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 إلعالن في القنوات الفضائية لالتعرض 
 ذات االتجاه اإلسالمي

واتجاهاتهم إلعالنات الفلوجة ل جمهورتعرض  ميداني في بحث
 أنموذجا" الفضائية مجدقناة ال" ،إزاءها

 
 الدكتور هاشم احمد نغيمش

 األستاذ المساعد في كلية اآلداب قسم اإلعالم جامعة االنبار

 
 ممخص البحث.

البحث محاولة من الباحث لمكشف عن اتجاىات الجميور إزاء ما يعد ىذا     
يعرض من إعالنات عمى قناة المجد الفضائية بوصفيا إحدى القنوات الفضائية 
ذات االتجاه اإلسالمي، ذلك أن ظاىرة القنوات الفضائية ذات االتجاه اإلسالمي، 

اإلعالن تعد ظاىرة مستجدة عمى الباحثين في عمم االتصال، كما أن عرض 
التجاري من عمى شاشاتيا يعد ظاىرة حديثة وتطورا ممحوظا عمى مضامين تمك 
القنوات، فقد تعرفنا عمى معظميا وىي تخمو من اإلعالنات بإشكاليا كافة، وبعد 
حدوث تمك الظاىرة كان البد من إخضاعيا لمبحث والتحميل، لموصول إلى نتائج 

عممية، تتمخض عن التعرف عمى يمكن من خالليا إصدار أحكام ذات دالئل 
 اتجاىات جميور تمك القنوات إزاء اإلعالنات التي تعرض فييا.
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Abstract 

     This paper regards as an attempt by researcher to 

revelation about the trends of public in front of what appears 

from declarations in Al- Majd aerospace channel. Regarded it 

one of the aerospace channels which deals with Islamic aims, 

regards the phenomenon of the Islamic aerospace channels as 

new or beggar phenomenon for researchers in communication 

science, also, regard the showing the commercial declarations 

through its screen as modern phenomenon and noticeable 

development in contents of these channels. We had learned 

that all these channels are empty from all declarations. After 

happened this phenomenon, it was necessary to submit it for 

researching and analyzing in order to arrive to results to 

issuing through it rules with scientific symbols, dealing with 

known about the aims of public.              

 

 مقدمة البحث.
يعد اإلعالن احد األنماط أو األنواع الخمسة التي يتفرع إلييا االتصال        

العممية االتصالية، فمن المعروف أن االتصال يقسم تبعا  تبعا لميدف العام من
لميدف العام من العممية االتصالية إلى خمسة أنماط )بمعنى أنواع( ىي: اإلعالم 
بمعنى اإلخبار ونقل المعمومات، والدعاية في االتصال العام أو الدعوة في 

اع، والعالقات اإلعالم اإلسالمي، والحرب النفسية التي تشيع وقت التنافس والصر 
 العامة، وأخيرا اإلعالن.

واإلعالن اليوم ىو احد األنشطة االتصالية ذات األىمية الكبيرة في حياة       
المجتمعات البشرية، فاإلعالنات أصبحت تشكل عنصرا ميما في حياة قطاعات 
عريضة من الناس، وتساىم في دفع عجمة التنمية االقتصادية في معظم بمدان 
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ضال عن كونيا من أىم مصادر التمويل لمعظم وسائل االتصال وخاصة العالم، ف
 الجماىيرية منيا.

ويعد اإلعالن احد أىم األنماط المتبعة في الترويج لمسمع والخدمات، إذ       
تعمد معظم المؤسسات التجارية واالقتصادية إلى استخدام اإلعالن في التأثير في 

 ى شراء السمع والمنتجات المعمن عنيا.وعي وسموك المستيمك، بيدف دفعو إل
ولم يقتصر دور اإلعالن عمى الجانب االقتصادي أو التجاري فقط، بل      

تعدى ذلك ليكون طريقة ميمة من طرق الترويج لمناخب السياسي، والترويج 
لمشاريع الدولة بمختمف أوجييا، فضال عن دوره الميم في نشر الوعي الصحي 

ات من الناس، كما أن دوائر العالقات العامة في في صفوف مختمف الطبق
 مختمف المؤسسات ال يمكنيا االستغناء عن اإلعالن في الترويج لبرامجيا. 

ويمكن القول إن اإلعالن ظير في وقت متقدم من حياة البشر، حيث تشير       
ادي الدراسات التاريخية إلى وجود إعالنات قديمة في بالد الرافدين )العراق( وفي و 

النيل )مصر(، وكذلك الحال في مخمفات الحضارات اليونانية واإلغريقية 
والصينية، وجدت تمك اإلعالنات عمى شكل نقوش وزخارف وكتابات، يمكن من 
خالليا االستدالل عمى استخدام اإلعالن بشكمو البدائي، وتشير كتب التأريخ إلى 

تفننين في استخدام الصوت استخدام المناداة عمى البضائع من قبل البائعين، م
غرائيم بالشراء، وعرضيم لبضائعيم بطريقة تمفت انتباه  لجذب انتباه المارة وا 

 المارة، األمر الذي يمكن عده نوعا من أنواع اإلعالن بشكمو البدائي.
ومع تطور المجتمعات البشرية وتطور حاجات أفراد المجتمع وتعددىا،      

ارة، وحصول زيادات في اإلنتاج، ازدادت الحاجة وتطور الزراعة والصناعة والتج
إلى اإلعالن التجاري بوصفو نمطا اتصاليا يساعد عمى الترويج والبيع لمبضائع 
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والسمع والخدمات، ومع ظيور وسائل االتصال الجماىيرية، تنوعت أساليب ذلك 
اإلعالن وتفنن القائمون عميو في استخدام مختمف األساليب والطرق التي تغري 
المستيمك عمى شراء تمك البضائع أو قبول الخدمات المعمن عنيا، وأصبح 

 اإلعالن من النشاطات االتصالية التي ال غنى لبني البشر عنيا اليوم.
ومع ظيور وسائل اتصال جماىيرية جديدة، مثل جياز اإلذاعة الصوتية      

(Radio( وجياز اإلذاعة المرئية ،)Televisionومن ثم شبكة ال ،) معمومات
(، تطورت أساليب اإلعالن ووظائفو، فأصبح اإلعالن يتفنن Internetالعالمية )

بطرق لم تكن مألوفة من قبل، ويؤدي وظائف تتجاوز الترويج والبيع لمسمع 
والبضائع والخدمات )أي الوظيفة التجارية(، ومن ىذه الوظائف الترويج لبرامج 

اسيين )أي الوظيفة السياسية(، ويؤدي الدول السياسية، والترويج لمناخبين السي
وظيفة اجتماعية من خالل الترويج لبرامج التنمية البشرية وتطوير المجتمعات، 
فضال عن التوعية الصحية التي ينشرىا بين أفراد المجتمع، أي أن اإلعالن 

 أصبح اليوم يؤدي معظم الوظائف التي يؤدييا االتصال بمختمف أنماطو.
( satellitesبث ألتمفازي واستخدام تقنية األقمار االصطناعية )وبعد تطور ال     

(، Dishesفي إرسال البث الفضائي لمتمفاز، واستقبالو بواسطة األطباق الالقطة )
(، األمر الذي مكن ىذا Receiversوأجيزة استقبال البث اإلذاعي و ألتمفازي )

التمفاز إلى ما البث من تغطية معظم مساحة الكرة األرضية، وتطور وسيمة 
( التي يصل بثيا إلى Space channelsأصبح يعرف اليوم بالقنوات الفضائية )

معظم بمدان العالم، وظيور القنوات الفضائية ذات االتجاه اإلسالمي، التي تسمى 
القنوات الفضائية اإلسالمية، والتي رسمت لنفسيا طريقا خاصا ليا، عمى زعم 

سالمية في كل ما يعرض من عمى شاشاتيا، أنيا تمتزم بضوابط الشريعة اإل
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وعرضيا لإلعالنات التجارية ضمن ما يعرض عمى شاشاتيا من مواد تمفازيو، لذا 
ظيرت الحاجة إلى التعرف عمى اتجاىات جميور تمك القنوات إزاء اإلعالنات 
المعروضة فييا، وبالنظر إلى طابع مدينة الفموجة الديني، التي تسمى مدينة أم 

د، لذا فان عينة البحث تم اختيارىا من ىذه المدينة، كونيم يتابعون ما المساج
 يعرض في ىذه القنوات ذات االتجاه اإلسالمي. 

التعرض وبناءا عمى ما تقدم ذكره جاء ىذا البحث الذي يحمل عنوان )     
تعرض  ميداني في ، بحثإلعالن في القنوات الفضائية ذات االتجاه اإلسالميل

(، أنموذجا" الفضائية مجدقناة ال" ،واتجاىاتيم إزاءىاإلعالنات وجة لالفم جميور
والذي يعد محاولة من الباحث لمكشف عن اتجاىات الجميور إزاء ما يعرض من 
إعالنات عمى قناة المجد الفضائية بوصفيا إحدى القنوات الفضائية ذات االتجاه 

جاه اإلسالمي، تعد ظاىرة اإلسالمي، ، ذلك أن ظاىرة القنوات الفضائية ذات االت
مستجدة عمى الباحثين في عمم االتصال، كما أن عرض اإلعالن التجاري من 
عمى شاشاتيا يعد ظاىرة حديثة وتطورا ممحوظا عمى مضامين تمك القنوات، فقد 
تعرفنا عمى معظميا وىي تخمو من اإلعالنات بإشكاليا كافة، وبعد حدوث تمك 

لمبحث والتحميل، لموصول إلى نتائج يمكن من  الظاىرة كان البد من إخضاعيا
خالليا إصدار أحكام ذات دالئل عممية، تتمخض عن التعرف عمى اتجاىات 

 جميور تمك القنوات إزاء اإلعالنات التي تعرضيا.
واقتضت طبيعة ىذا البحث تقسيمو إلى ثالثة مباحث ومطالب عدة، بعد أن      

نيجي لمبحث، وكان المبحث األول عرض الباحث مقدمة البحث واإلطار الم
بعنوان: اإلعالن، الماىية والتعريف، وتضمن ثالثة مطالب ىي: األول تعريف 
اإلعالن، الثاني وظائف اإلعالن وتقسيماتو، والثالث أساليب اإلعالن في التمفاز، 
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وجاء المبحث الثاني بعنوان: القنوات الفضائية ذات االتجاه اإلسالمي، وتضمن 
مطالب ىي: األول ظيور البث الفضائي لإلذاعة المرئية )التمفاز( في  عمى ثالثة

العالم العربي، الثاني نشأة القنوات الفضائية ذات االتجاه اإلسالمي وتطورىا. 
والثالث قناة المجد الفضائية، وخصص المبحث الثالث لمدراسة الميدانية، حيث 

ة في قناة المجد تعرض جميور الفموجة لإلعالنات المعروض حمل عنوان:
الفضائية واتجاىاتيم إزاءىا، وفيو أربعة مطالب: األول: واقع اإلعالنات في قناة 

نمط ، الثالث: خصائص الجميور الخاضع لالستبيانالمجد الفضائية، الثاني: 
مشاىدة اإلعالنات المعروضة في قناة المجد الفضائية وعادات التعرض ليا، 

 المجد في قناة المعروضة تجاىات إزاء اإلعالناتاآلراء واالوالرابع: الدوافع و 
وخمص الباحث إلى نتائج أجمميا في نياية البحث، وأعطى توصيات  ،الفضائية

 تتناسب مع تمك النتائج، وختم البحث بقائمة مصادر ومراجع البحث.
ويأمل الباحث أن يكون قد ساىم في إضافة شيء من المعرفة إلى مكتبة      

وخاصة ما يتعمق منيا باإلعالن التمفزيوني في القنوات الفضائية عمم االتصال، 
ذات االتجاه اإلسالمي، واتجاىات الجميور المتعرض ليا إزاء تمك اإلعالنات، 
كما ويتمنى الباحث عمى القائمين عمى اإلعالن في القنوات لفضائية ذات االتجاه 

يم في اإلعالنات، اإلسالمي، االستفادة من نتائج ىذا البحث في تقويم عمم
 مستفيدين من التعرف عمى اتجاىات جميور المشاىدين لتمك اإلعالنات.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى 
 الو وصحبو أجمعين، وصالة اهلل وسالمو عمى أنبيائو المرسمين.

 
 اإلطار المنيجي لمبحث.
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 أوال: مشكمة البحث:
تعد خطوة اإلحساس بمشكمة البحث أولى الخطوات في أي بحث عممي، إذ      

يتوقف عمى تمك الخطوة الخطوات الالحقة النجاز البحث، مثل نوع المنيج 
العممي الذي سيتبع في انجاز ىذا البحث واألدوات البحثية المطموبة، وطبيعة 

فكرة تحتاج إلى  المعمومات المراد جمعيا، ومشكمة البحث ىي قضية أو موقف أو
، وتنبثق مشكمة البحث من إدراك الباحث أن ىناك شئ معين يحتاج إلى (2)البحث

 . (7)التوضيح والتحميل والشرح والتفسير
وبعد ظيور القنوات الفضائية في بمدان العالم العربي، ومن ثم ظيور ما      

ىناك ظاىرة يعرف بالقنوات الفضائية ذات االتجاه اإلسالمي، الحظ الباحث أن 
جديدة طرأت عمى القنوات الفضائية ذات االتجاه اإلسالمي، أال وىي ظاىرة 
عرض اإلعالنات التجارية عمى شاشات تمك القنوات، وراحت ىذه القنوات 
الفضائية التي يزعم القائمين عمييا أن مضامينيا ال تتعارض مع ضوابط الشريعة 

الجماىيرية األخرى، في عرض اإلسالمية، تتنافس مع بقية وسائل االتصال 
اإلعالنات، في وقت لم يتعود جميور تمك القنوات عمى ىذه الظاىرة الجديدة، 
ومن ىنا ظيرت الحاجة إلى معرفة اتجاىات ذلك الجميور إزاء ما يعرض في 
ىذه القنوات، ومن المعروف لدى الباحث أن مدينة الفموجة تتميز بالتزام معظم 

الباحث يرى أنيم يمثمون جميورا ممتازا لمقنوات الفضائية سكانيا دينيا، لذا فان 
ذات االتجاه اإلسالمي، ولكون قناة المجد الفضائية، أصبحت شبكة قنوات 
فضائية تعمل وفقا لضوابط الشريعة اإلسالمية بحسب القائمين عمييا، وكانت أول 

م  حدد قناة ذات اتجاه إسالمي تعرض اإلعالنات التجارية، وبناء عمى ما تقد
الباحث مشكمة البحث األساسية بتساؤل رئيسي ىو: ما ىي اتجاىات جميور 
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الفموجة إزاء ما يعرض من إعالنات في قناة المجد الفضائية العامة، وبيدف 
الوصول إلى إجابات محددة إزاء مشكمة البحث، قام الباحث بصياغة جممة من 

 التساؤالت الفرعية، وىي كما يأتي:
 اىدة اإلعالن التمفزيوني لجميور قناة المجد الفضائية.ما ىي أنماط مش -2

ما ىي األوقات المفضمة لمشاىدة اإلعالنات لدى جميور قناة المجد  -7
 الفضائية.

ما ىي دوافع جميور قناة المجد الفضائية لمشاىدة اإلعالنات المعروضة  -2
 فييا.

إلى أي مدى يثق جميور قناة المجد الفضائية باإلعالنات المعروضة   -2
 فييا.

 ما مدى تأثر جميور قناة المجد الفضائية باإلعالنات المعروضة فييا. -5

ما ىي اتجاىات جميور قناة المجد الفضائية إزاء التزام اإلعالنات  -6
 في المجتمع. ةوالتقاليد السائدلقيم والعادات باالمعروضة فييا 

زيادة في ىل ساىمت اإلعالنات المعروضة في قناة المجد الفضائية  -7
 .في األسواق والسمع والخدمات المعروضة البضائع ب عمىالطم

ما ىو رأي جميور قناة المجد الفضائية في اإلعالنات المعروضة فييا،  -8
 وفقا لممعاير اآلتية:

 .)الصوت البشري( إلعالنل التعميق المصاحب - أ

المؤثرات الصورية المصاحبة لإلعالن )الصور الثابتة والمتحركة  - ب
 المصاحبة لإلعالن(.

 مؤثرات الصوتية المصاحبة لإلعالن )الموسيقى(.ال - ت
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 وضوح الرسالة اإلعالنية. - ث

 .الفضائية المجد إلعالنات في قناةاألوقات التي تعرض فييا ا - ج

 ثانيا:أىمية البحث:

تأتي أىمية ىذا البحث من أىمية الموضوع الذي يتصدى لو، فاإلعالن في      
ظاىرة حديثة عمى الباحثين في عمم  القنوات الفضائية ذات االتجاه اإلسالمي، تعد

االتصال، كما أن حداثة ىذه الظاىرة تجعل من األىمية دراستيا والوقوف عمى 
اتجاىات الجميور المستيدف إزاء ما يعرض عمى ىذه القنوات من إعالنات، 
فاإلعالنات المعروضة في القنوات ذات االتجاه اإلسالمي تتميز عن اإلعالنات 

نوات التي ال تتحدد بمعايير دينية، بان األولى تخضع التي تعرض في الق
مضامين تمك اإلعالنات إلى ضوابط الشريعة اإلسالمية، انطالقا من عمميا وفق 
تمك الضوابط، كما أن جميورىا يتميز بكونو جميورا ممتزم دينيا، لذا فان الوقوف 

كتبة عمى اتجاىات الجميور إزاء تمك اإلعالنات يعد إضافة جديدة إلى م
االتصال الجماىيري، لموقوف عمى مدى تغير اتجاىات الجميور وفقا لمعطيات 
دينية، كما يمكن لمقنوات الفضائية ذات االتجاه اإلسالمي االستفادة من نتائج ىذا 
البحث، لتقويم أساليب اإلعالنات المعروضة فييا، فضال عن الفائدة التي يمكن 

تيم التجاىات جميور تمك القنوات إزاء لممعمنين الحصول عمييا من خالل معرف
 اإلعالنات من خالل  نتائج ىذا البحث.

 ثالثا: أىداف البحث:
ييدف ىذا البحث إلى الكشف عن اتجاىات جميور قناة المجد الفضائية      

 إزاء اإلعالنات المعروضة فييا، وذلك عن طريق التعرف عمى اآلتي:
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تمفزيونية لدى جميور قناة المجد التعرف عمى أنماط مشاىدة اإلعالنات ال -2
 الفضائية.

التعرف عمى األوقات المفضمة لدى جميور قناة المجد الفضائية في مشاىدة  -7
 اإلعالنات المعروضة فييا.

التعرف عمى دوافع جميور قناة المجد الفضائية لمشاىدة اإلعالنات  -2
 المعروضة فييا.

اإلعالنات المعروضة  التعرف عمى مدى ثقة جميور قناة المجد الفضائية في -2
 فييا.

التعرف عمى مدى تأثر جميور قناة المجد الفضائية بما يعرض فييا من  -5
 إعالنات.

التعرف عمى اتجاىات جميور قناة المجد الفضائية إزاء التزام اإلعالنات  -6
 في المجتمع. ةوالتقاليد السائدوالعادات المعروضة فييا بالقيم 

اإلعالنات المعروضة في قناة المجد  التعرف عمى المدى الذي ساىمت فيو -7
الفضائية، في زيادة الطمب عمى البضائع والسمع والخدمات المعروضة في 

 األسواق.

التعرف عمى رأي جميور قناة المجد الفضائية في اإلعالنات المعروضة فييا  -8
 وفقا لممعايير اآلتية:

 .)الصوت البشري( إلعالنل التعميق المصاحب - أ

لمصاحبة لإلعالن )الصور الثابتة والمتحركة المؤثرات الصورية ا - ب
 المصاحبة لإلعالن(.

 المؤثرات الصوتية المصاحبة لإلعالن )الموسيقى(. - ت
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 وضوح الرسالة اإلعالنية. - ث

 .الفضائية المجد إلعالنات في قناةاألوقات التي تعرض فييا ا - ج

 رابعا: منيج البحث ونوعو:

التي من أىدافيا الحصول عمى  يعد ىذا البحث احد أنواع البحوث الوصفية،     
معمومات دقيقة ووافية عن طبيعة ظاىرة ما أو موقف معين أو مجموعة من 
األحداث أو جممة من األوضاع، عن طريق دراسة الوقائع الراىنة المتعمقة بيا، 
ويعد منيج المسح األىم من بين مناىج البحث العممي في تحقيق أىداف البحوث 

سح الوصفي تحاول وصف ما موجود فعال أثناء مدة ، فبحوث الم(2)الوصفية
، (2)أجراء البحث، وذلك بتوثيق االتجاىات السائدة في وقت إجراء البحث

ويستخدم منيج المسح في معظم البحوث الوصفية التي تيدف إلى وصف 
اتجاىات أو آراء أو سموكيات عينة ممثمة لمجتمع ما، مما يعطي إمكانية تعميم 

 .(5)ك المجتمعالنتائج عمى ذل
 خامسا: إجراءات البحث وأدوات جمع البيانات:

استخدم الباحث استمارة االستقصاء )االستبانة( بوصفيا أداة لمبحث لمكشف     
عن اتجاىات جميور قناة المجد الفضائية إزاء اإلعالنات المعروضة فييا، وذلك 

الظاىرة موضوع الن البحوث الوصفية ال تكتفي بجمع المعمومات والبيانات عن 
البحث ووصفيا، بل إنيا تقوم عمى تصنيف ىذه المعمومات وتنظيميا، ومن ثم 
التعبير عنيا كميا وكيفيا، لكي يتم فيم الظاىرة موضوع البحث وفيم عالقتيا 

، واالستقصاء أو االستبيان ىو من األساليب المعتمدة في (6)بغيرىا من الظواىر
البحث، وذلك بتوجيو جممة أسئمة معدة  جمع البيانات األساسية من مجتمع

 .(7)مسبقا، لمتعرف عمى اتجاىات المبحوثين ووجيات نظرىم
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صمم الباحث االستمارة لتكون مناسبة لجمع البيانات  استمارة االستقصاء: -2
التي ييدف البحث إلى الحصول عمييا، باالستفادة من بحوث وكتب منيجية، 

من الخبراء المختصين لتقويميا،  وبعد ذلك عرضت االستمارة عمى مجموعة
وفق استمارة معدة ليذا الغرض، وكما موضح في مالحق البحث، ثم أجرى 
عمييا بعض التعديالت التي تمخضت عن تقويم الخبراء، ومن ثم وزع 

% من 22الباحث االستمارة عمى عينة عشوائية من أربعين مبحوثا تمثل 
أولية، وبعد استرجاع االستمارات  عينة البحث الكمية، إلجراء دراسة استطالع

أجرى الباحث تعديالت طفيفة عمى االستمارة، باستبعاده لبعض األسئمة التي 
كانت مبيمة بالنسبة لممبحوثين، والتي لم يتمكنوا من إعطاء إجابات واضحة 
ودقيقة عنيا، وكما موضح في مالحق البحث، وبعد مرور خمسة عشر يوما 

ع الباحث االستمارة عمى المبحوثين مرة أخرى، عمى توزيع االستمارة، وز 
لقياس معامل الثبات، وبعد استالم االستمارات أجرى الباحث حساباتو إليجاد 
درجة االرتباط بين االختبارين، وفقا لمعامل ارتباط )بيرسون(، وظير أن 

%(، وخرجت االستمارة بصورتيا النيائية التي 96ىناك ثباتا بمقدار )
 لمبحث، وكما موضح في مالحق البحث.اعتمدت كأداة 

حدد الباحث مجتمع البحث المحدد في عنوان بحثو ليشمل  مجتمع البحث: -7
 سكان مدينة الفموجة العراقية.

مدينة الفموجة الواقعة جغرافيا في غرب العراق  المجال المكاني لمبحث: -2
ضمن أقضية محافظة االنبار، وسبق لمباحث أن بين سبب اختياره لمدينة 

 لفموجة في مشكمة البحث. ا
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اجري ىذا البحث في النصف الثاني من عام  المجال الزماني لمبحث: -2
ىـ، إذ وافقت ىذه المدة وقت 2222م الموافق لمنصف الثاني من عام 7229

 إجراء البحث.

حدد الباحث عينة عشوائية من مدينة الفموجة العراقية، بواقع  عينة البحث: -5
إلناث، من مختمف الفئات، موزعين عمى أربعمائة شخص من الذكور وا

( استمارة استردىا 282أحيائيا كافة بدرجات متقاربة، حصل الباحث عمى )
 من مجتمع البحث، قام بتحميميا لمحصول عمى نتائج تفيد أىداف البحث.

وردت بعض المصطمحات في البحث يرى الباحث  مصطمحات البحث: -6
 ضرورة التعريف بيا، وىي:

، (8)االتجاه بأنو: ميل معارض أو مؤيد إزاء موضوعات معينة يعرف االتجاه:
وقد وردت مفردة االتجاه في ىذا البحث لتشير إلى معنيين: األول ىو: 
القنوات الفضائية ذات االتجاه اإلسالمي، والذي يعني بو الباحث القنوات 
الفضائية التي تميل نحو اعتماد ضوابط الشريعة اإلسالمية في عرض 

ا، والثاني ىو: اتجاىات جميور قناة المجد الفضائية، والذي يراد بو مضاميني
ميول ودوافع وآراء جميور الفموجة، في متابعتو لإلعالنات المعروضة في 

 قناة المجد الفضائية.
يعرف التعرض بأنو: العممية التي تصل بمقتضاىا المعمومات من  التعرض:

، والمراد في (9)أو غير مباشرةوسائل اإلعالم  إلى الجميور بصورة مباشرة 
تعرض جميور الفموجة في بحثنا ىذا ىو: عممية مشاىدة اإلعالنات 

 المعروضة في قناة المجد الفضائية العامة، من قبل جميور الفموجة.
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ىي قناة المجد الفضائية العامة، التي تبث بصورة غير  قناة المجد الفضائية:
سات(، وقد وقع اختيار الباحث  مشفرة عمى القمرين )نايل سات( و )عرب

عمى قناة المجد الفضائية لتكون أنموذجا عن القنوات الفضائية ذات االتجاه 
اإلسالمي، كونيا تعد أول قناة فضائية ذات اتجاه إسالمي تعرض اإلعالنات 

 التجارية ضمن موادىا التمفزيونية.
  سادسا: الدراسات السابقة:

في موضوع ىذا البحث، استطاع الباحث  عند البحث عن دراسات سابقة     
االطالع عمى بعض البحوث والدراسات التي تناولت اإلعالن من جوانب مختمفة 
من حيث الوسيمة ومن حيث طبيعة البحث، وكانت في معظميا رسائل ماجستير 
و اطاريح دكتوراه، ال يتسع المجال لذكرىا، اقترب بعضيا من ىذا البحث في 

اقتصرت عمى تعريف اإلعالن وتقسيماتو ووظائفو، في حين  جوانب نظرية معينة
اختمفت في جوانبيا الميدانية، بان تناول بعضيا آثار تعرض الجميور لإلعالنات 
أو اتجاىات منتجي السمع إزاء اإلعالنات، أو أنماط تعرض الجميور 
لإلعالنات...، فضال عن اختالفيا عن ىذا لبحث في تحديد مشكالتيا واألىداف 
التي سعت إلى تحقيقيا، ويؤكد الباحث أن ىذا البحث يتميز في كونو تناول 
ظاىرة حديثة عمى الباحثين في عمم االتصال، أال وىي ظاىرة اإلعالنات 
التمفزيونية في القنوات الفضائية ذات االتجاه اإلسالمي، وأول محاولة لمتعرف 

عروضة في قناة المجد عمى اتجاىات جميور مدينة الفموجة إزاء اإلعالنات الم
 الفضائية، بوصفيا إحدى القنوات الفضائية ذات االتجاه اإلسالمي.

 المبحث األول: اإلعالن الماىية والتعريف.
 أوال: تعريف اإلعالن:
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يعرف اإلعالن في المغة العربية عمى انو اإلشيار أو اإلظيار أو الجير      
، ومن ذلك قولو تعالى: (22) لسربالشئ، والعمن من العالنية وىي عمى الضد من ا

، چٱ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ )
ومعنى اآلية: أن اهلل سبحانو وتعالى ال يحب إظيار الفضائح والقبائح، وال  (22)

ک  گ     گ  گ     گ  ڳ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ  . وفي قولو تعالى:(27)إفشاءىا بيح

فالجير ىنا بمعنى إفشاء القول  (22)،چڱ  ڱ   ں    ں    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
عالنو، والمستخفي بالمي ، بينما يكون لىو المختفي في قعر داره في ظالم المي لوا 

، (22)السارب بالنيار ىو الماشي في ضوء النيار وبياضو ظاىرا أمام الناس
عكس  ونستفيد من ذلك أن الجير و اإلعالن واإلظيار واإلشيار يكونوا عمى

فشاء وجوده  اإلسرار واالستخفاء. أي أن اإلعالن ىو إظيار الشيء أو األمر، وا 
 حتى يكون معموما لدى اآلخرين.

( التي تعني Advertisementواإلعالن ىو الترجمة العربية لكممة )     
( وتعني عممية نشر Advertisingاإلعالن التجاري، ومنيا كممة )

 .(25)اإلعالنات
يوم االصطالحي فان اإلعالن يعرف بتعاريف مختمفة تختمف تبعا وفي المف     

لزاوية الناظر إليو، فمن الباحثين من يقيد تعريف اإلعالن بارتباطو في اإلعالن 
عن السمع، أي اإلعالن التجاري، ومنيم من ينظر إليو نظرة شمولية تتجاوز 

ل تبيان بعض اإلعالن التجاري لتشمل معظم نشاطات االتصال األخرى، وسنحاو 
 تمك التعاريف تباعا.

ومن ىذه التعاريف التعريف الذي وضعتو الجمعية األمريكية لمتسويق التي      
عرفت اإلعالن عمى انو ) اتصال غير شخصي لممعمومات، وىو ذو طبيعة 
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اقناعية حول المنتجات والخدمات واألفكار لممول معروف يدفع ثمن إعالنو في 
، يمكننا االستنتاج من ىذا التعريف أن اإلعالن  (26)مختمفة(الوسائل اإلعالمية ال

مدفوع الثمن، يتضمن معمومات تيدف إلى إقناع  (27)ىو: اتصال غير شخصي
 عنيا. ناآلخرين بالخدمات والمنتجات واألفكار المعم

وعرفتو الجمعية البريطانية لإلعالن بأنو: طريقة ) لمتعريف بسمعة أو خدمة،      
. يتبين لنا من ىذا التعريف أن اإلعالن يعرف بالسمع (28)أو الشراء(لغرض البيع 

والخدمات لغرض إتمام عممية البيع والشراء. وعرف المعيد البريطاني لممينيين 
اإلعالن عمى انو: )الطريقة األكثر إغراء لنقل رسالة البيع لنوع معين من 

وذىبت دائرة المعارف  ، (29)الجميور، لمنتج ما أو لخدمة ما بأقل تكمفة ممكنة(
الفرنسية الكبرى إلى تعريف اإلعالن عمى انو: )مجموع الوسائل المستخدمة 
لتعريف الجميور بمنشأة تجارية أو صناعية أو إقناعو بامتياز منتجاتيا واإليعاز 

، ونستخمص من ىذا التعريف، أن اإلعالن يقوم (72)إليو بطريقة ما بحاجتو إلييا(
شراء منتجات الجية المعمنة، من خالل اإليحاء إليو عمى إقناع الجميور ب

 بحاجتو إلى تمك المنتجات.
وىناك تعريف آخر لإلعالن يذىب إلى أن اإلعالن ىو: )اتصال غير      

شخصي مدفوع ثمنو عبر الوسائل اإلعالمية المختمفة، من قبل المؤسسات 
ا يتم التعرف عمى التجارية والمنظمات غير الربحية واألفراد، الذين بطريقة م

. (72)ىويتيم في الرسالة اإلعالنية، والذين يأممون إعالم أو إقناع جميور معين(
ونستنتج من ىذا التعريف إن بعض اإلفراد والمؤسسات التجارية والمنظمات غير 

 الربحية ىي التي تقف وراء اإلعالن وتدفع ثمنو.
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التي تؤدي إلى نشر أو  ويعرف اإلعالن أيضا بأنو: )مختمف نواحي النشاط     
إذاعة الرسائل اإلعالنية ...عمى الجميور، بقصد حث ىذا الجميور عمى شراء 
السمع والخدمات، أو من اجل جعمو يتقبل السمع والخدمات أو األفكار أو 

.   واإلعالن ىو محاولة إلخبار عدد كبير (77)المنشئات المعمن عنيا بشكل جيد(
. ويقوم اإلعالن بدور الوسيط (72)عمى شرائو من الناس عن منتج معين وحثيم

بين المعمن والجميور المستيدف، مستخدما وسائل االتصال الجماىيرية، إليصال 
. وإلعالن يمثل مختمف نواحي النشاط (72)مضمون رسالة المعمن مقابل ثمن معين

االتصالي التي تؤدي إلى نشر الرسائل المقروءة والمسموعة والمرئية، بيدف حث 
جميور وتحفيزه لشراء السمع والمنتجات وقبول الخدمات واألفكار المعمن ال

. ويشترط البعض في اإلعالن أن يحقق حالة من الرضا العقمي أو (75)عنيا
 .(76)النفسي عن األفكار والسمع والخدمات المعمن عنيا

 ومن استعراض التعاريف السابقة يمكن استنتاج اآلتي:    
ية، ىو اإلشيار واإلظيار والجير، وىو عكس اإلعالن في المغة العرب -2

فشاء السر واالستخفاء ، أي أن اإلعالن ىو إظيار الشئ أو األمر، وا 
 وجوده واإلعالن عنو جيرا، حتى يكون معموما لدى اآلخرين.

( االنكميزية، Advertisementاإلعالن ىو الترجمة العربية لكممة ) -7
 والتي تعني اإلعالن التجاري.

نشاط اتصالي غير شخصي، أي انو يختمف عن حاالت اإلعالن ىو  -2
 البيع الشخصي التي تتم وجيا لوجو بين البائع والمشتري أو المشترين.

 يروج لإلعالن عن طريق وسائل االتصال بمختمف أنواعيا وأشكاليا. -2
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اإلعالن في وسائل االتصال، يكون لقاء ثمن مدفوع إلى الجية المالكة   -5
 فييا.لوسيمة االتصال المعمن 

يتضمن اإلعالن آراء أو معمومات عن السمع والمنتجات والخدمات   -6
 المعمن عنيا، أو األفكار المروج ليا.

ييدف اإلعالن إلى استمالة الجميور المستيدف لتحقيق أغراض المعمن،  -7
 عن طريق استخدام مختمف طرق اإليحاء ولتأثير النفسي والعقمي.

رسالة المعمن إلى الجميور يقوم اإلعالن بدور الوسيط في توصيل  -8
 المستيدف باإلعالن.

يقوم اإلعالن بإقناع الجميور بشراء المنتجات والسمع، وقبول األفكار  -9
والخدمات المعمن عنيا، من خالل اإليحاء إليو بحاجتو إلى تمك 

 المنتجات والسمع والخدمات واألفكار.

ستخمصنا أىم بعد أن استعرضنا بعض التعاريف التي وضعت لإلعالن، وا    
النقاط التي وردت في تمك التعاريف، يمكننا الخروج بتعريف جامع شامل لإلعالن 

نشاط اتصالي يحث الجميور المستيدف عمى قبول السمع أو  عمى انو:
المنتجات أو الخدمات أو األفكار المعمن عنيا،  باستخدام وسائل االتصال 

اء الجميور ودفعو إلى تبني والمجوء إلى طرق التأثير النفسي والعقمي إلغر 
ذا كان البعض ينظر إلى األفكار أو المعمومات التي يتضمنيا اإلعالن، وا 

اإلعالن بوصفو إعالنا تجاريا فقط، فإن ىنالك عدد من الباحثين ذىب إلى أن 
اإلعالن يحقق وظائف عدة ويقسم  إلى أنواع متعددة، وىذا ما سوف نتحدث عنو 

 في المطمب التالي.
 تقسيمات اإلعالن ووظائفو: ثانيا:
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من المعروف أن أساس نشأة اإلعالن كانت إلغراض تجارية بحتة، لذا فإننا   
نجد أن أول التعاريف الموضوعة لإلعالن عرفتو بوصفو إعالنا تجاريا فقط، ولم 
يكن يدور في ذىن الباحثين أن اإلعالن سوف يتطور )بمعنى يتغير( إلى 

مى الجانب االقتصادي، ويستغل إلغراض سياسية استخدامات أخرى ال تقتصر ع
وثقافية واجتماعية، ذلك أن الباحثين في عمم االتصال كانوا قد قسموا االتصال 
إلى تقسيمات تبعا لميدف العام من العممية االتصالية، ووفقا ليذه التقسيمات فان 

صالية، اإلعالن ىو نوع من أنواع االتصال  تبعا لميدف العام من العممية االت
اليدف منو الترويج لمسمع والخدمات والمنتجات، باستخدام طرق التأثير النفسي 
عمى الجميور المستيدف باإلعالن، أي أن اإلعالن تكون أغراضو تجارية بحتة 
لتحقيق الربح لمجية المعمنة. إال أن تطور الحاجات البشرية التي تطورت مع 

لبشر إلى توظيف اإلعالن إلغراض تعقيدات الحياة، أفرزت الحاجة لدى بني ا
أخرى لم تقتصر عمى الجانب التجاري فقط، فقد لجأ بعض األفراد والمؤسسات 
الذين كان يصنف نشاطيم االتصالي بالعالقات العامة، إلى اإلعالن لتحقيق 
أىداف العالقات العامة، من خالل تسويق أفكارىم عبر طرق اإلعالن. وكذلك 

ؤسسات الحكومية السياسية لمترويج ألفكارىم عبر لجأ بعض السياسيين والم
اإلعالن، كما أن المؤسسات الصحية وجدت في اإلعالن طريقة مثمى لتحقيق 

 أىدافيا في نشر الوعي الصحي.
ونتيجة إلى تعدد استخدامات اإلعالن وأىميتو لمحياة البشرية، افرز ىذا الواقع    

ى أقالميم وزجوا بأفكارىم في أن أقحم بعض الباحثين من االختصاصات األخر 
ميدان اإلعالن، وراحوا يعرفونو بتعاريف وصفيا بعض المختصين في عمم 
االتصال بأنيا تعاريف تفتقر إلى الدقة وتبتعد عن منيجية البحث العممي. ونتج 
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عن ذلك أننا نجد اليوم تعاريف كثيرة وصفت اإلعالن بأنو دعاية، وتعاريف 
العالقات العامة، بل ونجد تعاريف وضعت اإلعالن أخرى خمطت بين اإلعالن و 

في خانة اإلعالم بمعنى نقل المعمومات لتحقيق وظيفة التربية )التوعية بأنواعيا( 
والتعميم.  وأمام ىذا الخمط والتداخل في الوظائف والمفاىيم، نرى ضرورة توضيح 

تو، بعد أن الوظائف التي ييدف اإلعالن إلى تحقيقيا، وأنواع اإلعالن وتقسيما
 وضحنا تعريف اإلعالن في المطمب السابق.

 
 وظائف اإلعالن: -1

من المعروف أن اإلعالن نشاط اتصالي يتم بين بني البشر، ويتخذ من وسائل 
االتصال أدوات لموصول إلى جميور المستقبمين، ويؤدي ىذا النوع من أنواع 

وظائف بتنوع االتصال وظائف متعددة في المجتمعات البشرية، تتنوع ىذه ال
تقسيمات اإلعالن وأىدافو، وعمى العموم يمكن القول أن اإلعالن بأنواعو يحقق 

 :(77)الوظائف اآلتية
الوظيفة التسويقية: يقوم اإلعالن بدور أساسي في إقناع جميور المستيمكين  - أ

باقتناء السمعة أو قبول الخدمة المعمن عنيا وتكرار استعماليا أو شرائيا، 
زويد الجميور المستيدف باإلعالن بمعمومات عن السمعة وذلك عن طريق ت

أو الخدمة المعمن عنيا، مثل سعرىا ومواصفاتيا وخصائصيا ومميزاتيا 
ومكان بيعيا، ويستخدم اإلعالن وسائل االتصال إليصال الرسالة اإلعالنية 
إلى جميور المستيمكين، مما يحقق بالتالي ىدف المنتجين وأصحاب 

وا أشخاصا أو شركات في تسويق منتجاتيم وخدماتيم، الخدمات سواء كان
فاإلعالن لو دور أساسي في حث جميور المستيمكين وتشجيعيم عمى اقتناء 



 
 
 

 
 

 
 

787 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
  0202اذار  -ولاالدد ــالع

 

السمع أو قبول الخدمات، من خالل تييأتيم نفسيا لقبول تمك الخدمات 
والمنتجات وىم في حالة من الرضا العقمي والنفسي، وبذلك فان اإلعالن 

الموزعين في تصريف منتجاتيم وخدماتيم، وىو ما يساعد يساعد المنتجين و 
في تحقيق األرباح، من خالل زيادة المبيعات وسرعة تصريفيا، وتخميصيا 
من التمف والكساد. وتعد الوظيفة التسويقية  الوظيفة األساسية األكثر أىمية 

 لإلعالن التجاري.

مية عن السمع الوظيفة التعميمية: بما أن اإلعالن يتضمن معمومات تفصي - ب
والمنتجات والخدمات المعمن عنيا، من حيث مواصفاتيا وفوائدىا وأسعارىا 
وأماكن تواجدىا، ويقوم أيضا بإقناع جميور المستيمكين بتغيير نمط حياتيم 

، من خالل حثيم عمى امتالك منتجات (78)وتحسين أساليب وطرق حياتيم
ة تعميمية تدفع الجميور جديدة تساىم في ذلك التغيير، لذا فانو يؤدي وظيف

إلى اكتساب ميارات وخبرات جديدة، من خالل المعمومات التي يتضمنيا 
اإلعالن، وىناك أنواع من اإلعالن  يكون اليدف منيا إرشاديا توجيييا فقط، 
عالنات التوعية واإلرشاد باستخدام طرق  كإعالنات التوعية الصحية، وا 

عالنات التنمية البشرية، األ مر الذي يمكن عده مساىمة في تزويد المرور، وا 
 الناس بالمعمومات المفيدة التي تساىم في تشكيل الوعي وتغيير نمط الحياة.

الوظيفة االقتصادية: يقوم اإلعالن بدور حيوي في االنتعاش االقتصادي من  - ت
خالل دعم األنشطة التجارية والصناعية داخل المجتمع الواحد وتسييل حركة 

بين مجتمعات العالم، فاإلعالن يسعى إلى الترويج لمسمع التبادل التجاري 
، األمر الذي يؤدي إلى ازدىار التجارة والصناعة، في عممية (79)والخدمات

مترابطة تبدأ من المكائن والمعدات والمخترعات التي يتم فييا اإلنتاج، وال 
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الن عند حد البضائع والمنتجات التي تنتجيا تمك المعدات. ويقوم اإلع يتنتي
بتسييل عمل البائع وتقميل الكمفة عمى المنتج من خالل إقناع المستيمكين 

، وىذا يؤدي بدوره إلى (22)بزيادة الطمب عمى السمع والمنتجات والخدمات
االنتعاش االقتصادي المتأتي من زيادة التسويق  وزيادة اإلنتاج، والقضاء 

 مرتبط بحركة اإلنتاج.عمى البطالة أو الحد منيا نتيجة لرواج سوق العمل ال

الوظيفة االجتماعية: يدفع اإلعالن بجميور المستيمكين إلى تحسين ظروف  - ث
قناعيم عمى اقتناء منتجات وسمع جديدة  حياتيم االجتماعية من خالل حثيم وا 
متطورة تساعدىم في تغيير نمط حياتيم لمواكبة التطور الحضاري، المتمثل 

بشر عمى رفع مستوى معيشتيم وتحسين بكثرة المخترعات التي تساعد بني ال
ظروفيا، والتقميل من االعتماد عمى طرق الحياة التقميدية، وىناك نوع من 
اإلعالنات التي ال تستيدف الربح تقوم بيا مؤسسات غالبا ما تكون حكومية 
أو شبو حكومية )مؤسسات المجتمع المدني(، تيدف إلى تقديم معمومات 

 لتطوير المجتمع المدني. وخدمات ذات منفعة اجتماعية

قناعيم  - ج الوظيفة الترفييية: يحاول اإلعالن كسب رضا الجميور المستيمك وا 
، لذلك يمجا القائمون عمى (22)بمضامين المادة اإلعالنية بمختمف الطرق

اإلعالن إلى استخدام المقاطع المضحكة )كوميديا( وبعض الموسيقى أو 
تباه الجميور نحو اإلعالن وتحقيق األغاني أو المشاىد التمثيمية، لجذب ان

 أىدافو، لذا فإنو يحقق لمجميور وظيفة ترفييية إلى جانب الوظائف األخرى.

 
 أنواع اإلعالن وتقسيماتو:-7
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يقسم اإلعالن إلى أنواع متعددة تبعا إلى طبيعة الناظر إليو والزاوية التي ينظر 
تبعا إلى نوع الجميور منيا إليو، فمنيم من يقسم اإلعالن إلى تقسيمات تتنوع 

المستيدف باإلعالن، وىناك من قسم اإلعالن تقسيما جغرافيا تبعا إلى المنطقة 
التي يغطييا، كما يقسم اإلعالن تبعا إلى نوع الوسيمة االتصالية التي يستخدميا، 

 وىناك تقسيم آخر لإلعالن تبعا إلى الوظيفة التي يؤدييا.
 :(27)وكما يأتي وسوف نعرض لتمك األنواع والتقسيمات

أنواع اإلعالن تبعا لوظيفتو: يؤدي اإلعالن وظائف متعددة كما سبق لنا  - أ
التوضيح، ويمكن تقسيم اإلعالن تبعا لموظيفة التي يؤدييا، فيكون اإلعالن 
تسويقيا ييدف إلى الترويج إلى سمعة أو خدمة معينة، أو يكون إعالنا 

المفيدة في مجال من مجاالت تعميميا ييدف إلى تزويد الجميور بالمعمومات 
، أو إعالنا إرشاديا يخبر الناس ويرشدىم نحو سمعة أو خدمة (22)الحياة

،أو إعالنا توجيييا ييدف إلى توجيو المنتجين والمستيمكين بتقنين (22)ما
، أو إعالنا اجتماعيا ييدف إلى محاربة عادات وتقاليد (25)صرفيات المياه

 ني أنماط حياة حضارية.اجتماعية ضارة أو التشجيع عمى تب

أنواع اإلعالن تبعا لموسيمة االتصالية: يستخدم اإلعالن مختمف وسائل  - ب
االتصال الجماىيرية وغيرىا من اجل الوصول إلى جميور المستيمكين 
بمختمف فئاتيم، لذا يمكن تقسيم اإلعالن تبعا لموسيمة التي يستخدميا، 

في الصحافة المطبوعة، فيكون إعالنا صحفيا بشكميو المكتوب والمصور 
عالنا إذاعيا يستخدم الصوت والمؤثرات الصوتية من موسيقى  ، أو وغيرىاوا 

 إعالنا تمفزيونيا يستخدم تقنية الصوت والصورة ويعرض في التمفاز.
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أنواع اإلعالن تبعا لمجميور المستيدف: يستيدف اإلعالن الوصول إلى  - ت
قسم القائمون عمى جميور المستيمكين بمختمف شرائحيم وفئاتيم، وي

اإلعالن الجميور إلى فئات مختمفة، وتبعا لذلك التقسيم فان اإلعالن يقسم 
إلى: اإلعالن الموجو إلى النساء، أو اإلعالن الموجو إلى رجال 

، أو اإلعالن الموجو إلى األطفال، واإلعالن الموجو إلى (26)األعمال
 من الفئات. الفالحين، واإلعالن الموجو إلى فئة الطالب، وغيرىا

أنواع اإلعالن تبعا لممنطقة الجغرافية المستيدفة: ىناك بعض التقسيمات  - ث
قسمت اإلعالن تبعا إلى المنطقة الجغرافية التي يستيدفيا اإلعالن، أو تبعا 

، فيقسم اإلعالن إلى إعالن محمي يغطي (27)لوجية نظر مسالك التوزيع
ي يستيدف مساحة دولة منطقة جغرافية محدودة، والى إعالن وطني أو قوم

كاممة، أو إعالن إقميمي يستيدف منطقة إقميمية معينة، أو قد يكون إعالما 
 عالميا يشمل العالم بأسره.

وىناك تقسيمات أخرى لإلعالن وضعيا الباحثون تبعا لزاوية نظرىم إلى اإلعالن، 
فمنيم من قسم اإلعالن بشكل عام إلى: إعالن التجار واإلعالن الصناعي 

عالن التوفير واألموال واإلعالن التوجييي وغيرىاواإل ، (28)عالن الحكومي وا 
وىناك من أضاف أنواعا أخرى إلى تقسيمات اإلعالن فقسمو إضافة إلى 

 .(29)التقسيمات السابقة إلى: اإلعالن التنافسي واإلعالن الميني وغيرىا
 ثالثا: اإلعالن التمفزيوني:

 أىمية التمفاز كوسيمة إعالن: -1
عمى الرغم من ظيور شبكة المعمومات العالمية )االنترنيت( وانتشارىا الواسع      

وشموليا واحتوائيا عمى مميزات وسائل االتصال السابقة ليا، إال أن جياز 
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اإلذاعة المرئية )التمفاز( ال زال يمثل وسيمة اتصال جماىيرية ميمة لدى شريحة 
ئية )التمفاز( يتمتع بمزايا واسعة من جميور المتمقين. فجياز اإلذاعة المر 

وخصائص مكنتو من منافسة وسائل االتصال الجماىيرية األخرى، ويتفوق عمى 
 جميع وسائل االتصال التي سبقتو في الظيور.

ويعد جياز اإلذاعة المرئية )التمفاز( وسيمة اتصال متعددة الجوانب، جمعت      
في الظيور، فيي تجمع خصائص ومميزات وسائل االتصال األخرى التي سبقتيا 

بين الصوت والصورة ومميزات اإلذاعة والسينما، و احتوت عمى خصائص 
، وأصبح من الممكن من خالل شاشة اإلذاعة (22)المحاضرة وسبورة اإليضاح

المرئية )التمفاز( نقل المعمومات التي يصعب نقميا عن طريق االتصال 
صحافة، كتب( أو باستخدام الشخصي، أو بواسطة الكممة المكتوبة أو الصورة )
، فجياز اإلذاعة المرئية (22)الصوت، إذا ما استعمل كل واحد منيا بمفرده

)التمفاز( يجمع بين الحركة واأللوان والصوت والصورة، وبإمكانو تكبير األشياء 
 .(27)الصغيرة وتصغير األشياء الكبيرة، وتحريك األشياء الثابتة

ة )التمفاز( إلى أماكن بعيدة جدا، فبواسطة ويصل بث جياز اإلذاعة المرئي     
تقنية األقمار الصناعية تجاوز ) التمفاز( عقبة الحدود الجغرافية، وأصبح 
باإلمكان استقبال بث جياز اإلذاعة المرئية )التمفاز( لمسافات بعيدة جدا تغطي 
ا معظم دول )العالم(، فضال عن أن جياز اإلذاعة المرئية )التمفاز( يخاطب أعداد

كبيرة وغير متجانسة من الناس بمختمف مستوياتيم الثقافية وطبقاتيم العمرية 
 .(22)والمينية
وأثبتت بعض الدراسات التي أجريت عمى الجميور لقياس تأثير جياز      

اإلذاعة المرئية )التمفاز( عمى سموك الناس، أن ىناك تغيير ممحوظ في اتجاىات 
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اوقاتا طويمة لمشاىدة ما يعرض من  الناس إلى )التمفاز(، وأنيم يقضون
، لتبديد حالة الممل والشعور بالضجر، فيو بمثابة النافذة التي تطل منيا (22)خاللو

، وقدرت (25)األسرة عمى العالم، وانو احدث تغييرا في نمط حياة بعض األسر
بعض الدراسات معدل الوقت الذي يقضيو اإلنسان الذي يصل عمره إلى خمسة 

 .(26)ي مشاىدة جياز اإلذاعة المرئية بما يعادل عشر سنواتوستون عاما ف
وذىبت دراسات أخرى إلى أن جياز اإلذاعة المرئية يسيطر بشكل كبير       

عمى حواس اإلنسان الرئيسية، وخاصة حاستي السمع والبصر، األمر الذي يجعمو 
تو في الوسيمة االتصالية األكثر تأثيرا من وسائل االتصال األخرى التي سبق

% عن طريق 98الظيور، فاإلنسان يحصل عمى معموماتو ومعارفو بنسبة 
 .(27)حاستي السمع والبصر

كما يتميز جياز اإلذاعة المرئية )التمفاز( بقدرتو عمى تغطية األحداث لحظة      
، (28)وقوعيا تغطية حية مباشرة أينما حدثت في ىذا العالم المترامي األطراف

ميزات التقنية والفنية األخرى التي ميزتو عن باقي فضال عن الخصائص والم
وسائل االتصال التي سبقتو في الظيور، وجعمتو جامعا لخصائص معظميا، 

 ومتفوقا عمييا.
وبناء عمى ما تقدم ذكره من خصائص ومميزات لجياز اإلذاعة المرئية      

روط التي )التمفاز(، لذا فانو أصبح وسيمة مثمى لإلعالن، فقد توفرت فيو الش
يبحث عنيا المعمنون في وسيمة مثالية إليصال إعالناتيم إلى اكبر قدر ممكن 
من جميور المستيمكين، وباستخدام ومؤثرات تقنية لعرض اإلعالنات بأشكال 
وقوالب فنية جذابة تجذب انتباه المشاىد وتشده نحو المادة المعمن عنيا. ويمكن 
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ا لإلعالن في جياز اإلذاعة المرئية، إجمال بعض النقاط التي يمكن عدىا مزاي
 :(29)وىي كما يأتي

يتميز اإلعالن في جياز اإلذاعة المرئية )التمفاز( بفاعمية اكبر في جذب  - أ
انتباه المشاىد وشده إلى المادة المعمن عنيا، وذلك بسبب التقنيات الفنية التي 

ورية، يمتمكيا التمفاز والتي تجمع بين المؤثرات الصوتية والمؤثرات الص
واستخدام عناصر التشويق واإلثارة واإلغراء، األمر الذي يجعل جميور 

 المستيمكين ينجذبون نحو اإلعالن ويتأثرون بمضامينو.

يمكن اإلعالن في جياز اإلذاعة المرئية )التمفاز( المعمنين من اختيار الوقت  - ب
يونية، المناسب لعرض المادة اإلعالنية، والمكان المناسب بين المواد التمفز 

والقناة المناسبة لذلك اإلعالن تبعا لجميورىا، مما يمكنيم من الوصول إلى 
 الجميور المستيدف بسيولة ويسر.

نتيجة لمتغطية الواسعة التي يصل إلييا بث القنوات التمفزيونية، خاصة بعد  - ت
استخدام تقنية األقمار الصناعية في توصيل البث، لذا فان اإلعالن في 

لمرئية يصل إلى عدد كبير من جميور المستيمكين، وىو مما جياز اإلذاعة ا
يخفف من تكاليف اإلعالن مقارنة بعدد المشاىدين الذين يصل إلييم 
اإلعالن، فضال عن أن اغمب األسر تشاىد التمفاز وىي مجتمعة، لذا فان 
تأثر احد أفراد األسرة بذلك اإلعالن، يكون مدعاة لقبول اإلعالن من بقية 

 سرة.أفراد األ

يتميز اإلعالن في جياز اإلذاعة المرئية )التمفاز( بالواقعية، وذلك بسبب  - ث
العرض الحي لإلعالن بالصوت والصورة المتحركة، التي تعرض صفات 
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وخصائص السمعة إلقناع المشاىد بصحة المعمومات المقدمة إليو، وبعدىا 
 .(52)عن المبالغة من خالل ربط الصورة بطريقة استعمال ىذه السمعة

القوة التأثيرية لجياز اإلذاعة المرئية )التمفاز(، والتواصل الفعال والتخاطب  - ج
المشترك الذي يربط بين ىذه الوسيمة وجميورىا ، يحقق فرصة االندماج بين 
ما يعرضو التمفاز وبين جميور المشاىدين، األمر الذي يمكن عده ميزة 

 .(52)ة )التمفاز(جديدة من مميزات اإلعالن في جياز اإلذاعة المرئي

يمكن عرض اإلعالن )التمفزيوني( المعد في دولة أخرى وبمغة مختمفة عن  - ح
لغة البمد الذي يعرض فيو اإلعالن، وذلك بدبمجة )ترجمة صوتية( التعميق 
المصاحب لممادة اإلعالنية، وىو ما يشكل مرونة في عرض اإلعالنات وقمة 

 .(57)في تكاليفيا
 تمفاز:أساليب عرض اإلعالن في ال-2

يتفنن القائمون عمى اإلعالن )التمفزيوني( في طرق توصيل الرسالة      
قناعيم عمى تبني ما  اإلعالنية إلى جميور المشاىدين، بيدف التأثير فييم وا 
يعرض فيو، القتناء السمع والمنتجات وقبول الخدمات المعمن عنيا، يساعدىم في 

خراج الفني لمقطات المصورة ذلك تطور تقنيات الصوت والصورة ومؤثرات اإل
 بواسطة آلة التصوير )التمفزيونية(.

وتعد عممية جذب االنتباه الخطوة األولى األكثر أىمية من خطوات نجاح       
اإلعالن، لذا نجد أن القائمين عمى اإلعالن في جياز اإلذاعة المرئية )التمفاز( 

ثارة يمجئون إلى استخدام أساليب متعددة، بيدف جذب انتباه  المشاىدين وا 
اىتماميم وتييئة أذىانيم الستقبال اإلعالن، وتحقيق االستجابة المطموبة 
لمضمون الرسالة اإلعالنية، وذلك لتحقيق اليدف المطموب من اإلعالن، ويعتمد 
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نجاح اإلعالن في تحقيق أىدافو عمى نجاح ىاتين الخطوتين المتمثمتين بمفت 
 قيق األثر بمضمونو.االنتباه إلى اإلعالن، ومن ثم تح

وتتنوع أساليب اإلعالن تبعا إلى اليدف من اإلعالن، المرتبط بتنوع السمع      
والخدمات المعمن عنيا، ونوع الجميور المستيدف، فمكل سمعة أو خدمة أسموب 
إعالني يتناسب مع طبيعتيا، كما أن لكل فئة من فئات الجميور أسموبا يختمف 

الفئات األخرى، وتشير البحوث والدراسات اإلعالنية  عن األساليب المستخدمة مع
إلى وجود أساليب متعددة لإلعالن في جياز اإلذاعة المرئية، يمكن حصرىا فيما 

 :(52)يأتي
أسموب الدراما: يعد أسموب )الدراما( احد األساليب الميمة المتبعة في  - أ

توصيل اإلعالن إلى جميور المستيمكين من مشاىدي جياز اإلذاعة 
مرئية )التمفاز(، والدراما ىي قصة يتم تمثيميا وفن يبنى عمى فعل يستند ال

، ويأخذ األسموب الدرامي شكل القصة القصيرة الممثمة من (52)إلى المحاكاة
قبل شخوص مختصين بالتمثيل باعتماد الحوار المؤلف مسبقا، واستخدم 

الدرامي  الفنيون العاممون في جياز اإلذاعة المرئية )التمفاز( األسموب
لمتأثير في المشاىدين بيدف تغيير  بعض العادات السموكية وتعديل بعض 

، وتتميز األعمال الدرامية بإضفاء الواقعية (55)القيم لدى جميور المشاىدين
عمى المادة التمفزيونية، كونيا تمثل عرض عيان لمفعل مجسدا بالصوت 

، وبسبب أىمية (56)والصورة الحية المتحركة باسموب فني قابل لمتصديق
األسموب الدرامي ونجاحو في التأثير في جميور المشاىدين لجياز اإلذاعة 
المرئية )التمفاز(، استخدم بشكل واسع من قبل القائمين عمى اإلعالن كأحد 
أساليب اإلعالن الناجحة، ويقدم اإلعالن عمى شكل قصة قصيرة تمثل 
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إلى السمعة أو الخدمة موقفا معينا ألحد شخوص القصة، يظير فيو الحاجة 
، ويعد ىذا األسموب اإلعالني من األساليب الناجحة التي (57)المعمن عنيا

 تتمتع بدرجة عالية من الصدق لدى شريحة واسعة من جميور المشاىدين.

أسموب العرض المباشر: يقوم ىذا األسموب اإلعالني بتقديم كم من  - ب
يقة مباشرة، بواسطة المعمومات عن السمعة أو الخدمة المعمن عنيا بطر 

شخص أو شخصين لحث المشاىد عمى شراء السمعة، ويعتمد األسموب 
المباشر عمى ما يسمى تقنية البيع القوي التي تحث المشاىد وتغريو 
بضرورة اإلسراع إلى شراء السمعة المعمن عنيا، لذا يسمى ىذا األسموب 

قية لوصف اإلعالن العاجل، ويقدم ىذا األسموب تبريرات توصف بالمنط
الجانب االيجابي لمسمعة، وعرض االحتماالت السمبية التي قد تترتب عمى 

 المشاىد الذي يحجم عن شراء تمك السمعة.

أسموب الشيادة: يقوم ىذا األسموب عمى تقديم اإلعالن في شكل نص  - ت
استشيادي من قبل خبراء مختصين في السمعة أو الخدمة المعمن عنيا، أو 

رة، أو مستيمكين عاديين، ويتوخى القائمون عمى شخصيات تتمتع بالشي
اإلعالن الذين يأخذون بيذا األسموب الدقة، وعرض اإلعالن بطريقة توحي 
انو حقيقة يتمتع بالمصداقية من قبل جميور المشاىدين، حيث يتم تقديم 
شخصية تحضا بثقة المشاىدين، وىي تستعمل السمعة أو تستفيد من 

 .(58)تدعوا المشاىدين إلى استعمالياالخدمة المعمن عنيا، أو 

أسموب الرقص والغناء: ويعد ىذا األسموب احد أكثر األساليب استخداما  - ث
في اإلعالن في جياز اإلذاعة المرئية، ويحضا باىتمام شريحة واسعة من 
المشاىدين، ويوصف بأنو األسموب اإلعالني األكثر جاذبية لدى جميور 
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عمى أساس تقديم السمعة بالصورة الحية المشاىدين، ويقوم ىذا األسموب 
إلى المشاىدين أثناء استخداميا، يصاحبيا صوت األنشودة أو األغنية التي 
تتحدث عن مزايا السمعة المعمن عنيا بأسموب مرح ومشوق، وقد يصاحب 
األغنية حركات الرقص التي تؤدى من قبل أشخاص متفننين في الرقص، 

ذين يستخدمون ىذا األسموب إلى وضع ويعمد القائمون عمى اإلعالن ال
المعمومات الخاصة بمزايا ومواصفات السمعة أو الخدمة المعمن عنيا في 

 .(59)نص األغنية المصاحبة لإلعالن

أسموب الرسوم المتحركة: يقوم ىذا األسموب اإلعالني بتقديم مزايا السمعة  - ج
ن أو الخدمة المعمن عنيا عن طريق مشيد كارتوني، يوحي لممشاىدي

بأىمية السمعة المعمن عنيا ويدفعيم الستخداميا، وعادة ما يقدم ىذا 
األسموب النص الكارتوني بطريقة مسمية، تحقق لممشاىدين وظيفة التسمية 
والترفيو المصاحب لإلعالن، ويعد ىذا األسموب ناجحا في حالة استخدامو 

م بعض مع فئات معينة من الجميور، مثل فئة األطفال والمراىقين، وتحج
القنوات التمفزيونية عن إنتاج ىذا األسموب اإلعالني نظرا لتكمفتو الباىظة، 
من حيث المعدات الالزمة والخبرة الفنية المطموبة إلنتاج الرسوم المتحركة 
الفائقة الجودة، لذا نجد معظم القنوات التمفزيونية العربية تعتمد عمى الرسوم 

 المتحركة المنتجة في الدول الغربية.

أسموب المؤثرات التمفزيونية: يمجأ القائمون عمى اإلعالنات في جياز  - ح
اإلذاعة المرئية )التمفاز( إلى استخدام حيل الكاميرا التمفزيونية والتي تسمى 
الحيل السينمائية، كأسموب من أساليب عرض اإلعالن ألتمفازي، لجذب 

رة ذىنية انتباه المشاىدين إلى مقاطع مثيرة، تخمق لدى المشاىدين صو 
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مميزة يتم من خالليا تقديم السمعة أو الخدمة المراد اإلعالن عنيا، ويقدم 
ىذا األسموب اإلعالني السمعة بصورة منمقة براقة يمكن وصفيا بأبيى 
صورة، وىي وان كانت تعتمد عمى صورة حقيقية لمسمعة وأجزائيا وشعارىا، 

حقيقية لمسمعة وتقديميا إال أن طريقة تقديميا تعمد إلى التالعب بالصورة ال
بشكل جذاب يغفل الصورة القبيحة ويقدميا بصورة جميمة مقبولة لدى 
المشاىدين، وتطور ىذا األسموب اإلعالني مع تطور تقنيات اإلنتاج 
دخال الحاسوب لتحسين ذلك اإلنتاج، حتى أصبحت السمع  التمفزيوني وا 

 إلى الواقع. المعمن عنيا تقدم اليوم بصورة اقرب إلى الخيال منيا
 

 المبحث الثاني: القنوات الفضائية ذات االتجاه اإلسالمي.
 أوال: ظيور البث الفضائي لإلذاعة المرئية )التمفاز( في العالم العربي:

لم يعد من الغريب القول بأىمية جياز اإلذاعة المرئية أو )التمفاز(    
(Television لمتواصل مع المجتمعات البشرية عمى اختالف ) قومياتيا وأديانيا

وعاداتيا وتقاليدىا، اكتسب جياز اإلذاعة المرئية )التمفاز( ىذه األىمية منذ تمكن 
م 2977الخبراء من إرسال البث السمعي المرئي )التمفازي( عبر اليواء في عام 

، واستمر ىذا االىتمام حتى أصبحت اإلذاعة (62)بين واليتي واشنطن ونيويورك
 لى وقت قريب وسيمة االتصال الجماىيرية األولى في العالم.المرئية )التمفاز( وا

وازداد اىتمام الناس بجياز اإلذاعة المرئية )التمفاز( مع تطور تقنيات البث في    
الصوت والصورة، األمر الذي جعمو يحوز عمى معظم أوقات الناس بمختمف 

جريت في أوربا أعمارىم ومستوياتيم الثقافية، فقد توصمت إحدى الدراسات التي أ
إلى أن الفرد يقضي عشر سنوات من عمره في مشاىدة جياز اإلذاعة المرئية 
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، كما ذىبت دراسات أخرى إلى أن (62))التمفاز( عند بموغو سن الخامسة والستين
المدة التي يقضييا مشاىدي جياز اإلذاعة المرئية )التمفاز( تزداد مع مرور 

 .(67)بالطقوس اليومية التي تعتادىا األسرة الوقت، وتصبح مشاىدة )التمفاز( أشبو
وتفوق جياز اإلذاعة المرئية عمى وسائل االتصال األخرى التي سبقتو في    

الظيور، وذلك لممزايا العالية التي يتمتع بيا، وقدرتو الفائقة عمى شد االنتباه وقوة 
وتفوق  والمسرح االتأثير في المتمقين، بعد أن امتمك مميزات اإلذاعة والسينم

 .(62)عمييا
(، وتمكن الخبراء من نقل satellitesوبعد ظيور تقنية األقمار الصناعية )   

البث )التمفازي( عبر األقمار الصناعية بين الواليات المتحدة األمريكية وأوربا في 
، ازدادت أىمية )التمفاز(، وازداد عدد جميوره بصورة أذىمت (62)م2967عام 

تغطية مساحات شاسعة من العالم والوصول إلى جميع  العالم، وأصبح باإلمكان
بقاع العالم عن طريق شاشات القنوات الفضائية، وبأجيزة استقبال بسيطة، إال أن 
البث الفضائي كان في بدايتو حكرا عمى الدول المتقدمة، في حين كانت الدول 

مر الذي النامية ومنيا الدول العربية واإلسالمية غير مساىمة في ذلك البث، األ
ترك ىذه الدول في حيرة من أمرىا أمام ىذا التطور في البث السمعي المرئي 
)التمفازي(، فمجأ بعضيا إلى عدم السماح لمواطنييا بامتالك أجيزة التقاط البث، 
في حين سمح بعضيا اآلخر لمواطنييم كدول المغرب العربي باستقبال البث 

 .(65)الوافد من دول أوربا
العربية في التفكير باستخدام قمر صناعي خاص بيا لممشاركة  وبدأت الدول  

في البث اإلذاعي و )التمفزيوني( عبر الفضاء، وتكممت ىذه الجيود بإطالق 
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العربي واحد والقمر  يم، ىما: القمر الصناع2985قمران صناعيان في عام 
 .  (66)(Arab Sat2( و )Arab Sat1العربي اثنان ) يالصناع

من الظيور المبكر لمقنوات الفضائية في العالم، وامتالك الدول  وعمى الرغم   
العربية ألقمار البث، إال أن البث الفضائي )التمفازي( من بمدان العالم العربي لم 

م، حيث بدأت القناة الفضائية المصرية إرساليا في 2992ير النور إال في عام 
ر بث تمفزيون الشرق ، ومن ثم ظي(67)مطمع شير كانون األول من ذلك العام

م، والذي اتخذ من لندن مقرا لمبث 2992( في شير أيمول سنة MBCاألوسط )
. وبعدىا توالت القنوات العربية الفضائية في الظيور والمشاركة (68)بالمغة العربية

 في عالم البث الفضائي.
وبعد ظيور القناتين الفضائيتين )المصرية والشرق األوسط(، بدأت معظم    
ل العربية سباقا محموما في تأسيس القنوات الفضائية، والمساىمة في البث الدو 

م والدة قناتي دبي والكويت، وفي عام 2997)التمفزيوني( الفضائي، فشيد عام 
م ظيرت قنوات التونسية واألردنية والمغربية وسمطنة عمان، ومن ثم توالت 2992

بية قناة فضائية خاصة بيا، القنوات الفضائية العربية، حتى أصبح لكل دولة عر 
بل أن بعض الدول العربية طورت بثيا وزادت من عدد قنواتيا الفضائية حتى 

 .(69)أصبح بعضيا يمتمك عشرات القنوات الفضائية
وظيرت أيضا القنوات العربية الخاصة أي الممموكة لييئات أو لشخصيات    

ا: ) وليد ( ممموكة لشخصين ىمMBCمستقمة عن الحكومات، حيث كانت )
إبراىيم وصالح كامل( ومن ثم انفصل صالح كامل وأسس شبكة راديو وتمفزيون 

( في روما، ثم انتقل مقرىا إلى األردن، في حين أسس األمير ARTالعرب )
( بعد ORBITبن عبد الرحمن بن عبد العزيز شبكة أوربت ) خالد بن عبد اهلل
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راديو وتمفزيون العرب م، وانبثقت عن شبكة 2995( عام BBCانفصالو عن )
(ART قناة اقرأ الفضائية ذات االتجاه اإلسالمي الممموكة لمشركة اإلعالمية )

العربية، إذ بدا بث القناة في اليوم الثاني عشر من شير تشرين األول )أكتوبر( 
م، والتي يمكن عدىا أول قناة فضائية ذات اتجاه أسالمي، ثم تمتيا 2998عام 

م، ومن 7227في السادس من تشرين الثاني )نوفمبر( عام  شبكة المجد الفضائية
ثم توالت القنوات الفضائية ذات االتجاه اإلسالمي بالظيور حتى أصبحت 

 .(72)بالعشرات
ويذىب البعض إلى أن الدافع الحقيقي لممشاركة في البث الفضائي من قبل       

لمجريات حرب  (CNNالدول العربية، ىو التغطية اإلخبارية الحصرية لقناة )
م، لذا ولدت الحاجة لدى بعض الدول إلى شغل 2992الخميج الثانية عام 

المساحة اإلعالمية التي اعتادت عمى ممئيا وسائل اإلعالم الغربية، وذلك بإيجاد 
قنوات فضائية عربية تزود الجميور العربي باألخبار والمعمومات والمواد 

ائل اإلعالم الحكومية عن إشباع حاجات )التمفزيونية( المنوعة، بعد أن عجزت وس
 .(72)ذلك الجميور

 ثانيا: نشأة القنوات الفضائية ذات االتجاه اإلسالمي وتطورىا:
بعد والدة البث الفضائي  السمعي المرئي في العالم العربي، وظيور عدد      

كبير من القنوات الفضائية التي لم تقتصر ممكيتيا عمى الدولة فقط بل تعدت ذلك 
إلى الممكية الخاصة ألشخاص ومؤسسات أىمية، وتنوع مضامين تمك القنوات 
تبعا لألىداف المرسومة ليا، بين سياسية وتجارية، ونتيجة لتطور تمك القنوات من 
قنوات عامة إلى قنوات متخصصة من حيث المضمون والجميور المستيدف، 

حيث تركز في ظيرت القنوات الدينية كنوع من أنواع القنوات المتخصصة، 
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مضمونيا عمى المواد الدينية البحتة أو أنيا تعالج مختمف قضايا الحياة من وجية 
نظر دينية، فضال عن قياميا بما يعرف بالدعوة الدينية، وتخاطب ىذه القنوات 

 جميورا معينا ينتمي إلى إحدى الديانات أو المذاىب أو الطوائف.
تتخصص بنوع من اإلعالم كاإلعالم  والقنوات المتخصصة ىي القنوات التي     

الرياضي أو االقتصادي أو الديني أو التربوي أو الترفييي، والذي يسمى اإلعالم 
( أو االتصال المتخصص specialized informationالمتخصص )

(specialized communication الذي ينصب اىتمامو عمى جانب محدد  )
ك القضايا من وجية نظر محددة بتخصص من قضايا الحياة اإلنسانية، ويعالج تم

 .(77)ذلك اإلعالم
وتتخذ القنوات المتخصصة احد شكمين: إما أن تكون قنوات متخصصة في      

المضمون الذي تقدمو، أو قنوات تستيدف جميورا محددا تجمعو روابط 
 .(72)مشتركة
يمة ويعد اإلعالم المتخصص المقدم من القنوات التمفزيونية المتخصصة وس     

ناجحة لمخاطبة الفئات والجماعات التي ترتبط فيما بينيا بروابط معينة، وتتسم 
بسمات مشتركة، فيي اقدر عمى التغمغل في تمك الجماعات والفئات والتأثير 

، فمن المعروف اتصاليا أن الرسالة االتصالية الموجية إلى الرجل قد ال (72)فييا
ييتم بيا من ىم في عمر الشباب ال تثير  تحوز عمى اىتمام المرأة، والرسالة التي

، لذا فان إيجاد قنوات متخصصة تتوجو إلى (75)اىتمام األطفال والعكس صحيح
 فئة معينة من الجميور تكون اقدر عمى التأثير من القنوات العامة.
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ويعود تأريخ أول ظيور لمقنوات الفضائية العربية ذات االتجاه اإلسالمي إلى      
في الثاني عشر من تشرين األول من ذلك العام الموافق لشير م، ف2998عام 
 .(76)ىـ ، ظير بث قناة اقرأ الفضائية ذات االتجاه اإلسالمي2229رجب 
ومن ثم توالت القنوات الفضائية ذات االتجاه اإلسالمي والتي تسمى القنوات      

رصد  الفضائية اإلسالمية بالظيور تباعا، وأصبحت أعدادىا بالعشرات، وقد
الباحث في متابعتو لبث القنوات الفضائية أكثر من خمسين قناة فضائية ذات 
اتجاه ديني إسالمي، تنوعت بين قنوات دينية متخصصة، وقنوات عامة تخضع 
مضامين بثيا إلى ضوابط الشريعة اإلسالمية، فضال عن وجود قنوات إسالمية 

 مذىبية وطائفية.
 الفضائية ذات االتجاه اإلسالمي وكما يأتي:ويمكن إجمال عدد من القنوات      
قناة اقرأ الفضائية: ىي قناة فضائية متخصصة بنشر الفكر الوسطي في  -2

 الشريعة اإلسالمية.

قناة المجد الفضائية )العامة(: ىي قناة فضائية عامة ذات اتجاه  -7
 إسالمي.

قناة المجد لمقران الكريم: ىي قناة فضائية متخصصة بتالوة القرآن  -2
 ريم.الك

قناة المجد لمحديث النبوي: ىي قناة فضائية متخصصة برواية الحديث  -2
 النبوي.

قناة الرسالة الفضائية: ىي قناة متخصصة بنشر الفكر الوسطي في  -5
 الشريعة اإلسالمية.
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قناة الفجر الفضائية: ىي قناة متخصصة في عموم القرآن الكريم، وأحكام  -6
 الجميور المشاركين.التالوة، وتالوة القرآن الكريم بأصوات 

قناة العفاسي الفضائية: ىي قناة فضائية إسالمية دعوية منوعة، تعتمد  -7
 األناشيد الدينية.

قناة العفاسي لمقرآن الكريم: ىي قناة فضائية متخصصة بتالوة القرآن  -8
 الكريم بصوت القارئ العفاسي )احد القراء الحجازيين(.

عامة تخضع مضامينيا إلى قناة الخميجية الفضائية: ىي قناة فضائية  -9
 ضوابط الشريعة اإلسالمية.

قناة الحكمة الفضائية: ىي قناة فضائية إسالمية دعوية منوعة، تبث  -22
 بالمغة العربية، وتعرض بعض البرامج بالمغة االنكميزية.

الفضائية: ىي قناة فضائية عامة تعمل وفقا لضوابط  حقناة النجا -22
 الشريعة اإلسالمية.

 ائية: ىي قناة فضائية دعوية منوعة.قناة األمة الفض -27

 قناة مسك الفضائية: ىي قناة فضائية عامة ذات اتجاه إسالمي. -22

 قناة اليداية ليبيا الفضائية: ىي قناة عامة ذات اتجاه إسالمي. -22

 قناة الناس الفضائية: ىي قناة دعوية منوعة ذات اتجاه إسالمي. -25

 اتجاه إسالمي.قناة الرحمة الفضائية: ىي قناة دعوية منوعة ذات  -26

قناة ابن عثيمين الفضائية: ىي قناة فضائية متخصصة بإلقاء  -27
محاضرات ابن عثيمين، وىو احد عمماء الشريعة اإلسالمية في 

 المممكة العربية السعودية.
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تالوة القران  ىقناة الحافظ الفضائية: ىي قناة دعوية منوعة تركز عم -28
 الكريم وتحفيظو.

 دعوية منوعة ذات اتجاه إسالمي. قناة مكة الفضائية: ىي قناة -29

 قناة نور دبي الفضائية: ىي قناة فضائية عامة ذات اتجاه إسالمي. -72

 قناة صفا الفضائية: ىي قناة دعوية منوعة ذات اتجاه إسالمي. -72

قناة الصوفية الفضائية: وىي قناة تروج لمفكر الصوفي، وتبث األناشيد  -77
 طريقة الصوفية.ذات الطابع الديني اإلسالمي، وفقا لمعتقد ال

قناة صوفية الفضائية: ىي قناة فضائية متخصصة باألناشيد الدينية  -72
 اإلسالمية وفقا لمعتقد الصوفية.

 قناة رؤية الفضائية: ىي قناة عامة ذات اتجاه إسالمي. -72

 قناة األثر الفضائية: ىي قناة دعوية منوعة ذات اتجاه إسالمي. -75

ية دعوية منوعة، تبث قناة صدى اإلسالم الفضائية: ىي قناة فضائ -76
 تجريبيا.

 قناة الروح الفضائية: ىي قناة فضائية دعوية منوعة، تبث تجريبيا. -77

قناة القرآن الكريم الفضائية: ىي قناة دعوية منوعة ذات اتجاه  -78
 إسالمي.

منوعة ذات اتجاه إسالمي،  ةقناة أزىري الفضائية: ىي قناة دعوي -79
 سميت عمى اسم الجامع األزىر في مصر.

 التواصل الفضائية: ىي قناة دعوية منوعة ذات اتجاه إسالمي. قناة -22

 منوعة ذات اتجاه إسالمي. ةقناة دليل الفضائية: ىي قناة دعوي -22

 قناة نسائم الفضائية: ىي قناة دعوية منوعة تبث تجريبيا. -27
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 قناة شادا الفضائية: ىي قناة متخصصة باألناشيد الدينية اإلسالمية . -22

 ىي قناة دينية إسالمية تتبع الحكومة العراقية. قناة الفرقان الفضائية: -22

 قناة وصال الفضائية: ىي قناة دعوية منوعة ذات اتجاه إسالمي. -25

 قناة نور الفضائية: ىي قناة دعوية منوعة تبث بالمغة الفارسية. -26
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 قناة القوس الفضائية: ىي قناة فضائية دعوية منوعة، تبث تجريبيا. -22

 قناة المعالي الفضائية: ىي قناة فضائية دعوية منوعة، تبث تجريبيا. -22

 قناة بداية الفضائية: ىي قناة عامة ذات اتجاه إسالمي. -25

 قناة تواصل الفضائية: ىي قناة إعالنية ذات اتجاه إسالمي. -26

 لفضائية: ىي قناة دينية ذات اتجاه مذىبي شيعي.قناة األنوار ا -27
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بدأت قناة المجد الفضائية بثيا في السادس من شير تشرين الثاني )نوفمبر(      
ىـ، واستمر بثيا 2272م، الموافق لألول من شير رمضان من سنة 7227عام 
لشير  ىـ، الموافق2272يا إلى غاية األول من شير ربيع األول من عام تجريب

حيث بدأت القناة ببثيا الرسمي الذي استمر وتطور  م،7222أيار )مايو( عام 
 .(77)حتى ساعة إعداد ىذا البحث

وقناة المجد اختطت لنفسيا نيجا إسالميا تخضع فيو المواد المعروضة عمى      
عة اإلسالمية، ووضعت إدارة القناة ىيئة شرعية لتحقيق شاشتيا إلى ضوابط الشري
بن منيع،  صالح بن عبد الرحمن الحصين، عبد اهلل ذلك الغرض، تتألف من )

براىيم أبو عباة(، وتطورت قناة المجد  عبد العزيز المسند، عبد اهلل المطمق، وا 
الفضائية إلى شبكة من القنوات الفضائية اإلسالمية المتخصصة، ووضعت 
لقنواتيا نظام استقبال خاص بيا، باستثناء بعض القنوات مثل قناة المجد العامة 
وقناة المجد لمقرآن الكريم، وقناة المجد لمحديث، الالتي يمكن استقبال بثين عمى 
القمرين )نايل سات وعرب سات(، ويتمثل نظام االستقبال الخاص بقنوات المجد 

مساحة لمبث  رخاص بتمك القنوات واستئجاالفضائية المشفرة بشراء جياز استقبال 
( إلى أقمار Dish( ويتم توجيو الطبق الالقط ) Satellite B2) 7عمى القمر ب

غير مزدحمة بالقنوات الفضائية ليتسنى استقبال قنوات المجد الفضائية دون 
التعرض إلى إرسال القنوات الفضائية األخرى، ويسمى ىذا النظام في االستقبال، 

تشفير المعكوس الذي يقوم بحجب القنوات األخرى من جياز االستقبال، نظام ال
ويستقبل القنوات المطموبة فقط، ويعد ىذا النظام من أنظمة حماية األشخاص 
الذين ال يرغبون في التعرض إلى بث القنوات الفضائية التمفزيونية التي ترسل 

عمى شبكة المجد  بثيا عبر األقمار الصناعية، وىو ما يطمح إليو القائمون
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الفضائية، فالفكرة األساسية من تأسيس شبكة المجد الفضائية، ىي لحماية 
المجتمع اإلسالمي من بث القنوات الفضائية، وذلك بإيجاد شبكة من القنوات 
الفضائية ذات االتجاه اإلسالمي، تمبي حاجات المشاىدين الذين يرغبون بتحصين 

 .(78)ائيأنفسيم وأسرىم من مخاطر البث الفض
 وتفرعت شبكة المجد الفضائية إلى القنوات اإلسالمية المتخصصة اآلتية:     

سبق لنا القول أنيا بدأت بثيا الرسمي في شير ربيع  أوال: قناة المجد العامة:
م، 7222ىـ، الموافق لمثاني من شير أيار )مايو( عام 2272األول من عام 

مكن تسميتيا بالقناة األم التي ولدت وتعد أولى قنوات شبكة المجد الفضائية وي
القنوات المتخصصة التابعة لشبكة المجد، ومقرىا إلى ساعة إعداد ىذا 

( بث تالبحث في مدينة القاىرة في جميورية مصر العربية، وليا )استوديوىا
في كل من مدينة دبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومدينة الرياض في 

ودية. وتبث قناة المجد الفضائية العامة مجموعة منوعة المممكة العربية السع
من البرامج الشرعية والعممية والحوارية واإلخبارية وغيرىا من المواد 

 التمفزيونية، ومن تمك البرامج اآلتي: 
قدمت قناة المجد العامة مجموعة متنوعة من البرامج  البرامج الشرعية: -2

مرتين في األسبوع أو أسبوعيا،  الدينية الشرعية، منيا ما يبث يوميا أو
كما اعتادت قناة المجد العامة أن تخصص بعض البرامج لشير رمضان 

 من كل عام، ومن بين ىذه البرامج:

وىو من البرامج الشرعية اليومية، يعرض بعد  كممة مضيئة: - أ
صالة العشاء من مكة المكرمة، ومن المالحظ أن البرنامج 

 حث.توقف عن البث في مدة إعداد الب



 
 
 

 
 

 
 

229 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
  0202اذار  -ولاالدد ــالع

 

وىو من البرامج الشرعية، ويقوم عمى  منتقى المحاضرات: - ب
عرض إحدى المحاضرات ألحد الدعاة من احد المساجد، وعادة 

 ما تكون المحاضرة فقيية. 
وىو من البرامج الشرعية اليومية، يعرض  يدعون إلى الخير: - ت

بعد صالة المغرب من مكة المكرمة، ويقوم عمى استضافة احد 
ليقدم نصيحة وعظة لعامة المسممين المتابعين  الدعاة المسممين

 لبث القناة.
وىو من البرامج الشرعية نصف األسبوعية،  الجواب الكافي: - ث

ويعرض بعد صالة الجمعة بشكل حي )مباشر(، ويعاد بثو يوم 
األحد بين صالتي المغرب والعشاء، ويقوم عمى تقديم الفتاوى 

 البرنامج.بناء عمى أسئمة المشاىدين الذين يتصمون ب
وىو من البرامج الشرعية األسبوعية،  مع سماحة المفتي: - ج

يعرض عمى اليواء )مباشر( يوم الجمعة بين صالتي المغرب 
والعشاء، ويقوم عمى استضافة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل آل 
الشيخ، مفتي المممكة العربية السعودية، ويجيب عمى أسئمة 

 والفقيية. المشاىدين واستفساراتيم الشرعية

وىو من البرامج الشرعية التي تتحدث عن صالة  قرة العين:  - ح
المسمم بكل تفاصيميا، ويقدم البرنامج الشيخ عالء الدين عامر 

 القاىرة. تمن استوديوىا
وىو برنامج شرعي، عرضتو قناة المجد العامة في شير  ذكرى: - خ

  رمضان، ويقوم عمى تقديم الوعظ واإلرشاد إلى مشاىدي القناة.
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وىو من البرامج الشرعية، يقوم عمى تصحيح  تصحيح التالوة: - د
قراءات المشاىدين لمقرآن الكريم عبر اتصاليم ىاتفيا بالبرنامج، 
 ويقدم البرنامج ويصحح القراءات الدكتور محمد عصام القضاة.

وىو من البرامج الشرعية، يقوم عمى استضافة  القطوف الدانية:  - ذ
سي، ويستقي موضوع البرنامج من الشيخ صالح بن عواد المغام

 القرآن الكريم، يقدم البرنامج معمر العمري.
وىو من البرامج الشرعية، يقوم عمى عرض  المفكرة الدعوية: - ر

األنشطة الدعوية لمدعاة المسممين الداعين إلى دين اهلل، داخل 
السعودية وخارجيا، يقدم البرنامج ىشام القاضي وعبد الرحمن 

 الشايع.
وىو من البرامج الشرعية المتخصصة بالحديث  :متن وسند - ز

عقبى الدار: وىو من البرامج الشرعية التي  -النبوي وعمومو. ك
قدمتيا قناة المجد العامة في شير رمضان، يقوم عمى وصف 
الجنة ونعيميا لترغيب المشاىدين فييا، ومقارنة ذلك النعيم مع 

فيد بن عبد العزيز متاع الدنيا الذي ال يدوم ألحد، يقدم البرنامج 
 السنيدي. 

اعتادت قناة المجد العامة عمى تقديم مجموعة من  البرامج اإلخبارية: -7
المواد والبرامج اإلخبارية، كونيا قناة عامة تعمل وفق ضوابط الشريعة 
اإلسالمية، وليست قناة متخصصة في عموم الشريعة فقط، ومن ىذه 

 البرامج اآلتي:
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لثابتة التي تقدميا قناة المجد العامة من المواد ا نشرة األخبار: - أ
ىي النشرات   اإلخبارية، التي تعرض في خمسة أوقات 
منتظمة، في الساعة الثانية عشرة ظيرا، والثالثة عصرا، 
والخامسة مساء، والتاسعة مساء، والثانية عشرة والنصف من بعد 

حسب توقيت المممكة العربية السعودية )مكة  لمنتصف المي
وتعد نشرات األخبار وتقدم من مركز أخبار المجد في  المكرمة(،

القاىرة، وتمتمك قناة المجد العامة شبكة من المراسمين المنتشرين 
 في مختمف دول العالم، وخاصة في البمدان الساخنة باألحداث.

وىو برنامج إخباري يقوم عمى تغطية عناوين  موضوع الغالف: - ب
البرنامج عمى تغطية  األخبار المنشورة في الصحافة، ويعتمد

العناوين الرئيسية )المانشيت( في بعض الصحف والمجالت 
العربية والعالمية، مع تسميط الضوء عمى بعض موضوعاتيا 

 التي تتناسب مع أىمية الخبر. 

وىو من البرامج اإلخبارية التي تقوم عمى  صحافة الرأي: - ت
استعراض آلراء بعض الكتاب من الصحفيين والباحثين 

ممين، في أىم القضايا واألحداث األسبوعية المثارة في والمح
 الساحة اإلعالمية العربية والدولية.  

ىو برنامج أخباري يعرض مرة في األسبوع، في  حصاد األسبوع: - ث
الساعة الثانية ظيرا حسب توقيت المممكة العربية السعودية )مكة 
المكرمة(، يقوم عمى استعراض األحداث واألخبار المدعومة 
بتقارير إخبارية وتحميميا عمى مدى األسبوع المنصرم، والتركيز 
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المية، ويعد عمى القضايا اليامة عمى الساحة العربية والع
 البرنامج ويقدم من مركز أخبار المجد في القاىرة.

قدمت قناة المجد العامة مجموعة من البرامج  تغطية أحداث غزة: - ج
اإلخبارية ذات التغطية الخاصة ألحداث غزة، في أواخر عام 

م، وكانت البداية مع برنامج )أىمنا 7229م وبداية عام 7228
تعرض ليا  يوالدمار الت يستغيثون( عرضت فيو مشاىد القتل

الشعب الفمسطيني المحاصر في غزة، جراء حرب اإلبادة التي 
شنتيا القوات اإلسرائيمية )الصييونية(، وأعقبيا برنامج )أىمنا في 
غزة( قبيل انتياء الحرب في غزة، وبعد توقف العدوان 
اإلسرائيمي، عرض برنامج )غزة شموخ وعزة( الذي يجسد بطولة 

ومتو لمعدوان اإلسرائيمي، وتعاقب عمى تقديم ىذه شعب غزة ومقا
البرامج: مساعد المييدب، محمد الدخيني، محمود غالب، عبد 

 الرحمن العمري، احمد الحمصي، محمد رامي، وجمال سمطان.

قدمت قناة المجد مجموعة من البرامج التي تقوم عمى  البرامج الحوارية: -3
صفيا ب )برامج الحوار الحوار المباشر مع الجميور والتي يمكن و 

 (، ومن ىذه البرامج اآلتي:رالمباش

وىو من برامج الحوار المباشر التي قدمتيا قناة المجد  ساعة حوار: - أ
، ويقوم عمى استضافة شخصية سياسية أو دينية، أو عممية أو ذات 
نتاج أدبي أو ثقافي، ويفتح البرنامج الحوار المباشر لمجميور عبر 

رنامج وتوجيييم لألسئمة إلى ضيف البرنامج، اتصاليم ىاتفيا بالب
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ومن حمقات البرنامج حمقة استضاف فييا الرئيس السوداني عمر 
 البشير، يقدم البرنامج فيد السنيدي. 

وىو من برامج الحوار المباشر مع الجميور، يقوم عمى في الدائرة:   - ب
استضافة شخص أو مجموعة أشخاص يتبنون فكرا معينا، ومناقشتيم 

لك الفكر عبر اتصاالت الجميور ىاتفيا، والبرنامج  من تقديم في ذ
 محمد المقرن.

وىو برنامج ييتم بالشأن الداخمي لمممكة العربية السعودية،  جمسة:  - ت
يقوم عمى استضافة شخصية سياسية أو دينية، من المممكة العربية 
السعودية، ليجيب عمى أسئمة المشاىدين عبر اتصاالتيم الياتفية 

 نامج الذي يقدمو محمد الدخيني.بالبر 

ويقوم ىذا البرنامج عمى استضافة الشيخ سممان بن فيد  أول اثنين:  - ث
العودة، يوجو فيو الجميور أسئمتيم واستفساراتيم إلى الشيخ ويناقشونو 

 في قضايا فكرية تشغل العالم.

 قدمت قناة المجد مجموعة من البرامج الثقافية والعممية البرامج الثقافية:  -4
التي يمكن وصفيا ب )البرامج الثقافية( التي تيدف إلى زيادة معمومات 
الجميور وتثقيفيم بتمك المعمومات، فقد تضمنت ىذه البرامج معمومات 
عن البمدان، وعن التطور التقني، وعن بعض الظواىر السموكية 

 واالجتماعية، ومن بين تمك البرامج اآلتي:

ماذج من الطبيعة في بمد من وىو برنامج يقوم عمى عرض ن جنان: - أ
البمدان، مثل نماذج من الطبيعة في ماليزيا، ويقدم البرنامج عمي 

 العزازي.
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وىو برنامج يقوم عمى تقديم غرائب وعجائب البمدان  القارة المنسية:  - ب
في أفريقيا وتحديدا مدغشقر وكينيا، ويعرض نماذج من الحياة البرية 

 دان.وبعض الظواىر الطبيعية في تمك البم

يقوم البرنامج عمى تسميط الضوء عمى غرائب اليند غرائب اليند:   - ت
وعجائبيا ومتناقضات الحياة فييا، وعرض العادات والتقاليد واألديان 

 المختمفة لمشعب اليندي، يقدم البرنامج فيد السنيدي.

وىو برنامج يقوم عمى عرض آخر التطورات التقنية، ومدى  حياتك:  - ث
 بحياة الناس اليومية، يقدم البرنامج عمي العزازي. ارتباط تمك التقنية

وىو من البرامج الثقافية واألدبية المنوعة، قدمو  فضاء المشاىدين:  - ج
صالح بن عمي األحمر، وكانت قناة المجد قد توقفت عن عرض ىذا 

 البرنامج في مدة إجراء ىذا البحث.

القضايا وىو برنامج ثقافي أدبي، تناقش فيو بعض  الممتقى األدبي: - ح
األدبية والثقافية مع األدباء والشعراء والمثقفين، الذين يكونوا ضيوفا 
إلحدى حمقات البرنامج، يقدم البرنامج الدكتور حبيب بن معال 

 المويحق المطيري.

وىو برنامج ثقافي يقوم عمى رصد إحدى الظواىر  الراصد:  - خ
لمنجد، االجتماعية أو السموكية، ومناقشتيا مع الشيخ محمد صالح ا

 لبيان أسبابيا والوقوف عمى سبل معالجتيا.

وىو برنامج مخصص لعرض ابرز مالمح النيضة نيضة الخرطوم:  - د
العمرانية والعممية واالجتماعية لعاصمة السودان الخرطوم، قدمتو قناة 

 المجد في مدة إجراء ىذا البحث.
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عن شبكة المجد وىي إحدى القنوات المنبثقة ثانيا: قناة المجد لمقرآن الكريم:  
الفضائية،    متخصصة في بث تالوة القرآن الكريم لمختمف القراء من العالم 
اإلسالمي، وتبث من القاىرة بصورة مفتوحة غير مشفرة، وتكون التالوة مصحوبة 
بعرض اآليات القرآنية، وفي بعض األحيان تكون التالوة مصحوبة بعرض معاني 

ن بعض المشاىدين، أو بتفسير ميسر بعض الكممات التي قد يصعب فيميا م
مختصر لبعض اآليات القرآنية، وفي بعض التالوات تظير ترجمة لمعاني القرآن 

 إلى المغة االنكميزية أو الفرنسية، مصاحبة لمتالوة.
وىي إحدى قنوات شبكة المجد الفضائية ثالثا: قناة المجد لمحديث النبوي: 

ناة بشكل مفتوح غير مشفر من المتخصصة ببث الحديث النبوي، وتبث الق
القاىرة، ويعرض الحديث النبوي مكتوبا عمى الشاشة، مصحوبا بقراءة المعمق 
لمحديث، وسند الحديث، وفي الغالب يصاحب الحديث شرح لمعاني بعض 
الكممات التي قد يصعب فيميا من المشاىدين، ومن البرامج التي قدمتيا قناة 

سيرة النبوية، وبرنامج أصول السنة الخاص بعمم المجد لمحديث النبوي: برنامج ال
العقيدة، وبرنامج فقو المرأة، وبرنامج منازل اآلخرة ويتعمق مضمونو بالزىد 

 والرقائق.
وىي إحدى قنوات شبكة المجد الفضائية المشفرة،  رابعا: قناة المجد الوثائقية:

الطبيعة والحياة، متخصصة في بث البرامج الوثائقية في مجاالت التأريخ والعموم و 
ىـ، وتعودت 2276ويذكر أنيا بدأت بثيا في األول من شير ذي القعدة عام 

القناة عمى بث البرامج الجديدة بشكل يومي من الساعة الثامنة صباحا إلى 
الساعة الثانية عشرة ظيرا، وما تبقى من وقت تعرض فيو إعادة بث المواد 

 المعروضة في اليومين السابقين.
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وىي إحدى القنوات المشفرة متخصصة باألخبار،  ناة العالم اليوم:خامسا: ق
ىـ من 2277انبثقت عن شبكة المجد الفضائية، بدأت بثيا التجريبي في عام 

ىـ حيث بدأت بثيا الرسمي، تقدم 2277دبي، ثم انتقل بثيا إلى القاىرة في عام 
إضافة إلى القناة خدمة إخبارية عمى شكل موجز إخباري عمى رأس كل ساعة، 

بعض الفواصل اإلخبارية، كما تقدم القناة مجموعة من البرامج اإلخبارية، مثل 
برنامج الصحف السعودية، وبرنامج الصحف الخميجية، وبرنامج الصحف 
العربية، وبرنامج الصحف العالمية، وبرنامج أقوال الذي يعرض أقوال بعض 

د الكاميرا الذي يعرض أىم من العرب والعالم، وبرنامج حصا نالقادة السياسيي
األحداث واألخبار العربية والعالمية التي حدثت في اليوم السابق بشكل موجز، 
وبرنامج موضوع الغالف الذي يتناول موضوع الغالف إلحدى المجالت العالمية، 
وبرنامج كاريكاتير الذي يعرض ابرز الرسوم الكاريكاتورية المعروضة في وسائل 

العالمية، وبرنامج صور الذي يعرض صورا فوتوغرافية إلحداث اإلعالم العربية و 
 عالمية لم تصور فيدويا، والنشرة الجوية، وأسعار المعادن والعمالت األجنبية.

وىي إحدى القنوات المشفرة لشبكة المجد  سادسا: قناة المجد الطبيعية:
حيوان، بدأت المتعمقة بالطبيعة وعالم ال جالفضائية، متخصصة ببث المواد والبرام

ىـ الموافق لمثامن عشر من شير تموز 2279بثيا في منتصف شير رجب 
 م.7228)يوليو( 

ىي قناة تعميمية مشفرة تابعة إلى شبكة المجد  سابعا: قناة المجد العممية:
الفضائية، تقوم عمى تعميم العموم الشرعية لجميورىا الذي يتواصل معيا عبر 

ابعة بثيا الحي، إذ تقوم ىذه القناة بعرض موقعيا االلكتروني، فضال عن مت
محاضرات لمحاضرين في العموم الشرعية في برنامج األكاديمية اإلسالمية 
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، بواقع محاضرتين يوميا ، مدة المحاضرة الواحدة ساعتين، ويمكن (79)المفتوحة
لمطالب المشاركين عبر ىذه القناة توجيو األسئمة المباشرة إلى المحاضر ، سواء 

يق االتصاالت الياتفية أو بواسطة البريد االلكتروني، وتبث القناة بعض عن طر 
 البرامج التثقيفية عن مناسك الحج، وتتوقف عن البث في العيدين.

وىي قناة مشفرة متخصصة ببث مواد وبرامج  ثامنا: قناة المجد لألطفال:
وم لألطفال، تابعة إلى شبكة المجد الفضائية، عرضت القناة مسمسالت الرس

المتحركة، وبرامج المسابقات، وأناشيد لألطفال، ومن المسمسالت )الكارتونية( 
التي عرضتيا القناة: التوأم المشاكس، ولعبة التحدي، والفارس الشجاع، وتومي 

 أند اوسكار، وصقر القوقاز.
وىي قناة فضائية مشفرة تابعة الى شبكة المجد،  تاسعا: قناة روضة لألطفال:

دون سن الخامسة، وتستيدف األطفال في سن رياض األطفال،  موجية لألطفال
فيي بمثابة روضة األطفال التي يرتادىا األطفال قبل دخوليم المدارس، بدءا من 

 عمر سنتين إلى خمس سنوات.
وفضال عن القنوات أعاله، فان شبكة المجد تبث في بعض المناسبات      

منية التي تبث أثناءىا، أو ولمدد معينة قنوات فضائية مخصصة لممدة الز 
وىي قناة  قناة المجد الربيعية:المناسبة التي توافقيا، ومن بين تمك القنوات: 

فضائية مشفرة اعتادت شبكة المجد عمى إطالق بثيا في العطمة الربيعية 
لممدارس، وتتضمن مجموعة من البرامج الترفييية المحددة بضوابط الشريعة 

التي تبث  قناة المجد الصيفية: ب المدارس، واإلسالمية، تستيدف فئة طال
برامجيا المشفرة في العطمة الصيفية، تتضمن مجموعة من البرامج الموجية إلى 

قناة المجد  فئة الشباب من طالب المدارس أثناء تمتعيم باإلجازة الصيفية، و
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وىي قناة مشفرة مخصصة لمبث في شير رمضان المبارك، تتضمن  الرمضانية:
 دعوية وفقيية تتعمق بالصوم.برامج 
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: تعرض جميور الفموجة إلعالنات قناة المجد الفضائية المبحث الثالث
 واتجاىاتيم إزاءىا.

 أوال: واقع اإلعالنات في قناة المجد الفضائية:
دأبت قناة المجد الفضائية ومنذ وقت مبكر بعد انطالقتيا الرسمية عمى      

فزيونية، وتخصص قناة المجد الفضائية عرض اإلعالنات ضمن موادىا التم
مددا)توقيتات( محددة لعرض تمك اإلعالنات، غالبا ما تكون في المدة التي تعقب 
انتياء مادة تمفزيونية) برنامج مثال( أو في مدة االستراحة التي تتخمل المواد 

 التمفزيونية، وتستمر مدة عرض اإلعالنات ثالث دقائق.
الفضائية عمى إنتاج اإلعالنات المعروضة فييا، كونيا واعتادت قناة المجد      

تمتزم بضوابط معينة تمثل اتجاىيا اإلسالمي، وال تعرض اإلعالنات المنتجة في 
مؤسسات إعالنية أو إعالمية أخرى، ومن الضوابط التي تتقيد بيا قناة المجد 

تخدام الفضائية في إعالناتيا، عدم عرض صورة المرأة في اإلعالنات، وعدم اس
أسموب إثارة الغريزة الجنسية لدى المشاىدين، وعدم المبالغة في عرض مواصفات 

 السمع والخدمات والمنتجات المعمن عنيا.
وتستخدم قناة المجد الفضائية أسموب المؤثرات التمفزيونية في عرضيا      

قت لإلعالنات التمفزيونية، فمعظم اإلعالنات المعروضة في تمك القناة والتي واف
مدة إجراء البحث كانت تعتمد أسموب المؤثرات الصوتية والصورية، مع عرض 

 مواصفات السمعة عن طريق الصوت البشري المصاحب لإلعالن.
 ثانيا: خصائص الجميور الخاضع لالستبيان:

استمارة االستبيان التي أعدت ليذا البحث عمى عينة عشوائية،  الباحثوزع      
ص، شممت معظم أحياء مدينة الفموجة، وبنسب متقاربة متمثمة من أربعمائة شخ
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راعى فييا الباحث أن تكون ممثمة لمعظم فئات مجتمع البحث، استطاع الباحث 
من استعادة ثالثمائة وست وثمانون استمارة، حيث لم يتمكن بعض المبحوثين من 

الباحث إعادة االستمارة وىم أربعة عشر مبحوثا، وبعد مراجعة االستمارات استبعد 
ست استمارات وذلك لعدم دقة اإلجابات فييا، واعتمد عمى ثالثمائة وثمانون 
استمارة، قام بتحميميا وعرض نتائجيا، ووجد الباحث أن فئات العينة النيائية 

 ( شخص مقسمة عمى النحو اآلتي:282المعتمدة والبالغة )
ى نسبة تبين أن نسبة الذكور تفوقت عم جنس المبحوثين )ذكر أو أنثى(: -1

اإلناث، حيث بمغ عدد الذكور الذين خضعوا لمبحث وتم اعتماد استمارات 
( شخصا، وىو ما مثل نسبة 722االستبيان الموزعة عمييم )

%( من حجم العينة الكمية، في حين بمغ عدد النساء المبحوثات 62,78)
%( من حجم العينة، وكما موضح 29,72( شخصا، أي بنسبة )229)

(، ويرى الباحث أن ىذا التقسيم يعد مناسبا لمجتمع 2)في الجدول رقم 
البحث، وذلك لصعوبة الوصول إلى النساء في مدينة محافظة مثل مدينة 

 الفموجة.

ظير من استقراء نتائج االستمارات أن الفئة  الفئة العمرية لممبحوثين: -2
( شخصا من 722( احتمت المرتبة األولى بواقع )22 – 25العمرية )
%( من حجم العينة الكمية، 62,25بحوثين، وىو يمثل نسبة )مجموع الم

( لمذكور أي بنسبة 226توزعت ىذه الفئة بين الذكور واإلناث بواقع )
%( من 62.82%( من حجم العينة الكمية وىو يمثل نسبة )28,27)

%( من حجم 72,72( وىو يمثل نسبة )92ىذه الفئة، واإلناث بواقع )
 %( من ىذه الفئة.29.26ة )العينة الكمية، ويمثل نسب
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( المرتبة الثانية، بنسبة 26 – 22واحتمت الفئة العمرية )      
( مبحوثا، توزعت بين الذكور 92(، حيث بمغ عددىم )27,92%)

( مبحوثا، وىو يمثل نسبة 52%( لمذكور بواقع )59,22واإلناث، بنسبة )
وثا وىو ( مبح27( من حجم العينة الكمية، ولإلناث بواقع )72,92%)

%( من عينة 9,72%( من ىذه الفئة، ويمثل نسبة )22,65يمثل نسبة )
 البحث الكمية.

فما فوق( بالمرتبة الثالثة بعد  – 27وأخيرا جاءت فئة كبار السن )      
( شخصا يمثمون نسبة 29أن بمغ عدد المبحوثين ضمن ىذه الفئة )

بحوثا من ( م22%( من عينة البحث الكمية، توزعت بواقع )27,88)
%( من 8,25%( من ىذه الفئة، وىو يمثل نسبة )62,79الذكور بنسبة )

( يمثل نسبة 28عينة البحث الكمية، وبمغ عدد اإلناث في ىذه الفئة )
%( من العينة 2,72%( من ىذه الفئة، والذي يمثل نسبة )26,29)

 (.2الكمية لمبحث، وكما موضح في الجدول رقم )
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 (1جدول رقم )
 يع عينة البحث حسب الجنس والفئة العمريةيوضح توز 

الفئة 
 العمرية

 المجموع سنة فما فوق 47 سنة 46-31من  سنة 33-15من 

 % ت % ت % ت % ت الجنس
 %63,78 231 %8,15 31 %14,21 54 %38,42 146 ذكور
 %39,21 149 %4,73 18 %9,73 37 %24,73 94 إناث

 %133 383 %12,88 49 %23,94 91 %63,15 243 المجموع

 
 :لممبحوثين المستوى التعميمي - 3

( والذي احتوى 7تبين من تفريغ المعمومات التي تضمنيا الجدول رقم ) 
عمى تكرارات المبحوثين مقسمين حسب فئات المستوى العممي، أن نسبة األميين 
من بين المبحوثين سجمت صفرا لكال الجنسين، في حين سجمت فئة المبحوثين 

%( من مجمل 5,22ن ويكتبون تسعة عشر تكرارا وىو يمثل نسبة )الذين يقرؤو 
%( 2,78عينة البحث، توزعت ىذه النسبة إلى ثالثة مبحوثين من الذكور بنسبة )

%( من عينة 2,72من عينة البحث، وستة عشرة مبحوثات من اإلناث بنسبة )
 البحث.
عمى أربعون تكرارا وحصمت فئة الحاصمين عمى الشيادة االبتدائية وما دونيا      

%( من عينة البحث، توزعت ىذه النسبة بين 22,57وىو ما مثل نسبة )
%( من عينة 2,27الجنسين فكانت حصة الذكور سبعة عشر تكرارا تمثل نسبة )

%( من 6,25البحث، وحصمت اإلناث عمى ثالثة وعشرين تكرارا تمثل نسبة )
المتوسطة، فقد بمغ عددىم  مجمل عينة البحث، أما فئة الحاصمين عمى الشيادة
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%( من عينة البحث، منيم إحدى 7,62تسعة وعشرون مبحوثا شكموا نسبة )
%( من عينة البحث، وثمانية ذكور بنسبة 5,57وعشرون أنثى بنسبة )

 %( من عينة البحث.7,22)
وبمغ عدد المبحوثين الحاصمين عمى شيادة اإلعدادية تسعة وثالثون مبحوثا      

%( من عينة البحث، موزعين إلى واحد وعشرون من الذكور 22,76بنسبة )
%( من 2,72%( من عينة البحث، وثمانية عشر أنثى بنسبة )5,57بنسبة )

عينة البحث الكمية، وحصمت فئة حاممي شيادة المعيد أو الدبموم عمى نسبة 
%( من عينة البحث بواقع سبعة وأربعون مبحوثا، منيم أربعة وعشرون 27,26)

%( من عينة البحث، وثالث وعشرون أنثى 6,22كور يشكمون نسبة )من الذ
 %( من عينة البحث.6,25شكمن نسبة )

وكانت الحصة األكبر من عدد المبحوثين ضمن فئة الحاصمين عمى شيادة      
%( من عينة 75جامعية، فقد بمغ عددىم خمسة وتسعون مبحوثا شكموا نسبة )

%(، وسبع 25,76كور يشكمون نسبة )البحث، منيم ثمانية وخمسون من الذ
%( من عينة البحث، وبمغ عدد المبحوثين من حممة 9,72وثالثون أنثى بنسبة )

%( من عينة 22,76نسبة ) اشيادة الماجستير تسعة وثالثون مبحوثا شكمو 
%( من عينة البحث، سبع 8,27البحث، منيم اثنان وثالثون من الذكور بنسبة )

من مجمل عينة البحث، وأخيرا بمغ عدد المبحوثين %( 2,28إناث شكمن نسبة )
%( من مجمل 28,92من حممة شيادة الدكتوراه اثنان وسبعون مبحوثا بنسبة )

%( 27,89وستون يمثمون نسبة ) ةعينة البحث، موزعين عمى الذكور بواقع ثماني
%(، وكما 2,25من عينة البحث، واإلناث بواقع أربع مبحوثات فقط وبنسبة )

 (.7الجدول رقم ) موضح في
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 (2جدول رقم )
 توزيع عينة البحث حسب الجنس والمستوى التعميمي

المستوى 
ابتدائية فما  يقرأ ويكتب أمي التعميمي

 المجموع دكتوراه ماجستير جامعة دبموم/ معيد إعدادية متوسطة دونيا

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت الجنس
 62,78 722 27,89 68 8,27 27 25,76 58 6,22 72 5,57 72 7,22 8 2,27 27 2,78 2 - - ذكور
 29,72 229 2,25 2 2,28 7 9,72 27 6,25 72 2,72 28 5,57 72 6,25 72 2,72 26 - - اناث

 %222 282 28,92 77 22,76 29 75,22 95 27,26 27 22,76 29 7,62 79 22,57 22 5,22 29 - - المجموع

انات التي تضمنيا جدول توزيع المبحوثين حسب يتبين من عرض البي     
، نالمستوى الثقافي، انعدام المبحوثين من فئة األميين الذين ال يقرؤون وال يكتبو 

وارتفاعيا بالنسبة لفئات الشيادة الجامعية والماجستير والدكتوراه، ويعزو الباحث 
العصر، أما ارتفاع ذلك إلى قمة أالميين الذين ال يجيدون القراءة والكتابة في ىذا 

نسبة الفئات الثالث أعاله فيعود إلى أن ىذه الفئات ىي من الوسط الذي يعمل 
فيو الباحث وىو الوسط الجامعي، موزعين بين طالب وتدريسيين، أما انخفاض 
نسبة اإلناث في فئة الحاصمين عمى شيادة الدكتوراه، فذلك يعود إلى قمة اإلناث 

 مدينة الفموجة.من ىذه الفئة ممن يسكن في 
 لممبحوثين: الحالة المينية -4

أظيرت بيانات المبحوثين ضمن الحالة المينية، أن فئة الطالب حصمت      
عمى العدد األكبر من التكرارات بواقع مائة وستة وخمسون مبحوثا، شكموا نسبة 

%( من مجمل عينة البحث، توزعت ىذه الفئة بين الذكور واإلناث، 22,25)
%( لمذكور، حيث بمغ عددىم ثمانية وثمانون مبحوثا، بينما 72,25بنسبة )

%( من عينة 27,89سجمت اإلناث ثمانية وستون تكرارا وىو يمثل نسبة )
البحث، ويعزو الباحث ارتفاع نسبة المبحوثين ضمن ىذه الفئة إلى كثرة عدد 



 
 
 

 
 

 
 

275 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
  0202اذار  -ولاالدد ــالع

 

طالب الجامعة الذين وزعت عمييم استمارات االستبيان كونيم من الوسط 
عي الذي يعمل فيو الباحث، ولنفس السبب حمت فئة األستاذ الجامعي الجام

%( 72،68تسعون تكرارا، تمثل نسبة ) ابالترتيب الثاني، بعد أن بمغ عدد تكراراتي
من عينة البحث، وكانت حصة الذكور ىي األعمى ضمن ىذه الفئة، فقد بمغ 

بمغ عدد اإلناث %( من عينة البحث، بينما 29,72عددىم ثالثة وسبعون بنسبة )
%( من عينة البحث، 2,27ضمن ىذه الفئة سبعة عشر أنثى، شكمن نسبة )

ويعود سبب قمة اإلناث ضمن ىذه الفئة إلى قمة عدد النساء الالتي يعممن بصفة 
 أستاذ جامعي ممن يسكن مدينة الفموجة.

وحمت بالترتيب الثالث فئة ربات البيوت، التي حصمت عمى ستة وأربعون      
%( من عينة البحث، واقتصرت ىذه الفئة عمى النساء 27,22رارا، تمثل نسبة )تك

فقط، ويعود سبب ارتفاع التكرارات ضمن ىذه الفئة، إلى حرص الباحث عمى 
توزيع عدد من االستمارات عمى ربات البيوت، الالتي يكثر عددىن في مدينة 

بعد أن سجمت تسعة الفموجة من اإلناث، وجاءت فئة )موظف( بالترتيب الرابع، 
%( من عينة البحث، توزعت ىذه الفئة إلى 22,76وثالثون تكرارا، شكمت نسبة )

%( من عينة البحث، 5,57واحد وعشرين تكرارا لمذكور، وىو يمثل نسبة )
 %( من عينة البحث.2,72وثمانية عشرة أنثى، بنسبة )

عمى اثنان وجاءت فئة األعمال الحرة بالمرتبة الخامسة بعد حصوليا      
%( من عينة البحث، واقتصرت ىذه الفئة عمى 8,27وثالثون تكرارا، بنسبة )

الذكور فقط وىذا شئ طبيعي في مدينة محافظة مثل الفموجة، وحمت بالمرتبة 
السادسة فئة المتقاعدين التي حصمت عمى تسعة مبحوثين، يشكمون نسبة 

كور، وذلك الن عمل %( من عينة البحث، واقتصرت ىذه الفئة عمى الذ7,26)
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النساء في وظائف حكومية يعد ظاىرة حديثة عمى أىالي مدينة الفموجة 
المحافظة، لذا فان قمة الحاصالت عمى التقاعد الوظيفي من النساء يعد أمرا 
طبيعيا ضمن ىذه المدينة، وأخيرا حمت فئة إمام وخطيب مسجد بالمرتبة السابعة 

%( من عينة البحث، 7,22ت شكمت نسبة )واألخيرة بحصوليا عمى ثماني تكرارا
واقتصرت ىذه الفئة عمى الرجال فقط وىذا أمر طبيعي، والجدول اآلتي المرقم 

( يوضح البيانات التي حصمت كل فئة من الفئات مقسمة حسب الحالة 2)
 المينية لممبحوثين:

 (3جدول رقم )
 توزيع عينة البحث حسب الحالة المهنية

الحالة 
 المينية

امام وخطيب  جامعياستاذ 
 مسجد

 المجموع ربة بيت أعمال حرة متقاعد طالب موظف

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت الجنس
 62,78 722 - - 8,27 27 7,26 9 72,25 88 5,57 72 7,22 8 29,72 72 ذكور
 29,72 229 27,22 26 - - - - 27,89 68 2,72 28 - - 2,27 27 اناث

 %222 282 27,22 26 8,27 27 7,26 9 22,25 256 22,76 29 7,22 8 72,68 92 المجموع 

      
 ثالثا: نمط مشاىدة اإلعالنات في قناة المجد الفضائية وعادات التعرض ليا:

 الفضائية:  المجد قناة بثمشاىدة   – 1
ظير من نتائج البحث أن جميع أفراد عينة البحث يشاىدون مواد وبرامج      

%( وكما موضح في 222ية، حيث بمغت نسبة المشاىدة )قناة المجد الفضائ
 (.2الجدول رقم )

ويعزو الباحث سبب مشاىدة جميع أفراد العينة لبث قناة المجد الفضائية،       
إلى أن استمارات االستبيان الخاصة بالبحث وزعت أصال عمى عينة تشاىد ىذه 

 القناة.
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 (4جدول رقم )         
 الفضائية المجدقناة  لبثور يوضح مدى مشاهدة الجمه

 مدى المشاىدة  ت
 الجنس

 المجموع ال نعم
 % ت % ت % ت

 62,78 722 - - 62,78 722 ذكــور  2
 29,72 229 - - 29,72 229 إناث  7

 %222 282 - - %222 282 المجموع
 الفضائية:  المجد مشاىدة اإلعالنات في قناة  –2

ع المبحوثين البالغ عددىم ثالثمائة وثمانون تبين من نتائج البحث أن جمي     
مبحوثا يشاىدون اإلعالنات المعروضة في قناة المجد الفضائية، وكما موضح 

 (.5في الجدول رقم )
ويرى الباحث أن ارتفاع نسبة مشاىدة اإلعالنات في قناة المجد الفضائية      
المواد %( يعود إلى أن عرض ىذه اإلعالنات يتداخل مع وقت 222إلى )

التمفزيونية المعروضة في قناة المجد الفضائية، األمر الذي  يضطر المشاىد 
الذي يتابع المواد أو البرامج التي تحضا باىتمامو إلى مشاىدة تمك اإلعالنات، 
فضال عن أن بعض الجميور يجدون في مشاىدة اإلعالنات متعة تخفف عنيم 

ا يكون بالوقت المستقطع الستراحة عبئ متابعة البرامج لمدة طويمة، وىو أشبو م
  المشاىد.



 
 
 

 
 

 
 

278 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
  0202اذار  -ولاالدد ــالع

 

 (5جدول رقم )
 الفضائية المجدمشاهدة الجمهور لإلعالنات في قناة نسبة يوضح 

 مدى المشاىدة      ت
 الجنس

 المجموع ال نعم
 % ت % ت % ت

 62,78 722 - - 62,78 722 ذكــور 2

 29,72 229 - - 29,72 229 إناث 7
 %222 282 - - %222 282 المجموع

 
 الفضائية : المجدنمط مشاىدة اإلعالنات في قناة  – 3

المعروضة نمط مشاىدة اإلعالنات ظيرت نتائج االستبيان المتعمقة في أ 
عدد المشاىدين من عينة البحث الذين يشاىدون  أن ،الفضائية المجدفي قناة 

وأربعة وأربعون  نأحيانا اإلعالنات المعروضة في قناة المجد الفضائية، بمغ مائتا
%( من مجمل عينة 62,72مبحوثا من كال الجنسين، وىو ما مثل نسبة )

البحث، وبالتالي فقد احتمت ىذه الفئة )أحيانا( المرتبة األولى من بين فئات نمط 
( مبحوثا من الذكور، شكموا نسبة 227المشاىدة، وتوزعت ىذه النسبة بواقع )

حين بمغ عدد النساء الالتي يشاىدن  %( من عينة البحث الكمية، في28,68)
%( من مجمل عينة البحث، ويعود 75,57( أي بنسبة )97اإلعالنات أحيانا )

سبب ارتفاع نسبة التكرارات في فئة أحيانا إلى أن المشاىدين يضطرون لمشاىدة 
 اإلعالنات أثناء متابعتيم لممواد والبرامج التمفزيونية دون تقصدىم لتمك المشاىدة.

( تكرارا من كال الجنسين، 227حمت فئة دائما بالمرتبة الثانية فقد سجمت )و     
%( من عينة البحث الكمية، توزعت ىذه النسبة بواقع 22,72وىو يمثل نسبة )
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( 52%( من عينة البحث، و )72,22( مبحوثا من الذكور شكموا نسبة )82)
 %( من مجمل عينة البحث.22,27مبحوثة من النساء بنسبة )

وجاءت فئة نادرا بالترتيب األخير مسجمة أدنى عدد من التكرارات، بعد أن      
إال  ةبمغ عدد الذين ال يشاىدون اإلعالنات المعروضة في قناة المجد الفضائي

%( من عينة البحث، توزعت 2,22نادرا: أربعة مبحوثين فقط، يمثمون نسبة )
حث، وأنثى واحدة تمثل %( من عينة الب2,78بواقع ثالثة ذكور يشكمون نسبة )

(، 6%( من مجمل عينة البحث، وكما موضح في الجدول رقم )2,76نسبة )
ويعود السبب في تدني تكرارات ىذه الفئة إلى أن طريقة عرض اإلعالنات بين 

 مواد وبرامج القناة، يجعل معظم مشاىدي القناة يشاىدون تمك اإلعالنات.
 (6جدول رقم )

 الفضائيةالمجد  عالنات في قناةيبين نمط تعرض الجميور لإل

 المشاىدة نمط ت
 الجنس

 المجموع نادراً  أحياناً  دائماً 
 % ت % ت % ت % ت

 62,78 722 2,78 2 28,68 227 72,22 82 ذكور 2
 29,72 229 2,76 2 75,57 97 22,27 52 إناث 7

 %222 282 2,22 2 62,72 722 22,72 227 المجموع
 المجاادقناااة مشاااىدة اإلعالنااات فااي الجميااور فااي  ىلاادالمفضاامة  األوقااات – 4

 الفضائية:
اقتضـــــت طبيعـــــة البحـــــث تقســـــيم أوقـــــات المشـــــاىدة التـــــي تســـــمى )فتـــــرات  

وذلــك تبعــا لمــا ىــو متعــارف عميــو فــي تقســيم أوقــات أوقــات  خمســة إلــى المشــاىدة(
المشــاىدة لــدى الفنيــين وغيــرىم مــن العــاممين والبــاحثين فــي جيــاز اإلذاعــة المرئيــة 
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صــــفو التقســــيم و ب، عمــــى ذلــــك التقســــيم المحكمــــين لتمفــــاز(، وبعــــد موافقــــة الخبــــراء)ا
  المناسب ألوقات تعرض جميور المشاىدين لإلعالنات التمفزيونية.

وأظيــــرت بيانـــــات البحــــث أن جميـــــور الفموجــــة مـــــن الــــذين خضـــــعوا لمبحـــــث      
سـبة يفضمون مشاىدة اإلعالنات فـي المسـاء، فقـد حصـمت ىـذه الفئـة عمـى أعمـى ن

( مبحوثـــا مـــن كـــال الجنســـين يمثمـــون نســـبة 272مـــن التكـــرارات بعـــد أن ســـجمت )
( مبحوثا مـن 227%(من عينة البحث الكمية، توزعت ىذه النسبة بواقع )25,78)

%( مـن 25( مبحوثة من اإلناث تمثـل نسـبة )57%(، و )22,78الذكور بنسبة )
ذه الفئـــة إلـــى أن عينـــة البحـــث، ويعـــزو الباحـــث ارتفـــاع نســـبة المبحـــوثين ضـــمن ىـــ

معظــم المبحــوثين يجتمعــون مســاءا لمتابعــة البــرامج والمــواد التمفزيونيــة، فــي حــين 
 ينشغمون في األوقات األخرى في العمل أو الذىاب إلى مقاعد الدراسة.

وحمـت فئــة )ال توجــد أوقــات محــددة( مفضـمة لمشــاىدة اإلعالنــات فــي المرتبــة      
%( مـــن عينـــة البحـــث 78,27تمثـــل نســـبة ) (تكـــرارا228الثانيـــة، بعـــد أن ســـجمت )

( تكـــرارا لمـــذكور شـــكموا 72بـــين المبحـــوثين بواقـــع ) تالكميـــة، توزعـــت ىـــذه التكـــرارا
ــــــة البحــــــث، و )29,72نســــــبة ) ــــــاث شــــــكمن نســــــبة 25%( مــــــن عين ( تكــــــرارا لإلن

%( مــن عينـــة البحــث، ويبـــدو أن نســبة كبيـــرة مــن عينـــة البحــث ال تفضـــل 9,72)
 عالنات.اوقاتا بعينيا لمشاىدة اإل

وجـــــاءت نســـــبة المبحـــــوثين الـــــذين يفضـــــمون مشـــــاىدة اإلعالنـــــات فـــــي المـــــدة      
( تكـــــــرارا شـــــــكمت نســـــــبة 62الصــــــباحية فـــــــي المرتبـــــــة الثالثـــــــة، بعــــــد أن ســـــــجمت )

%( مــن عينــة البحــث، توزعــت ىــذه التكــرارات بــين الــذكور واإلنــاث بواقــع 25,78)
ث، فـي حـين سـجمت %( مـن عينـة البحـ27,26( تكرارا لإلناث شكمت نسبة )27)

%( من عينة البحث، ويالحظ ارتفاع 2,27( تكرارا يمثمون نسبة )22فئة الذكور )
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نســبة اإلنــاث عمــى نســبة الــذكور ضــمن ىــذه الفئــة، وذلــك أمــر يمكــن تفيمــو إذا مــا 
( مبحوثـــــة مـــــن عينـــــة البحـــــث ربــــات بيـــــوت، لـــــذا فـــــأنين يشـــــاىدن 26عممنــــا أن )

 ن بإعمال خارج المنزل.اإلعالنات في وقت الصباح لعدم ارتباطي
ـــة وقـــت الظييـــرة )      ـــل نســـبة )22وســـجمت فئ ـــة 7,88( تكـــرارا تمث %( مـــن عين

( 72البحــث، ممــا جعميــا تــأتي فــي المرتبــة الرابعــة، توزعــت ىــذه التكــرارات بواقــع )
( تكــرارات لإلنــاث شــكمن 9%( مــن عينــة البحــث، و )5,57تكــرارا لمــذكور بنســبة )

ويعــزو الباحــث انخفــاض نســبة المشــاىدة فــي  %( مــن عينــة البحــث،7,26نســبة )
وقـت الظييـرة إلـى انشـغال اإلنـاث فـي اإلعـداد لمطعـام واألعمـال المنزليـة األخـرى، 
بينمــا يكــون الــذكور الــذين عــاد معظميــم مــن العمــل منشــغمين بتنــاول وجبــة الغــداء 

 ومن بعدىا االستراحة من عناء العمل.
ألخيـرة بعـد أن سـجمت نسـبة متدنيـة مـن وجاءت فئة وقت السيرة في المرتبة ا     

ــــى ) ( مبحــــوثين فقــــط مــــن كــــال الجنســــين، شــــكموا نســــبة 8التكــــرارات اقتصــــرت عم
( مبحوثين من 7%( من عينة البحث الكمية، توزعت ىذه التكرارات بواقع )7,22)

%( من عينة البحث، ومبحوثة واحدة من اإلناث مثمت 2,82الذكور شكموا نسبة )
ينة البحث، ويعزو الباحث تدني عدد التكرارات ضمن ىذه %( من ع2,76نسبة )

الفئة إلى أن معظم مشاىدي القنوات الفضائية ذات االتجاه اإلسالمي ال يفضـمون 
ــــوم المبكــــر لالســــتعداد  ــــاز، ويفضــــل معظميــــم الن ــــى مــــواد وبــــرامج التمف الســــير عم

 (.7لمنيوض المبكر ألداة صالة الفجر، ينظر الجدول رقم )
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 (7جدول رقم )
 .الفضائية المجدمشاىدة اإلعالنات في قناة  في الجميور األوقات المفضمة لدىيبين 

 أوقات المشاىدة    ت
 الجنس

ال توجد  أوقات  السيرة المسائية الظييرة  الصباحية
 محددة

 المجموع

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 62,78 722 29,72 72 2,82 7 22,78 227 5,57 72 2,27 22 ذكور 2

 29,72 229 9,72 25 2,76 2 25,2 57 7,26 9 27,26 27 إناث 7

 %222 282 78,27 228 7,22 8 25,78 272 7,88 22 25,78 62 المجموع

   
 فددي قندداة المعروضددة اآلراء واالتجاهددات إزاء اإلعالندداتثالثا:الدددوافع و

 :الفضائية المجد

 الفضائية: المجددوافع مشاىدة اإلعالنات في قناة  – 1
حدد الباحث أربع فئـات فرعيـة تفرعـت عـن فئـة دوافـع المشـاىدة لـدى جميـور      

قنـاة المجــد الفضــائية، بعــد الرجــوع إلــى األبحــاث والدراســات المشــابية واألخــذ بــ راء 
(، حيــث حمــت فئــة 8المحكمــين، وظيــرت النتــائج كمــا موضــحة فــي الجــدول رقــم )

ت كافـة( فـي المرتبـة األولـى )التعرف عمى آخر أنواع السمع والخدمات في المجاال
%( مـن عينـة البحـث الكميـة، 27,89( تكرارا، شكمت نسـبة )222بعد أن سجمت )

%( مـــن 72,82( تكـــرارا لمـــذكور شـــكموا نســـبة )82توزعـــت ىـــذه التكـــرارات بواقـــع )
%( مــن عينــة البحــث، 26,25( تكــرارا لإلنــاث شــكمن نســبة )62عينـة البحــث، و )

فــي المرتبــة األولــى بســبب رغبــة عــدد كبيــر مــن  ويــرى الباحــث أن ىــذه الفئــة حمــت
الجميــور الخاضــع لمبحــث فــي التعــرف عمــى أنــواع الســمع والخــدمات المعمــن عنيــا 

 في مختمف المجاالت.
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المعمومــــات والبيانــــات عــــن الســــمع والخــــدمات  وجــــاءت فئــــة )الحصــــول عمــــى     
ت نســـبة ( تكــرارا مثمــ225المعمــن عنيــا( فــي المرتبــة الثانيــة بعــد حصــوليا عمــى )

( تكـــرارا لمـــذكور شـــكموا نســـبة 67%( مـــن عينـــة البحـــث، توزعـــت بواقـــع )22,76)
%( 27,62( تكــرارا لإلنــاث شــكمن نســبة )28%( مــن عينــة البحــث، و )27,62)

مـــن عينـــة البحـــث. وحصـــمت فئـــة )التســـمية والترفيـــو( عمـــى المرتبـــة الثالثـــة بعـــد أن 
ـــة البحـــ72,25( تكـــرارا تمثـــل نســـبة )82ســـجمت ) ث، توزعـــت بواقـــع %( مـــن عين

( تكرارا لإلنـاث 72%( من عينة البحث، و )25( تكرارا لمذكور شكموا نسبة )57)
%( مـــن عينـــة البحـــث. وأخيـــرا حمـــت فئـــة )دوافـــع أخـــرى( فـــي 6,25شـــكمن نســـبة )

%( 22,78( تكــرارا تمثــل نســبة )22المرتبــة الرابعــة واألخيــرة بعــد حصــوليا عمــى )
%( مــن 6,22رارا لمــذكور شــكموا نســبة )( تكــ72مــن عينــة البحــث، توزعــت بواقــع )

%( مــن عينــة البحــث. 2,27( تكــرارا لإلنــاث شــكمن نســبة )27عينــة البحــث، و )
 (8انظر الجدول رقم )

( يوضح دوافع جمهور الفلوجة في مشاهدة االعالنات في قناة 8جدول رقم )
 المجد الفضائية

 % المجموع % إناث % ذكور الدوافع ت
والخـدمات فـي  سمعاع العمى آخر أنو تعرف ال 2

 . كافة المجاالت
82 72,82 62 26,25 222 27,89% 

المعمومـــــات والبيانـــــات عــــــن  الحصـــــول عمـــــى 7
 . المعمن عنياالسمع والخدمات 

67 27,62 28 27,62 225 22,76% 

 %72,25 82 6,25 72 25 57 .التسمية والترفيو 2
 %22,78 22 2,27 27 6,22 72 دوافع أخرى 2

 %222 282 29,72 229 62,78 722 المجموع
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  :الفضائية المجد مدى ثقة الجميور باإلعالنات التي تبثيا قناة -2
حـــدد الباحـــث ثـــالث فئـــات فرعيـــة ضـــمن ىـــذه الفئـــة بيـــدف الوصـــول إلـــى  

إجابـــات محـــددة تفصـــح عـــن مـــدى ثقـــة الجميـــور الخاضـــع لالســـتبيان باإلعالنـــات 
توجيــو ســؤال إلــى المبحــوثين نصــو: المعروضــة فــي قنــاة المجــد الفضــائية، وذلــك ب

ـــة  ـــات المعروضـــة فـــي قنـــاة المجـــد الفضـــائية(، وحـــددت اإلجاب ـــق باإلعالن )ىـــل تث
 (.              9بثالثة خيارات ىي: )نعم، إلى حد ما، ال( وكما موضح في الجدول رقم )

 
 (9جدول رقم )

 الفضائية  المجديوضح مدى ثقة الجمهور إزاء اإلعالنات في قناة 

 التجاها ت
 الجنس

 المجموع ال إلى حٍد ما نعم
 % ت % ت % ت  % ت

 62,78 722 7,22 8 72,57 78 28,25 225 ذكور 2
 29,72 229 2,78 2 22,92 52 72,27 92 إناث 7

 %222 282 7,89 22 22,27 222 67,62 728 المجموع
 ( أعاله أن النسبة األكبـر مـن جميـور27وظير من بيانات الجدول رقم ) 

مشــاىدي قنــاة المجــد الفضــائية الخاضــعين لمبحــث، يثقــون باإلعالنــات المعروضــة 
في قناة المجد الفضائية، فقد حصمت فئة نعم عمى المرتبـة األولـى بعـد أن سـجمت 

( 225%( مــن عينــة البحــث، توزعــوا بواقــع )67,62( تكــرارا شــكموا نســبة )728)
( مبحوثـة 92لبحـث، و )%( مـن عينـة ا28,25مبحوثا من الذكور يمثمـون نسـبة )

%( من عينة البحـث، وحمـت فئـة إلـى حـد مـا فـي 72,27من اإلناث يمثمن نسبة )
%( مـــن عينــــة 22,27( تكــــرارا تمثـــل نســــبة )222المرتبـــة الثانيـــة بعــــد تســـجيميا )

%( مـــن عينـــة 72,57( تكـــرارا لمـــذكور شـــكموا نســـبة )78البحـــث، توزعـــت بواقـــع )
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%( مــن عينــة البحــث، فــي 22,92بة )( تكــرارا لإلنــاث شــكمن نســ52البحــث، و )
%( مـن عينـة البحـث، 7,89( تكرارا تمثـل نسـبة )22حين لم تسجل فئة ال سوى )

%( مــن عينــة البحــث، و 7,22( تكــرارات لمــذكور يمثمــون نســبة )8توزعــت بواقــع )
 %( من عينة البحث،2,78( تكرارات لإلناث مثمن نسبة )2)

نـــــات مـــــن عينـــــة البحـــــث يثقـــــون وبـــــذلك يمكـــــن القـــــول أن معظـــــم مشـــــاىدي اإلعال
 باإلعالنات المعروضة في قناة المجد الفضائية. 

 :الفضائية المجداإلعالنات في قناة ب جميور الفموجة مدى تأثر -3
اعتمد الباحث أربعة مستويات لتحديد مدى تأثر جميـور الفموجـة باإلعالنـات      

ادرا، ال يــؤثر(، وىــذه المعروضــة فــي قنــاة المجــد الفضــائية وىــي )دائمــا، أحيانــا، نــ
الطريقة متبعة في تحديد التأثيرات واالتجاىات فـي بحـوث االسـتبيان، وبعـد تحميـل 
نتائج االستبيان، تبين أن فئة أحيانا جاءت في المرتبة األولـى بعـد حصـوليا عمـى 

%( مـــن عينــــة البحـــث الكميــــة، توزعـــت ىــــذه 52,25(تكـــرارا شـــكمت نســــبة )292)
%( مـن عينـة البحـث، و 22,76ا لمـذكور شـكموا نسـبة )( تكـرار 225النسبة بواقـع )

%( مــن عينــة البحــث، ويعــزو الباحــث 72,78( تكــرارا لإلنــاث شــكمن نســبة )79)
حصول فئة )أحيانا( عمى أعمى نسبة من التكـرارات، إلـى أن معظـم المشـاىدين ال 
يشــاىدون اإلعالنـــات بصـــورة عمديـــو، ولكـــن تكـــون مشـــاىدتيم ليـــا أثنـــاء متـــابعتيم 

 اد التمفزيونية األخرى.لممو 
( تكــرارا، تمثــل 278وحمــت فئــة )دائمــا( فــي المرتبــة الثانيــة بعــد أن ســجمت )     

( تكـــرارا لمـــذكور 77%( مـــن عينـــة البحـــث الكميـــة، توزعـــت بواقـــع )22,68نســـبة )
( تكـــرارا لإلنــاث شـــكمن نســـبة 56%( مــن عينـــة البحــث، و )28,92شــكموا نســـبة )

ىذه النسبة التي حققتيا فئة المشاىدين الذين  %( من عينة البحث، وتعد22,72)
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يشاىدون إعالنات قناة المجد الفضائية بشـكل دائـم، مرتفعـة، اذ ان طريقـة عـرض 
اإلعالنــات بــين مــواد التمفزيــون األخــرى حقــق ليــا نســبة مشــاىدة عاليــة دون تعمــد 

 المشاىدين في متابعة تمك اإلعالنات.
( تكـرارا تمثـل نسـبة 22لثالثة بعد أن سجمت )وجاءت فئة )نادرا( في المرتبة ا     

( تكـــرارا لمـــذكور شـــكموا 22%( مـــن عينـــة البحـــث الكميـــة، توزعـــت بواقـــع )22,22)
%( 2,25( تكرارا لإلناث شـكمن نسـبة )27%( من عينة البحث، و )8,25نسبة )

مـــن عينـــة البحـــث، ويـــرى الباحـــث أن انخفـــاض نســـبة المشـــاىدين الـــذين نـــادرا مـــا 
نات المعروضة في قنـاة المجـد الفضـائية ، يعـد نقطـة ايجابيـة فـي يشاىدون اإلعال

 صالح القناة.
وأخيــرا حمــت فئــة )ال يــؤثر( بالمرتبـــة الرابعــة واألخيــرة بعــد أن حصــمت عمـــى      

%( مـن عينـة البحـث 2,92( تكـرار تمثـل نسـبة )25عدد قميل من التكرارات ىي )
ــــع ) ــــة، توزعــــت بواق ــــذكور شــــكموا22الكمي ــــة 2,27نســــبة ) ( تكــــرارا لم %( مــــن عين

%( مـــن عينـــة البحـــث، ويـــرى 2,57البحـــث، وتكـــراران فقـــط لإلنـــاث شـــكمن نســـبة )
الباحث أن انخفاض نسـبة النسـاء ضـمن ىـذه الفئـة )ال يـؤثر(، والفئـة التـي سـبقتيا 
)نـــادرا( يعطـــي داللـــة عمـــى أن اإلنـــاث يتـــابعن اإلعالنـــات ويتـــأثرن بيـــا أكثـــر مـــن 

رات ىـــاتين الفئتــين، يـــدفعنا لالســـتنتاج بـــان النســـبة الــذكور، كمـــا أن انخفـــاض تكـــرا
األكبـر مــن المشــاىدين الــذين يشــاىدون قنــاة المجــد الفضــائية يشــاىدون اإلعالنــات 

 (.22التجارية التي تعرض فييا، ينظر الجدول رقم )
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 (02جدول رقم )
 .الفضائية المجد اإلعالنات في قناة ب جمهور الفلوجة يوضح مدى تأثر

 هاالتجا    ت
 الجنس

 المجموع يؤثر ال نادرًا  أحيانًا  دائمًا 
 % ت % ت % ت % ت % ت

 62,78 722 2,27 22 8,25 22 22,76 225 28,92 77 ذكور 2
 29,72 229 2,57 7 2,25 27 72,78 79 22,72 56 إناث 7

 %222 282 2,92 25 22,22 22 52,25 292 22,68 278 المجموع
 
والتقاليااد الفضااائية لمقاايم والعااادات  المجااد فااي قناااة ماادى مالئمااة اإلعالنااات -4

 :ةالسائد
وضـــع الباحـــث ثالثـــة خيـــارات أمـــام المبحـــوثين لإلجابـــة عمـــى ىـــذا التســـاؤل،      

ــــات  ــــى اتجاىــــات جميــــور الفموجــــة إزاء مــــدى مالئمــــة اإلعالن بيــــدف التعــــرف عم
ئمـــا، المعروضـــة فـــي قنـــاة المجـــد الفضـــائية، تمثمـــت ىـــذه الخيـــارات فـــي )تـــتالءم دا

 (.22تتالءم أحيانا، ال تتالءم(، وكما موضح في الجدول رقم )
 

 (22جدول رقم )
 ةوالتقاليد السائدالفضائية لمقيم والعادات  المجد يوضح مدى مالئمة اإلعالنات في قناة

 مدى المالئمة  ت
 الجنس

 المجموع  تتالءمال  تتالءم أحيانا دائما تتالءم
 % ت % ت % ت  % ت

 62,78 722 2 2 2,78 2 62,2 778 ذكور 2
 29,72 229 2     2   2          2 29,72 229 إناث 7

 %222 282 2 2 2,78   2 99,72 277 المجموع
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( أن معظـم المبحـوثين مـن 22ظير من تفريـغ البيانـات فـي الجـدول رقـم ) 
ءم الذكور واإلناث يعتقدون أن اإلعالنات المعروضة في قناة المجد الفضائية تـتال

مع القيم والعادات والتقاليد السائدة في مجتمع الفموجة، فقد حصمت ىذه الفئة عمى 
( تكـرارا 778%( من عينة البحث الكمية، توزعت ىـذه الفئـة بواقـع )99,72نسبة )

( تكـــرارا لإلنـــاث شـــكمن 229%( مـــن عينـــة البحـــث، و )62لمـــذكور شـــكموا نســـبة )
ـــع اإل29,72نســـبة ) ـــة البحـــث، فجمي ـــات %( مـــن عين نـــاث ذىـــبن إلـــى أن اإلعالن

المعروضة في قناة المجد الفضائية تتالءم مع قيم وعادات وتقاليد مجتمع البحث، 
ويــرى الباحــث أن حصــول ىــذه الفئــة عمــى إجمــاع معظــم المبحــوثين يشــير إلــى أن 
قناة المجد الفضائية تراعي في عرضيا لإلعالنات القيم والعادات والتقاليـد السـائدة 

ت اإلســالمية، انطالقــا مــن كونيــا قنــاة فضــائية ذات اتجــاه إســالمي فــي المجتمعــا
 تمتزم بضوابط الشريعة اإلسالمية.

وحمــت فئــة )تــتالءم أحيانــا( فــي المرتبــة الثانيــة بتســجيميا عــددا متواضــعا مــن      
%( مــن عينـــة البحـــث، 2,78التكــرارات اقتصـــر عمــى فئـــة الـــذكور، شــكمت نســـبة )

ئة الذكور إلـى أن اإلعالنـات المعروضـة فـي قنـاة حيث ذىب ثالثة مبحوثين من ف
المجـــد الفضـــائية، تـــتالءم أحيانـــا مـــع القـــيم والعـــادات والتقاليـــد الســـائدة فـــي مجتمـــع 
البحث، في حين أن اإلناث لـم يسـجمن أي تكـرار ضـمن ىـذه الفئـة، ويـرى الباحـث 

دين أن المبحــوثين الثالثــة الــذين ســجموا ضــمن ىــذه الفئــة ربمــا يكونــوا مــن المتشــد
دينيـا، بحيــث تحفظــوا عمــى بعــض اإلعالنــات التــي يــرون أنيــا ال تــتالءم دائمــا مــع 

  .قيم وعادات وتقاليد المجتمع
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 زياادة الطماب عمااىفاي  فاي قنااة المجاد الفضاائية اتاإلعالنامسااىمة  مادى -5
 :في األسواق والسمع المعروضة البضائع
ة اإلعالنـــــات بيــــدف التعــــرف عمـــــى رأي مجتمــــع البحـــــث فــــي مـــــدى مســــاىم     

المعروضــة فــي قنــاة المجــد الفضــائية فــي زيــادة الطمــب عمــى البضــائع والســمع فــي 
األســواق، فقــد حــدد الباحــث اإلجابــة بفئتــين فقــط ىمــا )نعــم( و )ال(، وكمــا موضــح 

 (.27في الجدول رقم )
 

 (27الجدول رقم )
 بضائع في األسواقالفضائية في زيادة اإلقبال عمى الالمجد  يبين مدى مساىمة إعالنات قناة

 االتجاه ت
 الجنس

 المجموع ال نعم
 % ت % ت % ت

 62,78 722 22,68 57 27,22 279 ذكور .2
 29,72 229 7,89 22 26,22 228 إناث .7

 %222 282 26,57 62 82,22 227 المجمــوع
( مــن المبحــوثين 227تبــين مــن البيانــات المتحصــمة مــن الجــدول أعــاله أن )     

إلعالنات المعروضة فـي قنـاة المجـد الفضـائية تسـاىم فـي زيـادة اإلقبـال يرون أن ا
%( مــن عينــة البحــث 82,22عمــى البضــائع والســمع فــي األســواق، بمغــت نســبتيم )

%(، 27,22( تكـرارا لمـذكور شـكموا نسـبة )279الكمية، توزعت ىذه النسـبة بواقـع )
، وبــذلك فــان %( مــن عينــة البحــث26,22( تكــرارا لإلنــاث شــكمن نســبة )228و )

معظم المبحوثين يرون أن اإلعالنات فـي قنـاة المجـد الفضـائية سـاىمت فـي إقبـال 
 الناس عمى البضائع والسمع المعروضة في األسواق.
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%( مـن عينـة البحـث الكميـة 26,75ولم تشكل نسبة الـذين أجـابوا بـال سـوى )     
إلعالنـات فـي ( مبحوثا من كـال الجنسـين عمـى أنيـم يـرون أن ا62بعد أن أجاب )

قنــاة المجــد الفضــائية ال تســاىم فــي اإلقبــال عمــى البضــائع والســمع المعروضــة فــي 
%( 22,68( تكـرارا لمـذكور شـكموا نسـبة )57األسواق، توزعـت ىـذه النسـبة بواقـع )

ــــة البحــــث، و ) ــــاث شــــكمن نســــبة )22مــــن عين ــــة 89و7( تكــــرارا لإلن %( مــــن عين
ـــل بيانـــات الجـــدو  ـــة 22ل رقـــم )البحـــث، ويـــرى الباحـــث أن تحمي ( أشـــرت إلـــى أىمي

اإلعالنــات وخاصــة التمفزيونيــة منيــا فــي التــرويج لمبضــائع والســمع المعروضــة فــي 
 األسواق.

   الفضائية:  المجد تقويم الجميور لإلعالنات في قناة -6

حدد الباحث خمس فقرات )فئات فرعية( ضمن ىذه الفئة، لمتعرف عمى آراء      
توى اإلعالنات المعروضة في قناة المجد الجميور الخاضع لمبحث في مس

 الفضائية، وىي:
 .)الصوت البشري( إلعالنل التعميق المصاحب - أ

المؤثرات الصورية المصاحبة لإلعالن )الصور الثابتة والمتحركة المصاحبة  - ب
 لإلعالن(.

 المؤثرات الصوتية المصاحبة لإلعالن )الموسيقى(. - ت

 وضوح الرسالة اإلعالنية. - ث

 .الفضائية المجد إلعالنات في قناةض فييا ااألوقات التي تعر  - ج

وحددت اإلجابة في ثالث مستويات ىي: )جيد، متوسط، غير جيد(، وقسم      
جداول بواقع جدول لكل فقرة، ليسيل جمع  ىالباحث إجابات المبحوثين عم
 البيانات بدقة عالية، وكما يأتي:
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 ي(:)الصوت البشر  إلعالنل رأي الجميور في التعميق المصاحب - أ

( أن النسبة األكبر من 27تبين من البيانات المتحصمة من الجدول رقم )     
مجتمع البحث ذىبوا إلى أن مستوى التعميق المصاحب لإلعالنات المعروضة في 

( تكرارا من كال 758قناة المجد الفضائية كان جيدا، فقد حصمت ىذه الفئة عمى )
ث الكمية، توزعت ىذه النسبة %( من عينة البح67,89الجنسين شكموا نسبة )

( 272%( من عينة البحث، و )25,57( تكرارا لمذكور شكموا نسبة )225بواقع )
%( من عينة البحث، وحصمت فئة متوسط 27,26تكرارا لإلناث شكمن نسبة )

%( من عينة 79,89( تكرارا شكموا نسبة )222عمى المرتبة الثانية بعد تسجيميا )
%( من عينة 72,25تكرارا لمذكور يمثمون نسبة ) (88البحث، توزعت بواقع )

%( من عينة البحث، وجاءت 6,57( تكرارا لإلناث شكمن نسبة )75البحث، و )
( تكرارات 9فئة غير جيد بالمرتبة األخيرة بتسجيميا عدد بسيط من التكرارات ىي )

%( من عينة البحث، فقد ذىب ثمانية 7,26فقط من كال الجنسين شكموا نسبة )
حوثين من الذكور إلى أن التعميق المصاحب لإلعالنات كان غير جيد، وىم مب

%( من عينة البحث، في حين تبنت ىذا الرأي مبحوثة واحدة 7,22يمثمون نسبة )
%( من عينة البحث، وىي نسبة ضئيمة ال 2,76فقط من اإلناث مثمت نسبة )

 (.22تمثل مجتمع البحث، ينظر الجدول رقم )
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 (22جدول رقم )
 الفضائية المجد إلعالنات في قناةفي التعميق المصاحب لالجميور  رأييوضح 

 أنماط التقويم    ت
 

 الجنس

 المجموع التعميق المصاحب لإلعالن )الصوت البشري(

مجموع  غير جيد متوسط جيد
 التكرارات

النسبة 
 ةالمؤوي

 % ت % ت % ت % ت
 63,78 231 2,13 8 23,15 88 35,52 135 ذكور 1
 39,21 149 3,26 1 6,57 25 32,36 123 إناث 2

 %133 383 2,36 9 29,73 113 67,89 258 المجموع
 

رأي الجميور في المؤثرات الصورية المصاحبة لإلعالن )الصور الثابتة   - ب
 والمتحركة المصاحبة لإلعالن(:

 توزعت آراء الجميور ضمن ىذه الفئة بنسب متفاوتة بين مستوياتيا الثالث،    
اقتربت من بعضيا ضمن فئتين ىما )متوسط( و )وغير جيد( ، بينما ارتفعت 

( مبحوثا من كال الجنسين يمثمون 279بشكل بسيط ضمن فئة )جيد(، فقد ذىب )
%( من عينة البحث، إلى أن المؤثرات الصورية المصاحبة 27,22نسبة )

( 87اقع )إلعالنات قناة المجد الفضائية كانت جيدة، توزعت ىذه النسبة بو 
( مبحوثة 97%( من عينة البحث، و )77,89مبحوثا من الذكور شكموا نسبة )

%( من عينة البحث، ويالحظ أن نسبة اإلناث 72,72من اإلناث شكمن نسبة )
ضمن ىذه الفئة مرتفعة بالنسبة لفئة الذكور مقارنة بعدد التكرارات لكل فئة، 

( تكرارا من كال 227سجمت )وحصمت فئة متوسط عمى المرتبة الثانية بعد أن 
%( من عينة البحث الكمية، توزعت ىذه النسبة 78,25الجنسين شكموا نسبة )

( 22%( من عينة البحث، و )29,72( تكرارا لمذكور شكموا نسبة )72بواقع )



 
 
 

 
 

 
 

222 

  ةـــمجلة جامعــة االنبـــار للعلــوم االنساني
  0202اذار  -ولاالدد ــالع

 

%( من عينة البحث، وحصمت فئة غير جيد 8,92تكرارا لإلناث شكمن نسبة )
%( من عينة البحث، 72,72كموا نسبة )( تكرارا من كال الجنسين ش92عمى )

%( من عينة البحث، و 28,68( تكرارا لمذكور شكموا نسبة )72توزعت بواقع )
%( من عينة البحث، ينظر الجدول رقم 25و6( تكرارا لإلناث شكمن نسبة )72)
(22.) 

 (04جدول رقم )
 إلعالنات في قناةفي المؤثرات الصورية المصاحبة لالجمهور  رأييوضح 

 الفضائية مجدال

 أنماط التقويم   ت
 

 الجنس

 المجموع المؤثرات الصورية المصاحبة لإلعالن)صور ثابتة ومتحركة(
مجموع  غير جيد متوسط جيد

 التكرارات
النسبة 
 ةالمؤوي

 % ت % ت % ت % ت
 62,78 722 28,68 72 29,72 72 77,89 87 ذكور 2
 29,72 229 6,25 72 8,92 22 72,72 97 إناث 7

 %222 282 72,72 92 78,25 227 27,22 279 المجموع
( أن النسـبة 22ويمكننا أن نستنج من البيانات أعاله الموضحة في الجدول )     

األكبـــر مـــن جميـــور قنـــاة المجـــد الفضـــائية الخاضـــعين لمبحـــث، تـــرى أن المـــؤثرات 
أنيـــا الصـــورية المصـــاحبة لإلعالنـــات جيـــدة، إال أن ىنـــاك نســـبة كبيـــرة مـــنيم رأت 

متوسطة، كما أن نسبة ال باس بيا رأت أن تمك المؤثرات كانت غير جيـدة، وبنـاء 
عميـــــو البــــــد لمقنـــــاة مــــــن تحســــــين نـــــوع ومســــــتوى المـــــؤثرات الصــــــورية المصــــــاحبة 

 إلعالناتيا، لكي تحوز عمى رضي اكبر عدد ممكن من الجميور.
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 لمجـدا إلعالنـات فـي قنـاةفي المؤثرات الصـوتية المصـاحبة لالجميور  رأي - ت
 :الفضائية

( أن معظم جميور قناة المجد 25تبين من البيانات الواردة في الجدول رقم )     
الفضائية المستبينة آراؤىم ضمن ىذا البحث، يرون أن المؤثرات الصوتية 
المصاحبة إلعالنات قناة المجد الفضائية غير جيدة، فقد حصمت ىذه الفئة عمى 

( تكرارا من كال الجنسين، شكموا نسبة 772المرتبة األولى بعد أن سجمت )
( تكرارا لمذكور 252%( من عينة البحث، توزعت ىذه النسبة بواقع )58,92)

( تكرارا لإلناث شكمن نسبة 72%( من عينة البحث، و )29,27شكموا نسبة )
%( من عينة البحث، وحمت فئة متوسط في المرتبة الثانية مسجمة 27و29)
%( من عينة البحث، توزعت 22,27سين يمثمون نسبة )( تكرارا لكال الجن277)

( 58%( من عينة البحث، و )28,25( تكرارا لمذكور شكموا نسبة )69بواقع )
%( من عينة البحث، وجاءت فئة جيد في المرتبة 25,76لإلناث شكمن نسبة )

( تكرارا من كال الجنسين شكموا 79الثالثة واألخيرة كونيا لم تحصل سوى عمى )
( تكرارا 27%( من عينة البحث، توزعت بين الجنسين بواقع )7,62)نسبة 

( تكرارا لإلناث شكمن 27%( من عينة البحث، و )2,25لمذكور شكموا نسبة )
 (.25%( من عينة البحث، وكما موضح في الجدول رقم )2,27نسبة )
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 (25جدول رقم )
 المجد ي قناةإلعالنات ففي المؤثرات الصوتية المصاحبة لالجميور  رأييوضح 

 الفضائية
 أنماط ت

 التقويم     
 الجنس

 المجموع المؤثرات الصوتية المصاحبة لإلعالن )الموسيقى(
مجموع  غير جيد متوسط جيد

 التكرارات
النسبة 
 ةالمؤوي

 % ت % ت % ت % ت
 62,78 722 29,27 252 28,25 69 2,25 27 ذكور 2
 29,72 229 29,27 72 25,76 58 2,27 27 إناث 7

 %222 282 58,92 772 22,27 277 7,62 79 المجموع
 :الفضائية المجد في قناة في مدى وضوح الرسالة اإلعالنيةالجميور  رأي - ث
( أن الرسالة اإلعالنية 26ظير من البيانات المعروضة في الجدول رقم )     

ك في إعالنات قناة المجد الفضائية واضحة لمعظم الجميور من المبحوثين، ذل
%( من عينة البحث، 92,27( مبحوثا من كال الجنسين يمثمون نسبة )255أن )

( مبحوثا من 727يرون أن وضوح الرسالة اإلعالنية كان جيدا، توزعوا بواقع )
( مبحوثة من اإلناث 222%( من عينة البحث، و )55,78الذكور شكموا نسبة )

ي المرتبة الثانية %( من عينة البحث، وحمت فئة متوسط ف27,62شكمن نسبة )
( تكرارا من كال الجنسين 75بعد أن سجمت عددا متواضعا من التكرارات بمغ )

%( من عينة البحث، توزعت ىذه النسبة بين الجنسين بواقع 6,57شكموا نسبة )
( مبحوثات 6%( من عينة البحث، و )5( مبحوثا من الذكور يمثمون نسبة )29)

ينة البحث، ولم تسجل فئة غير جيد أي %( من ع2,57من اإلناث شكمن نسبة )
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عدد من التكرارات، األمر الذي يؤكد وضوح الرسالة اإلعالنية لجميور 
 (. 26المبحوثين، ينظر الجدول رقم )

 
 في قناة في مدى وضوح الرسالة اإلعالنيةالجميور  رأييوضح ( 26جدول رقم )

 الفضائية المجد
 أنماط    ت

 التقويم        
 الجنس

 المجموع ضوح الرسالة اإلعالنيةمدى و 
 ةالنسبة المؤوي مجموع التكرارات غير جيد متوسط جيد

 % ت % ت % ت % ت
 62,78 722 2 2 5,2 29 55,78 727 ذكور 2
 29,72 229 2 2 2,57 6 27,62 222 إناث 7

 %222 282 2 2 6,57 75 92,27 255 المجموع
 المجد إلعالنات في قناةا افي األوقات التي تعرض فييالجميور  رأي - ج

 :الفضائية

أظيرت البيانات المتحصمة عن سؤال جميور المبحوثين عن رأييم في      
األوقات التي تعرض فييا إعالنات قناة المجد الفضائية، أن النسبة األكبر منيم 

( تكرارا من كال الجنسين يمثمون 229ترى أنيا جيدة، فقد حصمت فئة جيد عمى )
( تكرارا لمذكور يمثمون 722%( من عينة البحث، توزعت بواقع )92,82نسبة )
( تكرارا من اإلناث يمثمن نسبة 226%( من عينة البحث، و )52,27نسبة )

%( من عينة البحث، وسجمت فئة غير جيد عددا متواضعا من 28,27)
%( من عينة البحث، توزعت بواقع 8,22( تكرارا تمثل نسبة )22التكرارات بمغ )

( تكرارات 2%( من عينة البحث، و )7,62تكرارا من الذكور مثموا نسبة ) (78)
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%( من عينة البحث، ولم تسجل فئة متوسط أي 2,78من اإلناث مثمن نسبة )
 (.26عدد من التكرارات، وكما موضح في الجدول رقم )

 (06جدول رقم )
 مجدال إلعالنات في قناةفي األوقات التي تعرض فيها االجمهور  رأييوضح 

 الفضائية
 أنماط     ت

 التقويم    
 الجنس

 المجموع األوقات التي تعرض فييا اإلعالنات
مجموع  غير جيد متوسط جيد

 التكرارات
 ةالنسبة المؤوي

 % ت % ت % ت % ت
 62,78 722 7,26 78 2 2 52,27 722 ذكور 2
 29,72 229 2,78 2 2 2 28,27 226 إناث 7

 
 .نتائج البحث وتوصياتو

 أوال: نتائج البحث:
بعد أن حممنا نتائج استمارة االستقصاء أو االستبيان التي تضمنت أسئمة      

كان يسعى ىذا البحث إلى اإلجابة عمييا، لذا فإننا سنعرض ألىم النتائج التي 
توصل إلييا ىذا البحث  والتي تمثل إجابة عن التساؤالت التي أثارتيا مشكمة ىذا 

 ىي كما يأتي:البحث، والنتائج 
تبين من البحث أن النسبة األكبر من مشاىدي قناة المجد الفضائية العامة،  -2

يتابعون أحيانا اإلعالنات المعروضة في ىذه القناة، فقد حصمت فئة )أحيانا( 
من مجموع مشاىدي قناة المجد الذين اخضعوا  %(62,72عمى نسبة )

ت إال نادرا متدنية، فقد لمبحث، وان نسبة الذين ال يشاىدون تمك اإلعالنا
%( من 2,22) حصمت فئة )نادرا( عمى نسبة ضئيمة من المبحوثين بمغت
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من  %(22,72) عينة البحث، في حين أن ىناك نسبة من المبحوثين بمغت
عينة البحث يشاىدون اإلعالنات بشكل دائم، وىذا يدل عمى أن اإلعالنات 

 ىد من قبل جميور القناة.المعروضة في قناة المجد الفضائية العامة، تشا

ظير من تحميل بيانات استمارة التحميل، أن نسبة مشاىدي قناة المجد  -7
الفضائية الذين  يفضمون مشاىدة اإلعالنات المعروضة فييا مساءا، كانت 

في  %( من عينة البحث،25,78) النسبة األكبر، بعد أن حصمت عمى نسبة
لدييا أوقات محددة %( من ذلك الجميور ليس 78,27حين أن نسبة )

 %( منيم يفضمون مشاىدة اإلعالنات صباحا،25,78لممشاىدة، ونسبة )
يشاىدون اإلعالنات وقت الظييرة، في حين أن نسبة  %(7,88ونسبة )

من جميور قناة المجد يفضمون مشاىدة اإلعالنات %( 7,22متدنية بمغت )
نات في وقت السيرة، وىذا يدل عمى أن أفضل وقت لمشاىدة اإلعال

 المعروضة في قناة المجد الفضائية العامة، ىو وقت المساء.

تبين من البحث أن الدافع األول لدى جميور قناة المجد الفضائية العامة  -2
التعرف عمى آخر أنواع  الذي دفعيم لمشاىدة اإلعالنات المعروضة فييا، ىو

نسبة  السمع والخدمات في المجاالت كافة، فقد حصل ىذا الدافع عمى تأييد
المعمومات  %( من عينة البحث، في حين كان دافع الحصول عمى27,89)

، ىو الدافع الثاني، بعد حصولو المعمن عنياوالبيانات عن السمع والخدمات 
 التسمية والترفيو ومن ثم جاء دافع %( من عينة البحث،22,76عمى نسبة )

ل أن الدافع األساس %(، وىذا يدفعنا إلى القو 72,25بنسبة )بالمرتبة الثالثة  
الذي يدفع جميور قناة المجد الفضائية العامة لمشاىدة اإلعالنات المعروضة 

كما  فييا، ىو التعرف عمى آخر أنواع السمع والخدمات في المجاالت كافة،
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المعمن المعمومات والبيانات عن السمع والخدمات  الحصول عمىأن دافع 
 يور في متابعتو لإلعالنات.عنيا، يعد من الدوافع الميمة لدى الجم

ظير من البحث أن النسبة الغالبة من جميور قناة المجد الفضائية العامة  -2
يثقون باإلعالنات المعروضة فييا، فقد بمغت نسبة الذين يثقون بتمك 

%( من عينة البحث، في حين لم تسجل فئة الذين ال 67,62اإلعالنات )
%( من عينة البحث، 7,89) يثقون بتمك اإلعالنات سوى نسبة ضئيمة ىي

وىذا يدل عمى أن معظم مشاىدي قناة المجد الفضائية العامة يثقون 
 باإلعالنات المعروضة فييا.

كشف البحث أن النسبة األكبر من مشاىدي قناة المجد الفضائية يتأثرون  -5
%( من عينة 52,25أحيانا باإلعالنات المعروضة فييا، وىم يمثمون )

%( من عينة 22,68ة من ذلك الجميور تمثل )، وان نسبة ميمالبحث
تتأثر دائما بتمك اإلعالنات، في حين أن نسبة قميمة منيم بمغت  البحث

 ال تؤثر فييا تمك اإلعالنات. %(2,92)

ظير من البحث أن نسبة كبيرة من جميور قناة المجد الفضائية بمغت  -6
يم والعادات تتالءم مع القيرون أن اإلعالنات المعروضة فييا  %( 99,72)

  .والتقاليد السائدة في مجتمع البحث

كشف البحث أن معظم جميور قناة المجد الفضائية، يرون أن اإلعالنات  -7
ساىمت في زيادة اإلقبال عمى البضائع والسمع في المعروضة في القناة، 

، %( من عينة البحث الكمية82,22األسواق، فقد بمغت نسبة ذلك الجميور )
%( فقط من ذلك الجميور، يرون أن اإلعالنات 26,75)في حين أن نسبة 
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في قناة المجد الفضائية لم تساىم في اإلقبال عمى البضائع والسمع 
 المعروضة في األسواق.

ظير من البحث أن تقويم الجميور لإلعالنات في قناة المجد الفضائية كان  -8
 كما يأتي:

نت النسبة )الصوت البشري(، كا إلعالنل التعميق المصاحبمن حيث  - ح
%( ترى انو كان جيدا، في 67,89األكبر من ذلك الجميور وىي نسبة )

%( من ذلك الجميور ترى انو كان متوسطا، وذىبت 79,89حين أن نسبة )
%( من الجميور إلى انو كان غير جيد، وبذلك يكون تقويم 7,26نسبة )

 يد.جميور قناة المجد الخاضع لمبحث، لمتعميق المصاحب لإلعالن بأنو ج

من حيث المؤثرات الصورية المصاحبة لإلعالن )الصور الثابتة والمتحركة  - خ
المصاحبة لإلعالن(، كانت النسبة األكبر لمجميور الذي يرى أنيا جيدة فقد 

%( 78,25%( من عينة البحث، في حين أن نسبة )27,22بمغت نسبتيم )
رى أنيا من ذلك الجميور يرى أنيا متوسطة، وبمغت نسبة الجميور الذي ي

 %( من عينة البحث.72,72كانت غير جيدة )

من حيث المؤثرات الصوتية المصاحبة لإلعالن )الموسيقى(، يرى معظم  - د
الجميور أن المؤثرات الصوتية كانت غير جيدة، بعد أن بمغت نسبتيم 

%( من ذلك 22,27%( من عينة البحث، في حين أن نسبة )58,92)
كانت نسبة الجميور الذين يرون أن الجميور ترى أنيا كانت متوسطة، و 

 %( من عينة البحث.7,62المؤثرات الصوتية كانت جيدة )

من حيث وضوح الرسالة اإلعالنية ، يرى معظم الجميور أن الرسالة  - ذ
%( من ذلك الجميور 92,27اإلعالنية كانت واضحة، بعد أن ذىب نسبة )
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%( 6,57بة )إلى أن وضوح الرسالة اإلعالنية كان جيدا، في حين أن نس
 من المبحوثين يرون أن وضوح الرسالة اإلعالنية كان متوسطا.

، يرى الفضائية المجد إلعالنات في قناةمن حيث األوقات التي تعرض فييا ا - ر
%( منيم إلى ذلك، في 92,82معظم الجميور أنيا كانت جيدة، فقد ذىب )
 يدة.%( أنيا كانت غير ج8,22حين ذىب عدد من الجميور يمثمون نسبة )

 ثانيا: توصيات البحث:
بعد أن عرضنا أىم النتائج التي توصل إلييا البحث، سنحاول أن نعرض أىم      

التوصيات التي يرى الباحث ضرورة األخذ بيا والتي تم استنتاجيا بناء عمى تمك 
 النتائج، وىي كما يأتي: 

ء )الفترة يوصي الباحث أن تركز قناة المجد الفضائية العامة عمى وقت المسا  -2
المسائية( لعرض اإلعالنات، ذلك أن النسبة األكبر من الجميور فضمت 
مشاىدة تمك اإلعالنات في ىذا الوقت، مع عدم إغفال بقية األوقات في 

 عرض اإلعالنات.

يوصي الباحث أن تضمن قناة المجد الفضائية العامة إعالناتيا معمومات   -7
لمعمن عنيا، وعرض مميزات وافية عن السمع أو البضائع أو الخدمات ا

ومواصفات تمك السمع، بيدف إشباع حاجات جميورىا من مشاىدة 
 اإلعالنات.

يوصي الباحث أن تحسن قناة المجد الفضائية العامة من المؤثرات الصوتية   -2
)الموسيقى المصاحبة لإلعالن(، وذلك وفقا لتقويم جميورىا لتمك اإلعالنات، 

ين بالمؤثرات الصوتية، لتحسين تمك المؤثرات وان تستعين بخبراء فنيين مختص
 وبما يتناسب مع أذواق الجميور.
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 ىوامش البحث:

                                                           
ينظــر: محمــد عبــد الحميــد، البحــث العممــي فــي الدراســات اإلعالميــة، )القــاىرة:  (2)

 .72م(، ص 7222عالم الكتب، 

 7اإلعالم، دراسات في مناىج البحـث العممـي، ط  سمير محمد حسين، بحوث (7)
 .75( ص 2999)القاىرة: عالم الكتب، 

) القــاىرة :  والمبــادئ األســس:  اإلعــالمســمير محمــد حســين ، بحــوث  ينظــر: (2)
 .277-272م( ص2976عالم الكتب ، 

نظــر : روجــر ويمــر ، جوزيــف دومينيــك ، مقدمــة فــي أســس البحــث العممــي : ي (2)
) عمـان : دار آرام  7، ط أصـبع أبـو، ترجمة: صالح  اإلعالميمناىج البحث 

 . 262م( ، ص2997لمدراسات والنشر والتوزيع ، 
راســــــم محمــــــد الجمــــــال، مقدمــــــة فــــــي منــــــاىج البحــــــث فــــــي الدراســــــات  ينظــــــر: (5)

 .222م(،ص 2999اإلعالمية،)القاىرة:مركز جامعة القاىرة لمتعميم المفتوح،

 6، البحث العممي: مفيومِو وأدواتو وأساليبِو، ط ينظر: ذوقان عبيدات وآخرون (6)
 .772م(، ص 2998)عمان: دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، 

 بقسـ رجـع، م والمبـادئ: األسس  اإلعالمسمير محمد حسين ، بحوث ينظر:  (7)
 . 278، ص كرهذ

ينظــــــر: صــــــالح مخيمــــــر، عبــــــده ميخائيــــــل رزق، المــــــدخل إلــــــى عمــــــم الــــــنفس  (8)
 .227م( ص2968)القاىرة:  مكتبة اإلنجمو المصرية،  االجتماعي

ينظر: ممفين ل. ديفمير، نظريات وسائل اإلعالم، ترجمـة: كمـال عبـد الـرؤوف  (9)
 .775م( ص2997)القاىرة: الدار الدولية لمنشر، 
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ينظـر: محمــد مرتضــى الزبيــدي، تــاج العـروس مــن جــواىر القــاموس )بيــروت:  (22)

. ينظـر أيضـا: محمـد ابـن أبـي بكـر بـن عبـد 282تـاريخ( ص مكتبة الحياة، بـال
 .257م( ص2982القادر الرازي، مختار الصحاح )كويت:دار الرسالة، 

 .228سورة النساء، االية (22)

)دمشـق: دار  7ينظر: محمد عمي الصابوني، قبس من نور القـران الكـريم، ط (27)
 .62م( ص2988القمم، 

 .22سورة الرعد، االية (22)

لــدين أبــي الفــداء إســماعيل بــن كثيــر القرشــي الدمشــقي، تفســير ينظــر: عمــاد ا (22)
 .72 – 77القران العظيم، الجزء الرابع )بيروت:دار األندلس، بال تاريخ( ص

انكميــزي )بغـــداد: دار  -ينظر:عبــد الوىـــاب نجــم، القـــاموس اإلعالمــي، عربـــي (25)
 Elias A . Elias & ED . ينظر أيضا:22م( ص2987القادسية لمطباعة، 

. E. Elias , Pocket dictionary , English – Arabic ( Beirut : 

Aljeel House , 1973 ) p7. 
 

نقــال عــن: صــالح أبــو أصــبع، االتصــال واإلعــالم فــي المجتمعــات المعاصــرة  (26)
 .722م( ص2995)عمان:دار ارم لمدراسات والنشر،

و االتصـــال الشخصـــي: ىـــو االتصـــال المباشـــر الـــذي يحـــدث بـــين شخصـــين أ (27)
أكثـــر وجيـــا لوجـــو دون اســـتخدام وســـائل االتصـــال المعروفـــة.ينظر: صـــالح أبـــو 

 .25 – 22أصبع، مرجع سبق ذكره، ص
نقــال عــن: طــاىر مرســي عطيــة، فــن اإلعــالن وتخطــيط الحمــالت اإلعالنيــة  (28)

 .8م( ص2992)القاىرة: دار نيضة مصر، 
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دار الرضـــا  نقـــال عـــن: اليـــاس جميـــل ســـموم، تقنيـــة العالقـــات العامـــة )دمشـــق: (29)

 .27م( ص7222لمنشر، 
نقــال عــن: خميــل صــابات، اإلعــالن، تاريخــو أسســو قواعــده فنونــو وأخالقياتــو  (72)

 .2م( ص2969)القاىرة: مكتبة االنجمو المصرية، 
 .722صالح أبو أصبع، مرجع سبق ذكره، ص (72)
م( 2997محمد جودت ناصر،األصول التسـويقية )عمـان: دار مجـدي آلوي،  (77)

 .269ص

ينظــر: اليــاس جميــل ســموم، اإلعــالن مفيومــو وتطبيقاتــو )دمشــق: دار الرضــا  (72)
 .9م( ص7222لمنشر، 

 7ينظر: صـفوت العـالم، اإلعـالن الصـحفي وتخطـيط الحمـالت اإلعالنيـة، ط (72)
 .7م( ص7222)القاىرة: دار النيضة المصرية، 

كتــاب، ينظــر: محمــود عســاف، أصــول اإلعــالن )القــاىرة: الييئــة المصــرية لم (75)
 .8م( ص2929

ينظــر: عبــد الجبــار منــديل، اإلعــالن بــين النظريــة والتطبيــق )بغــداد: الجامعــة  (76)
.  ينظر أيضا: غانم فنجان، محمد صـالح، إدارة 29( ص2987المستنصرية، 

 .262م( ص2999المبيعات واإلعالن )بغداد: وزارة التعميم العالي، 
. ينظــر أيضــا: 727ره، صينظــر: صــالح خميــل أبــو أصــبع، مرجــع ســبق ذكــ (77)

. وينظـــــر أيضـــــا: احمـــــد 272محمـــــد جـــــودت ناصـــــر، مرجـــــع ســـــبق ذكـــــره، ص
عيســــاوي، اإلعــــالن مــــن منظــــور إســــالمي، سمســــمة كتــــاب األمــــة )قطــــر: وزارة 

 .  52 – 27م( ص2999اإلسالمية،  ناألوقاف والشؤو 
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ينظـــر: محمـــد صـــالح المـــؤذن، ســـموك المســـتيمك )عمـــان: مكتبـــة دار الثقافـــة،  (78)

 .277( صم2999
ينظر: فاربي، فن اإلعالن، ترجمة: عبـد الحكـيم احمـد الخزامـي )القـاىرة: دار  (79)

 .7م( ص7222الفجر لمنشر والتوزيع، 
ينظر: ناجي المعال، األصول العممية لمترويج واإلعالن التجاري )عمان: بـال  (22)

 .772( ص2996ناشر، 
الت اإلعالنية،مرجع ينظر: طاىر مرسي عطية، فن اإلعالن وتخطيط الحم  (22)

 .72سبق ذكره، ص
 .722 – 722ينظر: صالح خميل أبو أصبع، مرجع سبق ذكره، ص (27)
ينظـــر: رســـتم أبـــو رســـتم ومحمـــد أبـــو جمعـــة، الدعايـــة واإلعـــالن )عمـــان: دار  (22)

 .72 – 29م( ص7222المعتز لمنشر والتوزيع،
 .277ينظر محمد جودت ناصر، مرجع سبق ذكره، ص  (22)

مرجــع ســبق ذكــره،  اإلعــالن مفيومــو وتطبيقاتــو،ليــأس جميــل ســموم، ينظــر: ا (25)
 .22ص

ينظر: سعادة راغب احمد، مدخل إلى العالقات العامـة، )عمـان: دار المسـيرة  (26)
 .725، 722م( ص7222لمنشر والتوزيع، 

 .272ينظر: محمد جودت ناصر، مرجع سبق ذكره، ص (27)
، مرجـــع ســـبق ذكـــره، وتطبيقاتـــواإلعـــالن مفيومـــو  ينظـــر: اليـــأس جميـــل ســـموم،(28)

 .22 – 22ص
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. ينظـــر 272 - 277ينظـــر: محمـــد جـــودت ناصـــر، مرجـــع ســـبق ذكـــره، ص (29)

أيضا: سيير جاد، وسائل اإلعـالم اإلقنـاعي )القـاىرة: الييئـة المصـرية لمكتـاب، 
 .726م( ص7222

ينظر: إبراىيم الداقوقي، نظرة في إعالم دول العالم الثالث من خالل األنظمة  (22)
إلذاعيــــة فــــي الــــدول الناميــــة )بغــــداد: مركــــز التوثيــــق اإلعالمــــي لــــدول الخمــــيج ا

 .26( ص2987العربي، 
ينظــر: ىــانئ الرضــا، رامــز محمــد، الــرأي العــام واإلعــالم والدعايــة )بيـــروت:  (22)

 .267م( ص2998والنشر والتوزيع،  تالمؤسسة الجامعية لمدراسا
خـالل اإلذاعـة والتمفزيـون، مجمـة  ينظر: نبيل شورة، تربية الطفـل موسـيقيا مـن (27)

، 2996، 2اإلذاعــــات العربيــــة، تــــونس، اتحــــاد إذاعــــات الــــدول العربيــــة، العــــدد
 .29ص

ينظر: طمعت ذكرى مينا، التمفزيون في حياة أطفالنـا )القـاىرة: مكتبـة المحبـة،  (22)
 . 25م( ص2988

 .262ينظر أيضا: ىانئ الرضا، رامز محمد، مرجع سبق ذكره، ص   
ر: عبـــد الـــرحمن عيســـوي، اآلثـــار النفســـية واالجتماعيـــة لمتمفزيـــون العربـــي ينظــ (22)

 .72 - 72م( ص2979)القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب، 
ينظـــــــر: قاســـــــم حســـــــين صـــــــالح، التمفزيـــــــون واألطفـــــــال )بغـــــــداد: دار الحريـــــــة  (25)

 .29م( ص2982لمطباعة،
اىيري )األردن، ينظـــر: عصـــام ســـميمان موســـى، المـــدخل فـــي االتصـــال الجمـــ (26)

 .225م( ص2986اربد: مكتبة الكناني، 
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ــدين عــوض، التمفزيــون والتنميــة االجتماعيــة )القــاىرة:  (27) ينظــر: محمــد ضــياء ال

 .22الدار القومية لمطباعة والنشر، بدون تأريخ( ص

ينظـــــــر: مـــــــاجي الحمـــــــواني، محمـــــــد مينـــــــى، مقدمـــــــة فـــــــي الفنـــــــون اإلذاعيـــــــة  (28)
 .77م( ص2999القاىرة، والسمعبصرية )القاىرة: جامعة 

ينظر: احمد محمد المصري، اإلعالن )اإلسكندرية: مؤسسـة شـباب الجامعـة،  (29)
 .72م( ص7222

ينظر أيضا: حنا بممـوز، الدعايـة و التسـويق وفـن التعامـل مـع الزبـائن )دمشـق:    
.  ينظــر أيضــا: ســمير عبــد الــرزاق العبــدلي، 222م(   ص2999دار الرضــا، 

 .76م( ص2992الموصل: دار الكتب لمطباعة والنشر، الترويج واإلعالن )

 .277ينظر: محمد جودت ناصر، مرجع سبق ذكره، ص (52)
ينظر: بشير العالق، عمي ربايعـة، التـرويج واإلعـالن )عمـان : دار اليـازوري  (52)

 .222 – 222م( ص2998العممية لمنشر والتوزيع، 
ص، التــــأثير، النوعيــــة، ينظــــر: جــــون كورنــــل، التمفزيــــون والمجتمــــع، الخصــــائ (57)

م( 2999اإلعالنـــــات، ترجمـــــة: أديـــــب خضـــــور )دمشـــــق: المكتبـــــة اإلعالميـــــة، 
 .255ص

ينظــــر: ســــمير محمــــد حســــين، تخطــــيط الحمــــالت اإلعالنيــــة واتخــــاذ قــــرارات  (52)
. ينظــر أيضــا: 29م( ص2992الشــراء، الطبعــة الثانيــة )القــاىرة: عــالم الكتــب، 

 .267جون كورنل، مرجع سبق ذكره، ص

نظر: مارتن آسمن، تشريح الدراما، ترجمة: يوسف عبد المسيح )بغداد: مكتبة ي(52)
 .27م( ص2982النيضة، 
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ينظر: سامية احمد عمي، عبـد العزيـز شـرف، الـدراما فـي اإلذاعـة والتمفزيـون،  (55)

 .227 – 222م( ص7222الطبعة الثالثة )بغداد: دار الفجر لمنشر والتوزيع، 
، البرامج اإلذاعية والتمفزيونية )بغداد: مطابع لتعمـيم ينظر: فالح كاظم المحنة (56)

 .226م( ص2988العالي، 
ينظر: عبد الرحمن حمودة عناد، تخطيط الحمالت اإلعالنية )الرياض: عالم  (57)

 .725م( ص2992الكتب لمنشر والتوزيع، 

 .267م( ص2978ينظر: عمي السممي، اإلعالن )القاىرة: مكتبة غريب،  (58)

مي الشــريف،اإلعالن التمفزيوني،األســس والمبــادئ مــع التطبيــق عمــى ينظر:ســا (59)
 .226م( ص2992التمفزيون السعودي)الرياض:دار الوزان لمطباعة والنشر،

فضيل دليو ، االتصال مفاىيمُو نظرياتُو وسائمُو ) القاىرة : دار الفجر ينظر:  (62)
 .229ص م ( 7222، 

ي االتصـــال الجمـــاىيري، مرجـــع ينظـــر: عصـــام ســـميمان الموســـى، المـــدخل فـــ (62)
 .225سبق ذكره، ص

ينظــر: عبــد الــرحمن عيســوي، اآلثــار النفســية واالجتماعيــة لمتمفزيــون العربــي،  (67)
 .72-72مرجع سبق ذكره، ص

ينظـــــــر: مـــــــاجي الحمـــــــواني و محمـــــــد مينـــــــا، مقدمـــــــة فـــــــي الفنـــــــون اإلذاعيـــــــة  (62)
 .75والسمعبصرية، مرجع سبق ذكره، ص

ســـؤدد القـــادري، الفنـــون اإلذاعيـــة والتمفزيونيـــة )بغـــداد: ينظـــر: فـــالح المحنـــة،  (62)
 .22م( ص2992جامعة بغداد، 

جييــان احمــد رشــتي ، تكنولوجيــا االتصــال واالتجاىــات الحديثــة )القــاىرة: دار  (65)
 . 57م (    ص 2992الفكر العربي ، 
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ر ينظر: عاطف عدلي العبد، التبادل اإلخباري التمفزيوني العربـي )القـاىرة: دا (66)

 .279-272م( ص 2992الفكر العربي، 
ينظـــر أيضـــا: ســـعد شـــعبان، القمـــر العربـــي الثالـــث فـــي الفضـــاء، مجمـــة العربـــي،   

 .52م، ص2992، الكويت، 222العدد
م )عمــان: 7222ينظــر: أيــاد شــاكر البكــري، حــرب المحطــات الفضــائية عــام  (67)

 .87-86م( ص2999دار الشروق لمنشر والتوزيع، 
مؤلفين، القنوات الفضائية العربية في خدمة الثقافة اإلسالمية  ينظر: مجموعة (68)

 .222-278م( ص2998)تونس: المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم، 
ينظــــــر: مجموعــــــة مــــــؤلفين، القنــــــوات الفضــــــائية العربيــــــة فــــــي خدمــــــة الثقافــــــة  (69)

 .282-272، 222-225اإلسالمية، مرجع سبق ذكره، ص
ـــــــاةينظـــــــر:  (72) ـــــــع قن ـــــــى موق ـــــــرأ عم ـــــــة أق ـــــــت شـــــــبكة المعمومـــــــات العالمي   ()اإلنترن

( www.iqraatv.com  .) 
ــــة     ــــى شــــبكة المعمومــــات العالمي ــــاة المجــــد الفضــــائية عم ــــع قن  ينظــــر أيضــــا: موق

 .(http/www.almajdtv.net) االنترنيت ( )
العربــي، مجمــة أقــالم، المقــال وينظــر أيضــا: احمــد دعــدوش، اإلعــالم الفضــائي   

ــــــت(  ــــــة )االنترني ــــــي شــــــبكة المعمومــــــات العالمي ــــــة ف ــــــع المجم ــــــى موق  منشــــــور عم
 (www.aqlam.net. 

ينظــر: محمــد زيــاني، الفضــائيات العربيــة والسياســة فــي الشــرق األوســط )أبــو  (72)
 .8-7م( ص7225ظبي:مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية، 

حجــاب ، الموســوعة اإلعالميــة ، المجمــد األول ) القــاىرة:  محمــد منيــر ينظــر:(77)
 .222م( ص7222دار الفجر لمنشر والتوزيع ، 

http://www.iqraatv.com/
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: الصــحفي المتخصــص ) القــاىرة: دار الفجــر لمنشــر إبــراىيم إســماعيل ينظــر:(72)

 .77(،صم7222والتوزيع، 
 تيسر أبو عرجو ، الصحافة المعاصرة ) اإلمارات العربية المتحـدة: دار ينظر:(72)

 .27م( ص2999الكتاب الجامعي ، 
حســن حامــد ، تجربــة القنــوات الفضــائية المصــرية، )القنــوات الفضــائية العربيــة  (75)

فــــي خدمــــة الثقافــــة العربيــــة واإلســــالمية (، منشــــورات المنظمــــة العربيــــة لمتربيــــة 
 .276، ص 2998والثقافة والعموم ، تونس، 

 .www.iqraatv.comينظر : موقع قناة أقرأ عمى اإلنترنت  (76)
ينظر: موقع قناة المجد الفضائية عمى شـبكة المعمومـات العالميـة )االنترنيـت(  (77)

(. (http/www.almajdtv.net 
لممزيــد مــن المعمومــات حــول شــبكة المجــد الفضــائية، ينظــر: موقــع الموســوعة  (78)

ـــــــــــــــــــــــت(  ـــــــــــــــــــــــة )االنترني ـــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــبكة المعمومـــــــــــــــــــــــات العالمي  الحـــــــــــــــــــــــرة عم
(http//ar.wikipedia.org. 

لالطالع عمى برنامج األكاديمية اإلسالمية المفتوحة، ينظر: موقع األكاديمية  (79)
عمـــــــــــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــــــــــبكة المعمومـــــــــــــــــــــــــــــــــات العالميـــــــــــــــــــــــــــــــــة )االنترنيـــــــــــــــــــــــــــــــــت( 

(http://www.islamacademy.net.) 
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