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أدى التطـــور فـــى تكنولوجيـــا االتصـــال الـــى ظهـــور العديـــد مـــن الوســـائط والخدمـــات التي
ســـهلت الحصـــول علـــى المعلومات من مصادرها بشـــكل ســـريع متحدية قيود المســـافة والزمن,
وخاصـــة مـــع انتشـــار القنـــوات التلفزيونيـــة الفضائية،حيث شـــهدت الســـنوات الماضيـــة انفتاحا
ونمـــوا هائـــاً فى عالـــم القنـــوات التلفزيونية القادمـــة عبر األقمـــار الصناعية.
ايـــدا
إعالميـــا متز ً
ً
ً
تهتـــم هـــذه الدراســـة في محاولة التعـــرف على مدى اســـهام البرامج االجتماعيـــة التي تبثها
القنـــوات الفضائيـــه االماراتيـــه في احداث التغير االجتماعي لدى الشـــباب في المجتمع االماراتي
,ومعرفـــة مـــدى تاثيـــر تلـــك البرامـــج فـــي احـــداث التغييـــر من خـــال ما تقدمـــه لتلـــك الفئه من
المجتمـــع ســـلبا إو�يجابـــا .و لفهـــم مـــا حـــدث مـــن تغييرات شـــامله واإلفـــادة مـــن دروس التغيير
إلحـــداث تغييـــرات أوســـع تخـــدم قضايـــا التنميـــة والتطور فـــي المجتمـــع االماراتي .فضـــا تزويد
المســـؤولين فـــي تلـــك القنوات بمعلومات تفيدهم فـــي اختيار نوعية البرامج التـــي تقدم للجمهور
فـــي الوقـــت الحالـــي ولجـــذب القاعـــدة العريضـــة من الجمهـــور لإلقبـــال عليها واالســـتفادة منها
وفي السنوات األخيرة أصبح المشاهد اإلماراتي و العربي هد ًفا لهذه القنوات تسعى كل منها
لجذبه إلى شاشـــتها باألســـاليب المختلفة .وتتباين هذه القنوات في التزامها بالمعايير اإلعالمية
وفقا لعوامل كثيرة ،مما يؤثر على طبيعة المحتوى التي تبثه،
والمهنيـــة واألخالقيـــة والمجتمعيةً ،
وعلـــى نوعيـــة القيم التي تحاول نقلها بيد أنه ال يعـــرف الكثير عن تصورات واتجاهات الجمهور
إزاء دور تلـــك القنـــوات ألقنـــوات إو�لـــى أي مـــدى تتباين رؤي هـــذا الجمهور تجاه هـــذه القنوات
وفقـــا لمتغيـــرات عديـــدة وعلـــى األخص متغيـــر التخصـــص أو طبيعة العمـــل الجمهور.وتفترض
ً
مهنية واضحة ســـاهمت
الباحثـــة أن القنـــوات الفضائيـــة اإلماراتيـــة تعمل وفق معايير وأســـاليب ّ
فـــي تجويـــد وتطويـــر أدائهـــا ،وتهتم الدراســـة الحالية بمعرفـــة دور ا لقنوات الفضائيـــة اإلماراتية
فـــي التغيـــر االجتماعيـــة والثقافي للتعرف على ممارســـاتهما ومـــدى التزامهـــا بالقواعد المهنية
األخالقيـــة ومـــدى قيامهـــا برســـالتها اإلعالمية مـــن وجهة نظر الجمهـــور .وتزويد المســـؤولين
علـــى هـــذه القنـــوات بقاعـــدة مـــن المعلومات تفيدهـــم في تقييم تلـــك القنوات وتحســـين ادائها .
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Abstract

The study seeks to analyze the perceptions of audience in UAE towards
the performance of Emirates Satellite TV Channels. It analyzed the exposure
motivations of audience to satellite TV channels, its positive and negative
aspects and to what extent they abide by media ethics. A survey is conducted
with a sample of four hundred. The study shows significant differences between
male and female towards the characteristics of TV channels, its positive and
negative aspects and its commitments to media ethics.
The study also shows that the expectancy value model and third person
effect model are applicable in studying the perceptions of audience and media
people in UAE towards the performance of Emirates Satellite TV channels. It
calls for enacting new strategies for Emirates TV Satellite channels based on
Arab and local values and traditions and charting new media ethics.
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مقدمه

كان لثـــورة التكنولوجيـــا وانتشـــارها فـــي العالـــم فـــي هـــذا القـــرن والمتمثلة في تطور شـــبكة
اإلنترنـــت و القنـــوات الفضائيـــة التـــي حققـــت أهمية كبيرة ال يســـتهان بها تأثيـــ ار في التواصل
بيـــن شـــعوب دولالعالـــم إو�لى تحـــول العالم إلى قرية صغيرة تربطها شـــبكة اتصاالت واحدة عبر
األقمـــار الصناعيـــة ،لقـــد تزايـــدت قـــوة اإلعالم ألفضائي مـــن خالل ما تبثه مـــن برامج علمية
واجتماعيـــة وترفيهيـــةوأيديولوجيـــات متعـــددة موجهة إلـــى المجتمعات بجميع شـــرائحه وخاصة
()1
الشـــباب بمختلفمراحلـــه العمرية.
فقـــد أصبحـــت القنـــوات الفضائية بمـــا تبثه من برامج اجتماعيه ذو أهميـــه بالغة األثر ،اذ
تحولـــت تلـــك القنـــوات الفضائية وماتبثه من برامج اجتماعيه الى أداة للتأثير على شـــخصيات
الشـــباب وســـلوكهم  ،أوباالحـــرى فـــي التأثيـــر والتغييـــر خاصة على الشـــباب ســـلبا أو إيجابيا
 ،وتتبـــع هـــذه اآلثـــار فـــي أنمـــاطتفكيـــر وســـلوك الشـــباب ودراســـة طبيعـــة التأثيـــر االجتماعي
))2
والتوجيهـــي الـــذي تلعبـــه تلـــك البرامج التـــي تبثها القنـــواتالفضائية .
ولعـــل مـــا يؤكـــد أهمية البحث في هذا المجـــال أيضاً ؛ تأثير الفضائيـــات اإلخبارية المتنامي
فـــي الســـاحات السياســـية العربيـــة وكذالـــك على األطـــر المعرفيـــة والثقافية واالجتماعيـــة لألفراد
والمجتمعات العربية  ،إو�ســـهاماتها في إحداث وتســـريع التغير السياسي والثقافي بأنماطهما كافة
؛ حيـــث تعمـــل هذه القنوات فـــي ظل واقع ومتغيرات بيئة مجتمعات المنطقـــة الحالية بتأثير كبير
الصعد والمجاالت كافة  ،وذلك نتيجة للحاجات االتصالية واإلخبارية التي تشبعها
وملموس على ُ
()3
فـــي ظـــل ســـطوة الصورة التي برعت الفضائيات في تقديمها  ،وســـرعة المعلومـــة التي تنقلها.
مشكلة البحث

تأسيســـا لمـــا ســـبق تهتـــم هـــذه الدراســـة فـــي محاولة التعـــرف على مـــدى اســـهام البرامج
االجتماعيـــة التـــي تبثها القنوات الفضائيه االماراتيه في احداث التغير االجتماعي لدي الشـــباب
فـــي المجتمـــع االماراتـــي ,ومعرفة مـــدى تاثير تلك البرامج في احـــداث التغيير من خالل ماتقدمه
لتلـــك الفئـــه من المجتمع ســـلبا إو�يجابا.و لفهم ما حدث من تغييرات شـــامله واإلفادة من دروس
التغيير إلحداث تغييرات أوسع تخدم قضايا التنمية والتطور في المجتمع االماراتي .فضال تزويد
المســـؤولين فـــي تلـــك القنوات بمعلومات تفيدهم فـــي اختيار نوعية البرامج التـــي تقدم للجمهور
)4(.
فـــي الوقـــت الحالي ولجـــذب القاعدة العريضة مـــن الجمهور لإلقبال عليها واالســـتفادة منها
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اهمية الدراسة واختيار الموضوع

تتبلور اهمية هذه الدراسة فى توفيرها لقاعدة معلوماتية عن هذه القنوات تمثل بدورها مرجعية
ذات داللـــة لصنـــاع الق اررات السياســـية االعالمية فى االمارات  ،كما تنطلق الدراســـة من مفهوم
منهجي يهدف إلى تقييم االداء بقيم العمل أي تدعيم كل ما هو ايجابي فى أداء القنوات الفضائية
()5
 ،وعلى العكس تقويم إو�صالح كل ما هو ســـلبي أو من شـــأنه االضرار بمصالح المجتمع ..
وتعتمـــد الدراســـة الحاليـــة علـــى نموذجيـــن من أبـــرز النماذج العلميـــة التي يمكـــن أن تقوم
بتفســـير عمليـــة تشـــكيل االتجاهات لدى األفـــراد نحو الموضوعات المختلفـــة وهي  -1نموذج
توقـــع القيـــم  )2( Expecting value modelنمـــوذج خضـــوع اآلخريـــن وتأثرهـــم بمضامين
()6
وســـائل اإلعـــام أو تأثيـــر الشـــخص الثالـــث The third person Effect model
والنمـــوذج األول (نمـــوذج توقـــع القيمة ) يرى أن فهم عملية تشـــكيل االتجاهات تحتاج الى
التعـــرف علـــى الكاتزم الذي يســـتطيع من خاللـــه معرفة الجانب الوجدانى لمعلومات المشـــاهدين
وخصوصا عندمـــا تتصف
نحـــو الموضوعـــات والمؤسســـات والقنـــوات المتنوعـــة فـــى المجتمـــع
ً
تلـــك القنـــوات بالحداثـــة  ،حيـــث تعد القنـــوات الفضائية اإلماراتيـــة كياًنا حدي ًثا على المشـــاهدين
اإلماراتيين ،إال أن لدى المشـــاهدين إطا اًر مرجعياً متشـــابه القنوات األرضية والفضائية الســـابقة
يمكـــن االســـتعانة بـــه فـــى تشـــكيل أرائـــه فـــى اتجـــاه القنـــوات الجديـــدة  ،المجتمـــع االماراتي أم
المصـــرى؟ )7(.ويعـــد نمـــوذج " توقع القيمة " الـــذى طرحه " فيشـــباين "  Fishbeinفى صورته
النهائيـــة عـــام  1967نمـــوذج لإلطـــار النظـــرى التفســـيري للدراســـة الحاليـــة  ،حيث يشـــير هذا
النمـــوذج الـــى أن المعلومـــات والحقائـــق المختلفـــة التـــى لهـــا عالقـــة بموضوع ما تحمـــل اوزانا
نســـبية من األهمية  )8(،ويتوقف ذلك على إدراك الفرد لألهمية النســـبية لمكونات هذه المعلومات
باإلضافـــة إلـــى بروزهـــا ومدى مالءمتها لقيم الموضوع وتفســـيره ومن ثم تكـــون تلك المعلومات
()9
ذات تأثيـــر فعـــال فـــى تكويـــن االتجاه النهائـــى للفرد نحو هـــذا الموضوع .
ويشـــير الباحثـــون المتخصصـــون فـــى مجـــال اإلنتاج التلفزيونـــى واالعالمى الـــى أن قياس
اتجاهـــات المشـــاهدين نحـــو األداء التلفزيونـــى عامة واالعالمى خاصة بمثابـــة أن يتم من خالل
الربـــط بيـــن معتقدات المشـــاهدين بشـــأن الوظائف التى يعرفـــون عنها عن طريـــق التلفزيون أو
جديدا في
اجا ً
التـــى تقـــدم للمســـتهلكين من خالل اإلعالن )12(.ويمثـــل نموذج توقع القيمـــة مز ً
قياســـه لالتجـــاه فـــى هيئـــة محصلـــة معرفيـــة على حين ركـــزت النمـــاذج إتاحة بتشـــكيل االتجاه
وتعديلـــه علـــى عمليات اإلنســـان أو على العكس التنافر الداخلي لـــدى الفرد ،أى توازنه المعرفي
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 Cognitive Balanceحـــال تشـــكيله التجاهاتـــه نحو الموضوعـــات المختلقة ومن ثم ال تقدم
)10(.
هـــذه النمـــاذج رؤية تفســـيرية آللية تشـــكيل االتجاهات والعوامل المؤثـــرة فيها
ثانيـــا نمـــوذج خضوع اآلخرين وتأثرهم بمضامين وســـائل اإلعـــام The third person
 :.effectوهـــو نمـــوذج جديـــد ومبتكـــر في دراســـة الرأي العـــام ومحاولة معرفة تأثيرات وســـائل
اإلعـــام ،وهـــو نمـــوذج يرى أن اعتقاد الفـــرد وأمثاله فى نفس الشـــريحة االجتماعية أو الثقافية
أو المهنيـــة ال تمتـــد إليهـــم تأثيـــرات وســـائل اإلعـــام بيـــد أنهـــا تنتـــج بفاعلية مـــع اآلخرين من
أفـــراد الجمهـــور  .وفـــي هـــذه الدراســـة تحـــاول الباحثـــة رصد مـــدى وجود هـــذه التأثيـــرات على
مســـتوى اإلعالمييـــن ( الجمهـــور المتخصـــص) فضالً عـــن الجمهور العام واتجاهـــه ،وان األمر
يتعلـــق بتقييمهـــم لتأثيـــرات كيـــان اعالمـــى جديد وهو القنـــوات الفضائية التي تعبـــر عن مصالح
()11
وتوجهـــات أفـــراد وجماعات مصالـــح بعينها.
وقـــد انطلـــق نموذج خضـــوع اآلخرين لتأثيرات وســـائل اإلعالم من منظور ســـيكلوجى يتعلق
باالختـــاف فـــى ـــــــ الفـــرد لتأثيـــرات هـــذه الوســـائل والتي تقـــع عليه مقارنـــة باآلخرين مـــن أفراد
الجمهـــور فالفـــرد يعتقـــد انـــه فريـــد ويختلـــف عـــن اآلخريـــن علـــى حيـــن أن اآلخرين مـــن أفراد
الجمهـــور العـــام يتســـمون بالســـلبية وااليقاعـــة الخداع وســـائل اإلعالم .
ويفســـر برايـــن وآخـــرون عام  1997المســـتفاد الفرد بالتأثيرات المباشـــرة لوســـائل اإلعالم
فـــي اآلخرين علـــى النحو اآلتي:
( )1اعتقـــاد الفـــرد بأنـــه أكثر ذكاء مـــن اآلخرين يعود إلى دوافع مرتبطـــة بتدعيم صورة ايجابية
عـــن الـــذات  .وان تأثيـــرات وســـائل اإلعـــام تطـــال اآلخريـــن فقـــط ألنهـــم اقـــل ذكاء وأكثـــر ميل
للخضـــوع لتأثيرات وســـائل اإلعالم.
( )2وجـــود اعتقاد ســـائد لدى بعض األفراد بأنه مضايف وســـائل اإلعـــام في مضايف انتفاعية
 Persuasiveإو�نهـــا فـــى الغالـــب تســـتهدف خـــداع الجماهير واحتوائهـــم وفقا لنوايـــا القائمين
()12
باالتصال وأهدافهـــم المعينة.
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وينطوي نموذج خضوع اآلخرين لتأثيرات وسائل اإلعالم في:
( )1المكون االدارى Perceptual component :

ويتعلـــق هـــذا المكـــون بتصنيـــف الفـــرد لتأثيـــرات وســـائل اإلعـــام إلـــى نوعيـــن  :تأثيرات
خفيفـــة  :وقـــد يكـــون هـــو عرضـــه لها فضـــا عـــن المطابقة له فـــى الثقافـــة والمهنـــة .تأثيرات
فعالـــة ومتعاظمـــة  :يخضـــع لهـــا باقي أفـــراد الجمهور الذين يفتقـــرون إلى القـــدرة على دفاعية
 self-defenseلمقاومـــة تأثيراتهـــا المختلفـــة معرفيـــة ووجدانية وســـلوكية.

( )2المكون السلوكيbehavioral component :

ويرتبـــط ارتبـــاط وثيـــق بالرغبـــة فـــى ممارســـة رقابـــة مـــا عـــن وســـائل اإلعالم ضـــد محتوى
()13
وســـائلها التـــى تهـــدد المجتمـــع وتجعلـــه عرضـــة لالنهيار االعالمـــى والثقافـــى
الدراسات السابقة

•أكـــدت دراســـة " خالـــد صـــاح الديـــن " ( )2003أن اإلعالميين يرون أن القنـــوات الخاصة
المصريـــة ال تضطلـــع بمهـــام الحفـــاظ علـــى الهويتيـــن العربية واإلســـامية  ،وأنهـــا تتجاوز
()14
حـــدود العـــادات والتقاليد فـــي المجتمع إو�ن كانت هـــذه القنوات تتمتع بقدر مـــن الحرية.
•دراســـة قامـــت بهـــا الباحثـــة  :عـــن اســـتخدام المـــرأة اإلماراتية للقنـــوات الفضائية  :دراســـة
ميدانيـــة  ،وأهـــم مـــا توصلـــت اليـــه الباحثـــة في هـــذه الدراســـة ضـــرورة االهتمـــام بالقنوات
الفضائيـــة بتوعيـــة المرأة بمتابعة برامـــج المخصصة في القنوات ألفضائية من خالل التنويه
المســـتمر عـــن هـــذه البرامج في تشـــجيع المـــرأة فيها ،ومعرفة أســـباب عزوف المـــرأة وقلة
االهتمـــام بهـــا ودعوتها للمشـــاركة االيجابيـــة في تلك البرامـــج وضرورة االهتمـــام بالبرامج
الوطنيـــة التـــي تكمـــن فـــي المجتمـــع وزيـــادة جرعـــة البرامـــج الثقافيـــة والتوعية السياســـية
()15
والبحـــوث الخاصـــة بالمرحلـــة للتعرف علـــى احتياجاتهـــا التعليمية

•وهدفـــت دراســـة بهجت أبو زعنونة :بعنوان تأثير الشـــبكات والقنـــوات الفضائية التليفزيونية
:موقـــف المشـــاهدين في دولة الكويت من القناة الفضائيـــة المصرية بعد التحرير ()1994
هدفـــت الدراســـة إلى قيـــاس حجم مشـــاهدة برامج التي تعرضهـــا القناة الفضائيـــة المصرية
فـــي دولـــة الكويـــت للتعرف عن عاداته وكانت أهم نتائج الدراســـة .أن بلغت نســـبة في أفراد
القيمـــة ( )%94.4وان  %78.8يفضلـــون مشـــاهدة األفالم الدراميـــة  ،كما  1دبي %76.3
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بأنهم يفضلون مشاهدة األفالم العربية  ،دبي  %73.5تفضل مشاهدة نشرات األخبار.

()17

•دراســـة حســـن على ( )1997م حول اآلثار الثقافية واالجتماعية للبث التلفزيوني االجنبى
المباشـــر والتي ســـعت إلـــى التعرف عينة وأنماط تعرف المشـــاهدين المعرفـــي للبث االجنبى
المباشـــر  .ومعرفـــة مـــدى تأثيـــره على ثقافـــة المصري ومـــدى رؤيته االجتماعيـــة لما حوله
ولقـــد بلـــغ عـــدد أفراد عينـــة البحث ( )200فرد واهـــم النتائج التي توصلت إليها الدراســـة :
أن القنـــوات األرضيـــة احتلـــت المرتبة األولـــى من تفصيالت القنـــوات األجنبية  ،حيث أجاب
 %66مـــن العينـــة إنهـــم يفضلـــون القنوات األجنبيـــة على ما عداها ونســـبة  %65يفضلون
)18(.
مشـــاهدة األفالم األجنبية
•وهدفت دراســـة انشـــراح الشـــال 1994عن البث الوافد على شاشـــات التليفزيون إلى معرفة
تأثيـــر البرامـــج الوافدة من وجهة نظر مشـــاهديها وأجريت الدراســـة على عينة قوامها 173
فـــرد  .وتوصلـــت إلـــى أن القنوات الفضائية تشـــكل تهديد للقيم والديـــن واألخالق ذلك وتؤثر
علـــى الـــوالء والهويـــة  ,حيث تـــرى فيه  %38من عينة الدراســـة أن البرامـــج الوافدة منافية
)19( .
لتعاليـــم الدين وان عينة  %22أنهـــا تهدم القيم
•دراســـة جراتزيبـــرج1982 ( Granzberg( :أجريـــت الدراســـة لمعرفـــة مـــدى تأثير برامج
التليفزيـــون األمريكـــي على احد قبائـــل الهنود التي تعيش في كندا  ،وتوصلت الدراســـة إلى
أن أفـــراد هـــذه القبيلـــة قد فقـــدوا الكثير مـــن ثقافتهـــم األصليـــة  Native cultureنتيجة
تعرضهـــم للبرامـــج األمريكيـــة ،فأصبحوا يتعرضـــون بطريقة أقرب الى الحيـــاة األمريكية فى
أي طريقـــة حياتهـــم األصليـــة وارتفعت فيه االســـتهالك والســـلع االجنبيه  ،كما قل مســـتوى
الطمـــوح التعليمـــي لدى الكثير منهم  ،وقل احترام الشـــباب للعـــادات والتقاليد واتجاههم نحو
()20
الســـلوكيات األمريكيـــة فى التعامل فـــى حياتهم .
•وكشـــفت دراســـة " محمـــد الفقيـــه " (  )2002علـــى الجمهور اليمني أن قنـــاة الجزيرة تأتي
فـــي مقدمـــة القنوات اإلخباريـــة التي يعتمد عليها أفراد العينة فـــي الحصول على المعلومات
()21
حول األحـــداث الجارية.
•وخلـــص " عـــادل عبـــد الغفـــار " (  )2002إلـــى أن قناة الجزيرة جاءت فـــي مقدمة مصادر
المعلومـــات العربيـــة التـــي اعتمد عليها طالب الجامعات المصرية فـــي متابعة أحداث ()11
()22
ســـبتمبر وتداعياتها المختلفة.
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•وأكـــدت دراســـة " خالـــد صالح الديـــن " ( )2003أن اإلعالميين يـــرون أن القنوات الخاصة
المصريـــة ال تضطلـــع بمهـــام الحفـــاظ علـــى الهويتيـــن العربية واإلســـامية  ،وأنهـــا تتجاوز
()23
حـــدود العـــادات والتقاليد في المجتمـــع ،إو�ن كانت هذه القنوات تتمتع بقـــدر من الحرية.
التعقيب على الدراسات السابقة

ويكشـــف اســـتعراض الدارســـات الســـابقة عـــن أنهـــا ركـــزت على دراســـة القنـــوات الفضائية
الخاصـــة مـــن حيـــث كونها وســـائل ،كمـــا ركزت علـــى االشـــباعات المتحققة من مشـــاهدة تلك
القنـــوات ألفضائيـــة إال أنها لم تهتم بدراســـة تحليـــل ورصد دورها وتأثيرها على النســـق-القيمي
مبرر للقيام بهذه الدراســـة .
للمجتمـــع ومســـاندة القضايـــا العربية والقوميـــة والوطنية فيما يعـــد ًا
كمـــا تكشـــف عـــن أن ظاهـــرة القنـــوات الفضائية العربية قـــد حظيت باهتمـــام الباحثين على
المســـتوى العربـــي  ،حيث طبقت الدراســـات الجمهـــور العربي فى دول عربيـــة متعدده وهذا يبين
مـــدى اهتمـــام البـــث اإلعالمـــي العربي بظاهـــرة القنوات الفضائيـــة .كما اهتمت بعض الدراســـات
العربيـــة بمعرفـــة التأثيرات الســـلبية للقنوات الفضائية وعلى الجمهـــور بانواعة المختلفة  ،وفيما
كثيـــر بالقيم اإليجابية التي يمكن أن تبثها هـــذه البرامج ومدى تأثيرها على الجمهور .
لـــم تهتـــم ًا

التساؤالت التي يسعى البحث اإلجابة عليها

•ما اهم البرامج االجتماعية التي تقبل عليها العينه وما سبب ذلك ؟
•ما أهم الموضوعات التي تضمنتها البرامج االجتماعية التي تبثها الفضائيات اإلماراتية؟
•ما دوافع تعرض الجمهور العام وجمهور لمشاهدة تلك البرامج ؟
•ما أهم القيم المتضمنة في البرامج االجتماعية التي تبثها الفضائيات اإلماراتية ؟
•ما مدى تطابق هذه القيم مع حاجة المجتمع إلى التغيير؟
•ما اآلثار المترتبة على مشاهدة هذه البرامج من وجهة نظر العينة المبحوثة ؟
•ما رأي الجمهور فى دعم القنوات الفضائية اإلماراتية للقضايا القومية والوطنية .
•كيـــف يمكـــن التصـــدي للســـلبيات فيما تعـــرض البرامـــج االجتماعية التي تبث مـــن لقنوات
الفضائيـــة المحليـــة  ،وكيـــف يمكن تقريـــر ايجابيات موقـــع تلفزيون الشـــارقةلتلك البرامج ؟.
•ما الموضوعات التي يتم تناولها في البرامج االجتماعية في تلك الفضائيات ؟
جملة الباحث االعالمي
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التغير االجتماعي

التغيـــر الـــذي يحـــدث داخـــل المجتمع أو التحـــول الذي يطـــ أر على أي من جوانـــب المجتمع
خـــال فتـــرة زمنيـــة محـــددة  .إال أنه ليســـت كل التغيـــرات التي تطـــ أر على المجتمع هـــي تغيرات
اجتماعيـــة  ،فهنـــاك تغيـــرات عديـــدة فـــي المجتمـــع فـــي جانبـــي الثقافـــة المـــادي والمعنــــوي .
وهنـــاك اختـــاف فـــي أنماط العالقات بيـــن األفراد والجماعـــات  ،واختالف فـــي الوظائف واألدوار
االجتماعيـــة وفـــي األنظمة والقيـــم والعادات والتقاليد وفـــي األدوات المســـتخدمة والخبرات ..الخ
()21
 .فمـــا هـــو التغيـــر االجتماعـــي بين تلـــك التغيرات التي تحـــدث داخـــل المجتمع
ولقـــد أجمـــع علمـــاء االجتمـــاع علـــى أن التغييـــر االجتماعـــي هو أهـــم ما ميـــز المجتمعات
البشـــرية الرتباطـــه مباشـــرة بفلســـفة التأثيـــر على الســـلوك ألفـــردي والجماعي وعلـــى العالقات
االجتماعيـــة المختلفـــة وفق آليات تبرز مدى قـــدرة المجتمع على خلق دينامكية تغيير اجتماعي
يحفظ مصالح أفراده ومؤسســـاته .اعتمدت عملية التغيير االجتماعي في القديم على اســـتخدام
ألقـــوة إال أنهـــا أصبحـــت تعتمد في العصر الحديث على األســـاليب اإلقناعية وســـن التشـــريعات
والقوانيـــن المنظمة للمجتمع وكذلك اســـتخدام البرامـــج التلفزيونية.
وعليـــهُ ،تعـــد فكـــرة التغييـــر االجتماعي الفكـــرة الجوهرية التـــي قامت على أساســـها البرامج
االجتماعيـــة التـــي تبثهـــا الفضائيـــات اإلماراتيـــة فـــي مجتمع اإلمـــارات بهدف إحـــداث تغيير في
ســـلوك األفـــراد وتبني قيـــم تخدم مصلحـــة المجتمع.
مفهوم البرامج االجتماعية

مجموعـــة مـــن األنشـــطة والوســـائل الالزمـــة للقيـــام بهـــا بحيـــث تتسلســـل فـــي عـــدد من
االعمـــال المتماســـكة والتـــي بتنفيذهـــا تتحقـــق أهـــداف محـــدودة .
• مجموعة منظمة من المشاريع والخدمات التي تستهدف بلوغ أهداف محددة .
•ان تستهدف تحقيق اشباع الحاجات االنسانية ومواجهة المشكالت .
• اهداف عالجية  :حل ومواجهة المشكالت .
• اهداف وقائية  :مقابلة االحتياجات المجتمعية غير المشبعة ومنع وقوع المشكالت .
• اهداف انمائية  :من خالل تنمية قدرات الفرد وحسن استثمارها .
مالحظة  :يمكن الجمع بين األهداف الثالثة .

()22

جملة الباحث االعالمي
العدد ( ) 35

15

دور القنوات الفضائيه اإلماراتيه

د .فوزيه عبدا لله آل علي

اإلطـــار المنهجـــي للدراســـة  :نوع الدراســـة :تحددت مشـــكلة هـــذا ألبحث ومن ثـــم نوعه في
محاولـــة التعـــرف على مدى اســـهام البرامـــج االجتماعية التي تبثها القنـــوات الفضائيه االماراتيه
فـــي احـــداث التغيـــر االجتماعي لدي الشـــباب فـــي المجتمع االماراتـــي ,ومعرفة مـــدى تاثير تلك
البرامـــج فـــي احـــداث التغييـــر من خـــال ماتقدمه لتلـــك الفئه مـــن المجتمع ســـلبا إو�يجابا .ويعد
هـــذا البحـــث من البحوث االســـتطالعية التي ترمز إلى الكشـــف عن ظاهـــرة معينة لمجموعة من
الظواهـــر إو�لقـــاء المزيـــد مـــن الضوء عليها ،ومثـــل هذه النوع من الدراســـات الخطـــوة االرتيادية
األولـــى في عملية البحـــث العلمي.
عينة البحث

يتمثـــل مجتمع الدراســـة فـــي طالب وطالبـــات جامعة الشـــارقة الذين تتـــراوح اعمارهم مابين
 22-17ســـنه بدولـــة االمـــارات  -.اجريـــت الدراســـة على عينه عشـــوائية من طـــاب وطالبات
جامعـــة الشـــارقة قوامهـــا  200مفـــردة ممن تتراوح اعمارهم ما بين  22-17ســـنه في مختلف
المراحل الدراســـية  ،وقد عمدت الباحثة أن تتضمن العينة مســـتويات علمية واجتماعية مقارنة
وفئـــات عمريـــة مختلفـــة بقدر ألمســـتطاع من حيث اإلقامـــة في الحضر والريـــف واختيرت المدن
أبـــو ظبـــي والشـــارقة ودبـــي أما بالنســـبة للريف فاختيـــرت المناطـــق التالية  :خور فـــكان والذيد
ودبـــا الحصـــن ويبلـــغ عدد مفـــردات العينة ( ا )120حضر مقابـــل ( )80ريف .
المعالجة اإلحصائية للبيانات

عدد مـــن المعامالت اإلحصائية الختبار فروض الدراســـة واإلجابة على
لقـــد وظفـــت الباحثة ً
تســـاؤالتها وقد اشـــتملت على ما يلى:
• اختيـــار  t.testالختيـــار الفـــروض ما بين متوســـطات المبحوثين بعـــد تقييمهم لمكونات
األداء اإلعالمـــي للقنـــوات الفضائيـــة اإلماراتيـــة وكذلـــك تـــم اســـتخدام اختبـــار مـــان ويتنـــي
لمعرفـــة الفـــروق بيـــن اتجاهات كل مـــن الذكور واإلناث ،وايضا اســـتخدام معامل ســـبيرمان
 ' sperrmanلقيـــاس االرتبـــاط بيـــن الجمهور العام واإلعالميين بشـــأن تفضيلهم للقنوات
ومضامينهـــا  ،معامـــل بيرســـون  ' Pearsonلقيـــاس االرتباطات فى معتقـــدات اإلعالميين
بشـــأن تأثير القنـــوات الفضائية فى المشـــاهدين .
أسلوب جمع البيانات

في إطار منهج المســـح صمم اســـتبيان يتضمن تســـاؤالت الدراســـة ويحتوي على مجموعة
مـــن األســـئلة التـــي تعكس أهداف الدراســـة وتســـاؤالتهما وتضمن االســـتبيان على أســـئلة عن
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مـــدى تعرض العينـــة للبرامج االجتماعية التي تبثها القنوات الفضائيه االماراتيه ,وأثرها الســـلبي
وااليجابـــي وتوفيـــر محتويات للمســـئولين في تلـــك الفضائيات لتعديل البرامـــج التي تتضمنها.
واعتمـــدت الباحثـــه على االســـتقصاء المقنـــن بالمقابلة كوســـيلة لجمع بيانـــات البحث وقد
مـــرت صحيفة االســـتقصاء بالمراحـــل التاليه :
•صياغة عدد من االسئله المغلقه لالجابه عن التساؤالت التي يستهدفها البحث ووضعها في
()31
سياق منطقي وهي تعطي المبحوث فرصه لالختيار بين االجابات المطروحة امام الباحث .
• طرح صحيفة االســـتقصاء على مجموعه من المحكمين لقياس مدى اســـتجابة المبحوثين
ألهـــداف البحـــث ثم تعديل الصحيفة بناء علـــى توجيهات المحكمين .
• تم تطبيق الصحيفة على عدد محدود الختبار مدى صالحيتها للتطبيق على اشمل.

المجال الزمني

اســـتغرق العمـــل فـــي االســـتمارة وتطبيقهـــا مـــا يقـــرب مـــن ثالثة شـــهور بعـــد االنتهاء من
الجـــزء النظـــري والمنهجـــي والـــذي اســـتغرق ثالثـــة شـــهور خـــال  2015كمـــا تمـــت المراجعه
الميدانيـــه والمكتبيـــة وتفريغ بيانات االســـتمارة يدويا الســـتخراج النتائـــج والتعليق على الجداول
وكتابـــة التقريـــر النهائي .
( )3تحديد نوع االستبيان

رأت الباحثـــة إمكانيـــة تســـليم االســـتبيان للعينـــة المبحوثـــة حتـــى يتولـــى كل مبحـــوث ملء
االســـتبيان بنفسه .
خطوات إعداد االستبيان

تـــم تصميـــم االســـتبيان في صورته األولية من خالل معايشـــة الباحثـــة ومالحظتها للقنوات
ألمحليـــة ومر إعداده بالخطوات والشـــروط العلمية.
أسلوب تحليل البيانات

اعتمدت الباحثة خط التحليل اإلحصائي لبيانات الدراســـة الميدانية على اســـتخراج وحســـاب
النسب المئوية لإلجابات ألمختلفة وترتيب بعض اإلجابات بين مفردات كل استمارة لمتغير الجنس .
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نتائج الدراســـة الميدانية جدول رقم ()1
تبين توزيع فقرات العينة المدروســـة حســـب أهم الموضوعات تضمنها البرامج االجتماعية
والتـــي تبثها القنـــوات الفضائية اإلماراتية من وجهة نظره
النوع
أهم الموضوعات
تناول المشاكل الحياة التي يعاني
منها الجمهور
تناول قضايا بشكل عام
مشكالت الشباب كالبطالة
قضايا أسرية بحتة
مشكالت الطالق
والزواج في ..
أخرى
المجموع

الذكور

المجموع

اإلناث

ك

%

ك

%

ك

%

75

78.9

65

68,4

140

73,6

40
85
90
65
55
95

42,1
89,4
94,7
68,4
57,8

30
8
85
60
75

31.5
92.6
88,5
63,1
78,9

70
173
175
92,1
130

36,8
91,0
92,11
31,5
68,4

95

190

تـــدل بيانـــات الجدول رقم ( )1على عدة نتائج :
1.1علـــى المســـتوى اإلجمالـــي أهم الموضوعات التـــي تضمنها  ،وتتضمـــن البرامج االجتماعية
التـــي تبـــث القنـــوات الفضائية هي مشـــكالت الشـــباب والبطالة ،قضايا أســـرية بحتة ،حيث
بلغـــت النســـبة لـــكل منهـــا (  )%92,1و (  )%91,0وال يوجـــد فروق بينهما .
2.2وهـــذا دليـــل اتفاق القيم علـــى وجهة نظرها على المواضيع التي تضمنها البرامج االجتماعية
التـــي تبثها القنوات الفضائية ونالت المركز األول .
3.3وعلى مستوى الذكور واإلناث فقد بلغت النسب على التوالي ( )%94,7 ( )%92,6( ، )%89,4و (
 )%88,5ونالت المركز الثاني والفروق بينهما ليست دالة احصائياً عند مستوى الثقة .%95

4.4وأمـــا بالنســـبة لتضمنهـــا مشـــاكل محليـــة يعاني منهـــا الجمهور فقـــد بلغت على المســـتوى
اإلجمالـــي (  )%73,6واحتلـــت المركـــز الثاني وعلى مســـتوى الذكور واإلناث بلغت النســـب
( )%68.4 ( ، )%78,9والفـــرق ليـــس دال احصائيـــاً عند مســـتوى ثقـــة  ، %95وهذا يدل
مـــدى اتفـــاق كل من الذكـــور واإلناث عن هذا الســـبب .
5.5أمـــا بالنســـبة لتضمـــن البرامـــج مشـــكالت الطالق والـــزواج فقد نالـــت المركـــز الثالث على
المســـتوى اإلجمالـــي أمـــا على مســـتوى الذكـــور واإلناث فقد بلغت النســـبة علـــى التوالي (
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 )78.9 ( ، )%57.8والفـــرق بيـــن النســـبتين دال إحصائيا وهـــذا يبقى مدى اهتمام اإلناث
بمضمـــون البرامـــج االجتماعية من حيث احتوائها على مشـــاكل الطـــاق والزواج وهذا دليل
علـــى مـــدى ثقة أفـــراد العينـــة بالبرامج االجتماعية ومســـاعدتها لهم .
6.6أمـــا البرامج التي تتضمن مشـــكالت اســـرية بحتـــة وقضاياه فقد نال المركـــز األخير()31.5
وعلى المســـتوى اإلجمالي واما على مســـتوى الذكور واإلناث فقد بلغت النســـبة ( )%68.4
و ( )%63.1والفـــرق بين النســـبتين ليس دال احصائيـــاً .وهذا يدل على عدم اهتمام العينة
بتضمن البرامج المشـــاكل العامة .
جدول رقم ()2
تبين توزيع فقرات العينة المدروســـة حســـب دوافع تعرضها للبرامج االجتماعية من وجهة نظرها :
الذكور

النوع  /الدوافع
تعرض مشاكلهم وتجد الحلول لها .
تساعدهم في التواصل مع المسؤلين
تعتبر متنفس لهم
تعرض قضايا المرأة
تعرض قضايا الطفولة
تعرض قضايا المجتمع
المجموع

ك
82
45
70
25
30
55
95

%
86.3
47.3
73.6
26.3
31.5
57.8

اإلناث
ك
75
38
65
85
65
30
95

المجموع
%
78.9
40.0
68.4
89.4
68.4
31.5

ك
157
83
135
110
95
85
190

%
82.6
43.6
71.0
57.8
50.0
44.7

تبين من نتائج الجدول السابق ما يلي :

1.1علـــى المســـتوى اإلجمالـــي أهم الدوافـــع التي جعلت العينـــة  ...للبرامـــج االجتماعية تعرض
مشـــاكلهم وتجـــد الحلـــول لهـــا وبلغـــت النســـبة  82.6واحتلت المركـــز األول ويليهـــا تعتبر
متنفـــس لهـــم بنســـبة ( )%71.0واحتلـــت المركـــز الثانـــي  :وهـــذا دليـــل علـــى مـــدى ثقـــة
الجمهـــور بالبرامـــج االجتماعيـــة التـــي تعـــرض في حل مشـــاكلهم .
2.2أمـــا بالنســـبة للدوافع األخـــرى وأهمها تعرض قضايا المرأة وبلغت النســـبة ( %57.8جدول)
ويليها تعرض مشـــاكل الطفولة بنســـبة (  )%50وتســـاعدهم على التواصل مع المســـؤولين
( )%73.6وتعـــرض قضايـــا المجتمـــع (  )%44.7زهي نســـبة متقاربة والفـــرق بينهما ليس
لـــه جاللة احصائية عند مســـتوى ثقة .95
جملة الباحث االعالمي
العدد ( ) 35

19

دور القنوات الفضائيه اإلماراتيه

د .فوزيه عبدا لله آل علي

3.3أمـــا علـــى المســـتوى الذكور واإلنـــاث تجد أن اهم دافـــع والذي جاء في المرتبـــة األولى هو
تعـــرض قضايـــا المرأة احتلت بالنســـبة لإلنـــاث ( )%89.4مقابـــل ( )%26.3للذكور والفرق
بين النســـبة دل داللة احصائية عند مســـتوى ثقة  .95وهذا دليل على مدى اهتمام المرأة
ودوافعهـــا للتعـــرف لفكر البرامج في حل مشـــاكلها إو�يجـــاد حلول لها .

4.4ويلـــي ذلـــك تعرض مشـــاكلهم ويجد لها حلول أيضاً حيث بلغت بالنســـبة للذكور ( )%86.3
مقابـــل ( )%78.9لإلنـــاث الفـــرق بيـــن النســـبة ليس له داللـــه احصائية عند مســـتوى ثقة
 %35احتلـــت المركز الثاني .
5.5مـــا يعتبـــر المتنفـــس لهم فقد جاءت فـــي المرتبة الثالثة حيث بلغت عنـــد الذكور ()%73.6
مقابـــل  98.4والفـــرق فـــي النســـبة ليس لـــه دال احصائياً وهـــذا دليل على اهتمـــام الذكور
واإلنـــاث بتلـــك البرامج ودافعهـــم للتعرف لها .

6.6وجـــاء الدافـــع للتعرف للبرامج االجتماعية تعـــرض قضايا المجتمع في المرتبة الرابعة وبلغت
بالنســـبة للذكور ( )%57.8مقابل ( )%31.5لإلناث والفرق بين النســـب دال احصائياً ويدل
علـــى مـــدى اهتمـــام الذكـــور ودافعهم لمشـــاهدة تلـــك البرامـــج لتعرضها لقضايـــا المجتمع .
7.7وأمـــا بالنســـبة لعرضهـــا قضايـــا الطفولـــة نجـــد أنـــه احتـــل المركـــز الخامس وبلغت النســـبة
للذكـــور ( )%31.5مقابـــل ( )%68.4لإلنـــاث الفـــرق بين النســـب له داللـــة احصائية عند
مســـتوى الثقـــة  ،95وبـــدل علـــى مـــدى اهتمام اإلنـــاث بقضايـــا الطفولة .
8.8ولغ دافع التعرض للبرامج في أنها تساعدهم على التواصل مع المسؤلين (  )%47.0للذكور
مقابل (  )%4.0لإلناث الفرق بين النســـبة ليس داالً احصائياً وهذا دليل على مدى اهتمام
العينـــة لدافـــع معرفتهـــم للبرامـــج االجتماعية لكي تســـاعدهم على التواصل مع المســـؤلين .
9.9ويدل أيضاً على مدى ثقة الجمهور في قدرة البرامج في توصيلهم للمسؤلين وحل مشاكلهم .

1010وقد وجدت درجة من االتساق بين دواف كل من الذكور واالناث فيما يتعلق تحل مشاكلهم
وتجد حلول لها وكذلك ودورها في ان تعر ض قضايا للمراه  ،وتساعدهم فب التواصل
 ،بينمـــا وجـــدت درجـــة من التباين أكثـــر فيما يتعلق ان تعرض قضايـــا للطفوله  ،وهو ما
يشير بصفة عامة لوجود درجة كبيرة من االتساق بين كل من الدوافع الطقوسية والنفعية
لـــدى كل مـــن الذكـــور واالناث فيما يتعلق بدوافـــع تعرضهم للقنـــوات الفضائية اإلماراتية.
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جدول رقم ()3
توزيع عينة الدراســـة حســـب اهم القيم المتضمنة في البرامج االجتماعية التي تبثها القنوات
الفضائية اإلماراتية
النوع  /القيمة المتضمنة
تقديم مواضيع دينية أكثر
تهتم بالقيم التي تحث على الوالء للوطن
تهتم بالقيم التي تحق االلتزام بالعادات
والتقاليد
اإللمام  ..تراث المجتمع
احترام الحياة االسرية
تهتم بالقيم التي تحث على االلتزام بالدين
تحث على االجتهاد وطلب العلم
أخرى تذكر
المجموع

الذكور
%
ك
26.3 25
33.6 32

ك
20
28

%
21.1
29.4

المجموع
%
ك
23.6
45
31.5
60

45

47.3

48

50.5

93

48.9

57
55
30
43

60
57.8
31.5
45
-

62
42
28
45

68.8
44.2
29.4
47.3
-

119
97
58
88

62.6
51.0
30.5
46.3
-

95

-

اإلناث

95

-

190

-

تدل نتائج الجدول السابق على ما يلي :
1.1اهم القيم المتضمنة في البرامج االجتماعية التي تبثها القنوات الفضائية االماراتية االهتمام
بحماية تراث المجتمع (  ، )%62.6احترام الحياة األســـرية بنســـبة ( )%51.0وتهتم بالقيم
التـــي تحـــث على االلتـــزام بالعادات والتقاليـــد (  )%48.9وتحث على االجتهـــاد وطلب العلم
(  )%46.3والفـــروق بيـــن تلـــك النســـب ليـــس لـــه دالله احصائيـــة عند مســـتوى ثقة .95
2.2وتســـاوى الذكـــور واإلنـــاث في مـــدى تضمن البرامج االهتمـــام بالتراث المجتمـــع حيث بلغت
النســـبة للذكـــور (  )%60مقابـــل (  )%68.8لإلنـــاث والفـــرق بيـــن النســـب ليـــس له دالله
احصائيـــة عنـــد مســـتوى ثقـــة . 95أما بالنســـبة لتقديم مواضيـــع دينية اكثر أيضاً تســـاوى
الذكـــور واإلنـــاث حيـــث بلغـــت النســـبة (  )%26.5للذكـــور مقابـــل (  )%21.1لإلناث وهي
نســـبة ضئيلـــة حيـــث احتلـــت المركـــز األخير بالنســـبة لباقـــي القيـــم ،وهذا دليـــل على مدى
اتقـــان عينـــة الذكـــور واإلناث فـــي قلة تضمـــن البرامج لتلـــك القيمة .
3.3أيضـــاً القيمـــة التي تحث على االلتـــزام بالدين فقد بلغت للذكور ( )%31.5مقابل ()%29.4
لإلناث الفرق في النســـب له دالله احصائية عند مســـتوى ثقة ( )%95وهما نســـبة ضئيلة
جملة الباحث االعالمي
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بالنسبة .لباقي القيم أيضاً ،وتدل على مدى اتقان العينة في عدم اهتمام البرامج بتلك القيمة .

4.4ويليهـــا تقديـــم القيـــم التـــي تحـــث علـــى الـــوالء للوطـــن أيضـــاً جـــاءت ضعيفـــة حيـــث بلغت
( )%33.6مقابـــل ( )%29.4لإلنـــاث وهـــذا أيضاً يدل على مدى اتقـــان الذكور واإلناث في
قلـــة تضمـــن البرامـــج لتلـــك القيمـــة  ،والفرق بيـــن القيم ليـــس له داللـــه احصائية .
جدول رقم ()4
يوضـــح توزيـــع عينـــة الدراســـة على مـــدى تطابق تلـــك القيم مع حاجـــة المجتمع إلـــى التغيير
النوع  /تطابق القيم
إلى حد كبير جداً
إلى حد كبير
إلى حد ما
بدرجة محدودة
بدرجة محدودة جداً
المجموع

الذكور
ك
25
42
15
7
6
95

%
26.3
44.2
15.7
7.3
6.3
100

اإلناث
ك
35
28
12
10
10
95

المجموع
%
26.8
29.4
12.6
10.5
10.5
100

ك
60
70
27
17
16
190

%
31.5
36.8
14.2
8.9
8.4
100

يتبين من الجدول السابق رقم ( )4ما يلي :
1.1علـــى المســـتوى اإلجمالـــي نـــرى ( )%36.8من مفـــردات القيمـــة ان تلك القيـــم تتطابق مع
حاجـــة المجتمـــع إلـــى التغييـــر إلى حـــد كبير ،واحتلـــت المركـــز األول وعليها إلـــى حد كبير
جـــداً بنســـبة (، )%31.5واحتلـــت المركـــز الثانـــي والفـــرق بيـــن النســـبتين ليـــس غير دال
احصائيـــاً حيـــث ان قيمـــة ( )22المحســـوبة ( )1.48أقـــل مـــن القيمة الجدوليـــة ()1.96
المنبـــه بوجـــود عالقـــة فارقـــة بين النســـبتبن .ومســـتوى ثقة .%95
2.2الذيـــن أروا أن تلـــك القيـــم تتطابـــق بدرجة محـــدودة وبدرجة محدودة جداً بنســـبة ( )%8.9و
(  )8.45والفـــرق بيـــن النســـبتين ليس دال احصائياً أيضاً ،حيث أن قيمة ( )5المحســـوبة
( )0.32أقل من القيمة الجدولية ( )1.96المنبه بوجود عالقة بين المتغيرين لمستوى ثقة
( )%95وهذا دليل على ان القيمة تحققت في أن تلك القيمة المتضمنة ليست متطابقة مع
حاجـــة المجتمـــع إلى التغيير حيث توجد قيم آخرى تتطابق مع حاجة المجتمع إلى التغيير .
3.3امـــا علـــى مســـتوى الذكـــور واإلنـــاث  ،ويليه إلى حـــد كبير جـــداً بنســـبة ( )%44.2للذكور
مقابـــل ( )%29.4لإلنـــاث واحتلـــت المركـــز األول ،والفـــرق بين النســـبتين ليـــس دال احصائياً
جملة الباحث االعالمي
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4.4نجـــد ان بلغـــت نســـبة الذيـــن ادلـــوا علـــى مـــدى تطابق تلـــك القيم مـــع حاجـــة المجتمع إلى
التغيير بنســـبة ( )%26.3للذكور مقابل ( )%26.8لإلناث والفرق بين النســـبتين له دالله
احصائيـــة عند مســـتوى ثقـــة ( )%95واحتـــل المركز الثاني.
5.5وتســـاوى الذكـــور واإلنـــاث في باقي النســـب إلى حد ما بدرجة محـــدودة ومحدودة جداً حيث
بلغـــت علـــى التوالـــي ( )%6.3 ( ، )%7.3 ( ، )%15.7للذكـــور مقابـــل ( ( ، )%12.6
 )%10.5و (  )%10.5واحتلـــت المركـــز األخير .
جدول رقم ()5
توزيـــع عينـــة الدراســـة على مـــدى رأيها في الجوانـــب اإليجابية للقنـــوات الفضائيـــة اإلماراتية
النوع  /الجوانب اإليجابية
انفتاح الجمهور اإلماراتي على الخارج
ابرزت اعالميين محليين مواطنين
زيادة معارف ومعلومات الجمهور المحلي
مناقشة القضايا المحلية بفاعلية
ربط ما بين إمارات الدولة وسكانها
االهتمام بحماية التراص الثقافي والتاريخي للمجتمع
المجموع

الذكور
%
ك
14.7 14
91.5 87
57.8 55
38.9 37
71.5 68
63.1 60
100 95

اإلناث
%
ك
12.6 12
89.4 85
47.3 45
44.2 22
78.9 75
47.3 45
95

المجموع
%
ك
13.6 26
90.5 172
52.6 100
41.5 79
75.2 143
55.2 105
190

يتبين نتائج الجدول السابق على ما يلي :
1.1بلغـــت جملـــة الذيـــن أروا أن الجوانب اإليجابيـــة للقنوات الفضائية أبـــرز اإلعالميين محليين
مواطنيـــن فيـــه (  )%9.05واحتلـــت المركز األول  ،ويليها ربط باقي إمارات الدولة وســـكانها
بنســـبة (  )%57.2واحتلت المركز الثاني .
2.2يتســـاوى المبحوثـــون في ثالثة أراء في الجوانب اإليجابية للقنـــوات الفضائية وهي االهتمام
بالتـــراث الثقافـــي والتاريخـــي وزيـــادة معـــرف الجمهـــور المحلي ،مناقشـــة القضايـــا المحلية
حيـــث بلغـــت النســـب على التوالـــي (  )%41.5 ( )%52.6 ( )%55.2والفرق بين النســـب
ليـــس داالً احصائياً.وهـــذا دليـــل علـــى مدى اتفاقهم فـــي الجوانب اإليجابية للقنـــوات الفضائية

أن االنفتاح الجمهور على الخارج هي أقل جانب ايجابي لتلك القنوات
3.3واتفقـــت القيمـــة على َ
وحيث بلغت نســـبة ( )%13.6اذا ما قورنت بالجوانب اإليجابية األخرى رغم أن هذا الجانب
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هـــو األهـــم حيث ان فـــي إمكانه يبرز مكانة اإلمارات وجمهورها بيـــن الدول العالم المتقدم .
4.4وعلى المستوى التفصيلي  :تساوى الذكور واإلناث في الجوانب اإليجابية اآلتية وهي أبرزت
اعالميين محليين مواطنين  ،ربط ما بين اإلمارات وسكانها حيث بلغت النسب على التوالي
(  )%91.5للذكور و (  )%89.4لإلناث و (  )%71.5للذكور مقابل (  )%78.9لإلناث .
5.5أمـــا بالنســـبة لباقـــي الجوانب فقد نالت أيضاً نســـب متقاربة وأقل الجوانـــب انفتاح الجمهور
علـــى الخـــارج حيـــث بلغـــت (  )%14.7للذكـــور 12 ( ،ز )%6لإلنـــاث ـ (  )%38.8للذكور
 )%47.3 ( ،لإلنـــاث وهـــذا يـــدل علـــى مـــدى اتفاق أفـــراد العينة من الذكـــور واإلناث على
الجوانـــب اإليجابيـــة للقنوات الفضائيـــة في نظرهم .
جدول رقم ()6
يبيـــن توزيـــع العينـــة حســـب وجهـــة نظرهـــا بالنســـبة إلبـــراز الســـلبيات للقنـــوات الفضائيـــة اإلماراتية
النوع /أبرز السلبيات
تطرح موضوعات ال تتفق مع التقاليد المحلية
تغرس أنماط سلوكية غريبة عن المجتمع
تقلد القنوات العربية واألجنبية بشكل أعمى
تروج ألفكار غريبة وغربية عن المجتمع
تشوه صورة فئات متعددى في المجتمع كالمرأة
والشباب
المجموع

اإلناث
الذكور
%
ك
%
ك
87.3 83 89.4 85
74.7 71 80
76
57.8 55 71.5 68
89.4 85 100 95
70

78 73.6

95

95

المجموع
%
ك
88.4 168
77.3 147
64.7 123
94.7 180

77.8 148 82.1
-

190

-

دلت نتائج الجدول السابق على عدة نتائج منها كما يلي :
1.1على المســـتوى اإلجمالي بلغت نســـب الذين يرون أن اهم ســـلبية للقنوات الفضائية في أنها
تـــروج ألفـــكار غربية وغريبـــة عن المجتمع واحتلت المركز األول ،وبفارق نســـبي ليس دال
احصائياً بين الذكور واإلناث حيث بلغت النسبة للذكور (  )%100مقابل (  )%89.4لإلناث .
2.2وتأتـــي الســـلبية التاليـــة كونهـــا تطـــرح موضوعـــات ال تتفـــق مـــع التقاليد المحلية بنســـبة (
 )%88.4واحتلـــت المركـــز الثاني وعلى مســـتوى الذكور واإلناث بلغـــت (  )%89.4للذكور
و (  )%87.3لإلنـــاث والفـــرق بيـــن النســـب ليـــس دال احصائياً على مســـتوى ثقة .%95
جملة الباحث االعالمي
العدد ( ) 35
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3.3تســـاوى مفـــردات العينـــة في الجوانب الســـلبية اآلتية وهمـــا  :تغرس أنماط ســـلوكية غريبة
علـــى المجتمـــع ونشـــوء صـــورة فئـــات متعددة فـــي المجتكـــع كالمرأة والشـــباب حيـــث بلغت
النســـبة علـــى التوالـــي (  )%77.6 ( ، )745 ( ، )%80و ( . )%82.1
4.4وهـــذا دليـــل علـــى مـــدى اتفاق الذكـــور واإلناث فـــي الجوانب الســـلبية التي تبرزهـــا القنوات
الفضائيـــة اإلماراتية .
5.5أنـــا تقليـــد القنـــوات العربيـــة واألجنبية لجانب ســـيء تبرزه القنـــوات الفضائيـــة اإلماراتية فقد
جـــاء فـــي المركـــز األخيـــر بنســـبة (  )%64.7وتقاربت نســـب الذكـــور واإلنـــاث حيث بلغت
النســـب علـــى التوالـــي ( . )%57.8 ( )%71.5
جدول رقم ()7
توزيع العينة حســـب مدى التزام القنـــوات الفضائية بالضوابط األخالقية
النوع  /الضوابط األخالقية
تلتزم بالضوابط األخالقية لمهنة اإلعالم
تهتم بالمصداقية في مناقشة موضوعاتها
ال تنتهك برامجها الذوق العام واآلداب العامة
تحترم قيم وأخالقيات المجتمع المحلي وتقاليده
تهتم بالضوابط الحوار والنقاش
تحترم عقلية الجمهور
ال تنتهك ..واجتيازها خصوصيات
تحرص على عدم بث مشاهد غير الئقه
تتسم مناقشتها بالدقة والموضوعية
تركز على الموضوعات السلبية في المجتمع
تتعمد اإلثارة في معالجتها
المجموع

الذكور
%
ك
45.2 43
36.8 35
27.3 26
21.0 20
73.6 70
89.4 85
63.1 60
86.3 82
68.4 65
34.7 33
47.3 45
95

اإلناث
ك
42
33
25
18
62
77
55
80
60
22
35
95

%
44.2
34.7
26.3
18.9
65.2
81.1
57.8
84.2
63.1
23.1
38.8
-

المجموع
%
ك
44.7 85
35.7 68
26.8 51
20
38
69.4 132
85.2 162
60.5 115
85.2 162
65.5 125
28.9 55
42.1 80
190

تدل بيانات الجدول السابق على ما يلي :

1.1علـــى المســـتوى اإلجمالـــي تبيـــن أن اهـــم الضوابـــط األخالقيـــة التـــي التزمـــت بهـــا القنوات
الفضائيـــة اإلماراتيـــة هي الحرص على عدم بث مشـــاهد غير الئقـــة  ،وعدم التقليد األعمى
حيـــث بلغـــت النســـبة (  )%85.2واحتلـــت المركز األول ،وهـــذه نتيجة طبيعيـــة لقنوات تبث
جملة الباحث االعالمي
العدد ( ) 35
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مـــن مجتمع محافظ ومســـلم ومتمســـك بالعـــادات والتقاليد .
2.2تتســـاوى النســـب فيمـــا يتعلـــق باالهتمـــام بالضوابـــط والنقـــاش والحـــوار مناقشـــتها بالدقـــة
والموضوعيـــة  ،حيـــث بلغـــت النســـبة علـــى التوالـــي (  )%65.5 ( )%69.4والفـــرق بيـــن
النســـبتين ليـــس دال احصائيـــاً عنـــد مســـتوى ثقـــة .%95

3.3أما بالنسبة الحترامها لقيم وأخالقيات المجتمع فقد بلغت (  )%20ونالت المركز األخير وعدم
انتهاك برامجها للذوق العام بلغت النســـبة (  )%26.8وهي أيضاً نســـبة قليلة جداً لما لهذا
الموضوع من أهمية واتفق الذكور واإلناث في هذا الجانب من الضوابط األخالقية حيث بلغت
النســـب للذكور (  )%21.0واإلناث ( )%20والفرق بين النســـب ليس له دالله احصائية .
4.4كمـــا اتفـــق كل مـــن الذكور واإلناث في اهتمام تلك القنـــوات الفضائية بالمصداقية واالعتماد
علـــى اإلثـــارة فـــي معالجاتهـــا حيـــث بلغـــت النســـبة (  )%42.1 ( ، )%35.7والفـــرق بين
النســـبتين ليـــس دال احصائياً عند مســـتوى ثقة .%95

5.5وأيضـــاً ذلـــك يـــدل علـــى أن كل من الذكور واإلناث يبـــدون اهتمام بهـــذه الضوابط األخالقية
حيـــث أنها ننســـب ضئيلة مقارنـــة بالضوابط األخرى .
جدول رقم ()8
بيـــن توزيـــع عينـــة مـــن الدراســـة حســـب مـــدى توافقهـــا او عـــدم توافقهـــا مع العبـــارات اآلتيـــة حول
البرامـــج االجتماعيـــة فـــي القنـــوات الفضائيـــة اإلماراتيـــة
الذكور
النوع  /التوافق حول البرامج االجتماعية
%
ك
89.4 85
ظاهرة جديدة بالنسبة لي
63.1 60
مهتمة بمناقشة القضايا الحساسة في لمجتمع
78.9 75
هي برامج مميزة عن غيرها
73.6 70
تهتم باإلثارة على حساب المضمون الجاد
47.3 45
تتميز بطرحها  ..جادة في برامجها
تؤثر بمرور الوقت على قيم وسلوكيات المشاهدين 82.1 78
47.3 90
تعبر عن الواقع اإلمارتي بصدق
36.8 35
معظم أفكارها مستوردة من الخارج
تروج لثقافات ومفاهيم غربية عن مجتمع اإلمارات 21.0 20
ال تتمتع بحرية كاملة في طرح الموضوعات واآلراء 89.4 85

اإلناث
%
ك
91.5 87
57.8 55
80
76
82.1 78
54.7 52
83.1 79
93.6 89
23.1 22
18.9 18
91.5 87

المجموع
%
ك
90.5 172
60.5 115
79.4 151
44.7 85
27.3 97
82.6 157
94.2 179
30.0 57
20.0 38
90.5 172
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تزود الجمهور بمعلومات جديدة عن قضايا
تأثيرها االجتماعي على آراء جمهورها
تأثيرها  ..على سلوكيات جمهورها
تطرح تصورات جديدة لمعالم قضايا اجتماعية
الحس الوطني والمحلي محدود فينا تتناوله
المجموع
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65
50
62
75
68
95

68.4
52.6
65.2
78.9
71.5
-

62
43
68
72
59
95

65.2
45.2
71.5
75.7
62.1
-

127
93
130
147
127
190

66.8
48.9
35.0
77.3
66.8
-

دلت نتائج الجدول السابق على ما يلي :
1.1علـــى المســـتوى اإلجمالـــي ثبـــت اتفـــاق او عـــدم اتفـــاق علـــى ( )3مواضيع وهـــي  :ظاهرة
جديـــدة بالنســـبة لـــي  ،تعبر عـــن الواقع اإلماراتي بصـــدق  ،ال.تتمتـــع بحريةكاملة في طرح
الموضوعـــات فـــي مراحـــل الموضوعـــات حيث نالت النســـب التاليـــة  %90.5و  %94.5و
 %90.5ونالـــت المركـــز األول بيـــن المواضيـــع األخرى .
2.2وعلـــى مســـتوى الذكـــور واإلناث أيضاً تبين مـــدى اتفاق العينة في توافقهـــا او عدم توافقها
فـــي موضوعيـــن وهمـــا  :تطرح تصـــورات جديـــدة لمعالم قضايـــا اجتماعيـــة والتتمتع بحرية
فـــي الموضوعـــات حيـــث نالـــت النســـب التاليـــة (  )%89.4للذكـــور و (  )91.55لإلناث،
والفـــرق بيـــن النســـبتين ليـــس دال احصائياً عند مســـتوى ثقـــة  ،%95ونالت المركـــز الثالث .

3.3و (  )%89.4للذكور  )%91.5 ( ،لإلناث والفرق أيضاً في النسب ليس دال احصائياً.

4.4وتبين ذلك مدى اتفاق الذكور واإلناث على توافقهم وعدم توافقهم حول البرامج االجتماعية .
5.5واتفقـــت العينـــة أيضـــاً على المســـتوى اإلجمالـــي حول البرامـــج االجتماعية فـــي أنها برامج
مميـــزة عـــن غيرهـــا ،تطرح تصورات جديـــدة لمعالجة قضايـــا المجتمع وتؤثر بمـــرور الوقت
علـــى ســـلوكيات المشـــاهدين حيـــث نالـــت النســـب التاليـــة علـــى التوالـــي ( ( ، )%79.4
 )%82.6 ( ، )%57.3والفـــروق بيـــن النســـب ليـــس دالـــه احصائيـــاً عند مســـتوى ثقة .%95

6.6وعلـــى مســـتوى الذكـــور واإلنـــاث أيضـــاً تبين اتفاقهـــم حول البرامـــج االجتماعيـــة في نفس
الموضوعـــات ونالت النســـب التالية (  )%78.9للذكـــور و ( )%80.0لإلناث )%78.9 ( ،
للذكـــور و (  )%75.0لإلنـــاث و (  )%82.1للذكـــور  ،و (  )%83.1لإلنـــاث والفروق بين
النســـب ليســـت دالة احصائياً عند مســـتوى ثقـــة  ،%95ونالت المركـــز الرابع .

7.7وهذا دليل على اتفاقهم بالنسبة للنوع حول البرامج االجتماعية في توافقهم أو عدم توافقهم .
جملة الباحث االعالمي
العدد ( ) 35
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كما أتى اتفاق القيمة في عدم أو توافقها للبرامج االجتماعية فيما يلي :
1.1مهتمـــة بمناقشـــة القضايا الحساســـة في المجتمـــع  ،تزود الجمهور بمعلومـــات جديدة عن
قضايـــا اجتماعيـــة  ،الحـــس الوطنـــي وفيما نتناوله حيـــث بلغت النســـب كالتالي ( )%6.5
 )%66.8 ( )%66.8 ( ،ونالـــت المركـــز الخامـــس  .والفـــروق بيـــن النســـب ليســـت دالـــه
احصائيـــاً عند مســـتوى ثقة .%95
2.2وخالصـــة القـــول تـــرى الباحثـــة فـــي أن اتفـــاق أو عـــدم اتفـــاق العينـــة حـــول البرامـــج
االجتماعيـــة للقضايـــا الثالثـــة الســـابقة ضئيلـــة أذا مـــا قورنـــت بأهميتهـــا للمجتمـــع .
نتائج الدراسة

1.1أهـــم الموضوعـــات التـــي تضمنهـــا البرامـــج االجتماعيـــة التـــي تبث مـــن القنـــوات الفضائية
اإلماراتية هي تناولها مشـــكالت الشـــباب والبطالة ،قضايا اســـرية . ،ولمشاكل محلية يعاني
منهـــا الجمهـــور (  )%73.6واحتلـــت المركـــز الثاني مـــع انها اهم الموضوعـــات التي يجب
أن تناولهـــا البرامـــج االجتماعية .
2.2وأخيـــ اًر تنازلـــت مشـــكالت الطـــاق و انهـــا مشـــكلة مهمة فـــي المجتمع على أسســـها تتقدم
المجتمع وتتطور  ،إذ أن هدم األسر وتفككها يعرقل عملية التنمية االجتماعية في المجتمع .
3.3أهـــم دوافـــع تعـــرض العينـــة للبرامـــج االجتماعيـــة هـــي  :تعـــرض البرامـــج االجتماعيـــة
مشـــاكلهم وتجـــد الحلـــول لهـــا واحتلـــت المركـــز األول  ،امـــا الدوافـــع األخـــرى  ...تعـــرض
قضايـــا المـــرأة وتعـــرض مشـــاكل الطفولـــة وتســـاعدهم علـــى التواصـــل مع المســـؤولين .
4.4اهـــم القيـــم التـــي تضمنتهـــا البرامـــج االجتماعيـــة هـــي  :حمايـــة تـــراث المجتمع فيـــه ويليه
احتـــرام الحيـــاة األســـرية وتهتـــم بالقيـــم التي تحث علـــى االلتـــزام بالعـــادات والتقاليد وتحث
علـــى االجتهـــاد وطلـــب العلـــم وتســـاوى الذكـــور واإلناث فـــي ذلك .
5.5وبالنســـبة لمـــدى تطابـــق تلك القيمة مع حاجة المجتمع إلى التغيير فقد بلغت النســـبة التي
أدت إلـــى حـــد كبيـــر ويليهـــا إلى حـــد كبيرجداً إو�لـــى حد ما .وهـــذا يدعى اتفاق أفـــراد العينة
بمـــدى تطابـــق تلك القيـــم مع حاجة المجتمع إلـــى التغيير .
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 -6.6أهـــم الجوانـــب اإليجابية فـــي رأي العينة للقنـــوات الفضائية اإلماراتية تبلـــورت في إبراز
إعالمييـــن محليين مواطنين ويليها وســـط ما بين اإلمارات وســـكانها واحتلـــت المركز الثاني
واالهتمـــام بحمايـــة التراث الثقافـــي والتاريخي للمجتمع.
7.7اهـــم الســـلبيات للقنـــوات الفضائيـــة اإلماراتيـــة مـــن وجهـــة نظـــر العينـــة هي ترويـــج ألفكار
غربيـــة وغريبـــة عـــن المجتمع ويليها طرح موضوعـــات ال تتفق مع التقاليـــد المحلية  ،فيما
نـــال كل مـــن تغـــرس انماط ســـلوكية غريبـــة عن المجتمع  ،يشـــوه صوره فئـــات متعددة في
المجتمع كالمراة والشـــباب.
8.8أهم الضوابط األخالقية التي تلتزم بها القنوات الفضائية من وجهة نظر العينة هي عدم بث
مشاهد غير الئقة  ،تحترم عقلية الجمهور ، .وتفاوت النسب فيما يتعلق باالهتمام بالضوابط
والنقـــاش وتتســـم مناقشـــتها بالدقـــة والموضوعية  ،والفـــروق بينهما ليســـت دال احصائياً .
أهم التوصيات

1.1زيـــادة جرعـــة البرامج االجتماعية فـــي القنوات الفضائية وذلك بمثابـــة تلبية لرغبة الجمهور
مـــن حيـــث ما ...الدراســـة الميدانية في اإلقبال المزايد على مشـــاهدة ذلـــك النوع من البرامج
2.2االهتمـــام البرامـــج االجتماعية بالجمهور حيث عدها المـــاذ الوحيد والمنفس لكي يعبر عما
يعانيه من مشاكل اجتماعية أخرى لذلك توصي الباحثة باالهتمام بها  ،وتطويرها ومحاولتها
الوصـــول إلـــى الجمهـــور ويلبي رغباتـــه بكل ما يحتاجه من مســـاعدة اجتماعية ونفســـية .
3.3وأهم المشـــاكل التي تعرضت لها البرامج بشـــكل بســـيط مع أنها تعد الركن األساســـي لبناء
المجتمـــع وتقـــدم أولها مشـــكلة الطالق ولذلك توصي الباحثة باهتمـــام البرامج بهذا المحور
ألنـــه هـــو الذي يســـتطيع من خالله التعرف على مشـــكالت الجمهور ومـــا يعانيه من تفكك
أســـري ويـــؤدي بالمجتمع إلى الوراء .
4.4توصى الباحثة لفت انتباه المسؤولين في البرامج االجتماعية على مدى االهتمام بالقيم التي
تتضمنها البرامج أال وهي االلتزام بالعادات والتقاليد واالجتهاد وطلب العلم حيث أنها ال تعد
مهمة بالنسبة للمجتمع والجمهور  ،تتضمنها البرامج بنسبة ضئيلة مقارنة بالقيم األخرى .
5.5بالنســـبة لمـــدى تطابـــق تلـــك القيم مع حاجـــة المجتمع إلـــى التغيير إن العينـــة أدلت لمدى
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تطابـــق إلـــى حـــد كبيـــر بنســـبة (  )%36.8وهذا دليل على مـــدى اهتمام الجمهـــور بــ القيم
التـــي تتضمنهـــا البرامـــج ومـــدى تطابقهـــا مع حاجـــة المجتمع ،والبـــد من البرامـــج أن تهتم
بتلـــك القيـــم لما لهـــا من اهمية بالنســـبة للجمهـــور والمجتمع .
6.6رأت العينـــه أن أهـــم الجوانـــب اإليجابية للقنـــوات الفضائية اإلماراتية هـــي البرامج .المقدمة
للمواطنيـــن وهـــذه طاقـــة جيدة والبد االهتمـــام بها  ،حيث أن المواطنين هـــم الذين يتعاملون
مـــع قضايـــا المحلية للجمهـــور وبحكم معرفتهم بعادات وتقاليد ومعانـــاة الجمهور المحلي .
7.7بـــرزت الدراســـة اهـــم الســـلبيات وترويـــج ألفـــكار غربيـــة  ،ولذلـــك ال بـــد أن تعيـــد البرامـــج
االجتماعيـــة .نظرتهـــا وتبتعـــد عـــن تلـــك الســـلبيات والمواضيـــع التـــي ال تتفق مـــع العادات
والتقاليـــد المحليـــة وتفـــرض أنمـــاط ســـلوكية غريبـــة عـــن المجتمع .
8.8االهتمـــام بالقنـــوات الفضائية اإلماراتية ( فيما يتعلق بالبرامـــج االجتماعية وتزوديها بالمادة
العلميـــة ،والمقدميـــن ذوي الخبرة والعلم في التعامل مع الجمهور ومشـــاكله ) .
9.9االهتمـــام بالمواطـــن وتزويـــده بالحقائـــق العلميـــة والمعلومـــات الواقعية وبناء الثقـــة الذاتية
لكـــي يســـتطيع االختيـــار والتمييـــز بين القنـــوات فيما تعـــرض له .
1010زيادة جرعة البرامج االجتماعية لما له من شعبية بين الجمهور واالقبال عليها .
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