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  المستخلص

لعوامـل التـي تـدفع المصـريين ل تقـديم فهـم سوسـيولوجيمحاولـة  تهدف الدراسـة الحاليـة إلـى
القتنــاء أجهـــزة اســـتقبال البـــث المباشـــر للقنـــوات الفضـــائية ومشـــاهدة مـــا تبثـــه ومـــا يـــرتبط بـــذلك مـــن 

بثــه التــأثيرات والتغيــرات الناجمــة عــن مشــاهدة مــا تو  تفضــيالت فــي المشــاهدة وأنماطهــا وعاداتهــا.
القنـــوات الفضـــائية فـــي مجـــالي أنســـاق القـــيم االجتماعيـــة، وأنمـــاط الســـلوك االســـتهالكي فـــي محـــيط 

  األسرة المصرية وحدود هذه التأثيرات ومداها في المجتمع المصري.
ـــة قوامهـــا ( ـــى (180وتشـــمل الدراســـة عين ـــردة مقســـمة إل ـــردة مـــن حـــي مصـــر 90) مف ) مف

  هما منطقتي الدراسة الميدانية.) مفردة من حي منشأة ناصر و 90الجديدة و (
  

  -: عدد من النتائج منها وقد خلصت الدراسة إلى
أوضحت النتائج اهتمام الجمهور المصـري بمتابعـة القنـوات الفضـائية المصـرية والعربيـة أكثـر  -1

مــــن القنــــوات الفضــــائية األجنبيــــة وذلــــك لســــهولة اســــتيعاب المــــادة اإلعالميــــة العربيــــة عــــن المــــادة 
ألجنبيـــة بســـبب عامـــل اللغـــة والثقافـــة، وصـــعوبة اســـتيعاب المـــادة اإلعالميـــة األجنبيـــة اإلعالميـــة ا

بســبب اللغــة فضــًال عــن اخــتالف الموضــوعات والقضــايا التــي تتناولهــا البــرامج والمــواد اإلعالميــة 
وتركـــز ذلـــك االهتمـــام فـــي متابعـــة المسلســـالت واألفـــالم  ة عـــن المـــواد اإلعالميـــة األجنبيـــة،العربيـــ

  والبرامج الحوارية.واألغاني 

أوضـحت نتـائج الدراسـة أن القنــوات الفضـائية ال تتـرك آثارهــا علـى الفـرد فقــط بـل يمتـد تأثيرهــا  -2
إلى قنوات التليفزيون المحلي، فقد ذكر أكثر من نصف العينة أن استقبال القنـوات الفضـائية يتـرك 

مـة بـين قنـوات التليفزيـون المحلـي آثار سلبية على القنوات المحلية. تمثلت في عقد المقارنات الظال
  والقنوات الفضائية األخرى.

تباينــــت آراء عينــــة الدراســــة حيــــث أوضــــحت النســــبة الغالبــــة مــــن العينــــة أن ســــلبيات القنــــوات  -3
  الفضائية تفوق ايجابيتها، وأن أضرارها أكثر من فوائدها.
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  ملخص الدراسة 

  مشكلة الدراسة -أوًال:

انتشــار الفضــائيات األجنبيــة والعربيــة أدى إلــى ظهــور قــيم  فــي أن الدراســةتتمثــل مشــكلة 
ـــى القـــيم االجتماعيـــة  ـــة علـــى المجتمـــع المصـــري، أثـــرت بشـــكل مباشـــر عل ـــة جديـــدة دخيل اجتماعي
والســـــلوك االســـــتهالكي لـــــدى أفـــــراد المجتمـــــع المصـــــري. كمـــــا تكمـــــن خطـــــورة اآلثـــــار االجتماعيـــــة 

لمـا تحتويـه مـن بـرامج موجهـة قـد ال تتناسـب مـع واالقتصادية للبث المباشر للقنوات الفضائية تبعا 
قيمنــا االجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة واالســتهالكية، ذلــك مــن خــالل التقليــد األعمــى للعــادات الغربيــة 
مــن خــالل البــث المباشــر التــي غالبــا مــا تــنجح فــي التــأثير علــى القــيم االجتماعيــة اإليجابيــة التــي 

قيمـا أخـرى مسـتوردة فيهـا الكثيـر مـن السـلبيات التـي تتمثـل توارثها المجتمع المصري وتحل محلهـا 
  في القيم التي تخاطب الغرائز مثل والجنس والسلوك االستهالكي الشره.

من أبرز أخطار البـث المباشـر تـأثيره علـى أخالقيـات وسـلوكيات الجمـاهير المسـتقبلة لـه، 
عب إشــباعها فــي ضــوء وٕاثــارة الطموحــات االســتهالكية لــدى هــذه الجمــاهير، وهــي طموحــات يصــ

الموارد المتاحة، كما أن البث من شأنه أن يزيد الخلل القائم في تدقيق المعلومات بين الـدول التـي 
  تملك والدول التي ال تملك والتي يقتصر دورها على التلقي مع عدم القدرة على إيصال ما لديها.

السلوك اإلنساني سـواء وتتمثل مشكلة البحث في رصد مدى تأثير القنوات الفضائية على   
كــان تــأثيرًا ســلبيا أو إيجابيــا، وتحديــدًا علــى مــا طــرأ علــى المجتمــع المصــري مــن تغييــرات انعكســت 

  على القيم االجتماعية وأنماط السلوك االستهالكي.

  أهمية الدراسة :ثانيًا: 

ــــة واالقتصــــادية  ــــأثيرات االجتماعي ــــة مــــن الباحــــث الستشــــراف الت ُيعــــد هــــذا البحــــث محاول
تقبال البـــــث المباشـــــر للقنـــــوات الفضـــــائية فـــــي المجتمـــــع المصـــــري فـــــي مجـــــالي أنســـــاق القـــــيم الســـــ

االجتماعية وأنماط السلوك االستهالكي، وتكمن أهمية البحث في أنه على حد علم الباحث لـم يـتم 
التصــدي مــن قبــِل البــاحثين لهــذه الظــاهرة بشــكل مفصــل، فعلــى الجانــب النظــري، ُتعــد مرجعــا جيــدا 

العديـــد مـــن الدراســـات األخـــرى، وعلـــى الجانـــب العملـــي يمكـــن أن تكشـــف الدراســـة عـــن يقـــوم عليـــه 
الجوانب السلبية واإليجابية للفضائيات والتـي لـم يـتم الكشـف عنهـا فـي دراسـات سـابقة، وبنـاء عليـه 
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يتم تحديـد أطـر الثبـات والتغيـر فـي أنسـاق القـيم االجتماعيـة وأنمـاط السـلوك االسـتهالكي ومعالجـة 
  بشكل علمي وتعزيز اإليجابيات.السلبيات 

  أهداف الدراسة :ثالثًا: 

  -يهدف البحث إلى محاولة تقديم فهم سوسيولوجي لكل من :

العوامـــل التـــي تـــدفع المصـــريين القتنـــاء أجهـــزة اســـتقبال البـــث المباشـــر للقنـــوات الفضـــائية  -1
  ومشاهدة ما تبثه وما يرتبط بذلك من تفضيالت في المشاهدة وأنماطها وعاداتها.

ــأثيرات والتغيــرات الناجمــة عــن مشــاهدة مــا تبثــه القنــوات الفضــائية فــي مجــالي أنســاق  -2 الت
القــيم االجتماعيــة، وأنمــاط الســلوك االســتهالكي فــي محــيط األســرة المصــرية وحــدود هــذه 

  التأثيرات ومداها في المجتمع المصري.
  

  تساؤالت الدراسةرابعًا: 

أثــر القنــوات الفضــائية علــى أنســاق القــيم  يــدور البحــث حــول الســؤال الــرئيس التــالي : مــا
  االجتماعية وأنماط السلوك االستهالكي في المجتمع المصري؟

  ويتفرع من السؤال الرئيس التساؤالت التالية :

مــا األســباب والــدوافع المســئولة عــن اقتنــاء المــواطنين المصــريين ألجهــزة اســتقبال القنــوات  -1
  الفضائية ؟

شــاهدة مــن بــين مــا تبثــه القنــوات الفضــائية لــدى المــواطنين مــا هــي المــواد الشــائعة فــي الم -2
 المصريين ؟

مــــا حجــــم الفتــــرات الزمنيــــة التــــي يســــتغرقها المــــواطنين المصــــريين فــــي مشــــاهدة القنــــوات  -3
 الفضائية، وما أنماط وعادات المشاهدة السائد لديهم ؟

مصـرية، بكـل ما التغيرات التي طرأت علـى أنسـاق القـيم االجتماعيـة السـائدة فـي األسـر ال -4
أشكال ومستويات وجودها من جراء حيازتها ألجهزة استقبال الفضائيات ومشاهدة ما تبثـه 

 ؟
ما الجوانب اإليجابية والسلبية المترتبة على اقتناء أجهزة استقبال الفضائيات ومشاهدة مـا  -5

 تبثه ؟
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ه هـــل هنـــاك تغييـــرات طـــرأت علـــى األنمـــاط الســـلوكية االســـتهالكية بفعـــل مشـــاهدة مـــا تبثـــ -6
 القنوات الفضائية ؟

ـــة والتحصـــيل  -7 هـــل أثـــرت مشـــاهدة القنـــوات الفضـــائية والتفـــرغ لهـــا علـــى معـــدالت اإلنتاجي
 الدراسي في المجتمع المصري ؟

هـــــل أثـــــرت مشـــــاهدة القنـــــوات الفضـــــائية علـــــى التـــــرابط األســـــري والعالقـــــات االجتماعيـــــة  -8
  واإلنسانية بين أفراد المجتمع المصري ؟

  

  : مفاهيم الدراسةخامسًا: 

  استقبال البث المباشر للقنوات الفضائيةSatellite channels   
هو عبارة عن البث المباشر عبر األقمار االصطناعية إلى الهوائيات (األطباق) المنزلية، وقد 
أسقط هذا البث المباشر الحواجز الجغرافية بـين شـعوب األرض المتباينـة، كمـا أزال وٕالـى األبـد مـا 

 Gateلبوابــة يعــرف إعالميــا بحــارس ا keeper  بــين المرســل والمســتقبل، والمتمثلــة فــي المحطــات
األرضية التي تملكها الدولة وتقوم بوظيفة االنتقاء، وٕاعـادة البـث ثانيـة. يصـعب مـع البـث المباشـر 
القيام بأي تشويش على الموجات المرسلة إلى جمهور المستقبلين في منازلهم وأينما كانوا وفي أيـه 

  طالما هم جغرافيا في نطاق المناطق المستهدفة ويستخدمون الهوائيات المناسبة.بقعة من األرض 

كمـــا يقصـــد بالبـــث المباشـــر حســـب تعريـــف إبـــراهيم إمـــام بأنـــه إمكانيـــة االتصـــال بـــين القطـــاع 
الفضـــائي وأجهـــزة االســـتقبال فـــي البيـــوت مباشـــرة دونـــه المـــرور علـــى المحطـــات األرضـــية أو أيـــة 

  .)1985م إمام  إبراهيمحطات ترحيل أخرى (

  التعريف اإلجرائي

يتحـــــدد التعريـــــف اإلجرائـــــي الســـــتقبال البـــــث المباشـــــر للقنـــــوات الفضـــــائية بحيـــــازة األفـــــراد 
للهوائيــات أو األطبــاق أو الــدش وأجهــزة اســتقبال البــث المباشــر مــن القنــوات الفضــائية "الريســيفر" 

Receiver  ة.دون تدخل أو رقيب ومشاهدة ما تبثه هذه القنوات مباشر  

  أنساق القيم االجتماعيةSocial value systems   
يمثل مفهوم القيم وصفا مركزيا وقاسما مشتركا داخل المنظومة المعرفية للعلوم اإلنسانية على 
اختالفها مثل : االقتصاد، االجتماع، السياسـة، االنثروبولوجيـا، علـم الـنفس، الفلسـفة والتربيـة لـذلك 
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ي إطــار التغيــرات والتحــوالت االجتماعيــة العامــة التــي تــنعكس تعــددت حولــه الــرؤى والتوجهــات فــ
  بشكل أساسي على مضمون القيمة ومحتواها.

أن مفهـوم القـيم يـربط دراسـة علـم الـنفس التجريبـي  Parsons & Shils 1959)يرى "كورنـل" (
النظريــة لعمليــة اإلدراك بدراســة تحليــل اإليديولوجيــة السياســية، كمــا يــربط الميزانيــة فــي االقتصــاد ب

  الجمالية وفلسفة اللغة، كذلك يربط أدب اللغة بثورات الشعوب.

) النسـق القيمـي علـى أنـه مجموعـة مـن Alvin L. Bertrand 1967يعـرف "روبـين وليـامز" (
القيم المركزية المسيطرة التي تميز مجتمع ما ويشترك فيهـا أعضـاء هـذا المجتمـع وتحـدد سـلوكهم، 

مرارية للعالقــات الموجــودة بداخلــه واالرتباطــات التــي تســاعد فــي وهــذا النســق يعطــي المجتمــع اســت
  توضيح المطالب في المجتمع كما تساعد في التنبؤ بالسلوك.

مفهوم القيم بأنـه حالـة ) 1992أحمد مهدي عبد الحليم  كما يعرف "أحمد مهدي عبد الحليم" (
ن خـــالل مؤشـــرات، هـــي عقليـــة ووجدانيـــة، يمكـــن تعرفهـــا فـــي األفـــراد والجماعـــات والمجتمعـــات مـــ

المعتقـــدات واألغـــراض واالتجاهـــات والميـــول والطموحـــات والســـلوك العملـــي، وتـــدفع الحالـــة العقليـــة 
يتسـق فيـه  –والوجدانية صاحبها إلى أن يصطفي بإرادة حرة واعية وبصورة متكررة نشـاطا إنسـانيا 

غرق فيـه، ويسـعد بـه، ويرجحـه علـى مـا عـداه مـن أنشـطة بديلـة متاحـة فيسـت –الفكر والقول والفعل 
  أكثر مما يحتمل غيره دون انتظار لمنفعة ذاتية. –ومن أجله  –ويحتمل فيه 

  التعريف اإلجرائي

يعــرف الباحــث أنســـاق القــيم االجتماعيـــة بمجموعــة األفعـــال واألداءات التــي اتفـــق عليهــا المجتمـــع 
ربــى عليهــا المجتمــع المصــري والمتثملــة فــي العــادات والتقاليــد األصــيلة والقــيم النبيلــة التــي نشــأة وت

  والتي هي في األصل مستمدة من الكتب والشرائع السماوية.

  كما يتفق الباحث مع تعريف احمد مهدي في تعريفه لمفهوم القيم. 

  السلوك االستهالكيConsumptive behavior   
فــاق يتضــمن الســلوك االســتهالكي أنماطــا مــن األفعــال وردود األفعــال والقــرارات فــي شــئون اإلن

وقد تستثار من خالل تنبيهات عدة. يعد اإلعالن أحد األنماط االنفعالية التـي تسـتهدف ذلـك علـى 
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أســاس أنــه طريقــة مــن طــرق االتصــال تســتهدف تــرويج ســلعة أو خدمــة عــن طريــق إثــارة عوامــل 
  نفسية متعددة.

من المحتمل أن تحصل تغيرات في أنشطة الناس إلشباع حاجاتهم، وفي مجمل أوجه اإلنفاق 
على السلع والخدمات .. والمواد التليفزيونية التي تنبـه األذهـان إلـى كثيـر مـن السـلع والخـدمات وال 

  يتضح ذلك في اإلعالن وحده بل في كثير من المواد التليفزيونية األخرى.

االتصال الجماهيري الغربيـة بالوصـول إلـى البلـدان الناميـة نشـطت حركـة منذ أن بدأت وسائل 
عانة بأساليب اإلثارة بقصـد إشـاعة هـذه المبتكـرات تسنية لمبتكرات جديدة وقد تمت االدعائية وٕاعال

في بلدان العالم النامية رغم أن هذه البلدان ليست فـي حاجـة ماسـة إليهـا، وقـد أريـد بهـذه العمليـات 
  ة في االستهالك.بلورة الرغب

على صعيد آخر يشكل اإلعالن في الفضائيات موردا ماليا، لذا توليه اإلدارة عنايـة كبيـرة مـن 
حيث اإلعداد واإلخراج على تضمينه أساليب عاطفيـة بقصـد الحـث واالسـتمالة النفسـية ممـا يشـكل 

  مصدر إثارة.

شـكل مصـادر مهمـة لتشـكيل ت رد "كل حاجة" لذا فإن هـذه القنـواتلما كان الوطن العربي يستو 
  .  )1999هادي نعمان الهيثي نزعة استهالكية شرهة (

  التعريف اإلجرائي

يعـــــرف الباحـــــث الســـــلوك االســـــتهالكي بالطريقـــــة التـــــي يتبعهـــــا الفـــــرد فـــــي عمليـــــة الشـــــراء 
واالستهالك. وبما أن السلوك االستهالكي هو جزء من السلوك اإلنساني فإنه يخضـع لعـدة عوامـل 

  0عية ومؤثرات تتحكم في طريقة الشراء واالستهالك، قد تكون سلبية أو إيجابيةنفسية واجتما

  

 : نوع الدراسة  سادساً 

ُتعد هـذه الدراسـة واحـدة مـن الدراسـات الوصـفية التـي تسـعى نحـو تقريـر خصـائص ظـاهرة 
معينة مـن أجـل الوصـول إلـى اسـتنتاجات عامـة مـن الوقـائع التـي يـتم وصـفها، حيـث أن الدراسـات 
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فية فـــي شـــكلها العـــام تمثـــل الخطـــوة األولـــى لتحقيـــق الفهـــم الصـــحيح لواقـــع الظـــاهرة موضـــوع الوصـــ
ـــى  الدراســـة. ـــة مـــن أجـــل الوصـــول إل حيـــث أن هـــذه الدراســـة تســـعى إلـــى البحـــث فـــي ظـــاهرة معين
  عامة من الوقائع التي يتم وصفها حتى نتمكن من اإلحاطة بكل أبعاد الواقع. تاستنتاجا

  

  دم المنهج المستخسابعًا: 

تعتمد هذه الدراسة على الوصف والتحليل من خالل المسح االجتماعي بالعينـة، حيـث أن 
بحــوث االجتماعيــة التــي تهــدف إلــى لالمســح االجتمــاعي بالعينــة يخــدم الدراســة الوصــفية، ويــالءم ا

  الحصول على صور متكاملة إلطار مجتمعي معين.

أحـــد األشـــكال الخاصـــة بجمـــع  وتقـــوم هـــذه الدراســـة علـــى مـــنهج المســـح الـــذي يُعـــرف بأنـــه
المعلومـــات عـــن حالـــة األفـــراد وســـلوكهم وٕادراكهـــم ومشـــاعرهم واتجاهـــاتهم، وهـــو بهـــذا المفهـــوم يُعـــد 

). ويعــرف كــذلك بأنــه 2000المــنهج الرئيســي لدراســة جمهــور وســائل اإلعــالم (محمــد عبــد العلــيم 
محـــل الدراســـة  جهـــد علمـــي مـــنظم للحصـــول علـــى معلومـــات أو أوصـــاف أو الظـــاهرة أو الظـــواهر

). وهو عبارة عن بيانات كمية تتعلق بمجموعة المتغيرات التي يهـدف 1991(سمير محمد حسين 
الباحث لدراستها، ويُعد منهج المسح هو المنهج األكثر استخدامًا في بحوث اإلعـالم، حيـث يمكـن 

دم المسـوح استخدامه في تحقيق أهداف عديدة قـد تكـون وصـفية أو تفسـيرية أو استكشـافية، وتسـتخ
  ).2001بشكل عام في الدراسات التي تهدف إلى دراسة األفراد (سامي طايع 

  وقد اختار الباحث هذا المنهج لألسباب التالية:

التغيــــرات الســــريعة التــــي تحــــدث فــــي مجــــال البــــث الفضــــائي والتــــي تتطلــــب ضــــرورة مالحقتهــــا  -
  وتسجيلها باستمرار.

كمية المعلومات التي يتم الحصول عليها بهـذا األسـلوب، تُعد تكلفة المسوح منخفضة بالمقارنة ب -
 -كمــا أنهــا تســمح بجمــع معلومــات مــن أشــخاص متنــوعين فــي خصائصــهم (محمــد عبــد الحميــد 

  مرجع السابق). 



8 
 

اتساع النطاقات الجغرافية التـي يصـل إليهـا البـث الفضـائي وتنـوع الجمـاهير المسـتقبلة لـه ولهـذا  -
اســات شــاملة للجمــاهير العامــة والتوعيــة علــى المســتويين المحلــي يوجــد احتيــاج مســتمر إلجــراء در 

  مرجع السابق). –والدولي (سمير محمد حسين 

  

   مجاالت الدراسة: ثامناً 

حدد الباحث كل مرحلة من مراحل الدراسة بتوقيت زمني راعي فيه متطلباتـه فـي  : المجال الزمني
ينـــاير  16إلـــى  2009يوليـــو  12رة مـــن البحـــث وانحصـــر العمـــل الميـــداني لتلـــك الدراســـة فـــي الفتـــ

  دقيقة. 25 – 15، وقد استغرق ملء االستمارة من المبحوث وقتا ما بين 2010

وتـــم البـــدء حتـــى إعـــداد الهياكـــل األوليـــة لجـــداول الدراســـة واإلعـــداد للمعـــادالت اإلحصـــائية التـــي 
ـــك جـــاءت م ـــين المتغيـــرات، وبعـــد ذل ـــة ب ـــل تســـتخدم إلظهـــار حـــدود االرتباطـــات والعالق ـــة تحلي رحل

البيانــات وتفســيرها ومراجعتهــا النهائيــة وٕاعــداد التقريــر النهــائي للبحــث وقــد اســتمرت هــذه المرحلــة 
  .2010حتى شهر مايو 

تـم إجـراء الدراسـة داخـل مجتمعـين مختلفـين داخـل حـدود محافظـة القـاهرة، وقـد :  المجال الجغرافي
ختيار على هذين المجتمعين ليكونـا اختار الباحث حي مصر الجديدة وحي منشية ناصر ووقع اال

: ُيعد من األحياء الراقية ويتميز سكانه بعـادات  حي مصر الجديدةمحال للدراسة لألسباب التالي: 
وتقاليـــد تختلـــف اختالفـــا كليـــًا عـــن األحيـــاء األخـــرى، كمـــا يتميـــز ســـكانه أيضـــًا بارتقـــاء المســـتوى 

: ُيعد من األحيـاء العشـوائية األشـد فقـرًا  رة ناصحي منشأالمعيشي والمستوى الثقافي والتعليمي. و
ــيهم الطــابع الحرفــي، ويتميــز  فــي محافظــة القــاهرة ويتميــز ســكانه بالتبــاين المهنــي حيــث يغلــب عل

  سكانه أيضًا إال قليًال منهم بعكس كل ما يتميز به سكان األحياء الراقية. 

  لدراسةومجتمع ا األساليب واألدوات البحثيةتاسعًا: 

  يتناسب مع تساؤالت الدراسة. متعمقةمقابلة هذه الدراسة دليل استخدم في 

  دليل المقابلة المتعمقة
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التــي اســتخدمها الباحــث لجمــع البيانــات  األداة األساســية هــو دليــل المقابلــة المتعمقــةُيعــد 
محـددات الوجـود  بنـدبخـالف  بنـودإلـى ثمانيـة  الـدليلالتي تتطلبهـا الدراسـة، وقـد تـم تقسـيم اسـتمارة 

ردي واالجتمـــاعي، وهـــي : أوًال: األســـباب والـــدوافع المســـئولة عـــن اقتنـــاء المـــواطنين المصـــريين الفـــ
ثانيًا: حجم الفترات الزمنية التي يستغرقها المـواطنين المصـريين . ألجهزة استقبال القنوات الفضائية

اد الشـائعة فـي ثالثـًا: المـو . في مشاهدة القنـوات الفضـائية، وأنمـاط وعـادات المشـاهدة السـائد لـديهم 
رابعًا: التغيرات التي طرأت لفضائية لدى المواطنين المصريين. المشاهدة من بين ما تبثه القنوات ا

علــى أنســاق القــيم االجتماعيــة الســائدة فــي األســر المصــرية، بكــل أشــكال ومســتويات وجودهــا مــن 
نــب اإليجابيــة والســلبية خامســًا: الجوا. جــراء حيازتهــا ألجهــزة اســتقبال الفضــائيات ومشــاهدة مــا تبثــه

سادســًا: أثــر مشــاهدة القنــوات . المترتبــة علــى اقتنــاء أجهــزة اســتقبال الفضــائيات ومشــاهدة مــا تبثــه
نســـانية بـــين أفـــراد المجتمـــع المصـــري. الفضـــائية علـــى التـــرابط األســـري والعالقـــات االجتماعيـــة واإل

حصـيل الدراسـي فـي إلنتاجيـة والتسابعًا: أثر مشاهدة القنوات الفضـائية والتفـرغ لهـا علـى معـدالت ا
ثامنًا: : التغييرات طرأت على األنماط السلوكية االسـتهالكية بفعـل مشـاهدة مـا المجتمع المصري. 

 تبثه القنوات الفضائية

  تعليمات اإلجابة والشكر الخاص للمبحوث.انتهى بو  

  :دليل المقابلة المتعمقةمراحل إعداد 

  مرحلة الصياغة المبدئية : -1

بنـــاء علـــى األهـــداف والتســـاؤالت الخاصـــة  الـــدليلديـــد الصـــياغة المبدئيـــة الســـتمارة تـــم تح
  بالدراسة في هذه المرحلة.

  

  مرحلة التحكيم : -2

تم عرض االستمارة في شكلها المبدئي على مجموعـة مـن الخبـراء والعلمـاء المتخصصـين 
  لتحكيم االستمارة. ، والتربيةواإلعالم ،علم االجتماع مجاالتفي 

  مرحلة التعديل بعد التحكيم : -3
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أســفرت نتــائج التحكــيم عــن حــذف وٕاضــافة بعــض البنــود، وٕاعــادة صــياغة الــبعض اآلخــر 
فــي شــكلها الجديــد بعــد  الــدليلبنــاء علــى توصــيات الســادة المحكمــين، وتــم إعــادة صــياغة اســتمارة 

  التحكيم.

  : Pre‐Testما قبل االختبار مرحلة  -4 

مـن حـي منشـأة ناصـر  10مقسمة إلى  مفردة 20نة قوامها تم إجراء اختبار قبلي على عي
للتعــرف علــى مــدى وضــوح األســئلة بصــفة عامــة  مــن حــي مصــر الجديــدة مجتمعــي الدراســة 10و

. وقد استفاد الباحث من هذه التجربة فـي بعـض األسـئلة لعـدم فهـم وقياسها للشيء المطلوب قياسه
ع اختيارات متعددة للتسـهيل علـى المبحـوثين كثير من المبحوثين لها وتم غلق جميع األسئلة ووض

وأعيــــد تطبيــــق اســــتمارة الــــدليل علــــى نفــــس العينــــة بعــــد أســــبوعين لقيــــاس نســــبة الصــــدق والثبــــات. 
والمقصـــــود بالصـــــدق هنـــــا أن يقـــــيس االختبـــــار بالفعـــــل الظـــــاهرة التـــــي وضـــــع لقياســـــها، والصـــــدق 

مــن الصــدق بمعــدل الثبــات اإلحصــائي هــو الصــدق المقصــود فــي هــذه الدراســة، ويــرتبط هــذا النــوع 
وبقيــاس حســاب الجــذر التربيعــي لمعامــل الثبــات، وذلــك بحســاب معامــل الثبــات بالنســبة لكــل ســؤال 

  من أسئلة أقسام االستبيان ثم االستبيان بأكمله.

  

  مجتمع وعينة الدراسة

بلـغ عـددها  ومنشأة ناصرمن منطقتي مصر الجديدة  عرضية / بالصدفةتم اختيار عينة 
ة مفـــردة مـــن حـــي منشـــأ 90مفـــردة مـــن حـــي مصـــر الجديـــدة، و  90موزعـــة كالتـــالي  مفـــردة 180

  ناصر، وهما منطقتي الدراسة الميدانية. 

  أهم نتائج الدراسةعاشرًا: 

أوضحت النتائج اهتمام الجمهور المصـري بمتابعـة القنـوات الفضـائية المصـرية والعربيـة أكثـر  -1
اســــتيعاب المــــادة اإلعالميــــة العربيــــة عــــن المــــادة  مــــن القنــــوات الفضــــائية األجنبيــــة وذلــــك لســــهولة

اإلعالميـــة األجنبيـــة بســـبب عامـــل اللغـــة والثقافـــة، وصـــعوبة اســـتيعاب المـــادة اإلعالميـــة األجنبيـــة 
بســبب اللغــة فضــًال عــن اخــتالف الموضــوعات والقضــايا التــي تتناولهــا البــرامج والمــواد اإلعالميــة 
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تركـــز ذلـــك االهتمـــام فـــي متابعـــة المسلســـالت واألفـــالم العربيـــة عـــن المـــواد اإلعالميـــة األجنبيـــة،  و 
  واألغاني والبرامج الحوارية.

أوضـحت نتـائج الدراسـة أن القنــوات الفضـائية ال تتـرك آثارهــا علـى الفـرد فقــط بـل يمتـد تأثيرهــا  -2
إلى قنوات التليفزيون المحلي، فقد ذكر أكثر من نصف العينة أن استقبال القنـوات الفضـائية يتـرك 

سلبية على القنوات المحلية. تمثلت في عقد المقارنات الظالمـة بـين قنـوات التليفزيـون المحلـي  آثار
  والقنوات الفضائية األخرى.

تباينــــت آراء عينــــة الدراســــة حيــــث أوضــــحت النســــبة الغالبــــة مــــن العينــــة أن ســــلبيات القنــــوات  -3
  الفضائية تفوق ايجابيتها، وأن أضرارها أكثر من فوائدها.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


