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شــهدت الســاحة اإلعاميــة ظهــور الكثيــر مــن القنــوات الفضائيــة اإلســامية ألســباب عــدة، مــع 
يجاًبــا ـــــ األمــر الــذي جعــل منهــا  تنامــي هــذه القنــوات ســواء علــى مســتوى الكــم أو التأثيــر ـــــ ســلًبا واإ
واقًعــا إعامًيــا ينبغــي التعامــل معــه علــى المســتوى العلمــي والعملــي؛ لتقنيــن أوضــاع هــذه القنــوات 

وتدعيــم تأثيرهــا اإليجابــي الــذي يمكــن أن يأخــذ بيــد المجتمــع نحــو الفضيلــة والرقــي.
غيــر أن حاجــة هــذه القنــوات إلــى الدعــم المــادي، إضافــة إلــى الطابــع التجــاري لعــدد منهــا، 
قــد دفعهــا للجــوء إلــى تنويــع مصــادر دخلهــا، وبالتالــي الســماح بنشــر اإلعانــات؛ بــل والســعي 
ووســائل  خاصــة  الفضائيــة  للقنــوات  التمويــل  مصــادر  أهــم  كأحــد  عليهــا،  والمنافســة  للحصــول 

عامــة. الجماهيــري  االتصــال 
وال يــري الباحــث عيًبــا فــي ذلــك طالمــا التزمــت هــذه القنــوات فــي اإلعانــات التــي تبثهــا بمــا 
تدعــو إليــه مــن قيــم وأخاقيــات، فــإذا كانــت وســائل االتصــال الجماهيــري تواجــه باالنتقــادات عنــد 
تجاوزهــا ألخاقيــات المجتمــع فــي ســبيل الحصــول علــى ســبق إعامــي لتحقيــق األربــاح أو تقديــم 
جمهورهــا كســلعة للمعلنيــن مقابــل ســعر معيــن، فــإن هــذه االنتقــادات مــن شــأنها أن تكــون أكثــر حــدة 
إذا صــدرت التجــاوزات عــن قنــوات إعاميــة قــد تخصصــت فــي تقديــم المضاميــن الدينيــة؛ نظــًرا 
للتناقــض الواضــح حينئــذ فــي توجهاتهــا؛ إذ كيــف تدعــو أفــراد المجتمــع إلــى التحلــي بالقيــم الفاضلــة 
اعتمــاًدا علــى الــوازع الدينــي، فــي حيــن أنهــا تضــرب بهــذه القيــم عــرض الحائــط فــي ســبيل الحصــول 
علــى دعــم مــادي مقابــل عــرض إعانــات تحــوي كثيــًرا مــن المخالفــات، ال لشــيٍء إال لاســتحواذ 

علــى رضــا عمائهــا مــن المعلنيــن والفــوز بنصيــب كبيــر مــن ســوق اإلعانــات. 
ــًدا  ــذا تبــرز إشــكالية مؤدَّاهــا: هــل يمكــن للقنــوات الدينيــة المتخصصــة واإلســامية منهــا تحدي ل
الجمــع بيــن الميزتيــن: اإلفــادة المثلــى مــن اإلعانــات كمصــدر رئيــس للتمويــل والحصــول علــى 
الدعــم المائــم، إضافــة إلــى إســباغ طابــع خــاص علــى اإلعانــات التــي تبثهــا هــذه القنــوات فيمــا 

يتعلــق بااللتــزام بأخاقيــات اإلعــان؟
مــن هنــا تظهــر أهميــة دراســة اتجاهــات الجمهــور نحــو أخاقيــات اإلعــان فــي القنــوات الفضائيــة 

اإلســامية، وتحديــد مــدى تأثــر هــذه االتجاهــات ببعــض المتغيــرات األخرى. 

مقدمة:
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الدراسات السابقة
بمراجعــة الباحــث للدراســات الســابقة ذات الصلــة بالدراســة الحاليــة أمكــن تصنيفهــا إلــى محوريــن 

رئيسين:

المحــور األول: دراســات ذات صلــة بالقنــوات الفضائيــة اإلســامية، أو المضمــون الدينــي فــي 
القنــوات الفضائيــة العربيــة، وتنــدرج تحــت هــذا المحــور الدراســات اآلتيــة:

ــة 2003()1( تحــددت مشــكلة هــذه الدراســة فــي التعــرف علــى محتــوى  1/ دراســة )محمــد هندي
البرامــج الدينيــة المتخصصــة فــي القنــوات الفضائيــة العربيــة، وكذلــك دوافــع مشــاهدة الجمهــور 

الســعودي والعربــي لهــذه البرامــج واإلشــباعات المتحققــة لديــه. 
وفــي إطــار منهــج المســح ُأجريــت الدراســة علــى عينــة مــن البرامــج الدينيــة تــم اختيارهــا 
بأســلوب الــدورة )Rotation( وبنــاء فتــرة صناعيــة لمــدة شــهر كامــل لــكل قنــاة مــن القنــوات 
الخاضعــة للدراســة وهــي: قنــاة »الشــارقة« الفضائيــة، »تليفزيــون األردن« الفضائــي، »تليفزيــون 
العرب القناة العامة«)ART(، تليفزيون الشــرق األوســط )MBC(، كما أجريت الدراســة ميدانًيا 
علــى عينــة طبقيــة مكونــة مــن )600( مفــردة مــن الجمهــور العربــي والســعودي موزعــة علــى 

المــدن اآلتيــة: )الدمــام، الريــاض، جــدة(. 
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، منها:

هنــاك قنــوات تقــدم برامــج دينيــة كثيــرة غيــر أنَّ تناولهــا للموضوعــات داخــل هــذه البرامــج لــم يكــن   .1
متوازًنــا، مثــل: قنــاة »الشــارقة«، بينمــا هنــاك قنــوات فضائيــة كانــت البرامــج الدينيــة فيهــا قليلــة 

.”MBC« لكــن الموضوعــات الدينيــة فيهــا متوازنــة إلــى حــد مــا، مثــل: قنــاة
أشــارت نتائــج الدراســة إلــى أن مــدى مــا تحققــه البرامــج الدينيــة مــن حاجــات لــدى الذكــور   .2
الســعوديين بلــغ 7,96% ولــدى اإلنــاث الســعوديات بلــغ 90%، وبالنســبة لمــدى اعتمــاد الذكــور 
الســعوديين علــى الفتــاوى واألحــكام الفقهيــة فــي البرامــج الدينيــة فقــد بلــغ 80%، وعنــد اإلنــاث 

الســعوديات بلــغ %83.
تبيــن أنَّ الحاجــات المتحققــة للذكــور العــرب مــن البرامــج الدينيــة بلغــت 92% فــي حيــن لــم   .3
تتجــاوز 7,10% لــدى اإلنــاث العربيــات، كمــا أن برامــج الفقــه والفتــاوى جــاءت فــي المرتبــة 
األولــى لــدى الذكــور واإلنــاث العــرب بالنســبة ألنــواع البرامــج المفضلــة، وأن الموضوعــات 
العقديــة والتعبديــة جــاءت فــي المراتــب األولــى مــن بيــن الموضوعــات المفضلــة لــدى عينــة 

الدراســة مــن الذكــور واإلنــاث العــرب. 
2/ دراســة )محمــد الشــريف 2004()2( اعتمــدت هــذه الدراســة علــى منهــج المســح بهــدف تحديــد 
الســمات العامــة للبرامــج الدينيــة فــي القنــوات الفضائيــة العربيــة، وطبيعــة القضايــا التــي تعالجهــا 
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وأســاليب المعالجــة، وذلــك مــن خــال الدراســة التحليليــة لـــ 25 برنامًجــا دينًيــا: 19 برنامًجــا 
تــم اختيارهــا مــن عينــة مــن القنــوات الفضائيــة العربيــة الحكوميــة )الفضائيــة المصريــة األولــى، 
الفضائيــة الســعودية األولــى، الفضائيــة التونســية الســابعة(، 6 برامــج مــن القنــوات الفضائيــة 

العربيــة الخاصــة )دريــم2، الجزيــرة، MBC(، وممــا توصلــت إليــه الدراســة:
رغــم رصــد الدراســة االهتمــام العــام بالبرامــج الدينيــة فــي القنــوات الفضائيــة العربية الحكومية،   .1
حيــث ال توجــد قنــاة واحــدة ال تهتــم بعــرض البرامــج الدينيــة؛ إال أنــه ياحــظ انخفــاض نســبة 
المســاحة الزمنيــة المخصصــة لهــذه البرامــج مقارنــة بألــوان البرامــج والمــواد اإلذاعيــة األخــرى.
رغــم انخفــاض اهتمــام القنــوات الفضائيــة العربيــة الخاصــة بالبرامــج الدينيــة، ســواء علــى   .2
مســتوى عــدد البرامــج أو مســاحتها الزمنيــة؛ إال أنهــا قــد ســعت إلــى توســيع دائــرة الحــوار فــي 

بعــض القضايــا الحساســة، مثــل: »الديمقراطيــة« وأنظمــة الحكــم فــي العالــم اإلســامي.
تفوقــت القنــوات الفضائيــة العربيــة الخاصــة علــى الحكوميــة فــي عــدد القضايــا السياســية التــي   .3
تناولتهــا فــي البرامــج الدينيــة؛ حيــث تناولــت 302 قضيــة مقابــل 59 للقنــوات الحكوميــة بمــا 

ال يتجــاوز 10% مــن جملــة القضايــا التــي تــم تناولهــا.
تصــدرت فصحــى العصــر المســتويات اللغويــة الســائدة فــي البرامــج الدينيــة فــي القنــوات   .4
الحكوميــة محــل الدراســة؛ حيــث تــم اســتخدامها فــي 78 حلقــة مــن إجمالــي حلقــات البرامــج 
الدينيــة التــي تــم تحليلهــا، فــي حيــن جــاء مســتوى فصحــى التــراث فــي المرتبــة الثانيــة، إذ تــم 

اســتخدامها فــي 26 حلقــة.
3/ دراســة )محمــود إســماعيل 2004()3( وقــد هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى دوافــع مشــاهدة 
المراهقيــن للقنــوات الفضائيــة الدينيــة واإلشــباعات المتحققــة منهــا، وقــد اعتمــدت الدراســة علــى 
منهــج المســح، وأجريــت علــى عينــة قوامهــا 400 مفــردة مــن طــاب المــدارس الثانويــة بمحافظــة 

القاهرة. 
ومما توصلت إليه الدراسة:

فــي  التــي يعتمــد عليهــا المبحوثــون  فــي مقدمــة المصــادر  جــاءت »القنــوات الفضائيــة«   .1
الحصــول علــى المعلومــات الدينيــة بنســبة 5,73%، تلتهــا »القنــوات األرضيــة« 3,60%، ثــم 

»الراديــو« %8,52.
جــاءت قنــاة »اقــرأ« فــي مقدمــة القنــوات المفضلــة لــدى المبحوثيــن فــي الحصــول علــى   .2
المعلومات الدينية بنسبة 5,66%، ثم »القناة األولى« األرضية 3,50%، ثم قناة »المجد« 

.%46
تمثلــت أهــم دوافــع مشــاهدة المبحوثيــن للقنــوات الدينيــة فــي: اكتســاب معلومــات دينيــة،   .3



اجتاهات اجلمهور املصري نحو أخالقيات اإلعالن يف القنوات الفضائية اإلسالمية

328

معرفــة أحــكام الشــريعة، الترويــح عــن النفــس، كمــا تمثلــت اإلشــباعات المتحققــة لديهــم فــي: 
زيــادة المعرفــة باألمــور الدينيــة، اكتســاب القيــم الدينيــة، التحــاور مــع اآلخريــن والتوحــد مــع 

نمــاذج القــدوة. 
4/ دراســة )محمــد غريــب 2005()4( ُأجريــت هــذه الدراســة علــى عينــة عشــوائية مكونــة مــن 
)400( طالًبــا فــي كليــات )الطــب، الهندســة، التجــارة، الحقــوق( جامعــة الزقازيــق، بهــدف 

دراكهــم  دراســة الَعاقــة بيــن تعــرض الطــاب للبرامــج الدينيــة بالقنــوات الفضائيــة العربيــة واإ
للموضوعــات والقيــم المتضمنــة فــي هــذه البرامــج، وقــد توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن 

النتائــج، منهــا:
تصــدرت القنــوات الفضائيــة العربيــة والمصريــة قائمــة المصــادر المفضلــة لــدى الطــاب   .1
ثــم  المحليــة 2‚%19  القنــوات  تليهــا  بنســبة 1‚%21  الدينيــة  المعلومــات  علــى  للحصــول 

الجماعــي.  فاالتصــال  الصحــف  تليــه  فالراديــو  الشــخصي  االتصــال 
تصــدرت قنــاة »اقــرأ« قائمــة القنــوات الفضائيــة المفضلــة لمشــاهدة البرامــج الدينيــة لــدى   .2
»المحــور« ثــم »المصريــة األولــى«. الطــاب بنســبة 5‚74% تليهــا »دريــم« بنســبة 3‚55% فـــــ 
دراكهــم للقيــم  وجــود ارتبــاط إيجابــي بيــن معــدل مشــاهدة عينــة الدراســة للبرامــج الدينيــة واإ  .3

الدينيــة.
5/ دراســة )منــال منصــور 2007()5( وقــد هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى الــدور الــذي تقــوم 
بــه القنــوات الدينيــة المتخصصــة فــي تثقيــف المراهقيــن دينًيــا، وكذلــك التعــرف علــى مجــاالت 
الخطــاب الدينــي المقدمــة فــي »القنــوات الدينيــة« محــل الدراســة، واعتمــدت الدراســة علــى منهــج 
المســح، حيــث تــم مســح عينــة عشــوائية طبقيــة مقدارهــا )400( مــن المراهقيــن مــن ســن 18 
	 21 ســنة بمحافظــة بورســعيد، كمــا تــم مســح عينــة مــن البرامــج الدينيــة بقنوات)اقــرأ، المجــد، 

الرســالة( وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج، منهــا:
6,96% مــن المراهقيــن -عينــة الدراســة- يشــاهدون »القنــوات الدينيــة« المتخصصــة، فــي   .1

حيــن ال يشــاهدها %1,3.
ــا بيــن اعتمــاد المراهقيــن علــى الخطــاب الدينــي بالقنــوات  تبيــن وجــود عاقــة دالــة إحصائًي  .2
الفضائيــة الدينيــة كمصــدر للمعلومــات ومســتوى ثقافتهــم فــي المجــاالت الدينيــة المختلفــة، 

ماعــدا مجــال ســيرة األنبيــاء والصالحيــن.
وجــود فــروق دالــة إحصائًيــا بيــن القنــوات- محــل الدراســة- فــي درجــة اهتمامهــا بمجــاالت:   .3
ــم يثبــت وجــود فــروق دالــة  ســيرة األنبيــاء والصالحيــن، القيــم، اآلداب والســلوكيات، بينمــا ل

ــا بينهــا فــي مجــاالت: العبــادة، العقائــد، العلــوم والمعــارف، العقوبــات الشــرعية.  إحصائًي
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6/ دراســة )ســهير صالــح 2007()6( أجريــت هــذه الدراســة علــى عينــة قوامهــا )260( مفــردة مــن 
الجمهــور العــام مــن محافظَتــي )القاهــرة، الجيــزة( بهــدف تحديــد مــدى اعتمــاد الجمهــور علــى 
القنــوات الفضائيــة اإلســامية فــي الحصــول علــى المعلومــات الدينيــة، وتأثيــر هــذا االعتمــاد، 

وممــا توصلــت إليــه الدراســة:
جــاءت القنــوات الفضائيــة اإلســامية المتخصصــة فــي مقدمــة المصــادر التــي يعتمــد عليهــا   .1

الجمهــور فــي الحصــول علــى المعلومــات الدينيــة.
جــاءت كل مــن قنــاة »اقــرأ« وقنــاة »النــاس« فــي مقدمــة القنــوات التــي تحظــى بمتابعــة   .2

المبحوثيــن. قبــل  مــن  مرتفعــة 
تبيــن عــدم وجــود عاقــة بيــن اعتمــاد المبحوثيــن علــى القنــوات الفضائيــة اإلســامية كمصــدر   .3

للحصــول علــى المعلومــات الدينيــة ومســتوى المعرفــة الدينيــة لديهــم. 
7/ دراســة )رضــا أميــن 2007()7( وقــد هدفــت إلــى التعــرف علــى اتجاهــات النخبــة الدينيــة نحــو 
واقــع ومســتقبل الفضائيــات اإلســامية ومقترحــات تطويرهــا، وقــد أجريــت الدراســة علــى عينــة 
قوامهــا )60( مفــردة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة األزهــر، ومــن كبــار األئمــة والدعــاة 
فــي وزارة األوقــاف المصريــة، أو المنتميــن إلــى جماعــات أو حــركات دينيــة، ومــن نتائــج هــذه 

الدراســة:
جــاءت قنــاة »المجــد« للقــرآن الكريــم فــي الترتيــب األول مــن حيــث مشــاهدة النخبــة الدينيــة،   .1

تلتهــا قنــاة »النــاس«، بينمــا جــاءت قناتــا: »اقــرأ«، »الرســالة« فــي الترتيــب الثالــث.
يــرى 7‚46% مــن أفــراد العينــة أن مســتوى القنــوات الفضائيــة اإلســامية متوســط، بينمــا يــرى   .2

7‚31% أنهــا ضعيفــة المســتوى، فــي حيــن يــرى 6‚21% أن أداء هــذه القنــوات ممتــاز.
بينــت الدراســة أن أهــم إيجابيــات الفضائيــات اإلســامية وفًقــا للنخبــة أنهــا قامــت بنشــر الفكــر   .3
الدينــي والثقافــة اإلســامية علــى نطــاق واســع بيــن الجماهيــر، كمــا أن عــدم وجــود خطــة أو 

أهــداف واضحــة جــاء كأبــرز ســلبيات هــذه الفضائيــات مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة. 
8/ دراســة )نهــى حشــيش 2008()8( أجريــت هــذه الدراســة علــى عينــة قوامهــا )430( مفــردة 
مــن طــاب جامعــات )األزهــر، القاهــرة، األمريكيــة( بهــدف التعــرف علــى مــدى اعتمــاد الشــباب 
الجامعــي علــى القنــوات الفضائيــة العربيــة اإلســامية فــي الحصــول علــى المعلومــات الدينيــة، 

وممــا توصلــت إليــه هــذه الدراســة مــا يأتــي:
تبين أن 1,97% من المبحوثين يشاهدون القنوات الفضائية العربية اإلسامية.  .1

تصــدرت قنــاة »النــاس« قائمــة القنــوات الفضائيــة العربيــة اإلســامية التــي يعتمــد عليهــا   .2
المبحوثــون فــي الحصــول علــى المعلومــات الدينيــة بنســبة 9,29%، تلتهــا قنــاة »اقــرأ« بنســبة 
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8,24%، ثــم قنــاة »المجــد« 9,17%، ثــم قنــاة »الرســالة« %8,11. 
9/ دراســة )محمــد عبــد البديــع 2008()9( ســعت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى اتجاهــات 
النخبــة المصريــة نحــو القنــوات الفضائيــة الدينيــة اإلســامية، ومســئوليتها االجتماعيــة تجــاه 
المجتمــع، وأوجــه القصــور والخلــل فيمــا تقدمــه، والكشــف عــن الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه 
النخبــة المصريــة فــي مواجهــة الســلبيات الناتجــة عــن أداء هــذه القنــوات، وقــد أجريــت الدراســة 
علــى عينــة عمديــة مــن النخبــة المصريــة بلغــت )183( مفــردة تــم توزيعهــا علــى ثاثــة أنــواع 
مــن النخــب: 83 مــن النخبــة األكاديميــة، 53 مــن النخبــة اإلعاميــة، 47 مــن النخبــة الدينيــة، 

وممــا توصلــت إليــه الدراســة:
جــاءت قنــاة »النــاس« فــي مقدمــة القنــوات المفضلــة لــدى عينــة الدراســة بنســبة %8,35،   .1
تلتهــا قنــاة »اقــرأ« 9,31%، ثــم قنــاة »المجــد« للقــرآن فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة %6,30، 
ثــم قنــاة »العفاســي« 7,16%، بينمــا جــاءت قنــاة »الرســالة« فــي المرتبــة الخامســة بنســبة 

.%2,16
أهــم إيجابيــات القنــوات الفضائيــة الدينيــة اإلســامية وفًقــا آلراء عينــة الدراســة: أنهــا تتنــاول   .2
العبــادات  بشــرح  الديــن  تعــرض صحيــح  بنســبة %6,83،  دينيــة عصريــة مهمــة  قضايــا 
والهــدف منهــا فــي الدنيــا واآلخــرة 2,82%، تدافــع عــن هويــة وقيــم المجتمــع 9,59%، تعمــل 
علــى محاربــة القنــوات اإلباحيــة التــي تنشــر االبتــذال والفســاد والعــري 6,57%، تســهم فــي 

تجديــد الخطــاب الدينــي وتدعــم جهــود الدعــوة %1,52. 
10/ دراســة )نشــوى الشــلقاني 2009()10( تحــددت مشــكلة هــذه الدراســة فــي التعــرف علــى 
اتجاهــات كل مــن الجمهــور العــام والمتخصصيــن مــن علمــاء الديــن فــي مصــر نحــو أداء 
عــدة  أبعــاد  علــى  ينطــوي  الــذي  لــأداء  الشــامل  للمفهــوم  وفًقــا  الدينيــة،  الفضائيــة  القنــوات 
-اجتماعيــة وثقافيــة وفكريــة ودينيــة-، وكذلــك التعــرف علــى تصــورات علمــاء الديــن لمــدى 

فاعليــة »القنــوات الدينيــة« فــي التأثيــر فــي الجمهــور العــام. 
وقــد أجريــت الدراســة علــى )300( مفــردة مــن الجمهــور العــام، تــم ســحبها بأســلوب العينــة 
العنقوديــة مــن محافظتَــي )القاهــرة، الجيــزة(، إضافــة إلــى )150( مــن علمــاء الديــن تــم اختيارهــم 
بأســلوب العينــة المتاحــة مــن العلمــاء العامليــن بجامعــة ومشــيخة األزهــر ودار اإلفتــاء المصريــة 

المتعامليــن مــع البرامــج الدينيــة لإلذاعــة والتليفزيــون المصــري، وممــا توصلــت إليــه الدراســة: 
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي متوســطات التعــرض لقناَتــي: »النــاس«، »اقــرأ«   .1
بيــن كل مــن: الجمهــور العــام، علمــاء الديــن، حيــث كان الجمهــور العــام أكثــر تعرًضــا 
ومتابعــة لهــا، بينمــا لــم تكــن هنــاك فــروق بينهمــا فــي معــدل التعــرض لقنــوات: »الحكمــة«، 

»«الرحمــة««.  »الرســالة«، 
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ــا بيــن أجنــدة »القنــوات الدينيــة« التــي  ورغــم ذلــك فقــد أثبتــت الدراســة وجــود ارتباًطــا إيجابًي  .2
يفضلهــا الجمهــور مــن ناحيــة، وتلــك المفضلــة لــدى علمــاء الديــن مــن ناحيــة أخــرى، حيــث 
تصــدرت قناتــا: »النــاس«، »اقــرأ« قائمــة القنــوات المفضلــة لــدى كل منهمــا، كمــا تزيلــت 

القائمــة قناتــا: »الرســالة«، »«الرحمــة««.
ن كانــت  أبــدى علمــاء الديــن ثقــة متزايــدة فــي »القنــوات الدينيــة« مقارنــة بالجمهــور العــام، واإ  .3
متوســطات كل منهمــا دون الداللــة اإلحصائيــة المطلوبــة لقيــاس متغيــر المصداقيــة بدقــة. 
11/ دراســة )نشــوى الشــلقاني 2010()11( تحــددت مشــكلة هــذه الدراســة فــي الوقــوف علــى 
دور القنــوات الفضائيــة الدينيــة اإلســامية فــي تكويــن الوعــي الدينــي لــدى الشــباب المصــري، 
ومــدى اعتمادهــم عليهــا كمصــدر للحصــول علــى المعلومــات الدينيــة، وقــد أجريــت الدراســة 
علــى )300( مفــردة مــن الشــباب مــا بيــن 19	 35 عاًمــا فــي محافظــة القاهــرة، ومــن نتائجهــا 

مــا يأتــي: 
عبــر 7,64% مــن عينــة الدراســة عــن رضاهــم إلــى حــد مــا عــن المعالجــة التــي تقدمهــا   .1
القنــوات الفضائيــة الدينيــة للموضوعــات والقضايــا المختلفــة، كمــا عبــر 7,26% عــن رضاهــم 

التــام، فــي حيــن كانــت نســبة غيــر الراضيــن علــى اإلطــاق %7,8.
جــاءت أســباب الرضــا وفًقــا للترتيــب اآلتــي: تزيــد مــن ثقافــة »النــاس« الدينيــة، تتفاعــل مــع   .2

واقــع الحيــاة، تقــدم بلغــة ســهلة وبســيطة، تلبــي االحتياجــات الدينيــة.
وجــود عاقــة ارتبــاط طرديــة ضعيفــة بيــن كثافــة مشــاهدة الشــباب المصــري للقنــوات الدينيــة   .3

ومــدى تغيــر االتجــاه نحــو قضايــا معينــة.
12/ دراســة )ســكرة البريــدي- نــوره أبــو ســنة 2010()12( وقــد هدفــت إلــى معرفــة دور اإلعــام 
الدينــي المتخصــص فــي التربيــة الدينيــة للمــرأة المصريــة والســعودية، مــن خــال تحليــل عينــة 
مــن البرامــج الموجهــة للنســاء فــي المقــام األول، والتــي تــم تقديمهــا فــي قناَتــي: »الرحمــة«، 
»الرســالة« خــال الــدورة التليفزيونيــة مــارس – مايــو 2010م، وكذلــك تحليــل )12( عــدًدا مــن 
مجلــة األزهــر المصريــة الشــهرية بأســلوب المســح الشــامل فــي الفتــرة مــن يونيــو 2009 إلــى 
مايــو 2010م، إضافــة إلــى 12عــددا مــن مجلــة الدعــوة الســعودية األســبوعية، تــم اختيارهــا 
بطريقــة األســبوع الصناعــي خــال الفتــرة نفســها، كمــا تــم إجــراء دراســة ميدانيــة علــى )100( 
مفــردة مــن النســاء فــي المجتمــع المصــري ومثلهــا مــن المجتمــع الســعودي، وممــا توصلــت إليــه 

الدراســة:
جــاءت اللغــة الفصحــى فــي الترتيــب األول بالنســبة للمســتويات اللغويــة المســتخدمة فــي   .1
البرامــج عينــة الدراســة بنســبة 2,50%، بينمــا جــاءت اللغــة الفصحــى المبســطة فــي الترتيــب 

األول للمســتويات اللغويــة المســتخدمة فــي المجــات عينــة الدراســة بنســبة %2,83.
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احتلــت قنــاة »النــاس« المرتبــة األولــى بيــن القنــوات اإلســامية التــي تتابعهــا عينــة الدراســة   .2
مــن المــرأة المصريــة، تلتهــا قنــاة »اقــرأ« ثــم »الرحمــة« فــــ »الرســالة« فــــ »المجــد«، فــي حيــن 
احتلــت قنــاة »المجــد« المرتبــة األولــى بيــن القنــوات اإلســامية التــي تتابعهــا عينــة الدراســة 

مــن المــرأة الســعودية، تلتهــا قنــاة »الرســالة« ثــم »اقــرأ« ثــم »الخليجيــة«.
13/ دراســة )رعد الكعبي & بشــرى الســنجري 2012()13( والتي ســعت إلى تحديد واقع التعرض 
للقنــوات الفضائيــة اإلســامية وعاقتــه بمقروئيــة الكتــاب، وذلــك مــن خــال الدراســة الميدانيــة 
الشــرائح  ولمختلــف  بغــداد  بمدينــة  واإلنــاث  الذكــور  مــن  مفــردة   200 علــى  أجريــت  التــي 

والمســتويات االجتماعيــة ممــن يشــاهدون هــذه القنــوات.
ومن نتائج هذه الدراسة:

أن مشــاهدة القنــوات الفضائيــة اإلســامية ال تشــغل حيــزًا كبيــرًا فــي نســبة مشــاهدة الجمهــور   .1
العراقــي، حيــث جــاءت فئــة المشــاهدة أحيانــا فــي المرتبــة األولــى بنســة 46%، بينمــا احتلــت 
المشــاهدة الدائمــة المرتبــة الثانيــة بنســبة 38%، وجــاءت المشــاهدة نــادرًا فــي المرتبــة الثالثــة 

بنســبة 14,5%، وقــد تبيــن ارتفــاع نســبة المشــاهدة الدائمــة لــدى اإلنــاث عــن الذكــور.
84% مــن عينــة الدراســة يعتقــدون بوجــود فوائــد مــن متابعتهــم للقنــوات الفضائيــة اإلســامية،   .2

كمــا تبيــن زيــادة الفائــدة المتحققــة مــع زيــادة ســاعات المشــاهدة.
ــا للترتيــب  جــاءت أســباب تفضيــل عينــة الدراســة لبعــض القنــوات الفضائيــة اإلســامية وفًق  .3
اآلتــي: التفقــه فــي األمــور الدينيــة، تدعــو إلــى الفضيلــة وذم الرزيلــة، نقــل الشــعائر الدينيــة، 
التعــرف علــى األماكــن المقدســة، تمــد جســور التواصــل مــع المســلمين، برامــج هادفــة وبعيــدة 
عــن االبتــذال، االبتعــاد عــن المفاهيــم الطائفيــة، تنــوع البرامــج المقدمــة، ترســيخ مفاهيــم الديــن 

فــي نفــوس المســلمين، تتابــع الظواهــر االجتماعيــة، المحافظــة علــى اللغــة العربيــة.
14/ دراســة )رمضــان عطيــة 2013()14( اســتهدفت هــذه الدراســة رصــد وتحليــل دوافــع اســتخدام 
الجمهــور المصــري لإلعــان عبــر الفضائيــات الدينيــة واإلشــباعات المتحققــة، ومــدى اختــاف 
ذلــك باختــاف أهميــة اإلعــان لــدى الجمهــور واتجاهاتهــم نحــوه، ومعــدل مشــاهدته، وذلــك 
مــن خــال دراســة ميدانيــة علــى عينــة عشــوائية بســيطة قوامهــا )400( مبحوًثــا مــن الجمهــور 
المصــري فــي محافظــات: )القاهــرة، بورســعيد، الشــرقية، ســوهاج(، ومــن النتائــج التــي توصلــت 

إليهــا:
ارتفــاع نســبة مشــاهدة المبحوثيــن للقنــوات الفضائيــة الدينيــة، حيــث يشــاهدها 90,3% مــن   .1

المبحوثيــن.
فــي  المبحوثــون مشــاهدته  الــذي يفضــل  المحتــوى  فــي مقدمــة  القرآنيــة  التــاوات  جــاءت   .2
القنــوات الفضائيــة الدينيــة بنســبة 83,9%، تليهــا فــي برامــج الفتــاوى بنســبة 62,3% وفــي 
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الثالــث األناشــيد واالبتهــاالت الدينيــة بنســبة %28,8. الترتيــب 
جــاءت القنــوات الفضائيــة الدينيــة فــي الترتيــب األول كأفضــل القنــوات الفضائيــة لمشــاهدة   .3

اإلعانــات بهــا، حيــث ســجلت نســبة 33,6% مــن مجمــوع األوزان المرجحــة.
المحــور الثانــي: دراســات ذات صلــة بأخاقيــات اإلعــان التليفزيونــي، وتنــدرج تحــت هــذا المحور 

الدراســات اآلتية:
1/ دراســة )Debbie Treise, et. al., 1994()15( اهتمــت هــذه الدراســة بمعرفــة إدراك 
المســتهلكين لانتقــادات الموجهــة ألخاقيــات اإلعــان، ومــدى تأثــر هــذا اإلدراك باختــاف 
األيديولوجيــات األخاقيــة للمســتهلكين، وقــد ركــزت الدراســة علــى أربعــة عناصــر ألخاقيــات 
اإلعان، عنصران منها متعلقان بالجمهور المستهدف، وهما: اإلعانات الموجهة لأطفال، 
اإلعانــات الموجهــة لأقليــات، والعنصــران اآلخــران متعلقــان بمضمــون »الرســالة« اإلعانيــة، 
وهمــا: اســتخدام االســتماالت الجنســية فــي اإلعــان، واســتخدام اســتماالت الخــوف، وقــد تــم 
جمــع البيانــات األوليــة لهــذه الدراســة مــن عينــة قوامهــا )292( مفــردة مــن الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة باســتخدام صحيفــة االســتقصاء، وممــا توصلــت إليــه هــذه الدراســة مــا يأتــي:
أوضحــت النتائــج انزعــاج كثيــر مــن المســتهلكين مــن اســتخدام االســتماالت الجنســية فــي   .1
اإلعــان، حيــث ذكــر 1‚61% مــن أفــراد العينــة أن هنــاك اســتخداًما مفرًطــا لاســتماالت 
الجنسية في اإلعانات المعاصرة، كما ذكر 2‚55% أن اعتماد اإلعان على االستماالت 

الجنســية يــؤدى إلــى اعتمــاد المراهقيــن علــى الغريــزة الجنســية فــي اتخــاذ قراراتهــم.
أوضحــت النتائــج أن الحكــم علــى مــدى أخاقيــة اســتخدام اســتماالت الخــوف فــي اإلعــان   .2
يتوقــف علــى دوافــع وأهــداف المعلنيــن، فبينمــا يعتــرض 75% مــن أفــراد العينــة علــى اســتخدام 
المبحوثيــن ال  أن  نجــد  الشــباب،  َحــب  كريمــات  الترويــج ألحــد  فــي  الخــوف  اســتماالت 
يعترضــون علــى اســتخدامها فــي إعانــات الخدمــة العامــة، إذ يــرى 7‚90% مــن أفــراد العينــة 

أنــه ال مانــع مــن اســتخدام اســتماالت الخــوف فــي التحذيــر مــن أخطــار الكوكاييــن. 
إدراكات  معرفــة  إلــى  الدراســة  هــذه  ســعت   )Banawari Mittal, 1994()16( دراســة   /2
المســتهلكين األمريكييــن لمميــزات وســلبيات اإلعــان التليفزيونــي، وتأثيــر هــذه اإلدراكات فــي 
تكوين اتجاه عام إيجابي أو ســلبي نحو اإلعان التليفزيوني، وكذلك معدل مشــاهدة اإلعان 
التليفزيونــي مقارنــة بالوســائل األخــرى، والطريقــة التــي يتعامــل بهــا المســتهلكون مــع التليفزيــون 
أثنــاء عــرض الفقــرة اإلعانيــة، وقــد تــم جمــع البيانــات األوليــة لهــذه الدراســة عــن طريــق اســتمارة 

االســتقصاء التــي تــم توزيعهــا علــى عينــة قوامهــا 300 مفــردة، وممــا توصلــت إليــه الدراســة:
أكــدت نتائــج الدراســة الصــورة الســلبية التجاهــات المســتهلكين نحــو اإلعــان، حيــث عبَّــر   .1
48% مــن المبحوثيــن عــن بغضهــم لإلعــان )7% يكرهونــه جــًدا، 41% يكرهونــه إلــى حــٍد 
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مــا( بينمــا عبَّــر 23% عــن حبهــم لإلعــان )2% يحبونــه جــًدا، 21% يحبونــه إلــى حــٍد مــا( 
ذكــر 61% مــن المبحوثيــن أن نســبة اإلعانــات التــي تتســم بالصــدق ال تتجــاوز 25% مــن   .2
إعانــات التليفزيــون، كمــا ذكــر 58% منهــم أن 50% أو أكثــر مــن إعانــات التليفزيــون 
إعانــات  مــن  أكثــر  أو   %50 أن  المبحوثيــن  مــن   %64 ذكــر  كمــا  ومضللــة،  خادعــة 
التليفزيــون تبالــغ فــي مميــزات المنتــج المعلــن عنــه، وذكــر 62% مــن المبحوثيــن أن 50% أو 

أكثــر مــن اإلعانــات تســتهين بــذكاء المســتهلك.
يــرى 72% مــن المبحوثيــن أن الجنــس يســتخدم كثيــرًا فــي اإلعــان التليفزيونــي، كمــا يــرى   .3
61% منهــم أن القيــم المتضمنــة فــي كثيــر مــن اإلعانــات التليفزيونيــة تتعــارض مــع قيمهــم 
الشــخصية، كمــا ذكــر 90% مــن المبحوثيــن أن اإلعــان التليفزيونــي يتاعــب باألطفــال 

ويعمــل علــى زيــادة طلباتهــم الشــرائية بصــورة تزعــج الوالديــن.
ــا مــا يتركــون الحجــرة التــي يوجــد بهــا  ذكــر حوالــي نصــف أفــراد العينــة أنهــم دائًمــا أو غالًب  .4
التليفزيــون عنــد عــرض اإلعـــانات، أو يتجهــون إلــى أعمــال أخــرى داخــل الحجــرة نفســها، 
بينمــا ذكــر 36% أنهــم دائًمــا أو غالًبــا مــا يقومــون باســتعراض القنــوات األخــرى أثنــاء فتــرة 

اإلعانــات.
3/ دراســة)Safran S. Al-Makaty, et. al()17., 1996( ركــزت هــذه الدراســة علــى معرفــة 
اإلدراكات االجتماعيــة والثقافيــة لإلعــان التليفزيونــي لــدى المواطنيــن الســعوديين، وقــد أجريــت 
الدراســة علــى عينــة قوامهــا )44( مفــردة مــن الذكــور لعــدم الســماح بمقابلــة اإلنــاث فــي المجتمــع 
الســعودي ونــدرة الباحثــات المدربــات، وقــد تــم اســتخدام صحيفــة اســتقصاء لجمــع البيانــات 
الديموجرافيــة للمبحوثيــن ومعــدالت اســتخدامهم لوســائل اإلعــام، إضافــة إلــى )52( بطاقــة 
تضمنــت كل واحــدة منهــا إحــدى عبــارات المعتقــدات عــن اإلعــان التليفزيونــي بهــدف تصنيــف 

معتقــدات المبحوثيــن عنــه ومــدى موافقتهــم أو معارضتهــم لــه.
بمعتقداتهــم  يتعلــق  فيمــا  المبحوثيــن  مــن  فئــات  ثــاث  إلــى وجــود  الدراســة  توصلــت  وقــد 

اآلتــي: النحــو  علــى  التليفزيونــي  اإلعــان  نحــو  واتجاهاتهــم 
ــا ـــــــ  ــان التليفزيونــي ـــــــ وربمــا التليفزيــون عموًم الفئــة األولــى: هــم الذيــن يعتقــدون أن اإلعـ  .1
يمثــل تهديــًدا ثقافًيــا بالًغــا، ويــرون أن لــه تداعيــات عديــدة علــى حركــة التنميــة االقتصاديــة 
فــي المجتمــع الســعودي، وتتميــز هــذه الفئــة بأنهــا: األعلــى دخــًا، األقــل تعليًمــا، األقــل 

تعرًضــا للتليفزيــون وقــراءًة للمجــات.
الفئــة الثانيــة: وهــم الذيــن يعتقــدون أن اإلعــان ربمــا يمثــل تهديــًدا لمعتقــدات ثقافيــة معينــة،   .2
ولكنــه فــي الوقــت ذاتــه يمكــن أن يكــون قــوة اقتصاديــة مؤثــرة، ويــرى هــؤالء أن إعانــات 
التليفزيــون تزيــد مــن وعيهــم بالمنتجــات المتاحــة وأنهــا مســلية أكثــر مــن البرامــج، وتتميــز هــذه 
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الفئــة باشــتمالها علــى 75% مــن أســاتذة الجامعــة فــي العينــة ككل، كمــا أن أصحــاب هــذه 
الفئــة هــم األكثــر تعرًضــا للجرائــد اليوميــة، وأكثــر تعرًضــا للتليفزيــون وقــراءًة للمجــات مــن 

الفئــة األولــى وأقــل مــن الثانيــة.
الفئــة الثالثــة: وهــم الذيــن ال يــرون أن هنــاك تهديــًدا ثقافًيــا خطيــرًا مــن جانــب اإلعــان   .3
ـــــــ أنــه يســاعد علــى التحديــث الثقافــي والتنميــة  ـــــــ فــي الواقـــع  التليفزيونــي، وربمــا يــرون 
االقتصاديــة، وتتميــز هــذه الفئــة بأنهــا أكثــر تعرًضــا للتليفزيــون والمجــات، ونصفهــا مــن 

الجامعــة.  طلبــة 
4/ دراســة )جيهــان البيطــار 1997()18( تناولــت هــذه الدراســة رصــد وتحليــل أخاقيــات الممارســة 
والضوابــط  بالتشــريعات  التزامهــا  مــدى  عــن  والكشــف  المصــري،  التليفزيــون  فــي  اإلعانيــة 
المنظمــة لهــا، مــع التعــرف علــى أوجــه الشــبه واالختــاف فــي التشــريعات المنظمــة للممارســة 

اإلعانيــة علــى المســتويين المحلــى والدولــي.
وقــد اعتمــدت الدراســـة علــى منهــج المســح، وفــى إطــاره اســتخدمت الباحثــة أداة تحليــل 
المضمون، حيث قامت بتحليل 1195 إعاًنا فيلمًيا تم اختيارها بأسلوب األسبوع االصطناعي 
مــن اإلعانــات التــي أذيعــت بالقناتيــن )األولــى- الثانيــة( بالتليفزيــون المصــري علــى مــدى 9 

شــهور فــي الفتــرة مــن ينايــر إلــى ســبتمبر 1994، وممــا توصلــت إليــه الدراســة:
ارتفــاع نســبة الرســائل اإلعانيــة المتضمنــة لقيــم ســلبية فــي التليفزيــون المصــري حيــث بلغــت   .1
نســبتها 1‚68% وتمثلــت هــذه القيــم الســلبية فــي: الشــراهة والتبذيــر، التفاخــر والمباهــاة، 
التركيــز علــى جــذب الجنــس اآلخــر، تبنــى نمــط متحــرر مــن العاقــات بيــن الجنســين، 

العنــف والعدوانيــة، األنانيــة.
اتجــاه نســبة مــن إعانــات التليفزيــون إلــى إبــراز قيــم ذات اتجــاه جنســي ومثيــر للغرائــز   .2

التليفزيــون. فــي إعانــات  الســلبية  القيــم  الجنســية بنســبة 2‚32% مــن إجمالــي 
ارتفــاع نســبة اإلعانــات التــي تضمنــت مظاهــر لإلثـــارة الجنســية ســواء فــي شــكل اإلعـــان   .3

2‚73% أو فــي مضمــون اإلعــان 5‚%17. 
كشــفت الدراســة عــن وجــود نســبة مــن التجــاوز فــي اســتخدام اللغــة العربيــة فــي الرســائل   .4
مــن إجمالــى  نســبتها 5‚%22  بلغــت  المصــري، حيــث  التليفزيــون  يبثهــا  التــي  اإلعانيــة 
اإلعانــات التــي خضعــت للدراســة، وتمثلــت مظاهــر هــذا التجــاوز فــى: اســتخدام ألفــاظ 
غريبــة علــى مفــردات اللغــة العربيــة األصيلــة، التشــويه فــي قوالــب اللغــة، إضافــة إلــى ورود 

بعــض اللهجــات غيــر المصريــة.
5/ دراســة )آمــال الغــزاوي 2003()19( ســعت هــذه الدراســة إلــى تصويــر وتفســير خصائــص 
مجموعــة مــن اإلعانــات التجاريــة المقدمــة فــي التليفزيــون المصــري بقناتيــه األولــى األرضيــة 
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والفضائيــة، وذلــك بتحليــل محتــوى تلــك اإلعانــات الســتخاص النتائــج والــدالالت وربطهــا 
بالمواثيــق واألعــراف الدوليــة التــي تنظــم العمــل اإلعانــي فــي مصــر والــدول األخــرى.

وقــد اعتمــدت الباحثــة علــى منهَجــي: المســح اإلعامــي، المنهــج المقــارن، وقــد أجريــت 
الدراســة علــى اإلعانــات المذاعــة بالقناتيــن خــال شــهر ينايــر 2003، والــذي تــم اختيــاره 
بشــكٍل عمــدي لخلــوه مــن أيــة مناســبات دينيــة أو وطنيــة قــد تؤثــر بشــكل أو آخــر فــي مضمــون 
اإلعانــات، وقــد بلــغ إجمالــي اإلعانــات التــي أجريــت عليهــا الدراســة )131( إعاًنــا بالقنــاة 
األرضيــة، 66 إعاًنــا بالقنــاة الفضائيــة بعــد اســتبعاد اإلعانــات المكــررة، وممــا توصلــت إليــه 

الدراســة:
تضمنــت اإلعانــات التليفزيونيــة -عينــة الدراســة- قيًمــا ســلبية بنســبة 3‚%44، 9‚%43   .1
علــى القناتيــن األولــى األرضيــة والفضائيــة، وتمثلــت هــذه القيــم فــي الشــراهة والتبذيــر، جــذب 

الجنــس اآلخــر، العنــف والعدوانيــة.
جاءت أكثر مظاهر اإلثارة في اإلعانات عينة الدراسة في استخدام موديات اإلعانات   .2
للحــركات واإليمــاءات بصــورة مســتفزة بنســبة 3‚18%، 1‚9% للقناتيــن األولــى األرضيــة 

والفضائيــة علــى التوالــي.
الحظت الباحثة استغال األطفال من البنات في اإلعانات وخاصة على القناة األرضية   .3

بارتدائهن مابس خليعة وتصرفهن بطريقة غير الئقة بما ال يتناســب وأعمارهن. 
6/ دراســة )حســام حامــد 2008()20( أجريــت هــذه الدراســة علــى عينــة احتماليــة قوامهــا 400 
مفــردة تــم ســحبها مــن أربــع محافظــات مصريــة، بهــدف التعــرف علــى اتجاهــات الجمهــور 
تأثــر هــذه  التــزام الصحــف والتليفزيــون بأخاقيــات اإلعــان، ومــدى  مــدى  المصــري نحــو 
االتجاهــات بالخصائــص المختلفــة للجمهــور، ومــدى تأثيــر هــذه االتجاهــات فــي المتغيــرات 
اآلتيــة: معــدل التعــرض لإلعــان، االعتمــاد عليــه فــي اتخــاذ قــرارات الشــراء، إدراك الجمهــور 
ألهميــة اإلعــان، ورأيهــم فــي مــدى حاجتــه إلــى تنظيــم ورقابــة، واتجاههــم نحــو اإلعــان بشــكل 

عــام.
ومما توصلت إليه الدراسة:

أن النســبة األكبــر مــن أفــراد العينــة كانــت لمــن لديهــم اتجاهــات ســلبية نحــو أخاقيــات   .1
اإلعــان التليفزيونــي حيــث بلغــوا 47%، فــي حيــن اتضــح أن 28% مــن أفــراد العينــة لديهــم 

اتجاهــات إيجابيــة، 25% لديهــم اتجاهــات محايــدة.
وجــود عاقــة طرديــة دالــة إحصائًيــا بيــن االتجــاه نحــو أخاقيــات اإلعــان التليفزيونــي   .2

واالعتمــاد عليــه فــي اتخــاذ قــرار الشــراء.
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وجــود عاقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن اتجاهــات أفــراد العينــة نحــو أخاقيــات   .3
عــام. بشــكل  اإلعــان  نحــو  واتجاههــم  التليفزيونــي  اإلعــان 

اإلعــان  عــن  التليفزيونــي  اإلعــان  مصداقيــة  نحــو  الســلبية  االتجاهــات  نســبة  ارتفــاع   .4
الصحفــي 5‚48% مقابــل 30%، فــي حيــن تزيــد نســبة االتجاهــات المحايــدة واإليجابيــة نحــو 

مصداقيــة اإلعــان الصحفــي عــن اإلعــان التليفزيونــي.
7/ دراســة )فاطمــة شــعبان 2009()21( تنتمــي هــذه الدراســة إلــى نوعيــة الدراســات الكشــفية 
االســتطاعية، مــن حيــث إنهــا تســتهدف الكشــف عــن أبعــاد رؤيــة الشــباب للقائــم باالتصــال 
المحتمل ألخاقيات الممارســة اإلعانية وتقييمهم لها، وقد طبقت الباحثة صحيفة االســتبيان 
التــي تــم تصميمهــا علــى عينــة مكونــة مــن 80 طالًبــا وطالبــة فــي قســم العاقــات واإلعــان 

بكليــة اإلعــام جامعــة القاهــرة، ومــن نتائــج هــذه الدراســة:
يــرى 68,8% أن  بينمــا  فــي اإلعانــات عالــي،  فقــط أن مســتوى األخــاق  يــرى %6,2   .1
مســتواها متوســط، فــي مقابــل 25% يــرون أن مســتوى األخــاق فــي اإلعانــات منخفــض 
منهــم 2,5% يــرون أنهــا منخفضــة جــًدا، وبتطبيــق اختبــار )Mann-Whitney( لقيــاس 

االســتقالية لــم تظهــر أيــة فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن الذكــور واإلنــاث. 
يــرى الشــباب أن درجــة احتــرام المعاييــر األخاقيــة لإلعــان عاليــة فــي “الصحــف القوميــة”   .2
بــوزن مئــوي 83,75%، ويأتــي فــي المرتبــة الثانيــة كل مــن “الراديــو” و”القنــوات التلفزيونيــة” 
74% لــكل منهمــا، فــي حيــن يــرى الشــباب أن “الصحــف الحزبيــة” ثــم “القنــوات الفضائيــة” 
المصريــة ثــم “الصحــف الخاصــة” ثــم “القنــوات العربيــة الفضائيــة” تحتــرم المعاييــر األخاقيــة 
لإلعــان بدرجــة متوســطة، بينمــا يــرون أن اإلنترنــت والقنــوات الفضائيــة األجنبيــة تحترمهــا 

بدرجــة منخفضــة. 
72,5% مــن الشــباب يرفضــون ظهــور النســاء واألطفــال فــي اإلعانــات التــي ال تســتهدفهم   .3
مقابــل 27,5% فقــط يوافقــون، وبتطبيــق اختبــار )Mann-Whitney( لقيــاس االســتقالية 

لــم تظهــر فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن الذكــور واإلنــاث.
3,8% فقــط مــن الشــباب يوافقــون علــى أنهــم عندمــا يصبحــون فــي منصــب صنــع القــرار   .4
ســيرفضون  أنهــم  يــرون   %31,2 مقابــل  فــي  اإلعانــات،  جميــع  نشــر  علــى  ســيوافقون 
اإلعانــات التــي ال تتفــق مــع المعاييــر األخاقيــة، بينمــا 65% يــرون أن ذلــك ســيتوقف 
علــى الظــروف، وبتطبيــق اختبــار )Man-Whitney( لقيــاس االســتقالية ظهــرت فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة بيــن الذكــور واإلنــاث عنــد مســتوى معنويــة 0,05، حيــث يتضــح أن 

الذكــور هــم األكثــر ميــا للموافقــة حســب الظــروف علــى نشــر جميــع اإلعانــات.
8/ دراســة )حســن الصيفــي 2009()22( وقــد هدفــت رصــد وتحليــل أراء واتجاهــات النخبــة نحــو 
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أخاقيــات اإلعــان فــي الفضائيــات العربيــة الخاصــة، والعوامــل التــي أدت إلــى االنفــات 
اإلعانــي المشــاهد عبــر الفضائيــات العربيــة، وســبل ضبــط وتنظيــم العمليــة اإلعانيــة عبــر 
الفضائيــات العربيــة، وقــد اعتمــدت الدراســة علــى منهــج المســح اإلعامــي، وفــي إطــاره تــم 
إجــراء الدراســة الميدانيــة علــى عينــة مــن )80( مفــردة مــن النخبتيــن: )األكاديميــة، اإلعاميــة(.

 ومن نتائج هذه الدراسة:
تشــير نتائــج الدراســة إلــى أن اتجاهــات الغالبيــة العظمــى مــن النخبــة تجــاه اإلعــان تتســم   .1
بالســلبية 86,5% وأن القليــل مــن هــذه االتجاهــات يتســم بالحياديــة 10,6%، فــي حيــن لــم 

تتجــاوز االتجاهــات اإليجابيــة نســبة %2,9.
فــي  النــوع، الحالــة الزواجيــة، مــكان عمــل  لـــكل مــن:  تأثيــر  أثبــت الدراســة عــدم وجــود   .2
اتجاهــات النخبــة نحــو أخاقيــات الممارســة اإلعانيــة فــي الفضائيــات العربيــة الخاصــة، 
بينمــا اتضــح وجــود تأثيــر لـــكل مــن: الســن، نــوع النخبــة فــي االتجاهــات نحــو أخاقيــات 

الممارســة اإلعانيــة فــي الفضائيــات العربيــة الخاصــة.
9/ دراســة )حســن الصيفي 2010()23( وقد هدفت إلى التعرف على التجاوزات األخاقية التي 
تحتــوي عليهــا إعانــات القنــوات الفضائيــة العربيــة، واتجاهــات الجمهــور المصــري والعامليــن 
فــي وكاالت اإلعــان نحــو أخاقيــات الممارســة اإلعانيــة فــي هــذه القنــوات، وقــد أجريــت 
الدراســة فــي جانبهــا التحليلــي علــى قناَتــي: الفضائيــة الســعودية األولــى، الفضائيــة المصريــة 
األولى، ممثلتين للقنوات الحكومية، وعلى قناَتي: MBC، دريم2، ممثلتين للقنوات الخاصة، 
وفــي الجانــب الميدانــي: تــم اختيــار )400( مفــردة مــن محافظــات: )القاهــرة، الغربيــة، الدقهليــة، 
أســيوط، اإلســكندرية( بأســلوب العينــة العنقوديــة، كمــا تــم اختيــار )100( مفــردة مــن العامليــن 

فــي وكاالت اإلعــان المصريــة. 
 ومما توصلت إليه الدراسة:

بلغــت نســبة اإلعانــات التــي خلــت مــن وجــود أي تجــاوز 4,10% مــن اإلعانــات التــي   .1
خضعــت للتحليــل، فــي حيــن احتــوت 6,89% مــن اإلعانــات علــى تجــاوز واحــد أو أكثــر.

جــاءت أبــرز التجــاوزات التــي تــم رصدهــا فــي الممارســة اإلعانيــة للقنــوات محــل الدراســة   .2
علــى النحــو اآلتــي: التجــاوزات المتعلقــة بظهــور المــرأة فــي اإلعــان 8,53%، تقديــم ســلبيات 
غيــر مقبولــة 9,28%، ســوء اســتخدام اللغــة العربيــة 6%، قطــع المــواد اإلعاميــة لتقديــم 

إعانــات 3,3%، تجــاوزات المقارنــة بيــن الســلع والخدمــات %2,2.
تبيــن أن 3,76% مــن المبحوثيــن لديهــم اتجــاه ســلبي نحــو أخاقيــات اإلعــان المقــدم فــي   .3
الفضائيــات العربيــة، 13% لديهــم اتجــاه محايــد، 7,10% لديهــم اتجــاه إيجابــي، وكانــت 
االتجاهــات أكثــر ســلبية نحــو التجــاوزات المتعلقــة بإعانــات المســابقات، تلتهــا التجــاوزات 



د. حسام حامد 

339 مجلة البحوث اإلعالمية  -  ع 46

المتعلقــة باالعتــداء علــى خصوصيــة المشــاهد، ثــم المتعلقــة باإلعــان الطبــي، وجــاءت 
التجــاوزات المتعلقــة بالتضليــل فــي الترتيــب الرابــع. 

4.  جــاءت »القنــوات الدينيــة« فــي مقدمــة القنــوات وفًقــا لترتيــب الجمهــور لهــا مــن حيــث التزامهــا 
بالضوابــط األخاقيــة لإلعــان، تلتهــا القنــوات اإلخباريــة، ثــم القنــوات الرياضيــة. 

يــرى 90% مــن عينــة العامليــن فــي وكاالت اإلعــان أن اإلعانــات المضللــة تمثــل خطــرًا   .5
القنــوات  أن  يــرى %62  كمــا  اإلعــان،  والوســيلة وصــورة  المعلــن  مــن  كل  علــى  كبيــرًا 

الفضائيــة تتســابق لتقديــم التنــازالت لضمــان والء المعلنيــن واســتمرار تعاملهــم معهــا. 
10/ دراســة )Hyun Seung Jin & Richard J. Lutz()24 2013( اســتهدفت الدراســة 
التحقــق مــن تأثيــر مثاليــة اإلعانــات فــي االتجــاه نحــو اإلعــان بشــكل عــام AiG	Att، وفــي 
ســبيل ذلــك أجــرى الباحثــان ســبع دراســات متتابعــة، أجريــت الدراســة األولــى علــى 150 طالًبــا 
جامعيــا مــن غيــر المتخصصيــن فــي التســويق واإلعــان لتجنــب تأثيــر المعرفــة الســابقة علــى 
نتائــج القيــاس، وكان الهــدف مــن هــذه الدراســة التحقــق مــن مــدى المثاليــة لــدى مختلــف أدوات 
االتصــال التســويقي كشــكل مــن أشــكال اإلعانــات، وتــم قيــاس المثاليــة عــن طريــق 3 بنــود تــم 
تطويرهــا فــي مقيــاس متــدرج ســباعي، وقــد أســفرت النتائــج عــن وجــود هيــكل متــدرج مــن المثاليــة 
عبــر 17 أداة مختلفــة، وكانــت اإلعانــات التليفزيونيــة األكثــر مثاليــة بيــن هــذه األدوات حيــث 

حصلــت علــى أعلــي الدرجــات فــي البنــود الثاثــة للمقيــاس.
وفــي الدراســة الثانيــة تــم توزيــع )134( طالبــا ممــن اشــتركوا فــي الدراســة األولــى علــى ســبع 
مجموعــات: إحداهــا ضابطــة والســتة األخــرى تجريبيــة، وقــد تبنــت الدراســة المقيــاس الــذي أعــده 
كل مــن Pollay and Mittal فــي عــام 1993 لقيــاس االتجــاه نحــو اإلعــان، والمكــون مــن 
33 فقــرة، وتــم تطبيــق المقيــاس علــى المجموعــات الســبع: المجموعــة A والتــي لــم يوضــح لهــا مــا 
المقصــود باإلعــان علــى افتــراض أن اإلعــان التليفزيونــي ســيتبادر إلــى أذهانهــم مــع ذكــر كلمــة 
اإلعــان، المجموعــة B والتــي تــم تعريفهــا المقصــود باإلعــان ووســائله بافتــراض أنــه إذا تبــادر 
 ،A إلــى أذهانهــم شــيء غيــر اإلعــان التليفزيونــي ســتكون إجاباتهــم مختلفــة عــن المجموعــة
بينمــا تــم تعديــل عبــارات المقيــاس فــي االســتبيان الــذي وزع علــى المجموعــات الخمــس المتبقيــة، 
عانــات المجــات  إلــى اإلعــان التليفزيونــي للمجموعــة C واإ حيــث تغيــرت كلمــة اإلعــان 
عانــات  واإ  F للمجموعــة  الراديــو  عانــات  واإ  E للمجموعــة الجرائــد  عانــات  واإ  D للمجموعــة 
االنترنــت للمجموعــة G، وقــد أظهــرت النتائــج أن االتجاهــات نحــو اإلعــان بشــكل عــام كانــت 

متطابقــة تقريبــا مــع االتجاهــات نحــو اإلعــان التليفزيونــي.
وقــد أكــدت نتائــج الدراســات الخمســة األخــرى التــي أجراهــا الباحثــان أنــه ال توجــد فــروق 
معنويــة بيــن االتجاهــات نحــو اإلعــان بشــكل عــام واالتجاهــات نحــو التليفزيــون علــى مســتوى 
جميــع العبــارات ال28 المكونــة للمقيــاس الــذي تــم اســتخدامه، فــي حيــن تــم ماحظــة الفــروق 
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المعنويــة بيــن االتجاهــات نحــو اإلعــان بشــكل عــام وبيــن االتجاهــات نحــو اإلعانــات فــي 
وســائل اإلعــام األخــرى. 

11/ دراســة )مســعود التائــب 2015()25( والتــي ســعت إلــى التعــرف علــى مــدى التــزام القنــوات 
الفضائيــة العربيــة محــل الدراســة بأخاقيــات الممارســة اإلعانيــة، وفــق مــا تقتضيــه هــذه المهنــة 
مــن ناحيــة، وطبيعــة المجتمعــات العربيــة والقيــم التــي تتبناهــا مــن ناحيــة أخــرى، وذلــك مــن 
 LBC, MBC :خــال الدراســة التحليليــة لعينــة مكونــة مــن 16 إعاًنــا تــم عرضهــا فــي قناتــي
الفضائتيــن، واللتيــن تــم اختيارهمــا لكونهمــا توليــان اإلعــان اهتماًمــا كبيــرًا، وفًقــا لمــا أوضحتــه 

الدراســة االســتطاعية التــي أجراهــا الباحــث. 
ومن نتائج هذه الدراسة:

تراجــع حجــم المعلومــات فــي اإلعانــات محــل الدراســة، وســيطرة األســلوب اإليحائــي الــذي   .1
ثــارة األحاســيس والغرائــز، ممــا يعــد اســتخفاًفا بعقــل المتلقــي، وهروًبــا  يوغــل فــي دغدغــة واإ

مــن تقديــم الحقائــق.
مكانتهــا  مــن  يحــط  ممــا  لهــا،  كمــروج  واســتخدامها  الســلع  تســويق  فــي  المــرأة  توظيــف   .2

تجاههــا. الســلبية  الصــورة  ويعــزز  االجتماعيــة، 
جــاءت معظــم اإلعانــات محــل الدراســة متناقضــة مــع قيــم وثقافــة المجتمعــات العربيــة،   .3
حيــث ظهــرت النســاء فــي اإلعانــات بمابــس فاضحــة وفــي أوضــاع مخلــة، مــع تركيــز 

عدســة التصويــر علــى إبــراز المفاتــن المثيــرة للشــهوة والغرائــز.

التعليق على الدراسات السابقة: 
من خال تحليل نتائج الدراسات السابقة يتضح ما يأتي:

الوقــت  بزيــادة  ذلــك  كان  ســواء  الدينــي،  المضمــون  بتقديــم  التليفزيــون  فــي  االهتمــام  تزايــد   .1
متخصصــة. دينيــة  قنــوات  بإنشــاء  أو  العامــة  القنــوات  فــي  لــه  المخصــص 

وجــود ميــل فطــري لــدى الجمهــور المصــري باختــاف فئاتــه إلــى التعــرض لمصــادر المعلومــات   .2
الدينيــة بهــدف االحتــكام إلــى الديــن فــي األمــور الحياتيــة المختلفــة.

اهتمــام الباحثيــن بدراســة المضمــون الدينــي فــي القنــوات العامــة وكذلــك القنــوات الفضائيــة   .3
الجماهيــر. فئــات  فــي مختلــف  المتخصصــة، وتأثيراتــه  الدينيــة 

جــاءت »القنــوات الدينيــة« فــي مقدمــة الوســائل التــي يعتمــد عليهــا الجمهــور فــي الحصــول علــى   .4
ن كان ترتيــب القنــوات نفســها يختلــف نســبًيا مــن دراســة إلــى أخــرى. المعلومــات الدينيــة، واإ

علــى الرغــم مــن اتفــاق معظــم الدراســات الســابقة علــى تصــدر القنــوات الفضائيــة الدينيــة قائمــة   .5
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المصــادر التــي يعتمــد عليهــا الجمهــور فــي الحصــول علــى المعلومــات الدينيــة، إال أن النتائــج 
قــد تباينــت فــي مــدى وجــود عاقــة بيــن اعتمــاد الجمهــور عليهــا ومســتوى المعرفــة الدينيــة لديــه 

أو إدراكــه للقيــم الدينيــة.
وجــود انتقــادات متعــددة الجوانــب ألداء »القنــوات الدينيــة«، ســواء مــن قبــل المتخصصيــن فــي   .6

علــوم الديــن أو خبــراء اإلعــام أو الجمهــور العــام.
احتواء معظم القنوات الفضائية على تجاوزات في الممارسة اإلعانية.  .7

أوجه اإلفادة من الدراسات السابقة:
التحديد الدقيق لمشــكلة الدراســة بما يســمح بالتوصل إلى إضافات علمية لما قدمته الدراســات   .1

السابقة.
تحديد المتغيرات المختلفة التي تسعى الدراسة الحالية الختبار العاقة بينها.  .2

صياغة األسئلة المختلفة المكونة ألداة الدراسة.  .3
تحليــل النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة الحاليــة فــي ضــوء ربطهــا ومقارنتهــا بمــا تــم الكشــف   .4

عنــه فــي الدراســات الســابقة.

مشكلة الدراسة:
تتمثل مشــكلة هذه الدراســة في تحديد اتجاهات الجمهور المصري نحو أخاقيات اإلعان في 
القنــوات الفضائيــة اإلســامية، وتحديــد مــدى اختــاف هــذه االتجاهــات باختــاف بعــض المتغيــرات 
محــل الدراســة )الخصائــص الديموجرافيــة للمبحوثيــن، معــدل مشــاهدتهم لهــذه القنــوات( إضافــة إلــى 
اختبــار مــدى تأثيــر هــذه االتجاهــات فــي االتجــاه العــام للجمهــور المصــري نحــو هــذه القنــوات، 
وكذلــك تأثيرهــا فــي مــدى اعتمــاد الجمهــور علــى اإلعانــات المعروضــة فــي هــذه القنــوات عنــد 

اتخــاذ قراراتــه الشــرائية.

أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة الحالية أهميتها من النقاط اآلتية:

تعلقهــا بالعنصــر األكثــر أهميــة بيــن عناصــر العمليــة االتصاليــة عامــة والعمليــة اإلعانيــة   ×
خاصــة، حيــث تجــرى الدراســة الحاليــة علــى الجمهــور، “الــذي يعــد متغيــرًا محورًيــا فــي فهمنــا 
لوســائل اإلعــام، فباســمه ومــن شــأنه تنتــج البرامــج وتوضــع القوانيــن والتشــريعات واإلجــراءات 
التنظيميــة، كمــا أنــه هــو الــذي يســتهلك ويتفاعــل ويدعــم اإلعانــات فــي وســائل اإلعــام وهــو 
الــذي يتأثــر بهــا... فالجمهــور هــو أســاس اقتصاديــات وســائل اإلعــام وســلطتها الثقافيــة، ومــن 

دونــه تصبــح المؤسســات اإلعاميــة بــا معنــى أو جــدوى”)26(
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تنامــي ظاهــرة القنــوات الفضائيــة الدينيــة اإلســامية مــع اختــاف طبيعــة الملكيــة وأهــداف كل   ×
قنــاة منهــا، ممــا يعــزز مــن أهميــة الدراســات التقييميــة التتبعيــة لهــذه القنــوات، وكذلــك اتجاهــات 

الجمهــور نحــو مضامينهــا المختلفــة.
حاجة هذه القنوات إلى اإلعان كأحد أهم مصادر التمويل.  ×

تفرد هذه القنوات بطبيعة خاصة تلزمها بأخاقيات معينة في كل ما تعرضه.   ×

أهداف الدراسة:
معرفــة طبيعــة اتجاهــات الجمهــور المصــري نحــو أخاقيــات اإلعــان فــي القنــوات الفضائيــة   .1

اإلســامية.
تحديــد مــدى تأثــر هــذه االتجاهــات ببعــض المتغيــرات محــل الدراســة )الخصائــص الديموجرافيــة   .2

للمبحوثيــن، معــدل مشــاهدة اإلعــان فــي هــذه القنــوات(.
القنــوات  فــي  بيــن اتجاهــات الجمهــور المصــري نحــو أخاقيــات اإلعــان  اختبــار العاقــة   .3

الشــرائية.  قراراتــه  فــي  اإلعانــات  هــذه  علــى  اعتمــاده  ومــدى  اإلســامية  الفضائيــة 
القنــوات  فــي  بيــن اتجاهــات الجمهــور المصــري نحــو أخاقيــات اإلعــان  اختبــار العاقــة   .4

القنــوات. هــذه  نحــو  العــام  واتجاهــه  اإلســامية  الفضائيــة 

تساؤالت الدراسة:
ما القنوات الفضائية اإلسامية األكثر مشاهدة من قبل الجمهور المصري؟  .1

ما معدل مشاهدة الجمهور لإلعان في القنوات الفضائية اإلسامية؟  .2
هل تؤثر إعانات القنوات الفضائية اإلسامية في السلوك الشرائي للجمهور المصري؟  .3

ما اتجاهات الجمهور المصري نحو أخاقيات اإلعان في القنوات الفضائية اإلسامية؟  .4
ما االتجاه العام للجمهور المصري نحو القنوات الفضائية اإلسامية؟  .5

فروض الدراسة:
تختلف اتجاهات الجمهور المصري نحو أخاقيات اإلعان في القنوات الفضائية اإلسامية   .1
باختــاف الخصائــص الديموجرافيــة )النــوع، العمــر، مســتوى التعليــم، محــل اإلقامــة، المســتوى 

االجتماعــي واالقتصادي(
توجــد عاقــة موجبــة دالــة إحصائًيــا بيــن معــدل مشــاهدة الجمهــور المصــري لإلعــان فــي   .2

القنــوات.  فــي هــذه  القنــوات الفضائيــة اإلســامية، واتجاهاتــه نحــو أخاقيــات اإلعــان 
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ــا بيــن اتجاهــات الجمهــور المصــري نحــو أخاقيــات اإلعــان فــي  توجــد عاقــة دالــة إحصائًي  .3
القنــوات الفضائيــة اإلســامية، وتأثــره بهــذه اإلعانــات فــي قراراتــه الشــرائية.

توجــد عاقــة موجبــة دالــة إحصائًيــا بيــن اتجاهــات الجمهــور المصــري نحــو أخاقيــات اإلعــان   .4
فــي القنــوات الفضائيــة اإلســامية؛ واتجاهــه العــام نحــو هــذه القنــوات.

مصطلحات الدراسة:
االتجاهات:

ُيعــد موضــوع االتجاهــات موضوًعــا رئيًســا فــي علــم النفــس االجتماعــي، »فقــد كانــت طبيعــة 
االتجاهــات ووظيفتهــا موضــع االهتمــام الرئيــس لعلمــاء النفــس االجتماعييــن«)27(، األمــر الــذي دفــع 

أحــد أوائــل الباحثيــن الذيــن كتبــوا فــي هــذا العلــم إلــى تعريفــه بأنــه الدراســة العلميــة لاتجاهــات)28(
وتفتــرض بعــض التوجهــات النظريــة أن االتجاهــات تســتمد مــن المعلومــات والمعتقــدات التــي 

تتشــكل لــدى األفــراد عــن موضــوع االتجــاه)29(
ويــرى Allport أن االتجاهــات حالــة مــن االســتعداد العقلــي والعصبــي تنتظــم مــن خــال الخبــرة، 

وتكــون ذات تأثيــر توجيهــي علــى اســتجابة الفــرد لكافــة الموضوعــات والمواقــف ذات الصلــة)30(
الفضائيــات  التــزام  لمــدى  الجمهــور  “تقييــم  الدراســة  هــذه  فــي  باالتجاهــات  الباحــث  ويقصــد 
اإلســامية باألخاقيــات فيمــا تقدمــه مــن إعانــات”، حيــث تــم تصنيــف المبحوثيــن علــى المقيــاس 
الــذي أعــده الباحــث لهــذا الغــرض إلــى ثــاث فئــات علــى النحــو الموضــح تفصيــا فــي الجــزء 

الدراســة.  بمقاييــس  الخــاص 

أخاقيات اإلعان:
الشــخصية  والقيــم والفضائــل  القواعــد والمبــادئ  بأنهــا “مجموعــة  تعــرف األخاقيــات عمومــا 
إلــى الطريــق  بيــن األفــراد«)31(، فهــي »قواعــد للســلوك توجهنــا  التعامــل  فــي  التــي يسترشــد بهــا 
األفضــل للتصــرف فــي موقــف معيــن«)32(، وبذلــك فــإن أخاقيــات االتصــال بشــكل عــام كمــا يعرفهــا 
Anderson تمثــل “المعاييــر التــي توجــه المشــاركين فــي النشــاط االتصالــي، أو التــي يمكــن أن 

يســتخدمها الناقــد فــي الحكــم علــى النوعيــة األخاقيــة لاتصــال”)33(، وعليــه فــإن أخاقيــات اإلعــان 
تمثــل المعاييــر التــي توجــه القائميــن علــى النشــاط اإلعانــي بمــا يحقــق المصلحــة المشــتركة لجميــع 

األطــراف، ويحافــظ علــى قيــم ومبــادئ المجتمــع. 

نوع الدراسة ومنهجها:
تنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة التــي »تتعامــل مــع مجــاالت وظواهــر بحثيــة تتوافــر 
بشــأنها عــدد مــن المؤشــرات التــي اســتخلصتها بحــوث ســابقة«)34(، وبالتالــي »جمــع المعلومــات 
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وفًقــا  شــامل  ملــف  وتوفيــر  بالتفصيــل  الدراســة  محــل  الظاهــرة  ألبعــاد  الازمــة إلعطــاء وصــف 
لمتغيــرات محــددة«)35( حيــث ســعت الدراســة الحاليــة إلــى جمــع المعلومــات المتعلقــة باتجاهــات 
الجمهــور المصــري نحــو أخاقيــات اإلعــان فــي الفضائيــات اإلســامية، وذلــك للوقــوف علــى 

طبيعــة هــذه االتجاهــات وعاقتهــا بالمتغيــرات محــل الدراســة.
وفــي ســبيل ذلــك اعتمــدت الدراســة علــى منهــج المســح الــذي يعــد »أحــد األشــكال الخاصــة بجمــع 
دراكهــم ومشــاعرهم واتجاهاتهــم«)36( وألن »معظــم المســوح  المعلومــات عــن حالــة األفــراد وســلوكهم واإ
نمــا يتــم االعتمــاد عليهــا الختبــار بعــض االســتنتاجات  ال تقتصــر علــى وصــف حالــة األفــراد فقــط، واإ
أو اكتشــاف مــدى اختــاف مجموعــة مــن األفــراد عــن المجموعــات األخــرى«)37( فقــد ســعت الدراســة 
الحاليــة إلــى اختبــار مــدى اختــاف اتجاهــات الجمهــور نحــو أخاقيــات اإلعــان فــي القنــوات 
الفضائيــة الدينيــة اإلســامية وفًقــا لعــدة متغيــرات مســتقلة كالخصائــص الديموجرافيــة للمبحوثيــن، 

ومعــدل مشــاهدتهم لهــذه القنــوات.

أداة الدراسة والمقاييس المستخدمة فيها:
اعتمــدت الدراســة فــي جمــع بياناتهــا األوليــة علــى اســتمارة االســتبيان الــذي يعــد »أداة بحثيــة 
أصيلــة«)38( إضافــة إلــى كونــه »أحــد األدوات الرئيســة لجمــع البيانــات فــي المســوح الميدانيــة التــي 
تتخــذ مــن الجمهــور مفــردات بحثيــة تســتطلع رأيهــا أو تتعــرف علــى موقفهــا بشــأن قضايــا محــددة«)39( 

وقد اشتملت استمارة االستبيان على المقاييس اآلتية:
مقيــاس معــدل مشــاهدة القنــوات الفضائيــة الدينيــة اإلســامية، والــذي اشــتمل علــى مجموعــة مــن   .1
األســئلة المتعلقــة بعــدد أيــام األســبوع التــي يشــاهد المبحــوث فيهــا هــذه القنــوات، وعــدد مــرات 
المشــاهدة فــي كل يــوم، وعــدد ســاعات المشــاهدة فــي كل مــرة، وقــد تــم تصنيــف المبحوثيــن بنــاء 
عليــه إلــى ثــاث فئــات: مبحوثيــن ذوي معــدل مشــاهدة مرتفــع، مبحوثيــن ذوي معــدل مشــاهدة 

متوســط، مبحوثيــن ذوي معــدل مشــاهدة منخفــض.
مقيــاس االتجــاه نحــو أخاقيــات اإلعــان فــي القنــوات الفضائيــة الدينيــة اإلســامية: والــذي   .2
 Summated أعــده الباحــث بإتبــاع الخطــوات المســتخدمة فــي طريقــة »التقديــرات المجمعــة
Ratings لـــ Likert”)40( حيــث يعــد “أكثــر المقاييــس ذيوًعــا، وأوســعها شــيوًعا بيــن الباحثيــن، 

وذلــك لبســاطته وتلقائيتــه”)41( 
وقــد احتــوى المقيــاس فــي صورتــه النهائيــة علــى 24 عبــارة تنوعــت بشــكل متســاٍو بيــن اإليجابيــة 
والســلبية، كمــا توزعــت علــى ســتة أبعــاد مختلفــة، هــي: مصداقيــة اإلعــان، القيــم المتضمنــة فــي 
اإلعــان، لغــة اإلعــان، طبيعــة المنتجــات المعلــن عنهــا، تداخــل اإلعــان مــع اإلعــام، التأثيــر 

فــي الســلوك االســتهاكي.
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 وقــد تــم تصحيــح عبــارات المقيــاس علــى النحــو اآلتــي: موافــق جــًدا 5 درجــات، موافــق 4، 

محايــد 3، معــارض 2، معــارض جــًدا 1، هــذا مــع العبــارات ذات االتجــاه اإليجابــي بينمــا تــم عكــس 
ترتيــب الدرجــات مــع العبــارات الســلبية: موافــق جــًدا 1........... معــارض جــًدا 5، وبذلــك فقــد 

تراوحــت الدرجــة النهائيــة لــكل مبحــوث علــى هــذا المقيــاس بيــن 24 – 120 درجــة.
وبناء عليه تم تصنيف المبحوثين وفًقا لدرجاتهم إلى ثاث فئات على النحو اآلتي:

- مبحوثون ذوو اتجاه سلبي: الحاصلون على أقل من60 درجة.
- مبحوثون ذوو اتجاه محايد: الحاصلون على 60	84 درجة.

- مبحوثون ذوو اتجاه إيجابي: الحاصلون على أكثر من 84 درجة. 
مقيــاس االتجــاه العــام نحــو القنــوات الفضائيــة اإلســامية: والــذي أعــده الباحــث بإتبــاع طريقــة   .3
مقيــاس التمييــز الداللــيThe Semantic Differential” الــذي طــوره Osgood وزمــاؤه 
عــام1957«)42( وقــد تكــون هــذا المقيــاس مــن 10 مجموعــات مــن الصفــات المتضــادة، وطلــب 
مــن كل مبحــوث أن يختــار فــي كل مجموعــة درجــة مــن 7 درجــات تعبــر عــن رأيــه فــي مــدى اتصــاف القنــوات 
الفضائيــة اإلســامية بــكل صفــة مــن الصفــات الموجــودة فــي المقيــاس، وتــم تجميــع الدرجــات التــي حصــل 
عليهــا المبحــوث فــي كل مجموعــة للحصــول علــى درجتــه النهائيــة علــى هــذا المقيــاس والتــي تتــراوح بيــن 10	 

70 درجــة.
وبناًء عليه تم تصنيف المبحوثين وفًقا لدرجاتهم إلى ثاث فئات على النحو اآلتي:

مبحوثون ذوو اتجاه سلبي: الحاصلون على أقل من35 درجة.  ·
مبحوثون ذوو اتجاه محايد: الحاصلون على 35	49 درجة.  ·

مبحوثون ذوو اتجاه إيجابي: الحاصلون على أكثر من 49 درجة.   ·
مقيــاس المســتوى االجتماعــي االقتصــادي، والــذي اشــتمل علــى مجموعــة مــن األســئلة المتعلقــة   .4
بالدخــل الشــهري، الوظيفــة، الســكن، االشــتراك فــي النــوادي، الســفر للخــارج، وقــد تــم تصنيــف 
المبحوثيــن بنــاء عليــه إلــى ثــاث فئــات: مبحوثيــن ذوي مســتوى اجتماعــي اقتصــادي مرتفــع، 

مبحوثيــن ذوي مســتوى متوســط، مبحوثيــن ذوي مســتوى منخفــض.

اختبارا الصدق والثبات ألداة الدراسة:
للتحقــق مــن صــدق األســئلة والعبــارات التــي تكــون منهــا االســتبيان، والتأكــد مــن صاحيتهــا 
لقيــاس متغيــرات وفــروض الدراســة، تــم عرضهــا علــى مجموعــة مــن األســاتذة المتخصصيــن فــي 
مجــال الدراســة)43( وقــد قــام الباحــث بإجــراء بعــض التعديــات وفًقــا لمقترحاتهــم بمــا يتوافــق مــع 

أهــداف الدراســة.
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وللتحقــق مــن ثبــات النتائــج التــي يتــم الوصــول إليهــا باســتخدام هــذه االســتمارة فقــد اعتمــد الباحــث 
علــى أســلوب إعــادة االختبــار، حيــث تــم تطبيــق االســتمارة علــى )40( مفــردة بمــا يمثــل 10% مــن 
عينــة الدراســة، وبعــد أســبوعين تــم تطبيقهــا مــرة ثانيــة، وقــد تــم حســاب معامــل االرتبــاط لمعرفــة مــدى 
االتســاق والترابــط بيــن إجابــات المبحوثيــن فــي التطبيقيــن األول والثانــي، والــذي أســفر عــن معامــل 

ثبــات قــدره 0,87 وهــي نســبة مرضيــة بدرجــة كبيــرة لثبــات نتائــج االســتبيان. 

مجتمع الدراسة:
يتمثل مجتمع الدراسة في كل فرد تنطبق عليه الشروط اآلتية:

مصري الجنسية ومقيم بمصر.   .1
ال يقــل مســتواه التعليمــي عــن معرفــة القــراءة والكتابــة، حتــى يتســنى لــه التعامــل مــع أداة   .2

الدراســة. 
ال يقل عمره عن 18 عاًما ألنه العمر الشائع في بحوث االتجاهات.   .3

ممن يشاهدون القنوات الفضائية اإلسامية، وكذلك اإلعانات التي تعرض بها.  .4

عينة الدراسة:
لقــد حــرص الباحــث علــى أن تكــون عينــة الدراســة مــن »العينــات العشــوائية أو االحتماليــة 
المجتمــع فرًصــا متســاوية  مفــردات  مــن  مفــردة  لــكل  فيهــا  يتــاح  التــي   Probability Sample

الحتمــال اختيارهــا فــي العينــة ممــا يزيــد مــن مســتوى الثقــة فــي صحــة نتائــج الدراســة«)44(
 Multi – وفــى إطــار العينــة العشــوائية اعتمــد الباحــث أســلوب العينــة العشــوائية متعــددة المراحــل
Stage Sample التــي يمكــن للباحــث مــن خالهــا الجمــع بيــن أكثــر مــن نــوع مــن أنــواع العينــات 

الطبقيــة،  العشــوائية  المنتظمــة،  العشــوائية  البســيطة،  العشــوائية  العينــة  األربعــة)45()  العشــوائية 
العشــوائية العنقوديــة(

 وانطاًقــا مــن ذلــك فقــد قســم الباحــث مجتمــع الدراســة إلــى أربــع مناطــق جغرافيــة، ثــم قــام باختيــار 
محافظة من محافظات كل منطقة بطريقة عشوائية، وقد جاء االختيار على النحو اآلتي:

محافظة القاهرة ممثلة لمحافظات القاهرة الكبرى.  .1

محافظة الغربية ممثلة لمحافظات الوجه البحري.  .2
محافظة المنيا ممثلة لمحافظات الوجه القبلي.  .3

محافظة اإلسكندرية ممثلة للمحافظات الساحلية.  .4
وقــد اعتمــد الباحــث أســلوب التوزيــع المتســاوي عنــد ســحب مفــردات العينــة مــن كل محافظــة 
مــن المحافظــات األربعــة، حيــث تــم اختيــار)100( مبحــوث مــن كل واحــدة منهــا بطريقــة عشــوائية، 
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كمــا تــم اختيــار األحيــاء والمــدن والقــرى مــن المحافظــات بطريقــة عشــوائية مــع مراعــاة التنــوع فــي 
المســتويات االقتصاديــة والخصائــص الديموجغرافيــة، وعليــه فقــد تــم ســحب عينــة محافظــة القاهــرة 
مــن أحيــاء: مصــر الجديــدة 50 مفــردة، الســيدة زينــب 50 مفــردة، وعينــة محافظــة االســكندرية مــن 
حــي شــرق 50 مفــردة، حــي الجمــرك 50 مفــردة، وعينــة محافظــة الغربيــة مــن مدينــة طنطــا 50 
مفــردة، وقريتَــي: برمــا 25 مفــردة، محلــة مرحــوم 25 مفــردة، وعينــة محافظــة المنيــا مــن مدينــة المنيــا 
ــي: تلــه 25 مفــردة، نزلــة عبيــد 25 مفــردة، وبذلــك يصبــح إجمالــي عــدد العينــة  50 مفــردة، وقريَت

400 مفــردة. 
ويوضح الجدول )1( توزيع أفراد العينة وفًقا للخصائص الديموجرافية المختلفة

جدول )1(  توزيع عينة الدراسة وفًقا للخصائص الديموجرافية
%كالفئاتالمتغير

النوع
22155,3ذكر
17944,7أنثى

400100المجموع

العمر
-1817644
-3313433,5
-489022,5

400100المجموع

مستوى التعليم
4110,3أقل من المتوسط
14035متوسط فأعلى
21954,7جامعي فأعلى

400100المجموع

محل اإلقامة

10025القاهرة
10025الغربية
10025المنيا

10025االسكندرية
400100المجموع

المستوى االجتماعي 
االقتصادي

20451منخفض
15939,75متوسط
379,25مرتفع

400100المجموع
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المعامات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
اســتخدم الباحــث برنامــج SPSS إلجــراء االختبــارات اإلحصائيــة علــى البيانــات األوليــة لهــذه 

الدراســة، وقــد تــم االعتمــاد علــى المعامــات اآلتيــة:
التكرارات والنسب المئوية  .1

معامل Chi-Square الختبار وجود العاقة بين المتغيرات االسمية   .2
باالختبــار  ثبوتهــا  فــي حالــة  العاقــة  قــوة  لتحديــد   Contingency Coefficient معامــل   .3
الســابق، وقــد اعتبــرت العاقــة ضعيفــة إذا كان الناتــج أقــل مــن 0,3، ومتوســطة 0,3	0,7 

وقويــة إذا كان الناتــج أكبــر مــن 0,7.
معامل Pearson الختبار ثبات استمارة االستبيان.  .4

حدود الدراسة
اقتصــرت الدراســة علــى القنــوات الفضائيــة اإلســامية العامــة، نظــرا لكونهــا المحتويــة علــى   .1

إعانــات يتــم عرضهــا علــى الجمهــور.
تم جمع البيانات األولية لهذه الدراسة خال شهرَي يناير- فبراير من عام 2016م.  .2

تــم مراعــاة اختيــار أفــراد العينــة لهــذه الدراســة ممــن يتابعــون القنــوات الفضائيــة اإلســامية   .3
العامــة، إضافــة إلــى مشــاهدتهم اإلعانــات التــي تعــرض فــي هــذه القنــوات، وذلــك حتــى يتســنى 

لهــم الحكــم علــى مــدى مراعاتهــا ألخاقيــات اإلعــان.

اإلطار النظري
مكونات االتجاه

اعتمــدت الدراســة فــي إطارهــا النظــري علــى مــا اتفقــت عليــه عــدد مــن الدراســات فــي أن لاتجــاه 
ثاثــة مكونــات:)46(

المكــون المعرفــي The cognitive Component الــذي تتكــون منــه أغلــب االتجاهــات   .1
والمتمثــل بالمعــارف والمعلومــات واألفــكار والمعتقــدات المتشــكلة لــدى الفــرد حــول موضــوع 

االتجــاه.
نمــا يكتســبها مــن البيئــة االجتماعيــة المحيطــة بــه مــن  ًدا بهــذه المعــارف واإ وال ُيوَلــد الفــرد مــزوَّ

خــال مصــادر مختلفــة تنتظــم فــي نوعيــن رئيســين:
مصادر مباشرة وتتمثل في الخبرة الفعلية للفرد بموضوع االتجاه.  -
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مصــادر غيــر مباشــرة عــن طريــق تقليــد اآلخريــن، أو تقليــد المجتمــع، وتبنــي وجهــات نظــره   -

حــول قضايــا مختلفــة.
 وتتميــز االتجاهــات التــي تعتمــد علــى المصــادر المباشــرة فــي مكونهــا المعرفــى بأنهــا أكثــر ثباتًــا 

وأقــل عرضــًة للتغييــر مــن تلــك التــي تعتمــد علــى المصــادر غيــر المباشــرة)47(
المكــون الوجدانــي أو االنفعالــي The affective Component المتمثــل بمشــاعر الفــرد   .2
الموجهــة نحــو موضــوع االتجــاه وتكــون مرتبطــة بتكوينــه العاطفــي والمؤثــرة بتقبلــه أو رفضــه 

لموضــوع االتجــاه.
المكون السلوكي The Behavioral Component الذي ُيشير إلى االستعدادات واألنماط   .3

الســلوكية أو االســتجابات المنســجمة والمتوافقة مع المكونات المعرفية واالنفعالية لاتجاه.
وبذلــك يظهــر االتجــاه نتيجــة التفاعــل بيــن هــذه المكونــات، والتــي غالًبــا مــا تكــون متســقة فيمــا 
بينهــا، رغــم وجــود بعــض الحــاالت التــي ال تتســق فيهــا مكونــات االتجــاه مــع بعضهــا البعــض، إال 
أنهــا حــاالت عارضــة ســرعان مــا يســعى الفــرد إلــى تعديلهــا ليتخلــص مــن شــعوره بالقلــق وعــدم الراحــة 

الناتــج عــن عــدم االتســاق بيــن هــذه المكونــات.
 Consistency across االتجــاه  مكونــات  عبــر  االتســاق  لعمليــة   Rajecki عــرض  وقــد 

التالــى:48 النحــو  علــى   A-B-C components

إذا حدث تغير في معارف الفرد تجاه موضوع ما فسوف يحدث تغير في الوجدان  .1
 المعارف                   الوجدان   

              

إذا كانت معارف الفرد ومشاعره نحو شئ ما إيجابية فإنه سوف يسلك نحوه بشكل إيجابى   .2
            

               

                المعارف+                         الوجدان 

يمكن أن يحدث تغير في المعارف لوجود مشاعر جديدة أو تغير في المشاعر القديمة  .3
 

                 

 الوجدان                 المعارف 

               

يمكن أن يؤدى سلوك جديد أو تغير في السلوك القديم إلى تغير في الوجدان والمعارف  .4
  السلوك                      الوجدان+ المعارف 
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القنوات الفضائية اإلسامية
كانــت بدايــة اإلعــام الفضائــي اإلســامي فــي غــرة شــهر رجــب عــام 1419ه الموافــق 21 
أكتوبر 1998م، عندما قررت شبكة راديو وتليفزيون العرب “ART” إنشاء أول فضائية إسامية 
فــي العالــم العربــي، والتــي اتفــق علــى تســميتها “قنــاة اقــرأ”، وقــد حملــت شــعار “متعــة اإلعــام 

الهــادف”)49(
ثــم توالــى بعــد ذلــك ظهــور الكثيــر مــن القنــوات الفضائيــة اإلســامية فــي ظــل تنامــي »القنــوات 
الدينيــة« كأحــد أشــكال القنــوات الفضائيــة المتخصصــة، وقــد أظهــر تقريــر اتحــاد اإلذاعــات العربيــة 
عــن البــث الفضائــي العربــي 2012	2013 الزيــادة المطــردة فــي عــدد »القنــوات الدينيــة« الخاصــة 
تحديــًدا، حيــث ارتفعــت مــن »35 قنــاة عــام 2009 إلــى 41 قنــاة عــام 2010، وزادت فــي عــام 

2011 إلــى 83 قنــاة، إلــى أن وصلــت إلــى 135 قنــاة فــي 2012	2013)50( 
إال أن عــدد »القنــوات الدينيــة« قــد تراجــع فــي عــام 2014 إلــى 95 قنــاة محتلــة بذلــك الترتيــب 
الخامــس بيــن القنــوات الفضائيــة العربيــة)51( وفــي عــام 2015 جــاءت »«القنــوات الدينيــة« فــي 
الترتيــب الرابــع بعــدد 55 قنــاة فــي توزيــع القنــوات الفضائيــة العربيــة حســب التخصــص، وذلــك 
بعــد القنــوات الجامعــة ذات البرمجــة المنوعــة التــي حلــت فــي الترتيــب األول، والقنــوات اإلخباريــة 
والرياضيــة اللتيــن جاءتــا فــي الترتيــب الثانــي بالتســاوي، 61 قنــاة لــكل منهمــا«)52( بمــا يعنــى أن 
»القنــوات الدينيــة« تأتــي فــي الترتيــب الثالــث بيــن القنــوات الفضائيــة العربيــة المتخصصــة، وبفــارق 

ضئيــل بينهــا وبيــن القنــوات المتقدمــة عليهــا فــي الترتيــب.
ويــرى الباحــث أن تراجــع عــدد القنــوات الفضائيــة الدينيــة فــي عامــي 2014، 2015 بعــد الزيــادة 

المطــردة فيمــا ســبقهما مــن ســنوات قــد يرجــع إلــى ســبب أو أكثــر ممــا يأتــي:
االفتقــار إلــى الدعــم المــادي، حيــث تكــرر مشــهد رئيــس مجلــس إدارة أكثــر مــن قنــاة مســتجديا   .1
الجمهــور ســرعة التبــرع إلنقــاذ القنــاة مــن التوقــف عــن البــث، وذلــك نظــرا لتأخرهــا فــي ســداد مــا 

عليهــا مــن مســتحقات للقمــر الصناعــي.
توقف بث بعض هذه القنوات بناء على قرارات رسمية حكومية.  .2

فشــل بعــض هــذه القنــوات فــي تحقيــق هدفــه المنشــود، حيــث لــم يخــُل األمــر مــن تســارع البعــض   .3
إلــى إنشــاء قنــوات دينيــة والتســتر بالديــن لتحقيــق أهــداف خاصــة، ممــا يبــرز خطــورة تــرك هــذا 

المجــال للقطــاع الخــاص دون تنظيــم ومتابعــة.
ولعل ظهور القنوات الفضائية اإلسامية وانتشارها بشكل الفت للنظر يعود إلى اآلتي:)53(

رغبــة بعــض أثريــاء المســلمين فــي الدفــاع عــن الهويــة اإلســامية التــي تواجــه مخاطــر الذوبــان   .1
بعــد الغــارة األمريكيــة علــى العالــم اإلســامي، والتــي بــدأت باحتــال العــراق وأفغانســتان. 
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الرغبة في الكسب المالي.  .2
وربمــا رأينــا قنــوات دينيــة إســامية ذات أهــداف مذهبيــة وسياســية تســعي إلــى تحقيــق انتشــار   .3

مذهبــي طائفــي معيــن.
رد الفعــل الطبيعــي إزاء اإلعــام القائــم علــى التحلــل مــن كل القيــم، فــكان البــد مــن إعــام   .4

يحافــظ علــى الثوابــت لــكل أمــة، والثوابــت دائًمــا تنطلــق مــن عقيــدة.
التطــور الطبيعــي فــي وســائل الدعــوة، فعــن طريــق الفضائيــات تســتطيع أن تخاطــب ماييــن فــي   .5
أماكــن متفرقــة وبعيــدة بخــاف المــكان المحــدود، فطبيعــي أن يتوجــه الدعــاة إلــى تلــك الوســيلة 
التــي يخاطبــون مــن خالهــا الماييــن بخــاف وســائل يخاطبــون مــن خالهــا العشــرات والمئــات 

وفــي أحســن األحــوال أحــاد اآلالف.
ويمكن تصنيف القنوات الفضائية اإلسامية وفًقا لنوعية البرامج المقدمة إلى:)54(

قنــوات إســامية عامــة: وهــي القنــوات التــي تتضمــن برامجهــا مختلــف االهتمامــات الدينيــة   .1
لأســرة العربيــة، وال تتخصــص فــي جانــب محــدد مــن البرامــج، ومــن أمثلتهــا: اقــرأ، “الرســالة”، 

النــاس.
قنــوات إســامية متخصصــة: وهــي القنــوات التــي تتخصــص فــي نــوع محــدد مــن البرامــج   .2

العفاســي.  المجــد،  قناتــي  أمثلتهــا:  ومــن  الدينيــة، 
ضوابط اإلعان في القنوات الفضائية اإلسامية

اتجــه المعلنــون إلــى اســتخدام القنــوات الفضائيــة اإلســامية لبــث إعاناتهــم مــع البدايــات األولــى 
لهــذه القنــوات، وقــد ســاعدهم فــي ذلــك حاجــة معظــم هــذه القنــوات إلــى مصــادر متعــددة للتمويــل، وال 
شــك أن اإلعــان يمثــل أهــم هــذه المصــادر، غيــر أن الطبيعــة الخاصــة لهــذه القنــوات، ومــا يتوقعــه 
المشــاهد منهــا يحتــم عليهــا أن تكــون عاقتهــا باإلعانــات فــي إطــار أكثــر انضباًطــا وأقــل تجــاوًزا، 

ومــن المنطقــي أن يكــون مرجعهــا فــي ضبــط هــذه العاقــة مبــادئ الشــريعة اإلســامية.
ولذلك نورد هنا الضوابط الشرعية لإلعان التجاري وفًقا لبعض الدراسات الفقهية:)55(

أال يكــون اإلعــان مخالًفــا، أو منطوًيــا علــى أفــكار تخالــف الغايــة التــي مــن أجلهــا خلــق   )1(

اإلنســان، وهــي عبــادة اهلل ســبحانه وتعالــى وحــده.
أن تكون السلعة أو الخدمة المراد اإلعان عنها من السلع أو الخدمات المباحة.  )2(

أن تكون السلعة المعلن عنها ممكنة الحصول أو مقدورًا عليها.  )3(

عــدم الكــذب أو التغريــر، عــن طريــق وصــف الســلعة بمــا ليــس فيهــا، أو بمــا هــو أكثــر ممــا   )4(

هــي عليــه.
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أن يكون اإلعان عن طريق الوسائل المباحة، من آالت أو أعضاء منفذين لإلعان.  )5(

أال يكون اإلعان مما يحارب العادات واألعراف التي يقرها ويعتبرها الشرع.  )6(

أال يكون اإلعان مؤدًيا إلى تشبه الرجال بالنساء، أو النساء بالرجال.  )7(

أال يكون في اإلعان ما يثير الغرائز والشبهات.  )8(

التشــبه بغيــر  فــي المجتمــع عــادات وتقاليــد مســتوردة علــى ســبيل  أال يظهــر اإلعــان   )9(

. لمســلمين ا
خافة. أال يكون في اإلعان ترويع واإ  )10(

االلتــزام باألخــاق الفاضلــة مــن: الصــدق، تجنــب الغــش والخــداع، تجنــب أســاليب المنافســة   )11(

غيــر المشــروعة، القيــام بواجــب النصيحــة، عــدم التســبب فــي اإلســراف والتبذيــر مــن كا 
الجانبيــن )المعلــن، المســتهلك(، الصــدق فــي االستشــهاد بالجهــات العلميــة. 
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نتائج الدراسة
أواًل: النتائج الخاصة بتساؤالت الدراسة

ترتيب القنوات الفضائية اإلسامية وفقا لمعدل المشاهدة  .1
جدول )2(

ترتيب القنوات الفضائية اإلسامية وفقا لمعدل المشاهدة

%كالقنواتم
30025الناس1
25020,8اقرأ2
21017,5“الرحمة”3
17614,7أزهري 4
1089الرسالة5
957,9الندى6
615,1المجد7

1200100المجموع
اعتمــد الباحــث هنــا علــى أســلوب االســتدعاء الحــر، حيــث طلــب مــن كل مبحــوث أن يذكــر أكثــر 
ثــاث قنــوات إســامية عامــة يشــاهدها دون تقديــم أيــة بدائــل لإلجابــة، وبتحليــل إجابــات المبحوثيــن 
اتضــح مــن النتائــج الكائنــة فــي الجــدول )2( أن قنــاة »النــاس« قــد جــاءت فــي مقدمــة هــذه القنــوات 
بنســبة 25% مــن مجمــوع التكــرارات، تلتهــا قنــاة »اقــرأ« فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 20,8%، فــي حيــن 
جــاءت قنــاة »الرحمــة« فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة 17,5%، بينمــا احتلــت قنــاة أزهــري المرتبــة الرابعــة 
بنســبة 14,7%، وجــاءت قنــاة »الرســالة« فــي المرتبــة الخامســة بنســبة 9%، وفــي المرتبــة السادســة 
جاءت قناة الندى بنســبة 7,9%، في حين جاءت قناة »المجد« في المرتبة األخيرة بنســبة %5,1.
وتؤكــد النتائــج الســابقة احتفــاظ قناتــي »النــاس« واقــرأ بصــدارة القنــوات اإلســامية مــن حيــث 
معــدل مشــاهدتها مــن قبــل الجمهــور المصــري، حيــث أوضحــت إحــدى الدراســات الســابقة »أن قنــاة 
»النــاس« قــد جــاءت فــي مقدمــة القنــوات المفضلــة لــدى عينــة الدراســة بنســبة 8,35%، تلتهــا قنــاة 
»اقــرأ« 9,31%«)56( وذلــك علــى الرغــم مــن الفتــرة الزمنيــة الفاصلــة بيــن الدراســتين، فضــًا عمــا 
تعرضــت لــه قنــاة »النــاس« مــن إغــاق خــال هــذه الفتــرة، والتــي ربمــا مثلــت نقطــة تحــول فــي 
مســار هــذه القنــاة، حيــث اتجهــت نحــو المنهــج الوســطي فــي معالجــة القضايــا الدينيــة، إضافــة إلــى 
ســعيها الدائــم إلــى تطويــر برامجهــا بمــا يتوافــق مــع متطلبــات العصــر، ممــا زاد مــن إقبــال الجمهــور 
علــى مشــاهدتها، وفيمــا يتعلــق بقنــاة »اقــرأ« فقــد يرجــع تميزهــا إلــى كونهــا أول قنــاة فضائيــة إســامية 
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ظهــرت فــي العالــم العربــي، ممــا أكســبها خبــرة متفــردة فــي هــذا المجــال، جعلتهــا جديــرة بحــرص 
الجمهــور المصــري علــى متابعتهــا رغــم كونهــا غيــر مصريــة.

معدل مشاهدة اإلعان في القنوات الفضائية اإلسامية  .2
جــاءت صياغــة الســؤال الخــاص بهــذه الجزئيــة فــي اســتمارة االســتبيان وفًقــا لمقيــاس تقديــر 
رباعــي، حيــث تــم ســؤال المبحوثيــن عــن معــدل مشــاهدتهم لإلعــان فــي هــذه القنــوات، وكانــت بدائــل 
اإلجابــة: دائمــا، غالًبــا، أحياًنــا، نــادًرا، ولــم يحتــِو المقيــاس علــى بديــل )أبــًدا( القتصــار الدراســة علــى 

الذيــن يشــاهدون اإلعانــات بالفعــل، وبالتالــي فــا يتصــور وجــود لهــذا البديــل فــي إجاباتهــم.
ويتضــح مــن الجــدول )3( أن معــدالت المشــاهدة المنخفضــة لإلعانــات هــي الســائدة بيــن 
المبحوثيــن، حيــث جــاءت فئــة )أحياًنــا( فــي الترتيــب األول، تلتهــا فئــة )نــادرا(، فــي حيــن جــاءت فئــة 
المشــاهدة غالًبــا فــي الترتيــب الثالــث، وفئــة المشــاهدة دائًمــا فــي الترتيــب األخيــر، ويرجــع ذلــك إلــى 
أن اإلعــان رغــم عرضــه فــي القنــوات اإلســامية التــي مــن المفتــرض أن تتمتــع بمصداقيــة عاليــة 
لــدى الجمهــور، إال أنــه يظــل علــى موقفــه المتشــكك مــن اإلعانــات، لكونهــا مصــدًرا تجارًيــا يركــز 

علــى عــرض مزايــا المنتجــات بطريقــة متحيــزة ومبالــغ فيهــا.
ورغــم أن إحــدى الدراســات الســابقة قــد ِأشــارت إلــى أن 88,9% مــن أفــراد العينــة يشــاهدون 
اإلعانــات فــي القنــوات الفضائيــة الدينيــة، 11,1% مــن العينــة ال يشــاهدونها)57( إال أن ذلــك ال 

يمنــع مــن كــون معــدل المشــاهدة منخفضــا لــدي مــن يشــاهدون اإلعانــات.
جدول )3( توزيع المبحوثين وفًقا لمعدل 

مشاهدتهم لإلعان في القنوات الفضائية اإلسامية

%كمعدل المشاهدة
5313,2دائًما
9122,8غالًبا
16040أحياًنا
9624نادًرا

400100المجموع

وممــا يدعــم ذلــك مــا أوضحتــه دراســة أخــرى، حيــث جــاءت اإلعانــات فــي المرتبــة قبــل األخيــرة 
بيــن المــواد المفضلــة لــدى المبحوثيــن مــن الجمهــور العــام حــال تعرضهــم للقنــوات الفضائيــة الدينيــة، 

كمــا جــاءت فــي المرتبــة األخيــرة لــدى المبحوثيــن مــن علمــاء الديــن)58(
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تأثير إعانات القنوات الفضائية اإلسامية في السلوك الشرائي   .3
جدول )4( توزيع المبحوثين وفًقأ 

لتأثرهم بإعانات الفضائيات اإلسامية في سلوكهم الشرائي

%كفئات التأثر 

5‚16641يتأثر

5‚23458ال يتأثر

400100اإلجمالى

 بســؤال المبحوثيــن عــن تأثرهــم باإلعانــات التــي يشــاهدونها بالقنــوات الفضائيــة اإلســامية فــي 
ســلوكهم الشــرائي أوضحــت إجاباتهــم وفًقــا لمــا هــو وراد فــي الجــدول )4( أن 41,5% منهــم يتأثــرون 
بهــا، فــي حيــن ذكــر 58,5% أنهــم ال يتأثــرون بهــا، ويأتــي ذلــك مــع »االهتمــام المتزايــد لمنظمــات 
مليــارات  تنفــق عليــه  الترويــج، حيــث  أدوات  مــن  باإلعــان كواحــد  العالــم  أنحــاء  فــي  األعمــال 
الــدوالرات ســنويا لترويــج منتجاتهــا«)59( ويمكــن تفســير تأثــر الجمهــور بهــذه اإلعانــات اعتمــاًدا علــى 
مــا اجتمــع لهــا مــن مزايــا الوســيلة ومزايــا المضمــون، فهــي مــن جهــة تســتفيد مــن المزايــا التــي يتمتــع 
بهــا التليفزيــون كوســيلة إعانيــة، »إذ رغــم التطــور الواســع فــي أشــكال اإلعــان ووســائله الحديثــة إال 
أن اإلعانــات التليفزيونيــة تظــل هــي المهيمنــة مــن حيــث المشــاهدة لــدى كثيــر مــن المســتهلكين«)60( 
كمــا أنهــا مــن جهــة أخــرى تســتفيد مــن المضمــون الدينــي الــذي تعــرض خالــه، نظــًرا لمــا يتمتــع بــه 

هــذا المضمــون مــن مصداقيــة لــدى الفئــات المختلفــة مــن الجمهــور.
وفيمــا يتعلــق بالمبحوثيــن الذيــن لــم يتأثــروا بهــذه اإلعانــات فــي ســلوكهم الشــرائي فقــد يرجــع ذلــك 
إلــى عــدم حاجتهــم للمنتجــات المعلــن عنهــا، أو عــدم ثقتهــم فــي هــذه اإلعانــات حتــى لــو تــم عرضهــا 
علــى القنــوات اإلســامية، أو لموقــف ســلبي تجــاه هــذه اإلعانــات، حيــث أظهــرت إحــدى الدراســات 
أن »مــن الســلبيات التــي رصدتهــا النخبــة المصريــة فــي أداء القنــوات الفضائيــة الدينيــة اإلســامية 
ن كان هــذا االنتقــاد موجــه فــي األســاس لقنــاة النــاس«)61( إال أن المتابــع  زيــادة الفتــرات اإلعانيــة واإ
لهــذه القنــوات لــن تخطئــه ماحظــة ذلــك فــي معظمهــا، بدافــع االســتفادة مــن تزايــد نســبة المشــاهدة، 

والمســاهمة فــي توفيــر مــورد مالــي يســاعدها علــى االســتمرارية.
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االتجاهات نحو أخاقيات اإلعان في القنوات الفضائية اإلسامية  .4
جدول )5( توزيع المبحوثين وفًقا التجاهاتهم نحو 
أخاقيات اإلعان في القنوات الفضائية اإلسامية

%كاالتجاه
9323,2إيجابي
11629محايد
19147,8سلبي

400100المجموع

أظهــرت النتائــج كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )5( أن 47,8% مــن المبحوثيــن لديهــم اتجــاه 
ســلبي نحــو أخاقيــات اإلعــان فــي القنــوات الفضائيــة اإلســامية، بينمــا جــاء االتجــاه المحايــد فــي 

المرتبــة الثانيــة بنســبة 29%، وأخيــرا جــاء االتجــاه اإليجابــي بنســبة %23,2.
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه كثيــر مــن الدراســات الســابقة، التــي أجريــت علــى فتــرات 
 Safran S. Al-Makaty, 1994، ودراســة ,Banawari Mittal متتاليــة، مثــل: دراســة

et. al., 1996، ودراســة حســام حامــد 2008، وكذلــك دراســة حســن الصيفــي 2009.
ولعــل ذلــك يرجــع إلــى طبيعــة الجمهــور الــذي يشــاهد القنــوات الفضائيــة اإلســامية، فهــو مــن 
جهــة قــد يكــون أكثــر حرًصــا علــى تحكيــم المعاييــر الدينيــة فــي تقييــم التــزام هــذه القنــوات بأخاقيــات 
اإلعــان، كمــا أنــه مــن جهــة أخــرى قــد ينظــر إلــى هــذه اإلعانــات باعتبارهــا مــادة غيــر مائمــة 
ن كانــت أكثــر التزاًمــا مــن اإلعانــات المعروضــة فــي القنــوات  لعرضهــا علــى هــذه القنــوات، حتــى واإ
العاديــة، نظــرا لصعوبــة أن يجــد تفســيرا للجمــع بيــن هذيــن النوعيــن مــن المضاميــن المتباينــة: 
مضاميــن راقيــة، تهــدف إلــى االرتقــاء باألفــراد والمجتمعــات، وأخــرى تجاريــة، تهــدف إلــى اســتغال 

األفــراد تجاريــا بهــدف الربــح المــادي.

ما االتجاه العام نحو القنوات الفضائية اإلسامية  .5
القنــوات  نحــو  المبحوثيــن  لــدى  الســائدة  العامــة  االتجاهــات  أن  الجــدول )6(  بيانــات  تظهــر 
الفضائيــة اإلســامية تميــل نحــو اإليجابيــة حيــث جــاءت بنســبة 69,5%، بينمــا وجــد أن 25% مــن 
المبحوثيــن لديهــم اتجاهــات محايــدة، فــي حيــن قلــت بشــكل كبيــر االتجاهــات الســلبية التــي وجــدت 
لــدى 5,5% فقــط مــن المبحوثيــن، وتختلــف نتائــج هــذه الدراســة نســبًيا مــع نتائــج إحــدى الدراســات 
الســابقة)62( حيــث جــاءت اتجاهــات الشــباب المصــري نحــو »القنــوات الدينيــة« محايــدة بنســبة كبيــرة 
فــي المقدمــة 7,52%، تليهــا االتجاهــات اإليجابيــة بنســبة 46%، وأخيــًرا الســلبية بنســبة 3,1% فقــط.
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جدول )6( اتجاهات المبحوثين نحو القنوات الفضائية اإلسامية

%كاالتجاه
27869,5إيجابي
10025محايد
225,5سلبي

400100المجموع
 وقــد يرجــع هــذا االختــاف إلــى اختــاف طبيعــة الجمهــور فــي الدراســتين، وكذلــك الفــارق 
الزمنــي بينهمــا، كمــا يمكــن تفســير وجــود اتجاهــات ســلبية لــدى بعــض المبحوثيــن فــي ضــوء بعــض 
التحفظــات التــي يبديهــا الجمهــور حــول أداء هــذه القنــوات، مثــل: االفتقــار إلــى كــوادر إعاميــة ذات 
خبــرة، أو حاجتهــا إلــى التنويــع فــي أشــكال البرامــج، أو تركيــز بعــض هــذه القنــوات علــى موضوعــات 

ال تفيــد الجمهــور بقــدر مــا تســببه مــن إظهــار للخافــات والفرقــة بيــن المســلمين. 
ثانًيا: النتائج الخاصة بفروض الدراسة

الفــرض األول: تختلــف اتجاهــات الجمهــور المصــري نحــو أخاقيــات اإلعــان فــي القنــوات 
الفضائيــة اإلســامية باختــاف المتغيــرات الديموجرافيــة )النــوع، العمــر، مســتوى التعليــم، 

محــل اإلقامــة، المســتوى االجتماعــي االقتصــادي(
وقد اشتمل هذا الفرض على خمسة فروض فرعية على النحو اآلتي:

الفضائيــة  القنــوات  فــي  اإلعــان  أخاقيــات  نحــو  المصــري  الجمهــور  اتجاهــات  تختلــف   1/1
النــوع. باختــاف  اإلســامية 

يتبيــن مــن الجــدول )7( أن نســبة اإلنــاث الائــي لديهــن اتجاهــات إيجابيــة نحــو أخاقيــات 
اإلعــان فــي القنــوات الفضائيــة اإلســامية أكبــر مــن نســبة الذكــور، والحــال نفســه فــي االتجاهــات 

الســلبية, بينمــا نجــد أن نســبة مــن لديهــم اتجاهــات محايــدة مــن الذكــور أكبــر مــن اإلنــاث.
جدول )7( العاقة بين النوع واالتجاه نحو أخاقيات اإلعان

النوع
Total أنثىذكر

االتجاه نحو أخاقيات اإلعان

Count504393إيجابي
within %22,624,023,2 النوع

Count6947116محايد
within %31,226,329,0 النوع

Count10289191سلبي
within %46,249,7%47,8 النوع

Total
Count221179400

of Total %55,244,8100,0
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والختبــار مــدى وجــود عاقــة دالــة إحصائًيــا بيــن االتجــاه نحــو أخاقيــات اإلعــان فــي القنــوات 
الفضائيــة اإلســامية والنــوع فقــد تــم إجــراء اختبــار Chi-Square وأظهــرت النتائــج الكائنــة فــي 
الجــدول )8( أن قيمتــه = 1,187 بدرجــات حريــة 2 وعنــد مســتوى داللــة 0,552 وبمــا أنهــا أكبــر 

مــن مســتوى الداللــة 0,05 فإننــا ال نســتطيع رفــص الفرضيــة الصفريــة هنــا.
جدول )8( Chi-Square Tests )االتجاه نحو أخاقيات اإلعان & النوع(

Value df Asymp. Sig. )	2sided(

Pearson Chi-Square 1.187a 2 .552
Likelihood Ratio 1.193 2 .551

Linear	by	Linear Association .071 1 .789
N of Valid Cases 400

a. 0 cells )0.0%( have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 41.62.

وبالتالــي فــإن اتجاهــات المبحوثيــن نحــو أخاقيــات اإلعــان فــي القنــوات الفضائيــة ال تختلــف 
باختــاف النــوع، وربمــا يرجــع ذلــك إلــى أن اإلعــان فــي القنــوات الفضائيــة اإلســامية ال يميــل 
إلــى التقليــل مــن شــأن المــرأة واســتغال مفاتنهــا كأنثــى فــي الترويــج للمنتجــات، مثلمــا يحــدث فــي 

الوســائل األخــرى.
2/1 تختلــف اتجاهــات الجمهــور المصــري نحــو أخاقيــات اإلعــان فــي القنــوات الفضائيــة 

اإلســامية باختــاف العمــر.
يتضــح مــن الجــدول )9( زيــادة نســبة مــن لديهــم اتجاهــات ســلبية مــن المبحوثيــن فــي الفئــة 
العمريــة األكبــر عــن الفئتيــن األخرييــن األصغــر عمــرا، فــي حيــن تزيــد نســبة مــن لديهــم اتجاهــات 
إيجابيــة مــن المبحوثيــن فــي الفئــة العمريــة األصغــر عــن الفئتيــن األخرييــن األكبــر عمــًرا، ممــا يشــير 

إلــى أنــه كلمــا زاد العمــر زادت االتجاهــات الســلبية.
جدول )9( العاقة بين العمر واالتجاه نحو أخاقيات اإلعان

العمر
Total

	18	33	48

االجاه نحو أخاقيات اإلعان

Count5727993إيجابي
within %%32,4%20,2%10,0%23,2 العمر

Count613520116محايد
within %%34,7%26,1%22,2%29,0 العمر

Count587261191سلبي
within %%33,0%53,7%67,8%47,8 العمر

Total
Count17613490400

of Total %%44,0%33,5%22,5%100,0
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وللوقــوف علــى مــدى الداللــة اإلحصائيــة لهــذه العاقــة فقــد تــم حســاب Chi-Square الــذي 
أســفر عن قيمة قدرها 34,054 وهي دالة إحصائيا عند درجات حرية 4 ومســتوى داللة 0,000 
كمــا هــو واضــح فــي جــدول )10( وعليــه فقــد ثبــت صحــة الفــرض القائــل باختــاف اتجاهــات 

الجمهــور نحــو أخاقيــات اإلعــان فــي القنــوات الفضائيــة اإلســامية باختــاف العمــر. 
جدول )10(Chi-Square Tests)االتجاه نحو أخاقيات اإلعان & العمر(

Value df Asymp. Sig. (-2sided(

Pearson Chi-Square 34.054a 4 .000

Likelihood Ratio 35.351 4 .000

Linear-by-Linear Association 32.206 1 .000

N of Valid Cases 400

a. 0 cells )0.0%( have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 20.93.

 Contingency Coefficient ولقيــاس شــدة العاقــة بيــن المتغيريــن فقــد تــم إجــراء اختبــار
الــذي أســفر عــن قيمــة قدرهــا 0,280 ممــا يــدل أن العاقــة بينهمــا عاقــة ضعيفــة، ويمكــن تفســير 
ذلــك فــي ضــوء مــا يكتســبه الفــرد خــال ســنوات عمــره مــن خبــرة تمكنــه مــن التمييــز بيــن ماهــو 
جيــد ومــا ليــس جيــدا، وذلــك اعتمــاًدا علــى عــدة معاييــر تتنــوع بيــن ماهــو ذاتــي وماهــو مرتبــط بقيــم 
المجتمــع وتقاليــده، إضافــة إلــى اختــاف مســتوى اعتمــاد األفــراد علــى اإلعانــات فــي الحصــول على 
المعلومــات عــن المنتجــات المختلفــة، فربمــا يكــون األصغــر ســنا أكثــر اعتمــادا علــى اإلعانــات 
بينمــا يميــل األكبــر ســنا إلــى االعتمــاد علــى مصــادر أخــرى غيــر تجاريــة أو علــى خبراتــه الســابقة، 
وقــد كشــفت إحــدى الدراســات)63( أن الباحثيــن عــن المعلومــات تتكــون لديهــم اتجاهــات أكثــر إيجابيــة 

نحــو اإلعــان مقارنــة بغيرهــم. 
3/1 تختلــف اتجاهــات الجمهــور المصــري نحــو أخاقيــات اإلعــان فــي القنــوات الفضائيــة 

اإلســامية باختــاف مســتوى التعليــم.
تشــير بيانــات الجــدول )11( إلــى زيــادة نســبة االتجاهــات الســلبية لــدى الفئــة األعلــى تعليمــا 
مــن  ســلبية  اتجاهــات  لديهــم  مــن  نســبة  ارتفــاع  ياحــظ  أنــه  إال  تعليمــا،  األقــل  بالفئتيــن  مقارنــة 
المبحوثيــن ذوي التعليــم األقــل مــن المتوســط عــن نســبة مــن لديهــم اتجاهــات ســلبية مــن المبحوثيــن 
ذوي التعليــم المتوســط فأعلــى، ممــا يصعــب معــه تصــور وجــود ارتبــاط طــردي بيــن االتجاهــات 

الســلبية ومســتوى التعليــم. 
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جدول )11( العاقة بين مستوى التعليم واالتجاه نحو أخاقيات اإلعان
مستوى التعليم

Total جامعي 
أقل من متوسط فأعلىفأعلى

المتوسط

االتجاه نحو أخاقيات 
اإلعان

إيجابي
Count31431993

% within مستوى 
23,2%46,3%30,7%14,2%التعليم

محايد
Count366713116

% within مستوى 
29,0%31,7%47,9%16,4%التعليم

سلبي
Count152309191

% within مستوى 
47,8%22,0%21,4%69,4%التعليم

Total
Count21914041400

of Total %%54,8%35,0%10,2%100,0
وفيمــا يتعلــق باالتجاهــات المحايــدة ناحــظ وجودهــا لــدي فئــة التعليــم المتوســط فأعلــى بنســبة 
أكبــر مــن الفئتيــن األخرييــن، فــي حيــن تزيــد نســبة االتجاهــات اإليجابيــة لــدى الفئــة األقــل تعليمــا 
عــن الفئتيــن األعلــى، كمــا تزيــد نســبة الذيــن يحملــون اتجاهــات إيجابيــة مــن المبحوثيــن ذوي التعليــم 
المتوســط فأعلــى عــن نســبتها مــن المبحوثيــن ذوي التعليــم الجامعــي فأعلــى، ممــا يزيــد مــن احتماليــة 
وجــود عاقــة ارتباطيــة عكســية بيــن االتجاهــات اإليجابيــة ومســتوى التعليــم، ويتفــق ذلــك مــع إحــدى 
الدراســات)64( التــي أظهــرت أن النســبة األقــل تعليًمــا مــن أفــراد العينــة هــي األكثــر اســتعداًدا لقبــول 
األفــكار اإليجابيــة علــى اإلعــان، واألكثــر ميــًا للتصديــق والثقــة بالمعلومــات التــي يقدمهــا عــن 

المنتجــات.
جدول )12( Chi-Square Tests)االتجاه نحو أخاقيات اإلعان & مستوى التعليم(

Value df )Asymp. Sig. )2-sided
Pearson Chi-Square 97.273a 4 000.

Likelihood Ratio 99.592 4 000.

Linear	by	Linear Association 64.828 1 000.

N of Valid Cases 400
 a. 0 cells )0.0%( have expected count less than 5. The minimum

.expected count is 9.53
Chi	 وتــدل النتائــج الــواردة فــي جــدول )12( علــى صحــة الفــرض 3/1 حيــث تبيــن أن قيمــة
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Square دالــة احصائيــا عنــد مســتوى داللــة 0,000 ودرجــات حريــة 4، ولقيــاس قــوة العاقــة بيــن 
المتغيريــن فقــد تــم إجــراء اختبــار Contingency Coefficient الــذي أســفر عــن قيمــة قدرهــا 
0,442 مما يدل أن العاقة بينهما عاقة متوســطة القوة، ويمكن تفســير ذلك في ضوء ما يتيحه 
مســتوى التعليــم مــن خبــرات ومعــارف، تســهم فــي زيــادة النزعــة النقديــة لــدى األفــراد األعلــى تعليًمــا، 

وبالتالــي تــزداد لديهــم االتجاهــات الســلبية. 
4/1 تختلــف اتجاهــات الجمهــور المصــري نحــو أخاقيــات اإلعــان فــي القنــوات الفضائيــة 

اإلســامية باختــاف محــل اإلقامــة.
جدول )13( العاقة بين محل اإلقامة واالتجاه نحو أخاقيات اإلعان

محل اإلقامة
Total االسكندريةالمنياالغربيةالقاهرة

االتجاه نحو أخاقيات 
اإلعان

إيجابي
Count2322272193

% within محل 
23,2%21,0%27,0%22,0%23,0%اإلقامة

محايد
Count24293528116

% within محل 
29,0%28,0%35,0%29,0%24,0%اإلقامة

سلبي
Count53493851191

% within محل 
47,8%51,0%38,0%49,0%53,0%اإلقامة

Total
Count100100100100400

of Total %%25,0%25,0%25,0%25,0%100,0

تشــير بيانــات الجــدول )13( إلــى زيــادة نســبة مــن لديهــم اتجاهــات إيجابيــة فــي محافظــة المنيــا 
عــن غيرهــا مــن المحافظــات، تليهــا محافظــة القاهــرة فالغربيــة فاإلســكندرية فــي المرتبــة األخيــرة، فــي 
حيــن جــاءت نســبة مــن لديهــم اتجاهــات ســلبية فــي محافظــة القاهــرة أكثــر مــن المحافظــات األخــرى، 
تليهــا محافظــة اإلســكندرية ثــم الغربيــة فالمنيــا فــي المرتبــة األخيــرة، أمــا فيمــا يتعلــق باالتجاهــات 
المحايــدة فقــد ارتفعــت نســبتها لــدى المبحوثيــن فــي محافظــة المنيــا عــن المبحوثيــن مــن المحافظــات 

األخــرى، وقــد تلتهــا محافظــة الغربيــة فاإلســكندرية ثــم محافظــة القاهــرة.
ولعــل ذلــك يرجــع إلــى مــدى اختــاف حاجــة المبحوثيــن فــي المحافظــات األربــع إلــى مشــاهدة 
القنــوات الفضائيــة اإلســامية، فقــد يميــل المبحوثــون األشــد حاجــة واألكثــر متابعــة إلــى التغاضــي 
عــن بعــض الســلبيات فيمــا تعرضــه هــذه القنــوات مــن إعانــات، ســعيا منهــم إلــى تقليــل التناقــض 

بيــن اتجاهاتهــم وســلوكهم.
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جدول )14( Chi-Square Tests )االتجاه نحو أخاقيات اإلعان & محل اإلقامة(

Value df )Asymp. Sig. )2-sided

Pearson Chi-Square 5.852a 6 440.

Likelihood Ratio 5.934 6 431.

Linear	by	Linear Association 196. 1 658.

N of Valid Cases 400

 a. 0 cells )0.0%( have expected count less than 5. The minimum expected count
.is 23.25

ولتحديــد مــدى اســتقالية كل مــن المتغيريــن )االتجــاه نحــو أخاقيــات اإلعــان، محــل اإلقامــة( 
عــن اآلخــر، فقــد تــم إجــراء اختبــار Chi-Square، وأوضحــت النتائــج الكائنــة فــي جــدول )14( 
أن قيمتــه = 5,852 بدرجــات حريــة 6 وعنــد مســتوى داللــة 0,440 وبمــا أنهــا أكبــر مــن مســتوى 
الداللــة 0,05 فإننــا ال نســتطيع رفــص الفرضيــة الصفريــة هنــا، وعليــه فقــد ثبــت خطــأ الفــرض القائــل 
باختــاف اتجاهــات الجمهــور نحــو أخاقيــات اإلعــان فــي القنــوات الفضائيــة اإلســامية باختــاف 

محــل اإلقامــة.

5/1 تختلــف اتجاهــات الجمهــور المصــري نحــو أخاقيــات اإلعــان فــي القنــوات الفضائيــة 
اإلســامية باختــاف المســتوى االجتماعــي االقتصــادي.

جدول )15(العاقة بين المستوى االجتماعي االقتصادي واالتجاه نحو أخاقيات اإلعان

المستوى االجتماعي االقتصادي
Total

منخفضمتوسطمرتفع

االتجاه 
نحو 

أخاقيات 
اإلعان

إيجابي
Count9354993

within %%24,3%22,0%24,0%23,2 المستوى االجتماعي االقتصادي

محايد
Count105056116

within %%27,0%31,4%27,5%29,0 المستوى االجتماعي االقتصادي

سلبي
Count187499191

within %%48,6%46,5%48,5%47,8 المستوى االجتماعي االقتصادي 

Total
Count37159204400

of Total %%9,2%39,8%51,0%100,0
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توضــح البيانــات الــواردة فــي الجــدول )15( أن نســبة مــن لديهــم اتجاهــات ســلبية مــن المبحوثيــن 
ذوي المســتوى االجتماعــي االقتصــادي المرتفــع تزيــد بفــارق ضئيــل جــًدا عــن ذويهــم مــن ذوي 
المســتوى المنخفــض، والتــي تزيــد بدورهــا عــن نســبة مــن لديهــم اتجاهــات ســلبية مــن المبحوثيــن ذوي 
المســتوى المتوســط، والحــال نفســه فيمــا يتعلــق باالتجاهــات اإليجابيــة التــي ظهــرت بالترتيــب الســابق 

نفســه. 
وفيمــا يتعلــق باالتجاهــات المحايــدة فقــد جــاءت بنســبة أكبــر لــدي المبحوثيــن ذوي المســتوى 
المتوســط، تليهــا نســبة المبحوثيــن ذوي المســتوى المنخفــض فالمبحوثــون ذوو الدخــل المرتفــع، ممــا 

يشــير إلــى عــدم تأثــر اتجاهــات المبحوثيــن بمســتواهم االجتماعــي االقتصــادي.
جدول )16(

 Chi-Square Tests )االتجاه نحو أخاقيات اإلعان & المستوى االجتماعي االقتصادي(

Value df )Asymp. Sig. )2-sided

Pearson Chi-Square 803a. 4 938.

Likelihood Ratio 799. 4 939.

Linear	by	Linear Association 000. 1 994.

N of Valid Cases 400

 a. 0 cells )0.0%( have expected count less than 5. The minimum expected count
.is 8.60

وللكشــف عــن الداللــة اإلحصائيــة لهــذه العاقــة فقــد تــم إجــراء اختبــار Chi-Square علــى 
بيانــات الجــدول الســابق، وأظهــرت النتائــج كمــا فــي جــدول )16( أن قيمتــه 0,803 عنــد درجــات 
حريــة 4 ومســتوى داللــة 0,938 وبمــا أنهــا أكبــر مــن 0,05 فإننــا نقبــل الفــرض الصفــري هنــا، 
ممــا يثبــت عــدم صحــة الفــرض القائــل باختــاف اتجاهــات الجمهــور نحــو أخاقيــات اإلعــان فــي 

القنــوات الفضائيــة اإلســامية باختــاف المســتوى االجتماعــي االقتصــادي.
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الفــرض الثانــي: توجــد عاقــة موجبــة دالــة إحصائًيــا بيــن معــدل مشــاهدة الجمهــور المصــري 
ــي هــذه  ــات اإلعــان ف ــه نحــو أخاقي ــة اإلســامية، واتجاهات ــوات الفضائي ــي القن لإلعــان ف

القنــوات.
جدول )17( العاقة بين معدل المشاهدة واالتجاه نحو أخاقيات اإلعان

معدل مشاهدة اإلعان
Total

نادراأحياناغالبادائما

االتجاه نحو 
أخاقيات 
اإلعان

إيجابي
Count283622793

within %%52,8%39,6%13,8%7,3%23,2 معدل المشاهدة

محايد
Count15344720116

within %%28,3%37,4%29,4%20,8%29,0 معدل المشاهدة

سلبي
Count10219169191

within %%18,9%23,1%56,9%71,9%47,8 معدل المشاهدة

Total
Count539116096400

of Total %%13,2%22,8%40,0%24,0%100,0

تظهر البيانات الواردة في الجدول )17( زيادة االتجاهات اإليجابية مع ارتفاع معدل مشــاهدة 
اإلعــان، حيــث جــاءت بنســبة أكبــر لــدى المبحوثيــن فــي فئــة المشــاهدة دائمــا تليهــا فئــة المشــاهدة 
غالبــا ثــم أحيانــا ثــم نــادرا، وتتأكــد هــذه العاقــة بالنظــر إلــى االتجاهــات الســلبية التــي ظهــرت بنســبة 
أكبــر لــدي المبحوثيــن فــي فئــة المشــاهدة نــادرا، تليهــا فئــة المشــاهدة أحيانــا ثــم غالًبــا ثــم دائًمــا، ممــا 
ينبــئ بوجــود تأثــر واضــح التجاهــات المبحوثيــن نحــو أخاقيــات اإلعــان فــي الفضائيــات اإلســامية 

بمعــدل مشــاهدتهم لإلعــان.
 Mere Exposure Effect ويدعــم ذلــك مــن وجهــة النظــر المؤيــدة »لتأثيــر مجــرد التعــرض
حيــث يصبــح الشــئ غيــر المألــوف مألوًفــا أو أكثــر تفضيــًا لــدى الجمهــور بمجــرد تكــرار التعــرض 
لــه”(56) خاصــة وأن كل المبحوثيــن الذيــن أجريــت عليهــم الدراســة الحاليــة يشــاهدون هــذه القنــوات 
فضــا عــن مشــاهدته لإلعانــات التــي تعــرض بهــا مــع التفــاوت النســبي فــي معــدالت المشــاهدة، 
ولعــل ذلــك ممــا يزيــد مــن مســئولية هــذه القنــوات فــي مراعــاة األخاقيــات فــي مضامينهــا اإلعانيــة، 
وعــدم تــرك المجــال للمعلنيــن الذيــن ربمــا يســعون لاســتفادة مــن قــدر المصداقيــة الــذي يمكــن أن 

تتميــز بــه مقارنــة بالقنــوات األخــرى.
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جدول )18(

Chi-Square Tests )االتجاه نحو أخاقيات اإلعان & معدل مشاهدته(

Value df )Asymp. Sig. )2-sided

Pearson Chi-Square 86.855a 6 000.

Likelihood Ratio 88.516 6 000.

Linear	by	Linear Association 77.962 1 000.

N of Valid Cases 400

 a. 0 cells )0.0%( have expected count less than 5. The minimum expected count is
.12.32

 Chi-Square وتؤكــد نتائــج الجــدول )18( الداللــة اإلحصائيــة لهــذه العاقــة، حيــث اتضــح أن
= 86,855 وهــي دالــة إحصائًيــا عنــد مســتوى 0,00 ودرجــات حريــة 6، وقــد تبيــن أن هــذه العاقــة 

متوســطة القــوة مــن خــال إجــراء اختبــار Contingency Coefficient الــذي أســفر عــن قيمــة 
ــا بيــن  قدرهــا 0,422، وعليــه فقــد تأكــد صحــة الفــرض القائــل بوجــود عاقــة موجبــة دالــة إحصائًي
معــدل مشــاهدة الجمهــور المصــري لإلعــان فــي القنــوات الفضائيــة اإلســامية، واتجاهاتــه نحــو 

أخاقيــات اإلعــان فــي هــذه القنــوات. 
ويمكــن تفســير ذلــك اعتمــاًدا علــى تأثيــر مجــرد التعــرض كمــا ســبق، إضافــة إلــى أن »الشــخص 
قــد يغيــر مــن اتجاهاتــه لتخفيــض درجــة عــدم التناســق بينهــا وبيــن ســلوكه«)66( إذ ال يســتقيم هنــا 
أن يكــون تقييمــه ســلبًيا ألخاقيــات اإلعــان فــي الفضائيــات اإلســامية حــال كونــه يشــاهد هــذه 
اإلعانات بشــكل متكرر أو يتابع باســتمرار المضامين المختلفة األخرى التي تقدمها هذه القنوات 

وفًقــا لنتائــج الدراســات الســابقة. 
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الفــرض الثالــث: توجــد عاقــة دالــة إحصائًيــا بيــن اتجاهــات الجمهــور المصــري نحــو أخاقيات 
اإلعــان فــي القنــوات الفضائيــة اإلســامية، وتأثــره بهــذه اإلعانــات فــي قراراته الشــرائية.

جدول )19( العاقة بين االتجاه نحو أخاقيات اإلعان والتأثر به في قرارات الشراء

االتجاه نحو أخاقيات اإلعان 
Totalإيجابي محايد سلبي

التأثر باإلعان في 
الشراء 

يتأثر
Count 58 52 46 156

% within االتجاه نحو أخاقيات 
اإلعان  %62,4 %44,8 %24,1 %39,0

ال يتأثر
Count 35 64 145 244

% within االتجاه نحو أخاقيات 
اإلعان  %37,6 %55,2 %75,9 %61,0

Total
Count 93 116 191 400

of Total % %23,2 %29,0 %47,8 %100,0

يوضــح الجــدول )19( أن النســبة األكبــر ممــن يتأثــرون باإلعــان فــي الشــراء كانــت مــن ذوي 
االتجــاه اإليجابــي نحــو أخاقيــات اإلعــان، ثــم مــن لديهــم اتجاهــات محايــدة، فــي حيــن جــاءت 
النســبة األقــل بيــن ذوي االتجــاه الســلبي، وعلــى الجانــب اآلخــر ياحــظ أن النســبة األكبــر ممــن ال 
يتأثــرون باإلعــان فــي الشــراء جــاءت مــن المبحوثيــن ذوي االتجــاه الســلبي، ثــم المبحوثــون ذوو 
االتجــاه المحايــد فــي حيــن جــاءت النســبة األقــل فــي عــدم التأثــر لــذوي االتجــاه اإليجابــي، ممــا يشــير 

إلــى عــدم اســتقالية المتغيريــن: االتجــاه نحــو أخاقيــات اإلعــان، والتأثــر بــه فــي الشــراء.
جدول )20( Chi-Square Tests )االتجاه نحو أخاقيات اإلعان & التأثر به في الشراء(

Value df )Asymp. Sig. )2-sided
Pearson Chi-Square 40.861a 2 000.

Likelihood Ratio 41.374 2 000.

Linear	by	Linear Association 40.674 1 000.

N of Valid Cases 400
 a. 0 cells )0.0%( have expected count less than 5. The minimum

.expected count is 36.27
وللتأكــد مــن الداللــة اإلحصائيــة لهــذه العاقــة تــم إجــراء اختبــار Chi-Square وتظهــر النتائــج 
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فــي جــدول )20( أن قيمتــه 40,861 وهــي دالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 0,00 ودرجــات حريــة 2، 
 Contingency Coefficientوقــد تبيــن أن هــذه العاقــة متوســطة القــوة مــن خــال إجــراء اختبــار

الــذي أســفر عــن قيمــة قدرهــا 0,304.
وعليــه فقــد تــم قبــول الفــرض القائــل بوجــود عاقــة دالــة إحصائًيــا بيــن اتجاهــات الجمهــور 
المصــري نحــو أخاقيــات اإلعــان فــي القنــوات الفضائيــة اإلســامية، وتأثــره بهــذه اإلعانــات فــي 
قراراتــه الشــرائية، ويتفــق ذلــك مــع نتائــج الدراســات الســابقة، حيــث توصلــت إحداهــا إلــى »وجــود 
عاقــة بيــن االتجــاه نحــو أخاقيــات اإلعــان التليفزيونــي واالتجــاه العــام نحــو اإلعــان«)67(، وفــي 
دراســة أخــرى اتضــح أن »االتجــاه نحــو اإلعــان بشــكل عــام مــن العوامــل المؤثــرة فــي زيــادة االنتبــاه 
لإلعــان، كمــا أن المســتهلكين الذيــن عبــروا عــن تفضيلهــم النظــر إلــى اإلعانــات كانــوا أكثــر 
اقتناًعــا بهــا مــن غيرهــم«)68( كمــا »أثبتــت الدراســات أن االتجــاه نحــو اإلعــان يؤثــر فــي اتجــاه 
الجمهــور نحــو العامــة التجاريــة المعلــن عنهــا، والــذي يؤثــر بــدوره فــي اختيــار الجمهــور لهــا عنــد 

الشــراء«)69(

الفــرض الرابــع: توجــد عاقــة موجبــة دالــة إحصائًيــا بيــن اتجاهــات الجمهــور المصــري نحــو 
أخاقيــات اإلعــان فــي القنــوات الفضائيــة اإلســامية، واتجاهــه العــام نحــو هــذه القنــوات.

جدول )21( العاقة بين االتجاه نحو أخاقيات اإلعان واالتجاه العام نحو الفضائيات اإلسامية

االتجاه نحو أخاقيات اإلعان
Total سلبيمحايدإيجابي

االتجاه العام نحو 
الفضائيات اإلسامية

إيجابي
Count8083116279

% within االتجاه نحو 
69,8%60,7%71,6%86,0%أخاقيات اإلعان

محايد
Count92863100

% within االتجاه نحو 
25,0%33,0%24,1%9,7%أخاقيات اإلعان

سلبي
Count451221

% within االتجاه نحو 
5,2%6,3%4,3%4,3%أخاقيات اإلعان

Total
Count93116191400

of Total %%23,2%29,0%47,8%100,0

تشــير بيانــات الجــدول )21( إلــى التوافــق النســبي بيــن تصنيــف المبحوثيــن وفًقــا لمقيــاس االتجــاه 
العــام نحــو القنــوات الفضائيــة اإلســامية وبيــن تصنيفهــم علــى مقيــاس االتجــاه نحــو أخاقيــات 
اإلعــان فــي هــذه القنــوات، إذ ياحــظ زيــادة االتجــاه اإليجابــي نحــو الفضائيــات اإلســامية لــدى 
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ذوي االتجــاه اإليجابــي نحــو أخاقيــات اإلعــان، كمــا ظهــر االتجــاه الســلبي نحــو الفضائيــات بنســبة 
أكبــر لــدى مــن يحملــون اتجاهــا ســلبًيا أيًضــا نحــو أخاقيــات اإلعــان.

وتؤكــد نتائــج اختبــار Chi-Square كمــا فــي جــدول )22( الداللــة اإلحصائيــة للعاقــة بيــن 
هذيــن المتغيريــن، حيــث أســفر االختبــار عــن قيمــة قدرهــا 19,528 عنــد درجــات حريــة 4 ومســتوى 
داللــة 0,001، كمــا كشــف اختبــار Contingency Coefficient عــن قيمــة قدرهــا 0,216 
ممــا يعنــي أن العاقــة بيــن المتغيريــن عاقــة ضعيفــة، لكــن ذلــك ال يؤثــر فــي قبــول الفــرض القائــل 
ــا بيــن اتجاهــات الجمهــور المصــري نحــو أخاقيــات اإلعــان  بوجــود عاقــة موجبــة دالــة إحصائًي
فــي القنــوات الفضائيــة اإلســامية، واتجاهــه العــام نحــو هــذه القنــوات، ويفهــم مــن ذلــك أن الجمهــور 
يتعامــل مــع وســيلة اإلعــان كأحــد العناصــر المشــاركة فــي العمليــة اإلعانيــة، بــل ويحملهــا مســئولية 

مــا ينشــر فــي هــذه اإلعانــات إيجاًبــا وســلًبا. 
 Chi-Square Tests)22( جدول

)االتجاه نحو أخاقيات اإلعان & االتجاه العام نحو الفضائيات اإلسامية(
Value df )Asymp. Sig. )2-sided

Pearson Chi-Square 19.528a 4 001.

Likelihood Ratio 21.658 4 000.

Linear	by	Linear Association 12.067 1 001.

N of Valid Cases 400
 a. 0 cells ).0%( have expected count less than 5. The minimum

.expected count is 5.12
ويتســق ذلــك مــع مــا توصلــت إليــه إحــدى الدراســات الســابقة)70( مــن عــدم وجــود فــروق معنويــة 

بيــن االتجاهــات نحــو اإلعــان بشــكل عــام واالتجاهــات نحــو التليفزيــون.
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توصيات الدراسة
انطاًقــا ممــا توصلــت إليــه الدراســة الحاليــة مــن نتائــج فإنهــا تقتــرح النمــوذج اآلتــي للعاقــة بيــن 
االتجــاه نحــو أخاقيــات اإلعــان فــي القنــوات الفضائيــة اإلســامية وبعــض المتغيــرات المســتقلة 

والتابعــة:

 

االتجاه 
العام نحو 
الفضائیات 
 اإلسالمیة

تأثیر 
اإلعالن في 

االتجاه نحو  الشراء
أخالقیات 

اإلعالن في 
الفضائیات 
 اإلسالمیة

 

 العمر

مستوى 
 التعلیم

معدل 
مشاهدة 
 اإلعالنات

شكل )1( النموذج المقترح من الدراسة

كما توصي الدراسة بما يأتي:
اإلشــراف علــى القنــوات الفضائيــة اإلســامية مــن قبــل المؤسســات الدينيــة الرســمية فــي دول   .1
البــث، وذلــك لســد البــاب علــى المنتفعيــن والمتســترين بالديــن لتحقيــق مآربهــم الخاصــة التــي ال 

عاقــة لهــا بالديــن وال بالعقيــدة الصحيحــة.
تعــاون الجهــات المعنيــة فــي التوصــل إلــى آليــة معينــة لتوفيــر التمويــل الــازم لهــذه القنــوات   .2
حتــى ال تكــون هدفــا لاســتغال اإلعانــي، مــع منــع عــرض اإلعانــات بأشــكالها المختلفــة فــي 

هــذه القنــوات، تنزيهــا لهــا ولرســالتها، واحترامــا للطبيعــة الخاصــة للمضمــون الــذي تقدمــه.
العمــل علــى إنشــاء قنــاة إســامية عالميــة يتــم بثهــا بعــدة لغــات، وتشــرف عليهــا هيئــة إســامية   .3
عالميــة مســتقلة غيــر هادفــة للربــح، مــع اشــتراك جميــع الــدول اإلســامية فــي تمويــل هــذه القنــاة.
ضــرورة احتــرام أخاقيــات المهنــة علــى مســتوى المحتــوى اإلعامــي بشــكل عــام، وعلــى مســتوى   .4
المحتــوى اإلعانــى بشــكل خــاص، لكونهــا أحــد المتغيــرات المحــددة للتأثيــر فــي فئــات الجمهــور 

المختلفة.
اختبار النموذج المقترح من قبل الدراسة على مجتمعات أخرى.  .5
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