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اجتاهات اجلمهور املصري حنو إعالنات الرفاهية بالقنوات 

 الفضائية املصرية
 ) دراسة ميدانية (

 *منى سمير محمد محمد .د

 مقدمة :

 يسداه  النداح  اإلعدن  إ  حيد  الت ويجد،  المديي  عناصد  أهد  أحد  اإلعدن  يعد 

 بندا  كوذلد لد،  المناسد  التد وي  خدن  مد  المندت  تكلفدة تخفدي  ف، كبي ة مساهمة

 حيد  األخد ،  التسديييية األنشدةة و اإلعنندا  تسدتد فد  الديي  العمن  طبيعة على

 قد ار اتخداذ عمليدة تعييد  يددد، إلدى الدي  األمد    العمدن  ورغبدا  احتياحدا  تتع د

 الدائد  الك  ف، ضي  خاصة اإلنسان، السليك وتشابك تعيي  بسب  وذلك ل يد  الش ا 

 (1.)األسياق  ف، وضةالمع  والخ ما  السلع م 

 االسدتدنكية األنمداط ف، اإليجاب، التغي  إح اث على ق رت، ف، اإلعن  نجاح ويعتم 

 والت، ل ي،  االستدنك أولييا  على التأثي  إمكانية ف، العالية والمي رة   العمن  ل ،

 ايتبناهد التد، الفكد ة عد  تعبد  أ  يمكد  التد، االبتكاريدة الجياند  مد  الع يد  تتةلد 

 أو السدلعة بيبدي  العميد  إقندا  مد  خنلد، يستةيع معي  وفن، علم، بأسليب اإلعن 

 أو السدلعة هدي  عد  المعلنة للمنظمة اليال  واستم ار ش ائدا وتك ار اوش ائد الخ مة

 (2.) الخ مة

حيدد  فحددي علدد، اليندديا  حدديأ ال يتجدديأ مدد  حياتنددا الييميددة  اإلعددن وقدد  أصددب  

بصددديرة كبيددد ة وعلددد، الددد غ  مددد  بعددد   األرضددديةمنددددا و  التليفييينيدددة الفيدددائية

الياقع يبد ف عد ك كفايتددا أو عد ك  أ  إال اإلعنمية المدسسا التش يعا  واليياع  ف، 

أو  اإلعددن لغيدداب الدديع، بخةدديرة مددا إااللتددياك بدددا علدد، مسددتي  التةبيدد  والتنفيددي   

 (3.)سعيا لتحيي  أعل، العائ ا  المالية

للتددأثي  فدد، سددليك  أسدداليب، وانتشددار  تةدديريليحيددا التليفييددي  وقدد  صدداح  تةددير تكن

كمدا كدا  فد، السداب    اإلقندا التليفييين، ل  يعد  ت كيدي  علد،  فاإلعن المستدلكي    

ح  أ  يبيددع مباشدد ة وذلددك يخلدد  شددحنا  انفعاليددة تجسدد  أأصددب  يعمدد  مدد    وإنمددا

الةبيعد، أ  يصداح  هدي   والمنت  عل، السيا  وقد  كدا  مد  اإلعنن،بالف   اإلعجاب

 التةيرا  إف اف لبع  اليدي  واالسدتماال  والمتغيد ا  التد، تايد  الع يد  مد  الييدايا

تمادد  حدديه   اإلعننيددةكانددا ال سددالة  وإذا   اإلعننددا التدد، تلمحدددا فدد، الع يدد  مدد  

فا  الجمدير يما  ه ف هيا النشاط   ليلك فدا  اتجدا  الجمددير نحدي  اإلعنن،النشاط 

                                                 
 حامعة دمياط – كلية الت بية النيعيةب م رس بيس  اإلعنك الت بي  *
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  حيدد  تتبدداي  اتجاهددا  حدد  كبيدد  بدداق، معددال  صددير هدديا النشدداط  إلدد،يحدد د   اإلعددن

ف، اليي  والعدادا  والتياليد  مد  مجتمدع ألخد   وا   الجمدير كنتيجة لةبيعة االختنف

نتيجدة تيد ي  بعد   سدلب،كا  هناك اتجاها  عامدة تفد ن نفسددا   ماد  وحديد اتجدا  

دير مف دا  وألفاظ ثابتة تيد ك فد، أوقدا  أو ظ واألطفا الفئا  بصيرة سلبية كالم أة 

.وهدد، ظداه ة عالميددة  اإلعنند،  وكدديلك ظددير مددا يسدم، بالخدد ا   اإلعننيدةالديروة 

 (4)تتخي أبعادا متع دة وا  اختلفا ح تدا م  مجتمع ألخ  . 

الت، تع ن  فاهيةال  إعننا  ني  م  اإلعننا  يسم، وق  انتش  ف، األون، األخي ة

 والشدداليدا  اليدد   السددياحية –ن  يالفدد مادد  منتجددا  المبددال  فدد، ثمندددا أنياعددا مدد  ال

 ....الام  والمجيه ا   ةوالسيارا  الفاره

و خاصة مع ظدير الفيائيا  وسية ة االعدن  علد، عد د مد  الينديا  المتخصصدة 

بدا وطغياندا عل، خ يةة الب ام  بما تي م، م  سلع وخ ما  تكميلية أو غيد  مناسدبة 

يخلد  نيعدا مد   تخلد  اليدي  والشدعير بال ونيدة والفديارق الماديدة  وهديالمجتمع   ليي  ا

.(5) 

الظد وف وأل  غالبية الشع  المص  ييع بدي  الةبيدة الفييد ة والمتيسدةة الد خ  وأل  

لحصدي  ااالقتصادية غي  مستي ة  ف، مص  ف، اليقا ال اه  مما يجع  م  الصع  

فيدد  رأ  الباحاددة أهميددة دراسددة  لدديلك حددال، .علدد، مادد  هددي  ال فاهيددة فدد، اليقددا ال

 . بالينيا  الفيائية المص ية إعننا  ال فاهيةنحي  الجمدير المص  اتجاها  

 مشكلة الدراسة :

منتش ة بشك  كبيد  علد، الينديا  الفيدائية   بد  أصدبحا  اإلعننا أصبحا ظاه ة 

عشد ة  إلد،ينديا  عل، مساحا  كبي ة عل، هي  الشاشا  ق  تمت  ف، بعد  ال تستحيذ

 ال راسدةال فاهية وه، ما نعني، ف، هي   إعننا سيا  كانا خ مية أو سلعية أو  دقائ 

ال فاهيدة ماد   إعنندا  اإلعننا  التد، نةلد  عليددا  حي  ظد   مدخ اً الكاي  م  

أو حتدد، السدديارا  الغاليددة  –اليدد   السددياحية الت فيديددة  -الكمبيندد  –الفددين   إعننددا 

لد، شدية تحتدي  علد، إالشداب  ،فيديلك المجيه ا    فف، اليقا الدي  يتةلدع الام  وك

وكدأ  هدي     اإلعنندا غ فتي  وصال، نجد  هنداك مد  يتحد ث عد  هدي  ال فاهيدة فد، 

نظ ندا  وإذا االعننا  تتح ث عد  حمددير مصد   أخد  غيد  الدي  يعدير فد، مصد 

عد   اإلعدن أ  يبتعد  مدع اليسديلة نجد  أ  مد  هدي  الشد وط  ال، ش وط تعاق  المعلد 

أو  يحظدد  أ  يتيددم  اإلعددن  إهانددة وأييددا (6)الميددللة . واإلعننددا المبالغددا  

تحيي اً للك امة اإلنسانية  أو أ  شك  م  أشدكا  التف قدة فيمدا يتعلد  بدالع ق أو الندي  

 . أو الييمية

 ندا اإلعنفد، هدي   المي مدةوم  هنا وح   الباحاة أ  هناك فجية كبي   بي  الصيرة 

مدد  المصدد ي   %27.8 حدديال،أ  وخاصددة  الجمدددير المصدد   يعيشدد،والياقددع الددي  

وال يسددتةيعي  سدد  احتياحدداتد  مدد  الغدديا  وغيدد ة مدد  المتةلبددا   تحددا خددف الفيدد 
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. لدديلك  2017لعدداك  واإلحصددا   وفيددا للجددداف الم كددي  للتعبئددة  اليدد ورية للمعيشددة

مكد  أ  تصداف فد، التسدال  التدال،   رأ  الباحاة أ  هناك مشكلة تست ع، ال راسدة وي

 ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية ؟ إعننا نحي الجمدير المص   ما اتجاها  

 أهمية الدراسة : -

أهمية دراسة ف  م  الفندي  اإلعنميدة المنتشد ة علد، الينديا  الفيدائية المصد ية  -1

 وه، اإلعننا  كأح  عناص  الميي  الت ويج، . 

 ي ة لل راسا  اإلعنمية .إضافة ح  -2

أهميددة الدد ور الددي  يلعبدد، اإلعددن  فدد، المجتمددع وا ثددار االقتصددادية واالحتماعيددة  -3

 .والايافية المت تبة على هيا ال ور

ف، التأثي  علدى الجمددير المتليد،  سديا  كدا    أهمية ال ور الت، تييك ب، اإلعننا -4

 .تأثيً ا إيجابيًّا أو سلبيًّا

نا  ال فاهية م  الع ي  م  الظياه  السلبية الت، تدث  بشك  كبيد  علد، تعان، إعن -5

 شعير المستدلك المتيسف والمح ود ال خ  .

قلددة ال راسددا  الع بيدد، والمحليددة التدد، إهتمددا ب راسددة إعننددا  ال فاهيددة فحسدد   -6

 إطن  الباحاة ال تيح  دراسا  ت كي عل، هيا الني  م  االعننا  .

 :ة أهداف الدراس -

لإلعننددا  بددالينيا   عينددة ال راسدة الجمدددير المصد  التعد ف علدد، مد   مشدداه ة  -

 .الفيائية المص ية

لإلعننددا  بددالينيا  عينددة ال راسددة  الجمدددير المصدد  أسددباب مشدداه    مع فددة -

 .الفيائية المص ية

عينددة  الجمدددير المصدد  شدداه  بدددا يأهدد  اليندديا  الفيددائية المصدد ية التدد، رصدد   -

 .اإلعننا  ال راسة

مشدداه تدا  عينددة ال راسددة الجمدددير المصدد   فيدد ي التدد، اإلعننددا  مع فددة أندديا  -

 .بالينيا  الفيائية المص ية

ال فاهيددة إلعننددا   عينددة ال راسددةالجمدددير المصدد   التعدد ف علدد، مدد   مشدداه ة  -

 بالينيا  الفيائية المص ية

عنندا  ال فاهيدة إل تد شداه م عيندة ال راسدة عند  الجمدير المصد  رد فع   رص  -

 .بالينيا  الفيائية المص ية

إعنندا  ال فاهيدة  لمدا يديك  فد، عيندة ال راسدة الجمددير المصد  ثيدة م   مع فة  -

 .بالينيا  الفيائية المص ية

 م   منئمة إعننا  ال فاهية المي مة بالينيا  الفيائية المص يةالتع ف عل،  -

 . لجمدير المص  لاالقتصاد   للمستي 
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 –اليح انيدة  -عيندة ال راسدة ) المع فيدة  الجمددير المصد  التع ف عل، إتجاهدا   -

 اهية المي مة بالينيا  الفيائية  المص ية .السليكية ( نحي إعننا  ال ف

 الدراسات السابقة : -

العنقددة بددي  التعدد ن لإلعددن  ( بعندديا  2017دراسددة منددار علدد، محمدد  أحمدد  ) -1

 (7)ةلعا  األس ة ف، ال يي .التليفييين، ومستي  ت

وعنقدددة اسدددتد فا ال راسدددة التعددد ف علددد، نيعيدددة الميدددامي  التددد، ييددد مدا االعدددن  

  وقد  اسدتخ ما ال راسدة مدند  االعن  التليفييين، بمستي  تةلعا  األسد ة ال يفيدة 

 (698المس  بشيية التحليل، والمي ان، علد، عيندة مد  االعنندا  التليفييينيدة عد دها )

وعيندة بشد ية قيامددا  السد، بد، سد،( -النددار -عل، قنديا  )اك بد، سد، مصد  اعننا

( 75( أس ة ريفية مد  محافظدة المنيفيدة )75( أس ة ريفية مص ية ميسمة إل، )150)

 أس ة ريفية م  محافظة المنيا .

 وكا  م  أه  نتائجدا ما يل،  

ونفسدية مشدت كة  الينيا  الانثة اتفيدا علد، إسدتخ اك االعدن  لخصدائم إحتماعيدة -

حيدد  احتلددا الم تبددة األولدد، خاصددية التةلددع فكانددا قندداة إك بدد، سدد، مصدد  بنسددبة 

 %37.3والندار بنسبة  37.4والس، ب، س، بنسبة  39.2%

مد  أفد اد العيندة علد، عبدارة االعنندا  التليفييينيدة أعلد، مد   %77.9واف  نسدبة  -

م  أف اد العيندة كدانيا محايد ي   %44.6االمكانا  المادية لألس ة ال يفية   بينما نسبة 

 إتجا  هي  العبارة .

( بعندديا  العنقددة بددي  تعدد ن الشددباب 2017دراسددة نددد، عدداد  محمدد  ه يدد ،) -2

 (8)إلعننا  التيعية واتجاهاتد  نحي المشكن  المجتمعية .

التليفييينيددة علدد، اسددتد فا ال راسددة التعدد ف علدد، تددأثي  مشدداه ة إعننددا  التيعيددة 

وقدد  اسددتخ ما  الشددباب المصدد   نحددي مشددكلت، الفيدد  وإدمددا  المخدد را   إتجاهددا  

ال راسددة مددند  المسدد  بشدديية التحليلدد، والميدد ان، علدد، ثددنث حمددن  تيعيددة إثنددا  

( مفد دة تتد اوح أعمداره  بدي  400مص يتا  وواح ة سعيدية وعينة بشد ية قيامددا )

 مم  يشاه و  إعننا  التيعية . ( سن، 35  18)

 أه  نتائجدا ما يل،  وكا  م  

قلددة حمددن  التيعيددة التليفييينيددة التدد، عالجددا مشددكلت، الفيدد  وإدمددا  المخدد را   -

 فين ع  ضعي وفي  الحمن  المي مة ف، هيا الشك  فنيا وتينيا.

 ع ك تأثي  حمن  التيعية عل، إتجاها  الشباب نحي مشكلت، الفي  والمخ را  . -

( بعندديا  التغ يدد  الايدداف، فدد، اإلعننددا   2016دراسددة اسدد ا  عصدداك فددت    ) -3

 (9). التجارية بالينيا   الفيائية الع بية
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اسددتد فا ال راسددة التعدد ف علدد، مدد ، االتفدداق واالخددتنف بددي  اليددي  التدد، تعكسدددا 

ف عليددددا فددد،   اإلعنندددا التجاريدددة بدددالينيا   الفيدددائية الع بيدددة  وبدددي  اليدددي  المتعدددار 

سدددة مدددند  المسددد  بشدددية التحليلددد، لعيندددة اإلعنندددا     وقددد  اسدددتخ ما ال را المجتمدددع

  الحيدداة  الندددار  روتانددا( فدد، فتدد ة mbc)   cbcالتجاريددة التدد، ت عدد ن علددى قندديا 

  .المسا  باستخ ك أسليب األسبي  الصناع،   

 وكا  م  أه  نتائجدا ما يل،  

يليدددا  (  %41.90احتلددا المنتجددا  الغيائيددة والمشدد وبا  الم تبددة االولددى بنسددبة ) -

والمنظفدددا  ومبيددد ا  الحشددد ا   الشدددامبي والصدددابي    و مستحيددد ا  التجميددد   

 واألحدية الكد بائية و منتجعا  سياحية و م   سكنية

ا  نسب، وحيد الشخصيا  المي مة لنعن  فى الينيا  عين، ال راسة وصلا الى  -

الى  (   فى حي  ل  يك  هناك شخصيا  مي مة لنعن  وصلا نسبت،93.10%)

(6.90% ) 

(   تلدا فى %45.20احتلا فئة اإلناث فى ني  الشخصية الم تبة األولى بنسبة ) -

 . فئة اليكير   وتلدا فئة الجمع بي  اليكير واإلنا 

( بعنيا  دور االعن  التليفييين، كأح  م اخ  2015دراسة هيي ا عي  أحم  ) -4

 (10) للةف  . االستدنك،السليك  أشكا التنشئة االحتماعية ف، 

استد فا ال راس، التع ف عل، دور االعن  التليفييين، كأح  م اخ  التنشئة 

االحتماعية ف، أشكا  السليك االستدنك، للةف    وق  استخ ما ال راسة مند  

( سن، 9 12المس  بشية المي ان، لعينة م  األطفا  ف، م حلة الةفيلة المتأخ ة م  )

 السادس االبت ائ، م  الصي ال ابع إل، الصي 

 وكا  م  أه  نتائجدا ما يل،  

م  التغي ا   %62.1ا  اإلعن  التليفييين، كأح  م اخ  التنشئة يفس   -

 الت، تة أ عل، السليك االستدنك، .

 عن  األطفا  . ع ك وحيد تأثي  ف، عام  الني  ف، تعل  السليك االستدنك، -

( بعنيا  اتجاها  طنب الجامعا  2015)دراسة عب  ال حم  ب  نام، المةي ،  -5

 (11) دراسة مي انية . –السعيدية نحي اعننا  الة ق 

اتجاها  طنب الجامعا  السعيدية نحي اليظائي استد فا ال راسة التع ف عل، 

والتسلية الت، تحييدا اعننا  الة ق وم   تحيييدا  النفعية والمع فية وقيمت، الح اثة

 أله افدا الجمالية .

مف دة م   160لمي ان، عل، عينة قيامدا استخ ما ال راسة مند  المس  بشية اوق  

 .أربع حامعا  
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 وكا  م  أه  نتائجدا ما يل،  

الة ق تشع ه  بمظد   إعننا والصير ف،  األليا ي و  أ   68.8% -

 يب و  ع ك ميافيتد  . %9.6حمال، للمكا  المحيف بدا و 

الة ق تشي  البيئ،  إعننا تد  عل، أ  م  أف اد العينة ميافي %37.6أب    -

م  أف اد العينة ل   %26.9بينما  %33.8المحية، بدا   وعارن هيا ال أ  

 .يييلي  رأيد  حي  ذلك 

م  أف اد العينة ي و  أ  أسالي  تنفيي إعننا  الة ق تتس   78.7% -

ننا  م  أف اد العين، أكيا عل، أ  اع % 73.8  بينما  بانخفان المستي  الفن،

 الة ق ف، حاحة ال، ميي  م  االهتماك والتةيي  .

اتجاها  الشباب الجامع، ( بعنيا  2010) محم  ذك، . ريداك أحم دراسة -6

وعنقتدا بادراكد  للياقع  المص   نحي الشخصيا  المي مة باإلعننا  التليفييينية

 (12).االحتماع، 

جامع، المص   نحي استد فا ال راسة التع ف على اتجاها  الشباب ال

التليفييينية وق  استخ ما ال راسة مند  المس   باإلعننا الشخصيا  المي مة 

 مف دة . 420بشية المي ان، عل، عينة قيامدا 

 وكا  م  أه  نتائجدا ما يل،  

ارتفددا  نسددبة مشدداه ة الشددباب لإلعننددا  حيدد  بلغددا نسددبة مدد  يشدداه وندا أحيانددا  -

 . %24.5بينما دائما ف، الم تبة الاانية بنسبة ف، الم تبة االول،  67.1%

حا   قناة روتانا سيما ف، الم تبة االول، للينديا  التد، تشداه  عليددا عيندة ال راسدة  -

 .%65االعننا  بنسبة 

وحا   %41.3االتجا  المحاي  نحي شخصية الشباب احت  الم تب، االول، بنسبة  -

بينما االتجا   %72.9فس الم تب، بنسبة االتجا  المحاي  نحي شخصية  الم أة ف، ن

كما حا  االتجاة  %76.9االيجاب، نحي شخصية الةف  ف، الم تب، االول، بنسب، 

 . %58.8االيجاب، نحي شخصية ال ح  ف، نفس الم تب، بنسبة 

 ال راسا  االحنبية   -

( بعندديا  حددديد التسدديي  عبدد  وسددائ  التياصدد  2016) غدديد  ندديودراسددة ب  -1

) تدددأثي  العنمدددا  التجاريدددة علددد، سدددليك  للعنمدددا  التجاريدددة الفددداخ ة ع،االحتمدددا

 (13).المستدلك(

استد فا ال راسة التع ف عل، تأثي  أنشةة التسيي  عب  وسائ  التياص  االحتمداع، 

تجدا  هدي  العنمدة. مد  خدن  تحليد  اعلى صنع العنمة التجارية وسدليك المسدتدلكي  

، قةا  ال فاهية )ب بد     ديدير   غيتشد،   هيد ميس   العنما  التجارية ال ائ ة ف
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مستدلكاً مد  العنمدا  التجاريدة  845ولييس فيتي (. استناداً إلى دراسة استيصائية ل  

بعي  العنمددا  االفدداخ ة )الصددينية   والف نسددية   والدن يددة   واإليةاليددة(   الدديي  يتدد

يضد  ال راسدة الد وابف بدي  توالتجاريدة الخمسدة علدى وسدائ  التياصد  االحتمداع،   

حديد التسيي  عب  وسائ  التياص  االحتماع، وعياقبدا )تفيي  العنمدة التجاريدة   

ارتفا  السع    واليال (. وتييس ال راسدة حدديد تسديي  وسدائ  التياصد  االحتماعيدة 

للعنمددا  التجاريددة كمفددديك شددام  يشددتم  علددى خمسددة حياندد  )التسددلية   التفاعدد    

التخصيم   والتعبي  الشفد،(. مساهمة أخ ، م  هي  ال راسة هي أند، يجد   االتجا   

لدا تأثي  إيجاب، كبي  على مساواة العنمة التجارية وعلدى اثندي  مد  األبعداد  SMsأ  

 ال ئيسية للعنمة التجارية وهما اليع، بالعنمة التجارية وصيرة العنمة التجارية.

نما تييي اإلعننا  الفاخ ة قيما تفاضلية ( بعنيا  حي2014دراسة في ي  ) -2

 .(14) لل فاهية  تحلي  سيميائ، خةاب،

ت كددي معظدد  بحدديث ال فاهيددة علددى السددليك الشدد ائ، للمسددتدلكي  وأرائددد  نحددي السددلع 

المعلنة  لكندا تغف  حانبا هاما م  ال ور الي  تمارس، الصناعة اإلعننية علدى قديمد   

ة فدد، تيدد يمدا لنمدديذي عنئيدد، ي صدد  واقددع ممارسددا  وهددي مددا تبنتدد، ال راسددة الحاليدد

المبالغة ف، تناو  سدلع متسدمة بالفخامدة  فباإلضدافة إلدى حملددا ل سدالة تجاريدة معلندة 

  (IVL)تنةي  بع  اإلعنندا  الفنيدة الفداخ ة والملفتدة علدى قدي  تفاضدلية لل فاهيدة 

إلشدارا  المتيدمنة تيردها ال راسدة وتحللددا بتحليد  سديميائ، وخةداب، لإليمدا ا  وا

وسدددما  ال عايدددة المبتكددد ة بنعنندددا  اثنتدددي  مددد  الشددد كا  العالميدددة ذا  العنمدددا  

التجاريدددددة الشددددددي ة )حيائددددد  صلدددددييس فيتدددددي ص األصدددددلية الفددددداخ ة  وصهيددددد مسص 

لإلكسسيارا  والمنتجا  األنيية(  بحي  وقفا ال راسة على الاد ا  الد الل، للمحتدي، 

تناولدة بالصدير واإلشدارا  ال مييدة لكد  عنمدة تجاريدة الخةاب، والبنيدة السد دية الم

 فاخ ة متيمنة بدي  اإلعننا  على نحي ينةي  على قي  تفاضلية مميية لمنتجاتدا  

واستنتجا ال راسة أ  قية ونفيذ كب ، الماركا  التجارية الفاخ ة تكمد  فد، التيامددا 

تصددمي  الفندد، المبدد    بحملددة شدد ي ة التدد ابف مدد  العناصدد  اإلعننيددة  تمدديي بددي  ال

وأسددالي  سدد دية ميحيددة لبنددا  صدديرة ذهنيددة لمنتجددا  تنافسددية تحظددى بالتددأثي  علددى 

 السليك الش ائ، للمستدلكي   مع كس  وفائد  للمنت  كيةعة فنية متف دة. 

 (15.)( بعنيا  إغ ا ا  إعننا  ال فاهية 2011دراسة ويلياك ) -3

السددت اتيجية ال سددالة  Taylorتددايلير اسددتد فا ال راسددة التيسددع فدد، رصدد  نمدديذي 

االتصدددالية بيةاعاتددد، السدددتة )نمددديذي العجلدددة ذا  اليةاعدددا  السدددتة( لتيويددد  مجتمدددع 

البحددديث االتصدددالية بأفكدددار متعميدددة حدددي  إعنندددا  العنمدددا  التجاريدددة الفددداخ ة  

إعنندددا مددد  اإلعنندددا   317واسدددتخ ما ال راسدددة مدددند  تحليددد  الميدددمي  لتحليددد  

إلدى  2009يعة متع دة م  اإلص ارا  المةبيعة ف، الفت ة مد  ينداي  المنشيرة بمجم

  خلصددا ال راسددة إلددى أ  صاألندداص قدد  شددكلا الندد ا  أو اإلغدد ا  األكادد  2010أكتدديب  
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تكدد ارا فدد، االسددتخ اك اإلعنندد، سدديا  فدد، حددالت، ال كدديد أو النمددي االقتصدداد  بكافددة 

اإلغد ا ا  التحييليدة هدي األكاد  قةاعا  األعما  الفاخ ة  وبشك  عاك كا  اسدتخ اك 

تك ارا وشييعا بكن اإلطاري  اليمنيي  عب  كافة قةاعا  األعما  الخاضعة لل راسة 

باسددتانا  إعننددا  السددلع االسددتدنكية سدد يعة التلددي  وقدد  سدداهما ال راسددة بتفاصددي  

ث يددة للتيسددع فدد، تةبيدد  نمدديذي تددايلير لل سددالة االتصددالية بمددا يدد ع  األسدداس البحادد، 

 ل راسا  مستيبلية واف ة ف، إعننا  العنما  التجارية الفاخ ة.

 التعليق علي الدراسات السابقة : -

باستع ان ال راسا  السدابية يتيد  للباحادة أنددا حدا   متنيعدة مد  حيد  االهتمداك 

والددد ف واالحدد ا ا  المندجيددة ممددا أفدداد الباحاددة باإللمدداك بددالت اث النظدد   حددي  

رغ  ما ق مت، هي  ال راسا  مد  نتدائ  مدمدة إال أ  الباحادة ميضي  البح    لك  

 الحظا م  خن  الي ا ا  الني ية لدي  ال راسا  بع  المنحظا  وه،  

اتفيا ال راسا  السابية ف، المند  المسدتخ ك وهدي المدند  اليصدف، بشديية التحليلد،  -

 والمي ان، 

  السابية وهي ما يما  رصدي ا تنيعا الميضيعا  والييايا الت، تناولتدا ال راسا -

مع فيددا وعلميددا انعكددس بصدديرة ايجابيددة علدد، ميضددي  البحدد  وتح يدد  المشددكلة 

 والتسالال  وبالتال، التيص  إل، نتائ  علمية سليمة .

ركي  معظ  ال راسا  السابية عل، دراسة سليك العينة اتجدا  االعنندا  وخاصدة  -

ةد ق ولد  تتةد ق دراسدة ع بيدة واحد ة االعننا  السلعية والتيعيي، واعننا  ال

 إل، اعننا  ال فاهية أو السلع الفاخ ة.

ف، كيندا تة قا إلد،  الع بيةأما ع  ال راسا  األحنبية في  اختلفا ع  ال راسا   -

 دراسة

  اإلكسسيار أو الحيائد كالسيارا  مان أو اعننا  السلع الفاخ ة لعنما  مح دة 

ا بشدديي، التحليلدد، والميدد ان،   كمددا اسددتخ ما وقدد  اسددتخ ما مددند  المسدد  أييدد

أ  هدي  ال راسدة  التحلي  السيميائ، والخةاب،   وقد  اختلفدا عد  هدي  ال راسدة فد،

تددددت  بييددداس اتجاهدددا  الجمددددير المصددد   بشدددك  عشددديائ، ولددديس المسدددتخ مي  

لل فاهية فيف اتجا  ك  اعنندا  ال فاهيدة التد، تيد مدا الينديا  الفيدائية المصد ية 

 .العينة المستخ مة  يارا  وسيارا  وشاليدا  ....كما اختلفا أييا ف،م  ع

علدد، مددند  المسدد   اعتمدد  مدد  المنحددك بشددك  عدداك أ  حميددع ال راسددا  السددابية  -

بالعينددة وبنددا ا عليدد، فيدد  اعتمدد  الباحدد  علدد، هدديا المددند  ممددا يتددي  ذلددك تددياف  

 الخصائم ال يميغ افية ل   أف اد العينة .
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 من الدراسات السابقة : االستفادة أوجه -

تيظيفدا ف، تح ي  مشكلة البح  وأهميت، والمتغي ا  المدث ة في، م  واقع النتائ   -

 الت، تيصلا إليدا 

صياغة وتح ي  أه اف البح  وتح ي  أنس  المناه  واألداة البحاية المناسبة وكيفية  -

  وض، .بنائدا بما يحي  أه اف البح  ويجي  ع  تسالالت، وف

يحاو  البح  الحال، التيص  إل، نتائ  ف، حيان  ل  تتة ق لدا ال راسا   -

 والبحيث السابية 

أفاد  نتائ  ال راسا  السابية ف، تفسي  نتائ  البح  الحال، م  خن  ميارنة نتائ   -

 هي  ال راسا  الت، ساهما ف، إث ا  البح  بالمعليما  .

 تساؤالت الدراسة : -

عينددة ال راسددة لإلعننددا  بددالينيا  الفيددائية الجمدددير المصدد    اه ةمدد   مشدد مددا -

 ؟المص ية

عيندة ال راسدة لإلعنندا  بدالينيا  الفيدائية  الجمدير المصد  أسباب مشاه    ما -

 ؟المص ية

عيندة ال راسدة  الجمددير المصد  شاه  بدا يأه  الينيا  الفيائية المص ية الت،  ما -

 ؟اإلعننا 

عينة ال راسة مشاه تدا بدالينيا   الجمدير المص  ننا  الت، يفي  أنيا  اإلع ما -

 ؟الفيائية المص ية

عينددة ال راسددة لإلعننددا  ال فاهيددة  الجمدددير المصدد  التعدد ف علدد، مدد   مشدداه ة  -

 ؟بالينيا  الفيائية المص ية

إلعننددا  ال فاهيددة  عينددة ال راسددة عندد  مشدداه تد الجمدددير المصدد    رد فعدد  مددا -

 ؟  الفيائية المص يةبالينيا

إعننددا  ال فاهيددة  عينددة ال راسددة لمددا يدديك  فدد، الجمدددير المصدد  مدد   ثيددة  مددا -

 ؟بالينيا  الفيائية المص ية

 للمستي  م   منئمة إعننا  ال فاهية المي مة بالينيا  الفيائية المص ية ما -

 ؟ الجمدير المص  االقتصاد  

السدليكية (  –اليح انيدة  -اسدة ) المع فيدة عيندة ال ر الجمدير المصد  إتجاها   ما -

 ؟نحي إعننا  ال فاهية المي مة بالينيا  الفيائية 

 فروض الدراسة : -

الجمدير الف ن األو    تيح  ف وق ذا  داللة إحصائية بي  مع   مشاه ة  -

والمتغي ا   لإلعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية عينة ال راسة المص  

 المستي  االقتصاد  واالحتماع، ( -العم ني   - افية ) الني حال يمي



 اتجاهات الجمهور المصري نحو إعالنات الرفاهية بالقنوات الفضائية المصرية

 444                             عشر الرابعالعدد  –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

عينة  الجمدير المص  تيح  ف وق ذا  داللة إحصائية بي  ثية ال  : الف ن الاان، -

إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية والمتغي ا   ال راسة لما ييك  ف،

 د  واالحتماع، (المستي  االقتصا -العم ني   - افية ) الني حال يمي

 الجمدير المص  تيح  ف وق ذا  داللة إحصائية بي  رد فع   :الف ن الاال     -

إلعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية  عينة ال راسة عن  مشاه تد 

 المستي  االقتصاد  واالحتماع، ( -العم ني   - افية ) الني حوالمتغي ا  ال يمي

 الجمدير المص  ف وق ذا  داللة إحصائية بي  إتجاها  الف ن ال ابع   تيح   -

السليكية ( نحي إعننا  ال فاهية المي مة  –اليح انية  -عينة ال راسة ) المع فية 

المستي   -العم ني   - افية ) الني حبالينيا  الفيائية والمتغي ا  ال يمي

 االقتصاد  واالحتماع، (

إحصائية بي  مع   مشاه ة إعننا   الف ن الخامس  تيح  عنقة ذا  داللة-

 ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية ودرحة الاية  لما ييك  فيدا  .

بي  مع   مشاه ة إعننا  ذا  داللة إحصائية الف ن السادس  تيح  عنقة  -

 –اليح انية  -االتجاها  ) المع فية وال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية 

 .(السليكية

 ات الدراسة :متغير -

عينة ال راسة إلعننا   الجمدير المص  المتغي  المستي  المتما  ف، مشاه ة  -

 ال فاهية المي مة بالينيا  الفيائية المص ية .

المستي    - العم ني   –المتغي  اليسيف   المتغي ا  ال يميح افية ) الني   -

 .االحتماع، واالقتصاد (

عينة ال راسة نحي إعننا   الجمدير المص  تجاها  المتغي  التابع المتما  ف، إ -

 ال فاهية

 المي مة بالينيا  الفيائية المص ية .

 مصطلحات الدراسة : -

ه ي مفد  يك أو تك  يي د   ف ضد، يش د ي  إلدى تيحد، ثابدا أو تنظدي  مسدتي  االتجاه :  -

، ميضدي  إلى ح  ما لمشاع  الف د ومعارف، واستع اد  لليياك بأعما  معينة نحدي أ

م  ميضيعا  التفكي  عينية كان  ا أك مج   د  دة ويتماد  فدى درحدا  مد  اليبدي  

 ً وييصد  بد، فد، ( 16). وال ف  لدديا الميضدي  يمكد  التعبيد  عند، لفظيداً أو أدائيدا

هددي  ال راسددة أرا  و معليمددا  وسددليكيا  الجمدددير المصدد   نتيجددة مشدداه تد  

  مص ية .إلعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية ال
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 وب، األف اد اليي  يشغلي  وظائي بعم  حكيم،   ييص   الجمهور المصري -

 . ( سن، 50  30واليي  تت اوح أعماره  بي  ) م  اليكير واالناث خاص

صهي مجميعة األنشةة الت، تد ف إلى االتصا  والمخاطبة  اإلعالن التلفزيوني -

ية لمجميعة مختارة م  األف اد الشفيية أو الم ئية التلفييينية أو المةبيعة الصحف

لغ ن إخباره  والتأثي  عليد  لش ا  سلعة أو التعام  وطل  خ مة أو تغيي  

أفكار أو ماركا  أو مدسسا  معينة  وذلك ليا  اح  م في  لجدة   اتجاهاتد  حي

إعننية مح دةص. واإلعن  التلفييين، صف  إقنا  ا خ ي  والتأثي  اليي  ف، 

سليكد  ومخاطبة عياطي وغ ائي المشاه ي  وتديئتد  نفسياً  حياتد   وتغيي 

 (17)لتيب  الس لع المع  وضة على الشاشةص   واحتماعياً وسليكياً 

 حالة م  المبالغدة فد، تتنداو  السدلع والمنتجدا نشاط اتصال، ب،   إعالنات الرفاهية  -

 الت، تتس  

ميابد  أحد   الم ئيةئ  االعنك بالفخامة والا ا  وارتفا  المستي  االقتصاد  عب  وسا

 م في  للجدة 

 .لش ا  المنت   نفسيا واحتماعيا وسليكيا بد ف التأثي  عل، الجمدير االعننية

 نوع ومنهج الدراسة : -

تعتبدد  هددي  ال راسددة مدد  ال راسددا  اليصددفية التدد، تسددتد ف تي يدد  خصددائم ظدداه ة 

   معينة ودراسة ظ وفدا 

تددا وخصائصددا   بدد ف وصدي هدي  الظداه ة وصدفا المحيةة بدا   مع تسدجي  دالال

  دقييا  وتصنيي 

  وتعتمد   (18)ةالحيائ  والبيانا  الت، تد  حمعددا  وتحليلددا لليصدي  إلد، نتدائ  ندائيد

 الجمددير المصد   مد المسد  بشدية الميد ان، علد، عيندة مد  مند  هي  ال راسة عل، 

 .ص اليي  يعملي  بالعم  الحكيم، والخا اليكير واإلناث

 الدراسة : وعينة مجتمع -

 أوال : مجتمع الدراسة : -

الجمدير المص   م  اليكير واإلناث اليي  يعملي  بالعمد  يتما  مجتمع ال راسة ف، 

 ( سن، .50  30مم  تت اوح أعماره  بي  ) الحكيم، والخاص

   ثانيا : عينة الدراسة -

( 200قدد رها ) يائية بسدديةة تدد  تةبيدد  ال راسددة المي انيددة لددديا البحدد  علدد، عينددة عشدد

الجمدددير المصدد   مدد  الدديكير واإلندداث الدديي  يعملددي  بالعمدد  الحكدديم، مدد  مفدد دة 

بياقدع  الجمديراستمارة عل،  200وق  قاما الباحاة بتيفيع  بمحافظة دمياط والخاص

 .2017خن  شد  ديسمب   ( 100( لإلناث و)100)

 جمع البيانات : اةأد -

امددا الباحاددة بنعدد اد اسددتمارة اسددتبيا  تغةدد، أهدد اف البحدد    ق استتتمارة استتتبيان -
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وتساع  عل، اإلحابة عل، تسالال  ال راسة للتعد ف علد، اتجاهدا  الشدباب الجدامع، 

عينددة ال راسددة نحددي اعننددا  ال فاهيددة المي مددة بددالينيا  الفيددائية المصدد ية وقدد  تدد  

ة المبحدديثي  فدد، تةبيدد  هددي  االسددتمارة مدد  خددن  الميابلددة مددع الةددنب ليددما  ح يدد

 اإلحابة وضما  فدمد  لدا .

 صدق وثبات التحليل -

( للتأكد  مد  19قاما الباحاة بع ن استمارة االستبيا  عل، مجميعدة مد  المحكمدي )

كيندا تييس ما وضعا ليياس، وتخ ك أه اف ال راسة   وتد  إحد ا  التعد ين  النفمدة 

 راسدة   وللتأكدد  مد  الابددا  لتصدب  فدد، صديرتدا الندائيددة كمدا هددي ميضد  بمنحدد  ال

( مف د  ت  اختيارها عشيائياً مد  10قاما الباحاة بتةبي  االستمارة على عينة قيامدا)

عينددة ال راسددة ثدد  إعددادة التةبيدد  علددى نفددس العينددة بعدد  مدد ور أسددبيعي  مدد  التةبيدد  

األو  وتدد  حسدداب معامدد  االرتبدداط بددي  نتددائ  التةبييددي  وبلغددا قيمددة معامدد  الابددا  

 ( وهى نسبة ثبا  ت   على م ، وضيح االستمارة وصنحيتدا للتةبي .95%)

 نتائج الدراسة :

 خصائص عينة الدراسة:

 يوضح وصف عينة الدراسة( 1جدول )

 المتغيرات
 إجمالي

 % ك

 50 100 ذكير الني 

 50 100 إناث

 100 200 حملة

 50 100 حكيم، العم 

 50 100 خاص

 100 200 حملة

 45 90 حنية 3000الى 1000م   الشد  ال خ  

 35 70 حنية 5000الى  3000م  

 20 40 حنية 10000الى  5000م  

 100 400 حملة

م   كفاية دخ  األس ة 

 لنحتياحا  الشد ية

 20.5 41 نست ي  الستكما  النفيا 

 76 152 يكف، النفيا  الشد ية

 3.5 7 يتبي، من،

 100 200 حملة

 34.5 69 نع  اد عييية الن

 65.5 131 ال

 100 200 حملة

 29 58 نع  السف  للخاري

 71 142 ال

 100 200 حملة

 27.6 16 للعم  سب  السف 
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 67.2 39 للح  والعم ة

 5.2 3 للسياحة والت في،

 100 58 حملة

 99.5 199 ميباي  ني  السك 

 97 194 تليفييي 

 51.5 103 سيارة

 52 104 تكييي

 89.5 179 دش

 65.5 131 الب تيب

 19 38 اراض،

 25.5 51 عيارا 

 32.5 65 حساب بنك،

 100 200 حملة

 16 32 ايجار ملكية السك 

 84 168 تمليك

 100 200 حملة

 36.5 73 مني  ريف، ال خ  ني  السك 

 49 98 شية ف، ح، متيسف

 13 26 شية ف، ح، راق،

 1.5 3 ة او ال ييفين ف، الم ين

 100 200 حملة

المستي، االحتماع، 

 االقتصاد 

 28 56 منخف 

 53 106 متيسف

 19 38 م تفع

 100 200 حملة

 مند  إناث. %50م  أف اد العينة ذكير ونسبة  %50نسبة   من حيث النوع:

 %50مد  أفد اد العيندة يعملدي  عمد  حكديم،ة ونسدبة  %50نسدبة   من حيتث العمتل:

 يعملي  بعم  خاص . مند 

 1000م  أف اد العيندة متيسدف دخد  االسد ة مد   %45نسبة   من حيث دخل االسرة:

 2000الددى  1000مددند  متيسددف دخدد  االسدد ة مدد   %25.8حنيددةة ونسددبة  3000الددى 

حنيددة ة ونسددبة  5000الددى 3000مددند  متيسددف دخدد  االسدد ة مدد   %35حنيددةة ونسددبة 

 حنية.10000الى  5000م   مند  متيسف دخ  االس ة  20%

مدد  أفدد اد العيندة يكفدد، النفيددا  الشددد يةة  %76نسددبة   متن حيتتث يفايتتة دختتل االسترة:

 مند  يتبيى من،. %3.5مند  نست ي  الستكما  النفيا ة ونسبة  %20.5ونسبة 

 م  أف اد العينة اعيا  نياد . %34.5نسبة   من حيث عضوية النوادي:

 عينة ساف وا للخاري.م  أف اد ال %29نسبة   من حيث السفر:

م  أف اد العيندة سداف وا للحد  والعمد ةة ونسدبة  %67.2نسبة   من حيث سبب السفر:

 مند  ساف وا للسياحة والت في، . %5.2مند  ساف وا للعم ة ونسبة  27.6%
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مدند   %97م  أفد اد العيندة لد يد  ميبايد ة ونسدبة  %99.5نسبة  من حيث االجهزة: 

مددند  لدد يد  الب  %65.5مددند  لدد يد  دشة ونسددبة  %89.5لدد يد  تليفييددي ة ونسددبة 

مددند  لدد يد  سدديارةة ونسددبة  %51.5مندددي لدد يد  تكييددي  ة ونسددبة  %52تدديبة ونسددبة 

 %19مند  ل يد  عيدارا ة ونسدبة  %25.5مندي ل يد  حساب بنك، ة ونسبة  32.5%

 مندي ل يد  اراض، .

 %16نيا تمليددكة ونسددبة مدد  أفدد اد العينددة يسددك %84نسددبة   متتن حيتتث ملكيتتة الستتكن:

 مند  يسكنيا باإليجار.

مد  أفد اد العيندة يسدكنيا فد، شدية بحد، متيسدفة  %49نسدبة   من حيتث نتوع الستكن:

مند  يعيشيا ف، شية فد، حد،  %13مند  يعيشيا بمني  ريف،ة ونسبة  %36.5ونسبة 

 ف، فين ف، الم ينة او ال يي.يعيشيا مند   %1.5راق،ة ونسبة 

مدد  أفدد اد العينددة مسددتي،  %28نسددبة   االجتمتتاعي االصتصتتادي:متتن حيتتث المستتتو  

مدند   %19مدند  مسدتي، متيسدفة ونسدبة  %53احتماع، اقتصاد  منخف ة ونسبة 

 مستي، م تفع.

 مشاهدة اإلعالنات بالقنوات الفضائية المصرية: مدي-1

 يوضح درجة مشاهدة اإلعالنات بالقنوات الفضائية المصرية ( 2جدول )

اإلعالنات بالقنوات الفضائية مشاهدة  مد 

 المصرية

 اإلحمال،
 2كا

مستي، 

 المعنيية 

 % ك 2د ح

 20 40 دائما

50.680 0.001 
 57 114 احيانا

 23 46 ال اشاه ها مةليا

 100 200 الجم  لة

م  أف اد العينة يشاه وا اإلعننا  بالينيا   %20يتي  م  الج و  الساب  أ  نسبة 

مند  ال  %23مند  يشاه وندا أحياناة ونسبة  %57مص ية دائماة ونسبة الفيائية ال

 يشاه وندا مةليا.

كيلك يتي  وحيد ف وق ذا  داللة إحصائية بي  اف اد العينة ف، درحة مشاه ة 

وه، دالة عن   5.680= 2اإلعننا  بالينيا  الفيائية المص يةة حي  كانا قيمة كا

ارتفا  نسبة اف اد العينة اليي  يشاه وا اإلعننا   مما ي   عل،ة0.001مستي، داللة 

النتيجة مع دراسة ريداك ذك، حي  حا    هي  المص ية. وتتف بالينيا  الفيائية 

 .%67.1مشاه ة الشباب لإلعننا  أحيانا ف، الت تي  األو  بنسبة 
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 اسباب عدم مشاهدة االعالنات بالقنوات الفضائية المصرية: -2

 اسباب عدم مشاهدة االعالنات بالقنوات الفضائية المصريةيوضح  ( 3جدول )

اسباب عدم مشاهدة االعالنات بالقنوات الفضائية 

 المصرية

 اإلحمال،
 2كا

مستي، 

 المعنيية 

 % ك 4د ح

 10.9 5 ألنن، أنشغ  بمداك منيلية أخ  

18.783 0.001 

 43.5 20 االعننا  مملة ومتك رة

 6.5 3  أقيك بمتابعة ب ام  أخ 

 19.6 9 أر  أ  االعننا  مبال  فيدا

 19.6 9 ليس ل   وقا

 100 46 الجم  لة

م  أف اد العينة ال يشاه وا االعننا   %43.5يتي  م  الج و  الساب  أ  نسبة 

مند  ال  %19.6بالينيا  الفيائية المص ية ال  االعننا  مملة ومتك رةة ونسبة 

مند  ال يشاه وندا  %19.6ا أ  االعننا  مبال  فيداة ونسبة يشاه وندا الند  ي و

 الند  ليس ل يد  وقا.

كيلك يتي  وحيد ف وق ذا  داللة إحصائية بي  اف اد العينة ف، اسباب ع ك مشاه ة 

وه، دالة  18.783= 2االعننا  بالينيا  الفيائية المص يةة حي  كانا قيمة كا

ارتفا  نسبة اف اد العينة اليي  ال يشاه وا  ل،مما ي   عة0.001عن  مستي، داللة 

 .االعننا  بالينيا  الفيائية المص ية بسب  أ  االعننا  مملة ومتك رة

 أسباب مشاهدة  اإلعالنات بالقنوات الفضائية المصرية:-3

 يوضح أسباب مشاهدة  اإلعالنات بالقنوات الفضائية المصرية ( 4جدول )

القنوات الفضائية أسباب مشاهدة  اإلعالنات ب

 المصرية

 اإلحمال،
 2كا

 مستي، المعنيية 

 % ك 3د ح

 62.3 96 لتميية اليقا ف، انتظار الب نام  اليادك

143.039 0.001 

 29.9 46 لمع فة ك  ما هي ح ي  ف، السيق

 6.5 10 استمتع بمشاه ة االعن 

 1.3 2 أسباب أخ   أذك ها

 100 154 الجم  لة

م  أف اد العينة يشاه وا االعننا   %62.3م  الج و  الساب  أ  نسبة يتي  

بالينيا  الفيائية المص ية لتميية اليقا ف، انتظار الب نام  اليادكة ونسبة 

مند   %6.5مند  يشاه وندا لمع فة ك  ما هي ح ي  ف، السيقة ونسبة  29.9%

 بمشاه ة االعن . يستمتعي يشاه وندا الند  

وحيد ف وق ذا  داللة إحصائية بي  اف اد العينة ف، أسباب مشاه ة   كيلك يتي 

وه، دالة  143.039= 2اإلعننا  بالينيا  الفيائية المص يةة حي  كانا قيمة كا
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ارتفا  نسبة اف اد العينة اليي  يشاه وا مما ي   عل، ة 0.001عن  مستي، داللة 

 قا ف، انتظار الب نام  اليادك.االعننا  بالينيا  الفيائية المص ية لتميية الي

  أهم القنوات الفضائية المصرية التي تشاهد بها اإلعالنات -4

 أهم القنوات الفضائية المصرية التي تشاهد بها اإلعالنات( 5جدول )

 أهم القنوات الفضائية المصرية التي تشاهد بها اإلعالنات

 إجمالي

 الترتيب 154ن=

 % ك

 2 47.4 73 قنيا  المسلسن 

 1 50 77 قنيا  األفنك

 5 17.5 27 قنيا  األغان،

 7 8.4 13 الينيا  السياسية

 6 12.3 19 الينيا  الكيمي ية

 3 36.4 56 الينيا  المتنيعة

 4 18.2 28 قنيا  ال ياضة

م  أف اد العينة يشاه وا اإلعننا  اكا   %50يتي  م  الج و  الساب   أ  نسبة 

اب، هي  النتيجة مع دراسة ريداك ذك، حي  حا   قناة روتانا وتتش بينيا  االفنكة

مند  يشاه وندا  %47.4ونسبة  سينما ف، الت تي  األو  م  حي  مشاه ة االعننا .

 مند  يشاه وندا بينيا  المنيعا ة ونسبة %36.4بينيا  المسلسن ة ونسبة 

 مند  يشاه وندا بينيا  ال ياضة. 18.2%

مشاهدتها  ي يفضل الجمهور المصري عينة الدراسةالتنوع اإلعالنات  -5

 بالقنوات الفضائية المصرية:

التي يفضل الجمهور المصري عينة الدراسة نوع اإلعالنات يوضح  ( 6جدول )

 مشاهدتها بالقنوات الفضائية المصرية

نوع اإلعالنات المفضل مشاهدتها بالقنوات 

 الفضائية المصرية

 اإلحمال،
 2كا

  مستي، المعنيية

 % ك 3د ح

 46.8 72 )إعننا  السلع )الغيا  والمش وبا 

53.896 0.001 

 26 40 )إعننا  التيعية )الحمن  التيعيية

 5.2 8 )إعننا  خ مية )التب عا 

 –السيارا  –الفين  -إعننا  ال فاهية ) الشي 

 )الشاليدا 
34 22.1 

 100 154 الجم  لة

م  أف اد العينة يفيليا مشاه ة إعننا   %46.8ب  أ  نسبة يتي  م  الج و  السا

مند  يفيليا  %26السلع )الغيا  والمش وبا ( بالينيا  الفيائية المص يةة ونسبة 

مند  يفيليا مشاه ة  %22.1مشاه ة إعننا  التيعية )الحمن  التيعيية(ة ونسبة 

 دا (.الشالي –السيارا   –الفين  -إعننا  ال فاهية ) الشي 
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كيلك يتي  وحيد ف وق ذا  داللة إحصائية بي  اف اد العينة ف، ني  اإلعننا  المفي  

وه، دالة عن  مستي،  53.896= 2مشاه تدا بالينيا  الفيائية المص يةة حي  كانا قيمة كا

ارتفا  نسبة اف اد العينة اليي  يفيليا مشاه ة إعننا  السلع  مما ي   عل،ة0.001داللة 

وتتف  هي  النتيجة مع دراسة منار عل، حي   والمش وبا ( بالينيا  الفيائية المص ية )الغيا 

 حا   المنتجا  الغيائية والمش وبا  ف، الت تي  األو  .

اإلعالنات المقدمة ب أسباب اعجاب الجمهور المصري عينة الدراسة -6

 بالقنوات الفضائية المصرية:

اإلعالنات ب المصري عينة الدراسةأسباب اعجاب الجمهور يوضح  ( 7جدول )

 المقدمة بالقنوات الفضائية المصرية

ما الذي يعجبك في اإلعالنات المقدمة بالقنوات 

 الفضائية المصرية

 اإلحمال،
 2كا

 مستي، المعنيية 

 3د ح
 % ك

 24 37 استخ اك األغان، ف، اإلعن 

95.818 0.001 

 5.2 8 استخ اك الميسيي، ف، اإلعن 

 57.1 88 يب تنفيي اإلعن اسل

 13.6 21 االستعانة بالشخصيا  المشديرة ف، اإلعن 

 100 154 الجم  لة

م  أف اد العينة ي وا أ  الي  يعجبد  ف،  %57.1يتي  م  الج و  الساب  أ  نسبة 

 %24اإلعننا  المي مة بالينيا  الفيائية المص ية اسليب تنفيي اإلعن ة ونسبة 

مند  يعجبد  االستعانة  %13.6جبد  استخ اك األغان، ف، اإلعن ة ونسبة مند  يع

 بالشخصيا  المشديرة ف، اإلعن .

 أسباب اعجابد كيلك يتي  وحيد ف وق ذا  داللة إحصائية بي  اف اد العينة ف، 

 95.818= 2إلعننا  المي مة بالينيا  الفيائية المص يةة حي  كانا قيمة كابا

ارتفا  نسبة اف اد العينة اليي   مما ي   عل،ة0.001ستي، داللة وه، دالة عن  م

 المي مة بالينيا  الفيائية المص ية. ا اسليب تنفيي اإلعننعجبد  ي

عالنات الرفاهية إل الجمهور المصري عينة الدراسة مد  مشاهدة -7

 بالقنوات الفضائية المصرية:

عالنات الدراسة إل الجمهور المصري عينةمد  مشاهدة يوضح  ( 8جدول )

 الرفاهية بالقنوات الفضائية المصرية

مد  مشاهدة إعالنات الرفاهية بالقنوات الفضائية 

 المصرية

 اإلحمال،
 2كا

 مستي، المعنيية 

 % ك 2د ح

 18.8 29 دائما

53.234 0.001 
 61 94 أحيانا

 20.1 31 نادرا

 100 154 الجم  لة
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م  أف اد العينة يشاه وا إعننا   %18.8نسبة يتي  م  الج و  الساب  أ  

مند  يشاه وندا احياناة  %61ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية دائماة ونسبة 

 مند  نادرا ما يشاه وا إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية. %20.1ونسبة 

ك يتي  وحيد ف وق ذا  داللة إحصائية بي  اف اد العينة ف، م ، مشاه ة كيل 

وه،  53.234= 2إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية المص يةة حي  كانا قيمة كا

ارتفا  نسبة اف اد العينة اليي  يشاه وا مما ي   عل، ة 0.001دالة عن  مستي، داللة 

أحيانا وق  ي حع السب  ف، ذلك كما مص ية إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية ال

 ذك  المبحيثي  إل، أند  يشاه و  هي  اإلعننا  إحباريا لتميية اليقا النتظار

أو لك، ال تنتابد  حالة  هي  االعننا  ف، تفاصي اليادك أو أند  ال ي كيو   الب نام 

 .م  الغي  نتيجة مشاه تد  لدا 

عالنات إل تهمعند مشاهد دراسةالجمهور المصري عينة ال رد فعل -8

 الرفاهية بالقنوات الفضائية المصرية:

فعل الجمهور المصري عينة الدراسة عند مشاهدتهم رد يوضح  ( 9جدول )

 الرفاهية بالقنوات الفضائية المصريةإلعالنات 

م  أف اد العينة كا  رد فعلد  عن   %26.6يتي  م  الج و  الساب  أ  نسبة 

ل فاهية بالينيا  الفيائية المص ية أغي  اليناة حت، تنتد،ة ونسبة مشاه ة إعننا  ا

مند  يشاه وا  %18.2مند  تنتابد  حالة م  الغي  واالحباطة ونسبة  22.7%

مند  يتناقشيا مع األس ة واألص قا  بشأ  %17.5ونسبةاالعن  مع اليياك بعم  أخ ة 

 اإلعن .

 

 

 

 يةرد الفعل عند مشاهدة إعالنات الرفاهية بالقنوات الفضائية المصر
 اإلحمال،

 % ك

 5.8 9 أغل  التلفاف ندائيا

 26.6 41 أغي  اليناة حت، تنتد،

 18.2 28 أشاه  االعن  مع اليياك بعم  أخ 

 22.7 35 تنتابن، حالة م  الغي  واالحباط

 9.1 14 استم  ف، متابعتدا

 17.5 27 أتناقر مع األس ة واألص قا  بشأ  اإلعن 

 100 154 الجم  لة
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لما يذير في إعالنات  سةثقة الجمهور المصري عينة الدرامدي  -9

 الرفاهية بالقنوات الفضائية المصرية:

لما يذير في  ثقة الجمهور المصري عينة الدراسةمدي يوضح  ( 10جدول )

 إعالنات الرفاهية بالقنوات الفضائية المصرية

مدي ثقتك لما يذير في إعالنات الرفاهية بالقنوات 

 الفضائية المصرية

 اإلحمال،
 2كا

 ة مستي، المعنيي

 % ك 2د ح

 7.2 11 أث  إل، ح  كبي 

55.727 0.001 
 37 57 أث  إل، ح  ما

 55.8 86 ال أث  مةليا

 100 154 الجم  لة

م  أف اد العينة يايي  الى ح  كبي  لما  %7.2يتي  م  الج و  الساب  أ  نسبة 

مند  يايي   %37ييك  ف، إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية ة ونسبة 

مند  ال يايي  مةليا لما ييك  ف، إعننا  ال فاهية  %55.8الى ح  ماة ونسبة 

 بالينيا  الفيائية المص ية.

كيلك يتي  وحيد ف وق ذا  داللة إحصائية بي  اف اد العينة ف، م   ثيتد  لما ييك  

 55.727= 2ف، إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية المص يةة حي  كانا قيمة كا

ارتفا  نسبة اف اد العينة اليي  ال مما ي   عل، ة 0.001وه، دالة عن  مستي، داللة 

وق  ي حع  يايي  مةليا لما ييك  ف، إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية

السب  ف، ذلك إل، أ  هي  االعننا  مبال  فيدا سيا  ف، ط يية التي ي  أو الام  أو 

 .البسيف الي  ال يستةيع أ  يمتلك ما  هي  ال فاهية  االستخفاف بالمشاه 

 مد  مبالغة إعالنات الرفاهية بالقنوات الفضائية المصرية وبعدها عن الهدف: -10

مد  مبالغة إعالنات الرفاهية بالقنوات الفضائية المصرية يوضح  ( 11جدول )

 من وجهة نظر الجمهور المصري عينة الدراسة وبعدها عن الهدف

مبالغة إعالنات الرفاهية بالقنوات الفضائية مد  

 المصرية وبعدها عن الهدف

 اإلحمال،
 2كا

 مستي، المعنيية 

 % ك 2د ح

 27.3 42 إل، ح  كبي 

99.948 0.001 
 68.8 106 إل، ح  ما

 3.9 6 ال 

 100 154 الجم  لة

بالغة إعننا  م  أف اد العينة ي وا م %27.3يتي  م  الج و  الساب  أ  نسبة 

ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية وبع ها ع  الد ف الى ح  كبي  ة ونسبة 

مند  ي وا ع ك مبالغة  %3.9مند  ي وا اندا مبالغة الى ح  ماة ونسبة  68.8%

 إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية وبع ها ع  الد ف.
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  اف اد العينة ف، م ، مبالغة كيلك يتي  وحيد ف وق ذا  داللة إحصائية بي

إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية وبع ها ع  الد فة حي  كانا قيمة 

ارتفا  نسبة اف اد  مما ي   عل،ة0.001وه، دالة عن  مستي، داللة  55.727= 2كا

العينة اليي  ي وا مبالغة إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية وبع ها ع  

 .الد ف الى ح  ما

مدي مالئمة إعالنات الرفاهية المقدمة بالقنوات الفضائية المصرية  -11

 :عينة الدراسة للمستوي االصتصادي للجمهور المصري

مدي مالئمة إعالنات الرفاهية المقدمة بالقنوات الفضائية يوضح  ( 12جدول )

 عينة الدراسة المصرية للمستوي االصتصادي للجمهور المصري

ي مالئمة إعالنات الرفاهية المقدمة بالقنوات مد

الفضائية المصرية للمستوي االصتصادي للجمهور 

 المصري

 اإلحمال،

 2كا
 مستي، المعنيية 

 % ك 2د ح

 1.9 3 دائما منئمة

114.636 0.001 
 26.6 41 أحيانا منئمة

 71.4 110 غي  منئمة عل، اإلطنق

 100 154 الجم  لة

م  أف اد العينة ي وا منئمة إعننا   %1.9  الج و  الساب  أ  نسبة يتي  م

ال فاهية المي مة بالينيا  الفيائية المص ية للمستي  االقتصاد  للجمدير المص   

مند  ي وا اندا  %71.4مند  ي وا اندا منئمة أحياناة ونسبة  %26.6دائماة ونسبة 

 غي  منئمة عل، اإلطنق.

ف وق ذا  داللة إحصائية بي  اف اد العينة ف، م   منئمة كيلك يتي  وحيد 

إعننا  ال فاهية المي مة بالينيا  الفيائية المص ية للمستي  االقتصاد  للجمدير 

وه، دالة عن  مستي،  114.636= 2ة حي  كانا قيمة كاعينة ال راسة المص  

ع ك منئمة إعننا   ارتفا  نسبة اف اد العينة اليي  ي وا وهيا يعن، ة0.001داللة 

 ال فاهية المي مة بالينيا  الفيائية المص ية للمستي  االقتصاد  للجمدير المص  

وق  ي حع السب  ف، ذلك إل، ضعي المستي  االقتصاد  لمعظ   .عينة ال راسة

 الجمدير المص   حي  أن، بالكاد يكف، االحتياحا  الييمية الي ورية للمعيشة.
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عالنتتتات إل الجمهتتتور المصتتتري عينتتتة الدراستتتة رتبتتتة علتتتى مشتتتاهدةاالثتتتار المت -12

  الرفاهية بالقنوات الفضائية المصرية

)أ( االثتتار المعرفيتتة المترتبتتة علتتى مشتتاهدة إعالنتتات الرفاهيتتة بتتالقنوات 12 -

  الفضائية المصرية

االثار المعرفية المترتبة على مشاهدة إعالنات الرفاهية يوضح ( 13جدول )

 154ائية المصرية ن=بالقنوات الفض

 العبارات
الوسط  معارض محايد موافق

 المرجح
 االتجاه

 % ك % ك % ك

تجعلن، مياكبا لك  ما هي ح ي   -1

 ف، السيق
 محايد 2.21 17.5 27 44.2 68 38.3 59

تع فن، عل، ممييا  ومكينا   -2

 المنت  المع ون
 محايد 2.18 21.4 33 39.6 61 39 60

ميارنة بي  تساع ن، عل، ال -3

المنتجا  المع وضة الختيار 

 األفي 

 محايد 2.06 26 40 42.2 65 31.8 49

تي ك ل، صيرة حيييية ع   -4

 المنت  كما هي ف، الياقع
 معارض 1.65 48 74 39 60 13 20

تي ك معليما  ميللة م  أح   -5

 حيب المستدلك
 موافق 2.45 4.5 7 46.1 71 49.4 76

 ون تعةين، معليما  ع  ع -6

 التيسيف الخاصة بالمنت  المع ون 
 موافق 2.64 1.9 3 32.5 50 65.6 101

تساع ن، عل، مع فة أ  م   -7

المع ون يناس  مستيا  

 االقتصاد 

 محايد 2.02 24.7 38 48.7 75 26.6 41

تي ك ل، معليما  ناقصة  -8

 ومعارف مبدمة
 محايد 2.26 14.9 23 44.2 68 40.9 63

مستييا  م   تع فن، أ  هناك -9

 ال فاهية ال أستةيع اليصي  اليدا
 موافق 2.64 3.9 6 28.6 44 67.5 104

تعةن، معليما  ع  أماك   -10

وع ون العيارا  بمختلي أنياعدا 

ق    –شاليدا   -)فين 

 سياحية...(

 موافق 2.72 2.6 4 22.7 35 74.7 115

تعةن، معليما  ع  ماركا   -11

 ف، السيقوأسعار السيارا  الج ي ة 
 موافق 2.63 3.2 5 30.5 47 66.2 102

يتي  م  الج و  الساب  أ  أف اد العينة ميافيي  على االثار المع فية المت تبة على 

 مشاه ة إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية.

ق    –شاليدا   -تعةن، معليما  ع  أماك  وع ون العيارا  بمختلي أنياعدا )فين   -

 .2.72بمتيسف  ...(سياحية
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 .2.64تعةين، معليما  ع  ع ون التيسيف الخاصة بالمنت  المع ون بمتيسف   -

 .2.64تع فن، أ  هناك مستييا  م  ال فاهية ال أستةيع اليصي  اليدا بمتيسف  -

أستفي  م  تجارب وخب ا  الشخصيا  الت، تييك ب ور الم ي  النفس، ف، ال راما ف،  -

 .2.50حيات، الخاصة بمتيسف 

 .2.63تعةن، معليما  ع  ماركا  وأسعار السيارا  الج ي ة ف، السيق بمتيسف   -

 .2.45تي ك معليما  ميللة م  أح  حيب المستدلك بمتيسف  -

 .1.65وكانيا معارضي  تي ك ل، صيرة حيييية ع  المنت  كما هي ف، الياقع بمتيسف  -

ة بتتتالقنوات )ب( االثتتتار الوجدانيتتتة المترتبتتتة علتتتى مشتتتاهدة إعالنتتتات الرفاهيتتت -12

 الفضائية المصرية

الوجدانية المترتبة على مشاهدة إعالنات الرفاهية األثار  يوضح( 14جدول )

 154بالقنوات الفضائية المصرية ن=

 العبارات
الوسط  معارض محايد موافق

 المرجح
 االتجاه

 % ك % ك % ك

أتمن، ش ا  الفين  المعل   -1

 عندا
 محايد 2.15 25.3 39 34.4 53 40.3 62

أشع  بم   الفيارق  -2

االحتماعية كلما شاه   هي  

 اإلعننا 

 موافق 2.66 5.2 8 23.4 36 71.4 110

أح  مشاه ة هي  اإلعننا   -3

 للتسلية والمتعة فيف
 محايد 2.07 26.6 41 39.6 61 33.8 52

تيل  ل   اإلحباط لع ك الي رة  -4

 عل، الش ا 
 محايد 2.12 34.4 53 19.5 30 46.1 71

يتملكن، إحساس بأ  هي   -5

 اإلعننا  للةبية الغنية فيف
 موافق 2.70 11 17 7.8 12 81.2 125

تاي  نيعة الحي  ل   اتجا   -6

 الةبية الغنية
 محايد 2.04 35 54 26 40 39 60

أشع  أ  هي  اإلعننا  ال  -7

 تما  الياقع الي  نعيش،
 موافق 2.60 2.6 4 34.4 53 63 97

أ  هي  اإلعننا   أر  -8

 بحاحة ليياني  تنظمدا
 موافق 2.78 2.6 4 16.9 26 80.5 124

أر  أ  هي  اإلعننا   -9

تساه  ف، مجاراة أنماط المعيشة 

 الغ بية

 موافق 2.43 19.5 30 18.2 28 62.3 96

أر  أ  هي  اإلعننا  ف،  -10

 متناو  األس ة متيسةة ال خ 
 عارضم 1.44 71.4 110 13 20 15.6 24

أشع  بالغ بة داخ  بل    -11

 عن ما أشاه  هي  اإلعننا 
 محايد 2.21 26.6 41 26 40 47.4 73
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يتي  م  الج و  الساب  أ  أف اد العينة ميافيي  على االثار اليح انية المت تبة على 

 .حي  حا   كالتال،  مشاه ة إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية

 .2.78عننا  بحاحة ليياني  تنظمدا بمتيسف أر  أ  هي  اإل  -

 .2.70يتملكن، إحساس بأ  هي  اإلعننا  للةبية الغنية فيف بمتيسف   -

 .2.66أشع  بم   الفيارق االحتماعية كلما شاه   هي  اإلعننا  بمتيسف  -

 .2.60أشع  أ  هي  اإلعننا  ال تما  الياقع الي  نعيش، بمتيسف   -

 .2.43تساه  ف، مجاراة أنماط المعيشة الغ بية بمتيسف  أر  أ  هي  اإلعننا   -

وكانيا معارضي  أر  أ  هي  اإلعننا  ف، متناو  األس ة متيسةة ال خ   -

 .1.44بمتيسف 

)ج( االثار السلويية المترتبة على مشاهدة إعالنات الرفاهية بالقنوات 12 -

  الفضائية المصرية

على مشاهدة إعالنات الرفاهية  االثار السلويية المترتبةيوضح ( 15جدول )

 154بالقنوات الفضائية المصرية ن=

 العبارات
الوسط  معارض محايد موافق

 المرجح
 االتجاه

 % ك % ك % ك

 محايد 2.27 11 17 51.3 79 37.7 58 أغي  المحةة عن  مشاه ت، لدي  اإلعننا  -1

أتناقر مع األخ ي  بشأ  المع ون ف،  -2

 اإلعن 
 محايد 1.88 38.3 59 35.1 54 26.6 41

أتص  بالش كة المعلنة لنستفسار ع   -3

 المع ون
 معارض 1.32 78.6 121 10.4 16 11 17

 محايد 1.67 52.6 81 27.9 43 19.5 30 أغل  التليفييي  لشعير  باإلحباط -4

أقار  بي  المع ون عل، مختلي  -5

 المحةا  للش ا 
 ارضمع 1.50 64.9 100 20.1 31 14.9 23

أتج، إل، الش كة المعلنة لنستفسار ع   -6

 صحة اإلعن 
 معارض 1.40 70.1 108 19.5 30 10.4 16

أردد أحيانا بعيا م  الكلما  الت، تناولدا  -7

 اإلعن 
 محايد 2.28 18.2 28 35.1 54 46.8 72

أبح  عل، االنت نا ع  ميقع الش كة  -8

 المعلنة لمع فة تفاصي  أكا  ع  اإلعن 
 معارض 1.51 64.3 99 20.1 31 15.6 24

ال أمتلك العائ  الماد  الي  يمكنن، م   -9

 اإلقبا  عل، اتخاذ ق ار  بالش ا 
 موافق 2.55 16.9 26 11 17 72.1 111

أستشي  الخب ا  والمتخصصي  ف،  -10

 المع ون باإلعن 
 معارض 1.53 67.5 104 11.7 18 20.8 32

ة للتأك  م  صحة أذه  إل، العيار مباش  -11

 اإلعن 
 معارض 1.32 74 114 20.1 31 5.8 9

يتي  م  الج و  الساب  أ  أف اد العينة معارضي  على االثار السليكية المت تبة 

 على مشاه ة إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية.
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 .1.32أتص  بالش كة المعلنة لنستفسار ع  المع ون بمتيسف  -

 .1.32ر مباش ة للتأك  م  صحة اإلعن  بمتيسف أذه  إل، العيا -

 .1.40أتج، إل، الش كة المعلنة لنستفسار ع  صحة اإلعن  بمتيسف  -

 .1.50أقار  بي  المع ون عل، مختلي المحةا  للش ا  بمتيسف  -

أبح  عل، االنت نا ع  ميقع الش كة المعلنة لمع فة تفاصدي  أكاد  عد  اإلعدن   -

 .1.51بمتيسف 

 .1.53ب ا  والمتخصصي  ف، المع ون باإلعن  بمتيسف أستشي  الخ -

وكانيا مديافيي  علدى ال أمتلدك العائد  المداد  الدي  يمكنند، مد  اإلقبدا  علد، اتخداذ  -

 .2.55ق ار  بالش ا  بمتيسف 

 فروض الدراسة : 

الفتتترض األول : توجتتتد فتتتروق ذات داللتتتة إحصتتتائية بتتتين معتتتدل مشتتتاهدة الجمهتتتور 

عالنات الرفاهية بالقنوات الفضتائية المصترية والمتغيترات المصري عينة الدراسة لإل

 المستوي االصتصادي واالجتماعي ( -نوع العمل -رافية ) النوعجالديمو

ل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذيور واالناث في معد -)أ(1 -

 لإلعالنات الرفاهية بالقنوات الفضائية المصرية . مشاهدتهم

لداللة الفروق بين الذيور واالناث في معدل  2يوضح صيمة يا( 16جدول )

 لإلعالنات الرفاهية بالقنوات الفضائية المصريةمشاهدتهم 

 الني 

 مع   المشاه ة

 اإلحمال، اناث ذكير
 2كا

 مستي، المعنيية 

 % ك % ك % ك 2د ح 

 18.8 29 19.2 15 18.4 14 دائما

9.353 0.01 
 61 94 51.3 40 71.1 54 أحيانا

 20.1 31 29.5 23 10.5 8 راناد

 100 154 100 78 100 76 الجم  لة

0.239معام  التياف =  -  

م  أف اد العينة اليكير يشاه وا إعننا   %18.4يتي  م  الج و  الساب  أ  نسبة 

مند  يشاه ون، احياناة  %71.1ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية دائماة ونسبة 

م  أف اد العينة اإلناث  %19.2ا ما يشاه ونداة و نسبة مند  نادر %10.5ونسبة 

مند   %51.3يشاه وا إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية دائماة ونسبة 

 مند  نادرا ما يشاه وندا. %29.5يشاه ون، احياناة ونسبة 

كيلك يتي  وحيد ف وق ذا  داللة إحصائية بي  بي  اليكير واالناث ف، مع   

الجمدير المص   عينة ال راسة لإلعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية  مشاه ة
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لصال   .0.01وه، دالة عن  مستي،  9.353=  2المص يةة حي  كانا قيمة كا

االناث وق  ي حع السب  ف، ذلك إل، أ  األناى ف، المجتمع المص   تمك  ف، 

إل، أ   باإلضافة التلفاف ة المني  أكا  م  ال ح  وبالتال، ل يدا الف صة األكب  لمشاه

 .الم أة بشك  عاك تح  دائما ك  أنيا  ال فاهية

العمل الحكومي والخاص في ب بين العاملينتوجد فروق ذات داللة إحصائية  -)ب( -1

 لإلعالنات الرفاهية بالقنوات الفضائية المصرية  مشاهدتهممعدل 

العمل الحكومي ب العاملين لداللة الفروق بين 2يوضح صيمة يا( 17جدول )

 لإلعالنات الرفاهية بالقنوات الفضائية المصرية تهموالخاص في معدل مشاهد

 العم 

 مع   المشاه ة

 اإلحمال، خاص حكيم،
 2كا

 مستي، المعنيية 

 % ك % ك % ك 2د ح 

 18.8 29 17.6 13 20 16 دائما

 غي  دالة 0.457 1.566
 61 94 58.1 43 63.8 51 أحيانا

 20.1 31 24.3 18 16.2 13 نادرا

 100 154 100 74 100 80 الجم  لة

م  أف اد العينة بالحكيمة يشاه وا إعننا   %20يتي  م  الج و  الساب  أ  نسبة 

مند  يشاه ون، احياناة  %63.8ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية دائماة ونسبة 

م  أف اد العينة باليةا   %17.6مند  نادرا ما يشاه ونداة و نسبة  %16.2ونسبة 

 %58.1الخاص يشاه وا إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية دائماة ونسبة 

 مند  نادرا ما يشاه وندا. %24.3مند  يشاه ون، احياناة ونسبة 

العم  الحكيم، العاملي  بكيلك يتي  ع ك وحيد ف وق ذا  داللة إحصائية بي  

لإلعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية المص يةة حي    تدوالخاص ف، مع   مشاه 

 .0.05وه، غي  دالة عن  مستي، (  1.566 ) 2كانا قيمة كا

للجمهور المصري عينة  واالصتصادي ي االجتماعيالفروق بين المستو -)ج( -1

 لإلعالنات الرفاهية بالقنوات الفضائية المصرية: تهممعدل مشاهد و الدراسة

 واالصتصادي المستوي االجتماعيلداللة الفروق بين  2ح صيمة يايوض( 18جدول )

لإلعالنات الرفاهية بالقنوات  تهممعدل مشاهدوللجمهور المصري عينة الدراسة 

 الفضائية المصرية

 المستي،

مع   

 المشاه ة

 اإلحمال، م تفع متيسف منخف 

 2كا
 مستي، ال اللة 

 ك 4د ح 
 % ك % ك %

 % ك

 18.8 29 11.5 3 22.4 19 16.3 7 دائما

8.602 
غي   0.072

 دالة

 61 94 84.6 22 54.1 46 60.5 26 أحيانا

 20.1 31 3.8 1 23.5 20 23.3 10 نادرا

 100 154 100 26 100 85 100 43 الجم  لة
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 م  أف اد العينة ذو  المستي، االحتماع، %16.3يتي  م  الج و  الساب  أ  نسبة 

يشاه وا إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية دائماة  االقتصاد  المنخف  و

 بينمامند  نادرا ما يشاه ونداة  %23.2مند  يشاه ون، احياناة ونسبة  %60.5ونسبة 

االقتصاد  المتيسف يشاه وا إعننا  وم  ذو  المستي، االحتماع،  %22.4نسبة 

احياناة ا مند  يشاه وند %54.1ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية دائماة ونسبة 

م  ذو  %11.5نسبة كما يتي  أ  مند  نادرا ما يشاه ونداة  %23.5ونسبة 

االقتصاد  الم تفع يشاه وا إعننا  ال فاهية بالينيا   و المستي، االحتماع،

مند   %3.8مند  يشاه ون، احياناة ونسبة  %84.6الفيائية المص ية دائماة ونسبة 

 دا.نادرا ما يشاه ون

 و كيلك يتي  ع ك وحيد ف وق ذا  داللة إحصائية بي  المستييا  االحتماعية

االقتصادية ف، مع   مشاه ة الجمدير المص   عينة ال راسة لإلعننا  ال فاهية 

وه، غي  دالة عن   8.602=  2بالينيا  الفيائية المص يةة حي  كانا قيمة كا

 . 0.05مستي، داللة 

 ق جزئيا.أي ان الفرض االول تحق

الفتترض النتتاني : توجتتد فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية بتتين ثقتتة الجمهتتور المصتتري  -

عينتتة الدراستتتة لمتتتا يتتتذير فتتتي إعالنتتات الرفاهيتتتة بتتتالقنوات الفضتتتائية المصتتترية 

المستتتتتتوي االصتصتتتتتادي  -نتتتتتوع العمتتتتتل -رافيتتتتتة ) النتتتتتوعجوالمتغيتتتتترات الديمو

 واالجتماعي (

النقتة  لمتا يتذير درجتة  ن التذيور واالنتاث فتيتوجد فروق ذات داللة إحصائية بي -)أ( -2

 في إعالنات الرفاهية بالقنوات الفضائية المصرية  .

 درجة  لداللة الفروق بين الذيور واالناث في 2يوضح صيمة يا( 19جدول )

 النقة  لما يذير في إعالنات الرفاهية بالقنوات الفضائية المصرية 

 الني 

 الاية

 اإلحمال، اناث ذكير
 2كا

 تي، المعنيية مس

 % ك % ك % ك 2د ح 

 7.1 11 14.1 11 0 0 أث  الى ح  كبي 

11.601 0.01 
 37 57 33.3 26 40.8 31 أث  الى ح  ما

 55.8 86 52.6 41 59.2 45 ال اث  مةليا

 100 154 100 78 100 76 الجم  لة

0.265معام  التياف =  -  

  أف اد العينة اليكير يايي  الى ح  ما  م %40.8يتي  م  الج و  الساب  أ  نسبة 

مند  ال  %59.2لما ييك  ف، إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية  ة ونسبة 

م  أف اد العينة اإلناث يايي  الى ح  كبي  لما  %19.2نسبة  بينمايايي  مةليا فيداة 
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مند  يايي   %33.3ييك  ف، إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية ة ونسبة 

 مند  ال يايي  مةليا فيدا. %52.6الى ح  ما لما ييك  ة ونسبة 

الاية  درحة كيلك يتي  وحيد ف وق ذا  داللة إحصائية بي  بي  اليكير واالناث ف، 

=  2لما ييك  ف، إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية ة حي  كانا قيمة كا

 .0.01وه، دالة عن  مستي،  11.601

العمتتل الحكتتومي والختتاص ب العتتاملين توجتتد فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية بتتين -)ب(2 -

 النقة  لما يذير في إعالنات الرفاهية بالقنوات الفضائية المصرية  .ودرجة 

العمل الحكومي والخاص العاملين بلداللة الفروق بين  2يوضح صيمة يا( 20جدول )

 اهية بالقنوات الفضائية المصرية النقة  لما يذير في إعالنات الرفو درجة 

 العم 

 الاية

 اإلحمال، خاص حكيم،
 2كا

 مستي، المعنيية 

 2د ح 
 % ك % ك % ك

 7.1 11 6.8 5 7.5 6 أث  الى ح  كبي 

 غي  دالة 0.302 2.395
 37 57 43.2 32 31.2 25 أث  الى ح  ما

 55.8 86 50 37 61.2 49 ال اث  مةليا

 100 154 100 74 100 80 الجم  لة

يايي  الى  بالعم  الحكيم،م  أف اد العينة  %7.5يتي  م  الج و  الساب  أ  نسبة 

 %31.2ح  كبي  لما ييك  ف، إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية ة ونسبة 

 %6.8نسبة  بينمامند  ال يايي  مةليا فيداة  %61.2مند  يايي  الى ح  ماة ونسبة 

العينة باليةا  الخاص يايي  الى ح  كبي  لما ييك  ف، إعننا  ال فاهية م  أف اد 

مند  يايي  الى ح  ما لما ييك  ة  %43.23بالينيا  الفيائية المص ية ة ونسبة 

 مند  ال يايي  مةليا فيدا. %50ونسبة 

العم  الحكيم، ب العاملي   كيلك يتي  ع ك وحيد ف وق ذا  داللة إحصائية بي 

الاية  لما ييك  ف، إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية ة  درحة  و والخاص

 .0.05وه، غي  دالة عن  مستي، 2.395=  2حي  كانا قيمة كا

النقة  لما يذير في  و درجة االصتصاديوالفروق بين المستوي االجتماعي  -)ج( -2

 إعالنات الرفاهية بالقنوات الفضائية المصرية :

 المستوي االجتماعي و االصتصاديلداللة الفروق بين  2ضح صيمة يايو( 21جدول )

 النقة  لما يذير في إعالنات الرفاهية بالقنوات الفضائية المصرية و درجة

 المستي،

 الاية

 اإلحمال، م تفع متيسف منخف 
 2كا

 مستي، ال اللة 

 % ك % ك % ك % ك 4د ح 

 7.1 11 0 0 7.1 6 11.6 5 أث  الى ح  كبي 

 غي  دالة 0.116 7.400
 37 57 53.8 14 37.6 32 25.6 11 أث  الى ح  ما

 55.8 86 46.2 12 55.3 47 62.8 27 ال اث  مةليا

 100 154 100 26 100 85 100 43 الجم  لة
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ذو  المستي،  م  م  أف اد العينة %11.6يتي  م  الج و  الساب  أ  نسبة 

ايي  الى ح  كبي  لما ييك  ف، إعننا  ال فاهية االقتصاد  المنخف  ي و االحتماع،

 %62.8مند  يايي  الى ح  ماة ونسبة  %25.6بالينيا  الفيائية المص ية ة ونسبة 

 و م  ذو  المستي، االحتماع، %7.1نسبة  بينمامند  ال يايي  مةليا فيداة 

لينيا  االقتصاد  المتيسف يايي  الى ح  كبي  لما ييك  ف، إعننا  ال فاهية با

 %55.3مند  يايي  الى ح  ما لما ييك  ة ونسبة  %37.6الفيائية المص ية ة ونسبة 

م  ذو  المستي، االحتماع، %53.8نسبة بينما مند  ال يايي  مةليا فيداة 

االقتصاد  الم تفع يايي  الى ح  ما لما ييك  ف، إعننا  ال فاهية بالينيا  و

 ال يايي  مةليا فيدا. مند  %46.2الفيائية المص يةة ونسبة 

ائية بي  المستي  االحتماع، و كيلك يتي  ع ك وحيد ف وق ذا  داللة إحص

الاية  لما ييك  ف، إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية  و درحة االقتصاد 

 . 0.05وه، غي  دالة عن  مستي، داللة  7.400=  2ة حي  كانا قيمة كا

 زئيا.أي ان الفرض الناني تحقق ج -

الفتترض النالتتث : : توجتتتد فتتروق ذات داللتتتة إحصتتائية بتتتين رد فعتتل الجمهتتتور  -

المصري عينة الدراستة عنتد مشتاهدتهم إلعالنتات الرفاهيتة بتالقنوات الفضتائية 

المستتوي االصتصتادي  -نوع العمتل -رافية ) النوعجالمصرية والمتغيرات الديمو

 واالجتماعي (

الفعل عند  ردبين الذيور واالناث في توجد فروق ذات داللة إحصائية  -)أ(3 -

 عالنات الرفاهية بالقنوات الفضائية المصرية  .إل تهممشاهد

 ردلداللة الفروق بين الذيور واالناث في  2يوضح صيمة يا( 22جدول ) -

 عالنات الرفاهية بالقنوات الفضائية المصرية إل تهمالفعل عند مشاهد

 الني 

 رد الفع 

 اإلحمال، اناث ذكير
 2كا

 مستي، المعنيية 

 % ك % ك % ك 5د ح 

 5.8 9 5.1 4 6.6 5 أغل  التلفاف ندائيا

10.767 
غي   0.056

 دالة

 26.6 41 34.6 27 18.4 14 أغي  اليناة حت، تنتد،

أشاه  االعن  مع اليياك 

 بعم  أخ 
17 22.4 11 14.1 28 18.2 

تنتابن، حالة م  الغي  

 واالحباط
23 30.3 12 15.4 35 22.7 

 9.1 14 9 7 9.2 7 استم  ف، متابعتدا

أتناقر مع األس ة 

 واألص قا  بشأ  اإلعن 
10 13.2 17 21.8 27 17.5 

 100 154 100 78 100 76 الجم  لة
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م  أف اد العينة اليكير كا  رد فعلد  عن   %30.3يتي  م  الج و  الساب  أ  نسبة 

ا  الفيائية المص ية تنتابن، حالة م  الغي  مشاه ة إعننا  ال فاهية باليني

 %18.4مند  أشاه  االعن  مع اليياك بعم  أخ ة ونسبة  %22.4واالحباطة ونسبة 

مند  يتناقشيا مع األس ة واألص قا   %13.2مند  أغي  اليناة حت، تنتد،ة ونسبة 

عن  مشاه ة م  أف اد العينة اإلناث كا  رد فعلد   %34.6نسبة  بينمابشأ  اإلعن ة 

 %21.8إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية أغي  اليناة حت، تنتد،ة ونسبة 

مند  تنتابن، حالة م   %15.4أتناقر مع األس ة واألص قا  بشأ  اإلعن ة ونسبة 

 مند  أشاه  االعن  مع اليياك بعم  أخ . %14.1الغي  واالحباطة ونسبة 

رد   داللة إحصائية بي  بي  اليكير واالناث ف، كيلك يتي  ع ك وحيد ف وق ذا

عننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية ة حي  كانا تد  إلالفع  عن  مشاه 

 .0.05وه، غي  دالة عن  مستي،  10.767=  2قيمة كا

الحكومي والخاص في العاملين بالعمل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  -)ب(3 -

 عالنات الرفاهية بالقنوات الفضائية المصرية  .إل تهمرد الفعل عند مشاهد

العمل الحكومي والخاص ب العاملين  لداللة الفروق بين 2يوضح صيمة يا( 23جدول )

 عالنات الرفاهية بالقنوات الفضائية المصرية إل تهمالفعل عند مشاهدرد في 

 العم 

 رد الفع 

 اإلحمال، خاص حكيم،
 2كا

 مستي، المعنيية 

 % ك % ك % ك 8د ح 

 5.8 9 4.1 3 7.5 6 أغل  التلفاف ندائيا

16.313 0.01 

 26.6 41 18.9 14 33.8 27 أغي  اليناة حت، تنتد،

أشاه  االعن  مع اليياك 

 بعم  أخ 
19 23.8 9 12.2 28 18.2 

تنتابن، حالة م  

 الغي  واالحباط
16 20 19 25.7 35 22.7 

 9.1 14 14.9 11 3.8 3 استم  ف، متابعتدا

أتناقر مع األس ة 

واألص قا  بشأ  

 اإلعن 

9 11.2 18 24.3 27 17.5 

 100 154 100 74 100 80 الجم  لة

  0.309معام  التياف =  -

كا  رد بالعم  الحكيم، م  أف اد العينة  %33.8يتي  م  الج و  الساب  أ  نسبة 

الفيائية المص ية أغي  اليناة حت، فعلد  عن  مشاه ة إعننا  ال فاهية بالينيا  

مند   %20مند  يشاه وا االعن  مع اليياك بعم  أخ ة ونسبة  %23.8تنتد،ة ونسبة 

مند  يتناقشيا مع األس ة  %11.2تنتابد  حالة م  الغي  واالحباطة ونسبة 

م  أف اد العينة باليةا  الخاص كا   %25.7نسبة  بينماواألص قا  بشأ  اإلعن ة 
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لد  عن  مشاه ة إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية تنتابد  حالة م  رد فع

مند  يتناقشيا مع األس ة واألص قا  بشأ  اإلعن ة ونسبة  %24.3الغي ة ونسبة 

مند  يستم وا ف،  %14.9مند  واالحباط أغي  اليناة حت، تنتد،ة ونسبة  18.9%

 متابعتدا.

العم  الحكيم، والخاص ب العاملي   ة إحصائية بي كيلك يتي  وحيد ف وق ذا  دالل

عننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية ة حي  إل تد الفع  عن  مشاه  ردف، 

 .0.01وه، دالة عن  مستي،  16.313=  2كانا قيمة كا

للجمهور المصري عينة االصتصادي و الفروق بين المستوي االجتماعي -)ج(3 -

عالنات الرفاهية بالقنوات الفضائية إل تهمند مشاهدفي رد الفعل عالدراسة 

 المصرية :

االصتصادي و المستوي االجتماعيلداللة الفروق بين  2يوضح صيمة يا( 24جدول )

عالنات الرفاهية إل تهمالفعل عند مشاهدد  رفي للجمهور المصري عينة الدراسة 

 بالقنوات الفضائية المصرية

 المستي،

 رد الفع 

 اإلحمال، م تفع متيسف منخف 
 2كا

 مستي، ال اللة 

 % ك % ك % ك % ك 10د ح 

أغل  التلفاف 

 ندائيا
2 4.7 5 5.9 2 7.7 9 5.8 

31.075 0.001 

أغي  اليناة 

 حت، تنتد،
15 34.9 23 27.1 3 11.5 41 26.6 

أشاه  

االعن  مع 

اليياك بعم  

 أخ 

14 32.6 12 14.1 2 7.7 28 18.2 

تنتابن، حالة 

  الغي  م

 واالحباط

4 9.3 21 24.7 10 38.5 35 22.7 

استم  ف، 

 متابعتدا
2 4.7 5 5.9 7 26.9 14 9.1 

أتناقر مع 

األس ة 

واألص قا  

 بشأ  اإلعن 

6 14 19 22.4 2 7.7 27 17.5 

 100 154 100 26 100 85 100 43 الجم  لة

0.410معام  التياف =  -  

ذو  المستي،  م  م  أف اد العينة %34.9بة يتي  م  الج و  الساب  أ  نس

االقتصاد  المنخف  كا  رد فعلد  عن  مشاه ة إعننا  ال فاهية واالحتماع، 
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مند  يشاه وا  %32.6بالينيا  الفيائية المص ية أغي  اليناة حت، تنتد،ة ونسبة 

بشأ  مند  يتناقشيا مع األس ة واألص قا   %14االعن  مع اليياك بعم  أخ ة ونسبة 

االقتصاد  المتيسف وم  ذو  المستي، االحتماع،  %27.1نسبة  بينمااإلعن ة 

كا  رد فعلد  عن  مشاه ة إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية أغي  اليناة 

 %22.4مند  تنتابد  حالة م  الغي  واالحباطة ونسبة  %24.7حت، تنتد،ة ونسبة 

مند  يشاه وا  %14.1قا  بشأ  اإلعن ة ونسبة مند  يتناقشيا مع األس ة واألص 

 و م  ذو  المستي، االحتماع،%38.5نسبة ونج  االعن  مع اليياك بعم  أخ ة 

االقتصاد  الم تفع كا  رد فعلد  عن  مشاه ة إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية 

، مند  يستم وا ف %26.9المص ية تنتابد  حالة م  الغي  واالحباطة ونسبة 

 .مند  أغي  اليناة حت، تنتد، %11.5متابعتدا ة ونسبة 

االقتصادية وكيلك يتي  وحيد ف وق ذا  داللة إحصائية بي  المستييا  االحتماعية 

الفع  عن  مشاه ة إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية ة حي  كانا  ردف، 

 . 0.001وه، دالة عن  مستي، داللة   31.075=  2قيمة كا

 أي ان الفرض النالث تحقق جزئيا. -

الجمهور  اتجاهاتالفرض الرابع : توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  -

السلويية ( نحو إعالنات  –الوجدانية  -المصري عينة الدراسة ) المعرفية 

رافية ) جوالمتغيرات الديموالمصرية الرفاهية المقدمة بالقنوات الفضائية 

 ي االصتصادي واالجتماعي (المستو -نوع العمل -النوع

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التذيور واإلنتاث فتى االتجاهتات ) المعرفيتة -)أ(4 -

 السلويية ( نحو إعالنات الرفاهية المقدمة بالقنوات الفضائية. –الوجدانية  -

لداللة الفروق بين الذيور واإلناث في  ( يوضح صيمة )ت(25جدول )  -

السلويية ( نحو إعالنات الرفاهية  –الوجدانية  -االتجاهات ) المعرفية 

 المصرية المقدمة بالقنوات الفضائية

 الجنس

 المتغير

 (78إناث)ن= (76ذيور)ن=
 ت

 الداللة

   ك   ك 152د.ح 

 غي  دالة 0.380 0.881- 2.593 25.6 3.085 25.2 البعد المعرفي

 0.05 2.267- 2.819 25.8 3.841 24.6 البعد الوجداني

 0.01 2.775- 4.177 20.1 3.278 18.4 البعد السلويي

 غي  دالة 0.692 0.397- 11.495 68.8 5.806 68.2 االتجاه يدرجة يلية 

 يتي  م  الج و  الساب    -

 –وحديد فد وق ذا  داللدة إحصدائية بدي  الديكير واإلنداث فد، االتجاهدا  ) اليح انيددة 

لصدددال    المصددد ية ينيا  الفيدددائيةالسدددليكية ( نحدددي إعنندددا  ال فاهيدددة المي مدددة بدددال
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علددى التدديال،ة وعدد ك  0.01ة 0.05االندداثة حيدد  كانددا قيمددة ) ( دالددة عندد  مسددتي، 

الديكير واإلنداث فد، البعد  المع فد، نحدي إعنندا  ال فاهيدة المي مدة  بدي وحيد ف وق 

 .0.05ة حي  كانا قيمة ) ( غي  دالة عن  مستي، المص يةبالينيا  الفيائية 

الختاص فتى  و بالعمتل الحكتوميفروق ذات داللة إحصتائية بتين العتاملين توجد  -)ب(4 -

الستتتلويية ( نحتتتو إعالنتتتات الرفاهيتتتة المقدمتتتة  –الوجدانيتتتة  -االتجاهتتتات ) المعرفيتتتة 

 بالقنوات الفضائية.

بالعمل الحكومي و ( يوضح صيمة )ت(لداللة الفروق بين العاملين 26جدول ) 

السلويية ( نحو إعالنات الرفاهية  –الوجدانية  -االتجاهات ) المعرفية في الخاص 

 المصرية المقدمة بالقنوات الفضائية

 العمل

 المتغير

 (74خاص)ن= (80حكومي)ن=
 ت

 الداللة

   ك   ك 152د.ح 

 0.05 2.023- 2.866 25.9 2.797 25 البعد المعرفي

 غي  دالة 0.088 1.720- 3.479 25.7 3.297 24.8 البعد الوجداني

 غي  دالة 0.073 1.807- 4.195 19.8 3.424 18.7 د السلوييالبع

 غي  دالة 0.951 0.067- 11.816 68.6 5.652 68.5 االتجاه يدرجة يلية 

 يتي  م  الج و  الساب    -

عدد ك وحدديد فدد وق ذا  داللددة إحصددائية بددي  العدداملي  بالحكيمددة واليةددا  الخدداص فدد، 

إعنندددا  ال فاهيدددة المي مدددة بدددالينيا  السدددليكية (  نحدددي  –االتجاهدددا  ) اليح انيدددة 

ة و وحدديد 0.05ة حيدد  كانددا قيمددة ) ( غيدد  دالددة عندد  مسددتي، المصدد ية الفيددائية

االتجاهدددا  ) المع فيددة نحدددي فدد، العددداملي  بالحكيمددة واليةدددا  الخدداص   بددي فدد وق 

لصدددال  العددداملي  باليةدددا  المصددد ية إعنندددا  ال فاهيدددة المي مدددة بدددالينيا  الفيدددائية 

 .0.05  كانا قيمة ) ( دالة عن  مستي، الخاص ة حي

 –الوجدانيتتة  -توجتتد فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية فتتى االتجاهتتات ) المعرفيتتة  -)ج(4 -

المستتو   المصترية والسلويية ( نحو إعالنات الرفاهية المقدمة بتالقنوات الفضتائية 

 االصتصادي. و االجتماعي

 –الوجدانية  -هات ) المعرفية التجاالمتوسطات واالنحرافات المعيارية ل( 27جدول )

المستو   والسلويية ( نحو إعالنات الرفاهية المقدمة بالقنوات الفضائية 

 االصتصاديواالجتماعي 

 انحراف معياري متوسط ن المستو  االجتماعي

 البعد المعرفي

 

 2.212 25.3 43 منخفض

 3.065 25.5 85 متوسط

 3.114 25.5 26 مرتفع

 2.844 25.4 154 جملة
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 البعد الوجداني
 

 3.495 24.8 43 منخفض

 3.179 25.4 85 متوسط

 4.009 25.1 26 مرتفع

 3.408 25.2 154 جملة

 البعد السلويي

 3.316 18.2 43 منخفض

 3.946 19.7 85 متوسط

 4.091 19.6 26 مرتفع

 3.842 19.2 154 جملة

 

 االتجاه يدرجة يلية 

 5.496 68.3 43 منخفض

 9.977 68.8 85 طمتوس

 11.088 68.1 26 مرتفع

 9.117 68.5 154 جملة

 -االتجاهات ) المعرفية  ( يوضح تحليل التباين لداللة  الفروق في28جدول ) 

المصرية السلويية ( نحو إعالنات الرفاهية المقدمة بالقنوات الفضائية  –الوجدانية 

 .عينة الدراسة للجمهور المصري االصتصاديوالمستو  االجتماعي  و

 البيان الفروق تبعا إلى
مجموع 

 الدرجات
 الداللة ف متوسط د . ح

 البعد المعرفي

 0.404 2 00809 بي  مجميعا 

0.049 
0.952 

 غي  دالة
 80193 151 1237.165 داخ 

  153 1237.974 مجمي 

 البعد الوجداني

 6.393 2 12.786 بي  مجميعا 

0.547 
0.580 

 غي  دالة
 11.682 151 1763.974 خ دا

  153 1776.760 مجمي 

 البعد السلويي

 35.185 2 70.370 بي  مجميعا 

2.428 
0.092 

 غي  دالة
 14.492 151 2188.254 داخ 

  153 2258.623 مجمي 

االتجاه يدرجة 

 يلية 

 6.092 2 12.184 بي  مجميعا 

0.072 
0.930 

 غي  دالة
 84.134 151 12704.309 داخ 

  153 12716.494 مجمي 

 م  خن  الج و  الساب  يتي   -

المسدتي،  وع ك وحيد ف وق ذا  داللة إحصائية بي  متيسةا  درحا  أفد اد العيندة 

السدددليكية ( نحدددي  –اليح انيدددة  -) المع فيدددة اتجاهددداتد   واالقتصددداد  واالحتمددداع، 

ة حي  كانا قي  )ف( غي  دالدة  ية المص إعننا  ال فاهية المي مة بالينيا  الفيائية

 .0.05عن  مستي، 

 أي ان الفرض الرابع  تحقق جزئيا. -
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الجمهور توجد عالصة ذات داللة إحصائية بين معدل مشاهدة  الفرض الخامس: -

عالنتتتات الرفاهيتتتة بتتتالقنوات الفضتتتائية المصتتترية المصتتتري عينتتتة الدراستتتة  إل

 لما يذير فيها  . ةتودرجة ثق

الجمهور المصري عينة الدراسة  العالصة بين معدل مشاهدة ( يوضح 29جدول )

 ة  لما يذير فيها  .تعالنات الرفاهية بالقنوات الفضائية المصرية ودرجة ثقإل

 المتيسف المتغي 
االنح اف 

 المعيار 

معام  

 االرتباط
 اليية االتجا 

مستي، 

 ال اللة

مع   مشاه ة إعننا  ال فاهية 

 يةبالينيا  الفيائية المص 

1.9 0.626 

 ال تيح  عنقة 0.150

 0.629 1.5 درحة الاية  لما ييك  فيدا 

 يتي  م  الج و  الساب    -

الجمدير المص   عينة  ع ك وحيد عنقة ذا  داللة احصائية بي  مع   مشاه ة -

ة  لما ييك  فيدا  ة تعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية ودرحة ثيإل ال راسة

 .0.05نا )ر(   غي  دالة عن  مستي، حي  كا

 أي ان الفرض الخامس لم يتحقق يليا. -

 بتتين معتتدل مشتتاهدة ذات داللتته احصتتائيةالفتترض الستتادو: توجتتد عالصتتة  -

عالنتتات الرفاهيتتة بتتالقنوات الفضتتائية إل الجمهتتور المصتتري عينتتة الدراستتة

ات الستلويية ( نحتو إعالنت –الوجدانيتة  -االتجاهات ) المعرفية  و المصرية

 الرفاهية.

الجمهور المصري عينة الدراسة ( يوضح العالصة بين معدل مشاهدة 30جدول )

الوجدانية  -االتجاهات ) المعرفية  و عالنات الرفاهية بالقنوات الفضائية المصريةإل

 . السلويية ( نحو إعالنات الرفاهية –

 المتيسف المتغي 
االنح اف 

 المعيار 

معام  

 االرتباط
 ةاليي االتجا 

مستي، 

 ال اللة

مع   مشاه ة إعننا  ال فاهية 

 بالينيا  الفيائية المص ية

1.9 0.626 

 0.05 ضعيي ط د  *0.271

 2.845 25.4 البعد المعرفي

 0.01 متيسف ط د  **0.332 3.408 25.2 البعد الوجداني

 0.05 ضعيي ط د  *0.224 3.842 19.2 البعد السلويي

 0.01 متيسف ط د  **0.302 9.117 68.5 االتجاه يدرجة يلية 

 يتي  م  الج و  الساب    -

وحيد عنقة ط دية ضعيفة بي  مع   مشاه ة إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية  -
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المي مة بالينيا   السليكية ( نحي إعننا  ال فاهية –االتجاها  ) المع فيةوالمص ية 

( وه، دالة عن  0.3ر> ) تباطقيمة معام  االر ة حي  كاناالفيائية المص ية

 .0.05مستي، 

وحيد عنقة ط دية متيسةة بي  مع   مشداه ة إعنندا  ال فاهيدة بدالينيا  الفيدائية  -

وهد، ( 0.3قيمدة معامد  االرتبداط ) ر>االتجاهدا  اليح انيدةة حيد  كاندا والمص ية 

 .0.01دالة عن  مستي، 

 أي ان الفرض السادو تحقق يليا. -

 : الخالصة -

م  أف اد العينة يشاه وا اإلعننا  بالينيا  الفيائية المص ية دائماة  %20 نسبة -1

 مند  ال يشاه وندا مةليا. %23مند  يشاه وندا أحياناة ونسبة  %57ونسبة 

م  أف اد العينة ال يشاه وا االعننا  بالينيا  الفيائية المص ية ال   %43.5نسبة  -2

مند  ال يشاه وندا الند  ي وا أ   %19.6االعننا  مملة ومتك رةة ونسبة 

 مند  ال يشاه وندا الند  ليس ل يد  وقا. %19.6االعننا  مبال  فيداة ونسبة 

م  أف اد العينة يشاه وا االعننا  بالينيا  الفيائية المص ية  %62.3نسبة  -3

مند  يشاه وندا لمع فة  %29.9لتميية اليقا ف، انتظار الب نام  اليادكة ونسبة 

مند  يشاه وندا الند  يستمتعي  بمشاه ة  %6.5ما هي ح ي  ف، السيقة ونسبة  ك 

 االعن .

 .م  أف اد العينة يشاه وا اإلعننا  اكا  بينيا  االفنك %50سبة ن -4

م  أف اد العينة يفيليا مشاه ة إعننا  السلع )الغيا  والمش وبا (  %46.8نسبة  -5

مند  يفيليا مشاه ة إعننا  التيعية  %26ة بالينيا  الفيائية المص يةة ونسب

مند  يفيليا مشاه ة إعننا  ال فاهية )  %22.1)الحمن  التيعيية(ة ونسبة 

 الشاليدا (. –السيارا  –الفين  -الشي 

م  أف اد العينة يشاه وا إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية  %18.8نسبة  -6

مند  نادرا ما  %20.1 وندا احياناة ونسبة مند  يشاه %61المص ية دائماة ونسبة 

 يشاه وا إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية المص ية.

م  أف اد العينة كا  رد فعلد  عن  مشاه ة إعننا  ال فاهية بالينيا   %26.6نسبة  -7

مند  تنتابد  حالة م   %22.7الفيائية المص ية أغي  اليناة حت، تنتد،ة ونسبة 

مند  يشاه وا االعن  مع اليياك بعم  أخ ة  %18.2باطة ونسبة الغي  واالح

 مند  يتناقشيا مع األس ة واألص قا  بشأ  اإلعن . %17.5ونسبة 

م  أف اد العينة ي وا مبالغة إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية  %27.3نسبة  -8
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ندا مبالغة مند  ي وا ا %68.8المص ية وبع ها ع  الد ف الى ح  كبي  ة ونسبة 

مند  ي وا ع ك مبالغة إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية  %3.9الى ح  ماة ونسبة 

 المص ية وبع ها ع  الد ف.

م  أف اد العينة ي وا منئمة إعننا  ال فاهية المي مة بالينيا   %1.9نسبة  -9

 %26.6الفيائية المص ية للمستي  االقتصاد  للجمدير المص   دائماة ونسبة 

مند  ي وا اندا غي  منئمة عل،  %71.4مند  ي وا اندا منئمة أحياناة ونسبة 

 اإلطنق.

وحيد ف وق ذا  داللة إحصائية بي  بي  اليكير واالناث ف، مع   مشاه ة  -10

الجمدير المص   عينة ال راسة لإلعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية المص يةة 

 .لصال  االناث

وق ذا  داللة إحصائية بي  العم  الحكيم، والخاص ف، مع   ع ك وحيد ف  -11

مشاه ة الجمدير المص   عينة ال راسة لإلعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية 

 .المص ية

 واالقتصادية وع ك وحيد ف وق ذا  داللة إحصائية بي  المستييا  االحتماعية  -12

اهية بالينيا  نا  ال فمع   مشاه ة الجمدير المص   عينة ال راسة لإلعن

 أ  ا  الف ن االو  تحي  حيئيا الفيائية المص يةة

الفع  عن   حيد ف وق ذا  داللة إحصائية بي  اليكير واالناث ف، ردع ك و -13

 هية بالينيا  الفيائية المص ية .عننا  ال فاإل تد مشاه 

 رد الخاص ف،الحكيم، و العاملي  بالعم  وحيد ف وق ذا  داللة إحصائية بي  -14

 هية بالينيا  الفيائية المص ية .عننا  ال فاإل تد  الفع  عن  مشاه 

و االقتصادية ف، يتي  وحيد ف وق ذا  داللة إحصائية بي  المستييا  االحتماعية  -15

عننا  ال فاهية بالينيا  إل الجمدير المص   عينة ال راسة الفع  عن  مشاه ة رد

 الف ن الاال  تحي  حيئيا.الفيائية المص ية ة أ  ا  

وحيد ف وق ذا  داللة إحصائية بي  متيسة، درحا  اليكير واإلناث ف،  -16

السليكية ( نحي إعننا  ال فاهية المي مة بالينيا   –االتجاها  ) اليح انية 

اليكير واإلناث ف، البع  المع ف،  بي ف وق  بينما ال تيح الفيائية  لصال  االناثة 

 .ال فاهية المي مة بالينيا  الفيائية نحي إعننا  

ع ك وحيد ف وق ذا  داللة إحصائية بي  العاملي  بالحكيمة واليةا  الخاص ف،  -17

السليكية (  نحي إعننا  ال فاهية المي مة بالينيا   –االتجاها  ) اليح انية 

ف،  العاملي  بالحكيمة واليةا  الخاص  بي ف وق  بينما تيح ة المص ية الفيائية

 المص ية المع فية نحي إعننا  ال فاهية المي مة بالينيا  الفيائية االتجاها 
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 لصال  العاملي  باليةا  الخاص.

ع ك وحيد ف وق ذا  داللة إحصائية بي  متيسةا  درحا  أف اد العينة باختنف  -18

ية السليك –اليح انية  -االقتصاد  ف، االتجاها  ) المع فية والمستي، االحتماع، 

 المص ية. ( نحي إعننا  ال فاهية المي مة بالينيا  الفيائية

ع ك وحيد عنقة ذا  داللة احصائية بي  مع   مشاه ة إعننا  ال فاهية بالينيا   -19

الفيائية المص ية ودرحة الاية  لما ييك  فيدا  ة أ  ا  الف ن الخامس ل  يتحي  

 كليا.

مشاه ة إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية  وحيد عنقة ط دية ضعيفة بي  مع   -20

 .السليكية ( نحي إعننا  ال فاهية –االتجاها  ) المع فيةوالمص ية 

وحيد عنقة ط دية متيسةة بي  مع   مشاه ة إعننا  ال فاهية بالينيا  الفيائية  -21

 ة أ  ا  الف ن السادس تحي  كليا.واالتجاها  )اليح انية( المص ية 
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