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 :ملخص

جيييإحذ  ييييح  ، شييينواث مػييي   اثغبيييل اسػييياسض فيييي ؾضيييو  وميمييييو ي خيييم رميييو  ؤلا اسيييحق  ههالاندشيييار اسواشيييؼ فيييي شييي ام 

في الح اة اس وم ت   و ي غبل جطب هاث اإلا  وميا الج ومي ةاسرنم ت سئلوميم طب ػت الاشخخ اماثاسهراءة اسخحل ل ت  ُو 

   ييييحا جوضييي   . يؤلاوميميييو و  رمييي ر سظهيييور  جطيييو اإلاراقهيييت   اسخٌنوسوح يييتغيييرل اسصييي اناث ميييال  ييي ُ ميييرا هح ، سل

غبيييييل جطب هييييياث اإلا ييييي وميا الج وميييييي ة فيييييي الح ييييياة  لميييييرا هح بليييييط الخطابييييياث اسرنم يييييت سوميميييييو ي ؤلا  مصيييييخوفاث نكيييييا  رميييييو  

 اس وم ت، مؼ ببرا  غوامل انجحابهض . 

جيإ تا خماس ي م يت فيي جييم ض  جير فه  يح  اسرميو     ن  جوصلذ اس راشت بلط جوض    حو  ججا  اث ؤ  ن يت  ن

 زحل ا غلط ن ض اإلارا هح  في بطار اإلاجخمػاث استي ومينخمو  بسيها .

 م  وميا ح ومي ة ؛مرا هح  ؛رنم ت جطب هاث ؛بوميمو ي ؛اشخخ ام: املفتاحية الكلمات

Abstract:  

This analytical reading on the nature of digital uses of emoji through new media 

applications in the daily life of adolescents, aims to present the technological contexts 

accompanying the emergence and development of emoji. As well as clarifying the 

levels of emoji's access to digital speeches for adolescents through new media 

applications in daily life, highlighting their attraction factors. 

The study found to clarify the existence of ethical and value violations in designing and 

promoting these symbols with the possibility of their impact on adolescents' values in 

their societies. 

Keywords: Adolescents;Digital applications; Emoji; New media; Use. 
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I. مقدمة 

مػ الث نكا  يبحلة في الخطاباث اسخواصل ت  اإلامارشاث اسرنم ت  سلبشر  ”emoji”وميمو ي بسه   هو ميطلح 

منح ظهور  نهاوميت شنواث اسدصػ ن اث س ػخلي  ”Interactive Platforms“اإلاصخخ مح  سلمنياث اسخكاغل ت 

ناموس ؤيصكور   ؤغلط نصب اسخ اُ   الاشخخ ام غبل اسػ ومي  مال  ُ  اسػام . يما وميجص  حػ ح   2015شنت 

ًا سخإزحل  ح   اغتلاقا  2015يٍلمت اسصنت سػام  ”emoji”ًلمت  Oxford dictionaryؤلانجلحزق  صرفحا   ب را

م ًلمت "بوميمو ي"   ُ اسٍلمت غلط اسثهاقت اسشػب ت ،   سَ  بػ  ؤ  ال ظ اسهائمح  غل م   فا ة في اشخخ ا

( 2015) فٌ ب  وميا، و ؤيثل بوميمو ي مصخخ م غبل اسػاسض.   حم  موع اسكرح ؤ  بوميمو ي  اسػام اسحًور، ش ما  

٪ مال اإلاصتهلٌح  غبل ؤلانتلنذ يصخخ مو  رمو  ؤلاوميمو ي 92ؤنما يػا ُ  2015سػام  )isumoيما ؤي  جهرفر

ًارسوس iبوصكها مػلوماث رشوم ت  ا خ ار  ح  ألا حلة سلربط بح  آراء اإلاصتهلٌح   ؤلاغ ناث .ؤما  قًها سبحث 

وميمو ي غلط كٍل صور ،سخيل في ؾضو  رمو  ؤلا  rotnusw MiwwitmiWر  ريؿحز موس نا ، جضمال برنامه 

ؤلاوميمو ي  ه هت   “ماومياي  ؤ  .الج ومي ة  سلم  ومياغشر شنواث قهط ،  بلط مخخلل اسخطب هاث اسرنم ت 

 Edgar SALAS)”اشخخ ام  ح  اسرمو  ن  وميدصبب في ضجت  فمٌننا اسهُو ؤ  جطب هم ؤصب  كبم استزام

Luzuriaga,2018) 

بؿض اسنظر غال -ت  اسحي ت غبل  اسوشائط اإلاحموسمصخخ مذ اسخطب هاث اسرنم ت اإلارا هح  وميوظل ؤؾلب 

اسػواطل  ألامايال  اإلاػانذ بطرفهت  اليخػبحل غمجموغت مال اسرمو  اسخػبحلوميت   -اسلؿت استي وميخٍلمو  بها

. وميإحذ اشخخ ام  ح  اسرمو  اسخػبحلوميت استي وميكوم غ   ا  ”بوميمو ي“جيوفرفت  استي ومييطلح غليها حصم ت 

رمز حػبحلق مخ اُ  ، في اسونذ اسحق وميحخكل  واة ؤلاوميمو ي  ُو اسػاسض باس وم اسػاسمي سهح  اسرمو  2800

وميوس و/جمو  مال ًل غام. ن  وميدبا ر بلط اسيإ  ا  ألُ  مرة ا   ح  اسرمو  اإلاصخخ مت غبل  17اسخػبحلوميت في 

اسرنم ت جهخير غلط قئت اإلارا هح   اسشباب ألؾرال اإلارح  اإلاخػت ، ؾحل ؤ   اسبحث اسحق  كاغل تاسخ اإلامارشاث

وميخض اشخخ ام    mtwgemWes App ح  ؤنم غبل منشوراث جطب و بنصخؿرام  2017اسػام   retniWؤحرا  حان ر

خ مونم ًوش لت سلخواصل غال ٪ مال ألاشخاص في اسوالومياث اإلاخح ة  يصخ76ؤلاوميمو ي  بشٍل ؤيبل ، بمانصبخم 

 DIFFUSIONبل ؤيثل مال  سَ قوانؼ  حا اندشار ؤلاوميمو ي (Edgar SALAS Luzuriaga)طرفو اسشبٍاث اسرنم ت .

، ن  مض  طاباث اإلاصا سح  USERSغبل اإلامارشاث اسرنم ت سلمصخخ مح   USESاإلاتزاومي  سم  الاشخخ ام 

يما . Twitterبل صكحاتهض اسرشم ت باإلانيت اسرنم ت جوفتل غTweetsاسص اش ح  مال   ُ اسخؿرف اث اإلانشورة 

باإلائت مال رمو  ؤلاوميمو ي اسخػبحلوميت في حؿرف اتهض  92يصخخ م ر ا  موانؼ اسخواصل الاحخماعي  اس ا ؤيثل مال 

   حػل هاتهض  مراش تهض اس وم ت غبل اسبلومي  ؤلاسٌتل نذ،   حا ما ؤ ل رمو  ؤلاوميمو ي أل  جٍو  سؿت غاإلا ت،  ب

حشحل ؤلا يائ اث بلط ؤنم وميخض برشاُ ( يما Brandy Shaul, 2015)ذ طرم اشد ػابها مال شخص بلط آ ر.ا خلك

مل و  رمز  60مل اراث رمز حػبحلق وميوم ا غبل جطب و قيصبوى ماشنجر، يما وميخض اسخػل و بما وميهرب مال  5نحو 

ما هي طبيعة  ُو اسػام  دصاُئ   و ما وميح لنا بلط اس(2018.) محم  بال غمر،حػبحلق غلط مونؼ قيصبوى

اسحق   ؟  الحياة اليومية للمراهقين ثطبيقات امليديا الجديدة في إلايموجي عبر الاستخدامات الرقمية لرموز 

غبل  لمرا هح مصخوفاث نكا  ؤلاوميمو ي الح اة اس وم ت سما هي  نج ب غنم مال   ُ اسدصائالث اسكرغ ت اسخاس ت:

 اإلانياث اسخكاغل تغبل وميمو ي ؤلا  نحو اشخخ ام رمو   إلارا هح  ما غوامل انجحاب ا؟ جطب هاث اإلا  وميا الج ومي ة

 ؟      مؼ اإلاػاوميحل ألا  ن ت اإلاجخمػ ت؟  ما م ى جواقو رمو  ؤلاوميمو ي اإلاصخخ مت بح  اإلارا هح  سلم  وميا الج ومي ة

. زان ا، يؤلاوميمو رمو   ر  جطو  سظهور اإلاراقهت  اسخٌنوسوح تبلط غرل اسص اناث  ،ته ف  ح  اسورنت اسبحث ت ؤ ال

غبل جطب هاث اإلا  وميا الج ومي ة في الح اة  لمرا هح بلط الخطاباث اسرنم ت سوميمو ي ؤلا  مصخوفاث نكا  رمو   جوض  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%87_%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%87_%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AD
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. سلم  وميا الج ومي ة اإلانياث اسخكاغل تغبل وميمو ي ؤلا  نحو رمو   إلارا هح ؤوميضا ببرا  غوامل انجحاب ا.  اس وم ت

 .كرح  رحت جواقو رمو  ؤلاوميمو ي اإلاصخخ مت بح  اإلارا هح  مؼ اإلاػاوميحل ألا  ن ت اإلاجخمػ ت  ؤ حلا

 اإلميوجيرموز لظهور وتطور  ة املؤطرة التكهولوجي اتالسياقأوال: 

اسلؿييت  مييال مييإ و    isupo :باإلنجلحزوميييتسكييظ    ييل  “حػيرف اسهييواميض  ألابحييار اسػلم ييت ؤلاوميمييو ي بإنهييا : 

اس ابان ييت
えもじ
،½}文字  :جلكييظ وميابييانذ sunʑi  : هييي مٍونييت مييال مهطػييح i    بمػجييص صييورةsupo    بمػجييص

(فييييي اس ابييييا ، ب  1999-1998اإلااضيييي ي ) . ب  حػييييو  بر اصيييياث ؤلاوميمييييو ي بلييييط نهاوميييييت حصييييػ ن اث اسهيييير   ” ييييرف ؤ  رمييييز

ًا ًورفخييياؤ  ليييذ كيييريت اجيييياالث وميابان يييت  ) ( اإلاجموغيييت ألا ليييط ميييال اسرميييو  اسخػبحلومييييت anomigeqe teWoge /كييي جخا

ًا  يػمل غلط اسنظام ألاشاس ي ًا  حزًءا مال اسكرفو اسحق  جض بنشاء اإلاجموغت  . ioo ououMu o-suni   ث 

 o-suniبٌصيل يجيزء ميال محيزاث برشياُ اسرشيائل سيي  12×12ميال اسرميو  اسخػبحلومييت بمهياس  172ألا لط مٍونت ميال 

 ioaurew  uelWeto  ن ٍييييوالس سييييوقرانذ ، ؤ رى1997فييييي غييييام  سلمصيييياغ ة غلييييط حصييييه ل الاجييييياُ ؤلاسٌتل نييييذ . امييييا

 يي ُ اسخهن ييت اإلاخنهلييت  بيي ؤ فييي ا خبييار  رمييو  اسشييكرة اسه اشيي ت ألامرفٌ ييت سخبييا ُ اإلاػلوميياث خطييور فييي اشييخخ اماس

بهيييي ف بنشيييياء رمييييوً ا ملونييييت جخواقييييو مييييؼ رمييييو  اسشييييكرة اسه اشيييي ت ألامرفٌ ييييت سخبييييا ُ  ،اإلابدصييييمت اإلاخحريييييت اسوحييييو 

 بشييٍل رنمييي. 
ً
اإلاػلوميياث اإلاييينوغت مييال غ ميياث استييلن ض اسػا وميييت، سخػزفز ييا سلحيييُو غلييط اشييخخ ام ؤيثييل جكيياغ 

اسرميييييييييييو  اسرشيييييييييييوم ت ألا ليييييييييييط  نيييييييييييام بخجم يييييييييييؼ نييييييييييياموس مييييييييييييطلحاث حػبحلومييييييييييييت غبيييييييييييل   غليييييييييييط  يييييييييييحا، ؤنشيييييييييييإ سيييييييييييوقرانذ

ي شيييييي ٌ اث  حػبحييييييلاث مزاح ييييييت  ؤغيييييي م  ا خكيييييياالث  اإلاييييييرح  اسرفاضييييييت  اسطهييييييض  -اإلاييييييينل بلييييييط قئيييييياث  ؤلانتلنييييييذ

 الح وانيياث  اسطػييام  ألامييض  اإلاهييال  اسٍوايييب   ائييرة ألابييراج  ألاطكيياُ  جييض ح ييج ل جلييَ اسخيييم ماث ؤُ  مييرة 

 ييييي آق  زييييض نشيييير  ييييح  اسرمييييو  يملكيييياث بخنصيييي و مٌخييييب  هييييوم اسطبييييؼ  اسنشيييير باسوالومييييياث اإلاخحيييي ة فييييي 1997 غييييام

فيي  ؤميا ط م.، سخييب  اسرميو  اسرشيوم ت ألا ليط اإلاصيخخ مت ألا ليط فيي اسخهن يت غليط ؤلا 1998فيي غيام  اسوفب غلط بف

جوقر  س ل اسخػبحلاث اسحق  ضػم سوقرانذ سلمصخخ مح  سلخجزوميل غلط اسهواجل اإلاحموست غلط ؤلانتلنذ  2000غام 

رميًزا رشيومً ا مبدصيًما  بصي اراث اسشيكرة  1000اسيحق حميؼ ؤيثيل ميال  wsorienoagouteWe.aus   ُ مونل  فب

يصيمص  بيو مر  فيي يخياب بواشيطت 2002اسه اش ت ألامرفٌ ت سخبا ُ اإلاػلوماث. جض نشر  حا اس س ل نكصم في غام 

ooau asoriew لحهوم سلرمو  اسرشوم ت الخاصت بلوقرانذ س خض ب ؤث جر  ص ا شماوميلي كريت 2001.اما في غام

ًاث الاجيييياالث اإلاخخلكيييت بميييا فيييي  اشيييخخ امها سخجيييزومي ث اسهواجيييل اإلاحموسيييت غيييال طرفيييو مجموغيييت مخنوغيييت ميييال كييير

 iuqoe  MuguWure  aeswetm  ano )aunevnuti  )aqe oirisinoe. (é, 2015pug goWmotoiBé) سَ 

سيصييذ اسطرفهييت ألا لييط  ال اسو  يي ة سلخػبحييل غييال اإلاشيياغر فييي نييص  ؤلاوميمييو يمييال اسضيير رق اسخإي يي  غلييط ؤ  

نييييحل قهييي  ظهيييرث الابدصيييامت ، استيييي حػجيييي "الابدصيييامت" ، فيييي اسصيييخين اث فيييي غييياسض اسرشيييوماث. وميييي عي اسػ وميييي  ميييال 

، ا تيلع اسكنيا  اإلاصيخهل  يارفي آر بيُو اسوحيم ألاصيكر اإلابدصيض يجيزء ميال  مليت  1963اإلاياسكح  ألابيوة. قكيذ غيام 

شلصيلت ميال اسي بابيض استيي شيرغا  ميا ؤصيبحذ  Balleقؼ اسر ح اإلاػنوفت إلايوظكذ كيريت جيإمح  ؤمرفٌ يت. ابخٌير سر 

، ابخٌر اسكرنسي ي قيرانٍلح  سيوقرانذ  1971مشهورة. سٌال سض وميكٌر  و  ال كريخم في ح ج ل براءة ا تلاع. في غام 

asorie  يجزء مال  ملت ض  اسٌأبت في صح كتnWetai-auoW  .فخولط  كظ اسشػار اسشهحل س ى اإلاػه  اس وم ت 

(. فيييييي اسثمان ن ييييياث ، جطيييييورث اسييييي ائرة اسييييييكراء س بدصيييييامت بليييييط مجموغيييييت ميييييال miNmاسيييييوطجي سلملٌ يييييت اسييييييناغ ت )

 غ مياث استيلن ض ؤ  اسرميو ( بليط  Iaommألا رف اإلاصخخ مت في كٍل نص. جيا ق استلي بيت ؤلاب اغ يت أل يرف 
ً
)غيا ة

بليييط غييياسض اسٌمب يييوجر شيييٍوث قييياإلاال ميييال حامػيييت ًيييارن زي م ليييو . جيييض جييييم ض اسرميييو  ظهيييور رميييو  اإلاشييياغر. ومينصيييب 

اسخػبحلوميييييت )ا خيييييار إلايييييطلح "غاطكيييييت"   "رمييييز"( سخمث ييييل حػبحييييلاث اسوحيييييم ؤ  ؤلاوميميييياءاث  باسخييييالي نهييييل غاطكيييييت ؤ  

فيي اشيدب اُ  مونل في رشائل اسبلومي  ؤلاسٌتل نذ ؤ  اسرشائل اسني ت.  بمير ر اسونيذ ، بي ؤث اسػ وميي  ميال ألانظميت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%A3%D8%B5%D8%AF_%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%A3%D8%B5%D8%AF_%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%A7_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=NTT_DoCoMo&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=NTT_DoCoMo&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86_%D8%A3%D8%B3%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86_%D8%A3%D8%B3%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A_%D8%A2%D9%8A_%D8%A5%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A_%D8%A2%D9%8A_%D8%A5%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A_%D8%A2%D9%8A_%D8%A5%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://web.archive.org/web/20180921101346/http:/www.smileydictionary.com/
https://web.archive.org/web/20180921101346/http:/www.smileydictionary.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7_(%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7_(%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%8A


 نوال رضا ، كنال بوقرة

 

 

113 

صيخخ م  Iaomm ح  اسدصلص ث مال ؤ رف 
ُ
باسيور. في نهاوميت اسدصػ ن اث ، ظهرث اسرمو  اسخػبحلوميت في اس ابا . ح

،   ناى اإلازف  منها  شيخض جو    اسرمو  ج رفجً ا   مجها في ألاحهزة )ال  اعي إلاػرقت  Iaommبنكض طرفهت رمو  

رمز حػبحلق  تص آلا .  في ًل غام  1600في اسنمو. وميخوقر ؤيثل مال  اسرمو  سٍل  رف(. يصخمر يخاسوج  ح  اسرمو  

، جضيي ل ItnWé retgniWgغيي ة غشيراث.  نيي   ضييح غيياسض الاحخمياع ؤن رفييم حييونتلث  etoauni، وميضي ل اجحييا  

: أل  اسرشيياست EsthétiqueAestheticالجماس ييت-اسرمييو  اسخػبحلوميييت ن مييت غاطك ييت سلؿييت. سيي اهض ز زييت ؤبػييا  ؤشاشيي ت:

: ألنييييييم وميجلييييييب  رحييييييت مييييييال اسجييييييز ة Ludique Playfulاإلاييييييرح -ي جحخييييييوق غلييييييط صييييييور جبيييييي   ؤحمييييييل ، ق ييييييي جزف ن ييييييت.استيييييي

 : وميمٌال ؤ  حػجي اسيورة ؤك اء يثحلة  فمٌال جكصحل ا . SemioticsSémiotiqueاسص م ائ ت -سلمحخوى.

 (épug goWmotoiBé) 

مييال بكيياراث  "اإلاانؿييا اس ابان ييت"  غ ميياث اسشييوارع إلاصيياغ ة   ؤلاوميمييو يغلييط اسػمييوم قهيي  اشييخو ذ رمييو  

ييا قهييط.  250مصيخخ مذ اسهواجييل اإلاحموسييت غليط نييُو اإلازفيي  فييي  ي    اسرشييائل اسنييي ت استييي ال جدصيؼ شييوى 
ً
 رق

 ؤصبحذ الا خياراث اسلط كت كائػت سلؿاوميت،  طورث منياث ؤلانتلنذ فيي حم يؼ ؤنحياء اسػياسض مثيل "ؤق 
ً
 ال ها

(  ؾحل ا ؤوميهوناتها الخاصت غلط م ار اسػه  Mai MiwwitmiWماشنجر" ) (  "ؤم.ؤس.ؤ oMiwwitmiW) ماشنجر"

ًانيييذ سٍيييل منييييت رمو  يييا الخاصيييت ميييال ؤلاوميميييو ي؛ سيييحا قييية  الابدصيييامت اإلارشيييلت ميييال  ألاُ  ميييال اسهييير  اسػشيييرفال.  

هرؤ يمربؼ قارؽ غلط اسبلومي  ؤلاسٌتل نذ ح م يل iPhoneحها  آوميكو  
ُ
يصينت حي   2010شينت  ث بير   . Gmailًانذ ج

 ي ُ  يح  اسصينت نحيو جحوسهيا سلؿيت   طيوة يبحيلة ؤلاوميميو ي  يث نطػيذ رمو   وميمو يؤلا  اشمت في مصحلة جطور 

اسػاإلا يييت؛   سيييَ غنييي ما اجكهيييذ اإلانيييياث اسرنم يييت اإلاخخلكييييت غليييط مػييياوميحل جواقيييو مو ييي ة ججػيييل اسرميييو  اسخػبحلوميييييت 

نييا رة غلييط جبييا ُ ؤلاوميمييو ي  -مثييل ؤن ر فيي   ؤحهييزة آبيل-مهير ءة ق مييا ب نهييا،  ؤصييبحذ ؤنظمييت اسدشيؿ ل اإلاخخلكييت 

ؤوميضيا، جيض اشيخحلا  اإلائياث ميال رميو  اسرميو  اسخػبحلومييت بليط سؿيت  2010 في غام  (2019)غمرا  غب  هللا، ق ما ب نها.

. زييض  ؤ ييحث جنمييو يظييا رة  جيييب  غاإلا ييت. سهيي  ؤصييبحذ كييائػت فييي اسؿييرب   اندشيير اشييخخ ام etoauniبرمج ييت 

  . س ييييييل غييييي   رميييييو 2013فيييييي غيييييام  ItnWuon   2011فيييييي غيييييام  oNnutiؤلاوميميييييو ي بػييييي   مجهيييييا فيييييي سو يييييت مكييييياج   

 etoauni 7.0 . (c-marketing, 2016)رمز  قو اسلؿت  اسبلمج ت   972بلط  ؤلاوميمو ي

 

 واملراهقني .. خيار تواصلي لجقافة رقنية جديدة اإلميوجي :ثانيا

 

بليييط الح يييياة اس وم يييت سلبشيييير اإلاصيييخخ مح   بيييير ث  يإنهييييا  حصيييللذ رمييييو  ؤلاوميمييييو يمنيييح  نييييذ سييييض ببػ يييي  ، 

خواصيييل ت اسرنم يييت سٌنهيييا اسرشيييائل اس مخيييييت سلميييرا هح   اسشيييباب قهيييط غليييط شيييب ل بضييياقت اإلايييرح  اإلاخػيييت غبيييل

 ييي ث منميييط مؿييياومير .... ؾحيييل ؤنهيييا جحوسيييذ فيييي ؾضيييو  شييينواث مػييي   اث بليييط "زهاقيييت ح وميييي ة" حػٌيييض ؤشيييرغا  ميييا 

اإلاصيييييييخخ مح  بيييييياإلاػطز اسخٌنوسيييييييو ي  ميييييييال -اسرشييييييائل اسرنم يييييييت  يييييييحا حػييييييياي  ألاقييييييرا مظييييييا ر اسخج وميييييييي  فييييييي يخابيييييييت 

. ب  ؤصبحذ بحسَ    ة  امت في يخابت الخطاباث اسخواصيل ت اسرنم يت  هاث اسرنم ت  اإلانياث اسخكاغل تاسخطب

هواجييييل سمل ييياراث رميييز حػبحيييلق غليييط ا 6ؾحيييل اسرشيييم ت  اسرشيييم ت ييييحسَ. حشيييحل الا ييييائ اث بليييط مشيييياريت ؤيثيييل ميييال 

واسض اسرنم يييت    بنميييا ؤوميضيييا اسػيييا انهيييا اشيييخطاغذ ؤ  حؿيييز  سييييض قهيييط   يييا  ألاقييير  .اسحي يييت  يييُو اسػييياسض ًيييل ومييييوم

ًاث  اسص اشيي ح  يمهييارة اجييياس ت وميمٌييال اسهييُو بإنهييا  شيي لت سنهييل  ؤلاوميمييو ي.  ب ا مييا اغخبلنييا ؤ  اشييخخ ام سلشيير

  حؿرفي اجنا. ب  ايدشيل اسػلمياء ؤنيم غني ما ننظير بليط ، في رشائلنا اسكورفيت ؤنبلة  اسص ام ؾحل اسلكظذ سنيوصنااس

 حم مبدصض غلط ؤلانتلنذ ، وميخض جنش ط نكض ؤحزاء اس ماؽ غن ما ننظر بليط  حيم بشيرق  ه هيذ. وميخؿحيل مزاحنيا، 

 نيي  نؿحييل حػبحييلاث  حهنييا سخدناشييب مييؼ مشيياغر اإلاشيياغر.  اإلاثحييل س  خمييام  ًهييا  ييو ؤ  زهاقييت اسخطب هيياث اسرنم ييت 

منيييياث اسشيييبٍاث الاحخماغ يييت هيييي استيييي  لهيييذ نمو ًحيييا ح ومييييً ا سلييي ماؽ ق نيييا. قكيييذ الخمصييي ن اث ميييال غليييط ؾيييرار 

٪ 38٪ قهط مال اسخواصل وميٍو  سكظً ا )ما نهوسم( ، بينما 7اسهر  اإلااض ي ،ؤي  غاسض اسنكض ؤسبلث مهراب ا  ؤ  
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نخحيييي ر( سييييحسَ ، ٪ مييييال اسخواصييييل ؾحييييل سكظييييذ )مييييا ا نكػييييل  ي ييييل ننظيييير  نحييييال 55صييييوحذ )ي ييييل نهييييُو  سييييَ(   

سهي  بلييـ  (  (C-marketing.مييال مهياراث الاجييياُ سي وميناغني ما ال نخواصيل  حًهييا سوحيم ، جخخكييذ اسؿاسب يت اسػظميص 

اسرميييو  اسخػبحلومييييت ؾحيييل اسرشيييم ت ،   حيييو  ملكػييي   باإلضييياقت بليييطرميييًزا رشيييمً ا ،  2666،  2017غييي   ؤلاوميميييو ي غيييام 

ًاث ؤ  ألاشييخاص اسهييواة اسيي حوميال وميحييا سو   لييو نكييض جلييَ استييي جييض جهيي وميمها غييال طرفييو اسػ ميياث اسخجارفييت ،اسشيير

، جيييض اشيييخخ ام اسرميييو   otne teei   قًهيييا سلٍاجبيييت س نييي ا ًييياق (Edgar SALAS Luzuriaga) نيييوع ميييال الاججيييا .

اسخػبحلومييييت بصيييرغت سلخػبحيييل غيييال بوميماءاجنيييا  غواطكنيييا بطرفهيييت ؤيثيييل  ضيييوً ا. ؤق ؤ  اإلاصيييخخ مح  يصيييخخ مو   يييح  

ا فيييي ميييا ب ا ًيييا  جمثيييل 
ً
اسرميييو  سلخػبحيييل غيييال اإلاشييياغر بطرفهيييت ؤيثيييل جح ومييييً ا ،  ميييؼ  سيييَ ، وميهتيييلح ًييياق ؤ   نييياى كيييٍ

 ”ؤمييا  قًهييا سييي(Edgar SALAS Luzuriaga)يصييخخ مونها.  سئييَ اسييحوميال اسرمييو  اسخػبحلوميييت اإلاصييخخ مت  ًهييا مشيياغر ؤ

giWWotm  مال اإلاحخمل ؤ  ومييخض اشيد ػاب رميو  ؤلاوميميو ي ، مثيل سؿياث ؤلانتلنيذ ألا يرى ، فيي اسٌخابيت اسػا ومييت غبيل ،

ؤلانتلنييييذ. نحييييب  يبشيييير اسلؿييييت،  نحييييب ؤ  نلػييييب بهييييا ،  فييييي ًييييل مييييرة نجيييي  طرفهييييت ح ومييييي ة سلخواصييييل ، سنلػييييب بهييييا 

 . ”نخخبل ا  

 C-marketing) ) غيال  ييوسم غليط ؤغليط نصيبت اشيخخ ام ميال بيح   اسػام اإلااضي ي« آبل»ؤغلنذ كريت يما

 ب ا ؤر ث  ؤغلنيم مونيؼ قيصيبوى رميًزا   سيَ ميا 2666 صيل غي   ا  تيص آلا  بليط اسرمو  اسخػبحلوميت حم ػها  استي 

شي ػرل سيَ غي    مخدبيؼ اسرميو  اسخػبحلومييت مػرقت نصبت اشخخ ام اسرمو  اسخػبحلوميت اإلاكضلت س وميَ  اسً ا قمونيؼ

 (emojitracker ).مراث جٌرار ًل رمز حػبحلق غلط   ة طبًها الشخخ امم في منيت جوفتل

 الجندر:ومسألة  ن و واملراهق إلايموجي. 1

ؤ  ألاشخاص يصخخ مو  اسرمو  اسخػبحلوميت غلط  حم الخيوص في نكض  mtwgemWesومُيظهر اسبحث اسحق ؤحرا  

ؤنواع اسص اناث   ث يصخخ مو  ؤنواًغا ؤ رى مػ نت مال اسلؿت اسػام ت. وميخض اشخخ ام اسرمو  اسخػبحلوميت 

   ouou   ruaieue؛ وميخض اشخخ ام اسرمو  اسخػبحلوميت "اسهلب" مثل  rur  ،nene ،rseu" موع اسكرح" مثل 

seen خض اشخخ ام اسرمو  اسخػبحلوميت "اسبٍاء" مثل ؛ وميemnn  ،usm  ،uslm. isupow  هي مجر  طرفهت ح ومي ة

ًانذ موحو ة منح ألاوميام ألا لط سئلنتلنذ  ي ك ت جمث ل اإلاشاغر بكػاس ت باشخخ ام اسنص. سٌال  -لحل مشٍلت 

 avWueg auaoerقرم  ل  حا الاشخخ ام وميخض بنكض اسشٍل س ى الجنصح    و اسدصاُئ اسحق ؤحابذ غنم 

( مٍانت  رمو  ؤلاوميمو ي في الح اة اس وم ت س ى الجنصح  2 ؤنخجذ رشًما ب انً ا  يما  و موضح  باسشٍل رنض )

٪ مال اسرحاُ رمو   14٪ مال اسنصاء مهابل 60 يصلط اسضوء غلط ؤيثل مصخخ ميها  ماشت.   ث حصخخ م  

ؤلاوميمو ي حػبل ب نت ؤيبل غال مشاغر ال مهارنت باسٍلماث ٪ مال اسنصاء ؤ   84ؤلاوميمو ي في اسونذ اسحق ؤحابذ 

 ( (C-marketing٪ مال اسرحاُ . 75  و ما ؤي   ؤوميضا ما نصبخم 

 (: يوضح مكاهة رموز إلايموجي في الحياة اليومية لدى الجنسين1الشكل رقم )   

 

 

 

 

https://www.theverge.com/2017/11/3/16602352/face-with-tears-of-joy-emoji-most-popular-apple-study
https://www.theverge.com/2017/7/17/15984204/facebooks-most-used-emoji-hearts-tears
http://www.emojitracker.com/
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Source: C-marketing, 2016 

بلييط  راشييت اسكيير م بييح  الجنصييح  فييي اشييخخ ام  ذ يي ق 2020 راشييت ح ومييي ة ؤحرا ييا حييونز  آ يير   شيينت فييي ؤمييا 

اشخب اً  غبل ؤلانتلنذ كمل  بناء غلطؤلاوميمو ي،  ؤلاإلاام بها،  اسػواطل اإلارجبطت باشخخ ام رمو  حػبحلوميت مػ نت. 

يييا،  299 ا، باشيييخخ ام  136قخييياة   163طاسًبييا حامػ ، يييا ُمصييخخ ًما فيييي نظيييام حشيييؿ ل ؤبييل 70كيياب، ، .ios رميييًزا حػبحلومي،

اسطي ب بسهياء نظييرة غليط ًيل رمييز حػبحيلق )بوميميو ي( ميي ة زيانيخح ، زيض ؤلاحابييت غليط ألاشيئلت اسخاس ييت    يث طليب مييال

 ميا مي ى مػرقخيَ بهيحا اسرميز؟ ميا مي ى ؤلاوميجاب يت/ اسصيلب ت استيي ججي  ا فيي ًيل رميز؟:نهطيت 11غليط مه ياس ميال 

ًيا  غليط اسطي ب  يميا.اس مٍيو  ميال شيذ نهيا ًا  غليهض ؤوميًضا جه  ض م ى مػرقتهض بٍل رميز حػبحيلق غليط مه ي

منشييييوراث .اسرشييييائل اسنييييي ت غلييييط اسهيييياجل: ييييير غيييي   مييييراث برشيييياُ  ييييح  اسرمييييو  اسخػبحلوميييييت ؤ  جلهيهييييا فييييي ًييييل مييييال

رشييييائل اسبلومييييي   .رام  شنابشيييياثؿاصييييل الاحخميييياعي، مثييييل جييييوفتل  بنصييييخجطب هيييياث موانييييؼ اسخو .قيصييييبوى حػل هيييياث 

ًا  غلط اسط   .ؤلاسٌتل نذ ب ؤلاكارة بليط غي   ميراث برشياُ اسرميو  اسخػبحلومييت بليط مجموغياث مخخلكيت ميال  ؤ حًلا، 

ًاء الحم مييح ،  ألاصيي ناء،  ؤقييرا  ألاشييرة،   ميي ء اسػمييل،  ألاشيياجحة  اإلاشييرقح   حيي ث اس راشييت . اسنيياس: اسشيير

شيلب ت ميال اسرحيل. سلرميو  اسخػبحلومييت جيين ًكا ؤيثيل  emotional valence ؤ  اإلارؤة غموًما جينل اسخٍاقا اسػاطكذ

يا 
ً
 اسرمو  اسخػبحلومييت اسصيلب ت  اإلاحاوميي ة. ؤميا ق ميا وميخػليو بياسرمو  اسخػبحلومييت ؤلاوميجاب يت، سيض ججي  اس راشيت قرن

ً
 اصت

ييظ ؤق قير م بييح  الجنصييح  فييي اسخواصيل مييؼ ألاشيياجحة ؤ  اإلاشييرقح ، ب  .فيي اسخٍيياقا اسػيياطكذ بيح  الجنصييح     
ُ
سييض ج

ظ ؤق قر م بيح  .منخكضت في اشخخ ام اسرمو  اسخػبحلوميت ؤظهر ًل مال اسرحاُ  اسنصاء مػ الث    
ُ
 باإلاثل، سض ج

ًاء الحم مييح ، ب  ؤظهيير ًييل مييال اسرحيياُ  اسنصيياء  الجنصييح  فييي اشييخخ ام اسرمييو  اسخػبحلوميييت فييي اسخواصييل مييؼ اسشيير

ظهر اسنخائه مجخمػت ؤ  اسنصاء في اإلاخ.مػ الث مرجكػت بنكض اسه ر في اشخخ ام اسرمو  اسخػبحلوميت
ُ
وشط س اهض ج

 (2020) ؤنا اص م اسػلض ،مػرقت ؤيبل باسرمو  اسخػبحلوميت مال اسرحاُ،  ؤنهال يصخخ منها غموًما ؤيثل مال اسرحاُ. 

 لتسويق العالمة التجارية :  وسيلةن...... كو املراهقو إلايموجي . 2

ًاث  ُو اسػاسض، في اشخخ ام ؤلاوميمو ي ًوش لت حصوفه ت الشته اف اإلارا هح ، بخاصت  ب ؤث يثحل مال اسشر

منح .ؤنهض وميمخلٍو  ن رة غلط قهض مخخلل اسوحو  اسخػبحلوميت، بصبب اشخخ امها بٌثلة في برامه اإلاحا زت 

شنواث مضذ ارجبطذ اسخٌنوسوح ا اسرنم ت باإلاجاُ اإلانهي سؤلقرا    ث شهلذ ؤحهزة اسٌمب وجر اإلاهام استي 

كا  اسرنمي  مػم الاشخخ اماث سهح  ن ث مػ الث اسوصُو اسخٌنوسو ي  اسر اسونذ  اوميخػح  اسه ام بها   بمر  

ى اسخخي ي. ش ما في اسخٌنوسوح ا اسرنم ت في مػظض الجوانب الح اج ت  ؤصبحذ  بحسَ سيصذ قهط س شته 

لة حسهح  ألا  الاحخماغ تت  ؤغمها منياث اسشبٍاث  سخطب هاث اسرنماصل في مجاُ احظل اسخطور ال

 اسخواصل اسخكاغلي مؼ اشخطاغذ ؤ  جيب  غال ح ارة ؤ اة ؤشاش ت سلدصوفو  استل فه سلػ ماث اسخجارفت 

 ؤنشإث اشتلاج ج ت ح ومي ة سػم ئها سطلب اسب تزا باشخخ ام Domino„sوميحير ؤ  كريت   م نو   اسػم ء.

isupo  ًانذ موحهت قهط إلاصخخ مذ ا   حا اسنوع مال ً .osoggiWؤطلو غلط  ح  الحملت اشض "ألامر اسصهل"  

ا
ً
ًا  غلط اإلاصخخ مح  قهط برشاُ رشاست مباكرة بلط اسشريتألاشاس ب بص ط  غال الاجياُ  ،  

ً
ًا  مصا ال زض 

 بلط جه وميض طلب.
ً
ًانوا بحاحت قػ    غل م قليض  ناى كَ في ؤ   (ai uema Ueroe 2017,)بهض إلاػرقت ما ب ا 

ًاث  اإلااشصاث   ث ط شب جطب هاث اسشبٍاث الاحخماغ ت  غل ل اإلاثاُ ؤصبحذ  ؤقضل  لكاء ألصحاب اسشر

 استل فه سػ ماتها اسخجارفت  في اسصوم. ما ومي قػها سلبحث  حصم  سهض بنشر رشائلهض سػ   ال وميحي ص مال اسناس

لط الحيُو غلط ب سها  راث اسخكاغل ت استي حصعط  مال غال طرم اسخكاغل مؼ اإلاصخخ مح  مال   ُ اإلانشو 
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ًاث اسرغاوميت اسصح ت، اسوحو  مػ ُ  اشخجابت مرجكؼ مال مخابػيهض. غلط شب ل اإلاثاُ، اشخخ مذ ب  ى كر

اسخػبحلوميت، سبناء  ملت بغ م ت ته ف بلط جوغ ت اإلارا هح  في بػض اسبل ا  بالح اة الجنص ت،  ي ك ت اسوناوميت 

ئمت غلط الحملت اسوحو  اشخخ مذ اسشريت اسها .مال بػض ألامرال استي جنخهل بصبب اسػ ناث الجنص ت

ًا  مال اسيػب بوميياسها باسيور اسخهل  وميت، ؤ  اسٍلماث اس غائ ت   ث  اسخػبحلوميت إلوميياُ رشائل مباكرة ربما 

 ؤوميضا، غلط شب ل اإلاثاُ   .وميخحُو ؤلاوميمو ي مؼ اسونذ بلط سؿت مشتليت يصهل قهمها،  اسخػبحل غنها مال الجم ؼ

ًاث استي اشخخ مذ رمو  ؤلاوميمو ي في ؤلاًوا MuaowgeWجمثل كريت موقيصخار    ر  ا  ة مال ؤ لط اسشر

 oni MuaowgeWق لًما نيحًلا بػنوا  " MuaowgeW، ؤطلهذ  2017سلوصُو بلط اسػم ل اسنهائذ.  قكذ غام 

isugoaut ، نصض "في  حا الاغ   سو ظ انصا  غا ق غلط  حو همخض  ضؼ مجموغت مال اسرمو  اسخػبحلوميت"

ًا   حا اسنوع مال ؤلا  ًا  بمثابت  . WhatsAppؾحل مح   ة  MuaowgeWاسرشاست استي ن مها  غ ناث ح وميً ا حً ا  

اسوش لت استي وميخواصل بها اسناس باشخمرار. باإلضاقت بلط  سَ ،  rnegwIvvيشار بلط اسرمو ألنم مال   ُ 

ًانذ اسيورة ق اسشبٍاث الاحخماغ ت. مال اسوصُو بلط غم ئها ، اإلاصخخ مح  سخطب هاث MuaowgeWجمٌنذ  ة ا 

ببصاطت ألنها  ؤلاوميمو ياسدصوفو اإلارئذ جإ ح بػح  الاغخبار  بشٍل متزاومي  رمو   قاشتلاج ج تحصا ق ؤسل ًلمت 

ا ك ومي  اسهبُو  فخلو مػجص وميخجا   اسٍلماث،   و ما حػل اسهائمح  غلط مجاالث اسدصوفو 
ً
جخاطب   ق

في صورة غ ماتهض اسخجارفت  حخج ؼ اشخخ امها في حم ؼ   يػخبل نها  قرصت   ب ت إل  اُ رمو  ؤلاوميمو ي

ؤلاوميمو ي في اسدصوفو مؼ ؤ  اف مخخلكت    لت .  يما وميخواقو اشخخ ام رمو  اإلاحا زاث ،      صكها بإنها  

جج ومي  صورة اسػ مت اسخجارفت )الح ازت ، اسخواطا(، جبص ط Zؤ ،  Yؤ مها : نهج ألاح اُ وميتليز غلط ألاح اُ 

 ث مؼ اسػ مت اسخجارفت، ؤغط اإلاػجص  اسص ام بطرفهت ممخػت ، اندشار اسرشائل  حصه ل جدبػها )مثل اسخكاغ

اسهاكخاؽ(، جطخ ض اسخإزحل اسػاطكذ الجياالتها )باشخخ ام ؤًوا  الجمهور اإلاصته ف(.  سه  قهمذ بػض 

ًانذ اسػ ماث اسخجارفت  حا ح ً ا   مه سؿت اسرمو  اسخػبحلوميت في اجياالتها ؤ   في  م ث حصوفه ت مػ نت. 

-Cؤُ  مال ؤنخه اسرمو  اسخػبحلوميت الخاصت بها:  حاحخا  ممحزجا  في  ضػ ت "في صحخَ" . ouae-oureكريت 

marketing) )( 2يما وميوضحم اسشٍل رنض.) 

 

 

 

 acoC-acoC(: يوضح دمج إلايموجي  في الحمالت التسويقية لشركة 2الشكل رقم )

 

 

 

C-marketing,2016Source: 
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غمومييييييا   م  ييييييظ ؤ   رمييييييو  ؤلاوميمييييييو ي سييييييال جخخكيييييي مال سؿييييييت اسخواصييييييل  استلاشييييييل ؤلاسٌتل ن ييييييت بييييييح  اسنيييييياس و مييييييا  يييييي

  اصيييييت ؤنهيييييا غ مييييياث مخخييييييرة   صيييييك ت حػبيييييل غيييييال اإلاشييييياغر  ججيييييارب الح ييييياة بٌبصيييييت  ر    اإلايييييرا هح  جح وميييييي ا،

 ا  ة، ؾحل ؤ  اسبػض مال الخبلاء وميرى ؤنها ال حصخط ؼ ؤ  جكذ باسؿرل اسحق صممذ مال ؤحلم، قمال اسيػب 

رشيوماث جرحمت حم ؼ الانكػاالث اسبشرفت اإلاػه ة باسرشوماث، يما ال وميمٌال سلنياظر ؤ  يصيخوغب مػيانذ جليَ اس

يُو  ًانذ حم ؼ اسرمو  اسخػبحلومييت حصيدن  بليط بر جًو ، قية  جييم ض اسرشيوم الخياص بهيا جيخض  etoauniب نت.  ب ا 

، ممييا ) غمييرا  غبيي  هللا( ؾحل ييا Ivvri  Samsung   MoaWuwulg   ruumriواشييطت اسػ ميياث اسخجارفييت )ب ارجييم ب

 (.3ل رنض )ن  وميا ق بلط جكصحلاث مخخلكت جماًما يما  و موضح في اسشٍ

و  tfoscrciMو  Samsungوو  eppoAالخاص بالعالمات التجارية إلايموجي(: يوضح ثصميم  3الشكل رقم )

eccooA 

 

 

 

C-marketing, 2016Source: 

 

ًاست  oai omM  ن  بلؿذ الاحتها اث مث  في اسبلا فل ،    ث وميهوم مشؿل الاجياالث    IWgvret  بخيم ض

مٍو  بضافي وميهوم بتلحمت رمو  ؤلاوميمو ي بلط ؤصواث سخحصح  قهمها س ى اإلاٌكوقح   ضػاف اسبير.   سَ في 

ظل ما ؤظهرجم ألابحار ؤ  رمو  ؤلاوميمو ي يصاء قهمها يثحلا،  في بػض الحاالث وميرجبط شوء اسكهض بٌ ك ت 

حػبحلوميا، قةنم وميكٌر ق م بطرفهت مػ نت، سٌال جكصحل اإلاشاغر في ش انها اسثهافي؛ قػن ما وميخخار اإلارشل رمزا 

اإلاصخهبل ن  ال وميكٌر باسطرفهت نكصها استي في   ال اإلارشل.سٌنها مؼ  سَ ؤصبحذ نوًغا مال ؤلاضاقت اسػاإلا ت 

اإلاشتليت لجم ؼ اسلؿاث مال   ُ الاشخخ ام اسرنمي سرمو  ؤلاوميمو ي غبل اإلامارشاث اسخواصل ت غبل اإلانياث 

س ر كت  ا  اإلانشوراث اسرنم ت  اكٍاُ اسخكاغل اسرنمي مػها باسخػل و  بغا ة ؤلا راج غبل اسرنم ت غلط ؾرار ا

اسيكحاث اسخخي ت غبل اسخطب هاث اسرنم ت اإلاخخلكت .  يما جبهز ؾحل قػاست بشٍل مصخهل     سؿت  ا فت 

 منت   ر ف الجر  حؿ ب سها، غلط ألانل  تص آلا . ببصاطت  أل   رمو  ؤلاوميمو ي سيصذ سؿت ق ي جكخهر بلط ألا 

غنها نواغ  بناء الجملت اسضر رفت سلخواصل ؤلانصانذ اإلاػه . بينما غن ما وميخض الجمؼ بح  اسرمو  اسخػبحلوميت 

 اسٍلماث، قةنها جٌدصب مػنا ا  ش انها مال اسنص،  فك    سَ بشٍل  اص في جطب هاث اإلاحا زت  سئلوميمو ي

نذ غن ما ال جخمٌال مال رئفت ؤ  شماع نبلة اإلاخح ر  اسشػور  اس ر كت غبل ؤلانتل  -مثل  احصاب-اسكورفت 

 ن  اغخبلث جينا  )غمرا  غب  هللا(مػيومت مال اسخكصحل الخاطئ. بمػنوفاجم،  مؼ  سَ ال حػ  اسرمو  اسخػبحلوميت

طرفهت مب غت سلخػامل مؼ صػوباث الاجياُ “ؾانصتل اإلاخخييت بػلض اسنكض الاحخماعي ؤ  ؤلاوميمو ي 

 ة غلط ؤنها جمثل ب ومي  غال اسخػابحل ؾحل اسلكظ ت في الح اة اسوانػ ت ًلؿت اسوحم  الجص   نبلة ، مش ”اسرنمي

نصخخ م اسرمو  اسخػبحلوميت سخوض   “اسيوث ؾحل اإلاخوقرة في اسنيوص اإلاٌخوبت.  جوضح ؾانصتل  سَ نائلت 

. ”و  غلط ججنب شوء اسخكا ضاإلاهيو  مال الجملت، قه  حػجي مث  اس خرفت ؤ  استهٌض.  بهحا حصاغ   ح  اسرم
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 يشاطر  حهت نظر ؾانصتل غاسض اسلؿوفاث ب تل كلوبنصٍذ، مال حامػت الوميبنض  انوقر، بخإي    غلط ؤ  

ؤلاوميمو ي ال وميضر باسلؿت بشٍل غام، ؾحل ؤنم نو  بلط ضر رة غ م اشخخ ام جلَ اسرمو  في ًل مٍا  ؤ   نذ، 

 )غمرا  غب  هللا(.ًاسرشائل اسهيحلة ؤ  جطب هاث اس ر كت. بنما وميجب ؤ  جهخير غلط صور مح  ة سلخواصل، 

 و املراهقني  والتجاوزات األخالقية و اجملتنعية يثالجا: رموز اإلميوج

 

قبػ   نائمت ؤلاوميمو ي الخاصت بجمػ ت "وميون ٍو " بمثابت اسبنَ اإلاريزق سئلوميمو ي اإلاػخم ة في اسػاسض،  جبل 

ًاث اسخٌنوسوح ا اسرائ ة غاإلا ا،  في مه متها الاجكام غلط اسرمو   ؤبل  ؾوؾل  ماوميٌر شوقذ،  الج ومي ة مؼ كر

ًاث بةضاقت ن خ مال ؤلاوميمو ي الج ومي ة ألنظمت حشؿ ل اسهواجل اسحي ت الخاصت بٍل  جهوم ًل مال  ح  اسشر

  ُ اسخكاغ ث  رمو  ؤلاوميمو يبإ  اشخخ ام  قا ثغ ومي ة ؤ ( ؾحل ؤ   راشاث DW, 2020) .كريت منهض

ا  اغخبار ا غٍا ا سؿوفا ا  نحوفا  يػول مكر اث  الاسرنم ت غبل جطب هاث اإلا  وميا الج ومي ة اإلاخخلكت ال وميمٌ

اسلؿت اسلصان ت  اإلاٌخوبت  ا  حػ  ث ؤكٍاُ  مػانذ  ح  اسرمو    ا  اندشار ا  اشخخ امها مال طرف 

اسخواصل ت في اندشار  ح  اسرمو   بلوؾها مصخوفاث اإلارا هح  يكئت غمرفت ؤشهمذ ممارشاتها غبل اسكضاءاث 

اسخإزحل في حوانب  الخطاب الاجيالي  مال جطب هاث اإلا  وميا الج ومي ة  منياتها اسخكاغل ت اسرنم ت . يما ومياي  

  و ش ح      وميال سم حانب شلبي  آ ر بوميجابذ اسػ ومي  مال اسبا ثح   اإلاخخيح  غلط قٌرة ؤ  رمو  ؤلاوميمو ي

رمو  ؤ   2018غام منحلة غب هللاهاث اسشبٍاث الاحخماغ ت . قحصب ما ؤكارث بس م  راشت ش ما غبل جطب 

وميكضلها يثحل استي   ُ اس ر كت بح  طرقح  غلط كبٍاث اسخواصل الاحخماعي،   « وميمو يؤلا »اسخػبحلاث اإلاػر قت 

اسرشم ت ؤ  ألاص ناء جخخير الح وميث اسطوفل،  سٌال ن  ال جيلح س شخخ ام في اسػ ناث  ن مال اإلارا هح ، 

جكص   ء استي ن  اإلاػارف الج  ، قٍل شخص وميخخلل س وميم اإلاػجص  اسخكصحل سهح  اسوحو  اسيؿحلة اسيكرا

 جٍو   ش لت سلهر ب اسصريؼ مال اإلاحا زت
ً
غبل منياث اسخطب هاث اسرنم ت . يما  اسػ ناث الاحخماغ ت  ؤ  انا

ن  وميضر بػ ناث ألاقرا   اصت « ؾمزة اسػح »سهوفت مثل اسخوظ ل اإلاكر  سبػض اسخػبحلاث ا جاي  غلط ؤ  

 غال جلَ اإلاوحو ة غلط 
ً
اسرشم ت،  فا ق بلط شوء قهض سؿوق، أل  ًل رمز وميرشض صورة   ن ت مخخلكت جماما

اسرنابت غلط نشا  ألاطكاُ  فياإلاخخيص  "Bark.us" جطب وي  ؤوميضا ( يما ؤ2018. )اسب ا ، ؤرل اسوانؼ

" ألايثل كػب ت بح  بوميمو يؤص ر نائمت باال خياراث  اسرمو  اسخػبحلوميت "بػ  ؤ    اإلارا هح ، غبل الانتلنذ،

، جضمنذ اسهوسن ق Thenextwebوقها إلاونؼق .اإلارا هح ،ؤ  مػظمها ببا  ا،  فريز غلط الجنض  اإلاخ راث

ن  جب   ؾرفبت  ؾحل   استيواصل غال طرفهها اإلارا هح  غبل الانتلنذ، وميخ استينائمت الا خياراث، حم ؼ اسرمو  

 ح  ؤ  اسبػض آلا ر  اضح  فيمكهومت باسنصبت سآلباء، ب  ؤظهرث ؤ  بػض  ح  الا خياراث باسكػل ؾامضت، 

ًا  مال ضمال  ح  الا خياراث. بلة جٌنوسوح ت ؤقح ا،  تص باسنصبت سآلباء اسحوميال ال وميملٍو     GNOC استي  

ق ػجص ؤ  اسواس وميال  99حػجص ؤراى إلامارشت الجنض، ؤما اسرنض   استي   CU46 شحل بلط طلب برشاُ صور غارفت،  ح

، ؤما فيسيصوا  ؤما اسرمو  .قخػجص ؤنخل نكصَ KYS ممارشت الجنض آلا    فيقخػجص ؤرؾب  IWSN اإلاجُز

اإلارا هح ، ازنح  مال ضمنهما وميحم   ألايثل اشخخ اما بح   هيرمو  حػبحلوميت  4اسخػبحلوميت، قٌشل اسخطب و غال 

 (2017بباحي) اسكجر،مػجص 

ح ومييييييي ا غلييييييط اإلاواقهييييييت س سخحييييييام بػيييييياسض ؤلاوميمييييييو ي،  قهييييييا لجمػ ييييييت  رمييييييزا 117 يييييييل غييييييام ، 2020 يييييي ُ          

ًاث اسخٌنوسوح ا في اسػاسض  سػيل ؤبير  ميا جخييل بيم  ."وميون ٍو " اإلانظمت إلص ار ؤلاوميمو ي، باالجكام مؼ يبلى كر

ؤلاوميمييو ي الج ومييي ة  يييو ظهييور ؤيثيييل مييال رمييز سئلكيييارة بلييط اسخوحهييياث الجنصيي ت اإلاخخلكييت فيييي اسػيياسض اس يييوم، بمييا يػييي  

 .رمييزا سئلكييارة سػيي   مييال اسخكضيي  ث الجنصيي ت 138،   ييث جييض بضيياقت 2019امخيي ا ا سخؿ حييل بيي ؤ بيياسظهور اسػييام 

نميا ج يت،  بي وميل محاوميي  حنصي ا سبابيا نوفيل، جرجي ق ب سيت رحاس ي  اميرؤةغلض سئلكارة سلمخحوسح  حنص ا غلط ؾرار 
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(  اإلاوضييييييحت DW). 2020سييييييبػض "ؤلاوميمييييييو ي" الج ومييييييي ة استييييييي شيييييييخض اشييييييخخ امها بػيييييياسض اسهواجييييييل اسحي ييييييت غييييييام 

 .4باسشٍل رنض 

 
 وفقا لجمعية "يوهيكود"2222ة لعام جديدلا ز و رمال :  يوضح قائمة 4الشكل 
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ألاميييييير اسييييييحق نيييييي  وميجػلنييييييا ؤمييييييام ته ومييييييي  ؤ  طييييييي  ن مييييييي سلثهاقيييييياث اإلاجخمػ ييييييت اسراقضييييييت نطػييييييا سهييييييح     ييييييو

اسرمييو  استييي وميخيي ا سها مرا هييذ مجخمػاجنييا ألاكييٍاُ    اسخوحهيياث اس   لييت غليهييا  فحييخض غل نييا اسخكٌحييل اسنهيي ق سهييح 

الاجيياس ت اإلاشيكرة  قيو  يح  ت اسرشاسبشٍل مصخمر   ُ الح اة اس وم ت بوعي ا  ب    اسوعي ب الالجم  مػانذ 

 اسرمو  ؤلاوميموح ت ؟

 

 : خامتة .2

 منح نشإتها يحاك ت شكل ت سلرشائل اسني ت،  ؤصبحذ آلا  سه             
ً
ا طوف 

ً
نطػذ رمو  ؤلاوميمو ي كوط

ًاملت،   غبل جطب هاث اإلا  وميا الج ومي ة  ؤلاوميمو يمصخخ مذ  باسشٍل اسحق حػلمصخخ مت سدشٌ ل حمل كبم 

 نواغ  ا اسنحوفت  اسيرق ت. في  ح  اشخؿلتها قرصت سلخحرر مال ن و  اسلؿت  في مه متهض اإلارا هح  يػخبل نم 

ًاث غاإلا ت الشته اف اإلارا هح    ُ  م تها اسخوغوفت  اسدصوفه ت  استل فج ت سلصلؼ   تص اسب ماشصاث  كر

الث اسنكا  اسٌبحل سئلوميمو ي غبل بلوميو اسحق ا  ط بهح  اسرمو  اسخػبحلوميت في ظل مػ رامه  ألاقٍار . بال ؤ   حا اس

خطاباث اسخواصل ت سلمرا هح   اصت غبل اإلانياث اسرنم ت ال وميلغي  حو  ججا  اث ؤ  ن ت  ن م ت في جيماال

 غل م جوص ي خمو  بسيها .ض  جر فه  ح  اسرمو   ا خماس ت جإزحل ا غلط ن ض اإلارا هح  في بطار اإلاجخمػاث استي ومينومي

 اس راشت بضر رة اسخإنذ اسبحثي غن  اس الالث  اإلاػانذ استي جحملها  ح  رمو  ؤلاوميمو ي   اسخكٌحل اسنه ق سهح 

اسرمو  استي وميخ ا سها مرا هذ مجخمػاجنا بشٍل مصخمر   ُ الح اة اس وم ت بوعي ا  ب    اسوعي  اسخو ألاكٍاُ   

الاجياس ت اإلاشكرة  قو  ح  اسرمو  ؤلاوميموح ت  غبل مخخلل اسرشاست ذ في بناء غ ت بإضرار اشخخ امها اسػشوائ

اسبحور اإلا  ان ت  جحل  ث اإلامار  نهتلح حػزفز   جطب هاث اإلا  وميا الج ومي ة بحجت موايبت اسػير اسرنمي  ؤ  اجم .

رص  جإزحلااإلاصخح زت   إطر بحث ت بؿرل اسونوف غن   ح  اسظوا ر شاث اسرنم ت غبل اسكضاءاث اسخكاغل ت ي

 .اإلاجخمػ ت  ألا  ن ت  اسه م ت تها 
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