
 اإلسالميةكلية اإلعالم واالتصال، جامعة اإلمام حممد بن سعود 

 عربية السعوديةاململكة ال –الرياض 
 م11/3/2015-10 -هـ 19-20/5/1453

أي شكل من أشكال التواصل املنتج ألي خطاب من ، و1ما مىت مت التواصل بني مرسل ومتلق فثمة خطاب
والبحث احلايل إلنتاج املعىن وتوصيله.  ف عرب آليات خمتلفةشفرات ورموز توظاخلطابات البد أن يتم باستخدام 

حيث البنيوي، لرموز غري اللفظية على مواقع التواصل االجتماعي من منظور التحليل السيميولوجي حياول دراسة ا
كشف املعاين  "فيس بوك" باإلضافة إىلتقوم الدراسة مبحاولة علمية لتحليل العناصر االتصالية غري اللفظية يف موقع 

 الظاهرة والعميقة.ت الالدوال
إلنساين أو السلوك املشترك املتكرر خالل عملية توظيف األفراد للرموز غري وتتوخى الدراسة البحث عن املشترك ا

 التحليل الكيفي والتفكيكاللفظية أثناء التواصل االجتماعي الشبكي وذلك من خالل منهج حتليلي يقوم على 
 .رموزوتتبع حركة إنتاج املعىن من خالل هذه الختلف العناصر والوحدات الصرر  املكونة لتلك الرموز مل

وبالتايل فالبحث أشبه مبحاولة لتفكيك عناصر املعمار الداخلي للسلوك االتصايل الذي يستدعي فيه الطرف املرسل 
ملاذا يلجأ الفرد إىل هذا وهو طرح سؤال جوهري: وللرسالة الرمز غري اللفظي يف بيئة التواصل االجتماعي، 

دون غريها؟ وما املكونات  -بشكل متكرر  –لجأ إليها موز يرز على وجه التحديد؟ وأي هذه الوالرمالشكل من 



الشكلية لتلك الرموز؟ وما املعاين الظاهرة والباطنة اليت تنطوي عليها؟ وما الدور الذي تقوم به؟ وما عالقتها 
 بالسياق احمليط هبا؟.. وغريها الكثري من األوجه و األسئلة الرامضة. 

ا ثراء مأوهلسببني رئيسيني، للتطبيقه يف عملية التحليل يل السيميولوجي وقد وقع إختيار الباحث على أسلوب التحل
وسائل وشبكات التواصل االجتماعي بقدر وافر متشعب من الرموز ذات اهلويات والسمات املتعددة اليت تتآزر 

وهو ما أوجد وتتساند يف توصيل املعاين على حنو مل يتوافر هبذا القدر من التنوع والرناء يف الوسائل األخر ، 
 .احلاجة إيل إنتهاج هنج حتليلي يستطيع التعامل مع تلك الشبكة الواسعة من الرموز

فنحن إذا أمعنَّا النظر ملختلف مكونات العملية االتصالية على مواقع التواصل االجتماعي لوجدنا أن الدور الذي 
الحظ الباحث أن وسائط التواصل االجتماعي متارسه الرموز غري اللفظية يف تلك العملية دور ال يستهان به، وقد 

بطبيعتها تقوم على حمدودية توظيف اللرة اللفظية املكتوبة، إذ ال تشتمل مواد نصية مطولة، وهو ما يفسح اجملال 
وينبه حممود إبراقن إىل أن إنسان العصر احلديث أصبح منذ بالتبعية إىل مزيد من التوظيف للرموز غري اللفظية. 

وعصر االكتشافات اجلررافية إنسانًا بصريًا إلنه أصبح يعيش يف جمتمع العرض حيث سلطان العني  عصر النهضة
 2واستبداد السمعي البصري.

سلوب التحليلي يعد من أقدر املناهج على لتوظيف منهجية التحليل السيميولوجي هو أن هذا األأما السبب الثاين  
 .(*)شف دالالهتا ووظائفهاالتصالية وكالتعامل مع الرموز والعالمات ا

وعلى مستو  آخر يشكل البحث احلايل حماولة للربط بني أشتات الرموز املتناثرة على جدران وصفحات هذا 
الوسيط االتصايل اجلديد ويتشكل تشكالت متعددة حتمل معاين ومقاصد شىت دون رؤية علمية تفسريية حتاول أن 

ا املكون االتصايل، مما أوجد احلاجة إىل توظيف أسلوب علمي تفسر الفعل اإلنساين الكامن خلف توظيف هذ
منهجي حتليلي حياول الكشف عن البنية العميقة هلذه األشتات من الرموز والعالمات وحماولة إجياد اجلوانب 
والسمات املشتركة اليت تستطيع أن تكشف عن النظام العام احلاكم لألنشطة االتصالية غري اللفظية على مواقع 

تواصل االجتماعي ويتحكم بالتايل يف املظاهر والدالالت الفرعية املتفرقة لتلك الظاهرة والدوافع والعلل الكامنة ال
خلفها والعالقة بينها وبني االتصال اللفظي من جانب والسياق االجتماعي احمليط بإنتاج اخلطاب من جانب آخر. 

                                                           
 النموذج جمود لكسر اإلعالمي البحث لةمحاو في ضئيل بقسط المساهمة هناك سبب ثالث وجوهريلتوظيف منهج التحليل السيميولوجي والمنهج البنيوي وهو (*) 

 إجراء على - وقسرا طوعا   - الباحثين جهد من األكبر الجانب قصر الذي العربي، عالمنا في تقريبا عقود ثالثة منذ اإلعالمي البحث على يهيمن الذي الراهن المعرفي
 مستوى على سواء حقيقي إسهام أي دون الغربية والنماذج النظريات فروض – إختبار إعادة فقط – إختبار وإعادة جانب، من اإلحصائية الكمية اإلمبريقية البحوث
 تلك من األوسع بمعناه المجتمع أو المهنية الجماعة استفادة أو والنظريات النماذج تلك على عرب لباحثين تنسب تعديالت أي إدخال أو جديدة نظريات أو نماذج إنتاج

 النتائج ذات إلى للوصول أدواتها تطبيق وإعادة وترجمتها الغربية والنماذج النظريات تلك  لعرض مقاالت مجرد - السطور ذهه كاتب رأي في التعدو التي البحوث
 اإلكتشاف فكرة يستعيد أن يحاول للباحث بحثي مشروع استكمال الراهن البحث يحاول السبب لهذا. والنظريات النماذج لهذه المؤسسة البحوث لها توصلت التي
 إختبار إعادة مجرد وليس حقيقي علمي إكتشاف إلى الوصول إلى سعيا غامضة لحظة من والبدء جانب من الكيفي التحليل تطبيق إلى الجنوح خالل من وذلك لمي،الع

 الذات تلك عانت أن بعد وبة،محس علمية منهجية حدود في العلمي، والتأويل والتفسير للقراءة الباحثة للذات المجال إفساح عن فضال قبل، من صحتها ثبت فروض
 .المجرد الوصف على قاصرا صار و التفسيرية قيمته اإلعالمي البحث أفقد ما شأنها، من التقليل والوأد التهميش من



  فيه الباحث أفقًا منهجيًا أكثر رحابة يتيح يرالذي ي وذلك من خالل تطبيق منهج التحليل السيمولوجي البنيو
 الكشف عن هذا النظام العميق لتلك الظاهرة

من مسلمة أساسية وهي أن الرموز والعالمات غري اللفظية عرب مواقع التواصل االجتماعي حتمل وينطلق البحث 
جتماعية وثقافية وإنسانية أعمق البد من أكثر مما قد يتبد  منها يف الظاهر، إذ أهنا حتمل دالالت سيكولوجية وا

 حماولة إكتشافها.

على مواقع التواصل االجتماعي، الوصول إىل حتديد لطبيعة اللرة غري اللفظية والعناصر الدالة املكونة هلا  .1
ز وصور الكشف عن طبيعة الوحدات الفرعية الدالة اليت توظف يف إطار عملية التواصل غري اللفظي )من رموو

 وأيقونات( واملالمح العامة لتوظيف هذه العناصر الدالة
 كشف جمموعة الدالالت واملعاين املركزية أو الرئيسية اليت تعكسها الرموز غري اللفظية على مواقع التواصل  .2
الكشف عن مد  إرتباط طبيعة الرموز غري اللفظية على مواقع التواصل االجتماعي بالسياق االجتماعي  .3

 الذي  تنتج يف إطاره تلك الرموز من خالل العناية بتحليل خمتلف الدالئل واملؤشرات اليت كمكن أن الثقايف
 تشي بتلك العالقة بني الرمز والسياق االجتماعي الثقايف الذي أنتجه.

 الوقوف بشكل علمي على الوظيفة اليت تؤديها الرموز غري اللفظية على مواقع وشبكات التواصل االجتماعي .4
 شف عما تشري إليه الرموز غري اللفظية أو ما تعكسه من مرجعياتالك .5
أخريا يأيت اهلدف األهم هلذا البحث وهو الكشف من خالل منهج التحليل السيميولوجي البنيوي عن النظام  .6

إكتشاف التكويين / البنيوي للرموز واإلشارات غري اللفظية على مواقع التواصل االجتماعي، مما كمكن من 
 العميقة أو النظام العام احلاكم لتوظيف الرموز غري اللفظية على مواقع التواصل االجتماعي البنية

التساؤل الرئيسي هلذا البحث هو: كيف كمكن من خالل منظور التحليل السيميولوجي حتديد مالمح البنية العميقة 
جتري عرب مواقع التواصل االجتماعي، وحتديد طبيعة املتحكمة للمكون غري اللفظي يف إطار عملية االتصال اليت 

الرموز غري اللفظية على تلك املواقع؟ ويفرض هذا التساؤل العام طرح جمموعة تساؤالت فرعية تأيت على النحو 
 التايل:

 ما أبرز مالمح البنية املشتركة أو النظام احلاكم لتوظيف الرموز غري اللفظية على مواقع التواصل االجتماعي؟
 ما طبيعة الوحدات الدنيا أو الفرعية املكونة للرموز غري اللفظية؟

 ما وظيفة الرموز والعالمات غري اللفظية بالنسبة للمعىن على تلك املواقع؟



 ما الدوافع الكامنة خلف توظيف الرموز غري اللفظية على مواقع التواصل االجتماعي؟
 مات غري اللفظية والن  أو اللرة املكتوبة )أو العناصر اللفظية(ما طبيعة العالقة اليت تربط بني الرموز أو العال

إىل أي مد  ترتبط الرموز غري اللفظية على مواقع التواصل االجتماعي بالسياق االجتماعي والثقايف الذي تنتج يف 
 إطاره تلك الرموز؟

وضوع حاول الباحث الوقوف على البحوث اليت طبقت يف إطار مراجعة الدراسات واألدبيات السابقة املتعلقة بامل
مداخل ومنهجيات التحليل السيميولوجي على الظاهرة االتصالية على وجه التحديد، خاصة ما قد يكون قد طبق 

 . (*)منها على ظواهر اإلعالم اجلديد
 قامت بتحليل اليت Smiljana Antonijevic 3 ومن أكثر الدراسات السابقة إرتباطا مبوضوع البحث دراسة

وتستخدم بوصفها  على شبكة اإلنترنت، emoticonsوالعروفة اختصارا باسم  ،األيقونات املعربة عن املشاعر
إعادة متثيل بصري لتعبريات الوجه مبا يعكس احلالة املراجية والشعورية للمستخدم وتعويض قصور االتصال 

 احبة للتفاعل الشخصي وجها لوجه.املستعني باحلاسب عن نقل التعبريات غري اللفظية املص
وقد توصلت الدراسة إىل أن الرموز األيقونية اجملسدة لتعبريات الوجه عرب اإلنترنت كانت تتسم بقدر عال من 
التجريد،  إذ مل تعكس أي فروق أو متييز حسب اجلنس أو العمر أو العرق كما كانت تعكس سبعة أمناط من 

ري عن املشاعر املعقدة باستخدام عناصر أيقونية إضافية، كاستخدام القلب للتعبري عن املشاعر املتباينة، وإرتبط التعب
احلب. كما أن معاين بعض األيقونات ال يكتمل إال بإضافة رموز لفظية إليها. وإنتهى البحث إىل أن توظيف تلك 

ملتخيلة، إذ تنقل تلك أو الذات ا  Fictional selfاأليقونات يرنبط مبا أطلق عليه فكرة الذات اخليالية 
 األيقونيات صورة الذات كما ترتسم يف خميلة الفرد. 

دراسة للكشف عن أوجه اإلختالف يف   Mary Ann T. (et, al.)(2012وأجرت ماري آن وزمالؤها ) 
 comparativeلتحليل السيميوطيقي املقارن لاملعاجلة اإلخبارية للصحف الفلبينية من خالل تطبيق منهج 

semiotic analysis كشف عن وقوع الصحيفتني حمل التحليل يف جتاوزات مهنية أثناء الترطية اإلخبارية .
جتسدت يف اإلبتعاد عن املوضوعية والتوازن والعدالة يف الترطية كما أظهر البحث وجود تأثري واضح للثقافة احمللية 

اليت وظفت يف إطار الترطية اإلخبارية، كما أن الفلبينية على املعاين واإلحياءات اليت محلتها الرموز والعالمات 

                                                           

تخدمت مصطلح التحليل السيميولوجي أو مصطلح التحليل السيميوطيقي. وهو التباين الذي قبل عرض تلك الدراسات البد من اإلشارة إىل أهنا قد تباينت يف التعبريعن أسلوب التحليل الذي استخدمته ما بني التعبري عنه باس (*) 

  سريد شرح أسبابه الحقاً. وإلتزم الباحث خالل عرض أدوات التحليل بتلك الدراسات باستخدام التعبري ذاته اليت استخدمته الدراسة.



العناصر البصرية اليت تسنخدم يف إطار الترطية قد تؤدي إىل حتريف احلدث الرئيسي وتؤدي إىل نقل صورة مرايرة 
 .4ملا حدث يف الواقع

عروفة إختصارًا امل ، وهى اجملموعة وقدم جمموعة من باحثي مركز الدراسات الشعرية التابع جلامعة لبيج يف بلجيكا
( حبثا إنصب على حتليل العالمة املرئية إنطالقًا من فرضية أساسية تعترب أن الصورة µ groupباسم جمموعة ميو )

املرئية لرةحبد ذاهتا مستهدفني توصيف قواعد هذه اللرة املرئية، مبا يتيح إمكانية تطبيق هذه القواعد عند العناصر 
وكان أبرز ما توصل إليه هذا املشروع البحثي هو تقسيمه للعالمة البصرية ختلفة. البصرية داخل األعمال الفنية امل

إىل ثالثة أقسام أوهلا العالمة األيقونية وهي العالمة القائمة على عالقة املماثلة أو التشابه بني شيئني أو حضور 
تاج دالالت جمازية أو إحيائية ال يكون الشئ داخل العالمة، وثانيها العالمة التشكيلية، وهي العالمة القائمة على إن

األساس فيها حضور الشئ يف العالمة أو وجود عنصر املشاهبة بل تقوم على الرمز، وأخريا يرد القسم الثالث 
 .5واملتمثل يف العالمة األيقونية التشكيلية وهي العالمة اليت جتمع يف بني املشاهبة والعالقات الرمزية

( دراسة لتطبيق التحليل السيميوطيقي على عنصر الصوت واملوسيقي يف 2008) Seth Mullikenوأجر  
ا السياسية واأليديولوجية وإىل استنتاجات أعمق بشأن املعاين اليت مدالالهتحماواًل الوصول إىل الفيلم السينمائي 

 Aural Semioticsكمكن أن يطرحها الصوت يف السينما وطبق البحث ما أمساه البحث سيميوطيقا الصوت 
، وإنتهى البحث إىل أن الصوت داخل 2005( الذي عرض عام Linda Linda Lindaبالتطبيق على فيلم )

العمل السينمائي هو كيان حامل ملعىن، وأن استخدام الصوت يف الفيلم حيكمه منطق صويت يكافئ منطق الصورة 
م للفيلم، حبيث كمكن احلديث عن هوية صوتية يف الفيلم، كما أن اجملال الصويت للعمل حياول أن يعكس املعىن العا

للعمل يعكسه ما يطلق عليه املزيج الصويت الذي يتمثل يف عناصر غري ملموسة، وهذه اهلوية وهذا املزيج يرتبطان 
 .6بالفكرة العامة للفيلم ودالالته السياسية

Semiotic( إىل إجراء حتليل سيميوطيقي 2008) Han changوسعت دراسة هان تشانج  analysis 
صورة املرأة املشترلة يف حماولة لكشف للصور الفوتوغرافية املنشورة هليالري كلينتون يف جملة نيوزويك األمريكية

بالسياسة يف وسائل اإلعالم، وما إذا كانت الترطية املصورة تتمسك بالصورة النمطية السائدة أم كانت هتتم مبتابعة 
  الفعل السياسي للشحصية النسائية.

وتوصلت الدراسة إىل أن الصور املنشورة حول شخصية هيالري كلينتون تندرج ضمن ثالث فئات، األوىل هي 
الصور النمطية اليت تقدمها كزوجة وأم وربة منزل والفئة الثانية هي الصور غري النمطية اليت صورهتا يف صورة إمرأة 

مت يف صورة زوجة وأم متارس العمل السياسي، وإنتهت قوية، أما الفئة الثالثة فتشكل مزجيا من اإلثنني حيث قد
الدراسة إىل تأكيد ما توصلت إليه دراسات أخر  من أن صورة السياسيني الرجال ختتلف عن صورة نظرائهم من 

 .7النساء، فالرجل غالبًا ما يقدم بوصفه أكثر حيوية ومهارة وقوة ونشاط



 
إجراء حتليل سيميولوجي للصور الفوتوغرافية اليت ( ب2007) KellyMcKayوقامت دراسة كيلي ماكاي 

نشرت يف إطار ما عرف بفضيحة "سجن أبوغريب" بالعراق يف حماولة للكشف عن املعاين والدالالت اليت 
عكستها تلك الصور. وإنطلقت الدراسة من مقولة بارت اليت تشري إىل أن الصورة هي عالمة ذات طبيعة متناقضة؛ 

رة على التصوير احلريف للواقع، ولكنها على اجلانب اآلخر تشكل آلية للتفسري وإعادة فهي من جانب حتمل قد
 إنتاج الواقع، مما جيعل الصورة كأداة تواصل حتمل رسالتني: رسالة واضحة ومباشرة ورسالة إحيائية كامنة.

ثالثة مسات، أوهلا رسالة وتوصلت الدراسة إىل أن الرسالة اليت تعكسها الصورة تتسم من الناحية السيميولوجية ب
تقوم على املشاهبة أو املطابقة بالواقع، وثانيها أهنا قد تفهم خارج سياقها أي أهنا ليست يف حاجة إىل استدعاء 

 .8السياق إلنتاج املعىن أو لفهما، وأخريا أهنا حتمل قدرا عاليا من املصداقية مقارنة بأشكال التعبري األخر  
( الذي قام على دراسة حالة لسيميولوجيا السينما، فسعى البحث للكشف 2001راقن )هناك أيضًا حبث حممود إب

عن طبيعة اللرة السينمائية والعالمات والرموز اجملسدة هلا. وقد إنتهي البحث إىل أن اللرة السينمائية ترتكز من 
بالتعبري السينمائي، واليت املنظور السيميولوجي على نوعني من الشفرات أو الرموز أوهلما هي الشفرات اخلاصة 

ختت  بالفن السينمائي دون سواه، أما النوع الثاين فيتمثل يف رموز وشفرات ال تقتصر على السينما وحدها 
ولكنها مشتركة بني السينما ووسائل التعبري األخر  كاملسرح واألدب. ومن أبرز الرموز والشفرات التعبريية اليت 

 .9د البحث نظام تتابع اللقطات وزوايا التصوير وحركات الكامرياكمتاز هبا الفيلم السينمائي رص

يعتمد البحث احلايل على تطبيق منهج التحليل السيميولوجي، الذي يشكل مدخاًل مرايرًا للتحليل والتفسري يتيح 
يتبىن  ل غري اللفظي بشكل خاص. كماالنفاذ إىل البنية العميقة للنظام احلاكم لالتصال االنساين بشكل عام واالتصا

ينصب على حتليل البنية  Structural Analysis البحث أيضًا منهجا يقوم على إجراء حتليل بنيوي
. فالتحليل وليس جمرد الرصد العابر ألشكاهلا وما تعكسه من أفكار, السيميولوجية للرموز والعالمات غري اللفظية

يح أسلوبًا منهجيا يستطيع الكشف عن النظام العميق واجلامع ملختلف يت –يف إطار هذا البحث  –البنيوي 
 املمارسات االتصالية اليت تقوم على توظيف املكون غري اللفظي يف عملية االتصال عرب مواقع التواصل االجتماعي.

للفظية على وقد إنطلق البحث من الرؤية االستقرائية حيث جر  حتليل مبدئي عام لعينة صررية من الرموز غري ا
مواقع التواصل االجتماعي، مث مت يف ضوء هذا االستقراء األوىل، باإلضافة إىل القراءات النظرية يف جمال التحليل 
السيميولوجي وتطبيقات منهج التحليل البنيوي حماولة بناء فئات كيفية ألداة التحليل السيميولوجي على حنو يتيح 

 خالل التحليل وتوصيف العناصر املختلفة اخلاصة بكل مادة حتليلية. رصد خمتلف الرموز اليت كمكن مصادفتها



واستنادًا لتلك اخلطوة قام الباحث بوضع أداة للتحليل السيميولوجي تراعي قدر اإلمكان متطلبات تطبيق املنهج 
 البنيوي. وقد إشتملت تلك األداة على جمموعة من الفئات الرئيسية متثلت يف الفئات التالية:

 الصفحة املنشور هبا العالمة )شخصية، جمموعة، صفحة رمسية، منظمة جتارية، مؤسسة إعالمية(. طبيعة 
 )موضع توظيف العالمة )مربع حتديث احلالة، العنصر املصاحب لتحديث احلالة 
 املوضوع أوالقضية املطروح يف إطارها الرموز والعالمات 
 نائهاتوصيف العالمة ورصد طبيعة الشفرات التياستخدمت يف ب 
 الداللة أو املعىن املباشر الذي تشري إليه العالمة / اإلحياءات 
 العالقة بني الدال واملدلول أو العالقة بني الرمز واملعىن 
 الوظيفة اللروية والتعبريية للعالمة 
 املرز  أو القصد البنيوي للرموز والعالمات غري اللفظية 
 مد  وجود رموز لفظية مصاحبة 

 ليت سيتم إيرادها خالل عملية حتليل النتائجوغريها من الفئات ا
وبعد إجراء التحليل السيميولوجي إنتقل البحث إىل املستو  الثاين من التحليل وهو التحليل البنيوي هبدف 

 الوقوف على طبيعة البنية احلاكمة للتواصل عرب الرموز غري اللفظية على مواقع التواصل االجتماعي.
لسيميولوجي لداللة الرموز غري اللفظية يف إطار هذا البحث على تفكيك تلك الرموز وقد قامت عملية التحليل ا

إىل جمموعة من العناصر واملكونات الدقيقة، مث حماولة إعادة تفسريدور كل عنصر ووظيفته عرب عملية تأويل، 
لرموز، وحماولة ربط ذلك التأويل التعرف على املعاين والدالالت العميقة اليت تتولد نتيجة مطالعة ا حياول فعلو

 بكل ما كمكن أن يتصل به من جوانب نفسية ومعرفية وثقافية واجتماعية لد  منتج العالمة.

إلجياد متثيل علمي منهجي للرموز غري اللفظية بأشكاهلا املختلفة على مواقع التواصل االجتماعي، حدد الباحث 
ملنشورة على هذا النوع من املواقع ممثلة يف موقع "فيس بوك". وجاءت تلك عينة من خمتلف أمناط الصفحات ا

 الصفحات على النحو التايل:
  صفحات شخصية: وحتددت بست صفحات، صفحتان لشخصني ينتميان ملستو  اقتصادي اجتماعي تعليمي

ان لشخصني مرتفع، وصفحتان لشخصني ينتميان ملستو  اقتصادي اجتماعي تعليمي متوسط، وأخريا، صفحت
ينتميان ملستو  اقتصادي اجتماعي تعليمي منخفض وذلك وفق ما توفر للباحث عن هذه الشخصيات من 

 معلومات.



  صفحات خاصة مبجموعاتgroups( رابطة موظفى جامعات مصر، ومتثلت يف الصفحة اخلاصة مبجموعة ) 
 الداخلية املصرية صفحات خاصة مبؤسسات حكومية رمسية: ومتثلت يف الصفحة الرمسية لوزارة 
 صفحات خاصة مبؤسسات جتارية خاصة: ومتثلت يف الصفحة الرمسية اخلاصة بشركة موبينيل لالتصاالت 
  .صفحات خاصة مبؤسسات إعالمية، متثلت يف الصفحة الرمسية لصحيفة "اليوم السابع" املصرية أيضًا 

التواصل الشخصي االجتماعي يف مع ضرورة مالحظة إختالف وتباين أهداف كل صفحة ما بني التشارك و
الصفحات الشخصية أو طرح مطالب يراد حتقيقها كما يف حالة اجملموعة حمل التحليل، أو الدعاية والترويج ملنتج 
أو خدمة يف حالة الصفحة اخلاصة باملؤسسة التجارية أوالنشر اإلعالمي كما يف صفحة الوسيلة اإلعالمية أو عرض 

يف الصفحة الرمسية احلكومية املختارة، وهو ما  قد يعطي التحليل ثراًء وعمقا على  جوانب األداء احلكومي كما
 حنو ما.

وقد أجريت عملية التحليل على اإلضافات والرسائل اليت وضعت من جانب العينة خالل شهرين متتابعني، مها 
ئل مها الرسائل اليت تضاف ، مع مالحظة أن التحليل إقتصر على حتليل مستويني من الرسا2014نوفمرب وديسمرب 

مبربع حتديث احلالة والرسائل اليت توضع مصاحبة للكتابات والرموز املوجودة مبربع حتديث احلالة، مما يعين أن 
التعليقات مل تندرج ضمن التحليل، كما مت استبعاد نوعني من الرسائل اليت توضع مبربع حتديث احلالة النوع األول 

من جانب آخرين )غري أصحاهبا( على الصفحة، وكذا املشاركات اليت يتشاركها هي املشاركات اليت تضاف 
 صاحب الصفحة نفسه نقال عن صفحات أخر  دون أن يضيف إليها هو شيئا.

مادة اتصالية يف الصفحات املختلفة املشار إليها، وجاء توزيع تلك املواد على  70وقد إنتهى البحث إىل حتليل 
 لنحو املوضح باجلدول التايل:الصفحات املختلفة على ا

ويشري اجلدول إىل أن ما يقرب من نصف العينة تقريبا 
( كانت تنتمي إىل الصفحات الشخصية %54.3بواقع )

فيما كان النصف الباقي ينتمي إىل األمناط األخر  من 
 الجتماعي.صفحات التواصل ا

 54.3 صفحة شخصية
 group 10صفحة خاصة مبجموعة 
 8.6 صفحة رمسية )حكومية(

صفحة خاصة بشركة أو منظمة 
 11.4 جتارية

 15.7 صفحة خاصة مبؤسسة إعالمية



ملا كانت الرموزواإلشارات موجودة يف كل األرجاء حول اإلنسان فيما يصدر عنه من أقوال وأفعال، كانت 
عية، السيميولوجيا أداة لقراءة كل مظاهر السلوك اإلنساين بدًء من االنفعاالت البسيطة، ومرورا بالطقوس االجتما

 .10وإنتهاٍء باألنساق األيديولوجية الكرب 
وتعرف السميولوجيا بأهنا "علم العالمات أو اإلشارات أو الدوال اللروية أو الرمزية سواء أكانت طبيعية أم 

، الذي يعد األب املؤسس هلذا العلم أن السيميولوجيا  Hawkes. ويقرر دي سوسيور نقال عن 11اصطناعية"
يف إطار جمتمع ما، حيث حياول هذا العلم دراسة   the life of signsحياة العالمات  هي العلم الذي يدرس

 .12وإكتشاف مكونات العالمة، والقوانني اليت حتكم توظيفها واستخدامها
وقد حدد فرديناند دي سوسيور يف كتابه "حماضرات يف اللسانيات العامة" موضوع علم السيميولوجيا بقوله أنه 

ىل دراسة الدالئل والرموز )لفظية كانت أو غري لفظية( اليت يستخدمها الناس بررض التواصل فيما العلم الذي يتو
بينهم. أما "روجي ميتشلي" فري  أن السيميوطيقا ختت  بدراسة مجيع الدالئل والعالمات غري اللفظية اليت توظف 

 .13داخل احلياة االجتماعية
مقابل علم املعىن أو علم الداللة  Expressionيتعلق بالتعبري وبقصد بالسيميولوجيا يف هذا اإلطار كل ما 

Semantique 14الذي يهتم بدراسة املعىن من خالل حتليل دالالت األلفاظ. 
يف العلوم الطبية مبعىن املمارسة اليت يتم  Semeiologieأو Semiologieوتستخدم كلمة "سيميولوجيا" 

أو ما يسمى بأعراض املرض اليت  Indicesأو القرائن  Signsل مبوجبها إكتشاف املرض إعتمادًا على الدالئ
 حيملها املريض.
، وهي التسمية اليت أطلقها الباحث األمريكي شارل ساندرس بريس على هذا العلم semioticsأما السيميوطيقا 

لعالمات والعمليات فيشري إىل أهنا الدراسة املنظمة للعالمة، واليت حتاول كشف النظام احلاكم والبنية العميقة ل
 املرتبطة باستخدامها والوظيفة اليت تؤديها.  

وير  البعض أن السيميوطيقا جمال حبثي أوسع مما تتضمنه السيميولوجيا إلنه كمكن أن يشتمل على امللبس أو 
ض العلماء من املوضة أو األثاث أو نظام الرذاء أو العمارة أو اللرة السمعية البصرية والفنون بصفة عامة. غري أن بع

 .15أمثال جركماس ورالن بارت وكريستيان ماتز يفضلون إطالق تعبري السيميولوجيا على هذا العلم
واالهتمام بالسيميولوجيا قدمي قدم احلياة البشرية، فقد بدأ مع إدراك اإلنسان األول حمليط الوجود الطبيعي 

ا الوجود. أما علم السيميولوجيا فهو علم حديث واالجتماعي الذي يعيش فيه ورغبته يف التواصل مع مفردات هذ
نسبيا ومل تصدر شهادة ميالده إال بعد مضي عقود من الزمن على بداية التنظري له، فقد أعلن دو سوسيور ميالد 



السميولوجيا كعلم، حمدثا نقلة نوعية يف مسار الدراسات اللروية على حنو حياول إعادة االعتبار لفكرة الداللة 
 ، كما ساعد انتشار علم اللرة احلديث والتيار البنيوي اللذين سادا الساحة النقدية يف فرنسا خاصة داخل الن

وأوروبا عامة خالل سنوات األربعينيات واخلمسينيات من القرن العشرين يف إزدياد اإلهتمام بالسيميولوجيا اليت 
الستينيات من القرن العشرين تكون اهلوية تطورت وإنتشرت هبذا االسم يف سنوات اخلمسينيات، وحني يأيت عقد 

العلمية هلذا الفرع قد تبلورت، وذلك على يد جمموعة من املنظرين الذين بدأوا يف التنظري هلذا العلم اجلديد، 
وحتديد مفاهيمه وحدوده وإجتاهاته وإرساء القواعد الرئيسية اليت حتكم التواصل اإلنساين يف اجملتمعات باإلضافة 

 . 16الوظيفة اليت يضطلع هبا وهي دراسة العالمة وحتديد آليات عملها إىل حتديد
، Sema، مبعىن )دل(، واملشتق بدوره الكلمة Semaineمشتقة من الكلمة اليونانية  Semantiqueوكلمة 

 ، أو املعىن، مما يشري إشارة واضحة إىل فكرةSensاليت تعين عالمة، وهي باألساس الصفة املنسوبة إىل الكلمة 
إقتران العالمة باملعىن، فقيمة العالمة تتجسد فيما حتمله من معىن، كما أن أي ترري يف العالمة أو الدال تقترن دائما 

 .17بترري املعىن، والقيمة الداللية للكلمة تكمن يف معناها
ة إذ كمكن العثور وير  بعض الدراسني أن اإلرهاصات األوىل لعلم السيميولوجيا تعود إىل احلضارة اليونانية القدكم

داخل املوروث الفكري اليوناين على إشارات تلتقي مع الكثري من األفكار اليت يتضمنها جمال السيميولوجيا مبعناها 
احلديث. وأهم ما كمكن إيراده يف هذا اجملال هى تلك اجلهود اليت قام هبا الرواقيون الذين كانوا سباقني يف إعتبار 

 كما يذهب أمربتو إيكو، وهو التقسيم الذي انطلق منه فرديناند دي سوسيور من العالمة حتتوي داال ومدلوال
 خالل تفريقه بني مصطلحي الدال واملدلول

أما اإلسهام الثاين من جانب القدماء يف حقل السيميولوجيا فقد جاء على يد القديس أوغسطني الذي قدم حماولة 
قدسة. مث تختفي مصطبح السيميولوجيا مدة طويلة وال يعاود لتشكيل نظرية للتأويل متكن من تأويل النصوص امل

 – 1633( إال يف دراسة الفيلسوف اإلجنليزي جون لوك )2010الظهور مرة أخر  كما ير  خاقاين وعامر )
. فقد 18، وبداللة مشاهبة لتلك اليت قدمتها الفلسفة اليونانية للمصطلح Semiotike( حتت مسمى 1704

وعرفه بأنه "النشاط الذي تخت   Doctrine of sginsا أطلق عليه مذهب العالمات أشار جون لوك إىل م
 .19بالبحث يف طبيعة العالمات اليت يستخدمها الذهن للوصول إىل فهم األشياء أو يف توصيل معارفه لآلخرين"

اسات السيميائية. و قد ويف العامل العريب أطلق بعض النقاد على السيميوطيقا اسم السيمياء أو السيميائيات أو الدر
ترجم العرب علم السيميوطيقا عدة ترمجات فأمسوه تارة )علم الرموز(، وتارة )علم العالمات(، وتارة ثالثة )علم 
الداللة(. ودعا الباحثون العرب، خاصة أهل املررب العريب إىل ترمجتها بالسيمياء، كما ير  البعض أن تلك 

. 20إىل معاين من قبيل السمة والسمية والوسام والوسم والسيماء والسيمياءالكلمة مفردة ذات جذور عربية تشري 



واحلقيقة أن العقل العريب إهتم بالداللة اللروية، شأنه يف ذلك شأن الفكر اليوناين فكان املسلمون ينظرون إىل العامل 
 .21والكون بوصفهما داللة على وجود اخلالق سبحانه

إىل ظهور تيارين متزامنني، تيار كمثله الفيلسوف األمريكي تشارلز ساندرس ويكشف حتليل تاريخ السيميولوجيا 
( الذي أطلق على العلم اسم السيميوطيقا، أما التيار الثاين فقد حنته العامل السويسري 1914 – 1839بريس )

 .22( وعرف بالسيميولوجيا1913 -1857فرديناند دو سوسيور )
اخل املختلفة للتحليل السيميولوجي هو املفهوم الذي يتبناه أو التصور والسبب األساسي يف اإلختالف بني املد

الذي يسبره كل مدخل على العالمة، حيث تتبىن سيميوطيقا سوسيور مدخال ثنائيا ملفهوم العالمة فبالنسبة لدي 
 Theسوسيور وللكثري من أتباع مدرسته تتكون العالمة من عنصرين أو مركبني أساسيني مها الدال  

Signifier أي الكلمة أوالشكل الذي تتخذه العالمة( واملدلول( ،The signified وهو املعىن أو املفهوم ،
الذي تشري إليه العالمة. فعلي سبيل املثال كلمة )كلب( مبا إشتملت عليه من حروف مرسومة هي الدال، أما 

 .23ع من احليوانات نتيجة مطالعة الدالاملدلول فهو التصور الذهين أو التمثيل الذي ينشأ يف الذهن هلذا النو
فسيميولوجيا دي سوسيور تعىن بالعالقة بني العالمات وتكتسب داللتها من خالل الربط بني الدال واملدلول، 
فتلك العالقة ذات طبيعة مزدوجة تتجسد يف صورة مسعية تولدها األصوات والثاين تصور ذهين تثريه هذه 

ن اللرة نظاما أمسى لكل نظام سيميولوجي، فاللرة يف نظره هى النظام الوحيد األصوات. وقد إختذ دي سوسيور م
األكثر داللة وإحياء، بل إن السيمياء قائمة على أساس لروي فاللرة هي احلامل املادي للمعىن املوجود أما الكالم 

 . 24فهو ممارسة فردية
ملعىن، إذ ير  أن عملية إنتاج املعىن تعتمد على ويتأسس هذا التحليل الثنائي للعالمة على رؤية سوسيور إلنتاج ا

اللرة واللرة تتسم بكوهنا تستند إىل نظام من العالمات، أو عالمات حيكمها نظام او نسق عام. كما أن العالمة 
كي تقوم بدورها يف إنتاج أو توليد رسالة مكتملة ومتماسكة البد من وجود قوانني حمددة جيب أن تطبق عرب تلك 

وبالتايل ال كمكن تفسري العالمة بشكل منفرد أو منعزل، بل  Syntagmsأطلق عليها سوسيور مسمى  العملية
البد أن تقوم عملية التفسري بربط العالمة بوصفها جزًء من كل، جزًء من نظام عام يتحكم يف طريقة توظيف 

اليت تربط بني الدال و املدلول  العالمة. ويتم إكتشاف هذا النظام من خالل حتليل وإكتشاف القوانني والقواعد
وكذا القواعد والقوانني اليت تربط العالمات معا يف خيط واحد، وهذه القواعد أو القوانني يطلق عيها شفرات 

Codes قضال عن ذلك هناك عنصر آخر أضافته سيميوطيقا دي سوسيور يتعلق بالكيفية اليت تقوم هبا العالمة .
 . 25لتوصيل املعين
وإمنا تعد  ذلك إىل تطبيق ، ارت فلم يكتف بتطبيق التحليل السيميولوجي يف احلقل األديب فحسبأما روالن ب

هذا املنهج التحليلي على عناصر الثقافة العامة والشعبية مبختلف أمناطها فطبقها بارت على املوضة واملصارعة 



إهتمت إهتمت جوليا كريستيفا واإلعالن والطعام واألثاث .. وغري ذلك من مظاهر السلوك اإلنساين .وقد 
بتحليل النصوص من خالل تبين مشروع حتليلي أطلقت عليه اسم السيميولوجيا التحليلية وحنتت له مصطلح 

Semanalysis 26وأشارت إىل أهنا تقصد به املزج بني اخلطاب السيميولوجي والتحليل النفسي. 
بعضها البعض ولكنها متداخلة يف الوقت نفسه، ويأيت وتصنف السيمولوجيا يف ثالثة إجتاهات رئيسية متمايزة عن 

التمييز بينها إنطالقا من مبدأ التوضيح ال من قبيل التحديد القطعي. هذه اإلجتاهات هي: سيمولوجيا الثقافة 
ء ومسيولوجيا التواصل وسيميولوجيا الداللة. ويتميز اإلجتاه األول، سيمولوجيا الثقافة بنظرته للعالمة بوصفها الوعا
الشامل الذي تدخل يف إطاره مجيع نواحي السلوك البشري الفردي واجلماعي، كما أن العالمة ال تكتسب داللتها 
أو قيمتها إال يف إطارها االجتماعي والثقايف الذي يضفي عليها صفة الوجود والتداول. ويقوم االجتاه الثاين 

ثة عناصر هي: الدال واملدلول والقصد. ويركز واملعروف بسيميولوجيا التواصل على تقسيم العالمة إىل ثال
أصحاب هذا اإلجتاه يف حبوثهم على الوظيفة التواصلية أو االتصالية املضمرة يف أي عالمة شريطة أن حيمل هذا 
التواصل قصدًا يتمثل يف التأثري على املستقبل للعالمة على حنو ما، مما يشري إىل أن دائرة التحليل السيميولوجي ال 

 مل إال بتعيني مقاصد املتكلم والكشف عنها.تكت
وتشكل فكرة "القصد" فكرة حمورية يف فلسفة "إدموند هوسرل" الظاهراتية، إذ يشكل القصد السبب الرئيسي يف 
عملية خلق العالمة اهلادفة إىل التواصل. وحيدد هوسرل معىن القصد قائال: من بني كل اخلربات هناك خربات معينة 

تقدير ...  –نفور  –ربة مبوضوع، هذه اخلربات يسميها هوسرل )خربات قصدية(، فهي وعي )حب تتميز بأهنا خ
أخل( بشئ ما، فهي خربات ذات عالقة قصدية مع ذلك الشئ، وهذ يعين أن هذ التوجه السيميولوجي ينطلق يف 

 ئ العالمة.حتليله للعالمة من الوعي القصدي، أي حني يقوم الوعي بصياغتها لررض مقصود يعيه منش
وأخريا ينظر االجتاه الثالث إىل العالمة بوصفها وحدة ثنائية املبىن، خاصة العالمة اللروية اليت تتكون من وجهني 
مها: الدال )الصور الصوتية(، واملدلول )التصور أو املفهوم(، ويف هذا الصدد يقول دي سوسيور العالمة اللسانية 

عية. والعالقة بني الدال واملدلول عند بارت قائمة على فكرة اإلحياء الكلي ال تربط شيئا باسم بل تصورا بصورة مس
فالدال مبفرده ال معىن له إال من خالل العالقة اليت يقيمها مع املدلول ووجود املتلقي الذي يدرك دالالت هذه 

 .27العالقة
يف العديد من اجملاالت البحثية  طبيقهيتم توتشكل السيميولوجيا اليوم جماال للبحث وأدة أو أسلوبًا للتحليل 

والعلمية والفكرية، يف مقدمتها الفلسفة واألنثروبولوجيا وعلم االجتماع وعلوم اللرة والتربية واالتصال .. وغريها 
كما طبق التحليل السيميولوجي يف جمال املسرح والسينما والتليفزيون والطب والعمارة   من التخصصات.

 . 28و  اإلنترنتوالسياحة، وأخريا على حمت
 وبقسم العلماء علم العالمات أو السيميولوجيا بدوره إىل ثالثة فروع على النحو التايل:



  علم الداللةSemantics وهو العلم الذي ينصب على دراسة العالقة بني العالمات واألشياء أو املعاين اليت :
 تشري إليها.

  علم التراكيب الدالليةSyntacticsبني العالمات ذاهتا وقواعد تركيبها  : ويدرس العالقاتRelations 
among signs in formal structures 

  و اللرويات التداوليةPragmatics ويدرس العالقة بني العالمات وتأثرياهتا على األفراد الذين يستخدمون :
 .29تلك العالمات

وعات من قبيل املوضة واألزياء على املستو  التطبيقي طبق التحليل السيميولوجي على العديد من املوضو
 . 30واإلعالنات وتعبريات الوجه وأشكال الترفيه وأشكال االتصال املستخدمة يف احلياة اليومية

وتعرف العالمة بأهنا الشئ الذي حييل إىل  ،هي حمور السيميولوجيا، ومدارها الرئيسي The Signتعد العالمة 
ئ غري ذاته، أو هي البديل عن شئ أو فكرة، فالعالمة شئ يعادل شيئا آخر خمتلفا عنه يقوم مقامه وينوب عنه. ش

وتكون العالمة اداة يتم توظيفها لإلشارة إىل أشياء أو ملعرفة تلك األشياء، كما متارس العالمة دورًا آخر يتمثل يف 
لشئ ما،  Representationبريس العالمة بأهنا متثيل  كوهنا أداة للتعامل مع العامل ومع اآلخرين. ويعرف

 . 31حيث تقوم العالمة بتوصيل بعض جوانب هذا الشئ أو طاقاته إىل شخ  ما
والعالمة منتشرة يف كل مكان ويف كل جمال من جمالت احلياة. وللعالمة نوعان: لساين جماله اللرة وغري لساين 

صوت واللباس والطعام وإشارات املرور وأحوال الطقس واألنظمة يظهر يف الشم والذوق واللمس واإلكماء وال
 . 32العسكرية.. وغريها من مظاهر الوجود

والعالمات اليت تشكل موضوع هذا العلم إما أن تكون من وضع اإلنسان عن طريق اختراعها واصطناعها 
 إشارات املرور، أو أن تكون من واالتفاق مع أخيه اإلنسان على دالالهتا ومقاصدها مثل: اللرة اإلنسانية ولرة

وضع الطبيعة اليت تفرزها بشكل عفوي وفطري الدخل لإلنسان يف تشكيلها كأصوات احليوانات وأصوات 
 . 33عناصر الطبيعة واحملاكيات الدالة على التوجع والتعجب واألمل والصراخ وغريها

ادة تقدمي ومتثيل العامل والوجود من حولنا سبيال أساسيًا إلع -بشقيها اللروي وغري اللروي  -وتشكل العالمة 
مبختلف مكوناته وعناصره، كما تشكل وسيلة تتيح لنا بناء وتشكيل رسائل اتصالية تتعلق بكل ما حييط بنا أو 

 نشعر به داخلنا.
ثية وقد تعددت املصطلحات الدالة على العالمة فوصفت بأهنا اإلشارة والرمز والدليل، إضافة إىل املصطلحات الترا

كاآلية والسمة والداللة. وكما إختلفت املصطلحات إختلفت كذلك املفاهيم لد  دارسي العالمة ولعل هذا 



االختالف ناتج أيضا عن وقوع العالمة كحقل حبثي على خط التماس بني دراسات خمتلفة كالفلسفة واللرويات 
لسيميولوجيون بتصنيف العالمة ومتييزها وعلم االجتماع وعلم النفس واألنثروبولوجيا .. وغريها. وقد إهتم ا

وحتليلها من أجل إدراك أوسع ملاهيتها وتوصلوا إىل أن النظام السيميولوجي للعالمة يتأسس على نوعني من 
العالمات: العالمة العرفية )الكلمة( والعالمة األيقونية )الصورة(، كما قرروا أن العالمة حتمل إنعكاسات 

 .34وشحنات معرفية و داللية
فلم يقصرها على العالمة اللروية فقط بل جعلها تشمل كل أشكال  ،وقد توسع تشارلز بريس يف مفهوم العالمة
فالعالمة لديه هي طبقة تشمل:  الصور وأعراض املرض والكلمات  ،العالمات املستخدمة يف االتصال االنساين

فالت املوسيقية والعروض التمثيلية .. وغريها. واجلمل والكتب واملكتبات واإلشارات واألوامر وممثلي السلطة واحل
 .35وبالتايل فالعالمة من وجهة نظر بريس تتخطي حدود اللرة لتتضمن العالمات اللفظية وغري اللفظية

وغريهم االجتاه التواصلي يف التحليل  Marintetومرتينيه Mounin ومونني  Parieto ريتواويتبىن ب
على القول بأمهية الوظيفة التواصلية أو االتصالية أو اإلبالغية للعالمة، ومن هذا السيميولوجي، ويقوم هذا االجتاه 

املنطلق جعلوا العالمة تتكون من ثالثة أجزاء رئيسية هى الدال واملدلول والوظيفة أو القصد. كما قرر أنصار هذا 
 االجتاه أن العالمة هلا وظيفة تواصلية ذات بعدين أو حمورين:

 أو اللروي أو اللفظي: وهو ما يتم عرب الفعل الكالمي والتبادل احلواري بني املتكلم واملستمع. التواصل اللساين 
 36التواصل غري اللساين: ويعتمد على أنظمة غري لروية. 

إجياد قواعد موحدة للسلوكيات يتميز البشر عن غريهم من الكائنات بالقدرة على احلديث والكتابة واإلشارة و
أخر  هبدف توصيل رسائل ووضع حدود لالتصال يف أوقات معينة وإزالة تلك احلدود يف أوقات  ،والتصرفات
آلخرين. كل ذلك يتم من خالل آلييت إنتاج العالمات وتفسريها. بل أنه يف اللحظة اليت ال يتواصل فيها اتصالية ل

أو ينقطع عن التواصل مع اآلخرين، فإنه ال يتوقف عن عملية إنتاج الفرد بأي شكل من أشكال االتصال 
أما إنتاج املعاين فهي عملية ال تتوقف مادام البشر  ،العالمات والرموز، مبعىن أن االتصال قد يشهد حلظات توقف

ل رمز أحياء يتنفسون. واليوجد شئ يف الوجود غري قابل إلن ننظر إليه بوصفه عالمة، فكل فعل وكل صورة وك
يعين شيئا ما لشخ  ما يف مكان ما وزمان ما. أي أن  كل شئ يعكس معىن، فما نقوله وما نكتبه وما نرتديه 

 . 37وما نطعمه حيمل معاين ظاهرة وباطنة
فنحن نقوم ببناء  ،ايف والتارتخي الذي تنتج يف إطارهواملعىن الذي متثله العالمة يعتمد على السياق االجتماعي والثق

باإلضافة إىل خرباتنا الشخصية والثقافية واالجتماعية والسياق  ،على الشكل املادي للعالمة املعىن إعتمادًاوتشكيل 
وهي كلها أشياء تترري من وقت آلخر، وبالتايل فال يوجد  ،الزماين واملكاين الذي جيري فيه إنتاج العالمة واملعىن



، ويف سياق أو موقف آخر قد أو موقف معني قد تعين شيئًا للعالمة معىن ثابت أو تفسري واحد، فالعالمة يف سياق
شكل يعد تركيز النظر يف عني الطرف اآلخر أثناء احلديث يف يف أحد الثقافات تعين شيئا مرايرًا، فعلى سبيل املثال 

كي ولكنه يف ثقافة أخر  قد يشري إىل عدم اإلحترام أو التحدي، بعبارت أدق ل ،االهتمام باملتحدث من أشكال
 .38تكتسب العالمة معناها البد أن يضفي عليها املتلقي معىن يتربط أو يتأثر بسياق إنتاجها

وهو أمر  ،والوظيفة األساسية للعالمات هي إجياد أو إنتاج أو توليد املعين. والعالمة الواحدة قد تولد معاين خمتلفة
ينتج عن العالمة الواحدة يف بعض احلاالت عدة يتوقف على الثقافة اليت توظف يف إطارها العالمة، وبالتايل فقد 

معاين، كما أن العالقات اليت تنشأ بني العالمات كمكن أن تنتج بدورها شبكة واسعة من املعاين، وبالتايل فالعالمة 
تشكل عنصرًا نشطا قادرا على الدوام على توليد املعىن على حنو ما. أيضًا فإن املعىن الذي تنتجه العالمة يكون 

ويترتب على ذلك اجا للتفاعل الدينامي بني العالمة واملوضوع الذي تشري إليه والقائم بقراءة معناها أو تفسريه.  نت
القول بأن املعىن الذي تولده العالمة تختلف من جانب بإختالف السياق التارتخي واالجتماعي الذي نتتج يف إطاره 

ئة أو املفسرة ملعىن العالمة. مما يؤكد على أمهية الدور الذي العالمة وتختلف من جانب آخر باختالف الذات القار
 . 39يلعبه متلقي أو قارئ العالمة يف تقرير املعىن الذي يتم إسباغه عليها

وخالل حديثه عن دور العالمة يف إنتاج وتوليد املعىن يقرر دي سوسيور أن العالمات ال تتواجد على حنو منفرد 
موعة من العالمات. وعملية االرتباط بني العالمات إلنتاج رسالة متماسكة يتم بل تتواجد وتتشكل يف إطار جم

 40أو النظام The systemهذه القوانني أطلق عليها النسق  ،وفق قوانني حمددة
هو إعادة إنتاج للمجتمع  Norman Faircloughنورمان فريكلوف  -كما ير   -وإذا كان اخلطاب  

س اهلويات االجتماعية والعالقات االجتماعية ونسق املعرفة واملعتقدات السائدة بكل ما يشتمل عليه من  فهو يعك
او املهيمنة فضال عن أنه يساهم يف تريري اجملتمع. الشئ ذاته ينطبق بصورة كبرية على العالمات اللفظية وغري 

قات االجتماعية وأنساق املعرفة اللفظية، حيث تقوم العالمة بوظيفة إنتاج املعىن، فتقوم املعاين بدورها بتشكيل العال
واهلوية الثقافية، كما تؤدي العالمة دورا مباشرا يف إطار خمتلف عمليات االتصال االقناعي اليت تستهدف تريري 

 .41اآلراء أو األفكار أو االجتاهات أو السلوك

 ى ثالثة مكونات هي:أن أية عالمة تشتمل عل Ferdinand de Saussureير  فرديناند دي سوسري 
 الدالsignifier .وهو الشكل الذي تتخذه العالمة : 
  املدلولsignifiedوهو التصور أو املفهوم الذي متثله العالمة : 
  العالقة اليت تربط بني الدال واملدلول وهي الداللةsignification 



أما بريس فقد .  الذي ختلقه أو تولده العالمةوبالتايل فالدال هو صورة العالمة ذاهتا، أما املدلول فهو التصور الذهين
كانت لديه رؤ  أكثر حتديدًا ملفهوم العالمة، فقد عّرف العالمة بأهنا أي شئ حيدد أو يومئ إىل شئ آخر، )هذا 

، هذا املوضوع ال يكون له معىن دون أن يكون قابال an objectالشئ اآلخر أطلق عليه بريس، املوضوع 
وبينما كان تركيز  . interpretantجانب مكون ثالث أطلق عليه الكيان املفسر للعالمة للتفسري والفهم من 

سوسري منصبا على العالمة اللروية وسع بريس من مفهوم العالمة لتشمل كل صورة أو رسم أو إشارة أو إكماءة أو 
ارة أخر  فأي شئ كمكن بعب ،خيال أو رمز أو عرض، وبالتايل فبالنسبة إليه كل شئ باإلمكان أن يكون عالمة

إدراكه أو معرفته أو ختيله من املمكن أن يكون عالمة. ولكن كي تؤدي العالمة دورها كعالمة جيب أن تدخل يف 
 عالقة مع موضوعها وأن تكون تلك العالقة قابلة ألن تفسر وبالتايل إنتاج عالمة جديدة عرب الكيان املفسر. 

أن العناصر والرموز البصرية غري اللفظية باتت تشكل مكونا  Smiljana Antonijevicتقرر أنتوجنفيك و
مهما ال غناء عنه يف جمتمعاتنا املعاصرة اليت تتسم بتنامي وتزايد االجتاه حنو إعادة بناء أو تشكيل أو ترميز املعرفة 

اللفظي  البشرية يف شكل رموز بصرية غري لفظية على حنو غري مسبوق، لدرجة باتت معها رموز التواصل غري
تزاحم الرموز اللروية يف توصيل املعاىن، وتنبه روز إىل أن الرموز غري اللفظية ليست حمايدة أو بريئة تقدمي الواقع 
على ما هو عليه أو تشري إىل املعاين بشكل مباشر، ولكنها تعيد تفسري العامل والكون، فهي مبثابة إعادة تقدمي 

 .42تلفة عما هي عليه يف الواقعللمعاين أو إعادة تفسري العامل بطرق خم

ومنهجية  Interpretivist approachيقوم التحليل السيميولوجي من الناحية املنهجية على املدخل التفسريي
. كما ينصب 43Phenomenologyالتحليل الكيفي يف إطار رؤية منهجية أوسع تتبىن املنظور الظاهريايت 

 .44ل السيميولوجي بصورة أساسية على تفسري معىن الدالالت والرموز واإلشاراتأسلوب التحلي
مث القيام بتأويل العالقات اليت تربط بني  ،ويبدأ التحليل السيميولوجي من تفسري املعطيات والرموز والعالمات

ة إكتشاف البنية الدالالت واملعاين اليت تعكسها تلك العالمات، كما يقوم التحليل السيميولوجي على حماول
الداخلية للعالمات أو النظام العام الذي تتحرك وتتشكل وتعمل يف إطاره العالمة. هذا باإلضافة إىل ما أمساه حممود 

، 45داين باملالبسات التأويلية اليت تتعلق بطبيعة التفسري والنسق التجريدي الذي يسبره الباحث على مادة التحليل
 يصري بالتبعية جزًء من عملية التحليل.أي أن تأويل الباحث وتفسريه 

أن عملية قراءة معاين الرموز والعالمات تتضمن يف داخلها عملية ربط بني  Williamsonويقرر وليامسون 
األفكار واملشاعر الداخلية وبني موضوع خارجي، وهذا الربط هو العملية اجلوهرية اليت تسبغ على العالمة معناها 

 .46لعالمة على حد تعبريهأو اليت ختلق املعىن ل



وينصب إهتمام القائم بالتحليل السيميولوجي على رصد وحتليل وتفسري جمموعة من اجلوانب الرئيسية املرتبطة 
بالعالمة وطرق توظيفها وعالقتها باملكونات والعوامل األخر  املرتبطة هبا واملؤثرة فيها، فهو يقوم باإلشارة إىل 

و الرموز ودور السياق يف تشكيل هذا املعىن، وطبيعة املعىن الذي قد يعكسه وضع املعىن الذي تعكسه العالمات 
العالمة يف سياق حمدد دون غريه، كما يركز على الطريقة اليت استطاعت العالمة من خالهلا إنتاج املعىن أو كما 

الطريقة اليت تفهم هبا  يقول اللرويون  البحث يف املعىن كما تعكسه العالمة، وأخريا ينصب إهتمام احمللل على
 . 47الرسالة من جانب متلقيها، أي البحث خلف التفسريات اليت يتم إضفائها على العالمة أو الرمز

 للتحليل على النحو التايل: ويقوم اإلطار العام لتطبيق التحليل السيميولوجي على التفرقة بني ثالث جماالت رئيسية
 : 
لبعد الكشف عن األمناط املختلفة اليت تتخذها العالمات، والطرق املختلفة اليت تقوم من ويتضمن حتليل هذا ا

 خالهلا بتوصيل املعىن، وأخريا الطريقة أو العالقة اليت تربط بني العالمة ومستخدميها.
 : 

اليت تنتظم يف إطارها العالمة، ويشتمل ذلك حتليل الطرق اليت اليت ويشري هذا البعد إىل حتليل الشفرات و األنظمة 
مت من خالهلا إنتاج الشفرات للوغاء حباجات اجملتمع أو الثقافةأو السترالل القنوات االتصالية املتاحة لنقل 

 العالمة.

 .48طارها إنتاج وتلقي العالمات والشفراتأي حتليل السياق الثقايف اليت يتم يف إ
 Signوخالل عملية التحليل السيميولوجي للعالمات يكون الباحث بإزاء ثالثة مكونات رئيسية هي: العالمة 

الذي متثله تلك العالمة أو املعىن الذي جتسده، وأخريًا العامل أو الكيان املفسر هلا  Objectذاهتا، والشئ 
Interpretantناين أن وجود هذا العامل املفسر واحلاجة لتحليله يف إطار عملية التحليل يعين أن . ويشري ع

العالقة بني العالمة والشئ الذي تشري إليه تكون عالقة منقوصة ما مل يتم حتليل هذا املكون، فالعالمة ال ترمز إىل 
ايل فهي عالقة تقبل االختالف الشئ كله أو إىل مجيع جوانبه وطاقاته، بل ترمز إىل جزء من ذلك فحسب، وبالت

 .49والتعديل
ووفقا لبريس فإن هناك ثالث طرق للتمثيل أو اإلشارة أو الرمز، وبالتايل نستطيع التفرقة بني ثالثة أنواع من 

 العالمات هي: 
 العالمة اليت تشبه ما ترمز إليه أو ما متثله مثل النموذج املعماري أو اخلريطة، وهو ما يطلق عليه األيقونة 

Icon 



  العالمةاليت ترتبط فعليا مبا ترمز له مثل عجلة الريح أو عقارب الساعة، ويطلق على هذا النوع من العالمات
 Indexاسم املؤشر 

  وأخريًا، العالمة اليت جر  العرف على ربطها مبا تشري إليه مثل عالمات املرور وهذا النوع من العالمات يطلق
 .50Symbolعليه الرمز 
 لفروق بني التشكالت أو األنوع الثالثة السابقة من العالمات على النحو التايل:وخل  بريس ا

 وهي مفهوم يشري إىل عالقة بني الدال و املدلول تقوم على )التصوير(. ،األيقونة 
 )املؤشر، وهو مفهوم يستوعب العالقة بني الدال واملدلول تعتمد على )التالزم 
  51بني الدال واملدلول يعقدها )العرف االجتماعي(الرمز، وهو  مفهوم يعرب عن العالقة. 

 Gillian Roseويف إطار إبتكار آليات حتليلية ومنهجية لتحليل الرموز والعالمات صاغت الباحثة جيليان روز 
نشرته يف  Critical visual methodologyمدخال للتحليل أطلقت عليه منهج حتليل العناصر البصرية" 

، وتقترح روز يف إطار هذه املنهجية 2001" عام Visual methodologies"دراسة هلا حتت بعنوان 
 التحليلية إتباع ثالث خطوات أساسية كمكن القيام هبا لتحليل العناصر غري اللفظية، هذه اخلطوات هي: 

 أخذ العناصر والرموز البصرية مأخذ اجلد، وهو ما يعين ضرورة أن يقوم الباحث بإمعان النظر بعمق يف تلك 
الرموز، وأن يتحلى بالدقة التحليلية والتدقيق الشديد واحلرص أثناء عملية التحليل مبا يتيح له القدرة على 
تفسري ما تعكسه تلك الرموز من دالالت اجتماعية وثقافية، وليس جمرد القيام بعملية تفسري سطحي ملعانيها 

 ودالالهتا. 
 ة اليت تؤثر يف تشكيل تلك الرموز على النحو الذي تتشكل التفكري يف الشروط والظروف والعوامل االجتماعي

 عليه 
  األخذ يف اإلعتبار أن ما جيري من حتليل سيأيت بالضرورة متأثرا بالطريقة اخلاصة اليت يتبناها القائم بالتحليل أو

القائم هبما وتكوينه ينظر هبا إىل تلك الرموز، مبعىن آخر أن عملية التحليل والتفسري البد وأن تأيت متأثرة خبلفية 
 .  52ورؤاه

ووإىل جانب ما سبق من آليات وآساليب حتليلية للرموز والعالمات، دعا باحث سيميولوجيا املسرح 
Patrice Pavice   إىل أن ينصب جانب من البحث السيميولوجي على إجراء حبوث ميدانية تركزعلى إكتشاف

عالمة، وآليات تفسريه وتأويله ملعانيها، واستكشاف العمليات اليت يقوم هبا املتلقي الكيفية اليت يتلقى هبا اجلمهور ال
أثناء عملية تلقي تلك العالمات، فضال عن ربط عملية تلقي العالمة وتفسريها بالشروط والظروف والسياقات اليت 

 . 53جتري يف إطارها



طبيعيًا للتراكم املعريف الكلي والشامل للعلوم اإلنسانية، كما تعد حماولة  ورًاطت –كحركة علمية  –تشكل البنيوية 
جادة إلقتفاء أثر املنهج العلمي يف ميدان العلوم اإلنسانية، ذلك املنهج الذي أحرز تقدمًا واضحا وملحوظا قي 

 .54ميادين العلوم الطبيعية
. 55أن اجلزء ال قيمة له إال يف سياق الكل الذي ينتظمهوتشتق البنيوية من فكرة "البنية" ويشري مفهوم البنية إىل 

كما تشكل البنيوية حماولة منهجية للكشف عما يعرف باألبنية الكلية العميقة اليت قد جند جتلياهتا يف أنظمة 
. وبالتايل فالقاسم املشترك بني البنيويني هو أهنم مجاعة 56كالقرابة واألسرة وغريها من أشكال السلوك اإلنساين

 .57يؤلف بينها البحث عن عالقات كلية كامنة
واملبدأ األساسي الذي تنطلق منه الرؤية البنيوية للن  تقرر أن الوقائع أو العناصر النصية مبنية، وليست تراكمات 
عفوية لعناصر ال رابط بينها. بل أن هذا البناء النصي، من املنظور العلمي، يتضمن يف داخله أو ينطوي على غاية 

 . 58حنو هدف وموجه
كذلك فإن املنهج البنيوي يف تعامله مع النصوص يريب اخلصوصية الفردية للن  الواحد ويتجاوز متيزه وانفراده 
ويذوبه يف غمرة إنشراله بالكليات، مما جيعل تشبيه أحد الكتاب للباحث البنيوي بأنه كمن ير  الرابة وال ير  

 . 59األشجار تشبيها له وجاهته
ويعد أي نظام اتصال )لفظي أو غري لفظي(، من وجهة نظر فرديناند دي سوسيور نظامًا من الرموز والعالمات،  
إذ ير  أن اللرة نظام يتكون من جمموعة حمددة من العالمات، بوصفها الوحدات الدنيا اليت توظف يف أي عملية 

 60ات األخر  داخل هذا النظاماتصال، وكل عالمة  ال قيمة هلا إال يف إطار عالقتها بالعالم
( البنيوية من دراسة إشكالية اللرة إىل دراسة إشكالية اإلنسان ذاته. فمع 2009 -1908وقد نقل ليفي شتراوس )

شتراوس طبقت البنيوية يف حقل التحليل األنثروبولوجي، فدرس حياة اإلنسان البدائي حماوال فك شفرة األساطري 
 ليست جمرد لرو أو حكايات خرافية ال حيكمها العقل أو املنطق، فتحليل تلك البدائية، وإكتشف أن األساطري

األساطري يكشف إىل أي درجة تتشابه تلك األساطري واحلكايات يف حبكتها العامة ومتاسكها الداخلي ووظائقها 
وهلة. وكان ومقاصدها، مما يعين أهنا ختضع لقوانني خاصة أكثر عمومية قد ال تكون ظاهرة على السطح ألول 

 . 61التحليل البنيوي هو السبيل املنهجي للوصول إىل "النظام" الرمزي لألساطري
وكان لألدب نصيب وافر يف التأسيس للمنهج البنيوي، فقي فترة من الفترات كانت الدراسات األدبية التقليدية 

تاج خطابه، وكل ما حييط هتتم بالسياقات اخلارجية للن  كحياة املؤلف وبيئته وظروف معيشته ونشأته وإن
باألدب من ظروف سياسية ونفسية وتارتخية، أي العناية بشكل عام  باملقام الذي قيل فيه الن  وسياقه. وكانت 
نتيجة ذلك منو تيار نقدي حديث إنبىن على رؤية جديدة للن  األديب حاول من خالهلا الوصول إىل أكتشاف 

دبيًا. وكانت احملاولة األهم يف هذا السبيل هى حماولة الشكالنيني الروس أدبية األدب، أي ما جيعل عمال ما عمال أ



يف العشرينيات من القرن العشرين حني شددوا على البحث عن أشكال جديدة من الدراسة األدبية، حيث غريت 
دبية تصورنا للعمل األديب وحللت أجزاءه املكونة، وفتحت جماالت جديدة للدراسة والبحث أغنت املعرفة األ

 وطرحت فيه أسئلة مل تكن مطروقة من قبل.
أحد أبرز الشكالنيني الروس الذين شكلوا  Propp   (1895 - 1970)وشكل فالدكمري بروب 

، حيث 1926هذا التوجه وذلك من خالل كتابه املعنون )مورفولوجيا احلكاية الشعبية الروسية( الصادر عام 
سائدا قبله، إذ كان اهلدف منه البحث عن الثابت يف احلكاية وعزله عن  شكل هذا الكتاب قطيعة مع ما كان

العناصر املتحولة فيها، فقد متكن بروب من خالل دراسة ما يناهز املائة حكاية من إستنتاج ما أمساه باملثال 
كيب واألشكال الوظيفي، وهو البنية الشكلية الواحدة اليت تولد هذا العدد غري احملدود من احلكايات ذات الترا

املتباينة. وقد أحصي بروب عدد الوظائف فحصرها يف إحد  وثالثني وظيفة إعتربها ثابتة يف الن  على عكس 
 .62الشخصيات اليت وجد أهنا تفوق احلصر ومن خالل هذا التصور إستنتج ما أطلق عليه )دوائر الفعل السبعة(

منوذجه الوظائفي،   (Greimasفقد استرل جركماس ) وقد كان ملنهج بروب بالغ األثر على الباحثني من بعده
ولكنه قام بتقلي  عدد الوظائف حىت يتسىن تعميم النموذج املتحصل عليه على مجيع أشكال التعبري القصصي. 

أن يضع منوذجًا عامًا كمكن تطبيقه  1966وقد استطاع جركماس من خالل كتابه )الداللة البنيوية( الصادر عام 
صوص بعد أن إختزل وظائف بروب إىل ستة وظائف أمساها بالعوامل، بعد أن الحظ أن بعض على خمتلف الن

الوظائف تشترك يف الدور الذي تقوم به. وكان هدف جركماس هو جتاوز املستو  الشكلي للنصوص إىل البحث 
 . 63يف اآلليات اليت تتحكم فيه

ظمة العالمات أو النسق الذي حيكم توظيف العالمات، ولفتت مدرسة "تارتو" الروسية أيضًا اإلنتباه إىل أمهية أن
كما إهتموا برصد العالقة بني العالمة والثقافة اليت أنتجتها العالمة، وبتحليل األجناس األدبية املختلفة، مهما كانت 

 .64اقيمتها متدنية. وأعتربوا أن العالمة ال تكتسب داللتها إال بوضعها يف إطار الثقافة اليت تنتج يف إطاره
وينتمي حقل السيميولوجيا الذي يتبناه البحث الراهن إيل املنهج البنيوي، إذ أن السيميولوجيا تنطلق من رؤية 
للكون تر  فيه نظاما قائما على رموز وإشارات ذات داللة، وبالتايل فالسيميولوجيا هتتم بدراسة بنية اإلشارات 

 .65ظائفها واخلارجية السطحية والداخلية العميقةوعالقاهتا يف هذا الكون، والشكل الذي تتوزع به وو
وتأسيسًا على ذلك تعترب البنيوية منهجًا منظمًا لدراسة أنظمة العالمات املختلفة يف الثقافة العامة. وهو ما جعل 

يقرر أن اهلدف من علم السيميولوجيا هو "كشف القوانني" اليت حتكم عملية توليد العالمة  Manningماننج 
 66للمعىن".



أن  Daniel Chandlerوتأكيدًا على إرتباط التحليل السيميولوجي باملنهج البنيوي ير  دانيال تشاندلر 
السيميوطيقا هي منحي أو أسلوب منهجي يسعى إىل دراسة نصوص االتصال دراسة بنيوية كلية، مستندة يف 

 األساس إىل التحليل الكيفي، ونادرًا ما يطبق يف إطاره التحليل الكمي.
أيضًا عن أمهية التوجه البنيوي يف التحليل السيميولوجي بقوله أن الدراسات  Woollacottقد عرب ووالكوت و

السيميوطيقبة تركز على دراسة قواعد النظام احلاكم لبنية اخلطاب الذي يتضمنه الن  االتصايل، باإلضافة إىل 
 دراسة دور السياق يف تشكيل املعىن.

التحليل السيميولوجي على دراسة العناصر املختلفة وموضعها يف السياق العام يٌلضلقى ويقوم التوجه البنيوي يف 
إىل دراستها بوصفها عنصرًا حمددا يف إطار نسق كلي يشكل نسقا عميقا أو نظاما حاكما يفرض قوانني احلركة 

لوحة ساكنة، بل تتحرك املنظمة على عناصره املختلفة، وأن تلك العناصر ليست جمرد أجزاء متفرقة يف صورة أو 
وفق قانون منظم. وهذه العناصر املختلفة كمكن من خالل التحليل الكشف عن دالالهتا واملعاين اليت تولدها 
للكشف عن هذا النظام العميق. وبالتايل فالبد أن ينصب إهتمام القائم بالتحليل والتفسري يف إطار التحليل 

لدالالت اليت تعكسها العالمات بالسياق احمليط هبا، وكيف أثر هذا السيميولوجي البنيوي على ربط املعاين وا
السياق يف إنتاج املعىن، فضال عن إهتمامه مبا أطلق عليه باحثو هذا التوجه "املعىن اجلمعي أو الكلي للعالمات" 

collective meaning of the signs67. 

العالمات التفسريية ملختلف الرموز ول الكيفي والقراءة التحليلية نتائج البحث لنتائج التحليب يعرض اجلزء اخلاص
ومفرداهتا ومكوناهتا ومقاصدها الرئيسية، وذلك بعد إجراء حماولة إلعادة تركيب نتائج التحليل غري اللفظية 

اليت مت والسمات واملالمح تركيب كمي يتيح رؤية أمناط التكرار والتشابه يف العناصر شكل والتفسري الكيفي يف 
مبا قد يتيح الوصول إىل البنية العميقة القادرة على  تفكيكها سعيا للوصول إىل األمناط األكثر تكرارًا وبروزًا.

 تووصيف وتعليل مالمح استخدام الرموز غري اللفظية على مواقع التواصل االجتماعي.
مبواقع التواصل هو توظيفها يف إطار  الرالب على توظيف الرموز غري اللفظيةيف البداية كشفت نتائج البحث أن 

ُيفَرد كان ذاته فرالبا ما  Status update العنصر املصاحب ملربع حتديث احلالة، أما مربع حتديث احلالة
 للمكون اللفظي يف الرسالة. 



ولعل وضع الرموز غري اللفظية بصورة أكرب يف 
يث احلالة إطار العنصر املصاحب ملربع حتد

يرجع إىل أن مستخدمي مواقع التواصل كميلون 
إىل توظيف الرموز اللفظية والرموز األيقونية يف 
مربع حتديث احلالة، أما العناصر غري اللفظية 

يتم وضعها  فكان ذات احلجم الكبري والبارز واجملهزة بصريا ورسوميا كالصور الفوتوغرافية والرسوم واإلعالنات
 للرمز اللفظي ليتكامل العنصران يف توصيل املعىن.يف موضع مصاحب 

 23.9 الترويج املباشر أو الصريج لفكرة أو خدمة أو منتج وحتقيق اجلذب والتأثري هلا
 17.4 حداث مع اآلخرين تشارك احلالة والشعور واأل

 13.8 عرض النشاط االجتماعي واملهين
 7.3 احلنني للماضي واستعادة الذكريات

 7.3 عرض أفكار الذات عن نفسها )احلديث عن الذات(
 6.4 توجيه الشكر واإلمتنان والتهاين لآلخرين

 5.5 تناول قضايا الواقع وإنتقاده والسخرية منه والدعوة إلصالحه
 4.6 للذات اإلهليةوالثناء التوجه بالدعاء والرجاء واحلمد والتسبيح 

 3.7 النصح واإلرشاد والتوجيه اخللقي والديين والدعوة إىل فعل اخلري
 3.7 تسجيل حلظات خاصة وتشاركها

 2.8 طرح أهداف ومطالب أو املطالبة حبقوق واحلشد والتعبئة لتحقيقها
 3.7  موضوعات أخر 

ورد يف الترتيب األول توظيف الرموز غري اللفظية يف إطار املوضوعات اليت ترتبط بالترويج وكما يظهر اجلدول 
لفكرة أو خدمة أو منتج وحتقيق اجلذب والتأثري هلا. إذ يبدو أن الرموز غري اللفظية مبا حتمله من  حاملباشر أو الصري

بوصفهما هدفني من جانب آخر جتسيد ما يتم الترويج له من جانب وحتقيق اجلاذبية والتأثري طاقات تعبريية تتيح 
 أساسيني يف عملية الترويج. 

 22.9 16 مربع حتديث احلالة فقط
 52.9 37 العنصر املصاحب لتحديث احلالة فقط

مربع حتديث احلالة باإلضافة إىل العنصر املصاحب 
 ملربع حتديث احلالة
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يلي ذلك توظيف الرموز غري اللفظية لتشارك احلالة والشعور واألحداث مع اآلخرين، مبعىن اإلفصاح عن ما يشعر 
ما يتم التفكري فيه والشعور به  ترد بعد ذلك املوضوعات بعرضبه الفرد أو ما يفكر فيه وما كمر به من أحداث. 

وبالتايل كمكن القول  توظيف الرموز غري اللفظية يف إطار عرض النشاط االجتماعي واملهين للقائم على الصفحة.و
ف أن االستخدام األبرز للرموز غري اللفظية هو استخدام نفعي وظيفي حياول توظيف تلك الرموز للوصول إىل هد

 حمدد باألساس. 
احلنني للماضي واستعادة الذكريات وذلك من التعبري عن فكرة يف إطار  ةيأيت بعد ذلك توظيف الرموز غري اللفظي

وحياول تشاركها مع اآلخرين. يأيت بعد واد والصور اليت تعود لذكريات ماضية مر هبا الشخ . خالل عرض امل
وشئوهنا املختلفة يليها  لذات عن نفسها أو احلديث عن الذاتايف إطار عرض أفكار ذلك توظيف تلك الرموز 

توظيفها يف إطار توجيه الشكر واإلمتنان والتهاين لآلخرين، مث توظيفها يف جمال تناول قضايا الواقع وإنتقاده 
 .على حنو ما. والسخرية منه والدعوة إلصالحه، مث تقدمي خدمة ملتابعي الصفحة

التوجه بالدعاء والرجاء و احلمد  وضوعات اليت وردت بنسب مئوية أقل أبرزها:مجلة من املذلك مث ترد بعد 
للذات اإلهلية، والنصح واإلرشاد والتوجيه اخللقي والديين والدعوة إىل فعل اخلري، وتسجيل  والثناء والتسبيح

والتعيرب عن  حلظات خاصة وتشاركها، وطرح أهداف ومطالب أو املطالبة حبقوق واحلشد والتعبئة لتحقيقها،
السخرية و طرح استفسارمشاعر أو حالة شعورية معينة. كما وردت موضوعات أخر  بنسب ضئيلة متثلت يف 

 من املقوالت. طرح مقولة، ومن الذات
وإنتقل البحث إىل حماولة تفكيك العناصرواملفردات اليت تتشكل منها الرموز غري اللفظية على موقع فيس بوك، 

إجراء رصد هلذه الرموز يف وأشكاهلا املختلفة، فتم  العالمات غري اللفظيةيعة الرموز وهبدف التعرف على طب
شكلها اجملرد وتوصيف وحداهتا ومكوناهتا الداخلية الظاهرة. وقد جاءت نتائج التحليل والرصد الكيفي هلذا 

 اجلانب على النحو املوضح باجلدول التايل:

 %30.4 صور فوتوغرافية
 %15.9 رموز الفيسبوك وأيقوناته

 %7.2 شعار أو عالمة جتارية أو عالمة ملكية فكرية
 %5.8 رسوم 

 %5.8 إشارة )اهلاشتاج(
 %5.8 إشارة جرافيكية ملقطع فيديو قابل للتشريل



خمتلف الصورة الفوتوغرافية  توقد تصدر
الرموز غري اللفظية على مواقع أشكال 

قارب نسبة حضور تالتواصل االجتماعي ب
رصده يف هذا اإلطار يليها يف  ثلث ما مت

الترتيب توظيف توظيف رموز الفيسبوك 
وأيقوناته بنسبة مرتفعة أيضا عما عدامها من 

فارق نوعي بو. يلي ذلك، رموز وعالمات
مة عن الرموز السابقة توظيف شعار أو عال

استخدام جتارية أو عالمة ملكية فكرية ف
عروف باسم )اهلاشتاج(، مث ز املرتبط بصفحات التواصل االجتماعي واملالرسوم بأشكاهلا وتبانتها املختلفة مث الرم

مقطع فيديو قابل للتشريل، كذلك رصد البحث توظيف اليت تشري إىل وجود رافيكية اجلشارة اإلهناك أيضا 
بط مبعىن ومها استخدام اللون ودالالته التعبريية اليت وجد الباحث أهنا ترت ،عنصرين جرافيكيني بشكل بالغ الداللة

 معني واضح الداللة، وكذا توظيف حجم الكتابة وشكل احلرف للتعبري عن معاين معينة.
أيضا رصد البحث جمموعة من الرموز والعالمات األخر  وردت بنسب مئوية أقل من بينها: تركيب رسوم  

، فالرسوم ورموز على صور، واستخدام األرقام، وتوظيف عناصر الطبيعة، ونشر البوسترات اإلعالنية
 .فالوثائق والرسوم البيانية كاريكتورية، مث زوايا التصوير املستخدمة يف الصورة و اليت تعكس دالالت معينة أيضًاال

وحول مد  وجود رموز لفظية مصاحبة 
للرموز غري اللفظية يف الرسائل االتصالية اليت 

البحث  عينة التحليل توصل عليها إشتملت
وز غري اللفظية الرالبية الساحقة من الرمأن إىل 
يف وجود حمل التحليل كانت توظف على 

(، فيما مل ترد رسائل حتتو  على رموز %92.9)وصلت إىل بنسبة مرتفعة للراية  ، وذلكرموز لفظية مصاحبة
(، مما يشري إىل أن توظيف الرموز غري اللفظية %7.1) مل تتعدمن املواد غري لفظية بشكل منفرد إال يف نسبة ضئيلة 

  ك املواقع يأيت متكاماًل مع الرموز اللفظية يف أداء املعىن.على تل

 %5.8 اللون ودالالته التعبريية
 %5.1 حجم الكتابة وشكل احلرف

 %3.6 تركيب رسوم ورموز على صور
 %2.9 أرقام

 %2.9 لطبيعةعناصر ا
 %2.9 بوستر إعالين

 %2.2 رسم كاريكتوري
 %1.4 زوايا التصوير املستخدمة

 %1.4 وثائق
 %0.7 رسوم بيانية

 92.9 65 توجد رموز لفظية مصاحبة
 7.1 5 ال توجد رموز لفظية مصاحبة



طبيعة املدلول )املعىن( الذي استخدمت الرموز الكشف عن حماولة التحليل الكيفي إىل  مث إنتقل البحث من خالل
املباشر مع مالحظة أن الباحث هنا حاول رصد املعين املركزي أو الرئيسي ووالعالمات غري اللفظية لإلشارة إليه، 

 ، فيما سريد حتليل املعىن العميق أو غري املباشر أو املقصود يف جزٍء تاٍل. للرمز
وقد كشف التحليل أن الرموز غري اللفظية على موقع "فيس بوك" تعكس شبكة واسعة من املعاين والدالالت اليت 

كرارا يف تلك الرموز هي تلك حاول الباحث إعادة جتميعها أو تركيبها يف فئات عامة. وكان املعىن األكثر ت
املرتبطة بالتعبري عن حالة شعورية معينة، وبنسبة مرتفعة عما عداها من معاٍن أخر ، تليها يف الترتيب املعاين 
املرتبطة بالتعبري عن الضحك أو اإلبتسام والصفاء والرضا، أي املعاين اليت تعكس تعبريات الوجه على حنو ما، مث 

عن إضفاء مسات على املعىن العام للرسالة أو املعاين اليت حتملها الرموز اللفظية من قبيل العمق  ترد الرموز اليت تعرب
 واجلاذبية واإلقناع واملصداقية. ويلي ذلك املعاين املرتبطة بتناول الواقع وإنتقاده والسخرية منه والدعوة إلصالحه.

 
 
 
 

 26.2 التعبري عن حالة شعورية
 11.6 التعبري عن الضحك أو اإلبتسام والصفاء والرضا 

 10.5 كالعمق واجلاذبية ،ات على املعىنإضفاء مس
 7.6 تناول الواقع وإنتقاده والسخرية منه والدعوة إلصالحه

جذب العمالء أو املتابعني والتأثريفيهم وتأكيد الرغبة يف 
 إرضائهم
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 6.4 نقل صورة مستهدفة عن الذات
 5.8 السخرية

 3.5 الترغيب يف الطاعة واإلكمان والعبادة
 3.5 التعبري عن أفعال أو أنشطة

 2.9 جتسيد معاين القرب االجتماعي
 2.3 النصح واإلرشاد والتوجيه

 2.3 إبداء مشاعر احلزن أو األمل أو الوجوم



تلي ذلك جمموعة أخر  من املعاين اليت 
أبرزها جذب ، وردت بنسب مئوية أقل

تابعني والتأثريفيهم، وتأكيد العمالء أو امل
الرغبة يف إرضائهم، وحماولة نقل صورة 
مستهدفة عن الذات، والتعبري عن السخرية. 
والترغيب يف الطاعة واإلكمان والعبادة، 
والتعبري عن أفعال أو أنشطة وحماولة جتسيد 

احلزن أو األمل أو الوجوم، مث معاين القرب االجتماعي، والتعبري عن النصح واإلرشاد والتوجيه، وإبداء مشاعر 
طلب املساعدة واملؤازرة من اآلخرين، وحماولة تأكيد التقدير واإلعتراف من جانب اآلخرين، وتبادل التهاين مع 

استدعاء الذكريات أو التعبري عن احلنني إىل املاضي، والتوثيق وإضفاء مث اآلخرين، وإظهار أو إبداء اإلعجاب، 
وقد متثلت تلك ما وردت معاين أخر  لتلك الرموز دون تكرارات تتعد  املرة الواحدة . ك،الشرعية على أمر ما

 .يه الشكر واإلمتنان لآلخرينجتو، وأخريًا لتحقيق مطالب، والنضال التعبري عن العزلةاملعاين يف 
اط العالقة بني أما على صعيد رصد مكون العالقة بني الرمز واملعىن فقد كشفت نتائج التحليل الكيفي أن أبرز أمن

الدال واملدلول هي تلك اليت تتمثل يف حماولة الرموز غري اللفظية إضفاء مسات أو مالمح للمحتو  أو الرسالة، ومن 
 أبرز هذه املالمح اجلاذبية واملصداقية أو الصدق والسخرية وغريها من السمات.

الرسالة االتصالية، وذلك من خالل جتسيد املعاين  مث يرد يف الترتيب الثاين أداء الرموز غري اللفظية لوظيفة تدعيم
اليت يرغب منتج العالمة يف نقلها أو تقوية تلك املعاين وإبرازها بصورة أكرب مما قد تكون عليه لو عرضت من 

 خالل الرموز اللفظية فقط. 
وهو ما يتجسد يف حماولة ويرد يف الترتيب الثالث وظيفة تتعلق بذات الشخ  أو الكيان املنتج للرموز غري اللفظية 

إضفاء مالمح ومسات على "الذات" والترويج هلا، حيث جيري يف األساس العمل على الترويج لصورة مستهدفة أو 
 متخيلة عن الذات ونقل تلك الصورة لآلخرين. 

شعورية مث يرد بعد ذلك اجلانب اخلاص مبحاولة قيام الرموز غري اللفظية بنقل املشاعر واألحاسيس واحلالة ال
والنفسية واملزاجية والتعبري عنها لآلخرين. كما وردت عالقات أخر  بنسبة ضئيلة، كان أبرزها احلث والدعوة 
واإلغراء واجلذب والترويج، خاصة يف حالة الرموز املتعلقة بالكيانات املختلفة واليت يقوم توظيفها للتواصل 

دماهتا أو منتجاهتا. مث ترد العالقة اخلاصة مبحاولة الرموز غري االجتماعي الشبكي على حماولة الترويج لصورهتا أو خ
اللفظية جتسيد األنشطة واألفعال واإلشارة إىل الواقع وإبراز تناقضاته والسخرية منه وتعميق الوصف له. ولعل 

إطار حماولة  تراجع الوظائف املتعلقة بالواقع يشري إىل إنشرال منتجي الرموز والعالمات غري اللفظية بتوظيفها يف

 1.7 طلب املساعدة و املؤازرة من اآلخرين
 1.7 تأكيد التقدير واإلعتراف من جانب اآلخرين

 1.7 عجابإظهار أو إبداء اإل
 1.2 تبادل التهاين مع اآلخرين

 1.2 التذكر أو استدعاء الذكريات )احلنني إىل املاضي(
 1.2 التوثيق وإضفاء الشرعية على أمر ما

 1.7 معاين أخر 



تقدمي صورة الذات أكثر من اإلنشرال بتناول الواقع، وهو ما يتسق مع طبيعة تلك الوسيلة اليت جتسد فكرة اإلعالم 
 الشخصي.

 

 21.8 34 ء مسات أو مالمح للمحتو  أو الرسالة )كاجلاذبية واملصداقية والسخرية .. أخل(إضفا
 21.2 33 تقوية املعاين( –تدعيم الرسالة االتصالية )جتسيد املعاين 

 18.6 29 إضفاء مالمح ومسات على الذات والترويج هلا )الترويج للصورة املستهدفة أو املتخيلة عن الذات(
 17.3 27 ر و األحاسيس واحلالة الشعورية والنفسية واملزاجية ونقلها والتعبري عنها لآلخريننقل املشاع

 7.1 11 احلث والدعوة و اإلغراء واجلذب والترويج
 6.4 10 جتسيد األنشطة واألفعال

 5.8 9 اإلشارة إىل الواقع وإبراز تناقضاته والسخرية منه وتعميق الوصف له
 1.9 3 لتناقضاتإبراز املفارقات أو ا

حلل البحث أيضًا مد  حقيقية أو جمازية العالقة بني الدال واملدلول أو بني الرمز واملعىن، واملقصود باملعىن احلقيقي 
دها بشكل واضح ال لبس فيه، أما اإلشارة اجملازية فتشري إىل اإلشارة يىل الفكرة وجتسإأن يشري الرمز مباشرة 

الربط بني على  لقيولكنه يعتمد على قدرة املت ،باشر إىل معىن غري موجود بشكل واضح يف العالمةبشكل غري م
 .التايل الرمز ومعىن غائب. وقد جاءت نتائج حتليل هذا اجلزء على النحو املوضح باجلدول

 38.7 29 إشارة حقيقية دالة مباشرة على ما وضعت ألجله 
 61.3 46 إشارة جمازية ختتلف عن املعىن الذي وضعت ألجله 

 ة يف بعض مواد التحليل)*( جمموع التكرارات أكرب من حجم العينة لرصد أكثر من طبيعة حقيقية أو جمازية يف اإلشارة الواحد

ويشري التحليل إىل إرتفاع توظيف الرموز غري اللفظية اليت حتمل إشارة جمازية ختتلف عن املعىن الذي وضعت 
ستخدمي التواصل إجتاه مسببه إرتفاع النسبة املئوية للتوظيف اجملازي ملعاين الرموز غري اللفظية ألجله، ورمبا يكون 

أكرب من اجلاذبية والتأثري على  مما قد يضفي عليها قدرًا الرموز بشكل غري مباشراالجتماعي إىل تقدمي معاين 



، مما يعىن يف جانب منه أيضًا أن منتج الرمز يعمد إىل ممارسة شكل من أشكال التخطيط الذهين للكيفية اليت املتلقي
عليها عرب تقدكمها للمعىن بشكل ثري والتأإضفاء اجلاذبية كمكن هبا توظيفف العالمة ويتجه يف ضوء هذا التخطيط إىل 

 .غري مباشر
وعلى مستو  آخر من التحليل استهدف البحث حتليل املعاين العميقة اليت تثريها كل عالمة غري لفظية، وذلك من 
خالل حتليل املرز  أو القصد البنيوي للرموز والعالمات غري اللفظية على املوقع، وقد أعقب ذلك إجراء حتليل 

يالت واخلالصات اليت رصدها الباحث كيفيا، واملدهش يف األمر أن الباحث خالل عملية التحليل كمي للتحل
الكمي لألحكام والتحليالت والتفسريات الكيفية اليت مت رصدها للمعاين العميقة للعالمات وجد أن هناك معاين 

 ى النحو املبني باجلدول التايل:للرموز غري اللفظية تتكرر بشكل متواتر. وجاءت تلك املعاين واملدلوالت عل

 23.3 40 إضفاء مسات أو مالمح للرسالة وتقوية معانيها والترويج ملا هبا من أفكار
 21.5 37 رويج الصورة املستهدفة عن الذاتت

 18 31 جتسيد املعاين
 14.5 25 التعبري عن املشاعر وجتسيدها

 8.7 15 تناول الواقع وإنتقاده وطرح تصورات إلصالحه
 7 12 التواصل والتفاعل والتقارب مع اآلخرين )على حنو جمرد ال يشترك داخل الرسالة مع أهداف أو وظائف أخر (

 2.9 5 واإلقناع وتدعيم احلجةاحلث 
 1.7 3 نيل تعاطف اآلخرين
 2.3 4 وظائف بنيوية أخر 

إضفاء وقد كشف التحليل أن املرز  البنيوي األبرز للرموز غري اللفظية يتمثل يف ضوء ما اجري من حتليل يف 
ر، يليها القصد اخلاص بالسعي إىل ترويج الصورة مسات أو مالمح للرسالة وتقوية معانيها والترويج ملا هبا من أفكا

املستهدفة عن الذات على حنو ما عرب تلك الرموز، مث جتسيد املعاين، يليه املقصد البنيوي املتعلق بالتعبري عن املشاعر 
. تناول الواقع وإنتقاده وطرح تصورات إلصالحه، فوظيفة التواصل والتفاعل والتقارب مع اآلخرينمث  وجتسيدها.

وظائف بنيوية رصد التحليل مث املقصد املتعلق باحلث واإلقناع وتدعيم احلجة ونيل تعاطف اآلخرين. وأخريًا 
هى: بث تأمالت عن الذات والواقع، والنضال والتعبئة واحلشد، وإجياد تداعي للمعاين  بتكرارات ضعيفة أخر 

 .والتركيز على جانب من املعىن وإبرازه



أظهرت عملية و يل الوظيفة اللروية التعبريية للرموز والعالمات غري اللفظية على املوقع.أيضًا قام البحث بتحل
تأكيد املعىن والرسالة النصية وتقويتها قد إحتال وظيفة  جتسيد املعاين واألفكار واملشاعر ووظيفة التحليل أن 

 .حتاول الرموز تأديتها بالنسبة للمعىنالترتيب األول بالنسبة ذاهتا ضمن جممل الوظائف اللروية والتعبريية اليت 

 27.5 44 جتسيد املعاين واألفكار واملشاعر
 27.5 44  تأكيد املعىن والرسالة النصية وتقويتها

 21.3 34 إضفاء مسات ومالمح تعبريية على الن  
 15 24 اإلفصاح عن معاين خفية أو كامنة 

 3.8 6 جتاوز املعىن اللروي املباشر والتعبري عن املعىن بشكل غري مباشر
 1.9 3 استكمال املعىن 

 1.3 2 مناقضة املعىن اللروية والتضاد معه )إلجياد معىن املفارقة(
 1.9 3 لروية وتعبريية أخر  وظائف

. يلي ذلك حماولة استخدام العالمة يف إضفاء مسات ومالمح تعبريية على الن ، ومن بني تلك السمات إضفاء 
مالمح السخرية واجلاذبية واإلدهاش واملصداقية والعمق واإلقناع على جممل الرسالة املطروحة. مث ترد بعد ذلك 

علقة باإلفصاح عن معاين خفية أو كامنة من قبيل التعبري عن املشاعر واحلالة النفسية واملزاجية وتعبريات الوظيفة املت
 الوجه. 

مث ترد وظيفة تالية تتعلق مبحاولة جتاوز املعىن اللروي املباشر والتعبري عن املعىن بشكل غري مباشر، مث وظيفة 
 والرسائل اليت ال تكتمل إال باجلمع بني الرموز اللفظية وغري استكمال املعىن، وهى وظيفة ترد يف حالة املعاين

اللفظية(. مث الوظيفة املرتبطة مبناقضة املعىن اللروي والتضاد معه وهى وظيفة إرتبطت مبحاولة إجياد معىن املفارقة يف 
ز اللفظية ويالحظ الرسالة. وقد الحظ الباحث أن استخدام آلية التناقض والتخالف مع املعىن املوجود يف الرمو

ضعف تلك الوظيفة رمبا لكوهنا حتتاج إىل عملية ختطيط ذهين مركبة األبعاد. كما رصد التحليل وظائف لروية 
ما يتعلق بالتمهيد للمعىن، والتركيز على جانب من املعىن وإبرازه، وأخريًا وظيفة تتعلق  هاوتعبريية أخر ، أبرز

 مة ملعاين أخر  تستدعيها العالمة.بإجياد تداعي للمعاين عرب إشارة العال
رصد التحليل الكيفي أيضا املرجعيات اليت قد تشري إليها الرموز غري اللفظية أو ترتبط هبا أو تستدعيها على موقع و

املرجعية الشخصية االجتماعية للعالمات والرموز هي األبرز يف  "فيس بوك"، وجاءت نتائج التحليل لتشري إىل أن
تأيت العالمة مرتبطة يف الرالب جبوانب شحصية اجتماعية ترتبط مبنتجها، وهو ما يتسق مع  حيث ،هذا الشأن

طبيعة الوسيط الذي تنشر عليه العالمة الذي يوظف يف األساس كوسيط للتواصل الشخصي االجتماعي. ويرد يف 



اجلوانب واملرجعيات النفسية مث  ،الرموز غري اللفظية جبوانب ومرجعيات مهنيةارتباط العالمات والترتيب الثاين 
، الشعورية اخلاصة بالتعبري عن جوانب نفسية وجدانية. تليها الرجعيات املرتبطة بالواقع املعاش ومفرداته وعناصره

 جعيات املرتبطة باجلوانب اإلعالمية، فاملرجعيات التجارية اإلعالنية التروجيية اخلاصة بترويج منتج أو خدمة.رفامل

ترد بعد ذلك جمموعة من املرجعيات اليت ترتبط 
هبا الرموز غري اللفظية بنسب مئوية أقل، أبرزها 
على الترتيب: املرجعية الفنية أو اجلمالية عمومًا، 
فاملرجعية الدينية األخالقية، مث القضائية أو 
 القانونية، فاملرجعية الزمنية اليت ترتبط بفكرة
الزمن على حنو ما، مث املرجعية السياسية مث التقنية 
املعلوماتية، تليها املرجعية املرتبطة بالطبيعة 
ومكوناهتا وعناصرها، فاجلوانب الصحية 
واستدعاء العرف والعادات والتقاليد، وأخريا 
املرجعية التارتخية. كما ظهرت مرجعيات أخر  
بتكرار ضعيف متثلت يف املرجعية السلوكية 

 والرياضية. 
رصد البحث أيضا صورة الذات كما تعكسها 
الرموز والعالمات غري اللفظية واملقصود بالذات 

. وقد أم كيانًا هنا منتج العالمة سواء أكان فردًا
اليت تعكسها وجد الباحث أن صفات الذات 

 . العالمة تأيت يف الرالب إجيابية

 10.8 12 بارز أو ناجح أو فاعل

 17.1 24  مرجعيات شخصية اجتماعية
 14.3 20 مهنية

 10 14 نفسية شعورية 
 8.6 12 الواقع املعاش ومفرداته وعناصره

 7.1 10 إعالمية
 6.4 9 ةجتارية إعالنية تروجيي
 5 7 مرجعية مجالية فنية

 5 7 دينية أخالقية
 5 7 قضائية قانونية

 4.3 6 مرجعية زمنية )ترتبط بالزمن(
 4.3 6 سياسية

 3.6 5 تقنية معلوماتية
 2.9 4 طبيعية )الطبيعة ومكوناهتا وعناصرها(

 2.1 3 صجية
 1.4 2 العرف و العادات و التقاليد

 1.4 2 تارتخية
 1.4 2 أخر مرجعيات 



 8.1 9 يتمتع بالكفاءة املهنية وإتقان العمل
 8.1 9 يتمتع باجلاذبية واجلمال الشكلي
 7.2 8 سعيد ومتفائل وفرح ومبتهج

 7.2 8 ساخر / ضاحك/ باسم
 6.3 7 يسعى إلرضاء اآلخرين

 6.3 7 ع وراغب يف إصالحهناقد للواق
 5.4 6 طموح ومثابر وقوي ومتماسك

 3.6 4 اجتماعي مرتبط باجلو العائلي واألسري
 3.6 4 داعي لإلصالح اخللقي

 3.6 4 كمتلك حنينا للماضي والذكريات
 2.7 3 يسعى إىل التقدم والتطور املستمر

 2.7 3 يسعى إىل حتقيق مطالب يراها عادلة 
 2.7 3 ملتزم دينيا

 2.7 3 بارز أو حمل تقدير اآلخرين واحترمهم
 2.7 3 حزين ومتأمل

 1.8 2 ضعيف حيتاج إىل تعاطف اآلخرين
 1.8 2 ممنت لالخرين ويتمىن السعادة واخلري للجميع 

 1.8 2 يقدم املعلومات واحلقائق
 10.8 12 صفات أخر 

غري اللفظية الصفات اليت تؤكد على كون الفرد بارز أو ناجح أو وقد تصدرت الصفات اليت تعكسها الرموز 
فاعل، وأنه يتمتع بالكفاءة املهنية وإتقان العمل ويتمتع باجلاذبية واجلمال الشكلي، وأنه سعيد ومتفائل وفرح 

 ومبتهج، ساخر، ضاحك، باسم يسعى إلرضاء اآلخرين، ناقد للواقع وراغب يف إصالحه.

كشفت التحليالت الكيفية بنية الرموز غري اللفظية على موقع "فيس بوك" أن الصورة الفوتوغرافية تتصدر خمتلف 
أشكال الرموز غري اللفظية على مواقع التواصل االجتماعي بنسبة حضور تقارب ثلث ما مت رصده من رموز غري 

 لفظية. 
على  -موز غري اللفظية عن حقيقة علمية مهمة، فقد بدا أظهر حتليل جممل القضايا اليت تطرح يف إطارها الر

أن تناول قضايا الواقع يتصدر القضايا واملوضوعات املطروح يف إطارها تلك العالمات،  -السطح أو يف الظاهر 
غري أن التحليل الكيفي للمعاين العميقة لتلك العالمات يكشف أهنا توظيف يف األساس هبدف الترويج للصورة 

 ف نقلها عن الذات أو التعيرب عن حالة شعورية يراد اإلفصاح عنها لآلخرين إزاء ما جيري يف الواقع.املستهد



كذلك كان توظيف الرموز والعالمات غري اللفظية يتم يف بعض األحيان هبدف إضفاء مسات ومالمح معينة على 
 لعمق، والثراء داخل الن .الن  املكتوب أو الرموز اللفظية من قبيل إضفاء املصداقية واجلاذبية وا

كما كشفت النتائج عن أن أبرز أمناط العالقة بني الدال واملدلول أو بني الرمز واملعىن هي تلك اليت تتمثل يف حماولة 
الرموز غري اللفظية إضفاء مسات أو مالمح للمحتو  أو جممل الرسالة املراد توصيلها كاجلاذبية واملصداقية أو 

مق و الثراء وغريها من السمات. ويرد يف الترتيب الثاين أداء الرموز غري اللفظية لوظيفة الصدق والسخرية والع
تدعيم الرسالة االتصالية، وذلك من خالل جتسيد املعاين اليت يرغب منتج العالمة يف نقلها أو تقوية تلك املعاين 

 فقط.  وإبرازها بصورة أكرب مما قد تكون عليه لو عرضت من خالل الرموز اللفظية
وبالتايل كمكن القول أن االستخدام األبرز للرموز غري اللفظية هو استخدام نفعي وظيفي حياول توظيف تلك الرموز 
للوصول إىل هدف حمدد باألساس. كتوصيل املعىن وأو تقويته أو الترويج لشئ ما أو لصورة ما للذات.. أو غري 

 ذلك من الرايات. 
لبنيات املتداخلة واملتصارعة يف التحكم يف الكيفية اليت توظف هبا الرموز بداية كشف احلث عن جمموعة من ا

 والعالمات غري اللفظية داخل بيئة التواصل االجتماعي، هذه البنيات تتمثل دون ترتيب مقصود يف:
  بنية التجسيد: وتتجلى يف حماوالت توظيف الرموز غري اللفظية يف جتسيد للمشاعر الداخلية واألفكار 
 التعويض والتقارب: وتتجلى يف حماولة منتج العالمة تعويض القصور عن التعبري اللفظي بإنتاج عالمات  بنية

تقوم بتوصيل تعبريات الوجه أو نربة الصوت. وهوما ينتج عنه الترلب على فكرة التباعد يف االتصال اليت يتسم 
 صال الشخصي واالتصال الشبكي.هبا االتصال الشبكي، مما يتيح يف النهاية جتسري الفجوة بني االت

  بنية اجلذب والترويج: وتشري إىل توظيف الرموز والعالمات غري اللفظية يف عملية جذب وترويج لن  لفظي
أو لفكرة أو لشخ  أو ملنظمة أو كيان أو صورة ذهنية ما، وذلك عرب  إضفاء مالمح جاذبة على فكرة ما أو 

 مبا كمنح ما يتم الترويج له شكاًل إضافيًا من أشكال اجلاذبية.   مكون ما من مكونات عملية االتصال ذاهتا
أما فيما يتعلق بالكشف عن البنية العميقة لتوظيف الرموز غري اللفظية على مواقع التواصل االجتماعي واليت تفرد 

كان املسار . فقد النظام والقانون احلاكم على أشكال توظيف تلك الرموز فيمكن القول بأهنا بينة 
السيميولوجي الدال على التجسيد هو األبرز واألكثر ظهورًا وجتليا يف الرموز غري اللفظية يف املواد اليت خضعت 
للتحليل، حيث استخدمت الرموز غري اللفظية يف األساس إما يف التجسيد املباشر للمعاين و األفكار واملشاعر أو 

سالة االتصالية تقوي معناها وتزيد من إمكانيات تأثريها، أو يف جتسيد التجسيد غري املباشر لسمات أو مالمح للر
 الصورة املتخيلة عن الذات.. أخل. 

فقد كشفت التحليالت والتفسريات الكيفية املدعومة بعمليات تركيب كمي لتلك التحليالت و التفسريات عن 
اللفظية، إذ إتضح العامل املشترك بينها هو وجود مشترك إنساين ما بني العناصر والوظائف البنيوية للرموز غري 



كوهنا حتاول حتسيد العناصر غري امللموسة أو اجملردة يف الرسالة االتصالية، فجوانب من قبيل املشاعر والصورة 
املستهدفة أو املتخيلة عن الذات والرؤية الذهنية املتكونة عن الواقع والسمات اليت تتسم هبا الرسالة اللفظية اليت قد 
ال يدركها املتلقي بالعمق الكايف كلها عناصر ومكونات جمردة غري ملموسة، وهنا تأيت وظيفة مهمة للرموز غري 
اللفظية كمارسها منتج الرمز رمبا على حنو ال شعوري، وهي وظيفة التجسيد لكل تلك املكونات غري امللموسة من 

 العملية االتصالية. 
اكمة لتوظيف الرموز والعالمات غري اللفظية هي بنية )التجسيد( هو تصدر والدليل على ان البنية الرئيسية احل

الصور الفوتوغرافية ملختلف الرموز غري اللفظية األخر  من حيث معدل االستخدام على املواقع حمل لتحليل. 
على جتسيد فنحن إذا ما تأملنا تلك النتيجة سنجد أن الصور الفوتوغرافية هي أقدر أشكال الرموز غري اللفظية 

 املعاين واألفكار.
وكمكن تفسري هذه النتيجة العلمية، القائلة بأن البنية األساسية للرموز غري اللفظية هي بنية )جتسيد اجملرد وغري املرئي 
وغري امللموس أو احملسوس( بعامل يرتبط بسياق إنتاج الرسالة االتصالية عرب مواقع التواصل، فإنتاج تلك الرسائل، 

بط بالطبيعة االجتماعية الثقافية ملستخدمي شبكات التواصل االجتماعي إذ ير  الباحث أن قصور الطبقة عامل يرت
عن التعبري عن األفكار واملشاعر اجملردة عرب  –إن جاز تسميتهم بالطبقة  –املستخدمة ملواقع التواصل االجتماعي 

جياد بديل رمزي واضح وأكثر سالسة للتعبري عن تلك االتصال اللفظي واللرة املكتوبة دفع هذه الطبقة دفعًا إىل إ
األفكار واملشاعر اجملردة وهو ما حدا هبم إىل اللجوء للرموز غري اللفظية وتوظيفها يف املواقف االتصالية املختلفة 

 إلنتاج تلك املعاين. 
لرة املكتوبة أمر كان يرتبط كما كمكن القول أن التعامل مع اجملرد الالمتجسد والالمتعني عرب الرموز اللفظية وال

وكان التعبري عن هذا املكون بني الطبقات األقل  –وليس تعليما بالضرورة  –بالطبقات االجتماعية األعلى ثقافة 
تعليما مرتبطا باحلديث الشفاهي، أما يف بيئة التواصل االجتماعي فقد وجد قطاع كبري من مستخدمي التواصل 

اتصايل يقوم يف جانب منه على الكتابة والتواصل غري املباشر، مما حدا هبم إىل االجتماعي أنفسهم أمام حمتو  
البحث عن وسيط اتصايل يستطيع جتسيد األفكار اجملردة على جدران هذا الوسيط، وكان السبيل هلذا التجسيد 

 والتعبري عن تلك األفكار هي الرموز والعالمات غري اللفظية.
موز غري اللفظية بردها إىل عامل اجتماعي رمبا يكون غري منظور، إذ ير  الباحث أن وبالتايل كمكن تفسري بنية الر

إختالف الرمز احلامل للمعىن واإلنتقال خالل عملية االتصال من الرموز اللفظية إىل الرموز غري اللفظية أد  إىل 
ري اللفظية الكشف عنها، فقد حتوالت يف املعىن والوظيفة وطبقات املعاين اخلفية اليت أمكن من خالل الرموز غ

أوجدت تلك الرموز آلية يستطيع متوسطي املستو  الثقايف من الناس توظيفها خالل األحاديث اليومية عرب 
وسائط التواصل االجتماعي لتفادي  الصعوبة اليت قد جتاهبها هذه الفئة االجتماعية يف استخدام الرموز اللفظية 



املشاعر واألفكار، كما حيدث مع من جييدون التعبري عن هذه اجلوانب عرب اللرة  واجلمل والتركيبات يف التعبري عن
 املكتوبة أو املنطوقة من جانب الطبقات االجتماعية األعلى تعليما وثقافة.
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