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أخالقيات اإلعالن يف القنوات الفضائية العربية
دراسة مسحية الجتاهات اجلمهور العراقي حنو أخالقيات اإلعالن يف القنوات الفضائية العربية

للمدة من 2020/1/1 – 2020/1/31

أ. م. د. محمد حسني علوان

كلية اإلعالم/ جامعة واسط

مقدمة :
يمثــل اإلعــالن عالقــة وثيقــة الصلــة ما 
بــن املعلنــون و اجلمهــور وهو نــوع من 
االتصــال بــن افــراد املجتمــع  الواحــد 
وبــن املجتمعــات األخــرى,  ويتعــرض 
ــط االتصــايل  ــذا النم ــا هل اإلنســان يومي
مــن خــالل وســائل االتصــال املختلفــة  
يالحقــه  األنســان   يكــون  فأينــا 
ــاهدًا  ــورًا ومش ــروءًا ومص ــالن مق االع
ومســموعًا وتكمــن أمهيــة االعــالن 
ــات  ــم اخلدم ــراء وتقدي ــع و ال يف البي
و األفــكار واآلراء وحتســن الصــورة 
بصــورة وبأخــرى . يعــد غــزو الفضــاء 
واســتغالله اتصاليــًا وثقافيــًا واقتصاديــًا 
ــات منعرجــًا مهــًا  ــق اإلعالن عــن طري

يف الثــورة االتصاليــة ، نتــج عنــه تدعيــم 
ــة  ــاح عملي ــذي أت ــون ال ــة التلفزي ملكان
ــاع  ــة إىل كل بق ــائل اإلعالني ــث الرس ب
العــامل ، وجعلهــا أكثــر إثــارة وتشــويقًا 
ثــم أن اســتغالل الفضــاء ، وإعطــاء 
علـــى  والتفتــح   ، املشــاهدة  حريــة 
ــم  ــذي ت ــزاوج ال ــاهم الت ــامل ، وس الع
ــة يف  ــات االتصــال واملعلوماتي بــن تقني
ــة  ــائل اإلعالمي ــيط الرس ــم وتنش تدعي
وعــى رأســها اإلعالنــات ، وخلــق 
ــة  ــة والبري ــة والفكري ــروف املادي الظ
ــر  ــارش ع ــث املب ــه الب ــا ينقل ــة م ملجاهب
ــة  ــاط ثقافي ــن أن ــة م ــوات الفضائي القن
وقيــم وأخالقيــات ، فضــاًل عــن إرســاء 
االســتهالكي  الســلوك  تدعيــم  أو 
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ــي  ــة الت ــة الكوني ــة  القري ــن رؤي ضم
ــالن  ــا لإلع ــا وأخالقياهت ــع قيمه ختض
ــول كل يشء ويف كل يشء . ــور ح املص
وبالرغــم مــن الســات التــي يمتــاز 
هبــا االعــالن والتــي تعــزز مــن أمهيتــه 
واالجتاعيــة,  االقتصاديــة  حياتنــا  يف 
ــالن  ــؤون االع ــن بش أال أن املتخصص
اوَل  االعــالن  ظهــور  ومنــذ  ســعوا 
ــد  ــال اىل  حتدي ــائل االتص ــرة يف وس م
تأثــره ســلبًا او اجيابــًا عــى ســلوك 
ــذي  ــر ال ــات ، األم ــراد واملجتمع االف
عــى  تعمــل  الــدول  كافــة  جعــل 
وضــع تريعــات وقوانــن للحــد مــن 
الظواهــر الســلبية التــي بــدأت تظهــر يف 

االعــالن التلفزيــوين .
يتمثــل  لإلعــالن,  اجتاهــان  وهنــاك 
االجتــاه األول باالجتــاه االجيــايب والــذي 
ــق  ــة يف حتقي ــد األخالقي ــزم بالقواع يلت
مســاعيه وتشــتمل هــذه املســاعي عــى 
البقــاء وحتقيــق الربــح املــروع وحتقيق 
تضــع  أذ  واالســتمرارية,  التواصــل 
ــا  ــد تصميمه ــة عن ــات اإلعالني املؤسس
ــب  ــة نص ــب األخالقي ــالن اجلوان لإلع
وخدمــات  لســلع  بعرضهــا  عينيهــا 
مراعيــة  املتلقــي  عــى  أمانــا  أكثــر 
ــات  ــد املجتمع ــادات وتقالي ــك ع بذل

خــالل  مــن  اليهــا  تتوجــه  التــي 
منافســة مروعــة وعادلــة, ويتمثــل 
االجتــاه الســلبي بعــدم االلتــزام بالقيــم 
األخالقيــة لإلعــالن, فيصبــح االعــالن 
للمســتهلك  األذى  تســبب  وســيلة 
وتلحــق بــه الــرر كالغــش والكــذب 
األســاليب  مــن  والتهويــل وغرهــا 
اىل  الوصــول  أجــل  مــن  الضالــة 

مبتغاهــا .
خياطــب  اإلعــالن  لكــون  وبالنظــر 
ــاج يف  ــه حيت ــوع, فأن ــع ومن ــور واس مجه
ــد  ــس وقواع ــه اىل أس ــه وعرض تصميم
ــالف  ــع اخت ــه, وينب ــم عمل ــة تنظ قانوني
مــن  املجتمــع  أفــراد  ســلوكيات 
ــات  ــادات املجتمع ــم وع ــالف قي اخت
الــذي  األمــر  فيهــا,  يعيشــون  التــي 
ــة  ــب بإحاط ــاه يطال ــور اجت ــا اىل ظه دع
اإلعالنــات ببعــض القواعــد واألســس 
التــي تنظمــه لــكل ال ينحــرف عــن 
ــوط  ــاوز اخلط ــية ويتج ــه األساس مهمت

ــه        ــومة ل ــراء املرس احلم
ومل يعــد اإلعــالن التلفزيــوين جمــرد 
مكــون أســايس يف اخلريطــة التلفزيونيــة 
ومصــدرًا أساســيًا وإنــا أصبــح مــؤرشًا 
يف كثــر مــن األحيــان عــى جاذبيــة 
ــن  ــذا م ــي, ه ــوى الراجم ــة املحت وفعالي
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ــن  ــالن وب ــن اإلع ــة ب ــة العالق ناحي
ــة  ــن ناحي ــا م ــيلة ,وأم ــون كوس التلفزي
التلفزيــوين  اإلعــالن  بــن  العالقــة 
وبــن املعلــن فــإن تكلفــة اإلعــالن 
أصبحــت  وبثــًا  إنتاجــًا  التلفزيــوين 
أن  ينبغــي  مــا  فــإن  وعليــه  باهظــة 
حيققــه اإلعــالن التلفزيــوين مــن نتائــج 
ــة ملموســة تنعكــس عــى أهدافــه  مادي
ــرص  ــذي حي ــر ال ــو األم ــويقية وه التس
اســتخدام  وراء  مــن  املعلــن  عليــه 
ــة  اإلعــالن التلفزيــوين , وأمــا مــن ناحي
التلفزيــوين  اإلعــالن  بــن  العالقــة 
واملتلقــي الــذي أصبــح يشــاهد املئــات 
مــن الرســائل اإلعالنيــة التلفزيونيــة 
يف  اإلعالنــات  مــن  واآلالف  يوميــًا 
فــإن  املختلفــة  اإلعالنيــة  الوســائل 
ــه  ــوين وغرس ــالن التلفزي ــه لإلع جذب
ــي  ــلوك رشائ ــى س ــه ع ــه وحث يف ذاكرت

ــرًا .                                                               ــًا كب ــد حتدي ــدد يع حم
اإلطار املنهجي للبحث :

مشكلة البحث:
تتمثــل مشــكلة البحــث يف التعــرف 
عــى اجتاهــات اجلمهــور العراقــي نحــو 
يف  التلفزيــوين  اإلعــالن  أخالقيــات 
ــة  ــة, ومعرف ــة العربي ــوات الفضائي القن
العراقــي  اجلمهــور  متابعــة  دوافــع 

ــف  ــب الكش ــوات, اىل جان ــك القن لتل
عــن الضوابــط االخالقيــة االجيابيــة 
التلفزيونيــة,  لإلعالنــات  والســلبية 
ــع  ــاملة لواق ــورة الش ــخيص الص وتش
ومســتوى  التلفزيــوين  اإلعــالن 
متســكها  ومــدى  منــه,  الطمــوح 
والتزامهــا  املجتمعــات  بأخالقيــات 

  . والتقاليــد  والقيــم  باألعــراف 
أمهية البحث :

ــة هــذا البحــث مــن دراســته  ــأيت امهي ت
تواجــه  التــي  املخاطــر والتحديــات 
عامــة  بصــورة  العــريب  املجتمــع 
واملجتمــع العراقــي بصــورة خاصــة 
وهــي املخاطــر النامجــة مــن شــيوع 
املجتمــع  يف  االســتهالكي  النمــوذج 
العــريب عــن طريــق اســتعال الــركات 
ــة  ــة ( الوظيفــة االتصالي املنتجــة ) املعلن
ــل  ــًا، ب ــًا عرضي ــس ناجت ــالن( لي )االع
جــزء مــن بنيــة اساســية تســعى اىل 
خلخلــة بنيــة الثقافــة العربيــة ومتزيقهــا 
ــد  ــاط وقواع ــم وان ــن قي ــه م ــا حتمل ب
تعــر عــن ثقافتنــا العربيــة, كــا وتتمثــل 
ــة  ــث يف أن موضوعي ــذا البح ــة ه أمهي
أخالقيــات اإلعــالن هــي قضيــة هامــة 
ــا أن  ــع, ك ــح املجتم ــب رشائ ــس أغل مت
ــدر  ــى ق ــا ع ــرح موضوع ــث يط البح
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ــة أال وهــي األخــالق,  ــر مــن األمهي كب
الكشــف عــن أخالقيــات اإلعــالن مــن 
حيــث الســلبيات واالجيابيــات ودرجــة 
التزامــه ومراعاتــه للضوابــط واألســس 

األخالقيــة . 
  

أهداف البحث :
ــاهد - 1 ــدى تعــرض املش ــة م معرف

العراقــي عينــة البحــث لإلعالنــات 
عــر الفضائيــات العربيــة .

ــة - 2 ــوات الفضائي ــرز القن ــد أب حتدي
العينــة  هلــا  تتعــرض  التــي  العربيــة 

. املبحوثــة 
اســتفادة - 3 مــدى  عــى  التعــرف 

ــات  ــم لإلعالن ــن تعرضه ــن م املبحوث
. التلفزيونيــة 

الكشــف عــن مــدى أعجــاب - 4
أفــراد عينــة البحــث مــن اإلعالنــات يف 

ــة . ــة العربي ــوات الفضائي القن
اإلعــالن - 5 أخالقيــات  معرفــة 

لــدى املبحوثــن يف القنــوات الفضائيــة 
العربيــة .

حتديــد ماهــي الضوابــط التــي - 6
جيــب األخــذ هبــا يف اإلعالنــات يف 

   . العربيــة  الفضائيــة  القنــوات 
 

الدراسات السابقة :
أوال: الدراسات العراقية:

البكــري،  شــاكر  أيــاد  دراســة   -1
ــي  ــوين الفضائ ــث التلفزي ــا: الب وعنواهن
املبــارش، 1994)1( وتوصلــت الدراســة 
إىل أن للمحطــات الفضائيــة العديــد 
ــة يف  ــلبية واإلجيابي ــرات الس ــن التأث م
ــة  ــرات حمتمل ــا تأث ــريب منه ــن الع الوط
ــت  ــايل، وتضمن ــتوى االتص ــى املس ع
الثــورة  انعكاســات  الدراســة 
التكنولوجيــة يف ميــدان االتصــاالت 
مجيــع مراحــل االتصــال، األمــر الــذي 
 ، العمـــــل  ظــروف  تغيــر  إىل  أدى 
بجميــع  االنتــاج  برامــج  وهيكلــة 
مراحلــه ، ومســاحة التغطيــة يف الزمــان 
حمتملــة  تأثــرات  وهنــاك  واملــكان, 
عــى املســتوى الســيايس  خصوصــًا 
وأن البــث التلفزيــوين الفضائــي قــد 
ــاك  ــافات ، فاإلرب ــدود واملس ــى احل ألغ
ــة  ــات الفضائي ــه املحط ــذر ب ــذي تن ال
 ، األساســية  بالدرجــة  هــو ســيايس 
ــم  ــة لتتحك ــة متهيئ ــت الفرص وأصبح
الناميــة  الــدول  يف  املتقدمــة  الــدول 
عــن طريــق االســتخدام الســيايس هلــذا 
البــث بــا يمكنهــا مــن التأثــر يف الــرأي 
العــام يف الــدول املســتهدفة عــن طريــق 
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ــايل  ــم وبالت ــر اجتاهاهت ــا وتغي إعالمه
التأثــر عــى حكوماهتــم بالشــكل الذي 
يكــرس يف األذهــان األنموذج الغــــريب 
يف خمتلــف املجاالت ، وخصــــــــوصا 
ــل  ــن أج ــيايس ، م ــب الس ــا اجلان منه
ســلب إرادة تلــك الشــعوب، والقضــاء 
عــى أي نــوع مــن أنــواع املقاومــة 
ــاهد  ــل املش ــم تضلي ــد أن يت ــا ، بع لدهي
سياســيًا ، وزرع اليــأس فيــه ، وأمــا 
ــرات  ــأن التأث ــايف ف ــتوى الثق ــى املس ع
املحتملــة ســتتعاظم نتيجــة لدخــول 
توابــع االتصــال إىل امليــدان الثقــايف 
يف املســتقبل، ممــا يــؤدي إىل تعــرض 
العــامل لغــزو مســتديم وشــامل مــن 
ــاء ال  ــن فض ــة م ــة آتي ــة الكرتوني ثقاف
حــدود لــه، وتنتــج عنــه مشــكالته 
تتمثــل بتدفــق املعلومــات غــر املنتقــاة، 
ــز  ــة ، وتعزي ــكار الغربي ــج لألف والرتوي
اهليمنــة والتبعيــة للــدول املتقدمــة, وفيــا 
يتعلــق باملســتوى االجتاعــي فأشــارت 
الدراســة إىل أن اســتخدام املحطــات 
الفضائيــة قــد أحــدث تأثــرات يف تغير 
بعــض العالقــات االجتاعيــة ، ويتوقــع 
االضطــراب  خلــق  إىل  يــؤدي  أن 
االســتقرار  وعــدم   ، االجتاعــي 
التقليديــة  االجتاعيــة  العالقــات  يف 

العــامل  شــعوب  عنــد  وخصوصــا   ،
الثالــث، األمــر الــذي يشــر اىل أن هــذه 
املحطــات الفضائيــة اجلديدة اســتهدفت 
ــك  ــًا تل ــلبية وخصوص ــا الس يف تأثراهت
املوجهــة إىل أوطاننــا جعــل إنســاننا 
ســلبيًا جانحــًا إىل االستســالم ، ســائرة 
باجتــاه التأثــر يف القيــم، واألفــكار، 
وخلــق  واالجتاهــات،  واملواقــف، 
كل  ســلوك  يف  املطلوبــة  التأثــرات 
منهــم كذلــك التأثــرات املحتملــة عــى 
يف  وتتمثــل   ، االقتصــادي  املســتوى 
الرتويــج للمنتجــات والســلع األجنبيــة 
عن طريــق اإلعالنــات التجاريــة، إذ إن 
البــث الفضائــي ســيفتح املجــال واســعًا 
أمــام اإلعالنــات، إذ توجــد رشكات يف 
عمــوم الــدول املتقدمــة متلــك حمطــات 
أجــل  مــن  هبــا  خاصــة  تلفزيونيــة 
اإلعــالين,  العمــل  رسعــة  تســهيل 
وفيــا يتصــل باجلانــب الرتبــوي  فلقــد 
أصبــح البــث الواصــل مهيمنــًا إىل حــد 
ــات  ــال املعلوم ــة انتق ــى حرك ــر ع كب
الشــعوب  بــن  والقيــم  واألفــكار 
بصــورة باتــت تقلــق املعنيــن بالشــؤون 

الرتبويــة .
2 – دراســة  د. هــادي اهليتــي، وعنواهنا: 
االتصــال التلفزيــوين الفضائــي الــدويل 



332

أخالقيات اإلعالن يف القنوات الفضائية العربية

2م 
02

1  
ل  

ــو
يـل

   أ
  4

8  
د /

عد
ال

ــيايس  ــره الس ــاالت تأث ــد واحت الواف
العريب1996)2(وهتــدف  الوطــن  يف 
بعــض  عــن   الكشــف  الدراســة 
االحتــاالت النامجــة عــن التعــرض 
األجنبيــة  التلفزيونيــة  للقنــوات 
ــة، ويعــرض  ــة العربي ــدة إىل املنطق الواف
مــن  تــرددًا  األكثــر  االحتــاالت 
دون احلكــم عــى حــدوده اإلجيابيــة 
بعــض  أن  خصوصــًا   ، الســلبية  أو 
ــرى  ــود إىل أخ ــرة تق ــرات الظاه التأث
ــى  ــددة ع ــروف املتج ــة الظ ــًا لطبيع تبع
املســتويات االجتاعيــة ، واالقتصاديــة، 
والسياســية, وتتنــاول الدراســة تأثــرات 
القنــوات التلفزيونيــة االجنبيــة الوافــدة 
إىل الوطــن العــريب والناطقــة باللغــة 
القنــوات  إغفــال  دون  مــن  العربيــة 
مــن  والصــادرة  عربيــًا  املمولــة 
ــريب  ــن الع ــارج الوط ــتوديوهات خ اس
,ويتمثــل  موضــوع الدراســة التأثــرات 
باملواطــن  يتعلــق  ومــا  السياســية، 
عالقتــه  ويف   ، الســيايس  ســلوكه  يف 
بالســلطة, وأصبــح التلفزيــون قــوة ذات 
فاعليــة سياســية بعــده مصــدرًا لتكويــن 
ومعايرهــم،  النــاس  انطباعــات 
ــل  ــية بفض ــم السياس ــات نظره ووجه
ظروفــه اجلديــدة التــي مكنته مــن جتاوز 

ــدول ،  ــن ال ــية ب ــدود السياس احلـــــ
ــال  ــل االتص ــون بفض ــح التلفزي وأصب
الــدويل الفضائــي مهيــأ ألحــداث آثــار 
ويف  املجتمعــات  حيــاة  يف  انقالبيــة 
ــى  ــه ع ــي ب ــيايس، والوع ــر الس التفك

مســتوى شــعوب العــامل قاطبــة .
ــر  ــل ، اث ــوس ميخائي ــة اونربي 3-دراس
ــتهلك  ــى املس ــوين ع ــالن التلفزي االع
ــة  ــعت الدراس ــي 1990)3(   وس العراق
االعــالن  طبيعــة  تشــخيص  اىل 
ــه  ــدى قدرت ــراق وم ــوين يف الع التلفزي
ورغبــات  حاجــات  اشــباع  عــى 
املســتهلك اضافــة اىل معرفــة مــدى 
تأثــر املشــاهد بالفكــرة املقدمــة لــه 
واقتناعــه هبــا كــا كان هــدف الدراســة 
تشــخيص شــكل وحجــم اســتفادة 
املعلــن مــن االعالنــات التلفزيونيــة, 
النشــاط  أن  اىل  الدراســة  توصلــت 
املعلنــون  يارســه  الــذي  االعــالين 
يتجــى يف تعريــف اجلمهــور باملنتجــات 
ــعون اىل  ــم يس ــا اهن ــا ك ــي يقدموهن الت
ــج  ــرت نتائ ــور, اظه ــة اجلمه ــب ثق كس
ــع  ــي متاب ــور العراق ــة ان اجلمه الدراس
ــة وان افضــل  ــج التلفزيوني ــد للرام جي
فــرتة مشــاهدة لــكال اجلنســن هــي 
يف الســاعة )10( حتــى هنايــة البــث, 
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ــل  ــي قب ــات ه ــرتة اعالن ــل ف ان افض
الســاعة  وقبــل  مســاء   )8( الســاعة 
)10( مســاء، كــا يعتــر التلفزيــون 
تليــه  ثــم  اعالنيــة  وســيلة  افضــل 

. فاملجــالت  الصحــف 
الزهــرة  عبــد  4-دراســة فليــح 
بــن  االعــالن  وعنوانــه:  الزبيــدي، 
 )4(1985  ، واملســتهلك  املنتــج 
وخلصــت الدراســة اىل نتائــج عــدة 
يف  االعالنــات  مــن  منها:االســتفادة 
خدمــة التنميــة الوطنيــة كــا جيــب 
ــط  ــس فق ــالن لي ــن االع ــتفادة م االس
ــيده,  ــا يف ترش ــتهالك وان ــادة االس يف زي
القيــام بعــدد مــن الدراســات مــن قبــل 
املعلــن يف ســبيل الوصــول اىل الوســيلة 
ــع  ــالءم م ــي تت ــبة الت ــة املناس االعالني
ــد  ــه, ان حتدي ــن عن ــج املعل ــة املنت طبيع
املســتهلك ذو امهيــة كبــرة بالنســبة 
الرتويــج  يمكــن  انــه ال  اذ  للمعلــن 
ــالن  ــق االع ــن طري ــا ع ــلعة م ــن س ع
ــة  ــتهلك اوال والعالق ــد املس دون حتدي
ــن املســتهلك  ــج وب ــن او املنت ــن املعل ب
ثانيــا, ومــن النتائــج التــي توصــل اليهــا 
وســيلة  االعــالن  ان  هــو  الباحــث 
ــع  ــن البضائ ــج ع ــائل الرتوي ــن وس م

. واخلدمــات 

 ثانيا: الدراسات العربية:
عبدامللــك، - 1 سوســن  دراســة 

وعنواهنــا: حتليــل مضمــون الرســالة 
 1980)5(   ، التلفزيونيــة  االعالنيــة 
ــل الوســائل  ,تضمنــت  الدراســة حتلي
املــري  التلفزيــون  يف  االعالنيــة 
والشــكل  املضمــون  حيــث  مــن 
الفنــي واســتخراج الســات العامــة 
التعــرف  عــن  فضــاًل  وتقييمهــا 
االقتصاديــة  النواحــي  تطويــر  عــى 
يف  التلفزيــوين  لإلعــالن  والتنظيميــة 
مــر وتوصلــت الدراســة اىل عــدة 
ــاليب  ــتعال اس ــة اس ــا: قل ــج منه نتائ
ــوين  ــالن التلفزي ــبة لإلع ــة املناس الكتاب
ــي  ــلوب الوصف ــتعال االس ــرة اس وكث
ــلوب  ــم االس ــاري ث ــلوب االخب فاألس
ــتعال  ــن اس ــالل م ــهادي, االق االستش
الشــعار الــذي يميــز الســلعة أو اخلدمــة 
ــدم  ــاهتا ويق ــن منافس ــا ع ــن عنه املعل
كثــر مــن االعالنــات بطريقــة غــر 
واملذيعــات,  املذيعــن  مــن  مناســبة 
ظهــور االغنيــة مــع موضوعــات حــادة 
وجــادة ويف مواضيــع يصعــب غناؤهــا 
مثــل العنــوان ورقــم اهلاتــف, اســتخدام 
ــع  ــق وال خيض ــر الئ ــكل غ ــرأة بش امل
ــة  ــات ألي ــل يف االعالن ــف الطف توظي
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قواعــد أو نظــم . 
مصطفــى، - 2 هويــدا  دراســة 

تعكســها  التــي  القيــم  وعنواهنــا: 
اعالنــات الشــبكة التجاريــة يف االذاعــة 
التنميــة  بخطــة  وارتباطهــا  املريــة 
هــذه  تنـــــاولت   )6(1988 احلاليــة 
ــي  ــم الت ــى القي ــرف ع ــة  التع الدراس
ــة،  ــات الشــبكة التجاري تعكســها إعالن
ــة يف  ــة الدول ــا بسياس ــدى ارتباطه وم
واالجتاعــي،  االقتصــادي  املجالــن 
ومــدى مطابقتهــا للقيــم واألهــداف 
اخلمســية  اخلطــة  يف  وردت  التــي 
ــق  ــن طري ــدة،  ع ــك امل ــة يف تل للتنمي
حتليــل مضمــون عينــة مــن اإلعالنــات 
انتهــت  وقــد  إذاعيتــن،  لدورتــن 
ــم  ــن القي ــد م ــة إىل ورود العدي الدراس
ــة  ــة وتنمي ــات املرتبطــة بالبيئ يف اإلعالن
املجتمــع، كــا أكــدت القيــم االقتصادية 
عــى بعــض املجــاالت املهمــة مثــل 
ــيد  ــي، وترش ــج املح ــم املنت ــة تدعي قيم
االســتراد، وهــو مــا يتــالءم مــع خطــة 
التنميــة وتشــجيع الصناعــة ملحليــة، ويف 
ــز  ــاء تركي ــة ج ــم االجتاعي ــال القي جم
اإلعالنــات عــى قيمــة العمــل وزيــادة 
اإلنتــاج، إالّ أن اإلعالنــات مل توجــه 
االهتــام الــكايف لبعــض جمــاالت القيــم 

املهمــة خاصــة القيــم العلميــة واملعرفيــة 
ــم  ــجيع التعلي ــادرات وتش ــة الص وتنمي

ــي. املهن
املؤمــن  عبــد  عبــداهلل  دراســة   -3
يف  االعــالن  وعنواهنــا:  مهبــوب، 
وســلوكيات  اليمنــي  التلفزيــون 
وكشــفت   )7(1988 املشــاهدين، 
ــب  ــن اجلوان ــد م ــن العدي ــة ع الدراس
ــرض  ــدى تع ــرف م ــت بتع ــي متثل الت
اجلمهــور اليمنــي لإلعــالن التلفزيــوين 
ــلوك  ــى الس ــالن ع ــر االع ــدى تأث وم
كــا   ، اليمنــي  للمشــاهد  الرائــي 
ــالن  ــوم االع ــث اىل مفه ــرق الباح تط
ــالن  ــة لإلع ــكال الفني ــه واالش ووظائف
اىل  الدراســة  ,وتوصلــت  التلفزيــوين 
ــد  ــاث اش ــا : ان االن ــج امهه ــدة نتائ ع
االعالنــات  مشــاهدة  عــى  حرصــًا 
ــى  ــتهلك ع ــف املس ــور, تعري ــن الذك م
ــات,  ــلع وخدم ــن س ــواق م ــا يف االس م
ــن  ــن العري ــة ان س ــرت الدراس اظه
مشــاهدة  االكثــر  املشــاهدين  مــن 
ــلية,  ــة والتس ــق املتع ــه حيق ــالن ألن لإلع
ــي  ــر عك ــأيت بأث ــالن ي ــرار االع ان تك
بحيــث يصبــح ســببًا مــن اســباب عــدم 

احلــرص عــى املشــاهد . 
حممــد  هويــدا  4-دراســـــــــة 
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ــات  ــر االعالن ــا: تأث ــي ، وعنواهن لطف
بالتلفزيــون  العربيــة  واملسلســالت 
)8(  ،1992 املــري،   الطفــل  عــى 
وســعت الدراســة يف جــزء منهــا إىل 
دراســة اإلعالنــات لتقويــم أثرهــا عــى 
ــى  ــرف ع ــن التع ــاًل ع ــال، فض األطف
رأي الطفــل فيــا يشــاهده مــن مضامــن 
خــاص،  بشــكل  لــه  موجهــة  غــر 
ــة  ــكاره بصف ــى أف ــا ع ــدى تأثره وم
ــن  ــث م ــة البح ــت عين ــة، وتكون عام
ــس  ــف اخلام ــن الص ــذ م )400( تلمي
ــدادي  ــف األول اإلع ــي والص االبتدائ
بــن  مــا  أعارهــم  تراوحــت  ممــن 
ــة  ــتخدمت الباحث ــنة، واس 10-12 س
ــات  ــل اإلعالن ــون لتحلي ــل املضم حتلي
اســتخدمت  وكذلــك  التجاريــة 
ــت  ــي تضمن ــتقصاء الت ــة االس صحيف
ــئلة  ــال وأس ــا األطف ــب عنه ــئلة جيي أس
ــؤالء  ــور ه ــاء أم ــة بأولي ــرى خاص أخ
األطفــال، وخلصــت الدراســة اىل عــدة 
نتائــج منهــا: يــزداد اإلقبــال عــى رشاء 
ــال  ــدى األطف ــا ل ــن عنه ــلع املعل الس
ــاء  ــه يف األحي ــعبية عن ــاء الش يف األحي
الراقيــة، ويف الريــف أكثــر مــن احلــر, 
يشــعر44.8%  مــن جممــوع العينــة 
باحلــزن واألســى إذا امتنــع اآلبــاء عــن 

رشاء الســلع الــواردة يف اإلعالنــات,  
حيــاول 47.5% مــن جممــوع العينــة 
يف  يشــاهدوهنا  التــي  الســلع  رشاء 
ــع  ــم إذا امتن ــن مروفه ــات م اإلعالن
اآلبــاء عــن رشاء الســلع الــواردة يف 

اإلعالنــات. 
اإلعــالن  أثــر  الدراســة  وبينــت 
التليفزيــوين عــى توجيــه اهتامــات 
الطفــل نحــو ســلع معينــة وكذلــك 
نحوهــا.  الرائــي  ســلوكه  توجيــه 
عبدالعزيــز،  ســامي  د.  5-دراســة 
ــوين  ــالن التلفزي ــر االع ــا: تأث وعنواهن
  ، للطفــل  الرائــي  الســلوك  عــى 
1999 )9(، كشــفت الدراســة ا عن تأثر 
الســلوك  التلفزيــوين عــى  االعــالن 
ــت  ــري، وتكون ــل امل ــي للطف الرائ
عينــة الدراســة مــن )400( أم ألطفــال 
تراوحــت أعارهــم بــن )5 إىل 12( 
ــرى،  ــرة الك ــة القاه ــن حمافظ ــنة م س
ــتقصاء  ــة اس ــتخدمت صحيف ــد اس وق
ثــم اســتيفاء بياناهتــا عــن طريــق املقابلة 
الشــخصية ويســتعمل الطفــل أســاليب 
ــا  ــى م ــول ع ــل احلص ــن أج ــدة م عدي
يطلبــه مــن ســلع وقــد احتــل اســلوب 
ــون  ــاهدها يف التلفزي ــه يش ــح بان التلمي
يف  االحلــاح  وجــاء  االوىل  املرتبــة 
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وأرشت  الثانيــة،  املرتبــة  يف  الطلــب 
ــوين يف  ــالن التلفزي ــة دور االع الدراس
ــب  ــا يرتت ــلعة وم ــل بالس ــاع الطف اقن
عــى ذلــك مــن الســلوك الرائــي 
للســلعة املعلــن عنهــا، وبينــت الدراســة 
ــل  ــل العام ــوين يمث ــالن التلفزي ان االع
ــي  ــة الت ــل املختلف ــن العوام االول ضم
يمكــن ان حتــرك الطلــب لــدى الطفــل 
ــة  ــتوى العين ــى مس ــر ان 73% ع ، وظه
ــن  ــر م ــدث اكث ــه ح ــدون ان ككل يؤك
ــة  ــلعة معين ــال س ــب االطف ــرة ان طل م
يف اثنــاء مشــاهدهتم االعــالن عــن تلك 

ــلع.  الس
عبدالعزيــز،  ســامي  د.  6-دراســة 
عــى  املؤثــرة  العوامــل  وعنواهنــا: 
يف  التلفزيــوين  واالعــالن  فعاليــة 
ــة   ــعت الدراس ــر ، 2001 )10(، وس م
املحــددة  العوامــل  الرتكيــز عــى  اىل 
ــق  ــوين وحتقي ــالن التلفزي ــة االع لفاعلي
ــة  ــاب – الني ــر – االعج ــه ) التذك أهداف
الرائيــة ( لــدى اجلمهــور ســواء كانت 
ــالين  ــون االع ــة باملضم ــل مرتبط عوام
عوامــل  أو  االبداعيــة  واســرتاتيجيته 
ــه أو  ــالن وختطيط ــإدارة االع ــة ب متعلق
عوامــل مرتبطــة بالســلوك نفســه املعلن 
باجلمهــور  متعلقــة  عوامــل  أو  عنــه 

وخصائصــه وذلــك عــن طريــق دراســة 
تطبيقيــة عــى اعالنــات شــهر رمضــان 
1421هـــ مــع مــا يرتبــط هبــذا الشــهر 
ــات  ــف االعالن ــن تكثي ــر – م – يف م
وزيادهتــا وتنــوع اشــكاهلا واوتارهــا 
واســرتاتيجياهتا . ويف النهايــة توصلــت 
ــج امههــا:  الدراســة اىل عــدد مــن النتائ
ــائل  ــدد الرس ــة ان تع ــفت الدراس كش
االعالنيــة للمنتــج نفســه ال يزيــد فقــط 
مــن معــدل التذكــر وانــا حيقــق اعجابــًا 
الســلوكية،  النوايــا  اكــر وتأثــرًا يف 
ــدالت  ــن مع ــة ب ــود عالق ــدم وج وع
االعجــاب  وبــن  وتكلفتهــا  البــث 
كافــة  يف  اساســية  خطــوة  بصفتــه 
ــد  ــاول التصاع ــي تتن ــة الت ــاذج كاف الن
ــت  ــالين، وبين ــر االع ــي للتأث االدراك
الدراســة أن افتقــار اجلانــب االبتــكاري 
يف االعــالن ال جيعــل االنفــاق االعــالين 

ــدة.  ــة مؤك فعالي
ــزاوي،   ــن الغ ــال حس ــة د. أم 7-دراس
وعنواهنــا: اجلانــب األخالقــي لإلعالن 
وهدفــت    )11(  2003 التلفزيــوين، 
الدراســة اىل حتليــل مضمــون عينــة مــن 
االعالنــات التجاريــة عــى القناتــن 
االوىل املريــة االرضيــة والفضائيــة 
الثــاين 2003 مــن  يف شــهر كانــون 
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ــن  ــوى املضام ــى حمت ــرف ع ــل التع أج
االعالنيــة املقدمــة ومــدى التزامهــا 
باملواثيــق والضوابــط املنظمة للمارســة 
االعالنيــة يف مــر والتــي وضعتهــا 
االدارة املركزيــة لإلعالنــات بالتلفزيون 
الــذي  الــرف  ميثــاق  وكذلــك 
اصــدره احتــاد االذاعــة والتلفزيــون 
وامليثــاق العــريب الــذي صــدر عــن 
ــاك   ــر هن ــة ويظه ــدول العربي ــاد ال احت
ــتعملة  ــة املس ــف واللغ ــدين يف الوص ت
ــون  ــن ان يك ــد املعل ــالن وتعم يف االع
لضــان  االخالقيــات  عــن  خارجــًا 
ــاه أكــر قــدر مــن املراهقــن  لفــت أنتب
والشــباب، ويف اخلتــام أوصــت الباحثــة 
ــي  ــكل تنظيم ــود هي ــى وج ــل ع بالعم
يتــوىل  التلفزيــون املــري  حمــدد يف 
ــويص  ــة وت ــط املوضوع ــذ الضواب تنفي
أيضــًا بــرورة أن يكــون هنــاك التــزام 
أديب وذايت مــن العاملــن يف الوســط 

اإلعــالين واإلعالمــي . 
منهج البحث ونوعه:

ويعــد هــذا البحــث مــن البحــوث 
الوصفيــة، الــذي يســعى إىل تصويــر 
ووصــف  البحــث  قيــد  املشــكلة 
خصائصهــا ومركباهتا ويصــف العوامل 
التــي تؤثــر فيهــا والظــروف التــي حتيــط 

هبــا، وحيــدد العالقــات االرتباطيــة بــن 
املتغــرات التــي تؤثــر يف الظاهــرة ، 
ــة  ــب عملي ــث يتطل ــذا البح ــا إن ه وب
ــة البحــث، لذلــك  ــداين لعين املســح املي
جلــأ الباحــث إىل أســلوب الدراســة 
ــات  ــات والبيان ــع املعلوم ــحية جلم املس

ــث . ــكلة البح ــق بمش ــي تتعل الت
اإلجراءات املنهجية للبحث:

جمتمع البحث  :
بجميــع  الدراســة  جمتمــع  يتمثــل 
كانــت  ممــن  التلفزيــون  مســتخدمي 
ــا  ــًا ف ــن )18( عام ــر م ــم أكث أعاره
ــة  ــتويات التعليمي ــع املس ــوق وجلمي ف
االقتصاديــة  املســتويات  وخمتلــف 
ألجهــزة  واملالكــن  واالجتاعيــة، 
اســتقبال البــث الفضائــي ) الســتاليت( 
والســاكنن يف داخــل حــدود وحــدات 
أمانــة بغــداد التــي هــي عاصمــة العراق 
وتقــع يف وســطه عــى هنــر دجلــة الــذي 
ــة  ــميان الرصاف ــطرين يس ــطرها ش يش
والكــرخ. تبلــغ مســاحة حمافظــة بغــداد 
) 4555( كــم2 موزعــة عــى عــر 
ــة  ــة ألمان ــة تابع ــكنية بلدي ــدات س وح
بغــداد ســت منهــا يف جانــب الرصافــة 
وأربــع يف جانــب والكــرخ. ويبلــغ 
ــب  ــداد بحس ــة بغ ــكان مدين ــوع س جمم
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ــراق  ــية يف الع ــوال املعيش ــح األح مس
126ر554ر6(   ( يبلــغ   2004 عــام 

مليــون نســمه )12(.
عينة البحث:

ــتارة(  ــع )450 اس ــث بتوزي ــام الباح ق
اســتبيان بشــكل عشــوائي يف مدينــة 
بغــداد ، بلــغ عــدد املســرتجع منهــا 
)424(وقــد قــام الباحــث باســتبعاد 
اكتــال  لعــدم  اســتارات  أربعــة 
فــأن  وبذلــك  فيهــا.  اإلجابــات 
ــون )420(  ــة يك ــة الدراس ــم عين حج
مـــــبحوثا ، بواقــع )210( اســتارة 
للكــرخ  اســتارة  للرصافــة و)210( 
يف  لإلعالنــات  يتعرضــون  ،ممــن 
القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة العربيــة 
ــن 18  ــر م ــم أكث ــت أعاره ــن كان ومم

ــوق. ــا ف ــنة ف س
نوع العينة :

اعتمــد الباحــث طريقــة العينــة العمدية 
ــي  ــي الت ــث، وه ــة البح ــار عين يف اختي
إىل  الباحــث  يعمــد  أن  هبــا  يقصــد 
ــري  ــة جي ــة للعين ــردات معين ــد مف حتدي
ــه  عليهــا الدراســة ،بحيــث تكــون جمال
املبحوثــن  يف  .فاشــرتط  البحثــي)13( 
التعــرض  ســمة  لدهيــم  تتوافــر  أن 
لإلعالنــات يف القنــوات التلفزيونيــة 

الفضائيــة .
جماالت البحث :

املجال الزمني :- 1
اســتغرق العمل امليــداين للبحــث للمدة 
 ،2020/1/31  –  2020/1/1 مــن 
وشــمل العمــل امليــداين مراحــل إعــداد 
وتنظيــم وتوزيــع واســتخراج نتائــج 

ــتبانة. االس
املجال املكاين :- 2

ــة  ــذه الدراس ــق ه ــة تطبي ــرًا لصعوب نظ
ــن  ــه م ــي بأكمل ــور العراق ــى اجلمه ع
ــق  ــأى تطبي ــك ارت ــث، لذل ــل الباح قب
ــون  ــداد لتك ــة بغ ــة يف العاصم الدراس

ــث. ــًا للبح ــاالً جغرافي جم
املجال البري :- 3

ــن  ــة م ــى عين ــة ع ــق الدراس ــم تطبي ت
اجلمهــور العراقــي يف العاصمــة بغــداد 
وعددهــم)420( مبحوثــا ومــن كال 
اجلنســن وممــن يتعرضــون لإلعالنــات 
الفضائيــة  التلفزيونيــة  القنــوات  يف 

ــة. العربي

أداة مجع بيانات الدراسة امليدانية :
تــم تصميــم اســتارة اســتبيان تتضمــن 
متغــرات الدراســة القابلــة للقيــاس 
النظــري  اإلطــار  ضــوء  يف  وذلــك 
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للدراســة ،وتــم مجــع بيانــات الدراســة 
مــن خــالل املقابلــة الشــخصية مــع 
ــي  ــار قب ــري اختب ــد أج ــن، وق املبحوث
هلــا عــى عينــة حجمهــا )5%( مــن 
ــع )21(  ــة بواق ــة األصلي ــم العين حج
مفــردة، ثــم أجريــت بعــض التعديالت 
الطفيفــة عليهــا إىل أن طبقــت بشــكلها 

ــي. النهائ
االســتبيان   : االســتبيان  صحيفــة 
يف  الفعالــة  الوســائل  أحــد  هــو 
كبــر  عــدد  مــن  املعلومــات  مجــع 
مــن املبحوثــن بطريقــة معياريــة)14( 
واســتعمل الباحــث صحيفة االســتبيان 
باملقابلــة كأداة جلمــع البيانــات مــن 

 . امليدانيــة  الدراســة  عينــة 
إجراءات اختبارات الصدق والثبات 

1-اختبار الصدق: 
الصــدق مفهــوم واســع لــه معــان عــدة 
ــار  ــتخدام االختب ــب اس ــف بحس ختتل
ــة(  ــح إىل  )الصح ــم املصطل ــد يرتج وق
ــالف  ــع اخت ــة ( ، ويرج أو ) الصالحي
ــي  ــائل الت ــالف املس ــميات إىل اخت املس
هيتــم هبــا الباحــث عنــد التعــرض ملعنى 
الصــدق، وأول معــاين الصــدق هــو أن 
يقيــس االختبــار مــا وضــع لقياســه أي 
ــس  ــار يقي ــادق اختب ــار الص إن االختب

ــه وال  ــه يقيس ــم ان ــذي يزع ــيء ال ال
يقيــس شــيئا آخــر بــدال منــه  او فضــال 
عنــه)15( ،وقــد عــرض الباحــث يف هــذا 
أعدهــا  التــي  االســتارات  الســياق 
ــراء*،  ــن اخل ــة م ــى جلن ــة ع للدراس
الختبــار مــدى صالحيتهــا ألجــراء 
الدراســة امليدانيــة وحتقيــق أهدافهــا 
ومــدى مالئمتهــا لقيــاس متغــرات 
الباحــث  أجــرى  وقــد  الدراســة 
التعديــالت التــي أوىص هبــا املحكمــن 
ــئلة  ــة أس ــئلة وإضاف ــض األس ــى بع ع
أخــرى عــى أصــل االســتارة وفــق مــا 

رأوه مناســبا.
2-اختبار الثبات

قــام الباحــث باختبــار الثبــات عــن 
 ) Re- Test ( طريــق أعــادة االختبــار
ــوع  ــن املجم ــت 10% م ــة بلغ ــى عين ع
الــكي ألفــراد عينــة الدراســة األصليــة  
االســتبانة  وطبقــت  مبحوثــا،   )42(
مرتــن بفاصــل زمنــي قــدره أســبوعان، 
ــاط  ــل االرتب ــاب معام ــم حس ــا ت بعده
ــن األوىل  ــق يف املرت ــج التطبي ــن نتائ ب
ــا  ــو م ــت )84% (، وه ــة، أذ بلغ والثاني
ثبــات جيــد، األمــر  يعــد مســتوى 
الــذي يشــر اىل أن االســتبانة ثابتــة 
ــه . ــدت لقياس ــا أع ــاس م ــا قي ويمكنه
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اإلطار النظري : 
  أخالقيات االعالن التلفزيوين :

ــر  أصبــح االعــالن التلفزيــوين مــن اكث
االنشــطة االداريــة والتســويقية تعرضــًا 
واخــــــــتالف  والنقــاش  للجــدل 
الوصــول  صعوبــة  وتنبــع   ، اآلراء 
اىل حكــم واحــد بشــأن املســتويات 
 ، االعــالن  ألخالقيــات  املحــددة 
تعــد هــذه االخالقيــات مــن ناحيــة 
ــالن  ــارص االع ــكل عن ــط ب ــة ترتب قضي
ــد  ــان واح ــول لكي ــب الوص ــا يصع مم
اخــرى  ناحيــة  بشــأهنا، وهــي مــن 
ــراد  ــراه احــد االف ــا ي مســألة نســبية، ف
اخالقيــا قــد ال يــراه االخــرون كذلــك، 
ــة  ــالن قضي ــات االع ــد اخالقي ــا تع ك
خيتلــف حســمها لصالــح رأي عــام 
حمــدد باختــالف املتغــرات الســائدة يف 
املجتمــع مــن مــدة اىل اخــرى، يف اطــار 
االعــالم  وســائل  مســؤولية  تنــاول 
ــون  ــن مضم ــري ع ــال اجلاه واالتص
واالتصاليــة  االعالميــة  الرســائل 
اجلريــدة  صفحــات  يف  املتضمنــة 
الراجمــي  املضمــون  أو  املجلــة،   أو 
للوســيلة  واالخبــاري  والدرامــي 
الراديــو  مثــل  البريــة  الســمعية 
والتلفزيــون،  ويفضــل التأكيــد عــى 

ــائل  ــة لوس ــؤولية االخالقي مبــدأ املس
ــائل  ــواد والرس ــة امل ــن كاف ــالم ع االع
ــات  ــج واالعالن ــات والرام واملوضوع
املنشــورة واملذاعــة يف هــذه الوســيلة 
وتتــدرج املســؤولية االخالقية للوســيلة 
االعالميــة لتشــمل كل مــا ينــر ويبــث 
فيهــا مــن اعالنــات مثلــا حيــدد للمــواد 
ــك  ــون ذل ــة ويك ــة والراجمي التحريري
وفقــًا للعديــد مــن االعتبــارات تتمثــل 

ــأيت:  ــا ي في
وســيلة  تبــث  أو  تنــر  عندمــا 
ــة  ــالة اعالني ــري رس ــال اجلاه االتص
ان  أو  صحتهــا،  يف  مشــكوكًا  حمــددة 
ــا  ــي تتضمنه ــات الت ــات والبيان املعلوم
تتســم بالكــذب، مــن الــروري ان 
ــة بسياســة  ــة معين تلتــزم وســيلة اعالمي
خماطباهتــا  يف  هبــا  حمــددة  اعالميــة 
للجمهــور العــام، وان متتــاز بالوضــوح 
اســلوب  حتســن  يف  واخلصوصيــة 
ــات  ــاول املوضوع ــة  تن ــاه وطريق واجت
ــرز  ــكار، وت ــة االف ــا ومعاجل والقضاي
ــة  ــة يف امكاني ــة االعالمي ــذه السياس ه
بــن  واالنســجام  التوافــق  حتقيــق 
الرســائل  يف  ينــر  مــا  مضمــون 
ومضمــون  ناحيــة،   مــن  االعالنيــة 
ــرى  ــة اخ ــن ناحي ــة م ــواد التحريري امل
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ــة  ــة االعالمي ــذه السياس ــاب ه ويف غي
املحــددة  الرؤيــة  أو  التحريريــة  أو 
الواضحــة فــان الوســيلة االعالميــة قــد 
تقــع يف مــازق يتمثــل يف حتديــد  اولويــة 
اهتاماهتــا لتحقيــق اهــداف القــارئ أو 
ــن  ــات املعل ــم احتياج ــاهد أو تعظي املش
دونــا أي اعتبــار للجمهــور املســتهدف 
واملســتمعن  القــراء،  مجاهــر  مــن 

واملشــاهدين. 
ــالن  ــالم واالع ــر واالع ــد التحري ويع
ــواء  ــة س ــيلة االعالمي ــؤولية الوس مس
جملــة  ام  تلفزيــون  ام  اذاعــة  أكانــت 
حتقيــق  يف  يســاعد  ممــا  جريــدة،   ام 
ــة دون  ــف االعالني ــداف والوظائ االه
واملثــل  النبيلــة  بالقيــم  اخــالل  أي 
الرفيعــة، وحتقيــق اهــداف مجيــع فئــات 

. ومجاهــره)16(  املجتمــع 
سامت التلفزيون كوسيلة اعالنية : 

الوســائل  مــن  التلفزيــون  يعــد 
ــي  ــة  الت ــة احلديث ــة اجلاهري االتصالي
ــن ،  ــرن العري ــا يف الق ــاءت والدهت ج
والتــي رسعــان مــا انتــر اســتخدامها 
ــر  ــن اخط ــدة م ــت واح ــى اصبح حت
واوســع وســائل االعــالم تأثــرا يف 
ــون  ــازال التلفزي ــث، وم ــر احلدي الع
يف عرنــا الراهــن املتمثــل يف وفــرة 

املعلومــات يشــكل مصــدرا مهــا هلــذه 
ــامل)17(  ــعوب الع ــم ش ــات ملعظ املعلوم
الوســائل  التلفزيــون عــى  ويتغلــب 
عــى  بقدرتــه  االخــرى  االعالنيــة 
جــذب االنتبــاه واالهبــار وشــدة التأثــر 
ألنــه جيمــع بــن مزايــا االذاعــة الصوتية 
)الراديــو( مــن حيــث الصــوت ومزايــا 
ــون  ــورة والل ــث الص ــن حي ــينا م الس
ومزايــا املــرح مــن حيــث احلركــة 
ــاهد  ــى املش ــة ع ــي احليوي ــي تضف الت

التــي يعرضهــا التلفزيــون)18(.
ــو  ــا ه ــل كل م ــة نق ــم برع ــو يتس  فه
ــل  ــا، وتتمث ــامل الين ــذا الع ــد يف ه جدي
اىل  الوصــول  عــى  بقدرتــه  كفاءتــه 
ــاس  ــف االجن ــن خمتل ــر وم ــور كب مجه
االجتاعيــة  والرائــح  والطبقــات 
خماطبــا املواطــن يف بيتــه ويف اوقــات 
مــع  املعلنــون  واكتشــف  فراغــه)19( 
ــم  ــون اهن ــور التلفزي ــدد مجه ــد ع تزاي
ــيلة  ــذه الوس ــتغلوا ه ــتطيعون ان يس يس
لتوســيع توزيعهــم للســلع املعلــن عنهــا 
بكفــاءة عاليــة اضافــة اىل بيــع هــذه 
املنتجــات بشــكل مل يســبق له مثيــل اكثر 
ــرى)20(. ــة اخ ــيلة اعالني ــة وس ــن أي م
الــركات  مــن  الكثــر  واســتعان 
ــة باإلعــالن فهــو  واملؤسســات التجاري
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رســالتها  إليصــال  االمثــل  الطريــق 
االعالنيــة للماليــن مــن مشــاهدي 
التلفزيــون ، ويكمــن  الســبب يف اعطــاء 
ــون ،  ــات التلفزي ــة إلعالن ــذه االمهي ه
أنَّ كبــار املعلنــن يف الواليــات املتحــدة 
االمريكيــة وانجلــرتا خيصصــون اجلــزء 
ــي  ــة والت ــة الدعاي ــن ميزاني ــر م االك
إلعالنــات   %90 نســبة  اىل  تصــل 
ــن  ــر م ــف الكث ــون )21( وتوظ التلفزي
ــة  ــرات الصوتي ــات بعــض املؤث االعالن
كاملوســيقى التــي تضفــي عــى االعــالن 
تأثــرا وقــوة ، أذ يلجــأ اغلبيــة املعلنــن 
اىل االعالنــات املوســيقية ألهنــا احــدى 
الوســائل الفعالــة التــي جتعــل اجلمهــور 
هــذا  جعــل  املنتوج)22(وقــد  يتذكــر 
التكامــل بــن املرئــي واملســموع الــذي 
ــول  ــواس واالذواق والعق ــب احل خياط
ــون يف مقدمــة وســائل االعــالم  التلفزي

ــر)23(. ــاة اجلاه ــرا يف حي تأث
ــات  ــى االعالن ــس ع ــا انعك ــذا م وه
ــق  ــن طري ــون ع ــا التلفزي ــي يقدمه الت
قدرتــه عــى عــرض الســلعة يف شــكلها 
جــذب  اىل  يــؤدي  ممــا  وصورهتــا 
ــو  ــه نح ــارة اهتام ــور واث ــاه اجلمه انتب
عنــارص  مــن  االعــالن  حيتويــه  مــا 

 . تأثريــة)24( 

وتذكــر بعــض العيــوب عــى التلفزيــون 
كوســيلة لعــرض اإلعالنــات منها:  

 1- ارتفــاع تكلفــة االعــالن بالتلفزيون 
مقارنــة بوســائل االتصــال األخــرى ممــا 

ال يناســب املعلنــن الصغار .
مــن  كبــرة  كميــة  عــرض  2-أن   
يؤثــر  الوقــت  نفــس  اإلعالنــات يف 
عــى درجــة مصداقيــة كل منهــا ممــا قــد 
يــؤدي ذلــك اىل قلــة اهتــام املشــاهدين 

 . باإلعالنــات 
  3- الزيــادة احلاصلــة يف عــدد القنوات 
التلفزيونيــة باســتمرار جتعــل فرصــة 

ــة . ــات ضعيف ــاهدة االعالن مش
 4- يعــد أغلــب املشــاهدين التلفزيــون 
اداة تســلية وإمتــاع وان بــث االعالنات 
ــة  ــة يف متابع ــن املقاطع ــا م ــي نوع يعن
الرامــج عندهم ممــا جيعلهــم يتجاهلون 
االعــالن او قــد يضطــرون اىل تــرك 

ــات . ــث االعالن ــت ب ــكان وق امل
ــا  ــي يعرضه ــج الت ــت الرام 5-اذا كان
تثــر  وال  ومعــادة  مملــة  التلفزيــون 
محــاس اجلمهــور، فــال حيقــق االعــالن 
ــه،  ــة من ــداف املتوقع ــون االه يف التلفزي
ــى  ــام ع ــدم االهت ــة ع ــد حال ــا يول مم
متابعــة مــا يعرضــه التلفزيــون بــل قــد 

ــل )25( .  ــعرهم باملل يش
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اجيابيــات وســلبيات بــث االعالنــات يف 
القنــوات الفضائيــة العربيــة:

النظــر  وجهــات  مــن  عــدد  هنــاك 
ــوات  ــات يف القن ــث االعالن ــدة لب املؤي

منهــا اآليت: العربيــة  الفضائيــة 
ــة  ــات التجاري ــث االعالن ــؤدي ب 1- ي
دورا مهــا يف جعــل القنــوات الفضائيــة 
خدمــة  يف  مهمتهــا  تــؤدي  العربيــة 
افضــل  وتقديــم  العامــة  املصلحــة 
خدمــة جلمهورهــا حيــث االعــالن 
مــوردًا عاليــًا يمكنهــا مــن مواجهــة 
ــث. ــف الب ــدة يف تكالي ــاء املتزاي االعب
القنــوات  تســاهم  أن  2-جيــب 
ــات  ــث االعالن ــة يف ب ــة العربي الفضائي
لتكــون متاشــية مــع القيــم العربيــة 
االســالمية، لعــل رفــض املحطــات 
الفضائيــة العربيــة عــن بــث االعالنــات 
للجمهــور ال حيميــه بالــرورة مــن 
ــي  ــتهالكية الت ــة واالس ــاط الثقافي االن
عــى  بــل  العــامل  يف  تســود  بــدأت 

العكــس.
ــة دورًا  ــات التجاري ــؤدي االعالن 3-ت
مهــًا يف ظــل اوضــاع اقتصاديــة وطنيــة 
ــة  ــواق العربي ــدة، فاألس ــة جدي ودولي
دخلــت يف ســياق االنفتــاح االقتصــادي 
العاملــي، ويعــد اإلعــالن اداة رئيســة 

االقتصاديــة  املؤسســات  لتطويــر 
مواجهــة  مــن  ولتمكينهــا  الوطنيــة 
االقتصاديــة  املؤسســات  منافســة 

.)26( االجنبيــة 
ذوق  رفــع  يف  االعــالن  يســاهم   -4
اجلمهــور وزيــادة وعيــه وحتســن ســبل 

ــدة . ــلع اجلدي ــتخدامه للس اس
الفضائيــة  القنــوات  ختشــى  5-ال   
املحــددة  الســيادة  ذات  العربيــة 
واالدارة  الفخمــة  واالمكانيــات 

املعلنــن. ســيطرة  مــن  امللتزمــة 
6-يــؤدي االعــالن دورًا اجتاعيــًا أذ 
ــا  ــث عنه ــادة للحدي ــاس م ــر للن يوف
عالقاهتــم  يقــوي  فهــو  وبذلــك   ،

.  )27( االجتاعيــة 
ــث  ــة لب ــاآلراء الرافض ــق ب ــا يتعل وفي

االعالنــات فتتمثــل بــاآليت:
ــم  ــتمر واملنتظ ــالن املس ــل االع 1-يقل
مــن حريــة املســتهلك يف اختيــار الســلع 
التــي ال يعلــن عنهــا عــى الرغــم ممــا قد 
تتمتــع بــه مــن مزايــا، ويمثــل اإلعــالن 
ــاة  ــن يف حي ــل املعل ــر تدخ ــد مظاه اح
ــد  ــم وحتدي ــه قدراهت ــراد ويف توجي االف
ــة  ــى درج ــات حت ــات االحتياج أولوي
ــه  ــح في ــذي تصب ــد ال ــاج إىل احل االزع
ــيطرة  ــائل الس ــدى وس ــات اح االعالن
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غــر املبــارشة عــى قــرارات الفــرد 
ــخصية. ــه الش ــة وحريت الرائي

التجاريــة  االعالنــات  ختــدم   -2
باملؤسســات  اخلاصــة  املصالــح 
ــد  ــر املزي ــدف إىل توف ــة وهت االقتصادي
تبثــه  مــا  ضــوء  يف  االربــاح  مــن 

الفضائيــة. املحطــات 
ــلعي  ــون الس ــز املضم ــؤدي تركي 3-ي
ــواء  ــتهالك س ــلع االس ــى س ــدم ع املق
ــق  ــة اىل تعمي ــر الغذائي ــة او غ الغذائي
ــى  ــز ع ــتهالكية والرتكي ــاط االس االن

ــة)28(.  ــلع الكالي الس

االعالنــات - 4 اقتحــام  يمنــع 
ــور  ــتمتاع اجلمه ــة اس ــج املختلف للرام
ــداث  ــك إىل اح ــؤدي ذل ــده وي ــا يري ب
ــذي  ــي ال ــويش الذهن ــن التش ــوع م ن

االســتيعاب واالســتمتاع. يعرقــل 
5-ســامهت ظاهــرة انتشــار االعالنــات 
ــة  ــدول العربي ــة يف ال ــة واالجنبي الدولي
بإلغــاء  الفضائيــة  القنــوات  عــر 
ــات يف  ــات واللغ ــن الثقاف ــز ب احلواج
ــدو  ــة وال ــاليب الرتمج ــم واس ــل نظ ظ
بــالج وامكانيــة اســتقبال االرســال 

التلفزيــوين باللغــة املطلوبــة)29( .
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نتائج الدراسة امليدانية :
أوال: توصيف عينة الدراسة طبقا ملتغراهتم الديموغرافية .

جدول )1( توصيف عينة الدراسة طبقا ملتغراهتم الديموجرافية.

النسبة املئويةالتكرارالفئاتالتغريات

56,19 %236ذكرالنوع

43,81 %184أنثى

 الفئة العمرية

29 – 18122%29,06
39 –30191% 45,47

25,47%40107 سنة فأكرث

املستوى التعليمي

29,52%124متوسط
57,14 %240جامعي

13,34%56دراسات عليا

الوظيفة

23,33%98 طالب
51,44 %216موظف

25,23%106أعامل حرة 
االقتصــادي  املســتوى 

عــي جتام ال ا و

23,57%99مرتفع

54,52 % 229متوسط

21,92%92منخفض

ثانيا: نتائج الدراسة امليدانية 
ــة  ــج الدراس ــث نتائ ــذا املبح ــاول ه يتن
امليدانيــة والتــي تــم أجراؤهــا عــى 
)420( مبحــوث مــن الذيــن يتعرضون 
الفضائيــة  القنــوات  يف  لإلعالنــات 

العربيــة , وكانــت النتائــج كاآليت :

ــة  ــة املبحوث ــراد العين ــرض أف ــدى تع م
الفضائيــة  القنــوات  يف  لإلعالنــات 

العربيــة
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جدول )2( يوضح مدى تعرض أفراد العينة لإلعالنات يف القنوات الفضائية العربية

النسبة املئويةالتكرارالوقت
19847,14 دامئا

17842,38 أحيانا
4410,48 ال

100%420 املجموع

تشــر بيانــات اجلــدول اىل أن الذيــن 
القنــوات  يف  لإلعالنــات  يتعرضــون 
)دائــا(  بمعــدل  العربيــة  الفضائيــة 
ــبة47،14  ــب األول بنس ــاءوا بالرتتي ج
ــا(  ــون هلا)أحيان ــن يتعرض ــم الذي %، ث
الرتتيــب  ويف   ،%42،38 بنســبة 
هلــا  يتعرضــون  ال  الذيــن  األخــر 

ــر  ــذي يش ــر ال ــبة 10،48%. األم بنس
يتعرضــون  املبحوثــن  غالبيــة  أن  اىل 
الفضائيــة  القنــوات  يف  لإلعالنــات 

. بمعدل)دائــا(  العربيــة 
املعــدل األســبوعي لتعــرض املبحوثــن 
الفضائيــة  القنــوات  يف  لإلعالنــات 

العربية: 
جدول )3( يوضح توزيع العينة حسب املعدل األسبوعي للتعرض لإلعالنات يف 

القنوات الفضائية العربية

النسبة املئويةالتكرارمعدل التعرض

22259,04يوميا
8823,40   بصورة غري منتظمة

369,58من 1-3 مرات
307,98               من 4-5 مرات

100 %376املجموع
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تشــر بيانــات اجلــدول إىل أن الذيــن 
القنــوات  يف  لإلعالنــات  يتعرضــون 
جــاءوا  )يوميــا(  العربيــة  الفضائيــة 
وهــم   ،% بنســبة59،04  األوىل  باملرتبــة 
ــون  ــم املبحوث ــة ،ث ــراد العين ــة أف غالبي
)بصــورة  هلــا  يتعرضــون  الذيــن 
ثــم   %23,40 بنســبة  منتظمــة(  غــر 
ــم  ــبة 9,58 % ث ــرات( بنس ــن )1-3م م
وقــد  مــن )4-5مرات(بنســبة7,98 % 
جــاءوا باملرتبــة األخــرة. األمــر الــذي 
يشــر إىل أن غالبيــة املبحوثــن أكثــر 

مــن نصــف أفــراد العينــة املبحوثــة 
القنــوات  يف  لإلعالنــات  يتعرضــون 
الفضائيــة العربيــة يوميــا، وتعــود نســبة 
ارتفــاع نســبة التعــرض لإلعالنــات 
ــكل  ــة بش ــة العربي ــوات الفضائي يف القن
يومــي بســبب املشــاهدة والتعــرض 
اليومــي لفقــرات الرامــج يف  القنــوات 

الفضائيــة العربيــة .
الفــرة الزمنيــة املفضلــة لــدى املبحوثن 
يف التعــرض لإلعالنــات يف القنــوات 

ــة : ــة العربي الفضائي

جدول )4( يوضح الفرتة التي يفضلنها املبحوثن يف التعرض لإلعالنات يف القنوات 
الفضائية العربية

النسبة املئويةالتكرارالفرتة املفضلة
328,51                                 الفرتة الصباحية

307,98                                    فرتة الظهرية
15842,02                                  الفرتة املسائية

349,04فرتة السهرة

12232,45                           ال يوجد وقت محدد

100 %376املجموع

أفضــل  أن  اجلــدول  بيانــات  تشــر 
ــا  ــاهد فيه ــي يش ــة الت ــرتات الزمني الف
القنــوات  يف  اإلعالنــات  املبحوثــن 
 ) )املســائية  هــي  العربيــة  الفضائيــة 

ــبة  ــب األول بنس ــاءت بالرتتي ــي ج والت
إجابــات  جممــوع  مــن   %42،02
ــرتة ال  ــل ف ــن يفض ــم م ــن، ث املبحوث
يوجــد وقــت حمــدد بنســبة 32،45% ثم 
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مــن يفضــل فــرتة الســهرة بنســبة 9،04 
ــة  ــرتة الصباحي ــل الف ــن يفض ــم م % ث
بنســبة 8،51% ويف الرتتيــب األخــر 
جــاء املبحوثــن الذيــن يفضلــون فــرتة 
الظهــرة يف تعرضهــم لإلعالنــات يف 
بنســبة  العربيــة  الفضائيــة  القنــوات 
7،98 % . األمــر الــذي يشــر اىل أن 
غالبيــة املبحوثــن  يفضلــون الفــرتة 

املســائية يف تعرضهــم لإلعالنــات يف 
فهــي  العربيــة،  الفضائيــة  القنــوات 
حجــم  بأكــر  حتظــى  التــي  الفــرتة 
ــة  ــع العائل ــي جتم ــي الت ــاهدة فه للمش
العراقيــة امــام الشاشــة وبذلــك جــاءت 
املشــاهدة  مــن  االخــرى  الفــرتات 
ــرتة  ــة بف ــة مقارن ــة وقليل ــب متفاوت بنس

ــاء. املس

القنوات الفضائية العربية األكثر تفضيال لدى املبحوثن :
جدول )5( يوضح توزيع املبحوثن حسب القنوات الفضائية العربية األكثر تفضيال

النسبة املئوية%التكرارالقناة

MBC21657,45
20253,72 دريم

ZEE11229,79 ألوان
8221,81 أبو ظبي

7720,48 العربية
6417,02 الجزيرة
5715,16 الحياة
LBC5213,83

NILE TV4311,44
277,18ديب

ن=376 
مالحظة: أتيح للمبحوثن اختيار أكثر بديل

أهــم  أن  اىل  اجلــدول  بيانــات  تشــر 
التــي  العربيــة  الفضائيــة  القنــوات 
ــاة  ــة  قن ــة املبحوث ــراد العين ــا أف يتابعه
ــث  ــن حي ــة األوىل م ــل املرتب MBC حتت

املتابعــة وذلــك بنســبة 57،45%،تليهــا 
ــبة  ــة وبنس ــة الثاني ــم يف املرتب ــاة دري قن
 ZEE53،72%، ويف املرتبــة الثالثــة قنــاة
ــا  ــايت بعده ــبة29،79%، ت ــوان وبنس أل
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قنــاة أبــو ظبــي بنســبة 21،81%،تليهــا 
قنــاة العربيــة بنســبة 20،48% وجــاءت 
قنــاة اجلزيــرة الفضائيــة بنســبة مشــاهدة 
احليــاة  قنــاة  بعدهــا  تــأيت   %17،02
ــاة      ــا قن ــبة 15،16% تتبعه ــة بنس اللبناني
 NILE بنســبة 13،83%، تليهــا قناةLBC 
TV بنســبة11،44% ويف املرتبــة األخرة 

جــاءت قنــاة ديب بنســبة7،18%. األمــر 
الــذي يشــر اىل قنــاةMBC  وقنــاة دريــم 
حيصــالن عــى أعــى نســب متابعــة مــن 
املبحوثــن وذلــك يعــود اىل تفضيــل 
اجلمهــور لطبيعــة املــادة اإلعالميــة التي 
ــة  يشــاهدها ســواء كانــت مــواد ترفيهي

ــالت .   ــه أو مسلس ــج أخباري أو برام

دوافع مشاهدة عينة البحث لإلعالنات يف القنوات الفضائية العربية 
جــدول )6( يوضــح دوافــع مشــاهدة عينــة البحــث لإلعالنــات يف القنــوات 

الفضائيــة العربيــة 
النسبة املئوية%التكراردوافع املشاهدة

21256,38تعرفني عىل كل ما هو جديد وجيد من السلع والخدمات

18850,00تعرفني عىل كيفية استخدام السلع والخدمات الجديدة

10828,72تعرفني عىل سلوكيات جديدة من اإلعالنات

9124,20توفر يل الوقت والجهد يف عملية اختيار السلع والخدمات

7319,42تحدد يل املشرتيات االساسية من السلع والخدمات

5213,83لحب االستطالع
369,57 تقدم ضمن الربامج اليومية

ن=376
مالحظة: أتيح للمبحوثن اختيار أكثر من بديل.

تشــر بيانــات اجلــدول إىل أن مــن دوافع 
مشــاهدة عينــة البحــث لإلعالنــات 
ــاءت  ــة ج ــة العربي ــوات الفضائي يف القن
مرتبــة كاآليت: جــاء دافــع تعرفنــي عــى 
ــد مــن الســلع  ــد وجي كل مــا هــو جدي
وبنســبة  األوىل  باملرتبــة  واخلدمــات 

56،38%،يليهــا دافــع تعرفنــي عــى 
كيفيــة اســتخدام الســلع واخلدمــات 
اجلديــدة بنســبة 50،00%،يــأيت بعدهــا 
دافــع تعرفنــي عــى ســلوكيات جديــدة 
ــم  ــبة 28،72%، ث ــات بنس ــن اإلعالن م
دافــع توفــر يل الوقــت واجلهــد يف عملية 
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بنســبة  واخلدمــات  الســلع  اختيــار 
ــدد  ــع حت ــاء داف ــن ج 24،20%،يف ح
ــلع  ــن الس ــية م ــرتيات االساس يل املش
واخلدمــات بنســبة 19،42%،يتبعهــا 
بنســبة  االســتطالع  حلــب  دافــع 
13،83%،ويف املرتبــة األخــرة جــاء 
دافــع كوهنــا تقــدم ضمــن الرامــج 
ــذي  ــر ال ــبة 9،57%، األم ــة بنس اليومي

مــن  يتمكــن  اإلعــالن  أن  اىل  يشــر 
اطــالع عينــة البحــث عــى كل مــا هــو 
ــن كل  ــالن ع ــالل اإلع ــن خ ــد م جدي
مــا يتعلــق بالســلعة، أذ خيــدم اإلعــالن 
ــا  ــتفيد منه ــة ويس ــي الدول أوال مواطن
اجلمهــور العــريب يف حــال وجــدت 
تلــك الســلع واخلدمــات يف البلــدان 

األخــرى .

اساليب االقناع يف االعالن يف القنوات الفضائية العربية :
جدول )7( يوضح اساليب االقناع يف االعالن القنوات الفضائية العربية

النسبة%العدداساليب االقناع يف االعالن التلفزيوين

20755,05املتوفر فيها عنرص عدم املبالغة

13936,97االعالنات التي تظهر اقبال الجمهور عىل السلعة

18348,67االعالنات املعززة بشهادات خربة

376=
مالحظة: أتيح للمبحوثن اختيار أكثر من بديل.

ــلوب  ــث اىل ان أس ــج البح ــر نتائ تش
املتوفــر فيهــا عنــر عــدم املبالغــة 
ــاليب  ــد أس ــب األول كأح ــاء بالرتتي ج
التلفزيــوين،  االعــالن  يف  االقنــاع 
ــة  ــة الثاني ــبة 55،05%، ويف املرتب وبنس
افــادوا  الذيــن  املبحوثــون   أجــاب 
ــوين  ــالن التلفزي ــواع االع ــر ان ــان اكث ب
ــهادات  ــززة بش ــات املع ــا االعالن اقناع
خــرة وبنســبة 48،67%، ويف املرتبــة 

الذيــن  املبحوثــون   جــاء  األخــرة 
ــاع يف  ــاليب االقن ــر اس ــدون أن أكث جي
ــي  ــات الت ــوين االعالن ــالن التلفزي االع
ــلعة  ــى الس ــور ع ــال اجلمه ــر اقب تظه
الــذي  األمــر   .%36،97 وبنســبة 
ــدون  ــن جي ــب املبحوث ــر اىل أن اغل يش
ــه اذا  ــن تصديق ــا ويمك ــالن مقنع االع
مــا توفــر فيــه عنــر عــدم املبالغــة ، اذ 
ان املســتهلكن يميلــون اىل تصديــق مــا 
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ــم .  ــع خراهت ــب م يتناس

اراء عينة البحث يف طرق تقديم اإلعالن يف القنوات الفضائية العربية:
جدول )8( طرق تقديم اإلعالن يف القنوات الفضائية العربية

النسبة املئوية%التكـــــرار طرق التقديم

29879,26أبراز مزايا السلعة أو الخدمة من قبل خبري

21356,65 استعامل األغاين يف بث اإلعالن

17145,48بث اإلعالن عن طريق مشاهدة متثيلية قصرية

14438,30بث اإلعالن من خالل سؤال وجواب أو حوار بني شخصني أو اكرث

8622,87بث اإلعالن مبصاحبة تعليق من دون ظهور اشخاص

5414,36استعامل الرسوم املتحركة

ن=376
مالحظة: أتيح للمبحوثن اختيار أكثر من بديل.

تشــر نتائــج اجلــدول اىل  أن املبحوثــن 
مزايــا  أبــراز  بــأن  أجابــوا  الذيــن 
الســلعة أو اخلدمــة مــن قبــل خبــر 
هــي الطريقــة الفضــى لدهيــم يف  تقديــم 
الفضائيــة  القنــوات  يف  اإلعــالن 
العربيــة وبعــدد)298( تكــرارا وبنســبة 
ــة األوىل، ويف  ــوا املرتب 79،26% واحتل
ــن  ــن الذي ــاد املبحوث ــة أف ــة الثاني املرتب
ــث  ــاين يف ب ــتعال األغ ــأن اس ــدون ب جي
اإلعــالن هــي الطريقــة الفضــى لدهيــم 
القنــوات  يف  اإلعــالن  تقديــم  يف  
وبعــدد)213(  العربيــة  الفضائيــة 
يــأيت   ،%56،65 وبنســبة  تكــرارا 

بــث  بــأن  أجابــوا  الذيــن  بعدهــا 
ــة  ــاهدة متثيلي ــق مش ــن طري ــالن ع اإلع
قصــرة وبعــدد)171( تكــرارا وبنســبة 
أشــار)144(   حــن  يف   ،%45،48
أهنــم  اىل   %38،30 وبنســبة  تكــرارا 
ــالل  ــن خ ــالن م ــث اإلع ــون ب يفضل
بــن  حــوار  أو  وجــواب  ســؤال 
شــخصن أو اكثــر، ليحــل بعدهــم مــن 
ــة  ــالن بمصاحب ــث اإلع ــأن  ب ــاد ب أف
تعليــق مــن دون ظهــور اشــخاص هــي 
الطريقــة الفضــى لدهيــم يف  تقديــم 
اإلعــالن يف القنــوات الفضائيــة العربيــة 
وبعــدد)86( تكرارا وبنســبة %22،87، 
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ويف املرتبــة األخــرة حــل املبحوثــن 
ــوم  ــتعال الرس ــأن اس ــدون ب ــن جي الذي
الفضــى  الطريقــة  هــي  املتحركــة 

لدهيــم يف  تقديــم اإلعــالن يف القنــوات 
الفضائيــة العربيــة وبعــدد)54( تكــرارا 

.%14،36 وبنســبة 

 تكرار االعالن جيذب االنتباه ويضمن بقاء السلعة يف الذاكرة :
جدول )9( يوضح تكرار االعالن جيذب االنتباه ويضمن بقاء السلعة يف الذاكرة

النسبة%العدداالجابات

15641,48دامئا
12232,45احيانا
5815,43نادرا
4010,64ال

100%376املجموع

ــن  ــث اىل ان املبحوث ــج البح ــر نتائ تش
ــالن  ــرار االع ــان تك ــادوا ب ــن اف الذي
جيــذب االنتبــاه ويضمــن بقــاء الســلعة 
دائــا يف ذاكرهتــم بلــغ عددهــم )156( 
تكــرارا وبنســبة )41،48%( ، بينــا بلــغ 
عــدد املبحوثــن الذيــن اشــاروا اىل انــه 
ــاء  ــالن بق ــرار االع ــن تك ــا يضم احيان
الســلعة يف ذاكرهتــم )122( تكــرارا 
،وأجــاب )58(  وبنســبة )%32،45( 
ــرار  ــن تك ــادرا يضم ــه ن ــرارا اىل ان تك
الســلعة يف ذاكرهنــم  بقــاء  االعــالن 
وبنســبة )15،43%( امــا مــن مل يضمــن 

يف  الســلعة  بقــاء  االعــالن  تكــرار 
ذاكرهتــم فــكان عددهــم )40( تكــرارا 
الــذي  .األمــر   )%10،64( وبنســبة 
يشــر اىل أن تكــرار املعلــن إلعالنــه 
ــل  ــأنه أن يعم ــن ش ــتمر م ــكل مس بش
عــى ضــان بقــاء اســم الســلعة يف 
انــه  اذ   ، العراقــي  ذاكــرة املســتهلك 
يتعــرض يوميــا ملئــات االعالنــات مــن 
العربيــة  الفضائيــة  القنــوات  خــالل 
لذلــك فــان عــى املعلــن ان يكــرر 
ــى  ــث ع ــكل ال يبع ــن بش ــه ولك اعالن

ــه . ــن الي ــس املعل ــل يف نف املل
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اسباب عدم حتقيق االعالن االهداف
جدول )10( يوضح اسباب عدم حتقيق االعالن االهداف

النسبة %العدداسباب عدم تحقيق االعالن االهداف

21757,71تقدميه بوقت غري مناسب

5514,63سوء االطار الفني لإلعالن

عدم ايضاح مزايا السلعة
10427,66

100%376املجموع

ــن  ــث اىل ان املبحوث ــج البح ــر نتائ تش
الذيــن أجابــوا بــان تقديمــه بوقــت 
غــر مناســب ســببا يف عــدم حتقيــق 
اهدافــه اذ بلــغ عددهــم )217( مبحوثا 
وبنســبة )57،71%( وكانــوا يف الرتتيب 
األول، ويف املرتبــة الثانيــة اشــار )104( 
مبحوثــا اىل ان مــن اســباب عــدم حتقيق 
ــاح  ــدم ايض ــو ع ــه ه ــالن ألهداف االع
وبنســبة )%27،66(،  الســلعة  مزايــا 
اىل  اشــاروا  األخــرة  املرتبــة  ويف 

ــدم  ــبب يف ع ــي كس ــار الفن ــوء االط س
وبعــدد  ألهدافــه  االعــالن  حتقيــق 
 ،)%14،63( وبنســبة  مبحوثــا   )55(
ــدم  ــبب ع ــر اىل ان س ــذي يش ــر ال األم
حتقيــق االعــالن ألهدافــه هــو تقديمــه 
ــى  ــذا ع ــب ، وهل ــر مناس ــت غ يف وق
ــالن  ــه لإلع ــي يف عرض ــن ان يراع املعل
الوقــت ، فعــادة مــا تكــون اوقــات 
ــالن  ــا لإلع ــر جذب ــي االكث ــذروة ه ال

ــلع . ــن الس ع
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مدى مالئمة اإلعالنات يف القنوات الفضائية العربية للقيم والعادات والتقاليد:
جدول رقم )11( يوضح مدى مالئمة اإلعالنات يف القنوات الفضائية العربية للقيم 

والعادات والتقاليد
النسبة املئوية%التكرارمدى املالمئة

17446,28 دامئا

13134,84 أحيانا

7118,88 ال

100%376 املجموع

تشــر بيانــات اجلــدول اىل أن الذيــن 
اإلعالنــات  مالئمــة  بــأن  جيــدون 
العربيــة  الفضائيــة  القنــوات  يف 
تكــون  والتقاليــد  والعــادات  للقيــم 
األوىل  باملرتبــة  جــاءوا  بصفة)دائــا( 
ــة  ــة الثاني ــبة 46،28%، ويف املرتب وبنس
ــأن  ــرون ب ــن ي ــون الذي ــار املبحوث أش
القنــوات  يف  اإلعالنــات  مالئمــة 
الفضائيــة العربيــة للقيــم والعــادات 
والتقاليــد تكــون يف بعــض األحيــان 
جــاء  حــن  يف   ،%34،84 وبنســبة 
ــدم  ــاب بع ــن أج ــرة م ــة األخ باملرتب

القنــوات  يف  اإلعالنــات  مالئمــة 
الفضائيــة العربيــة للقيــم والعــادات 
والتقاليــد وبنســبة 18،88% وقــد يعــود 
ســبب ذلــك أن بعــض االعالنــات 
ــا  ــا وتقاليدن ــع عاداتن ــالءم م ــد ال تت ق
الطابــع  ذات  االعالنــات  وبالــذات 
ــي  ــور الت ــات العط ــل اعالن ــريب مث الغ
اإلباحيــة،  اللقطــات  بعــض  حتمــل 
غالبيــة  أن  اىل  يشــر  الــذي  األمــر 
ــات يف  ــأن اإلعالن ــدون ب ــن جي املبحوث
القنــوات الفضائيــة العربيــة مالئمــة 

. والتقاليــد  والعــادات  للقيــم 
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مدى فائدة اجلمهور من مشاهدة اإلعالنات يف القنوات الفضائية العربية : 
اجلدول رقم )12(يوضح مدى فائدة اجلمهور من مشاهدة اإلعالنات يف القنوات 

الفضائية العربية 
النسبة املئوية%التكرار مدى الفائدة

15340,69 دامئا

12232,45 أحيانا
10126,86 ال

100%376 املجموع

تشــر نتائــج اجلــدول اىل  أن املبحوثــن 
الذيــن أجابــوا بأهنــم دائــا مــا حيصلــون 
عــى الفائــدة مــن مشــاهدة اإلعالنــات 
يف القنــوات الفضائيــة العربيــة وجــاءوا 
تكــرار   153 بواقــع  األوىل  باملرتبــة 
ــة  ــة الثاني ــبة 40،69% ، ويف املرتب وبنس
ــبة %32،45  ــا وبنس ــار 122مبحوث أش
اىل أهنــم أحيانــا مــا حيصلــون عــى 
ــات يف  ــاهدة اإلعالن ــن مش ــدة  م الفائ

القنــوات الفضائيــة العربيــة، وجــاء 
ــدم  ــاب بع ــن أج ــرة م ــة األخ باملرتب
ــاهدة  ــن مش ــدة  م ــى الفائ ــم ع حصوهل
الفضائيــة  القنــوات  يف  اإلعالنــات 
مبحــوث  وبعــدد101  العربيــة، 
ــر  ــذي يش ــر ال ــبة 26،86%،األم وبنس
ــدة  ــى فائ ــث ع ــة البح ــول عين اىل حص
ــات يف  ــم لإلعالن ــالل متابعته ــن خ م

ــة . ــة العربي ــوات الفضائي القن

ــة  ــوات الفضائي ــات يف القن ــاهدة اإلعالن ــد مش ــن عن ــب املبحوث ــي تعج ــواد الت  امل
ــة : العربي

جدول )13(يوضح املواد التي تعجب املبحوثن عند مشاهدة اإلعالنات يف القنوات 
الفضائية العربية

النسبة%التكرار ما يعجب املبحوثني
23161,44 الفكرة اإلعالنية
18649,47 الحوار اإلعالين

12332,71  شكل اإلخراج اإلعالين

10427,66 النكتة داخل النص اإلعالين

9725,80 حركة املمثلني يف اإلعالن

ن=376
مالحظة: أتيح للمبحوثن اختيار أكثر من بديل.
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تشــر نتائــج اجلــدول اىل  أن املبحوثــن 
ــة  ــرة اإلعالني ــأن الفك ــوا ب ــن أجاب الذي
مشــاهدة  عنــد  يعجبهــم  مــا  هــو 
الفضائيــة  القنــوات  يف  اإلعالنــات 
العربيــة وبعــدد)231( تكــرارا وبنســبة 
األوىل،  املرتبــة  واحتلــوا   %61،44
املبحوثــن  أفــاد  الثانيــة  املرتبــة  ويف 
ــالين  ــوار اإلع ــأن احل ــدون ب ــن جي الذي
مشــاهدة  عنــد  يعجبهــم  مــا  هــو 
الفضائيــة  القنــوات  يف  اإلعالنــات 
تكــرارا  وبعــدد)186(   العربيــة 
وبنســبة 49،47%، يــأيت بعدهــا الذيــن 
أجابــوا بــأن شــكل اإلخــراج اإلعــالين 

مشــاهدة  عنــد  يعجبهــم  مــا  هــو 
الفضائيــة  القنــوات  يف  اإلعالنــات 
مبحوثــا  وبعــدد)123(  العربيــة 
املبحوثــن  يليهــا  وبنســبة %32،71، 
الذيــن أشــاروا اىل أن النكتــة داخــل 
النــص اإلعــالين هــو مــا يعجبهــم 
عنــد مشــاهدة اإلعالنــات يف القنــوات 
وبعــدد)104(  العربيــة  الفضائيــة 
ــة  ــبة 27،66%، ويف املرتب ــرارا وبنس تك
األخــرة أفــاد مــن تعجبهــم حركــة 
وبعــدد)97(  اإلعــالن  يف  املمثلــن 

 . وبنســبة%25،80  تكــرارا 

رأي عينة البحث عن ظهور املرأة يف اإلعالنات 
جدول )14(يوضح رأي عينة البحث عن ظهور املرأة يف اإلعالنات 

النسبة املئوية%التكرار املوافقة عىل الظهور

318,24 نعم

6717,82 أحيانا

27873,94 ال

100%376 املجموع

تشــر نتائــج اجلــدول اىل  أن املبحوثــن 
الذيــن أجابــوا بأهنــم ال يرغبــون بظهور 
القنــوات  يف  اإلعالنــات  يف  املــرأة 
الفضائيــة العربية جــاءوا باملرتبــة األوىل 
بواقــع 278 تكــرار وبنســبة %73،94 ، 
ويف املرتبــة الثانيــة أشــار املبحوثــن 
ــى  ــان ع ــض األحي ــم يف بع اىل موافقته

ظهــور املــرأة يف اإلعالنــات يف القنوات 
ــرارا  ــة وبعدد)67(تك ــة العربي الفضائي
وبنســبة 17،82%، ويف املرتبــة األخــرة 
ظهــور  عــى  يوافقــون  مــن  أفــاد 
القنــوات  يف  اإلعالنــات  يف  املــرأة 
الفضائيــة العربيــة وبعــدد)31( تكــرارا 
وبنســبة8،24%، األمــر الــذي يشــر اىل 
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ــة  ــة املبحوث ــراد العين ــة أف ــدم موافق ع
عــى ظهــور املــرأة يف اإلعالنــات يف 
ــا  ــو م ــة وه ــة العربي ــوات الفضائي القن
ــد  ــادات والتقالي ــم والع ــع اىل القي يرج

عــى حتكــم املجتمعــات العربيــة ومنهــا 
ــن  ــا والذي ــي خصوص ــع العراق املجتم
ــرأة يف  ــورة امل ــاءه لص ــا أس ــدون فيه جي

ــالمي .  ــن اإلس الدي

دوافع عدم موافقة عينة البحث عىل ظهور املرأة يف اإلعالنات
جدول )15(يوضح دوافع عدم موافقة عينة البحث عى ظهور املرأة يف اإلعالنات

النسبة%التكراردوافع عدم املوافقة
19670,50ال تتناسب مع العادات والتقاليد )اإلباحية(

16157,91 يستغل مفاتن املرأة يف الرتويج للسلع

11240,29 ظهور املرأة يف سلع ليس لها صلة بها

8129,14 أساءه لصورة املرأة

176,12أخرى أذكرها

ن=278
مالحظة: أتيح للمبحوثن اختيار أكثر من بديل.

تشــر نتائــج اجلــدول اىل  أن املبحوثــن 
ــع  ــب م ــا ال تتناس ــوا بأهن ــن أجاب الذي
العــادات والتقاليــد )اإلباحيــة( هــو 
دافــع عــدم موافقتهــم عــى ظهــور 
القنــوات  يف  اإلعالنــات  يف  املــرأة 
وبعــدد)196(  العربيــة  الفضائيــة 
واحتلــوا   %70،50 وبنســبة  تكــرارا 
ــاد  ــة أف ــة الثاني ــة األوىل، ويف املرتب املرتب
املبحوثــن الذيــن جيــدون بأنــه يســتغل 
ــو  ــلع ه ــج للس ــرأة يف الرتوي ــن امل مفات
دافــع عــدم موافقتهــم عــى ظهــور 

القنــوات  يف  اإلعالنــات  يف  املــرأة 
وبعــدد)161(  العربيــة  الفضائيــة 
تكــرارا وبنســبة 57،91%، يــأيت بعدهــا 
ــرأة يف  ــور امل ــأن ظه ــوا ب ــن أجاب الذي
ــع  ــو داف ــا ه ــة هب ــا صل ــس هل ــلع لي س
عــدم موافقتهــم عــى ظهــور املــرأة 
يف اإلعالنــات يف القنــوات الفضائيــة 
العربيــة وبعــدد)112( تكــرارا وبنســبة 
املبحوثــن  40،29%، ليحــل بعدهــا 
الذيــن جيــدون بأنــه أســاءه لصــورة 
املــرأة وبعــدد)81( تكــرارا وبنســبة 
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29،14%، ويف املرتبــة األخــرة  جــاء فئة أخــرى وبعدد)17(تكرارا وبنســبة%6،12.
رأي عينة البحث يف توجيه اإلعالنات لألطفال 

جدول )16(يوضح رأي عينة البحث يف توجيه اإلعالنات لألطفال

النسبة املئوية%التكراراملوافقة عىل التوجيه

3810,11 نعم
7921,01 أحيانا

25968,88 ال

100%376 املجموع

تشــر نتائــج اجلــدول اىل  أن املبحوثــن 
الذيــن أجابــوا بأهنــم ال يرغبــون بتوجيه 
القنــوات  يف  لألطفــال   اإلعالنــات 
الفضائيــة العربيــة جــاءوا باملرتبــة األوىل 
ــبة %68،88  ــرار وبنس ــع 259 تك بواق
وحلــوا يف املرتبــة األوىل ، ويف املرتبــة 
ــم  ــن اىل موافقته ــار املبحوث ــة أش الثاني
توجيــه  عــى  األحيــان  بعــض  يف 
القنــوات  يف  لألطفــال  اإلعالنــات 
ــرارا  ــة وبعدد)79(تك ــة العربي الفضائي
وبنســبة 21،01%، ويف املرتبــة األخــرة 

توجيــه  عــى  يوافقــون  مــن  أفــاد 
القنــوات  يف  لألطفــال  اإلعالنــات 
الفضائيــة العربيــة وبعــدد)38( تكــرارا 
ــر  ــذي يش ــر ال ــبة10،11%، األم وبنس
اىل عــدم موافقــة أفــراد العينــة املبحوثــة 
ــال يف  ــات لألطف ــه اإلعالن ــى توجي ع
ــا  ــو م ــة وه ــة العربي ــوات الفضائي القن
يرجــع اىل التأثــر الســلبي عــى ســلوك 
الســلع  لــراء  ودفعهــم  األطفــال 

ــا.  ــن عنه املعل
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أبرز اإلعالنات غري أخالقية  يف القنوات الفضائية العربية
جدول )17( يوضح أبرز اإلعالنات غر أخالقية  يف القنوات الفضائية العربية

النسبة املئوية%التكرار  أبرز اإلعالنات غري أخالقية

20955,59 التي تستغل مفاتن املرأة
16443,62التي تثري النزعة االستهالكية املفرطة

14739,10االعالنات الكاذبة
10828,72التي تستغل األطفال

 التــي تخلــق مشــاعر اإلحبــاط نتيجــة عــدم القــدرة عــىل الــراء

أو محــاكاة اآلخريــن

9324,73

7118,88التي تروج للسلع املرضة بالصحة

ن=376
مالحظة: أتيح للمبحوثن اختيار أكثر من بديل.

تشــر نتائــج اجلــدول اىل  أن املبحوثــن 
اإلعالنــات  بأهنــا  أجابــوا  الذيــن 
ــرز  ــو أب ــرأة ه ــن امل ــتغل مفات ــي تس الت
اإلعالنــات غــر أخالقيــة  يف القنــوات 
وبعــدد)209(  العربيــة  الفضائيــة 
واحتلــوا   %55،59 وبنســبة  تكــرارا 
الثانيــة  املرتبــة  ويف  األوىل،  املرتبــة 
جيــدون  الذيــن  املبحوثــن  أفــاد 
بــأن االعالنــات التــي تثــر النزعــة 
أبــرز  هــو  املفرطــة  االســتهالكية 
اإلعالنــات غــر أخالقيــة  يف القنــوات 
وبعــدد)164(  العربيــة  الفضائيــة 
يــأيت   ،%43،62 وبنســبة  تكــرارا 
بعدهــا الذيــن أجابــوا بأهنــا االعالنــات 

الكاذبــة وبعــدد)147( تكــرارا وبنســبة 
املبحوثــن  39،10%، ليحــل بعدهــا 
ــات التــي  ــن جيــدون بأهنــا االعالن الذي
وبعــدد)108(  األطفــال  تســتغل 
ــن  ــا م ــبة 28،72%، يليه ــرارا وبنس تك
ــق  ــي ختل ــات الت ــأن االعالن ــاب ب أج
مشــاعر اإلحبــاط نتيجــة عــدم القــدرة 
اآلخريــن،  حمــاكاة  أو  الــراء  عــى 
ــبة%24،73،  ــرارا وبنس وبعدد)93( تك
ــون   ــاد املبحوث ــرة  أف ــة األخ ويف املرتب
تــروج  التــي  االعالنــات  بأهنــا 
للســلع املــرة بالصحــة هــو أبــرز 
اإلعالنــات غــر أخالقيــة  يف القنــوات 
ــرارا  ــة وبعدد)71(تك ــة العربي الفضائي

. وبنســبة%18،88 
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مدى مسامهة االعالنات يف توعية املستهلك يف القنوات الفضائية العربية
جدول )18( يوضح مسامهة االعالنات يف توعية املستهلك يف القنوات الفضائية 

العربية
النسبة املئوية%التكرارمدى توعية املستهلك

11931,65 دامئا
14839,36أحيانا

6316,76نادرا
4612,23ال

100%376املجموع

ــن  ــث اىل ان املبحوث ــج البح ــر نتائ تش
ــا  ــات دائ ــأن االعالن ــادوا ب ــن اف الذي
ــم  ــغ عدده ــم بل ــاهم يف توعيته ــا تس م
 )%31،65( وبنســبة  تكــرارا   )119(
، بينــا بلــغ عــدد املبحوثــن الذيــن 
ــاهم يف  ــا تس ــا م ــه احيان ــاروا اىل ان اش

توعيتهــم بعــدد )148( تكــرارا وبنســبة 
)39،36%( ،وأجــاب )63( مبحوثــا 
ــم   ــاهم يف توعيته ــا تس ــادرا م ــه ن اىل ان
وبنســبة )16،76%(امــا مــن مل تســاهم 
االعالنــات يف توعيتهــم فــكان عددهــم 

)46( وبنســبة )%12،23( .

مدى التزام القنوات الفضائية العربية بأخالقيات اإلعالن   
جدول )19( يوضح مدى التزام القنوات الفضائية العربية بأخالقيات اإلعالن   

النسبة املئوية%التكرارمدى توعية املستهلك
5614,89 دامئا

7419,68أحيانا

10427,66نادرا

14237,77ال

100%376املجموع

ــن  ــث اىل ان املبحوث ــج البح ــر نتائ تش
الذيــن أشــاروا بــأن القنــوات الفضائيــة 
العربيــة ال تلتــزم بأخالقيــات اإلعــالن، 

بلــغ  وبعــدد  األوىل  باملرتبــة  جــاءوا 
وبنســبة  تكــرارا   )142( عددهــم 
الثانيــة  املرتبــة  ويف   ،  )%37،77(
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ــا  ــادرا م ــه ن ــون  اىل ان ــاب املبحوث أج
العربيــة  الفضائيــة  القنــوات  تلتــزم 
ــدد )104(  ــالن وبع ــات اإلع بأخالقي
يــأيت   ،  )%27،66( وبنســبة  تكــرارا 
ــأن  ــادوا ب ــن أف ــون الذي ــا املبحوث بعده
تلتــزم  العربيــة  الفضائيــة  القنــوات 
بأخالقيــات  األحايــن   بعــض  يف 

ــا  ــغ )74( مبحوث ــدد بل ــالن وبع اإلع
ــرة  ــة األخ ــبة19،68%،ويف املرتب وبنس
أشــار املبحوثــون  اىل انــه دائــا مــا 
العربيــة  الفضائيــة  القنــوات  تلتــزم 
وبعــدد)56(  اإلعــالن  بأخالقيــات 

.   )%14،89( وبنســبة  تكــرارا 

أسباب عدم التزام القنوات الفضائية العربية بأخالقيات اإلعالن   
جدول )20( يوضح أسباب عدم التزام القنوات الفضائية العربية بأخالقيات 

اإلعالن   

النسبة املئوية%التكرار   أسباب عدم االلتزام
28174,73   غياب القوانني التي تلزم القنوات بأخالقيات اإلعالن

25968,88 سعي القنوات للحصول عىل املكاسب املادية

16744,41 تعدد القنوات الحكومية والخاصة يف ظل انعدام الرقابة

11330,05 تهافت القنوات بالحصول عىل أكرب كمية اعالنات

ن=376
مالحظة: أتيح للمبحوثن اختيار أكثر من بديل.

تشــر نتائــج اجلــدول اىل  أن املبحوثــن 
ــن  ــاب القوان ــأن غي ــوا ب ــن أجاب الذي
بأخالقيــات  القنــوات  تلــزم  التــي 
أســباب عــدم  أحــد  هــو  اإلعــالن 
العربيــة  الفضائيــة  القنــوات  التــزام 
القنــوات  يف  اإلعــالن  بأخالقيــات 
وبعــدد)281(  العربيــة  الفضائيــة 

واحتلــوا   %74،73 وبنســبة  تكــرارا 
ــاد  ــة أف ــة الثاني ــة األوىل، ويف املرتب املرتب
ــعي  ــأن س ــدون ب ــن جي ــن الذي املبحوث
القنــوات للحصــول عــى املكاســب 
عــدم  أســباب  أحــد  هــو  املاديــة 
العربيــة  الفضائيــة  القنــوات  التــزام 
بأخالقيــات اإلعــالن وبعــدد)259( 
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تكــرارا وبنســبة 68،88%، يــأيت بعدهــا 
الذيــن أجابــوا بــأن تعــدد القنــوات 
احلكوميــة واخلاصــة يف ظــل انعــدام 
الرقابــة وبعــدد)167( تكــرارا وبنســبة 
44،41%، ويف املرتبــة األخــرة حــل 
ــت  ــأن هتاف ــدون ب ــن جي ــن الذي املبحوث

ــة  ــر كمي ــى أك ــول ع ــوات باحلص القن
اعالنــات هــو أحــد أســباب عــدم 
العربيــة  الفضائيــة  القنــوات  التــزام 
بأخالقيــات اإلعــالن وبعــدد)113( 

.%30،05 وبنســبة  تكــرارا 

ــة أن تلتــزم هبــا يف  ــة العربي ــة التــي جيــب عــىل القنــوات الفضائي الضوابــط األخالقي
اعالناهتــا 

ــة  ــوات الفضائي ــى القن ــب ع ــي جي ــة الت ــط األخالقي ــن الضواب ــدول )21( يب ج
ــا  ــا يف اعالناهت ــزم هب ــة أن تلت العربي

النسبة املئوية%التكرار الضوابط األخالقية

 عــرض اإلعالنــات التــي ال تتعــارض مــع قيــم وعــادات وتقاليــد

  املجتمــع

21657,45

18448,94  االبتعاد عن استغالل املرأة والطفل يف االعالنات

15741,76التخيل عن عرض االعالنات التي تثري النزعة االستهالكية املفرطة

13134,84التخيل عن عرض االعالنات التي تثري النزعة االستهالكية املفرطة
10928,99 االبتعاد عن أثارة غرائز الجمهور والتأكيد عىل جودة السلعة

7921,01 عدم قطع الربامج من أجل عرض االعالنات

ن=376
مالحظة: أتيح للمبحوثن اختيار أكثر من بديل.

تشــر بيانــات اجلــدول إىل أن مــن دوافع 
مشــاهدة عينــة البحــث لإلعالنــات 
ــاءت  ــة ج ــة العربي ــوات الفضائي يف القن
مرتبــة كاآليت: جــاء دافــع تعرفنــي عــى 
ــد مــن الســلع  ــد وجي كل مــا هــو جدي
وبنســبة  األوىل  باملرتبــة  واخلدمــات 
56،38%،يليهــا دافــع تعرفنــي عــى 

كيفيــة اســتخدام الســلع واخلدمــات 
اجلديــدة بنســبة 50،00%،يــأيت بعدهــا 
دافــع تعرفنــي عــى ســلوكيات جديــدة 
ــم  ــبة 28،72%، ث ــات بنس ــن اإلعالن م
دافــع توفــر يل الوقــت واجلهــد يف عملية 
بنســبة  واخلدمــات  الســلع  اختيــار 
ــدد  ــع حت ــاء داف ــن ج 24،20%،يف ح
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ــلع  ــن الس ــية م ــرتيات االساس يل املش
واخلدمــات بنســبة 19،42%،يتبعهــا 
بنســبة  االســتطالع  حلــب  دافــع 
13،83%،ويف املرتبــة األخــرة جــاء 
دافــع كوهنــا تقــدم ضمــن الرامــج 
ــذي  ــر ال ــبة 9،57%، األم ــة بنس اليومي
مــن  يتمكــن  اإلعــالن  أن  اىل  يشــر 
اطــالع عينــة البحــث عــى كل مــا هــو 
ــن كل  ــالن ع ــالل اإلع ــن خ ــد م جدي
مــا يتعلــق بالســلعة، أذ خيــدم اإلعــالن 
ــا  ــتفيد منه ــة ويس ــي الدول أوال مواطن
اجلمهــور العــريب يف حــال وجــدت 
تلــك الســلع واخلدمــات يف البلــدان 

األخــرى .
نتائج البحث امليدانية:

1-أن الذيــن يتعرضــون لإلعالنــات 
ــة بمعــدل  ــة العربي ــوات الفضائي يف القن
األول  بالرتتيــب  جــاءوا  )دائــا( 
بنســبة47،14 %، ثــم الذيــن يتعرضــون 

بنســبة %42،38 . هلا)أحيانــا( 
ــي  ــة الت ــرتات الزمني ــل الف 2-أن أفض
يشــاهد فيهــا املبحوثــن اإلعالنــات 
يف القنــوات الفضائيــة العربيــة هــي 
ــب  ــاءت بالرتتي ــي ج ــائية ( والت )املس
مــن جممــوع  بنســبة %42،02  األول 
ــل  ــن يفض ــم م ــن، ث ــات املبحوث إجاب

فــرتة ال يوجــد وقــت حمــدد بنســبة 
32،45% ثــم مــن يفضــل فــرتة الســهرة 

بنســبة 9،04 % 
ــادات  ــك بالع ــى التمس ــرص ع 3-احل
ــة واإلســالمية يف بــث  ــد العربي والتقالي
الفضائيــة  القنــوات  يف  اإلعالنــات 
بعــض  عــن  والتخــي  العربيــة، 
ــجم  ــي التنس ــتوردة الت ــاليب املس األس

مــع واقــع وطبيعــة جمتمعنــا .
ــكل  ــالن بش ــاغ اإلع ــب أن يص 3-جي
رضــا  ينــال  حتــى  وجــذاب  مميــز 
يف  املحــرر  يبتعــد  وأن  اجلمهــور، 
عــن  اإلعالنيــة  للرســالة  صياغتــه 
يقــدم  وأن  والتضخيــم  التضليــل 

. للجمهــور  املنتــج  عــن  احلقيقــة 
عينــة  مشــاهدة  دوافــع  مــن  4-أن 
القنــوات  يف  لإلعالنــات  البحــث 
ــي  ــع تعرفن ــو داف ــة ه ــة العربي الفضائي
ــن  ــد م ــد وجي ــو جدي ــا ه ــى كل م ع
األوىل  باملرتبــة  واخلدمــات  الســلع 
دافــع  56،38%،يليهــا  وبنســبة 
اســتخدام  كيفيــة  عــى  تعرفنــي 
بنســبة  اجلديــدة  الســلع واخلدمــات 
ــي  ــع تعرفن ــا داف ــأيت بعده 50،00%،ي
مــن  جديــدة  ســلوكيات  عــى 
اإلعالنــات بنســبة 28،72%، ثــم دافــع 



364

أخالقيات اإلعالن يف القنوات الفضائية العربية

2م 
02

1  
ل  

ــو
يـل

   أ
  4

8  
د /

عد
ال

توفــر يل الوقــت واجلهــد يف عمليــة 
بنســبة  واخلدمــات  الســلع  اختيــار 
ــدد  ــع حت ــاء داف ــن ج 24،20%،يف ح
ــلع  ــن الس ــية م ــرتيات االساس يل املش

.  %19،42 بنســبة  واخلدمــات 
املبالغــة  عــدم  أســلوب  جــاء   -5
أســاليب  كأحــد  األول  بالرتتيــب 
التلفزيــوين،  االعــالن  يف  االقنــاع 
ــة  ــة الثاني ــبة 55،05%، ويف املرتب وبنس
ــان  أجــاب املبحوثــون  الذيــن افــادوا ب
اكثــر انــواع االعــالن التلفزيــوين اقناعــا 
ــرة  ــهادات خ ــززة بش ــات املع االعالن
وبنســبة 48،67%، ويف املرتبــة األخــرة 
جــاء املبحوثــون  الذيــن جيــدون أن 
أكثــر اســاليب االقنــاع يف االعــالن 
التلفزيــوين االعالنــات التــي تظهــر 
ــبة  ــلعة وبنس ــى الس ــور ع ــال اجلمه اقب

.%36،97
تكــرار  بــان  املبحوثــون  افــاد   -6
ويضمــن  االنتبــاه  جيــذب  االعــالن 
بقــاء الســلعة دائــا يف ذاكرهتــم وبنســبة 
)41،48%( ، بينــا بلــغ عــدد املبحوثن 
ــن  ــا يضم ــه احيان ــاروا اىل ان ــن اش الذي
يف  الســلعة  بقــاء  االعــالن  تكــرار 
أمــا   ،  )%32،45( وبنســبة  ذاكرهتــم 
ــن  ــادرا يضم ــه ن ــاروا اىل ان ــن أش الذي

يف  الســلعة  بقــاء  االعــالن  تكــرار 
.  )%15،43( وبنســبة  ذاكرهنــم 

الذيــن جيــدون  املبحوثــون  7-جــاء 
ــوات  ــات يف القن ــة اإلعالن ــأن مالئم ب
الفضائيــة العربيــة للقيــم والعــادات 
ــة  ــا( باملرتب ــون بصفة)دائ ــد تك والتقالي
األوىل وبنســبة 46،28%، ويف املرتبــة 
ــرون  ــن ي ــون الذي ــة أشــار املبحوث الثاني
ــوات  ــات يف القن ــة اإلعالن ــأن مالئم ب
الفضائيــة العربيــة للقيــم والعــادات 
والتقاليــد تكــون يف بعــض األحيــان 
جــاء  حــن  يف   ،%34،84 وبنســبة 
ــدم  ــاب بع ــن أج ــرة م ــة األخ باملرتب
القنــوات  يف  اإلعالنــات  مالئمــة 
الفضائيــة العربيــة للقيــم والعــادات 

.  %18،88 وبنســبة  والتقاليــد 
ال  بأهنــم  املبحوثــون  8-أجــاب 
ــات  ــرأة يف اإلعالن ــور امل ــون بظه يرغب
ــاءوا  ــة ج ــة العربي ــوات الفضائي يف القن
 ،%73،94 وبنســبة  األوىل  باملرتبــة 
ويف املرتبــة الثانيــة أشــار املبحوثــون 
األحيــان  بعــض  يف  موافقتهــم  اىل 
عــى ظهــور املــرأة يف اإلعالنــات يف 
القنــوات الفضائيــة العربيــة وبنســبة 
17،82%، ويف املرتبــة األخــرة أفــاد 
مــن يوافقــون عــى ظهــور املــرأة يف 
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الفضائيــة  القنــوات  يف  اإلعالنــات 
. وبنســبة%8،24  العربيــة 

دافــع  بــأن  املبحوثــون  أجــاب   -9
عــدم موافقتهــم عــى ظهــور املــرأة 
يف اإلعالنــات يف القنــوات الفضائيــة 
العربيــة بأهنــا ال تتناســب مــع العــادات 
والتقاليــد )اإلباحية( وبنســبة %70،50 
املرتبــة  ويف  األوىل،  املرتبــة  واحتلــوا 
ــدون  ــن جي ــن الذي ــاد املبحوث ــة أف الثاني
ــج  ــرأة يف الرتوي ــن امل ــه يســتغل مفات بأن
للســلع وبنســبة 57،91%، يــأيت بعدهــا 
ــرأة يف  ــور امل ــأن ظه ــوا ب ــن أجاب الذي
ســلع ليــس هلــا صلــة هبــا وبنســبة 

.  %40،29
أبــرز  بــأن  املبحوثــون  10-أشــار 
اإلعالنــات غــر أخالقيــة  يف القنــوات 
العربيــة هــي اإلعالنــات  الفضائيــة 
ــاءوا  ــرأة وج ــن امل ــتغل مفات ــي تس الت
املرتبــة األوىل وبنســبة 55،59%، ويف 
ــن  ــن الذي ــاد املبحوث ــة أف ــة الثاني املرتب
جيــدون بــأن االعالنــات التــي تثــر 
ــبة  ــة وبنس ــتهالكية املفرط ــة االس النزع
ــوا  ــن أجاب ــا الذي ــأيت بعده 43،62%، ي
وبنســبة  الكاذبــة  االعالنــات  بأهنــا 
املبحوثــن  ليحــل بعدهــا   ،%39،10
ــي  ــات الت ــن جيــدون بأهنــا االعالن الذي

تســتغل األطفــال وبنســبة %28،72، 
يليهــا مــن أجــاب بــأن االعالنــات 
ــة  ــاط نتيج ــاعر اإلحب ــق مش ــي ختل الت
ــاكاة  ــراء أو حم ــى ال ــدرة ع ــدم الق ع
ويف  وبنســبة%24،73،  اآلخريــن، 
املرتبــة األخــرة  أفــاد املبحوثــون  بأهنــا 
االعالنــات التــي تــروج للســلع املرة 

. وبنســبة%18،88  بالصحــة 
ــوا  ــن أجاب ــون الذي ــاء املبحوث 11-ج
العربيــة ال  الفضائيــة  القنــوات  بــأن 
تلتــزم بأخالقيــات اإلعــالن، بنســبة 
ــأيت بعدهــا مــن أجــاب  )37،77%( ، ي
القنــوات  تلتــزم  مــا  نــادرا  انــه  اىل 
الفضائيــة العربيــة بأخالقيــات اإلعــالن 
ــون  ــا املبحوث ــبة )27،66%( ، أم وبنس
الذيــن أفــادوا بــأن القنــوات الفضائيــة 
األحايــن   بعــض  يف  تلتــزم  العربيــة 
وبنســبة19،68%،ويف  بأخالقيــات 
ــون  اىل  ــار املبحوث ــرة أش ــة األخ املرتب
انــه دائــا مــا تلتــزم القنــوات الفضائيــة 
ــبة  ــالن وبنس ــات اإلع ــة بأخالقي العربي

.   )%14،89(
ــاب  ــأن غي ــون ب ــاب املبحوث 12- أج
القنــوات  تلــزم  التــي  القوانــن 
بأخالقيــات اإلعــالن هــو أحد أســباب 
عــدم التــزام القنــوات الفضائيــة العربية 
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القنــوات  يف  اإلعــالن  بأخالقيــات 
الفضائيــة العربيــة وبنســبة %74،73 
املرتبــة  ويف  األوىل،  املرتبــة  واحتلــوا 
الثانيــة أفــاد املبحوثــون الذيــن جيــدون 
ــى  ــول ع ــوات للحص ــعي القن ــأن س ب
املكاســب املاديــة وبنســبة %68،88، 
يــأيت بعدهــا الذيــن أجابــوا بــأن تعــدد 
ــل  ــة يف ظ ــة واخلاص ــوات احلكومي القن
 ،%44،41 وبنســبة  الرقابــة  انعــدام 
ــون  ــل املبحوث ــرة ح ــة األخ ويف املرتب
ــوات  ــت القن ــأن هتاف ــدون ب ــن جي الذي
ــات  ــة اعالن ــر كمي ــى أك ــول ع باحلص

.%30،05 وبنســبة 
التوصيات :

ــوات  ــزام القن ــث بإل ــويص الباح 1-ي
الفضائيــة العربيــة  بتطبيــق القوانــن 
ــات  والتعليــات اخلاصــة ببــث اإلعالن
الــرف اخلاصــة  بمواثيــق  والتقيــد 

ــات . ــث اإلعالن بب
2-رضورة أن تكون الرســائل اإلعالنية 
واضحــة للجمهــور، وذلــك باالبتعــاد 
عــن الرمــوز الغامضــة ، والتقليــل مــن 
ــة يف  ــدم املبالغ ــة ، وع ــات األجنبي اللغ
ــات  ــب الكل ــات وجتن ــر اإلعالن حتري

ــة. الغامض
التــي  اإلعالنــات  بــث  جتنــب   -3

مثــل  جنســية  إحيــاءات  أيــة  حتمــل 
ــامبو ،  ــور والش ــات العط ــض اعالن بع

. الدوليــة  واإلعالنــات 
تفــادي بــث اإلعالنــات التــي - 5

تشــجع عــى اإلرساف والتبذيــر والتــي 
تتقاطــع مــع أهــداف التنميــة .

ــات - 6 ــث االعالن التخــي عــن ب
الثانويــة  واخلدمــات  البضائــع  عــن 
ــات  ــن االحتياج ــل ضم ــي ال تدخ الت
االساســية يف حيــاة املواطــن العراقــي .
ــر  ــام باملعاي ــروري االهت ــن ال 7-م
ــى  ــالن حت ــث اإلع ــد ب ــة عن االخالقي
ــاءة اىل  ــلبية كاإلس ــرات س ــأيت بتأث ال ي
مكانــة املــرآة او اىل كيــان االرسة عمومــا 
وكذلــك بالنســبة للطفــل ممــا جيعلــه يف 
ــق  ــن طري ــي ع ــر حقيق ــة خط مواجه

ــا . ــارة صحي ــواد ض ــن م ــالن ع االع
8-عــى القائمــن بتصميــم اإلعالنــات 
االســتفادة مــن الدراســات والبحــوث 
ــور ، وان ال  ــالن واجلمه ــة باإلع اخلاص
تبقــى هــذه الدراســات جمــرد حــر عــى 
ورق وتركــن باملكتبــات دون االســتفادة 

مــن هــذا اجلهــد العلمــي املبــذول . 
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مصادر البحث وهوامشه:
ــوين  ــث التلفزي ــري ، الب ــاكر البك ــاد ش 1-أي
الفضائــي املبــارش ، دراســة يف واقــع املحطــات 
الفضائيــة الدوليــة الواصلــة إىل الوطــن العريب 
واحتــاالت تأثرهــا ، رســالة ماجســتر – 
كليــة اآلداب ، قســم اإلعــالم ، جامعــة بغــداد 

، 1994م .
ــوين  ــال التلفزي ــي ، االتص ــادي اهليت 2-د. ه
ــره  ــاالت تأث ــد واحت ــدويل الواف ــي ال الفضائ
ــتقبل  ــة املس ــريب، جمل ــن الع ــيايس يف الوط الس

العــريب ، ع205 ، 1996 .
االعــالن  اثــر   ، ميخائيــل  3-اونربيــوس 
التلفزيــوين عــى املســتهلك العراقــي ، رســالة 
ماجســتر ، اجلامعة املســتنرية ، كليــة االدارة 

واالقتصــاد ، 1990
ــالن  ــدي ، االع ــرة الزبي ــد الزه ــح عب 4-  فلي
ــوراه  ــة دكت ــتهلك ، اطروح ــج واملس ــن املنت ب
ــاد ،  ــة االدارة واالقتص ــداد ، كلي ــة بغ ، جامع

.  1985
5--سوســن عبدامللــك ، حتليــل مضمــون 
الرســالة االعالنيــة التلفزيونيــة ، أطروحــة 
ــرة ،  ــة القاه ــورة ، جامع ــر منش ــوراه غ دكت

كليــة االعــالم ، 1980 .
ــها  ــي تعكس ــم الت ــى ، القي ــدا مصطف 6-هوي
االذاعــة  يف  التجاريــة  الشــبكة  اعالنــات 
ــة  ــة احلالي ــة التنمي ــا بخط ــة وارتباطه املري
ــة  ــورة ، جامع ــر منش ــتر غ ــالة ماجس ، رس

القاهــرة ، كليــة االعــالم ، 1988 .

ــالن  ــوب ، االع ــن مهب ــد املؤم ــداهلل عب 7-عب
يف التلفزيــون اليمنــي وســلوكيات املشــاهدين 
العــدد/59   ، اعالميــة  متابعــات  جملــة   ،

.1988،
ــات  ــر االعالن ــي ، تأث ــد لطف ــدا حمم 8-هوي
عــى  بالتلفزيــون  العربيــة  واملسلســالت 
الطفــل املــري ، اطروحــة دكتــوراه ، جامعــة 

القاهــرة ، كليــة االعــالم ، 1992.
9-د. ســامي عبدالعزيــز ، تأثــر االعــالن 
ــل ،  ــي للطف ــلوك الرائ ــى الس ــوين ع التلفزي
ــوث االتصــال ،  ــة بح ــة ، عملي ــة ميداني دراس
ــة االعــالم ، العــدد،6،  جامعــة القاهــرة ، كلي

.1999
العوامــل   ، عبدالعزيــز  ســامي  10-د. 
ــوين  ــالن التلفزي ــة واالع ــى فعالي ــرة ع املؤث
للبحــوث  العلميــة  املجلــة   ، مــر  يف 
ــة االعــالم ،  االعــالم ، جامعــة القاهــرة ، كلي

.2001 /10 العــدد/
،اجلانــب  الغــزاوي  حســن  أمــال  11-د. 
بحــث   ، التلفزيــوين  لالعــالن  األخالقــي 
ــع ،  ــنوي التاس ــي الس ــر العلم ــدم للمؤمت مق
جامعــة القاهــرة ، كليــة اآلداب ، 2003 .
12- وزارة التخطيــط والتعــاون اإلنائــي، 
وتكنولوجيــا  لإلحصــاء  املركــزي  اجلهــاز 
املعلومــات بغــداد ، مســح األحــوال املعيشــية 
يف العــراق 2004 ـ اجلــزء األول ، بغــداد ، 

.16 ص   ،  2005
هشــام  و  اللبــان  درويــش  رشيــف   -13
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البحــث  مناهــج  يف  مقدمــة  عطيــة، 
ــر  ــة للن ــدار العربي ــرة: ال ــي ،القاه اإلعالم

.7 4 ص ،2 0 0 8 ، يــع ز لتو ا و
14-Geoffroy Patriarch et al.، Audience 

Research Methodologies، New York، 

Rutledge، p.56

ــام ،   ــلوى أم ــدي وس ــعيد احلدي ــى س 15-من
ــرة :  ــري، القاه ــون امل ــالن يف التلفزي االع

دار الفكــر العــريب ، 1987، ص27.
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16-د. صفــوت العــامل ، االعــالن الصحفــي 
وختطيــط احلمــالت اإلعالنيــة ،القاهــرة : 
ــة ، 2000، ص143.  ــة العربي ــة النهض مكتب
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ــك  ــون والتاس ــه ، التلفزي ــد خواج 19-  امح
احتــاد   ، عربيــة  اذاعــات  جملــة   ، االرسي 
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. ص19   ،  1999  ،
20-William ، F ، Areans ، Contempoary 
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،7thedition ، 1999 ، P474 .
21-  د. منــى احلديــدي ، د. حســن عــاد 
مــكاوي ، الفضائيــات العربيــة ومتغــرات 
ــرة ،  2005  ــة ، القاه ــدار اللبناني ــر ، ال الع
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الكتابــة   ، هيــالرد   . ل   . روبــرت    -22
االعــالم  ووســائل  واالذاعــة  للتلفزيــون 
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