

مناعييا حدقييي العييين واييو الو ييل الط وعيي  وايي ا يييد  ع،ييو اقريحوييي والطعينينييي واال ييارلار الن ييي س فيي  
ا ميل اباييامي ك ييلة دلييث ع،يو اال يانكار والدافيي مين اقايلام  بيارة الفيخو حين تاء رفيل الحيات ين معيً 

 ء  اال وتوتل من الداخث.اقو  )العليل( والا  تد  ع،و ادو 
ون د انا أن  .  و هل يل  من خال  اقالام مباشل من العليل ل كلة الغل  منها توفيل اقمن

ل، واج العيار ،وي  العخاوف  عن  يانوي  ر م صورة  تععد  ع،و  سالل او  العر ،ين  لد   الياأدة    والعخاوف 
 ة الراث اق ل .حد  اال  دلوانافار  االة العنا الا  ت اقع  وتطورت من ال واج 

وقد عكي   وعواأوي ا ا الكاريكاتور حالي افالا وي  عكن أن تكون مثار خوف الفبا  ال كور 
 العر ،ين  
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تا يد مخاوفه فوعا  ع ل    ع،و ال واجس فالعليل الخانل ف  ت،ياه أماو اق  الععي  ب ماو الحديآ    
اق د ناء  بعحاولي  ال وتي  يد  ع،و  الراث  ت اد   الار،يد ي  عنه من ر بي  العطال   ببع   الاعي     عن 

الداللي   وا حي  دشارة  ف   كاليكاكينس  ال يوت  مطاب   تحااتها  الا   اقدوات  ق يث  من  العناز   لاي يآ 
 بالك،عي والعورة ع،و فكلة الخوف من ال واج ت نًبا من ا ا الععيل العواوو.

 : الصوس  الثا ية

  :الوصع :أالسا 
 ال يوتد عنوان صلي  ل،عورة    ووا  الصوس :

 و2020مايو  2  تاسيخ  ش  الصوس :
 (ر او بعحو ي العد  العلاقوي)بياو   ا م ال  ام:

ل،عن   باإل يافي  اتاكون العورة من املأة ف  ال هي الويل  من الل م تحعث ع،و  هلاا تدارً   الحح :
ا ادعو الح ل العن لي  لعيدو ت فيو الوتياءس   ميؤولوي تحعث تبعات وتاء كورونا ال    لعيؤولوي تديدةس

انحنيياء  هييل العييلأةس وقييد كايي  ع،ييو ال ييدار  بييارة قوتيياء العنييا  دلييو هييل فيي  الفييكث بينييه أد    واليي  
اق ييل قس أمييا ع،ييو ال هييي الوعنييو أ يي ث الل ييم فرييد تيياء منفييور  خييلج منييه  ييهم  فيييل لعبييارة ققييانون 

 ون الورد  ال ات .حعا ي العلأةقس وقد تاءت خ،فوي العورة بال،
 : الموتوى التعححوا :اثا يا 
  :د ال  الة التشكحلية1

 . مياطيثتاءت العورة داخث درار  اإلطاس:
وا حي    الترطح : الل م  عنوان  هألوانو أشكا   وتاء  العلأة قفلع     بارزةس  حعا ي  أ  ث  عين  ق  قانون 
 . العورة
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ل دار  :  األ كاع ماداخ،ي  أشكا   عدة  الل م  العن    تضعن  تحعث  الا   ا   العلأة  أن  دليث  العن   
  تحع،ه العلأة ر الي ألينوي مكاوتي ع،و ال دار   بعيؤولواته ع،و  هلااس ويوتد ع،و تدار العن   ال

باإل افي لبع  الخطوي العيا وعي والعنحنوي والا  تعكل حالي العنا ماعث،ي ف  تحع،ها ميؤولوي  
 ن حعا ي العلأة د افي لعيؤولوي ال ي . د افوي وا  محاولي الحعو  ع،و قانو 

تاءت اقلوان مخا،طي ماو طي الو ومس فرد تاء ال،ون الورد  ال ات  ف  النعا    األلوا  الاإلءاء :
مادرتً  الل م  من  بال،ون   ااق  ث  العن    تدار  تاء  حين  ف   ال وا   لدرتي  قع،و  ال،ون  بدرتات 

اليود  العيا وعي  بالخطوي  محدد  ال ات   العلأة  اللماد   حعا ي  لرانون  ال ات   اقزر   ال،ون  وتاء  اءس 
وم،رو ع،و اقر س أما اإل اءة فرد رك ت ع،و  بارة قوتاء العنا اق ل ق و وا  الل الي اقلينوي  
من تهي أخل  والا  تلتك  ع،يها اإل اءة قاعياها ولكونها تحعث ر الي  االة وصليحي عن الحالي  

 الا  تعوفها العلأة.  
 ا: الموتوى التنمحو: ثالثاا

ال يوتيييد عنيييوان صيييلي  ل،كاريكييياتور ولكييين يو ييي  محاواايييا الالكيييي  ع،ييي  العنيييا  يييد العيييلأة فريييد 
تيياءت العييورة مع ييلة عيين العي يياة الايي  تاعييل  لهييا العييلأةس فالعييورة فيي  مضييعونها مع ييلة اييدفها الوقييوف 

وفيو  ستاعل  له العلأة ف  الوقي  الي   مين الع ايل  أن  كيون ايو اقميان لهيا ال  ع،و العنا اق ل  
عيؤولوي بعورة أقيل  قانون حعا ي العلأة وتعثث يل  ف  و ل العلأة وتحع،ها ال  دلومحاولي منها ل،وصو   

الخضييوع والع ود ييي ورغييم يليي  فهيي  تحيياو  العحافاييي فيي  الحعييو  ع،ييو حروقهيياس كعييا تيياء قييانون  دلييو
حعا ييي العييلأة م،رييو ع،ييو اقر  ليييد  ع،ييو اإلاعييا  وعييدو الععييث بييه واييو شييكث ميين أشييكا  العنييا اليي   

مييين خيييال  و يييعوي الييييد  تاعيييل  ليييه العيييلأةس كعيييا  هيييلت العيييلأة وايييو تحييياو  الح ييياظ ع،يييو العنييي   ويلييي 
تحياو  الحعيو  ع،يو حروقهيا الرانونوييس كعيا ركي  الل ياو  اقخيل  والح اظ ع،و العن   من اليروي وتالييد 

نافييار فيييلو  كورونييا ووتييود اقزواج فيي  اا مييل فيي  دلريياء الضييوء ع،ييو  بييارة قوتيياء العنييا اق ييل ق ت امنييً 
عنييا  يييد العييلأة وأصييب  العنييا كييال يلو  فييي  زيييادة ال دلييوالعنيي   ل،حييد ميين انافييار ال ييييلو  معييا أد  

حروقهيا الرانونويي دون ميياعدة  دليوال ي  م،راة ع،و عاتع اقو واو تحياو  الوصيو    يميؤولوالعن   وأن  
في  أن  رقدرا يي قنيوا  و يا هلويدتوصي،   وايو ميا سمين أنيواع العنيا  يد العيلأة  ا عيد نوعيً  من أحيد وايو ميا

  فيي  منااضييي العنييا  ييد العييلأة اي لييم ياطييل  لأل ييبا  والعوامييث الايي  تييؤد  ادور االعييالو  يييبرو محييدودً 
 يل  العنا ومن  عار  يل  العنا.   دلو

اآل ييار واقبعيياد الييي، وي ل،عنييا  ييد العييلأة ال ُ ييياهان بهيياس  يييارط  الكاريكيياتور اقناييار دلييو أن 
وتالاال  ُتضعا  سلها العلأة ُتياام ف  الار،يث من شعوراا ب وعاها ال اتويفالععار ات العنو ي الا  تاعل   

تفياي  قيدرتها ع،يو الا كييلس فيينعكل ع ل يل  ؛ و ال يد ي من  راها بن يهاس مع ا يؤ  ل  ،بًا ع،و صحاها
وينيياج عيين ايي ا زيييادة العنييا  سيليي  ع،ييو قييدرتها فيي  الاعييل ف بفييكث إميين و يي،وم مييل ن يييها ومييل أ ييلتها

 .وال ليعي ف  الع اعل

https://www.who.int/bulletin/volumes/91/1/12-115063/ar/
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 : الصوس  الثالثة

 
  :الوصع :أالسا 

 يحياها شيا  تليعي عنا أ ل  شهدتها مديني ال رقيا اقردنوييس وكيان تليعي ال رقا )   ووا  الصوس :
ا   16ي ،أ من الععل   عاًماس تعل  العاداء تيد  من أقارته أ  ل عين بايل  ياقوه وفرين عينويه اناراميً

 (ل ليعي ارتك ها والده العي ون  د أحد أقار  ال ناة
 و.2020/ أكاوتل 15  تاسيخ  ش  الصوس :

 .ح اج حع ة  ا م ال  ام:
 حعث الل م صورة ليد غيل مكاع،ي )الكا فرط( تن ف منها الدماء وتعي  بالفايي ع،يهيا ر يالي   الحح :

ألييينوي بح ييم ك يييل ل يي   انابيياه الرييارن تضييعن   بييارة قالعدالييي لط ييث ال رقيياقس كعييا تيياء العنييوان أع،ييو 
 ق  ظ يمة ال سقا عين العورة تضعن  بارة ق

 الموتوى التعححوا :اثا يا 
 شكحلية د ال  الة الت1

 العورة تاءت داخث درار مياطيث اإلطاس:
ت ييدو أتيي اء الل ييم وا ييحي وتيييلوان بييارزةس كعييا غييا   هييور الفخعييوات عيين العييورةس وتيياء  التددرطح :

 أع،و  عين العورة. االعنوان وا حً 
العتالدة لطفدل وتياءت كالايال  ق  سميياطيث  حايو  ع،يو ر يالي أليينوي  تضيعن  العيورة شيكالً   :األ كاع

شيكث ييدين  دليوق بح يم بينط ك ييل لييد  ع،يو كثلتهيا و ر،هيا وتي   انابياه العا،ري  لهياس باإل يافي ال سقا
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غيل مكاع،ي تن ف منها الدماء كعا تاءت بع  الخطيوي العييا وعي واللأ يوي والاي  تحعيث الالفايي بهيا 
 قا أو حالي معيني.الل الي اقلينويس باإل افي لبع  الاع يلات غيل ال، اوي كفكث اليدين لاعكل مو 

الاإلءاء : ق  األلوا   ف   بارة  كعا  الل عي  معام  ف   اقحعل  ال،ون  الل او  لطفل ا اخدو  العتالة 
ال سقاقس  م و   بال،ون اقحعل وتن ل درتي ال،ون ف   بارة قال سقا لطفل  ق قطلات الدو الا  العتالة 

ل،عنا العياعل  الدمو   ل،ن ي   وا حي  داللي  ف   اليدين  من  ألوان  تن ف  عدة  الل م  تضعن  كعا  س 
اليعاو  ف    وال،ون اقزر   الخ،فوي  ال ات  ف   ال،ون اقزر   فرد تاء  بينهاس  فوعا  مخا،طي ومع وتي 
تو و    تم  كعا  بخط  عو س  اقلينوي  الل الي  ف   اقحعل  ال،ون  الل مس و هل  من  اق  ث  النعا 

الحالي وصا  ف   الدمو   واقحعل  وال نو  الورد   واقاال،ون  معا س  انا  ال،ون   الاو و   داللي  لت  
 (64) ق  وس  حمت الهاظ ي رصدته درا ي ق

 ال  الة األلووية: . 2
س الل يالي اقليينوي اقوليو في  العنيوان بعبيارة قتليعيي ال رقياق وتياء اينألييني  اينتضعن الل م ر ال

ل،رييارنس أمييا الل ييالي اقلييينوي الثانوييي  هأع،ييو  عييين الل ييم بإشييارة قاعوييي الععنييو اليي   يليييد الل يياو توصييي،
 .فكان  ع،و الالفاي العوتودة بالل م وتعث،  ف  العبارة الاالوي قالعدالي لط ث ال رقاق

 ا:الموتوى التنمحوثالثاا:  
تاءت الل عي غيل مكاع،ي ف  بع  أت اء تيم الفخعيوي لاط،يع الخويا  ل،ريارن لوكيون اإلريار 

س فالييد تعثيث الريوة والييد الع ايورة انيا دالليي ع،يو العنيار ف ياءت الا اصييث لاعيور شيدة و الدالل  ل،كاريكات
وني و    روني لونوي داللي ع،و كثافيي اليدو تيلاء العنيا اق يل سأعثث ال،ون اقحعل الغامع  كعا    الضعاس

كيين اق  كييان  ييلة مباشييلةس ول ه العييورة لييول أحييد أفييلاد اقبهييالراتييث فس هقطييلات الييدو لاييد  ع،ييو ا يياعلار 
  العنا ال   تعل  له االبن كلد فعث لراث اق  شيخو ف ياء الثيير مين االبين فرطيل فالي   العباشل  
لايد  ع،يو الحاليي الغييل عادليي والعاعث،يي في  ر يم صيورة يانويي  يي ي ماعث،يي في    ها من أبويد الط ث انارامً 

 العالقي بين اقشخاظ من قاث وعنا وإ اراا الي، وي ع،و اقبناء وتاء الثير من اق  ف  االبن.
 : الصوس  ال ابعة 
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  :الوصع :أالسا 
 .بدون عنوان   ووا  الصوس :

  و.2019نوفع ل  21  تاسيخ  ش  الصوس :
 .عن تليدة عكاظ اليعود ي - الم الهالل ا م ال  ام:  

الحيييي : تاكيييون العيييورة مييين عنعيييلينس اقو  ييييد غييييل مكاع،يييي تعيييي  كلتييياج تعثييييث ل،عنيييا واليييي،طي 
ا ع،و العنا والضل س العنعل الثان  ماعثث ف  العرو كيداة ل،اعد  ل،عنا لورطل الكلتاج اعالاً  

قس غ،ي  ال،يون اق يود ع،يو الل يم وعناصيله دلييث الا،يم التصدتي للعودع األ د ي رة ق با هوقد كا  ع،و
والاهديد واو منا   لحالي العو وعس كعا تاءت الخ،فوي بال،ون ال ن يي   ال يات  في  النعيا اقع،يو 

 ال،ون اقبو  ف  النعا اق  ث من العورة. دلوا من الع حي مادرتً 
 :الموتوى التعححوا :اثا يا 
  .د ال  الة التشكحلية1

 العورة وردت داخث درار مياطيث الفكث.  اإلطاس:
 تاءت أت اء الل م وا حي و االة ل،عين الع لدة. الترطح :
العيلامي وحيدة  دليوب اوييي حيادةس واي  تؤشيل  7العرو عن شكث ع،و اي ي رقم   اان ا  رلف  :األ كاع

ا  الرطل الا      أن تايوافل في  الريانون الي   ياعيد  لرضيوي العنيا اق يل س وايو عنيا  يخي  م،اوييً
 ومعاًدا.

اقاعلت العورة ع،و ال،ون اق ود ل عول عناصل الل مس وفو الخ،فويي تياء ال،يون   األلوا  الاإلءاء :
كيث عنعيل  قاعويي ؛العيورةلكي ت ع،يو تعويل أتي اء فل ن ي   ال ات  لدرتيي ال ويا س أميا اإل ياءة  ا
 .هافي

 ال  الة األلووية: . 2
الكاريكات الل م  العرو وال    و تضعن  العوتودة ع،و  العبارة  ألينوي واحدة تعث،  ف   ر  ر الي 

 قن العورة انا كافوي لنرث الل الي.س وقد رك  الل او ع،و العورة قحعث  بارة قالاعد  ل،عنا اق ل  
 ا: الموتوى التنمحوثالثاا: 

مضعونها أنها تاحد   هم من العورة تيهم ف  نرث الل الي ل،عا،ر  حيآ   ولكن    ل،عورةسال يوتد عنوان  
عن العنا  د النياء وا  تد  داللي مباشلة ع،و ت اصيث العورة مع لة عن الل الي ال،يانوي ل،اعد  

فرد تععد الل او   سمن حيآ قلاءته وا انباي دالالته  ار  وا حً و النياء وتاء الل م الكاريكات ل،عنا  د  
ف  ا ه صورة تعثيث العنا اق ل   د النياء بيد تعي  قالكلتاجق ويد رافضي تاعد  له ا العنا من  

وي  منها  س و اعد ق،ي ت اصيث الل عي تي،وط الضوء ع،و الهدف اللأخال  مرو  روو برطل قالكلتاجق
ُبعدا   ال،ون اق ود ال   رغا ع،و الل عي ومعطاأها  واو الاعد  ل،عنا اق ل س د افي دلو ا اخداو 

 رم ًيا ل،ي،طي والروة.  
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 : الصوس  الصاموة 

 
 الوصع  :أالسا 

 كايبي  BBCالي :  ووا  الصوس 
   و.2018ف لايل  27 تاسيخ  ش  الصوس :

 .محعد ع د ال،طو  ا م ال  ام:
الو   ( بغلفي  عث،ون ال وج وال وتيس ف  العن   وال وج ف  حالي  2تحعث العورة شخعين )   الحح :

ا عن ن يه  خوف من ال وتي والععيكي بالح اء وتلفعه بالضل  وال وج مخا و تح  اليليل مدافعً و 
 ."قو يااإ ا مصتفى  ا اع با با  ا ها تقولكرلأ ف  ر الي ألينوي تضعن  العبارة الاالوي ق

 الموتوى التعححوا  :اثا يا 
 د ال  الة التشكحلية  1

 العورة وردت داخث درار مياطيث   اإلطاس:
بالعين    الترطح : وا حي  ك يلة  بالل م  الفخعوات  تاءت  كعا  وا حيس  الل م  وأت اء  أشكا   ت دو 

 الع لدة يات ألوان بارزة  االة ل،عين الع لدة.
ا مكيياعالً العييورة تضييعن   :األ ددكاع  دلييو حاييو  ع،ييو ر ييالي ألييينوي باإل ييافي  شييكاًل بوضيياوًيا ماعلتييً

ليدين ونالة العين والا  توصا العكان وت ييد بع  الخطوي العيا وعي والعنحنوي وحلكات ال يم وا
 شكث ال يد وماهل الفخعوات وا اخداو الاع يلات ال، اوي والغيل ل اوي لاو   العوقا. 

تضييعن الل ييم م عوعيي ميين اقلييوان العادرتييي والعخا،طييس وقييد تيياء ال،ييون ال لترييال   األلددوا  الاإلءدداء :
مع فيي  ال يي ء اق عيين ميين الل ييم )البييا (س و هييل ال،ييون ال ييات  فيي  الخ،فوييي وتيياء ال،ييون ال لترييال  الغييا

اقزر  الغامع في  لبيا  ال وتيي وال،يون اقخضيل ال يات  واقخضيل الغيامع في  مال يات فيل  الييليلس 
وال،ون ال وشوا ف  لبا  ال وجس كعا تم تو و  اق ود والورد  ال ات  ف  تو و  مالم  الفخعواتس 

ت اء العورة ويل  قاعوي كث عنعل مين تهيي ولاو يو  الهيدف أما اإل اءة فرد رك ت ع،و تعول أ
 من الل م من تهي أخل .
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 ال  الة األلووية: . 2
كايبيق وقد BBC س اقولو تعث،  ف  العنوان ال   حعث  بارة قاليياينأليني  اينتضعن الل م ر ال

الكاريكات  وتوته  ل هم  العا،ر   اناباه  ل     الل م  أع،و  الل او  ر  و تاء  يليد  الا   الل الي  من  والعغ   
من عنا زوتاه ف   بارة قأ الو    ه ا عن ن ينفلااس أما الل الي اقلينوي الثانوي ف اءت من ال وج دفاعً 

   .ققيلًياالي قب  ب    ق اا ترول  دن  مخا و 
 : التنمحواالموتوى ثالثاا: 

اللؤيي والرلاءة وا انباي دالالتهس ل وج  يا رتطنا العورة باليوا  أصبح  أت اء الل م وا حي  د
التً  اليليل  تح   زوتاه  من  ماع،الً ياخ و  ال وتي  عنا  من  العورة أ  ا  تاءت  وقد  قيل س  مخا و  نه 

  قيلًيا بينه مخا و    ماضعني عدة عناصلس ال وتي والا  تروو بضل  زوتها واو يدافل عن ن يي م ضالً 
شاعات الا  روتاها من وتود اخا اء قيل  ويروو الل او باك ي  اإلياعي ال ليطانوي عن اقكايي  واإل

د ارة يان    دلووخدم  الل الي ال،يانوي العورة بفكث ك يل حيآ تؤد  رؤيي العورة اللم يي    ف  معلس
للأوي  دال أنه من أشكا   العا،ر  لرضوي االخا اء الريل  والا   خا لها اللم  رغم دنه لول العو وع ا

 العنا  د اقزواج.
 : الصوس  الواد ة

 
 الوصع   :أالسا 

 . مراث ر ،  الدقه،وي ع،و يد أبيهعا  ووا  الصوس :
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 و.2018/أغيطل 25: تاسيخ  ش  الصوس 
 . أحعد قاعود  ا م ال  ام:

ع،و أنه    دليالً    ويبك ن ويرلأ تليدة  ار  صورة إلب،ول بيتنحي وله قلنو  حعث الل م الكاريكات  الحح :
وأن أفعا  البفل غ،   أفعا  دب،ول وتضعن ر الي ألينوي  ياعي  فيها من   ستيادعو الح ن  ا رلأ اخبارً 

العورة ع،و عنوان أع،و العورة وتح م ك يل وا   ل    اناباه الرارنس      أفعا  البفلس كعا تحاو 
 وغ،  ال،ون اقحعل الداكن وال،ون اق ود العورة.

 : الموتوى التعححوا :ثا يا
 :د ال  الة التشكحلية1

 . تاءت العورة داخث درار مياطيث اإلطاس:
بارزةس كعا تاء العنوان أع،و العورة وتح م  ا وتفكث ك يل وتيلوان  ا مع لً تاء الل م وا حً   الترطح :

 ر. و العورة ك،ها ويل  قاعوي ت   الرارن ومدخاله ف  اإلرار الدالل  ل،كاريكات
يلم  لألبد ي والدواأل لول لها بدا ي والنها ي    مكاعالً   ابوضاويً   اداأليً   تضعن  العورة شكالً   :األ كاع

ويحاو  باإل ا    ل،عنا اق ل   ألينوي  ل اوي وتع  ع،و ر الي  والغيل  ال، اوي  الاع يلات  لبع   في 
 الخطوي والاغيلات الفك،وي الا  توحو وت يد العوقا والحالي الا  يليد الل او توصي،ها ل،رارن. 

الاإلءاء : تضعن الل م عدة ألوان مخا،طي ومع وتي فوعا بينهاس فرد تاء ال،ون اقبو  ف     األلوا  
ا بال،ون اق ود ف  صورة  الل مس وتاء ال،ون اقحعل الداكن مخا،طً الخ،فوي وغ،  ال،ون اقحعل ع،و  

ب،ول بال،ون اقزر  ال ات س أما  ددب،ولس كعا  هل ال،ون اق ود ف  أ افل وقلون دب،ول وتاءت دموع  
ع،و   الواردة  اقلينوي  الل الي  وا   ال ليدة  العكاوتي ع،و  اقلينوي  الل الي  ع،و  فرد رك ت  اإل اءة 

 .قنها تو   الهدف من الل م ليان دب،ول
 ال  الة األلووية: . 2

ر يياأث ألييينوي تعث،يي  الل ييالي اقولييو فيي  العنييوان واليي   حعييث   ييال  ر  و تضييعن الل ييم الكاريكييات
رس أميا و ق وتاءت أع،و الل م لوكون م، ي  لنايل قيارن الكاريكياتمقتل طفلا التقهلية  لى عت أبحهم بارة ق

قس صيدرت مين اق  ويعايلف فيهيا األ  خعتد   باستكدا  الل يمدةءت كالايال  قالل الي اقلينوي الثانوي ف ا
حيييآ أن الراييث ميين  ؛بارتكييا  تليعييي قاييث ر ،وييي والايي  تاعييار  مييل الييدين اإل ييالم  واليي   حييلو الراييث

ق تيد  معيانو أ و  باهلل م     ال وى آدمحدح ب،ولس أما الل الي اقلينوي الثالثي تضعن   بارة قدو او   
فعيادة ميا يو يو  دب،يول لإلنييان بالرايث ولكين  سالعبارة والا  وردت من دب،ول ع،و الاعار  الي   حيد  

  هل العكل أن اق  معدر الحعا ي واقمان يا و  ع،و دب،ول ويروو براث أر اله.
 : التنمحواالموتوى ثالثاا: 

س ف ععييي  الل يييوو  فييي  دريييار الاح،ييييث الييييوعواأ  ل،ل يييوو نيييياطول رصيييد دالالت الارابيييث العكيييي
ر  و ب،ييول تيياء الل ييم الكاريكيياتمفيي  مرارنييي بييين أفعييا  ال نييو إدميييين و الكاريكاتوريييي بييين فع،ييين ماناقضييين 
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ب،ييول مييال  بيتنحييي مرارنييي دميين حيييآ الرييلاءة وا يانباي دالالتييه العل ييومي بدقييي وو يي  الل يم أن  اوا يحً 
ا مين عنيا ال نيو إدمييين وتاهيل عالميات ح نيً دمين وأفعالهمس ماعث،ي ف  صورة دب،ول واو يبكيو إبال نو  

ا عيين ايي ا الحيي ن بعبييارة مثيييلة الحيي ن واييو  رييلأ خ ييل فيي  تليييدة ق   عاييلف براييث أر الييه بالدقه،وييي؛ مع ييلً 
ب،ييول ولييول العكييل كعييا بالل ييالي اقلييينوي إلب،ييول دميين  اإلنيييانا مييا  ييياعي  تايبييي لالنابيياه عكيييوي فييداأعً 

أ  أن ال نييو إدميييين ت وقييوا ع،ييو  هوأفعييالهم الايي   ييياعي  منهييا دب،ييول ن يييواييو  ييياعي  ميين ال نييو إدميييين 
 دب،ول ف  العنا والراث ف  تعويل قو  صادو.

كعيييا أ هيييلت العيييورة اي يييي دب،يييول بفيييك،ه العييييلوف ليييدينا فييي  خوالنيييا مييين خيييال  الريييلون الييييوداء 
مرارنيي ت يلز في   دب،يولاو  وأ افله الطوي،ي اليوداء وتعكل العيورة خطيورة أفعيا  البفيل الاي  فاقي  و ي

دشارة كام،ي ع،و شدة العنيا والايوح س االخاالفات بين أفعا  البفل ورد فعث دب،ول ال   يو و  بالفل 
يهيييدد الكويييان  اكعيييا تيييد  العيييورة ع،يييو بفييياعي  ييياالة العنيييا والرايييث اق يييل  والاييي  أصيييبح  تعثيييث خطيييلً 

 اق ل .
 : الصوس  الوابعة 

 
 :الوصع :أالسا 

 .العنا اق ل   الصوس : ووا  
 و.2018أغيطل  27 تاسيخ  ش  الصوس :

   .أحعد قاعود  ا م ال  ام:
ولون    الحح : باقبو   مخا،ط  فات   أزر   بياي  ع،و  مالأكوي  بيتنحي  ر ،ين  من  العورة  تاكون 

الخ،فوي أزر  فات  والط الن ف  حوار ي كل أحداعا أنه  حوي قاث اق س وي كل اآلخل أنه  حوي  
 قاث اقو. 
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 : الموتوى التعححوا :اثا يا 
  :د ال  الة التشكحلية1

 تاءت العورة داخث درار مياطيث وال   يوحو باال ارلار واقمان.  اإلطاس:
العنوان أع،و  عين    الترطح : بارزة وتاء  الع لدة وتيلوان  بالعين  ل،رارن  الل م وا حي  أشكا  وأت اء 

 ر. و العورة بخط أ ود  ريث معي   عن اإلرار الدالل  ل،كاريكات
شكالً   :األ كاع العورة  ر   ابوضاويً   تضعن   ي كل   حعث  بينعا  اقولو  ل،ط ،ي  ا ا هاموي  ألينوي  الي 

لبع    باإل افي  اقو س  الط ث  ليؤا   دتابي  ألينوي أخل   الثان  ر الي  )كاقتنحي(    اقشكا الط ث 
الاع يليي   والعالم   اقشخاظ  ماهل  ت يد  والا   والعنحنوي  والعاأ،ي  العيا وعي  الخطوي  وتع  
والاغيلات ال، اوي والغيل ل اوي باإل افي لبع  الحلكات الخاصي باليدين ونالة العين والا  تعكل  

 حالي معيني. 
الاإلءاء  ا:  األلوا   الل م ف   اليعاو  ع،و  ال،ون اقزر   اليالوس غ،   ليد  ع،و  بدرتاته  لخ،فوي 

والع اء واللوحانوي وا  تفيل ل، وان  غيل الع،عو ي من اليعاءس كعا تاء تو و  ال،ون اق ود ف  
كعا تاء ال،ون ال ن ي   ف     العورة لاو   حالي الح ن والعوتس وا ا ما تعث العنوان أكثل تايبوي.

ا ا الط ،ي  عا ل  و   ارم ً  ال،ون  لبا   اقر  ل،و ومس  بين  ال،ون   الاوازن  وتاء  واللوحانويس  واليعاءس 
اقحعل الداكن ف  لبا  الط ث اآلخل وعادًة ما يام  رتط ال،ون اقحعل بعفاعل الح س والدف ءس دال 
ة واالن عا س أما اإل اءة فرد  دنه ف  ا ه الحالي وف  العرابث يام  رتط ال،ون اقحعل مل الغض  والحد 

الل  اارك ت ع،و  الل مس كعا رك ت اإل اءة ع،و  لي  الهدف من  تحعث  أنها  ل،ط ،ين حيآ  قلينوي 
 الط ،ين بيتنحاهعا العالأكوي لكونهعا تحعث ر الي  االة بينهم  حوي عنا اعاداء اق  واقو.  

 ال  الة األلووية: . 2
الكاريكات  الل م  ألينويس  و تضعن  ر اأث  حعث  بار   األاللىر   ال   ال    العنوان  ف   ة  تعث،  

تاءت ع،و ليان الط ،ي اقولو    الثا ية قالعنا اق ل  ق وتاء أع،و  عين الع حيس والل الي اقلينوي  
بينعا الل الي اقلينوي   أنا قا،ان  ماما ... وأن ؟س  الثان  كالاال  ق    الثالثة بعبارة تياؤلوه موتهي ل،ط ث 

 ا  دتابي ليؤا  الط ث اقو  ف  ك،عي قباباق 
 : التنمحواالموتوى ثالثاا: 

العييورة الكاريكاتوريييي اليييابري كعالمييي  ييوعواأوي تيي ا  بخوييا  العا،ريي  ل،ععيييل العحاييوو ل،ط ،ييينس 
من حيآ اللؤيي وا انباي داللاه من خال  ا اخدامه  ا اء الل م الكاريكاتور  ل،ل او أحعد قاعود وا حً ف

العوددع ل،عيورةس وقيد تععيد الل ياو تعثييث خطيورة  ياالة العنيا اق يل  مين خيال  العنيوان ق اصيليحً  اعنوانيً 
ا بناأهييا مخال ييً ق اقوا ييا هاو ا ييانكار  ل كييلة قاييث نيي ؟ق أق و ييؤا  الط ييث اقو  قأنييا قا،انيي  مامييا و األ دد ي 

 كون الراث ع،و يد اق  أو وت ل    تابي الط ث الثان  بين الراتث قباباقمو ر وعي العالقي بين اآلباء واقبناء  
س وقيييد ع يييل الل ييياو عييين حاليييي الط ،يييين بعالأكيييي هيلييييد الل ييياو تو يييوح س واييي ا ميييااقو ايييو ال عيييث الط وعييي 
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عاد يي ومين خيال  نايلة الدافيي والاع ي  وو يعوي الييدين ع،يو ال يان ين البيتنحي ف  ال ني بالحالي غييل 
وقيد حعيث الكاريكياتيل ميا  عكين  ة الط يث الثيان .اال اييالو وعيدو الل يا في  صيور  ل،ط ث اقو  وفيو نايلة

وص ه  وعيولوتوا بدالليي العيدمي؛ فاق يلة الاي  ععادايا حعا يي اق  لألبنياء اي  في  مهي  اليلي  بيي   
 ال لاأم الا   عكن أن تعدر عنهم ت اه يويهم اقبلياء.

   : الصوس  الثاموة

 
 :الوصع :أالسا 

 .  االة توح  العنا اق ل    ووا  الصوس :
 و.2018أغيطل  27 تاسيخ  ش  الصوس :

 . أحعد قاعود  ا م ال  ام:
تحعث العورة شخعوي واحدة  طالل تليدة وف  حالي ياو  من كم اقخبار الع  عي تعوعها    الحح :

ل،     وا    وتخط  العورة  أع،و  تاء  العورة ع،و عنوان صلي   تحاو   كعا  اق ل س  العنا  عن 
ق  اناباه تضعن  بارة  وال    العو وع  األ  ي الرارن قاعوي  العوع  توحش  عدة  فاه    يوتد  كعا  قس 

خا  ات  خاس  ... دا اتنح  ر اأث ألينويس اقولو )العنوان( وتاءت ع،و ليان قارن ال ليدة كالاال  ق
بس التالا ش  مش  ا  اإلسها   الل اأث  ا   باق   أما  وتاءت    اقخل  قس  ال ليدة  ف   وردت  والا  

الاال  )زوتي تراث زوتهاس أ   ع   أر الهس أ   راث بناهس أو تلمو أر الها ف  الالعيس أ   راث  ك
 ر ،وي( 

 : الموتوى التعححوا :اثا يا 
 د ال  الة التشكحلية  1

 . تاءت العورة داخث درار مياطيث اإلطاس:
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أشكا  وأت اء الل م تاءت وا حي و هلت الفخعوي بالل م وا حي مع لة وتيلوان بارزةس   الترطح :
 ر.و لداللي ل،كاريكات اعن الل م ومالأعً   اوتاء العنوان مع لً 

 حاو  ع،و ر الي ألينوي باإل افي لفكث ال ليدة والا  تاءت   اداأليً  تضعن  العورة شكالً   :األ كاع
العيا وعي   الخطوي  بع   كعا  هلت  مياطيثس  شكث  وتد  ع،و  بال ليدة  اقخبار  لعحاو   دشارة 

الخطوي العيا وعي ع،و ا ارلار وانافار ا ه النو وي من اقخبار ع،و ص حات ال لاأدس كعا  هلت 
لا ييد مالم  الاع يل ع،و الفخعوي بالل م باإل افي لبع     العنحنوي داخث الل مبع  الخطوي  

وغيل   ال، اوي  الفخعوي  الالعضامين  حالي  تعكل  والا   وال م  والعين  اليد  حلكات  وتع   ، اوي 
 وموق ها من مو وع الل م. 

الاإلءاء : مخا،طي فوعا بينها ومع وتيس فرد تاء ال،ون اقزر  ال ات   مادرتي  تاءت اقلوان    األلوا  
ا بالادريج مل ال،ون اقبو  ف  النعا اآلخل من الع حيس    النعا اق عن من الع حي مع وتً ف

كعا تاءت عناوين تلاأم العنا ف  ال ليدة الا  تاابعها الفخعوي بالل م بال،ون اقحعل داللي ع،و  
ال د هار  ف   ال ياون   واقخضل  ال ات   وال نو  اق ود  ال،ون  تو و   وتم  والعناس  أما  الدمويي  حاليس 

من  الهدف  تو    قنها  ال ليدة  داخث  اقخبار  وعناوين  اقلينوي  الل الي  ع،و  فرد رك ت  اإل اءة 
 الل م.

 : ال  الة األلووية. 2
الكاريكات   الل م  قور تضعن  حعث  بارة  ال    العنوان  ف   اقولو  ألينويس  ر اأث  عدة  فاه     

قفرد تاءت ف  أع،و الل م ل،   اناباه العا،ر  قاعوي مو وع الل م وتع،ي داخث    توحش العوع األ  ي 
اإلرار الدالل  ل،ل م الكاريكاتيل س أما الل الي الثانوي فه   بارة عن رد فعث الفخعوي بالل م ععا تاء  

قس أما خا ات  خاس  دا اتنح إ  اإلسها  مش  ا التالا ش بس!!بال ليدة من أخبار والا  تعث،  ف  ق
باق  الل اأث فكان  ف  ال عث الا  تاعدراا عناوين اقخبار الخاصي ب لاأم العنا بال ليدة الا   رلأاا  
الفخو بالل م وتاءت كالاال  )زوتي تراث زوتهاس أ   ع   أر الهس أ   راث بناهس أو تلمو أر الها  

 . (هف  الالعيس أ   راث ر ،و
 : التنمحواالموتوى ثالثاا: 
ف ياء عنوانهيا يا دالليي ع،يو وتيود العنيا وتعيدد من حيآ اللؤيي والداللي   اوا حً   ر  و الل م الكاريكاتتاء  

حييآ اعاعيد في  ر يومه ع،يو تعيدر  س افلاء تيدا واتهاامااالهس فاتاهد الل او ف  تعثيث زيادة الااالة و 
 او  والياع ي  ال مينحاليي بالعورة ملكبي من شخو  ريلأ تلييدة  االة العنا ص حات ال ليدة وتاءت 

تيلاأم العنيا اق يل  معيا ييد  ع،يو تعيدر أخبيار العنيا اق يل  حيو  عيا  ريلأه مين أخبيار لل،عدد الهاأيث  
 دلييوس وقيد  هييلت صيورة الفيخو وايو فيي  و يعوي اللتيوع والالكيي  ع،يي  ت اييد معدالتيهصي حات ال لاأيد 

صييي ها  ييياالة تيييوح  والعنيييا الييوراء والاييي  تيييد  ع،يييو ال ييي ع والاع ييي  مييين اييو  تيييلاأم العنيييا اق يييل  بو 
 اق ل  باإلراا  وأن اإلراا  لول ف  الدواع  فرط دنعا ف  تعدد تلاأم العنا اق ل .



                  www.epra.org.eg                                   www.jprr.epra.org.eg                سط و مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - الثاني/ الجزء   األربعونالثاني و العدد  711 ا

 : الصوس  التا عة 

 
  :الوصع :أالسا 

  . االة الراث اق ل     ووا  الصوس :
  و.2018  اع ل 10  تاسيخ  ش  الصوس :

 .محعد ع دال،طو ا م ال  ام:  
ان ما يياورتين ع،ييو ايي ،ييل ا نت( أشييخاظ ) يييدات( يلتييدون مالبييل  ييوداء 3تحعييث العييورة ) الححدد :

والايي  فيي  حالييي بكيياءس والثالثييي ت ،ييل ع،ييو كل يي  م يياور من عييث  اقخييل   دلييواعا ا حييد دكنبييي تناييل 
الييدة الا  تبكو وتحاو  العورة ع،و عنوان تاء أع،و العيورة بح يم ك ييل ل ي   انابياه   دلووتنال  

الرارن وال   تضعن ق االة الراث اق ل قس كعا تياء ع،يو  ييار العيورة بيلواز لعيورة شيخو ع،يهيا 
أمييا ع،ييو  عييين العييورة فيوتييد  سخيط ماأييث أ ييود معييا يييد  ع،يو أنييه الفييخو العاييوفو )اليي وج العايوفو(

قس هي ألينوي قحد الييدات )زوتيي العايوفو( تضيعن  العبيارة الاالويي قميات بيدر  ق يث ميا  رايث  والير ال
 إلبداء وم هار مفاعل تع  وي من الل الي. تع    ا المع وفو نها ي الل الي اقلينوي تضعن الل م

 :الموتوى التعححوا :اثا يا 
 د ال  الة التشكحلية 1

 .تاءت العورة داخث درار مياطيث اإلطاس:
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أشيييكا  وأتييي اء الل يييم ت يييدو وا يييحي والفخعيييوات وا يييحي ل،عيييين الع يييلدةس وا ييياخدو الل ييياو  التدددرطح :
اقلوان الوا حي البارزة العع لةس كم تاء العنوان أع،و الل م وتخط ك يل وا   ل    االناباه ومدخيا  

 العا،ر  ف  اإلرار الدالل  ل،كاريكاتيل.
 خيلج منيه خيط منكييل  حايو  ع،يو ر يالي أليينويس   اماعلتيً   ابوضياويً   تضيعن  العيورة شيكالً   :عاأل كا

وتاءت العورة مؤرلة داخث مياطيث كعا تاء ع،و  يار الل م صورة لفخو ف  درار بلواز ملتل 
باإل ييافي لييبع  الخطييوي العيييا وعي والعنكيييلة والعنحنوييي والايي  ت يييد ماهييل اقشييخاظ والاغيييلات 

 ، اويس وحلكات ال يم واليدين والا  تعكل الحالي. الوغيل  ال، اوي
تضعن الل م عدة ألوان مخا،طي فوعا بينهياس فريد تياء ال،يون اللمياد  الغيامع وأقيل    األلوا  الاإلءاء :

 يييدات وفييو الخ،فوييي ال،ييون اقبييو  وتيياء ال،ييون اقخضييل الععيي ل فرييد الييثال  اق ييود فيي  لبييا   دلييو
ال،ون اقخضل عاو وتفدة وال،ون اقص ل ال يات س وتياء ال،يون اقزر  في  لبيا   هل ف  الكلا   مل 

صييورة الفييخو فيي  ال ييلوازس أمييا اإل يياءة فرييد تيياءت ع،ييو الل ييالي اقلييينوي قنهييا تحعييث الهييدف ميين 
 الل مس وصورة ال لواز قاعياها كونها تحعث ر الي  االة وصليحي من عالمات الدافي ع،و ال وج.

 أللووية:ال  الة ا. 2
ن ألييينويس اقولييو تعث،يي  فيي  العنييوان واليي   حعييث  بييارة ي( ر ييالا2ر  )و تضييعن الل ييم الكاريكييات

ر س والعنيوان و قس وقيد تياءت في  أع،يو الل يم وداخيث اإلريار اليدالل  ل،ل يم الكاريكياتفاه   القتدل األ د ي ق
فهي  تحعييث  بيارة ل وتيي العاييوفو رس أميا الل يالي اقلييينوي الثانويي و  عثيث نرطيي مهعييي ل هيم وتوتيه الكاريكييات

!! وفييو نها يي ال ع،يي عالمييي الاع ي  مكيلرة مييلتين لعيل  الحالييي أو هقق يث ميا  راييث  والي   في  قميات بييدر 
غط الن  ي  ال   ُ عكن أن ين م عن: الخوفس والغض س أو أ ِّ  وتٍه إخل من أوتهِّ اإل ارة.  الض 

 : التنمحواالموتوى ثالثاا: 
الل م   ل،ل او وا حً و الكاريكاتتاء  الداللوي    ار   اللؤيي وغيل وا   من حيآ قلاءته  من حيآ 

واشارا  الععنو ل،ل الي اقلينوي رغم أن الكاريكاتيل من ال نون الاع يليي الا  ال   د العا،ر  صعوتي ف   
 فهعه واشارا  الععنو الضعن  ل،ل م.

( لي  العورة  أتن  ا (  يدات   ،ينس  يدت3تاءت  خال   وا وان  من  زوتهاس  من  خل   اخلة 
الدالالت ال، اوي وحلكي اليدين ومن خال  الخطوي العياخدمي ف  الل مس كعا  هلت عالمات الاع    

نالة  واال انكار   وم عاءات  الحلكات  خال   من  ال وتي  لل الي  بال لواز  الفخو  ف  صورة  واالنداا  
 العين وشك،ها. 

الععاح    الاع،يع  تعنو   ق عكن  فعبارة  اليوداءقس  قالكوميد ا  من  بدر باعاباره  ما      مات  ق ث 
هق لوي  معا  را  ف  مراو الل اءس دي عادة ما  كون مدار الحديآ عن اقععا  الخي ِّلة ل،عاوَفوس   راث  وال

العاوَفوس   لأل   ُي كل  ما  أقعو  فين  كون  وأصدقاأهس  أ لته  أفلاد  دلو  وتود  ومحيانه  من  اللغم  وع،و 
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ونو  الل م    صورة  مخا، يس  دال  الكاريكاتور   ف   داللوي  احاعاالت  اليابري  أنه  عطو  العورة  وتاط،  
 . اف  تح،ي،ها داللوً  ي الباحث ها من الاو و  لععوتي مغ ااا واو ما واتهم يدً 

 : الصوس  العا   

 
 :الوصع :أالسا 

 . االة الراث اق ل    ووا  الصوس :
 و. 2018  اع ل   11 تاسيخ  ش  الصوس :

  .محعد ع د ال،طو  ا م ال  ام:
 س ( ر ،ين لم يولدا بعد واملأتين وكث منهعا تحعث ف  أحفاأها ر الً 2بين )  اتحعث العورة حوارً   الحح :

ك يل   وتح م  العورة  أع،و  عنوان  ع،و  العورة  تحاو   كعا  ح نس  حالي  ف   واآلخل  يبك   أحداعا 
ت وال    الرارن  اناباه  ل     ع،و وا    با   بها  يوتد  والعورة  اق ل ق  الراث  ق االة    ه ضعن  بارة 

 ك،عي )والدة(.
ن ألينويس اقولو ماعث،ي ف  العنوان ق االة الراث اق ل قس والل الي اقلينوي الثانوي ع،و  اوتوتد ر الا

 ق.أ ا     فوا ماأءموش أبوياليان حا  دحد  الط ،ين ل،ييدتين تضعن  العبارة الاالوي ق
 : الموتوى التعححوا :اثا يا 
  .د ال  الة التشكحلية1

                                                        .بعياطيث  ةمؤرل العورة  اإلطاس:
ووا      الترطح : عاد   بفكث  الفخعوات  و هلت  وا حي  الل م  وأت اء  العورة  أشكا   تاءت 

ل،رلاءة بالعين الع لدة وتيلوان وا حي بارزة وتاء العنوان أع،و العورة بين عالماين ل    االناباه  
 ر. و لداللي الكاريكات

ع،يو لييان أحيد  ( شكث داأل  كث داأيلة داخ،هيا ر يث ليم يوليد بعيدس وتياء2تضعن  العورة )  :األ كاع
بيه ر يالي أليينوي ويخيلج منيه خيط  اماعلتيً  ابوضياويً  الط ،ين ر الي أليينويس كعيا تضيعن  العيورة شيكالً 

منكيل موته ل، نين صاح  الل الي وتحايو  العيورة أ ضيا ع،يو ميياطيث ع،يو بيا  غلفيي العع،ويات 
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تعي  الاع ييلات ال، اويي و  حعث ك،عي قوالدةقس باإل افي ال اخداو بع  الخطوي العيا وعي والعنحنويي 
، اوي لا ييد ماهل الفخعواتس كعا  هلت حلكات اليدين وشيكث ال يم لياعكل حاليي الخيوف الوغيل  

 قو. امن ق ث الط ،ين ودافي 
تضعن الل م عدة ألوان العع وتيي وتياء ال،يون اقبيو  كخ،فويي ل،عيورة في  نعيا   األلوا  الاإلءاء :

 ل ف  خ،فوي ال ان  الفعا  من الل م سكعا  هيل ال،يون اقزر  ال ان  اق عن منها وتاء ال،ون اقص
واقحعل ف  لبا  اقشخاظ سكعا تم تو وي  ال،يون ال لتريال  واق يود في  الفخعيواتس أميا اإل ياءة 
فرد رك ت ع،يو ال،يون اقصي ل بفيدة عالويي وتلكيي  وا يلس كعيا تيم ا ياخداو  يوء أبيو  بفيدة وتلكيي  

تيي أين ميين العييورة ال يي ء اقو  ع،ييو الل ييالي اقلييينوي قنهييا تحعييث وا ييلس كعييا ركيي ت العييورة ع،ييو 
الهدف من الل مس ف  حين رك ت اإل اءة ع،و ال  ء الثان  العاعثث ف  البا  اقص ل لاو   ك،عي 

  قوالدة قوالعكاوتي بال،ون اق ود كعا تضعن الل م عدة ألوان ال اكعا  معانو الل م.
 ال  الة األلووية:  . 2

في   اووا حً  اس اقولو تعث،  ف  العنوان وتاء مباشلً اينأليني  اينر  ر الو تضعن الل م الكاريكات
 بييارة ق يياالة الراييث اق ييل قس وتيياءت أع،ييو الل ييم حيييآ دن العنييوان  عثييث بدا ييي مهعييي ل هييم الكاريكيياتيل 

أميا الل يالي  ،ها ل،ريارن.ل،رارن مو وع الل يم والل يالي الاي  يلييد الل ياو توصيي   ال   يوح  هوتوتهه ومعنا
 .اقلينوي الثانوي فكان  ف  العبارة الاالوي قأنا عن ن ي  ما عن  أبوياق

 : التنمحواالموتوى ثالثاا: 
بيين وفريد الثريي في  حيوار وعدو اقميان من العيار ث تععد الل او ف  ا ه العورة تو و  الخوف 

وع،ييو الييلغم ميين أن اقو ايي  اق ييا  فيي   ساق  ر ،ييين لييم يولييدا بعييد ميين معييدر الحعا ييي واللعا ييي واييو 
نهييا أال دورغيم أن الخييوف  عا يل مين العفيياعل الط وعويي الاي   فييعل بهيا ال عويل  سحوياة الط يث منيي  اليوالدة 

 يلة أ  معيدر اقميان قالخيوف بيدأ مين ا بخوف اقر يا  في  بطيون أمهياتهم مين العييار ثس   كان  توح
فريد ركي ت بعيورة مباشيلة  سلن ييوي الييي ي والععوريي بيداخث الط ،يينا  هل ل  نفعل بي يار   ساو معدر الخوف

ث الخييوف فيي  العييورة ميين  يياالة الراييث اق ييل  وتعثيي   اييو حعا ييي لألبنيياء ميين كييث أي س  ع،ييو اق  اليي  
الان لبعضهعا وف  حالي وقوف أماو غلفي ا اعداد ل،والدةس حيآ أنهم واق ون أمياو انتماعث،ين ف  املأتين  

 قوالدةقس معا يد  أنهم أماو الغلفي الخاصي بالوالدة وفو انااار و ل كث منهعا مولودة. همكاو  ع،وبا  
وأو ح  العورة الحوار بين الط ،ين ف  خوف أحداعا وفو حالي عع وي شديدة وعيدو  رايه في  

ي يل أ  شخو حاو اق  ف   بارة قأنا عن ن ي  ما يعن  أبويياق وتياءت ب ينط ك ييل لاع يل عين قيوة تي
  االة العنا اق ل  ف  أر ا  لم يولدوا بعدس وتاء الط ث اآلخل ف  حالي ح ن وا ايالو.

يو  الط ث  بين  الفاأل  االعاراد  الدرا ات ورغم  أن  دال  الخوف  بغلي ة  عند   لد  الخوف  أن  أ  ا  
  الدرا ات الط ث ال ي دأ ق ث الفهل الياد  ويرث فوعا بعد  ن الياد ي ملح،ي النضوج العر، س كعا أ  ا

 .(65) ماعددةمن اقر ا  ق ث  ن الياد ي لديهم مخاوف من معادر وأشواء  %90أن 
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كعا أ هلت العورة العلأة اقولو ف  حالي ياو  فرد  هلت عينااا بحدقي مايعي وتحعث ر ،ها  
صاح  الل الي اقلينوي قأنا عن ن ي  ما عن  أبوياق وا ا الاخيث من خال  الخطوي العياخدمي ف   

باإل افي   وأ ًض   دلوالل م  والا  ف  حالي تعع  وا  حالي غيل ر وعويس  اليدين  فاحيو عوي  ال م    ا 
وتع  خطوي الحات ين واقنا الا  توحو بالر،ع وعدو الل ا قمل معينس أما الط ث الثان  ف   حالي  

 ع،ينا تر ،ه.  امعاادً  اأملً    ح ن وأشبه باليكون والل وخ لألمل وكين  االة الراث اق ل  أصبح
و غيل  أي كان   االتعالوي تععث ع،و ف  رموز الل الي االتعالوي ل او  اإلنيانورغم أن حوا   

ن الل م لم  ياطل تو و  العالقي العابادلي  أال  د  سوتياعد ع،و حث ال دلوي بين النو والعورة  سل اوي
 .(66) به ا الل م

  :الصوس  الحادخة  ش 

 
 الوصع   :أالسا 

 . العنا  د اقر ا   ووا  الصوس :
   و.2018  اع ل  15 تاسيخ  ش  الصوس :

 . أحعد قاعود  ا م ال  ام:
ق ازات خاصي بالعالكعيس   هوفو يد   اريا وً   ازيً     عثث اق  يلتد   اواحدً   اتحعث العورة شخًع   الحح :

وتاء اق س  من  خوفا  يبكون  ر ،ين  صورة  ف   م يدة  باج(  )اليند  من  ا نين  بعورة    وعدد  اق  
 .العاوعد 

 : الموتوى التعححوا :اثا يا 
 .د ال  الة التشكحلية1

 . العورة وردت داخث درار مياطيث اإلطاس:
 تاءت أت اء الل م وا حي ك يلة  االة ل،عين الع لدة.  الترطح :
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مخا، يس الخط العيا وم العاعث باليند باجس والفكث اق طوان  ل،يند  العورة أشكاالً     تضعن :األ كاع
ي وشييكث ال يييد وحلكييات ، اوييال بيياج باإل ييافي لييبع  الخطييوي العيييا وعي والعنحنوييي والاغيييلات غيييل

 ال يم واليدين ونالة العينين الا  ت يد العوقا والحالي. 
اضييعن الل ييم عييدة ف الضييوء  يياالة غيييل لغويييي تعطييو الل ييم داللييي ل،اييوتلات الحيييوي األلددوا  الاإلءدداء :

س فرد تاء ال،ون ال ن ي   ف  الخ،فوي وع،و اللغم من أن توحو بدالالت خفوي  ألوان مع وتي ومخا،طي
ا عيينس الاييوازن العييار   واليييالو الييداخ،  وقييد تيياء فيي  ايي ه العييورة تع يييلً  يييد  ع،ييو ال،ييون ال ن ييي  

بييالخطوي اليييوداء ليييد   االاييوتل والععيي وي كعييا تيياءت ق ييازات العالكعييي بييال،ون اقحعييل الييداكن مع وتييً 
،بي والحضييور الرييو  س مث،عييا العنييا والدمويييي و ع،ييو  ي العرييدرة ال  اتوييي واإلرادة العيي   حعييث العيي  ات ال واد يي 

وطلة وقد تاء ال،يون اللمياد  في  بعي  أتي اء الييند بياج وتنط،يون الفخعيوي لييد  ع،يو اخياالي .  والي 
اللؤ  و واع الهدف ووتود ماناقضيات في  اق  رمي  اقمين واقميان ليألوالد وفيو ن يل الوقي  عنيا 

ا بييال،ون اليورد  ال يات  وفييو خا،طيً اآلبياء  يد اقبنياءس كعييا تيم تو وي  بعي  اقلييوان كياقزر  ال يات  م
وته الط ،ين باليند بياج لاو يو  الحالييس أميا اإل ياءة فريد ركي ت ع،يو ميياو  العيورة ككيث وخاصيي 

 وصليحي.ف   وا  الل الي اقلينوي لاو   أاعوي كث ت ء فيها كونه  حعث ر الي  االة 
 : التنمحواالموتوى ثالثاا: 

ف ييياء الل يييم ا مي ييياويً  اواييي ه العيييورة ت ييييد مفيييهدً  سوتييييويالت أكثيييلولهييي ه العيييورة دالالت كثييييلة 
ن أال د لييينويقع،ييو الييلغم ميين  وييا  الل ييالي ا فيي  اللؤيييي والرييلاءة وا ييانباي دالالتييه االكاريكيياتيل  وا ييحً 
وتعثيث في  شيخو اق  الي   ر الي داليي ع،يو ت فيو العنيا مين اآلبياء ت ياه اقبنياءس    الل م ناقث ل،عا،ر

والع يييدة فيي   قاليييند بيياجقيييياعد ل،اييدري  ب بضييي العالكييم ع،ييو بالر ييازات كداللييي رم يييي ل،عنييا و ا يياعان 
في  اناهيا  لحريو  الط يث  قبناأيهاقبناء ويلتد  ق از العالكعي ويياعد الرتداء اآلخل والا  توته الضلتي 

س كعيا  هيلت صيورة  وكعا ايو م يين بالل يم والي   ييد  ع،يو ا يا حا  العنيا واليي،طي  سل،عو  حواة إمني
فالييد الايي    ايل  أن تكيون حاموييي لألبنياء ومدافعييي  ساق  تان ويي في  و ييعوي تيد  ع،يو االناريياو والعنيا

 ييلتات قات،ييي تييياهدف اقبنيياء لارضيي  ع،يييهم ويييد  بكيياء  دلييوعيينهم  ييد أ  أخطييار تهييددامس وتاحييو  
كاشيي ي ميين ر يياو  بييداخ،هم دنعييا  عكييل فيي  م ارقييي اقر ييا  فيي  صييع  دون أ  ر ييالي أو تع يييل عيين مييا

الكاريكيياتور دلييو حيي ن ععيييع ميين فرييد اق  كععييدر لألمييان والحعا ييي معييا يييد  ع،ييو مييا أصييا  العالقييات 
 من خ،ث ملصود.بين اقبناء واآلباء ف  بع  اق ل 

 
 
 
 



                  www.epra.org.eg                                   www.jprr.epra.org.eg                سط و مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - الثاني/ الجزء   األربعونالثاني و العدد  717 ا

   :الثا ية  ش   الصوس 
 
 
 
 
 
 

 الوصع   :أالسا 
 .باء لألر ا آلبدون عنوان ميلا  العنا من ا   ووا  الصوس :

  و.2018ينايل 14 تاسيخ  ش  الصوس :
  . رشا مهد   ا م ال  ام:

ر صورة رتث  خم ال نويس بلأ   بارة عن عود  را س ومن وراأه شع،ي لهس  و حعث الكاريكات   الحح :
ويعي  بإحد  يد ه ح اًما  فهله ف  وته ر ث صغيل   يث ال نوي  حعث ف  يده ما  فبه خلروو  

العاء فعحاولي إلر اء  ورة اق  الغا  س لكن محاوالت اقخيل ت وء بال فث  كصغيل  خلج منها ماء  
  . لم   اوز قدو اق

 : الموتوى التعححوا :اثا يا 
  .د ال  الة التشكحلية1

 . العورة وردت داخث درار مياطيث اإلطاس:
 . ك يلة تاعي  بالضخامي ف  بع  أت اأها  االة ل،عين الع لدةتاءت أت اء الل م  الترطح :
أام    :األ كاع أن  درا ات  أ  ا   بعدما  الااالةس  يواتهون  وكو   اقر ا س  العنا ع،و  أ با   أ يل 

العنا  د اقر ا س الن يوي العليضي قولواء اقمور وخاصي اق س ال   رتعا  كون او ن يه أحد 
بالتوي   وال هث  واالتاعا وي  االقاعاد ي  الضغوي  ب ان   العغل  ف   واال طهاد  العنا   حا ا 

ال   ا  صغيلً   وياهل ف  العورة اللم يي أ  غا   ماحو  لعود  را  مفاعث  عنا ر الً   اقر ا .
  حاو  تهدأاه بل  العواه. 

فغ،ي  ال،يون اللمياد  العايدرج  ستفيل اقلوان العاعددة انا قكثل من لداللي  وعواأوي  األلوا  الاإلءاء :
ع،و الل مس وا اخداو ال،ون اللماد  بدرتاته تيوحو بالريدو والويي  والع،يث في  حيين تياء ال،يون اقحعيل 
فيي  عيييود الثرييا  بيييال،ون اقحعييل لييييوح  انييا بيييالعنا والغضيي س كعيييا تيياء ليييون العيياء بيييال،ون اللمييياد  
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 . وقييد قيييلاود االبيين فيي  در يياء غضيي  ا ميين اليي  قا بييال،ون اقبييو  اليي   يييوحو باقمييث وامخا،طييً 
 ال نوي الضخعي.    ي قرك ت اإل اءة ع،و وته االبن وح م ا

 : التنمحواالموتوى ثالثاا: 
عاوقعييي ن ييد انييا أن الل ييم الغيييل كفييا الحريياأع البارنوييي و   رونويييقوميا كييان ميين م ا ييا اإلحالييي ا

الفخعيييوي ميين خيييال  ريييو  و يييخامي الهي يييي الكاريكيياتيل    ضييي  الخعييياأو الفيييك،وي الايي  تطبيييل ع،يييو 
 .(67) لالناباه ولاحريع تواصث مباشل باقفكار ف  ن ل الوق   االفك،وي ل،فخعوي لاعب  مثارً 

واالبين  بنياهفن د اق  بضخامي من العارابالت بين ح م اق  وح م االبنس  او  َا الل او عددً 
،عنيا ن ع،ويهس ويا ،ي  يلي  في  معار يي اق  لبر،ي ح عييس فالط يث انيا  فيكث الطيلف اق يعا والعهيوع

الل يم  في  دالليي لخيل  العفياعل اإلنييانوي ال طلييي ليأل س ويفيبه سح اوع ل  لته بالبن  ال يد   د اإل
منهيا بو ياأا ن واقنا وال م ويععث كث ت ء اينن واقاوتها العين اإلنيان)واو ت ء من تيم    اقرأ   

واي ا ميا  خيالا  سمفياعث وتعيويل رد فعيث االبين وايو  ط ين اي ه النيار بالعياءبعيود  ريا  ( حييوي مخا، يي
ر أحييد و ويعكييل الكاريكييات بنيياء.ألل واالحاضييان والحعا ييي ميينبيياء رميي  اقالو ييل العنطريي  ل،عالقييي بييين اآل

 أبعاد خطورة العنا اق ل   د اقبناء واو أنه ييام في  بي يي مغ،ريي  ييوطل فيهيا اآلبياء ع،يو أبنياأهمس وال
 كون أماو اقبناء مهل س وتالاال  ياضاعا ح م اقلم الن ي  وال دن  الناتج عين الرهيل الُععياَر  بحرهيم 

 معن ُ  ال  أن  كونوا اليند لهم.
 

 ومناقشتها: لدراسةالعامة ل نتائجال
الدرا ي   ا ه  الضعنوي    ،كفال ع   الععان   الا     واإلشارات عن  اليوعيولوتوي  والدالالت 

الكاريكاتو ا اخدمها ر ام العنا اق ل    رو  اليوعيولوتف  وصا  االة  الاح،يث      س واعاعدت أ ،و  
اليوو اليابلس وقد ب،أ عدد  عوقلبر العاع،ع بالااالة والعنفور  و ف  شرها اإلتلاأ  بالاط يع ع،و الكاريكات 

 . و2021 دلو و 2018ا ُنفلت خال  ال الة من  يً ر ًا كاريكاتو ر ع 12الاح،يث  قيد الل وو الكاريكاتوريي 
وتاال اناد  و   اليابريس  الدرا ات  نااأج  ملاتعي  فرد    دلوف   وء  اليوعيولوت س  الاح،يث  مبادن 

أتلت الباحثي تح،ي،ها وفع ال  ات الاالوي: الوصا )ويفعث: عنوان العورةس وتاري  نفلااس وا م الل اوس 
واقلوان   واقشكا   والايريل  اإلرار  قبيبعاداا  الافكي،وي  الل الي  )ويفعث:  الاعيين   والعياو   والحي (س 

حاواء كث الل وو  الأ  ل الاح،يث عن الوصو   س وقد  والعياو  الاضعين واإل اءةقس والل الي اقلينوي(س  
الععان  والدالال أ رونات ورموزس وأنها ُمحع ،ي بحعولي من  العدرو ي ع،و  ت ع،و نحو ما  الكاريكاتوريي 

  ( و2016)  Momani  et al.-Kawakib Alدرا ي   اناق  الباحثي انا واو ن ل ما توص،  دلوه  
(68). 

تحايو  ع،يو عنياوين ل،عيورة  %66.7كان  غال وي العور بنييبي فس  واص  الوصعفيما خصظ  
ث ل، انيي   تع ييل عيين فكلتهيياس وتالاييال  فرييد  هييل ا يياخداو ال انيي  ال،يييان / ال،غييو  كعامييث مييياعد أو مكعيي ِّ
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اعاعيد ر ييامواا ع،ييو ال انيي  فميين العييورس  %33.3 يييببنالعيور س ع،ييو حييين ليم يييام ا يياخداو عنيياوين 
 اق رون  بفكث أك ل.

عييل كييث حاد ييي فوقييد أ هييل تيياري  نفييل العييور مواكبييي محاوااييا لييدورة حويياة الايياالة فيي  الع اعييل؛ 
عنيييا أ يييل  تكفيييا عنهيييا و ييياأث اإلعيييالوس يا اييييد االااعييياو وتثيييور النراشيييات بفيييين خطيييورة الاييياالة وميييا 

ا لفيواغث اليلأ  العياوس ومع يًلا عين ر انعكا يً و وتالايال  كيان الكاريكيات تعكيه من تغيلات في  ُبني  الع اعيلس
 اااعاماته.
ل،ل او محعد ع يد ال،طوي س  2،ل او أحعد قاعودس ول 4ر امينس  7كان  الل وو الكاريكاتوريي لي و 

ور م كاريكاتور  واحد لكيث مين ديهيا  النيوت س وح ياج حعي ةس ورشيا مهيد س و يالم الهاللي س وتيياو فيلج. 
ث  ييالم مثييغيييل معييليين )علاقوييي مثييث بييياو فييلجس و ييعود ي  أخييل  ن ميين تنيييوات يويؤشييل وتييود ر ييام

أخيل  في  العنطريي  أن الااالة ومن كان  ُمثارة ف  معلس فنطيا  انافياراا  عايد لوفيعث دوالً   دلوالهالل (  
 العلتويس واو ما ا ادعو الل امون من تنيوات أخل  ل،اع يل عنه.

او لاو و  عناصل ال،غي والعيورة واللمي  مين الع ا  العاام ل،ل    ر شك ث الحي  ل،ل م الكاريكاتو 
بيتيييادام  منهيياس  ييواءً  اكاريكاتوريييً  ار ييعً  11أتييث توصيييث فكلتييه ومبييال، ر ييالاهس حيييآ  هييل البفييل فيي  

كام،ي أو بيرلافهمس وا  ميا ياييع ميل كيون العنيا اق يل   ياالة بفيلييس وميا كيان البفيل ُ ضياروا منهياس 
ا   فهم أ ًضا من  عار يونها. وقيد كاني   ث أصيابل االتهياو موتهيي صيو  اآلبياءس حييآ كيان اق  منخلريً تيُ

ف   هورام ك ناة فوعيا  يرس بينعا تياو  ال وج وال وتو من الكاريكات %66.7ف  نفاي عنو  فوعا ني اه 
 ا. من الل ووس ع،و حين كان اقر ا   حا ا ف  كث الل وو ترليبً  %25ني اه 

في  بنياء اعارياد أن اآلبياء واقزواج  عكين أن  كونيوا تنياة وتالاال  فدالليي الععنيو العطيلوم تعي   
حييد الراييث. بينعييا غ،يي   دلييوا هم وزوتيياتهم ديا مييا تكييلرت صييدور أفعييا  عنو ييي ميينهم تعييث أحوانييً أبحييع أبنييا

 ع،يو تعيويل اقنثيو أن تكيون  يحوي ل،عنياس ومن كاني  في  حياالت ق،ي،يي  هيلت كععار يي ل،عنيا  ييواءً 
 ها.أنحو زوتها أو أبنا

ع بعواصدد  الموددتوى التعححوددافي س وع،ييو مييياو  الل ييالي الافييكي،ويس فكانيي  تعوييل اقرييل مددا عتعلددَّ
عنييد عييل  العييور والل ييوو  اإللكالونويييالعو   ييي مييياطي،ي الفييكثس واييو اليينعط الفيياأل فيي  أغ،يي  العواقييل 

 حيآ يانا   مل كونهعا ملافرين لعو وع أو  عثال مو وًعا ف  ياتهعا.
ريييي محييث الاح،يييث بالو ييوم و البعييل س فرييد اتيييع  أتيي اء الل ييوو الكاريكاتع،ييو تانيي  الايييريل 

الااوس وممكانوي مالحاي ت اصي،ها بالعين الع لدةس كعا ُا اخدم  فيها أليوان منا يبيس وتاييع ميل فكيلة كيث 
 منها.

 اقشييكا ريييي ميين حيييآ تو و هييا لألشييكا س واييو ت يياوت ميين حيييآ عييدد ت اوتيي  الل ييوو الكاريكاتو 
فيي  تييوافل أشييكا  تحعييث ر يياأث ليييانويس وايي   %83.3وأدوارايياس فعيين حيييآ النييوع اشييالك  غال ياهييا بنيييبي 

واي  ما اوتيي وغييل  ستحايو  ع،يو العدييد مين العنحنويات و ال تكون ر وعاها منااعي عادةس أشكا  عضويي  
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ز ر يييالي الييينو العريييلوء والعلأييي . بينعيييا اخا،يييا عيييدد ا ييي دليييومييييا وعي تعييييث   اقشيييكا اثارة مفييياعل تعييي  ِّ
أرتعيييس بينعييا اقاعييل فيي   دلييوفيهييا  اقشييكا العييياخدمي بييين الل ييوو محييث الاح،يييثس فبعضييها وصييث عييدد 

ر منهيياس فضيياًل عيين  ييواقات و الييبع  اقخييل ع،ييو شييكث واحييد فرييط. واقاييلن ايي ه العييدد ب كييلة كييث كاريكييات
 لعواتوي.الاع يل ا

س فريد تيل  تو و هعيا ع،يو نحيو فعيا س فعيثاًل ال،يون اقحعيل وايو اقليوان واإل ياءةوعن عنعيل  
ال،ييون النييار  البييارز كييان اقكثييل ا يياخداًماس فرييد  هييل مييل ر ييث  ييحوي قاييث والييده )فيي  العييورة اليييابعي(س 

ي عفيل(س وتي يي الععانياة )في  واقو الا  تعان  )ف  العورة الثانوي(س وق ازات أ  قاتث )في  العيورة الحاد ي
العيورة الثانويي(س وكعيا في  نيداءات ر،يي  العداليي في  حاليي تليعيي ال رقييا )في  العيورة الثالثيي(س وايو ال،ييون 

اقزر  اليي    هييل ميين خييال  بدلييي العييليل العييياخدو مييل الفييوطان )فيي  العييورة الياد ييي(. ي،وييه ال،ييون 
خ،فويي قيلاء )في  العيورة الخامييي(س و تضيل  زوتهيا  س وفيياان ال وتيي الاي )ف  العيورة اقوليو(الضحوي  

حاأط  حو  صورة أ  ماوف  لم  دلوس بلواز مع،ع )ف  العورة الثامني(صحو ي تحو  تلاأم عنا أ ل   
)فيي  تيييتيهم الرات،ييي  نس تنينييين  فييكوان لبعضييهعا عييدو  رينهعييا ميين أييي)فيي  العييورة الاا ييعي(ه ء راييث أبنييا

د  بدرتاوييه ال اتحييي والغامرييي لفييخو  ييخم ال نوييان )فيي  العييورة الثانوييي العييورة العاشييلة(س وال،ييون اللمييا
 .(69) (و2017 عيد محعد الغلي  )س وترال  النااأج لعا اناه  دلوه درا ي عفل(

بينعا ت اوت ا اخداو ألوان أخل  مثث ال،ون اليعاو  خ،فوي صورة الط ،ين  حوي العنا اق ل   
والفاي ر،    اليابعي(  العورة  الععا ج  )ف   ال ن ي    وال،ون  الثالثي(س  العورة  )ف   ال رقا  لط ث  العدالي 

الضحا ا   اقر ا   اقبو  قتنحي  وال،ون  الحاد ي عفل(س  )العورة  دعداو  وفااة  حيا   لولد  باقبو  
 )ف  العورة اليابعي(.

يي وتيوي،هياس س فرد كان  َل ِّني أ ا وي ف  فهم الل وو الكاريكاتور أما  لى موتوى ال  الة األلووية
فوعا ياعث بالعناوين  هل حلظ الل يامين ع،يو ا ياخداو س و وانريع  بين العناوين وخطا  الفخعوات 

ر ووس والراث اق ل  ف  ر عاينس والعنيا  يد اقر يا   4الاع يل العلي  ل،ااالة )العنا اق ل ( ف   
خياوف عيليلس وقيانون حعا يي مثيث م اقخيل  ف  ر عيس مل ك،عات أخل  ت يد الععنو ياته ف  الل ومات 

 العلأةس ومراث ر ،  الدقه،وي ع،و يد أبيهعا.
فريد نريث ر ياأث ت ييد الخيوف مين وتيود أدوات حيادة بعطيب    أما فيما عتعلع بصطا  الشصصديات 

ي الفييوطان ميين بنيي  البفييلس وتعييارف فيي  العييياء بييين ر ،ييين أحييداعا  ييحوي أمهييا واآلخييل  العنيي  س وتعييو 
هس وتخيوف أيلاأم العنا اق ل  بعا   ع،ه اإلرايابيونس ور ياء أ  تُيوف ِّ  ق يث قايث أبنا حوي أبوهس وتف وه ت

لل ياأث اقليينوي كيث  يعات ال الغيي الداللوييس كعيا ععايم االاال  فرد توافلت لس وتاقتني من قاث اآلباء لهم
 ،غويي.ال اهاحرري لو و ك اءتها الا ييليي العُ ارت ل مياو  

خطيييا  الل يييوو لفريييد كانييي  فكيييلة قالعنيييا اق يييل ق حاكعيييي   التندددمحواالمودددتوى فيمدددا عتَّصدددل 
الكاريكاتيليي محث الدرا يس وح،   ت ،واتها في  مخا،يا عناصيلاا ال،ييانوي والعيورييس واتخي  العنيا شيكاًل 
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ا حييييآ يابييياد  مخا،يييا أريييلاف اق يييلة أدور الضيييحا ا وال نييياة العنييي   فال وتيييي الضيييحوي قععيييا   سح، ويييً
وكي ل  فيال وج الي   تكثيل معار ياه  سو غوي الععث بهس ولكنها ف  الوق  ياته تعار  العنا  د زوتهيا

بينعيا تريا اي ه اليداألة عنيد اقبنياء الي ين  سخل  يحوي لعنيا مضياد آلل،عنا بحي  الل وو قد  كون او ا
مباشييل حييين  رييل ع،ييو بفييكث مباشييل حييين  رييل ع،يييهمس أو غيييل  اييم فيي  كييث أحييوالهم  ييحا ا ل،عنييا  ييواءً 

وايييو االعارييياد الييي   ميييل انافييياره صيييار الفيييبا  العر يييث ع،يييو الييي واج  حييي ر مييين شيييلاء  يييكاكين  ساقمهيييات 
 من قالفوطانق ع،و حد تع يل أحد الل امين. ابالعطب  خوفً 

وقييد أعطييو ر ييامو الكاريكيياتور  ييعات شييك،وي ُمن ييلة لمبيياء واقمهييات معار يي  العنيياس فعييا بييين 
،اي ف  تع يل  ات الوتيهس وت يين مرطي س وأنيا  يخعي أو بيارزةس وعيلو  نيافلةس وتييد  يخم مالايث أو غِّ

منا  س ع،و ن و   عات الوداعي واللقيي الاي  كيي  مالمي  الضيحا ا مين اقبنياء أو شيلكاء الحوياة. وايو 
مين دعطياء  يعات شيك،وي ُم ع يي ل،طيلف  (70) (و2017وليد محعيد الهياد  )درا ي ما يؤكد ما يا   دلوه 

 اققو  ف  العالقي.
ر عنييد أداء و و ييي عييل  العفييك،يس ومنعييا تطييو ع بعيي  الل ييامين لارييد م ح،ييو  و لييم  رييا الكاريكييات

لهاس فعدور قيانون لحعا يي اق يلة قيد  فيك ِّث  يعاني لوقيا اي ا الخطيل العيافيل  في  م اععنياس وقيد بيلع 
الخاصي بهي ا الريانون و يلورة الاعيد  ل،اياالةس فريد ُا ياخدو في  صيورة  اق رونات الل امون ف  تو و  

دون اإلصابي بالعل س واك ا   عث الرانون بعنل وقوع ال ليعيس   اوقاأوً   وًراقكعاميقس ومعلوف أن ل،كعامي د 
ا الرطل والعلامي ف  الاعامثس وا ا ينا   اآلالت الا   رل فيهي دلووك ل  وص ه بي قالعروق ال    فيل 

 .العنا اق ل  
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Abstract 

         Proceeding from the fact that the art of caricature is an eye that 

monitors errors and has a role in detecting negative phenomena, and helps in 
confronting them through the communicative messages it presents to influence 
the recipient in the light of his level of awareness, the current descriptive study 
aimed to reveal the implicit meanings, signs and semiological semantics that 
cartoonist used in describing the phenomenon domestic violence under search, 
depending on using semiological analysis tool and by applying it on a sample of 
12 caricatures on the Youm7 website during the period from 2018 to 2021 . 
     The study concluded several results, including: the majority of the cartoons 
contained titles descriptive the content, and the caricature space was used to 
express the idea. convey the meaning of the meaning. All the contents of the 
cartoons also had various indications of the widening societal fear of the 
outbreak of the phenomenon of domestic violence. 
 
Keywords: Semiotics Analysis - Cartoons - Domestic Violence - 
                   Journalistic Websites. 
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