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طلبة الجامعات العراقية دور البرامج السياسية الساخرة في تكوين الوعي السياسي لدى 
 من وجهة نظرهم

 أنموذجًا"البشير شو برنامج "
 رانيا العكايشي: ةإعداد الطالب

 عبد الكريم الدبيسياشراف: د. 

 خص لالم

ى ساخرة في تكوين الوعي السياسي لدعلى دور البرامج السياسية اللتعرف اهدفت هذه الدراسة 

المنهج ، واتبعت الدراسة من وجهة نظرهم من خالل برنامج "البشير شو" طلبة الجامعات العراقية

تكون و الوصفي التحليلي حيث أنه األنسب من أجل تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها، 

تم اختيار و ، جامعة دجلة )جامعة خاصة(و  ،)جامعة حكومية( مجتمع الدراسة من طلبة جامعة بغداد

وطالبة من  اتطالب 254وطالبة من طلبة جامعة بغداد، و اطالب 371وقد بلغت  ،يةمدعبطريقة عينة ال

 .جامعة دجلة

 وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها:

( وهي درجة كبيرة %86.4بالبرامج السياسية الساخرة ) طلبة الجامعات العراقيةدرجة اهتمام بلغت . 1

 بالبرامج السياسية الساخرة. طلبة الجامعات العراقيةمما يدل على درجة مرتفعة من اهتمام 

االنترنت  عبرلبرامج السياسية الساخرة ل طلبة الجامعات العراقيةأنماط وعادات تعرض نسبة  بلغت. 2

 (.%5.2(، وفي وقت إعادة عرضها بنسبة )%23.7(، وفي وقت عرضها بنسبة )71.1%)



 ل
 

إذ "البشير شو"  الساخر امج السياسينالبر بمشاهدة  طلبة الجامعات العراقية اهتمامارتفاع مستوى . 3

 .مرتفعمستوى اهتمام دل على ت( وهي درجة كبيرة %82.4المشاهدة )نسبة  بلغت

البرنامج في الموضوعات السياسية االستفادة من االشباعات التي يحققها  الكلي لمستوىبلغ المعدل . 4

لطلبة مما يدل على أن برنامج "البشير شو" يقدم  مرتفع مستوىوهو معدل يمثل  (3.69)المطروحة 

 درجة مرتفعة من االستفادة من الموضوعات السياسية التي يقدمها. العراقيةالجامعات 

 تحقيق اشباعات معرفيةفي  مرتفع مستوىللبرنامج السياسي الساخر "البشير شو" دور ب ظهر أن. 5

في  متوسط مستوىالسياسية، وأن للبرنامج دور بعن مستجدات الحياة  لطلبة الجامعات العراقية

االحداث السياسية  ومعرفةتشجيعهم على التحدث بالقضايا السياسية ومناقشتها مع األهل واألصدقاء، 

اسي الساخر طبيعة العالقات بين الدول العربية. كما وأظهرت النتائج بأن للبرنامج السيو المختلفة، 

اركة السياسية بشكل على المش طلبة الجامعات العراقيةفي تشجيع  متوسط مستوى"البشير شو" دور ب

 عام.

اجراء دراسة تحليل مضمون لحلقات برنامج " البشير شو" لمعرفة الألطر بواوصت الدراسة  

فة أبرز القضايا وكذلك معر  اإلعالمية المستخدمة في معالجة القضايا السياسية بطريقة ساخرة،

 العام في العراق. السياسية التي يتناولها البرنامج ومستوى أهميتها وتأثيرها على الرأي

  طلبة الجامعاتالبرامج السياسية الساخرة، الوعي السياسي، الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

This study aimed to identify the Iraqi university students viewpoint on the role of 

satirical political programs in forming their political awareness through the “Al-Bashir 

Show” program. The study followed the descriptive and analytical approach as it is the 

most appropriate in order to achieve the objectives of the study and answer its questions. 

Baghdad (a governmental university), and Dijlah University (a private university), and the 

sample was chosen deliberately, and it amounted to 371 students from the University of 

Baghdad, and 254 students from Dijlah University. 

The study reached a set of results, the most important of which are: 

1. The degree of Iraqi university students interest in satirical political programs reached 

(86.4%), which is a large degree indicating a high degree of Iraqi university students 

interest in satirical political programs. 

2. The percentage of patterns and habits of Iraqi university students exposure to political 

satirical programs via the Internet (71.1%), at the time of their presentation (23.7%), and at 

the time of re-presentation by (5.2%). 



 ن
 

3. The high level of interest of Iraqi university students in watching the satirical political 

program "Al-Bashir Shaw", as the viewership reached (82.4%), a large degree indicating a 

high level of interest. 

4. The overall rate of the level of benefiting from the gratifications that the program 

achieves in the political issues presented is (3.69), which is a high level, which indicates 

that the "Al-Bashir Show" program offers Iraqi university students a high degree of benefit 

from the political topics it offers. 

5. The results of the study showed that the satirical political program “Al-Bashir Show” has 

a high level role in achieving knowledge fulfillment of Iraqi university students about the 

developments in political life, and that the program has a medium level role in encouraging 

them to talk about political issues and discuss them with family and friends, and learn about 

different political events, and the nature of relations. Among the Arab countries. The results 

also showed that the satirical political program "Al-Bashir Show" has a medium-level role 

in encouraging Iraqi university students to participate in politics in general. 

The study recommended conducting a content analysis study for the episodes of the "Al-

Bashir Show" program, in order to know the media frameworks used in dealing with 

political issues in a sarcastic way, as well as to know the most prominent political issues 

covered by the program and their level of importance and impact on public opinion in Iraq. 
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 ولالفصل األ 

 هميتهاخلفية الدراسة وأ

 :مقدمةال

الحضـارة والتقـدم فـي أي  بين المقاييس التي تشـير إلـى مسـتوى هاما   وسائل اإلعالم موقعا   تمثل

ن لوسائل اإلعالم قوة مسـتقلة فـي بأأثبتت العديد من الدراسات العلمية الحديثة  وقدبلد من بلدان العالم، 

السياسية، وذلك مـن  دالمجتمع، وأنها تقوم بادوار أساسية على كافة األصعدة، وعلى األخص في الصع

خاللها فـي عمليـة صـنع القـرار السياسـي وفـي عمليـة  متعددة تؤثر من خالل ما تقدمه من مواد اتصالية

السياسية  وتصوراتهم في كافة مسالك الحياة، وفي تزويدهم وتوعيتهم بالخبرات للجمهورتشكيل المفاهيم 

  .التي من خاللها يتشكل الرأي العام في المجتمعاتالمتعددة 

لــــى وســــائل االتصــــال ع ن المجتمعــــات المعاصــــرة أصــــبحت تعتمــــد اعتمــــادا يكــــاد يكــــون كليــــا  إ

مؤسســات حكوميــة ال وأخــذتالجمــاهيري فــي نقــل الرســائل االتصــالية التــي يــراد توصــيلها إلــى الجمــاهير، 

واإلعــالم الرقمــي الصــحافة واإلذاعــة والتلفزيــون ب، مســتعينة بهــذا الــدور مكانــا  مهمــا  للقيــام وغيــر حكوميــة

تهيئـة ووسائل التواصـل االجتمـاعيذ ذلـك لمـا لوسـائل اإلعـالم بكافـة أشـكالها مـن دور فع ـال وقـدرة علـى 

 (.2004)عبده،  م في المجتمع وتحريكه، واستقطابهالرأي العا

التوجهات السياسـية للجمهـور،  يمكن لها أن تدعماستخدمت هذه الوسائل بشكل مناسب فإذا ما 

حاجـاتهم ات الالزمـة وفـي إشـباع ي إمدادهم بالمعلومات والحقـائق والخبـر ، بمساهمتها فآرائهموتوضح 
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هم أمام مستجدات األمور، ليتخذوا ئالسياسية، فتدعم وعيهم الجماهيري وتؤهلهم في بلورة أفكارهم، وآرا

 (.2005المواقف المالئمة والمنطقية اتجاهها والتي تدفع نحو تقدم أوطانهم وسموها )صالح، 

ن من أكثر  شـريحة  والتـي تشـك ل، ذات التأثر بوسائل اإلعـالم شـريحة الشـباب المجتمع شرائحوا 

الرصــيد  ويعتبــر الشــبابواســعة فــي المجتمعــات بصــفة عامــة، وفــي المجتمــع العراقــي بصــفة خاصــة، 

ملـه أالجوانـب، فهـم معقـد الذي يغـذي المجتمـع ويغـذي احتياجاتـه مـن الكـوادر للنهـوض بـه مـن جميـع 

 .(2012)ساري،  مستقبل الوطن انعيوص ورجال الغد له

ــــذا فــــإن  ــــوفير وســــائل اإلعــــالم المختلفــــة وأهمهــــا بــــرامج ل البــــرامج السياســــية الســــاخرة مــــدعوة لت

حقيقــة  امــا يــدور حــول مجــتمعهم مــن قضــايا ومشــكالت، وليعــو  االمعلومــات السياســية ألفرادهــا، ليعــو 

، تالصراعات السياسية واأليدلوجية اإلقليمية والعالميـة، فـوعيهم ذلـك يشـكل أهميـة فـي صـناعة القـرارا

كمــا أن وعــيهم يــؤدي إلــى تكــوين مواقــف سياســية  ويترتــب عليــه نتــائج تســهم فــي انتمــائهم لــبالدهم ،

 السياسية. تؤدي بدورها للتشجيع على المشاركةفردية  وأجماعيه 

الـــوعي  تكـــوينالبـــرامج السياســـية الســـاخرة فـــي  دور دراســـة ةالباحثـــ ارتـــأت، تقـــدممـــن خـــالل مـــا 

 .، لما لهذا الموضوع من أهميةطلبة الجامعات العراقيةالسياسي لدى 

 :الدراسةمشكلة 

 وهم، وباألخص في المجتمع العراقيفي المجتمعات العربية،  النسبة األكبر طلبة الجامعاتيمثل 

، وهم األقدر على اللحاق بالتطور ر والتغير وتبني األفكار الجديدةقابلية للتأثال ذاتالفئات  من بين أهم
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القضايا من لهذه الفئة بكثير ، لذا وجب االهتمام باستغالل األثر اإليجابي العصر الحاليالسريع في 

 وباألخص السياسية.

العراقية بعد احتالل العراق برزت ظاهرة جديدة في القنوات الفضائية وهي البرامج السياسية 

، هذه البرامج التي لم تنل قدرا كافيا من الدراسة ولعل أبرزها وأكثرها متابعة برنامج البشير شو الساخرة

شاهدين، واستدلت الباحثة أسبوعيا ، ويتابعه على اليوتيوب عدد كبير من الم DWالذي تبثه قناة العربية 

 ذلك من مراجعتها للدراسات السابقة.

برنامج "البشير شو" في تشكيل الوعي  دورلذلك اختارت الباحثة هذا الموضوع للكشف عن 

 السياسي لدى طلبة الجامعات العراقية وهو ما ام يدرس أو يكشف عنه من قبل.

دور البرامج السياسية الساخرة في تغيير  في الكشف عنلذا فقد تمثلت مشكلة هذه الدراسة 

من هنا فإن المشكلة البحثية تحددت باإلجابة السياسي،  طلبة الجامعات العراقيةالواقع وتكوين وعي 

 دور البرامج السياسية إلى طلبة الجامعات العراقيةكيف ينظر : في التاليعن سؤالها الرئيسي والمتمثل 

 ؟"البشير شو"لديهم من خالل برنامج  في تكوين الوعي السياسي الساخرة

 الدراسة: فاهدأ

 البرامج السياسية دور عنطلبة الجامعات العراقية وجهة نظر  إلى معرفةتسعى هذه الدراسة 

ومن هذا الهدف الرئيس  من خالل خالل برنامج "البشير شو" في تكوين الوعي السياسي  الساخرة

 :تنبثق األهداف الفرعية التالية

 بالبرامج السياسية الساخرة.طلبة الجامعات العراقية قياس درجة اهتمام . 1
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 .للبرامج السياسية الساخرة طلبة الجامعات العراقية أنماط وعادات تعرض التعرف على . 2

الساخرة "البشير  امج السياسينالبر متابعة بطلبة الجامعات العراقية اهتمام مستوى  التعرف على. 3

 .شو"

للبرنامج السياسي الساخر "البشير طلبة الجامعات العراقية التعرف على أنماط وعادات تعرض . 4

 شو".

مما يقدمه برنامج "البشير شو" من موضوعات طلبة الجامعات العراقية التعرف على أوجه استفادة . 5

 .من وجهة نظرهم سياسية

على طلبة الجامعات العراقية تشجيع في البرنامج السياسي الساخر "البشير شو"  دور التعرف على. 6

 المشاركة السياسية.

 برنامج "البشير شو". يقدمها التيالموضوعات بطلبة الجامعات العراقية قياس درجة ثقة . 7

 :الدراسة أهمية

البرامج العصرية والمبتكرة الحديثة وبالذات البرامج الساخرة في  مما تشكله تنبثق أهمية الدراسة

ومن أهمية البرنامج "البشير شو"  ،طلبة الجامعاتدى المتلقين، وباألخص الوعي السياسي ل تكوين

ويمكن تحديد أهمية الدراسة من ، طلبة الجامعاتالذي يتابعه قطاع كبير من المجتمع العراقي وتحديدا  

 :التاليعلى النحو ، الل األهمية النظرية، والتطبيقيةخ

 األهمية النظرية: -أ

 .وأهميته الموضوع حداثة -
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 .طلبة الجامعات العراقيةفئة وهي  أال المستخدمة، العينة طبيعة من أهميتها الدراسة تلك تستمد -

 أنه برنامج يتعلق بنبض الشارع العراقي ويعبر عن اتجاهات الرأي العام. -

البدء بإجراء دراسات أخرى شبيهة  ةأمل الباحثتت عدَّ هذه الدراسة من الدراسات القالئلذ لذا  -

 يمكن تزويدها ورفدها للمكتبات المحلية والعربية لإلفادة منها. 

الساخرة ألجل إعادة تحسين محتواها لتوظيفها من برامج المساعدة المسؤولين والقائمين على  -

 .طلبة الجامعات العراقيةالوعي السياسي لدى  وتكوينأجل تحسين 

 األهمية التطبيقية: -ب

 :التاليةمن المتوقع أن يستفيد من هذه الدراسة الفئات   

االستفادة من هذه الدراسة من خالل صياغة  يمكنهم الساخرة:القائمون على البرامج السياسية  -

ذ كما طلبة الجامعاتتسهم بشكل أساسي في تشكيل الوعي السياسي لدى  سياسات واستراتيجيات

 على األسباب الكامنة التي تحول دون االستفادة المثلى من ذلك. يمكنهم التعرف

على أهمية البرامج السياسية الساخرة  للتعرفاالستفادة من هذه الدراسة يمكنهم : طلبة الجامعات -

 .ألجل تشكيل وعيهم السياسي

على هذه الدارسة حال االنتهاء منها، ألجل التعرف على النتائج  طالعيمكنهم اإل الباحثون: -

التي توصلت إليها، والتي تساعدهم في البحث والتطوير في متغيرات أخرى تخص موضوع 

 طلبة الجامعات العراقيةفئات أخرى غير الدراسة، كما ويمكن تطبيق مبادئ هذه الدراسة على 

 . مثل الشباب األردني ..ألخ
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 الدراسة:أسئلة 

خرة في البرامج السياسية السا دورماهو جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن سؤالها الرئيسي:    

، أنموذجا برنامج "البشير شو" ؟من وجهة نظرهمطلبة الجامعات العراقية تكوين الوعي السياسي لدى 

 وينبثق عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

 بالبرامج السياسية الساخرة؟طلبة الجامعات العراقية ما درجة اهتمام  .1

 الساخرة؟للبرامج السياسية طلبة الجامعات العراقية ما أنماط وعادات تعرض  .2

 ؟امج السياسي الساخرة "البشير شو"نالبر متابعة بطلبة الجامعات العراقية اهتمام مستوى ما  .3

 "؟للبرنامج السياسي الساخر "البشير شوطلبة الجامعات العراقية ما أنماط وعادات تعرض  .4

مما يقدمه برنامج "البشير شو" من موضوعات طلبة الجامعات العراقية ما أوجه استفادة  .5

 ؟من وجهة نظرهم سياسية

على طلبة الجامعات العراقية تشجيع في البرنامج السياسي الساخر "البشير شو"  ما دور .6

 المشاركة السياسية؟

 ؟برنامج "البشير شو". يقدمها بالموضوعات التيطلبة الجامعات العراقية ما درجة ثقة  .7

 :الدراسة حدود

 تتجسد حدود الدراسة من خالل اآلتــي: 

 . (جامعة دجله)جامعة بغداد،  الجامعات العراقية الحدود المكانيـة: -1

ضمن الفترة الواقعة ما  م2020 النصف الثاني من العام فيإجراء هذه الدراسة  تمالحدود الزمنيـة:  -2

على  التي تم بها الحصولذلك أنها فترة الدراسة الميدانية  ، (1/12/2020لغاية  1/6/2020بين )
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 الدراسي البيانات إلكمال الدراسة والحصول على درجة الماجستير خالل الفصل األول من العام

2020-2021. 

وذلك لسهولة  ،من طلبة الجامعات العراقية طلبة الجامعات العراقيةفي  تمثلتالحدود البشرية:  -3

 .حصرهم والوصول إليهم وألن الفئة الكبيرة من الشباب تتمثل بطلبة الجامعات

  :الدراسة محددات

 نتائج الدراسة بما يلي: تحددت

نظرا للظروف ذلك ، و ممثلة لمجتمع الدراسةعمدية غير احتمالية اختيار عينة  تم -

 .التي جعلت اختيار عينة احتمالية أمرا صعباالصحية بسبب جائحة كورونا 

 مرتبطة بدرجة مصداقية االجابة -

 محددة بجامعات معينة -

 :الدراسة مصطلحات

هو ما يؤديه شخص معين من أفعال مكتسبة ضمن موقف تفاعل، وسلوك متوقع من مجموعة  :الدور

يتواجدون ضمن بيئة سياسية وتحت نظام سياسي معين، وهو ما تلعبه الوسائل االتصالية أفراد 

 (.2008الجماهيرية من دور سياسي في التأثير على الرأي العام )محمد اسماعيل، 

 والتصرفات التياالفعال  التي تحكم نمط من الدوافع واألهداف والمعتقداتهو الدور ويعرف إجرائيًا: 

طلبة الجامعات البرنامج السياسي الساخر "البشير شو" في تكوين الوعي السياسي لدى  ايقوم به

 .العراقية
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هي مواد ذات تنوع تبث لجماهير واسعة ومتباينة في المستويات الثقافية والمعيشية والوظيفية  البرامج:

 (.2012رشيد حسن، والعمر )

التي تقوم بها الهيئات مختصة في عرض األنشطة االتصالية هي البرامج الالبرامج السياسية: 

)عبده،   الحكوميةالسياسية و اإلعالمية ذات التخصص في بث المواقف واألفكار المتعلقة بالشؤون 

2004.) 

 (1983َسِخَر(، وهو فعل الزم متعدي إلى مفعوله ويقال سخر منه وسخر به )أبادي، من الفعل )السخرية: 

بأنها: أحد أنواع التأليف والخطاب األدبي والثقافي، يقوم على انتقاد الرذائل والنقائص السخرية  وتعرف

والحماقات البشرية الفردية والجماعية، ويقوم على مهاجمة الوضع الحالي في األخالق والسلوك والسياسة 

والتهكم ألهداف  لالستهزاء واسعتتضمن االستخدام السخرية شكل من أشكال المقاومة التي والتفكير، وال

نقدية ورقابية وتصحيحة وتحذيرية، وفي األغلب توجه للشخصيات العامة والمؤسسات واألفراد والسلوك 

وهي أحد أنواع الفكاهة، وتتميز باحتياجها لذكاء ومكر وخفاء، وهي أداة  (.2013التقليدي، )عبدالحميد، 

من أجل النكاية بالخصوم، وأحيانا تستخدم دقيقة في أيدي الكتاب والفالسفة، كما ويستخدمها الساسة 

 (.2015استخداما الذعا  حيث أن صاحبها يلمس مشاعر شخص معين بأسلوب رقيق )عيسى، 

تجريح هازئ  من، برنامج "البشير شو" مقدمالتي يقوم بها الساخرة وهي طرق التعبير وتعرف إجرائيًا: 

 .وضحك ونقد

هو برنامج يحمل رسالة اتصالية لها مضمون درامي أو ال درامي أو كال البرنامج السياسي الساخر: 

االثنين عبر الوسيلة التلفزيونية، والهدف منه النقد لظواهر الحياة السياسية واالجتماعية في أسلوب 

مثير للضحك وأحيانا السخط وأحيانا كليهما لدى المتلقي، ضمن إطار زمني يعلن عنه بشكل مسبق 
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)مصطفى،  ان في مقدمته ونهايته من أجل التعريف به وفصله عما يسبقه وعما يليهبموسيقى وعنو 

2014) 

 األلمانية  دويتشه فيله على قناةأسبوعيا يبث "البشير شو" الذي  البرنامج السياسي الساخر عرف إجرائيًا:يو 

DW .الموجهة باللغة العربية 

سياسية بحميع هو ما يتمثل به الفرد أو أفراد المجتمع من حالة تجاه قضايا الحياة الالوعي السياسي: 

وهو قدرة  (.2003أبعادها، ويكون لهم من تلك القضايا موقف وجداني ومعرفي في وقت واحد )وطفة، 

)حجازي،  المرء على إدراكه للمنهج السليم من أجل تصريف القضايا والمشكالت التي يواجهها في حياته

2007.) 

 واهتمامهم بالقضايا السياسية. طلبة الجامعات العراقيةدرجة معرفة ويعرف إجرائيا: 

 طلبة جامعتي بغداد ودجلة.: طلبة الجامعات

السياسية  برنامج كوميدي عراقي ساخر هزلي سياسي يتناول المواضيعهو  البشير شو:برنامج 

  .األلمانية الناطقة باللغة العربية DWفكاهية، ويبث على قناة  ساخرة بطريقة العراقية

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87_%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87_%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%87
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 لفصل الثانيا

 النظري والدراســـــــــــات السابقــة األدب

 األدب النظريأواًل: 

 مقدمة:

تقوم وسائل اإلعالم بدور مهم ومتزايد في حياتنا نتيجة للتقدم التقني المستمر فيها، فهي تزودنا 

باألخبــار والمعلومـــات، ومــع تطـــور وتعقــد المجتمعـــات أصــبحت وســـائل اإلعــالم الجماهيريـــة مــن المصـــادر 

وتزويـــده بكافـــة أوجـــه النشـــاطات  ،إلمـــداد الجمهـــور بمعلومـــات عـــن األحـــداث والقضـــايا المختلفـــةاألساســـية 

االتصـــالية التــــي تمــــده بالحقــــائق واألخبــــار والمعلومــــات فــــي القضــــايا والموضــــوعات والمشــــكالت ومجريــــات 

الفـرد ولـدى  األمور، ممـا يـؤدي إلـى إيجـاد درجـة كبيـرة مـن المعرفـة والـوعي واإلدراك واإلحاطـة الشـاملة لـدى

ن لديــه رأي صــائب إزاء المشــكالت اإلعالميــة، فتســهم فــي تنــويره وتكــو  كافــة فئــات الجمهــور المتلقــي للمــادة 

، وســيطة تغييــر يعتبــروالموضــوعات المطروحــة، فــاإلعالم بوســائطه المتعــددة مــن صــحافة وتلفزيــون وغيرهــا 

بقــدر مــا يعجــل بــالتغيير بهــا، م بــأي دولــة بقــدر مــا يتقــدم اإلعــالوهــو الــذي يــروج ألفكــار الحريــة والعدالــة، و 

فالثورات في االتصال غالبا ما تؤدي إلـى تغييـرات متعـددة يتـأثر بهـا المجتمـع وكـذلك تفـاعالت مسـتمرة بـين 

 (.2000)الفقيه، لم قرية كونية صغيرة األفراد وبين المؤسسات وبين الشعوب، حيث جعل اإلعالم العا
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 نظرية الدراسة:

  اتاالستخدامات واإلشباعنظرية أواًل: 

افترضــت هــذه النظريــة أن الجمهــور يســتخدم المنــتج اإلعالمــي إلشــباع رغباتــه وأن دور وســائل 

انطلــــق مفهــــوم النظريــــة مــــن خــــالل تعــــرض الجمهــــور للمنــــتج ، و اإلعــــالم هــــو تلبيــــة هــــذه االحتياجــــات

 .استجابة لدوافع الحاجات الفردية اإلعالمي إلشباع رغبات كامنة معينة

 :أصول ونشأة هذه النظرية

يرجع اإلهتمام باالشباعات التي تقدمها وسائل اإلعالم الجماهيري إلى بداية بحوث االتصال 

، يرات قصيرة المدى لوسائل اإلعالمالجماهيري بالرغم من أن هذه البحوث اهتمت باألصل بدراسة التأث

مسميات أخرى منذ بداية األربعينات  ومن المنظور التاريخي نجد أن بحوث هذه النظرية قد بدأت تحت

وفي مجاالت قليلة من علم االجتماع التي تتعلق باالتصال الجماهيري التجريبي على دراسة مضمون 

تصال إلعالم واالوسائل اإلعالم بشكل أكثر من تركيزها على اختالفات إشباعات الفرد كما يقول عالم ا

  .(2002)عبد ربه، Katner  كاتنرالجماهيري 

ومن الجدير بالذكر أن هذه النظرية انطلقت بصورة خاصة على ضوء األبحاث التي قام بها 

دمت للكشف عن إشباعات الجمهور والرأي وتوصلت قالتي  1944هيرزج " عام  -كل من "هيرتا و

من تحليل توقف ثماني  تمكن بيرلسون 1945، وخالل عام ضرورة إشباع الحاجات العاطفيةإلى 

الذي صحف عن الصدور لمدة أسبوعين بسبب إضراب عمال التوزيع حيث وجه سؤاال للجمهور ما 

أنها تقوم بأدوار مهمة للجمهور في نقل األخبار افتقده بسبب غياب هذه الصحف، وتوصل إلى 

في لهذه النظرية  Willemerالياهو كاتز وليمر  وأشار ، مات والهروب من الواقع اليوميوالمعلو 
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كتابيهما استخدام وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري حيث تناولت مواضيع الكتاب وظائف وسائل 

 (2002)عبد ربه،  .دوافع استخدام الفرد من جهة أخرىاإلعالم من جهة و 

 اشباعوترى الباحثة بأن هذه النظرية مرتبطة بالدراسة حيث أن البرامج السياسية الساخرة تحقق 

للمشاهد لمتابعته وبالتالي أخذ المعلومة وربما تبنيها من خالل البرنامج وهذا بدوره يشجع أيضا على 

 استخدام وسائل االتصال.

 ر لنظرية االستخدامات واالشباعاتالمنطلقات واألط

انطلقت المنطلقات واألطر لنظرية االستخدامات واالشباعات من االفتراضات التي قام 

 بالمجرين، ثم من بعدهم 1947وآخرون عام  Willemerالياهو كاتز وليمر بتصحيحها 

Balmgreen  (2009، وكانت كاآلتي: )مكاوي، 1968عام 

 الجمهور النشط. -

 يمكن إدراك الكثير من استخدامات الوسيلة اإلعالمية كهدف موجه. -

 إن الجمهور الحقيقي يربط الحاجات بما يختاره من وسائل إعالمية. -

استخدام الوسيلة اإلعالمية من الممكن أن يؤدي إلى إرضاء نسبة عالية من إشباعات إن  -

 الجمهور.

ال يمكن أن يتم االعتماد على محتوى الوسيلة اإلعالمية كمؤشر من أجل التنبؤ بدرجة اإلشباع  -

 فقط.

 يلي:إن أصول اإلشباعات التي يتم تحقيقها من خالل الوسيلة اإلعالمية قد تعود أصولها لما  -

 التعرض للوسيلة. -أ
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 محتوى الوسيلة. -ب

 جتماعية أثناء التعرض.ة االالحال -ج

 ظرية اإلعتماد على وسائل اإلعالمنثانيًا: 

انطلقت هذه النظرية من منطلق أن استخدام وسائل اإلعالم ال يأتي من فراغ وال بمعزل عن 

تزداد في التأثير عندما تقوم وظائف التأثير بالرأي العام الذي تعيش فيه من منطلق بأن قدرة اإلعالم 

المتمثلة في نقل المعلومات بشكل مميز ومكثف للنظريات و  ،وسائل اإلعالم بأدوارها بكل فعالية واقتدار

 (. 2005)صالح، المتعلقة بالقائم باالتصال واإلعالم 

 :على وسائل اإلعالم االعتمادمحددات نظرية 

 ووسائلما بين الجمهور  االعتمادانطلقت محددات هذه النظرية من محددين اثنين حتى يكتمل 

 :(2005)صالح، اإلعالم 

م : أي تحقيق أهداف ووظائف وسائل اإلعالم المناطة بها واألهتقديم خدمات مهمة للجمهور .1

 .من ذلك هو إشباع حاجات الجمهور

 السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي.ارتفاع حدة وتيرة الصراع العسكري أو  .2

من جهة أخرى فقد اعتبر الباحثون في النظريات اإلعالمية أن نظرية االعتماد المتبادل تعتبر 

، أي أنها تتداخل مع نظرية االستخدامات التأثير المعتدل لوسائل اإلعالم من النظريات ذات

لى وللحصول ع هعالم لتحقيق حاجاتواإلشباعات في أن الجمهور يعتمد على معلومات وسائل اإل

، كما أنها تتداخل مع نظرية الغرس الثقافي من منطلق أن كل منها يسعى إلى تشكيل أهداف معينة

  .(2005)صالح، لجمهور على متابعة وسائل اإلعالماآلراء واالتجاهات من خالل استمرار ا
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 أهمية النظرية:

في بحوث التأثير، حيث وضعت مالمح تقدم نظرة إن هذه النظرية تعتبر من التحوالت البارزة 

        للدور الذي تؤديه وسائل اإلعالم بما يسمى بالنظريات المتكاملة، ويعود ذلك لما يلي:

 Baran & Daves, 2003)) 

إن نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم تتضمن جزءا من عناصر علم االجتماع، وأيضا بعضا من  .1

 مفاهيم علم النفس.

ة لنظرية االستخدامات تجمع ما بين العناصر الرئيس رية االعتماد على وسائل اإلعالمنظ .2

 واالشباعات من جهة و بين نظريات التأثير التقليدية من جهة أخرى. 

تقدم نظرة فلسفية تقوم بالجمع ما بين التأثيرات التي تقع  نظرية االعتماد على وسائل اإلعالمإن  .3

على الجمهور نتيجة تعرضهم لمضمون الرسالة اإلعالمية وما بين االهتمامات التقليدية بمضامين 

 الرسائل اإلعالمية.

تعتبر نظرية بيئية ذلك ألنها تقوم بالتركيز على العالقات  نظرية االعتماد على وسائل اإلعالمإن  .4

بين أنظمة المجتمع الواحد المختلفة، وذلك من ناحية أن المجتمع يتكون من تركيب عضوي ذو ما 

أنظمة متعددة )صغيرة وكبيرة( تتفاعل وتترابط مع بعضها ضمن عالقات متبادلة كعالقة الوسائل 

 اإلعالمية بالجماعات والمنظمات واألفراد.
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الحالية لما للبرامج السياسية الساخرة من قدرة وترى الباحثة بأن هذه النظرية تتواءم والدراسة 

نقل و  بالفعالية، بأسلوب يتميز حيث أن هذه البرامج تبنى ،التأثير بالرأي العام الذي تعيش فيه على

 وجريء.المعلومات بشكل مميز ومكثف 

 وظائف اإلعـــالم: 

عي أو المجتمعي، وهذه الوظائف سواء على المستوى الفردي أو الجملإلعالم وظائف كثيرة  

  (2014 ،شقرة )  هي:

يمثل اإلعالم بأنه عملية اتصال عمليـة تفاعل اجتماعي يقوم بنقل معلومات  :وظيفـة اجتماعيـة .1

ويهدف إلى تغيير السلوك اإلنساني. فاالتصال أداة فعالـة في تكوين العالقات اإلنسانيـة عن 

طريق تسهيل تبادل المعلومات بين الناس، واالتصال كذلك عامل مهم في توحيد األفكار 

 غيير السلوك اإلنساني. واالتجاهات والعمل على ت

ذلك االتصال بين الحاكم ، ويسهل كيسهم اإلعالم في التثقيف السياسي :وظيفة سياسية .2

ويوطد العالقـة بين القائد وشعبـه. كما أنه يساهم في تشكيل الرأي العام والرد على  والمحكوم

 الدعايـة المغرضة. 

، فاالتصال شر الدعوات والتعاليم الدينيةي نلإلعالم دور كبير وفعال ف :وظيفة فكريـة )دينية( .3

مثال  يسهم في نشر الدين اإلسالمي في شتى بقاع األرض لكونه رسالة عالمية لكل الناس في 

 كل زمان ومكان.
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سهل على الناس التغلب على يحيث  يعمل اإلعالم على تقليل التوتر، و  :وظيفـة التسليـة والترفيـة .4

الحواجز الثقافيـة بين المجتمعات. إن وظيفة التسلية أساسيـة لتحقيق مشاكل الحياة اليومية، وكسر 

بعض اإلشباعات النفسية واالجتماعية، وإلزالة التوتر اإلنساني على مستوى األفراد والجماعات 

في أي مجتمع كان، ولكن هذا يستدعي أن يكون هنالك توازن بين وظائف االتصال فال يغلب 

رى، كما يالحظ في برامج معظم المحطات اإلذاعيـة والتلفزيونيـة الترفيه على الوظائف األخ

 العربية.

. فبينما تقدم وظيفـة اإلعالم للمرء ا األخرمكمل كل منهياإلعالم والتعليم  :يميةوظيفة تعل .5

المعلومات التي يستفيد منها المرء في حياته ماديا ، أو فكريا ، أو اجتماعيا ، فإن التعليم في حقيقته  

فة تقدم له  نوعا  من المعلومات المنهجية التي تستخدم إما لتدعيم عملية التعليم الرسمي، أو وظي

 تقدم معلومات تكسب المرء مهارات جديدة في إطار التعليم غير الرسمي. 

وهي تعني التعبير عن الثقافـة السائدة والتعرف على الثقافات الفرعيـة وتنمية  :وظيفة االستمراريـة .6

 الجديدة. والحفاظ على عموميـة القيم والتأكيد عليها. الثقافات

يقصد بالتثقيف تزويد األفراد والجماعات بعناصر معرفيـة جديدة والتثقيف بمعناه   :وظيفـة تثقيفية .7

الواسع المتعارف عليه يتناول النواحي العامة التي تعجز األساليب األكاديمية المتبعة في 

بها أو على األقل فإنها تحجم عنها والتثقيف بهذا المعنى يمكن أن  المؤسسات التعليمية عن القيام

يقوم به األفراد بأنفسهم وقد يكون في هذه الحالـة أجود وأكثر فاعلية من التثقيف المفروض على 

 األفراد من الخارج ولقد أصبح التثقيف مهمـة تعريفية لوسائل االتصال الجماهيرية.
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يعتبر اإلعالن من الوظائف األساسية لالتصال  :)وظيفـة اقتصادية(وظيفة اإلعالن والترويج  .8

في المجتمعات الحديثة، واإلعالن هو الوسيلـة الحديثة لترويج السلعـة التي عرفت أشكاال  مختلفة 

االقتصادية والتجارية الوطنيـة منذ كانت التجارة والمقايضـة، ويقدم اإلعالن خدمة لتنشيط الحركـة 

دول العالم الثالث ، فإن له  غير المصنعة مثل  وفي ظل المجتمعات االستهالكيـة العالميـة،و 

تأثيرات سلبية تتمثل في تشجيع الروح االستهالكية وتكوين عادات شرائية في مجتمعات تستهلك 

سلعا  تستوردها وال تنتجها، مما يثقل ميزانيات األفراد وميزانيـة الدولة، وتقوم في اإلنفاق على 

 يات يمكن االستغناء عنها.كمال

 الوظيفة السياسية للتلفزيون

القنـوات والمحطـات  معظـمتعتبر البرامج السياسية من مقومات البنـاء العـام للبـث التلفزيـوني فـي 

التلفزيونية في العالم أجمع، وقد أشارت دراسات عدة إلى أن البرامج السياسية شغلت مساحات كبيرة من 

، وفي األقطـار %20، وفي أمريكا %40أمثلة ذلك: في ايطاليا وصلت إلى خارطة البث اليومي، ومن 

، وبـــذا فهـــي تمثـــل النـــوع األول مـــا بـــين بـــرامج %22-%16العربيـــة وصـــل معـــدل بثهـــا اليـــومي مـــا بـــين 

 (.2007التلفزيون األخرى )عبد الحميد، 

 (2018سماعيلي وغناي، وتتمثل الوظيفة السياسية لهذه البرامج بما يلي: )

زيادة معلومات الجمهور، وذلك من أجل التواصـل معـه مـن خـالل اسـتثمار الوسـائل اإلعالنيـة،  -

 مضاعفة لمصادر المعلومات.لوسائل ألنه يعد الوسيلة األكثر ويعتبر التلفزيون أهم تلك ا

 اإلخبار بتقديم خدمة للجمهور بتلبية رغباتهم وحاجاتهم بما يتعلق بالشؤون السياسية. -
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 دة للجمهور حول قضايا وموضوعات يهتم بها.طرح آراء جدي -

 تكوين وتشكيل الرأي العام تجاه القضايا المهمة واتخاذ القرارات. -

التصدي لما يتم طرحه من خالل القنوات التلفزيونية األخرى المنافسة مـن أفكـار ضـمن البـرامج  -

 السياسية.

قـادر علـى أداء أفعالـه حـول التـي مـن شـأنها أن تجعـل المـواطن تحقيق ما ي هدف إليه من تعبئة  -

 ما يتم من حوادث سياسية كبيرة.

ــــى  - ــــة والتشــــجيع عل ــــدعيم القــــيم، كالمســــاواة واحتــــرام القــــانون والحري ــــد السياســــية وت غــــرس التقالي

 المشاركة السياسية.

 رسم صورة عن البلد الذي تتبع له القناة التلفزيونية وتقديمها للعالم الخارجي. -

صــورة عــن بلــدهم مــن غيــر تشــويه وتحريــف  مــن الحصــول علــى يــات فــي الخــارجتمكــين الجال -

 للحقائق. 

تفسـير وشـرح األمـور السياسـية المختلفـة والقضــايا واألحـداث وذلـك مـن خـالل استضـافة الخبــراء  -

والمفكــــرين السياســــيين والمســــؤولين وغيــــرهم ممــــن لــــديهم قــــدرة للحــــديث بمــــا يتعلــــق بالمواضــــيع 

 السياسية وتفسيرها.

 ونية:البرامج التلفزي

بأنـه "مـا يـتم  ذوثيقة التنظيم للبث الفضائي اإلذاعي والتلفزيوني للمنطقة العربيـة البرنـامج عر فت

إعداده من أجل البث، أو للبث عبر األجهزة الخاصة بالبث الفضائيذ وذلك لكي يستقبله المشاهدين أو 
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نتاج نشاط ممـارس مـن قبـل هيئـات الجمهور، وتشمل المواد المسموعة أو المرئية أو االثنتين معا، وهو 

ق أعمـــال البـــث أو االرســـال أو اإلذاعـــة أو اإلتاحـــة أو مـــا يـــأتي قبلهـــا مـــن أعمـــال، وذلـــك يـــتم عـــن طريـــ

التــي تنــتج عــن طريــق تخــزين وتجميــع المــواد اإلذاعيــة ومــن ثــم جــدولتها البــرامج بــالمعنى الفنــي الــدقيق 

رسالها ضمن إشارات سابقة على اإلذاعة، وعلى وجه  الخصوص فإن مـا يبـث أو مـا يكـون مـن حيـث وا 

اإلعــداد صـــالحا للنشـــر مــن المصـــنفات العلميـــة واألدبيـــة والفنيــة فهـــو يعـــد برنامجــا، وأيضـــا يلحـــق بـــذلك 

المسلسالت والبرامج واألحداث الترفيهية والرياضية، وغيرها من اإلشارات والكتابات واألصوات التي تعد 

فـــت أيضـــا  بأنهـــا تقنيـــة يـــتم مـــن خاللهـــا التخطـــيط والترتيـــب لمجموعـــة بـــرامج للبـــث أو قـــد تـــم بثهـــا"، وع ر 

 (. 2015تلفزيونية ضمن الكل المنسجم والمبني والذي يطلق عليه ككل قناة تلفزيونية )بودراف، 

ن البرمجة التلفزيونية هي مهنة التكوين االجتماعي، ذلك أنها تحمل رسالة عبر التلفزيون لهـا  وا 

هــا، حيــث أن الجمهــور هــم عضــوا ذو فاعليــة فــي االتصــال ســواء أكــان مــن جمهــور مســتهدف يقــوم بتلقي

بيتــه أو أكــان فــي األســتوديو، والبرمجــة هــي اســتراتيجية يــتم مــن خاللهــا االنتقــاء للبــرامج وترتيبهــا ضــمن 

خطة البرمجة التي توضع من أجل جذب الجمهـور المسـتهدف بدقـة وعنايـة، ولـذا فـال بـد مـن أن يتـوافر 

بــرامج المهــارة والمعلومــات التــي تقــودهم لتحديــد الفئــات المختلفــة للجمهــور المســتهدف، لــدى مســؤولي ال

ـــرامج ضـــمن خطـــة البـــرامج  ـــة ووضـــع الب ـــديم البـــرامج بمـــا يتناســـب وكـــل فئ ـــد الوقـــت المناســـب لتق وتحدي

 (.2014)مصطفى، 

  عناصر البرامج التلفزيونية

 (2015بودراف، ) :في التالييمكن ايجاز عناصر البرامج التلفزيونية 
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 مكونة من: برامج، محتويات، وظائف كما ونوعا، جمهور، ردود فعل. -

 التوازن في النوعية والوظائف. -

 األوقات ضمن حصص ومواعيد بما يتالئم ووقت الجمهور المستهدف. -

اإلمكانيات: بشرية، مادية، كلفة اقتصادية، والموازنة ما بين المتوفر منها بما يـتالئم  -

 نشودة.والطموحات الم

ــــوفره األقمــــار  - ــــك بســــبب تعــــدد القنــــوات لمــــا ت ــــومي، عــــالمي، ذل ــــي، ق المحــــيط: وطن

 ناعية وكثرة المنافسات في المحيط.طصاال

 وجود سياسة ضبط تتسم بالوضوح لألجهزة اإلعالمية. -

 توفير اإلمكانيات البشرية والمادية ووضعها في خدمة السياسة المختارة. -

 المناسبة.تنفيذ السياسة من خالل البرامج  -

 المتابعة لردود فعل الجمهور المستهدف. -

 مراقبة مستمرة للبرمجة وتعديلها بشكل مستمر. -

التقيـــيم باســـتمرار للبـــرامج مـــن ناحيـــة األهـــداف المرجـــوة منهـــا واإلمكانـــات المرصـــودة  -

 والنتائج.
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 أنواع البرامج التلفزيونية:

 (2014البرامج التلفزيونية كالتالي: )مصطفى،  صنف ادوارد ستاشيف ورودي بريتنز

البرامج الالدرامية: وهي البرامج الفكرية والحوادث والمناقشات واأللعـاب والمسـابقات، وهـذه البـرامج . 1

ال تخلق وهما بوقوع الحادث في أي مكان غير األستوديو أو في غير الوقت الذي تتم فيـه مشـاهدته، 

 مقتبس من الراديو مع شيئا من التطوير وذلك ليتناسب مع جعله مرئيا.وهذا النوع من البرامج 

البـــرامج اإلخباريـــة: وهـــي تشـــمل النشـــرة العاديـــة والتعليـــق، وتقتـــرن هـــذه البـــرامج بالصـــور والخـــرائط . 2

 من المرئيات. المتحركة وغيرهاالجغرافية واألفالم 

ع شخصـــيات بـــارزة، موضـــوعية تتعلـــق بـــرامج المناقشـــات: وهـــذه البـــرامج تصـــنف لثالثـــة أنـــواع: مـــ. 3

بحدث معين مع ضيف ذوي اختصاص، جماعية حيث يتم من توجيه أسـئلة لشخصـيات سياسـية مـن 

 قبل مشاهدين أو صحفيين وهذه البرامج برامج شعبية غير مكلفة تهدف لخدمة الشعب.

رفيـه، يجـد المشـاهدون والت التسـليةبرامج األلعاب واأللغـاز والمسـابقات: وهـذه البـرامج إحـدى بـرامج . 4

 فيها متعة ويشتركون أحيانا بها من المنزل أو في األستوديو.

بــــرامج المــــرأة: هــــذه البــــرامج تتعلــــق بكــــل مــــا يخــــص المــــرأة واهتماماتهــــا ســــواءا المنزليــــة منهــــا أو . 5

 الشخصية.

متحركــة، بــرامج األطفــال: وهــذه البــرامج تســتهدف األطفــال ولهــا أنــواع عديــدة كــاألفالم والرســوم ال. 6

 والمسابقات، والقصص، واأللعاب.
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بــــرامج األحــــداث: هــــذه البــــرامج مختصــــة بفئــــة المــــراهقين، منهــــا بــــرامج األغــــاني، والبــــرامج التــــي . 7

 تستضيف الفنانين.

البــــرامج التعليميــــة: وهــــذه النوعيــــة مــــن البــــرامج تقــــوم بإنتاجهــــا هيئــــات تعليميــــة، وأحيانــــا محطــــات . 8

 تهدف لتعليم الكبار والصغار من خالل ما يتم إعداده من تلك البرامج. يونالتلفز 

البــرامج الدينيــة: حيــث تتنــاول هــذه البــرامج الطقــوس الدينيــة كالصــلوات والنــدوات المتعلقــة بالشــؤون . 9

 ر الرموز الديني.الدينية، وسي  

بريت والغناء والـرقص مـن البرامج الموسيقية والمنوعات: حيث تعرض هذه البرامج األغاني واألو . 10

 أجل التلسية والترفيه والتعرف على ثقافات الشعوب األخرى في نفس المجال.

 البرامج الدرامية: وتشمل هذه البرامج المسلسالت واألفالم التي تعرض على شاشة التلفزيون.. 11

أفـالم لكـن بأسـلوب البرامج الفكاهية: وهذه البرامج يتم تقديمها من خـالل بـرامج أو مسلسـالت أو . 12

 فكاهي معتمد على المواقف المضحكة.

  التالي:على النحو البرامج من حيث مضمونها  (2005حميدي، ) وصنف 

صــــداراتهم وانجــــازاتهم، . 1 البــــرامج الثقافيــــة والتربويــــة: وهــــي التــــي تعــــالج مــــا يتعلــــق بأخبــــار المثقفــــين وا 

 المثقفين.وتخاطب جمهور ذو مضمون ثقافي في غالبيته من 

البــرامج االجتماعيــة: وهــذه البــرامج تعــالج مــا يواجــه األســرة والشــباب واألطفــال والنســاء وغيــرهم مــن . 2

مشكالت اجتماعية، ومضمون هذه البرامج يعتمـد علـى الفئـة الموجهـة لهـا وعلـى الموضـوع، ومـا يميزهـا 
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ــ ابالت واســتطالعات الــرأي أنهــا قريبــة مــن الجمهــور وتقــوم علــى مشــاركتهم فــي اإلنتــاج مــن خــالل المق

 والرسائل.

الصـناعة بشـؤون البرامج االقتصادية: يبنى هذا النـوع مـن البـرامج علـى مناقشـة القضـايا التـي تتعلـق . 3

والزراعـــة والتجـــارة واالقتصـــاد واألعمـــال والمـــال، وتركـــز فـــي مضـــمونها علـــى التوعيـــة والتثقيـــف والشـــرح 

 للوصول للتنمية في المجاالت االقتصادية.

البرامج الدينية: وهذه البرامج تختص بالوقائع والمناسبات الدينية وتعالج القضايا الدينية، وهي بـرامج . 4

 إرشادية وتثقيفية وتمتاز بالمضمون المسند للتشريع والتوثيق على اساس ديني.

 البرامج الرياضية: وهذه البرامج مختصة باألخبار الرياضية المحلية منها والدولية.. 5

البرامج الخفيفة: وهذه البرامج ذات تنوع في أفكارها وفي الغالب هي غنائية أو فنية، الهدف منها . 6

متاعهم.  التخفيف عن المشاهدين وا 

  البرامج السياسية

تعتبر البرامج السياسية األهم ما بين البرامج، حيث أن البنـاء العـام للبـث التلفزيـوني يقـوم عليهـا 

فــي الغالبيــة األكبــر مــن القنــوات التلفزيونيــة فــي أرجــاء العــالم، وتشــغل هــذه البــرامج المســاحة األكبــر فــي 

ة عاليـة مـن قبـل الجمهـور خرائط البث اليومي، هـذا باإلضـافة إلـى أن البـرامج السياسـية لهـا نسـب متابعـ

لمــــا تلبيــــه مــــن رغبــــاتهم واحتياجــــاتهم، وأيضــــا فــــإن هــــذه البــــرامج تلبــــي حاجــــات للمرســــل أيضــــا )القنــــاة 

 (2015)بودراف،  :على النحو التاليالتلفزيونية(، وهذه الحاجات 
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 التواصل مع الجمهور من خالل زيادة معلوماته. -

 تشكيل آراء الجمهور حول قضايا معينة. -

 التقاليد والقيم السياسية كالحرية واحترام القانون والمشاركة السياسية.غرس  -

 تكوين الرأي العام نحو القضايا ذات األهمية. -

 تعبئة المواطن بما يجعل منه فاعال في األحداث السياسية. -

 التصدي لما يطرح من أفكار في البرامج السياسية التي تعرض في قنوات تلفزيونية أخرى. -

 باب وراء اهتمام الجمهور بالبرامج السياسية مما يلي:وتحدد األس

 طبيعة االنسان حيث أنه كائن اتصالي، ويحتاج لالختالط ومعرفة األشياء. .أ

 األزمات السياسية وما تشكله من خطر يهدد حياة الفرد ومصيره. .ب

ســية اهتمامــات الجمهــور الخاصــة بتعرضــهم للبــرامج السياســية، وهــذا أمــر مــرتبط بــالمتغيرات النف .ج

 واالجتماعية.

وقــد أشــارت الدراســات إلــى أن البــرامج السياســية التلفزيونيــة ال بــد أن يتــوافر فيهــا شــروط معينــة 

لتحقيــــق هــــدف االتصــــال، ومــــن تلــــك الشــــروط: المالمســــة لحاجــــات الجمهــــور، تجــــانس المضــــمون مــــع 

الجمهـور مـن اسـتماالت المعتقدات الثقافيـة والحضـارية والدينيـة، األخـذ بعـين االعتبـارات بنـوع مـا يحـرك 

 )عاطفية، عقلية(.
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 البرامج السياسية الساخرة

ظهـــرت هـــذه البـــرامج فـــي بريطانيـــا والواليـــات المتحـــدة فـــي الســـتينيات، وذلـــك مـــن خـــالل بـــرامج 

(TW3, Laugh-in ولقد أثارت هذه البـرامج الجـدل حيـث أنهـا أغضـبت الجمهـور مـن ناحيـة وأبهجتـه ،)

باألكــاديميين اإلعالميــين لدراســتها، وتــم تعريــف البــرامج السياســية الســاخرة مــن ناحيــة أخــرى، ممــا دفــع 

قوة رائعة تعبر عن مشاعر الرأي العام، من أجـل تعزيـز ثقافتـه وفكـرة المواطنـة مـن خـالل النقـاش  ذبأنها

المهارة، وهي تفريـغ لعواطـف الجمهـور مـن اشـمئزاز وغضـب بالسياسي الجاذب للجمهور بأسلوب يمتاز 

ر وسخط، بتعبير بسيط ومضحك، حيـث يـتم إفـراغ الغضـب واالحتقـان مـن خـالل إعـالن السـاخر واحتقا

فيـــرى الســـاخر أن مـــن واجبـــه التمييـــز مـــا بـــين الخطـــأ والصـــواب فـــي المجتمع)محفـــوظي،  عـــن الحقيقـــة،

2015.) 

وتعد البرامج السياسية الساخرة من البرامج التي تتناول األحداث السياسية ضـمن أسـلوب سـاخر 

كــاهي، طــال الشخصــيات الكثيــرة حتــى رؤســاء الــدول، وهــذا بــالطبع مــرتبط بمســاحة الحريــة الممنوحــة وف

للمؤسســة اإلعالميــة، لنقــل ســخط الشــباب السياســي النــاتج عــن القــرارات والشخصــيات والبــرامج السياســية 

حتـل المسـاحات التـي تساخرة مـن أصـعب الفنـون اإلعالميـة المحلية أو الدولية، وتعد البرامج السياسية ال

الكبيــرة علــى الفضــائيات، وقــد ظهــر الكثيــر مــن المحطــات المتخصصــة بــالفن الســاخر فقــط، وذلــك مــع 

ظهور قنوات اليوتيوب، وغدت هذه البرامج مصدرا للمعلومة السياسـية ومـالذا للشـباب يـتم نقـل المعـارف 

 (.2018السياسية لهم بطرق كوميدية ساخرة )عامر وأعمر، 
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ن القنـــوات التلفزيونيـــة بمجملهـــا تســـعى دائمـــا وتحتـــاج ر صـــفوت العـــالمذ " إرأي الـــدكتو وحســـب 

للتنويع في أساليب وأهداف وأشكال وأنواع البرامج التي تقدمها للمشاهد، فهي إلى جانب تقـديمها لبـرامج 

اقتصــــادية ومسلســــالت دراميــــة ونشــــرات إخباريــــة وبــــرامج سياســــية جــــادة إلــــى بــــرامج تتصــــف بالســــخرية 

براز االنتقادات، وتقديم الواقع السياسي ضمن صورة السياسية، ي تم من خاللها الكشف عن التناقضات وا 

 (.2003)السوداني،  "جديدة

التلفزيونيـة السـاخرة مـن البـرامج المعتمـدة علـى اسـتخدام التقنيـات المتـوافرة فـي السياسية والبرامج 

الســاخر هــو بحاجــة ألن تــتم كتابتــه ضــمن خصــائص اإلعــالم  والبــرامج التلفزيونيــة، حيــث أن الســيناري

بـــد ليـــتم وصـــفه بالســـاخر مـــن أن يحقـــق شـــروط  التلفزيـــوني لكـــي يـــتم وصـــفه بأنـــه برنـــامج تلفزيـــوني، وال

حيــث أن الكتابــة الســاخرة ســواء أكانــت التلفزيونيــة أو اإلعــالم الســاخر مــن الناحيــة األخالقيــة والمهنيــة، 

والقاصـر وعـدم معرفـة ماهيتهـا عنـد الكثيـرين  الخـاط شكلة كبيرة وهي الفهم الصحفية فإنها تعاني من م

واعتبارهـا عبـارة عـن نكتـة شـفوية ممـا أدرى بـدوره لعـدم االيمـان الذين يعتبرونها مجرد إضحاك ال غير، 

 (2015)بودراف،  .بقدرتها على التأثير، وبالتالي فما يقال عنه ساخر هو بالفعل ساخر

 يــــالوعي السياس

بعمليـة التربيـة السياسـية حيـث عرفـه كثيـر مـن مرتكز ويتـأثر بشـكل أساسـي الوعي السياسي إن 

داة التـــي تنمـــي المـــواطن ألن التربيـــة السياســـية تعـــد األ كالبـــاحثين مـــن خـــالل تعـــريفهم للتربيـــة السياســـية وذلـــ

العمليـة التعليميـة التعلميـة  م بدوره بكفاية وفعالية وبوعي ونضـج، وتعـرف التربيـة السياسـية "بأنهـاو سياسيا ليق

 (.2001العمر، التي يعد من خاللها الناش  ليؤدي دوره السياسي بوعي وخلق ومسؤولية" )
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"العمليــــة التــــي يحصــــل المــــواطن مــــن خاللهــــا علــــى أفكــــاره ومعرفتــــه ومشــــاعره  ذوتعــــرف بأنهــــا

"عملية تفاعـل الفـرد  ذبأنها وتعرف، السياسية، كما يحصل منها على تقديره للعالم السياسي الذي يعيش فيه"

شــــاعر نحــــو النظــــام السياســــي مــــع الثقافــــة لينــــتج عنهــــا مجموعــــة مــــن االتجاهــــات والمعــــارف والمعــــايير والم

 (2004".)منصور، هتومرتكزا

رؤيـــة األحـــداث السياســـية والتنظيمـــات " ذســـي فقـــد عرفـــه بعـــض البـــاحثين بأنـــهوأمـــا الـــوعي السيا

السياســـية والمعرفـــة السياســـية، وتكـــوين تصـــور عـــن المســـائل  ركةبالمشـــاصـــوره  نوالموقـــف منهـــا، ويعبـــر عـــ

غيــر وهــو السياســية، وتبنــي اتجــاه سياســي محــدد ودعمــه، مثــل التصــويت وعضــوية التنظيمــات السياســية، 

مقتصر على ذلك بمجرد عنصر اإلدراك والمعرفة بل يتعدى ذلك إلى الفهـم والتقيـيم وردود الفعـل والتصـرف 

 (2001وض، )مع "من قبل الفاعلين

ــ معرفــة المــواطن لحقوقــه السياســية وواجباتــه، ومــا يجــرى حولــه مــن أحــداث بأنــه " رَّف كــذلكوع 

ووقــائع، وقــدرة الفــرد علــى التصــور الكلــي للواقــع المحــيط بــه كحقيقــة كليــة مترابطــة العناصــر ولــيس كوقــائع 

 .(2002)عبد ربه،  "جزئية منفصلة وأحداث متناثرة

مــرتبط بالثقافــة والــوعي للحقــوق والواجبــات للفــرد، ومعرفــة القضــايا وبهــذا فــإن الــوعي السياســي 

 التي يؤثر ويتأثر بها.تي تدور حوله واألحداث ال

 "البشير شوبرنامج "

كهة فكاهية بن السياسية العراقية برنامج كوميدي عراقي ساخر هزلي سياسي يتناول المواضيع 

الشاهد  على قناة 2014عام  في موسمه األولكان يبث  ،أحمد البشير ساخرة، ويقدمه اإلعالمي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84&action=edit&redlink=1
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، وهو من أكبر وأشهر البرامج وقناة السومرية DWاأللمانية  دويتشه فيله ، وحاليا يبث على قناةالمستقل

العراقية الكوميدية مشاهدة على يوتيوب، وعلى مستوى الشاشة العراقية، أول حلقة منه بثت في سنة 

، وتراوحت مدة عرض تقريبامليون  2,7عنوان "دجاج طائفي" وصلت مشاهداتها إلى تحت م 2014

قاليد السائدة في البرامج التلفزيونية والبرنامج يخرج عن التإلى ساعة"،  -دقيقة 31حلقة ما بين ال

وينتقد ما هو سلبي بنكهة فكاهية حزينة وهزلية، ويسلط الضوء على  ويتناول المشاكل اليومية العراقية،

المشاكل المستعصية التي ربما تختار بعض الوسائل اإلعالمية غض النظر عنها ألسباب متعلقة 

بسياسة القنوات وأيضا الجهة المالكة لها، وبسبب ما يجري على الساحة العراقية من أزمة أمنية 

 (//:dw.com/ar/ https)البشير_شوج على نجاح ونسب مشاهدة مرتفعة" وسياسية فقد حظي البرنام

 مقدم برنامج "البشير شو":

والبشير  ، اشتهر في عدة برامج منها شكو ماكو،عراقي عالمي  كوميدي ومخرجإير: "أحمد البش

ثم عرض على القنوات  2014عام  في الموسم األول قناة الشاهد المستقبلالذي عرض على  شو

 زتوتجاو  وقناة إن أر تي العربيةاأللمانية الناطقة باللغة دويتشه فيله قناة و  السومرية الفضائية

برامجه ساخرة القت إعجاب الكثيرين ويقول أنه من ، يوتيوب على مشاهدمليون  2.7مشاهدات حلقاته 

جون  واإلعالمي الكوميدي األمريكي باسم يوسف المعجبين باإلعالمي الكوميدي المصري الشهير

عد تخرجه من الجامعة عمل في . بميين الكوميديين في العراقاإلعالويعتبر حاليا  من أشهر  ،ستيوارت

أثناء تغطيته لمهرجان شعر شعبي، حصل هناك انفجار و  2011 فبراير 24 أحد القنوات كمراسل وفي

انتحاري أدى إلى إصابته ووفاة سبعة من اصدقائه، أثر هذا الحادث على نفسيته كثيرا  وقرر بعدها أن 

يغير حياته ويبدأ بداية جديدة مع قناة البابلية ببرنامج شكو ماكو الذي أدى إلى شهرته وبعدها عمل 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87_%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87_%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%B4%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%B4%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%B4%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87_%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87_%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86_%D8%A2%D8%B1_%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86_%D8%A2%D8%B1_%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA_(%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA_(%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA_(%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/24_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
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لمدة سنتين قدم فيها العديد من البرامج مثل ليفة ستايل ومقطاطة وأبو لسان ،بعدها  قناة الشرقية مع

جي وفكر بتقديم برنامج جديد يعالج فكر بتقديم شي جديد لبلده. فتعرف على المخرج حسام األعر 

وهو عبارة عن برنامج كوميدي سياسي ساخر، أدى  "البشير شو" المشاكل الموجودة بالمجتمع وسماه

رته وشعبيته في الشارع العراقي والعربي. تم عرض الموسم األول له على هذا البرنامج إلى زيادة شه

فقط والموسم الثالث  والموسم الثاني له عرض على اليويتوب .يوتيوب قناة الشاهد المستقل وعلى منصة

هيئة اإلعالم  إال أنه قررت وقناة دويتشه فيله العربية قناة السومرية الفضائية له عرض على

اد االلتزام إيقاف عرض برنامجه على قناة السومرية وذلك بسبب "مخالفته لمو  واالتصاالت العراقية

ستخدامه اللغة الهابطة واإليحاءات المسيئة للذوق العام" بحسب  بالنزاهة والشفافية في نقل المعلومات، وا 

فعرض على قناة دويتشه فيله فقط ولكن من الحلقة عشرة إلى نهاية الموسم تم عرضه على  .قولهم

ودويتشه فيله. وفي الموسم الرابع عرض البرنامج فقط على قناة دويتشه فيله وذلك  إن آى تي قناتي

بسبب توقف قناة إن آر تي عن عرضه بسبب عدة مخالفات وضغوط عليهم فعرضوا فقط ثالث حلقات 

بع تم عرضهم على قناة دويتشه فيله فقط ( والموسم الخامس والسادس والسا15 14 13)حلقة 

أكس" وبرنامج  11باإلضافة إلى عرضه على منصة يويتوب في كامل مواسمه، وبعدها قدم برنامج "

قناة  الذي عرض على "لخة" عمل كمخرج لمسلسل 2019وفي رمضان  ."نعثلة" على اليويتوب فقط

وهو مسلسل كوميدي اليت، يتناول مجموعة من األحداث التي يعيشها المواطن العراقي بطريقة  ةالشرقي

 ."ساخرة

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%B4%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%B4%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87_%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87_%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86_%D8%A2%D8%B1_%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86_%D8%A2%D8%B1_%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%AE%D8%A9_(%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%AE%D8%A9_(%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
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 الدراسات السابقة

ــوان2000دراســة مجاهــد ). 1 ــة الــوعي السياســي فــي العــالم  :( بعن " دور وســائل اإلعــالم فــي تنمي

   الثالث"

وعــي سياسـي، وذلــك مـن خــالل  هـدفت هـذه الدراســة إلـى معرفــة مـدى مــا يتمتـع بـه الطــالب مـن

اشتراكاتهم بالمناقشات السياسية والندوات، والمشاركة في االنتخابات العامة، وعضـويتهم لألحـزاب، وأخيـرا 

وقــد تكونــت  مــدى متــابعتهم للقضــايا السياســية الداخليــة والخارجيــة، ومــدى تــأثير وســائل اإلعــالم فــي ذلــك.

ة مــن كليــة اآلداب المصــرية، واســتخدم الباحــث المــنهج ( مفــرد200مــن ) مــن عينــة قصــدية الدراســة عينــة

أن هنـاك  ائج اإلحصـائية ألفـراد عينـة البحـثوأظهـرت نتـائج الدراسـة مـن خـالل النتـ، فـي الدراسـة المسحي

مـن أفـراد العينـة لـيس لـديهم  % 83.5انخفاض في معدالت صـور المشـاركة السياسـية بيـنهم، حيـث كـان 

بطاقات، وبالتالي ال يحق لهم االشتراك في االنتخابات، كما أظهرت الدراسة أن اإلنسان في العالم الثالث 

لم يحقق الوعي بأهمية الديمقراطية، وبالتالي هم بحاجة إلى تحول داخلـي، يسـهم فـي وعـي الجمـاهير فـي 

لنتــائج كــذلك أن وســائل اإلعــالم العربيــة قاصــرة عــن تحقيــق قضــايا تحــيط بهــا قناعــات راســخة، وأظهــرت ا

 الوعي، رغم أهمية دورها في ذلك وخاصة التلفزيون والصحافة واإلذاعة. 

 Television and Political Social"   بعنـوان:( Dominich 2001 ,)  دراسة دومونيك. 2

Ization"  . "التلفزيون والتنشئة السياسية" 

السياســي، ثــر التلفزيـون فــي زيـادة الــوعي المعرفـي أإلــى قيـاس المسـحية وقـد هــدفت هـذه الدراســة 

وكشفت نتائج دراسته أن ، عليهم من طالب المرحلة الثانوية إلجراء الدراسة عشوائيةعينه الباحث  واختار
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لــرئيس والمحكمــة وســائل اإلعــالم كانــت تمثــل مصــدرا أساســيا للمعلومــات المتعلقــة بــرئيس الدولــة ونائــب ا

 ن وسائل اإلعالم لها األثر الكبير على إيجاد الوعي السياسي.أالعليا، و 

" )رسالة ماجستير، وسائل االتصال الجمعي والوعي السياسي( بعنوان: "2002دراسة طبوشة ). 3
 جامعة عين شمس(.

عـة وبـين طبي إلى معرفة المالمح العامة للوعي السياسـي لـدى الفـردالمسحية الدراسة  هدفت هذه

( مفــردة مــن 193) بلغــت مــن عينــة عشــوائية الدراســة عينــةوتكونــت  ،التعــرض لوســائل االتصــال الجمعــي

وكشفت نتائج ، قي العينة من مراحل عمرية مختلفةوبا ( مفردة خاصة بطالب المراحل الثانوية،20بينها )

طبقيــة والقرويــة، كمــا أن القــروي الدراســة أن الــوعي السياســي لــدى الفــرد يــرتبط إلــى حــد كبيــر بالمصــالح ال

وكمـا أن الـوعي السياسـي يظـل علـى مسـتوى اإلدراك  ، مور المحليـة مـن األمـور اإلقليميـةأكثر معرفة باأل

 ن لوسائل اإلعالم الدور األكبر في ذلك.أوالتعرف والمثابرة الفعلية و  والمعرفة أكثر من التقييم

 بعنوان: Conway & stevens & smith) 2004 ,دراسة كونوي وستيفين وسميث ). 4

 "  The relation Between Media Use and Children's , Civic Awarehess   "  

 "األطفال لدى المدني والوعي اإلعالم وسائل استخدام بين العالقة"

الدراســة إلــى معرفــة مــدى تــأثير وســائل اإلعــالم الجماهيريــة علــى الــوعي السياســي.  وهــدفت هــذه

ـــاحثين  ـــار الب ـــة وقـــد اخت لمجتمـــع الدراســـة، واســـتخدام المـــنهج المســـحي الوصـــفي فـــي عينـــة عشـــوائية ممثل

أن لوســائل اإلعــالم تــأثير كبيــر علــى إيجــاد الــوعي السياســي،  دراســتهم، وقــد خلصــت نتــائج دراســتهم إلــى:

ن وســائل اإلعــالم تقــدم المعلومــات الضــرورية للناشــئة، والمعلومــات المتعلقــة بــالمتغيرات األساســية كمــا وأ

للبيئة السياسية، مثل النظام السياسي واألعراف، والقيم السياسـية السـائدة فـي المجتمـع، وأن مرحلـة الـوعي 
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متابعـة المعلومـات المتعلقــة  المعرفـي تقـود إلـى مرحلـة أكثــر تقـدما منهـا، وهـي مرحلـة االهتمــام والرغبـة فـي

 بقضايا البيئة السياسية.

 ( بعنوان: " أثر التلفزيون الساخر على االنخراط السياسي في اليونان".2010دراسة كاترينا ). 5

على العالقة ما بين متابعة التلفزيون الساخر ومشاركة الشباب في هدفت هذه الدراسة للتعرف  

، حيث تكونت االستبانة كأداة للدراسةواعتمدت على واتبعت الدراسة المنهج الوصفي، ، العمل السياسي

. وتوصلت مفردة 256بلغ عددها  عشوائية من الشباب المتابع لإلعالم الساخر عينةعينة الدراسة من 

في  وجود أثر ما بين التعرض للبرامج الساخرة ودرجة تقبل وانخراط الشباب الدراسة لعدة نتائج أهمها

 العمل السياسي.

ثر وسائل اإلعالم الجديدة على تكوين الوعي السياسي للطالب ( بعنوان: "أ2011فورا )دراسة . 6

 ."الجامعي، دراسة استطالعية لعينة من الطلبة الجامعيين

الوعي والمعرفة السياسي ة على تأثير وسائل اإلعالم الرقمي  على  للتعرفالدراسة هذه هدفت  

، هذا وقامت الدراسة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ألجل تحقيق غايات وأهداف الدراسة، للطلبة

ين، إال أنه  ولصعوبة الوصول إلى مجتمع الدراسة يالطلبة الجامعيين الجزائر بكما تمثل مجتمع الدراسة 

ل اإلحصائي استخدام برنامج التحلي (، وتم541مكونة من )أخذ عينة عشوائي ة طبقي ة  بأسرهذ تم

(Spss وخلصت ،) الدراسة إلى مجموعة من النتائج  كان من أبرزها بأن معظم  عينة  الدراسة

ألجل تحسين وعيهم السياسي وكانوا يستخدمون الصحف  ذيقومون باستخدام وسائل اإلعالم الرقمي  

اإلعالم الرقمي  من قبل بضرورة زيادة متابعة ، وأوصت الدراسة زيونالتلفو  اإللكتروني ة وكذلك اإلذاعة

 لتحسين وعيهم السياسي. ذالعينة المبحوثة
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  بعنوان: (Dimitova..etl..al,2014)  وآخرون ديموتوفادراسة  .7

" The Effects of Digital Media on Political Knowledge and Participation 

in Election Campaigns: Evidence From Panel Data  "  

 بيانات من دليل: االنتخابية الحمالت في والمشاركة السياسية المعرفة على الرقمي اإلعالم آثار "

 " الفريق

تأثيره على المشاركة السياسي ة مدى و  ،على أهمي ة اإلعالم الرقمي   للتعرف الدراسةهذه هدفت 

واتبعت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من عينة عشوائية بلغ عددها  والمعرفية،

األبحاث المرتبطة  المتضمنة زيادةوتبين الدراسة بأنها تم ت تلبي ة لكثير من التوصيات  مفردة، 183

السياسي ة  المشاركةعلى باستخدام أشكال مختلفة من وسائل اإلعالم الرقمي  المختلفة وتأثيرها النسبي 

التعلم هذا وبي نت الدراسة بأن وسائل اإلعالم الرقمي  الجديد تؤثر بشكل أساسي على والمعرفي ة، 

 .لسياسي ة في الحمالت االنتخابي ةا على المشاركة آثار ملحوظة، وكذلك لها السياسي

الوعي  الساخرة في تنمية( بعنوان: "دور البرامج التلفزيونية السياسية 2015دراسة بودراف ) .8

 السياسي للشباب الجزائري".

هدفت هذه الدراسة لقياس الدور الذي تقوم به البرامج التلفزيونية الساخرة في تنمية وعي الشباب 

الجزائري السياسي، واعتمدت الدراسة على أسلوب المنهج المسحي الوصفي، واستخدمت االستبانة 

كونت عينة الدراسة من عينة قصدية من طلبة كلية اإلعالم واالتصال كأداة للدراسة للوصول للنتائج، وت

( طالب وطالبة، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: 80في جامعة محمد بوضياف في الجزائر بلغت )

د يهتم الشباب الجزائري بدرجة متوسطة بمتابعة البرامج السياسية الساخرة، إن الشباب الجزائري لديه تعو  
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يرة على البرامج السياسية الساخرة، ولديه ثقة كبيرة بها، وهو يستفيد مما تقدمه من مضامين بدرجة كب

 سياسية بدرجة متوسطة، وأن تلك البرامج لها دور كبير في تنمية الوعي السياسي للشباب الجزائري.

 الساخر يوسف باسم لبرنامج السياسي المضمون توجه درجة" ( بعنوان:2015دراسة أبو خليل ). 9

 ."البرنامج"

هدفت هذه الدراسة لقياس مدى توجه المضمون السياسي لبرنامج "البرنامج" لباسم يوسف  

، واعتمدت الدراسة اسلوب المنهج  25/1/2013و 23/12/2012ضمن الفترة الواقعة ما بين 

الوصفي التحليل، وتم استخدام استمارة تحليل المضمون للوصول للنتائج، وتكونت عينة الدراسة من 

 ( حلقة من حلقات البرنامج الساخر "البرنامج".15)

وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: وجود عالقة ذات داللة احصائية ما بين المواضيع التي 

 قدمبطريقة جدية أو بطريقة استعراضية وما بين درجة التأييد لها، إن المواضيع التي يؤديها مطرحت 

البرنامج باسم يوسف كانت األكثر تكرارا في البرنامج، وكانت النسبة األقل للمواضيع التي هو محايد 

 لها، يستخدم باسم يوسف الوثائق والفيديو بشكل أكبر في المواضيع التي يؤيدها هو.

( بعنوان: "تعرض الشباب للبرامج الساخرة في القنوات الفضائية وعالقته 2016دراسة حسين ). 10

 بالقيم التربوية".

هدفت هذه الدراسة للتعرف على درجة تعرض الشباب للبرامج الساخرة وعالقتها بالقيم التربوية،  

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، واعتمدت على االستبانة كأداة للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من 

ثير لمتغير وجود تألطالب من جامعتي القاهرة والمنيا. وتوصلت الدراسة  500عينة عشوائية بلغت 

ذات فروق الجنس على درجة تعرض الشباب للبرامج الساخرة وكانت لصالح الذكور، كما تبين وجود 
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داللة إحصائية بين طلبة جامعتي القاهرة والمينا في درجة تعرضهم للبرامج الساخرة حيث كانت أعلى 

 لدى طلبة جامعة القاهرة.

 حسن احمد المتضمنة مقاالت والقيم والنماذج ( بعنوان: " الموضوعات2016دراسة الفقهاء ). 11

 .األردنية" جريدة الرأي في الساخرة الزعبي

هدفت هذه الدراسة للتعرف على مضامين مقاالت الكاتب أحمد حسن الزعبي الساخرة من  

حيث الشخصيات الفاعلة فيها والموضوعات والقيم التي تضمنتها، ومعرفة نوع الجمهور المستهدف من 

ت وما هي اتجاهاتها، واعتمدت الدراسة على استمارة تحليل المضمون، حيث تكونت عينة المقاال

 .31/12/2014لغاية  1/1/2013الدراسة من عينة قصدية من المقاالت خالل الفترة ما بين 

وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: جاءت االتجاهات السلبية في المرتبة األولى، الفئات المستهدفة من 

الخطاب كانت من جميع فئات المجتمع في مقدمتها فئة القطاع المدني ثم فئة المسؤول الحكومي 

وأخيرا الخاص، وجاءت السياسات واإلجراءات الحكومية من أعلى الموضوعات طرحا، وكانت 

 الشخصيات الفاعلة من الذكور بنسبة أعلى من نسبة اإلناث.

: "الوعي السياسي للطلبة الجامعيين من خالل ( بعنوان2018دراسة سماعيلي وغناي ) . 12

 البرامج السياسية في قناة الجزائرية الثالثة".

للتعرف على تأثير البرامج السياسية على الوعي السياسي للطلبة هدفت هذه الدراسة  

واتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي، واعتمدت الدراسة على االستبانة كأداة للدراسة،  الجامعيين،

 عينة قصدية بلغت ، وتكونت عينة الدراسة منطلبة الجامعات الجزائريةوتكون مجتمع الدراسة من 

ة تعد البرامج السياسي. وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: من جامعة أم البواقيطالب وطالبة  100
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عامل مهم في تنمية الوعي السياسي لدى الشباب، نسبة كبيرة من الشباب يعتمدون على البرامج 

 السياسية كمصدر للمعلومات، يتابع الطلبة الجامعيون البرامج السياسية ولكن بصفة غير دائمة.

 ( بعنوان: "تعرض الشباب للبرامج الساخرة في القنوات الفضائية2020دراسة الداوودي ). 13

 وعالقته بالقيم االجتماعية والسياسية".

لتقصي أثر البرامج الساخرة في تشكيل القيم االجتماعية والسياسية لدى هدفت هذه الدراسة  

وتكون ، االستبانة كأداة للدراسةواعتمدت الدراسة على  واتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي، ،الشباب

 من الدراسة عينةتكونت و ، ولى من طلبة جامعة بغدادطالب الصفوف األربعة األمجتمع الدراسة من 

)البشير شو،  طالب وطالبة ممن يتابعون البرامج السياسية الساخرة 150 عينة عشوائية بلغت

أن المجتمع يهتم بمختلف متغيراته . وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: مسموطة، والية بطيخ(

السياسية الساخرة، إن البرامج السياسية الساخرة مكنت أفراد الديمغرافية بمتابعة ومشاهدة البرامج 

الذي يعيشونه، مكنت البرامج السياسية الساخرة الشباب من   المجتمع من أن يتعرفوا على الواقع السي

النزول على أرض الواقع خالل االنتخابات األخيرة واإلدالء بأصواتهم، أثرت البرامج السياسية الساخرة 

من القيم السياسية لدى الشباب، وانعكست على االلتزام بمجموعة من القيم االجتماعية على مجموعة 

 كالتسامح والعدل. 

 الدراسات السابقةما يميز هذه الدراسة عن 

 :في التاليتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 

طلبة البرامج السياسية الساخرة ودورها في تشكيل الوعي السياسي لدى انها ستكشف اتجاهات  -

 . الجامعات العراقية
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تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها دراسة وصفية تحليلية، إذ ستقوم الباحثة بتطوير  -

طلبة أداة قياس متمثلة في )االستبانة( إذ سيتم توزيعها على عينة متمثلة في مجموعة من 

ومن الدراسات السابقة المشابهة لها  الساخرة،المتابعين للبرامج السياسية  الجامعات العراقية

( حيث أنها استخدمت االستبانة للوصول للنتائج وناقشت البرامج 2015دراسة بودراف )

 الساخرة وتأثيرها في الوعي السياسي لدى الشباب. 

رامج الساخرة وتأثيرها في تكوين الوعي البهناك ندرة في الدراسات التي تبحث في موضوع  -

 ذ وهذه الدراسة تقوم ألجل تسليط الضوء على ذلك. السياسي

 اسة الحالية من الدراسات السابقةمجاالت استفادة الدر 

 السابقة باآلتي: الدراسة الحالية من الدراسات تلقد استفاد 

 بلورة مشكلة الدراسة وأهميتها. -

 بناء استبانة الدراسة وتحديد أبعادها. ياالستفادة من األدب النظري ف -

 تحديد بعض أطر األدب النظري. -
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 الـفـصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

جراءاتهايتضمن هذا الفصل منهج الدراسة المتبع  ، ومجتمع الدراسة، ووحدة المعاينة، وا 

 وثباتها.وأداة الدراسة، والمعالجات اإلحصائية المستخدمة، وكذلك صدق أداة الدراسة 

  منهج الدراسة:

ـــم ـــي  ت ـــقاســـتخدام المـــنهج الوصـــفي التحليل أهـــداف الدراســـة  حيـــث أنـــه األنســـب مـــن أجـــل تحقي

ـــه، واإلجابـــة عـــن أســـئلتها ـــذي يهـــدفالمـــنهج  وي عـــرَّف بأن ـــى وصـــف الظـــاهرة المدروســـة ال ـــد  ،إل أو تحدي

أو التعـرف علـى مـا يعملـه اآلخـرون فــي  ،أو التقيـيم والمقارنــة ،أو تبريـر الظـروف والممارسـات ،المشـكلة

التعامل مع الحاالت المماثلة لوضع الخطط المستقبلية وال يعتمد هذا المنهج على وصف الظـاهرة فقـط، 

نمــــا يتعــــداه إلــــى التفســــير والتحليــــل للوصــــول إلــــى حقــــائق عــــن الظــــروف القائمــــة مــــن أجــــل تطويرهــــا  وا 

غيرات الدراسة وارتباطاتها وفقا  لتساؤالت الدراسة وبيان باإلضافة إلى المعالجة اإلحصائية لمت .وتحسينها

  .(2111)القحطاني ، نتائج الدراسة وتوصياتها

 مجتمع الدراسة:

وهي  طالب وطالبة 58000)) جامعة بغداد مجتمع الدراسة من طلبة الجامعات العراقية تكون

 .وهي جامعة خاصة طالب وطالبة 7800)) جامعة دجلةو  ،جامعة حكومية
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 عينة الدراسة: 

طلبـــة الجامعـــات العراقيـــة مـــن  طلبـــة الجامعـــات العراقيـــةممثلـــة مـــن ية قصـــدتـــم اختيـــار عينـــة 

، حيث أنهما من الجامعات (جامعة خاصة- دجلة جامعةو ، جامعة حكومية -جامعة بغداد )جامعتين 

طالـب وطالبـة مـن طلبـة جامعـة  380وقـد بلغـت عينـة الدراسـة ، الحكومية والخاصة األقـدم فـي العـراق

، وقد تـم اسـترجاع 7800من أصل  طالب وطالبة من جامعة دجلة 260، و58000من أصل  بغداد

مفـردة مـن جامعـة دجلـة صـالحة ألغـراض التحليـل اإلحصـائي،  254مفردة من جامعة بغـداد، و 371

 والجدول اآلتي يبين توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيراتهم الشخصية:

 (. توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا للمتغيرات الديمغرافية3-1ل)الجدو
 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 الجنس
 67.2 420 ذكر

 32.8 205 أنثى

السنة 
 الدراسية

 13 81 األولى

 6.4 40 الثانية

 17.3 108 الثالثة

 41.3 258 الرابعة

 4 25 الخامسة

 18.1 113 السادسة

 الكلية
 51 319 انسانية

 49 306 علمية

 الجامعة
 59.4 371 حكومية

 40.6 254 خاصة

 100 625 المجموع

 
 يبين الجدول أعاله توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا  للعوامل الديمغرافية، حيث يتبين ما يلي:
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 (.%32.8(، ونسبة اإلناث )%67.2الجنس: بلغت نسبة أفراد عينة الدراسة من الذكور ) -

(، ونسبة طلبة %41.3السنة الدراسية: بلغت نسبة أفراد عينة الدراسة من طلبة السنة الرابعة ) -

(، والسنة %13(، والسنة األولى )%18.1(، والسنة السادسة )%17.3السنة الدراسية الثالثة )

 (. %4(، والسنة الخامسة )%6.4الثانية )

 (.%49(، ومن طلبة الكليات العلمية )%51ة )الكلية: بلغت نسبة طلبة الكليات اإلنساني -

(، ومن الجامعة الخاصة %59.4الجامعة: بلغت نسبة الطلبة من الجامعة الحكومية ) -

(40.6%.) 

 أداة الدراسة:

 االستبيانتصميم  تماالعتماد في هذه الدراسة على االستبيان لجمع المعلومات والبيانات، حيث  تم

 ا.وأسئلتهأغراض الدراسة و  ليتناسب

كمـــا هـــو ، كمقيـــاس لإلجابـــة علـــى فقـــرات االســـتبيان مقيـــاس ليكـــرت الخماســـي اســـتخدام وقـــد تـــم

 موضح في الجدول اآلتي:

  



41 
 

 مقياس ليكرت الخماسي. (3-2الجدول )
 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد موافق موافق بشدة

 درجة 1 درجة 2 درجات 3 درجات 4 درجات 5
 

 صـدق األداة:  

السـابقة المرتبطـة بموضـوع الدراسـة، الدراسـات خالل الرجوع إلـى من تصميم استبانة الدراسة  تم  

مـن  عددمن خالل عرضها على  وذلكإعادة صياغة بعض الفقرات بما يتناسب مع الدراسة  تم ومن ثم

ضافة أخرى ذوي الخبرة واالختصاصالمحكمين  بناء على مالحظات ، وقد تم تعديل عدد من األسئلة وا 

وهي نسبة مقبولة لقياس صدق  %81وبلغت نسبة االتفاق بين المحكمين أكثر من األساتذة المحكمين، 

 .األداة

 ثبات األداة: 

، أداة الدراسـةلحسـاب مقـدار ثبـات  (Cronbach Alphaألفـا( ) /استخدام معادلــة )كرونبـا  تم

ألغـراض مقبولة عد  ت   فإنها 0.9 – 0.7قيمة تتراوح بين  وأفضل 0.6مقبولة هي  قيمةأصغر حيث أنه 

 والجدول اآلتي يبين ذلك:  ،)Miller, 2013(الدراسة 
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 ثبات أداة الدراسة للمتغيرات .(3-3جدول رقم )ال
كرونباخ  المتغير 

 ألفا
مما يقدمه برنامج  طلبة الجامعات العراقيةأوجه استفادة 

 "البشير شو" من موضوعات سياسية
0.81 

طلبة دور البرنامج السياسي الساخر "البشير شو" في تشجيع 
 على المشاركة السياسية الجامعات العراقية

0.90 

 0.83 مستوى توافر المعايير المهنية في برنامج "البشير شو"

( وهذه 0.90-0.81تراوحت ما بين ) نالحظ أن معامالت كرونبا  ألفاأعاله  من خالل الجدول

 صالحة ألغراض الدراسة. المعامالت

 متغيرات الدراسة: 

المرتبطة بموضوع البرامج السياسية الساخرة والمعلومات الديموغرافية تتمثل متغيرات الدراسة        

 السنة الدراسية، الكلية( ،النوع االجتماعيالمرتبطة بعينة الدراسة والمتمثلة في )

 الدراسة في جمع البيانات، والمعلومات الالزمة للدراسة على مصدرين، هما: اعتمدتكما  

، وكـذلك البـرامج السياسـية السـاخرةوالدراسات السابقة التي تناولـت  تتمثل باألدبيات :األوليةالمصادر  -

 العودة إلى قواعد البيانات المتوفرة على شبكة االنترنت.  تم

باالستبانة التي تم تصميمها لغرض جمع البيانات من أفراد عينة تتمثل : يةاألساسالمصادر  -

 االستبانة من جزأين على النحو التالي: تالدراسة، وقد تألف

كما هو بعينة الدراسة والمتمثلة ضم البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة والمتعلقة  الجزء األول:

 مبين في الجدول اآلتي:
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 الشخصية متغيرات الدراسة. (3-4) رقم الجدول

 عدد الفئات المتغيرات
 2 الجنس

 6 السنة الدراسية
 2 الكلية

 2 نوع الجامعة

 

البرامج السياسية الساخرة ودورها في في يتكون من موضوع الدراسة وأبعادها المتمثلة  الجزء الثاني:

   ، والمتمثلة كما هو مبين في الجدول اآلتي:تشكيل الوعي السياسي

  أبعاد الدراسة. (3-5) رقم الجدول

 المتغير
عدد 
 الفقرات

مما يقدمه برنامج "البشير شو" من موضوعات  طلبة الجامعات العراقيةأوجه استفادة  
 12 من وجهة نظرهم سياسية

على  طلبة الجامعات العراقيةدور البرنامج السياسي الساخر "البشير شو" في تشجيع 
 12 من وجهة نظرهم المشاركة السياسية

 من وجهة نظر طالب الجامعات مستوى توافر المعايير المهنية في برنامج "البشير شو"
10 
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 االحصائية المستخدمة: المعالجة

 تم استخدام االختبارات اإلحصائية التالية: SPSSمن خالل برنامج الحزمة االحصائية 

  اإلحصاءات الوصفية )الوسط الحسـابي، واالنحـراف المعيـاري، والنسـب المئويـة، والتكـرار، واألهميـة

ددت من خالل الصيغة   التالية:النسبية التي ح 

 طول الفترة =
 الحد األدنى –الحد األعلى 

= 
5 -1 

 =1.33 
 3 عدد المستويات

 ليكون عدد المستويات كالتالي :
 المعيار اإلحصائي لتفسير المتوسطات الحسابية لمتغيرات الدراسة(. 3-6الجدول )

 الفترة المستوى

 2.33 –1 المنخفض
 3.67 – 2.34 المتوسط

 5 - 3.68 المرتفع

 ( معامل ثبات أداة الدراسةCronbach Alpha.الختبار ثبات أداة الدراسة ) 

 :إجراءات الدراسة

 الدراسة وفقا  لما يلي:تنفيذ إجراءات وخطوات ب الباحثة قامت

 .بموضوع الدراسةاإلطالع على األدب النظري والدراسات السابقة المتعلقة  -

 ا.هائية بعد التحقق من مؤشرات صدقها وثباتها النالدراسة بصورته ةإعداد أدا -

 .   الحصول على الموافقات من الجهات المعنية من أجل تسهيل عملية جمع البيانات -
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زيارة الجهات الرسمية ذات العالقة للحصول على السجالت الرسمية بعدد أفراد  -

 . الدراسةمجتمع 

عالمهم بأن البيانات التي سيتم الحصول  استبانةتوزيع  - الدراسة على أفراد العينة، وا 

 بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.معها تعامل يتم العليها س

الحيتها ألغراض والتأكد من ص الدراسة، والتأكد منها، وتدقيقها، ةبيانات أداجمع  -

 .التحليل اإلحصائي

أسئلة عن جابة اإل، واستخدام المعالجات اإلحصائية الالزمة بهدف إدخال البيانات -

 الدراسة. 

استخالص النتائج، ومن ثم مناقشة ما سيتم التوصل إليه من نتائج في ضوء أسئلة  -

 بالتوصيات المناسبة استنادا  إلى نتائج الدراسة.الدراسة والخروج 
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 الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة

بالبرامج السياسية  طلبة الجامعات العراقيةما درجة اهتمام  اإلجابة عن سؤال الدراسة األول:

 الساخرة؟

طلبة لإلجابة عن سؤال الدراسة األول تم ايجاد التكرارات والنسب المئوية لدرجة اهتمام  

 بالبرامج السياسية الساخرة، والجدول اآلتي يبين ذلك: الجامعات العراقية

بالبرامج السياسية  طلبة الجامعات العراقية(. التكرارات والنسب المئوية لدرجة اهتمام 4-1) الجدول

 الساخرة

طلبة الجامعات اهتمام 
بالبرامج السياسية  العراقية

 الساخرة

 % التكرار

 13.6 85 ال

 86.4 540 نعم

 100 625 المجموع

بالبرامج  طلبة الجامعات العراقيةبأن درجة اهتمام  السابقيتبين من النتائج الظاهرة في الجدول 

  .(%86.4السياسية الساخرة بلغت )
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للبرامج السياسية  طلبة الجامعات العراقيةاإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني: ما أنماط وعادات تعرض 

 الساخرة؟

لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني تم ايجاد التكرارت والنسب المئوية ألنماط وعادات تعرض 

 للبرامج السياسية الساخرة، والجدول اآلتي يبين ذلك: طلبة الجامعات العراقية

للبرامج  طلبة الجامعات العراقية(. التكرارات والنسب المئوية ألنماط وعادات تعرض 4-2الجدول)

 السياسية الساخرة

 % التكرار الفئة  المتغير

متى تشاهد البرامج 

التلفزيونية السياسية 

 الساخرة؟

 71.1 384 عندما أريد من خالل االنترنت

 5.2 28 في وقت إعادة بثها

 23.7 128 في وقت عرضها

كم تقضي من 

الوقت في مشاهدة 

البرامج التلفزيونية 

 السياسية الساخرة؟

 58.0 313 أشاهد الحلقة كاملة

 12.6 68 أشاهد جزءا من الحلقة

أشاهد فقط الحلقات حسب الموضوع 

 المطروح

159 29.4 

 100.0 540 المجموع

طلبة الجامعات  طلبة الجامعات العراقيةبأن  السابقيتبين من النتائج الظاهرة في الجدول 

(، وفي %71.1المبحوثة يشاهدون البرامج السياسية الساخرة عندما يريدون من خالل االنترنت بنسبة )

 (.%5.2(، وفي وقت إعادة عرضها بنسبة )%23.7وقت عرضها بنسبة )
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طلبة الجامعات  طلبة الجامعات العراقيةكما وت ظهر النتائج المبينة في الجدول أعاله بأن 

(، %58ة يقومون بمشاهدة الحلقة كاملة من البرامج التلفزيونية السياسية الساخرة بنسبة )المبحوث

 ( يشاهدون جزءا من الحلقة.%12.6(، وبنسبة )%29.4وحسب الموضوع المطروح بنسبة )

 نامج السياسيلبر بمتابعة ا طلبة الجامعات العراقيةما درجة اهتمام : الثالثاإلجابة عن سؤال الدراسة 

 الساخرة "البشير شو"؟

طلبة تم ايجاد التكرارات والنسب المئوية لدرجة اهتمام  الثالثلإلجابة عن سؤال الدراسة  

 ، والجدول اآلتي يبين ذلك:"البشير شو" بالبرامج السياسية الساخرة الجامعات العراقية

البرنامج السياسي  العراقيةطلبة الجامعات (. التكرارات والنسب المئوية لدرجة اهتمام 4-3الجدول)

 الساخرة "البشير شو"

 طلبة الجامعات العراقيةاهتمام 
"البشير  بالبرامج السياسية الساخرة

 شو"

 % التكرار

 4.6 25 ال

 95.4 515 نعم

 100 540 المجموع

بمتابعة  طلبة الجامعات العراقيةبأن درجة اهتمام  السابقيتبين من النتائج الظاهرة في الجدول 

 .(%82.4بلغت )البرنامج السياسي الساخرة "البشير شو"
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للبرنامج السياسي  طلبة الجامعات العراقيةما أنماط وعادات تعرض : الرابعاإلجابة عن سؤال الدراسة 

 "؟الساخر "البشير شو

لإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع تم ايجاد التكرارت والنسب المئوية ألنماط وعادات تعرض 

 للبرامج السياسية الساخرة "البشير شو"، والجدول اآلتي يبين ذلك: طلبة الجامعات العراقية

للبرامج  طلبة الجامعات العراقية(. التكرارات والنسب المئوية ألنماط وعادات تعرض 4-4الجدول)

 "البشير شو" السياسية الساخرة

 % التكرار الفئة المتغير

متى تقوم بمشاهدة البرنامج 
التلفزيوني الساخر "البشير 

 شو"؟

 68.5 353 عندما أريد من خالل االنترنت

 5.4 28 في وقت إعادة بثه

 26.0 134 في وقت عرضه

كم تقضي من الوقت في 
مشاهدة البرنامج التلفزيوني 

 الساخر "البشير شو"؟

 58.3 300 أشاهد الحلقة كاملة

 12.2 63 أشاهد جزءا من الحلقة

الحلقات حسب اشاهد فقط 
 الموضوع المطروح

152 29.5 

 100.0 515 المجموع

طلبة الجامعات  طلبة الجامعات العراقيةبأن  السابقيتبين من النتائج الظاهرة في الجدول 

عندما يريدون من خالل االنترنت بنسبة  "البشير شو" المبحوثة يشاهدون البرامج السياسية الساخرة

 (.%5.4(، وفي وقت إعادة عرضها بنسبة )%26.0بنسبة )(، وفي وقت عرضها 68.5%)

طلبة الجامعات  طلبة الجامعات العراقيةكما وت ظهر النتائج المبينة في الجدول أعاله بأن 

بنسبة  "البشير شو" المبحوثة يقومون بمشاهدة الحلقة كاملة من البرامج التلفزيونية السياسية الساخرة

 ( يشاهدون جزءا من الحلقة.%12.2(، وبنسبة )%29.5ح بنسبة )(، وحسب الموضوع المطرو 58,3%)
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مما يقدمه برنامج  طلبة الجامعات العراقيةما أوجه استفادة : الخامساإلجابة عن سؤال الدراسة 

 "البشير شو" من موضوعات سياسية؟

 لإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس تم ايجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 والدرجات، والجدول اآلتي يبين ذلك:

طلبة أوجه استفادة عن (. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة 4-5الجدول )
 مما يقدمه برنامج "البشير شو" من موضوعات سياسية الجامعات العراقية

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

ساعدتني مشاهدة البرنامج في التعرف على شخصيات 
 سياسية

 مرتفعة 83.6 0.99 4.18

يمتلك البرنامج عناصر جذب وأدوات إبهار تشجع على 
 مشاهدته

 مرتفعة 81.6 0.901 4.08

يعرض البرنامج المواضيع السياسية بشكل أقل تعقيد من 
 البرامج األخرى

 مرتفعة 78 1.193 3.9

 مرتفعة 77 1.074 3.85 لبت رغباتي السياسية بأسلوب ترفيهي مشاهدتي للبرنامج

مشاهدتي للبرنامج ساعدتني على إفراغ ما لدي من سخط 
 سياسي

 مرتفعة 76 1.112 3.8

 متوسطة 73 1.251 3.65 مشاهدتي للبرنامج نمت لدي الحس النقدي

 متوسطة 72.6 1.223 3.63 ساعدتني مشاهدة البرنامج على فهم المشكالت السياسية

 متوسطة 72 1.244 3.6 مشاهدتي للبرنامج ساعدتني في اكتساب معلومات سياسية

 متوسطة 68.8 1.13 3.44 المواضيع التي يطرحها البرنامج تلبي رغباتي واهتماماتي

مشاهدتي للبرنامج أكسبتني القيم السياسية اإليجابية كالحرية 
 والمساواة

 متوسطة 68.2 1.441 3.41

 متوسطة 67.4 1.45 3.37 مشاهدتي للبرنامج عم قت من انتمائي الوطني السياسي

 متوسطة 67 1.332 3.35 مشاهدتي للبرنامج ساعدتني في بلورة أفكاري وآرائي السياسية

 مرتفعة 73.7 0.842 3.69 المؤشر العام
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من  العراقية طلبة الجامعاتأوجه استفادة  نالحظ أن السابقمن خالل النتائج في الجدول 

قد حصلت على متوسطات  سياسيةالموضوعات المما يقدمه برنامج "البشير شو" من  وجهة نظرهم

ساعدتني مشاهدة البرنامج في التعرف على شخصيات (: "4.18-3.8بدرجات مرتفعة تراوحت ما بين )

مج المواضيع يعرض البرنا ،يمتلك البرنامج عناصر جذب وأدوات إبهار تشجع على مشاهدته ،سياسية

مشاهدتي للبرنامج لبت رغباتي السياسية بأسلوب  ،السياسية بشكل أقل تعقيد من البرامج األخرى

 ".مشاهدتي للبرنامج ساعدتني على إفراغ ما لدي من سخط سياسي ،ترفيهي

-3.35بينما حصلت أوجه االستفادة اآلنية على متوسطات بدرجات متوسطة تراوحت ما بين )

ساعدتني مشاهدة البرنامج على فهم المشكالت  ،مشاهدتي للبرنامج نمت لدي الحس النقدي(: "3.65

المواضيع التي يطرحها البرنامج  ،مشاهدتي للبرنامج ساعدتني في اكتساب معلومات سياسية ،السياسية

 ،ساواةمشاهدتي للبرنامج أكسبتني القيم السياسية اإليجابية كالحرية والم ،تلبي رغباتي واهتماماتي

مشاهدتي للبرنامج ساعدتني في بلورة أفكاري  ،مشاهدتي للبرنامج عم قت من انتمائي الوطني السياسي

 ".وآرائي السياسية

برنامج "البشير شو" ( وهو معدل يمثل درجة مرتفعة مما يدل على أن 3.69وبلغ المعدل الكلي )

 ات السياسية التي يقدمها.يقدم للشباب العراقي درجة مرتفعة من االستفادة من الموضوع

تشجيع في البرنامج السياسي الساخر "البشير شو"  : ما دورالسادساإلجابة عن سؤال الدراسة 

 على المشاركة السياسية؟ طلبة الجامعات العراقية

لإلجابة عن سؤال الدراسة السادس تم ايجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 اآلتي يبين ذلك:والدرجات، والجدول 
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البرنامج  دور(. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن 4-6الجدول )
 على المشاركة السياسية طلبة الجامعات العراقيةتشجيع في السياسي الساخر "البشير شو" 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

البرامج السياسية الساخرة بالمعرفة عن مستجدات تمدني 
 الحياة السياسية

 مرتفعة 74 0.951 3.7

شجعتني مشاهدة البرنامج على التحدث بالقضايا السياسية 
 ومناقشتها مع األهل واألصدقاء

 متوسطة 72.6 1.064 3.63

 متوسطة 71 1.126 3.55 مشاهدتي للبرنامج تقربني من االحداث السياسية  المختلفة

تعرفني البرامج السياسية الساخرة على طبيعة العالقات بين 
 الدول العربية

 متوسطة 70.8 1.198 3.54

اعتقد ان البرامج السياسية الساخرة ساعدتني في فهم الواقع 
 السياسي المحلي/العربي/العالمي

 متوسطة 70.6 1.177 3.53

باألخبار تنمي البرامج السياسية الساخرة حس االهتمام 
 الخاصة باألوضاع الدولية

 متوسطة 69.6 1.033 3.48

ساعدتني مشاهدتي للبرنامج على الحديث بجرأة في 
 المواضيع الحساسة سياسيا

 متوسطة 69.6 1.363 3.48

دفعتني مشاهدة البرنامج لالهتمام بالقضايا السياسية بشكل 
 أكبر

 متوسطة 69.2 1.19 3.46

الساخرة على مختلف النزاعات في  تعرفني البرامج السياسية
 الدول العربية

 متوسطة 69 1.202 3.45

 متوسطة 62 1.331 3.1 أثرت مشاهدتي للبرنامج على توجهي السياسي

المضامين التي يقدمها البرنامج شجعتني على المشاركة 
 السياسية

 متوسطة 53.6 1.463 2.68

 متوسطة 53.2 1.417 2.66 السياسيةمشاهدتي للبرنامج زادت من رغبتي في المشاركة 

 متوسطة 67.2 0.933 3.36 المؤشر العام
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 دورنالحظ بأن جميع الفقرات المعبرة عن  السابقمن خالل النتائج الظاهرة في الجدول 

من  على المشاركة السياسية طلبة الجامعات العراقيةتشجيع في البرنامج السياسي الساخر "البشير شو" 

تمدني  ( عدا الفقرة "3.63-2.66قد حصلت على درجات متوسطة تراوحت ما بين ) وجهة نظرهم

" فقد حصلت على متوسط حسابي البرامج السياسية الساخرة بالمعرفة عن مستجدات الحياة السياسية

 (.3.7) وصلت إلىبدرجة مرتفعة 

مشاهدة شجعتني  وجاء ترتيب الفقرات الحاصلة على درجات متوسطة تنازليا كاآلتي: "

مشاهدتي للبرنامج تقربني  ،البرنامج على التحدث بالقضايا السياسية ومناقشتها مع األهل واألصدقاء

تعرفني البرامج السياسية الساخرة على طبيعة العالقات بين الدول  ،من االحداث السياسية  المختلفة

 ،السياسي المحلي/العربي/العالمياعتقد ان البرامج السياسية الساخرة ساعدتني في فهم الواقع  ،العربية

ساعدتني مشاهدتي  ،تنمي البرامج السياسية الساخرة حس االهتمام باألخبار الخاصة باألوضاع الدولية

دفعتني مشاهدة البرنامج لالهتمام بالقضايا  ،للبرنامج على الحديث بجرأة في المواضيع الحساسة سياسيا

أثرت  ،تعرفني البرامج السياسية الساخرة على مختلف النزاعات في الدول العربية ،السياسية بشكل أكبر

المضامين التي يقدمها البرنامج شجعتني على المشاركة  ،مشاهدتي للبرنامج على توجهي السياسي

 ".مشاهدتي للبرنامج زادت من رغبتي في المشاركة السياسية ،السياسية

دل ذو درجة متوسطة مما يدل على أن البرنامج السياسي ( وهو مع3.36وبلغ المؤشر العام )

على المشاركة  طلبة الجامعات العراقيةتشجيع في الساخر "البشير شو" له دور بدرجة متوسطة 

 السياسية.
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بما يتم تقديمه من خالل  طلبة الجامعات العراقيةما درجة ثقة : السابعاإلجابة عن سؤال الدراسة 

 "؟برنامج "البشير شو

لإلجابة عن سؤال الدراسة السابع تم ايجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 والدرجات، والجدول اآلتي يبين ذلك:

 طلبة الجامعات العراقية(. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن درجة ثقة 4-7الجدول )
 بما يتم تقديمه من خالل برنامج "البشير شو"

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

الموضوع السياسي المقدم بأسلوب السخرية خالل البرنامج له قيمة 
 وهدف وليس لإلضحاك فقط

 مرتفعة 81.2 1.089 4.06

 مرتفعة 77 1.189 3.85 وصراحة يجذبني البرنامج بسبب تناوله للموضوعات بحرية

 مرتفعة 75.2 1.166 3.76 يعرض البرنامج وجهات نظر متعددة

 متوسطة 71.2 1.345 3.56 يحترم البرنامج الديانات والمعتقدات واألفكار

 متوسطة 69.2 1.247 3.46 يتميز البرنامج بالمصداقية

 متوسطة 68.8 1.29 3.44 لدي ثقة بالمعلومات التي يقدمها البرنامج

 متوسطة 68.4 1.177 3.42 يتميز البرنامج بالموضوعية

 متوسطة 68 1.378 3.4 يحترم البرنامج خصوصية البلد ومعتقداته وقيمه

يقدم البرنامج النقد بأسلوب ترفيهي بناء يبتعد عن الهبوط إلى 
 مرذول األقوال وقبيح الكالم

 متوسطة 61.4 1.528 3.07

 متوسطة 60.2 1.402 3.01 البرنامج بالموضوعية بعيدا عن التجريح واإلهانةيتسم أسلوب مقدم 

 متوسطة 70.0 0.988 3.50 المؤشر العام

الموضوع السياسي المقدم بأسلوب  "نالحظ أن الفقرات  السابقمن خالل النتائج في الجدول 

يجذبني البرنامج بسبب تناوله  ،السخرية خالل البرنامج له قيمة وهدف وليس لإلضحاك فقط

قد حصلت على متوسطات  "يعرض البرنامج وجهات نظر متعددة ،للموضوعات بحرية وصراحة

يحترم البرنامج الديانات  الفقرات "حصلت و  ( على التوالي، 3.76، 3.85، 4.06بلغت ) مرتفعةبدرجات 
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يتميز  ،معلومات التي يقدمها البرنامجلدي ثقة بال ،يتميز البرنامج بالمصداقية ،والمعتقدات واألفكار

يقدم البرنامج النقد بأسلوب  ،يحترم البرنامج خصوصية البلد ومعتقداته وقيمه ،البرنامج بالموضوعية

يتسم أسلوب مقدم البرنامج  ،ترفيهي بناء يبتعد عن الهبوط إلى مرذول األقوال وقبيح الكالم

، 3.42، 3.44، 3.46، 3.56بلغت ) متوسطةدرجات " على بالموضوعية بعيدا عن التجريح واإلهانة

 ( على التوالي.3.01، 3.07، 3.4

من قبل  متوسطةدرجة ثقة ( وهو معدل يمثل درجة متوسطة مما يدل 3.5وبلغ المعدل الكلي )

 بما يتم تقديمه من خالل برنامج "البشير شو". طلبة الجامعات العراقية



56 
 

 الفصل الخامس

 والتوصياتمناقشة النتائج 

بالبرامج السياسية  طلبة الجامعات العراقيةما درجة اهتمام  أواًل: مناقشة نتائج سؤال الدراسة األول:

 الساخرة؟

درجة ب كانتبالبرامج السياسية الساخرة  طلبة الجامعات العراقيةبأن درجة اهتمام  أظهرت النتائج

الشباب الجزائري يهتم بدرجة ( من ناحية أن 2015وتوافقت هذه النتيجة مع دراسة بودراف ) مرتفعة.

 بمتابعة البرامج السياسية الساخرة.جيدة 

 طلبة الجامعات العراقيةما هي أنماط وعادات تعرض  ثانيًا: مناقشة نتائج سؤال الدراسة الثاني:

 الساخرة؟للبرامج السياسية 

 طلبة الجامعات يشاهدون البرامج السياسية الساخرة طلبة الجامعات العراقيةبأن  أظهرت النتائج

وترى الباحثة بأن هذا عائد  .وفي وقت عرضها ومن ثمعندما يريدون من خالل االنترنت بشكل أكبر 

إلى أننا نعيش في عصر االنترنت وأصبحت الغالبية األكبر من الجماهير وباألخص فئة الشباب 

كما  لهاتف النقال في متابعة ما يريدونه متى يشاؤون.تعتمد على استخدام االنترنت عن طريق ا

طلبة الجامعات المبحوثة يقومون بمشاهدة الحلقة كاملة  طلبة الجامعات العراقيةبأن  وأظهرت النتائج

 .(%29.4(، وحسب الموضوع المطروح بنسبة )%58من البرامج التلفزيونية السياسية الساخرة بنسبة )

( التي توصلت إلى أن اإلعالم الرقمي له 2014دراسة ديموتوفا )وتتوافق هذه النتيجة مع  

 تأثير في التشجيع على المشاركة السياسية.
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بالبرامج السياسية  طلبة الجامعات العراقيةما درجة اهتمام  :الثالث: مناقشة نتائج سؤال الدراسة ثالثاً 

 الساخرة "البشير شو"؟

بالبرامج السياسية الساخرة "البشير  الجامعات العراقيةطلبة اهتمام  درجةبأن  أظهرت النتائج

وترى الباحثة بأن هذا عائد إلى أن األسلوب الفكاهي الساخر في طرح  .درجة مرتفعةب جاءتشو" 

هذه النتيجة وتوافقت  المواضيع مشجع على المشاهدة أكثر من غيره وذلك ألنه يكسر الروتين الممل.

حية استفادة الشباب مما يتم تقديمه من مضامين في البرامج ( من نا2015مع دراسة بودراف )

 .هذه البرامج في تنمية الوعي السياسي لدى الشبابودور السياسية الساخرة 

 طلبة الجامعات العراقيةما هي أنماط وعادات تعرض  :الرابع: مناقشة نتائج سؤال الدراسة رابعاً 

 للبرنامج السياسي الساخر "البشير شو"؟

طلبة الجامعات المبحوثة يشاهدون البرامج  طلبة الجامعات العراقيةبأن  النتائجأظهرت 

في وقت ، ومن ثم من خالل االنترنت بشكل أكبر "البشير شو" عندما يريدون السياسية الساخرة

طلبة الجامعات المبحوثة يقومون بمشاهدة  طلبة الجامعات العراقيةبأن  وأظهرت النتائجكما  .عرضه

(، وحسب الموضوع %58,3الحلقة كاملة من البرامج التلفزيونية السياسية الساخرة "البشير شو" بنسبة )

 .(%29.5المطروح بنسبة )

الباحثة إلى أن هذا عائد إلى التطورات التكنولوجية وأن الشباب يفضلون استخدام  ىوتر 

تف النقال بشكل أكبر لمتابعة ما يريدونه متى يشاؤون أكثر من المتابعة عبر االنترنت عن طريق الها

 شاشة التلفزيون.



58 
 

مما يقدمه  طلبة الجامعات العراقيةما أوجه استفادة  :الخامس: مناقشة نتائج سؤال الدراسة خامساً 

 برنامج "البشير شو" من موضوعات سياسية؟

مما يقدمه برنامج "البشير شو"  طلبة الجامعات العراقيةأن أوجه استفادة ب أظهرت نتائج الدراسة

 ،التعرف على شخصيات سياسية كانت بدرجات مرتفعة في مساعدتهم علىمن موضوعات سياسية 

المواضيع  يعرض البرنامجوأن البرنامج عناصر جذب وأدوات إبهار تشجع على مشاهدته، وأن 

السياسية بأسلوب  همللبرنامج لبت رغبات هممشاهدتوأن من البرامج األخرى،  ا  السياسية بشكل أقل تعقيد

 من سخط سياسي. همعلى إفراغ ما لدي همساعدتو ترفيهي، 

برنامج "البشير شو" يقدم للشباب العراقي درجة مرتفعة من االستفادة أن ب كما أظهرت النتائج

 .بشكل عام من الموضوعات السياسية التي يقدمها

( حيث أن هذه الدراسة توصلت لنتيجة أن 1994ت هذه النتيجة مع دراسة الطوخي )وتوافق

الصحف ساهمت في زيادة معرفة الشباب بالقضايا والموضوعات السياسية. وتوافقت مع دراسة 

(، ومع دراسة 2004( ومع دراسة كونوي وستيفين سميث )2002( ومع دراسة طبوشة )2001دومونيك )

( من ناحية أن وسائل اإلعالم تمثل مصدرا أساسيا للمعلومات السياسية ولها أثر في ايجاد 2011فورا )

( من ناحية استفادة الشباب مما يتم تقديمه من 2015الوعي السياسي. وتوافقت مع دراسة بودراف )

 .شبابمضامين في البرامج السياسية الساخرة وأن لهذه البرامج دور في تنمية الوعي السياسي لدى ال

( حيث أنه في دراسة مجاهد تبين أن وسائل اإلعالم 2000واختلفت النتيجة مع دراسة مجاهد )

 قاصرة عن تحقيق الوعي السياسي لدى الشباب.
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نظرية )االستخدامات واالشباعات( حيث أن مع فروض ومن الواضح بأن هذه النتيجة تتوافق 

دم إلشباع رغبات الجمهور وله دور في تلبية هذه النظرية قد افترضت بأن المنتج اإلعالمي يستخ

 احتياجاته ورغباته.

ما دور البرنامج السياسي الساخر "البشير شو" في  :السادس: مناقشة نتائج سؤال الدراسة سادساً 

 على المشاركة السياسية؟ طلبة الجامعات العراقيةتشجيع 

لبرنامج السياسي الساخر "البشير ل بدرجة مرتفعة دوره كان هناك بأن أظهرت نتائج الدراسة

للبرنامج دور بدرجة  ، وأنبالمعرفة عن مستجدات الحياة السياسية طلبة الجامعات العراقيةمد شو" في 

من  وتقريبهم ،على التحدث بالقضايا السياسية ومناقشتها مع األهل واألصدقاء متوسطة في تشجيعهم

كما وأظهرت النتائج  .طبيعة العالقات بين الدول العربيةعلى وتعريفهم االحداث السياسية المختلفة، 

 طلبة الجامعات العراقيةبدرجة متوسطة في تشجيع دور لبرنامج السياسي الساخر "البشير شو" بأن ل

 .بشكل عام على المشاركة السياسية

( من حيث دور الصحف في زيادة تطلعات 1994وتوافقت هذه النتيجة مع دراسة الطوخي )

( حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن 2014نحو المشاركة السياسية. ومع دراسة ديموتوفا ) الشباب

 اإلعالم الرقمي له تأثير في التشجيع على المشاركة السياسية.

نظرية الدراسة )االعتماد على وسائل اإلعالم( حيث أن فروض وقد توافقت هذه النتيجة مع 

 التأثير على الجمهور ونقل المعلومات لهم.ه النظرية ترى بأن لإلعالم قدرة في ذه
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بما يتم تقديمه من  طلبة الجامعات العراقيةما درجة ثقة  :السابع: مناقشة نتائج سؤال الدراسة سابعاً 

 خالل برنامج "البشير شو"؟

بما يتم تقديمه من خالل برنامج  طلبة الجامعات العراقيةبأن درجة ثقة  أظهرت نتائج الدراسة

لموضوع السياسي المقدم بأسلوب السخرية خالل البرنامج له قيمة ل "البشير شو" كانت بدرجات مرتفعة

وأنه  ،بسبب تناوله للموضوعات بحرية وصراحة يجذبهموأن البرنامج  ،وهدف وليس لإلضحاك فقط

بما يتم تقديمه من  طلبة الجامعات العراقية درجة ثقة أظهرت النتائج بأنو  .يعرض وجهات نظر متعددة

( 2015وتوافقت هذه النتيجة مع دراسة بودراف ) .بشكل عام كانت متوسطة خالل برنامج "البشير شو"

 حيث أن الشباب الجزائري لديه درجة ثقة كبيرة بما تقدمة البرامج السياسية الساخرة.

امج الساخرة تعطي الثقة للجمهور بمصداقية وترى الباحثة أن هذا عائد إلى أن الجرأة في البر 

ما يتم عرضة وتقديمه من مضامين، وفي العادة فإن البرامج السياسية الساخرة تختلف عن العادية منها 

طرق إليها في البرامج السياسية في أنها تتطرق لمواضيع ربما تكون عند حد الخطوط الحمراء وال يتم الت

ى أن مقدم البرنامج السياسي الساخر يحاول الوصول للجمهور عن ساخرة، هذا باإلضافة إلالغير 

 طريق طرح ما ال يتم طرحه في البرامج االعتيادية.
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 التوصيات:

 باآلتي: توصيعلى ما تم التوصل إليه من نتائج فإن الباحثة  بناء  

طر اإلعالمية ت برنامج " البشير شو" لمعرفة األتحليل مضمون لحلقا دراساتجراء إ -

فة أبرز القضايا ، وكذلك معر المستخدمة في معالجة القضايا السياسية بطريقة ساخرة

ثيرها على الرأي العام في العراق، السياسية التي يتناولها البرنامج ومستوى أهميتها وتأ

 بناءا على نسبة المشاهدات العالية التي توضحت من الدراسة من قبل الشباب.

مج السياسية وغير السياسية الساخرة في القنوات إجراء دراسات علمية عن البرا -

 وقياس مستوى تأثيرها على الرأي العام وتشكيل الوعي السياسي.الفضائية العراقية 

تشجيع الشباب للقنوات الفضائية العراقية ا هيئة اإلعالم واالتصاالت في العراقدعم  -

 استراتيجية لبرنامج وطني جامع، ضمن خطة على المشاركة السياسية وتنمية وعيهم السياسي

 .تعده الهيئة

في العراق إجراءات الرقابة والمنع للبرامج السياسية  هيئة اإلعالم واالتصاالتتخفيف  -

واالبتعاد عن التجريح والتشهير الساخرة، شريطة التزام مقدميها بالموضوعية والتوزان 

 .واالستهداف الشخصي والتهكم
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 المصادر والمراجع 

 المراجع باللغة العربية:أواًل: 

 ، بيروت: دار الفكر العربي.4ة )سخر(، جد، ماالقاموس المحيط(. 1983أبادي، الفيروز ) -

 الساخر يوسف باسم لبرنامج السياسي المضمون توجه درجة(. 2015أبو خليل، هنيدة ) -

 )رسالة ماجستير(، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن. ،"البرنامج"

دور البرامج التلفزيونية السياسية الساخرة في تنمية الوعي  (.2015) كلثوم، أم بودراف -

 رسالة ماجستير(، جامعة محمد بوضياف، الجزائر.السياسي للشباب الجزائري، )

، االسكندرية: دار الوفاء 1، طالوعي السياسي في العالم العربي .(2007حجازي، محمد عبد الواحد ) -

 لدنيا الطباعة والنشر. 

بالقيم  (، تعرض الشباب للبراتمج الساخرة في القنوات الفضائية وعالقته2016حسين، ايمان عاشور ) -

 ، )أطروحة دكتوراه(، كلية اإلعالم، مصر: جامعة المنيا.التربوية

 ، الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.1، طالتلفزيون واقع وآفاق(. 2007)حفري، عبد الحميد  -

ـــاتيح النجـــاح وأســـرار اإلبـــداع، ط2005حميـــدي، عاصـــف ) - ، 1(، العمـــل اإلذاعـــي والتلفيزيـــوني، مف

 عاصف حميدي.-الناشر: خاص

دور اإلعالم في التنشئة السياسية مع دراسة لحالة اإلعالم األردني (. 2004حواتمة، عادل، ) -

 الجامعة األردنية.  ،عمان (،رسالة ماجستير) ،كنموذج
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 تعرض الشباب للبرامج الساخرة في القنوات الفضائية وعالقته بالقيم(. 2020الداوودي، سينهات ) -

 .604-580(، 39)4، مجلة الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية، االجتماعية والسياسية

مجلة (. اتجاهات البرامج الحوارية في القنوات الفضائية العراقية، 2012رشيد حسن، راضي ) -

 .390-420(، 10)3، العراقكلية التربية/واسط، 

، صـحيفة الوسـط البحرينيـة، البرامج التلفزيونيـة وقـدراتها التأثيريـة(. 2003السوداني، عبد الكريم ) -

http://www.alwasatnews.com/153/news/read/195658/1.html. 

خالل تنمية الوعي السياسي للطلبة الجامعيين من (. 2018سماعيلي، ابراهيم وغناي، عبد الحكيم ) -

، )رسالة ماجستير(، كلية االتصال والعالقات العامة، جامعة البرامج السياسية في قناة الجزيرة الثالثة

 أم البواقي، الجزائر.

، عمان: دار اسامة للنشر اإلعالم الجديد "شبكات التواصل االجتماعي" (.2014شقرة، علي ) -

 والتوزيع.

بيروت: مكتبة الفالح  ،1، طلصورة الذهنيةوسائل اإلعالم وصناعة ا(. 2005صالح، سلمان ) -

 للنشر والتوزيع. 

وسائل االتصال الجماعي والوعي السياسي. دراسة ميدانية لقرية (. 2002طبوشه، علي أحمد ) -

 جامعة عين شمس.  (، كلية اآلداب،رسالة ماجستير) ،مصرية

السياسية  (. معالجة الصحف المصرية لبعض القضايا1994الطوخي، عربي عبد العزيز ) -

القاهرة: جامعة عين  (،رسالة ماجستير غير منشورة) ،وعالقتها بالتنشئة السياسية لدى المراهقين

 شمس، قسم اإلعالم وثقافة الطفل. 
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ــوم(. الخطــاب اإلعالمــي الســاخر، 2018عــامر، آمــال وأعمــر، يوســفي ) - ، جامعــة مجلــة آفــاق للعل

 .237-225(، 13)2الجلفة، الجزائر، 

 ، الكويت: سلسلة عالمالفكاهة والضحك، سيكيولوجية فنون األداء(. 2013شاكر )عبد الحميد،  -

 المعرفة.

القاهرة:  ،1ط ،اإلعالم السياسي والرأي العام، دراسة في ترتيب األلويات(. 2004عبده، عزيزه ) -

 دار الفجر للنشر. 

، الحوار العالئقسيسيولوجيا الشباب: من االنتفاضة إلى سؤال (. 2005العطري، عبد الرحيم ) -

 ، مقاله منشورة.المتمدن

بيروت: ميرتب للنشر  ،2، ط( صناعة القرار والرأي العام2001العمر، فاروق عمر، ) -

 والمعلومات. 

 ،2015/1/5.، سلسلة المقاالت الساخرة(. 2015ابراهيم ) عيسى، -

http://www.kutubpdf.net/book/22303 . 
 ، منتديات ميوزا.األدب الساخرحول (. 2005الغرباوي، عبدالحميد ) -

 ،"مقاالت أحمد حسن الزعبي الساخرة في جريدة الرأي األردنية(. 2016) أمجد صابر، الفقهاء -

 )رسالة ماجستير(، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن.

الدور السياسي للتلفزيون في اليمن. دراسة مسحية (. 2000محمد عبد الوهاب ) الفقيه، -

 القاهرة: مكتبة مدبولي.  ،وميدانية
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اثر وسائل اإلعالم الجديدة على تكوين الوعي السياسي للطالب (. 2011فورار أحمد أمين ) -

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجامعي، دراسة استطالعية لعينة من الطلبة الجامعيين

 الجزائر، الجزائر.

 العلوم السلوكيـة مع تطبيقات علىمناهج البحث في (. 2111القحطاني, سالم محمد، أحمد) -

spss,، الرياض: المطابع الوطنيـة الحديثة،المملكـة العربيـة السعودية.1ط , 

، )رسالة أثر التلفزيون الساخر على االنخراط السياسي في اليونان(. 2010) ، مانساكاترينا -

 جامعة جورج تاون، أمريكا.ماجستير(. 

دور وسائل اإلعالم في تنمية الوعي السياسي في العالم (. 2000مجاهد، جمال السيد إبراهيم ) -

رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة اإلسكندرية: كلية  الثالث. دراسة مصر في التسعينات.

 اآلداب. 

(. مؤشـرات الخطــاب الســاخر فـي أخــالق الـوزيرين لللتوحيــدي، مجلــة رؤى 2015محفـوظي، ســليمة ) -

 . 140-120(، 2)4فكرية، الجزائر، 

، مصر: دار نشأت علم االجتماع الجماهيري وبناء االتصال(. 2008محمد اسماعيل، قباري ) -

 للمعارف.

 عمان: دار أسامة. ،اإلعالم األمني(. 2012مشاقبة، بسام عبد الرحمن ) -

 ، بغداد: دار ميزويوتاميا.1، طالسخرية في البرامج التلفزيونية(. 2014مصطفى، ضياء ) -

 ، القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع.1(. نظريات اإلعالم، ط2009مكاوي، حسن عماد ) -



66 
 

وسال االتصال الجماهيري والمشاركة السياسية في الدول النامية. (. 1999مكي، ثروت زكي ) -

القاهرة: كلية اإلعالم والعلوم  (،رسالة دكتوراه غير منشورة) ،دراسة حالة التجربة المصرية

 السياسية. 

مجلة الفكر يات السياسية واالجتماعية في الكويت والعالم العربي، (. التحد2003)وطفة، علي أسعد  -

 .90-61(، 3)31، الكويت، العربي
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 ( 1 الملحق)

 قائمة بأسماء المحكمين

 الجامعة  الرتبة االسم

 جامعة البترا اإلعالم استاذ أ.د. تيسير أبو عرجه

 جامعة الشرق االوسط اإلعالم أستاذ مشارك د. كامل خورشيد

 جامعة البترا اإلعالم أستاذ مشارك د. ابراهيم الخصاونة

 جامعة اليرموك اإلعالم أستاذ مشارك د. خلف الطاهات

 جامعة الشرق االوسط اإلعالم استاذ مساعد د. ليلى أحمد جرار

 جامعة البترا اإلعالم أستاذ مشارك د. منال مزاهرة

 جامعة الشرق االوسط اإلعالم أستاذ مساعد د. أحمد عريقات
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 (2الملحق )

 

 أخواتي، إخوتي

طلبات درجة الماجستير في اإلعالم من كلية بإجراء دراسة ميدانية الستكمال مت ةقوم الطالبت

السياسية الساخرة في تكوين الوعي التلفزيونية  دور البرامج" :جامعة الشرق األوسط بعنوان -اإلعالم 

 العربية DWفي قناة  البشير شوبرنامج " طلبة الجامعات العراقية من وجهة نظرهمالسياسي لدى 

 .بإشراف د.عبدالكريم الدبيسي ،"أنموذجا "

ألغراض البحث إال تستخدم لن االستبانة، علما بأن االجابة  ن أسئلةيرجى التكرم باإلجابة ع

 العلمي.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

              

 الطالبة: رانـيا حسين العكايشي 

rania.h121@gmail.com 
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  المربع المناسب: في  (√)غرافية: الرجاء وضع إشارةو الديمأواًل: البيانات 

  النوع االجتماعي:

 أنثى               ذكر   

 : السنة الدراسية

  سادسة      خامسة        رابعة      ثالثة          ثانية       أولى

 :الكلية

   علمية  إنسانية
 

 :الجامعة

   خاصة  حكومية
  

 أسئلة االستبانة:ثانيًا: 

 بالبرامج السياسية الساخرة: طلبة الجامعات العراقيةالمحور األول: درجة اهتمام 

 السياسية الساخرة؟التلفزيونية البرامج  تتابعهل  -1
 ال -ب  نعم -أ

ذا كانت  جابتك ال أرجو تسليم إإذا كانت إجابتك بنعم أرجو اإلجابة عن األسئلة التالية، وا 
 .االستبانة

 السياسي الساخر "البشير شو"؟التلفزيوني البرنامج  تتابعهل  -2
 ال -ب  نعم -أ
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 متى تشاهد البرامج التلفزيونية السياسية الساخرة؟ -3

 أريد من خالل االنترنتعندما -ج في وقت إعادة بثها -ب  في وقت عرضها -أ

 الساخرة؟كم تقضي من الوقت في مشاهدة البرامج التلفزيونية السياسية  -4

                   من الحلقة ا  أشاهد جزء -ب       الحلقة كاملةأشاهد  -أ

 شاهد فقط الحلقات حسب الموضوع المطروحأ -ج

 ؟البرنامج التلفزيوني الساخر "البشير شو"متى تقوم بمشاهدة  -5

 أريد من خالل االنترنتعندما -ج   في وقت إعادة بثه -ب  في وقت عرضه -أ

 ؟البرنامج التلفزيوني الساخر "البشير شو"كم تقضي من الوقت في مشاهدة  -6

                   من الحلقة ا  أشاهد جزء -ب       الحلقة كاملة أشاهد -أ

 اشاهد فقط الحلقات حسب الموضوع المطروح -ج

 

 

  



72 
 

مما يقدمه برنامج "البشير شو" من  طلبة الجامعات العراقيةما أوجه استفادة : المحور الثاني 
 موضوعات سياسية؟

 الموضوع ت
موافق 
بدرجة 
 كبيرة جدا

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 ضعيفة

موافق بدرجة 
 ضعيفة جدا

مشاهدتي للبرنامج عم قت من انتمائي  1
 الوطني السياسي

     

مشاهدتي للبرنامج ساعدتني في اكتساب  2
 معلومات سياسية

     

ساعدتني مشاهدة البرنامج في التعرف  3
 على شخصيات سياسية

     

مشاهدتي للبرنامج ساعدتني في بلورة  4
 أفكاري وآرائي السياسية

     

مشاهدتي للبرنامج نمت لدي الحس  5
 النقدي

     

مشاهدتي للبرنامج أكسبتني القيم  6
 والمساواةالسياسية اإليجابية كالحرية 

     

ساعدتني مشاهدة البرنامج على فهم  7
 المشكالت السياسية

     

مشاهدتي للبرنامج لبت رغباتي السياسية  8
 بأسلوب ترفيهي

     

مشاهدتي للبرنامج ساعدتني على إفراغ  9
 ما لدي من سخط سياسي 

     

المواضيع التي يطرحها البرنامج تلبي  10
 رغباتي واهتماماتي

     

يعرض البرنامج المواضيع السياسية  11
 بشكل أقل تعقيد من البرامج األخرى
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يمتلك البرنامج عناصر جذب وأدوات  12
 إبهار تشجع على مشاهدته

     

 

 طلبة الجامعات العراقيةتشجيع في البرنامج السياسي الساخر "البشير شو"  دورالمحور الثالث: 
 على المشاركة السياسية؟

 الموضوع ت
موافق 
بدرجة 
 كبيرة جدا

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 ضعيفة

موافق بدرجة 
 ضعيفة جدا

شجعتني مشاهدة البرنامج على التحدث  13
بالقضايا السياسية ومناقشتها مع األهل 

 واألصدقاء

     

دفعتني مشاهدة البرنامج لالهتمام بالقضايا  14
 أكبرالسياسية بشكل 

     

أثرت مشاهدتي للبرنامج على توجهي  15
 السياسي

     

مشاهدتي للبرنامج زادت من رغبتي في  16
 المشاركة السياسية

     

المضامين التي يقدمها البرنامج شجعتني  17
 على المشاركة السياسية

     

ساعدتني مشاهدتي للبرنامج على الحديث  18
 سياسيابجرأة في المواضيع الحساسة 

     

تقربني من االحداث مشاهدتي للبرنامج  19
 السياسية  المختلفة

     

اعتقد ان البرامج السياسية الساخرة ساعدتني  20
في فهم الواقع السياسي 

 المحلي/العربي/العالمي

     

تمدني البرامج السياسية الساخرة بالمعرفة  21
 عن مستجدات الحياة السياسية
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البرامج السياسية الساخرة على  تعرفني 22
 طبيعة العالقات بين الدول العربية

     

تعرفني البرامج السياسية الساخرة على  23
 الدول العربية  في  النزاعاتمختلف 

     

حس  ساخرةامج السياسية الالبر تنمي 24
 االهتمام باألخبار الخاصة باألوضاع الدولية

     

 بما يتم تقديمه من خالل برنامج "البشير شو" طلبة الجامعات العراقيةدرجة ثقة المحور الرابع: 

 الموضوع ت
موافق 
بدرجة 
 كبيرة جدا

موافق 
بدرجة 
 كبيرة

موافق 
بدرجة 
 متوسطة

موافق 
بدرجة 
 ضعيفة

موافق بدرجة 
 ضعيفة جدا

الموضوع السياسي المقدم بأسلوب السخرية  25
خالل البرنامج له قيمة وهدف وليس 

 فقطلإلضحاك 

     

يتسم أسلوب مقدم البرنامج بالموضوعية بعيدا  26
 عن التجريح واإلهانة

     

      يحترم البرنامج الديانات والمعتقدات واألفكار 27
يحترم البرنامج خصوصية البلد ومعتقداته  28

 وقيمه
     

      لدي ثقة بالمعلومات التي يقدمها البرنامج 29
      وجهات نظر متعددةيعرض البرنامج  30
      يتميز البرنامج بالمصداقية  31
      يتميز البرنامج بالموضوعية 32

يجذبني البرنامج بسبب تناوله للموضوعات  33
 بحرية وصراحة

     

يقدم البرنامج النقد بأسلوب ترفيهي بناء يبتعد  34
 عن الهبوط إلى مرذول األقوال وقبيح الكالم

     

 


