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صدق اهلل العظيم

أ

إهــــــــــــــداء
إىل من أدين هلما بوجودي ...ومن دعائهما التوفيق والسداد
أبـي وأمي،،
إىل سندي يف الدنيا إخواني وأخواتي األعزاء على قليب،،
إىل نصف الروح واجلسد والقلب ...من يكابدون معي مشاق الطريق
وميدوني باألمل والرجاء زوجيت وأبنائي،،
إىل أعظم من أظلتهم السماء وأقلتهم األرض...إىل الغائبني يف منايف الدنيا
واىل الذين أناروا الكون بطهر دمائهم شهداء فلسطني...
إىل كل هؤالء أهدى هذا البحث.

ب

شكر وتقدير
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق واملرسلني سيدنا
حممد ،وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إىل يوم الدين أما بعد.
أتقدم جبزيل شكري ،وخالص تقديري إىل أستاذتي الدكتورة  /فاطمة يوسف القليين
اليت شرفت هبا مشرفة على رساليت هذه واليت هونت على الصعاب ،وأمدتين من فيض
علمها ،حتى ظهر هذا العمل للوجود ،أدام اهلل عليها الصحة والعافية ،وجزاها عين كل خري.
والشكر موصول إىل األستاذة الدكتورة  /رباب احلسيين
مستشار و "أستاذ" باملركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية.
الدكتورة  /عالية أمحد عبد العال
االستاذ املساعد جبامعة عني مشس قسم امجاع – كلية البنات.
على جهدمها املشكور يف قراءة هذه األوراق ،وعلى موافقتهما بتشريفي باالشرتاك يف جلنة مناقشة
هذه الرسالة واحلكم عليها ،فلهما مين كل شكر وتقدير.
كما أتقدم بالشكر وعظيم التقدير إىل مجيع من ساهم معي يف تذليل العقبات لكي خيرج هذا العمل
املتواضع إىل النور يف سبيل إمتام هذه الرسالة فلهم مين كل حمبة وتقدير.

واهلل ويل التوفيق

ج

ملخص الدراسة
للمرة الفلسطينية "
" تأثير اإلعالن التلفزيوني على الثقافة اإلستهالكية أ
(دراسة ميدانية – محافظة شمال قطاع غزة)
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير اْلعالن التلفزيوني على الثقافة اْلستهالكية للمرأة
الفلسطينية ،وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية ،حيث إستخدم الباحث أداة
اْلستبيان ،والتى طبقت على عينة طبقية عشوائية قوامها ( )444مفردة ،من سن  -11فما فوق
لمختلف شرائح النساء (طالبة ،موظفة ،عاطلة عن العمل ،ربة بيت) فى محافظة شمال قطاع
غزة ،وزعت بإسلوب التوزيع المتناسب طبقاً لمتغير منطقة السكن بهذه المحافظة والتى تشمل
ثالثة مناطق سكنية تمثل (،مدينة ،قرية ،مخيم) واستخدم الباحث منهج المسح اْلجتماعي
بالعينة ،لضمان تمثيلها لعينة الدراسة.
النتائج التى توصلت اليها الدراسة:
 .1بينت نتائج الدراسة أن الغالبية العظمى ترى أن الوساائل اْلعالنياة تا ثر فاي نشار الثقافاة
اْلس ااتهالكية وه ااذه الوس ااائل تنحص اار حس ااب الترتي ااب ف ااي ا ت ااي :التلفزي ااون ،اننترن اات،
الصحف والمجالت ،الراديو.
 .2أظهرت نتائج الدراسة أن تعدد قنوات التلفزيون وبرامجه واعالناته ي ثر بشاكل كبيار علاى
الثقافة انستهالكية للمرأة مع انختالف بين النساء في اكتسابهن لهذه الثقافة ،وكذلك في
كيفيااة إختيااارهن ومتااابعتهن للمنتجااات والساالع انسااتهالكية التااي يااتم اْلعااالن عنهااا عباار
التلفزيون.
 .3بيناات نتااائج الدارسااة أن الغالبيااة العظمااى ماان المبحوثااات ماان أف اراد العينااة رغاام تااأثرهن
بااالتلفزيون واعالناتااه ،إن أنهاان يسااتغلونها فااي اكتساااب المعرفااة والفائاادة العلميااة والبحثيااة
والثقافية ،ومتابعة الحداث السياسية.

د

 .4أظهرت نتائج الدراسة أن البرامج التلفزيونية التي تاذيع إعالناات إساتهالكية جااءت حساب
الترتيب الفالم والمسلسالت والتمثليات ،ثم برامج الطهي ،والبرامج الخاصة بالمرأة.
 .5أظهارت نتااائج الد ارسااة أن أكثاار مان ثلثااي عينااة الد ارسااة تارى أن اْلعااالن التلفزيااوني يثياار
لااديهن الحاجااة لمنتجااات لاام تعارفهن ماان قباال وتاادفعهن نختيااار الماركااة المفضاالة ،وبااذلك
تتأثر لديهن الثقافة انستهالكية.
 .6بينت من نتائج الدراسة أن جاذبية "الصوت والحركة" من أول العناصر المحفازة لططاالع
على اْلعالن التلفزيوني.
 .7بيناات نتااائج الد ارسااة أن اْلعالنااات التلفزيونيااة المفضاالة لاادى عينااة الد ارسااة أونً اْلعااالن
لمنتج ااات ص ااحية ث اام اْلع ااالن لس االع ومنتج ااات منزلي ااة وأث اااث وأدوات كهربائي ااة ث اام لس االع
غذائية.
 .1أوضحت نتائج الدراسة بماا يزياد عان ثلثاي العيناة مان المبحوثاات تارى باأن هنااك إختالفااً
بين السلع المعلن عنها عبر التلفزيون ،والسلع المعلن عنها عبر وسائل اْلعالم الخرى،
وهااذا اْلخااتالف جاااء لصااالح اْلعااالن التلفزيااوني ماان حيااث التعاارف علااى جااودة الساالعة
وش ااكلها ون اادرة تكراره ااا ،ومعرف ااة مك ااان بي ااع المن ااتج ،وس ااهولة المش اااهدة واْلختي ااار ب ااين
المنتجات الخرى.
 .9أوض ااحت نت ااائج الد ارس ااة أن الص ااناعات والمنتج ااات العربي ااة ه ااي أول م ااا تح اار

الما ارأة

الفلسطينية على متابعة إعالناتها عبر التلفزيون.
 .14بيناات نتااائج الد ارسااة أن ثلثااي عينااة الد ارسااة تا ثر علاايهن الس ارة عنااد ش اراء أى ساالعة أو
منتج ،ثم يليها على التوالي ،الصدقاء ،وأخي اًر انعالن التلفزيوني.
 .11أوضحت نتائج الدراسة أن أكثر من ثلثي العينة يحصلن على مصروفهن الشخصي من
الس ارة وباااقي أف اراد العينااة يحصاالن علااى مصااروفهن ماان الوظيفااة ،ومساااعدات خيريااة،
وأعمال حرة ،ونشاط حرفي.
 .12بين ات النتااائج طااول الوقاات الااذي تسااتخدم فيااه الم ارأة التلفزيااون ومتابعااة برامجااه وقنواتااه
ب ااوعي أو دون وع ااي ،الم اار ال ااذي يا ا ثر عل ااى عالقاته ااا السا ارية داخ اال المن اازل أو ف ااي
المجتمع الكبير ،وتأثرها بالثقافة انستهالكية.
ه

 .13كشفت النتاائج مادى تاأثير التلفزياون واعالناتاه علاى المارأة ،ورغباة نسابة كبيارة مانهن فاي
تقليااد الممثلااين والمغنااين والفنااانين و"الشخصاايات المشااهورة" فااي طريقااة لباسااهم ،وتصاافيف
شعورهن ،وسلوكهم ،مما ي دي إلى تشكيل الثقافة انستهالكية لديهن.
أيض ااا أن الغالبي ااة العظم ااي م اان المبحوث ااات ي ي اادن إنتش ااار المنش اائات
 .14أظه اارت النت ااائج ً

المستحدثة في المجتمع الفلسطيني مثال :الماونت ،المالهاي ،ومطااعم الوجباات الساريعة،
مما يدل على تأثرهن بالنمط انستهالكي الغربى.

 .15أظهرت نتائج الد ارساة أن المارأة الفلساطينية لام تتاأثر باْلعالناات التلفزيونياة اْلساتهالكية
بالشااكل الكبياار والكااافي ،وذلااك يرجااع إلااي أنهااا مااا ت ازال محافظااة علااي ثقافتهااا وهويتهااا
الفلسطينية وخصوصية المجتمع الذي تعيش فيه ،ون تشغلها المور الحياتية كثي اًر.

و
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مقدمة الدراسة:
منذ أن َّ
شق علم انجتماع طريقه العلمي لدراسة المجتمع دراسة علمية تطبيقية ،ومنذ أن
نزل إلى ساحة الحياة ،وبدأ يعالج الظواهر والمشكالت في حيزها المكاني وبعدها الزماني ،أخذ
هذا العلم يتطور مع تطور الحياة انجتماعية ،ويتفرع بتفرع اتجاهاتها ،فيتجه إلى دراسة ظواهر
إنسانية تكتسب صفتها انجتماعية نتسامها بصفة الظاهرة العامة .وبما أن اْلعالم ظاهرة
اجتماعية قديمة قدم المجتمع اْلنساني ،وظهرت بظهور المجتمع نفسه؛ لن اْلنسان بطبعه ن
يمكنه العيش دون انتصال وانختالط بالناس ا خرينَّ ،أدى هذا بطبيعة الحال إلى ظهور علم
انجتماع اْلعالمي ،والذي تنبع أهميته من أهمية اْلعالم الجماهيري ومن تأثيره في الفراد
والجماعات ،ومن قدرته في التعرف على حاجات الجمهور وآرائه ومتطلباته ،ومن قدرته في
دراسة التأثيرات المختلفة لوسائل اْلعالم وخصائصها ومميزاتها النفسية وانجتماعية والتربوية
والسياسية( .انشراح الشال.)32:2443 ،
حيااث شااهدت صااناعة اْلعااالم العالميااة والعربيااة تطااورات متالحقااة وس اريعة فااي العقاادين
الخيرين ،دفعت الكثيرين إلى تسمية عصرنا بأنه عصر اْلعالم السريع؛ حيث تهاوت المساافات
والح ااواجز نتيج ااة التق اادم التكنول ااوجي والتقن ااي ،الم اادعم بالقم ااار الص ااناعية .ولق ااد وض ااع التغي اار
المستمر في جميع ناواحي الحيااة انجتماعياة والخالقياة والعلمياة فاي جمياع أنحااء العاالم ،بصامة
واضااحة دون جاادال علااى صااناعة المعلومااات ،وص اار يشااكل ،لاايس فقااط الطريقااة التااي يتلقااى بهااا
الجمهااور المعلومااات وب ارامج التساالية ،إن أن هااذه التغي ارات يمكاان النظاار إليهااا وتحليلهااا إلااى عاادة
تحااونت رئيسااية معينااة ،تجعاال ماان اليسااير علينااا أن نلااتمس تغي ارات رئيسااية فااي صااناعة اْلعااالم
العربيااة  -عامااة  -والفلسااطينية  -خاصااة ،وعالقتهااا بشااتى تااأثيرات ظاااهرة العولمااة التااي فرضاات
نفس ااها عل ااى المجتما اع ال اادولي م ااع نهاي ااة الق اارن العشا ارين( .فاطم ااة القلين ااي /آم ااال عب ااد الحمي ااد،
.)219:2445
فالتطور الهائل في التكنولوجيا أتاح أمام المرأة الفلسطينية المزيد من اننفتاح المعلومااتي
واْلعالمااي والثقااافي ،الااذي تجاااوز الحاادود والح اواجز التقليديااة ،نساايما وأن اْلعالنااات التلفزيوني اة
تتميز بانتشارها الكبير ،واتسااعها الهائال ،وتناوع مادتهاا ،وتغلغال نشااطها فاي كافاة منااحي الحيااة
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انجتماعية وانقتصادية ،وكثرة قنواتها اْلعالنية ،التي تعتبر أحد الوجه المهماة التاي تتوافاق ماع
هذه النشطة انجتماعية وانقتصادية ،التي تهاتم بالثقافاة انساتهالكية للمارأة ،ورغباتهاا ،ومحاولاة
دور واض ًاحا فاي نجااح أو فشال المشاروعات انقتصاادية ،أو
إشباع هذه الرغبات ،باعتبار أن لهاا ًا

التأثير على الخطط والسياسات انقتصادية( .حسن مكاوي.)164 :2445 ،

فقد أصبح اْلعالن التلفزيوني اليوم في ظال التطاور التكنولاوجي الهائال ،الاذي مكان مان
متجسدا ،ن يمكن إنكار آثاره فاي حيااة
توظيف الفكار وتجسيدها في صور وألوان وأصوات ،أفقًا
ً

الفرد والجماعة .فاْلعالن التلفزياوني يهادف  -أول ماا يهادف  -للقياام بعملياة إقنااع وثيقاة الصالة
بالنش اااط اْلنس اااني ،فه ااو عملي ااة اتص ااالية هادف ااة ،تتعل ااق بالدرج ااة الول ااى باْلنس ااان ال ااذي يخت اازل
عقائده ،وأفكااره ،وتصاوراته ،وثقافتاه ،ورماوزه ،وقيماه ،ومثلاه العلياا ،عبار رماوز يشاحن بهاا رساائله
ومضامينه اْلعالمية( .ماجد تربان.)6:2441 ،
وقااد أصاابح ماان المااور المحسااومة ثقافياا ،أن إنتاااج المااور الماديااة ،أو عااالم الشااياء ،ن
ينفصاال عاان عااالم الفكااار ،فااال يمكاان تصااور أي منااتج مااادي فااي جميااع المجااانت غياار مساابوق
بفكارة أو ثقافااة ،أو محركااات ذاتيااة بيئيااة تاادفع إلااى هااذا اْلنتاااج ،ون يمكاان تصااور أي منااتج مااادي
غير مشبع بثقافة أو أفكار منتجيه ،فهو تجسايد لثقافاة المناتج ،وتحويال أفكااره المجاردة إلاى أشاياء
مجسدة .فاْلعالن التلفزيوني ومضمونه بذلك ثقافة من الدرجة الولى.
ويمكاان القااول بااأن اْلعااالن التلفزيااوني هااو أخطاار وسااائل التشااكل الثقااافي؛ إذ يتساالل إلااى
النفس بدون حواجز أو معوقات أكثر من وسائل اْلعاالم الخارى ،مماا يجعلاه الخطار مان حياث
التااأثير .وتم ااارس الرس ااالة اْلعالني ااة عب اار التلفزي ااون  -عل ااى وج ااه الخص ااو

 -ت ااأثيرات نوعي ااة

عميق ااة ،بس اابب مح اادوديتها الزمني ااة ،ونصوص ااها المركا ازة ،أو طبيعته ااا اْليحائي ااة ،وغاا ازرة ت اادفقها،
وحجم تكرارها ،كلما تم مشاهدة التلفزيون .كما أنها تتخلل جميع المواد اْلعالمياة ،وغيار خاضاعة
دور غيار مباشار فاي إعاادة
ثم يلعاب اْلعاالن التلفزياوني ًا
لعملية انتقاء واعية من قبل المرأة ،ومن َّ

تشكل القيم والثقافة انستهالكية ،وخلخلة البنيات انجتماعية( .عايدة السخاوي.)13 :2441 ،
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إن تعاااظم إعالنااات التلفزيااون فااي نشاار الثقافااة انسااتهالكية ،أدى إلااى عاادم اعتماااد الاادول
الناميااة  -والمجتمااع الفلسااطيني جاازء منهااا  -علااى منتجاتهااا الوطنيااة ،وساايطرة الشااركات العااابرة
للقااارات علااى الساواق العالميااة ،وادارتهااا لسياسااات اسااتهالكية تهااتم بااالربح والمكاسااب انقتصااادية
ار ف ااي مص ااالحها ،وتع اااظم عائ ااداتها المالي ااة .وم ااع ت ازي ااد انهتم ااام
الهائل ااة ،وه ااذا يص ااب أوًن وأخي ا ًا
بالدراسات انجتماعية واْلعالمية التاي تعناى بتاأثيرات مضاامين اْلعالناات المختلفاة علاى المارأة،
ار لتأثيرهاا المباشار علاى تشاكيل اتجاهاات
تأتي إعالنات التلفزيون في مقدمة هذه انهتمامات؛ نظ ًا

الما ارأة نح ااو الثقاف ااة انس ااتهالكية ،وعالقتها اا بتغيي اار أو تع ااديل بع ااض الع ااادات والق اايم والس االوكيات
اْلنسانية ،ومنها السلوك انستهالكي( .سمير حسين.)32 :1993 ،
والما ارأة الفلس ااطينية ليس اات بعي اادة ع اان ذل ااك الم اار ال ااذي أدى به ااا إل ااى تقلي ااد م ااا يتعل ااق
بااالمظهر الخااارجي؛ فقااد ازداد تااأثر الم ارأة بالموضااة الحديثااة للمالبااس ،وقصااات الشااعر ،ونوعيااة

اْلكسس اوارات والماكياااج ،والرغبااة فااي امااتالك آخاار الصااناعات التكنولوجيااة كااالجوال (الموباياال)،
وأجهزة الكمبيوتر (الالب توب) ،ومن أحدث الماركات والعالمات التجارية.

وقااد أصاابح ساالوك بعااض النساااء والفتيااات فااي المجتمااع الفلسااطيني يقتاارب ماان الساالوك

ار علاى اننتقاال إلاى مرحلاة مهماة فاي حيااة
انستهالكي التفاخري؛ حياث تعتبار هاذه المرحلاة م ش ًا

المرأة ،حيث يتم فيها تجديد الخيارات ،وتكوين الصداقات ،وتحقيق الطموحات العالية .ويكون فاي
هاذه المرحلاة للمظهار الخااارجي ،وماا تقتنياه المارأة ربماا دور كبيار فااي عالقاتهاا انجتماعياة داخاال
المجتمع الذي تنتمي إليه؛ حيث قد ترغب أغلبهن في امتالك أحدث ما توصلت إليه التكنولوجياا؛

نعتقاادهن أن هاذا السالوك قاد ياادلل علاى مكانتهاا ،خاصاة إذا ماا اقترناات هاذه السالع بتقلياد أنماااط
معينة للشخصيات المشهورة.

من خالل ذلك جااءت هاذه الد ارساة عان المارأة الفلساطينية التاي تعايش فاي حالاة مان عادم

التوافق انجتماعي والنفسي واضح المعالم .كما أن عدم انستقرار السياسي والمناي فاي المجتماع
الفلسطيني بسبب انحتالل اْلسرائيلي الجاثم على أرضه ،وكذلك اننقسام انجتماعي والسياساي،

اأثر بهااذه الوضاااع المارأة؛
اار ساالبية علااى شااتى مجااانت وقطاعااات الحياااة فيااه ،والكثاار تا ًا
خلااق آثا ًا
بحيث يمكن أن يالحظ عدم الوفاق المجتمعي ،هذا في كثير من سلوكياتها ،في مختلف مجاانت

مجتمعا اا يختل ااف كليا اا ع اان المجتم ااع ال ااذي نعيش ااه ف ااي بيئتن ااا
الحي اااة انجتماعي ااة؛ حي ااث نش اااهد
ً
المحيطة؛ أي أننا نعيش داخل عدة مجتمعات في ذات المجتمع ،وتتبع لكثر من ثقافاة فاي ثقافاة
واحدة( .هشام شرابي.)9 :1992 ،
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وتعتم ااد ه ااذه الد ارس ااة  -ف ااي إطاره ااا النظ ااري  -عل ااى م اادخل انس ااتخدامات واْلش ااباعات
" "Uses and gratificationsالاذي يعتماد علاى فكارة اخاتالف اساتخدام الفاراد لمحتاوى وساائل
انتصال ،وفقًا نحتياجاتهم المختلفة؛ إذ يختار الفرد مضمون الوسيلة انتصالية وفقًاا نحتياجاات
خاص ااة يرغ ااب ف ااي إش ااباعها .كم ااا يفت اارض م اادخل انس ااتخدامات واْلش ااباعات إيجابي ااة المتلق ااي،

واختياره لهدافاه واحتياجاتاه ،وعادم اقتصاار دوره علاى انساتقبال السالبي لرساائل انتصاال؛ حياث
الم ْرضية
يتعرض الفرد لوسيلة اتصال محددة ،ليست فقط بسبب حضورها ،ولكن بسبب الجرعات ُ

التي يبحث عنها من خالل هذا المحتوى .وتختلف دوافع استخدام الجمهور لوسائل انتصال وفقًا

للسن ،والنوع ،والتعليم ،والوضع انقتصادي وانجتماعي ،والعادات ،وغيرها.

كم ااا يع ااد م اادخل انس ااتخدامات واْلشا اباعات ذا ارتب اااط وثي ااق ب ااالتعرض اننتق ااائي ،فه ااذه
العملية وان لم تكن مضبوطة ومحكمة بشكل كبير في التعارض لوساائل انتصاال الجماهيرياة ،إذ
فااي كثياار ماان الحيااان يااتم التعاارض دون انتق ااء وتحديااد مساابق ،إن أن هااذه العمليااة هااي جااوهر
انتصال للقنوات التلفزيونية ،فالمشاهد نبد أن يحدد القناة التي سيشاهدها ويتابعها ،ومن هنا فإن
ار ن ااادر الح اادوث ف ااي ه ااذا ال اانمط انتص ااالي الفري ااد .ونتيج ااة له ااذا
التع اارض بالمص ااادفة يص اابح أم ا ًا
غالباا – لقناوات
انتصال التفااعلي ،فاإن أولوياات اهتماام المشااهدين قاد تتغيار؛ نظ ًا
ار نرتياادهم ً -
جديدة ومختلفة؛ إذ إن الطبيعة انتصالية المفتوحة لهذه الفضائيات ،جعلت أهام أهاداف مشااهدي

اْلعالن التلفزيوني هو البحث عن جديد ،وهذا الجديد قد يتوافق أو ن يتوافاق ماع طبيعاة المشااهد
وثقافتااه .وماان هنااا فااإن أولويااات اهتمااام المشاااهدين لطعااالن التلفزيااوني تتباادل بشاادة ،الماار الااذي
ياادعو إلااى إخضاااع ه ا نء المشاااهدين والمتااابعين للبحااث العلمااي؛ لتقياايم الموقااف انتصااالي لهاام،
وكيفية استخدامهم لهذه التقنية الحديثة( .ماجد تربان.)3-2 :2442 ،
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الفصل األول

اإلطار املنهجي للدراسة

ً
أوال :مشكلة الدراسة.
ً

ثانيا :أهمية الدراسة.
ً

ثالثا :أهداف الدراسة.
ً

رابعا :تساؤالت الدراسة.

ً
خامسا :مصطلحات الدراسة.
ً

سادسا :نوع الدراسة ومنهجها.
ً

سابعا :جماالت الدراسة.
ً

ثامنا :عينة الدراسة وأسس االختيار.
ً

تاسعا :جمتمع الدراسة.
ً

عاشرا :أدوات مجع البيانات.
حادي عشر :األساليب اإلحصائية املستخدمة.
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ً
أوال :مشكلة الدراسة:
عم ات جميااع المجتمعااات المتقدمااة
يشااهد العااالم أجمااع طف ارة نوعيااة ماان انتصااانت التااي َّ
ادما؛ حيااث أثاار ذلااك علااى جميااع ن اواحي الحياااة انجتماعيااة ،فباارزت أشااكال متعااددة ماان
والقاال تقا ً
أساليب انتصال الحديثة ،والتي بدورها ربطت المجتمعات مع بعضها البعض ،المر الذي ساعد
على انحتكاك الثقافي بينها .ويمكن القاول باأن مان باين هاذه الوساائل التلفزياون ،والاذي أثار علاى
الثقافااة انسااتهالكية للم ارأة فااي شااتى المجتمعااات  -بشااكل عااام  -والمجتمااع الفلسااطيني  -بشااكل
خا

وخصوصا اْلعالناات؛ حياث تعتبار هاذه الشاريحة مان أسارع الشارائح
؛ وذلك لتعدد برامجه،
ً

اأثر بااالتحونت والتطااورات انجتماعيااة وانقتصااادية التااي تحاادث فااي دول العااالم ،حيااث
وأكثرهااا تا ًا
تمياال إلااى البحااث عاان كاال مااا هااو جديااد ،ماان خااالل إعالنااات التلفزيااون ،وخاصااة بعااد اننفتاااح

اتهالكيا لتس ااويق
الع ااالمي خ ااالل فتا ارة العولم ااة .فق ااد أص اابحت الما ارأة مس ااتهلكة مثالي ااة ،ووسا اطًا اس ا
ً

المنتجات العالمية بمختلف أشكالها ،بعد تعرضها ومشاهدتها لطعالنات التجارياة عبار التلفزياون،
والتي تروج للثقافة انستهالكية.
إن لطعااالن التلفزيااوني أهميااة بالغااة فااي عمليااة التااأثير واْلقناااع ،فهااو يتعاماال مااع الم ارأة
المستخدمة له من خالل محاولته نقلهاا مان ماركاة تجارياة إلاى ماركاة أخارى ،دون م ارعااة لثقافتهاا

وقيمهااا ،ولوضاااعها انجتماعيااة ،ولمسااتوياتها انقتصااادية .فاااْلعالن باعتباااره نشاااطًا اجتماعيااا
معااا ،تساعى الجهاات المعلنااة لاه ْليجااد حالااة مان الرضاا النفسااي لادى مشاااهديه
وثقافياا واقتصااديا ً
مان جمهاور النسااء ،وتحقيااق اننساجام الثقاافي والسالوكي لااديهن؛ لكاي يتقابلن الفكارة أو الساالعة أو

الخدمة المعلن عنها ،بما يحقق رضاهن ،ون يتعارض مع قيمهن الثقافية والسالوكية وانجتماعياة،
وقدراتهن ومستوياتهن انقتصادية ،وهذا ما يمكن أن نقول عنه :اْلعالن ذو التأثير اْليجابي.
فاااْلعالن التلفزيااوني عاماال أساسااي ومهاام فااي التااأثير علااى ساالوك المارأة ،باعتباااره وساايلة
ماان وسااائل إثااارة الحاجااات الكامنااة فااي نفسااها ،وتحويلهااا إلااى طلااب فعلااي ،نتيجااة لث اره فااي توليااد
الشعور بالحاجة إلى اْلشباع( .ماجد تربان.)9-1 :2442 ،
أيض اا بااأن اْلعااالم التلفزيااوني يعتباار إحاادى العواماال الساسااية فااي التااأثير
ويمكاان القااول ً

على ثقافة المرأة في كافة أنحاء الوطن العربي عامة والمجتمع الفلسطيني خاصة ،والاذي تجتاحاه
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في الوقت الراهن تيارات ثقافياة ذات حجام هائال فاي كثافتهاا وسارعتها .فثقافاة المارأة  -كاأي ثقافاة
فرعية -ترتبط بالثقافة العامة للمجتمع ،وتتلون بطابعها العام ،مع المحافظة على خصوصيتها.
أيضااا الثقافااة انسااتهالكية ،التااي تشااير إلااى
وماان الثقافااات الفرعيااة السااائدة فااي المجتمااع ً

الساالع الثقافيااة التااي تنااتج فقااط ماان أجاال السااوق الجماااهيري ،وهااي ساالع متماثلااة تمياال إلااى إرضاااء
أذواق جمهور غير متنوع.
وعلى هذا تتحدد مشكلة الدراسة في الحاجة إلى التعرف علاى "تأثير اإلعـالن التلفزيـوني
على الثقافة االستهالكية للمـرأة الفلسـطينية" ،ورباط تلاك المعرفاة بمجموعاة مان العوامال الما ثرة؛
مثا ا اال :العواما ا اال الديموغرافيا ا ااة( :السا ا اان ،المسا ا ااتوى التعليما ا ااي ،الوضا ا ااع انجتما ا اااعي ،والمسا ا ااتوى
انقتصادي -المهنة -مكان السكن) ،ونوع المحتاوى الاذي ياتم التعارض إلياه ،وطبيعاة اْلشاباعات
المتحققة من هذا التعرض ،ومدى تأثيرها على البيئة المحيطة بالمستخدم.
ً

ثانيا :أهمية الدراسة:
توجاد العدياد ماان المباررات التاي تضاافي علاى هااذه الد ارساة أهمياة علااى المساتوى النظااري،
وأخرى على المستوى التطبيقي .ويتلخ

أبرزها فيما يلي:

 -1األهمية النظرية:
اوعا جدي ا ًادا وحيوي ااا ل اام ت ااتم د ارس ااته بش ااكل متعم ااق ف ااي المجتم ااع
 تتن اااول ه ااذه الد ارس ااة موض ا ًالفلسااطيني؛ س اواء بالنقااد أو التحلياال ،نساايما علااى مسااتوى الم ارأة ،صاااحبة الاادور المميااز فااي
عمليات التغيير والتنمية؛ لذا يمكن أن نلمس الهمية مان طبيعاة الادننت واننعكاساات التاي

تول اادها ه ااذه الظ اااهرة الت ااي نح اان بص اادد د ارس ااتها عل ااى شا اريحة مهم ااة وما ا ثرة ف ااي المجتم ااع،

خصوصا في ظل ظروف اجتماعية واقتصاادية وسياساية يعيشاها المجتماع الفلساطيني ،ممثلاة
ً
في :انحتالل اْلسرائيلي ،وحصاره لألراضي الفلسطينية ،واننقسام الفلسطيني الداخلي.
 تكمن أهمية هذه الدراسة ،التي تبحث فاي تاأثير اْلعاالن التلفزياوني علاى الثقافاة انساتهالكيةللم ارأة الفلسااطينية ،إلااى اسااتكمال مااا أغفلتااه الد ارسااات السااابقة العربيااة والفلسااطينية ،والحاجااة
لمثل هذا النوع من الدراسات في مجتمعنا الفلسطيني.
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 تعتب اار ظ اااهرة مش اااهدة الما ارأة لطع ااالن التلفزي ااوني ،وأثره ااا عل ااى الثقاف ااة انس ااتهالكية ل ااديها،موجااودة فااي كاال المجتمعااات ،وتعااد ماان أهاام قضااايا العولمااة ،واحاادى صاافاتها البااارزة ،وتتخااذ
مالمح ومظاهر متعددة ومختلفة.

 مناقش ااة ال اادور ال ااذي يلعب ااه اْلع ااالن التلفزي ااوني ف ااي الت ااأثير عل ااى الثقاف ااة انس ااتهالكية للما ارأةالفلسطينية من منظور سوسيولوجي.
 -2األهمية التطبيقية:
 ماان الم ماال أن تساااعد نتااائج هااذه الد ارسااة المهتمااين بقضااايا المارأة ،واستشاراف باادائل إيجابيااةللمس ااتقبل ،وأن يض ااعوا خط ااة للنه ااوض به ااذه الشا اريحة ،الت ااي تش ااكل ركيا ازة أساس ااية للمجتم ااع
الفلسطيني ،في استقالله ،ونمائه ،وتقرير مصيره.
 نأمل أن تسهم هذه الدراسة من خالل نتائجها التي ستتوصل إليهاا ،إذا تام الخاذ بهاا مان قبالص ا َّاناع القا ارار ،و ارس اامي السياس ااات انجتماعي ااة ،والمختص ااين انجتم اااعيين والنفس اايين ،ف ااي
التا اادخل لمواجها ااة ما ااا تبثا ااه العولما ااة للم ا ارأة ما اان خا ااالل وسا ااائل اْلعا ااالم المختلفا ااة ،وخاصا ااة
اْلعالنات التلفزيونية ،من ثقافة استهالكية ن تتناسب  -إلى حد ما  -ماع الثقافاة العاماة فاي
المجتمع الفلسطيني.
مربرات اختيار موضوع الدراسة:
هناك عدة أسباب دفعت الباحث الختيار هذا الموضوع ،نذكر منها:
 -1ها ااذه الد ارسا ااة ما اان الموضا ااوعات الجديا اادة ،التا ااي لا اام تُتَنا اااول علا ااى الصا ااعيد الفلسا ااطيني
(بمحافظات غزة) ،وهو ما دفاع الباحاث لد ارساة هاذا الموضاوع ،باعتباار أن التلفزياون مان
الوساائل انتصاالية الجاديرة بانهتماام ،ولتناوع برامجاه وتعاددها ،ومنهاا إعالناات التلفزيااون
التي ت ثر على الثقافة انستهالكية للمرأة الفلسطينية.
 -8سعة انتشار اْلعالنات التلفزيونية وطغيانها على وسائل انتصال الجماهيرية الخرى.
 -3يركااز هااذا الموضااوع علااى شاريحة ماان المجتمااع وهاى المارأة ،والتااي تعتباار ركياازة أساسااية
في المجتمع ،وبالتالي نبد من التعرف على ا ثار التي يخلِّفها اْلعالن التلفزيوني عليها
وفى ثقافتها انستهالكية.
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ً
ثالثا :أهداف الدراسة:
تنطلق هذه الدراسة مان هادف رئيساي ،وهاو التعارف علاى تاأثير اْلعاالن التلفزياوني علاى
الثقافة انستهالكية للمرأة الفلسطينية ،وتتفرع من هذا الهدف عدة أهداف فرعية ،وهي كالتالي:
 -1التعرف على المعدنت اليومية والزمنية التي تشاهد فيها الم أرة اْلعالن التلفزيوني.
 -2التعرف على القنوات والبرامج الفضائية المفضلة لدى المرأة التي تذيع إعالنات استهالكية.
 -3التعاارف علااى إعالنااات التلفزيااون المفضاالة لاادى الم ارأة ،والعناصاار التااي تحفزهااا لالطااالع
عليها ،ودرجة تأثيرها عليها ،وتميزها عن باقي وسائل اْلعالم الخرى.
 -4التعرف على اْلشباعات التي يحققها اْلعالن التلفزيوني للمرأة المشاهدة له.
 -5التعرف على المصادر التي تحصل منها المرأة على مصروفها الشخصي ،والما ثرات التاي
ت ثر عليها عند شراء السلع.
 -6التعاارف علااى ماركااات الساالع والمنتجااات التااي تحاار

الم ارأة علااى متابعتهااا عباار اْلعااالن

التلفزيوني ،ومدى اختالفها عن السلع التي يتم اْلعالن عنها عبر وسائل اْلعالم الخرى،
وسبب هذا انختالف ،وأن كثرة الوسائل اْلعالنية ت ثر في نشر الثقافة انستهالكية.
 -7التعرف على ما إذا كان سلوك المشاهير مان الممثلاين والمغناين يلفات انتبااه المارأة ورغبتهاا
في تقليدهم ،وما الشياء التي ترغب المرأة في أن تقلد بها ه نء المشاهير.
 -1التعرف على رأي المرأة في انتشار المنشآت المستحدثة في المجتمع الفلسطيني ،واعتقادهاا
بكفاية أو عدم كفاية السواق والمحالت التجارياة فاي منااطق ساكنها ،وأساباب ترددهاا علاى
السواق والمحالت ،والشياء التي تلفت نظرها في الساوق غيار السالع ،وكياف تتصارف إذا
لم تمتلك ثمن السلع المعروضة والمرغوبة في السوق.

ً
رابعا :تساؤالت الدراسة:

تمحااورت هااذه الد ارسااة حااول الس ا ال الرئيسااي التااالي :مااا تااأثير اْلعااالن التلفزيااوني علااى
الثقافة انستهالكية للمرأة الفلسطينية؟
وقد تفرع عن هذا السؤال عدد من األسئلة الفرعية التالية:
 -1ما المعدنت والوقات اليومية التي تشاهد فيها المرأة التلفزيون؟
 -2ما مدى استخدام المرأة للتلفزيون؟ وما الغرض من مشاهدته؟
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 -3ما اْلشباعات المختلفة التي يحققها اْلعالن التلفزيوني للمرأة المشاهدة له؟
 -4ما أكثر القنوات والبرامج الفضائية التي تذيع إعالنات استهالكية؟
 -5ما اْلعالنات التلفزيونية المفضلة لدى المرأة التي تشاهدها؟
ويتفرع من هذا السؤال عدد من األسئلة الفرعية ،وهي:
أ -ما العناصر المحفزة لالطالع على اْلعالن التلفزيوني؟
ب-ما درجة تأثير اْلعالن التلفزيوني على مشاهديه من النساء؟
ج-مااا الااذي يميااز اْلعااالن التلفزي ااوني عاان إعالنااات الوسااائل اْلعالميااة الخ اارى؛
مثل" :الراديو – الصحف والمجالت  -اْلنترنت ..إلخ"؟
 -6مااا المصااادر التااي تحصاال منهااا المارأة علااى مصااروفها الشخصااي؟ ومااا الما ثرات التااي
ت ثر عليها عند عملية الشراء؟
 -7ما ااا ماركا ااات السا االع والمنتجا ااات التا ااي تحا اار

الم ا ارأة علا ااى متابعتها ااا عبا اار اْلعا ااالن

التلفزيوني؟
 -1ما رأي المرأة في انتشار المنشآت المستحدثة في المجتمع الفلسطيني؟
ً
خامسا :مفاهيم ومصطلحات الدراسة:
ار فااي غايااة الهميااة فااي البحااوث العلميااة؛
يعتباار تحديااد مفاااهيم ومصااطلحات الد ارسااة أما ًا

بحيث يجب أن تكون هذه المفاهيم على قدر من الوضوح والدقاة .وساوف تعارض مفااهيم الد ارساة
على النحو التالي:
 -1اإلعــالنAdvertisement :

هار) المر:
جهراِ ،ج ًا
يعرف اإلعالن في (قاموس المنجد في اللغة واإلعالم) بأنه :من ( َجهَ َرً ،
علن وانتشر.

وفي اللغة اإلنجليزية :نجد أن اْلعالن " "Advertisementمشتق من " "Advertويقصد به
أحيانا إلى دعاية( .محمد على البدوي.)79 :2446 ،
اننتباه لشيء ما ،وترجم
ً

وعرف اإلعالن بأنه :فن إغراء الفراد والجماعات ،من جمهور المستقبلين ،على انتهاج السلوك
انستهالكي والثقافي ،وفق طريقة الجهة المعلنة( .النور دفع اهلل أحمد)23 :2445 ،

ويعرف اإلعالن بأنه :النشاط الذي يقدم الرسائل اْلعالنية المرئية أو المسموعة إلى الجمهور؛
ْلغرائه على شراء سلعة مقابل أجر مدفوع( .محمد منير حجاب.)65 :2444 ،
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وتعــرف دائــرة المعــارف الفرنســية اإلعــالن بأنــه :مجمااوع الوسااائل المسااتخدمة لتعريااف الجمهااور
بمنشااأة تجاريااة أو صااناعية ،واقناعااه بامتياااز منتجاتهااا ،واْليعاااز إليااه بطريقااة مااا بحاجتااه إليهااا.
(منى الحديدي.)16 :1999 ،
يتضح من التعريفات السابقة لإلعـالن أنـه" :نشااط اتصاالي غيار شخصاي ،يتمتاع بأسااليب فنياة
ونفسية؛ نستمالة المستقبلين لهذا النشاط انتصالي ،والتأثير عليهم؛ لتشكيل ثقافتهم انستهالكية،
من أجل القيام بسلوك مقصاود ومحادد ،عبار وساائل اتصاال معيناة ،ومنهاا (التلفزياون) .واْلعاالن
هااو نش اااط ماادفوع الج اار ،ومعااروف المص اادر ،ويتعام اال مااع الفك ااار والخاادمات والس االع؛ لخدم ااة
أغراض تجارية وغير تجارية".
التعريف اإلجرائي لإلعالن:
اْلعا ااالن عبا ااارة عا اان نشا اااط اتصا ااالي ،تقا ااوم با ااه الشا ااركات التجاريا ااة؛ لتسا ااويق منتجاتها ااا
للجماهير؛ لتغيير سلوكهم الشرائي ،وسهولة تواصلهم مع ما هو جديد من المنتجات المتعددة لهذه
الشركات ،وذلك من خالل وسائل انتصال المتعددة وخاصة التلفزيون.
 -8اإلعالن التلفزيونيTV Advertisement:
التعريف بسلعة أو خدمة وفكرة بالشكل المضامون الاذي يثيار فاي معلوماتاه وميولاه وقيماه
وسلوكه انستهالكي وأمثاله وسائل المقومات الثقافية الخرى( .محمد الهادي.)127:2441،
اْلعالن التلفزيوني :هو مجموعة من الوسائل الفنية المتنوعة المساتخدمة مان خاالل الوقات المبااع
من التلفزيون إلى الجمهور بقصد( .محسن فتحي عبد الصبور.)241:2441،
 -3المفهوم الكمي للجمهورAudience Quantitive Concept :
نشااأة د ارسااة الجمهااور وتطااورت فااى ظاال الظ اروف المنافسااة اْلقتصااادية والسياسااية ،التااى
تسااعي إلااى البحااث عاان أنجااع الساابل وأقصاارها لكسااب رضااا أكباار عاادد ممكاان ماان الزبااائن ،حتااى
الد ارسااات التااى أنجاازت علااى هااذا الصااعيد غالبااً مااا تمولهااا شااركات تجاريااة أو م سسااات سياسااية،
مما ي دى إلى التركيز على الهداف التى ترمى الجهات الممولة إلى تحقيقها.
الجمهور حساب المفهاوم العاادى هاو مجماوع الشاخا

الاذين يفتارض أن تصالهم وحادة إعالمياة،

لمحطة إذاعية أو قناة تلفزيونياة أو لصاحيفة أو موقاع إلكتروناي ،أو مجماوع جمهاور هاذة الوساائل
المجتمعة( .عماد مكاوي.)64 :1991 ،
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الجمهور النشطActive Audience :
ها ااو الج ا اازء الا ا اذى يتفاع ا اال ،أى يس ا ااتجيب للرس ا ااائل اْلعالمي ا ااة ،سا ا اواء باْليج ا اااب وه ا ااو الجمه ا ااور
المستهدف Audience Ciblee ،من خالل اْلعالنات وهو الجمهور الذى يحاول المرسل كسب
رضاه أو على القل ضمان حياده.
والى جانب هذه اْلعتبارات فإن فهم وتفسير السلوك الذى يقوم عليه أفراد الجمهور الفعاال والنشاط
الذى فهم الرسالة واستجاب لها عن وعي وادراك ( .ناجية مزيان.)79 :2446 ،
 -4الثقافةCulture :
يعد مفهوم الثقافة من المفاهيم المحورية في علم انجتماع؛ حيث يشكل مفهوم الثقافة
أحد الفكار التي ساعدت البشرية على إنجاز الكثير من التقدم العلمي والتطور الفكري .فالثقافة
مفهوم يتميز بأنه ذا طبيعة تراكمية ومستمرة فهي ميراث اجتماعي لكافة المنجزات البشرية ،لذلك
فإ ن تعريف هذا المفهوم صعبة على الرغم من شيوع استعماله بين المتخصصين ،كونه يعكس
وجهة نظر صاحب النظرية التي ينتمي إليها .كما يتداخل مفهوم الثقافة مع مفاهيم أخرى.
 تعريف "مالينوفسكي"" :الثقافة هي جهاز فعال ينقل اْلنسان إلى وضع أفضل ،وضع يواكبالمشاكل والطروح الخاصة التي تواجه اْلنسان في المجتمع وفى سياق تلبيته لحاجاته الساسية".
 ويعرف "تايلور" ( )E B Tylorالثقافة في كتابه الكالسيكي "الثقافة البدائية" primitive Cultureبأنها" :الثقافة هي ذلك الكل الديناميكي المعقد الذي يشمل على المعارف والفنون
والمعتقدات والقوانين والخالق والتقاليد والفلسفة والديان التي اكتسبها اْلنسان من مجتمعه
عضوا فيه" (موسى حلس.)241:2444،
بوصفه
ً
التعريف اإلجرائي للثقافة:
هي معتقدات وأفكار توارثها الفرد من خاالل عملياة التنشائة انجتماعياة وتفاعلاه ماع أفاراد
المجتمع من خالل أنظمة وقواعد محددة لسلوكه فى الحياة.
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 -5الثقافة االستهالكيةConsumer Culture :
 يعرف مـارتن لـي " "Martin Leeالثقافـة االسـتهالكية بأنهـا" :تارابط النشاطة انقتصااديةمااع الممارسااات الثقافيااة ،تلااك الممارسااات التااي يمكاان تحدياادها تما ًماا بواسااطة دوران رأس المااال أو
سيكولوجية الف اراد"( .محمد الجوهري وآخرون.)319 :2449 ،
 أما "سيجموند بادمان" فقد ميز بـين فئتـين :الولاى هاي" :فئاة المساتهلكين" الاذين يعيشاون فايعااالم الثقافااة انسااتهالكية ،والثانيااة هااي" :فئااة المقهااورين أو المحاارومين" ماان المشاااركة فااي عااالم
ار للتعبياار عاان الااذات( .محمااد سااعيد
الثقافااة انسااتهالكية .ويشااكل انسااتهالك بالنساابة للفئتااين م شا ًا
عبد الحميد.)23 :2446 ،

 وعـــــرف "أحمـــــد زايـــــد" الثقافـــــة االســـــتهالكية :باعتبارها ااا تمثا اال الجوانا ااب الثقافيا ااة المصا اااحبةللعملي ا ا ااة انس ا ا ااتهالكية ،وأنه ا ا ااا مجموع ا ا ااة المع ا ا اااني والص ا ا ااور والرم ا ا ااوز الت ا ا ااي تص ا ا اااحب العملي ا ا ااة
انسا ااتهالكية ،والتا ااي تضا اافي علا ااى ها ااذه العمليا ااة معناها ااا ،وتحقا ااق دنلتها ااا فا ااي الحيا اااة اليوميا ااة.
(أحمد زايد وآخرون.)21 :1991 ،
وماان خااالل التعريفااات السااابقة ،يتضااح أن الثقافااة انسااتهالكية عماادت إلااى التركيااز علااى
ضاارورة كساار التقاليااد القديمااة ،وضاارورة التغيياار ،والااى نفااي مقولااة الثقافااة اْلنسااانية المشااتركة ،باال
دعت إلى الثقافة اليومية ،وأن لكل فئاة معيناة ثقافاة خاصاة ،وكال ذلاك عان طرياق اساتخدام خباراء
خصوصا إعالنات التلفزيون.
في اْلعالنات،
ً
التعريف اإلجرائي للثقافة االستهالكية:

هااي العاماال المحفااز التااى تصاااحب العمليااة انسااتهالكية التااي يقااوم بهااا الفاارد فااي حياتااه
اليومية؛ من خالل مخزونات وأفكار عقلية ت دى الى السلوك انستهالكي.
 -6العولمةGlobalization :
لغة :تعتبر كلمة عولمة غريبة عن اللغة العربياة ،وهاي مان أكثار المفااهيم تشاتتًا وتعقي ًادا.

فكلمة عولمة كلمة مستحدثة ،وهي على وزن "فوعلاة" وأصالها "عاولم" "عولماة" ،وهاي تعناي وضاع
الشيء على المستوى العالمي( .محمد الجابري.)135 :1991 ،
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اصطالحًا :فكاان أول ظهاور لمصاطلح العولماة فاي مجاال التجاارة والماال وانقتصااد،
أما
ا
ار علااى مجااال واحااد فقااط ،باال تعااداه إلااى شااتى مجااانت الحياااة المختلفااة؛
إن أنااه لاام يعااد مقتصا ًا
كالثقافة ،والفن ،والفكر ،وانجتماع ،واْلعالم ..إلخ( .صالح الرقب.)129 ،2442 :

وعـــرف "حلـــيم بركـــات" العولمـــة بأنهـــا :نس ااق جدي ااد م اان العالق ااات انقتص ااادية ،والسياس ااية،
وانجتماعيا ااة ،والثقافيا ااة ،والمعلوماتيا ااة ،با ااين مختلا ااف بلا اادان الرض ،تجا اااوز الحا اادود الجغرافيا ااة،
وتختصر المساافات ،وتتحادى مفااهيم السايادة .وقاد تمكنات الونياات المتحادة المريكياة مان خاللاه
من أن تهيمن على العالم ،خاصة بعاد انهياار انتحااد الساوفيتي ،مماا أساهم فاي نشاوء هاذا النساق
الجديااد ماان العالقااات ،وحصااول ثااورة تكنولوجيااة ،وعلميااة ،ومعلوماتيااة ،واعالميااة ،خاصااة عباار
التلفزيون ،والفضائيات ،واْلنترنت( .حليم بركات.)564 ،2411 :
كمــا عرفهــا "محمــد الجــابري" :بااأن العولمااة شاايء ،والعالميااة شاايء آخاار ،م كا ًادا أن العولمااة

احتواء للعالم ،وفعل إرادي سيستهدف ا خر (محمد الجابري.)17 ،1991 :

كما يعرفها "أنتـوني جيـدنز"  Anthony Giddensبأنهـا :مرحلاة جديادة مان م ارحال باروز
الحداثة وتطورها ،تتكشف فيهاا العالقاات انجتماعياة علاى الصاعيد العاالمي ،وحادوث تالحام غيار
قابل للفصل بين الداخل والخارج ،وربط المحلي والعالمي بروابط اقتصادية ،وثقافية ،وانسانية.
ويعرفها "مالكولم والتي"  Malcolm Walteبأنها :كل المستجدات والتطورات التاي تساعى
 بقص ااد أو بااادون قص ااد  -إلا ااى دماااج س ااكان العاااالم ف ااي مجتم ااع ع ااالمي واح ااد( .عب ااد الهااااديالجوهري.)313 ،312 ،2441 :

ً
سادسا :نوع الدراسة ومنهجها:
 -1نوع الدراسة:
سوف يتبنى الباحث السلوب الوصفي التحليلي ،وهو السلوب المناسب لهذه الدراسة.
ويعتبر الهدف الساسي للدراسات الوصفية هو دراسة وتحليل خصائ

ظاهرة اجتماعية معينة،

أو مجموعة ظواهر اجتماعية والوقوف عليها ،والتعرف على حقائقها وأبعادها(.حسن الساعاتي،
.)177 ،175 :1995
وذلاك للحصااول منهااا علااى معلومااات تجيااب علااى أساائلة الد ارسااة ،دون تاادخل الباحااث فاي
مجرياتها ،وهنا يستطيع الباحث أن يتعامل معها ويصنفها ويحللها
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وهااذا مااا ينطبااق علااى د ارسااتنا الحاليااة ،التااي تسااعى لد ارسااة وتحلياال والتعاارف علااى درجااة
تااأثير اْلعااالن التلفزيااوني علااى الثقافااة انسااتهالكية للم ارأة الفلسااطينية؛ ولااذلك فااإن هااذه الد ارس اة
تندرج تحت إطار الدراسات والبحوث الوصفية( .محمود الستاذ.)12 :2442،
 -8المنهج المستخدم:
يعتب اار الم اانهج العلم ااي ه ااو اْلط ااار الموج ااه لمس ااار الد ارس ااة أو البح ااث؛ لتحقي ااق أهداف ااه،
واختبار فروضه أو تسا نته ،وعلى ذلك فهو طريقة علمية منتظماة لتقصاي الوقاائع ،ولاذلك يجاب
أن يا ارتبط الم اانهج المالئ اام ارتباطً ااا وثيقً ااا بموض ااوع وأه ااداف البح ااث؛ حي ااث اعتم ااد الباح ااث عل ااى
اسااتخدام الماانهج الوصاافي ،بوصاافه ماان أنسااب المناااهج لد ارسااة ظاااهرة تااأثير اْلعااالن التلفزيااوني
ار لمااا يحققااه هااذا الماانهج ماان تكاماال فااي التناااول
علااى الثقافااة انسااتهالكية للم ارأة الفلسااطينية ،نظا ًا

المنهجي لموضوع البحث ،مما يسهم في تحقيق أهداف الدراسة.
في إطار ذلك سيقوم الباحث هذه الدراسة باستخدام:

– مـــنهج المســـح االجتمـــاعي :يعتب اار أنس ااب المن اااهج العلمي ااة المالئم ااة؛ حي ااث يس ااتهدف تحلي اال
وتساجيل وتفسااير الظاواهر فااي وصافها الاراهن ،بعااد جمااع البياناات الكافيااة والمالئمااة عنهااا ،والااذي
يتناسب مع هذا النوع من الدراسات الوصفية ،والتاي تساتهدف معرفاة دوافاع المبحاوثين ،وماواقفهم،
وآرائهاام تجاااه قضااية أو موضااوع مااا ،وتاأثير ذلااك علااى الساالوكيات المختلفااة (محمااد منياار حجاااب،
.)457 :2443
واستخدم الباحث أسلوب المسح بالعيناة  Sample surveyلناه يسامح باساتخدام الرقاام
الناتجة للتوصل إلى نتائج محددة ،مع إمكانية خضوع البيانات للتحليل اْلحصائي ،ولعل انلتقاء
في المعنى باين البحاث الوصافي والمساح ،يفسار ارتبااط البحاوث الوصافية واعتمادهاا علاى المساح
كطريقااة فااي التوصاال إلااى بيانااات دقيقااة حااول الجمهااور الااذي يمثاال المجااال البشااري للبحااث ،وفااي
التسجيل الواعي لهذه البيانات ،حتى يمكن الرجوع إليهاا فاي الكشاف عان وصاف ماا تنطاوي علياه
من معان ودننت( .محمد الوفائي.)147 :1919 ،
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ً
سابعا :جماالت الدراسة:
تااتحكم فااي ه ااذه الد ارسااة ثالث ااة حاادود أساس ااية تاام تحدي اادها بهاادف معرف ااة واقعهااا الجغ ارف ااي
والبشرى والزمني( ،عينة الدراسة الميدانية) وتتلخ

مالمح كل منها وفقًا لما يأتي-:

 -1المجال الجغرافي:
الد ارسااة الميدانيااة وفيهااا يقااوم الباحااث بد ارسااة بمنطقااة جغرافيااة محااددة ،حيااث تاام اختيااار
مفااردات العينااة ماان المنطقااة الجغرافيااة التااي أجاارى فيهااا الباحااث د ارسااته الميدانيااة وهااى (محافظااة
شمال قطاع غزة) بفلسطين.
 -8المجال البشرى للدراسة:
وبناء على مشكلة الد ارساة وأهادافها
يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث،
ً

فإن المجتمع المستهدف يتكون من جمهور النساء الفلسطينيات اللواتي تتاراوح أعماارهن مان سان
عاما فما فوق ،من مختلف الشرائح سواء كانت( :طالبة ،ورباة بيات ،وعاطلاة عان العمال،
(ً )11
وموظفة) في محافظة شمال قطاع غزة بفلسطين.

 -3المجال الزمني للدراسة:
ويعنااي الفت ارة الزمنيااة ْلتمااام الد ارسااة الميدانيااة بمراحلهااا المختلفااة ،والتااي تشاامل جمااع المااادة
العلمية الخاصة بموضوع الدراسة ،والحصول على المعلومات ،والبيانات اْلحصائية التي تساعد
فاي تفسااير الظاااهرة ،وتقااديم ر يااة تحليليااة حولهااا ،وتراوحاات الفتارة الزمنيااة نسااتكمال هااذه الد ارسااة
مابين عامي (.)2415-2413
ً

ثامنا :عينة الدراسة وأسس االختيار:
أ -عينة الدراسةStudy Sample :
تعرف العينة بأنها جزء من شيء أو موضوع؛ بحيث تكون ممثلة لخصائ

ذلاك الشايء أو

الموض ااوع ،وه ااي مجموع ااة جزئي ااة م اان المجتم ااع ،والفئ ااة الت ااي تمث اال مجتم ااع البح ااث أو جمه ااور
البحث ،ويكون حجم العينة هو عدد مفرداتها( ،نافذ بركات.)12 :2447 ،
ونظا ا ارً لكب اار حج اام عين ااة الد ارس ااة ،وال ااذي يق اادر حس ااب بيان ااات الجه اااز المرك اازي لطحص اااء
الفلسا ااطيني لعا ااام 2413م ( .)161،247ولصا ااعوبة إج ا اراء حصا اار شا ااامل لمسا ااتخدمي وسا ااائل
وخصوصا التلفزيون في قطاع غزة ،طبقت الد ارساة الميدانياة علاى عيناة طبقياة عشاوائية
اْلعالم
ً
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من محافظة شمال قطاع غزة تمثل( :مدينة – قرياة – خايم ) قوامهاا ( )444مفاردة ،تام اختيارهاا
م اان مجتم ااع الد ارس ااة بحي ااث تمث اال شا اريحة م اان شا ارائح المجتم ااع للما ارأة الفلس ااطينية والت ااى تتا اراوح
أعمارهن من سن  11عام فما فوق وزعت بأسلوب التوزيع المتناسب طبقًا لمتغير منطقة الساكن
مجان للدراسة الميدانية.
بهذه المحافظة لضمان تمثيلها عينة الدراسة ولتكون
ً
حيث بلغ عدد مجموع اْلناث فى المنطقة الولى مخيم جباليا (.)14123
وبلغ عدد مجموع اْلناث فى المنطقة الثانية مدينة بيت نهيا(.)52474
وبلغ عدد مجموع اْلناث فى المنطقة الثالثة قرية بيت حانون(.)32454
حيااث قااام الباحااث بسااحب عينااة عش اوائية منتظمااة قوامهااا  444مفااردة ماان مجتمااع البحااث
الثالثة بواقع:
 -1مخيم جباليا  %54ويمثله  244مفردة.
 -2مدينة بيت نهيا  %34ويمثله  124مفردة.
 -3قرية بيت حانون  %24ويمثله  76مفردة.
وتم سحب العيناة بطريقاة عشاوائية منتظماة(كسار العيناة  )424مان خاالل كشاوف بياناات وأساماء
اْلناث من سن 11عام فما فوق بحسب بيانات الجهاز المركزى لطحصاء الفلسطيني.
ب -أسس اختيار العينة:
سيتم مراعاة عدد من األسس المهمة في اختيار العينة ،وهي:
 -1أن تمثاال العينااة ش اريحة أساسااية ومهمااة فااي المجتمااع الفلسااطيني ،وهااي ش اريحة النساااء؛
هتماماا
لنهااا أكثاار الشارائح تا ًا
اأثر بااالظروف والمتغيارات انقتصااادية وانجتماعيااة ،وأكثاار الشارائح ا ً
وخصوصا اْلعالن التلفزيوني.
ومتابعة بالتطورات التكنولوجية
ً
-2

أن ن يكااون هناااك تجااانس لمفااردات العينااة فااي مجتمااع الد ارسااة؛ ماان حيااث الخصااائ

الديموغرافية( :السن ،المستوي التعليمي ،المستوى انقتصادي ،الحالة انجتماعية ،المهنة ،مكان
السكن "مدينة ،قرية ،مخيم").
-3

أن يكااون هناااك اخااتالف فااي الثقافااات الفرعيااة ،ومشاااهدة التلفزيااون ،ومتابعااة اْلعالنااات

عبر وسائل إعالمية أخرى.
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ً
تاسعا :جمتمع الدراسة:
ً
أوال :حملة عن حمافظة مشال قطاع غزة.

ه ا ا ا ااي إح ا ا ا اادى المحافظ ا ا ا ااات الخمس ا ا ا ااة المكون ا ا ا ااة لقط ا ا ا اااع غا ا ا ا ازة ،ويق ا ا ا اادر ع ا ا ا اادد س ا ا ا ااكان

المحافظاا ا ااة ( )211ألاا ا ااف نسا ا ا اامة لعاا ا ااام ( )2413موزعا ا ا ااة عل ا ا ااى التجمعا ا ا ااات الس ا ا ااكانية والتا ا ا ااي
تضا اام( :مدينا ااة بيا اات نهيا ااا ،مخا اايم جباليا ااا ،وقريا ااة بيا اات ح ا اانون) .وتولا اات السا االطة الفلسا ااطينية

إدارة المحافظ ا ااة تطبيقًا ا اا نتف ا اااق أوس ا االو ع ا ااام ( ،)1993بع ا ااد أن كان ا اات تتخ ا ااذها قا ا اوات الج ا اايش
مقر لها أثناء احتالل قطاع غزة مابين عام (.)1994-1967
اْلسرائيلي ًا

وتص ا اال مس ا اااحة محافظ ا ااة ش ا اامال قط ا اااع غاا ازة إل ا ااى ( )62ك ا اام مرب ا ااع ،وتش ا ااكل ()%17

م ا اان إجم ا ااالي مس ا اااحة قط ا اااع غا ا ازة ،مكون ا ااة م ا اان ثالث ا ااة تجمع ا ااات س ا ااكنية ،وه ا ااى( :مدين ا ااة بي ا اات
نهيا ،ومخيم جباليا ،وقرية بيت حانون).

الشكل رقم ( )1يبين منطقة الدراسة

(دائرة الحوال المدنية التعداد العام للسكان في المدينة)2413،
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 -1مدينة بيت الهيا :تقع شمال قطاع غزة على بعد حوالي ( )7كام مان مديناة غازة ،تحادها مان
الشاامال قريااة هربيااا المحتلااة ،وماان الغاارب البحاار الباايض المتوسااط ،وماان الجنااوب مخاايم جباليااا،
علم اا بأنهااا كاناات قباال نكبااة عااام
وماان الشاارق قريااة بياات حااانون .تبلااغ مساااحتها ( )24544دوناام ً

(1914م) ثاااني مدينااة فااي المساااحة والمااالك فااي قطاااع غازة ،ويبلااغ عاادد سااكانها ()144،299
نسمة.
مديناة بيات نهياا قديماة جادا ،ذكرهاا الما رل الرومااني "زماانوس" فاي كتاباتاه ،وي كاد ذلااك
ا ثار القديمة التي تعود إلى العصر الروماني والفارسي ثم اْلسالمي .ويعود اسم بيت نهياا إلاى
تفسااير بعااض الما رخين أن الكلمااة اشااتقت ماان كلمااة ا لهااة؛ حيااث كاناات بيتًاا لآللهااة والمعابااد فااي
العصا ااور القديما ااة .تشا ااتهر مدينا ااة بيا اات نهيا ااا بز ارعا ااة التا ااوت الرضا ااي والزها ااور والخضا ااروات
والحمضيات( .عمر خليل عمر.)23:2444 ،
متر عن سطح البحر؛
 -8قرية بيت حانون :تقع بيت حانون في شمال قطاع غزة ،ترتفع (ً )54ا
حيث يحدها من الشارق والشامال الحادود الفاصالة باين القطااع وال ارضاي الفلساطينية المحتلاة عاام

( )1941م ،ويحدها من الغرب أراضي مدينة بيت نهيا ،ومن الجنوب شارع صالح الادين الاذي
مميز لوجود أكبر معبر بري يربط قطاع
يربط مخيم جباليا ومدينة غزة .ويعتبر موقع بيت حانون ًا

غزة بالراضي الفلسطينية المحتلة عام ( )1941م.

تعتباار قريااة بياات حااانون قريااة قديمااة كااان بهااا بياات لعبااادة ا لهااة والصاانام ،ويرجااع ساابب
تسميتها بهذا انسم إلى الملك "حانون" م سسها ،والتي كانت تعتبر مصيفًا له.
وتعتب اار قري ااة بي اات ح ااانون م اان الق اارى عالي ااة الكثاف ااة الس ااكانية؛ حي ااث بل ااغ ع اادد س ااكانها
( )74،251نسمة ،ونجد أن سكان قرية بيت حاانون  -كجازء مان ساكان فلساطين  -ينتماون إلاى
مجموعااة الاادول الناميااة ذات القاعاادة العريضااة؛ حيااث ياازداد عاادد السااكان فااي الفئااات تحاات ساان
( )14عام ،وتبلغ نسبتهم (.)%54،6
تعتم ااد قري ااة بي اات ح ااانون عل ااى الز ارع ااة ،فمعظ اام س ااكانها يعتم اادون عل ااى ز ارع ااة وفالح ااة
الرض لكس ااب ق ااوتهم ،كم ااا تمت اااز القري ااة بز ارع ااة الحمض اايات والخض ااروات ،إن أن ااه ف ااي الوق اات
الحالي أصبحت الراضي الزراعياة معظمهاا جارداء نتيجاة العادوان اْلسارائيلي المتكارر الاذي يقاوم
بااه انحااتالل ماان اجتياااح القريااة م ارات كثي ارة ،فضا ًاال عاان تجريفااه لمساااحات كبي ارة ماان ال ارضااي
الزراعية وقصفه المتكرر للمنطقة( .رائد أحمد صالحة.)54:1997 ،
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 -3مخـــيم جباليـــا :يرج ااع تس ااميته به ااذا انس اام لن حرفه ااا مكون ااة م اان (أزالي ااا) الروماني ااة بمعن ااي
الجمال ،أو من (جبانية) السريانية بمعنى الفخاار والطاين .يقاع مخايم جبالياا إلاى الشامال الشارقي
ماان مدينااة غازة ،ويبعااد عنهااا ( )2كاام ،ويربطهااا بطريااق محلاي معبااد بااالطريق الرئيسااي غازة .ويقااع
مخاايم جباليااا فااوق رقعااة منبسااطة ماان أرض السااهل الساااحلي الجنااوبي ،ويرتفااع عاان سااطح البحاار
( )35متر.
وتغلب الطبيعة الرملية على تربة جباليا ،فتزرع فيها الحمضيات التاي ترويهاا ا باار التاي
تحاايط بااالمخيم ماان جميااع جهاتااه ،وتنااتج أ ارضاايه الزراعيااة جميااع أصااناف الفواكااه ونساايما الجميااز
التااي اشااتهرت بااه جباليااا ،وتاازرع أيضااا الخضااروات والبطاايخ والشاامام ،ويعتمااد سااكان جباليااا علااى
تربية المواشي والطيور وصيد السماك.
أنشئ هذا المخيم لالجئين عاام ( ،)1954وبلغات مسااحته عناد تأسيساه حاوالي ()1444
دونم ،وبلغ عدد السكان آنذاك حوالي ( )33،144نسمة مقسمين على ( )5517عائلة ،وبلغ عدد
سااكان المخاايم عااام ( )1967م( )53،144نساامة ،ويقطاان المخاايم عااام ( )2413حسااب بيانااات
الجهاز المركزي لالحصاء حوالي ( )174،556نسامة ،ويعاود معظام ساكانه بأصاولهم إلاى المادن
الفلسطينية المحتلة التي هجروا منها عام ( )1941م من قبل انحتالل اْلسرائيلي لفلسطين.
أشرفت وكالة الغوث الدولية منذ فترة احتالل قطاع غزة إلى يومنا هذا علاى تاوفير بعاض
الخ اادمات الساس ااية للس ااكان الالجئ ااين ف ااي مخ اايم جبالي ااا ،مث اال :الرعاي ااة الص ااحية ،وبن اااء م ارك ااز
وعيادات طبية بجميع التخصصات ،حيث يرتاد المركز حوالي ( )644مريض يوميا.
وتقاوم وكالاة الغااوث بتوزياع مساااعدات غذائياة علااى السار الفقيارة ،وتاوفير فاار

ودورات

عمل لتشغيل الالجئين من العائالت الفقيرة.
باْلضافة إلى لذلك ،قامت وكالة الغاوث بنااء المادارس التعليمياة فاي المخايم ،والتاي تضام
( )13مدرسا ااة فا ااي المرحلا ااة انبتدائيا ااة ،وخمسا ااة ما اادارس المرحلا ااة اْلعداديا ااة واْلش ا اراف عليها ااا،
باْلضافة إلى ذلك تعبيد ورصف بعض الطرق في المخيم( .عيسي إبراهيم شهاب.)79:2441 ،
ويذكر أن مخيم جباليا انطلقت منه الش اررة الولى لالنتفاضة الفلسطينية عام ( )1917م.
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ً
ثانيا :الرتكيب العمري والنوعي للسكان يف اجملتمع الفلسطيني.
جدول ()1
عدد سكان فلسطين حسب المنطقة والجنس نهاية عام ()8113
المنطقة

الجنس

لكال الجنسين

ذكر

أنثى

فلسطين

4،415،459

2،271،562

2،246،197

الضفة الغربية

2،754،722

1،399،444

1،355،311

قطاع غزة

1،734،737

179،151

151،579

مجتمع ااا فتي ااا ،ش ااأنه ب ااذلك كب اااقي المجتمع ااات النامي ااة ،ورغ اام
يعتب اار المجتم ااع الفلس ااطيني
ً

اننخفاض الذي ط أر علاى مساتويات اْلنجااب والوفياات نتيجاة تحسان الوضااع الصاحية -بشاكل
عام -وصحة الم والطفل -بشكل خا

فضال عن برامج تنظيم السرة.
،ً

حيااث يتضااح ماان الجاادول السااابق أن تعااداد سااكان فلسااطين مااوزعين علااى الضاافة الغربيااة
وقط اااع غا ازة بش ااكل ع ااام بل ااغ م ااا يق ااارب ( )4،415،459نس اامة ف ااي نهاي ااة ع ااام ( )2413لك ااال
الجنسا ا ااين؛ حيا ا ااث شا ا ااكلت نسا ا اابة الا ا ااذكور ( )2،271،562نسا ا اامة ،فا ا ااي مقابا ا اال نسا ا اابة اْلنا ا اااث
( )2،246،197نس اامة ع ااام ( ،)2413ف ااي ح ااين بل ااغ تع ااداد س ااكان الض اافة الغربي ااة م ااا يقاااارب
( )2،754،722نساامة لكااال الجنسااين ،وشااكلت نساابة الااذكور ( )1،399،444نساامة فااي مقاباال
نسبة اْلناث ( )1،355،311نسمة.
وبلااغ تعااداد سااكان قطاااع غازة مااا يقااارب ( )1،734،737نساامة بشااكل عااام لكااال الجنسااين؛
حيث شكلت نسبة الذكور ( )179،151نسمة ،فاي مقابال نسابة اْلنااث ( )151،579نسامة لعاام
(.)2413
وه ااذا ي اادل عل ااى أن لك اال ( )143ذك اار ( )144أنث ااى .ف ااالمجتمع الفلس ااطيني مجتم ااع فت ااي
يمتاااز بقاعاادة هرميااة عريضااة ،الماار الااذي سااي دي إلااى ارتفاااع معاادل النمااو السااكاني ،وهااو مااا
يتطلااب سياسااة اقتصااادية وسياسااية واجتماعيااة مالئمااة لمواجهااة هااذه الزيااادة( .الجهاااز المركاازي
لطحصاء الفلسطيني.)33 ،2413 :
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جدول ( ) 8

عدد سكان قطاع غزة حسب المحافظة نهاية عام ()8113
المنطقة

عدد السكان

النسبة المئوية

شمال غزة

341،113

%19،7

غزة

593،193

%34،3

دير البلح

253،414

%14،6

خانيونس

326،695

%11،9

رفح

216،426

% 12،5

مجموع قطاع غزة

1،734،737

%144

يتض ا ااح م ا اان الج ا اادول الس ا ااابق أن س ا ااكان محافظ ا ااة ش ا اامال قط ا اااع غا ا ازة بل ا ااغ م ا ااا يق ا ااارب
ما ا اان ( )341،113نسا ا اامة عا ا ااام ( )2413بنسا ا اابة ( )%19،7ما ا اان سا ا ااكان قطا ا اااع غ ا ا ازة ،وبلا ا ااغ
عا ا ا اادد سا ا ا ااكان محافظا ا ا ااة غ ا ا ا ازة ( )593،193عا ا ا ااام ( )2413بنسا ا ا اابة ( )%34،3ما ا ا اان سا ا ا ااكان
قط ا اااع غا ا ازة ،كم ا ااا بل ا ااغ ع ا اادد س ا ااكان محافظ ا ااة دي ا اار ال ا اابلح ( )253،414ع ا ااام ( )2413بنس ا اابة
( )%14،6م ا ا اان س ا ا ااكان قط ا ا اااع غا ا ا ازة ،وبل ا ا ااغ ع ا ا اادد س ا ا ااكان محافظ ا ا ااة خ ا ا ااانيونس ()326،695
ع ا ااام ( )2413بنس ا اابة ( )%11،9م ا اان ع ا اادد س ا ااكان قط ا اااع غا ا ازة ،وبل ا ااغ ع ا اادد س ا ااكان محافظ ا ااة
رفح ( )216،426بنسبة ( )%12،5من نهاية عام ( )2413من سكان قطاع غزة.
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كما ا ااا يتضا ا ااح خا ا ااالل التوزيا ا ااع النسا ا اابي لعا ا اادد السا ا ااكان فا ا ااي محافظا ا ااات قطا ا اااع غ ا ا ازة أن
محافظا ااة غاا ازة يوج ا ااد به ا ااا أكبا اار تجم ا ااع س ا ااكاني ويليه ا ااا محافظ ا ااة شا اامال قط ا اااع غ ا ازة بع ا ااد ذل ا ااك
ار محافظ ااة رف ااح الت ااي تعتب اار أق اال محافظ ااات
محافظ ااة خ ااانيونس ث اام محافظ ااة دي اار ال اابلح ،وأخي ا ًا
قطاع غزة من حيث عدد السكان.

جدول ( ) 3

عدد سكان محافظة شمال قطاع غزة حسب الجنس نهاية عام ()8113
المنطقة

العدد

محافظة شمال غزة

341،113

الجنس
ذكر

النسبة

أنثى

ذكر

172،166

%54،7

161،247

%49،3

يتضح من الجدول السابق أن تعداد سكان محافظة شمال قطاع غزة بلغ ()341،113
نسمة حيث شكل تعداد الذكور ( )172،166نسمة ما نسبته ( ،)%54،7وفي المقابل تعداد
اْلناث على مستوى محافظة شمال قطاع غزة؛ حيث شكلت ( )161.247نسمة ما نسبته
( ،)%49،3وتبين من ذلك تفوق نسبة الذكور على اْلناث من حيث العدد ،وهذا يدل على أن
لكل ( )143ذكر ( )144أنثى بفارق بسيط جدا( .الجهاز المركزي لطحصاء الفلسطيني ،رام
اهلل.)2413 :
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ً
عاشرا :أدوات مجع البيانات:
تعتباار عمليااة جمااع البيانااات ماان أهاام خط اوات البحااث ،ويرجااع ذلااك إلااى أن قيمااة البحااث
انجتماعي ،ومدى دقة نتائجه ،وقدرته على تقدم العلم انجتماعي ،يرتبط بمدى قدرة الباحث على
الحصول على المعلومات الالزمة للدراسة ،التاي تارتبط بالهاداف مان جهاة ،والتاي يجاب أن تكاون
علااى درجااة عاليااة ماان الصاادق والثبااات ماان جهااة أخاارى .فااأدوات جمااع البيانااات هااي التااي تتوقااف
عليه ااا دق ااة البيان ااات المجموع ااة والمس ااتخدمة ،وص ااحة النت ااائج اْلحص ااائية ،وكف اااءة انس ااتنتاجات
العلمية في التحليل.
وقد استخدم الباحث استمارة انستبيان ،كأداة لجمع البيانات والمعلومات الولية الساسية
مباش ارة ماان العين ااة المختااارة لمف ااردات البحااث ،ع اان طريااق توجي ااه مجموعااة م اان الساائلة المح ااددة
ادما ،وذلااك بهاادف التعاارف علااى حقااائق معينااة ،أو وجهااات نظاار المبحوثاات واتجاهاااتهن ،وعلااي
مقا ً
بناء على أسئلة الدراسة.
الدوافع والم ثرات التي تدفعهن نحو نماذج سلوكية معينة ،وذلك ً
وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:

 .1المصـــادر الثانويـــة :حي ااث اتج ااه الباحااث ف ااي معالجااة اْلط ااار النظ ااري للبحااث إل ااى مص ااادر
البيانااات الثانويااة والتااي تتمثاال فااي الكتااب والم ارجااع العربيااة والجنبيااة ذات العالقااة ،والاادوريات
والمق ااانت والتق ااارير ،والبح اااث والد ارس ااات الس ااابقة الت ااي تناول اات موض ااوع الدارس ااة ،والبح ااث
والمطالعة في مواقع اْلنترنت المختلفة.
 .8المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة لجأ الباحث إلى جماع البياناات
خصيصا لهذا الغرض.
الولية من خالل انستبانة كأداة رئيسة للدراسة ،صممت
ً

االستبانةQuestionnaire :

تعا َّارف انسااتبانة بأنهااا أداة لجمااع البيانااات المتعلق ااة بموضااوع بحااث محاادد ،عاان طري ااق
استمارة ياتم تعبئتهاا مان قبال المساتجيب ،أو هاي نماوذج يضام مجموعاة مان السائلة ياتم صاياغتها
وطرحها على المبحوثين؛ للحصول على معلومات حول موضاوع ،أو مشاكلة ،أو موقاف ،أو رأي.
(علي جبلي.)144 :1919 ،
أو هاي أساائلة مكتوبااة تقاايس ا راء وانتجاهااات والخصااائ

 ،ويااتم جمااع المعلومااات عاان

طريق استمارة مكتوبة ،يتولى المبحوث اْلجابة عليها( .حسن الساعاتي.)177 :1995 ،
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وبعااد انطااالع علااى الد ارسااات السااابقة ،ومراجعااة الت اراث النظااري ،قااام الباحااث بتصااميم
انس ااتبانة؛ بحي ااث جمع اات ب ااين البيان ااات الكمي ااة  ،Quantitativeوالكيفي ااة  ،Qualitativeوالت ااي
تمكاان ماان اسااتخدام أساااليب التحلياال الكمااي والكيفااي للبيانااات ،بمااا يخاادم أهااداف الد ارسااة .وتمكاان
الباحااث ماان د ارسااة تااأثير اْلعااالن التلفزيااوني علااى الثقافااة انسااتهالكية للمارأة الفلسااطينية ،وتحديااد
توجهاتهاا نحااو اسااتخدامها ومتابعتهااا ،وذلااك باعتبااار انسااتبانة الداة الفضاال لجمااع البيانااات ماان
الميدان الممثل بعينة قوامها ( )444مفردة.
وتشكلت انستبانة من أربعة محاور رئيساية ،واشاتمل كال محاور منهاا علاى مجموعاة مان
السئلة ،ويمكن إيجاز محاورها على النحو التالي:
المحور األول :البيانات الشخصية:
ويش ا ااتمل ه ا ااذا المح ا ااور عل ا ااى مجموع ا ااة م ا اان البيان ا ااات الشخص ا ااية ،ح ا ااول الخص ا ااائ
الديموغرافيااة ،وانجتماعيااة ،وانقتصااادية للمبحااوثين ،تتعلااق بساان المبحااوث ،والمسااتوى التعليمااي،
والحالااة انجتماعيااة ،ونااوع المهنااة التااي يشااغلها المبحااوث ،والاادخل الشااهري ،والمصااروف الشااهري
للمبحوث ،ومكان السكن .وهاذه المتغيارات صاالحة لالختباار .وتام مناقشاة تلاك النقااط فاي السائلة
من (.)1-1
المحور الثاني :بيانات تتعلق باستخدام المرأة للتلفزيون:
اشااتمل هااذا المحااور علااى مشاااهدة الم ارأة للتلفزيااون ،وعلااى عاادد اليااام التااي تشاااهد فيهااا
المرأة التلفزيون في السبوع؟ وكم ساعة تقضيها المرأة يوميا عند مشاهدتها للتلفزيون؟ وماا أفضال
أوقات المشاهدة لها؟ ومع من تفضل مشاهدة التلفزيون؟ وهال تشااهده بشاكل متواصال أم منقطاع؟
وما البرامج التي تشااهدها ،والغارض مان هاذه المشااهدة؟ وماا اْلشاباعات التاي تتحقاق لهام؟ وذلاك
للحصول علاى معلوماات حاول مشااهدة المارأة لهاذه الوسايلة اْلعالمياة ،ومادى تأثيرهاا عليهاا .وتام
مناقشة تلك النقاط في السئلة (.)16-9
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المحور الثالث :بيانات تتعلق بمشاهدة المرأة لإلعالن التلفزيوني:
اش ااتمل ه ااذا المح ااور عل ااى التع اارف عل ااى اْلعالن ااات التلفزيوني ااة المفض االة ل اادى الما ارأة،
والتعرف على العناصر المحفزة لالطالع على اْلعالن ،ودرجة تأثير هذه اْلعالنات على المرأة،
والتعرف على بعض المميزات التي تميز إعالناات التلفزياون عان بااقي اْلعالناات الخارى ،مثال:
وتم مناقشة هذه النقاط في السئلة (.)24-17
(اْلنترنت – الراديو – الصحف والمجالت)َّ .
المحور الرابع :بيانات تتعلق بالثقافة االستهال كية لدى المرأة:
اسا ااتهدف ه ا ااذا المح ا ااور معرف ا ااة المص ا ااادر الت ا ااي تحص ا اال منه ا ااا الم ا ارأة عل ا ااى مص ا ااروفها
الشخصي ،وذلك للتعرف على مدى انستهالك الشاهري لاديها ،والتعارف علاى الجهاات التاي تا ثر
عليه اا عنااد شا ارائها أي ساالعة شخصااية ،وم ااا الماركااات الت ااي تتااابع إعالناتهااا؟ وه اال تتحاادث م ااع
أصادقائها عاان هاذه الماركااات؟ وهاال معرفاة الشااخ

از عاان ا خارين،
بماركاات الساالع تجعلااه متمي ًا

واقتنا ه لسلع ثمينة تجعله يحتل مكانة متميزة بين الناس؟ والتعرف على ماا إذا أعلنات شاركة عان
س االعة معين ااة م اااذا سا اتفعل الما ارأة ه اال ستش ااتري أم ن؟ وم ااا المنتج ااات الت ااي تح اار

الما ارأة عل ااى

اأثير علاى المارأة مان الناحياة
متابعتها عبر إعالنات التلفزيون؟ وذلك للتعارف علاى السالع الكثار ت ًا

انسااتهالكية ،وهاال تختلااف هااذه الساالع المعلاان عنهااا عباار التلفزيااون عاان الساالع المعلاان عنهااا فااي
الوساائل اْلعالميااة الخاارى؟ والتعاارف ماان وجهااة نظاار المبحوثاة علااى أن كثارة الوسااائل اْلعالنيااة
تأثير عليها؟
ت ثر في نشر الثقافة انستهالكية ،وما الوسيلة اْلعالنية الكثر ًا

أيضا إلى التعرف علاى مادى تاأثير المشااهير مان المغناين والممثلاين
ويهدف هذا المحور ً

عل ااى الما ارأة م اان ناحي ااة تقلي ااديهم ،وف ااي أي ش اايء ترغ ااب أن تقل اادهم ،وه اال تش ااجع الما ارأة انتش ااار
المجمع ااات التجاري ااة (الم ااونت) ف ااي المجتم ااع الفلس ااطيني؟ والتع اارف عل ااى م اادى كفاي ااة المح ااالت
التجاريااة فااي مناااطق سااكناهم ،ومااا السااباب التااي تجعاال الم ارأة تتااردد علااى الس اواق والمحااالت
التجارياة؟ وماا أكثاار الشاياء التاي تلفاات أنظاارهم فاي الساواق غيار السالع؟ وكيااف تتصارف إذا لاام
تمتلك ثمان بعاض السالع المرغوباة والمعروضاة فاي الساواق؟ وتام مناقشاة هاذه النقااط فاي السائلة
(.)44-21
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اختبارات الصدق والثبات لالستمارة:
صــدق القيـــاس :Validity :ويقصااد بااه قاادرة انسااتمارة علااى قياااس مااا اسااتهدفت قياسااه .ولكااي
يختباار الباحااث ماادى صاادق القياااس المسااتخدم فااي اسااتمارة الد ارسااة ،قااام بعاارض انسااتمارة علااى
مجموعة من المتخصصين والخبراء و ِّ
المحكماين ،وذلاك للتأكاد مان صاالحيتها وقادرتها علاى قيااس
وتم تعاديل بعاض السائلة وصاياغتها بشاكل جياد ،واضاافة بعاض السائلة فاي المحاور
المتغيراتَّ .
بناء على توجيهات
الرابع المتعلق بالثقافة انستهالكية ،كونها المحور الرئيسي في الدراسة ،وذلك ً
ِّ
المحكمين(*) .وتم صياغة انستمارة بشكلها النهائي بعاد إجاراء التعاديالت عليهاا؛ بحياث أصابحت
بصورتها النهائية صالحة للقياس والتطبيق ،وقادرة على تحقيق أهداف الباحث منها.
اختبــار ثبــات القيــاس :Reliability :يقصااد بقياااس الثبااات حصااول الباحااث علااى نفااس النتااائج
حينمااا يعيااد تطبيااق القياااس علااى نفااس المبحااوثين بعااد فت ارة زمنيااة محااددة ،وترجااع أهميااة القياااس
لكونااه شاارطًا أساساايا لصاادق القياااس؛ حيااث ن يمكاان أن يكااون المقياااس صااادق وهااو غياار ثاباات.
ولتحقياق الثباات ،أجارى الباحاث اختباار قبلاي لالساتمارة  ،Pre – Testوذلاك علاى عيناة قوامهاا
( )44مفردة تمثل ( )%14من حجم عينة البحث ،وقام الباحث بتكرار هذه العملية مرتين ،بفاارق
عش ارة أيااام بااين التج اربتين؛ حيااث أعيااد تطبيااق القياااس علااى نفااس المبحااوثين ،وبناااء عليااه أدخاال
الباحث تعديالت على انستمارة ،وخاصة فيما يتعلق ببعض الجمل والعبارات التاي لام تعاط نتاائج
ثابتة في كل اختبار من إجابات المبحوثين ،وتم استبعاد عادد مان السائلة التاي لام تعاط ثباتًاا كال

مرة يصل إلى نسبة ( )%74فأكثر من انستمارات ،وذلك لضمان فهم المبحوثين لسئلة القياس،
ومعرفة قدرتهم على اْلجابة عليها بسهولة ،مما ي كاد علاى الصادق الظااهري والثباات ،وصاالحية
انستمارة قبل تطبيقها النهائي على المبحوثين في الميدان.

(*)

أ.د /آمال عبد الحميد ،أستاذ علم انجتماع ،كلية البنات ،جامعة عين شمس.

أ.د /فوزي عبد الرحمن ،أستاذ علم انجتماع كلية البنات ،جامعة عين شمس.
أ.د /نجوى عبد الحميد ،أستاذ علم انجتماع ،جامعة حلوان.

أ.د /إبراهيم حمد ،رئيس قسم علم انجتماع ،جامعة الزهر ،غزة.
د /ياسر منصور ،أستاذ علم النفس انجتماعي ،جامعة الزهر ،غزة.
د /رفيق دواس ،أستاذ علم انجتماع المساعد ،جامعة القصى ،غزة.

د /شاهر نصار ،أستاذ علم انجتماع المساعد ،جامعة القدس المفتوحة ،غزة.
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حادي عشر :األساليب اإلحصائية املستخدمة:
بعد إجراء عملية حوسبة وتدقيق البيانات ،تأتي مرحلة تحليلها واستنتاج الم شرات
تم استخدام الساليب اْلحصائية المناسبة لطبيعة البيانات وم شرات
والنتائج الساسية ،حيث َّ
الدراسة ،وذلك من خالل استخدام برنامج التحليل اْلحصائي Statistical Package for the
).Social Sciences (SPSS
ومن األساليب اإلحصائية التي تم استخدامها ما يلي:
 -1النسب المئوية والتك اررات (.)Frequencies & Percentages
 -2المتوسطات الحسابية واننحرافات المعيارية (.)Mean& Stander Deviation
تم توزيع ( )424استبانة
وقام الباحث باستخدام طريقة العينة العشوائية البسيطة ،حيث َّ
تم اختيار عينة
تم استرداد ( )444استبانة بنسبة ( ،)%95.5وقد َّ
على كافة مجتمع الدراسة ،وقد َّ
الدراسة بناء على المعادنت التالية:
2

)(1

 Z 
n 

 2m 

حيث:
مثال Z=1.96 :لمستوى دنلة .)   0.05
 :Zالقيمة المعيارية المقابلة لمستوى دنلة معلوم ( ً
مثال) 0.05 :
عبر عنه بالعالمة العشرية ( ً
وي ّ
 :mالخطأ الهامشيُ :

يتم تصحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النهائية من المعادلة:
)(2

nN
N  n 1

= ُالم َع ّدل n

حيث  Nتمثل حجم المجتمع.
وباستخدام المعادلة ( )1نجد أن حجم العينة يساوي:
2

 1.96 
n 
  384
 2  0.05 
الم َعا ّادل باس ااتخدام المعادل ااة ()2
وحيااث إن مجتم ااع الد ارسااة  ،N =161247فااإن حج اام العين ااة ُ
يساوي:
384  168247
 383
168247  384  1

= ُالم َع ّدل n

وبذلك فإن حجم العينة المناسب في هذه الحالة يساوي ( )383كحد أدنى.
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الفصل الثاني

االجتاه النظري للدراسة

مدخل االستخدامات واإلشباعات

29

متهيـد:

يعا ااد "اليا اااهو كا اااتز" "Katz

 "Eliyahuأول ما اان وضا ااع اللبنا ااة الولا ااى فا ااي ما اادخل

اان عاان هااذا الماادخل عااام ( ،)1959ويمثاال الماادخل
انسااتخدامات واْلشااباعات ،عناادما كتااب مقا ً

تحااوًن للر يااة فااي مجااال الد ارسااات اْلعالميااة؛ حيااث تحااول اننتباااه ماان الرسااالة اْلعالميااة إلااى

الجمهور الذي استقبل هذه الرسالة ،وبذلك انتهى مفهوم قوة وسائل اْلعاالم الطاغياة ،الاذي كانات

تناادي باه النظرياات المبكارة؛ مثال :نظرياة الرصاصاة الساحرية "،"Magice Bullet Theory

والتااي تقااوم علااى فكارة أن ساالوك الف اراد يتجاادد وفقًااا لآلليااة البيولوجيااة الموروثااة( .عاااطف العبااد /
نهى العبد.)297 :2441 ،

ونتيج ااة لن الطبيع ااة الساس ااية للك ااائن الح ااي متش ااابهة تقر ًيبا اا ب ااين ك ااائن وآخ اار ،تك ااون
اسااتجاباتهم للمثي ارات المختلفااة متشااابهة ،خاصااة مااع انعتقاااد بااأن متابعااة أف اراد الجمهااور لوسااائل
اْلعالم تتم وفقًا للتعود وليست لسباب منطقية ،ولكان مادخل انساتخدامات واْلشاباعات لاه ر ياة
مختلفااة ،تكماان فااي إدراك أهميااة الفااروق الفرديااة والتباااين انجتماااعي علااى إدراك الساالوك الم ارتبط
بوساائل اْلعاالم .وتعاد عملياة اساتخدام أفاراد الجمهاور لوساائل اْلعاالم عملياة معقادة ،وترجاع إلااى

عاادة عواماال متشااابكة؛ منهااا :أساالوب الحياااة ،الساان ،الاادخل ،مسااتوى التعلاايم ،النااوع ،نااوع اْلشااباع
ال ا ااذي يري ا ااد الف ا اارد الحص ا ااول علي ا ااه م ا اان التع ا اارض للوس ا اايلة اْلعالمي ا ااة ،والمس ا ااتوى انجتم ا اااعي

وانقتص ااادي للف اارد ،إذ َّ
اأثير عل ااى اختيا ارت ااه للمف اااهيم
إن لك اال ه ااذه المتغيا ارات  -أو بعض ااها  -ت ا ًا
اْلعالمية التي يريد متابعتها( .نهى العبد.)13 :2445 ،

وبااذلك ظهاار مفهااوم "الجمهااور النشااط" " "Active publicالااذي حا َّاول د ارسااة عالقااة

الجمهور بوسيلة اْلعاالم مان اْلجاباة علاى سا ال "مااذا" إلاى اْلجاباة علاى سا ال "لمااذا؟" للتعارف
على أسباب تعرض الجمهور لوساائل اْلعاالم ،وهاو ماا يعارف بادوافع المشااهدة .كماا أنهاا تحااول

تم تحويل
التعرف على اْلشباعات التي يحققها التعرض لوسائل اْلعالم بالنسبة للجمهور ،وبذلك َّ

اهتمااام الباااحثين ماان انهتمااام بمااا تفعلااه الرسااالة بااالجمهور ،إلااى مااا يفعلااه الجمهااور فااي الرسااالة.

ومان هناا اختلااف هاذا الماادخل عان المااداخل التاي ساابقته؛ حياث ركااز هاذا الماادخل علاى الجمهااور:

خصائصااه ودوافعااه انطالقً اا ماان مفهااوم الجمهااور النشااط اْليجااابي ،الااذي يختااار رسااالة إعالميااة

معينة لتحقيق منفعة ما.

وقد تطور المدخل عام ( )1974عندما قُ ِّدم بشكل متكامال بواساطة كااتز  Katzوبلاوملر
 Blumlerوجيروفيتش  ،Gurevitchوتطور المدخل بجهودهم البحثية وانتشر إلى أنحاء العالم.

(عاطف العبد /نهى العبد.)291- 297 :2441 ،
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ً
أوال :مراحل تطور مدخل االستخدامات واإلشباعات:

مر مدخل االستخدامات واإلشباعات بثالث مراحل متميزة ،يمكن تقسيمها كاآلتي-:

 -1مرحلة الطفولة "المرحلة الوصففةة" " :"Descriptive phaseامتادت هاذه المرحلاة خاالل
عق اادي الربعيني ااات والخمس ااينيات م اان الق اارن الماض ااي ،واهتم اات بتق ااديم وص ااف لتوجه ااات
الجماعااات الفرعيااة لجمهااور وسااائل انتصااال ،فيمااا يتعلااق باختيارهااا لألشااكال المختلفااة ماان
محتوى وسائل انتصال.
 -2مرحلة المراهقة "المرحلة التطبةقةة" " :"Phase Appliedامتدت هذه المرحلة خالل عقد
السااتينيات ماان القاارن الماضااي ،وهااي مرحلااة ذات تواجااد ميااداني؛ حيااث كاناات تركااز علااى
المتغيا ارات انجتماعي ااة والنفس ااية ،والت ااي تا ا دي إل ااى نم ااط مختل ااف م اان اس ااتخدامات وس ااائل
اْلعالم ،وكاان مان أهام نتائجهاا أن الجمهاور يساتخدم الوسايلة ْلشاباع حاجاات معيناة لدياه.
(نهى العبد.)14 :2445 ،
 -3مرحلفة البلففو "المرحلفة التفيففةر ة" " :"Stage Explanatoryامتاادت هاذه المرحلاة منااذ
عق ااد الس اابعينيات م اان الق اارن الماض ااي وحت ااى ا ن ،وك ااان التركي ااز فيه ااا عل ااى اْلش ااباعات
وتم إعداد قوائم انستخدامات واْلشباعات.
المتحققة نتيجة التعرض لوسائل انتصالَّ ،

ً
ثانيا :أقسام حبوث مدخل االستخدامات واإلشباعات:

تقسم بحوث مدخل االستخدامات واإلشباعات إلى قسمين هما:
 -1البحفففول التقلة فففة " :"Classical Researchوهااي الد ارسااات التااي أجرياات خااالل عقااد
الربعيني ااات م اان الق اارن الماض ااي ،بواس ااطة مكت ااب البح ااوث انجتماعي ااة التطبيقي ااة "The
" ،Bureau Of Applied Social Researchفي نيويورك بالونيات المتحادة المريكياة،
والتااي أدت إلااى تحديااد دوافااع أف اراد الجمهااور لالسااتماع إلااى مسلسااالت التلفزيااون و الراديااو
وب ارامج المسااابقات؛ مثاال :د ارسااة نزار ساافيلد ،س ااتانتون 1944

"Lazarsfeld And

" .Stantonوالفكا ارة التاااي كانااات تقاااوم عليها ااا ه ااذه الد ارسا ااات هاااي :التعا اارف علا ااى أساااباب
اْلعجا اااب بوسا ااائل انتصا ااال أو بمضا ااامين معينا ااة (عا اااطف العبا ااد  /نها ااى العبا ااد:2441 ،
.)299

 -2البحففول الح ففة " :"Modern Researchوتتمثاال فااي انبتعاااد عاان ظاال أبحاااث التااأثير؛
حيا ااث با اادأت د ارسا ااة الجمها ااور خا ااالل عقا ااد السا ااتينيات وبدايا ااة عقا ااد السا اابعينيات ما اان القا اارن
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الماضااي ،بااالتركيز علااى اختيااارات أف اراد الجمهااور ،والعمليااات اننتقائيااة التااي يقومااون بهااا،
وردود أفعالهم ،واستجاباتهم لمضمون وسائل اْلعالم( .نهى العبد.)15 :2445 ،

ً
ثالثا :أهداف مدخل االستخدامات واإلشباعات:

يحقق مدخل االستخدامات واإلشباعات عددا من األهداف؛ وهي-:
 -1السااعي إلااى اكتشاااف كيااف يسااتخدم الف اراد وسااائل انتصااال ،وذلااك بااالنظر إلااى الجمهااور
النشط ،الذي يستطيع أن يختار ويستخدم الوسائل التي تشبع حاجاته وتوقعاته.
 -2شاارح دوافااع التعاارض لوساايلة معينااة ماان وسااائل انتصااال ،والتفاعاال الااذي يحاادث نتيجااة هااذا
التعرض( .حسن مكاوي /ليلى السيد.)241 :2442 ،
 -3معرفة النتائج المترتبة على مجموعة الوظائف التي تقدمها وسائل انتصال.
(محمد عبد الحميد.)195 :2444 ،

ً
رابعا :فروض مدخل االستخدامات واإلشباعات:
من أهم الفروض التي يسعى مدخل االستخدامات واإلشباعات إلى قياسها ما يلي:
 -1يقوم أفراد الجمهور باختيار المادة اْلعالمية التي يرون أنها تشبع احتياجاتهم.
 -2يمكن انستدنل علاى المعاايير الثقافياة الساائدة فاي مجتماع ماا ،مان خاالل التعارف علاى
اسااتخدامات الجمهااور لوسااائل انتصااال ،ولاايس ماان خااالل محتااوى الرسااائل فقااط( .نهااى
العبد.)16 :2445 ،
 -3يمتلك أعضاء الجمهور المبادرة في تحدياد العالقاة باين إشاباع الحاجاات واختياار وساائل
معينة ،يرى أنها تشبع حاجاته( .محمد عبد الحميد.)222:2444 ،
 -4يشااارك أعضاااء الجمهااور فااي عمليااة انتصااال الجماااهيري بفعاليااة ،ويسااتخدمون وسااائل
انتصال لتحقيق أهداف مقصودة تلبي واقعهم.
 -5يعتبر استخدام وسائل انتصال من الحاجات التي يدركها أعضاء الجمهور ،ويتحكم في
ذلااك عواماال الفااروق الفرديااة ،والتفاعاال انجتماااعي ،وتنااوع الحاجااات ب ااختالف الف اراد.
(حسن مكاوي؛ سامي الشريف.)2441 :2444 ،
 -6ولهااذا فالعواماال الديموجرافيااة وانجتماعيااة؛ مثاال :الجاانس ،والساان ،والمسااتوى التعليمااي،
ومس ااتوى ال اادخل ،له ااا ت ااأثيرات ف ااي اس ااتخدامات الجمه ااور لوس ااائل انتص ااال( .محم ااود
إسماعيل.)257 :2443 ،
32

 -7تتنافس وسائل اْلعالم مع وسائل أخارى ْلشاباع حاجاات الفاراد؛ مثال :قناوات انتصاال
المباشاار ،كالنديااة ،أو السااينما ،أو غيرهااا .فااالجمهور يكماال احتياجاتااه التااي ن تشاابعها
وسائل اْلعالم الجماهيرية ،من خالل قنوات ووسائل أخرى( .عاطف العبد؛ نهى العباد،
ً

.)341 :2441

خامسا :مناذج مدخل االستخدامات واإلشباعات:
ظها ا اارت نما ا اااذج عديا ا اادة لما ا اادخل انسا ا ااتخدامات واْلشا ا ااباعات خا ا ااالل عقا ا اادي السا ا اابعينيات
والثمانينيات ،وتطورت .فبدأ الباحثون في هذا المجال العمل نحو تكوين إطار نظري متكامال لمادخل
انسا ااتخدامات واْلشا ااباعات ،وظها اارت أغلا ااب ها ااذه النما اااذج فا ااي كتابا ااات "كا اااتز  Katzوجا ااروفيتش
 ،Gurevitchبعنوان "استخدامات وسائل انتصال"؛ حيث استفيد مناه فاي تحدياد المفااهيم الساساية
لم اادخل انس ااتخدامات واْلش ااباعات ،ف ااتم م اان خالل ااه التأكي ااد عل ااى أن ه ااذا الم اادخل يه ااتم بالص ااول
انجتماعية والنفسية لالحتياجات ،والتي تنشاأ عان التوقعاات مان وساائل انتصاال أو مصاادر أخارى،
والتي ت دي إلى أنماط مختلفة من التعرض لوسائل انتصال ،ينتج عنها إشاباع انحتياجاات ،ونتاائج
أخرى ربما تكون في الغالب غير مقصودة( .حسن مكاوي؛ سامي الشريف.)211 :2444 ،
وأهم هذه النماذج المفسرة لمدخل االستخدامات واإلشباعات ما يلي-:
 -1نموذج "كاتز وزمالؤه" "-:"Katz, E. etal, 1794
يرى "كاتز" أن المواقف انجتماعية التي يجد الفراد أنفسهم بها ،هي التي تعمل علاى إتاحاة
العالقااة بااين وسااائل اْلعااالم واشااباع انحتياجااات ،إذ إن المواق اف انجتماعيااة يمكاان أن تتساابب فااي
طا علااى الفاارد ،ممااا يجعلااه يسااعى إلااى اسااتخدام وسااائل اْلعااالم.
التااوتر والص اراع الااذي يشااكل ضااغ ً
(عاطف العبد؛ نهى العبد.)341 :2441 ،
وهي نفسها التي يمكن أن تشكل إدراك الفارد لابعض المشاكالت التاي تحتااج إلاى المعلوماات
التااي توفرهااا وسااائل اْلعااالم .والمواقااف انجتماعيااة يمكاان أن تحااد ماان الفاار
بديال لهذه الفر
حاجات معينة ،وبالتالي فإن وسائل اْلعالم تقدم ً

الحقيقيااة التااي ترضااي

المحاددة .وكاذلك تظهار المواقاف

انجتماعيااة قي ًم اا معينااة ،يمكاان أن يااتم دعمهااا لاادى الفاارد ماان خااالل التعاارض إلااى وسااائل اْلعااالم
ومحتواها ،كما يمكن للمواقف انجتماعية أن تمد الفرد بالعديد من التوقعات حول التعامل مع وسائل

اْلع ااالم؛ لالس ااتفادة ف ااي دع اام عض ااوية الف اارد ف ااي جماع ااات اجتماعي ااة معين ااة( .محم ااد عب ااد الحمي ااد،
.)223 :2444
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ويعبر "كاتز" وزمالؤه عن نموذج االستخدامات واإلشباعات في الشكل التالي:
عوامل
اجتماعية
ونفسية

توقعات
من

حاجات

وسائل اإلعالم
مصادر أخرى

دوافع وحاجات وتوقعات
جديدة

التعرض لوسائل اإلعالم

ممارسة أنشطة أخرى

إشباع لبعض الحاجات
وعدم إشباع لحاجات أخرى

نموذج كاتز وزمالؤه لالستخدامات واإلشباعات.
(حسن مكاوي ،ليلى السيد.)848 :8118 ،
واقتاارح "كاااتز" و"جااروفيتش" أن المواقااف انجتماعيااة  situations socialهااي التااي تساااعد فااي
نشأة انحتياجات المتعلقة بوسائل اْلعالم بأية طريقة من الطرق ا تية-:
قيماا معيناة لدياه ،وتأكياد هاذه القاايم
 -1المواقاف انجتماعياة التاي يمار بهااا الفارد ،غالًباا ماا تادعم ً
يمكن أن يتم عبر استخدام مضامين ومواد معينة في وسائل اْلعالم تتعلق بهذه القيم.

 -2إن المواقف انجتماعية التي يمر بها الفرد قد تجعلاه عض ًاوا فاي جماعاات اجتماعياة معيناة،
وماان خااالل التعاارض لوسااائل اْلعااالم يمكاان أن تاادعم عضااوية الفاارد فااي هااذه الجماعااات،
وتدعم انتماءه إليها.
 -3المواقااف انجتماعيااة التااي يماار بهااا الف اراد قااد ت ا دي للشااعور بااالتوتر والص اراع ،ممااا ي ا دي
لشااعور الف اراد بضااغوط تااوجههم لتخفيااف هااذه المشاااعر ،وذلااك ماان خااالل اسااتخدام وسااائل
اْلعالم.
 -4المواقااف انجتماعيااة التااي يماار بهااا الفاارد يمكاان أن تخلااق لديااه الااوعي بمشاااكله ،والتااي قااد
يتطلب لحلها الحصول على معلومات معينة من خالل وسائل اْلعالم.
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 -5المواق ااف انجتماعي ااة الت ااي يم اار به ااا الف اارد يمك اان أن تقل اال م اان فرص ااه ف ااي الحي اااة الواقعي ااة؛
ْلشباع حاجات معينة ،وهنا يمكن أن تلعب وسائل اْلعالم دور البديل فاي إشاباع مثال هاذه
انحتياجااات ).(Baranstanley and Davis Dennis, 1995: 223-224
 -8نموذج روز نجرين :Rose ngren
 -1تتمثاال البدايااة فااي وجااود حاجااات اجتماعيااة ونفسااية وبيولوجيااة لاادى اْلنسااان ،وتتفاعاال هااذه
الحاجا ااات ما ااع الخصا ااائ

الفرديا ااة واْلطاااار انجتما اااعي المح اايط با ااالفرد ،بما ااا فيا ااه وسا ااائل

اْلعالم.
 -2ينااتج عاان ذلااك ظهااور مشااكالت فرديااة ،تختلااف فااي حاادتها ماان فاارد خاار ،وبالتااالي تتولااد
الدوافع لحل المشكالت أو إشباع الحاجاات ،وياتم ذلاك مان خاالل التعارض لوساائل اْلعاالم،
أو ممارس ااة أنش ااطة أخ اارى تحق ااق اْلش ااباعات المطلوب ااة( .حس اان مك اااوي؛ س ااامي الشا اريف،
.)249 :2444
 -3ونتيجة لهذا السالوك تظهار أنمااط مختلفاة لالساتخدام الحاالي لوساائل اْلعاالم ،وكاذلك أنمااط
سلوكية أخرى خالف وسائل اْلعالم؛ لتحقيق اْلشباع ،أو حل المشكالت.
 -4ت دي النماط السلوكية المختلفة ماع وساائل اْلعاالم أو غيرهاا ،إماا إلاى نمااذج مان اْلشاباع
أو عدم اْلشباع.
أيضاا بالخصاائ
 -5وهذا مان الممكان أن يتاأثر ً

العاماة انجتماعياة والبيئياة والنفساية المحيطاة

بالفرد؛ مثل :بناء وسائل اْلعالم ،والبناء الثقافي وانقتصادي والسياساي فاي المجتماع .وهاذه
ف ااي النهاي ااة تمث اال ت ااأثيرات عملي ااة انس ااتخدام واْلش ااباع ،الت ااي تعتم ااد عل ااى المتلقِّا اي بالدرج ااة

الولى.

ويرى "روز نجرين" أن عملية انستخدامات واْلشباعات ربما ت ثر على كل من المجتمع ووسائل
اْلعالم في المجتمع.

35

ويمكن تمثيل النقاط السابق ذكرها في النموذج التالي:
الخصائص الذاتية

الحاجات اإل نسانية

تتفاعل مع

والخارجية للفرد

البناء االجتماعي بما فيه

وكذلك

وسائل اإلعالم

ينتج من هذا التفاعل
إحساس الفرد بالمشكالت
وادراك بدائل حلولها

تتوحد مع
الدوافع المختلفة لإلشباع
وحل المشكالت

تؤدي إلى
أنماط مختلفة الستخدام

أنماط سلوكية أخرى

وسائل اإلعالم

تؤدي إلى

إشباع

عدم إشباع

نموذج "روز نجرين" لالستخدامات واْلشباعات.
(محمد عبد الحميد)885-884 :8111،
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 -3نموذج بالمجرين وروبين :Palmgreen , Rubin 1728

يطلااق علااى هااذا النمااوذج "توقااع الفائاادة"؛ إذ يهااتم هااذا النمااوذج بااالربط بااين اسااتخدام الفاارد

لوسائل اْلعالم ،واْلشباعات المتوقعة من هاذا انساتخدام؛ حياث ياتم مقارناة اْلشاباعات المتوقعاة
فعليا(Bryaut , Jennigs and Thompson, susan, 2442:149) .
باْلشباعات المتحققة ً

 -4نموذج "ويندال" :Windhal, 1726

يعاارض هااذا النمااوذج العالقااة بااين انسااتخدامات والتااأثيرات والاربط بينهمااا .فقارار اسااتخدام
وسائل اْلعالم يأتي نتيجة عدة مراحل؛ تتمثل في ا تي-:
أ -تفاعل العالقات الخارجية والذاتية بما فيها انهتمامات وانحتياجات.
ب -رسم التوقعات وادراك مضمون الرسائل اْلعالمية.
ج -ق ارار اسااتخدام الوساايلة اْلعالميااة بعااد المفاضاالة بينهااا وبااين وسااائل شااغل وقاات الف ا ار
الخرى.(Windhal, G, 1911: 243-244) .

ً
سادسا :عناصر مدخل االستخدامات واإلشباعات:

يوجد مجموعة من العناصر األساسية لمدخل االستخدامات واإلشباعات؛ وهي-:
 -1افتراض الجمهور النشط.
 -2الحوال انجتماعية والنفسية نستخدام وسائل اْلعالم.
 -3دوافع الجمهور وحاجاته من وسائل اْلعالم.
 -4التوقعات من وسائل اْلعالم.
 -5التعرض لوسائل اْلعالم.
 -6إشباعات وسائل اْلعالم.
وقبل عرض هذه العناصر ،تجدر اْلشارة بأنها تتسم بالتاداخل الشاديد فاي الواقاع العملاي،

وي ارتبط كاال منهااا بااا خر ارتباطً اا وثيقً اا .وساايقوم الباحااث بعاارض تلااك العناصاار بصااورة مااوجزة؛
كا تي:
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 -1افتراض الجمهور النشط ":"Assuming The Active Public
فك ارة الجمهااور النش ااط هااي فكا ارة الجمهااور ال ااذي ينتقااي م اان خااالل دوافع ااه اتجاااه وس ااائل
اْلعااالم ،والمضااامين التااي تقاادم لااه أكباار قاادر ممكاان ماان اْلشااباعات .وكلمااة نشاايط ""Active
تعنااي هااادف " ،"Meaningfulفالنشاااط باسااتهالك الوساايلة يتجااه نحااو إشااباع حاجااات معينااة.
(صفا عبد اهلل.)117 :2443 ،
ويــــــــرى "بلــــــــوملر" " :"Blumlerأن عنصا ا ا اار النشا ا ا اااط أو الفاعليا ا ا ااة لا ا ا اادى الجمها ا ا ااور
يشا ااير إل ا ااى ال ا اادافع الساس ا ااي ،واننتقائي ا ااة ،والذواق ،وانهتماما ااات الت ا ااي يمك ا اان أن تح ا اادث ف ا ااي
حالة التعرض لوسائل اْلعالم.
ويؤكــد "ريتشــارد هــارس" " :"Harris, R.J.أن تااأثير وسااائل انتصااال تا َّام ماان خااالل
اننتقاااء الااذي يعتمااد علااى الفااروق الفرديااة ،حيااث يتباااين الناااس فااي إدراكهاام لاانفس الرسااالة ،كمااا
يتباينون في طبيعة استجاباتهم لها( .حسن مكاوي /ليلى السيد.)244 :2442 ،
ومن الجدير بالاذكر ،أن المضامون اْلعالماي الواحاد يحقاق إشاباعات متفاوتاة لادى فئاات
فمثال :وسيلة اْلعالم التلفزيوني تحوي مواقع إعالنية تجارية ،قد يكون مادة شرائية
من الجمهورً ،
بالنسبة للبعض ،ومادة ثقافية استهالكية بالنسبة للبعض ا خر.
ويتحادد مفهاوم نشااط الجمهاور فاي عادة أبعااد؛ حياث ق َّادم كال مان ليفاي ووينادل " Levy
مقياسا يحدد بعدين أساسيين لمفهوم نشاط الجمهور.
"and Windhal
ً
البعد األول :وهو بعد كيفي يصف أمناط نشاط اجلمهور كما يلي-:

أ -اننتقائيااة " :"Selectiveوتعنااي كي اف يختااار أف اراد الجمهااور ماان بااين وسااائل اْلعااالم
ومضامينها المتاحة لهم.

ب -انستغراق " :"Indulgeوتعني الدرجاة التاي مان خاللهاا يارتبط أفاراد الجمهاور بمفهاوم
الوسيلة.
ج -النفعيااة " :"Utilitarianيتعمااد أفاراد الجمهااور اختيااار وساايلة معينااة ْلشااباع حاجااة مااا،
ومصدرها هو خصائ

فردية واجتماعية وثقافية لجمهور الوسيلة.

د -مناعة التأثير " :"Immunity In Fluenceهناك محدودياة فاي تاأثير وساائل انتصاال
على تفكير الجمهاور وسالوكه ،فاالجمهور ن يرياد أن ياتحكم فياه أي شايء أو أحاد( .نهاى
العبد.)11 :2445 ،
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البعد الثاني -:وهو بعد زمني يقسم نشاط اجلمهور إىل ثالثة أقسام-:
األول :نشاط قبل التعرض.
الثاني :نشاط أثناء التعرض.
الثالث :نشاط بعد التعرض.
حي ا ااث إن ك ا ا ًاال منه ا ااا أك ا ااد أن النش ا اااط ه ا ااو مفه ا ااوم أساس ا ااي ف ا ااي م ا اادخل انس ا ااتخدامات
واْلشباعات؛ لن انختالف في مستويات النشاط ينتج عنه في اْلشباعات المتحققة من التعرض
لوسااائل اْلعااالم ،كمااا أن دوافااع واشااباعات التعاارض تفساار التنااوع فااي مسااتويات نشاااط الجمهااور.
(صفا عبد اهلل.)195 :2443 ،
فيتض ااح م اان ذل ااك أن الجمه ااور ،وفقًا اا لنظري ااة انس ااتخدامات واْلش ااباعات ،ه ااو العنص اار
الساسي في عملية انتصال ،فالفرد يعطي اهتمامه للوسائل التي تجلب له السرور ،أو تلك التي
تساااعد علااى إشااباع حاجاتااه ورغباتااه .فهااذا النااوع ماان الوسااائل يهااتم بهااا الفاارد ويسااتغلها ويتااذكرها،
وحتااى ل ااو كان اات ن تتف ااق م ااع أفك اااره ،فه ااو يتعاارض له ااا إذا توق ااع أنه ااا مفي اادة ،أو إذا اعتق ااد أنه ااا
نوعا من اْلشباع( .حسن مكي؛ بركات محمد.)143 :1999 ،
ستحقق له ً
كما تبين أن نشاط الجمهور ينقسم إلى نوعين رئيسيين؛ هما:

أ -النشاط المسهل  -:Facilitator activityوهو يشجع ويزيد من تاأثيرات وساائل اْلعاالم،
ويشاامل العمليااات اننتقائيااة المختلفااة ،التااي تزيااد ماان تااأثير الرسااالة علااى الجمهااور؛ لنااه
اختارها بقصد.
ب -النشــاط المــانع  -:Inhibitor activityوهااو يقلاال ماان تااأثيرات وسااائل اْلعااالم ،ويشاامل
العمليات التالية :التجنب ،اْللهاء ،الشك .وكلها عمليات معوقة لتأثيرات اْلعالم( .عااطف
العبد؛ نهى العبد.)344 :2441 ،
 -8األحوال االجتماعية والنفسية الستخدام وسائل اإلعالم-:
""Psychological And Social Conditions For The Use Of Media
يرجع الفضل في اكتشاف العالقة بين الحوال انجتماعية والنفسية ودوافع التعارض لوساائل
اْلعالم إلى الباحثة "ماتيلدارايلي"  Matilda Railyعام (.1951نهى العبد.)19 ،2445 ،
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وفيما يلي سنتناول األصول االجتماعية والنفسية لوسائل اإلعالم-:
أ -األصول االجتماعية الستخدامات وسائل اإلعالم-:
انتهااى "جونسااتون"  Johnstoneم اان د ارسااته حااول اس ااتخدام الم اراهقين لوسااائل اْلع ااالم
والاادمج انجتماااعي ،إلااى أن أعضاااء الجمهااور ن يتعاااملون مااع وسااائل اْلعااالم باعتبااارهم أف ار ًادا

معزولين عن واقعهم انجتماعي ،وانما باعتبارهم أعضاء في جماعات اجتماعية منظمة ،وشركاء
في بيئة ثقافية واحدة( .حسن مكاوي؛ سامي الشريف.)211 :2444 ،

وطبقًا لهذه الر ية فإن العديد من انحتياجات المرتبطة باستخدام وساائل اْلعاالم مارتبط
بوجااود الفاارد فااي بيئتااه انجتماعيااة ،وتفاعلااه مااع هااذه البيئااة .وقاادمت العديااد ماان الد ارسااات الاادليل
عل ااى دور العوام اال انجتماعي ااة والديموجرافي ااة ف ااي التع اارض لوس ااائل اْلع ااالم؛ مث اال :ارتب اااط ه ااذا
التعاارض بااالنوع ،والعماار ،والمهنااة ،والمسااتوى انجتماااعي وانقتصااادي والثقااافي( .حساان مكاااوي؛
ليلى السيد.)55 :2442 ،
ب -األصول النفسية الستخدامات وسائل اإلعالم-:
أحيانااا إلااى وجااود ح اوافز أو دوافااع معينااة بحاجااة إلااى اْلش ااباع،
ت ا دي العواماال النفسااية
ً

وبالتا ااالي تحا اادد العديا ااد ما اان انسا ااتخدامات لوسا ااائل اْلعا ااالم؛ حيا ااث يقا ااوم ما اادخل انسا ااتخدامات

واْلشباعات على افتراض أن الفراد المختلفين يختارون لنفسهم مضاامين إعالمياة مختلفاة ،وفقًاا
للفااروق النفسااية بياانهم؛ حيااث تعااد الظااروف النفسااية لف اراد الجمهااور بمثاب اة مشااكالت ت اواجههم.
وتحقق مشاهدة اْلعالن التلفزيوني -على سبيل المثال -العالج لمثل هذه المشكالت.
وقاد صانف "باالمجرين" و"روباين"  Palmgreen and Rubinالادوافع النفساية إلاى أربعاة
أص ااناف؛ ه ااي :دواف ااع مزاجي ااة ،ودواف ااع معرفي ااة ،ودواف ااع عاطفي ااة ،ودواف ااع اجتماعي ااة وتعويض ااية
(عاطف العبد /نهى العبد.)345 :2441 ،
 -3دوافع الجمهور وحاجاته من وسائل اإلعالم – أنواعها ووظائفها-:
""Motives & Needs Of The Public & The Media - Types & Functions
تعاارف الاادوافع عااادة علااى أنهااا ميااول أو نزعااات ثابتااة ْلشااباع احتياجااات معينااة ،وعاادم
إش ااباع ه ااذه الحاج ااات ي اادفع الفا ارد للقي ااام بالفع ااال ،أو الس االوكيات ،أو النش اااط؛ ليرض ااي رغبات ااه.
(.)Price Stuart, 1996:132
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 1/3أنواع دوافع التعرض لوسائل االتصال-:
ومعظم دراسات اإلعالم تقسم الدوافع إلى فئتين هما-:
أ -دواف ااع منفعي ااة" :"Instrumental Motivesوتس ااتهدف التع اارف عل ااى ال ااذات ،واكتس اااب
المعرفا ااة ،والمعلوما ااات ،والخب ا ارات ،ومراقبا ااة البيئا ااة التا ااي ت ا ارتبط باسا ااتخدام مضا ااامين معينا ااة؛
كنشرات الخبار ،وبرامج المعلومات (حسن مكاوي؛ ليلى السيد.)247 -246 :2442 ،
ب -والتلفاز الذي يضم قنوات لطعالنات الدعائية ،حيث إن وساائل اْلعاالم تجماع معلوماات لناا
ع اان أش ااياء وأم اااكن ن يمكنن ااا ك ااأفراد جمه ااور أن نص اال إليه ااا بأنفس اانا ،خاص ااة م ااع ظه ااور
اْلعالنااات التلفزيونيااة التااي تبااث علااى الشاابكات الفضااائية علااى ماادى أربااع وعش ارين ساااعة.
( .)M, Quail, Denis, 2444:361
ت-دوافع طقوسية " :"Ritualized Motivesتستهدف تمضية الوقت ،وانسترخاء ،والصداقة،
واللفاة ماع الوسايلة ،والهاروب مان المشاكالت ،وتانعكس هاذه الفئاة فاي المسلساالت ،والفاالم،
وبرامج المنوعات ،والبرامج الترفيهية المختلفة( .حسن مكاوي /ليلى السيد.)247 :2442 ،
خصوصاا أنهااا تحتاوي علااى عادد كبياار
ويعتبار التلفزيااون مان الوسااائل الترفيهياة والثقافيااة؛
ً

من القنوات التي من ضمنها اْلعالنات التي ت ثر على الثقافة انستهالكية لدى المرأة.
 -8/3وظائف الدوافع:
وتقسم إلى ثالث وظائف رئيسية؛ هي:

أ -تحريك السلوك بعد أن يكون في حالة استقرار سلبي؛ ْلرضاء بعض الحاجات الساسية.
ب-توجيه السلوك في اتجاه معين دون ا خر.
ج-المحافظاة علااى اسااتدامة تنشاايط الساالوك مااا داماات الحاجااة موجااودة( .عاااطف العبااد؛ نهااى
العبد.)346 :2441 ،
 -3/3أنواع الحاجات:
إن الحاج ااة ه ااي افتق ااار الف اارد أو ش ااعوره ب اانق

ف ااي ش اايء م ااا ،يحق ااق تواج ااده حالا اة م اان

الرضاء واْلشباع .والحاجات تنقسم إلى حاجات أساسية؛ مثل :الحاجاات الفسايولوجية ،والحاجاات
الثانوية؛ مثل :الحاجات المعرفية( .محمد عبد الحميد.)117- 216 :2444 ،
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وتتمثـل أنـواع الحاجـات التــي يسـعى أفـراد الجمهــور إلـى إشــباعها عـن طريــق التعــرض
لوسائل اإلعالم فيما يلي-:
أ -الحاجاة إلاى التفاعال انجتمااعي " :"Social Interactive Needsوتتمثال فاي تحساين
عالقات الفرد مع أسرته وأصدقائه وزمالئه.
ب-إ ازلااة الت ااوتر " :"Tension Releaseوتتمثاال ف ااي اله ااروب ماان المش ااكالت الشخص ااية،
وانندماج في المضمون اْلعالمي( .فرج الكامل.)19 -11 :2441 ،
ج -احتياجات عاطفياة " :"Affective needsوتتمثال فاي تحقياق المتعاة ،واشاباع الحاجاات
الجمالية والعاطفية المختلفة؛ مثل :الحاجة إلى الحب ،والصداقة ،والتسلية.
د -تحقيق انندماج الذاتي " :"Personal Integrativeوتتمثل في زيادة انستقرار والثقة في
الذات ،وتأتي تلك الحاجات من رغبة الفرد في تقدير الذات.
ه-احتياجااات معرفيااة " :"Cognitive Needsوتتمثاال فااي الحصااول علااى المعلومااات عاان
الموضوعات المتنوعة ،وفهم البيئة المحيطة( .ممدوح المشمشي.)39- 31 :2442 ،
ويوضح الشكل التالي توزيع الحاجات األساسية التي يسعى األفراد إلشباعها-:

الحاجة إلى تحقيق الذات

الحاجات العليا

الحاجة إلى اْلنجاز
الحاجة إلى الحب
الحاجة إلى المان
حاجة الجسم إلى :الغذاء والشراب ،الكسجين ،درجة ح اررة
معتدلة ،حرية الحركة
(نهى العبد)88 :8115 ،
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الحاجات الدنيا

وهنـــاك تقســـيم حخـــر للحاجـــات التـــي يســـعى أفـــراد الجمهـــور إلـــى إشـــباعها مـــن خـــالل
استخدامهم لوسائل اإلعالم؛ وهي-:
أ -اْللهاء أو التسلية أو الترفيه "."Entertainment
ب -العالقا ااات الشخصا ااية "Relationship

 "Personalللمتلقا ااي با ااا خرين؛ س ا اواء ما اان

شخص اايات حقيقي ااة ،أو م اان شخص اايات موج ااودة ف ااي الوس اايلة .وه ااذه الحاج ااة له ااا ش ااقان:
الصحبة  ،"Companionshipوالمنفعة انجتماعية "."Utility Social
ج -الهوية الشخصية "Personal Identity".و تشمل ثالثة أنماط من انستخدامات؛ وهي:


المرجعية الشخصية."Personal Reference" .



استكشاف الواقع.reality exploration".



تأكيد أو تدعيم القيم."Value Reinforcement" .

د -المعلومات ومراقبة البيئة."Information and Surveillance" .
ها  -الهروب"Escapism" .
 -4التوقعات من وسائل اإلعالم -:Expectations From The Media
يعااد مفهااوم توقعااات الجمهااور حيااال خصااائ

الوساايلة واْلشااباعات المحتماال الحصااول

عليها من اساتخدامها ،هاو مفهاوم جاوهري وهاام نقت ارحاات مادخل انساتخدامات واْلشاباعات فيماا
يتعلق بالجمهور النشط .فإذا كان على أفراد الجمهور انختيار فيما بين وسائل اْلعالم أو وسائل
أخارى متعاددة طبقًاا نحتياجااتهم ،فالباد أن يكوناوا علاى درجاة كافياة مان الاوعي بالبادائل الخارى،
إشباعا نحتياجاتهم( .صفا عبد اهلل.)117- 179 :2443 ،
التي قد تكون أكثر
ً

ويشااير م اادخل انس ااتخدامات واْلش ااباعات إل ااى أن أفااراد الجمه ااور تتك ااون ل ااديهم توقع ااات

ومعتقدات وتقييمات معينة بشأن وساائل اْلعاالم ،وسالوك الفاراد حياال وساائل اْلعاالم ينشاأ عناه
تقييمااات للتااأثيرات الساالبية واْليجابيااة المحتملااة عاان هااذا الساالوك ،فتوقعااات أف اراد الجمهااور بشااأن
قيماة وساائل اْلعاالم بالنسابة لهام ،هاي عنصار مهام فاي مادخل انساتخدامات واْلشاباعات؛ وذلاك
لن أفاراد الجمهاور يتجهاون لوساائل اْلعاالم المختلفاة لنهام ي مناون أن اساتخدامهم لهاذه الوساائل
سيمدهم بإشباعات معينة نحتياجاتهم ،لذلك عندما يعتقاد أفاراد الجمهاور أن وساائل اْلعاالم قاادرة
ميال نختيار هذه الوسائل.
على إشباع احتياجاتهم ،فإنهم يصبحون أكثر ً
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ويشا ااار إلا ااى أن هنا اااك د ارسا ااات عديا اادة حاولا اات الكشا ااف عا اان العالقا ااة با ااين المعتقا اادات،
والتوقعااات ،واْلشااباعات المطلوبااة ،واْلشااباعات المتحققااة ،والتعاارض لوسااائل اْلعااالم ،وتوصاالت
هذه الدراسات إلى أن التوقعاات بشاأن خصاائ

وسامات وساائل اْلعاالم هاي عوامال مهماة تا ثر
 ،والتاي تا ثر علاى

على الحوافز التي تدفع إلى البحث عن اْلشاباعات المرتبطاة بهاذه الخصاائ

استخدام وسائل اْلعالم أو التعارض لهاا ،مماا يناتج عان ذلاك تحقياق اْلشاباعات المطلوباة ،والتاي
بدورها ت دي إلى دعم أو تعديل أو إدراك الفرد لطشباعات المرتبطة بخصائ

محلياة معيناة ،أو

برنامج إعالمي معين( .ماجد تربان.)44- 43 :2442 ،
مهمااا للكشااف عان
وبااذلك تعااد عمليااة التوقااع والتقياايم فااي اسااتخدام وسااائل اْلعااالم ما ً
ادخال ً
طبيعة المحتوى اْلعالمي الاذي يبحاث عناه الفارد ْلشاباع حاجاتاه ،وهاو مفهاوم مبناي علاى أساس
اجتماعي ااة ونفس ااية؛ حي ااث يعتب اار الس االوك الف ااردي نح ااو وس ااائل اْلع ااالم ن اااتج ع اان ه ااذين الش ااقين
التاليين:
اوعا مااا أو ساالو ًكا مااا لااه
أ -التوقااع " :"Expectancyوهااو اعتقاااد الفاارد أو إد اركااه أن موضا ً
خاصية معينة سوف ي دي إلى نتائج معينة.

ب -التقييم " :"Evaluationوهو التقدير السلبي أو اْليجابي لخاوا

معيناة أو نتاائج معيناة

للمضمون( .مصطفى أحمد حمدي.)64 :2442 ،
ويرى "ويندال"  Windhalأن المنتج النهائي نستخدام مضامون وساائل اْلعاالم هاو تاراكم
التأثير أو تتابعه.(Windhal , G, 1911: 174-115) .
 -5التعرض لوسائل اإلعالم -:Exposure To The Media
أشارت دراسات عديدة إلى وجاود عالقاات ارتبااط باين البحاث عان اْلشاباعات ،والتعارض
لوسااائل اْلعااالم ،ويعباار عنهااا زيااادة تعاارض الجمهااور بوجااه عااام لوسااائل اْلعااالم وقدرتااه علااى
اختيار المعلومات التي تلبي احتياجاته( .حسن مكاوي /ليلى السيد.)241 :2442 ،
وتفت اارض نظري ااة انس ااتخدامات واْلش ااباعات أن دواف ااع الفا اراد تا ا دي به اام إل ااى التع اارض
لوسااائل اْلعااالم حتااى تحقااق اْلشااباع ،باْلضااافة إلااى ساالوك التعاارض لوسااائل اْلعااالم( .ماجااد
تربان.)45:2442 ،
كما أثبتت نتائج د ارساات أخارى أن اساتخدامات الجمهاور لوساائل اْلعاالم تتغيار وتتطاور
باسااتمرار مااع تطااور تكنولوجيااا اْلعااالم ،وظهااور وسااائل جدياادة؛ مثاال :خاادمات الكاباال ،وأجه ازة
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الفي ااديو ،والوس ااائل التفاعلي ااة الحديث ااة ،ومواق ااع اْلعالن ااات عل ااى التلفزي ااون ....إل ااخ ،والت ااي ت اادفع
اتمر
وعيااا لوسااائل اْلعااالم ،خاص اة وأن معظمهااا يتضاامن إنفاقًااا مسا ًا
الجمهااور نسااتخدامات أكثاار ً
للحصول على خدماتها أو التعرض لمعانيها.

)(Baran, Stanley and Davis, Dennis, 1995:211-213
 -6إشباعات وسائل اإلعالم ":" Gratification Media
ما اان خا ااالل ما اادخل انسا ااتخدامات واْلشا ااباعات ،يا ااتم وصا ااف أف ا اراد الجمها ااور باعتبا ااارهم
ماادفوعين بم ا ثرات اجتماعيااة ونفسااية نسااتخدام وسااائل اْلعااالم ،ماان أجاال الحصااول علااى نتااائج
خاصة ،يطلق عليها اْلشباعات .Gratification
وق ااد اهتم اات د ارس ااات انس ااتخدامات واْلش ااباعات من ااذ الس اابعينيات بض اارورة التميي ااز ب ااين
اْلشااباعات التااي يبحااث عنهااا الجمهااور  Gratification soughtماان خااالل التعاارض لوس اائل
اْلعالم ،واْلشباعات التي تتحقق بالفعل .Gratification obtained
ويرى "سواساون"  Swansonإمكانياة رباط محتاوى الرساالة باْلشاباعات المتحققاة ،فبارامج
الترفياه والادراما يمكان أن تحقاق إشاباع التنفايس ،الااذي يتمثال فاي خبارات انساتثارة ،والاتخل

ماان

التوتر والقلق ،والهروب من المشكالت اليومية ،والخبار والمعلومات والش ون الجارية ،فيمكن أن
تحقق إشباع مراقبة البيئة ،الذي يتمثل في الحصول على المعلومات والخبرات والمهارات( .حسان
مكاوي؛ ليلى السيد.)249-241 :2442 ،
واْلعالنااات عباار التلفزيااون تحقااق إشااباع الجمهااور حااول البحااث عاان أحاادث مااا توصاالت
إليه الشركات متعددة الجنسيات من تطورات تكنولوجية ،وما توصلت إليه دور الزياء فاي عارض
المالب ااس واْلكسسا اوارات .....إل ااخ ،وك اال م ااا يخا ا
اقتصاديا.
و
ً

تكنولوجي ااا
الما ارأة ف ااي ه ااذا العص اار المتق اادم
ً

 :1/6مصادر اإلشباعات المطلوبة والمتحققة من وسائل اإلعالم-:
أ -محتوى أو مضمون الوسايلة :والاذي يانعكس مان خاالل تفضايالت الفاراد لبارامج أو مضاامين
محددة ،أو من خالل التعرض المخطط والمقصود لبرامج معينة.
ب-

التعا اارض للوسا اايلة :فا ااالتعرض لا اابعض وسا ااائل اْلعا ااالم فا ااي حا ااد ذاتا ااه يمكا اان أن يشا اابع

احتياجات معينة؛ مثل :الترفيه ،وانسترخاء ،والهروب.
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ج -السااياق انجتماااعي المحاايط باسااتخدام الوساايلة :مثاال وجااود أو غياااب الف اراد ا خ ارين أثناااء
التعرض للوسيلة؛ مثال :أفاراد السارة أو الصادقاء .ويكاون دور الوسايلة اْلحاالل محال ها نء
الفراد أو تكميل أدوارهم (صفا عبد اهلل.)171 -177 :2443 ،
 :8/6تقسيم وينر  Wennerلإلشباعات-:
أ -إشباعات المحتوى " "Content Gratificationوتقسم لقسمين على النحو التالي:
 :"Crientationalوتتمث اال ف ااي الحص ااول عل ااى

 -إش ااباعات توجيهي ااة "Gratification

المعلومااات ،وتأكيااد الااذات ،ومراقبااة البيئااة .وهااي إشااباعات ت ارتبط بكث ارة التعاارض وانهتمااام
بالوسائل وانعتماد عليها.
 إشباعات اجتماعية " :"Social Gratificationويقصد بها ربط المعلومات التي يحصالعليها الفرد بشبكة عالقاته انجتماعية( .مصطفى أحمد حمدي.)63 :2442 ،
ب -إشباعات عملية Process Gratification
وتنااتج عاان عمليااة انتصااال وانرتباااط بوساايلة إعالميااة معينااة ،ون ت ارتبط مباش ارة بساامات
وخصائ

المضمون ،وتقسم إلى قسمين؛ هما:

 إشااباعات شاابه توجيهيااة " :"Para Orientationalوتتحقااق ماان خااالل تحقيااق اْلحساااسبالتوتر ،والدفاع عن الذات .وتنعكس في برامج التسلية والترفيه واْلثارة.
 إشااباعات شاابه اجتماعيااة " :"Para Socialوتتحقااق ماان خااالل التوحااد مااع شخصااياتوس ااائل اْلع ااالم ،وتزي ااد ه ااذه اْلش ااباعات م ااع ض ااعف عالق ااات الف اارد انجتماعي ااة ،وزي ااادة
إحساسه بالعزلة( .حسن مكاوي /ليلى السيد.)249 :2442 ،
 -7بناء العالقة بين االستخدام واإلشباع-:
""Building The Relationship Between Use & Satisfaction
اهتم "كاتز" وزمال ه  Katz etalبصياغة العالقة بين حاجات الفارد واتجاهاتاه السالوكية،
ْلشااباعها ماان بااين الباادائل المختلفااة؛ ومنهااا :وسااائل اْلعااالم ومحتواهااا ،وذلااك فااي المقالااة التااي
نشرها أكثر من مرة بعنوان (استخدامات الفراد لوسائل اْلعالم).
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وفي استعادتهم للبحوث السابقة َّ
ركزوا علاى بحاث أجاري فاي الساويد عاام ( ،)1961اهاتم
فيه الباحثون بثالثة عوامل فرضية أساسية؛ تتمثل في ا تي-:
أ -أن ج ااوهر الف اارض الخ ااا

إيجابي ااا ونشا اطًا ف ااي س االوكه
بانس ااتخدام ه ااو اعتب ااار المتلق ااي
ً

انتصالي مع وسائل اْلعالم.

ب-انختيار يكون في يد الفراد المتلقين بناء على الحاجة إلى اْلشباع.
ج -تن ااافس وس ااائل اْلع ااالم م ااع المص ااادر الخ اارى ْلش ااباع الحاجا اات( .محم ااد عب ااد الحمي ااد،
.)221 -224 :2444
يرى أصحاب هذا انتجاه وجود بعض العوامل انجتماعية والنفسية التي تولِّد حاجات
الفرد ،الذي يبدأ في توقعه عن مدى تلبية وسائل اْلعالم لهذه الحاجات ،بالمقارنة مع وسائل
أخرى تدخل في المنافسة.
كما يوجد اتجاه يوضح أهمية الحاجات التي تقع في قمة هرم ماسلو ""Maslow؛
مثل :الحاجة إلى الصحبة والحب والقبول وتحقيق الذات ،وعالقتهما بمدخل انستخدامات
واْلشباعات.
كما يركز هذا انتجاه على المشكالت التي ت ثر على سلوك الفرد ويحتاج إلى حلول
لها ،وتكون عملية البحث عن حلول قوة دافعة للتعرض لوسائل اْلعالم ،وبذلك ت دي المشكالت
من ناحية أخرى إلى التعرض للوسائل المختلفة؛ ْلشباع انحتياجات أو حل المشكالت.
االتجاهات المفسرة للعالقة بين االستخدام واإلشباع واالنعكاس الذاتي؛ منها:
اثال -يكااون بشااكل غي ار
 -1اتجاااه ياارى أن ساالوك الفاارد المتمثاال فااي مشاااهدة مضاامون معااين –ما ً
مخطط بدافع العادة.
 -2واتجاااه ياارى أن الاادافع هااو شاايء داخلااي ن ي ا ثر مباش ارة فااي الفاارد ،وبالتااالي ماان الصااعب
تحويله إلى شيء مادي متمثل في سلوك معين.
 -3واتجاااه ياارى أن الاادافع ي ا ثر بشااكل مباشاار علااى الفاارد كحاجااة ملحااة ن تهاادأ إن بعااد أن يااتم
إشباعها( .عاطف العبد؛ نهي العبد.)313-312 ،2441 ،
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ً
سابعا :االنتقادات املوجهة ملدخل االستخدامات واإلشباعات والرد عليها:
االنتقادات املوجهة إىل مدخل االستخدامات واإلشباعات:
تطورت البحوث الخاصة بانستخدامات واْلشباعات خاالل السابعينيات وماا بعادها ،وبعاد
أن َّ
قدمت النظرية اساتراتيجية جديادة لد ارساة وتفساير اساتخدامات الجمهاور واشاباعاته ،ازداد إدراك
طا فاي إحاداث
اامال وساي ً
الباحثين بعد ذلاك بأهمياة انساتخدام النشاط لجمهاور المتلقاين ،باعتبااره ع ً
ادودا .وعلا ااى ال اارغم م اان تط ااور أس اااليب البح ااث وانستقصا اااءات
الث اار ،سا اواء كا ااان كبي ا ًا
ار أم مح ا ً
صور من النقاد ِّ
وجهات إلاى هاذه النظرياة وتطبيقاتهاا؛
ًا
المنهجية والموضوعية في هذا المجال ،فإن
ومن أمثلتها ما يلي( :محمد عبد الحميد:)226 ،2444 ،

 -1صااعوبة تعماايم ماادخل انسااتخدامات واْلشااباعات بشااكل مطلااق؛ لن دوافااع التعاارض تختلااف
طبقًااا للساان ،والنااوع ،ودرجااة التعلاايم ،والوضااع انجتماااعي وانقتصااادي ،والااذكاء ،والعااادات.
(هبة شاهين.)242 ،2444 ،
 -2لم يشرح المدخل درجة اْليجابية في السالوك انتصاالي لفاراد الجمهاور ،أو مفهاوم الجمهاور
النشط بوضوح؛ حيث إنه يمكن أن يقصد باه اننتقائياة قبال المشااهدة أو أثنااء المشااهدة ،أو
عقب المشاهدة ،وهذه التفاصيل لم تُ َّ
حد ْد في المدخل بدقة.
(.)Mcquail, Penis, 2444, 314-312
 -3لم يركز المدخل على التفرقة بين اْلشاباعات التاي يبحاث عنهاا الجمهاور ،واْلشاباعات التاي
تحقق اات بالفع اال ،رغ اام أهمي ااة توض اايح الف اارق ،بم ااا يب اارز مب اادأ انتقائي ااة الجمه ااور للمض ااامين
اْلعالمية التي يتعرض لها( .ممدوح المشمشي.)42 ،2442 ،
 -4يوجد عدم تماثل بين نتائج بحوث انستخدامات واْلشباعات باختالف الثقافات والخصائ
الديموجرافية ،وبالتالي فإن نتائج هذه البحوث ن تصلح للتعمايم علاى كال المجتمعاات؛ حياث
إن هناك القليل من الحاجات المشتركة بين كافة أفراد الجمهور ،مثال :الحاجاات البيولوجياة،
بينما باقي الحاجاات تختلاف مان فارد خار حساب ثقافتاه ،أو نوعاه ،أو ظروفاه انقتصاادية.
(هبة شاهين.)241 ،2444 ،
 -5ومن جانب آخار ،فاإن تطبياق هاذه النظرياة يطارح تساا ًن حاول قيااس انساتخدام ،فهال يكفاي
الوقت الذي يقضيه الفرد في التعرض إلاى وساائل اْلعاالم ومحتواهاا؟ وهال يشاير ذلاك وحاده
علااى انسااتغراق فااي المحتااوى واْلحس ااس بالرضااا ،ط اوال فت ارة التعاارض؟ وهاال تشااير كثافااة
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التعرض على قاوة الادافع ،أم أن عامال اننتبااه أثنااء المشااهدة يجاب أن ي خاذ فاي انعتباار،
اامال لكاال العوام اال الخاارى الما ا ثرة علااى كثاف ااة التعاارض( .محم ااد عب ااد
ازن ك ا ً
ممااا يتطل ااب عا ً
الحميد.)227 ،2444 ،
 -6المبالغااة فااي مفهااوم الجمهااور النشااط ،الااذي يسااعى لتحقيااق أهااداف محااددة ،واشااباع حاجااات
بعينها .فليس كل سلوك اتصالي يوجهه حاافز ،فاالكثير مان السالوك انتصاالي للجمهاور هاو
سلوك اعتيادي( .هبة شاهين.)241 ،2444 ،
 -7إن ادعاااء الماادخل با َّ
اأن أفاراد الجمهااور يختااارون المضاامون الااذي يتعرضااون لااه بحريااة تامااة،
مبالغااا فيااه ،فهناااك عواماال تحااد ماان هااذا الحااق فااي
وبناااء علااى احتياجاااتهم فقااط ،ربمااا يكااون
ً

انختيار منها :العوامل انجتماعية وانقتصادية التي تحد مان اماتالك الفارد لوساائل اْلعاالم
الحديثة ،وعدم وجود بدائل كثيرة من الوسائل اْلعالمية ،نتيجة لمحدودية الوسائل في بعض
الدول( .فرج كامل.)94-19 ،2441 ،
 -1يوجا ااد احتيا اااج فا ااي إطا ااار تطا ااوير الما اادخل وتطبيقاتا ااه علا ااى انتفا اااق علا ااى المصا ااطلحات
والمفاهيم ،بجانب اننتقال من انهتمام بالفرد إلى التركيز على النظام انجتماعي الذي يحيا
الف اارد ف ااي إط اااره؛ للتع اارف إل ااى م شا ارات أدق ع اان طبيع ااة انس ااتخدامات المختلف ااة لوس ااائل
اْلعالم( .عاطف العبد؛ نهى العبد.)2441،316 ،
الرد على االنتقادات املوجهة إىل مدخل االستخدامات واإلشباعات:
على الرغم من اننتقادات الموجهة لمدخل انستخدامات واْلشباعات ،فإنه يوجد عدد من
الردود على هذه اننتقادات ،تتمثل في ا تي:
 -1مصادر التعبير في مدخل انستخدامات واْلشاباعات قائماة؛ ساواء فاي سالوك الجمهاور نحاو
الوسيلة ،أو في المضامين التي تقدمها الوسيلة ذاتها ،فالتناقض بين اْلشباعات التاي يبحاث
عنها الجمهور ،واْلشباعات التي تتحقق بالفعل من التعرض لوسيلة ما ،يمكن أن ي دي إلى
تغيير في اختيارات الجمهور لوسائله المفضلة( .نهى العبد.)34 ،2445 ،
 -2الباحثون الذين استعانوا بمدخل انستخدامات واْلشباعات لم يلتزموا بمانهج فاردي ،حياث إن
العبارات الخاصاة بوظاائف الوساائل ماع المساتوى الفاردي يمكان أن توجاد عباارات موازياة لهاا
على المستوى الجمعي أو المجتمع ككل.
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 -3تتمثا اال أهميا ااة ما اادخل انسا ااتخدامات واْلشا ااباعات فيما ااا يتعلا ااق بد ارسا ااة تكنولوجيا ااا انتصا ااال
الحديثاة؛ كاالقنوات الفضاائية ،كماا ي كاد فيتشار " ،"Fischerحياث يفتارض أن المسااتخدمين
لديهم أهداف معيناة يريادون أن يحققوهاا مان اساتخدامهم لتكنولوجياا قاد تكاون معقادة ومرتفعاة
التكلف ا ااة ،وبالت ا ااالي تك ا ااون انس ا ااتخدامات واْلش ا ااباعات المترتب ا ااة عليه ا ااا مرهون ا ااة ب ا ااالظروف
انجتماعية والثقافية وانقتصادية لفراد الجمهور( .صفا عبد اهلل.)193-192 ،2443 ،
 -4هنا اااك ضا اارورة أن تتجا ااه انسا ااتخدامات واْلشا ااباعات لد ارسا ااة نا ااوع وقا ااوة العالقا ااة با ااين تلا ااك
اْلشباعات التي لم تتحقق ،وتلك اْلشباعات التي تتحقق بالفعل.
 -5طرق القياس التي تعتمد على وضاع قاوائم بانساتخدامات واْلشاباعات ،ويختاار الجمهاور ماا
حال مناس ًابا يمكان باه تالفاي مشاكلة عادم قادرة الفاراد علاى التعبيار عان دوافعهام
يناسبه ،يعد ً
واشباعاتهم.

 -6وبناء على البند السابق ،فمن الطبيعي أن تختلف نتائج الد ارساات فاي هاذا المجاال بااختالف
ار لخصوصااية كاال مجتمااع ،واخااتالف ظااروف أف اراده انجتماعيااة والثقافي ااة
المجتمعااات؛ نظا ًا
والنفس ااية وانقتصا ااادية ،وله ااذا فإناااه يمك اان تقيااايم نت ااائج الد ارسا ااات الت ااي طبق اات عل ااى نفا ااس

المجتمع ،وليس على مجتمعات أخرى( .عاطف العبد؛ نهى العبد.)317 ،2441 ،
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استخالصات:
تناااول هااذا الفصاال ماادخل انسااتخدامات واْلشااباعات ،الااذي يمثاال مرحلااة بحثيااة متطااورة
لفهاام العالقااة بااين المرساال والجمهااور فااي إطااار اجتماااعي ،باْلضااافة إلااى إسااهامات الماادخل فااي
تحديد العوامل التي ت ثر في اخاتالف السالوك انتصاالي للجمهاور ،وتحدياد البااحثين لقائماة كبيارة

م اان دواف ااع مش اااهدة الجمه ااور للم ااادة اْلعالمي ااة ،تختل ااف وفقً ااا لخصوص ااية ك اال مجتم ااع وظروف ااه
فمثال :المجتمع الفلسطيني له خصوصية خاصة تختلف عن باقي المجتمعات الخرى،
المختلفة؛ ً
كونااه مااا زال يرضااخ تحاات وطااأة انحااتالل اْلس ارائيلي ،وم ارتبط بهااذا انحااتالل بشااكل جزئااي ماان

الناحية التكنولوجية وانقتصادية..
ويتضا ااح ما اان تحليا اال ما اادخل انسا ااتخدامات واْلشا ااباعات إيجابيا ااة الجمها ااور النشا ااط ،وأن

أعضاء الجمهور ن يتعاملون مع وساائل اْلعاالم  -ومنهاا التلفزياون  -باعتباارهم أفار ًادا معازولين
عن واقعهم ،بل يقومون بسلوكيات ترضي رغبااتهم؛ لتكاون لاديهم توقعاات ومعتقادات معيناة بشاأن

وسائل اْلعالم.

كمااا أن ماادخل انسااتخدامات واْلشااباعات يهااتم بتفسااير تشااكل الثقافااة انسااتهالكية لاادى

المارأة ،انطالقًااا ماان احتياجاتهااا اليوميااة التااي تسااعى ماان خااالل مشاااهدة اْلعالنااات التلفزيونيااة ماان
أجل إشباع هذه انحتياجات.
كم ااا يض ااع ه ااذا الم اادخل المتلق ااي ف ااي موق ااع المت ااأثرين ما ان المض ااامين اْلعالمي ااة الت ااي

يختارها ،حيث يفترض مدخل انستخدامات واْلشباعات أن الفروق الفردية باين أعضااء الجمهاور
تجعلهم يختارون رسائل مختلفة لتحقق لهم إشباعات مختلفة ،وذلك ينبع من فكرة الجمهور النشط
الذي يلجأ إلى وساائل اْلعاالم وخاصاة اْلعاالن التلفزياوني؛ ْلشاباع حاجااتهم فاي الحصاول علاى

معلومات في مجانت جديدة ،أو الشعور بالتفاعل انجتماعي.

وتنطلااق هااذه الد ارسااة حااول (تااأثير اْلعااالن التلفزيااوني علااى الثقافااة انسااتهالكية للم ارأة

الفلس ااطينية) م اان م اادخل انس ااتخدامات واْلش ااباعات لطجاب ااة عل ااى تس ااا نتها ،ل ااذلك س ااتكون ه ااذه
النظرية إحدى المرتكزات الساسية التي سيعتمد عليها الباحث في دراسته الميدانية.
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الفصل الثالث

متهيد

الدراسات السابقة

احملور األول :دراسات تتعلق باإلعالن التلفزيوني:
أ -دراسات عربية.

ب -دراسات أجنبية.
 -استخالصات.

احملور الثاني :دراسات تتعلق بالثقافة االستهالكية:
أ -دراسات عربية.

ب -دراسات أجنبية.

 -استخالصات.

احملور الثالث :دراسات تتعلق باملرأة واإلعالن:
أ -دراسات عربية.

ب -دراسات أجنبية.

 -استخالصات.

52

متهيد:

من الدراسات الجديرة بانهتمام ،تلك الدراسات التي تهتم بالثقافة انستهالكية وأثر وسائل

اْلعالم عليها ،ومنها التلفزيون الذي يعتبر من الوسائل اْلعالمية الم ثرة والهامة في تشكل

الثقافة انستهالكية لمستخدميها من خالل دوره الذي يقوم به؛ فقد غدت وسائل اْلعالم على
اختالف أشكالها قوة كبرى في صناعة الثقافة ونشرها .ويعتبر اْلعالن التلفزيوني من أكثر

تأثير على ثقافة المرأة انستهالكية ،وتشكل اتجاهاتها نحو أنماط انستهالك
الوسائل اْلعالمية ًا
فهناك العديد من الدراسات التي تتناول وسائل اْلعالم على اختالف ألوانها ومشاربها ،والتي
يمكن أن ت دي إلى دور كبير في تشكل اتجاهات وثقافة الجماهير ودعمها وتنميتها .وقد تنوعت

هذه الدراسات في أهدافها وأطرها المنهجية.

اما على الباحث أن يزيد خبرته ببحثه؛ من خالل اطالعه على
ومع هذا كله ،كان لز ً
الجهود والدراسات العلمية السابقة التي تناولت وسائل اْلعالم وتأثيرها على الثقافة انستهالكية

لدى المرأة.

تصور لحدود دراسته ،فإن هذا التصور ن ينبع من الخيال ،ولكنه
ًا
فالباحث عندما يضع
– بال شك – يعتمد على مدى اطالعه على الدراسات السابقة ،التي تناولت موضوع دراسته؛

سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،مما يلقي الضوء على انتجاهات وا راء ووجهات النظر
السابقة ،وما توصل إليه الباحثون من نتائج وتوصيات ذات أهمية ،والتي تعد نقطة انطالق

أساسية للدراسة الحالية.

من

وبناء على ما سبق ،سيحاول الباحث في ثنايا الصفحات التالية تقديم عرض ملخ
ً
الدراسات السابقة وبعض نتائجها ،والتي بدورها َّ
ركزت على المحاور الساسية للدراسة الحالية أو
بعض جوانبها .وحيث إن موضوع الدراسة هو" :تأثير اإلعالن التلفزيوني على الثقافة

االستهالكية للمرأة الفلسطينية" ،فسيقوم الباحث بتقسيم الدراسات السابقة المتصلة بموضوع هذه
الدراسة إلى ثالثة محاور رئيسية؛ آخذين في عين انعتبار التعرض للدراسات القدم إلى
الحدث ،والعربية ثم الجنبية .وهي كما يلي:

المحور األول :دراسات تتعلق باإلعالن التلفزيوني.
المحور الثاني :دراسات تتعلق بالثقافة االستهالكية.
المحور الثالث :دراسات تتعلق بالمرأة واإلعالن.
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احملور األول :الدراسات التي تتعلق باإلعالن التلفزيوني:

أ – الدراسات العربية:

 -1دراسة :ابتسام أحمد السيد سالم ( )8111بعنوان" :اإلعالن التلفزيوني وأثره على سلوك
المستهلك بالتطبيق على السلع الغذائية".
هدفت الدراسة إلى قياس أثر رسالة اْلعالن التلفزيوني على السلوك الشرائي
للمستهلكين ،ومعرفة العالقة بين الخصائ

الديموغرافية لعينة البحث ،ودرجة مشاهدة اْلعالن

التلفزيوني .واستخدمت الباحثة المنهج المسحي ،واستخدمت صحيفة انستقصاء وتحليل
المضمون كأدوات لجمع البيانات ،وطبقت الدراسة على عينة متعددة المراحل من الجمهور العام.
النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:


وجود عالقة ارتباط موجبة بين السلوك الشرائي ببعديه الظاهر وغير الظاهر ،وبين جميع
عناصر الرسالة اْلعالنية التلفزيونية في مجال السلع والخدمات.



أن أهم وسائل اْلعالن عن السلع الغذائية هو اْلعالن التلفزيوني وبال منافس ،يليه إعالنات
الجرائد والمجالت ثم الراديو.

 -8دراسة :مها أحمد عبد العظيم عبد الوهاب ( )8111بعنوان" :اإلعالنات التجارية
بالتلفزيون المصري وعالقتها باالتجاهات االستهالكية".
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين التعرض لطعالنات التجارية بالتلفزيون
وانتجاه انستهالكي للمراهقين ،وكذلك التعرف على أكثر القوالب اْلعالنية وانستمانت
المستخدمة في اْلعالنات .واستخدمت الباحثة المنهج المسحي ،وطبقت الدراسة على عينة
مكونة من ( )344مفردة من المراهقين بالمدارس الرسمية بمحافظة القاهرة في الفئة العمرية من
( )15-12سنة ،كما حللت الباحثة مضمون عينة من اْلعالنات التجارية المقدمة من خالل
شهر يناير ( )2441على القناة الولى المصرية.
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النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:


زيادة تعرض المراهقين لطعالن التلفزيوني بنسبة ( )% 77.3من إجمالي العينة وبفارق
كبير على إعالنات الوسائل الخرى.



بلغت نسبة انستجابة في الشراء لدى المراهقين بعد تعرضهم لطعالن التلفزيوني مباشرة
( )%61.6في حين بلغت استجابة التفكير بالشراء (.)%25



تفضيل المراهقين للفنانات المشهورات في تقديم اْلعالن بنسبة ( )%34ويليه نجوم الرياضة
بنسبة ( ،)%26فالشخا

العادين ( ،)%14.6فالشخصيات الخيالية (.)%2،9



دائما) بنسبة ( )%44.7يليه
تفضيل المراهق اقتناء وشراء السلع المعلن عنها تلفزيونيا ( ً
تفضيل المراهقين السلع بنسبة (  ،)%33ن يفضل اقتنا ها بنسب (.)%26.3



كلَّما صغر سن المراهق كلما زاد اتجاه انستهالكي.

 -3دراسة :عزة حلمي عوض الجرجاوي ( )8115بعنوان" :دور اإلعالن التلفزيوني في
التأثير على السلوك الشرائي للشباب".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي ي ديه اْلعالن التلفزيوني في التأثير
على السلوك الشرائي؛ حيث طبقت الدراسة على عينة من الشباب ( ،)25-11وذلك من خالل
التعرف على مدى اهتمام الشباب باْلعالن التلفزيوني ،وادراك المضمون واستجابته لهدافه
التسويقية ،ومدى انستجابة الشرائية نحو السلع المعلن عنها كنتائج للتأثير .واستخدمت الباحثة
منهج المسح انجتماعي من خالل اختبار عينة عشوائية طبقية تمثل مجتمع الدراسة ،وقوامها
( )444مفردة من الشباب في الريف بمحافظة البحيرة ،وذلك بانعتماد على انستبيان كأداة
لجمع البيانات.
النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
 أن اْلعالنات التلفزيونية هي المصدر الول بال منافس في مجال التعريف بالسلع مما
يجعل لها فضل السبق في إحداث الثر الذي يقوم بإحداث انستجابة الشرائية.
عامال ضمن مجموعة
 أن اْلعالن وحده ن يكفي لتحقيق استجابة الشراء ،إنما يمثل
ً
لتحقيق هذه انستجابة.
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 -4دراسة :عرفات حلس ( )8115بعنوان" :دور اإلعالنات التلفزيونية في تزييف الوعي
االجتماعي للفتاة الفلسطينية".
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن ا ثار التي ولَّدتها اْلعالنات التلفزيونية على الوعي
انجتماعي للمرأة ،ومحاولة التأكيد على ما يمكن أن ت ثره من تزييف لوعي الفتاة الفلسطينية،
َّ
طبق الباحث دراسته على عينة عمدية (مقصودة) ،قوامها ( )244طالبة من جامعة القدس
اعيا بذلك المستويات الكاديمية .واعتمد الباحث في جمع معلوماته على صحيفة
المفتوحة ،مر ً
انستقصاء كأداة لجمع البيانات ،واستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي.
النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:



أن ما نسبته ( )%75من عينة الدراسة تشاهد اْلعالن التلفزيوني على مدار أيام السبوع

نادر.
أحيانا و (ً )%2ا
بشكل دائم ،و()%23
ً
جاءت مشاهدة اْلعالنات ذات الطابع انستهالكي بالمرتبة الولى يليها اْلعالنات
الصحفية.



جاءت أسلوب المشاهدة ( )%41لمعرفة الجديد بالسوق )%31( ،مواكبة للموضة،
و( )%17للتسلية واْلمتاع وتمضية الوقت في انتظار السهرة.




ودائما بنسبة (،)%37
أحيانا لنسبة (،)%43
زاد اْلعالن من استهالك المبحوثات للسلع
ً
ً
ونادر بنسبة ( ،)%16ون يوجد (.)%4
ًا

أن ( )%11من عينة الدراسة لديهن الرغبة في امتالك السلعة ،و ( )%32زاد من أهمية

السلع المعروضة ،و ( )%27قامت بشراء السلع ،و ( )%3لم ي ثر عليهن اْلعالن.

 -5دراسة :عز الدين بوسنينه ( )8115بعنوان" :أثر اإلعالن التلفزيوني على السلوك الشرائي
للمستهلكين الليبيين" دراسة ميدانية.
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر اْلعالنات التلفزيونية الصادرة في قنوات بث غير محلية

على السلوك الشرائي للمستهلكين الليبيين ،وتقييم دور تلك اْلعالنات كمصدر معلومات مفيد عن
السلع .كما سعت هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى تأثُّر المستهلك الليبي بتلك اْلعالنات وفقًا
ِ
لخصائصه الشخصية .وتم جمع المعلومات من المستهلكين الليبيين القاطنين في مدينة بنغازي،

والذين شاهدوا إعالنات تلفزيونية .واعتمدت الدراسة على منهج المسح انجتماعي ،واستخدم

الباحث العينة الطبقية ،حيث بلغ حجمها ( )341مفردة ،وصممت استمارة استبيان استُعملت كأداة

لجم ِع البيانات الالزمة ْلتمام الدراسة.
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النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:


يفضل المستهلكون الليبيون من سكان مدينة بنغازي ،اْلعالن التلفزيوني عن غيره من أنواع



يعد اْلعالن التلفزيوني الصادر في قنوات بث غير محلية ،مصدر معلومات مفيد عن السلع

اْلعالنات الخرى.

لدى المستهلكين الليبيين ،وخاصةً في اْلخبار عن وجود سلع جديدة.

 ي ثر اْلعالن التلفزيوني بشكل إيجابي في توجيه السلوك الشرائي للمستهلكين الليبيين ،ولكنه

ليس تأثي ار قويا ،وكان أثر اْلعالن في استثارة الرغبة للشراء هو القوى ،بينما لم يكن هناك أثر
لطعالن عند انستجابة السلوكية ) الفعل(.

 لطعالن التلفزيوني دور إيجابي في المراحل السلوكية ،التي يمر بها المستهلك الليبي قبل اتخاذ
قرار الشراء ،خاصةً في استثارة حاجاته.

 -6دراسة :فاطمة سيد شلبي ( )8119بعنوان" :أثر إعالنات التلفزيون على السلوك الشرائي

للشباب المصري".

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معدنت مشاهدة اْلعالنات التلفزيونية بصفة عامة،

واعالنات الجوائز بصفة خاصة ،ومعرفة العالقة بين اْلعالن التلفزيوني الذي يتضمن جوائز
ومراحل سلوكه الشرائي .واستخدمت الباحثة المنهج المقارن ،واعتمدت على صحيفة انستقصاء

كأسلوب لجمع البيانات ،وطبقت الدراسة على ( )344مفردة من طالب وطالبات الجامعات

الحكومية في مصر.

النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:




إعالنا عن سلع مقترن شرائها بجائزة،
يهتم ( )%65.2من الذكور باْلعالنات التي تتضمن
ً
في حين جاءت اْلناث (بنسبة .)%55.3
وأن ما نسبته ( )%93.7من اْلناث يشاهدون الفقرات اْلعالنية ،وبينت الدراسة وجود اتفاق
بين طالب وطالبات حول درجة تصديق اْلعالنات التلفزيونية.



جاء أسلوب انقتصاد والتوفير في السلعة وجودتها من أهم أساليب اْلقناع المستخدمة والتي
تحظى باهتمام عينة الدراسة.
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 -9دراسة :حمنة علي أحمد الرباعي ( )8112بعنوان" :أثر اإلعالن التلفزيوني على السلوك
االستهالكي لدى المراهقين في إربد" دراسة مسحية".

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين اْلعالن التلفزيوني والسلوك انستهالكي لدى

ائيا من
المراهقين في مدينة إربد ،وقد شملت الدراسة ( )444طالب وطالبة تم اختيارهم عشو ً
مدرستين حكوميتين .وقد اعتمدت الدراسة على منهج المسح انجتماعي لطجابة على أسئلة

الدراسة نختبار فرضياتها ،واعتمدت الباحثة على صحيفة انستقصاء لجمع البيانات.
النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:



هناك عالقة بين الفترة التي يقدم فيها اْلعالن التلفزيوني والسلوك انستهالكي لدى



هناك عالقة بين مصداقية الرسالة اْلعالنية والسلوك انستهالكي لدى المراهقين.



هناك عالقة بين حداثة المعلومات المقدمة في اْلعالنات التلفزيوني والسلوك انستهالكي.

المراهقين.



هناك عالقة بين زيادة التعرض لطعالن التلفزيوني والسلوك انستهالكي لدى المراهقين.



ليس هناك عالقة بين المتغيرات الديموغرافية والسلوك انستهالكي لديهم.

 -2دراسة :أيمن علي عبد الواحد ( )8117بعنوان" :اإلعالن التلفزيوني في تكوين الصورة

الذهنية للفتاة المراهقة".

هدفت الدراسة إلى التعرف على اْلعالن التلفزيوني في تكوين الصورة الذهنية للفتاة

المراهقة ،وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التي تستهدف تقديم وصف لكيفية حدوث
الظاهرة .واستخدم الباحث المنهج المسحي ،وطبقت الدراسة على عينة قوامها ( )244مفردة من
طلبة الثانوية العامة بمحافظة القاهرة من ( )16-14سنة ،واعتمد الباحث على أداة تحليل
المضمون واستمارة استبيان لمعرفة دور اْلعالنات التلفزيونية في تكوين الصورة الذهنية للفتاة

معتمدا بذلك على تحليل مضمون مجموعة من اْلعالنات المقدمة على القناة الولى
المراهقة،
ً
للتلفزيون المصري.
النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:




جاء التلفزيون بالمرتبة الولى في متابعة اْلعالنات ،يليها إعالنات الصحف والراديو ،حيث
أحيانا ( )%3.5بشكل نادر.
تشاهد الفتيات المراهقات ( )%96.5التلفزيون بشكل دائم ،و ً
ارتفاع نسبة اْلعالنات التي توجه إلى الجمهور العام تليها بفارق ( )%19.6من اْلعالنات

التي توجه إلى الكبار ،كما وصلت نسبة اْلعالنات الموجهة للمراهقات (.)%24.3
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يصدق ما نسبته ( )%79من عينة الدراسة اْلعالن التلفزيوني بدرجة متوسطة ،و( )%21ن

يصدقون ،و( )%14يصدقون اْلعالن بدرجة كبيرة .وترجع أسباب التفضيل إلى شراء السلع
التي أحتاجها ،ثم أحب المنتجات الجديدة لجربها.


تبين أن ما نسبته ( )%42.6من عينة الدراسة يشاهدون اْلعالن ننتظار برنامج مفضل،

و( )%37.2للتسلية ،و( )%27.9لعناصر جذب اْلعالن .وأن عينة الدراسة تفضل ظهور

الشخصيات المشهورة في اْلعالن ،مثل فتيات جميالت.

ب -الدراسات األجنبية:
 -1دراسة :كاميل و فايور  )1779) Kimle & Fioreبعنوان" :مقارنة بين تأثير الصور
الفوتوغرافية والرسوم في اإلعالنات".

تهدف هذه الدراسة إلى المقارنة بين فعالية اْلعالنات ،والتعرف على مدى انختالف

والتشابه بين استخدام الصور الفوتوغرافية والرسوم في إعالنات الصحة والغداء ،حيث استخدم
وتم تصميم اْلعالنات على شكل ومضات سريعة بواسطة وكانت
المنهج المقارن في الدراسةَّ ،
إعالنية متخصصة لوضع خصائ

ومواصفات محددة لهذه اْلعالنات.

النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

 انصب انختالف في إعالنات الزياء على مسألة الجمال والنوع للمنتج التي تم بثها عبر
وتأثير لدى الجمهور.
ًا
شاشة التلفزيون كانت أكثر فعالية
 في إعالنات الصحة ،لم ِ
كثير لمسألة انختالف بين اْلعالنات.
اهتماما ًا
يعط المبحوثون
ً

 في إعالنات الغذاء ،جاءت استخدامات الصور بدرجة أعلى من اْلقناع لدى الجمهور من
إعالنات الرسوم.
 -8دراسة :كاثرين برون  )1777( Kathryn A.Brounبعنوان" :حثار الخبرات السابقة

لإلعالن على ذاكرة المستهلك".

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير الخبرات الذي يتركه اْلعالن على ذاكرة
المستهلك .واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي ،حيث اشتملت عينة الدراسة على مرحلتين:
طالبا.
طالبا ،والثانية على (ً )111
الولى على عينة قوامها (ً )154
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النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
 أن التعليم عن طريق الخبرات السابقة والحديثة فيها ما هو ناتج عن انستخدام المباشر
للمنتج ،وتكوين اتجاهات وخبرات خزنت في الذاكرة أو بطرق غير مباشرة.
مهما في تذكر المستهلك أو حفزه على تذكر الخبرات السابقة عن
 أن اْلعالن يلعب ًا
دور ً
طريق دفعه أو إثارته ،وهذه الدوافع قد تكون عاطفية أو عقلية.
دور في تثبيت السلع
 بيَّنت الدراسة أن المعلومات المتشكلة من الخبرات السابقة مهمة وتلعب ًا
والخبرات ،فيكون اْلعالن على شكل طلب أو مصدر لحل المشكلة الشرائية.

 -3دراسة :راباك روسنبريج  )8118( Rabuck & Rosenbergبعنوان" :تأثير تكرار
اإلعالن التلفزيوني على مستوى الدافعية والحث عند الجمهور".
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير تكرار اْلعالنات التلفزيونية على دفاع وحاث الجمهاور
نحو السالع انساتهالكية ،كماا اهتمات الد ارساة باالتعرف علاى تاأثير السااليب اْلعالنياة فاي مجاال
استخدام الصور والظاه ارت انجتماعية في اْلعالنات.
النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
 تكرار اْلعالن التلفزيوني التجاري المقدم ي دي إلى الزيادة في طلب السلعة المعلن عنها.
 الماركة المسجلة ليست هامة بقدر أهمية مضمون اْلعالن نفسه.
 طرق عرض اْلعالن تحث الناس على التقليد في استخدام السلع المعلنة.
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دراسة :ماثور  )8113) Mathurبعنوان" :تأثير اإلعالنات المرتبطة بالمشاهير العالمية.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التأثيرات اْلعالنية المرتبطة باستخدام المشااهير.

واسااتخدم الباحااث فااي د ارسااته الماانهج المسااحي ،واعتمااد الباحااث فااي جمااع بياناتااه علااى صااحيفة

استقصاء لطجابة على تسا نت وفروض الدراسة.
النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:


فاعلية هذا انستخدام ولكن بشرط مالئمة الشخصية الشهيرة للسلع المعلن عنها.

تأثير على سلوك المستهلكين كانت شخصيات كرة القدم.
 أكثر المشاهير ًا
تأثير باْلعالن المرتبط بالمشاهير.
 اْلناث في عينة الدراسة أكثر ًا

 تفضل عينة الدراسة ظهور الشخصيات المشهورة في اْلعالن ،يليه معلناين بانفس عماره،
ثم فتيات جميالت.

 -5دراسة :إيرهان ويلسون ،ميرسي (8113) Erhun-Wilson, Erhun-Mercy
بعنوان " :تأثير إعالنات (الراديو والتلفزيون ) على الجمهور في نيجيريا ".

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير إعالنات الدوية في (الراديو والتلفزيون) على

الجمهور .طبقت هذه الدراسة على عينة من السكان البالغين في منطقة أبدان في نيجيريا،
واستخدم الباحث صحيفة استقصاء كأداة لجمع المعلومات.

النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:


أن اْلعالنات التلفزيونية لها تأثير إيجابي على السكان ،سواء لخلق الوعي للجمهور أو



أن اْلعالنات في اْلذاعة والتلفزيون ن تقدم سوى ( )%25من المعلومات حول مخاطر
خطر على اْلنسان بشكل مباشر ،في حين تقدم من ( )%14 – 54من
الدوية التي تمثِّل ًا
خطر على حياة اْلنسان.
المعلومات حول مخاطر الدوية التي ن تمثِّل ًا

تعزيز حالة من الوعي حول ا ثار اْليجابية والسلبية لألدوية.



تأثير من اْلعالنات اْلذاعية.
أن اْلعالنات التلفزيونية أكثر ًا
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استخالصات:
بااالعرض السااابق للد ارسااات السااابقة التااي تناولاات اْلعااالن التلفزيااوني ،نالحااظ أن هناااك
اتفاقًا واختالفًا بينها وبين الدراسة الحالية في بعض النقاط ،وهي كا تي-:
 -1من حيث الموضوع :تتفق مع الدراسة الحالياة فاي موضاوع اْلعاالن التلفزياوني بشاكل مباشار
د ارسااة كاال ماان( :ابتسااام أحمااد ،ومهااا عبااد الوهاااب ،وعازة الجرجاااوي ،وعرفااات حلااس ،وعااز الاادين
بوسنينه ،وفاطمة شلبي ،ودراسة آمنة الرباعي ،وأيمن عبد الواحد).
 -2مــن حيــث المــنهج :تتفااق جميااع هااذه الد ارسااات مااع الد ارسااة الحاليااة ماان حيااث الماانهج ،وهااو
الماانهج الوصاافي ،والماانهج المسااحي مااا عاادا د ارسااة "فاطمااة شاالبي" ( )2447التااي اسااتخدمت فيهااا
المنهج المقارن.
 -3من حيث األداة :تتفق معظم هذه الدراسات مع الدراسة الحالية؛ من حيث أداة جمع البيانات؛
حيث يستخدم فيها أداة انستبيان ،ما عدا دراسة "مها عبد الوهاب" ( )2441والتي استخدمت

فيها تحليل المضمون.

اختالف ََا بين الدراسة
 -4من حيث العينة :من خالل عرض الدراسات السابقة نالحظ أن هناك
ً
الحاليااة والد ارسااات السااابقة ؛ حيااث إن الد ارسااة الحاليااة عينتهااا المدروسااة الم ارأة ،بينمااا الد ارسااات
السابقة عينتها مكونة من المراهقين والشباب والجمهور بشكل عام ،ما عادا د ارساة "عرفاات حلاس"
( )2445عن الفتاة.
 -5من المالحظ من خالل عرض الدراسات السابقة أنه ن يوجد أي دراسة طبقت على المرأة في
المجتما ااع الفلسا ااطيني ،مما ااا يعطا ااي ها ااذه الد ارسا ااة السا اابق فا ااي د ارسا ااة ها ااذه الظا اااهرة لا اادى الم ا ارأة
الفلسطينية ،من حيث تأثرها باْلعالن التلفزيوني.
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احملور الثاني :دراسات تتعلق بالثقافة االستهالكية:

أ -الدراسات العربية:

 -1دراسة :حمال عبد الحميد محمد ( )8111بعنوان" :العولمة والثقافة االستهالكية -األشكال

واآلليات".

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على جانب من قضية العولمة والثقافة انستهالكية،

انطالقًا مما نحظته الباحثة في المجتمع المصري في ا ونة الخيرة من إنتاج العديد من
المنشآت انستهالكية المستحدثة ،التي تتبع الشركات المتعددة الجنسيات ،وفي مقدمتها الشركات
المريكية ،ومنها شركات استثمارية مصرية .وتتميز تلك المنشآت بمالمح غير مألوفة في الثقافة
المصرية ،وتتخذ آليات من أجل تشكيل ثقافة استهالكية موجهة نحوها.

اعتمد البحث على المنهج اْلنثروبولوجي ،وتم جمع المادة الميدانية من خالل طرق

وأساليب هذا المنهج" :المالحظة ،المالحظة المشاركة ،اْلخباريون" ،ودراسة حالة للمنشآت

المستحدثة .تم جمع المادة الميدانية عن طريق دليل قُ ِّسم إلى محورين؛ الول :خا
والثاني :خا

والتلفزيونية.

بالمنشآت،

بالمترددين على تلك المنشآت ،إضافة إلى تحليل مضمون اْلعالنات الورقية

النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:


تعد اْلعالنات من أبرز وأهم ا ليات التي تستعين بها المنشآت لجذب المستهلكين ،وتتخذ

اْلعالنات عدة صور؛ منها اْلعالنات التلفزيونية التي ساهمت في خلق الوعي الكوني

للسلع والمنتجات والمنشآت ،وولدت المعرفة والرغبة في التجربة ،وكذلك توليد حاجات
استهالكية جديدة ،وبالتالي افتتاح دوائر استهالكية ن تنتهي.


ي دي تشكيل ثقافة استهالكية موجهة نحو المنشآت المستحدثة إلى تغير العادات وأنماط



انستهالك  -بشكل عام  -أسلوب حياة؛ حيث يتضمن الرموز والمعاني المعبرة عن

السلوك التقليدية؛ إذ تحمل ثقافة وافدة ،ويتم ذلك على حساب الثقافة التقليدية.

انستهالك ،وفي ظل صور انستهالك التي فرضتها العولمة يمكن صياغة الثقافة.
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 -8دراسة :السيد رشاد غنيم /سعيد أمين ناصف ( )8113بعنوان" :التحوالت االجتماعية
والثقافية والتوجهات االستهالكية في مجتمع اإلمارات" دراسة ميدانية.

يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في التعرف على التحونت انجتماعية والثقافية التي

تعرض لها مجتمع اْلمارات خالل السنوات الخيرة ،ومدى انعكاس تلك التحونت على منظومة
َّ

القيم انستهالكية لدى طالبات جامعة اْلمارات ،والتعرف على العوامل الداخلية والخارجية التي
أسهمت في انتشار القيم انستهالكية ،وتنوع أنماط واتجاهات انستهالك لدى الطالبات ،وكذلك

التعرف على تأثير اْلعالم المحلي واْلقليمي والعالمي ،والتعليم ،والتحضر ،والتغير التكنولوجي،

واننفتاح ،على انتجاهات انستهالكية لدى طالبات الجامعة.

وبالنسبة لمنهج الدراسة؛ فقد استخدم الباحثان السلوب الوصفي ،والسلوب المقارن،

ولكي تحقق الدراسة أهدافها استخدم الباحثان أداة انستبيان لجمع البيانات من أفراد العينة البالغ

عددهم ( )194طالبة من جامعة اْلمارات العربية المتحدة.

النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

 كشفت الدراسة أن هناك مجموعة من العوامل التي ت ثر على الطالبات ،وتدفعهن إلى
اْلقبال على شراء السلع؛ حيث جاء ترتيب تلك العوامل كما يلي :الحديث مع الزميالت
والمعارف والصدقاء ،والتنزيالت المتكررة على السلع ،وأسلوب عرض السلع في المحالت،
واْلعالنات في وسائل اْلعالم ،وقرب السواق.
 كشفت تحليالت الدراسة أن ما تقدمه الصحف والمجالت والتلفزيون من إعالنات عن السلع
مصدر أساسيا من مصادر توجيه الطالبات نحو شراء هذه السلع.
ًا
يشكل

 كشفت الدراسة عن وجود عالقة عكسية بين الدخل وعدد مرات التسوق ،فكلما انخفض
الدخل انخفضت عدد مرات التسوق ،والعكس صحيح.
 أهم مجانت صرف الدخل بالنسبة للمواطن جاءت على النحو التالي :الهاتف والجوال
واْلنترنت ،شراء مستلزمات البناء والزوجة ،أجور الخدم والعمال ،التسوق ،اْلنفاق على
المظاهر ،اْلنفاق على التعليم ..إلخ.
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 -3دراسة :يسري زريقة ( )8115بعنوان" :أثر التلفزيون في نمو الثقافة االستهالكية".
استهدفت هذه الدراسة التعرف على أثر التلفزيون في نمو الثقافة انستهالكية عند

الشباب السوري ،والعالقة بين الشباب ونمو الثقافة انستهالكية ،وكذلك العالقة بين عمر الشباب

ونمو الثقافة انستهالكية .واعتمد الباحث في دراسته على منهج البحث الوصفي التحليلي ،كما

استخدم الباحث أداة انستبيان لجمع البيانات من المبحوثين البالغ عددهم ( )562طالب وطالبة،
المقيدين بجامعة تشرين في سوريا ،حيث بلغ عدد الذكور ( )232طالب بنسبة ( ،)%41.3وعدد

اْلناث ( )334طالبة بنسبة (.)%51.7

النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:


أوضحت الدراسة أن التلفزيون ي ثر أكثر في المظهر الخارجي لطناث عن الذكور ،كما ي ثر
التلفزيون في اْلناث أكثر من الشباب في نمو الثقافة انستهالكية لديهن ،عن طريق
اْلعالنات والمسلسالت وعروض الزياء.




أفادت نتائج الدراسة أن التلفزيون أثر في نمو الثقافة انستهالكية عند الفئة العمرية التي تبلغ

عاما.
عاما فما فوق ،أكثر من الفئة العمرية التي تبلغ ما بين (ً )29-11
من العمر (ً )34
أثبتت نتائج الدراسة صحة الفرض القائل :إن التلفزيون ي ثر في نمو الثقافة انستهالكية
لدى أفراد السرة القليلة العدد ،أكثر من أفراد السرة الكبيرة والمتوسطة.



أوضحت نتائج هذه الدراسة أن التلفزيون أثر في نمو الثقافة انستهالكية لدى فئات مستوى
تعليم الب والم العالي ،أكثر من تأثيره في فئات مستوى تعليم الب والم المنخفض.



أظهرت نتائج الدراسة أن التلفزيون أثر في نمو الثقافة انستهالكية عند أبناء المدينة أكثر

من أبناء الريف.

 -4دراسة :لينا زايد صوالحة ( )8116بعنوان" :تأثير العولمة على بعض أنماط الثقافية
االستهالكية لدى الشباب الجامعي" دراسة ميدانية".

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير العولمة على الثقافة انستهالكية

المنتشرة لدى الشباب الجامعي الردني ،والتعرف على النماط انستهالكية المنتشرة بينهم،

ومعرفة المصادر التي يستمد منها الشباب ثقافتهم انستهالكية ،وكذلك معرفة أوجه إنفاق الشباب

أخير معرفة اختالف أنماط الثقافة انستهالكية للشباب الجامعي.
لمصروفهم الشهري ،و ًا

استخدمت الباحثة أسلوب البحث الوصفي التحليلي ،كما استخدمت منهج المسح

انجتماعي بالعينة ،من خالل أداة انستبيان التي طبقت على ( )544طالب وطالبة ،موزعين

على جامعات (اليرموك – الردنية – م تة – إربد الهلية – عمان التطبيقية).
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النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

 بيَّ نت نتائج الدراسة أنه بسبب اننفتاح انستهالكي والتجاري في المجتمع الردني ،تعرضت
الثقافة انستهالكية لدى الشباب إلى تغيرات واضحة.

 يفضل المبحوثون الشراء من المونت عن الشراء من السواق؛ لغرض التسلية والترفيه ،وذلك
بنسبة ( )%27من أفراد العينة ،وما نسبته ( )%17.2من أفراد العينة لالطالع على كل ما
هو جديد في عالم الزياء والموضة.

 على الرغم من رفض ( )%64.2من أفراد العينة انتشار المطاعم المريكية في المجتمع
الردني ،فإنهم يرتادونها ،ويستهلكون منتجاتها ،وكذلك رغم أنهم متمسكون بعادات وتقاليد

مجتمعهم في اللباس ،إن أن ما نسبته ( )%51.3من أفراد العينة يفضلون الصناعة الجنبية،

مقابل ( )%37.4من نفس العينة يفضلون الصناعة العربية والمحلية.

 نسبة تأثير البيئة السرية على العملية انستهالكية لدى الشباب بلغت ( )%26.3من أفراد
العينة ،وما نسبته ( )%19.2من أفراد العينة يتأثرون من أصدقائهم بالجامعة ،بينما جاء تأثير
اْلعالنات الفضائية على العملية انستهالكية لدى الشباب في المرتبة الثالثة (.)%11.4

 بينت الدراسة أن ما نسبته ( )%11.1من أفراد العينة يمتلكون أجهزة كمبيوتر في بيوتهم؛
حيث يقضي أغلبهم أوقات فراغه على اْلنترنت.

 أوضحت الد ارساة أن ( )%15مان أفاراد العيناة أقادموا علاى الشاراء عان طرياق اْلنترنات ،مقابال
( ،)%65.9من أفراد العينة يتسوقون من خالل التجوال في السواق.

 أظهرت نتائج الدراسة أن إنفاق الشباب على المالبس يأتي في المرتبة الولى ،ثم يليه اْلنفاق
على كروت شحن الهواتف النقالة.

66

 -5دراسة :محمد سعيد عبد المجيد ( )8116بعنوان" :التليفون المحمول وثقافة االستهالك
في المجتمع المصري" دراسة ميدانية" .

يهدف هذا البحث إلى الوصول لتصور علمي دوافعي لمدى تغلغل الثقافة انستهالكية في

المجتمع المصري بشكل غير مسبوق ،من خالل القيام بدراسة على عينة من شرائح طبقية
مختلفة؛ لمعرفة ر يتها للتليفون المحمول ،الذي يعد أحد أهم أدوات الثقافة انستهالكية .وتعد

هذه الدراسة من الدراسات انستطالعية.

واستعان الباحث بالمنهج المقارن والمنهج اْلحصائي ،كما اعتمدت الدراسة في جمع

البيانات على استمارات المقابلة المقننة ،ودليل المقابلة ،وطبقت على عينة من مستهلكي التليفون
المحمول من شرائح المجتمع المصري المختلفة (عليا – وسطى – دنيا) بمدينة طنطا؛ حيث بلغ

حجم العينة ( )125مستهلك للتليفون المحمول بمدينة طنطا والمحلة الكبرى ،و( )15حالة من

أصحاب محالت المحمول.

النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:



ساهمت سياسات اننفتاح انقتصادي والخصخصة بشكل كبير في تنامي ثقافة انستهالك
في المجتمع المصري؛ حيث غابت مفاهيم العدالة انجتماعية ،وتزايدت الفوارق بين
الطبقات ،وانتشر الفساد ،وتشكلت من قمة المجتمع طبقة رأسمالية ،وقد ساعد نمط
انستهالك الترفي لرأسمالية اننفتاح على نشر القيم انستهالكية في المجتمع؛ من خالل
إغراق السواق بشتى أنواع السلع انستهالكية.



يعد التليفون المحمول أحد السلع التي تعكس تنامي ثقافة انستهالك في مصر ،فعلى الرغم
من الركود والكساد انقتصادي الذي يعاني منه انقتصاد المصري ،وانخفاض المستوى
المعيشي لمعظم فئات الشعب ،نجد أن التليفون المحمول موجود في أيدي معظم فئات
الشعب.



توضح خدمة الرسائل القصيرة المتاحة على القنوات الفضائية من خالل المحمول مدى
النزعة انستهالكية التي فرضها التليفون المحمول على معظم أفراد المجتمع.
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 – 6دراسة :شيماء مصطفى إمام ( )8111بعنوان" :تكنولوجيا المعلومات والقيم االستهالكية"
دراسة سوسيولوجية".

سعت هذه الدراسة إلى تحقيق عدد من الهداف التي تتضمن التعرف على تأثيرات تكنولوجيا

المعلومات على عملية انستهالك في المجتمع المصري ،وا ليات التي من خاللها تمارس
تأثيراتها على العملية انستهالكية ،والتعرف على أهم الفئات التي تخاطبها تكنولوجيا المعلومات

أيضا على مظاهر التغير في عملية انستهالك ،واتجاهات
من الناحية انستهالكية ،والتعرف ً
هذا التغير.
تقع هذه الدراسة في إطار الدراسات الوصفية ،مستخدمة منهج المسح انجتماعي بالعينة،

واعتمدت الباحثة على أداة انستبيان للحصول على البيانات ،تم تطبيقها على عينة قوامها
( )154مفردة ،موزعة بالتساوي على خمس جامعات مصرية (القاهرة – عين شمس – الزهر –
مصر الدولية – مودرن أكاديمي).

النتائج التي توصلت إليها الد ارسة ما يلي:



كشفت نتائج الدراسة أن ( )%11.2من أفراد العينة يشترون مالبس عن طريق اْلعالن

التلفزيوني ،و( )%72.7من أفراد العينة يشترون أجهزة كمبيوتر ،بينما أظهر ( )%9.1من
أفراد العينة أنهم يشترون سيارات وكماليات عن طريق اْلنترنت.



بيَّنت نتائج الدراسة أن هناك ثالثة أسباب للشراء عن طريق اْلعالنات؛ الول :ممارسة



أظهرت نتائج الدراسة أن هناك أربع تأثيرات لتكنولوجيا المعلومات حول شراء السلع؛

تنوعا في المنتج ،الثالث:
عملية الشراء ،الثاني :أشار ( )%63.6من أفراد العينة أن هناك ً
أفاد ( )%45.5من أفراد العينة بتوفر معلومات عن المنتج وجودته.
الول :زيادة في الشراء وانستهالك بنسبة ( ،)%76.4الثاني :معرفة السلع الجديدة
وتفاصيلها بنسبة ( ،)%46.1الثالث :الرغبة في الشراء بنسبة ( ،)%21.3الرابع :السرعة

في الشراء بنسبة (.)%15.7


بيَّن ( )%54من أفراد العينة أن تكنولوجيا المعلومات لها تأثيرات مستقبلية على زيادة

أيضا بسبب أن هذه التكنولوجيا سوف تعمل
عملية انستهالك ،بسبب التقدم التكنولوجي ،و ً
على تشجيع زيادة انستهالك.
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 -9دراسة :شاهر خليل نصار ( )8118بعنوان" :دور إعالنات اإلنترنت في تشكل الثقافة
االستهالكية للشباب الفلسطيني" دراسة ميدانية".

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور إعالنات اْلنترنت في تشكل الثقافة

انستهالكية للشباب الجامعي ،حيث استخدم الباحث منهجين هما :المنهج الوصفي التحليلي
ومنهج المسح انجتماعي ،كما استخدم الباحث عينة عمدية من طلبة الجامعات في قطاع غزة

الممثلين لمجتمع الدراسة بنسبة ( ،)%1واستخدم الباحث أداة صحيفة انستبيان في الحصول
على المعلومات والبيانات.

النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
 دلَّت نتائج الدراسة أنه ن توجد فروق بين الذكور واْلناث في عدد اليام والساعات في
استخدامهم لطنترنت في السبوع.
 أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق بين الذكور واْلناث حول المنتجات المعلن عنها عبر
اْلنترنت لصالح اْلناث وبالتالي تكون اْلناث أكثر عرضة في تشكل الثقافة انستهالكية.
 أظهرت نتائج الدراسة أن البريد اْللكتروني هو أول المواقع المفضلة للشباب في متابعة
اْلعالنات ،ويأتي بعده مجموعة أخبار ،ومواقع الدردشة ،ومواقع الشركات.
 أبرزت نتائج الدراسة أن ثلثي العينة تقر ًيبا يرون أن إعالنات اْلنترنت تتميز عن اْلعالنات
في وسائل اْلعالم التقليدية.

 بيَّ نت نتائج الدراسة أن ثلثي العينة ت ثر عليهم السرة عند شراء أي سلعة أو منتج ثم الزمالء
واْلنترنت والفضائيات.
 الغالبية العظمى من أفراد العينة يرون أن الوسائل اْلعالنية ت ثر على نشر الثقافة
انستهالكية ،وهذه الوسائل تتمثل في( :اْلنترنت ،والتلفزيون ،والراديو ،الصحف).
 أوضحت نتائج لدراسة أن ثلثي العينة تقر ًيبا يلفت انتباههم ما يرتديه المشاهير من الممثلين
والفنانين من مالبس واكسسوارات.

 ن يوجد فروق بين الذكور واْلناث حول رأيهم في كثرة الوسائل اْلعالنية وتأثيرها في نشر
الثقافة انستهالكية.
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ب -الدراسات األجنبية:

 -1دراسة :نيراج داو ار  )1777( Niraj Dawarبعنوان" :تأثير الجنسية والثقافة على

التسويق".

تهدف الد ارسة إلى التعرف على تأثير الجنسية والثقافة على التسويق ،حيث قام الباحث

باختيار فرضيتين متضادتين ،الفرضية الولى هي إمكانية استخدام البرنامج التسويقي لجذب

أنواع المستهلكين في مختلف أنحاء العالم ،بينما الفرضية الثانية هي وجوب أخذ ثقافة البلد
كمتغير أساسي ،وشملت الدراسة ( )144شخ
النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

بلدا مختلفًا.
من (ً )39

 أن تخطي حدود الدولة ن يتبعه بالضرورة اختالفات في سلوك المستهلك ،وقد تكون
حدود الدولة غير ذات عالقة بالعديد من الق اررات التسويقية.

تأثير على قرار الشراء ،متبوعة بالسعر والمظهر الخارجي
 كانت العالمة التجارية القوى ًا
وسمة البائع ،بغض النظر عن ثقافة البلد.
 أوضحت نتائج الدراسة أن انختالفات الفردية لها تأثير أقوى بكثير على سلوك
المستهلك من التأثيرات الثقافية.

 – 2دراسة :كريستينا /نانسي ريدجواي )8111( "Nancy Ridgway –christine
بعنوان" :تأثير بيئة المستهلك على األنماط االستهالكية لألبناء من خلفيات اجتماعية

اقتصادية متباينة".

تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على البيئة التي ينتمي إليها البناء الصغار ،الذين ينتمون

لخلفيات اقتصادية اجتماعية متباينة ،وتأثير البيئة انجتماعية على انتجاه السلوكي
وانستهالكي لهم .واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التجريبي على عينة عشوائية مكونة من

( )141مفردة.

النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
 أن البيئة انستهالكية التي ينتمي إليها المستهلك لها تأثير كبير على النماط انستهالكية
له ،فاْلمكانات المتاحة والفر

الموجودة في بيئة المستهلك المنتمي للطبقتين العليا والدنيا،

انعكست بوضوح تام على نوعية المنتجات التي يرغبها البناء ،والمتاجر التي يفضلونها،

أخير القيم الخاصة باندخار واْلنفاق.
ومعرفتهم بالماركة ،و ًا
 أن دراسة النماط انستهالكية لألبناء في ضوء أسس التواصل انجتماعي ،يمكن أن يمدنا
بفهم أكبر للطريقة التي يشكل بها المجتمع السلوك انستهالكي لألبناء الصغار.
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 - 3دراسة :جيل كالين –  / Jell Kleinنيراج الدور  )8114( Niraj Dawarبعنوان:
"العوامل المسئولة عن تشكيل السلوك االستهالكي".

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة العوامل المسئولة عن تشكيل السلوك انستهالكي ،فيما

يتعلق بنظرة المستهلكين تجاه بعض المنتجات المطروحة في السواق .شملت الدراسة عينة
عاما ،طبقت عليهم أداة
عشوائية قوامها ( )2544شاب ،تتراوح أعمارهم ما بين (ً )27 – 24
انستبيان ،واعتمد الباحثان على البرنامج اْلحصائي  SPSSفي استخال نتائج الدراسة ،وقد
تم تقسيم العينة إلى مجموعتين أساسيتين وفقًا لعدد من البعاد تم تحديدها سلفًا.
َّ
النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
 أن السلوك انستهالكي لدى أفراد عينة الدراسة يتحدد  -من جانب كبير منه  -في إطار ما

يمكن أن يطلق عليه بالفكار المسبقة ،أو اننطباع المسبق ،وهو اننطباع الذي تسهم في

فضال عن التجربة الشخصية أو انطباع ا خرين
تكوينه وسائل الدعاية المتنوعة عن المنتج،
ً
ممن سبق لهم استخدام هذا المنتج.

-4

دراسة :جاي تشوي " / "Jay Choiلورن غيس " )8114( "Loren Gesبعنوان:

"دور القيم الثقافية في تشكيل السلوك االستهالكي".

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن دور القيم الثقافية في تشكيل السلوك انستهالكي،
خاصة فيما يتعلق بالتسوق عبر اْلعالن التلفزيوني؛ حيث أجريت الدراسة على عينتين من

الشباب؛ الولى :تعبر عن ثقافة المجتمع الكوري ،والثانية :تعبر عن ثقافة المجتمع المريكي،
واستخدمت الدراسة أداة دراسة الحالة ،طبقت على عينة من طالب الجامعات الذين يدرسون في

الجامعات المريكية والطالب الذين يدرسون في الجامعات الكورية.

النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

 هناك تشابه كبير في السلوك انستهالكي ،واتجاه الطالب نحو انستهالك عبر التجارة
اْللكترونية ،على الرغم من الخلفية الثقافية المتباينة.

 أكدت نتائج الدراسة على أن العوامل الثقافية تأتي في المستوى الثاني من الهمية؛ من حيث
دورها في تحديد السلوك انستهالكي ،والموقف الشخصي لفراد العينة تجاه التسوق عبر

اْلنترنت ،سبقها في ذلك عوامل؛ مثل :السمات ،والتطلعات الشخصية ،والرغبة الخاصة.
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-5

دراسة :حنا كريستينا " )8112("Ana Christinaبعنوان " :إعالنات التلفزيون
والثقافة االستهالكية ".

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين التلفزيون وانستهالك الشامل في كوبا

والفلبين ،والتعرف على الحياة المعاصرة في هاتين الدولتين ،وكذلك تهدف هذه الدراسة إلى
الكشف عن أوجه التشابه وانختالف بين التلفزيون الكوبي والتلفزيون الفلبيني ،باعتباره

التكنولوجيا التي تجسد ثقافة انستهالك ،واستخدمت هذه الدراسة أداة دراسة الحالة.

النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

 يعتبر التلفزيون أداة تكنولوجية هامة لالستهالك ،وذلك من خالل المحتوى الذي يبثه عبر
اْلعالنات التجارية.

 العديد من الكوبيين المشاهدين لألفالم والمسلسالت التلفزيونية لديهم اهتمام كبير بالسلع
انستهالكية؛ مثل( :المالبس ،الغاني ،أدوات التجميل ،الثاث ،دور الزياء).

 يعتبر بعض المشاهدين أن التلفزيون أداة تثقيفية للشباب حول أحدث المنتجات العالمية.
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استخالصات:

مان خاالل العاارض الساابق للد ارساات السااابقة ،التاي تناولات الثقافااة انساتهالكية ،نالحاظ أن هناااك

اتفاقًا واختالفًا بينها وبين الدراسة الحالية في بعض النقاط ،وهي:
 -1مـن حيـث الموضـوع (الثقافـة االســتهالكية) :نالحاظ أن د ارساة كال مان( :آماال عباد الحميااد،
ويسري زريقة ،ولينا صوالحة ،ومحمد عبد المجيد ،وشاهر نصار) تتفق مع الدراسة الحالية بشكل

ار واحا ًدا ماان الثقافااة العامااة ،وهااو
تااام ماان حيااث الموضااوع ،أمااا د ارسااة "شاايماء إمااام" فأخااذت عنصا ًا

القيم.

 -2من حيث نوع الدراسة (الدراسات الوصفية) :نالحظ أن د ارساة ك ٍال مان( :يساري زريقاة ،وليناا
صاوالحة ،وشاايماء إمااام ،والساايد غناايم ،وسااعيد ناصااف ،وشاااهر نصااار) تتفااق مااع الد ارسااة الحاليااة
بشكل تام من حيث نوع الد ارساة ،أماا د ارساة "محماد عباد المجياد" فكانات د ارساة اساتطالعية ،وتعاد

دراسة "آمال عبد الحميد محمد" من الدراسات النثربولوجية.

 -3من حيث المنهج المستخدم (المسح االجتماعي) :نالحظ أن دراسة كل مان( :يساري زريقاة،
ولينااا ص اوالحة ،وشاايماء إمااام) تتفااق بشااكل تااام مااع الد ارسااة الحاليااة ماان حيااث الماانهج المسااتخدم،

وتختلف مع دراسة "آمال عبد الحميد" ( ،)2441حيث تعتبر من الدراسات النثربولوجياة ،وكاذلك
تختلا ااف عااان د ارساااة كا اال مااان" :محماااد عباااد المجياااد" (" ،)2446الس اايد غن اايم" و"سا ااعيد ناصا ااف"

( )2443حيث اعتمدوا في دراستهم على المنهج المقارن والمنهج اْلحصائي.

 -4مــن حيــث األداة :تتفااق د ارسااة كاال ماان( :يسااري زريقااة ،ولينااا صاوالحة ،وشاايماء إمااام ،والساايد
غناايم ،وسااعيد ناصااف ،وشاااهر نصااار) مااع الد ارسااة الحاليااة ،التااي تسااتخدم أداة انسااتبيان لجمااع

البيانااات ماان المياادان ،وتختلااف مااع د ارسااة "آمااال عبااد الحميااد" ،حيااث اعتماادت علااى المالحظااة
والمشاركة ،وتختلف مع دراسة "محمد عبد المجيد" الذي اعتمد على المقابلة المقننة.

 -5مـــن حيـــث العينـــة :تختلااف الد ارسااة الحاليااة م اان حيااث العينااة المسااتهدفة ،وهااى الم ارأة ،م ااع
الدراسات السابقة التي كانت عينة الدراسة لديهم مكونة من الشباب الجامعي ما عادا د ارساة "آماال

عبد الحميد" التي كانت عينة دراستها من الجمهور ،وكذلك د ارسة "محمد عبد المجيد" الذي كانت
عينة دراسته من شرائح طبقية للمجتمع المصري المختلفة.

 -6ن توجااد أي د ارسااة ماان الد ارسااات السااابقة تاام تطبيقهااا علااى المجتمااع الفلسااطيني؛ ماان حيااث

دراسة الثقافة انستهالكية وتأثيرها على المرأة ،المر الذي يضفي علاى هاذه الد ارساة السابق حاول
د ارسة هذا الموضوع.
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احملور الثالث :دراسات تتعلق باملرأة واإلعالن:

أ .الدراسات العربية:

 -1دراسة :فوزية عبد اهلل العلي ( )8111بعنوان" :عالقة المرأة بوسائل اإلعالم في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ".

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على عالقة المرأة بوسائل اْلعالم في دولة اْلمارات

العربية ،حيث استخدمت الباحثة في دراستها منهج المسح اْلعالمي ،واستخدمت أداة صحيفة
انستبيان لجمع بيانات الدراسة وتحليلها على عينة عشوائية بسيطة قوامها ( )344مفردة من

مجتمع اْلمارات.

النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:



إجماع معظم نساء أفراد العينة على استماعهن إلى الراديو ،حيث بلغت النسبة (،)%16.6
وأن متوسط انستماع للراديو منخفض مقارنة بمشاهدة التلفزيون التي وصلت إلى ما نسبته

( )%144بين نساء عينة الدراسة ،وقراءة الجرائد ( ،)%73واْلقبال على قراءة المجالت
(.)%37


وأجمعت معظم نساء العينة على عدم ذهابهن إلى السينما ،حيث بلغت نسبة عدم التردد

( ،)%13.2وتستخدم نساء عينة الدراسة اْلنترنت بنسبة ( ،)%71.3وبالنسبة لقراءة الكتاب
تبين ارتفاع نسبة اْلقبال على قراءة الكتب بنسبة (.)%11.6


اْلقبال على البرامج الثقافية كان المفضل حيث جاء في المرتبة الولى من مشاهدتها

التلفزيون ،ثم الصحية والدينية يليها انجتماعية ،وبرامج المرأة والطفال ،أما الالتي يقبلن
على استخدام اْلنترنت فإنهن يقبلن على البرامج الثقافية أو الترفيهية أو اْلعالمية.
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 -8دراسة :عائشة بنت سعيد الغباشي ( )8118بعنوان" :استخدامات المرأة العمانية لوسائل

اإلعالم واإلشباعات المتحققة ".

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على استخدامات المرأة العمانية لوسائل اْلعالم

واْلشباعات المتحققة منها ،وكذلك التعرف على وجود اختالفات في أنماط استخدام المرأة لوسائل
اْلعالم العمانية .واستخدمت الباحثة العينة الطبقية العشوائية من الريف والحضر قوامها ()444
مفردة للمرأة العمانية بأسلوب التوزيع المتناسب طبقا لمتغير اْلقامة( ،ريف وحضر) ،واستخدمت

الباحثة منهج المسح انجتماعي والدراسة الوصفية التحليلية ،كما استخدمت الباحثة صحيفة

انستبيان لجمع البيانات.

النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

 أن أهم وسيلة تتعرض لها المرأة العمانية هي تليفزيون سلطنة عمان بنسبة ( )%44.6من
المبحوثات عينة الدراسة ،بينما الصحف في المرتبة الثانية بنسبة ( ،)%27.1وراديو سلطنة

أخير جاءت المجالت العمانية في المرتبة الرابعة
عمان في الترتيب الثالث بنسبة ( ،)%22و ًا
بنسبة (.)%9.6

 أن ( )%93.75من اْلناث عينة الدراسة يثقن في وسائل اْلعالم العمانية ،وتتراوح درجات
الثقة ما بين حد كبير ( ،)%22والثقة إلى حد ما (.)%71.75

 أهم وسائل الترفيه والتسلية عند المرأة العمانية عينة الدراسة – مرتبة طبقًا لما أحرزته من
تك اررات وهي :مشاهدة التلفزيون ( ،)%56.1وزيارة الهل والصدقاء بنسبة ( ،)%32وقراءة
الصحف والمجالت بنسبة ( ،)%34.1والتعرض لطنترنت بنسبة ( ،)%14.3والذهاب

للمجمعات التجارية بنسبة ( ،)%14.5وانستماع لطذاعة بنسبة (.)%14.3

 أهم مصادر المعلومات عند المبحوثات عينة الدراسة  -مرتبة طبقًا لما أحرزته من تك اررات
هي :قنوات التلفزيون العربية ،تليه تلفزيون سلطة عمان ،ثم الصحف العمانية ،فالمجالت
العربية ،يليها اْلذاعات العمانية ،ثم الصحف اليومية العربية ،ثم قنوات التلفزيون الجنبية،
ثم اْلنترنت ،ثم المجالت العمانية ،يليها محطات اْلذاعة العربية ،ثم المجالت الجنبية ،ثم

محطات اْلذاعة الجنبية.

 أهم وسائل شغل وقت الف ار

عند اْلناث في العينة هي :مشاهدة التلفزيون ،ثم قراءة

الصحف والمجالت ،يليها زيارة الهل والصدقاء ،ثم انستماع لطذاعة ،يليها الذهاب

أخير ممارسة الرياضة.
للمجمعات التجارية ،و ًا
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 -3دراسة :سماء سليمان ( )8118بعنوان" :اإلعالم والمرأة العربية  -الصورة والحقيقة.
هدفت الدراسة لرصد وتوصيف واقع المرأة العربية على المستوى السياسي وانجتماعي

وانقتصادي ،إلى جانب رصد صورتها اْلعالمية في وسائل اْلعالم بقنواته المختلفة:
التلفزيون ،اْلذاعة ،الصحافة ،السينما ،إضافة لرصد وتوصيف صورة المرأة في اْلعالن
وفي الكاريكاتير ،من خالل تحليل نتائج الدراسات السابقة في هذا المجال ،وعلى صعيد

صورة المرأة العربية في وسائل اْلعالم.

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة ،واعتمدت الباحثة على صحيفة

انستقصاء كأداة لجمع المعلومات والبيانات ،وكانت عينة الدراسة قوامها ( )54سيدة ،تم
اختيارهن بطريقة عشوائية

النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:


أن صورة المرأة في وسائل اْلعالم المختلفة جاءت محصورة ،في الساس ،في أدوارها
التقليدية كأم وزوجة وربة منزل ،في الوقت الذي احتلت فيه صورتها كامرأة عاملة وفاعلة في

المجتمع مراتب متدنية جدا.


أوضحت نتائج الدراسة أن الصحف العربية في معالجتها لقضايا المرأة المصرية كانت

متحيزة لصالح نساء المدن والمتعلمات والعامالت ،على حساب القطاعات النسائية الخرى



فقر وتهمي ًشا وأميةَّ ،
وهن نساء الريف والبادية.
الكثر ًا
أكدت نتائج الدراسة أن برامج المرأة بالتلفزيونات العربية قد ركزت في معالجتها اْلعالمية
على القضايا انجتماعية للمرأة ،في مقابل إغفال القضايا المهمة الخرى ،وأن هذه البرامج

قد حرصت على تقديم صورة نمطية تقليدية للمرأة ،مقارنة بصورتها غير التقليدية.


حرصا ،مقارنة بالوسائل الخرى .واظهار بعض
أما صورة المرأة في اْلذاعة فكانت أكثر
ً
الجوانب انيجابية في صورة المرأة تمثلت في :قدرتها على مواجهة المشكالت والتكيف
معها ،والقدرة على اتخاذ ق اررات فردية ،وانستقالل ،والتضحية من أجل الزوج والبناء.



وبالنسبة لصورة المرأة في السينما ،فقد انتهت الدراسة إلى أن معظم الفالم العربية تقدم

صورة سلبية نمطية عن المرأة ،تتمثل أهم مالمحها في تقديم المرأة كأنثى وليس ككائن
اجتماعي يرتبط بمشكالت المجتمع السياسية وانجتماعية وانقتصادية.


وعلى صعيد صورة المرأة في اْلعالنات ،انتهت الدراسة إلى أن اْلعالنات العربية في

مجملها ،تميل إلى توظيف المرأة في الدوار التقليدية والنمطية كزوجة وأم وربة منزل،
إضافة إلى توظيفها كأداة جنسية للترويج للسلع والخدمات.



انتهت الدراسة إلى أن معظم الرسوم الكاريكاتيرية العربية تقدم المرأة في صورة سلبية ،إما

صورة استعراضية فاضحة في مالمحها ،واما صورة امرأة بدينة بشعة.
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 -4دراسة :أبو بكر مصطفى الوصيف ( )8114بعنوان" :استخدامات المرأة للتلفزيون الليبي
واإلشباعات المتحققة منها".

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام المرأة الليبية للتلفزيون واْلشباعات
المتحققة منها ،ومعرفة أثر العوامل الديموغرافية الم ثرة على هذا انستخدام .واستخدم الباحث

المنهج المسحي ومنهج التحليل اْلحصائي ،واعتمد الباحث على صحيفة انستقصاء كأدوات

لجمع البيانات ،وطبقت الدراسة على عينة عشوائية قوامها ( )424من النساء في الريف
والحضر.

النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
 أهم دوافع تعرض المرأة للتلفزيون الليبي هي اْللمام بالحداث المحلية ،ومن ثم اْللمام
بأحوال المرأة في العالم والوطن العربي بصفة عامة ،واْللمام باْلحداث العربية وانستفادة من

فضال
المعلومات في تربية البناء والحصول على المعلومات المتعلقة بمجال تخصصهن،
ً
عن انهتمام بالمعلومات التي تدعم العالقات السرية.



أهم اْلشباعات المحققة للتسلية وقضاء وقت الف ار  ،ومن ثم خدمة وجهات النظر الليبية

لما يحدث في العالم ،وزيادة التعلم عن المجانت المتعلقة بالمرأة ،وتحديد وضع المرأة في
ليبيا والوطن العربي ،وانهتمام بتربية البناء.



أثبتت الدراسة أن هناك فروقًا ذات دنلة إحصائية بين المبحوثين في التعرض للتلفزيون
لمتغيرات مكان اْلقامة (حضر وريف) وكانت لصالح الريف ،ومستوى التعليم لصالح



تعليما والمستوى انجتماعي وانقتصادي.
الكثر
ً
توجد عالقة ارتباطية بين الدوافع الطقوسية والنفعية والتعرض للتلفزيون.



توجد عالقة ارتباطية بين دوافع التعرض للتلفزيون الليبي واْلشباعات المتحققة منها.

 -5دراسة :رابعة الدريملي ( )8116بعنوان" :دور إذاعة وتلفزيون فلسطين في نشر

المعلومات الصحية لدى المرأة الفلسطينية".

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور إذاعة وتلفزيون فلسطين في إمداد المرأة الفلسطينية

بالمعلومات الصحية ،ومعرفة درجة الثقة التي تحظى بها إذاعة وتليفزيون فلسطين كمصادر
نستقصاء المعلومات الصحية لدى المرأة الفلسطينية في كل من القرية والمدينة والمخيم ،لعينة

عشوائية قوامها ( )444مفردة .واعتمدت الباحثة على المنهج المسحي ،كما استخدمت الباحثة
صحيفة انستقصاء كأداة لجمع البيانات والمعلومات من المبحوثين.
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النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:


ارتفاع معادنت انستماع لراديو صوت فلسطين بنسبة ( ،)%74.54وارتفاع معدنت



المبحوثات على متابعة الموضوعات الصحية من خالل البرنامج الصحي ،وعلى

مشاهدة تلفزيون فلسطين بنسبة (.)%14.25
حر

رأس قائمة البرامج التلفزيونية الخرى بنسبة ( ،)%13.23ثم تليه برامج المرأة بنسبة
( ،)%13.44وبرامج الطفل بنسبة ( ،)%12.15والبرامج الرياضية وانجتماعية بنسبة

( ،)%11.5وبرامج الدراما بنسبة ( ،)%11.44ثم البرامج اْلخبارية بنسبة (،)%14.26
والبرامج الحوارية بنسبة ( ،)%1.56وبرامج أخرى بنسبة (.)%1.22



اعتماد عينة الدراسة في تلقي المعلومات الصحية بصفة عامة على التلفزيون أكثر من

الراديو بنسبة ( ،)%33.2والراديو بنسبة ( ،)%34.41وكالهما بنسبة (.)% 19.73

 -6دراسة :شيرين عوض ( )8112بعنوان" :استخدامات المرأة الفلسطينية لوسائل اإلعالم

الفلسطينية واإلشباعات المتحققة

".

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن طبيعة استخدامات المرأة الفلسطينية لوسائل اْلعالم

وما تحققه من إشباعات ،ومدى تلبية وسائل اْلعالم الفلسطينية لرغبات واحتياجات المرأة.

استخدمت الباحثة صحيفة انستقصاء ،حيث طبقت على عينة من النساء الفلسطينيات في

محافظات قطاع غزة ،باستخدام منهج المسح بالعينة ،وطبقت على عينة عشوائية قوامها ()444

مفردة من سن ( )11فما فوق ،ولمختلف شرائح النساء في المجتمع الفلسطيني بأسلوب التوزيع

المتناسب ،موزعة طبقًا لمتغير منطقة السكن بهذه المحافظات لضمان تمثيلها عينة الدراسة،
مجان للدراسة.
ولتكون
ً
النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

 أن أهم دوافع تعرض المرأة لوسائل اْلعالم هي :الشعور بالبهجة واْلثارة ،ولكي تجد
مواضيع تتحدث فيها مع ا خرين ،ثم لقضاء وقت فراغها ،والشعور بالراحة وانسترخاء،
ويليها الم انسة والتخل

من الوحدة ،ثم الشعور بالمكانة وانحترام ،واْللمام بالمعلومات التي

تساعدها في تدعيم أواصر العالقات الزوجية.

 كانت أهم اْلشباعات المتحققة من التعرض لوسائل اْلعالم عند المبحوثات هي :مساعدتها
على الهروب من الواقع ومشاكل الحياة ،يليها تعلم مهارات يدوية جديدة ،ثم الشعور بالراحة

وانسترخاء ،والشعور بالمتعة وتجديد النشاط عندما تشعر بالتعب ،والتعرف على شخصيات

شهيرة وانندماج معها ،والتخل

من الشعور بالوحدة والملل ،وشغل أوقات الف ار .

 ضرورة اهتمام وسائل اْلعالم الفلسطينية بإنتاج وعرض مواد وبرامج متنوعة تحتاج إليها
المرأة .وعلى الصحف والمجالت الفلسطينية أن تساهم في معالجة قضايا المرأة الفلسطينية
وانهتمام بها بشكل موضوعي وحيادي ،دون تحيز لفئة معينة من النساء.
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 -9دراسة :أميرة بنت على البلوشة ( )8114بعنوان" :استخدامات المرأة العمانية
لإلعالنات التلفزيونية في القنوات الفضائية العربية واإلشباعات المتحققة.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على استخدامات المرأة العمانية لطعالنات التلفزيونية في

القنوات الفضائية العربية واْلشباعت المتحققة منها وعالقتها بالنماط الشرائية ،وتعد هذه

الدراسة من الدراسات الوصفية ،حيث استخدمت فيها الباحثة المنهج المسحي ،واعتمدت
على صحيفة انستقصاء لجمع البيانات المتعلقة بعينة الدراسة ،وقوامها ( )399مفردة.

النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

أحيانا ما تشاهد اْلعالنات التلفزيونية الفضائية ،إن أن أنماطها
 أن المرأة العمانية
ً
الشرائية تتأثر بهذه المتابعة من خالل الرغبة في الشراء السلع والخدمات التي تحتاجها.
 توصلت الدراسة إلى أن مستحضرات التجميل والعطور تأتى في المرحلة الولى لما
تقتنيه المرأة بعد مشاهدتها لطعالنات التلفزيونية.

 أن قنوات  MBCتتصدر القنوات الفضائية الكثر متابعة من قبل المرأة العمانية ،وأن
فترة المساء هي أكثر الوقات متابعة لطعالنات.

 بالنسبة للدوافع الطقوسية التي تجعل المرأة تتابع اْلعالنات التلفزيونية في القنوات
العربية ،انتظار مادة برنامجية أو فلمية قبل اْلعالن أو بعده.

 وبالنسبة للدوافع النفعية جاء في المرتبة الولى التعرف على المنتجات التجارية الجديدة.

إن ما يلفت انتباه المرأة العمانية في اْلعالنات التلفزيونية في الفضائيات العربية

ويجعلها تتخذ قرار الشراء هو العالمة التجارية في المرتبة الولى ،وفى المرتبة الثانية أشكال

الشخا

في اْلعالن.
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ب -الدراسات األجنبية:

 -1دراسة :كارولين جونسون /ولين جروس Johnston Carolyn & Gross Lynne

) (1725بعنوان" :اعتماد المرأة على وسائل اإلعالن واستخداماتها".

طبقت الدراسة على عينة عشوائية طبقية قوامها ( )13مفردة من النساء العامالت في

مجال اتخاذ الق اررات ،و( )133مفردة على مواقع عادية.
النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

استخداما للتلفزيون من النساء العامالت في
اعتمادا و
 أن النساء في مواقع العمل العادية أكثر
ً
ً
مواقع اتخاذ الق اررات عن غيرها من وسائل اْلعالم ،إضافة إلى أن السيدات في مواقع اتخاذ
استخداما للصحف والمجالت المتصلة بالعمل عن المرأة في واقع العمل.
القرار أكثر
ً
 -8دراسة :مارجريت جاالر ) Margret Gallagher (1774بعنوان" :صورة المرأة
كما تقدمها وسائل اإلعالم المختلفة".

استهدفت الدراسة التعرف على صورة المرأة كما تقدمها وسائل اْلعالم المختلفة،

واستخدمت الباحثة استمارة تحليل المضمون كأداة لجمع البيانات ،وذلك لتحليل المضمون

الخا

بالمرأة في وسائل اْلعالم.

النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:



أشارت الدراسة إلى زيادة المادة الخيالية والروائية عن المرأة في المجالت النسائية.



التركيز على الموضوعات الخاصة بأنوثة المرأة عن الموضوعات التي تتناول مشكالت



توصلت الدراسة إلى أن قدرة وسائل اْلعالم على تغيير القيم والعراف العميقة الجذور في

المرأة الحقيقة داخل المجتمع والسرة.

المجتمع مقدرة محدودة لكونها متأثرة إلى درجة كبيرة بظاهرة الهوة الثقافية.

 -3دراسة :أرتشانا ) Kumar, artchana (1772بعنوان" :االشباعات المتحققة من
مشاهدة الم أرة للقنوات الفضائية".

طبقت الدراسة على عينة عشوائية قوامها ( ) 354مفردة من النساء الهنديات ،وتسعى

هذه الدراسة إلى اختبار س الين ،الول :كيف تشاهد النساء في عينة الدراسة التلفزيون والقنوات

الفضائية في حياتهن اليومية؟ وذلك من حيث وقت التعرض ،ونوعية المحتوى من البرامج
المفضلة لديهن والتي تشاهدها النساء ،والثاني :كيف تنقسم النساء عينة الدراسة إلى مجموعات

تعكس موقعهن انجتماعي وردود أفعالهن حول النواع المختلفة لمحتوى البرامج التلفزيونية،
والحصول على التسلية منها.
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النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
 أن المرأة الهندية عينة الدراسة  -مشاهدتها للتلفزيون تعتمد على ظروف الروتين اليومي
والوضع في المنزل.

 أن النساء يتعرضن للتلفزيون الجنبي بحجة التعرف على اختالفات الثقافات والحصول على
الترفيه منه .وجاء الحصول على الترفيه من أهم دوافع التعرض للتلفزيون بنسبة (.)%19.5

 -4دراســة :مايكـــل إيالســـمر /كـــاظوى هســـجاوا /مـــارى بـــرين

Mary Brain,Kazumi

 (1777) Michoel Elasomer , Hasegawa,بعنـــوان " :صـــورة المـــرأة فـــي تلفزيـــون

الواليات المتحدة".

هدفت الدراسة إلى تحليل محتوى صورة المرأة في شبكات التلفزيون ،كما هدفت الدراسة

إلى التعرف على كيفية رسم صورة المرأة في برامج التلفزيون الموزعة في وقت الذروة في الونيات

المتحدة المريكية ،وكذلك بحث العالقة المحتملة بين اتجاه حضور المرأة في وقت الذروة في

التلفزيون واتجاه المريكيين التقدمي بقبول المرأة كفرد هام خارج المنزل ،وقد تكونت عينة الدراسة

من برامج تلفزيونية وقت الذروة في خالل الفترة من أكتوبر ( )1992حتى سبتمبر (.)1993

النتائج التي توصلت إليها الد ارسة ما يلي:


تمثلت في أن معظم البرامج التلفزيونية البالغ عددها ( )64برنامج بنسبة ( )%42.2جاءت
في الفئة الكوميدية المحلية ،و( )%21.3للجريمة والقانون والدراما العادية ،و()%15.2

لألفالم الطويلة أو البرامج المتنوعة ،وجملة السيدات المتحدثات ( )1943بنسبة
( )%31.1سيدة ،وعدد الذكور ( )3445بنسبة (.)%61.2
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استخالصات:

ماان خااالل المراجعااة للد ارسااات السااابقة ،التااي تناولاات اسااتخدامات المارأة لطعااالن ،اتضااح

أنهااا تتفااق مااع هااذه الد ارسااة فااي أغلااب محاورهااا ،وتختلااف فااي محاااور أخاارى ،فوجااه انتفاااق بااين

الدراسات السابقة والدراسة الحالية في ا تي:

-1

مــــن حيــــث الموضــــوع :تتف ااق جمي ااع الد ارس ااات الس ااابقة م ااع الد ارس ااة الحالي ااة؛ م اان حي ااث

استخدامات المرأة لطعالم واْلشباعات المتحققة منها.

-2

من حيث المنهج المستخدم فـي هـذه الدراسـة :وهاو مانهج المساح ،تتفاق جمياع الد ارساات

السابقة والدراسة الحالية حول استخدامه.

-3

مــــن حيــــث األداة :تتف ااق جمي ااع الد ارس ااات الس ااابقة م ااع الد ارس ااة الحالي ااة ح ااول أداة جم ااع

البيانات ،وهي أداة انستبيان.

-4

من حيث العينـة :تتفاق جمياع الد ارساات الساابقة ماع الد ارساة الحالياة ،حاول عيناة الد ارساة،

وهي المرأة وعالقتها بوسائل اْلعالم.
-5

ماان المالحااظ ماان خااالل اسااتعراض الد ارسااات السااابقة التااي تناول ات موضااوع اسااتخدامات

الما ارأة لطع ااالم ،أنه ااا تختل ااف فيم ااا بينه ااا م اان حي ااث مجتم ااع الد ارس ااة ،حي ااث ق ااام الباح ااث باختي ااار

مجموعة من الدراسات السابقة ،التي تم تطبيقها في مجتمعات عربية مختلفة.

-6

يوجااد د ارسااتان ماان الد ارسااات السااابقة تاام تطبيقهااا علااى المجتمااع الفلسااطيني ،وهااي د ارسااة

"ش ارين عااوض" بعن اوان( :اسااتخدامات الم ارأة الفلسااطينية وسااائل اْلعااالم واْلشااباعات المتحققااة)،
ودراسة "رابعة الدريملي" بعنوان (دور تلفزيون فلسطين في نشر المعلومات الصحية للمرأة).
وبعد عرض الدراسات السابقة ،يتضح أن هذه الدراسة الحالياة تختلاف وتتفاق فاي نفاس الوقات
في طبيعتها ،ومضمونها ،وبعض قضاياها ،مع هذه الدراسات ،ولذلك جاء انهتماام بهاذه الد ارساة
للنهوض بالمجتمع الفلسطيني ،وخاصة المرأة التي تعتبر ركيزة أساسية فاي بنااء المجتماع وتنميتاه

في جميع المستويات ،من خالل تعديل سلوكها بما يتفق مع ثقافة المجتمع الفلسطيني ،بعيدة عن

الغ اازو الفك ااري والثق ااافي الغرب ااي ،والعولم ااة الت ااي ينش ااد به ااا دول الع ااالم المتق اادم الس اايطرة الثقافي ااة،
والفكرية ،وانقتصادية ،والسياسية ،على الدول النامية.
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الفصل الرابع

اإلعالن التلفزيوني كوسيلة اتصال
اجتماعية

متهيد:

أوال :نشأة وتطور اإلعالن.
ثانيا :وظيفة التلفزيون كوسيلة اتصال اجتماعية.
ثالثا :خصائص وأهداف اإلعالن التلفزيوني.
رابعا :اإلعالن عبر التلفزيون.

أ – النموذج االتصالي لإلعالن التلفزيوني.
ب – أهمية اإلعالن عبر التلفزيون.

ج -خطوات اإلعالن عبر التلفزيون.

خامسا:أنواع اإلعالن التلفزيوني.
سادسا :مزايا وعيوب اإلعالن التلفزيوني.
أ -مزايا اإلعالن التلفزيوني.

ب -عيوب اإلعالن التلفزيوني.
 -استخالصات.
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متهيد:

شااهد الربااع الخياار ماان القاارن التاسااع عشاار تطااورات علميااة فائقااة ،أبرزهااا كااان اكتشاااف

التلفزيااون وتط ااور تل ااك الوس اايلة انتصااالية الش اااملة الت ااأثيرات ،الت ااي اسااتطاعت تغي اار الكثي اار م اان

مهماا فاي هاذه
المفاهيم في حياة البشار ،حياث أصابح اْلعاالن ش ً
اأنا اجتماعياا واقتصااديا وسياسايا ً
مهما من اهتمام الجهزة اْلعالمياة الحكومياة والخاصاة ،باعتبااره ركيازة أساساية
اليام ،وأخذ ًا
حيز ً

افدا ماليا تعتمد عليه جميع وسائل انتصال الحديث؛ بحيث يمكن
في العمل انقتصادي الحر ،ور ً
لنا أن َّ
ندعي أن اقتصاديات العالم ا ن وسياسات الدول المختلفة ،أصابحت تعتماد علاى اْلعاالن
بوصفه قوة اقتصادية متكاملة ،ضمن منظومة الشركات الكبرى والصغيرة على ح ٍاد ساواء( .نوريناا
هيرتس.)145 :2447 ،

طااا وثيقًااا بعاادة علااوم؛ ماان بينهااا :علاام انجتماااع ،وعلاام الاانفس،
ويارتبط علاام اْلعااالن ارتبا ً
وانقتصاااد ،والتسااويق .وانطلااق اْلعااالن كعلاام وفاان لااه قواعااده وأسسااه ووسااائله ومحترفيااه؛ حيااث

أصاابح اختيااار الوساايلة اْلعالنيااة ماان العواماال الهامااة التااي ت ا دي إلااى نجاااح اْلعااالن ،وبالتااالي

خدمااة المنتجااين والتجااار والمسااتهلكين ،والوسااائل اْلعالميااة .وأصاابح اْلعااالن يطاال علااى الف اراد

عاان طريااق مجموعااة ماان الوسااائل؛ كالصااحف ،والمجااالت ،والراديااو ،والفضااائيات( .إياااد محمااد

البرنية.)4 :2414 ،

ولم يترك التطور التكنولوجي في انتصال مجان لطعاالن دون أن يتادخل فياه التلفزياون

كوساايلة إعااالن مسااتخدمة ضاامن الوسااائل اْلعالنيااة ،باعتباااره وساايلة اتصااال تجمااع بطبيعتهااا بااين
خاصيتي انتصال الجماهيري العاريض والفاردي المحادد ،ووفاق أكثار مان شاكل مان أشاكال الفعال

وانستجابة ،مما يجعله بيئة متعددة الوجوه؛ حيث لجأت العديد مان الشاركات والم سساات والفا ارد

إل ا ااى اس ا ااتخدام التلفزي ا ااون ف ا ااي ع ا اارض منتج ا اااتهم ،وخ ا اادماتهم ،ومبيع ا اااتهم ،وخل ا ااق ص ا ااورة ذهني ا ااة
ار لمااا يتمتااع بااه اْلعااالن التلفزيااوني ماان فاار
وانطباعااات متمي ازة لاادى الجمهااور المسااتقبل ،نظا ًا

تحاااور وتبااادل بااين المعلاان والمسااتهلك ،ممااا ي ا دي إلااى تحااونت علااى صااعيد الااوعي انجتماااعي

والثقافي ،والتي من خاللهاا ياتم نقال الفكاار والقايم والتساويق السالعي بأسااليب تتناوع باين البسااطة
والتعقيد ،بما يتماشى ويتفق وحاجات ورغبات المستهلكين( .حسنين شفيق.)116 :2446 ،
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ا
أوال :نشأة وتطور اإلعالن:

عاارف اْلنسااان اْلعااالن منااذ أن عاارف كيااف ينااتج الساالع التااي تسااد حاجاتااه ماان الغااذاء؛

حيث كان يعرض في السواق مجموعة السلع التي ن يحتاجها ،لتبادلها بسلع أخرى مع ا خرين،
إن أن انتشار تلك السلع وتوزيعها ولفترة طويلة من الازمن ،محادود القادر ،مماا دفاع المنتجاين إلاى

استخدام وسائل أخرى غير السواق؛ لنشر بضائعهم بشكل مكثف ،وهذه الوسائل هي:

 -1مرحلة اإلعالن عن طريق المنادي:

منااذ عهااد قاادماء اليونااان كااان المنااادون هاام الباعااة فااي الساواق ،وكاناات ماانهم فئااة تاادعى

اغيرا ،ويتجااول فااي الساواق؛ لاايعلن عاان قضااية خاصااة
(منااادي تبليغااات الدولااة) ،ويحماال طا ً
ابال صا ً
ار فااي العواصاام العربيااة القديمااة؛ حيااث كااانوا يبلغااون
بالدولااة .وهااذا النااوع ماان المنااادين كااان منتشا ًا
تعليمات المير أو الخليفة للجمهور( .النور دفع اهلل أحمد.) 21 :2445 ،

 -8مرحلة اإلرشادات والرموز:

اسااتخدم فااي هااذه المرحلااة اْلعااالن بااالتعبير البصااري عاان اساام البااائع أو المتجاار ،ويرجااع
اسااتخدامها إلااى زيااادة المنافسااة ،باْلضااافة إلااى الجهاال وعاادم المعرفااة بااالقراءة والكتابااة التااي كاناات

منتشرة بين الشعوب( .طاهر الغالبي ،أحمد العسكري.)16 :2446 ،

وبااذلك أصاابحت اْلرشااادات والالفتااات عالمااات ممي ازة للتنويااه عاان نوعيااة وطبيعااة نشاااط

المتاجر وأصحاب المهن المختلفة ،فكان يشار ويرماز  -علاى سابيل المثاال -إلاى المخاابز بشاكل
الطاحون ااة ،وال ااى الص اايدلية بش ااكل الثعب ااان والك ااأس .وهك ااذا نج ااد أن اْلش ااارات والرس ااوم البس اايطة
تحول اات فيم ااا بع ااد للرم ااوز الخاص ااة بك اال من ااتج ونش اااط ،ث اام إل ااى العالم ااات التجاري ااة .والش ااعارات
اْلعالنية كانت بدايتها بالرسام أو النقاوش ،وبارع فاي ذلاك واشاتهر اْلغرياق للتعبيار عان أنشاطتهم

التجارية( .منى الحديدي.)66-65 ،1999 ،
 -3مرحلة الكتابة:

تشير بعض الدراسات التي عنيت بالجانب التاريخي لطعالن ،إلاى أن اْلعاالن المكتاوب
عاارف فااي مصاار القديمااة ماان خااالل مااا عثاار عليااه ماان إعالنااات مكتوبااة أو مرسااومة علااى ورق

البردي ،يعلن فيها أحد المراء عن صرف مكافأة مجزية لمن يعيد إليه عبده الهاارب ،وتشاير هاذه
الد ارسااات إلااى النقااوش والرسااوم الموجااودة علااى معابااد القاادماء المص اريين ،والتااي تسااجل بوضااوح
وتعلاان عاان تاااريخ قااديم لحضااارات سااابقة ،بكاال قيمهااا ،وتقالياادها ،وعاداتهااا ،وفنونهااا ،وأنشااطتها،

ومشاهيرها.
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 -4مرحلة اإلعالنات المرسومة:
وكان اات اْلعالن ااات المرس ااومة تل ااك الت ااي رس اامت عل ااى الالفت ااات ،وك ااان أول الملص ااقات ه ااو

اْلعااالن الااذي طبااع فااي باااريس عااام ( )1412م لطعااالن عاان العفااو عاان الساايدة العااذراء ،وكاناات
طباعتاه بواسااطة اللاواح الخشاابية ،أو الحااروف المحفااورة علاى الخشااب ،وهااي طريقااة فااي الطباعااة

استخدمها الصينيون منذ القرن السادس.
 -5مرحلة الطباعة:

تقاادم اْلعااالن فااي القاارن السااابع عشاار عناادما عهااد بنفسااه إلااى المطبعااة ،وذلااك يعااود إلااى

وخصوصااا بعااد أن أتاام جااوتنبرج ( )Gutenbergفااي ألمانيااا
انتشااار التعلاايم واسااتخدام المطبعااة،
ً
طبع الكتاب المقدس عام ( )1456م  ،الذي عرف فيما بعد باسمه.
وقااد كااان للطباعااة أكباار الثاار علااى مظاااهر الحياااة اْلنسااانية بصاافة عامااة وكاال النشااطة

انتصااالية ومنهااا اْلعااالن بصاافة خاصااة ،وهااذا جعاال ماان اكتشاااف المطبعااة نقطااة تحااول وبدايااة
لمرحلة جديدة ،خاصة مع بداية القرن السابع عشر؛ حياث بادأ ظهاور الصاحافة بانتظاام والنشارات
كوس ااائل إعالني ااة مطبوع ااة ومق ااروءة تحق ااق اننتش ااار الواس ااع للمعل اان ،وك ااذلك ظه ااور الملص ااقات

وتطورها كوسائل إعالنية مطبوعة( .شريف درويش اللبان.)24-11 :1997،

نشأة الصحف كوسيلة إعالنية:

مع تطور اْلعالن ونشأة الصحافة ،تم إدخال اْلعالن المطبوع ،واحتل مكانة بين أعمدة

الخبار على صفحات الجرائد( .مرزوق عبد الحكم العادلي.)144 :2444 ،

وبدأت اْلعالنات تأخذ طريقها إلى صفحات الجرائد في إنجلت ار منذ العشرينيات من القرن

السابع عشر ،وبالتحديد عام ( )1625م ،وذلك في شكل نصائح وارشادات وأخبار اجتماعية عن
زواج المراء والنبالء وعلية القوم في المجتمع اْلنجليزي ،وذلك من خالل الصحف السبوعية،

التي بدأت في الظهور فيه منذ عام 1622م (منى الحديدي.)67 :1999 ،
 -6نشأة الراديو كوسيلة إعالنية:

ب اادأ اس ااتخدام الرادي ااو كوس اايلة إعالني ااة م ااع بداي ااة ظه ااور انختا اراع ع ااام ( )1924وطرح ااه

بالس ا ا ا ا ا ا اواق بعا ا ا ا ا ا ااد إنشا ا ا ا ا ا اااء أول محطا ا ا ا ا ا ااة تجاريا ا ا ا ا ا ااة فا ا ا ا ا ا ااي العا ا ا ا ا ا ااالم تحا ا ا ا ا ا اات اسا ا ا ا ا ا اام ()Kdka
(صفوت العاالم)62 :1999 ،؛ بحياث بادأ ف ارناك كاونراد " "Frank Conradالمهنادس فاي شاركة

وستنجهاوس " " Westighouseفي بستربورج " "Bstervorgبونية بنسلفانيا ""pennsylvanis
بتشغيل محطة راديو تليفون للهواة ،وقد اعتاد كونراد إذاعة الموسايقى المساجلة ونتاائج المبارياات،

وقااد شااجع نجاااح إذاعااة كااون ارد أحااد أصااحاب المحااال التجاريااة فااي بسااتربورج للتاارويج عاان الراديااو
كاختراع جديد يوفر خدمات غير مسبوقة للمتلقي.
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وكاناات الونيااات المتحاادة ماان أوائاال الاادول التااي قاماات باسااتخدام الموجااات الالساالكية فااي

اْلعالن ا ااات؛ حي ا ااث ظه ا اارت أول ب ا ااادرة ع ا ااام ( )1922م م ا اان محط ا ااة " "W.E.A.Fواس ا ااتغرقت

اْلعالنات خمس عشرة دقيقة من وقت اْلرسال( .خليل صابات.)419 :1996 ،
 -9نشأة التلفزيون كوسيلة إعالنية:

بدأت العالقة بين اْلعالن والتلفزيون على المستوى الجماهيري منذ عاام 1941م ،مان خاالل

محطات التلفزيون في الونيات المتحدة المريكية.

وقااد باادأ التلفزيااون المريكااي يتفااوق علااى الراديااو والمجااالت ،وأصاابح رقاام واحااد فااي حصاايلة
اْلعالنات ،ثم سرعان ما انتشر ذلاك انساتخدام اْلعالناي للتلفزياون فاي دول أوروباا ،خاصاة بعاد

انتهاء أحداث الحرب العالمية الثانية( .صفوت العالم.)65:1999 ،

والى جانب استخدام التلفزيون كوسيط لطعالن ،فقد بدأت أغلب القنوات والشبكات التلفزيونية

ادن ماان ظهااور المذيعااة أو المااذيع عارضااي الب ارامج
فااي اسااتخدام اْلعااالن للتنويااه عاان برامجهااا ،با ً

والفقرات ،كما تعلن القنوات المشفرة عن برامجها لجذب أكبر عادد مان المشااهدين لالشاتراك فيهاا.

(منى الحديدي.)79 :1999 :

تعااد ممارسااة النشااطة الترويجيااة عباار التلفزيااون لألعمااال التجاريااة حديثااة العهااد نساابيا ،حيااث

تغياارت كثياار ماان مفاااهيم العمااال والتجااارة ،بفضاال التطااور العلمااي والتكنولااوجي الهائاال ،وأصاابح
مطلوبا من الشركات التجارية مالحقة هذا التطور والتغيير وانساتفادة مناه ،بغارض تعزياز جواناب
ً
الداء المختلفااة .ون يختلااف اْلعااالن التلفزيااوني عاان غياره فااي المجااانت الخاارى ،فصااار يمااارس
ضمن أطر جديدة وأساليب حديثة ،شكلت نقلة نوعية مهمة في هاذا المجاال الحياوي مان مجاانت

عمل أي منظمة( .طاهر الغالبي ،أحمد العسكري.)237 2443 ،

فب ا ااذلك أص ا اابح التلفزي ا ااون م ا اان الوس ا ااائل المهم ا ااة لممارس ا ااة النش ا اااط التس ا ااويقي؛ وم ا اان جمي ا ااع

المسااتويات ،ومختلااف الفئااات العمريااة ،وشااتى المسااتويات الثقافيااة ،وماان كااال الجنسااين – ذكااور

جهودا كبيرة لطعالن التساويقي عبار التلفزياون ،فالمجاال
واناث – لذا فقد بذلت الشركات التجارية
ً
مفتاااوح بمص ا اراعيه لكا اال الشا ااركات صا ااغيرة أو كبي ا ارة .وقاااد أص اابحت نفقا ااات الحما ااالت اْلعالنيا ااة

للشركات التجارية عبر التلفزياون تقادر بالملياارات مان الادونرات ،ومماا يشاجع هاذه الشاركات علاى
إنفاق الماليين من الدونرات على حمالتها اْلعالنية ،هو قدرة اْلعالن علاى الوصاول إلاى قطااع

كبير من المستهلكين ،حيث يفوق اْلعاالن التلفزياوني جمياع وساائل انتصاال الخارى لماا لاه مان
جاذبية على المستهلكين( .انتصار موسى.)2443 :2444 ،
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ثانيا :وظيفة التلفزيون كوسيلة اتصال اجتماعية:

ن يشا ااك أحا ااد فا ااي أن التلفزيا ااون يعا اايش نقلا ااة عميقا ااة ،فها ااو عنصا اار أساسا ااي فا ااي المحا اايط
انجتماعي الجديد الذي بدأ يتشكل أمام أعينناا والمتسام باالبروز القاوى ْليديولوجياة انتصاال

على صاعيد القايم والثقافاة ،ويتمياز علاى الصاعيد الماادي بتطاور انساتخدام المتعادد للتقنياات

التي تربط الناس ببعضهم البعض ،وتقوم بوظائف متنوعة ومختلفاة ،فالوظاائف التاي يحققهاا
اْلعااالم ووسااائله بمااا فيهااا التلفزيااون تتشااابه فااي كاال القطااار والاادول ،فهااي تسااعى إلااى تقااديم

الخبااار والمعلومااات ،وتعزيااز التقاليااد انجتماعيااة والقوميااة ،ونشاار الثقافااة والمعرفااة ،وتقااديم
التسلية والترفيه والخدمات اْلعالنية( .عصام سليمان الموسى.)245:1995 ،

للتلفزيون وظائف متعددة نذكر منها ما يلي:

 -1الوظيفة االجتماعيةSocial function :
مااع أن عمليااة التنشاائة انجتماعيااة لف اراد الس ارة ماان أهاام وظااائف ومهااام الوالاادين إن أن

التلفزيون أصبح لديه دور كبير فيها ،وذلك بنقال عاادات وتقالياد وثقافاة المجتماع إلايهم ،وذلاك مان
خالل ما تعرضه محطات التلفزيون وبرامجاه خاالل سااعات الليال والنهاار لتقاديم الروع والبهاى،
حيث أصبح التلفزيون المنافس لألسرة والمدرسة.

أما على صعيد السرة ،كثرت الصراعات بين ا باء والبناء حول نوعية البارامج الواجاب

مشاااهدتها والماادة الزمنيااة الااالزم قضااا ها أمااام التلفزيااون ،وأيضااا هناااك صاراع بااين القاايم والعااادات
والتقاليد التي يتلقاهاا الفارد مان التلفزياون وماا يجاب أن يترباوا علياه فاي مجاتمعهم وأسارهم ،كماا أن

للتلفزيااون دور كبياار فااي إلغاااء الكثياار ماان عااادات وقاايم الشااعوب العربيااة مثاال عااادة الت ازاور بااين

القرباااء والجي اران والصاادقاء وقضاااء المساايات ،ولكاان الكثياار ا ن يفضاالون قضاااء وقااتهم أمااام
شاشااة التلفزيااون فااي مشاااهدة فاايلم أو مباااراة ،كمااا أن عاادم اسااتخدام التلفزيااون بشااكل سااليم وهااادف

يا ا دي إل ااى الت اادهور القيم ااى بم ااا تعرض ااه محط ااات التلفزي ااون م اان با ارامج ته اااجم قيمن ااا الخالقي ااة
والمعرفية والتربوية.

ودور فاي توعياة
ار فاي العالقاات انجتماعياة والساريةً ،ا
تأثير كبي َا
إن لهذا الجهاز الصغير ًا
الجيال الشابة وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات بين الناس ،فانتصاال التلفزياوني عامال مهام
ف ااي توحي ااد الفك ااار وانتجاه ااات ،والعم اال عل ااى تغي اار الس االوك اْلنس اااني( .إبا اراهيم أب ااو عرق ااوب،
.)54:1993

 -8الوظيفة التثقيفيةOccupation educational :
لعاال ماان أهاام الوظااائف التااي يقااوم بهااا التلفزيااون هااي وظيفتااه فااي نشاار المعرفااة اْلنسااانية
الهادفااة التااي تساااعد علااى زيااادة مهااارات اْلنسااان وقد ارتااه عباار م ارحاال نمااوه ،ويمكنااه ماان مواجهااة
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المشااكالت والتغلااب عليهااا ،وبالتااالي إن كاال بارامج التلفزيااون يمكاان أن يكااون لهااا أثاار فااي التكااوين
الثقافي للفرد والمجتمع ،سواء كانت تمثيليات وبرامج تنشر لمجرد التسلية.

إن مثاال هااذه البارامج قااادرة علااى أن تتاارك أثرهااا الثقااافي فااي الفاارد والجمهااور بطريقااة غياار

ار بااالدب أو
مباش ارة بااأكثر ممااا تفعلااه الب ارامج والد ارسااات والناادوات الجااادة المتصاالة اتصااان مباشا ًا
الفن أو العلم( .فاضل حنا.)29:2442،
 -3الوظيفة الترفيهيةOccupation entertainment :

ينتظ ا اار م ا اان التلفزي ا ااون أن يرفا ا اه ع ا اان اْلنس ا ااان بم ا ااا يع ا اارض م ا اان ما ا اواد مس ا االية ترفيهي ا ااة

كالمسرحيات والغاني وأخبار السينما والرياضة باْلضافة إلى برامج المسابقات والمنوعات ،حيث
يعمل على التخفيف من المعاناة والتوتر الاذي يعيشاه اْلنساان فاي عصارنا نتيجاة ضاغوط الحيااة،

حيااث نجااد الب ارامج المعروضااة علااى شاشااات التلفزيااون متعااددة ومتنوعااة ،وتختلااف ماان جياال إلااى
آخاار ،وحتااى بااين أف اراد الجياال الواحااد ،وبااين الااذكور واْلناااث ،فقااد يجااد الشااباب مبتغاااهم ربمااا فااي
مشاااهدة فاايلم أجنبااي أو مباااراة رياضااية ،وقااد تجااد اْلناااث مااا تريااده فااي عااروض الزياااء أو فااي

الغ اااني أو مسلس ااالت اجتماعي ااة ،وتزي ااد الفائ اادة إذا اتج ااه الترفي ااه نح ااو البن اااء ف ااي تثبي اات الق اايم
الموجودة أو تعديلها( .أمل دكاك.)141:1991،

 -4الوظيفة اإلعالميةOccupation Media:
يعااد التلفزيااون وساايلة جااذب اجتماااعي للكبااار والصااغار ،بمااا يملكااه ماان إمكانيااات وقاادرات
فني ااة وتقني ااة تس اااعده عل ااى تحوي اال الخي ااال إل ااى واق ااع مرئ ااي وعل ااى تقري ااب البعي ااد ،وي ك ااد علم اااء

انجتماااع علااى أن اْلع ااالم هااو سااالح م اان أقااوى الس االحة اليديولوجيااة أث ا ار ف ااي عقااول الن اااس،
فالتلفزيون بما يملكه من آنت وكاميرات وأجهزة ومحطات وفضائيات يستطيع أن يصل ويخاطب

جميع الشرائح انجتماعية ،ويستطيع أن يختصر بين وقوع الحدث وايصااله ،ولاه قادرة كبيارة علاى
تكرار القيم والفكاار والمبااد  ،وهاو وسايلة مناسابة لعارض اْلعالناات مماا يكسابه أهمياة إعالمياة

وشعبية واسعة بين الناس( .فاضل حنا.)27:2442،

 -5اإلعالن والترويجAdvertising and promotion:

خصوصاا فاي
عموماا والتلفزياون
يعتبر اْلعالن من الوظائف الساسية لوساائل انتصاال
ً
ً
المجتمعات الحديثة ،واْلعالن وسيلة حديثة لترويج السلعة التي عرفت أشكان مختلفة منذ التجارة
والمقايضااة إلااى أن وصاالت إلااى التلفزيااون ،بحيااث باتاات الساالعة تعاارض بأشااكال وصااور وأل اوان

متعددة براقة نمعة ،تجعل المشاهدين يقبلون على اقتنائها وشرائها.

ولطعالن التلفزيوني تأثيرات تتمثل في تشجيع الروح انستهالكية ،وتكوين عادات شرائية

سلعا تستوردها ون تنتجها ،مما يثقل ميزانية الدولة والفراد.
في مجتمعات تستهلك ً
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وبات عرض اْلعالن بين البرامج والمسلسالت والفالم أم ار أساسيا في التلفزياون ،بحياث

ن نفتح محطة في التلفزيون إن ونرى إعالناات تجارياة عان أناواع مختلفاة مان المنتجاات كال ذلاك
بهدف الترويج ورفع السعار لهذه السلعة ،فكثير مان الفتياات يتفااخرن أنهان يساتعملن الشاامبو أو

العطاار أو اْلكسس اوارات أو الماكياااج الااذي تعرضااه الفنانااات المشااهورة عباار التلفزيااون ،وماان هنااا
اأثير قوي اا علااى عاداتنااا الغذائيااة وثقافتنااا انسااتهالكية( .خلياال
أصاابح اْلعااالن التلفزيااوني ي ا ثر تا ًا
صالح أبو إصبع.)166:1999،

العوامل التي أدت لظهور اإلعالن التلفزيوني-:
يوجد العديد من العوامل التي ساعدت على ظهاور اْلعاالن التلفزياوني ،سايتم تلخاي

بعاض

منها على النحو التالي:

 -1لطعالن التلفزيوني طبيعاة خاصاة لن التلفزياون يادخل بيتاك دون اساتئذان ،لاذا فاإن المشااهد
جهدا ما للتفاعل مع الرسالة الموجهة إليه.
ليس عليه أن يبذل ً
 -2يمكن لطعالن التلفزيوني اجتذاب مشااعر المشااهد وتعاطفاه ،فالمشااهد يارى الساعادة والحازن
في أعين ا خرين ،كما يمكنه مشاهدة عرض منتج ما بدهشة وعدم تصديق.

مثال :للشركات صاغيرة الحجام أن تقاوم
 -3قلة الشروط التي تفرض على النشر واْلعالن ،فيحق ً
باْلعالن عبر التلفزيون.

 -4سياسة السوق المفتوح ،واتساع حجم سوق التجاارة العاالمي ،والتطاور التكنولاوجي الاذي يا دي

إلى ربط التجارة بوسائل انتصال( .حسنين شفيق .)116 ،2446

 -5البااث التلفزيااوني متواجااد ( )24ساااعة علااى ماادار الساابوع؛ بحيااث يساامح للمسااتخدم مشاااهدته

في أي وقت أراد(..ماهر سليمان وآخرون.)45:2444،

تبعااا
 -6يقاادم التلفزيااون لمسااتخدميه ق اوائم منظمااة للقن اوات المتصاالة بالموضااوع الم اراد مشاااهدتهً ،

نسم القناة مما يجعله سهل انستخدام( .فاطمة القليني وآخرون ،د – ت.)272 :

ثالثا :خصائص وأهداف اإلعالن التلفزيوني:

أ -خصائص اإلعالن التلفزيوني:

فااي ضااوء العديااد ماان التعريفااات التااي وردت حااول اْلعااالن فااي اْلطااار النظااري للد ارسااة،
يمكن أن يتم تحديد مجموعة الخصائ

التي تميزه ،وذلك على النحو التالي:

 -1اْلعااالن التلفزيااوني نشاااط اتصااالي ماادفوع علااى مسااتوى إعااداد الرسااالة اْلعالنيااة وانتاجهااا،
وعلاااى مسا ااتوى اساااتخدام إمكانيا ااات الوسااايلة ،أو الوسا ااائل الناقل ااة لا ااه ،مماااا يجعا اال الميزانيا ااة

اْلعالنية لي م سسة تشمل جانبين :الفني -واْلنتاج اْلعالني والنشر.
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 -2يعتمااد اْلعااالن التلفزيااوني علااى التك ارار للوصااول إلااى جماااهيره المسااتهدفة ،ولتحقيااق التااأثير

التراكم ااي ،ومالص ااقة الجمه ااور المس ااتهدف ،ومواجها اة المنافس ااة( .من ااى الحدي اادي:2442 ،
.)44

 -3يباث المعلان رساائل إعالنياة عبار الوساائل المختاارة إلاى الجمهاور المساتهدف ،مان المفتارض
أنها صممت بطريقة تضمن إحداث الثر اْلعالني المرغوب.

 -4يعماال اْلعااالن التلفزي ااوني علااى إقناااع المس ااتهلكين بش اراء الساالعة أو طل ااب الخدمااة المعل اان

طا
عنها ،وبالتالي يستهدف إحداث تأثير معين على سلوك المستهلكين؛ من خالل كونه نشاا ً

تصاليا اقناعًيا( .عاطف عدلي العبد.)21 :1999 ،
ا
ً
 -5المعلاان هااو عااادة ال ااذي يسااعى وراء المعلاان إليااه ،إن ف ااي بعااض الحااانت ،مثاال :إعالن ااات
الوظائف واعالنات الوفاة.

 -6يتسم اْلعالن التلفزياوني بسارعة اْليقااع ،ومحدودياة مسااحته ،مماا يتطلاب التركياز واْليجااز
في فكرته ،وانختصار في تحريره( .إياد محمد البرنية.)16 :2414 ،

 -7اْلعالن عملية اتصاالية تاتم مان خاالل وساائط اتصاالية غيار مباشارة؛ كالصاحافة والنشارات،
والملصقات ،والراديو ،والتلفزيون ،والسينما ،وشرائط الفيديو ،وشبكات المعلومات ،والتي تمنع

انتصااال الشخصااي ،وتحااول دون المواجهااة وجهًااا لوجااه ،وبالتااالي ينتفااي التفاعاال الشخصااي
المباشر الفوري.

 -1وضوح شخصية المعلن في الرسالة اْلعالنية هي السمة السائدة ،إن في إعالنات التشاويق،
والتااي تساابق ظهااور الساالعة أو الخدمااة فااي الس اواق ،ممااا يمهااد لهااا الطريااق ،ويخلااق حولهااا

اهتمام ااا جماهيري ااا وش ااوقًا ولهف ااة لمعرفته ااا واس ااتخدامها ف ااور ظهوره ااا ف ااي السا اواق( .من ااى
ً
الحديدي ،سلوى إمام.)44 :2445 ،

 -9تسااعى الجهااة المعلنااة ْليجاااد حالااة ماان الرضااا النفسااي لاادى جمهااور المسااتهلكين ،وتحقيااق

المعلان عنهاا ،بماا
اننسجام الثقافي والسلوكي لديهم؛ لكي يتقبلوا الفكرة أو السالعة أو الخدماة ُ
يحقق رخاءهم ،ون يتعارض مع قيمهم الثقافية والسلوكية ،ومستوياتهم وقدراتهم انقتصادية.

 -14نشاط فني وتقناي واباداعي ،ن يساتطيع القياام باه إن المتخصصاون والموهوباون والمبادعون
فني ااا؛ لن اْلع ااالن التلفزي ااوني ل اايس ص ااناعة س ااهلة ،ب اال ص ااناعة معق اادة ومركب ااة وش اااملة،
تحتاج إلى قدرات علمية ومواهب فنية إبداعية وابتكارية.

 -11نشاااط علمااي ماادروس ومماانهج بالنساابة للمعلاان ،ولوكالااة اْلعااالن ،وللساالعة المعلاان عنهااا.
(طاهر الغالبي ،أحمد العسكري.)25:2443 ،
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 -12تتفاوت درجة استخدام اْلعالن التلفزيوني وأساليبه من معلن خر ،وبالنسبة للمعلن الواحد
حسب ظروف السلعة في السوق؛ من حيث عمر السلعة ،وقوتها ،وماا تواجهاه مان منافساة

أو مشكالت.

 -13تنقساام اْلعالنااات التلفزيونيااة إلااى إعالنااات مباش ارة واضااحة ص اريحة ،وأخاارى غياار مباش ارة
تأتي فاي ساياق ماواد إعالمياة ،كاالبرامج المكفولاة ،والادراما ،وبارامج المساابقات ،ولكال منهاا

وسائله ،ومجانته ،واستخداماته.

 -14حرية القائم بانتصال كبيرة في تحديد ما يريد توصيله وابالغه للجمهاور المساتهدف؛ حياث
ن يلتاازم المعلاان بمباااد اْلعااالم التااي تتطلااب اْلجابااة علااى كاال استفسااارات المتلقااي بحياااد

وموضوعية.

 -15يمثل الجانب السيكولوجي في اْلعالن التلفزيوني بع ًادا أساسايا؛ حياث إن أغلاب اْلعالناات
تخاطب العاطفة أو المنطق ،كما أن حجم الوعود والخيال في اْلعالن مساحتها كبيرة.
 -16انبتكار والتجديد في الفكار اْلعالنية ضرورة للفت اننتباه ،وللخروج مان مخااطر التشابع
اْلعالني ،والتي ينتج عنها انصراف الجمهور( .منى الحديدي.)42-41 :2442 ،

ب -أهداف اإلعالن التلفزيوني:

عادة ما تقوم الم سسات باختبار مدى فعالية الحمالت اْلعالنية في تحقيق أهدافها ،وان
أول القا اررات التااي تواجههااا هاو تحديااد أهااداف هااذا النشاااط ،وياارى "إسااماعيل الساايد" أن أي نشاااط
اتصالي فعال يتطلب بالضرورة توافر معيارين لنجاحه؛ هما:

 -األول :تعريف واضح بقطاع السوق المستهدف ،الذي ترغب الشركة في انتصال به.

 الثــــــــاني :تحدي ا ا ااد الها ا ا ااداف الخاص ا ا ااة بانتص ا ا ااال ،تحديا ا ا ا ًادا واض ا ا ا ًاحا ودقيقً ا ا ااا( .إساا ا ااماعيلالسيد.)161 :2442 ،
وفيما يلي سيتم عرض األهداف الرئيسية لإلعالن التلفزيوني على النحو التالي:

 -1خلق الطلب على سلعة معينة في مرحلة أولية ،ثم العمل على إشباعها في مرحلة تالية.

 -2فااتح آفاااق جدياادة لس اواق لاام تكاان موجااودة ماان قباال توجيااه الحمااالت اْلعالنيااة ،وماان ثاام
إتاحة الفرصة أماام المنشاأة المعلناة لتساويق سالعها أو خادماتها المختلفاة ،ومان ثام تعظايم
نصيبها النسبي من السوق( .جمال أبو شنب ،أشرف خوخة.)21-24 :2445 ،

 -3خلااق انهتمااام لاادى المسااتهلكين ،وتحفياازهم علااى البحااث عاان معلومااات إضااافية تتعلااق
باْلعالن والمعلن عنه.

 -4حااث المسااتهلكين علااى القيااام باْلقبااال علااى ش اراء الساالع والخاادمات التااي تعرفهااا الشااركة
عبر وسائل اْلعالم( .فيصل أبو عيشة.)154-153 :2411 ،
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 -5ف ااتح أسا اواق جدي اادة ،سا اواء ب ااالبيع لشا ارائح جدي اادة ف ااي الس ااوق ،أو بال اادخول ف ااي مج ااانت
إنتاجية جديدة ،أو للتصدير.

 -6تعمي ااق رغب ااة المس ااتهلك حي ااال الس االع ،أو الخ اادمات المعل اان عنه ااا ،أو خل ااق تل ااك الحال ااة
النفس ااية – ف ااي حال ااة ع اادم وجوده ااا -بأس اااليب مختلف ااة ،وتقلي اال مخ اااوف المس ااتهلك م اان
استعمال السلعة ،أو اْلقبال على الخدمة( .أحمد موسى قريعي.)17:2411،

 -7كسااب ونء الوسااطاء التجاااريين ،والمااوزعين ،والااوكالء؛ لتحقيااق اْليمااان بماادى نجاااح فاان
اْلعااالن فااي دفااع جمهااور المسااتهلكين إلااى اْلقبااال علااى الساالع المعلاان عنهااا ،وبالتااالي
اقتناعهم بزيادة التعامل معهم ،بهدف زيادة نسبة مبيعاتهم ،وارتفاع نسبة أرباحهم.

 -1ضرورة المسااهمة فاي تخفايض نسابة تكااليف السالع ،أو الخادمات ،أو التساهيالت المعلان
عنها ااا ،وذلا ااك بما ااا يقدما ااه ما اان مواصا اافات وأخبا ااار ومعلوما ااات دقيقا ااة ومباش ا ارة لجمها ااور

عم ا اا يقدما ااه للا ااوكالء والوسا ااطاء والما ااوزعين
المسا ااتهلكين الحقيقيا ااين والم ا ارتقبين ،فضا ا ًاال َّ
المحليين واْلقليميين والعالميين.

ادر رئيسا َّايا للمعلومااات التااي يحتاااج إليهااا المسااتهلك فااي
 -9إن اْلعااالن التلفزيااوني يعتباار مصا ًا
اتخاذ ق ارره انستهالكي.

 -14يساعد اْلعالن التلفزيوني ،بما ينقله من صور تصاحب الحدث اْلعالني وتنطوي على

كثيار مان مواقااف الحيااة العصارية المتطاورة ،علااى تطاوير الثقافااة انساتهالكية لمشاااهديه.

(ناجي معال.)275-274 :1996 ،

 -11تخفيض الوقت الالزم لتحقيق صفقات البيع ،واخفاء الوضوح والشافافية علاى المناتج ،أو
الخدمة المقدمة ،كونه ن يعمل في الظالم( .محمد على البدوي.)144 :2446 ،

ً
رابعا :اإلعالن عرب التلفزيون:

أ -النموذج االتصايل لإلعالن التلفزيوني:

يمكاان عاارض أناواع النماااذج انتصااالية المختلفااة؛ للتعاارف علااى أوجااه انخااتالف والتشااابه

بين النماذج التي تعتمد عليها الوسائل الخرى ،وبين التي تعتمد عليها إعالنات التلفزيون.

 -1نموذج الوسائل واسعة االنتشار ":"Mass Media
ويمتاز هذا النموذج بخاصيتين رئيسيتين؛ وهما:

أ -انتصال من طرف واحاد إلاى أطاراف متعاددة " ،"one to manyأي مان المعلان أو المرسال،
وهي الشركة إلى الفئاة المساتهدفة أو المرسال إلايهم؛ حياث ترسال الشاركة المحتاوى أو الرساالة

اْلعالنية عبر الوسيلة انتصالية إلى الفئة المساتهدفة مان الجمهاور ( D, Hoffman, and
.)T, Novak; 1996: 51
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يتضح من خالل ماا سابق أن نماوذج انتصاال يتكاون مان أربعاة عناصار رئيساية؛ وهاي:

المرسل -الرسالة -الوسيلة -المستقبل ،ويعتبار هاذا الترتياب عان م ارحال تادفق الرساالة اْلعالنياة،
وفيما يلي تفصيل مختصر لكل عنصر من هذه العناصر الربعة:

المرسل" :"Senderهو مصدر البيانات والمقاصد المطلوب إيصالها إلى المرسل إليه ،فهاو
ُ -1
من يقوم بإرسال المعلومات إلى المرسل إليه ،فقد يكون المرسل شاركة أو أحاد ماوظفي البياع

لديها( .تامر البكري.)136:2446،

وتتض اامن مص ااادر انتص ااال مص اادرين أساس اايين؛ أح اادهما رس اامي ،كم ااوظفي البي ااع وه اام

ممثلااو الشااركة ،وثانيهمااا غياار رساامي ،كالصاادقاء أو العائلااة والجي اران ...إلااخ ،إضااافة إلااى
ق اادرة الا ارأي الع ااام ،ال ااذين يحظ ااون باهتم ااام ب ااالغ م اان ط اارف ش ااركات التس ااويق؛ حي ااث ي ااتم
اس ااتخدامهم ف ااي بع ااض الرس ااائل الترويجي ااة اْلعالني ااة ،م اان أج اال تعمي ااق الم اادركات الحس ااية
اْليجابيااة للمسااتهلكين نحااو مااا هااو مطااروح ماان عالمااات ساالعية أو خدميااة( .فاطمااة ع اواد،

.)67 :2411

 -2الرســـالة " :"Massageهااي الوساايلة التااي يمكاان بواسااطتها نقاال المضاامون المعنااوي الااذي
فأحياناا تكاون إعالناات،
يهدف المرسل إلى إيصاله للمرسل إليه ،وتتعدد صور هذه الرسالة،
ً
أحيان ااا محفا ازات بيعي ااه ...إل ااخ( .فيص اال أب ااو
أحيان ااا اتص ااانت شخص ااية ،و ً
أحيان ااا دعاي ااة ،و ً
و ً

عيشة.)136 :2411 ،

 -3الوســـيلة "deprive

 :"Canوه ااي التااي ت ااتم م اان خالله ااا عملي ااة انتص ااال ،فبع ااد تحدي ااد

الجمهور المستهدف ،يتم تحديد وسائل انتصال المالئماة ،والتاي تنقسام حساب درجاة التاأثير

إلى نوعين رئيسيين؛ وهما حسب (فاطمة عواد-:)61 :2411 ،
"selling

 -الوســــائل الشخصــــية :تعتم ااد علا ااى الشاااخ

 ،"Personalوما ااديري الشا ااركة،

والمستشارين ،وأفراد السرة ،والجيران ،والصدقاء.

 الوســائل غيــر الشخصــية :وهااي الوسااائل انتصااالية واسااعة النطاااق ،والتااي تصاال إلااى أعاادادكبيا ارة م اان المرس اال إل اايهم ،فه ااي تع ااد رس ااائل عام ااة ن تحم اال الص اافة الشخص ااية؛ كإعالن ااات

الجرائد ،والمجالت ،والماذياع ،والتلفزياون ،والمناسابات الخاصاة التاي تقيمهاا بعاض الشاركات؛

كالمعارض ،وحفالت انستقبال.

 -4المرســـل إليـــه" :"Addresseeوه ااو م اان توج ااه إلي ااه ه ااذه الرس ااائل م اان المرس اال .وتختل ااف
الوسااائل انتصااالية باااختالف المرساال إليااه ،فااالفراد يناساابهم انتصااال بالوسااائل الشخصااية،
بينمااا المجموعااات يناساابها وسااائل انتصااال العامااة؛ كانجتماعااات ،والحفااالت الخاصااة ،فااال

يمكاان نجاااح انتصااال التسااويقي إن بعااد تحديااد نوعيااة المرساال إليااه ،لتحديااد نوعيااة انتصااال

المناسبة( .تامر البكري.)137 :2446 ،
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وفيما يلي يوضح الشكل التالي نموذج عناصر االتصال:
مستهلك
المرسل أو
الشركة

الوسيلة

المحتوى أو

اإلعالمية

الرسالة

مستهلك
مستهلك

أما الخاصية الثانية لنموذج الوسائل واسعة اننتشار فتكمن في انعتماد على محتاوى ثابات؛

مثاال :النص ااو

المكتوبااة ،والص ااور ،والبيانااات الموج ااودة فااي الص ااحف والمجااالت ،وك ااذلك

المحتااوى الااديناميكي؛ مثاال :الوسااائل الساامعية والبص ارية التااي تكماان فااي التلفاااز ،والمااذياع،
واْلنترنت.

ب – أهمية اإلعالن عرب التلفزيون:

اْلعالن التلفزيوني له كثير من الهمية والفوائد ،التي يمكن إجمالها في :فوائد تعود على

المنتج للسلعة ،وفوائد للموزع والوسيط لهذه المنتجات أو الخدمات ،وكذلك فوائد للمستهلكين الذين
هم غاية اْلعالن وهدفه المباشر( .عمر عقيلي وآخرون.)171 :2444 ،

 -1أهمية اإلعالن التلفزيوني بالنسبة للمستهلكين:

 -تســــهيل مهمــــة االختيــــار بــــين الســــلع :حي ااث إن المس ااتهلك أم ااام اختي ااار ص ااعب ،وه ااو

انتفا ا ااء الس ا االع المناس ا اابة ،م ا اان ب ا ااين أنا ا اواع كثيا ا ارة م ا اان الس ا االع الموج ا ااودة ف ا ااي الس ا ااوق ،وع ا اان
طريا ااق ما ااا يحصا اال عليا ااه ما اان معلوما ااات وبيانا ااات عا اان م ازيا ااا ومواصا اافات السا االع( .طا اااهر

الغالبي /أحمد العسكري.)26 :2446 ،

 -إبــــالم المســــتهلك بمكــــان وزمــــان الســــلعة :اْلع ااالن التلفزي ااوني يبل ااغ المس ااتهلك بمك ااان

وزما ا ا ا ااان وج ا ا ا ا اود السا ا ا ا االعة ،ومميزاتها ا ا ا ااا ،وخصائصا ا ا ا ااها ،وسا ا ا ا ااعرها ،أو ضا ا ا ا اارورة الخدما ا ا ا ااة،
وطبيعته ا ااا ،وكيفيته ا ااا ،أو تفاص ا اايل الفكا ا ارة ،وش ا اارحها بص ا ااورة عياني ا ااة مش ا اااهدة ،دون تكليف ا ااه

بالا ا ااذهاب إلا ا ااى مكا ا ااان السا ا االعة أو الخدما ا ااة ،با ا اال إن اْلعا ا ااالن يا ا ااأتي بالسا ا االعة نفسا ا ااها إلا ا ااى
المستهلك في أي مكان هو فيه( .فيصل أبو عيشة.)162 :2411 ،

 تزويـــــد المســـــتهلك بمهـــــارات وعـــــادات مفيـــــدة :يسا ااهم اْلعا ااالن التلفزيا ااوني بتقا ااديم نصا ااائحمفياا اادة للمسا ا ااتهلك؛ لتخليصا ا ااه ما ا اان متاعا ا ااب كثي ا ا ارة ،كا ا ااذلك يح ا ااذر المسا ا ااتهلك ما ا اان خطا ا ااورة
عا ا ا اادم انلت ا ا ا ازام بإرشا ا ا ااادات اْلعا ا ا ااالن ،ويسا ا ا ااتخدم اْلعا ا ا ااالن التلفزيا ا ا ااوني كوسا ا ا اايلة لتا ا ا اارويج

المبا ا ا اااد والفكا ا ا ااار انجتماعيا ا ا ااة والسياسا ا ا ااية با ا ا ااين أف ا ا ا اراد المجتما ا ا ااع ،ما ا ا اان أمثلا ا ا ااة ذلا ا ا ااك:
الحما ااالت اْلعالني ا ااة ع ا اان النظاف ا ااة ،وح ا ااب الا ااوطن ،وحم ا ااالت التط ا ااوع والتب ا اارع للم سس ا ااات

الخيرية( .أحمد موسى قريعي.)11 :2411 ،
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يحق ا ا ااق التع ا ا اارض لمش ا ا اااهدة ومتابع ا ا ااة اْلعالن ا ا ااات التلفزيوني ا ا ااة مجموع ا ا ااة م ا ا اان اْلش ا ا ااباعات؛

منها ااا :الحصا ااول علا ااى المعلوما ااات حا ااول سا االعة ما ااا ،والمعرفا ااة ،والا ااتعلم انجتما اااعي ،والتسا االية،
وقضاء وقت الف ار ( .إياد محمد البرنية.)23 :2414 ،

 -8أهمية اإلعالن التلفزيوني بالنسبة للمنتج:

 .1تخفـــيض كلفـــة اإلنتـــاج :يس اااهم اْلع ااالن التلفزي ااوني ف ااي تخف اايض كلف ااة اْلنت اااج ،ع اان
طريق زيادة المبيعات ،مما ي دي إلى زيادة إنتاج السلعة.

 .2ســـــرعة تعريـــــف المســـــتهلكين علـــــى اإلضـــــافات والتحســـــينات فـــــي الســـــلعة :يمت ا اااز
اْلع ا ا ا ااالن التلفزي ا ا ا ااوني بس ا ا ا اارعة توص ا ا ا اايل المعلوم ا ا ا ااات للمس ا ا ا ااتهلكين ،ع ا ا ا اان إض ا ا ا ااافات
وتحسينات السلعة ،هذا بالمقارنة مع المهمة التي يقوم بها مندوبو البيع.

 .3مســــاعدة وتشـــــجيع منـــــدوبي البيـــــع :يسا اااعد اْلعا ااالن التلفزيا ااوني من ا ادوبي البيا ااع ما اان
خا ااالل تس ا ااهيل مهم ا ااتهم المكلفا ااين به ا ااا؛ حي ا ااث يك ا ااون الطريا ااق ممه ا ا ًادا أم ا ااام المس ا ااتهلك،
ويكا ااون أكثا اار قابليا ااة لطقنا اااع أما ااام منا اادوب البيا ااع ،كما ااا يسا اااهم النشا اااط اْلعالنا ااي بثقا ااة
منا اادوب البيا ااع نفسا ااه ،وبالسا االع التا ااي يا ااروج لها ااا ،ما اان خا ااالل مشا اااهدة اْلعالنا ااات وها ااي

تعا ا اارض تلا ا ااك المنتجا ا ااات ،وتتحا ا اادث ع ا ا ان مزاياها ا ااا وفوائا ا اادها( .طا ا اااهر الغا ا ااالبي /أحما ا ااد
العسكري.)29:2446 ،
 -3أهمية اإلعالن التلفزيوني بالنسبة لتجار التجزئة:
 اْلعالن التلفزيوني يغري تجاار التجزئاة علاى التعامال ماع السالع المعلان عنهاا ،ووضاعها فايمتاااجرهم؛ لن الساالع المعلاان عنهااا تساااهم فااي تقلياال الجهااود التااي يبااذلها رجااال البيااع فااي بيااع

سلعهم( .فاطمة عواد.)91 :2411 ،

 -يساعد اْلعالن التلفزيوني على اجتذاب المستهلك إلى المتجر والتعامل معه.

 اْلعالن الناجح يكون شهرة كبيرة للمحل الناجح( .إياد محمد البرنية.)24 :2414 ،ج -خطوات اإلعالن الناجح عرب التلفزيون:

يشير مصممو اْلعالن إلى ست خطاوات أساساية تا دي إلاى إعاالن نااجح ،يحقاق جمياع

الها ااداف التا ااي صا اامم ما اان أجلها ااا ،وقا ااد رما اازوا إلا ااى تلا ااك الخط ا اوات بكلما ااة إنجليزيا ااة واحا اادة

هي "Aidcma":وهي تعناي اننتبااه وانهتماام والرغباة واْلقنااع وانساتجابة والاذاكرة( .الناور

دفع اهلل أحمد.)141 :2445 ،

 -1جذب االنتباه:"Attract Attention" :
لكااي تساااعد اْلعالنااات التلفزيااون فااي إتمااام الصاافقات التجاريااة ،ينبغااي أن تكااون خاطفااة

لألنظار ،مهمتها انستحواذ على انتباه القار  ،وبالتالي تشجيعه على متابعة اْلعالن.
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وهناك مجموعة من العوامل التي تحدث جذب االنتباه ،ومنها-:

أ -الحجم أو المسـاحة "Size" :يمكان انساتفادة مان المسااحة اْلعالنياة مان خاالل اساتخدام
الخصائ

والسامات المختلفاة؛ مثال :اللاون ،والخطاوط ،والعناصار الفنياة ،والان

المر الذي يسهل تطوير إعالن جذاب ومبهر.

 ،والحركاة،

ب -القنـــاة "Channel" :اْلعااالن داخاال القناااة التلفزيونيااة المفضاالة لااه تااأثير فااي معاادنت
انس ااتجابة م اان خ ااالل المش اااهدين له ااا ،م اان خ ااالل م ااا يترك ااه اْلع ااالن عل ااى س االوكه وثقافت ااه
انستهالكية.(Horton, 1997: 143) .

ج -التصــميم واإلخـراج "Design and Direction":يسااعى المعلاان عباار التلفزيااون إلااى

تقا ااديم إعا ااالن تت ا اوافر فيا ااه عناصا اار الجاذبيا ااة والمعلوما ااات القيما ااة ،ويخلا ااق إحسا ًس ا اا باْلثا ااارة
للمستخدمين.

 -8الصور الفوتوغرافية ":"Photographs

ماان أهاام مميازات الصااور الفوتوغرافيااة هااو اسااتخدامها فااي إطااار الطبيعااة ،ومااا تاراه العااين
بصورة مستمرة في مختلف نواحي الحياة .ومن أهم العوامل التي يجب وضاعها فاي انعتباار عناد

اسااتعمال الصااور فااي التصااميم هااو التكاماال بااين الصااور وبااين باااقي مكوناتهااا ،ويتضااح ذلااك فااي
إخفاء بعض التأثيرات على الصور؛ مثال جعال أطاراف الصاورة شافافة وناعماة ،بحياث تنادمج ماع
الخلفية ومع الشكال المجاورة لها.

 -3الرسوم الجرافيكية ":"Graphics
تُعااد الرسااوم الجرافيكيااة ماان العناصاار التصااميمية المميازة ،وعااادة مااا يااتم اللجااوء إلااى رساام
الشكال الجرافيكية وتلوينها عندما يتعذر الحصول على المضمون المطلوب مان خاالل التصاوير

الفوتوغرافي ،والشكال والصور والرسوم الجرافيكية المختلفة.

(Dmitry, kirsnovh, 1991: 32: 36 (.

 -4الرسوم المتحركة ":"Animation

عملية الرسوم المتحركة هي عبارة عن تصميم مجموعات منفصالة مان الصاور واللقطاات

تسمى اْلطارات " ،" Tiresثم تجميعها وتنسيقها مع بعضها البعض فاي تسلسال زمناي محساوب،
ينااتج عنااه عرضااها فااي حركااة متواصاالة ،ويااتم اسااتخدام الرسااوم المتحركااة لتوجيااه وتركيااز ر يااة
المستخدم على جوانب معينة في القناة التلفزيونية.

 -5استخدام خصائص الملتيميديا ":"Multimedia
خصائ

الملتيميديا تتمتع بصوت وحركة ن

-:

وقاد نجااح المعلاان عباار القناوات التلفزيونيااة فاي توظيااف هااذه الما ثرات الضااوئية والحركيااة،

خاصااة فااي إعالنااات البااانر" "Bannerالمتحركااة؛ إذ إنهااا أقاارب إلااى الحيويااة ،خاصااة فااي الساالع
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اثال ،وكااذلك انبتكااار والجاادة فااي الخااروج عاان المااألوف ،وكااذلك
الحركيااة بطبيعته اا ،كالساايارات ما ً

استخدام الغاني والموسيقى( .جمال عبد العظيم أحمد.)6:2443،
 -6استخدام األلوان ":"Colors

يعود نجاح اْلعالن إلى اساتخدام اللاوان التاي تجاذب اننتبااه أكثار ،وتا ثر عاطفًياا علاى
المستخدم ،كونها تضفي على الماادة اْلعالنياة واقعياة ومحاكااة للطبيعاة ،فيقاوم مصاممو اْلعاالن
اثال يادل علاى الحا اررة
باستخدام اللوان مان منطلاق الادننت الخاصاة بكال لاون .فااللون الحمار م ً

والثورة ،واللون الخضر يعبر عن الهدوء والسكينة ،واللون الصفر يعبر عن الصراحة والوضوح،

وبالنسبة لأللوان الفاقعة توحي بالبرودة وانتساع .ويستفاد من هذه الخاصية في تلوين اْلعالناات
حسااب طبيعااة الساالعة أو الخدمااة المعلاان عنهااا ،والهااداف التااي ترمااي إلااى تحقيقهااا ،فااي حاادود
المساحة اْلعالنية أو المخصصات المالية المتيسرة( .فاطمة عواد.)119 – 111 :2411 ،

خامسا :أنواع اإلعالن التلفزيوني:

فعال له
من الضروري ،في دراسة اْلعالن عن قرب ،التعرف على أنواعه المختلفة ،وهل ً

أنا اواع أم أش ااياء تا ارتبط بق اادرات فني ااة للق ااائمين عل ااى اْلع ااالن؟ وك ااذلك ع اان اْلع ااالن التلفزي ااوني،
موضااوع د ارسااتنا ،ننظاار بقاارب ماان زاويااة التصاانيف والتنويااع ،فقااد ذهااب العديااد ماان الااذين صاانفوا

اْلعااالن بأنااه آخااذ فااي الشااكال المتعااددة والنتااائج اْليجابيااة بالنساابة لهاام علااى درجااات الولويااة،
ويجب التعرف على الهدف من هذه التصنيفات لطفادة في دراستنا.

فالمالحظ أن المعلن (القائم باْلعالن) والمتلقي (المستهلك) والوسيلة اْلعالنية (التلفزيون

على سبيل المثال) كل له دوره فاي عملياة انتصاال اْلعالناي حساب الوظيفاة التاي تتناساب معاه،
ولتحقيق درجات أعلى من النتائج المرجوة ،وتحقيقا لي منفعة بيعية للمستهلك.

)Kccnth E Runjon,1914,P415(.

وعند النظر إلى تقسيمات اْلعالن ،وجب أن ننظر إلى عدة جوانب لطعاالن ،مان حياث
توجهااات المسااتهلكين ،أو القااائم باااْلعالن ،أو الوساايلة ،أو تقساايمه حسااب التااأثيرات التااي يحاادثها

اار تلااك التااي قاادمها نيلسااون عااام ( )1973مقساامة إلااى عاادة
اْلعااالن .ولعاال أكثاار التقساايمات انتشا ًا
أنواع منها ما اعتمد على العرض أو طريقته ،ومنها استخدام الما ثرات أو فئاات المجتماع المتلقاي

لطعالن.

ف ااي دول الع ااالم المتق اادم ،نس ااميا الوني ااات المتح اادة المريكي ااة ،اعتم ااد تقس اايم اْلعالن ااات

حسب نيلسون ( )1973م( .طلعت أسعد عبد الحميد.)235:1914،
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أ -القصة: Story:
وهااى التااي تحكااى عاان أن هناااك مشااكلة فااي بدايااة عاارض اْلعااالن ،وفااي سااياق اْلعااالن

ياادخل الحاال للمشااكلة باادخول المااادة الم ا ارد اْلعااالن عنهااا ،وتنتهااي المشااكلة بنهايااة سااعيدة ،وذلااك

ْليصال فكرة كم أن هذا المنتج َّ
قدم خدمة جيده لحل اْلشكال القائم ،وكم يتضح هناا أن اْلعاالن
يدخل بشكل تأثيري في نمط حياة كل أسرة.

ب -إعالن المذيع:Broadcaster announcement :
هااو نااوع ماان أناواع لفاات اننتباااه واظهااار مقاادار الثقااة العاليااة للقااائم علااى اْلعااالن ،فتجااده

يقف بنفسه أمام الكامي ار التصويرية ،متحدثًا عن جاودة وم ازياا منتجاه ،ويشارح عناه بأسالوب يمتااز
بدقة اْلقناع والثقة العالية ،ومن ناحية ثانية يمكن أن يظهر المنتج بدون أن يظهر معه أحد على
تمرير كالمي يشرح تميزه وجودته ،وذلك بتسجيل الشريط ومن ثم تشغيله أثناء عرض المنتج
ج -العرض:Display :
ايوعا فاي اْلعالناات التلفزيونياة ،فهاو
يمكننا القول :بأن هذا النوع أو الشكل هاو الكثار ش ً
يبدأ بالمادة الخام للمناتج ومان ثام عملياة النقال والقطاع والدقاة اْلدارياة المصااحب لعملياة التصانيع

ار كيفيااة اسااتخدامه ،وكيااف يعماال ،أو مقارنتااه مااع المنتجااات المماثلااة
ونقلااه إلااى المسااتهلك ،وأخيا ًا

الخرى البديلة.

د -شرائح الحياة:Slices of life :
يمتاز هذا النوع من اْلعالنات بأسلوب القصة ،والتي يعتمد في أغلب الحيان فيها على
أشخا

عاديين مثل :ربات البيوت أو موظفين م سسات .فعلى سبيل المثال  -يظهر في

اْلعالن رجالن يتحدث الول عن مشكلة طالء الجدران وصعوبتها وتكاليفها ،فهي حالة تمثل

مشكلة تلزم حال ،فيقوم الرجل ا خر باقتراح حل لهذه المشكلة ،مثل اختيار شركة معينة مصنعة
للدهان ،وتنفذ بدقة وبأسعار معقولة وبدون تعب ،ويعتمد القائم باْلعالن في هذا على أسلوب
بسيط ومقنع فيستخدم الناس المتشابهة في حركاتهم وكالمهم وطريقة عرض شكواهم كما

المشاهد للتلفزيون.

هـ -استخدام المؤثرات الخاصة:The use of special effects :
هذا النوع من اْلعالناات يساتخدم الما ثرات الخاصاة ،مثال :الصاوتية والمرئياة واْلضااءة،

فيااتم تركيااز ما ثر خااا

عنااد ظهااور شااعار المنااتج اْلعالنااي ،أو إدخااال إضاااءات مختلفااة مرتبااة

ومعمولة بدقة تزيد من لفت اننتباه للمنتج وترسيخ فكرة ما يحمله المنتج في عقال وذهان المشااهد

المستهلك.
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وماان تقساايم اْلعالنااات علااى أساااس الاادول المتقدماة  -وأولهااا أمريكااا  -ننتقاال إلااى الاادول

النامية ،وفي مقدمة الدول النامية الادول العربياة ،حياث نالحاظ اختالفًاا واض ًاحا فاي المعاايير التاي
تس ااتخدم ف ااي التص اانيف والتنوي ااع ،ف ااالمجتمع العرب ااي  -بوج ااه خ ااا  -يختل ااف ع اان المجتمع ااات
المريكية والوربية ،ولهاذا انخاتالف تتناوع أوجاه الحيااة وطريقاة تنااول النااس للبرناامج التلفزياوني
واْلعالن التلفزيوني.

وهناك عدد من الباحثين اجتهدوا في تقسيم اإلعالنات التلفزيونية فيما يلي-:

 -1تقسيم اإلعالن وفق األنواع :ـ

أ -اإلعالن االستهالكي:Consumer advertising :
يوجاه هاذا اْلعاالن إلاى المساتهلك الخيار لسالعة أو خدماة معيناة ،وعلاى سابيل المثاال -

تلك اْلعالنات التي تبثها شركات التصنيع بواسطة التلفزيون؛ لعرض منظفات ،وأجهزة كهربائياة،
وأنواع الحلوى والشيكونتة ،أو مياه صحية أو غازية ،حيث تتمثل وظيفة هذا اْلعالن في توصيل

معلومات معينة عن الفكرة أو الخدمة إلى المستهلك ،بهدف إقناعه بالتصرف بطريقة معيناة ،كماا
يمكن أن يكون اْلعالن انستهالكي في حاانت أخارى يغطاى نطاقًاا واساع جادا ويوجاه إلاى فئاات
إعالنا طبقيا يقتصر على فئة أو عدد محدود من فئات
كثيرة من المجتمع المستهلك ،أو قد يكون
ً

المستهلكين ،ومثال ذلك  -أدوات العدة الخاصاة بالنجاارين ،حياث يمكان توجياه هاذا اْلعاالن إلاى

فئة َّ
صناع ومهرة المجال الصناعي الحرفي( .إيناس فتحي غزال.)124:1999 ،
ب -اإلعالن الصناعيAdvertising industry::

ويوج ااه ه ااذا اْلع ااالن بص اافة خاص ااة إل ااى الص ا َّاناع وش ااركات التص اانيع والمنتج ااين بص اافة

عام ااة ،فه ااو يتعل ااق ب اااْلعالن ع اان ما اواد خ ااام -عل ااى س اابيل المث ااال  -تب اااع إل ااى ص ااناع آخا ارين
يستخدمونها فيما بعد ْلنتاج سلع أخرى مركبة أو تساتخدم فاي عمليااتهم البيعياة ،وأن هاذه العملياة

صااعبة ن يسااتطيع أن يقااوم اْلعااالن التلفزيااوني بمفاارده القيااام بهااا ،أو أن يغطيهااا بشااكل كاماال،
وذلاك لتعاادد وتعقاد المعلومااات الفنيااة التاي يحتاجهااا المشاتري الصااناعي ،علااى خاالف مناتج آخاار،

مثل :الصابون ومميزاته واستعماله.

وهااذا النااوع ماان اْلع ااالن علااى التلفزيااون يساااعده اْلع ااالن بالبريااد ،حيااث ترساال رس ااائل

بريدية إلى المستهلك يضم بعض الكتالوجات المتضمنة معلومات متعددة ووفيرة ،من شأنها تهيئاة

المشااتري الصااناعي للمقابلااة البيعي اة ،وتساااعد علااى ساارعة إتمااام الصاافقة .ومثااال ذلااك اْلعالنااات
الت ااي توج ااه إل ااى المش ااتري الص ااناعي ع اان مض ااخات وما اواتير كهرب اااء ومول اادات طاق ااة م اان ذوات
الحجااام الكبيارة؛ نسااتخدامها فااي تشااغيل مصااانعهم وقاات الطاوار والحاجااة لهااا ،وكااذلك منظفااات

خاصة يمكن أن تستخدمها المستشفيات نحتوائها على ماواد تطهيار مان الجاراثيم وماا شاابه ذلاك.

(مصطفي عبد القادر.)34:2443،
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ج -اإلعالن التجاري:Commercial Advertising :

هااذا اْلعااالن يااتم بااين الوسااطاء التجاااريين فيمااا يتعلااق بالساالع والخاادمات ،وذلااك بغاارض

بيعهااا إلااى الجمهااور المسااتهلك فااي نهايااة الماار ولاايس إلااى المشااترين الصااناعيين؛ لااذلك يساامى

الا اابعض ها ااذا اْلعا ااالن با ااإعالن العما ااال؛ لن السا االع التا ااي يا ااتم تبادلها ااا والمتا اااجرة فيها ااا ليسا اات
لالستهالك النهائي ،مثل :المواد الخام ،أو المواد التي تدخل التصنيع مارة أخارى ،أو تسااعد علاى

التصنيع ،حيث يعتمد اْلعالن هذا على توفير المعلومات عان السالع المنتجاة وأساعارها والكمياات
المت ا ا اوافرة منها ا ااا ،بغا ا اارض تشاا ااجيع الوسا ا ااطاء علا ا ااى التعاما ا اال فا ا ااي سا ا االع الشا ا ااركة( .محما ا ااد فريا ا ااد

الصحن.) 91:2443،

د -اإلعالن المهني:Advertising Professional :

وهااذا اْلعااالن المهنااي يتعلااق بمسااألة أصااحاب المهاان والمعنيااين بااالمر بمعلومااات تارتبط

بسلع وخدمات يستخدمونها بأنفسهم أو يوحون بشرائها ،ومثال ذلك ما يتم إعالنه عن وفارة خياوط

نسيج جودة عالية وأشكال جديدة وألوان أفضل ،أو شركات تصانع معادات إطفااء ح ارئاق للسايارات

تحث السائقين علاى شاراء واقتنااء هاذه المعادات ،كماا تركاز المجاالت الفنياة والعلمياة علاى عارض
ما توصل إليه العلم في مجاال صاناعة الدوياة أو أجهازة اْلناذار المبكار أو ماا شاابه ذلاك ،وعاادة

اادر مااا تسااتخدم بمفردهااا( .محمااد فريااد
أيض اا جهااود البيااع الشخصااي ،ونا ًا
مااا تاادعم هااذه الوسااائل ً
الصحن.)99:2443،
هنااا نالحااظ فااي الن اواع السااابقة فااي تقساايم اْلعااالن  -وفااق الجمهااور الموجااه إليااه  -أن

الهاادف قااد يكااون واحا ًادا ،وهااو التاارويج والتسااويق والبيااع لمنتجااات الشااركة ،ولكاان يختلااف كاال ماانهم
عن ا خر ،من حيث :الجمهور الموجه إليه اْلعالن ،وتصاميم الرساالة ،ونقااط التركياز والوساائل
المسااتخدمة لنشاار اْلعااالن .فيمااا ن ارى َّ
أن التلفزيااون كوساايلة إعالنيااة هااو الفضاال بااين الوسااائل

الخاارى ،وذلااك لتمتااع التلفزيااون بخصااائ

وممي ازات تختلااف عاان وسااائل اْلعالنااات الباقيااة ماان

تااأثيرات وعواماال جااذب واسااتخدام الناااس العاااديين الااذين يشاابهون الجمهااور المسااتهلك بدرجااة مائ اة
بالمائة ،فيظل التلفزيون أقدر وسيلة ْليصال الرسالة اْلعالنية من غيره.

وم اان ناحي ااة ثاني ااة ،إن الت ااأثير المطل ااوب عل ااى المس ااتهلك ع ااادة م ااا يواج ااه النق ااد والم ااديح

باادرجات متفاوتااة ،حيااث تجااد هااذه العواماال أقاال نقااد وأقاال خسااارة إن وجاادت علااى التلفزيااون ،لهااذا

يسمي الكثير من اْلعالميين أن التلفزيون أكثر قدرة وأكثر تحقيقا للمطلوب( .إيناس فتحي غزال،
.)111:1999

 -8تقسيم اإلعالن وفق نوع المعلن :ـ

يعتمااد اْلعااالن علااى تكنولوجيااا انتص اانت بشااكل أساسااي ،فهااذا يجعاال سااهولة إيصااال

المعلومات عن المنتجات أسهل وأشمل ،لهذا اساتغل القاائمين بااْلعالن تمياز إعالنااتهم تلاك التاي

تتطلا ا ااب تسا ا ااويقًا خا ا ااارج حا ا اادود الدولا ا ااة الصا ا اال للمنا ا ااتج أو داخا ا اال البلا ا ااد الواحا ا ااد مثا ا اال( :علا ا ااى
السلمي.)17:1917،
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أ -اإلعالن الدولي:International Declaration :
ها او اْلع ااالن ال ااذي يتخط ااى ال اادول الم للمن ااتج ،فمث ااال ذل ااك الس ااعودية منتج ااة لمس ااحوق

غساايل (إلاير) ،فتعماال إعالنااات تلفزيونيااة إلااى ربااات البيااوت فااي كاال العااالم العربااي عباار التلفزيااون
الفضائي؛ لن هذا المنتج يصدر إلى دول عربية عديدة ،وهو ما يلازم مخاطباة المساتهلكين خاارج
حدود الدولة المصنعة( .عرفات حلس.)174:2445،
ب -اإلعالن القومي:National advertising :

هي اْلعالناات التلفزيونياة ذات التاأثير فاي القطار الواحاد ،دون تجاهال المنااطق الرئيساية

نوعاا مااا لنااه  -وفااي أحيااان  -يخاارج إلااى دول مجاااورة للدولااة الم ،ولكاان
فيااه ،وهااو يعتباار دولياا ً
الهدف الساسي هو مجموعة المستهلكين المقيمين في البلد القطر.
ج -اإلعالن المحلي:Local Advertising :

هذا اْلعالن يخاطب مجموعة من المستهلكين يقطناون منااطق معيناة مان الدولاة ،فهنااك

تجار يحددون في إعالناتهم التلفزيونية منطقة معينة بتحديد الصافة الساساية التاي يقتصار عليهاا
اْلعالن( .إسماعيل محمد السيد.)219:2442،
 -3تقسيم اإلعالن وفق الهدف منه :ـ

يهدف اْلعالن إلى العديد مان المناافع ،والتاي يساعى إلاى تحقيقهاا .فهاي بالسااس تارويج

لسلع معينة ،وقد تحمل هذه السلع أهدافًا مرتبطة بمفهوم سلعي معين ،أو باسم تجارى للسلعة ،أو
بالشركة ككل .وفي هذه الحالة ينقسم اْلعالن إلى قسمين( :محمد فريد الصحن.)96:2443،

أ -إعالن أولي: The first announcement :

يقوم هذا اْلعالن بتهيئة المستهلك لقبول فكرة اقتناء سلعة جديدة ماا ،وبغاض النظار عان

هااذه الساالعة وماركتهااا التجاريااة ،فالساالع الجدياادة فااي الس اواق التااي هااي نت ااج لفكااار واخت ارعااات
متج ااددة يلزمه ااا إعالن ااات تعريفي ااة ،وم اان ث ا َّام إعالن ااات تس ااويقية ،ومث ااال ذل ااك خالط ااات الخض ااار

الحديثااة ،ومااا تمتاااز بااه ماان قاادرات عمليااة فااي المطاابخ و تاارويج فك ارة مشااروبات غازيااة فااي دولااة
يشااتهر أهلهااا بشاارب الشاااي والقهااوة ،فهااي ن تسااعى لتشااهير ماركااة معينااة ،باال تهاادف إلااى تحقيااق

ثم استمالتهم لفكرة استخدام هذا النوع من السلع.
قبول عام في ر س الناس ،ومن َّ

ب -اإلعالن االختياري: Optional declaration:

معيناا ،بهاادف اسااتمالة
يهاادف هااذا اْلعااالن إلااى تاارويج ساالعة معينااة ،تحماال اسا ًاما تجاريااا ً
ادن مان الساماء التجارياة الخارى للمنافساين ،وهاو ماا يقاوم باه المعلناين
الناس نحو هذه الماركاة ب ً
بعد ضمان قبول الفاراد لمفهاوم اساتخدام السالعة ذاتهاا ،وهاو ماا يتحقاق فاي اْلعاالن الادولي .وقاد

يكون اْلعالن اختياريا أو تنافسيا أو تذكيريا ..إلخ ،حسب المرحلة التاي تمار بهاا السالعة والهادف

منها( .عبد الرحمن العناد.)25:1999،
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ج -اإلعالن عن اسم المنظمة:The announcement of the name of the organization :

وه ااو م ااا يقص ااد ب ااه ترس اايخ اس اام م سس ااة م ااا بص ااورتها الراهن ااة عن ااد المس ااتهلكين ،وبي ااان

إسااهامات وانجااازات هااذه الم سسااة للجمهااور الااذي تخدمااه ،فااي حااانت يسااتخدمها رجااال التسااويق
والعالقات العامة لتعزيز مكانة هذه المنظمة في عقول الناس؛ لن ذلك يخدم اْلعالن وماا يحمال

ف ااي طيات ااه م اان م ااادة تس ااويقية ،وذل ااك بوس ااائل متع ااددة ،مث اال :الش ااركة العربي ااة الكب اارى لص ااناعة
المالبس تهنئ الشعب العربي بحلول شهر رمضان ،أو توزيع أجندة بتواريخ العام الجديد ،وتحمال
صور إعالنية عن منتجات الشركة العربية( .عرفات حلس.)179:2445،
ًا
هذه الجندة

وقااد اهااتم الكثياار ماان الباااحثين فااي تقساايم اْلعالنااات إلااى أناواع حسااب الوظيفااة والتسااويق

والترويج والحالة التي تستخدم فيها اْلعالنات ،ومن الاذين اجتهادوا فاي تقسايم اْلعالناات الادكتور

"محمد فريد الصحن" ،وهى على النحو التالي( :صفوت العالم.)161:1999،
 -1اإلعالن اإلرشادي: Advertising indicative:

ويمكاان إيجاااز هااذا اْلعااالن بااأن يعماال علااى إخبااار الجمهااور بالمعلومااات التااي تيساار لااه

الحصااول علااى الشاايء المعلاان عنااه بسااهولة وبجهااد أقاال ووقاات أقصاار وبنفقااات معقولااة ،وكااذلك
يسااتخدم هااذا اْلعااالن فااي وقاات الزمااات التااي تماار بهااا الساالع ،والتااي يقاال فيهااا المعااروض عاان

الطلب عليها ،حيث يقوم هذا اْلعالن بإرشاد المستهلك بالماكن التي تباع فيها ومعتمدة لديها و
موثوق فيها.

 -8اإلعالن التذكيري: Advertising reminder:

يسااتهدف هااذا اْلعااالن حااانت النساايان عنااد البشاار ،فهااو يقااوم بحا ِّ
اث الناااس علااى إشااباع

حاجتهم عان طرياق ماا يعلان عناه متاى جااء الوقات المطلاوب ْلشاباع تلاك الحاجاات ،فهاي عملياة
تذكير للجمهور المستهلك فيما يتعلق بأفكار أو سلع أو خدمات.

 -3اإلعالن التنافسي:Competitive ad :

يشااترط فااي حااانت اْلعااالن التنافسااي ،أن يكااون هناااك ساالع أو خاادمات أو منتجااات يقااع

التنااافس بياانهم؛ وذلااك نقت اراب ممي ازاتهم باابعض ،فتكااون متساااوية ومتكافئااة ومتشااابهة فااي طاارق
خاص اا بماان أنفااق علااى مااادة أكثاار أو جااذب المسااتهلكين
نجاح اا
انسااتعمال ،فهااذا اْلعااالن يحقااق
ً
ً
بطرق الترغيب والتفعيل .وأيضاا يماارس هاذا اْلعاالن عنادما تارى خادمات ماا أن هنااك م سساات
ستقدم نفس الخدمات وما زالت فاي مرحلاة النماو ،يطلاق العناان لهاذا الناوع مان اْلعاالن نساتحواذ
الناس نحو منتجاتهم الخاصة( .محمد فلحي.)11:2442،
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ً
سادسا :مزايا وعيوب اإلعالن التلفزيوني:
أ -مزايا اإلعالن التلفزيوني:Advantages of TV advertising :
 -1تح ااديث وع ااي مش اااهدي اْلع ااالن التلفزي ااوني عام ااة ك اال ف ااي مجال ااه ،ع اان اتجاه ااات الس ااوق
العااالمي؛ مثاال :معرفااة البضااائع الحاليااة التااي أثبتاات جودتهااا فااي السااوق العااالمي ،ومعرفااة
أسعارها الحالية.

 -2استكشاااف العااالم ،ومتابعااة كاال مااا يط ا أر عليااه ماان مسااتجدات فااي جميااع المجااانت الثقافيااة
وانقتصادية والفنية والرياضاية ،ومتابعاة مساتجدات انبتكاارات والمكتشافات فاي جمياع أنحااء

العالم( .فيصل أبو عيشة.)74-69 :2411 ،

 -3يمك اان المس ااتخدم م اان الحص ااول عل ااى ك اام هائ اال م اان المعلوم ااات واْلحص اااءات ع اان المن ااتج
المعل اان ،وتمكنا اه أن يعق ااد العدي ااد م اان المقارن ااات ب ااين المنتج ااات المتش ااابهة ب ارح ااة وس اارعة
كاملتين( .السيد بهنسي.)325 :2447 ،

 -4إعالنات التلفزيون سريعة ومرنة؛ لنها متوفرة على مدى ( )24ساعة ،وطوال أيام السبوع،
يوما بيوم ،وتحديثها
وهو ما يتيح للشركات المعلنة قدرة فائقة على متابعة حمالتها اْلعالنية ً
وتعديلها باستمرار ،بل والغائها وفقًا لدرجة تفاعل المستخدمين معها.

 -5لقا ااد تط ا اورت بسا اارعة كبي ا ارة قا اادرة الشا ااركات المعلنا ااة علا ااى الوصا ااول إلا ااى قطاعا ااات السا ااوق

افيا ا اا؛ اعتم ا ااا ًدا عل ا ااى البيان ا ااات الدقيق ا ااة ،كم ا ااا يس ا اامح اْلع ا ااالن
المس ا ااتهدف جغرافًيا ا اا وديموجر ً
مثال  -بتتبع مدى ونوعية اهتمام المستهلك بالماركة.
التلفزيوني ً -

 -6يااوفر اْلعااالن التلفزيااوني مااا ن يسااتطيع البيااع المباشاار تااوفيره؛ حيااث يمكاان الحصااول علااى
المعلومااات التفصاايلية ،وانستفسااار عاان نقاااط عدياادة قباال اتخاااذ ق ارار الش اراء المناسااب ،دون
التعرض لي حرج أو ضغوط من البائعين( .أحمد موسى قريعي.)52-51 :2411 ،

 -7عالمية العارض اْلعالناي ،فاإعالن التلفزياون لاه قادره كبيارة فاي اماتالك عارض عاالمي ،دون
مواجه ااة قي ااود وقا اوانين ومح ااددات اْلع ااالن بمختل ااف دول الع ااالم ،ودون الحاج ااة للج ااوء إل ااى
العديد من الوسائل والوكاانت اْلعالنياة ْلحاداث التغطياة العالمياة للعارض اْلعالناي ،وذلاك

بأقل ميزانية ووقت وجهد( .السيد بهنسي.)327 :2447 ،
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ب -عيوب اإلعالن التلفزيوني:" Disadvantages of T.V advertising":

 -1توص ا ا ا ا ااف إعالن ا ا ا ا ااات التلفزي ا ا ا ا ااون بالألخالقي ا ا ا ا ااة إذا كان ا ا ا ا اات زائف ا ا ا ا ااة"  ،"Falseأو خادع ا ا ا ا ااة
" "Deceptiveأو مض ا ا االلة " ."Misleadingويلج ا ا ااأ المعلن ا ا ااون إل ا ا ااى المبالغ ا ا ااة ف ا ا ااي ذك ا ا اار
الحق ا ا ااائق المتعلق ا ا ااة بالس ا ا االعة  -كخصائص ا ا ااها ومميزاته ا ا ااا -ف ا ا ااي محاول ا ا ااة لج ا ا ااذب اننتب ا ا اااه

للسا ا االعة ،واسا ا ااتمالة الجمها ا ااور ودفعا ا ااه لالسا ا ااتجابة .ويا ا اادخل ضا ا اامن اْلعالنا ا ااات المضا ا االلة
ار م ا ااا ن ا اارى إعالن ا ااات
اْلعالن ا ااات الكاذب ا ااة؛ مث ا اال :اْلعالن ا ااات ف ا ااي مج ا ااال العق ا ااارات .فكثي ا ا ًا
عا اان صا ااور خياليا ااة لعما ااارات ضا ااخمة ،قا ااد تكا ااون مصا ااممة ما اان خا ااالل ب ا ارامج اْلنترنا اات،

وهي مخالفة للواقع تما ًما( .حسن الصيفي.)49 :2411 ،
 -2اْلساءة إلاى التاراث العرباي الصايل فاي الكثيار مان اْلعالناات ،إضاافة إلاى التارويج للساحر
يجيا ،وتعمااد خلااق
والشاعوذة وانحتيااال ،وتاادمير قاادرة المارأة العربياة مان خااالل اْلعالنااات تاادر ً
حالة من التصور والتجرع للثقافة انستهالكية( .راسم الجمال.)176 :2445 ،

 -3اْلعالن عن سلع مثيرة للجدل ،أو غير مالئمة لطعالن عنها؛ مثال اْلعاالن عان :الدوياة،
أدوات التجميل ،عالج أمراض الضعف الجنسي ،المالبس الداخلية للنساء( .حسن الصيفي،

،)17 :2411

فمعظاام هااذه اْلعالنااات تظهاار جوانااب حساسااة ماان جسااد المارأة لغايااات إغرائيااة بحتااة ،وبهاادف

تحقيق أربااح ن قيااس لهاا ،وعنصار اْلثاارة الساساي المساتخدم هاو المارأة ،التاي شاوهت صاورتها
وشخصيتها( .محمد على البدوي.)132 :2446 ،

 -4مساهمة إعالنات التلفزيون الساسية في شيوع الثقافة انستهالكية ،وتعمل على إنتااج ثقافاة
آنية معدة لالستهالك اليومي ،إضافة إلى إثارتهاا للنزعاة الشاهوانية؛ مان خاالل تركيزهاا علاى

جس ااد الما ارأة ،أو الرج اال ،أو الطف اال ،والك اال والشا اراب ،بط اارق مب ااالغ فيه ااا ،مث اال :إعالن ااات
المشروبات الغازية ،ومشروبات الطاقة ،واعالنات التسلية ،والمسابقات المختلفة والتي تطلب

فيها من الفراد انتصال على الرقام الموجودة في اْلعالن ،والتي تغارس فاي نفوساهم ثقافاة

المقامرة ،والتواكل ،والكسب السريع( .حسن الصيفي.)17 :2411 ،

 -5تساهم إعالنات التلفزيون في تكوين عادات شرائية في مجتمعات تستهلك سل ًعا تستوردها ون
تنتجها ،مما يثقل ميزانياات الفاراد وميزانياة الدولاة ،وتقاوم علاى اْلنفااق علاى كمالياات يمكان
انسااتغناء عنهااا ،وربمااا ي ا دي ذلااك إلااى عجااز فااي ميزانيااة الماادفوعات فااي تلااك الاادول ذات

الطبيعة انستهالكية غير المنتجة( .محمد فلحي.)11 :2442 ،

 -6ماان إعالنااات التلفزيااون اْلعااالن المقااارن ،وهااو مصاامم ْلباراز م ازيااا الساالع أو الخاادمات التااي

يق اادمها المعل اان ،مقارن ااة بس االع أو خ اادمات المنافس ااين ،وتحقيقًا اا له ااذا اله اادف تب اارز الرس ااالة
اْلعالنية انختالف بين السلع أو الخدمات التي يتم مقارنتها ،عن طرياق إظهاار أو وصاف
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ساماتها الساساية ،الماار الاذي يا دي إلااى إباراز عيااوب المنتجاات الخارى ،وربمااا يا دي إلااى

الحط من شأنها ،أو يبرز مزايا غير صحيحة( .حسن الصيفي.)64-63 :2411 ،

 -7لطعالن سلبيات اجتماعية؛ منهاا :سايطرة المعلناين علاى وساائل اْلعاالم ،مان خاالل التهدياد
بحج ااب إعالن اااتهم ،أو التح ااول إل ااى الوس ااائل الخ اارى إذا م ااا نش اارت تل ااك الوس ااائل ،أو بث اات

مضااامين قااد تضاار بمصاالحة المعلنااين ،وهااذا قااد ي ا دي إلااى حجااب بعااض المعلومااات عاان

الجماهير ،أو تشويه الحقائق التي تلتزم وسائل اْلعالم بإظهارها .كما أن اْلعاالن قاد يساهم
فاي رسام صااورة نمطياة " "Stereotypeتحااط مان قادر بعااض فئاات المجتمااع؛ مثال :النساااء،
وكبار السن.

 -1تغلبت القيم انجتماعية الغريبة السلبية التي تبثها إعالنات التلفزيون على القايم العربياة؛ مان
خالل الفراد الذين يندفعون إلى اننصراف خر صيحات الموضة ،ودور الزيااء العالمياة،
وتقليد الفتياات للمارأة الغريباة فاي لباساها وأسالوب حياتهاا ،وسايطرة المارأة علاى الرجال بادعوى

الحرياة وتسااوي الحقااوق ..إلاخ ،إضااافة إلاى تفشاي الفساااد ،واننحاالل الخلقااي ،وانبتعااد عاان
الخالق الحميدة( .راسم الجمال.)173 :2445 ،

 -9تشويه صورة العرب والمسلمين عبر برامج التلفزياون؛ حياث لام تشاوه سامعة جماعاة دينياة أو
ثقافية أو قومية وحط من قدرها بشكل منظم كما حدث للعارب والمسالمين ،ودليال ذلاك مقولاة

ال ارئيس المريكااي نيكسااون " "Nixonفااي كتابااه انتهاااز الفرصااة " :لاايس لي أمااة ون حتااى
للصين صورة سلبية في الضمير المريكي مثل صورة العالم اْلسالمى".
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استخالصات:

باتت وسائل اْلعالم المتاحة في المجتمعات الحديثة كثيرة لنشار أو باث اْلعالناات ،كماا

يطمح المعلن أن يحقق إعالنه اننتشاار الكبار والتاأثير الكثار عمقًاا باين أفاراد الجمهاور .وهنااك

مسوغات نختيار اْلعالن من حيث الوسيلة التي سيعلن عنها وتك ارره (على شمو ،د.ت).

ويعتبر التلفزيون أحد أهم وسائل عرض اْلعالنات ،لذا ينفق المعلنون مبالغ طائلة سنويا

علااى اْلعالنااات التلفزيونيااة للحصااول علااى انسااتجابة المطلوبااة ماان المسااتهلك ،كمااا أن التطااور

متمثال بالتلفزيون الذي يعمل بالريموت كنترول ،وكذلك تعدد القنوات التلفزيونية التاي
التكنولوجي،
ً

يمكن مشاهدتها سواء كانت أرضية أو فضائية ،أدى إلى تغيار سالوك المشااهدة لادى المشااهدين،

وزيادة تعرضهم لطعالنات التلفزيونية.

اأثير علااى المسااتهلك
ويعااد التلفزيااون ماان أفضاال الوسااائل اْلعالنيااة فااي الوقاات الحاضاار تا ًا

لكونه يجمع بين خصائ

اْلعالن في كافة الوسائل الخرى مثل :الصوت والم ثرات الموسايقية

والص ااوتية المتواجااادة ف ااي(الرادياااو) ،وأيض ااا الرواياااة والكتاب ااة المتواج اادة ف ااي(الص ااحف والمجا ااالت

ار ماان وسااائل اْلعااالم
دور كبيا ًا
والكتالوجااات) واسااتخدام الما ثرات الحركيااة ،وبااذلك يلعااب التلفزيااون ًا
الخرى لما يتركه من تأثيرات عميقة على نفساية وشخصاية المشااهد ،كماا أن التلفزياون دخال كال
بي اات وب ااذلك أص اابحت برامج ااه ف ااي متن اااول أفا اراد السا ارة ص ااغارهم وكب ااارهم عل ااى السا اواء( .من ااى

الحديدي/حسن مكاوي.)215:2445،

ويمتاااز اْلعااالن التلفزيااوني بقدرتااه علااى اننتقاااء وتحديااد القطاااع السااوقي المسااتهدف ماان

خااالل عارض اْلعالنااات فااي فتارات عاارض بعااض البارامج التااي تهاام فئااة مسااتهدفة ماان الجمهااور،
مم اا يسااهل عمليااة اننتقاااء وانختيااار ،ومثااال ذلااك :إعالنااات م اواد التجمياال والزياااء ،واعالنااات

المواد انستهالكية ،ومطاعم الوجبات السريعة التي تعرض على برامج السرة والمرأة.

وبما أن اْلعالن التلفزيوني يعمل على خلق رغبات جديادة لادى المساتهلك قاد ن يساتطيع

إشااباعها معظاام الحيااان ،قااد تساااعد علااى تنميااة تطلعااات اسااتهالكية عاليااة التكاااليف ،فكمااا قااال
"جيري ماندر" " :"Jerry Manderإن مهمة اْلعاالن تكمان فاي جعال النااس يساتمرون فاي شاراء
سلع ليسوا بحاجة لها ،المر الذي يتسبب في عدم استقرار الحياة انجتماعية وانقتصادية لألفراد
والمجتمعااات ،ودلياال ذلااك موجااة الغااالء التااي تماار بهااا المجتمعااات العربيااة بشااكل عااام ،والمجتمااع

الفلسطيني بشكل خا

 ،فهي مشكلة ليست م قتة يمر بها العالم ،بل هي مشكلة صاغتها أيادي

الغرب الذي حدد لنا الثقافة انستهالكية( .محمد على البدوي.)99 :2446 ،
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الفصل اخلامس

مصادر الثقافة االستهالكية
رؤية حتليلية من منظور سوسيولوجي
متهيد.

أوال :الثقافة :خصائصها – عناصرها – محتواها.
ثانيا :الثقافة االستهالكية :خصائصها – أنماطها.
ثالثا :أسلوب الحياة في إطار الثقافة االستهالكية.
رابعا :مصادر الثقافة االستهالكية:
أ -مصادر اجتماعية.
ب -مصادر إعالمية.
ج -المنشآت االستهالكية المستحدثة.
د – العولمة والثقافة االستهالكية.
استخالصات
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متهيد:
الثقافة انستهالكية من الموضوعات الهامة التي تحظى بعناية الباحثين واهتمامهم؛ لما لها
من دنئل واضحة ،تكشف عن تقدم المجتمعات وازدهارها ،هذا من ناحية ،ومن ناحية أخارى لهاا
دنئ اال تب ااين ت ااأخر المجتمع ااات وتحوله ااا لمجتمعا اات اس ااتهالكية غي اار منتج ااة ،وم اان ث اام خض ااعت
موضوعات الثقافة انستهالكية لدراسات الباحثين؛ للوقوف علاى إيجابياتهاا ولفهام سالبياتها ،والحاد
من خطورتها ،ون عجب في ذلك .فالمجتمعات المعاصرة اليوم المتقدمة والنامية ،توجه م سساتها
الكباارى ومراكزهااا البحثيااة لد ارسااة انسااتهالك والعواماال الم ا ثرة فيااه وكاال مااا ي ارتبط بااه؛ ماان د ارسااة
لألسواق وظروفها ،والعرض والطلب والتسويق والمستهلكين وأحوالهم وأذواقهم.
ار فاي كثيار مان المفااهيم والقايم والعاادات والتقالياد،
ار كبي ًا
فالثقافة انستهالكية قد أحدثت تغي ًا
وغياارت ماان نظ ارة الناااس نحااو كثياار ماان المااور التااي كاناات تعتباار كماليااة باتاات بنظاارهم ضاارورة
أساسااية ن غنااى عنهااا ،وهااذا المنحنااى لاام يطاال دولااة دون أخاارى أو شااعب دون آخاار ،وانمااا هااي
حالة عالمية أصابت الجميع ولها تأثيرات اقتصادية ،وسياسية ،واجتماعية.
از بااين
وانسااتهالك هااو موضااوع ماان موضااوعات علاام انقتصاااد ،وان كااان يتباوأ مكاًناا متميا ًا

موضااوعات علاام انقتصاااد ،علااى اخااتالف مناهجهااا ور اهااا ،ولكاان علاام انقتصاااد ن يسااتطيع أن
ار لتع ا اادد أبع ا اااد انس ا ااتهالك واختالطه ا ااا بعل ا ااوم أخ ا اارى؛
اردا ،ونظ ا ا ًا
يح ا اايط بد ارس ا ااة انس ا ااتهالك منف ا ا ً

فانستهالك – على سبيل المثال – له أبعاد اجتماعية ،بحكم كونه يارتبط بالمساتهلكين وسالوكهم،
وأذواقهم .ومان ثام ن يمكان د ارساة انساتهالك بمعازل تما ًماا عان علام انجتمااع ،كاذلك لالساتهالك
أبعاد أخرى :سياسية ،ونفسية ،ودينية.
واذا استثنينا الكتابات الكالسيكية الفلسفية ،فإناه يمكان القاول باأن أصاول نظرياة انساتهالك
فااي ت اراث علاام انجتماااع ترجااع إلااى القاارن ال اربااع عشاار ،كمااا تمثل ات فااي فكاار العااالم العربااي "عبااد
الرحمن بن خلدون"؛ حين عرض مقدمته الشهيرة عن عالقة انقتصاد بالعمران البشري ،في إطار
عالقة عكسية وطردية ،يربطها بالنمو العمراني واحتياجات السكان.
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ً
أوال :الثقافة:

أ -خصائص الثقافة:
هناك خصائ

أساسية هامة تتصف بها الثقافات على اخاتالف أنواعهاا ،سايتم توضايحها

على الشكل التالي:

 -1الثقافــــــة نتــــــاج اجتمــــــاعي إنســــــاني :ن وجاا ااود للثقافا ا ااة دون مجتم ا ااع إنسا ا اااني ،ون وجا ا ااود
للمجتما ااع اْلنسا اااني دون ثقافا ااة ،فهما ااا ظاهرتا ااان متماسا ااكتان أشا ااد التماسا ااك ،والثقافا ااة تنشا ااأ

ع ا اان الحي ا اااة انجتماعي ا ااة البش ا ا ارية ،وه ا ااي م ا اان اختا ا اراع واكتشا ا اااف اْلنس ا ااان ،وه ا ااي تشاا اامل
جميا ااع نا ا اواحي الت ا اراث انجتم ا اااعي البشا ااري؛ حي ا ااث نشا ااأت كنتيج ا ااة مباش ا ارة لص ا اراع العق ا اال

اْلنس ا ا ا اااني م ا ا ا ااع الطبيع ا ا ا ااة ،ومحاول ا ا ا ااة ال ا ا ا ااتحكم ف ا ا ا ااي الظ ا ا ا ااروف المحيط ا ا ا ااة ب ا ا ا ااه .والثقاف ا ا ا ااة
اجتماعيا ا ا ااة ،بمعنا ا ا ااى أن الف ا ا ا اراد الا ا ا ااذين يعيشا ا ا ااون فا ا ا ااي جماعا ا ا ااات أو مجتمعا ا ا ااات منظما ا ا ااة
يشا ا ااتركون فا ا ااي ثقافا ا ااة معينا ا ااة ،وها ا ااي التا ا ااي تجعلها ا اام يميلا ا ااون إلا ا ااى أداء الفعا ا ااال بالطريقا ا ااة

نفس ا ااها تقر ًيبا ا اا ،فالع ا ااادات الت ا ااي يش ا ااترك فيه ا ااا أعض ا اااء الجماع ا ااة  -بعض ا ااهم م ا ااع بع ا ااض -
هي التي تكون ثقافة تلك الجماعة( .سامية الساعاتي.)74 – 73 :2444 ،

 -8الثقافــة مكتســبة :إن وجااود الثقافااة واسااتمرارها أماار مرهااون بماادى قاادرتها علااى التواصاال عباار
الجيال المتالحقة ،فاْلنسان ن يرثها كما يارث لاون عينياه أو بشارته ،بال يكتسابها مان خاالل
صلته وعالقته با خرين( .مها زحلوق/علي وظفه.)23:2444،

وتشااير عمليااة انكتساااب أو الااتعلم إلااى تكارار أساااليب الساالوك انجتماااعي المشااتركة بااين

أعضاااء جماعااة اجتماعيااة معينااة ،كالو ارثااة انجتماعيااة ،والتمثاال ،والتثقيااف ،واننتشااار ،والتنشاائة
انجتماعية ،وغيرها من المصطلحات .وتعد اللغة الداة الساسية التي ينقال بهاا النااس معاارفهم،
ومعتقداتهم ،وعاداتهم ،من جيل إلى آخر؛ حيث استطاع اْلنسان من خاللها أن يجعال مان نفساه

سي ًدا على الحيوانات الخرى ،وأن يطور ذلك الكال المركاب مان المعاارف والسالوك المسااهم الاذي
نطلق عليه الحضارة( .سامية الساعاتي.)75 – 74 :2444 ،

 -3الثقافة انتقالية وتراكمية :الثقافة ذات طابع تاريخي تراكمي عبر الزمن؛ فهي تنتقل من جيال
إلى الجيل الذي يليه ،بحيث يبدأ الجيل التالي من حياث انتهاى الجيال الاذي قبلاه ،فهاو ليسات
دائمااا ماان جديااد فااي كاال جياال .وتختلااف الطريقااة التااي تتاراكم بهااا خاصااة
بحاجااة إلااى أن يباادأ ً
مثال( .سميح أبو مغلي وآخرون.)97:2442،
ثقافة معينة ،كاللغة ً
 -4الثقافة مثالية :العاادات انجتماعياة التاي تكاون الثقافاة علاى أنهاا تمثال نمااذج مثالياة ،ينبغاي
علااى أعضاااء الجماعااة أو المجتمااع أن يحتااذوا بهااا ويتكيف اوا معهااا ،وقااد يكااون هناااك تفاااوت
ملحوظ بين النموذج والواقع.
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 -5الثقافـــة انتقائيـــة :الجياال الااذي يتلقااى عناصاار الثقافااة ينتقااي منهااا الاابعض ويسااتبعد الاابعض
اثال  -ن يقباال كاال العااادات
ا خاار تب ًع اا لظروفااه وحاجاتااه ،فالجياال الحااالي  -فااي فلسااطين ما ً
القديمااة التااي شاااعت لاادى الجيااال السااابقة؛ لن الكثياار ماان هااذه العااادات ترجااع إلااى التمسااك
بقيم كانت محترمة ومقدرة في زمانهاا باين الجياال الساابقة ،فاإن الجيال الحاالي قاد وقاف منهاا

انتقائيا ،أي َّ
غير فيها ،وانتقى منها ما يناسب ظروفه وأحواله.
موقفًا
ً
 -6الثقافـــة متغيـــرة :والتغياار الثقااافي هااو كاال تغياار يحاادث فااي العناصاار الماديااة وغياار الماديااة
للثقافة .ويقصد بالعناصر المادية :المباني ،والثااث ،والدوات ،والمالباس ،وا نت ،ووساائل

المواصااالت ..إلااخ ،أمااا العناصاار غياار الماديااة أو المعنويااة ،فيقصااد بهااا :العااادات والعاارف،
والتقاليااد ،وآداب الساالوك ،والفاان ،واللغااة ،وال ادين ،والفكااار ،والمعلومااات .وتتغياار الثقافااة بمااا

تضاايفه إليهااا الجيااال الجدياادة ماان خبارات ،وأدوات ،وقاايم ،وأنماااط ساالوكية ،وألفاااظ لغويااة ،أو
بالعكس بما تستبعده وتحذفه من بعض الساليب ،أو الفكار ،أو الدوات ،التي لم تعاد تتفاق

مع ظروف حياتها الجديدة .وتبدأ عملية التغير أوًن في العناصر المادية للثقافة ،ويبدو التغير

فيهااا بساارعة بعكااس العناصاار المعنويااة ،هااذا وتختلااف ساارعة تغياار الثقافااة ماان مجتمااع خاار.

فف ا ا ااي المجتم ا ا ااع الص ا ا ااناعي المعق ا ا ااد تختل ا ا ااف ع ا ا اان المجتم ا ا ااع الز ارع ا ا ااي البس ا ا اايط( .س ا ا ااامية
الساعاتي.)12:2442،
 -7تتأثر كال ثقافاة فاي تكوينهاا باالخبرات التاي يمار بهاا أفاراد المجتماع ،وباالمواقف المختلفاة التاي
يواجهونهااا ،فالمجتمعااات التااي تحاايط بهااا مجتمعااات معاديااة تكااون ثقافتهااا ذات طااابع مختلااف

عاان ط ااابع ثقاف ااة مجتمااع آخ اار يش ااعر بالطمأنينااة والس ااالم ،ومث ااال ذلااك المجتم ااع الفلس ااطيني
المحتل من قبل إسرائيل ،له ثقافة ذات طابع مختلف عن الثقافات الخرى ،ومثاال ذلاك ثقافاة

انستشهاد ،وثقافة المقاومة ضد انحتالل اْلسرائيلي( .عبد الهادي الجوهري.)193:1997،

ب -عناصر الثقافة:

عماال المفكاارون والباااحثون علااى تحلياال الثقافااة إلااى عناصاار جزئيااة ومضااامين بنائيااة ،مااع
تحليل العالقات الوظيفية والتركيز باين هاذه العناصار ،وكاان هنااك اتفااق شابه كلاي باين المفكارين
والباااحثين علااى أن أهاام عناصاار الثقافااة عنص اران متمااايزان؛ همااا :العناصاار الماديااة ،والعناصاار

الالمادية ،ويرجع التميز بين الجانبين الماادي والالماادي للثقافاة إلاى الهمياة الوظيفياة لكال منهماا
بالنساابة للمجتمااع ،وبهااذا التفسااير ن نجااد اختالفًاا بااين عنصااري الثقافااة ،وخاصااة إذا نظرنااا للثقافااة

علااى أنهااا الكاال المعقااد الااذي يشاامل كاال شاايء نقااوم بااه أو نفكاار بااه أو نفعلااه أو نعملااه ،باعتبارنااا

أعضاء في المجتمع .وفيما يلي سيتم توضيح هذين العنصرين للثقافة:
111

 -1العناصر المادية:
وتشمل ما أنتجه اْلنسان ويمكن معرفته بالحواس ،وتعتبر الماديات هي إحدى الجوانب
الهامة من مكونات الثقافة ،وهي من صنع اْلنسان ،نتيجة التفاعل انجتماعي .وهناك أمثلة
كثيرة للعناصر المادية للثقافة( .صالح أبو جادو.)136:1991،
ٍ
ومبان،
وهي كل ما يستعمله اْلنسان في حياته اليومية؛ من أثاث ،ومسكن ،وملبس،
وأجهزة إلكترونية ،وآنت ،ومركبات ،وأدوات زينة ...إلخ (.السيد علي شتا.)31:1995،
 -8العناصر الالمادية:
وتشمل :أنماط السلوك ،واللغة ،والعلوم ،والعادات ،والتقاليد ،وانتجاهات ،والقايم ،والمعاايير
انجتماعية ..إلخ( .سميح أبو مغلي وآخرون.(95 :2442 ،
فب اادون العناص اار الالمادي ااة ن تتحق ااق أه ااداف الف اارد ،وتكث اار المش ااكالت انجتماعي ااة الت ااي
مع اا حااول إشااباع
يتعاارض لهااا ،والجاادير بالااذكر أن العناصاار الماديااة والالماديااة للثقافااة ينتظمااان ً
الحاج ااات الرئيس ااية لطنس ااان ،وب ااذلك ت ااوفر الثقاف ااة لطنس ااان ال اانظم انجتماعي ااة الت ااي تتا ارابط م ااع
بعضها؛ لتشكل نمطًا سلوكًيا معيًنا ،يميز المجتمع عن غيره من المجتمعات الخرى( .صالح أبو

جادو.)137 :1991 ،

جـ -محتوى الثقافة ومكوناتها:
يرى "لنتون"  Lintonأن محتوى الثقافة ومكوناتها يشمل ثالثة أقسام ،وهي:
 -1العموميـــات :وهااي تلااك العناصاار التااي يشااترك فيهااا أف اراد المجتمااع جمي ًع اا ،وهااي أساااس
الثقافااة ،وتمثاال المالمااح العامااة التااي تتميااز بهااا الشخصااية القوميااة لكاال مجتمااع( .سااميح أبااو
مغلي وآخرون.)95 :2442 ،
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الخصوصــيات :يشااتمل كاال مجتمااع إنساااني علااى أقسااام فرعيااة فااي داخلااه ،ولكاال جماعااة

أنماااط خاص ااة م اان الس االوك تميزه ااا ع اان غيره ااا( .عب ااد اله ااادي الج ااوهري،)1111 :1997 ،
فهااي العاادات ،والتقاليااد ،والدوار المختلفااة المختصااة بمناشااط اجتماعيااة حااددها المجتمااع فااي
تقسا اايمه للعما اال با ااين الف ا اراد ،ومثا ااال ذلا ااك :الخصوصا اايات الثقافيا ااة الخاصا ااة با ااالمعلمين أو
المهندسين أو الطباء ،وغيرهم( .سميح أبو مغلي وآخرون.)96 :2442 ،
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البــدائل :وهااي ن تنتمااي إلااى العموميااات والخصوصاايات ،ولكنهااا تظهاار حااديثًا فااي ثقافااة

المجتمع ،وبذلك يمكن انختيار من بينها ،كما أنها تتمثل في أنواع انستجابات غير المألوفة
بالنساابة لمواقااف متشااابهة أو وسااائل مختلفااة لتحقيااق أهااداف متشااابهة .فعلااى ساابيل المثااال:
ال اازواج ف ااي المجتمع ااات الشا ارقية يتطل ااب أن يك ااون ش اارعيا تحا ات رعاي ااة الق ااانون ،أم ااا كيفي ااة
انحتفااال بااالزواج فيرجااع إلااى الفاارد ،أو الطبقااة ،أو المجتمااع الااذي ينتمااي إليااه( .صااالح أبااو
جادو.)131 ،1991 :
ً
ثانيا :الثقافة االستهالكية:

أ -خصائص الثقافة االستهالكية:
حظيا اات د ارسا ااة خصا ااائ

الثقافا ااة انسا ااتهالكية باهتما ااام با ااالغ فا ااي الت ا اراث السوسا اايولوجي

المعاصر ،ويستخدم مفهاوم الثقافاة انساتهالكية لطشاارة إلاى مجماوع المعااني ،والرماوز ،والصاور،

المصاااحبة للعمليااة انسااتهالكية ،أو السااابقة عليهااا ،أو الالحقااة لهااا ،وهااي بااذلك تتصاال بجااوهر
المعا ا اااني والممارسا ا ااات الكامنا ا ااة فا ا ااي الحيا ا اااة اليوميا ا ااة لألف ا ا اراد والجماعا ا ااات .ولقا ا ااد ركا ا ااز البحا ا ااث

السوساايولوجي علااى الكشااف عاان معااالم هااذه الثقافااة ،واباراز خصائصااها ،التااي تااتلخ

(محمد الجوهري وآخرون.)372 :2449 ،

فيمااا يلااي:

 -1توصااف ثقافااة انسااتهالك بأنهااا ماديااة  ، Materialisticفهااي تلتااف حااول اسااتهالك الساالع

المادياة؛ حياث تقاوم علاى فكارة التباادل العقالناي ،المبناي علااى اْلنتااج السالعي الكبيار ،واقامااة

أسواق جديدة للسلع انستهالكية ،وتتأثر هذه السلع بالطريقة والمكان الذي تعرض فياه؛ حياث
أصبحت تعرض على نحو خا

 ،وتنفق عليها مبالغ طائلة؛ لكي تبدو على نحو أفضل مما

هي عليه في الواقع( .سامية قدري ونيس.)217 :2441 ،

 -2ن ترتبط الثقافة انستهالكية بالنواحي المادية فقط ،وانماا تتمثال فاي جواناب معنوياة ،تعاد أهام
جوانااب الثقافااة انسااتهالكية علااى اْلطااالق ،وتتعلااق باسااتهالك المعاااني والخب ارات والصااور.

(سامية الساعاتي.)25 :2446 ،

 -3فالسلوب الذي يعلن به عن السلع يرتبط بصورة معينة يسعى إلى تثبيتها في ذهن المشاتري،
معاا ،يكتساب الفارد مان
ومن ثام فاإن ممارساة التساوق  Shoppingتعامال اقتصاادي ومعناوي ً
خالله خبرات خاصة ،ويستدمج من خاللاه مجموعاة خاصاة مان الصاور الذهنياة ،بال إن هاذا
الجانب المعنوي قد يغطي على الجانب المادي ،عندما يتحول فعال الشاراء إلاى هادف ثاانوي،

ويتحول انستمتاع بعملية الشراء إلى هدف أساسي ،وهو ما يطلق عليه البااحثون انساتهالك

البصااري voyeuristic consumption؛ حيااث يصاابح التجااول فااي السااوق هاادفًا فااي حااد
ذاتااه .وله ااذه العملي ااة جانب ااان :الول يا ارتبط بانسااتمتاع الشخص ااي والمعن ااوي ،والث اااني ياارتبط
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ب ااوعي الش ااخ

بظه ااوره ف ااي الس ااوق ،والص ااورة الت ااي يخلقه ااا ل اادى ا خا ارين م اان خ ااالل ه ااذا

الظهور( .أحمد زايد وآخرون.) 74 ،73 :1991 ،

 -4تتعلق بالخاصية السابقة خاصية أخرى للثقافة انساتهالكية ،تنحصار فاي أنهاا تضافي الطاابع
السلوبي على السلع؛ بحيث يكون للسلعة تأثير أسلوبي يعبر عن فردية وتفرد مالكها ،بمعنى

أن للثقافة انستهالكية خاصية إخفاء الطابع النيق المتميز  stylishعلى السلع والمنتجات،

وغالبااا مااا يعباار عاان ذلااك ماان خااالل ربااط الساالع والمنتجااات بشخصاايات معينااة؛ مثاال :نجااوم
ً
السا ااينما ،أو الشخص ا اايات العام ا ااة ذات الس ا االوب المتميا ااز( .س ا ااامية ق ا اادري ون ا اايس،2441 ،
.)217

 -5تتصف الثقافة انستهالكية بأنها ثقافة قهرية ،تمتلك وسائل عدة للضغط وأساليب القهر ،مماا
يجعل المتطلعين إلى انستهالك راغبين فيه وباحثين عنه ،بصرف النظر عان الفوائاد الفعلياة

المتحققة من ذلك .وهي قهرية؛ لنهاا تعتماد علاى عنصارين قهاريين فاي انتشاارها؛ الول :هاو
التقليااد الااذي ياادفع الناااس إلااى تكاريس كاال حياااتهم لن يحصاالوا علااى مااا حصاال عليااه أق ارانهم
ا خرون ،ويتفاقم هذا المر عندما تتدخل وسائل اْلعالم واْلعاالن ،لتشاعر الفاراد بالقصاور

والنق

تجاه نظرائهم ،الذين حصلوا علاى السالع مان قبال .ولقاد تأكادت هاذه الخاصاية عنادما

نحظت إحدى الدراسات أن تبني الثقافة انستهالكية يخلق موقفًا يشعر فيه الفاعل أنه ينتازع
اع ااا م اان ثقافت ااه إذا ل اام يس ااتهلك مث اال ا خا ارين ،وهك ااذا تتح ااول العالق ااات ب ااين الن اااس إل ااى
انتز ً
عالقات بين أشياء ،ويتحول انستهالك إلى غاية في حد ذاته.

 -6أمااا مصاادر القهاار الثاااني ،فيااأتي ماان التقاليااد التااي تاانجح الثقافااة انسااتهالكية فااي اس اتخدامها
وتوظيفهااا ،ويظهاار ذلااك جلي اا فااي حالااة انحتفااال بالمناساابات التقليديااة ،دينيااة كاناات أم غياار

ديني ااة ،حي ااث يتح ااول انحتف ااال بالمناس اابة إل ااى احتف ااال اس ااتهالكي م اان الطااراز الول( .أحم ااد
مجدي حجازي.)111 ،2441 ،

 -7تتسم الثقافة انستهالكية بالتحول المساتمر والساريع ،ويظهار هاذا التحاول فاي مساتويات عادة؛
أولها :مستوى عام يرتبط بقابلية المعاني التي ترتبط بقابلية ثقافة انستهالك للتحاول( .ساامية
الساعاتي.)27 :2446 ،

اابال للتباادل
ولذلك فقد وصف أحد الباحثين ثقافة انساتهالك باأن ك َّال شايء فيهاا يصابح ق ً

م ا ا ا ااع أي ش ا ا ا اايء ،فل ا ا ا اايس هن ا ا ا اااك م ا ا ا اان ح ا ا ا اادود لتح ا ا ا ااول وانتق ا ا ا ااال المع ا ا ا اااني( .أحم ا ا ا ااد ازي ا ا ا ااد
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وآخرون.)1991:75،

أما المستوى الثاني :فينكشف من خالل ذلك التنااقض الاذي تخلقاه الثقافاة انساتهالكية باين

مااا هااو كااائن ومااا ينبغااي أن يكااون ،وذلااك أن الثقافااة انسااتهالكية تغاارس فااي نفااوس الف اراد
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أحالما وردية ،ما هاي فاي الواقاع إن يوتوبياا
طموحات استهالكية كبيرة ،وتخلق في تصوراتهم
ً
أو واقع مزيف ،ذلك أن الفرد ما يلبث أن يكتشف أن هذا العالم ما هو إن حلم جميل ،عنادما
ن يتمكن في الواقع من الوصول إليه.

 -9أم ااا المس ااتوى الثال ااث لتح ااونت الثقاف ااة انس ااتهالكية وتناقض اااتها :فيا ارتبط بعالق ااة ه ااذه الثقاف ااة
بالثقافااة التقليديااة ،التااي تعتباار الثقافااة انساتهالكية جاازًءا منهااا ،ولكنهااا عناادما تنتشاار – الثقافااة
اتخداما يحق ااق اله ااداف النهائي ااة
انس ااتهالكية – تخ ااتلط بالعناص اار التقليدي ااة ،وتس ااتخدمها اس ا
ً
لثقافة انستهالك ،ويترتب علاى هاذه العملياة ازدواجياة ذات مساتويين :الولاى هاي انزدواجياة

بااين الجوانااب الحديثااة والجوانااب التقليديااة فااي الثقافااة ،والثانيااة :هااي انزدواجيااة داخاال الثقافااة

التقليديااة ذاتهااا بااين العناصاار المتكيفااة مااع الثقافااة انسااتهالكية وتلااك التااي تقاومهااا( .محمااد
الجوهري وآخرون.)375 – 374 :2449 ،
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من طبيعة الثقافة انستهالكية أنها ثقافة رمزية ،تتأساس علاى اْلنتااج المساتمر للعالماات

 Signsوالرم ااوز ،Symbolsفالمس ااتهلكون عل ااى وع ااي ب ااأنهم يتح اادثون م اان خ ااالل مظه اارهم
وملبسهم ،والسلع والممارسات التي تحيط بهم ،وينسحب ذلك علاى السالوك فاي المنازل ،مثلماا

ينس ااحب عل ااى الس االوك ف ااي الم اااكن العام ااة ،وأم اااكن قض اااء وق اات الفا ا ار  ،وأم اااكن التس ااوق.
(سامية الساعاتي.)27 ،2446 ،

فالثقافااة انسااتهالكية تخلااق ماان الرمااوز مااا يجعلنااا نفهاام ذواتنااا وذوات ا خارين علااى نحااو

معاين ،وتمتاد رمزياة ثقافاة انساتهالك إلاى الجاناب التاذوقي والجماالي فاي الثقافاة ،فاال شاك أن
الفراد يختلفاون فاي تاذوقهم الجماالي ،ومان ثام فاإنهم يختلفاون فاي مجموعاة الرماوز والعالقاات

التااي ت ارتبط بالساالع التااي يسااتهلكونها ،وتخضااع الرمااوز والعالمااات فااي ثقافااة انسااتهالك إلااى
التغي اار المس ااتمر ،وتتخل اال ك اال المع اااني الثقافي ااة القائم ااة وتح ااول م اان مض اامونها( .أحم ااد ازي ااد
وآخرون .)76 ،1991

ب -أنماط االستهالك :patterns of consumption
يعتبر مفهوم انستهالك  Consumptionمن أعقد المفهوماات فاي العلاوم انجتماعياة؛ إذ
عموماا بأناه
إنه يشتمل على مفهوماات أخارى فرعياة ،ن يفهام إن مان خاللهاا .ويعارف انساتهالك
ً
اسااتخدام الساالع والخاادمات ،وهااو اسااتخدام يفتاارض أنااه يختلااف ماان فتارة إلااى أخاارى ،وماان فاارد إلااى
آخاار ،أو ماان فئااة اجتماعيااة إلااى أخاارى ،ونفساار هااذا انخااتالف فااي انسااتهالك ماان خااالل مفهااوم

آخاار ،هااو مفهااوم مسااتويات انسااتهالك  ، Standards of Consumptionوهااو يشااير إلااى:
"الهااداف التااي يسااعى الف اراد إلااى تحقيقهااا فيمااا يتصاال بانسااتهالك ،وهااي الهااداف التااي تحاادد
الطريقااة التااي تنفااق بهااا الس ارة نقودهااا" ،وينقلنااا هااذا مباش ارة إلااى مفهااوم أنماااط انسااتهالك والااذي
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يشااير إل ااى الس اااليب الت ااي تنفااق به ااا السا ارة نقوده ااا الموجهااة إل ااى حاج ااات بيولوجي ااة واجتماعي ااة

وثقافية .وفي ضوء ذلك نشير إلى تلك النماط فيما يلي( :أحمد زايد وآخرون.)27 :1991 ،
 -1أنماط االستهالك العادية:Normal Patterns of Consumption :

اكال
وهاي النمااط التاي تتصاال باْلنفااق علاى الحاجاات اْلنسااانية الساساية ،التاي تتخاذ شا ً
ومنتظما ،وهي تشاتمل علاى كال مظااهر اْلنفااق الادائم؛ مثال :اْلنفااق علاى المساكن،
مستمر
ًا
ً
والثاااث ،والطعااام ،والملاابس ،والتعلاايم ،والعااالج ،والساافر ،والتن ازه ،والساالع المعم ارة ،والكتااب،
ووسااائل التاارويح المختلفااة .وماان هااذه النماااط مااا يسااد حاجااات بيولوجيااة؛ مثاال :اْلنفاااق علااى
المسكن والطعام ،ومنها ما يسد حاجات اجتماعية ويرتبط برموز خاصاة؛ مثال :اْلنفااق علاى
السيارات ووسائل الترويح المختلفة( ،شاهر نصار.)247:2412،
 -2أنماط االستهالك غير العادية :Unusual Patterns of Consumption:
وهااي مااا يا ارتبط باْلنفاااق ف ااي المناساابات الخاصااة بأح ااد أعضاااء الساارة؛ كعيااد الم اايالد،
والنجاااح فااي الد ارسااة ،والخطوبااة ،والاازواج ،وكااذلك اْلنفاااق فااي المناساابات الدينيااة؛ كالعياااد،
والحج ،والعمرة ،وغيرها ،مما يكشف عن التفاوت الطبقي.
 -3االستهالك الجمعي: Collective Consumptions:
هو نمط احتل مكانة محورية في النظرياات انجتماعياة الحضارية للماركساية المحدثاة فاي
أواخاار السااتينيات وفااي الساابعينيات ،وهااو يشااير إلااى تاادخل الدولااة فااي ظاال نظااام ال أرساامالية
المتطورة بزيادة واضحة فيما يسامى "وساائل انساتهالك الجمعاي" ،فلكاي تعياد إنتااج قاوة عمال
كافياا،
ذات كفاءة ،لام يعاد تاوفير وساائل انساتهالك الفاردي مان السالع "الطعاام والشاراب" أم ًا
ار ً
وصااارت الحاجااة ماسااة إلااى خاادمات مثاال :التعلاايم ،وتااوفير وسااائل النقاال الجمعااي ن تسااتهلك
بشااكل فااردي ،ولكنهااا جماعيااة .ولعاال أهاام ساامات هااذا الاانمط هااو وجااود دور بااارز للدولااة فااي
توفيرها ،والفر

التي تستخدمها في التعبئة السياسية للمستهلكين.

 -4أنماط االستهالك المظهري :Conspicuous consumption
أشااار لااه فيبلااين  Veblenإلااى طبقااة العيااان ،أو الطبقااة المترفااة التااي تتساام بانسااتهالك
المظها ااري ،وتمثلها ااا صا اافوة ما اان رجا ااال العما ااال المتقاعا اادين عا اان العما اال( .شا اااهر نصا ااار،
.)214 – 249:2412
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ثالثا :أسلوب احلياة يف إطار احلياة االستهالكية:
أسلوب الحياة والثقافة االستهالكية:
خر إلى جانب مصطلح الثقافة انستهالكية ،مصطلح (أسالوب الحيااة) ،وذلاك
لقد انتشر م ًا
يعنااي أن الثقافااة انسااتهالكية قااد أثاارت فااي كاال شاايء فااي الحياااة انجتماعيااة ،وأساالوب حياااة أفاراد
المجتمع ،وساهمت في تنامي الرغبات والحالم ،وخلطت بين الواقع والخيال ،وفرقت وميزت باين
الطبقااات انجتماعيااة ،وبااين الفاراد الااذين يملكااون والااذين ن يملكااون ،وبالتااالي ساااهمت فااي تغيياار
جذري لحياة الفراد وأسلوب حياتهم بشكل عام.
و(أسلوب الحياة) :له معنى سيكولوجي يشير إلى السلوب المميز فاي الحيااة ،بالنسابة إلاى
أيضاا عان الفردياة،
مجموعات ذات وضع معين في إطار الثقافة انستهالكية الحديثة ،فإناه يعبار ً

والرغب ااة ف ااي التعبي اار ع اان ال ااذات ،وال ااوعي ال ااذاتي الس االوبي ،م اان خ ااالل ذوق الف اارد ف ااي ارت ااداء

المالبس ،وأسلوبه في الحاديث ،وقضااء وقات ف ارغاه ،وتفضايله للطعاام والشاراب ،وبيتاه ،وسايارته.
(مايك فيدذرستون.)159 :1991 ،
خر التركيااز علااى ماديااة المجتمعااات انسااتهالكية؛ حيااث إن الساامة الساسااية
لقااد جاارى م ا ًا

لحركااة اْلنتاااج هااي زوال القيمااة انسااتخدامية الطبيعيااة للساالع ،وساايادة القيمااة التبادليااة فااي ظاال
افيا مان موقعهاا داخال نظاام
النظام ال أرسامالي؛ حياث أصابحت السالعة عالماة ،ويتحادد معناهاا تعس ً
العالقاات ،ولهاذا ينبغاي أن يفهام انساتهالك علااى أناه اساتهالك للقايم انساتخدامية وللنفاع المااادي،
ولكن على أنه استهالك للعالقات في المقام الول ،وهنااك تأكياد علاى الادور المحاوري للثقافاة فاي
إعااادة اْلنتاااج ،وهااي جااوهر المجتمااع انسااتهالكي ذاتااه .فاااْلعالن وعاارض الساالع فااي المحااالت
الكباارى وم اركااز الماادن يتالعبااان بمنطااق الساالعة "العالمااة" ،أو الساالع انسااتهالكية الاادنيا ،والساالع
اليومية أصبحت مرتبطة بالكماليات ،والجمال ،والرومانسية ،المر الاذي تعاذر معاه التعارف علاى
اائال ماان
ور كبيا ًا
وظيفتهااا ،واسااتخدامها الصاالي ،ويلعااب التلفزيااون د ًا
كمااا ها ً
ار فااي ذلااك ،فهااو ينااتج ً
الص ااور والمعلوم ااات م اان خ ااالل قنوات ااه اْلعالني ااة والتجاري ااة ،الم اار ال ااذي يح اادد إحس اااس الفا اراد
بالواقع ،وي دي إلى عالم من المحاكاة يتسم بانتشار الصور والخيانت ،مما يقلل من قادرتنا علاى
التمييز بين الواقع والخيال( .يسري زريقة)132-131 :2445 ،
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إضــفاء القــيم الجماليــة :لقااد باتاات عمليااة إضاافاء القاايم الجماليااة علااى الواقااع وعلااى الحياااة اليوميااة
مس ااألة تش ااغل اهتم ااام الب اااحثين ،والمس ااوقين ،والمعلن ااين والمنتج ااين ،وه ااذا أم اار تش ااجعه ديناميكي ااة
الس ااوق الحديث ااة ،بك اال م ااا يتض اامنه م اان بح ااث متواص اال ع اان موض ااات جدي اادة ،وأس اااليب جدي اادة،
وأحاسيس وتجارب جديدة ،وهكذا جرى تحول شامل فاي أسالوب اْلعالناات ،مان إعالناات تحتاوي
معلومااات عاان المنتجااات ،إلااى إعالنااات تركااز علااى أساالوب الحياااة بصاافة عامااة ،وماان هنااا فااإن
اروعا للحي ا اااة ،ويفرض ا ااون
أبط ا ااال الثقاف ا ااة انس ا ااتهالكية الج ا اادد يجعل ا ااون م ا اان أس ا االوب الحي ا اااة مش ا ا ً

شخصياتهم وأحاسيسهم من خالل العرض لصناف من السلع ،والبضائع ،والمنتجات ،والمالبس،

والخبرات ،والمظاهر ،التي ينسجون منها أساليب لحياة المرأة في إطار ثقافتهاا انساتهالكية ،التاي
تشااعرها بأنهااا تتحاادث مااع مالبسااها ،ومنزلهااا ،وأثاثهااا ،وديكوراتهااا ،وتصاافيف شااعرها ،وغيرهااا ماان
الشياء التاي تساتخدمها ،والنشاطة التاي تمارساها ،والتاي تادل بمجملهاا علاى وجاود أو عادم وجاود
الذوق لهذا العالم المليء بالمرأة ،التي تبحث عن الجديد مان الموضاة ،وآخار الصايحات الحديثاة،
فهي تادرك أن اْلنساان يعايش مارة واحادة فقاط ،وبالتاالي نباد وأن تعمال جاهادة لالساتمتاع بالحيااة
ومعايشتها والتعبير عنها( .مايك فنذرستون.)113 :1991،
التميــز :ماان الطبيعااي أن تتجااه الثقافااة انسااتهالكية نحااو تشااجيع التميااز وانخااتالف بااين الف اراد،
فالفردية المطلقة مثل التشابه المطلاق ،كالهماا يجعال مان العساير تميياز أصاحابها ،وهناا نباد مان
التركيااز علااى إنتاااج الذواق المتمي ازة ف اي أساااليب الحياااة والساالع انسااتهالكية ،وفااي الوقاات نفسااه
نبتعد عن التعميم الذي يركز على العملية انجتماعية والثقافية ،ومنطق الرأسمالية ،الذي هو وراء
دفع أسلوب الحياة إلى موقع الصدارة( .يسري زريقة.)2445:133 ،
وتختلف أسااليب الحيااة والتمتاع بالثقافاة انساتهالكية ووساائلها وأسااليبها بااختالف الطبقاات
دائماا بأسااليب الحفااظ علاى الجساد ،وممارساة
انجتماعية؛ مثال :البرجوازي الصغير ،فهاو يتعلاق ً

الرياضااة ،والتاادريبات الجساامية ،وأدوات الزينااة ،والطعااام الصااحي ،وهااذا التعلااق يوضااح أن الجساام
ايئا أكبار مماا هااو
ذاتاه يعامال علاى أناه عالماة لآلخارين ولايس أداة ،وهااو باذلك يطماح أن يكاون ش ً
عليه ،وتكون نظرته للحيااة نظارة اساتثمارية؛ وحياث إن أرساماله الثقاافي وانقتصاادي ضائيل ،فإناه
دائما لزيادته ،وهكذا فإن أسلوبه في الحياة هو أسلوب الحياة ،وهو يسعى إلاى التعبيار عان
يسعى ً
إحساساا بال ارحاة والثقاة
الذات ،وانفتتان بها ،وانهتمام بالمظهر .أما البرجوازيين الكبار فهام أكثار
ً
الجسدية( .مايك فنذرستون)111 :1991 ،

.
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 الفــروق فــي االحتياجــات بــين الطبقــات والش ـرائح االجتماعيــة :لقااد أدرك المعلنااون عاان الساالعمعينااا فااي الحياااة ،فهاام يركاازون فااي منتجاااتهم ونشاارهم
الوبا ً
اْلنتاجيااة أن لكاال طبقااة اجتماعيااة أسا ً

لبضائعهم وسلعهم على احتياجات كل طبقة من هذه الطبقات ،فاحتياجات الطبقة العاملاة تختلاف
عاان احتياجااات البرجوازيااة ،واحتياجااات المثقفااين غياار احتياجااات الطبقااات الخاارى ،وهنااا تصاابح

الثقافااة انسااتهالكية جاازًءا ماان عمليااة زيااادة الديمقراطيااة الوظيفيااة فااي القااوى بااين الطبقااات وبااين
الرج اال والنساااء ،وبااين ا باااء والبناااء ،فالطبقااات القاال قااوة أصاابحت قااادرة علااى المشاااركة فااي
الممارسات انستهالكية الخاصة بالفئات الكثر قوة( .يسري زريقة.)135 :2445 ،
إن ها ااذه الثقافا ااة انسا ااتهالكية لكا ااي تنتشا اار؛ س ا اواء با ااين الف ا اراد ،أو فا ااي أوسا اااط الطبقا ااات
انجتماعية ،نبد لها من مصادر ووسائل تساهم في تشكلها ونشرها.
ً
رابعا :مصادر الثقافة االستهالكية:

أ -المصادر االجتماعية:

يعيش الفرد في مجتمع كبير ،ولكل مجتمع من هذه المجتمعاات ثقافاة خاصاة باه ،تحادد لاه

أساليب الثقافة انستهالكية ،وطريقة انستهالك التي يجب انلتزام بها؛ لنه غير قادر على تلبياة
واشااباع حاجاتااه غياار المتناهيااة ،والتااي هااي فااي نمااو مسااتمر؛ لنهااا ن تنتهااي ،ون تقااف عنااد حااد
معين ،إضافة إلى أن الفرد لديه غرائز فطرية مفرطاة فاي التملاك واْلشاباع ،لادى الباائع والمشاتري
على ٍ
حد سواء.
إن إرضاااء المسااتهلك ،واشااباع رغباتااه ،يعتباار أهاام عاماال تأخااذه بانعتبااار شااركات اْلنتاااج

والتوزيااع ،والساابيل الوحيااد إلااى تحقيااق الغاارض الساسااي ماان قيامهااا؛ لن المسااتهلك هااو الشااخ

ال ااذي يس ااتخدم الس االع والخ اادمات ْلرض اااء رغبات ااه ،وكلم ااا وج ااد اْلنس ااان وج ااد المس ااتهلك .وهن اااك
اختالفات بين فئات المستهلكين فيما يتعلق بالسلع التي يستهلكونها ،وطريقاة اساتهالكهم لهاا ،وان

هامااا ،يسااهم فااي تقاادير حجاام الطلااب ،والتنب ا
تحديااد المصااادر الم ا ثرة فااي انسااتهالك ُيعااد أما ًا
ار ً
بنوعه ،وهناك عدد من المصادر انجتماعية الم ثرة في الثقافة انستهالكية؛ منها ما يلي( .ماهر

العجي.)75 :2444 ،

 -1األسرة :لقاد كانات السارة  -وماا تازال -أهام الم سساات والمصاادر انجتماعياة التاي تضاطلع
بعمليااة التنشاائة انجتماعيااة والثقافيااة ،ونقاال الت اراث انجتماااعي والثقااافي ماان جياال إلااى جياال
آخاار ،وذلااك لن السارة تلعااب دورهااا باعتبارهااا الم سسااة أو الهيئااة أو المعلاام الصااغير ،الااذي
ي ااتم ف ااي إط اااره ت اادريب الفا اراد من ااذ وندته اام عل ااى تج ااارب التفاع اال انجتم اااعي والثق ااافي ف ااي

المجتمع الواسع( .عمر همشري.)321 :2443 ،
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ولكي ت دي السرة هذا الدور ،فإنها قد تلجأ فاي ذلاك لوساائل عديادة؛ منهاا التلقاين المباشار

للمفاااهيم الخالقيااة التااي ينبغااي أن تحكاام ساالوك الفاارد وعالقتااه مااع ا خ ارين فااي المجتمااع ،أو قااد
تتأرجح بين الترهيب والترغيب؛ لتأكيد اقتناع الفراد بقيم ومعايير أخالقية محددة( .فاطماة القليناي

وآخرون.)343 – 342 :1991 ،

اأثير فاي
اان واض ًاحا للجماعاات المرجعياة ،وهاي مان أكثار الجماعاات ت ًا
وبذلك تُعاد السارة مث ً
الثقافااة انسااتهالكية لألف اراد المنتمااين إليهااا ،فهااي تقاادم لفرادهااا منااذ الم ارحاال الولااى ماان حياااتهم
العدياد مان القايم وانتجاهاات انقتصاادية وانجتماعيااة ،والنمااط السالوكية انساتهالكية ،كماا تقاادم

لهم قيم المجتمع الذي يعيشون فيه ،وتقدم لهم النصائح أو اْلرشادات المرتبطة بالسلع والخدمات،

ومااا يجااب اسااتهالكه واسااتعماله ماان الماواد انسااتهالكية ،ومااا يجااب انبتعاااد عنااه ،وكاال ذلااك عاان
طريااق التنشاائة انجتماعيااة .وتااأتي هااذه الهميااة كنتيجااة لالتصااانت المسااتمرة بااين أف اراد الس ارة،
ونتيجة القيم وانتجاهات والسلوك المشترك لعضاء السرة(.أسماء العمري.)61:2441،

وتش ااكل الس اارة ف ااي المجتم ااع الفلس ااطيني أهمي ااة كبيا ارة ،فه ااي كم سس ااة اجتماعي ااة وكنظ ااام

اجتماعي ت دي أدوارها تجاه أفرادها ،وتادخل فاي تفاعال ماع المجتماع الكبيار ،وتُعاد السارة الوساط
انجتما اااعي الول ،والتا ااي تا اادمج أفرادها ااا فا ااي اْلطا ااار الثقا ااافي العا ااام للمجتما ااع ،وتلقنا ااه أنماطا ااه
انجتماعية والثقافية؛ حيث تشكل السرة الفلسطينية قيمة كبيرة للفرد؛ لن المجتماع الفلساطيني ماا
زال يعاني من انحتالل البغيض ،الذي ي ثر على الوسائط الثقافية وانقتصادية ،والتي يمكنها أن
تسا اااهم بفاعليا ااة فا ااي عمليا ااة التا ااأثير علا ااى الثقافا ااة انسا ااتهالكية ،ما اان خا ااالل انحتكا اااك الثقا ااافي

وانقتصادي بين الجانبين الفلسطيني وانحتالل اْلسرائيلي.

وبع ا ااد ق ا اادوم الس ا االطة الوطني ا ااة الفلس ا ااطينية ف ا ااي ع ا ااام ( )1994إل ا ااى قط ا اااع غا ا ازة ،وق ا اادوم

الفلسااطينيين العائاادين ماان الاابالد العربيااة والجنبيااة إلااى أرض فلسااطين ،كااانوا قااد حمل اوا ثقافااات

متعددة ،بحسب الماكن المختلفة التي قدموا منها ،والتي كانت تختلف -إلاى حاد ماا  -عان ثقافاة

مجتمااع قطاااع غ ازة المغلااق ،ففااي هااذه الفت ارة ظهاارت بعااض مظاااهر الثقافااة انسااتهالكية الغربيااة،

والبعياادة عاان الثقافااة انسااتهالكية الفلسااطينية ،الماار الااذي بااات واضا ًاحا علااى ساالوك أفاراد الساار،
وخصوصا المرأة.
ومظهرهم الخارجي ،وتصرفاتهم اليومية،
ً

 -8المجتمـــع :ي ااتعلم الفا اراد ثقافااة مج ااتمعهم م اان خااالل عملي ااة التنش اائة انجتماعيااة ،والت ااي ي ااتم

بواسااطتها التكيااف انجتماااعي لألفاراد ،طبقًااا للضاوابط انجتماعيااة التااي يفرضااها علاايهم المجتمااع.

وعادة ما تبدأ هذه العملية في مرحلة الطفولاة ،وتساتمر طاوال حيااة الفارد ،مماا يا دي إلاى اكتساابه

ثقافة المجتمع ،والتاي بادورها تا ثر فاي ثقافتاه انساتهالكية طاوال حياتاه ،ويا دي التفاعال المساتمر
بين الفرد والمجتمع إلى تشكيل ثقافته انستهالكية بصورة تتالءم مع الثقافة الم للمجتمع ،فتتحدد

تبعا لها أنواع المنتجات التي يسمح المجتمع بشرائها ،وطريقاة اساتهالكها ،وتعتبار عملياة التطبياع
ً
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ادادا لعملياة التطبياع انجتمااعي؛ حياث يكتساب الفارد مان خاللهاا معرفتاه بالساوق.
انستهالكي امت ً
(أحمد سليمان.)164 :2444 ،
ومن ناحية ثانياة ،ياأتي تاأثير الثقافاة انساتهالكية فاي حياتناا بشاكل طبيعاي؛ حياث يكاون تأثيرهاا

على سلوك الفراد ،ويتضاح هاذا مان خاالل اقتنااع المساتهلك باأن ماا يفعلاه هاو الشايء الصاحيح.
وعادة ن يظهر أثر الثقافة انستهالكية إن عندما يتعرض الفرد لثقافات أخرى ،من خالل اتصاله
بأفراد من مجتمعات ثقافتهم انستهالكية مختلفة عن ثقافة مجتمعة( .أحمد الغدير /رشاد السااعد،

.)155 ،1996

ااديا ما ااع انحا ااتالل
مثا ااال ذلا ااك ،المجتما ااع الفلس ا اطيني الا ااذي يحتا ااك اتصا ا ً
ثقافيا ااا واقتصا ا ً
اان ً
اْلسرائيلي من خالل اليدي العاملة التي تعمل في الراضي الفلسطينية المحتلة (إسرائيل)؛ حيث
جلبت هذه الطبقة العاملة أنماطًاا ثقافياة غريباة علاى المجتماع الفلساطيني ،وقاد تمثلات فاي تقليادهم

فااي الس االوك ،والمأكاال والمشا ارب ،والملاابس ،وتص ااميم المن ااازل والثاااث ،وغي اار ذلااك ،ناهي ااك ع اان
الف اراد الااذين يسااافرون إلااى البلاادان الوروبيااة للعماال أو الد ارسااة؛ حيااث يجلبااون معهاام ثقافااة هااذه

المجتمعات انستهالكية.

انطالقًااا ماان ذلااك ،يجااب التمييااز بااين مااا يتعلمااه الفاارد ماان بيئتااه الم ،وبااين مااا يتعلمااه ماان
ثقافات المم والشعوب الخرى ،وفي هذا المجاال يجاب علاى المعلناين أن يعطاوا انهتماام الكاافي

بثقافة المرأة انستهالكية ،وفيما كانات إعالنااتهم بتصااميمها يمكان أن تاتالءم ماع حاجاات المارأة،
أو أنها تحتاج لتبديل لتتناسب مع ثقافتها.

ومماا ن شااك فياه أن اخااتالف التاراث الثقااافي مان مجتمااع خار سااوف يانعكس علااى ساالوك

وتصا ارفات الما ارأة انس ااتهالكية ،ف ااالم ثرات الثقافي ااة عل ااى الس االوك الشا ارائي ق ااد تختل ااف وب اادرجات
متفاوتة من مجتمع خر ،وذلك بحسب درجة انختالف في القايم والما ثرات فياه( .أحماد الغادير/

رشاد الساعد.)151-155 :1996 ،

 -3زمالء الجامعة :يقوم زمالء الجامعة أو الرفاق – القران – الصحبة – الشلة ،بدور هاام فاي
تعميم الثقافة انستهالكية بينهم؛ لنهم في مرحلة نمو واحدة ،بكل ما تشمل من مطالاب وحاجاات
ومظاهر ،وقد ي دي ذلك للمساواة بينهم .ويتوقف مدى تأثر الفرد بهاذه الجماعاة علاى درجاة ونئاه

لهاا ،ومادى تقبلااه لمعاييرهاا وقيمهااا واتجاهاتهاا ،وعلااى تماساك أفرادهااا ،وناوع التفاعاال القاائم بياانهم.
(أسماء العمري.)2441:61 ،

وتس ااعى الفت اااة الجامعي ااة إل ااى تأس اايس الص ااداقات م ااع زميالته ااا ف ااي الجامع ااة ،وانحتف اااظ

ببعض ااها بع ااد التخ اارج؛ لن الص ااداقة تلب ااي العدي ااد م اان الحاج ااات ،كالص ااحبة ومناقش ااة المش اااكل،
وانستقاللية ،والتحرر من السلطة السرية – حيث إن المجتمع الفلسطيني تساوده السالطة البوياة
– والصاادقاء لهاام تااأثير علااى بعضااهم الاابعض ماان ناحيااة الثقافااة انسااتهالكية ،ماان خااالل عمليااة
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التقليد والمحاكاة؛ حيث ي كد "ديزنبر"  Duesenberryعلى أهمية هاذه العملياة فاي تحدياد سالوك

المسااتهلك ،فالثقافااة انسااتهالكية للفاارد ن تتوقااف علااى ذوقااه ،بقاادر مااا يتااأثر بالثقافااة انسااتهالكية
التي يحملها أصدقا ه( .حازم الببالوي.)17 ،1997 ،

وبالنساابة للفتاااة الجامعيااة الفلسااطينية ،التااي تقضااي بعااض أوقااات الف ا ار فااي التج اوال فااي

السواق ،وبين المحالت التجارياة ،ون ارهاا تقلاد وتتاأثر مان بعاض زميالتهاا ،فاي الملابس ،وقصاات
تصفيف الشعر ،وطريقة التفكير في الحياة ،لدرجة إلغاء الكينونة الخاصة بكل فتاة منهن ،وشيوع
نماااذج ماان الفتيااات يتشااابهن فااي كاال شاايء ،حيااث تحتاال عقااولهن ثقافااة سااطحية ،وذلااك فااي ظاال
غيااب المسائولين الااذين يقاع علاى عاااتقهم تاوفير منافاذ صااحية نساتيعاب طاقاة ها نء الفتياات بااال

تمييز ،وحمايتهن من اْلهدار اليومي والغزو الثقافي السلبي.

 -4الجماعـــات االجتماعيـــة الرســـمية :ينتم ااي بع ااض النس اااء إل ااى جماع ااات اجتماعي ااة رس اامية،
كانتحااادات ،والنقابااات ،والحركااات السياسااية ،والم سسااات الثقافيااة ،لتحقيااق بعااض الهااداف التااي
يصاابون إليهااا؛ ومنهااا :تكااوين صااداقات جدياادة ،وزيااادة المعرفااة ،وتوساايع الفااق ،وتحقيااق رغبااات

اجتماعيااة أخاارى .وقااد تا ثر هااذه الجماعااات علااى الثقافااة انسااتهالكية ماان عاادة ناواح ،فقااد يناااقش
بع ااض العض اااء  -بص اافة غي اار رس اامية  -بع ااض أس ااماء المح ااالت والمارك ااات التجاري ااة للس االع

المتنوعاة والمنتشارة فاي الساواق العالمياة والمحلياة ،ومان هاذه السالع المالباس والجاوانت والجهازة
اْللكترونية ..إلخ ،وهذا يتيح للمرأة زياادة معلوماتهاا ،نتيجاة لتعادد ا راء والخبارات ،والتعارف علاى
الماكن التي يمكن من خاللها الحصول عليها( .أسماء العمري.)62 :2441 ،

وق ا ا ااد تكتفاا ا ااي بعاا ا ااض النس ا ا اااء المنتمي ا ا ا اات لهاا ا ااذه الجماع ا ا ااات بتقلي ا ا ااد السا ا ا االوك الثقاا ا ااافي

انسا ا ا ااتهالكي لألعضا ا ا اااء ا خ ا ا ا ارين ،والا ا ا ااذين يا ا ا اارون فا ا ا اايهن القا ا ا اادوة الحسا ا ا اانة ،إما ا ا ااا لمسا ا ا ااتواهن
العا ا ااالي ،أو لنه ا ا ان ذواتا ا ااي دخا ا ااول عاليا ا ااة ،أو لكا ا ااونهن يشا ا ااغلون مناصا ا ااب وظيفيا ا ااة مرموقا ا ااة،
فا ا ااالكثير ما ا اان الفتيا ا ااات العضا ا اااء قا ا ااد يعما ا اادن إلا ا ااى تقليا ا ااد سا ا االوك العضا ا اااء القيا ا اااديين ،الا ا ااذين
يتمتعون بمهارات وخبرات ومواهب( .أحمد الغدير /رشاد الساعد.)194 :1996 ،

وك ااذلك الح ااال ف ااي المجتم ااع الفلس ااطيني ال ااذي انتش اارت في ااه مث اال ه ااذه الجماع ااات ،عل ااى

اختالف ألوانها وأطيافها السياسية ،وذلك بعد قدوم السلطة الوطنية الفلساطينية إلاى أرض الاوطن،

الااذي حاارر جز ًئيااا ماان انح ااتالل اْلس ارائيلي؛ حيااث تعمااد بع ااض النساااء الفلسااطينيات إلااى تقلي ااد
القيادات النقابية والثقافياة والسياساية ،فاي مظهارهن الخاارجي ،وسالوكهن انساتهالكي ،الاذي قادموا
به من خالل سفرهن إلى بعض الدول العربية والجنبية.
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 -5جماعــات التســوق :يعتباار التسااوق متعااة بالنساابة لاابعض النساااء ،ماان خااالل عاارض الساالع،
ومشاهدة واجهات المحالت ،ولذلك تكون الفتاة أو المارأة حريصاة فاي اختياار مان يرافقهاا فاي هاذه

مع ااا ،لمش اااهدة أو شا اراء المالب ااس ،أو الث اااث ،أو الجها ازة
الجول ااة ،فق ااد تتس ااوق فتات ااان أو أكث اار ً
الكهربائيااة والتكنولوجيااة .وقااد تكااون الفتاااة المرافقااة ماان زماايالت الجامعااة ،أو ماان أفاراد الس ارة ،أو
ماان صااديقاتها فااي الحااي الااذي تسااكنه؛ لن الم ارأة تختااار للتسااوق معهااا ماان تحتاااج إليهااا ،وتثااق
بمعرفتها وحكمتها في اختيارها الشياء.

إمتاعااا ،كمااا
أحيانااا أكثاار
إن التسااوق مااع ا خ ارين يمكاان أن يجعاال هااذه العمليااة المملااة
ً
ً
يا دي التسااوق مااع ا خارين إلااى تقلياال المخاااطرة انجتماعيااة للساالع المنااوي شا ار ها ،وخاصااة عنااد
الخشااية أن تالقااي هااذه الساالع  -أو جاازء  -منهااا القبااول انجتماااعي الااذي يسااعى إليااه الفاارد ،وفااي
الحااانت التااي تقاال فيهااا المعرفااة والخبارة للفاارد فااي خصااائ

الساالعة الماراد شا ار ها ،فااإن المشاااورة

والقرار الجماعي يمكن أن يعطي الفرد ثقة أكبر بصحة القرار( .رشاد الساعد.)194 :1996 ،

ويشااير بعااض الباااحثين إلااى أن ساالوك الفاراد قااد يختلااف بااين التسااوق الفااردي والتسااوق مااع

الجماعااة؛ حيااث يكااون ش اراء الفاارد للم اواد أثناااء تجوالااه فااي السااوق بمفاارده أقاال ممااا يشااتري عناادما
يكااون مااع الجماعااة ،لنااه يقضااي وقتًااا أط اول فااي الخااذ والعطاااء ،ولديااه مساااحة أكباار لمشاااهدة
المعروضاات والواجهاات ،كماا يمكاان أن يأخاذ رأي الجماعاة التاي برفقتااه ،ومان الممكان أن يشااتري
مو ًادا لم يكن من المخطط ش ار ها( .يسري زريقة.)99 :2445 ،
وبالنس اابة للمجتم ااع الفلس ااطيني ،الق ااائم بالدرج ااة الول ااى عل ااى البني ااة التقليدي ااة ،الت ااي تتس اام

اما ااا علا ااى صا ااعيد
بالمحافظا ااة علا ااى القا اايم والتقاليا ااد الموروثا ااة؛ حيا ااث تعطيها ااا أهميا ااة كبا اارى واحتر ً
الممارسة؛ لذا يقوم بعض أفراد السرة بمرافقة الفتيات أثناء التسوق لشراء ما يلازمهن مان الساواق

والمحااالت التجاريااة ،حتااى ن تحيااد الفتاااة عاان البنيااة التقليديااة التااي رساامها المجتمااع .أمااا بالنساابة

للشباب من الذكور فيرافقهم زمالء العمل ،أو الجامعة ،أو أي أحاد مان الفاراد الاذين يرتااح إلايهم،
ويثق بمعرفته وحكمته في اختيار الشياء للتسوق.

كبير من يومه في العمل ،ونتيجة لذلك فمان الطبيعاي أن
 -6جماعات العمل :يقضي الفرد جزًءا ًا
تنشأ بعض العالقات بين هذا الفرد وزمالء العمل ،وبالتاالي تنشاأ عالقاات التاأثير المتباادل لألفاراد
على الثقافة انستهالكية لكل منهم ،ويمكن تقسيم العمل إلى نوعين:

األول :جماع ا ااات العم ا اال الرس ا اامية ،المكون ا ااة م ا اان الفا ا اراد ال ا ااذين يعمل ا ااون م ا ااع بعض ا ااهم كفري ا ااق.
فانتصا ا ااال المسا ا ااتمر با ا ااين ه ا ا ا نء الف ا ا اراد يتا ا اايح الفرصا ا ااة للتا ا ااأثير المباشا ا اار أو غيا ا اار المباشا ا اار
بي ا اانهم ،والت ا ااأثير المباش ا اار ه ا ااو نتيج ا ااة الت ا ااأثر بشخص ا ااية وس ا االوك بع ا ااض العض ا اااء ف ا ااي فري ا ااق

العما اال ،ومحاولا ااة ما اان قبا اال ا خ ا ارين فا ااي ها ااذا السا االوك ،ويمكا اان أن يكا ااون التقليا ااد فا ااي المظها اار
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أونً ،ث ا اام يمت ا ااد ليصاا اال إل ا ااى الس ا االوك انساا ااتهالكي؛ بحي ا ااث يح ا اااول المقل ا ااد شا ا اراء نف ا ااس الساا االع
التي يشتريها من يقوم بتقليده ،وارتياد الماكن نفسها.

الثاني :جماعات العمل غير الرسمية ،والتي تتألف من الفراد الذين تنشأ بيانهم عالقاات صاداقة،
تتعدي عالقات الزمالة ،من خاالل اللقااءات ماع بعضاهم فاي العمال ،وأوقاات انسات ارحة ،أو خاارج

أوقات الدوام الرسمي .وهذه الجماعة يمكن أن ت ثر على السلوك انستهالكي له نء الفراد.

 -9الشخصـــيات المشـــهورة :يمك اان انس ااتعانة بالشخص اايات المش ااهورة؛ م اان نج ااوم الس ااينما ،أو
الشخصاايات التلفزيونيااة ،أو أبطااال الرياضااة ،أو الشخصاايات السياسااية ،ذات المكانااة الممي ازة فااي
المجتمع المحلي والدولي ،والتي تمثل للبعض القادوة والمثال العلاى؛ ليضااعف مان تاأثير الرساالة

ويعد استخدام الشخصيات المشاهورة أحاد سابل التأكياد علاى م ازياا السالعة وتفوقهاا علاى
اْلعالنيةُ .
غيرهااا ماان الساالع المنافسااة؛ بحيااث تظهاار الساالعة المعلاان عنهااا وكأنهااا ساالعة الصاافوة ،ممااا يجعاال

أحيان ااا إل ااى اس ااتخدام
الجمه ااور المس ااتهدف يرغ ااب ف ااي تقلي ااد ها ا نء المش ااهورين .وتظه اار الحاج ااة
ً
الشخصاايات المشااهورة للتأكيااد علااى جااودة الساالعة ،وتفوقهااا علااى غيرهااا ماان العالمااات التجاريااة

المنافسة ،خاصة في المجتمعات التي تتعادد فيهاا العالماات التجارياة المختلفاة لسالعة واحادة حياث
تتعدد وسائل الترغيب ،مما يجعل عملية انختيار صعبة ،وفاي حاجاة إلاى مان يادعمها ،ممان هام

محل تقدير الجمهور ،وممن يتمتعون بمصداقية عالية( .يسري زريقة.)142 – 141 :2445 ،

وتلج ااأ بع ااض الش ااركات إل ااى اس ااتخدام الشخص اايات المش ااهورة كش ااهود عل ااى ج ااودة الس االعة

وكفاءتها ،فشهادة الفنانة المشهورة "نانسي عجرم" على مشاروب البيبساي  Pepsiهاي بمثاباة دعام

أيضااا شااهادة "مادونااا"  Madonaعلااى جااودة نااوع ماان
وتأكيااد علااى جااودة صااناعة هااذا المنااتج ،و ً
الماكي اااج ،ف ااإن ذل ااك م اان ش ااأنه أن يزي ااد م اان مبيع ااات ه ااذا الن ااوع ب ااين الفتي ااات .واس ااتخدام الفنان ااة
المص ارية المشااهورة "هنااد صاابري" فااي إعالنااات الشااامبو ،لي كااد أن هااذا النااوع ماان الشااامبو جيااد
اذابا ،يجعال هاذا المناتج أكثار اساتخداما باين الفتياات .وظهاور
نمعاا وج ً
انستخدام ،ويجعل الشاعر ً
المطربة اللبنانية المشهورة "إليسا" كمستخدمة لنوع معين من الذهب واْلكسسوارات ،أدى إلى زيادة
نظر لمصداقية الشخصية المستخدمة للترويج لهذا المنتج.
مبيعات هذا المنتجً ،ا
وبطبيعة الحال ،يزداد إقبال المرأة الفلسطينية على السالع التاي تعماد الشاركات المنتجاة إلاى
اْلعالن عنها نتيجة الثقة به نء النجوم ،ولنهام يساتخدمون السالع الجيادة مان جهاة ،ورغباة المارأة

بتقليد ه نء المشاهير في اقتناء الشياء التي يستخدمونها من جهة ثانية.

ب – المصادر اإلعالمية:

ت كااد البحااوث والد ارسااات اْلعالنيااة علااى أن عمليااة التاارويج لثقافااة انسااتهالك فااي عصاار

العولمااة أصاابحت صااناعة غايااة فااي الدقااة والسااهولة فااي نفااس الوقاات ،فهااي تعتمااد علااى وسااائل
تكنولوجية معقدة؛ لتفتح المجال أمام التدفق الحر للمعرفة ،وتحويل إنتااج المعلوماات إلاى صاناعة
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العا ،وتاادعو إلااى اننفتاااح الحاار ،وطاارح كاال مااا هااو سااهل وبساايط وساريع اننتشااار( .أحمااد
تنااتج سا ً
مجدي حجازي.)122 :2441 ،
وذلك عن طريق اْلعالنات ،وتكرارها ،والنفقات المذهلاة التاي تنفاق عليهاا فاي المجتمعاات

انستهالكية ،ون يمكن أن يكون الغرض الوحيد منها هو إعالم جمهور المستهلكين بوجود السلعة
ومزاياهااا ،ولكنااه موجااه فااي الحقيقااة لخلااق حاجااات جدياادة لاادى جمهااور المسااتهلكين ،الااذي أشاابع

مطلبااا
بالفعال كال الحاجاات البيولوجياة الضارورية ،فالغاياة هنااا هاي زياادة انساتهالك ،التاي تعتبار
ً

ضرورًيا ،بالنظر إلى زيادة اْلنتاج والفائض منه( .عايدة السخاوي.)14-13 :2441 ،
وسيقوم الباحث بعرض أهم الوسائل اْلعالمياة ،التاي تا ثر علاى الثقافاة انساتهالكية لادى

تأثير من هذه الناحية ،وهما على النحو التالي:
المرأة ،كونها الكثر ًا
هامااا ف اي الحياااة البش ارية ،علااى
 -1التلفزيــون والفضــائيات :يلعااب التلفزيااون والفضااائيات ًا
دور ً
الصااعيدين انجتماااعي وانقتصااادي ،باعتباااره يخاطااب جميااع الف اراد فااي المجتمعااات المختلفااة،

ويوجه رسائله اْلعالنية ،من خالل ممارستها تأثيرات نوعية عميقاة ،بسابب محادوديتها الزمنياة،

ونصوص ااها المركا ازة ،أو طبيعته ااا اْليحائي ااة ،وغا ا ازرة ت اادفقها ،وحج اام تكراره ااا عل ااى م اادار الي ااوم
الواحد ،أو اليام المتوالية ،كما أنها تتخلل جميع المواد اْلعالمية ،وغير خاضعة لعملياة انتقااء

دور غيار مباشار فاي
واعية من قبل الجمهور ،وخاصة جمهور النساء ،ومن ثم يلعب التلفزياون ًا

توجيه الرأي العام لدى المرأة ،واعادة تَش ُكل الثقافة انستهالكية( .يسري زريقة.)27:،2445 :
حيااث بااات العااالم قريااة كونيااة صااغيرة ،الماار الااذي يساااهم فااي حجاام التغيارات الثقافيااة التااي

المعرضااات لكثياار ماان الضااغوط الداخليااة والخارجيااة؛ حيااث أصاابحت
ط ارأت علااى ش اريحة النساااء ُ

مسرحا لتجريب الكثير من السلع انستهالكية ،باعتبارها القطااع الكثار اساتهال ًكا ،وعرضاة
المرأة
ً
لغزو ثقافي أجنبي بطاابع اساتهالكي دخال كأحاد العوامال الفاعلاة فاي إحاداث اخاتالنت اجتماعياة
ونفسية وثقافية لديها( .يسري زريقة.)136 :2445 ،

إن المرأة فاي المجتماع الفلساطيني والعرباي جازء مان ساوق انساتهالك ،الاذي ترياد الشاركات

الجنبيااة الحفاااظ عليااه؛ فالصااور المبثوثااة عباار الفضااائيات تعكااس صااورة المجتمااع الغربااي بكاال
تناقضاااته ،ويااتم عباار هااذه الصااور التااأثير علااى الجهاااز العاااطفي للم ارأة ،ممااا ي ا ثر علااى مالمااح

الثقافة انستهالكية لديها ،ويساهم في تشاجيع مياول التمارد علاى تقالياد السارة والمجتماع ،فانالحظ
المرأة ترتدي المالبس الغربية ،وتصفف شعرها بأشكال غربياة واقتنااء الجهازة اْللكترونياة ،وشاراء

أدوات الماكياج بمختلف أنواعها ،متشبهات بذلك بأبطال المسلسالت والفاالم العربياة والجنبياة ؛
حيااث تعمااد بعااض الفتيااات الفلسااطينيات إلااى تقليااد الفنانااات والشخصاايات المشااهورة فااي لباسااهن

وتصفيف شعرهن وسالوكهن العااطفي ،لدرجاة أن بعاض الفتياات يضاعن صاور ها نء الممثلاين أو
ادن مان صاورها الشخصاية ،وكاذلك فاي
الشخصيات المعجبات بهم على إيمايالتهم والفايس باوك ،ب ً
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غرفتهااا الخاصااة فااي منزلهااا ،لت كااد تميزهااا واباراز هويتهااا ،ماان خااالل رمااوز خاصااة اكتساابتها عاان

طريااق ثقافتهااا الفرعيااة ،أو انحتكاااك بمعااالم الثقافااة الجنبيااة ،وهااذا ياادل علااى حالااة الف ا ار التااي
تعيشها الفتاة الفلسطينية في مجتمع محتل من اْلسرائيليين ،ويعاني من انقسام داخلي.

 -8اإل نترنــــت :إن الها اادف الساسا ااي ما اان اْلنترنا اات كا ااان لتبا ااادل المعلوما ااات وتحصا اايل العلا اام
والمعرفة ،وهو ما كان غرض الم سسين لهذه الشبكة ،التي تغيارت وتنوعات أغ ارضاها بعاد ذلاك
على مر السنين من إنشائها ،لتتحول عند الكثير من الفتيات إلى وسيلة لقضاء وقت الف ار  ،أو
الحصول على معلومات في مواضيع ن تمت للتحصيل العلمي واكتساب المعرفة بأي شكل من

الشكال( .أسماء العمري.)61 :2441 ،

فق اد ح اال اْلنترناات مح اال الحاادود انقتص ااادية القديم ااة التااي كان اات موجااودة ح ااول ال اادول،

وم اركااز جدياادة للقااوة فااي القطاااع الخااا

 .فالشااركات متعااددة الجنسااية نشاارت أنشااطتها فااي شااتى

أنحاااء العااالم ،بفضاال انتصااانت الس اريعة والزهياادة الااثمن بمساااعدة اْلنترناات ،فااالوجود التقلياادي

شبكيا ،يجمع بينها انقتصاد ،والسياسة،
لمجتمعات وطنية يخترقه ا ن وجود مجتمعات موصولة
ً
والمصالح ،والعمل .إن صناعة المواد الترفيهية وانستهالكية واْلعالم العالمية التي تنشر الفكار
والثقافااة انسااتهالكية ،تساايطر علااى ك اال الشاابكات الكباارى ،فهااي تس اايطر علااى كاال ماان ش اابكات

التوزيع ،واْلعالن انستهالكي( .محمد أبو العال.)144 :2444 :

وأقاماات الشااركات متعااددة الجنسااية مواقااع وصاافحات لهااا بشااكل دائاام ومسااتمر ،ومااع زيااادة

حجاام كاال موقااع وتطااوره يضاااف إليااه الجديااد ماان اْلعالنااات عاان الساالع انسااتهالكية ،واسااتطاعت

الشركات متعددة الجنسية أن تقيم معارض دائمة ،تعرض فيها منتجاتها وبشكل فعال ،ومن خالل
هذه المواقع يتم التأثير على الثقافة انستهالكية للمرأة الفلسطينية ،من خالل إعالن هذه الشركات

ع ا اان كا ا اال ماا ااا ه ا ااو جدياا ااد فاا ااي المجا ا ااال التكنول ا ااوجي ،والمالبا ا ااس ،والكريم ا ااات ،واْلكسس ا ا اوارات،
والماكياجاات ..إلااخ مان الساالع انساتهالكية ،واشااباع رغباتهااا المكبوتاة داخاال مجتماع محاصاار ماان

انحتالل اْلسرائيلي ،ويعاني من انقسام سياسي داخلي( .محسن الخضيري.)114:2411،

حيااث كشااف اسااتطالع للارأي أعااده مركااز شاائون المارأة فااي مدينااة غازة عااام ( ،)2413أن

نسبة مستخدمي اْلنترنت بقطاع غزة بلغات ( ،)%92وهاذه نسابة مرتفعاة ج َّادا بسابب كثارة انتشاار

شركات اْلنترنت في فلساطين ،المرتبطاة بتكنولوجياا ماع شاركات إنترنات إسارائيلية وعالمياة؛ حياث
عملاات هااذه الشااركات فااي ساابيل المنافسااة علااى عماال عااروض مغريااة ومخفضااة الااثمن؛ لتوصاايل

اْلنترن ا اات للمن ا ااازل ع ا اان طري ا ااق الهوات ا ااف الرض ا ااية والجا ا اوال؛ حي ا ااث بل ا ااغ انس ا ااتهالك الش ا ااهري

نر أمريكياا تقر ًيبااا ،الماار الااذي أدى
نر أمريكياا ،وعلااى ( )32( GB )1دو ًا
( )24(MB )512دو ًا
إلااى اسااتخدام الم ارأة لطنترناات ساااعات طويلااة فااي اليااوم الواحااد ،ماان خاللهااا تتصاافح الم ارأة مواقااع

الدردشة ،والفيس بوك ،وترسل الرسائل اْللكترونية ،وتتصفح مواقع الشاركات انساتهالكية وغيرهاا
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من المواقع ،مما ي دي إلى تعرف المرأة الفلسطينية على ثقافات الشعوب الخرى ،وخاصة الثقافة

انساتهالكية ،عاان طرياق مااا يظهار ماان إعالناات علااى اْلنترنات خااالل تصافح مواقعااه .فاْلنترناات
ماان وسااائل اْلعااالم التااي ت ا ثر فااي الم ارأة ونقا ًاال للثقافااة انسااتهالكية ،فهااو ينقاال عااادات وتقاليااد
الفنانين والمشهورين ،فتعمل المرأة على تقليادهن فاي الملابس ،وتصافيف الشاعر ،واماتالك الجهازة

التكنولوجي ا ااة .وه ا ااذا م ا ااا ذكرت ا ااه الد ارس ا ااة ف ا ااي موض ا ااوع الشخص ا اايات المش ا ااهورة( .مرك ا ااز ش ا اائون

المرأة.)26:2413:،

ج -المنشآت االستهالكية المستحدثة:
تتشااعب المنشااآت انسااتهالكية المسااتحدثة فااي العديااد ماان المجااانت ،وتااأتي فااي مقاادمتها

المطاااعم ،والتسااوق التجاااري والترفيهااي ،وسااتتناول الد ارسااة بعااض المالمااح التااي تمثاال المنشااآت

انسااتهالكية المسااتحدثة فااي المجااانت الثالثااة؛ ماان حيااث المطاااعم ،والمااونت ،وماادن المالهااي.

(آمال عبد الحميد،2441 ،
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ااهر ،نتيج ا ااة للعناص ا اار الت ا ااي توفره ا ااا
ونجاح ا ااا ب ا ا ًا
اائال
اج ا ااا ه ا ا ً
ً
 -1المطـــــاعم :نق ا اات المط ا اااعم رو ً
للزب ا ااائن م ا اان فاعلي ا ااة ،فه ا ااي تق ا اادم خ ا اادماتها لزبائنه ا ااا بس ا اارعة فائق ا ااة ،وب ا ااأي وق ا اات ،وتك ا ااون

منتجاته ا ااا مت ا ااوفرة عل ا ااى م ا اادار الوق ا اات ،وبكمي ا ااات كبيا ا ارة ،ولشا ا ارائح عدي ا اادة م ا اان المجتم ا ااع،

خاصا ااة ش ا اريحة النسا اااء ،ها ااذه العناصا اار مت ا اوافرة فا ااي جميا ااع سالسا اال ها ااذه المطا اااعم؛ مثا اال:

ماكدونال ا اادز ،كنت ا اااكي ،ف اري ا ااد تش ا ااكن ،بيت ازه ا اات ..إل ا ااخ ،المنتشا ا ارة ف ا ااي أرج ا اااء الع ا ااالم ،مم ا ااا
يعن ا ااي نش ا اار ثقاف ا ااة مستنس ا ااخة ف ا ااي أرج ا اااء الع ا ااالم ،فتغي ا اارت ع ا ااادات تن ا اااول الطع ا ااام نتيج ا ااة

للطريقة المعدة في هذه المطاعم.)George, RiF2r 1997( .

التا ا ا ااي تقا ا ا اادم نوعيا ا ا ااات طعا ا ا ااام غيا ا ا اار مألوفا ا ا ااة فا ا ا ااي الثقافا ا ا ااة العربي ا ا ا اة عاما ا ا ااة والفلسا ا ا ااطينية

خاص ا ااة.فعل ا ااى س ا اابيل المث ا ااال ه ا ااذه النوعي ا ااات :اله ا ااامبرجر ،فا ا ارال باني ا ااه ،ش ا اايش ط ا اااووك،
كريسا ا ااتانوف ،بيت ا ا ا از مختلفا ا ااة النا ا ا اواع والحجا ا ااام ...إلا ا ااخ .ويعل ا ا اان عا ا اان السا ا ااعار بطريق ا ا ااة
واضا ااحة مفص ا االة؛ ما اان حي ا ااث الس ا ااعر ،حسا ااب النوعي ا ااة ،والحج ا اام ،والشا ااكل .ويق ا اادم الطع ا ااام

إم ا ااا بأس ا االوب شا ا ارائه وتناول ا ااه بعي ا ا ًادا ع ا اان المطع ا اام ،أو بإرس ا ااال الطلب ا ااات إل ا ااى المن ا ااازل ،أو
يتم تناول الطعام داخل المطعم( .آمال عبد الحميد.)147 ،2441 ،
ويعتمااد التصااميم الااداخلي علااى عنصاار الجاذبيااة واْلبهااار؛ ماان حيااث اْلضاااءة ،والااديكور،

والثاااث ،كمااا تت اوافر السااماعات والشاشااات المركزيااة التااي تبااث الموساايقى والغاااني العربيااة

مجاناا للارواد ،ويخلاق
والجنبية ،ويتوافر فاي بعاض المطااعم اللعااب الترفيهياة لألطفاال تقادم ً
جاذب ااا للمسااتهلكين( .محم ااد الجااوهري وآخ اارون،
هااذا المنااال ج ا ًاوا ماان الم اارح ،يجعاال المكااان ً
.)441 ،2449
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وبالنسبة للمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة تنتشر به أساماء مغاايرة لهاذه المطااعم التاي سابق

ذكرهااا ،كونهااا أسااماء مطاااعم أمريكيااة ،فأسااماء المطاااعم المنتش ارة فااي قطاااع غ ازة نااذكر منهااا
علااى ساابيل المثااال :الااديوان ،باااليميرا ،التايلناادي ،الكنااوز الخض اراء ،الفاادان الخضاار ،كرياازي

ووتر ،العافية ..إلخ ،أماا بالنسابة للطعاام الاذي يقادم فاي هاذه المطااعم ،فهاو يشابه فاي تكويناه
وتحضاايره الوجبااات الجنبيااة بجانااب المحليااة؛ كالشاااورما والكباااب ...إلااخ ،والتصااميم الااداخلي

جذابا ومغرًيا للزبائن ،وتكون بعاض هاذه المطااعم مكشاوفة فاي الصايف؛
لهذه المطاعم يكون ً
كاالكنوز الخضاراء ،وكريازي ووتار ،كماا يوجاد بهاا أمااكن لترفياه الطفاال ،وبلاغ عادد المطاااعم
مطعما سياحيا.
في قطاع غزة حوالي ()25
ً
 -2الموالت :غزت المونت "مراكز التسوق التجاري" بمساعدة الشاركات المتعاددة الجنساية العاالم،
بتصميمها الفاخر ،وأساليب عرضها الجاذبة للزبائن ،ومنتجاتها القادمة من كل أرجاء العاالم.
والمول عبارة عن تجمع لعمليات التسوق مضاعفة لفكرة المحل الكبير ،فهو مبناى يشايد علاى

كبير
عددا ًا
مساحة كبيرة ،ويبنى على عدة طوابق ،تتراوح ما بين اثنين إلى ستة ،يضم بداخله ً
مان المنشااآت ،ويعتمااد التصااميم الهندسااي لااه علااى الجاذبيااة واْلبهااار ،وتتشااابه أغلااب المااونت
ف ااي ه ااذا؛ حي ااث حداث ااة التص ااميم ف ااي العم ااارة ،واْلض اااءة ،والث اااث ،والرض اايات ،والس اااللم،
والمصاااعد ،وأجهازة التكييااف ..إلااخ ،كااذلك النظافااة المسااتمرة فااي المكااان( .محساان فتحااي عبااد

الصبور.)264:2441،

وبهااذا يتمتااع المااول بسااحر وجاذبيااة؛ حيااث يتسااوق الفاارد فااي مكااان محاادد يفااي احتياجاتااه فااي

العديااد ماان المجااانت انسااتهالكية ،وبااه منتجااات عربيااة وأجنبيااة فااي كافااة المسااتلزمات؛ ماان
مالبس ،وصاناعات جلدياة ،ومفاارش ،وأدوات منزلياة ،وأجهازة كهربائياة .ويضام الماول بداخلاه
العديااد ماان مطاااعم الوجبااات الس اريعة ،والش اراب ،والسااوبر ماركاات ،وغياار ذلااك ،وتنتشاار فااي
الم ااول أم اااكن لترفي ااه الطف ااال والكب ااار ،ونا اوادي الديس ااكو ،ومق اااهي اْلنترن اات ،وأندي ااة في ااديو،

وسينما ..إلخ( .آمال عبد الحميد.)194:2441،

ويقدم المول خدمات أخرى؛ حيث توجد دار حضانة ،وعياادة أسانان ،وكاوافير ،ومساجد ،ون ٍ
ااد

صحي ،وتنظيف مالبس ،وقاعة لعقد الندوات ...إلاخ .وهكاذا يسااهم الماول فاي نشار المعرفاة
ّ
بالساالع والمنتجااات فااي كافااة المسااتلزمات ،فيتعارف المسااتهلك علااى هااذا عاان قاارب شااديد ،كمااا
أيضا ،وبهذا يتولد لديه الوعي الكاوني ،وتتولاد حاجاات اساتهالكية جديادة
يتعرف على البدائل ً
لم يكن يعرفها من قبل ،وماع مزياد مان اْلغاراءات تتولاد لدياه الرغباة فاي المعرفاة وانقتنااء ثام

الش اراء ،وبهااذا تتشااكل ثقافااة اسااتهالكية مرتبطااة بااالمطروح أمامااه ،وتتسااع دوائاار انسااتهالك،
خاصة أمام التكامل السلعي( .محمد الجوهري وآخرون.)445 – 444 :2449،
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وف ااي المجتم ااع الفلس ااطيني ظه اارت مالم ااح ه ااذا ال اانمط م اان السا اواق التجاري ااة ،ولك اان بش ااكل

مصااغر ،ومساااحة أرض أقاال؛ حيااث أنشاائ أول مااول تجاااري فااي قطاااع غ ازة عااام (،)2449
تحاات اساام مركااز غ ازة للتسااوق ،يتكااون م اان طااابقين؛ الرضااي :عبااارة عاان مطعاام للوجب ااات
الس اريعة ،وهااايبر مارك اات يحتااوي عل ااى جميااع مسااتلزمات الساارة ،أمااا الط ااابق العلااوي :فه ااو

يتك ااون م اان مح ااالت المالب ااس "حريم ااي ،محجب ااات ،أطف ااال ،رج ااال" اْلكسسا اوارات ،الجها ازة

الكهربائيااة ،الهاادايا ،تركيااب العطااور ،الحذيااة ،ويرت ااد المااول بشااكل ي ااومي ()744 – 244

فاارد ،وذلااك فااي اليااوم العااادي ،أمااا فااي العياااد والمناساابات فيرتاااده ح اوالي ()1744-1544
فارد .كمااا ت َّام إنشاااء مااول فاي عااام ( )2411تحاات اسام (الندلسااية مااول ،أو متارو) فااي قطاااع
غزة ،على نفس طريقة المول الساابقة ،ولكان مكاون مان ثالثاة طواباق؛ الطاابق الول :يحتاوي
علااى محااالت الفواكااه والخضااروات والدوات المنزليااة ،بينمااا الطااابق الثاااني :يحتااوي علااى كاال

أصا ااناف المالبا ااس ،والحذيا ااة ،واْلكسس ا اوارات ،أما ااا الطا ااابق الثالا ااث :فيحتا ااوي علا ااى مطعا اام،
وباليستيشن ،وسينما.

 -3مــدن المالهــي :أصاابح الترفيااه ا ن صااناعة عاليااة النمااو ،لهااا أثرهااا الثقااافي الهائاال؛ إذ تعتمااد
في الغالب على فن السيطرة على العقول .فالفكرة الساسية لاه أناه ن يتصال بالقضاايا الجاادة

للعالم ،فهو مجرد شغل وقت الف ار  ،يفاوق فياه عنصار الخياال الواقاع فاي تشاكيل آراء النااس.
وتقااوم علااى انقتصاااد الترفيهااي ا ن شااركات متعااددة الجنساايات ،تعاازز ماان خاللااه وجهااات

النظر ،وأنماط السلوك الم سساتية السائدة ،فالترفيه الشعبي على حد قول "أريك بارنو" Eric
 Barnoهو في الساس دعاية تروج للوضع الراهن( .آمال عبد الحميد.)15 :2441 ،

وشااهد مجتمعنااا الفلسااطيني بعااد قاادوم الساالطة الوطنيااة الفلسااطينية إلااى ال ارضااي التااي حااررت

من انحتالل اْلسارائيلي عاام ( )1994افتتااح مادن المالهاي؛ حياث افتتحات لول مارة مديناة
للمالهي وهي مدينة السندباد عام ( ،)1996وفي عام ( )2445تم افتتاح مدينة البشير على
الراضي التي حررت من انستيطان اْلسرائيلي في نفس العام.

تق ااوم م اادن الماله ااي ف ااي قط اااع غا ازة باس ااتقبال رح ااالت الطف ااال ،والم اادارس ،والم سس ااات،
وتم تصميم هذه المدن على طراز هندسي قديم؛ لن اللعاب المتوفرة
والجامعات ،والعائالتَّ .

فيهااا أكثرهااا قااديم ومسااتهلك ماان قباال؛ حيااث يوجااد فيهااا ألعاااب تخا

الطفااال والكبااار؛ منهااا:

الساافينة  -فناااجين الماارح – القطااار – الاادونب – السالساال – العروسااة – عرب اة الفضاااء –
الصحن الطائر – الحصن  -الطيارات ..إلخ .وينتشر في المدينة عدد مان المطااعم الشاعبية
التاي تتباع إدارة المديناة ،ومان أجال تادعيم انساتهالك يمناع دخاول أي ناوع مان الماأكونت مااع

الزوار للمدينة.
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العا
كما يتوفر في المدينة بعض الكشاك التجارياة ،والتاي تتباع ً
أيضاا إدارة المديناة ،تعارض س ً
مثل :ألعاب الطفال – الهدايا – العصائر – الحلويات ..إلخ ،كما تتباع إدارة المديناة أسالوب
دفع تاذاكر الادخول ،وكاذلك رساوم تادفع عناد كال لعباة يرياد ال ازئار أن يلعبهاا ،كماا يوجاد نظاام

التخفايض لم سساات اليتاام ،وذوي انحتياجاات الخاصاة ،والعاائالت الكبيارة ،وبلاغ عادد مادن
المالهااي فااي قطاااع غازة حتااى عماال هااذه الد ارسااة حاوالي ( )3ماادن؛ وهااي :السااندباد ،البشااير،
أصداء.

د -العولمة والثقافة االستهالكية:
تُعد قضية العولمة والثقافة انستهالكية ،محور اهتمام في العلوم انجتماعياة ،وهاي مثاار
جدل ونقاش .وت كد ا راء فاي هاذا الصادد علاى أن دول الم اركاز تسايطر علاى دول الطاراف مان
خالل العديد من ا ليات؛ منها بث ثقافة استهالكية موجهاة نحاو اساتهالك السالع والمنتجاات التاي
تنتجها الشركات العالمية ،ومن خالل ذلك تزيد من هيمنتها على دول الطراف( .محمد الجاوهري

وآخرون.)396 :2449 ،

اددا م ا اان العلما اااء لا ااديهم خ ا ااوف كبيا اار ما اان س ا اايطرة الثقافا ااة العالميا ااة عل ا ااى
لدرجا ااة أن عا ا ً
ثقافا ا ااة المجتمعا ا ااات ،وتحويلها ا ااا إلا ا ااى مجتمعا ا ااات مستنسا ا ااخة ما ا اان الونيا ا ااات المتحا ا اادة المريكيا ا ااة،

الت ا ا ااي تعتب ا ا اار الدول ا ا ااة الول ا ا ااى ف ا ا ااي الع ا ا ااالم ف ا ا ااي اْلنف ا ا اااق عل ا ا ااى قط ا ا اااع الخ ا ا اادمات الشخص ا ا ااية
وانستهالك الترفيهي( .جعفر عتريس.)11 :2447 ،

حيث أدى هذا التفوق لن تكون أمريكاا قائادة النظاام الثقاافي الجدياد ،حياث تساعى لنشاره

في أرجاء العالم .وفي هذا الشأن يرى "جورج ريتازر"  George, Ritzrأن الماكدونالدياة لام تا ثر
فقط على المطاعم ،ولكنها أثرت على جميع م سسات المجتمع؛ من تعليمية ،وصحية ،وسياسية،

وترفيهية.(George, Rizr 1997, P. 12( .

وللعولمااة عاادد ماان ا ليااات التااي تقااوم عاان طريقهااا بنشاار الثقافااة انسااتهالكية فااي أرجاااء

العالم ،وفقًا لمجانت العولمة انقتصادية ،والثقافية ،والسياسية ،ومن هذه ا ليات ما يلي-:
 -1منظمة التجارة العالمية :بدأت ممارسة أعمالها عام ( ،)1995إن أن جذورها تمتد إلاى أبعاد
من ذلك ،وهي تعتبر وريثة اتفاقية الجات  ،GATTالتي ترجع إلاى أواخار الربعينياات مان القارن
أيضا بمثابة اْلطار الم سسي العالمي لسياساة العولماة .وتفارض المنظماة علاى
العشرين ،وتعتبر ً
جميااع الاادول العضاااء تخفاايض الرسااوم الجمركيااة ،وانلت ازام بتمرياار بعااض القطاعااات الخدميااة،
وانلت ازام باتفاقيااة حمايااة حقااوق الملكيااة الفكريااة .وتشااير المنظمااة إلااى أن أهاام أهاادافها يتمثاال فااي
مساعدة اقتصاديات الدول المختلفة على النهوض ،وذلك بغية تحسين المستوى المعيشي والدخول

لجميااع أف اراد الاادول العضاااء ،وزيااادة معاادنت انسااتخدام فااي هااذه الاادول ،وسااوف تتحقااق هااذه

الهداف من خالل تحرير التجارة( .موسى خميس.)24 :2444 ،
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والحقيق ااة ه ااي أن الق ااوة الدافع ااة لتحري اار السا اواق ليس اات الكف اااءة انقتص ااادية ،ون الرفاهي ااة

لجميااع الشااعوب ،وانمااا هااي رغبااة الاادول المتقدمااة فااي فااتح أس اواق الاادول الناميااة ،ومنهااا المجتمااع
الفلسااطيني – أمااام منتجاتهااا ،وذلاك بعااد أن ضاااقت أساواقها المحليااة بإنتاجهااا ،فصااار ماان المحااتم
البح ااث ع اان أسا اواق خارجي ااة لتصا اريف اْلنت اااج ال ازئ ااد ،والبح ااث ع اان مج ااانت نس ااتثمار الما اوال
الفائضة عن حاجاتها( .إبراهيم العيسوي.)135 – 132 :2441 ،

ويتمثاال الاادور الفاعاال للمنظمااة فااي نش اار الثقافااة انسااتهالكية ماان خااالل ساايطرتها عل ااى

الص ااناعات الثقافي ااة ،وه ااي ص ااناعات أمريكي ااة ف ااي الغال ااب ،تتمث اال ف ااي :الف ااالم ،والمسلس ااالت،
والموساايقى ،والااديكورات الفنيااة ،وش ارائط الكاساايت والفيااديو ،والحواساايب ،حيااث ت ا ثر علااى وعااي

ورغبات المستهلكين( .مصطفي عبد الغني.)29 :2444 ،

 -8صندوق النقد الدولي :أنشئ بموجب اتفاقياة "بريتاون وودز"  Bretton woodsالتاي عقادت
عام ( )1944من أجل تعزيز مالية الادول الصاناعية؛ لجال تساديد ماا عليهاا مان دياون ،وهاذا ماا

لاام يحاادث ،فتحااول لحمايااة السااوق ال أرساامالية ،لكااي تظاال انحتكااارات مساايطرة( .عثمااان عبااد اهلل،

.)95 ،2443

وبالتالي ي ثر على انستهالك في البلدان النامية؛ من خالل ق ارراته وسياساته التي تشير

إل ااى انفت اااح انقتص اااديات لمختل ااف ال اادول ،بحي ااث تص اابح مالئم ااة لمقتض اايات مس اايرة انقتص اااد
الاادولي .فالهاادف الساسااي لنشاااط الصااندوق هااو ازدهااار التجااارة الدوليااة ،وذلااك يساااهم مساااهمة
فعالة في دخول المنتجات والسلع الجنبية لدول العالم الثالث ،وتقبل الخيرة لها.

ويا ثر صااندوق النقااد علااى الثقافااة انسااتهالكية ،ماان خااالل بارامج التكيااف الهيكلااي ،وهااى

بارامج البناك الادولي السااعية لتخفايض وتوزياع الماواد المعتمادة علاى محاور التجاارة ،والتحاول نحاو

التصدير( .محمد أبو العال.)131:2444،
 -3الشركات متعددة الجنسيات:

هااذه الشااركات تتنااافس فيمااا بينهااا للساايطرة علااى الس اواق ،وهااي تااتحكم فااي مفاااتيح اقتصاااد

العاااالم والااادول ،وتسااايطر علا ااى ميا ااادين التقااادم التكنولاااوجي ،والطاقا ااات اْللكترونياااة ،والعسا ااكرية،
تماماا تادخل الادول
والكيميائية ،والنووية ،والمواد الخام ،وأسعارها وأسعار صاادراتها؛ بحياث توقاف ً
الناميااة فااي تحديااد أسااعار صااادراتها ،وهااي تعتمااد علااى ثلثااي التجااارة العالميااة ،وأصاابحت محااور

العولمااة انقتصااادية .وتسااعى هااذه الشااركات لنشاار ثقافااة اسااتهالكية عالميااة ،قااادرة علااى اخت اراق
الحدود الوطنية والقومية؛ مثل :شاركة  DVOMCTثااني أكبار شاركة هااتف فاي أمريكاا ،وشاركة
 Sprintثالااث أكباار العاااملين بالنساابة لالتصااانت الهاتفيااة داخاال أمريكااا ،وشااركة  Disneyالتااي

اش ااترت إذاع ااة  ،ABCوش ااركة  Time Wernerالتابع ااة لمحط ااة ( .CNNعثم ااان عب ااد اهلل،
،2443

.)146 – 143
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استخالصات:

لقد تعاظم تأثير اْلعالن التلفزيوني على الجمهاور المتلقاي ،مان خاالل التطاور التكنولاوجي

المستخدم في العمال اْلعالمية ،التي تغلغلت في مختلف م ارفاق المجتماع ،وصالت إلاى مختلاف
الش ا ارائح ،وفا ااي مختلا ااف الما اااكن الجغرافيا ااة التا ااي يعيشا ااون فيها ااا ،وعملا اات علا ااى انتشا ااار الثقافا ااة
انس ااتهالكية م اان مرك ااز ال اانظم ال أرس اامالية إل ااى محيط ااات الع ااالم الثال ااث – ال ااذي يعتب اار المجم ااع
الفلسااطيني أحاادها -حيااث أوجاادت أيااديولوجيا اسااتهالك ،قوامهااا النظاار إلااى انسااتهالك كهاادف فااي
حد ذاته ،وربطه بأسلوب الحيااة ،وبأشاكال التمياز انجتمااعي ،المار الاذي جعال النااس يتادافعون
نحو انستهالك ،بغض النظر عن حاجاتهم الساسية.
اأثر بااا خرين
لقااد أصاابح أفاراد المجتمعااات اْلنسااانية فااي ظاال أيااديولوجيا انسااتهالك أكثاار تا ًا

وبمتغي ارات السااوق ،وماان ثاام تحولاات ذواتهاام تحاات تااأثير انسااتهالك المااادي والمعنااوي إلااى ذوات
ايئا ،وصااارت الجماعااات انجتماعيااة تسااعى ماان خااالل انسااتهالك
خاصااة ،ن تملااك ماان أمرهااا شا ً
إلااى تأكيااد وضااعها انجتماااعي ومكانتهااا فااي المجتمااع .واتجااه عاادد كبياار ماان الف اراد نحااو المتااع
اكبا مع كل المنتجات التي تهدف إلى تجميل الجسد أو الترفيه عنه.
الحسية وانعتناء بالجسد ،تو ً

وقااد تااأثرت الش ارائح انجتماعيااة فااي نشاار أنماااط منهااا ،فااي عمليااة تقليااد جماعيااة م ا ثرين

ببعض ااهم ال اابعض ،وأدى انس ااتمرار ف ااي عملي ااة انس ااتهالك المف اارط إل ااى إيج اااد رغب ااات ونزع ااات
اسااتهالكية متواليااة لاادى هااذه الشارائح ،ممااا يتفااق مااع مصااالح الشااركات المنتجااة للساالع والبضااائع،
على حسااب الفئاات المساتهلكة ،وبماا أدى إلاى اساتنزاف دخال هاذه الفئاات ،وتحويال أساواق الادول
النامياة وشارائحها انساتهالكية إلاى مجارد تواباع وأساواق لتصاريف البضاائع ،وباتات كثيار مان هااذه
ادر جيا ًادا للاربح ،بغااض
الشااعوب فااي كثياار ماان الحااانت مجاارد مسااتهلكين هامشاايين ،يشااكلون مصا ًا
النظر عما ساهمت به العملية من آثار سيئة على واقعهم انجتماعي وانقتصادي والثقافي ،حيث

رسخت ظاهرة التبعية انقتصادية للخارج ،المر الذي أثر بالسلب على الصناعات الوطنية داخل
مجتمعات العالم الثالث.
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الفصل السادس

املرأة واإلعالم يف اجملتمع الفلسطيني

(حتليل سوسيولوجي يف ضوء العالقة بني املرأة واإلعالم)
متهيد:

أوال :مكانة المرأة في المجتمع الفلسطيني.
ثانيا :حاجات ومشكالت المرأة الفلسطينية.
أ -حاجات المرأة.

ب -مشكالت المرأة.
ج -تناول التلفزيون لقضايا المرأة.
ثالثا :صورة المرأة في اإلعالم.

أ -صورة المرأة العربية في اإلعالم.

ب -صورة المرأة الفلسطينية في اإلعالم.
ج -صورة المرأة كما يقدمها التلفزيون.

د -صورة المرأة في اإلعالنات التلفزيونية.

رابعـــــا :التغيـــــرات التـــــي أحـــــدثتها الثقافـــــة االســـــتهالكية علـــــى المـــــرأة
الفلسطينية.

خامسا :المرأة وعولمة الثقافة االستهالكية.

سادسا :استراتيجيات مواجهة عولمة الثقافة االستهالكية.
استخالصات.
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متهيد:

اور  -بص اافة عام ااة  -وال اادول العربي ااة ومنه ااا المجتم ااع
تع ااايش الما ارأة ف ااي ال اادول الق اال تط ا ًا
الفلسااطيني  -بصاافة خاصااة -العديااد ماان المشااكالت التااي أفرزتهااا عواماال متشااابكة ،منهااا مااا هااو
تاااريخي يارتبط بالم ارحاال التااي ما َّارت بهااا المجتمعااات ،ومنهااا مااا هااو عصااري تشااير إليهااا وت كاادها

أيضا ااا مفا ااردات التفاعا اال والعالقا ااات القائما ااة فا ااي الوقا اات الحاضا اار .وعلا ااي الا اارغم ما اان تعااادد ها ااذه
ادءا ماان المكانااة المتدنيااة وعاادم وجااود هااامش كبياار للحريااة والتعبياار والعنااف ،مااا تازال
المشااكالت با ً
أحيانا اا وبس اابب التط ااور
الما ارأة ف ااي حال ااة اس ااتقبال لمش ااكالت محدث ااة ،بفع اال ظ ااروف المجتمع ااات
ً
العصااري والتكنول ااوجي واْلعالمااي ،وذل ااك أمااام محدودي ااة الباادائل والخي ااارات المتاحااة أم ااام الماارأة

للخروج من مأزقها.

ينطلاق انهتمااام بقضااايا المارأة ماان انعتاراف بمااا لااديها ماان مكانااة مميازة فااي بناااء المجتمااع

المعاصر ،ومما لها من تأثير في مكوناته في مختلف المجانت :انجتماعياة ،والثقافياة والفكرياة،
وانقتصادية ،والسياساية ،لاذا فقاد باات مان الضارورة انهتماام بأزماات وحاجاات المارأة ،ود ارساة ماا
تحمل من ثقافة ،ومدى ارتباطها بالنظام الثقافي السائد في المجتمع.

وتكمن أهمية المرأة بالنسبة للمجتمع فيما تمثله من مصدر للتجديد والتغيير ،فهاي عاادة ماا

ترفااع لاواء التحااديث فااي الساالوك والعماال ،وماان خااالل الثقافااة انسااتهالكية ،التااي تتباااهى المارأة بهااا
ادر أساسايا
والتي عادة ما تدخل فاي مواجهاة ماا هاو ساائد مان ثقافاة تقليدياة ،ولهاذا تعاد المارأة مص ًا

في التغيير الثقافي وانجتماعي في المجتمع ككل( .ماجد الزيود.)39 – 31 :2446 :

ار لك ااون الثقاف ااة انس ااتهالكية للما ارأة ف ااي جوهره ااا متعلم ااة ومكتس اابة م اان خ ااالل الثقاف ااة
ونظ ا ًا

السائدة في المجتمع ،فاإن د ارساتها فاي غاياة الهمياة ،نسايما وأن عالمناا المعاصار يشاهد تغيارات

سا اريعة وتط ااورات متالحق ااة بفع اال التط ااور التكنول ااوجي واْلعالم ااي ،وخاص ااة ف ااي مج ااال اْلع ااالن
بوسا ااائله المختلفا ااة التا ااي أثا اارت علا ااى مجما اال نظا اام المجتما ااع انجتماعيا ااة والثقافيا ااة ،والسياسا ااية،

وانقتصااادية .وتااأتي أهميااة د ارسااة الثقافااة انسااتهالكية لاادى الم ارأة كااذلك فااي أنهااا تتعلااق بش اريحة
اجتماعية مهمة لكل المجتمعات( .فوزية العلي.)76:2441،

ولقااد حظياات د ارسااة صااورة الما أرة فااي اْلعااالم باهتمااام العديااد ماان الباااحثين والعلماااء ،حيااث

يتحاادث علماااء انجتماااع عاان مفهااوم جديااد هااو ثقافااة الم ارأة التااي تعباار عاان مجموعااة ماان أنماااط
الس االوك والق اايم وانتجاه ااات وا راء الت ااي تحظ ااى بالموافق ااة والقب ااول م اان تل ااك الشا اريحة الساس ااية

والمهمة في المجتمع.
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ً
أوال :مكانة املرأة يف اجملتمع الفلسطيني:
شهدت العقود الخيرة اعت ارفًا جليا بالدور الذي تميازت باه المارأة فاي المجتماع ،حياث أكادت
العديد من الدول العربية على أهمية انهتمام بالمرأة العربية فاي الاوطن العرباي ،مان خاالل انعقااد

العدي ااد م اان الما ا تمرات ،ووض ااع الخط ااط انس ااتراتيجية للنه ااوض به ااا؛ يعن ااي النه ااوض ب ااالمجتمع
وتطوره( .ناهد رمزي.)174:2441،

وقااد انعكااس هااذا انهتمااام جلياا فااي نشاااطات الماام المتحاادة الم كاادة علااى ضاارورة مشاااركة

المرأة في التنمية الشاملة ،حيث أكد إعالن القاهرة الصادر عن الم تمر الول لقمة المارأة العربياة
تحت شعار "تحاديات الحاضار وآفااق المساتقبل" ،علاى مبادأ تكااف الفار

باين الرجاال والنسااء -

بصا ا اافة عاما ا ااة  -بما ا ااا فا ا ااي ذلا ا ااك التعلا ا اايم والتا ا اادريب ومحا ا ااو الميا ا ااة والعما ا اال( .جامعا ا ااة الا ا اادول

العربية.)2449:

كم ااا أن إقا ارار إع ااالن بك ااين ع ااام ( )1995كوثيق ااة اجتم اااع وك اادليل لم سس ااات وحكوم ااات

المجتمااع الاادولي الموقعااة عليااه ،وتأكيااده علااى أن قضااية المارأة هااي قضااية عامااة واحاادة فااي العااالم
عاماا ن يتعاارض ماع قضاايا المارأة الخاصاة والتفصايلية ،مان حياث حجام
كله ،يشكل ً
بعدا إنسانيا ً
انساتغالل وانضااطهاد وحقااوق المارأة وتقاادمها ،التااي تختلااف بااختالف المكااان والزمااان ،واخااتالف
العناصا اار التاريخيا ااة الموروثا ااة ،والحديثا ااة والمعاص ا ارة المكتسا اابة المكونا ااة لقضا ااية الم ا ارأة( .ناديا ااة

حجاب)17:1994،

از بسابب خصوصاية المجتماع
دور متمي ًا
والمرأة الفلسطينية ومنذ مطلع القارن العشارين ،أدت ًا

الفلسااطيني ،ومااا تعا َّارض لااه ماان محاااونت لطمااس هويتااه ،واغتصاااب أرضااه وممتلكاتااه ،جعلاات

الما ارأة تقا ااف بج ا اوار الرجا اال لمواجه ااة هاااذه الهجما ااة ،وبا ااالرغم م اان دورها ااا النضاااالي فاااي المجتما ااع

ار مان البحاث فاي قضااياها السياساية وانجتماعياة وانقتصاادية
طا واف ًا
الفلسطيني ،فإنها لم تنال قسا ً
وغيرها ،وابراز مكانتها ودورها في مختلف هذه القضايا( .صالح عبد العاطي.)12:2447،
وعلااي الاارغم ماان الص اراعات الفكريااة واليديولوجيااة المحتدمااة حااول مكانااة وأدوار المتغي ارة

للمارأة الفلساطينية ،فاإن ثماة إنجاا ازت علاى الصاعيد انجتمااعي ،فقاد نجحات المارأة الفلساطينية فااي
تحقيقها ،وقد مكنت هذه اننجازات والمكتسبات بعض النساء من انرتقاء إلى الوضاع العليا في

المجتما ااع ،وما ااع ذلاااك فثما ااة مشاااكالت وتحاااديات ما ااا ت ا ازال قائما ااة ،حي ااث ل اام يختل ااف واقا ااع الم ا ارأة
الفلسااطينية فااي بدايااة القاارن العش ارين عاان واقااع الم ارأة العربيااة فااي القطااار المجاااورة ،خاصااة وأن

جمل ااة الع ااادات والتقالي ااد والعا اراف الموروث ااة ق ااد تراكم اات وفرض اات العزل ااة والحص ااار عل ااى الما ارأة

الفلسااطينية ،ساواء فااي بياات عائلتهااا أو بياات زوجهااا ،بعيا ًادا عاان العااالم الخااارجي المحاايط بهااا علااى
اعتبااار أن المناازل هااو عااالم الم ارأة تولااد وتعاايش وتمااوت فيااه ،ون تغااادر إن للضاارورة .أمااا الحياااة
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العامة فليست من شانها فهي فقط عليها ممارسة حياتها الطبيعية مان خاالل نظار المجتماع داخال

منازلها( .فتحية صرصور.)49:2445،

ون يختلاف واقااع المارأة الفلسااطينية انجتمااعي قباال النكباة عااام ( )1941عان واقااع نظيرتهااا

فااي المجتمعااات العربيااة .فااالمرأة العربيااة كاناات تخضااع لجملااة ماان التقاليااد والعااادات المختلفااة التااي
انعكاسا لسمات المجتمع شبه اْلقطاعي الذي تسود فيه العالقات العشائرية والقبلياة ،وكانات
تمثل
ً
الهيمنااة الكاملااة لق اوة الخااالق الريفيااة والدينيااة ،ومااا كااان أمااام الم ارأة سااوى انستسااالم والخضااوع
للمف ا ا اااهيم الس ا ا ااائدة آن ا ا ااذاك ،فكان ا ا اات تع ا ا ااد م ا ا اان الدرج ا ا ااة الثاني ا ا ااة م ا ا اان ناحي ا ا ااة اْلنس ا ا ااانية( .م ا ا ااي

صايغ.)19:1911،

َّ
ويمكنهااا م اان
كمااا يتوقااف نهااوض الما ارأة وتفاعلهااا وانصااهارها اجتماعي اا بش ااكل يحقااق لهااا

المساهمة والمشاركة الفعالة في نهضة المجتمع وخططه التنموية ،ويرتبط ذلك بمدى تاوافر آلياات
م سسااية تااوفر لهااا ديناميكيااات تفاعاال اجتماااعي ناااجح ،وتضاامن لهااا البيئااة والظاارف انجتماااعي

جنبا إلى جنب الرجل ،وكذلك مدى عالقتها بعملية تشكل القرار سواء على مستوى الوحدة
المالئم ً
الساسااية للمجتم اع متمثلااة فااي الس ارة ،أو علااى الصااعيد العااام ماان جهااة أخااري ،وذلااك فااي ظاال

الموروث ااات انجتماعي ااة والثقافي ااة ،والمرجعي ااات الت ااي ن ازلااات الما ارأة تع اايش ف ااي نطاقه ااا( .حاماااد
جنيد.)16:2441،

قديما ،إن أن المجتماع الفلساطيني شاهد العدياد مان
ورغم العادات والتقاليد التي كانت سائدة ً
المسااتجدات الطارئااة علااى أوضاااع الشااعب الفلسااطيني ،طالاات البنيااة انجتماعيااة ،ومااع التطااور
الحاصل واننجازات التي حققتها المرأة الفلسطينية ،فقد تغيارت نظارة الكثيار مان السار والعاائالت
الفلسطينية للمرأة ،وبدأت تفسح المجال أمامها فاي التعلايم والعمال ،ولكان لايس بانفس الدرجاة التاي

يحتلها الرجل ،حيث ن يزال هو ا مر والناهي في العديد من المور والقضايا التي تخ
وهذا يدل على إعالء المجتمع لقيمة الذكر عن النثى( .زينب الغنيمي.)26:1997 ،

المرأة،

ملموسا في جملة المفاهيم القديمة إزاء المارأة ،منهاا ت ارجاع مفهاوم
اجعا
ً
وشهدت هذه الفترة تر ً
تعدد الزوجات بسبب الوضع انقتصادي ،وفقدان الرض التي كانت توجب إكثار الوند ،وتراجع
زواج الفتيات قبل سن البلو  ،وأصبح الهل يفضلون إتمام تعلم الفتاة وممارستها للعمل لالستفادة

منهااا ،ولتحسااين شااروط زواجهااا ماان جهااة أخاارى ،وبخااروج الم ارأة إلااى الميااادين المختلفااة تغياارت

النظارة إليهااا علااى نحااو إيجااابي ،حيااث تمكناات المارأة الفلسااطينية ماان إرساااء مفاااهيم جدياادة فااي مااا
يتعلق بتحديد المهور ،والغاء بعض العادات القديمة ،واكمال التعليم والحرية الشخصية.
والمااتفح

للواقااع انجتماااعي الصااعب والمعقااد الااذي تعيشااه المارأة الفلسااطينية ،يجااد َّ
أن مااا

وقع على المرأة الفلسطينية من حرماان وتخلاف واضاطهاد وتاراكم فاي المشاكالت انجتماعياة ،هاو
اكان مان الوضااع انجتماعياة المختلفاة،
بفعل ماا وقاع علاى المجتماع الفلساطيني ،الاذي عارف أش ً
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كااان معظمهااا بساابب مااا تعاقااب عليااه ماان أنظمااة اسااتبدادية تساالطية ،ماان أهمهااا الحكاام العثماااني،
واننتااداب البريطاااني ،وكااذلك النظااام انحااتالل انسااتعماري وانسااتيطاني اْلس ارائيلي الااذي هاايمن

عل ااى من اااطق فلس ااطين بأكمله ااا من ااذ بداي ااة ع ااام ( )1917وقي ااام دول ااة انح ااتالل اْلسا ارائيلي ع ااام

( .)1941وكذلك اننتفاضة الولي والثانياة كاان لهاا تاأثير كبيار علاى وضاعها انجتمااعي داخال
المجتمع الفلسطيني( .غازي الصوراني.) 36:2445،

ورغم ذلك ،لطالما ضربت المرأة الفلسطينية المثل علاى الصامود والتحادي والتضاحية ،فهاي

الت ااي ترب ااي الجي ااال وتب ااث ف اايهم ال ااروح الوطني ااة ،وت اازرع ف اايهم معن ااي النض ااال والكف اااح م اان أج اال
اسااتعادة الرض ،وكااان الثاار الكباار فااي دور المارأة الفلسااطينية فااي مجتمعهااا أنهااا اسااتطاعت أن
تستعيد قواها لتضعها في خدمة وطنها ومجتمعها( .ميسون الوحيدي.)76:1917،

ً
ثانيا :حاجات ومشكالت املرأة الفلسطينية:

أ -حاجات المرأة الفلسطينية:

إن مفهوم الحاجات هو مفهوم نسبي بحيث يختلف من مجتمع خر ،وبالتالي يجب الخذ

بعااين انعتبااار واقااع المجتمااع وخصوصاايته عنااد وضااع الب ارامج والخطااط الالزمااة لش اريحة الم ارأة،
س اواء فااي المجااال انجتماااعي أو انقتصااادي أو السياسااي ،إن أن هااذه الخصوصااية الموضااوعية
لظااروف كاال بلااد ن تعنااي عاادم وجااود قواساام مشااتركة بااين كاال المجتمعااات ،فعلااى مسااتوى حاجااات

المرأة (الجمعية الوطنية لتنمية المخيمات الفلسطينية.)5:2444،
هناك حاجات عامة وحاجات خاصة والتي تتجسد في التالي:

 -1الحاجــة إلــى األمــن :الماان يعنااي التحاارر ماان الخااوف أًياا كااان مصاادر هااذا الخااوف ،ويشااعر
اْلنسااان بااالمن إذا كااان مطم ًئن اا علااى صااحته ،وعملااه ،ومسااتقبله ،وأونده ،وحقوقااه ،ومكانتااه
انجتماعيااة ،وخصوصااية المجتمااع الفلسااطيني ومااا ياادور فيااه ماان ص اراع حااول الرض مااع
انحتالل اْلسرائيلي ،فإن المرأة الفلسطينية ن تشعر بالمن فهاي تعاي المخااطر التاي تكتناف

أيض ااا بأنها اا عرض ااة لالعت ااداءات م اان قب اال انح ااتالل اْلسا ارائيلي أو
حياتها اا اليومي ااة ،وتش ااعر ً
اْلصاابة أو هادم منزلهااا ،أو انعتقاال ،أو القتال ،أو التنكيال بهاا ،وهاي ن تخاااف علاى نفسااها
مفاجئاا باالنظر إلاى
فقط ،بل كذلك على أفراد أسرتها وأصدقائها وزمالئهاا ،ون يعاد هاذا المار
ً

مدى تعرض المرأة للعنف المتعلق بالصراع بشكل مباشر( .كايرو عرفات.)19 :2443 ،

دائما فاي حاجاة إلاى الشاعور باننتمااء والنجااح ،وفاي حاجاة إلاى
 -2الحاجة إلى االنتماء :المرأة ً
خالصاا ماان الزمااات النفسااية التااي تعتريه اا،
اننتماااء الااديني والثقااافي ،حيااث تجااد المارأة فيهااا
ً
فحاجة المرأة إلى اننتماء تبعد عنها العديد من الزمات التي يمكن أن تهدد حياتها ،لاذا كاان
نبد من غرس ثقافة اننتماء عند المرأة الفلسطينية.
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 -3الحاجة إلـى القبـول والتقـدير :وتعناي شاعورها بااحترام ا خارين ،واحساساها بأنهاا إنساانة ذات
قيمااة فااي نظاارهم ،وأنه اا مقبول اة ماان ا خ ارين فااي مجتمعه اا ،ممااا يتولااد عناادها الشااعور بعاادم

الرفض( .محمد علي محمد.)35 ،2442 :

ئم اا إلااى تشااكيل عالقااات اجتماعيااة مااع
 -4الحاجــة لتشــكيل عالقــات اجتماعيــة :تسااعى المارأة دا ً
غيره اا ماان الاازمالء والصاادقاء فااي العماال أو الجامعااة ،كمااا أن الم ارأة بفطرته اا تسااعى لخدمااة

أفراد المجتمع ،لاذلك نجادها تشاارك فاي الخادمات العاماة التاي تضاحي فيهاا بأوقاتهاا وجهادها،
ونالحااظ رغبااة الما ارأة الدائمااة فااي عملي ااة المشاااركة الفعلي ااة مااع ا خ ارين ،والت ااي ماان خالله ااا

تمنحها تكوين تلك العالقات.

 -5الحاجــات الثقافيــة :الم ارأة فااي حاجااة إلااى إتقااان ثقافااة المجتمااع ،الماار الااذي يقتضااي وجااود
السبل لتحقيق اْلشباع الكامل للجوانب الثقافية للمرأة ،وهو واجب والتزام كبير على م سساات
التنشئة انجتماعية؛ إذ تنشأ المرأة منذ صغرها على التعرياف بمجتمعهاا فاي صاورة كاملاة فاي
شااتى ن اواحي حضااارة المجتمااع وثقافتااه ،وأن ت ازود بالمعااارف والمفاااهيم التااي ت ادرك بهااا حياااة

المجتمع( .عبد الخالق عفيفي.)394 – 311 ،1995 :

ويوضح "علي الدجوي" عددا حخر من االحتياجات نتناولها في اآلتي-:
 -1المعرفة والتعليم والرعاية الصحية والنفسية.

 -2وجود برامج تستطيع من خاللها المرأة توزيع طاقاتها وتفريغها في أنشطة مفيدة.
 -3إيجاد فر

عمل تناسب طموحاتها وم هالتها وارادتها الحرة.

 -4الحاجة إلى أماكن الترفيه والترويح عن النفس.

 -5الحاجة إلى ثقافة جنسية وخاصة عند بدء المتغيرات الجسمية.
 -6الحاجة ْلعدادها كشخصية قيادية واكسابها المهارة.

 -7الحاج ااة إل ااى إع ااداد سياس ااات م اان قب اال الس االطة السياس ااية ،موجه ااة نح ااو الما ارأة ف ااي العم اال
السياسي والتنموي في المجتمع( .على الدجوي.)165 ،2445 :

ب -مشكالت المرأة الفلسطينية:

علااى الاارغم ماان أهميااة ش اريحة الم ارأة ،ف ااإن هناااك العديااد ماان المشاااكل التااي تواجه اا ه ااذه

الشاريحة نتيجااة التغيارات البنائيااة والمتغيارات انجتماعيااة والثقافيااة والسياسااية ،والتااي شااهدها  -ون
يزال يشهدها  -المجتمع الفلسطيني بكل شرائحه المر الذي أدى إلى مساهمة هذه المتغيرات فاي

حدوث العديد من المشكالت للمرأة التاي أصابحت ذات تاأثير ن يمكان تجاهلهاا بحياث تبارز لاديها

مشكالت منها( :نورهان فهمي.)256 ،1999 :
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 -1مشــكالت اجتماعيــة :تتعاارض الم ارأة الفلسااطينية لاابعض المشااكالت انجتماعيااة التااي قااد ت ا ثر
بدرجات مختلفة عليها ،فارتفاع الكثافة السكانية – أعلى نسبة كثافة سكانية في العالم توجد في

قطاااع غازة -ن تتاايح للمارأة إيجاااد فاار

للسااكن المالئاام ،وكااذلك انتشااار العنااف ،وارتفاااع نساابة

العنوسااة لاادي الفتيااات ،وارتفاااع نساابة البطالااة لااديها– وصاالت إلااى ( ،)% 53وظاااهرة النفااور
والتم اارد والس ااخرية م اان ثقاف ااة المجتم ااع ،والس االطة البوي ااة التقليدي ااة الت ااي تم ااارس عليه ااا وك ااذلك

انحا ااتالل اْلس ا ارائيلي الا ااذي يعا اارض حيا اااة أف ا اراد المجتما ااع للخطا اار ما اان خ ا االل ها اادم المنا ااازل
واضطرارها لنقل مكان سكنها سواء بشكل دائم أو م قت ،أسهم في خلق الكثير مان المشاكالت

الفرعية الخرى منها :عدم التكيف الذاتي وانجتماعي ،وغيااب الحاوار القاائم باين الجياال مماا
يولد عالقات متنوعة ذات انعكاسات سلبية متراكمة( .كايرو عرفات.)19 – 11 ،2443 :

 -2مشكالت نفسية :نتيجة لالحتالل اْلسرائيلي وممارسااته القمعياة واساتخدامه لناواع متعاددة مان
اوءا
السلحة والضغوط النفسية التي يمارسها على أفراد المجتماع الفلساطيني ،زادت الوضااع س ً

خاصا ااة لا اادي الم ا ارأة بسا اابب اسا ااتهداف وتعا اارض أزواجها اان أو أبنا ااائهن أو إخ ا اوانهن لالعتقا ااال
واْلصااابة والقتاال ماان قباال انحااتالل اْلسارائيلي ،وترتااب نتيجااة ذلااك ظهااور مشاااكل نفسااية لاادى

الم ارأة الفلسااطينية ،حيااث أظهاارت د ارسااات عدياادة أن انضااطرابات النفسااية والساالوكية والتشااتت
وعدم التركيز ،وضعف الذاكرة والنسيان ،والحزن وانكتئاب ،والعنف والخاوف تجااه ا خارين..،

إلااخ ،كااان سااببها ممارسااة العنااف ضااد الس ارة الفلسااطينية ماان قباال انحااتالل اْلس ارائيلي بشااكل
اار نفساية حياث تجارد المارأة شاعورها باالمن ،وتا ثر بطارق
مباشر أو غير مباشار ،تارك ذلاك آث ًا
مختلفة على العائلة بشكل عام ،من حيث التماسك وتوفير الدعم انجتماعي والنفسي المباشر،

والحماية لها ولطفالها( .المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات.)2-1 ،2412 ،

 -3المشكالت الثقافيـة :إن السارة والمجتماع الفلساطيني لام يساتغال رغباة المارأة فاي انطاالع علاى
المجهااول واكتشاااف المكنونااات ،رغاام اسااتعدادها لتسااخير كاال مااا تملااك ومااا تسااتطيع فااي خدمااة
الحقيقااة ،والكشااف عاان بعااض الخفايااا والسارار العلميااة فااي هااذا الكااون ،كمااا أن المارأة تصااطدم

بااالواقع المرياار حااين تحاااول أن تتاازود ماان ثقافااة أمته اا ولااو بشاايء يسااير ،إن أنه اا تفاجااأ بثقافااة
غربيااة عباار وسااائل إعالميااة مختلفااة منهااا التلفزيااون ممااا يزيااد ماان مشااكالتها الثقافيااة ،وكااذلك

تجسدت تلك المشاكل بقلة المراكز الثقافية الخاصة بالمرأة ،وكذلك عدم وجود البارامج التعليمياة
والوسااائل التثقيفيااة المتكاملااة ،باْلضااافة إلااى قلااة انحتكاااك لاادي المارأة الفلسااطينية مااع الثقافااات

الخرى من نفس نوعها من النساء ،سواء على المستوى العربي والجنبي.

 -4المشكالت التعليمية :وتظهر هذه المشكلة من خالل قضايا متعددة منها :حرمان بعض السر
بناتهم من إكمال دراستهم ،وذلاك يعاود لساباب اقتصاادية أو اجتماعياة تقليدياة ،وكاذلك العالقاة
بااين السااتاذ والطالااب هااي عالقااة جاماادة قائمااة علااى أساااس تبااادل المنفعااة العلميااة والتلقااين،
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وي ا دي ذلااك لشااعور الفتاااة بعاادم انهتمااام بإمكاناته اا العقليااة والفكريااة ،والقضااية الخاارى تتعلااق

بااالمنهج الد ارسااي ،حيااث إن هااذا المجتمااع يحتاااج إلااى إعااادة تحديااد الولويااات وفااق مااا يااتالءم

واحتياجااات الفتاااة وربطهااا بااالواقع انجتماااعي وحياتهاا المباشارة ،وكااذلك العاابء الد ارسااي والااذي

يثقل كاهل الفتاة ،مما ي دي لعدم ترك المجال لنشاطات ضرورية أخرى تعبر من خاللها الفتاة

دور فا ااي المجتما ااع علا ااى المسا ااتويين انجتما اااعي والثقا ااافي( .عبا ااد اهلل
عا اان ذاتها ااا ،وممارسا ااتها ًا
الراشدان وآخرون.)135 – 134 ،1994 :

 -5المشكالت الدينية واألخالقية :ويقصاد بهاا الفكاار والظاواهر التاي تثيار القلاق لادى شاريحة مان
ار لتعارضااها مااع الاادين ،أو عاادم الباات فيهااا ب ارأي دينااي ،والحي ارة التااي تنتاااب الم ارأة
النساااء نظا ًا
المعتقدات الدينية والشك والضالل ،وعدم معرفة المعايير التي تحدد الحاالل والحارام

بخصو

والص ا اواب والخطا ااأ ،والص ا اراع با ااين المحافظا ااة والتحا اارر ،والشا ااعور بالا ااذنب وتأنيا ااب الضا اامير،
والتعصب الحزبي المنتشر بين بعاض شارائح المجتماع المساتتر بغطااء الادين مان أجال مصاالح
ضاايقة بعياادة كاال البعااد عاان مصااالح المجتمااع الكبياار والمحتاال ،والااذي أفاارز اننقسااام وانقتتااال

الااداخلي بااين الحازاب والحركااات الفلسااطينية ،ماان أجاال الساالطة المحكومااة أصا ًاال ماان انحااتالل
اْلسا ارائيلي والحكوم ااات والسياس ااات الجنبي ااة ،مم ااا أض اار ب ااالمجتمع وجمي ااع شا ارائحه والقض ااية

الفلسطينية داخليا وخارجيا( .نورهان فهمي.)261:1999،

كما تضاف إلى المشكالت التي تواجهها المرأة العربية عاماة والفلساطينية خاصاة مشاكالت

أخرى وهي:

 -1التبعيااة لالحااتالل والتخلااف ،والتااي نبااد ماان التغلااب عليهااا ماان خااالل التحضاار والتعلاايم
والتواصل والتحرر.

 -2مشااكلة الهويااة واننتماااء التااي تعاااني منهااا المارأة العربياة والفلسااطينية ،هااي مشااكلة تكماان
في تحديد هويتها الوطنية والثقافية ،وتحديد موقعهاا علاى الخارطاة المجتمعياة ،واغترابهاا

عن مجتمعها.

 -3ض ااعف اننتم اااء والتوجه ااات الفكري ااة ،ف ااالمرأة المعاص اارة ن تحم اال أي عقائ ااد فكريا اة أو
سياسية أو دينية ،وفي أفضل الحوال فهي تحمل بعض الطموح انقتصادي.

 -4الفجوة بين الجيال ،حياث تعااني المارأة الفلساطينية مان مشاكلة حقيقياة فاي التواصال ماع
الجيال السابقة لجيلها.

 -5ضاابابية الر يااة وضااعف التركيااز ،حيااث إن معظاام الفتيااات ن تحماال أي صااورة واضااحة

ااعال ف ااي مجتمعها اا ،ون تح اااول حت ااى تركي ااز ق اادراتها
لمس ااتقبلها ،ون تا ارى لنفس ااها ًا
دور ف ا ً
وطموحاتها في اتجاه معين.
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 -6كبات حرياة المارأة وتقيياد قادراتها علاى التعبياار ،بحياث ن يوجاد منبار تساتطيع مان خاللااه
أن تعبر عن رأيها.

 -7عاادم احتارام الوقاات واسااتغالله ،بحيااث يجااب التاادريب علااى احتارام الوقاات ،ومعرفااة كيفيااة
إدارته واستثماره( .حسن التل.)5-1 ،2444 :

ج -تناول التلفزيون لقضايا المرأة العربية والفلسطينية:
غالباا مااا يااتم التطاارق والحااديث عاان مسااألة وقضااايا المارأة الفلسااطينية ماان حيااث هااي جاازء
ً
م اان الما ارأة العربي ااة ،ولك اان عن ااد الح ااديث ع اان ه ااذا الجان ااب تغل ااب التغطي ااة اْلعالمي ااة للما ا أرة
الفلسطينية من الجانب السياسي علاى الجاناب انجتمااعي ،ويرجاع ذلاك لعادة أساباب منهاا :أن

اْلعااالم مااازال يتجنااب التطاارق إلااى مواضاايع مثي ارة للجاادل ،والتااي ماان الممكاان أن تحاادث أريااا

خصوصاا  -غيار ماادربين
عاماا سالبيا ،وهاذا فاي حقيقاة الماار ،إن اْلعالمياين الفلساطينيين -
ً
ً
تماما ،ويخشون المغامرة ،ويستصاعبون الوصاول إلاى المعلوماات لن السارة الفلساطينية تتكاتم
ً

خصوص اا  -كمااا أنااه فااي كثياار ماان
عموم اا -واننتهاكااات ضااد الم ارأة -
علااى اننتهاكااات –
ً
ً
حرصاا علاى مبيعااتهم ،أو
الحيان ن يشجع ر ساء العمل على التطرق إلى القضايا الحساسة
ً

إقبال الجمهور على متابعة وسائلهم اْلعالمية  -خاصة التلفزيون -فاي تغطياة قضاايا المارأة،
وانعتماااد علااى تموياال الم سسااات النسااوية لبارامج تلفزيونيااة ونشارات ومالحااق خاصااة ،وتباارز

فروقًا في طبيعة التغطية لبرامج المرأة ،ففاي حاين يقاوم تليفزياون (القادس الترباوي) ،أو تلفزياون
(وطاان) ،أو قناااة (اقا أر) ببااث البارامج الحقوقيااة ،وطاارح أهميااة المشاااركة المجتمعيااة للمارأة ،تقااوم
محطااات أخاارى إذاعيااة وتلفزيونيااة ببااث ب ارامج تقليديااة موجااه للم ارأة كااالطبخ والتجمياال وتربيااة

الطفال ،دون الخذ بعين انعتبار التغيرات والمستجدات المتعلقة بطبيعة الدوار انجتماعياة

لكل من الرجل والمرأة( .هيام حسان.) 3:2444،

وماان ناحيااة ثانيااة ،تساااهم الحركااة النسااوية الفلسااطينية باادور إيجااابي فااي تعزيااز التغطيااة

اْلعالميااة لقضااايا الم ارأة واظهاره ااا بصااورة بعياادة عاان النمطي ااة ،حيااث تقااوم هااذه الم سس ااات
النسائية بإنتاج بارامج تلفزيونياة تتعارض فيهاا بالشارح واْلساهاب لقضاايا المارأة الحقوقياة ،حياث
يشير استطالع للرأي أعدته مديرية المارأة والطفال فاي و ازرة اْلعاالم الفلساطينية إلاى أن حاوالي

( )%64يعتقا اادن أن الم سسا ااات النسا ااوية فا ااي المجتما ااع المحلا ااي الفلسا ااطيني تا اادعم اْلعا ااالم
المتخصا ا ا ا ا ا

بقض ا ا ا ا ااايا الما ا ا ا ا ارأة ،بينم ا ا ا ا ااا تعتق ا ا ا ا ااد ( )%36عك ا ا ا ا ااس ذل ا ا ا ا ااك( .و ازرة اْلع ا ا ا ا ااالم

الفلسطينية.) 22:2446،

وقااد أخااذت العديااد ماان الجمعيااات النسااوية علااى عاتقهااا المساااهمة فااي طاارح قضااايا المارأة

كالص ااحة اْلنجابي ااة ،والعن ااف ض ااد الما ارأة ،والح ااق ف ااي التعل اايم ،واختي ااار المص ااير ،والعدال ااة،
والتكاف في كافة الحقوق والواجبات من خالل اْلعاالم ،فجمعياات المارأة  -علاى سابيل المثاال
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حالياا برناامج
 تقوم بإنتاج برنامج (شبابيك) ،وبالتعاون مع تلفزياون (القادس الترباوي) .وتناتج ً"حنايااا " فااي تلفزيااون وطاان ،وفقارات عدياادة فااي تلفزيااون (الشاارق) فااي رام اهلل ،كمااا أنااتج مركااز
نامجا تلفزيونيا صراحة عام ( )2446-2441بالتعاون مع تلفزيون فلسطين.
شئون المرأة بر ً
وكااذلك تقااوم قناااة الجزي ارة القطريااة بإنتاااج برنااامج للنساااء فقااط ،وال اذي يتناااول فيااه قضااايا
عديدة للمرأة العربية( .هداية شمعون.)43:2444،

وهن ااا ن اارى أن اْلع ااالم ف ااي التلفزي ااون يتن اااول قض ااايا الما ارأة بمج ااال سياس ااي ف ااي غال ااب

ااهال أو مبتعا ًادا عاان الجانااب انجتماااعي فااي كثياار ماان الحيااان ،وذل اك لاابعض
الحيااان ،متجا ً
تم ذكر البعض منهاا ،فنارى باذلك أن التقصاير مان جاناب اْلعاالم ومان جاناب المارأة
السباب َّ

متبادل .فااْلعالم التلفزياوني كبقياة الوساائل اْلعالمياة الخارى يساعى إلاى الربحياة ،وقاد سااهم
العديد من النساء في تعزيز ذلاك بالتبعياة المطلقاة ومساح شخصايتها المساتقلة ،لاذلك يقاع اللاوم

علااى الط ارفين .فااي حااين قاماات م اركااز النساااء المتخصصااة بقضااايا الم ارأة المجتمعيااة بجهااود

حثيثااة وبإمكانيااات متواضااعة بطاارح قضااايا النساااء الفلسااطينيات علااى شاشااات التلفزيااون بقاادر

المستطاع منها ،وكان له الثر اْليجابي على وعي المرأة وزيادته ،ودعم موقاف المارأة نسايما

الشخصية الناقدة منها .ويعني هذا أن النساء إذا ما تحركن في انتجاه السليم يمكنها ذلاك مان
علمياا أن صااحب الشاأن أقادر علاى حملاه ،وبالتاالي يعناي أن
أن تنتج ما تريد ،لن المعروف ً
مااا تعانيااه الم ارأة ماان قصااور إعالمااي فااي تناااول قضاااياها المصاايرية لاايس بعيا ًادا عنهااا وعاان

جهودها ،فقد اعتبر "عبد الناصر النجاار" ساكرتير تحريار جريادة الياام الفلساطينية أن اْلعاالم
بمجملااه مقصاار فااي تناااول قضااايا الم ارأة بشااكل عااام أو تناولهااا بعمااق ،ويقتصاار علااى تغطيااة
بعااض القضااايا اْلخباريااة كااالجرائم واضااطهاد النساااء وبعااض التقااارير ،ولاام ياادخل اْلعااالم إلااى

واقاع المارأة نفساها .وقااد يكااون السابب فااي ذلاك تقصااير المارأة نفساها فااي تنااول قضاااياها بشااكل

جهدي ،وفي الوقت نفسه ن نعفي وسائل اْلعاالم مان هاذا التقصاير .فالنهاياة أن المارأة تشاعر
بهمااوم النساااء أكثاار وتتحسااس قضاااياهن ،وهااذا مااع عاادم إنكااار قاادرة الرجااال فااي تناااول قضااايا

المرأة( .عبد الناصر النجار.)119:2444،
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ً
ثالثا :املرأة واإلعالم:

أ -صورة المرأة العربية في اإلعالم:
اانا
لو نظرنا إلى صورة المرأة في اْلعالم العرباي ،نجاد أن وساائل اْلعاالم جعلات منهاا إنس ً

منتجاا ،ون عالقااة لهااا بالتنميااة ،فهااي فقااط صااورة توضااع حيااث يوجااد المنااتج لطعااالن
مسااتهل ًكا ن ً
عنه ،مما نتج عنه مسخ صورة النساء في اْلعالم ،وجعلهن فقط مجرد محفز لر ية المنتج ،وهذه
نظرة دونية للمرأة تثير موضوع الجنس والترغيب فقط ،وكأنها بال عقل أو إرادة أو إبداع ،وهذا ما

تش ا ا ااهده س ا ا ااوق اْلعالن ا ا ااات ،حي ا ا ااث تب ا ا اادو الما ا ا ارأة بشخص ا ا ااية غي ا ا اار واض ا ا ااحة المع ا ا ااالم( .ناه ا ا ااد

رمزي.)179:2441،

كما أن تركيز وسائل اْلعالم ينحصر على فئات معيناة مان النسااء ،وفاي م ارحال عمرياة

محددة ،فهي تركز على النساء الناضجات أو الشابات ذوات الطبقة المتوسطة أو الغنية ،بينما لم
تن اال الما ارأة الريفي ااة أو البدوي ااة والفقيا ارة الكادح ااة إن الق اادر المش ااوه لص ااورتها الحقيقي ااة م اان ناحي ااة

مشاكلها وهمومها.)Gerber,G.L,p154-155،1995) .

وهناك تنوع شديد ومتزايد وحالة من انستقطاب في النشطة اْلعالمياة فاي البلادان العربياة

َّ
حالي اا ،فماان ناحيااة هناااك عاادد مت ازيااد ماان قن اوات اْلعااالم التااي تكاارس دونيااة الم ارأة ،وفااي المقاباال
هناااك عاادد كبياار مت ازيااد ماان القن اوات اْلعالميااة التااي تا َّادعي صاابغة حداثااة وتعكااس صااورة ساالبية

أساساا (كجسااد-وساالعة) ،ساواء كااان ذلااك فااي اْلعااالن أو فااي الغاااني المصااورة الراقصااة "الفيااديو
ً
كليب" ،التي تحول جسد المرأة إلى بضاعة ،وهذه القيم ترتبط بالربح السهل والسريع التي ن تعني
بالفن بل بالوسائل والصور المسااعدة علاى الاربح الساريع ،ومان الطبيعاي أن تكاون المحصالة هاي
تغيب ثقافة بذل الجهد والنفس الطويل ،واستبعاد ثقافة التضامن والتعاون وخدمة الغير.

وكثي ا ار مااا تتبن اى وسااائل اْلعااالم اسااتراتيجيات ومعااايير فااي العماال ماان كونهااا تعماال ضاامن

نظام إعالمي عالمي تسيره أيديولوجيا رأسمالية ،هذا عدا أنها تعمل في مجتمعات تحكمها مركزية
شديدة ،يتداخل فيها عالم المال باْلعالم والسلطة ،في ظل منافساة محموماة ماع فضاائيات عربياة
وأجنبية على سوق إعالنية ضيقة.

وت كااد "عواطااف عبااد الاارحمن" أن الحركااة النسااوية تاارى أن اْلعااالم بشااكل عااام يعااد مساائون

عن استمرار الصورة النمطية التقليدية لدوار النوع ،مما ساعد على اساتمرار الصاورة النمطياة فاي

الذهن الجمعي ( .انشراح الشال.)141:2443،

تم تحليال ماا يقاارب ( )55بحثًاا عربياا اساتنتج منهاا أن ماا يقادم
وفي تقرير "لم سسة كوثر" َّ

دائما  -كما يتخيل إلى البعض-
عن المرأة في وسائل اْلعالم ،هو صورة سلبية تقليدية ن تصل ً
باستغالل جسدها وبأدوارها المختلفة ،بل بمدركاتها العقلية وقدراتها الذهنية وأخالقها.
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وتوصل التقرير إلى عدد من النتائج السلبية التي توصلت إليها البحوث المدروسة على أن

المرأة العربية في وسائل اْلعالم:

 -1جاهلة غير متعلمة وضيقة الفق باْلضافة إلى كونها مستضعفة.

 -2جسد ،فهي مثيرة جنسيا أو تقدم شابة ن يعنيها إن مظهرها ،أو بدينة وقبيحة.

 -3زوجة وأم ورَّبة بيت ن تعمل ،إضافة إلى كونها أختًا أو ابنة تدور في فلاك الرجال ن يعنيهاا
الشأن العام.

اور
أمااا الصااورة اْليجابيااة التااي استخلصااتها البحااوث فااي وسااائل اْلعااالم العربيااة ،فهااي صا ًا
اتصلت بقدرات المرأة على اْلسهام في الشأن العام ،وقدرتها على التفوق واْلبداع ،ومنها ما يلي:
 -1المرأة عاملة وقادرة على القيادة.
 -2المرأة مشاركة في الشأن العام.
 -3المرأة متعلمة ومتفوقة.

 -4المرأة ذات أخالق ومناضلة.

ب -صورة المرأة الفلسطينية في اإلعالم:
إن المرأة الفلساطينية لهاا جاناب خاا

فاي حياتهاا جعلهاا تختلاف عان المارأة العربياة فياه،

وهااذا لاايس ماان مسااالة المفارقااة باال هااي الظااروف القاااهرة التااي أجباارت الم ارأة الفلسااطينية علااى أن
تكا ااون فا ااي ها ااذا الوضا ااع ،أن وها ااو انحا ااتالل اْلس ا ارائيلي وما ااا يمارسا ااه انحا ااتالل ضا ااد الشا ااعب

الفلسطيني ،وبالتالي ضد المرأة الفلسطينية ،فبذلك تدخل المرأة الفلسطينية فاي خصوصاية عارض
واقعها من قبل اْلعالم ،فنرى أن صورة المرأة الفلسطينية تظهر بصورة مغايرة عن المرأة العربية،

وذلك نظ اًر للظروف وانوضاع التى أجبرتها فعالً على معايشتها.

فالمرأة الفلسطينية إما مناضلة أو مساندة للثاوار والمقاوماة ،كماا أنهاا تعتبار رماز للصامود

والتضااحية والصاابر ،وأنهااا صاااحبة الاادور الكباار فااى الحفاااظ علااى الهويااة الفلسااطينية ،والتاااريخ

الفلسااطينى حافاال بأسااماء العديااد ماان النساااء الل اواتى ض اربن أروع أمثااال التضااحية والصاامود فااى
سبيل الوطن والدفاع عن القضية الفلسطينية.

فمن ناحية اْلنسانية والعاطفة ،نرى أن المارأة العربياة تنظار إلاى المارأة الفلساطينية النظارة

اور
علم اا بااأن النساااء فااي غالااب بلاادان الااوطن العربااي أباادين صا ًا
اْلنسااانية والتعاااطف والاادعم لهاااً ،
تشابه صورة المرأة الفلسطينية الحالية عندما تعرضن لنفس الظروف ،فالمرأة العراقياة واقعاة تحات

انحتالل ،والم أرة السودانية تعاني وياالت الحاروب ،والمارأة المصارية مارت بتجاارب ثاورات عديادة
مميز؛ لهاذا نجاد اْلعاالم العرباي خاصاة يتنااول المارأة الفلساطينية
اجتماعيا ًا
حضور
ًا
أثبتت خاللها
ً
من جانب واقعها الحالي الذي تعيش فيه( .مها أبو شماس.)171:2441،
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ج -صورة المرأة كما يقدمها التلفزيون:
رغاام مااا ذكرنااا عاان وضااع الم ارأة فااي قوالااب قباال عرضااها علااى شاشااات التلفزيااون ،بغيااة

انستفادة أكثر مما تستفيد هي نفسها ،إن أن هناك من اْلعالميين واْلعالميات مان حملاوا ريااح
بعض التغير بتوعية المرأة ،في محاونت عديدة لتغيير الصورة السلبية التاي يقادمها اْلعاالم تجااه

المرأة .فالساعين لهذا التغيير لم يبقوا في أماكنهم المغلقة أو فاي فضااءاتهم المحادودة ،بال أصابح
دورهام الاذي بادأ يضاطلع باه عادد ن يساتهان باه مان النسااء فاي الفتارة الخيارة ،وأصابح يضاع فاي
انعتبااار الاادعاوى المسااتمرة إلااى تغيياار الصااورة التااي تقاادم عاان المارأة فااي وسااائل اْلعااالم( .ناهااد

رمزي.)175:2441،

فهناك برزت صورة جديدة للمرأة كانات فيهاا أكثار عصارية اختلفات عماا كانات تظهار فياه

من قبل ،فإن التطور الذي وصالت إلياه بعاض المجتمعاات مان الناحياة العلمياة والعملياة لاه سابب
مباشاار فااي تطااور وتحسااين صااورة الم ارأة فااي اْلعااالم ،فنجااد الفتاااة  -فااي أكثاار ماان موضااوع -

ار تانم فاي طياتهاا عان مساتوى
ظهرت بالطالبة الجامعية ذات الشخصية المستقلة ،التاي تلعاب أدو ًا
نوعاا ماا
الوعي الذي أنم عن واقعها ،وعن تلك المرأة التي تتصارف باساتقالل عان الرجال وبحرياة ً

أكثاار وأفضاال ماان قباال ،الماار الااذي ي ا دي باادوره إلااى تمتعهااا باسااتقالليتها وبساالطة اتخاااذ القاارار

وتسيير المور في حياتها الخاصة ،ذلك مع قول الحقيقة بأن هذا الظهور لم يكن إن جز ًئيا حتى
شيئا من التطور اْليجابي لكنه ليس كل شيء ،فما سبق وذكر يكون على مستوى الدراما
لو أخذ ً
التلفزيونيااة ولاايس بالضاارورة عاان فلساافة اْلعااالم فااي تناااول قضااية المارأة العربيااة الساسااية( .هالااة

كمال نوفل.)36:2445 ،

إن المرأة العربية  -في كثير من الحيان  -ساعدت على ظهورها بهذا السلب من خالل

دفاعها العلني والمستمر عن تبعيتها للرجل أو لآلخرين (اْلعاالم) علاى سابيل المثاال ،فهاي باذلك
تتبنااي فك ارة اسااتبعادها ماان مياادان مهاام جاادا وجااب أن تقااف وتتصاادى فيااه ،فهااي تعتباار أن تلااك
الصورة المعروضة عنها هي جزء ن يتج أز من طبيعتهاا النثوياة ،وهاي خلقات بهاذا الشاكل ولاذاك

اابال
الشاكل ،فيا دي بهاا ذلاك إلاى التضاحية بنفساها مان أجال إساعاد ا خارين الاذين تتوقاع مانهم مق ً
نظياار مااا تقااوم بااه ماان تضااحيات غياار مدركااة لحقيقااة مااا تفعاال ،فالنساااء بهااذا الشاكل ن يمكاان أن
يساااعدن النساااء اْلعالميااات بتطااوير ص ااورة الفتاااة فااي التلفزيااون م اان جمااال الساالب إلااى جم ااال

اْليجاب.

فهااذه تعتباار إحاادى الصااور المشااجعة علااى استسااالم الم ارأة للواقااع انجتماااعي اْلعالمااي

ار مااا كاناات الم ارأة تظهاار علااى أنهااا درجااة ثالثااة ،فهااي مسااتهلكة ومساارفة غياار
الظااالم لهااا ،فكثيا ًا
منتجااة ،فالحياااة انقتصااادية  -علااى ساابيل المثااال  -هااو كميااة مااا تحصاال عليااه ولاايس كيفيااة مااا
تحصل عليه ،فالمرأة بهذا تساعد على تخلف نفسها ،إن جاز التعبير على مثل هذه الحالة.
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وقااد نشااهد أن اْلعااالم كوساايلة ن يسااتهان بااه إطالقً اا ،ماان حيااث نشاار صااورة ساالبية عاان

الما ارأة بص ااورة غي اار مباشا ارة ،م اان خ ااالل م ااا تعرض ااه القنا اوات الفض ااائية م اان با ارامج ومسلس ااالت
واعالناات اساتهالكية ،ي كااد قادرة اْلعاالم علااى التاأثير فاي بعااض الفئاات مان النساااء علاى الجااري
وراء متاهااات تصااب نجاحهااا ضااد الم ارأة .عكااس مااا يحاااول كبااار المفكاارون والمفك ارات التعاارض

الواعي والمين إلى قضايا المرأة العربية( .مني الحديدي.)156:1999،

دور أساس ًايا فاي
ار فاي تنااول حيااة المارأة العربياة ،فهاو لام يعطهاا ًا
إن اْلعالم ن يزال قاص ًا
توعيتها بحقوقها لكثيار مان الساباب تام عرضاها ،ون يفوتناا أن اْلعاالم تمركاز فاي الحضار أكثار

منه في الريف ،في حين أن المرأة في الريف تكاد تكون أمياة وتحتااج إلاى توعياة أكثار مان المارأة

في الحضر ،إضافة إلى القائمين على وسائل اْلعالم مقننين نشاط المرأة في وساائل اْلعاالم ون
يس ااند له ااا إن الدوار الهامش ااية ،وك ااذلك البا ارامج المخصص ااة للما ارأة ض اائيلة وتس ااير وف ااق سياس ااة

معينة.

د -صورة المرأة في اإلعالنات التلفزيونية:
إن صورة المرأة في اْلعالنات هي صورة سلبية جدا تكاد ن تخفي على أحد ،فهاي تجارد

المارأة ماان إنسااانيتها وماان محتواهااا الاواعي ،ويردهااا إلااى مسااتوى باادائي كساالعة ربحيااة فااي مختلااف

أش ااكال الع اارض اْلعالن ااي الت ااي تق ااوم ب ااه الما ارأة عل ااى شاش ااات التلفزي ااون بش ااكل ع ااام( .س ااامية
الساعاتي.)267:2446 ،

فقااد يعاارض اْلعااالن علااى شاشااة التلفزيااون الم ارأة بصااورة ثالثيااة البعاااد وهااي مسااتهلكة

وس االعة وآداة ،فه ااي مس ااتهلكة للس االع الت ااي تنتجه ااا الش ااركات مث اال ش ااركات إنت اااج ما اواد التجمي اال
والعط ااور والزي اااء ،والزب ااائن له ااذه الس االع ه اام المالي ااين م اان النس اااء ،فل ااذلك تس ااتخدم اْلعالن ااات

التلفزيوني ااة ق اادرات عالي ااة وتقني ااة ف ااي تق ااديم ك اال اْلغا اراءات للنس اااء كمس ااتهلكات ،فتظه اار ص ااورة
مرسومة لألنثى التي يظل سحرها طالما استخدمت أدوات ومواد اْلعالن ،ومنتجات الموضاة مان
أل ا اوان المالبا ااس وأنواعها ااا ،والما ااأكونت التا ااي تسا اااعد الم ا ارأة فا ااي المحافظا ااة علا ااى وزنها ااا وأناقتها ااا
وتسريحات شعرها ،والصبغات المتنوعة ،وازالة الدهون والشحوم ،وازالة الشعر الزائد نهائيا.

فالحااال يسااتمر هكااذا وعلااي هااذا المناوال ،حيااث تارتبط المارأة بالساالعة ،وماان أجاال التاارويج

للمناتج واغاراء المساتهلك تكاون المارأة هاي الضاحية انجتماعياة ،إذا جاااز التعبيار فاي هاذا المقااام،
فماان حيااث اسااتخدام جسااد الم ارأة فااي اْلعالنااات التلفزيونيااة عاان البضااائع دون رحمااة ،ون م ارعاااة

شفافية المرأة ،ومراعاة أن هاذه المارأة هاي أم أو أخات أو زوجاة أو ابناة لكال مشااهد ومطلاع علاى
هذه اْلعالنات.
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فهنااا يصاابح جسااد الم ارأة إذن ساالعة ماان الساالع ،ويفقااد مواصاافاته اْلنسااانية ،وياادخل فااي

النمط التجاري انستهالكي واللهث وراء الربح السريع .وهناك عدة أمثلة على ذلك أنه وفي دراسة
قاادمت للما تمر العلمااي الساانوي الثالااث تحاات عناوان (اْلعااالم العربااي والمارأة) المنعقااد فااي القاااهرة

في  2444/4/11بعناوان (صاورة المارأة فاي اْلعالناات التلفزيونياة) للادكتورة "إيماان جمعاه" مادير
اْلعالم قسم العالقات العامة ،أكادت فيهاا مان خاالل انختياار لرباع قناوات عربياة ،وهاي( :القنااة

المص ا ارية -وقنا اااة  – L.B.C.وقنا اااة  -MPCوقنا اااة دبا ااي) ،قا ااد تا اام تسا ااجيل جميا ااع اْلعالنا ااات
يوماا ،وبلاغ عادد اْلعالناات التاي تام
التلفزيونية التاي تام إذاعتهاا فاي القناوات الساابقة لمادة أربعاين ً
إعالنا بنسابة ( )%51.2مان القناوات العربياة الماذكورة ،حياث
تسجيلها خالل هذه الفترة ()1354
ً

إن هااذه الرقااام نتيجااة د ارسااة بحثيااة متقنااة لربااع قن اوات عربيااة ،وهااذه الرقااام تكشااف لنااا بالاادليل
الماثاال مااا آل إليااه حااال الم ارأة العربيااة ،وتكشااف انسااتخدام الساالبي ماان قباال اْلعااالن التلفزيااوني
وتسااخره لهااا فااي أمااور تخدمااه وتخاادم مصااالحه ،حيااث يااتم توظيااف الم ارأة فااي أكثاار ماان مجااال
إعالن ااي تلفزي ااوني عل ااى النح ااو الس ااابق ،متناس اايين الوظيف ااة الرئيس ااية للما ارأة ،فه ااي الم والزوج ااة
والخت وانبنة ،وهي نصف المجتمع ،فقد خلق لها اْلعالن عادات وقيم خالفت ما هاو معاروف

ادن ماان تنميتااه.
لاادى الناااس فااي دولااتهم الم ،وهااو بالتااالي مااا ي ا دي إلااى تزييااف وعيهااا الثقااافي با ً

(شبكة انترنيوز ،مارس.)2413:
ً
رابعا :التغريات التي أحدثتها الثقافة االستهالكية على املرأة الفلسطينية:

يتعاارض عالمنااا المعاصاار لتغيارات هائلااة فااي مختلااف مجااانت الحياااة ،عكساات نفسااها بقااوة
على المرأة العربية – ومنها المرأة الفلسطينية – واتجاهاتها وأنماط سلوكها وثقافتها ،فوجدت المرأة
نفسها أماام تياارات ،متعاددة تباذل قصاارى جهادها ،وتساخر كال إمكاناتهاا للتاأثير عليهاا مان خاالل
الثقافات المنقولة عبر وسائل اْلعالم خاصة التلفزيون وقنواته المختلفة ،فوجدت المرأة نفسها أمام
وضع مشتت سواء في عالم انقتصاد ،أو في النظاام انجتمااعي ،أو اْلعالماي ..إلاخ ،وهاذا كلاه

زاد ماان عواماال القلااق وانضااطراب والفوضااى لااديها ،ممااا أدى إلااى وقااوع الم ارأة فااي أزمااات ثقافيااة
تهدد المجتمعات.
عموما تعيش في منال من النومي – الالميعارية – التي تمأل حياتها
إن المرأة الفلسطينية
ً
بالتناقضات ،وبخاصة تناقض النساق الثقافية بين الجيال المختلفة ،إلى حد يتعذر انتفاق على
شيء مشترك يلتزم به الجميع( .ماجد الزيود.)41 – 44 ،2446 :
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وإللقــاء نظــرة علــى هــذه التغيـرات التــي أحــدثتها الثقافــة االســتهالكية علــى المـرأة ،والتــي

ستتناولها الدراسة في الجوانب التالية:

 -1الجانب االجتماعي:

شاهد المجتمااع الفلسااطيني فاي ا ونااة الخيارة تغيارات اجتماعياة ساريعة ،فااالواقع انجتماااعي

في فلسطين هو واقع معقد يصعب وصفه بسبب ا نم التي يعانيها من قبل انحاتالل اْلسارائيلي
وض ا ااغوطاته عل ا ااى جمي ا ااع شاا ارائحه انجتماعي ا ااة ،وخاص ا ااة م ا اان الناحي ا ااة انجتماعي ا ااة ،والثقافي ا ااة،

وانقتصادية ،والسياسية ،واْلعالمية ...،إلخ ،إضافة إلى وسائل اْلعالم المتمثلة في الفضائيات،
والراديو ،والصحف والمجالت ،واْلنترنت ...إلخ ،والتاي لهاا تاأثير مهام فاي المتغيارات انجتماعياة

والثقافيااة ،والااذي يكماان تأثيرهااا علااى أنم ااط التفكياار والثقافااة ،وحيااث جعلاات الم ارأة متعلقااة بااالنمط

اضحا في حياتها وسلوكها.
الثقافي الجديد ،الذي بات و ً
وفي هذا الصدد يذكر "محماد شاومان" أن معظام هاذه الوساائل اْلعالمياة مساتوردة ،وتعتماد
علااى صااور ،ورمااوز ،ومعلومااات ،ودننت تنتمااي للثقافااة الغربيااة ،وتعاازز ماان ثقافااة انسااتهالك
والروح الفردية ،والتي قاد ن تتفاق وأساس ومقوماات الثقافاة العربياة واْلساالمية ،هاذا باْلضاافة إلاى

تأثيرهااا علااى جوانااب التفاعاال انجتماااعي بااين البناااء داخاال نطاااق الس ارة ،وذلااك نتيجااة جلوسااهم

المستمر أمام شاشات التلفزيون واْلنترنت لساعات طويلة( .سعد جالب.)64:1995،

ويمكن تلخيص أهم التغيـرات التـي أحـدثتها الثقافـة االسـتهالكية علـى المـرأة فـي الجانـب

االجتماعي على النحو التالي:

 -1ت ارجاع دور السارة فاي التنشاائة لصاالح وسااائل اْلعاالم والتقنيااات الحديثاة كالفضااائيات
التلفزيونية واْلنترنت المنتشرة في أغلب البيوت الفلسطينية ،والتي بادورها لوثات العقاول
والفكا ااار ،وغيا اارت الكثيا اار ما اان المعتقا اادات الفلسا ااطينية ما اان خا ااالل إنتاجها ااا لألفا ااالم،

اار س االبية عل ااى ثقاف ااة
والمسلس ااالت ،والغ اااني الجنبي ااة ،واْلعالن ااات ،الت ااي ترك اات آث ا ًا

المرأة( .ماجاد الزياود.)15-14 :2446،وهاذا ماا أكدتاه د ارساة (محماد أباو دف ومحماد
الغااا )2442:والتااي توصاالت إلااى نتااائج متعااددة ،منهااا أن نساابة التلااوث الثقااافي لاادى
الشااباب ماان الجنسااين بلغاات ( ،)%63.5وهااي نساابة عاليااة فااي مجتمااع محااافظ مثاال

المجتمع الفلسطيني( .محمد أبو دف /محمد الغا.)97 ،2442 :

 -4وه ااذا يعن ااي أن ه ااذه النس اابة تش ااير إل ااى س اارعة انفت اااح الما ارأة الفلس ااطينية عل ااى الثقاف ااات
الخارجي اة دون قيااود ،وساارعة تااأثير وسااائل اْلعااالم التااي تنشاار عااادات وتقاليااد الثقافااة
الغربيا ااة فا ااي الملا اابس ،والسا االوك ،والشا ااكل ،والطعا ااام ،والمسا ااكن ،واكتسا اااب الكثيا اار ما اان

السلوكيات الغربية عبر هذه الوسائل( .نعمان الهيثى.)23 ،1991 :
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 -5أدى اكتس اااب الما ارأة ل اابعض أنم اااط الثقاف ااة انس ااتهالكية عب اار إعالن ااات التلفزي ااون إل ااى

إضااعاف التركيبااة انجتماعيااة ،وتفكااك نساايج العالقااات الس ارية ،ومياال الاابعض للعزلااة
منهن بسبب انشغالها في متابعتها( .عبد الحميد الزوي.)144 ،2441 :

 -6سيطرت الفردية والنانية على سلوك الفتيات ،حيث تتعااظم مصاروفاتهن الترفيهياة علاى
حساااب ميزانيااة الساارة ،ماان خااالل شارائهن للهواتااف النقالااة ،وأجااور مكالماااتهن ،وفاواتير
انتصال ومتابعتهن للموضة ،والتطورات التكنولوجية ...إلخ.

 -7ت ارجااع ساالطة الب فااي المجتمااع الفلسااطيني ،فااي الساايطرة علااى ساالوك الفتاااة فيمااا يتعلااق
باختيار الصدقاء ،وانلتزام باللباس المحتشم ،ومراعاة الذوق العام.

 -1تح ااول النظا ارة للما ارأة وقيمته ااا ف ااي المجتم ااع ،حي ااث تظهره ااا إعالن ااات التلفزي ااون كس االعة
وكموضوع لطثارة الجنسية.

 -9توح ا ااد أذواق الفتي ا ااات وتنميطه ا ااا ،ون س ا اايما ف ا ااي اللب ا اااس ،والموض ا ااة ،وقص ا ااة الش ا ااعر،
والغاني ،واقتناء أحدث ماركات الهاتف المحمول ،والالب توب ..إلخ.

 -14تزايد إقبال بعض الفتيات على تناول الوجبات السريعة من المطاعم.

 -11تحااول الصااداقة إلااى مسااألة نساابية تحكمهااا المصااالح الشخصااية والماديااة ،وأصاابحت
معايير الصداقة قائمة على المصالح المتبادلة.

 -12تزايد شكوى السرة من ارتفاع سهر الفتيات على التلفزيون واْلنترنت لساعات طويلة.

 -13ت ازياااد حا ااانت الا اازواج عا اان طرياااق اْلنترنا اات( ،وه ااذا ما ااا يح اادث لا اادى بع ااض الفتيا ااات
الفلسااطينية منااذ زماان قريااب للهااروب ماان الواقااع المعاااش فااي ظاال وجااود عنوسااة مت ازياادة

انرتفااع ،وبطالااة كبيارة واحااتالل إسارائيلي ،وانقسااام داخلااي ،مااع عادم وجااود د ارسااات فااي
هذا العدد).

 -14انغتراب عن المجتمع المحلي وقضاياه ،والحداث الجارية فيه.

 -15تعاددت معاارف الفتيااات وصاداقاتها عاان طرياق اْلنترناات ،بشاباب ماان العاالم وأصاابحت
عالقاتها اا أكث اار ق ااوة م اان عالقاتها اا م ااع السا ارة ،والجيااران ،والص اادقاء ،وال ااوطن( .ماج ااد

الزويد.)17 – 15 ،2446 :
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 -8الجانب الثقافي:
تتساام التغي ارات علااى ثقافااة الم ارأة باننتقااال الحاار لألفكااار والمعلومااات عاان طريااق مساااهمة

وسائل اْلعالم  -خاصة التلفزيون منها -في تشكل وعيها وثقافتها ،المر الذي ساعد في انفتااح
الثقافات العالمية المختلفة ،وتأثر بعضها بالبعض ا خر ،وتسهيل انستفادة من التجاارب الثقافياة

العالمية ،وشيوع مفاهيم الحوار لمناقشة القضايا العالمية المشتركة ،والتاي أصابحت أرضاية لباروز

ثقافة عالمية مشتركة تتخطى الخصوصيات .كما اتسمت هذه التغيرات في تبني اللغة اْلنجليزية،
بوصفها لغة تخاطب عالمية ونشر الثقافة انستهالكية عالمًيا( .تيسير الخوالدة.)152 :2443 :
وبما أن المرأة هدف الثقافة ،فمن الواضح أن المرأة العربية أصبحت تميل إلاى انساتهالك،

حرصا على تأمين حاجاتها ،دون النظر في
حيث ضعف اْلحساس بالثقافة انجتماعية والقومية،
ً
شرعية السلوب وأخالقيات مجتمعها ارغبةً في التغير فقط( .سمير الفيصل.)51 :2444 :
وفيما يتعلق بتنميط الثقافة ،يذكر "عبد الخالق عبد اهلل" أنه لم يحدث في التاريخ أن أصبح
موحدا أكثر مما نشهده حاليا ،فقد تمكنات الثقافاة انساتهالكية مان توحياد الفاراد فاي العاالم،
العالم
ً
كمااا لاام تااتمكن أي قااوة أو م سسااة أخاارى ماان توحياادهم .فساالع هااذه الثقافااة وماركاتهااا ومأكونتهااا
وملبوس اااتها وشخص ااياتها وأفالمه ااا وأغانيها اا ،والت ااي ت ااأتي م اان مص اادر واح ااد ،موج ااودة ف ااي ك اال

المجتمعات ،وأخذت هاذه المنتجاات انساتهالكية دننت اجتماعياة ورمزياة تتجااوز قيمتهاا المادياة

المحسوسة لتكتسب قوة وربما حياة مستقلة ،وتدفع في اتجاه صاهر العاالم اساتهالكيا ،وربماا دمجاه
ثقافيا وتجاوزه بذلك الحضارات والمجتمعات والبيئات والجنسيات والطبقات( .عبد الخالق عبد اهلل،

.)44 – 39 :1999

ونقـــدم أهـــم التغيـــرات الثقافيـــة والفكريـــة الناجمـــة عـــن الثقافـــة االســـتهالكية مـــن خـــالل

االستفادة من األدبيات المتخصصة في هذا المجال ،وهي ما يلي:

 -1تزايد مظاهر اْلحساس بالدونية الثقافية والحضارية العربية لدى المرأة.

 -2س اايادة اللغ ااة اْلنجليزي ااة (لغ ااة العل اام والتكنولوجي ااا) وانعتا ازاز به ااا ،م ااع ت ارج ااع واض ااح
نستخدام اللغة العربية.

وخصوصااا المريكيااة  -ماان خااالل الساالطة
 -3محاولااة تسااويق وفاارض الثقافااة الغربيااة -
ً
الرمزية للصورة عبر وسائل اْلعالم  -وخاصة إعالنات التلفزيون  -لتشكل ثقافة لدي
الم ارأة ماان خااالل :عااروض أزياااء ،ماركااات تجاريااة ،أنماااط الساالوك ،قصااات الشااعر،
إكسسوارات ...،إلخ ،ومن خالل رموز الفن ،والسياسة(.على شمو:

.) 79

 -4محاولااة جعاال الم ارأة داخاال المجتمااع مجاارد مسااتهلكة ،وابعاده اا عاان اْلنجاااز واْلبااداع
وانبتكار ،واحتكاره لصالح دول المركز.
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 -5محاولة سلعنة المعرفة من خالل تعميم ونشار مفهاوم انقتصااد المعرفاي ،حياث تتحاول
المعلوم ااة إل ااى س االعة اس ااتراتيجية ومص اادر جي ااد للا اربح ،وف اارض قا اوانين حماي ااة الملكي ااة

الفكرية.

 -6أصاابح الكااون الفساايح هااو مجااال نشاااط الم ارأة ماان خااالل الفضااائيات ووسااائل اْلعااالم
الخرى.

 -7تجااري محاااونت عباار وسااائل اْلعااالم  -وخاصااة التلفزيااون  -لاازرع مشاااعر ال اانق
والقصور والتبعية في شخصية المرأة العربية.

 -3الجانب االقتصادي:
ش ا ااهد الع ا ااالم ف ا ااي الس ا اانوات الماض ا ااية مجموع ا ااة م ا اان المتغي ا ارات انقتص ا ااادية أث ا اارت عل ا ااى

المجتمعااات اْلنسااانية ،وماان هااذه انقتصاااديات الجدياادة انتجاااه نحااو تااداخل انقتصاااد العااالمي،
واناادفاع الاادول نحااو نظااام انقتصاااد الحاار ،والخصخصااة وانناادماج فااي النظااام ال أرساامالي كوساايلة

لتحقيا ااق النم ا ااو ،وتح ا ااول المعرف ا ااة والمعلوم ا ااة إل ا ااى س ا االعة اس ا ااتراتيجية ،ومص ا اادر لل ا اربح ،وتح ا ااول
اقتص اااديات ال اادول المتقدم ااة م اان التركي ااز عل ااى الص ااناعة ،إل ااى التركي ااز عل ااى الخ اادمات ،وب ااروز

تك ااتالت تجاري ااة رئيس ااية يترك ااز حوله ااا انقتص اااد الع ااالمي ،باْلض ااافة إل ااى ب ااروز منظم ااة التج ااارة
العالمية والشركات متعددة الجنسيات ،وتزايد دورها في النشاط التجاري وانستثمار العالمي.

وم ا اان الب ا ااديهي أن ه ا ااذه التغيا ا ارات ذات العالق ا ااة بالجان ا ااب انقتص ا ااادي تب ا اادو للعي ا ااان أنه ا ااا

ذات أث ا اار اقتص ا ااادي بحا ا ات ،ولك ا اان حقيق ا ااة الم ا اار أنه ا ااا ذات آث ا ااار اجتماعي ا ااة وثقافي ا ااة خطيا ا ارة
عل ا ا ااى الم ا ا اادى المتوس ا ا ااط والبعي ا ا ااد ،تم ا ا ااس المجتمع ا ا ااات ،وته ا ا اادد اس ا ا ااتقرارها وأمنه ا ا ااا انجتم ا ا اااعي

والمعيشي( .ماجد الزيود.)95 :2446 ،

فلقااد شاااع فااي هااذا العصاار مااا يساامى بثقافااة انسااتهالك عباار اْلعالنااات ،والتااي تبااث ماان

خالل وسائل اْلعالم وخاصة إعالنات التلفزيون ،التي تعمل علاى حاب التملاك والمحاكااة والتقلياد

من قبل المرأة لآلخرين في الدول الغربية ،حيث تتجسد في الواقع العرباي والفلساطيني مناه بصاورة

طا اقتصااادية وثقافيااة علااى معظاام الساار العربيااة حتااى الميسااورة منهااا،
واضااحة ،ممااا يخلااق ضااغو ً
حيث تظهر رغباات واحتياجاات مصاطنعة ،أو غيار ضارورية ،إن أنهاا تتحاول عبار آلياة اْلعاالن
وتفشااي الثقافااة انسااتهالكية والرغبااة فااي تقليااد ا خ ارين إلااى احتياجااات ومطالااب ،ممااا ي ا دي إلااى

علمااا بااأن أساالوب الحياااة انسااتهالكي ن نهايااة لااه ،وبالتااالي فإنااه يخلااق
إرهاااقهم ماديااا ومعنوياااً ،
ضغوطًا اقتصادية مستمرة.
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وفااي هااذا المضاامار يقااول "عبااد اهلل عبااد الاادايم" :إن الثقافااة الجدياادة الوافاادة التااي تحاال محاال

الثقافة التقليدية السائدة هي ثقافة الربح والكسب وانساتثمار القصاى للماوارد المادياة والبشارية مان
أجل زيادة الربح والكسب.
وفيمـــا يتعلـــق بـــالتغيرات التـــي أحـــدثتها الثقافـــة االســـتهالكية علـــى المـــرأة فـــي الجانـــب

االقتصادي وانعكاساتها الثقافية ،نعرضها فيما يلي:

 -1تزايد مظاهر النزعة انستهالكية ،وخاصة لدى شريحة من النساء ،من خالل تسويق منتجات
تمتاااز بالساارعة والسااهولة والبساااطة ،وكااذلك ماان خااالل التعاماال المااالي عباار وسااائل إلكترونيااة

كبطاقااات انئتمااان ،والفي ا از كااارت .وفااي المجتمااع الفلسااطيني أصاادرت بنااوك فلسااطين بجانااب
هذه البطاقات بطاقة اْليزي نيف "" "Easy Liveالحياة السهلة".

 -2محاولاة غاارس روح انتكاليااة لاادي المارأة ،ويالحااظ مظاااهر ذلااك فاي الحياااة اليوميااة ماان خااالل
ت ازيا ااد الشا ااركات التا ااي تقا اادم الخا اادمات للمنا ااازل ،ومثا ااال ذلا ااك :الطعا ااام ،والدوات الكهربائيا ااة،
والتكنولوجية ...إلخ.

 -3محاولة بث ثقافة الربح الساريع علاى حسااب ثقافاة العمال واْلباداع واْلنتااج مان خاالل وساائل
اْلعالم مثل :برامج المسابقات ،والمراهنات ،واْلعالنات ..إلخ.

 -4ت ازيااد انتشااار المجمعااات التجاريااة "المااونت" – وقااد باادأت باننتشااار فااي المجتمااع الفلسااطيني
من ااذ ع ااام ( )2449م الت ااي يمتلكه ااا أص ااحاب ر وس الما اوال ،أو أحا ازاب سياس ااية كم ااا ف ااي
ادر مالي ااا يعتم ااد عليه ااا حت ااى يبق ااى متماسا ا ًكا مالي ااا – عل ااى
المجتم ااع الفلس ااطيني لجعله ااا مص ا ًا

غالبا أصحاب الدخل المحدود.
حساب المحالت التجارية البسيطة والتي يمتلكها ً
 -5تناامي المشاااريع الصااناعية العااابرة للقااارات فااي الااوطن العربااي مسااتفيدة ماان اْلعفاااء الجمركااي
والضريبي ،ومن رخ

العمالة المحلية.

 -6أصبح الوطن العربي سوقًا استهالكية لمنتجات الشركات العالمية التي تدخل في منافسة غير
وخصوص ااا منتج ااات الش ااركات الص ااينية الت ااي غ اازت ال ااوطن
متكافئ ااة م ااع الش ااركات المحلي ااة،
ً
العربي في ا ونة الخيرة.

 -7تصااوير وسااائل اْلعااالم  -وخاصااة التلفزيااون  -الحياااة للم ارأة أنهااا مجاارد تملااك فاايال وساايارة
فارهة ووظيفة براتب ٍ
عال ،وأن الحياة مجرد حظ وصدفة ن عمل ون َّ
كد فيها ون إنتاج( .عباد
اهلل عبد الدايم.)212 – 211 :2442 ،
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 -4الجانب التعليمي:
الجامعة إحدى أهم الم سسات التي تهتم ببناء الثقافاة وترسايخها فاي نفاوس وعقاول طالبهاا

من الجنسين .وي كد الكثير من الباحثين أن الحياة الكاديمية مصدر أساسي للنمو الثقافي ،حيث
تعامال مع الثقافة
أكدت الدراسات أن طالب الجامعة في السنوات النهائية لدراستهم ،يكونون أكثر
ً

ااعا لألفااق ماان طااالب الساانة الولااى ،وأن المعايشااة والخبارة مااع الحياااة الجامعيااة جعلاات
وأكثاار اتسا ً
الطلبة أميل إلى اكتساب ثقافات مختلفة.
يه اادف التعل اايم الج ااامعي إل ااى تنمي ااة شخص ااية الط ااالب بجمي ااع جوانبه ااا ،واع اادادهم ليك ااون

وعامال في الحاضر والمستقبل ،وتكوين انتجاهات اْليجابية لديهم من خالل الحوار
بناء
ًا
ً
عنصر ً
والتفاعل ،وتوليد المعارف ،والعمل على تقدمها( .حسن التل.)75 :2444 ،
وفااي عصاار ملاايء بااالتغيرات العالميااة ،عصاار العولمااة والثقافااة انسااتهالكية والمعلوماتيااة،

ار علااى المجتمعااات اْلنسااانية وثقافاته اا وأنساااقها عباار الفضااائيات واْلنترناات
اأثير كبيا ًا
والااذي أثاار تا ًا
ووس ااائل الملتيمي ااديا وانتص ااال ،والت ااي تعم اال بص ااورة مس ااتمرة عل ااى تش ااكيل نظ ااام ترب ااوي ض ااوئي

والكتروني – كما الحال في بعاض جامعاات قطااع غازة التاي تساتخدم بارامج الصافوف انفت ارضاية
والتعلاايم عاان ُبعااد لطالبهااا ،ماان خااالل اسااتخدام الفيااديو كمفرس ات ،وشاشااات العاارض واْلنترناات،
وذلااك يعم اال علااى تعزي ااز ثقاف ااة العولمااة ،والت ااي تصااب ف ااي خدم ااة المصااالح انقتص ااادية الكب اارى
للم سسات والشركات متعددة الجنسيات ،وبذلك أصبحت الجامعات العربية المعاصرة هي استعارة

ادءا ماان المناااهج الد ارس اية ،وط ارئااق
ثقافيااة ماان الغاارب ،وصاايغت علااى غ ارار الجامعااات الغربيااة با ً
ااء بالقبعااة والوشاااح .وبااذلك أصاابح مظاااهر الطااالب فااي الجامعااات العربيااة
البحااث والتاادريس ،انتها ً
يكيا( .علي وظفه.)225:2442،
نمطًا أمر ً
وفيهمااا يتعلااق بااالتغير فااي نسااق القاايم لاادى الطلبااة الجااامعين ماان الجنسااين ،فقااد تبااين فااي

الد ارساة التااي أج ارهااا "عبااد اللطياف خليفااة "2444 :بعناوان" :التغيياار فاي نسااق القاايم لاادى الطااالب
كثير من القايم وانتجاهاات السالبية التاي انتشارت باين الشاباب
الجامعي مظاهره وأسبابه" أن هناك ًا
الجامعي من أهمها :التدخين ،انختالط بين الجنسين ،انهتمام الزائد بالموضة .وهي تكشف عن
خلل واضح في المنظومة الثقافية للطالاب الجاامعي ،حياث حادث ناوع مان التخلاي عان العدياد مان

القاايم اْليجابيااة وتبنااي بعااض القاايم الساالبية ماان قباال الطااالب الااذين يلهثااون وراء العولمااة والثقافااة
انستهالكية بدون وعي وتفكير( .ماجد الزيود.)121:2446،
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ً
خامسا :املرأة وعوملة الثقافة االستهالكية:
تتميااز الم ارأة كش اريحة اسااتهالكية عاان بقيااة الش ارائح الخاارى بخيااارات السااوق التااي جساادت
ثقافة المرأة انستهالكية ،وهذه الثقافة تحددت نتيجة الف ار الفكري وانجتماعي الذي أصاب المرأة

ف ااي المجتمع ااات العربي ااة ،وه ااذا الفا ا ار يس ااتغل م اان قب اال العناص اار ال أرس اامالية م اان خ ااالل الت اارويج

للمنتجااات انسااتهالكية ،فااالمرأة تمااأل فراغهاا الفكااري وانجتماااعي ماان خااالل التجااول فااي الس اواق
التجاريا ااة ،أو مشا اااهدة التلفزي ا ااون ،وبطبيعا ااة الحا ااال جمي ا ااع ها ااذه الوسا ااائل وغيره ا ااا تا ااروج للثقاف ا ااة
انستهالكية( .لينا صوالحة.)41 :2446 ،

الم ارأة تمتلااك طاقااات غياار محااددة للتكيااف ،وامكانيااات الخضااوع لعمليااات إعااادة التَشا ُّاكل

الثقافي .وحتاى ياتم الوصاول إلاى هاذه الحالاة نباد مان تطاوير بعاض أبعادهاا الخاصاة بهاا ،كونهاا
تتميز في هاذه المرحلاة باتسااع طاقاتهاا الغريزياة التاي تحتااج إلاى إشاباع متوساع باساتمرار ،وتهاتم

بدن من ثقافة الكلمة المسموعة أو المقروءة ،وي دي ذلك لن تصبح المرأة مشاركة
بثقافة الصورة ً

فعالة في العملية انستهالكية المتمثلة في الثقافة انستهالكية .وقد ساعد علاى ذلاك مجموعاة مان
فضااا للنظااام انجتماااعي فااي مجتمعاتهاا التااي
السااباب التااي تتمثاال فااي أن شاريحة المارأة الكثاار ر ً
عجاازت الخاارى عاان إشااباع حاجاته اا الساسااية ،باْلضااافة إلااى أنه اا تشااكل غالبيااة سااكانية فااي

المجتمع (علي ليلة.)56 – 49 :2441 ،

اادا جديادة لام تكان معروفاة مان قبال،
لقد بدأت الثقافة انستهالكية في ظل العولمة تأخاذ أبع ً
ففي ظل وسائل اْلعاالم التاي تملكهاا العولماة ،وفاي ظال التناامي الرهياب لقادرة الشاركات المتعاددة
الجنسيات في النفاذ إلى السواق العربية والسيطرة عليها ،أصابحت المارأة محاصارة بحالاة ضاخمة
ومتنوعااة ماان ا ليااات الداعمااة لنشاار الثقافااة انسااتهالكية لحساااب النظااام المساايطر علااى العولمااة،
وتصبح هذه العملياة أكثار خطاورة بالنسابة لوضااع البلادان النامياة  -منهاا العربياة -تلاك التاي لام

تعد قادرة على الصمود أمام هذا الطوفان الهائل من السلع المدعمة بقوة ونفوذ العولمة.

وعل ااى ض ااوء م ااا تق اادم ،ف ااإن ثقاف ااة انس ااتهالك ق ااد ارتبط اات برم ااوز وص ااور ومع ااان للتف ااوق

دور بااالغ الهميااة ماان
وخصوصااا التلفزيااون ً -ا
والرفاهيااة والمتعااة ،وقااد لعباات وسااائل اْلعااالم -
ً
خااالل اْلعالنااات فااي نشاار الثقافااة انسااتهالكية الغربيااة ،واعااالء قايم الفرديااة ،والبحااث عاان المتعااة
من خالل انستهالك ،وهي القيم التي ت كد عليها ثقافة انستهالك ذاتها.

مهماا
إن هذه اْلعالنات ت دي إلى استنزاف دخل السرة ،حيث تلعاب هاذه اْلعالناات ًا
دور ً

في اقتناء المرأة لسلع تخلق اللهفاة فاي نفساها لالساتهالك ،وهكاذا نجاح اْلعاالن الاذي اعتماد علاى
قوة ونفوذ وسائل اْلعالم  -وبالخ

التلفزيون  -في الوصول إلى شريحة كبيرة من نساء العالم

في مختلف الطبقاات والثقافاات ،وأصابحت السالع انساتهالكية وأساماء وعالماات الشاركات الكبارى
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المتع ااددة الجنس اايات ج اازًءا م اان ثقاف ااة الما ارأة ،رغ اام اخ ااتالف اللغ ااات ،والثقاف ااات:2443 ،135( .
)Rainer, winter
نوع ااا م اان الهيمن ااة عل ااى السا اواق العالمي ااة ،وعل ااى الما ارأة
لق ااد فرض اات إعالن ااات التلفزي ااون ً
المستهلكة من خالل توحيد وتنميط الذواق ،وخلق إجمااع ازئاف علاى اساتهالك سالع وخادمات قاد
ن تكون المرأة أو المجتمع في حاجاة إليهاا ،أو قاد ن تتفاق ماع احتياجاتهاا وأوضااعها انقتصاادية
والمعيشااية ،وفااي الوقاات نفسااه َّأدت ثقافااة انسااتهالك وبريااق اْلعالنااات إلااى تسااليع القاايم والفكااار
والمعاااني والمشاااعر ماان خااالل انحتفاااء المبااالغ فيااه بأهميااة الرمااوز ،والعالمااات التجاريااة ،وخلااق
الشياء الزائفة بين الحصول على سلعة واستهالك سلعة ،وبين تحقيق السعادة ،أو الحرية.

إن انتشار ثقافة انستهالك عبر آلية اْلعالنات المعلومة ،وحب التملك ،والمحاكااة ،وتقلياد

ا خارين ،تتجسااد فااي الكثياار ماان المجتمعااات ومنهااا المجتمااع الفلسااطيني ،وهااو الماار الااذي ترتااب
عليه تشكل منظومة ثقافية استهالكية تتماشى مع الثقافة الغربية ،حيث تظهر رغبات ،واحتياجات

مصطنعة وغير ضرورية ،إن أنها تتحول عبر آليات اْلعالن ،وتفشاي ثقافاة انساتهالك ،والرغباة
فااي تقليااد ا خ ارين إلااى احتياجااات ،الماار الااذي ي ا دي فااي النهايااة إلااى مزيااد ماان الضااغوط علااى

الظروف انقتصادية للمرأة والسرة والمجتمع.

وزيااادة علااى ذلااك ،فااإن اْلعالنااات تشااغل معظاام الف اراد وخاصااة فااي أوقااات ف اراغهم ،ممااا

ي دي إلاى ت ازياد القادرة انساتهالكية ،خاصاة عناد النسااء اللاواتي يقيضان أوقاات طويلاة فاي متابعاة

آخاار صاايحات الموضااة عباار إعالنااات التلفزيااون أكثاار ماان الرجااال ،وبالتااالي ياانعكس ذلااك علااى
المجتمع ككل من خالل المحاكاة والتقليد للموضة الغربية.

فاي ضاوء ذلاك يقاول " لينيات بااليرت"  :Lynette Batertإن معظام المساتهلكين غالًباا ماا
يكونااون ماان النساااء المتااأثرات أكثاار ماان غياارهن باْلعالنااات ،فضا ًاال عاان أنهاان يقماان فااي المناازل،

ويحتفظن بالبضائع ،والطعام ،ويرعين الطفاال .ويالحاظ أن دور النسااء دور خادمي منتقاد متاأثر

بانسااتهالك فااي المجتمااع الحااديث ،ماان خااالل أن اواع ماان الساالوك ناااتج عاان احتياجااات واتجاهااات
الم ارأة وساالوكها ،ممااا ي ا دي إلااى تعميااق اتجاااه النساااء نحااو زيااادة انسااتهالك ،ويرجااع ذلااك إلااى

إعالنات التلفزيون( .شيماء إمام.)42 – 41 :2414 ،
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ً
سادسا :اسرتاتيجيات مواجهة عوملة الثقافة االستهالكية:
تعد انستراتيجيات المطلوبة لمواجهة عولمة الثقافة انستهالكية على المجتمعات  -والمارأة
خصوص اا  -ذات مطالااب ضاارورية ،خاصااة أن الحااديث عاان ظاااهرة خطي ارة تنطااوي تحاات إطااار
ً
العولم ااة ،وه ااي خطيا ارة م اان حي ااث قوته ااا وس اارعة انتش ااارها ،وتع اادد وس ااائلها اْلعالمي ااة وخاص ااة
التلفزي ااون وم ااا يحتوي ااه م اان با ارامج واعالن ااات ،والت ااي ب اادورها اس ااتطاعت أن تجت اااح الع ااالم بأسا اره،
والتأثير على جميع جوانبه الحياتية.

وسيتم تناول هذه االستراتيجيات من خالل األنظمة االجتماعية التالية-:

 -1النظام الحكومي:

يقااع علااى عاااتق الساالطة الحاكمااة الكثياار ماان انسااتراتيجيات فااي مواجهااة العولمااة والثقافااة
انستهالكية ،ونقصاد هناا بالسالطة الحاكماة فاي المجتماع الفلساطيني السالطة الوطنياة الفلساطينية،

التي يمكنها عمل الكثير من أجل شريحة المرأة في مواجهة تداعيات العولمة والثقافة انساتهالكية
على الواقع انجتماعي في فلسطين بشكل عام.

من هنا ستعرض الدراسة دور السلطة في مواجهة تداعيات العولمة والثقافة االسـتهالكية علـى

المرأة فيما يلي-:

 -1س اان القا اوانين والدس اااتير الت ااي تكف اال للما ارأة حقوقها اا ،وتلب ااي احتياجاتها اا ،وأن تك ااون ه ااذه
الق ا اوانين منبثقا ااة ما اان الا اادين اْلسا ااالمي ،والثقافا ااة العربيا ااة الصا اايلة ،والما ااوروث التا اااريخي
الفلسطيني ،وأن تكون هذه القوانين تنفيذية وملموسة على أرض الواقع ،حتاى تشاعر المارأة
بأهميتها.
 -2إنتاج سياسة وطنية شاملة ومنظمة للمرأة ،إلى جانب اساتراتيجية عمال تكفال تطبيقهاا فاي
كال مجاانت الحيااة ،وأن تكااون هاذه انساتراتيجية تنموياة ،تحقااق غاياات وطموحاات المارأة
الفلسطينية ،مع الخذ بعين انعتبار معتقدات وثقافة المرأة الفلساطينية ،وأن تكاون مبتعادة
عن السموم الفكرية التي تبثها الثقافة الغربية.
 -3عماال الساالطة الوطنيااة ماان خااالل م سساااتها الحكوميااة والم سسااات الهليااة علااى تعزيااز
روح اننتماء الوطني للمرأة الفلسطينية ،وفق بارامج تعبوياة وتنظيمياة ،خاصاة وأن الوضاع
السياسااي للفلسااطينيين ،وخصوصااية القضااية الفلسااطينية تتطلااب عما ًاال مكثفًااا لتعزيااز قيمااة
اننتماء ،حيث إن قيمة اننتماء تعتبر من متناقضات العولمة.
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 -4أن تعماال الساالطة علااى تعزيااز قيمااة الااونء الااديني وانهتمااام بالبناااء العقائاادي للمارأة ،وذلااك
من خالل عمل ندوات تثقيفية عن طريق و ازرة الوقاف( .عباس محجوب.)15 :1991 ،

 -5حماية الواقع الثقافي والتعليمي الفلسطيني من مخاطر الغزو الثقافي الغرباي المساتمر فاي
جميا ااع أنحا اااء العا ااالم ،بها اادف سا االب الهويا ااة الثقافيا ااة للم ا ارأة ،وافسا اااد النظا ااام التربا ااوي فا ااي
المجتمعات ،واستبدال الثقافة العربية الصلية بالثقافة انستهالكية الغربية.
فالمرأة العربية عامة  -والفلسطينية خاصة  -مستهدف من قبل الغرب فكريا بقدر ما هو
مستهدف عسكريا ،فلم يعد للادول الغربياة حاجاة إلاى غازو الابالد العربياة عساكريا بقادر ماا
هااي بحاجااة إل ااى غاازوه فكري ااا ،فالبااد م اان مواجهااة هااذا الغ اازو الغربااي م اان التساالح ب ااالعلم
والثقافة ،حتى يستطيع المجتمع انستمرار في المواجهة والحفاظ على الثقافة العامة.
 -6ساان قاوانين ماان قباال الساالطة تمنااع بعااض الم سسااات والجمعيااات الهليااة الفلسااطينية ماان
التعام اال م ااع م سس ااات غربياااة معروف ااة بأه اادافها المس اامومة فاااي نش اار ثقاف ااة انساااتهالك
والعولمة.
وخصوص ا اا التلفزيا ااون فا ااي عمليا ااات التوجيا ااه
 -7العما اال علا ااى اسا ااتثمار الوسا ااائل اْلعالميا ااة
ً
واْلرشاد لفراد المجتمع عامة والمرأة خاصة.

 -1حااث الم سسااات الحكوميااة ذات العالقااة بااالمرأة والعماال علااى اسااتثمار قاادراتها وطاقاتهااا
الثقافية والتربوية في عملية التوجيه وتنمية المجتمع من الناحية الثقافية.
 -9أن تعما اال السا االطة علا ااى إش ا اراك الم ا ارأة فا ااي كا اال مجا ااانت الحيا اااة انجتماعيا ااة ،والثقافيا ااة
وانقتصادية ،والسياسية...إلخ ،من أجل القضاء على أوقات الف ار التي تعاني منها المرأة
الفلسطينية.
 -2النظام األسري:
لألسرة دور كبير فاي مواجهاة ا ثاار السالبية الناجماة عان العولماة والثقافاة انساتهالكية ،كاون
الس ارة أول وأهاام م سسااة للتنشاائة انجتماعيااة ،حيااث إنهااا تغاارس فااي نفااوس أبنائهااا منااذ الااوندة
الثقافااة العامااة للمجتمااع المسااتمدة ماان الاادين اْلسااالمي والتاااريخ الثقااافي للمجتمااع الصاايل ،وعلااى
اور واض ًاحا مان قبال بعاض السار فاي القياام بالتوجياه الثقاافي
الرغم من ذلك نالحاظ أن هنااك قص ًا

السااليم لاادى أبنااائهم خاصااة الفتيااات ماانهم ،فه اي تجلااس لمشاااهدة الغاااني والمسلسااالت الجنبيااة
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وخصوصا المسلسالت التركية التاي شااع بثهاا فاي المجتماع الفلساطيني عبار قناوات عربياة ،والتاي
ً

تعمل بالطبع على نقل الفكار والثقافة انستهالكية ،متجاهلين الخطار المحدقة بأبناائهم وبنااتهم
من جراء متابعتهم لحفالت هذه المسلسالت الخليعة ،وكذلك شيوع ظاهرة دخول اْلنترنات للمناازل

ف ااي المجتم ااع الفلس ااطيني ،خاص ااة بع ااد حم ااالت الت اارويج واْلع ااالن الض ااخمة م اان قب اال الش ااركات
مجانا لمدة زمنياة معيناة وباالطبع لهاا أهاداف
الفلسطينية التي تعمل على إيصال اْلنترنت للمنازل ً

ساايئة إذا ت اام اس ااتخدم اْلنترناات بطريق ااة س االبية ،فااإن ذل ااك س ااوف يحقااق اله اادف الرئيس ااي للعولم ااة
والثقافااة انسااتهالكية الغربيااة المتمثاال فااي الغاازو الثقااافي لعقااول الفاراد فااي المجتمااع العربااي عامااة
والفلسطيني خاصة.
فمن خالل ما سبق ،يمكـن أن نـوجز دور األسـرة فـي مواجهـة اآلثـار السـلبية للعولمـة والثقافـة

االستهالكية فيما يلي:

 -1تنشئة الفتيات على التعاليم الدينية ،وحثهم على انلتزام بالثقافة العامة للمجتمع.
 -2المتابعااة والمراقبااة المسااتمرة للفتاااة ماان قباال الس ارة خااالل اسااتخدامهم لوسااائل اْلعااالم

صا( .محمد أبو دف /محماد الغاا– 195 :2442 ،
مثل :التلفزيون ،واْلنترنت خصو ً
.)141

بدن مان التبعياة والتقلياد ،وهاذا يعناي أن تقتادي
 -3حث الفتاة على انقتداء بالقدوة الحسنة ً
الفتااة بغيرهاا عان وعاي وعلاام ،ون تتبعاه وتقلاده ،كماا تفعاال بعاض الفتياات فاي المجتمااع
الفلسااطيني بتقليااد المشاااهير ماان الممااثالت والمغنيااات فااي لباسااهن وتصاافيف شااعورهن،
وسلوكهن ..إلخ.

 -4أن تتجناااب الس ا ارة وقاااوع خالفا ااات أس ا ارية أما ااام البنا اااء ،حتا ااى ن يااانعكس ذلا ااك علا ااى
تصرفاتهم المستقبلية والواقعية في المجتمع.

 -5إكساااب الفتاااة مهااارات مثاال :مهااارة التفكياار الناقااد ،مهااارة انتصااال مااع ا خ ارين ،نسااج
عالقات اجتماعية إيجابية.

 -6احترام الفتاة وانهتمام بها ،وتقدير مرحلتها العمرية التي تمر بهاا ،واعطائهاا المسائولية
والثقة بالنفس( .عايش زيتون.)9 :1995 ،

 -3النظام التعليمي "األكاديمي":

تع ا ااد الجامع ا ااة بمثاب ا ااة ص ا ااورة مص ا ااغرة للمجتم ا ااع الكب ا اار ،فالحي ا اااة الجامعي ا ااة ليس ا اات مج ا اارد
قاعا ا ااات تدريسا ا ااية ومحاض ا ا ارات وادارة ،ويا ا اارى الا ا اابعض أن الجامع ا ا اة مكا ا ااان لمجتما ا ااع بشا ا ااري ن
يع ا ااد للحي ا اااة ،ب ا اال ه ا ااو الحي ا اااة نفس ا ااها .فالجامع ا ااة ه ا ااي مجتم ا ااع ثق ا ااافي ترب ا ااوي متكام ا اال يعك ا ااس
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صا اافات المجتما ااع البشا ااري ودينامياتا ااه ،فالبيئا ااة الجامعيا ااة تسا ااهم فا ااي بنا اااء شخصا ااية الفتا اااة ،بما ااا
تمتلكا ااه ما اان دور كبيا اار فا ااي التا ااأثير علا ااى ثقافتها ااا ،ون يعا ااود ها ااذا التا ااأثير لعاما اال معا ااين ،وانم ا اا
لع ا اادة عوام ا اال ،منه ا ااا م ا ااا يتعل ا ااق بالمن ا اااهج والم ا اادارس  ،والعالق ا ااات ،والرس ا ااالة ،والنش ا اااط ،وغي ا اار
ذلك من الم ثرات( .ماجد الزيود.)122 – 121 :2446 ،
ل ا ااذا فال ا اادور المطل ا ااوب م ا اان الجامع ا ااات الفلس ا ااطينية ،ه ا ااو أن تض ا ااع ف ا ااي أجن ا اادتها وبرامجه ا ااا
اسااتراتيجيات لتعااالج الواقااع الااذي تماار بااه الفتاااة الجامعيااة اليااوم ،وخاصااة وأننااا نعاايش فااي عصاار
العولمة ونشر ثقافتها انستهالكية التي تستهدف ثقافة الفتااة بشاكل خاا

 ،عبار أدواتهاا ووساائلها

اْلعالمية المتعددة ،والمنتشرة فاي كال م سساة ومنازل ،لاذلك نباد مان ضارورة تكااتف كال الجهاود
لمواجهة تحديات العولمة والثقافة انستهالكية ،وذلك من خالل وضع استراتيجيات تحقق المور
التالية( :هدى دبابش.)77 :2444 ،
 -1وضااع أساااليب ووسااائل تساااعد علااى نشاار الثقافااة العربيااة الصاالية بااين طااالب الجامعااة؛
لن الجامعة هي القدر على مواجهة أخطار العولمة والثقافة انستهالكية الغربية.

 -2تناول قضايا العصر الثقافية ،وانجتماعية ،وانقتصادية ،ودراسة انعكاسااتها علاى الفتااة
خاصة في المجتمع الفلسطيني.

 -3عماال محاض ارات وناادوات وم ا تمرات علميااة ،لتوعيااة الفتاااة الجامعيااة ماان الغاازو الثقااافي
الذي داهم المجتمع الفلسطيني من خالل وسائل اْلعالم.

 -4على أساتذة الجامعات أن يعدوا ويطوروا مناهج التعليم بما يعازز مقوماات الماة العربياة
ومرتكزاتها ،ومن أسس ومنطلقات دينية وثقافية.

 -5إع ااداد كتيب ااات ،ونشا ارات ،ومج ااالت ،وص ااحف ،وبا ارامج إذاعي ااة عب اار وس ااائل اْلع ااالم
المختلفة ،لتوعية الفتيات بمخاطر الثقافة انستهالكية الغربية.

 -6إش ااباع الحاج ااات الفكري ااة وانجتماعي ااة ،م اان خ ااالل إع ااداد البح ااوث والد ارس ااات العلمي ااة
المختلفة في جميع المجانت.

 -7سن قاوانين مان قبال إدارة الجامعاات تعاقاب علاى السالوك والتصارفات غيار ساوية باداخل
الحرم الجامعي ،للحفاظ على مكانة وسمعة هذه الجامعة.

 -1إلازام الفتاااة الجامعيااة بنظااام جااامعي يسااتند علااى الثقافااة العامااة للمجتمااع ومعاااير وأهااداف
أخالقياة تعليميااة ،يهاادف إلااى مواجهااة الثقافااة انسااتهالكية الغربيااة التااي تفرضااها العولمااة
على مستوي العالم( .صالح الرقب.)5 :2442 ،
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استخالصات:

مما سبق عرضه عن المرأة الفلسطينية ،ومن واقع تعيشه وتتفهمه وماع قساوة الم ارحال التاي

تمار بهاا ،فقااد رأيناا أن المارأة الفلساطينية لهااا تااريخ نضاالي وثااوري مناذ بدايااة انحاتالل اْلسارائيلي

الذي يعمل على طمس هوية الشعب الفلسطيني بكل شرائحه انجتماعية.

والما ارأة الفلس ااطينية ك ااان له ااا دور كبي اار ف ااي المحافظ ااة عل ااى هويته ااا الوطني ااة م اان خ ااالل

المهج ارة ،وأيضااا كااان للم ارأة الفلسااطينية فااي
مجريااات الواقااع ،ماانهن الشااهيدة والجريحااة والساايرة و ُ

الشأن اليومي دور ن يقل أهمية فهي ترعى شئون البيت من الناحية المادياة والمعنوياة فاي غيااب
زوجها سواء كان بالسر أو انستشهاد ،ومع ذلك لم يبخل المجتمع الفلسطيني على المرأة ،فعمل

على توفير ما تحتاجاه مان الناحياة انجتماعياة ،والصاحية ،والتعليمياة ،وانقتصاادية علاى قادر ماا
يستطيع ،ومع ذلاك كلاه بقيات مساألة عالقاة المارأة بااْلعالم وصاورها فاي القناوات التلفزيونياة غيار

از
مرضية وغيار إيجابياة بالنسابة للمارأة ،فقاد تجاهال اْلعاالم العرباي وضاع المارأة وقضااياها ،مرتك ًا
على الناحية الشكلية للمرأة ،وقاد يرجاع ذلاك لعادم انهتماام الكاافي مان قبال مجتماع تقليادي ،يغلاب
فيااه الساالطة البويااة علااى تجااارب وحماسااة الم ارأة ماان جهااة أخاارى ،ناهيااك عاان وضااع اقتصااادي

صااعب ،وانتشااار الفقاار والبطالااة ،والعنوسااة التااي أصاابحت تتفشااي فااي المجتمااع ،وانعاادام الطمااوح
والمغامرة والتحدي ،وممارسة الحياة بشكل منفتح خالية من القياود والتعقيادات ،فكانات النتيجاة فاي

نهايااة الماار ذيااوع حالااة ماان اْلحباااط الشااديد ،وعاادم القاادرة علااى تحديااد الهاادف ،وغياااب الثقااة فااي

الااذات وفااي المسااتقبل ،فأصاابحت الم ارأة مسااتهدفة ماان اْلعااالم ولكاان بطريقااة ربحيااة تعااود علااى

المنااتج وعلااى القناااة التلفزيونيااة اْلعالنيااة ،فااالمرأة اليااوم أكثاار متابعااة للقن اوات الفضااائية ووسااائل
انتصال الخرى ،فهاي عباارة عان وسايلة تسالية ،وقضااء وقات ،ومتابعاة كال المساتجدات الحديثاة
من الموضة ،والماكياج ،واْلكسساوارات ،وأدوات المنازل ،لدرجاة أن الابعض مان الفتياات أصابحت
تقل ااد أبط ااال الف ااالم والمسلس ااالت والمش اااهير م اان الفن ااانين ف ااي الفض ااائيات ف ااي المل اابس ،وطريق ااة

التفكياار ،وتصاافيف الشااعر ،والحياااة ،لدرجااة إلغاااء كينونته اا الخاصااة المسااتقلة .وشاايوع نماااذج ماان
الثقافة انستهالكية السطحية تحتل عقلهن ،ت دي إلى تبني المرأة ثقافة سالبية تجااه الاذات والحيااة
والعالم ،فيما تغيب المنافذ الصاحية التاي ينبغاي علاى السالطة الفلساطينية توفيرهاا نساتيعاب طاقاة

المرأة بال تمييز نوعي أو شخصي.

أيضا أنه حين تنهار ثقافة شعب لن يبقى له حصن آمن ،ويسهل اختراقه
وعلينا أن ندرك ً
اجتماعيا ،وثقافيا ،وسياسيا ،واقتصاديا ...إلخ ،وحماية الثقافة من اننهيار ليست مسئولية جهة
محددة ،لكنها مسئولية مجتمع بأكمله ،ولكن افتقاد اْليمان الحقيقي يغلق أمام أعيننا المل،
وينزع من قلوبنا وعقولنا قيمة التحدي واْلصرار.
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الفصل السابع

حتليل نتائج الدراسة امليدانية
متهيد

أوال :البيانات الشخصية لعينة الدراسة.
ثانيا :بيانات تتعلق باستخدام المرأة للتلفزيون.

ثالثا :بيانات تتعلق باستخدام المرأة لإلعالن التلفزيوني.
رابعا :بيانات تتعلق بالثقافة االستهالكية للمرأة.
خامسا :تحليل النتائج في ضوء تساؤالت الدراسة.

استخالصات.
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متـــهيد:

تمثل الدراسة الميدانية أحد الركائز الساساية للد ارساات والبحااث فاي العلاوم انجتماعياة؛

لنها تمنح الدارسين البيانات والمعلومات الواقعية ،التي يساتطيعون مان خاللهاا التحقاق مان نتاائج
أبحاااثهم وتوثيقهااا بنتااائج واقعيااة ،وانطالقًااا ماان ذلااك ،قااام الباحااث بااإجراء د ارسااته الميدانيااة علااى
مجتمع الدراسة بتطبيق استمارة استبيان على عينة عشوائية بسايطة مان المارأة الفلساطينية ،بهادف
الحص ااول م اانهن عل ااى بيان ااات تس اااعد ف ااي التع اارف عل ااى ت ااأثير اْلع ااالن التلفزي ااوني عل ااى الثقاف ااة
انسااتهالكية للم ارأة الفلسااطينية ،وماان هنااا جاااء الفصاال السااابع ،والااذي يسااعى ماان خاللااه الباحااث
لعاارض نتااائج الد ارسااة الميدانيااة المسااحية ،وتحلياال تلااك النتااائج لتساااعد الباحااث فااي اْلجابااة عاان
التسا نت التي بنيت عليها الدراسة .ولتحقياق ذلاك قاام الباحاث بتقسايم الفصال الحاالي إلاى خمساة
أقسام أساسية:
يتضمن القسم الول :البيانات الشخصية لعينة الدراسة.
ايال يتعلا ااق باسا ااتخدام التلفزيا ااون ،والوقا ااات والشا ااكال والب ا ارامج
القسا اام الثا اااني :يقا اادم تحلا ا ً
المفضلة التاي تاذيع إعالناات اساتهالكية ،والغارض مان اساتخدام ومشااهدة التلفزياون ،واْلشاباعات
التي تحققها المرأة من مشاهدتها التلفزيون.
ايال يتعل ااق باس ااتخدام الما ارأة لطعااالن التلفزي ااوني ،والتع اارف عل ااى
القساام الثال ااث :يق اادم تحلا ً
اْلعالنات المفضلة ،والعناصر المحفزة لالطالع على اْلعالن ،ودرجة تاأثير اْلعاالن التلفزياوني
عل ااى الما ارأة ،والتع اارف عل ااى م ااا يمي ااز اْلع ااالن التلفزي ااوني ع اان اْلعالن ااات الخ اارى ف ااي وس ااائل
اْلعالم.
القسام ال ارباع :يقاادم بياناات تتعلاق بالثقافااة انساتهالكية للتعارف علااى مصاادرها والمنتجااات
اأثير عليها اا
التااي تتابعهااا الم ارأة عباار إعالنااات التلفزي ااون ،ومعرفااة أي الوسااائل اْلعالنيااة أكثاار تا ًا
وتقليدها للمشاهير الذين يظهرون في إعالنات التلفزيون ،وما الذي يلفات انتباههاا نحاوهم ،وكياف
تتصرف في حال لم تمتلك ثمن السلع والمنتجات المعرضة والمرغوبة.
القسم الخامس :يقدم مناقشة نتائج الدراسة في ضوء تسا نتها.
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تحليل أسئلة االستبيان

أوال :البيانات الشخصية:

دور أساسًيا في تحليل الدراسة الميدانية ،وتتحكم
مجموعة البيانات الولية للمبحوثين ،تلعب ًا

 إلى حد ما  -في نتائجها .وفيما يلي ،تحاول الدراسة أن تصف البيانات الولية للمبحوثين فيمجتمع الدراسة ،والتي جاءت على النحو التالي:
جدول رقم ()4

توزيع عينة الدراسة حسب السن
السن

التكرار

النسبة المئوية %

25 -11

145

36.9

35-26

141

36.2

45-36

69

17.2

أكثر من 46

31

9.7

المجموع

444

144.4

يتضح من الجدول رقم ( )4أن ما نسبته ( )%36.9من عينة الدراسة يتراوح سنهن ما
بين ( )25 -11سنة ،و( )%36.2يتراوح سنهن ما بين ( )35-26سنة ،و( )%17.2يتراوح
سنهن ما بين ( )45-36سنة ،بينما ( )%9.7يتراوح سنهن أكثر من ( )46سنة.
عاما،
وتدل تلك النتيجة على ارتفاع نسبة الفئات العمرية الشابة الواقعة بين (ً )35-11

اهتماما ومتابعة للتطورات التكنولوجية ،كما أنها تمثل قاعدة الهرم
فهذه الفئة الكثر ًا
تأثر و ً

السكاني داخل المجتمع الفلسطيني ،حيث إنه مجتمع فتي تزيد فيه نسبة الشباب عن باقي الفئات
العمرية الخرى.
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جدول رقم ()5

توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي
المستوى التعليمي

التكرار

النسبة المئوية %

أمي

3

4.7

ابتدائي

27

7.4

إعدادي

73

11.2

ثانوي

139

34.7

جامعي

144

35.9

فوق جامعي

14

3.5

المجموع

444

144.4

يتضح من الجدول رقم ( )5أن ما نسبته ( )%35.9من عينة الدراسة مستواهن التعليمي
جامعي ،وبينما نرى ما نسبته ( )%34.7من عينة الدراسة مستواهن التعليمي ثانوي ،وبلغت ما
نسبته ( )%11.2من عينة الدراسة مستواهن التعليمي إعدادي ،بينما نرى ما نسبته ( )%7.4من
عينة الدراسة من المبحوثات مستواهن التعليمي ابتدائي ،بينما بلغت ما نسبته ( )%3.5مستواهن
التعليمي فوق جامعي وأن ما نسبته ( )%4.7من عينة الدراسة مستواهن التعليمي أمي.
وتدل هذه النتيجة على أن مستوى التعليم عند اْلناث في المجتمع الفلسطيني مرتفعة،
باعتبار أن التعليم هو السالح القوى للمرأة في مواجهة التحديات المستقبلية ،وتدل هذه النتيجة
أيضا على حقيقة توجه أفراد المجتمع الفلسطيني نحو التعليم ،وهذا ما أكدته آخر اْلحصائيات
ً
الفلسطينية لعام ( )2413م ،حيث تبلغ نسبة التعليم في المجتمع الفلسطينى ( )%92تقر ًيبا.
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جدول رقم ()6

يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية
الحالة االجتماعية

التكرار

النسبة المئوية %

متزوجة

254

62.3

غير متزوجة"عزباء"

115

21.9

أرملة

19

4.7

مطلقة

16

4.4

المجموع

444

144.4

يتضح من الجدول رقم ( )6أن توزيع عينة الدراسة ،حسب الحالة انجتماعية لعينة الدراسة
جاءت كما يلي-:
تبلغ ما نسبته ( )%62.3من عينة الدراسة حالتهن انجتماعية متزوجة ،وهى أعلى نسبة،
فيما نرى غير المتزوجة "عزباء" بلغت نسبتهن من عينة الدراسة ( ،)%21.9وكذلك بلغت نسبة
الرامل من نفس عينة الدراسة ( ،)%4.7وبلغت نسبة المطلقات من حجم عينة الدراسة ما نسبته
( )%4.4مطلقة ،وجاءت هذه النتيجة ممثلة للعينة الكلية للدراسة.
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جدول رقم ()9

توزيع عينة الدراسة حسب المهنة
المهنة

التكرار

النسبة المئوية %

طالبة

141

26.9

ربة بيت

156

39.2

عاطلة عن العمل

34

1.5

موظفة

142

25.4

المجموع

444

144.4

يتضح من الجدول رقم ( )7أن نسبة ربات البيوت من أفراد عينة الدراسة بلغت (،)%39.2
بينما بلغت ما نسبته ( )%26.9من عينة الدراسة طالبات في الجامعة ،وأن ما نسبته ()%25.4

من عينة الدراسة يعملن موظفات ،وبلغت ما نسبته ( )%1.5من عينة الدراسة بأنهن عاطالت
عن العمل.

اضحا رغم أن النسبة
وتدل نتيجة هذا الجدول على اختالف مهن أفراد العينة اختالفًا و ً
العظمى من أفراد العينة يفضلن العمل في البيت رغم إكمالهن لتعليمهن ،وربما يعود ذلك إلى
العباء الملقاة على عاتق المرأة وكثرة أطفالها ،وكذلك للقيم والتقاليد الفلسطينية حول عمل المرأة

في غير مجالها ،وهذه النتيجة ت كد على أن المجتمع الفلسطيني مجتمع محافظ على قيمة
وتقاليده انجتماعية.
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جدول رقم ()2

توزيع عينة الدراسة حسب في أي قطاع تعمل المبحوثة
في أي قطاع تعمل المبحوثة

التكرار

النسبة المئوية %

قطاع حكومي

43

42.2

وكالة الغوث

25

24.5

قطاع خا

25

24.5

أعمال حرة

1

7.1

أخرى

1

1.4

المجموع

142

144.4

يتضح من الجدول رقم ( )1أن ما نسبته ( )%42.2من عينة الدراسة من الموظفات

تعملن في قطاع حكومي ،وبلغت ما نسبته ( )%24.5من عينة الدراسة من المبحوثات تعملن في
وكالة الغوث وفي قطاع خا

 ،وبلغت ما نسبته ( )%7.1من المبحوثات تعملن أعمان حرة،

بينما ( )%1.4من عينة الدراسة تعملن غير ذلك.

وتدل نتيجة هذا الجدول على انختالف الواضح في المهن التي تشغلها عينة الدراسة

من المبحوثات ،فالموظفات في القطاع الحكومي يحتلن المرتبة الولى ،ثم يأتي بعد ذلك
الموظفات في وكالة الغوث وتشغيل الالجئين والعامالت في القطاع الخا

 ،ومن ثم اللواتي

تعملن أعمان حرة ،وهذا ي كد على أن عمل المرأة يساهم في تحسين مستوى دخل السرة
ومستواها المعيشي.
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جدول رقم ()7

توزيع عينة الدراسة حسب متوسط دخل األسرة
متوسط دخل األسرة

التكرار

النسبة المئوية %

$354-254

247

51.6

$444-351

14

24.4

أكثر من $444

113

21.4

المجموع

444

144.4

يتضح من الجدول رقم ( )9أن ما نسبته ( )%51.6من عينة الدراسة يتراوح متوسط دخل
أسارتهن مان ( ،$)354-254حياث مثلات هاذه النسابة الكبار فاي الد ارساة ،بينماا مثلات ماا نساابته
( )%21.4ماان عينااة الد ارسااة أن متوسااط دخاال أس ارتهن أكثاار ماان ( ،$)444وهاان مماان يتقاضااون
رواتب عالية من الموظفين في القطاع الحكومي أم موظفين في وكالة الغوث.
في حاين بلغات ماا نسابته ( )%24.4مان عيناة الد ارساة يتاراوح دخال أسارتهن مان (،$)444-351
ويدل ذلك على أن الفئة الولى والثانياة مان أصاحاب الادخل المتادني ،وهاو يعكاس حقيقاة الوضاع
انقتص ااادي ف ااي قط اااع غا ازة ،ال ااذي يع ااانى م اان حص ااار اقتص ااادي تفرض ااه علي ااه قا اوات انح ااتالل
اْلسرائيلي .
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جدول رقم ()11

توزيع عينة الدراسة حسب المصروف الشهري
المصروف الشهري

التكرار

النسبة المئوية %

$154-144

115

46.1

$244-151

12

24.4

أكثر من $244

133

33.4

المجموع

444

144.4

يتضح من الجدول رقم ( )14أن ما نسبته ( )%46.1من عينة الدراسة يتاراوح مصاروفهن
الشهري من ( ،$)154-144بينما ( )%33.4مصروفهن الشهري أكثر من .$244
وبينما ما نسبته( )%24.4يتراوح مصروفهن الشهري من (.$)244-151
وتدل هذه النتيجة على أن ماا يقاارب نصاف أفاراد العيناة يتاراوح مصاروفهن الشخصاي ماا
بااين ( ،$)154-144وهااى تقااع فااي المرتبااة الولااى ،وبااالرجوع إلااى الجاادول رقاام ( )4نالحااظ مااا
عاما ،فهذه الفئاة العمرياة مان
نسبته ( )%36.9من أفراد العينة تتراوح أعمارهن ما بين (ً )25-11
غالب اا مااا تكااون طالبااة فااي الجامعااة ،وتعتمااد علااى مصااروفها الشخصااي علااى الس ارة.
المبحوثااات ً

ويااأتي فااي المرتبااة الثانيااة ماان المبحوثااات التااي يت اراوح مصااروفهن الشااهري أكثاار ماان ($ ،)244
غالب اا هااذه الفئااة ماان المبحوثااات موظفااات بإحاادى القطاعااات الحكوميااة أو وكالااة الغااوث
وتكااون ً

لتشااغيل الالجئااين أو قطاااع خااا

 ،لرفااع مسااتواهن المعيشااي أو مماان يكااون دخاال أزواجهاان عاليااا

جاادا ويساااعدهن علااى اْلنفاااق .ويااأتي فااي المرتبااة الثالثااة ماان أفاراد العينااة ماان المبحوثااات الل اواتي
وغالبا اا م ااا تك ااون ه ااذه الفئ ااة مم اان يش ااتغلن
يتا اراوح مص ااروفهن الش ااهري م ااا ب ااين (،$)244-151
ً

بأعمااال يدويااة منزليااة مثاال :الخياطااة والتطريااز وأعمااال زينااة منزليااة تساااعدهن فااي رفااع مسااتوى
معيشااتهن ،أو مماان تتقاض اين مساااعدات ماليااة عاان طريااق و ازرة الشاائون انجتماعيااة فااي الساالطة
الفلسطينية التي تخت

بإعالة المرأة زوجة الشاهيد والساير والرملاة والمطلقاة ممان ن يجادن مان

يعيلهن في الدخل.
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جدول رقم ()11

توزيع عينة الدراسة حسب مكان السكن
مكان السكن

التكرار

النسبة المئوية %

مدينة

119

47.1

قرية

71

19.5

مخيم

134

33.4

المجموع

444

144.4

فالمخيم يضم الالجئين الذين ِّ
هجروا قصرًيا من مدنهم وقراهم الصلية في فلسطين من

قبل انحتالل اْلسرائيلي عام ( )1941وعام ( )1967إلى قطاع غزة والدول العربية المجاورة،
حيث قام انحتالل بطرد السكان الصلين واستبدالهم بمستوطنين يهود قادمين من دول العالم،
كما قام انحتالل اْلسرائيلي بتغير أسماء ومعالم المدن الفلسطينية العربية إلى أسماء عبرية ذات
طابع يهودي على حسب إدعائهم بأن فلسطين أرض الميعاد وأرض أجداد وأحفاد بني إسرائيل.
أما القرى فتضم السكان الصلين الذين يسكنون قطاع غزة قبل عام النكبة عام
( ،)1941والمدينة تضم كليهما بفعل التحضر والحراك انجتماعي الذي يمر به الشعب
الفلسطيني.
ويتضح من الجدول رقم ( )11أن ما نسبته ( )%47.1من عينة الدراسة يسكن في
مدينة ،بينما ( )%33.4يسكن في مخيم و( )%19.5يسكن في قرية ،وتدل هذه النتيجة على أن
المجتمع الفلسطيني يسير في اتجاه التحضر وذلك بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام
( ،)1994حيث بدأ العمار يسود هذا المجتمع ،من خالل إنشاء البراج والعمارات السكنية
العالية ،ورصف الطرق وعمل البنية التحتية ،وتنظيم السواق والمحالت التجارية ،وبناء المداس
والجامعات والمستشفيات ،وانشاء العديد من الو ازرات الحكومية المتخصصة ،وغير ذلك من
أشكال التحضر.
أما بالنسبة للمخيم ،فعلى الرغم من وجود معالم التحضر فيه ،فإن هذا النمط مازال
وجودا بالمجتمع الفلسطيني ،الذي يمتاز بكثافة سكانية عالية جدا ن يوجد لها مثيل على مستوى
م ً
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رمز يعبر عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين إلى موطنهم وقراهم
العالم ،كما أن المخيم يعتبر ًا

الصلية.

وبالنسبة للقرى فأغلبها تقع على الحدود بين قطاع غزة والكيان اْلسرائيلي ،وما يميز هذه
القرى أنه يوجد بها جميع أنواع أشجار الحمضيات والفاكهة ،ولكن انحتالل اْلسرائيلي خالل
حروبه على غزة تعمد إزالة وتجريف هذه الشجار ،مما دفع بعض المزارعين إلى ترك مهنة
الزراعة أو بيع الراضي الزراعية أو البناء عليها وضمها إلى المناطق الحضرية.
ثانيا :بيانات تتعلق باستخدام التلفزيون:
يعتبر التلفزيون من أهم وسائل اْلعالم التي ت ثر في حياة وسلوك المرأة المستخدمة
والمشاهدة له ،إذ إنه نجح في إشباع حاجاتها ورغباتها ،وتطوير معارفها ،العلمية والثقافية.

وللتعرف على اهتمامات المرأة باستخدام ومشاهدة التلفزيون ومدى نجاحه في جذب انتباهها،

قام الباحث بطرح مجموعة من السئلة ذات عالقة بالوقات التي تقضيها المرأة في مشاهدة

واستخدام التلفزيون ،والبرامج التي تحر

المرأة على مشاهدتها ،والغرض من مشاهدتها لها،

واْلشباعات التي تحققها مشاهدة التلفزيون لها ،وجاءت إجابات المبحوثين على السئلة في

النتائج اْلحصائية التالية:
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جدول رقم ()18

عدد األيام التي يتم فيها مشاهدة التلفزيون أسبوعيا
عدد األيام

التكرار

النسبة المئوية %

يوم

75

11.7

يومين

72

11.4

ثالثة أيام

69

17.2

أربعة أيام

54

12.7

خمسة أيام

72

11.4

أخرى

62

15.5

المجموع

444

144.4

يتضح من الجدول رقم ( )12أن ما نسبته ( )%11.7من عينة الدراسة يشاهدن التلفزيون
احدا أسبوعيا ،وما نسبته( )%11.4يشاهدن التلفزيون يومين أسبوعيا ،و( )%17.2يشاهدن
يوما و ً
ً
التلفزيون ثالثة أيام أسبوعيا ،بينما نرى ( )%15.5يشاهدن غير الذي ذكر سابقا "ستة أيام ،سبعة
أيام" ،ونرى ما نسبته ( )%12.7يشاهدن التلفزيون أربعة أيام أسبوعيا.
ويتضح من هذا الجدول ،أن الغالبية العظمى من عينة الدراسة يشاهدن التلفزيون ،لكون

التلفزيون يجمع في قنواته وبرامجه الفضائية المتنوعة ما يدفع المرأة لمشاهدته حسب رغبتها ،كما
أن التلفزيون يجمع في قنواته جميع الوسائل اْلعالمية الخرى ،وتدل نتيجة هذا الجدول على أن

المرأة الفلسطينية تستخدم التلفزيون طوال أيام السبوع على فترات متفاوتة لنه الوسيلة الوحيدة -

إن أمكن القول  -لقضاء وقت فراغها ،وذلك لقلة وجود الماكن الترفيهية في قطاع غزة مثل:
المسارح والسينما والصانت الرياضية ومالعب الرياضة .فانستخدام المفرط والمتزايد من قبل

المرأة نستخدام التلفزيون ي دي إلى تعرضها لصور انستهالك وتتكون لديها ثقافة انستهالكية.

وتتفق نتيجة هذا الجدول مع نتيجة دراسة (عرفات حلس )81157:حول استخدام ومشاهدة

ومساء ،مما ي ثر على تكوين
عينة الدراسة التلفزيون على مدار السبوع بأوقات متفاوتة صباحاً
ً
صورة ذهنية خاصة تشجع على نشر الثقافة انستهالكية.
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جدول رقم ()13

عدد الساعات التي يتم فيها مشاهدة التلفزيون يوميا
عدد الساعات

التكرار

النسبة المئوية %

أقل من ساعة

149

27.2

ساعتان

147

36.9

ثالث ساعات

73

11.2

أربع ساعات

52

13.4

أخرى

19

4.7

المجموع

444

144.4

يتضح من الجدول رقم ( )13أن ما نسبته ( )%36.9يشاهدن التلفزيون ساعتين يوميا

( )%27.2من عينة الدراسة يشاهدن التلفزيون أقل من ساعة يوميا ،و( )%11.2يشاهدن التلفزيون
ثالثة ساعات يوميا ،و( )%13.4يشاهدن التلفزيون أربعة ساعات يوميا ،بينما ( )%4.7يشاهدن

التلفزيون يوميا غير الذي ذكر سابقا.

ويالحظ من نتيجة الجدول السابقة أن المبحوثات اللواتي يستخدمن التلفزيون للمشاهدة

من ساعتين فأكثر بلغت( )%44وهذا يدل على أن المرأة الفلسطينية لديها أوقات ف ار تستغله

في متابعة البرامج التلفزيونية ،المر الذي يتيح لها التعرض لمشاهدة إعالنات التلفزيون التي

تظهر عند مشاهدة أي برنامج من ب ارمج التلفزيون المتعددة والمتنوعة ،وبالتالي متابعة المرأة لهذه

اْلعالنات ي دي إلى التأثير على الثقافة انستهالكية لديها ،وهذا ما أشارت إليه نظرية
انستخدامات واْلشباعات ،من حيث وجود عالقة ارتباطية بين كثافة التعرض والتى ت دى إلى
التأثر وأن زيادة التعرض هى م شر على وجود الجمهور النشط الذى يبحث عن اْلشباعات،

وقدرته على اختيار المعلومات التي تناسبه.
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جدول رقم ()14

أفضل أوقات مشاهدة التلفزيون
أفضل أوقات مشاهدة التلفزيون

التكرار

النسبة المئوية %

الفترة الصباحية ()12-9

49

12.2

فترة الظهيرة ()4-12

49

12.2

الفترة المسائية ()9-4

197

49.4

فترة السهرة الولى ()12-9

91

24.4

فترة السهرة الممتدة ()3-12

7

1.7

المجموع

444

144.4

يتضااح ماان الجاادول رقاام ( )14ناارى مااا نساابته ( )%49.4ماان المبحوثااات أن أفضاال الوقااات

لديهن الفترة المسائية ،ويادل ذلاك علاى أهمياة هاذه الفتارة لادى السارة مان حياث تواجاد جمياع أفاراد

العائلااة ماان بعااد عااودتهم ماان أعمااالهم وجامعاااتهم ،وهااذا الوقاات يكااون وقاات الف ا ار بالنساابة للم ارأة
العامل ااة ،فيم ااا ن اارى م ااا نس اابته ( )%24.4م اان المبحوث ااات أن أفض اال الوق ااات ل ااديهن فتا ارة الس ااهرة

الولى ،أن ما نسبته ( )%12.2من عينة الد ارساة أجابن أن أفضال أوقاات مشااهدة التلفزياون الفتارة
الصااباحية و فتارة الظهيارة ،وياادل ذلااك علااى أن المارأة المتواجاادة فااي البياات التااي ن تعماال بوظيفااة
معينة يكون لاديها متساع مان الوقات لمشااهدة التلفزياون فاي الفتارة الصاباحية ،وذلاك حتاى تساتطيع

تعااويض مااا فاتهااا ماان أفااالم ومسلسااالت وب ارامج فااي فت ارة السااهرة الممت ادة عنااد اْلعااادة الصااباحية
للبرنامج ،بينما ( )%1.7أفضال الوقاات لاديهن فتارة الساهرة الممتادة ،وتادل قلاة هاذه النسابة للساهرة
الولى والسهرة الممتدة في مشاهدة المرأة التلفزيون ،يرجع إلى أن المبحوثات في هذه الفترة تذهب

وخصوصا إذا كانت المرأة موظفة أو طالبة جامعية ،حيث يبدأ الدوام الرسمي للعمل
للراحة والنوم
ً
صباحا.
داخل الم سسات والو ازرات الحكومية الفلسطينية من الساعة السابعة
ً
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جدول رقم ()15

أكثر االشخاص التى تفضل المبحوثة مشاهدة التلفزيون معهم
تفضيل مشاهدة التلفزيون

التكرار

النسبة المئوية %

الب

54

12.7

الم

14

24.3

اْلخوة

141

35.1

الصدقاء

22

5.6

ن أحد

61

15.5

أخرى

161

44.9

يتضااح ماان الجاادول رقاام ( )15أن اْلخااتالف فااى المعالجااة اْلحصااائية للنسااب والتك ارار

يرج ااع ال ااى إمكاني ااة إس ااتجابة المبحوث ااة عل ااى أكث اار م اان متغي اار وأن م ااا نس اابته ( )%44.9يش اااهدن
التلفزيا ااون ما ااع غيا اار الا ااذي ذكا اار سا ااابقًا ،مثا اال مشا اااهدة التلفزيا ااون ما ااع الا اازوج والبنا اااء .بينما ااا ما ااا
نسا اابته( )%35.1يشا اااهدن التلفزيا ااون ما ااع إخا ااوتهن ،و( )%24.3يشا اااهدن التلفزيا ااون ما ااع أمها اااتهن
و( )%15.5يشا اااهدن التلفزيا ااون وحا اادهن "ن يوجا ااد أحا ااد معها اان" ،و( )%12.7ما اان عينا ااة الد ارسا ااة
يشاهدن التلفزيون مع آبائهن ،وبينما نرى ما نسبته ( )%5.6يشاهدن التلفزيون مع أصدقائهن.

ويتض ااح م اان نت ااائج الج اادول الس ااابق أن الغالبي ااة العظم ااى م اان المبحوث ااات عن ااد مش اااهدتهن

واسااتخدامهن للتلفزيااون تكااون بصااحبة أف اراد الس ارة ،وياادل ذلااك علااى ماادى تماسااك وت ارابط الس ارة

عالماا يحتضان أبنائاه
الفلسطينية ،والتي تعتبر من أهم م سسات التنشئة انجتماعية ،حياث تمثال ً
وتنشر بينهم ثقافة وقيم وعادات وتقاليد خاصة بها.

175

جدول رقم ()16

شكل استخدام المبحوثات للتلفزيون
شكل استخدام المبحوثات للتلفزيون

التكرار

النسبة المئوية %

بشكل متواصل

62

15.5

بشكل متقطع

331

14.5

المجموع

444

144.4

يتضح من الجدول رقم ( )16أن ما نسبته ( )%14.5أجبن أن شكل استخدامهن
للتلفزيون بشكل متقطع،بينما نرى ما نسبته ( )%15.5من عينة الدراسة أجبن أن شكل

استخدامهن للتلفزيون متواصل.

وتدل نتيجة هذا الجدول على أن ثلثي عينة الدراسة يستخدمن التلفزيون بشكل متقطع،

وهذا راجع إلى أن قطاع غزة يعانى من انقطاع التيار الكهربائي بسبب الحصار انقتصادي

والسياسي التي تفرضه قوات انحتالل اْلسرائيلي على قطاع غزة منذ ما يقارب عشرة سنوات،
ويأتي التيار الكهربائي على مناطق قطاع غزة حسب برنامج قامت بعمله شركة الكهرباء

الفلسطينية ،فمثال يكون هناك تيار كهربائي كل ست أو ثمانية ساعات متفرقة وباقي ساعات
منقطعا ،وهذا البرنامج يعمل به بشكل يومي ،ناهيك على أن المرأة
اليوم يكون التيار الكهربائي
ً
تكون مشغولة في أعمال المنزل في فترة وجود التيار الكهربائي ،فهذا ما يجعلها ن تشاهد
التلفزيون بشكل متواصل.
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جدول رقم ()19

الغرض من مشاهدتك للتلفزيون
التكرار

الغرض من مشاهدتك للتلفزيون

النسبة المئوية
%

الترتيب

لقضاء وقت الف ار

242

64.3

1

اكتساب المعارف

232

57.9

2

البحث عن سلع ومنتجات جديدة

99

24.7

6

البحث عن معلومات علمية وثقافية

224

55.9

3

قراءة الخبار اليومية

224

55.9

3

هروب من الواقع

96

23.9

7

التعرف على أخبار الشخصيات المشهورة

144

24.9

5

سبب عدم وجود الهل

44

11.4

1

أخرى

11

2.7

9

يتضااح ماان الجاادول رقاام ( )17أن اْلخااتالف فااى النسااب المئويااة والتك ارار لوجااود إمكانيااة

لالستجابة علاى أكثار مان متغيار وأن أكثار الساباب التاي تادفع المبحوثاات إلاى مشااهدة التلفزياون
هي على الترتيب الول :قضاء وقت الف ار بنسبة ( ،)%64.3وهذا يدل على أن المرأة الفلسطينية
لااديها وقاات فا ار كبياار تعماال علااى تمضاايته ماان خااالل مشاااهدتها للتلفزيااون ومااا يعاارض عليااه ماان

ب ارامج وأفااالم ،ويعااود ذلااك لقلااة وجااود أماااكن الترفيااه الخاارى .ويااأتي فااي المرتبااة الثانيااة اكتساااب

المع ااارف بنسااابة ( )%57.9مااان عين ااة الد ارساااة الل ا اواتي أكااادن عل ااى أن الغا اارض ما اان مشااااهدتهن
للتلفزيون هو اكتساب المعارف على ما هو جدياد مان التطاورات ،بماا أن قناوات التلفزياون مفتوحاة

علاى مادار الياوم ،فهاذا يساااعد المارأة علاى التعارف علاى الثقافااات واكتسااب المعرفاة والخبارة .وفااى

المرتبة الثالثة يأتي البحث عان معلوماات علمياة وثقافياة وقاراءة الخباار اليومياة بنسابة (،)%55.9
وه ااذا ي اادل عل ااى أن الما ارأة تت ااابع الح ااداث اليومي ااة المرتبط ااة بالع ااالم م اان خ ااالل متابع ااة الخب ااار

والحاداث السياسااية ،أو معرفتهاا بااآخر ماا توصاال إلياه العلاام فاي بعااض المجاانت التااي تهاتم بهااا؛

يدا من المعرفة ،ويأتي ما نسبته ( )%24.9من المبحوثات أن الغرض مان مشااهدتهن
ْلكسابها مز ً
للتلفزي ااون ه ااو متابع ااة أخب ااار الشخص اايات المش ااهورة م اان الناحي ااة الفني ااة وانجتماعي ااة والص ااحية،

ومتابعة آخر ما أنتجه الفنانون والممثلون لتقليدهم في ملبسهم ،ومأكلهم ،وسلوكهم ،واكسسواراتهم،

وطريقة تصفيف شعرهم...إلخ ،ويأتي ما نسبته ( )%24.7البحث عن سلع ومنتجات جديدة تكاون
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ذات أهميااة للم ارأة ،وذلااك ماان خااالل مااا يعاارض علااى القن اوات الفضااائية واعااالن الشااركات لهااذه
المنتجااات دائمااة البحااث عمااا هااو جديااد ومناسااب ،ويااأتي مااا نساابته ( )%23.9ماان المبحوثااات أن
الغاارض ماان مشاااهدة التلفزيااون هااو الهااروب ماان الواقااع انجتماااعي الساايئ الااذي تعيشااه الس ارة

الفلس ااطينية م اان جا اراء الح ااداث السياس ااية وانقتص ااادية وانجتماعي ااة الت ااي يع ااانى منه ااا الش ااعب

الفلسطيني ،فهذه الضغوطات يتم التنفيس عنها من خالل متابعة ما يعرض على برامج التلفزياون

ار ي ااأتي م ااا نس اابته ( )%11.4م اان المبحوث ااات أن الغ اارض م اان مش ا ااهدتهن
لقض اااء الوق اات .وأخي ا ًا
مجان للوحدة والعزلة الشخصية التي تستغلها بعض
للتلفزيون هو عدم وجود الهل ،وهو ما يترك
ً
الفتيااات فااي مشاااهدة بعااض الب ارامج أو لفااالم التااي ربمااا ن تسااتطيع مشاااهدتها فااي وج اود الهاال

داخا اال المنا اازل وهكا ااذا ،فغا اارض الم ا ارأة ما اان مشا اااهدة التلفزيا ااون ها ااو الحاجا ااة والا اادافع نسا ااتخدامه
ومشاهدته.

وتنقسم دوافع استخدام التلفزيون إلى قسمين ،القسم الول :دوافاع نفعياة تساتهدف اكتسااب

المعرف ااة والمعلوم ااات والخبا ارات ومراقب ااة البيئ ااة الت ااي تا ارتبط باس ااتخدام مض ااامين معين ااة كنشا ارات

الخبار وبرامج المعلومات ،وأغلبها دوافع نفعية تدل على وعى المرأة الفلسطينية.

القساام الثاااني :دوافااع طقوسااية تسااتهدف تمضااية الوقاات وانسااترخاء ،والهااروب ماان المشااكالت ماان
خالل متابعة الفالم والمسلسالت والبرامج المنوعة والبرامج الترفيهية.

وتتفق نتيجة هذه الدراسة ماع نتاائج د ارساة (شـرين عـوض ،)8112:مان حياث الادافع أو

الغرض من استخدام المرأة للتلفزيون ،وهى مساعدتها في قضاء وقت الف ار  ،والهاروب مان الواقاع
ومشاااكل الحياااة ،والشااعور بال ارحااة وانسااترخاء ،والتعاارف علااى الشخصاايات المشااهورة وانناادماج
معها ،والحصول على معلومات مفيدة.
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جدول رقم ()12

اإلشباعات المتحققة
نعم

اإلشباعات المتحققة
من

شغل وقت الف ار والتخل

المشاكل اليومية

التعرف على ثقافات الشعوب

الخرى

ال

أحيانا

المتوسط االنحراف

ك

%

ك

%

ك

%

الحسابي

المعياري

الوزن

المئوي

الترتيب

157

39.2

114

44.9

64

16.4

2.23

4.71

74.44

3

242

54.4

155

31.7

44

11.4

2.39

4.61

79.14

2

الحصول على معلومات عن
أحدث

المنتجات

المحلية

149

27.2

166

41.4

126

31.4

1.96

4.77

65.25

5

والعالمية
الحصول على معلومات عن
أحدث التطورات التكنولوجية
معرفة أحدث موديالت الموضة
معرفة

الحداث

والخبار

المحلية والعربية حين حدوثها

التعرف على المحالت التجارية

الجديدة

الحصول

على

خدماتية مجانية

معلومات

119

29.7

172

42.9

114

27.4

2.42

4.76

67.41

4

142

25.4

157

39.2

142

35.4

1.94

4.77

63.34

6

271

67.6

94

23.4

36

9.4

2.59

4.65

16.24

1

44

11.4

134

32.4

227

56.6

1.54

4.61

51.45

1

72

11.4

121

34.2

241

51.9

1.66

4.76

55.36

7

يتضح من الجدول رقم ( )11أن انختالف فى المعامل اْلحصائية للجدول لوجود
إمكانية ْلختيار المبحوثة أكثر من متغير وأن أكثر اْلشباعات التي حصلت عليها المبحوثات

من مشاهدة التلفزيون هي على الترتيب ،الول :معرفة الحداث والخبار المحلية والعربية حين

حدوثها بوزن مئوي ( ،)%16.24وذلك نهتمام المرأة بمعرفة الخبار والحداث السياسية سواء

وخصوصا
كانت محلية أم عربية ،ولمتابعة تداعيات التطورات السياسية في الدول العربية
ً

المجاورة على القضية الفلسطينية ،في ظل الثورات والحداث المأساوية التي تعيشها هذه الدول،

وكذلك الحال في متابعة المبحوثات الحداث المحلية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل
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اننقسام السياسي وانجتماعي بين أكبر حزبين سياسيين (فتح ،حماس) ومشكلة تكوين حكومة

الوفاق الفلسطيني.

ويأتي في المرتبة الثانية ،التعرف على ثقافات الشعوب الخرى بوزن مئوي (،)%79.14

وهذا يدل على أن المرأة تحب التعرف على ثقافات المجتمعات الخرى ،سواء كانت عربية أم
أجنبية ،من حيث طريقة التعامل والتفكير أو أسلوب الحياة ،ويدل على ذلك مشاهدتها للبرامج
والفالم والمسلسالت العربية والجنبية ،وبذلك تتأثر بهده الثقافات.

وفى المرتبة الثالثة ،حصلت اْلشباعات التي تحققها مشاهدة التلفزيون للمبحوثات على

شغل وقت الف ار والتخل

من المشاكل اليومية بوزن مئوي ( ،)%74.44وهذا يدل على أن المرأة

الفلسطينية تعانى من أوقات ف ار كبيرة ،وذلك راجع إلى قلة وجود الندية الثقافية والرياضية

وانجتماعية...إلخ ،حيث يعتبر قطاع غزة مساحة قليلة في ظل تضخم سكاني هائل ،المر
الذي ينتج عنه مشاكل أسرية واجتماعية.

ونرى في المرتبة الرابعة ما نسبته ( )%67.41من المبحوثات أن مشاهدتها للتلفزيون

يشبع لديها الحصول على أحدث التطورات التكنولوجية ،فالتلفزيون في تطور وتجدد مستمر سواء

في برامجه أو إعالناته التي تستخدمها الشركات المتعددة الجنسية لطعالن فيه عن آخر إنتاجها.

ويأتي في المرتبة الخامسة ما نسبته ( )%65.25من المبحوثات تحقق لهن مشاهدة

التلفزيون إشباع الحصول على معلومات عن أحدث المنتجات المحلية والعالمية ،وهذا ي كد أن
المرأة دائمة البحث عن ما هو جديد من منتجات محلية أو عربية تتناسب مع احتياجاتها.

وتأتي معرفة أحدث موديالت الموضة في المرتبة السادسة بنسبة ( )%63.34من

المبحوثات ،ويدل ذلك بأن المرأة تتابع ما توصلت إليه آخر صيحات الموضة في المالبس،

والعمل على تقليدها ،فهناك قنوات فضائية في التلفزيون تهتم بهذه الشياء والتي ت ثر في نشر

الثقافة انستهالكية للمرأة.

ويأتي في المرتبة السابعة ما نسبته ( )%55.36من المبحوثات ترى بأن مشاهدتها

للتلفزيون يحقق لها إشباع الحصول على معلومات خدماتية مجانية ،حيث تعمل الشركات
وأصحاب المحالت من خالل عملية اْلعالن عن وجود خدمات مجانية لمن يرغب بالشراء
والحصول على هدايا إضافية مجانية عند البيع ،وهذا ما يولد الدافع ويزيد من الرغبة بالشراء.
ويأتي في المرتبة الخيرة ما نسبته

(51.45

 )%من المبحوثات بأن مشاهدتهن لطعالن

يعرفهن على أماكن وجود المحالت التجارية ،وأماكن بيع السلع والمنتجات المتخصصة وهكذا...

نرى أن نتائج ترتيب الرقام فى الجدول 1،2،4،5،7 :تدل على أنها إشباعات توجيهية

من خالل متابعة انعالن التلفزيوني.
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فماان خااالل ذل ااك ،ياارى "سوانس اان"  Swansonإمكانيااة ربااط محتا اوى الرسااالة اْلعالمي ااة
باْلشااباعات المتحققااة ،فب ارامج الترفيااه والاادراما يمكاان أن تحقااق إشااباع التنفاايس الااذي يتمثاال فااي
الااتخل

ماان التااوتر والقلااق والهااروب ماان المشااكالت اليوميااة ،أمااا ب ارامج الخبااار والمعلومااات،

فاايمكن أن تحقااق إشااباع مراقبااة البيئااة ،وكااذلك الماار بالنساابة التااي تحقااق اْلشااباع للجمهااور ماان
خالل بحثهم عن أحدث ما توصلت إلياه الشاركات متعاددة الجنسايات مان تطاورات تكنولوجياة وماا
توصلت إليه دور الزياء في عرض المالبس ،و اْلكسسوارات ..إلخ.
واقترح "كاتز"  Katzو"جروفيتش"  ،Gurevitchأن المواقف انجتماعية التي يمر بها
الفرد قد ت دي إلى الشعور بالتوتر والصراع ،مما ي دي لشعور الفراد بضغوط توجههم لتخفيف
هذه المشاعر ،وذلك من خالل استخدام وسائل اْلعالم ،وكذلك المواقف انجتماعية التي يمر
بها الفرد يمكن أن تخلق لديه الوعي بمشاكله والتي قد يتطلب حلها الحصول على معلومات
معينة من خالل وسائل اْلعالم.
تتفق نتيجة هذا الجدول مع نتيجة دراسة (أبو بكر مصطفى الوصيف )2444:حول أهم
اْلشباعات التي تحققها مشاهدة المرأة للتلفزيون ،وهي اْللمام بالحداث المحلية والعالمية،
وقضاء وقت الف ار  ،واْللمام بأحوال المرأة في العالم والوطن العربي بصفة عامة ،والحصول
على المعلومات عن أحدث المنتجات والتطورات المتعلقة بمجال تخصصهن.
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أكثر البرامج التلفزيونية التي تذيع إعالنات استهالكية
أكثر البرامج التلفزيونية التي تذيع إعالنات
استهالكية

التكرار

النسبة المئوية
%

الترتيب

البرامج اْلخبارية والسياسية

79

19.1

14

البرامج انجتماعية

174

43.6

4

البرامج العلمية والبحثية

141

27.1

9

البرامج انقتصادية

145

36.3

5

البرامج الرياضية

125

31.3

7

البرامج الثقافية

134

32.6

6

الفالم والمسلسالت والتمثيليات والمسرحيات

211

72.2

1

برامج الطهي

241

62.2

2

البرامج الخاصة بالمرأة

227

56.9

3

البرامج الحوارية مع الشخصيات المشهورة

115

21.1

1

أخرى

5

1.3

11

يتضح من الجدول رقام ( )19أن أكثار البارامج التلفزيونياة التاي تاذيع إعالناات اساتهالكية
هااي علااى الترتيااب :الفااالم والمسلسااالت والتمثيليااات والمساارحيات بنساابة ( ،)%72.2وتاادل نتيجااة

ه ااذا الج اادول عل ااى أن الما ارأة الفلس ااطينية متابع ااة لكث اار البا ارامج الت ااي تلب ااى رغباته ااا واحتياجاته ااا
وقضاااء وقاات فراغهااا بمااا يعاارض ماان خااالل هااذه البارامج ماان فقارات إعالنيااة اسااتهالكية ،وهااذا مااا

يجعل المرأة منفتحة علاى ثقافاات الشاعوب الخارى ،كماا تادل بياناات الجادول ماا نسابته ()%62.2
من المبحوثات أن برامج الطهاي التاي تاذاع عبار القناوات الفضاائية فاي التلفزياون تاروج ْلعالناات

اساتهالكية ،والتااي يكااون هاادفها الاتعلم ومعرفااة المزيااد ماان أكااالت الشاعوب الخاارى ،وهااذا نااوع ماان

التواصل انجتماعي عبر الترويج لسلع ومنتجات وأكالت غذائية ربماا تكاون المارأة ن تعرفهاا مان
قبل ،كما يدل الجدول أن البرامج الخاصة باالمرأة بنسابة ( )%56.9مان المبحوثاات ي كادن علاى أن
هذه البرامج وما يتعلق بها من حيث انهتمام بالصحة أو الجماال...إلاخ ،ياتم مان خاللهاا التارويج

واْلعااالن لن اواع معينااة مثاال :الدويااة أو مستحضارات التجمياال أو بعااض الساالع والمنتجااات التااي

تدفع الم أرة إلى اقتنائها ،وبذلك تتأثر ثقافة المرأة انستهالكية من هذه اْلعالنات.
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أيض ا اا ،علا ااى أن الب ا ارامج انجتماعيا ااة وانقتصا ااادية والثقافيا ااة
تا اادل نتيجا ااة ها ااذا الجا اادول ً
والعلميااة والب ارامج اْلخباريااة والسياسااية ،جاااءت هااذه الترتيبااات متالزمااة مااع بعضااها الاابعض ،ماان
أيض اا علااى أن
حيااث اْلعااالن عباار هااذه الب ارامج عاان ساالع ومنتجااات اسااتهالكية ،وكمااا ياادل هااذا ً
متابعااة الم ارأة الفلسااطينية لهااذه الب ارامج علااى أنهااا مثقف اة و ِ
وخصوص اا القضااايا
اعيااة بهااذه القضااايا
ً

العلمية ،حيث يمتاز المجتمع الفلسطيني بأعلى نسابة تعلايم فاي العاالم ،تصال إلاى ( )%92وذلاك

حس ااب إحص ااائيات الجه اااز المركا ازي لطحص اااء الفلس ااطيني لع ااام ( ،)2413وك ااذلك ته ااتم الما ارأة
خصوصا في الوطن العربي الاذي تجتاحاه ثاورات عارماة ضاد
بالقضايا السياسية الخاصة والعامة
ً
النظمة الحاكمة فيها أو ما يسمى "بالربيع العربي" لمتابعة مدى تأثيرها على القضية الفلسطينية،

أيضاا تهاتم المارأة بمتابعااة القضاايا العلمياة والثقافيااة والسياساية حتاى تااتمكن مان مواجهاة الزمااات
و ً
الصعبة التي قد تواجهها في حياتها المستقبلية.
أيض اا ،علااى أن الم ارأة الفلسااطينية تشاااهد الب ارامج الحواريااة مااع
وتاادل نتيجااة هااذا الجاادول ً
الشخصيات المشهورة والتي جاءت بنسبة ( )%21.1مان أفاراد العيناة ،وقاد تكاون هاذه الشخصايات

سياسااية أو اجتماعيااة ،أو فنيااة ،تتابعهااا الم ارأة لمعرفااة ساايرتهم الذاتيااة وأساالوب حياااتهم وملبسااهم،
وامااتالكهم للوسااائل التكنولوجيااة ،ومااا توصاالت إليااه آخاار صاايحات الموضااة والعماال علااى تقلياادها،

وبااذلك تتااأثر ثقافتهااا انسااتهالكية ماان خااالل اسااتخدام ومشاااهدة هااذه الب ارامج التااي تااذيع إعالنااات

لسلع ومنتجات استهالكية عبر التلفزيون.

وبطبيعااة الحااال ،الجمهااور لااه دوافااع وحاجااات فااي اسااتخدام ومشاااهدة التلفزيااون؛ كونه ااا

وسا اايلة إعالنيا ااة ،وتكما اان ها ااذه الا اادوافع فا ااي الا اادوافع المنفعي ا اة التا ااي تسا ااتهدف اكتسا اااب المعرفا ااة،
والمعلومااات ،والخب ارات ،ومراقبااة البيئااة التااي ت ارتبط باسااتخدام مضااامين معينااة كنش ارات الخبااار،

وبرامج المعلومات ،حيث إن وسائل اْلعالم عامة والتلفزيون خاصاة ،تجماع معلوماات عان أشاياء
وأماااكن ن يمكاان للجمهااور أن يصاال إليهااا بنفسااه ،خاصااة مااع ظهااور اْلعالنااات التااي تبااث علااى

القنوات والبرامج الفضائية على مدار الربع والعشرين ساعة يوميا.
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ثالثا :بيانات تتعلق باستخدام المرأة لإلعالن التلفزيوني:
اْلعالن التلفزيوني هو إحدى الوسائل اْلعالنية المتعددة ،وهو بمثابة متغيار فاي الد ارساة

الحاليا ااة ،فا ااالتعرف علا ااى اْلعالنا ااات التلفزيونيا ااة المفضا االة لا اادى الم ا ارأة ،والعناصا اار التا ااي تحفزها ااا
لالطااالع عليهااا ودرج اة تأثيره اا علااى الم ارأة المسااتخدمة والمشاااهدة لااه ،ومقارنااة التلفزيااون كوساايلة

إعالمية واتصالية مع غيرها من وسائل اْلعالم الخرى مثال " :الرادياو – الصاحف والمجاالت -

اْلنترنت...إلخ" ،حيث قام الباحث بوضع مجموعة من السئلة التي من خاللها ستحصل الدراسة
علااى أجوبااة لهااا ماان خ االل المبحااوثين ،حيااث جاااءت اْلجابااة علااى هااذه التسااا نت علااى النحااو

التالي:
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اإلعالنات التلفزيونية المفضلة
اإلعالنات التلفزيونية المفضلة

التكرار

النسبة المئوية
%

الترتيب

إعالنات لمنتجات صحية

245

61.4

1

إعالنات لماكن ترفيهية

146

36.6

4

إعالنات لمنتجات رياضية

73

11.3

5

إعالنات لسلع غذائية

177

44.4

3

إعالنات لسلع ومنتجات منزلية وأثاث وأدوات كهربائية

249

52.4

2

أخرى

12

3.4

6

يتضااح ماان الجاادول رقاام ( )24أن أكثاار اْلعالنااات التلفزيونيااة المفضاالة للمبحوثااات هااي
عل ااى الترتي ااب ،الول :إعالن ااات لمنتج ااات ص ااحية بنس اابة

(61.4

 ،)%وه ااذا ي اادل عل ااى أن الما ارأة

الفلسااطينية تتااابع هااذه اْلعالنااات بحسااب الحاجااة منهااا ،فهناااك إعالنااات لمنتجااات صااحية تهااتم

بتخساايس الااوزن والاارجيم والكريمااات التااي تعااالج البش ارة...إلااخ ،ومتابعااة مااا توصاال إليااه العلاام فااي

المجال الصحي لعالج بعض الماراض ،مثال :العقام والج ارحاة والتجميال ،وهاذا يوضاح أن متابعاة
المرأة لطعالنات الصحية التي تهتم بها عبر التلفزيون ي ثر على الثقافة انستهالكية.

وفا ااي المرتبا ااة الثانيا ااة إعالنا ااات لسا االع ومنتجا ااات منزليا ااة وأثا اااث وأدوات كهربائيا ااة بنسا اابة

(،)%52.4

وهذا يدل على ثقافة المرأة العصرية فاي تغيار مساتمر مان خاالل اننفتااح الثقاافي علاى

ثقافة الشعوب الخرى ،من خاالل ماا تشااهده فاي البارامج والمسلساالت لألثااث والاديكور والدوات
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المنزلية ،كما أن هناك بعض الشركات التي تعلن عن هذه المنتجات تقدم خصومات عند الشراء،
وهذا ما يزيد من رغبة المرأة بالتفكير أو الشراء نتيجة هذه العروض المغرية لهذه المنتجات.

وفى المرتبة الثالثة إعالنات لسلع غذائية بنسبة ( ،)%44.4وهذا يدل علاى أن المارأة تتاابع

هااذه اْلعالنااات ساواء عباار بارامج الطهااي والتااي تعلاان عاان وجااود أكااالت معينااة ،أو إعااالن بعااض
المط اااعم ع اان ت ااوفير وجب ااات خاص ااة ،أو إع ااالن بع ااض الش ااركات ع اان ت ااوفير بع ااض المنتج ااات

الغذائية وبأسعار مخفضة.

وفاى المرتبااة الرابعاة مااا نسابته

()%36.6

ماان المبحوثاات يفضاالن اْلعاالن لماااكن ترفيهيااة

لالساتمتاع باوقتهن فاي هاذه الماااكن ومتابعاة ا خارين مان خاالل المشاااهدة لماا هاو جدياد التاي قااد
تزيد من رغبتها في تقليدهم ،وهذا يدل على تأثرها بهم.

ار ،ما ااا نسا اابته ( )%11.3ما اان المبحوثا ااات يفضا االن اْلعالنا ااات التلفزيونيا ااة لمنتجا ااات
وأخيا ا ًا
رياض ااية ،والت ااي ته ااتم به ااا الما ارأة م اان أج اال المحافظ ااة عل ااى لياقته ااا الجس اامية ،أو اْلع ااالن عب اار
التلفزيون لبعض المباريات الرياضية التي تفضلها المرأة ...إلخ.

اباعا
هذا ما أكدته نظرية انستخدامات واْلشباعات بأن اْلعالن عبر التلفزياون يحقاق إش ً

للجمهور حول البحث أحدث ما توصلت إليه الشركات المتعددة الجنساية ،مان تطاورات تكنولوجياة
وما توصلت إليه دور عرض الزياء والموضة في عرض المالبس واْلكسسوارات...إلخ ،وكل ماا

يخ

اقتصاديا.
تكنولوجيا و
المرأة في هذا العصر المتقدم
ً
ً
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العناصر التي تحفز المبحوثات لمشاهدة اإلعالن التلفزيوني
العناصر التي تحفز المبحوثات لمشاهدة اإلعالن
التلفزيوني

التكرار

النسبة المئوية
%

الترتيب

حجم ومساحة اْلعالن

73

11.5

6

السعر والجودة

145

36.7

4

179

45.3

3

الموسيقى والغاني المصاحبة لطعالن

144

36.5

5

جاذبية اْلعالن (صوت وحركة)

116

55.7

1

المناظر الطبيعية في تصميم اْلعالن

224

47.1

2

أخرى

14

3.5

7

الصور الفوتوغرافية ( للمرأة ،للطفل ،للرجل) في
اْلعالن

يتضح من الجدول رقم ( )21أن أكثر العناصر التي تحفز المبحوثاات لمشااهدة اْلعاالن

التلفزيوني هي على الترتيب ،الول :جاذبية اْلعالن (صوت وحركاة) بنسابة ( .)%55.7فااْلعالن
المتحاارك يعتمااد علااى حاسااتي الساامع والبصاار ممااا يعطااى نتااائج تختلااف فااي تأثيرهااا عاان انعتماااد

نوعا من التفاعل ماع المتلقاي عبار م ارحال
على إحدى الحواس بمفردها ،فاْلعالن المتحرك يحقق ً
جااذب اننتباااه ،ثاام التهيئااة الذهنيااة ،ثاام تقااديم المعلومااات حتااى اْلقناااع بمحتااوى الرسااالة والتعاارف
بشكل إيجابي اتجاهها.

وفى المرتبة الثانية المناظر الطبيعية فاي تصاميم اْلعاالن بنسابة ( ،)%47.1فكلماا كانات

اللوان منسقة والمناظر الطبيعية ملفتة للنظر تجذب اننتباه لمشاهدة اْلعالن.

وتأتى في المرتبة الثالثة الصور الفوتوغرافية ( للمرأة ،للطفل ،للرجل) فاي اْلعاالن بنسابة

( ،)%45.3وهذا يعتمد بشكل أساسي على من يقوم بتقاديم اْلعاالن مان حياث قدرتاه علاى توصايل
الرساالة اْلعالنيااة للمشاااهد ،بطريقااة بساايطة خاليااة مان الغمااوض ،تجعاال المشاااهد يناادمج لمشاااهدة
اْلع ااالن حت ااى النهاي ااة ،وه ااذا م ااا دف ااع المنتج ااين لطعالن ااات انس ااتعانة بالفتي ااات والش ااباب ال ااذين
يمتازون بالجمال وحسن المظهر من أجل جذب اننتباه إلى اْلعالن.

ويااأتي فااي المرتبااة الرابعااة مااا نساابته ( )%36.7ماان المبحوثااات يحفاازهن السااعر والجااودة،

وي اادل ذل ااك عل ااى أن ااه كلم ااا ك ااان س ااعر الس االعة أو المن ااتج فا اي اْلع ااالن مناس ا ًابا ومغرًي ااا ،وك ااان ذا
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مواص اافات جي اادة ويك ااون المش اااهد بحاج ااة إل ااى ه ااذا المن ااتج يك ااون هن اااك داف ااع وح ااافز لمش اااهدة

اْلعالن.

وتااأتى فااي المرحلااة الخامسااة مااا نساابته

()%36.5

ماان المبحوثااات أن الموساايقى والغاااني

المص اااحبة لطع ااالن ت اادفعهن لمش اااهدة اْلع ااالن ،فالموس اايقى تعم اال عل ااى جا اذب انتب اااه المش اااهد
لطعااالن ،وقااد يكااون الحااافز لمتابعااة اْلعااالن لاايس المنااتج وربمااا الغنيااة المصاااحبة أو الشااخ

الذي يقوم بتأديتها.

ويأتي في المرتبة السادسة ما نسبته

()%11.5

مان المبحوثاات أن مسااحة وحجام اْلعاالن

عبر شاشة التلفزيون ،بمساحة وصورة كبيرة يكون له حافز ودافاع لمشااهدته والتعارف علياه ،علاى

عكس اْلعالن عبر شريط متحرك أسفل شاشة التلفاز.

كل هذه المحفزات الصوتية والبصرية تجعل اْلعالن أكثر جاذبية ،وتسااعد علاى انتبااه المارأة

المسااتخدمة لطعااالن ،وبالتااالي يكااون اْلعااالن قااام باادوره فااي جااذب انتباااه مسااتخدميه واعالمهاام
بالمنتج أو الخدمة المعلن عنها ،ومن ث َّام نجااح الحملاة اْلعالنياة التاي تقاوم بهاا الشاركات متعاددة

الجنسية عبر التلفزيون والتأثير على الثقافة انستهالكية للمرأة المستخدمة لهذه اْلعالنات.

187

جدول رقم ()88

درجة تأثير اإلعالن التلفزيوني عند مشاهدة المبحوثات له
درجة تأثير اإلعالن
تثير إعالنات التلفزياون الحاجاة

لمنتجات لم تعرفها من قبل

نعم

ال

أحيانا

المتوسط االنحراف

ك

%

ك

%

ك

%

الحسابي

المعياري

165

41.1

119

47.1

47

11.7

2.29

4.67

الوزن

المئوي
76.41

الترتيب
1

ر ية إعالناات التلفزياون تادفعك

للبحااث أكثاار فااي التعاارف علااى

119

29.7

244

49.9

12

24.4

2.49

4.74

69.74

4

محتوياته

تسا ا اااعدك إعالنا ا ااات التلفزيا ا ااون

التعرف على ماركات المنتجات

تادفعك إعالنااات التلفزياون علااى

اختيار الماركة المفضلة لديك

154

31.4

174

43.4

73

11.2

2.24

4.73

73.44

2

144

35.9

176

43.9

11

24.2

2.16

4.73

71.94

3

يتضح من الجدول رقم ( )22أن اْلختالف فى المعالجة ْلحصائية للجدول ترجع إلى
إمكانية وجود اْلستجابة على أكثر من متغير وأن درجات تأثير اْلعالن التلفزيوني عند مشاهدة

المبحوثات له هي على الترتيب :تثير إعالنات التلفزيون الحاجة لمنتجات لم تعرفها من قبل
بوزن مئوي ( ،)%76.41ومن ثم تساعدك إعالنات التلفزيون التعرف على ماركات المنتجات

بوزن مئوي ( ،)%73.44ومن ثم تدفعك إعالنات التلفزيون على اختيار الماركة المفضلة لديك

أخير ر ية إعالنات التلفزيون تدفعك للبحث أكثر في التعرف على
بوزن مئوي ( ،)%71.94و ًا
محتوياته بوزن مئوي (.)%69.74

توضح نتيجة هذا الجدول أن هناك تفاوتًا في نسب تأثير اْلعالن التلفزيوني على المرأة
المستخدمة له ،ويرجع ذلك إلى أولوية انستخدام لدى المرأة ،بما يحقق لها من إشباع ،إن أن
هذه التأثيرات تتناسب مع طبيعة التلفزيون كوسيلة إعالنية ،فت ثر اْلعالنات التلفزيونية على

المرأة في البحث عن منتجات لم تعرفها من قبل ،ويرجع ذلك إلى أن التلفزيون كوسيلة إعالنية
واتصالية ومصدر من مصادر المعلومات عن أي منتج معروف أو غير معروف من قبل ،وهذا

يدفع المرأة إلى اختيارها الماركة المفضلة لديها من خالل معرفتها بالسلعة ،ويدل على ذلك كثر

المحطات التلفزيونية التي تشمل في إعالناتها جميع الماركات المحلية والعربية والعالمية بشكل
عام .فاْلعالن التلفزيوني يساعد المرأة من خالل ر يتها له في التعرف على أنواع الماركات
والمنتجات ،وهذا يدل على مصداقية اْلعالن والمنتج والبلد المصدرة له.
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كل هذه الم ثرات السابقة من حيث سهولة استخدام ومشاهدة التلفزيون وكثرة اْلعالنات

التي تذاع عبر قنواته وبرامجه المتنوعة ،تجعل المرأة تتعرف على منتجات الشركات العالمية،

وتقوم بانختيار من بين هذه المنتجات ما يناسبها ويتماشى مع أذواق ومتطلبات العصر المتقدم،

وبتالي تتشكل لدى الم أرة ثقافة استهالكية.

وتتفق نتيجة هذا الجدول مع نتيجة دراسة (عز الدين بوسنينه )8115على أن لطعالن

التلفزيوني دور إيجابي في المراحل السلوكية ،التي تمر بها المرأة المستهلكة قبل اتخاذها قرار
الشراء ،وخاصة في استثارة حاجاتها.

جدول رقم ()83

مميزات اإلعالن التلفزيوني عن اإلعالنات األخرى
ما الذي يميز اإلعالن التلفزيوني

التكرار

عن اإلعالنات األخرى

النسبة المئوية
%

الترتيب

سهولة مشاهدة المنتج

265

66.4

1

سهولة انختيار بين المنتجات

142

35.6

5

معرفة مكان بيع المنتج

164

41.1

4

يزود اْلعالن المستخدم بنصائح مفيدة عن أي منتج

194

41.6

3

السرعة في التعرف على اْلضافات الجديدة عن أي منتج

191

49.6

2

أخرى

5

1.3

6

يتضح من الجدول رقم ( )23أن أكثر الشياء التي تميز اْلعالن التلفزيوني عن

اْلعالنات الخرى هي على الترتيب ،الول :سهولة مشاهدة المنتج بنسبة ( )%66.4لدى

المبحوثات ،ويأتي في الترتيب الثاني السرعة في التعرف المبحوثات على اْلضافات الجديدة عن
أي منتج بنسبة

(،)%49.6

وفى المرتبة الثالثة يزود اْلعالن المستخدم له من المبحوثاث بنصائح

مفيدة عن أي منتج بنسبة ( ،)%41.6وحصل على الترتيب الرابع مكان معرفة بيع المنتج لدى

المبحوثات ما نسبته ( ،)%41.1بينما حصل على الترتيب الخامس لدى المبحوثات ما نسبته

( ،)%35.6من حيث سهولة مشاهدة المنتج.

بعض هذه المميزات تميز اْلعالن التلفزيوني عن باقي الوسائل اْلعالمية الخرى،

نظر لطمكانيات التكنولوجية والتقنية العالية التي يقدم فيها اْلعالن لمستخدميه ،مع إمكانية
وذلك ًا
شراء أو انستفسار عن أي سلعة من خالل عملية التفاعل بين المستخدم المتابع لطعالن وبين
المعلن من خالل انتصال على الرقام التي تكون موجودة على شاشة العرض لطعالن ،كما أن
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اْلعالن عبر التلفزيون يمكن المرأة من انطالع على مختلف المحطات التي تذيع إعالنات
استهالكية وفى أي وقت تشاء وبسهولة ،وبالتالي يكون لديها المفاضلة بين الشركات والعروض
واختيار أفضلها ،مع إمكانية الشراء دون أن تذهب إلى المحل أو الشركة ،فقط من خالل
انتصال على مندوب الشركة يأتي إلى مكان تواجد المستهلك ،وهذا يدل على أن الشركات

المنتجة تقدم تسهيالت متعددة عبر إعالناتها على القنوات التلفزيونية ،المر الذي يعمل على
نشر وتشكيل ثقافة استهالكية لدى المرأة لمنتجات لم تعرفها من قبل.

وتتفق نتائج هذا الجدول مع نتائج دراسة (شيماء مصطفى إمام )8111:تمتاز

اْلعالنات التلفزيونية عن باقي الوسائل اْلعالنية الخرى ،من حيث سهولة انطالع عليها
والزيادة والرغبة في الشراء وانستهالك ،ومعرفة السلع الجديدة وتنوعها وتوفير معلومات عن

المنتج وجودته.

رابعا :بيانات تتعلق بالثقافة االستهالكية:
تمثل الثقافة انستهالكية لدى المرأة بمثابة الهدف الرئيسي للدراسة الحالية ،ولتحقيق هذا

الهدف نبد من وضع عدد من السئلة لطجابة عليها من قبل المبحوثين مثل :مصادر

المصروف الشخصي للمرأة ،والم ثرات التي ت ثر عليها عند عملية الشراء ،وأماكن صناعة
وخصوصا إعالنات التلفزيون ،وحديث
السلع التي تتابعها المرأة في إعالنات وسائل اْلعالم،
ً
على متابعتها عبر اْلعالن
المرأة ومعرفتها بالسلع وماركاتها ،والمنتجات التي تحر
التلفزيوني ،ومدى اختالفها عن السلع المعلن عنها في وسائل اْلعالم الخرى ،وأن كثرة هذه
الوسائل اْلعالنية ت ثر في نشر الثقافة انستهالكية ،وكذلك التعرف إذا ما كان تكرار اْلعالن

عبر التلفزيون يزيد وي ثر على اقتناء السلع المعلن عنها ،وكذلك التعرف على ما يلفت انتباهها
من لباس الممثلين والمشاهير واكسسوا ار تهم ،واذا كانت المرأة ترغب في تقليديهم ،وفي أي شيء

تم وضع عدد من السئلة للمبحوثين الذين أجابوا عليها
ترغب في تقليدهم ،وللتعرف على ذلك َّ
بالشكل التالي-:
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جدول رقم ()84

المصادر التالية تحصل المبحوثات على مصروفهن الشخصي
المصادر التالية تحصل المبحوثات على مصروفهن

التكرار

النسبة المئوية %

الترتيب

السرة

215

53.1

1

وظيفة

131

34.5

2

مساعدات خيرية

72

11.4

3

أعمال حرة

54

12.5

4

نشاط حرفي (صناعات بيتيه-حياكة مالبس)

34

1.5

5

أخرى

16

4.4

6

الشخصي

يتضح من الجدول رقم ( )24أن أكثر المصادر التي تحصل المبحوثات على
مصروفهن الشخصي هي على الترتيب :السرة بنسبة ( ،)%53.1وبالرجوع إلى الجدول()4
عاما يشكلن ( )%36.9من أفراد
نالحظ أن الفتيات التي تتراوح أعمارهن ما بين (ً )25-11
وغالبا ما يكن طالبات في الجامعة ،والذي يتكفل
العينة ،وهذا يعنى أنهن ن يعملن لصغر سنهم
ً
بمصاريفهن الجامعية هي السرة.

ويأتي في المرتبة الثانية ما نسبته ( )%34.5من المبحوثات يحصلن على مصروفهن

الشخصي من خالل وظيفة ،فبعد اننتهاء من مرحلة التعليم تكون فرصة الفتاة بالوظيفة أكبر من
غير المتعلمة ،وقد تكون هذه الوظيفة حكومية أو مع وكالة الغوث الدولية ،أو وظيفة في شركة

أو م سسة خاصة.

ويأتى في المرتبة الثالثة ما نسبته ( )%11.4من المبحوثات يحصلن على مصروفهن

الشخصي من مساعدات خيرية ،وتأتى هذه المساعدات من خالل التبرع أو الكفالة من أهل
الخير الغنياء ،أو مساعدة نقدية بمبلغ معين من المال من و ازرة الشئون انجتماعية في السلطة
الفلسطينية لزوجات السرى والشهداء ،أو من خالل دورات لتشغيل البطالة من وكالة الغوث

وتشغيل الالجئين ،ويأتي في الترتيب الرابع ما نسبته (  )%12.5من المبحوثات بأنهن تحصلن

على مصروفهن الشخصي من أعمال حرة ،وقد تكون هذه العمال الحرة بالتجارة والبيع في

السواق والمحالت التجارية التي تهتم بالبيع للسيدات فقط ،وتأتى في الترتيب الخامس ما نسبته
(  )%1.5من المبحوثات تحصلن على مصروفهن الشخصي من خالل عملهن في نشاط حرفي
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وأعمال يدوية (خياطة مالبس -تطريز -مشغونت بيتيه) تبيعه للمحالت التجارية أو الصدقاء
والجيران.

جدول رقم ()85

المؤثرات التي تتأثر بها المبحوثات عند شراء سلعة معينة
المؤثرات التي تتأثر بها المبحوثات عند شراء سلعة

التكرار

النسبة المئوية %

الترتيب

األسرة

828

9109

1

األصدقاء

122

4901

8

اإلعالن التلفزيوني

117

8903

3

أخرى

81

501

4

معينة

يتضح من الجدول رقم ( )25أن أكثر الشياء التي تتأثر بها المبحوثات عند شراء سلعة

معينة هي على الترتيب الول :السرة بنسبة ( )%74.7وهذا يعود إلى أن السرة هي أول مصدر
يستمد منه الشخ

ثقافته ومعلوماته ومعرفته بالشياء ،كما أن لألسرة دور كبير في عملية

سنا ،وهذا يدل
اننتقاء
غالبا ما تأخذ برأي والدتها أو أخواتها الكبر ً
وخصوصا للفتيات التي ً
ً
أيضا على تماسك وترابط أفراد السرة في المجتمع الفلسطيني ،حيث تتميز السرة بالطابع
سنا والخذ برأيهم ،وهذا أيضا له
المحافظ المتمسك بثقافته وعاداته وتقاليده نحو احترام الكبر ً

تأثير على الثقافة انستهالكية لدى المرأة ،ويدل ذلك أن المصادر انجتماعية ت ثرعلى الفتاة
أكثر من المصادر اْلعالمية فى عملية الشراء بينما نرى ما نسبته ( )%47.1من المبحوثات

يتأثرن بالصدقاء عند شراء أي سلعة ،ويمكن أن يكون ه نء الصدقاء زمالء في الجامعة أو

الحي الذي تسكن فيه ،كما أنه يمكن أن يكون ه نء الصدقاء في أعمار متفاوتة فيتأثر
وعيا وخبرة ومعرفة بالسلع التي
الصدقاء الصغار بالسن بالصدقاء الكبر ً
سنا لنهم أكثر ً
تحقق الفائدة المطلوبة وهذا يشكل لديهن وعي استهالكي ،حيث نالحظ بعض الفتيات يتأثرن
ببعضهن البعض عند شراء أي سلعة ،وذلك من خالل تقليد بعضهن في المالبس وفى تفصيلها
وألوانها أو موديالت الحذية والشنط...إلخ ،وكذلك لديهن دافع الظهور والتباهي أمام صديقاتهن

الخريات بأفضل ما لديها ،المر الذي يدفعهن لشراء السلع الثمينة.

فيما نرى في الترتيب الثالث ما نسبته ( )%27.3من المبحوثات يتأثرن باْلعالن

التلفزيوني عند شراء السلع والمنتجات التي يتم اْلعالن عنها في التلفزيون ،وهذا يدل على أن

لطعالن التلفزيوني تأثير على المرأة في التسوق وشراء السلع ،وذلك لسهولة مشاهدته ومعرفة
مكان السلعة وبيعها باْلضافة إلى معرفة التفاصيل المتعلقة بها.
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ونتيجة هذا الجدول تتطابق مع نتائج دراسة ( لينا صوالحة  )8116في أن السرة ت ثر في

العملية انستهالكية على الفتيات أوًن ،ويليها الصدقاء والزمالء ،وثالثًا ،تأتى وسائل اْلعالم.
جدول رقم ()86

دور في التأثير على الناس في االستهالك
اعتقاد المبحوثات بأن لوسائل اإلعالن ا
دور في
اعتقاد المبحوثات بأن لوسائل اإلعالن ا

التكرار

النسبة المئوية %

نعم

243

54.9

إلى حد ما

164

44.9

ن

33

1.2

المجموع

444

144.4

التأثير على الناس في االستهالك

يتضح من الجدول رقم ( )26أن ما نسبته ( )%54.9من عينة الدراسة أجبن أنهن

يعتقدن بأن لوسائل اْلعالن دور في التأثير على الناس في انستهالك،

و()%44.9

إلى حد ما

دور في التأثير على الناس في انستهالك ،بينما  %1.2من عينة
يعتقدن بأن لوسائل اْلعالن ًا
الدراسة ن يعتقدن بأن وسائل اْلعالم ت ثر على الناس في انستهالك.
يتضح من هذا الجدول على أن الغالبية العظمى من أفراد العينة ترى أن الوسائل

اْلعالنية لها دور في التأثير على الناس في انستهالك ونشر الثقافة انستهالكية لديهم ،وهذا
يدل على سرعة وقوة التطور التكنولوجي في وسائل اْلعالم ،حيث إننا نعيش اليوم في عصر

التقدم والتطور الحضاري ،فنالحظ كل يوم بأن هناك إعالنات جديدة لنواع وأشكال متعددة من

السلع والمنتجات ،مثل :المالبس والماكياج واْلكسسوارات والجهزة اْللكترونية...إلخ ،وهذا بدوره

كبير من اْلعالنات التي تروج لتلك السلع انستهالكية ،والتي تدفع المرأة لمشاهدتها
عددا ًا
يوجد ً
وخصوصا التلفزيون ،مما ي دي إلى التأثير على الثقافة
ومتابعتها عبر وسائل اْلعالن المختلفة،
ً

انستهالكية للمرأة.

وتتفق نتيجة هذا الجدول مع نتائج دراسة (شاهر نصار ،)8118:من حيث إن الوسائل

اْلعالمية ت ثر على نشر الثقافة انستهالكية ،وهذه الوسائل تتمثل في( :التلفزيون ،الراديو،

الصحف والمجالت ،اْلنترنت).
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جدول رقم ()89

تأثير على المبحوثات من الناحية االستهالكية
ا
الوسائل اإلعالنية األكثر
تأثير على المبحوثات
ا
الوسائل اإلعالنية األكثر
من الناحية االستهالكية

التكرار

النسبة المئوية
%

الترتيب

التلفزيون

344

76.4

1

الراديو

146

26.5

4

الصحف و المجالت

121

34.3

3

اْلنترنت

165

41.3

2

أخرى

9

2.3

5

تأثير على عينة الدراسة من
يتضح من الجدول رقم ( )27أن أكثر الوسائل اْلعالنية ًا
الناحية انستهالكية هي على الترتيب :التلفزيون بنسبة ( ،)%76.4ويرجع ذلك لتعدد محطاته
وكثرة المسلسالت والفالم والغاني والبرامج التي تعرض عليه ،والمصحوبة بإعالنات تجارية

إحساسا لمشاهديه من خالل عرض الزياء واْلكسسوارات والثاث والديكور المنزلي ،وهذا
تخلق
ً
من شأنه أن ي ثر في أسلوب حياة الفراد ،ويعرفهم على طرق كثيرة من اللباس والطعام وتصميم

المنازل...إلخ ،وبذلك َّ
كبير على الثقافة انستهالكية لمشاهديه من النساء ،بما
تأثير ًا
فإن للتلفزيون ًا
وخصوصا أنه يجمع بين خاصية الصوت
يمتاز به عن غيره من وسائل اْلعالم الخرى،
ً

والصورة والحركة والسهولة في التعامل معه من قبل المرأة ،مما يولد رغبة لديها بالمشاهدة

والمتابعة ،باْلضافة لذلك بأن التلفزيون موجود في كل بيت ويمكن مشاهدته في أي وقت.

ثم اْلنترنت بنسبة ( )%41.3من عينة الدراسة ترى أن اْلنترنت له تأثير عليهن من
ومن َّ

الناحية انستهالكية ،ويمكن أن يرجع ذلك لحداثة هذه الوسيلة وتطورها وتقدمها ،وكذلك قدرة
استيعابها لكم هائل من المعلومات انقتصادية وانجتماعية والسياسية والثقافية...إلخ ،مما تجعل

المستخدم لطنترنت ينتقل من مكان إلى مكان في العالم بضغطة مفتاح ،كما أن اْلنترنت يمتاز
بتحديث إعالناته التجارية ،كما أن اْلنترنت يجمع بين جميع الوسائل اْلعالمية الخرى.

ويأتي في الترتيب الثالث الصحف و المجالت بنسبة (  )%34.3من عينة الدراسة ،ومن

تأثير من
ثم الراديو بنسبة ( )%26.5من عينة الدراسة التي تعتقد أنه من أكثر الوسائل اْلعالمية ًا

الناحية انستهالكية عليها ،ويمكن أن نرجع قلة نسبة الصحف والمجالت والراديو في التأثير
على المرأة من الناحية انستهالكية إلى أن إعالناتها غير واضحة ودقيقة في وصف السلعة،
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ويمكن أن يكون الوصف مختلفًا عن الواقع ،وهنا يقع المستهلك بالخداع اْلعالمي ،ورغم هذا
كله يبقى له تأثير على المرأة وثقافتها انستهالكية.
ويتضح من ذلك بأن المرأة لديها خيارات عدة من بين وسائل اْلعالم لكي تشبع رغباتها،

وهذا ما أكدت عليه نظرية انستخدامات واْلشباعات من خالل انتقائية أفراد الجمهور من بين
وسائل اْلعالم ومضامينها المتاحة لهم ،وكذلك المنفعية لفراد الجمهور ،فهم يعتمدون في

اختيار وسيلة معينة ْلشباع حاجاتهم ،ومصدرها نابع من خصائ

فردية ،واجتماعية ،وثقافية

لجمهور الوسيلة ،وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة (السيد غنيم ،وسعيد ناصف)8113

حول الدور الساسي لوسائل اْلعالم في تقديم السلع ،وتوجيه الفتيات نحو شرائها.
جدول رقم ()82

الصناعات التي تتابع المبحوثات إعالناتها عبر التلفزيون
الصناعات التي تتابع المبحوثات إعالناتها عبر
التلفزيون

التكرار

النسبة المئوية
%

الترتيب

محلية

223

56.2

2

عربية

272

61.5

1

صينية

69

17.4

6

تركية

162

44.1

3

أوربية

16

21.7

4

إسرائيلية

14

21.2

5

أخرى

11

2.1

7

يتضح من الجدول رقم ( )21أن أكثر الصناعات التي تتابع المبحوثات إعالناتها عبر
التلفزيون هي على الترتيب ،الول :العربية بنسبة ( ،)%61.5وهذا يدل على أن المرأة الفلسطينية
ما تزال مرتبطة بالثقافة العربية الصيلة على الرغم من كثرة الوسائل اْلعالمية التي تعمل على

أيضا الصناعة المحلية التي تتابع المرأة
نشر الثقافة انستهالكية بصورة سريعة ،وي كد ذلك ً
إعالناتها عبر التلفزيون ،حيث جاء في الترتيب الثاني بنسبة ( ،)%56.2وجاء في الترتيب الثالث

ما نسبته ( )%44.1من المبحوثات يتابعن الصناعات والمنتجات التركية عبر اْلعالن التلفزيوني،
وذلك يدل على مشاهدة المرأة للمسلسالت والفالم التركية التي أصبحت منتشرة على صعيد
واسع ،حيث تقوم بنشر ثقافة استهالكية خاصة بها ت ثر على المشاهدي .ويأتي في الترتيب
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الرابع الصناعات الوربية التي تتابع المرأة إعالناتها عبر التلفزيون ،حيث حصلت على ما نسبته

()%21.7

قد يرجع سبب متابعة هذه الصناعات لدى المرأة إلى محاولتها تقليدها ،حيث إن

الصناعة الوربية تتميز بالثقة والقوة والصالة ،مما يدل على نشر ثقافة استهالكية لديها .وفى
الترتيب الخامس حصلت الصناعة اْلسرائيلية على ما نسبته

()%21.2

من متابعة المبحوثات

لهذه الصناعة ،ويدل ذلك على مستوى التغلغل والسيطرة التي تفرضها إسرائيل من خالل ربط

اقتصاديا ،وجعل السواق الفلسطينية مجرد مستهلكة للبضائع والصناعة
المجتمع الفلسطيني
ً
اْلسرائيلية لنها تتحكم في المعابر والحدود وفرض حصار سياسي واقتصادي على الفلسطينيين.
وفى الترتيب السادس حصلت ما نسبته ( )%17.4من المبحوثات متابعة للصناعة والمنتجات

الصينية ،ويدل هذا على أن الصناعة الصينية بدأت تغزو السواق المحلية والعربية والعالمية،
وهذا يرجع إلى رخ

المنتج الصيني ،وأنه يقضى الحاجة الالزمة رغم عدم جودة مواصفاتها،

وجميع هذه الصناعات ت ثر على ثقافة المرأة المستهلكة.
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جدول رقم ()87

المنتجات التي تحرص المبحوثات على متابعتها عبر اإلعالن التلفزيوني
المنتجات

نعم
ك

أحيانا
%

ك

%

ال
ك

المتوسط االنحراف

%

الحسابي

المعياري

الوزن

المئوي

الترتيب

أجه ا ا ازة كهربائيا ا ااة معاونا ا ااة فا ا ااي

عمليااة الطهااي "خااالط-مفرمااة-

231

57.6

127

31.7

43

14.7

2.47

4.61

12.29

1

مضرب بيض...إلخ"
مالبس

211

52.6

139

34.7

51

12.7

2.44

4.74

79.97

2

أثاث منزلي ومكتبي

147

36.7

152

37.9

142

25.4

2.11

4.71

74.41

4

144

34.9

137

34.2

124

34.9

2.44

4.11

61.44

7

122

34.4

167

41.6

112

27.9

2.42

4.76

67.54

1

159

39.7

124

34.9

111

29.4

2.14

4.13

74.47

5

161

44.1

154

31.4

16

21.4

2.19

4.76

72.94

3

124

34.9

116

46.4

91

22.7

2.41

4.73

69.41

6

"إكسسوارات أساور – خواتم –
إنسيانت ...إلخ"
جوانت و إكسسواراتها
أدوات ص ااحية لتخس اايس ال ااوزن
والرجيم

عطور و أدوات التجميل
أجه ا ا ازة إلكترونيا ا ااة " كمبيا ا ااوتر،
تلفزيون ،راديو ...إلخ "

يتضح من الجدول رقم ( )29أن اْلختالف فى المعالجة اْلحصائية للجدول يرجع إلى

إمكانية اْلستجابة على أكثر من متغير وأن أكثر المنتجات التي تحر

المبحوثات على

متابعتها عبر اْلعالن التلفزيوني هي على الترتيب ،الول :أجهزة كهربائية معاونة في عملية

الطهي مثل" :خالط-مفرمة-مضرب بيض...إلخ" بوزن مئوي ( ،)%12.29ويدل ذلك على
حر

المرأة لمتابعة هذه المنتجات لمدى أهميتها ،والتي تعتبر من الشياء الساسية لديها في

المنزل ،وهذه المنتجات التي يتم الترويج لها عبر اْلعالن التلفزيوني ت ثر على الثقافة
عروضا مغرية عند عملية
وخصوصا أن بعض الشركات المنتجة لها تقدم
انستهالكية للمرأة،
ً
ً
الشراء لهذه المنتجات ،باْلضافة إلى شرح مميزات وتفاصيل هذه المنتجات تسهل عملية
انستخدام لها ،وهذا ما يشكل الدافع القوى لمتابعة المرأة لهذه المنتجات.

بينمااا ناارى فااي المرتبااة الثانيااة أن مااا نساابته ( )%79.97ماان أف اراد العينااة يتااابعن آخاار مااا

توصلت إليه الموضة من المالبس عبر اْلعالن التلفزيوني ،وجاءت ضمن انهتمامات الساسية
197

ار طا ا أر عل ااى لب اااس الما ارأة الفلس ااطينية ف ااي ا ون ااة
للما ارأة الفلس ااطينية ،حي ااث نالح ااظ أن هن اااك تغي ا ًا

الخيرة ،مثل العباءات والجلباب الضيقة والبنطاال الضايق والمالباس ذات اللاوان الفاقعاة ...إلاخ،
اأثير ثقافيااا اسااتهالكيا غر ًبيااا علااى المارأة الفلسااطينية ،وحصالت العطااور
وهااذا ياادل علااى أن هناااك تا ًا
وأدوات التجمياال علااى المرتبااة الثالثااة بنساابة ( )%72.94ماان أفاراد العينااة ،وياادل ذلااك علااى اهتمااام

الم ا ارأة بمظهرها ااا الخا ااارجي ،وها ااذه مي ا ازة نالحظها ااا با ااين بعا ااض الفتيا ااات الجامعيا ااات ،والسا اايدات
الموظف ااات ،فك اال واح اادة م اانهن تح اااول أن تظه اار بالش ااكل الفض اال م اان ا خ اار ،وحص اال الث اااث

دائماا عان
المنزلي والمكتبي على الترتيب الرابع بنسابة ( )%74.41مان أفاراد العيناة ،فاالمرأة تبحاث ً
التمييز عن ا خرين ،ونالحظ ذلك من خالل بحثها أو شرائها لألثاث المنزلي عالي الجاودة الاذي

يعرض عبار اْلعاالن التلفزياوني ،مان حياث قاوة ومتاناة ومالئماة هاذا المناتج والبلاد المصانعة لهاذا

وخصوص اا إذا كااان وضااعها انقتصااادي
الثاااث ،وهااذا نااوع ماان الساالوك التفاااخري انسااتهالكي،
ً
يسا اااعدها علا ااى ذلا ااك ،وها ااذا يا اادلل علا ااى فاعليا ااة اْلعا ااالن التلفزيا ااوني فا ااي التا ااأثير علا ااى الثقافا ااة
انس ااتهالكية للما ارأة ف ااي ه ااذا المج ااال ،وحص االت الدوات الص ااحية لتخس اايس ال ااوزن وال اارجيم عل ااى

المرتبة الخامسة بنسبة ( )%74.47من أفراد العينة ،ويدل على ذلك كثرة هذا النوع من اْلعالناات
عبر البرامج التلفزيونية التي تحر

المرأة علاى متابعتهاا نعتقادهاا باأن هاذه الناواع مان الدوياة

ااقير عالجيااة تساااعدها فااي المحافظااة علااى وزنهااا
اابا طبيعيااة أو عقا ًا
أو العااالج س اواء كان ات أعشا ً
ورشاقة جسمها ،وجاءت الجهزة اْللكترونياة مثال " :الكمبياوتر " ،التلفزياون ...،إلاخ ،فاي الترتياب
السادس ضمن المنتجات التي تتابعها المارأة عبار اْلعاالن التلفزياوني بنسابة ( )%69.41مان أفاراد

العينااة؛ فانخفاااض أسااعار أجهازة الكمبيااوتر "الااالب تااوب" وأجهازة التلفزيااون " "LCDبكافااة أحجامااه

في السوق الفلسطينية منذ أرباع سانوات ماضاية تقر ًيباا ،أدى إلاى انتشاارها باين السار الفلساطينية،
لس ااهولة آلي ااة ال اادفع م اان خ ااالل عملي ااة التقس اايط الت ااي يمك اان أن تص اال إل ااى س ااتة ش ااهور أو س اانة،

أيض ااا اص ااطحاب بع ااض الفتي ااات لجه اااز ال ااالب ت ااوب وا ي ب ااود ف ااي أي مك ااان ترت اااده
ونالح ااظ ً
(الجامعة ،المنتزهات ،والرحالت والفسح ..إلخ) لتتفاخر به أماام ا خارين ،وبالتاالي ياذهبون لشاراء
جهاز مثله ،المر الذي ينتج عنه سلوك اساتهالكي وثقافاة اساتهالكية تتنقال باين صافوف الفتياات

م اان خ ااالل اْلع ااالن التلفزي ااوني ،وي ااأتي بع ااد ذل ااك ف ااي الترتي ااب الس ااابع (اْلكسسا اوارات ،سالس اال،
أس اااور ،خا اواتم..إل ااخ) بنس اابة

(61.44

 )%م اان أفا اراد العين ااة اللا اواتي يحرص اان عل ااى متابع ااة ه ااذه

المنتجاات عبار إعالناات التلفزياون ،فنجااد بعاض الفتياات الفلساطينية تقلااد فاي هاذا المجاال الفتيااات
الغربية في لبساهن السالسال ،والسااور ،والخاواتم ،وهاذا يادل علاى تاأثرهن بالثقافاة الغربياة والثقافاة

انساتهالكية الغربيااة ،ثاام تاأتي الجاوانت واكسساواراتها فاي الترتيااب الثااامن ضامن اهتمامااات المارأة
الفلسااطينية ماان خااالل حرصااها علااى متابعتهااا بنساابة ( ،)%67.54فاااْلعالن عباار التلفزيااون يسااهل

علااى الم ارأة اختيااار مااا يناساابها ماان الج اوانت واكسس اواراتها حسااب المواصاافات التااي ترغااب بهااا،
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وبالسعار التي تناسبها ،ومن ثم تذهب إلى المتاجر المنتشرة بشكل كبير في المجتمع الفلسطيني

لش ارائها حتااى ولااو كاناات بأسااعار مرتفعااة ،لكااي تظهاار أمااام ا خ ارين بأنه اا متمياازة ولااو كااان علااى
حساااب مصااروفها ودخاال أس ارتها الشااهري ،وهااذا ياادلل علااى الساالوك التفاااخري الااذي تساالكه الفتاااة

الفلسطينية أمام أصدقائها ،وبالتالي يتنامي لديها السلوك انستهالكي ،وبذلك يعتبر اْلعالن عبار
التلفزيون من الوسائل اْلعالمياة المهماة التاي تاروج لثقافاة اساتهالكية أو أسالوب حيااة اساتهالكي،
فاْلعالن عبر التلفزيون دائم علاى وجاود سالع جديادة ،وعان فوائاد هاذه السالع بالصاورة التاي تغاري

باستهالكها.

حيااث ياارى "بلااوملر"  Blumlerأن عنصاار النشاااط أو الفاعليااة لاادى الجمهااور يشااير إلااى

ال اادافع الساس ااي ،واننتقائي ااة ،والذواق ،وانهتمام ااات الت ااي يمك اان أن تح اادث ف ااي حال ااة التع اارض
لوسائل اْلعالم ومنها التلفزيون ،وبالتالي ت دي إلى إشباع رغبات الجمهور المستخدم لمحتوى أو

مض اامون إعالن ااات وس ااائل اْلع ااالم ،وال ااذي ي اانعكس م اان خ ااالل تفض اايالت الجمه ااور لبا ارامج أو
مضامين محددة ،أو من خالل التعرض المخطط والمقصود لبرامج معينة.

وتتفااق نتااائج الد ارسااة مااع نتااائج د ارسااة ( )Ana Christina:8112باعتبااار التلفزيااون أداة

تكنولوجيااة هامااة لالسااتهالك ،ماان حيااث اهتمااام المشاااهدين بالساالع والمنتجااات التااي تعاارض ماان
خااالل برامجااه المتنوعااة مثاال( :المالبااس والغاااني وأدوات التجمياال والثاااث ودور الزياااء) ،كمااا
يعتباار اْلعااالن التلفزيااوني أداة تثقيفيااة حااول أحاادث المنتجااات والتطااورات العالميااة ،إن كااان ماان
خالل شرائها أو متابعتها عبر اْلعالنات.
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جدول رقم ()31

تفضيل اقتناء السلع المعلن عنها عبر التلفزيون أكثر من السلع غير المعلن عنها
تفضيل اقتناء السلع المعلن عنها عبر التلفزيون

التكرار

النسبة المئوية %

نعم

197

49.4

إلى حد ما

11

21.9

ن

115

21.7

المجموع

444

144.4

أكثر من السلع غير المعلن عنها

يتضح من الجدول رقم ( )34أن ما نسبته ( )%49.4من عينة الدراسة أجبن أنهن
يفضلن اقتناء السلع المعلن عنها عبر التلفزيون أكثر من السلع غير المعلن عنها ،بينما نرى

( )%21.7من عينة الدراسة ن يفضلن ذلك ونرى ما نسبته

()%21.9

من المبحوثات إلى حد ما

يفضلن اقتناء السلع المعلن عنها عبر التلفزيون أكثر من السلع غير المعلن عنها.

يتضح من نتائج الجدل السابق أن ما نسبته ( )%74أي ما يقارب ثلثي عينة الدراسة

من المبحوثات يفضلن اقتناء السلع المعلن عنها عبر التلفزيون ،ويعود ذلك إلى تأثرهن باْلعالن
إلى درجة تجعلهن يرغبن بشراء كل ما يعرض عبر تلك اْلعالنات وفقًا لمدى تلبية تلك السلع
لمتطلباتهن وحاجاتهن ،ومدى الفائدة المرجوة منها ،وهذا يدل على وعى وثقة المستهلك في السلع
المعلن عنها عبر التلفزيون ،بينما نرى اللواتي ن يقتنون السلع المعلن عنها أكثر من السلع غير

المعلن عنها ربما بسبب مشاغل الحياة وهمومها المتراكمة ،مما يجعل المبحوثات يعمدن في

مروجا لها أم ن ،المهم أن هذه
سلعا
ً
اقتناء السلع والحاجات من السوق دون تميز فيما إذا كانت ً
السلع تلبى حاجاتهن ومتطلباتهن وتخدم مصالحهن وت دى الغرض المطلوب منها ،وبذلك يعمل
اْلعالن للسلع عبر التلفزيون إلى الترويج ولنشر وتشكيل ثقافة استهالكية ت ثر على المرأة.

وتتفق نتيجة هذا الجدول مع نتيجة دراسة (عزة حلمي عوض الجرجاوي ،)8115:من حيث إن

اْلعالن التلفزيوني هو المصدر الول بال منافس في مجال التعريف بالسلع ،مما يجعل له فضل

السبق في إحداث الثر الذي يقوم بإحداث انستجابة الشرائية.

211

جدول رقم ()31

اعتقاد المبحوثات أن تكرار اإلعالن التلفزيوني يزيد من
رغبتهن في اقتناء السلع المعلن عنها

اعتقاد المبحوثات أن تكرار اْلعالن التلفزيوني يزيد

التكرار

النسبة المئوية %

نعم

91

24.4

إلى حد ما

164

44.1

ن

142

35.4

المجموع

444

144.4

من رغبتهن في اقتناء السلع المعلن عنها

يتضح من الجدول رقم ( )31أن ما نسبته ( )%44.1إلى حد ما يعتقدن أن تكرار
اْلعالن التلفزيوني يزيد من رغبتهن في اقتناء السلع المعلن عنها ،بينما ( )%35.4ن يعتقدن ذلك

وأن ما نسبته ( )%24.4من عينة الدراسة أجبن أنهن يعتقدن أن تكرار اْلعالن التلفزيوني يزيد
من رغبتهن في اقتناء السلع المعلن عنها.

ويتضح من نتائج الجدول أن ثلثي عينة الدراسة من المبحوثات يعتقدن أن تكرار عرض

اْلعالن يزيد من رغبتهن في اقتناء السلع المعلن عنها ،وربما يعود ذلك إلى رغبة المرأة بتجريب
وامتالك كل ما هو جديد ،ولن اْلعالن الناجح الذي ي دي الغرض المطلوب منه نبد من تكرار

عرضه ،لن التكرار يعمل على تثبيت الرسالة اْلعالنية في ذهن الجمهور ،ويسهم في إتاحة

الفرصة لعدد جديد من أفراد الجمهور انطالع أو انستماع لبعض اْلعالنات التي يتم نشرها ،ما
يوسع من نسبة المتأثرين بها ،مما ي ثر على ثقافتهم انستهالكية.

وتتفق نتيجة هذا الجدول مع نتيجة دراسة ( )Rabuck &Rosenbery:8118حول تكرار

اْلعالن التجاري عبر التلفزيون ،مما يزيد من دفع وحث الجمهور نحو اقتناء السلع انستهالكية

المعلن عنها.
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جدول رقم ()38
مدى اإلستجابة الشرائية للسلع المعلن عنها في التلفزيون
ذهاب المبحوثات لشراء أومشاهدة سلعة تم اإلعالن

التكرار

النسبة المئوية %

شراء

55

13.7

مشاهدة

157

39.2

ن أذهب

111

47.1

المجموع

444

144.4

عنها من قبل شركة في التلفزيون

يتضح من الجدول رقم ( )32أن ما نسبته ( )%47.1من عينة الدراسة ن يذهبن لشراء أو

مشاهدة السلعة المعروضة في المحل أو الشركة والتي تم اْلعالن عنها عبر التلفزيون ،وربما يعود ذلك
لشك هذه الفئة من المبحوثات في بعض المعلومات عن السلعة ،أو يكون اْلعالن غير صادق في

عملية الترويج لهذه السلعة أو المنتج ،وقد يكون أيضا الدافع وراء عدم الشراء أو مشاهدة المرأة للسلعة
المعلن عنها ،الوضع انقتصادي المتردي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في ظل الحصار انقتصادي
من قبل انحتالل اْلسرائيلي ،والذي قارب على ما يزيد عن عشر سنوات ،وقد يكون بسبب إرتفاع

وعالميا ،ويدل أيضاً على عدم التأثر باْلعالن التلفزيوني فى عملية الشراء وأن ما
محليا
أسعار السلع
ً
ً
نسبته ( )%39.2من عينة الدراسة أجبن أنهن يذهبن لمشاهدة السلعة التي تم اْلعالن عنها عبر

التلفزيون ،فمشاهدة السلعة قد تكون بهدف التعرف على السلعة وقد تكون مقدمة للشراء ،أو يكون الدافع
وراء مشاهدة السلعة هو الشعور بالحاجة لهذه السلعة ،أو رغبة في التعرف عليها للتفكير في إمكانية

شرائها ،أو لتمضية وقت الف ار  .فالذهاب إلى الشركة أو المحل لمشاهدة السلعة في حد ذاته يشكل جزًءا
من الثقافة انستهالكية التي يعمل اْلعالن التلفزيوني على خلقها عند المرأة في العملية انستهالكية.

ويتضح أن ما نسبته ( )%13.7من عينة الدراسة يذهبن إلى المحل أو الشركة لشراء السلعة،

فقد يكون الدافع وراء الشراء هو الحاجة الفعلية لهذه السلعة ،ويكون بذلك اْلعالن التلفزيوني حقق هدفه
أيضا أن ما نسبته
في دفع المرأة لشراء السلعة من خالل العرض الجذاب لها .وأوضحت الدراسة ً
خالصة القول :إن ذهاب المرأة إلى المحالت أو الشركات التجارية التي تعلن عن وجود سلعة أو منتج
معين تم اْلعالن عنه في التلفزيون للشراء أو المشاهدة ،يدل على التأثير الذي يمارسه اْلعالن
التلفزيوني على المرأة وعلى نشر الثقافة انستهالكية ،ويتضح من ذلك أن الجمهور وفقًا لنظرية
انستخدامات واْلشباعات ،هو العنصر الساسي في عملية انتصال ،فالفرد يعطى اهتمامه للوسائل
التي تشبع حاجاته ورغباته.

212

جدول رقم ()33

تحدث المبحوثات مع صديقاتهن عن السلع وأحدث الماركات أماكن وجودها
تحدث المبحوثات مع صديقاتهن عن السلع وأحدث

التكرار

النسبة المئوية %

نعم

143

25.7

إلى حد ما

213

53.1

ن

14

21.2

المجموع

444

144.4

الماركات وأماكن وجودها

يتضح من الجدول رقم ( )33أن ما نسبته ( )% 53.1إلى حد ما يتحدثن مع صديقاتهن عن
السلع وأحدث الماركات وأماكن وجودها ،وأن ما نسبته ( )%25.7من عينة الدراسة أجبن أنهن
يتحدثن مع صديقاتهن عن السلع وأحدث الماركات وأماكن وجودها ،و بينما ( )%21.2ن يتحدثن

في ذلك المر ،وتدل نتيجة هذا الجدول على أن ثلثي العينة يتحدثن مع صديقاتهن عن أحدث

السلع والماركات ،وهذا ُيظهر أن المرأة الفلسطينية تتابع عبر إعالنات وسائل اْلعالم أحدث
الماركات التجارية فقد تكون هذه الماركات مثل :المالبس ،أحذية ،عطور ،إكسسوارات ،أجهزة
إلكترونية .وهذا يدل على أوقات الف ار التي تعيشها المرأة الفلسطينية في ظل أوضاع اجتماعية
واقتصادية وسياسية صعبة ،وفى ظل غياب م سسات تهتم باستغالل وقتها فتحاول انبتعاد عن

هذه المشاكل وملء فراغها في الحديث عن أحدث السلع والمنتجات والماركات وأماكن تواجدها
وأسعار بيعها ،مما ي دي إلى نشر ثقافة استهالكية لديهن.

213

جدول رقم ()34

متميز عن اآلخرين
ا
اعتقاد المبحوثات بأن معرفة الشخص بالسلع والماركات تجعله
اعتقاد المبحوثات بأن معرفة الشخص بالسلع

التكرار

النسبة المئوية %

نعم

144

35.9

إلى حد ما

153

31.2

ن

143

25.9

المجموع

444

144.4

متميز عن اآلخرين
ا
والماركات تجعله

يتضح من الجدول رقم ( )34أن ما نسبته ( )%31.2يعتقدن  -إلى حد ما  -بأن معرفة
متميز عن ا خرين ،وأن ما نسبته ( )%35.9من عينة الدراسة
ًا
الشخ بالسلع والماركات تجعله
متميز عن ا خرين؛ لن المرأة
ًا
أجبن أنهن يعتقدن بأن معرفة الشخ بالسلع والماركات تجعله
دائمة البحث عن التميز في اللباس وقصات الشعر وتصفيفه ،واقتناء أحدث ما توصلت إليه

التكنولوجيا ،وكذلك معرفة أنواع العطور وأدوات التجميل ،وهذه الشياء كلها تزيد من معرفة
المرأة وتوثر في ثقافتها انستهالكية ،بينما نرى ما نسبته  )%25.9( ،ن يعتقدن ذلك.

214

جدول رقم ()35

اعتقاد المبحوثات بأن اقتناء السلع الثمينة يجعل الفرد
يحتل مكانة اجتماعية أعلى في المجتمع

اعتقاد المبحوثات بأن اقتناء السلع الثمينة يجعل

التكرار

النسبة المئوية %

نعم

19

22.2

إلى حد ما

114

27.4

ن

241

54.4

المجموع

444

144.4

الفرد يحتل مكانة اجتماعية أعلى في المجتمع

يتضح من الجدول رقم ( )35أن نصف عينة الدراسة ما نسبته ( )%54.4ن يعتقدن بأن
أسبابا أخرى
اقتناء الفرد للسلع الثمينة تجعله يحتل مكانة اجتماعية أعلى في المجتمع ،لن هناك
ً
قد تجعل الفرد يحتل مكانة اجتماعية داخل المجتمع ،مثل المستوى التعليمي والثقافي والخالقي
متميز بين الناس وليس بما
ًا
والسياسي ،حيث يقدر الفرد بما يملك من إمكانيات أخالقية تجعله
يمتلك من نقود أو ممتلكات مادية ،وكذلك إرتفاع نسبة الوعى عند المرأة الفلسطينية وعدم تأثرهن

بالثقافة انستهالكية.

بينما نرى أن ما نسبته ( )%27.4يعتقدن  -إلى حد  -ما بأن اقتناء السلع الثمينة يجعل

الفرد يحتل مكانة اجتماعية أعلى في المجتمع ،ذلك بأن ما يقتنيه الفرد من سلع وأشياء ثمينة
تدل على مكانته ووضعه المادي الذي يسمح له شراء ما يريد.

بينما نرى أن ما نسبته ( )%22.2من عينة الدراسة أجبن أنهن يعتقدن بأن اقتناء السلع

الثمينة يجعل الفرد يحتل مكانة اجتماعية أعلى في المجتمع ،ويدل ذلك على أن الشخا

الذين يحتلون أعلى المراكز والمناصب القيادية في المجتمع يشترون ويقتنون أفضل السلع

وأغالها ،باْلضافة أن لديهم أساليب لطنفاق وانستهالك أكثر من غيرهم ،ويرجع ذلك إلى طبيعة

المستوى انقتصادي المتميز عن غيرهم.
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جدول رقم ()36
انتباه المبحوثات لما يرتديه المشاهير من مالبس واكسسوارات
انتباه المبحوثات لما يرتديه المشاهير(الممثلين

التكرار

النسبة المئوية %

نعم

154

37.4

إلى حد ما

147

36.7

ن

143

25.9

المجموع

444

144.4

والمغنين) من مالبس واكسسوارات

يتضح من الجدول رقم ( )36أن ما نسبته ( )%37.4من عينة الدراسة أجبن أنهن
ينتبهن لما يرتديه المشاهير (الممثلين والمغنين) من مالبس واكسسوارات ،بينما يرى ما نسبته

()%36.7

من أفراد العينة

-

إلى حد ما  -لما يرتديه المشاهير (الممثلين والمغنين) من مالبس

واكسسوارات ،بينما يرى ما نسبته ( )%25.9من أفراد العينة بأن ما يرتديه الممثلون والمغنين من

مالبس واكسسوارات ن ينتبهن لذلك المر.
تدل نتيجة هذا الجدول على أن أكثر من ثلثي العينة يلفت انتباههم ما يرتديه الممثلون
والمغنون من مالبس واكسسوارات ،وهذا ي كد أن الممثلين والمغنين لهم دور كبير في التأثير

ونشر الثقافة انستهالكية.
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جدول رقم ()39
رغبة المبحوثات في تقليد المشاهير (الممثلين و المغنين)
رغبة المبحوثات في تقليد المشاهير (الممثلين

التكرار

النسبة المئوية %

نعم

33

1.2

إلى حد ما

127

31.7

ن

244

64.1

المجموع

444

144.4

والمغنين)

يتضح من الجدول رقم ( )37أن ما نسبته ( )%64.1ن يرغبن في ذلك المر،
وبينما()%31.7

 -إلى حد ما  -يرغبن في تقليد المشاهير و( )%1.2من عينة الدراسة أجبن

أنهن يرغبن في تقليد المشاهير .وتدل نتيجة الجدول السابق أن أكثر من نصف عينة الدراسة ن

يرغبن أن يقلدن الممثلين والمغنين في حياتهم انستهالكية ،ويمكن أن يكون ذلك بسبب العادات
والتقاليد والثقافة العامة في المجتمع الفلسطيني ،والذي يتميز بالسلطة البوية أو بسبب الوضاع

انقتصادية الصعبة التي يمر بها أفراد المجتمع الفلسطيني الناتج من الحصار والحروب
المتتالية ،فهذه الوضاع المعيشية ن تساعد على تقليد ما يرتدي أو يقتنيه ه نء الفنانين.
وفى المقابل نرى ما يقارب ( )%44من عينة الدراسة يرغبن في تقليد ه نء الممثلين

تعويضا عن ذلك ،تستعمل بعض الفتيات الشامبو أو العطر الذي ظهر به الفنان
والفنانين ،فنجد
ً
في فقرة إعالنية ما ،مثل ظهور الفنانة "نانسي عجرم" و"هند صبري" لدعاية "شامبو الشعر"،
وكذلك نعب الكرة "ميسي" في دعاية لمشروب غازي "البيبسي".

كما يعتبر تصويب الرسائل اْلعالنية عبر المشاهير والفنانين ،إسلوب يعتمد عليه

صناع اْلعالن لزيادة التأثير على المشاهدين.

وبهذه الطريقة فهم م ثرون في نشر الثقافة انستهالكية لدى المرأة ،وتدعيم قيم ثقافية

معينة لديها ،وتأكيد هذه الثقافة انستهالكية المرتبطة والمتصلة بالعولمة انقتصادية ،وذلك عبر
تدعيم قيم ومضامين معينة في وسائل اْلعالم تتعلق بهذه الثقافة انستهالكية.
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جدول رقم ()32

األشياء التي تحب المبحوثات فيها تقليد المشاهير
األشياء التي تحب المبحوثات فيها تقليد
المشاهير

التكرار

النسبة المئوية
%

الترتيب

المالبس

147

51.6

1

الماكياج

127

54.6

2

اْلكسسوارات

146

42.2

3

سلوكهم مع ا خرين

91

39.4

4

اقتناء اْللكترونيات

61

27.1

5

أخرى

17

6.1

6

يتضح من الجدول رقم ( )31أن أكثر الشياء التي تحب المبحوثات فيها تقليد المشاهير

هي على الترتيب :المرتبة الولى المالبس بنسبة ( ،)%51.6وفى المرتبة الثانية الماكياج بنسبة
( ،)%54.6وتأتى في المرتبة الثالثة اْلكسسوارات بنسبة ( ،)%42.2والمرتبة الرابعة سلوكهم مع
ا خرين بنسبة ( ،)%39.4والمرتبة الخامسة تأتى اقتناء انلكترونيات بنسبة ( ،)%27.1وأشياء

أخرى بنسبة (.)% 6.1

وتدل نتيجة هذا الجدول على أن نصف العينة ترغب في تقليد المشاهير في المالبس

والماكياج ،فمن خالل متابعة المرأة لطعالنات التي يظهر بها المشاهير عبر التلفزيون تعمد

بعضهن في تقليدهم ،سواء بطريقة تنسيق المالبس وألوانها ،أو بطريقة وضع الماكياج ،وهذا ما
نراه في ا ونة الخيرة لدى بعض الفتيات حول انهتمام بأنفسهن قبل الخروج من المنزل.

وخصوصا التلفزيون -
وي كد هذا بأن هناك ارتباطًا بين اْلعالن عبر وسائل اْلعالم -
ً
وبين ه نء المشهورين في نشر الثقافة انستهالكية ،فانستعانة بهذه الشخصيات المشهورة
يضاعف من تأثير الرسالة اْلعالنية للتأكيد على مزايا السلعة وتقويتها أمام منافسيها ،وكذلك

يوجد ارتباط بين أفراد الجمهور ووسائل اْلعالم التي تحقق لهم إشباعات شبه اجتماعية من
خالل التوحد مع شخصيات الوسيلة اْلعالمية.

وتتفق نتيجة هذا الجدول مع نتائج دراسة ( )Mathur: 8113من حيث تأثير اْلعالنات

المرتبطة بالمشاهير العالمية ،وحول فاعلية هذا انستخدام لطعالن بشرط مالئمة الشخصية
ثر باْلعالنات المرتبطة بالمشاهير.
الشهيرة للسلع المعلن عنها ،وتبين كذلك أن اْلناث أكثر تأ ًا
218

جدول رقم ()37

تشجيع المبحوثات انتشار المجمعات التجارية "الموالت" في المجتمع الفلسطيني
تشجيع المبحوثات انتشار المجمعات التجارية "الموالت" في

التكرار

النسبة المئوية %

نعم

253

63.1

إلى حد ما

127

31.9

ن

24

5.4

المجموع

444

144.4

المجتمع الفلسطيني

يتضح من الجدول رقم ( )39أن ما نسبته ( )%63.1من عينة الدراسة أجبن أنهن

يشجعن انتشار المجمعات التجارية "المونت" في المجتمع الفلسطيني ،و( - )%31.9إلى حد ما -
يشجعن انتشار المجمعات التجارية "المونت" في المجتمع الفلسطيني ،بينما ( )%5.4ن يشجعن

ذلك المر.

وتدل نتيجة هذا الجدول على أن غالبية عينة الدراسة ت يد انتشار المجمعات التجارية

"المونت" في المجتمع الفلسطيني ،حيث بدأ انتشار هذا النموذج في قطاع غزة عام ( )2441من
خالل إنشاء عدة مجمعات تجارية ،منها مركز غزة للتسوق ،ومول الندلسية ،حيث يتكون بناء

وتصميم هذه "المونت" على حسب الطراز الغربي ،حيث ينقسم إلى عدة طوابق ،في كل طابق

قسم خا

بنوع معين من السلع والمنتجات  -مثال  -الطابق الرضي يضم مطاعم للوجبات

السريعة وهايبر ماركت وكفى ،ومنتجات غذائية ،وأدوات منزلية ،وخضار ،وفاكهة ،ولحوم،
وصانت عرض ،ومراكز ألعاب إلكتروني .وبهذه الطريقة تساهم المجمعات التجارية "المونت"
في نشر السلع من مختلف ماركاتها وصناعتها.

ومع تزايد العروض على السلع والمنتجات ،واْلغراء في أسعارها ،واْلعالن عنها عبر

التلفزيون ،يتولد لدى المستهلك الرغبة والمعرفة والذهاب إلى هذه المجمعات و"المونت" للشراء أو

المشاهدة وانستفسار ،وبهذه الطريقة يتم التأثير على الثقافة انستهالكية.

ونتيجة هذا الجدول تتفق مع دراسة (حمال عبد الحميد )8111:حول أهمية اْلعالن الذي

تستعين به المنشآت المستحدثة ،ومنها "المونت" في جذب المستهلكين ولخلق الوعي لديهم حول

السلع والمنشآت وتوليد حاجات استهالكية ،وتغير في النماط والعادات التقليدية ،حيث أصبح

انستهالك  -بشكل عام  -أسلوب حياة ،يتضمن الرموز والمعاني المعبرة عن انستهالك ،وفى
ظل صور انستهالك التي فرضتها العولمة.

219

جدول رقم ()41

اعتقاد المبحوثات أن األسواق والمحالت الموجودة في المنطقة التي تسكنين فيها كافية
اعتقاد المبحوثات أن األسواق والمحالت الموجودة

التكرار

النسبة المئوية %

نعم

91

24.4

إلى حد ما

154

37.7

ن

152

37.9

المجموع

444

144.4

في المنطقة التي تسكنين فيها كافية

يتضح من الجدول رقم ( )44أن ما نسبته ( )%37.9من عينة الدراسة ن يعتقدن ذلك،
بينما()%37.7

 -إلى حد ما  -يعتقدن أن السواق والمحالت الموجودة في المنطقة التي تسكنين

فيها كافية ،بينما( )%24.4من عينة الدراسة أجبن أنهن يعتقدن أن السواق والمحالت الموجودة
في المنطقة التي تسكنين فيها كافية.

وتدل نتيجة هذا الجدول على أن هناك تقارًبا بين النسب بين من يرون أن السواق
والمحالت التجارية كافية وبين من يرون غير ذلك ،فمساحة قطاع غزة صغيرة تمثل ()364
كيلو متر مربع ،مقسمة على خمس محافظات (الشمال -غزة  -الوسطى -خانيونس -رفح) ن
يفصلها حدود ،فكلها متالصقة مع بعضها البعض ،ويعنى ذلك أن أي شخ

يستطيع أن

يتسوق من نفس المنطقة التي يسكن فيها أو يذهب إلى محافظة أخرى للتسوق بكل سهولة دون

أي عائق .باْلضافة إلى ذلك أصبح هناك توزيع لألسواق على عدد أيام السبوع داخل

المحافظات؛ لوجود أسواق متنقلة غير ثابتة من محافظة لخرى يوجد بها ما يستلزم شرائه،
وبالتالي يكون هناك تأثير على السلوك انستهالكي ونشر الثقافة انستهالكية.
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كثير على األسواق والمحالت الكبيرة
األسباب التي تجعل المرأة تتردد ا
كثير على
األسباب التي تجعل المرأة تتردد ا
األسواق والمحالت الكبيرة

التكرار

النسبة المئوية
%

الترتيب

شراء السلع

211

74.1

1

مشاهدة البضائع الجديدة

274

61.4

2

123

31.4

3

لمجرد المتعة

11

22.2

4

أخرى

7

1.1

5

قضاء وقت الف ار

كثير على
يتضح من الجدول رقم ( )41أن أكثر السباب التي تجعل المرأة تتردد ًا
السواق والمحالت الكبيرة هي على الترتيب :شراء السلع بنسبة ( ،)%74.1وذلك لشراء السلع

والشياء الضرورية الالزمة للبيت .ونالحظ ارتفاع هذه النسبة لن المرأة في المجتمع الفلسطيني
وخصوصا
غالبا ما تتولى أمور وادارة البيت من حيث الشراء وتدبير المستلزمات الضرورية،
هي ً
ً
وخصوصا إذا كان الشراء لغراض
إذا كانت المرأة ن تعمل ،فيكون هذا من واجبها الساسي،
ً
ضرورية ،مثل :التحضير لألفراح ،والزواج ،والمناسبات ،أو دخول موسم جديد.

بينما نرى ما نسبته ( )%61.4يترددن على السواق والمحالت التجارية لمشاهدة البضائع

الجديدة ،قد يعود ذلك لمعرفة السعار ،أو آخر الموضة ،أو مشاهدة التنزيالت.

فيما نرى ما نسبته ( )%31.4من أفراد العينة أن سبب ذهاب المرأة إلى السوق هو قضاء

وقت الف ار  ،حيث تعانى المرأة الفلسطينية من أوقات ف ار

كبيرة لقلة الم سسات الحكومية

والهلية التي تعتني بها ،مما يضطر المرأة للذهاب إلى السواق والمحالت التجارية لسد هذا
الف ار  ،وهكذا تحول السوق من مكان للتسوق إلى مكان لقضاء وقت الف ار .

ومن ثم لمجرد المتعة بنسبة ( ،)%22.2حيث تتردد بعض السيدات على السواق

والمحالت لمجرد إمتاع أنفسهن بما هو معروض في هذه السواق ،ويمكن أن نعزو ذلك

لألوضاع انجتماعية والنفسية وانقتصادية التي تعيشها المرأة داخل المنزل لبعض صور
الحرمان من بعض الشياء الضرورية ،كما أن الوظائف السوسيولوجية التى تقوم بها السواق
التجارية من إزالة التوترات والقلق وتمضية أوقات الف ار والهروب من المشكالت ،وتعتبر عملية

التسوق ثقافة كونية.
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جدول رقم ()48

األشياء التي تلفت نظر المبحوثات في السوق غير السلع
األشياء التي تلفت نظر المبحوثات في السوق
غير السلع

التكرار

النسبة المئوية
%

الترتيب

واجهات المحالت

116

46.9

2

كثرة الضواء

149

37.5

4

أسلوب ا خرين في التسوق

152

31.3

3

أسلوب الباعة في عرض السلع

224

55.4

1

أخرى

19

4.1

5

يتضح من الجدول رقم ( )42أن أكثر الشياء التي تلفت نظر المبحوثات في السوق

غير السلع هي على الترتيب :أسلوب الباعة في عرض السلع بنسبة ( ،)%55.4ومن ثم واجهات
المحالت بنسبة ( ،)%46.9ومن ثم أسلوب ا خرين في التسوق بنسبة ( ،)%31.3ومن ثم كثرة

أخير أسباب أخرى غير التي ذكرت.
الضواء بنسبة ( ،)%37.5و ًا
وتدل نتيجة هذا الجدول على أن أكثر من نصف العينة يرون أن أسلوب الباعة في
عرض السلع يلفت انتباههم ،وهو يدل على تنظيم وترتيب السلع داخل المحل ،فكل سلعة توضع

في مكان معين حتى ن يتعب المستهلك وهو يبحث عنها ،فيجد ما يريد من السلع بسرعة ،وهذا

يرتبط بالجوانب المادية لعملية التسوق باْلضافة إلى تصميم المحالت وواجهتها التي تتشكل من

الزجاج والديكورات المتنوعة ،والمكان الذي تعرض فيه السلعة.

أما أسلوب ا خرين في التسوق ،فيندرج تحت إطار الثقافة انجتماعية والعالقات

انجتماعية بين الفراد ،وهى عبارة عن تقليد ومحاكاة لآلخرين في أسلوب التسوق ،فالفراد
يقلدون بعضهم البعض في عملية الشراء والتسوق ،من حيث الحديث مع البائع في السعر،

وكيفية اختيار السلعة ،ومن أي المحالت التجارية تحصل على سلعة معينة...إلخ ،وكذلك أيضا

كثرة الضواء وألوانها المميزة ،فيضع أصحاب المحالت أضواء بأشكال وألوان مختلفة تضئ
المحل حتى يجذب المستهلك ون يرهق وهو يبحث عن المكان ،وهذا كله يندرج تحت انستهالك

البصري الذي ينتج عنه السلوك انستهالكي ،فهذه الشياء كلها لها أهمية كبيرة في التأثير على
السلوك والثقافة انستهالكية.
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تصرف المبحوثات في حال لم يملكن ثمن بعض األشياء المرغوبة والمعروضة في السوق
تصرف المبحوثات في حال لم يملكن ثمن بعض
األشياء المرغوبة والمعروضة في السوق

التكرار

النسبة المئوية
%

الترتيب

ن أفكر في الشراء

236

59.4

1

أدخر للشراء

177

44.3

2

أستلف النقود من ا خرين

77

19.3

3

أخرى

14

2.5

4

يتضح من الجدول رقم ( )43أن تصرف المبحوثات في حال أنهن ن يملكن ثمن بعض
الشياء المرغوبة والمعروضة في السوق هي على الترتيب ،الول :ن أفكر في الشراء بنسبة

( ،)%59.4ويدل ذلك على أنه ربما تكون هذه الشياء المعروضة والمرغوبة في السوق ثمنها
باهظ ن يتناسب مع الوضع انقتصادي بالنسبة للمبحوثات ،وخاصة أن المجتمع الفلسطيني يمر

بأزمة مالية صعبة نتيجة الحصار انقتصادي الذي يفرضه انحتالل اْلسرائيلي على الراضي
الفلسطينية .ويأتي في المرتبة الثانية ما نسبته ( )%44.3من المبحوثات أجبن بأنهن يدخرن
للشراء ،وذلك يعود إلى عدم كفاية امتالك ثمن الشياء المعروضة والمرغوبة في السوق ،فتعمل
بعض المبحوثات عن طريق اندخار مثل :الدخول في جمعية بمبلغ مالي معين ،أو اندخار من

المصروف الشخصي لها حتى يتسنى لها شراء ما ترغب فيه من السوق .ويأتي في المرتبة

الثالثة ما نسبته ( )%19.3من المبحوثات بأنهن يستلفن النقود من ا خرين ،ويدل ذلك على أهمية
الشياء المعروضة والمرغوبة في السوق بالنسبة لها مما يجعلها تستلف النقود حتى ن تفقدها

أخير تصرفات أخرى غير التي ذكرت  -مثل  -ليس كل ما يعرض
وتندم على عدم شرائها ،و ًا
في السوق يتم شرائه ،أو بإمكانية انستغناء عنه بأشياء أخرى.
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خامسا :تحليل النتائج في ضوء تساؤالت الدراسة:
بعد تحليل الدراسة المسحية لفراد العينة وهى المرأة ،برزت العديد من النتائج العامة التي من

خاللها تحققت أهداف الدراسة ،وتم اْلجابة على تسا نتها ،وجاءت على النحو التالي:


المعدالت واألوقات اليومية التي تستخدم فيها المرأة التلفزيون.

أيضاا أن
َّ -1بينات الد ارساة أن أكثار مان ثلثاي عيناة الد ارساة يساتخدمن التلفزياون ،وبينات النتاائج ً
أفراد العينة يستخدمن التلفزياون علاى مادار أياام السابوع ،لمادة سااعتين وماا يزياد ،وأظهارت نتاائج
ااء ،كمااا
الد ارسااة أن أفضاال أوقااات مشاااهدة التلفزيااون فااي الفت ارة المسااائية ماان الساااعة ( )9-4مسا ً
أيضا أن مشاهدة التلفزيون تتم مع أفاراد العائلاة مثال :البنااء والازوج واْلخاوة وبشاكل
َّبينت النتائج ً
متقطع ،كما بينتها الجداول (.)13-12-11-14-9


الغرض من استخدام ومشاهدة المرأة للتلفزيون.

-2

أظهاارت نتااائج الد ارسااة أن الغاارض ماان مشاااهدة الم ارأة للتلفزيااون يتمثاال فااي قضاااء وقاات

الف ار تتصدر الترتيب الول ،ثم يليها حسب الترتيب :اكتساب المعارف ،والبحث عان المعلوماات
انجتماعية ،العلمية ،والبحثياة ،اْلخبارياة "العالمياة والمحلياة" ،الشخصايات المشاهورة ،البحاث عان
الساالع والمنتجااات انسااتهالكية ،هااروب ماان الواقااع ،وساابب عاادم وجااود الهاال ،وهااذا مااا دلاال عليااه

الجدول رقم (.)14
-3

أباارزت نتااائج الد ارسااة ساابب تعاارض المارأة نسااتخدام ومشاااهدة التلفزيااون ،فتمحااور الساابب

الول للتعاارض فااي قضاااء وقاات الفا ار  ،ثاام يليهااا اكتساااب المعااارف والبحااث عاان معلومااات علميااة
وثقافية ،وقراءة الخبار اليومية ،ثام يليهاا مان أساباب التعارض والمشااهدة حساب الترتياب ماا يلاي:

التعارف علااى أخبااار الشخصايات المشااهورة ،البحااث عان منتجااات وساالع جديادة .ونالحااظ ماان هااذه

النتيجااة والسااابقة لهااا أن ماان أولويااات الم ارأة الفلسااطينية فااي اسااتخدامها ومشاااهدتها التلفزيااون فااي
البحث عن المعلومات واكتساب المعارف الثقافية والعلمية ،أولوياتها البحث عن السلع والمنتجاات

الجدياادة للشااركات اْلنتاجيااة والتعاارف علااى أخبااار الشخصاايات المشااهورة ،ويعنااي ذلااك أنهااا تتااأثر
بالثقافا ااة انسا ااتهالكية ،فمجا اارد بحثها ااا عا اان ها ااذه الب ا ارامج انسا ااتهالكية ي ا ا دي إلاااى تشا ااكل الثقافا ااة

أيضا اا عل ااى أن ظ اااهرة متابع ااة ومش اااهدة الش ااركات ودور الزي اااء
انس ااتهالكية ل ااديها ،وه ااذا ي اادلل ً
والشخصيات المشهورة...إلخ ،من قبل المرأة ظاهرة جديدة على المجتمع الفلسطيني.
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اإلشباعات التي يحققها التلفزيون للمرأة عند االستخدام.

 -4معرفااة الحااداث والخبااار المحليااة والعربيااة حااين حاادوثها ،تعتباار ماان أول اْلشااباعات التااي

يحققهااا التلفزي ااون ل اادى الما ارأة الفلسااطينية المس ااتخدمة ل ااه ،ث اام يليهااا ف ااي اْلش ااباع حس ااب الترتي ااب:

التع اارف عل ااى ثقاف ااات الش ااعوب الخ اارى ،وش ااغل وق اات الفا ا ار وال ااتخل

م اان المش اااكل اليومي ااة،

والحصول على معلومات عن أحدث التطورات التكنولوجية ،والحصول علاى معلوماات عان أحادث

المنتجااات العالميااة ،ومعرفااة أحاادث مااوديالت الموضااة والزياااء ،وكااذلك الحصااول علااى خاادمات
مجاني ااة ،والتع اارف عل ااى المح ااالت التجاري ااة انس ااتهالكية .وه ااذه النتيج ااة ت اادلل عل ااى أن م اان أول

اهتمامات المرأة الفلسطينية هي متابعة الحداث المحلية والعالمية ،وقضاء وقات الفا ار  ،واكتسااب
المعرفة والمعلومات العلمية والثقافية عند استخدامها التلفزيون ،والبحث عن البرامج التي تعلن عن

سلع ومنتجات استهالكية؛ لن هذه الظاهرة جديدة على المرأة الفلسطينية.


البرامج التلفزيونية المفضلة للمرأة التي تذيع إعالنات استهالكية.

 -5أظهاارت نتااائج الد ارسااة أن الب ارامج التلفزيونيااة التااي تااذيع إعالنااات اسااتهالكية جاااءت حسااب
الترتيب :الفالم والمسلسالت والتمثلياات أوًن ،ثام بارامج الطهاي ،البارامج الخاصاة باالمرأة ،والبارامج
انجتماعي ااة ،وانقتص ااادية ،والثقافي ااة ،والرياض ااية ،والبا ارامج الحواري ااة م ااع الشخص اايات المش ااهورة،

أخير البرامج اْلخبارية والسياسية.
والبرامج العلمية والبحثية ،و ًا

َّ -6بين اات نت ااائج الد ارس ااة أن اْلعالن ااات التلفزيوني ااة المفض االة ل اادى عين ااة الد ارس ااة ج اااءت حس ااب
الترتيب التاالي أوًن :إعالناات لمنتجاات صاحية ،ثام إعالناات لسالع ومنتجاات منزلياة وأثااث وأدوات

أخير إعالنات لمنتجات رياضية.
كهربائية ،إعالنات لسلع غذائية ،إعالنات لماكن ترفيهية ،و ًا
 -7اتضااح ماان نتااائج الد ارسااة أن جاذبيااة اْلعااالن "الصااوت والحركااة" ماان أول العناصاار المحفازة
لالط ااالع عل ااى اْلع ااالن التلفزي ااوني ،وث اااني محف ااز لالط ااالع عل ااى اْلع ااالن التلفزي ااوني المن اااظر

الطبيعيااة فااي تصااميم اْلعااالن ،ثاام يليااه الصااور الفوتوغرافيااة "للمارأة والطفاال والرجاال" فااي اْلعااالن،

ار حجاام ومساااحة اْلعااالن ،فهااذه
وماان ثاام السااعر والجااودة ،والموساايقى المصاااحبة لطعااالن ،وأخيا ًا
العناصاار عبااارة عاان إغ اراءات للمسااتخدمين لكااي يتااابعوا اْلعااالن التلفزي اوني ،وبالتااالي ت ا ثر علااى

الثقافة انستهالكية لديهم.

َّ -1بي نت نتائج الدراسة أن أكثر من ثلثاي عيناة الد ارساة تارى أن اْلعاالن التلفزياوني يثيار لاديهن
الحاجااة لمنتجااات لاام تعرفهااا ماان قباال ،وتساااعدهن فااي التعاارف علااى ماركااة المنتجااات ،وتاادفعهن
نختيار الماركة المفضلة ،وأن ر يتهن اْلعالن تدفعهن إلى التعرف على محتوياتاه...إلاخ ،وباذلك

تتأثر لديهن الثقافة انستهالكية.
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 -9أبرزت نتائج الدراسة أن ثلثي العينة تقر ًيباا تارى أن اْلعاالن التلفزياوني يتمياز عان اْلعالناات
في وسائل اْلعالم الخرى في التالي :سهولة مشاهدة المنتج ،السرعة في التعرف على اْلضافات
الجديدة علاى أي مناتج ،تزوياد المساتخدم بنصاائح مفيادة عان المنتجاات ،معرفاة مكاان بياع المناتج،

اأثير ماان الوسااائل اْلعالميااة
سااهولة انختيااار بااين المنتجااات ،وهااذا ياادلل علااى أن التلفزيااون أكثاار تا ًا
الخرى على المرأة من ناحية الثقافية انستهالكية.


المصادر التي تحصل منها المرأة على مصروفها الشخصي.

 -14دلت نتائج الدراسة على أن أكثر من ثلثاي العيناة يحصالن علاى مصاروفهن الشخصاي مان
الس ا ارة ،وبا اااقي أف ا اراد العينا ااة علا ااى الت ا اوالي يحصا االن علا ااى مصا ااروفهن الشخصا ااي ما اان :وظيفا ااة،
مساعدات خيرية ،أعمال حرة ،نشاط حرفي صناعات بيتية ،حياكة مالبس..إلخ.

َّ -11بيناات نتااائج الد ارسااة أن ثلثااي العينااة تا ثر علاايهن السارة عنااد شاراء أي ساالعة أو منااتج ،ثاام
أخير اْلعالن التلفزيوني.
يليها على التوالي ،الصدقاء ،و ًا
 ماركات السلع والمنتجات التي تحرص المرأة على متابعتها عبر اإلعالن التلفزيوني.
 -12أوضااحت نتااائج الد ارسااة أن الصااناعات العربيااة هااي أول الصااناعات التااي تحاار

الم ارأة

الفلسااطينية علااى متابعااة إعالناتهااا عباار التلفزيااون ،ثاام يليهااا بعااد ذلااك علااى الت اوالي :الصااناعات

المحلية ،التركية ،الوربية ،اْلسرائيلية ،الصينية .فالمرأة الفلسطينية مازالت محافظةً على قوميتهاا

وخصوص ا ااا التلفزي ا ااون م ا اان الناحي ا ااة
وثقافته ا ااا وأص ا ااالتها العربي ا ااة ،رغ ا اام ت ا ااأثيرات وس ا ااائل اْلع ا ااالم
ً
انستهالكية عليها.

 -13أب اارزت نت ااائج الد ارس ااة أن أكث اار م اان ثلث ااي عين ااة الد ارس ااة يحرص اان عل ااى متابع ااة إعالن ااات
المنتجات عبر التلفزيون ،وتاأتي فاي الترتياب الول :حار

المارأة علاى متابعاة الجهازة الكهربائياة

المعاون ااة ف ااي عملي ااة الطه ااي ،ث اام يليه ااا عل ااى الت ااوالي حس ااب الترتي ااب :المالب ااس ،عط ااور وأدوات

التجمي اال ،أث اااث منزل ااي ،أدوات ص ااحية لتخس اايس ال ااوزن "ال اارجيم" ،أجها ازة إلكتروني ااة " كمبي ااوتر-
تلفزيون  -راديو" إكسسوارات وأساور وخواتم ،جوانت واكسسواراتها.

 -14أوضحت نتائج الدراسة بما يزيد عن ثلثي العينة بأن هنااك اختالفًاا باين السالع المعلان عنهاا
عباار التلفزيااون ،والساالع المعلاان عنهااا عباار وسااائل اْلعااالم الخاارى ،وهااذا انخااتالف جاااء لصااالح
اْلعالن التلفزيوني ،من حيث جودة السلعة وشكلها ،وندرة تكرارها.

َّ -15بينت نتائج الدراسة أن الغالبية العظماى مان أفاراد العيناة يارون أن الوساائل اْلعالنياة تا ثر
ف ااي نش اار الثقاف ااة انس ااتهالكية ،وه ااذه الوس ااائل تنحص اار حس ااب الترتي ااب ف ااي ا ت ااي( :التلفزي ااون،
اْلنترنت ،الصحف والمجالت ،الراديو).
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 دور المشاهير "الفنانين والممثلين" في نشر الثقافة االستهالكية لدى المرأة.
 -16أوضااحت نتااائج الد ارسااة أن ثلثااي العينااة ماان المبحوثااات تقر ًيب اا يلفاات انتباااههن مااا يرتديااه
المشاااهير ماان الممثلااين والفنااانين ماان مالبااس واكسس اوارات ،فااي حااين ن ترغااب أكثاار ماان نصااف
العينة في تقلديهم ،وباقي أفراد العينة يرغبن في تقليدهم ،وهم أقل من نصف العينة ،في المالبس،
الماكياج ،اْلكسسوارات ،سلوكهم مع ا خرين ،واقتناء اْللكترونياات ،وذلاك بالترتياب التاي حصالت

عليه كل واحدة منها.


رأي المرأة في انتشار المجمعات التجارية "الموالت" في المجتمع الفلسطيني.

َّ -17بين ا اات الغالبي ا ااة العظما ا اى م ا اان أفا ا اراد العين ا ااة تأيي ا اادهن ننتش ا ااار "الم ا ااونت" ف ا ااي المجتم ا ااع

الفلسطيني ،في حين ترى نصف العينة أن السواق والمحالت التجارية في أماكن ساكنهم ن تكفاي
لتلبية كل احتياجاتهم انستهالكية.

 -11أوض ااحت نت ااائج الد ارس ااة أن الس اابب الرئيس ااي ف ااي ت ااردد الما ارأة عل ااى السا اواق والمح ااالت

ار
التجارية الكبيرة هو شاراء السالع ،ثام مشااهدة البضاائع الجديادة ،ثام يلياه قضااء وقات الفا ار  ،وأخي ًا
لمجرد المتعة.
َّ -19بيناات نتااائج الد ارسااة أن مااا يلفاات انتباااه الم ارأة حااين تجوالهااا فااي السااوق غياار الساالع هااو

ار
أسلوب الباعة في عرض السلع أوًن ،ثام واجهاات المحاالت ،وأسالوب ا خارين فاي التساوق ،وأخي ًا
كثرة الضواء.
 -24بيناات نتااائج الد ارسااة أن تصاارف المارأة فااي حااال عاادم امتالكهااا لااثمن الشااياء المعروضااة

والمرغوبااة فااي السااوق ،هااو عاادم التفكياار بالش اراء أوًن ،ثاام ادخااار النقااود حتااى تااتمكن ماان الش اراء،

ار اسااتالف ودياان النقااود ماان ا خارين ،حتااى تااتمكن ماان شاراء الساالع والمنتجااات لشااياء تكااون
وأخيا ًا
بحاجة ضرورية إليها.
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استخالصات:
ايال لنتااائج الد ارسااة الميدانيااة ماان خااالل
تناولاات الد ارسااة بااين صاافحات هااذا الفصاال ،تحلا ً

تم جمعها من الميدان ،بعد استخدام المعامالت اْلحصاائية المالئماة وعارض
تحليل البيانات التي َّ

نتااائج الد ارسااة علااى المسااتوى الكمااي ،والتفسااير الكيفااي لتلااك النتااائج موضا ًاحا ماادى اهتمااام الم ارأة
باس ااتخدام التلفزي ااون ومتابع ااة إعالنات ااه ،والمص ااادر الت ااي تعتم ااد عليه ااا الما ارأة ف ااي تش ااكيل ثقافته ااا

انستهالكية.

وكشفت النتائج مادى تاأثير التلفزياون واعالناتاه علاى المارأة ،ورغباة نسابة كبيارة مانهن فاي

تقليد الممثلين والمغناين فاي طريقاة لباساهم ،وتصافيف شاعورهم ،وسالوكهم ،مماا يا دي إلاى تشاكيل
الثقافة انستهالكية لديهن ،وبالتالي يتأثر السلوك والتصرفات والخاالق والثقافاة لادى المارأة ،وهاذا
ما نالحظه الياوم باين بعاض الفتياات مان تصافيف لشاعورهن ،ولباساهن الضايق القصايرة ،ولبساهن

لطكسس اوارات "الساااور – الخ اواتم – السالساال" ،ماان جهااة ثانيااة بيناات نتااائج الدارسااة أن الغالبيااة
العظمى من المبحوثات من أفراد العينة رغم تأثرهن باالتلفزيون واعالناتاه ،إن أنهان يساتغلونها فاي

اكتساب المعرفة والفائدة العلمية والبحثية والثقافية ،ومتابعة الحداث السياسية.

أيض ااا ط ااول الوق اات ال ااذي تس ااتخدم في ااه الما ارأة التلفزي ااون ومتابع ااة برامج ااه
وبين اات النت ااائج ً
وقنوات ااه ب ااوعي أو دون وع ااي ،الم اار ال ااذي يا ا ثر عل ااى عالقاته ااا السا ارية داخ اال المن اازل أو ف ااي
المجتمع الكبير ،وتأثرها بالثقافة انستهالكية.

أيضااا أن الغالبيااة العظم اى ماان المبحوثااات ي ياادن انتشااار المنشاائات
كمااا أظهاارت النتااائج ً
المساتحدثة فااي المجتمااع الفلسااطيني مثاال :المااونت ،المالهااي ،ومطاااعم الوجبااات الساريعة ...إلااخ،
مما يدل على تأثرهن بالنمط انستهالكي الغربي.

فتعدد قنوات التلفزيون وبرامجه واعالناته ي ثر بشكل كبير على الثقافة انستهالكية للمرأة

مااع انخ ااتالف ب ااين النس اااء فااي اكتس ااابهن له ااذه الثقاف ااة ،وكااذلك ف ااي كيفي ااة اختي ااارهن ومت ااابعتهن

للمنتجات والسلع انستهالكية التي يتم اْلعالن عنها عبر التلفزيون.

ارة الفلسااطينية لاام تت اأثر باااْلعالن التلفزيااوني بالشااكل الكبياار
كشاافت نتااائج الد ارسااة أن الما أ

والكااافي ،ويرجااع ذلااك إلااى أنهااا مااا ت ازال محافظااة علااى ثقافتهااا وهويتهااا الفلسااطينية ،وخصوصااية

المجتمع الذى تعيش فية ون تشغلها المور الحياتية كثي اًر.

218

التوصيات واملقرتحات
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حنو سياسة اجتماعية يف احلد من نشر الثقافة االستهالكية الغربية:
 -1بما أن التلفزيون وبرامجه يعد ركيازة أساساية مان وساائل نشار الثقافاة ،فالباد أن يكاون فاي محال
ثقااة الجمهااور بأدائااه المتميااز ،ونبااد أن تكااون اْلعالنااات فيااه صااادقة فااي مضااامينها أكثاار ،ماان

وفنياا
خااالل التخطاايط العلمااي والتوجااه اْلنساااني ا ماان تجاااه المارأة ،وتفعياال دور المراقبااة إدارًياا ً
جتماعيا ،بشكل يمنح المرأة كعضو يمثل نصف المجتمع.
وا
ً

 -2ضاارورة انرتقاااء باْلعالنااات التااي تب اث علااى شاشااات التلفزيااون العربااي لكااي يكااون لهااا آثااار
إيجابية نحو تنمية وتطوير ثقافة أبناء المجتمع.

 -3تطااوير أجه ازة اْلع ااالم المحليااة وخاص ااة التلفزيااون بمااا يلبا اي رغبااات الماارأة واتجاهاتهااا وجع اال
الب ارامج والفااالم أكتاار حيويااة ،وذلااك ْلعااادة الثقااة بااالجهزة اْلعالميااة مااع محاولااة التقلياال ماان

ساعات المشاهدة للقنوات الوافدة التي ن تراعي الثقافة العربية.

 -4ت ااوفير الجا اواء الموض ااوعية للما ارأة داخ اال السا ارة ،وايج اااد مناف ااذ أخ اارى لوس ااائل الترفي ااه؛ لنه ااا
متنوعة وغير قاصرة على وسيلة واحدة كالتلفزيون.

 -5التنسيق بين الحكومات والم سسات والنقابات في المجتمعات العربياة لوضاع خطاة شااملة للحاد
ماان الغاازو الثقااافي الغربااي الااذي يسااتهدف الم اواطن العربااي ،وانقتصاااد العربااي ،والااذي باادوره

يشكل لديهم نزعة استهالكية.

 -6ضاارورة أن تعماال م سسااات المجتمااع الفلسااطيني انجتماعيااة والثقافيااة واْلعالميااة والتعليميااة،
أيضااا ..إلااخ  ،علااى وضااع خطااط شاااملة نحتاواء المارأة وحمايتهااا ماان تيااارات الغاازو
والسياسااية ً
الثق ااافي واْلعالم ااي المرتبطا اة بالعولم ااة ،والواف اادة مااان الغ اارب عب اار وس ااائل اْلع ااالم المتعاااددة
والمتنوع ا ااة؛ نس ا ااتثمار أوق ا اااتهن بم ا ااا يخ ا اادم مج ا ااتمعهن المحت ا اال م ا اان خ ا ااالل الم ارك ا ااز الثقافي ا ااة

وانجتماعية والرياضية ...إلخ.

ثانياا ،دور كبيار فاي توعياة
 -7يقع على عاتق السرة أوًن ،وم سسات التنشئة انجتماعياة الخارى ً
أيضا
الفتيات من ناحية استخدامهن لوسائل اْلعالم
وخصوصا التلفزيون واْلنترنت ،وتوعيتهن ً
ً
م اان الناحي ااة انس ااتهالكية ،وح ااثهن عل ااى تخف اايض اس ااتهالكهن م اان الش ااياء غي اار الض اارورية،
واستغالل أوقات فراغهن بما هو مفيد.

 -1ضاارورة م ارعاااة المكانااة الهامااة للم ارأة فااي المجتمااع علااى أساااس أنهااا المربيااة الولااي لألجيااال،
وذلااك بعاادم التعاماال معهااا فااي إعالنااات التلفزيااون ،كجاايش مسااتهلك يسااتغل لغاارض التسااويق

والربح.
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 -9عم ا اال ورش ا ااات ون ا اادوات ومحاضا ا ارات ف ا ااي الجامع ا ااات والم سس ا ااات التعليمي ا ااة والتربوي ا ااة ح ا ااول
خطاااورة إعالنا ااات التلفزياااون ،والعولما ااة والثقافاااة انساااتهالكية علا ااى الم ا ارأة الفلسا ااطينية والثقافا ااة

الفلسطينية العامة.

 -14التأكياد علاى أن مساالة العولماة الثقافيااة واقعاة يجاب الخاروج ماان مساالة قبولهاا أو رفضاها إلااى
كيفية مواجهتها ،والتخفيف من آثارها ،وأخذ الجيد منها ورفض السيئ.

وخصوصاا لالحاتالل اْلسارائيلي ،الاذي ياربط قطاااع
 -11العمال علاى مقاوماة التبعياة انقتصاادية،
ً
اقتصاديا ،والترويج إعالمًيا وفي السواق للبضائع والمنتجات التي ن تتنافي مع ثقافتناا
غزة به
ً
العربية الصيلة ،والتخفيض من أسعارها حتى تقبل المرأة على شرائها.

 -12ساان ق اوانين ماان قباال الحكومااة الفلسااطينية تماانح الحريااة الشخصااية فااي ضااوء الثقافااة العربيااة
أصال من العولمة.
الصيلة ،ومحاربة من يقوم بالترويج للثقافة انستهالكية الغربية النابعة ً

 -13العم اال عل ااى مقاوم ااة الغ اازو الثق ااافي والفك ااري الس االبي ال ااذي تتع اارض ل ااه الم ااة العربي ااة عام ااة
والفلسااطينية خاصااة ،وذلااك ماان خااالل التمسااك بااالقيم والعااادات والتقاليااد العربيااة الصاايلة ،ماان

أجل المحافظة على الثقافة والتراث العربي العريق بما يخدم مصلحة المجتمع.

 -14مطالبة المرأة نفساها للساعي أكثار نحاو العمال الجااد؛ لزياادة وعيهاا انجتمااعي ،والوقاوف نحاو
أي عائق خالل مسيرتها التطورية ،والمطالبة بإزالته في كل المجانت انجتماعية.

 -14أوصي زمالئي الباحثين بانهتماام بقضاايا المارأة خاصاة فاي المجتماع الفلساطيني الفقيار مان
الدراسات المهتمة بالمرأة وقضاياها؛ ذلك للدور الكبير جدا الذي تلعباه المارأة فاي رقاي المجتماع
والحفاظ على تماسكه وتقدمه.
متابعة التنفيذ
ماان الضااروري بمكااان لوضااع التوصاايات المقترحااة موضااع التنفيااذ ،إنشاااء آليااات للمتابعااة
علا ااى المسا ااتوى القا ااومي ،تشا ااترك فيها ااا م سسا ااات الدولا ااة المختلفا ااة بانشا ااتراك ما ااع المنظما ااات
الحكومية والمحلياة ووساائل اْلعاالم وم اركاز البحاوث العلمياة ،ماع تاوفير قاعادة للبياناات لقيااس

مدى التقدم في تحقيق التوصيات الموضوعة ،واجاراء تقيايم بشاكل دوري ،يسااعد علاى التنسايق
بين التوصيات المختلفة ،والعمل على عدم تعارضها من أجل تحقيق الهداف المنشودة.
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املصادر واملراجع
 المراجع العربية والمترجمة
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 رسائل الماجستير والدكتوراه

 المراجع األجنبية
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املراجع العربية واملرتمجة:
 .1السيد بهنسي :ابتكار الفكار اْلعالنية ،ط( 1القاهرة – عالم الكتب.)2447 ،
 .2إبراهيم أبو عرقوب :انتصال اْلنساني ودوره في التفاعل انجتماعي،ط(،1عمان ،دار
مجدنوين.)1993،

 .3السيد على شتا :البناء الثقافي للمجتمع ،ج( 5اْلسكندرية  -م سسة شباب الجامعة،
.)1995

 .4النور دفع اهلل أحمد :اْلعالن – السس والمباد

(اْلمارات – دار الكتاب الجامعي،

.)2445

 .5انتصار موسى :تصميم واخراج الصحف والمجالت واْلعالنات اْللكترونية ،ط( 1عمان،
دار وائل للنشر والتوزيع.)2444 ،

 .6أحمد الغدير /رشاد الساعد :سلوك المستهلك (عمان – دار زهران للطبع والنشر.)1996 ،

 .7أحمد زايد وآخرون :انستهالك في المجتمع القطري – أنماطه وثقافته (الدوحة – مركز
الوثائق للدراسات اْلنسانية.)1991 ،

 .1أحمد سليمان :سلوك المستهلك بين النظرية والتطبيق (الردن – مركز الدراسات والبحوث،
.)2444

 .9أحمد موسى قريعي :فن اْلعالن والصورة الصحفية ،ط ( 1القاهرة – المكتبة الكاديمية،
.)2411

 .14أسامة الحسيني :الشبكة الكمبيوترية العالمية – إنترنت (القاهرة – مكتبة ابن سيناء،
)1996

 .11أسماء العمري :النماط انستهالكية ومحدداتها انجتماعية (دمشق – د.ن.)2441 .
 .12أمل دكاك :دور التلفزيون في عملية التنشئة الثقافية وانجتماعية(دمشق-د.ن .)1991
 .13إياد محمد البرنية :اْلعالن (غزة – مكتبة ومطبعة الطالب الجامعي.)2414 ،

 .14انشراح الشال :مدخل في علم انجتماع اْلعالمي( ،مكتبة نهضة الشرق ،جامعة
القاهرة)2443،

 .15إسماعيل السيد :اْلعالن ،مج( 1اْلسكندرية – الدار الجامعية.)2442 ،
 .16تامر البكري :انتصانت التسويقية والترويج ،ط( 1عمان – دار اليازوري للنشر.)2446 ،

 .17جبريل محمد :الشباب وصنع القرار (غزة – المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية،
.)2443
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 .11جعفر عتريسي :أمركة المم وصدام الحضارات ،ط( ،1بيروت – دار الهادي للطباعة
والنشر والتوزيع.)2447 ،

 .19جمال أبو شنب /أشرف خوخة :الدعاية واْلعالن – المفاهيم – الطر النظرية –
التطبيقات (اْلسكندرية – دار المعرفة الجامعية.)2445 ،

 .24حازم البيبالوي :على أبواب عصر جديد (القاهرة – دار الشروق.)1997 ،

 .21حسن التل :م تمر الشباب العربي وتحديات المستقبل (عمان – منتدى الفكر العربي،
.)2444

 .22حسن الساعاتي :تصميم البحث انجتماعي ومناهجها وطرائقها ،ط( ،1القاهرة – مكتبة
سعيد رأفت.)1995 ،

 .23حسن الصيفي :أخالقيات اْلعالن في الفضائيات العربية ،ط( 1القاهرة – دار الفجر للنشر
والتوزيع.)2411 ،

 .24حسن مكاوي /سامي الشريف :نظريات اْلعالم ،ط( 1القاهرة – مركز جامعة القاهرة للتعليم
المفتوح.)2444 ،

 .25حسن مكاوي /ليلى السيد :انتصال ونظرياته المعاصرة ،ط( 3القاهرة –الدار المصرية
اللبنانية.)2442 ،

 .26حسن مكي /بركات محمد :المدخل إلى علم انتصال ،ط( 1الكويت – منشورات ذات
السالسل.)1999 ،

 .27حسنين شفيق :اْلعالم اْللكتروني ،ط( 2رحمة برس للطباعة والنشر.)2446 ،

 .21حليم بركات :المجتمع العربي المعاصر – بحث في تغير الحوال والعالقات ،ط( 3بيروت
– مركز دراسات الوحدة العربية.)2411 ،

 .29خليل صالح أبو إصبع :تحديات اْلعالم العربي ،ط (،1دار الشرق.)1999 ،

 .34خالد جاويش :أخالقيات اْلعالم بين النظرية والتطبيق ،مج ( 3القاهرة ،د.ن.)2443 ،
 .31خليل صابات /جمال عبد العظيم :وسائل انتصال نشأتها وتطورها ،ط( 1القاهرة – مكتبة
النجلو المصرية.)2441 ،

 .32خليل صابات :وسائل انتصال ونشأتها وتطورها ،ط( 6القاهرة – دار اللواء للطباعة،
.)1996

 .33راسم الجمال :انتصال واْلعالم في العالم العربي في عصر العولمة ،ط( 1القاهرة – الدار
المصرية اللبنانية.)2445 ،

 .34رائد أحمد صالحة :مدينة غزة دراسة في جغرافيا المدن ط(1غزة – مكتبة اليازجي
للنشر.)1997،
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 .35سامية الساعاتي :الثقافة والشخصية – بحث في علم انجتماع الثقافي ،ط( 4القاهرة – دار
الفكر العربي.)2444 ،

 .36سعد جالب :الطفولة والمراهقة ،ط( 2القاهرة – دار الفكر العربي.)1995 ،

 .37سميح أبو مغلي وآخرون :التنشئة انجتماعية للطفل (عمان – دار اليازوري العلمية للنشر
والتوزيع.)2442 ،

 .31سمير محمد حسين :اْلعالن ،ط ( 4القاهرة – عالم الكتب.)1993 ،

 .39شريف درويش اللبان :تكنولوجيا انتصال -المخاطر والتحديات والتأثيرات انجتماعية ،ط
( 1القاهرة – الدار المصرية اللبنانية.)2444 ،

 .44شريف درويش اللبان :تكنولوجيا الطباعة والنشر اْللكتروني-ثورة الصحافة في القرن
القادم ،ط( 1دار العربي للنشر والتوزيع.)1997 ،

 .41صالح الرقب :واقعنا المعاصر والغزو الفكري ،ط( 1غزة – مكتبة الجامعة اْلسالمية،
.)2442

 .42صالح أبو جادو :سيكولوجيا التنشئة انجتماعية ،ط( ،1عمان  -دار المسيرة للنشر
والطباعة والتوزيع.)1991 ،

 .43صفوت العالم :عملية انتصال اْلعالني ،ط( 4القاهرة – مكتبة النهضة المصرية،
.)1999

 .44طلعت اسعد عبد الحميد:أساسيات إدارة اْلعالن(،القاهرة -مكتبة عين شمس.)1914،
 .45طاهر الغالبي /أحمد العسكري :اْلعالن – مدخل تطبيقي (عمان – دار وائل للنشر
والتوزيع.)2443 ،

 .46طاهر الغالبي /أحمد العسكري :اْلعالن – مدخل تطبيقي ،ط( 2الردن – دار وائل للنشر
والتوزيع.)2446 ،

 .47عاطف العبد /نهى العبد :نظريات اْلعالم وتطبيقاتها العربية (القاهرة – دار الفكر العربي،
.)2441

 .41عاطف عدلي العبد :مدخل إلى انتصال والرأي العام – السس النظرية واْلسهامات
العربية ،ط ( 1القاهرة – دار الفكر العربي.)1999 ،

 .49عمر خليل عمر :بلدتي بيت نهيا( ،غزة -مطابع مركز رشاد الشوا.)2444 ،

 .54عماد مكاوي :اْلتصال ونظرياته المعاصرة( ،القاهرة – الدار المصرية اللبنانية.)1991،
 .51عايش زيتون :أساليب التدريس الجامعي ،ط( 1عمان – دار الشروق.)1995 ،

 .52عبد الباسط العزام :صراع القيم لدي الشباب في الريف الردني (عمان  -الجامعة الردنية،
.)1991
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 .53عبد الخالق عفيفي :الخدمة انجتماعية المعاصرة ومشكالت السرة والطفولة (القاهرة –
مكتبة عين شمس.)1999 ،

 .54عبد اهلل الرشدان وآخرون :المدخل إلى التربية والتعليم ،ط( 1عمان – دار الشروق للنشر
والتوزيع.)1994 ،

 .55عبد الرحمن العناد :تخطيط الحمالت اْلعالنية(،القاهرة –عالم الكتب للنشر والتوزيع،
.)1999

 .56عبد اهلل عبد الدائم :نحو فلسفة تربوية عربية ،ط( 2بيروت – مركز دراسات الوحدة
العربية.)2442 ،

 .57عبد المهدي مطاوع :مصادر المعلومات في فلسطين (غزة – منشورات الهيئة العامة
لالستعالمات.)2445 ،

 .51عبد الهادي الجوهري :أصول علم انجتماع (القاهرة – مكتبة نهضة الشرق.)1997 ،

 .59عبد الهادي الجوهري :دراسات في العلوم السياسية وعلم انجتماع السياسي ،ط1
(اْلسكندرية – المكتبة الجامعية.)2441 ،

 .64عثمان عبد اهلل :أيديولوجيا العولمة من عولمة السوق إلى تسويق العولمة ،ط( ،1ليبيا –
دار الكتب الوطنية.)2443 ،

 .61على شمو :انتصال الدولي والتكنولوجيا الحديثة( ،دار القومية العربية للثقافة والنشر،
د.ت).

 .62على السلمي :اْلعالن( ،القاهرة – مكتبة غريب.)1917،

 .63على الدجوي :التنمية والمستقبل في المجتمع السعودي (القاهرة – مكتبة النجلو المصرية،
.)2445

 .64عصام سليمان الموسي :المدخل في انتصال الجماهيري،ط(،3عمان ،دار الشروق للنشر
والتوزيع.)1995،

 .65عيسي إبراهيم شهاب :جباليا ومخيمها في الماضي والحاضر(،الهيئة الفلسطينية لحقوق
الالجئين.)2441،

 .66على جبلي :تصميم البحث انجتماعي – التصميم واْلجراءات المنهجية ،ج ،2ط1
(اْلسكندرية  -دار المعرفة الجامعية.)1919 ،

 .67على شمو :انتصال الدولي والتكنولوجيا الحديثة (دار القومية العربية للثقافة والنشر ،د.ت).
 .61عمر عقيلي وآخرون :مباد التسويق (الردن – دار زهران للنشر والتوزيع.)2444 ،

 .69عمر همشري :التنشئة انجتماعية للطفل ،ط( ،1عمان – دار صفا للنشر والتوزيع،
.)2443
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 .74فاطمة القليني وآخرون :علم انجتماع اْلعالمي (مكتبة زهراء الشرق ،د.ت).

 .71فاطمة القليني /آمال عبد الحميد :قضايا الشباب المصري – تحديات الحاضر وآفاق
المستقبل (مطابع الشرطة.)2445 ،

 .72فاطمة القليني وآخرون :التنشئة انجتماعية للطفل ،ط( ،1اْلسكندرية – دار المعرفة
الجامعية.)1991 ،

 .73فاطمة عواد :انتصال واْلعالم التسويقي ،ط( 1الردن – دار أسامة للنشر والتوزيع،
.)2411

 .74فاضل حنا :التلفزيون ،ماله وما عليه ومدي تأثيره في الطفال ،ط(،1م سسة
رسالة.)2442،

 .75فرج الكامل :بحوث اْلعالم والرأي العام – تصميمها واج ار ها وتحليلها (القاهرة – دار
النشر للجامعات.)2441 ،

 .76فيصل أبو عيشة :الدعاية واْلعالم ،ط( 1الردن – دار أسامة للنشر والتوزيع.)2411 ،
 .77كايرو عرفات :تقييم نفسي – اجتماعي لألطفال الفلسطينيين (غزة – م سسة إنقاذ الطفل،
.)2443

 .71ماجد الزيود :الشباب والقيم في عالم متغير ،ط( ،1عمان – دار الشروق.)2446 ،
 .79ماجد تربان :اْلعالم انلكتروني الفلسطيني ،ط ( 1غزة – مكتبة الجزيرة.)2441 ،

 .14ماجد حمايل وآخرون :الصفوف انفتراضية ،ج( 3رام اهلل – مركز التعليم المفتوح عن بعد،
.)2414

 .11ماهر العجي :سلوك المستهلك (دار الرضا للنشر.)2444 ،
 .12ماهر سليمان وآخرون :أساسيات اْلنترنت (دمشق – دار الرضا للنشر والتوزيع.)2444 ،

 .13مايك فنذرستون :الثقافة انستهالكية وانتجاهات الحديثة ،ت .محمود المطوع (مطبعة
الفارابي للنشر والتوزيع.)1991 ،

 .14محسن الخضيري :العولمة انجتماعية (القاهرة – مجموعة النيل العربية.)2441 ،

 .15محسن فتحي عبد الصبور :أسرار الترويج في عصر العولمة ،ط( 1القاهرة – مجموعة
النيل العربية للنشر.)2441 ،

 .16محمد الجابري :قضايا من الفكر المعاصر ،ط( ،1بيروت – مركز دراسات الوحدة العربية،
.)1991

 .17محمد الجوهري وآخرون :علم انجتماع انقتصادي ،ط( 1عمان – دار المسيرة للنشر
والتوزيع.)2449 ،
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 .11محمد الهادي :تكنولوجيا انتصانت وشبكات المعلومات مع معجم شارح للمصطلحات
(القاهرة – المكتبة الكاديمية.)2441 ،

 .19محمد الوفائي :مناهج البحث في الدراسات انجتماعية ،ط( 1القاهرة  -مكتبة النجلو
المصرية.)1919 ،

 .94محمد أبو العال :ديكتاتورية العولمة :قراءة تحليلية في فكر المثقف ،ط( ،1القاهرة – مكتبة
مدبولي.)2444 ،

 .91محمد سعيد عبد الحميد :التليفون المحمول وثقافة انستهالك في المجتمع المصري( ،دار
ومكتبة اْلسراء للطبع والنشر والتوزيع.)2446 ،

 .92محمد عبد الحميد :نظريات اْلعالم واتجاهات التأثير ،ط( 2القاهرة – عالم الكتب،
.)2444

 .93محمد عبد القادر :دور الشباب في التنمية ،ط( ،1القاهرة – دار المعارف.)1991 ،

 .94محمد على البدوي :دراسات سوسيو إعالمية ،ط ( 1بيروت – دار النهضة العربية،
.)2446

 .95محمد على محمد :الشباب العربي والتغيير انجتماعي ،ط( 1اْلسكندرية – دار المعرفة
الجامعية.)2442 ،

 .96محمد فلحي :دور وسائل انتصال في المجتمع المعاصر :التلفزيون – اْلنترنت –
الحاسبات اْللكترونية ،ط( 1عمان – دار الثقافة للنشر والتوزيع.)2442 ،

 .97محمد منير حجاب :المعجم اْلعالمي ،ط( 1القاهر -دار الفجر العربية للنشر والتوزيع،
.)2444

 .91محمد فريد الصحن :اْلعالن (،اْلسكندرية –الدار الجامعية للنشرو التوزيع.)2443،
 .99محمود الستاذ وآخرون :تصميم البحث التربوي (غزة – مطبعة الرنتيسي.)2442 ،
 .144محمود إسماعيل :مباد انتصال ونظريات التأثير (بغداد – د.ن.)2443 ،

 .141مرزوق عبد الحكم العادلي :اْلعالنات الصحفية – دراسة في انستخدامات واْلشاعات،
ط( 1القاهرة – دار الفجر للنشر والتوزيع.)2444 ،

 .142مصطفى العامودي :الجات والتبعية الثقافية (القاهرة – الهيئة المصرية للكتاب.)1999 ،

 .143مصطفى أحمد حمدي :استخدامات المراهقين للقنوات الفضائية واْلشاعات المتحققة
(جامعة المنيا – كلية ا داب.)2442 ،

 .144مصطفى عبد الغني :الجات والتبعية الثقافية (القاهرة – مركز الحضارة العربية،
.)2444

228

 .145مصطفي عبد القادر :دور اْلعالنات في التسويق السياحي (،القاهرة -الم سسة
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.)2443،

 .146منى الحديدي /حسن مكاوي -:الفضائيات العربية ومتغيرات العصر ،ط( 1القاهرة –
الدار المصرية اللبنانية.)2445 ،

 .147منى الحديدي /سلوى إمام :اْلعالن – أسسه – وسائله – فنونه (القاهرة – الدار
المصرية اللبنانية.)2445 ،

 .141منى الحديدي :اْلعالن ،ط( 1القاهرة – الدار المصرية اللبنانية.)1999 ،
 .149منى الحديدي :اْلعالن ،ط( 2القاهرة – الدار المصرية اللبنانية)2442 ،

 .114موسي حلس :البناء والتغير في المجتمع الفلسطيني (غزة – دار المنارة للطباعة
والنشر.)2444،

 .111ميسون الوحيدي :المرأة الفلسطينية وانحتالل اْلسرائيلي(عمان -دار الخليل
للنشر.)1917،

 .112مها زحلوق /على وطفه :الشباب  -قيم واتجاهات ومواقف (دمشق -جامعة دمشق،
.)2444

 .113نادية حجاب :المرأة العربية ودعوة التغير (لندن – دار الرياض للكتب والنشر.) 1994،

 .114نافذ بركات :التحليل اْلحصائي باستخدام  ،spssط(1الردن – الجامعة اْلسالمية،
.)2447

 .115ناجي معال :الصول العلمية للترويج التجاري واْلعالن ،ط( 2الردن – د.ن.)1996 ،
المرة في عالم متغير(،القاهرة -الدار المصرية اللبنانية.)2441،
 .116ناهد رمزي :أ
 .117نهى العبد :أطفالنا والقنوات الفضائية (القاهرة – دار الفكر العربي.)2445 ،

 .111نورهان فهمي :القيم الدينية للشباب من منظور الخدمة انجتماعية (اْلسكندرية – دار
المكتب الجامعي الحديث.)1999 ،

 .119نورينا هيرتس :السيطرة الصامتة ،ت – صدقي حطاب (الكويت – المجلس الوطني
للثقافة والفنون وا داب.)2447 ،

 .124هشام شرابي :النظام البوي وأشكال تخلف المجتمع العربي (بيرزيت – مركز دراسات
الوحدة العربية.)1992 ،

229

مؤمترات علمية
 .1أحمد مجادي حجاازي :ثقافاة انساتهالك والتنمياة انجتماعياة – تحريار :أحماد مجادي حجاازي
– أعمااال الناادوة الساانوية الثامنااة لقساام انجتماااع (جامعااة القاااهرة -كليااة ا داب – مطبوعااات

مركز البحوث والدراسات انجتماعية.)2441 ،

 .2إباراهيم العيسااوي :منظمااة التجااارة العالميااة وحمايااة مصااالح شااعوب الجنااوب – ما تمر التجااارة
الدولية ومصالح شعوب الجنوب (القاهرة – مركز الدراسات العربية اْلفريقية.)2441 ،

 .3آما ااال عبا ااد الحميا ااد :العولما ااة والثقافا ااة انسا ااتهالكية -اْلشا ااكال وا ليا ااات -م ا ا تمر المجتما ااع
انستهالكي ومستقبل التنمية فاي مصار-تحريار :أحماد حجاازي-أعماال النادوة السانوية الثانياة

لقسم انجتماع (جامعة القاهرة-كلية ا داب.)2441،

 .4حاما ااد جنيا ااد :دور انتصا ااالي للم سسا ااات النسا ااائية فا ااي التوعيا ااة انجتماعيا ااة لقضا ااايا الم ا ارأة
المصا ارية ،د ارس ااة ع اان الم سس ااات الرس اامية والهلي ااة ف ااي مص اار(الق اااهرة – جامع ااة الق اااهرة،
.)2441

 .5جمال عبد العظيم أحمد :تعامل القائمين بانتصال في الصحف المصرية باننترنت-الم تمر
الرابع للصحافة وأفاق التكنولوجيا(،أكاديمية أخبار اليوم9-1ابريل.)2443،

 .6شريف درويش اللبان :المخاطر المتعلقة باْلباحياة اْللكترونياة علاى الشاباب المصاري والياات
مكافحتها ،الم تمر العلمي الول بعناوان السارة واْلعاالم وتحاديات العصار(،جامعاة القااهرة-

كلية اْلعالم27،فبراير.)2449

 .7سااامية قاادري وناايس :النماااط انسااتهالكية لاادى ال أرسااماليين الجاادد – تحرياار :أحمااد مجاادي

حجااازي – أعمااال الناادوة الساانوية الثامنااة لقساام انجتماااع (جامعااة القاااهرة – كليااة ا داب –
مطبوعات مركز البحوث والدراسات انجتماعية 23-22 ،إبريل .)2441

 .1عاياادة السااخاوي :اْلعااالن فااي التلفزيااون المصااري وتك اريس مفاااهيم المجتمااع انسااتهالكي –
تحرير :أحمد مجدي حجازي – أعماال النادوة السانوية الثامناة لقسام انجتمااع (جامعاة القااهرة
– كلية ا داب – مطبوعات مركز البحوث والدراسات انجتماعية 23-22 ،إبريل .)2441

 .9علي ليلة :تآكل الرفض الشابابي – تاأمالت بداياة ألفياة ثالثاة – نادوة الشاباب ومساتقبل مصار
– تحرير :محمود الكردي (القاهرة – مركز البحوث والدراسات انجتماعية.)2441 ،

 .14علاي محماد مكااوي :التاداعيات البيئياة لنمااط انساتهالك – تحريار :أحماد مجادي حجاازي –
أعمااال الناادوة الساانوية الثامنااة لقساام انجتماااع (جامعااة القاااهرة – كليااة ا داب – مطبوعااات

مركز البحوث والد ارسات انجتماعية 23-22 ،إبريل .)2441
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الدوريات العربية واملرتمجة
 .1الجمعية الوطنية لتنمية المخيمات الفلسطينية :الشباب واستراتيجية التغيير (غزة –
.)2444

 .2الجهاز المركزي لطحصاء الفلسطيني :النتائج النهائية لتقرير السكان لمحافظة شمال
قطاع غزة – (فلسطين – رام اهلل ،أكتوبر .)2413

 .3الجهاز المركزي لطحصاء الفلسطيني :السكان في الراضي الفلسطينية – صورة
إحصائية (فلسطين – رام اهلل أبريل .)2413

 .4الجهاز المركزي لطحصاء الفلسطيني :فلسطين في أرقام –(فلسطين – رام اهلل ،مايو
.)2413

نقال عنWWW،
 .5شبكة :انترنيوز على موقعها انلكتروني :صحيفة المرأة ،عً ،115
،ENTER NEWS.COMمارس .2413

 .6السيد غنيم /سعيد ناصف :التحونت انجتماعية والثقافية والتوجهات انستهالكية في
مجتمع اْلمارات ،سلسلة الدراسات الخاصة ،ع( 76جامعة الدول العربية – معهد

البحوث والدراسات العربية ،أبريل .)2443

 .7المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات :العنف اْلسرائيلي وأثره على الجوانب
النفسية للمرأة الفلسطينية (رام اهلل – .)2412

 .1تقرير اليونسيف :المرأة والطفل في اْلعالم ،و ازرة اْلعالم الفلسطينية( ،غزة – .)2446
 .9جامعة الدول العربية :حقوق المرأة العربية ،المانة العامة لجامعة الدول العربية ،إدارة
الشئون القانونية(،القاهرة – .)2449

 .14خالد السرجاني :اْلعالن والعولمة ،مجلة التسويق واْلعالن ،س ،5ع  ،194فبراير
.2444

 .11زغلول النجار :المواقع اْلسالمية قليلة وبعيدة عن القضايا المعاصرة ،محلية لغة
العصر ،ع( 14القاهرة – ديسمبر .)2441

 .12زينب الغنيمي :المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية بين الواقع والطموح ،مجاة شئون
فلسطينية ع(214غزة .)1997-

 .13سما سليمان :اْلعالم والمرأة العربية -الصورة والحقيقة ،مجلة شئون الخليج ،مركز
الخليج للدراسات انستراتيجية ،ع(29عمان.)2442-

 .14سامية الساعاتي :فضائيات التنشئة انجتماعية وثقافة انستهالك – سلوك المشاهدين
ديناميات التأثير والتأثر ،مجلة اتحاد إذاعات الدول العربية (القاهرة – .)2446
231

 .15سمير الفيصل :الثقافة العربية والقرن الحادي والعشرون ،مجلة قضايا استراتيجية ،ع2
(الردن – حزيران .)2444

 .16صالح عبد العاطي :المرأة الفلسطينية بين الواقع والطموح ،مجلة الحوار المتمدن،
ع( ،173عمان .)2447-

 .17عباس محجوب :انهيار الفكر المادي أمام العقيدة اْلسالمية ،مجلة منار اْلسالم ،ع53
(عمان – .)1991

 .11عبد الخالق عبد اهلل :العولمة جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها ،مجلة عالم الفلك،
مج  ،21ع( 2الكويت .)1999 -

المرة ،مجلة صوت النساء ،ع.)2444 119
 .19عبد الناصر النجار :اْلعالم يدخل واقع أ
 .24على وطفة :عولمة التربية العربية بعد الحادي عشر من سبتمبر ،مجلة شئون عربية ،ع
( 111الردن .)2442 -

 .21غازي الصوراني :دور المرأة الفلسطينية تاريخها الحديث والمعاصر ،مجلة ر ية ،الهيئة
العامة لالستعالمات( ،غزة – .)2445

 .22محمد أبو دف /محمد الغا :التلوث الثقافي لدى الشباب في المجتمع الفلسطيني ودور
التربية في مواجهته ،مجلة الجامعة اْلسالمية ،ع( 14عزة – الجامعة اْلسالمية،
.)2442

 .23محمد عزب :التعليم عن بعد – المفهوم وانحتياجات ،مجلة لغة العصر ،س ،2ع،14
(القاهرة – فبراير .)2442

 .24مها أبو شماس :اننتفاضة وأثارها انجتماعية والنفسية على المرأة الفلسطينية ،مركز
المرأة لطرشاد القانوني وانجتماعي( ،القدس.)2441 -

 .25موسى خميس :قراءة في النتائج الولية لسياسة التصحيح انقتصادي في الردن ،المجلة
الثقافية ،ع( 61عمان – الجامعة الردنية ،نيسان .)2444

 .26مي صايغ :المرأة العربية والفلسطينية ،منشورات انتحاد العام للمرأة الفلسطينية(،بيروت
– .)1911

 .27فتحية صرصور :المرأة في اْلعالم ،مجلة صوت النساء ،ع ،443جمعية نساء ضد
العنف(غزة – أيار.)2445 -

 .21فوزية العلي :عالقة المرأة بوسائل اْلعالم في دولة اْلمارات العربية ،مجلة البحوث
والدراسات العربية ع( ،62ديسمبر.)2441

 .29نبيل على :الثقافة العربية وعصر المعلومات – ر ية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي،
مجلة عالم المعرفة ،س ،3ع ( 265الكويت.)2441 ،
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 .34نعمان الهيثي :الثقافة العربية أمام تحديات الفضائيات الوافدة ،مجلة الجامعة اْلسالمية،
ع( 6غزة – الجامعة اْلسالمية.)1991 ،

 .31هالة كمال نوفل :دور القنوات الفضائية العربية في دعم القيم والقضايا القومية ،المجلة
المصرية لبحوث الرأي العام ،ع (– 14فبراير .)2445

 .32هداية شمعون :في ظل السياسة اْلعالمية ،مجلة الغيداء ،مركز حقوق اْلنسان ،العنف
المرة في فلسطين سلسة واجهة الجمهور ع(1غزة -مركز شئون المراة.)2444
ضد أ

المرة كما يجب ،صحيفة صوت النساء ،ع،193
أ
 .33هيام حسان :برنامج إذاعي يقدم
.)2444
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رسائل املاجستري والدكتوراه
 .1إيناس فتحي غزال :اْلعالنات التلفزيونية وثقافة الطفل المصري – رسالة دكتوراه غير
منشورة(القاهرة –جامعة المنوفية ،قسم اجتماع.) 1999،

 .2تيسير الخوالده :مستوى وعي أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الردنية بظاهرة
العولمة – وتصوراتهم ننعكاساتها على التعليم الجامعي – رسالة دكتوراه غير منشورة

(الردن – جامعة عمان العربية للدراسات العليا.)2443 ،

 .3سناء بدوي :التحويالت البنائية وآثارها على التغير الثقافي في المجتمع المصري –
رسالة دكتوراه غير منشورة (القاهرة – كلية ا داب – جامعة القاهرة.)1991 ،

 .4شيماء إمام :تكنولوجيا المعلومات والقيم انستهالكية – رسالة دكتوراه غير منشورة
(القاهرة – جامعة عين شمس.)2414 ،

 .5شاهر نصار :دور إعالنات اْلنترنت في تشكل الثقافة انستهالكية للشباب الفلسطيني
– رسالة دكتوراه غير منشورة (القاهرة  -معهد البحوث والدراسات العربية –قسم الدراسات

انجتماعية.)2412،

 .6صفا عبد اهلل :عالقة الطفل المصري بوسائل انتصال اْللكترونية – رسالة ماجستير
غير منشورة (القاهرة – جامعة القاهرة – كلية اْلعالم.)2443 ،

 .7عبد الحميد الزوى :الهوائيات الفضائية وأثرها في تشكيل اتجاهات الشباب – دراسة في
منطقة بني غازي – رسالة دكتوراه غير منشورة (القاهرة – معهد البحوث والدراسات

العربية.)2441 ،

 .1عرفات حلس :دور اْلعالنات التلفزيونية في تزيف الوعي للفتاة الفلسطينية – رسالة
ماجستير غير منشورة (القاهرة – معهد البحوث والدراسات العربية – قسم الدراسات

انجتماعية.)2445،

 .9لينا صوالحة :تأثير العولمة على بعض أنماط الثقافة انستهالكية لدى الشباب الجامعي
– رسالة ماجستير غير منشورة (الردن – جامعة اليرموك.)2446 ،

 .14ماجد تربان :استخدامات أعضاء هيئة التدريس وطالب الجامعات الفلسطينية لشبكة
المعلومات اْللكترونية – رسالة ماجستير غير منشورة (القاهرة – معهد البحوث
والدراسات العربية – قسم البحوث والدراسات اْلعالمية.)2442 ،

 .11ممدوح المشمشي :دوافع تعرض المشاهد المصري للقنوات الفضائية في دولة اْلمارات
العربية المتحدة – رسالة دكتوراه غير منشورة (المنيا – جامعة المنيا – كلية ا داب،
.)2442
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 .12ناجية مزيان :جمهور القنوات الفضائية العربية – رسالة ماجستير ( الجزائر – كلية
انعالم وانتصال.)2446 ،

 .13هبة شاهين :استخدامات الجمهور المصري للقنوات الفضائية العربية – رسالة دكتوراه
غير منشورة (القاهرة – جامعة القاهرة – كلية اْلعالم.)2444 ،

 .14هدى دبابش :دور الجامعات الفلسطينية بغزة في تنمية النسق القيمي لدي الطلبة –

رسالة دكتوراه غير منشورة (البرنامج المشترك بين جامعة القصى بغزة وجامعة عين

شمس بالقاهرة.)2444 ،

 .15يسري زريقة :أثر التلفزيون في نمو الثقافة انستهالكية – رسالة ماجستير غير منشورة
(دمشق – جامعة دمشق.)2445 ،
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جامعة الدول العربية

THE ARAB LEAGUE

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

ALECOSO
Institute Arab Research & Studies
Cairo

معهد البحوث والدراسات العربية
قسم البحوث والدراسات انجتماعية
القاها ارة

صحيفة استبيان

السيدة احملرتمة...حتية طيبة وبعد،،،

يقوم الباحث بدراسة علمية للحصول على درجة الماجستير في علم انجتماع بعنوان
" تأثير اإلعالن التلفزيوني على الثقافة االستهالكية للمرأة الفلسطينية "

( دراسة ميدانية -محافظة شمال قطاع غزة )

علما بأن الدراسة تهدف إلى التعرف على تأثير اْلعالنات التلفزيونية التي تثير اهتمامات
ً
المرأة والدوافع التي تحفزها لمتابعة ومشاهدة هذه اْلعالنات ،وكذلك التعرف على المصادر التي
تستمد منها المرأة الفلسطينية ثقافتها انستهالكية وأنماط انستهالك المنتشرة بينهما.

علما بأن مساهمتكن
يرجى التعاون في اْلجابة على أسئلة هذه انستمارة بكل دقة وشفافيةً ،
الكريمة في اْلجابة على هذه السئلة ستساعد الباحث في التوصل إلى النتائج العلمية المرجوة.
مالحظة :المعلومات التي ستدلون بها ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.
مع جزيل الشكر والعرفان لتعاونكم...
إعداد الباحث

إبراهيم محمد أبو صفية
إشـــــــــــــــراف

أ.د /فاطمة يوسف القليني
أستاذ علم انجتماع اْلعالمي – كلية البنات – جامعة عين شمس
أستاذ علم انجتماع – معهد البحوث والدراسات العربية
القاهرة 2415م 1436/ها
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أوال :البيانات الشخصية

 -1السن35-26 25 -11 :

 45-36 أكثر من  46

 -8المستوى التعليمي :أُمي  ابتدائي  إعدادي ثانوي  جامعي  فوق جامعي
 -3الحالة االجتماعية :متزوجة 

أرملة 

عزباء

مطلقة 

 -4المهنة :طالبة ربة بيت  عاطلة عن العمل  موظفة 
 -5في حال اإلجابة على ِ
أنك تعملين موظفة في أي قطاع تعملين:
 أعمال حرة  أخرى تذكر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

قطاع حكومي  وكالة الغوث  قطاع خا

 -6متوسط دخل األسرة  $444 – 351  $ 354 – 254 :أكثر من  $444

 -9المصروف الشهري بالدوالر  $244-151  $154 – 144 :أكثر من  $244
 -2مكان السكن :مدينة 

مخيم 

قرية 

ثانيا :بيانات تتعلق باستخدام التلفزيون:

 -7ما عدد األيام التي تشاهدين فيها التلفزيون في األسبوع؟

يوم يومين ثالث أيام أربع أيام  خمسة أيام  أخرى تذكر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

 -11ما عدد الساعات التي تشاهدين فيها التلفزيون في اليوم؟

أقل من ساعة ساعتان  ثالث ساعات  أربع ساعات  أخرى تذكر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

 -11ما أفضل أوقات مشاهدة التلفزيون؟
 -1الفترة الصباحية ()12-9
 -2فترة الظهيرة



()4-12



 -3الفترة المسائية ()9-4



 -4فترة السهرة الولى ()12-9



 -5فترة السهرة الممتدة ()3-12



 -18أكثر الشخا

تفضلين مشاهدة التلفزيون معهم؟ "أكثر من إجابة"

الب الم اْلخوة الصدقاء ن أحد  أخرى تذكر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

 -13بأي شكل من األشكال التالية يكون استخدامك للتلفزيون؟
بشكل متواصل 

بشكل متقطع
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 -14ما الغرض من مشاهدتك للتلفزيون؟ "أكثر من إجابة"


 .1لقضاء وقت الف ار



 .2اكتساب المعارف



 .3البحث عن سلع ومنتجات جديدة



 .4البحث عن معلومات علمية وثقافية



 .5قراءة الخبار اليومية



 .6هروب من الواقع



 .7التعرف على أخبار الشخصيات المشهورة
 .1سبب عدم وجود الهل
 .9أخرى تذكر


ااااااااااااااااااااااا

 -15ما اإلشباعات التي تحققها لك مشاهدة التلفزيون؟
اإلشباعات المتحققة

م

نعم

.1

شغل وقت الف ار والتخل

.2

التعرف على ثقافات الشعوب الخرى

.3

الحصول على معلومات عن أحدث المنتجات المحلية والعالمية

.4

الحصول على معلومات عن أحدث التطورات التكنولوجية

.5

معرفة أحدث موديالت الموضة

.6

معرفة الحداث والخبار المحلية والعربية حين حدوثها

.7

التعرف على المحالت التجارية الجديدة

.1

الحصول على معلومات خدماتية مجانية

.9

أخرى تذكر

أحيانا

من المشاكل اليومية

ااااااااااااااااااااااا

 -16ما أكثر البرامج التلفزيونية التي تذيع إعالنات استهالكية؟ "أكثر من إجابة"

 -1البرامج اْلخبارية والسياسية
 -2البرامج انجتماعية



 -3البرامج العلمية والبحثية



 -4البرامج انقتصادية



 -5البرامج الرياضية



 -6البرامج الثقافية
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ال

 -7الفالم والمسلسالت والتمثيليات والمسرحيات



 -1برامج الطهي



 -9البرامج الخاصة بالمرأة



 -14البرامج الحوارية مع الشخصيات المشهورة



 -11أخرى تذكر

ااااااااااااااااااااااا

ثالثا :بيانات تتعلق باستخدام المرأة لإلعالن التلفزيوني:
 -19ما اإلعالنات التلفزيونية المفضلة لديك؟ "أكثر من إجابة"



 -1إعالنات لمنتجات صحية



 -2إعالنات لماكن ترفيهية



 -3إعالنات لمنتجات رياضية



 -4إعالنات لسلع غذائية



 -5إعالنات لسلع ومنتجات منزلية وأثاث وأدوات كهربائية

ااااااااااااااااااااااا

 -6أخرى تذكر

 -12أي من العناصر التالية تحفزك لمشاهدة اإلعالن التلفزيوني؟ "أكثر من إجابة"
 -1حجم ومساحة اْلعالن



 -2السعر والجودة



 -3الصور الفوتوغرافية( للمرأة ،للطفل ،للرجل) في اْلعالن



 -4الموسيقى والغاني المصاحبة لطعالن



 -5جاذبية اْلعالن ( صوت وحركة )



 -6المناظر الطبيعية في تصميم اْلعالن



 -7أخرى تذكر

اااااااااااااا ااااااااا

 -17ما درجة تأثير اإلعالن التلفزيوني عند مشاهدتك له؟

م

تأثير إعالنات التلفزيون

نعم

أحيانا

 .1تثير إعالنات التلفزيون الحاجة لمنتجات لم تعرفها من قبل
 .2ر ية إعالنات التلفزيون تدفعك للبحث أكثر في التعرف على محتوياته
 .3تساعدك إعالنات التلفزيون التعرف على ماركات المنتجات
 .4تدفعك إعالنات التلفزيون على اختيار الماركة المفضلة لديك
ااااااااااااااااااااااا

 .5أخرى تذكر
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ال

 -81من وجهة نظرك ،ما الذي يميز اإلعالن التلفزيوني عن اإلعالنات األخرى (مثـل :الراديـو
– واإلنترنت _ المجالت والصحف)؟ "أكثر من إجابة"

 -1سهولة مشاهدة المنتج




 -2سهولة انختيار بين المنتجات
 -3معرفة مكان بيع المنتج



 -4يزود اْلعالن المستخدم بنصائح مفيدة عن أي منتج



 -5السرعة في التعرف على اْلضافات الجديدة عن أي منتج


ااااااااااااااااااااااا

 -6أخرى تذكر

رابعا :بيانات تتعلق بالثقافة االستهالكية:

 -81من أي المصادر التالية تحصلين على مصروفك الشخصي؟ "أكثر من إجابة"
 -1السرة

 -2وظيفة



 -3مساعدات خيرية



 -4أعمال حرة



 -5نشاط حرفي(صناعات بيتيه-حياكة مالبس)



 -6أخرى تذكر

ااااااااااااااااااااااا

 -88بمن تتأثرين عند شراء سلعة معينة؟ "أكثر من إجابة"
 -1السرة



 -2الصدقاء



 -3اْلعالن التلفزيوني



 -4أخرى تذكر

 -83هل تعتقدين أن لوسائل اإلعالن دور في التأثير على الناس في االستهالك؟
نعم 



إلى حد ما



ن

ااااااااااااااااااااااا



لماذا---------------------------------------------------- :
-------------------------------------------------------
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تأثير عليك من الناحية االستهالكية؟ "أكثر من إجابة"
ا
 -84ما الوسائل اإلعالنية األكثر

 .1التلفزيون

 .2الراديو
 .3الصحف و المجالت



 .4اْلنترنت


ااااااااااااااااااااااا

 .5أخرى تذكر

 -85أي من الصناعات التالية تتابعين إعالناتها عبر التلفزيون؟ "أكثر من إجابة"
 -1محلية

 -2عربية





 -3صينية



 -4تركية



 -5أوربية



 -6إسرائيلية



-7أخري تذكر

ااااااااااااااا

 -86ما المنتجات التي تحرصين على متابعتها عبر اإلعالن التلفزيوني؟
نعم

م

نــــوع المنتـــــج

.1

أجه ا ازة كهربائيا ااة معاونا ااة فا ااي عمليا ااة الطها ااي (خا ااالط-مفرما ااة-

.2

مالبس

.3

أثاث منزلي ومكتبي

.4

إكسسوارات "أساور – خواتم – إنسيانت ...إلخ"

.5

جوانت و إكسسواراتها

.6

أدوات صحية لتخسيس الوزن والرجيم

.7

عطور و أدوات التجميل

.1

أجهزة إلكترونية ( كمبيوتر ،تلفزيون ،راديو ...إلخ )

.9

أخرى تذكر

أحيانا

ال

مضرب بيض...إلخ)

ااااااااااااااااااااااا

-89هل تفضلين اقتناء السلع المعلن عنها عب ار لتلفزيون أكثر من السلع غير المعلن عنها؟
نعم 

أحيانا
ً



ن 

لماذا----------------------------------------------------- :
--------------------------------------------------------
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 -82هل تعتقدين أن تكرار اإلعالن التلفزيوني يزيد من رغبتك في اقتناء السلع المعلن عنها؟
ن 

أحيانا 
نعم 
ً
 -87إذا أعلنت شركة عن سلعة في التلفزيون فهل تذهبين لشرائها أو مشاهدتها؟
شراء

 ن أذهب

 مشاهدة



لماذا----------------------------------------------------- :
------------------------------------------------------

 -31هل تتحدثين في الغالب مع أصدقائك عن السلع و أحدث الماركات و أماكن وجودها؟
نعم

 ن

أحيانا

ً



لماذا---------------------------------------------------- :
-------------------------------------------------------

 -31هل تعتقدين أن معرفة الشخص بالسلع و الماركات تجعله متمي از عن اآلخرين؟
نعم

أحيانا

ً

 ن



لماذا---------------------------------------------------- :
------------------------------------------------------

 -38هل تعتقدين أن اقتناء السلع الثمينة يجعل الفرد يحتل مكانة اجتماعية أعلى في
المجتمع؟

نعم 

أحيانا
ً

 ن



لماذا---------------------------------------------------- :
-------------------------------------------------------

 -33هل يلفت انتباهك ما يرتديه المشاهير( الممثلين و المغنين ) من مالبس و إكسسوارات؟
نعم 

أحيانا
ً

نعم 

أحيانا
ً

 -34هل ترغبين في تقليدهم؟

 ن



 ن



-35لمن أجاب " نعم أو أحيانا "على سؤال رقم  ، 34بماذا تحب أن تقلديهم؟أكثر من إجابة"

 .1المالبس

 .2الماكياج


 .3اْلكسسوارات



 .4سلوكهم مع ا خرين



 .5اقتناء اْللكترونيات

ااااااااااااااااااااااا

 .6أخرى تذكر
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 -36هل تشجعين انتشار المجمعات التجارية " الموالت " في المجتمع الفلسطيني؟
نعم 

إلى حد ما

نعم 

إلى حد ما

 ن



 -39هل تعتقدين أن األسواق و المحالت الموجودة في المنطقة التي تسكنين فيها كافية؟


ن



كثير على األسواق والمحالت الكبيرة؟"أكثر من إجابة"
 -32ما األسباب التي تجعل المرأة تتردد ا



 .1شراء السلع

 .2مشاهدة البضائع الجديدة



 .3قضاء وقت الف ار



 .4لمجرد المتعة


ااااااااااااااااااااااا

 .5أخرى تذكر

 -37ما األشياء التي تلفت نظرك في السوق غير السلع؟ "أكثر من إجابة"


 .1واجهات المحالت



 .2كثرة الضواء



 .3أسلوب ا خرين في التسوق



 .4أسلوب الباعة في عرض السلع

ااااااااااااااااااااااا

 .5أخرى تذكر

 -41إذا لم تمتلكين ثمن بعض األشياء المرغوبة والمعروضة في السوق فكيف
تتصرفين؟"أكثر من إجابة"

 -1ن أفكر في الشراء



 -2أدخر للشراء



 -3أستلف النقود من ا خرين
 -4أخرى تذكر


ااااااااااااااااااااااا

انتهت األسئلة  ..مع خالص الشكر والتقدير
،،،
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