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 الدراسة: ممخص
الكشؾ عن ات القنوات الدٌنٌة ذات التوجه اإلسبلمً، وعبلنتقٌٌم الجوانب األخبلقٌة إلاستهدفت الدراسة 

، ورصد طبٌعة األفكار المتضمنة فٌها، وطبٌعة القٌم التً تحملها األخبلقٌة هاتجاوزاتالسلبٌة و هاممارسات

ٌة التً تستخدمها، والجمهور الذي تستهدفه، وكل ما ٌخص هٌبتها عبلنواالستراتٌجٌات اإلبداعٌة واالستماالت اإل

ٌن العربً ٌستومال علىٌة عبلنالتزامها بالتشرٌعات والضوابط المنظمة للممارسة اإل مدى علىالشكلٌة، بهدؾ التعرؾ 

ات عبلنمنهج المسح وأداة تحلٌل المضمون التً استخدمها الباحث فً تحلٌل اإل علىوالدولً. واعتمدت الدراسة 

نهاٌة شهر  ىأكتوبر حت ٌة من)بدا م8ٕٔٓالتلٌفزٌونٌة المقدمة فً قناتً )الفتح، والرحمة(، وذلك خبلل دورة أكتوبر 

ات المكررة، وقد جاءت قناة الفتح فً المقدمة عبلنا، وذلك بعد حذؾ اإلنإعبل( 4ٗات)عبلندٌسمبر(. وبلػ عدد اإل

 عدة نتابج أهمها:إلى لقناة الرحمة. وخلصت إعبلًنا ( ٖٔمقابل)إعبلًنا ( ٖٗبـ)

 % للمادة البرامجية.69% مقابل 13محل الدراسة  ات القنوات الدينيةلعانلزمنية إلالمساحة ا بلؽت -
ا، ا أخبلقًٌ تجاوزً  8ٕٖات القنوات الدٌنٌة، حٌث بلؽت عبلنجاوزات األخبلقٌة إلرصد الباحث الكثٌر من الت -

لقناة الرحمة، األمر الذي ٌعنً أن قناة  1٘ٔا مقابلا أخبلقًٌ تجاوزً  ٖٕٕوجاءت قناة الفتح فً المقدمة بـ

 ً من قناة الفتح.عبلنا بمواثٌق الشرؾ اإلالرحمة أكثر التزامً 

ات القنوات الدٌنٌة، وقد جاءت التجاوزات األخبلقٌة الخاصة بالمنتج عبلنبلقٌة إلتعدد وتنوع التجاوزات األخ -

فً المقدمة، ٌلٌها التجاوزات المتعلقة بالمقارنة والمنافسة، ثم التجاوزات الخاصة بثقافة التداوي، ثم 

 االستشهاد بالنصوص الدٌنٌة.
Abstract 

This study aims to detect the negative practices and moral violations of the television 

advertisements presented on Islamic religious channels, and monitor the nature of ideas 

within these ads, the nature of the values they possess, the creative strategies and 

advertising appeals they use, their target audience, and everything that relates to their 

shape and form in order to identify the extent of their commitment to the laws and 

regulations governing the practice of advertising on Arab and international levels. The 

study depends on survey methodology and content analysis to analyze the content of 

television ads presented in Al-Fath and Al-Rahma channels during the October2018 cycle. 

The total number of ads was(74) after deleting ads that were repeated. Al-Fath channel 

came first with(43) ads versus(31) ads in Al-Rahma channel. The most important results 

were: 

- The period of time dedicated to advertisements on religious channels under study 

was 31% compared with 69% for the time dedicated to programs, which is a high 

percentage. 
- The researcher monitored a lot of moral violations of television advertisements 

presented on religious channels, reaching 411 moral transgressions. Al-Fath 

channel came first with 240 moral transgressions compared with 171 moral 

transgressions on Al-Rahma channel, which means that the channel of Al-Rahma 

is more committed to Advertising Codes of Honor from Al-Fath. 
- There are many and different ethical ad violations on religious channels. The 

ethical violations of the product came first, followed by the violations related to 

comparison and competition, then came the violations that are related to treatment, 

the use of religious texts. 
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 مقدمة

 
 

المربٌة،  عبلمالتلٌفزٌونً من أهم المواد المصورة المقدمة عبر وسابل اإل عبلنٌعد اإل
ابصها وسماتها، كما تسهم ا فً تسوٌق المنتجات بمختلؾ أنواعها وخصا حٌوًٌ إذ تإدي دورً 

 عن كونها النموذ  لمشاهدٌها، فضبًل  ًات فً بناء وتشكٌل السلوك الشرابعبلنهذه اإل
فبالنسبة ا من بٌن النماذ  المتعارؾ علٌها لتروٌج السلع والخدمات. التروٌجً األكثر شٌوعً 

وأنواع   بطبٌعة السوقدرجة معرفٌة أدق وأفضل وأكثر شمواًل  عبلنللمستهلك ٌحقق اإل
 عن دوره فً تقدٌم البٌانات والمعلومات السلع والخدمات واالستخدامات الخاصة بها، فضبًل 

المفاضلة والتمٌٌز بٌن األنواع والماركات المختلفة من على التً تمكنه من االختٌار القابم 
 ىعلا بالقدرة األفراد وٌمنحهم شعورً  كما أنه ٌزٌد من مساحة الوعً لدىالسلع والخدمات، 

اتخاذ القرارات الشرابٌة  ىوهو ما ٌساعد المستهلك عل ؛التقٌٌم والمقارنة واتخاذ القرار
  .بدرجة أكبر من المعرفة
ٌة والخدمٌة فً نتاجة للمعلنٌن واإلدارات اإلأداة ربٌس عبلنٌعد اإل ىومن ناحٌة أخر

ع وخدمات وإقناع تحقٌق سٌاستها التسوٌقٌة والتروٌجٌة من خبلل التعرٌؾ بما تقدمه من سل
 المستهلكٌن بؤهمٌة استعمال المنتج المعلن عنه وشرابه بصفة مستمرة.

 المهمالحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة، نظًرا للدور  فً امهمً  اجزءً  عبلنوبذلك أصبح اإل
ته دون تفكٌر لٌدخل عالم ٌتنازل فٌه الفرد عن وعٌه بإرادالذي ٌإدٌه داخل المجتمع الذي 
ات تإكد فوابد السلع أكثر من حقٌقتها وتعرضها على أنها الواقع، وهى عبلنن اإلأل ؛التجربة

وتسهم فً تشكٌل الثقافة وتحوٌلها إلى سلع  ،سلوكٌة خاصة بذلك تؽرس قًٌما ذات أنماط  
ٌُضعؾ من  وبضابع متجانسة قابلة لبلستهبلك، وهذا ٌعزز النزعة المادٌة لدى األفراد و

ٌتحولون إلى قوالب شمعٌة داخل المجتمع نظًرا لتشابههم فً الثقافة التنوع الثقافً لدٌهم و
 . (ٔ)لآلخرٌن دون النظر إلى حاجة كل منهم لما ٌرٌد استهبلكه االستهبلكٌة وتقلٌدهم

ٌة وأكثرها حضوًرا وإلحاًحا وتؤثًٌرا فً عبلنمن أهم الوسابل اإل التلٌفزٌونً عبلنفاإل
ٌة المقدمة على الشاشة، مما عبلمناٌا معظم المواد اإلالجمهور المتلقً، حٌث ٌتؽلؽل فً ث

قوته وتؤثٌره من خبلل  عبلنٌرفع من نسبة التعرض له من قبل المشاهدٌن، كما ٌستمد اإل
ٌّمكنه من جذب االنتباه  يابم والمكثؾ وتقدٌمه الُمبدع الذقدرته اإلقناعٌة الكبٌرة وعرضه الد

ا للتحكم فً سلوكهم الشرابً وتوجٌهه بما وتؽٌٌر اتجاهات األفراد فً المج ،إلٌه ًٌ تمع سع
شؤنه شؤن المضامٌن  عبلنوبالرؼم من هذه السمات الحٌوٌة إال أن اإل ،ٌحقق مصلحة المعلن

معلومات ؼٌر دقٌقة وفً حالة تكرارها واستمرارٌتها  علىالتلٌفزٌونٌة األخرى قد ٌحتوي 
بظاهرة التضلٌل " ىثم ٌظهر ما ٌسم ؛ ومنأقوىالجمهور أشد و علىٌصبح تؤثٌرها السلبً 

المعلن عنها، أو  المنتجاتوذلك من خبلل تقدٌم معلومات مضللة عن  "،ًعبلنأو الخداع اإل
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إعطاء معلومات مبالػ فٌها عن السلعة أو الخدمة وفوابدها العدٌدة، كما تشمل عملٌات الخداع 
أوتار  علىوتوظٌفها، أو االعتماد  الؽرابز الجنسٌة علىا عدٌدة منها التركٌز ً أنماطً عبلناإل

ٌصرؾ انتباه المشاهد عن  بشكل   عبلنٌة ؼٌر مناسبة، واستخدام المرأة فً اإلإعبلن
الخصابص الحقٌقٌة للسلعة أو الخدمة المعلن عنها وتزٌد قابلٌة التصدٌق للعوامل الشكلٌة 

 . عبلنالمرتبطة باإل
األدوات التً ال تتوقؾ  ىعد من أقوأنه ٌ ًالتلٌفزٌون عبلنٌزٌد من خطورة اإل ومما

ذلك ٌرو  لتصورات، إلى عند حدود البٌع أو التروٌج لسلعة أو خدمة معٌنة، فهو باإلضافة 
سلوكه، مما ٌجعل له  علىاتجاه الفرد الذي بدوره ٌإثر  علىومفاهٌم، وعادات، وقٌم تإثر 

 ٌخ جذورها.ا فً عكس ثقافة المجتمع، بل وفً بعض األحٌان تثبٌتها وترسدورً 
ات عبلنإلى أن اإل (ٕ)(Jaspal & Namrata, 2011)فقد أشارت دراسة 

التلٌفزٌونٌة التجارٌة تإثر على القٌم االجتماعٌة والدٌنٌة، مما ٌإدي إلى تدهور النسٌج 
األخبلقً للمجتمع، كما أنها تكرس األٌدٌولوجٌات التً تتعارض مع األعراؾ والتقالٌد 

تعمل على بناء منظومة قٌم ؼٌر مرؼوب فٌها مثل: المادٌة والنزعة المجتمعٌة وتضر بها، و
كما أنها تضر المجتمع من خبلل التؤثٌر  مستقل   بشكل  االستهبلكٌة واتخاذ قرارات الشراء 

 السلبً على السلوك البشري.
التلٌفزٌونً  عبلنإلى أن اإل( ٖ)(ٕٔٔٓكما أشارت دراسة حسن نٌازي ومحمد هاشم )

التصالٌة التً تسهم فً انتشار ظاهرة العنؾ داخل المجتمع وفً سلوكٌات أحد المواد ا
ات ٌتفاعل معها الطفل إلى درجة التقمص عبلناألطفال فٌما بٌنهم، فمشاهد العنؾ فً اإل

عن سلبٌة الممارسة  (ٗ)(ٖٕٓٓوتولد لدٌه ؼرٌزة التقلٌد، كما كشفت دراسة أمال الؽزاوي )
ات لسلبٌات مثل الشراهة والتبذٌر عبلنلوصؾ واللؽة وإثراء اإلٌة المتمثلة فً تدنً اعبلناإل

 ووجود العدٌد من مظاهر اإلثارة الجنسٌة.
ا فً العالم الثالث ٌإدي دوًرا ربٌسً  فً دول عبلنوعلى الصعٌد ذاته ٌرى البعض أن اإل

ا،  التروٌج لؤلنماط االستهبلكٌة السابدة فً الدول الؽربٌة، وهو ما ٌعتبره البعض ؼزًوا ًٌ ثقاف
ا، وقد ٌفقد المواطن توازنه  ًٌ ًٌا ووجدان ا لما ٌمكن اعتباره عدواًنا عقل ًٌ فالمواطن ٌتعرض ٌوم

ات التً تبلحقه فً التلٌفزٌون والرادٌو والصحؾ، وأصبح عبلنأمام تلك الموجة من اإل
ك ٌهدؾ إلى تشجٌع المستهلالذي أشبه بالسوبر ماركت الضخم  عبلنالتلٌفزٌون من خبلل اإل

وبات المجتمع فً ظل النمط االستهبلكً الجدٌد  ،على ممارسة أنماط استهبلكٌة ؼرٌبة
 .(٘)معرًضا لؽزو أشمل وأعمق وتكٌٌؾ القٌم والسلوك وتنمٌط األذواق واالستهبلك

ات تستخدم لؽة متدنٌة المستوى، محملة عبلنوٌشٌر بعض الباحثٌن إلى أن معـظم اإل
 ةلجوهر التطور، أو منتزع امضـادً  افٌة هابطة تؽرس فكرً ٌة مضامٌن ثقاعبلنالرسالة اإل

ٌة ببل معـنى فبل تتعدى عبلنالفقرة اإل ًا تؤت. وأحٌانً (ٙ)اصطناعً من بٌبات ؼرٌبة بشكل  
ات هو كثرة الصـٌػ عبلنحدود الضجٌج اللؽوي والصخب الكبلمً، وأخطر ما فً هذه اإل

، وهى التً ال تنتـمى إلى العامٌة وال إلى اات تقرٌبً عبلنالفوضوٌة التً تشٌع فً جمٌع اإل
ات هً كثرة الكلمات األجنبٌة المشوهة التً تدخل عبلناإل فًالفصحى، وهناك ظاهرة أخرى 
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، مع تحرٌؾ وتشوٌه صٌؽتها األصلٌة، وهذا ٌرتبط بآفة افرضً  عبلنأو تفرض على اإل
للذاتٌة اللؽوٌة ا ذلك تهدٌدً  مما ٌشكل ؛ؾ اآلن بصورة وبابٌة على المجتمعالتؽرٌب والتً تزح

 لؤلفراد فً المجتمع العربً. 
األطفال فقد أشارت إحدى الدراسات أن  علىات عبلنوفٌما ٌخص التؤثٌرات السلبٌة لئل

%( من األطفال عٌنة الدراسة ٌشعرون بالضٌق من والدٌهم عند رفضهما شراء 1ٖ) حوالً
ٌة مظاهر عبلنأن تضمٌن الرسالة اإل على. كما أكدت إحدى الدراسات (4)السلع المعلن عنها

عنؾ أو خوؾ تدفع الطفل إلى سلوك ٌشكل خطورة على حٌاته، كما أن هناك مضامٌن 
ٌة تسهم فً تكرٌس مفاهٌم مؽلوطة، تضلل األسرة وتشل قدرات الطفل على تعلم الذوق إعبلن

 . (8)الجمالً والصحً والحضاري
انطبلًقا من كون المجتمع المصري مجتمع ، واوفً ضوء هذه التؤثٌرات المشار إلٌه

محافظ ، لدٌه الكثٌر من القٌم والتقالٌد الموروثة والمستمدة من تعالٌم الدٌن الحنٌؾ، كما أن 
ن نسب ، وانطبلًقا مل التً تحكم نظرة المجتمع المصريالعامل الدٌنً ٌعد من أهم العوام

من اإلحساس بوجود بعض الممارسات بها القنوات الدٌنٌة، و ىالمشاهدة العالٌة التً تحظ
ٌة ؼٌر الرشٌدة، وأخًذا فً االعتبار بؤن ارتباط مشكلة الدراسة بالمشكبلت الفعلٌة فً عبلناإل

المجتمع أو فً مجال التخصص مع محاولة وضع الحلول المناسبة لها ٌمثل أحد المعاٌٌر 
تقٌٌم الجوانب هذه الدراسة  التً تستخدم فً اختٌار المشكبلت العلمٌة، فإن الباحث ٌحاول فً

السلبٌة  هاممارساتالكشؾ عن و ،ات القنوات الدٌنٌة ذات التوجه اإلسبلمًعبلنإلاألخبلقٌة 
، ورصد طبٌعة األفكار المتضمنة فٌها، وطبٌعة القٌم التً تحملها األخبلقٌة هاتجاوزاتو

لجمهور الذي تستهدفه، ٌة التً تستخدمها، واعبلنواالستراتٌجٌات اإلبداعٌة واالستماالت اإل
التزامها بالتشرٌعات والضوابط  مدىوكل ما ٌخص هٌبتها الشكلٌة، بهدؾ التعرؾ على 

 ٌن العربً والدولً.ٌمستوٌة على العبلنالمنظمة للممارسة اإل

 :ػالنأخالقياث اإل
الكثٌر من االنتقادات ونقاط الخبلؾ حول تؤثٌراته األخبلقٌة، وكٌؾ أن  عبلنأثار اإل

الواقع االجتماعً وال تتماشى مع القٌم  ًخبلقٌات وال تراعاألات تخر  عن عبلنإلبعض ا
السابدة فً المجتمع، حٌث تعتمد على المرأة، أو تظهرها كؤنها مخلوًقا جمٌبًل ال ٌعٌش فً 

ات أًٌضا إلى األطفال وأصبحوا ٌستخدمون األلفاظ التً عبلنالمجتمع، كما امتد تؤثٌر اإل
إلى ظهور العدٌد من  إضافةات والتً هً بعٌدة عن اللؽة العربٌة، عبلنٌشاهدونها فً اإل

، ومع زٌادة (1)المجتمع والتً تعد خروًجا على تقالٌد المجتمع المصري عنالقٌم الؽرٌبة 
فً التروٌج لمنتجاتها وأنشطتها وما نتج عن ذلك  عبلناعتماد المإسسات المختلفة على اإل

ا، وانطبلًقا من الـدور إعبلنقات المستؽلة من زٌادة فً المساحات واألو  عبلنٌإدٌه اإلالذي ًٌ
فً سٌاقه األخبلقً خاصة فً مجتمع  عبلنفإن الحاجة تبرز ألهمٌة دراسة اإل ؛فً المجتمع

ا حثًٌثا إلى التنمٌة ،ٌتمٌز بمرجعٌته الدٌنٌةالذي مثل المجتمع المصري  ًٌ بكافة  وٌسعى سع
 ى المجتمع:لع عبلنآلثـار األخـبلقٌة لئلم اـمجاالتها. وفٌما ٌلى عـرض أله
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 وإفساد الذوق العام: عالناإل -1
ات وخاصة التلٌفزٌونٌة انتقاًدا بؤنها تعرض ذوًقا سًٌبا، وكرًٌها، ومنفًرا، عبلنٌوجه لئل

ا لؤلخبلق، وتثٌر ؼرابز اإل ًٌ للوصول إلى ؼرضها، حٌث ٌعمد الكثٌر من المعلنٌن  نسانومناف
الفاضح  يارة، وإبراز التبر  الصارخ والعرتوظٌؾ مشاهد الجنس واإلث اتهم إلىإعبلنفً 

ٌفسد الذوق الذي  عبلن. وٌقصد باإل(ٓٔ)والسلوكٌات التً ٌؤباها الشرع والذوق الفطري السلٌم
ٌضاٌق أو ٌزعج المتلقً سواء بسبب موضوعه أو الطرٌقة التً الذي  عبلنالعام، ذلك اإل
تعرٌؾ القوى المدمرة  ً"إذا ُطلب من Helpronerذكر . وفى هذا الصدد ٌ(ٔٔ)ٌعرض بها

ذكر اسم أقوى لتضاإل وضعؾ األخبلق، فسوؾ فً الرأسمالٌة والمصدر األوحد واأل
بدون تردد، إذ كٌؾ إذن ٌمكن تعرٌؾ القوى التً تهدد اللؽة وتهدم الفكر وتحط من  عبلناإل

الؽة إال أنها لمست الوتر األخبلقً ، وال شك أن كلماته وإن حوت الكثٌر من المب(ٕٔ)الكرامة!"
 .(ٖٔ)عبلنفً اإل

 مضلل: عالناإل -2

، أنه كاذب وخادع ومناور، بسبب عبلنإن أحد االتهامات األساسٌة الموجهة ضد اإل
تقدٌمه لمعلومات كاذبة ومضللة، أو ادعاءات مبالػ فٌها مما ٌإدى إلى خداع وتضلٌل 

المضلل بؤنه "كل  عبلنوٌمكن تعرٌؾ اإل. (ٗٔ)الجمهور المستهدؾ أو التبلعب بالمستهلك
ٌؽرر بالمستهلك، وٌقوده بقصد أو بدون قصد إلى الوقوع فً خطؤ فً حكمه أو فً  إعبلن

. (٘ٔ)تقدٌره الشخصً بؽض النظر عما ٌترتب على هذا الخطؤ من تصرفات أو قرارات
لعة بذكر صفات الس عبلنحٌن ٌقوم اإل عبلنوتتمثل جوانب الخداع والتضلٌل فً اإل

ومزاٌاها المتعددة مما ٌؽرى المستهلك بشرابها إلشباع احتٌاجاته المختلفة، ولكن سرعان ما 
للسلعة ؼٌر موجودة بها على اإلطبلق، وأن  عبلنٌكتشؾ المستهلك أن المزاٌا التً ذكرها اإل

 على عبلن. وال ٌنطوي الخداع أو التضلٌل فً اإل(ٙٔ)السلعة ؼٌر قادرة على إشباع احتٌاجاته
العبارات الزابفة أو المضللة فحسب، ولكنه ٌشتمل كذلك على االنطباعات الزابفة التً ٌتم 

 نقلها للمستهلك عن قصد أو دون قصد. 
 ينشر القيم المادية والنزعة االستهالكية: عالناإل -3

له تؤثٌر كبٌر على أفكار وسلوكٌات  عبلنإلى أن اإل عبلنكما أشار بعض نقاد اإل
، وٌثٌر شهوته وشهٌته تجاه ما ٌعرض من سلع نسانزز روح التملك عند اإلاألفراد، حٌث ٌع

إلى أن ٌكون أكثر عشًقا لذاته،  نسانأو أفكار وٌدؼدغ مشاعره وؼرابزه، وبالتالً ٌتحول اإل
ا ًٌ ا اجتماع ًٌ الدولً  عبلن. وٌزداد الخطر مع اإل(4ٔ)وأكثر حًبا لفردٌته وخصوصٌته، وأقل وع

مط الثقافً السابد فً الدول المصدرة وٌقدم نمط الحٌاه الؽربً ٌرو  للنالذي الزاحؾ 
إلى تؽٌر الشخصٌة والهوٌة  يرفاهٌة والتقدم والسعادة مما ٌإدباعتباره النموذ  الوحٌد لل

قٌم وسلوكٌات ؼرٌبة عنا ُتورثنا على المدى البعٌد أمراض السلبٌة والعنؾ والجري  ًوتبن
 . (8ٔ)ة البحتةوراء األنماط االستهبلكٌة المادٌ
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 يدفع الناس لشراء منتجات ال يحتاجون إليها: عالناإل -4

ٌتحكم فً األفراد بقوته  عبلنٌرتبط هذا النقد بالنقطة السابقة، حٌث ٌرى البعض أن اإل
ٌلعب على رؼبات  عبلناإلقناعٌة وٌدفعهم دفًعا لشراء سلع ومنتجات ال ٌحتاجون إلٌها، فاإل

ا، وذلك من خبلل المستهلك وعواطفه ودوافعه  ًٌ ومخاوفه لٌدفعه لشراء أشٌاء ال ٌحتاجها فعل
ٌّحمل  عبلن، أن اإلعبلن. وٌضٌؾ بعض نقاد اإل(1ٔ)استخدام المداخل النفسٌة واالجتماعٌة

 ًتهم الحقٌقٌة، وٌخدر عقولهم وٌلؽجمهور المستهلكٌن تكالٌؾ مادٌة زابدة عن إمكانٌا
. وهذا ما أكدته (ٕٓ)ٌحاءات اإلؼراء وبرٌق التشوٌقذاتٌتهم، وذلك بما ٌهٌمن به علٌهم من إ

ٌعمل على إقناع الناس  عبلننتابج إحدى الدراسات، حٌث أقر ؼالبٌة المبحوثٌن فٌها أن اإل
بشراء منتجات ال ٌحتاجونها، وأنه ٌعمل على إرباكهم لعدم قدرتهم على شراء المنتجات التً 

وراء ؼالبٌة  عبلنأن اإلإلى سة أخرى . كما أشارت نتابج درا(ٕٔ)عبلنشاهدوها فً اإل
ٌة ٌلح من خبللها فً إقناع إعبلنقرارات الشراء التً ٌتخذها المستهلك بما ٌملكه من أوتار 

. وهكذا ٌعٌش الفرد حالة (ٕٕ)الجمهور بشراء سلع وخدمات قد ال ٌحتاجها فً بعض األحٌان
ٌستطٌع الحصـول على جزء إحباط، وقلق دابم، وعدم رضا عن إمكاناته وقدراته، ألنه ال 

ات التً تحاصره فً كل موقع وتؽرقه بسٌل عبلنمما ٌشاهده أو ٌسمع عنه أو ٌقرأه فً اإل
من اإلؼراءات التً ال نهاٌة لها، مما ٌشـعره بعدم القدرة بل بالٌؤس من إشباع احتٌاجاته 

 .(ٖٕ)وجعلها تبدو أساسٌة وال ؼنى عنه عبلنوالتً صنعها اإل
 قدر اللغة: يحط من عالناإل -5

ٌة ضخمة فً الحفاظ على اللؽة مسإولنعٌش فٌه الذي فً العصر  عبلمتتحمل أجهزة اإل
العربٌة وتقوٌم اللسان العربً ورعاٌته وتصحٌح األخطاء التً ترتكب فً حق اللؽة العربٌة، 

رد إذ ال ٌكاد ٌوجد ف ؛فً العصر الحدٌث عبلمتتمٌز به وسابل اإلالذي نظًرا لبلنتشار الواسع 
، إال أن المتابع (ٕٗ)فً المجتمع ال ٌتعرض لوسٌلة أو أكثر من هذه الوسابل على مدار الٌوم

فاللؽة العربٌة تمتهن إّما بتشوٌهها نطًقا وكتابًة، وإّما  ،ٌجد العكس عبلمألداء وسابل اإل
ٌرى المدافعون عن اللؽة أن  عبلنوفى مجال اإل ،بإؼفالها واالنصراؾ عنها إلى لؽات أخرى

ٌة عادة ما تستخدم لؽة فاسدة ملٌبة باألخطاء اإلمبلبٌة والنحوٌة مما ٌجعلها عبلنالرسالة اإل
 يات لها تؤثٌر قوعبلنمستمر، فاإل لٌست فً موضع تهكم فحسب، وإنما أًٌضا موضع انتقاد

على تشكٌل ألسنة الناس، إن استقامت لؽتها أعانتهم على التحدث السلٌم، وإن أصابها العو  
ا ٌنتقل فسادها إلى ألسنة الصؽار عبلنألسنتهم معها، وحـٌن تكون اإل مالت ًٌ ات فــاسدة لؽو

ات داعمة لفساد اللؽة، وكان الحق أن تكون ؼٌر ذلك فتسهم فً دعم السبلمـة عبلنفتصٌر اإل
 .(ٕ٘)اللؽوٌة وجذب الناس إلٌها

 والمرأة: عالناإل -6

لت ؽِ تُ ٌتؤكد لدٌه أن المرأة قد اسْ  المختلفة عبلمات فً وسابل اإلعبلنإن المتتبع لئل
المعلنون فً أن تصبح ذات استخدام واسع  ىا فً التروٌج للمنتجات التً ٌسع كبٌرً استؽبلاًل 

صورة " نإا لدرجة ٌمكن القول معه ا وعالمًٌ ا وإقلٌمًٌ على أكبر قطاع من الجمهور محلًٌ 
من السلع الؽذابٌة ومستحضرات  ا ال ٌتجزأ من الدعاٌة التجارٌة لكثٌرالمرأة قد أصبحت جزءً 
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ً بهذا الشكل قد جرد عبلنللمرأة فً العمل اإل عبلم. واستخدام وسابل اإل". وؼٌرها.التجمٌل
مظهر الجسد  ىفكري ولم ٌبق لها من ذلك سو ىة من أي مضمون علمً وثقافً أو حتالمرأ

ز عند الرجال، الخارجً الذي تحول وبكل أسؾ إلى وسٌلة إلثارة الشهوات وتحرٌك الؽراب
لجمال وتلك الزٌنة فبدت صورة المرأة وهً تلك الجمٌلة التً تؤسر قلوب الرجال بذلك ا

إلى تحطٌم الكثٌر من هٌبة وبنٌة المجتمعات خاصة العربٌة واإلسبلمٌة من  ىاألمر الذي أد
بها  والتً تجسد المرأة فً شكل أداة خلقت لبلستمتاع عبلنخبلل نشر الفكرة التً ٌحملها اإل

دون أي شًء آخر، وكؤنها ال عقل وال فكر وال دور لها فً تؤسٌس األجٌال وإقامة 
وهذا ببل شك فٌه الكثٌر من تذوٌب لشخصٌة المرأة العربٌة المسلمة وتهمٌش  ،المجتمعات

 .(ٕٙ)لدورها المتعاظم
 والطفل: عالناإل -7

فال هم الجمهور حٌنما ٌكون األط عبلنتتعاظم القضاٌا المرتبطة بطبٌعة ومحتوى اإل
المستهدؾ، فاألطفال أكثر قابلٌة للخداع كما تنقصهم الدفاعات اإلدراكٌة، وال ٌستطٌعون تقٌٌم 

موضوعً، لـذلك ٌفترض البعض احتمال تزاٌد التؤثٌر بصورة كبٌرة فً حالة  بشكل   عبلناإل
ات أمر نعبلات الموجهة إلى الطفل. كما أن استخدام االستماالت الجنسٌة فً اإلعبلناإل

. وال ٌقتصر التؤثٌر (4ٕ)ٌةعبلنإذا كان هناك احتمال تعرض األطفال لتلك الرسابل اإل ،بؽٌض
أًٌضا على  عبلنعلى الطفل فً دفعه لشراء السلع المعلن عنها، بل ٌإثر اإل عبلنلئل ًالسلب

عه التفاعل بٌن األبوٌن والطفل، فالمعلن ٌستهدؾ الحصول على المال ببٌع منتجاته مما ٌدف
إلى استهواء األطفال الذٌن ٌضؽطون بدورهم على اآلباء من أجل شراء المنتج المعلن 

عاته مما ٌجعله ، وهى بذلك تزٌد لدى الطفل السلوك االستهبلكً فضبًل عن زٌادة تطل(8ٕ)عنه
، وهذا ٌخلق نوًعا من الصراع داخل األسرة وداخل الطفل ذاته مما يٌرفض واقعه األسر
الذي للحصول على المال البلزم  ياألحٌان وٌلجؤ إلى سلوك ؼٌر سومعظم  ٌجعله محبًطا فً
ٌُجمع خبراء (1ٕ)له ما ٌشاهده، وٌسمع عنه من سلع وخدمات ًٌحقق رؼباته وٌلب . لذلك 

على اتجاهات الطفل، ألنها ُتوظؾ مشاعره فً اتجاه  ًات لها تؤثٌر سلبعبلنأن اإل عبلماإل
على حساب القٌم الدٌنٌة وتؽرس فً نفسه ثقافة االستهبلك، ؼٌر مشروع وتشجع القٌم المادٌة 

ال جٌل ال ٌتسم باالعتد إنتا ٌسهم فً النهاٌة فً الذي والمٌل إلى الترؾ واإلسراؾ، األمر 
ٌُشدد الخبراء على ضرورة إحكام  ًأو التوازن فً سلوكه اإلنـفاق أو الحٌاتً، ومن هنا 

ات إعبلن إنتا ة المإسـسات العربٌة واإلسبلمٌة إلى ات، مع دعوعبلنالرقابة على مثل هذه اإل
 .(ٖٓ)تحمل قًٌما ومضامٌن إٌجابٌة باعتبار أن الطفل كقطعة اإلسفنج ٌمتص كل ما حوله

 ـية:عالموالـمـواد اإل عالنالخلـط بـين اإل -8
، حتى ٌصل إلى أعلى درجة من القبول عبلمه شكل اإلإعبلنٌسعى المعلن دابًما أن ٌتخذ 

ٌة من حٌث الفعالٌة والتؤثٌر فً الجمهور المتلقً أكبر عبلملقً، حٌث تعد الرسالة اإللدى المت
مدفوع الثمن  عبلنٌنتاب المشاهد فً اإلالذي ٌة، وذلك للشك عبلنوأقوى من الرسالة اإل

وهنا تكمن الخطورة إذا أسٌا استخدام هذا  ،(ٖٔ)قد ٌإثر كثًٌرا على درجة مصداقٌتهالذي و
، ولٌس أدل على ذلك مما فعلته شركات توظٌؾ األموال فً مصر فً نعبلالنوع من اإل
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ات عبلننهاٌة السبعٌنات وبداٌة الثمانٌنات من القرن العشرٌن عندما استؽلت هذا النوع من اإل
باحتبلل سطور بٌن أخبار الجرابد وفى سٌاق أبوابها المختلفة بحٌث كان من الصعب على 

رسمً ٌعبر  يبل واعتبر أنها اتجاه عام أو رأ ادة التحرٌرٌة،القارئ التمٌٌز بٌنها وبٌن الم
مع  عبلن. أما عن تداخل اإل(ٕٖ) عن سٌاسات الدولة فاندفعوا إلٌداع أموالهم فً هذه الشركات

فً الممارسة التلٌفزٌونٌة، فقد اختلط الحابل بالنابل وتحولت برامج التلٌفزٌون فً  عبلماإل
ات صرٌحة وواضحة، إعبلنت على استحٌاء ثم تحولت إلى ٌة بدأإعبلنمعظمها إلى برامج 

ٌة، وبالتالً إعبلمٌة ولٌست إعبلنوهذا من شؤنه أن ٌحّول رسالة التلٌفزٌون نفسها إلى رسالة 
ا الثقة فً هذا الجهاز اإل ًٌ . وهكذا تحولت (ٖٖ)ًعبلمفإن المتلقً لهذه الرسابل ٌفقد تدرٌج

متجر كبٌر ٌتجول فٌه المشاهد من قسم الموبٌلٌا البرامج والمسلسبلت التلٌفزٌونٌة إلى 
لخ، مما إ، إلى قسم العطور وأدوات الزٌنة.. واألثاث إلى قسم المبلبس، إلى قسم لعب األطفال

ٌعزز الثقافة االستهبلكٌة الؽربٌة على حساب الثقافة العربٌة وٌضر بحق المشاهد فً 
 . (ٖٗ)االستمتاع بالمشاهدة

 عنها: عالننبغي اإلعن منتجات ال ي عالناإل -9
ات إعبلنالرؼم من وجود تشرٌعات وضوابط صرٌحة وصارمة تحرم وتمنع  على

المشروبات الكحولٌة وأنواع التبػ فً التلٌفزٌونات العربٌة مما ٌجنب المجتمع الكثٌر من 
العواقب، إال أن هناك قطاعات واسعة من السلع والخدمات الحساسة المرتبطة بصحة 

ها معظم الدول العربٌة األهمٌة التً تستحقها، وذلك على الرؼم من أنها المواطن ال تولٌ
ا عبر الشاشة مما ٌجعلها تشكل نسبة ال ٌستهان بها من السلع والخدمات التً ٌتم التروٌج له

من الصؽار واألمٌٌن  ،من المشاهدٌن على اختبلؾ خصابصهمومسمع المبلٌٌن  ىعلى مرأ
ومن أهم هذه المنتجات الخطرة  ،اتعبلنالسلبً لمثل هذه اإلاألمر الذي ٌضاعؾ من التؤثٌر 

ا من األدوٌة ٌجري نذكر منها العقاقٌر الطبٌة على اختبلؾ أنواعها، حٌث ٌبلحظ أن أنواعً 
 ،التروٌج لها فً بعض القنوات التلٌفزٌونٌة العربٌة دون االلتزام بؤي شكل من أشكال التحذٌر

ها من األسواق بدون ءٌر ٌستطٌع المستهلك شراقاقوما ٌضاعؾ من المشكلة أن تلك الع
العربٌة فً السنوات األخٌرة بالتروٌج لعبلجات  عبلمروشتة طبٌة. كما تقوم بعض وسابل اإل

وجراحات التجمٌل وبعض جوانب القصور )الضعؾ الجنسً، العقم( دون أن تمارس أي 
تحقق من طبٌعة هذه ات، ودون أن تعبلنمصادر هذه اإل علىنوع من أنواع المراجعة 

مما ٌشكل  ؛العاملٌن فٌها وطبٌعة تؤهٌلٌهم وتخصصهم العلمًمستوى المراكز ونوعٌة و
فقدان حٌاته، ناهٌك عما ٌتكلفه من إلى صحة المتلقً وسبلمته وقد ٌإدي األمر  علىا خطرً 

ا ٌعد أحد ضروب النصب مم ،مبالػ طابلة ال تعود علٌه بفابدة حقٌقٌة فً أؼلب األحوال
ولكنها تقدم كوسابل للحماٌة  ،باإلضافة لبعض السلع ؼٌر المصنفة صراحة كؤدوٌة واالحتٌال.

الجمال واألنوثة والحٌوٌة مثال:  علىوالوقاٌة الصحٌة والقوة البدنٌة والجنسٌة والحفاظ 
لبشرة، البلصقات السحرٌة األعشاب الخاصة بالتخسٌس، مزٌبلت الهاالت السوداء وتفتٌح ا

 وؼٌرها(.  ..للتخسٌس
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مجموعة من القواعد التً ٌجب  11٘ٔعام  عبلنوقد وضع االتحاد األمرٌكً لئل
ٌة، عبلن، والتً تستهدؾ فً مضمونها الجوهري تنظٌم الممارسة اإلعبلنمراعاتها فً اإل

 (ٖ٘)وهً: عبلنوتتفق مع العدٌد من القواعد والتشرٌعات فً العالم حول أخبلقٌات اإل
الصدق، وال ٌتضمن إال الحقابق العلمٌة، كً ال  عبلنكس اإلالصدق: حٌث ٌجب أن ٌع -

 ٌضلل العامة، وأال ٌخفً عنهم معلومات مهمة.

أن تكون مصحوبة بوجود  عبلناالدعاءات: حٌث ٌجب على االدعاءات التً ٌحملها اإل -
 .عبلندلٌل مادي من قبل المعلن أو وكالة اإل

بخط  عبلنلشروط ظاهرة فً اإلالكفالة والضمان: حٌث ٌجب أن تكون القواعد وا -
 مقروء.

ات االدعاءات الكاذبة أو المضللة لؤلسعار، أو عبلنالسعر: حٌث ٌجب أن تتجنب اإل -
 التً تتدعً وجود خصم أو توفٌر وهً فً الحقٌقة لٌست كذلك.

ات التً تستخدم شهادات أن تقتصر على المختصٌن عبلنالشهادات: حٌث ٌجب على اإل -
  قد جربوا السلعة.ا فعبًل والخبراء، وأن ٌكونو

 الذوق العام واللٌاقة. عبلنالذوق: حٌث ٌجب أن ٌراعً اإل -

 نظرية المسؤولية االجتماعية اإلطار الىظري للدراست:
تمثل أقوى المإسسات داخل المجتمع، ال سٌما فً ظل  عبلموسابل اإل أصبحت

إخفاء دور هذه الوسابل  السرٌعة التً ٌشهدها المجتمع البشري المعاصر، حتى أنّ  التحوالت
فً الدفاع عن مصالح المجتمع أصبح نوًعا من النفاق، ولذلك فمن الضروري أن تبرز 
وظٌفة تلك الوسابل فً الدفاع عن مصالح المجتمع ومكانتها داخل المسإولٌة االجتماعٌة 

لتً صنفها وُتَعْد نظرٌة المسإولٌة االجتماعٌة إحدى النظرٌات المعٌارٌة ا (ٖٙ)للوسابل نفسها،
(Denis Mcquail, 2005) ٌة داخل بنٌة أي مجتمع، حٌث عبلملتفسٌر الممارسات اإل

تإكد هذه النظرٌة على أن الحق فً الحرٌة ٌترتب علٌه بعض االلتزامات نحو المجتمع، وهو 
اٌجابٌما ٌسمى بالحرٌة اإل ًٌ أن  (Vivian, 2006)، وٌرى (4ٖ)ة أو الحرٌة الهادفة اجتماع

ً لهذه الوسابل من خبلل عبلمتقٌم األداء اإل عبلمإولٌة االجتماعٌة لوسابل اإلنظرٌة المس
 . (8ٖ)فً المحٌط االجتماعً عبلمالتؤثٌرات المفٌدة لئل

وٌرى أصحاب النظرٌة أن الحرٌة حق وواجب ومسإولٌة فً نفس الوقت، ومن هنا 
وٌمكنها القٌام بهذه  القٌام بالتزامات معٌنة تجاه المجتمع، عبلمٌجب أن تقبل وسابل اإل

مثل الصدق، والموضوعٌة، والتوازن، والدقة،  عبلممهنٌة لئل مستوٌاتااللتزامات من خبلل 
ا فً فً إطار قبولها لهذه االلتزامات أن تتولى تنظٌم أمورها ذاتًٌ  عبلموٌجب على وسابل اإل

س تنوع اآلراء إطار القانون والمإسسات القابمة، وٌجب أن تكون هذه الوسابل تعددٌة تعك
 .(1ٖ)واألفكار فً المجتمع عن طرٌق إتاحة الفرصة للجمٌع من خبلل النشر والعرض
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ٌة إلـى قسـمٌن؛ أدبٌـة ال تدخـل فـً مسإولٌقسم خبـراء القانـون ال Merrillا لرإٌة ووفقً 
د إطـار القانـون وال ٌترتـب علٌهـا أي جـزاء قانونـً، وقانونٌـة مصدرهـا اإللزامـً قواعـ

القانـون وأحكامـه وٌترتـب علٌهـا جزاءات مادٌـة أو معنوٌـة جسـدٌة )ؼرامـات، 
أن نظرٌة المسإولٌة  بعض الباحثٌن. فً حٌن ٌرى (ٓٗ)تعوٌضـات، السـجن، الحبـس(

تإكد على أن هذه الوسابل ٌجب أن تظل حرة وبعٌدة عن الرقابة  عبلماالجتماعٌة لوسابل اإل
 .(ٔٗ)بل ٌجب على تلك الوسابل أن تقوم بدورها فً خدمة المجتمعالحكومٌة، ولكن فً المقا

وٌتضح مما سبق أن من البدٌهً التؤكٌد على أن نظرٌة المسإولٌة االجتماعٌة تسعى 
لحماٌة حرٌة التعبٌر، إضافة إلى تؤمٌن مسإولٌة هذه الوسابل حول جودة ما تقدمه من 

 مضامٌن.
 :نظرية المسؤولية العالمية 

 .ً ككلنساناٌات هذه النظرٌة األساسٌة تنبثق من مفهوم خدمة المجتمع اإلإن أهداؾ وؼ
ٌة، ونظرٌة المسإولٌة االجتماعٌة، لكنها أكثر عبلموهً تعبٌر وامتداد لنظرٌات الحرٌة اإل
فهً  ،ً األشمل دون تحدٌد جنس هذا المجتمعنسانشمواًل كونها تنطلق من وإلى المجتمع اإل

فً كل  نسانأو العرقٌة أو التعصب الدٌنً، وتعمل على خدمة اإلترفض األفكار العنصرٌة 
ه وأفكاره بوالتً تمكن اإلنسان من إبداء آراجوانب حٌاته، وتإمن بالحرٌة الكاملة والكافٌة 

"، نسانلئل نسانوتتلخص فلسفة هذه النظرٌة فً "حب اإل ،المتاحة عبلممن خبلل وسابل اإل
 عبلمٌنتج عنها "حركات احتجاجٌة" تمثل جوهر عملٌة اإلٌة، وخاصة التً نسانفالقضاٌا اإل

ً الموالً للحب والسبلم والدٌمقراطٌة والوبام بٌن الشعوب على أساس االحترام نساناإل
تحقٌق المساهمة  . وتهدؾ هذه النظرٌة إلى(ٕٗ)ٌةنسانالمتبادل أو تبادل المنافع والمصالح اإل

الموضوعٌة التً  على، والتؤكٌد ً نفسهنساند اإلفً معركة الوجو عبلماإلٌجابٌة ألجهزة اإل
 فً األنظمة الشمولٌة. عبلمتفتقر إلٌها أجهزة اإل

 :ٌؤتًترجع أهمٌة هذه الدراسة إلى ما  أهميت الدراست:
ات التلٌفزٌون كوسٌلة تسوٌقٌة ٌحتا  إلٌها المجتمع إعبلنالدور الحٌوي الذي تمثله  -3

فؤصبح ٌشؽل مساحًة  ،السلع والخدمات ركات واألنواع منكمصدر للمعرفة بالما
كبٌرًة من عدد ساعات البث الفضابً فً القنوات الفضابٌة بصفة عامة والدٌنٌة 
بصفة خاصة، مما ٌضاعؾ من تؤثٌره على القٌم والعادات والتقالٌد؛ ونظًرا لعدم 

فً القنوات الدٌنٌة؛ تتضح أهمٌة  عبلنإجراء مثل هذا النوع من الدراسات على اإل
 .ات هذه القنواتعبلنصد وتحلٌل التجاوزات األخبلقٌة إلر

ات؛ والتً تنبع من طبٌعة عبلنمما ٌزٌد من أهمٌة الدراسة هو خطورة بعض اإلو -2
 . مباشر   بشكل   نسانالمنتجات المعلن عنها والتً تتعلق بصحة اإل

فً  ات المقدمةعبلنإبراز القٌم والعادات والتقالٌد واالستماالت التً تعكسها اإل -1
 القنوات الدٌنٌة بما ٌمكن المهتمٌن بنتابج الدراسة من االستفادة بها.
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ٌؤمل الباحث أن تمثل دراسته إضافة للبحث العلمً وللمكتبة العربٌة فً جانب  -4
 .بشكل  خاص  ة ات التلٌفزٌونٌعبلن، ودراسة اإلبشكل  عام  ٌة عبلمالدراسات اإل

ات عبلنوزات األخبلقٌة لئلالمعنٌة برصد التجا–تإكد مثل هذه الدراسات  -5
ٌة عبلمٌة للمإسسات اإلعبلنعلى أهمٌة إعادة صٌاؼة السٌاسات اإل -التلٌفزٌونٌة

وخاصة القنوات الدٌنٌة فً جانبها األخبلقً من خبلل وضع قواعد وضوابط 
ٌة مسإولات وبما ٌعلً من الصالح العام والعبلنواضحة لقبول أو رفض إذاعة اإل

 إسسات تجاه المجتمع.االجتماعٌة لهذه الم

ات القنوات الدٌنٌة ٌإكد على عبلنإن رصد هذه الدراسة للتجاوزات األخبلقٌة إل -6
وزارة  ،عبلمأهمٌة الدور الذي ٌجب أن تقوم به الجهات الرقابٌة ممثلة فً )وزارة اإل

.. وؼٌرها( فً ضبط عملٌة نشر جهاز حماٌة المستهلك زارة الصحة،االستثمار، و
 األمر. ىات ومتابعتها أو منعها إذا اقتضعبلنث هذه اإلأو إذاعة أو ب

 الدراساث السابقت:
إن مراجعة التراث العلمً ٌمكن الباحث من أن ٌضٌؾ إلى رصٌد المعرفة البشرٌة 

اآلخرون. وقد قام  ى لها، وبذلك ٌبدأ الباحث من حٌث انتها من جهود اآلخرٌن ومكمبًل مستفٌدً 
السابقة التً أمكنه الوصول إلٌها، والتً أجرٌت فً مجال  الباحث باالطبلع على الدراسات
 دراسته أو مجاالت قرٌبة منها:

ات األطعمة إعبلنالتزام  مدىالتعرؾ على  (43) (Morton, 2005)دراسة  استهدفت
 ىات األطفال فً أسترالٌا، وتم تحلٌل محتوعبلنالمقدمة فً التلٌفزٌون بالقواعد المنظمة إل

ة المقدمة سواء لؤلطفال أو التً ٌتعرض لها األطفال من خبلل رإٌتهم ات األطعمإعبلنكل 
ات. وخلصت إلى أن عبلنتوافقها مع القواعد المنظمة لئل مدىللبرامج الخاصة بالكبار لرإٌة 

ات تستخدم طرق ؼٌر مناسبة إلقناع األطفال لشراء األطعمة ؼٌر الصحٌة عبلنالكثٌر من اإل
كما ثبت أن االعتماد على الرقابة الذاتٌة ؼٌر مبلبم وأن النظام ، ٌة(الطاقة وقلٌلة التؽذ )كثٌفة

 ات األطعمة. إعبلنفً أسترالٌا بحاجة إلى طرق أفضل لحماٌة األطفال من 
استكشاؾ اتجاهات إلى ( 44)(Shabbir, & Hafiz, 2008)دراسة  فً حٌن سعت

سلوك الشرابً لدٌهم، واستخدمت ات التلٌفزٌون، وأثره على الإعبلناألطفال الباكستانٌٌن تجاه 
ا. عامً ٘ٔ -ٓٔتتراوح أعمارهم من طفبًل  ٓ٘ٔعلىمنهج المسح، وصحٌفة استبٌان تم تطبٌقها 
ات ال تقول الحقٌقة، وٌعتبرونها مزعجة، كما عبلنوخلصت إلى أن األطفال ٌعلمون أن اإل

ات لها أثر بلنعات هو زٌادة مبٌعات السلع، وأن اإلعبلنأنهم على وعً أن الهدؾ من اإل
 على سلوكٌاتهم الشرابٌة.

بحث اآلثار  (45) (Jamshed & Mohammad, 2009)دراسة  بٌنما استهدفت
ة ، ومعرففً باكستان ات التلٌفزٌونٌة على طلبة الجامعةعبلنالمختلفة المترتبة على اإل

طالًبا  8ٓ٘اتجاهاتهم نحوها، واعتمدت على منهج المسح وأداة االستبٌان، وبلػ عدد العٌنة 
فً مجال التؤثٌرات االقتصادٌة: كشفت النتابج أن  ا. وتوصلت إلى عدة نتابج منها:باكستانًٌ 
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ًٌا نحو اإل ات ُتساعد عبلنات التلٌفزٌونٌة، حٌث ٌعتبرون اإلعبلنالمبحوثٌن ٌتخذون موقًفا إٌجاب
وتعزٌز على نمو االقتصاد الوطنً، ورفع مستوى المعٌشة، وضمـــان جـــودة المنتجات، 

وفً مجاالت التؤثٌرات  المنافسة، بما ٌإدى إلى الحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
، حٌث أقروا بؤنها تعمل على إقناع اتعبلننحو اإل اسلبًٌ  ااالجتماعٌة: أبدى المبحوثون اتجاهً 

تروٌج الناس بشراء المنتجات التً ال ٌحتاجونها، وأنها تعمل على إرباكهم، كما تعمل علـى ال
فً مجال التؤثٌرات وللقٌم البذٌبة فً أوساط الشباب.  امادٌة، إلى جانب أنها تمثل مصدرً لل

ات كاذبة ومضللة، عبلناألخبلقٌة: أشارت النتابج إلى تؤكٌد معظم المبحوثٌن على أن اإل
وتتضمن استماالت جنسٌة ؼٌر مرؼوبة، وبالتالً ؼلب على المبحوثٌن الموقؾ السلبى تجاه 

  ات التلٌفزٌونٌة.عبلنثٌرات األخبلقٌة لئلالتؤ
ات المقدمة فً عبلنرصد وتحلٌل اإل (46)(2212حسن نيازي ) دراسة استهدفتكما 

والجمهور  عبلنالفضابٌات العربٌة، والتعرؾ على اتجاهات كل من العاملٌن فً وكاالت اإل
رض الجمهور ٌة، والوقوؾ على حجم تععبلنالمصري نحو واقع وأخبلقٌات الممارسة اإل

على منهج  تواعتمد ،التلٌفزٌونً علٌهم عبلنالتلٌفزٌونً ومدى تؤثٌر اإل عبلنالمصري لئل
أداة تحلٌل المضمون، واستمارة االستبٌان. وتوصلت إلى عدة نتابج منها: تفوقت والمسح، 
ات إعبلنات الخدمات والتوعٌة. وجاءت إعبلنات السلع فً نسبة ظهورها على إعبلن

 ات المؤكوالت. إعبلنها ٌلٌعطور فً المقدمة، التجمٌل والمستحضرات 
مدى  معرفة (47)(Harlow, Jennifer, 2010) الجانب اآلخر حاولت دراسة على

ة الخاصة ات التلٌفزٌونٌعبلنتوافر المعلومات الخاصة باألخطار والفوابد المتعلقة باإل
األدوٌة التً تستهدؾ المستهلك،  اتإعبلناالنتباه لها، واستهدفت  ىبالعقاقٌر الدوابٌة ومد

ا واألكثر إثارة، وبحثت فً االنتقادات ا من أنواع التسوٌق األسرع نموً باعتبارها نوعً 
الموجهة إلٌها، حٌث وجدت أنها تسهم فً تضلٌل المستهلكٌن، ألنها تزودهم بمعلومات تشرح 

تابج تحلٌل ن تروأشا. لهم فوابد تناول هذه األدوٌة بٌنما ٌتم إؼفال تحذٌرهم من مخاطرها
ا ٌة استهدفت المستهلك إلى أن بعض أشكال اإللهاء كانت أكثر ذٌوعً إعبلنمادة  8٘محتوى 

 خبلل فترة تقدٌم معلومات المخاطرة مقارنة بفترة تقدٌم ادعاءات بشؤن منافع الدواء. 
إلقاء الضوء على إلى  (48)(Vreugdeburg, el at, 2011) دراسةكما سعت 

سترالٌا الموجهة للمستهلك دون تقدٌم أات األجهزة الطبٌة فً إعبلنالموجودة فً التجاوزات 
ات إعبلندالبل كافٌة على كفاءة هذه األجهزة. وتوصلت إلى أن المشكلة ال تقتصر فقط على 

ات األجهزة الطبٌة بمختلؾ إعبلنأجهزة كشؾ مرض سرطان الثدي فحسب بل تمتد إلى 
ات مما سمح عبلنخلل فً التشرٌعات المختصة بهذه اإل أنواعها وهذا القصور ناتج عن

سترالً وٌتم تقدٌمها للمستهلك فً ٌة ذات كفاءة محدودة فً السوق األبوجود أجهزة طب
إلى مخاطر جسٌمة على صحة أدى ً مما عبلندون أي تقٌٌم للمضمون اإل عبلناإل

 المستهلك. 

معرفة أثر إلى (49) (Jaspal & Namrata, 2011)دراسةفً حٌن سعت 
ات التلٌفزٌونٌة التجارٌة على السلوك األخبلقً واالجتماعً للمشاهدٌن فً الهند، عبلناإل
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ا من والٌة البنجاب الهندٌة. مبحوثً  ٕٓ٘علىوذلك باستخدام استمارة استقصاء تم توزٌعها 
مما ات التلٌفزٌونٌة التجارٌة تإثر على القٌم االجتماعٌة والدٌنٌة؛ عبلنوخلصت إلى أن اإل

ٌإدي إلى تدهور النسٌج األخبلقً للمجتمع، كما أنها تكرس األٌدٌولوجٌات التً تتعارض مع 
األعراؾ والتقالٌد الهندٌة وتضر بها، كما تعمل على بناء منظومة قٌم ؼٌر مرؼوب فٌها 

كما أنها تضر  ،مستقل   بشكل  مثل: المادٌة والنزعة االستهبلكٌة واتخاذ قرارات الشراء 
 .تؤثٌر السلبً على السلوك البشريمن خبلل الالمجتمع 

 (52)(Ashauzzaman & Rahman, 2011) دراسةوفً ذات السٌاق استهدفت 
النساء  ىاط شراء المنتجات االستهبلكٌة لدات التلٌفزٌونٌة على أنمعبلنتؤثٌر اإل ىمعرفة مد

ت على عٌنة فً مدٌنة دكا ببنجبلدٌش، واعتمدت على منهج المسح واستمارة استبٌان طبق
سنة، تم اختٌارهن من ثبلث مناطق  ٖٗ- ٘ٔامرأة ممن تتراوح أعمارهن بٌن  ٓٙٗقوامها 

ا فً تعزٌز سلوكٌات ا مهمً ات التلٌفزٌونٌة تإدي دورً عبلنفً مدٌنة دكا. وخلصت إلى أن اإل
 توفر أنماط جدٌدة للشراء، كما توصلت إلى أن نسبة كبٌرة منأنها المرأة، كما لدى الشراء 

% من العٌنة رأت ٖ.ٙٙ% ٌفضلن شراء المنتجات المعلن عنها، وٖ.4ٗعٌنة الدراسة بلؽت 
 ٌساعدهن على اختٌار المنتج األفضل.  عبلنأن اإل

ات عبلنالتعرؾ على نوعٌة اإل (51)(2211دراسة صفا محمد ) استهدفتكما 
 عبلنا بؤخبلقٌات اإلالتزامهمدى التلٌفزٌونٌة المقدمة من خبلل القنوات المصرٌة والعربٌة، و

باختبلؾ  عبلنوجود اختبلؾ فً القواعد الموضوعة لئلمدى ً، وعبلمومواثٌق الشرؾ اإل
نوع القناة حسب الملكٌة، واستخدمت منهج المسح وأداة تحلٌل المضمون، وبلػ حجم العٌنة 

كؤكثر قطاع  ىاع األجنبً جاء فً المرتبة األولا. وتوصلت إلى أن القطإعبلن( ٖٖٖٖ)
ٌة، بٌنما جاءت الهداٌا فً عبلنعلن، وجاء التركٌز على اسم السلعة فً مقدمة األوتار اإلم

مقدمة األوتار العقلٌة، وجاءت الذات فً مقدمة األوتار العاطفٌة ٌلٌها استخدام شخصٌات 
 مشهورة ثم استثارة ؼرابز جنسٌة.
صد ر (52)(2211حسن نيازي ومحمد هاشم ) دراسةوفً سٌاق متصل استهدفت 

تؤثٌر هذه  مدىات التلٌفزٌونٌة، والتعرؾ على عبلنأشكال ومظاهر العنؾ المقدم عبر اإل
. ٕٔ-1ا( على األطفال فً سن ومعرفًٌ  -اوجدانًٌ  -االمظاهر واألشكال العنٌفة )سلوكًٌ 

له تؤثٌرات إٌجابٌة  عبلنوتوصلت إلى عدة نتابج منها: أن استخدام المعلنٌن للعنؾ فً اإل
أؼلبها ٌعود بالنفع على المعلن وهو ما ٌتفق مع نظرٌتً استجابة المستهلك  سلبٌةأخرى و

ات تسهم فً عبلن، كما أن اإلInformation theory processingومعالجة المعلومات 
انتشار ظاهرة العنؾ داخل المجتمع وفً سلوكٌات األطفال فٌما بٌنهم، فمشاهد العنؾ فً 

 درجة التقمص وتولد لدٌه ؼرٌزة التقلٌد.ات ٌتفاعل معها الطفل إلى عبلناإل

قٌاس اتجاهات ( 53)(2211عارف القدسي ) دراسةالجانب اآلخر استهدفت  علىو
ونحو  بوجه  عام  التلٌفزٌونً  عبلنالجمهور المستهلك والمعلنٌن فً الجمهورٌة الٌمنٌة نحو اإل

( التً ٌمكن أن ٌإدٌها وظابؾ )المنفعٌة، والمعرفٌة، والدفاع عن الذات، والتعبٌر عن القٌم
أن  التلٌفزٌونً، واعتمدت على منهج المسح، وخلصت إلى عدة نتابج منها: عبلناإل



 

 66                     م1ٌٕٔٓولٌو   -العدد الثانً  والخمسون                 

عن وظابؾ )المنفعٌة،  المبحوثٌن أبدوا اتجاًها ٌمٌل إلى اإلٌجابٌة نحو العبارات المعبرة
نحو العبارات ات، فً حٌن أبدوا اتجاًها ٌمٌل إلى السلبٌة عبلنالمعرفٌة، الدفاع عن الذات( لئل

 عبلنات، كما أن اتجاه المبحوثٌن نحو تؤثٌر اإلعبلنالُمعبرة عن وظٌفة التعبٌر عن القٌم لئل
 ابً قد ؼلب علٌه االتجاه المحاٌد.التلٌفزٌونً على سلوكهم الشر

التعرؾ على مناقشات الفتٌات إلى  (54)(Kara Chan, 2012) دراسةكما سعت 
كور واإلناث(، من خبلل التعرض لصور النوع فً المراهقات حول أدوار النوع )الذ

ات. عبلن، والتعرؾ على كٌؾ ٌنظرن إلى أدوار المرأة بهذه اإلعبلمات بوسابل اإلعبلناإل
ا فً هونج كونج، عامً  8ٔ-٘ٔفتاة تتراوح أعمارهن ما بٌن  ٕٓوقد أجرٌت على عٌنة بلؽت 

. وخلصت إلى هناك سبعة ات علٌهنعبلنٌة من اإلعبلموتم عرض مجموعة من الصور اإل
ات وهذه األفكار عبلنأفكار سابدة بمعزل عن التفسٌرات تراها الفتٌات فً أدوار النوع فً اإل

هً: المظهر والشخصٌة والمهارات والعمل واألنشطة واالهتمامات وأسلوب الحٌاة واألسرة 
هقات تنتبهن إلى والصحة واألمن والبٌبة واالهتمام باآلخرٌن، كما أظهرت أن الفتٌات المرا

نتقد المبحوثات تء الرشٌقات والمظهر الجسدي، كما الصور التً تبرز الجسد وتبرز النسا
 ات باعتبارها ؼٌر واقعٌة.عبلنالصور النسابٌة فً اإل
ات التً عبلنالتعرؾ على تؤثٌر اإل (55)(2212محمود مسلم ) دراسةكما استهدفت 

ستهبلكً للشباب الجامعً، والوقوؾ على اآلثار تقدمها الفضابٌات العربٌة على السلوك اال
التزام القنوات الفضابٌة العربٌة  مدىالتعرؾ على  وكذلكات، عبلناإلٌجابٌة والسلبٌة لهذه اإل

التلٌفزٌونً. واستخدمت منهج المسح وأداة  عبلنبالضوابط المهنٌة واألخبلقٌة الخاصة باإل
وصلت إلى عدم التزام القنوات الفضابٌة مفردة. وت ٓٓٗاالستبٌان طبقت على عٌنة بلؽت 
ات من عبلنالتلٌفزٌونً، وأن أهم اآلثار السلبٌة لئل عبلنبالضوابط المهنٌة واألخبلقٌة لئل

وجهة نظر المبحوثٌن هً: )تدفع لزٌادة الشراء واالستهبلك المفرط، تخدش الحٌاء العام، 
 .(بلق والدٌنتولد اإلحباط لعدم القدرة على الشراء، تسًء للقٌم واألخ

ات عبلنتؤثٌر اإل مدىالتعرؾ على  (56)(2212حنان نصر ) دراسةاستهدفت  كما
التلٌفزٌونٌة اإلٌجابٌة أو السلبٌة التً ٌتعرض لها األطفال فً اكتسابهم للعادات الصحٌة، كما 

ات عبلناختبرت الدراسة فروض نظرٌة الؽرس الثقافً، ومعرفة أثر التعرض التراكمً لئل
الطفل، وكذلك التعرؾ على دور اآلباء واألمهات فً مراقبة ما لدى دات الصحٌة على العا

إعبلًنا  8ٓات تلٌفزٌونٌة، واستخدمت منهج المسح، وقامت بتحلٌل إعبلنٌشاهده أبناإهم من 
مفردة  ٕٓٓعلى عٌنة عشوابٌة قوامها  وطبقتبروتانا سٌنما، إعبلًنا  1ٙٔبالقناة األولً، و

مفردة من اآلباء واألمهات.  ٕٓٓسنة، و ٕٔإلى  1أعمارهم من سن  من األطفال تتراوح
وتوصلت إلى أن العادات الصحٌة اإلٌجابٌة التً اكتسبها األطفال من خبلل مشاهدتهم 

 ات النظافة الشخصٌة كانت أكثر من اكتسابهم للعادات الصحٌة السلبٌة.عبلنإل

وع التؤثٌر الذي ٌحدثه تحدٌد ن57) )(2212ناجي السعيدي ) دراسةكما استهدفت 
االقتصادي  مستوىالتجاري التلٌفزٌونً على سلوك المرأة العمانٌة العاملة حسب ال عبلناإل

صحٌفة علٌمً، واعتمدت على منهج المسح واالجتماعً ومتؽٌرات العمر والمإهل الت
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امرأة عمانٌة عاملة فً محافظة مسقط مقسمة بالتساوي بٌن  ٓٓٗاستقصاء طبقت على
ات عبلنعٌن الحكومً والخاص. وخلصت إلى تؤثر المرأة العمانٌة العاملة باإلالقطا

رافٌة، ودرجة التلٌفزٌونٌة التجارٌة، وقد تباٌنت درجة التؤثٌر حسب المتؽٌرات الدٌموج
ات التلٌفزٌونٌة عبلنأن أكثر من نصؾ العٌنة مقتنعات بؤن اإل .الحرص على المتابعة

حرص  مدىهبلك، كما ثبت وجود عبلقة عكسٌة قوٌة بٌن التجارٌة تعزز من ثقافة االست
أنه كلما زاد حرص المرأة على المشاهدة  ىات ونوعٌة التؤثٌر بمعنعبلنة اإلالمرأة على متابع
 ا.ا، وكلما قلت مشاهدتها كان التؤثٌر إٌجابًٌ كان التؤثٌر سلبًٌ 

هور عبلقة الجم للكشؾ عن طبٌعة (58) (2212نجي فرج )إ دراسةبٌنما سعت 
التجاري، وذلك من خبلل توصٌؾ عام  عبلنالمصري بالقنوات الفضابٌة المتخصصة فً اإل

، بلؽت ست قنوات عدت األكثر عبلنلمجموعة من القنوات الفضابٌة المتخصصة فً اإل
مشاهدة من قبل الجمهور، واستخدمت منهج المسح واستمارة استقصاء تم توزٌعها على عٌنة 

صلت إلى عدة نتابج منها: قلة ثقة المبحوثٌن فً مضمون تلك وتو ،مفردة ٓٓٗها قوام
القنوات بسبب المبالؽة فً عرض مزاٌا السلع والخدمات، كما أشار عدد كبٌر من المبحوثٌن 

 ات القنوات الفضابٌة المتخصصة مضللة وسٌبة بسبب طول مدتها.إعبلنأن 
 إعبلنى تؤثٌر التعرؾ على مد (59)(2212مريهان منصور ) دراسةكما استهدفت 

 .التسوٌق المباشر بالتلٌفزٌون على السلوك االستهبلكً للمرأة المصرٌة، ومدى مصداقٌته
واعتمدت على منهج المسح وأداة تحلٌل المضمون وأداة االستبٌان طبقت على عٌنة عشوابٌة 

 ات التسوٌق المباشرإعبلنمفردة، وخلصت إلى اختبلؾ التؤثٌرات التً تحدثها  ٓٓٗقوامها 
 ات، كما ثبتعبلنالمرأة المصرٌة باختبلؾ مستوى ثقة المبحوثات باإل بالتلٌفزٌون على

ا وجود عبلقة دالة  ًٌ بالتلٌفزٌون لدى  ات التسوٌق المباشرإعبلنبٌن مستوى مصداقٌة إحصاب
 المبحوثات ومستوى اتجاه المبحوثات نحو التسوق عبر التلٌفزٌون.

التعرؾ على دوافع استخدام الشباب  (62)(2212معوض ) ىهد واستهدفت دراسة
ات منتجات التجمٌل بالتلٌفزٌون واإلشباعات المتحققة منها، واعتمدت على عبلنالجامعً إل

مفردة. وتوصلت إلى أن الدوافع  ٌٓٓٗفة االستقصاء التً طبقت على منهج المسح وصح
لطقوسٌة، وجاء دافع ات التجمٌل بالتلٌفزٌون قد تفوقت على الدوافع اإعبلنالنفعٌة لمشاهدة 

)معرفة معلومات جدٌدة عن السلعة( فً مقدمة الدوافع النفعٌة، بٌنما جاء دافع )التعود على 
مشاهدتها( فً مقدمة الدوافع الطقوسٌة، ٌلٌه )الترفٌه والمتعة والتسلٌة(. كما أعرب أكثر من 

 ات التجمٌل.إعبلنا فً %( أنهم ال ٌثقون مطلقً ٕ.ٖٔثلث أفراد العٌنة )
الكشؾ عن  (61)(2213عبد الحكم أبو حطب ) دراسةاستهدفت الجانب اآلخر  على

ات على صفحاتها، واعتمدت على إعبلناتجاهات جمهور الصحؾ الدٌنٌة إزاء ما ٌنشر من 
مفردة، وخلصت إلى عدة نتابج  ٕٓٓمنهج المسح وأداة االستبٌان التً طبقت على عٌنة بلؽت

ات المنشورة فً الصحؾ الدٌنٌة تتبلءم مع القٌم عبلناإل من العٌنة ٌرون أن %1ٙأن منها:
ات عبلنوالعادات والتقالٌد السابدة فً المجتمع، كما أوضحت ارتفاع درجة الثقة فً اإل

 المنشورة فً الصحؾ الدٌنٌة.
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ات عبلنتؤثٌر اإل مدىالتعرؾ على  (62)(2213منال المزاهرة ) دراسةبٌنما استهدفت 
الفضابٌة على دعم السلوك الشرابً للشباب األردنً، والدور الذي  التً تعرض على القنوات

ات عبلنتإدٌه لزٌادة إقبال الشباب على شراء سلع معٌنة، وما اآلثار التً تتركها مشاهدة اإل
على إقبال الشباب على اقتناء السلع  ، وهل الستخدام المشاهٌر دور؟على شخصٌة الشباب

عتمدت على منهج المسح وأداة االستبٌان، وطبقت على عٌنة . وا؟عنها عبلنالتً ٌقومون باإل
ات القنوات الفضابٌة تإثر فً زٌادة اإلقبال على إعبلنا. وتوصلت إلى أن طالبً  ٓٓٗبلؽت 

شراء سلع معٌنة لئلناث أكثر من الذكور، كما أن النسبة األكبر من أفراد العٌنة تإٌد فرض 
 ماٌة القٌم والعادات.ات القنوات الفضابٌة لحإعبلنرقابة على 

رصد وتحلٌل عبلقة الشباب العراقً ( 63)(2213محمد وهيب ) دراسةكما استهدفت 
، وكذلك تحلٌل دور لهاات التلٌفزٌونٌة، ودراسة التؤثٌرات الناتجة عن التعرض عبلنباإل
ات التلٌفزٌونٌة فً دعم السلوك الشرابً. اعتمدت على منهج المسح وذلك باستخدام عبلناإل
ات عبلن. وتوصلت إلى أن تؤثٌر اإلمفردة ٓٓٗتمارة استقصاء طبقت على عٌنة قوامهااس

ا ما. وكذلك وجود عبلقة ارتباطٌة إٌجابٌة ذات التلٌفزٌونٌة على قرار الشراء محدود نوعً 
ات التلٌفزٌونٌة ومعدل شرابه عبلنداللة إحصابٌة بٌن دوافع تعرض الشباب العراقً لئل

 ا.للمنتجات المعلن عنه
تنمٌة وعً المرأة بالرعاٌة ( 64) (Joa Quin, 2015) دراسةفً حٌن تناولت 

عن السلع الطبٌة والتقنٌات العبلجٌة الجدٌدة ٌتم قبل  عبلنالصحٌة، وأشارت إلى أن اإل
ها بالنسبة للرعاٌة الطبٌة إجراء االختبارات البلزمة لهذه المنتجات والتقنٌات، أو تحدٌد وضع

ت المنتجة لهذه األدوٌة، حٌث وجود منافسة ؼٌر شرٌفة بٌن الشركا ، كما أوضحتىللمرض
ال  قد صفات بادعاء أو العبل  التشخٌص مجال فً لمنتجاتها سواء ىلجذب المرض ىتسع

 ضٌاع جانب صحٌة، إلى ألخطار المرٌض تلك المنتجات، مما ٌعرض باستخدام تتحقق

 ٌسعىالذي  عبلناإل أن على كدتأات، ونعبلاإل هذه جدوى ٌثقون فً ال فهم وبالتالً ،أمواله

 ٌلجؤ إلى بل األدلة تقدٌم وتجنب النتابج فً المبالؽة إلى ٌتجه دقة المعلومات من بداًل  للربح

 من المادي، وللخرو  الربح سبٌل فً واألطباء المرضى لخداع وسرد الحكاٌات القصص

 وتضبط تحكم دولٌة نٌةوط هٌبات بواسطة أخبلقً مٌثاق دولً اقترحت وضع المؤزق هذا

 الطبً. عبلناإل
إلقاء الضوء على الوضع الذي  (65)(2215) ةأحمد الخصاون دراسةبٌنما استهدفت 

ات التلٌفزٌونٌة، واستعمالها كؤداة للتروٌج من خبلل عبلنتعانٌه صورة المرأة العربٌة فً اإل
، واعتمدت على عبلنإلاإلثارة واإلؼراء وجذب المشاهدٌن من دون أن ٌكون للمرأة عبلقة با

مفردة. وخلصت إلى وجود  ٓٓٗمنهج المسح وأداة االستبٌان، وطبقت على عٌنة بلؽت 
ات، وأن العامل األكثر فاعلٌة فً عبلنفً اإل مكثؾ   بشكل  مبالؽة فً إظهار مفاتن المرأة 

 ب  ؼٌر مناس بشكل   عبلنهو جمالها، ولكن استخدام جسد المرأة فً اإل عبلناستخدامها باإل
فٌه إثارة أمام  إعبلن، حٌث تصاب المرأة بالخجل واإلحرا  عند مشاهدة أمر ؼٌر مقبول  

ات كالتالً: )تدخل سلوكٌات ؼرٌبة، عبلنأفراد عابلتها، وجاءت أسباب عدم الرضا عن اإل
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تسبب اإلحباط وعدم الرضا عن الذات، تكرس بؤن المرأة ربة منزل فقط(، ثبت وجود عبلقة 
 التجاري وزٌادة تروٌج المنتجات.  عبلنابٌة بٌن استخدام جسد المرأة فً اإلذات داللة إحص

التعرؾ على العناصر المختلفة  (66)(2216إسراء عصام ) دراسةكما استهدفت 
ات التجارٌة بالقنوات الفضابٌة العربٌة، والتعرؾ عبلنللتؽرٌب الثقافً التً تقدم من خبلل اإل
، وبٌن القٌم المتعاَرؾ اتعبلناإلتلك القٌم التً تعكسها على مدى االتفاق واالختبلؾ بٌن 

ات التجارٌة التً عبلنعلٌها فً المجتمع، واستخدمت أداة تحلٌل المضمون لتحلٌل اإل
ا. إعبلنً  ٔٔٙ، الحٌاة، النهار، روتانا( وبلػ عددها mbc ،cbcعرضت على قنوات )

 قٌمة االستهبلك، ٌلٌها التسلٌةات عكست مجموعة من القٌم أهمها: عبلنوخلصت إلى أن اإل
نجاز والصحة والمعرفة، ثم االختبلط بٌن الجنسٌن، والترفٌه، ثم الجمال والعمل واإل

  واالقتصاد، ثم التعاون والمشاركة، ثم القوة والعنؾ.

 عبلنالتعرؾ على تؤثٌر اإل (67)(2216نور الدين ) ةهب دراسةكما استهدفت 
كً لؤلسرة الرٌفٌة فً مصر، واستخدمت منهج دراسة الحالة التلٌفزٌونً على النمط االستهبل
ات السلع، عبلنٌة، وكذلك المنهج التحلٌلً الكمً والكٌفً إلإعبلنوذلك لدراسة ثبلث وكاالت 

أسرة  4٘ٔقوامها بلػ  خبلل اختٌار عٌنة من ربات األسروكذلك منهج المسح االجتماعً من 
شبٌن، واستخدمت استمارة االستبٌان. وخلصت أسرة فً قرٌة منٌة  ٖٔٔفً قرٌة القشٌش،

 عبلنفً مصر وال ٌوجد معاٌٌر لقبول أو رفض اإل عبلنإلى عدم وجود إطار قانونً لئل
 وتتباٌن هذه المعاٌٌر من قناة ألخري.

لكشـؾ عـن مـدى معرفـة ل (68)(2218عادل رفعت ) دراسة الجانب اآلخر سعت على
 عبلنفـً مصـر بتشـرٌعات وأخبلقٌـات صناعـة اإل عبلنالمهنٌٌـن العاملٌـن فـً مجـال اإل

مـدى ات، وعبلنات التـً تحـدث فـً اإلومـدى قبولهـم أو معارضتهـم للتجاوزات والمخالف
ة، واستخدمت ٌة المجتمعٌمسإولمـن منطلق ال عبلنصناعة اإل اتمراعاتهـم لقوانٌـن وأخبلقٌ

ٌة بلػ عبلنـة مــن العاملٌــن فــً الوكاالت اإلعٌنـعلــى طبقت منهج المسح وأداة االستبٌان 
ــم معرفــة مضطربــة لدٌه عبلنوكاالت اإلوخلصت إلى أن العاملٌـن ب ردة.مف ٖٓٔم عدده

فــً مصــر،  عبلنأخبلقٌات صناعة اإلن ومإكـدة حـول قوانٌ وؼٌــر مستقرة أو ؼٌر
ر القانونٌة والمهنٌة والذاتٌة للعمـل فـً األطـ" ٌمكن القـول إنفمعارفهـم ؼٌــر دقٌقـة، ولهـذا 

اط عـدد مـن ٌة االجتماعٌة، وأن انضبمسإولفً مصر ال تدعم أفكار ال عبلنمجال صناعة اإل
نونٌة واألخبلقٌة إنما هـو أمر عرضً ٌعـود ات القاخالفات وتمٌـزه بخلـوه مـن المعبلناإل

بوجه  ً عبلمـددة للعمل اإلخبلق المحخص بضـرورة االلتـزام بالقانـون واألإلـى رإٌة كل ش
 .بوجه  خاص  ً عبلنواإل عام  

 مىاقشت الدراساث السابقت:
 عبلنتنوعت الدراسات العربٌة واألجنبٌة التً تناولت االستخدامات المختلفة لئل -

فبعضها اهتم ببحث ودراسة أنماط وحجم التعرض وكثافته، وبعضها ً؛ التلٌفزٌون
مه واإلشباعات المتحققة منه، والبعض اآلخر اهتم بدراسة اهتم بدراسة دوافع استخدا
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التلٌفزٌونً  عبلنالقٌم واألخبلقٌات واالتجاهات، كما أن هناك دراسات تعرضت لئل
 من النواحً الفنٌة واالقتصادٌة والتنظٌمٌة.

 عبلناهتمت العدٌد من الدراسات العربٌة واألجنبٌة ببحث التؤثٌرات المختلفة لئل -
 ، سواء على نفسٌة المشاهدٌن، أو على تصرفاتهم وسلوكهم.التلٌفزٌونً

تطرقت بعض الدراسات العربٌة واألجنبٌة للتعرؾ على األخبلقٌات والقٌم  -
ات وتطبٌقاتها فً واقع الممارسة، حٌث تناولت جوانب عبلنوالضوابط المنظمة لئل

 والدولً. وأثره على القٌم المجتمعٌة فً العالم العربً عبلنمتعددة من حٌث اإل

اعتمدت ؼالبٌة الدراسات السابقة على منهج المسح، كما اعتمد بعضها على منهج  -
 منهج دراسة الحالة. هاالعبلقات المتبادلة واألسلوب المقارن، بٌنما استخدمت بعض

تنوعت األطر النظرٌة التً اعتمدت علٌها الدراسات السابقة حٌث اعتمد العدد  -
ات بصفة عبلنأدبٌات البحث العلمً التً تناولت اإلاألكبر من هذه الدراسات على 
 عن نظرٌة ات والتؤثٌرات المختلفة لها، فضبًل عبلنعامة، ونماذ  االستجابة لهذه اإل

 االستخدامات واإلشباعات.

تنوعت األدوات البحثٌة التً استخدمتها الدراسات السابقة، حٌث اعتمدت معظم  -
البعض اآلخر على أداة تحلٌل  الدراسات على صحٌفة االستقصاء، واعتمد

المضمون، بٌنما جمعت بعض الدراسات بٌن األسلوبٌن، فً حٌن استخدم القلٌل منها 
 أسلوب المبلحظة المباشرة. 

التلٌفزٌونً بصفة  عبلنبصفة عامة واإل عبلنأوضحت نتابج بعض الدراسات أن اإل -
رابها، فً حٌن معرفة المستهلك باألشٌاء التً ٌرؼب فً شل اخاصة ٌمثل مصدرً 

التلٌفزٌونً من قبل المبحوثٌن ٌؤتً  عبلنأشارت بعض الدراسات أن االهتمام باإل
 فً إطار التسلٌة والترفٌه وانتظار البرامج المفضلة.

ا ٌة األكثر تعرضً عبلنتوصلت معظم الدراسات إلى أن التلٌفزٌون هو الوسٌلة اإل -
ٌة األخرى، حٌث ٌؤتً عبلنإلا فً المستهلك مقارنة بالوسابل اواألكثر تؤثٌرً 

التلٌفزٌون فً مقدمة المصادر التً ٌستخدمها األفراد فً الحصول على المعلومات 
 عن السلع والخدمات.

أوضحت نتابج بعض الدراسات أن الحاجات والدوافع النفسٌة لها ارتباط وعبلقة  -
 ٌة المستخدمة.عبلنوطٌدة باالستماالت اإل

ات عبلنسات السابقة إلى سوء توظٌؾ المرأة فً اإلأشارت نتابج العدٌد من الدرا -
ٌثٌر الؽرابز وٌقلل من قٌمتها  بشكل  وخاصة التلٌفزٌونٌة والتركٌز علٌها كؤنثى 

 كعنصر فاعل ومإثر فً المجتمع.

ات عبلنلئل ٌجابًأكدت نتابج بعض الدراسات السابقة على تراجع االتجاه اإل -
متلقً لصالح االتجاهات السلبٌة، حٌث الجمهور اللدى التلٌفزٌونٌة بصفة عامة 
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ٌة مسإولأشارت إلى تزاٌد االستٌاء العام منها خاصة فٌما ٌتعلق بافتقارها لل
 االجتماعٌة لتؤثٌراتها الخطٌرة.

 من دقة ٌسعى للربح بداًل الذي  عبلنأوضحت نتابج بعض الدراسات األجنبٌة أن اإل -
النتابج وتجنب تقدٌم األدلة بل ٌلجؤ المعلومات ٌتجه بطبٌعة الحال إلى المبالؽة فً 

إلى القصص وسرد الحكاٌات لخداع الجمهور فً سبٌل تحقٌق الربح المادي، 
وللخرو  من هذا المؤزق فقد اقترحت بعض الدراسات وضع قواعد أخبلقٌة بواسطة 

، فً حٌن توصلت بعض الدراسات إلى عبلنهٌبات وطنٌة دولٌة تحكم وتضبط اإل
ٌتكون من ثمانٌة عناصر هً: الصدق، واالستخدام  عبلنٌة لئلوضع معاٌٌر أخبلق

المبلبم، والمضمون المتاح، والذوق العام، والجاذبٌة، والتحذٌرات الخاصة بسوء 
االستخدام، والمبلبمة والجودة األخبلقٌة باإلضافة إلى ضرورة تقٌٌم مستوى السلوك 

 ات لكى ٌتسم بالعدالة.عبلناألخبلقً الخاص باإل
ات إعبلننتابج الدراسات السابقة من أهمٌة إجراء هذه الدراسة لرصد وتحلٌل دعمت  -

 القنوات الدٌنٌة، للوقوؾ على تجاوزتها األخبلقٌة.

 فادة مه الدراساث السابقت:اإل
عطت الدراسات السابقة للباحث رإٌة واضحة فً كٌفٌة البناء المنهجً للدراسة، أ -ٔ

 وبلورتها، وبناء أهدافها.من حٌث صٌاؼة وتحدٌد المشكلة البحثٌة 
ا بما ا علمًٌ االستفادة منها فً كٌفٌة إعداد وتصمٌم استمارة تحلٌل المضمون إعدادً  -ٕ

 ٌتناسب مع موضوع الدراسة.

االستفادة من عملٌات التحلٌل الكمً والكٌفً التً وردت بهذه البحوث والدراسات  -ٖ
 وبكٌفٌة توظٌفها بما ٌخدم أهداؾ الدراسة.

لنتابج المختلفة التً تم التوصل إلٌها فً الدراسات السابقة مما ساعد االستفادة من ا -ٗ
وكذلك فً إجراء المقارنات بٌن  ،الباحث فً صٌاؼة تساإالت وفروض الدراسة

نتابج الدراسات السابقة والنتابج التً توصلت إلٌها الدراسة، األمر الذي ساعد 
 ت إلٌها الدراسة.ا للنتابج التً توصلالباحث فً التفسٌر األكثر عمقً 

وفرت الدراسات السابقة بما عرضته من قوانٌن وتشرٌعات ومواثٌق تنظم  -٘
المختلفة قاعدة معرفٌة انطلق منها الباحث  عبلمٌة فً وسابل اإلعبلنالممارسات اإل

ات القنوات الدٌنٌة فً ضوء عبلنلرصد وتوصٌؾ وتحلٌل التجاوزات األخبلقٌة إل
 قٌة.هذه الضوابط والمحددات األخبل

تحدٌد الجوانب التً لم تهتم الدراسات السابقة ببحثها، من أجل تناولها بالبحث  -ٙ
تقٌٌم الجوانب ٌمكن من خبلله  بشكل  والدراسة، وتعمٌق مشكلة الدراسة وبلورتها 

، حتى ٌمكن لهذه الدراسة ذات التوجه اإلسبلمً الدٌنٌة القنواتت اعبلنإل األخبلقٌة
ات عبلنبصفة عامة واإل عبلمبحثً العربً فً مجال اإلأن تضٌؾ الجدٌد للتراث ال

 بصفة خاصة.
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 مشكلت الدراست:
تقٌٌم الجوانب  على مراجعة التراث السابق فإن مشكلة الدراسة تتبلور فً بناءً      
الكشؾ و ،ات التلٌفزٌونٌة المقدمة فً القنوات الدٌنٌة ذات التوجه اإلسبلمًعبلنلئلاألخبلقٌة 

، ورصد طبٌعة األفكار المتضمنة فً هذه األخبلقٌة هاتجاوزاتسلبٌة وال هااتممارسعن 
ٌة التً عبلنات، وطبٌعة القٌم التً تحملها واالستراتٌجٌات اإلبداعٌة واالستماالت اإلعبلناإل

 مدىتستخدمها، والجمهور الذي تستهدفه، وكل ما ٌخص هٌبتها الشكلٌة، بهدؾ التعرؾ على 
  ن العربً والدولً.ٌٌمستوٌة على العبلنابط المنظمة للممارسة اإلالتزامها بالتشرٌعات والضو

 أهداف الدراست:
تهدؾ الدراسة إلى تحقٌق هدؾ ربٌس ٌتمثل فً: التعرؾ على أشكال التجاوزات      

ات القنوات الدٌنٌة ذات التوجه اإلسبلمً، وٌنبثق من عبلناألخبلقٌة والممارسات السلبٌة إل
 وعة أهداؾ فرعٌة أهمها:هذا الهدؾ الربٌس مجم

 ات المقدمة فً القنوات الدٌنٌة ذات التوجه اإلسبلمً.عبلنرصد وتحلٌل اإل -3

 ات القنوات الدٌنٌة ذات التوجه اإلسبلمً.إعبلنالوقوؾ على حجم ومساحة  -2

ات إعبلنخدمة فً ٌة المستعبلنرصد االستراتٌجٌات اإلبداعٌة واالستماالت اإل -1
 متها لعادات وتقالٌد المجتمع العربً.مبلبمدى ، والقنوات الدٌنٌة

 ات القنوات الدٌنٌة.إعبلنالسلبٌة التً تعكسها المظاهر رصد القٌم اإلٌجابٌة و -4

ات إعبلنالكشؾ عن الممارسات السلبٌة والتجاوزات األخبلقٌة التً تتضمنها  -5
، عبلنا بالضوابط األخبلقٌة لئلالقنوات الدٌنٌة، ومعرفة القنوات الدٌنٌة األكثر التزامً 

 ا علٌها.والقنوات األكثر خروجً 

ات التلٌفزٌونٌة وكٌفٌة عبلنالتوصل إلى مجموعة من اآلراء والمقترحات بشؤن اإل -6
 مواجهتها وضرورة إلزامها بالمصداقٌة فً كل ما تعلن عنه.

 :من أهمهاالدراسة إلى اإلجابة على مجموعة من التساإالت،  ىتسعتساؤالث الدراست: 
 ات المقدمة فً القنوات الدٌنٌة ذات التوجه اإلسبلمً؟.نعبلما مساحة اإل -3

 ؟.ونٌة المقدمة فً القنوات الدٌنٌةات التلٌفزٌعبلنما موضوع اإل -2

 ؟.ات القنوات الدٌنٌةإعبلنتعكسها  ما القٌم التً -1

 ؟.ات القنوات الدٌنٌةعبلنخبلقٌة إلما أشكال التجاوزات األ -4

 ات القنوات الدٌنٌة ؟.إعبلنً ما االستراتٌجٌات اإلبداعٌة المستخدمة ف -5

 ؟.ات القنوات الدٌنٌةإعبلنخدمة فً ما االستماالت والمداخل اإلقناعٌة المست -6

 ؟.ات القنوات الدٌنٌةعبلنمستهدؾ إلالجمهور ال نْ مَ  -7

 ؟.ات القنوات الدٌنٌةعبلنوظٌفٌة إلما األهداؾ ال -8

 .؟ٌةات الدٌنات القنوإعبلنفً  كثر استخداًماما القوالب الفنٌة األ -9
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 وىع الدراست ومىهجها: 
 Descriptive ٌمكن تصنٌؾ هذه الدراسة تحت فبة الدراسات الوصفٌة    

Studies  ات عبلنإلت السلبٌة والتجاوزات األخبلقٌة الكشؾ عن الممارساإلى التً تهدؾ
ات، وطبٌعة القٌم التً عبلن، ورصد طبٌعة األفكار المتضمنة فً هذه اإلالقنوات الدٌنٌة

، وهو شكل من أشكال Survey Methodمنهج المسح  علىا. وتعتمد الدراسة تحمله
التجمٌع المنظم للبٌانات بؽرض الوصؾ أو التنبإ بفعل معٌن أو بؽرض تحلٌل العبلقات بٌن 

، وتم تطبٌق هذا المنهج باستخدام المسح بالعٌنة. وفً إطاره تتبع الدراسة (1ٙ)المتؽٌرات
لوصفً؛ الذي ٌستهدؾ تصوٌر وتوثٌق الوقابع والحقابق الحالٌة منهج المسح بشقٌه: ا

الجارٌة، وجمع البٌانات والمعلومات عن الظاهرة موضع البحث ورسم صورة واقعٌة لها. 
كما تعتمد  (4ٓ)والتحلٌلً؛ بهدؾ اختبار العبلقة بٌن متؽٌرات الدراسة واستخبلص نتابجها.

المقارنة أو المضاهاة إلى ٌلجؤ الباحث  األسلوب المقارن، والذي ٌستخدم عندما علىالدراسة 
. واستعان الباحث (4ٔ)ا أو أكثر وتحدثان فً السٌاق الطبٌعًبٌن حالتٌن مختلفتٌن جوهرًٌ 

المقارنة بٌن إلى الدٌنٌة  القنواتات عبلنإلب المقارن لٌتخطى الوصؾ الظاهري باألسلو
 القنوات محل الدراسة.

 :تهاوػيى جمتمغ الدراست
دراسة هو المجتمع الذي ٌستطٌع الباحث أن ٌختار منه عٌنة الدراسة، مجتمع ال     

وهو جمٌع الوحدات التً ٌرؼب الباحث فً دراستها، وهو المجتمع الذي ٌرؼب فً تعمٌم 
النتابج علٌه، وفً هذه الدراسة فإن مجتمع الدراسة ٌتمثل فً القنوات الدٌنٌة ذات التوجه 

على نتابج الدراسة االستطبلعٌة التً قام بها الباحث  ناءً اإلسبلمً. وتم سحب عٌنة الدراسة ب
ر وتم تطبٌقها على عٌنة من الجمهو م8ٕٔٓ/ 4/1 ىحت 8ٕٔٓ/1/8ٔخبلل الفترة من 

بهدؾ التعرؾ على أكثر القنوات الدٌنٌة مشاهدة والتً  ؛( مفردةٓ٘ٔالمصري بلػ قوامها )
 أهم نتابجها إلى ما ٌلً:  اتها. وخلصت الدراسة االستطبلعٌة فًعبلنٌتعرضون إل

جاءت قناتا الفتح والرحمة فً مقدمة القنوات الدٌنٌة األكثر مشاهدة من قبل أفراد  -
 عٌنة الدراسة االستطبلعٌة.

أفراد لدى بنسب مشاهدة عالٌة  ىسابٌة فً مقدمة الفترات التً تحظجاءت الفترة الم -
لى سبٌل المثال: سابقة منها ععٌنة الدراسة، وهو ما ٌتفق مع معظم نتابج الدراسات ال

 ، عارؾ القدسً(4ٖ)(1ٕٓٓ) ، السٌد سالم(4ٕ)(ٖٕٔٓ) سعٌد عبد الجواد
 . (4٘)(4ٕٓٓ) ، نسرٌن محمد(4ٗ)(ٕ٘ٓٓ)

ات التلٌفزٌونٌة المقدمة عبلنعلى نتابج الدراسة االستطبلعٌة قام الباحث بتحلٌل اإل وبناءً 
أكتوبر حتً أول )بداٌة من  8ٕٔٓر فً قناتً )الفتح، والرحمة(، وذلك خبلل دورة أكتوب

العاشرة  ىبٌة بداٌة من الساعة السادسة وحتنهاٌة شهر دٌسمبر( وذلك خبلل الفترة المسا
ا على النحو الذي ٌوضحه بتوقٌت جرٌنتش( وذلك بواقع قناة ٌومًٌ  8-ٗبتوقٌت القاهرة ) مساءً 

 :اآلتًالجدول 
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 2018ينية محل الدراسة خالل دورة أكتوبر ات القنوات الدإعالنأيام تسجيل يوضح  (1جدول )
 8102د٠سّجش  8102ٔٛفّجش  8102أوزٛثش 

 اٌشؽّخ 01االص١ٕٓ اٌشؽّخ 0اٌسجذ اٌشؽّخ 01اٌسجذ اٌشؽّخ 1اٌخ١ّس اٌفزؼ 11األسثؼبء اٌفزؼ 1االص١ٕٓ
 ٌفزؼا 02اٌضالصبء اٌفزؼ 8األؽذ اٌفزؼ 02األؽذ اٌفزؼ 8اٌغّؼخ اٌشؽّخ 02اٌخ١ّس اٌشؽّخ 8اٌضالصبء
 اٌشؽّخ 03األسثؼبء اٌشؽّخ 3االص١ٕٓ اٌشؽّخ 03االص١ٕٓ اٌشؽّخ 3اٌسجذ اٌفزؼ 03اٌغّؼخ اٌفزؼ 3األسثؼبء
 اٌفزؼ 81اٌخ١ّس اٌفزؼ 4اٌضالصبء اٌفزؼ 81اٌضالصبء اٌفزؼ 4األؽذ اٌشؽّخ 81اٌسجذ اٌشؽّخ 4اٌخ١ّس
 اٌشؽّخ 80اٌغّؼخ اٌشؽّخ 5األسثؼبء اٌشؽّخ 80األسثؼبء اٌشؽّخ 5االص١ٕٓ اٌفزؼ 80األؽذ اٌفزؼ 5اٌغّؼخ
 اٌفزؼ 88اٌسجذ اٌفزؼ 6اٌخ١ّس اٌفزؼ 88اٌخ١ّس اٌفزؼ 6اٌضالصبء اٌشؽّخ 88االص١ٕٓ اٌشؽّخ 6اٌسجذ
 اٌشؽّخ 83األؽذ اٌشؽّخ 1اٌغّؼخ اٌشؽّخ 83اٌغّؼخ اٌشؽّخ 1األسثؼبء اٌفزؼ 83اٌضالصبء اٌفزؼ 1األؽذ
 اٌفزؼ 84االص١ٕٓ اٌفزؼ 2اٌسجذ اٌفزؼ 84اٌسجذ اٌفزؼ 2خ١ّساٌ اٌشؽّخ 84األسثؼبء اٌشؽّخ 2االص١ٕٓ
 اٌشؽّخ 85اٌضالصبء اٌشؽّخ 3األؽذ اٌشؽّخ 85األؽذ اٌشؽّخ 3اٌغّؼخ اٌفزؼ 85اٌخ١ّس اٌفزؼ 3اٌضالصبء
 اٌفزؼ 86األسثؼبء اٌفزؼ 01االص١ٕٓ اٌفزؼ 86االص١ٕٓ اٌفزؼ 01اٌسجذ اٌشؽّخ 86اٌغّؼخ اٌشؽّخ 01األسثؼبء
 اٌشؽّخ 81اٌخ١ّس اٌشؽّخ 00اٌضالصبء اٌشؽّخ 81اٌضالصبء اٌشؽّخ 00األؽذ اٌفزؼ 81اٌسجذ اٌفزؼ 00اٌخ١ّس
 اٌفزؼ 82اٌغّؼخ اٌفزؼ 08األسثؼبء اٌفزؼ 82األسثؼبء اٌفزؼ 08االص١ٕٓ اٌشؽّخ 82األؽذ اٌشؽّخ 08اٌغّؼخ
 اٌشؽّخ 83اٌسجذ اٌشؽّخ 03اٌخ١ّس اٌشؽّخ 83اٌخ١ّس اٌشؽّخ 03اٌضالصبء اٌفزؼ 83االص١ٕٓ اٌفزؼ 03اٌسجذ
 اٌفزؼ 31األؽذ اٌفزؼ 04اٌغّؼخ اٌفزؼ 31اٌغّؼخ اٌفزؼ 04األسثؼبء اٌشؽّخ 31اٌضالصبء اٌشؽّخ 04األؽذ

 اٌشؽّخ 05اٌخ١ّس اٌفزؼ 30األسثؼبء اٌفزؼ 05االص١ٕٓ
 

 اٌشؽّخ 30االص١ٕٓ اٌشؽّخ 05اٌسجذ

   اٌفزؼ 06األؽذ اٌفزؼ 06اٌغّؼخ   اٌشؽّخ 16اٌضالصبء

ا للقنوات الفضابٌة ٌومً  1ٌٕتضح من بٌانات الجدول السابق أن الباحث قام بتسجٌل 
ساعة لكل قناة  8ٗٔبواقع ساعة،  8ٖٙبإجمالً ا لكل قناة، ٌومً  ٙٗمحل الدراسة بواقع 

 4ٗ ات التً قام الباحث بتحلٌلها خبلل هذه الدورةعبلنخبلل الدورة اإلذاعٌة. وقد بلؽت اإل
 ات المكررة. عبلناإل ا بعد حذؾإعبلنً 

 يوضح عينة الدراسة  (2جدول )
 % ن اٌمٕبح

 58.1 43 اٌفزؼ
 41.9 31 اٌشؽّخ

 100.0 74 اٌّغّٛع

ات فً القنوات الدٌنٌة محل الدراسة قد بلػ عبلنٌوضح الجدول السابق أن عدد اإل 
( ٖٗمقدمة بـ )ات المكررة، وقد جاءت قناة الفتح فً العبلن، وذلك بعد حذؾ اإلإعبلًنا( 4ٗ)

بنسبة  إعبلًنا( ٖٔ%، بٌنما جاءت قناة الرحمة فً المرتبة الثانٌة بـ )ٔ.8٘بنسبة  إعبلًنا
ٗٔ.1.% 

 أدواث مجغ البياواث:
إن استخدام أدوات متعددة لجمع البٌانات ٌساعد فً تحسٌن نتابج الدراسة وإمكانٌة 

ت التحلٌل الكمً، إضافة إلى تعمٌمها، وذلك عن طرٌق زٌادة الدقة من خبلل استخدام أدوا
زٌادة الفهم والتفسٌر من خبلل التحلٌبلت الكٌفٌة، وقد استعان الباحث باألدوات الكمٌة 

 ا لتحقٌق أهداؾ الدراسة، وذلك كما ٌلً: والكٌفٌة معً 
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 : تحليل المضمون:أواًل 
فً أداة موضوعٌة منظمة، تستخدم  اأداة تحلٌل المضمون باعتباره علىتعتمد الدراسة 
ٌة المكتوبة والمسموعة والمربٌة، لمعرفة أهداؾ ونواٌا القابم عبلمتحلٌل المواد اإل

الظاهر والمضمون الصرٌح محتوى وصؾ الإلى تحلٌل المضمون سعى ، وٌ(4ٙ)باالتصال
لبلحتٌاجات البحثٌة  تلبٌةً  ؛-من حٌث الشكل والمضمون -ٌة المراد تحلٌلهاعبلمللمادة اإل

الدراسة وفروضها، وذلك بشرط أن تتم عملٌة التحلٌل بصفة المصوؼة فً تساإالت 
ً أداة تحلٌل ، وقد اعتمدت الدراسة عل(44)منتظمة، ووفق أسس منهجٌة، ومعاٌٌر موضوعٌة

 ؛للتساإالت البحثٌة التً تمت صٌاؼتها ة فً جمع البٌانات، وذلك تلبٌةً المضمون كؤداة ربٌس
م هذا األسلوب بشقٌة الكمً والكٌفً، ألن إجابات لها. وتم استخداعلى ا للحصول سعًٌ 

من التحلٌل ال ٌتؤتى بدون المز  بٌن إمكانات التحلٌل الكمً  عال  مستوى إلى الوصول 
للمضمون التً تمكن من الدقة العلمٌة والموضوعٌة من جانب، وبٌن إمكانٌة التحلٌل الكٌفً 

تحلٌل المضمون قام الباحث . ولتصمٌم صحٌفة (48)والتً تتٌح ثراء البٌانات من جانب آخر
 بالخطوات التالٌة:

ات القنوات إعبلنحدد أهداؾ الدراسة التحلٌلٌة بدقة والتً تمثلت فً رصد وتحلٌل  -ٔ
 الدٌنٌة.

 حدد فبات التحلٌل ووحداته؛ من خبلل االطبلع على الدراسات السابقة. -ٕ

 حدد وحدات التحلٌل والعد والقٌاس. -ٖ

النهابً من خبلل االستفادة من الدراسات  صحٌفة تحلٌل المضمون فً شكلها أعد -ٗ
السابقة، واالستفادة من السادة األساتذة المحكمٌن، وبما ٌتفق مع أهداؾ وتساإالت 

 الدراسة.

وقام الباحث بتصمٌم استمارة مكونة من فبات شكلٌة وموضوعٌة من شؤنها جمع     
االستمارة من خبلل مراجعة المعلومات والبٌانات البلزمة لمتطلبات الدراسة، وقد أعد هذه 

، إضافة إلى التصورات الخاصة بشكل  عام  التلٌفزٌونً  عبلنالدراسات السابقة وأدبٌات اإل
 ت الدٌنٌة. قنواالات إعبلنلدٌه من خبلل مبلحظة نماذ  من  بالباحث والتً تشكلت

 : التحليل السيميولوجي:ثانًيا 
ٌمً والسٌماء والسٌمٌاء تعنً تذكر المعاجم اللؽوٌة أن السومة والسٌمة والس

وأمطرنا ، وقد وردت فً القرآن الكرٌم فً أكثر من موضع منها قوله تعالً: "(41)العبلمة
مسومة عند ربك وما هً من الظالمٌن  (8ٕعلٌها حجارة من سجٌل منضود)

أنها لٌست من حجارة الدنٌا، وٌعرؾ المعجم على أي معلمة بعبلمة تدل  (8ٓ)("8ٖببعٌد)
م ٌبحث داللة اإلشارات فً الحٌاة االجتماعٌة وأنظمتها الوسٌط علم السٌمٌاء بؤنه عل

. فالتحلٌل السٌمٌولوجً ٌدرس األنماط واألنساق العبلماتٌة ؼٌر اللسانٌة الدالة (8ٔ)اللؽوٌة
الخفً لكل نظام عبلماتً كلؽة الحٌوان وؼٌرها  معنىمهما كان نوعها وأصلها، أو ٌدرس ال

ا من العبلمات، كعبلمات المرور والخرابط قً من العبلمات ؼٌر اللسانٌة باعتبارها نس

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=789&idto=789&bk_no=49&ID=802#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=789&idto=789&bk_no=49&ID=802#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=789&idto=789&bk_no=49&ID=802#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=789&idto=789&bk_no=49&ID=802#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=789&idto=789&bk_no=49&ID=802#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=789&idto=789&bk_no=49&ID=802#docu
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. ومن ثم ٌقدم التحلٌل السٌمٌولوجً لؽة جدٌدة عبارة (8ٕ)والرسوم البٌانٌة والصور وؼٌرها
ٌة المربٌة وتدور حول عبلمالمواد اإلإلى عن مجموعة من المفاهٌم التً تستخدم عند النظر 
شارات محددة، وتستخدم قواعد الفن فً الكٌفٌة التً تتولد بها المعانً وٌتم توصٌلها عبر إ

مجال التحلٌل السٌمٌولوجً والتً ٌمكن مساواتها باللؽة المكتوبة، مثل اعتبار اللقطة تساوي 
، وقد بدأ استخدام التحلٌل (8ٖ)جملة، والمشهد ٌساوي الفقرة، والسٌاق ٌساوي الفصل

بعٌنٌات من القرن ات أو الصور اإلشهارٌة فً األرعبلنالسٌمٌولوجً لدراسة صور اإل
 .(8ٗ)العشرٌن

وقد استخدم الباحث التحلٌل السٌمٌولوجً فً تحلٌل الصور والتعبٌرات ؼٌر المنطوقة 
الشاشة كاإلٌماءات واإلٌحاءات والؽمز بالعٌن ومظاهر السعادة والمرح على أو المكتوبة 

ت عربٌة والعنؾ والؽضب والخوؾ وكافة تعبٌرات الوجه والجسد ونوع المبلبس والشخصٌا
ما ٌمكن أن تدل علٌه تلك التعبٌرات والمظاهر من قٌم على كانت أم أجنبٌة، للتعرؾ 

 واستماالت وؼٌرها من المعانً التً تخدم أهداؾ الدراسة. 

 إجراءاث الصدق والثباث:
ٌقصد باختبار الصدق صبلحٌة األسلوب أو األداة : Validity: اختبار الصدق أواًل 

آخر صبلحٌة أداة البحث فً تحقٌق أهداؾ الدراسة،  معنىأو بسه، لقٌاس ما هو مراد قٌا
إلى الثقة فٌما ٌتوصل إلٌه البحث من نتابج بحٌث ٌمكن االنتقال منها مستوى وبالتالً ارتفاع 

 ،التعمٌم، وبحٌث تتطابق المعلومات التً ٌتم جمعها بواسطتها مع الحقابق الموضوعٌة
ً للمفاهٌم الواردة بالدراسة بدرجة كافٌة وٌستعان فً الحقٌقً والفعل معنىوبحٌث تعكس ال

هذا االختبار بعدد من المحكمٌن من خبراء البحوث فً ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها 
ولتحقٌق ذلك اعتمد الباحث على معٌار الصدق الظاهري فقام بعرض صحٌفة وتساإالتها. 

 ، وبناءً ()ومناهج البحث عبلمإلتحلٌل المضمون على عدد من األساتذة المحكمٌن فً مجال ا
 على إرشاداتهم وتوصٌاتهم قام الباحث بإجراء التعدٌبلت التً أشاروا بها.

وٌقصد باختبار الثبات دقة القٌاس أو اتساقه، وهو  :Stability: اختبار الثبات ثانًيا 
بات بتحدٌد ثبات النتابج التً ٌتوصل إلٌها بتكرار القٌاس على الخاصٌة ذاتها وٌقدر الث مدى

 Testثبات المقٌاس وهً ) مدىنسبة التؽٌٌر المنتظم فً المقٌاس، وتوجد عدة أسالٌب لتقدٌر 

and Re-testًوٌقصد  .(8٘)(، تطبٌق أشكال مختلفة للمقٌاس، وأسالٌب االتساق الداخل
استقبللٌة المعلومات عن أدوات القٌاس ذاتها أي مع توافر نفس مدى بثبات التحلٌل قٌاس 

نفس على وؾ والفبات والوحدات التحلٌلٌة والعٌنة الزمنٌة، ومن الضروري الحصول الظر
وفً ضوء ما سبق قام الباحث  .(8ٙ)النتابج مهما اختلؾ القابمون بالتحلٌل، وقت التحلٌل

بإجراء الثبات مع اثنٌن من الزمبلء الباحثٌن، وقام بشرح الفبات لهم وتدرٌبهم علٌها 
ا جرابٌة الخاصة بفبات التحلٌل، وقام الباحث بإجراء الثبات وفقً وتزوٌدهم بالتعرٌفات اإل
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وهً نسبة عالٌة تدل على وضوح  84.ٓوقد بلػ معامل الثبات  لمعادلة هولستً= 

 المقٌاس بٌن المحللٌن، ووجود درجة عالٌة من االتساق بٌنهم.
ات إعبلناحث بتحلٌل مضمون بالنسبة للفترة الزمنٌة قام الب اجملال الزمىي للدراست:

 8ٕٔٓ/ٓٔ/ٔ)بداٌة من م8ٕٔٓالقنوات الدٌنٌة محل الدراسة خبلل دورة أكتوبر 
 (. م8ٕٔٓ/ٕٔ/ٖٔحتً

 املؼاجلت اإلحصائيت للبياواث: 
قام الباحث بترمٌز البٌانات وإدخالها إلى الحاسب  ،االنتهاء من جمع بٌانات الدراسة بعد

ستخرا  النتابج اإلحصابٌة وذلك باستخدام برنامج "الحزمة اآللً، ثم معالجتها وتحلٌلها وا
 SPSS."(Statistical Package for Socialاإلحصابٌة للعلوم االجتماعٌة "

Science) اآلتٌة، وتم تطبٌق المعامبلت اإلحصابٌة: 
 .Percent، والنسب المبوٌة Frequencyالتكرارات البسٌطة  -
متؽٌرٌن  ة الداللة اإلحصابٌة للعبلقة بٌنلدراس (Chi Square Test) ٕاختبار كا -

 .(Nominal)سمٌة من المتؽٌرات اإل

لقٌاس شدة العبلقة فً حالة  (Contingency Coefficient)معامل التوافق  -
و ٌقٌس شدة العبلقة بٌن وه، (Chi Square Test)ٕثبوتها فً اختبار كا

 .ٕ×ٕسمٌٌن فً جدول أكثر من إمتؽٌرٌن 

 Chi Square)ٌاس شدة العبلقة فً حالة ثبوتها فً اختبار لق (Phi)معامل فاي  -

Test)ٕسمٌٌن فً جدول إو ٌقٌس شدة العبلقة بٌن متؽٌرٌن ، وه×ٕ . 

 وتائج الدراست:
 ات في القنوات الدينيةعالن( يوضح مساحة اإل3) جدول

 
 
 
 
 

 

 1.161ِؼبًِ فبٞ=    1.111ِسزٜٛ اٌذالٌخ =    0دسعبد اٌؾش٠خ=   12.851= 8وب
ً القنوات الدٌنٌة ات فعبلنٌتضح من بٌانات الجدول السابق أن المساحة الزمنٌة لئل     
محل الدراسة، وهً نسبة  اتٌنالقن% للمادة البرامجٌة المقدمة فً 1ٙ% مقابلٖٔبلؽت نسبته

مرتفعة، تخالؾ القواعد المعروفة فً كل دول العالم والتً تطبق نظرٌة "ساعة المادة 
فقط  دقابق 8ٌة وعبلمدقٌقة للمادة اإل ٌٕ٘ة"، حٌث تقسم الساعة التلٌفزٌونٌة إلًعبلماإل
ٌة العربٌة، عبلما فً المنظومة اإل كبٌرً ، األمر الذي ٌدل على أن هناك خلبًل (84)اتعبلنلئل

 اٌّبدح اٌّمذِخ

 اٌمٕبح
 اٌشؽّخ اٌفزؼ اٌّغّٛع

 % ن % َ % َ
 %69.0 15232 %71.7 7920 %66.2 7312 ثشاِظ

 %31.0 6848 %28.3 3120 %33.8 3728 بدإػالٔ

 %100.0 22080 %100.0 11040 %100.0 11040 اٌّغّٛع



 

 56                     م1ٌٕٔٓولٌو   -العدد الثانً  والخمسون                 

العربً  عبلموقد أشار أحد أساتذة اإل ٌة،إعبلمات تتخللها فقرات عبلنفنحن أمام ؼابة من اإل
. (88)ًعبلم% من المحتوى اإل٘ٔإلى ًٓٔ عنعبلنإلى أنه ٌنبؽً أال ٌزٌد حجم المحتوى اإل

كما ٌتضح من بٌانات الجدول السابق أن قناة الفتح جاءت فً الترتٌب األول من حٌث مساحة 
% للمادة ٕ.ٙٙ%، مقابل 8.ٖٖات فٌها عبلنات المعروضة حٌث بلؽت نسبة اإلعبلناإل

ات، مقابل عبلن% لئلٖ.8ٕالبرامجٌة، بٌنما جاءت قناة الرحمة فً المرتبة الثانٌة بنسبة 
 مجٌة. % للمادة البرا4ٔ.4

تبٌن وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن  Chi-Square Testsوبإجراء اختبار 
= ٕات، حٌث بلؽت قٌمة كاعبلنالقناتٌن محل الدراسة )الفتح، الرحمة( ومساحة اإل

، وقد كانت شدة العبلقة بٌن المتؽٌرٌن ٓٓٓ.ٓمعنوٌة=  مستوى، وهً دالة عند ٕٓ٘.48
، أي أنه كانت هناك اختبلفات واضحة بٌن القناتٌن ٓٙٓ.ٓضعٌفة، حٌث بلػ معامل فاي=

 ات. عبلنمحل الدراسة فٌما ٌتعلق بمساحة اإل
 دينيةات المقدمة في القنوات العالن( يوضح المدة الزمنية لإل4) جدول 

 غير دالة   05386مستوى الداللة =     4درجات الحرية=   45151= 2كا
على الشاشة،  عبلنات؛ الفترة التً ٌستؽرقها عرض اإلعبلنٌقصد بالمدة الزمنٌة لئل

 عبلنأهمٌة كبٌرة، فكلما كانت المساحة الزمنٌة المخصصة لعرض اإل عبلنوتحتل مدة اإل
ا وفاعلٌة، ذلك ألن طول المدة الزمنٌة ٌتٌح هور أكثر عمقً على الجم عبلنأطول كان تؤثٌر اإل

للمعلن مساحة أكبر لعرض معلومات مفصلة عن المنتج أو الخدمة المعلن عنها خاصة إذا 
ات عبلنات القصٌرة التً قد ال تترك األثر المطلوب، باستثناء اإلعبلنكانت جٌدة، بعكس اإل

ق تعدد الفترات الزمنٌة المستخدمة فً عرض التذكٌرٌة. وٌتضح من بٌانات الجدول الساب
ات المقدمة فً القنوات الدٌنٌة محل الدراسة، وقد جاءت الفترة الزمنٌة )من دقٌقة إلى عبلناإل

ات بوصفها عبلن%، وٌتفق ذلك مع طبٌعة اإلٔ.ٖٔأقل من ثبلث دقابق( فً المقدمة بنسبة
ٌة ٌة استخدامه، وممٌزاته، وكٌفلعرض مكونات المنتج، وكٌف ًفتحتا  إلى فترة زمنٌة تك

 (ٕٙٔٓنور الدٌن ) ةالحصول علٌه، والعروض المقدمة.. وؼٌرها. وقد أشارت دراسة هب

المطلوب محتوى متناسب مع ال عبلنات التلٌفزٌونٌة كان فٌها زمن اإلعبلنإلى أن أؼلب اإل
المرتبة الثانٌة  ًإٌصاله للجمهور المستهدؾ. بٌنما جاءت الفترة الزمنٌة )أقل من دقٌقة( ف

%، ثم 8.1ٔها الفترة الزمنٌة )خمس دقابق فؤكثر( فً المرتبة الثالثة بنسبة ٌلٌ%، 4ٕبنسبة 
%. ٕ.ٕٔالفترة الزمنٌة )من ثبلث دقابق إلى أقل من أربع دقابق( فً المرتبة الرابعة بنسبة 

 ػالِْذح اإل
 اٌشؽّخ اٌفزؼ اٌّغّٛع اٌمٕبح

 % ن % ن % ن
 %31.1 23 %32.3 10 %30.2 13 .ِٓ دل١مخ إٌٝ ألً ِٓ صالس دلبئك

 %27.0 20 %19.4 6 %32.6 14 .ألً ِٓ دل١مخ

 %18.9 14 %25.8 8 %14.0 6 ئك فأوضش.خّس دلب

 %12.2 9 %16.1 5 %9.3 4 ِٓ صالس دلبئك إٌٝ ألً ِٓ أسثغ دلبئك.

 %10.8 8 %6.5 2 %14.0 6 ِٓ أسثغ دلبئك إٌٝ ألً ِٓ خّس دلبئك.

 %100.0 74 %100.0 31 %100.0 43 اٌّغّٛع
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بنسبة  خاتمةالفً حٌن جاءت الفترة الزمنٌة )من أربع دقابق إلى أقل من خمس دقابق( فً 
ٔٓ.8 .% 

إلى أن الفترة  ( حٌث توصلتٖٕٔٓسارة سبلم ) تتفق هذه النتابج مع دراسة كل منو
الزمنٌة )من دقٌقة إلى أقل من ثبلث دقابق( جاءت فً المقدمة، ٌلٌها فترة )أقل من دقٌقة(، ثم 

( حٌث ٕٕٔٓ)من ثبلث دقابق إلى أقل من خمس دقابق(. بٌنما تختلؾ مع حنان نصر )
ثانٌة. كما  ٘ٗثانٌة، ثم  ٕٓثانٌة جاءت فً المقدمة، ٌلٌها فترة  ٖٓوصلت إلى أن فترة ت

( ثانٌة ٖٓ-ٙٔحٌث توصلت إلى أن الفترة من ) (ٕٓٔٓتختلؾ مع دراسة حسن نٌازي )
 .الخاتمةثانٌة فؤقل، بٌنما جاءت الفترة )أكثر من دقٌقة( فً  ٘ٔتؤتً فً المقدمة، ٌلٌها فترة 

تبٌن عدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة  Chi-Square Testsر وبإجراء اختبا
ات، عبلنبٌن القناتٌن محل الدراسة )الفتح، الرحمة( والمدة الزمنٌة المستخدمة فً عرض اإل

، وهً ؼٌر دالة، أي أنه لم تكن 8ٖٙ.ٓمعنوٌة= مستوى، عند ٔ٘ٔ.ٗ=ٕحٌث بلؽت قٌمة كا
دراسة فٌما ٌتعلق بالمدة الزمنٌة المستخدمة فً هناك اختبلفات واضحة بٌن القناتٌن محل ال

 ات.عبلنعرض اإل
 بد اٌّمذِخ فٟ اٌمٕٛاد اٌذ١ٕ٠خػالٔ( ٠ٛػؼ ِٛػٛع اإل5عذٚي )

 
 
 

  
 

 05405معامل التوافق=  05002مستوى الداللة =   3درجات الحرية=  145555= 2كا
ات المقدمة فً القنوات عبلنٌتضح من بٌانات الجدول السابق أن أكثر من نصؾ اإل

ات إعبلن%، ٌلٌها ٗ.٘٘ات سلع ومنتجات، حٌث جاءت فً المقدمة بنسبة إعبلننت الدٌنٌة كا
ات عن جمع تبرعات فً المرتبة الثالثة إعبلن%، ثم ٗ.ٕٖالخدمات فً المرتبة الثانٌة بنسبة 

% فقط. وتتفق هذه ٗ.ٔبنسبة  الخاتمةات التوعٌة فً إعبلن%، بٌنما جاءت 8.ٓٔبنسبة 
(، ودالٌا السواح ٖٕٔٓ(، وجواد محمد )ٕٙٔٓسراء عصام )النتابج مع دراسة كل من إ

( 81)(ٖٕٓٓ(، وعبٌر الشربٌنً )ٕٓٔٓ(، وحسن نٌازي )ٕٔٔٓ(، وصفا محمد )ٕٕٔٓ)

ات التلٌفزٌونٌة، ٌلٌها عبلنات السلع والمنتجات تؤتً فً مقدمة اإلإعبلنحٌث توصلوا إلى أن 
تبٌن وجود  Chi-Square Testsر ات الخدمات فً المرتبة الثانٌة. وبإجراء اختباإعبلن

ات، عبلنفروق ذات داللة إحصابٌة بٌن القناتٌن محل الدراسة )الفتح، الرحمة( وموضوع اإل
، وقد كانت شدة ٕٓٓ.ٓمعنوٌة=  مستوى، وهً دالة عند ٘٘٘.ٗٔ= ٕحٌث بلؽت قٌمة كا

هناك ، أي أنه كانت ٘ٓٗ.ٓالعبلقة بٌن المتؽٌرٌن متوسطة، حٌث بلػ معامل التوافق=
 ات. عبلناختبلفات واضحة بٌن القناتٌن محل الدراسة فٌما ٌتعلق بموضع اإل

 بدػالِٔٛػٛع اإل
 اٌشؽّخ اٌفزؼ اٌّغّٛع اٌمٕبح

 % ن % ن % ن
 %55.4 41 %48.4 15 %60.5 26 ِٕزغبد.

 %32.4 24 %22.6 7 %39.5 17 خذِبد.

 %10.8 8 %25.8 8 %0. 0 ػبد.عّغ رجش

 %1.4 1 %3.2 1 %0. 0 رٛػ١خ.
 %100.0 74 %100.0 31 %100.0 43 اٌّغّٛع
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 اٌمطبع اٌّؼٍٓ فٟ اٌمٕٛاد اٌذ١ٕ٠خ٠ٛػؼ ( 6) عذٚي
 
 
 
 

 

 
 غير دالة   05243مستوى الداللة =     2درجات الحرية=   25833= 2كا

ٌتضح من بٌانات الجدول السابق أن القطاع المعلن فً القنوات الدٌنٌة هو معلن محلً 
المعلن الدولً فً المرتبة %، ثم جاء 1٘.1درجة األولً حٌث احتل المرتبة األولً بنسبة الب

% فقط. ٗ.ٔبنسبة  الخاتمة%، بٌنما جاء المعلن العربً فً 4.ٕالثانٌة وبفارق كبٌر بنسبة 
( حٌث توصلت إلى أن المعلن األجنبً ٕٔٔٓصفا محمد ) وتختلؾ هذه النتابج مع دراسة

الدولً عن وٌمكن تفسٌر تراجع المعلن  ٌؤتً مقدمة القطاع المعلن فً الفضابٌات العربٌة.
فً القنوات الدٌنٌة ذات التوجه اإلسبلمً فً ظل الفهم الخاطا لئلسبلم والصورة  عبلناإل

ال ٌرحب المعلن ٌن، فإنه من المتوقع والطبٌعً أالسلبٌة والمشوهة المترسخة فً أذهان الؽربٌ
عالٌم تٌح للقنوات الدٌنٌة تؽذٌة وؼرس تت ةرد مالٌاأو باألحرى توفٌر مو عبلنالؽربً باإل

تبٌن عدم وجود  Chi-Square Testsوبإجراء اختبار  (92)اإلسبلم فً نفوس أبنابه.
فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن القناتٌن محل الدراسة )الفتح، الرحمة( والقطاع المعلن، حٌث 

، وهً ؼٌر دالة، أي أنه لم تكن ٖٕٗ.ٓمعنوٌة= مستوى، عند 8ٖٖ.ٕ= ٕبلؽت قٌمة كا
 بٌن القناتٌن محل الدراسة فٌما ٌتعلق بالقطاع المعلن.  هناك اختبلفات واضحة

 بد اٌّمذِخ فٟ اٌمٕٛاد اٌذ١ٕ٠خػالٔاٌغّٙٛس اٌّسزٙذف ٌإل ٠ٛػؼ (1) عذٚي
 
 
 
 
 

 
 05363معامل التوافق=   05024مستوى الداللة =    4درجات الحرية=   115260= 2كا

ات الهدؾ المقصود الوصول إلٌه لجذب انتباهه وإثارة عبلنئلالجمهور المستهدؾ ل دٌع
وإقناعه بؤهمٌة طلب المنتج أو الخدمة المعلن عنها، ولذلك فإن تحدٌد معالم  ،اهتمامه

 فً تحقٌق أهدافه، فضبًل  عبلنا لنجاح اإلا أساسًٌ شرطً  دوخصابص الجمهور المستهدؾ ٌع
والخدمات المختلفة، وأنماط االستهبلك  عن دراسة طرق إنفاق الدخل على مجموعات السلع

المستهلك إلشباعها، لذلك تلجؤ بعض الشركات سعى السابدة، ودوافع الشراء والحاجات التً ٌ

 اٌمطبع اٌّؼٍٓ
 اٌشؽّخ اٌفزؼ اٌّغّٛع اٌمٕبح

 % ن % ن % ن
 %95.9 71 %96.8 30 %95.3 41 ِؾٍٟ
 %2.7 2 %0. 0 %4.7 2 دٌٟٚ
 %1.4 1 %3.2 1 %0. 0 ػشثٟ

 %100.0 74 %100.0 31 %100.0 43 اٌّغّٛع

 اٌغّٙٛس اٌّسزٙذف
 اٌشؽّخ اٌفزؼ اٌّغّٛع اٌمٕبح

 % ن % ن % ن
 %55.4 41 %67.7 21 %46.5 20 اٌغّٙٛس اٌؼبَ

 اٌغّٙٛس إٌٛػٟ

 %18.9 14 %19.4 6 %18.6 8 اٌّشأح

 %13.5 10 %6.5 2 %18.6 8 وجبس اٌسٓ

 %9.5 7 %0. 0 %16.3 7 اٌشجبة

 %2.7 2 %6.5 2 %0. 0 ا٢ثبء
 %100.0 74 %100.0 31 %100.0 43 اٌّغّٛع
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وتوجد فروق بٌن  ٌة للوصول إلى قطاعات الجمهور المتباٌنة.عبلنإلى تجزبة حملتها اإل
والفرق بٌن الفبات العمرٌة شرابح الجماهٌر المختلفة؛ كالفرق بٌن الجنسٌن )ذكور، إناث( 

م، والثقافة، والعادات المختلفة من حٌث القدرات، واالهتمامات، والمٌول، واالتجاهات، والقٌ
المعلن أن ٌراعً هذه الفروق حٌن ٌوجه خطابه إلى الناس عامة على .. وؼٌرها، ووالتقالٌد

السن، فالحدٌث عما ٌلزم أو إلى الرجال أو النساء أو المراهقٌن أو المراهقات أو إلى كبار 
لزم المرأة ال ٌجذب انتباه لكبار السن ال ٌجذب انتباه الشباب عادة، وكذلك الحدٌث عما ٌ

.. وهكذا. وتشٌر بٌانات الجدول السابق إلى أن الجمهور العام جاء فً المقدمة بنسبة الرجل
ناء قاعدة ات فً المقام األول إلى بعبلنهذه اإل ً%، األمر الذي ٌشٌر إلى سعٗ.٘٘

%، ثم كبار السن فً 8.1ٔجماهٌرٌة عرٌضة، وجاء فً المرتبة الثانٌة فبة المرأة بنسبة 
%. بٌنما جاءت فبة ٘.1%، ثم الشباب فً المرتبة الرابعة بنسبة ٘.ٖٔالمرتبة الثالثة بنسبة 

%. وتتفق هذه النتابج فً جزء 4.ٕات بنسبة عبلنالجمهور المستهدؾ لئل خاتمةاآلباء فً 
(، حنان نصر ٕٕٔٓالسواح ) ، دالٌا(1ٔ)(ٖٕٔٓنها مع دراسة كل من سارة سبلم )م
حٌث توصلت هذه الدراسات ( 1ٕ)(ٕٙٓٓ(، فاتن الطنباري )ٕٓٔٓ، حسن نٌازي )(ٕٕٔٓ)

ات التلٌفزٌونٌة. بٌنما عبلنإلى أن الجمهور العام ٌؤتً فً مقدمة الجمهور المستهدؾ لئل
( حٌث توصلت إلى تصدر جمهور ٕٔٔٓمحمد )تختلؾ هذه النتابج مع دراسة صفا 

برادتشة سعٌدة أدراسة المراهقٌن، ٌلٌهم األطفال، ثم الناضجٌن ثم كبار السن. كما تختلؾ مع 
ات عبلنحٌث توصلت إلى أن المرأة تؤتً فً مقدمة الجمهور المستهدؾ لئل( 1ٖ)(1ٕٓٓ)

تبٌن وجود فروق ذات داللة إحصابٌة  Chi-Square Testsوبإجراء اختبار  التلٌفزٌونٌة.
= ٕات، حٌث بلؽت قٌمة كاعبلنبٌن القناتٌن محل الدراسة والجمهور المستهدؾ لئل

، وقد كانت شدة العبلقة بٌن المتؽٌرٌن ٕٗٓ.ٓمعنوٌة=  مستوى، وهً دالة عند ٕٓٙ.ٔٔ
 ، أي أنه كانت هناك اختبلفات واضحة بٌنٖٖٙ.ٓمتوسطة، حٌث بلػ معامل التوافق=

 ات. عبلنالقناتٌن محل الدراسة فٌما ٌتعلق بالجمهور المستهدؾ لئل
 ات المقدمة في القنوات الدينيةعالنيوضح األهداف الوظيفية لإل (8) جدول

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1.412ِؼبًِ اٌزٛافك=   1.133ِسزٜٛ اٌذالٌخ =    1دسعبد اٌؾش٠خ=   04.153= 8وب

 خ٘ذاف اٌٛظ١ف١األ
 اٌشؽّخ اٌفزؼ اٌّغّٛع اٌمٕبح

 % ن % ن % ن
 %33.8 25 %45.2 14 %25.6 11 ٚطفٟ.

 %21.6 16 %19.4 6 %23.3 10  .إخجبسٞ

 %17.6 13 %3.2 1 %27.9 12 خٍك طٛسح ر١ٕ٘خ.

 %10.8 8 %9.7 3 %11.6 5 وضش ِٓ ٘ذف.أ

 %9.5 7 %12.9 4 %7.0 3 .رٕبفسٟ

 %4.1 3 %9.7 3 %0. 0 إسشبدٞ.

 %1.4 1 %0. 0 %2.3 1 رزو١شٞ. 

 %1.4 1 %0. 0 %2.3 1 رؼ١ٍّٟ.
 %100.0 74 %100.0 31 %100.0 43 اٌّغّٛع
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)منتجات، خدمات، توعٌة(، وكذلك اختبلؾ دورة  عبلنا الختبلؾ موضوع اإلنظرً 
 ات تختلؾ رؼم أن كبًل عبلنحٌاة السلعة أو الخدمة المعلن عنها، فإن األهداؾ الوظٌفٌة لئل

الوصول للجمهور المستهدؾ وحثه على شراء المنتج أو طلب  ربٌس   بشكل  منها ٌستهدؾ 
ٌإدي  عبلن عن أن تحدٌد األهداؾ الوظٌفٌة لئلالخدمة أو اعتناق الفكرة المعلن عنها، فضبًل 

ومن ثم التركٌز على المهمة التً سٌإدٌها، إضافة إلى أنها ٌمكن ، عبلنإلى تحدٌد مهمة اإل
 . (1ٗ)أن تستخدم كمقٌاس للتقوٌم

صورة ذهنٌة متمٌزة  إٌجادات إن لم تكن كلها تستهدؾ عبلنالمعلوم أن معظم اإلومن 
ات التً تستهدؾ عبلنللماركة المعلن عنها، إال أن الباحث قصر استخدام هذا الهدؾ على اإل

 خلق صورة ذهنٌة متمٌزة للمنشؤة.
مقدمة فً ات العبلنوٌتضح من بٌانات الجدول السابق تنوع وتعدد األهداؾ الوظٌفٌة لئل

ا مع %، وٌتفق هذا تمامً 8.ٖٖالقنوات الدٌنٌة، وقد جاء الهدؾ الوصفً فً المقدمة بنسبة 
والتً قد تحتا  فً كثٌر من األحٌان إلى وصؾ دقٌق  ،طبٌعة المنتجات والسلع المعلن عنها

 لمكوناتها وفاعلٌتها وكذلك قد تحتا  إلى وصؾ دقٌق لكٌفٌة استخدامها. 
%، ثم خلق صورة ذهنٌة فً ٙ.ٕٔاري فً المرتبة الثانٌة بنسبة وجاء الهدؾ اإلخب
%، ثم الهدؾ 8.ٓٔ%، ثم الجمع بٌن أكثر من هدؾ بنسبة ٙ.4ٔالمرتبة الثالثة بنسبة 

%. بٌنما جاء كل من الهدؾ ٔ.ٗ%، ثم الهدؾ اإلرشادي بنسبة ٘.1التنافسً بنسبة 
ات المقدمة فً القنوات الدٌنٌة عبلنلئل األهداؾ الوظٌفٌة خاتمةالتذكٌري والهدؾ التعلٌمً فً 

 % لكل منهما. ٗ.ٔبنسبة 
حٌث توصلت إلى تصدر األهداؾ  (ٕٔٔٓوتتفق هذه النتابج مع دراسة صفا محمد )

 ات التلٌفزٌونٌة، ٌلٌها األهداؾ الخدمٌة، ثم األهداؾ التوعوٌة. عبلنالتجارٌة فً اإل
صلت إلى أن الهدؾ التنافسً ( حٌث توٕٓٔٓبٌنما تختلؾ مع دراسة حسن نٌازي )

ٌؤتً فً المقدمة، ٌلٌه الهدؾ اإلخباري، ثم الهدؾ الوصفً، ثم الهدؾ اإلرشادي، ثم الهدؾ 
 خلق صورة ذهنٌة.  أخًٌراالتذكٌري، و

حٌث  ،(ٖٕٔٓكما تختلؾ هذه النتابج فً بعض جوانبها مع دراسة جواد محمد )
ٌلٌه الهدؾ التسوٌقً، ثم الهدؾ التذكٌري، ً جاء فً المقدمة، عبلمتوصلت إلى أن الهدؾ اإل

 الهدؾ التعلٌمً. أخًٌراثم الهدؾ التشوٌقً، ثم الهدؾ التنافسً، ثم تحسٌن الصورة الذهنٌة، و
تبٌن وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن  Chi-Square Testsوبإجراء اختبار 

= ٕات، حٌث بلؽت قٌمة كانعبلالقناتٌن محل الدراسة )الفتح، الرحمة( واألهداؾ الوظٌفٌة لئل
، وقد كانت شدة العبلقة بٌن المتؽٌرٌن 1ٖٓ.ٓمعنوٌة=  مستوى، وهً دالة عند 4ٖ٘.ٗٔ

، أي أنه كانت هناك اختبلفات واضحة بٌن 8ٓٗ.ٓمتوسطة، حٌث بلػ معامل التوافق=
 ات. عبلنالقناتٌن محل الدراسة فٌما ٌتعلق باألهداؾ الوظٌفٌة لئل
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 ات المقدمة في القنوات الدينيةعالنيجية اإلبداعية لإلاالسترات( 9) جدول

 1.481ِؼبًِ اٌزٛافك=  1.181ِسزٜٛ اٌذالٌخ =    1دسعبد اٌؾش٠خ=  05.235= 8وب
الناجح، فكل معلن له أهداؾ محددة  عبلنتعد االستراتٌجٌات اإلبداعٌة من أهم دعابم اإل

الوصول إلى هذا الهدؾ أو وضع  ، وتحدد االستراتٌجٌة طرٌقةعبلنٌرٌد تحقٌقها من اإل
الهدؾ فً القالب السلٌم الذي ٌتفق مع سلوك المستهلك، فبعد تحدٌد هوٌة المستهلكٌن 

ومعرفة أنماط سلوكٌاتهم الشرابٌة ٌؤتً دور المعلن لٌحدد طرٌقة  عبلنالمستهدفٌن من اإل
ختٌار وٌتم ذلك عن طرٌق ا ،الوصول إلٌهم وتحفٌزهم على اتخاذ القرار المستهدؾ

هً المفتاح  عبلناستراتٌجٌات اإل دوتع ،ٌة المرصودةعبلناالستراتٌجٌة المناسبة لؤلهداؾ اإل
 .(1٘)"عبلن، فهً "األسلوب الذي ٌستخدم فً إنجاز أهداؾ اإلعبلنالحاكم فً إدارة اإل

وٌتضح من بٌانات الجدول السابق تنوع وتعدد االستراتٌجٌات اإلبداعٌة المستخدمة فً 
ت المقدمة فً القنوات الدٌنٌة، وقد جاءت استراتٌجٌة تقدٌم المعلومات فً المقدمة اعبلناإل

ات عن السلع والخدمات الجدٌدة، عبلن%، وتتفق هذه االستراتٌجٌة مع طبٌعة اإل٘.ٓٗبنسبة 
عن مكوناتها وفاعلٌتها،  ةوالتً قد تحتا  فً كثٌر من األحٌان إلى تقدٌم معلومات تفصٌلٌ

تتفق مع دراسة دالٌا السواح كما إلى وصؾ دقٌق لكٌفٌة استخدامها.  وكذلك قد تحتا 
( حٌث توصلت إلى أن استراتٌجٌة تقدٌم المعلومات تؤتً فً مقدمة االستراتٌجٌات ٕٕٔٓ)

 ات التلٌفزٌونٌة.عبلناإلبداعٌة المستخدمة فً اإل
%، ثم ٙ.4ٔة بٌنما جاءت استراتٌجٌة تقدٌم الحجج والبراهٌن فً المرتبة الثانٌة بنسب

%، ثم استراتٌجٌة تمٌز السلعة أو الخدمة فً 8.ٓٔاستراتٌجٌة األمر فً المرتبة الثالثة بنسبة 
%، ثم جاء فً المرتبة الخامسة كل من )استراتٌجٌة الدافعٌة ٔ.8المرتبة الرابعة بنسبة 

ن جاءت حٌ% لكل منهم، فً 8.ٙواستراتٌجٌة االرتباط الرمزي واستراتٌجٌة المكانة( بنسبة 
ات عبلناالستراتٌجٌات اإلبداعٌة المستخدمة فً اإل خاتمةالمنفرد فً  ًاستراتٌجٌة الوتر البٌع

 %. 4.ٕالمقدمة عبر القنوات الدٌنٌة بنسبة 
تبٌن وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن  Chi-Square Testsوبإجراء اختبار 

ات، عبلناإلبداعٌة المستخدمة فً اإلالقناتٌن محل الدراسة )الفتح، الرحمة( واالستراتٌجٌة 
، وقد كانت شدة 4ٕٓ.ٓمعنوٌة=  مستوى، وهً دالة عند 8ٖ٘.٘ٔ= ٕحٌث بلؽت قٌمة كا

 االسزشار١غ١خ اإلثذاػ١خ
 اٌشؽّخ اٌفزؼ اٌّغّٛع اٌمٕبح

 % ن % ن % ن
 %40.5 30 %32.3 10 %46.5 20 اسزشار١غ١خ رمذ٠ُ اٌّؼٍِٛبد.

 %17.6 13 %35.5 11 %4.7 2 اسزشار١غ١خ رمذ٠ُ اٌؾغظ ٚاٌجشا١٘ٓ. 

 %10.8 8 %6.5 2 %14.0 6 اسزشار١غ١خ األِش.

 %8.1 6 %9.7 3 %7.0 3 اسزشار١غ١خ ر١ّض اٌسٍؼخ أٚ اٌخذِخ.

 %6.8 5 %3.2 1 %9.3 4 اسزشار١غ١خ اٌذافؼ١خ. 

 %6.8 5 %9.7 3 %4.7 2 اسزشار١غ١خ االسرجبؽ اٌشِضٞ. 

 %6.8 5 %3.2 1 %9.3 4 اسزشار١غ١خ اٌّىبٔخ. 

 %2.7 2 %0. 0 %4.7 2 اسزشار١غ١خ اٌٛرش ث١ؼٟ إٌّفشد.
 %100.0 74 %100.0 31 %100.0 43 اٌّغّٛع
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، أي أنه كانت هناك ٕٓٗ.ٓالعبلقة بٌن المتؽٌرٌن متوسطة، حٌث بلػ معامل التوافق=
عٌة المستخدمة اختبلفات واضحة بٌن القناتٌن محل الدراسة فٌما ٌتعلق باالستراتٌجٌات اإلبدا

 ات.عبلنفً اإل
 ات القنوات الدينيةإعالنيوضح االستماالت المستخدمة في ( 10) جدول

 1.045ِؼبًِ اٌزٛافك=   1.110ِسزٜٛ اٌذالٌخ =    8دسعبد اٌؾش٠خ=  04.508= 8وب
ٌة، وتبدو هذه عبلنٌعمل المعلنون على جعل قٌم الجمهور المستهدؾ جوهر الرسالة اإل

، (1ٙ)ذاته أو سلوك الشخصٌات عبلنبٌبة اإلأو ضمنٌة فً  عبلنالقٌم صرٌحة فً نص اإل
قدًما مُ  نسانعلى إثارة الرؼبات الكامنة والحاجات ؼٌر المشبعة عند اإل عبلنومن ثم ٌعمل اإل

وذلك من خبلل إحبلل القٌم السلعٌة  ،السلعة أو الخدمة المعلن عنها على أنها اإلشباع البدٌل
ً العبلمة التجارٌة لمستحضرات التجمٌل أو ٌة، فتصبح الجاذبٌة كامنة فنسانمحل القٌم اإل

 . (14)زجاجة عطر من نوع معٌن، أو ربط المركز االجتماعً بماركة السٌارة التً نقودها
ن المعلن عنها )سلع أو خدمات( هٌكبلٌة والمنتجات نسانالرؼم من أن القٌم اإلعلى و
ً ودالالت نفسٌة تعرؾ ٌعمل على الربط بٌنهما باستخدام معان عبلنن؛ إال أن اإلامتباٌن

استمالة األمومة أو الطفولة  عبلناستماالت المستهلك، فعندما ٌستخدم اإل خاصةً  ،باالستماالت
أو ٌقدم صورة سعٌدة ألسرة متحابة نتٌجة استخدامها للسلعة فإنه بذلك ٌخاطب فٌه الترابط 

 .(18)األسري
منتج جاءت فً المقدمة وٌتضح من بٌانات الجدول السابق أن االستماالت الخاصة بال

%، 4.ٓٗ%، ٌلٌها االستماالت الخاصة بالمستهلك فً المرتبة الثانٌة بنسبة 1.ٔ٘بنسبة 
هذه النتابج  تختلؾ% فقط. وٗ.4بنسبة  الخاتمةبٌنما جاءت االستماالت الخاصة بالمنشؤة فً 

م حٌث توصلتا إلى تقد (11)(ٕ٘ٓٓ(، سماح محمدي )ٕٓٔٓمع دراسة كل من حسن نٌازي )
 استماالت المستهلك على استماالت السلعة. 

تبٌن وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن  Chi-Square Testsوبإجراء اختبار 
ات، حٌث بلؽت عبلنالقناتٌن محل الدراسة )الفتح، الرحمة( واالستماالت المستخدمة فً اإل

ة العبلقة بٌن ، وقد كانت شدٔٓٓ.ٓمعنوٌة=  مستوى، وهً دالة عند ٕٔ٘.ٗٔ= ٕقٌمة كا
، أي أنه كانت هناك اختبلفات واضحة ٘ٗٔ.ٓالمتؽٌرٌن ضعٌفة، حٌث بلػ معامل التوافق=

 ات.عبلنبٌن القناتٌن محل الدراسة فٌما ٌتعلق باالستماالت المستخدمة فً اإل
 
 

 االسزّبالد
 اٌشؽّخ اٌفزؼ اٌّغّٛع اٌمٕبح

 % ن % ن % ن
 %51.9 349 %45.0 116 %56.1 233 خبطخ ثبٌّٕزظ.

 %40.7 274 %43.4 112 %39.0 162 .خبطخ ثبٌّسزٍٙه

 %7.4 50 %11.6 30 %4.8 20 .خبطخ ثبٌّٕشأح
 %100.0 673 %100.0 258 %100.0 415 اٌّغّٛع
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 ات القنوات الدينيةإعالن( يوضح استماالت المنتج المستخدمة في 11) جدول

 غ١ش داٌخ    1.512ِسزٜٛ اٌذالٌخ =    06دسعبد اٌؾش٠خ=   05.830= 8وب
انات الجدول السابق تعدد وتنوع االستماالت الخاصة بالمنتج المستخدمة ٌتضح من بٌ

%، ٌلٌها ٙ.ٗٔات القنوات الدٌنٌة، وقد جاءت استمالة األمان فً المقدمة بنسبة إعبلنفً 
%، 1.4%، ثم استمالة الطبٌعٌة بنسبة ٓٔاستمالة سهولة االستخدام فً المرتبة الثانٌة بنسبة 

  %.4.4سبة %، ثم استمالة المبلبمة بن8.1 ثم استمالة الصحة بنسبة
 خاتمة: )المتانة، السحر، الندرة، خدمات ما بعد البٌع( فً اآلتٌةبٌنما جاءت االستماالت 

وٌبلحظ من البٌانات  .ات القنوات الدٌنٌةإعبلناالستماالت الخاصة بالمنتج المستخدمة فً 
 ؛ن انطباع للمستهلك بالجودة والفخامةالسابقة خلوها من استمالة ؼلو السعر رؼم ما ٌعطٌه م

وقد ٌرجع ذلك إلى طبٌعة المنتجات والخدمات المعلن عنها والجمهور الذي تستهدفه. وتتفق 
حٌث توصلت إلى أن استمالة  (1ٕٓٓبرادتشة سعٌدة )أه النتابج فً جزء منها مع دراسة هذ

( ٕٓٔٓدراسة حسن نٌازي )ٌة. بٌنما تختلؾ مع عبلناالستماالت اإل خاتمةالندرة جاءت فً 
حٌث توصلت إلى أن استمالة السعر جاءت فً مقدمة االستماالت الخاصة بالسلعة، ٌلٌها 
استمالة التنافسٌة، ثم العصرٌة، ثم الصحة، ثم االستشهاد، ثم التمٌٌز، ثم الجوابز والمسابقات 

 .الخاتمةوالعروض، بٌنما جاءت استمالة سهولة االستخدام فً 
تبٌن عدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة  Chi-Square Testsتبار وبإجراء اخ

ات، حٌث عبلنبٌن القناتٌن محل الدراسة )الفتح، الرحمة( واستماالت المنتج المستخدمة فً اإل
، وهً ؼٌر دالة، أي أنه لم تكن 8ٓ٘.ٓمعنوٌة= مستوى، عند ٖٕٔ.٘ٔ= ٕبلؽت قٌمة كا

 اسزّبالد إٌّزظ
 اٌشؽّخ اٌفزؼ اٌّغّٛع اٌمٕبح

 % ن % ن % ن
 %14.6 51 %13.8 16 %15.0 35 ِبْ. األ

 %10.0 35 %10.3 12 %9.9 23 سٌٙٛخ االسزخذاَ.

 %9.7 34 %10.3 12 %9.4 22 .اٌطج١ؼ١خ

 %8.9 31 %12.1 14 %7.3 17  .اٌظؾخ

 %7.7 27 %6.0 7 %8.6 20 اٌّالئّخ. 

 %7.7 27 %5.2 6 %9.0 21 اٌغٛدح.

 %7.4 26 %9.5 11 %6.4 15 اٌسؼش.

 %6.9 24 %6.9 8 %6.9 16 اٌٙذا٠ب ٚاٌؼشٚع.

 %4.9 17 %5.2 6 %4.7 11 اٌغٛأت اٌزٕبفس١خ.

 %4.0 14 %3.4 4 %4.3 10 اٌؼظش٠خ. 

 %4.0 14 %3.4 4 %4.3 10 سٌٙٛخ اٌؾظٛي. 

 %3.7 13 %5.2 6 %3.0 7 اٌشؼج١خ. 

 %3.7 13 %6.0 7 %2.6 6 شٙبداد اٌّسزخذ١ِٓ. 

 %2.3 8 %1.7 2 %2.6 6 اٌّزبٔخ.

 %2.0 7 %0. 0 %3.0 7 اٌسؾش.

 %1.4 5 %0. 0 %2.1 5 إٌذسح.

 %9. 3 %9. 1 %9. 2 خذِبد ِب ثؼذ اٌج١غ.
 %100.0 349 %100.0 116 %100.0 233 اٌّغّٛع
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الدراسة فٌما ٌتعلق باستماالت المنتج المستخدمة  هناك اختبلفات واضحة بٌن القناتٌن محل
 ات. عبلنفً اإل

 ات القنوات الدينيةإعالن( يوضح استماالت المستهمك المستخدمة في 12) جدول
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 غ١ش داٌخ   1.825ِسزٜٛ اٌذالٌخ =     3دسعبد اٌؾش٠خ=    01.265= 8وب
ستماالت الخاصة بالمستهلك المستخدمة ٌتضح من بٌانات الجدول السابق تعدد وتنوع اال

ات المقدمة فً القنوات الدٌنٌة، وقد جاءت استمالة األمل فً المقدمة بنسبة عبلنفً اإل
%، ثم استمالة اإلؼراء 8.ٙٔ%، ٌلٌها فً المرتبة الثانٌة استمالة السعادة بنسبة ٗ.ٕٓ

استمالة استثارة المشاعر  %، ثم4.ٔٔ%، ثم استمالة التوفٌر بنسبة ٘ٔبتجربة المنتج بنسبة 
، التخلص من القلق والتوتر: )اآلتٌة%. بٌنما جاءت االستماالت ٖ.ٔٔالدٌنٌة بنسبة 

االستماالت  خاتمةالتخوٌؾ، النجاح، األمومة واألبوة، إثارة اهتمام الجنس األخر( فً 
ع دراسة كل ات القنوات الدٌنٌة. وتتفق هذه النتابج مإعبلنالخاصة بالمستهلك المستخدمة فً 

( حٌث توصلتا إلى أن استمالة السعادة جاءت ٕٓٔٓ(، حسن نٌازي )ٕٔٔٓمن صفا محمد )
 ات التلٌفزٌونٌة.عبلنفً مقدمة استماالت المستهلك المستخدمة فً اإل

وٌبلحظ من بٌانات الجدول السابق ضآلة استخدام استمالة استثارة المشاعر الدٌنٌة حٌث 
خاصة فً  كثر استخداًماع أنه من المفترض أن تكون األجاءت فً الترتٌب الخامس، م

دولٌة، وخضوع  إعبلنالقنوات الدٌنٌة، وهو ما ٌفسر فً ضوء لجوء المعلنٌن إلى وكاالت 
فً العالم العربً واإلسبلمً للشركات العالمٌة، وهو ما ٌتفق مع دراسة حمدي  عبلناإل

ٌة تظل انتقابٌة فً تعاملها مع القٌم نعبلوالتً أشارت إلى أن الرسالة اإل (ٓٓٔ)(ٕٓٓٓحسن )
 الثقافٌة السابدة فً المجتمع ولٌست معبرة عن النسق الثقافً السابد بؤكمله. 

تبٌن عدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة  Chi-Square Testsوبإجراء اختبار 
ات، بلنعبٌن القناتٌن محل الدراسة )الفتح، الرحمة( واستماالت المستهلك المستخدمة فً اإل

، وهً ؼٌر دالة، أي أنه لم 8ٕ٘.ٓمعنوٌة= مستوى، عند 8ٙ٘.ٓٔ= ٕحٌث بلؽت قٌمة كا

 اسزّبالد اٌّسزٍٙه
 اٌشؽّخ اٌفزؼ اٌّغّٛع اٌمٕبح

 % ن % ن % ن
 %20.4 56 %18.8 21 %21.6 35 األًِ.

 %16.8 46 %15.2 17 %17.9 29 اٌسؼبدح.

 %15.0 41 %11.6 13 %17.3 28  .اإلغشاء ثزغشثخ إٌّزظ

 %11.7 32 %10.7 12 %12.3 20 ش.اٌزٛف١

 %11.3 31 %15.2 17 %8.6 14 اسزضبسح اٌّشبػش اٌذ١ٕ٠خ.

 %9.1 25 %8.0 9 %9.9 16 اٌزخٍض ِٓ اٌمٍك ٚاٌزٛرش.

 %6.2 17 %8.0 9 %4.9 8 اٌزخ٠ٛف.

 %5.5 15 %5.4 6 %5.6 9 إٌغبػ.

 %3.6 10 %6.3 7 %1.9 3 األِِٛخ ٚاألثٛح. 

 %4. 1 %9. 1 %0. 0 .٢خشإصبسح ا٘زّبَ اٌغٕس ا
 %100.0 274 %100.0 112 %100.0 162 اٌّغّٛع
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تكن هناك اختبلفات واضحة بٌن القناتٌن محل الدراسة فٌما ٌتعلق باستماالت المستهلك 
 ات. عبلنالمستخدمة فً اإل
 ات القنوات الدينيةإعالن( يوضح استماالت المنشأة المستخدمة في 13) جدول

 اٌخغ١ش د   1.556ِسزٜٛ اٌذالٌخ =    0دسعبد اٌؾش٠خ=    1.341= 8وب
ٌتضح من بٌانات الجدول السابق أن التركٌز على سمات المنشؤة جاء فً المقدمة بنسبة 

% لبلستماالت المتعلقة بدور المنشؤة حٌال المجتمع، وهذه نتٌجة طبٌعٌة ٓٗ%، مقابل ٓٙ
تتفق مع طبٌعة المنشآت المعلنة عن المنتجات والخدمات والتً تستهدؾ فً األساس تحقٌق 

ها دور خدمً حٌال المجتمع. وتتفق هذه النتابج مع دراسة حسن نٌازي األرباح ولٌس ل
إلى أن ذكر سمات المنشؤة جاء فً المقدمة، ٌلٌها دور المنشؤة حٌال  ( حٌث توصلتإٓٔٓ)

 المجتمع. 
تبٌن عدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة  Chi-Square Testsوبإجراء اختبار 

ات، عبلنالرحمة( واستماالت المنشؤة المستخدمة فً اإلبٌن القناتٌن محل الدراسة )الفتح، 
، وهً ؼٌر دالة، أي أنه لم ٙ٘٘.ٓمعنوٌة= مستوى، عند 4ٖٗ.ٓ= ٕحٌث بلؽت قٌمة كا

تكن هناك اختبلفات واضحة بٌن القناتٌن محل الدراسة فٌما ٌتعلق باستماالت المنشؤة 
 ات. عبلنالمستخدمة فً اإل
 ات القنوات الدينيةإعالنالمستخدمة في  ( يوضح القوالب الفنية14) جدول

 1.821ِؼبًِ اٌزٛافك= 1.143ِسزٜٛ اٌذالٌخ =    8دسعبد اٌؾش٠خ=  6.812= 8وب
فً  كثر استخداًماٌتضح من الجدول السابق أن الحدٌث المباشر هو القالب الفنً األ

%، ٌلٌه استخدام أكثر من قالب ٗ.48ات القنوات الدٌنٌة، حٌث جاء فً المقدمة بنسبة إعبلن
 %. 8.ٙبنسبة  الخاتمةجاء القالب الحواري فً %، بٌنما 1.ٗٔفً المرتبة الثانٌة بنسبة 

( حٌث توصلت إلى أن الحدٌث ٕٕٔٓوتتفق هذه النتابج مع دراسة حنان نصر )
ات التلٌفزٌونٌة، ٌلٌه الجمع بٌن أكثر عبلنالمباشر ٌؤتً فً مقدمة األسالٌب المستخدمة فً اإل

 اسزّبالد إٌّشأح
 اٌشؽّخ اٌفزؼ اٌّغّٛع اٌمٕبح

 % ن % ن % ن
 %60.0 30 %56.7 17 %65.0 13 ّٕشأح.سّبد اٌ

 %40.0 20 %43.3 13 %35.0 7 دٚس إٌّشأح ؽ١بي اٌّغزّغ.

 %100.0 50 %100.0 30 %100.0 20 اٌّغّٛع

 اٌمبٌت اٌفٕٟ
 اٌشؽّخ اٌفزؼ اٌّغّٛع اٌمٕبح

 % ن % ن % ن
 %78.4 58 %64.5 20 %88.4 38 .ؽذ٠ش ِجبشش

 %14.9 11 %25.8 8 %7.0 3 أوضش ِٓ لبٌت.

 %6.8 5 %9.7 3 %4.7 2 .ؽٛاسٞ

 %100.0 74 %100.0 31 %100.0 43 اٌّغّٛع
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 (،ٕٔٔٓمن صفا محمد )من أسلوب. كما تتفق هذه النتابج فً بعض جوانبها مع دراسة كل 

( حٌث توصلوا إلى أن الحدٌث المباشر ٌؤتً 4ٕٓٓ(، نسرٌن محمد )ٕٓٔٓحسن نٌازي )
ات التلٌفزٌونٌة، بٌنما تختلؾ عنها فً أن األسلوب عبلنفً مقدمة األسالٌب المستخدمة فً اإل

 الؽنابً جاء فً المرتبة الثانٌة. 
(، عارؾ القدسً ٕٙٔٓنور الدٌن ) ةع دراسة كل من هببٌنما تختلؾ هذه النتابج م

ات عبلنفً اإل كثر استخداًما( حٌث توصلتا إلى أن القالب الؽنابً هو القالب األٕ٘ٓٓ)
 التلٌفزٌونٌة.

تبٌن وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن  Chi-Square Testsوبإجراء اختبار 
ات، حٌث بلؽت عبلنفً اإلالقناتٌن محل الدراسة )الفتح، الرحمة( والقوالب الفنٌة المستخدمة 

، وقد كانت شدة العبلقة بٌن ٖٗٓ.ٓمعنوٌة= مستوى، وهً دالة عند 48ٕ.ٙ= ٕقٌمة كا
، أي أنه كانت هناك اختبلفات واضحة 8ٕٓ.ٓالمتؽٌرٌن ضعٌفة، حٌث بلػ معامل التوافق=

 ات.عبلنبٌن القناتٌن محل الدراسة فٌما ٌتعلق بالقوالب الفنٌة المستخدمة فً اإل
 ات القنوات الدينيةإعالنالمستخدمة في  نتا ( يوضح أساليب اإل 15) جدول

 غ١ش داٌخ   1.886ِسزٜٛ اٌذالٌخ =     3دسعبد اٌؾش٠خ=    4.346= 8وب
كثر ٌتضح من بٌانات الجدول السابق أن األسلوب التمثٌلً هو األسلوب الفنً األ

%، ٌلٌه أسلوب 8.ٓٙجاء فً المقدمة بنسبة  ات القنوات الدٌنٌة، حٌثإعبلنفً  استخداًما
%، ثم الجمع بٌن أكثر من أسلوب ٖ.ٕٗالشرٌحة أو الصورة الثابتة فً المرتبة الثانٌة بنسبة 

% ٗ.ٔبنسبة  الخاتمة%، بٌنما جاءت الرسوم المتحركة فً ٘.ٖٔفً المرتبة الثالثة بنسبة 
 فقط. 

(، ٖٕٔٓوجواد محمد ) (،ٕٙٔٓ) ٌنهبة نور الدوتتفق هذه النتابج مع دراسة كل من 
حٌث توصلوا  (ٔٓٔ)(ٕٔٓٓ(، وعامر ؼواص )ٕٔٔٓوصفا محمد ) (،ٕٕٔٓوحنان نصر )

 ات التلٌفزٌونٌة. عبلنإلى أن األسلوب التمثٌلً ٌؤتً فً مقدمة األسالٌب المستخدمة فً اإل
تبٌن عدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة  Chi-Square Testsوبإجراء اختبار 

ات، حٌث عبلنالمستخدمة فً اإل نتا القناتٌن محل الدراسة )الفتح، الرحمة( وأسالٌب اإلبٌن 
، وهً ؼٌر دالة، أي أنه لم تكن ٕٕٙ.ٓمعنوٌة= مستوى، عند ٖٙٗ.ٗ= ٕبلؽت قٌمة كا

المستخدمة فً  نتا هناك اختبلفات واضحة بٌن القناتٌن محل الدراسة فٌما ٌتعلق بؤسالٌب اإل
 ات.عبلناإل

 ٔزبط١ت اإلأسبٌ
 اٌشؽّخ اٌفزؼ اٌّغّٛع اٌمٕبح

 % ن % ن % ن
 %60.8 45 %71.0 22 %53.5 23 .اٌزّض١ٍٟ

 %24.3 18 %16.1 5 %30.2 13  أٚ اٌظٛس اٌضبثزخ. اٌشش٠ؾخ

 %13.5 10 %9.7 3 %16.3 7 أوضش ِٓ أسٍٛة.

 %1.4 1 %3.2 1 %0. 0 .اٌشسَٛ اٌّزؾشوخ

 %100.0 74 %100.0 31 %100.0 43 اٌّغّٛع
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 ات القنوات الدينيةإعالن( يوضح أساليب الكتابة المستخدمة في 16) جدول

 غ١ش داٌخ   1.846ِسزٜٛ اٌذالٌخ =     6دسعبد اٌؾش٠خ=    1.232= 8وب
كثر ٌتضح من بٌانات الجدول السابق أن األسلوب الوصفً هو األسلوب الفنً األ

ات المقدمة فً القنوات الدٌنٌة، حٌث جاء هذا األسلوب فً المقدمة عبلنفً كتابة اإل استخداًما
%، ثم 4.ٕ٘%، ٌلٌه الجمع بٌن أكثر من أسلوب فً المرتبة الثانٌة بنسبة 8.ٖٖبنسبة 

%، ثم األسلوب 8.ٙ%، ثم األسلوب اإلخباري بنسبة ٙ.ٕٔلة والحل بنسبة أسلوب المشك
%، فً حٌن جاء أسلوب ٔ.ٗ%، ثم األسلوب االستشهادي بنسبة ٗ.٘الحواري بنسبة 

 %. 4.ٕبنسبة  الخاتمةالمقارنة فً 
( حٌث توصلت إلى أن األسلوب ٕٓٔٓوتتفق هذه النتابج مع دراسة حسن نٌازي )

 ات التلٌفزٌونٌة. عبلنمة األسالٌب الفنٌة المستخدمة فً كتابة اإلالوصفً ٌؤتً فً مقد
إلى أن أسلوب المشكلة  ( حٌث توصلتٖٕٔٓسارة سبلم )بٌنما تختلؾ مع دراسة 

ات التلٌفزٌونٌة. كما تختلؾ هذه عبلنوالحل ٌؤتً فً مقدمة األسالٌب المستخدمة فً تحرٌر اإل
وصلت إلى أن األسلوب اإلخباري ٌؤتً فً ( حٌث تٕٕٔٓالنتابج مع دراسة حنان نصر )

ات التلٌفزٌونٌة، ٌلٌه األسلوب االستشهادي، ثم عبلنمقدمة األسالٌب المستخدمة فً كتابة اإل
 الجمع بٌن أكثر من أسلوب. 

تبٌن عدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة  Chi-Square Testsوبإجراء اختبار 
ات، حٌث عبلنة( وأسالٌب الكتابة المستخدمة فً اإلبٌن القناتٌن محل الدراسة )الفتح، الرحم

، وهً ؼٌر دالة، أي أنه لم تكن ٕٙٗ.ٓمعنوٌة= مستوى، عند 4.818= ٕبلؽت قٌمة كا
هناك اختبلفات واضحة بٌن القناتٌن محل الدراسة فٌما ٌتعلق بؤسالٌب الكتابة المستخدمة فً 

ة منها ٌتوقؾ على اعتبارات عد نعبلولعل ذلك ٌرجع إلى أن أسلوب كتابة اإل ؛اتعبلناإل
إلى تحقٌقها،  عبلناإلسعى طبٌعة السلعة أو الخدمة أو الفكرة المعلن عنها، واألهداؾ التً ٌ

 وخصابص الجمهور المستهدؾ.
 
 

 ت اٌىزبثخأسب١ٌ
 اٌشؽّخ اٌفزؼ اٌّغّٛع اٌمٕبح

 % ن % ن % ن
 %33.8 25 %32.3 10 %34.9 15 األسٍٛة اٌٛطفٟ.

 %25.7 19 %29.0 9 %23.3 10 أوضش ِٓ أسٍٛة.

 %21.6 16 %22.6 7 %20.9 9  .أسٍٛة اٌّشىٍخ ٚاٌؾً

 %6.8 5 %0. 0 %11.6 5 .األسٍٛة اإلخجبسٞ

 %5.4 4 %9.7 3 %2.3 1 األسٍٛة اٌؾٛاسٞ. 

 %4.1 3 %6.5 2 %2.3 1 األسٍٛة االسزشٙبدٞ. 

 %2.7 2 %0. 0 %4.7 2 أسٍٛة اٌّمبسٔخ.

 %100.0 74 %100.0 31 %100.0 43 اٌّغّٛع



 

 58                     م1ٌٕٔٓولٌو   -العدد الثانً  والخمسون                 

 ات القنوات الدينيةإعالن( يوضح الشخصيات التي ظهرت في 17) جدول
 
 
 
 

 

 

 

 

 غ١ش داٌخ   1.462ِسزٜٛ اٌذالٌخ =     5دسعبد اٌؾش٠خ=    4.521= 8وب
ٌة فً دعم الجهود اإلقناعٌة عبلنٌة التً تظهر فً الرسالة اإلعبلنتسهم الشخصٌات اإل

ة، والشخصٌات الثانوٌة المشتركة وٌنطبق ذلك على الشخصٌات الربٌس التلٌفزٌونً، عبلنلئل
له شكل تؤثٌري  عبلنٌقومون بها، فالمتحدث األساسً فً اإل، والنشاطات التً عبلنفً اإل

ٌظهر فً جذب المتلقً، وإدراك ما هو مهم، وما هو جدٌر باالهتمام والثقة فً الرسالة 
اتهم ووضعها فً إعبلن، لذلك ٌستعٌن بعض المعلنٌن بالمشاهٌر رؼبة فً تمٌز (ٕٓٔ)ٌةعبلناإل

ٌزٌد من االتجاه اإلٌجابً وٌزٌد من معدل مما  ؛مكانة مقنعة فً ذاكرة ومشاعر المتلقً
، أي نقل شعبٌة المشاهٌر للسلعة وحب الجماهٌر (ٖٓٔ)تذكرها؛ وبالتالً تزداد فاعلٌتها

للمشاهٌر لحب السلعة واالستفادة من رؼبة الجمهور فً محاكاة المشاهٌر فً طلب السلعة، 
 Venusات مثل عبلنفً اإل ا على عقود المشاهٌرلذا نجد أن ملٌارات الدوالرات تنفق سنوًٌ 

Williams  ملٌون  ٓٗالتً أبرمت عقدا قٌمته  ٕٕٓٓالعبة التنس الشهٌرة وبطلة وٌمبلدون
الدولٌة لصناعة المبلبس الرٌاضٌة، مما  Reebokدوالر لمدة خمس سنوات مع شركة 

 . (ٗٓٔ)عبلنٌبرهن على الدور الكبٌر لهإالء المشاهٌر فً صناعة اإل
إلى أن استخدام  (٘ٓٔ)(ٕٙٓٓ) Bruce, Shimp and Sakanoوقد أشارت دراسة 

فً تكوٌن صورة ذهنٌة إٌجابٌة للمنتج أو العبلمة  فعال له دور عبلنالمشاهٌر فً اإل
 التجارٌة وخلق شخصٌة ممٌزة لها.

% من حجم العٌنة ظهرت ٕ.ٙٙبنسبة إعبلًنا  1ٗوٌتضح من بٌانات الجدول السابق أن 
% لم تظهر فٌها 8.ٖٖبنسبة إعبلًنا  ٕ٘وارها وصفتها( مقابل فٌها شخصٌة )على اختبلؾ أد

أي شخصٌة حٌث اكتفت باالعتماد على الصور والرسوم والنصوص المصاحبة لصوت 
فً قناة إعبلًنا  ٙٔ اآلتًات على النحو عبلنً، وقد جاء توزٌع هذه اإلعبلنقارئ التعلٌق اإل

 ات فً قناة الرحمة. إعبلن 1الفتح، و
( حٌث أشارت إلى أن نسبة وجود ٕٙٔٓالنتابج مع دراسة إسراء عصام )وتتفق هذه 

%، مقابل ٔ.1ٖالتجاري فً القنوات الفضابٌة العربٌة بلؽت  عبلنالشخصٌات المقدمة لئل
 % لعدم وجود شخصٌات.1.ٙ

 اٌشخظ١خ
 اٌشؽّخ اٌفزؼ اٌّغّٛع اٌمٕبح

 % ن % ن % ن
 %20.3 15 %29.0 9 %14.0 6 خجشاء ِزخظظْٛ. 

 %17.6 13 %12.9 4 %20.9 9 ِخزٍطخ.

 %14.9 11 %12.9 4 %16.3 7 ػبد٠خ. 

 %12.2 9 %12.9 4 %11.6 5 د١ٕ٠خ.

 %1.4 1 %3.2 1 %0. 0 وبسر١ٔٛخ. 

 %33.8 25 %29.0 9 %37.2 16 ٌُ رظٙش.
 %100.0 74 %100.0 31 %100.0 43 اٌّغّٛع
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ات إعبلنكما ٌتضح من بٌانات الجدول السابق تعدد وتنوع الشخصٌات التً ظهرت فً 
%، ٌلٌهم فً ٖ.ٕٓقد جاء الخبراء المتخصصون فً المقدمة بنسبة القنوات الدٌنٌة، و

%، ثم الشخصٌة العادٌة ٙ.4ٔالمرتبة الثانٌة الجمع بٌن أكثر من شخصٌة )مختلطة( بنسبة 
ات القنوات الدٌنٌة للشخصٌات العادٌة هو إعبلن%، واستخدام 1.ٗٔفً المرتبة الثالثة بنسبة 
ة بالشخصٌات المشهورة أمر مكلؾ وٌحتا  إلى مٌزانٌة ا ألن االستعانالوضع الطبٌعً نظرً 

%، بٌنما جاءت الشخصٌة ٕ.ٕٔخاصة، وجاءت الشخصٌة الدٌنٌة فً المرتبة الرابعة بنسبة 
 % فقط. ٗ.ٔبنسبة  الخاتمةالكارتونٌة فً 

( حٌث ٕٓٔٓ(، حسن نٌازي )ٕٔٔٓوتتفق هذه النتٌجة مع دراسة صفا محمد )
ات عبلنالشخصٌات التً تظهر فً اإل خاتمةكارتونٌة جاءت فً توصلتا إلى أن الشخصٌة ال

 التلٌفزٌونٌة. 
( حٌث توصلت إلى أن الكارتون ٌؤتً فً 4ٕٓٓبٌنما تختلؾ مع دراسة نسرٌن محمد )

(، حنان نصر ٕٙٔٓإسراء عصام ) من المقدمة. كما تختلؾ هذه النتابج مع دراسة كل
( حٌث توصلوا إلى أن الشخصٌة ٕ٘ٓٓ(، عارؾ القدسً )ٕٓٔٓ(، حسن نٌازي )ٕٕٔٓ)

 ات التلٌفزٌونٌة.عبلنالعادٌة تؤتً فً مقدمة الشخصٌات المستخدمة فً اإل
تبٌن عدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة  Chi-Square Testsوبإجراء اختبار 

ات، حٌث عبلنبٌن القناتٌن محل الدراسة )الفتح، الرحمة( والشخصٌات التً ظهرت فً اإل
، وهً ؼٌر دالة، أي أنه لم تكن 8ٙٗ.ٓمعنوٌة= مستوى، عند 84٘.ٗ= ٕة كابلؽت قٌم

هناك اختبلفات واضحة بٌن القناتٌن محل الدراسة فٌما ٌتعلق بالشخصٌات التً ظهرت فً 
 ات.عبلناإل

 ات القنوات الدينيةإعالن( يوضح نوع الشخصيات التي ظهرت في 18) جدول

 غ١ش داٌخ   1.335ِسزٜٛ اٌذالٌخ =     5دسعبد اٌؾش٠خ=    5.102= 8وب 
ات إعبلنٌتضح من بٌانات الجدول السابق تعدد وتنوع الشخصٌات التً ظهرت فً 

%، ٌلٌها فً المرتبة الثانٌة كل من ٕ.ٖٗالقنوات الدٌنٌة، وقد جاء الرجل فً المقدمة بنسبة 
%، 4.ٕل منهما، ثم الطفل فً المرتبة الثالثة بنسبة % لك٘.1المرأة وأكثر من شخص بنسبة 

% فقط. وتتفق هذه النتابج مع ٗ.ٔبنسبة  الخاتمةبٌنما جاء الجمع بٌن الرجل والمرأة فً 
( حٌث توصلت إلى أن الرجل جاء فً مقدمة الشخصٌات التً ٖٕٔٓدراسة جواد محمد )

 ٔٛع اٌشخظ١خ
 اٌشؽّخ اٌفزؼ اٌّغّٛع اٌمٕبح

 % ن % ن % ن
 %43.2 32 %41.9 13 %44.2 19 سعً.

 %9.5 7 %16.1 5 %4.7 2 اِشأح.

 %9.5 7 %12.9 4 %7.0 3 أوضش ِٓ شخض.

 %2.7 2 %0. 0 %4.7 2 ؽفً. 

 %1.4 1 %0. 0 %2.3 1 سعً ٚاِشأح.

 %33.8 25 %29.0 9 %37.2 16 ٌُ رظٙش.
 %100.0 74 %100.0 31 %100.0 43 اٌّغّٛع
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بة الثانٌة. بٌنما تختلؾ مع دراسة كل ات التلٌفزٌونٌة، ٌلٌه المرأة فً المرتعبلنتظهر فً اإل
حٌث توصلت  (ٕٙٓٓ(، فاتن الطنباري )ٕٕٔٓ( ، دالٌا السواح )ٕٕٔٓمن حنان نصر )

ات. كما عبلنهذه الدراسات إلى أن المرأة جاءت فً مقدمة الشخصٌات المستخدمة فً اإل
( حٌث توصلت إلى أن فبة )أكثر من شخصٌة( ٕٓٔٓتختلؾ مع دراسة حسن نٌازي )

 ات التلٌفزٌونٌة. عبلنجاءت فً مقدمة الشخصٌات التً ظهرت فً اإل
تبٌن عدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة  Chi-Square Testsوبإجراء اختبار 

ات، عبلنبٌن القناتٌن محل الدراسة )الفتح، الرحمة( ونوع الشخصٌات التً ظهرت فً اإل
، وهً ؼٌر دالة، أي أنه لم ٖٖ٘.ٓمعنوٌة= مستوى، عند 4ٔ8.٘= ٕحٌث بلؽت قٌمة كا

تكن هناك اختبلفات واضحة بٌن القناتٌن محل الدراسة فٌما ٌتعلق بنوع الشخصٌات التً 
 ات.عبلنظهرت فً اإل
 ات القنوات الدينيةإعالن( يوضح جنسية الشخصيات التي ظهرت في 19) جدول

 
 
 

 
 
 

 
 

 ١ش داٌخغ   1.080ِسزٜٛ اٌذالٌخ =    4دسعبد اٌؾش٠خ=   1.310= 8وب
ٌتضح من بٌانات الجدول السابق تعدد وتنوع جنسٌة الشخصٌات التً ظهرت فً 

%، ٌلٌها 8.ٙ٘ات القنوات الدٌنٌة، وقد جاءت الشخصٌة المصرٌة فً المقدمة بنسبة إعبلن
%، ثم الشخصٌة األجنبٌة ٗ.٘فً المرتبة الثانٌة الجمع بٌن أكثر من جنسٌة )مختلطة( بنسبة 

% فقط. وٌبلحظ أن ٗ.ٔبنسبة  الخاتمةا جاءت الشخصٌة العربٌة فً %. بٌنم4.ٕبنسبة 
ات الدولٌة قد تلجؤ إلى استخدام شخصٌات عربٌة للتوحد مع نفسٌة المشاهد عبلنبعض اإل

العربً ومخاطبته بزٌه وعاداته وتقالٌده ولؽته. وتتفق هذه النتابج مع دراسة إسراء عصام 
%، ٕ.ٙ٘صٌة العربٌة تؤتً فً المقدمة بنسبة ( حٌث أشارت إلى أن مبلمح الشخٕٙٔٓ)

إلى أن  ( حٌث توصلتٕٔٔٓصفا محمد )ٌلٌها المبلمح األجنبٌة. كما تتفق مع دراسة 
 ات التلٌفزٌونٌة.عبلنالشخصٌة المصرٌة جاءت فً مقدمة الشخصٌات التً تظهر فً اإل

ابٌة تبٌن عدم وجود فروق ذات داللة إحص Chi-Square Testsوبإجراء اختبار 
ات، حٌث بلؽت قٌمة عبلنبٌن القناتٌن محل الدراسة وجنسٌة الشخصٌات التً ظهرت فً اإل

، وهً ؼٌر دالة، أي أنه لم تكن هناك اختبلفات ٕٔٔ.ٓمعنوٌة= مستوى، عند ٖٔٓ.4= ٕكا
واضحة بٌن القناتٌن محل الدراسة فٌما ٌتعلق بجنسٌة الشخصٌات التً ظهرت فً 

 ات.عبلناإل

 عٕس١خ اٌشخظ١خ
 اٌشؽّخ اٌفزؼ اٌّغّٛع اٌمٕبح

 % ن % ن % ن
 %56.8 42 %71.0 22 %46.5 20 خ.ِظش٠

 %5.4 4 %0. 0 %9.3 4 ِخزٍطخ.

 %2.7 2 %0. 0 %4.7 2 أعٕج١خ.

 %1.4 1 %0. 0 %2.3 1 ػشث١خ. 

 %33.8 25 %29.0 9 %37.2 16 ٌُ رظٙش.
 %100.0 74 %100.0 31 %100.0 43 اٌّغّٛع



 تقٌٌم الجوانب األخبلقٌة إلعبلنات القنوات الدٌنٌة ذات التوجه اإلسبلمً     

 مجلة البحوث اإلعالمية       55 

 ي في القنوات الدينيةعالنضح الصوت الذي يقدم النص اإل( يو 20)جدول 
 
 
 
 
 
 

 1.416ِؼبًِ اٌزٛافك=   1.110ِسزٜٛ اٌذالٌخ =    8دسعبد اٌؾش٠خ=   04.513= 8وب
ات إعبلنٌتضح من بٌانات الجدول السابق أن االستعانة بالرجل فً تقدٌم نصوص 

%، وهذا راجع لقوة صوت الرجل وعمق تؤثٌره 41.4القنوات الدٌنٌة جاء فً المقدمة بنسبة 
الثانٌة وبفارق كبٌر الجمع بٌن الرجل والمرأة بنسبة فً الجمهور المتلقً، ٌلٌه فً المرتبة 

% فقط. وتتفق هذه ٔ.ٗ%، بٌنما جاء االستعانة بالمرأة فقط فً الترتٌب األخٌر بنسبة ٕ.ٙٔ
ا إلى ت( حٌث توصلٕٕٔٓ(، حنان نصر )ٕ٘ٓٓالنتابج مع دراسة كل من عارؾ القدسً )

 ات التلٌفزٌونٌة.عبلنإلأن صوت الرجل ٌؤتً فً مقدمة األصوات المستخدمة فً ا
تبٌن وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن  Chi-Square Testsوبإجراء اختبار 

ً، حٌث بلؽت قٌمة عبلنالقناتٌن محل الدراسة )الفتح، الرحمة( والصوت الذي ٌقدم النص اإل
، وقد كانت شدة العبلقة بٌن ٔٓٓ.ٓمعنوٌة= مستوى، وهً دالة عند 41٘.ٗٔ= ٕكا

، أي أنه كانت هناك اختبلفات واضحة ٙٓٗ.ٓمتوسطة، حٌث بلػ معامل التوافق=المتؽٌرٌن 
 ً.عبلنبٌن القناتٌن محل الدراسة فٌما ٌتعلق بالصوت الذي ٌقدم النص اإل

 ات القنوات الدينيةإعالنالمغة المستخدم في  مستوى( يوضح 21) جدول

 غ١ش داٌخ   1.334ِسزٜٛ اٌذالٌخ =     8دسعبد اٌؾش٠خ=    8.034= 8وب
ات إعبلنفً  كثر استخداًماهً اللؽة األ فصحىلسابق أن الٌتضح من بٌانات الجدول ا

%، ٌلٌها فً المرتبة الثانٌة 4.8ٖالقنوات الدٌنٌة، حٌث جاءت فً المرتبة األولً بنسبة 
%. 4.ٕ٘بنسبة  الخاتمةفً  فصحى%، بٌنما جاء الجمع بٌن العامٌة وال٘.ٖٙالعامٌة بنسبة 

 فصحى( حٌث توصلت إلى أن اللؽة ال4ٕٓٓوتتفق هذه النتابج مع دراسة نسرٌن محمد )
هبة بٌنما تختلؾ مع دراسة كل من  ات العربٌة. عبلنتؤتً فً مقدمة اللؽات المستخدمة فً اإل

 (،ٕٓٔٓ(، حسن نٌازي )ٕٔٔٓ(، صفا محمد )ٕٕٔٓحنان نصر ) (،ٕٙٔٓ) نور الدٌن

 اٌظٛد
 اٌشؽّخ اٌفزؼ اٌّغّٛع اٌمٕبح

 % ن % ن % ن
 %79.7 59 %61.3 19 %93.0 40 .سعً

 %16.2 12 %35.5 11 %2.3 1 سعً ٚاِشأح.

 %4.1 3 %3.2 1 %4.7 2 .اِشأح

 %100.0 74 %100.0 31 %100.0 43 اٌّغّٛع

 ػالِْسزٜٛ ٌغخ اإل
 اٌشؽّخ اٌفزؼ اٌّغّٛع اٌمٕبح

 % ن % ن % ن
 %37.8 28 %29.0 9 %44.2 19 .فظؾٝ

 %36.5 27 %45.2 14 %30.2 13 ػب١ِخ.

 %25.7 19 %25.8 8 %25.6 11 ٚاٌؼب١ِخ. فظؾٝرغّغ ث١ٓ اٌ

 %100.0 74 %100.0 31 %100.0 43 اٌّغّٛع
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كثر ة هً األإلى أن العامٌ وا( حٌث توصلٕ٘ٓٓ(، عارؾ القدسً )1ٕٓٓابرادتشة سعٌدة )
إلى أن  (ٙٓٔ)(ٕٕٓٓات التلٌفزٌونٌة. وقد أشارت دراسة شعبان شمس )عبلنفً اإل استخداًما

ٌة وجمهورها، عبلنٌة وطبٌعة الوسٌلة اإلعبلنهناك عبلقة بٌن اللؽة المستخدمة فً الرسالة اإل
فً الصحافة ٌرجع إلى طبٌعة جمهور الصحافة، واستخدام العامٌة فً  فصحىفاستخدام ال

% منه، كما أكدت ٓٙالتلٌفزٌون ٌرجع إلى طبٌعة جمهور التلٌفزٌون والذي ٌشكل األمٌون 
ٌة وبٌن االستماالت المستخدمة، حٌث عبلنالدراسة على وجود عبلقة بٌن لؽة الرسالة اإل

 باالستماالت العقلٌة، وارتبطت العامٌة باالستماالت العاطفٌة.  فصحىارتبطت ال
تبٌن عدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة  Chi-Square Testsوبإجراء اختبار 

ات، حٌث عبلناللؽة المستخدم فً اإل مستوىبٌن القناتٌن محل الدراسة )الفتح، الرحمة( و
، وهً ؼٌر دالة، أي أنه لم تكن ٖٖٗ.ٓمعنوٌة= مستوى، عند 1ٗٔ.ٕ= ٕبلؽت قٌمة كا

اللؽة المستخدم فً  مستوىق بهناك اختبلفات واضحة بٌن القناتٌن محل الدراسة فٌما ٌتعل
حٌث توصلت إلى عدم وجود  (ٕٓٔٓنتٌجة مع دراسة حسن نٌازي )ات. وتتفق هذه العبلناإل

ا فروق دالة  ًٌ اللؽة المستخدم فً  مستوىالعربٌة فٌما ٌتعلق ب اتبٌن الفضابٌإحصاب
 ات. عبلناإل

 ات القنوات الدينيةعالن( يوضح التجاوزات األخالقية إل22) جدول

 1.881ِؼبًِ اٌزٛافك=   1.112ِسزٜٛ اٌذالٌخ =    3دسعبد اٌؾش٠خ=   88.318= 8وب
ً القنوات الدٌنٌة، ات المقدمة فعبلنرصد الباحث الكثٌر من التجاوزات األخبلقٌة لئل

مقابل  ،اا أخبلقًٌ تجاوزً  ٕٓٗفً المقدمة بـ ءت قناة الفتحا، وجاا أخبلقًٌ تجاوزً ٔٔٗحٌث بلؽت 
ً، عبلنا بمواثٌق الشرؾ اإللقناة الرحمة، األمر الذي ٌعنً أن قناة الرحمة أكثر التزامً  4ٔٔ

ات عبلنوهو األمر المنتظر فً المقام األول من القنوات الدٌنٌة التً تشترط عدم تعارض اإل
 عبلن عن رفضها اإلتعالٌم اإلسبلم، فضبًل  من حٌث الشكل الفنً ونوعٌة السلع والخدمات مع

عن بعض المنتجات شدٌدة الحساسٌة التً ترحب القنوات األخرى بها، إال أن تجاوز 
ٌة وعدم مصداقٌته أمر وارد فً القنوات الدٌنٌة وهو أمر بالػ عبلنمضمون الرسالة اإل

ات الدٌنٌة التً ٌكسبها الخطورة حٌث ال ٌتوقع المستهلك أن ٌؤتً التضلٌل والخداع عبر القنو

 زغبٚصاد األخالل١خاٌ
 اٌشؽّخ اٌفزؼ اٌّغّٛع اٌمٕبح

 % ن % ن % ن
 %47.9 197 %42.7 73 %51.7 124 .خبطخ ثبٌّٕزظ

 %16.3 67 %14.0 24 %17.9 43 رزؼٍك ثبٌّمبسٔخ إٌّبفسخ.
 %14.1 58 %16.4 28 %12.5 30 اٌزذاٚٞ. خبطخ ثضمبفخ

 %7.5 31 %9.9 17 %5.8 14 االسزشٙبد ثبٌٕظٛص اٌذ١ٕ٠خ.
 %7.1 29 %7.0 12 %7.1 17 فٟ شىً ِبدح ثشاِغ١خ ػالْرمذ٠ُ اإل

 %2.2 9 %6. 1 %3.3 8 خبطخ ثزذٟٔ اٌزٚق.
 %1.9 8 %3.5 6 %8. 2 رزؼٍك ثظٙٛس األؽفبي.
 %1.5 6 %2.9 5 %4. 1 رزؼٍك ثظٙٛس اٌّشأح.

 %7. 3 %1.2 2 %4. 1 رزؼٍك ثبٌّٕزغبد اٌؾسبسخ.
 %7. 3 %1.8 3 %0. 0 رمذ٠ُ ِشب٘ذ ػٕف.

 %100.0 411 %100.0 171 %100.0 240 اٌّغّٛع
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ما تقدمه من مواد شرعٌة ثقته واحترامه. وقد ٌرجع ذلك إلى عدم وجود إطار قانونً 
، وأن هذه المعاٌٌر تتباٌن عبلنفً مصر وال ٌوجد معاٌٌر محددة لقبول أو رفض اإل عبلنلئل

ت (. وقد أشارٕٙٔٓمحمد ) هبة نور الدٌنوهو ما أشارت إلٌه دراسة خرى. من قناة أل
قد درجت على  عبلمإلى أن كثٌر من وسابل اإل (4ٓٔ)(ٖٕٓٓدراسة محً الدٌن عبد الحلٌم )

 ات بؤي شكل وبؤٌة صورة ثم تبثه إلى الجماهٌر. عبلنالحصول على اإل
ات المقدمة عبلنوٌتضح من بٌانات الجدول السابق تعدد وتنوع التجاوزات األخبلقٌة لئل

وزات األخبلقٌة الخاصة بالمنتج فً المقدمة بنسبة فً القنوات الدٌنٌة، وقد جاءت التجا
%، ثم ٖ.ٙٔ%، ٌلٌها فً المرتبة الثانٌة التجاوزات المتعلقة بالمقارنة والمنافسة بنسبة 4.1ٗ

%، ثم االستشهاد بالنصوص الدٌنٌة بنسبة ٔ.ٗٔالتجاوزات الخاصة بثقافة التداوي بنسبة 
%. بٌنما جاءت التجاوزات ٔ.4بنسبة  فً شكل مادة برامجٌة عبلن%، ثم تقدٌم اإل٘.4

: )الخاصة بتدنً الذوق، الخاصة بظهور األطفال، الخاصة بظهور المرأة، اآلتٌةاألخبلقٌة 
التجاوزات األخبلقٌة  خاتمةتقدٌم مشاهد عنؾ، الخاصة بالمنتجات شدٌدة الحساسٌة( فً 

 ات القنوات الدٌنٌة. عبلنإل
( حٌث توصلت إلى أن التجاوزات ٕٓٔٓازي )وتختلؾ هذه النتابج مع دراسة حسن نٌ

ٌة، عبلنتؤتً فً مقدمة التجاوزات األخبلقٌة للممارسة اإل عبلنالمتعلقة بظهور المرأة فً اإل
  .عبلنٌلٌها تقدٌم سلبٌات ؼٌر مقبولة، ثم سوء استخدام اللؽة العربٌة فً اإل

حصابٌة بٌن تبٌن وجود فروق ذات داللة إ Chi-Square Testsوبإجراء اختبار 
ات، حٌث بلؽت قٌمة عبلنالقناتٌن محل الدراسة )الفتح، الرحمة( والتجاوزات األخبلقٌة لئل

، وقد كانت شدة العبلقة بٌن 8ٓٓ.ٓمعنوٌة= مستوى، وهً دالة عند ٕٖٓ.ٕٕ= ٕكا
، أي أنه كانت هناك اختبلفات واضحة 4ٕٕ.ٓالمتؽٌرٌن ضعٌفة، حٌث بلػ معامل التوافق=

ات. وتتفق هذه النتابج مع عبلنمحل الدراسة فٌما ٌتعلق بالتجاوزات األخبلقٌة لئلبٌن القناتٌن 
( حٌث توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن ٕٓٔٓدراسة حسن نٌازي )

 . عبلنالعربٌة من حٌث التزامها بؤخبلقٌات اإل اتالفضابٌ
 ات القنوات الدينية المتعمقة بالمنتجعالن( يوضح التجاوزات األخالقية إل23) جدول

 غ١ش داٌخ   1.218ِسزٜٛ اٌذالٌخ =     2دسعبد اٌؾش٠خ=    4.511= 8وب

 رغبٚصاد إٌّزظ 
 اٌشؽّخ اٌفزؼ اٌّغّٛع اٌمٕبح

 % ن % ن % ن
 %21.8 43 %16.4 12 %25.0 31 ب. األلٜٛ ٚاألوضش ٔغبؽ  

 %16.8 33 %16.4 12 %16.9 21 .خأصبسٖ ِؼّٛٔ
 %11.7 23 %11.0 8 %12.1 15  .خ١ٌس ٌٗ أػشاع عبٔج١
 %11.7 23 %12.3 9 %11.3 14 ٠ؼبٌظ أِشاع ِزؼذدح.

 %10.7 21 %9.6 7 %11.3 14 ٠ؼبٌظ األِشاع اٌّضِٕخ.
 %10.7 21 %15.1 11 %8.1 10 افمخ ٚصاسح اٌظؾخ.ػذَ إثشاص ِٛ

 %10.2 20 %12.3 9 %8.9 11 . ٝاالسزشٙبد ثبٌّشػ
 %5.6 11 %5.5 4 %5.6 7 ػٍٝ ػشٚع. ػالْاؽزٛاء اإل

 %1.0 2 %1.4 1 %8. 1 وف١ً ثئٔمبص اٌٛصْ.
 %100.0 197 %100.0 73 %100.0 124 اٌّغّٛع
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ٌتضح من بٌانات الجدول السابق تعدد وتنوع التجاوزات األخبلقٌة المتعلقة بالمنتج 
فً المقدمة بنسبة  االمعلن عنه فً القنوات الدٌنٌة، وقد جاء االدعاء بؤنه األقوى واألكثر نجاحً 

%، ثم جاء 8.ٙٔبنسبة  ةالثانٌة االدعاء بؤن أثاره مضمون%، ٌلٌه فً المرتبة 8.ٕٔ
االدعاء بؤن المنتج لٌس له أعراض جانبٌة، واالدعاء بؤنه ٌعالج أمراض متعددة( فً المرتبة )

دم إبراز % لكل منهما، ثم جاء )االدعاء بؤنه ٌعالج األمراض المزمنة، ع4.ٔٔالثالثة بنسبة 
لكل منهما، ثم  %4.ٓٔموافقة وزارة الصحة والجهات الرقابٌة( فً المرتبة الرابعة بنسبة 

على عروض تروٌجٌة بنسبة  عبلن% ، ثم احتواء اإلٕ.ٓٔبنسبة  ىاالستشهاد بالمرض
 خاتمة%. بٌنما جاء االدعاء بؤن المنتج كفٌل بإنقاص الوزن وتقلٌل الدهون فً ٙ.٘

 % فقط. ٔقٌة المتعلقة بالمنتج المعلن عنه بنسبة التجاوزات األخبل
إلى أن االدعاء بؤن  ( حٌث توصلتٕٓٔٓوتختلؾ هذه النتابج مع دراسة حسن نٌازي )

جاءت فً مقدمة التجاوزات األخبلقٌة المتعلقة بالمنتج، ٌلٌها المقارنة  ةأثاره مضمون
 لجهات المختصة. ا(، ثم عدم إبراز موافقة اوالتفضٌل )األقوى، األكثر نجاحً 

تبٌن عدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة  Chi-Square Testsوبإجراء اختبار 
بٌن القناتٌن محل الدراسة )الفتح، الرحمة( والتجاوزات األخبلقٌة المتعلقة بالمنتج المعلن 

، وهً ؼٌر دالة، أي أنه لم ٕ.8.ٓمعنوٌة= مستوى، عند 4٘.ٗ= ٕعنه، حٌث بلؽت قٌمة كا
ك اختبلفات واضحة بٌن القناتٌن محل الدراسة فٌما ٌتعلق بالتجاوزات األخبلقٌة تكن هنا

 المتعلقة بالمنتج المعلن عنه. 
( حٌث توصلت إلى عدم وجود فروق ٕٓٔٓوتتفق هذه النتابج مع دراسة حسن نٌازي )

العربٌة فٌما ٌتعلق بالتجاوزات األخبلقٌة الخاصة  اتالفضابٌذات داللة إحصابٌة بٌن 
 ات. عبلناإلب

 ات القنوات الدينية المتعمقة بثقافة التداويعالن( يوضح التجاوزات األخالقية إل24) جدول

 غ١ش داٌخ   1.535ِسزٜٛ اٌذالٌخ =     3دسعبد اٌؾش٠خ=    0.238= 8وب
د وتنوع التجاوزات األخبلقٌة المتعلقة بثقافة ٌتضح من بٌانات الجدول السابق تعد

%، ٌلٌها فً المرتبة ٕ.٘٘التداوي، وقد جاء التشجٌع على التداوي بالنفس فً المقدمة بنسبة 
%، ثم جاء التشجٌع على الكسل وعدم 4.ٕٓالثانٌة تصوٌر مشاهد المرض والشفاء بنسبة 

  .%8.ٖٔممارسة الرٌاضة فً المرتبة الثالثة بنسبة 
التجاوزات األخبلقٌة المتعلقة  خاتمةوهم ٌتلقون العبل  فً  ىنما جاء ظهور المرضبٌ

 %. ٖ.ٓٔبثقافة التداوي بنسبة 

 اٌزغبٚصاد اٌخبطخ ثضمبفخ اٌزذاٚٞ
 اٌشؽّخ اٌفزؼ اٌّغّٛع اٌمٕبح

 % ن % ن % ن
 %55.2 32 %46.4 13 %63.3 19 .رشغغ ػٍٝ اٌزذاٚٞ ثبٌٕفس

 %20.7 12 %25.0 7 %16.7 5 .رظٛس ِشب٘ذ اٌّشع ٚاٌشفبء
 %13.8 8 %17.9 5 %10.0 3 رشغغ ػٍٝ اٌىسً.

 %10.3 6 %10.7 3 %10.0 3 ْٛ اٌؼالط.ُٚ٘ ٠زٍم ٝرظٙش اٌّشػ
 %100.0 58 %100.0 28 %100.0 30 اٌّغّٛع
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أن المبالؽة فً تقدٌم  (8ٓٔ)(ٖٕٓٓوقد أشارت دراسة سونٌا دبوس وعادل عبد الؽفار )
العقاقٌر المزاٌا التً تتمتع بها بعض العقاقٌر من شؤنه أن ٌدفع الجمهور إلى استخدام هذه 

إلى  إضافةة، ٌدان، وهو أمر ٌنطوي على مخاطر عددون استشارة األطباء فً بعض األحٌ
المبالؽة فً تبسٌط المعلومة الصحٌة حول العقاقٌر الجدٌدة وهذه مسؤلة أًٌضا تلحق الضرر 

 . عبلمٌة االجتماعٌة واألخبلقٌة لوسابل اإلمسإولبال
ات إعبلن( حٌث أشارت إلى خلو ٕٓٔٓ) وتختلؾ هذه النتابج مع دراسة حسن نٌازي

 الفضابٌات العربٌة من التشجٌع على التداوي بالنفس.
تبٌن عدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة  Chi-Square Testsوبإجراء اختبار 

بٌن القناتٌن محل الدراسة )الفتح، الرحمة( والتجاوزات األخبلقٌة المتعلقة بثقافة التداوي، 
، وهً ؼٌر دالة، أي أنه لم 1٘٘.ٓمعنوٌة= مستوى، عند 81ٕ.ٔ= ٕحٌث بلؽت قٌمة كا

تكن هناك اختبلفات واضحة بٌن القناتٌن محل الدراسة فٌما ٌتعلق بالتجاوزات األخبلقٌة 
 المتعلقة بثقافة التداوي.

 ات القنوات الدينية المتعمقة بالمقارنة والمنافسةعالن( يوضح التجاوزات األخالقية إل25) جدول

 غ١ش داٌخ    1.311ِسزٜٛ اٌذالٌخ =     8دسعبد اٌؾش٠خ=    1.036= 8وب
ٌتضح من بٌانات الجدول السابق تعدد وتنوع التجاوزات األخبلقٌة المتعلقة بالمقارنة 

فً المقدمة بنسبة  "إطبلق عبارات التفضٌل والثناء دون إثبات"والمنافسة، وقد جاء 
%، بٌنما 1.ٖٕالمنافسة بنسبة  "الحط من قدر المنتجات"%، ٌلٌها فً المرتبة الثانٌة 1.4٘
  %.ٗ.ٙٔبنسبة  الخاتمةفً  "التؤكٌد على مٌزة ؼٌر مهمة"جاء 

( حٌث توصلت ٕٓٔٓوتتفق هذه النتابج فً بعض جوانبها مع دراسة حسن نٌازي )
تؤتً فً مقدمة التجاوزات األخبلقٌة  "التفضٌل والثناء دون إثبات"إلى أن إطبلق عبارات 

المتعلقة بالمقارنة، بٌنما تختلؾ عنها فً أن التؤكٌد على مٌزة ؼٌر مهمة جاءت فً المرتبة 
 الثانٌة، ٌلٌها الحط من قدر المنتجات المنافسة. 

تبٌن عدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة  Chi-Square Testsوبإجراء اختبار 
راسة )الفتح، الرحمة( والتجاوزات األخبلقٌة المتعلقة بالمقارنة بٌن القناتٌن محل الد

، وهً ؼٌر دالة، أي 1ٓ4.ٓمعنوٌة= مستوى، عند 1ٙ.ٔ= ٕوالمنافسة، حٌث بلؽت قٌمة كا
أنه لم تكن هناك اختبلفات واضحة بٌن القناتٌن محل الدراسة فٌما ٌتعلق بالتجاوزات 

 األخبلقٌة المتعلقة بالمقارنة والمنافسة. 

 بٚصاد اٌّزؼٍمخ ثبٌّمبسٔخ ٚإٌّبفسخاٌزغ
 اٌشؽّخ اٌفزؼ اٌّغّٛع اٌمٕبح

 % ن % ن % ن
 %59.7 40 %62.5 15 %58.1 25 إؽالق ػجبساد اٌزفؼ١ً ٚاٌضٕبء.

 %23.9 16 %20.8 5 %25.6 11 اٌؾؾ ِٓ لذس إٌّزغبد إٌّبفسخ. 
 %16.4 11 %16.7 4 %16.3 7 اٌزأو١ذ ػٍٝ ١ِضح غ١ش ِّٙخ.

 %100.0 67 %100.0 24 %100.0 43 ٛعاٌّغّ
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( حٌث توصلت إلى عدم وجود فروق ٕٓٔٓوتتفق هذه النتابج مع دراسة حسن نٌازي )
ذات داللة إحصابٌة بٌن القنوات الفضابٌة العربٌة فٌما ٌتعلق بالتجاوزات األخبلقٌة الخاصة 

 بالمقارنة. 
 ات القنوات الدينيةإعالن( يوضح القيم التي تعكسها 26) جدول

 
 
 
 
 
 

 1.053ِؼبًِ فبٞ=  1.114ِسزٜٛ اٌذالٌخ =    0دسعبد اٌؾش٠خ=   2.330= 8وب
ا فً نقل وؼرس القٌم والمبادئ والمعاٌٌر بارزً ا ات التلٌفزٌونٌة دورً عبلنتإدي اإل

ا من خبلل التعبٌر اللؽوي والصور الذهنٌة والبٌبات التً تنقلها ا وسلبً السلوكٌة وتدعمها إٌجابً 
ٌة األخرى، وفً حالة تكرارها واستمرارٌتها ٌصبح عبلمشؤنها فً ذلك شؤن بقٌة المواد اإل

 األخرى.  من المواد ىر أشد وأقوتؤثٌرها على الجمهو
األدوات التً ال تتوقؾ  أقوىات التلٌفزٌونٌة أنها تعد من عبلنومما ٌزٌد من خطورة اإل

إلى ذلك ترو  لتصورات،  إضافةعند حدود البٌع أو التروٌج لسلعة أو خدمة معٌنة، فهً 
ومفاهٌم، وعادات، وقٌما تإثر على اتجاه الفرد الذي بدوره ٌإثر على سلوكه، مما ٌجعل لها 

 عكس ثقافة المجتمع، بل وفً بعض األحٌان تثبٌتها وترسٌخ جذورها.أن تر فً دو
وٌتضح من بٌانات الجدول السابق أن القٌم اإلٌجابٌة جاءت فً مقدمة القٌم التً تعكسها 

 السلبٌة.  مظاهر% للٖ.8ٖ%، مقابل 4.ٔٙات المقدمة فً القنوات الدٌنٌة بنسبة عبلناإل
( حٌث توصلت إلى أن تقدٌم ٕٓٔٓسة حسن نٌازي )وتختلؾ هذه النتابج مع درا

ات المقدمة فً الفضابٌات العربٌة تؤتً فً المقدمة بنسبة عبلنالسلبٌات ؼٌر المقبولة فً اإل
 % للقٌم اإلٌجابٌة.1.1ٖ%، مقابل ٔ.ٓٙ

بما ٌقدمه من  عبلنإلى أنه كلما تواءم اإل Greogry & Munceوقد أشارت دراسة 
 عبلنة فً المجتمع ساعد ذلك على تكوٌن اتجاه إٌجابً للجمهور نحو اإلقٌم مع القٌم السابد

هم فً التؤثٌر اإلٌجابً على نٌته لشراء المنتج المعلن عنه، بل إن دراسة كل من مما ٌس
أشارتا إلى أن اتجاهات الفرد  (ٓٔٔ)(Mehta, 2000)، (1ٓٔ)(ٕٔٓٓسامً عبد العزٌز )

، فكلما كانت اتجاهات الفرد إٌجابٌة نحو عبلنلٌة اإلا على فعاا مإثرً تعد متؽٌرً  عبلننحو اإل
إٌجابً على  بشكل  ازدادت معدالت االهتمام به وتذكره واالقتناع به، ومن ثم تإثر  عبلناإل

 نٌة شراء المنتج المعلن عنه. 
وعاء ٌصهر وٌمز   عبلنإلى أن اإل( ٔٔٔ) (Carolyn, 2001)كما أشارت دراسة

ثقافة الؽربٌة كالمادٌة والعصرٌة والفردٌة والشباب وقٌم الثقافات القٌم، فهو ٌزاو  بٌن قٌم ال
 الشرقٌة كالجماعة واألسرة لكً ٌحقق أهدافه البٌعٌة. 

 اٌم١ُ
 اٌشؽّخ اٌفزؼ اٌّغّٛع اٌمٕبح

 % ن % ن % ن
 %61.7 221 %70.4 107 %55.3 114 .اإل٠غبث١خ

 %38.3 137 %29.6 45 %44.7 92 اٌسٍج١خ. 

 %100.0 358 %100.0 152 %100.0 206 اٌّغّٛع
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تبٌن وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن  Chi-Square Testsوبإجراء اختبار 
= ٕؽت قٌمة كاات، حٌث بلعبلنالقناتٌن محل الدراسة )الفتح، الرحمة( والقٌم التً تعكسها اإل

، وقد كانت شدة العبلقة بٌن المتؽٌرٌن ٗٓٓ.ٓمعنوٌة= مستوى، وهً دالة عند 1ٖٔ.8
، أي أنه كانت هناك اختبلفات واضحة بٌن القناتٌن ٖ٘ٔ.ٓضعٌفة، حٌث بلػ معامل فاي=

 ات.عبلنمحل الدراسة فٌما ٌتعلق بالقٌم التً تعكسها اإل
 ات القنوات الدينيةإعالنكسها ( يوضح القيم اإليجابية التي تع27) جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1.313ِؼبًِ اٌزٛافك= 1.133ِسزٜٛ اٌذالٌخ =  03دسعبد اٌؾش٠خ= 83.854= 8وب

 اتعبلنٌتضح من بٌانات الجدول السابق تعدد وتنوع القٌم اإلٌجابٌة التً تعكسها اإل
على رأس هذه القٌم اإلٌجابٌة بنسبة  "الصحة"المقدمة فً القنوات الدٌنٌة، وقد جاءت قٌمة 

بنسبة  "اإلٌمان"%، ثم قٌمة ٕ.ٕٔبنسبة  "العلم"%، ٌلٌها فً المرتبة الثانٌة قٌمة ٗٔ
 %. ٓٔبنسبة  "الترابط األسري"%، ثم قٌمة ٖ.ٔٔبنسبة  "االقتصاد"%، ثم قٌمة 8.ٔٔ

: )التعاون، النظافة، النجاح، الكرم، تشجٌع المنتج المحلً( فً اآلتٌةم بٌنما جاءت القٌ
ات المقدمة فً القنوات الدٌنٌة. وتختلؾ هذه النتابج عبلنالقٌم اإلٌجابٌة التً تعكسها اإل خاتمة

( حٌث توصلت إلى أن الحشمة تؤتً فً مقدمة القٌم اإلٌجابٌة ٕٓٔٓمع دراسة حسن نٌازي )
ات المقدمة فً الفضابٌات العربٌة، ٌلٌها النظافة، ثم الجمال، ثم الترابط نعبلالتً تعكسها اإل

 األسري، ثم الصحة.
تبٌن وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن  Chi-Square Testsوبإجراء اختبار 

ات، حٌث بلؽت عبلنالقناتٌن محل الدراسة )الفتح، الرحمة( والقٌم اإلٌجابٌة التً تعكسها اإل
، وقد كانت شدة العبلقة بٌن 1ٖٓ.ٓمعنوٌة= مستوى، وهً دالة عند ٕٗ٘.ٖٕ= ٕقٌمة كا

، أي أنه كانت هناك اختبلفات واضحة 1ٖٓ.ٓالمتؽٌرٌن متوسطة، حٌث بلػ معامل التوافق=
 ات.عبلنبٌن القناتٌن محل الدراسة فٌما ٌتعلق بالقٌم اإلٌجابٌة التً تعكسها اإل

 اٌم١ُ اإل٠غبث١خ
 اٌشؽّخ اٌفزؼ اٌّغّٛع اٌمٕبح

 % ن % ن % ن
 %14.0 31 %12.1 13 %15.8 18 اٌظؾخ.
 %12.2 27 %5.6 6 %18.4 21 اٌؼٍُ. 
 %11.8 26 %14.0 15 %9.6 11 اإل٠ّبْ.

 %11.3 25 %12.1 13 %10.5 12 االلزظبد. 
 %10.0 22 %12.1 13 %7.9 9 اٌزشاثؾ األسشٞ.

 %7.2 16 %6.5 7 %7.9 9 اٌغّبي. 
 %6.3 14 %5.6 6 %7.0 8 اٌطّٛػ.
 %5.9 13 %5.6 6 %6.1 7 اٌزسبِؼ. 
 %5.0 11 %7.5 8 %2.6 3 اٌؾشّخ.
 %4.5 10 %6.5 7 %2.6 3 اٌزؼبْٚ. 
 %4.1 9 %3.7 4 %4.4 5 إٌظبفخ.
 %3.6 8 %1.9 2 %5.3 6 إٌغبػ. 
 %2.7 6 %5.6 6 %0. 0 اٌىشَ

 %1.4 3 %9. 1 %1.8 2 رشغ١غ إٌّزظ اٌّؾٍٟ.
 %100.0 221 %100.0 107 %100.0 114 اٌّغّٛع
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 ات القنوات الدينيةإعالنالسمبية التي تعكسها  لمظاهر( يوضح ا28) جدول

 1.408ِؼبًِ اٌزٛافك= 1.116ِسزٜٛ اٌذالٌخ =  08دسعبد اٌؾش٠خ= 81.360= 8وب

ات عبلنالسلبٌة التً تعكسها اإل مظاهرٌتضح من بٌانات الجدول السابق تعدد وتنوع ال
السلبٌة بنسبة  لمظاهرعلى رأس هذه ا "التداوي بالنفس"قد جاء المقدمة فً القنوات الدٌنٌة، و

%، ثم ٘.4ٔبنسبة  "المادٌة"%، ثم ٕ.8ٔبنسبة  "المقامرة"%، ٌلٌها فً المرتبة الثانٌة 4ٕ
: اآلتٌة المظاهر%. بٌنما جاء كل من ٗ.ٗبنسبة  "التفاخر"%، ثم 1.ٓٔبنسبة  "الخوؾ"

، عدم التسامح، جذب الجنس اآلخر، تفضٌل المنتج )التبذٌر، العدوانٌة، األنانٌة، التعصب
 ات المقدمة فً القنوات الدٌنٌة. عبلنالسلبٌة التً تعكسها اإل لمظاهرا خاتمةاألجنبً( فً 

( حٌث توصلت إلى أن التركٌز على ٕٔٔٓوتختلؾ هذه النتابج مع دراسة صفا محمد )
ات التلٌفزٌونٌة، ٌلٌها عبلنا اإلجذب الجنس اآلخر جاء فً مقدمة القٌم السلبٌة التً تعكسه

تبنً نمط متحرر بٌن الجنسٌن، ثم العنؾ والعدوانٌة، ثم اإلٌهام بالفوز، ثم السخرٌة من 
 اآلخرٌن.

ات عبلنإلى أن اإل (ٕٔٔ) (Jaspal & Namrata, 2011)وقد أشارت دراسة
دهور النسٌج التلٌفزٌونٌة التجارٌة تإثر على القٌم االجتماعٌة والدٌنٌة، مما ٌإدي إلى ت

األخبلقً للمجتمع، كما أنها تكرس األٌدٌولوجٌات التً تتعارض مع األعراؾ والتقالٌد 
المجتمعٌة وتضر بها، وتعمل على بناء منظومة قٌم ؼٌر مرؼوب فٌها مثل: المادٌة والنزعة 

كما أنها تضر المجتمع من خبلل التؤثٌر  مستقل   بشكل  االستهبلكٌة واتخاذ قرارات الشراء 
ات عبلنالسلبً على السلوك البشري، كما كشفت الدراسة عن انتشار عواقب سلبٌة لئل

التلٌفزٌونٌة التجارٌة والتً تظهر فً: تدنً أخبلقٌات المرأة، تشكٌل توجهات جنسٌة سلبٌة، 
استٌاء المستهلكٌن، فقدان الثقة، شراء سلع ؼٌر مرؼوب فٌها، إضافة إلى تدهور العبلقات 

 اٌسٍج١خاٌّظب٘ش 
 اٌشؽّخ زؼاٌف اٌّغّٛع اٌمٕبح

 % ن % ن % ن
 %27.0 37 %26.7 12 %27.2 25 اٌزذاٚٞ ثبٌٕفس.

 %18.2 25 %8.9 4 %22.8 21 اٌّمبِشح
 %17.5 24 %13.3 6 %19.6 18 اٌّبد٠خ
 %10.9 15 %24.4 11 %4.3 4 اٌخٛف.
 %4.4 6 %0. 0 %6.5 6 اٌزفبخش. 
 %3.6 5 %0. 0 %5.4 5 اٌزجز٠ش. 

 %3.6 5 %4.4 2 %3.3 3 اٌؼذٚا١ٔخ. 
 %3.6 5 %4.4 2 %3.3 3 ؽت اٌزٍّه
 %2.9 4 %2.2 1 %3.3 3 األٔب١ٔخ. 
 %2.9 4 %4.4 2 %2.2 2 اٌزؼظت. 

 %2.2 3 %6.7 3 %0. 0 ػذَ اٌزسبِؼ.
 %1.5 2 %2.2 1 %1.1 1 عزة اٌغٕس ا٢خش. 

 %1.5 2 %2.2 1 %1.1 1 رفؼ١ً إٌّزظ األعٕجٟ. 
 %100.0 137 %100.0 45 %100.0 92 اٌّغّٛع
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دت إلى زٌادة العنؾ ضد المرأة، كما أنها تقدم صورة نمطٌة لها فتظهر خادمة األسرٌة، كما أ
 عن كونها سلعة جنسٌة.  فضبًل للرجل، وتابعة له، ومحدودٌة سلطاتها فً صنع القرار 

( حٌث توصلت إلى أن التبر  ٌؤتً ٕٓٔٓوتختلؾ هذه النتابج مع دراسة حسن نٌازي )
ات التلٌفزٌونٌة، ٌلٌها تبنً نمط متحرر للعبلقة عبلناإل فً مقدمة القٌم السلبٌة التً تعكسها

 بٌن الجنسٌن، ثم جذب الجنس اآلخر، ثم التبذٌر، ثم العدوانٌة والتعصب.
تبٌن وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن  Chi-Square Testsوبإجراء اختبار 

ات، حٌث بلؽت عبلناإلالسلبٌة التً تعكسها  مظاهرالقناتٌن محل الدراسة )الفتح، الرحمة( وال
، وقد كانت شدة العبلقة بٌن ٙٓٓ.ٓمعنوٌة= مستوى، وهً دالة عند 4.1ٕٙٔ= ٕقٌمة كا

، أي أنه كانت هناك اختبلفات واضحة ٕٔٗ.ٓالمتؽٌرٌن متوسطة، حٌث بلػ معامل التوافق=
هذه  ات. وتتفقعبلنالسلبٌة التً تعكسها اإل مظاهربٌن القناتٌن محل الدراسة فٌما ٌتعلق بال

( حٌث توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصابٌة ٕٓٔٓالنتابج مع دراسة حسن نٌازي )
بٌن القنوات الفضابٌة العربٌة فٌما ٌتعلق بالتجاوزات األخبلقٌة الخاصة بتقدٌم سلبٌات ؼٌر 

 مقبولة. 
 اخلالصت والتىصياث:
ة المقدمة فً القنوات ات التلٌفزٌونٌعبلنلئلتقٌٌم الجوانب األخبلقٌة استهدفت الدراسة 

، ورصد األخبلقٌة هاتجاوزاتالسلبٌة و هاممارساتالكشؾ عن و ،الدٌنٌة ذات التوجه اإلسبلمً
ات، وطبٌعة القٌم التً تحملها واالستراتٌجٌات عبلنطبٌعة األفكار المتضمنة فً هذه اإل

وكل ما ٌخص ٌة التً تستخدمها، والجمهور الذي تستهدفه، عبلناإلبداعٌة واالستماالت اإل
التزامها بالتشرٌعات والضوابط المنظمة للممارسة  مدىهٌبتها الشكلٌة، بهدؾ التعرؾ على 

العربً والدولً. واعتمدت الدراسة على منهج المسح وأداة تحلٌل  المستوٌٌنٌة على عبلناإل
لفتح، ات التلٌفزٌونٌة المقدمة فً قناتً )اعبلنالمضمون التً استخدمها الباحث فً تحلٌل اإل

)بداٌة من أكتوبر حتً نهاٌة شهر دٌسمبر(  8ٕٔٓوالرحمة(، وذلك خبلل دورة أكتوبر 
بتوقٌت القاهرة  وذلك خبلل الفترة المسابٌة بداٌة من الساعة السادسة وحتً العاشرة مساءً 

ات عبلنا، وذلك بعد حذؾ اإلإعبلنً ( 4ٗات )عبلنبتوقٌت جرٌنتش(، وبلػ عدد اإل 8-ٗ)
 ،لقناة الرحمةإعبلًنا ( ٖٔمقابل)إعبلًنا ( ٖٗجاءت قناة الفتح فً المقدمة بـ )المكررة، وقد 

كما استخدم الباحث التحلٌل السٌمٌولوجً فً تحلٌل الصور والتعبٌرات ؼٌر المنطوقة أو 
المكتوبة على الشاشة كاإلٌماءات واإلٌحاءات والؽمز بالعٌن ومظاهر السعادة والمرح 

افة تعبٌرات الوجه والجسد ونوع المبلبس والشخصٌات عربٌة والعنؾ والؽضب والخوؾ وك
كانت أم أجنبٌة، للتعرؾ على ما ٌمكن أن تدل علٌه تلك التعبٌرات والمظاهر من قٌم 

 وخلصت إلى عدة نتابج أهمها: المعانً التً تخدم أهداؾ الدراسة،واستماالت وؼٌرها من 
مقابل  ،%ٌٖٔنٌة محل الدراسة ات فً القنوات الدعبلنبلؽت المساحة الزمنٌة لئل -

% للمادة البرامجٌة المقدمة، وهً نسبة مرتفعة، تخالؾ القواعد المعروفة فً 1ٙ
ٌة"، حٌث تقسم الساعة عبلمكل دول العالم والتً تطبق نظرٌة "ساعة المادة اإل
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ات، األمر الذي عبلندقابق فقط لئل 8و ،ٌةعبلمدقٌقة للمادة اإل ٕ٘التلٌفزٌونٌة إلى 
ٌة العربٌة، فنحن أمام ؼابة من عبلما فً المنظومة اإل كبٌرً على أن هناك خلبًل ٌدل 
 ٌة.إعبلمات تتخللها فقرات عبلناإل

ات المقدمة فً القنوات الدٌنٌة، عبلنرصد الباحث الكثٌر من التجاوزات األخبلقٌة لئل -
ا زً تجاو ٕٓٗا، وجاءت قناة الفتح فً المقدمة بـ ا أخبلقًٌ تجاوزً  ٔٔٗحٌث بلؽت 

لقناة الرحمة، األمر الذي ٌعنً أن قناة الرحمة ا ا أخبلقًٌ تجاوزً  4ٔٔا مقابل أخبلقًٌ 
 ً من قناة الفتح.عبلنا بمواثٌق الشرؾ اإلأكثر التزامً 

ات القنوات الدٌنٌة، وقد جاءت التجاوزات عبلنتعدد وتنوع التجاوزات األخبلقٌة إل -
التجاوزات المتعلقة بالمقارنة والمنافسة، األخبلقٌة الخاصة بالمنتج فً المقدمة، ٌلٌها 

ثم التجاوزات الخاصة بثقافة التداوي، ثم االستشهاد بالنصوص الدٌنٌة، ثم تقدٌم 
: )الخاصة اآلتٌةفً شكل مادة برامجٌة. بٌنما جاءت التجاوزات األخبلقٌة  عبلناإل

هد عنؾ، بتدنً الذوق، الخاصة بظهور األطفال، الخاصة بظهور المرأة، تقدٌم مشا
ات عبلنالتجاوزات األخبلقٌة إل خاتمةالخاصة بالمنتجات شدٌدة الحساسٌة( فً 

 القنوات الدٌنٌة.

تعدد وتنوع التجاوزات األخبلقٌة المتعلقة بالمنتج المعلن عنه فً القنوات الدٌنٌة،  -
ة، ٌلٌه االدعاء بؤن أثاره ا فً المقدموقد جاء االدعاء بؤنه األقوى واألكثر نجاحً 

، ثم جاء ) االدعاء بؤن المنتج لٌس له أعراض جانبٌة، واالدعاء بؤنه ٌعالج ةونمضم
أمراض متعددة( فً المرتبة الثالثة، ثم جاء )االدعاء بؤنه ٌعالج األمراض المزمنة، 
عدم إبراز موافقة وزارة الصحة والجهات الرقابٌة( فً المرتبة الرابعة، ثم 

على عروض تروٌجٌة. بٌنما جاء االدعاء  نعبلاالستشهاد بالمرضً، ثم احتواء اإل
التجاوزات األخبلقٌة  خاتمةبؤن المنتج كفٌل بإنقاص الوزن وتقلٌل الدهون فً 

 المتعلقة بالمنتج المعلن عنه. 
تعدد وتنوع التجاوزات األخبلقٌة المتعلقة بثقافة التداوي، وقد جاء التشجٌع على  -

مشاهد المرض والشفاء، ثم جاء التشجٌع التداوي بالنفس فً المقدمة، ٌلٌها تصوٌر 
وهم ٌتلقون العبل   ىة الرٌاضة، بٌنما جاء ظهور المرضعلى الكسل وعدم ممارس

 التجاوزات األخبلقٌة المتعلقة بثقافة التداوي. خاتمةفً 

تعدد وتنوع التجاوزات األخبلقٌة المتعلقة بالمقارنة والمنافسة، وقد جاء إطبلق  -
اء دون إثبات فً المقدمة، ٌلٌها الحط من قدر المنتجات عبارات التفضٌل والثن

 .الخاتمةالمنافسة ، بٌنما جاء التؤكٌد على مٌزة ؼٌر مهمة فً 

ات المقدمة فً القنوات الدٌنٌة، وقد عبلنالسلبٌة التً تعكسها اإلمظاهر تعدد وتنوع ال -
ٌة، ثم الخوؾ، ، ٌلٌها المقامرة، ثم المادالمظاهرجاء التداوي بالنفس على رأس هذه 

: )التبذٌر، العدوانٌة، األنانٌة، التعصب، عدم اآلتٌة ت المظاهرثم التفاخر. بٌنما جاء
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السلبٌة  المظاهر خاتمةالتسامح، جذب الجنس اآلخر، تفضٌل المنتج األجنبً( فً 
 ات القنوات الدٌنٌةإعبلنالتً تعكسها 

دراسة )الفتح، الرحمة( ثبت وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن القناتٌن محل ال -
 ات.عبلنفٌما ٌتعلق بالتجاوزات األخبلقٌة لئل

ثبت وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن القناتٌن محل الدراسة )الفتح، الرحمة(  -
 ات.عبلنالسلبٌة التً تعكسها اإل لمظاهرفٌما ٌتعلق با

محتوى  على نتابج الدراسة الحالٌة والتً توصلت إلى عدم وجود رقابة على وبناءً 
ات المقدمة فً الفضابٌات العربٌة لتحدٌد ما هو البق وما هو ؼٌر البق؛ خر  الباحث عبلناإل

ات فً مختلؾ عبلنبمجموعة من التوصٌات التً من شؤنها الحد من هذا التقدٌم الؽزٌر لئل
 وخاصة القنوات الفضابٌة، كما ٌلً: عبلموسابل اإل
 ٕٗٔٓعلٌه الدستور المصري لعام  الذي نص عبلمأن ٌقوم المجلس الوطنً لئل 

ٌة به، مع وجود عبلنً، وإلزام المإسسات اإلإعبلنبوضع واعتماد مٌثاق شرؾ 
 إمكانٌة معاقبة المخالفٌن لهذا المٌثاق.

 عبلمً المقدم فً وسابل اإلعبلناإلمحتوى إنشاء جهاز رقابً للتؤكد من صحة ال ،
قٌة، وٌضمن التزام القابم باالتصال تجاوزات أخبل ةات من أٌعبلنوالتؤكد من خلو اإل

بالممارسات المهنٌة السلٌمة، وٌكون لهذا الجهاز الرقابً حق االعتراض الكامل على 
 ومنع بثه وفرض عقوبات عند إثبات المخالفات.  بهوإلؽا عبلناإل

 واالستثمار، عبلمٌتحتم على األجهزة الحكومٌة ممثلة فً وزارات الصحة، واإل ،
مستهلك مراجعة قوانٌن حماٌة المستهلك من أجل تعظٌم عملٌة حماٌة وجهاز حماٌة ال

 ات المضللة. عبلنالمستهلكٌن من اإل

 ات، ٌنبؽً أن ٌشمل التحقٌق جمٌع األطراؾ عبلنعند ثبوت المخالفة على أحد اإل
والمنتجٌن، والممثلٌن، المضلل مثل المحررٌن،  عبلنة عن نشر اإلمسإولال

 .. وؼٌرهم. والمعلقٌن

 ن المهم قٌام جمعٌات أهلٌة لحماٌة المستهلكٌن ٌكون من ضمن مهامها توعٌة م
ات، ومعاونة الجهات عبلنالجمهور بحقوقه وواجباته، والتؤكد من مصداقٌة اإل

ات والتؤكد من مصداقٌتها وموضوعٌتها إعبلنالرسمٌة فً متابعة ما ٌنشر من 
 نوع. مخالفات من أي ةوتطبٌقها للقوانٌن، واإلببلغ عن أٌ

 ن "الدراسات أو البحوث تقود إلى إلقاعدة البحثٌة القابلة بوفً ضوء ما تسوقه ا
، فإن هذه الدراسة تثٌر Research begets Researchجدٌدة" أخرى بحوث 
ا من الدراسات المستقبلٌة ا من األطروحات النظرٌة والمنهجٌة التً تتطلب مزٌدً عددً 

ات الفضابٌات المتخصصة عبلنقٌة إلأبرزها ما ٌلً: رصد التجاوزات األخبل
ات عبلن)دراما، سٌنما، أؼانً، أطفال(، ودراسة تؤثٌر هذه التجاوزات األخبلقٌة لئل

 التلٌفزٌونٌة على الجمهور المصري.
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سسبٌخ دوزٛساٖ يؾًذ فإاد انذْشأ٘، "اإلػالَبد انطجٛخ فٙ انفضبئٛبد انؼشثٛخ ٔارغبْبد انغًٕٓس َؾْٕب: دساعخ رطجٛمٛخ"،  -

 .123( ص2011)عبيؼخ اٞصْش: كهٛخ اإلػالو، غ١ش ِٕشٛسح 

 ػهٙ: ، يزبػ24/6/2015عبيٙ ػجذ انؼضٚض، ؽٕاس يغ يغهخ انمذط انؼشثٙ، ثزبسٚخ  - 22
http://www.alquds.co.uk/?p=362415 - 

، 1333ػجٛش فزؾٙ يؾًذ انششثُٛٙ، انمٛى انزٙ ٚزضًُٓب اإلػالٌ فٙ انمُٕاد انفضبئٛخ انؼشثٛخ، دساعخ رؾهٛهٛخ خالل ػبيٙ  - 23
 (.2003هٛخ اٜداة، لغى اإلػالو، )عبيؼخ انضلبصٚك: ك سسبٌخ دوزٛساٖ غ١ش ِٕشٛسح، 2000

 اَظش: - 30
)انمبْشح: ئٚزشان  "اٌفؼبئ١بد اٌؼشث١خ فٟ ػظش اٌؼٌّٛخ: اٌفشص ٚاٌزؾذ٠بد.. اٌٛالغ ٚاٌطّٛؽبدؽغٍ َٛبص٘ انصٛفٙ، " -

 .33( ص2010نهطجبػخ ٔانُشش ٔانزٕصٚغ، 
، يزبػ ػهٙ يٕلغ عشٚذح انششق اٞٔعظ ٌٙب اٌفؼبئ١بد اٌؼشث١خ اإلسال١ِخ ث١ٓ سفؼٙب ٌإلػالْ ٚسفغ اإلػالْصبنؼ،  ْٖذ -

 2001/ 22/1ثزبسٚخ 
21/4/2016 http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=10261&article=403800#.VqYxBPlTLIU - 

http://baheth.info/all.jsp?term
http://naqed.info/forums/index.php?showtopic=355
http://www.q8mediaclub.com/vb/showthread.php?t=1954
http://www.alquds.co.uk/?p=362415
http://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=10261&article=403800#.VqYxBPlTLIU


 

 666                     م1ٌٕٔٓولٌو   -العدد الثانً  والخمسون                 

                                                                                                              
ح يؾًٕد ػجذ انؼضٚض عالو، "انؼٕايم انًإصشح ػهٙ اعزغبثخ انغًٕٓس نإلػالَبد انذٔائٛخ ثبنفضبئٛبد انؼشثٛخ: دساعخ عبس 31-

 (.2013)عبيؼخ ؽهٕاٌ: كهٛخ اٜداة، لغى اإلػالو،  سسبٌخ ِبعسز١ش غ١ش ِٕشٛسحرؾهٛهٛخ يٛذاَٛخ"، 
ِغٍخ اٌجؾٛس نجٛئٛخ يٍ خالل اإلػالَبد انزهٛفضَٕٚٛخ"، فبرٍ ػجذ انشؽًٍ انطُجبس٘، "يذ٘ ئدسان اٞطفبل نهًشكالد ا - 32

 .2006، عبيؼخ اٞصْش، انؼذد انغبدط ٔانؼششٌٔ، أكزٕثش اإلػال١ِخ

سسبٌخ "، MBCثشادرشخ عؼٛذح، "االعزًبالد اإللُبػٛخ فٙ اإلػالٌ انًزهفض: دساعخ رؾهٛهٛخ فٙ يضًٌٕ ئػالَبد لُبح أ - 33
خ يُزٕس٘، لغُطُٛخ، كهٛخ انؼهٕو اإلَغبَٛخ ٔانؼهٕو االعزًبػٛخ، لغى ػهٕو اإلػالو )انغضائش: عبيؼ ِبعسز١ش غ١ش ِٕشٛسح

 .125( ص2003ٔاالرصبل، 
 .120، صِشعغ سبثكؽغٍ َٛبص٘ انصٛفٙ، "أخاللٛبد اإلػالٌ فٙ انفضبئٛبد انؼشثٛخ"،  - 34

شح: انًكزجخ انؼصشٚخ نهُشش ٔانزٕصٚغ، )انمبْ 1"، طاٌزطج١مبد –االسزشار١غ١بد –إداسح اٌزس٠ٛك: اٌّفب١ُ٘أؽًذ عجش، " - 35
 .301( ص2001

96- Michael W & et al, "Introduction Mass Communication", (New York: Mc Graw Hill, inc 

1986) p. 312. 

نمٕيٙ، ، انؼذد انخبيظ ٔانضالصٌٕ )ثٛشٔد: يشكض االرؾبد اِغٍخ اٌفىش اٌؼشثٟٔنٛذ فغزك، "عؾش انشبشخ ٔطغٛبَٓب انخفٙ"،  - 31
 .111( ص1325

 .226، صِشعغ سبثكؽغٍ َٛبص٘ انصٛفٙ، "أخاللٛبد اإلػالٌ فٙ انفضبئٛبد انؼشثٛخ"،  - 32

عًبػ يؾًذ يؾًذ٘، "انمٛى انًزضًُخ فٙ ئػالَبد انًغالد انُغبئٛخ انؼشثٛخ ٔػاللزٓب ثبرغبْبد انًشأح َؾٕ اإلػالٌ"،  - 33
 (.2005اإلػالو،  )عبيؼخ انمبْشح: كهٛخسسبٌخ ِبعسز١ش غ١ش ِٕشٛسح 

ِغٍخ ؽًذ٘ ؽغٍ، "انًضًٌٕ انضمبفٙ نالعزًبالد اإلػالَٛخ: دساعخ يمبسَخ نؼُٛخ ئػالَبد انزهٛفضٌٕٚ فٙ انؼبنى انؼشثٙ"،  - 100
 .113، ص2000، ٕٚن33ٕٛ، يؼٓذ انجؾٕس ٔانذساعبد انؼشثٛخ، انؼذداٌجؾٛس ٚاٌذساسبد اٌؼشث١خ

)عبيؼخ  سسبٌخ ِبعسز١ش غ١ش ِٕشٛسحانؼًبَٙ نجشايظ اٞطفبل انزهٛفضَٕٚٛخ"، ػبيش عؼٛذ عؼذ غٕاص، "اعزخذايبد انطفم  - 101
 .105-104( ص ص2001انمبْشح: كهٛخ اإلػالو، 

" )انمبْشح: داس انُٓضخ اٌزٕشئخ االسزٙالو١خ ٌٍطفً ٚدٚس األسشح ٚاإلػالٔبد اٌزغبس٠خ ثبٌز١ٍفض٠َْٕٛال عهًٛبٌ سيضبٌ، " - 102
 .46( ص1333انؼشثٛخ، 

، انؼذد اٌّغٍخ اٌّظش٠خ ٌجؾٛس اإلػالَػجذ انؼضٚض، "انؼٕايم انًإصشح فٙ فؼبنٛخ اإلػالٌ انزهٛفضَٕٚٙ فٙ يصش٘"، عبيٙ  - 103
 .21( ص2001انؼبشش )عبيؼخ انمبْشح: كهٛخ اإلػالو، يبسط 

104- Solomon, M.R, "Consumer Behavior: Buying Having, and Being", 5th ed., New Jersey: 

Prentice Hall. (2002).  
105- Bruce R.M., Shimp T.A. and Sakano, T., "Celebrity Endorsements in Japan and The United 

States: Is Negative Information All That Harmful?" Journal of Advertising Research, (2006), 

Vol.46, No.1, pp.113-123.  
نخ اإلػالَٛخ: دساعخ رؾهٛهٛخ ػهٙ ػُٛخ يٍ اإلػالَبد انزهٛفضَٕٚٛخ ٔانصؾفٛخ فٙ انمُبح شؼجبٌ أثٕ انٛضٚذ شًظ، "نغخ انشعب - 106

 (.2002)عبيؼخ انًُٛب: كهٛخ اٜداة،  44، ػذدداة ٚاٌؼٍَٛ اإلٔسب١ٔخِغٍخ ا٢اٞٔنٙ ٔعشٚذح اْٞشاو"، 

ػالو ٔلُٕاد انجش انًخزهفخ"، ٔسلخ يؾٛٗ انذٍٚ ػجذ انؾهٛى، "ضٕاثظ ٔأخاللٛبد اإلػالو ٔاإلػالٌ انطجٙ فٙ ٔعبئم اإل - 101
، انًشكض انذٔنٙ نهجؾٕس ٔانذساعبد انغكبَٛخ، ػٛاثؾ ٚأخالل١بد اإلػالَ ٚاإلػالْ اٌطجٟػًم يمذيخ ئنٗ انًإرًش انذٔنٙ اٞٔل 

 .20-61، ص ص2003فجشاٚش  6 – 4عبيؼخ اٞصْش، يٍ 

انُظشٚخ ٔانزطجٛك، ٔسلخ ػًم يمذيخ ئنٗ انًإرًش انذٔنٙ عَٕٛب دثٕط، ػبدل ػجذ انغفبس، أخاللٛبد اإلػالو انطجٙ ثٍٛ  - 102
فجشاٚش،  6 – 4، انًشكض انذٔنٙ نهجؾٕس ٔانذساعبد انغكبَٛخ، فٙ انفزشح يٍ ػٛاثؾ ٚأخالل١بد اإلػالَ ٚاإلػالْ اٌطجٟاٞٔل 

 .35-21، ص ص2003عبيؼخ اٞصْش، 

 .21، صِشعغ سبثكٛفضَٕٚٙ فٙ يصش٘"، عبيٙ ػجذ انؼضٚض، "انؼٕايم انًإصشح فٙ فؼبنٛخ اإلػالٌ انزه - 103
110- Abhilasha, Mehta Obser Uhtions, Advertising Attitudes and Advertising Effectiveness, 

Journal of Advertising Research, May, June 2000, pp. 67-71  
111- Carolyn lin, Cultural Values Reflected in Chinece and American T.V advertising, Journal of 

Advertising Research, Vol. XXX, No. 4 Winter 2001, pp. 84-93.  
112- Jaspal Singh and Namrata Sandhu, ( 2011), Op. Cit., p. 186. 



Our Journal Publishes Researches, Studies, Book Rev iews, 

Reports, and Translations according to these rules:

 Publication is subject to approval by two specialized referees.

 The Journal accepts only original work; it shouldn›t be previously published 

before in a refereed scientific journal or a scientific conference.

 The length of  submitted papers shouldn›t be less than 5000 words and 

shouldn›t exceed 10000 words. In the case of  excess the researcher 

should pay the cost of  publishing.

 Research Title whether main or major, shouldn›t exceed 20 words.

 Submitted papers should be accompanied by two abstracts in Arabic and 

English. Abstract shouldn›t exceed 250 words.

 Authors should provide our journal with 3 copies of  their papers together 

with the computer diskette. The Name of  the author and the title of  his 

paper should be written on a separate page. Footnotes and references 

should be numbered and included in the end of  the text.

 Manuscripts which are accepted for publication are not returned to 

authors. It is a condition of  publication in the journal the authors assign 

copyrights to the journal. It is prohibited to republish any material 

included in the journal without prior written permission from the editor. 

 Papers are published according to the priority of  their acceptance.

 Manuscripts which are not accepted for publication are returned to 

authors.

Rules of Publishing



 

 

 

 

A Scientific Journal Issued by Al-Azhar University 

Chairman of Board of Directors        Prof. Dr.Mohamed El mahrasawy  

Prof. Dr. Ghanem El Saeed                                 Editor- in - chief

    Prof. Dr . M ahmoud El  Sawey        

       Prof. Dr . Arafa Amer                                     Deputy Editor-in-Chief 

Dr . Abd El  Azeem Khedr                             

M anaging Edi tors:                       Dr . M ohamed Abd El  Hameed 

Dr. Ramadan Ibraheem    Editorial Secretary:                

Correspondences  

should be sent to the editorial secretary on the  following address: Al-

Azhar University - Faculty of Mass Communication – Telephone 

Number 0225108256 

 Our Website : https://jsb.journals.ekb.eg 

o Issue 52 July 2019 

o International Standard Book Number ISBN 6555  

Mass Communication Research


