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  ملخص الرسالة

ويعتبـر اإلعـالن . يعد اإلعالن أحد وسائل اإلعالم اليومية الرئيسـية التـى تشـغل سـاعات مـن وقـت التليفزيـون      

وقـد كانـت لغـة اإلعـالن موضـوعا . النات مصدرا ثريا بالمعلومات عن بعض الخصائص اللغوية التى تميز لغة اإلع

بشــكل خــاص لعــدة ســنوات حيــث توجــه  للدراســات فــى مختلــف المجــاالت كمــا أثــارت اهتمــام علــم اللغويــات

ــة التــى يوظفهــا القــائمون علــى اإلعــالن حتــى يــؤثروا علــى المشــاهدين  اهتمامــا خاصــا نحــو دراســة األدوات اللغوي

  .ويتمكنوا من إقناعهم بشراء منتجاتهم 

  -:أهداف البحث

ـــل لغـــوى عـــن          ـــون مـــن خـــالل تقـــديم تحلي ـــة فـــي التليفزي يســـعى هـــذا البحـــث نحـــو فهـــم الرســـائل اإلعالني

اإلعالنــات فــى التليفزيــون المصــري بالمقارنــة باإلعالنــات فــى التليفزيــون األمريكــى ويهــدف البحــث الــى التعــرف 

تخدمها القــائمون علــى اإلعــالن لكــي يجعلــوا مــن علــى األدوات اللغويــة المســتخدمة ألغــراض اقناعيــة والتــى يســ

منتجــاتهم مــادة يســهل تــذكرها كمـــا يســعى هــذا التحليــل للكشــف عـــن طبيعــة التالعــب اللفظــي فــى االســـتخدام 

  . للخصائص اللغوية) البرجماتية(اللغوي إلعالنات التليفزيون مع التركيز علىالوظائف التداولية 

  

  ـ:مشكلة البحث

  :يطرح البحث بعض األسئلة التي تتضح في النقاط التالية        

ما هي األدوات اللغوية التى يستخدمها القائمون على اإلعالن حتـى يـؤثروا فـي المشـاهدين و يجبـروهم علـى )  ١

  تذكر منتجاتهم المعلن عنها ثم شرائها بعد ذلك ؟ كيف يطرون على منتجاتهم من خالل التالعب اللغوي ؟

  



كيف يمكن للتداولية أن تخدم هدف إقناع المشاهدين و التأثير على أفكـارهم لشـراء المنـتج المعلـن عنـه ؟ )  ٢

كيـــف يمكـــن للبحـــث اللغـــوي للكـــالم الـــذي يتجســـد فـــي نظريـــة فعـــل الكـــالم واالســـتدالل : وفـــى صـــياغة أخـــرى

  والتفسير واإلضمار في المحادثة أن يضيف إلى إعالنات التليفزيون؟ 

   

هــي المظــاهر اللغويــة التــى تميــز إعالنــات التليفزيــون المصــرية عــن اإلعالنــات االمريكيــة؟ هــل هنــاك بعــض مـا )  ٣

الخصائص العامة التى تتسم بها جميع اإلعالنات التجارية بغض النظر عن اللغة المستخدمة ؟ فـى صـياغة أخـرى 

  هل يمكن التأكيد بالحجة والدليل على وجود خصائص عامة لالعالن؟:

  

  ج البحثنتائ

ـــال ، التكـــرارات والتمـــاثالت والمبالغـــات         مـــن أهـــم نتـــائج البحـــث أن األدوات اللغويـــة ، علـــى ســـبيل المث

أمثــال (واالســتعارات والقــوافى تتكــرر بمعــدالت كبيــرة فــى اإلعالنــات المصــرية بينمــا تتواجــد األدوات البرجماتيــة 

  . ت كبيرة فى اإلعالنات األمريكيةبمعدال)  اإلستدالل و التفسير و اإلضمار فى المحادثة

  

  

 
 


