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لمسة حب ووفاء محملة بالدعاء إلى أبى رحمه اهللا تعالى الذى بذل كل 

جهده ووقته وعمره فى غرس حب العلم بداخلى ، وحرصت عمرى 

كله على رضاه وطاعته ، آلن ما أنا فيه اليوم هو ثمره جهده وصبره 

واهتمامه وحبه ، لذا أتوجه إلى اهللا تعالى أن يجعل عملى هذا فى 

 نات أبى رحمه اهللا ميزان حس

وإلى من أمرنا اهللا بطاعتها ووصانا بها رسولنا الكريم ، أمى الغالية 

التى لم تدخر حباً وال جهداً وال وقتاً لى وألوالدى ولم تكل يوماً من 

 العطاء أمد اهللا فى عمرها ومتعها بالصحة والعافية 

 أخوتى نعم العون فى الحياة أدام اهللا علينا ترابطنا وتراحمنا إلى 

إلى من دعوت اهللا أن يرزقنى به ويكون عوناً لى فى الدنيا على 

طاعته عز وجل ، زوجى الحبيب الذى تحملنى كثيراً وصبر معى 

 كثيراً طوال رحلتى وأتمنى أن يطيل اهللا فى عمرنا معاً

إلى قرة عينى ونبض قلبى أبنائى كما أهدى حبى وقبالتى وأمنياتى 

 عائشة ويوسف متمنية لهم حياة أجمل ومستقبل أفضل

والى والد زوجى رحمه اهللا الذى طالما شجعنى على إنهاء دراستى 

 وكان ينصحنى دوماً كابنته بكل الحب والحنان رحمه اهللا وغفر له
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أ  رى و  حى وارب ا  ا م  ة  

م و ل و    ر ا اط ط ا  ا 

 و  ا    ء وامف اأ  ة واوا

  و و آ و ا  ن إ  

  أ 

حث باسمى كلمات الشكر والتقـدير وأعمـق        أجد لزاماً على أن يتصدر هذا الب      

العلـوم  أستاذ   خالد فهمى إبراهيم  / الدكتور  ألستاذ  استاذى الفاضل   معانى االمتنان إلى أ   

 اللغوية بكلية اآلداب جامعة المنوفية لتفضله باألشراف على هذا البحث فقـد تحملنـى             

 بدون موعـد أو توجيـه   الكثير ولم يردنى يوماًووقته وجهده عطانى من علمه ثيراً وأ ك

 ، كما أثرى هذا البحث بالعديد من المراجع والمصادر التى أعانتنى علـى سـد                علمى

فجزاه اهللا عنى خير ،   فله منى جزيل الشكر واالمتنان والتقديرجوانب القصور بالرسالة

  .الجزاءوعن العلم خير ، الجزاء 

سالم أحمـد   / الدكتور ألستاذاواالحترام إلى أستاذى    كما أتقدم بالشكر والتقدير     

شـمس لتفضـله     جامعـة عـين      رئيس قسم اإلعالم بكلية التربية النوعية     وأستاذ   عبده

المالحظـات  بالكثير مـن    باألشراف على هذا البحث وعلى جهده فى إثراء هذا البحث           

فى تحديد وبلورة جوانب الدراسة فله منـى جزيـل الشـكر            العلمية التى أفادتنى كثيراً     

  .والتقدير

ألسـتاذ  اكما أتقدم بخالص االمتنان والعرفان بالجميل إلـى أسـتاذى الفاضـل      

 أستاذ اإلعالم المساعد بقسم اإلعالم التربوى كلية التربية         طه محمد طه بركات   / الدكتور

ذا البحث وعلى علمه ووقتـه      النوعية جامعة عين شمس على تفضله باألشراف على ه        

وإنسانيته فلم يدخر وقتاً أو جهداً أو علماً ليهديه لى ، أتمنى له من قلبى الصحة والعافية                 

 من العلم ، ودعونى أدون اإلهداء الطيب الذى وضعه بيديه على غالف             اًوالعمر ومزيد 
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العزيزة جهد طيب أرجـو     بنتى  ا"اءتها والذى طبع فى قلبى وعقلى       الرسالة بعد إتمام قر   

 ".لك التوفيق بابا طه 

أحمـد    /األستاذ الدكتوركما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير واالحترام إلى كل من        

أسامة / الدكتور   و أستاذ العلوم اللغوية بكلية اآلداب جامعة عين شمس ،         إبراهيم هندى 

جامعـة المنصـورة     أستاذ اإلعالم المساعد بكلية التربيـة النوعيـة          عبد الرحيم على  

 .لتفضلهما بالموافقة على مناقشة الرسالة

وال يفوتنى فى هذا المقام أن أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان والتقدير واالحتـرام             

والحب إلى كل من ساهم معى ولم يبخل على بالمساعدة العلمية واإلنسانية من أخـوانى   

 هذا العمل ، وأخـص مـنهم        وأخواتى بقسم اإلعالم لتعاونهم الصادق معى حتى اكتمل       

 المدرس بقسم اإلعالم التى كانت ومازالت مرآتى الصادقة ورفيقة عزة سـعيد  / دأختى  

فنون المسرحية المساعد أستاذ الأحمد نبيل / ددربى ، أتمنى لها بكل الحب كل الخير ، و

حة علـى   ن اهللا جعله سبباً فى إدخال الفر      والذى أقدره وأمتن إليه كثيراً أل     بقسم اإلعالم   

 .قلب أبى رحمه اهللا بإنهاء إجراءات تشكيل المناقشة للرسالة 

إيمان / محمد عثمان ، د   / دكما أعرب عن إمتنانى وفخرى واعتزازى لكل من         

أحمـد عبـد المـنعم ،       / أحمد نجيب ، أ   / نشوة أحمد ، د   / أحمد خفاجى ، د   / سيد ، د  

 . عنى خير الجزاءجزاهم اهللاليلى اشرف / أسماء عادل ، أ/ محمد عامر ، أ/أ

وإذا كان  ،  يكون جهدى وعملى خالصاً لوجهة الكريم         أدعو اهللا تعالى أن    وختاما

وإن كان فيه من التقصير من      ، فيه من جهد فمن اهللا ثم ألساتذتى الذين أولونى رعايتهم           

شئ فإنه يرجع لى وحدى وحسبى أنى اجتهدت وما توفيقى إال باهللا عليه توكلت وإليـه                

 .أنيب 

  دعوانا أن الحمد هللا رب العالمينوآخر

 ةالباحث                                         
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 مستخلص الرسالة

  داليا جمال محمد:اسم الباحثة 

الداللة فى اإلعالنات الدولية المعروضة بالفضائيات العربية ومدى مالئمتهـا           :العنوان  

 للجمهور المصرى

  دكتوراه :الدرجة العلمية

  قسم اإلعالم التربوى كلية التربية النوعية جامعة عين شمس :جهة الدراسة

 :  الدراسة مشكلة

اإلعالنات التليفزيونية الوافـدة عبـر الفضـائيات        ألهمية دراسة تأثيرات     نظراً

العربية ، وفى إطار االختالفات الثقافية بين المجتمعات المصدرة والمستقبلة لإلعالنات           

، وما قد ينتج وفقاً لهذا االختالف من سلبيات تتعلق بالعديد مـن الجوانـب األخالقيـة                

 واالستهالكية والتى قد تتعـارض وتصـطدم بالمحـددات          والقيمية والسلوكية والعادات  

 .الثقافية للجمهور المصرى 

وبذلك يمكن تحديد مشكلة الدراسة فى رصد وتحليل المعانى الظاهرة والكامنـة            

لعناصر اإلعالنات الدولية بما تحمله من ثقافات ومدى ومالءمتهـا لثقافـة واتجاهـات        

 .الجمهور المصرى

 :أهداف الدراسة 

ف على دالالت العناصر اللفظية وغير اللفظيـة لإلعالنـات الدوليـة            التعر -

بالفضائيات العربية للتوصل إلى صورة شبه كاملـة توضـح مـا تحملـه              

 .اإلعالنات عن المنتجات الدولية من مضامين وما تروج له من ثقافات 

تسعى الدراسة الحالية إلى ربط الجانب التطبيقى بالجانب الميدانى فيما يتعلق            -

بدالالت عناصر اإلعالنات الدولية ، وكذا المتغيـرات الثقافيـة لإلعالنـات            

 .الدولية وتحديد مدى ودرجة مالئمتها للجمهور المصرى

تسعى الدراسة الحالية إلى ربط الجانب الداللى بالجانب اإلعالمى فى محاولة            -

ن إلثراء الدراسات اإلعالمية بمزيد من التحليالت الكيفية لمدلوالت مضـامي         
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اإلعالنات الدولية وتفنيد الدعاوى المباشرة وغير المباشـرة والتـى تمثـل            

 .مدلوالتها التأثيرات الثقافية على الجمهور بجانب التأثيرات االستهالكية 

تحاول الدراسة الحالية بحث اتجاهات الجمهور المصرى نحـو اإلعالنـات            -

عناصرها المختلفة والتى تمثل أساس لقبـول أو رفـض محتـوى            الدولية و 

، الرجـوع إلـى     . اإلعالنات الدولية وما تروج له من منتجـات وثقافـات         

 . المتغيرات الديموجرافية ومعرفة تأثيراتها على تلك االتجاهات

 :عينة الدراسة 

،  cbc مصـر ،     MBC: القنوات التاليـة     :عينة القنوات الفضائية العربية     ) ا

 .MBC 1الحياة ، 

إعالنـاً  ) ١٥٠٠(بلغت عينة اإلعالنات الدوليـة       :عينة اإلعالنات الدولية    ) ب

 وحتـى   ١/١/٢٠١٥دولياً تم تسجيلها باستخدام األسبوع الصناعى خالل الفتـرة مـن            

٣٠/٦/٢٠١٦. 

 ذات  دراسة الميدانية هى عينـة عشـوائية      عينة ال  :عينة الدراسة الميدانية    ) ج

 . ام ع) ٦٠(عام وحتى ) ٢٠(مفردة من سن ) ٤٥٠(قوامها مراحل متعددة 

 :نتائج الدراسة 

ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين دالالت عناصر اإلعالنات الدولية  -

 .ودرجة مالئمتها للجمهور المصرى

القيم اإليجابية ، (ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين المتغيرات الثقافية  -

المقدمة باإلعالنات الدولية بالفضائيات العربية ) مات السلبية ، العادات والتقاليدالس

وأهم المتغيرات الثقافية باإلعالنات الدولية التى عبرت عنها استجابات عينة الجمهور 

 المصرى

توجد فروق ذات داللة إحصائية فى اتجاهات الجمهور المصرى نحو عناصر  -

السن ، المستوى التعليمى ، (ات العربية من حيث متغير اإلعالنات الدولية بالفضائي

 ) .المستوى االجتماعى االقتصادى
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فى اتجاهات الجمهور المصرى نحو عناصر  -

 .اإلعالنات الدولية بالفضائيات العربية من حيث متغير النوع

عناصر اإلعالنات الدولية توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مدى مالئمة دالالت  -

بالفضائيات العربية لثقافة المجتمع المصرى من حيث المتغيرات الديموجرافية 

النوع ، العمر ، المستوى التعليمى ، المستوى (للجمهور المصرى عينة الدراسة 

 .االجتماعى االقتصادى
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 الفصل األول 

 اإلطار المنهجى للدراسة 
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 ا اول 

 اإلطار المنهجى للدراسة

 

 

 :المقدمة 

 اإلعالن فى دول العالم الثالـث دوراً رئيسـياً فـى التـرويج لألنمـاط                يؤدى

على عقل  " غزواً ثقافياً "االستهالكية السائدة فى الدول األجنبية ، وهذا ما يعتبره البعض           

لـدول الناميـة علـى      ووجدان المواطن ، فلقد اصبح التليفزيون يشجع المستهلك فى ا         

 )١(. ممارسة أنماط استهالكية ومعيشية غريبة 

 تدخل عليه الكثير من الخـدع الفنيـة ،          – بطبيعته   –كما أن اإلعالن التجارى     

ووسائل التضليل التى تظهر السلعة بغير حقيقتها ، وتشكل ضغطاً من قبل األبناء على              

لدان الناميـة ، ومـن ثـم فـإن          األباء ، على الرغم من العوز وضيق ذات اليد فى الب          

اإلعالنات ترسخ القيم المادية الغربية ، وتؤثر على العادات الغذائية ، وتسبب الخالفات             

 )٢(. العائلية ، وتروج لسلع ربما تضر بصحة اإلنسان

وبذلك يتضح أنه من غير الممكن أن ينجح اإلعالمى فى أداء رسالته مـا لـم                

جمهور ، ويصمم رسالته اإلعالمية بمـا يتفـق مـع           يعرف حقيقة اإلطارات الداللية لل    

حينمـا  : " ، ويتضح مفهوم اإلطار الداللى من خالل اآلتـى           )٣(خصوصية هذا اإلطار    

يتصل فردان ويتداخل مجال خبراتهما ، فإن الرسالة المكونة من إشارات تعنى شيئاً لكل 

لة نفس الشئ عنـد كـل   منهما ، وكلما تشابه اإلطار الداللى زاد احتمال أن تعنى الرسا   

                                                 
، ٢٠٠٨دار النهض�ة العربي�ة   : ، الق�اهرة  اإلع�الن ف�ى اإلذاع�ة والتليفزي�ون     :  عدلى رض�ا ، س�لوى الع�وادلى         )١(

 .١٤٢ص
، مجل�ة العل�وم   " طرق التأثير عل�ى الق�يم الثقافي�ة والديني�ة ف�ى التليفزي�ون العرب�ى        : " مجذوب بخيت محمد توم      )٢(

 ، ٢٠١١، جامع��ة الس��ودان للعل��وم والتكنولوجي��ا ، كلي��ة عل��وم االتص��ال ،   ) ٢(، الع��دد والبح��وث اإلس��المية 
 .٥ص

ال�دار العربي�ة   : الق�اهرة   فى النصوص اإلعالمية ،     إنتاج اللغة اإلعالمية  :  محمود خليل ، محمد منصور هيبه        )٣(
 .٩٢-٩١ص . ، ص٢٠٠٩للنشر والتوزيع 


