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احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، سبحانه  بسم هللا الرمحن الرحيم،
أن ال إله إال هو، حنمده ونشكره ونشهد أنه ال إله إال هو سبحانه وتعاىل. ونشهد 

 سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد.
كري" من حتليل مضمون إعالن "السّ حتت موضوع: " قد متت هذا البحث

قبل وزارة الصحة السعودية على أساس نظرية تشارلز ساندرس بريس" الستيفاء 
سم يف قشروط اإلختبار النهائي واحلصول على درجة سرجاان لكلية العلوم اإلنسانية 

اللغة العربية وأدهبا جامعة موالان مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. فأقدم  
 كلمة الشكر لكل من دعم و ساعدوين إلعداد هذا البحث، وخصوصا إىل:

جامعة موالان مالك اج عبد احلارس املاجستري، مدير الدكتور احل فضيلة األستاذ -1
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 فضيلة الدكتورة شافية، عميدة كلية العلوم اإلنسانية. -2
 ، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا.فضيلة الدكتور حليمي -3
 فضيلة أستاذ عارف مصطفى املاجستري، سكرتري قسم اللغة العربية وأدهبا. -4
 نور حسنية املاجستري، مشرفة أكادمييكي.فضيلة أستاذة  -5
 البحث. يف هذاألنصاري، الذي أشرفين فضيلة األستاذ الدكتور عبد املنتقم ا -6
 ذات يف قسم اللغة العربية وأدهبا.مجيع األساتيذ واألستا -7
ة أميين، ووالن عريفياين، لطف أّنساء، ميدا و زمياليت عائش علي فكري زميلي  -8

أرمانوشاه، مولدة الفخرية، زهرة الصلحى، أين فرحية، ليلى كرنيا، سينتيا دوي 
 2016زمياليت من قسم اللغة العربية وأدهبا ومجيع زمالئي و  ،لنازيةمجيالنج، فطرة ا
 ين يف تنفيذ هذا البحث.شجعو اليت ساعدوين و 

يساعدين، ودفعين يف تنفيذ هذا البحث بتشجيعه و عزيزي حبر العلوم اليت يرافقين،  -9
 صربه
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 أكون أن وأمتىن اجلميع، إعجاب ينال أن آمل البحث، هذا لسيادتكم أقدم
 حسن عند أكون وأن املوضوع هبذا اخلاصة املعلومات لكل حبث كتابة  يف وفقت قد

 وأي هبا القيام ميكنين تعديالت وأي جديدة اقرتاحات أي منتظرة .ظنكم
 إىل أنفسنا من ونطور أخرى حبوث أي تقدمي عند االعتبار يف لوضعها مالحظات

 .األفضل
 
 
 
 
 2020يونيو  18ماالنج، 
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 رانيا
 16310084 رقم القيد:
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 مستخلص البحث
حتليل مضمون إعالن "السكري من قبل وزارة الصحة السعودية  .2020  .رانيا

. البحث العلمي، على أساس نظرية مثلث املعىن لتشلرلز ساندرس بريس
قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية العلوم اإلنسانية، جامعة موالان مالك 

 .ماالنجإبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 األستاذ الدكتور عبد املنتقم األنصاري :   املشرف

 إعالن، إشارات، موضوعات، تفسريية:   الكلمات املفتاحية

 سياق يف تشارايإل لدراسة حتليلية طريقة أو لإلعالن دراسة يةالسيميوطيق تصبحأ  
 خمفي، معىن إعالن لكل .تفسريه ميكن شيء إىل اإلعالن ومشاهد والنص والصور السيناريوهات

أصبحت عادة أمناط ى. املعنى ستعرف اليت والتفسريية واملوضوعات اتاإلشار  بني العالقة خالل من
احلياة غري الصحية ظاهرة مألوفة حتدث على مستوايت خمتلفة يف اجملتمع. ميكن أن يتسبب منط 

مرًضا ينقل العديد من احلياة هذا يف أمراض خمتلفة، أحدها مرض السكري. يصبح مرض السكري 
الضحااي يومًيا. لذلك ، تسعى وزارة الصحة السعودية إىل الوقاية من مرض السكري لدى مواطنيها 

 .األشياء مبجموعة متنوعة من

إعالانت اخلدمة العامة كأشياء حبثية. الغرض من هذه الدراسة  ةالباحثستخدم تحبيث  
يف متثيل إعالانت اخلدمة العامة على أساس  تفسرييةوال ملوضوعاتواهو العثور على معىن اإلشارات 

هذا البحث هو حبث نوعي. مصدر البياانت املستخدم يف هذا  تشارلز ساندرس بريس. منظور
اإلعالن هو إعالن خدمة عامة حتت شعار "مرض السكري". تقنيات مجع البياانت يف هذا البحث 

 .هي تقنيات املراقبة وتدوين املالحظات

هي اكتشاف مثانية وعشرون صورة يف إعالن خدمة عامة حتت  بحثالنتائج هذه  
شعار "مرض السكري" الذي ينقسم بعد ذلك إىل مخسة مشاهد. املشهد األول هناك مخس صور 
، املشهد الثاين هناك أربع صور ، املشهد الثالث هناك سبع صور ، املشهد الرابع هناك مخس صور 

 سبع صور. مث تظهر الصور اليت مت تصنيفها يف تلك املشاهد معىن، املشهد اخلامس هناك 
 تفسريية.وال ملوضوعاتوااإلشارات 
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ABSTRACT 

Rania. 2020. Analysis of  "Diabetes" advertisement announced by the Saudi Arabia 

Ministry of Health based on the Triangle Meaning theory of Charles Sanders 

Pearce. Minor Thesis.Department of Arabic Language and Literature, Faculty of 

Humanities, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor : Dr. Abdul Muntaqim Al Anshory, S.Hum, M.Pd. 

Keywords: Advertisement, Signs, Objects, Interpretants 

Semiotics have become a study of the advertisement or an analytical method of 

the study of signs in the context of scenarios, images, text, and scenes of advertising into 

something that can be explained. Each declaration has a hidden meaning, through the 

relationship between references, topics and interpretative, which will define the meaning. 

Unhealthy lifestyles have become a common phenomenon that occurs at different levels 

of society. This lifestyle can cause various diseases, one of which is diabetes. Diabetes 

becomes a disease that carries many victims every day. Therefore, the Saudi Ministry of 

Health seeks to prevent diabetes among its citizens with a variety of things. 

So that researcher use public service advertisements as research objects. The 

purpose of this study is to find the meaning of signs, objects, and interpretants in the 

representation of public service ads based on the perspective of Charles Sanders Pierce. 

This research is a qualitative research. The data source used in this advertisement is a 

"Diabetes" public service advertisement. Data collection techniques in this study are the 

technique of watching and note taking. 

The results of this study are the discovery of twenty eight images in a public 

service advertisement with the theme "diabetes" which is then divided into five scenes. 

The first scene there are five images, the second scene there are four images, the third 

scene there are seven images, the fourth scene there are five images and the fifth scene 

there are seven images. Then the images that have been classified in those scenes appear 

the meaning of signs (signs), objects and interpretants. 
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ABSTRAK 

Rania. 2020. Analisis Pesan Iklan “Diabetes” oleh Kementrian Kesehatan Arab Saudi 

Berdasarkan Teori Triangle Meaning berdsarkan Perspektif Charles Sanders 

Pierce. Penelitian Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Fakultas 

Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing : Dr. Abdul Muntaqim Al Anshory, S.Hum, M.Pd. 

Kata kunci : Iklan, Tanda, Objek, Interpretan 

Semiotika menjadi suatu studi iklan atau metode analisis untuk mengkaji tanda 

dalam suatu konteks scenario, gambar, teks, dan adegan iklan menjadi sesuatu yang dapat 

dimaknai. Setiap iklan pasti mempunyai makna yang tersembunyi, lewat hubungan antara 

tanda, objek, dan interpretant maka makna itu akan diketahui. Kebiasaan pola hidup tidak 

sehat sudah menjadi fenomena tidak asing yang terjadi pada berbagai lapisan dalam 

masyarakat. Pola hidup tersebut bisa menyebabkan berbagai penyakit, salah satunya 

adalah diabetes. Diabetes menjadi penyakit yang banyak memakan korban setiap harinya. 

Oleh sebab itu, kementrian kesehatan Arab Saudi berupaya mencegah penyakit diabetes 

pada warganya dengan berbagai hal, salah satunya adalah dengan mengeluarkan iklan 

layanan masyarakat yang bertemakan diabetes. Sebab Iklan layanan masyarakat dinilai 

mampu memberikan edukasi, informasi, himbauan dan ajakan kepedulian terhadap 

berbagai hal, termasuk pencegahan diabetes.  

Sehingga peneliti menggunakan iklan layanan masyarakat sebagai objek 

penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan makna tanda, objek, dan 

interpretant dalam representasi iklan layanan masyarakat berdasarkan perspektif Charles 

Sanders Pierce. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data yang 

digunakan dalam iklan ini adalah iklan layanan masyarakat bertema “Diabetes”. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik tonton dan teknik catat. 

Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya sebanyak dua puluh delapan 

gambar dalam iklan layanan masyarakat dengan tema "diabetes" yang kemudian dibagi 

dalam lima scene. Scene pertama terdapat lima gambar, scene kedua terdapat empat 

gambar, scene ketiga terdapat tujuh gambar, scene keempat terdapat lima gambar dan 

scene kelima terdapat tujuh gambar. Kemudian gambar-gambar yang sudah digolongkan 

dalam scene-scene tersebut muncul makna tanda (sign), objek dan interpretan. 
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 الباب األول

 مقدمة
 خلفية البحث .أ

كانت حياتنا اليومية ال تبتعد عن مشاهدة اإلعالانت من شىت وسائل 
م نقلها عرب تتنشطة االتصال غري الشخصية اليت . يعد اإلعالن جزءًا من أاإلعالم

وسائل اإلعالم لنقل الرسائل "املقنعة" للمستهلكني من قبل شركة أو مؤسسات غري 
جتارية أو مصاحل شخصية. جيب أن يكون اإلعالن متعدد األوجه ومتعدد األبعاد من 

: 2010)دانيسي،  .أجل احلصول على االهتمام والردود اإلجيابية من اجلمهور
222) 

 قناتني خالل من اإلعالانت تسليم يتم( 2004:116وفقا لصبور )
 والكتيبات اإلعالنية واللوحات واجملالت الصحف) املطبوع اإلعالم مها إعالميتني،
 والتلفزيون اإلذاعة) اإللكرتونية اإلعالم ووسائل( اإلعالنية واللوحات وامللصقات

 .(واألفالم

 الرسائل السرتاتيجيات اإلعالين التواصل ينتبه أن جيب ، املعلومات لنقل
 اليت للرسالة ميكن. املنقولة املعلومات فهم للجمهور ميكن حىت ولفظًيا بصرايً  احلالية

 وغري اللفظية الرسائل من مزيج شكل أتخذ أن اإلعالن بواسطة تسليمها يتم
 الرسالة شكلي بكال مدعوًما اإلعالن كان  إذا ، (2007:17)ويداياتما،اللفظية

 فائدة أكثر بشكل اإلعالن يف الواردة الرسالة نقل فسيتم ،( اللفظي وغري اللفظي)
 .إيصاهلا يف املعلنون يرغب اليت املعلومات اجلمهور يفهم حيث. املقصود اهلدف إىل

 ومها ، نوعني إىل اإلعالانت (2007:65قسم بيتنر)يف ويداياتما، 
 تنقل إعالانت هي التجارية اإلعالانت. العامة اخلدمة وإعالانت التجارية اإلعالانت
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 من انطالقًا(. هبا املتاجرة يتم ، الربح أجل من) جتارية ألغراض اجلمهور إىل الرسائل
 وجود/  التسويق لتحسني أفضل بشكل تعمل التجارية اإلعالانت فإن منه، الغرض
 اجلمهور إىل الرسائل تنقل إعالانت هي العامة اخلدمة إعالانت أما. خدمة/  منتج

 ووعي اجلمهور معرفة زايدة أجل من عرضها يتم نداءات أو معلومات مبحتوى
 صورة على واحلصول عنها املعلن املشكلة جتاه اجملتمع سلوك يف والتغريات املواقف
 (4: 2019 ، أغونغ. )اجملتمع أعني يف جيدة

 اخلدمة إعالانت. عامة خدمة إعالن هو البحث هذا يف املستخدم اإلعالن
 التجارية واملنظمات احلكومات هبا تقوم اليت اإلعالانت أنواع من نوع هي العامة
 توفري إىل العامة اخلدمة إعالانت هتدف. االجتماعية األهداف لتحقيق التجارية وغري

 اليت املسائل خمتلف بشأن للقلق والدعوة املناشدات وتقدمي واملعلومات التعليم
 مألوفة ظاهرة الصحية غري احلياة أمناط أصبحت. اجملتمع مستوايت مجيع تستهدف

 لتعزيز العامة، اخلدمة إعالانت نشووامل ذلك يف مبا الدوائر، من العديد يف حتدث
 .العامة املصلحة على تنطوي اليت ابلقضااي العام الوعي

. اجملتمع يف حتدث اليت الظاهرة يفسر أنه هو اإلعالن حول لالهتمام ثريامل
 إىل متيل اليت احلضرية احلياة منط هي األحيان من كثري  يف حتدث اليت الظواهر إحدى
 امللل إلخراج ذلك ويتم ، ممتعة أبشياء والقيام الليلية األنشطة يف الوقت قضاء

 وثيًقا ارتباطًا مرتبطًا احلياة منط يصبح. الناس من معينة جمموعات يف اإلاثرة وإظهار
 وميتزجون وتفاعالهتم، تناوهلم، أمناط على األفراد حيافظ وكيف للفرد، اجلسدية ابحلالة

 يف تثار أن لالهتمام مثرية واحدة هي الظاهرة هذه. حوهلم من األشخاص عادات مع
 .الصحة إعالن

" السكري" مرض بعنوان جمتمعية خدمة شكل على يصحّ  إعالن نشر مت
يناير  28، و 2017نوفمرب  12،  2016نوفمرب  19 يف"اليوتيوب"  خالل من

 4-3 تاإلعالان هذا تبلغ. السعودية العربية اململكة الصحة وزارة قبل من 2019
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 1،293.506 إىل يصل ما تسجيل مت اآلن، حىت اإلعالن هذا نشر منذ دقائق،
 .املشاهدين من مرات

 بصحة يتمتع شخص حياة منط بني مقارنة على "السكري" إعالن حيتوي
 يُظهر اإلعالانت هذه من أي. السكري بداء مصاب وشخص وعقلية جسدية
 اإلعالنتتم  ذلك، جانب إىل. الصحي احلياة منط أمهية يدرك لكي للجمهور التعليم
 .لالهتمام مثري مفهوم ابستخدام بسهولة فهمه ميكن حبيث إنشاؤه

 السيميائية أساس. خمتلفة نظر وجهات من وتفسريه اإلعالن إدراك ميكن
 يتمكن حىت ، العالمات من ابلكامل البشري العقل يتكون. العالمات مفهوم هو

 لوجود إدراًكا. البعض بعضهم مع التواصل من اإلشارات وسائل خالل من الناس
 من املنتجون يستفيد ، اجلمهور مع اإلعالن خالل من الرسائل كاتب  بني التواصل
 تشارلز حتليل الباحثون استخدم ، الدراسة هذه يف. اجلمهور جلذب كعالمة  اإلعالن
 .للمنظورات بريس ساندرز

 تتعلق ولكنها ، منفصالً  وجوًدا أو كياانً   ليست العالمة فإن لبريس، وفًقا
 العالمة هو األول. مثلث يف تشكيله ميكننا عالمة يف لذلك،. ومرتمجهابملوضع 

 والثالث ،)املوضع( للعالمة املرجع يصبح الذي الكائن هو والثاين ،( اإلشارة) نفسها
 (.املرتجم) والعالمة الكائن بني املقدمة هو الذي املرتجم هو

 أسئلة البحث  .ب
 وزارة قبل من" السكري ملرضى" العامة اخلدمة إعالانتمن  ما املضمون .1

 ؟بريس ساندرز تشارلزل نظرية مثلث املعىن أساس على السعودية الصحة
 من" السكري ملرضى" العامة اخلدمة إعالانت يف اإلشارات أشكال هي ما -

 ؟بريس ساندرز تشارلز منظور أساس على السعودية الصحة وزارة قبل
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 من" السكري ملرضى" العامة اخلدمة إعالانت يف املوضعات أشكال هي ما -
 ؟بريس ساندرز تشارلز منظور أساس على السعودية الصحة وزارة قبل

 من" السكري ملرضى" العامة اخلدمة إعالانت يف التفسريية األشكال هي ما -
 ؟بريس ساندرز تشارلز منظور أساس على السعودية الصحة وزارة قبل

 أهداف البحثج. 
 اخلدمة إعالانت متثيل يف إجياد أشكال اإلشارة إىل الدراسة هذه هتدف -

 .بريس ساندرز تشارلز منظور أساس على العامة
 العامة اخلدمة إعالانت يف املوضعاتإجياد أشكال  إىل الدراسة هذه هتدف -

 .بريس ساندرز تشارلز منظور أساس  على
العامة  اخلدمة إعالانت يف إجياد أشكال التفسريية إىل الدراسة هذه هتدف -

 .بريس ساندرز تشارلز منظور أساس على

 فوائد البحثد. 
 الفائدة النظرية .1
 مرض ظاهرة خاصة بصرية إضافة على قادراً  البحث هذا يكون أن املتوقع من

 السكري
 الفائدة التطبقية  .2

 التحليل تطبيق ابستخدام العامة اخلدمة إعالانت فهم البحث هذا يوسع .أ
 بريس ساندرز لتشارلز وطيقييالسيم

 لفهم الرسالة من اإلعالن "السكري".  .ب
 درجة على للحصول وآداهبا العربية اللغة دراسة أطروحة ستكمالإل  .ت

 البكالوريوس
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 حدود البحثه. 
هذه البحث تركز على سيميوطيقية لتشارلس ساندرس بريس الذي  

تستخدم لتحليل اإلعالانت العامة مبرض "السكري". واستخدمت الباحثة 
، 2017، 2016اإلعالانت العامة من وزارة الصحة اململكة العربية السعودية لعام 

  2019و

 الدراسة السابقةو.
 Analisa Semiotika Komunikasi Visual .2016سينونج أواتمي هبساري.  -1

Iklan Layanan Masyarakat Lingkungan Hidup. قالة يف جملة ففكم امل
بعلم األتصال جبامعة ابنداانران مسارانج    103-106ص.  (PPKM II)الثاين 

.(Panandaran Semarang)  السيميوطيقي لتحليلهتدف هذه البحث 
 تستخدما. البيوي عنوان حتت قامللص على العامة اخلدمة املرئي لالتصال

 نقل يف أمهية املرئي للتواصل( 1: )التالية النتائج مع النوعي البحث نوع
 شكل يف  العامة اخلدمة إعالانت دراسة( 2. )معىن أو حمتوى أو مفهوم

 ابعتبارها مقنعة بصرية رسائل على حتتوي ، البيوة موضوع مع ملصقات
 املدونة توجيه يتم( 3. )سوًءا تزداد اليت البيوية األضرار بشأن للقلق التماس
 واألخالق احلياة بنمط يتعلق أتثري إلعطاء أيًضا امللصق يف املضمنة الثقافية

 ما كل  حول التعليم املعرفة جانب من الثقافية الرموز توفر( 4. )واجلماليات
 الشر. ومقدس ، حق ، خطأ ، أتثري - سبب من وسيئ جيد هو

 Pemaknaan Pesan Iklan. 2013ديري أريين، إيرا دوي ماايجنساري.  -2

Layanan Masyarakat Kementrian ESDM Versi BBM “NONSUBSIDI” 

(Analisis Semiotika Terhadap Iklan Layanan Masyarakat Kementrian 

ESDM Versi “BBM Nonsubsidi)”  . مقالة وظيفة األخرية جبامعة تيلكوم
(Telkom)  .الداللة معىن معرفة إىل البحث هذه هتدفكلية دعوة وإلتصال 
 املعدنية واملوارد الطاقة وزارة لنسخة العامة اخلدمة إعالانت يف واألسطورة
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 هذه يف البحث نوع. االتصال سيميوطيقية ابستخدام" املدعومة غري نفط"
 إعالانت أبن نقلها سيتم اليت الرسالة نتائج مع نوعية دراسة هو البحث
 ملساعدة العليا املتوسطة الطبقة إقناع تريد املدعومة غري  نفط العامة اخلدمة
 مثل املدعومة نفط استخدام عدم طريق عن الدنيا املتوسطة الطبقة

premium. 
 Representasi Iklan Layanan Masyarakat. 2018ذوالفقار دلياؤدين.  -3

“Sadari Kanker Payudra” Dalam Perspektif Komunikasi Kesehatan .

البحث اجلامعي كلية دعوة واإلتصال جبامعة اإلسالمية احلكومية سوانن 
 معرفة هبدف النوعي البحثيف  هستخدما الذي البحث نوع أمبيل سورااباي.

 بناءً  الصحي التواصل منظور يف الثدي لسرطان العامة اخلدمة إعالانت متثيل
 هناكحصلت هذه البحث على:  .بريس ساندرز تشارلز حتليل على

 متحركة ورسوم ا،يده ترفع وهي املرأة جلسم املتحركة الصور مثل عالمات
 أثناء جتلس امرأة جلسد متحركة رسوم ،ثديها على ويدها منتصبة تقف المرأة
 و ، نص ، موسيقى ، قطع ثالث املتحركة الرسوم مثل أشياء ثدييها، تدليك

 املشورات تقدم ، الثدي سرطان خصائص تشرح اليت املشاهد مثل تفسريات
 .روتيين بشكل االنتباه حول نصائح

 Visualisasi Pesan Moral dalam Iklan Layanan. 2019عني رشيدة.  -4

Masyarakat di Timur Tengah berdasarkan perspektif Judith 

Williamson.  اإلسالمية البحث اجلامعي كلية اللغة العربية و أدهبا جبامعة
 هي اهتستخدما الذي البحث نوع احلكومية موالان مالك إبراهيم مالنج.

 أن جيب مكوانت 4 هناك ، التصور شكل من: النتائج مع النوعي البحث
 املشاهد وهي العامة، اخلدمة إعالانت يف الرسائل تصور يف موجودة تكون

  أيضا. الداعمة واألشياء واألصوات واأللوان
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 يف املتبادل والتسامح املساعدة الرجاء مثل الناس حياة يف األخالقية الرسائل
 .الدين

 املوضوع استخدام يف يكمن بني هذا البحث مع اآلخر التشابه 
 .املستخدمة النظرية يف االختالف يكمن بينما. العامة اخلدمة إعالانت وهي

 هبذه الصلة ذات السابقني الباحثني نتائج الباحثة تأدرج
 :ذلك يف مبا الدراسة،

 Analisa Semiotika Komunikasi Visual Iklan Layanan موضوع

Masyarakat Lingkungan Hidup 
 سينونج أواتمي هبساري اسم الباحث

 مقالة نوع العمل
 2016 البحث سنة

 النوعي البحث منهج البحث
. معىن أو حمتوى أو مفهوم نقل يف أمهية املرئي للتواصل( 1) اإلطار النظري

 مع ملصقات شكل يف  العامة اخلدمة إعالانت دراسة( 2)
 ابعتبارها مقنعة بصرية رسائل على حتتوي ، البيوة موضوع
 يتم( 3. )سوًءا تزداد اليت البيوية األضرار بشأن للقلق التماس
 أتثري إلعطاء أيًضا امللصق يف املضمنة الثقافية املدونة توجيه
 الرموز توفر( 4. )واجلماليات واألخالق احلياة بنمط يتعلق

 وسيئ جيد هو ما كل  حول التعليم املعرفة جانب من الثقافية
 الشر. ومقدس ، حق ، خطأ ، أتثري - سبب من

 على العامة اخلدمة املرئي لالتصال السيميوطيقي حتليل هدف البحث
 البيوي عنوان حتت امللصق

 أساس روالند ابرتستستخدم السيميوطيقية على  اإلختالفات
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 Pemaknaan Pesan Iklan Layanan Masyarakat موضوع

Kementrian ESDM Versi BBM “NONSUBSIDI” 

(Analisis Semiotika Terhadap Iklan Layanan 

Masyarakat Kementrian ESDM Versi “BBM 

Nonsubsidi)” 
 ديري أريين، إيرا دوي ماايجنساري اسم الباحث

 مقالة نوع العمل
 2013 البحث سنة

 النوعي البحث منهج البحث
  نفط العامة اخلدمة إعالانت أبن نقلها سيتم اليت الرسالة اإلطار النظري

 ملساعدة العليا املتوسطة الطبقة إقناع تريد املدعومة غري
نفط  استخدام عدم طريق عن الدنيا املتوسطة الطبقة

 .premium مثل املدعومة
 العامة اخلدمة إعالانت يف واألسطورة الداللة معىن معرفة هدف البحث

" املدعومة غري نفط" املعدنية واملوارد الطاقة وزارة لنسخة
 .االتصال سيميوطيقية ابستخدام

 يستخدموا السيميوطيقية على أساس روالند ابرتس اإلختالفات
 

 Representasi Iklan Layanan Masyarakat “Sadari موضوع

Kanker Payudara” Dalam Perspektif Komunikasi 

Kesehatan 
 ذوالفقار دلياؤدين اسم الباحث

 حبث العلمي نوع العمل
 2018 البحث سنة

 النوعي البحث منهج البحث
 ترفع وهي املرأة جلسم املتحركة الصور مثل عالمات هناك اإلطار النظري

 ،ثديها على ويدها منتصبة تقف المرأة متحركة ورسوم ا،يده
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 أشياء ثدييها، تدليك أثناء جتلس امرأة جلسد متحركة رسوم
 و ، نص ، موسيقى ، قطع ثالث املتحركة الرسوم مثل

 ، الثدي سرطان خصائص تشرح اليت املشاهد مثل تفسريات
 .روتيين بشكل االنتباه حول نصائح املشورات تقدم

 منظور يف الثدي لسرطان العامة اخلدمة إعالانت متثيل معرفة هدف البحث
 بريس ساندرز تشارلز حتليل على بناءً  الصحي التواصل

 استخدم دراسة مواصالت الصحة اإلختالفات
 

تصور الرسائل األخالقية يف اإلعالانت العامة ابلشرق  موضوع
 دراسة السيميوطيقية(األوسط )

 عني رشيدة اسم الباحث
 حبث العلمي نوع العمل

 2019 البحث سنة
 النوعي البحث البحثمنهج 

(من شكل تصورها، هناك أربعة مكوانت جيب أن توجد 1 اإلطار النظري
يف تصور الرسالة يف اعالانت العامة، أي املشهد واللون 

( الرسالة 2والصوت و الكائنات الداعمة أو اجلماد. 
 األخالقية يف اإلعالن هي رسالة أخالقية عن مساوة اجلنسني

أشكال التصور وما رسائل األخالقية يف اإلعالانت معرفة  هدف البحث
 العامة ابلشرق األوسط جلوديت ويليامسون

 ستخدم السيميوطيقية على أساس جوديث ويليامسون اإلختالفات
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 منهجية البحثح. 
منهجية البحث هي دراسة تناقش طريقة البحث أو هيكلها املستخدمة  

 (2010:16)سرايان،  ميكن أيًضا الباحثيف البحث املنهجي وفًقا ملا خيتربه 

 نوع البحث -1
 البحث من املقصود .يستخدم هذا البحث طريقة البحث الكيفي

 مكتوبة كلمات  شكل يف وصفية بياانت يستخدم بحثال إجراء هو يالكيف
 النوعي. مالحظتها ميكن اليت الفاعلة واجلهات األشخاص من شفوية أو

. احلقائق خلف املتضمن املعىن أو القيمة أو اجلودة جبوانب مرتبطًا شيًوا يعين
 الباحثة تأنتج ، البحث هذا إجراء يف( 44: 2017 ، فيةولط فطرة)

 واألشياء اإلشارات تصف وأشياء حماداثت شكل يف مكتوبة بياانت
 ".السكري" عنوان حتت العامة اخلدمة إعالانت يف واملفسرين

 مصادر البياانت -2
 األولية البياانت مصادر ومها مصدرين، إىل البياانت مصادر تنقسم
 :يلي كما  هي البياانت مصدري من التفسريات. الثانوية البياانت ومصادر

 نفسه املؤلف مجعها اليت البياانت مصادر هي األولية، البياانت مصادر .أ
 من األساسي البياانت مصدر(.  2011:56،سيسوانتو) املصدر من

 مرض موضوع حتت العامة اخلدمة إعالانت هي البحث هذه
 ".السكري"

 منظمات قبل من منشورة بياانت مصادر هي الثانوية، البياانت مصادر   .ب
 يف الثانوية البياانت مصادر(. 2011:56،سيسوانتو) معاجلات ليست

 يةالسيميوطيق بنظرية املتعلقة واملقاالت واجملالت الكتب هي البحث هذه
 .بريس ساندرز تشارلز أساس على

 مجع البياانت طريقة -3
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 البحث هذه يف الباحثة تاستخدم دقيقة،ال بياانتال على للحصول
 املشاهدة و التدوين.  مها الطريقتان. البياانت جلمع طريقتني

يف قاموس احمليط، املشاهدة تعين رؤية النظر ابلعني والقلب، و رؤيته 
( أما 2008:451الرتئية: عرضتها عليه، أو حسبتها له ينظر فيها. )سلطان، 

يف مجع البياانت  ةها الباحثتستخدمااليت الطرق كأحد   املالحظةطريقة  التدوين يعين
 عد التحديد والتحليل.عن طريق تسجيل مجيع البياانت اليت مت احلصول عليها ب

 طريقة حتليل البياانت -4
 هذه يف. البياانت حتليل يف التالية اخلطوة تتمثل البياانت، مجع بعد

 3 من يتكون وهوبرمان مايلز لنظرية نوعًيا وصفًيا حتلياًل  الباحثة ستخدمست ،البحث
( 3) البياانت عرض( 2) البياانت ختفيض( 1) وهي ، التحليل من أنواع

 (.2008:337 ،سوجيونو) استخالص

 ختفيض البياانت (أ

 تلخيص خالل من البياانت اختيار عملية هو ، البياانت ختفيض
 ذلك بعد تبسيطها يتم واليت تقريبية/  خام تعترب اليت البياانت

 :ةالباحث هااستخدمت اليت واخلطوات(. 2008:338،سوجيونو)

 .عليها احلصول مت اليت البياانت ةالباحث لخصت البياانت مجع بعد -

 .بريس ساندرز تشارلز ابلسيميوطيقية املتعلقة البياانت ددحت -

 تشارلز ابلسيميوطيقية املتعلقة األمور أو احملادثة على بناءً  البياانت اختيار -
 .بريس ساندرز

 قبل من فيها التحقيق ليتم ابملشكلة تتعلق ال اليت البياانت من التخلص -
 .الباحثة
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 عرض البياانت (ب

 عند الباحثني تسهيل أجل من موجز وصف شكل يف معلومات هي
 هبا قام اليت األشياء بعض يلي فيما. الحق وقت يف النتائج استخالص

 :البياانت عرض مرحلة يف الباحثون

 السيميائية مبنظور املتعلق النموذج يف عليها احلصول مت اليت البياانت تبسيط -
 ".السكري مرض" موضوع مع العامة اخلدمة إعالانت يف بريس ساندرز تشارلز

 إىل التوصل عند أسهل جلعلها دجمها مت اليت البياانت ترتيب إعادة -
 .استنتاجات

 .سردي شكل يف البياانت تقدمي يتم -

 استخالص النتائج (ج

طريقة استخالص النتائج هي عملية االستنتاجات املؤقتة وقد تتغري عندما ال 
عندما يتم العثور على يوجد دليل قوي جلمع البياانت التايل. وابلعكس، 

(1989:263. )مارسي،األدلة القوية، ستصبح بياانت جيدة
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ينالباب الثا  

 اإلطار النظري
 مفهوم السيميوطيقية .أ

 جمال إىل تشري اليت املصطلحات من العديد هناك اللغة، علم اتريخ يف 
السيميوطيقية، السيميولوجية،  :أحدهم ،إلشارةا معىن يدرسون الذين الدراسة

 مصطلحأو السيميولوجية  ةقييالسيميوط. السيماسيولوجية، السميميكي، والسميك
 السيميولوجيا مصطلح يستخدم. اإلشارات معىن دراسة وهو العلم، نفس إىل يشري
 إىل السيميائيون مييل بينما السوسورية، التقاليد ترث اليت أورواب يف أوسع نطاق على

 .بريسيان تقاليد يرثون الذين اإلجنليزية ابللغة املتحدثني قبل من استخدامها

 مرتجم) سيمي أو ،سيمييون وهي اليواننية، اللغة من أتيت ةوطيقييالسيم 
 يف االجتماعية للعلوم منوذج هي ةوطيقييالسيم(. 2010: 12تيناربوكو، ( )اإلشارة

 يف". إلشارة"اب تسمى أساسية وحدة على حيتوي للعالقات كنظام  العامل فهم
( عينت مما) إشارة( 1: مهمني مكونني على حتتوي ابإلشارة اللغة تعترب ة،وطيقييالسيم

 اإلشارة معىن أو مفهوم سوى ليس الواقع يف تفسريه يتم ما(. مرتمجة) عالمة( 2 و ،
 صوتيات من تتكون اليت األصوات، تلك سوى ليس املرتجم أن حني يف. الصوتية

 .املعنية اللغة

 ثالثة إىل أساسي بشكل ةوطيقييالسيم منقست موريس، لتشارلز وفقا 
 (.واقعيّ ) والربامجايت ،( الداليل) والسمنطقي ،( النحوية) السنتكتكا وهي فروع،

 بني الرمسية العالقة يدرس السيميوطيقي البحث من فرع هو ،السنتكتكا 
 قواعد هي الرمسية العالقات هذه ألن أخرى، وبعبارة. آخر إشارة واحد مع إشارة

 ".النحوية القواعد" من نوع هوالسنتكتكا  فهم فإن والتفسري، الكالم يف تتحكم
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 بني العالقة يدرس الذي ةيالسيميوطيق التحقيق من فرع هو السمنطقي 
 معىن هو املعني من واملقصود. إليها يشريوا اليت األشياء أو واملعينات اتاإلشار 
 .معينة عبارات يف استخدامها قبل اتاإلشار 

 بني العالقة يدرس الذي ةيالسيميوطيق البحث من فرع هو ،الربامجايت أما 
 جوانب مع التحديد وجه على الربامجايت تتعامل. اتاإلشار  مستخدمي و اتاإلشار 

 .الكالم  تكمن اليت الظرفية الوظائف وخاصة االتصال،

 بريس ساندرز تشارلز حتليل الباحثة تاستخدم ،البحث هذه يف 
 .للمنظورات يالسيميوطيق

 السيميوطيقية عند تشارلز ساندرس بريس  .ب

 أنّ  األمريكي الفيلسوف ،(1914-1839) بريس ساندرز تشارلز أكد 
 ميكننا ال إشارة بدون أنّ  املؤكد من. اإلشارات خالل من إال التفكري ميكننا ال

 اتاإلار  مذهب وهو للمنطق، آخر اسم هو السيميوطيقية بريس ابلنسبة. التواصل
 إىل ااستناد. الناس يعقل كيف  املنطق يتعلم أن جيب. (2011:3 بودميان،) الرمسي
 والتواصل ابلتفكري، اإلشارات لنا تسمح. ابإلشارة املنطق مير أن جيب بريس، فرضية

 .الكون يظهره ملا معىن وإعطاء اآلخرين، مع

 تشري شيء هو املوضعات أن حني يف كلمة،ال هو اإلشارة أشكال أحد 
 لشخص ما شيء حول ما شخص ذهن يف عالمة هي أما التفسريية. اإلشارة إليه
 (.2008:4اإلشارة )هود،  ميثله ما شيء حول املعىن ذلك بعد أييت فإنه ما،

 ثالثة من تعاون أو أتثري، عمل، هي السيميوطيقية لبريس، ابلنسبة 
 يةالسيميوطيق يف املوضوع يعنيه ما. والتفسريية ،واملوضعة ،اإلشارة وهي ،موضوع
 بعادات تتأثر ال الطبيعة يف جمردة السيميوطيقية كياانت  ثالثة بل ،بشراي ليس لبريس

 اإلشارة فإن لبريس، وفًقا ،( 109: 2001) أليكس نقلته ملا وفًقا. امللموسة التواصل
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 إن بريس قال. مؤكدة أو بطريقة آخر شيء عن للتعبري ما شخص يف شيء كل  هي
. الثالث على مثاال والتفسريي ،الثاين واملوضع ،األوىل على مثاال نفسها اإلشارة
 أي الالهنائية، اأيض  يةالسيميوطيق يثري تاإلشارا تكوين سياق يف املوجود والثالث
 حيث ت،اإلشارا واستنساخ إنتاج سلسلة يف املتفسرين من هلا هناية ال تفسريي إنشاء
 املرتجم هذا(. 8: 2004 ، أليكس) والتكاثر والنمو للعيش مكان تلإلشارا يكون

 دور أمهية بسبب. ابلكائن اإلشارة لربط اموجود يكون أن جيب الذي العنصر هو
" السيميوطيقية برامجاتية" ابسم يعرف بريس فكرف ،اإلشارة معىن تقدمي يف املرتجم

 (.2010:32 ،دانيسي)

 ألن" جراند ثيوري" لسيميائيةتسمى اب بريس ساندرز تشارلز نظرية اغالب 
 اجلسيمات حتديد بريس يريد ات،اإلشار  جلميع هيكلية أوصاف عن يعرب أفكاره
 ، ويبووو) واحدة هيكلية بنية يف املكوانت جتميع وإعادة ةلإلشار  األولية

2011:13.) 

 اليت تريكوتومي ومفاهيم الثالثية بنماذجه بريس ساندرز تشارلز يشتهر 
 :يلي مما تتكون

 .كعالمة  عملت أو عالمة تقبله منوذج هي إلشاراتا .1
 تتعلق إبشارة متثيله يتم ما شيء. اإلشارة إىل تشري شيء هي عاتو املوض  .2

 .ابملرجع
 إليه تشري اليت املوضع حول ما شخص ذهن يف إشارة هيالتفسريية  .3

 (41: 2006)صبور،  .اإلشارة

 الشكل يف رؤيته ميكن ،الثالثي بريس ساندرز تشارلز منوذج لتوضيح
 :التايل
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إلشاراتا  

عاتو املوض التفسريية  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

  

 

 :وهي الثالثة، تريكوتومي مفاهيم من شيء كل  رؤيةيف حبث املوضوعات،  

 إىل ويشري احلواس ميتصه أن ميكن شيء أي أو مادي شكل هي اإلشارة .1
 :ثالثة إىل تريكوتومي األوىل نقسمت ما، شيء
على طبيعتها. على سبيل  بناءت عالماالعالمات تدرس  :Qualisign .أ

ميكن استخدام العالمات إلظهار احلب أو اخلطر أو  "،األمحر" املثال
 الزواج.

، عالمةالالوجود الفعلي لألشياء أو األحداث املوجودة على  :Sinsign .ب
 الكلمات الفردية مثل العجب واملتعة ، إخل.وكل 

)فريا،  .رمز ، عام بشكل مقبولة الئحة على يعتمد عالمة: Legisign .ت
2015 :22) 

 :إىل العالمة تصنيف يتم ،موضع على بناء .2

 مثلث املعىن 1.1ة صور 

 "السيميوطيقية يف دراسة مواصالت"()مصدر: انورة فريا 
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 أو التشابه أوجه تستخدم عالمة أو متثله الذي الكائن تشبه عالمة: Icon .أ
 املرسومة اجلغرافية املنطقة مع اخلريطة تشابه ،مثاال. تعنيه ما مع اخلصائص

 .وغريها الفوتوغرافية والصور

 .متثله امم قرب أو عالقة هلا عالمة :Index .ب

 بشكل مقبولة الئحة حتددها تعسفية، إلشاراتا بني العالقة :Symbol .ت
 (22: 2015)فريا،  .مجاعية اتفاقية حتددها أو عام

 :rheme, dicisign, dan argument إىل العالمة تنقسم ،التفسريية إىل استنادا  .3

 العيون مثل االختيارات، إىل ابالستناد للمرتجم تسمح عالمة: Rheme .أ
 .و اآلخر ستيقاظ،إ العني، آالم ،يبكي اشخص إىل تشري اليت احلمراء

 على حتدث ما اغالب حوادث مثل الواقع، مع تتوافق عالمات :Decisign .ب
 .الطريق

: 2015)فريا،  .ما لشيء اسبب الفور على تعطي عالمة :Argument .ت
22) 

 اإلعالنج.
 وإجنلرتا أمريكا يف. خمتلفة بعناوين اإلعالن مصطلح تسمية يتم ما اغالب

 تعرف أصبحت اليت Reclamare اب تسمى فرنسا يف بينما. "اإلعالن" عليه يطلق
 Re.Re وهي ، اإلسبانية من أتيت نفسها اإلعالانت لوحة. اإلعالانت لوحة ابسم

 تكون حبيث تصيح أن clamos أو clame تعين بينما اوتكرار  امرار  تعين  clameو
 بشكل الصراخ أو ، متكرر بشكل نداء/  صيحة عن عبارة اإلعالانت لوحة لغة

 تقدم رسالة هو لإلعالن البسيط التعريف أن حني يف(. 2014:1جائز، ) متكرر
ترايدي و ) اإلعالم وسائل خالل من للجمهور عرضه ليتم امنتج
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 اجلمهور جلذب تكتيك أنه على اإلعالن تفسري ميكن وابلتايل(. 2010:3،سكما
 وتقييمه خمتلفة اسرتاتيجيات خالل من

 لدراسة التحليلية أو اإلعالنية األساليب دراسة هي يةالسيميوطيق 
 ميكن شيء إىل اإلعالن ومشاهد والنص والصور السيناريوهات سياق يف اإلشارايت

 يعين املعىن. األشياء البشرية تفهم كيف  أساسي ية بشكلالسيميوطيق تتعلم. تفسريه
 تشكل ولكنها التواصل، تريد احلالة هذه ويف املعلومات، فقط حتمل ال األشياء أن

 (2009:15. )صبور، العالمات من منظًما انظام اأيض
 اإلعالن تعريف .1

 حيث من البعض يفسرها. معاين بعدة اإلعالانت اخلرباء بعض يفسر
 يف. نفسي منظور من يفسرها اآلخر والبعض التسويق، البحت، اإلعالن االتصال،

 إىل التواصل من الرسائل تسليم عملية أن على التأكيد إىل متيل االتصال منظور
 الرسائل توصيل جوانب على الرتكيز إىل اإلعالن مييل اإلعالن، منظور من. املتواصل
 على التسويق منظور يؤكد. اخلاصة اإلعالم وسائل عرب نقلها يتم اليت واملقنعة اإلبداعية

 على أكثر النفسي املنظور يركز بينما. املنتجات لبيع تسويقية كأداة  اإلعالن معىن
 .للرسالة املقنعة اجلوانب

 حيث األخرى، االتصال أشكال يف رؤيته ميكن ال بتفرد اإلعالن يتمتع
 وتغيري الفهم مثل املختلفة، االستجاابت. مجهورها الستجابة ااهتمام اإلعالانت تويل

علن اخلدمات أو واملنتجات اإلعالنية ابلرسائل واالهتمام واملشاعر املواقف
ُ
 عنها امل

.)دينانيت، املعلنني قبل من مالحظتها جيب اليت أمهية األكثر االستجاابت بعض هي
2010:16) 
 ،واسع نطاق على اونقاش شهرة الرتويج أشكال أكثر أحد اإلعالن يعد

 كأداة  اللغة يستخدم ال إنه. واسع نطاق على انتشاره بسبب ذلك يكون أن وحيتمل
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. واألصوات واأللوان الصور مثل أخرى اتصال أدوات أيًضا يستخدم بل فحسب،
 وسائل( 1) هم  اإلعالم، لوسائل قناتني خالل من عادة اإلعالانت تسليم يتم

( 2) و( اإلعالانت ولوحات والكتيبات واجملالت الصحف) املطبوعة اإلعالم
 (.االجتماعي التواصل ووسائل والسينما والتلفزيون الراديو) اإللكرتونية الوسائط

 اتصال وسيلة أو الرتويج أشكال من وشكل لإلبداع نتيجة هو اإلعالن
 خالل من. اإلعالم وسائل خالل من املستهلكني إىل املنتجني من الرسائل تنقل
 تليب أن ميكن اليت واخلدمات السلع وجود حول واعدة ومقنعة إعالمية رسالة

 يقال أن ميكن. واخلدمات السلع ونوعية عليها احلصول ميكن وأين ، االحتياجات
 هو هذا(. جتارية عالمة) جتارية عالمة صورة وإنشاء إلنشاء أيًضا اإلعالن عن

 والكالم العبوات من متنوعة جمموعة مع وعرضها اإلعالانت حزم ميكن أنه يف السبب
 اإلبداع يعد. املستهدف اجلمهور شخصية لتناسب تصميمها مت واليت ، واألسلوب

 اليت الوحيدة الرئيسية األداة ليس اإلبداع ولكن ، جيدة إعالنية وكالة لكل رمزًا
 التسويق اسرتاتيجية من مزيج إىل حاجة هناك وابلطبع ، املعلنون إليها يسعى

 (2010:78)عارفني،  .اإلعالين واإلبداع
 أشكال من شكل هو اإلعالن أن استنتاج ميكن أعاله، الفهم إىل ااستناد

 أو إجراءات الختاذ ككل  اجملتمع أو اجلمهور على التأثري إىل يهدف الذي التواصل
 .اإلعالانت هذه من خدمات أو منتجات شراء
 أنواع اإلعالن .2

 نوع قدمت الدراسة هذه يف أشياء، عدة على بناء اإلعالن متييز ميكن
 الوسائط نوع علىبناء . اإلعالن من والغرض املستخدمة الوسائط على بناء اإلعالن

 :التايل النحو على اإلعالانت تصنيف ميكن املستخدمة،
 املطبوع اإلعالن (1
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 الوسائط ابستخدام نشرها يتم اليت اإلعالانت من نوع هو املطبوع اإلعالن
 املساحة إىل ااستناد. وغريها والصحف واجملالت الصحف مثل املطبوعة

 :مبعىن أشكال بثالثة اإلعالانت تُعرف املطبوعة، الوسائط يف املستخدمة
 عام بشكل تتكون ، صفوف عدة يف تصنع: املبوبة اإلعالانت .أ

 يف املستخدمة اللغة. واحد عمود عن تزيد ال مبساحة أكياس 4-3 من
 يتم اليت األشياء. وبسيطة ابملعاين ومليوة قصرية عامة هي اإلعالانت هذه

 الوظائف عن إعالانت تكون ما عادة املبوبة اإلعالانت يف عنها اإلعالن
 .وغريها واخلدمات والسلع الشاغرة

 األحيان بعض يف. عمود شكل على مصنوع: العمود إعالن   .ب
 حمتوى تدعم رموز أو رموز أو بصور مزودة اإلعالانت هذه تكون

 وخدمات سلع شكل يف هو عنه اإلعالن يتم الذي الشيء. اإلعالن
 .وغريها ، شاغرة وظائف ، إعالنية

 الدعائي إلعالنا (2
 .األخبار مثل تعبوته يتم اإلعالانت من نوع هو الدعائي اإلعالن

 اإلعالنية الشبكة على اإلعالن (3
 اإلعالن، هذا يف. العمود إعالن من أكرب اإلعالن هذا الشكل، من انطالقا

 .أكرب وكتاابت صور عرض يتم
 اإللكرتوين اإلعالن (4

. اإللكرتونية اإلعالم وسائل يف منشورة إعالانت هي اإللكرتونية اإلعالانت
 :أهنا على اإللكرتونية اإلعالانت تصنيف ميكن
 من مزيج شكل يف الراديو عرب املنشورة اإلعالانت: الراديو إعالانت .أ

 .فقط اإلعالانت هذه مساع يتم ، الصوتية واملؤثرات الصوتية الكلمات
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 على التليفزيون خالل من املنشورة اإلعالانت: التليفزيونية اإلعالانت .ب
 اإلعالن هذا رؤية ميكن. واحلركة والصور السور من مزيج شكل
 .أيًضا مساعه وميكن

 اإلنرتنت عرب املنشورة اإلعالانت: اإلنرتنت عرب اإلعالنج.
 بناء إىل تؤدي مؤسسية صورة بناء إىل يهدف إعالن: الشركة إعالن
 .شراؤها املراد الشركة تنتجها اليت اخلدمة أو للمنتج صورة

 خدمات تقدمي إىل هتدف اليت اإلعالانت: العامة اخلدمة إعالانتد.
 .فعله أو بشيء القيام بعدم مناشدة أو دعوة خالل من للمجتمع

 اإلعالن وظيفة .3
 :يلي ما إىل اإلعالن وظيفة تنقسم
 يف ويساعد ابملنتج وعًيا املستهلكني اإلعالين التواصل مينح: إعالم. أ

 .املنتج وسعر املنتج على احلصول مكان توضيح
 أنمل ، اإلعالنية االتصاالت يف اجلودة عايل الرتفيه خالل من: الرتفيه. ب

 .اإلعالنية الرسائل لفهم املستهلكني اهتمام تثري أن
 املستهلكني إلقناع اإلعالنية االتصاالت على االتفاق مت: اإلقناع. ج

 .التجارية العالمة على التعرف األقل على أو املعروض املنتج بشراء
 بفوائد املستهلكني تذكري يف املساعدة اإلعالين االتصال حياول: تذكري. د

 .املنتج أو التجارية العالمة
 يرضي أن املتوقع من ، منتج استخدام أو شراء خالل من: Reasurs. ه

 .املستهلكني
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 اخلطوات اإلعالين االتصال يُظهر: األخرى الشركة جهود أتكيد. و
 يشجع مما ، اإلعالن عملية يف اختاذها للشركات ميكن اليت السهلة

 .املنتج وقيمة املنتج على التعرف يف التحسينات
 يعترب حبيث للمنتج مضافة قيمة اإلعالين االتصال يوفر: القيمة إضافة. ز

 ، للمنتج املستهلك تصورات على التأثري على أيًضا قادرًا اإلعالن
 (75: 1992)ليليويري،  .املعلومات لتوفري عمله إىل ابإلضافة

 اإلعالن . خصائص4
 يلي: مما اإلعالن خصائص 

 يدفع الذي التواصل أشكال من شكل. أ

 شخصي غري اتصال. ب

 الشامل نريماسا أو اإلعالم وسائل ابستخدام. ج

 واضح راعي. د

 مقنع. ه

 (1992:75. )ليليويري: عريض جلمهور تظهر. و

 العامة  اخلدمة إعالانت د.
 فيما. كأشياء  العامة اخلدمة إعالانت الدراسة هذه يف الباحثة تاستخدم 

 :العامة اخلدمة إلعالانت تفصيالً  أكثر شرح يلي

 نوعني إىل العام اإلعالن ينقسم ،( 2007:65ويداياتما، يف) بتنرلـ وفًقا 
 يتم إعالن هو القياسي اإلعالن. العامة اخلدمة وإعالانت القياسي اإلعالن ومها ،
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 خالل من للمستهلكني واخلدمات واخلدمات السلع تقدمي بغرض اخصيص ترتيبه
 ، اقتصادية فوائد على احلصول هو القياسية اإلعالانت من الغرض. اإلعالن وسائط

 بينما. التجاري اإلعالن ابسم أيًضا القياسي اإلعالن هذا إىل يشار السبب وهلذا
 يهدف ال اإلعالانت من النوع هذا. رحبية غري إعالانت هي العامة اخلدمة إعالانت

. اجتماعية منافع على احلصول إىل يهدف بل ، اقتصادية منافع على احلصول إىل
 اإلعالانت من النوع هذا ابستخدام الرسائل توصيل من املتوقعة االجتماعية الفائدة

 إىل أيًضا العامة اخلدمة إعالانت هتدف. اجملتمع يف جيدة صورة على احلصول هي
 للمشاركة اجلمهور دعوة خالل من للمجتمع والتعليم واملعلومات املعلومات توفري

 .املنقولة الرسالة بشأن واإلجيابية

 اخلدمة إعالن يعد اإلندونيسية، اإلعالن مصطلحات لقاموس اوفق 
 جتارية غري أو جتارية منظمة وهي احلكومة، هبا تقوم اليت اإلعالانت من انوع العامة

 رفاهية لتحسني وخاصة واالقتصادية، االجتماعية أو االجتماعية األهداف لتحقيق
 .الناس

 أو املعلومات لنقل استخدامها يتم إعالانت هي العامة اخلدمة إعالانت 
. االجتماعي املكسب هو النهائي اهلدف يكون حيث اجلمهور تثقيف أو إقناع

 يف والتغريات ، ابلسلوك والوعي ، املعرفة إضافة ظهور هي املعنية االجتماعية الفوائد
 أعني يف جيدة صورة على احلصول وكذلك ، عنها املعلن املشكلة جتاه اجملتمع سلوك
 (.2007:104.)ويداياتما، اجملتمع

 كان  املتحدة الوالايت يف إعالانت جملس وهو ، اإلعالن جمللس وفًقا 
 استخدامها ميكن اليت املعايري من العديد هناك العامة، اخلدمة إعالانت يف رائًدا

 :العامة اخلدمة إعالن لتحديد
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 جتاري غري. أ

 دينيا وليس. ب

 سياسية ليست. ج

 الوطنية الرؤية. د

 اجملتمع لطبقات خمصص. ه

 وقبوهلا هبا االعرتاف مت منظمة من مقدم. و

 عنها اإلعالن ميكن. ز

 والوطنية احمللية اإلعالم وسائل دعم ويستحق عالية وأمهية أتثري له. ح

 مشاكل عادة هي العامة اخلدمة إعالانت يف عادة تثار اليت املشاكل
 اخلدمة إعالن يهدف. اجملتمع يف اجملتمع يف للتغريات وفقا واليت ملحة اجتماعية

 إجراء اختاذ عدم أو للقيام أيًضا عليه التأثري أو حثه أو اجملتمع دعوة إىل هذا العامة
 (2014:31)سيامتورو،  .العام الصاحل أجل من
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ثالباب الثال  

البياانت و حتليلهاعرض   
 

حملة اإلعالن "الس كري" أ.  

 
 

 

 diabetes#  : السكري يتحدث | وقفه عند حده ألول مرةعنوان اإلعالن

speaks out for the first time 

 2016نوفمرب  19اتريخ نشر اإلعالن: 
 اثنية 46دقائق و  3مدة اإلعالن: 

 الصحة السعوديةإنتاج: وزارة 
 :السكري ملرضى العامة اخلدمة إعالانت يف شخصيات  

  السكري ملرض كتمثيل  قبيح بشر .أ
 1 رجل مسني .ب

 2 رجل مسني ج. 

 حنيفشاب  .د

3.1صورة   

"السكري"غالف إعالن   
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 شاب مسني  .ه
 خالل من السعودية الصحة وزارة قبل من مرة ألول اإلعالن هذا نشر مت

 اثنية 46 و دقائق 3 ومدته ، 2016 نوفمرب 19 يف يوتيوب موقع على قناهتم
 .مشاهد 1.297.630  جمموعه ما وسجل

  معلومات  www.moh.gov.sa/Ministry/Minister/Office/Pages املوقع يوفر
 ابتباع املعرفة زايدة أيًضا للجمهور ميكن. األمراض مجيع حاالت تطور عن كاملة

 .املوقع من األخبار حتديثات
 وتوفري السكري، مرض عن الكشف كيفية  على هذا السكري إعالن حيتوي

. مبكرة سن منذ السكري مرض خماطر من بينة على ليكون للجمهور التعليم
 .لالهتمام مثري متثيل مع الفهم سهل حبيث مصنوع اإلعالن هذا أن إىل ابإلضافة

 السعوديةحملة وزارة الصحة  .1

 
 

 

 عن املسؤولة السعودية العربية اململكة وزارة هي السعودية الصحة وزارة
 الصحة وزارة ترأس. عنها مسؤولة وهي للملك اتبعة الصحة وزارة. الصحية الشؤون

3.2ة صور   

وديةرمز وزارة الصحة اململكة العربية السع  

http://www.moh.gov.sa/Ministry/Minister/Office/Pages
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 د. عقدها اليت هـ 1437 رجب 30 مع ابلتزامن 2016 مايو 7 منذ الصحة وزير
 .الربيعة فوزان بن توفيق

 إشارات، موضوعات، و تفسريية يف إعالن "اسكري" لتشارلس ساندرس بريس ب.
 من "السكري" إعالانت مضمون بتحليل الباحثة تقام ،البحث هذه يف

 واليت بريس، ساندرز تشارلزل ملعىنا مثلث نظرية على بناء السعودية الصحة وزارة قبل
 :التايل النحو على ذلك وتفسري. والتفسريية ، موضوعاتتاإلشارا تتضمن

 يقدم "السكري" نفسه: 1شهد امل
شارات، اإل، بينما يكون تفسري 00:36 حىت 00:02من  1بدأ املشهد ت

 الفوريني كما يلي: تفسرييةالموضوعات، و 

 1إشارات مشهد 

 
 

معكم حاجة اهلني، " احلوار يف املشهد هذه يف املرئية اإلشارات تظهر
و هواييت مجع السكري، معكم . و على الكل ... اليدعوي اللي جيرح و، األعصاب

، ما أدري أحب استهوي اللي ما يهتم فيه راح اخذ اي اخي. العيون و األطراف
الكتاب هذا أسجل فيه أمساء الناس . أحب احللوايت، الدهون و قلة احلركة. منهم
يعين تعرف ميكن حيتاجوا شيء، اخذ . اخرتت فيهم و أحب أزورهم استمراراللي 

3.3صورة   
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 مجهور إىل" السكري"  طريق عن اللغة هذهنقل  يتمم." منهم شيء، انت فاه
 .اإلعالن

إحلاق اجلروح والواردة، أان مدمرة لألعصاب ، أهال احلوار يف األعلى تعين "
أان . احلصول على شخص واحداليت ال تصلح ، واليت ال هناية لرغبتها يف 

، علي فقط أن ان مفتون هبم. أو هواييت مجع العيون و األطراف"، السكري"
. أحب احللوايت، الدهون و قلة احلركةم. أخطفهم من أولوك الذين ال يهتمون هب

ألنك تعلم ، قد . وأان أحب زايرهتم ابستمرار يوميةأكتب أمساء هؤالء يف هذه ال
 ".حيتاجون إىل شيء أو ميكنين أخذ شيء منهم 

 1موضوعات مشهد 

1)  
 

 ."السكري مرض" شخصية ميثل قبيح وجه ذو رجل هناك

2)  
 

 حقيبته. يف األخرى األدوات من والعديد ومقص كنيوس منشار وضع

4.3صورة   

 

5.3ة صور   
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3)  
 

 .املايونيز من الكثري عليه صب مث الربغر بقلي قام

4)  
 

 السريعة. الوجبات تصور لوحة إىل نظر

5)  
 

 أهدافه. أمساء مالحظات على حتتوي جملة فتح

 1تفسريية مشهد 

6.3ة صور   

 

7.3ة صور   

 

8.3ة صور   
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معكم حاجة ! اهلنيمع حوار " 00:10حىت  00:02دقيقة  1 مشهد
 نفسه" السكري" يقدم"، األعصاب والشراين. اللي جيرح و ... و على الكل ...

 مل اليت اجلروح مرتكب أنه كما  البشر، يف الدموية واألوعية األعصاب مدمر أنه على
 .هناية بال ما شخص على للحصول طموحات ولديه اإلنسان، جسم يف تلتوم

وهواييت هي مجع ، هناك حوار "00:18حىت  00:11دقيقة  1مشهد 
واألطراف األخرى بصور املنشر أن هوايته مجع العيون  العيون واألطراف"، قال

 والسكني واملقص اليت نعرفها أن املناشري والسكاكني واملقصات هي أدوات للقطع.
 تشري كلمة "قطع" يف هذا احلوار إىل مجع العني واألطراف.

وجدت "السكري" يقلى حلم  00:22حىت  00:19دقيقة  1مشهد 
 من املايونيز. يشري املرئي الربجر، مث وضع اللحم على خبز الربجر، مث صب الكثري

إىل احلوار "أان مفتون هبم ، علي فقط أن أخطفهم من أولوك الذين ال يهتمون 
 هبم". إنه  سعيد للغاية إذا كان هناك بشر ال حيافظون على أسلوب حياهتم.

أحب احللوايت، الدهون "حوار  ،00:26حىت  00:23دقيقة  1مشهد 
سكري" حيدق يف لوحة للوجبات السريعة. اللوحة مت العثور على "ال "قلة احلركة و

 املرئية للوجبات السريعة يف املشهد تشري إىل احلوار الدهون.

 ،يومّياته بفتح" السكري" يقوم 00:36حىت  00:27دقيقة  1مشهد 
 " حوار إىل املرئية الصورة تشري ،"هدفه" أهنا على يالحظها اليت األمساء إىل ابلنظر

 أن معىن تظهر "وأان أحب زايرهتم ابستمرار يوميةيف هذه الأكتب أمساء هؤالء 
 ".اهلدف" جسم يف ابستمرار سيكون السكري مرض



 

31 
 

 أن االستنتاج ميكن املشهد، هذا يف املوجودة اإلشارات مجيع من
 أبن تفيد معلومات ويقدم ،يناملشاهد إىل السكري مرض يقدم املشهد هذا

 الدموية، واألوعية األعصاب يف اتلف يسبب أن ميكن" السكري مرض"
 السكري مرض يصاب ما عادة. تلتوم ال اجروح يسبب أن وميكن

 .للتحرك والكسول ، والدهون ،ابحللوايت جًداحيبون  أبشخاص

 أهدافه أحد من : اقرتب "الس كري"2املشهد 

 
 

شارات، اإل، بينما يكون تفسري 01:16حىت  00:37من  2بدأ املشهد ت
 الفوريني كما يلي: تفسرييةالموضوعات، و 

 2إشارات مشهد 

 مسني. لرج مع" السكري" بني احلوار يف تظهر املشهد هذه يف إشارات

عمل جيد! إحتفظ تعين " وهللا كفوا اي ابو عبد هللا، برضوا ارفع السكر!السكري: 
 "به! املزيد من السكر!

ماذا تريد؟ أان لست يف مزاج تعين " .ايش تىب، تراين موا انقصك رجل مسني: 
 ."جيد

9.3ة صور   
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موا انقصين؟ كم مرة قلتلك اربط وظعك و خليك يف حالك، لكن السكري: 
لست يف املزاج؟ كم مرة قلت لك إلدارة . تعين "اتظاهر انك انت ما تيب رجلك

 ."حالتك؟ يبدو أنك ال تريد ساقك

إدارته ولكن ال  أحاولل. تعين "احاول اضبط وقت وضعي لكن مشغو رجل مسني: 
 ."أستطيع. أان مشغول

مشغول؟ هللا يهديك اي ابوا عبد هللا، ليه ما تقول لو انت مشغول، لو السكري: 
ا عبد هللا، اقول اعطي ادري انك مشغول خليتك يف حالك، مسكت عليك اي ابو 

مشغول؟ ملاذا مل تقول يل ذلك؟ إذا كنت أعلم أنك مشغول . تعين "رجلك و بس
 ".مسكتك! ساقك من فضلك. ركتك وحيدالكانت قد ت

 2موضوعات مشهد 

1)  
 

  يف السكر من مالعق بعض بوضع ابلشايّه يستمتع مهل جيلس على مسني رجل
 الصغري. كوبه

2)   

10.3ة صور   
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 منشارا من حقيبته وسحب جبانبه جلس مث الرجل، من السكري اقرتب

3)  
 
 

 حقيبتهخرج منشار من 

4)  
 

 الذعر اب الرجل بدأ

 2مشهد  تفسريية

 لشرب جيلس مسني رجل هناك، 00:40حىت  00:37دقيقة  2 مشهد
 الذي املفرط السكر كبرية.  جبرعة السكر من مالعق بضعة ضع عليه اليت الشاي

 ليس املفرط هذا نعلم، كما  السكري، يسبب أن ميكن سيناريو كمشهد  يستخدم
 .جيًدا

11.3ة صور   

 

12.3ة صور   

 

13.3ة صور   
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 مث ابلرجل "السكري" اقرتب، 00:59حىت  00:41دقيقة  2مشهد 
 كري"، السوهللا كفوا اي ابو عبد هللا، برضوا ارفع السكر! " يقولمث  جبانبه جلس
ان أ " األول املشهد يف وضح كما.  له السكر ضافةإل االستمرار يف الرجل يدعم

 أن الرغم علىم". هب، علي فقط أن أخطفهم من أولوك الذين ال يهتمون مفتون هبم
كم مرة قلت   يف حوار "  صحته ذكرى إحياء حملاولة يكفي مبا طيًبا كان  السكري

 ".لك إلدارة حالتك؟
، ألن طلب مذعورا الرجل يبدو 01:16حىت 01:01دقيقة  2مشهد 

 "السكري" ساقه. 

 املشهد هذا أن االستنتاج ميكن املشهد، هذا يف اإلشارات مجيع من
 قبل ذلك على قادرين كانوا  عندما صحتهم لرعاية للجمهور رسالة فيها

 .األوان فوات

 األخرى أهدافه "الس كري"  : يالحق3شهد امل

 
 

شارات، اإل، بينما يكون تفسري 02:02حىت  01:17من  3بدأ املشهد ت
 الفوريني كما يلي: تفسرييةالموضوعات، و 

 3إشارات مشهد 

14.3ة صور   
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  هبين "السكري" بنفسه و أيضا حوار حوار يف تظهر املشهد هذه يف إشارات
 الشاابن.  مع

لكي " . تعينعادلني بعد، اان اجي على نوعني شوف شوف، عشان كنا السكري: 
 ."نكون منصفني ، أتيت إىل الناس يف شكلني

. تعين دم صراحة، بس اان اجي على جناهتمالنوع األول هذا ما هلم السكري: 
 ."صريح ليس ذنبهماألول جيين و "

. تعين عا، اان اجيهم بسبب اسلوب حياهتمالنوع الثاين، و هذا األغلب طبالسكري: 
 ."لكن الثانية ، األكثر شيوًعا، أتيت بسبب منط حياهتم"

أستمر يف املشاهدة وتدوين . تعين "و ها السبب بتحسب اللي انتالسكري: 
 ."املالحظات حىت فوات األوان

سنوات زرت اسكان  10استمر الوضع، ما هو على ايه بعد تقريبا واذا السكري: 
إذا استمرت األمور على هذا النحو ، يف حوايل عشر سنوات سأصل .تعين "العربية

 ."إىل نصف سكان اململكة العربية السعودية

 !"توقف هنا" . تعين!ابو شباب وقف هناالسكري: 

كن ال تقلق، أعرف أين . تعين "لبس معليه، اعرف وين االقيهمالسكري: 
 ."أجدهم

 .واحد تشيز بريجر: 1الشاب 

 ."اجعلها فائقة احلجم. تعين "خليها سوبر سايزالسكري: 

هل تعتقد أن وجبة واحدة . تعين "تتوقع واحد يكفي؟ خليها وجبتنيالسكري: 
 ."سيكون كافًيا؟ اجعلها وجبتني
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 : اطلب وجبتني2الشاب 

 3موضوعات مشهد 

1)  
 

 ما. شيء و شرح" السكري" جيلس

 2)  
 

 واقف. وهو أيكل رجالً  يراقب" السكري"

3)  
 

 سيوة. عادة" السكري" يفحص

15.3ة صور   

 

16.3ة صور   

 

17.3ة صور   
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 4)  
 

 .ما شخص اتباع يريد" السكري" أن يبدو

5)  
 

 .السيارة يف" السكري"

6)   
 

 .1 شاب على حيرض" السكري"

18.3ة صور   

 

  19.3ةصور 

 

3.20ة صور   
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7)  
 

 آخر شاب على حيرض" السكري"

 3مشهد  تفسريية

شوف ، السكري جالسا و يقول "01:24حىت  01:17دقيقة  3مشهد 
دم النوع األول هذا ما هلم . نوعنيشوف، عشان كنا عادلني بعد، اان اجي على 

 يف يظهر السكري مرض أن احلوار يوضح". صراحة، بس اان اجي على جناهتم
 .يةاجلنات هو األول سبب. شكلني

 أن تفسريه يواصل" السكري"، 01:30حىت  01:25دقيقة  3مشهد 
". هذا األغلب طبعا، اان اجيهم بسبب اسلوب حياهتم" النوع الثاين السكري مرض
.  التجاري املركز وسط يف واقف وهو ادهني اطعام يتناول رجل احلوار هذا يف يظهر

 .الدهنية األطعمة تناول إىل يشري" اسلوب حياهتم كلمة "
 أحد عند عالمة" السكري“ داء، 01:32حىت  01:31دقيقة  3مشهد 

 ."دسم أكل" نصها يومّياته يف اجلدول أعمدة
 يتبع أنه" السكري" يظهر، 01:38حىت  01:33دقيقة  3مشهد  

 يريد ال هذه احلوار يدل أنه ".انت اللي بتحسب السبب ها و" يقول و أهدافه
 .أهدافه يفقد أن احق

3.21ة صور   
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 ابستخدام هلدفا" السكري" يتبع، 01:50حىت  01:39دقيقة  3مشهد 
 زاير سنوات 10 تقريبا بعد ايه على هو ما ، الوضع استمر واذا" راو حو  السيارة

 أنفسهم رعاية يستطيعون ال الذين البشر على آماله احلوار يظهر. "العربية سكانلا
 .صحيح بشكل

. وجهته إىل" السكري" ، وصل02:02 حىت 01:51دقيقة  3مشهد 
 إىل "السكري" قرب مث. السريعة للوجبات مطعم هي "اهلدف" وجهة أن اتضح

 عليه حرض لكن نب،ابجل برغر واحد طلبسي هو شاب "اهلدف" كان  ".اهلدف"
. احلجمبفائقة . فطلب الشاب الربجر احلجمبفائقة لكي يطلب الربجر  "السكري"

. هناك شاب آخر سيطلب وجبة واحد، األخرى األهداف مع نفسه الشيء يفعل
لكي  "السكري" عليه حرض "تتوقع واحد يكفي؟ خليها وجبتني مث قال له "

 يطلب وجبتان.
 أن االستنتاج ميكن املشهد، هذا يف املوجودة اإلشارات مجيع من

 من يتسبب البشر يف املوجود" السكري مرض" أن يفسر املشهد هذا
 .العشوائي احلياة منط عامل هو والثاين ، وراثي عامل هو األول عاملني،

 : انزعج الس كري4شهد امل

 
3.22ة صور    
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شارات، اإل، بينما يكون تفسري 02:34حىت  02:03من  4 بدأ املشهدت
 الفوريني كما يلي: تفسرييةالموضوعات، و 

 4إشارات مشهد 

بس يف انس " "الّسكري" وارح يف املشهد هذه يف املرئية اإلشارات تظهر
ويل . و لو أصبتهم ، ما اقدر عليهم .انس عنيدين ، ما اقدر اصيبهم. قاهريين

 "احترك! ؟وقفت هنا

تلك العنيدة! ال ميكنين الوصول . ولكن هناك أشخاص يزعجونينحوار يف األعلى تعين "
هيا ؟ هنا ملاذا توقفنا. وإذا فعلت ذلك بطريقة ما ، فال ميكنين فعل أي شيء. إليهم

 .اإلعالن مجهور إىل" السكري"  طريق عن اللغة هذهنقل  يتم". ننتقل!

 4موضوعات مشهد 

1)  
 

 .جبهته عدجي" السكري"

2)  

3.23ة صور   
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 .الطاولة على السلطة" السكري" رمى

3)  
 

 .يديه "السكري" داء

 4)  
 

 .السيارة سائق يسرع "السكري"

5)  
 

 .الرايضة ميارسون الناس من كثري

3.24ة صور   

 

3.25ة صور   

 

3.26ة صور   

 

3.27ة صور   
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 4مشهد  تفسريية

 انس يف بس" "السكري" ، قال02:24و  02:03دقيقة  4مشهد 
 .غاضب أنه بوضوح يظهر احلوار هذا مزعج، تعبري عن وعرّب " قاهريين

 صحن هبا طاولة "السكري" وجد ،02:14حىت  02:05دقيقة  4مشهد 
 األشخاص رؤية حيب ال". السكري" غضب أسباب هي احد السلطة .سلطة
 .صحي حياة أسلوب اتباع حياولون الذين

 انزعاًجا أكثر "السكري"يبدو   ،02:20حىت  02:15ة دقيق 4مشهد 
 ". عليهم اقدر ما ، أصبتهم لو و. اصيبهم اقدر ما ، عنيدين انس" احلوار أثناء

" السكري" يقودها اليت السيارة، 02:30حىت  02:21ة دقيق 4مشهد 
 .للسائق" هنا؟ وقفت ويل" السكري سأل فجأة، توقفت

 "السكري" كان  املشهد، هذا يف، 02:34حىت  02:30ة دقيق 4مشهد 
 الناس من الكثري كان  سيارته من رايسو  نيمي انبج على ألن للغاية، مندهشا
 .!"احترك" حوار أثناء الفور على ليغادر السائق فاندفع. الرايضة ميارسون

 أن االستنتاج ميكن املشهد، هذا يف املوجودة اتاإلشار  مجيع من
 البدء فيمكننا صحي، حياة أسلوب اتباع يف بدأان إذا أنه يظهر املشهد هذا
 و الرايضة. الصحية األطعمة تناول املثال سبيل على الصغرية، األشياء من

 : شعر "الس كري" ابليأس5شهد امل
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شارات، اإل، بينما يكون تفسري 02:02حىت  01:17من  3بدأ املشهد ت
 الفوريني كما يلي: تفسرييةالموضوعات، و 

 5إشارات مشهد 

الصحيني، اللي "الّسكري" " وارح يف املشهد هذه يف املرئية اإلشارات تظهر
ما يزال الرايضة، اللي ينتبة على نفسك، احلركة بركة، هدويل اللي اان ما اقدر 

تعين  ".اجي ااب اخذ منهم شي اي اخي اتفاجوت عليهم. حىت لو اهنم مصابني.
هؤالء ، احلياةتتحرك هي ، بنفسكاعتين ، متارستلك اليت ، األصحاءاألشخاص "

أتيت ألخذ شيًوا .  حىت لو كان لديهم اان )السكري(. الذين ال حول هلم وال قوة
 ."وأذهب بدون شيء لكنين اتفاجوت

ال تقول هاتتوقف ابلسيارة! خذ ! تقول انك هاتروح الرايضةال ال، ال "
ال ، ال ، ال "!" تعين ال! ال تقول هاتروح ابلرجلية و هاتتغدي ابلسلطة! سيارة

ال ختربين أنك ستمشي ولديك سلطة لتناول ! خذ السيارة! ختربين أنك ستتمرن
 ! ال!"طعام الغداء

تعين  ."أصبتهم ، ما اقدر عليهمو لو . انس عنيدين ، ما اقدر اصيبهم" 
وإذا فعلت ذلك بطريقة ما ، فال ميكنين . تلك العنيدة! ال ميكنين الوصول إليهم"

 .اإلعالن مجهور إىل" السكري"  طريق عن اللغة هذهنقل  يتم ."فعل أي شيء

 5موضوعات مشهد 

3.28ة صور   
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1)  
 

 ."السكري"يعبس 

 2)  
 

 .جسده يف األنسولني حيقن رجال" السكري" وجد

3)  
 

 .أمامه الشاب برؤية" السكري" فوجئ

3.29ة صور   

 

3.30ة صور   

 

3.31ة صور   
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4)   
 
 

 يستطع. مل ولكنه الشاب" السكري" طارد

5)  
 

 .ليأساب" السكري" شعر

 6)  
 

 يومّياته. "السكري"شطب 

3.32ة صور   

 

3.33ة صور   

 

3.34ة صور   
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7)  
 

 .السكري مرضى شعار
 5مشهد  تفسريية 

، يعبس "السكري" وهو يقول 02:46حىت  02:35 دقيقة 5مشهد 
هدويل اللي بركة، احلركة نفسك، اللي ينتبة على  الرايضة،اللي ما يزال  "الصحيني،

 األصحاء، األشخاص يكره أنه وتعبرياته كلماته  تظهر". اان ما اقدر عليهم
 واألشخاص الرايضة، ملمارسة الوقت بعض يستغرقون يزالون ال الذين واألشخاص

. للتحرك الكسولني غري واألشخاص حياهتم، منط على حيافظون يزالون ال الذين
 .عاجزي جيعلونه الذين هم الناس هؤالء

 اليت رجل من "السكري، اقرتب "02:58حىت  02:47 دقيقة 5مشهد 
 ااب اجي مصابني اهنم لو حىت" "السكري" حوار املشهد هذا يف. األنسولني قنحي

 يف يفشل "السكري" أن املشهد هذا يوضح". اتفاجوت اخي اي شي منهم اخذ
 ابلفعل فوجئ املستهدفة، ألطرافه ما شيء أخذ وشك على كان  عندما ألنه. مهمته

 .فيه األنسولني حقن طريق عن السكري نعمي كان  "اهلدف" ألن

 من يقرتب السكري شوهد، 03:10حىت  02:59 دقيقة 5مشهد 
 انك تقول ال ، ال ال" احلوار أثناء فوجئ. مسني شاب وهو اآلخر، اهلدف

3.35ة صور   
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 هاتتوقف تقول ال" يقول كان  بينما الشاب مطاردة أثناء ابلذعر بدأ". هاتروح
 أن ويقدر. بدعوته الشاب على التغلب يتم أن أيمل ،" سيارة خذ! ابلسيارة
". ابلسلطة هاتتغدي و ابلرجلية هاتروح تقول ال" يبارك وهو فشلت قد شائعاته

 .مطاردته إبمكانه يعد مل أنه يبدو

مكتوب عليها "السكري |  السكري مرضى شعارمشهد األخري، هناك 
 صحتنا على ابحلفاظ الشعار هذا يوصيانقلب ضده ... قبل ما يزيد عن حده"، 

 .(السكري مبرض اإلصابة) األوان فوات قبل

 أن االستنتاج ميكن املشهد، هذا يف املوجودة اتاإلشار  مجيع من
 ،"السكري مبرض" مصابني ابلفعل كنا  إذا معلومات، يوفر املشهد هذا
 عن عالجه ميكن يزال ال املرض هذا ألن اليأس، أو الذعر إىل حباجة سنافل

 خالل من السعي ميكننا وأيضا. أجسامنا يف األنسولني حقن طريق
 .الرايضة

 

 تفسريية موضوعات إشارات مدة مشهد
1  00:02 

– 
00:10 

معكم اهلني، " احلوار
، حاجة األعصاب

 اليدعوي اللي جيرح و
. و على الكل ...

 ،"السكريمعكم 

 وجه ذو رجل هناك
 شخصية ميثل قبيح

 ."السكري مرض"
 

 نفسه" السكري" يقدم
 مدمر أنه على

 واألوعية األعصاب
 كما  البشر، يف الدموية

 اليت اجلروح مرتكب أنه
 جسم يف تلتوم مل

 جدول املشهد
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 ولديه اإلنسان،
 للحصول طموحات

 بال ما شخص على
 .هناية

1 00:11 
– 

00:18 

و هواييت مجع  "
 "العيون و األطراف

" السكري" يقوم
 املنشر إبدخال

واملقص  والسكني
 حبقيبته

تشري كلمة "قطع" يف 
هذا احلوار إىل مجع 

 العني واألطراف.

1 00:19 
– 

00:22 

اي اخي، ما أدري "
استهوي اللي  أحب

ما يهتم فيه راح اخذ 
ان مفتون = أمنهم

هبم، علي فقط أن 
أخطفهم من أولوك 
الذين ال يهتمون 

 م"هب

 يقلى" السكري"
 يوضع مث الربجر حلم
فوق  الربجر قطع
 يسكب مث ،اخلبز

 املايونيز من الكثري
 فوقها

إنه  سعيد للغاية إذا  
كان هناك بشر ال 
حيافظون على أسلوب 

 حياهتم.

1 00:23 
– 

00:26 

أحب احللوايت، "
 "الدهون و قلة احلركة

" السكري" نظري
 الوجبات لوحة إىل

 السريعة

اللوحة املرئية للوجبات 
السريعة يف املشهد 
تشري إىل احلوار 

 الدهون.
1 00:27 

– 
00:36 

الكتاب هذا  "
أسجل فيه أمساء 
الناس اللي اخرتت 

 "السكري"يفتح 
 يومياته

 السكري مرض
 يف ابستمرار سيكون

 ."اهلدف" جسم
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فيهم و أحب أزورهم 
يعين  -. استمرار
ميكن حيتاجوا تعرف 

شيء، اخذ منهم 
 ."شيء، انت فاهم

2 00:37 
– 

00:40 

 يسرتخي مسني رجل -
 بضعة ويضع
 السكر من مالعق

 شاي هكوب  يف
 .صغريال

 الذي املفرط السكر 
 كمشهد  يستخدم
 أن ميكن سيناريو
 كما  السكري، يسبب
 ليس املفرط هذا نعلم،
 .جيًدا

2 00:41 
– 

00:59 

وهللا كفوا  السكري: 
اي ابو عبد هللا، برضوا 

 ارفع السكر!
ايش  رجل مسني: 

تىب، تراين موا 
 انقصك

موا  السكري: 
انقصين؟ كم مرة 
قلتلك اربط وظعك 
و خليك يف حالك، 
لكن اتظاهر انك 

 انت ما تيب رجلك

 "السكري" اقرتب
 وجلس اب الرجل

 فتح مث جبانبه
 وأخذ حقيبته
 .املنشار

 يدعم كري"، الس!
 االستمرار يف الرجل

.  له السكر ضافةإل
 املشهد يف وضح كما

، ان مفتون هبمأ " األول
علي فقط أن أخطفهم 
من أولوك الذين ال 

 علىم". يهتمون هب
 كان  السكري أن الرغم
 حملاولة يكفي مبا طيًبا

  صحته ذكرى إحياء
كم مرة   يف حوار "
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قلت لك إلدارة 
 ".حالتك؟

2 01:01 
– 

01:16 

حاول رجل مسني: أ
اضبط وقت وضعي 

 لكن مشغول
مشغول؟  السكري: 

هللا يهديك اي ابوا 
عبد هللا، ليه ما تقول 
لو انت مشغول، لو 
ادري انك مشغول 
خليتك يف حالك، 
مسكت عليك اي 
ابوا عبد هللا، اقول 

 .اعطي رجلك و بس

، مذعورا الرجل يبدو مذعورا الرجل يبدو
ألن طلب "السكري" 

 ساقه.

3 01:17 
– 

01:24 

شوف شوف، "
عشان كنا عادلني 
بعد، اان اجي على 

النوع األول  . نوعني
هذا ما هلم دم 
صراحة، بس اان اجي 

 "على جناهتم

 " السكري" جلس
 ما شيء شرح و

 مرض أن احلوار يوضح
 يف يظهر السكري
 األول سبب. شكلني

 .يةاجلنات هو

3 01:25 
– 

النوع الثاين، و هذا "
األغلب طبعا، اان 

" السكري" شاهد
 وهو أيكل رجالً 

 اطعام يتناول رجل
 يف واقف وهو ادهني
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اجيهم بسبب  01:30
 "اسلوب حياهتم

 املركز يف قفوا
 التجاري

.  التجاري املركز وسط
اسلوب  كلمة "

 إىل يشري" حياهتم
 األطعمة تناول

 .الدهنية
3 01:31 

-
01:32 

 يكتب "السكري" -
 املالحظات

 عالمة" السكري" داء
 أعمدة أحد عند

 يومّياته يف اجلدول
 ."دسم أكل" نصها

3 01:33 
– 

01:38 

و ها السبب "
 "بتحسب اللي انت

" السكري" يريد
 ما شخص اتباع

 احق يريد ال السكري
 .أهدافه يفقد أن

3 01:39 
– 

01:50 

واذا استمر الوضع، "
على ايه بعد ما هو 
سنوات  10تقريبا 

زرت اسكان 
ابو شباب "،"العربية

بس  "، "وقف هنا
معليه، اعرف وين 

 "االقيهم

 يف" السكري"
 السيارة

 نإذا كثر الناس الذي
ابلسكري،  ونيصاب

فستنقص سكان عربية 
 السعودية أكثر.

3 01:51 
– 

02:02 

واحد  : 1الشاب 
 تشيز بريجر

خليها  السكري: 

 حيرض" السكري"
 نشااب على

  من اهلدف إغراء يتم
 السكري
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 سوبر سايز
خليها   :1الشاب 

 سوبر سايز
تتوقع  السكري: 

واحد يكفي؟ خليها 
 وجبتني

: أطلب 2الشاب 
 وجبتني

4 02:03 
– 

02:04 

بس يف انس "
 "قاهريين

" السكري" بدأ
 نزعاجابإل

 .غاضبالسكري 

4 02:05 
-

02:14 

" السكري" رمى -
 على السلطة
 الطاولة

 هي احد السلطة
 غضب أسباب

 حيب ال". السكري"
 الذين األشخاص رؤية

 أسلوب اتباع حياولون
 .صحي حياة

4 02:15 
-

02:20 

انس عنيدين ، ما "
و لو  . اقدر اصيبهم

أصبتهم ، ما اقدر 
 "عليهم

" السكري" يبدو
 انزعاًجا أكثر

 "السكري"يبدو  
 أثناء انزعاًجا أكثر
 ، عنيدين انس" احلوار

 لو و. اصيبهم اقدر ما
 اقدر ما ، أصبتهم
 " عليهم
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4 02:21 
-

02:30 

 "ويل وقفت هنا؟ "
 "احترك! "

 فجأة السيارة توقفت "السكري" دهش

4 02:31 
-

02:34 

 الناس من كثري -
 الرايضة ميارسون

 مندهشا "السكري"
 .للغاية

5 02:35 
-

02:46 

الصحيني، اللي ما "
يزال الرايضة، اللي 

على نفسك، ينتبة 
، هدويل احلركة بركة

اللي اان ما اقدر 
 "عليهم.

  "  السكري"يعبس 
 

 يكرهالسكري 
 األصحاء، األشخاص

 ال الذين واألشخاص
 بعض يستغرقون يزالون
 ملمارسة الوقت

 واألشخاص الرايضة،
 يزالون ال الذين

 منط على حيافظون
 واألشخاص حياهتم،

 الكسولني غري
 الناس هؤالء. للتحرك

 جيعلونه الذين هم
 .عاجزي

5 02:47 
- 

حىت لو اهنم "
اجي ااب  مصابني.

" السكري" وجد
 حيقن رجال

 يفشل "السكري" أن
  عندما ألنه. مهمته يف
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اخذ منهم شي اي    02:58
 ".اخي اتفاجوت

 يف األنسولني
 جسده

 أخذ وشك على كان
 ألطرافه ما شيء

 فوجئ املستهدفة،
  "اهلدف" ألن ابلفعل

 عن السكري نعمي كان
 األنسولني حقن طريق

 .فيه
5 02:59 

-
03:10 

 تقول ال ، ال ال"
 هاتروح. ال انك
 هاتتوقف تقول

 سيارة خذ! ابلسيارة
 هاتروح تقول ! ال

 هاتتغدي و ابلرجلية
 ".ابلسلطة

" السكري" فوجئ
 الشاب برؤية

 أمامه السمني

 فشل السكري ببعثه

5 03:11 
-

03:18   

ال! انس عنيدين ،  "
و . ما اقدر اصيبهم

لو أصبتهم ، ما اقدر 
 "عليهم

" السكري" طارد
 مل ولكنه الشاب
 يستطع

 يعد مل السكري
مطاردت  إبمكانه

 الشاب السمني.

5 03:19 
-

03:28 

" السكري" شعر -
 ليأساب

 أيس السكري

5 03:29 
-

 "السكري"شطب  -
 يومياته

- 
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 بالغ تفسريية موضوعات إشارات مشهد
1/00:02-

00:01 
 ikon  العالمات بني العالقة 

 املراجع/  واألشياء
 إظهار) املتشاهبة
، مرض (التشابه

السكري مع متثيل 
 "السكري".مرض 

1/00:11-
00:18 

Qualisign    "حتدث "السكري
ابلسعادة يف كلمة "و 
هواييت مجع العيون 

 واألطراف.
1/00:19-

00:22 
 ikon  العالمات بني العالقة 

 املراجع/  واألشياء
 إظهار) املتشاهبة
 و الربجر حلم، (التشابه

03:32 
5 03:33 

-
03:45    

 مرضى شعار -
 السكري

 الشعار هذا يوصي"، 
 صحتنا على ابحلفاظ

 األوان فوات قبل
 مبرض اإلصابة)

 .(السكري

 جدول تصنيف اإلشارات
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 املايونيز من الكثري
 تشري اىل 

1/00:23-
00:26 

 ikon  العالمات بني العالقة 
 املراجع/  واألشياء
 إظهار) املتشاهبة
، لوحة (التشابه

وجبات السريعة تشري 
اىل كلمة "دهون" يف 
حوار "أحب 

و  الدهوناحللوايت، 
قلة احلركة". كما نعلم 
ان وجبات السريعة هلا 

 دهون.
1/00:27-

00:36 
 ikon  العالمات بني العالقة 

 املراجع/  واألشياء
 إظهار) املتشاهبة
 ، (التشابه

2/00:37-
00:40 

- - - - 

2/00:41-
00:59 

 indeks  املوضوعات مع العالقة 
، والنتيجة السبب يف

اقرتب السكري ابلرجل 
ألن السكري يرى 
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الرجل ال يهتم 
 بصحته.

2/01:01-
01:16 

Qualisign    حتدث الرجل بقلق
ألنه خياف من 

 "السكري"
3/01:17-

01:24 
 indeks  املوضوعات مع العالقة 

، والنتيجة السبب يف
توضح كلمة "أان أجي 
على جناهتم" أن 
السكري توجد يف 
جسم البشر بسبب 

 اجلناتية. 
3/01:25-

01:30 
 indeks  املوضوعات مع العالقة 

 ،والنتيجة السبب يف
ألن توضح كلمة "أان 
أجيهم بسبب أسلوب 
حياهتم" أن السكري 
توجد يف جسم البشر 
 بسبب أسلوب حياهتم

3/01:31-
01:32 

    

3/01:33-
01:38 

Qualisign   السكري" حتدث "
 .قلقا كان  ألنه ،هبدوء
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3/01:39-
01:50 

- - - - 

3/01:51-
02:02 

Qualisign   يف" السكري" حتدث 
 .مهسات

4/02:03-
02:04 

Qualisign   السكري" حتدث" 
بصوت عال ألنه 

 غاضب.
4/02:05-

02:14 
 indeks  املوضوعات مع العالقة 

، والنتيجة السبب يف
غضب "السكري" 
ألنه رأى شاب أيكل 

 سلطة. 
4/02:15-

02:20 
Qualisign   السكري" حتدث" 

 بصوت رخيص
4/02:21-

02:30 
Qualisign   السكري" حتدث" 

بصوت عال ألنة 
 متفجأ.

4/02:31-
02:34 

- - - - 

5/02:35-
02:46 

Qualisign   السكري" حتدث" 
 دوء ألنه ميؤوس.هب

5/02:47-
02:58 

Qualisign   السكري" حتدث" 
بصوت مرتفعة ألنه ال 
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 يريد فقد أهدافه
5/02:59-

03:10 
Qualisign   السكري" حتدث" 

بصوت  رخيص ألنه 
 فاشل.

5/03:11-
03:18 

Qualisign   السكري" حتدث" 
بصوت مرتفعة ألنه 

 فشل
5/03:19-

03:28 
Qualisign   السكري" حتدث" 

 حبزن ألنه ايئس.
5/03:29-

03:32 
- - - - 

5/03:33-
03:45 

  Decisign  وفقألن الشعار 
 والواقع احلقائق

 

 حتليل ةالباحث تحاول وشرحها، عليها احلصول مت اليت البياانت على بناءً 
 التحليل من. هذا العامة اخلدمة إعالن يف الواردة والتفسريات واملوضعات اإلشارات

 :يلي ما إجراؤه مت الذي

 الصحة على احلفظ يف الفردي الوعي  (1
 اصعب سيكو جيدة، صحة بدون ألن البشر جلميع جًدا مهمة الصحة

 والعقلية البدنية الصحة حالة هي الصحة. خمتلفة أبنشطة القيام يف لكل اإلنسان
 .والروحية
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. املرء صحة إدراك خالل من الصحة على ظللحف اجلهود بذل ميكن
 الوراثية، العوامل أو الشيخوخة بسبب فقط ليس ، ابملرض املصاب الشخص عوامل
. الصحية غري احلياة أمناط مثل الصحة على ظاحلف يف األفراد نقص بسبب ولكن

 وزايدة صحي، غذائي نظام واتباع ابنتظام، الرايضية التمارين ممارسة خالل من
 ميكن مفرط بشكل السريعة الوجبات يستهلك الذي الشخص. وأكثر ،املياه الشرب

 شخص كان  إذا. السكري مبرض اإلصابة خطر يكون حبيث ادهن اجلسم جيعل أن
 على احلفاظ أمهية ابلفعل يعرف الشخص هذا فإن ، صحية حياة عاش قد ما

 .الصحة

 اخلوف وعدم جيدة بصحة العيش على الناس تشجيع يف املعلن يتمثل 
 .عالجه ميكن ألنه السكري مرض من

 السكري ملرضى البيوية الرعاية أمهية (2
 ألنه الشخص بقاء على كبري  أتثري هلا البيوة أن كما  ، احلياة يف مهم عنصر البيوة

 صحية، غري بيوة يف ما شخص كان  إذا. هوية له يكون أن للشخص ميكن البيوة، يف
 البيوة يف األشخاص إصابة إمكانية يستبعد ال فإنه صحي، حياة منط إىل ينتبه ال

 يهتمون الذين األشخاص عكس على. الشخص جسم هتاجم خمتلفة أبمراض بسهولة
 .صحية بيوة يف ألنه صحي جمتمع يف ذلك سينعكس ابلصحة،
 مرض مثل .ابملرض املصاب للشخص جًدا ضروري اجملتمع دور أن كما
 املرض من يعاين الذي الشخص فإن لذا والتحفيز، الدعم من الكثري إىل السكري،

 .أخرى مرة جيدة بصحة يكون أن كبرية  رغبة لديه
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 الباب الرابع

اإلقرتحتاتاخلالصة و   
 

 اخلالصة .أ
 املستخدم اجلماهريي االتصال أشكال أحد هي العامة اخلدمة إعالانت

 مع وابملثل. والتعلم للمعلومات كوسيلة  اأيض وتستخدم ،افيه الواردة الرسالة لنقل
 وال للجمهور، تثقيف مبثابة أيضا يعمل فإنه ،"السكري" العامة اخلدمة إعالانت

 .السن كبار  سيما
 بعض هناك املوجودة، واحلقائق النظرية الدراسة من لكل مفصل شرح مع

 على احلصول يتم مث. السكري ملرض العامة اخلدمة إعالانت حول االستنتاجات
 :التالية االستنتاجات

 اجلمهور لتوعية جًدا مفيدة السكري ملرضى العامة اخلدمة إعالانت (1
 على دائًما حيافظ جمتمًعا ليصبح فرد لكل الصحة على احلفاظ أبمهية
 هي الصحة ألن ، املختلفة األمراض جتنب أجل من صحي حياة منط

 ابألنشطة القيام أجل من فرد كل  ميتلكه أن جيب الذي الرئيسي الشيء
 .صحيح بشكل اليومية

 27إشارات،  29  هناك ، بريس ساندرز تشارلز حتليل على بناء (2
 إشارايت 27موضوعات، و 

 اإلقرتاحات .ب
 للمعلن  (1
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 الناس جلعل فعالة وسيلة هي" السكري ملرضى" العامة اخلدمة إعالانت
 ،"اليوتوب" على اإلعالم وسائل اختيار مع ، أبنفسهم السكري مرض يكتشفون

 ابلتكنولوجيا، خربهتم يتزايد الذين األشخاص مع تتوافق العامة اخلدمة إعالانت لذا
 مثل كتلة  املختلفة اإلعالم وسائل ابستخدام املطبوعات تكثيفالباحثة  قرتحت

 .االجتماعية واألنشطة العامة األماكن يف املنشورة والالفتات والصحف التلفزيون
 البحث من ملزيد  (2

 اوتثقيف اإبداع األكثر اإلعالانت استخدام األفضل من الباحثني، من ملزيد
 مجيع تغطية من يتمكنوا حىت البحث جمال وزايدة القراء فهم زايدة على قادرة لتكون

 هذا يكون أن الباحثون أيمل. السابقة الدراسات يف مناقشتها تتم مل اليت اجلوانب
 .البحث من ملزيد مرجًعا يكون أن وميكن للمجتمع امفيد البحث
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 سرية ذاتية
 

املدرسة اإلبتدائة  من. خترجت 1999مارس  17ولدت يف مكة، رانيا، 
م، مث التحقت ابملدرسة املتوسطة يف  2010يف الرصيفة مكة املكرمة سنة 

م  2013معهد العصري الرّفاعي جوندانج لكي ماالنج وخترجت فيه سنة 
والتحقت ابملدرسة الثانوية يف معهد العصري الرّفاعي جوندانج لكي 

ك إبراهيم ان مالدها، التحقت ابجلامعة موالم. وبع 2016ماالنج سنة 
اإلسالمية احلكومية ماالنج حىت حصلت على درجة البكالوريوس يف قسم اللغة العربية 

 م.  2020وأدهبا سنة 

 

 


