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 االستهالل

 قىاؿى النَِّبُّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: الى يػيٍورًدىفَّ شليًٍرضه عىلىى ميًصحٌو 

"Nabi  ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: "Janganlah yang sakit dicampurkan dengan yang sehat." 

-(HR Bukhari dan Muslim)- 
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 اإلهداء
 يل أف أىدم ىذا البحث إىل: أحسن
، كيقويٍت دائما حببها طواؿ حيايت  اليت حضتتٍت يةَت خٌمي ابحمبوبة احلنونة سيدة أل .ُ

ا كيذكرين ابآلخرة كيذكرين ابستمرار ابحلفاظ على الصلوات اخلمس اليومية دائم
ا حللمي يف الوصوؿ إىل النقطة كم دائممسعادتيف أم كقت. كأشكركم على 

 .يتيف احليا أكادؽلية الكلية ابحلصوؿ على شهادة النهائية يف
شكرؾ ادلناسب يف أم ظرؼ من الظركؼ. كأ ٍتقالرائم رف اجاسوك كأليب احلبيب  .ِ

 .يتمي كأشكرؾ لكونك حِب األكؿ يف احلياا أماعلى كونك دائما قواي كصعب
اليت دائما يف أم ظرؼ من الظركؼ، سواء كاف فندم لطفياف  كبَتال يإىل أخ .ّ

اليت دعمت أحالمي  ةا موليديكنور ري ة األخيزكج، ذلك على أم حاؿ
 األشياء اجليدة ىف ادلستقبل. على كذٌكرتٍت 

 محاسيتحها، حبيث ذبعل ز ٍت دائما دبركحخي، كاليت تاألابنة َتا فٌيواال نديفة حل .ْ
 ا إللقاء ابحماضرات حىت اآلف.أكثر ربسن

 دائما تقوية كل من فاكالربُت تال ديف لوتفيايتك  شفَتا كجاينيتإىل أصدقائي  .ٓ
كفقا يف دراستنا حىت نتمكن من التخرج كاحلصوؿ على درجة جديدة  نفسنا
 ثناكيةادلدرسة ال منذعلى كوف صديقي  ماا كأشكركاليت خططنا ذلا مسبق للخطة

ا لشراء مجيع أنواع األشياء لتناكؿ دعوين دائمتمن الذم  ىحىت اآلف. كال تنس
ا إلجراء ابحماضرات أكثر ربسن أنشطيت علذب، حبيث امالطعاـ. يشجعٍت بضحكه

 حىت اآلف.
تيا كيدا رحة، سبيال ساادلف تاحفتا إغلي، ةليل مولديا ةإىل أصدقائي ابحمبوبُت ربيع .ٔ

ىذه األطركحة ا أف ينزعجوا من إعداد دائم ردانت يتال ةعفيفة ماليان علياك 
 ا يل.دائما عندما يكوف الوقت مناسب رافقٍتكأشكركم على ت



 

 ك 

 

مجع أصدقائي يف كلية األدب كالعلـو اإلنسانية بقسم اللغة العربية كأدهبا ادلرحلة  .ٕ
  دؤيل"."لسكار ال َُِٖ
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 توطئة
كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كادلرسلُت كعلى آلو  احلمد هلل رب العادلُت

 كصحبو أمجعُت. أشهد أف ال إلو إال هللا كأشهد أف دمحما عبده كرسولو. اللهم صل على
 . أما بعد.سيدان دمحم كعلى آلو سيدان دمحم

قد سبت كنابو ىذا البحث اجلامعي ربت ادلوضوع : "تنفيد سياية التطعيم  
 "(Umberto Eco دراسة سيميائية أمربتو إيكو)السعودية من ملصقات يف تويًت 

الستيفاء شركط االختبار النهائي كاحلصوؿ على درحة سرجنا الكلية العلـو اإلنسانية يف 
ج. فالباحثة إبراىيم اإلسالمية احلكومية دبالن مالكا جامعة موالان قسم اللغة العربية كأدهب

تقدـ كلمة الشكر لكل شخص يعطي دعمة كمساعدة للباحث يف إعداد ىذا البحث 
 اجلامعي خصوصا إىل:

فضيلة األستاذة الدكتور زلٌمد زين الدين، ادلاجستَت، مدير جامعة موالان مالك  .ُ
 ومية ماالنج.إبراىيم اإلسالمبة احلك

 فضيلة الدكتور فيصل، ادلاجستَت، عميد كلية العلـو اإلنسانية.  .ِ
  فضيلة الدكتور عبد الباسط، ادلاجسًت، رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا. .ّ
 فضيلة األستاذ زكاكم، ادلاجستَت، سكرتَت قسم اللغة العربية كأدهبا. .ْ
 ا البحث.يف أتليف ىذ ة، ادلاجستَت، مشريففٍت رسفايت يوريسا ةفضيلة األستاذ .ٓ
 ا. مجيع أصدقائي يف قسم اللغة العربية كأدهب .ٔ
 مجيع زمالئي احلماسة كادلساعدة يف إسباـ ىذا البحث اجلامعي.  .ٕ

 َِِِمايو  ُٖربريرا دباالنج، 
 الباحثة 

 
 عيناء ادلرضية

  َُُُّْٕٖرقم القيد : 



 

 ح 

 

 البحث مستخلص
دراسة سيميائية )  يف تويًت التطعيم السعودية من ملصقات خطٌةتنفيذ . َِِِ. ادلرضية، عيناء
، البحث العلمي، قسم اللغة العربية كأدهبا، كلية العلـو اإلنسانية. (Umberto Ecoأمربتو إيكو 

 .يوريسا، ادلاجستَت سفايتشرفة: فٍت ر ادل. اىيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالان مالك إبر 
 ، سيميائية، ملصق خطٌة: تطعيم،  الكلمات ادلفاربية 

ادللصق ىو أحد كسائل اإلعالـ اليت ربتوم على الرسالة ادلراد نقلها كاليت يعرضها عامة  
 أيضاالناس. ؽلكن للربانمج االستفادة من ذلك يف إعالـ األخبار لتسهيل ربقيق األىداؼ. ؽلكن 

يتضح من عدد ادلستخدمُت كالذم  ،عرب اإلنًتنت تويًتإجراء أحد توزيعات ادللصقات يف تطبيق 
، مثل حساب كزارة الصحة السعودية الذم ييعلم عن برانمج التطعيم. من ادلؤكد أف برامج احلاليُت

التطعيم ىي مركز اىتماـ اجلمهور يف الظركؼ احلالية. يعود كجود ىذا الربانمج إىل انتشار فَتكس  
ذم ضرب إىل تنفيذ السعودية. أدل الوابء ال ، إحداىا ادلملكة العربيةديف مجيع البال ُٗ-كوفيد
، فإف دراسة لعامل كراء ذلك ابلطبع. كابلتايل، فإف السياسات احلالية ذبعل كجود ا. كمع ذلكخطٌة

 السيميائية ستكوف ىي الطريقة ادلستخدمة يف ىذه الدراسة لتحليل العالمات ادلوجودة على ادللصق.
ابستخداـ النظرية السيميائية دلنظور أكمربتو إيكو.  نوعية -طريقة البحث ادلستخدمة كصفية 

كالبياانت ادلأخوذة للدراسة ىي إحدل ملصقات التطعيم ادلنشورة على حساب تويًت اخلاص بوزارة 
الصحة السعودية. الغرض من ىذه الدراسة ىو معرفة السياسات اليت ربتويها ادللصقات كالعوامل 

لكة العربية السعودية.نتائج ىذه الدراسة ىي: السياسات الكامنة كراء تلك السياسات يف ادلم
 خطٌة، ةالضمان خطٌة خدمة التطعيم، خطٌة سياسات دبا يف ذلك: ٓتكوف من الواردة يف ادللصق ت
الركح الصحية. كتتكوف العوامل الكامنة كراء  خطٌة، التطعيمترقية سالمة  خطٌة، زلافضة على احلكم

اجملتمع، ديناميات  ةعدد استجاب ،معرفة العالية ابلتطعيم ،الثقة يةترق، كىي: عوامل ٓمن  طٌةاخل
يدرؾ ادلؤلف يف ىذه الدراسة أنو ال تزاؿ أخطاء كثَتة، لكن أنمل أف  دكر العلماء.الصحة النفسية، 

ا يف ادلستقبل.  يتطور ىذا البحث كيكوف مفيدن
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 Poster is one of the mass media which contains the message to be 

conveyed which is shown by the general public. A program can take advantage of 

this in informing news to make it easier to achieve goals. One of the distributions 

of posters can also be done in the online Twitter application, which is evidenced 

by the number of existing users, such as the Saudi Arabian Ministry of Health 

account that informs about the vaccination program. Vaccination programs are 

certainly the center of public attention in current conditions. The existence of this 

program is due to the spread of the Covid-19 virus in all countries, one of which is 

Saudi Arabia. The pandemic that hit resulted in the implementation of a policy. 

However, the existing policies of course make the existence of a factor behind it. 

Thus, the study of semiotics will be the approach used in this study to analyze the 

signs contained on the poster. The research method used is descriptive-qualitative, 

using the semiotic theory of Umberto Eco's perspective. and the data taken for the 

study is one of the vaccination posters posted by the twitter account of the Saudi 

Arabian ministry of health. The purpose of this study is to find out what policies 

are contained in the posters and the factors behind those policies in Saudi Arabia. 

The results of this study are: the policies contained in the poster consist of 5 

policies including: Vaccination service policy, Guarantee policy, Legal 

compliance policy,  Virus safety level policy, Healthy spirit policy . And the 

factors behind the policy consist of 5 factors, namely: Level of trust, High 

knowledge of vaccination, Number of community responses, Dynamics of mental 

health, Role of Ulama. In this study, the author realizes that there are still many 

mistakes, but we hope that this research can develop and be useful in the future. 
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 Poster merupakan salah satu media masa yang didalamnya berisi tentang 

pesan yang ingin disampaikan yang ditunjukkan oleh masyarakat. Suatu program 

bisa memanfaatkan hal tersebut dalam menginformasikan berita guna 

mempermudah untuk mencapai tujuan. Salah satu persebaran poster juga bisa 

dilakukan dalam aplikasi online twitter yang dibuktikan oleh banyaknya pengguna 

yang ada seperti pada akun kementrian kesehatan Arab Saudi yang 

menginformasikan tentang program vaksinasi. Program vaksinasi tentu menjadi 

pusat perhatian masyarakat dalam kondisi saat ini. adanya program tersebut 

disebabkan oleh meluasnya virus covid-19 di seluruh negara. Adanya pandemi 

yang melanda mengakibatkan diterapkannya sebuah kebijakan. Akan tetapi,  

kebijakan yang ada tentu menjadikan adanya suatu faktor yang 

melatarbelakanginya. Dengan begitu kajian semiotika akan menjadi pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini guna menganalisis tanda yang terdapat pada 

poster. Adapun metode penelitian yang digunakan ayakni deskriptif-kualitatif, 

dengan menggunakan teori semiotika perspektif Umberto Eco. dan data yang 

diambil untuk penelitian adalah salah satu poster vaksinasi yang di posting oleh 

akun twitter kementrian kesehatan Arab Saudi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kebijakan apa saja yang terdapat pada poster dan faktor yang 

melatarbelakangi kebijakan itu ada di Arab Saudi. Hasil penelitian ini adalah: 

kebijakan yang terdapat pada poster terdiri dari 5 kebijakan diantaranya: 

Kebijakan pelayanan vaksinasi, Kebijakan jaminan,  Kebijakan kepatuhan hukum, 

Kebijakan tingkat keamanan virus, Kebijakan semangat sehat. Dan dalam faktor 

yang melatarbelakangi kebijakana itu ada terdiri dari 5 faktor yaitu: Tingkat 

kepercayaan, Pengetahuan tinggi terhadap vaksinasi Jumlah respon masyarakat, 

Dinamika kesehatan mental dan Peran Ulama. Dalam penelitian ini penulis 

menyadari masih banyak kesalahan, namun kami berharap penelitian ini dapat 

berkembang dan bermanfaat di masa yang akan datang. 
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 خلفية البحث - أ
كتشفها سكاف العامل ىو أحد كسائل ادلعلومات عرب اإلنًتنت اليت ي تويًت
ا. يقاؿ ذلك ألف معظم سكاف العامل يف الوقت احلاضر يستخدموف أبسرىا تقريب

اذلواتف ابحممولة، من ادلراىقُت إىل البالغُت. من ادلؤكد أف استخداـ كسيلة 
ادلعلومات سيتم من قبل كل فرد إما من خالؿ مشاركة ادلعلومات الرمسية أك 

ل فرد سيحصل ابلتأكيد ذلك، ألف ك كافحىت يف حلظة حياتو الشخصية. لقد  
أك كسائل تويًت على حلظات ؽلكن اعتبارىا خالدة ليتم تذكرىا إما من خالؿ 

 أخرل.
ليس فقط يف الظركؼ السعيدة،  ،من خالؿ مشاركة اللحظة ابلطبع

كلكن أيضا يف شيء قد يلـز نشره ابلطبع، يصبح شيئا غلب القياـ بو. كابدلثل، 
ما حدث يف ادلستقبل القريب، كانت ىناؾ ظاىرة جديدة مع اكتشاؼ فَتكس 

مع بياف أف الفَتكس جاء  َُِٗأبلغت عنو مجهورية الصُت الشعبية يف ديسمرب 
ألف  ُٗ-س كوفيدق على ىذا الفَتكس اسم فَتك من ككىاف ابلصُت. أيطل
ابلطبع إىل الشعور  ُٗ-كوفيد. كقد أدل كجود  َُِٗاكتشافو حدث يف عاـ 

دكلة خارج الصُت. مع انتشار  ََِمن البلداف كانتشر إىل أكثر من  أكثرةبو 
، أعلنت منظمة الصحة العادلية )منظمة الصحة ََِِىذا احلق يف مارس 

كابء عادلي يف مجيع أضلاء العامل، كطالبت مجيع  ُٗ-كوفيدس  العادلية( أف فَتك 
الدكؿ ابالستجابة السًتاتيجية متكاملة للوقاية من الفَتكس كاحلد من أتثَت 

 (.ِ .، صََِِانتشار الفَتكس. )كيراىارجا، 
يف عملية الوقاية من انتقاؿ الفَتكس، ابلطبع، مت تنفيذ العديد من 

ألف احلياة االجتماعية ىي ابلطبع التأثَت الرئيسي،  اإلجراءات من قبل اجملتمع.



ِ 
 

 
 

سواء من حيث العمل أك ادلدرسة أك األنشطة األخرل. كاف أحد اإلجراءات 
قناع ؽلكن تسميتو  لاليت نفذىا ىو احلفاظ على مسافة، كغسل اليدين ارتد

ليس ذلك، بل العديد من االسًتاتيجيات اليت مت تنفيذىا كالذخَتة (3M).  ةحبرك
ىذا غَت قابل  ُٗ-كوفيداليت مت تنفيذىا بتمويل حكومي، ال يزاؿ فَتكس  

عدـ االستقرار االقتصادم للمجتمع.  منو ىو أما اخلسارةلالستيالء عليو. ك 
غلب إعطاؤه لألشخاص ادلصابُت  اابلتأكيد حال أك دكاءتتطلب ىذه الظاىرة 

 (.ُِ-ُٗ .، صَُِِانردم، أبو كسلطاف، و )س ُٗ-كوفيدبػ
 كويراال  عالـ. منها سكاف ال مصيبة ةدلخافاهبذا، مت تشكيل حل 

(Kairala) (ََِِ من خالؿ إعطاء لقاح ييعتقد أنو قادر على ربييد األجساـ )
فقد أصبح التطعيم مشكلة يف تطويره ألنو مل يثبت بشكل  ،ادلضادة. كمع ذلك

-ْٗص. ، َُِِ، مارزككييف الوقاية من انتقاؿ الفَتكس ) مؤثرعاـ أنو 
الوفيات، أحدىا يف  دعدإىل ارتفاع  التطعيم يف توفَت (. أدل التأخَتَٓ

 ْْٕمع  َُِِديسمرب  ِٗالسعودية. احلاالت ادلسجلة على تويًت حىت 
كحالة كفاة كاحدة. كاستنتج أف  نقاىة،حالة  ُِّ كحالة جديدة، 

حالة شفاء، ك  ّٖٖ،ُْٓحالة إصابة بفَتكس كوركان، ك  ٓٔٔ،ْٓٓ
حالة من جرعات التطعيم اليت مت  َْٕ،ُّٗ،َٓحالة كفاة، ك  ْٕٖ،ٖ

 (.َُِِإعطاؤىا )كزارة الصحة السعودية، 
كمع ذلك، فقد مت تنفيذ أنشطة التطعيم ادلبكر، كابلطبع ال ؽلكن جلميع 

ظاىرة جديدة تقوؿ إف األخبار السيئة ىي أف  التطعيم. أصبح ابتكار دالبال
-يقوم مناعتنا ضد فَتكس كوفيدبفَتكس جديد ؽلكن أف  يبأجسامنا ستص

ا، سيموت اجلميع ابلتأكيد. الفَتكس جيد لزرب، كإذا مل تستطع مناعتنا ُٗ
ركر الوقت يتم تنتشر األخبار الكاذبة بسرعة كبَتة يف مجيع أضلاء البالد، كلكن دب

كغلب االستمرار يف تنفيذىا ألهنا أصبحت  دقبوؿ أنشطة التطعيم يف سلتلف البال
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 دكل بال  ،. عندما ػلدث ىذاةنشطاأليف أم  اآلف تمع اؿاجملأحد احتياجات 
من خالؿ النظر قدر اإلمكاف يف أف أنشطة التطعيم ؽلكن  معوامل كراءى ملديه

 (.ِٖ, ص. َُِِ)رامحاف،  ُٗ-ؿ كوفيدالوثوؽ هبا دلنع انتقا
ىي من  ُٗ-كوفيدإحدل الطرؽ ادلستخدمة يف تسريع تطوير لقاح  

خالؿ منصة تكنولوجيا الوسائط اجلماىَتية. ىذا ابلطبع يتم استخدامو من قبل 
حكومة الصحة السعودية بقصد دعوة اجلمهور لتسجيل أنفسهم على الفور 

ر على حساب تويًت الرمسي تشينما  اليت قدمتها الدكلة. يف التطعيملتنفيذ 
ا آخر يس فقط نقل دعوة للقاح، كلكن أيضللحكومة السعودية، ابلطبع ل

األخبار من عدد احلاالت، كأتثَت التعرض للفَتكس، كظركؼ كأعراض ادلرض. 
ذلك. دلاذا ادللصقات؟ من كجهة نظر اجلميع، سيكوف  غَتاإلصابة ابلفَتكس، ك 

فإف استخداـ ادللصقات  لكىناؾ ابلتأكيد شعور ابالىتماـ بشيء مت رؤيتو، لذ
فورنا بدعم من سياسات احلكومة السعودية  التطعيمسيزيد من إرادة اجلميع لتنفيذ 

ملصق كاحد لسعودية، ىناؾ اليت مت تنفيذىا. يف منشور حكومة ادلملكة العربية ا
ا أبف يكوف موضوع البحث. حيث يوجد مقارنة بُت حالة اجلسم بعد مهتم جد

 التعرض للفَتكس كحالة اجلسم بعد التطعيم.
يف ىذه الدراسة، مت استخداـ نظرية السيميائية من خالؿ ربليل 
العالمات اليت ػلتوم عليها ادللصق. السيميائية ىي طريقة لتقييم العالمات يتم 

ا نص حبيث يصبح ببناء اإلشارة رابطا بُت العالمات كيكوف قادر على الإجراؤىا 
على إعطاء ادلعٌت الصحيح. يف علم السيميائية، ال يعترب النص احلايل مجلة 

غلعل  . أم أنو سينتج تفسَتاةحدثادلتا عالمة ؽلكن أف رب أيضفحسب، بل يعت
 (.ْ .، صَُِٔالنص يتحدث حىت عن أشياء خارجة )ركمدىوين، 

ألكؿ مرة، قاؿ أف علم ية يائا لفرديناند كمنشئ للنظرية السيمكفق
 عالمةعلم ربليل اإل ائيةكليس اللغة، كيعترب السيمي ةىي دراسة العالم يةائالسيمي
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 (.ُٓ .، صَُِٔ. )ركمدكين، العالمة طريقتهاأك حوؿ كيفية عمل نظاـ 
 a relationship among“) ، كائن معٍتعالمة، ذكر "العالقة بُت جارليسا لػكفق

sign, an object a meaning)"  عٌت. يبدأ ادل، ك ادلوضوععالمة، العالقة بُت الكىي
من خالؿ العالمات ادلرتبطة ابألشياء اليت تعطي معٌت للتواصل.  جارليسمنطق 

فقط، كلكنو يراىا كشكل من العالمة من ادلؤكد أف ىذا الرأم ال ييرل من خالؿ 
حيث غلب أف يكوف لدل ادلًتجم  (،interpretant)رم أشكاؿ ادلًتجم الفو 

على الرموز  قسم العالمات بناء. كىكذا، فهو يعالمةحساسية يف تفسَت ال
( segitiga triadik)ترييادؾ كاألشياء كادلفسرين أك ما نعرفو اآلف ابسم ادلثلث 

 (.ُِص. ، َُِِ، )فوسفتاسارم
 ،ادلدارس األكركبية كاألمريكيةمن خالؿ نظرتُت مت التعبَت عنهما من قبل 

داللة سبكن أمربتو إيكو من نظرتُت من خالؿ سبييزعلا إىل قسمُت، كعلا ال
كالتواصل. إف الداللة اليت ذكرىا أكمربتو ىي ذات طبيعة ذبريبية منطقية، شلا 

بينما االتصاؿ ىو  رموز،يؤدم إىل استجابة تفسَتية تؤكد على جوانب نظرية ال
ات اليت تؤكد على إنتاج العالمات. يف البداية، كاف الفكر استقباؿ اإلشار 

كاذب، كاليت هتدؼ الاعتبارىا نظرية  يى ائيةاألساسي ألمربتو إيكو حوؿ السيم
ألشياء ادلستخدمة يف إىل أف يكوف ذلا مبادئ كنظاـ علمي لدراسة كل ا

 حيد،امن ذلك، ؽلكن استخداـ ىذا الفكر إلظهار احلقيقة )ك  الكذب. بدال
 (.ٔ .، صَُِٗ

يف دراسة نظرية العالمة، يبحث التحليل الذم يقـو بو ابلتأكيد عن 
عالمة موجودة على ادللصق كؽلكن رؤيتها يف التعبَت عن الرسالة ابستخداـ مثلث 

 بينما يكشف التحليل ادلستخدـ يف نظرية االتصاؿ .(Segitiga Triadik)ترييادؾ 
-Source  أمربتو أكو عن عملية توصيل الرسالة ادلنقولة. ابدلراحل التالية؛ 

Transmiter-Signal I-Channel-Signal II-Receiver-Massage-Destination  
(، كو، تعترب ذات صلة إيمع نظرية أمربتو  (.ُٖ-ُٕ .ص ،َُِِ ستيونيغرـك
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اليت مت تنفيذىا من قبل حكومة ادلملكة السعودية من خالؿ  طٌةيف ربليل اخل
كعند  كو.إيابستخداـ نظرية العالمة أمربتو  العالمات ادلوجودة على ادللصق

، ؽلكننا أف نرل يف ةالسعودي ةللمجتمع العربي طٌةربليل العوامل كراء تنفيذ اخل
أمربتو ة التواصل بػعملية االتصاؿ على ادللصق إىل اجملتمع أبكملو من خالؿ نظري

 كو.إي
من الدراسات السابقة اليت أصبحت  ةالباحث تفهم ىذا البحث، حصلل

ىندراكاف البحث األٌكؿ،  :منهاأساس النظرية ادلستخدمة يف ىذا الدراسة. 
الدعوة اإلسالمية كالثقافة السوندانية يف  ةقيمال(. بعنواف َُِٖكيوليانيت. )

 Astrajingga Lakon) أسًتاجنكا لكوف جفوت كمربعلى شخصية كااينج كوليك 

Cepot Kembar) كو(. الكلية اإلسالمية للدين برسيس إيأمربتو  )دراسة السمائية
. يالدعوة الكامنة كراء عرض الدم ةقيماليهدؼ إىل معرفة  .(STAIPI) ابندكنغ

كىي  ٓالدعوة اإلسالمية ىناؾ  ةقيمالكابستخداـ ادلنهج النوعي مع نتائج 
يـو العقيدة، كاإلؽلاف بكتابو، كاإلؽلاف برسولو، كاإلؽلاف ابلقدر، كاإلؽلاف ابل

 .القيامة
(. عنواف الرمزية يف َُِٗ، ديوم. )أيونيغتياس البحث الثاين:

أمربتو  ((simiosis مسيوسيس : دراسةsejatine menungso)) ادلخطوطة احلقيقية
كالتواصل كمعٌت التعاليم  داللةكال رموزكالية سورااباي. هتدؼ إىل ال. جامعة كوإي

ج اليت مت ائ. مع طرؽ البحث الوصفي. كالنتاحلقيقةالواردة يف نص كتاب 
 تعليمية. معٌت ٓك  ،تواصل َُك لة،دال َُك  ،رموز َُاحلصوؿ عليها ىي 
ربليل  (. مع عنوافََِِ، أيوف. )لث: ستيونيغرـكالبحث الثا

 السيميائية أمربتو إيكو لغالؼ إصدار اجمللة تيمبو جلوكوم كأنيس ابسويداف.
جامعة ابحممدية بونوركغو. الغرض من ىذا البحث ىو اكتشاؼ سيميائية أمربتو 

كثقايف على غالؼ إصدار  ،كاقتصادم ،كسياسي ،إيكو من منظور اجتماعي
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ستخدمة ىي الطريقة الوصفي. جمللة تيمبو جوكوم كأنيس ابسويداف. الطريقة ادل
من رللة ىنا معٌت حوؿ جوكوم كتظهر النتائج اليت مت ربقيقها أف غالؼ إصدار 

  .KPK UUتوقعات الناس من مراجعة  
(. بعنواف بناء معٌت اذلجرة ََِِركمحا، زكية فتحاتور. )رابع: البحث ال

عهد احلكومي ادل. ةمنظور أكمربتو إيكو السيميائي@،  verlisamulimahيف حساب
َتانت. هبدؼ معرفة كيفية بناء معٌت اذلجرة يف ت (IAIN) لإلسالـ
. ابستخداـ ةالسيميائيأمربتو إيكو ابستخداـ ربليل  @ verlisamulimahحساب

يف طريقة طريقة كصفية نوعية. مع نتائج اذلجرة، يتم تفسَتىا على أهنا تغيَت 
 .بس ادلرأة من خالؿ مستوايت اذلجرة األربعةل

 ربليل(. بعنواف ََِِبوسبيتاسارم، دايف يونياريت. )امس: البحث اخل
يف غنائي ماىر زين "ىو القرآف" ك"جٌنة": دراسة ربليلية سيميائية  يةسيميوطيق

جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية  عند فرديناند دم سوسور
ككذلك ادلعٌت الديٍت ادلوجود يف   التماالنج. اذلدؼ ىو معرفة العالمات كالدال

انظر ادلالحظات.  كلمات األغنية. تستخدـ طريقة التوثيق كالطريقة ادلتقدمة
ج أف العالمات ادلوجودة على األغنيتُت ىي على شكل نصوص ربتوم ائكالنت

 تُت،يف كل من كلمات األغني "جٌنة"يف شكل معاين  ادالالتعلى كلمات، ك 
كابحمتول  يلة،كالفض ،حوؿ الوظائف "القرآف "ىواتالدينية يف كلم كادلعٌت

اجلنة  تعةالدنيا كم اصةيشرحوف خ"جٌنة" الرئيسي الذم ػلتوم عليو. كيف األغنية 
 على ادلذىب اإلسالمي.

لقيم الدافعية يف ا (. بعنوافََِِىادم. ) ،سركرمسادس: أالبحث ال
 .سانديرس بَتسغناء "اضحك" حلمود اخلضر: دراسة مسيائية عند جارليس 

جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. الغرض من ىذا البحث 
كمعرفة القيم  ،كفهارس ،كأيقوانت ،ىو معرفة الكلمات اليت ربتوم على رموز
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عند  بتسامة" للمؤلف محود اخلضر السيميائيةة الواردة يف عنواف "االدافعيال
 ِٔاألسلوب النوعي. مع النتائج ىناؾ ستخداـ تس. َت رم بيساند جارليس

 دافع كاردة يف األغنية. ِٓك  ،عالمة
(. بعنواف حركة َُِِنورىااييت، بوترم، ديسنافيًتم. )سابع: البحث ال

التكفَتم اإلندكنيسية على كسائل اإلعالـ عرب اإلنًتنت يف منظور أكمربتو إيكو 
سورااباي. اذلدؼ من ىذا  . جامعة سناف أمبل اإلسالمية احلكوميةوطيقيةالسيمي

البحث ىو التساؤؿ عن كيفية التواصل كالتفسَت الذم تقـو بو مجاعة التكفَتم 
يف كسائل اإلعالـ على اإلنًتنت.  عالمة، ككيف تعرب عن العالمةيف إنتاج ال

األساليب ادلستخدمة ىي التحليل السردم كالسيميائي. كتظهر نتائج التحليل 
كسائل اإلعالـ على اإلنًتنت الذم يتسبب يف مواقف  أف ابحمتول التكفَتم يف

متطرفة يف بعض دكائر اجملتمع يتم إيقافو دكف عملية ىادفة، حبيث ال توجد 
عملية تفكَت نقدم. الدعوة التكفَتية تتجلى يف اجلملة الشهَتة الوالء الرباء كىي 

أف التكفَت احلب كالوالء للمؤمنُت كالكراىية كعداء الكافرين، كىي عالمة على 
 عقيدة يستعد أتباعها الرتكاب العنف ابمسو من الدين.

(. تفكيك اخلدعة يف َُِِالرمحن، يوسف عبد. ) من:البحث الثا
عصر ما بعد احلقيقة من خالؿ سيميائية أكمربتو إيكو. كلية درايكاراي للفلسفة. 

زيفة أك اذلدؼ ىو إظهار كيف ؽلكن للمرء الكشف عن ادلعٌت ادللتوم لألخبار ادل
اخلدع اليت قاـ هبا قادة اجملتمع يف عصر ما بعد احلقيقة من خالؿ تفكَت 
سيميائية أكمربتو إيكو. استخداـ طرؽ كصفية نوعية. كالنتائج اليت مت احلصوؿ 

 عليها ىي مالحظتاف مهمتاف على تفكَت أكمربتو إيكو.
غنية (. معٌت الدافع يف ألبـو األَُِِ). مكمونة، ليلة تاسع:البحث ال

"ماذا بعدا ؟" حلمود اخلضر )دراسة سيميوطيقية عند فرديناف دم سوسور(. 
األىداؼ ادلراد ربقيقها  موالان مالك إبراىيم اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج.
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( دلعرفة معٌت الدافع ادلوجود يف ألبـو "ماذا" بواسطة ُيف ىذه الدراسة ىي )
( دلعرفة كفهم التأثَت ِ) ،ديناند دم سوسورمحود اخلضر يف دراسة سيميوطيقية فر 

الذم ػلصل عليو ادلستمعوف من االستماع إىل األغاين يف األلبـو "ماذا" حلمود 
ـ، ليس اخلضر. النتائج اليت مت احلصوؿ عليها معٌت الدافع يف كل أغنية يف األلبو 

 ا معٌت السعادة كاحلزف كغَتىا، حىت تؤثر علىفقط معٌت الدافع كلكن أيض
 التعبَت العاطفي الذم يشعر بو ادلستمعوف.

 –(. ربليل رسالة "الينساف هللا َُِِفضيلة، أليفيا. )خَت: البحث األ
اعالف زين لرمضاف" بنظرية مثلث ادلعٌت جلرليس ساندرس بَتس دراسة 

جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية ماالنج. الغرض من ىذه  سيميوطيقية.
لى زلتول الرسالة الواردة، كشكل معٌت العالمات كاألشياء الدراسة ىو العثور ع

كالتفسَتات يف سبثيل إعالانت اخلدمة العامة بناءن على منظور جرليس ساندرس 
كانت   ُٗ-( اإلعالانت ادلتعلقة بػكوفيدُبَتس. كجدت نتائج ىذه الدراسة )

 ِّ( كجدت ِمفيدة لتثقيف اجلمهور حوؿ أعلية احلفاظ على الصحة، )
فسَت هللا يشفي من كل ذبد ت( ّ، )تفسَتية ِّموضوعات ك ِِمات كعال

 .أمراض عبده
 اكاختالف اتشاهب ت الباحثةمن الدراسات السابقة اليت مت كصفها، أكجه

 إيكو، دراسات سابقة ابستخداـ نظرية أكمبَتتو ٔيف كل دراسة. ىناؾ 
ابستخداـ نظرية  ةسابقالكدراستُت  ،ابستخداـ نظرية فرديناندة سابقالكدراستُت 

سواء من  استخدمت كل دراسة من الدراسات السابقة أشياء سلتلفة .جارليس
أك أشياء أخرل  أك الوسائط عرب اإلنًتنت أك احلديث ةاألعماؿ األدبية من الركاي

عرب عنها أكمربتو إيكو تمالحظة أف النظرية السيميائية اليت  كنسبكاليت  سلتلفة.
ايت فرديناند كجرليس مع سلتلفة ادلوضوع، أم األغانية ينتج من ادلركب نظر 

موضوع ، ؽلكننا رؤيتها يف ىذه الدراسة أحدث األحباث اليتكاإلعالانت. 
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ا يف البحث خاصة يف نظرية السيميائية بحث ىو ملصق مل يتم استخدامو أبدال
ألف  ، ؽلكننا اكتشاؼ نتائج جديدة يف ىذه دراسةمن ذلك أكمربتو إيكو.

 ادللصق التستخدـ عبارة عن ملصق تطعيم تنشَته كزارة الصحة السعودية.
 

 سئلة البحثأ -ب
 كو؟التطعيم على ملصق بنظرية أمربتو إي خطٌةكيف  -ُ
 التطعيم يف السعودية؟ خطٌةما العوامل اليت تؤثر على  -ِ

  
 فوائد البحث -ج

 فوائد النظرية  -ُ
، ُٗ-بفَتكس كوفيدلتوسيع ادلعرفة حوؿ أعلية التطعيم تتعلق 

اليت تنفد احلكومة السعودية من خالؿ ملصقات  طٌةكخصوصا اخل
 .أمربتو إيكو يةخداـ نظرية السيمائابست

 فوائد التطبقية -ِ
 يف عامل اللغوية، خاصة من ملصقات لتوسيع معرفة للقراء يف

 ية.السيمائ النظرية
 

 د البحثيدحت  -د
مع العديد من منشورات تويًت اليت نشرهتا حكومة الصحة السعودية، 

 خطٌةحدد الباحثوف ملصق كاحد فقط ليتم فحصو ألنو يغطي ابلفعل تنفيذ 
 احلكومة السعودية اليت مت تنفيذىا.



 

َُ 

 

 الثاين الفصل
النظرياإلطار   

 

 التعريف وادلفاهيم األساسية السيميائية - أ

( أف السيميائية أتيت من الكلمة اليواننية ُ: ُّٗٗ) Zoestيقوؿ 
"semion"  كاليت يعٍت عالمة. لذلك عند احلديث عن السيميائية، فهذا يعٍت

كجود عالقة دراسة بعالمة. السيميائية ىي أيضا من فركع العلم الذم يتعامل مع 
العالمات، كل من أنظمة العالمة كالعمليات اليت تنطبق على استخداـ العالمة 

(. ْ: ََِِ) Cobley(. كفقا ُ، ص. َُِٕ)خَتسبياف، مراىيو، النطوا، 
ليوانف القدؽلة اليت كاف رائدىا فالطوف بدأ ظهور علم السيميائية يف ا

( أف السيميائية علم أديب ػلاكؿ حقا إغلاد ِ: ََِْكأرسطوتلس. يرم راتنا )
اصطالحات أك إجاابت تسمح دبعٌت مل يكن كاضحا يف السابق. حىت أف كجود 

يف القيم ادلوجودة يف كاف أديب أك ىذا ادلعٌت غلعل ظلوذج القراء ادلختلفة أعمق 
 (.ُٗ، ص. َُِٗحىت لغوم )ستياكاف كأندايين، 

يتعامل السيميائية مع النص كمجموعة من العالمات. ؽلكن القوؿ أيضا 
أنو ؽلكن اكتساب التفسَتات. ىذا التفسَت أيضا غلعل النص قادرا على 

إذا كانت مجيع التحدث إىل أشياء خارجة عن نفسو. من كجهة نظر سيميائية، 
ذلك يعترب  ادلمارسات االجتماعية أك أم شيء يبدك سياسيا أك اقتصاداي أك غَت

(. يف ٓ-ْ .، صَُِٔ اعتبارىا عالمة )رامدكين، ظاىرة لغوية فيمكن أاي
تعريف السيميائية، ىناؾ ابلفعل العديد من االختالفات يف األشكاؿ ادلختلفة 

ريف السيميائية كفقا ألكمربتو إيكو سباقا ادلوجودة. يف ىذا الدراسة، سيكوف تع
يف التحليل ألف أكمربتو إيكو أحد ادلتاجر ادلعاصرة دبفهـو غلمع بُت مفهومُت 

 .ساندرز بَتس جارليسبُت ادلفاىيم السيميائية لفرديناند دم سوسور ك 
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 السيميائية فردينان دي سوسور -1
يف العامل السابق، عرؼ اجملتمع أبسره أف الركاد األكؿ لعلم 
السيميائية ىو الذم قاـ بو فرديناند دم سوسور. ىو شخص كلد يف 

. كيعترب كالد اللغاكايت احلديثة ُٕٖٓنوفمرب  ِٔجنيف يف 
. يف السيميائية ُُٔٗكالسيميائية مع عملو الرئيسي ادلنشور يف عاـ 

لوجيا الذم غلادؿ أبف اللغة ىي نظاـ إشارة يسميها فرديناند السيميو 
كىو مظهر من مظاىر الفكرة. يف ىذه الفكرة، قاـ بتقسيمو إىل جزأين، 

. تصبح اللغة نظامنا رلردنا (parole)كاإلفراج ادلشركط  (langue)علا اللغة 
شللوكنا لكل فرد يتم استخدامو كأداة اتصاؿ يف احلياة اليومية، بينما 

ط ىو كالـ أك شكل اإلدراؾ الفردم لنظاـ اللغة. اللغة لإلفراج ادلشرك 
 (.ٖٔ-ٕٔ، ص. َُِٕعامة كاإلفراج ادلشركط زلدد )اتزيد، 
دم سوسور، اللغة ىي نظاـ  نديف القواعد النحوية لفَتدينا

إشارات يعمل على التعبَت عن الفكرة كنقلها من خالؿ كلمة. لذلك، 
أف تصبح لغة إذا مل يتم على حىت لو كانت ىناؾ فكرة، فلن تكوف قادرة 

ا بكلمة. ػلتوم نظاـ اإلشارة ادلقصود على داللة كمدلولة. ربطها مع
ىي رمز لشيء حقيقي يتحوؿ إىل شكل من أشكاؿ اخلياؿ  داللةال

ىو   ةالبشرم مثل الطاكالت كالكراسي كأشكاؿ ادلفاىيم. بينما ادلدلول
كرسي من   كائن حقيقي لشيء يرمز لو ابلكالـ مثل شكل طاكلة،

 (.ُٕ-َٕص. ، َُِٕاتزيد، الشكل احلقيقي )
يف علم السيميائية أدرؾ فرديناند دم سوسور أكالن أف ىناؾ 
أجبدية شللوكة للصم كالبكم كىي عالمة يف احلياة االجتماعية، لذلك 
يعتقد أف نظاـ اإلشارة ىو أىم نظاـ أساسي يف التعبَت عن األفكار. 

من قبل طالبو فرديناند دم سوسو، نشر مفهـو "عالمة" ألكؿ مرة 



ُِ 
 

 
 

 Coures" يف شكل كتاب بعنواف (Albert) كألربت (Bally) كابلتحديد ابيل

de linguitique generale" . ىذا الكتاب أك بدأ العمل بعد كفاة فرديناند
 ٓٓعن عمر  ُُّٗفرباير  ِِ  Vufflens-le- Chateau دم سوسور يف

عاما. حصل عليها ابيل كألربت من مالحظة عندما كاف تلميذا لفرديناند 
دم سوسور.لذالك فإف ادلفهـو النظرم الرئيسي األكثر شهرة فرديناند 
دم سوسور يف علم السيميائية ىو أف اللغة عبارة عن نظاـ اإلشارة 

تشتمل  .(Signified)لولة كمد( (Signifierيتكوف من قسمُت، كعلا عالمة 
كجهات نظر ستضع األسس  ٕفرديناند دم سوسور على  يةكجهة نظر 

 (b)عالمة كمدلولة،  (a)يعٌت ( Levi-Strauss) الحقنا لفي سًتاكس
 langue dan)كاإلفراج ادلشركط  اللغة (c) (pradigmatik)فرادكمتك، 

parole) ،(d)  سينكركنك كدايكركنك(sinkronik dan diakronik) ،(e) 
نعريف  (g) ،(valensi)فالنسي  (f)، (mental dan fisik)عقلي كبدين 

 (.ُٖ-ُٕص. ، َُِٕاتزيد، ) (pengertian dan isi)كزلتول 
 (Signified- Signifier)عالمة ومدلولة  ( أ

ظلوذج األساس اإلشارة على فرديناند دم سوسور يف 
للصورة الصوتية حبيث التقليد الثنائي. عالمة ىي إظهار ملموس 

ورة يكوف العالمة كادلدلولة عنصرين ذىنيُت، أم الكشف عن ص
ا أك كجود أحدعلا يعٍت كجود  صوتية أخرل تصبح مكوان موحد

 مة موجودة، سيكوف ىناؾ ابلتأكيدكليهما. أم أنو يف كل عال
ص. ، َُِْعالمة كمدلولة مًتابطة من االثنُت )ىدايت، 

ة ىو متكاملُت مع بعضهما البعض، (. ألف اللغة كالعالمِْٓ
فعندما عالمة كمدلولة مت الفصل فلن يؤدم ذلك إال إىل تدمَت 

 (.ّٕ .، صَُِٕالكلمات نفسها )اتزيد، 
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العالمة ىو عنصر مادم لعالمة أك كلمة أك صورة أك 
صوت أك حدث يومي. كيف الوقت نفسو، فإف ادلدلولة ىو 

ما تيظهر عملية العالمة مفهـو مطلق أقرب إىل عالمة مادية. بين
. العالقة (referent)كادلدلولة ذات الواقع اخلارجي تسمى مرجع 

بُت العالمة كادلدلولة ىي عالقة عشوائية )حرة( دبعٌت أهنا ال 
سبتلك عالقة طبيعية. ال ؽلكن تفسَت ىذ العالقة أبم سبب، 
سواء كانت األصوات أك االختيارات ادلرتبطة بسلسلة األصوات 

الكائن أك ادلفهـو ادلعٍت. ألف العالقة اليت ربدث بُت االثنُت مع 
، َُِْأتيت من بنية أك رمز زلدد يساعد يف التفسَت )ىدايت، 

 (.ِْٔص. 

ادلثاؿ، ال يستطيع اجلميع فهم سبب تسمية احليواف 
كوسيلة ابحلصاف أك إذا كاف اجلاكم يسمى   دائماالذم يستخدـ 

 ه، ال ؽلكن التفكَت يف سبب ىذاجلاراف. من األمثلة ادلذكورة
يعرفو كيفهمو أف السيارة ال، ؽلكن للجميع أف الغويتهلعالمة ا

اليت يشَت إليها ىي "حصاف" أك "جراف" حبيث ال ينبغي مناقشة 
االثنُت ال داعي للجداؿ. ىذا ىو ما ىو تعسفي أك حر كىو ما 

 .، صَُِٕدكف اتفاؽ رمسي )مزيد،  دائمايتم االتفاؽ عليو 
ّٕ.) 

 السيميائية جارليس ساندرز بريس -2
إذا كاف فرديناند دم سوسور فرنسيا يف رلاؿ السيميائية، فإف 

 Cambridgeجارليس ساندرز بَتس كاف أمريكيا. كلد بَتس يف 

Massachusetts   معمر،  ُّٖٗابلوالايت ادلتحدة ادلريكية عاـ(َُِٕ ،
(. كاف بَتيس فيلسوفا كمنطقا، ككاف فرديناند دم سوسور ُٗص. 
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رائدا لعلم اللغة العاـ. كفقا جلارليس، فإف كلمة السيميائية ىي مرادؼ 
لكلمة منطق حيث غلب أف يدرس ادلنطق كيف يفكر الناس، كيتم ىذا 

لعالمات. إف تفكَت جارليس ىو ابلتأكيد التفكَت ابلطبع من خالؿ ا
تفكَت يسمح لكل فرد ابلتفكَت أك أف يكوف لو عالقة مع اآلخرين 
كيسمح أيضا ذلذا ادلنطق إبعطاء معٌت دلا يراه الكوف )ركمدكين، 

 (.ُٓ-ُْ، ص. َُِٔ
كفقا جلارليس، العالمة ىي شيء يعمل لشخص ما كتمثل 

نرل أف العالمات ؽلكن أف لشيء آخر بشركط أك قدرات معينة. كما 
سبثل شيئا آخر لشخص ألف ىذ العالقة التمثيلية ػلكمها مًتجم )إيكو، 

(. يف مفهـو النظرية السيميائية، يعرؼ جارليس ُِ-َِ، ص. ََِٗ
السيميائية كعالقة بُت العالمات )الرموز( كالشيء كادلعٍت. سبثل العالمة 

الشخص الذم يفسرىا ادلوجود يف عقل  (referent)الشيء )ادلرجع( 
لذلك يقوؿ بَتس أف سبثيل كائن ما يسمى (. interpretant))ادلًتجم( 

ا لكي تعمل الالفتة غلب أف تعمل العالمة كادلراجع معادلًتجم الفورم. 
(. بعبارة أخرل، فإف ادلفهـو الذم ّٗ-ّٖ، ص. َُِِ)مورساف، 

بُت العالمات  تنفذه جارليس ىو أكثر تركيزا على عالقة الثالثي العالمة
يف األعماؿ األدبية أك غَتىا. تنقسم العالقة األساسية لثالثية العالمة إىل 
ثالثة أجزاء، كىي األيقوف كالفهارس كالرموز )كالندارم كسَتكار، 

 (.ُّ، ص. ََِِ
مرتبطة أبجسامها السيميائية بناء على بعض  عالمةاأليقوف ىي 

عالمات كاألشياء السيميائية من أكجو التشابو. الفهرس ىو العالقة بُت ال
خالؿ السبب كالنتيجة. بينما الرمز عبارة عن سلسلة من العالمات اليت 

 العالمة يكوف تفسَتىا دبثابة اصطالح اجتماعي. ؽلكن للعالقة الثالثية



ُٓ 
 

 
 

بُت العناصر الثالثة أف تتبعها إشارات أخرل تنتجها العناصر الثالثة، 
أمحد زيوؿ، ك  غَت ابحمدكدة )كحيد كابلتايل سبكُت عملية سيميوزيس

 (.ّٕ-ّٔ .، صَُِٗ
جارليس  (segitiga triadik) ترايدؾفيما يلي مثاؿ لتوضيح ادلثلث 

 ساندرز بَتس على التايل:
 

 
ادلثاؿ، عندما يفسر سائق السيارة أحد األضواء احلمراء اليت 
 تتكوف من ثالثة ألواف ىي األمحر كاألصفر كاألخضر كإشارة، كل منها

األمحر )توقف( كاألخضر )اجلرم( كاألصفر )حذر(. مث  :ؽلثل أمرنا زلددنا
، كسوؼ يكوف الضوء األمحر (Y)سيكوف األمر ابلتوقف على جسم 

كسيتوقف سائق الدراجة النارية عن طريق تفسَت كالعلا  (X)على التمثيل 
(X = Y)  ،(.ٖ-ٕ، ص. َُِِ، )ابيهاقي 
 

 السيميائية أمربتو إيكو - ب
كعلا سَتة  شعب ليتم شرحها ِ، ذكر الباحث إيكو نظرية أكمربتويف 

 لو. كالتفسَت كالتايل: اتو إيكو كمفهـو السيميائية كفقأكمبَت 
 سرية أمربتو إيكو -1

أكمربتو إيكو ىو فيلسوؼ كسيميائي كانقد أديب كركائي ككاتب 
 ،Alessanderia, Italia Piedmontمقاالت. كلد أكمربتو إيكو يف مدينة 
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. ركايتو ُِّٗيناير  ٓإيطاليا، يف كسط مثلث جينوفا، ميالف، تورين، 
 Theأك ادلعركفة أيضا ابسم   II Nome Della Rosaالشهَتة بعنواف 

Name of Te Rose مع القصة ىناؾ قصة ذبمع بُت األلغاز الفكرية .
اخليالية كالتحليل الكتايب كالنظرية األدبية. انتقل أكمربتو ككالدتو جيوفاان 

(Giovanna)  إىل قرية صغَتة على سفوح جبل بيدمونت(Piedmont )

خالؿ احلرب العادلية الثانية. إيكو تعليمو يف نظاـ التعليم السليزايف 
(selesian ) ىو عبارة عن ذبمع للكهنة الرىباف كاإلخوة العلمانيُت الذم ك

أتسس يف القرف احلادم كالعشرين من قبل القديس سانت جيوفاين 
الذم ادلعركؼ ابسم دكف ابسكوس ( St. Giovanni Bascos)ابسكوس 

(Don Bascos.)  بسبب نشأة إيكو، يستخدـ إيكو ادلؤسسُت كمرجع لو
 (.ّٖ، ص. َُِٗ يف أعمالو ادلختلفة )كحيد،

كاف كالده جوليلو زلاسبا قبل أف ترسلو احلكومة للخدمة يف 
ثالث حركب. كاف كالده االبن الوحيد ألخيو الثالثة عشر. حثو كالد 
إيكو على أف يصبح زلاميا، لكن إيكو دخل رلاؿ األدب الفلسفي يف 

تو جامعة تورين. أثناء دراستو مل يؤمن إيكو بوجود هللا، لذلك ترؾ كنيس
الركمانية الكاثوليكية. بعد ذلك، عمل كمحرر ثقايف بحمطة تلفزيونية يف 
إيطاليا ابإلضافة إىل التدريس يف جامعة تورين. من خالؿ عملو يف 
ابحمطة التلفزيونية، بدأ إيكو يف تكوين صداقات تبدأ مع العديد من 

 كبَت َتالفنانُت كالكتاب كادلوسيقيُت كالرسامُت كغَتىم شلن كاف ذلم أتث
 Departimento di Comunicazioneا مؤسس يف كتاابتو. إيكو ىو أيض

 Umanisticiلدراسات  Scuola Seperiore يف جامعة ساف مارينو، كرئيس

University of Bologna  جبامعة بولونيا كزلاضرا فخراين يف جامعة
 (.ُِٕ، ص. َُُِ)زلفوظ، ( University of Oxford)أكسفورد 
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يف بداية دراستو كأحباثو كانت يف رلاؿ اجلماليات مع عملو 
( الذم دعا اجلمهور ُِٔٗ) (Opera Aperta)الرئيسي، أكبرا أبَتات 

،  فسَتية كاإلبداعية. مع ىذا احلدثللمشاركة بنشاط أكرب يف العملية الت
كاف صلاح أمربتو إيكو أكسع حيث استمر يف رلاالت السيميائية 

 A The Theory of  أدل إىل العديد من األعماؿ مثلكالتواصل، شلا 

Semiotics (ُٕٗٔ ك )Semiotics and The Philosophy of Language 

(، ككال العملُت مكتواب بلغة إصلليزم. نشر أمربتو إيكو أيضا ُْٖٗ)
Come Si Fauna Tesi Di Laurea (ُٕٕٗ)كىو  ؛ كيفية كتابة أطركحة
(. يف كتابة ّٖ، ص. َُِٗكحيد، دليل عملي للكتابة كالبحث )

 Foucalt's  العديد من األعماؿ مثل أيضايكو الركاية أنتجت ا

Pendulum dan The Island of Te Day Before   ككذلك يف ركايتو األخَتة
)زلفوظ،  ََُِاليت صدرت عاـ  The Prague Cemeteryبعنواف 
 (.ُِٕ، ص. َُُِ
لذلك فال عجب أف تكوف كتاابتو الركائية قوية جدنا يف السوؽ  

من قبل العديد من األشخاص إىل عدة  أيضاكأف ركاايتو تيرمجت 
 أمربتو إيكو(. إف شركة ُِٕ. ، صَُُِلغات أخرل )زلفوظ، 

منتجة للغاية ابلفعل يف نشر كنقل األعماؿ ادلتعلقة ابلنقد التارؼلي 
كالتواصل الذم يعرب عن شغف الغربيُت يف صنع مؤشر ػلدث يف 

تزكج من امرأة تدعى ريناات رامج، مدرسة  ُِٔٗاحلياة. كيف سبتمرب 
رللد من الكتب يف  ََََّفنوف أدلانية. يف حياة إيكو، كاف لديو 

رللد من الكتب يف منزؿ  ََََِة يف ميالنو ك مكتبتو الشخصي
يف  َُِٔفرباير  ُٗعطلة ابلقرب من رؽليٍت. تويف أكمربتو إيكو يف 

 (.ّٖ .، صَُِٗا )كحيد، عام ْٖميالنو عن عمر يناىز 
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 السيميائية أمربتو إيكو -2
يف السابق، اعترب أكمربتو إيكو أف السيميائية ىي نظرية أكاذيب 

. يقاؿ ذلك ألنو يعتقد أف احلقيقة سلفية The Theory of Lieأك نظرية 
كراء الكذب. كإذا فشلنا يف استكشاؼ أك العثور على إطار العمل 
األساسي، فلن صلد ابلتأكيد اإلطار احلايل للحقيقة، كىذا غلعل تصور 
أكمربتو إيكو ال يغَت رأيو. الغرض من نظرية الكذب ىو أنو يف كل كائن 

نقلها إىل  وف ىناؾ معٌت أك رسالة أخرل ليتم يراه كل فرد، غلب أف يك
 (.ِٓ ص.، َِِِ، )ىنفية كل من يقرأىا أك يراىا

يف مفهـو أكمربتو إيكو احلايل للسيميائية ، ىناؾ مفهوماف  
للنظرية السيميائية مت درلهما يف مفهـو كاحد. ؽلكن القوؿ أف أكمربتو 

ابلكثَت من إيكو ىو أحد الشخصيات احلديثة بذكائو الذم يقـو 
قسم ا. بدمج ىاتُت النظريتُت تنالستكشافات اليت مت تطويرىا سابقا

كنظرية اإلنتاج عالمة  (teori kode) لراموزالسيميائية، كعلا نظرية ا
(produksi tanda) قوؿ نظرية الكود كنظرية داللية تعطي  أيضا. ؽلكن

، بينما أك الداللة ية ادلتعلقة ابإلشارةاألكلوية للمفاىيم الرئيسية للسيميائ
اإلشارة إىل نظرية إنتاج اإلشارة كنظرية اتصاؿ تعطي األكلوية  أيضاؽلكن 

، خداـ اللغة بشكل عاـحلساابت القيمة. إمكانية الظواىر كاست
، كأشياء أخرل شارة إىل كائن أك حالة من العاملكاستخداـ اإلشارات لإل

 (.َْ، ص. َُِٗتشَت إىل احتماؿ حدكث ظواىر ابلفعل )كحيد، 
 التعبري واحملتوى ( 1

ىي البداية أك ادلطلب األساسي لنظرية  راموزنظرية ال
الداللة. الكود ىو إشعار لكيفية عمل العالمة يف ثقافة معينة. 
عندما يقسم الكود عناصر نظاـ التسليم إىل عناصر النظاـ اليت 
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اين يتم تسليمها، فإف األكؿ يصبح تعبَتا عن الثاين كيصبح الث
زلتول األكؿ. سيصبح االرتباط بُت التعبَت كابحمتول الذم يدركو 
البشر عالمة، لكن يف رأم أمربتو إيكو ال يوجد شيء يستحق 

، ألف ادلوجود ىو يف الواقع دالة إشارة يو عالمةأف يطلق عل
 .(َُٕ، ص. ََِِ)راعلا، 

تكوف كظيفة الومحة عندما يرتبط تعبَت دبحتول، كيصبح 
ىذاف العنصراف ادلًتابطاف االجئُت لبعض االرتباطات. يف 
االرتباط الذم ػلدث يف التعبَت كابحمتول، سيكوف ىناؾ ارتباط 

. أينما كمىت  عالمةمتبادؿ حبيث يؤدم ابلتأكيد إىل ظهور دالة 
اكو من قبل البشر فال كاف ىناؾ ارتباط من ىذا النوع كيتم إدر 

بد من كجود عالمة. فإف العالمة ىي نتيجة مؤقتة لقواعد الًتميز 
اليت تشكل ارتباطا مؤقتا بُت العناصر ادلختلفة، حيث ييسمح 
لكل عنصر من ىذه العناصر ابلدخوؿ بشركط ترميز معينة يف 

)إيكو، ارتباطات أخرل، كيف النهاية تشكل عالمة جديدة 
 .(َٕ-ٗٔ، ص. ََِٗ

 (diadik)كذبدر اإلشارة إىل أف أكمربتو تبٌت الفهم الثنائي  
جارليس ساندرز الذم تصوره  (triadik)بدالن من الفهم الثالثي 

ا أنو يفضل هنج ذبارليس على هنج . كمع ذلك، فهو  أيضبَتس
دلفهـو  أمربتو إيكوالذم اعتمده  ((diadikفرديناند. لكن مفهـو 

للتعبَت كابحمتول. إنو  Louis Hjelmslevفرديناند كلكن مفهـو 
فقط يف احلصوؿ على كظيفة اإلشارة اليت ذكرىا إيكو، تبدأ من 

(. سيميائية ٕٕ، ص. ََِٗارتباط التعبَت كابحمتول )إيكو، 
الداللة فيو نظرية العالمات كاإلدراؾ كىي عملية اإلدراؾ لفهم 
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ا يف نظرية الدال لة، لذلك سياقات معينة. يعترب التفسَت مهمنا جدن
( ُ، كىي: )فئات ّن كجهة نظر ادلفسر البيئي غلب أف تتضم

يتم إدراؾ معٌت العالمة كوحدة ثقافية من خالؿ عالمات أخرل 
( ربليل مكوانت الوحدة ِال تعتمد على العالمة األكىل، )

( كل منها ؽلكن ّالثقافية إىل مكوانت بناءن على معناىا، ك )
دلعٌت أف تكوف كحدة ثقافية خاصة للوحدة الثقافية اليت تشكل ا

يتم سبثيلها بعالمات أخرل كؽلكن أف زبترب ربليل مكوانهتا 
اخلاصة كتصبح جزءنا من أنظمة اإلشارات األخرل. حبيث ترتبط 

جارليس ساندرز ا دبفهـو ة التفسَت مثل ىذه ارتباطا كثيقعملي
 (.َُٖ، ص. ََِِ)رمحا،   بَتس

 (denotasi dan konotasi)الداليل وغري الداليل  ( 2
ابإلضافة إىل نظرية الكود اليت تعد أساس نظرية 
الداللة، فإف أساس نظرية االتصاؿ ىو نظرية إنتاج 
اإلشارات، كاليت تركز ابلطبع يف نظرية االتصاؿ ىذ على 
التواصل، كىدؼ إيكو ىو أف دراسة السيميائية كل ىي 

ىذه عملية ثقافية من أجل التواصل حبيث يظهر يف 
العملية أنو يسمح لكل منها من قبل نظاـ الداللة الذم 
يعنيو. يعٌرؼ إيكو عملية االتصاؿ كجزء من اإلشارة 

(signal)  من ادلصدر(source)  على طوؿ القناة(channel) 

، ص. ََِٗ، إيكو) (destination)إىل مكاف ادلقصود 
ُٖ.) 
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 ٖتتكوف عملية االتصاؿ ادلذكورة سابقا من 
تعتمد على ظلوذج بوابة السد يف السد. كىي عناصر 

 (:َُُ-َُٖص. ، ََِِ، رمحا)
Sumber – Pengirim – Sinyal I – Saluran – Sinyal II – Penerima – Pesan – Tujuan 

 

kode 

 (source)ادلصدر  -1
نطق الكلمات اليت غلب أف تغطي طبقات 

. كظيفة العمل يف ربديد (labor)سلتلفة من العماؿ 
العالمات ادلوجودة كاختيارىا كتنظيمها بطريقة معينة. 
لذلك، التعبَتات اليت يولدىا العامل، عالمات غلب أف 
تكوف يف سلسلة من العالمات اليت ؽلكن لشخص ما 

 قبوذلا.
 (transmitter)ادلرسل   -2

يف خط االتصاؿ ىذا، يصبح ادلرسل ىو ادلوضع 
األكثر أعلية ألف إيكو يصف ادلرسل أبنو جهاز 
استشعار يتم كضعو يف السد حىت يتمكن من معرفة 
حالة السد بشكل مباشر. كإذا مل يكن ىناؾ جهاز 

، فإف ضابط السد الذم مت تعيينو  (transmitter)إرساؿ 
 .ال ؽلكنو معرفة الوضع الفعلي مكاف ادلقصودك

 (signal I) ة األولاإلشار  -3
توصف اإلشارة األكىل أبهنا كهرابئية. أم أف   

الكهرابء ىي اليت سًتسل رسائل عرب كابل الوسائط إىل 
ا إذا مل يكن ىناؾ كهرابء أك حدث . أيضمكاف ادلقصود
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ا إىل  انقطاع يف التيار الكهرابئي، فلن يصل ادلصدر أبدن
 .بسبب خط االتصاؿ ادلقصودمكاف 

 (channel)القناة  -4
يوضح إيكو القناة كلربكية  تستقبل من خاللو 

من أجهزة االستشعار كتنقلها إىل  (sinyal)إشارات 
كمع ذلك، فإف كجود ىذ . (reciver)أجهزة االستقباؿ 

لو احتماالت عديدة للتسبب يف  (channel)القناة 
 الفعلية.تداخل ؽلكن أف يغَت الرسالة 

 (signal II) الثايناإلشارة  -5
 Iحيث إيكو يساكم عند اإلشارة  IIيف اإلشارة   

 حيث يستخدـ كالعلا نفس الكهرابء.
 (reciver) مادلستل -6

، يستجيب رساؿ إليوبعد كصوؿ ادلصدر إىل ادل
 ادلستلم للرسالة اليت يتلقاىا من ادلصدر.

 (message)رسالة  -7
يف إطار أمربتو إيكو، ؽلكن أف تكوف الرسالة يف 
نظرية االتصاؿ اخلاصة بو يف شكل رسائل لفظية أك غَت 
لفظية. الرسالة اللفظية ىي لغة ؽلكنها التعبَت عن شيء 
أكثر من اللغات األخرل. على الرغم من أنو ؽلكن 

مع لغة غَت لفظية، إال أف اللغة  أيضااستخدامها 
اللفظية ىي اللغة األساسية. لذلك، إذا كاف ابدلعٌت 
ادلطلوب بشكل كامل كشامل، فمن األفضل استخداـ 

 اللغة اللفظية.
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 (destination)مكان ادلقصود  -8
بعد ادلركر بعملية طويلة مع تلقي ادلرساؿ إليو 
 النهائي للمصدر من خالؿ قناة معينة، سيتم تفسَت
الرسالة من قبل مكاف ادلقصود دلعرفة الرسالة اليت مت 

 إرساذلا.

يف نظرية االتصاؿ، يعطي إيكو مثاال بنظاـ بوابة اذلواء  
. يستخدـ ىذا ادلثاؿ مهندسا كغَت الداليل الداليلإلظهار فهم 

كجهاز الوجهة. يف ىذه احلالة، يتلقى ادلهندس معلومات أك 
ارتفاع اذلواء كيعرؼ بناء على رسائل حوؿ ظركؼ معينة من 

االتفاقيات القائمة أنو غلب أف يستجيب ذلا بطريقة معينة 
 (.ٖٕ، ص. ََِٗ)إيكو، 

يريد مهندس يعمل يف أحد السدكد معرفة مىت تصل 
لتُت إىل مستول معُت من ادلياه يف خزاف زلاط بسد بُت ت

يجد مستول اخلطر. االحتماالت ىي ، كىي نقطة ساالرتفاع
جد ماء يف اخلزاف أـ ال؟ ىل ادلاء أعلى أك أقل من ىل يو 

مستول اخلطر؟ ما ىو أكثر أك أقل من مستول اخلطر؟ ما ىو 
كل ىذه األشكاؿ من ادلعلومات اليت ؽلكن أف  الزايدة؟متوسط 

تكوف مرسلة من السد. لذلك، ؽلكن اإلشارة إىل السد كمصدر 
مستشعرنا  أيضاللمعلومات أك ادلصدر. لذلك كضع ادلهندس 

معيننا يف اخلزاف كالذم عندما يصل ادلاء إىل مستول خطَت 
سيعمل كجهاز إرساؿ قادر على إرساؿ إشارات كهرابئية عرب 
قناة )الربكية( كيستقبلها جهاز استقباؿ. يقـو جهاز االستقباؿ 
بعد ذلك بتحويل اإلشارة إىل عناصر خطية )دبعٌت أنو يطلق 
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ة( اليت تشكل رسالة جلهاز ادلكاف سلسلة من األكامر ادليكانيكي
ادلقصود. كيف ىذه ادلرحلة، ؽلكن مكاف ادلقصود أف تطلق العناف 
الستجابة ميكانيكية لتحسُت الوضع عند ادلصدر )ادلثاؿ، فتح 

، ص. ََِٗبوابة فيضاف حبيث ؽلكن تقليل كمية ادلياه )إيكو، 
ْٔ-ْٕ.) 

إشارة يف مثل ىذا النموذج، يعد الكود كسيلة تنتج هبا 
كهرابئية معينة رسالة ميكانيكية معينة كستؤدم ىذه العملية إىل 
استجابة معينة. كهبذا ادلعٌت، ال يتم تشغيل االستجابة السلوكية 
عن طريق منبو إشارات: يتم اإلشارة إليو )يتم توصيلو بشكل 
إلزامي( من خالؿ حقيقة أف حالة ادلاء قد مت اإلشارة إليها. 

قلها الداللة السابقة ينتج عنها كصف الكود  يظهر ىنا داللة تن
 كما ىو موضح أدانه:

 
Ekspresi 

Isi 

Eskpresi 
Isi 

AB 
Level bahaya Pembuangan air 

BC 
Level alarm Pembunyian alarm 

CD 
Level aman Keadaan aman 

AD 
Level kurang Penambahan air 

 
على أنو  Hjelmslevىذا ىو اعتماد الكود الذم حدده 

 غَت الداليل. سوؼ توجد السيميائية غَت الداليلسيميائية 
عندما تكوف السيميائية اليت تكوف رلاالت تعبَتىا سيميائية 
أخرل. يف ادلثاؿ أعاله، تصبح الداللة األكىل ىي تعبَت الداللة 
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غَت )مستول اخلطر(  الداليللو  ABالثاين. لذلك، فإف التعبَت 
يشكل داللة ىو الكود الضمٍت األساسي،  )إخالء(. ما الداليل

يف حُت أف خاصية الكود الضمٍت ىي حقيقة أف الثانية كما إىل 
ذلك تعتمد تقليداي على األكؿ )يعرؼ ادلهندس أنو غلب عليو 

 تفريغ ادلاء ألنو يعلم أف ادلاء قد كصل مستول خطَت(.
ليس ما يعتقده معظم  الداليل كغَت الداليل الفرؽ بُت

الناس، كلكنو يكمن فقط بسبب اصطالح الًتميز، على الرغم 
غالبا ما يكوف ذلا معٌت أقل استقرارا  غَت الداليلمن حقيقة أف 

من الداللة، كلكن إذا مت تعيُت االتفاقية مرة كاحدة، فإف الداللة 
ىي كظيفة اثبتة للمعٌت.كظيفة اإلشارة، حيث الوظيفة األساسية 

كظيفة إشارة أخرل. كؽلكن اعتبار كظيفة اإلشارة دبثابة كود  ىي
 (.ٕٗ-ٖٕ، ص. ََِٗفرعي )إيكو، 
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 الثالث فصلال
 منهج البحث

 

ؽلكن أيضا قوؿ طريقة البحث على أهنا عملية نقل النتائج ادلراد احلصوؿ عليها.  
قواعد يف العثور على ادلوضوع. سيصل أك ؽلكن أف يقاؿ كإجراء عملي للسفر لو عدة 

مع ما   اإلجراء ابلتأكيد إىل نقطة اذلدؼ ادلنشودة إذا كاف األداء يف استخدامو متوافقنا
فيما يتعلق أبساليب البحث، (. ِِ، ص. َُِٕ)نور،  كاف غلب القياـ بو من قبل

م الطريقة ، ربتو ة حلل ادلشكالت. كيف ىذه الدراسةفإف اإلجراء ادلعٍت لو طرؽ سلتلف
مجع  طريقةك  ،كمصادر البياانت ،أجزاء. من بينها أنواع البحث ْادلستخدمة على حوايل 

 ربليل البياانت. شرح كل جزء كالتايل: طريقةك  ،البياانت
 

 نوع البحث - أ
ىو  النوعي. البحث الوصفيك  النوعيىذا البحث ابستخداـ ادلنهج 

ار البحث الذم ال يستخدـ اإلحصائيات أك األرقاـ أك الرسـو البيانية يف إظه
، كلكن من خالؿ مجع البياانت اليت مت مجعها النتائج اليت مت احلصوؿ عليها

 (.ٗ .، صَُِٖ، أنكيتو كستياكفكربليلها بعناية )
فإف البحث الوصفي ىو البحث الذم يشرح بشكل منهجي ككاقعي كدقيق 

احلقائق كادلواقف. أك ؽلكن مالحظة أف البحث الوصفي ىو حبث يقدـ بعض 
 (.ّٖ .، صََِِشكل كلمات أك كتابة )فاتح الدين،  بياانت يف

الذم سيظهر النتائج يف  يالوصفك  النوعيستخداـ تالدراسة  هيتم يف ىذ
شكل ادلعٌت الوارد يف كلمة أك مجلة كشرح للعالمات السيميائية ادلوجودة على 

 لصق.ادل
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 مصادر البياانت -ب
مصدر البياانت ىو رلموعة من البياانت أك ادلعلومات اليت ؽلكن 

. كيف ىذه (ُُٕ، ص. َُِٗ)نوردين كىراتنيت، احلصوؿ عليها من أجل التحليل 
 ساسيةستخدـ الباحثوف مصدرين للبحث كعلا مصادر البياانت األتالدراسة 

 كمصادر البياانت الثانوية. يتضمن مصدرا البياانت ما يلي:
 مصادر البياانت األساسية  -ُ

صوؿ عليها حمصادر البياانت األساسية ىي البياانت ؽلكن 
، ص. َُِٗ)نوردين ك ىراتنيت،  اليت مباشرة تتعلق دبوضوع البحث

كاف مصادر البياانت األساسية التستخدـ يف ىذه الدراسة  (. كأمإُِ
 و ملصق التطعيم الذم نشره حساب تويًت  بوزارة الصحة السعودية.ى

 مصادر البياانت الثانوية -ِ
البياانت ؽلكن حصوؿ عليها اليت مصادر البياانت الثانوية ىي 

( مثل الكتب، ادلؤلفات أك ُٖٔ ص. ،ََِٓغَت مباشرة )ىرماكاف، 
كيف ىذه  ية.يت ذات صلة كادلتعلقة ابلسيميائادلقاالت ألخرل من اإلنًتن

، سيكوف مصادر البياانت الثانوية الذم تستخدـ ىو استجابة الدراسة
 اجملتمع الواردة يف عمود التعليق يف ملصق التطعيم.

 
 طريقة مجع البياانت  -ج

طريقة مجع البياانت ىي الطريقة اليت يستخدـ الباحثوف جلمع ادلعلومات  
(. ُْٖ، ص. َُِٔ)سوراعلاف كأخواهتا،  كاخلصائص ادلتغَتة لدعم البحث

تستخدـ الباحثة يف ىذه الدراسة عدة طريقة يف ربليل البياانت كىي ابستخداـ 
 التايل: طريقتُت علا: طريقة القراءة كطريقة الكتابة.
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 طريقة القراءة -ُ
إجراؤه عن القراءة بشكل متكرر من  طريقة ىوطريقة القراءة 

 .، صََِِفهم )نوراميال، مخالؿ ادلالحظة كالبحث حىت ؽلكن 
 كاخلطوات ىي كما يلي: (.ُٓ

 .اقرأ بشكل متكرر على ادللصق ادلستخدـ ادلوضوع للدراسة (أ
كو، كالنظرية فرديناند دم إيأ بشكل متكرر من النظرية أمربتو اقر  (ب

 سوسور كجارليس.
 .كو على ادللصقإيية لنظرية أمربتو ائربديد العالمات السيمي (ج

 طريقة الكتابة -ِ
ة تستخدـ لتسجيل النقاط اليت تعترب طريق طريقة الكتابة ىو

(. بعد ّٓ .، صََِِمهمة للمساعدة يف مجع البياانت )نوراميال، 
ربديد العالمات على ادللصق، ػلتاج الباحث ابلتأكيد إىل تسجيل 

كما يقـو  األشياء اليت تتوافق مع أىداؼ البحث اليت يريد ربقيقها.
الباحث بتسجيل النتائج ادلوجودة ليتم مجعها من أجل استكماؿ نتائج 

 التحليل ادلوجود.
 

 طريقة حتليل البياانت  -د
من خالؿ معاجلة البياانت كالتحقق ة البياانت إحدل طرقة ربليل طريق

 .، صَُِٕمنها هبدؼ أف تكوف للدراسة قيمة علمية يف الدراسة. )نور، 
ربليل البياانت النموذج الذم اقًتحو ذكر مايلز  طريقة(. تستخدـ ُّٔ

كىوبرماف أف التحليل يتكوف من ثالثة ربدث أنشطتها يف كقت كاحد، كىي: 
، أنغينو ك سنياكاف) استخالص النتائجانت، كعرض البياانت، ك تقليل البيا

 (.ِّْ .، صَُِٖ
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 تقليل البياانت -ُ
تقليل البياانت ىو تصنيف البياانت كشحذىا كإزالة البياانت 
غَت الضركرية هبذه الطريقة. أك ؽلكن أف يكوف احلد من البياانت ىو 

إىل بياانت فعلية كصاحلة  عملية اختيار كتبسيط كربويل البياانت األكلية
 (.ِْٓص. ، َُِٖ، سنياكافأنغينو ك ) جلمعها

 عرض البياانت -ِ
ا على العثور على النتائج أك عرض البياانت خطوة لتكوف قادرن 

ا اذلدؼ النهائي للدراسة كتوفَت إمكانية الوصوؿ إىل االستنتاجات أيض
 (.ِْٖص. ، َُِٖ، سنياكافأنغينو ك )ادلستخلصة 

 ئجاستخالص النتا -ّ
ا من ربليل البياانت حيث يركز استخالص النتائج جزءا أساسي

، سنياكافأنغينو ك )الباحثوف على نتائج البحث اليت مت احلصوؿ عليها 
 (.ِْٗص. ، َُِٖ
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 الربع فصلال
 عرض البياانت وحتليلها

 

على أف الباحث ، يود ادلؤلف التأكيد اقشة النتائج كادلناقشات احلاليةقبل من
دكلة ادلملكة العربية السعودية  خطٌةا. فقنا دلا مت كصفو سابقسَتكز على البحث ك 

دم. عندما ادلقصودة كاردة يف ملصق موجود على حساب تويًت لوزير الصحة السعو 
، تعترب العالمات طريقة مناسبة للتحليل. ؽلكن تسمية هنج يتعلق األمر ابدللصقات
متعلق ابلعالمات. يف ىذه يائي. النهج السيميائي ىو ربليل اإلشارة ابلنهج السيم

، العلم السيميائي ادلستخدـ ىو نظرية أكمربتو إيكو اليت يكشف فيها أنو يعتربىا الدراسة
 نظرية كاذبة يف الكشف عن حقيقة موجودة.

( تتكوف ُكيف ىذه الدراسة توصل الباحثوف إىل نتائج الدراسة كىي كالتايل: )
ء منها: سياسات خدمة التطعيم، كاثئق الواردة يف ادللصقات من عدة أجزاالسياسات 

( ِاحليوية. ) خطٌة ،التطعيممستول سالمة  خطٌة ،سياسات االمتثاؿ القانوينالتأمُت، 
زاء دبا يف ذلك: مستول الثقة، ادلعرفة أج ٓمن  طٌةتتكوف العوامل اليت تؤثر على اخل

 كلدكر العادلُت. سيتم  ، ديناميات الصحة العقليةع، ، استجابة اجملتملتطعيمالعالية اب
 مااييل: شرح ك

 

 السيميائية معنوية - أ
يف التحليل الوارد يف ىذ الدراسة، ابإلشارة إىل ادللصق ادلوجود يف منشور 

. ابلطبع ىذا َُِِسبتمرب  ُِحكومة الصحة السعودية كالذم مت ربميلو يف 
.  أمربتو إيكو ادللصق ابستخداـ نظريةإلظهار عالمات السيميائية الواردة يف 

كىي نظرية  الداللة األكىل للتحليليعٌت الوحدة قسم التحليل إىل كحدتُت، 
 التواصلكالوحدة الثانية للتحليل  ،األعلية اليت تؤكد على عملية اإلدراؾ للعالمة

من خالؿ التحليل  كىي نظرية االتصاؿ اليت تؤدم إىل عملية تشغيل ملصق.
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ستوفر إجاابت لصياغة ادلشكالت ادلشار إليها يف ىذ الدراسة. ؽلكن الثاين، 
ربديد ربليل نظرية الوحدة ذات األعلية يف ىذه ادلرحلة من العملية من خالؿ 

 على النحو التايل: Simiosis Unlimitedعملية 
  1 صورة
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 1اجلدول 

 وقع لقاح
ُٗ-فَتكس كوفيد  هدف 

سلتلفة لنفسكدعوة إلجراء لقاحات ذات فوائد   مرتجم 
 

، كىي عالمة يف عيوف كل فرد ىي ادللصق أبكملو. ػلتوم ادللصق على ادلرحلة األوىل
عناصر سلتلفة، دبا يف ذلك الرموز أك الكتابة أك البياف كالسؤاؿ الذم مت نقلو. األىم ىو 

ا من أجل إطالعن ُٗ-كوفيدمقارنة احلاالت بُت ما بعد التطعيم كبعد التعرض لفَتكس  
 على اآلراء اليت غلب االلتزاـ هبا على أساس احلكومة السعودية لصحة شعبها.

 
 2صورة 

 
2اجلدول   

 وقع ربصُت
 هدف مناعة

 مرتجم ُٗ-كوفيدجهاز ادلناعة يف اجلسم ضركرم يف ظركؼ فَتكس  
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اليت تصبح عالمة فهي رمز التحصُت الذم يدؿ  أما ادلرحلة الثانية
على كجود ضركرة غلب أف يقـو هبا كل فرد كخاصة اجملتمع السعودم. كهبذه 
الطريقة، تظهر دعوة احلكومة بشكل غَت مباشر لعامة الناس، إما من رللس 
الوزراء نفسو أك األشخاص الذين ػلتموف ربتو. ابلطبع يتم ذلك للتحذير من 

 .ُت لتقوية مناعة جسم اإلنسافأعلية التحص
 

 3صورة 

 
 3اجلدول 

 وقع فَتكس
 هدف بناءن على رمز الفَتكس الذم نعثر عليو غالبنا

 مرتجم شيء خطَت كغلب ذبنبو
 

، عالمة كاردة يف ادلرحلة الثالثة ىي رمز لوجود فَتكس ادلرحلة الثالثة
قاتل كخطَت. من ادلعركؼ أف الفَتكس ىو ابلفعل أمر ال بد منو لتجنبها. حىت 
أنو مع تنفيذ التطعيمات ادلوجودة غلب أف يكوف ىناؾ سبب كأحدىا بسبب 

س فَتكس منتشر يف مجيع أضلاء البالد أحدىا ادلملكة السعودية. يسمى الفَتك 
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الذم يشتهر ابنتشاره ادلميت أبنواع سلتلفة من األعراض  ُٗ-كوفيدبفَتكس  
 .اليت يعاين منها كل مواطن

 
 4صورة 

 
 4اجلدول 

 وقع الشعار الرمسي
 هدف احلكومة خطٌة

 مرتجم الشيء الذم غلب أف يؤخذ يف االعتبار على أساس الدكلة
 

يف ىذ ادلرحلة تكوف العالمة كتابة االسم الرمسي حلكومة  ادلرحلة الرابعة
ادلملكة العربية السعودية. الكتابة ابللغتُت العربية كاالصلليزية طبعا. لدل ادلًتمجُت 
الفوريُت أسئلة سلتلفة تتعلق ابلتطعيمات ادلذكورة يف ادللصق. يكوف ادللصق الذم 

ية ػلمل رمز الشعار أك مرتبطنا مت نشره من قبل حكومة ادلملكة العربية السعود
 ابحلكومة ليكوف لديو ثقة اجلمهور يف تنفيذ التطعيمات اليت أعدهتا احلكومة.
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5صورة 

 
 5اجلدول 

 وقع عالمة استفهاـ
 هدف الظركؼ اليت غلب أف تسأؿ

مقارنة االختالؼ يف حالة اجلسم بُت بعد التطعيم كبعد 
 ُٗ-التعرض لفَتكس كوفيد 

 مرتجم

 
، كالرمز يف ىذه ادلرحلة ىو عالمة استفهاـ غلب أف ادلرحلة اخلامسة

يكوف ذلا إجابة دقيقة كدقيقة. توضح عالمة االستفهاـ الوضع األفضل ابلنسبة 
للمجتمع، حبيث يصبح ىذا القلق ضركرة غلب على اجلميع تطبيقها من أجل 

 إنقاذ أنفسهم من سلاطر الفَتكس ادلوجود.
 

 6صورة 
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 6اجلدول 

 وقع الناس يسعلوف
 هدف مريض

التأثَت الذم ػلدث لشخص مريض بُت التطعيمات كفَتكس  
 ُٗ-كوفيد

 مرتجم

 
، الرمز ادلوجود ىو صورة الشخص الذم يسعل. من ادلرحلة السادسة

ادلؤكد أف ادلرضى ىم مرجع لكل شخص ػلتاج إىل عالج ادلرض حىت يشعر 
كالتطعيم، من بُت الرموز اليت  ُٗ-كوفيدابلشفاء. يف ادللصق ادلتعلق بفَتكس  

أصبحت عالمة مت شرحها كشرحها بوضوح، ما ىي الظركؼ اليت ربدث يف كل 
يف ادللصق الذم أصبح ىذه  .ُٗ-كوفيدفرد عندما يتم تطعيمو أك بعد فَتكس  

يعٌت ؽلنع  التطعيمادلرحلة مكتوابن أف التأثَت سيحدث بعد أف يقـو ادلريض إبجراء 
غالبنا حدكث ادلرض الشديد، ؼلفض احتماؿ اإلصاية ابدلرض كمضاعفتو طويلة 

بينما يف حالة ادلريض بعد تعرضو األمد، يقلل انتقاؿ العدكل يف اجملتمع. 
يعٌت ترتفع احتمالية األعراض  للفَتكس طبعا فهو مكتوب بعكس الوضع السابق

عفات طويلة األمد، كسرعة نقل شديدة تستدعي التنوًن، تزيد احتمالية ادلض
 العدكل إىل األخرين.

 

 7صورة 

 

 7اجلدول 
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 وقع رمز الشفاء
 هدف جهاز ادلناعة عند البشر

 مرتجم التأثَت الذم سيحدث على اجلسم كلو مع ىذين الفركقُت
    

كاليت تكوف عالمتها عالمة على الشفاء أك ؽلكن  ،ادلرحلة السابعة
رؤيتها يف عالمة اجلمع )+( كىي بُت كتابة اختالؼ الظركؼ بعد التطعيم كبعد 

يف الصيغ الرايضية  أيضا. تصبح عالمة، ألننا نعلم ُٗ-التعرض لفَتكس كوفيد 
 ادلرض أف عالمة اجلمع تعٍت إضافة، ككذلك يف العلـو الصحية ىو عالج

نواجهو كثَتنا. لذلك، ييظهر ىذا ادللصق اختالفات يف االستجابة ادلناعية أك 
 ُٗ-كوفيدجهاز ادلناعة اليت ؽلكن قياسها من اجملموعات ادلصابة بفَتكس  

يف ادللصق الذم أصبح ىذه  كمدل أتثَت الفَتكس على الشخص ادلصاب.
يعٌت تفاؿ  التطعيمراء ادلرحلة مكتوابن أف التأثَت سيحدث بعد أف يقـو ادلريض إبج

درجة استجابة اجلهاز ادلناعي ضد الفَتكس عند كبار السن كادلصابُت ابألمراض 
كمن يستخدموف ادكية تؤثر على اجلهاز ادلناعي لذا التطعيم ػلفز كيستحث 

بينما يف حالة ادلريض بعد تعرضو األجساـ ادلناعية الفعالة ضد الفَتكس. 
يعٌت زبتلف االستجابة من  الوضع السابق للفَتكس طبعا فهو مكتوب بعكس

شخص اآلخر، تؤثر على أعضاء ككظائف اجلسم، كقد تسبب ادلضاعفات 
 الطويلة األمد.

 

 8صورة 
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 8اجلدول 

 وقع قائمة مراجعة الرموز
 هدف احلماية الشخصية من اإلصابة

 مرتجم مدة فًتة احلماية ادلناعية ادلوجودة يف كل فرد
 

، العالمة ادلوجودة يف ىذ ادلرحلة ىي رمز قائمة ادلراجعة. ادلرحلة الثامنة
دلاذا ىذا؟ ألنو يف حياتنا أصبحت العالمة أك الرمز استجابة إغلابية كشلتعة يف 
سلتلف ادلعالُت ادلوجودين. يف ادللصق الذم ػلتوم على الالفتة، غلب أف يقـو 

يل إىل أف مدة اجلميع ابلتزامات كاحد كنصف. كمع ذلك، يشَت التعرض احلا
احلماية من اإلصابة ؽلكن حساهبا من حيث ادلدة اليت ؽلكن أف تستمر فيها 

، بينما يف حالة ما بعد التعرض ُٗ-كوفيدادلناعة ادلناعية بعد إجراء التطعيم  
ا مناعة يف جهاز  للفَتكس احلايل، ال يظهر الفَتكس احلايل سول مدة قليلة جدن

الذم أصبح ىذه ادلرحلة مكتوابن أف التأثَت يف ادللصق  ادلناعة ضعيفة جدا.
أشهر  ٖيعٌت قد تستمر ادلناعة إىل  التطعيمسيحدث بعد أف يقـو ادلريض إبجراء 

على األقل بعد استكماؿ اجلرعات، قد ربتاج بعض الفئات إىل جرعة تنشيطية 
بينما يف حالة ادلريض بعد تعرضو للفَتكس طبعا بعد استكماؿ اجلرعات األكلية. 

يعٌت زبتلف كتتناقض مدة ادلناعة ادلكتسبة  فهو مكتوب بعكس الوضع السابق
من شخص األخر مع مركر الوقت، كال سبنع اإلصابة اخلفيفة من اإلصابة مرة 

 أخرل ابلعدكل. 
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 9صورة 

 

 9اجلدول 

 وقع بكتَتاي
 هدف تكملة للقاح

 مرتجم مقارنة جهاز ادلناعة يف اجلسم يف دعم الفَتكس
  

، يف ىذه ادلرحلة تكوف العالمة ىي الرمز البكتَتم. ادلرحلة التاسعة
القوؿ أبف البكتَتاي فَتكسات، كلكن يف ادللصق تيظهر العالمة محاية  أيضاؽلكن 

من الطفرات اليت تعٍت الطفرات فيها طفرات شلا يعٍت تغَتات يف ادلادة الوراثية 
شليتا للغاية كيصيب  ُٗ-كوفدس  أثناء عملية ادليزكس. لذلك، إذا كاف فَتك 

العديد من الضحااي، فإف التطعيم ىو أحد األشياء اليت غلب القياـ هبا 
ادلوجودة لتشكيل جهاز مناعة مناسب ضد الفَتكس  التطعيمالستكماؿ 

يف ادللصق الذم أصبح ىذه ادلرحلة مكتوابن أف التأثَت سيحدث بعد أف  ادلوجود.
ادلعتمدة يعطي مناعة كافية  التطعيميعٌت استكماؿ  التطعيميقـو ادلريض إبجراء 

بينما يف حالة ادلريض بعد تعرضو للفَتكس طبعا ضد ادلتحورات ادلوجودة حاليا. 
يعٌت اإلصابة بساللة معينة غالبا ال ربمي  فهو مكتوب بعكس الوضع السابق

 من االصابة بساللة سلتلفة. 
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 12صورة 

 
 12اجلدول 

 وقع نقل كلمة
 هدف الشعب السعودمكل 

قدـ توضيحنا للجميع أف التمتع بصحة جيدة أمر مهم للغاية 
 كذٌكرىم دبواصلة االىتماـ بصحتهم

 مرتجم

 
، كىي رمز للكلمات سهلة النطق للغاية ترفع عالمة. ادلرحلة العاشرة

توفر الكلمة ادلوجودة يف الزاكية اليمٌت السفلية من ادللصق مرجعا لعامة الناس من 
خالؿ تشجيع التناسق الصحي يف احلياة. بشكل غَت مباشر، ستستمر أيضا يف 

ظ تشجيع كل فرد على أنو غلب احلفاظ على الصحة كربتاج حقنا إىل احلفا
عليها. ستستمر ىذ الكلمات يف تطارد أذىاف الناس من أجل التنفيذ الفورم 

ادلنتشر يف مجيع أضلاء العامل منذ  ُٗ-كوفيدلربانمج التطعيم ادلتعلق بفَتكس  
  عامُت أك ثالثة أعواـ.

 

 11صورة 

 
  11اجلدول 

 وقع أدكات بديلة
 هدف أنواع سلتلفة من الشبكات االجتماعية اليت مت توفَتىا
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من أجل توفَت اختصار آخر لالتصاؿ ابجلهة ادلعنية دلعرفة 
 ُٗ-كوفيدكجود ادللصق الذم يشَت إىل تنفيذ تطعيم  

 مرتجم

 
، يف ىذ ادلرحلة تؤدم العالمة ادلعنية إىل أنواع ادلرحلة احلادية عشرة

سلتلفة من الشبكات االجتماعية ادلرتبطة ابحلكومة السعودية. يستخدـ ىذا نظاـ 
غيل شبكة اإلنًتنت احلايل، سواء على موقع الويب أك على شبكة اذلاتف، تش

على أم منصة. غلب أف يكوف  ُٗ-كوفيدشلا يسهل اإلبالغ عن فَتكس  
اجلميع على يقُت، ليس فقط حكومة ادلملكة العربية السعودية اليت تستخدـ ىذ 

اإلشعارات أك األداة البديلة، بل تستخدمها الدكؿ األخرل أيضا إما يف أنظمة 
 التحذيرات أك غَت ذلك، كيفضل أف يكوف ذلك يف خدمة مواطنيها.

ؼلتتم الباحث يف ادلراحل اليت مت ربليلها ابدلركر إبحدل عشرة مرحلة 
تؤدم إىل ظهور مًتمجُت عامُت. ابلنتائج ادلوجودة، ينقل الباحث عدة سياسات 

ابلتأكيد إطارنا لألنشطة أك أنشطة الربانمج  طٌةتشمل كجود ادللصق. ستكوف اخل
أك القرارات اليت يتم فرضها ابلتأكيد من قبل كل فرد، سواء كاف يتصرؼ أـ ال. 

ابلتأكيد من كجود نشاط ؼللق بعض ادلشاكل أك ادلشاكل كيقوض  طٌةستبدأ اخل
العديد من األشياء األخرل. عادة، يتم كضع السياسات من قبل عدة أطراؼ أك 

خاص معينُت من أجل احلصوؿ على نقطة مضيئة أك حل ادلشاكل أك أش
 ادلشاكل القائمة.

ابلطبع يف ىذ الدراسة، مت عمل ادللصق من قبل عدة جهات من الدكلة 
أك كالعلا من حكومة ادلملكة العربية السعودية هبدؼ تذكَت اآلخرين كإبالغهم 

األطراؼ أك أعضاء ابلسياسات اليت مت كضعها من خالؿ إشراؾ العديد من 
اجمللس اآلخرين الذين غلب طاعتهم. ليس فقط إعالمهم، كلكن ىذا سيزيد 
ابلتأكيد من احتمالية استمرار الدكلة يف اإلؽلاف كالتصديق يف السلوؾ الذم 
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 ُٕازبذتو احلكومة. لذلك يف ىذه الدراسة، ػلتوم ادللصق الذم مت نشره يف 
 على السياسات التالية: َُِِسبتمرب 

 خدمة التطعيم خطّة -1

الرئيسية اليت غلب أف  طٌةخدمات التحصُت ىي ابلتأكيد اخل
عد كزارة الصحة ستخلق يستخدمها كل بلد. اخلدمة اجليدة كفقا لقوا

ا للمجتمع. بشكل غَت مباشر، تصبح جودة اخلدمة معيارا دانطباعا جي
تعقيم . بدءا من التطعيميف تنفيذ برانمج  مللمجتمع للمخاطرة بتشككه

األماكن كاألجهزة الطبية األخرل طبعا غلب ضماف اجلودة. حىت قبل أف 
يكوف ىناؾ توجيو من اجملتمع، تلقت األطراؼ يف ادليداف أكامر سلتلفة 

 كاقًتاحات أخرل من احلكومة يف كل بلد.
تضمنت اخلدمات اليت مت تنفيذىا يف ادللصق العديد من األدكات 

آخرين لدعم ادلتعاملُت الذين ػلتاجهم اجملتمع. البديلة اليت تصبح شلثلُت 
أتيت ىذه األدكات البديلة يف شكل العديد من التطبيقات أك الشبكات 
االجتماعية األخرل اليت غلب أف تتمتع خبربة جيدة يف تقدًن اخلدمة 

 ادلثلى مع أنواع سلتلفة من األسئلة اليت يطرحها اجلمهور.
لكة العربية السعودية أك توفر يف ادلستقبل القريب، ستوصي ادلم

فرصا للجمهور لإلبالغ عن ادلشكالت الصحية األخرل ابستخداـ 
. ىذه إحدل اخلدمات اليت ؽلكن القوؿ إهنا ال تضيع يتصحالتطبيق 

ابلطبع،  ،كقتا طويال. بسبب األعراض ادلختلفة أك األمراض األخرل
لتطبيق، ؽلكنك ؽلكنك تطبيقها ابستخداـ ميزات ىذا التطبيق. يف ىذا ا

العثور على اقًتاحات كمدخالت حوؿ تقارير األمراض األخرل اليت 
، كلكن ؽلكنك معرفة فًتة اإلجازة ها اجملتمع. إنو ليس رلرد اقًتاحقدم

. ابلرغم من أنو ابلطبع قد ّأك  ِ ،ُاليت غلب القياـ هبا من كل لقاح 



ّْ 
 

 
 

. كلكن إذا تكوف ىناؾ بعض ادلشاكل أك ادلشاكل اليت ال تكوف مرضية
كانت ادلملكة العربية السعودية قد أكصت بذلك، فمن ادلؤكد أف كل 

 منهم كاف سيحصل على نتائج اختبار فعالة ليستخدمها عامة الناس.
 ةالضمان خطّة -2

الضماف ابلطبع ادلواد اليت سيتم احلصوؿ عليها،  خطٌةال تعٍت 
كلكن فوائد التأثَتات اليت مت احلصوؿ عليها عندما يتلقى اجلسم سوائل 
التطعيم اليت مت توفَتىا كيستجيب ذلا. يف ادللصق ادلوجود، مت أيضا كتابة 
ادللصق بوضوح شديد حوؿ الضماانت اليت سيتم احلصوؿ عليها بعد 

الثقة اليت غلب أف  أيضاطعيم. ييطلق على ىذا الضماف تنفيذ برانمج الت
ػلصل عليها اجملتمع أبكملو من أجل قدرة الضباط احلاليُت على تنفيذ 
اإلجراءات اليت ؽلكن اعتبارىا خطَتة للغاية يف القتاؿ من أجل احلياة. 
سيستمر الضماف اجليد ابلتأكيد يف زايدة كعي اجلسم أبف جهاز ادلناعة 

تاج إىل احلفاظ عليو كالعناية بو قبل أف ينتشر فَتكس  يف اجلسم ػل
 ادلذكور يف األعضاء السليمة. ُٗ-كوفيد

، يعرض حساب تويًت أيضا قابحلديث عن الضماانت يف ادللص
معلومات أخرل. فيما يتعلق ابلضماانت اليت سيتم احلصوؿ عليها كما 

ت أكضحنا سابقا، ىناؾ شيء مثَت لالىتماـ لو مثل ىذ الضماان
كالفوائد العظيمة، كىو أنو يف أنشطة تبادؿ ادلعلومات لديهم رسائل 
صحية مع العديد من احللقات اليت يتم إجراؤىا يومينا من خالؿ 

منذ أف مت إنشاء  ِّادللصقات. لقد انتقلت الرسالة الصحية إىل رقم 
الرسالة يف األصل. ستكوف الرسالة اليت يوجهها مرتبطة ابلطبع بصحة 

اليت غلب االعتناء هبا بشكل صحيح. يقوؿ الباحثوف إف ىذا الفرد 
يشمل ضماانت ألف ادلتابعُت الذين يتابعوف ىذ احلساابت سيحصلوف 
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على ضماانت أك مزااي ػلصلوف عليها من خالؿ قراءة ما ىو  أيضا
مقًتح. حىت األشخاص الذين ال يتابعوف احلساب سيشعركف ابلتأكيد 

 القياـ بو.ضماف ألنو يثَت ضركرة ابل
 حمافضة على احلكم خطّة -3

،  صنع ادللصق ال تستخدـ فقط كعرضإف جهود احلكومة يف
مثل معرض للصور، فهي ابلطبع تشَت إىل رغبة اجملتمع أبسره يف رؤية 
كمعرفة أف ادلعلومات ادلقدمة ىي ربت رعاية ادلملكة العربية السعودية. 

( أف االمتثاؿ ْٖ .، صَُِِ( )يف الرمحن، َُِٓيقوؿ عثماف )
القانوين ىو جهد غلب أف يبذلو كل مواطن ضد القانوف أك القواعد 
الصادرة عن ادلؤسسة اليت ذلا سلطة عليها. كما نعلم أنو غلب أف يكوف 
لكل مواطن حقوؽ اإلنساف اخلاصة بو، حبيث ػلتاج كل مواطن 

 لالختيار بُت تنفيذ برانمج تطعيم أـ ال.
ة احلاؿ، ذلا نتيجة متوازنة سواء كانت لكن يف كل قاعدة بطبيع

الكثَتة،  قاعدة صغَتة أك قاعدة كبَتة كضعتها الدكلة. إذا ذباكز امتثاؿ 
فيجب أف يكوف لكل مواطن سبب منطقي أك معقوؿ لعدـ االمتثاؿ 
للقانوف. يف بلد ما، يعد االمتثاؿ للقانوف انعكاسا ألخالقيات اجلودة 

دللصق الذم مت إنشاؤه ابلتأكيد دعوة كغلب أف يطبقو كل فرد. أصبح ا
 أعدهتا الدكلة أبفضل طريقة شلكنة لتشغيل برانمج التطعيم على الفور.

سبب عدـ ادلشاركة يف الربانمج احلايل لو احلق يف تقدًن تصنيف للعواقب 
ء كانت أنشطة مكتبية أك احلالية، مثل ابب الوصوؿ إىل كل نشاط، سوا

ستخدـ شرط تنفيذ برانمج التطعيم مع احلد ترفيهية أك غَتىا، غلب أف ي
. يف العامُت ادلاضيُت، فإف العواقب تنطبق ِ التطعيماألدىن جلرعة 

ابلتأكيد على كل دكلة، كاحدة منها يف ادلملكة العربية السعودية كىي 
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الوصوؿ إىل إغالؽ مناسك احلج كالعمرة كال تنطبق فقط على الشعب 
إىل الدكؿ اجملاكرة األخرل اليت  أيضالكن السعودم شبو اجلزيرة العربية ك 

 ستنفذ أنشطة احلج كالعمرة.

 التطعيمسالمة  ترقيب خطّة -4
. أصبح التطعيمغلب ابلتأكيد التشكيك يف مستول سالمة 

الشك شعوران مهيمنان قواين جدان يف بداية الربانمج الذم سيتم تنفيذه. من 
حلصوؿ على نوعية جيدة على أساس النسبة ادلئوية للمصلحة العامة. اب

قاؿ ذلك؟ ألف اجلاذبية تؤدم حقنا إىل تغيَت يف عقلية كل فرد، ككذلك 
نسبة ؽلكننا  التطعيمف . إذا كاف دلستول أماالتطعيمكجهات نظرىم حوؿ 

، فعندئذ غلب القياـ بذلك كالعكس صحيح. إذا مل يكن القياـ هبا
ا أف توصي  التطعيمسالمة  مستول جيدا، فلن يكوف من ادلمكن أبدن

 احلكومة بنشاط التطعيم ىذا.
ؽلكن رؤية معيار ىذا ادلستول من األماف من عدد األشخاص أك 
اجملتمعات األخرل اليت شاركت يف برانمج التطعيم. يثبت ادللصق أيضا 

السائل قادر على دعم اذلرموانت بقوة  التطعيمأف اجلسم الذم تلقى 
 ُٗ-كوفيدشديدة شلا غلعل جهاز ادلناعة أقل عرضة ذلجـو فَتكس  

كلفًتة طويلة من الوقت. حىت يف بلداف أخرل مثل إندكنيسيا، حيث مت 
الذم ػلظى ابحًتاـ  ُأكالن للشخص رقم  التطعيمإثبات مستول سالمة 

الرئيس السابع الذم يقود  الناس، كىو السيد جوكو كيدكدك ابعتباره
دكلة إندكنيسيا، ادلملكة العربية السعودية غلب أف تكوف اجلزيرة العربية 

لن يكوف  التطعيمقد فعلت ذلك. ىذا سباؽ يضمن أف مستول أماف 
 ضارنا للجمهور.
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 الروح الصحية خطّة -5
سرة ىي كاحدة من أكثر الدكافع اليت ال غٌت عنها يف مثل األ

الصحة ىي ظلط احلياة اجليدة. ؽلكن القوؿ أيضا أف ىذه ادلواقف ألف 
الصحة الشخصية تتشكل من النطاؽ الذم ػليط هبا. زبتلف ىرموانت  
كل إنساف بشكل كبَت كستعتمد على الوضع يف ذلك الوقت. غالبنا ما 

بُت كبار السن، كلكن ليس األمر   ُٗ-كوفيدػلدث انتشار فَتكس  
. دلاذا ُٗ-كوفيدا ابنتشار فَتكس  كذلك أف الشباب ال ؽلكن أف يتأثرك 

ىذا؟ ألف ىرموانت اجلسم اليت ؽلتلكها الشيخوخة أضعف بكثَت من 
سعيدة،  دائماىرموانت ادلراىقُت. إذا كانت ىذه اذلرموانت الصحية 

فمن ادلؤكد أف جهاز ادلناعة يف اجلسم سيكوف قواي يف االستجابة 
 للفَتكسات اليت هتامجو.

-البدنية ليست كافية يف ظركؼ كوفيد من ادلؤكد أف الصحة 
. ربتاج ديناميكيات الصحة العقلية أيضا إىل االستقرار من أجل ُٗ

. العقلية  التمكن من التعامل مع ضغوط احلياة اليت يتعرضوف ذلا كل يـو
السليمة ليست ابلضركرة خالية من التوتر، كلكن العقلية الصحية كالقوية 

لضغطو حىت يظل قادرا على العمل تدكر حوؿ كيفية إدارة كل فرد 
. كما ستواصل احلكومة ابلطبع تشجيع  بشكل جيد كمنتج كل يـو
كتشجيع كل مواطن، سواء كاف مصااب أـ ال. يف ادللصق، توجد كلمات 
تشجيع مت تصميمها بطريقة بسيطة مثل تلك اليت تساعد بشكل غَت 
 مقصود العديد من األشخاص على البقاء بصحة جيدة كمتحمسُت
للحياة كتعزيز أظلاط احلياة الصحية حىت تعود األمور إىل طبيعتها كما  

ليست فقط كاردة يف كاحدة من ىذه  طٌةاخل كانت من قبل. ىذ
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ادللصقات، كلكن يف كل منشور يوجد دائما العديد من ادللصقات اليت 
 سبثل أعلية العيش حياة صحية بركح قوية.

 
 السيميائية االتصال -ب

، يتم تنفيذ عملية سيميائية ة الداللةبعملية التحليل السيميائيبعد ادلركر 
االتصاؿ يف ادلرحلة التالية. دلعرفة الغرض كالغرض من ادللصق الذم مت نشره من 

مراحل  ٖعلى أمربتو إيكو قبل حكومة ادلملكة العربية السعودية، تشتمل نظرية 
كاإلشارة األكىل، ، كىي: ادلصدر، كادلرسل، من عناصر االتصاؿ األساسية

. لذلك، ؽلكننا مكاف ادلقصود، كالرسالة، ك رسل إليوكالقناة، كاإلشارة الثانية، كادل
معرفة ما إذا كانت ىناؾ عالمة مقصودة يف علم السيميائية على ملصق ادللصق 

 التايل: أـ ال.
 ادلصدر  -1

ضلن نعلم أف كجود الشيء أك اإلشارة موجود بسبب كجود 
عملية االتصاؿ الواردة يف ادللصق الذم مت ربميلو من قبل مصدر يسبقو. 

حكومة ادلملكة العربية السعودية ىي مصمم اجلرافيك. دلاذا؟ ألننا نعلم 
أيضا أف عمل ادللصق يتم بواسطة مصمم جرافيك حيث سييظهر بعض 
العالمات عن طريق ربديد كترتيب عدة رلموعات من العالمات يف 

. كىذا ابلطبع ينطوم أيضا على تفكَته يف ةشكل كلمات كألواف كصور 
القياـ ابلعمل الذم من ادلفًتض أف يقـو بو. غلب أف يتكيف التفكَت 
الذم ينطوم عليو األمر مع ادلواقف كالظركؼ احلالية من أجل اكتساب 
ثقة قوية يف مصمم اجلرافيك، سواء من حيث األيديولوجية أك العرؽ أك 

طُت هبا. كما ىو احلاؿ يف ادللصق ادلنشور، أكلئك الذين ال يزالوف مرتب
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-كوفيدا الرسالة اليت غلب نقلها، كما ىو احلاؿ يف حالة  فإنو يعدؿ أيض
  اليت تنظمها احلكومة السعودية. التطعيمكتنفيذ  ُٗ

 ادلرسل  -2
يف حساب احلكومة السعودية، يكوف مرسل ادللصق ىو ادلسؤكؿ 

ادلملكة العربية ادلملوؾ حلكومة   SaudiMOH@عن صاحب حساب
السعودية. لن يعرؼ اجلمهور أبدا الرسالة أك األخبار ادلوجودة على 
ادللصق إذا مل يقم مسؤكؿ احلساب بتحميلها على كسائل اإلعالـ. كما 
ىو احلاؿ مع مالكي حساابت الوسائط االجتماعية الفردية، سيقوموف 

دير حساب بتحميل كتعيُت ادلظهر الذم يريدكنو. كابدلثل ابلنسبة دل
احلكومة السعودية، فلديو سلطتو اخلاصة يف تنظيم ادلشاركات سواء على 
شكل صور أك صور أك مقاطع فيديو أك بعض الكلمات اليت يراىا 
مناسبة كمناسبة الستهالؾ اجلمهور، خاصة على احلساابت احلكومية 

ليس ذلك فحسب، بل سيعمل ادلسؤكؿ أيضا كشخص يتفاعل  الرمسية.
أك متابعيو من خالؿ إقناع كتوجيو كتقدًن  تويًتر مع متابعي بشكل مباش

األشياء اليت قد ػلتاجها اجملتمع. ابإلضافة إىل الرد على العديد من 
التعليقات اليت أدىل هبا كل منشور موجود بلغة جيدة كصحيحة حىت ال 

 تسيء إىل أم أطراؼ.
  أوالاإلشارة  -3

رة اإلنًتنت. يف عصر اإلشارة اليت أان يف ىذا التحليل ىي إشا
، أصبحت أم تقنية أكثر تعقيدا من ذم قبل. ليس فقط يف العصر  اليـو
احلايل، ىناؾ حاجة أيضا إىل إشارة اإلنًتنت من قبل كل فرد، حىت يف 
حياتو تصبح إشارة اإلنًتنت اىتماما غلب أف يكوف دائما موجودا يف  

د األشياء ادلؤثرة كل حالة مهما كانت. يف بحمة، إشارة اإلنًتنت ىي أح
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جدن يف توصيل الرسائل، فبدكهنا سيكوف أم شيء يقـو بو كل فرد 
 ِْا يستخدموف إشارات اإلنًتنت دلدة بمزعجا، ألف مجيع البشر تقري

اإلشارة  مع ادللصق احلايل، يتضمن أيضا إشارة إنًتنت موجودة. ساعة.
I  جهاز اإلرساؿ اليت تعٍت يف عملية االتصاؿ ىذ ىي إشارة إنًتنت من

 ستنتقل إىل قناة أك كسائط تصبح كسيطنا يف إبالغ الرسالة احلالية.
 القناة  -4

تويًت عبارة عن قناة أك كسيلة إعالمية لنشر ادللصقات. سيتم 
ربميل ادللصقات اليت مت إنتاجها من قبل مصمم جرافيك كاليت ربتوم يف 

تماعي. ضلن السابق على رسالة ضمنية على منصة تويًت للتواصل االج
نعلم أيضا أف العصر الرقمي قد اكتشف العامل أبسره تقريبا من أجل نقل 
ادلعلومات اليت تعد مصدرا للمعلومات للجمهور العاـ للبحث عنها. من 
اجلهود اليت بذلتها حكومة ادلملكة العربية السعودية يف تنفيذ التطعيمات 

ورة أك كسائط أك احلالية استخداـ ادلنصة عن طريق ربميل صورة أك ص
حبيث ؽلكن الوصوؿ  ُٗ-عدة إعالانت خاصة تلك ادلتعلقة بػكوفيد

إليها من قبل مجهور عريض. النتيجة اليت ستحصل عليها حكومة 
ادلملكة العربية السعودية، ابلطبع، سيكوف ىناؾ الكثَت من األشخاص 

، على الرغم من أف كل فرد  ُٗ-من حوذلم يقوموف ابلتطعيم ضد كوفيد
ف لديو يف السابق اعتبارات سلتلفة كانت قلقة للغاية عليو. على كا

، ليس ىناؾ دعوة فقط لتنفيذ   SaudiMOH@حساب تويًت الرمسي
، كلكن ىناؾ الكثَت من التعليم كالعديد من األشياء األخرل ُٗ-كوفيد

اليت ؽلكن أف تقنع اجلمهور أبف احلصانة مهمة للغاية كمطلوبة للغاية يف 
 ذه.موقف مثل ى
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  الثاين اإلشارة -5
ىي نفس عملية اإلشارة  IIعملية اإلنتاج اليت أصبحت اإلشارة 

، كىي إشارة اإلنًتنت. كمع ذلك، فقد مت احلصوؿ على Iالسابقة 
نية مت احلصوؿ اإلشارة السابقة من جهاز اإلرساؿ بينما يف اإلشارة الثا

ىي إشارة  Iالوسائط. أك ؽلكن القوؿ أيضا، أف اإلشارة عليها من القناة/
، يف حُت أف اإلشارة  SaudiMOH@إنًتنت من مسؤكؿ صاحب حساب

II  ىي إشارة إنًتنت دلتلقي الرسائل أك األشخاص الذين يتابعوف حساب
 .تويًت الرمسي حلكومة ادلملكة العربية السعودية

 مستلادل -6
ىذ ادلرحلة ىم ابلطبع متابعوف لقد قل من قبل، أف ادلستلمُت يف 

ادلملوؾ للحكومة السعودية. ال يقتصر   SaudiMOH@حلساب تويًت
الدكر الذم يلعبو ادلتابع ابلطبع على رلرد النظر إىل ادلنشورات ادلوجودة 
ابلفعل، كلكن الدكر احلقيقي ىو تقدًن تعليق أك رد أك حىت تفنيد 

يرتبط ادللصق ادلستخدـ منشور يعد أحد ادللصقات. يف ىذ الدراسة، 
، كابلتايل فإف التعليقات اليت سيتم احلصوؿ ُٗ-كوفيدابلتعامل مع  

عن ادلوضوع احلايل. ال يقتصر األمر على أف  أيضاعليها لن تنحرؼ 
االستجابة تتشابو يف التفكَت مع ما ىو متوقع، كلكن ستستمر مجيع 

أك العواقب اليت أشكاؿ األسئلة يف الوجود للتأكد من اآلاثر اجلانبية 
سيتم احلصوؿ عليها بعد إجراء التطعيم. كمع ذلك، سيكوف لكل شيء 
أيضا جوانب إغلابية كسلبية، ككذلك ردكد الفعل اليت تتلقاىا حكومة 

، بل ادلتابعُت القياـ بذلكادلملكة العربية السعودية. ال ؽلكن ذلؤالء 
كل قلب، ؽلكنهم أيضا إعادة التغريد، مثل ذلك من خالؿ إعطاء ش

كؽلكنهم مشاركة ادلعلومات ادلوجودة يف كل رلتمع مع سلتلف منصات 
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الوسائط االجتماعية األخرل. كما لوحظ أف منشور ادللصق الذم درسو 
 ِْٖشخصنا أعيد تغريدىا ك  ِّّتعليقا، ك  ْٗالباحث كاف بو 

ا أحب ادلنشور. كمع ذلك، فإنو ال يضمن أيضا أف بعض شخص
 موف بذلك مجيعهم اتبعوف للحساب.األشخاص الذين يقو 

 رسالة -7
بعد أف نعرؼ عملية السفر احلالية ، فإف أىم شيء قبل كل 

نشره، كالذم شيء ىو الرسالة اليت نريد إيصاذلا. يف ادللصق الذم مت 
، ػلتوم على رسالة شفهية متطابقة للغاية. كما يعد مادة ىذا البحث

اكر ابستخداـ مع ابحم نعلم أف الرسائل اللفظية ىي كسيلة للتواصل
، سواء كانت مجلة دعوة أك مجلة استفهاـ كىكذا. الكلمات أك اجلمل

، أم يف ل خفيفة كمثالية ليفهمها اآلخركفيتم نقل الرسالة اللفظية يف مج
"ما الفرؽ مناعتك بعد اإصابة بُت كمناعتك بعد  شكل مجلة استفهاـ

باشر إىل تنفيذ التطعيم؟" تدعو مجلة السؤاؿ اجلمهور بشكل غَت م
برانمج التطعيم. دلاذا ىذا؟ ألف ادللصق ؼلربان أيضا آباثر كفوائد اجلهاز 
ادلناعي اليت سيتم استقباذلا جيدا بُت احلاالت بعد التعرض للفَتكس 
كبعد إجراء التطعيمات. ىذا يشجع كيوقظ عقلية كل فرد أبف خطر 

اجلملة شرير حبيث يتطلب سلاكؼ أكرب. ستسبب  ُٗ-فَتكس كوفيد
احلالية ابلتأكيد أسئلة كبياانت سلتلفة من قبل كل متابع 

مثل "ىل أحتاج إىل لقاح؟" "ىل غلب أف أفعل   SaudiMOH@حلساب
" التطعيمأان حباجة إىل ىذا  ؟" "ىل التطعيم حقا مطلوب؟" "كاكذلك

األخرل.  التطعيم" كالعديد من التطعيم"حسنا، سأرحل غدا من أجل 
واعا سلتلفة من التعليقات اليت ال تزاؿ تشك يف كجود لكن ىناؾ أيضا أن

 برانمج التطعيم، أحدىا كالذم يشك غالبا يف "ىل ىذا آمن جدا؟".
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 مكان ادلقصود -8
عندما تصل الرسالة اليت مت تسليمها إىل النقطة ادلستهدفة 
ادلقصودة، فإف كل رسالة ابلطبع ذلا غرض. اذلدؼ الرئيسي كاألكؿ 
ابلطبع ىو إعالـ أك إعالـ احلالة اليت غلب أف يعرفها اجلميع، حبيث 
يتحقق اذلدؼ الثاين من خالؿ دعوة اجلمهور لتنفيذ برانمج التطعيم. 

عندما تكوف ىناؾ العديد من االعتبارات  أيضااذلدؼ  سيتم ربقيق ىذا
اليت أصبحت شكوكا، ابلطبع، أكصت كل دكلة أيضا ابالتصاؿ بشكل 
أكرب عن طريق كضع معلومات أخرل على كسائل التواصل االجتماعي 
إذا كاف ال يزاؿ لديك أسئلة سلتلفة هبدؼ تقدًن برانمج التطعيم كالتأكد 

 طلوب بشدة.من ذلك. ضركرم للغاية كم
 

 ل. مكوانت سيميائية االتصا12اجلدول 
 SaudiMOH@ تويرت أمربتو إيكو مقّوم

 مصمم جرافيك سدٌ  ادلصدر
 مشريف رقيب ادلرسل
 شٌبكة اإلنًتنت كهرابء Iاإلشارة 
 تويًت برقٌية  القناة
 شٌبكة اإلنًتنت كهرابء IIاإلشارة 

 تويًتمتابعوا حساب  أداة ادلتلقي ادلرسل إليو 
 برانمج التطعيم الرسالة موجو رسالة

 دعوة اجملتمع لتنفيذ برانمج التطعيم ضاًبطٍ  مكاف ادلقصد
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فيما يتعلق بعملية تشغيل ادللصق، ؽلكن نشره كؽلكن أف يفًتضو العديد 
من أطراؼ اجملتمع األخرل، كسيسمح ابلتأكيد بوجود عامل كراءه أك العوامل 

ملكة ، ؽلكن حلكومة ادلالتطعيماليت تؤثر عليو. كابدلثل، يف رحلة أك عملية تشغيل 
عادلية دلنع انتقاؿ الفَتكس إىل حد ا. ستعتمد اجلهود الالعربية السعودية تلقيو جيد

كبَت على جهود الوقاية اليت ؽلكن أف تدعمها احلكومات هبدؼ تطوير لقاحات 
آمنة كفعالة. مع السياسات اليت مت كصفها سابقا، طبعان ىناؾ عدة عوامل تؤثر 

 عليها، كىي كالتايل:
 مستوى الثقة يف التطعيم  ( أ

يف ادلملكة  يبدك أف مستول الثقة يف برانمج التطعيم
العربية السعودية قد ارتفع بشكل كبَت منذ بداية ىذا الربانمج 

اآلف.  َِِِحىت عاـ  ََِِالذم يتم تنفيذه يف أكائل عاـ 
كمع ذلك، فإف االفتقار إىل الثقة سيكوف موجودا دائما، كػلدث 
يف ىجمات سلتلفة من قبل أشخاص آخرين ال يسمعوف إال 

تذكرىم حكومة ادلملكة العربية األخبار السيئة. غالبا ما 
سلتلفة كأخبار مهمة  كبة برانمج التطعيم دبلصقالسعودية دبوا 

أخرل من خالؿ مشاركتها عرب تطبيق تويًت. يف بعض البلداف، 
تكوف نسبة الثقة يف احلكومة أقل بكثَت من الثقة الفردية اليت 

يف  صى هبا. كما ىو احلاؿيبنيها االمتثاؿ العاـ لإلجراءات ادلو 
ا يف التعليقات دائم اليت سبت دراستها، حيث ستظهر ادللصق

أسئلة أخرل متنوعة حىت أف ذلا حقائق موجودة. على سبيل 
الذم لديو  alanoudmo90@ادلثاؿ يف التعليقات من حساب 

متابعُت كما ىو موضح يف الصورة التالية )كزارة الصحة  َُٗ
 (:َُِِالسعودية، 
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 SaudiMOH@متابعي حساب. تعليقات ُِالصورة 

 

التعليق ىو أحد ادلمثلُت يف العديد من التعليقات الواردة 
يف منشور ادللصق الذم ىو موضوع ىذا البحث. إهنا رلرد 
تغريدة تبدك طبيعية كلكن ذلا أتثَت جيد على كل رلتمع يراىا 

ابدلثل، سيكوف كتفًتض أف برانمج التطعيم ليس ابألمر اجليد. ك 
الثقة يف االطلفاض كاالستمرار يف اخلوؼ من  ترقيةلو أتثَت على 
ابلطبع، مت ذباىلو على الفور من قبل مسؤكؿ  ىذا الربانمج.
ا حبساب ؤاؿ مباشرة عن طريق االتصاؿ شخصياحلساب للس

@SaudiMOH937  .حىت ال تتسبب أم مشاكل يف سوء الفهم



ٓٓ 
 

 
 

السعودية حوؿ  حساب رمسي برعاية ادلملكةىذا احلساب ىو 
 اكل الصحية اليت يعاين منها الشعب السعودم.ادلش

 مستوى الفهم ابلتطعيم  ( ب
العلم مطلوب أيضا يف ىذه الظركؼ. قد تستمر األخبار 
ادلضللة كغَت ادلتحكم فيها يف االنتشار بطرؽ تتجاكز توقعات 
العقل البشرم. غلب معرفة مصادر ادلعلومات بدقة، مثل 
ادلعلومات اليت يتم الكشف عنها أك ربت إشراؼ احلكومة أك 

أك غَتىا عالمات جديرة ابلثقة، سواء كانت من كزارة الصحة 
من ادلؤسسات. يتم احلصوؿ على نقص ادلعرفة يف الغالب من 
أم زاكية، سواء كاف الطالب أك الكبار أك كبار السن. سواء 
أكاف إبمكاف الصغار توفَت معلومات قوية لوالديهم أك العكس، 
فإف كبار السن يعلموهنم كيعلموهنم بشكل أفضل. يف سن 

معرفة ابلصحة غلب  الشيخوخة، غلب أف يكوف لديهم أيضا
احلفاظ عليها من حيث النـو كاألكل كالراحة كأظلاط أخرل حىت 
ال يتسببوا يف آاثر غَت مرغوب فيها. من ابحمتمل أيضا أف يكوف 
الطالب ال يزاؿ خائفا من اإلبر إذا كاف ينوم تنفيذ برانمج 
التطعيم. ىذا ابلطبع موجود أيضا يف عمود التعليقات ادلوجود 

متابعُت  ُّٕمع  MIIM_111@ق بواسطة حساب على ادللص
كما ىو موضح يف الصورة التالية )كزارة الصحة السعودية، 

َُِِ:) 
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 SaudiMOH@. تعليقات متابعي حسابُّالصورة  

 

تشَت التعليقات إىل أف اآلابء قلقوف للغاية بشأف أطفاذلم 
الذين ال يريدكف أف ينزعجوا من أنشطة التعلم اخلاصة هبم 
بسبب برانمج التطعيم. ضلن حباجة إىل معرفة أف أنشطة التطعيم 
مهمة جدا ابلطبع بسبب التأثَت الذم ػلدث ليس فقط على 

سعودم شخص كاحد أك شخصُت، كلكن على اجملتمع ال
أبكملو. يتم تقدًن برانمج التطعيم ىذا بشكل أساسي لعامة 
الناس الذين لديهم مستول عاؿو من الثقة يف احللوؿ اليت تنفذىا 
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فقط،  التطعيماحلكومة. إذا كانت لدينا ادلعرفة األساسية عن 
 فإننا ال نعرؼ كيف نقنع أنفسنا أف ىذا الربانمج آمن.

ىو أف تقدًن ادلشورة أك األساس الذم غلب االلتزاـ بو 
تنفيذ برانمج التطعيم ىذا ليس التزاما كلكنو جهد يتم القياـ بو 
بشكل أفضل ألف الغرض من التطعيم ىو زلاكلة إنقاذ األركاح 
كزبفيف أعراض األمراض الفَتكسية ادلنتشرة، سواء أك ال يريدكف 
ذلك يعتمد على كل فرد. ال تقصد احلكومة ذباىلها فقط، 

ا مت ذباىل اجلهود احلالية، فلن تتمكن احلكومة من كلكن إذ
تقدًن خدمة جيدة، على الرغم من استمرار احلكومة يف مجيع 
األكقات ككل يـو تقريبنا يف نشر التطورات ادلتعلقة ابلتطعيمات 

 أك غَتىا من األخبار غلب ذباىلو.أك الصحة أك األخبار 
 اجملتمع عدد استجابة ج(

يستمر عدد استجاابت اجملتمع يف الزايدة يف برانمج 
أف نرل ذلك من خالؿ  أيضامقارنةن ابلسابق. ؽلكننا  التطعيم

عدد اجلرعات اليت تلقاىا اجملتمع. حىت اآلف، بطبيعة احلاؿ فإف 
الرد العاـ سيكوف ابلتأكيد إغلابيات كسلبيات. من كمية 

يتم رؤية استجابة ادلعلومات غَت ادلؤكدة ادلوجودة ىناؾ، لن 
إغلابية كجيدة كدفن مع استجابة سلبية. ألف البشر سيقودكف 

إىل معلومات غَت مؤكدة قبل معرفة احلقيقة. كابدلثل مع  دائما
برانمج التطعيم، ؽلكن أف نرل بوضوح شديد يف منشورات 
ادللصقات أنو إذا نظرت بعناية يف التعليقات، فهناؾ ما يقرب 

ن صوتوا ضد السياسات اليت كضعتها األشخاص الذي كل  من 
ادلملكة العربية السعودية. ؽلكن العثور على أسباب سلتلفة ؽلكن 
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طرحها فيو. سواء كاف ذلك من مشكلة الشكول من ادلرض 
ك  ُُت التطعيمالذم يعاين منو، كاستخداـ جرعات سلتلفة من 

ة يف أماكن سلتلفة، كاإلؽلاف دبصَت هللا للمناع التطعيم، كتلقي ِ
ادلوجودة، كاإلجراءات اليت غلب ازباذىا عند تنفيذ اجلرعة الثانية 

 ٖ، شكوؾ حوؿ اإلصابة، كاليت سيعاين منها بعد التطعيممن 
أشهر من التطعيم، سيكوف ىناؾ اختالؼ يف نوع اجلرعة على 
بطاقة شهادة التطعيم أك حىت حالة الشخص الذم مت تطعيمو 

احلياة العادية حبرية. كل  كلكن غَت مسموح لو القياـ أبنشطة
ىذه األمور حاصرت ابلتأكيد احلكومة اليت جعلت ىدفا قائما 
مل يتحقق بشكل صحيح. أحدىا الذم أصبح موقفا ساخنا 

متابعُت على  ّْمع  helall7@للغاية كاف تعليقا كتبو حساب 
 (:َُِِالنحو التايل )كزارة الصحة السعودية، 

 

 
 SaudiMOH@حساب . تعليقات متابعيُّالصورة  
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كيرل الباحث أف السلوؾ األخالقي ابلتأكيد لن يفعل 
شيئنا غَت الئق مثل ىذا. السؤاؿ مسموح بو ابلتأكيد كلكن 

 ينطبق فقط على من بطريقة لطيفة كمهذبة. السلوؾ اجليد ال
، كلكن على كل من نلتقي هبم. يف التعليقات، لديهم السلطة

إىل كضع فوضوم للغاية  ستؤدم األسئلة ادلكتوبة ابلتأكيد
لألشخاص اآلخرين الذين يؤيدكف الرأم ادلعارض. كانت إحدل 
ىذه االضطراابت ىي أف كل حالة أصبحت يف النهاية مشكوكنا 

، سيتم  تنفيذ برانمج التطعيم. كمع ذلكفيها بل كأكثر شكنا يف
احلصوؿ على استجابة إغلابية من قبل األشخاص الذين عايشوا 

نفيذ برانمج التطعيم بغض النظر عن ادلعلومات اليت احلقائق بعد ت
 يزعموف أهنا غَت كاضحة كغَت جيدة ابلنسبة ذلم.

 الصحة العقلية اتدينامي د(
تعترب مشاكل الصحة العقلية اليت يعاين منها ادلقيموف يف 
ادلملكة العربية السعودية أحد عوامل عدـ االمتثاؿ للقانوف ضد 

ىذه ليست ادلرة األكىل اليت ػلدث فيها السياسات القائمة. ألف 
جائحة، كلكن كانت ىناؾ أيضا حاالت لوابء مثل ىذا من 

، كىو مرض (SARS) قبل. ؽلكن أف تسمى ىذه احلالة السارس
-ََِِرئوم معدم. مت اإلبالغ عن ىذه احلالة يف حوايل 

، حيث مل تكن خدمات التكنولوجيا كافية الستخدامها. ََِّ
كنولوجيا إىل تقدًن التوجيو كادلشورة بشأف هتدؼ خدمات الت

الصحة العقلية اليت سبت ذبربتها أثناء اجلائحة. بدأ تفشي مرض 
يف الصُت كانتشر يف مجيع أضلاء العامل. ىذا  أيضاالسارس نفسو 

ألنو مع نقص التوجيو العقلي، يعاين العديد من ادلقيمُت يف 
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راابت القلق أك ادلملكة العربية السعودية من االكتئاب كاضط
 تلك ادلرتبطة بو.

ال ربدث مشكالت الصحة العقلية بعد حلظات قليلة أك 
ا من إعالف انتهاء تفشي ادلرض. ؽلكن  بعد كقت قصَت جدن

ذبربة الصحة العقلية مع إجهاد ما بعد الصدمة. يف حالة  أيضا
، تعد اخلدمات التكنولوجية أكثر كفاية ُٗ-جائحة كوفيد

للتشاكر ألف اآلف عصر التكنولوجيا ادلتقدمة.  لتكوف دبثابة مكاف
ىناؾ حاجة ذلذه االستشارة حىت ال ربدث كارثة اثنية بعد 
انتهاء الوابء، ابلنظر إىل كجود اضطراابت نفسية ما بعد 

 الصدمة.
 دور العلماء ه(

أصبح دكر العلماء أحد العوامل السياسية ألف ادلملكة 
دينية قوية. إف اإلسالـ ىو العربية السعودية دكلة تتمتع بقوة 

الدكلة الوحيدة ادلعًتؼ هبا فيو. ادلملكة العربية السعودية موجهة 
إىل القرآف كسنة النِب دمحم )دستور ادلملكة العربية السعودية لعاـ 

(. يف تقوؽلهم، تنطبق األعياد الوطنية على شيئُت فقط، ُِٗٗ
خالؿ كعلا عيد الفطر كعيد األضحى. ؽلكن دعم تدينهم من 

كجود دكر عبادة ربظى ابحًتاـ كبَت من قبل مجيع ادلسلمُت يف 
 العامل، كىي مكة ادلكرمة كادلدينة ادلنورة.

يصبح دكر العلماء مهما جدا ألف لو أتثَتا كبَتا جدا. 
، ُٗ-كوفيدغالبا ما يقدـ العلماء أيضا النصائح ادلتعلقة بػ

لالستمرار يف التحلي ابلصرب كعدـ إعلاؿ الصحة الشخصية. 
مطالبة اجلمهور دبواصلة التحلي ابلصرب يف التعامل مع فَتكس  
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كاالستمرار يف الدعاء للمطالبة إبزالة ادلرض الذم  ُٗ-كوفيد
  عاىن منو كثَت من الناس بسرعة كادلطالبة إبهناء ىذا الوابء قريبا.

 
، يلخص الباحثوف بعض احلاالت اليت حدثت. ُٗ-كوفيديف حالة  

لكن لسوء احلظ، مع التقارير اليت أكردهتا ادلملكة العربية السعودية ، ال ؽلكن  
، ال ََِِ، كابلنسبة لعاـ َِِِإىل فرباير  َُِِكتابتها إال من أكتوبر 

الذم ػلتوم على  تويًتؽلكن إعادة تلخيص احلاالت احلالية. ألنو يف منشور 
ت ؽلكن الوصوؿ إليها كؽلكن اسًتدادىا، ؽلكن أف يغطي نطاؽ ذلك معلوما

الشهر فقط. لكن مع ىذه األشهر القليلة، يكفي إثبات أف صعود كىبوط 
ا للغاية، ال  احلاالت اجلديدة أك العدد اإلمجايل للحاالت ادلوجودة قد تغَت جيدن

نسبة لبياانت اليت مت إعطاؤىا لعامة الناس. ابل التطعيمسيما يف عدد جرعات 
، كجد الباحثوف بياانت مت استخدامها كأساس لبياانت مل ََِِاحلالة يف عاـ 

 (. تفاصيل القضية كالتايل:َِِِيكتشفوىا من قبل )كزارة الصحة السعودية ، 
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 ُٗ-كوفيدؽلكن القوؿ أف اجلدكؿ ادلذكور أعاله ىو مقارنة حلاالت  
يف ادلملكة العربية السعودية. ال تيعطى اليت حدثت خالؿ األشهر القليلة ادلاضية 

ا لشعب ادلملكة العربية  ،تقارير احلالة ابلطبع ألشخاص معينُت بل إهنا مفيدة جدن
غَت مؤكدة، ابلطبع، ىذا ُٗ-كوفيدالسعودية. إف تقلبات احلاالت ادلسجلة لػ

انتج عن مدل حفاظ كل فرد على صحتو حىت ال يتعرض للفَتكس. مت إبالغ 
، كلكن ادلملكة العربية السعودية كل يـوالة من قبل كزارة الصحة يف بياانت احل

البياانت اليت مت أخذىا أعاله ىي عدد احلاالت اجلديدة ادلًتاكمة كل شهر. 
 ؽلكن رؤية ادلعلومات الواردة يف البياانت مع عدة تفسَتات على النحو التايل:

جديدة، حالة  ْٔيف شهر أكتوبر، سيٌجلت حاالت جديدة مع  (ُ
حالة  ُٔحالة تعايف جديدك،  كاحدة كفاة جديدة، ك  ّٔك 

ىو  َُِِحرجة. حبيث كاف إمجايل الًتاكم ادلسجل يف أكتوبر 
إمجايل التعايف،  َٕٓ،ّٕٓإمجايل احلاالت،  ُٕٔ،ْٖٓ

حالة الوفيات إمجايل. فضال عن حلوؿ تقدًن  ْٕٗ،ٖ
 .ُٕٖ،ٕٖٗ،ْٓالتطعيمات مت تنفيذ 

حالة تعايف،  ِٖحالة جديدة، ك ِّيل يف نوفمرب، مت تسج (ِ
حالة حرجة. حبيث أف إمجايل  َْكحالتاف الوفيات جديدة، ك 

حالة جديدة، ك  ِٕٓ،ْٗٓتسجل  َُِِالًتاكم يف نوفمرب 
حالة اإلمجايل  ّٖٔ،ٖإمجايل التعايف، ك  ُّٗ،ّٖٓ

 ِٖٕ،ّٗٔ،ْٕالوفياة.كإمجايل اجلرعات ادلعطاـ 
 ِّٗحالة جديدة، ك  ُٖٗ، كاف ىناؾ َُِِيف ديسمرب  (ّ

حالة حرجة. كبلغ  ْٓحالة كفاة جديدة، ك  ِحالة تعايف، ك 
حالة  ِّٔ.ٔٓٓالعدد اإلمجايل للحاالت ادلسجلة حوايل 
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حالة  ٕٕٖٖحالة إمجايل التعايف، ك  ّٖٓ.ُْٓاجلديدة، ك 
عطاة 

ي
 حالة. ُْٕ،ِّٕ،َٓإمجايل الوفيات، كبلغت اجلرعة ادل

حالة  ُُِ،ْت احلالة ، كانت سجالَِِيف شهرم يناير  (ْ
كالوفيات جديدة،  ْحالة إمجايل التعايف، ك  ُِٔٓجديدة، ك 

حالة حرجة. كبلغ إمجايل الًتاكم يف شهر يناير  ٕٔٗك 
حالة تعايف، ك  ّّٓ،َْٔإمجايل احلاالت، ك  ِْٔ،ٕٖٔ

حالة كفا ، كبلغ عدد اجلرعات ادلمنوحة  َْٗ،ٖ
 حالة. َُُُٕٔ.ٕٓ

 َُٖ،ُحالة جديدة، ك  ّٓٔاؾ ، كاف ىنَِِِكيف فرباير  (ٓ
حالة  َُٔحالة كفاة جديدة، ك  ِحالة تعايف جديدة، ك 

ما رلموعة  َِِِحرجة. كبلغ إمجايل الًتاكم يف فرباير 
حالة إمجايل  ْٗٓ.ِّٕحالة إمجايل احلاالت، ك  َِٕ.ْٕٓ
 ْٔٗ،َٗٗ،َٔحالة إمجايل الوفاة، ك  ٖٗٗ،ٖالتعايف، ك 
 جرعة لقاح.
ذم مت تقدؽلو ، غلب أف نتذكر أف إمجايل الًتاكم يف  يف شرح اجلدكؿ ال

ا حىت اآلف كفق ُٗ-كوفيدكل حالة ىو العدد اإلمجايل بدءنا من كجود حاالت  
للسجالت الشهرية اليت مت تقدؽلها. مع البياانت احلالية، ال ؽلكن التنبؤ 

احلاالت بشكل صحيح، حىت لو أصبحت ابلتأكيد ظاىرة جديدة  كيةبدينامي
. يف كل رقم إمجايل يزداد، يثبت أف كل فرد ُٗ-كوفيدخالؿ جائحة فَتكس  

ػلتاج إىل محاية ذاتية، كمن أعلها جهاز ادلناعة الذم غلب أف يكوف قواين ضد 
 الفَتكس الذم ػلدث.

 يف الرسم البياين التايل: ُٗ-كوفيدلابختصار، ؽلكن رؤية احلاالت ادلسجلة 
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 يف شكل رسم بياين

 

فإف عدد احلاالت من سنة  ا،إذا رأينا يف الرسم البياين الذم مت تضمينه
إىل أخرل أقل كيزداد عدد حاالت التطعيم كل عاـ. كتفسَت ذلك على النحو 

 :التايل

أعلى  ُٗ-كوفيد، سيكوف عدد حاالت  ََِِيف عاـ  (ُ
ابلتأكيد من تنفيذ برانمج التطعيم. ابلطبع حدث ىذا ألنو يف 

بسرعة يف ادلملكة العربية  ُٗ-كوفيدذلك العاـ مل تنتشر حالة  
السعودية، بل على مستول الدكلة حدث األسوأ يف الصُت 

كاذلند كالعديد من الدكؿ األخرل.  األمريكية كالوالايت ادلتحدة
 ثور على الًتايؽ ادلضاد للفَتكس.كىذا العاـ أيضا مل يتم الع

 ُٗ-كوفيد، ؽلكن القوؿ إف عدد حاالت  َُِِيف عاـ  (ِ
متوازنة مع برانمج التطعيم. ألنو يف ىذا العاـ بدأ الرأم العاـ 
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 إجمالي الحوعات المعطاة إحمالي الوفيات
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يتحوؿ إىل شرط يف أمور احلياة كادلوت. سيؤدم ىذا ابلتأكيد 
 إىل آراء توافق أك زبتلف مع تنفيذ برانمج التطعيم احلايل.

بة بفَتكس كوركان كاف عدد حاالت اإلصا  ،َِِِـ يف عا (ّ
( أقل من عدد برامج التطعيم اليت ينفذىا ُٗ-ادلستجد )كوفيد

شعب ادلملكة العربية السعودية. على الرغم من أف ادلملكة 
العربية السعودية مل تتلق يف السابق سول عدة أنواع من ظلاذج 

 التطعيمات. التطعيم، فقد تلقت ىذا العاـ أنواعا سلتلفة من
ادلًتاكمة اليت تتحقق كل شهر يف  ُٗ-كوفيديستمر عدد حاالت  

 ُٗ-كوفيدالزايدة كلكن مع عدد اجلرعات ادلعطاة، يتناقص عدد حاالت  
ببطء، كىذا يثبت أف مستول الوعي كمستول الثقة لدل شعب ادلملكة يتناقص 

لكن ليس اذلدؼ  قابالن للتحقيق. التطعيمالعربية السعودية قد جعل ىدؼ 
احلقيقي بل ربقيق برانمج ؽلكن الوثوؽ بو من قبل األشخاص الذين ىم ربت 

 .ُٗ-كوفيدرعاية ادلملكة العربية السعودية من أجل منع انتقاؿ فَتكس  
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 اخلامس فصلال
امةاخل  

 

 اخلالصة - أ
السعودية، بعد ربليل إحدل ادللصق الواردة يف منشورات كزارة الصحة 

 يف ىو الدراسة كانت النتائج اليت مت التوصل إليها كما يلي:
كاردة يف ادللصق أصبحت موضوع البحث  خطٌة ٓكجدت الباحثة إىل  -ُ

ستخداـ أساس نظرية أكمربتو احلالية اب طٌةادلذكور سابقا. يف السابق،  اخل
، خاصة يف مرحلة البحث عن نظرية الداللة. تشمل السياسات إيكو

زلافضة على  خطٌة، ك ةضمان خطٌةخدمة التطعيم، ك  خطٌةمس يعٌت اخل
 الركح الصحية. خطٌة، ك التطعيمسالمة  ترقيب خطٌة، ك احلكم

أيضا أف ىناؾ مخسة عوامل تؤثر  ة، كجد الباحثيف عملية نظرية االتصاؿ -ِ
اليت مت احلصوؿ عليها  طٌةموجودة ابلفعل. استندت عوامل اخل طٌةعلى اخل

إىل العديد من الردكد أك التعليقات الواردة يف منشورات ادللصق ادلنشورة 
ة اليت بواسطة حساب تويًت اخلاص بوزارة الصحة السعودية. العوامل اخلمس

 ةالعالية ابلتطعيم، كعدد استجاب الثقة، كادلعرفة ترقيةىي  طٌةتؤثر على اخل
علماء الذين يساعدكف يف  لعقلية، كأيضا دكري الصحة ااجملتمع، كديناميك

 .تشجيع برانمج التطعيم ليكوف مرػلا لشعب ادلملكة العربية السعودية
 

 التوصيات -ب 
عملية بعد أف ػلصل الباحث على االستنتاجات ادلوجودة ابلفعل يف 

 ا عدة اقًتاحات الستكماؿ البحث احلايل، كىي:التحليل، سيقدـ الباحث أيض



ٖٔ 
 

 
 

خاصة كأف  ث،للباحثُت كالقراء من األفضل تعميق ىذا البحابلنسبة  -ُ
رة ال يعرفها إال النظرية ادلستخدمة مازالت جديدة كمن شخصيات معاص

 بعيدة عن الكماؿ.ىذه أبف النتائج  ةعًتؼ الباحثتت ككذلكقلة من الناس.
ابلنسبة جلامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية  ماالنج، كخاصة  -ِ

لكلية العلـو اإلنسانية اليت تشرؼ على برانمج دراسة اللغة العربية كأدهبا، 
من ادلأموؿ أف تصل إىل نقطة من التطور األكادؽلي غَت العادم كابلطبع 

 ؽلكن أف تنتج جودة ك نتائج حبث عالية اجلودة.
أف  رجت الباحثة، يًت اخلاص بوزارة الصحة السعوديةابلنسبة حلساب تو  -ّ

معلومات أفضل عن ادلوقف، سواء من حيث ادللصق،  يقدـ دائما
كالفيديو، كالبياانت أك غَتىا، من أجل إنشاء منشورات أك ملصق أخرل 
حبيث تكوف مبدع كمبتكر كسهل الفهم، كأنمل دائما تقدًن خدمة أفضل 

 .حىت يشعر شعب ادلملكة العربية السعودية ابلرضا عن اخلدمات ادلتاحة
ا للمجتمع، خاصة للقراء العامُت الذين دلبحث مفيأف يكوف ىذا ا ٌٌت سبأ -ْ

يستخدموف ىذا البحث كمرجع يف حبث جديد، على الرغم من إدراؾ 
أنو ال يزاؿ ىناؾ العديد من أكجو القصور كالعيوب يف البياانت  ةالباحث

 اليت مت تضمينها.
  



 

 

 قائمة ادلصادر وادلراجع
 ادلراجع العربية

القيم الدافعية يف غناء "اضحك" حلمود اخلضر: دراسة (. ََِِأسرارم، ىادم. )
رسالة جامعية غَت منشورة، جامعة موالان . مسيائية عند جارليس سانديرس بَتس

 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
حليل سيميوطيقا يف غنائي ماىر زين "ىو (. تََِِفوسفيتاسارم، دايف يونياريت. )

رسالة  .القرآف" ك"جنٌة": دراسة ربليلية سيميائية عند فرديناند دم سوسور
 جامعية غَت منشورة، جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

معٌت الدافع يف ألبـو األغنية "ماذا بعدا ؟" حلمود اخلضر (، َُِِمكمونة، ليلة. )
رسالة جامعية غَت منشورة، (. )دراسة سيميوطيقية عند فرديناف دم سوسور

 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
اعالف زين لرمضاف" بنظرية  –ربليل رسالة "الينساف هللا (. َُِِفضيلة، أليفيا. )

رسالة جامعية غَت . مثلث ادلعٌت جلرليس ساندرس بَتس دراسة سيميوطيقية
 اإلسالمية احلكومية ماالنج. منشورة، جامعة موالان مالك إبراىيم

  ( يف ادلملكة.ُٗ-التقرير اليومي كوركان )كوفيد(. َُِِكزارة الصحة السعودية. )
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 سرية ذاتية
 ُٗٗٗسمرب دي ِِ، كلدت يف فاسوركاف اتريخ يةعيناء ادلرض

من ادلدرسة اإلبتدائية "اذلداية" يف سومربيغُت سنة  تـ. زبرج
غيمفوؿ"  ِابدلدرسة ادلتوسطة احلكومية " تـ. مث التحق َُِِ

 ماالنج الثانوية "الٌنور"  ابدلدرسة تـ. مث التحق َُِٓسنة 
 ابجلامعة موالان مالك تـ. مث التحق َُِٖفيو سنة  تكزبرج

البكالوريوس يف قسم اللغة  حت حصلت على درجةسالمية احلكومية ماالنج. إبراىيم اإل
د شاركت يف ىيئة طلبة قسم اللغة العربية كأدهبا كأعضاء كقـ.  َِِِالعربية كأدهبا سنة 

 ـ. ََِِ-َُِٗيف السنة  نشأة األعضاء
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