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  الفصل األول

  اإلجراءات املنهجية للدارسة
  

  : يتناول هذا الفصل اإلجراءات المنهجية للدراسة وهي

   ، وموقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة، والدراسات السابقة، المقدمة

  ، وأهداف الدراسة وتساؤالتها، وأهمية الدراسة، ومشكلة الدراسة

  ، مجتمع الدراسةو، ونوع الدراسة ومنهجها وأداتها

  وتقسيم الدراسة، وعينة الدارسة
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  -: مقدمة

إن اإلعالن هو سمة اإلعالم الحديث وتقنية جلية فيه ولو دققنا في األمر لوجدنا انه ال غنـى لإلعـالم                 
عن اإلعالن هذا بطبيعة الحال ألنه العنصر المغذي والمزود له هو المال والذي يساهم في دفع حركة                 

لكن ما ارتبط حاليا هو المرأة ليس كعنصر بـشري ولكـن            ،  يد من التوسع واالزدهار   اإلعالم نحو مز  
كمصدر جاذبية وإثارة فلقد اعتمد الناشطون في مجال اإلعالن إلى محاولة جلـب أكبـر قـدر مـن                   

فوجدوا أن أحسن   ،  المشاهدين إلعالناتهم وهذا ال يكون إال بمحاولة تثبيت غرائزهم على مادة اإلعالن           
غير مبالين بما ينجم عن مثل هذا التصرف علـى  ، ي المرأة باالعتماد على إبراز عديد مفاتنهاوسيلة ه 

فال يرى في المرأة إال مـا عودتـه عليـه وسـائل             ،  المجتمع سواء الرجل حيث يتغير مفهومه للمرأة      
  .اإلعالم

ـ  ترسم لكل فرد     التيو،  المؤثر هو نابع من صميم الثقافات المحلية للمجتمعات       وفإن اإلعالن السليم     ه في
توجهـات دينيـة   وقـيم  ومجتمعاتنا محددة بـضوابط أخالقيـة    في المرأة صورةو، واضحة صورة

للمرأة الغربية المتفتحة علـى   صورةغالبها هي  في اإلعالناتالتي تعكسها  صورةلكن ال، واجتماعية
ثم إننا لو درسنا مختلف التأثيرات لتلـك        ،   وخصوصيات مجتمعاتهم  ثقافتهمكافة األصعدة وهو نابع من      

المجتمع خصوصا فئة المراهقين لوجدناها تأثيرات سلبية  فيلشرائح الحساسة  على ااإلعالنيةالرسائل 
التي تسعى مختلف وبهذا معول هدم لمختلف القيم األخالقية للمجتمع  اإلعالناتوأصبحت ، للعديد منها

لداخلي البناء ا  فيالتشققات  وكانت النتيجة هي تزايد االنحرافات      و،  ترسيخهاومؤسسات التنشئة لغرسها    
  .لمجتمعاتنا التي نطلق عليها مجتمعات محافظة

االجتماعي واألخالقـي عبـر    حيث تتطرف في مظهرها، في اإلعالن صورة متطرفة صورة المرأة
قيم وأخالق وعادات تضبط السلوك وتحـول   نفهي تخرج عن المألوف م، وسائل اإلعالنات المتعددة

رفة فتصبح لدى شريحة من الناس الذين يروا في صـورة  والمنح دون انتشار األنماط السلوكية الشاذة
وغالباً ما يسهم ذلك في ترويج ثقافة االنحالل . من أي التزام المرأة ما يعكس تطلعاتهم إلى حرية تخلو

والتي تحمل في ثناياهـا أبعـاداً       ،  الذي يتعرض له المجتمع العربي بشكل عام      ،  األخالقي واالجتماعي 
كما هـي فـي    وهي الصورة التي ما زالت تجد في صورة المرأة، ية متنوعةوسياسية واجتماع ثقافية

االعتبار ما يمكن أن يترتـب   دون األخذ بعين، وتسير في هداه، الثقافة الغربية نموذجها الذي تقتدي به
االجتماعي بين الشباب والشابات في المجتمـع   على هذا النموذج من آثار ثقافية تؤثر في أنماط السلوك

 .بي واإلسالميالعر

 فـي الفـضائيات     اإلعالنات تخرج بها    التيومن هنا تأتى هذه الدراسة لمعرفة رأى المرأة بصورتها          
  . والترويج للسلعةاإلعالن لمشاهدة لإلغراءالعربية مستغلة جسدها 
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  : أهم الدراسات السابقة

   -: )١(التلفزيونيةصورة المرأة في اإلعالنات  ،)١٩٩٩( رماح األغا )١(

 تركز عليها الرسائل اإلعالنيـة ومـا هـو          التي التعرف على الدوافع والمغريات      إلىكزت الدراسة   ر
 ومقدار التركيز على عناصر اإلثارة في هذه اإلعالنات ومقدار          اإلعالناتالجمهور المستهدف من هذه     

  .اإلعالناستغالل المرأة في 

خالل  LBCجموعة من اإلعالنات في قناة    استمارة تحليل المضمون في دراسة م     الطالبة  وقد استخدمت   
  .م٣٠/٤/١٩٩٩حتى ، م١/٣/١٩٩٩فترة زمنية تقع في شهرين من 

  -: نتائج الدراسة

 .ل غير الئقظهور المرأة بشك -١
مما يجعلها تبدو سـطحية      )جمالها ورشاقتها ،  الطهي،  باألزياء(ظهور المرأة باستمرار مهتمة فقط       -٢

 .تافهة
 ).وغيرها،  وشفرات الحالقةتدخينإعالنات ال(قة لها بها مثل ظهور المرأة في إعالنات ال عال -٣

 
  -: )٢(صورة المرأة في األغنية المصورة، )٢٠٠١(عدنان نجم )٢(

 تظهر  التيركزت الدراسة إلى التعرف على الصورة الحقيقية للمرأة في األغنيات المصورة والمظهر             
  . المصورة حول المرأة لدى المشاهدينبه المرأة ودور هذه األغنيات في تكوين الصور الذهنية

وقد استخدم الباحث المنهج المسحى لتحليل عينة من األغنيات المصورة التى مثلها مطربون مصريون              
 .خالل فترة زمنية معينة مستخدما أسلوب تحليل المضمون

  -: نتائج الدراسة

  .ا بصورة سلبيةتخصيص مساحة كبيرة من زمن هذه األغنيات لتشويه صورة المرأة وإظهاره -١

 .التركيز على استخدام المرأة بدور المحبوبة والراقصة والعارضة غالبا -٢

                                                            
،  اجلامعة اإلسالمية،  قسم الصحافة واإلعالم: غزة(،  حبث غري منشور،  "صورة املرأة يف اإلعالنات التلفزيونية"، )١٩٩٩(رماح األغا  - 1

٢٠٠١(  

  )٢٠٠١،  اجلامعة اإلسالمية،  قسم الصحافة واإلعالم: غزة(،  حبث غري منشور،  "صورة املرأة يف األغنية املصورة"،   عدنان جنم- 2
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 %)٧٦،٩٣(خالقية بنسبة   األ غيراألغنيات على تشويه صورة المرأة باستخدام األساليب         زيركت -٣
، وتتمثـل بالـصدق    %)٢٣،٠٧(الخوف أما األخالقيـة بلغـت       ، الخيانة ،وتتمثل بفرض الرأي  

 .الشخصيةوقوة ،االحترام
  

  : )١(صورة المرأة في أفالم المخرج يوسف شاهين ، )٢٠٠٢(نور الحلبي )٣( 

كزت الدراسة إلى الكشف عن صورة المرأة في أفالم يوسف شاهين وما يعترى هذه الـصورة مـن                  ر
والقيم التي تحاول ترسيخها ومـدى      ،  تشويه واألدوار التي تقوم بها ومدى توافقها مع دورها بالمجتمع         

  .قها مع عقيدة المجتمع وعاداته وتقاليدهتواف

المنهج المسحي وأداة الدراسة استمارة تحليل المضمون في دراسة مجموعة من           الطالبة  وقد استخدمت   
  .الصور المعروضة للمرأة في أفالم الدراسة

  -: نتائج الدراسة

 %).٥٦،٤(المرأة ذات الشخصية السلبية هي التي برزت في أفالم يوسف شاهين بنسبة  -١
 تمثلت بالعرض والشرف    %).٤٢(%٤٩،٧(أن أغلب القيم السلبية تحملها المرأة في األفالم بنسبة           -٢

 .وهو ما يتعارض مع شخصية المرأة العربية
 %).٤٢( أما بالنسبة للقيم اإليجابية فقد شغل االهتمام باآلخرين نسبة  -٣

 
  -: )٢( الفضائيةC.B.Mاإلعالنات في قناة ، )٢٠٠٢(ياسمين أبو ريا )٤(

في ) من سيربح المليون  (ركزت مشكلة الدراسة في التعرف على اإلعالنات المعروضة ضمن برنامج           
  . الفضائية وتحليل مضمونهاm.b.cقناة 

   .ن المنهج المسحي وأداة الدراسة أسلوب تحليل المضموالطالبةوقد استخدمت 

  -: نتائج الدراسة

 %).٢، ١١(ل في اإلعالنات أن نسبة اإلعالنات التي تستخدم المرأة والطف -١

                                                            
 ). ٢٠٠٢،  اجلامعة اإلسالمية،  قسم الصحافة واإلعالم: غزة(،  حبث غري منشور،  "صورة املرأة يف أفالم املخرج يوسف شاهني"، نور احلليب-1

  ).٢٠٠٢،  اجلامعة اإلسالمية،  قسم الصحافة واإلعالم :غزة(،  حبث غري منشور،  " الفضائيةM.B.Cاإلعالنات يف قناة "،  يامسني أبو ريا- ٢
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بينما حصلت إعالنـات    ،  %)٢،  ٢٦(أن نسبة إعالنات التي تستعين بالجميع في التصوير بنسبة           -٢
 %).٤، ٢٢(التي تستعين بالمرأة في التصوير على نسبة 

، ٤٩( بالنسبة ألنواع الرسائل اإلعالنية أن الرسائل الوصفية حصلت على المرتبة األولى بنـسبة             -٣
وفي المرتبة الثالثة الرسـائل     ،  %)٧،  ٢٩(سائل القصصية في المرتبة الثانية بنسبة       أما الر ،  %)٤

 %).٩، ٨(االستشهادية بنسبة 
 

  : )١(اإلعالنات في الصحف الفلسطينية ، )م٢٠٠٥(رانيا عبد الغفور )٥(

ركزت هذه الدراسة على تحليل إعالنات السلع والخدمات في صحف الدراسة وهى صـحيفة القـدس                
ة واأليام ولمعرفة الميول التي ركزت عليها وجمهورها المستهدف ومدى التزاماتهـا باألسـس              والحيا

  .العلمية والفنية من حيث الشكل والمضمون

  .على المنهج المسحي والمقارن واعتمدت على صحيفة تحليل المضمونطالبة واعتمدت ال

  -: نتائج الدراسة

 .ة بشكل واسعاإلعالنات التي تستخدم بالصحف كوسيلة إعالني -١
 . إعالنات السلع الكهربائية جاءت في مقدمة إعالنات الصحف -٢
 . انخفاض نسبة اإلعالنات ذات الوظيفية التعليمية واإلرشادية -٣

 
  -: )٢( اإلذاعية في راديو الشباب والخليلتاإلعالنا، )م٢٠٠٥(إيمان المصدر )٦(

 اإلذاعتين الشباب والخليل لمعرفة مـدى       ركزت الدراسة على تحليل اإلعالنات اإلذاعية ومقارنتها بين       
  .والمضمونالتزامها باألسس العلمية والفنية من حيث الشكل 

  . أداة تحليل المضمون والمقابلةوعلى  على المنهج المسحي طالبةواعتمدت ال

  -:  نتائج الدراسة

 .أن إعالنات السلع احتلت المقدمة من حيث اإلعالنات -١
 . احتلت المرتبة األولى بالنسبة للسلع أن إعالنات المواد الغذائية -٢

                                                            
  ).٢٠٠٥،  اجلامعة اإلسالمية،  قسم الصحافة واإلعالم: غزة(،  حبث غري منشور،  "اإلعالنات يف الصحف الفلسطينية"، رانيا عبد الغفور- 1

،  اجلامعة اإلسالمية،  قسم الصحافة واإلعالم: غزة( ، حبث غري منشور،  "اإلعالنات اإلذاعية يف راديو الشباب واخلليل "،إميان املصدر-2
٢٠٠٥ .(  
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 .أن اإلعالنات التي تستخدم صوت المرأة والرجل معا احتلت الصدارة في اإلعالنات -٣
 .أن اإلعالنات الموسيقية من أكثر األساليب استخداما إلعالنات السلع والخدمات -٤

 
  -: )١(شرائي اإلعالن الفضائي وأثره على السلوك ال، )م٢٠٠٣(سماهر فلفل ووسام حسان )٧(

ركزت الدراسة إلى التعرف على اآلثار التي يمكن أن يحدثها اإلعالن في الفضائيات العربيـة علـى                 
  .السلوك الشرائي لدي طلبة الجامعة اإلسالمية

  .اعتمدت الدراسة على المنهج المسحي والمنهج المقارن معتمدة على صحيفة االستقصاء

  -:  نتائج الدراسة

 .فراد العينة ينظرون إلى اإلعالنات نظرة سلبيةأن أكبر نسبة من أ -١
 .MBC بأن أكبر نسبة من أفراد العينة يفضلون مشاهدة اإلعالنات على قناة  -٢
 تقدمها اإلعالنات عن المنتجات المعلنين عنهـا يميـل إلـى            التي ثقة أفراد العينة في المعلومات       -٣

 .السلبية
 

 ين النظرية والتطبيق من وجهة نظـر       العربية ب   في الفضائيات  تاإلعالنا،  )٢٠٠٤(باسل عدوان  )٨(

  -: )٢(طلبة اإلعالم في جامعات قطاع غزة

إلسالمية واألقصى تجاه إعالنات    ا.المسائيةكزت الدراسة إلى التعرف على وجهة نظر طلبة اإلعالم ف         ر
إلعالنـات  الفضائية العربية باعتبار أن هؤالء الطلبة عينة من المجتمع وهم أكثر اهتماما من غيرهم با              

  .ومضمونها ومدى معرفتهم بالسياسة اإلعالنية في أي وسيلة إعالنية

  .اعتمدت الدراسة على المنهج المسحي مستخدم صحيفة االستقصاء والمقابلة

  -: نتائج الدراسة

 . أن أفضل مواعيد مشاهدة القنوات الفضائية كانت الفترة المسائية -١

                                                            
اجلامعة ،  قسم الصحافة واإلعالم: غزة(،  حبث غري منشور،  "اإلعالن الفضائي وأثره على السلوك الشرائي"، مساهر فلفل ووسام حسان-1

  ). ٢٠٠٣،  اإلسالمية

،  منشور حبث غري،  "ية والتطبيق من جهة نظر طلبة اإلعالم يف جامعات قطاع غزةاإلعالنات يف الفضائيات العربية بني النظر"، باسل عدوان-2
  ). ٢٠٠٤،  اجلامعة اإلسالمية،  اقسم الصحافة واإلعالم: غزة(
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ية يروا االختالف الشاسع بين ما يدرسـون ومـا          أن نسبة كبيرة من مشاهدي الفضائيات العرب       -٢
 .يشاهدون

 .المعلنينأن استخدام المرأة باإلعالنات دليل على انحطاط القيم واألخالق لدى  -٣
 

  -: )١(معالجة قضايا المرأة في الصحف الفلسطينية ، )١٩٩٨( ام شويدحخت )٩(

 الفلسطينية بما يتناسب مع قضياها      إلى معرفة القصور في االهتمام بالمرأة في الصحافة        ركزت الدراسة 
  .الكثيرة في كال من صحيفة األيام والقدس والحياة

  .لاعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي مستخدمة المنهج المسحي والمقارن والتحلي

  -: ئج الدراسةنتا

 . أن نسبة الموضوعات االجتماعية هي أكثر القضايا التي تهتم بها المرأة بشكل عام -١
  .ايا المرأة تركزت في الصفحات الداخلية وهذا يشير إلى عدم االهتمام الكافي معظم قض -٢
أن الموضوعات وقضايا المرأة ذات الطابع الـسلبي جـاء فـي المرتبـة األولـى وكانـت                   -٣

 .%)٨، ١٧(الحيادية بنسبة و، %)٨٣(وااليجابية بنسبة ، %)٤٨(بنسبة
 

  -: الفرق بين الدراسة والدراسات السابقة

صورة المرأة في اإلعالنات واألغنيات التلفزيونية المصورة وفي األفالم         لدراسات السابقة   اتناولت   -١
 التـي العربية المصورة أما هذه الدراسة تتناول معرفة درجة تقيم المرأة ورضاها عن صـورتها               

 .من استغاللها به لجذب المشاهدينالفضائية تخرج باإلعالنات 
رة المرأة في وسائل اإلعالم المختلفة وتأتى هذه الدراسـة          أن الدراسات السابقة حاولت رصد صو      -٢

 في مجال بيان طبيعة الصورة المعروضة عن المرأة في          العلميمكملة لهذه الدراسات ولسد الفراغ      
 .الفضائيةاإلعالنات 

استفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة في تحديد العينة والمـنهج واألسـلوب حيـث أغلـب                  -٣
إذ تعد جميعها من البحوث الوصفية التي اسـتخدم         ،  دمت البحث والمنهج واألسلوب   استخالدراسات  

في إطارها منهج الدراسات المسحية والمقارن والتحليل وفي إطارها أسلوب مسح جمهور ووسائل             

                                                            
،  اجلامعة اإلسالمية،  قسم الصحافة واإلعالم: غزة(،  "حبث غري منشور،  "معاجلة قضايا املرأة يف الصحف الفلسطينية"، ختام شويدح- ١

١٩٩٨ .(  



8 

 

هذه الدراسة تستخدم منهج مسح جمهور وسائل األعالم وذلك للتعـرف علـى جوانـب         و،  اإلعالم
 . اتجاهات الطالبات نحو صورة المرأة في اإلعالنات الفضائيةاالتفاق واالختالف في

اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من حيث أنها هدفت إلى التعرف على اتجاهات طالبات                -٤
 في اإلعالنات الفضائية في حـين تناولـت          المرأة الجامعة اإلسالمية نحو الصورة التي تظهر بها      

ر المستهدف من اإلعالنات ومقدار التركيز على عناصر اإلثارة في          الدراسات السابقة على الجمهو   
 .إلعالناتاإلعالن وعلى شكل ومضمون لاإلعالنات وعلى السلوك الشرائي التي يحدثها 

  : شكلة الدراسةم

 رأى طالبات الجامعة اإلسالمية في غزة في الـصورة التـي            علي في التعرف دراسة   ال ةحدد مشكل ت ت
   . الصورةاهن عن هذهرضي اإلعالنات التلفزيونية ومدى تظهر بها المرأة ف

  : أهمية الدراسة

  . اإلعالن الفضائي وتأثيرهأهمية -١

 .سبب سوء إعداد اإلعالنات بالفضائيات العربية  -٢

 .النمطية الصورة عالقة المرأة باإلعالن ولماذا وجدت هذهمعرفة  -٣

 ..لإلعالنات في الفضائيات العربيةالتعرف على نظرة المرأة الفلسطينية إلى استخدام المرأة  -٤

  : أهداف الدراسة وتساؤالتها

الفـضائية   اإلعالنـات  في    المرأة  تظهر بها  التي عن الصورة    طالباترأى ال تهدف الدراسة إلى معرفة     
أضرار ومعرفة  ،  ونظرتهن إلى استخدام المرأة في اإلعالنات خصوصا اإلعالنات غير الموجهة للمرأة          

  .مشوهة  بطريقةاإلعالنات في المرأةاستخدام 

 -: وتتم بلورة هذه األهداف في مجموعة من التساؤالت وهى

 ما مدى مشاهدة المبحوثات للفضائيات العربية؟ -١

 كيف ترى المبحوثات صورة المرأة في إعالنات الفضائيات العربية؟ -٢

 ما مدى مساهمة إعالنات الفضائيات العربية في تشويه صورة المرأة العربية؟ -٣
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  المبحوثات في استخدام الفضائيات العربية للمرأة في إعالنات غير موجهة للمرأة؟ ما رأى -٤

 ؟ما اتجاهات المبحوثات نحو استخدام الفضائيات العربية للمرأة في إعالناتها -٥

ما أهم المقترحات التي تراها المبحوثات ضرورية لتحسين صورة المرأة في إعالنات الفـضائيات               -٦
  العربية؟

   -: أداتهاومنهجها نوع الدراسة و

تعتبر هذه الدراسة من البحوث الوصفية التي تستهدف دراسة واقع األحـداث والظـواهر والمواقـف                
وتحليلها وتفسيرها بغرض الوصول إلى استنتاجات مفيدة إما لتصحيح هذا الواقع أو استكماله             ،  واآلراء

 .)1( أو تطويره

يستهدف التعرف علـى اآلراء     " الذي  ئل اإلعالم    تستخدم الدراسة مسح جمهور وسا     وضمن هذا المنهج  
واألفكار واالتجاهات والمفاهيم والقيم والدوافع والمعتقدات واالنطباعات والتـأثيرات المختلفـة لـدى             

  . )٢("مجموعات معينة من الجماهير تبعا للهدف من إجراء المسح

  : أداة الدراسة

هات واآلراء والخبرات السابقة وربطها     وهي أداة تستخدم في قياس االتجا     : صحيفة االستقصاء  -١
بالسلوك الحالي من خالل اإلجابة على عدد من األسئلة المكتوبة في نمـوذج سـبق إعـداده                 

 . )٣(وتقنينه ويقوم المجيب بتعبئته بنفسه
 

 : إجراءات تصميم صحيفة االستقصاء

حددة مسبقًا قبـل تطبيـق      تستخدم هذه الدراسة االستقصاء المقنن الذي يتضمن مجموعة من األسئلة الم          
  : ضمن صحيفة االستقصاء عدة أنواع من األسئلةتوت، االستقصاء

                                                            
  .٧٨ص ) ٢٠٠٣،   دار الفجر للنشر والتوزيع: القاهرة (٢ط،  "أساسيات البحوث اإلعالمية واالجتماعية"،  حممد حجاب- 1

  .١٢٧ص ) ١٩٧٦،   عامل الكتب: القاهرة ( ١ط،  "األسس واملبادئ: حبوث اإلعالم"،  مسري حسني- 2

 .١١٦ص) ٢٠٠٢،   مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية: اإلسكندرية (١ط ،  "ميأسس ومبادئ البحث العل"، مريفت خفاجة،  فاطمة صابر-3
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وهي التي تحدد فيها الطالبان مسبقًا مجموعة من اإلجابات البديلة وتدوناها           : األسئلة المغلقة  -أ
على أن يقوم المبحوث باختيار إجابـة واحـدة أو          ،  في صحيفة االستقصاء بعد السؤال المباشر     

  . على أنها اإلجابة المناسبة من وجهة نظرهأكثر

وفيها يترك للمبحوث حرية االختيار بين اإلجابات المدونـة فـي           : األسئلة نصف المغلقة   -ب
  .صحيفة االستقصاء أو ذكر أية إجابات أخرى غير مدونة

دون أي  ،  التي تترك الفرصة فيها للمبحوث إلعطاء إجابات من عنـده         : األسئلة المفتوحة  -ت
  .رحات من الباحثمقت

  :  االستقصاء على أربع محاور هيت صحيفةشتملوا

السمات العامة لجمهور الدراسة وتشتمل على األسئلة العامة عـن المبحـوثين            : المحور األول  .١
  .وهي المحافظة والحالة االجتماعية والمستوى الدراسي والكلية الدراسية

  مشاهدة الفضائيات واإلعالنات فيها: المحور الثاني .٢
  .صورة المرأة في إعالنات الفضائيات العربية: المحور الثالث .٣
  .رأى المبحوثات في هذه الصورة: المحور الرابع .٤

  -: مجتمع الدراسة

يتمثل مجتمع الدراسة في جميع طالبات الجامعة اإلسالمية المسجالت خالل الفصل الدراسـي الثـاني               
 .)١(طالبة) ١١٢٧٩(والبالغ عددهن ، م٢٠٠٩/٢٠١٠

  : الدراسةعينة 

 وفقا لطبقتـي الجامعـة والمـستوى        اختارت الطالبة عينة طبقية عشوائية من المجتمع األصلي وذلك        
وبالتالي يكون مقدار العينة على حـسب المعادلـة         ،  من مجتمع الدراسة  %) ١(مقدار  الدراسي فبلغت   

قـدار العينـة   وتم تقريبا إلى أقرب عدد صحيح ليصبح م، طالبة) ١١٢,٧٩% =١ x ١١٢٧٩(: التالية
  .طالبة) ١١٣(النهائي 

                                                            
-٤-١٣بتاريخ ،  م٢٠١٠-٢٠٠٩إحصائية للطالبات خالل الفصل الدراسي الثاين ، اجلامعة اإلسالمية بغزة، عمادة القبول والتسجيل- 1

  .م٢٠١٠
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 حسب نسبة الطالبـات فـي المجتمـع         العشرةطالبة على كليات الجامعة      ١١٣تم توزيع العينة البالغة     
  .األصلي وحسب مستوى الطالبة الدراسي

 حسب نسبة الطالبات في المجتمع األصلي وحسب        العشرةعلى كليات الجامعة     استبانه ١٢٠وتم توزيع   
جداول المستوى  (تقترب من    بنسبة استرداد    استبانه ١١٩تم الحصول على    و،  بة الدراسي مستوى الطال 

واهتمـامهم  ،  وهي تعتبر نسبة مقبولة تدل على تعـاون المـستجيبين         % ١٠٠ ..).الدراسي أو السكن  
   .بموضوع الدراسة

 :السمات العامة للعينة

  )١(جدول 

  يوضح المحافظة التي تنتمي إليها المبحوثات

 %النسبة المئوية التكرار ظةالمحاف

 ١٦,٨ ٢٠ المحافظة الشمالية

 ٥٩,٧ ٧١ محافظة غزة

 ١٧,٦ ٢١ محافظة الوسطى

 ٠,٨ ١ محافظة خان يونس

 ٥ ٦ محافظة رفح

 ١٠٠ ١١٩ المجموع

  )٢(دول ج

   للمبحوثاتيوضح الحالة االجتماعية

 %النسبة المئوية التكرار الحالة االجتماعية

 ٨٣,٢ ٩٩ آنسة

 ١٣,٤ ١٦ وجةمتز
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 ٢,٥ ٣ مطلقة

 ٠,٨ ١ أرملة

 ١٠٠ ١١٩ المجموع

  

  )٣(جدول 

  يوضح المستوى الدراسي للمبحوثات

 %النسبة المئوية التكرار المستوى الدراسي

 ٢٣,٥ ٢٨ مستوى أول

 ٢٣,٥ ٢٨ مستوى ثاني

 ٢٥,٢ ٣٠ مستوى ثالث

 ٢٦,١ ٣١ مستوى رابع

 - - مستوى خامس

 ١٠٠ ١١٩ المجموع

  

  )٤(جدول 

  يوضح الكلية للمبحوثات

 %النسبة المئوية التكرار الكلية

 ٢٢,٧ ٢٧ علمية

 ٦٣ ٧٥ أدبية

 ١٤,٣ ١٧ شرعية
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 ١٠٠ ١١٩ المجموع

  

  

  )٥(جدول 

  يوضح التقدير الدراسي للمبحوثات

 %النسبة المئوية التكرار التقدير التراكمي

 ٩,٢ ١١ امتياز

 ٥٥,٥ ٦٦ جيد جدا

 ٣٥,٣ ٤٢ جيد

 - - مقبول

 ١٠٠,٠ ١١٩ المجموع

  

   -: تقسيم الدراسة

  : تم تقسيم الدراسة إلى ثالثة فصول

يتناول المقدمة واإلجراءات المنهجية للدراسة من حيث الدراسات السابقة وموقع الدراسة           : الفصل األول 
دراسة ونوع ال ،  وأهداف الدراسة ،  وأهمية الدراسة ،  وتحديد المشكلة ،  واإلحساس بالمشكلة ،  الحالية منها 

يتناول الجزء النظري من    : والفصل الثاني ،  وتقسيم الدراسة ،  ومجتمع وعينة الدراسة  ،  ومنهجها وأداتها 
اإلعالن  يتناول   المبحث األول ،  ثالثة مباحث وينقسم إلى   ،  المرأة في اإلعالن التلفزيوني   الدراسة بعنوان   

ع    يتنـاول  الثالثث  والمبح،  قليديةصورة المرأة باألدوار الت    ث الثاني والمبح،  المرأة  و التلفزيوني دواف

ة      امتهان المرأة  ات التجاري  بعنـوان  يتناول الجانب العملي مـن الدراسـة    :  الثالث والفصل،  في اإلعالن
المبحـث  ،  وينقسم إلى مبحثين  ،  صورة المرأة في اإلعالنات التلفزيونية عند طالبات الجامعة اإلسالمية        
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والمصادر ،  وعرض التوصيات ،   يتناول مناقشة نتائج الدراسة    انيوالمبحث الث ،  الدراسة الميدانية  األول

 .والمالحق، والمراجع

  

  

  الفصل الثا�ي
  املرأة يف اإلعالن التلفزيوني

  
  المرأة واإلعالنو، اإلعالن التلفزيوني  : المبحث األول

  المرأة التقليدية        : المبحث الثاني

 في اإلعالنات التجارية دوافع امتهان المرأة       : المبحث الثالث
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  مبحث األولال

   والمرأةالتلفزيونياإلعالن 

خلـق  و،  بخدمة أو سلعة معينة   ،  شاهدينيتميز التلفزيون كوسيلة إعالمية بإمكانيات ضخمة لتعريف الم       
حالة من الرضي واالقتناع لدى المشاهدين تدفعهم إلى الشعور بأنهم في حاجة إلـى هـذه الـسلعة أو                   

  .الخدمة

 منذ ظهور التلفزيون خاصة ونعلم أن األمريكيين يعيشون فـي           اعيا خطيرا لعب اإلعالن دورا اجتم   وي
إعالنا يوميا علـى     ٥٠٠ يري   العادي أن الشاب    دهارفارتوضح دراسة أجرتها جامعة     و،  بيئة إعالنية 

ه مـن   وما يصل ،  أضف إلى ذلك ما يراه على الالفتات      ،  شاشة التلفزيون والراديو والصحف والمجالت    
واإلعـالن  ،  هى في زيـادة مـستمرة     و،   يتعرض لها  التيما يقرأه على الهدايا والمجسمات      و،  نشرات

ويتطلب من القائمين عليه خبرة     ،   يستهدف جذب انتباه المشاهدين ومحاولة إقناعهم      فني نشاط   التلفزيوني
  .أساليب إنتاجه وتنفيذهو، ودراية فنية بتصميم اإلعالن

كمـا أن ارتفـاع أسـعار إنتـاج         ،  ة بأصول ومبادئ التأثير في نفسية المشاهد      كما يتطلب علما ودراس   
اإلعالنات التلفزيونية وإذاعتها يستدعي اهتماما كبيرا ومسئولية خطيرة من جانـب منتجهـا ليتفـادى               

  . تنتج عن فشل اإلعالن في حالة اإلهمال في مراحل اإلنتاج المختلفةالتيالخسائر الجمة 

 تقـدر   والتي ٢٠٠٠ حتى عام    التلفزيونيحديثة إلى ضخامة حجم مقدرات اإلعالن       وتشير الدراسات ال  
ويتحدد ،   تقدم على شاشة التلفزيون عدة أشكال      التيوتتخذ اإلعالنات   ،   مليون دوالر  ٩٩بما يقرب من    

وهناك نوعان لإلعالن   ،   يقوم بها مخططو الحمالت اإلعالنات     التيالشكل المناسب على ضوء الدراسة      
األول يقدم الـسلعة أو الخدمـة ومميزاتهـا         ،  ر هما اإلعالن المباشر واإلعالن غير المباش      يونيالتلفز

تحـدد غالبيـة المحطـات      و،  وتذاع بين فقرات البرنامج   ،  مباشرة ويحث المشاهدين على اإلقبال عليها     
ـ   ،  التلفزيونية المدد اإلعالنية للعمالء وتبدأ بعشر ثوان بين فقرات البرنامج          ة المحطـات   وتحـدد غالبي

،  كلمـة  ١٦ويراعى أال يزيد النص فيهـا عـن         ،  التلفزيونية المدد اإلعالنية للعمالء وتبدأ بعشر ثوان      
 عـدد  اإلعالن بعدة عوامل يتحكم في تقديرها      ويرتبط سعر ،   ثانية ٦٠-٢٠وتتراوح المدد األلوفة بين     

يـادة المـستمرة ألسـعار      مع وضع تشغيل اإلرسال والز    ،  ومكانها من البرنامج  ،  ونوعها،  اإلعالنات
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كما يختلف سعرها باختالف الوقت الذي تذاع فيه فهناك أوقات يرتفـع            ،  اإلعالن في الوسائل األخرى   
فيها سعر اإلعالن عن غيرها فشهر رمضان يختلف عن بقية الشهور ويوم األحد يختلف عن بقية أيام                 

  .ت الذروة للمشاهدة التلفزيونيةوتصنف حسب فترا، ز والوقت الممتاالعاديوهناك الوقت ، األسبوع

وكذلك الصور والرسوم المتحركـة     ،  وغيرها )Slides(ويتم اإلعالن المباشر باستخدام الصور الثابتة       
 تستخدم فـي    التي أو ما يعرف بالملفات الورقية الراجعة        VTRالمسجلة على أفالم سينمائية أو شرائط       

  .ركوهو وسط بين الثابت والمتح، اإلعالنات المطولة

كأن يشرب نجـم    ،  أما اإلعالن غير المباشر فيتم بأسلوب غير مباشر كما يحدث في األعمال الدرامية            
كما تستخدم اإلعالنات األسـاليب الدراسـية       ،  أو يركب سيارة من طراز معين     ،  حلقاتها مشروبا معينا  

 تبنى فكرة أو موقف     وقد يكون لها دورها في    ،   تظل مائلة في ذهن المشاهد لفترة طويلة       والتي،  السريعة
  . باستعمال السلعة أو الخدمة المعلن عنهاينتهي

 ااستـصعابه  يـسهل    والتـي والفقرات المسلية   ،  والكلمات الخفيفة ،  األغانيوكذلك تستخدم اإلعالنات    
  .الخ...كما تستخدم أسلوب الرسوم المتحركة والعرائس، وترديدها لما تحققه من إيقاع موسيقي

عن طريق اإلعالنات التجارية لمـا       إلى التلفزيون     المتحركة بدأت تشق طريقها    ومما يذكر أن الرسوم   
وعندما القت هـذه    ،  لها من قدرة فائقة على عرض الموضوعات في لقطات وحركات سريعة متتابعة           

اإلعالنات إقباال من المشاهدين بدأ المتخصصون في فن الرسوم المتحركة في اسـتغالل خصائـصها               
  .فيه واإلضحاكومميزاتها في التر

وتضم هيئة اإلنتاج لإلعالنات المنتج والمخرج والمـصور        ،  وهناك برامج كاملة مخصصة لإلعالنات    
ويضيفون ،  وكل هؤالء يتقدمون بأفكارهم وأرائهم للمؤلف     ،  الفنيوالمحرر والنجم أو الممثل والمساعد      

ضحة تماما لفـشل الجميـع وتعـذر        األفكار إلى فكرته وإذا لم يتفق الجميع من البداية على الفكرة الوا           
  .)١(التنفيذ

  -: )٢( متعددة بمعاييرويمكن تصنيف األشكال اإلعالنية التلفزيونية 

                                                            
 . ٢٠٣-٢٠٢ص)بدون،  فكر العريبدار ال: القاهرة(بدون، "املدخل إىل العمل التلفزيوين"،  حممد معوض-1

 .١٣١ص)١٩٩٩،  الدار املصرية اللبنانية: القاهرة(١ط، "اإلعالن "، مىن احلديدي-2
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 .حسب أسلوب إنتاجها بتكنيك السينما أو الفيديو -١
 . كونها مباشرة صريحة في التوجه للجمهور أو غيره مباشرة -٢
أو أقنعـة أو    ،  متحركـة من رسوم   أو على فن التحريك     ،  الطبيعي الحي اعتمادها على األداء     -٣

 .عرائس
 .. أو خاطفةةقصير، ةمتوسط، طويلة: الزمنيةحسب طولها ومساحتها  -٤
 .أو تسجيلية وثائقية، ة مؤلفةكونها خيالي -٥
 .وشخصيات تقديمه في إطار ومناخ وأ، فقط المعلن عنه يء الشتقديمتعتمد  -٦
 .أو موسيقي، أو غناء، أو تعليق، تمثيلي: الفنيالشكل  -٧
 .بالعربية المبسطة وأ، المحليةأو أكثر من لغة باللغة العامية وباللهجات ، واحدةمد على لغة تعت -٨
 ).أجنبي (دوليأو إعالن ، محلىإعالن  -٩

  -: ويقسم بعض الخبراء اإلعالن إلى األنماط التالية

وذلك باسـتمالة رغبـات     ،   إلى رفع مستوى الطلب على السلعة      يهدف: إعالن عن المنتج   -١
، ويركز اإلعالن عن المنتج على الخواص المادية للسلعة       ،  المستهلكين المرتقبين المشترين و 

 .وذلك لتحقيق عنصر التذكر لدى المتلقي كاللون أو الحجم أو التغليف
، ويهدف إلى تحسين الصورة الذهنية والسمعة العامة للجهـة المعلنـة          : إعالن المؤسسات  -٢

بنيا أساسا على بحوث ودراسـات حـول        يتطلب هذا النمط من اإلعالن تحضيرا مسبقا م       و
 .الصورة الذهنية للمؤسسة

 .بعيديستهدف عمليات البيع سواء من قريب أو : التجارياإلعالن  -٣
ال يستهدف البيع وقد يكون إعالنا عن منظمـات ال تهـدف إلـى              : التجارياإلعالن غير    -٤

 .وإنما حفز المتلقي على ممارسة سلوك معين أو تطوير اتجاه خاص، الربح
يهدف إلى رفع معدالت الطلب على سلعة معينـة أو ماركـة تجاريـة              : التنافسياإلعالن   -٥

تبيعه ولـيس عـن       تعلن شركة ما عن منتجاتها أو أحد المحالت عن كل ما           اكأنه،  بعينها
 .منتج محدد منها

   -: )١( التاليعلى النحو ، خليل صابات اإلعالن إلى ثالثة أقسام. د.ويقسم أ

                                                            
  .١٣٣-١٣٢ص،  مرجع سابق،  مىن احلديدي- 1
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يحاول التأثير بواسطة الكم ال الكيف ويستخدمه على وجه الخصوص المعلنـون            : رارإعالن التك : أوال
أو ألنهـم ال    ،  سواء ألن حججهم مشابهة لحجج منافسيهم     ،  حنحو صحي الذين ال يستطيعون التدليل على      
  .يكلفون أنفسهم مهمة البحث عنها

 يستخدم رسما جذابا وجمال مـؤثرة       هألن،  شيوعا أكثر   ووه،  اإلقناعيهدف إلى   : التدليلياإلعالن  : ثانيا
  .في النفس ونصا مقنعا

فهو يرضـي وال يبـرهن      ،  يسعى إلى جذب الجمهور لعالقة تجارية أو خدمة       : اإلعالن العاطفي : ثالثا
  .ويفري وال يقنع

،  الخدمـة   االسـتفادة مـن    أو،   أقرب إلى واقع اسـتخدام الـسلعة       التلفزيونيوكما أشرنا فإن اإلعالن     
صويرية المصاحبة للحدث والمؤثرات الصوتية والحركية وغيرها كلها عوامل تساعد في           فالموسيقي الت 

 تـرتبط باسـتخدام     التيومن أهم المزايا    ،  تحقيق اإلدراك أو لفت االنتباه المطلوب من قبل المستهلك        

  : )١( يليالتلفزيون كوسيلة إعالنية ما

والـربط بـين    ،  ئي والبعد المسموح للرسالة   القدرة على التأثير والجذب نتيجة الجمع بين البعد المر         -١
 .الكلمة والصورة والحركة والصوت وغيرها

يمكن معرفة رد فعل المشاهد أو الحصول على معلومات المرتدة تجاه إعالن معـين مـن خـالل                   -٢
 . أو دراسة رأى الجماهيرالرأياستقصاء 

ـ  أي حيث يسهل التلفزيون اختيار القطاع المستهدف باإلعالن من       : االختيار -٣  منطقـة   أي أو   يء ش
 .جغرافية

يوفر التلفزيون قدر كبير من المرونة للمعلمين في اختيار البرنامج أو المحطة المحلية أو              : المرونة -٤
 تساعد على إخراج اإلعـالن      التيكما يتوافر للتلفزيون كل التقنيات      ،   يمكن استخدامها  التيالقومية  

 .بالشكل المطلوب
فلـم يعـد أسـير العوائـق        ،   المتسارع من إمكانيات وقدرات التلفزيون     نيوالتق العلميوقد زاد التقدم    

والفيديو واالنترنت وما إلـى     ) الكابل(الجغرافية والتقنية وذلك بفضل تقنية األقمار الصناعية وتلفزيون         
  .ذلك من تقنيات تضاعف من تأثير هذه الوسيلة اإلعالنية

                                                            
  .٥ص)١٩٩٦،  الدار اجلامعية: اإلسكندرية(١ط،  "هندسة اإلعالن"، عبد السالم أبو قحف-1
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عد الحدود في اإلعالنات على كافـة أنواعـه خاصـة           ونظرا لهذه المميزات فقد أمكن استغالله إلى أب       
  .)١( المرتفعاالقتصاديالتجارية ذات المردود 

  -: لمرأة واإلعالنا

إن المتتبع لإلعالنات في وسائل اإلعالم المختلفة من صحف ومجالت وإذاعة وتلفزيون فـضال عـن                
 يـسعي   التـي  لمجموعة المنتجات    اإلنترنت يتأكد لديه أن المرأة قد استغلت استغالال كبيرا في الترويج          

المعلنون في أن تصبح ذات استخدام واسع على أكبر قطاع من الجمهور محليا وإقليميا وعالميا لدرجة                
يصبح القول معه أن صورة المرأة قد أصبحت جزءا ال يتجزأ من الدعاية التجارية لكثير مـن الـسلع                   

  .ك عن أفالم اإلثارة في مختلف صورهاالغذائية ومستحضرات التجميل وأخر صيحات الموضة ناهي

 التيبل لم يقف األمر عند هذا الحد بل تجاوزه إلى عمل المرأة في وسائل اإلعالم بالفضائيات العربية                  
شارفت على المائة إن لم تزد عن ذلك فاختيار المذيعة أو مقدمة البرنامج نادرا ما يتم علـى أسـاس                    

 تـستطيع   التـي لب استنادا إلى مواصفات خاصة وهى تلك         معين بل في األغ    تعليمي أو مستوى    مهني
 جذب انتباه الرجال لمن يتحلقون حول الشاشة في شكل إعالن غير مباشر لهذا البرنـامج أو                 بواسطتها

ذاك حتى تزداد بذلك شعبية المحطة الفضائية وكذلك الحال بالنسبة ألصحاب المجالت حين يختـارون               
  .)٢(شخصية غالف مجلتهم

ام وسائل اإلعالم للمرأة في العمل اإلعالني وبذلك الشكل الذي ذكرناه يكون قد جرد المـرأة                إن استخد 
 الـذي  الخارجي وثقافي أو حتى فكرى ولم يبق لها من ذلك سوى مظهر الجسد              علمي مضمون   أيمن  

تحول وبكل أسف إلى وسيلة إلثارة الشهوات وتحريك الغرائز عند الرجال فبدت صورة المرأة وهـى                
 تأسر قلوب الرجال بذلك الجمال وتلك الزينة األمر الذي يؤدى وفي معظـم األحيـان   التيك الجميلة  تل

 التيإلى تحطيم الكثير من هيئة وبنية المجتمعات خاصة العربية منها واإلسالمية من خالل نشر الفكرة                
 أخـر وكأنهـا ال      ءي ش أي تجسد المرأة في شكل أداة خلقت لالستمتاع بها دون           والتييحملها اإلعالن   

                                                            
  .١٧٣- ١٧٢ص)١٩٩٨،  املؤسسة اجلامعية: بريوت(١ط،  "عالم والدعايةالرأي العام واإل"، هاين الرضا- 1

  .٤٧- ٤٦ص،  )١٩٩٦،  دار أرام للدراسات والنشر والتوزيع: األردن(بدون ،  "صورة املرأة العربية يف الدراما املتلفزة"، زغلولة السامل- 2
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عقل وال فكر وال دور لها في تأسيس األجيال وإقامة المجتمعات وهذا بال شك فيه الكثير من تـذويب                   
  .)١(لشخصية المرأة العربية المسلمة إن لم نقل أنه التهميش بعينه لدورها المتعاظم يوما بعد أخر

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .٢٠٧-٢٠٦ص،  )٢٠٠٥،  امعيدار الكتاب اجل: العني(١ط،  "اإلعالن األسس واملبادئ"، النور أمحد- 1
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  المبحث الثاني

  المرأة التقليدية

 محطات التلفزيون المحلية، عالنات التجارية التي بثتها بعض الجرائد والمجالتاإل في دراسة لعينة من
بهـا فـي     للمرأة والنمـاذج التـي تظهـر   ةالصور الذهنيللتحليل النوعي بهدف التعرف على أنماط 

  : منها قولبت اإلعالنات المرأة في عدد من النماذج فوجدنا أن المرأة، اإلعالنات

  -: األدوار التقليديةالتصاق صورة المرأة ب* 

 -: نموذج المرأة التقليدية -١

االستهالكية الخاصة باألسرة  الحاجيات يتكرس الدور التقليدي للمرأة في كونها هي المسئولة عن توفير
  ).التلفزيون(وسيلة إعالمية تعج بها أمثلة لهذا النوع هي  وأكثر، المواد الغذائية: مثلمثل مواد ال

في العديد من  األواني للمرأة كربة بيت تتمثل مسئوليتها في إعداد الطعام وغسلالتقليدي  الدور  وظهر
  : مثل، اإلعالنات

  .ديتول وغيرها، جيف، تكوم فور إعالنات مواد التنظيف مثل -

لمنظفات الغسيل الكيماوية وألدوات الطبخ  العالمية في الترويج Interwood  إعالنات شركة انتروود-
  .والتنظيف المنزلية

الكيماويـة تظهـر األطفـال     التقليدية في إحدى اإلعالنات حول أحد المنظفـات  كما ظهرت المرأة -
وهنا يأتي  حبائل الخيمة وتتلطخ مالبسهم باألوساخ وهم يعبثون أثناء رحلة خارجية ليقعوا في والرجال

 التـي ام أحد المنظفات باستخد في إعادة المالبس الوسخة إلى حالتها النظيفة دور المرأة األم والزوجة
   .تعمل كالسحر
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   -:  المرأة الجسد نموذج -٢

 واإلعـالن  إلغراء حيث لوحظ في اآلونة األخيرة ازدياد كم الـدعايات س واربط المرأة بدالالت الجن
وقـد  ، رإعالمنا بشكل الفت للنظ وصغيرة الستخدماها للمرأة كنموذج للجسد في وسائل كبيرةلشركات 

بالترويج لسلعها بدعايات وإعالنات  فقامت الشركات، العولمة االقتصادية والثقافيةيكون هذا أحد نتائج 
وهنا نحب أن ننوه أن ، بلداننا العربية وتحمل نفس اإليحاءات الغرب في شبيهة بتلك التي روج لها في

 يوم وهي بعد الشركات وجدت مرتعا خصباً حيث ال رقيب وال ضوابط تحد من تبجحها يوماً هذه مثل
  ..)١(عالموسائل اإل عبر تروج لتعميم ممارسات وسلوكيات دخيلة في المجتمعات المتلقية

، العاديـة الرياضـية   األخيرة عن السيارات يالحظ شيوع استخدام المرأة كجسد في اإلعالن في اآلونة
  .وغيرها، الرياضية واألدوات، المواد الصحية الخاصة بالرجال

 ذهنيــةة مــا يــسعون إلــى تكــوين صــور    وهنــا نالحــظ أن المعلنــين عــادة    
  .المصاحبة للمنتج للمنتج ملتصقة بصور اإلغراء والفتنة التي تنبعث من األنثى

  : أمثلة

رخا الذي يمثـل نموذجـا صـا    LG الهواء من طراز البد لنا من ذكر اإلعالن السيئ حول مكيفات -
   .تالستغالل المرأة في اإلعالنا

يليه  واضحة على الرجل  ظهر فيه مشهد لعالمات الرضا واالبتهاجإعالن معجون الحالقة الذي أما -
المـرأة كمـصدر    بالفعل هو االستغالل لصورة مشهد ألنثى بمالبس النوم تحتضنه وراضية عنه وهذا

الحالقة وسيلة فعالة للتقرب من  في استخدامه لهذا النوع من معجون لإلغراء والفتنة للرجل الذي يرى
  .المرأة

للمـرأة فـي إعالنـات     العالمية التي تظهر مشاهد كثيرة Interwood  إعالنات إنتروودناهيك عن -
بحركات ال تخلو أبدا من إيحاءات جنسية قد ال  وتقوم المرأة، التخسيس أدوات المساج والرياضة ومواد

  .المشاهد تفوت على

                                                            
  .١١٨ص،  )٢٠٠٥،  دمشق اإلدارة: سورية(،  ١ط،  "خفايا االستغالل اجلنسي يف وسائل اإلعالم"، حممد الواكد: ترمجة- 1
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  .)١( SexUnisex إعالنات مزيالت العرق مثل سكس يونيسكس -

 -: يءشكنموذج المرأة  -٣

المرأة بصورة المنـتج أو   من اإلعالنات التلفزيونية ومن خالل ربط صورة الحظ الباحثون أن الكثير
إنسانيته مـن   يتم تجريده ليس فقط من، )شيء(مجرد  فإنما تسعى إلى النظر للمرأة على أنها، الخدمة

كالـسلعة   وهي بهذا تغدو ،بها وإنما من خالل حرمانها من أية سلطة يعتد، كأنثى خالل التركيز عليها
  التي يتم الترويج لها

 ومشاعره وعواطفه وقدراتـه  مجرد من إنسانيته، "شكل"النموذج يقدم المرأة كمخلوق  وال شك أن هذا
المرضـية التـي    ليصف هذه الظاهرةObjectification .ؤومن هنا جاء مفهوم التشي. العقلية والذهنية

  .)٢(اإلعالم ذية وتشجيع من وسائلالمجتمع بتغ بدأت تستشري في أوصال

 -: نموذج المرأة السطحية -٤

 هم لها إال الموضة واألزياء المقروءة والمرئية نموذج المرأة السطحية التي ال تقدم اإلعالنات التجارية
الجادة في الحيـاة   والفكرية المتطورة التي تحول دون مشاركتها ومواد التجميل وتفتقر للطاقات العقلية

   .العام
وتقديمها على أنها تمثـل   الزينة والمالبس الفاخرة وهنا نالحظ تركيز اإلعالنات على العطور وأدوات

اإلعالنات في طرح فكرة تقول بـأن هـذه المنتجـات     وتتشارك هذه "المرأة العصرية"قمة اهتمامات 
 الـسعادة  من تلكوهو ما يطرح استهجانا قويا ، السعادة للمرأة ولألسرة مصدر لية واألزياء هييالتجم

   .)٣(ألسرية المستندة لقواعد مادية هشة
أيضا في تقديم اإلعالنات العربية للمرأة الحضرية التي تملـك المـوارد    ويتجلى هذا النموذج متجسدا

النموذج ليس  وهذا، بأخبار األزياء والتقليعات المتجددة وهي من هذا المنطلق تهتم، لحياة رغيدة المادية

                                                            
 .١١٢ص،  مرجع سابق، حممد الواكد:  ترمجة- 1

montada/com.7yoo.stst//: http-،  الصحافة واإلعالم،  األحباث العلمية،  موقع منتدى اإلستراتيجية للبحث العلمي-- 2
htm.860t-topic/9fم٢٠١٠-٤-١  بتاريخ.  

  .٥٢ص)٢٠٠٤،  الدار املصرية اللبنانية: القاهرة((طبعة خاصة، "املرأة واإلعالم"، ناهد رمزي- 3
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دائما علـى التركيـز    بل نراه في الصحف والمجالت التي تحرص، الفضائية حطاتمقتصرا على الم
 . اآلخرين الذات واهتمام المرأة المهتمة بجمالها وأناقتها كنوع من كسب احترام على

هذه الشريحة من النساء على  التوجه نحو وال شك أن حرص بعض المجالت والبرامج التلفزيونية على
الوفيرة المستخلصة من هذه التوجهـات قـد أحـدث     اإلعالنية ا بسبب الدخولحساب النساء األقل حظ

 التجارية وبخاصة، ففي الوقت الذي نرى فيه اإلعالنات. المجالت مع النساء تعاطيإشكاال كبيرا في 
الحياة المادية على أنهـا   مظاهر تتهافت لمخاطبة شرائح النخب الغنية من النساء من خالل إبراز، منها

شرائح أخرى من النساء اللواتي لم يحـالفهن الحـظ    تتجاهل فإنها،  السعادة واالحترام الحقيقيةمصادر
  . )١(مناسبة بسبب ظروف اجتماعية وثقافية معينة اقتصادية للوصول إلى مواقع

  لدى معظم النساء اللواتي سيفقن على عالم تسودهالرضيحالة عدم  من ولعل هذا التوجه سيخلق نوعا
مـستند لـوعي    وواقع وهو بال شك عالم وهمي، واألنانية وهو غارق في بحر الترف والمادية الفردية

  .مزيف يفتقر لألبعاد اإلنسانية البسيطة
  

 
 
 

                                                            
  .٥٣ص،  املرجع السابق نفسه -1
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  المبحث الثالث

 دوافع امتهان المرأة في اإلعالنات

تهـم  الجوهرية التي  لموضوعاتام عن اسهلة لتحويل الفكر الع لقد أصبحت اإلعالنات التجارية وسيلة
  .وتنويمها التفكير بموضوعات تافهة سطحية األمة اإلسالمية إلى

  ،  عن مسئوليتها الحقيقية- وغير المرأة-كونها تحول نظر المرأة  إن مخاطر اإلعالنات هنا تتمثل في
  : تجاه فعلى المرأة مسئولية

ني والـدنيوي  للتعليم الـدي  وعدم التبرج والسعي، بااللتزام بقواعد الدين وأخالقياته: نفسها -١
  .واختيار شريك لحياتها ذو خلق ودين

 حـسن تربيـة   ،  حسن معاشرة الـزوج وحفـظ غيبتـه       ،  الدين والعرض  صيانة: أسرتها -٢
 .وحسن الجوار وحسن معاملة الخدم، المنزل األوالد مسئولية تدبير

  .والدعوة وتنشئة جيل يسهم في خدمة المجتمع اإلسالمي بطلب العلم الشرعي: مجتمعها -٣
 ســيؤدي إلــىالنــات التجاريــة المــرأة مــن خــالل اإلع تــشجيع نزعــة االســتهالك لــدىإن 

استنزاف موارد األسرة وتوجيهها نحو االستهالك مما يثقل كاهل الموارد المالية لألسرة ويجعلها تقـع               
  .المديونية تحت طائلة

ــأتي  ــاحثين أن الكثيــر مــن المــشاكل األســرية ت  نتيجــة عــدم وقــد وجــد الكثيــر مــن الب
ــرة    كف ــراد األس ــضطر أف ــث ي ــة حي ــة المتاح ــوارد المالي ــة الم ــت، اي ــغوط وتح  ض

   (1).اإلعالنات إلى االستدانة
  : الثقافي لدى الفتيات وانخفاض مستوى الوعي) األمية (الجهل -١

سـلوك وتـصرفات    االنعكاسات الـسلبية علـى   إن انخفاض مستوى الثقافة لدى الفتيات له كثير من
الحياة يؤدي بالتالي إلى االنزالق في هـوة   الواضحة لفلسفة نعدام الرؤيةفنرى أن ا، وقرارات الفتيات

 وأسباب ذلك عديدة منها، األخطر من ذلك هو تدنى الوعي الديني لدى الفتياتو، االختيارات الخاطئة
  .أصدقاء السوء وغيرها، المنهج التعليمي في المدرسة، البيت التربية في

                                                            
 بتاريخ htm.860t-topic/9f-montada/com.7yoo.stst//: http،  مرجع سابق،  تدى اإلستراتيجية للبحث العلميموقع من- 1
  ..م٢٠١٠- ٤- ١
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ممـا  – ما عدا بعض الـدول –دول العربية بشكل عام فقيرة كما هو معلوم أن شعوب ال: الفقر -٢
  .الفتيات على بيع أجسادهن للحصول على قوتهن يجبر
 النوع العربيات المقيمات في دول عربية أخرى ترى نفسها مضطرة المتهان هذا للفتيات كذلك بالنسبة

   .من األعمال نظراً لسهولته وال يتطلب شهادات وله مردود جيد
) الحضارة يعني أن الغرب(: اإلعالم دوراً فاعالً في تكوين وزرع قيمةلقد لعب : بتقليد الغر -٣

  .وصلوا إليه وأن كل ما يفعل في الغرب هو حري بالتقليد للوصول إلى ما
  : فترة المراهقة -٤

 اطالعها على القضايا الفكرية ثقافية وهي جهلها بفلسفة الحياة وقلة إن الفتاة المراهقة تعاني من مشكلة
 الشخصية واالجتماعية وسطحية مـستواها مـن النـواحي    التي تشكل المنطلقات في حياتها، والثقافية

يجعلهـا لقمـة    ممـا ، تمتاز بدرجة كبيرة من الفضول العلمي وحب التجريب ولكنها، العلمية األخرى
  .سائغة
، )إعـالن (ظهرن في بداية حياتهن الفنية في  تكثير من النساء الشهيرا: السعي وراء الشهرة -٥
  .خلف الشهرة بالنسبة للساعيات والالهثات) مشوار األلف ميل أول خطوة في(أصبح اإلعالن  وهكذا
  -: وكاالت اإلعالنات -٦

على مستوى عالي مـن   والعربية ليست ألسف الشديد أن الغالبية العظمى من وكاالت اإلعالن المحليةل
ماهية المنتج أو الخدمة أو الفكـرة المعلـن    عنالنظر  بغض، فالتقليد هو المبدأ و األساس، االحتراف

إلى مؤسسات إعالن أجنبية تنجح في توظيف فكرة اإلعـالن لخدمـة            التي توكل   أما اإلعالنات   ،  عنها
تقليد إعالن ظهـر   بمكان فوكاالت اإلعالن ترى من السهولة، الخدمة أو الفكرة المعلن عنها أو المنتج

   .)١( وتقليده فيه  على تمايل الفتياتقبل مدة في الشرق أو الغرب اعتمد
  

  : المشكلة كيفية التعامل مع
المـرأة فـي اإلعالنـات     لمنع انحـدار  لعالج هذه المشكلة البد من أن تقوم عدة جهات بدور إيجابي

  .المال والشهرة حب التجارية إلى ما يسئ لسمعتها ومكانتها تحت ضغوط
  

                                                            
 .٢٠١ص،  مرجع سابق،  زغلولة السامل- 1
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  - ;)1( دور شركات اإلعالن: أوالً
مجتمعاتنـا العربيـة    تحكـم  ات اإلعالن مراعاة الهوية اإلسالمية والعادات والتقاليد التـي على شرك

على تلك الشركات األخذ في الحـسبان أن   وأن كما، واإلسالمية قبل الشروع في تصميم شكل اإلعالن
 .التجاريةإليها المهام التربوية واالجتماعية أهم بكثير من اإلعالنات  داإلسالم قد كرم المرأة وأسن
  : اإلعالنات التلفزيونية والصحفية أن تراعي ما يلي وعلى الشركات التي تنتج

اإلعالنات التجارية  المجتمعات العربية اإلسالمية وعدم تطبيق إجراء دراسة حقيقية لواقع -١
 تحت شعارات العولمة على المجتمعات الشرقية المحافظة التي نجحت في الغرب

ر الحقيقي الذي تقوم به المرأة في المجتمعات وعدم إغفاله في الدو أن تراعي الشركات  -٢
  .ذات قرار ومهنة اإلعالنات فالمرأة

ويجب أن ال تظهر ، محتشمة ةفلتظهر بصورإذا كان البد من ظهور المرأة في اإلعالن  -٣
 .لفظية المرأة مصحوبة بأية إيحاءات جنسية حركية أو

والتي ) القمارية (الصبغة ظهور اإلعالنات ذاتيجب اإلقالل إذا لم يكن المنع البتة من   -٤
للوصـول إلـى الماليـين     واألمنيات تجعل الشعوب العربية تعيش في عالم من األحالم

يـصرف نظـر الـشعوب عـن      التجارية ألن هذا النوع من اإلعالنات، بمجرد اتصال
 .اإلسالمية الشريعة القضايا الهامة ويشغل بالها بالقمار المحرم في

  -: )٢( ووسائل اإلعالم األخرى المختلفة المعلنة زةدور محطات التلف: ثانيا
على تلك الشركات والمحطات التلفزيونية إجراء دراسة حقيقية لواقع المجتمعات العربيـة واإلسـالمية          

 توافق طبيعة الغرب ولكنها ال توافق المجتمعات الشرقية المـسلمة           التيوعدم بث اإلعالنات التجارية     
  .ت العولمة والتجارة الدوليةتحت شعارا

وإذا كان البد من ظهور المرأة في فليكن ظهورها بصورة محتشمة غير مصحوب بأية إيحاءات مثيرة                
هذا فضال عن إبراز دور المرأة الحقيقي فـي المجتمـع   ، لرغبات الشباب سواء كانت حركية أو لفظية      

 في اإلعالنات التجارية كملكة     اآلن تظهر به    كمربية أجيال ومعلمة وعاملة ومقاتلة بدال عن الدور الذي        

                                                            
 .٢٠٨ص،  مرجع سابق، النور أمحد- 1

  .٢٠٨ص،  مرجع سابق، النور أمحد-2



29 

 

 علـى   المـادي التأثير المباشر في قرار الشراء كما أراده لها المعلنون سعيا وراء الكـسب              ا  لهإغراء  
  .حساب الجانب األخالقي
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  الثالثالفصل 

صورة املرأة يف اإلعالنات 
 طالبات اجلامعة لدىالتلفزيونية 

  اإلسالمية
   الدراسة الميدانية     : المبحث األول

  التوصياتومناقشة نتائج الدراسة      : المبحث الثاني
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  األولالمبحث 

 نتائج تحليل صحيفة االستقصاء

  مشاهدة المبحوثات للقنوات الفضائية العربية واإلعالنات فيها: ١

  )٦(جدول 

  لقنوات العربية الفضائية المبحوثات ليوضح مشاهدة  

  %النسبة المئوية  التكرار  القنوات العربية مشاهدة 

 ٦٦,٤ ٧٩  نعم

 ٣٢,٨ ٣٩  أحيانا

 ١٠٠ ١١٩  المجموع

  

، ن القنوات العربية الفـضائية    المبحوثات يشاهد من  % ٦٦,٤أن  ) ٦(تبين من النتائج الواردة في جدول       
  . القنوات العربية الفضائيةال تشاهدنمن أفراد عينة الدراسة % ٣٢,٨

لقنوات العربية كبيرة وهذا ايجابي، مما يـدل  التى تشاهدن ا   بحوثاتمأظهرت الدراسة هنا أن نسبة ال     

  . على أهمية التلفاز كوسيلة إعالمية مؤثرة على المتلقي
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  )٧(جدول 

  في مشاهدة الفضائيات العربيةالوقت الذي تقضيه المبحوثات يوضح  

  %النسبة المئوية  التكرار  مشاهدة الوقت 

 ١٢,٦ ١٥  ثالث ساعات فأكثر

 ٢٨,٦ ٣٤  من ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات

 ٢٧,٧ ٣٣  من ساعة إلى أقل من ساعتين

 ٣٠,٣ ٣٦  أقل من ساعة

 ١٠٠ ١١٩  المجموع

  

 اقل من ساعة في مـشاهدة       ين يقض المبحوثاتمن  % ٣٠,٣أن  ) ٧(تبين من النتائج الواردة في جدول       
لى اقل مـن سـاعتين فـي مـشاهدة          ن ما يتراوح ما بين ساعة إ      يقضي% ٢٧,٧، ائيات العربية ضالف
 ما يتراوح ما بين ساعتين إلى اقل من ثالث ساعات في مـشاهدة              يقضين% ٢٨,٦، ائيات العربية ضالف
 الفضائيات العربية يومياً لمدة تزيـد       تشاهدن% ١٢,٦بينما النسبة المتبقية والبالغة     ، ائيات العربية ضالف

  .عن ثالث ساعات

 فـي مـشاهدة      يقضين من ساعة إلى ثالث ساعات غالبا       بحوثاتأوضحت الدراسة هنا أن اغلب الم     

، مما يدل على جاذبية القنوات مما تقدمه مـن بـرامج             مرتفعة  وهى نسبة  الفضائيات العربية يوميا،  

يقضين اقل من ساعة ربما يعـود االمـر لعـدم     تلبي حاجات الجمهور على اختالف اهتماماته، ومن        

    . وجود وقت لديهم
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  )٨(جدول 

   لمتابعة الفضائيات العربية   لدى المبحوثاتالوقت المفضليوضح  

  %النسبة المئوية  التكرار   لمتابعة الفضائيات العربيةالمفضلالوقت 

 ١٦,٠ ١٩  فترة السهرة

 ٦٧,٢ ٨٠  الفترة المسائية

 ٩,٢ ١١  فترة الظهيرة

 ٥,٩ ٧  الفترة الصباحية

 ١٠٠ ١١٩  المجموع

  

 في  ن متابعة الفضائيات العربية   يفضل المبحوثات   من% ٥,٩أن  ) ٨( في جدول    تبين من النتائج الواردة   
ن متابعة  يفضل% ٦٧,٢،  ن متابعة الفضائيات العربية في فترة الظهيرة      يفضل % ٩,٢، الفترة الصباحية 

  .ن متابعة الفضائيات العربية في فترة السهرةيفضل %١٦، الفضائيات العربية في الفترة المسائية

، مر طبيعي أأن أعلى نسبة لمشاهدة الفضائيات كانت في الفترة المسائية وهذا      إلى   النتائج   هذهتشير  

التي تشهد أكبر نسبة مشاهدة للقنـوات        هذه الفترة هي فترة الذروة       أنتظهر معظم الدراسات    حيث  

عـدد  يدلل على أهمية تلك الفترة من اجتماع للعائلة أمام التلفـاز وزيـادة نـسبة                المختلفة، وهذا   

 سلبية في عـدد مـشاهديها لقلـة تعـرض           كانتالمشاهدين في هذه الفترة، أما الفترة الصباحية ف       

  .   المشاهدات بسبب انشغالهن
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  )٩(جدول 

  أنواع الفضائيات العربية التي تشاهدها المبحوثاتيوضح 

    ال أشاهدها  نـــــادرا  أحيانــــا دائمــــــا

 القنـــــــــــــــوات

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

٢٢,٧١٤ ١١,٨  ٢٧  ٣٧  ٤٤ ٢٨,٦  ٣٤ القنوات الدينية

١٦,٩٥١ ٤٣,٢  ٢٠ ٢٣,٧  ٢٨ ١٦,١  ١٩ القنوات اإلخبارية

 ٦٣ ٥٣,٤ ٢٣,٧ ٢٨ ١٥,٣ ١٨ ٧,٦  ٩ القنوات الغنائية

 ١٥ ١٢,٩ ٢٠,٧ ٢٤ ٥٣,٤ ١٢,٩٦٢  ١٥ القنوات الرياضية

 ١٤ ١٢ ٢٠,٥ ٢٤ ٢٤,٨ ٤٢,٧٢٩  ٥٠ القنوات الثقافية

 ٧٣ ٦٢,٤ ٢٧,٤ ٣٢ ٩,٤ ١١ ٠,٩  ١ القنوات المنوعة

 ٦٢ ٥٣ ٢٣,١ ٢٧ ١٩,٧ ٢٣ ٤,٣  ٥ القنوات االقتصادية

  

  : يمكن استخالص ما يلي) ٩(من جدول 

اد من أفر % ٢٨,٦ أي ما نسبته     طالبة ٣٤ن دائما القنوات الدينية      يشاهد الئي ال اتبلغ عدد المبحوث   -
طالبة نـادرا    ٢٧، %٣٧ن أحيانا القنوات الدينية وقد بلغت نسبتهم         طالبة يشاهد  ٤٤، عينة الدراسة 

ن القنوات الدينية وقـد     طالبة ال يشاهد   ١٤، % ٢٢,٧ن القنوات الدينية وقد بلغت نسبتهم       ما يشاهد 
 .%١١,٨بلغت نسبتهم 

  وهـى نـسبة     يشاهدن القنوات الدينيـة   ئي  المبحوثات الال %٢٨,٦ نسبة أنأظهرت الدراسة هنا    

  .تقدمه من أساليب متنوعة وجديدة ما مما يدلل على جذب هذه القنوات للمشاهدات م،إيجابية

مـن  % ١٦,١ أي ما نسبته     طالبة ١٩ن دائما القنوات اإلخبارية      يشاهد الئي ال اتبلغ عدد المبحوث   -
 ٢٠، %٢٣,٧ خبارية وقد بلغت نـسبتهم    ن أحيانا القنوات اإل    يشاهد طالبة ٢٨، أفراد عينة الدراسة  



35 

 

ن طالبـة ال يـشاهد     ٥١، % ١٦,٩ن القنوات اإلخبارية وقد بلغت نـسبتهم        طالبة نادرا ما يشاهد   
 .%٤٣,٢القنوات اإلخبارية وقد بلغت نسبتهم 

 وربما يعود وهـذا  ،اإلخباريةوتشير هذه النتائج إلى نسبة جيدة من المبحوثات يشاهدن القنوات          

 الشعب  أطياف األوضاع السياسية في المنطقة تستحوذ على اهتمام كبير من جميع             أن إلىاألمر  

  .وبضمنهم طالبات الجامعات الفلسطيني

اد من أفـر  % ٧,٦ أي ما نسبته     طالبة ٩ن دائما القنوات الغنائية      الالئي يشاهد  اتبلغ عدد المبحوث   -
 طالبـة ٢٨، %١٥,٣ غت نـسبتهم  ن أحيانا القنوات الغنائية وقد بل      يشاهد طالبة ١٨، عينة الدراسة 

ن القنـوات   طالبـة ال يـشاهد     ٦٣، % ٢٣,٧ن القنوات الغنائية وقد بلغت نسبتهم       نادرا ما يشاهد  
 .%٥٣,٤الغنائية وقد بلغت نسبتهم 

 ويدل علـى التـزام   ، الالئى ال يشاهدن القنوات الغنائية وهذا ايجابي%٥٣,٤هنا أن نسبة تبين  

نها دائمـا ولكنهـا نـسبة       من يشاهد  م %٧,٦بالرغم من وجود     ،اإلسالميةالمشاهدات بالتعاليم   

  .ضعيفة

مـن  % ١٢,٩ أي ما نسبته     طالبة ١٥ن دائما القنوات الرياضية      يشاهد بلغ عدد المبحوثات الالئي    -
 ٢٤، %٥٣,٤ن أحيانا القنوات الرياضية وقد بلغت نـسبتهم          يشاهد طالبة ٦٢، أفراد عينة الدراسة  

ن طالبـة ال يـشاهد     ١٥، % ٢٠,٧قنوات الرياضية وقد بلغت نسبتهم       نادرا ما يشاهدون ال    طالبة
 .%١٢,٩القنوات الرياضية وقد بلغت نسبتهم 

 مـن يـشاهدنها     %٥٣,٤ من يشاهدن القنوات الرياضية دائما و      %١٢,٩ الدراسة هنا    أوضحت

 وهذه نسبة جيدة ويدلل على االهتمام باأللعاب الرياضية وان لـدى الرياضـة جمهـور                ،أحيانا

  . نسائي

من أفراد  % ٤٢,٧ أي ما نسبته     طالبة ٥٠ن دائما القنوات الثقافية      يشاهد بلغ عدد المبحوثات الالئي    -
طالبـة    ٢٤، %٢٤,٨ن أحيانا القنوات الثقافية وقد بلغت نـسبتهم         طالبة يشاهد  ٢٩، عينة الدراسة 

ن القنوات الثقافية   شاهدطالبة ال ي   ١٤، % ٢٠,٥ن القنوات الثقافية وقد بلغت نسبتهم       نادرا ما يشاهد  
 .%١٢وقد بلغت نسبتهم 

 ويدلل على اهتمام    ،، وهذا ايجابي جدا   تشير النتائج هنا أن نسبة المبحوثات تقترب من المنتصف        

  .   المشاهدات بالعمل على تزويد معرفتهن ومتابعة التطورات العلمية وكل ما هو جديد

مـن  % ٠,٩ أي مـا نـسبته       طالبـة  ١المنوعة  ن دائما القنوات     يشاهد بلغ عدد المبحوثات الالئي    -
طالبة نـادرا    ٣٢ ،%٩,٤ن أحيانا القنوات المنوعة وقد بلغت نسبتهم         يشاهد طالبة ١١ ،المبحوثات
ن القنوات المنوعـة    طالبة ال يشاهد   ٧٣ ،% ٢٧,٤ن القنوات المنوعة وقد بلغت نسبتهم       ما يشاهد 

 .%٦٢,٤وقد بلغت نسبتهم 
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لـة  ، وهذه نسبة سلبية ويدلل علـى ق       %٠,٩لقنوات الفضائية دائما     أن نسبة مشاهدة ا    تبين هنا 

  .االهتمام بها، ربما يعود السبب ألنها ال تعود بالفائدة لدى المبحوثات

مـن  % ٤,٣ أي ما نـسبته      طالبة ٥ن دائما القنوات االقتصادية      يشاهد بلغ عدد المبحوثات الالئي    -
 طالبـة   ٢٧ ،%١٩,٧قتصادية وقد بلغت نسبتهم     ن أحيانا القنوات اال    يشاهد طالبة ٢٣ ،المبحوثات

ن القنـوات   طالبة ال يشاهد   ٦٢ ،% ٢٣,١ن القنوات االقتصادية وقد بلغت نسبتهم       نادرا ما يشاهد  
 .%٥٣االقتصادية وقد بلغت نسبتهم 

 وهذا يدل   ةسلبيوهي نتيجة    ،%٤,٣ الدراسة هنا أن عدد مشاهدات القنوات االقتصادية         وضحتأ

  . م بهذا المجالعلى عدم االهتما
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  )١٠(جدول 

   على مشاهدة اإلعالنات فيها المبحوثاتالفضائيات العربية التي تحرص يوضح 

فيها  تشاهدالفضائيات العربية التي 

  اإلعالنات 
  %النسبة المئوية  التكرار

 ٢٨,٩  ٧٧  mbcقنوات 

 ٩,٢  ٢٥  قنوات روتانا

 ٤,٣  ١٣  تليفزيون إنفنتى

 ٦,٣  ١٧  يقنوات دب

 ٥,٩  ١٦  تليفزيون أبو ظبي

 ١٥,٩  ٤٣  قنوات الجزيرة

 ٤,٨  ١٣  LBCتلفزيون 

 ٤,١  ١١  قنوات أبو ظبي

 ٨,١  ٢٢   القنوات المصرية

 ١٢,٥  ٣٤  قناة أخرى
 ٢٧١ ١٠٠,٠  المجموع١

 ن على مشاهدة اإلعالنات علـى قنـوات   يحرصالمبحوثات من % ٢٨,٤أن السابقة تبين من النتائج 

mbc ،ن على مـشاهدة    يحرص% ٤,٨، نات على قنوات روتانا   ن على مشاهدة اإلعال   يحرصو% ٩,٢

                                                            
  .اموع هنا ال يساوى عدد املبحوثات ألنه يسمح للمبحوثة باختيار أكثر من إجابة 1
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% ٥,٩ ،ن على مشاهدة اإلعالنات علـى قنـوات دبـي         يحرص% ٦,٣ ،اإلعالنات على قنوات انفني   
ن على مشاهدة اإلعالنـات     يحرص% ١٥,٩ ،يحرصون على مشاهدة اإلعالنات على تلفزيون أبو ظبي       

ـ % ٤,١ ،LBCن على مشاهدة اإلعالنات على قنـوات        حرصي% ٤,٨ ،على قنوات الجزيرة   ن يحرص
على القنـوات   ن على مشاهدة اإلعالنات     يحرص% ٨,١، ات على قنوات أبو ظبي    على مشاهدة اإلعالن  

   .ن على مشاهدة اإلعالنات على قنوات أخرى غير المذكورة أعالهيحرص% ١٢,٥، المصرية

ص المشاهدات على متابعة اإلعالنات بها على األخذ        هذا السؤال يوضح الفضائيات العربية التي تحر      

 ،mbc مشاهدة كانت لقنوات     أعلىباالعتبار عدة قنوات مختلفة ومتنوعة من الفضائيات، ووجدنا أن          

، ثم يلي بالمرتبة قنوات الجزيـرة ويـدل علـى اهتمـام              تقدمها التي البرامج   أفضليةمما يدلل على    

 األحداث الجارية على الساحة الفلسطينية، ثم تـأتى قنـوات           المشاهدات باألوضاع السياسية ومعرفة   

   .    روتانا ودبي وأبو ظبي والمصرية في المشاهدة

  )١١ (جدول                                                

  يوضح أسباب مشاهدة المبحوثين للقنوات الفضائية العربية   

  %النسبة المئوية  التكرار  أسباب التفضيل 

 ١٦,٨ ٢٠  .ألنها تزيد المعرفة بالمنتجات الجديدة

 ١٣,٤ ١٦  ألن إعالناتها تعجبني في طريقة اإلخراج والتقديم

 ١٩,٣ ٢٣  ألنها تطرح فكرة اإلعالن بطريقة جذابة وعصرية

 ٤٧,١ ٥٦  ألنني أضطر إلى مشاهدتها خالل مشاهدتي للبرنامج 

 ٠,٨ ١  أخرى  أسباب

 ١٠٠ ١١٩  المجموع

ألنهـا تزيـد    ن متابعة الفضائيات العربيـة      يفضلالمبحوثات  من  % ١٦,٨النتائج الواردة أن    تبين من   
فـي  تعجـبهم   ألن إعالناتهـا    ن متابعة الفضائيات العربية     يفضل % ١٣,٤، المعرفة بالمنتجات الجديدة  

ريقة ألنها تطرح فكرة اإلعالن بط    ن متابعة الفضائيات العربية     يفضل% ١٩,٣، طريقة اإلخراج والتقديم  
ـ  هـن ألن ن متابعة الفضائيات العربية   يفضل %٤٧,١، جذابة وعصرية  مـشاهدتها خـالل    ل نرضطري
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الفـضائيات   ن هناك أسباب أخرى تـدفعهم لمـشاهدة    أيرون ب % ٠,٨في حين أن    ،  للبرنامج ممشاهدته
  .العربية دون ذكر هذه األسباب

ضائية العربيـة حيـث تبـين أن         هنا أسباب تفضيل المبحوثات لمشاهدة القنوات الف       وتوضح النتائج 

راري خالل مشاهدتهم للبرامج وهذه نسبة كبيرة، ويدل على أنهـن ال            ط من يشاهدونها إض   %٤٧,١

 ألنهـا تعـرض   %١٩,٣يرغبن بالتعرض لها وهذا غير جيد بالنسبة لإلعالنات، أما من يـشاهدنها          

ن التجـاري والحـث علـى    الفكرة اإلعالنية بطريقة جذابة نسبة ليست بجيدة بالنسبة لهدف اإلعـال      

  .الشراء

  -: صورة المرأة في إعالنات الفضائيات العربية لدى المبحوثات: ٢

  )١٢(جدول 

  سبب كثرة ظهور الوجه النسائي في إعالنات الفضائيات العربيةيوضح 

  %النسبة المئوية  التكرار   سباباأل

 ٣٠,٨ ٤٩  عنصر جذب قوى

 ٢٥,٥ ٤٠  ترويج السلع

 ٦,٩ ١١  بحثا عن التمييز

 ٣٤ ٥٤  كل ما سبق

 ٣,١ ٥  أخرى
 ١٠٠ ١٥٩  المجموع١

كثرة ظهور  ن أن من أسباب     يري المبحوثاتمن  % ٣٠,٨ أن   الجدول السابق تبين من النتائج الواردة في      
ن أن مـن    يـري  %٢٥,٢، عنصر جذب قوى   هو كونها    الوجه النسائي في إعالنات الفضائيات العربية     

ن أن  يري %٦,٩، سلعللترويج   هو ال   في إعالنات الفضائيات العربية    كثرة ظهور الوجه النسائي   أسباب  
 %٣٤، يـز بحث عـن التم    هو ال  كثرة ظهور الوجه النسائي في إعالنات الفضائيات العربية       من أسباب   

                                                            
 .المجموع هنا ال يساوى عدد المبحوثات ألنه يسمح للمبحوثة باختيار أكثر من إجابة 1
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 %٣,١، كل ما سبق   هو   كثرة ظهور الوجه النسائي في إعالنات الفضائيات العربية       ن أن من أسباب     يري
 تتمثل  أخرى هو أسباب    ة ظهور الوجه النسائي في إعالنات الفضائيات العربية       كثرن أن من أسباب     يري

  .إظهار إبداع المرأة، تمثل بالغرباالنحالل األخالقي وال، في الغزو الفكري للشباب المسلم

 عنـصر   % ٣٠,٨ الدراسة هنا سبب تفضيل ظهور الوجه النسائي  في اإلعالنات حيث يعتبر            شارتأ

 ويدلل على أنها عنصر فعال في ترويج السلع ودورها في تحريك دوافع           ،يرةجذب قوى وهى نسبة كب    

                                            .الشراء

  )١٣(جدول 

  يوضح تركيز اإلعالنات على جوهر المرأة و إنسانيتها  

 مدى تركيز اإلعالنات على جوهر 

  المرأة وإنسانيتها 
  %النسبة المئوية  التكرار

 ٤٤,٥ ٥٣  عمرتف

 ٢١,٨ ٢٦  متوسط

 ٣٣,٦ ٤٠  منخفض

 ١٠٠,٠ ١١٩  المجموع

  

وبشكل  ن بان اإلعالنات تركز   المبحوثات يري من  % ٤٤,٥أن  ) ١٣(تبين من النتائج الواردة في جدول       
جـوهر  على   متوسطبشكل   ن بأن اإلعالنات تركز   يري% ٢١,٨، إنسانيتهاأة و جوهر المر على  مرتفع  
  .إنسانيتهاأة وجوهر المرعلى  منخفضبشكل  ن بأن اإلعالنات تركزيري% ٣٣,٦، إنسانيتهاأة والمر

تعمل على التركيز على جوهر المـرأة        أن الفضائيات العربية     رين ي بحوثات هنا أن الم   نتائجأظهرت ال 

 التركيـز   أن المبحوثـات يـرين   ولكن هنالك بعـض     ،وهذه نسبة جيدة    % ٤٤،٥وإنسانيتها بدرجة   

ذا سلبي مما يؤدى إلى تقارب النظرة الـسالبة وااليجابيـة،وهنا البـد             وه% ٣٣،٦منخفض بنسبة   

 .للمعلنين من االنتباه لهذه النقطة
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  )١٤(جدول 

   إعالنات الفضائيات العربية في تشويه صورة المرأة العربيةةشاركميوضح 

في الفضائيات العربية مشاركة إعالنات 

  صورة المرأة العربية
  %النسبة المئوية  التكرار

 ٥٥,٥ ٦٦  نعم

 ٨,٤ ١٠  ال

 ٣٦,١ ٤٣  إلى حد ما

 ١٠٠,٠ ١١٩  المجموع

  

 فـي تشارك  الفضائيات العربية    إعالنات ن بان يري المبحوثاتمن  % ٥٥,٥ أن   لسابقةتبين من النتائج ا   
تـشويه   فـي تـشارك   ال  الفضائيات العربية    إعالنات ن بان يري% ٨,٤، تشويه صورة المرأة العربية   

الفضائيات العربيـة    إعالنات ن بان يري% ٣٦,١سبة المتبقية و البالغة     بينما الن  ، ةصورة المرأة العربي  
  .تشويه صورة المرأة العربية إلى حد ماتشارك 

 أن الفضائيات العربية تشارك في تشويه صورة المرأة         بحوثات يرين  هنا أن عدد كبير من الم      توضح

  . الذي حافظ على المرأة وأصانها وهذا سلبي جدا ألنه منافي لتعاليم اإلسالم،العربية
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  )١٥(جدول 

  صورة المرأة العربيةلإعالنات الفضائيات العربية يوضح درجة تشويه 

 لصورة درجة تشويه الفضائيات العربية

  المرأة العربية
  %النسبة المئوية  التكرار

 ٥٦,٨ ٦٢  مرتفعة

 ٣٩,٤ ٤٣  متوسطة

 ٣,٦ ٤  منخفضة

 ١٠٠ ١٠٩  المجموع

  

 فـي تشارك  الفضائيات العربية    إعالنات ن بان يري المبحوثاتمن  % ٥٢,١ أن   سابقةن النتائج ال  تبين م 
تـشارك  الفضائيات العربية    إعالنات ن بان يري% ٣٦,١،  بصورة مرتفعة  تشويه صورة المرأة العربية   

بيـة  الفضائيات العر إعالنات ن بانيري% ٣,٤بينما ،  بصورة متوسطةتشويه صورة المرأة العربية  في
  . بصورة منخفضةتشويه صورة المرأة العربية فيتشارك 

هذا السؤال يوضح أن مشاركة إعالنات الفضائيات العربية في تشويه صورة المرأة بصورة مرتفعـة               

  .  نسبة كبيرة، وهذا يدل على استغالل المرأة في اإلعالنات التي تخصها والتي ال تخصها
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  )١٦(جدول 

  مرأة في إعالنات ال تمت لها بصلةلفضائيات العربية للاستخدام ادرجة يوضح 

العربية  درجة استخدام الفضائيات

  للمرأة في إعالنات ال تمت لها بصلة
  %النسبة المئوية  التكرار

 ٢٤,٤ ٢٩  عالية جدا

 ٤٧,٩ ٥٧  عالية

 ١٩,٣ ٢٣  متوسطة

 ٥,٠ ٦  منخفضة

 ٣,٤ ٤  منخفضة جدا
 ١٠٠,٠ ١١٩  المجموع١

  

ستخدم إعالنـات ال    ت الفضائيات العربية    ن بأن يري المبحوثاتمن  % ٢٤,٤ أن   سابقةائج ال تبين من النت  
بدرجة ستخدم إعالنات ال تمت     ت الفضائيات العربية    يرون بأن % ٤٧,٩، للمرأة بدرجة عالية جدا  تمت  
، بدرجة متوسطة للمـرأة   ستخدم إعالنات ال تمت     ت الفضائيات العربية    ن بأن يري %١٩,٣، للمرأةعالية  

 ن بـأن  يري% ٣,٤، للمرأة بدرجة منخفضة ستخدم إعالنات ال تمت     ت الفضائيات العربية    ن بأن يري %٥
  .للمرأة بدرجة منخفضة جداستخدم إعالنات ال تمت تالفضائيات العربية 

 الدراسة في هذا السؤال أن درجة استخدام المرأة في إعالنات ال تمت لها بصلة تعتبـر نـسبة                   تشير

، واالعتماد علـى عنـصر      )١٤(ل على سلبية االستخدام للمرأة كما أوضح في جدول           وهذا يد  ،كبيرة

  .المرأة كعنصر جذب للسلع

  

                                                            
  . إعالنات الفضائيات العربية تشوه صورة املرأة العربية اموع ال يساوى عدد املبحوثات ألنه حيتوى فقط على املبحوثات الالئي يعتقدن أن1

  



44 

 

  

  )١٧(جدول 

   العوامل التي تقف وراء التركيز على صورة المرأة في إعالنات الفضائيات العربيةيوضح 

  %النسبة المئوية التكرار  العوامل 

 ٣٧,٩ ٩٩  تباهاستغالل جسد المرأة كإغراء لشد االن

 ٢٥,٣ ٦٦  التشبه بالغرب

تحريك نزعة االستهالك لدى المرأة األخرى لإلعالن وخاصة في المنتجات التي 
 ١٨,٨ ٤٩  تخصها

 ١٧,٦ ٤٦  تحريك نزعة االستهالك لدى الرجل المتلقي

 ٠,٤ ١  ىأخر
 ١٠٠ ٢٦١  المجموع١

  

 استغالل جسد المرأة كإغراء لشد االنتباه     ن بأن   يري المبحوثاتمن  % ٣٧,٩أن  السابقة  تبين من النتائج    
ن يري %٢٥,٣،  العوامل التي تقف وراء التركيز على صورة المرأة في إعالنات الفضائيات العربية           من

 العوامل التي تقف وراء التركيز على صورة المرأة في إعالنـات الفـضائيات               من التشبه بالغرب بأن  
تهالك لدى المرأة األخـرى لإلعـالن وخاصـة فـي           تحريك نزعة االس  يرون بأن    %١٨,٨، العربية

 العوامل التي تقف وراء التركيز على صورة المرأة في إعالنات الفضائيات            من المنتجات التي تخصها  
 العوامل التي تقـف وراء      من تحريك نزعة االستهالك لدى الرجل المتلقي      ن بأن يري% ١٧,٦، العربية

 أخرى لـم    عواملن بأن هناك    يري% ٠,٤، فضائيات العربية التركيز على صورة المرأة في إعالنات ال      
  . تقف وراء التركيز على صورة المرأة في إعالنات الفضائيات العربيةتذكر

                                                            
  .اموع هنا ال يساوى عدد املبحوثات ألنه يسمح للمبحوثة باختيار أكثر من إجابة 1
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ن أن من أقوى العوامل التي تقف وراء استخدام صورة المرأة في            المبحوثات يجد هنا أن غالبية    تبين  

 مما يدل على ايجابيـة صـورة المـرأة فـي            ،هاإلعالنات هو استغالل جسد المرأة كإغراء لشد انتبا       

  . وأنها تعتبر جزء أساسي في عملية نجاح الترويج للسلع،اإلعالنات لدى المعلنين

  )١٨(جدول 

  يوضح درجة موافقة المبحوثات على بعض العبارات حول صورة المرأة في اإلعالنات الفضائية

  الفقرة

دة
بش

ة 
ؤيد
م

 

دة
ؤي
م

دة  
حاي
م

ضة 
ار
مع

دة  
بش

ة 
ض
ار
مع

  

ا
بي
سا
لح
ط ا
وس
ل

  

بي
نس
 ال
زن
لو
ا

%  

لة
دال
 ال
ى
تو
مس

  

استغالل جسد المرأة في اإلعالنات له تأثير 

 في زيادة اإلقبال على السلعة
٦٤,٥٤٠,٠٤٥ ١٣ ٣١ ٣,٣٢  ١٠  ٢٨  ٣٧*

استغالل المرأة في اإلعالنات يسئ إلى 

 العادات والتقاليد اإلسالمية
٣ ٥ ٤,٥٤ ٩٠,٧٦٠,٠٠٠  ٤  ١٨  ٨٩*

لى إبراز جمال المرأة أكثر تهدف اإلعالنات إ

 من السلعة المعلن عنها
٧ ٧ ٤,١٣ ٨٢,٥٤٠,٠٠٠  ٧  ٤٠  ٥٧*

اإلعالنات متصلة بدرجة كبيرة بشكل وجمال 

 المرأة
٣,٨٥ ٧٦,٩٧٠,٠٠٠  ١٢ ٩  ١٠  ٤٥  ٤٣*

استغالل المرأة في اإلعالنات ربح مادي 

 وخسارة اجتماعية
٣ ١٠ ٤,١٣ ٨٥,٣٠٠,٠٠٠  ٧  ٢٣  ٧٤*

ة في اإلعالنات تحايل على المرأة المحجب

 المجتمع
١٨ ٩ ٣,٦٢ ٧٢,٤٤٠,٠٠٠  ٢٢  ٣٠  ٤٠*

تعمل اإلعالنات بطريقة مبرمجة على تأجيج 

   عدم رضا النساء بالواقع
٧٣,٧٨٠,٠٠٠ ١٣ ٥ ٣,٦٩  ٢٩  ٣٩  ٣٣*

يصيبك الخجل عندما تشاهدي إعالن فيه 

 إثارة أمام أفراد عائلتك
٥ ٨ ٤,٣٩ ٨٧,٧٣٠,٠٠٠  ٤  ١٨  ٨٤*
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رك اإلعالنات بمظهر غير حقيقي أو تظه

محتقر ألنك ال تتشابهي مع النموذج المعلن 

 عنه

٧٠,٦٠٠,٠٠٠ ١٠ ٢١ ٣,٥٣  ١٤  ٣٠  ٤٢*

*٢٦ ٣١ ٢,٦٨ ٥٣,٦١٠,٠٤٦  ٢٤  ٢٦  ١٢ تجعلك اإلعالنات غير راضية عن ذاتك

ال تكون اإلعالنات ناجحة إال باستخدام مفاتن 

 المرأة
١٧ ٤٨ ٢,٥٠ ٤٩,٩٢٠,٠٠١  ٢٢  ١١  ٢١*

*١٨ ١٢ ٣,٤٧ ٦٩,٣٢٠,٠٠٠  ١٩  ٣٩  ٣١تظهر المرأة كثيرا في إعالنات خاصة بالرجل

معظم اإلعالنات ال تظهر المرأة كشريك فاعل 

 بالنسبة لألسرة والمجتمع
١٤ ٨ ٣,٤٧ ٦٩,٩٢٠,٠٠٠  ٣١  ٤٥  ٢٠*

تظهر اإلعالنات المرأة كثيرا كربة بيت ال 

 عمل لها سوى المطبخ وأعمال المنزل
٣١ ١١ ٣,١٩ ٦٣,٩٠٠,١٥٩  ٢٠  ٣٦  ٢٠*

تعرض الفضائيات العربية إعالنات أجنبية 

 تسئ إلى المرأة
٣ ١٢ ٤,٠٠ ٨٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٤  ٣٤  ٥٦*

*٠,٠٠٠ ١٩٣٢٢٧٣,٦٤ ٧٢,٧٥ ٢٣٧ ٤٦٢ ٦٥٩  جميع الفقرات معاً

  
0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة *  =. 

 نحو اسـتخدام    نإلى ثالث فئات وفقا التجاهاته     الجدول السابق     الوارد في  المبحوثاتآراء  تقسيم  وقد تم   
  : يمكن استخالص ما يليإلى سلبية ومحايدة وايجابية، المرأة في اإلعالن 

أي أن المتوسـط الحـسابي      ) ٥الدرجة الكلية من     (3.23المتوسط الحسابي للفقرة األولى يساوي       -
لذلك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة          ٠,٠٤٥تساوي  ) Sig(ن القيمة االحتمالية    وأ،  %٦٤,٥٤النسبي  

0.05αإحصائياً عند مستوى داللة      مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قـد           ،  =
 . وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة٣زاد عن درجة الحياد وهي 

 مما يدلل على التـأثير      ، استغالل المرأة له تأثير جيد من قبل أفراد العينة          الدراسة هنا أن   توضح

 .في إقبالهم على شراء السلع



47 

 

 وأن  ،  %٩٠,٧٦ أي أن المتوسط الحسابي النـسبي        ٤,٥٤المتوسط الحسابي للفقرة الثانية يساوي       -
رة دالة إحصائياً عند مـستوى داللـة        لذلك تعتبر هذه الفق    ٠,٠٠٠تساوي  ) Sig(القيمة االحتمالية   

0.05α  3مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي                ،  =
 .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

لعادات والتقاليد اإلسالمية بدرجـة     الدراسة هنا أن استغالل المرأة في اإلعالنات يسئ إلى ا         تشير  

 .كبيرة، فال بد من الرجوع إلى القيم اإلسالمية وااللتزام بالضوابط اإلسالمية

وأن ،  %٨٢,٥٤ أي أن المتوسط الحـسابي النـسبي         ٤,١٣المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة يساوي       -
ائياً عند مـستوى داللـة      لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحص      ٠,٠٠٠تساوي  ) Sig(القيمة االحتمالية   

0.05α  3مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي                ،  =
 .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

كثر مـن الـسلعة      الدراسة هنا أن اإلعالنات تهدف بشكل كبير في إبراز جمال المرأة أ            أوضحت

المعلن عنها، هذا يدلل على أن المرأة هي المحرك األساسي لنجاح اإلعالن أكثـر مـن الـسلة                  

 .المسوقة

وأن ،  %٧٦,٩٧ أي أن المتوسط الحسابي النـسبي        ٣,٨٥المتوسط الحسابي للفقرة الرابعة يساوي       -
ياً عند مـستوى داللـة      لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائ      ٠,٠٠٠تساوي  ) Sig(القيمة االحتمالية   

0.05α  ٣مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي                ،  =
 .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

ـ ،أظهرت الدراسة هنا أن اإلعالنات متصلة بدرجة كبيرة بشكل وجمال المرأة         ذا يـدل علـى    وه

 .االستخدام المستمر في ظهورها باإلعالنات لجذب المشاهدين لإلعالنات

وأن ،  %٨٥,٣٠ أي أن المتوسط الحسابي النسبي       ٤,٢٦المتوسط الحسابي للفقرة الخامسة يساوي       -
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مـستوى داللـة            ٠,٠٠٠تساوي  ) Sig(القيمة االحتمالية   

0.05α  ٣مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي                ،  =
 .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

 مما يدلل   ، الدراسة هنا أن استخدام المرأة يعتبر ربح مادي وخسارة مادية بدرجة كبيرة            أوضحت

ت والتقاليد االجتماعية ابتعد عنها الناس تشبها بالغرب في تقديم المرأة باإلعالنات            على أن العادا  

 .التجارية
وأن ،  %٧٢,٤٤ أي أن المتوسط الحسابي النـسبي        ٣,٦٢المتوسط الحسابي للفقرة السادسة يساوي       -

اللـة  لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مـستوى د          ٠,٠٠٠تساوي  ) Sig(القيمة االحتمالية   
0.05α  ٣مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي                ،  =

 .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
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ر  أن المرأة المحجبة في اإلعالنات تعتب      المبحوثات يجدن أظهرت الدراسة هنا أن درجة كبيرة من        

 وإنما هو تجميل للزى بطريقة عصرية       ، وذلك ألنها ال تكون بالزى الشرعي      ،تحايل على المجتمع  

 .منافية لتعاليم الشرع

وأن ،  %٧٣,٧٨ أي أن المتوسط الحسابي النـسبي        ٣,٦٩المتوسط الحسابي للفقرة السابعة يساوي       -
حصائياً عند مـستوى داللـة      لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إ      ٠,٠٠٠تساوي  ) Sig(القيمة االحتمالية   

0.05α  ٣مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي                ،  =
 .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

عـدم الرضـا    ى تـأجيج     تعمل عل  اإلعالنات أن العينة يروا    أفراد غالبية   أنأظهرت الدراسة هنا    

 مما يدلل على استهداف المعلنين إلى العمل على تحفيز النساء للعمل على تغيـر             ،النساء بالواقع 

 .أنفسهن وذلك سيعود بالربح المادي للمعلنين

وأن ،  %٨٧,٧٣ أي أن المتوسط الحسابي النـسبي        ٤,٣٩المتوسط الحسابي للفقرة الثامنة يساوي       -
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مـستوى داللـة            ٠,٠٠٠ساوي  ت) Sig(القيمة االحتمالية   

0.05α  ٣مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي                ،  =
 .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

 مما  ، أفراد العينة يصيبهم الخجل من مشاهد اإلثارة في اإلعالن         أوضحت الدراسة هنا أن غالبية    

 .يدلل على سلبية اإلعالنات من وجهة نظرهن

وأن ،  %٧٠,٦٠ أي أن المتوسط الحسابي النـسبي        ٣,٥٣المتوسط الحسابي للفقرة التاسعة يساوي       -
ند مـستوى داللـة     لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً ع       ٠,٠٠٠تساوي  ) Sig(القيمة االحتمالية   

0.05α  ٣مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي                ،  =
 .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

حقيقـي وال   أظهرت الدراسة هنا إن غالبية العينة تؤيد أن اإلعالنات تظهر المرأة بمظهر غيـر               

يتشابه مع النموذج المعلن عنه، يدلل ذلك على عدم واقعية اإلعالنات والنموذج الموجـود بهـا                

 .يكون مختار بمعايير دقيقة لنجاح اإلعالن

وأن ،  %٥٣,٦١ أي أن المتوسط الحسابي النـسبي        ٢,٦٨المتوسط الحسابي للفقرة العاشرة يساوي       -
لك تعتبر هذه الفقرة غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة          لذ ٠,٠٦٤تساوي  ) Sig(القيمة االحتمالية   

0.05α مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة ال يختلف جوهرياً عـن درجـة                ،  =
 .٣الحياد وهي 

 ،ن بان اإلعالنات ال تجعلهن راضيات عن أنفـسهن        المبحوثات  يعارض  أوضحت الدراسة هنا أن     

 .يرجع إلى الثقة العالية لديهنوهذا 



49 

 

، %٤٩,٩٢ أي أن المتوسط الحسابي النسبي       ٢,٥٠المتوسط الحسابي للفقرة الحادية عشر يساوي        -
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة          ٠,٠٠١تساوي  ) Sig(وأن القيمة االحتمالية    

0.05α رجة االستجابة لهذه الفقرة قد نقص عن درجة الحياد وهـي      مما يدل على أن متوسط د     ،  =
 . وهذا يعني أن هناك عدم موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة٣

 ، اإلعالنات تنجح من دون استخدام مفاتن المرأة       أن المبحوثات يجدن  غالبية   أنهنا  تشير النتائج   

 .وانه يمكن استخدامها ولكن ليس لعرض مفاتنها

، %٦٩,٩٢ أي أن المتوسط الحسابي النـسبي        ٣,٥٠سط الحسابي للفقرة الثانية عشر يساوي       المتو -
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة          ٠,٠٠٠تساوي  ) Sig(وأن القيمة االحتمالية    

0.05α  ٣ درجة الحياد وهي     مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن           ،  =
 .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

 المرأة تظهر كثيرا فـي إعالنـات      أن المبحوثات يجدن أوضحت الدراسة هنا أن درجة كبيرة من        

خاصة بالرجل ، مما يدلل على االستخدام الشائع من قبل المعلنين للمرأة في اى مجال حتى ما ال                  

 .يعنيها

، %٦٩,٣٢ أي أن المتوسط الحسابي النـسبي        ٣,٤٧المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة عشر يساوي        -
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة          ٠,٠٠٠تساوي  ) Sig(وأن القيمة االحتمالية    

0.05α  ٣ زاد عن درجة الحياد وهي       مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد         ،  =
 .وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

 أن معظم اإلعالنات ال تظهر المرأة كشريك فاعل         المبحوثات يرين  الدراسة هنا أن غالبية      ظهرتأ

عـل  بالنسبة لألسرة والمجتمع، مما يدلل على عدم اهتمام المعلنين والمجتمع بالمرأة كـدور فا             

 .بالمجتمع

، %٦٣,٩٠ أي أن المتوسط الحسابي النسبي       ٣,١٩المتوسط الحسابي للفقرة الرابعة عشر يساوي        -
لذلك تعتبر هذه الفقرة غير دالة إحصائياً عند مستوى          ٠,١٨٩تساوي  ) Sig(وأن القيمة االحتمالية    

0.05αداللة    لهذه الفقرة ال يختلف جوهريـاً عـن         مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة      ،  =
 .٣درجة الحياد وهي 

 أن اإلعالنات ال تظهر المـرأة إال كربـة          المبحوثات يجدن  هنا أن درجة كبيرة من       تشير النتائج 

 . وهذا ليس جديرا بوظائف المرأة فهي تعتبر عامل مهم في المجتمع،بيت

، %٨٠,٠٠لمتوسط الحسابي النسبي     أي أن ا   ٤,٠٠ يساوي   الخامسة عشر المتوسط الحسابي للفقرة     -
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى داللة          ٠,٠٠٠تساوي  ) Sig(وأن القيمة االحتمالية    

0.05α  ٣مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي                ،  =
 .بل أفراد العينة على هذه الفقرةوهذا يعني أن هناك موافقة من ق
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أظهرت الدراسة هنا أن الفضائيات العربية تعرض على شاشتها بدرجة كبيرة اإلعالنـات األجنبيـة،               

وذلك يدلل على عدم ابتكارها لإلعالنات مستخدمة النماذج األجنبية التـي ال تتوافـق مـع مبادئنـا                  

  .وتقاليدنا
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  الثانيالمبحث 

  اسةمناقشة نتائج الدر: أوال

  مشاهدة المبحوثات للقنوات الفضائية العربية واإلعالنات فيهاقياس مدى / أوال

وتعتبر نسبة ، %٦٦,٤بصورة دائمة  للقنوات الفضائية العربية بحوثاتم أن نسبة المن النتائجيتبين 
وسيلة أثيره على الناس كعالية في وسط الوسائل التكنولوجيا الهائلة، مما يدلل على أهمية التلفاز وت

ن من ساعتين إلى ثالث ساعات  يشاهدالمبحوثاتمن % ٢٨,٦بأن  جماهيرية، كما أوضحت الدراسة 
 تقدم في تلك التي البرامج أفضلية الفترة المسائية، وهذا يشير إلى هييوميا، والوقت المفضل لديهم 

    .ك الفترةووجود فراغ من مشاغلهم لدى معظم الناس في تلالفترة وتلبيتها لحاجات الجمهور 

ثم ، %٤٢,٧ الثقافية بنسبة وأظهرت الدراسة أن من أكثر القنوات المفضلة لدى المشاهدات هي القنوات
 لمبحوثاتفنجد هنا بأن هناك اهتمام من قبل ا% ١٦,١، ثم اإلخبارية %٢٨,٦القنوات الدينية بنسبة 

منوعة، ويعود ذلك إليجابية ما تقدمه لهذه القنوات أكثر من غيرها كالرياضية والغنائية واالقتصادية وال
تلك القنوات من برامج مفيدة ومزودة بالمعرفة واستخدامها ألساليب متطورة في طريقة العرض 

أما بالنسبة لتلك القنوات في قلة مشاهدتها ربما يعود األمر لعدم االهتمام بالمجال الرياضي لألفكار،
  .ألنها منافية ألخالقيات ومبادئ الدين االسالمىواالقتصادي من قبل المشاهدات، أما الغنائية 

، ثم قنوات mbc بمشاهدة اإلعالنات بها هي قنواتتهتم بها المبحوثات ومن أكثر القنوات التي 
الجزيرة، وتأتى القنوات األخرى بنسب متفاوتة وذلك يعود لرغبة الجمهور واهتماماته حيث يجد 

 يحتاجها متوفرة في قنوات معينة، وان هذه اإلعالنات التياإلعالنات التي تعلن عن الخدمات والسلع 
  .تقدم بتلك القنوات بطريقة جاذبة للمتلقي

ات على تلك القنوات هو أنهن وأوضحت الدراسة أن سبب تفضيل مشاهدة المبحوثات لإلعالن
ن ،وهذا يدلل على أنهن ال يتعمد%٤٧,١ن لمشاهدتها خالل مشاهدتهن لبرامج معينة بنسبة يضطرر

 يفضلن مشاهدتها ألنها تزيدهم المبحوثات قالوا بأنهنمتابعة اإلعالنات على تلك القنوات،وبعض 
مما يدلل على اهتمام تلك القنوات  معرفة بالمنتجات الجديدة وطريقة اإلخراج والتقديم مميزة بها،
  . بجماهيرها وتقديم إعالنات متميزة إخراجيا عن القنوات األخرى
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:  صورة المرأة في إعالنات الفضائيات العربية لدى المبحوثاتة استخدامقياس كيفي/ثالثا

-  

رجة  بأنه بالدأظهرت الدراسة أن سبب استخدام الوجه النسائي بكثرة في إعالنات الفضائية العربية

الترآيز مما يدلل أن وجودها باإلعالنات مهم أآثر من ، %٣٠٫٨عنصر جذب قوى بنسبة األولى هو 

سها وهى عنصر رئيسي باإلعالنات ،وبالنسبة لترآيز اإلعالنات على جوهر المرأة السلع نفعلى 

 تنتبهبنسبة متقاربة، لذا البد لإلعالنات أن % ٣٣٫٨ومنخفض% ٤٤٫٥وإنسانيتها تشير النتائج إلى مرتفع

ي حافظ على إنسانيتها والدين االسالمى أآثر األديان الذ والترآيز اإلعالناتعند استخدامها للمرأة في 

   .وأصان المرأة وأآرمها

الدراسة بأن اإلعالنات في الفضائيات العربية تشارك في تشويه صورة المرأة العربية بنسبة وأوضحت 

التي تمت وال تمت ، وهى نسبة آبيرة وسلبية، ويدل على آثرة استغالل المرأة في اإلعالنات %٥٥٫٥

  .م الذي أصان المرأةوهذا منافي لألخالقيات ولتعاليم اإلساللها بصلة 

 تقف وراء الترآيز على صورة المرأة في إعالنات الفضائيات التي الدراسة أن من أهم العوامل شارتوأ

التشبه بالغرب، ثم تحريك % ٢٥٫٣، ثم %٣٧٫٩لشد االنتباه بنسبة هو استغالل جسد المرأة آإغراء 

عن المنتجات، وآل ذلك يدل على ترآيز نزعة االستهالك لدى المرأة األخرى والرجل المتلقي لإلعالن 

  .الفضائيات على استخدام صورة المرأة آرآن أساسي لنجاح اإلعالن والمنتج المعلن عنه

  -:درجة موافقة المبحوثات على صورة المرأة في اإلعالنات الفضائيةقياس /ثالثا

لهم على شراء السلع الدراسة أن استغالل صورة المرأة في اإلعالنات له تأثير على إقباتبين من 
 لها األساسي وأن المرأة تعمل على نجاح السلع المعلن عنها وهى المحرك ،%٦٤,٥٤بمتوسط حسابي

بشكل وجمال المرأة وذلك لجذب  بدرجة كبيرة اإلعالنات وتركز ،%٨٢,٥٤بمتوسط حسابي 
  .المشاهدين

 اإلسالميةدات والتقاليد  العاإلى يسئ اإلعالناتوأوضحت الدراسة أيضا أن استغالل المرأة في 
وأن استخدام المرأة المحجبة في اإلعالنات ما هي إال تحايل على المجتمع ، %٩٠,٧٦بمتوسط حسابي 
وهذا منافي للزى الشرعي وتحايل وتجميل للزى االسالمى بطريقة تتنافي ،%٧٢,٤٤ بمتوسط حسابي

  .مع تعاليمه
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عالنات تعمل على تأجيج عدم رضا النساء بالواقع  يجدوا أن اإلبحوثاتوأظهرت الدراسة أن غالبية الم
 وخسارة مادية بمتوسط حسابي  مادي وان استخدام المرأة يعتبر ربح ،%٧٣,٧٨بمتوسط حسابي 

 ويشير ذلك أن المعلنين والفضائيات هدفها تحفيز النساء للعمل على تغير أنفسهن ليعود ،%٧٣,٧٨
 ومبادئ إسالمية متنكرين ذلك مشيا وراء التشبه بالغرب بالربح المادي عليهم دون األخذ بأي تقاليد

  .باسم الحضارة

 أن اإلعالنات تظهر المرأة بمظهر غير حقيقي وال يتشابه مع النموذج المعلن عنه النتائج تشيرو
 أنهن يصيبهم الخجل من مشاهد اإلثارة في اإلعالن بمتوسط حسابي ،%٧٠,٦٠بمتوسط حسابي 

 ،%٥٣,٦١بمتوسط حسابي  أنفسهن تجعلهن راضيات عن ن اإلعالنات با ومن يعارضون،%٨٧,٧٣
 ويشير ذلك ،%٤٩,٩٢وان اإلعالنات يمكنها أن تنجح بدون استخدام مفاتن المرأة بمتوسط حسابي 

تعمد الفضائيات الستغالل المرأة من كافة الجوانب، ولتحقيق إرباح وتأجيج المنافسة بين النساء بامتالك 
  .ذاتهن من خالل جعل النموذج قدوة للنساء األخرياتالسلعة وتغير من 

 ،%٦٩,٩٢وأظهرت الدراسة أن الفضائيات تستغل المرأة في إعالنات تخص الرجال بمتوسط حسابي 
 كربة إال وال تظهرها ،%٦٩,٣٢وال تظهرها كشريك فاعل بالنسبة لألسرة والمجتمع بمتوسط حسابي 

ال تتوافق مع  التي األجنبية اإلعالناتيات غالبا بعرض  وتقوم الفضائ،%٦٣,٩٠بيت بمتوسط حسابي 
 ويشير ذلك إلى االستخدام الشائع من قبل الفضائيات العربية للمرأة ،%٨٠,٠٠مبادئنا بمتوسط حسابي 

العربية في اى مجال، وعدم االهتمام بدورها األساسي بالمجتمع، وإظهارها بوظائف غير ربة المنزل 
  .يتهاواالهتمام بجوهرها وعقل
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  التوصيات: ثانيا

 -:اآلتيةمن خالل النتائج السابقة يمكن للطالبة الخروج بالتوصيات 

وضع مجموعة ضوابط لإلعالن التجاري يجرى ضمن سلسة من اإلجراءات تضمن تطبيق  )١(
 . هذه الضوابط والقواعد

ى إبراز مفاتنها لجذب عدم استخدام المرأة العربية كأداة لتسويق السلع، من خالل التركيز عل )٢(
 .المشاهدين لإلعالنات

 .يفضل عدم استخدام الفضائيات العربية المرأة في إعالنات ال تمت لها بصلة  )٣(

 . عدم التشبه بالغرب، واقتباس إعالناتهم وعرضها على الفضائيات العربية  )٤(

التقاليد العمل على تطوير اإلعالنات واالبتكار بما يتناسب مع ضوابط اإلسالم والعادات و )٥(
 . العربية

 .إبراز دور المرأة في المجتمع كمشاركة للرجل وليس كسلعة تعرض )٦(
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  املراجع
  
  -:األبحاث العربية غير المنشورة: أوال

قسم الـصحافة   ،  بحث غير منشور  ،  اإلعالنات اإلذاعية في راديو الشباب والخليل     ،  إيمان المصدر  -١
   ٢٠٠٥، الجامعة اإلسالمية: غزة، واإلعالم

اإلعالنات في الفضائيات العربية بين النظرية والتطبيق من جهة نظر طلبة اإلعالم            ،  باسل عدوان  -٢
  ٢٠٠٤، الجامعة اإلسالمية: غزة، قسم الصحافة واإلعالم، منشور بحث غير، في جامعات قطاع غزة

افة قـسم الـصح   ،  بحث غير منـشور   ،  معالجة قضايا المرأة في الصحف الفلسطينية     ،  ختام شويدح  -٣
 ١٩٩٨، الجامعة اإلسالمية: غزة، واإلعالم

،  الصحافة واإلعالم  قسم،  بحث غير منشور  ،   في الصحف الفلسطينية   تغفور، اإلعالنا رانيا عبد ال   -٤
 ٢٠٠٥، الجامعة اإلسالمية: غزة

، قسم الصحافة واإلعـالم   ،  بحث غير منشور  ،  ة المرأة في اإلعالنات الفضائية    صور،  اماح األغ ر -٥
  ١٩٩٩، امعة اإلسالميةالج: غزة

، بحث غير منـشور   ،  اإلعالن الفضائي وأثره على السلوك الشرائي     ،  وسام حسان ،  حجابسماهر   -٦
  ٢٠٠٣، الجامعة اإلسالمية: غزة، قسم الصحافة واإلعالم

: غزة،  قسم الصحافة واإلعالم  ،  بحث غير منشور  ،  صورة المرأة في األغنية المصورة    ،  عدنان نجم  -٧
 ٢٠٠١، الميةالجامعة اإلس

قـسم الـصحافة    ،  بحث غير منشور  ،  صورة المرأة في أفالم المخرج يوسف شاهين      ،  ور الحلبي ن -٨
  ٢٠٠٢، الجامعة اإلسالمية: غزة، واإلعالم

قـسم الـصحافة    ،  بحـث غيـر منـشور     ،   الفضائية M.B.Cاإلعالنات في قناة    ،  ياسمين أبو ريا   -٩
  ٢٠٠٢، الجامعة اإلسالمية: غزة، واإلعالم
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 :الكتب العربية: ياثان

  ٢٠٠٥، دار الكتاب الجامعي: العين، ١، طاإلعالن األسس والمبادئ، النور أحمد -١

، دمـشق اإلدارة  : سورية،  ١ط،  خفايا االستغالل الجنسي في وسائل اإلعالم     :ترجمة،  محمد الواكد  -٢
٢٠٠٥  

ار أرام للدراسـات والنـشر      د: األردن،  المرأة العربية في الدراما المتلفزة     صورةالم،  زغلولة الس  -٣
  ١٩٩٦، والتوزيع

 ١٩٧٦، عالم الكتب:  القاهرة،١ط، األسس والمبادئ:  اإلعالمبحوث ،سمير حسين -٤

  ١٩٩٦، الدار الجامعية: اإلسكندرية، ١، ط اإلعالنهندسة، عبد السالم أبو قحف -٥

مكتبـة ومطبعـة     : اإلسكندرية ،١ط،  أسس ومبادئ البحث العلمي   ،  ميرفت خفاجة ،  فاطمة صابر  -٦
  ٢٠٠٢، اإلشعاع الفنية

، دار الفجر للنشر والتوزيع   : لقاهرةا ،٢، ط أساسيات البحوث اإلعالمية واالجتماعية   ،  محمد حجاب  -٧
٢٠٠٣  

  دار الفكر العربي: القاهرة ،المدخل إلى العمل التلفزيوني، محمد معوض -٨

 ١٩٩٩، نانيةالدار المصرية اللب: القاهرة، ١ط، اإلعالن، منى الحديدي -٩

  ٢٠٠٤، الدار المصرية اللبنانية: القاهرة،  خاصةطبعة،  واإلعالمالمرأة، ناهد رمزي -١٠

  ١٩٩٨، المؤسسة الجامعية: بيروت، ١، طالرأي العام واإلعالم والدعاية، هاني الرضا -١١

  :اإلحصائيات: ثالثُا

البات خالل الفصل الدراسي الثاني     إحصائية للط ،  الجامعة اإلسالمية بغزة  ،  عمادة القبول والتسجيل   -١
  م٢٠١٠-٤-١٣بتاريخ ، م٢٠١٠-٢٠٠٩

  :مواقع االنترنت: رابعا

http :، الـصحافة واإلعـالم  ، األبحـاث العلميـة  ، موقع منتدى اإلستراتيجية للبحـث العلمـي   -١
htm.860t-opict/9f-montada/com.7yoo.stst// 
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  صحيفة االستقصاء/ امللحق
  

   غزة –اجلامعـــــــة اإلسالميــــــة 

  كليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

  قســــــــم الصحافــــــة واإلعالم

  ختصص العالقات العامة واإلعالن

  

  

  

  :صحيفة استقصاء حول

 لدى طالبات ةصورة املرأة يف إعالنات الفضائيات العربي" 
   "اجلامعة اإلسالمية

  دراسة ميدانية
  -:أخيت الطالبة 

تأتى هذه االستمارة في إطار دراسة على صورة المرأة  باإلعالنات الفضائية حول اتجاهات طالبـات                

الجامعة اإلسالمية  نحو إعالنات الفضائيات العربية وذلك من أجل معرفة مدى درجة تقيـيم المـرأة                 

وأؤكد أن المعلومات الواردة هنا لن تستخدم إال ألغـراض          ،  ا في هذه اإلعالنات   ضاها عن صورته  ور

  .البحث العلمي

  أرجو أن تحظى هذه االستمارة باهتمامك الجاد

א א א
                                                                        

  :                                                                                           الطالبة        

  أمينة الدحدوح
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  السمات العامة: أوالً 

  :المحافظة -١

  محافظة الشمال                           ( ) محافظة غزة( ) 

  ان يونسمحافظة خ  ( )   محافظة الوسطى                  ( ) 

  محافظة رفح( ) 

  

  :الحالة االجتماعية -٢

  متزوجة ( ) آنسة                                     ( ) 

  أرملة( ) مطلقة                                    ( ) 

 

  :المستوى الدراسي -٣

  مستوى ثالث( ) مستوى أول                               ( ) 

  مستوى رابع                      ( ) مستوى ثاني          ( ) 

 مستوى خامس( ) 

  

  :الكلية -٤

  أدبية( ) علمية                                     ( )
  شرعية( ) 

 
  
  :التراكميالتقدير  -٥

  جيد جدا       ( )         امتياز                 ( ) 
 مقبول  ( ) جيد                                  ( ) 
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  -: فيهابية واإلعالناتمشاهدة المبحوثات للفضائيات العر:انياث
  :هل تشاهدين القنوات الفضائية العربية  . ٦

  أحيانًا( ) نعم                                            ( ) 

  :كم تقضين من الوقت في مشاهدة الفضائيات العربية  . ٧

  من ساعة إلى أقل من ساعتين        ( )    أقل من ساعة                          ( ) 

  ثالث ساعات فأكثر      ( )من ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات     ( ) 

  :ما الوقت الذي تفضلينه لمتابعة الفضائيات العربية  . ٨

  فترة الظهيرة( )                      الفترة الصباحية            ( ) 

  فترة السهرة                           ( ) الفترة المسائية       ( ) 

  :ما أنواع الفضائيات العربية التي تشاهديها  . ٩

 ال أشاهدها نادرا أحيانا دائما القنوات الفضائية م

     القنوات الدينية .١

     القنوات اإلخبارية .٢

     القنوات الغنائية .٣

     القنوات الرياضية .٤

     فيةالقنوات الثقا .٥

     القنوات المنوعة .٦

     القنوات االقتصادية .٧

     القنوات اإلعالنية .٨

  ......................................................أخرى،حدد قنوات  .٩
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  ) يمكنك اختيار أكثر من إجابة( :ما الفضائيات العربية التي تحرصين على مشاهدة اإلعالنات فيها. ١٠

  قنوات روتانا                         ( ) mbcقنوات ( ) 

  قنوات دبي( ) تليفزيون إنفنتى                     ( ) 

  قنوات الجزيرة( ) تليفزيون أبو ظبي                  ( ) 

  قنوات أبو ظبي  ( )                       LBCتلفزيون ( ) 

  ...........................قناة أخرى، يرجى ذكرها    ( ) القنوات المصرية               ( ) 

 :القنوات الفضائية العربية بالتحديد  /لماذا تفضلين مشاهدة اإلعالنات على هذه القناة  . ١١

  ألنها تزيد المعرفة بالمنتجات الجديدة( ) 

  ألن إعالناتها تعجبني في طريقة اإلخراج والتقديم( ) 

   اإلعالن بطريقة جذابة وعصريةألنها تطرح فكرة( ) 

  ألنني أضطر إلى مشاهدتها خالل مشاهدتي للبرنامج ( ) 

  ) ....................تذكر ( أسباب أخرى ( ) 

  -:صورة المرأة في إعالنات الفضائيات العربية لدى المبحوثات:ثالثا

يمكنك اختيار أكثر مـن     ( ة؟ برأيك ما سبب كثرة ظهور الوجه النسائي في إعالنات الفضائيات العربي           .١٢

  )إجابة

  ترويج السلع           ( ) عنصر جذب قوى                             ( ) 

  كل ما سبق( ) بحثا عن التمييز                               ( ) 

  ....................................................................ذكرها أخرى، يرجى( ) 

   ما مدى تركيز اإلعالنات على جوهر المرأة وإنسانيتها ؟.١٣

  منخفض( ) متوسط                      ( ) مرتفع                      ( ) 
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  هل تشارك إعالنات الفضائيات العربية في تشويه صورة المرأة العربية؟ .١٤

  إلى حد ما                   ( ) ال             ( ) نعم                               ( ) 

  إذا كانت إجابتك نعم أو إلى حد ما، حددي درجة التشويه في الفضائيات العربية؟ .١٥

  منخفضة( ) متوسطة                         ( ) مرتفعة                           ( ) 

  ال تمت لها بصلة؟برأيك ما درجة استخدام الفضائيات العربية للمرأة في إعالنات  .١٦

  عالية                 ( ) عالية جدا                     ( ) 

  منخفضة( ) متوسطة                      ( ) 

  منخفضة جدا( ) 

حددي العوامل التي تعتقدين أنها تقف وراء التركيز على صورة المرأة في إعالنات الفضائيات               .١٧

  )إجابةيمكنك اختيار أكثر من  (العربية؟

  استغالل جسد المرأة كإغراء لشد االنتباه                ( ) 

  التشبه بالغرب ( ) 

تحريك نزعة االستهالك لدى المرأة األخرى لإلعالن وخاصة في المنتجات التي تخصها                       ( ) 

  .يتحريك نزعة االستهالك لدى الرجل المتلق( ) 

  :................................................................أخرى، يرجى ذكرها ( )
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  -:حددي درجة تأييدك على العبارات اآلتية. ٨١

 معارضة بشدة معارضة محايدة مؤيدة مؤيدة بشدة العبارة م

استغالل جسد المرأة في اإلعالنات له تأثير في زيادة اإلقبـال            ١

  السلعةعلى

     

استغالل المرأة في اإلعالنات يـسئ إلـى العـادات والتقاليـد          ٢

 اإلسالمية

     

تهدف اإلعالنات إلى إبراز جمال المرأة أكثر من السلعة المعلن           ٣

 عنها

     

      اإلعالنات متصلة بدرجة كبيرة بشكل وجمال المرأة ٤

      ة اجتماعيةاستغالل المرأة في اإلعالنات ربح مادي وخسار ٥

      المرأة المحجبة في اإلعالنات تحايل على المجتمع ٦

تعمل اإلعالنات بطريقة مبرمجة على تأجيج عدم رضا النساء          ٧

 بالواقع  

     

يصيبك الخجل عندما تشاهدي إعالن فيه إثـارة أمـام أفـراد             ٨

 عائلتك

     

ـ            ٩ ك ال  تظهرك اإلعالنات بمظهر غيـر حقيقـي أو محتقـر ألن

 تتشابهي مع النموذج المعلن عنه

     

      تجعلك اإلعالنات غير راضية عن ذاتك ١٠

      ال تكون اإلعالنات ناجحة إال باستخدام مفاتن المرأة ١١

      تظهر المرأة كثيرا في إعالنات خاصة بالرجل ١٢

معظم اإلعالنات ال تظهر المرأة كشريك فاعل بالنسبة لألسـرة           ١٣

 جتمعوالم

     

تظهر اإلعالنات المرأة كثيرا كربة بيت ال عمـل لهـا سـوى              ١٤

 المطبخ وأعمال المنزل
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حددي أهم المقترحات التي تجدينها ضرورية من أجل  تحسين صورة المرأة فـي              . ١٩

  )مكنك اختيار أكثر من إجابةي(؟ إعالنات الفضائيات العربية

  .  المرأة في اإلعالنظهورادار تشريعات إعالمية تضبط أخرى،

  تطبيق مبدأ االحتشام في اإلعالن ( ) 

  توفير فرص عمل للمرأة تكون أكثر صيانة لكرامتها( ) 

  الرجوع إلى مبادئ اإلسالم التي حافظت على المرأة( )

  ..................................................................أخرى ، يرجى ذكرها

  

      تعرض الفضائيات العربية إعالنات أجنبية تسئ إلى المرأة ١٥




